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บทนํา 

ภูมิปญญาทองถิ่นเปนแบบแผนการ
ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ขอ งคน ในท อ ง ถิ่ น ถ า ยทอด
ประสบการณโดยเชื่อมโยงประวัติศาสตรจาก
อดีตมาจนถึงปจจุบันอยางตอเนื่องและมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามการพัฒนาของสังคมในแต
ละยุคสมัย  แตจากสถานการณที่ เปนไปใน
ปจจุบันของยุคขอมูลขาวสารที่สื่อมีหลากหลาย 
รวมท้ังการกระจายขอมูลที่รวดเร็วทําใหยากตอ
การควบคุมทั้งผูเผยแพรและผูใช ดวยสาเหตุนี้
เองทําให เกิดการซึมซับอารยธรรม  คานิยม
สมัยใหมตางๆ เขามาในวิถีชีวิตอยางไมรูตัว จน
ลืมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย ที่สั่ง
สมกันมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน ทําใหภูมิปญญา
พื้นบ านหลายอย างถูกลืมและสูญหายไป 
โดยเฉพาะภูมิปญญาดานการปลูกผักและผลไม

ของทองถิ่น เนื่องจากขาดการอนุรักษและสืบ
ทอดของชุมชน (กรมวิชาการ, 2537) 

สับปะรดสายพันธุทองถิ่นอินทรชิตเปน
อีกตัวอยางของผลไมพื้นเมืองของไทยที่ปจจุบัน
กําลังจะสูญหายไปจากประเทศจากหลายสาเหตุ 
อาทิเชน การเปลี่ยนคานิยมจากสังคมเกษตรเปน
สังคมเมือง สภาพแวดลอมของประเทศที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ทําใหผลผลิตจากการ
เพาะปลูกลดลง รวมท้ังเกษตรกรยังหันมานิยม
ปลูกสับปะรดสายพันธุใหมๆ ที่มีความทนทาน
และสรางผลผลิตไดมากกวาสายพันธุดั้งเดิม 
หรือเปลี่ยนมาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ที่ทํา
รายไดไดใหมากวา การปลูกสับปะรดโดยเฉพาะ
สายพันธุทองถิ่นอินทรชิตจึงลดลงอยางมากใน
ปจจุบัน  

 
 



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (1): 2555   2 

สับปะรดพืชเศรษฐกิจไทย 
ประเทศไทยเปนผูผลิตสับปะรดและ

สงออกสับปะรดมากเปนอันดับตนๆ ของโลก 
ครองส วนแบ งตลาดโลกกว า  รอยละ  40 
(Sripaoraya et al., 2010) ผลิตภัณฑสับปะรด
สงออกสําคัญ ไดแก สับปะรดสด สับปะรดแช
แข็ง สับปะรดแหง สับปะรดกวน สับปะรด
กระปอง และน้ําสับปะรดเขมขน มีปริมาณการ
สงออกกวา 19,000 ลานตัน ซึ่งมีมูลคากวา 
17,000 ลานบาท ในปท่ีผานมา (FAOSTAT, 
2012) ป จจุ บั นพบว าป ระ เทศไทยมี พ้ื นที่
เพาะปลูกสับปะรดราว 600,000 ไร ผลผลิตสวน
ใหญประมาณรอยละ 47 อยูในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ อีกหลายจังหวัดสําคัญไดแก 
หนองคาย ลําปาง อุทัยธานี พิษณุโลก ตราด 
ชลบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และระยอง 
เปนตน ผลผลิตสับปะรดสดสวนใหญ รอยละ 
70-80 ถูกสงเขาโรงงานแปรรูป ที่เหลือใช
บริโภคสด พบวาชวงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 
และพฤศจิกายน-มกราคม พบผลผลิตมากกวา
ชวงอ่ืนๆ (กรมวิชาการเกษตร, 2545) 

ปจจุบันแนวโนมการปลูกสับปะรดของ
ประเทศไทยลดลง เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไป
ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่ใหผลตอบแทนที่
เพ่ิมขึ้น แมวาปจจุบันราคาของสับปะรดไมได
ตกต่ําเหมือนในอดีต แตผลตอบแทนที่ไดจาก
ผลิตภัณฑของสับปะรดสูพืชเศรษฐกิจอ่ืนหลาย
ชนิดไมไดในปจจุบัน ทําใหผลิตผลสับปะรด

ของประเทศลดลงอยางตอเนื่อง จากเคยสงออก
เปน อันดับหนึ่ งของโลกมา เปน เวลานาน 
ปจจุบันลดลําดับการเปนผูสงออกลงมาอยูที่
ลํ าดั บ ส่ี รองจาก  ฟลิปปนส  บราซิ ล  และ
คอสตาริกา ตามลําดับ (FAOSTAT, 2012) 
ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงไดมีการพยายาม
วางแผนพัฒนายุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิต เพิ่ม
การบริโภค และเพิ่มมูลคาสงออกของสับปะรด 
ได มี ก า ร ว า ง วิ สั ย ทั ศน แ ล ะ กํ า หนด เ ป น
ยุทธศาสตรของการผลิตสับปะรดของประเทศ
ไวคือ ในระหวางป 2553-2557 ประเทศไทยจะ
เปนผูนําอันดับหนึ่งในการผลิต การสงออก
สับปะรดและผลิตภัณฑสับปะรดที่มีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน โดยมีมาตรการเพิ่มผลผลิตตอ
ไรและสงเสริมการปลูกสับปะรดใหมากขึ้น 
(กรมการคาตางประเทศ, 2549) สับปะรดจึง
นับเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย 
 

แหลงกําเนิดและแหลงปลูกสับปะรด 
 สับปะรด (Ananas comosus (L.) Merr.) 
จัดอยูในวงศ Bromeliaceae ประกอบดวยสมาชิก
จํานวนกวา 50 สกุล 2,500 ชนิด (Rohrback et al., 
2002) วงศ Bromeliaceae สามารถแบงออกไดเปน 
3 วงศยอยไดแก Pitcarnioideae, Tillandsioideae 
และ  Bromelioideae สับปะรดจัดอยูในวงศยอย 
Bromelioideae ลํ า ดั บ  Bromeliales ใ น ส กุ ล 
Ananas ตรงกับภาษาทองถิ่นในแถบอเมริกาใตมี
ความหมายวา ผลไมที่ยอดเยี่ยม (excellent fruit) 
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เชื่อวามีจุดกําเนิดแถบประเทศบราซิลในทวีป
อเมริกาใต สันนิษฐานวาสับปะรดสายพันธุตางๆ 
ที่พบทั่ ว โลก เกิดจากการพัฒนาของพันธุ
สับปะรดปาเมื่อกวาหลายพันปมาแลว หลักฐาน
ช้ินสําคัญของการคนพบผลไมชนิดนี้มีการ
บั น ทึ ก ไ ว โ ด ย  ค ริ ส โ ต เ ฟ อ ร  โ ค ลั ม บั ส 
(Christopher Columbus) ผูคนพบทวีปอเมริกา 
เมื่อราวป ค.ศ. 1493 จากนั้นผลไมชนิดนี้ไดถูก
นําเขามายังทวีปยุโรปและไดขยายการเพาะปลูก
เรื่อยมาถึงทวีปเอเชีย  (Loeillet, 1997)  พบใน
แถบหมูเกาะฟลิปปนสราว ค.ศ. 1500 ตอมาใน
คาบสมุทรอินเดียราวป  ค .ศ .  1548 สําหรับ
ประเทศไทยเริ่มนําสับปะรดเขามาปลูกครั้ง
แรกเมื่อป ค.ศ. 1650 หรือราว 300 ป ที่ผาน
มา (Rohrback, 2003) 

ลักษณะโดยทั่วไปของสบัปะรด 
สับปะรดเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีอายุ

หลายป มีลําตนอยูใตดิน ใบเดี่ยวเรียงสลับ แต
ละทองถิ่นเรียกสับปะรดแตกตางกันออกไป เชน 
ภาคกลาง เรียกวา สับปะรด ภาคอีสาน เรียกวา 
บักนัด ภาคเหนือ เรียกวา มะนัด มะขะนัด บอ
นัด ภาคใต เรียกวา ยานัด ยานนัด ขนุนทอง (วิกิ-
พีเดีย, 2555) การปลูกสามารถปลูกไดงายจาก
การฝงกลบหนอหรือสวนยอดของผลที่เรียกวา 
จุก เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมีลักษณะ
คลายตาลอมรอบผลเมื่อเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว
พุมใบกวางและสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร 
(ภาพที่ 1)  

 
ภาพท่ี 1 ลักษณะโดยทั่วไปของสับปะรด  

      ท่ีมา: ดัดแปลงจาก: Bartholomew et al., 2002 
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รากของสับปะรดเปนระบบรากฝอย 
(fibrous root system) ประกอบดวย รากหลัก 
(main root) เปนจํานวนมากเกิดจากจุดกําเนิด
ราก มีอยูท่ัวไปตามมุมใบของลําตนทั้งสวนที่อยู
ใตผิวดินและสวนที่อยูเหนือผิวดิน รากเหลานี้
กระจายอยูในผิวดินตื้นๆ ถาดินมีสภาพรวนซุยดี 
ร ากอ าจหยั่ ง ลึ ก ล ง ในดิ น ได ม ากกว า  50 
เซนติเมตร รากมุมใบ (auxiliary root) เปนรากที่
เกิดตามมุมใบบนสวนของลําตนท่ีอยูเหนือผิว
ดิน มักเกิดเวียนอยูรอบลําตนตามมุมใบและอาจ
ชวยดูดน้ําและธาตุอาหารใหตนสับปะรดไดใน
บางโอกาสที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสม แตใน
สภาพปกติรากเหลานี้จะมีสารซูเบอริน (suberin) 
สะสมอยูชวยใหสับปะรดคงอยูไดเมื่ออยูใน
สภาพพักตัว (Foote, 1956)  

ลําตนของสับปะรดมีลักษณะสั้นและ
หนาคลายกระบอง (Py et al., 1987) ลําตนเหนือ
พ้ืนดินมักจะตั้ งตรง  พบว าสวนใหญตนที่
ขยายพันธุมาจากจุกสวนใหญจะมีลําตนตั้งตรง 
(ภาพท่ี 2ก) สวนที่อยูใตผิวดินจะโคงเล็กนอย
โดยเฉพาะถาตนสับปะรดนั้นขยายพันธุมาจาก
สวนของหนอหรือตะเกียง เนื่องจากหนอและ
ตะเกียงที่เจริญออกมาจากตาทางดานขางของตน
แม จึงมีสวนโคงเล็กนอยที่บริเวณโคนตนที่ติด
อยูกับ ตนแม (ภาพที่ 2ข) สวนตนที่พัฒนามา
จากหนอขางหรือหนออากาศ  (shoot หรือ air 
sucker) เปนหนอที่เจริญมาจากตาบนลําตนที่อยู
เหนือพ้ืนดินหนอดิน (ground sucker) เปนหนอ
ท่ีเจริญมาจากตาบนลําตนที่ระดับผิวดินหรือใต
ดินมักมีลักษณะลําตนใตดินโคงงอมากกวาปกติ 
(ภาพที่ 2ค) 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะการเจรญิของลําตนสับปะรด (ก) ลําตนท่ีขยายพนัธุจากจุก (ข) ลําตนท่ีขยายพันธุจาก
หนอดิน (ค) ลาํตนที่ขยายพนัธุมาจากหนอขาง 
ที่มา: Py et al., 1987 
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ใบของสับปะรดมีลักษณะเรียวยาวและ
เปนรองโคง  ชวยใหใบมีความแข็งแรงและ
ทนทานตอการหักพับไดดีเปนพิเศษ การเรียงตัว
ของใบเปนแบบเวียนรอบลําตน มีรอบการเรียง
ตัว (phyllotaxy) ประมาณ 5 รอบ แตละรอบจะมี
จํานวนใบประมาณ 14 ใบ (Collins, 1960) ใบมี
ลักษณะเรียวยาวเปนรองโคงและเรียงตัวเวียน
รอบลําตนสับปะรดแบบนี้มีความสําคัญในการ
ดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมที่มีนํ้านอย ละออง
ฝนและน้ําคางท่ีตกลงมาสัมผัสกับพุมใบ จะถูก
รวบรวมมาไวท่ีสวนโคนตนใหรากในดินหรือ
รากตามมุมใบใชประโยชนนอกจากนี้สวนของ
ใบยังสามารถเก็บน้ําไวตามซอกใบได รวมทั้งมี
เซลลและเนื้อเยื่อช้ันพิเศษที่ใบทําใหสามารถเกบ็
น้ําเอาไวในใบไดทําใหทนทานในชวงแลงได 

ชอดอกของสับปะรดอยูท่ีสวนยอดของ
ลําตน ลักษณะชอดอกของสับปะรดในปจจุบันมี
วิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษท่ีมีชอดอกแบบชอ
กระจะ (raceme) ชอดอกที่ดอกยอยมีกานดอก
แยกจากแกนกลาง กานดอกยอยแตละดอกจะมี
ความยาวใกลเคียงกัน มีดอกยอยและใบประดับ
เชื่อมติดกันจนเกือบสมบูรณและอยูรวมกันบน
แกนกลางของชอดอก ชอดอกของสับปะรดแต
ละชอดอกมีดอกยอย 100-200 ดอก แกนกลาง
ของชอดอกเปนสวนที่ตอเนื่องมาจากกานชอ
ดอก เปนเนื้อเยื่อเจริญที่เปนการตอเนื่องจาก
รูปแบบการเกิดใบ ดอกยอยของสับปะรดแตละ
ดอกเปนดอกสมบูรณเพศ มีสวนประกอบตางๆ 

คือ ใบประดับ 1 ใบ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 
3 กลีบ เกสรตัวผู 6 อัน เรียงเปนสองวงๆ ละ 3 
แฉก เกสรตัวเมียมีความยาวมากกวาเกสรตัวผู
และมีขนาดสั้นกวากลีบดอกเล็กนอยกลีบดอกมี
สีขาวท่ีโคนและสีมวงอมฟาท่ีสวนปลาย รูปราง
ของกลีบดอกเปนแบบรี กลีบดอกเจริญอยูชิดกัน
มากตั้งแตโคนถึงปลายทําใหมีชองเปดเพียง
เล็กนอย   (Krauss, 1949)  

ผลของสับปะรดสามารถพัฒนาไดโดย
ไมตองมีการผสมเกสร  (parthenocarpy) การ
ผสมตัวเองเกิดขึ้นไมได เนื่องจากหลอดเกสรตัว
ผู (pollen tube) ในดอกของสับปะรดตนเดียวกัน
ไมสามารถเจริญผานกานเกสรตัวเมียไปจนถึงรัง
ไข  สับปะรดจึงมีผลในลักษณะเปนผลรวม 
(multiple  fruit)  (Brewbaker and Gorrez, 1967) 
เกิดขึ้นจากการเชื่อมติดกันของผนังรังไขและ
สวนประกอบของดอกยอยที่เรียงตัวอยูติดกัน
บนแกนกลางของชอดอก สวนบนสุดของผลจะ
เปน  กลุมของใบจะเจริญไปพรอมๆ กับผลและ
พัฒนาเปนจุกตอไป  แกนกลางของจุกและผล
สับปะรดเปนสวนที่เจริญตอเนื่องมาจากเนื้อเยื่อ
เจริญที่ปลายยอดของตนสับปะรด (จินดารัฐ, 
2541) 

ผลสับปะรดมีหลายรูปทรง  ไดแก 
รูปรางเปนแบบกรวย (conical)  คือสวนโคนผล
มีความกวางมากกวาสวนปลายผล  (ภาพที่ 3ก) 
รูปรางแบบทรงกระบอก (cylindrical)  คือสวน
โคน  สวนกลาง  และสวนปลายผลมีความกวาง
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ใกลเคียงกัน (ภาพที่ 3ข) และรูปรางเปนแบบ
ทรงกลม  (spherical)  คือสวนกลางของผลมี
ความกวางมากกวาสวนโคนและสวนปลายและ

ความยาวของผลใกลเคียงกับความกวาง (ภาพที่ 
3ค) 

 
 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะผลของสับปะรด (ก) รูปรางแบบกรวย (ข) รูปรางแบบทรงกระบอก  

                        (ค) รูปรางทรงกลม  
           ที่มา: ภาพถายโดย โองการ วณิชาชวีะ, 2554  
 

การแบงกลุมพันธุสับปะรด 
สับปะรดที่ปลูกกันทั่วโลกมีมากมาย

หลายชนิดแตสามารถจําแนกเปนกลุมพันธุตาม
เกณฑการพิจารณาจากลักษณะทางดานรูปราง 
รูปทรง คุณภาพ และรสชาติ ซ่ึงเปนรูปพรรณ
สัณฐานภายนอกที่สังเกตไดเปนเกณฑมาตรฐาน 
แบงไดเปน 5 กลุม (จารุพันธ, 2536) ไดแก  

1. กลุมคะยีน (Cayenne) เปนสับปะรดที่
มีขอบใบเรียบมีหนามเฉพาะที่ปลายใบ  ผล
ทรงกระบอก ตาตื้น เปลือกสีสมเขม เนื้อเหลือง
ออน-เหลือง แกนใหญปานกลาง รสชาติหวาน-

หวานอมเปรี้ ยว  เสนใยนอย  เนื้อนุม  ฉํ่ าน้ํ า 
สับปะรดในกลุมนี้ เปนกลุ ม ท่ี นิยมปลูกใน
ประเทศไทย ไดแก พันธุปตตาเวีย พันธุนางแล 

2. กลุมควีน (Queen)  เปนสับปะรดที่ใบ
มีหนามที่ขอบ ผลทรงกระบอก ตาลึก เปลือกสี
เหลือง เนื้อเหลืองเขม แกนเล็ก รสชาติหวาน เสน
ใยนอย  ฉ่ํ ากลิ่นหอมจัด  พันธุ ท่ีนิยมปลูกใน
ประเทศไทย ไดแก พันธุสวี ภูเก็ต ตราดสีทอง 
และปตตานี 

3. กลุมสแปนิช (Spanish) เปนสับปะรด
ท่ีใบมีหนามที่ขอบ ผลกลม ตาลึก เปลือกสีแดง
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เขมปนสมเขม เนื้อเหลืองออน-ขาว แกนผลใหญ 
รสหวานออน-หวานอมเปรี้ยว เสนใยมาก พันธุที่
พบปลูกในประเทศไทย ไดแก พันธุอินทรชิต
แดง และอินทรชิตขาว 

4. กลุมไมเพียว (Maipure) เปนสับปะรด
ที่ขอบใบเรียบโดยตลอด ผลทรงกระบอกคอนขาง
ไปทางกลม เปลือกสีเหลือง-แดง เนื้อเหลืองเขม-
ขาว แกนเล็ก-ปานกลาง รสชาติหวาน เสนใยมาก 
เนื้อนุม ฉ่ําน้ํา นิยมปลูกในแถบอเมริกลางและใต 
แตไมพบในประเทศไทย  

5. กลุมอะบาคาซิ (Abacaxi) เปนสับปะรด

ที่ใบมีหนามที่ขอบ ผลกลม เปลือกสีเหลือง เนื้อ
เหลืองออน-ขาว แกนเล็ก-เล็กมาก รสหวาน-
หวานนอย เนื้อนุม ฉ่ําน้ํา เสนใยมาก นิยมปลูกใน
แถบประเทศบราซิล อเมริกาใต และอเมริกากลาง 
ไมพบในประเทศไทย 
 

ความหลากหลายของสบัปะรดในประเทศ
ไทย  

จากรายงานของวินัยและคณะ (2554) 
ในการศึกษาความหลากหลายและการประเมิน

ลักษณะประจําพันธุของพืชในสกุลสับปะรดใน
ประ เทศไทยพบว าประ เทศไทยมี ค ว าม
หลากหลายของสับปะรด จํานวน 32 พันธุ พันธุ
ท่ีนิยมปลูกกันมากในประเทศไทย ไดแก พันธุ
ปตตาเวีย สวี นางแล ไทนาน 41 (เพชรบุรีเบอร
1) และไวทจีเวล (เพชรบุรีเบอร 2) และมีพันธุที่
ใชสาหรับปลูกเปนไมประดับ ไดแก อินทรชิต
แปลง แดงบางคลา เหลืองบางคลา แดงปตตาเวีย 
สับปะรดดาง และสับปะรดแคระ เปนตน 
 

สับปะรดสายพันธุอินทรชิต  
สับปะรดสายพันธุ อินทรชิต เชื่อว า

สับปะรดสายพันธุอินทรชิตเปนสับปะรดพันธุ
พ้ืนเมืองที่เกาแกท่ีสุดในประเทศไทย (จารุพันธ, 
2526) นิยมนํามาใชรับประทานสดรวมทั้งนิยม
นํามาแปรรูปเปนสับปะรดกวนมากกวาสงเขา
โรงงานแปรรูป  ในอดีตพบปลูกกันกระจัด
กระจายทั่วไป แตในปจจุบันพบปลูกเชิงพาณิชย
อยูในจังหวัดฉะเชิงเทราเทานั้น สับปะรดสาย
พันธุอินทรชิตสามารถแบงออกไดเปน 2 สาย
พันธุหลัก ไดแก 

 



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (1): 2555   8 

 
 

ภาพที่ 4 ลักษณะสีใบของสบัปะรด (ก) สายพันธุอินทรชิตแดง (ข) อินทรชิตขาวหรือขาว  
              ที่มา: ภาพถายโดย โองการ วณิชาชีวะ, 2554  

 
1. สับปะรดสายพันธุอินทรชิตแดง (ภาพ

ที่ 4ก) ลักษณะทั่วไป ขอบใบจะมีหนามแหลม
โคงงอสีนํ้าตาลอมแดง ใบสีเขียวออนไมเปนมัน 
ขอบใบทั้ง 2 ขางมีแถบสีแดงอมน้ําตาลตามแนว
ยาว ผลมีขนาดเล็ก รสหวานออน มีตะเกียงติด
อยูที่กานผล เปลือกผลเหนียวแนนทนทานตอ
การขนสง เหมาะสําหรับบริโภคสด อยางไรก็
ตามพบวาสับปะรดพันธุน้ีทนแลงไดนอย ผล
ขนาดเล็ก ตาเล็ก ตาลึก ใบหนามาก เนื้อมีเยื่อใย
มาก 

2. สับปะรดสายพันธุอินทรชิตขาว หรือ
อินทรชิตเขียว บางครั้งเกษตรกรอาจเรียกพันธุ

ขาว (ภาพที่ 4ข) เปนสายพันธุที่เชื่อวาจะเกิดจาก
การกลายพันธุมาจากพันธุอินทรชิตแดง เปน
พันธุพื้นเมืองที่เกษตรนิยมปลูกพันธุนี้รวมกับ
พันธุอินทรชิตแดง (จารุพันธ, 2536) ลักษณะ
ท่ัวไปท่ีแตกตางจากอินทรชิตแดงคือ มีใบสีเขียว
อมเหลือง ผลมีขนาดปานกลาง มีลักษณะเปน
ทรงกระบอก เนื้อผลสีเหลืองทอง รสหวานออน
อมเปรี้ยว คุณภาพของเนื้อไมคอยดีนัก เกษตรจึง
นิยมนํามาทําสับปะรดกวน 
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การศึกษาสับปะรดสายพันธุอินทรชิตใน
ประเทศไทย  

ปจจุบันพบวามีขอมูลและการศึกษา
สับปะรดสายพันธุ อินทรชิตนอยมาก  จาก
การศึกษาของ Sripaoraya et al. (2001) โดยใช
เทคนิคอารเอพีดี (Random amplified polymer-
phism DNA: RAPD) ตรวจสอบความสัมพันธ
ทางพันธุกรรมของสับปะรดในประเทศไทย
จํานวน 8 สายพันธุ  พบวาสับปะรดสายพันธุ
อินทรชิตแดงจัดอยูในกลุมสแปนิชมีความ
ความสัมพันธทางพันธุกรรมใกลชิดกับกลุมคะ
ยีนมากกวาในกลุมควีน แตกตางจาก Popluechai 
et al. (2007) ที่ใชเทคนิคอารเอพีดีเชนเดียวกับ 
Sripaoraya et al. (2001)  พบวาสับปะรดสาย
พันธุ อินทรชิตมีความสัมพันธกับกลุมควีน
มากกวาในกลุมคะยีน ดังนั้นเปนไปไดวากลุม
สับปะรดสายพันธุอินทรชิตอาจเปนสายพันธุตน
กําเนิดของสับปะรดของประเทศไทยทั้งในกลุม
คะยีนและกลุมควีนในปจจุบัน รวมทั้งเปนไปได
เชนกันท่ีสับปะรดสายพันธุอินทรชิตอาจพัฒนา
สายพันธุมาจากกลุมคะยีนและกลุมควีนดั้งเดิม 
ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาขอมูลในแงของการ
พั ฒ น า ส า ย พั น ธุ เ พิ่ ม เ ติ ม ทั้ ง ใ น แ ง ข อ ง
ประวัติศาสตรและวิทยาศาสตรเพื่อใหทราบทิศ
ทางการพัฒนาสับปะรดในประ เทศไทย 
นอกจากนี้จากการศึกษาของ Popluechai et al. 
(2007) พบวาสับปะรดสายพันธุอินทรชิตแดง
และอินทรชิตขาวมีความใกลชิดทางพันธุกรรม

สูงกวากลุมสับปะรดสายพันธุอื่นๆ  ที่พบใน
ประ เทศไทยจํ านวน  9 สายพันธุ  ผลจาก
การศึกษายืนยันวาอินทรชิตทั้งสองสายพันธุ
พัฒนามารวมกัน เชนเดียวกับการศึกษาของ 
Vanijajiva (2012) ที่นําเอาเทคนิคไอเอสเอสอาร 
(inter simple sequence repeats: ISSR)  มาใชใน
การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
สับปะรดอินทรชิตและสายพันธุ อ่ืนๆ  ใน
ประเทศไทย 13 ตัวอยาง  พบวาสับปะรดสาย
พันธุอินทรชิตแดง และอินทรชิตขาวมีความ
ใกลชิดทางพันธุกรรมมากกวากลุมอ่ืนๆ อินทร
ชิตทั้งสองสายพันธุจึงนาจะมีการพัฒนารวมกัน 
เชนเดียวกับผลการศึกษาของ Popluechai et al. 
(2007) อยางไรก็ตามขอมูลจากการศึกษาของ 
Vanijajiva (2012) พบวาความแตกตางรวมทั้ง
ความหลากหลายทางพันธุกรรมระหว าง
สับปะรดอินทรชิตทองสองสายพันธุมีนอยมาก 
สาเหตุอาจมาจากการขยายพันธุของสับปะรด
สวนใหญมักใชการขยายพันธุแบบไมอาศัยเพศ 
จากการใชหนอเพ่ือนําไปใชขยายพันธุ สงผลให
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสับปะรดใน
กลุมนี้มีนอย  และอาจสงผลเสียในแงของ
วิวัฒนาการในการปรับตัว เพื่ออยู รอดของ
สับปะรดกลุมนี้ตอไปเชน หากเกิดโรคระบาด
ในกลุมสับปะรดอินทรชิต และพืชในกลุมนี้ไมมี
ความตานทานตอโรคอาจทําใหสับปะรดอินทร
ชิตเกิดความเสียหายวงกวางอาจสูญพันธุไดใน
ท่ีสุด ดังนั้นจึงควรหาวิธีการอนุรักษ และพัฒนา
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วิธีการใหพืชในกลุมนี้ยังสามารถคงอยู ใน
ประเทศไทยไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 

สถานการณสับปะรดสายพันธุอินทรชิตใน
ประเทศไทย  

ปจจุ บันพบวาสถานการณการปลูก
สับปะรดสายพันธุอินทรชิตในประเทศไทย
กําลั งอยู ในชวงวิกฤต  เนื่องจากพ้ืนที่ปลูก
สับปะรดสายพันธุอินทรชิตลดลงอยางมาก จาก
เดิมที่พบสับปะรดในกลุมนี้ ปลูกกันอย าง
กวางขวางในหลายบริเวณของประเทศ ตอมาพบ
ปลูกเพื่อการคาในบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา
เทานั้น อาจเปนเพราะมีลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิ อากาศที่ เหมาะสมกับสับปะรดกลุ มนี้ 
เนื่องจากสับปะรดอินทรชิตจะใหผลผลิตที่ดีใน
อากาศรอนชื้น แตไมชอบพ้ืนที่ท่ีมีน้ําขังหรือช้ืน
แฉะ ชอบดินมีเนื้อหยาบที่มีการระบายน้ําและ
อากาศดี เชน ดินทราย ดินรวน ดินรวนปนทราย 
หรือดินทรายปนลูกรัง มีความอุดมสมบูรณปาน
กลาง ชอบพื้นที่ที่มีความเปนกรดเล็กนอย (จารุ-
พันธ, 2526) 

จากการสํารวจโดยผูเขียน พบวาพื้นที่
ปลูกสับปะรดสายพันธุ อินทรชิตปจจุบันพบ
เพียงอําเภอบางคลา ของจังหวัดฉะเชิงเทรา
เทานั้น  และจากสถานการณนํ้าทวมเม่ือปลายป 
พ.ศ. 2554 พบวาพ้ืนท่ีปลูกสวนใหญถูกน้ําทวม
เสียหายจํานวนมาก ทําใหปจจุบันเหลือพ้ืนที่
เพาะปลูกสับปะรด สายพันธุอินทรชิตไมเกิน 30 

ไร มีเกษตรกรเพียงไมกี่ราย ที่พยายามรักษา
สับปะรดสายพันธุนี้ไว เชน พื้นที่ปลูกสับปะรด
อินทรชิตบริเวณริมคลองทาลาด ของอําเภอบาง
คลา ของจังหวัดฉะเชิงเทรามีเนื้อที่รวมประมาณ 
20 ไร จากการสัมภาษณพบวาเกษตรกรที่ทําการ
เพาะปลูกสับปะรดสายพันธุอินทรชิตสวนใหญ
กล า วว า ไม แน ใ จว า จะอนุ รั กษพื้ นที่ ปลู ก
สับปะรดอินทรชิตไวไดนานเพียงใด เนื่องจาก
ราคาผลผลิตที่ตกต่ํา ประกอบกับผลิตผลที่ลดลง
อยางมากในปจจุ บัน  ทําใหสวนใหญหันมา
สนใจที่จะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่ใหผลผลิต
สูงกวาสับปะรดสายพันธุอินทรชิตแดงและขาว 
นอกจากนี้พบวาเกษตรกรสวนใหญมีอายุมาก 
และไมมีผูสืบทอดสวนใหญจึงไมแนใจวาจะ
รักษาแหลงเพาะปลูกสับปะรดอินทรชิตผืน
สุดทายของประเทศบริเวณนี้ไวไดนานเพียงใด  
 

แนวทางการแกไขปญหา 
ปจจุบันพบวาแนวโนมของการผลิต

สับปะรดทานสดสูงขึ้น เนื่องจากตลาดใน
อาเซียนและเอเชียมีความตองการบริโภคที่มาก
ข้ึน (หนังสือพิมพเดลินิวส, 2555) จึงเปนโอกาส
ท่ีดีในการสงเสริมใหเกษตรกรหันมาเพาะปลูก
สับปะรดสายพันธุทองถิ่นอินทรชิตกันเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากอินทรชิตเปนสับปะรดที่นิยมนํามาทาน
สด เพราะมีขนาดผลที่ไมใหญมากนัก รสชาติ
หวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นที่หอมและความกรอบ
แตกตางจากสับปะรดสายพันธุอ่ืน นอกจากนี้
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พบวามีปญหาดานการเพาะปลูกมีไมมากนัก 
เนื่องจากมีความทนทานตอศัตรูพืชมากกวา
สับปะรดสายพันธุเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ เชน สาย
พันธุปตตาเวีย ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึง
ควรสงเสริมการปลูกสับปะรดสายพันธุพื้นเมือง
ชนิดนี้ใหมากขึ้น  

อยางไรก็ตามจากสถานการณน้ําทวม
เมื่อปลายป พ.ศ. 2554 ทําใหพื้นที่ปลูกสวนใหญ
ถูกน้ําทวมเสียหายและเหลือพ้ืนที่ เพาะปลูก
สับปะรดอินทรชิตไมมากนัก  แต เนื่องจาก
สับปะรด เปน พืชอายุ ส้ัน  สามารถทํ าการ
ขยายพันธุง ายและรวดเร็ว  เมื่อเทียบกับพืช
เศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ ซึ่งหลายสายพันธุไดสูญ
หายไปจากเหตุการณน้ําทวมใหญในครั้งนี้ 
ตัวอยางเชน ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรี (โองการ, 

2554) ดังนั้นจึงไมยากนักท่ีจะกอบกูและรักษา
สับปะรดสายพันธุนี้ไว นอกจากนี้หนวยงาน
โดยเฉพาะอย างยิ่ งหนวยงานของจั งหวัด
ฉะเชิงเทราเนื่องจากเปนพ้ืนที่หลักในการปลูก
สับปะรดสายพันธุ น้ี จึงควรเอาใจใสและจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษสับปะรด
ทองถิ่นอินทรชิตอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการ
สงเสริมภาพลักษณของการสืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่นใหกับหนวยงานอ่ืนๆ และเปนการรักษา
สับปะรดสายพันธุพ้ืนบานนี้ไวได 

สวนการแกปญหาระยะยาว หนวยงาน
ห ลั ก ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง ด า น ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ควรตองรวมมือกันสราง

ความตอเนื่องในการสงเสรมิและอนุรักษ เพ่ือให
เกิดความยั่งยืน เชน การตั้งศูนยเรียนรูพิพิธภัณฑ
มีชีวิตเพื่อใหเกษตรกร รวมทั้งเยาวชนคนรุน
ใหมเขาใจและเห็นความสําคัญในการสืบสาน
ภูมิปญญาผลไมทองถิ่น เพ่ือวาในอนาคตหาก
เกิดเหตุการณไมคาดฝนท่ีทําใหสับปะรดสาย
พันธุนี้ เ ส่ียงตอการ สูญพันธุ ศูนยการเรียนรู
พิพิธภัณฑมีชีวิตเหลานี้จะเปนแหลงสําคัญใน
การเก็บรักษาสายพันธุสับปะรดทองถิ่นนี้ไวได 
รวมทั้งเปนแหลงการเปนแหลงศึกษาสับปะรด
สายพันธุทองถิ่นนี้แบบครบวงจรตอไป 
 

บทสรุป 
 ประเทศไทยจัดเปนแหลงปลูกสับปะรด
แหลงสําคัญและเปนประเทศที่สงออกสับปะรด
รายใหญอันดับตนๆ ของโลก พบวามีการปลูก
สับปะรดในประเทศมีมากกวา 300 ป ปจจุบัน
พบสับปะรดสายพันธุตางๆ ในประเทศไทย
ประมาณ  32 สายพันธุ  อินทรชิตนับวาเปน
สับปะรดปลูกสายพันธุเกาแกที่สุดสายพันธุหนึ่ง
ของประเทศ พัฒนามาจากภูมิปญญาทองถิ่นของ
เกษตรกร  มีลักษณะและรสชาติที่ มีความ
เฉพาะตัว กอนหนานี้มีการปลูกกันกระจายอยาง
แพรหลายในบริเวณตางๆ ของประเทศไทย แต
ปจจุบันแหลงปลูกที่สําคัญของสับปะรดสาย
พันธุน้ีพบอยูในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากการศึกษา
พบวาสับปะรดอินทรชิตสามารถแยกออกได
เปน 2 กลุมคือ อินทรชิตแดง และอินทร-ชิตขาว 
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จากหลักฐานทางพันธุกรรมสามารถเชื่อมโยงให
เห็นวาอินทรชิตแดงและขาวมีความใกลชิดกัน
ในความสัมพันธทางพันธุกรรม ทําใหเชื่อวาท้ัง
สองสายพันธุมีการพัฒนารวมกัน อยางไรก็ตาม
พบวาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
สับปะรดในกลุมนี้มีนอย และอาจสงผลเสียใน
แงของวิวัฒนาการในการปรับตัวเพื่ออยูรอดของ
สับปะรดกลุมนี้ตอไป  ประกอบกับการเกิด
อุทกภัยครั้งใหญในปลายป พ.ศ. 2554 ทําให
พื้นที่เพาะปลูกสับปะรดสายพันธุนี้เสียหายเปน
จํานวนมาก เหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกไมถึง 30 ไรทั่ว
ประเทศ  บริเวณอําเภอบางคลา ของจังหวัด
ฉะเชิงเทราเทานั้น สับปะรดอินทรชิตจึงเปนอีก
หนึ่งตัวอยางของภูมิปญญาพืชทองถิ่นท่ีหาก
หนวยงานที่เกี่ยวของเขามาไมเขามาใหความ
ชวยเหลือ และสืบสานการอนุรักษสับปะรด
ทองถิ่นของประเทศไทยในกลุมนี้ตอไปภูมิ
ปญญาทองถิ่นสับปะรดไทยกลุมนี้อาจสูญ
หายไปในที่สุด 
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