
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  - 

 

2. โครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตองุ่น 

 

3. กิจกรรม  :  - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

4. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)   :  ศึกษาและทดสอบพันธุ์องุ่นจากอาร์เมเนียเพื่อการปลูกในประเทศ

เขตร้อน 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Study on Armenian Grapevine Varietal Trial for Tropical 

Viticulture 

5. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ สถาบันวิจัยพืชสวน 

ผู้ร่วมงาน   :  นายพิจิตร  ศรีปินตา  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

:  นายโกเมศ  สัตยาวุธ  กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการ     

เก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

: นางสาวฉัตต์นภา ข่มอาวุธ  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

: นายอรรถพล  รุกขพันธ์  ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ           

: นายจ ารอง ดาวเรือง     สถาบันวิจัยพืชสวน 



: นายธวัชชัย  นิ่มกิ่งรัตน์   ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ                           

 

 

6.  บทคัดย่อ:  (ภาษาไทย)  

 ผลการทดสอบการปรับตัวพันธุ์องุ่นจากอาร์เมเนีย ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืช

สวนศรีสะเกษ (ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ละติจูดต่ ากว่า 20 องศาเหนือ ช่วงปี 2554 – 2558 เป็นเวลา 5 ปี ) 

จ านวน 15 พันธุ์ (ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 300 – 1,200 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ระดับความลาดชัน 0 – 30 

เปอร์เซ็นต์) พบว่ามีพันธุ์ที่มีศักยภาพมีการปรับตัวได้ดีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ทดสอบ ได้แก่ พันธุ์ Rkatsiteli, 

Haghtanak, Kakhet และ Banant โดยจะต้องมีการจัดการเขตกรรมที่เหมาะสมในเรื่องการตัดแต่งกิ่งซึ่งมี

ความส าคัญต่อการปรับตัวคือการจัดแต่งทรงพุ่มแบบ Double Guyot ความยาวกิ่ง ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตรทิ้งตา

ไว้เพ่ือแตกยอดจ านวน 5 – 8 ตาต่อกิ่ง การจัดการน้ าแบบ Reasonate Irrigation (RI) ในระหว่างฤดูการเก็บเกี่ยว 

การจัดการปุ๋ยทั้งทางใบ (Foliar fertilization) และการปรับปรุงดินการวางแผนการจัดการโรคในฤดูฝนและฤดู

หนาว รวมทั้งการจัดการในแปลงองุ่นที่ดี (green working) โดยพันธุ์ที่เหมาะสมในการปลูกและท าไวน์ ได้แก่ พันธุ์ 

Rkatsiteli ซึ่งผลเมื่อสุกมีสีเหลืองทองสะท้อนเขียว ขนาดผล 7 – 15 มิลลิเมตร ความหวานสูงสุด 25 เปอร์เซ็นต์บ

ริกซ์ Total acidity 8.5 – 11 กรัมต่อลิตร น้ าองุ่นมีสีเหลืองขุ่น กลิ่นน้ าผึ้งและดอกลิลลี่สีขาว เมื่อผลิตไวน์กลิ่นจะ

มีการพัฒนาไปในลักษณะของกลิ่นวานิลลาและดอกไม้ป่า เนื่องจากผลผลิตในพื้นที่สูงมีสภาวะความเป็นกรดสูงจึง

จ าเป็นต้องท าการหมักแลคติคพบกลิ่นเนยและขนมปังในไวน์ที่บ่มไว้ 18 เดือน พันธุ์ Haghtanak ผลสุกมีสีแดงอม

ม่วงเข้มจัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 8 มิลลิเมตร ความหวานสูงสุดอยู่ที่ 28 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ Total acidity 9.5 

– 12.5 กรัมต่อลิตร น้ าองุ่นมีสีแดงเข้ม กลิ่นผลไม้แดง ดอกกุหลาบและดอกไวโอเลต เมื่อผลิตไวน์กลิ่นจะมีการ

พัฒนาไปในลักษณะของกลิ่นช็อกโกแลตและผลไม้นึ่ง เมื่อหมักกรดแลกติคมีศักยภาพในการพัฒนากลิ่นไปใน

รูปแบบของไวน์คุณภาพสูงที่มีกลิ่นหมัก ขนมปัง ไวน์อายุน้อยมีสีใสและตะกอนแทนนินต่ า เมื่อทดลองหมักแบบ



แชมเปญพบศักยภาพการผลิตฟองระดับดีที่ 30 – 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (แชมเปญ : 45 มิลลิกรัมต่อลิตร) ถือเป็น

พันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตไวน์ฟองหรือ Effervescence wine พันธุ์ Kakhet ผลสุกมีสีแดงเข้ม ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 4 – 10 มิลลิเมตร พวงค่อนข้างแน่นเป็นรูปทรงหัวใจหรือสามเหลี่ยมคว่ า ความหวานสูงสุดอยู่ที่ 21 

เปอร์เซ็นต์บริกซ์ Total acidity 8.7 – 11.3 กรัมต่อลิตร น้ าองุ่นมีสีแดงชมพู กลิ่นสตรอเบอร์รี่ ดอกไวโอเลต เมื่อ

ผลิตไวน์กลิ่นช็อกโกแลตและผลไม้นึ่ง เมื่อหมักกรดแลกติคมีศักยภาพในการพัฒนากลิ่นไปในรูปแบบของไวน์

คุณภาพสูงที่มีกลิ่นหมัก ขนมปัง ไวน์อายุน้อยมีสีใสและตะกอนแทนนินต่ า เมื่อทดลองหมักแบบแชมเปญพบ

ศักยภาพการผลิตฟองระดับดีที่ 30 – 50 มิลลิกรัมต่อลิตร (แชมเปญ : 45 มิลลิกรัมต่อลิตร) ถือเป็นพันธุ์ที่มี

ศักยภาพในการผลิตไวน์ฟองหรือ Effervescence wine พันธุ์ Kakhet ผลสุกมีสีแดงเข้ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

4 – 10 มิลลิเมตร พวงค่อนข้างแน่นเป็นรูปทรงหัวใจหรือสามเหลี่ยมคว่ า ความหวานสูงสุดอยู่ที่ 21 เปอร์เซ็นต์บ

ริกซ์ Total acidity 8.7 – 11.3 กรัมต่อลิตร น้ าองุ่นมีสีแดงชมพู กลิ่นสตรอเบอร์รี่ ดอกไวโอเลต เมื่อผลิตไวน์กลิ่น

จะมีการพัฒนาไปในลักษณะของกลิ่นวานิลลาและดอกไม้ป่า พันธุ์ Banant ผลสุกมีสีชมพูอมน้ าตาล ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 8 – 15 มิลลิเมตร ความหวานสูงสุดอยู่ที่ 14 – 19 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ Total acidity 7.2 – 10 กรัมต่อ

ลิตร น้ าองุ่นมีสีชมพูขุ่น กลิ่นส้มและดอกกุหลาบ เมื่อผลิตไวน์กลิ่นจะมีการพัฒนาไปในลักษณะของกลิ่นวานิลลา

และดอกไม้ป่า แต่ไม่มีความคงตัวของกลิ่นเหมือนพันธุ์อ่ืน ในผลผลิตฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) กลิ่นขององุ่นจะมีรส

เปรี้ยวฝาดซึ่งเหมาะในการผลิตไวน์มากกว่าฝนผลิตฤดูหนาว(เดือนมีนาคม) 

 ผลการศึกษาทางสรีระวิทยาการออกดอก ความยาวกิ่ง น้ าหนักกิ่งตอน ปริมาณแสง และผล

ความเครียดของน้ าในช่วง 5 ปีที่ท าการศึกษา (ปี 2554 , -0.5kPA ;  ปี 2555, -1.3kPA ; ปี 2556, -0.6kPA ; ปี

2557, -0.6kPA และ ปี 2558, -0.95 kPA) สามารถแบ่งกลุ่มพันธุ์จาก 15 พันธุ์ที่ได้รับ ออกเป็น 3 กลุ่มตามเวลา

รอบการผลิตขององุ่น vigor และปริมาณผลผลิต ดังนี้ พันธุ์เบา ได้แก่ Rkatsiteli, Kakhet และ Banant พันธุ์ปาน

กลาง ได้แก่ Kangyn, Hayastan, Haghtanak, Varadaguyn Yerevani และ Cardinal พันธุ์หนัก ได้แก่ Areny, 

Van, Typhoon, Tayfi Varadaguyn, Khndoghni และ Muskad 



7. ค าน า       

  องุ่นเป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดในแถบเขตอบอุ่น  ช่วงเส้นละติจูด  20 – 51  องศาเหนือ  และ  20 – 40  
องศาใต้  ซึ่งเป็นภูมิอากาศแถบคอเคซัส  ต่อจากนั้นได้มีการแพร่กระจายพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตองุ่นและการ
ท าไวน์   โดยการขยายอาณานิคมของกลุ่มประเทศมหาอ านาจในยุโรปไปยังประเทศแอฟริกา  อเมริกา  
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  ส่วนในไทยเชื่อว่ามีการน าเข้ามาปลูกในสมัยรัชกาลที่  5 แต่ไม่แพร่หลายนัก จนใน
ปัจจุบันการพัฒนาการปลูกองุ่นเป็นการค้าได้แพร่หลายมากขึ้น  โดยมีการปลูกในแถบภาคตะวันตก  เช่น  อ าเภอ
ด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี,  อ าเภอสามพราน  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  อ าเภอบ้านแพ้ว  จังหวัด
สมุทรสาคร  ซึ่งสามารถให้ผลผลิตได้ดี  แต่เนื่องจากมีปัญหาโรคและแมลงระบาดมาก  เกษตรกรบางรายจึง
เปลี่ยนจากองุ่นเป็นพืชอ่ืน จึงมีพ้ืนที่ปลูกในแถบนี้ลดลง และพ้ืนที่ปลูกองุ่นได้ขยายไปในแถบภาคกลาง  ภาคเหนือ  
ภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพิ่มข้ึน   

เทคโนโลยีการผลิตองุ่นในแถบซีกโลกตะวันตก ถือเป็นศาสตร์ที่มีการสืบทอดกันมานาน แต่ในปัจจุบัน
สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพโลกร้อน ท าให้ลักษณะในการดุแลรักษาต้องมีการปรับเปลี่ยน  
ในไทยได้มีการปลูกองุ่นกันมากว่า 80 ปีแล้ว โดยพ้ืนที่เริ่มปลูกองุ่นในช่วงแรกอยู่ที่บริเวณที่ลุ่มภาคกลาง และใน
ปัจจุบันมีการขยายพ้ืนที่ปลูกกระจายไปภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
การปลูกองุ่นนั้นควรเลือกสถานที่ปลูกค่อนข้างส าคัญและจ าเป็นมากเป็นล าดับแรก รองลงมาเป็นสภาพภูมิอากาศ 
รวมทั้งสภาพปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตขององุ่นมีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้การจัดการในไร่องุ่น เป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ก าหนดผลผลิตคุณภาพองุ่น และการแปรรูปเป็นไวน์  ดังนั้นการวางแผนในการบริหารจัดการไร่องุ่นที่
ดี ตั้งแต่เรื่องการวางแถวปลูก การท างานในช่วงวงจรชีวิตขององุ่น (แตกตา  แตกดอก  ติดผล  เก็บเกี่ยว ตัดแต่ง)  
การวางแผนการป้องกันศัตรูพืช การวางแผนท างานในการก าหนดคุณภาพ (green working)  จะท าให้ปัญหาเรื่อง
ต่างๆ ลดลง  ได้แก่ การคัดเลือกพันธุ์  การศึกษาวงจรชีวิตองุ่น  การศึกษาวงจรศัตรูพืชขององุ่น  การศึกษาทาง
สรีรวิทยาขององุ่น  
 ส่วนในการแปรรูปองุ่นเพ่ือเป็นไวน์ที่มีคุณภาพนั้น ต้องมีการควบคุมปริมาณและคุณภาพองุ่นที่ใช้ผลิตไวน์  
การสกัดสีและกลิ่นขององุ่นเพ่ือใช้ผลิตไวน์ การหมักและการหมักต่อยอดเพ่ือผลิตไวน์พิเศษ การท างานในโรงไวน์
หลังจากการหมัก  การเลี้ยงไวน์เพื่อเพ่ิมคุณภาพ การบรรจุขวด การเก็บรักษาไวน์ ศิลปะการชิมไวน์  
 นอกจากนี้แล้วในการผลิตองุ่นและการผลิตไวน์ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลก าหนด ต้องมีการ
ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ระดับการผลิตองุ่นในไร่จนกระท่ังเข้าสู่กระบวนการผลิตไวน์ และเพ่ือให้สอดคล้อง
ตามหลักมาตรฐานต่างๆ ที่จ าเป็นในการผลิตองุ่นของ ISO 1999/2001 หรือ ISO 14001/2003 การควบคุมแหล่ง
ผลิตซึ่งรวมไปถึงโรงงานผลิตจึงจ าเป็น เพ่ือการก าหนดข้อก าหนดกลางที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
 สืบเนื่องจากรัฐบาลไทย  ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอาร์เมเนียและโรมาเนีย  โดยได้มี
การประชุมคณะท างานไทย – อาร์เมเนีย  ครั้งที่  1  ในวันที่  18 – 20  เมษายน  2548  และประชุมคณะท างาน
ร่วมไทย – โรมาเนีย  ครั้งที่  1  ในวันที่ 19 – 22  มิถุนายน  2549  โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการในโครงการผลิตองุ่น  ไวน์และบรั่นดี  และฝ่ายไทยได้รับมอบพันธุ์องุ่นจากทั้ง  



2  ประเทศ  เพ่ือใช้ในการศึกษาพันธุ์และการปรับตัวขององุ่นในสภาพแวดล้อมของไทย    ดังนั้นจึงนับเป็นโอกาส
อันดีที่ไทยจะได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตองุ่น โดยผสมผสานองค์ความรู้ เพ่ือหารูปแบบที่ดีในการพัฒนาระบบการ
ผลิตต่อไป 

 
8. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์  
 1 . องุ่น จากสาธารณ รั ฐอาร์ เม เนี ย  จ าน วน  15  พั น ธุ์  ดั งนี้   KANGYN, HAYASTAN (ARMENIA), 

HAGHTANAK (VICTORY), ARENY, RKATSITELE,  VAN, TYPHOON, TAIFI PINK (VARDAGUYN), HAYRENIK, 
TAYFI VAROLAGUYN,  VAROLAGUYN YEREVANI, CARDINAL, MUSKAD, KHNDOGHNI,  KAKHET แ ล ะ 
BANANTS 
  2. ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ 
 3. สารเคมีป้องกันและก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช   

4. เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บข้อมูลทางสรีรวิทยา ได้แก่ Chlorophyll meter, Pression Chamber และ
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีเกี่ยวกับคุณภาพสี (Anthocyanin content) กลิ่น (Terpene 
content) รสชาติ (Tanin Content) 

 
- วิธีการ 
 1. รวบรวมพันธุ์องุ่นจ านวน 15 พันธุ์จากสาธารณรัฐอาร์เมเนีย โดยได้รับจ านวนพันธุ์ละ 2 กิ่ง โดยได้รับ

จ านวน  3 ครั้ ง  ในปี  2550 ได้ รั บ พั นธุ์  Kangyn, Hayastan (ARMENIA), Haghtanak (VICTORY), Areny, 
Rkatsitele, Van, Typhoon, Taifi Pink (VARODAGUYN), Hayrenik, Tayfi  Varodaguyn ในปี 2551 ได้รับ 3 
พั น ธุ์  Varodaguyn Yerevani, Cardinal, Muskad และ ปี  2552 ได้ รั บ พั น ธุ์  Khndoghni , Kakhet และ 
Banant แล้วท าการขยายพันธุ์โดยการปักช า เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นทดลองให้เพียงพอในการศึกษาพันธุ์ 

2. เก็บข้อมูลของปฐพีวิทยาในแปลงปลูก โดยสุ่มขุดดินลึก 1 เมตร แล้วเก็บตัวอย่างดินในช่วงที่ดินมีการ
เปลี่ยนสี เพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหาร และเก็บดินในจุดเดิมในอีกรอบปีข้างหน้า ท ารวม 3 ปี 

3.  รวบรวมและสังเคราะห์ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
4. ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการขององุ่นที่ปลูกทดสอบพันธุ์ จ านวน 15 พันธุ์ ดังนี้  KANGYN, 

HAYASTAN (ARMENIA), HAGHTANAK (VICTORY), ARENY, RKATSITELE,  VAN, TYPHOON, TAIFI PINK 
(VARDAGUYN), HAYRENIK, TAYFI VAROLAGUYN,  VAROLAGUYN YEREVANI, CARDINAL, MUSKAD, 
KHNDOGHNI,  KAKHET และ BANANTS  

การบันทึกข้อมูล 
1. บันทึกศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาขององุ่น โดยแบ่งเป็น 

 คุณ ภ าพของต้ น องุ่น  (Grape’s vigor) : Fertility Number, Number of  eyes, Branch 
Length 



 สรีรวิทยาขององุ่น (Physiology) : Nitrogen Supply, Rognage Weight, Prunning Weight 
2. บันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา โดยแบ่งเป็นข้อมูลของแต่ละปีเพ่ือศึกษา vintage effect (ข้อมูล

อุณหภูมิ, ความชื้น, ปริมาณน้ าฝน, ชั่วโมงรับแสงแดด และความเร็วลม) 
 3. บันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ การออกดอก การติดผล ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ผลผลิต คุณภาพของ

ผลผลิต ของแต่ละพันธุ์ และบันทึกคุณภาพผลผลิต องุ่น ได้แก่ ขนาดผล จ านวนช่อ จ านวนผล/ช่อ  สีของเนื้อ 
ข้อมูลเบื้องต้นในการแปรรูปเป็นไวน์ โดยการแยกสายพันธุ์ ตามวิธี Parcellar Vinification 

4. การบันทึกคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ การสังเกตการณ์เจริญเติบโตของยอด (APEX observation) 
โดยจะแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ เติบโตดี (stade P) /ยอดหลุดหรือแห้ง (stade C) / ยอดเติบโตช้า (stade R) 
 5. เก็บข้อมูลการปฏิบัติดูแลรักษา : การเข้าท าลายของโรคและแมลงการให้น้ า การให้ปุ๋ย การเก็บเก่ียว 
 - เวลาและสถานที่    เริ่มต้น 2554  สิ้นสุด  2558 
  สถาบันวิจัยพืชสวน 
  ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 
 
9. ผลการทดลองและวิจารณ์  

1. รวบรวมพันธุ์ 

รวบรวมพันธุ์องุ่นจ านวน 15 พันธุ์จากสาธารณรัฐอาร์เมเนีย โดยได้รับจ านวนพันธุ์ละ 2 กิ่ง โดยได้รับ
จ านวน  3 ครั้ ง  ในปี  2550 ได้ รั บ พั นธุ์  Kangyn, Hayastan (ARMENIA), Haghtanak (VICTORY), Areny, 
Rkatsitele, Van, Typhoon, Taifi Pink (VARODAGUYN), Hayrenik, Tayfi  Varodaguyn ในปี 2551 ได้รับ 3 
พั น ธุ์  Varodaguyn Yerevani, Cardinal, Muskad และ ปี  2552 ได้ รั บ พั น ธุ์  Khndoghni , Kakhet และ 
Banant แล้วท าการขยายพันธุ์โดยการปักช า เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นทดลองให้เพียงพอในการศึกษาพันธุ์    โดยใน
เบื้องต้นปลูกรวบรวมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ โดยใช้ค้างแบบรั้ว  ภายใต้สภาพโรงเรือนเปิด เพ่ือสร้าง 
micro climate ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตขององุ่น เพ่ือควบคุมปริมาณน้ าฝน ความแรงลม และอุณหภูมิ 

2. ศึกษาทางปฐพีวิทยา 

เนื่องจากคุณสมบัติของดินมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพขององุ่นและไวน์ เพ่ือศึกษาผลของ
คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดิน เพ่ือใช้ในการท าโปรไฟล์ของดิน โดยเก็บตัวอย่างของดินในระดับความ
ลึก ตามการเปลี่ยนแปลงของสีเนื้อดิน โดยในบริเวณในโรงเรือน เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก  0-30 และ 30-
60 เซนติ เมตร ส่วนในบริเวณนอกโรงเรือน เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก  0-20 , 20-50 และ 50-80 
เซนติเมตร 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ดิน     



ชั้น pH OM Avail P Avail K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B 

cm (1:1) (%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

0-30 5,4 1,84 0 109 250 95 12,79 1,39 1,1 0,16 0 

30-60 5,5 1,01 0 78 240 84,7 7,01 1,18 0,56 0,06 0,04 

75++ 5,3 6,46 153 151 405 115 64,53 5,82 9,75 0,51 0,39 

 

ผลการทดสอบการปรับตัวพันธุ์องุ่นจากอาร์เมเนีย ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืช

สวนศรีสะเกษ (ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ละติจูดต่ ากว่า 20 องศาเหนือ ช่วงปี 2554 – 2558 เป็นเวลา 5 ปี ) 

จ านวน 15 พันธุ์ (ที่ระดับความสูงตั้งแต่ 300 – 1,200 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ระดับความลาดชัน 0 – 30 

เปอร์เซ็นต์ ) พบว่ามีพันธุ์ที่มีศักยภาพมีการปรับตัวได้ดีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ทดสอบ ได้แก่ พันธุ์  Rkatsiteli , 

Haghtanak , Kakhet และ Banant โดยจะต้องมีการจัดการเขตกรรมที่เหมาะสม 

ผลการศึกษาทางสรีระวิทยาการออกดอก ความยาวกิ่ง น้ าหนักกิ่งตอน ปริมาณแสง และผลความเครียด

ของน้ าในช่วง 5 ปีที่ท าการศึกษา (ปี 2554 , -0.5kPA ;  ปี 2555, -1.3kPA ; ปี 2556, -0.6kPA ; ปี2557, -

0.6kPA และ ปี 2558, -0.95 kPA) สามารถแบ่งกลุ่มพันธุ์จาก 15 พันธุ์ที่ได้รับ ออกเป็น 3 กลุ่มตามเวลารอบการ

ผลิตขององุ่น vigor และปริมาณผลผลิต ดังนี้ พันธุ์เบา ได้แก่ Rkatsiteli , Kakhet และ Banant พันธุ์ปานกลาง 

ได้แก่ Kangyn , Hayastan , Haghtanak , Varadaguyn Yerevani และ Cardinal พันธุ์หนัก ได้แก่ Areny , 

Van , Typhoon , Tayfi Varadaguyn , Khndoghni และ Muskad 

 

 

 

3. ศึกษาอุตุนิยมวิทยา 



องุ่นเป็นพืชที่สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ดี สภาพอากาศเป็นปัจจัยส าคัญที่มี

อิทธิพลต่อคุณภาพองุ่นผลองุ่นสดและสไตล์ของไวน์ซึ่งจะมีผลต่อลักษณะทางสรีรวิทยาและลักษณะเฉพาะของไวน์ 

phenology  อย่างไรก็ตามต้องค านึงเสมอว่าคุณภาพของไวน์มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับสภาพอากาศในแต่ละปี ที่

เรียกว่า vintage effect ไวน์เป็นสินค้าเกษตรเพียงไม่กี่ชนิดที่ไม่ต้องระบุวันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์ แต่ที่ต้องระบุ

คือปีที่ผลิต จึงแสดงให้เห็นว่าปีที่ผลิตมีอิทธิพลต่อลักษณะเฉพาะของไวน์ (van Leeuwen , 2010 ; Reynard 

,2011) ทั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ ปริมาณน้ าฝนต่อวันและ

สะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ศกึษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการขององุ่นที่ปลูกทดสอบพันธุ์องุ่น จ านวน 15 พันธุ์ ดังนี้ KANGYN, 

HAYASTAN (ARMENIA), HAGHTANAK (VICTORY), ARENY, RKATSITELE,  VAN, TYPHOON, TAIFI PINK 

(VARDAGUYN), HAYRENIK, TAYFI VAROLAGUYN, VAROLAGUYN  

YEREVANI, CARDINAL, MUSKAD, KHNDOGHNI,  KAKHET และ BANANTS  ดังนี้ 

4.1 ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ ตามหลัก IPGRI ได้ลักษณะต่างๆ โดยสรุป ดังนี้ 

จากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ขององุ่นนั้นพบว่า    

(1) การศึกษาชนิดของขน ที่ปลายยอดซึ่งปกคลุมไปด้วยขนเล็ก  ซึ่งแบ่งเป็น 

- Felty  เป็นลักษณะของขนที่หนาทึบปกคลุมอยู่ในทุกส่วนของแต่ละอวัยวะขององุ่น คือ พันธุ์  

Haghtanak 

- Downy  เป็นลักษณะของขนท่ีเราเห็นปานกลางไม่มากจนเกินไป  คือ  พันธุ์ Vardaguyn Yerevani 

- Cobwebby เป็ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ข น ที่ มี ป ริ ม า ณ น้ อ ย  คื อ   พั น ธุ์  Kangyn, Hayastan, 

Areny,Rkatsitele, Van,Typhoon, Hayrenik, Cardinal, Muskad, Khndoghni , Kakhet และ Banants 

(2) การฟอร์มยอดขององุ่นพบว่ามีเพียงพันธุ์  Kakhet  ที่เป็นแบบ Half-open  ส่วนพันธุ์อ่ืนฟอร์มแบบ 

Fully  open  

(3) สีของยอดอ่อนพบในองุ่นพันธุ์ Kangyn,Hayastan,Haghtanak,Areny,Rkatsitele,Typhoon  และ  

Banants มี ยอดสี เขี ยว อ่อน   ส่ วนองุ่น พันธุ์   Van, Hayrenik,Vardaguyn Yerevani, Cardinal, Muskad, 

Khndoghni และ  Kakhet  มียอดอ่อนสีเขียวอมแดง 

(4) จ านวนแฉกของมือจับพบว่า  ทุกพันธุ์มีมือจับสองแฉกทั้งสิ้น 

(5) ความยาวของมือจับพบว่า 

- แบบ Short  (14-16 cm)  ได้แก่ องุ่นพันธุ์  Kangyn, Hayastan,Van และ Typhoon 



- แบบ Medium  (19-21 cm) มีองุ่นพันธุ์  Haghtanak, Vardaguyn Yerevani, Van, Muskad , 

Khndoghni และ Kakhet 

- แบบ Long (24-26 cm)  มีองุ่นเบอร์  Areny,  Rkatsitele และ  Cardinal  

- แบบ Very long (>30 cm)  มีองุ่นเบอร์  Hayrenik และ Banants 

(6) รูปร่างของใบองุ่นพบว่า 

- รู ป  Wedge-shaped คื อ พั น ธุ์  Kangyn, Hayastan, Rkatsitele, Vardaguyn Yerevani, 

Khndoghni  และ Banants 

- รูป Pentagonal คือพันธุ์ Areny, Van, Typhoon, Hayrenik , Cardinal , Muskad และ  

Kakhet 

- รูป Circular  พันธุ์ Haghtanak 

 (7) ลักษณะของฟันใบพบว่า 

- ฟันใบแบบ Angular  คือพันธุ์  Hayastan, Rkatsitele , Typhoon, Hayrenik และ  Khndoghni 

- ฟัน ใบแบบ Convex  คือพันธุ์   Kangyn, Haghtanak , Areny, Vardaguyn Yerevani,Cardinal, 

Kakhet  และ Banants 

- ฟันใบแบบ Convex-concave  คือพันธุ์  Van และ Muskad 

(8) รูปร่างของฐานใบพบว่า 

- ฐานใบแบบ Winde open คือพันธุ์  Kangyn, Areny, Rkatsitele ,Van และ Banants 

- ฐานใบแบบ Half open คือพันธุ์  Van, Hayrenik , Cardinal, Muskad, Khndoghni  และ Kakhet 

- ฐาน ใบแบบ  Slightly open  คือ พันธุ์  Vardaguyn Yerevani   ฐาน ใบแบบ  Closed คือ พันธุ์  
Hayastan 

- ฐานใบแบบ Lobes slightly overlapping  คือพันธุ์  Haghtanak  และฐานใบแบบ Lobes very 
strongly overlapping คือพันธุ์  Typhoon 

(9) รูปร่างของ  Petiolar  sinus  พบว่า 



- แ บ บ  U-shape  คื อ พั น ธุ์  Hayastan, Haghtanak, Areny, Rkatsitele, Van, Typhoon, 
Hayrenik,Vardaguyn Yerevani, Cardinal และ Muskad 

- แบบ Lyre-shape คือพันธุ์ Khndoghni, Kakhet และBanants 

- แบบ Lyre-shape,very  wide  open คือพันธุ์ Kangyn  

10) ฟันที่ฐานใบพบว่าองุ่นทุกพันธุ์ไม่มีฟันใบ 

(11) รูปแบบของ upper lateral sinus  พบว่า 

- แ บ บ  Open  คื อ พั น ธุ์   Kangyn,Hayastan, Haghtanak, Areny, Rkatsitele, Van,Vardaguyn 

Yerevani, Muskad และBanants 

- แบบ Closed  คือพันธุ์  Typhoon, Hayrenik, Khndoghni และKakhet 

- แบบ Lobes slightly overlapping  คือพันธุ์ Cardinal  และ Van 

(12) การศึกษารูปร่างใบและเส้นใบพบว่า 

- โค ร งส ร้ า งแ บ บ   Orbicular  or  round คื อ พั น ธุ์   Kangyn,  Areny, Hayrenik, Vardaguyn 
Yerevani, Muskad , Kakhet และBanants  

- โครงสร้างแบบ  Cuneiform  or  shield-shape คือพันธุ์  Rkatsitele, Cardinal  และ Khndoghni  
โครงสร้างแบบ Truncated คือพันธุ์  Haghtanak และ  Typhoon 

- โครงสร้างแบบ Cordate  or  heart-shape คือพันธุ์  Hayastan และVan 

 (1 3 ) ผิ ว ใบ พ บ ว่ า อ งุ่ น พั น ธุ์  Kangyn, Hayastan ,Areny,Van ,Typhoon ,Hayrenik, Cardinal 
,Khndoghni และ Kakhet ผิ ว ใบ เรี ยบ  และอ งุ่น พั น ธุ์   Haghtanak, Rkatsitele ,Vardaguyn Yerevani, 
Muskad และBanants  ผิวใบเป็นคลื่น    

(14) พูใบขององุ่นพบว่าองุ่นพันธุ์  Areny, Rkatsitele และBanants  มีจ านวนพูใบ  3  พู  และองุ่นพันธุ์  
Kangyn, Hayastan , Haghtanak,Van ,Typhoon , Hayrenik, Vardaguyn Yerevani, Cardinal , Muskad, 
Khndoghni  และ Kakhet  มีจ านวนพูใบ  5  พู 

(15) สีของใบองุ่นพบว่า  Green Group  มีองุ่นพันธุ์ Kangyn, Hayastan , Haghtanak, Rkatsitele 
,Van ,Hayrenik, Vardaguyn Yerevani, Cardinal ,Muskad, Kakhet แล ะ  Banants ส่ วน  Yellow-Green 
Group มีองุ่นพันธุ์  Areny, Typhoon และ Khndoghni 

(16) ก้านและพ้ืนที่ใบองุ่นนั้น  พบว่า  องุ่นเบอร์ที่มีก้านยาวที่สุดคือ  พันธุ์ Cardinal ก้านยาวเฉลี่ย 9.56 
เซนติเมตร   องุ่นพันธุ์ ที่มีก้านสั้นที่สุดคือ  พันธุ์ Van ก้านยาวเฉลี่ย 4.91 เซนติเมตร  และองุ่นที่มีพ้ืนที่ใบเฉลี่ย



มากท่ีสุดคือองุ่นพันธุ์  Kakhet  พ้ืนที่เฉลี่ย  212.3 ตารางมิลลิเมตร   ดังนั้นองุ่นที่มีพ้ืนที่ใบเฉลี่ยน้อยที่สุดคือองุ่น
พันธุ์  Rkatsitele พ้ืนที่เฉลี่ย  84.7 ตารางมิลลิเมตร 

(17) จากการศึกษาลักษณะของช่อองุ่นพบว่า 

- ช่อแบบ Short  conical  คือพันธุ์ Areny, Cardinal ,Van และ Kakhet 

- ช่อแบบ Long conical คือพันธุ์ Haghtanak, Rkatsitele และ Muskad 

- ช่อแบบ Short  conical  คือพันธุ์ Kangyn, Khndoghni และBanants 

(18) ลักษณะของผลกลมคือพันธุ์  Haghtanak, Khndoghni และBanants และองุ่นผลยาวคือพันธุ์  
Kangyn, Areny ,Rkatsitele , Cardinal, Van , Muskad  และ Kakhet  

(19) ลักษณะผลขององุ่นพบว่า 

- ลักษณะ Narrow elliptic  คือพันธุ์ Areny ,Van , Muskad  และ Kakhet 

- ลักษณะ Elliptic  คือพันธุ์ Rkatsitele และ Cardinal 

- ลักษณะ Round  คือพันธุ์ Haghtanak, Khndoghni  และ Kangyn 

- ลักษณะ Ovate  คือพันธุ์ Kangyn 

(20) ลักษณะหยักเมล็ดของผลองุ่นนั้น  พบว่าองุ่นทุกพันธุ์มีเมล็ดเรียบ 

(21) สีผิวของผลองุ่นพบว่า 

- Yellow Group  คือพันธุ์  Kangyn 

- Black  Group  คือพันธุ์ Haghtanak ,Areny , Rkatsitele และ Kakhet 

- Yellow-Green Group คือพันธุ์  Rkatsitele ,Van, Muskad และ, Khndoghni 

- Greyed-Purple Group คือพันธุ์ Cardinal 

(22) สีเนื้อของผลองุ่นพบว่า 

- Yellow Group  คือพันธุ์  Kangyn, Areny, Cardinal, Muskad และ Khndoghni 

- Yellow-Green Group คือพันธุ์  Rkatsitele,Van และ Banants 

- Greyed-Purple Group คือพันธุ์   Haghtanak และRed-Purple Group คือพันธุ์ Kakhet 

(23) สีน้ าของผลองุ่นพบว่า  

- Yellow Group  คือพันธุ์  Kangyn , Muskad, Khndoghni  และ Kakhet     

- Red-Purple Group คือพันธุ์ Haghtanak, Areny ,Cardinal และVan   



- Orang Group  คือพันธุ์  Rkatsitele      

- Red Group  คือพันธุ์  Banants 

 4.2. การเจริญเติบโตของต้นองุ่น   

  4.2.1 การพัฒนาของตา  

(1) Fertility Number (FN) หรือ เลขปฏิสนธิ  โดยนับจ านวนปริมาณตาที่แตกต่อปริมาณกิ่ งที่แตกจาก

ตาที่เหลือไว้จากการแต่งกิ่งในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่ตาเริ่มแตกในช่วงแรก โดย Fertility Number จะ

ค านวณได้จาก Fertility Number = จ านวนผลที่ติดมาจากทั่วทั้งต้น / จ านวนกิ่งที่แตกมาจากตา จากการเก็บ

ข้อมูลว่าพันธุ์ต่าง ๆ มีค่า Fertility Number ดังนี้ 

ตารางที่  2 แสดงจ านวนผลที่ติดมาจากทั่วทั้งต้น / จ านวนกิ่งท่ีแตกมาจากตา ( Fertility Number)  

พันธุ์ Fertility Number พันธุ์ Fertility Number 

Kangyn 0.14 Hayrenik 0.20 

Hayastan 0.15 Tayfi Varolaguyn 0.00 

Haghtanak 0.16 Vardaguyn Yerevani 0.13 

Rkatsitele 0.46 Cardinal 0.16 

Van 0.06 Kakhet 0.61 

Banant  0.34   

 

จึงสรุปได้ว่าสามารถจัดกลุ่มพันธุ์ได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

พันธุ์เบา (early)  :   Rkatsitele , Kakhet , Banant 

พั น ธุ์ ก ล าง (medium) : Kangyn , Hayastan , Haghtanak , Hayrenik , Vardaguyn Yerevani , 
Cardinal  

พันธุ์หนัก (retard) : Areny , Van , Typhoon , Tayfi Varolaguyn , Muskad , Khongdi 

    4.3 สรีรวิทยาขององุ่น (Grape Physiology) : น้ าหนักก่ิงที่ตัดแต่ง (Rognage Weight 



ตารางที่ 3 แสดงน้ าหนักก่ิงที่ตัดแต่ง (Rognage weight control 2558)  

พันธุ์องุ่น จ านวนต้นที่ตัดแต่ง ค่าเฉลี่ย 

  Kangyn 29 41.38 

  Hayastaan 40 62.5 

  Haghtanak 75 129.33 

 Areny 74 10.81 

  Rkatsitele 123 174.8 

 Van 18 1022.22 

  Typhoon 31 248.39 

  Kakhet 43 272.09 

  Banant 52 682.99 

 
 

4.4 ความต้องการน้ าขององุ่น (Water Supply) โดยศึกษาผลของความเครียดน้ าต่อคุณภาพขององุ่นและ

ไวน์  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บข้อมูลทางสรีรวิทยา ได้แก่ Chlorophyll meter, Pression Chamber โดย

บันทึกศึกษาความเครียดน้ าในองุ่น แบ่งเป็น 

(1)  การบันทึกคุณสมบัติทางกายภาพ โดยการสังเกต APEX  

การสังเกต APEX โดยประเมินจากปลายยอดขององุ่นว่าอยู่ในระยะการเจริญเติบโตเป็น 3 ประเภทได้แก่ 

การเจริญเติบโตดี (P) ยอดหลุดหรือแห้ง (C) เจริญเติบโตช้า (D) ทั้งนี้การเจริญเติบโตที่ปลายยอดจะแสดงให้ทราบ

ว่าภาวะของการเจริญเติบโตอยู่ในระยะการชะลอ หรือการหยุดเจริญเติบโตถือเป็นผลของการตอบรั บจากภาวะ

ขาดน้ า โดยใช้การสังเกตอย่างน้อย 30 – 50 ต้น ทั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการสังเกต 5 นาที โดยการสังเกต APEX 

 



เติบโตดี (stage P)    ยอดหลุดหรือแห้ง (stage C) ยอดเติบโตช้า (stage R)  

โดยน าข้อมูลจ านวนปลายยอดท่ีนับได้จากจ านวน 30-50 ยอด น าไปค านวณตามสูตร 

ดัชนีการเติบโต (IAC) =100/3 x (1-%P + %R +2%C) 

จ าเป็นต้องวัดอย่างน้อย 4 – 5 ครั้งก่อนจะสรุปการเจริญเติบโต 

• ครั้งที่ 1 -  10 วันหลังจากติดดอก 

• ครั้งต่อมาทุก 10 วันโดยประมาณจนครบ 4 – 5 ครั้ง 

 (2) Water Stress Estimation โดยด าเนินการวัดปากใบองุ่นเพ่ือวัดค่าความต่างศักย์ของน้ า(Water 

potential)  แบ่งแปลงทดลองเป็น สองกลุ่มได้แก่ Full water (ให้น้ า) และ Stress (ไม่ให้น้ า) ในสองช่วงการ

เจริญเติบโตในช่วง Floraison-veraison และ nouaison-harvest บันทึกข้อมูลความเครียดน้ า คุณภาพขององุ่น

ปริมาณสารส าคัญและคุณภาพไวน์  

 โดยวางแผนการให้น้ าแบ่งออกเป็น 4 ช่วง  

 (1) ก่อนออกดอก (before floraison) ไม่ให้น้ าหรือให้น้อยมาก 

 (2) ระหว่างออกดอกถึงติดผล (floraisson – varaison) 

 (3) ระหว่างติดผลถึงผลเปลี่ยนสี (varaison – nouaison) 

(4) ผลเปลี่ยนสีถึงเก็บเกี่ยว งดให้น้ าและเฝ้าระวังโรคและความเสียหาย 

โดยมีการจัดการวางแผนในการป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง และราแป้ง ส่วนในการจัดการแปลง (Green working) 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของต้น จะต้องมีการด าเนินการ 

1) การแต่งโคนต้น  (Empaprage) อย่างสม่ าเสมอ 

(2) การทดลองท าปลิดดอก (Eclaircissage) ในพันธุ์  Rkatsitele และ Banant เพ่ือควบคุมปริมาณ
ผลผลิต 

(3) การท าปลิดใบ (Effeuillage) ในทุกพันธุ์เพ่ือป้องกันโรคในช่วงผลเริ่มเปลี่ยนสีถึงเก็บเกี่ยว 

(4) การปลิดยอดในพันธุ์ที่ ไม่ออกดอก และมีการปรับเปลี่ยนการจัดทรงพุ่มใหม่ ในพันธุ์  VAN, 
TYPHOON, TAIFI PINK (VARDAGUYN), HAYRENIK,  VAROLAGUYN YEREVANI, CARDINAL, MUSKAD 



(5) การทดลองความเครียดของการขาดน้ าในองุ่นผลออกมาได้ถึงระดับเครียด-เครียดมาก (8-12 กิโลปาสคาล) ถือ
เป็นระดับที่น่าพอใจในการผลิตองุ่นเพ่ือการผลิตไวน์ แต่ระดับความชื้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จึงจ าเป็นต้อง
ป้องกันและการค านวณหาโปรแกรมท่ีเหมาะสมในการจัดการให้น้ าทีเหมาะสมต่อไป   

4.4 โรค 

ในส่วนของการประเมินความรุนแรงของโรค พบว่า โรคราน้ าค้าง Plasmopara viticola  ลักษณะอาการ 
หลังใบสีซีดเป็นจุดๆ ท้องใบมีเส้นใยเชื้อราขึ้นฟูจะพบระบาดมากในช่วงฤดูหนาวทุกพ้ืนที่ แต่พบมากที่ศูนย์วิจัย
เกษตรเกษตรเชียงใหม่ และพบมากอีกครั้งช่วงฤดูฝน มักเข้าท าลายองุ่นในระยะ I (ช่อดอกบาน) ระยะ K (เริ่มติด
ผล)  โรคราแป้ง Oidium tuckeri  ลักษณะอาการ ผงสีขาวด้านหลังใบพบมากในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนในทุกพ้ืนที่ 
พบที่ศูนย์วิจัยเกษตรเกษตรเชียงใหม่ แต่ไม่พบโรคราสนิมและโรคแอนแทรกโนส 

ตารางที่  4  แสดงช่วงการเกิดโรคต่างๆ ขององุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศ แปลงปลูกศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

โรค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. โรคราน้ าค้าง 

            2. โรคสแคป 

            3. โรคราแป้ง 

             

การควบคุมโรคใช้สารป้องกันก าจัดโรค และแมลง ดังนี้ Mancozeb , Iburophen (INVENTO) ,Copper 

hydroxide  สลับกัน /ร่วมกับสารป้องกันและก าจัดแมลง(คาร์บาริล คาร์โบซัลแฟน) และปุ๋ยทางใบ รวมทั้งการใช้ 

สารซัลเฟอร์ เพ่ือก าจัดโรคราแป้ง แต่พบอาการเป็นพิษต่อต้นองุ่น (ใบ ช่อผล มีลักษณะแห้งกรอบ) เนื่องจากการ

ใช้ซัลเฟอร์มีข้อควรระวังในการใช้งานในเวลาที่มีอากาศร้อน 

5. ผลผลิต 

ข้อมูลผลผลิตที่เก็บเก่ียวในแต่ละพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลดังนี้ 

ด้านปริมาณ : น้ าหนักต่อช่อผล จ านวนผลต่อช่อ สีผล สีของน้ าคั้น  

ด้านคุณภาพ : ปริมาณน้ าตาลโดยใช้เครื่อง refractometer   

ปริมาณกรดในน้ าผลไม้ โดยการไตเตรท ใส่น้ ากลั่น 10 มิลลิลิตร และน้ าองุ่นที่คั้น 5 มิลลิลิตร ลงในขวด

รูปชมพู่ หยดฟินอฟทาลีน 2-3 หยด หยดโซเดียมไฮดรอกไซด์และเขย่าขวดตลอดเวลา จนกระทั่งสารละลาย



เปลี่ยนเป็นสีชมพูคงที่ จดปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ น าไปค านวณปริมาณของกรดทั้งหมดที่มีในน้ าองุ่น

คั้น จากสูตร ดังนี้ 

ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก (%) = ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ x 0.14 

ตารางที่ 5 แสดงผลผลิตและลักษณะทางคุณภาพองุ่นที่เก็บเกี่ยวเดือนเมษายน 2553 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม่ (เก็บเกี่ยว 7 เมย. 20 เมย. และ 6 พค. 2553) 

พันธุ์ น้ าหนัก

ผลผลิต

รวม

(กรัม) 

น้ าหนัก

เฉลี่ย50 

ผล(กรัม) 

ปริมาณน้ า

คั้น ต่อ 10 

ผล (มม.) 

สีน้ าคั้น 

(RSHS 

color 

chart) 

ความเป็น

กรดด่าง

ของน้ าคั้น 

ปริมาณ

น้ าตาล 

(องศาบริกซ์) 

ปริมาณกรด

(Total 

Acidity) 

Kangyn 1089 100      

Hayastaan 417       

Haghtanak 370 60 30 187A  19.0 0.92 

Rkatsitele 1575 85 40 160C 3.5 16.0 0.74 

Van 130 70      

Hayrenik 945       

Cardinal 719 107 30 38B 3.2 21.7 0.33 

Kakhet  51 25 180A 3.8 19.8 0.43 

Banant 3868 66 30 47C 3.5 18.4 0.58 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลผลิตและคุณภาพองุ่นพันธุ์ต่างๆ ที่เก็บเกี่ยวในปี 2557 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

พันธุ์ 

 น้ าหนัก

รวม 

(กรัม) 

 น้ าหนัก

เฉลี่ย1

ช่อ 

(กรัม)  

 

น้ าหนัก 

10 ผล 

(กรัม)  

 ความ

หวาน 

3 วัน  

 ความ

หวาน/5 

วัน 

ต่อ 10 

ผล  

 

ความ

สูง 

ก้าน

ช่อ  

ค่าเฉลี่ย

ความ

สูง 

ช่อองุ่น  

 

ค่าเฉลี่ย

ความ

กว้าง 

ช่อองุ่น  

Kangyn 1,790.50  53.50  25.50  17.60  20.30  16.47  87.29  53.47  

Hayastan 562.00  314.00  46.50  14.10  17.70  45.96  167.00  101.14  

Haghtanak 924.50      19.30          

Areny 2,485.50  401.50  30.00  19.30  20.00  36.81  237.00  107.44  

Rkatsitele 1,429.50  79.00  31.50      18.60  62.51  106.22  60.10  

Van 1,879.00  142.00  29.50    19.20  43.11  130.24  75.52  

Typhoon 522.50  97.00  23.50  21.60    19.90  57.84  87.85  74.99  

Hayrenik 

 

1,332.50  99.00  53.00  10.90  14.60  22.08  150.44  89.87  

Vardaguyn Yerevani 2,019.50  358.50  54.00  18.20  17.90  61.63  195.27  140.09  

Cardinal 

 

221.00  101.00  36.50  15.30  13.90  29.62  91.43  58.92  

Muskad 13,429.00  142.50  26.00  17.60  17.20  63.63  116.99  91.07  

Khndoghni   413.50  29.50    17.00  28.11  147.79  117.45  

Kakhet 869.00  186.00  22.00  25.20  20.40  14.64  150.06  109.74  

Viognier 315.00  53.50  26.50  17.7,19.9  18.90  33.52  80.67  55.23  

 

 

 



 

 

ตารางที่ 7  แสดงผลผลิตและคุณภาพองุ่นพันธุ์ต่างๆเก็บเก่ียวในปี 2558 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

ชื่อพันธุ์ น้ าหนัก

ผลผลิต

ทั้งหมด/

กรัม 

น้ าหนัก 

1 ช่อ/

กรัม 

ค่าเฉลี่ย

น้ าหนัก 

10 ผล/

กรัม 

ผล/ช่อ ค่าเฉลี่ย

น้ าหนัก

ก้าน/ช่อ 

ค่าเฉลี่ย

ความสูง

ของก้าน

ช่อ/mm 

ค่าเฉลี่ย

ความสูง

ของช่อ

องุ่น/

mm 

ค่าเฉลี่ย

ความ

กว้าง

ของช่อ/

mm 

HAGHTANAK 258.50 58 20.67 35 2.33 75.79 90.03 51.65 

RKATSITELE 1589 97.60 30.20 42 3.80 55.91 105.54 50.31 

VAN 369.50 276 84 37 4 47.97 139.27 85.46 

TYPHOON 259.60 182 70 33 3 54.76 151.59 63.45 

HAYRENIK 166 80 38.50 31 2.50 49.52 111.45 60.27 

VARDAGUYN 

YEREVANI 

3343.50 232.9 62.6 47.2 5.4 37.96 145.58 79.42 

MUSKAD 1285 112 63.67 29.67 3.67 39.54 109.04 60.22 

KAKHET 89,895.00  329.60 32.90 109.30 8.45 69.56 174.95 88.83 

BANANTS 2574.50 171.5 24.4 94.2 7.5 65.06 152.39 49.21 

 

น าผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้มาวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ ปริมาณน้ าตาล ปริมาณกรด แล้ววิเคราะห์

ความเป็นไปได้ในการหมักแอลกอฮอล์ (Alcohol Potential) โดยได้ลักษณะทางคุณภาพขององุ่นที่มาหมัก

แอลกอฮอล์ ดังนี้ 

พันธุ์ Rkatsiteli ซึ่งผลเมื่อสุกมีสีเหลืองทองสะท้อนเขียว ขนาดผล 7 – 15 มิลลิเมตร ความหวานสูงสุด 

25 เปอร์เซนต์บริกซ์ Total acidity 8.5 – 11 กรัมต่อลิตร น้ าองุ่นมีสีเหลืองขุ่น กลิ่นน้ าผึ้งและดอกลิลลี่สีขาว เมื่อ



ผลิตไวน์กลิ่นจะมีการพัฒนาไปในลักษณะของกลิ่นวานิลลาและดอกไม้ป่า เนื่องจากผลผลิตในพ้ืนที่สูงมีสภาวะ

ความเป็นกรดสูงจึงจ าเป็นต้องท าการหมักแลคติคพบกลิ่นเนยและขนมปังในไวน์ที่บ่มไว้ 18 เดือน  

พันธุ์ Haghtanak ผลสุกมีสีแดงอมม่วงเข้มจัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 8 มิลลิเมตร ความหวาน

สูงสุดอยู่ที่ 28 เปอร์เซนต์บริกซ์ Total acidity 9.5 – 12.5 กรัมต่อลิตร น้ าองุ่นมีสีแดงเข้ม กลิ่นผลไม้แดง ดอก

กุหลาบและดอกไวโอเลต เมื่อผลิตไวน์กลิ่นจะมีการพัฒนาไปในลักษณะของกลิ่นช็อคโกแลตและผลไม้นึ่ง เมื่อหมัก

กรดแลกติกมีศักยภาพในการพัฒนากลิ่นไปในรูปแบบของไวน์คุณภาพสูงที่มีกลิ่นหมัก ขนมปัง ไวน์อายุน้อยมีสีใส

และตะกอนแทนนินต่ า เมื่อทดลองหมักแบบแชมเปญพบศักยภาพการผลิตฟองระดับดีที่ 30 – 50 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร (แชมเปญ : 45 มิลลิกรัมต่อลิตร) ถือเป็นพันธุ์ที่มีศักยภาพในการผลิตไวน์ฟองหรือ Effervescence wine  

พันธุ์ Kakhet ผลสุกมีสีแดงเข้ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 10 มิลลิเมตร พวงค่อนข้างแน่นเป็นรูปทรง

หัวใจหรือสามเหลี่ยมคว่ า ความหวานสูงสุดอยู่ที่ 21 เปอร์เซนต์บริกซ์ Total acidity 8.7 – 11.3 กรัมต่อลิตร น้ า

องุ่นมีสีแดงชมพู กลิ่นสตรอเบอร์รี่ ดอกไวโอเลต เมื่อผลิตไวน์กลิ่นจะมีการพัฒนาไปในลักษณะของกลิ่นวานิลลา

และดอกไม้ป่า  

พันธุ์ Banant ผลสุกมีสีชมพูอมน้ าตาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 – 15 มิลลิเมตร ความหวานสูงสุดอยู่ที่ 

14 – 19  เปอร์เซ็นต์บริกซ์ Total acidity 7.2 – 10 กรัมต่อลิตร น้ าองุ่นมีสีชมพูขุ่น กลิ่นส้มและดอกกุหลาบ เมื่อ

ผลิตไวน์กลิ่นจะมีการพัฒนาไปในลักษณะของกลิ่นวานิลลาและดอกไม้ป่า แต่ไม่มีความคงตัวของกลิ่นเหมือนพันธุ์

อ่ืน ในผลผลิตฤดูฝน(เดือนพฤษภาคม) กลิ่นขององุ่นจะมีรสเปรี้ยวฝาดซึ่งเหมาะในการผลิตไวน์ฤดูฝนมากกว่าผลิต

ฤดูหนาว  (เดือนมีนาคม) 

10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :    

ผลการทดสอบการปรับตัวพันธุ์องุ่นจากอาร์เมเนีย ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ และศูนย์วิจัยพืชสวน

ศรีสะเกษ (ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ละติจูดต่ ากว่า 20 องศาเหนือ ช่วงปี 2554 – 2558 เป็นเวลา 5 ปี  จ านวน 

15 พันธุ์ (ท่ีระดับความสูงตั้งแต่ 300 – 1,200 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ระดับความลาดชัน 0 – 30 เปอร์เซนต์ ) 



พบว่ามีพันธุ์ที่มีศักยภาพมีการปรับตัวได้ดีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่ทดสอบ ได้แก่ พันธุ์ Rkatsiteli , Haghtanak 

, Kakhet และ Banant โดยจะต้องมีการจัดการเขตกรรมที่เหมาะสม 

ผลการศึกษาทางสรีระวิทยาการออกดอก ความยาวกิ่ง น้ าหนักกิ่งตอน ปริมาณแสง และผลความเครียด

ของน้ าในช่วง 5 ปีที่ท าการศึกษา (ปี  2554, -0.5kPA ;  ปี 2555, -1.3kPA ; ปี 2556, -0.6kPA ; ปี2557, -

0.6kPA และ ปี 2558, -0.95 kPA) สามารถแบ่งกลุ่มพันธุ์จาก 15 พันธุ์ที่ได้รับ ออกเป็น 3 กลุ่มตามเวลารอบการ

ผลิตขององุ่น vigor และปริมาณผลผลิต ดังนี้ พันธุ์เบา ได้แก่ Rkatsiteli , Kakhet และ Banant พันธุ์ปานกลาง 

ได้แก่ Kangyn , Hayastan , Haghtanak , Varadaguyn Yerevani และ Cardinal พันธุ์หนัก ได้แก่ Areny , 

Van , Typhoon , Tayfi Varadaguyn , Khndoghni และ Muskad 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ได้พันธุ์องุ่นที่เหมาะสมในการปลูกกับสภาพแวดล้อมของไทย เพ่ือ

เป็นพันธุ์แนะน าอย่างน้อย 4 พันธุ์ ส าหรับในการสร้างทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไป 

12. ค าขอบคุณ  : ขอขอบคุณ นายทาเคชิ อิโนอุเอะ INOUE Calcium Corporation Co. นายชิมุระ  โทมิโอะ 

Director Shimura Grape Research Institute นางหทัยรัตน์ อุไรรงค์ ส านักผู้เชี่ยวชาญ และนายชาวไร่ กาญจ

โนมัย บริษัท สยามไวน์เนอร์รี่ ในการให้ค าแนะน าในการปลูกและดูแลรักษาองุ่นจากประเทศญี่ปุ่น 
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