กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิ ชย์

วันที่ประกาศโฆษณา 20 กรกฎาคม 2555

ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ
(1) เลขที่คาขอ 48100011

วันที่ยื่นคาขอแก้ไขทะเบียน 12 พฤษภาคม 2551

(2) ทะเบียนเลขที่ สช 49100006

วันที่ขึ้นทะเบียน 25 สิงหาคม 2548

(3) วันที่ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียน

20 กรกฎาคม 2555

(4) รายการที่คณะกรรมการมีคาสังให้
่ แก้ไข
1. การตัดแต่ง
(1) ตัดแต่งครัง้ ที่ 1 (Hard Pruning) เริม่ ทาในเดือนมีนาคม - เมษายน
(2) (ไม่มกี ารแก้ไข)
(3) ตัดแต่งครัง้ ที่ 2 (Light Pruning) เริม่ ทาในเดือนกันยายน - ตุลาคม
(4) การตัดองุ่นใช้วธิ กี ารตัดแบบกอร์ดง (Cordon) และแบบกูโยดับเบิล้ (Guyot Double) ซึง่ จะ
ตัดด้วยมือคนทีม่ คี วามชานาญในการตัดองุน่ (เพิม่ เติม)
(5) ในกรณีท่ใี นช่วงปี มฝี นตกชุก จะทาการตัดแต่งครัง้ ที่ 1 (Hard Pruning) ในเดือนมีนาคม เมษายน โดยไม่ตดั แต่งครัง้ ที่ 2 (Light Pruning) และไม่มกี ารเก็บเกีย่ ว (เพิม่ เติม)
2. การเก็บเกี่ยว
(1) (ไม่มกี ารแก้ไข)
(2) (ไม่มกี ารแก้ไข)
(3) การตัดองุน่ ใช้วธิ กี ารตัดแบบกอร์ดง (Cordon) และแบบกูโยดับเบิล้ (Guyot double) ซึง่
เป็นการตัดด้วยมือคนทีม่ คี วามชานาญในการตัดองุน่ (ยกเลิก)
(4) (ไม่มกี ารแก้ไข)
(5) สาหรับต้นองุน่ ทีม่ กี ารตัดแต่งเพียง 1 ครัง้ หรือ Hard Pruning เพียงอย่างเดียว จะทาการ
เก็บเกีย่ วในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม (เพิม่ เติม)
3. กรรมวิ ธีการผลิ ตไวน์ (ไวน์ ขาว)
(1) กระบวนการผลิตได้มาจากการคัดเลือกผลองุน่ Chenin Blanc สด โดยความหวานของไวน์
แต่ละชนิดจะแตกต่างกันดังนี้ White Wine และ White Wine Extra Dry มีความหวานที่ 22
Brix, Dessert Wine มีความหวานอยูท่ ่ี 28 Brix และ Sparkling Wine มีความหวานที่ 20 Brix
(2) การหมักไวน์ขาว ทาขึน้ โดยไม่แช่กากผลองุน่ ขาว Chenin Blanc ในถังหมักโดยการ
ควบคุมอุณหภูม ิ และขบวนการทีก่ าจัดน้าตาลในน้าองุน่ ขาวระยะเวลาของไวน์แต่ละชนิด
จะแตกต่างกันดังนี้ White Wine และ White Wine Extra Dry มีระยะเวลาการหมัก 1

-2เดือน หรือจนมีปริมาณน้าตาลเหลือต่ากว่า 0 โบเม่ (Degree Baume) หรือ (Dosage
Zero) ส่วน Dessert Wine และ Sparking Wine มีระยะเวลาการหมักประมาณ 1 เดือนครึง่
หรือจนมีปริมาณน้าตาลเหลือต่ากว่า 0 โบเม่ (Degree Baume) หรือ (Dosage Zero)
(3) (ไม่มกี ารแก้ไข)
(4) หลังจากการหมักไวน์จนได้คุณภาพทีด่ แี ล้วไวน์ขาวทุกตัวจะนามากรองใส แต่จะแตกต่าง
กันในการปรุงรสชาติ ดังนี้ White Wine ปรุงแต่งรสชาติ โดยเติมน้าองุน่ สดขาว Chenin
Blanc พันธุเ์ ดียวกันเท่านัน้ เพื่อให้ได้รสชาติทเ่ี หมาะสมกับอาหารไทยก่อนทีจ่ ะบรรจุ
จาหน่าย ส่วน White Wine Extra Dry และ Dessert Wine จะเติมกรด Citric ซึง่ เป็นสาร
สังเคราะห์ทเ่ี ป็นทีย่ อมรับในวงการวิทยาศาสตร์ทวไป
ั ่ เพื่อปรับรสชาติให้เหมาะสม ก่อนที่
จะบรรจุและจาหน่าย สาหรับ Sparkling Wine เมือ่ นามากรองใสจะทาการหมักครัง้ ที่ 2 ใน
ขวดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน ต่อจากนัน้ หมุนตะกอนออก โดยใช้ระยะเวลาอย่าง
น้อย 1 เดือนครึง่ และนามาปรุงแต่งรสชาติเพื่อให้ได้มาตรฐานทีน่ ิยมกันก่อนบรรจุขวด
และจาหน่าย
4. กรรมวิ ธีการผลิ ตไวน์ (ไวน์ แดง)
(1) (ไม่มกี ารแก้ไข)
(2) การหมักไวน์แดงของ Red Wine Reserve และ Red Wine จะมีวธิ กี ารเช่นเดียวกันคือแช่
กากผลองุน่ แดง Shiraz ทัง้ หมดในถังหมักแสตนเลสโดยการควบคุมอุณหภูม ิ และขบวน
การ กาจัดน้าตาลในน้าองุน่ แดง จนมีปริมาณน้าตาลเหลือต่ากว่า 0 โบเม่ (Degree Baume)
หรือ (Dosage Zero) ส่วน Rose’ Wine จะไม่แช่กากผลองุน่ แดง Shiraz แต่จะหมักโดย
การควบคุมอุณหภูม ิ และขบวนการกาจัดน้าตาลในน้าองุน่ แดง จนมีปริมาณน้าตาลเหลือ
ต่ากว่า 0 โบเม่ (Degree Baume) หรือ (Dosage Zero)
(3) Red Wine Reserve, Red Wine จะทาการหมักครัง้ ที่ 2 ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์
เพื่อปรับรสชาติให้นุ่มนวลขึน้ หลังจากนัน้ Red Wine Reserve จะนาไปบรรจุในถังไม้โอ๊ค
ซึง่ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงลักษณะทางกายภาพทางเคมี และรับรูโ้ ดยใช้ประสาทสัมผัส
(Organoleptic) สาหรับ Red Wine ทิง้ ไว้อย่างน้อย 3 เดือนในถังบรรจุแสตนเลส ซึง่ ไม่ม ี
การ เปลีย่ นแปลงลักษณะทางกายภาพทางเคมีและรับรูโ้ ดยใช้ประสาทสัมผัส (Organoleptic)
และใส่ชน้ิ ไม้โอ๊คลงไปในถังหรือบ่มในถังไม้โอ๊ค หรือไม้โอ๊คชีพด้วย เพื่อจะให้ได้กลิน่ และ
รสของไม้โอ๊ค (OAK)
(4) (ไม่มกี ารแก้ไข)
(5) รายการอื่นที่นายทะเบียนเห็นสมควร
ไม่ม ี
หมายเหตุ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ฉบับแก้ไขปรากฏตามเอกสารแนบ

-3ทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
.......................................................................................................................................................................
ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ
(1) เลขที่คาขอ

48100011

ทะเบียนเลขที่

สช 49100006

(2) วันที่ยื่นคาขอ

25 สิงหาคม 2548

วันที่ขึ้นทะเบียน

25 สิงหาคม 2548

(3) ผูข้ อขึ้นทะเบียน บริษทั ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
ทีอ่ ยู่ 165 หมูท่ ่ี 6 ตาบลร่องจิก อาเภอภูเรือ จังหวัดเลย
(4) รายการสิ นค้า

ไวน์

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสิ นค้า
คานิ ยาม
ไวน์ท่รี าบสูงภูเรือ หมายถึง ไวน์ ท่ไี ด้จากการหมักน้ าองุ่นสดของผลองุ่นพันธุ์ Chenin Blanc และการ
หมักองุ่นสดของผลองุ่นแดงพันธุ์ Shiraz ปลูกบนที่ราบสูงภูเรือ จังหวัดเลย ซึ่งได้หมักตามวิธกี าร เพื่อให้ได้
คุณภาพตามหลักประเพณีการทาไวน์ทส่ี บื ต่อกันมา
ลักษณะของสิ นค้า
(1) พันธุอ์ งุน่ ทีใ่ ช้
- พันธุอ์ งุน่ ขาว Chenin Blanc มีกลิน่ เฉพาะน้าผึง้ และกลิน่ ฟางเปียกใช้ผลิตไวน์ขาว
- พันธุอ์ งุน่ แดง Shiraz มีกลิน่ หอมของพริกไทยดา และช็อกโกแลต ใช้ผลิตไวน์แดง
(2) ประเภทของไวน์
- ไวน์ขาว ทาจากน้าองุน่ สดขององุน่ ขาว Chenin Blanc ได้แก่ “White Wine, White Wine
Extra Dry, Dessert Wine, Sparkling Wine”
- ไวน์แดง ทาจากน้าองุน่ สดขององุน่ แดง Shiraz ได้แก่ “Red Wine, Red Reserve Wine,
Rose Wine”
(3) ลักษณะทางกายภาพ
- ไวน์ ลักษณะใส มีสตี ามชนิดของน้าองุน่ สดทีเ่ ป็นวัตถุดบิ เช่น มีสที องใสเข้มของน้าองุน่ ขาว
Chenin Blanc หรือ มีสแี ดงเข้มของน้าองุน่ สดและเปลือกองุน่ สดแดง Shiraz
(4) ลักษณะทางเคมี
- มีปริมาณแอลกอฮอล์อยูร่ ะหว่างร้อยละ 11 ถึง 14

-4กระบวนการผลิ ต
การปลูก
ปลูกโดยใช้ไม้ค้าและมีการพรางแสงตามความเหมาะสม โดยให้แสงแดดทีส่ ่องถึงต้นองุน่ ไม่แรงจัด
เกินไป
การตัดแต่ง ต้นองุน่ ทีป่ ลูกไว้จะทาการตัดแต่งกิง่ 2 ครัง้ เพื่อให้ช่อดอกและผลทีส่ มบูรณ์
(1) ตัดแต่งครัง้ ที่ 1 (Hard Pruning) เริม่ ทาในเดือนมีนาคม - เมษายน
(2) เด็ดยอด และให้น้าทุกวัน
(3) ตัดแต่งครัง้ ที่ 2 (Light Pruning) เริม่ ทาในเดือนกันยายน - ตุลาคม
(4) การตัดองุน่ ใช้วธิ กี ารตัดแบบกอร์ดง (Cordon) และแบบกูโยดับเบิล้ (Guyot Double) ซึง่ จะตัดด้วย
มือคนทีม่ คี วามชานาญในการตัดองุน่
(5) ในกรณีทใ่ี นช่วงปีมฝี นตกชุก จะทาการตัดแต่งครัง้ ที่ 1 (Hard Pruning) ในเดือนมีนาคม - เมษายน
โดยไม่ตดั แต่งครัง้ ที่ 2 (Light Pruning) และไม่มกี ารเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยว
(1) องุน่ ออกดอกเดือนพฤศจิกายน และเก็บเกีย่ วเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ของปีถดั ไป ซึง่ เป็นช่วงที่
มีอากาศเย็นตอนกลางคืน แสงแดดจัดตอนกลางวัน จะทาให้คุณภาพขององุน่ มีความหวานอยูร่ ะหว่าง 20 - 28
Brix ตามชนิดของไวน์แต่ละชนิดทีจ่ ะผลิต
(2) เก็บเกีย่ วในเวลากลางคืน จนถึงเช้าวันรุง่ ขึน้ โดยจะรักษาอุณหภูมกิ ารเก็บเกีย่ วไม่เกิน 25 องศา
เซลเซียส และเก็บเกีย่ วอย่างประณีตด้วยการใช้มอื เก็บเท่านัน้
(3) (ยกเลิก)
(4) ผลองุน่ สดทีเ่ ก็บจากต้นองุน่ ในไร่ ซึง่ ได้คดั ขนาดตามความสมบูรณ์จะนาไปคัน้ น้าองุน่ ในทันทีใ น
สถานทีค่ นั ้ ซึง่ ตัง้ อยูไ่ ม่ห่างไกลจากไร่องุน่ เพื่อคงความสดและคุณภาพทีด่ ขี องน้าองุน่
(5) สาหรับต้นองุน่ ทีม่ กี ารตัดแต่งเพียง 1 ครัง้ หรือ Hard Pruning เพียงอย่างเดียว จะทาการเก็บเกีย่ วใน
เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
อุปกรณ์ การผลิ ต
อุปกรณ์ เครือ่ งจักร ภาชนะและวัสดุอ่นื ๆ ทีใ่ ช้สาหรับจัดทา ไวน์ขาวและไวน์แดง พร้อมทัง้ โรงงาน หรือ
พืน้ ทีใ่ นการผลิตต้องเป็นไปตามข้อบังคับสุขอนามัยทีก่ าหนดไว้โดยนิตบิ ุคคลผูม้ อี านาจในการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
การแปรรูป
(1) การแปรรูปเป็นไวน์ทร่ี าบสูงภูเรือ โดยเก็บผลองุน่ สดขาว Chenin Blanc และองุน่ สดแดง Shiraz
ซึง่ ปลูกในเขตทีร่ าบสูงภูเรือเท่านัน้
(2) ผูแ้ ปรรูปจะต้องขึน้ ทะเบียนเป็นผูแ้ ปรรูปองุน่ สดทีป่ ลูกบริเวณทีร่ าบสูงภูเรือ
(3) การแปรรูป ต้องมีการจัดการดังนี้
(3.1) มีการตรวจแยกระหว่างองุน่ ขาว Chenin Blanc และ องุน่ แดง Shiraz อย่างชัดเจน
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(3.2) การตรวจสอบคุณภาพขององุน่ สด ได้แก่ ความหวาน ความหนาแน่นของผลองุน่ แต่ละกิง่ และ
ขนาดของผลองุน่ สด หลังจากตรวจสอบและคัดแยกคุณภาพ ของผลองุน่ สดขาว Chenin Blanc และ องุน่ แดง
Shiraz
กรรมวิ ธีการผลิ ตไวน์
ไวน์ขาว
(1) กระบวนการผลิตได้มาจากการคัดเลือกผลองุน่ Chenin Blanc สด โดยความหวานของไวน์แต่ละ
ชนิดจะแตกต่างกันดังนี้ White Wine และ White Wine Extra Dry มีความหวานที่ 22 Brix,Dessert
Wine มีความหวานอยูท่ ่ี 28 Brix และ Sparkling Wine มีความหวานอยูท่ ่ี 20 Brix
(2) การหมักไวน์ขาว ทาขึน้ โดยไม่แช่กากผลองุน่ ขาว Chenin Blanc ในถังหมักโดยการควบคุม
อุณหภูม ิ และขบวนการทีก่ าจัดน้าตาลในน้าองุน่ ขาวระยะเวลาของไวน์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน
ดังนี้ White Wine และ White Wine Extra Dry มีระยะเวลาการหมัก 1 เดือน หรือจนมีปริมาณ
น้าตาลเหลือต่ากว่า 0 โบเม่ (Degree Baume) หรือ (Dosage Zero) ส่วน Dessert Wine และ
Sparkling Wine มีระยะเวลาการหมักประมาณ 1 เดือนครึง่ หรือจนมีปริมาณน้าตาลเหลือต่ากว่า
0 โบเม่ (Degree Baume) หรือ (Dosage Zero)
(3) หลังจากนัน้ สาหรับ White Wine และ White Wine Extra Dry ให้ตงั ้ ทิง้ ไว้อย่างน้อย 3 เดือนในถัง
บรรจุแสตนเลส ส่วน Sparkling Wine ให้ตงั ้ ทิง้ ไว้อย่างน้อย 4 เดือนในถังบรรจุแสตนเลส ทัง้
White Wine, White Wine Extra Dry และ Sparkling Wine จะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงลักษณะทาง
กายภาพทางเคมี และรับรูโ้ ดยใช้ประสาทสัมผัส (Organoleptic)
(4) หลังจากการหมักไวน์จนได้คุณภาพทีด่ แี ล้วไวน์ขาวทุกตัวจะนามากรองใส แต่จะแตกต่างกันในการ
ปรุงรสชาติ ดังนี้ White Wine ปรุงแต่งรสชาติ โดยเติมน้าองุน่ สดขาว Chenin Blanc พันธุเ์ ดียวกัน
เท่านัน้ เพื่อให้ได้รสชาติทเ่ี หมาะสมกับอาหารไทยก่อนทีจ่ ะบรรจุจาหน่าย ส่วน White Wine Extra
Dry และ Dessert Wine จะเติมกรด Citric ซึง่ เป็นสารสังเคราะห์ทเ่ี ป็นทีย่ อมรับในวงการวิทยาศาสตร์
ทัวไป
่ เพื่อปรับรสชาติให้เหมาะสม ก่อนทีจ่ ะบรรจุและจาหน่าย สาหรับ Sparking Wine เมือ่ นามา
กรองใสจะทาการหมักครัง้ ที่ 2 ในขวดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน ต่อจากนัน้ ต่อจากนัน้
หมุนตะกอนออก โดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนครึง่ และนามาปรุงแต่งรสชาติเพื่อให้ได้
มาตรฐานทีน่ ิยมกันก่อนบรรจุขวดและจาหน่าย
ไวน์แดง
(1) กระบวนการผลิตได้มาจากการคัดเลือกผลองุน่ แดง Shiraz สด โดยความหวานของไวน์แต่ละชนิด
จะแตกต่างกันดังนี้ Red Wine Reserve และ Red Wine มีความหวานที่ 22 Brix และ 20 Brix
ตามลาดับ และ Rose’ Wine มีความหวานอยูท่ ่ี 20 Brix แล้วนาผลองุน่ แดงสด มาบีบน้า
(2) การหมักไวน์แดงของ Red Wine Reserve และ Red Wine จะมีวธิ กี ารเช่นเดียวกันคือแช่กากผล
องุน่ แดง Shiraz ทัง้ หมดในถังหมักแสตนเลสโดยการควบคุมอุณหภูม ิ และขบวนการกาจัดน้าตาล
ในน้าองุน่ แดง จนมีปริมาณน้าตาลเหลือต่ากว่า 0 โบเม่ (Degree Baume) หรือ (Dosage Zero)
ส่วน Rose’ Wine จะไม่แช่กากผลองุน่ แดง Shiraz แต่จะหมักโดยการควบคุมอุณหภูม ิ และ
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(3) Red Wine Reserve, Red Wine จะทาการหมักครัง้ ที่ 2 ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์เพื่อปรับ
รสชาติให้นุ่มนวลขึน้ หลังจากนัน้ Red Wine Reserve จะนาไปบรรจุในถังไม้โอ๊ค ซึง่ ไม่มกี าร
เปลีย่ นแปลงลักษณะทางกายภาพทางเคมี และรับรูโ้ ดยใช้ประสาทสัมผัส (Organoleptic) สาหรับ
Red Wine ทิง้ ไว้อย่างน้อย 3 เดือนในถังบรรจุแสตนเลส ซึง่ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงลักษณะทาง
กายภาพทางเคมีและรับรูโ้ ดยใช้ประสาทสัมผัส (Organoleptic) และใส่ชน้ิ ไม้โอ๊คลงไปในถังหรือ
บ่มในถังไม้โอ๊ค หรือไม้โอ๊คชีพด้วย เพื่อจะให้ได้กลิน่ และรสของไม้โอ๊ค (OAK)
(4) หลังจากหมัก Red Wine Reserve , Red Wine และ Rose Wine จนได้คุณภาพทีด่ แี ล้ว จะนามา
กรองใส Red Wine Reserve และ Red Wine นามาปรุงแต่งรสชาติ โดยใช้สาร Tartaric ซึง่ เป็น
สารทีไ่ ด้รบั การควบคุมคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์ ก่อนทีจ่ ะบรรจุและจาหน่าย Rose Wine จะ
ปรุงแต่งรสชาติโดยเติมน้าองุน่ ขาวสดของ Chenin Blanc เพื่อให้ได้รสชาติทม่ี คี ุณภาพทีเ่ หมาะสม
ก่อนทีจ่ ะบรรจุและจาหน่าย
การบรรจุหีบห่อ
(1) มีการจัดทาระบบในการบ่งชี้ เคลื่อนย้าย แปรรูป การบรรจุขวด รักษาสภาพตัง้ แต่ขนั ้ ตอนของการ
รับเข้า การบีบน้า การหมัก และปรุงรส จนถึงบรรจุลงในภาชนะทีท่ าด้วยแก้ว และปิดด้วยจุกคอร์ก
(2) รายละเอียดบนฉลากประกอบด้วยสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ คาว่า “ไวน์ทร่ี าบสูงภูเรือ”
(3) วันทีบ่ รรจุ ปีทผ่ี ลิตสินค้า ระบุไว้บนฉลาก
(4) มีขนั ้ ตอนในการควบคุมการผลิตตัง้ แต่ตน้ ตลอดจนดูแลรักษาควบคุมผลติภณ
ั ฑ์จนบรรจุในภาชนะ
ทีท่ าด้วยแก้ว
(5) มีการจัดเก็บสินค้าทีเ่ หมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าจนถึงมือผูบ้ ริโภค
(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ นค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ
ปจั จัยทางธรรมชาติและปจั จัยจากมนุ ษย์มสี ่วนสาคัญต่อการผลิตไวน์ทร่ี าบสูงภูเรือ กล่าวคือ ทีร่ าบสูง
ภูเรือนี้มลี กั ษณะแอ่งตรงกลางอยูร่ ะหว่างยอดเขาสองยอดทีม่ ลี กั ษณะคล้ายหัวเรือสองหัว หัวเรือแรกคือยอดเขา
วนอุทยานแห่งชาติภเู รือมีความสูงประมาณ 1,365 เมตร หัวเรือที่สอง คือยอดเขาสัตว์ปา่ ภูหลวง มีความสูง
ประมาณ 1,400 เมตร ส่วนบริเวณแอ่งตรงกลางจะมีปา่ สนและปา่ เต็งรัง กับแม่น้ าสานและแม่น้ าข้าวมัน มา
บรรจบกันทีเ่ ขือ่ นน้าสาน อาเภอภูเรือ ก่อนทีจ่ ะไหลลงแม่น้าโขงในอาเภอท่าลีบ่ ริเวณทีร่ าบสูงภูเรือจึงเป็นแหล่ง
ทีอ่ ุดมสมบูรณ์เพราะมีน้าขังตลอดปี
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– 6.0 ดินชัน้ บน (Top Soil) หนาหนึ่งเมตร เป็นดินร่วนเหนียว เหมาะอย่างยิง่ สาหรับต้นองุน่ ในระยะแรกปลูก
จนถึง 4 ปี สามารถหยังรากออกไปได้
่
ดี ดินชัน้ ทีส่ องเป็นดินลูกรังปนกรวด หนาประมาณ 85 เซนติเมตร
ชัน้ ถัดไปเป็นดินลูกรังเหมาะกับระบบรากขององุน่ ได้พฒ
ั นาหยังรากแก้
่
วลงไปสู่ดนิ ชัน้ ทีส่ ามทีเ่ ป็นดินทราย
ชัน้ ดินนี้ส่งผลทาให้ระบบรากขององุน่ พัฒนาให้สมบูรณ์เต็มที่ ดูดน้าและอาหารจากดินส่งไปเลีย้ งลาต้นและ
พัฒนาระบบรากฝอยเกาะยึดหน้าดินชัน้ บน
สภาพอากาศบนทีร่ าบสูงนี้จะมีฝนตกชุกในเดือน กรกฎาคม – กันยายน ด้วยอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ และอากาศจะเย็นและแห้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ซึง่ เป็นช่วงเวลาเก็บเกีย่ วองุน่
ด้วยอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทีพ่ ดั เอาความหนาวเย็นและความแห้งจากประเทศจีนมาสู่ประเทศ
ไทยตอนบน แถบจังหวัดเลย โดยเฉพาะบริเวณทีร่ าบสูงภูเรือ จึงให้ผลองุน่ ทีม่ คี วามหวานพอเหมาะไม่ค่อยมี
แมลงรบกวน เมือ่ ประกอบกับกระบวนการผลิตเฉพาะจึงทาให้ได้ไวน์คุณภาพเยีย่ ม
ประวัติความเป็ นมา
ในปี 2534 นายแพทย์ชยั ยุทธ กรรณสูต ได้ศกึ ษาและเล็งเห็นว่าพืน้ ทีบ่ ริเวณทีร่ าบสูงภูเรือ เป็นทีร่ าบสูง
เหมือนโต๊ะและมีอากาศทีเ่ หมาะสมสาหรับการปลูกองุน่ จึงได้ทดลองนาองุน่ มาปลูกหลายพันธุแ์ ละได้ปรึกษา
มจ.ภีศเดช รัชนี เมือ่ ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช จึงได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ
ให้ผลงานวิจยั เกีย่ วกับการเพาะปลูกองุน่ ในประเทศไทยซึง่ ได้ทดลองในภาคเหนือตอนบนเป็นเวลากว่า 10 ปี
และทรงแนะนาให้ปลูกพันธุ์ Chenin Blanc และ Shiraz ซึง่ เหมาะสมกับสภาพแหล่งภูมศิ าสตร์ พร้อมทัง้
พระราชทานต้นพันธุม์ าให้ พืน้ ทีน่ ้ไี ด้เพาะปลูกองุน่ และผลิตไวน์จากนัน้ มา ด้วยวิธกี ารเพื่อให้ได้คุณภาพดีทส่ี ุด
ตามหลักปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาตามสากลนิยม
(7) ขอบเขตที่ตงั ้ แหล่งภูมิศาสตร์
ขอบเขตของทีร่ าบสูงภูเรือทีเ่ หมาะสมในการผลิตผลองุน่ สดทีใ่ ช้ทาไวน์ทร่ี าบสูงภูเรือ มีเนื้อที่
100,000 ไร่ หรือ 16,000 เฮกเตอร์ รายละเอียดตามแผนที่
(8) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนดตามมาตรา 15
(1) จัดให้มรี ะบบการตรวจสอบและควบคุม ทัง้ กระบวนการผลิต ในระดับผูผ้ ลิตและระดับจังหวัด
(2) จัดให้มกี ารขึน้ ทะเบียนผูผ้ ลิต และผูจ้ าหน่าย ทีป่ ระสงค์จะขอใช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ไวน์ทร่ี าบสูงภูเรือ
(3) ผูข้ อขึน้ ทะเบียนต้องจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน สาหรับสมาชิกผูข้ อใช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ ไวน์ทร่ี าบ
สูงภูเรือ

-8(9) การพิ สจู น์ แหล่งกาเนิ ด
(1) ไวน์ทร่ี าบสูงภูเรือจะต้องมีการผลิตและบรรจุหบี ห่อในพืน้ ทีร่ าบสูงภูเรือ
(2) ผลองุน่ สดทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตไวน์ทร่ี าบสูงภูเรือ ต้องมาจากต้นองุน่ ทีป่ ลูกบนทีร่ าบสูงภูเรือ
เท่านัน้
(3) กระบวนการผลิตจะต้องได้ผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึน้ ทะเบียนผูผ้ ลิต รวมทัง้ ต้องมีเอกสาร
กากับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้
----------------------------------------------------

