
แจ๊ค  หม่า มาเยอืนไทย  คอืโอกาสคร้ังใหญ่ของ “มะม่วงน า้ดอกไม้สีทอง” ของพจิิตร 
 

  มะม่วง  เป็นผลไมท่ี้คนไทยรู้จกักนัดีตั้งแต่สมยัโบราณ   ปัจจุบนัพบวา่  มะม่วงยงัคงนบัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสร้าง
ช่ือเสียงและรายไดใ้หช้าวสวนและประเทศไทยอยา่งมากมาย ท่ี  “ บา้นวงัทบัไทร”  ต าบลวงัทบัไทร  อ าเภอสากเหล็ก  
จงัหวดัพิจิตร  ซ่ึงนบัเป็นแหล่งปลูกมะม่วงแหล่งใหญ่  รวมทั้งเป็นศูนยร์วม
ของสวนมะม่วงท่ีมีมะม่วงหลากหลายสายพนัธ์ุ  นอกจากน้ี “วงัทบัไทร”               
ยงันับเป็นแหล่งท่ีตั้งของจุดรับซ้ือ  หรือล้งมะม่วงรายใหญ่ของประเทศท่ีมี
พื้นท่ีเช่ือมโยงกนัระหว่างจงัหวดัพิจิตร จงัหวดัพิษณุโลก  จงัหวดัเพชรบูรณ์  
และจงัหวดัใกลเ้คียง  มีพื้นท่ีรวมกนัทั้งส้ินกว่า 200,000ไร่   ท่ีผ่านมาพิจิตร               

ได้จัดงาน  "วันมะม่วงโลก" ท่ีวงัทับไทรข้ึน  ในวนันั้นนักท่องเท่ียว                            
และผู ้ประกอบการค้ามะม่วงต่างเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก   
เกษตรกรชาวสวนวงัทบัไทร  ไดเ้ร่ิมเรียนรู้และท าสวนมะม่วงเม่ือ 30 กวา่ปีท่ี
แล้ว  จากนั้ นจะมีการพัฒนาให้มีการดูแลรักษา  และใช้ เทคโนโลยี                         
เพื่ อการ ดูแลบ า รุง รักษาจนท าให้ผลผลิต มี คุณภาพ ดี   โดย เฉพาะ                   

“มะม่วงน ้ าดอกไม้ สีทอง ”             
ท่ี มีผิวสี เหลืองอร่าม  มีรสชาติหวานอร่อย  เ น้ือแน่นเป็นผลไม้ชั้ นดี                   
เกรดพรีเม่ียม  สร้างช่ือเสียงโด่งดงัเล่ืองลือไปถึงต่างประเทศ  โดยท่ีผา่นมาได้
ส่งออกไปจ าหน่ายยงัตลาดญ่ีปุ่น  เกาหลี  เวียดนาม  มาเลเซีย และจีน ฯลฯ  

โดยเฉพาะชาวจีนมีความหลงใหลในรสชาติของมะม่วง  “น า้ดอกไม้สีทอง” 
เป็นอย่างมาก ในแต่ละปีจะมีพ่อค้าชาวจีน  มาตั้ งล้ง   หรือจุดรับซ้ือ                      
เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ  ท่ีบา้นวงัทบัไทรกนั  โดยจะมีล้งมาตั้งมากสุด
ในช่วงเดือนมกราคม  จนถึง  เดือนเมษายน  ในช่วงนั้น  “วงัทบัไทร”                
จะเต็มไปดว้ยรถบรรทุกสิบลอ้ธรรมดาหรือพ่วงทา้ย  รวมทั้งรถไถนาขนาด
กลางท่ีพ่วงท้ายด้วยล้อเล่ือนท่ีบรรทุกมะม่วงจนเต็มล าวิ่งผ่านจากสวน                 
ท่ีอยู่โดยรอบมุ่งหน้าเข้ามาในหมู่บ้าน  เพื่อน ามาส่งย ังล้งของพ่อค้า                         

ท่ีตั้งจุดรับซ้ือวงัทบัไทร  

 “ แจ๊ค  หม่า  เยอืนไทย  คอืโอกาสคร้ังใหญ่ของ “ มะม่วงน า้ดอกไม้สีทอง” ของจังหวดัพจิิตร” 
 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 หลงัจากท่ีแจค๊  หม่า  มหาเศรษฐีชาวจีนซีอีโอของบริษทัอาลีบาบากรุ๊ป  ไดเ้ขา้พบ                 
พลเอกประยุทธ์  จนัทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีของไทย  และไดล้งนามในเอ็มโอยูกบัรัฐบาลไทยเก่ียวกบัความร่วมมือ  
ดา้นการคา้และการลงทุนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิตอลในการจดัตั้งสมาร์ทดิจิตอลฮบัในพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ตะวนัออกหรือ EEC ล่าสุดส านักข่าวซินหัวของจีนรายงานว่า  บริษทัอาลีบาบาได้ลงนามในขอ้ตกลงเป็นตวัแทน
จ าหน่ายทุเรียนหมอนทองกบัประเทศไทยมูลค่ากวา่ 428 ลา้นดอลล่าร์ หรือกวา่ 13,400 ลา้นบาท ผา่นทางเวบ็ไซตที์มอล



(Tmall.com) โดยก่อนหนา้นั้น 1 วนั  อาลีบาบาไดข้ายทุเรียนหมอนทองมากกวา่ 80,000 ลูก  ทางเวบ็ไซต์ฯ ไดใ้นเวลา
ประมาณ 1 นาที  จึงสร้างความประหลาดใจอยา่งยิง่ใหก้บัคนไทยโดยเฉพาะชาวสวนผลไมห้ลากหลายชนิด  ท่ีต่างพากนั
ต่ืนเตน้  และมีความหวงัท่ีจะไดพ้บช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตของตนผา่นทางเวบ็ไซตย์กัษใ์หญ่ของจีนดงักล่าว   
 ด้านผูใ้หญ่บุญเสริม  จนัมณี  ผูใ้หญ่บ้านวงัทบัไทร  เจ้าของ “สวนมะม่วงเสริมทรัพย์”  ประธานสหกรณ์
การเกษตร สากเหล็ก  จ  ากดั  กล่าววา่ตนเองท าสวนมะม่วง  จากการเร่ิมตน้ปลูกเพียง 10 ไร่  ต่อมาก็มีการเรียนรู้การท า
สวนมะม่วง  และพฒันาคุณภาพจนสามารถผลิตมะม่วงนอกฤดูท่ีมีคุณภาพดีเกรดพรีเม่ียม  จนประสบผลส าเร็จดงัเช่นใน
เวลาน้ี  ตนเองสามารถขยายเน้ือท่ีการปลูกจนมีสวนอยู่ประมาณ 80 ไร่   โดยในปีท่ีผ่านมาตนเองสามารถขายผลผลิต

มะม่วงไดเ้งินมากกวา่ส่ีลา้นบาท  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น “มะม่วงน า้ดอกไม้สีทอง”  
 ผูใ้หญ่บุญเสริมฯ  กล่าวว่า  ปัจจุบนันบัว่าเร่ืองของการผลิตและดูแลรักษามะม่วงไม่ค่อยมีปัญหา   เน่ืองจาก                   
มีความรู้และประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยีเขา้ช่วยอยา่งยาวนาน  ทั้งในเร่ืองของการใชปุ๋้ยเคมี ปุ๋ยคอก น ้ าหมกัและ
ฮอร์โมนต่างๆ  เพื่อฉีดกระตุ้นตามช่วงเวลาท่ีติดดอกออกผลส่วนในเร่ืองของสายพนัธ์ุมะม่วง  ก็จะดูแนวโน้มใน
ช่วงเวลาท่ีตลาดตอ้งการแตกต่างกนัไป  เช่น มะม่วงพนัธ์ฟ้าลัน่  ก็จะท าให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมกราคม   
โดยขายให้ผูบ้ริโภคชาวเวียดนาม ท่ีช่ืนชอบมาก  ส่วนมะม่วงโชคอนันต์ฯ  ก็จะท าให้ติดผลดกเต็มท่ีจนกระทั่ง                     
ช่วงเดือนธันวาคม   ก็จะท าการตดัผลอ่อนขนาดเข่ืองออกบา้งเป็นบางส่วน   น าไปขายให้แม่คา้ท่ีสั่งซ้ือจากตลาดไท                   
และตลาด อตก. เพื่อท่ีเขาจะน าไปจ าหน่ายให้ลูกคา้ท่ีน าไปท าเป็นมะม่วงย  า และจ้ิมเกลือ  ส่วนมะม่วงท่ีเหลือจะห่อผล
ดว้ยกระดาษคาร์บอนพิเศษ  เพื่อท ามะม่วงคุณภาพ เพื่อส่งขายตลาดญ่ีปุ่นในเดือนกุมภาพนัธ์   ส่วนมะม่วงน ้ าดอกไมสี้
ทอง   ก็จะกระตุน้ใหติ้ดดอกออกผลนอกฤดูกาลแลว้ห่อผลเป็นพิเศษ  เพื่อท ามะม่วงคุณภาพเกรดพรีเม่ียม  โดยผลผลิต
จะออกในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม  เป็นตน้ไป  เม่ือใกลจ้ะถึงเวลาท่ีมะม่วงแก่ก็จะมีพ่อคา้ชาวจีน รวมทั้งพ่อคา้ส่งออก
อ่ืนๆ มาตั้งล้ง   หรือจุดรับซ้ือท่ีวงัทบัไทรกันคึกคัก   ท่ีผ่านมาตนเองได้รับค าแนะน าจาก   นายเจริญ ทองหลอม                  
สหกรณ์จงัหวดัพิจิตร   เขา้มาให้การส่งเสริมแนะน าให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองการรวมกลุ่ม    และใช้ประโยชน์จากการ
เป็นผูน้ าสหกรณ์ จดัตั้งกลุ่มผูผ้ลิตมะม่วงคุณภาพหรือพฒันาเป็นกลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่ นอกจากน้ียงัมีหอการคา้               

เกษตรอ าเภอ , สภาเกษตรกร  รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีจากหลายหน่วยงานเขา้มา
ดูแลแนะน าดว้ย   
 ผูใ้หญ่บุญเสริมฯ กล่าวเพิ่มเติมวา่  การท่ีแจ๊ค  หม่า  มาไทย แลว้ได้
ยินเร่ืองท่ีท่านมาเล่าให้ฟังว่า   ท่านประธานาธิบดีสี  จ้ินผิง  ของจีน                       
ไดพู้ดถึงผลไมข้องไทยว่ามีรสชาติดีอร่อยเล่ืองช่ือ จนท าให้เกิดกระแสท่ีพี่
นอ้งชาวจีนซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีพลเมืองมากกว่า 1000 ล้านคน  ไดรั้บรู้และ

คงจะอดใจไม่ได้ท่ีจะตอ้งล้ิมลองรสชาติของผลไมข้องไทย จึงพากนัสั่งจองทุเรียนทางเว็บไซต์ฯ กนัอย่างคึกโครม               
และหวงัว่าต่อไปก็คงจะตอ้งเป็นผลไมช้นิดอ่ืนๆ ท่ีเป็นของดีของไทยเรา  ซ่ึงก็รวมไปถึงมะม่วงท่ีนับเป็นของดีของ
จงัหวดัพิจิตรเมืองศูนยก์ลางของแหล่งปลูกมะม่วง  และตลาดมะม่วงรายใหญ่ของไทยท่ีจะเป็นเป้าหมายให้ชาวจีน             
และคนทัว่โลกไดมี้โอกาสสั่งซ้ือผา่นทางเวบ็ไซตฯ์ ของอาลีบาบา อีกเช่นกนั   
 จึงนบัวา่จะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีมะม่วงจะเขา้ถึงผูบ้ริโภคนอกจากจะถูกรวบรวมและจดัจ าหน่ายโดยลง้ต่างๆ  
ท่ีมีอยู่ควบคู่กันไป  และนั่นก็หมายถึง ว่าจะท าให้ความหวงั ของชาวสวนมะม่วงพิจิตร  สดใสข้ึนมาอีกมากมาย                    



ขอเพียงแต่ว่า  นับจากวนัน้ีเป็นต้นไปส่ิงท่ีชาวสวนมะม่วงพิจิตรควรจะต้องท า คือ  ตั้ งใจในการพฒันาคุณภาพ                
ของมะม่วงให้มีรสชาติท่ีดีเยี่ยม มีผิวสีสวยงาม  ระมดัระวงัร่วมกนัท่ีจะเก็บผลผลิตในช่วงท่ียงัแก่ไม่เต็มท่ี  รวมทั้ง
หลีกเล่ียงหรือปฏิเสธการใชส้ารเคมีสังเคราะห์ท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม  สร้างความสมดุลใหแ้ก่ระบบนิเวศ  ผลผลิต
ท่ีจ าหน่ายควรปราศจากสารเคมีท่ีมีพิษตกคา้งและเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค ท าการเกษตรสอดคล้องกบันโยบายการ

ขบัเคล่ือนเกษตรกรรม ฯ ภายใตโ้ครงการ “เกษตรกรรมยั่งยืน  ไทยนิยมยั่งยืน”  ของรัฐบาล รวมทั้งมีความพร้อม
ในการรวมตวักนัในรูปกลุ่มผูผ้ลิตฯ ในรูปแปลงใหญ่หรือกลุ่มผูผ้ลิตในสหกรณ์ฯ เพื่อจะไดร้องรับตลาดระบบดิจิตอล

หรือผา่นเวบ็ไซตย์กัษใ์หญ่ของจีนสู่ผูบ้ริโภคโดยตรง  แลว้เม่ือนั้น ”ชาวสวนมะม่วง  คงได้มรีอยยิม้กนัทัว่หน้า” 

 

 

 

โดย...เจริญ  ทองหลอม  
สหกรณ์จงัหวดัพิจิตร 


