
 กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา   
  กระทรวงพาณิชย ์          วนัท่ีประกาศโฆษณา  13 มกราคม 2559 

 

ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์
 

บรเูนลโล ดิ มอนตาลชิโน (BRUNELLO DI  MONTALCINO) 
 
(1) เลขท่ีค าขอ  49200021    วนัท่ีย่ืนค าขอแก้ไขทะเบียน  15 พฤษภาคม 2558  
 
(2) ทะเบียนเลขท่ี  สช 50200016  วนัท่ีขึ้นทะเบียน  8 พฤษภาคม  2549 
 
(3) วนัท่ีประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียน  13 มกราคม 2559 
 
(4) รายการท่ีคณะกรรมการมีค าสัง่ให้แก้ไขตาม มาตรา 22 และมาตรา 23 

ท่ีอยู่ผูข้อขึ้นทะเบียน 
แกไ้ขเป็น   เพยีซซา คาววัร ์ 8 – 53024 มอนตาลชโิน (เอสไอ) ประเทศอติาล ี

 
(5) รายการท่ีนายทะเบียนมีค าสัง่ให้แก้ไขตาม มาตรา 21   
 - ขอแก้ไขช่ือภาษาองักฤษของผูย่ื้นค าขอ 
   แกไ้ขเป็น คอนซอรซ์โิอ เดล วโีน บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน  
   (CONSORZIO DEL VINO BRUNELLO DI MONTALCINO)                                                  
 - ขอแต่งตัง้ตวัแทนและตวัแทนช่วง  
   แกไ้ขเป็น นางสาวชาลนิี ศรปีระศาสน์ แห่งบรษิทั วดิง แอนด ์พารท์เนอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
   เป็นตวัแทน และ/หรอืนางมธุรส ปิยโชตสิุกจิ เป็นตวัแทนช่วง 
   
หมายเหตุ ทะเบยีนสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรฉ์บบัแกไ้ขปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์
......................................................................................................................................................................... 

บรเูนลโล ดิ มอนตาลชิโน (BRUNELLO DI  MONTALCINO) 
 

(1)  เลขท่ีค าขอ   49200021   ทะเบียนเลขท่ี  สช 50200016 
 

(2)  วนัท่ีย่ืนค าขอ   8 พฤษภาคม 2549  วนัท่ีขึ้นทะเบียน 8 พฤษภาคม 2549 
 

(3)  ผูข้อขึ้นทะเบียน   คอนซอรซ์โิอ เดล วโีน บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน 
                        (Consorzio del Vino Brunello di Montalcino) 
                        ทีอ่ยู ่ เพยีซซา คาววัร ์ 8 – 53024 มอนตาลชโิน (เอสไอ) ประเทศอติาล ี
 

(4)  รายการสินค้า ไวน์ 
 

(5)  คณุภาพ  ช่ือเสียง  คณุสมบติั  หรือคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้า 
ค านิยาม 
บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน (Brunello di Montalcino) หมายถงึ ไวน์แดงทีผ่ลติจากผลองุน่พนัธุซ์างจโิอเวเซ  

(Sangiovese) ทีไ่ดจ้ากไรอ่งุน่ทีป่ลกูในเขตพืน้ทีต่ าบลมอนตาลชโิน จงัหวดัซเิอนา แควน้ทสัคานี ประเทศอติาล ี 
และผ่านกระบวนการผลติทุกขัน้ตอนรวมทัง้การจ าหน่ายเป็นมาตรฐานเดยีวกนั  เพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพตามหลกั
ประเพณทีีถ่อืปฏบิตัสิบืต่อกนัมา 
           ลกัษณะของสินค้า 
 ไวน์แดง สแีดงทบัทมิเขม้ค่อนไปทางโกเมน กลิน่จ าเพาะและเขม้ขน้ มรีสชาตขิองแทนนิน(กรดจาก
เปลอืกไม)้เลก็น้อย เขม้ขน้ กลมกลนืและคงทน ระดบัแอลกอฮอลไ์มต่ ่ากว่า 12.5 %   
 กระบวนการผลิต  
 ปัจจยัทางธรรมชาตแิละมนุษยห์รอืเงือ่นไขทีม่อียูใ่นเขตมอนตาลชโินเท่านัน้ เป็นสิง่จ าเป็นในการผลติ
แบ่งเป็นหลกัใหญ่ๆ ไดด้งันี้ 
 การปลกูและเกบ็เก่ียว 

(1) พนัธุอ์งุน่ทีใ่ช ้คอื พนัธุซ์างจโิอเวเซ ซึง่ในต าบลมอนตาลชโินเรยีกว่า บรเูนลโล เพยีงชนิดเดยีว 
เท่านัน้   

(2)  ตอ้งปลกูในไรอ่งุน่ทีอ่ยูใ่นเขตต าบลมอนตาลชโิน จงัหวดัซเิอนา    
 (3)   สภาวะการปลกูในไรอ่งุน่ตอ้งมคีวามเหมาะสมทีจ่ะใหผ้ลลผลติองุน่และไวน์ทีท่ าจากผลผลติมี
คุณลกัษณะเฉพาะตามกฎเกีย่วกบัการผลติ เช่น  พืน้ดนิเหมาะสมอยูใ่นต าแหน่งเนินเขา สงูไมเ่กนิ 600 เมตร 
จากระดบัน ้าทะเล  มแีสงแดดเพยีงพอต่อการเตบิโตขององุน่ ความหนาแน่นในการปลกูและปรมิาณสงูสุดของผล
องุน่ต่อพืน้ที ่1 เฮกเตอร ์เป็นตามทีก่ าหนด 
 (4)  หา้มท าการบ่มองุน่ใหสุ้กโดยเดด็ขาด 

(5) รปูแบบของการตดัแต่งกิง่และตดัทรงตน้องุน่เป็นแบบดัง้เดมิในต าบลมอนตาลชโิน  คอืจะท าการตดั 
แต่งบงัคบัทรงตน้องุน่ใหเ้รยีงเป็นแถว  เพื่อใหส้ามารถท างานรว่มกบัวธิเีชงิกลได ้ โดยมรีะยะห่างระหว่างแถว   
2 – 3 เมตร ระยะห่างระหว่างตน้ในแถวคอื  0.6 - 1.5 เมตร รปูแบบการตดัแต่งทรงตน้องุน่เป็นแบบเฉพาะตวั 
คอื แบบ “spurred cordon” ท าใหต้น้องุน่มกีิง่กา้นแนวนอนแผ่กวา้งประมาณ 80 เซนตเิมตร จากพืน้ดนิ  โดยจะ
ท าทุกปีและปล่อยใหต้น้เจรญิเตบิโตแตกกิง่กา้นแนวนอนแผ่กวา้ง      
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 (6)  การเกบ็เกีย่ว   
       เกบ็เกีย่วในช่วงตน้ฤดใูบไมร้ว่ง  ระหว่างวนัที ่20 กนัยายน ถงึ วนัที ่10 ตุลาคม ของทุกปี  ทัง้นี้ 
ตารางเวลาอาจเปลีย่นแปลงไดก่้อนหรอืหลงัหา้ถงึสบิวนั  ในการเกบ็เกีย่วจะใชแ้รงคนเท่านัน้ 
 การแปรรปู 
 (1)  การหมกั   ในหอ้งใตด้นิ องุน่จะถูกจดัวางอยูใ่นถงัเหลก็ขนาดใหญ่ และทิง้ไวใ้นหอ้งนี้ประมาณ  
15-20 วนั แยกส่วนทีเ่สยีออกจากของเหลวซึง่ไดก้ลายเป็นไวน์แลว้   

(2) น าไวน์ไปบ่มในถงัไมโ้อ๊คเดอมาสคข์นาดใดกไ็ดเ้ป็นระยะเวลาอยา่งน้อยสองปี หรอือาจทิง้ไวส้ามปี   
ไวน์จะเปลีย่นแปลงชา้ๆ  กลายเป็นไวน์บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน     

(3) ก่อนเขา้สู่ตลาด ตอ้งท าการบ่มในขวดอยา่งน้อย 4 เดอืน  ส าหรบัไวน์ประเภท Riserva (ชัน้ด)ี     
ตอ้งบ่มในขวดอยา่งน้อย 6 เดอืน  ระยะเวลาบม่ในขวดตอ้งปรากฎหลกัฐานในบนัทกึการลงทะเบยีนโรงบ่ม 

(4) ปรมิาณไวน์จากผลองุน่สงูสุดในไวน์ทีพ่รอ้มบรโิภคนัน้ตอ้งไมเ่กนิ 75%     
การบรรจหีุบห่อ 
(1) ไวน์บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน  ระดบัดโีอซจีทีีว่างจ าหน่ายในตลาดตอ้งบรรจขุวดและตดิเครือ่งหมาย 

ของรฐัทีอ่อกโดยสมาคมทีไ่ดร้บัอนุญาตตามความเหน็ของสมาคมทีข่วดและภาชนะอื่นๆ ทีม่คีวามจขุนาดใด
ขนาดหนึ่ง ดงัต่อไปนี้:  0.375 ลติร 0.500 ลติร 0.750 ลติร 1,500 ลติร 3,000 ลติร หรอื 5,000 ลติร 
 (2)  ตอ้งบรรจขุวดแบบ “บอรโ์ดเลเซ” ท าจากแกว้สเีขม้ และปิดดว้ยจกุไมค้อรก์   
 (3)  หา้มบรรจหุรอืตกแต่งขวดดว้ยภาพจนิตนาการทีไ่มเ่หมาะสมกบัระดบัของไวน์  
 (4)  ตอ้งระบุปีทีป่ลกูองุน่ไวท้ีฉ่ลากเสมอ   และหา้มจ าหน่ายถงึมอืผูบ้รโิภคก่อนวนัที ่1 มกราคม ของปี
ถดัจากระยะเวลา 5 ปี ทีค่ านวณจากปีทีเ่กบ็ผลองุน่   ในกรณทีีใ่ชค้ าว่า Riserva (ชัน้ด)ี เป็นเครือ่งหมายคุณภาพ 
ใหว้างจ าหน่ายวนัที ่1 มกราคม ของปีถดัจากระยะเวลา 6 ปี ทีค่ านวณจากปีทีเ่กบ็เกีย่วผลองุน่      

(5) หา้มใชค้ าบรรยายอื่นใดรว่มกบัค าว่า “บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน” นอกเหนือไปจากค าทีร่ะบุไวใ้นกฎ 
เกีย่วกบั การผลติ รวมทัง้ค าคุณศพัท ์อาท ิพเิศษ อยา่งด ีทีเ่ลอืกสรรแลว้ เป็นตน้  และอื่นๆ ในท านองเดยีวกนั 

(6) อนุญาตใหใ้ชค้ าบ่งชีท้ีบ่อกชื่อ ชื่อบรษิทั เครือ่งหมายการคา้ ทีไ่มเ่ป็นการยกยอสรรพคุณและไมช่กั 
น าใหผู้บ้รโิภคเขา้ใจผดิ   และใหใ้ชค้ าบ่งชีท้ีม่แีนวโน้มสื่อถงึกจิกรรมทางการเกษตรของผูผ้ลติ  เช่น คนปลกูองุน่  
ฟารม์บา้นไร ่ ผูถ้อืครอง เป็นตน้ ได ้ 

(7) การบรรจขุวดทีถ่อืว่าไดม้าตรฐานจะตอ้งท าตามเงือ่นไขทีก่ าหนดไวใ้นกฎขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  อาท ิ 
เมือ่ใชค้ าว่า Vigna (ไรอ่งุน่) บนฉลาก  สนิคา้นัน้จะตอ้งผ่านการตรวจสอบทางเคมแีละทางอนิทรยีแ์ยกต่างหาก
ตามกฎระเบยีบ  หรอืในกรณทีีใ่ชค้ าว่า Riserva (ชัน้ด)ี บนฉลากสนิคา้  สนิคา้นัน้กจ็ะตอ้งผ่านการตรวจสอบทาง
เคมแียกต่างหากตามกฎระเบยีบดว้ยเช่นกนั 

การควบคมุสินค้า   
ผูม้อี านาจควบคุมการใชแ้ละคุม้ครองสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์“บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน” คอื คอนซอรซ์โิอ 

เดล วโิน บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน   ส าหรบัผูผ้ลติทัง้หมดทีต่อ้งการอา้งชื่อแหล่งก าเนิด  ตามกฤษฎกีาทีบ่งัคบั
ใช ้ลงวนัที ่23 ตุลาคม 2003  ภายใตก้ารควบคุมของกระทรวงนโยบายเกษตรและป่าไม ้  และส านกังานแห่ง
แควน้ทสัคานี  ประเทศอติาล ี 
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(6) ความสมัพนัธร์ะหว่างสินค้ากบัแหล่งภมิูศาสตร ์

ลกัษณะภมิูประเทศ  แควน้โทสคานาหรอืทสัคานีตัง้อยูท่างภาคกลางของประเทศอติาล ีดา้นทศิ
ตะวนัตกอยูต่ดิกบัทะเลไทเรเนียน ดา้นทศิตะวนัออกอยูต่ดิกบัเทอืกเขาอพัเพนไนส ์ พืน้ทีเ่กอืบทัง้หมดของ
แควน้น้ีเป็นเนินเขาสลบักบัทีร่าบอนัอุดมสมบรูณ์ มป่ีาสนและป่าไมท้ีเ่ขยีวชอุ่มตลอดปี มทีะเลสาบน ้าจดืและ 
เกาะเลก็เกาะน้อยทีส่วยงาม ซึง่เป็นทีม่าของชื่อแควน้ ซึง่แปลว่า เนินเขาเขยีวขจ ี ส่วนต าบลมอนตาลชโินซึง่อยู่
ทางตอนใตข้องเมอืงซเีอนาในแควน้น้ีเป็นเมอืงทีต่ ัง้อยูบ่นยอดเขาสงู มแีสงแดดเพยีงพอต่อการเตบิโตขององุน่  
มสีภาพภมูปิระเทศและภมูอิากาศทีเ่หมาะสมในทุกกรณทีีท่ าใหผ้ลองุน่ทีท่ าไวน์มลีกัษณะเฉพาะของกลิน่และ
รสชาตจินมชีื่อเสยีงอยา่ง บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน 

ประวติัความเป็นมา  ไวน์ไดถ้อืก าเนิดขึน้มาบนดนิแดนทีเ่ป็นคาบสมทุรทีม่ชีื่อเรยีกว่าคาบสมทุรอติาลี
เมือ่ประมาณสองพนัปีก่อนครสิตกาลโดยชาวโฟนีเชยีน ซึง่เป็นชนกลุ่มแรกทีอ่พยพมาตัง้ถิน่ฐานบรเิวณทีเ่ป็น
แควน้พเูกลยีในปัจจบุนั  ไดผ้ลติไวน์เฉพาะในกลุ่มของตนเท่านัน้  ต่อมาชาวกรกีไดอ้พยพเขา้มาและไดส้บืทอด
ความรูก้ารท าไวน์จากชาวโฟนีเชยีน และไดข้นานนามดนิแดนนัน้ว่าเอโนเตรยี  ซึง่หมายความว่า ดนิแดนแห่ง
ไวน์ และเรยีกตวัเองว่าชาวเอโนทรสิ  แสดงใหเ้หน็ว่าดนิแดนแห่งนี้มกีารท าไวน์มาเป็นเวลาชา้นานจนถงึปัจจบุนั    
 ไวน์ บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน  ถอืก าเนิดในแควน้ทสัคานี หรอืโทสคานา ทีจ่งัหวดัซเีอนา ต าบลมอนตา
ชโิน ไวน์บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน  ถูกจดัคุณภาพอยูใ่นระดบั DOC (Denominazione di Origine Controllata) 
ในปี ค.ศ.1966  และเลื่อนระดบัชัน้คุณภาพใหใ้ชร้ะดบั DOCG (Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita)  ในปี ค.ศ.1980  
  

(7)  ขอบเขตท่ีตัง้แหล่งภมิูศาสตร ์
              ต าบลมอนตาลชโิน จงัหวดัซเิอนา ประเทศอติาล ีรายละเอยีดตามแผนที ่
 

(8) การพิสจูน์แหล่งก าเนิด 
(1) ไวน์บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน ตอ้งผลติและบรรจหุบีห่อในพืน้ทีต่ าบลมอนตาลชโิน จงัหวดัซเิอนา 
(2) ผลองุน่ซางจโิอเวเซทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติไวน์บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน จะตอ้งมาจากทีพ่ืน้ที ่

การผลติทีไ่ดร้บัอนุญาตในเขตต าบลมอนตาลชโิน 
 

(9) เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนก าหนดตามมาตรา 15 
 ผูข้อขึน้ทะเบยีนตอ้งมหีนงัสอืแจง้ต่อนายทะเบยีน  หากภายหลงัปรากฎว่าสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์        
บรเูนลโล ด ิมอนตาลชโิน (Brunello di Montalcino)  ไมไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายของประเทศอติาล ี  
อกีต่อไปแลว้ 
 

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



BRUNELLO DI MONTALCINO

( BRUNELLO DI
MONTALCINO) อยู่ในตําบลมอนตาลชิโน  จังหวดัซิเอนา แคว้นทสัคานี  ประเทศอิตาลี
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