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บทคัดย่อ 

การรวบรวมต้นพันธุ์องุ่นที่ใช้ส าหรับเป็นต้นตอมาปลูกในสภาพแปลงที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ปี 
2553 – 2558 ท าการประเมินการเจริญเติบโตทางล าต้น การทนทานต่อสภาพแวดล้อมและโรคแมลงศัตรูองุ่น 
พบว่าองุ่นต้นตอแต่ละพันธุ์มีการตอบสนองไม่เหมือนกัน โดยองุ่นพันธุ์ 5BB  Brazil IAC 572 และ  Harmony มี
การเจริญเติบโตทางล าต้นดีที่สุดและมีค่าดัชนีพื้นที่ใบมากกว่า90 เปอร์เซ็นต์ องุ่นพันธุ์  1613C  Brazil IAC 572 
และ Harmony สามารถออกดอกติดผลและพัฒนาจนสุกแก่และมีความทนทานต่อการเข้าท าลายของโรคแอน
แทรคโนส (Sphaceloma sp.) ราน้ าค้าง (Plasmopara viticola) และ ราสนิม (Physopella ampelopsidis) 
มากที่สุด ในขณะที่พันธุ์ Teleki 5C  Ruggeri  Ramsey และ 1103 Paulsen มีการเจริญเติบโตทางล าต้น การ
ทนทานต่อสภาพแวดล้อมและการเข้าท าลายของโรคศัตรูองุ่นได้น้อยกว่าทุกพันธุ์ 
 
ค าส าคัญ : ศัตรูองุ่น การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

 
ค าน า 

องุ่น (Vitis vinifera) เป็นผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศ เป็นพืชที่จะท ารายได้สูงให้แก่

ชาวสวน องุ่นเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์หลายประการ แต่ต้องเลือกน ามาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับชนิดและพันธุ์

ขององุ่น เพราะนอกจากใช้รับประทานสดแล้ว ยังสามารถน าไปแปรรูปท าเป็นอุตสาหกรรมอ่ืนๆ การใช้ประโยชน์

ของผลองุ่นในประเทศไทยขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่หลากหลาย ได้แก่ พันธุ์เพ่ือใช้ผลรับประทานสด พันธุ์เพ่ือใช้ผลท าองุ่น



แห้ง พันธุ์เพ่ือใช้ผลท าเหล้าองุ่น พันธุ์เพ่ือใช้ผลบรรจุกระป๋อง และพันธุ์เพ่ือใช้ผลท าน้ าองุ่น ถึงแม้ว่าองุ่นสามารถ

เจริญเติบโตได้ทุกสภาพอากาศและทุกสภาพดิน แต่กับสภาพอากาศของประเทศไทยพบว่าการปลูกองุ่นที่ให้ผล

ผลิตดีที่สุดเป็นการปลูกในดินร่วนปนทรายที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ระบายน้ าได้ดีรวมทั้งดินมีความโปร่งชุ่มชื้นซึ่ง

รากจะไชชอนหาอาหารได้ดี และต้นองุ่นชอบดินที่เป็นกรดอ่อน มีค่า pH ระหว่าง 5.5 - 5.6 องุ่นเจริญเติบโตได้ดี

ในพ้ืนที่ที่อุณหภูมิค่อนข้างสูง  แสงแดดจัด  ความชื้นสัมพัทธ์อากาศต่ า และควรมีระบบการให้น้ าเข้ามาช่วย 

เนื่องจากจ าเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณน้ าตามระยะการตัดแต่งกิ่งเพ่ือควบคุมการออกดอก ติดผล และการ

ควบคุมคุณภาพของผลผลิต (บุษบง, 2543) 

การปลูกองุ่นพันธุ์การค้าทั้งพันธุ์รับประทานผลสด ท าน้ าผลไม้ และแปรรูปเป็นไวน์ จ า เป็นต้องใช้พันธุ์

องุ่นต้นตอที่มีความเฉพาะต่อพันธุ์นั้นๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีตรงตามลักษณะประจ าพันธุ์ โดยนิยม

การเสียบยอดหรือติดตาพันธุ์ดีบนกิ่งตอนของพันธุ์ต้นตอ พันธุ์องุ่นส าหรับใช้เป็นต้นตอที่เกษตรกรในประเทศไทย

นิยมใช้ได้แก่ 1103 Paulsen, 5BB, Couderc และ Othello 1613C แต่พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมใช้และหาพันธุ์ได้

ง่าย คือ พันธุ์ Othello 1613C เป็นลูกผสมของพันธุ์ Solonis x Othello 1613 ซึ่งเกษตรกรนิยมเรียกพันธุ์ป่า

หรือต้นตอป่า และถูกน ามาใช้เป็นพันธุ์ต้นตอในการปลูกองุ่นทั้งรับประทานผลสดและท าไวน์ในประเทศไทยมา

นานกว่า 50 ปี มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมของประเทศไทย และสามารถเสียบยอดเข้ากับองุ่นพันธุ์ดีได้

หลายพันธุ์ ในขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกองุ่นฟาร์มขนาดใหญ่มักจะมีพันธุ์องุ่นต้นตอที่มีประสิทธิภาพดีเหมาะสมกับ

องุ่นพันธุ์ดีแต่ละพันธุ์ ซึ่งได้พันธุ์มาจากการพัฒนาหรือน าเข้าจากต่างประเทศและใช้จ ากัดอยู่เฉพาะภายในกลุ่ม

เท่านั้น ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์องุ่นและน าเข้ามาปลูกในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ยังไม่มีการพัฒนา

สายพันธุ์องุ่นที่ใช้ส าหรับเป็นต้นตอใหม่ๆ ที่มีความเหมาะสมกับองุ่นพันธุ์ดีที่น าเข้ามาปลูกในประเทศไทย อีกทั้ง

ปัจจุบันมีเกษตรกรรายใหม่หลายรายขยายพื้นที่ปลูกองุ่นออกไปจากพ้ืนที่เดิมที่เคยปลูกองุ่นมาเป็นเวลานาน ได้แก่

พ้ืนที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี อ.สามพราน จ.นครปฐม หรือ  อ.ปากช่อง จ.

นครราชสีมา เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาพันธุ์องุ่นต้นตอที่เหมาะสมกับพันธุ์การค้าพันธุ์ใหม่และสภาพพ้ืนที่

ปลูกท่ีแตกต่างกันออกไปเพ่ิมขึ้น เพ่ือช่วยในด้านการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพผลผลิตขององุ่น และความง่ายในการ

จัดการปฏิบัติดูแลด้านการทนทานต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและโรคแมลงศัตรูองุ่น การเลือก

พันธุ์องุ่นเพ่ือใช้เป็นต้นตอส าหรับเปลี่ยนยอดด้วยองุ่นพันธุ์ดีจะมีความสัมพันธ์ต่อการเจริญเติบโต การบังคับออก

ดอก ปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตขององุ่นพันธุ์ดีเป็นอย่างมาก โดยต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ

พันธุ์ดีและสภาพพ้ืนที่ปลูก เช่น การใช้พันธุ์ต้นตอที่ทนทานต่อดินปลูกที่มีสภาพความเป็นกรด-ด่างที่ไม่เหมาะสม 

ทนทานต่อน้ าท่วมขังหรือแห้งแล้ง ทนทานต่อการขาดหรือเกินของธาตุอาหารบางอย่างในดิน การขยายขนาดล า

ต้นของต้นตอและพันธุ์ดีไม่พร้อมกัน (over growth) และความเข้ากันได้ของรอยประสานระหว่างพันธุ์ดีและพันธุ์

ต้นตอ การทนทานต่อสภาพแวดล้อมและระดับความรุนแรงของการเข้าท าลายของโรคและแมลงศัตรูองุ่นที่ส าคัญ 



ได้แก่ แอนแทรคโนส (Sphaceloma sp.) ราสนิม (Physopella ampelopsidis) ราน้ าค้าง (Plasmopara 

viticola) ราแป้ง (Oidium tuckeri) และเพลี้ยไฟ (Scirtothrips dosalis) แมลงศัตรูองุ่นที่มีรายงานในประเทศ

ไทยที่พบ มีแมลงศัตรูมากมายหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะพบได้ในบางท้องที่แตกต่างกันไป และถ้าสภาพดินฟ้า

อากาศเหมาะสมจะเกิดการระบาด ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อการผลิตองุ่นอย่างรุนแรง 

เกษตรกรมีความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาต้นตอองุ่นสายพันธุ์ใหม่ว่าควรมีลักษณะทนโรค แมลง เป็นอันดับ

หนึ่ง ร้อยละ 75.5 รองลงมาควรให้ผลผลิตสูง เจริญเติบโตดี และมีระบบรากแข็งแรง ร้อยละ 66.5 39.5 และ 

16.0 ตามล าดับ (พนามาศ, 2546) อีกทั้งการสร้างแปลงรวบรวมพันธุ์เพ่ืออนุรักษ์ต้นพันธุ์องุ่นที่ใช้ส าหรับเป็นต้น

ตอจ าเป็นต้องมีการปฏิบัติดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบ ารุงรักษาต้น การตัดแต่งกิ่ง การป้องกันก าจัดโรคและแมลง 

ซึ่งจ าเป็นต้องมีวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการลดต้นทุนและแรงงาน 

วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์    

1. วัสดุบ ารุงดิน ได้แก่ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ 
2. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
3. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว ปูนขาว แกลบเผา 
4. อุปกรณ์การให้น้ าระบบน้ าหยด 
5. อุปกรณ์การเก็บบันทึกข้อมูล ตลับเทปวัดระยะ กล้องบันทึกภาพ เครื่องวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ 

(SPAD 502) 
 

- วิธีการ  

รวบรวมพันธุ์องุ่นส าหรับใช้เป็นต้นตอจากสถานที่ต่างๆ และน ามาปลูกในสภาพแปลง ณ ศูนย์วิจัยพื

สวนศรีสะเกษ การขยายพันธุ์โดยการปักช าหรือตอนกิ่งจากต้นแม่พันธุ์ละ 5 ต้น ยกร่องปลูกเป็นแถว กว้าง 0.5 

เมตร ระยะระหว่างแถว 2 เมตร ระหว่างต้น 1 เมตร ขุดหลุมกว้างและยาว 0.5 เมตร ลึก 0.3 เมตร รองก้นหลุม

ด้วยปุ๋ยคอก จ านวน 5 กิโลกรัมต่อหลุม และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 จ านวน 100 กรัมต่อหลุม ปลูกต้นกล้าองุ่นที่มี

รากพร้อมในการเจริญเติบโต คอยตัดแต่งกิ่งแขนงออกให้มีการเจริญเติบโตเพียงล าต้นหลัก เมื่อล าต้นองุ่นสูง 0.8-

1.0 เมตร ให้ตัดล าต้นองุ่นที่ระดับความสูง 0.6 เมตร เลี้ยงให้มีการพัฒนาของตาข้างจ านวน 2 ตา ในทิศตรงข้าม 

และมัดกิ่งออกในแนวนอนเป็นแขนสองข้างตามแนวลวด เมื่อปลายยอดแต่ละข้างยาว 0.8-1.0 เมตร ให้ตัดกิ่งที่

ความยาว 0.5 เมตร จากล าต้นหลักจะได้เป็นการจัดรูปแบบกิ่งองุ่นแบบแนวรั้ว 2 แขน (Double Guyot) จาก

แขนแนวนอนสูงขึ้นไป 1.0 เมตร พาดขวางด้วยลวดเหล็กขนาด 2 มิลลิเมตร จ านวน 4 เส้น ส าหรับใช้เป็นแนวใน

การกระจายกิ่งที่แตกแขนงให้รับแสงแดดได้อย่างทั่วถึง และสะดวกในการขยายพันธุ์เพ่ือน าไปใช้งานหรือการ



ทดลองในล าดับต่อไป คอยตัดแต่งกิ่งและใบให้โปร่งเพ่ือลดการเป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลง ตัดกิ่งแขนงบน

กิ่งแนวนอนแบบชิดข้อเพ่ือสร้างกิ่งใหม่พร้อมกับใส่ปุ๋ยคอกปริมาณ 3-5 กิโลกรัม และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 

ปริมาณ 100-200 กรัมต่อต้น ทุก 3 เดือน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีนาคม และกรกฎาคม ของทุกปี ปฏิบัติดูแล

ใส่ปุ๋ยและให้น้ าตามความเหมาะสมให้ต้นองุ่นมีความสมบูรณ์ และใช้สารก าจัดศัตรูพืชตามความจ าเป็น 

การปฏิบัติดูแลองุ่นพันธุ์ส าหรับใช้เป็นต้นตอ  
 1.  ให้น้ าตามสภาพอากาศโดยระบบน้ าหยด อัตรา 4 ลิตร/ชั่วโมง เป็นเวลา 0.5 ชั่วโมงต่อครั้ง 
 2.  การใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จ านวน 100 กรัมต่อต้น แบ่งใส่ทางดิน จ านวน 2 หลุมต่อต้นบริเวณใต้
หัวน้ าหยด ทุก 1 เดือน 
 3.  การใช้ปุ๋ยคอกใส่รอบโคนต้น ปุ๋ยคอก ต้นละ 2 - 3 กิโลกรัม ทุก 4 เดือน ช่วงก่อนตัดแต่งก่ิง 

4.  ก าจัดวัชพืชด้วยมือและเครื่องตัดหญ้าและใช้สารก าจัดศัตรูพืชตามความจ าเป็น 
5.  คลุมแปลงปลูกด้วยฟาง โดยเว้นให้เป็นพื้นที่ว่างรอบล าต้นรัศมี 20 เซนติเมตร เพ่ือให้ดินแห้งป้องกัน

การสะสมโรคและการเข้าท าลายของปลวกและด้วงเจาะท าลายล าต้น 
- เวลาและสถานที่ 

เริ่มด าเนินการ ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2558 ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ   
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

คัดเลือกพ้ืนที่ปลูกรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์องุ่นเพ่ือใช้ส าหรับเป็นต้นตอ ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืช

สวนศรีสะเกษ โดยเป็นพ้ืนที่โล่งได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอตลอดทั้งวัน อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 127.32 เมตร 

ชุดดินที่ 35 ชุดดินโคราช ดินบนเป็นดินร่วนปนทรายละเอียดและดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินค่อนข้าง

เป็นกรด โดยเฉพาะที่ระดับความลึกมากกว่า 44 เซนติเมตร จะมีค่า pH น้อยกว่า 4 ระดับน้ าใต้ดินที่ความลึก 6 

เมตร มีค่า pH อยู่ในช่วง 5.35 – 6.03 จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินตามความแตกต่างของชั้นดินได้ 

3 ระดับ พบว่าปริมาณธาตุอาหารในดินค่อนข้างน้อย และมีค่าอินทรีย์วัตถุ (Organic Matter) น้อยกว่า 1 

เปอร์เซ็นต์ที่ระดับความลึกมากกว่า 23 เซนติเมตร (ตารางผนวกที่ 1-2) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุง

ดินด้วยอินทรีย์วัตถุ และปรับค่า pH ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพ่ือให้สามารถปลดปล่อยธาตุ

อาหารที่อยู่ในเนื้อดินให้พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

สภาพภูมิอากาศของสถานที่ทดลองย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2544 -2553) และระหว่างการทดลอง 5 ปี 

(พ.ศ. 2554-2558) ไม่พบความแตกต่างของอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดและต่ าสุดในแต่ละเดือนมากนัก แต่มีแนวโน้มว่า

ปริมาณน้ าฝนช่วงเดือนมิถุนายนจะลดปริมาณลงต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่ช่วงเวลาการตกของฝนยาวนานขึ้นจนถึง

เดือนตุลาคม (ตารางผนวกท่ี 3) 

 



1. การรวบรวมพันธุ์องุ่นส าหรับใช้เป็นต้นตอ ประเมินการเจริญเติบโต ความรุนแรงของโรคและแมลงศัตรูองุ่น 
และการทนทานต่อสภาพแวดล้อม 

 
ท าการส ารวจและรวบรวมต้นพันธุ์องุ่นส าหรับใช้เป็นต้นตอจากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย

หน่วยงานราชการ และแปลงของเกษตรกร จ านวน 12 พันธุ์ ได้แก่พันธุ์ 1102 Paulsen (1102P)  1103 
Paulsen (1103P)  140 Ruggeri (140Ru)  1613C  5BB  Brazil IAC 572  Couderc  Harmony  Ramsey  
SO4  Southern Home และ Teleki 5C น ามาปลูกรวบรวมพันธุ์โดยการตอนกิ่งไว้ในแปลงอนุรักษ์พันธุกรรม
องุ่น ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จ านวนพันธุ์ละ 5 ต้น ปลูกเป็นแถวระยะระหว่างแถว 2 เมตร ระหว่างต้น 1 เมตร 
จัดค้างเป็นรั้วแบบมี 2 แขน (double guyot) ตัดแต่งกิ่งให้โปร่งปีละ 3 ครั้ง พบลักษณะการเจริญเติบโต ความ
รุนแรงของโรคและแมลงศัตรูองุ่น และการทนทานต่อสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ (ภาพผนวกที่ 1-
11) 

พันธุ์ 1102 Paulsen ใบรูปกลม (Circular) ขอบใบมี 3 แฉก ตื้น ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณเส้นใบ 
แผ่นใบเรียบ ฟันบริเวณขอบใบเป็นแบบนูนขึ้นทั้งสองข้าง (Both sides convex) ช่องว่างบริเวณฐานใบแบบเปิด
กว้าง ไม่มีติ่งแหลมบริเวณฐานใบ ก้านใบยาวกว่าเส้นกลางใบ ก้านใบปรากฏแอนโทไซยานิน การเจริญเติบโตทาง
ล าต้นสามารถทนต่อการขาดน้ าได้ดี ไม่ทนน้ าท่วมขัง มีระบบรากลึกมากกว่า 30 เซนติเมตร 

พันธุ์ 1103 Paulsen ใบรูปลิ่ม (Wedge-shaped) ขอบใบมี 3 แฉก ลึก ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณ
เส้นใบ แผ่นใบเรียบ ฟันบริเวณขอบใบเป็นแบบเส้นตรงทั้งสองด้าน (Both sides straight) ช่องว่างบริเวณฐานใบ
แบบเปิดกว้าง ไม่มีติ่งแหลมบริเวณฐานใบ ก้านใบยาวกว่าเส้นกลางใบ ก้านใบปรากฏแอนโทไซยานิน การ
เจริญเติบโตทางล าต้นสามารถทนต่อการขาดน้ าได้ดี ไม่ทนน้ าท่วมขัง ทนต่อดินที่มีสภาพเป็นหินปูน (ด่าง) ปรับตัว
เข้ากับพื้นท่ีแห้งแล้งและดินเค็มได้ดี ระบบรากลึกมากกว่า 30 เซนติเมตร  

พันธุ์ 140 Ruggeri ใบรูปลิ่ม (Wedge-shaped) ขอบใบมี 3 แฉก ลึกปานกลาง ปรากฏแอนโทไซยานินบ
ริเวณเส้นใบ แผ่นใบเรียบ ฟันบริเวณขอบใบเป็นแบบเส้นตรงทั้งสองด้านและนูนขึ้นทั้งสองด้าน (Mixture of both 
sides straight and both sides convex) ช่องว่างบริเวณฐานใบแบบเปิดกว้าง ไม่มีติ่งแหลมบริเวณฐานใบ ก้าน
ใบสั้นกว่าเส้นกลางใบ ก้านใบปรากฏแอนโทไซยานิน การเจริญเติบโตทางล าต้นสามารถทนต่อสภาวะแห้งแล้งได้ดี 
ไม่ทนน้ าท่วมขัง ทนต่อดินที่มีสภาพเป็นหินปูน (ด่าง) สามารถปลูกในดินที่มีสภาพเกลือได้ดี เหมาะในการปลูกในที่
ที่ไม่มีการชลประทาน และดินมีธาตุโพแทสเซียมต่ า มีระบบรากค่อนข้างตื้น น้อยกว่า 20 เซนติเมตร  

พันธุ์ 1613C (SOLONIS x OTHELLO 1613) ใบรูปกลม (Circular) ขอบใบมี 3 แฉก ตื้น ไม่ปรากฏแอน
โทไซยานินบริเวณเส้นใบ แผ่นใบเรียบ ฟันบริเวณขอบใบเป็นแบบนูนขึ้นทั้งสองข้าง (Both sides convex) 
ช่องว่างบริเวณฐานใบแบบเปิดกว้าง ไม่มีติ่งแหลมบริเวณฐานใบ ก้านใบสั้นกว่าเส้นกลางใบ ก้านใบปรากฏแอนโท
ไซยานิน การเจริญเติบโตทางล าต้นดี สามารถเข้ากันได้กับองุ่นพันธุ์ดีหลายพันธุ์ ทนต่อการเข้าท าลายของแมลงกัด
กินใบ ทนต่อการท่วมขังของน้ า ไม่ทนต่อดินที่มีสภาพเป็นหินปูน (ด่าง) ใบเกิดราสนิมได้ง่าย ถึงแม้จะไม่เป็น
อันตรายกับพันธุ์แต่เป็นแหล่งสะสมของราสนิมได้ 



พันธุ์ 5BB ใบรูปลิ่ม (Wedge-shaped) ขอบใบมี 3 แฉก ตื้น ปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณเส้นใบ แผ่น
ใบเรียบ ฟันบริเวณขอบใบเป็นแบบเส้นตรงทั้งสองด้านและนูนขึ้นทั้งสองด้าน (Mixture of both sides straight 
and both sides convex) ช่องว่างบริเวณฐานใบแบบเปิดกว้าง ไม่มีติ่งแหลมบริเวณฐานใบ ก้านใบยาวกว่าเส้น
กลางใบ ก้านใบปรากฏแอนโทไซยานิน การเจริญเติบโตทางล าต้นดี ขยายพันธุ์ง่าย ทนต่อดินที่มีสภาพเป็นหินปูน 
(ด่าง) เหมาะสมใช้กับองุ่นพันธุ์ดีที่มีความสามารถในการเจริญเติบโตสูง ต้านทานต่อแมลงกลุ่ม Phylloxera 
ทนทานต่อการปลูกในสภาพดินเหนียวจัด ไม่ทนต่อการท่วมขังของน้ า อ่อนแอต่อเชื้อ Phytophthora ตอบสนอง
ต่อการขาดธาตุแมกนีเซียมได้ง่าย 

พันธุ์ Brazil IAC 572 ใบรูปลิ่ม (Wedge-shaped) ขอบใบมี 3 แฉก ลึกปานกลาง ปรากฏแอนโทไซยานิ
นบริเวณเส้นใบ แผ่นใบเรียบ ฟันบริเวณขอบใบเป็นแบบด้านหนึ่งเว้าเข้าด้านหนึ่งนูนขึ้น (One side concave, 
one side convex) ช่องว่างบริเวณฐานใบแบบเปิดกว้าง ไม่มีติ่งแหลมบริเวณฐานใบ ก้านใบยาวกว่าเส้นกลางใบ 
ก้านใบปรากฏแอนโทไซยานิน การเจริญเติบโตทางล าต้นดี ทนต่อการเข้าท าลายของแมลงกัดกินใบ ขยายพันธุ์โดย
การตอนได้ง่าย เสียบยอดเข้ากับพันธุ์ดีต่างๆ ได้ง่าย รอยประสานเรียบ เกษตรกรเริ่มน ามาใช้เป็นต้นตอแทนต้นตอ
ป่าที่ใช้มาแต่เดิม 

พันธุ์ Couderc ใบรูปกลม (Circular) ขอบใบมี 5 แฉก ลึกปานกลาง ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณ
เส้นใบ แผ่นใบเรียบ ฟันบริเวณขอบใบเป็นแบบนูนขึ้นทั้งสองข้าง (Both sides convex) ช่องว่างบริเวณฐานใบ
แบบเปิดกว้าง ไม่มีติ่งแหลมบริเวณฐานใบ ก้านใบสั้นกว่าเส้นกลางใบ ก้านใบไม่ปรากฏแอนโทไซยานิน การ
เจริญเติบโตทางล าต้นดี ระบบรากตื้น ไม่ทนต่อการท่วมขังของน้ าและแห้งแล้ง เหมาะสมในการปลูกในที่มี
อุณหภูมิต่ า ต้านทานต่อแมลงกลุ่ม Phylloxera อ่อนแอต่อการเข้าท าลายของไวรัส 

พันธุ์ Harmony ใบรูปลิ่ม (Wedge-shaped) ขอบใบมี 3 แฉก ลึกปานกลาง ปรากฏแอนโทไซยานินบริ
เวณเส้นใบ แผ่นใบเรียบ ฟันบริเวณขอบใบเป็นแบบด้านหนึ่งเว้าเข้าด้านหนึ่งนูนขึ้น (One side concave, one 
side convex) ช่องว่างบริเวณฐานใบแบบเปิดกว้างมาก ไม่มีติ่งแหลมบริเวณฐานใบ ก้านใบยาวกว่าเส้นกลางใบ 
ก้านใบปรากฏแอนโทไซยานิน การเจริญเติบโตทางล าต้นดีมาก การปกคลุมของเถาเร็ว ทนต่อการขาดน้ าได้ดี 
สามารถปลูกในดินที่มีสภาพเกลือได้ดี เหมาะกับการปลูกในดินร่วนปนทราย สามารถปลูกได้ดีทั้งบนพ้ืนที่สูงและ
พ้ืนที่ลุ่ม ระบบรากลึกถึง 50 เซนติเมตร รากมีขนาดใหญ่ มีรากฝอยจ านวนมาก 

พันธุ์ Ramsey ใบรูปกลม (Circular) ขอบใบมี 5 แฉก ลึกปานกลาง ปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณเส้นใบ 
แผ่นใบเรียบ ฟันบริเวณขอบใบเป็นแบบนูนขึ้นทั้งสองข้าง (Both sides convex) ช่องว่างบริเวณฐานใบแบบเปิด
กว้างมาก ไม่มีติ่งแหลมบริเวณฐานใบ ก้านใบยาวเท่ากับเส้นกลางใบ ก้านใบปรากฏแอนโทไซยานิน การ
เจริญเติบโตทางล าต้นดี ทนต่อดินที่มีสภาพเป็นหินปูน (ด่าง) ไม่ทนน้ าท่วมขงัเกิน 7 วัน 

พันธุ์ SO 4 ใบรูปลิ่ม (Wedge-shaped) ขอบใบมี 3 แฉก ตื้น ปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณเส้นใบ แผ่น
ใบเรียบ ฟันบริเวณขอบใบเป็นแบบด้านหนึ่งเว้าเข้าด้านหนึ่งนูนขึ้น (One side concave, one side convex) 
ช่องว่างบริเวณฐานใบแบบเปิดกว้างมาก ไม่มีติ่งแหลมบริเวณฐานใบ ก้านใบยาวกว่าเส้นกลางใบ ก้านใบปรากฏ
แอนโทไซยานิน การเจริญเติบโตทางล าต้นดี ทนต่อดินที่มีสภาพเป็นหินปูน (ด่าง) เหมาะสมในการปลูกพ้ืนที่



อุณหภูมิต่ า ระบบรากตื้นและมีรากฝอยจ านวนน้อย ทนต่อการท่วมขังน้ าได้ระดับปานกลาง ไม่ทนแห้งแล้ง ใช้ปลูก
เหมาะกับดินเหนียวปนทราย 

พันธุ์ Southern Home ใบรูปลิ่ม (Wedge-shaped) ขอบใบมี 5 แฉก ลึกมาก ปรากฏแอนโทไซยานินบ
ริเวณเส้นใบ แผ่นใบเรียบ ฟันบริเวณขอบใบเป็นแบบนูนขึ้นทั้งสองข้าง (Both sides convex) ช่องว่างบริเวณฐาน
ใบแบบเปิดกว้างมาก ไม่มีติ่งแหลมบริเวณฐานใบ ก้านใบยาวเท่ากับเส้นกลางใบ ก้านใบปรากฏแอนโทไซยานิน 
การเจริญเติบโตทางล าต้นปานกลาง การแตกกิ่งแขนงไม่ดี ขยายพันธุ์ยาก ล าต้นเล็กและแข็งท าให้เสียบยอดพันธุ์ดี
ยาก ทนต่อแมลงกัดกินใบ 

พันธุ์ Teleki 5C ใบรูปกลม (Circular) ขอบใบมี 5 แฉก ต้ืน ปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณเส้นใบ แผ่นใบ
เรียบ ฟันบริเวณขอบใบเป็นแบบนูนขึ้นทั้งสองข้าง (Both sides convex) ช่องว่างบริเวณฐานใบแบบเปิดกว้าง
มาก ไม่มีติ่งแหลมบริเวณฐานใบ ก้านใบสั้นกว่าเส้นกลางใบ ก้านใบปรากฏแอนโทไซยานิน การเจริญเติบโตทางล า
ต้นดี ทนต่อการขาดน้ าได้ดี เติบโตดีช่วงหน้าแล้งทนต่อดินที่มีสภาพเป็นหินปูน (ด่าง) เจริญเติบโตได้ดีกับดิน
เหนียวปนทรายขยายพันธุ์ง่าย ตอบสนองต่อการขาดธาตุแมกนีเซียมได้ง่าย ต้านทานต่อแมลงกลุ่ม Phylloxera  

การเจริญเติบโตทางล าต้นขององุ่นพันธุ์ต้นตอมีความแตกต่างกัน เมื่อวัดการปกคลุมของก่ิงแขนงและใบ
บนค้าง พบว่า พันธุ์องุ่นที่มีค่าดัชนีพ้ืนที่ใบ (LAI) มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ คือพันธุ์ 5BB  Brazil IAC 572  
Harmony  1102 Paulsen และ 1613C มีค่า 96.27 94.88 94.62 84.91 และ 82.64 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซ่ึง
พันธุ์ที่มีค่าดัชนีพื้นที่ใบสูงนี้จะสอดคล้องกับความสามารถในการขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งด้วยเช่นกัน ในส่วนของ
การวัดค่าการดูดกลืนแสงของไนโตรเจนในใบที่สัมพันธ์ทางตรงกับปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบด้วยเครื่องคลอโรฟิลล์
มิเตอร์ (SPAD 502) ที่อายุ 90 วันหลังจากตัดแต่งก่ิง พบว่า องุ่นพันธุ์ Southern Home มีค่าสูงสุดที่ 41.73 
SPAD unit ในขณะที่พันธุ์อ่ืนๆ มีค่าอยู่ในช่วง 25.90 – 33.60 SPAD unit ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะประจ าพันธุ์ของ
องุ่นพันธุ์ Southern Home จะมีแผ่นใบหนาและสีเขียวเข้ม มีการเจริญเติบโตทางล าต้นช้า การแตกกิ่งแขนงบน
ล าต้นไม่ดี ในขณะที่พันธุ์อ่ืนจะมีแผ่นใบที่บางกว่า จ านวนใบต่อต้นมากกว่า และมีการเจริญเติบโตทางล าต้น
มากกว่า และองุ่นพันธุ์ที่ออกดอกได้ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ 1613C  5BB  Brazil IAC 572  
Harmony  SO4  และ Southern Home แต่มีพันธุ์ที่สามารถติดผลจนสมบูรณ์ได้ คือ 1613C  5BB  Harmony  
SO4 และ Southern Home เท่านั้น 

ตารางที ่1 ดัชนีพ้ืนทีใ่บ (Leaf Area Index; LAI) และปริมาณคลอโรฟิลล์ (SPAD unit) ที่อายุ 90 วันหลังตัดแต่ง
กิ่ง ความสามารถในการออกดอกและติดผลขององุ่นพันธุ์ต้นตอ 

 พันธุ์องุ่น LAI (%) SPAD unit ออกดอก ติดผล 
 1102 Paulsen 84.91 28.30 - - 
 1103 Paulsen 67.68 33.60 - - 
 140 Ruggeri 58.85 25.90 - - 
 1613C 82.64 29.93 / / 
 5BB 96.27 27.73 / / 
 Brazil IAC 572 94.88 26.73 / - 
 Couderc 66.48 28.57 - - 



 Harmony 94.62 30.80 / / 
 Ramsey 46.15 31.37 - - 
 SO4 78.31 27.67 / / 
 Southern Home 31.45 41.73 / / 
 Teleki 5C 27.37 26.77 - - 
 

2. การประเมินระดับความรุนแรงและช่วงเวลาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูองุ่นพันธุ์ต้นตอ  

 พบเชื้อราศัตรูองุ่นส าคัญที่เข้าท าลายใบและล าต้นองุ่นพันธุ์ต้นตอ คือ แอนแทรคโนส ราน้ าค้าง และรา
สนิม โดยองุ่นพันธุ์ 1102 Paulsen  1103 Paulsen  Couderc  SO4 และ Teleki 5C มีความอ่อนแอต่อเชื้อ
แอนแทรคโนสมากที่สุดที่ระดับความเสียหาย 76 - 100 เปอร์เซ็นต์ ท าความเสียหายให้กับใบอ่อน ยอดอ่อน และ
ผลอ่อน พบการระบาดมากช่วงเดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกชุก องุ่นพันธุ์ 140 Ruggeri มีความ
อ่อนแอต่อเชื้อราน้ าค้างมากท่ีสุดที่ระดับความเสียหาย 76 - 100 เปอร์เซ็นต์ ท าความเสียหายให้กับใบแก่และดอก 
พบการระบาดมากช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม ในขณะที่องุ่นทุกพันธุ์ได้รับความเสียหายจากเชื้อราสนิม
น้อยที่สุด อยู่ในช่วง 1 – 50 เปอร์เซ็นต ์และจะเข้าท าลายเฉพาะกับส่วนของใบแก่สามารถควบคุมก าจัดได้ง่าย ไม่
เป็นอันตรายกับต้นองุ่นมากนัก พบการระบาดช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม และ ตุลาคม ถึง กันยายน องุ่น
พันธุ์ 1613C  Brazil IAC 572 และ Harmony มีระดับความรุนแรงของการเข้าท าลายของโรคแอนแทรคโนส รา
น้ าค้าง และราสนิม น้อยที่สุด คือ ที่ระดับความเสียหาย 26-50  1 - 25 และ 1 – 25 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 2 และ 3) 

การระบาดของแมลงพบการเข้าท าลายที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อต้นองุ่นของเพลี้ยไฟและไรมากท่ีสุด 
ในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เมษายน และสิงหาคม ถึง กันยายน โดยจะเข้าท าลายส่วนของใบอ่อน ดอก และผลอ่อน 
มากที่สุด ในขณะที่พบการเข้าท าลายของหนอนใยผัก หนอนหนังเหนียว และแมลงปีกแข็ง เช่น ด้วงกุหลาบ แมลง
ค่อมทอง ตลอดทั้งปี หากไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดจะท าความเสียหายให้แก่ต้นองุ่นได้มาก และหากมีการใช้
วัสดุคลุมดินหนาแน่นจนชิดโคนต้นองุ่นจะเป็นแหล่งสะสมของปลวกท่ีจะกัดกินเปลือกต้น ท าให้ต้นองุ่นได้รับความ
เสียหายได้ (ตารางที่ 3) 

ตารางที ่2 ระดับความรุนแรงของโรคจากเชื้อราส าคัญที่เข้าท าลายองุ่นพันธุ์ต้นตอแต่ละพันธุ์ 

  ระดับความรุนแรงของการเข้าท าลายของโรคที่ส าคัญ 
 พันธุ์องุ่น แอนแทรคโนส 

(Sphaceloma sp.) 
ราน้ าค้าง 

(Plasmopara viticola) 
ราสนิม 

(Physopella ampelopsidis) 
 1102 Paulsen 4 3 2 
 1103 Paulsen 4 3 1 
 140 Ruggeri 3 4 2 
 1613C 2 1 1 
 5BB 2 2 1 
 Brazil IAC 572 2 1 1 



 Couderc 4 1 1 
 Harmony 2 1 1 
 Ramsey 3 2 2 
 SO4 4 2 1 
 Southern Home 3 3 2 
 Teleki 5C 4 3 2 
ระดับความรุนแรงของการเข้าท าลายต้นองุ่นของโรคจากเชื้อรา 

4  พบการระบาดท าความเสียหายให้กับทั้งต้น 76 - 100 เปอร์เซ็นต์ 

3  พบการระบาดท าความเสียหายให้กับทั้งต้น 51 - 75 เปอร์เซ็นต ์

2  พบการระบาดท าความเสียหายให้กับทั้งต้น 26 - 50 เปอร์เซ็นต ์

1  พบการระบาดท าความเสียหายให้กับทั้งต้น 1 - 25 เปอร์เซ็นต ์

0  ไม่พบการระบาดของโรค 

 

ตารางที่ 3 ชนิดของโรคและแมลง ความรุนแรง และช่วงเวลาการระบาด ที่พบในต้นองุ่นพันธุ์ส าหรับใช้เป็นต้นตอ 

ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ 

โรค/แมลง ความรุนแรง อาการ/บริเวณที่พบการท าลาย ช่วงเวลาการระบาด 
โรคแอนแทรคโนส  มาก ใบอ่อน ยอดอ่อน ผลอ่อน มิ.ย. - ต.ค. 

ราน้ าค้าง ปานกลาง ใบโตเต็มที่ ดอก พ.ย. - ม.ค. ฝนหลงฤด ู

ราสนิม  น้อย ใต้ใบแก่ พ.ค. - ส.ค. / ต.ค. – พ.ย. 

เพลี้ยไฟ มาก ใบอ่อน ดอก ผลอ่อน ธ.ค. - เม.ย. / ส.ค. - ก.ย. 

ไร ปานกลาง ใบอ่อน ดอก ธ.ค - เม.ย 

หนอนใยผัก หนอนหนังเหนียว มาก ใบ ผิวใบ ตลอดทั้งปี พบมากฤดูฝน 

ด้วงกุหลาบ ค่อมทอง ปานกลาง ใบ ยอดอ่อน ตลอดทั้งปี 

ปลวก ปานกลาง ล าต้น ตลอดทั้งปี 

 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

องุ่นพันธุ์ 5BB  Brazil IAC 572 และ  Harmony มีการเจริญเติบโตทางล าต้นดีที่สุดและมีค่าดัชนีพ้ืนที่ใบ
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ องุ่นพันธุ์ 1613C  5BB  Harmony  SO4  และ Southern Home สามารถออกดอกติด
ผลและพัฒนาเป็นผลสมบูรณ์ได้ องุ่นพันธุ์ 1613C  Brazil IAC 572 และ Harmony มีระดับความรุนแรงของการ
เข้าท าลายของโรคแอนแทรคโนส ราน้ าค้างและราสนิมน้อยที่สุด องุ่นพันธุ์ 1102 Paulsen  1103 Paulsen  
Couderc  SO4 และ Teleki 5C มีความอ่อนแอต่อเชื้อแอนแทรคโนสมากที่สุด องุ่นพันธุ์ 140 Ruggeri มีความ
อ่อนแอต่อเชื้อราน้ าค้างมากท่ีสุด 



 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ได้ข้อมูลการเจริญเติบโต การออกดอกและพัฒนาเป็นผล ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และความรุนแรงของโรคและแมลงศัตรูองุ่นที่เข้าท าลายองุ่นพันธุ์ส าหรับใช้เป็นต้น
ตอเพ่ือน าข้อมูลไปประเมินคัดเลือกพันธุ์ที่จะน าไปพัฒนาปรับใช้เป็นต้นตอขององุ่นพันธุ์ดีในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
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ภาคผนวก 

ตารางผนวกท่ี 1 ผลวิเคราะห์ดินของพ้ืนที่ทดลอง ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

Soil dept (cm) pH OM (%) Avialable P (mg/kg) Aviable K (mg/kg) 
0-23 5.42 1.14 495 88 
23-44 4.73 0.63 138 73 
44+ 3.98 0.06 10 67 

optimum 5.5-8.0    
 

ตารางผนวกท่ี 2 เปอร์เซ็นต์ชนิดดินและผิวสัมผัสเนื้อดินของพ้ืนที่ทดลอง ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 



 Particle size distribution (%) 
Soil dept (cm) Sand Silt Clay Texture 

19 64.6 18.4 17.0 SL 
61 57.0 15.1 27.9 SCL 

 

ตารางผนวกท่ี 3 อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด และปริมาณน้ าฝนย้อนหลัง 10 ปี (2544-2553) และระหว่างการ
ทดลอง 5 ปี (2554-2558) ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 

 ย้อนหลัง 10 ปี   ระหว่างการทดลอง  
เดือน อุณหภูมิ

สูงสุด (๐ซ) 
อุณหภูมิ

ต่ าสุด (๐ซ) 
ปริมาณน้ าฝน 

(มม.) 
 อุณหภูมิ

สูงสุด (๐ซ) 
อุณหภูมิ

ต่ าสุด (๐ซ) 
ปริมาณน้ าฝน 

(มม.) 
มกราคม 31.01 17.30 4.74  30.46 17.48 8.40 
กุมภาพันธ์ 33.51 19.83 8.61  33.82 20.30 4.13 
มีนาคม 35.18 22.35 23.44  35.24 22.84 10.33 
เมษายน 36.48 24.68 86.05  36.30 24.52 86.70 
พฤษภาคม 34.55 24.97 221.76  35.72 25.60 208.00 
มิถุนายน 33.71 25.13 200.75  33.84 25.58 99.40 
กรกฎาคม 32.75 24.77 248.79  32.44 24.96 203.87 
สิงหาคม 31.89 24.67 338.32  32.34 24.96 328.07 
กันยายน 31.50 24.32 279.01  31.70 24.74 288.97 
ตุลาคม 31.39 23.30 132.29  31.78 23.64 251.50 
พฤศจิกายน 30.98 20.64 11.49  32.62 22.78 1.35 
ธันวาคม 30.37 18.23 1.07  30.26 18.96 0.00 

รวมทั้งปี - - 1556.33  - - 1490.72 
 

 
ภาพผนวกท่ี 1 องุ่นพันธุ์ต้นตอ พันธุ์ 1102P (1102 Paulsen) 

 



 
ภาพผนวกท่ี 2 องุ่นพันธุ์ต้นตอ พันธุ์ 1103P (1103 Paulsen) 

 

 
ภาพผนวกท่ี 3 องุ่นพันธุ์ต้นตอ พันธุ์ 140Ru (140 Ruggeri) 

 

 
ภาพผนวกท่ี 4 องุ่นพันธุ์ต้นตอ พันธุ์ 1613C (Solonis × Othello 1613) 

 



 
ภาพผนวกท่ี 5 องุ่นพันธุ์ต้นตอ พันธุ์ 5BB 

 

 
ภาพผนวกท่ี 6 องุ่นพันธุ์ต้นตอ พันธุ์ Brazil IAC 572 

 

 
ภาพผนวกท่ี 7 องุ่นพันธุ์ต้นตอ พันธุ์ Couderc 

 



 
ภาพผนวกท่ี 8 องุ่นพันธุ์ต้นตอ พันธุ์ Harmony 

 

 
ภาพผนวกท่ี 9 องุ่นพันธุ์ต้นตอ พันธุ์ Ramsey 

 

 
ภาพผนวกท่ี 10 องุ่นพันธุ์ต้นตอ พันธุ์ SO4 

 



 
ภาพผนวกท่ี 11 องุ่นพันธุ์ต้นตอ พันธุ์ Southern Home 


