
บทที่  4 
การผลิตสตรอเบอรรีใ่นพ้ืนที่ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม 

4.1  ขอมูลพื้นฐานของตําบลบอแกว 

       ตําบลบอแกว  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม  ตั้งอยูทางทิศตะวันตกจากตัวอําเภอสะเมิง 
ระยะทางจากอําเภอถึง อบต.บอแกว ประมาณ 27 กม. มีเนื้อท่ีท้ังหมด 186 ตารางกิโลเมตร หรือ 
116,250 ไร มีหมูบานในความรับผิดชอบของ อบต.บอแกวท้ังส้ิน 10 หมูบาน และมีจํานวน
ประชากรท้ังหมด 7,334 คน เปนชาย 3,772 คน หญิง 3,562 คน ประชากรท้ังหมดจะมีเปน ชนเผาป
กากะญอ 65%  ชนเผามง 20% และคนเมือง 15% 

4.2  การผลิต 

       4.2.1)  พันธุของสตรอเบอรร่ี 
   พันธุสตรอเบอรร่ีท่ีนิยมปลูกในพ้ืนท่ีตําบลบอแกว จะมีพันธุพระราชทาน  เบอร 16  

เบอร 72  เบอร 80  เบอร 20  เบอร 60  และเบอร 329  โดยแตละพันธุจะมีขอเดนและขอดอยท่ี
แตกตางกัน  ซ่ึงพันธุท่ีเกษตรกรนิยมปลูกมากท่ีสุด  คือ  พันธุพระราชทาน  เบอร  329  เนื่องจากสต
รอเบอรร่ีพันธุนี้มีลักษณะผลท่ีดกมาก มีลักษณะผลท่ีสวยงาม ผิวหนา สงขายทองตลาดได สงเขา
โรงงานแปรรูปได  

4.2.2)  การผลิตสตรอเบอรร่ีเพื่อทําเปนตนพันธุ (ไหล) ในพื้นท่ีตําบลบอแกว 
 1)  การเตรียมแปลงปลูก 

         การเตรียมแปลงปลูกนั้น ตนสตรอเบอรร่ีแมควรยกแปลงใหเหมาะสมกับเกษตรกรที่
จะปลูก เกษตรกรบางรายปลูกตนสตรอเบอรร่ีแมแถวเดียว ยกแปลงเล็กนอย เกษตรกรบางรายก็
อาจจะปลูกตนสตรอเบอรร่ีแมสองแถวก็ควรยกแปลงกวางข้ึนตามความเหมาะสม แตการยกแปลง
ควรยกแปลงตากแดดฆาเช้ือท้ิงไวกอนปลูก ประมาณ 8 วันกอนนําตนตนสตรอเบอรร่ีแมมาปลูก 
พื้นที่ท่ีใชในการผลิตตนไหลมีผลตอคุณภาพของตนไหลท่ีผลิตได โดยเฉพาะในเร่ืองของการใหผล
ผลิตเม่ือนําตนสตรอเบอรร่ีไปปลูก ดังนั้น เม่ือเราจําเปนตองทําการผลิตตนไหลบนพื้นท่ีสูง ความ
ลาดเทของพื้นท่ีไมควรเกิน 15% การเตรียมแปลงปลูกตองยกแปลงขวางแนวลาดเท (แบบ
ข้ันบันได) เพื่อขจัดปญหาการชะลางหนาดินและพังทลายของดิน สําหรับการเตรียมดินก็ควรปฏิบัติ
เชนเดียวกันกับการปลูกเพื่อตองการผลผลิตของตนสตรอเบอรร่ี 
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  2) การคัดเลือกตนสตรอเบอรร่ีแม 
        การคัดเลือกตนสตรอเบอรร่ีแมตองคัดเลือกตนท่ีสมบูรณท่ีสุด คือดูจากลักษณะ
ภายนอกของตนสตรอเบอรร่ี ตนสตรอเบอรร่ีจะตองแข็งแรง ไมแขระ ไมมีอาการเปนโรค ตนอวบ 
ใบหนา รากไมมีสีดํา รากของตนสตรอเบอรร่ีแมเดินเต็มถุงชําเต็มท่ี ตรงตามสายพันธุ คือ อาจใช
ตนจากการผลิตจาการผลิตจากการเพาะเนื้อเยื้อ ท่ีสําคัญ ตน ใบ ตองไมมีอาการเปนโรค 
 

 
 

    3) การปลูก 
   เร่ิมการปลูกตนสตรอเบอรร่ีแมประมาณเดือน พฤษภาคม ปลูกแบบแถวเดียวหรือวา

สองแถวก็ได ระยะหางระหวางตนสตรอเบอรร่ีประมาณ 15-20 เซนติเมตร ในระยะแรกตองบํารุง
ตนสตรอเบอรร่ีแมใหแขงแรงพรอมท้ังตัดไหลท่ีออกมาทิ้งใหหมดเพื่อไมใหตนสตรอเบอรร่ีแม
แตกหนอประมาณ 4-5 ตน ประมาณเดือน กรกฎาคมจึงเร่ิมปลอยใหตนสตรอเบอรร่ีแตกไหลได
ตามปกติ หลังจากท่ีตนไหลโตและเร่ิมมีตุมรากเกิดข้ึน ใหนําถุงพลาสติกขนาด 3x5 นิ้ว ท่ีใสใน
ถุงพลาสติกจะเปนดินลวนหรือดินผสมก็ไดเพ่ือท่ีจะมารองรับตนไหลแลวใชไมไผเหลาใหมีขนาด
เล็กๆ พับกลางเสียบยึดตนไหลกับดินในถุงพลาสติกใหติดกัน รอจนตนไหลสรางรากและแข็งแรงดี 
ประมาณปลายเดือนสิงหาคมถึงตนกันยายน จึงจะสามารถตัดตนไหลออกจากตนสตรอเบอรร่ีแม
โดยตัดสายไหลที่เจริญมาจากตนสตรอเบอรร่ีแมหางจากตนไหลประมาณ 3 เซนติเมตร เพื่อปองกัน
โรคเขาตนไหลและใชในการจัดระดับปลูกสวนไหลดานปลายใหติดชิดตนไหล 
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    4) การดูแลรักษา 
   การดูแลรักษาเกษตรกรจะมีการดูแลเร่ืองวัชพืชบริเวณแปลงและรองแปลงให

สะอาดอยูเสมอ มีการตัดแตงตนสตรอเบอรร่ีแมใหโปรงแสงเพ่ือท่ีจะใหแสงแดดสองถึง ไมควรนํา
เศษพืชจากการตัดแตงท้ิงลงในรองแปลงทางเดินเพราะอาจทําใหเกิดโรคตางๆได การใชสารเคมี
หรือสารอินทรียควรมีตารางการใชท่ีชัดเจน และตองสังเกตอาการของตนสตรอเบอรร่ีแมอยาง
ใกลชิดตลอดเวลา หากตนสตรอเบอรร่ีแมมีอาการผิดปกติตองรีบปองกันการเกิดโรคกอนท่ีจะลาม
ไปท่ัวท้ังแปลง การใหน้ําก็ควรใหตอนเชาเพื่อใหแปลงมีความชุมชื้นอยูเสมอ แตตองไมถึงกับแฉะ
เพราะอาจจะทําใหตนสตรอเบอรร่ีแมเนาได 

    5) การตวงไหล 
   การตวงไหลจะเร่ิมตวงจะเร่ิมตวงหลังจากการปลูกตนสตรอเบอรร่ีแมประมาณ 60 
วัน ตนสตรอเบอรร่ีแมจะเร่ิมออกไหลเสนแรก ควรมีการตวงในชวงท่ีไหลเร่ิม มีรากแตกออกมา
เล็กนอย จะใชเวลาประมาณ 6 รอบไหลออกเต็มแปลงหลังจากน้ันใหท้ิงไวจนรากเดินเต็มท่ีจึงคอย
ตัดไหลไปปลูกเพื่อผลิตสตรอเบอรร่ี 
 

 
 
      6) การตัดไหลเพื่อนํามาปลูกเอาผลสตรอเบอรร่ี 
   การตัดไหลควรใชกรรไกรตัด ไมควรใชมือดึงใหเสนไหลขาด เพราะอาจจะทําให
รอยแผลไมสวยและเส่ียงตอโรคท่ีจะเขาทําลายบริเวณรอยขาด ไหลที่พรอมจะตัดจะตองสังเกตดู
ไหลรุนท่ีตวงคร้ังลาสุดวารากเดินท่ัวถุงหรือยัง ตองใหรากเดินใหเต็มท่ีกอนถึงจะตัดหลังจากตัด
แลวตองคัดตนท่ีสมบูรณเพื่อท่ีจะไดนําไปปลูกเลย หรือเกษตรกรบางรายอาจจะนําตนไหลท่ีตัด
เสร็จแลวไปพักไวในหองเย็นประมาณ 3 วันกอนจึงจะนําตนไหลออกมาปลูก 
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      4.2.3)  การผลิตสตรอเบอรร่ีเพื่อเอาผลสดในพื้นท่ี ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
1) การเตรียมแปลงปลูก 

      ในการเตรียมดิน ใชวิธี การไถดะ ไถแปร แลวยกรองแปลงใหฐานกวางประมาณ 75 
เซนติเมตร สูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร และมีสันแปลงเหลือกวางประมาณ 50 เซนติเมตร เวน
ทางเดินระหวางแปลงไวประมาณ 30 เซนติเมตร หลังจากยกแปลงแลวจะใชแรงงานคนแตงแปลง
ใหอยูในสภาพพรอมปลูก ใชวัสดุคลุมแปลงคลุมหลังจากคลุมดวยวัสดุเสร็จแลว ใชเหล็กเจาะ เจาะ
รูลงบนแปลงเปนสองแถวตามรูปประกอบ หลังจากนั้นก็อาจรองกนหลุมดวยปุยอินทรียตามแต
เจาของสวนเอง 

 

 
 

2) วัสดุคลุมแปลง 
             ใบตองตึง เกษตรกรจะนิยมใชกันมากเพราะสามารถใชไดกับทุกสภาพพื้นท่ี แตเม่ือ
คิดคาใบตองตึงกับพลาสติกตอไรแลวตองตึงจะมีตนทุนสูงกวาพลาสติก 
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           พลาสติก ในพ้ืนท่ีตําบลบอแกวก็มีใชบาง คุณสมบัติของพลาสติกก็ไมแตกตางจาก
ใบตองตึงมากนัก แตพลาสติกจะมีขอเสียคือ หลังจากส้ินฤดูการเก็บเกี่ยวแลวจะยากลําบากในการ
เก็บออกเพราะพลาสติกไมสามารถยอยสลายไดเองเหมือนกับใบตองตึง 
 

 
 

3) การคัดเลือกตนกลา 
        การคัดเลือกตนกลาตองคัดเลือกตนท่ีคิดวาสมบูรณท่ีสุด คือดูจากลักษณะภายนอก 
ตนจะตองแข็งแรง ไมแขระ ไมมีอาการเปนโรค ตนอวบ ใบหนา รากไมมีสีดํา รากเดินเต็มถุงชํา
เต็มท่ีตรงตามสายพันธุคือ อาจใชตนจากการผลิตจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื้อ ท่ีสําคัญ ตน ใบ ตองไมมี
อาการเปนโรค 

 

 
4) การปลูก 

                หลังจากการเตรียมแปลงปลูกเรียบรอยแลว ใหเจาะหลุมทะลุผานวัสดุคลุมดินให
พอดีกับขนาดของตน แลวรองกนหลุมดวยปุยคอกประมาณ 30 กรัม/ตน โดยผสมคลุกเคลาใหเขา
กับดิน การปลูกตนกลานั้นควรใหระดับรอยตอลําตนจะตองพอดีกับระดับของผิวดิน ไมปลูกลึก
หรือต้ืนเกินไป และที่สําคัญการปลูกตองใหข้ัวไหลดานท่ีเจริญมาจากลําตนสตรอเบอรร่ีแมหันเขา
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กลางแปลง เพ่ือท่ีจะใหผลสตรอเบอรร่ีท่ีผลิตออกมาอยูดานนอกของแปลง เวลาเก็บจะมองเห็นได
อยางชัดเจน และผลสตรอเบอรร่ีจะไดรับแสงแดดเต็มท่ี ทําใหรสชาติดี สะดวกในการเก็บผลผลิต 
และลดปญหาเร่ืองโรคของผลสตรอเบอรร่ีดวย การปลูกปลูกหลุมละ 1 ตน 
 

 
 

5) การดูแลรักษา 
                การดูแลรักษาควรมีการดูแลเร่ืองวัชพืชบริเวณแปลงและรองแปลงใหสะอาดอยูเสมอ 
มีการตัดแตงตนสตรอเบอรร่ีแมใหโปรงแสงเพ่ือท่ีจะใหแสงแดดสองถึง ไมควรนําเศษพืชจากการ
ตัดแตงท้ิงลงในรองแปลงทางเดินเพราะอาจทําใหเกิดโรคตางๆได การใชสารเคมีหรือสารอินทรีย
ควรมีตารางการใชท่ีชัดเจน และตองสังเกตอาการของตนสตรอเบอรร่ีแมอยางใกลชิดตลอดเวลา 
หากตนสตรอเบอรร่ีแมมีอาการผิดปกติตองรีบปองกันการเกิดโรคกอนท่ีจะลามไปท่ัวท้ังแปลง การ
ใหน้ําก็ควรใหตอนเชาเพื่อใหแปลงมีความชุมชื้นอยูเสมอ แตตองไมถึงกับแฉะเพราะอาจจะทําให
ตนสตรอเบอรร่ีแมเนาได 

6) การเก็บผลผลิตจากสวน  การคัดเกรดและการบรรจุ 
                การเก็บสตรอเบอรร่ีเกษตรกรตําบลบอแกวจะเก็บกันชวงเชาหรือชวงเย็น เพราะ
อากาศชวงนี้จะไมรอนจนเกินไป วิธีเก็บจะใชมือเด็ดตรงข้ัวผลสตรอเบอรร่ีท่ีสุกแลวหลังจากนั้นจะ
นํามารวมกันเพื่อสูกระบวนการคัดเกรดตามขนาดของผลสตรอเบอรร่ี การคัดเกรดน้ันจะคัดกัน
หลายเกรด ตามแตตลาดหรือพอคาท่ีมารับซ้ือสตรอเบอรร่ีส่ังมาแลวจึงนํามาเรียงใสในตะกรา หรือ
ถาดพลาสติก เพื่อสงจําหนายตอไป 
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4.3  การตลาด 

 1)  ลักษณะการซ้ือขาย 
       วิธีการซ้ือขายสตรอเบอรร่ีของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลบอแกว  อําเภอสะเมิง  จังหวัด
เชียงใหม  จะเปนลักษณะของการจําหนายผลสดของสตรอเบอรร่ีเปนสวนใหญ  มีการแปรูปบาง  
เชน  ลูกอม  น้ําสตรอเบอรร่ี  ไวนสตรอเบอรร่ี  เปนตน  แตปจจุบันเกษตรกรจะแปรรูปไมมากนัก  
จะขายเพียงผลสดสตรอเบอรร่ีเปนสวนใหญ   
 

2)  การกําหนดราคา 
       การกําหนดราคาของสตรอเบอรร่ี  ในตําบลบอแกว  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม  มีการ
กําหนดตามราคาของทองตลาดท่ัวไป  โดยราคาของสตรอเบอรร่ีจะข้ึนอยูกับขนาด  หรือเกรดของ    
สตรอเบอรร่ีและชวงฤดูกาลในการจําหนายสตรอเบอรร่ีดวย  คือ  ถาชวงไหนท่ีมีผลผลิตนอย  ราคา
ก็สตรอเบอรร่ีก็จะคอนขางสูง  แตถาชวงไหนมีปริมาณผลผลิตออกมามาก  ราคาสตรอเบอรร่ีก็จะ
ต่ําลง 
 
 3)  การจําหนายสตรอเบอรร่ี 
       ในการจําหนายสตรอเบอรร่ีของเกษตรกร  ตําบลบอแกว  จะนําผลสตรอเบอรร่ีไปจําหนาย
ใหแกพอคาในหมูบาน  รวมท้ังมีการสงจําหนายใหแกพอคาในเมืองเพื่อจําหนายใหแกลูกคาตอไป  
อาทิเชน  โรงงานแปรรูปท้ังในและตางจังหวัด  ตลาดท้ังในและตางจังหวัด  โครงการหลวง  เปน
ตน  แตจะไมนิยมขายปลีก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


