สถานการณ์ การผลิตมังคุด
ภาคใต้จดั เป็ นแหล่งปลู กมังคุ ดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสามารถผลิตมังคุดที่มีคุณภาพ
มี ร สชาติ ดีเ มื่ อ เที ย บกับ มัง คุ ดในภู มิ ภ าคอื่ น ๆของประเทศ เนื่ อ งจากมี ส ภาพแวดล้อ มที่ เ หมาะสม
จากความมีเอกลักษณ์ ในรู ปร่ างของผลที่ สวย และมีรสชาติที่หวานอมเปรี้ ยว ถู กปากทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศจนได้รับฉายาว่า “Queen of Fruits” ราชิ นีแห่ งไม้ผล ดังนั้นในปั จจุบนั มังคุดจึงจัดเป็ น
ผลไม้ที่มีศกั ยภาพสู งในการส่ งออก ซึ่งประเทศไทยเป็ นประเทศที่ส่งออกเป็ นอันดับต้นๆของโลก มูลค่า
ปี ละมากกว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งในรู ปของผลสดและผลแช่แข็ง
และมีแนวโน้มส่ งออกเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2555 มีมูลค่า
การส่ ง ออกมัง คุ ดผลสด 2,874 ล้า นบาท ปี 2556 มี มู ล ค่ า การ
ส่ งออก 4,251 ล้านบาท และปี 2557 มีมูลค่าการส่ งออก 4,781
ล้านบาท สาหรั บมังคุ ดแช่ แข็งก็มีแนวโน้มการส่ งออกเพิ่มขึ้ น
เช่นกัน โดยปี 2555 และปี 2556 มีมูลค่าการส่ งออก 45 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2557 มีมูลค่าการส่ งออก 55 ล้านบาท โดยมีตลาดคู่
ค้ามังคุดผลสด คือ เวียดนาม จีน ฮ่องกง สาหรับตลาดคู่คา้
มังคุ ดผลแช่ แข็ง คื อ เกาหลี ใต้ ไต้หวัน ญี่ ปุ่น แต่ ท้ งั นี้ ก็พบว่ามี คู่แข่งทางด้านตลาดส่ ง ออก คื อ
อินโดนีเซี ย เวียดนาม (ตารางที่ 1) ซึ่ งมีการผลิตมังคุ ดเพื่อการส่ งออกมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะผลิ ต
มากขึ้น ประเทศไทยจึงควรตระหนักและให้ความสาคัญกับการผลิ ตเพื่อการส่ งออกให้มากขึ้น เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับประเทศที่เป็ นคู่แข่งได้ในอนาคต
ความเป็ นมา
มังคุ ดเป็ นพืชที่มีแหล่งกาเนิ ดอยู่ในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ อาจจะเป็ นบริ เวณประเทศ
อิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ งเป็ นที่ รู้ จ ัก ของชาวโลกตะวัน ตกตั้ง แต่ ปี พ.ศ 2174 จากแหล่ ง ก าเนิ ด นี้ พบการ
แพร่ กระจายไปยังบริ เวณรอบๆ แต่ก็ยงั คงอยู่ในพื้นที่บริ เวณรอบๆ แหล่งกาเนิ ดเดิ ม ดังนั้นจึงพบการ
กระจายอยูบ่ ริ เวณคาบสมุทรมาเลย์ ประเทศพม่า ไทย เขมร เวียดนามและหมู่เกาะซุ นดาร์ อย่างไรก็ตาม
ในปี พ.ศ. 2503 ได้มีการศึกษาถึ งแหล่งกาเนิ ดที่แน่ ชดั โดยสันนิ ษฐานว่าคาบสมุทรมาเลเซี ยน่ าจะเป็ น
แหล่ ง ก าเนิ ดเพราะพบว่า สายพัน ธุ์ ที่ เ ป็ นพ่อ และแม่ ข องต้นมัง คุ ด อยู่ใ นบริ เ วณนี้ นอกจากนี้ มี ก าร
สันนิ ษฐานว่ามังคุ ดเริ่ มมีการปลู กเป็ นพืชพื้นบ้านครั้งแรกในประเทศไทยหรื อประเทศพม่า (Yaacob,
1995) และจากคุ ณสมบัติพิเศษของมังคุ ดที่เมล็ดไม่ได้เกิ ดจากการผสมข้ามเนื่ องจากละอองเกสรเป็ น
หมัน ดังนั้นมังคุดจึงไม่มีการกลายพันธุ์ดว้ ย
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ในประเทศไทยยังไม่มีรายงานที่แน่ชดั ว่ามังคุดถูกนามาปลูกเมื่อไหร่ แต่คาดว่าจะมีมาก่อนกรุ ง
รั ต นโกสิ น ทร์ เพราะฝั่ ง ธนบุ รี แ ถบที่ ต้ งั โรงพยาบาลศิ ริ ร าช ณ ปั จจุ บ ัน เดิ ม เรี ย กว่า วัง สวนมัง คุ ด
นอกจากนี้ยงั พบหลักฐานว่า สมัยเริ่ มตั้งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ มังคุดน่าจะเป็ นผลไม้ที่มีการปลูกกันมาตั้งแต่
สมัยกรุ งศรี อยุธยา เพราะปรากฏในจดหมายเหตุของฑูตชาวลังกา ที่มาขอพระสงฆ์ไทยไปอุปสมบท
ชาวลังกา เมื่อประมาณ 212 ปี มานี้ “เมื่อคณะฑูตมาถึงธนบุรี ข้าราชการหลายแผนกได้นาทุเรี ยน มังคุด
มะพร้าว และอื่นๆ ให้คณะฑูต แล้วจึงเดินทางต่อไปยังกรุ งศรี อยุธยา”
สาหรับแหล่งที่คน้ พบการปลูกมังคุด พบว่ามีการปลูกมากในแถบภาคใต้ของประเทศไทย คิด
เป็ นเปอร์ เซ็นต์พ้นื ที่ปลูกประมาณ 61 เปอร์ เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดในประเทศ สาหรับภาคใต้พบว่า
มีการปลู กในทุกจังหวัดของภาคใต้ จังหวัดที่ มีพ้ืนที่ปลู กมาก ได้แก่ จังหวัดชุ มพร นครศรี ธรรมราช
ร ะ น อ ง พั ง ง า น ร า ธิ ว า ส แ ล ะ จั ง ห วั ด
สุ ราษฏร์ ธ านี ตามล าดับ ซี่ ง จะเห็ น ได้ท้ งั การ
ปลู ก ที่ เ ป็ นแบบสวนเดี่ ย วและสวนผสม นิ ย ม
ปลู กเพื่อรับประทานในครัวเรื อนหรื อปลูกเพื่อ
การค้า และเนื่ องมาจากลักษณะภูมิประเทศของ
ภาคใต้เป็ นคาบสมุทรที่ทอดยาว ประกอบกับมี
ภู เขาสู ง อยู่ก ลางพื้ นที่ ท าให้ช่ วงออกดอกและ
การเก็ บเกี่ ย วมัง คุ ด แตกต่ า งกัน คื อ แหล่ ง ปลู ก
บริ เวณฝั่ งอันดามัน ได้แก่ จัง หวัดระนอง ตรั ง
ภู เ ก็ ต และจัง หวัด พัง งา มัง คุ ด จะออกดอก
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ซึ่ งจะมีการออกดอกก่อนแหล่งปลู กทางฝั่งอ่าวไทย คือประมาณ
เดื อนมี นาคมถึ ง เมษายน แหล่ ง ปลู กทางฝั่ ง ตะวันออกของคาบสมุ ท ร การออกดอกจะไล่ จากพื้ นที่
ตอนบนลงมา คือการออกดอกจะเริ่ มจากจังหวัดชุ มพร สุ ราษฏร์ ธานี นครศรี ธรรมราช พัทลุ ง สงขลา
ปั ตตานี และนราธิ วาส ตามลาดับ ทาให้ช่วงเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตของภาคใต้ตอนบนเร็ วกว่าการเก็บเกี่ ยว
ผลผลิ ต ของภาคใต้ ต อนล่ า ง และการเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต ของภาคใต้ จ ะล่ า ช้ า กว่ า แหล่ ง ปลู ก ใน
ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่ งในพื้นที่ภาคตะวันออกจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดื อนพฤษภาคม
นอกจากนี้ ในพื้ น ที่ ป ลู ก บางแหล่ ง ของภาคใต้ย งั สามารถให้ ผ ลผลิ ต นอกฤดู ก าลได้ เช่ น จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช เช่ น อาเภอพรหมคีรี อาเภอท่าศาลา อาเภอเมือง และอาเภอลานสกา เพราะอิทธิ พล
ของสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาสู งทาให้เกิ ดความแห้งแล้งในช่ วงเดื อนกรกฎาคมถึ งเดื อนสิ งหาคม ซึ่ ง
ส่ งผลให้มงั คุ ดออกดอกได้ในช่ วงปลายปี ได้ ซึ่ งนับว่าเป็ นผลดี เพราะผลผลิ ตที่ออกนอกฤดู กาลจะมี
ราคาสู งกว่าผลผลิตในฤดูกาลประมาณ 4 ถึง 5 เท่าด้วย (สุ ธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์)
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ประวัติการนามังคุดไปใช้ ประโยชน์
ปี ค.ศ. 1400s - มีการใช้มงั คุดเป็ นยารักษาโรคในประเทศจีน
ปี ค.ศ. 1700s - ชาวยุโ รปผูท้ ี่ เ ดิ น ทางมาประเทศเอเชี ย ได้บ ัน ทึ ก มัง คุ ด ไว้ใ นบัน ทึ ก การ
เดินทาง
ปี ค.ศ. 1800s - ประเทศไทยเป็ นประเทศแรกที่นามังคุดมาปลูกและเก็บเกี่ยวเป็ นผลผลิตทาง
การเกษตร
- นักวิจยั ต่างชาติ (J. Schmid) ค้นพบสารแซนโทน
- มีการนาสารแซนโทนมารักษาโรคท้องเสี ยเรื้ อรังในประเทศอินเดีย
- ราชินีวคิ ตอเรี ยแห่งสหราชอาณาจักร ทรงบริ โภคมังคุดเป็ นครั้งแรก
ปี ค.ศ. 1901 - ตาราการพฤกษศาตร์ การแพทย์ของประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ กล่ าวถึ งประโยชน์
ของเปลือกมังคุดในการรักษาโรค
ปี ค.ศ. 1930 - สาร Xanthone-Beta-mangostin ถูกสกัดออกมาจากผลมังคุด
ปี ค.ศ. 1932 - แพทย์ใ นประเทศสิ งคโปร์ ใ ช้ม ังคุ ดในการรั ก ษาโรคล าไส้ อกั เสบโดย
ผลการรักษาถูกบันทึกไว้ในวารสารการแพทย์แผนจีน
ปี ค.ศ. 1956 - องค์ประกอบของโมเลกุล Xanthone-alpha-mangostin ถูกวิจยั โดยนักศึกษา
มหาวิทยาลัย Harvard
ปี ค.ศ. 1958 - โครงสร้างของสารประกอบ Xanthone-alpha-mangostin ถูกค้นพบอย่างเป็ น
ทางการ
ปี ค.ศ. 1970 - สาร Xanthone gamma-mangostin ถูกสกัดออกมาจากผลมังคุด
ปี ค.ศ. 1980 - งานวิจยั แสดงผลว่า สารสกัดจากมังคุดมีฤทธิ์ ลดโรคข้ออักเสบในหนูทดลอง
ปี ค.ศ. 1982 - งานวิจยั แสดงผลว่า สารสกัดจากเปลื อกมังคุ ดสามารถลดแผลในกระเพาะ
อาหารได้
ปี ค.ศ. 1986 - นักวิจยั จากประเทศไทยค้นพบว่ามังคุดมีฤทธิ์ ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ยได้
ปี ค.ศ. 1995 - สารสกัด Xanthone จากมังคุด( Mangostin-alpha )มีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระ
จากไขมันชนิดไม่ดี LDL Cholesteral
ปี ค.ศ. 1997 - งานวิจยั แสดงผลว่า สารแซนโทน มีฤทธิ์ ตา้ นเชื้อราได้
ปี ค.ศ. 2002 - สารสกัดแซนโทนจากมังคุ ด (Gamma-mangostin) ถู กค้นพบว่ามีฤทธิ์ ต้าน
เอนไซม์ที่กระตุน้ การอักเสบของร่ างกาย
ปี ค.ศ. 2004 - มังคุดถูกใช้ในการพัฒนายาแก้อกั เสบ
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ปี ค.ศ. 2005

ปี ค.ศ. 2006

ปี ค.ศ. 2007

ปี ค.ศ. 2009

ปี ค.ศ. 2010

ปี ค.ศ. 2011

ปี ค.ศ. 2012

- มังคุดถูกจัดว่าเป็ นซู เปอร์ ฟรุ ท “super fruit” ซึ่ งหมายความว่าเป็ นผลไม้ที่มี
ฤทธิ์ เป็ นสารต้านอนุ มูลอิสระสู ง โดยบางการศึกษามีผลงานวิจยั ว่ามีผลช่วย
บารุ งหัวใจและผิวหนัง
- สารแซนโทน แสดงผลว่ามีฤทธิ์ เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ
- หนังสื อ New York Time Magazine ทาสารคดีเกี่ยวกับต้นกาเนิ ดของมังคุด
และ เทคนิคในการปลูกมังคุด
- เครื่ องดื่ ม น้ ามั ง คุ ด เป็ นที่ นิ ย มติ ด อั น ดั บ 1 ใน 10 ใน Datamonitor’s
ProductScan Online
- หนังสื อกี ฬา Sports กล่าวถึ ง บทความว่า นักอเมริ กนั ฟุตบอล NFL Drew
Brees ดื่มน้ ามังคุดทุกวันเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
- Superfruit เช่ น มังคุ ด,ทับทิม,โกจิ เบอรี่ เริ่ มได้รับความนิ ยมมาขึ้ นในการ
นามาดูแลสุ ขภาพ
- สาร alpha-mangostin มี ผ ลช่ ว ยต้า นอนุ มู ล อิ ส ระในกล้า มเนื้ อหัว ใจใน
หนูทดลอง
- มัง คุ ดถู ก นาเสนอข่ า วในต่ า งประเทศว่า เป็ น “Superfruit ที่ จะท าให้คุ ณ
ห่างไกลจากหมอ”
- มังคุ ดถู กจัดอยู่ใน 20 สุ ดยอดวัตถุ ดิบที่ใช้ในการปรุ งอาหาร จาก สมาพันธ์
เชฟปรุ งอาหารทัว่ โลก
- สารสกัดจากมังคุด มีฤทธิ์ ตา้ นการเกิดสิ วบนใบหน้าได้ (Pothitirat., et al)
- People magazine นาเสนอเรื่ องเกี่ยวกับมังคุดว่าเป็ น ผลไม้ยอดนิ ยมสาหรับ
คนรักสุ ขภาพ
- มังคุดถูกจัดอยูใ่ น 5 สุ ดยอดอาหารที่ควรรับประทานของ Dr. Oz
- มังคุดถูกบรรจุเข้าไปในอาหารของเด็กอ่อน
- มังคุดถูกบรรจุเข้าไปในรายชื่อของ สุ ดยอดอาหาร
- มีงานวิจยั แสดงผลว่าสารแซนโทนช่ วยลดระดับน้ าตาลในเลือดได้ในผูป้ ่ วย
โรคเบาหวาน
- มูลนิธิ Livestrong สนับสนุนการรับประทานมังคุดเพื่อดูแลสุ ขภาพ
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สถานการณ์การใช้ ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ของมังคุ ดที่ ผลิ ตได้ในประเทศจะมี ท้ งั ใช้บริ โภคในประเทศและส่ งออกไป
จาหน่ายยังต่างประเทศ โดยมีแนวโน้มมูลค่าการส่ งออกเพิ่มมากขึ้น มีการส่ งออกไปจาหน่ายทั้งในรู ป
ผลสดและผลแช่ แข็ง ในส่ วนของการผลิ ตจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมังคุ ดเพื่อการส่ งออกกัน
มากขึ้น เนื่ องจากการเกษตรกรสามารถจาหน่ ายในราคาที่สูงขึ้น โดยจังหวัดที่มุ่งเน้นการผลิ ตเพื่อการ
ส่ งออก ได้แก่ ชุ มพร และนครศรี ธรรมราช จึงต้องมีการใช้เทคโนโลยีการผลิ ตแบบเต็มรู ปแบบเพื่อให้
ได้มงั คุ ดที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการส่ งออก โดยมีการพัฒนาทั้งในแง่ของเทคโนโลยีการจัดการ
มังคุดที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีดา้ นการเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษาเพื่อให้มีคุณภาพ
ตารางที่ 1 ปริ มาณการใช้ประโยชน์ในประเทศและการส่ งออกไปยังต่างประเทศ ปี 2555-2557
รายการ
2555
2556
2557
1. ใช้ในประเทศ (ตัน)
2. ปริ มาณการส่ งออก (ตัน)
ปริ มาณส่ งออกมังคุดผลสด

60,857
149,398

63,398
215,865

93,521
195,838

 ปริ มาณ (ตัน)

148,844

215,182

195,108

 มูลค่า (ล้านบาท)
ปริ มาณส่ งออกมังคุดแช่แข็ง

2,874

4,251

4,781

 ปริ มาณ (ตัน)

554

683

729

 มูลค่า (ล้านบาท)

45

45

55

19,311

19,757

24,503

81,215

66,095

74,933

3. มูลค่าการส่ งออก (บาท/ตัน)
 มูลค่าการส่ งออกมังคุดผลสด
 มูลค่าส่ งออกมังคุดแช่แข็ง
4. คู่คา้ ที่สาคัญ
 มังคุดสด
 มังคุดแช่แข็ง
5. คู่แข่งที่สาคัญ

เวียดนาม จีน ฮ่องกง
เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น
อินโดนีเซีย เวียดนาม

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศเกษตร
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ตารางที่ 3 พื้นที่ปลูกมังคุดในภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างปี 2556-2558
เนื้อที่ยืนต้ น (ไร่ )
เนื้อทีใ่ ห้ ผล (ไร่ )
จังหวัด
2556
2557
2558
2556
2557
ตรัง
3,629
3,724
2,466
3,187
พัทลุง
11,593
11,375
11,436
11,259
สงขลา
5,167
5,064
4,982
4,855
สตูล
2,099
1,590
1,449
1,317
ปัตตานี
2,887
2,887
2,741
2,815
ยะลา
7,350
7,318
7,350
7,318
นราธิวาส 22,758
21,911
21,393
20,548
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2558
3,040
11,138
4,613
1,248
2,610
6,933
20,003

2556
1,443
5,775
3,866
940
77
4,807
8,386

สถานการณ์การผลิตมังคุด:สวพ.8

ผลผลิต (ตัน)
2557
1,685
6,895
4,049
971
1,627
2,078
8,342
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2558
1,687
8,180
4,027
921
1,522
4,194
8,281

ผลผลิต/เนื้อทีใ่ ห้ ผล (กก./ไร่ )
2556
2557
2558
585
529
555
505
612
734
776
834
873
649
737
739
28
578
583
654
284
605
392
406
414

สถานการณ์ การตลาดปี 2558
ความต้องการบริ โภค คาดว่า ปี 2558 ความต้องการบริ โภคภายในประเทศของมังคุ ด ผลสด
มังคุ ดแช่ แข็ง และผลิ ตภัณฑ์จะลดลงจากปี ที่ ผ่านมา เนื่ องจากผลผลิ ตที่ล ดลงจากสภาพภูมิอากาศที่
แปรปรวน และมาตรการส่ งเสริ มการส่ งออก การส่ งออก คาดว่า การส่ งออกมังคุดสดและผลิตภัณฑ์จะ
เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการมังคุดสดและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะตลาดจีน ประกอบกับนโยบายส่ งเสริ มการบริ โภคผลไม้ในตลาดต่างประเทศของภาครัฐ
ราคา คาดว่า ปี 2558 ราคาที่เกษตรกรขายได้ ราคาขายส่ งตลาดกรุ งเทพฯ และราคาส่ งออกจะเพิ่มขึ้นจาก
ปี ที่ผา่ นมา เนื่ องจากปริ มาณผลผลิ ตที่ลดลง ประกอบแหล่งผลิ ตใหญ่ภาคใต้ปรับเปลี่ยนมาผลิตมังคุด
คุ ณภาพ รวมทั้งมาตรการส่ งเสริ มการส่ งออก อย่างไรก็ตามอาจเกิ ดปั ญหาราคาตกต่ า ในช่ วงผลผลิ ต
กระจุกตัวได้ จากการประเมินราคาผลผลิ ตมังคุ ดที่เกษตรกรสามารถจาหน่ ายได้ ตั้งแต่ปี 2549-2558
พบว่า ราคาต่ าสุ ดที่ เกษตรกรจาหน่ าย อยู่ที่ 9.81 บาท ในปี 2552 เนื่ องจากปี ดังกล่าวมี ผลผลิ ตมังคุ ด
ออกเป็ นจานวนมากและคุณภาพไม่ได้ตรงตามมาตรฐานการส่ งออก จึงทาให้ในปี นั้นราคาผลผลิตมังคุด
ต่ามาก ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบกับต้นทุนในการผลิต จะอยู่ที่ 18.80 บาทต่อกิ โลกรัม (ตารางที่ 2) ซึ่ งถื อว่า
เกษตรกรขาดทุน สาหรับปี 2558 มีผลผลผลิตออกสู่ ตลาดน้อย และมีแนวโน้มในการจาหน่ ายผลผลิ ต
มังคุดอยูท่ ี่ 52.14 บาท จัดเป็ นราคาจาหน่ายที่สุงมาก สาหรับการผลิตในฤดูกาล
ตารางที่ 3 ต้นทุนการผลิตมังคุดปี 2556 (เฉลี่ยทั้งประเทศ)
รายการ
ต้นทุนผันแปร
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนรวม/ไร่
ต้นทุนรวม/กิโลกรัม

จานวนเงิน (บาท)
5,992.39
2,166.07
8,158.46
18.80

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศเกษตร
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ราคามังคุด (บาท/กก.)

60
50
40
30
20
10
0

52.14

25.01

19.47
9.84 12.19 9.81
13.00

18.90
17.04

20.18

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

ปี
ที่มา : http://www.oae.go.th/forecast/18_JUNE2558/Thai/situation/sit_t_20.pdf
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ มังคุด
มังคุ ดมี ชื่อสามัญว่า mangosteen จัดอยูใ่ นวงศ์ (family) Gittiferae ซึ่ งมีด้วยกัน 35 สกุล
(genera) ใน 35 สกุลดังกล่าวมีเพียง 8 สกุลเท่านั้นที่สามารถให้ผลผลิตที่รับประทานได้ สกุลที่เก่าแก่
ที่สุดและใหญ่ที่สุดคือสกุล Garcinia ซึ่ งมักจะเป็ นไม้ยืนต้นที่ไม่ผลัดใบ มังคุดจัดอยูใ่ นสกุลดังกล่าว มี
ชื่อชนิด (species) ว่า mangostana L. มังคุดจึงมีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Garcinia mangostana L. มีถิ่นกาเนิ ด
อยู่ในแถบเอเชี ยใต้และเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้แก่ แหลมมลายู ไทย พม่า ฟิ ลิ ปปิ นส์ อิ นโดนี เซี ย
และอินเดีย พืชตระกูลเดี ยวกับมังคุ ดที่รู้จกั กันดี ได้แก่ มะพูด (Garcinia dulcis Kurz) ใช้กินผลสด
ส้มแขกหรื อที่ทางภาคใต้เรี ยกส้มควาย (Garcinia atroviridis Griff) ชาวบ้านใช้รสเปรี้ ยวของผล
ส้มแขกมาใช้ในแกงส้ม แกงเทโพ ต้มเนื้ อ ต้มปลา ต้มส้ม ฯลฯ ชะมวงหรื อที่คนใต้เรี ยก กะมวง ส้มมวง
(Garcinia cowa Roxb) มะดัน (Garcinia schomburgkiana Pierre) ส้มแขก (Garcinia atroviridis) และ
พะวา (Garcinia celebica L.)
ลักษณะทัว่ ไป
มังคุ ดเป็ นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ ชอบ
สภาพอากาศร้ อ นชื้ น อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมอยู่
ในช่ ว ง 25 ถึ ง 30 องศาเซลเซี ย ส ความชื้ น
สัม พัท ธ์ สู ง ประมาณ 75 ถึ ง 85 เปอร์ เ ซ็ นต์ ดิ น
ควรมีค่าความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ประมาณ 5.5
ถึ ง 6.5 และที่ ส าคัญ ควรเลื อ กพื้ น ที่ ป ลู ก ที่ มี น้ า
เพียงพอตลอดในช่ วงฤดู แล้ง มังคุดจะให้ผลผลิ ต
ประมาณปี ที่ 7 หลังจากมีการปลู ก แต่ผลผลิ ตต่อ
ต้น ในระยะแรกจะต่ า ช่ ว งที่ ใ ห้ ผ ลผลิ ต ดี จ ะอยู่
ประมาณ 13 ปี ขึ้นไป โดยเฉลี่ย 60 กิโลกรัมต่อต้น
(น้ าหนักผลเฉลี่ย 80 กรัมต่อผล) มังคุดเป็ นไม้ผล
ที่มีระบบรากที่หาอาหารค่อนข้างลึก ประมาณ 90
ถึ ง 120 เซนติ เมตรจากผิ วดิ น ดัง นั้นจึ ง ต้อ งการ
สภาพแล้งก่อนออกดอกค่อนข้างนาน โดยต้นมังคุดที่สมบูรณ์ใบยอดมีอายุระหว่าง 9 ถึง 12 สัปดาห์เมื่อ
ผ่านช่ วงแล้งติดต่อกัน 21 ถึ ง 30 วัน และมีการกระตุน้ น้ าถู กวิธีมงั คุดจะออกดอก ช่ วงพัฒนาการของ
ดอก (ผลิตาดอกถึงดอกบาน) ประมาณ 30 วัน ช่ วงพัฒนาของผล (ดอกบานถึงเก็บเกี่ยว) ประมาณ 11
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์มงั คุด:สวพ.8
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ถึง 12 สัปดาห์ ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมคือ เริ่ มมีสายเลือดได้ 1 ถึง 2 วัน ผลมังคุดที่มีสีม่วงแดง จะเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ10 ถึง 13 องศาเซลเซี ยส ความชื้ นสัมพัทธ์ 90 ถึง 95 เปอร์ เซ็นต์ สามารถเก็บรักษาได้
นานประมาณ 2 ถึ ง 4 สัปดาห์ ฤดู กาลผลผลิ ตของภาคใต้อยู่ในช่ วงเดื อนกรกฎาคมถึ งเดื อนกันยายน
(กรมวิชาการเกษตร)
ราก มังคุ ดเป็ นไม้ยืนต้น ซึ่ งมีระบบรากเป็ นรากแก้ว เกิ ดจากเมล็ด จะหยัง่ ลึ กลงไปในดิ น
เป็ นแนวดิ่ง ต่อจากลาต้น รากแก้วจะชอนไชไปในดินได้ลึก จะงอและขดได้ง่าย เมื่อเลี้ยงไว้ในวัสดุเพาะ
ชาเป็ นเวลานาน โดยไม่ได้ยา้ ยปลู กลงดิ น แต่เมื่อตัดส่ วนที่ขดงอออกจะมีรากใหม่เกิ ดขึ้นมาแทนที่ได้
โดยแตกออกเป็ นหลายราก แล้วเจริ ญคู่กนั ไปกับรากเดิ มดูเหมือนกับรากแก้ว จะมีบา้ งเพียง 1-2 รากที่
เป็ นรากเล็ ก และสั้ นคล้า ยรากฝอย มัง คุ ด นับ ว่ามี ก ารพัฒนาของระบบราก ที่ จะเจริ ญแผ่ไ ปในทาง
แนวราบในพื้นดิ นได้น้อยกว่าไม้ผลอื่ นๆ แต่อย่างไรก็ตามมังคุ ดมี ความสามารถพิเศษที่ จะสร้ างราก
แขนงให้เจริ ญออกจากโคน ต้น ชิดกับพื้นดินได้ ในต้นที่ปลูกจนโตและเริ่ มเป็ นพุ่มแล้ว รากแขนงที่เกิด
ใหม่น้ ี สามารถมองเห็ นได้ชดั เจน เป็ นรากที่ค่อนข้างอวบ สี ขาวอมเหลือง จะเจริ ญแผ่ออกจากโคน-ต้น
และค่ อ ยๆ แทงลึ ก ลงไปในดิ น เพื่ อ ช่ ว ยยึ ด ล าต้ น ให้ แ ข็ ง แรงไม่ โ ค่ น ล้ ม ทั้ง ยัง ช่ ว ยหาอาหาร
เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมดุลกับส่ วนทรงพุม่ ที่ เจริ ญขึ้น
ลาต้ น มังคุดเป็ นไม้ยืนต้น ต้นโตเต็มที่จะสู งประมาณ 10 - 25 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางต้น
25-30 เซ็ น ติ เ มตร เปลื อ กสี ด า มี ย างเหนี ย วข้น สี เหลื อ งอมเขี ย ว ทรงพุ่ ม เป็ นแบบปี ระมิ ด
(Pyramidal crown หรื อ Conical shape) ลาต้นเรี ยบ กิ่งก้านแตกเป็ นระเบียบใบหนา ทามุมฉากกับลาต้น
ใบ
ใบมังคุ ดเป็ นใบเดี่ ยว (Simple leaf)
เกิดแบบตรงข้ามกันเป็ นคู่ๆ หรื อแบบ ternate ก้านใบ
สั้น ใบเป็ นแบบ Ovate-elliptic-oblong ฐานใบเป็ น
แบบ acute, obtuse หรื อ rounded ปลายใบแบบ obtuse
และ acuminate ขอบใบเรี ยบ ใบหนา ด้านหลังใบสี
เขียวเข้ม หรื อเขียวแกม-เหลือง และเป็ นมัน ส่ วนใต้ใบ
เป็ นสี เขียวแกมเหลื องไม่เป็ นมัน ผิวใบเรี ยบ ยาว 1223 เซ็นติเมตร กว้าง 4.5 - 10 เซ็นติเมตร เส้นใบแบบ
pinnate เส้นกลางใบเห็นชัดเจน กลมนูนทางด้านหลัง
ใบ และเป็ นสั น ทางด้า นใต้ใ บ เส้ น ใบออกจากเส้ น
กลางใบแล้วค่อยๆ ลู่เข้าหาขอบใบ มีประมาณ 35 - 50 คู่ ก้านใบสั้น มองเห็นเป็ นชั้นๆ ยาวประมาณ 1.5
- 2 เซ็นติเมตร มีตาข้าง (axillary bud) อยูท่ ี่โคนก้านใบทุกใบ ส่ วนตายอด (terminal bud) อยูท่ ี่โคนก้าน
ใบคู่สุดท้าย
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ดอก เป็ น unisexual-dioecious
หรื อ
polygamous อย่างไรก็ตาม Baker (1911) ได้ รายงาน
ว่า พบดอกตัวเมีย (female flower) เฉพาะในเกาะชวา
ประเทศอินโดนี เซี ย เท่านั้น ดอกตัวผู ้ (male flower)
เกิดที่ปลายกิ่งเป็ นกลุ่มดอก มีประมาณ 3-9 ดอก ก้าน
ดอกค่อนข้างยาว กลีบเลี้ยง (sepal) เป็ นรู ปถ้วย และมี
ขนาดกว้า ง มี 4 อัน กลี บ ดอกมี 4 กลี บ อวบ
หนา แบบ ovate ด้านในสี แดงแกมเหลือง ด้านนอก
สี ค่อนข้างเขียว และมีประสี แดง เกสรตัวผูม้ ีมากมาย
อยู่บ นกลี บ ดอก ด้า นล่ า งติ ด กับ ส่ วนโคนของรั ง ไข่
(rudimentary ovary) ก้านเกสรตัวผูส้ ้ ัน อับละอองเกสรแบบ Ovoid - oblong และ โค้งกลับ ส่ วน
rudimentary ovary หนา ลักษณะ obconial และยาวกว่าอับละอองเกสรเล็กน้อย ดอก- ตัวเมีย (female
flower) หรื อ ดอกสมบูรณ์เพศ (hermaphrodite flewer) มักเกิดที่ปลายกิ่ ง ลักษณะของกลี บเลี้ยง และ
กลีบดอกคล้ายคลึงกับดอกตัวผู ้ เกิดเป็ นดอกเดี่ยว (Solitary) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 - 6.2 เซ็นติเมตร ก้าน
ดอกสั้น หนา เป็ นรู ปเหลี่ยม มีความยาว 1.8 - 2 เซ็นติเมตร หนา 0.7 - 0.9 เซ็นติเมตร กลีบเลี้ยง (sepal) มี
4 กลีบ ซ้อนกัน 2 ชั้น (biserite) ชั้นใน 1 คู่ หุ ้มปิ ดไว้ และถูกหุ ้มด้วยชั้นนอกอีก 1 คู่ ซึ่ งมีความยาว
ประมาณ 2 เซนติเมตร สี เขียวแกมเหลือง เป็ นรู ปเกือบครึ่ งวงกลม มน ชั้นในมีขนาดเล็กกว่า และมีีขอบ
กลีบ สี แดง กลีบดอก (petal) มี 4 กลีบ รู ป obovate มีขนาดกว้างมาก กลมมน อวบหนา สี เขียวแกม
เหลือง ขอบกลีบสี แดง หรื อเกือบจะเป็ นสี แดงตลอดทั้งกลีบ ขนาดประมาณ 2.5 – 3 เซนติเมตร เกสร
ตัวผูเ้ ป็ นหมัน (staminode) อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม อาจมีมากหรื อน้อยกว่า 1-3 อัน อาจยึดติดหรื อไม่ยึดกับ
ส่ วนโคนของรังไข่ ยาว 0.5 - 0.6 เซ็นติเมตร อับละอองเกสรมีขนาดเล็ก และเป็ นหมัน รังไข่ ไม่มีกา้ น
(sessile) แอ่งเกสรตัวเมีย (stigma) แบ่งเป็ นแฉกประมาณ 4-8 แฉก เท่ากับจานวนช่องในรังไข่
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ผล เป็ นแบบ berry เส้นผ่าศูนย์กลางผล
ประมาณ 3.5 - 7 เซ็นติเมตร หรื อมากกว่า เมื่อสุ กจะมี
สี ม่วงเข้มหรื อม่วงแกมน้ าตาล เปลื อกหนาประมาณ
0.8-1 เซ็ตติเมตร มีรสฝาดและมียาง สี เหลื อง ผล
จัดเป็ นแบบ aril fruit เนื้ อเกิดจาก integument ภายใน
ผลแบ่งเป็ น 4-8 ช่อง แต่ละช่องมีเมล็ดภายในหุ ้มด้วย
เนื้ อสี ขาวใสอ่อนนุ่มคล้ายวุน้ มีเส้น Vain สี ชมพูติด
อยู่ เนื้ อมี สี น้ าตาลประมาณ 10
เปอร์ เ ซ็ น ต์
ประกอบด้วย Sacharase, dextrose และ levulose มี
กรดและสารอื่นๆ ประกอบ ทาให้มีกลิ่ น และรสน่ า
รับประทาน การเรี ยงตัวของกลีบคล้ายกับการเรี ยงตัวของกลีบส้ม ในแต่ละผลจะมีเมล็ดที่เจริ ญสมบูรณ์
1-3 เมล็ดเท่านั้น ที่เหลื อมักลี บไป ค่าเฉลี่ ยเมล็ดที่สมบูรณ์ ของมังคุดประมาณ 1.6 เมล็ด สาหรับผลมี
น้ าหนัก 54.5-79.5 กรัม หรื อมากกว่า ผลหนึ่ งๆ มีเนื้ อประมาณ 25-30 เปอร์ เซ็นต์ มังคุดต้นหนึ่ งๆ จะ
ออกผลอย่างน้อย 100 ผล และมากกว่า 500-600 ผล ในประเทศศรี ลงั กา มังคุดสุ กปี ละ 2 ครั้ง ครั้งแรก
เดื อนมกราคม ครั้ งหลัง ในเดื อนกรกฎาคม - สิ งหาคม ในตริ นิแดด ให้ผลในราวเดื อ นกรกฎาคม ตุลาคม
เมล็ด รู ปร่ างคล้ายเปลือกหอย มี 2 ฝา เปลือกหุ ้มเมล็ดสี น้ าตาลบางใส ผิวเมล็ดขรุ ขระ มีร่อง
เริ่ มจาก Hilum มาจนสุ ดเมล็ด แตกได้ง่าย มีอายุการเก็บสั้น และความแข็งแรงของเมล็ดที่ Hume กล่าว
ว่า การกระจายของมังคุดไปยังถิ่ นต่างๆ ถูกจากัด เนื่ องจาก อายุของเมล็ดสั้นมาก เมล็ดที่อยู่ในผลจะมี
อายุได้ 3-5 สัปดาห์ แต่ถา้ อยูน่ อกผลโดยไม่เก็บไว้ในที่ช้ื นจะมีอายุได้เพียง 2-3 วัน เท่านั้น ที่จริ งแล้ว
เมล็ดมังคุ ดไม่ใช่ เมล็ดที่ แท้จริ ง เป็ นเพียงส่ วนที่เจริ ญมาจากเนื้ อเยื่อเพศเมีย (female tissue) เท่านั้น
ดังนั้นจึงไม่มีท้ งั embryo และ cotyledous เชื่อกันว่ามังคุดมีพนั ธุ์เดียว แต่อาจมีการผันแปรบ้าง เช่น พันธุ์
ที่ให้ผลสุ กช้ากว่าทัว่ ไป เป็ นรายงานจากพม่า และอีกพันธุ์หนึ่ งมีกรด มากกว่าปกติ ซึ่ งเป็ นรายงานของ
ชวา แต่การผันแปรเช่นนี้มีนอ้ ยมาก ทั้งนี้ เพราะเมล็ดที่ใช้ในการขยายพันธุ์น้ นั เป็ นส่ วนที่เจริ ญ โดยไม่มี
การผสมและเป็ น poly embryony ต้นกล้าที่ได้ ซึ่ งไม่ได้มาจาก Zygote แต่เป็ น nucellar seedling ซึ่ งตรง
ตามพันธุ์ ของต้นแม่ ความแตกต่างของผลผลิ ตที่เกิ ดขึ้ นเกิ ดจากสภาพแวดล้อมและการดู แลรักษาที่ มี
ความแตกต่างกัน
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พันธุ์
ดอกมังคุ ดเป็ นดอกสมบู รณ์ เพศ เกสรตัวผูก้ ับเกสรตัวเมี ย อยู่ในดอกเดี ย วกัน ก้านเกสรตัวผู ้
ไม่ได้ยาวออกมาภายนอกดอกเหมือนดอกไม้ผลทัว่ ๆไป แต่เกสรทั้งสองอยูภ่ ายในดอกเดียวกันและเกสร
ตัวผูเ้ ป็ นหมัน การเจริ ญของผลเกิดจากเนื้อเยื่อไม่ได้เกิดจากการผสมเกสร จึงไม่มีโอกาสกลายพันธุ์และ
เกิ ดเป็ นสายพันธุ์ใหม่ นัน่ คือ มังคุ ดมีเพียงสายพันธุ์ เดี ยวเท่านั้น การที่คุณภาพของผลผลิ ตของมังคุ ด
แตกต่างกันนั้นสาเหตุเกิดจากการดูแลรักษาและสภาพแวดล้อม
การเลือกต้ นพันธุ์
1. ต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ด ที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง อายุไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรื อมีความ
สู งมากกว่า 30 เซนติเมตร มีระบบรากสมบูรณ์ ไม่ขดหรื องอ (สานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขตที่
5 จังหวัดสงขลา)
2. ต้นพันธุ์ที่ได้จากการเสี ยบยอด จาเป็ นต้องมีการเพาะเมล็ดก่อนแล้วนากิ่งมังคุดที่ได้จากต้นที่
มีผลผลิ ตแล้วมาเสี ยบยอด โดยกิ่ งที่ใช้ประกอบด้วย 2 แบบ คือ กิ่งกระโดง และกิ่ งข้าง ถ้าเป็ นกิ่ งที่ได้
จากกิ่งกระโดง ทรงพุ่มจะมีลกั ษณะกลมและตั้งตรง แต่ถา้ เป็ นกิ่ งที่ได้จากกิ่ งข้าง ทรงพุ่มจะมีลกั ษณะ
แบนราบและเลื้อยเตี้ยกว่าต้นที่เสี ยบจากกิ่งกระโดง

เสี ยบยอดด้วยกิ่งกระโดง

เสี ยบยอดด้วยกิ่งข้าง
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การขยายพันธุ์
มังคุดสามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การเพาะเมล็ด การเสี ยบยอด และการทาบกิ่ง แต่วิธีที่
นิยมปฏิบตั ิกนั อยูค่ ือ
1. การเพาะเมล็ด เพราะสามารถทาได้สะดวกและรวดเร็ ว ต้นมังคุดที่ได้ จะไม่กลายพันธุ์ แต่มี
ข้อเสี ยคือ ต้องใช้เวลาประมาณ 7 ถึง 8 ปี กว่าจะให้ผลผลิต และหากมีการบารุ งรักษาเป็ นอย่างดีก็อาจเร็ ว
ได้ผลเร็ วกว่านี้ได้เล็กน้อย
2. การเสี ยบยอด เป็ นการนาพันธุ์ดีจากต้นที่เคยให้ผลแล้ว มาเสี ยบบนต้นตอมังคุด ซึ่ งเป็ นวิธีที่
จะช่วยให้มงั คุ ดให้ผลผลิตได้เร็ วขึ้น ใช้ระยะปลู กน้อยกว่าและลาต้นมีขนาดเล็กกว่า สามารถออกดอก
ติดผลได้ที่อายุ 3-4 ปี
การเพาะเมล็ดนั้นเมล็ดมังคุดที่นามาเพาะควรจะนามาจากผลมังคุดที่แก่จดั และเป็ นผลที่ยงั สด
อยูเ่ พราะจะงอกได้ดีกว่า เลือกเมล็ดที่มีขนาดใหญ่ นามาล้างเนื้อและเส้นใยออกให้สะอาด แล้วรี บนาไป
เพาะ แต่หากไม่สามารถเพาะได้ทนั ทีก็ให้ผ่ งึ เมล็ดที่ทาความสะอาดแล้วให้แห้ง (ผึ่งลม) เก็บเมล็ดไว้ใน
ถุงพลาสติก และนาไปแช่ตูเ้ ย็นไว้จะเก็บไว้ได้นานขึ้น การเพาะเมล็ดสามารถเพาะลงในถุงพลาสติกได้
โดยตรง แต่หากทาในปริ มาณมากๆ ก็ควรเพาะในแปลงเพาะชาหรื อกระบะเพาะชา สาหรับวัสดุเพาะชา
จะใช้ข้ ีเถ้าแกลบล้วนๆ โดยใช้ข้ ีเถ้าแกลบผสมทรายหรื อดินร่ วนหรื อผสมทรายก็ได้ แปลงเพาะชาต้อง
มีวสั ดุ พรางแสง และรดน้ าให้วสั ดุเพาะมีความชื้ นอยู่เสมอ หลังจากเพาะจะใช้เวลาประมาณ 15 ถึ ง 20
วัน เมล็ดจึ งเริ่ มงอก จากนั้นก็คดั เลื อกต้นกล้าที่มีความสมบู รณ์ และย้ายจากแปลงเพาะไปปลูกในถุ ง
บรรจุดินผสมปุ๋ ยคอก ใช้ถุงขนาด 4 ถึง 5 นิ้ว การย้ายควรทาในช่วงที่ตน้ กล้ามีอายุไม่เกิน 1 เดือน เพราะ
ระบบรากยังไม่แผ่กระจาย จะทาให้ตน้ กล้าไม่กระทบกระเทือนมาก แต่ตอ้ งระวังลาต้นอาจจะหักได้
เพราะยังต้นยังอ่อนอยู่ ต้องมีการพรางแสงและให้น้ ากับต้นกล้าเช่นเคย เมื่อต้นโตขึ้นก็เปลี่ยนเป็ นถุงที่มี
ขนาดใหญ่ข้ ึ น ในการเปลี่ ยนถุ งก็ตอ้ งระมัดระวังอย่าให้กระทบกระเทื อนระบบรากเดิ ม และควรจะ
เปลี่ ยนถุ งบ่อยๆ สัก 5 ถึ ง 6 เดื อนต่อครั้ง เพราะจะทาให้มงั คุ ดมีการเจริ ญเติบโตดี ข้ ึน และไม่มีปัญหา
เรื่ อ งรากขดงอก้น ถุ ง เมื่ อ มัง คุ ด มี อ ายุ ป ระมาณ 2 ปี มี ค วามสู ง ราว 30 ถึ ง 35 เซนติ เ มตร มี ย อด
1 ถึง 2 ฉัตร ก็พร้อมที่จะปลูกในแปลงได้ (www.doae.go.th)
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การปลูกและการดูแลรักษามังคุด
การปลู กมังคุ ดนั้นจําเป็ นต้องมี การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อน ซึ่ งต้องพิจารณาถึ งปั จจัยต่างๆที่
เหมาะสมต่อการเริ่ ม ต้นสร้ างสวนมังคุ ดนั้น เกษตรกรต้องพิจารณาถึ งปั จจัยต่า งๆ ที่ มีผลต่อการ
เจริ ญเติบโต การให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สะดวกและเอื้ออานวยต่อการจัดการภายในสวน ดังนี้
1 สภาพพื้นที่ ต้องมีความสู งจากระดับนํ้าทะเลตั้งแต่ 0- 650 เมตร มีความลาดเอียง 1-3
เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ควรเกิน 15 เปอร์ เซ็นต์ ควรเลือกพื้นที่ที่อยูใ่ กล้แหล่งนํ้าแต่จะต้องไม่มีน้ าํ ท่วมขัง ใกล้
เส้นทางคมนาคม เพื่อขนส่ งผลผลิตได้สะดวกและรวดเร็ ว
2 ลักษณะดิน มังคุดเจริ ญเติบโตได้ดีในดินร่ วนปนทราย ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สูงมีค่าความ
เป็ นกรดด่างระหว่าง 5.5-6.5 ดินมีการระบายน้าได้ดี หน้าดินควรลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร ระดับน้าใต้
ดินลึกมากกว่า 1 เมตร
3 สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสมสาหรับการเจริ ญเติบโตของมังคุด อยู่ระหว่าง 25-35
องศาเซลเซียส และควรมีปริ มาณน้าฝนมากกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี การกระจายตัวของฝนดี มีช่วงแล้ง
ต่อเนื่องน้อยกว่า 3 เดือนต่อปี และมีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์
4 แหล่ งน้า ต้องมีแหล่งน้าสะอาดเพียงพอตลอดทั้งปี ไม่มีสารอินทรี ย ์ และอนินทรี ยท์ ี่เป็ นพิษ
ปนเปื้ อน มีค่าความเป็ นกรดด่างของน้าระหว่าง 6.0-7.5
การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก
พืน้ ทีด่ อน
ให้ทาํ การไถพรวน เพื่อปรับพื้นที่ให้เรี ยบและขุดร่ องระบายนํ้า หากมีปัญหานํ้าท่วมขัง หาก
เป็ นพื้นที่ดอนที่เคยปลูกไม้ยนื ต้นมาก่อน ไม่ตอ้ งทําการไถพรวน
พืน้ ทีล่ ่ มุ
พื้นที่น้ าํ ท่วมขังไม่มาก และท่วมเป็ นช่ วงเวลาสั้นๆ เฉพาะช่ วงฤดู ฝน ให้นาํ ดินมาเทกองตาม
ผังปลูก ความสู งประมาณ 1.0 ถึง 1.5 เมตร แล้วปลูกมังคุดบนสันกลางของกองดิน
พื้นที่น้ าํ ท่วมขังมาก ทําการยกร่ องสวนให้มีขนาดสันร่ องกว้างไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร ร่ องนํ้ากว้าง
1.5 เมตร ลึก 1 เมตร มีระบบระบายนํ้าเข้าและออกเป็ นอย่างดี (สํานักส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 5 จังหวัดสงขลา)
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การเลือกต้ นพันธุ์
มังคุดที่ปลูกในประเทศไทยมีพนั ธุ์เดียว จึงไม่มีปัญหาในการเลือกพันธุ์ปลูก สําหรับการเลือก
ต้นพันธุ์ ควรเลือกต้นที่แข็งแรง มีระบบรากสมบูรณ์ไม่ขดหรื องอ ผ่านการเพาะเลี้ยงในเรื อนเพาะชํา
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี มีความสู งไม่ต่ากว่า 30 เซนติเมตร
สามารถทําได้ท้ งั การขุดหลุ มปลู ก ซึ่ งเหมาะกับพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งและยังไม่มีการวาง
ระบบนํ้าไว้ก่อนปลูก วิธีน้ ีดินที่อยูใ่ นหลุมจะช่วยเก็บความชื้ นได้ดีข้ ึน แต่หากมีฝนตกชุ ก นํ้าขังรากเน่า
และต้นจะตายได้ง่าย ส่ วนการปลูกโดยไม่ตอ้ งขุดหลุม (ปลูกแบบนัง่ แท่นหรื อยกโคก) เหมาะกับพื้นที่
ฝนตกชุ ก วิธีน้ ี ช่วยในการระบายนํ้าได้ดี นํ้าไม่ขงั โคนต้น แต่ตอ้ งมีการวางระบบนํ้าไว้ก่อนจะทําการ
ปลูก ซึ่ งต้นมังคุดจะเจริ ญเติบโตเร็ วกว่าการขุดหลุ ม ทั้งนี้ จุดเน้นที่สําคัญในการปลูกมังคุ ด คือ ควรใช้
ต้นกล้าที่มีระบบรากดี ไม่ขดงอในถุ ง แต่หากจะใช้ตน้ กล้าขนาดใหญ่ก็ให้ตดั ดิ นและรากที่ขดหรื อพัน
ตรงก้นถุงออก
ระยะปลูก
เนื่ อ งจากมัง คุ ด เป็ นไม้ผ ลที่ มี ท รงพุ่ ม ขนาดใหญ่ เจริ ญ เติ บ โตช้ า ระยะปลู ก ที่ แ นะนํา คื อ
8-9 x 8-9 เมตร สําหรับสวนที่จะใช้เครื่ องจักรกลแทนแรงงานควรจะเว้นระยะระหว่างแถวให้ห่างพอที่
เครื่ องจักรกลจะเข้าไปทํางานแต่ให้ระยะระหว่างต้นชิดขึ้น โดยมีจาํ นวนต้นต่อไร่ ประมาณ 20-25 ต้นต่อไร่
การเตรียมหลุมปลูก
1) แบบเตรี ยมหลุมปลูก ขุดหลุมขนาดประมาณ 50 x 50 x 50 เซนติเมตรแยกดินบน และดินล่าง
ออกจากกัน นาดินล่างมาผสมกับหญ้าแห้ง หรื อปุ๋ ยคอก อัตรา 1 : 1 และใส่ กระดูกป่ นหรื อหิ นฟอสเฟต
อีก 1 กก./หลุ ม นาดิ นบนใส่ ลงไปก่ อน เติ มด้วยดิ นล่างที่ ทาํ การผสมกับวัสดุ อื่นๆ ลงไปจนเต็มหลุ ม
พูนดินเป็ นสันแบบหลังเต่าแล้วจึงปลูกมังคุดบนเนิ นกลางหลุม กลบดินรอบต้นพันธุ์และอัดดินให้แน่น
แล้วใช้ไม้หลักตอกลงไปให้ถึงก้นหลุม มัดต้นกล้ามังคุดติดกับไม้หลักเพื่อกันการโยกคลอนของต้นกล้า
หลังปลูก
2) การปลู ก แบบนั่งแท่ นหรื อยกโคกการปลู ก แบบนี้ ไ ม่ต้องมี ก ารขุดหลุ ม เพี ยงพรวนดิ น
เล็กน้อยและรองพื้นด้วยหิ นฟอสเฟต อัตรา 500 กรัม/ต้น วางต้นพันธุ์ แล้วขุดดินพูนกลบจนอยูใ่ นระดับ
เดี ยวกับผิวดิ นในถุ งปลู ก ในลักษณะหลังเต่า ปั กไม้หลักแล้วผูกต้นพันธุ์ ให้แน่ นเพื่อป้ องกันการโยก
คลอน การปลูกด้วยวิธีน้ ี จะต้องมีการพรวนและขุดดินเข้าหาโคนต้น เพื่อขยายรัศมีเนิ นดินรอบต้นในปี
แรกประมาณ 3 ครั้งและปี ต่อๆ ไปปี ละครั้ง จนต้นมังคุด เจริ ญเติบโตให้ผลผลิตแล้วจึงหยุด
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การพรางแสง
„ ใช้วสั ดุธรรมชาติ เช่นทางมะพร้าว ปั กเป็ นกระโจมคร่ อมต้นมังคุด หรื อ
„ ใช้ตาข่ายพรางแสง หรื อ
„ ปลูกต้นไม่โตเร็ วระหว่างแถวมังคุด ให้มีระยะห่ างระหว่างต้นของไม้โตเร็ วที่สามารถแผ่ทรง
พุม่ พรางแสงให้ตน้ มังคุดได้ประมาณ 30-40 เปอร์ เซ็นต์ เช่น กล้วย และทองหลาง เป็ นต้น
การให้ นา้
ต้องให้น้ าํ อย่างสมํ่าเสมอช่ วงการเจริ ญเติบโตทางใบ และงดให้น้ าํ ช่ วงปลายฝน ต้นมังคุ ดที่มี
อายุตายอด 9 ถึ ง 12 สัปดาห์ และผ่านสภาพแล้ง 20 ถึ ง 30 วัน เมื่ อแสดงอาการใบตก ปลายใบบิ ด
ก้า นใบและกิ่ ง ที่ ป ลายยอดเริ่ ม เป็ นร่ อง ให้ก ระตุ ้นการออกดอกโดยการให้น้ าํ อย่า งเต็ม ที่ ใ ห้ม ากถึ ง
1,100 ถึง 1,600 ลิตรต่อต้น* จากนั้นให้หยุดดู อาการ 7 ถึง 10 วัน เมื่อพบว่าก้านใบและกิ่ งที่ปลายยอด
เริ่ มเต่งขึ้ นก็ให้น้ าํ เป็ นครั้ งที่ 2 ในปริ มาณ 1/2 ของครั้งแรก หลังจากนั้น 10 ถึ ง 14 วัน ตาดอกจะผลิ
ออกมาให้เห็ น และควรมี การจัดการนํ้าเพื่อควบคุ มให้มีปริ มาณดอกเพียง ร้ อยละ 35 ถึ ง 50 ของยอด
ทั้งหมด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยหลังจากมังคุดออกดอกแล้ว 10 ถึง 15 เปอร์ เซ็นต์ของตายอด
ทั้งหมด ควรให้น้ าํ ปริ มาณมาก ถึง 220 ถึง 280 ลิตรต่อต้นทุกวัน จนกระทัง่ พบว่ายอดที่ยงั ไม่ออกดอก
เริ่ ม มี ย อดอ่ อนแทนตาดอก จึ ง ค่ อยให้น้ าํ ตามปกติ คื อ 80 ถึ ง 110 ลิ ตรต่ อต้น และจะต้องให้น้ าํ ใน
ปริ มาณนี้อย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้ผลมังคุดมีพฒั นาการที่ดี
การให้ ป๋ ยุ
„ ปุ๋ ยบํา รุ ง ต้น ปุ๋ ยคอก อัตราเป็ นบุ ้ง กี๋ ต่อ ต้น (2.25 กิ โลกรั ม = 1 บุ ้ง กี๋ ) คิ ด เป็ น 2 เท่ า ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุม่ (เมตร) ต่อการใส่ 1 ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง
„ ปุ๋ ยบํารุ งต้น ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 หรื อ 16-16-16 อัตราเป็ นกิโลกรัมต่อต้นต่อปี คิดเป็ นเท่ากับ
เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุม่ (เมตร) เช่น ต้นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุม่ 1 เมตร ใช้ปุ๋ย 1 กิโลกรัม โดย
แบ่งใส่ 2-4 ครั้ง
„ ปุ๋ ยส่ งเสริ มการออกดอก (ช่วงปลายฝน) ปุ๋ ยเคมีสูตร 8-24-24 หรื อ 9-24-24 ในปริ มาณ 2 ถึง 3
กิโลกรัมต่อต้น
„ ปุ๋ ยบํารุ งผล (หลังติดผล 3 ถึง 4 สัปดาห์) ปุ๋ ยเคมีสูตร 13-13-21 ในปริ มาณ 2 ถึง 3 กิโลกรัม/ต้น
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วิธีการใส่ ป๋ ยุ
แบบเตรี ยมหลุมปลูก
„ ให้แบ่งปุ๋ ยครั้งแรกรองก้นหลุมทั้งปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยเคมี
„ การใส่ ปุ๋ยครั้งต่อไปปฏิบตั ิเช่นเดี ยวกันทั้งปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยเคมี ใส่ โดยการโรยรอบต้น ให้ปุ๋ย
ห่างโคนต้นประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วพรวนดินกลบปุ๋ ย
„ การใส่ ในครั้งต่อไปให้โรยปุ๋ ยบริ เวณรอยขอบของการพรวนดินกลบปุ๋ ยในครั้งแรก แล้วพรวน
ดินกลบปุ๋ ยในลักษณะของการขยายวงรอบต้นออกไป
แบบนัง่ แท่นหรื อยกโคน
„ ให้ปุ๋ ยครั้ งแรกเมื่ อต้นมัง คุ ดแตกใบอ่ อนครั้ งแรกแล้ว การใส่ ปุ๋ ยคอกและปุ๋ ยเคมี ป ฏิ บ ตั ิ
เช่นเดียวกัน โดยวิธีการโรยรอบต้นห่างจากโคนต้นประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วพรวนดินกลบปุ๋ ย
„ การใส่ ปุ๋ยครั้งต่อไป ให้โรยปุ๋ ยบริ เวณรอยขอบของการพรวนดิ นกลบปุ๋ ยในครั้ งแรก แล้ว
พรวนดินกลบปุ๋ ยในลักษณะของการขยายวงรอบต้นออกไป
สํา หรั บ การผลิ ตเพื่ อการค้า การใส่ ปุ๋ ยนอกจากคํา นึ ง ถึ ง ช่ วงเวลาการใส่ ปุ๋ ยแล้ว อาจจะต้อง
คํานึ งถึงปริ มาณความต้องการธาตุอาหารของมังคุดด้วย (ตารางที่ 1) เพื่อให้เพี ยงพอต่อความต้องการ
ของต้นมังคุดในการผลิตมังคุดที่มีคุณภาพ
ตารางที่ 1 ค่ามาตรฐานธาตุอาหารเบื้องต้นสําหรับต้นมังคุด
ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) %
ฟอสฟอรัส (P) %
โพแทสเซียม (K) %
แคลเซียม (Ca) %
แมกนีเซียม (Mg) %
เหล็ก (Fe) ppm
แมงกานีส (Mn) ppm
ทองแดง (Cu) ppm
สังกะสี (Zn) ppm
โบรอน (B) ppm

ความต้ องการของต้ นมังคุด
1.10-1.40
0.05-0.08
0.60-1.10
1.00-1.40
0.12-0.18
50-150
50-250
5-15
15-35
25-45

ที่มา: สุมิตรา ภู่วโรดม (2547) การวิเคราะห์พืชเพื่อเป็ นแนวทางใส่ปุ๋ยในมังคุด. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
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การตัดแต่ งและควบคุมทรงพุ่ม
มัง คุ ด ต้น เล็ ก ไม่ จ าํ เป็ นต้อ งตัด แต่ ง กิ่ ง นอกจากตัด กิ่ ง ด้า นล่ า งให้ สู ง จากพื้ น ดิ น ประมาณ
50 เซนติเมตร และกิ่งที่ซอ้ นทับกันจนแน่นทึบออก
การปฏิบัติอื่นๆ
1. การเตรี ย มสภาพต้น มัง คุ ด ให้ พ ร้ อ ม คื อ การจัด การให้ ต้น มัง คุ ด แตกใบอ่ อ นในเวลาที่
เหมาะสม และพัฒนาไปเป็ นใบแก่ได้พอดีกบั ช่วงที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมปกติ ต้นมังคุดที่ตดั แต่ง
กิ่งและใส่ ปุ๋ยตามคําแนะนําจะแตกใบอ่อนตามเวลาที่เหมาะสม แต่ตน้ ที่ไว้ผลมากและขาดการบํารุ งที่ดี
ในฤดูที่ผา่ นมา แม้จะจัดการต่างๆ แล้ว แต่ก็มกั จะไม่ค่อยแตกใบอ่อนหรื อแตกใบอ่อนช้า จึงควรกระตุน้
การแตกใบอ่อนโดยฉี ดพ่นปุ๋ ยยูเรี ย อัตรา 100 ถึ ง 200 กรั มต่อนํ้า 20 ลิ ตร แต่หากพ่นปุ๋ ยยูเรี ยไปแล้ว
มังคุดยังไม่ยอมแตกใบอ่อนก็ให้ใช้ไทโอยูเรี ย จํานวน 20 ถึง 40 กรัม ผสมนํ้าตาลเด็กซ์โตรส จํานวน
600 กรัม ในนํ้า 20 ลิตร
(ไทโอยูเรี ยมีความเป็ นพิษต่อพืชสู งจะทําให้ใบแก่ร่วงได้จึงต้องใช้ดว้ ยความระมัดระวัง) เมื่อ
มัง คุ ดแตกใบอ่ อนแล้วให้ดูแลรั ก ษาใบอ่ อนที่ แตกออกมาให้ส มบู รณ์ โดยการหมัน่ ตรวจสอบและ
ป้ องกันการระบาดของหนอนกัดกินใบและโรคใบจุดอย่างใกล้ชิด
2. การจัดการเพื่อเพิ่มปริ มาณผลผลิตที่มีคุณภาพ (มังคุดคุณภาพ หมายถึง ผลมังคุดที่มีผิวลายไม่
เกิน 5 เปอร์ เซ็นต์ของผิวผลและมีน้ าํ หนักไม่นอ้ ยกว่า 80 กรัมปราศจากอาการเนื้ อแก้วยางไหลภายในผล
และจะต้องเป็ นผลที่ เก็บเกี่ ยวถู กวิธี) ส่ วนการควบคุ มปริ มาณดอก มังคุ ดทุกดอกจะเจริ ญเติบโตเป็ น
ผลได้โดยไม่ตอ้ งผสมเกสรหากปล่อยให้ออกดอกมากเกินไป ผลที่ได้มีขนาดเล็กราคาไม่ดี และยังมีผล
ต่อความสมบูรณ์ ของต้นในปี ถัดไป นอกจากจะจัดการนํ้าตามที่กล่าวแล้ว ในกรณี ที่พบว่ามังคุ ดออก
ดอกมากเกินไป ให้หว่านปุ๋ ยทางดิน สู ตร 16-16-16 หรื อ 15-15-15 ในปริ มาณ 2 เท่าของปกติควบคู่กบั
การให้น้ าํ จะทําให้ผลที่มีอายุ 2 ถึง 3 สัปดาห์ร่วงได้บางส่ วน และจะต้องทําการตรวจสอบและป้ องกัน
กําจัดศัตรู เพลี้ยไฟ ไรแดง ไรขาวอย่างใกล้ชิดในช่วงดอกใกล้บาน และติดผลขนาดเล็ก
3. การเก็บเกี่ ยว เก็บเกี่ ยวผลมังคุ ดที่ แก่ พอเหมาะ เมื่ อผลเริ่ มเป็ นระยะสายเลื อด คื อ ผลที่ มีสี
เหลืองอ่อนปนสี เขียว มีจุดประสี ชมพูกระจายอยูท่ วั่ ผล แนะนําให้เก็บเกี่ยวด้วยตะกร้อผ้าเพื่อป้ องกันผล
ตกลงมากระแทกกับพื้นและรอยขีดข่วนที่ผวิ
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การควบคุมการออกดอก
มังคุดไม่ตอ้ งการอุณหภูมิต่าํ เพื่อกระตุน้ การออกดอกเหมือนไม้ผลชนิ ดอื่น แต่ตอ้ งการสภาพ
แล้งที่นานกว่าพืชอื่นโดยต้องการสภาพแล้งประมาณ 21-30 วัน เนื่ องจากมีระบบรากลึกคือประมาณ
60-90 เซนติเมตรและมักปลูกในดินค่อนข้างอุม้ นํ้าและมีความชื้ นสู ง ต้นที่จะเริ่ มให้ผลผลิตมักมีอายุ 6-7
ปี ถ้าปลูกจากการเพาะเมล็ด แต่ถา้ ปลูกจากกิ่งเสี ยบจะเริ่ มให้ผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 3-4 ปี ตามปกติ
มังคุ ดจะออกดอกหลังจากกระทบแล้งอยู่ระยะหนึ่ ง ถ้าปล่อยให้ออกตามธรรมชาติจะพบว่ามังคุ ดจาก
ภาคตะวันออกจะออกดอกในเดือนมกราคม ‟ กุมภาพันธ์ และให้ผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ในเดือนพฤษภาคม
‟ มิถุนายน ในขณะที่มงั คุดจากทางภาคใต้ จะออกดอกในเดือนมีนาคม ‟ เมษายน และเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในเดือน กรกฎาคม ‟ สิ งหาคม อย่างไรก็ดีถา้ สวนมังคุดมีการจัดการเรื่ องระบบนํ้าได้ก็สามารถควบคุม
การออกดอกของมังคุดได้เช่นกัน
ปั จจัยที่สําคัญสําหรับการออกดอกของมังคุดคืออายุของยอดที่จะออกดอก เนื่องจากมังคุดจะมี
อายุตายอดที่เหมาะสมสําหรับการออกดอกโดยเฉพาะ คืออายุยอดต้องประมาณ 9-15 สัปดาห์จึงจะ
กระตุ น้ การออกดอกโดยการให้กระทบแล้งหรื อการงดนํ้าได้ดี ถ้าอายุยอดน้อยกว่า 9 สัปดาห์ จะไม่
ตอบสนองต่ อการกระตุ ้นและถ้าอายุยอดมากกว่า 15 สัป ดาห์ จะทําให้แตกเป็ นใบอ่อนแทนช่ อดอก
โดยเฉพาะถ้าระหว่างการกระตุน้ ให้ออกดอกมีฝนตกมากกว่า 20 มิลลิ เมตร ดังนั้นเริ่ มต้นการควบคุ ม
การออกดอกคือการควบคุมการแตกใบอ่อนเพื่อให้มีอายุยอดที่เหมาะสมสําหรับออกดอกในระยะเวลาที่
ต้องการ
ตามปกติการบังคับให้มงั คุดแตกใบอ่อนจะบังคับให้แตกใบอ่อนในเดื อนสิ งหาคม - กันยายน
เพื่อที่มงั คุดจะได้ออกดอกและติดผลแก่พร้อมจะแก่ได้เก็บเกี่ยวก่อนฝนเข้า เนื่ องจากการเก็บเกี่ยวมังคุด
ในช่วงหน้าฝนจะทําให้เกิดอาการเนื้ อแก้วมากกว่าปกติ คือมังคุดจะแสดงอาการเนื้ อแก้วประมาณ 35%
เทียบกับการเก็บเกี่ยวมังคุดก่อนฤดูฝนที่จะแสดงอาการเป็ นเนื้อแก้วน้อยกว่า 10%
วิธีการบังคับให้มงั คุดแตกใบอ่อนสามารถทําได้โดยการชะลอการใส่ ปุ๋ยหลังการเก็บเกี่ยว โดย
จะเลื่อนไปใส่ ในเดือนกรกฎาคมเพราะตามปกติมงั คุดจะแตกใบอ่อนหลังจากใส่ ปุ๋ย 1 เดือน ดังนั้นถ้าใส่
ปุ๋ ยในเดื อนกรกฎาคมก็ จ ะทํา ให้ ม งั คุ ดแตกใบอ่ อ นในเดื อ นสิ ง หาคม หรื อ กันยายน ซึ่ งเป็ นระยะที่
เหมาะสม
การกระตุน้ ให้แตกใบอ่อนการกระตุน้ ให้แตกใบอ่อนดังกล่าวนอกจากจะยืดระยะเวลาการให้
ปุ๋ ยหลังเก็บเกี่ ยวแล้วยังสามารถใช้การพ่นยูเรี ย หรื อไธโอยูเรี ยก็ได้ โดยถ้าพ่นยูเรี ย จะใช้ความเข้มข้น
100-200 กรัม/ นํ้า20 ลิตร หรื อถ้าเป็ นไธโอยูเรี ย จะใช้ที่ความเข้มข้น 20-40 กรัม ผสมกับ นํ้าตาลเด็กซ์
โตรส 600 กรัม/ นํ้า 20 ลิตรการพ่นควรพ่นโดยไม่ผสมนํ้ายาจับใบแต่พ่นให้ทวั่ ต้น อย่างไรก็ดีการใช้ไธ
โอยูเรี ยเพื่อกระตุน้ การแตกใบอ่อนแม้จะทําให้แตกใบอ่อนได้เร็ วและสมํ่าเสมอกว่าการใช้ยูเรี ย โดย
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มักจะกระตุน้ ให้แตกใบอ่อนได้ภายใน 7 วันแต่มีผลทําให้ใบแก่ร่วงได้ ประมาณ 2-15% จึงควรใช้ดว้ ย
ความระมัดระวังและควรใช้หลังจากใช้ยเู รี ยและไม่ได้ผลเท่านั้น
หลัง การแตกใบอ่ อ นควรดู แ ลฉี ด พ่ น ยาป้ อ งกัน กํา จัด ศัต รู พื ช ที่ เ หมาะสมและถู ก ต้อ งตาม
ระยะเวลาเพื่อป้ องกันไม่ให้ใบอ่อนถู กทําลาย และอาจจะฉี ดพ่นสู ตร “ทางด่วน” ในระยะใบเพสลาด
สัปดาห์ ละ 1 ครั้ ง จํานวน 1-2 ครั้ ง เพื่อให้ใบแก่ และเขี ยวเข้มเป็ นมันได้เร็ วขึ้ น โดยสู ตร “ทางด่ วน”
ประกอบด้วย นํ้า ตาลเด็ ก ซ์ โตรสหรื อนํ้า ตาลซู โคส 600 กรั ม ผสมกับ ปุ๋ ยเกล็ ดสู ตร 15-30-15 หรื อ
10-20-30 ที่มีธาตุรอง 60 กรัม และฮิวมิค แอซิ ค 20 กรัม ผสมนํ้า 20 ลิตร ควรผสมสารป้ องกันกําจัดเชื้ อ
ราและสารจับใบด้วยเพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ภาพที่ดียงิ่ ขึ้น การผสมให้ผสมกรดฮิวมิค ในนํ้าก่อนแล้วจึงผสม
ปุ๋ ยเกล็ดคนให้ละลาย จากนั้นจึงเติมนํ้าตาล สารป้ องกันกําจัดเชื้ อราและสารจับใบ ตามลําดับ หลังการ
จัดการที่ดีมงั คุดก็จะออกดอกได้ในระยะที่ตอ้ งการ
ความเสี่ ยงด้ านผลผลิตจากปัญหาสภาพภูมิอากาศ
การออกดอกของมังคุดขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณนํ้า ต้องอาศัยความเครี ยดจากการขาดนํ้าช่วงระยะเวลา
หนึ่งก่อนแทงช่อดอกดังนั้นชาวสวนจึงต้องจัดการให้มงั คุดได้รับความเครี ยดดังกล่าวหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต และต้นมังคุดแตกใบใหม่แล้ว 1-2 ชุด เพื่อให้ตน้ มีดอกและติดผลในฤดูกาลถัดไป ในบางปี ที่มี
ช่วงแล้งยาวนาน ต้นมังคุดอยูใ่ นสภาวะเครี ยดต่อเนื่อง มักออกดอกพร้อมกันเต็มต้น แต่ปีที่มีช่วงแล้งสั้น
หรื อมีฝนสลับบ้าง ต้นมังคุ ดจะออกดอกประปรายหรื อออกดอกหลายรุ่ น การตอบสนองของต้นมังคุ ด
ต่ อ สภาพอากาศเช่ น นี้ ส่ ง ผลต่ อ ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของผลผลิ ต ไม่ แ น่ น อน บางปี สภาพอากาศ
แปรปรวนมากมีฝนตกแทรกในช่วงแล้ง มังคุดอาจจะแตกใบอ่อนแทนที่จะออกดอก ทําให้ไม่ได้ผลผลิต
การผลิ ต มัง คุ ด นอกฤดู ย งั ต้อ งอาศัย ธรรมชาติ ช่ ว ย เช่ น ในเขตฝั่ ง ตะวัน ออกของเทื อ กเขา
นครศรี ธรรมราช บริ เวณนี้ เป็ นเขตเงาฝนในช่ วงลมมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึ ง
สิ งหาคมมีฝนน้อยต่างจากทางฝั่งตะวันตกของเทือกเขา (ภาพที่ 5) ปี ใดที่ฝนน้อยช่วงนี้ จึงเป็ นช่วงที่ทาํ
ให้ตน้ มังคุ ดเกิ ดมีความเครี ยดและกระตุ น้ ให้มีการออกดอกนอกฤดู และให้ผลผลิ ตได้ในช่ วงปลายปี
ต่อเนื่องถึงเดือนมกราคม ส่ วนในเขตอื่นๆ ไม่มีธรรมชาติเอื้ออํานวย จึงไม่สามารถผลิตมังคุดนอกฤดูได้
ความพยายามในการใช้สารเคมีต่างๆ เช่น พาโคลบิวทราโซลที่ใช้ได้ผลดีในทุเรี ยน ได้ผลไม่ถึงร้อยละ
10 ในมังคุด จึงไม่สามารถใช้เป็ นการค้าได้
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังส่ งผลให้ฤดูกาลของมังคุดเปลี่ยนไป เห็นได้จากช่วงการออกดอกติด
ผลของมังคุ ดในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ งปกติ มงั คุ ดจะออกดอกในเดื อนกุมภาพันธ์ถึง
มีนาคม และเก็บเกี่ ยวผลได้ในช่ วงเดื อนมิถุนายน-กรกฎาคม ตรงกับช่ วงฤดู แล้งในภาคใต้ ผลมังคุ ดมี
คุณภาพดีในปี 2547 มังคุดออกดอกและให้ผลผลิต 2 ครั้ง เนื่องจากเกิดสภาพอากาศแห้งแล้ง
หลังการเก็บเกี่ยวครั้งแรกจึงชักนําให้ออกดอกอีกครั้งหนึ่ง
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เนื่องจากต้นมังคุดเป็ นไม้ผลที่โดยธรรมชาติมกั จะติดดอกออกผลปี เว้นปี ในปี ใดที่ออกดอก
ติดผลเต็มต้น และให้ผลผลิตสู งมักพบว่าในปี ถัดไปการออกดอกติดผลจะตํ่ามาก ในทางตรงกันข้ามถ้าปี
ใดให้ผลผลิ ตตํ่า ปี ถัดไปก็จะให้ผลผลิ ตสู ง เช่ น ในปี 2549 มีผลผลิตเพียง147,709 ตัน ทําให้ตน้ ยังคง
ความสมบูรณ์ และมีอาหารสะสมมาก เมื่อสภาพอากาศเอื้ออํานวยในปี 2550 การออกดอกติดผลจึงสู ง
มากมีผลผลิตสู งถึง 348,000 ตัน ซึ่ งมากขึ้นถึง 2.35 เท่าตัว ทําให้เกษตรกรมีรายได้ไม่สมํ่าเสมอ บางราย
จึงมีความพยายามควบคุ มปริ มาณการติ ดผล โดยไม่ยอมให้มงั คุ ดติดผลทุกยอด และจัดการให้ติดผล
เพียงร้อยละ 30 ของยอดมังคุดทั้งหมดบนต้น ซึ่ งนับว่าเพียงพอที่จะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสู งมีผลใหญ่
หากมังคุ ดออกดอกมากกว่านี้ จะต้องใช้แรงงานในการปลิดผลออกซึ่ งอาจต้องฉี ดพ่นด้วยสารเคมี เช่ น
อีเทฟอนเพื่อกระตุน้ ให้ดอกหลุ ดร่ วงออกไปบางส่ วนยอดที่ดอกหลุ ดร่ วงไปก็จะสามารถออกดอกและ
ให้ผลในปี ต่อไปสลับกัน ความยัง่ ยืนจึงเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติอาจไม่เป็ นใจ เช่น เมื่อเกษตรกร
กําจัดดอกมังคุ ดส่ วนเกิ นดังกล่ าวเรี ยบร้ อยแล้ว แต่ในช่ วงต่อมาฝนเกิ ดทิ้งช่ วงก่ อให้เกิ ดความเครี ยด
กระตุน้ ให้ยอดที่เหลือออกดอกออกมาอีกก็ได้ และดอกรุ่ นหลังนี้อาจส่ งผลให้ดอกรุ่ นแรกเปลี่ยนไปเป็ น
ผลเล็กและหลุดร่ วงไปหมด ดอกที่ออกมาทีหลังแม้ว่าจะติดผลจนเก็บเกี่ยวได้ แต่ก็อาจจะต้องเก็บเกี่ยว
ในช่วงที่มีฝนมาก ส่ งผลให้เกิดเนื้อแก้วยางไหลซึ่ งเป็ นคุณภาพที่ตลาดไม่ตอ้ งการ
ความเสี่ ยงของราคาจากปัญหาด้ านคุณภาพ
ในบางปี หากมังคุดออกดอกช้า ผลไปแก่ในฤดูฝน ทําให้เกิดปั ญหาด้านคุณภาพกับผลมังคุด ซึ่ ง
มัก จะแสดงอาการยางไหลและเนื้ อแก้วในช่ วงที่ มี ฝ นตกชุ ก ลัก ษณะอาการผิดปกติ ท้ งั 2 แบบนี้ ไ ม่
สามารถตรวจสอบได้ง่ายด้วยสายตา ต้องอาศัยความชํานาญของพนักงานผูค้ ดั เลื อก มังคุดเนื้ อแก้วยาง
ไหลจึงเป็ นปั ญหาคุณภาพที่สําคัญ สร้างความผิดหวังจากการซื้ อมังคุ ดในประเทศ ทําให้ผูบ้ ริ โภคขาด
ความมัน่ ใจ เนื่ องจากมังคุ ดดีๆ ถู กคัดส่ งออกไปขายต่างประเทศเป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนที่เหลือจํานวนมาก
เข้ามาอยูใ่ นตลาดภายใน นอกจากนั้นในช่วงที่ฝนชุกมาก เมื่อผูส้ ่ งออกสุ่ มพบว่ามังคุดมีสัดส่ วนของผลที่
แสดงอาการทั้งสองมาก ก็มกั หยุดรับซื้ อมังคุ ด เพราะความไม่มนั่ ใจในคุ ณภาพ ส่ งผลให้ราคามังคุ ด
ตกตํ่าในเวลาเพียงข้ามคืน มังคุดจึงมีความเสี่ ยงในด้านราคา จากผลของสภาพอากาศ (ฝน)ทําให้คุณภาพ
ตํ่าลง โดยเฉพาะหากมีช่วงแล้งติดต่อกันระยะหนึ่ งตามด้วยฝนตกหนักก็จะพบอาการนี้ มาก แต่การดูแล
รักษาให้น้ าํ ต้นมังคุ ดอย่างสมํ่าเสมอในช่ วงการพัฒนาของผลรวมทั้งในช่ วงที่มงั คุดใกล้ระยะเวลาเก็บ
เกี่ยวจะช่วยลดอาการนี้ได้มาก
ปั ญหาเนื้ อแก้วยางไหล ยังเป็ นประเด็นถกเถี ยงในทางวิชาการ ในมุมมองของนักวิชาการพืช
สวน อาการเนื้ อแก้วยางไหลเกิ ดจากการที่ น้ าํ ซึ มเข้า ไปในผลมัง คุ ดมากเกิ นไป จนดันให้เซลล์แตก
ของเหลวภายในเซลล์กระจายเข้าไปในช่องว่างระหว่างเซลล์ของเนื้ อมังคุด ทําให้เปลี่ยนจากเนื้ อสี ขาว
เป็ นใสและแข็งเป็ นเจลตามมา แต่ในมุมมองของนักปฐพีวิทยาเห็ นว่า อาการเนื้ อแก้วยางไหลเกิ ดจาก
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การที่มงั คุดได้รับธาตุแคลเซี ยมไม่เพียงพอ ทําให้เซลล์ไม่แข็งแรง ดังนั้นเมื่อสภาวะอากาศแปรปรวน มี
นํ้ามาก ทําให้น้ าํ เข้าไปในเซลล์ของมังคุ ด ส่ งผลให้เซลล์แตกเสี ยหายได้ง่าย การให้แคลเซี ยมฉี ดพ่น
ให้กบั ต้นช่วยลดอาการนี้ลงได้ อย่างไรก็ตามเนื้อแก้วยางไหลยังคงเป็ นปั ญหาสําคัญของเกษตรกรเพราะ
ทําให้ขายไม่ได้ราคา ผลผลิตบนต้นที่ดูแลรักษามาอย่างดีตลอดช่วงระยะเวลาการเจริ ญเติบโตซึ่ งนานถึง
12-14 สัปดาห์อาจเสี ยหายได้ในสัดส่ วนที่สูงมากเมื่อมีฝนตกหนัก
ผลการวิจยั ของ รศ.ดร.สมุติรา ภู่วโรดม จากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเรื่ อง
การจัดการธาตุ อาหารเพื่อลดปั ญหาการเกิ ดเนื้ อแก้วและยางไหลในมังคุ ด ปี 2552 พบว่าการให้ธาตุ
แคลเซี ยมเพิ่มกับต้นมังคุดช่วยลดการเกิดเนื้ อแก้วยางไหลได้ระดับหนึ่ งนอกจากนั้นพื้นที่ดินที่ใช้ปลู ก
ส่ วนใหญ่มีความอุดมสมบู รณ์ มีธาตุฟอสฟอรั สสู งเกิ นความต้องการของต้นมังคุ ดมาก จากความเชื่ อ
เก่าๆที่วา่ การผลิตพืช ถ้าจะให้ออกดอกติดผลดีตอ้ งใช้ปุ๋ยตัวกลางสู ง (ฟอสฟอรัส) ซึ่ งถูกต้องสําหรับพืช
ล้มลุกทัว่ ไป แต่สาํ หรับไม้ผลยืนต้นมีระบบรากแข็งแรงแพร่ กระจายไปในพื้นที่กว้าง สามารถหาอาหาร
ธาตุต่างๆ ได้ดีกว่าจึงไม่ตอ้ งการธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มเติม การที่ดินมีฟอสฟอรัสสู งเกินไปกลับเป็ นข้อเสี ย
ต่อต้นมังคุดคือทําให้การดูดซับธาตุอาหารอื่นลดลงความรู ้เรื่ องดินและธาตุอาหารสําหรับมังคุด ยังเป็ น
เรื่ องที่เกษตรกรรวมทั้งนักวิชาการเกษตรบางส่ วนขาดอยู่ ส่ วนใหญ่มกั ใส่ ปุ๋ยให้มากไว้ก่อน ซึ่ งได้ผลดี
ในระยะสั้ น แต่จะก่ อให้เกิ ดผลเสี ย ในระยะยาว ปั จจุ บ นั จึ งมี ค าํ แนะนํา ให้เกษตรกรส่ ง ใบมัง คุ ดไป
วิเคราะห์ธาตุอาหารจากห้องปฏิ บตั ิการ เพื่อวิเคราะห์ว่ามีธาตุอาหารพอเพียงหรื อไม่ ใช้ประกอบและ
เปรี ยบเทียบข้อมูลผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินเพื่อพิสูจน์วา่ มีธาตุอะไรเท่าไร ธาตุอะไรพอดี อะไรมาก
ไป อะไรน้อยไป แล้วนําข้อมูลที่ได้เทียบกับค่ามาตรฐานความต้องการของต้นมังคุด ใบมังคุดที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ให้ใช้ตวั อย่างใบที่มีอายุระหว่าง 8-10 เดือน โดยใช้ใบที่อยูใ่ นตําแหน่งที่ 1 หลังจากนั้นจึง
ให้ปุ๋ยเพิม่ ธาตุที่ไม่เพียงพออย่างสอดคล้องกับผลวิเคราะห์ดินปลูกและใบมังคุด การจัดทําข้อสรุ ปว่าควร
ใส่ ปุ๋ยอะไรเท่าไรนั้นไม่ง่าย ต้องอาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ท้ งั ดินและต้นมังคุดเป็ นอย่างดี ซึ่ งปั จจุบนั นี้ หาได้ยาก
หรื อแทบจะไม่มี ดังนั้นการขาดบุคลากรที่มีความรู ้เรื่ องนี้ จึงเป็ นความเสี่ ยงที่สําคัญอีกประการหนึ่ ง ยิ่ง
ในปั จ จุ บ ัน ปุ๋ ยมี ร าคาแพงมาก การเลื อ กชนิ ด ปุ๋ ยและปริ ม าณที่ ค วรใช้ ใ ห้ คุ ้ม กับ ผลตอบแทนจึ ง มี
ความสําคัญมากขึ้น การพัฒนาเกษตรกรและนักวิชาการในสายงานนี้ จึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นอย่างยิง่ ในปั จจุบนั
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อุปสรรคในผลิตมังคุด
โดยธรรมชาติการพัฒนาของดอกและผลมังคุดบนต้นมักไม่พร้อมกัน ทําให้ผลสุ กไม่พร้อมกัน
เกษตรกรต้อ งทะยอยเก็ บ เกี่ ย วผลที่ สุ ก ออกจากต้น ตั้ง แต่ ผ ลเริ่ ม มี แ ต้ม สี ช มพู จ นถึ ง ผลที่ มี สี ม่ ว ง
รับประทานได้แล้ว ทําให้ในแต่ละฤดูกาลต้องเก็บเกี่ยวถึง 20 ครั้ง หรื อมากกว่า จึงจะเก็บเกี่ยวได้หมด
ก่อให้เกิดปั ญหาด้านแรงงานมาก ทําให้ตน้ ทุนสู งและอาจเก็บเกี่ยวไม่ทนั การเก็บเกี่ยวผลต้องเก็บตั้งแต่
ผลเริ่ มออกสี ชมพูจนถึงสี แดง และเก็บให้หมด ไม่หลงเหลือผลสี แดงไว้บนต้นในแต่ละวัน จะได้ราคาดี
และได้ผลตอบแทนสู ง เพราะเป็ นระยะที่พ่อค้าต้องการเพื่อการส่ งออก ซึ่ งต้องใช้เวลาขนส่ งหลายวัน
ส่ วนผลที่เก็บเกี่ยวในระยะสี ม่วงถึงดํา จะไม่สามารถส่ งไปถึงปลายทางได้ดงั นั้นผลที่มีสีม่วงหรื อดําจะ
ขายได้ในราคาที่ต่าํ ทั้งๆ ที่เป็ นผลคุณภาพดี รสชาติอร่ อยการบริ หารจัดการแรงงาน และจัดการต้นมังคุด
ให้มี ก ารพัฒนาสมํ่า เสมอสอดคล้อ งกับ แรงงานที่ มี จึ ง เป็ นสิ่ ง สํ า คัญ มาก และส่ ง ผลต่ อต้นทุ น และ
ผลตอบแทนที่เกษตรกรจะได้รับ แนวทางหนึ่ งที่งานวิจยั อาจเข้ามาช่ วยในการผลิ ตมังคุ ดได้ก็คือ ทํา
อย่างไรให้มงั คุ ดออกดอกพร้ อมกันในต้นเดี ยวกัน และมีการพัฒนาของผลจนกระทัง่ เปลี่ ยนสี เพื่อให้
เก็บเกี่ยวได้พร้อมๆกันมากขึ้นในต้นเดียวกัน หากการจัดการให้แต่ละต้นออกดอกติดผลได้พร้อมกัน จะ
ช่วยลดปั ญหาแรงงานได้เป็ นอย่างดี มงั คุ ดไม่มีปัญหาเรื่ องการเก็บเกี่ยวผลผลิ ตผิดพลาดเรื่ องความแก่อ่ อ นและคุ ณ ภาพภายในเพราะผลมัง คุ ดมี ก ารเปลี่ ย นแปลงสี และลัก ษณะภายนอกชัด เจนมี ค วาม
สอดคล้องกับคุ ณภาพภายในผล การที่ ตอ้ งเก็บเกี่ ยวหลายรอบทําให้ไม่มีการซื้ อ-ขายแบบเหมาสวน
เหมื อนผลไม้ชนิ ดอื่ นๆ เพราะไม่คุม้ กับการจัดการแรงงานช่ วงเก็บเกี่ ยวซึ่ งต้องทําหลายรอบ ปั ญหา
แรงงานในการผลิตมังคุดจึงเป็ นปั ญหาใหญ่ ปั จจุบนั ต้นมังคุดถูกควบคุมความสู งให้อยูใ่ นช่วง 4-6 เมตร
เพื่อประหยัดแรงงานในการเก็บเกี่ยว รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการดู แลรักษา การฉี ดยาป้ องกันโรค
และแมลง ในอนาคตจึงมีความเป็ นไปได้ที่ตน้ มังคุ ดอาจเตี้ยลงอีก เพื่อให้ตน้ ทุนในการเก็บเกี่ยวลดลง
แต่ปัญหานี้ยงั ไม่ได้รับการทดลองพิสูจน์ไม้ผลเมืองหนาวหลายชนิดในอดีตมีทรงพ่มุ กว้างและสู งหลาย
เมตร แต่ปัจจุบนั ด้วยระบบการผลิ ตที่ มีประสิ ทธิ ภาพสมัยใหม่ ต้นไม้ผลเมืองหนาวถู กตัดแต่งโดยมี
ความสู งไม่เกิ น 2 เมตร และความกว้างเพียงเมตรเดียว และปลูกติดกันเหมือนแนวกําแพงต้นไม้ ทําให้
ทํางานได้สะดวกและต้นทุนการผลิตตํ่า ปั ญหาแรงงานเป็ นปั ญหาใหญ่ของชาวสวนในปั จจุบนั แรงงาน
ชาวเขมรที่เข้ามาชดเชยแรงงานไทย ส่ วนใหญ่ทาํ งานโดยไม่ถูกกฎหมายค่าแรงงานจึงยังตํ่า แต่หาก
ดําเนิ นการตามระเบียบของราชการ ค่าใช้จ่ายจะสู งขึ้นและอาจไม่สามารถรักษาแรงงานให้อยู่ทาํ งาน
ประจําได้ เพราะแรงงานที่ถูกกฎหมายมีสิทธิ์ ที่จะเลือกที่ทาํ งานหรื อย้ายงานได้ค่อนข้างอิสระอีกเหตุผล
หนึ่งของปั ญหาแรงงานในสวน คือ การจ้างงานในสวนมังคุดเป็ นการจ้างไม่ประจําต้องการเฉพาะบาง
ช่วงเวลา ส่ วนใหญ่ตอ้ งการระหว่างการเก็บเกี่ยว ทําให้ชาวสวนไม่สามารถเลี้ยงดูคนงานได้ตลอดทั้งปี
ในต่างประเทศที่พฒั นาแล้วก็มีปัญหาแรงงานช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวนี้เหมือนกับไทย แต่ละประเทศต่าง
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มีมาตรการออกมาช่วยลดปั ญหา เช่นโปรแกรม Working holiday ใน Australia ซึ่ งก็ช่วยชาวสวนได้ดี
ระดับหนึ่ ง มาตรการเหล่านี้ ถ้านํามาใช้ในประเทศไทย น่าจะเกิ ดผลดี เช่ นกัน แต่เพราะการไม่เข้มงวด
ในการบัง คับ ใช้ก ฎหมายของไทย ทํา ให้ ไ ม่ ส ามารถพึ่ ง พามาตรการทํา นองนี้ ได้อ ย่ า งแท้จ ริ ง การ
แก้ปั ญหาแรงงานในภาคการเกษตรจํา เป็ นต้องได้รับ การศึ ก ษาหาข้อมู ล ให้ชัดเจนทั้งประเด็นความ
ต้องการการใช้แรงงานการจัด หาแรงงานและกฎระเบี ย บที่ ส ามารถใช้บ ัง คับ ได้อ ย่า งเข้ม งวด เพื่ อ
ประโยชน์และความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย ทั้งเกษตรกร แรงงานต่างชาติ และฝ่ ายความมัน่ คง ในอนาคต
ประเทศไทยคงจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตให้ใช้แรงงานน้อยลง พึ่งเครื่ องมือเครื่ องจักรให้มากขึ้น
ทั้งนี้ตอ้ งพัฒนาเครื่ องมือที่เหมาะสมกับสภาพการผลิตมังคุดด้วย
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โรคและแมลงศัตรู มังคุด
อาการผิดปกติที่เกิดกับส่ วนต่างๆ ของมังคุด อาจจะมีสาเหตุมาจากการทาลายของโรค แมลง
หรื ออาจจะเกิ ดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อปริ มาณและคุ ณภาพของผลผลิ ต
ของมังคุด โรคแมลงและอาการผิดปกติที่สาคัญ ได้แก่ (กรมวิชาการเกษตร)
หนอนชอนใบ
เป็ นหนอนของผี เ สื้ อชนิ ด หนึ่ ง ตัว หนอนมี
ขนาดเล็ก ยาวประมาณ 3 มิล ลิ เมตร ตัวสี ขาวนวลปน
แดง จะกิ นอยู่ใต้ผิวใบทั้ง สองด้า นและเห็ นเป็ นทางสี
ขาวคดเคี้ยวไปมา ใบที่ถูกทาลายจะมีรูปร่ างบิดเบี้ยวใบ
ไม่เจริ ญเติบโตและมีขนาดเล็ก หนอนชนิ ดนี้ จะทาลาย
เฉพาะใบอ่อนเท่านั้น รวมทั้งต้นกล้ามังคุ ดที่อยู่ในเรื อน
เพาะชา ก็มกั จะพบการทาลายของหนอนชอนใบด้วย
การป้ องกันก าจัด ในระยะที่ ม ัง คุ ดเริ่ ม แตกใบ
อ่ อ น หากพบการท าลายให้ พ่ น ด้ว ยสารป้ อ งกัน ก าจัด
แมลงในกลุ่มคาร์ บาริ ล ทุก 7 วัน เมื่อใบแก่แล้วก็ให้หยุดพ่น
หนอนกินใบ
เป็ นหนอนของผีเสื้ อชนิดหนึ่ งขนาดของตัวหนอน ยาวประมาณ 2 ถึง 2.5 เซนติเมตร สี ของตัว
หนอนเหมือนกับสี ของใบอ่อนมังคุด (สี เขียวแกมเหลือง) ถ้าหากไม่สังเกตอย่างละเอียดรอบคอบจะมอง
ไม่ เห็ น ตัวหนอนจะกัดกิ นแต่ ใ บอ่ อนเท่ า นั้น ลัก ษณะ
การทาลายทาให้ใบเว้าๆ แหว่งๆ เหลื อแต่กา้ นใบทาให้
มังคุดขาดความสมบูรณ์
การป้ อ งกัน ก าจัด หมั่น ตรวจดู แ ลบริ เ วณใบ
มังคุ ด หากพบว่ามีการทาลายให้หาเศษหญ้าแห้ง นามา
กองรอบโคนต้นมังคุ ด ประมาณช่ วงเวลาสายๆ ให้ร้ื อ
กองหญ้า ท าลายหนอนหรื อให้ พ่ น สารประเภทดู ด ซึ ม
เช่น คาร์ บาริ ล ในอัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ทุกๆ 5 ถึง
7 วัน
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เพลีย้ ไฟ
เป็ นแมลงขนาดเล็ก เคลื่อนไหวตัวได้รวดเร็ ว จะ
ระบาดในช่ ว งที่ อ ากาศแห้ ง แล้ง ติ ด ต่ อ กัน นานๆ โดย
ทั้งตัวอ่อนและตัวแก่ของศัตรู ชนิ ดนี้ จะดูดกินน้ าเลี้ยงจาก
ยอดอ่อนดอกอ่อน และผลอ่อนของมังคุ ด หากเป็ นยอด
อ่อนจะทาให้ยอดแห้ง แต่หากเป็ นดอกอ่อนและผลอ่อน
จะทาให้ดอกร่ วง และผลมี รอยสี น้ าตาลกร้ านมียางไหล
และจะทาให้ผลร่ วงได้ ศัตรู ชนิ ดนี้ นบั เป็ นศัตรู สาคัญที่มี
ผลกระทบในการส่ งออกมังคุดเป็ นอย่างมาก
การป้ องกันกาจัด เมื่ อมังคุ ดเริ่ มติดดอกให้หมัน่
ตรวจดูดอกมังคุด หากพบว่ามีเพลี้ยไฟอยูต่ ามโคนก้านดอกหรื อตามกลีบดอกให้ฉีดพ่นสารเคมีประเภท
ดูดซึ ม เช่ น สารโมโนโครโตฟอส เมทธิ โอคาร์ บ หรื อ คาร์ โบซัลแฟน หลังพ่นสารเคมีแล้ว 5-7 วัน ให้
ตรวจดู อีก หากยัง พบอยู่ใ ห้ พ่นซ้ า การป้ อ งกันก าจัด เพลี้ ย ไฟ ให้ ไ ด้ผ ลดี ควรท าพร้ อ มกัน กับ สวน
ข้างเคียงเพื่อป้ องกันการเคลื่อนย้ายของแมลง
ไรแดง
เป็ นแมลงที่มีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่า
แทบไม่เห็น ตัวโตเต็มวัยมีรูป ร่ างกลมหรื อรู ปไข่ มี
สี แดง เคลื่ อนไหวได้อย่างรวดเร็ ว มักอยู่รวมเป็ น
กลุ่มและระบาดควบคู่ไปกับเพลี้ยไฟ โดยไรแดงจะ
ดูดกินน้ าเลี้ยงที่ดอกและผลอ่อน ทาให้ดอกและผล
อ่อนแห้งร่ วงหล่นไปหรื อทาให้ผล ไม่เจริ ญ เปลือก
มี ผิ ด ตกกระ เป็ นขุ ย เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การส่ ง ออก
เช่นเดียวกันกับเพลี้ยไฟ
การป้ อ งกัน และก าจัด ให้ ห มั่น ตรวจดู ใ น
ระยะที่มงั คุดกาลังออกดอกและติดผล หากพบให้พน่ ด้วยกามะถันผงหรื อสารไดโคโพลทุก 7 ถึง 10 วัน
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โรคใบจุด
เกิดจากการทาลายของเชื้ อรา เชื้ อราเข้าทาลาย
ใบเกิ ดเป็ น รอยแผลไหม้สีน้ าตาลมี ขอบแผลสี เหลื อง
รู ปร่ า งของแผลไม่แน่ นอน ท าให้ใบเสี ยเนื้ อที่ ใ นการ
สัง เคราะห์ แ สง ความสมบู รณ์ ข องต้น ลดลง และถ้า
ระบาดรุ นแรงใบจะแห้ง ทั้งใบและร่ วงหล่ น ทาให้ผ ล
มังคุ ดไม่มีใบปกคลุ ม ผิวของผลมังคุ ดจะกร้ านแดดไม่
สวย
การป้ องกันกาจัด ฉี ดพ่นด้วยสารเคมี เช่ น คอปเปอร์
ออกซีคลอไรด์ แมนโคเซบ คาร์เบนดาซิม หรื อเบนโนมิล เป็ นต้น
โรคใบแห้ งและขอบใบแห้ ง
เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม คือ แสงแดดจัด ความชื้ นต่า ทาให้น้ าระเหยออกจากขอบ
ใบมาก จนกระทัง่ ขอบใบแห้ง ทาให้มงั คุดเจริ ญเติบโตช้า ต้นขาดความสมบูรณ์ ให้ผลผลิตน้อย จึงควร
หลี กเลี่ ยงการปลู กมังคุ ดในสภาพที่ มีภูมิอากาศไม่เหมาะสม และโดยทัว่ ไปก็มกั จะพบอาการใบไหม้
ขอบใบแห้งในช่วงฤดู แล้ง ซึ่ งตรงกับช่ วงที่ผลมังคุ ดกาลังออกดอก ติดผลพอดี เมื่อใบมังคุดขาดความ
สมบูรณ์จะทาให้ผลมังคุดขาดความสมบูรณ์ตามไปได้
การป้ องกันกาจัด ควรจะดูแลให้ตน้ มังคุดได้รับน้ าอย่างสม่าเสมอและเพียงพอ
อาการยางไหลทีผ่ วิ
จะพบได้ท้ งั ระยะผลอ่อนและผลแก่ อาการยางไหลในระยะผลอ่อน เกิ ดจากเพลี้ยไฟดูดกินน้ า
เลี้ยงระยะผลอ่อน จะทาให้เกิดยางไหลออกมาจากผิวเปลือกเป็ นสี เหลือง ทาให้ผลมีการเจริ ญเติบโตช้า
การป้ องกันกาจัด อาการยางไหลของผลอ่อน โดยการ
ป้ องกันกาจัดเพลี้ ยไฟ ตั้งแต่ระยะที่ มงั คุ ดเริ่ มออกดอก
ส่ วนอาการยางไหลระยะผลขนาดใหญ่ จะพบยางไหล
ในขณะผลใกล้แก่ แต่ ยงั มี สี เขี ย วอยู่ ยัง ไม่ พบสาเหตุ ที่
แน่นอน สันนิษฐานว่าเกิดจากมังคุดได้รับน้ ามากเกินไป
ท าให้ป ริ ม าณน้ า ยางในผลมี ม าก และปะทุ ออกมาเอง
หรื ออาจจะมี แมลงไปทาให้เกิ ดบาดแผลทาให้ยางไหล
ออกมาได้ ซึ่ งภายหลัง จากการเก็บเกี่ ยว ก็สามารถขูด
ยางเหล่ า นี้ ออกได้ โดยผลมัง คุ ด จะไม่ เ สี ย หายแต่ จ ะ
สิ้ นเปลืองเวลาและแรงงาน
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อาการเนื้อแก้ว
เป็ นอาการของเนื้ อ มัง คุ ด ที่ มี สี ข าวใสในบาง
กลีบ โดยมากจะเป็ นกับกลีบที่มีขนาดใหญ่ ในบางครั้ง
ก็เป็ นเนื้ อแก้วทั้งผล อาการเนื้ อแก้วนี้ จะสังเกตได้จาก
ลัก ษณะภายนอก โดยพบว่ า ผลที่ มี ร อยร้ า วอยู่ ที่ ผิ ว
มัก จะมี อ าการเนื้ อ แก้ ว ด้ ว ย แต่ ใ นบางครั้ งลัก ษณะ
ภายนอกเป็ นปกติ เมื่ อผ่าดู ก็อาจพบอาการเนื้ อแก้วได้
เช่นกัน อาการยางไหลภายในผล จะพบยางสี เหลืองอยู่
ตรงกลางระหว่างกลีบผล มักจะพบคู่กบั อาการเนื้ อแก้ว
หรื อ อาจจะพบแต่ อ าการยางไหลเพี ย งอย่า งเดี ย วก็ ไ ด้
อาการเนื้ อแก้วและยางไหลภายในผลยังไม่พบสาเหตุที่
แน่ ชัด แต่จะพบมากในมังคุ ดที่ ขาดการดู แลรั กษา เช่ น การได้รับน้ าไม่สม่ าเสมอ หรื อขาดน้ าเป็ น
เวลานานๆ เมื่อได้รับน้ าจากฝนที่ตกชุกในช่วงผลใกล้แก่ ผลมังคุดได้รับน้ าอย่างกะทันหัน ทาให้เปลือก
ขยายตัวไม่ทนั เกิดรอยร้าว ท่อน้ ายางภายในผลก็ได้รับน้ ามากเช่นกัน เกิดแรงดันมากจึงปะทุแตก มีน้ า
ยางไหลออกมา นอกจากนั้นแล้วการบารุ งรักษาที่ไม่ถูกต้องทาให้มงั คุ ดได้รับธาตุ อาหารไม่เพียงพอ
อาจจะเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้มีการเจริ ญเติบโตผิดปกติเกิดเป็ นเนื้อแก้วได้ (www.doae.go.th)
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การเก็บเกีย่ วและวิทยาการหลังการเก็บเกีย่ วมังคุด
โดยทัว่ ไปมังคุ ดเริ่ มออกดอกหลังจากปลูกไปได้ประมาณ 7 ถึง 8 ปี และได้ผลผลิตเต็มที่เมื่อมี
อายุประมาณ 12 ปี ขึ้นไป หากปลูกด้วยต้นเพาะเมล็ด แต่ถา้ ปลูกด้วยการเสี ยบยอดจะทาให้การออกดอก
ติดผลเร็ วขึ้ นกว่าเดิ ม คื อ 4-5 ปี ก็สามารถออกดอกได้ การออกดอกของมังคุ ดจะไม่ออกพร้ อมกันใน
ที เดี ย ว แต่ จะทยอยออกอยู่นานราว 40 วัน เป็ นผลให้ก ารเก็บ เกี่ ย วมังคุ ดต้องทยอยเก็บ เกี่ ย วไปด้วย
เช่นกันหลังจากมังคุดเริ่ มติดผลประมาณ 11 ถึง 12 สัปดาห์ ก็จะทยอยเก็บเกี่ยวได้
การสุ กของผล (fruit ripening) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและทางสรี รวิทยาของผล
ตลอดทั้ง การเปลี่ ย นแปลงคุ ณภาพของผล หลังจากผลนั้นเจริ ญเต็ม ที่ แล้วซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงนี้ ไ ม่
สามารถกลับคืนสู่ สภาพเดิมได้ ระยะที่ผลสุ กมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและเคมีภายในผล ได้แก่
การลดปริ มาณและเปลี่ยนรู ปของแป้ งไปเป็ นน้ าตาล ปริ มาณกรดลดลง ผลมีความนิ่ มเพิ่มขึ้น (softening)
เนื่ องจากเอนไซม์เพคทิ เนส (pectinase) เกิ ดการย่อยเพคทิ น (pectin) ของผนังเซลล์ และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงของรงควัตถุซ่ ึ งอาจเกิดจากการสลายตัวของคลอโรฟิ ลล์ (chlorophyll) ทาให้รงควัตถุ ชนิด
อื่นที่มีอยูเ่ ช่น แอนโธไซยานิน (anthocyanins) และคาโรทีนอยด์ (carotenoids) เด่นชัดขึ้น หรื ออาจเกิด
ชีวสังเคราะห์ของรงควัตถุชนิดอื่นในระหว่างการสลายตัวของคลอโรฟิ ลล์ ทาให้สีของผลเปลี่ยนไป
ดัชนีการเก็บเกีย่ วมังคุด
อายุของผลมังคุ ดที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ ยว หลังจากที่มงั คุ ดเริ่ มติดผลแล้วจะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 11-12 สัปดาห์ (77-84 วัน) มังคุดจะมีความพร้อมที่จะเก็บผลได้ ผลมังคุดเมื่อเข้าระยะผลแก่มี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเจริ ญเติบโตและสี ผิวของผลอยูต่ ลอดเวลาจนกระทัง่ ถึงระยะผล
สุ ก การเปลี่ ยนแปลงของผลมังคุ ดในระยะดังกล่ าว ทองดี และคณะได้แบ่งดัชนี แสดงระดับสี ของผล
มังคุดออกเป็ น 7 ระดับดังนี้
ระดับสี ที่ 0
ผลมีสีขาวอมเหลืองสม่าเสมอ หรื อสี ขาวอมเหลืองแต้มสี เขียวอ่อน
ระดับสี ที่ 1
ผลมีสีเหลืองอมเขียว มีจุดสี ชมพูกระจัดกระจายในบางส่ วนของผล
ระดับสี ที่ 2
ผลมีสีเหลืองอ่อนอมชมพู มีประสี ชมพูกระจายไปทัว่ ทั้งผล
ระดับสี ที่ 3
ผลมีสีชมพูสม่าเสมอ เหมาะสาหรับเก็บเกี่ยวเพื่อการค้ า
ระดับสี ที่ 4
ผลมีสีแดงหรื อน้ าตาลอมแดง บางครั้งแต้มสี ม่วง
ระดับสี ที่ 5
ผลมีสีม่วงแดงอมม่วง เป็ นระยะที่รับประทานได้
ระดับสี ที่ 6
ผลมีสีม่วงหรื อม่วงเข้มจนถึงดา เป็ นระยะที่เหมาะแก่การรับประทาน
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ภาพที่ 1 ดัชนีการเก็บเกี่ยวมังคุดที่ระยะต่างๆ
การเก็บเกีย่ วมังคุด
การเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธี ยึดหลักให้มงั คุดช้ าน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้ จะช่วยรักษาคุณภาพไว้ได้
มาก เพราะผลมังคุดหากได้รับความกระทบกระเทือน เช่น ตกลงพื้นด้วยระยะเพียง 20 เซนติเมตร ใน
เวลาต่อมาผลจะแข็งและทาให้เนื้ อเสี ยจนบริ โภคไม่ได้ หรื อใช้ดชั นี การเก็บเกี่ยวจากระดับสี ของมังคุด
และในปั จจุบนั เครื่ องมือที่เกษตรกรใช้เก็บมังคุด มีอยูห่ ลายรู ปแบบดังนี้
1. ใช้จาปาสอย เป็ นเครื่ องมือที่ทาจากไม้ไผ่ โดยผ่าเป็ น 5 แฉก และควรลบเหลี่ยมที่ปลายจาปา
ด้วย เพื่อป้ องกันผลเกิดรอยแผล สอยมังคุดได้ครั้งละ 1 ถึง 3 ผล แต่จะต้องระวังอย่าให้ปลายไม้ตะแครง
จะทาให้ผลมังคุดร่ วงหล่นเสี ยหายง่าย วิธีน้ ีเก็บได้ชา้ และค่อนข้างยุง่ ยาก
2. เครื่ องเกี่ยวแบบถุ งกาแฟที่กรมวิชาการเกษตรทาขึ้น สามารถเก็บเกี่ ยวได้ครั้งละ 5 ถึ ง 7 ผล
และค่อนข้างจะมีความปลอดภัยต่อการบอบช้ าของผลมังคุด แต่ปัญหาที่ยงุ่ ยากคือ เครื่ องมือชนิ ดนี้ จะ
หนัก เป็ นปั ญหามากสาหรับการขึ้นต้นเก็บผลมังคุด
3. ใช้ถุงกาแฟเก็บเกี่ยว ซึ่ งมีอยู่ 2 ชนิด
3.1 ชนิ ดขอบกลม ชนิ ดนี้ ก็สามารถเก็บเกี่ ยวได้ครั้ งละ 3 ถึ ง 5 ผล แต่มีขอ้ เสี ยคือไม่
สามารถชอนเข้าไปสอยบริ เวณซอกกิ่งแคบๆ ได้ และยังทาให้กิ่งมังคุดหักอีกด้วย
3.2 ชนิ ดขอบรู ปไข่ ชนิ ดนี้ เกษตรกรนิ ยมใช้กนั มาก โดยเฉพาะในแถบตาบลตรอก
นอง อาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ข้อดีของเครื่ องมือชนิดนี้ คือมีน้ าหนักเบา และสามารถเก็บผลในบริ เวณ
กิ่งแคบๆ ได้ และไม่ทาให้กิ่งหักติดมากับผลมังคุด
4. เครื่ องเก็บเกี่ ยวชนิ ดใหม่ของเกษตรกรที่ตาบลคลองนารายณ์ อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สามารถเก็บเกี่ยวมังคุดได้ครั้งละ 4 ถึง 5 ผล มีความสะดวกในการชอนเข้าไปเก็บตามกิ่งต่างๆ และไม่ทา
ให้กิ่งหักติดมากับผลมังคุด
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5. ใช้ถุงผ้า (ย่าม) หรื อตะกร้าขึ้นเก็บ วิธีน้ ีจะใช้ให้เด็กตัวเล็กๆ หิ้วตะกร้า หรื อสะพายถุงย่ามปี น
ขึ้นไปเก็บ การเก็บเกี่ยวโดยวิธีน้ ีผลมังคุดจะเสี ยหายน้อย
การปฏิบัติการหลังการเก็บเกีย่ ว
ผลมังคุด แม้มีเปลือกหนา ผลค่อนข้างแข็งแรง เกิ ดบาดแผลได้ยากแต่เมื่อถู กระทบกระเทือน
เช่น ตกจากที่สูง มีแรงกระแทกจากการกดทับ หรื อการขนส่ ง จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในส่ วนของ
เปลือกที่อยูถ่ ดั เข้าไป ทาให้เปื อกแข็ง ปอกเปลือกได้ยาก และเนื้ อในอาจเสี ยไปด้วย ดังนั้น การเก็บเกี่ยว
และการปฏิ บ ตั ิ ห ลัง การเก็ บ เกี่ ย วทุ ก ขั้น ตอน ต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง ต้องระวัง ไม่ ใ ห้เกิ ด
บาดแผล หรื อกระทบกระเทือน เกิดอาการช้ า มังคุดที่แก่จดั หลังการเก็บเกี่ยว จะถูกบรรจุใส่ ภาชนะแล้ว
ลาเลียงไปยังแหล่งคัดบรรจุ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. การคัดเลื อก (sorting) เพื่ อคัดเอาผลเสี ยและผิดปกติ ไม่ไ ด้ขนาด มี ตาหนิ ออกเป็ นการ
ป้ องกันการแพร่ กระจายของจุลินทรี ยท์ ้ งั แบคทีเรี ยและรา จากผลเสี ยไปยังผลปกติ ซึ่ งจุลินทรี ยจ์ ะเพิ่ม
จานวนมากขึ้น หากเกิดแผลเปิ ด หรื อรอยช้ าบนผลมังคุด
2. การล้างทาความสะอาด (cleaning) การกาจัดแมลงในผลมังคุด หลังการเก็บเกี่ยวผลมังคุดอาจ
มีแมลงหรื อไข่แมลงวันทอง เพลี้ยแป้ ง เพลี้ยไฟ อยูภ่ ายในผล การกาจัดแมลงหรื อไข่แมลงวันทอง ทาได้
โดยนาผลมัง คุ ด มาแช่ ใ นน้ า ร้ อนที่ 40-55 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 20 นาที อาจผสมสารเคมี ก าจัด
ศัตรู พื ช (pesticides) เช่ น ไทอะเบนดาโซล หรื อเบโนมิ ลในน้ า แช่ หรื ออาจใช้ก ารฉายรั ง สี (food
irradiation) สาหรับปริ มาณรังสี ที่อนุ ญาติให้ใช้เพื่อ ควบคุมการแพร่ พนั ธุ์ของแมลง และชะลอการสุ ก
ของมังคุดไม่เกิน 1 กิโลเกรย์
3. การลดอุณหภูมิ (pre-cooling) โดยแช่ ในน้ าเย็นไหลผ่าน (hydro cooling) เพื่อลดปริ มาณ
ความร้ อ นภายในผลการหายใจ โดยมัง คุ ด 1 ตัน จะปลดปล่ อ ยพลัง งานความร้ อ นออกมากถึ ง
16,500-33,300 BTU/วัน การลดอุณหภูมิ ของมังคุ ดด้วยน้ าเย็นจะทาให้มีอุณหภู มิภายในผลเพียงแค่
13 องศาเซลเซี ยส จากนั้นนาไปทาให้สะเด็ดน้ าด้วยพัดลมตรวจสอบคุ ณภาพอี กครั้ ง บรรจุ ผลตั้งใน
กล่องกระดาษ แล้วปิ ดฝากล่อง
4. เก็บรักษาในห้องเย็น (cold storage) อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซี ยสความชื้ นสัมพัทธ์ 85-90
เปอร์เซ็นต์เพื่อรอการขนส่ ง ผลมังคุดมีอายุการเก็บรักษา 2-4 สัปดาห์
การเกิดการสะท้ านหนาวของมังคุด
การแช่ เย็นมัง คุ ดที่ อุณภู มิ 10-13 องศาเซลซี ย ส หรื อต่ ากว่านี้ ท าให้เกิ ดอาการสะท้า นหนาว
(chilling injury) ทาให้มีการสุ กผิดปกติ เกิดกลิ่นผิดปกติ สี ผวิ ผลเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลและเป็ นสาเหตุของ
การเสื่ อมเสี ยด้วยจุลินทรี ย ์ (microbial spoilage) ได้ง่าย
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การยืดอายุการเก็บรักษามังคุด
ปั จจุบนั มังคุดมีแนวโน้มการส่ งออกกันมากขึ้น โดยการขนส่ งไปขายยยังต่างประเทศนั้น หาก
ใช้วิธีการขนส่ งทางเครื่ องบินจะใช้เวลาสั้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งจะค่อนข้างสู ง ผูส้ ่ งออกจึงนิ ยมใช้
วิธีการขนส่ งโดยทางเรื อซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ งถูกกว่า แต่มีขอ้ เสี ยคือ ใช้ระยะเวลาในการขนส่ ง
มากกว่า และเนื่องจากมังคุดมีระยะเวลาในการเปลี่ยนสี ผิวผลและมีการแปรเปลี่ยนสภาพเร็ ว เมื่อเก็บไว้
ที่อุณหภู มิ ห้องและมี อายุการวางขายไม่ เกิ น 1 สั ป ดาห์ หลัง จากเก็บ เกี่ ย ว ซึ่ ง จัดเป็ นปั ญหาหลัก ของ
ผูป้ ระกอบการส่ งออกมังคุดเป็ นอย่างมาก ดังนั้นการหาแนวทางสาหรับการยืดอายุการเก็บรักษามังคุดจึง
เป็ นทางออกสาหรับการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางในการยืดอายุการเก็บ
รักษาเพื่อให้สามารถเก็บได้นานและสามารถส่ งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศโดยที่องค์ประกอบทาง
เคมีของผลผลิตมังคุดยังเหมือนเดิม โดยมีการนาเอาสารเคลือบผิวมาใช้สาหรับการยืดอายุ ไม่วา่ จะเป็ น
ไคโตซาน ไขคานู บา เป็ นต้น ร่ วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า 13-15 องศาเซลเซี ยส สามารถยืดอายุ
การเก็บรักษามังคุดได้ 28-32 วัน ขึ้นกับชนิดของสารเคลือบ
การกาหนดมาตรฐานพืช
คุณภาพขั้นต่า (Minimum Requirements)
ทุกชั้นมาตรฐาน มังคุ ดต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี้ (เว้นแต่จะมีขอ้ กาหนดเฉพาะของแต่ ละชั้น
และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้)
• เป็ นผลมังคุดสดทั้งผล
• มีกลีบเลี้ยง (calyx) และก้านผล (pedicel) ครบและสมบูรณ์
• มีรูปทรง สี และรสชาติปกติ
• ไม่มีรอยช้ า หรื อตาหนิที่เห็นเด่นชัด ไม่แตกร้าวและไม่มีน้ ายางที่ผวิ ผล และไม่เน่าเสี ย
• สามารถผ่าเปิ ดเปลือกผลได้ในสภาพปกติ
• สะอาด และปราศจากสิ่ งแปลกปลอม โดยการตรวจสอบด้วยสายตา
• ปลอดจากศัตรู พืชและความเสี ยหายอันเนื่องมาจากศัตรู พืช ยกเว้นร่ องรอยผิวลายที่ไม่กระทบ
ต่อคุณภาพภายใน (not effecting internal quality) โดยการตรวจสอบด้วยสายตา
• ปลอดจากความชื้ นที่ผิดปกติจากภายนอก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหยดน้ าที่เกิดหลังการนาออกจาก
ห้องเย็น
• ปลอดจากความเสี ยหายเนื่องจากอุณหภูมิต่า
• ไม่มีกลิ่น และรสชาติผดิ ปกติจากสิ่ งแปลกปลอมภายนอก
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมังคุด:สวพ.8
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ผลมังคุดต้องผ่านการเก็บเกี่ยวตามกระบวนการเก็บเกี่ยวและการดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยวอย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้ได้คุณภาพตามกาหนด ผลมังคุดต้องแก่ระยะสายเลือก (ผิวเปลือกเกิดจุดแต้มหรื อประสี
ม่วงแดง) เป็ นอย่างน้อยและอยูใ่ นสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
การแบ่งชั้นคุณภาพ (Classification)
แบ่งเป็ น 3 ชั้น คุณภาพ ดังนี้
• ชั้นพิเศษ (Extra Class)
ผลมังคุดในชั้นนี้ตอ้ งมีคุณภาพดีที่สุด ผลต้องปลอดจากตาหนิ ยกเว้นตาหนิ ผิวเผินเล็กน้อย โดย
ไม่มีผลต่อรู ปลักษณ์ทวั่ ไปของผลิ ตผล คุ ณภาพ และคุณภาพการเก็บรักษา รวมทั้งการจัดเรี ยงเสนอใน
ภาชนะบรรจุ
• ชั้นหนึ่ง (Class I)
ผลมังคุดในชั้นนี้ตอ้ งมีคุณภาพดี รู ปทรงอาจผิดปกติได้เล็กน้อย มีตาหนิ ได้เล็กน้อย เช่น ตาหนิ
ที่เปลือก กลีบเลี้ยง รอยขีดข่วน และ/หรื อตาหนิ อื่น ๆ โดยไม่มีผลต่อเนื้ อมังคุด รู ปลักษณ์ คุณภาพ และ
คุณภาพการเก็บรักษารวมทั้งการจัดเรี ยงเสนอในภาชนะบรรจุ ตาหนิ โดยรวมต่อผลต้องมีพ้ืนที่ไม่เกิ น
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ผวิ
• ชั้นสอง (Class II)
ชั้นนี้ รวมผลมังคุ ดที่ไม่เข้าขั้นชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพขั้นต่ า ดังข้อ 1 รู ปทรงอาจผิดปกติได้
เล็กน้อย มีตาหนิ ได้เล็กน้อย เช่น ตาหนิ ที่เปลื อก กลีบเลี้ยง รอยขีดข่วน และ/หรื อตาหนิ อื่น ๆ โดยไม่มี
ผลต่อเนื้อมังคุด รู ปลักษณ์ คุณภาพ และคุณภาพการเก็บรักษา รวมทั้งการจัดเรี ยงเสนอในภาชนะบรรจุ
ข้อกาหนดเรื่ องขนาด (PROVISIONS CONCERNING SIZING)
ขนาดของผลจะพิจารณาจากน้ าหนัก หรื อเส้นผ่านศูนย์กลางที่วดั ตามแนวขวาง ดังนี้
ขนาด
นา้ หนัก (กรัม)
เส้ นผ่ าศู นย์ กลาง (มม.)
1
> 125
> 62
2
101 - 125
59 - 62
3
76 - 100
53 - 58
4
51 - 75
46 - 52
5
30 - 50
38 - 45
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เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่ องคุณภาพ (Quality Tolerances)
• ชั้นพิเศษ (Extra Class)
ยอมให้มีผลมังคุดที่คุณภาพไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของชั้นพิเศษ แต่เป็ นไปตามคุณภาพของ
ชั้นหนึ่ ง หรื อยกเว้นว่าคุณภาพยังอยูใ่ นเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของชั้นหนึ่ ง ปนมาได้ไม่เกินร้ อยละ 5
ของจานวนผลทั้งหมด หรื อน้ าหนักรวม ยกเว้นผลที่มีร่องรอยของผิวลาย อันเนื่ องมาจากศัตรู พืชจะปน
มาไม่ได้
• ชั้นหนึ่ง (Class I)
ยอมให้มีผลมังคุ ดที่คุณภาพไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของชั้นหนึ่ ง แต่เป็ นไปตามคุ ณภาพของชั้นสอง
หรื อยกเว้นว่าคุ ณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่ อนของชั้นสอง ปนมาได้ไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของ
จานวนผลทั้งหมดหรื อน้ าหนักรวม
• ชั้นสอง (Class II)
ยอมให้มีผลมังคุดที่คุณภาพไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของชั้นสอง หรื อไม่ได้คุณภาพขั้นต่า ปนมาได้ไม่
เกินร้อยละ 10 ของจานวนผลทั้งหมดหรื อน้ าหนักรวม โดยไม่มีผลเน่าเสี ย
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่ องขนาด (Size Tolerances)
ยอมให้มงั คุดทุกชั้นมีขนาดที่ใหญ่ หรื อเล็กกว่าในชั้นถัดไปหนึ่ งชั้นปนมาได้ไม่เกิน ร้อยละ 10
ของจานวนผลทั้งหมดหรื อน้ าหนักรวม
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การใช้ ประโยชน์ และสรรพคุณทางยาของมังคุด
มังคุดเป็ นผลไม้ที่มีผนู ้ ิยมบริ โภคอย่างแพร่ หลาย ทั้งภายในและต่างประเทศ เนื่ องจากรสชาติที่
ไม่เหมือนผลไม้ชนิ ดใด นอกจากนี้ มงั คุ ดยังเป็ นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู ง จัดได้ว่าเป็ นแหล่ ง
อุ ดมด้วยวิตามิ น เกลื อแร่ และส่ วนที่ มี ป ระโยชน์ ต่อสุ ข ภาพอันได้แ ก่ วิตามิ นซี วิต ามันเอ โฟเลท
แคลเซี ยม โพแทสเซี ยม แมกนี เซี ย ม และสารเยื่อใย จากเนื้ อของมังคุ ดที่ ช่ วยในการขับถ่ ายอี กด้วย
ประโยชน์ ข องมัง คุ ด มิ ไ ด้มี อ ยู่แ ค่ เ นื้ อ ในของมัง คุ ด ที่ เ ราใช้เ ป็ นอาหารเท่ า นั้น เปลื อ กของมัง คุ ด มี
ประโยชน์ในทางการแพทย์ซ่ ึ งนิยมใช้กนั ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีสรรพคุณในการสมานแผล ช่วยให้
แผลหายเร็ ว เช่นใช้รักษาบาดแผลผุพอง แผลเน่าเปื่ อย แผลเป็ นหนอง โดยการใช้เปลือกมังคุดฝนกับน้ า
ปูนใสทาบริ เวณแผล น้ าต้มเปลือกมังคุดแห้งต้มน้ าล้างแผลใช้แทนการด้วยน้ ายาล้างแผลหรื อด่างทับทิม
โดยนัก วิ ท ยาศาสตร์ พ บว่ า รสฝาดในเปลื อ กมัง คุ ด มี ส ารแทนนิ น (Tannin) และสารแซนโทน
(Xanthone) ที่มีชื่อเรี ยกเฉพาะชื่ อเดี ยวกับมังคุ ดว่า สารแมงโกสติน (mangostin) สารแทนนิ นมีฤทธิ์
สมานแผลช่วยให้แผลหายเร็ วขึ้น สารแมงโกสตินมีฤทธิ์ ช่ วยลดอาการอักเสบ และต้านเชื้ อแบคทีเรี ยที่
ทาให้เกิดหนอง สารแซนโทนในเปลือก มังคุดยังมีฤทธิ์ ในการยับยั้งเชื้ อราที่เป็ นสาเหตุของโรคผิวหนัง
และกลากได้เป็ นอย่างดีอีกด้วย นอกจากนั้นยังพบว่า สารแมงโกสตีนนี้ มีคุณสมบัติเป็ นสารแอนตี้ออกซิ
แด้นท์ ซึ่ งก่ อให้เกิ ดมีประโยชน์ในด้านสุ ขภาพเป็ นอย่างสู งโดยช่ วยเพิ่มภู มิคุม้ กันของร่ างกายและมี
คุณสมบัติในการยับยั้งเซลมะเร็ ง และมีฤทธิ ในการยับยั้งเชื้ อHIVที่ก่อให้เกิ ดโรคAIDSได้อีกด้วย จาก
คุ ณ สมบัติ ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว นั้น ส่ ง ผลให้ ม ัง คุ ด เป็ นผลไม้ที่ ม ากคุ ณ ค่ า สามารถน ามาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ได้ครบทุกส่ วนทั้งในแง่ของอาหารเพื่อสุ ขภาพและในด้านผลิตภัณฑ์เพื่อความ
งามสาหรับผิวหนัง
การใช้ ประโยชน์ ทางด้ านโภชนาการ
เนื้ อ มัง คุ ด มี คุ ณ ค่ า ทางอาหารสู ง โดยเฉพาะโพแทสเซี ย ม โปรตี น สารเยื่ อ ใย วิ ต ามิ น ซี
ฟอสฟอรั ส แคลเซี ย มและแมกนี เ ซี ย ม จากการตรวจวิ เ คราะห์ พ บว่ า ในน้ า มัง คุ ด 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ประกอบด้วยโพแทสเซี ยมปริ มาณสู งถึง 87.14 มิลลิกรัม แคลเซี ยม 34.53 มิลลิกรัม และแมกนี เซี ยม
111.22 มิลลิ กรัม นอกจากนี้ ในเนื้ อมังคุ ดยังประกอบด้วยคุณค่าด้านโภชนาการของธาตุอาหารจานวน
มาก ดังนี้ (สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์)
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ตารางที่ 1 คุณค่าทางด้านโภชนาการของธาตุอาหารของผลมังคุด
ธาตุอาหาร
ส่ วนประกอบของธาตุอาหารต่ อ 100 กรัม
พลังงาน
34 กิโลแคลอรี
ฟรุ กโทส
2.4 เปอร์เซ็นต์
ซูโครส
10.0 เปอร์เซ็นต์
กลูโคส
2.2 เปอร์เซ็นต์
ของแข็งที่ละลายน้ า
18.8 องศาบริ กซ์
ความชื้น
87.6 เปอร์เซ็นต์
ฟอสฟอรัส
13 มิลลิกรัม
เหล็ก
1 มิลลิกรัม
โปรตีน
0.6 กรัม
โซเดียม
7 มิลลิกรัม
ไขมัน
1 กรัม
โพแทสเซียม
45 มิลลิกรัม
คาร์โบไฮเดรต
5.6 กรัม
วิตามินบี 1
0.03 มิลลิกรัม
เส้นใย
5.1 กรัม
วิตามินบี 2
0.03 มิลลิกรัม
เถ้าถ่าน
0.1 กรัม
ไนอะซิน
0.3 มิลลิกรัม
แคลเซียม
7 มิลลิกรัม
วิตามินซี (แอสคอบิกเอซิด)
4.2 มิลลิกรัม
แมกนีเซียม
13 มิลลิกรัม
(ที่มา : http://www.mangosteen.com/ และ USDA National Nutrient Database for Standard Reference, 2004)
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สารสาคัญทีพ่ บในมังคุด
มังคุดนอกจากจะประกอบด้วยสารอาการต่างที่พบในเนื้ อแล้ว ในส่ วนของเปลือกที่มีรสฝาดมี
ฤทธิ์ ทางยาในหลายด้าน ประกอบด้วยสารแทนนิน ร้อยละ 7-15 และสารในกลุ่มแซนโทนที่พบมากใน
ยางกว่าร้อยละ 75 ซึ่ งประกอบด้วยสารหลายชนิด ได้แก่
1. 1,6-dihydroxy-3-methoxy-2-(3-methyl-2-butenyl) xanthone
2. 1,5,8-trihydroxy-3-methoxy-2-(3-methyl-2-butenyl) xanthone
3. 1,3,6,7-tetrahydroxy xanthone
4. 1,3,6,7-tetrahydroxy xanthone-O-.beta.-D-glucoside
5. cyaniding-3-O-.beta.-D-sophoroside
6. 8-deoxygartanin
7. 1,5-dihydroxy-2-isopentenyl-3-methoxy xanthone
8. 1,7-dihydroxy-2-isopentenyl-3-methoxy xanthone
9. 5,9-dihydroxy-8-methoxy-2,2-dimethyl-7-(3-methylbut-2-enyl)2(H)
10. 6(H)-pyrano-(3,2,6)-xanthen-6-one
11. cis-hex-3-enyl acetat
12. 3-isomangostin, 3-isomangostin hydrate
13. 1-isomangostin
14. 1-isomangostin hydrate
15. mangostin-3,6-di-O-gulcoside
16. BR-xanthone-A
17. BR-xanthone-B,2,8-bis-(.gamma.,.gamma.-dimethylallyl)-1,3,7 trihydroxyxanthone
18. demethylcalabaxanthone2-(.gamma.,.gamma.-dimethylallyl)-1,7-dihydroxy-3methoxyxanthone1,3,5,8-tetrahydroxy-2,4-diprenylxanthone
19. โคลาโนน (kolanone)
20. แมงโกสทีน (mangostin)
21. เบต้า แมงโกสทีน (beta.-mangostin)
22. อัลฟา แมงโกสทีน (alpha.-mangostin)
23. นอร์แมงโกสทีน (normangostin)
24. คาลาบาแซนโธน (calabaxanthone)
25. แมงโกสทานอล (mangostanol)
26. แมคลูรีน (maclurin)
การใช้ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของมังคุด:สวพ.8
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27. ไครแซนเทมิน (chrysanthemin)
28. การ์ซิโนน (garcinone A, B, C, D, E),
29. การ์ทานิน (gartanin)
30. น้ าตาลกลูโคส ฟรุ กโตส และซู โตส
นอกจากปริ มาณสาระสาคัญที่สามารถพบได้ในมังคุ ดแล้ว ยังมีงานวิจยั หลายงานที่พบว่า ใน
เนื้อมังคุดยังมีสารในกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระอีกหลายตัว ซึ่ งมีฤทธิ์ ต้านอนุ มูลอิสระที่เกิดในร่ างกายได้
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ปริ มาณสารต้านอนุมูลอิสระในเนื้ อมังคุด
สารต้ านอนุมูลอิสระ
ปริมาณ (μg/100g ส่ วนทีก่ ินได้ )
Epigallocatechin-3-gallate (EGCG)
125.84
Epicatechin (EC)
562.03
Epicatechin-3-gallae (ECG)
152.00
Quercetin
55.31
Luteotin
127.09
Hesperitin
233.78
Kaempferol
466.00
Apigenin
345.41
Hydroxybenzoic acid
18.95
Hydroxycinnamic acid
15.09
ที่มา: เอกสารเผยแพร่ “Thai Fruits Functional Fruits”, ส�ำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

สารสกัดจากมังคุด
1. สารสกัดจีเอ็ม-1 (GM-1)
สารสกัดบริ สุทธิ์ จีเอ็ม-1 ในมังคุด มีฤทธิ์ ตา้ นเชื้อแบคทีเรี ยได้เทียบเท่ายาปฏิชีวนะ มีฤทธิ์ ฟื้ นฟู
ข้อเสื่ อมข้ออักเสบ ฤทธิ์ เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ ฆ่าเซลล์มะเร็ งได้ในหลอดทดลอง และยังอยู่
ในช่วงดาเนินการทดสอบการนาไปใช้ประโยชน์
2. สารสกัดแทนนิน (Tannin)
เป็ นสารที่มีรสฝาด ซึ่ งมีมากในเปลื อกมังคุ ด ทาให้เกิดอาการท้องผูก ตารายาไทยระบุสารรส
ฝาด มี ฤ ทธิ์ ฝาดสมาน จึ ง ใช้ รั ก ษาอาการท้อ งเสี ย และรั ก ษาแผลพุ พ องต่ า งๆโดยแทนนิ น มี ฤ ทธิ์
ตกตะกอนโปรตีน และส่ วนใหญ่มีฤทธิ์ ฆ่าเชื้อโรค
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แทนนินมีอยูส่ องแบบ คือ
2.1. สามารถถู กแยกออกเป็ นโมเลกุลเล็กๆได้เรี ยก ไฮโรไลซ์ แทนนิ น ให้เป็ นกอลลิก เอซิ ก
(gallic acid) เป็ นสารที่มีสี ในเปลือกมังคุด
2.2. คอนเดนส์ แทนนิ น (condensed tannin)หรื อ เรี ย กอี ก อย่า งว่า โปรแอนโทรไซยานิ น
(proanthrocyanin)สารโปรแอนโทรไซยานินที่ไม่มีสี มีฤทธิ์ ตา้ นอนุมูลอิสระที่สูงมาก
3. สารสกัดแซนด์ โธน (Xanthones)
สารสกัดแซนด์โธน (Xanthones) ได้แก่
* แมงโกสติน (Mangostin)
* แมงโกสตีนอล (Mangostenol)
* 1-ไอโซแมงโกสตีน (1-isomangostin)
* แมงโกสตีนไตรอะซิเตรท (mangostintriacetate)
(หน่ ว ยบริ การฐานข้ อ มู ล สมุ น ไพร ณ ส านั ก งานข้ อ มู ล สมุ น ไพร คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล)
สารประกอบกลุ่มแซนโทนในมังคุด
การแปรรู ป มัง คุ ด จาเป็ นต้องให้ ค วามส าคัญกับ ปริ ม าณสารประกอบกลุ่ ม แซนโทนที่ มี อ ยู่
หรื อการเพิ่มเติมส่ วนของเปลื อกมังคุ ดไปในส่ วนประกอบเพื่อเป็ นผลิ ตภัณฑ์อาหารสารประกอบกลุ่ม
แซนโทนมี 43 ชนิ ด ที่มีการศึกษาค้นคว้าในปั จจุบนั ได้แก่ mangosin, mangostenol, mangostenoneA,
mangostenoneB, trapezifolixanthone, tovophyllinB, mangostins, garcinoneB, mangostinone
mangostanol ซึ่ งสารกลุ่มนี้ มีฤทธิ์ ในการต้านอนุ มูลอิสระมีผลในการยับยั้งต่อเชื้ อ Mycobacterium
tuberculosis (TB) และมีรายงานเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็ นสารแอนติออกซิ แดนซ์ หรื อ คุณสมบัติใน
การกาจัดอนุ มูลอิ สระของสารประกอบกลุ่ มแซนโทน ซึ่ ง มี ในเนื้ อมังคุ ดโดยมี ค่า ORAC (Oxygen
radical absorbance capacity) สู งถึ ง 17,000 ถึง 24,000 ในขณะที่ลูกพรุ นมีค่า ORAC เพียง 7,000 ต่อ
ออนซ์เท่านั้นโครงสร้างแกนหลัก C13 H8 O2 น้ าหมักโมเลกุล 196.19 กรัม/โมล 9H-xanthen-9-one
(IUPAC name)
โครงสร้ างแกนหลักของสารประกอบกลุ่มแซนโทน
สารสกัดแมทานอล และสารจากเปลือกผลมังคุด ยับยั้งเอนไซม์โพรทีเอส (HIV-1 protease) ซึ่ ง
จาเป็ นต่อวงจรชี วิตของเชื้ อ HIV นอกจากนี้ ยงั ยับยั้งเอนไซม์โทโพไอโซเมอเรส I และII ซึ่ งเป็ น
กระบวนการถ่ายแบบ DNA เพื่อการดารงชี พของสิ่ งมีชีวิตโดยเอนไซม์น้ ี จะคลายเกลียวซู เปอร์ คอยล์
ของ DNA เพื่อให้เอนไซม์ชนิดต่างๆ เข้ามาทาการถ่ายแบบต่อไป
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สรรพคุณทางยา
- ช่ วยปรับสมดุ ลการทางานของเซลล์ในร่ างกายมนุ ษย์ให้ทางานปกติเหมาะสม ลดอาการ
บวมน้ าและความเจ็บปวดจากการบวม
- ป้ องกันการสั่นที่ปลายประสาทจากโรคพาร์ กินสัน
- มีฤทธิ์ กดประสาทส่ วนกลาง และเพิม่ ความดันเลือดได้
- ยับยั้งอนุมูลอิสระและความเจ็บปวดจากการเกิดอนุมูลอิสระในร่ างกาย
- ยับยั้งการทางานของไขมันแอลดีแอลที่ทาให้เกิดอนุ มูลอิสระในร่ างกาย ลดความเสี่ ยงจาก
การเกิดไขมันสะสมที่ผวิ หนังและหลอดเลือด
- ยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็ งในตับ ตับอ่อน มะเร็ งลาไส้ใหญ่
- รักษาโรคท้องเสี ย แก้ทอ้ งร่ วงเรื้ อรัง และโรคลาไส้
- ยาแก้ทอ้ งร่ วง ท้องเดิน
- ยาแก้บิด (ปวดเบ่งและมีมูก และอาจมีเลือดด้วย) เป็ นยาคุมธาตุ
- ป้ องกันการติดเชื้อแบคทีเรี ย ไวรัส และเชื้อรา เป็ นยารักษาน้ ากัดเท้า รักษาบาดแผล
การใช้ ประโยชน์ ด้านยารักษาโรค
ส่ วนทีใ่ ช้ เป็ นยา ส่ วนที่เป็ นเปลือกผลแห้ง
วิธีและปริ มาณที่ใช้
1. รักษาโรคท้องเสี ยเรื้ อรัง และโรคลาไส้
ใช้เปลือกมังคุดครึ่ งผล (ประมาณ 4-5 กรัม) ต้มกับน้ า ความแรง 1 ใน 10 รับประทานครั้งละ 1
ถ้วยแก้ว ถ้าเป็ นยาดองเหล้า ความแรง 1 ใน 10 รับประทานครั้งละ 1 ช้อนชา
2. ยาแก้อาการท้องเดิน ท้องร่ วง
ใช้เปลื อกผลมังคุดตากแห้งต้มกับน้ าปูนใส หรื อฝนกับน้ ารับประทาน ใช้เปลื อกต้มน้ าให้เด็ก
รับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนชา ทุก 4 ชัว่ โมง ผูใ้ หญ่ครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ ทุก 4 ชัว่ โมง
3. ยาแก้บิด (ปวดเบ่งและมีมูกและอาจมีเลือดด้วย)
ใช้เปลือกผลแห้งประมาณ ½ ผล (4 กรัม) ย่างไฟให้เกรี ยม ฝนกับน้ าปูนใสประมาณครึ่ งแก้ว
หรื อบดเป็ นผง ละลายน้ าสุ ก รับประทานทุก 2 ชัว่ โมง
4. เป็ นยารักษาแผลน้ ากัดเท้า และแผลพุพอง แผลเน่าเปื่ อย
เปลื อกผลสด หรื อแห้ง ฝนกับ น้ า ปู นใสให้ขน้ ๆ พอควร ทาแผลน้ า กัดเท้า วันละ 2-3 ครั้ ง
จนกว่าจะหาย ทาแผลพุพอง แผลเปื่ อยเน่า
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ข้อควรระวัง
ก่อนที่จะใช้ยาทาที่บริ เวณน้ ากัดเท้า ควรที่จะ
1. ล้างเท้าฟอกสบู่ให้สะอาด
2. เช็ดให้แห้ง
3. ถ้ามีแอลกอฮอล์เช็ดแผล ควรเช็ดก่อนจึงทายา
ข้ อมู ลทางวิทยาศาสตร์ เปลื อกผลมังคุ ดมี สาร "แทนนิ น" เป็ นจานวนมาก มีฤทธิ์ แก้อาการ
ท้องเดินได้ดี นอกจากนี้ในเปลือกมังคุดยังออกฤทธิ์ สาหรับการสมานแผลได้ดีมาก ทั้งยังมีสรรพคุณฆ่า
เชื้อแบคทีเรี ยได้อีกด้วย โดยเฉพาะเชื้อที่ทาให้เกิดหนองและมีฤทธิ์ ลดอาการอักเสบลงได้ดี กองวิจยั ทาง
แพทย์กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ได้ศึกษารายงานว่าไม่มีพิษเฉี ยบพลันแต่ควรระวังเรื่ องขนานของการ
ใช้เพราะสารที่เปลือกมังคุดมีฤทธิ์ กดประสาทส่ วนกลางและเพิม่ ความดันเลือดได้
การใช้ ประโยชน์ จากยางมังคุด
ยางมังคุ ดมี ลกั ษณะเป็ นสารสี เหลื องในผลมังคุ ด และมี ประโยชน์อย่างมากต่ออุ ตสาหกรรม
หลายประเภทในอนาคตอันใกล้น้ ี ไม่วา่ จะเป็ นอุตสาหกรรมยาสาหรับโรคมะเร็ ง โรคเอดส์ ยาแก้อกั เสบ
ยาแก้ภูมิแพ้ และยารักษาโรคผิวหนัง เนื่องจากยางมังคุดใช้เป็ นวัตถุดิบในการสกัดสารกลุ่มแซนโทน ซึ่ ง
แต่ละชนิ ดที่มีฤทธิ์ ทางยาที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพลาสติก ทั้งนี้ มีรายงานว่า
อนุพนั ธ์ของสารประกอบกลุ่มแซนโทน ชนิ ดเตตระไฮดรอกซี (tetra-hydroxyxanthone) เมื่อนามาผสม
กับสารโพลี เอสเตอร์ ที่ใช้สาหรับอุตสาหกรรมพลาสติก จะช่ วยให้สามารถยืดอายุการใช้งานได้หลาย
เท่า เพราะยางมังคุดมีคุณสมบัติการทนแสงอัลตราไวโอเลตจึงถูกใช้ทดสอบเป็ นส่ วนประกอบของเซลล์
แสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ยางมังคุดอาจเข้ามามีบทบาทในการใช้เป็ นสารเจือปนในอาหาร เพราะฤทธิ์ ใน
การยับยั้งเชื้อ Staphylococcus Aureus ซึ่ งเป็ นเชื้อที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็ นพิษได้ นักวิจยั ได้รายงาน
ว่ายางสี เหลืองนี้ ประกอบด้วยสารประกอบกลุ่มแซนโทนถึง 75 เปอร์ เซ็ นต์ พบมากในส่ วนเนื้ อเปลือก
ด้านใน และยางมังคุดละลายได้ดีในสารระเหยชนิ ดมีพิษได้แก่ เมทานอล และอะซี โตน และละลายได้
อย่างช้าในเอทิลแอลกอฮอล์ (กรมวิชาการเกษตร)
ฐานข้อมูลแปรรู ปมังคุด (http://agri.kps.ku.ac.th/thaifruit/mangoteen.php)
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หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
1. ฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ทีเ่ ป็ นสาเหตุของอาการท้ องเสี ย
สารสกัดน้ าต้มเปลื อกผลมังคุ ดมี ฤทธิ์ ยับยั้งการเจริ ญเติ บโตของเชื้ อแบคที เรี ยอันเป็ นสาเหตุ
อาการท้องเสี ย ได้แก่ Shigella dysenteriae, Sh. flexneri, Sh. sonnei และ Sh. boydii , Escherichia coli,
Streptrococcus faecalis, Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus, Salmonella agona, S. typhi, S.
typhimurium, S. stanley, S. virchow, S.welterverdin และสารสกัดน้ าต้มจากเปลือกผลความเข้มข้น
62.5 – 500 มก./มล. มีฤทธิ์ ฆ่าเชื้ อแบคทีเรี ย V. cholerae, V. parahaemolyticus, Sh. dysenteriae, Sh.
typhi และ Sh. boydii แต่มีการศึกษาบางเรื่ องพบว่าสารสกัดด้วยน้ า เอทิลอัลกอฮอล์ 95% และไดเอทิล
อีเทอร์ จากเปลือกผล ความเข้มข้น 105 มคก./มล. ไม่มีฤทธิ์ ยับยั้ง Sh. dysenteriae, Sh. flexneri, Sh.
boydii และ Sh. sonnei สารสกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ จากเปลือกผลไม่มีฤทธิ์ ยับยั้ง E. coli และสารสกัดเอ
ทานอลจากเปลือกผลความเข้มข้น 2.5 มก./แผ่น ไม่มีฤทธิ์ ยบั ยั้ง E. coli
2. ฤทธิ์แก้อาการท้องเสี ย
สารที่พบมากที่เปลือกคือ tannin มีฤทธิ์ ฝาดสมาน จึงช่วยแก้อาการท้องเสี ย การใช้ทิงเจอร์ จาก
เปลือกผลร่ วมกับ emetine จะช่วยลดอาการบิด และลดขนาดยา emetine ที่ตอ้ งใช้ลง
3. ฤทธิ์ฆ่าเชื้ อแบคทีเรีย ทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเกิดหนอง
สารสกัดเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อแบคทีเรี ยอันเป็ นสาเหตุของการเกิ ด
หนอง คือ Staphylococcus aureus และ S. aureus ที่ด้ือยา methicillin (MRSA) ส่ วนสกัดที่ 1 จากสาร
สกัดปิ โตรเลียมอีเทอร์ จะให้ผลยับยั้งแบคทีเรี ยด้วยความเข้มข้นต่าสุ ด (MIC) และฆ่าแบคทีเรี ยด้วยความ
เข้มข้นต่าสุ ด (MBC) ต่อ MRSA ได้ดีกว่า methicillin ถึง 20 เท่า และ 100 เท่า ตามลาดับ แต่ให้ผลยับยั้ง
และฆ่าเชื้ อแบคทีเรี ย (MIC และ MBC) ต่อ S. aureus เท่ากับ methicillin โลชันที่ประกอบด้วยสารสกัด
จากเปลือกผล 0.75% และสบู่เหลวที่ประกอบด้วยสารสกัดอัลกอฮอล์จากเปลือกผล 0.15% มีฤทธิ์ ยับยั้ง
S. aureus
4. สารสาคัญในการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้ อแบคทีเรีย ทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเกิดหนอง
สารผสมของ mangostin และอนุ พนั ธ์ สามารถยับยั้งเชื้ อแบคทีเรี ยอันเป็ นสาเหตุของการเกิ ด
หนอง คือ Staphylococcus aureus ทั้ง สายพันธุ์ ปกติ และสายพันธุ์ ที่ด้ื อต่อ penicillin และพบว่า
isomangostin มีฤทธิ์ น้อยที่สุด สาหรับสาร mangostin มีฤทธิ์ ต่อต้านเชื้ อ Staphylococcus aureus ปกติ
และ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ที่ด้ือต่อ penicillin โดยค่า MIC 7.8 มก./มล. ส่ วนสาร Gartanin,
g-mangostin, 1-isomangostin และ 3-isomangostin ต้องใช้ความเข้มข้นสู งกว่า สารผสมของ mangostin,
mangostin จากเปลือกผล และ a-mangostin จากเปลือกต้น มีฤทธิ์ ยับยั้ง MRSA และ Enterococci ที่ด้ือ
ต่อ vancomycin (VRE) เมื่ อใช้ a-mangostin ร่ วมกับ gentamycin หรื อใช้ร่วมกับ vancomycin
hydrochloride จะมีผลร่ วมกันในการต้าน VRE และ MRSA ตามลาดับ
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5. ฤทธิ์รักษาแผล
Mangostin จากผลมังคุ ดมีผลรักษาแผลในหนู ขาวได้ ครี ม GM1 ประกอบด้วยสารสกัดจาก
มังคุด มีคุณสมบัติใช้ในการรักษาแผล แผลติดเชื้ออักเสบ และแผลในผูป้ ่ วยเบาหวาน
6. ฤทธิ์ลดการอักเสบ
สารสกัดจากมังคุดมีฤทธิ์ ลดการอักเสบในหนูถีบจักร และหนู ขาว ที่ถูกเหนี่ ยวนาให้อุง้ เท้าบวม
ด้วย carrageenan ลดบวมได้ 45% ยางจากมังคุดประกอบด้วย xanthones > 75% มีฤทธิ์ ลดการอักเสบ
Mangostin, 1-isomangostin และ mangostintriacetate จากมังคุด เมื่อกรอกปากหรื อฉี ดเข้าช่องท้องหนู
ขาว มีผลระงับการอักเสบที่อุง้ เท้าหนูซ่ ึ งใช้ carrageenin ทาให้อกั เสบ และการอักเสบที่หลังเมื่อฝังก้อน
สาลี (cotton pellet implantation) ในหนู ที่ตดั ต่อมหมวกไตออกทั้ง 2 ข้าง สารทั้ง 3 ตัว ไม่มีผลต่อ
stabilize mast cell membrane และไม่สามารถป้ องกันการสลายตัวของ mast cells ของหนู เนื่องจากการ
ใช้ polymyxin B, diazoxide, teiton X- 100 และไม่เปลี่ยนแปลง prothrombin time สารสกัดเอทานอล
40%, 70%, 100% และสารสกัดน้ า, g-mangostin และ a-mangostin มีกลไกการออกฤทธิ์ ไปยับยั้งการ
สร้าง prostaglandin E2 (PGE2) นอกจากนั้น g-mangostin ยังออกฤทธิ์ ยับยั้ง cyclooxygenase 1 และ 2
ความเข้มข้นของสารที่ออกฤทธิ์ ยับยั้งได้ 50% เท่ากับ 0.8 และ 2.0 ไมโครโมล ตามลาดับ และสารสกัด
ด้วยเอทานอล 40% จากเปลื อกผล ขนาด 100 และ 300 มคก./มล. ออกฤทธิ์ ยับยั้งการหลัง่ ฮีสตามีนจาก
เซลล์ที่ถูกกระตุน้ ได้มากกว่า 80%
Mangostin และอนุ พนั ธ์ ที่ละลายน้ าได้ 2 ชนิ ด มี ฤทธิ์ ต้านการอักเสบของข้อ โดยไปยับยั้ง
ขั้นตอนที่ก่อให้เกิดการอักเสบในเนื้อเยือ่ ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ ง ซึ่ งไม่ใช่กลไกการยับยั้งการสลายของ
hyaluronic acid โดยอนุมูลอิสระไฮดรอกซิ ลจากปฏิกิริยาออกซิ เดชัน ครี ม GM1 ประกอบด้วยสารสกัด
จากมังคุด มีฤทธิ์ ตา้ นการอักเสบได้เป็ น 3 เท่าของแอสไพริ น
หลักฐานความเป็ นพิษและการทดสอบความเป็ นพิษ
1. การทดสอบความเป็ นพิษ
เมื่ อ ให้ ห นู ถี บ จัก รกิ น สารสกัดจากมัง คุ ด พบว่า ความเข้ม ข้น ของสารสกัด ที่ ท าให้ ห นู ต าย
ครึ่ งหนึ่ งเท่ากับ 9.37 ก./กก. สารสกัดมังคุ ดที่ ความเข้มข้นสู งสุ ด 20 ก./กก. ไม่ทาให้หนู ถีบจักรตาย
ภายในเวลา 3 วัน เมื่อศึกษาพิษเรื้ อรังของสารสกัดที่ความเข้มข้น 2, 4 และ 8 ก./กก./วัน มีผลทาให้หนู
ตาย 14.29, 16.67 และ 42.86% ตามลาดับ และน้ าหนักไตเพิ่มขึ้น
2. พิษต่ อตับ
ฉี ดสาร mangostin ในมังคุดเข้าหนู ในขนาด 200 มิลลิกรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม สารนี้ จะไป
ลดปริ มาณเอนไซม์ glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT) และ glutamic pyruvic transaminase
(SGPT) หลังการฉี ดสาร 12 ชัว่ โมง เมื่อเปรี ยบเทียบกับ paracetamol โดยป้ อนอาหารที่มีสาร mangostin
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แก่หนู ในขนาด 1.5 กรัม/น้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่า paracetamol เพิ่ม SGOT และ SGPT มากกว่า
mangostin โปรตี นในตับ ของหนู ที่ ทดสอบด้วย paracetamol ลดลง ในขณะที่ หนู ที่ทดสอบด้วย
mangostin ค่าไม่เปลี่ยนแปลง
3. ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์
สารสกัดด้วยเมทานอล 50% ไม่มีฤทธิ์ ก่อกลายพันธุ์ต่อเชื้ อ Salmonella typhimurium TA98
และ TA100
4. ฤทธิ์ต้านการก่ อกลายพันธุ์
สารสกัดด้วยเมทานอล 50% มี ฤ ทธิ์ ต้า นการก่ อกลายพันธุ์จากสาร 2-(2-fluryl)-3(5-nitro-2fluryl)acrylamide (AF2) ต่อเชื้ อ S. typhimurium TA98 และ TA100 (34) แต่สารสกัดด้วยน้ าร้อนไม่มี
ฤทธิ์ ตา้ นการก่อกลายพันธุ์จากสาร AF2 และ 4-nitroquinoline-l-oxide (4-NQO) ต่อเชื้ อ S. typhimurium
TA98
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การแปรรูปมังคุด
1. มังคุดแช่ แข็ง
เป็ นการนามังคุ ดแช่ แข็ง โดยใช้มงั คุ ดผ่าครึ่ งลู ก
แช่ แข็ ง หรื อ เนื้ อมัง คุ ดแช่ แข็ง ที่ อุณ หภู มิ -18 องศา
เซลเซี ยส สามารถเก็บไว้ในตูแ้ ช่แข็งได้นานกว่า 6 เดือน
เก็บไว้บริ โภคหรื อนาไปเป็ น วัตถุดิบตั้งต้นในการแปรรู ป
มังคุดอื่นๆ
วัสดุและอุปกรณ์
1. เครื่ องแช่แข็งแบบพ่นไนโตรเจนเหลว
2. เครื่ องแช่แข็งแบบเป่ าลมเย็น
วิธีทา
นาผลมังคุดแช่ในน้ าที่ผสมเกลือโซเดียมไบคาร์บอเนต 0.5 % คนหรื อเขย่าเป็ นระยะ เพื่อให้เศษ
สิ่ งสกปรกหลุดออก แล้วล้างต่อด้วยน้ าสะอาด นาขึ้นผึ่งวางบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ า
1. การทามังคุ ดผ่าครึ่ งลู กแช่ แข็ง โดยผ่ามังคุ ดเปิ ดแนวครึ่ งลู ก แล้วปิ ดไว้เหมือนเดิ ม แช่ เย็น
ระหว่างรอการแช่แข็ง นาเข้าเครื่ องแช่แข็ง
* ถ้าใช้ระบบไนโตรเจนเหลว (-80 องศาเซลเซียส) ใช้ เวลาแช่แข็งนาน 30 นาที
* ถ้าใช้ระบบลมเยือกแข็ง (-35 องศาเซลเซียส) ใช้เวลา 2-3 ชัว่ โมง
* เสร็ จ แล้วนาผลมังคุดบรรจุลงกล่องเก็บเข้าห้องเย็นที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
2. การทาเนื้อมังคุดแช่แข็ง โดยการตัดขั้วและก้น แล้วผ่ามังคุด
* แกะเนื้อออกแยกเป็ นกลีบรี บนาเนื้อมังคุดแช่ในสารละลายที่มีเกลือ 0.5 % และกรดซิ ตริ ก 0.5
% นาน 5 นาที ไม่ควรแช่นานเกิน เพราะจะทาให้เนื้อมังคุดอมน้ ามาก
* วางบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ าแล้วบรรจุในถุงพลาสติกทนความเย็น หากยังไม่แช่แข็งทันทีให้
แช่เย็นไว้ที่ 4 องศาเซลเซี ยส แต่ไม่ควรเกิน 6 ชัว่ โมง
* นาถุงบรรจุเนื้อมังคุดแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซี ยส (สามารถใช้ระบบการแช่แข็งแบบ
ไนโตรเจนเหลวหรื อลมเยือกแข็งอย่างใดอย่างหนึ่งได้)
* เก็บไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซี ยส เหมาะส าหรับส่ งจาหน่าย ต่างประเทศหรื อเก็บ
ไว้ใช้นอกฤดู
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2. นา้ ส้ มสายชู มังคุด
เป็ นการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มสายชูเพื่อสุ ขภาพจากมังคุดด้วยการหมักเนื้ อมังคุดด้วยเชื้ อ
Gluconobacter Oxydans เป็ นเชื้ อหมักเร็ วในระดับอุตสาหกรรมภายใต้การควบคุมอุณหภูมิ จะได้
ปริ มาณกรดน้ าส้มอยูร่ ะหว่าง 4 ถึง 5 เปอร์ เซ็ นต์ ตามมาตรฐานน้ าส้มสายชู ภายในเวลา 7 วัน คุณภาพ
ของน้ าส้มสายชู ที่ได้จะมีสีตามธรรมชาติ มีกลิ่ นหอมของกรดน้ าส้ม และมีปริ มาณตามมาตรฐานของ
น้ าส้มสายชู รวมถึ งมีกลิ่ นของมังคุ ดที่ใช้หมักอยู่ดว้ ย มีลกั ษณะใส ไม่มีหนอนน้ าส้ม สิ่ งสกปรกหรื อ
สิ่ งเจือปนอันใด ไม่มีตะกอนจากตะกอนที่เกิดโดยธรรมชาติของน้ าส้มสายชูหมัก
ตารางที่ 2 ปริ มาณสารอาหารในผลิตภัณฑ์น้ าส้มสายชูมงั คุด
สารอาหาร
ปริมาณ
โพแทสเซียม
97.8 มิลลิกรัม
แคลเซียม
3.3 มิลลิกรัม
แมกนีเซียม
13.7 ต่อ 100 กรัม
ปริ มาณกรดน้ าส้ม
4.68 เปอร์เซ็นต์
3. มังคุดไซเดอร์
ไซเดอร์ เป็ นเครื่ องดื่ ม ผลไม้ที่ มี แอลกอฮอล์ต่ า ได้มี ก าร
ผลิตแอปเปิ้ ลไซเดอร์ ในด้านการค้ามาเป็ นเวลานานนับสิ บปี แล้วใน
ตลาดต่างประเทศ และมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อมีการบริ โภค
เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่าเพื่อทดแทนแอลกอฮอล์สูงเพิ่มมากขึ้น
และเพื่อสุ ขภาพที่ดีการผลิตไซเดอร์ สามารถผลิตได้ 2 วิธี คือ แบบ
ดั้งเดิ มซึ่ งเป็ นการผลิ ตจากการหมักผลไม้ตามธรรมชาติ โดยไม่มี
การเติมยีสต์ อีกวิธีหนึ่งคือ การหมักผลไม้และเติมยีสต์เข้าไปเพื่อ
เร่ งปฏิกิริยา การผลิตไซเดอร์ จากมังคุ ดโดยวิธีการแบบดั้งเดิ ม คือ
หมักมังคุดตามธรรมชาติ คุณภาพของไซเดอร์ จะขึ้นอยูก่ บั สี ความ
ขุ่น ความเปรี้ ยว ความหวาน ความขม ความเค็มและกลิ่ นรสผลไม้ รวมทั้งกลิ่ นรสต่างๆ ที่เกิ ดจากการ
หมักด้วยเชื้ อยีสต์ คุ ณลักษณะเหล่ านี้ มีผลทาให้ไซเดอร์ เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค นอกเหนื อจากการมี
คุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพแล้ว ไซเดอร์ จากน้ ามังคุด ยังมีคุณค่าทางโภชนาการสู งประกอบด้วย
โพแทสเซี ยมสู งถึง 871 มิลลิกรัมต่อลิตร
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4. มังคุดสาเร็จรู ปชนิดเกล็ด
มังคุดสาเร็ จรู ปพร้อมดื่มชนิดเกล็ด เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
จากมังคุ ด เป็ นการสร้ างมู ลค่าเพิ่มด้วยการใช้เนื้ อมังคุ ดที่ บดละเอี ยดมาทาการอบแห้งและแช่ แข็งที่
อุณหภูมิต่า (Freeze Dry) การทาผลิตภัณฑ์แช่แข็งอบแห้ง จะยังคงคุณค่าทางโภชนาการของมังคุ ดไว้
อย่างครบถ้วน ประกอบด้วยโพแทสเซี ยม แมกนี เซี ยม และแคลเซี ยมในปริ มาณสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ผลไม้ชนิ ดอื่น รวมทั้งคุณประโยชน์ที่ได้จากสารเยื่อไย (Fiber) และคุ ณค่าที่ได้จากสารประกอบกลุ่ม
แซนโทนโดยธรรมชาติจากเนื้ อมังคุดล้วนในปริ มาณที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อร่ างกายผลิตภัณฑ์มงั คุ ด
เกล็ด สามารถชงละลายได้ท้ งั น้ าร้ อนและน้ าเย็นในปริ มาณถ้วยละ 2 หรื อ 3 ช้อนชา ชงดื่ มมังคุ ดเกล็ด
1 ซอง (60 กรัม) จะได้คุณค่าครบถ้วนของมังคุดสด 300 กรัม (กรมวิชาการเกษตร)
5. นา้ มังคุด
เครื่ องดื่มน้ ามังคุด เป็ นผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มที่
มีเนื้ อมังคุ ดผสมปริ มาณ 10% 20% 25% 50% และ
เนื้อมังคุด 100% ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค
วัสดุและอุปกรณ์
1. เครื่ องวัดความหวาน
2. เครื่ องปิ ดฝาขวด
3. เครื่ องแยกเมล็ด (Pulper and Finisher)
ส่ วนประกอบ (น้ ามังคุด 25%)
เนื้อมังคุด
250.00
กรัม
น้ า
677.50
กรัม
น้ าตาล
72.50
กรัม
กรดซิตริ ก
2.49
กรัม
เกลือ
0.40
กรัม
วิธีทา
1. ล้างผลมังคุดให้สะอาด ผ่าเปลือกแยกเนื้อไว้ น าเข้าเครื่ องแยกเมล็ดออกจากเนื้อ
2 .ต้มน้ า เมื่อได้อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซี ยส เทส่ วนผสมที่ ผสมไว้แล้ว (เจลแลนกัม+โซเดียม
ซิเตรท+น้ าตาล) คนให้ละลายทันที พักไว้
3. ผสมแคลเซี ยมแลคเตท และกรดซิ ตริ ก คนให้เข้ากัน แล้วเทลงในหม้อต้ม คนให้ละลายทันที
4. ใส่ เนื้อมังคุด คนให้เข้ากัน ต้มต่อจนอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซี ยส ปิ ดแก๊ส หยดสี ผสมอาหารสี
ม่วงแดง 2 หยด คนให้เข้ากัน
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5. บรรจุน้ ามังคุดลงในขวดแก้วที่ตม้ หรื อนึ่ งแล้ว ให้มีพ้ืนที่ปากขวดว่าง 1 นิ้ ว ปิ ดฝาขวดตั้งทิ้ง
ไว้ 7 นาที แล้วแช่น้ าเย็นปกติ จนขวดมีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
6. ตั้งทิ้งไว้ 1 คืน เขย่าขวดจนเนื้อมังคุดเข้ากันดี
หมายเหตุ :
1. สู ตรนี้จะได้น้ ามังคุดเข้มข้น 25% ขนาด 270 มิลลิลิตร จานวน 3 ขวด
2. สามารถเพิ่มหรื อลดขนาดความเข้มข้นได้ โดยเพิ่มหรื อลดเนื้อมังคุดและ ส่ วนประกอบ
3. การทาน้ าเนื้ อมังคุ ด 100% ให้เติมเอนไซม์เพคติเนส 1 กรัม/เนื้ อมังคุ ด 100 กรัม ทิ้งไว้
2 ชัว่ โมง ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส แล้วนาไปต้มต่อที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จึงบรรจุขวด
ต้นทุนและผลตอบแทน
ชนิดผลิตภัณฑ์
ต้ นทุน/1 ขวด
ราคาขาย/1 ขวด
รายได้ สุทธิ/1 ขวด
น้ ามังคุด
6 บาท
10 บาท
4 บาท
6. แยมมังคุด
เป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทแยมท าจากเนื้ อมังคุดสด และ
เนื้ อมังคุ ดแช่ อิ่มอบแห้ง ไม่แต่งสี และกลิ่ น รสเปรี้ ยวหวาน
รับประทานกับขนมปั งโยเกิร์ตหรื อดัดแปลงใช้กบั ผลิตภัณฑ์
อาหารอื่นๆ
วัสดุและอุปกรณ์
1. เครื่ องแยกเนื้อและเมล็ด
2. กระทะทองเหลือง
3. เครื่ องวัดความหวาน
วิธีทา
1. ผสมเนื้อมังคุดสด เนื้อมังคุดแช่อิ่มอบแห้งและน้ าตาลทราย ทิ้งไว้ 1 ชัว่ โมง (แบ่งน้ าตาลออก
ไว้ 10 กรัม)
2. นาส่ วนผสมข้อ (1)ลงในกระทะทองเหลืองตั้งไฟให้ร้อน
3. ผสมผงเพคตินกับน้ าตาลที่แบ่งไว้ ค่อยๆ โรย จนน้ าตาลละลายแล้วกวนต่อไปเรื่ อยๆจนข้น
เหนียว วัดความหวานได้ 68 บริ กซ์ เติมกรดซิตริ กและเกลือ
4. บรรจุลงขวดสะอาดที่ตม้ ฆ่าเชื้ อแล้ว ในขณะที่แยมกาลังร้ อนปิ ดฝา ทิ้งไว้ให้เย็น แยมจะ
แข็งตัวขึ้น
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ต้นทุนและผลตอบแทน
ชนิดผลิตภัณฑ์
แยมมังคุด

ต้ นทุน/1 กระปุก
20 บาท

ราคาขาย/1 กระปุก
35 บาท

รายได้ สุทธิ/1 กระปุก
15 บาท

7. มังคุดกวน
เป็ นผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากเนื้อและเมล็ดมังคุด มีรสชาติหวานอมเปรี้ ยว พร้อมความมันที่ได้จาก
เมล็ด เหนียว นุ่ม เคี้ยว กรุ บ เป็ นวิธีถนอมอาหารที่ท าง่าย เก็บไว้รับประทานได้นาน
วัสดุอุปกรณ์
1. เครื่ องชัง่
2. เครื่ องบดสับผสมอาหาร
3. เครื่ องกวนอัตโนมัติ
4. เครื่ องวัดความหวาน
ส่ วนประกอบ
เนื้อมังคุด ( Puree)
เมล็ดมังคุด
น้ าตาลทราย
แบะแซ
มอลโตเด็กซ์ตริ น
เกลือ

2,000
1,000
262.50
450
262.50
5.7

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

วิธีทา
1. แยกมังคุดออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนเนื้อและส่ วนเมล็ด
2. ล้างเมล็ดมังคุด ทาให้สะเด็ดน้ า ปั่ นในเครื่ องบดสับผสมอาหาร
3. นาเมล็ดมังคุ ดที่บดสับแล้วไปต้มในน้ าเดือดนาน 10 นาที กรองเอาแต่เนื้ อ ทาให้เย็นด้วยน้ า
สะอาด
4. นาเนื้ อมังคุ ดและเมล็ดมังคุ ดบดสับที่ตม้ สุ กแล้ว ใส่ ลงเครื่ องกวนโดยใช้ความเร็ ว 57 รอบ/
นาที อุณหภูมิ 85-90 องศาเซลเซียส นาน 45 นาที หรื อกวนด้วยมือ จนได้ความหวาน 40 องศาบริ กซ์
5. เติมมอลโตเด็กซ์ตริ นทีละน้อยจนหมด ลดอุณหภูมิให้คงที่ 65-75 องศาเซลเซียสนาน 15 นาที
6. เติมน้ าตาลและแบะแซ กวนต่อ 15 นาที จนได้ความหวาน 60 องศาบริ กซ์
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7. เติ มเกลื อป่ นแล้วกวนต่ ออี ก 5 นาที จะได้มงั คุ ดกวนที่ มีค วามหวาน 75 องศาบริ ก ซ์ รวม
ระยะเวลากวนประมาณ 80 นาที
8. ปล่อยให้เย็น แล้วปั้ นเป็ นก้อน ห่อด้วยกระดาษใสหรื อใส่ บรรจุภณั ฑ์ตามต้องการ
ต้นทุนและผลตอบแทน
ชนิดผลิตภัณฑ์
ต้ นทุน/1 ห่ อ
ราคาขาย/1 ห่ อ
รายได้ สุทธิ/1 ห่ อ
มังคุดกวน
20 บาท
35 บาท
15 บาท
8. สบู่ก้อน สู ตรสารสกัดเปลือกมังคุดผสมนา้ ผึง้
วัสดุ
1. หัวเชื้อสบู่
1,000 กรัม
2. น้ าผึ้ง
50
กรัม
3. สารสกัดเปลือกมังคุด 20
กรัม
4. กลิ่น (ตามความชอบ)
วิธีทา
1. นาหัวเชื้ อสบู่ไปตุ๋นด้วยไฟอ่อน ๆ จนละลาย ใส่
ํ ้ งคนให้เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน ยกลง
สารสกัดเปลื อกมังคุ ด คนให้สารสกัดเข้าเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน แล้ว เติมน้าผึ
จากเตา
2. เติ มกลิ่ นน้ าหอมตามใจชอบ คนให้ละลายเข้าเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน เทใส่ พิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็น
ประมาณ 3-4 ชัว่ โมง
3. แกะออกจากพิมพ์ หุ ม้ ด้วยพลาสติกห่ออาหาร บรรจุกล่อง
9. ซอสมังคุด
การผลิตซอสมังคุด 1 กิโลกรัม
ส่ วนประกอบ
1. เนื้อมังคุดบดละเอียด 21.74
2. พริ กขี้หนูแดง
27.17
3. น้ าตาล
14.13
4. เกลือ
4.35
5. กระเทียม
4.35
6. น้ าส้มสายชู
0.35

เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
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วิธีทา
1.เตรี ย มพริ ก ขี้ ห นู แ ดงสุ ก ทั้ง เม็ ด เด็ ด ก้า นและแกะเปลื อ กกระเที ย ม (เลื อ กเอาเฉพาะกลี บ
สมบูรณ์) ล้างน้ าให้สะอาด
2.น าไปนึ่ งนาน 5 นาที ด้ ว ยไอน้ า เดื อ ด จากนั้ น น าไปดองแยกกัน ในขวดปากกว้า งด้ ว ย
น้ าส้มสายชูนานประมาณ 20 วัน
3.หลังจากดองได้ที่แล้ว ทาการตีปั่นกระเทียมดอง พริ กดอง เกลื อ นาตาล และน้ าส้มสายชู ให้
ละเอียดเป็ นเนื้อเดียวกัน จากนั้นกรองแยกกากทิ้งผ่านตะแกรงละเอียด น้ าเนื้ อมังคุดผ่านเครื่ องแยกกาก
เอาเมล็ดออก นาเนื้ อที่ ได้ไปปั่ นละเอี ยดด้วยเครื่ องนาน 2 นาที ผสมเนื้ อมัง คุ ดกับส่ วนผสมต่า งๆ ที่
เตรี ยมไว้แล้วนาไปต้มที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที
4. บรรจุใส่ ขวดแก้วที่ผา่ นการลวกฆ่าเชื้ อแล้วปิ ดฝาให้สนิ ท ต้มในน้ าเดือดจัดประมาณ 20 นาที
ก็จะได้ซอสมังคุดที่มีรสชาติกลมกล่อม มีรสเปรี้ ยวอมหวานของมังคุดเป็ นเอกลักษณ์ และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ เก็บไว้บริ โภคได้นานเป็ นปี ถึงแม้จะไม่ใส่ สารกันบูด หากเปิ ดใช้แล้วควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น
ความเผ็ดของซอสมังคุดขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของพริ กและชนิ ดของพริ ก ทั้งนี้ การใช้พริ กสวนแทน
พริ กขี้หนู แดง จะทาให้ได้ซอสมังคุ ดที่มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มังคุดทุกเกรดสามารถใช้เป็ น
วัตถุดิบในการผลิตซอสได้ แต่ไม่ควรใช้เนื้อมังคุดที่มียาง เพราะจะทาให้มีรสขมและไม่ถูกปาก
ผลิตภัณฑ์ จากมังคุด
นอกจากการแปรรู ปที่กล่าวมาแล้ว ยังมีการแปรรู ปมังคุดอีกหลากหลายรู ปแบบ เช่น
สบู่เปลื อกมังคุ ด: อุ ดมด้วย สมุ นไพรเปลื อกมังคุ ด ลดสิ ว ฝ้ า กระ จุ ดด่ างดา ผิวหยาบกร้ า น
ผดผืน่ คัน เชื้อราและกลิ่นตัว น้ าผึ้ง ทาให้ผวิ เปล่งปลัง่ ซ่อมแซมรักษาผิวที่บอบบาง
ลิปมันเปลือกมังคุด: ด้วยสารสกัดจากเปลือกมังคุด จะช่วยลดรอยดาคล้ าของริ มฝี ปากซึ่ งอาจจะ
มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ จากการสู บบุหรี่ หรื อจากการแพ้สารเคมีให้จางลงอย่างเป็ นธรมชาติ
โลชั่ น เปลื อ กมัง คุ ด : ช่ ว ยก าจัด แบคธี เ รี ยที่ ท าให้ เ กิ ด สิ ว หนอง ลดอาการอัก เสบจากสิ ว
สาร Tannin (แทนนิน) ในเปลือกมังคุดนี้มีผลยับยั้งการเจริ ญเติบแบคทีเรี ยที่ทาให้เกิดสิ ว ช่วยให้สิวแห้ง
ยุบไว
โทนเนอร์ เปลื อกมัง คุ ด: ลดสิ ว สาเหตุก ารอักเสบของสิ ว ลดอาการแพ้คนั มีส ารฝาดสมาน
รู ขมุ ขนให้กระชับ
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สารบัญ
หน้ า
สารบัญ

ก

สถานการณ์การผลิตมังคุด

1

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ มงั คุด

9

การปลูกและการดูแลรักษามังคุด

15

โรคและแมลงศัตรู มงั คุด

26

การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวมังคุด

30

การใช้ประโยชน์และสรรพคุณทางยาของมังคุด

36

การแปรรู ปมังคุด

46
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