
ความเป็นมาการปลูกสับปะรดในประเทศไทย 
 
   สับปะรดช่ือวิทยาศาสตร์ Ananas comosus (L.) จัดอยู่ในวงศ์มรอมมีเลียซีอี้  (Family 
Bromeliaceae) มีการพบสับปะรดในทวีปอเมริกาใต้ แถบประเทศบราซิล ปารากวัย แต่แหล่งก าเนิดด้ังเดิม
จะอยู่ทางตอนกลาง และตอนใต้ของบราซิลตอนเหนือของปารากวัยและอาร์เจนตินา 
 ชาวอินเดียพื้นเมืองบราซิลปลูกสับปะรดกันตามบริเวณชายฝ่ังตะวันออกและตอนเหนือของทวีป
อเมริกาใต้ ริมฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกของอเมริกากลาง และหมู่เกาะต่างๆ ในแถบเวสท์อินด้ีส์
ก่อนท่ีชาวยุโรปจะเดินเรือไปยังซีกโลกตะวันตก 
 นักเดินเรือชาวสเปนคือคริสสโตเฟอร์ โคลัมบัส นับเป็นชาวยุโรปท่ีเดินเรือไปพบสับปะรดเข้าเป็นครั้ง
แรกเมื่อ ปี ค.ศ.1493 (พ.ศ.2036) ท่ีหมู่บ้านชาวอินเดียนพื้นเมือง และหลังจากรับประทานผลสับปะรดแล้ว
ได้ต้ังช่ือเกาะนั้นว่ากัวเดอลูป (Guadaloupe) 
 นักเดินเรือชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้เผยแพร่พันธุ์สับปะรดไปยังประเทศต่างๆ ในภาคตะวันออก
ไกลในปี ค.ศ.1600 (พ.ศ.2143) พบว่ามีการปลูกสับปะรดกันทางอินเดียตอนใต้ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ
ประเทศอื่นๆ ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1680-1700 หรือราว พ.ศ.2223 – 2243 มีรายงานว่าพบสับปะรดใน
แคว้นอัสสัมของอินเดีย ประเทศพม่า และไทย แต่ไม่ทราบว่าใครน าสับปะรดเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก 
และต้ังแต่เมื่อใด ซึ่งช่วงปี ค.ศ.1680-1700 จะตรงกับสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงมีการ
สันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกส ซึ่งเข้ามาติดต่อกับประเทศไทยเป็นผู้น าสับปะรดเข้ามาและสับปะรดยุคนั้นน่าจะ
เป็นพันธุ์อินทรซิต หรือสับปะรดกลุ่มสแปนนิช (Spanish) จากการท่ีมีการปลูกสับปะรดอินทรชิตกระจัด
กระจายกันท่ัวไปในประเทศ เป็นเวลายาวนานจนนึกกันว่าเป็นสับปะรดพันธุ์พื้นเมืองของไทย  
 หากพิจารณาการกระจายนพันธุ์สับปะรดเข้าสู่ประเทศในแถบเอเชียตามช่วงเวลาได้ดังนี้  
 ค.ศ.1493 (พ.ศ.2036) โคลัมบัสค้นพบสับปะรดเป็นครั้งแรกที่หมู่เกาะ West Indies  
 ค.ศ.1550 (พ.ศ.2093) ชาวโปรตุเกสน าเข้าปลูกในอินเดียตอนใต้ 
 ค.ศ.1558 (พ.ศ.2101) เริ่มมีการปลูกในประเทศฟิลิปปินส์ 
 ค.ศ.1599 (พ.ศ.2142) พบการปลูกสับปะรดในเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย 
 ค.ศ.1601 (พ.ศ.2144๗ มีการปลูกทางตอนเหนือของอินเดียและเนปาล 
 ค.ศ.1637 (พ.ศ.2180) มีปลูกในสิงคโปร์ 
 ค.ศ.1650 (พ.ศ.2193) มีการปลูกในเกาะไต้หวัน 
 ค.ศ.1661 (พ.ศ.2193) มีปลูกในเกาะต่างๆ ในมหาสมุทรอินเดีย 
 ค.ศ.1680-1700 (พ.ศ.2223-2243) มีปลูกในแคว้นอัสสัม พม่า และไทย 
 จากข้อมูลข้างต้นเป็นการกล่าวถึงการกระจายตัวของสับปะรดเข้าสู่ประเทศแถบเอเชียและประเทศ
ไทย เป็นสับปะรดกลุ่ม Spanish ซึ่งในประเทศไทยมีพันธุ์อินทรชิต พันธุ์ภูเก็ต และพันธุ์ขาว ส่วนท่ีพบว่ามี
ปลูกกันในประเทศมาเลเซีย เป็นพันธุ์เซสังขอร์เปียว และฟิลิปปินส์เป็นพันธุ์ฟิลิปปินส์สีเขียวและฟิลิปปินส์สี
แดง 
 ส าหรับสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียนั้นจัดอยู่ในกลุ่ม Smooth cayenne น าเข้ามาในประเทศไทยเมื่อใด
ยังไม่มีข้อพิสูจน์ชัดเจนแต่มีบันทึกท่ีส าคัญซึ่งพอจะล าดับความเป็นมาของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียไว้ ดังนี้ 
 ข้อความว่า สันสนีย์  เกษตรรื่นสมบัติ เขียนบทสัมภาษณ์ นายประจักษ์  หัวใจเพชร และนางสุดจิตร  
เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา “ในปี พ.ศ.2455 มีแขกปาทานจากมาลายูเดินทางมาติดต่อค้าขายวัว โดยมาทางเรือ
ผ่านอ่าวไทย และเข้าแม่น้ าปราณบุรีและขึ้นฝ่ังท่ีบ้านท่าข้าม (ปัจจุบันคือบ้านฝ่ังท่า หมู่ท่ี 5 ต าบลวังก์พง 



อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และพักค้างคืนท่ีบ้านผู้ใหญ่ทอง  อิ่มท่ัว โดยผู้ใหญ่ทองได้จัดอาหาร
มาต้อนรับแขกปาทาน ซึ่งในส ารับอาหารนั้นมีสับปะรดอินทรชิตซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองให้แขกรับประทานด้วย 
เมื่อแขกได้รัรบประทานแล้วบอกกับผู้ใหญ่ทองว่าเมืองของเขามีสับปะรดอร่อยมากกว่าท่ีนี่และในระหว่างท่ี
แขกพักค้างท่ีนั่นได้เกิดเจ็บป่วยผู้ใหญ่ทองจึงพาไปให้พระช่วยรักษาจนหายป่วย ท าให้แขกผู้นั้นซาบซึ้งในน้ าใจ
ผู้ใหญ่ทองมาก เมื่อแขกผู้นั้นมีโอกามาติดต่อการค้าท่ีนี่อีกครั้ง ก็ได้น าหน่อสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียมาจ านวน 5 
หน่อ ให้กับผู้ใหญ่ทอง จากนั้นผู้ใหญ่ทองได้น าไปปลูกในบริเวณบ้าน เมื่อผลผลิตออกจึงรู้ว่ามีรสชาติดีจึงขยาย
หน่อให้ลูกหลานไปปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือน และมีการขยายหน่อไปสู่เกษตรกรในพื้นท่ีเพื่อการค้าเรื่อยมา
สอดคล้องกับจารุพันธ์  ทองแถม (2536) ท่ีเขียวไว้ว่าผู้น าเข้าสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียเข้ามาจากประเทศ
อินโดนีเซียและปลูกไว้ในพื้นท่ีอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง สับปะรดพันธุ์นี้มีรสชาติเป็นท่ีช่ืน
ชอบของผู้คนจ านวนมาก จนเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไปในช่ือของสับปะรดปราณบุรี 
 ต่อมามีการขยายพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตอ าเภอปราณบุรีและสามร้อยยอด ท าให้บางปี
ผลผลิตสับปะรดมากเกินไป ราคาสับปะรดไม่สูงนัก จึงมีการต้ังโรงงานสับปะรดกระป๋อง/แปรรูปเชิง
อุตสาหกรรมครั้งแรกในปี พ.ศ.2505 ท่ีอ าเภอปราณบุรี เพื่อส่งขายตลาดในประเทศ แต่คนไทยไม่นิยม
สับปะรดกระป๋องจึงมีการทดลองส่งออกต่างประเทศ ซึ่งมีการตอบรับเป็นอย่างดี จึงมีการขยายการผลิต และ
สร้างโรงงานใหม่เกิดข้ึนตามมา มีการพัฒนาการผลิตมากขึ้นท าให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กลายเป็นแหล่งปลูก
สับปะรดท่ีมากท่ีสุดของประเทศและมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดมากท่ีสุดของประเทศอีกด้วย 
 ประสงค์ (2520) รายงานว่า แต่เดิมจังหวัดล าปางมีการปลูกสับปะรดพันธุ์อินทรชิต กระจัดกระจาย
อยู่ท่ัวไปบ้างแล้ว จนปี 2460 จึงมีผู้น าสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้ามาปลูกใน
ล าปาง ต่อจากนั้นจึงค่อยๆ แพร่หลายออกไป จนในปี พ.ศ.2510 – 2514 ซึ่งเริ่มมีโรงงานผลไม้กระป๋องเข้า
มาก่อตัวและเปิดด าเนินกิจกรรมสับปะรดกระป๋อง (โรงงานไทยเขตอ าเภอห้างฉัตร) มีการส่งเสริมเกษตรกรให้
ปลูกสับปะรดมากขึ้นจนเป็นท่ีมาของการปลูกสับปะรดในจังหวัดล าปาง จนถึงปัจจุบัน 
 ทางภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งปลูกสับปะรดท่ีส าคัญรองจากภาคตะวันตกนั้น ปิยนาถ  มณีรัตนาผล 
รัตนภาค (2532) บันทึกค าสัมภาษณ์ลุงเท่ียง สุขนิยม ผู้บุกเบิกสับปะรดไว้ว่าง สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียเข้ามา
จังหวัดชลบุรีในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เมื่อปี พ.ศ.2486-2487 โดยบาทหลวงเทโอฟาน (ชิน  บุญยา
นันทน์) ของโรงเรียนอัสสัมขัญ (ศรีราชา) ซึ่งได้ซื้อ ไร่ตะไคร้ที่ศรีราชามาท าไร่สับปะรด เพื่อน ามาเช่ือมขาย น า
รายได้มาส่งเสริมการศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียน เขาใช้สับปะรด AC ติดตรา AC เลยเป็นเรื่องโด่งดัง 
ขึ้นช่ือเรื่องสับปะรดคุณภาพ สับปะรดปัตตาเวียช่ือใหม่สับปะรดศรีราชา โดยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นับว่า
เป็นแหล่งผลิตเริ่มต้นในจังหวัดชลบุรี ลุงเท่ียวให้ข้อมูลต่อว่า สับปะรดท่ีดังท่ีสุดคือ สับปะรดศรีราชา เริ่มจาก
ของอัสสัมชัญ ใช้ช่ือสับปะรดเอซี (AC) ตีตราท่ีขั้วเลย ถ้าเป็นสับปะรดเอซีแล้วราคาแพงมาก คุณภาพดี 
ผลผลิตถูกบรรทุกเข้ากรุงเทพฯ ส่วนลุงเท่ียวยเองได้เริ่มต้นปลูกสับปะรดไม่กี่ร้อยต้น โดยไปขอหน่อจาก
บาทหลวงเก็บเอาหล่อท่ีเขาท้ิงแล้วมาบ ารุง ขยายพันธุ์ พอมีเงินจึงไปซื้อหน่อดีๆ จากคนท่ีอยู่ใกล้ๆ กับไร่ของ
บาทหลวง ซึ่งท ามาก่อน แล้วค่อยๆ ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวสับปะรดช่วงเดือนเมษายน จะ
น าไปขายท่ีหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญ และตลาดศรีราชาเป็นประจ าทุกวัน หลายปีต่อมาลุงเท่ียวมีไร่สับปะรด
ขนาดใหญ่และจัดเป็นไร่สับปะรดมากท่ีสุดในอ าเภอศรีราชา แต่ขายเป็นสับปะรดผลสด เมื่อมีช่ือเสียงและ
ปริมาณผลผลิตมากขึ้น ได้มีการนักลงทุนเข้ามาศึกษาข้อมูลต่างๆ แล้วมีการลงทุนสร้างโรงงานขึ้นในปี พ.ศ.
2508 ช่ือโรงงานอาหารสยาม นับว่าเป็นแหล่งผลิตท่ีเริ่มต้นของอุตสาหกรรมสับปะรดของภาคตะวันออกต่อ
จากภาคตะวันตก จากนั้นมีการขยายการปลูกสับปะรดไปทางจังหวัดระยอง เขตอ าเภอบ้านค่าย ปลวกแดง มี
การผลิตสับปะรดกระป๋องและโรงงานแห่งแรกของระยองในปี 2519 ช่ือโรงงาน สยามอุตสาหกรรมเกษตร



และอื่นๆ จ ากัด (ไซโก้๗ แปรรูปสับปะรดส่งขายต่างประเทศ ซึ่งท้ังสองโรงงานต้นแบบทางภาคตะวันออกได้มี
การน าวิชาการใหม่ๆ มาส่งเสริมชาวไร่พร้อมจัดรูปแบบการส่งเสริมท่ีเป็นระบบเรียกว่า ระบบการท าสัญญา
ข้อตกลงซื้อขายสับปะรด หรือท่ีรู้กันในช่ือ คอนแท็คฟาร์มมิ่ง (Contact Farming) และมีการพัฒนาการผลิต
มาจนถึงปัจจุบัน  
 ส าหรับภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตหรือพันธุ์สวี มีรายงานในระบบข้อมูลว่า เจ้าเมือง
หลังสวนช่ือ พระจรูญราชโภคาการ (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) น าพันธุ์สับปะรดเข้ามาจากเมืองปีนัง ประเทศ
มาเลเซีย เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านในอ าเภอสวี อาณานิคมของอังกฤษ ซึ่งให้ผลดีในการปลูกแซมในสวน
มะพร้าว และในสวนยางพารา ในระยะท่ีต้นยางพารายังมีขนาดเล็ก การปลูกจึงแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน 
แล้วกระจายไปในหลายจังหวัดของภาคใต้ รวมท้ังภูเก็ต พังงา และชุมพร 
 
ความส าคัญทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 จากจุดเริ่มต้นการาน าสับปะรดปัตตาเวียเข้ามาปลูกในประเทศไทยแรกๆ เป็นการปลูกเพื่อค้าขายกัน
ในท้องถิ่น/ชุมชน ก่อนขยายสู่พื้นท่ีข้างเคียงและต่างจังหวัดในรูปของสับปะรดผลสด จนเมื่อปี 2505 – 
2508 เริ่มมีการแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋องท่ีโรงงานเขตอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ.
2514 เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูป จ านวน 10,000 ตัน มูลค่า 44 ล้านบาท จากนั้นมีการขยายปริมาณ
ด้านการผลิตและการส่งออก จนประเทศไทยมีเกษตรผู้ผลิตสับปะรดประมาณ 40,000 ครอบครัว ครอบคลุม 
22 จังหวัด ใน 5 ภาคของประเทศ คือ  

ภาคตะวันตก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
ภาคตะวันอก จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด 
ภาคเหนือ จังหวัดล าปาง เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เชียงราย พะเยา อุทัยธานี เลย 
ภาคอีสาน จังหวัดหนองคาย ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ 
ภาคใต้  จังหวัดชุมพร 

   ในปี พ.ศ.2556/2557 มีพื้นท่ีปลูกสับปะรดรวม 584,473 ไร่ ผลผลิตรวม 2,087,908 ตัน ในปี 
2555 ส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดทุกชนิดรวม 646,610 ตัน มูลค่าการส่งออก 28,995 ล้านบาท มีสัดส่วน
การครองตลาดสับปะรดแปรรูปประมาณร้อยละ 45 นับว่าเป็นอันดับ 1 ของโลกติดต่อกันมาหลายปี โดยมี
จ านวนโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องท้ังหมดรวม 42 โรงงาน ซึ่งต้ังอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากท่ีสุด และ
ยังเป็นแหล่งปลูกสับปะรดมากท่ีสุดของประเทศไทยอีกด้วย  


