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ลักษณะทั่วไป
แอปเปลเปนไมผ

ของโลก คือ ทวีปอเมริก
นิวซีแลนดดวย สํ าหรับป
แข็ง รูปรางของยอดท่ีเจ
เกือบเปนทรงกลม แตบา
สลับกันและขอบเปนหยัก
แตสีเหลืองคล่ํ าจนถึงน้ํ าต
ในสกุล Rosaceae มีชื่อวิท
ลเมืองหนาวประเภทผลัดใบ ซ่ึงมีแหลงกํ าเ
า ยุโรปทางแถบเอเซียก็มี เชน โซเวียต จ
ระเทศไทยนั้นเพิ่งจะถูกนํ าเขามาปลูกไมก่ีป
ริญเต็มวัยจะแตกตางไปตามชนิดและตามพ
งพันธุก็มีลักษณะสูงชลูด บางพันธุก็มีลักษ
 ผลคลายชมพูมีรอยเปนปุมทางดานข้ันและ
าลแดงเขม เน้ือมักจะมีสีขาวหรือขาวนวลซ
ยาศาสตรวา Malus domestica           

! ประโย
! เอกสาร
สารบัญ
นิดทางยุโรป แหลงปลูกที่สํ าคัญๆ 
ีน ญี่ปุน รวมท้ังออสเตรเลีย และ 
น้ีเองลักษณะตนและใบ เปนไมเน้ือ
นัธุ โดยท่ัวไปตนแอปเปลมีรูปราง
ณะเปนพุมแจ ใบเปนใบเด่ียวเขียว
กนผล แตไมลึกนักมีสีผิวตางกันต้ัง
ึง่มีลักษณะหยาบ แอปเปลเปนพืช

                  

ชน
อางอิง
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สภาพดินฟาอากาศ
แอปเปลเปนไมผลเมืองหนาวท่ีตองการอากาศหนาวเย็นอันยาวนาน  โดยจะท ําใหระยะพักตัว

ยุติลง โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 60-85 องศาฟาเรนไฮต ถาอุณหภูมิต่ํ ากวา 20 องศาฟาเรนไฮต จะ
เปนอันตรายตอระบบรากอยางรุนแรง สํ าหรับดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกแอปเปล ควรเปนดินรวนปน
ทรายมีความเปนกรด-ดางประมาณ 5.0-6.8แตแอปเปลไมชอบดินท่ีมีน้ํ าขังบริเวณราก

พันธุแอปเปล
พันธุแอปเปล  มีประมาณ 2,000 พันธุ แตที่ดีและนิยมปลูกมีเพียง 4 พันธุ คือ

             1. พันธุแอนนา เปนพันธุที่ผสมข้ึนมาในประเทศอิสราเอลเม่ือผลแกจัดจะมีสีเหลืองสดขนาด
ใหญปานกลาง รูปผลคอนขางยาว
             2. พันธุเอนเชเมอ  ผลคอนขางกลมขนาดเล็กวา แอนนา เล็กนอย สีเหลืองจัด ทั้ง 2 พันธุน้ี
ปลูกท่ีดอยอางขางเร่ิมจะใหผลแลว
             3. พันธุ โรม บิวต้ี เปนพันธุที่ปลอยละอองเรณูหลังจากที่ออกชอดอกเร็วที่จะสามารถรับเชื้อ
ได ดังน้ัน พันธุน้ีจึงไมมีประโยชนท่ีจะใชเปนตัวถายละอองเรณูแกพันธุอ่ืนๆ ได
             4. พันธุ แกลนด อเลกเซนเตอร

การขยายพันธุ
การขยายพันธุแอปเปลท ําไดหลายวิธ ีเชนการติดตา ตัดก่ิง วิธีการทํ าก็เร่ิมจากเตรียมตนตอ ซึ่ง

อาจจะไดมาจากการตอนหรือปกชํ า แตมีวิธีการเตรียมตนตอซ่ึงจะไดจํ านวนมากและระยะเวลารวดเร็วก็
คือ ทํ าโดยปลูกแอปเปลลงไปกอน แลวตัดตนแอปเปลใหเหลือแตตอ ตอจะแตกก่ิงกานสาขาออกมามาก
มาย เราจึงใชดินกลบโคนตน ก่ิงเหลาน้ันก็จะแตกรากออกมา เม่ือรากออกดีแลวก็ทํ าการขุดยายเอาไป
ปลูกตอไป ตนตอท่ีใชในประเทศไทยคือพันธุ เอ็ม เอ็ม 106 ซ่ึงเปนพันธุท่ีคอนขางแคระและสามารถ
ขยายพันธุไดงายและรวดเร็ว นอกจากน้ีก็ยังมีไมปาท่ีใชเปนตนตอไดดี เชน มะระข้ีหนู กลวยฤาษ ี กอ
เปนตน

การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา
การปลูกแอปเปลมีระบบการปลูกเปน 2 แบบ คือ
1. ระบบสี่เหลี่ยมผืนผา
2. ระบบแนวระดับ
ในระบบส่ีเหล่ียมผนืผา จะปลูกตนไมเปนมุมฉากตอกันอยูแตละมุมของส่ีเหล่ียมผืนผา เหมาะ

สํ าหรับปลูกไมแซมท ําใหพรวนดินได 2 ทาง สะดวกในการดูแลรักษา และตนแอปเปลจะไดรับแสงแดด
มากที่สุด

สวนระบบแนวระดับจะปลูกตามแนวระดับทางเดียวและมักจะคดเค้ียวไปตามระยะทางหางกัน
อีกดานเปนระยะจํ ากัด ระบบน้ีชวยลดการสึกกรอนของดินเหมาะกับพื้นที่ที่เปนเนินเขาหรือที่ลาดชัน
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การเตรียมดิน ก็เหมือนกับการปลูกไมผลทั่วไป โดยขุดหลุมขนาด 1x1x1 เมตร กองดินดินบน
ไวกองหน่ึง และดินช้ันลางไวอีกกองหน่ึง นํ าปุยหมักหรือปุยคอกเกา ๆ เทใสลงไปขนาดพอ ๆ กับกอง
ดินบน ผสมคลุกเคลาใหเขากันจากน้ันจึงคอยเอาดินลางกลบลงไปใหมีระยะสูงกวาปากหลุมเล็กนอย
นํ าตนตกลงปลูกไดแลวกลบดินบริเวณโคนตนใหแนนพอควร

ระยะปลูกที่เหมาะสม 3x3 เมตร หรือ 4x4 เมตร ในพ้ืนท่ี 1 ไร จะไดประมาณ 100-177 ตน
          ฤดูกาลท่ีปลูก ควรท ําในขณะท่ีอยูในชวงพักตัว คือชวงฤดูหนาว ซ่ึงในชวงน้ีตนพืชจะไดรับการ
กระทบกระเทือนจากการขุดยายนอยที่สุด

การใหปุย
จะใหประมาณ 2 คร้ังตอป โดยในชวงเร่ิมออกดอกจะใหสูตร 13-13-21 และในชวงหลังเก็บ

เกี่ยวและตัดแตงจะใหสูตร 15-15-15 สวนอัตราท่ีใชก็แลวแตขนาดและอายุของการเจริญเติบโต วิธี
การใหปุยก็ท ําโดยพรวนดินบริเวณรอบทรงพุมแลวโรยปุยลงบนบริเวณท่ีพรวน จากน้ันก็ใหน้ํ าตามลงไป
             สํ าหรับวิธีการตาง ๆ ท่ีจะชวยใหแอปเปลมีดอกและผลก็มีการศึกษาทดลองกันมากมาย เชน
ในประเทศอินโดนีเซียใชการโนมกิ่งและปลิดใบ เพ่ือบังคับใหตาแตก จากวิธีนี้จะท ําใหแอปเปลออกผล
ได 2 คร้ังตอป

การตัดแตงก่ิง
การตัดแตงกิ่งจะนิยมทํ ากันในชวงท่ีตนแอปเปลพักตัวคือในฤดูหนาว ซ่ึงในชวงน้ีเปนชวงท่ี

แอปเปลท้ิงใบจะสะดวกในการตัดแตงก่ิงมาก

การปลิดผล
เม่ือแอปเปลติดผลมากเกินไปก็จะท ําใหไดขนาดผลท่ีเล็กและอาจเปนอันตรายแกตนได เพราะ

ใชอาหารจากตนมาก ดังน้ัน จึงตองมีการปลิดผลออกบาง โดยค ํานึงถึงความแข็งแรงของตน ก่ิงและใบ
โดยปกติแลวใบท่ีจะปรุงอาหารมาเล้ียงผลไมควรต่ํ ากวา 40 ใบตอ 1 ผล

การหอผล
แอปเปลท่ีปลูกอยูเราใชกระดาษหอผลต้ังแตเม่ือผลยังมีขนาดเล็กอยูท้ังน้ีก็เพ่ือปองกัน

แมลงที่อาจจะมาเจาะผลท ําลายและการหอผลยังชวยใหสีผลแอปเปลสวยสดกวาดวย

การปลูกพืชคลุมดิน
ในการทํ าสวนแอปเปลมีความจํ าเปนตองทํ าในที่ที่มีอากาศเย็นหรือสภาพภูเขาสูง สิ่งที่จํ าเปน

คือ  พืชคลุมดิน โดยจะชวยลดการชะลางหนาดินและยังชวยเก็บ ความชุมช่ืนของดินใหอยูไดนานทํ าให
ดินมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึนดวย พืชท่ีใชไดดีบนดอยอางขาง  คือ เดสโมเดียม เปนพืชตระกูลถ่ัว
สามารถเจริญเติบโตไดดี
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โรคและแมลง
การปลูกแอปเปลในเมืองไทยขณะน้ีมีศัตรูท่ีสํ าคัญ คือ นก ซึ่งจะจิกผลแอปเปลใหเกิดตํ าหนิ

เสียหาย สวนศัตรูอ่ืนๆ  เชน โรคและแมลงก็มีบางแตยังไมทํ าความเสียหายมากนัก

การเก็บเก่ียว
แอปเปลที่ปลูกในประเทศไทยคือที่ดอยอางขาง จะเร่ิมออกดอกประมาณเดือน -กุมภาพันธ

และจะเร่ิมเก็บผลไดประมาณตนเดือนมิถุนายน การเก็บตองระมัดระวังใหมีการกระทบกระเทือนนอยท่ี
สดุ เพือ่ปองกันการชอกช้ํ าเสียหายอันจะท ําใหราคาต่ํ าได หลังจากเก็บแลวก็นํ าบรรจุหีบ  เพ่ือสงตลาด
ตอไป

ประโยชน
แอปเปลเปนไมผลท่ีนิยมรับประทานผลสด ราคาจํ าหนายก็สูงประมาณ 12-15บาท นอกจาก

น้ียังสามารถเอาไปทํ า ไซเดอร และบางพันธุยังนํ าไปท ําอาหารคาวหวานไดหลายชนิดเชน ไพน แยม
เปนตน

เอกสารอางอิง
             เอกสารวิชาการงานศึกษาไมผล   สํ านักโครงการเกษตรท่ีสูงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพมหานคร
             ปวิณ ปุณศรี.  แนะนํ าโครงการไมผลเมืองหนาว.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   บางเขน
กรุงเทพมหานคร

กลบัไปหนาแรก
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