
1. ชุดโครงการวิจัย   

2. โครงการวิจัย  วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตองุ่น 

กิจกรรม  วิจัยและพัฒนาพันธุ์องุ่น 

กิจกรรมย่อย   

3. ชื่อการทดลอง  ส ารวจ รวบรวมและจ าแนกเชื้อราสาเหตุโรคองุ่น สายพันธุ์องุ่นจาก 

                               ต่างประเทศ เพ่ือการปลูกในประเทศเขตร้อน 

Surveying collecting and identification fungal diseases of Grape 

varieties from abroad for planting in tropical countries. 

    

4. คณะผู้ด าเนินงาน   

หัวหน้าการทดลอง ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ผู้ร่วมงาน  อภิรัชต์ สมฤทธิ์  ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

ธารทิพย ภาสบุตร ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

สุพัตรา เลิศวัฒนาเกียรติ สถาบันวิจัยพืชสวน 

ฉัตรนภา ข่มอาวุธ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

นายโกเมศ  สัตยาวุธ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการ 

                               เกบ็เกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร 

      นายพิจิตร  ศรีปินตา ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 

5. บทคัดย่อ 

จากการส ารวจโรคที่เกิดจากเชื้อรา ที่สามารถเข้าท าลายองุ่นสายพันธุ์จากต่างประเทศ มี 5 

ชนิด ได้แก่ โรคราน้ าค้าง เกิดจากเชื้อรา Plasmopara viticola  โรคราแป้ง จ าแนได้เป็น Oidium 

tuckeri  โรคแอนแทรกโนส สาเหตุจากเชื้อรา Colettotrichum gloeosporioides โรคสแคป 

สาเหตุจากเชื้อรา Sphaceloma ampelinum และโรคราสนิม แต่เนื่องจากมีปริมาณน้อยมาก ไม่

สามารถน ามาจ าแนกเชื้อราสาเหตุได้ 

The survey of diseases on the grape varieties from abroad. We found five 

diseases caused by fungi can infected. Downy mildew caused by Plasmopara 

viticola, Powdery mildew is Oidium tuckeri , Anthracnose caused by Colettotrichum 

gloeosporioides, Scab can identify is Sphaceloma ampelinum and Rust but we can’t 

identify because there is small number of fungi. 



6. ค าน า 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่เพาะปลูกองุ่นแล้วกว่า 3000 เฮคตาร์(1 เฮคตาร์ = 1,000 ตารางเมตร = 

2.471 เอเคอร์) โดยมีการศึกษากรรมวิธีการเพาะปลูกองุ่นมาตั้งแต่ 50 ปีที่ผ่านมา [Satayawut, 2008] 

เนื่องมาจากการท่องเที่ยวไปในต่างประเทศโดยเน้นผลทางธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม พื้นที่เพาะปลูก

องุ่นที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานครในพ้ืนที่ราบและน้ าท่วมไม่ถึง ซึ่งมีร่องน้ าตามแนว

เพาะปลูกเพ่ือการระบายน้ าที่ดีและการดูแลและการเก็บเกี่ยวองุ่นท าโดยการใช้เรือแจว มาจนถึงปัจจุบัน

 มีพ้ืนที่การเพาะปลูกองุ่นที่เพ่ิมมากขี้นโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทยโดยเฉพาะพ้ืนที่ทางภาคเหนือที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 700 เมตรขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มี

การทดลองปลูกพันธุ์องุ่นหลากหลายชนิดโดยเฉพาะองุ่นเพ่ือการผลิตไวน์ แบ่งเป็น องุ่นขาว ได้แก่ White 

Malaga(80%),  Muscat d’Alexandrie, Muscat de Saint-Vallier, Muscat de Terracina, Early 

muscat, Chenin, Riesling, Traminer, Ugni blanc, Sauvignon, Colibard แ ล ะ อ งุ่ น ด า  ได้ แ ก่

Cardinal(10%), Flame Tokay, Muscat de Hambourg, A.Lavallée, Cinsault, Radjani  noir, 

Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Gamay, Rubired, Nebbiolo,  Grenache, Barbera. [Galet, 

2000; Satayawut, 2008] ซึ่งในการศึกษาพันธุ์องุ่นจ าเป็นต้องมีการศึกษาถึงหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็น

ลักษณะทางกายภาพ ทางสรีระวิทยาสภาพภูมิอากาศ สภาพทางธรณีวิทยา การศึกษาวิธีการเพาะปลูก

หรอืแม้แต่การขยายพันธุ์ 

กิตติพงศ์  (ไม่ระบุปี)  ในปัจจุบันพันธุ์องุ่นที่นิยมใช้ท าเป็นต้นตอ  ได้แก่พันธุ์  Solonish x 

Othello  1613  ซึ่งได้จากผลงานวิจัยของศาสตราจารย์ปวิณ  ปุณศรี  ผู้บุกเบิกงานวิจัยองุ่นมากว่า  40 

ปี  ซึ่งมีคุณสมบัติในการติดตาเพ่ือการผลิตเป็นการค้าในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางซึ่งเป็นดินเหนียว  มีความ

อุดมสมบูรณ์ดี  ท าให้มีการเจริญเติบโตดี  ทนไส้เดือนฝอยในดินได้ดี  ระบบรากฝอยตื้น  เถามีขนาดใหญ่  

อวบและมีเนื้อไม้นิ่ม  เหมาะในการท าเป็นต้นตอในการติดตาองุ่นพันธุ์การค้า  เช่น  ไวท์มะละกา  คาร์

ดินัล  แบล็คริเบียร์  เป็นต้น  แต่มีข้อเสียคือ  อ่อนแอต่อโรคราสนิมและแอนแทรคโนส  เมื่อปลูกในดินที่มี

ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ดินเป็นกรดรุนแรง  ดินเป็นด่าง  หรือปลูกบนพื้นที่สูงและพ้ืนที่ที่มีอากาศหนาวเย็น  

มักมีการเจริญเติบโตไม่ดี  จึงเป็นปัญหาส าคัญเร่งด่วนในการศึกษาและวิจัยหาพันธุ์องุ่นพันธุ์ใหม่ส าหรับใช้

เป็นต้นตอที่เหมาะสมกับการปลูกในสภาพพ้ืนที่แห้งแล้ง  พ้ืนที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็น  พ้ืนที่ที่ดินเสื่อม

โทรม  (ดินเป็นกรดหรือด่างรุนแรง)   



ในปัจจุบันปัญหาโลกร้อนในระยะยาวมีผลต่อการผลิตองุ่นและไวน์ของโลกอย่างแน่นอน  ดังนั้น

ในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่มีศักยภาพในการวางแผนในการเตรียมการแก้ปัญหาในอนาคต  ได้มีรายงานว่าที่  

Geisenheim  มีการเริ่มพัฒนาของตาดอกเร็วขึ้นกว่าเดิม  10  วัน  เมื่อเทียบกับสถิติเฉลี่ยในรอบ  30  ปี  

ซึ่วงผลผลิตอาจมีผลกระทบที่เกิดจากน้ าค้างแข็งในช่วงฤดูใบไม้ผลิได้  และที่  Bordeaux  นิวซีแลนด์  

และสหรัฐอเมริกา  มีระยะที่เริ่มสุกแก่  (veraison)  เร็วขึ้น  12  วัน  เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของช่วงที่ผ่าน

มา  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมีแนวโน้มช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เร็วขึ้น  ในกรณีนี้ดูเสมือนว่าเป็นผลดีแต่

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาสุกแก่ให้สั้นลงนั้น  จะท าให้ความสมดุลของปริมาณแทนนิน  

น้ าตาลและการพัฒนาของกลิ่นเปลี่ยนแปลงไป   นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงจากสภาพโลกร้อนก็มี

ผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของศัตรูพืชทั้งโรคและแมลง  โดยมีรายงานว่าในเยอรมันในช่วง  20  ปีที่

ผ่านมาจะไม่พบโรค  Esca  และ  black  rot  เนื่องจากมีสภาพอากาศหนาวเย็น  แต่ในปัจจุบันมีรายงาน

ว่าพบโรคนี้โดยทั่วไป  ในกรณีนี้เช่นเดียวกันในแมลงก็มีการระบาดเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งนี้ในสภาพอากาศท่ีร้อน

ชื้นจะมีผลกระทบต่อปัญหาของโรคมากข้ึน (http://www.wine-pages.com/guests/caroline/global-

warming.htm) 

ดังนั้นจึงควรที่จะมีการศึกษาว่ามีโรคใดบ้างที่สามารถเข้าท าลายองุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศท่ีน ามา

ปลูก เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาด้านอ่ืนๆ ต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1. อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง เช่น กรรไกร ถุงพลาสติก ฯ 
2. จานเลี้ยงเชื้อ  อาหารเลี้ยงเชื้อ 
3. กล้องถ่ายรูป 
4. กล้องจุลทรรศน์ 
5. ป้าย ปากกาเขียนป้าย 
6. ฯ 

 
วิธีการ 

1. ส ารวจและเก็บตัวอย่างโรคองุ่นสายพันธุ์น าเข้าจากต่างประเทศที่แสดงอาการต่างๆ โดยเก็บ

ข้อมูล ลักษณะอาการของโรค พร้อมภาพถ่ายอาการ 

2. ศึกษาเชื้อสาเหตุโรคองุ่นด้วยกล้องจุลทรรศน์ ในห้องปฏิบัติการ จ าแนกชนิดของเชื้อสาเหตุ 



3. เลี้ยงเชื้อราสาเหตุโรคที่จ าแนกได้ น าเก็บเข้าในศูนย์เก็บรักษาเชื้อราสาเหตุโรคพืช (Culture 

Collection) ของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน และใช้ในการศึกษาด้านอ่ืนๆ เช่นการ

ป้องกันก าจัด ต่อไป 

4. น าข้อมูลที่ได้จัดท าเป็นข้อมูลการแพร่ระบาดโรคองุ่นชนิดต่างๆ เพื่อใช้เป็นค าแนะน า ตลอดจน

การเตือนการแพร่ระบาดของโรค ในแหล่งปลูกที่มีข้อมูลสอดคล้องกับโรคนั้นๆ 

เวลาและสถานที่ 

ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2556 – กันยายน 2558 ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช 

ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และแปลงปลูกองุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศของสถาบันวิจัยพืชสวน 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ปี 2557 ท าการส ารวจแปลงปลูกองุ่น สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

สถานที่ ส่วนของพืช อาการโรค โรค เชื้อราสาเหตุโรคที่จ าแนกได้ 

1. สถานีทดลองเกษตรที่สูงขุนวาง(เชียงใหม่) ใบ หลังใบสีซีดเป็นจุดๆ ท้อง

ใบมีเส้นใยเชื้อราขึ้นฟู 

ราน้ าค้าง Plasmopara viticola   

2. โครงการหลวงปางดะ (เชียงใหม่) ใบ หลังใบสีซีดเป็นจุดๆ ท้อง

ใบมีเส้นใยเชื้อราขึ้นฟู 

ราน้ าค้าง Plasmopara viticola   

3. สถานีทดลองพืชสวนศรีสะเกษ(ศรีสะเกษ) ใบ หลังใบสีซีดเป็นจุดๆ ท้อง

ใบมีเส้นใยเชื้อราขึ้นฟู 

ราน้ าค้าง Plasmopara viticola   

4. สถานีทดลองเกษตรที่สูงขุนวาง(เชียงใหม่) ใบ ผงสีขาวด้านหลังใบ ราแป้ง Oidium tuckeri   

5. สถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวง 

(เชียงใหม่) 

ใบ ผงสีขาวด้านหลังใบ ราแป้ง Oidium tuckeri   

6. โครงการหลวงปางดะ (เชียงใหม่) ใบ ผงสีขาวด้านหลังใบ ราแป้ง Oidium tuckeri   

7. สถานีทดลองพืชสวนศรีสะเกษ(ศรีสะเกษ) ใบ ผงสีขาวด้านหลังใบ ราแป้ง Oidium tuckeri   

8. แปลงองุ่นเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใบ ผงสีขาวด้านหลังใบ ราแป้ง Oidium tuckeri   



9. แปลงองุ่นเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใบ ใบจุด สแคป อยู่ระหว่างการจ าแนกเชื้อ 

       ปี 2558 ท าการส ารวจโรคองุ่นสายพันธุ์องุ่นจากต่างประเทศ พ้ืนที่ปลูก จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ จ.

เชียงราย เพ่ิมเติม และส ารวจความรุนแรงของโรคในพ้ืนที่ต่างๆ พบว่า แปลงปลูกองุ่น จ.สุโขทัย เชียงราย 

และอุตรดิตถ์ พบโรคราสนิม แต่เนื่องจากพบน้อยมากไม่สามารถน ามาจัดจ าแนกชนิดได้ ในส่วนของการ

ประเมินความรุนแรงของโรค พบว่า โรคราน้ าค้างจะพบระบาดมากในช่วงฤดูหนาวทุกพ้ืนที่ แต่พบมากที่สถานี

ทดลองเกษตรที่สูงขุนวาง และพบมากอีกครั้งช่วงฤดูฝน โรคราแป้ง พบมากในช่วงฤดูร้อนและฤดูฝนในทุก

พ้ืนที่ แต่พบมากท่ีสถานีทดลองเกษตรที่สูงขุนวาง ในขณะที่ แปลงปลูกอุตรดิตถ์ แปลงปลูกสุโขทัย พบน้อย

มาก โรคสแคป สามารถจ าแนกได้เป็นเชื้อรา Sphaceloma ampelinum พบมากท่ีแปลงปลูกสุโขทัย 

อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ ดอยตุง พบเล็กน้อยที่แปลงปลูกขุนวาง  

ตารางที่ 1 แสดงช่วงการเกิดโรคต่างๆ ขององุ่นสายพันธุ์ต่างประเทศ แปลงปลูกอุตรดิตถ์ 

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

1. โรคราสนมิ 

            2. โรคราน ้าคา้ง 

            3. โรคแอนแทรกโนส 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการส ารวจโรคที่เกิดจากเชื้อรา ที่สามารถเข้าท าลายองุ่นสายพันธุ์จากต่างประเทศได้มี 5 

ชนิด ได้แก่ โรคราน้ าค้าง เกิดจากเชื้อรา Plasmopara viticola  โรคราแป้ง จ าแนได้เป็น Oidium tuckeri  โรค

แอนแทรกโนส สาเหตุจากเชื้อรา Colettotrichum gloeosporioides โรคสแคป สาเหตุจากเชื้อรา 

Sphaceloma ampelinum และโรคราสนิม แต่เนื่องจากมีปริมาณน้อยมาก ไม่สามารถน ามาจ าแนกเชื้อรา

สาเหตุได้ 

ซ่ึงแต่ละสถานท่ีปลูกก็จะพบการเกิดโรคดังกล่าวมาแล้ว บางโรคพบว่าในชว่งเวลาเดียวกัน 

สามารถพบได้ทุกพ้ืนที่ปลูก ในขณะที่บางโรคอาจพบในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และบางโรคอาจไม่พบบางพ้ืนที่ปลูก 

ซึ่งอาจเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ปลูก 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

รายงานผลงานวิจัยประจ าปี เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อ และใช้ท าเอกสารแนะน า 

11. ค าขอบคุณ 

- 
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