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เทคโนโลยีการบมมะมวงสุกพรอมรับประทานเพ่ือชวยเพ่ิมยอดขายในตลาดสหรัฐอเมริกา 

คณะกรรมการมะมวงแหงชาติ  (National Mango Board) ซ่ึงอยูภายใตการดูแลของกระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ (USDA) รวมมือกับ Catalytic Generators ภาคเอกชนผูคิดคนแนวทางการปฏิวัติอุตสาหกรรม
การบมผลไมใหสุกดวยระบบการสรางเอทิลีน (ethylene) ในหองบมผลไม เปดเผยการทํางานของโปรแกรม
การบมมะมวงใหสุกพรอมรับประทานเพ่ือชวยเพ่ิมยอดขายในตลาดสหรัฐอเมริกา 

ทําไมตองบมสุก 
เนื่องจากคณะกรรมการมะมวงแหงชาติไดพิจารณาเห็นวาการบมผลไมสุก ซ่ึงบางครั้งเรียกวา “pre-

conditioning” มีผลในเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูบริโภคและยอดขายผลไมสุก ซ่ึงสงผลกระทบตอการ
บริโภคของโลกเชนเดียวกับการทําใหอะโวกาโด กลวยและผลผลิตอ่ืนๆ สุกพรอมรับประทาน ซ่ึงนําไปสูแนวคิด
ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมมะมวง “เราไดเห็นผูคาปลีกท่ีเปลี่ยนมาใชโปรแกรมการบมสุกในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน” 
แทมม่ี ไวรด (Tammy Wiard) ผูจัดการฝายการตลาดคาปลีกของคณะกรรมการมะมวงแหงชาติกลาว 

จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคในรานคาปลีกเปรียบเทียบระหวางผลไมดิบและผลไมสุกพรอม
รับประทาน ซ่ึงดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยแหงแคลิฟอรเนีย–เดวิส (UC Davis) ในนามของคณะกรรมการ
มะมวงแหงชาติระบุวา การยอมรับของผูบริโภคสําหรับผลไมสุก/พรอมรับประทานมีมากกวาผลไมแก/ไมสุก
กวาสองเทาตัว โดยความพึงพอใจสําหรับมะมวงแก/ไมสุกมีประมาณรอยละ 39 ในขณะท่ีความพึงพอใจใน
มะมวงสกุพรอมรับประทานมีมากถึงประมาณรอยละ 87  “การใชกระบวนการบมมะมวงใหสุก และการศึกษา
และการสงเสริมการขายท่ีเหมาะสมอาจเพ่ิมการบริโภค ยอดขาย และสงผลดีตอสุขภาพของผูบริโภคโดยรวม” 
มานูเอล มิเชล (Manuel Michel) กรรมการบริหารของคณะกรรมการมะมวงแหงชาติกลาว “ผูบริโภคกลาววา
พวกเขาชอบรสชาติและคุณภาพของผลไมท่ีผานโปรแกรมการบมสุก พวกเขาหวังวาจะไดซ้ือสินคาจากรานคา
ปลีกเหลานั้นอีกครั้ง” 

กอนหนานี้ผูคาปลีกใหความสําคัญกับอายุการเก็บรักษาท่ียาวนานท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
เนาเสียหรือการสูญเปลา ประหยัดตนทุน และทํายอดขายไดมากท่ีสุด แตขอมูลการสํารวจตลาดไดพิสูจนใหเห็น
แลววาคาใชจายสําหรับการบมสุกดวยเอทิลีนเพ่ือใหผูบริโภคไดรับผลไมท่ีสุกพรอมรับประทานจะชวยเพ่ิมยอด
การจําหนาย “เราเชื่อวาการเพ่ิมข้ึนของเวลา ความพยายาม และการลงทุนท่ีเก่ียวของกับการทําใหมะมวงสุก
พรอมรับประทาน จะนํามาซ่ึงผลไมคุณภาพดีท่ีสุดและความพึงพอใจของลูกคา” เกร็ก อากินส (Greg Akins) 
ประธานและซีอีโอของ Catalytic Generators กลาว 

การยอมรับและการประเมินคุณภาพมะมวง 
ข้ันตอนสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาโปรแกรมการทําใหมะมวงสุก คือ การใชมะมวงท่ีเก็บเก่ียวตอนแก

เต็มท่ี ผลไมท่ีเก็บเก่ียวขณะยังออนถึงแมจะทําใหเนื้อนิ่มลงภายหลังแตรสชาติจะไมถูกใจผูบริโภค ในทํานอง
เดียวกันการนํามะมวงท่ีไมแกเต็มท่ีไปบมสุกก็จะไมชวยใหมะมวงนั้นมีคุณภาพและรสชาติท่ีนารับประทาน ดวย
เหตุนี้การทําความเขาใจตัวบงชี้ความแกเต็มท่ีและความสุกของมะมวงจึงมีความสําคัญตอการจัดการกับมะมวง
และวิธีการบมสุก 
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เม่ือเก็บเก่ียว มะมวงจะมีแปงและกรดสูง และมีของแข็งท่ีละลายน้ําไดหรือน้ําตาลตํ่า ในระหวางการบมใหสุก 
มะมวงท่ีแกเต็มท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญหลายประการ ไดแก ความแข็งของเนื้อจะลดลง น้ําตาลผลไมจะ
เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีความความเขมขนของกรดและแปงจะลดลง สีของเนื้อภายในจะเปลี่ยนจากสีเหลืองออนไป
เปนสีเหลืองทองเขม ความแกเต็มท่ีของผลไมในขณะเก็บเก่ียวและกระบวนการบมสุกเปนตัวกําหนดปจจัย
หลายอยาง ไดแก สีเนื้อของผลไม ความแนนของเนื้อผลไม ความเขมขนของของแข็งท่ีละลายน้ําไดในผลไม 
(soluble solids concentration: SSC) ความแหงและรูปทรงของผลไม  

 ท้ังนี้ คณะวิจัยและพันธมิตรของคณะกรรมการมะมวงแหงชาติไดจัดทําคูมือความสมบูรณและความสุกของ
มะมวง (Mango Maturity and Ripeness Guide: MMRG2) 5 ระดับ สําหรับมะมวงเชิงพาณิชยท่ีพบมาก
ท่ีสุด 6 สายพันธุท่ีจําหนายในสหรัฐอเมริกา0

1 คูมือนี้ระบุถึงระดับตางๆ ของสีเนื้อในมะมวง ชวงท่ีสอดคลองกับ
ระดับความเขมขนของ SCC และความแข็งของเนื้อมะมวง ขอแนะนําสําหรับการเลือกมะมวงท่ีเหมาะสม คือ 
อยางนอยรอยละ 90 ของมะมวงท่ีทดสอบควรอยูในระดับ (stage) ท่ี 2 หรือสูงกวาจึงจะไดรับการยอมรับ 
(ภาคผนวก)  

สภาพของมะมวงกอนการบมสุก  

• มะมวงจะเก็บเก่ียวเม่ือโตเต็มท่ี (เนื้อแนน) แตไมสุกหรือพรอมรับประทาน (เนื้อนิ่ม) 

• ตามปกติมะมวงแกเต็มท่ีเม่ือสุกจะมีความเขมขนของ SSC เพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีแปงและความแข็งของเนื้อ
มะมวง (แรงปอนด) ลดลง ซ ึ่งทําใหมีรสชาติดีและพรอมรับประทาน 

• หลังจากไดรับผลไมแลว ใหยายผลไมไปเก็บไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 50°F ถึง 54°F (10°C ถึง 12.2°C) 
ข้ึนอยูกับพันธ ุของมะมวง อยาปลอยผลไมตั้งท้ิงไวในท่ีซ่ึงอาจเย็นหรืออุนเกินไป โดยใหปฏิบัติเชนเดียวกันนี้กับ
ผลไมท่ีนําออกจากกระบวนการบมสุก 

• ในข้ันตอนนี้ จะประเมินวามะมวงมีความเหมาะสมสําหรับกระบวนการบมสุกตอไปหรือไม 

ท้ังนี้ ควรตรวจสอบคุณภาพมะมวงในทุกข้ันตอนของหวงโซอุปทานเพ่ือใหแนใจวาผลไมไดรับการเก็บเก่ียวเม่ือ
ครบกําหนดท่ีถูกตองและสุกอยูในสภาพพรอมรับประทานท่ีตรงใจผูบริโภค โดยผูท่ีสนใจสามารถศึกษาอางอิงคูมือ
แนวทางปฏิบัติดานการจัดการท่ีดีท่ีสุดหลังการเก็บเก่ียว (Mango Postharvest Best Management Practices 
Manual ซ่ึงมีใหบริการเปนภาษาอังกฤษและสเปนไดท่ีทางเว็บไซต12 

กระบวนการบมสุก 
ตัวกําเนิดเอทิลีนในเครื่องเรงปฏิกิริยาจะทําใหสาร Ethy-Gen® II Ripening Concentrate (สารเหลว 

เขมขนเพ่ือการบมสุก) เปลี่ยนไปเปนเอทีลีน ซ่ึงหากใชตามขอบงข้ี จะสรางความเขมขนของ SSC ในมะมวง 
และเนื่องจากมะมวงสามารถผลิตเอทิลีนไดเองตามธรรมชาติ จึงทําใหการใชฮอรโมนบมสุกตามธรรมชาตินี้มี
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มะมวงท่ีแกเต็มท่ีจะตอบสนองตอเอทิลีนจากภายนอกโดยการผลิตเอทิลีน
ภายในผลมะมวงเองและทําใหมะมวงสุกตามปกติ ประโยชนท่ีไดรับจากการบมสุกโดยใชเครื่องกําเนิดเอทิลีนท่ี

                                                           
1 https://www.mango.org/wp-content/uploads/2017/10/Mango_Maturity_And_Ripeness_Guide.pdf  
2 https://www.mango.org/wp-content/uploads/2019/09/Mango_Postharvest_Best_Management_Practices_Manual_English.pdf  

https://www.mango.org/wp-content/uploads/2017/10/Mango_Maturity_And_Ripeness_Guide.pdf
https://www.mango.org/wp-content/uploads/2019/09/Mango_Postharvest_Best_Management_Practices_Manual_English.pdf
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มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ คือ การทําใหมะมวงสุกและพรอมรับประทานท่ีกอนท่ีจะกระจายไปยัง
รานคาตางๆ   

“กอนท่ีจะเขารวมโปรแกรมการบมสุก ควรซักซอมความเขาใจอยางชัดเจนในระบบหวงโซอุปทานเก่ียวกับ
ความมุงหมายในการบมและระดับความสมบูรณขณะเก็บเก่ียว” มิเชล กลาว ปจจัยสําคัญในกระบวนการบมสุก 
ไดแก การจัดการอุณหภูมิ การจัดเก็บ การไหลเวียนของอากาศ ความชื้น การระบายอากาศ และการใชเอทิลีน  

สภาพแวดลอมในการบมมะมวง   

• กระบวนการบมสุกเปนวัฏจักรท่ีใชเวลา 4 วัน และอุณหภูมิข้ึนอยูกับประเทศแหลงกําเนิดและชวงเวลา
ของป  

• ความชื้นสัมพัทธ 90-95% จะชวยลดการสูญเสียน้ําและสภาพมะมวงเหี่ยวท่ีอาจเกิดข้ึน 

• ในระหวางการบมสุกควรรักษาระดับกาซคารบอนไดออกไซดใหต่ํากวารอยละ 1.0 โดยใหมีการถายเท
ระหวางอากาศในหองกับอากาศภายนอก (โดยท่ัวไปเรียกวา "การระบาย") 

• ควรรักษาระดับเอทิลีนไวท่ี 100 สวนตอลาน (ppm) สําหรับชวงวัฏจักร 24 ชั่วโมง 

• ควรตรวจสอบระดับเอทิลีนและคารบอนไดออกไซดระหวางการบมสุกและระบายออกตามความจําเปน  

การเขารวมโปรแกรมมะมวงบมสุก 
“รานคาปลีกท่ีเปลี่ยนไปจําหนายผลไมภายใตโครงการบมสุกจะมีอุปกรณพิเศษ ณ จุดขายเพ่ือใหการสื่อสาร

เก่ียวกับผลไมสุกพรอมรับประทานประสบความสําเร็จ” ไวรด กลาว ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จภายใต
โปรแกรมนี้ ไดแก อุณหภูมิในสถานท่ีวางจําหนาย คุณภาพมะมวง (ภายในและภายนอก) ขนาดของท่ีวาง
จําหนาย สินคาท่ีวางรวมกับมะมวง อันตรายท่ีอาจสงผลตอคุณภาพของมะมวง อุณหภูมิในหองเก็บมะมวง 
ระบบการหมุนเวียนสินคาและความรูของพนักงาน ผูจัดการฝายผักและผลไม และพนักงานควรซักซอมความ
เขาใจและการฝกอบรมเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติสําหรับโครงการมะมวงสุก/พรอมรับประทานอยางตอเนื่องเพ่ือ
ความม่ันใจในความสําเร็จ  

รานคาปลีกท่ีจําหนายมะมวงภายใตโปรแกรมนี้ควรเพ่ิมความถ่ีในการสั่งซ้ือเพ่ือความสดใหม เนื่องจาก
มะมวงท่ีผานกระบวนการบมสุกจะมีความเปราะบางมากกวามะมวงท่ัวไปท่ีรานคาสวนใหญคุนเคย ดังนั้น จึง
ควรเพ่ิมความระมัดระวังในการจัดการและการจัดวางจําหนาย นอกจากนี้ ขอความบนฉลากมะมวงท่ีควรระบุ
อยางชัดเจน คือ “พรอมรับประทาน” ซ่ึงจะเรียกความสนใจของลูกคา และใหความรูแกผูบริโภคเก่ียวกับการ
เลือก การปอกและการบริโภค   

    ท่ีมา: https://www.freshplaza.com/article/9294509/ripe-and-ready-to-eat-mangos-help-increase-sales/ 
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