
 

 กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา   
  กระทรวงพาณิชย ์    วนัท่ีประกาศโฆษณา 20 กรกฎาคม  2555 

 

ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์
 

ไวน์ท่ีราบสงูภเูรือ 
 

(1)  เลขท่ีค าขอ  48100011   วนัท่ีย่ืนค าขอแก้ไขทะเบียน  12 พฤษภาคม 2551  
 

(2) ทะเบียนเลขท่ี  สช 49100006  วนัท่ีขึ้นทะเบียน   25 สงิหาคม 2548 
 

(3) วนัท่ีประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียน   20 กรกฎาคม 2555 
 

(4) รายการท่ีคณะกรรมการมีค าสัง่ให้แก้ไข   
1. การตดัแต่ง  

(1) ตดัแต่งครัง้ที ่1 (Hard Pruning) เริม่ท าในเดอืนมนีาคม - เมษายน 
(2) (ไมม่กีารแกไ้ข) 
(3) ตดัแต่งครัง้ที ่2 (Light Pruning) เริม่ท าในเดอืนกนัยายน - ตุลาคม  
(4) การตดัองุ่นใชว้ธิกีารตดัแบบกอรด์ง (Cordon) และแบบกูโยดบัเบิล้ (Guyot Double) ซึง่จะ

ตดัดว้ยมอืคนทีม่คีวามช านาญในการตดัองุน่ (เพิม่เตมิ) 
(5) ในกรณีที่ในช่วงปีมฝีนตกชุก จะท าการตดัแต่งครัง้ที่ 1 (Hard Pruning) ในเดอืนมนีาคม -

เมษายน โดยไมต่ดัแต่งครัง้ที ่2 (Light Pruning) และไมม่กีารเกบ็เกีย่ว (เพิม่เตมิ) 
2. การเกบ็เก่ียว 
 (1) (ไมม่กีารแกไ้ข) 
 (2) (ไมม่กีารแกไ้ข) 

(3) การตดัองุน่ ใชว้ธิกีารตดัแบบกอรด์ง (Cordon) และแบบกูโยดบัเบิล้ (Guyot double) ซึง่ 
เป็นการตดัดว้ยมอืคนทีม่คีวามช านาญในการตดัองุน่ (ยกเลกิ) 

(4) (ไมม่กีารแกไ้ข) 
  (5) ส าหรบัตน้องุน่ทีม่กีารตดัแต่งเพยีง 1 ครัง้ หรอื Hard Pruning เพยีงอยา่งเดยีว จะท าการ 
       เกบ็เกีย่วในเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม (เพิม่เตมิ) 

 3.  กรรมวิธีการผลิตไวน์ (ไวน์ขาว)  
(1) กระบวนการผลติไดม้าจากการคดัเลอืกผลองุน่ Chenin Blanc สด โดยความหวานของไวน์

แต่ละชนิดจะแตกต่างกนัดงันี้ White Wine และ White Wine Extra Dry มคีวามหวานที ่22 
Brix, Dessert Wine มคีวามหวานอยูท่ี ่28 Brix และ Sparkling Wine มคีวามหวานที ่20 Brix 

         (2) การหมกัไวน์ขาว ท าขึน้โดยไมแ่ช่กากผลองุน่ขาว Chenin Blanc ในถงัหมกัโดยการ 
    ควบคุมอุณหภมู ิและขบวนการทีก่ าจดัน ้าตาลในน ้าองุน่ขาวระยะเวลาของไวน์แต่ละชนิด 
     จะแตกต่างกนัดงันี้ White Wine และ White Wine Extra Dry มรีะยะเวลาการหมกั 1   
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        เดอืน หรอืจนมปีรมิาณน ้าตาลเหลอืต ่ากว่า 0 โบเม ่(Degree Baume) หรอื (Dosage  
        Zero) ส่วน Dessert Wine และ Sparking Wine มรีะยะเวลาการหมกัประมาณ 1 เดอืนครึง่ 
        หรอืจนมปีรมิาณน ้าตาลเหลอืต ่ากว่า 0 โบเม ่(Degree Baume) หรอื (Dosage Zero) 
  (3)  (ไมม่กีารแกไ้ข) 

 (4)  หลงัจากการหมกัไวน์จนไดคุ้ณภาพทีด่แีลว้ไวน์ขาวทุกตวัจะน ามากรองใส แต่จะแตกต่าง
       กนัในการปรงุรสชาต ิดงันี้ White Wine ปรงุแต่งรสชาต ิโดยเตมิน ้าองุน่สดขาว Chenin    
           Blanc พนัธุเ์ดยีวกนัเท่านัน้ เพื่อใหไ้ดร้สชาตทิีเ่หมาะสมกบัอาหารไทยก่อนทีจ่ะบรรจุ    
       จ าหน่าย ส่วน White Wine Extra Dry และ Dessert Wine จะเตมิกรด Citric ซึง่เป็นสาร
       สงัเคราะหท์ีเ่ป็นทีย่อมรบัในวงการวทิยาศาสตรท์ัว่ไป  เพื่อปรบัรสชาตใิหเ้หมาะสม ก่อนที่
       จะบรรจแุละจ าหน่าย ส าหรบั Sparkling Wine เมือ่น ามากรองใสจะท าการหมกัครัง้ที ่2 ใน
       ขวดเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 12 เดอืน ต่อจากนัน้หมนุตะกอนออก โดยใชร้ะยะเวลาอยา่ง 
        น้อย 1 เดอืนครึง่ และน ามาปรงุแต่งรสชาตเิพื่อใหไ้ดม้าตรฐานทีน่ิยมกนัก่อนบรรจขุวด 
       และจ าหน่าย       

 4. กรรมวิธีการผลิตไวน์ (ไวน์แดง)  
  (1)  (ไมม่กีารแกไ้ข) 
  (2)  การหมกัไวน์แดงของ Red Wine Reserve และ Red Wine จะมวีธิกีารเช่นเดยีวกนัคอืแช่
            กากผลองุน่แดง Shiraz ทัง้หมดในถงัหมกัแสตนเลสโดยการควบคุมอุณหภมู ิและขบวน 

          การ ก าจดัน ้าตาลในน ้าองุน่แดง จนมปีรมิาณน ้าตาลเหลอืต ่ากว่า 0 โบเม ่(Degree Baume) 

      หรอื (Dosage Zero) ส่วน Rose’ Wine จะไมแ่ช่กากผลองุน่แดง Shiraz แต่จะหมกัโดย      

          การควบคุมอุณหภมู ิและขบวนการก าจดัน ้าตาลในน ้าองุน่แดง จนมปีรมิาณน ้าตาลเหลอื

      ต ่ากว่า 0 โบเม ่(Degree Baume) หรอื (Dosage Zero) 

 (3)  Red Wine Reserve, Red Wine จะท าการหมกัครัง้ที ่2 ใชร้ะยะเวลาอยา่งน้อย 2 สปัดาห์   

      เพื่อปรบัรสชาตใิหนุ่้มนวลขึน้ หลงัจากนัน้ Red Wine Reserve จะน าไปบรรจใุนถงัไมโ้อ๊ค   

      ซึง่ไมม่กีารเปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพทางเคม ีและรบัรูโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสั  

      (Organoleptic) ส าหรบั Red Wine ทิง้ไวอ้ยา่งน้อย 3 เดอืนในถงับรรจแุสตนเลส ซึง่ไมม่ ี

               การ เปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพทางเคมแีละรบัรูโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสั (Organoleptic) 

      และ ใส่ชิน้ไมโ้อ๊คลงไปในถงัหรอืบ่มในถงัไมโ้อ๊ค หรอืไมโ้อ๊คชพีดว้ย เพื่อจะใหไ้ดก้ลิน่และ

      รสของไมโ้อ๊ค (OAK) 

 (4)  (ไมม่กีารแกไ้ข) 

(5) รายการอ่ืนท่ีนายทะเบียนเหน็สมควร   
 ไมม่ ี
 

หมายเหตุ ทะเบยีนสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ฉบบัแกไ้ขปรากฏตามเอกสารแนบ 
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ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์
....................................................................................................................................................................... 
 

ไวน์ท่ีราบสงูภเูรือ 
 

(1) เลขท่ีค าขอ  48100011    ทะเบียนเลขท่ี   สช 49100006 
 

(2) วนัท่ีย่ืนค าขอ 25 สงิหาคม 2548   วนัท่ีขึ้นทะเบียน       25 สงิหาคม 2548 
 

(3) ผูข้อขึ้นทะเบียน บรษิทั ซ.ีพ.ีเค. อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
  

   ทีอ่ยู ่165 หมูท่ี ่6 ต าบลรอ่งจกิ อ าเภอภเูรอื จงัหวดัเลย  
 

(4) รายการสินค้า ไวน์ 
 

(5) คณุภาพ  ช่ือเสียง คณุสมบติัหรือคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้า 
ค านิยาม   

 ไวน์ที่ราบสูงภูเรอื หมายถงึ ไวน์ที่ไดจ้ากการหมกัน ้าองุ่นสดของผลองุ่นพนัธุ์ Chenin Blanc และการ
หมกัองุ่นสดของผลองุ่นแดงพนัธุ์ Shiraz ปลูกบนที่ราบสูงภูเรอื จงัหวดัเลย ซึ่งได้หมกัตามวธิกีาร เพื่อให้ได้
คุณภาพตามหลกัประเพณกีารท าไวน์ทีส่บืต่อกนัมา 
 

 ลกัษณะของสินค้า       
(1)  พนัธุอ์งุน่ทีใ่ช ้ 
 - พนัธุอ์งุน่ขาว Chenin Blanc มกีลิน่เฉพาะน ้าผึง้ และกลิน่ฟางเปียกใชผ้ลติไวน์ขาว 
 - พนัธุอ์งุน่แดง Shiraz มกีลิน่หอมของพรกิไทยด า และชอ็กโกแลต ใชผ้ลติไวน์แดง 
(2)  ประเภทของไวน์ 
 - ไวน์ขาว ท าจากน ้าองุน่สดขององุน่ขาว Chenin Blanc ไดแ้ก่ “White Wine, White Wine  

Extra Dry, Dessert Wine, Sparkling Wine” 
 - ไวน์แดง ท าจากน ้าองุน่สดขององุน่แดง Shiraz ไดแ้ก่ “Red Wine, Red Reserve Wine,  

Rose Wine” 
(3)  ลกัษณะทางกายภาพ 

- ไวน์ ลกัษณะใส มสีตีามชนิดของน ้าองุน่สดทีเ่ป็นวตัถุดบิ เช่น มสีทีองใสเขม้ของน ้าองุน่ขาว  
Chenin Blanc หรอื มสีแีดงเขม้ของน ้าองุน่สดและเปลอืกองุน่สดแดง Shiraz  

(4) ลกัษณะทางเคม ี
 - มปีรมิาณแอลกอฮอลอ์ยูร่ะหว่างรอ้ยละ 11 ถงึ 14 
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 กระบวนการผลิต 
 การปลกู 
 ปลกูโดยใชไ้มค้ ้าและมกีารพรางแสงตามความเหมาะสม โดยใหแ้สงแดดทีส่่องถงึตน้องุน่ไมแ่รงจดั
เกนิไป 
 การตดัแต่ง ตน้องุน่ทีป่ลกูไวจ้ะท าการตดัแต่งกิง่ 2 ครัง้ เพื่อใหช้่อดอกและผลทีส่มบรูณ์ 

(1) ตดัแต่งครัง้ที ่1 (Hard Pruning) เริม่ท าในเดอืนมนีาคม - เมษายน 
(2) เดด็ยอด และใหน้ ้าทุกวนั 
(3) ตดัแต่งครัง้ที ่2 (Light Pruning) เริม่ท าในเดอืนกนัยายน - ตุลาคม 
(4) การตดัองุน่ใชว้ธิกีารตดัแบบกอรด์ง (Cordon) และแบบกูโยดบัเบิล้ (Guyot Double) ซึง่จะตดัดว้ย 

มอืคนทีม่คีวามช านาญในการตดัองุน่ 
(5) ในกรณทีีใ่นช่วงปีมฝีนตกชุก จะท าการตดัแต่งครัง้ที ่1 (Hard Pruning) ในเดอืนมนีาคม - เมษายน  

โดยไมต่ดัแต่งครัง้ที ่2 (Light Pruning) และไมม่กีารเกบ็เกี่ยว 
  การเกบ็เก่ียว    

 (1)  องุน่ออกดอกเดอืนพฤศจกิายน และเกบ็เกีย่วเดอืนกุมภาพนัธ ์- มนีาคม ของปีถดัไป ซึง่เป็นช่วงที่
มอีากาศเยน็ตอนกลางคนื แสงแดดจดัตอนกลางวนั จะท าใหคุ้ณภาพขององุน่มคีวามหวานอยูร่ะหว่าง 20 - 28 
Brix ตามชนิดของไวน์แต่ละชนิดทีจ่ะผลติ 
 (2)  เกบ็เกีย่วในเวลากลางคนื จนถงึเชา้วนัรุง่ขึน้ โดยจะรกัษาอุณหภมูกิารเกบ็เกีย่วไมเ่กนิ 25 องศา
เซลเซยีส และเกบ็เกีย่วอยา่งประณตีดว้ยการใชม้อืเกบ็เท่านัน้ 
 (3)  (ยกเลกิ) 
 (4) ผลองุน่สดทีเ่กบ็จากตน้องุน่ในไร ่ซึง่ไดค้ดัขนาดตามความสมบรูณ์จะน าไปคัน้น ้าองุน่ในทนัทใีน
สถานทีค่ ัน้ ซึง่ตัง้อยูไ่มห่่างไกลจากไรอ่งุน่ เพื่อคงความสดและคุณภาพทีด่ขีองน ้าองุน่ 

 (5) ส าหรบัตน้องุน่ทีม่กีารตดัแต่งเพยีง 1 ครัง้ หรอื Hard Pruning เพยีงอยา่งเดยีว จะท าการเกบ็เกีย่วใน 
เดอืนกรกฎาคม - สงิหาคม 
 อปุกรณ์การผลิต 
 อุปกรณ์ เครือ่งจกัร ภาชนะและวสัดุอื่นๆ ทีใ่ชส้ าหรบัจดัท า ไวน์ขาวและไวน์แดง พรอ้มทัง้โรงงาน หรอื
พืน้ทีใ่นการผลติตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัสุขอนามยัทีก่ าหนดไวโ้ดยนิตบิุคคลผูม้อี านาจในการรบัรองคุณภาพ
ผลติภณัฑ ์
 การแปรรปู 
 (1)  การแปรรปูเป็นไวน์ทีร่าบสงูภเูรอื โดยเกบ็ผลองุน่สดขาว Chenin Blanc และองุน่สดแดง Shiraz 
ซึง่ปลกูในเขตทีร่าบสงูภเูรอืเท่านัน้ 
 (2)  ผูแ้ปรรปูจะตอ้งขึน้ทะเบยีนเป็นผูแ้ปรรปูองุน่สดทีป่ลกูบรเิวณทีร่าบสงูภเูรอื 
 (3)  การแปรรปู ตอ้งมกีารจดัการดงันี้ 
       (3.1)  มกีารตรวจแยกระหว่างองุน่ขาว Chenin Blanc และ องุน่แดง Shiraz อยา่งชดัเจน 
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           (3.2)  การตรวจสอบคุณภาพขององุน่สด ไดแ้ก่ ความหวาน ความหนาแน่นของผลองุน่แต่ละกิง่และ
ขนาดของผลองุน่สด หลงัจากตรวจสอบและคดัแยกคุณภาพ ของผลองุน่สดขาว Chenin Blanc และ องุน่แดง 
Shiraz 

 กรรมวิธีการผลิตไวน์ 
 ไวน์ขาว 

(1) กระบวนการผลติไดม้าจากการคดัเลอืกผลองุน่ Chenin Blanc สด โดยความหวานของไวน์แต่ละ 
     ชนิดจะแตกต่างกนัดงันี้ White Wine และ White Wine Extra Dry มคีวามหวานที ่22 Brix,Dessert     
     Wine มคีวามหวานอยูท่ี ่28 Brix และ Sparkling Wine มคีวามหวานอยูท่ี ่20 Brix 
(2) การหมกัไวน์ขาว ท าขึน้โดยไมแ่ช่กากผลองุน่ขาว Chenin Blanc ในถงัหมกัโดยการควบคุม 

อุณหภมู ิและขบวนการทีก่ าจดัน ้าตาลในน ้าองุน่ขาวระยะเวลาของไวน์แต่ละชนิดจะแตกต่างกนั
ดงันี้ White Wine และ White Wine Extra Dry  มรีะยะเวลาการหมกั 1 เดอืน หรอืจนมปีรมิาณ
น ้าตาลเหลอืต ่ากว่า 0 โบเม ่(Degree Baume) หรอื (Dosage Zero) ส่วน Dessert Wine และ 
Sparkling Wine มรีะยะเวลาการหมกัประมาณ 1 เดอืนครึง่ หรอืจนมปีรมิาณน ้าตาลเหลอืต ่ากว่า 
0 โบเม ่(Degree Baume) หรอื (Dosage Zero) 

(3) หลงัจากนัน้ ส าหรบั White Wine และ White Wine Extra Dry ใหต้ัง้ทิง้ไวอ้ยา่งน้อย 3 เดอืนในถงั
บรรจแุสตนเลส ส่วน Sparkling Wine ใหต้ัง้ทิง้ไวอ้ยา่งน้อย 4 เดอืนในถงับรรจแุสตนเลส ทัง้ 
White Wine, White Wine Extra Dry และ Sparkling Wine จะไมม่กีารเปลีย่นแปลงลกัษณะทาง
กายภาพทางเคม ีและรบัรูโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสั (Organoleptic)  

(4) หลงัจากการหมกัไวน์จนไดคุ้ณภาพทีด่แีลว้ไวน์ขาวทุกตวัจะน ามากรองใส แต่จะแตกต่างกนัในการ
ปรงุรสชาต ิดงันี้ White Wine ปรงุแต่งรสชาต ิโดยเตมิน ้าองุน่สดขาว Chenin Blanc พนัธุเ์ดยีวกนั
เท่านัน้ เพื่อใหไ้ดร้สชาตทิีเ่หมาะสมกบัอาหารไทยก่อนทีจ่ะบรรจจุ าหน่าย ส่วน White Wine Extra 

      Dry และ Dessert Wine จะเตมิกรด Citric ซึง่เป็นสารสงัเคราะหท์ีเ่ป็นทีย่อมรบัในวงการวทิยาศาสตร์
      ทัว่ไป  เพื่อปรบัรสชาตใิหเ้หมาะสม ก่อนทีจ่ะบรรจแุละจ าหน่าย ส าหรบั Sparking Wine เมือ่น ามา
      กรองใสจะท าการหมกัครัง้ที ่2 ในขวดเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 12 เดอืน ต่อจากนัน้ ต่อจากนัน้ 
      หมนุตะกอนออก โดยใชร้ะยะเวลาอยา่งน้อย 1 เดอืนครึง่ และน ามาปรงุแต่งรสชาตเิพื่อใหไ้ด้ 
      มาตรฐานทีน่ิยมกนัก่อนบรรจขุวดและจ าหน่าย            
 ไวน์แดง 

(1) กระบวนการผลติไดม้าจากการคดัเลอืกผลองุน่แดง Shiraz สด โดยความหวานของไวน์แต่ละชนิด  

จะแตกต่างกนัดงันี้ Red Wine Reserve และ Red Wine มคีวามหวานที ่22 Brix และ 20 Brix 

ตามล าดบั และ Rose’ Wine มคีวามหวานอยูท่ี ่20 Brix แลว้น าผลองุน่แดงสด มาบบีน ้า 

(2) การหมกัไวน์แดงของ Red Wine Reserve และ Red Wine จะมวีธิกีารเช่นเดยีวกนัคอืแช่กากผล

องุน่แดง Shiraz ทัง้หมดในถงัหมกัแสตนเลสโดยการควบคุมอุณหภมู ิและขบวนการก าจดัน ้าตาล

ในน ้าองุน่แดง จนมปีรมิาณน ้าตาลเหลอืต ่ากว่า 0 โบเม ่(Degree Baume) หรอื (Dosage Zero) 

ส่วน Rose’ Wine จะไมแ่ช่กากผลองุน่แดง Shiraz แต่จะหมกัโดยการควบคุมอุณหภมู ิและ 
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     ขบวนการก าจดัน ้าตาลในน ้าองุน่แดง จนมปีรมิาณน ้าตาลเหลอืต ่ากว่า 0 โบเม ่(Degree Baume)   

     หรอื (Dosage Zero) 

(3) Red Wine Reserve, Red Wine จะท าการหมกัครัง้ที ่2 ใชร้ะยะเวลาอยา่งน้อย 2 สปัดาหเ์พื่อปรบั

รสชาตใิหนุ่้มนวลขึน้ หลงัจากนัน้ Red Wine Reserve จะน าไปบรรจใุนถงัไมโ้อ๊ค ซึง่ไมม่กีาร

เปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพทางเคม ีและรบัรูโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสั (Organoleptic) ส าหรบั 

Red Wine ทิง้ไวอ้ยา่งน้อย 3 เดอืนในถงับรรจแุสตนเลส ซึง่ไมม่กีารเปลีย่นแปลงลกัษณะทาง

กายภาพทางเคมแีละรบัรูโ้ดยใชป้ระสาทสมัผสั (Organoleptic) และใส่ชิน้ไมโ้อ๊คลงไปในถงัหรอื 

บ่มในถงัไมโ้อ๊ค หรอืไมโ้อ๊คชพีดว้ย เพื่อจะใหไ้ดก้ลิน่และรสของไมโ้อ๊ค (OAK) 

(4) หลงัจากหมกั Red Wine Reserve , Red Wine และ Rose Wine จนไดคุ้ณภาพทีด่แีลว้ จะน ามา

กรองใส Red Wine Reserve และ Red Wine น ามาปรงุแต่งรสชาต ิโดยใชส้าร Tartaric ซึง่เป็น

สารทีไ่ดร้บัการควบคุมคุณภาพจากกรมวทิยาศาสตร ์ก่อนทีจ่ะบรรจแุละจ าหน่าย Rose Wine จะ

ปรงุแต่งรสชาตโิดยเตมิน ้าองุน่ขาวสดของ Chenin Blanc เพื่อใหไ้ดร้สชาตทิีม่คีุณภาพทีเ่หมาะสม 

ก่อนทีจ่ะบรรจแุละจ าหน่าย  

การบรรจหีุบห่อ 
 (1) มกีารจดัท าระบบในการบ่งชี ้เคลื่อนยา้ย แปรรปู การบรรจขุวด รกัษาสภาพตัง้แต่ขัน้ตอนของการ

      รบัเขา้ การบบีน ้า การหมกั และปรงุรส จนถงึบรรจลุงในภาชนะทีท่ าดว้ยแกว้ และปิดดว้ยจกุคอรก์ 

(2) รายละเอยีดบนฉลากประกอบดว้ยสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์ค าว่า “ไวน์ทีร่าบสงูภเูรอื” 

(3) วนัทีบ่รรจ ุปีทีผ่ลติสนิคา้ ระบุไวบ้นฉลาก 

(4) มขีัน้ตอนในการควบคุมการผลติตัง้แต่ตน้ ตลอดจนดแูลรกัษาควบคุมผลตภิณัฑจ์นบรรจใุนภาชนะ

ทีท่ าดว้ยแกว้  

(5) มกีารจดัเกบ็สนิคา้ทีเ่หมาะสมเพื่อรกัษาคุณภาพของสนิคา้จนถงึมอืผูบ้รโิภค  

(6) ความสมัพนัธร์ะหว่างสินค้ากบัแหล่งภมิูศาสตร ์
  ลกัษณะภมิูประเทศ 
 ปจัจยัทางธรรมชาตแิละปจัจยัจากมนุษยม์สี่วนส าคญัต่อการผลติไวน์ทีร่าบสงูภเูรอื กล่าวคอื ทีร่าบสงู  
ภเูรอืนี้มลีกัษณะแอ่งตรงกลางอยูร่ะหว่างยอดเขาสองยอดทีม่ลีกัษณะคลา้ยหวัเรอืสองหวั หวัเรอืแรกคอืยอดเขา
วนอุทยานแห่งชาตภิเูรอืมคีวามสงูประมาณ 1,365 เมตร หวัเรอืที่สอง คอืยอดเขาสตัวป์า่ ภหูลวง มคีวามสงู
ประมาณ 1,400 เมตร ส่วนบรเิวณแอ่งตรงกลางจะมปีา่สนและปา่เตง็รงั กบัแมน่ ้าสานและแมน่ ้าขา้วมนั มา
บรรจบกนัทีเ่ขือ่นน ้าสาน อ าเภอภเูรอื ก่อนทีจ่ะไหลลงแมน่ ้าโขงในอ าเภอท่าลีบ่รเิวณทีร่าบสงูภเูรอืจงึเป็นแหล่ง
ทีอุ่ดมสมบรูณ์เพราะมนี ้าขงัตลอดปี 
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 ทีร่าบสงูภเูรอืนี้ ตัง้อยูเ่หนือจากระดบัน ้าทะเล 650 – 800 เมตร ดนิมคีวามอุดมสมบรูณ์ มคี่า pH 5.5  
– 6.0 ดนิชัน้บน (Top Soil) หนาหนึ่งเมตร เป็นดนิรว่นเหนียว เหมาะอยา่งยิง่ส าหรบัตน้องุน่ในระยะแรกปลกู
จนถงึ 4 ปี สามารถหยัง่รากออกไปไดด้ ีดนิชัน้ทีส่องเป็นดนิลกูรงัปนกรวด หนาประมาณ 85 เซนตเิมตร       
ชัน้ถดัไปเป็นดนิลกูรงัเหมาะกบัระบบรากขององุน่ไดพ้ฒันาหยัง่รากแกว้ลงไปสู่ดนิชัน้ทีส่ามทีเ่ป็นดนิทราย     
ชัน้ดนิน้ีส่งผลท าใหร้ะบบรากขององุน่พฒันาใหส้มบรูณ์เตม็ที ่ดดูน ้าและอาหารจากดนิส่งไปเลีย้งล าตน้และ
พฒันาระบบรากฝอยเกาะยดึหน้าดนิชัน้บน 
 สภาพอากาศบนทีร่าบสงูนี้จะมฝีนตกชุกในเดอืน กรกฎาคม – กนัยายน ดว้ยอทิธพิลของลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้และอากาศจะเยน็และแหง้ ในเดอืนกุมภาพนัธ ์– มนีาคม ซึง่เป็นช่วงเวลาเกบ็เกีย่วองุน่     
ดว้ยอทิธพิลลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือทีพ่ดัเอาความหนาวเยน็และความแหง้จากประเทศจนีมาสู่ประเทศ
ไทยตอนบน แถบจงัหวดัเลย โดยเฉพาะบรเิวณทีร่าบสงูภเูรอื จงึใหผ้ลองุน่ทีม่คีวามหวานพอเหมาะไมค่่อยมี
แมลงรบกวน เมือ่ประกอบกบักระบวนการผลติเฉพาะจงึท าใหไ้ดไ้วน์คุณภาพเยีย่ม 
 
 ประวติัความเป็นมา 
 ในปี 2534 นายแพทยช์ยัยทุธ กรรณสตู ไดศ้กึษาและเลง็เหน็ว่าพืน้ทีบ่รเิวณทีร่าบสงูภเูรอื เป็นทีร่าบสงู
เหมอืนโต๊ะและมอีากาศทีเ่หมาะสมส าหรบัการปลกูองุน่จงึไดท้ดลองน าองุน่มาปลกูหลายพนัธุแ์ละไดป้รกึษา  
มจ.ภศีเดช รชันี เมือ่ความทราบถงึพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช จงึไดท้รงพระมหากรณุาธคิุณ
ใหผ้ลงานวจิยัเกีย่วกบัการเพาะปลกูองุน่ในประเทศไทยซึง่ไดท้ดลองในภาคเหนือตอนบนเป็นเวลากว่า 10 ปี 
และทรงแนะน าใหป้ลกูพนัธุ ์Chenin Blanc และ Shiraz ซึง่เหมาะสมกบัสภาพแหล่งภมูศิาสตร ์พรอ้มทัง้
พระราชทานตน้พนัธุม์าให ้พืน้ทีน่ี้ไดเ้พาะปลกูองุน่และผลติไวน์จากนัน้มา ดว้ยวธิกีารเพื่อใหไ้ดคุ้ณภาพดทีีสุ่ด
ตามหลกัปฏบิตัสิบืต่อกนัมาตามสากลนิยม  
 

(7) ขอบเขตท่ีตัง้แหล่งภมิูศาสตร ์

           ขอบเขตของทีร่าบสงูภเูรอืทีเ่หมาะสมในการผลติผลองุน่สดทีใ่ชท้ าไวน์ทีร่าบสงูภเูรอื มเีนื้อที ่ 

100,000 ไร ่หรอื 16,000 เฮกเตอร ์รายละเอยีดตามแผนที ่
 

(8) เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนก าหนดตามมาตรา 15 

(1)  จดัใหม้รีะบบการตรวจสอบและควบคุม ทัง้กระบวนการผลติ ในระดบัผูผ้ลติและระดบัจงัหวดั 

(2)  จดัใหม้กีารขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติ และผูจ้ าหน่าย ทีป่ระสงคจ์ะขอใชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรไ์วน์ทีร่าบสงูภเูรอื 

(3)  ผูข้อขึน้ทะเบยีนตอ้งจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิาน ส าหรบัสมาชกิผูข้อใชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์ไวน์ทีร่าบ

สงูภเูรอื 
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(9) การพิสจูน์แหล่งก าเนิด 

(1) ไวน์ทีร่าบสงูภเูรอืจะตอ้งมกีารผลติและบรรจหุบีห่อในพืน้ทีร่าบสงูภเูรอื 

(2) ผลองุน่สดทีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติไวน์ทีร่าบสงูภเูรอื ตอ้งมาจากตน้องุน่ทีป่ลกูบนทีร่าบสงูภเูรอื

เท่านัน้ 

(3) กระบวนการผลติจะตอ้งไดผ้่านการควบคุมตรวจสอบ คอื มกีารขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติ รวมทัง้ตอ้งมเีอกสาร

ก ากบัเพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

 

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


