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หลักการและเหตุผล

บทคัดย่อ
มะม่วงเป็นผลไมเ้ศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศไทย โดยส่งออก
ไปขายยงัต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ฮ่องกง สิงคโปร์ และเวียดนาม มะม่วง
มีมากมายหลายสายพันธ์ุ แบ่งตามการบริโภคออกเป็นสายพันธ์ุท่ีรับประทานดิบ ได้แก่ 
เขียวเสวย แรด ฟ้าลัน่ น ้าดอกไมม้นั เป็นตน้ ส่วนสายพนัธ์ุ
ท่ีรับประทานสุก ไดแ้ก่ น ้ าดอกไม ้อกร่อง แกว้ลืมรัง ยายกล ่า เป็นตน้ มะม่วงเขียวเสวยเป็น
มะม่วงท่ีนิยมรับประทานดิบ 
มีรสชาติดี หวานมนั อร่อย จนไดข้นานนามว่า “ราชินีแห่งมะม่วงไทย” แต่ในปัจจุบนัมะม่วง
เขียวเสวยมีราคาไม่สูง เน่ืองจาก สามารถปลูกไดท้ัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

การเพ่ิมมูลค่าให้กับมะม่วงเขียวเสวย คือ การใช้กลยุทธ์การสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ผูบ้ริโภคดว้ยคุณภาพของแหล่งผลิตมะม่วงเขียวเสวย ดว้ยการพฒันามะม่วงเขียวเสวยให้เป็น
สินคา้บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ของต าบลท่าไม ้อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร

ค าส าคญั: มะม่วงเขียวเสวย, สินคา้ GI, ต าบลท่าไม้

ขอบเขตของการศึกษา

มะม่วงเป็นสินคา้เกษตรประเภทพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึงท่ีสามารถปลูกไดท้ัว่ทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย มะม่วงมีตลาดผูบ้ริโภครองรับทั้ งในประเทศและสามารถส่งออกไปขายยงั
ต่างประเทศ ส าหรับตลาดต่างประเทศท่ีนิยมบริโภคมะม่วง ไดแ้ก่ ประเทศจีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้
ฮ่องกง สิงคโปร์ และเวียดนาม เป็นต้น มะม่วงมีหลากหลายสายพันธ์ุ ได้แก่ เขียวเสวย 
น ้าดอกไม ้อกร่อง แกว้ ฟ้าลัน่ แกว้ เป็นตน้ ส าหรับมะม่วงเขียวเสวยเป็นมะม่วงสายพนัธ์ุท่ีนิยม
บริโภคดิบ มีรสชาติดี มนั หวานกรอบ อร่อย เน้ือไม่แน่นเกินและไม่ซุย จนไดรั้บขนานนามว่า 
“ราชินีของมะม่วงไทย” ปัจจุบนั มะม่วงเขียวเสวยดิบ มีราคาอยูป่ระมาณ 30 – 45 บาทต่อ
กิโลกรัม ซ่ึงถือวา่เป็นราคาท่ีไม่สูงมาก สามารถเพ่ิมมูลค่าราคาของมะม่วงเขียวเสวยไดอี้ก 

โดยปกติการเพ่ิมมูลค่าให้กบัสินคา้เกษตรจะกระท าโดยการผลิตสินคา้เกษตรแปรรูป ซ่ึง
นอกเหนือจาก
การแปรรูปสินคา้เกษตรแลว้ ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) จะสามารถสร้างโอกาสการเพ่ิมมูลค่า
และการแข่งขนัทางการคา้ได ้(ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ธนาคารกสิกรไทย, 2563) ดงันั้น แนวทางใน
การเพ่ิมมูลค่าและการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของตลาดมะม่วงเขียวเสวย คือ การ
พฒันามะม่วงเขียวเสวยใหเ้ป็นสินคา้บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) นัน่เอง

ส าหรับแหล่งภูมิศาสตร์ในการพฒันาสินคา้บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ ต าบลท่าไม ้
อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุอาหาร 
เป็นพ้ืนท่ี 3 น ้ า ประกอบดว้ย น ้ าเคม็ น ้ าจืด และน ้ ากร่อย ส่งผลต่อคุณภาพของมะม่วงเขียวเสวย
ท่ีมีคุณภาพ

การพฒันามะม่วงเขียวเสวยเป็นสินคา้บ่งช้ีภูมิศาสตร์ (GI) มีขอบเขตการศึกษา ดงัน้ีคือ
1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรสวนมะม่วงเขียวเสวย
2. ขอบเขตด้านเน้ือหา คือ แหล่งภูมิศาสตร์เฉพาะพ้ืนท่ี และคุณลักษณะเฉพาะของมะม่วง

เขียวเสวยท่าไม้
3. ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ีบริเวณฝ่ังขวาของแม่น ้ าท่าจีน ต าบลท่าไม ้อ  าเภอกระทุ่มแบน 

จงัหวดัสมุทรสาคร

ประโยชน์ท่ีชุมชนหรือผูผ้ลิตจะไดรั้บจากการคุม้ครองส่ิงบ่งช้ีภูมิศาสตร์ คือ 1) ความคุม้ครอง เป็น
สิทธ์ิเฉพาะของชุมชนท่ีขอข้ึนทะเบียน 2) เป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินคา้ และเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด 3) 
การดูแลรักษา เป็นมาตรฐานของสินคา้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4) สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน เพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 5) การสนบัสนุนการท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรมให้กบัชุมชน นอกจากชุมชนหรือผูผ้ลิตจะ
ไดป้ระโยชน์แลว้ คนนอกชุมชนหรือผูบ้ริโภคจะไดป้ระโยชน์จากการสร้างความเช่ือมัน่ ในแหล่งท่ีมา
และคุณภาพของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้ออีกดว้ย

ประโยชนข์องการได้รับความคุ้มครองจาก
สิ่งบ่งชีภ้มูศิาสตร์

จากลกัษณะภูมิประเทศของต าบลท่าไม้ท่ีเป็นเมืองอกแตกนั้น ส่งผลต่อลกัษณะของอาชีพและ
เศรษฐกิจของคนในพ้ืนท่ีแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง กล่าวคือ ฝ่ังซ้ายของแม่น ้ านั้น พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ี
เขตเมืองหรือเขตอุตสาหกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านพาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรม ส่วนฝ่ังขวาของแม่น ้ าเป็นพ้ืนท่ีเขตชนบทหรือเขตเกษตรกรรม ดงันั้น ลกัษณะวิถีชีวิตของ
คนในพ้ืนท่ีฝ่ังขวาของแม่น ้ าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแ้ก่ ท านา ท าไร่ออ้ย ท าสวนผกั 
สวนผลไม ้ไดแ้ก่ สวนมะม่วง สวนฝร่ัง สวนมะพร้าวน ้ าหอม สวนกลว้ย เป็นตน้ และสวนดอกไม ้คือ
สวนกลว้ยไม ้

การศึกษาแหล่งภูมิศาสตร์ส าหรับสินคา้ GI ส าหรับในกรณีน้ี จึงเลือกพ้ืนท่ีบริเวณฝ่ังขวาของแม่น ้า 
ซ่ึงเป็นท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม วิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

การพฒันาสินคา้บ่งช้ีภูมิศาสตร์ (GI)

การศึกษาการพฒันาสินคา้บ่งช้ีภูมิศาสตร์ (GI) ของต าบลท่าไม ้อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร ไดท้  าการศึกษาลกัษณะของการประกอบอาชีพของคนในต าบลท่าไม ้และประเมินศกัยภาพ
ของผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการพฒันา
ให้เป็นสินคา้ GI จากการศึกษาปรากฏวา่ วิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ได้แก่ ท านา ท าไร่ และท าสวนผกั ผลไม้ และสวนกล้วยไม้ จึงพิจารณาอาชีพการท าสวนผลไม ้
ประกอบดว้ย สวนมะพร้าวน ้าหอม สวนฝร่ัง 
สวนกลว้ย และสวนมะม่วง ส าหรับมะพร้าวน ้าหอมไดรั้บการจดทะเบียนข้ึนเป็นสินคา้ GI ของอ าเภอ
บา้นแพว้ จงัหวดัสมุทรสาครเรียบร้อยแลว้ ส าหรับสวนกลว้ย และสวนฝร่ังนั้นมีขอ้จ ากดัดา้นอายขุองตน้
พนัธ์ุ ซ่ึงมีระยะเวลาของตน้พนัธ์ุค่อนขา้งสั้น โดยฝร่ังมีอายุของตน้พนัธ์ุประมาณ 5 ปี ส าหรับมะม่วง มี
อายขุองตน้พนัธ์ุท่ีมากกวา่ฝร่ัง คือ อายขุองตน้พนัธ์ุมากกวา่ 7 ปีข้ึนไป ดงันั้น การพฒันาสินคา้ GI ใน
กรณีน้ีจึงไดพิ้จารณามะม่วง ใหเ้ป็นสินคา้ท่ีตอ้งการพฒันาใหเ้ป็นสินคา้ GI ตามเหตุผลท่ีกล่าวไวข้า้งตน้

มะม่วง
มะม่วงเป็นผลไมข้องไทยชนิดหน่ึง มีมากมายหลากหลายสายพนัธ์ุ สามารถข้ึนไดท้ัว่ทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทย มะม่วงเป็นผลิตผลทางการเกษตรท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัต่อรายไดป้ระชาชาติ 
สามารถส่งออกไปขายยงัตลาดต่างประเทศหลายประเทศ เช่น จีน เกาหลีใต ้จีน ญ่ีปุ่น ฮ่องกง (สยามรัฐ
ออนไลน,์ 2021; ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2021)

สายพนัธ์ุมะม่วง
ส าหรับสายพนัธ์ุมะม่วงมีมากมายหลากหลายสายพนัธ์ุ โดยการแบ่งสายพนัธ์ุมะม่วง ตามความนิยม

ในการรับประทาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) สายพนัธ์ุท่ีนิยมรับประทานดิบ ประกอบดว้ย เขียวเสวย 
แรด และฟ้าลัน่ 2) สายพนัธ์ุท่ีนิยมรับประทานสุก ประกอบดว้ย น ้ าดอกไม ้และอกร่อง และ 3) สายพนัธ์ุ
ท่ีนิยมน ามาแปรรูปสินคา้ คือ มะม่วงแกว้  การแบ่งสายพนัธ์ุมะม่วง ส าหรับเกษตรกร แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มมะม่วงในฤดู ไดแ้ก่ 1.1) มะม่วงในฤดูท่ีรับประทานดิบ ประกอบดว้ย เขียวเสวย หนอง
แซง แกว้ แหว้ มนัค่อม สายฝน เจา้คุณทิพย ์สวนทิพยพ์ระยาเสวย (อีหมู) ฝร่ังตกตึก ฟ้าลัน่ มนัขนุศรี เป็น
ตน้ 1.2) มะม่วงในฤดูท่ีรับประทานสุก ประกอบดว้ย อกร่องทอง อกร่องเขียว อกร่องไทรโยค อกร่อง
พิกุลทอง นาทบัพิมเสนแดง แกว้ลืมรัง หนังกลางวนั (มะม่วงงาช้าง) ยายกล ่า ทองด า แรด การะเกด 
หมอนทอง 3) มะม่วงแปรรูป ไดแ้ก่ แกว้007 พิมเสนสามปี แกว้แดง แกว้เขียว 4) มะม่วงประกอบอาหาร 
ไดแ้ก่ เบาปักษใ์ต ้5) พนัธ์ุต่างๆ ไดแ้ก่ มหาชนก งามเมืองยา่ อาร์ทูอีทู ทอมม่ีแอทกินส์ ฮารูมานิส เคียตท์
(บริษทั มหาโชค มหาชยั อินเตอร์เทรด จ ากดั, 2017)

สายพนัธ์ุมะม่วงท่ีปลูกในพ้ืนท่ีต าลท่าไม ้อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร มีหลายสายพนัธ์ุ 
ไดแ้ก่ ฟ้าลัน่ น ้ าดอกไมสี้ทอง น ้ าดอกไมเ้ขียว และเขียวเสวย ดงันั้นจึงการศึกษาและประเมินเพื่อคดัเลือก
สายพนัธ์ุท่ีจะน ามาพฒันาเป็นสินคา้ GI นั้น ท าการศึกษาโดยศึกษาสายพนัธ์ุมะม่วงท่ีไดรั้บการจด
ทะเบียนข้ึนเป็นสินคา้ GI แลว้นั้น พบวา่ มี 4 สายพนัธ์ุ คือ 1) มะม่วงน ้ าดอกไมสี้ทองบางคลา้ จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 2) มะม่วงน ้ าดอกไม้คุง้บางกระเจ้า จังหวดัสมุทรปราการ 3) มะม่วงน ้ าดอกไมส้ระแก้ว 
จังหวดัสระแกว้ และ 4) มะม่วงยายกล ่า จังหวดันนทบุรี และจากการประชุมร่วมกับพาณิชยจ์ังหวดั
สมุทรสาคร ท าให้ไดผ้ลการศึกษาและผลการประเมินเพื่อคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีจะน ามาพัฒนาเป็นสินคา้ 
GI คือ มะม่วงเขียวเสวย 

บทสรุป

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการพฒันาสินคา้ GI: กรณีศึกษาต าบลท่าไม ้อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร

การพฒันามะม่วงเขียวเสวยให้เป็นสินคา้บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) นั้นมาจากปัจจยั 2 ประการ คือ 1) 
แหล่งภูมิศาสตร์ของต าบลท่าไม ้อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่น ้ าท่าจีน มี
ความลาดชันน้อย เกิดจากอิทธิพลของแม่น ้ าท่าจีนเวลาแม่น ้ าลน้ฝ่ังแลว้จะพดัพาตะกอนมาสะสม จึง
ส่งผลใหพ้ื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และ 
2) คุณภาพของมะม่วงเขียวเสวยท่าไม ้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน มีรสชาติดี หวาน มนั เน้ือไม่แน่น
เกินไปและไม่ซุย อร่อย 

การพฒันามะม่วงเขียวเสวยใหเ้ป็นสินคา้บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) นั้นจะช่วยใหมี้การเพ่ิมมูลค่าของ
มะม่วงเขียวเสวย ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน เป็นการยกระดบัเศรษฐกิจของชุมชน

แหล่งภูมิศาสตร์ส าหรับสินคา้บ่งช้ีภูมิศาสตร์ (GI)

แหล่งภูมิศาสตร์ของสินคา้ GI ในกรณีการศึกษาน้ี คือ ต าบลท่าไม ้อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดั
สมุทรสาคร ซ่ึงมีตั้งทางภูมิศาสตร์อยูท่ี่ประมาณละติจูดท่ี 13.7 N และลองจิจูดท่ี 100.27 E หรือ
มีท่ีตั้งทางรัฐศาสตร์ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอกระทุ่มแบน อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอกระทุ่มแบน 
ประมาณ 5 กิโลเมตร และอยูห่่างจากจงัหวดัสมุทรสาคร ประมาณ 18  กิโลเมตร โดยมีถนนเศรษฐกิจ1 
เช่ือมระหวา่งอ าเภอกระทุ่มแบนและจงัหวดัสมุทรสาคร ต าบลท่าไมมี้เน้ือท่ีทั้งหมด 8.64 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 5,428 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ีคือ ทิศเหนือ จรดเทศบาลนครออ้มนอ้ย อ  าเภอกระทุ่มแบน  
จงัหวดัสมุทรสาคร และองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ อ  าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ทิศใต ้จรด
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร ทิศตะวนัออก จรดเทศบาลต าบลสวน
หลวง อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร และทิศตะวนัตก จรดองค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง 
อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร (องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าไม,้ ม.ป.ป.) ลกัษณะภูมิประเทศ
ของต าบลท่าไม ้เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่มแม่น ้ า มีแม่น ้ าท่าจีนไหลผ่านพ้ืนท่ีของต าบล จึงท าให้พ้ืนท่ีมีลกัษณะ
เป็นเมืองอกแตก คือ มีแม่น ้ าท่าจีนตดัผา่นต าบล ท าให้ตอ้งแบ่งพ้ืนท่ีของต าบลออกเป็น 2 ฝ่ังแม่น ้ าท่าจีน
นั่นเอง คือฝ่ังซ้ายของแม่น ้ า เป็นเขตเมืองหรือเขตอุตสาหกรรม ส่วนฝ่ังขวาของแม่น ้ าจะเป็นพ้ืนท่ีเขต
ชนบทหรือเขตเกษตรกรรม โดยท่ีดินบริเวณฝ่ังขวาของแม่น ้านั้นจะเป็นท่ีดินประเภทอนุรักษช์นบทและ
เกษตรกรรม (สาครออนไลน,์ 2019)

วิธีการด าเนินการพัฒนา
วธีิการด าเนินการพฒันาสินคา้บ่งช้ีภูมิศาสตร์ (GI) มีวิธีการศึกษาและด าเนินการพฒันา ดงัน้ีคือ
1. ศึกษาแหล่งภูมิศาสตร์เฉพาะพ้ืนท่ี จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณี พบว่า 
ธรณีวทิยาของพ้ืนท่ีเป็นแบบ Qff/tf2/mc หมายความวา่ เป็นตะกอนดินเคลยท่ี์ราบน ้าท่วมถึงบน
ตะกอนดินเคลยท่ี์ราบน ้าข้ึนถึงโบราณบนตะกอนดินเคลยท์ะเล (Flood plain clay on old 

tidal flat clay on marine clay deposit) : ดินเคลยสี์น ้าตาลหรือเทา เน้ือแน่น
เหนียว วางตวัอยูบ่นชั้นดินเคลยเ์น้ือน่ิมสีเทา วางตวัอยูบ่นตะกอนดินเคลยเ์น้ือน่ิมสีเขียวอมเทา 
ลกัษณะภูมิสัณฐานเป็นท่ีราบคลุมเป็นบริเวณกวา้งขวาง มีความลาดชนัน้อยมาก เป็นตะกอนท่ีเกิด
จากแม่น ้า
ลน้ฝ่ังในฤดูน ้ าหลาก ตะกอนขนาดละเอียดจึงถูกพดัพาข้ึนมาสะสมตัวบนฝ่ังอย่างต่อเน่ืองและ
ยาวนาน อตัราการสะสมตวั
มีคงท่ีสม ่าเสมอทบัถมบนตะกอนดินเคลยท่ี์ราบน ้ าข้ึนถึงบนตะกอนเคลยเ์ป็นระยะเวลานาน โดย
ตะกอนชุดน้ีกระจายตวัเป็นบริเวณกวา้งทางตอนเหนือของจงัหวดั ครอบคลุมบริเวณพ้ืนท่ีบา้นดอน
ววั อ  าเภอบา้นแพว้ เลก็นอ้ยส่วนใหญ่อยูบ่ริเวณอ าเภอกระทุ่มแบน โดยมีอิทธิพลของแม่น ้าท่าจีนเป็น
ตวัหลกัในการพดัพาตะกอนมาสะสมตวัในตะกอนชุดน้ี 
(กรมทรัพยากรธรณี, 2559)
2. ศึกษาคุณภาพ หรือคุณลกัษณะเฉพาะของมะม่วงเขียวเสวย จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ พบวา่ มะม่วง
เขียวเสวยมีความอร่อย จนไดรั้บขนานนามวา่ “ราชินีของมะม่วงไทย” เป็นมะม่วงท่ีนิยมรับประทาน
ดิบ ลกัษณะของเน้ือมะม่วงจะมีรสชาติดี เน้ือแน่น มีความกรอบ และมีรสหวานมนั แต่ก็สามารถ
รับประทานสุกไดเ้ช่นกนั

ประโยชนท์ีไ่ด้รับ
การพฒันามะม่วงเขียวเสวยใหเ้ป็นสินคา้บ่งช้ีภูมิศาสตร์ (GI) และการยกระดบัเศรษฐกิจของชุมชน

ต าบลท่าไม ้อ  าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร ส่งผลให้มีการเพ่ิมมูลค่าสินคา้ ท าให้เกษตรกรมี
รายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน
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