
มะม่วง ...มหาชนก นามพระราชทาน  
สีสวยดุจท้องฟ้ายามเย็น ที่  “ บึงสีไฟ ”  

ทานแบบใด “ให้อร่อยที่สุด” 
 

 มะม่วง  เป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จักกันดีตั้งแต่สมัยโบราณ  ดังได้กล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เรื่องพระมหาชนก ว่า “วันหนึ่ง           
พระมหาชนกเสด็จอุทยาน  ที่ทางเข้าประตูของอุทยาน ได้เห็นต้นมะม่วง 2 ต้น ต้นหนึ่งมีผลเต็มต้น แต่อีกต้น
หนึ่งหามีผลไม้ จึงทรงเด็ดผลมะม่วงเสวย ผลมะม่วงมีรสชาติอร่อยอย่างน่าพอพระทัย จากนั้น ก็ได้เสด็จเข้าไป
ในอุทยาน ครั้นเมื่อคนทั้งหลายได้ทราบข่าว  จึงตรงเข้าไปยื้อแย่งปีนปุายเพ่ือจะเอาผลมะม่วงมารับประทาน  
จนในที่สุดมะม่วงที่มีผลดกเต็มต้นก็ถูกท าลายโค่นลง เมื่อพระมหาชนกเสด็จกลับออกมา ได้ทรงทอดพระเนตร
จึงเกิดสังเวชใจ จากนั้นพระองค์จึงได้ทรงใช้ปัญญาบารมี และความเพียรพยายาม  เพ่ือบูรณะฟ้ืนฟูจนต้น
มะม่วงต้นนั้น ฟ้ืนกลับคืนชีวิตให้ผู้คนได้รับประทานสืบต่อกันมาชั่วลูก ชั่วหลาน” 
 ปัจจุบันเราจึงได้มีโอกาสได้พบเห็นมะม่วงที่นับเป็นผลไม้คู่บ้านเรือน และสวนผลไม้ของไทยเรามา
ตั้งแต่โบราณ ในเรื่องนี้  นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์จังหวัดพิจิตรในปัจจุบัน  เล่าให้ฟังว่า เมื่อประมาณปี 
2539 ในขณะที่ตนเองท างานเป็นนักฝึกอบรมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้พาคณะผู้น าเกษตรกร  และสหกรณ์
ต่างๆ เดินทางไปทัศนศึกษาสวนเกษตรฯ ที่สวนวังน้ าลี้ และที่สวนทิวทอง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  และที่นั่นก็
ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณเดช  ทิวทอง  เจ้าของสวนทิวทอง  ท่านมีสิ่งมหัศจรรย์ใจอย่างหนึ่ง                  

จึงเล่าให้ผู้น าเกษตรกรทั้งหลายที่มาดูงานว่า ในสวน
มีมะม่วงอยู่ต้นหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่น ทั้งรูปทรง
ของล าต้นที่สวยงาม ใบดกหนา สีเขียวเรียวยาว             
และที่ส าคัญเวลาที่ติดผลจะมีผลโต เรียวยาว มีสีผิว
ที่สวยงาม มีเนื้อเยอะ  เนื้อนุ่ม เวลาที่บ่มสุกจะมี
กลิ่นหอมชวนรับประทานคล้ายกลิ่นของแตงไทย  
ติดผลง่าย มีผลดกเต็มต้น ต้นแม่พันธุ์ที่เป็นต้นแรก
ของโลก   นับผลได้ประมาณ 2,000 กว่ าลู ก                 

ในแต่ละปี  ผลมะม่วงจะมีสีผิวที่ผสมกลมกลืนกัน 2 สี  ด้านที่โดนแดดจะเป็นสีม่วง ด้านที่ไม่โดนแดดจะ                             
เป็นสีเขียว แต่เวลาที่บ่มสุกด้านที่เป็นสีเขียวจะกลายเป็นสีเหลืองทอง  แต่ด้านที่เป็นสีม่วงจะกลายเป็นสีส้ม
แดงปนม่วง เปรียบประดุจ “ท้องฟ้าตอนพระอาทิตย์
ตกดินยามเย็นของ บึงสีไฟ” บึงน้้าขนาดใหญ่  
สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดพิจิตร  และที่ส าคัญ
คุณเดช เล่าอย่างน่าตื่นเต้นต่อไปว่า  ก่อนก าเนิดพันธุ์
มะม่วงชนิดนี้ คือ ก่อนหน้านี้  ดร. ประพัฒน์  สิทธิ์สังข์  
เป็นผู้บุกเบิกท าสวนมะม่วงรายแรกๆ ของภาคเหนือมี
พ้ืนที่อยู่ ด้านหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งส่วนใหญ่จะ
ปลูกมะม่ ว งงา  หรื อมะม่ ว งหนั งกลางวันส่ งออก
ต่างประเทศ  ในเวลาต่อมาท่านเป็นผู้รวบรวมมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ ของต่างประเทศที่มีรสชาติอร่อย           

 



มาทดลองปลูกในสวนของท่าน หนึ่งในจ านวนนั้น คือ พันธุ์ซันเซทที่มีลูกกลมคล้ายหัวใจมีสีแดงปนม่วง             
ซึ่งต่อมา  เมื่อมะม่วงพันธุ์ซันเซทติดผล จึงได้น าเข้าไปทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               
รัชกาลที่ 9 เมื่อพระองค์ทรงเสวยมะม่วงซันเซทที่นับว่ามีความอร่อย จึงได้น าเมล็ดของมะม่วงนั้นพระราชทาน
แก่คุณเดช  ทิวทอง  พระสหายในพระองค์ฯ ท่านน าไปทดลองปลูกที่สวนทิวทอง อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน                
ซึ่งในเวลาต่อมา  เมื่อมะม่วงที่เพาะจากเมล็ดได้เจริญเติบโต จนกระทั่ง ติดดอกออกผลกลับกลายเป็น

มะม่วงพันธุ์ ใหม่   กล่ าวคือ   มีผลที่มี รูปร่ าง เรี ยวยาว              
ทั้งๆ ที่ซันเซทจะมีลักษณะอ้วนกลม มีแก้มแหม่ม  มีกลิ่นหอม                       

คล้ายลูกแตงไทย  มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆ  สันนิฐาน
ว่าน่าจะเกิดจากผึ้งเป็นตัวน าพาเกสรตัวผู้ของมะม่วงงา   
หรือหนังกลางวันมาผสมกับพันธุ์ซันเซท  และเกิดการ            
ผ่าเหล่ากลายเป็นมะม่วงสายพันธุ์ใหม่อย่างน่าอัศจรรย์         

มีรสชาติเป็นที่นิยมเป็นที่ของชาวต่างประเทศที่ส่วนใหญ่           
จะชอบผลไม้ที่มีรสหวานอมเปรี้ยว  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานนามมะม่วงพันธุ์ใหม่ของโลกต้นนี้ว่า “มะม่วงมหาชนก”  
มะม่วง “มหาชนก” รับประทานแบบใดให้ “อร่อยที่สุด” 
 วิธีรับประทานมะม่วงมหาชนก ให้อร่อยที่สุดที่ทุกคนนึกไม่ถึง ในเรื่องนี้  ได้รับค าแนะน าจาก            
“ จ. ชวนชิม ” ผู้เชี่ยวชาญด้านการชิมรสชาติอาหารทั่วถิ่นเมืองไทย  ได้ให้ข้อแนะน าไว้  ดังนี้ 
 1. ควรเลือกมะม่วงที่มีความแก่               
80 – 90% ผลจะออกสีเขียวนวล แก้มมะม่วง
เป็นสีม่วงอ่อนๆ เหลืองปนแดงส้ม หรือแก้มแหม่ม      
 2. น ามาบ่มโดยวิธีแบบโบราณ            
คือ ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือผ้าปูกับ พ้ืน            
แล้วน ามะม่วงวางลง แล้วใช้ผ้าคลุมปิดให้มิด           
จะท าให้เกิดความร้อนระอุเกิดขึ้นเป็นการบ่ม   
แบบธรรมชาติ เมื่อผ่านไปประมาณ 3 – 4 วัน               
เมื่อเปิดผ้าห่มออก ค่อยๆ คัดเลือกเอาเฉพาะ
มะม่วงลูกที่สุกเหลืองแล้วออกมา ผึ่งไว้ประมาณ 
8 – 12  ชั่วโมง  เพ่ือให้เกิดการฟักตัว  ภายใน
ผลมะม่วงจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปูงเป็นน้ าตาล  เปลี่ยนความเปรี้ยวเป็นความหวานมากขึ้นไปทุกชั่วโมง 
ดังนั้น  ถ้ าหากว่ า เราซื้ อมะม่วงที่ แม่ค้ าน ามาขายที่ตลาด เรายิ่ งต้องไม่ควรรับประทานในทันที                  
เพราะจะมีความเปรี้ยวน า รสชาติจะไม่อร่อยถูกปาก ของคนไทยบ้านเรา จึงควรน าไปวางทิ้งไว้อย่างต่ า                     
8 – 12  ชั่วโมง 
 3. เมื่อเวลาผ่านไป  หรือเสร็จจากการ
น าไปผึ่งทิ้งไว้เกิน 8 – 12  ชั่วโมงแล้ว ให้น า
มะม่วงไปใส่ตู้เย็นในช่องผัก จากนั้นในวันต่อมา
มะม่วงจะมีความพร้อมให้ได้รับประทานอย่าง
เอร็ดอร่อย 

  



4. น ามะม่วงมหาชนกที่แช่เย็นมาใช้มีดปาด    เกือบชิดแกนกลาง จากด้านหัวลงไปด้านท้ายของผลมะม่วง ท า
ทั้ง 2 ด้านเสมือนกัน 
 5. ใช้ช้อนตักมะม่วงในแต่ละซีกรับประทาน  ในขณะยังมีความเย็นฉ่ าอยู่ ท่านจะพบกับรสชาติ   
มะม่วงมหาชนกที่เอร็ดอร่อยมีความหวานน า  อมรสเปรี้ยวนิดๆ มีความหอมนุ่มนวลเหมือนผลแตงไทย เนื้อ
มะม่วงตักง่ายชุ่มฉ่ าไปด้วยเนื้อมะม่วงสีเหลือง มีความพอดี  ไม่เละ จะประทับใจก็ตรงที่ “หวานและเย็น” 

 ส าหรับผู้ ที่ ชอบรับประทานมะม่ ว งกับ         
ข้าวเหนียวมูลน้ ากะทิ ควรท าดังนี้ ..  ให้จัดเตรียม          
ข้าวเหนียวมูลลาดด้วยน้ ากะทิใส่ในภาชนะไว้ก่อน  
แล้วจึ งน ามะม่วงมาผ่าซีกรับประทานในขณะที่     
มะม่วงยังมีความเย็น  ค่อยๆ ตักข้าวเหนียวค า               
ตักมะม่วงค า สลับกันไป จะพบกับความหอมที่เป็น
เสน่ห์ของมะม่วงมหาชนก  พร้อมๆ กับความหวาน
อมเปรี้ ยวที่ ตั ดกับความเค็มของน้ ากะทิที่ ร าด           
มากับข้าวเหนียวมูล  และความหวานฉ่ าผสมกับความ
เย็นของมะม่วงที่แช่เย็น จะท าให้ข้าวเหนียวมะม่วง
มื้อนั้นมีความเอร็ดอร่อยมากมาย  
 ส าหรับพ่ีน้องชาวจังหวัดพิจิตร ขอแนะน า
ข้าวเหนียวมูลเจ๊น้อยในตลาดเทศบาล 2 เพราะมี
รสชาติอร่อย และควรจะเติมหน้าปลาแห้งลงไปนิด
หน่อย เพราะจะได้กลิ่นของปลาช่อนของพิจิตรแท้ๆ  
ผสมกับกลิ่นของหอมเจียวตัดกับความเค็มของกะทิ
อย่างลงตัว 
 6. ถ้าหากท่านจะทานเป็นไอศรีม ลองท าดังนี้  
น ามะม่วงมาผ่าฝานข้างแบ่งลูกมะม่วงเป็น 2 ด้าน 

แล้วน ามาใส่ถุงพลาสติก  หรือหุ้มด้วยฟรอยด์ แช่ในช่องฟิตของตู้เย็นทิ้งไว้ 1 คืน แล้วค่อยน ามาตักทานเป็น
ไอศครีมมะม่วงมหาชนกทีอ่ร่อยมาก 
 “มะม่วงมหาชนก”  จึงนับว่าเป็นผลไม้มงคลที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานให้แก่พสกนิกร 
เพ่ือที่จะได้น าไปเป็นผลไม้ที่รับประทานกันในครัวเรือน รับประทานเพ่ือความเป็น สิริมงคลของชีวิต  
นอกจากนี้ เวลานี้ยังเป็นที่ฮือฮามาก เนื่องจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  ค้นพบสารต้านมะเร็ง           
รวมทั้งสารช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหลายชนิด 

 



ในผลมะม่วงมหาชนก ต่อไปเราควรที่จะหากิ่งพันธุ์มะม่วงมหาชนกมาปลูกเป็นมงคลไว้ที่บ้าน หรือท าเป็น          
สวนเกษตรแบบผสมผสาน หรือในรูปแบบของทฤษฎีใหม่ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งถ้าหากว่า          
จะปลูกเป็นการค้าแบบพ่ีน้องชาวสวนมะม่วงวังทับไทรของพิจิตร ที่มีการรวมกลุ่มเป็นมะม่วงแปลงใหญ่             
เพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณภาพมะม่วงให้
เป็นหนึ่งเดียวกัน  ซึ่งปัจจุบันพบว่า            
ที่วังทับไทรเป็นแหล่งปลูกมะม่วง 
และแหล่งที่ตั้งของจุดรับซื้อหรือล้ง
ของมะม่วงที่เป็นศูนย์กลางของพ้ืนที่
ปลูกมะม่วงที่ใหญ่ที่สุด มีพ้ืนที่คาบ
เ กี่ ย ว ร ว ม กั นทั้ ง จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร 
พิษณุ โ ล ก  เพช รบู รณ์  สุ โ ขทั ย 
ก าแพงเพชรฯ มีเนื้อที่รวมกันกว่า 
200,000 ไร่ ควรมีการตื่นตัวที่จะ
มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มในรูปแบบ
ของกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงคุณภาพจะ
รวมกันในรูปแบบของวิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์
การเกษตร เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะท าการตลาดมะม่วงคุณภาพ เพ่ือจ าหน่ายผลผลิตออกสู่ ตลาด               
ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ ทั้งผลสด  หรือจะมีการแปรรูปมะม่วงในรูปแบบต่างๆ ก็ล้วนแต่มีอนาคตที่
สดใส   
 “ มะม่วงมหาชนก ”  จึงนับว่าจะเป็นผลไม้ที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้บริโภคอย่างแน่นอน             
ขอเพียงแตว่่าเราควรที่จะเรียนรู้เทคนิค  และวิธีการรับประทานอย่างถูกวิธี  กล่าวคือ  “ต้องใช้ ความเพียร
พยายาม  อย่างพิถีพิถัน ในการรับประทาน”…  ในเรื่อง “ พระมหาชนก ” พระองค์ฯ ทรงใช้           
ปัญญาบารมีของพระองค์ฯ สอนให้คนไทย เรา “รู้จักความเพียร” ดังนั้น  มะม่วงมหาชนกจึง                 
เปรียบประดุจเป็นผลไม้ที่จะต้องใช้  ความเพียรฯ เราควรจะรู้จักค าว่า “อดเปรี้ยว...ไว้กินหวาน”            
รอเวลาที่มะม่วงมหาชนกสุกจนเปลี่ยนจากความเปรี้ยว เป็นความหวานก่อนแล้วจึงน าไปแช่เย็นอีกหนึ่งคืน  
จากนั้น  ท่านจะได้สัมผัสกับรสชาติมะม่วงที่นับว่าอร่อยที่สุดของ “ มะม่วงมหาชนก ”                
อย่างแน่นอน 
  

โดย...เจริญ  ทองหลอม 
 
 
 
 
 

พิจิตร  ดินแดนแห่งผลไม้  
และ “ มะม่วงโลก ” 


