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สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร สกอตช วิสกี้ (Scotch Whisky) 
 

รายการสินคา  สุรา  
 

ผูขอข้ึนทะเบียน  เดอะ สกอตช วิสกี้ แอสโซซิเอชั่น 
               

ท่ีอยู      20 อาโธลล เครสเซนท เอดินเบอรก อีเอช3 8เอชเอฟ ประเทศสกอตแลนด 
 

1.  คุณภาพ  ชื่อเสียง  คุณสมบัติ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา 
คํานิยาม   
สกอตวิสกี้ (Scotch Whisky) หมายความถึง วิสกี้ท่ี 
(1) ผานการผลิต ณ โรงกล่ันในประเทศสกอตแลนดจากน้ําและขาวบารเลยหมัก (โดยอาจมีการเติมเมล็ดธัญพืช 

อื่นๆดวย) ซึ่งท้ังหมดไดรับการ 
  - ดําเนินการบดคลุก ณ โรงกล่ัน     
  -  เปล่ียนเปนสารต้ังตนใชหมักดวยระบบเอนไซมท่ีเกิดภายในส่ิงมีชีวิตเทานั้น และ- 
  -  หมักโดยการเติมยีสตลงไปเทานั้น 

(2)  ผานการกล่ันท่ีความแรงของแอลกอฮอลต่ํากวารอยละ 94.8 โดยปริมาตร เพ่ือใหส่ิงท่ีกล่ันออกมามีกล่ินหอม   
และมีรสชาติ ซึ่งไดมาจาก วัตถุดิบตางๆท่ีใชในการผลิตและวิธีการผลิต 

(3) ผานการบมในคลังสินคาในประเทศสกอตแลนด  โดยอยูในถังไมโอคขนาดบรรจุไมเกิน 700 ลิตร 
ในระยะเวลาอยางนอย 3 ป  

(4)  คงสภาพของสี กล่ินหอม และรสชาติท่ีไดจาก วัตถุดิบตางๆท่ีใชในการผลิตและวิธีการผลิต  และไดจาก 
การบม    และ 
 (5) . ไมมีการเติมสารอื่นใดนอกจากน้ําและคาราเมลที่ใชกับสปริตเพ่ือเปนการเพิ่มสี 
                   นอกจากนั้น  สกอตชวิสกี้ มีความเขมขนของแอลกอฮอลอยางตํ่า  40% โดยปริมาตร   
 

ลักษณะของสินคา            
(1) ประเภทของสกอตวิสกี้ตามกรรมวิธีการผลิตท่ีผลิตในโรงกล่ันในประเทศสก็อตแลนด 

- สกอต มอลท วิสกี้ (Scotch Malt Whisky) 
- สกอต เกรน วิสกี้  (Scotch Grain Whisky) 

ผลผลิตท่ีไดจากโรงกล่ันโรงหนึ่ง ไมวาจะเปนโรงกล่ันสกอต มอลท วิสกี้ (Scotch Malt Whisky) หรือโรงกล่ัน 
สกอต เกรน วิสกี้ (Scotch Grain Whisky) โดยปกติรูจักกันในนาม “ซิงเกิ้ล มอลท สกอต วิสกี้” (Single Malt Scotch 
Whisky) หรือ “ซิงเกิ้ล เกรน สกอต วิสกี้” (Single Grain Scotch Whisky) ตามแตกรณี สําหรับ “เบรนด สกอต วิสกี้” 
(Blended Scotch Whisky) เกิดจากการผสมระหวาง “ซิงเกิ้ล มอลท สกอต วิสกี้” (Single Malt Scotch Whisky) และ  
“ซิงเกิ้ล เกรน สกอต วิสกี้” (Single Grain Scotch Whisky) 
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(2) ลักษณะทางภายภาพ                                                                                                                             

       เปนของเหลวใสสีอําพันท่ีมีหลายเฉดสี  
 (3)  ลักษณะทางเคมี 
       ความเขมขนของแอลกอฮอลอยางตํ่า  40% โดยปริมาตร    
 
2. กระบวนการผลิต  
 2.1 สกอต มอลท วิสกี้ (Scotch Malt Whisky) 
     ทําจากสวนผสมที่ไดจากธรรมชาติ 3 ชนิด ไดแก ขาวบารเลยท่ีเพาะใหงอกเปนมอลท น้ํา และยีสต ตาม
ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

(1) การเพาะมอลท (Malting) คือ ขั้นตอนการนําขาวบารเลยเพาะใหงอกเปนมอลท โดยนําไปแชในถังขนาด 
ใหญ ประมาณ 2-3 วัน กอนนํามาวางแผกระจายบนพ้ืนโรงเพาะเพื่อใหขาวบารเลยงอก การทําใหขาวบารเลยงอกอาจใช
เวลาประมาณ 8-12 วัน ในชวงระหวางนี้ จะตองพลิกกลับขาวบารเลยอยูเปนระยะๆเพื่อใหงอก ซึ่งโดยธรรมเนียมปฏิบัติ
แลว ผูดูแลและควบคุมการเพาะ (Maltman) จะใชพล่ัวแบนอันใหญทําดวยไม พลิกกลับขาวบารเลยท่ีอาศัยเทคนิค
เฉพาะตัว ซึ่งไดรับการถายทอดจากรุนสูรุน 

    (2) นําขาวบารเลยงอกไปอบแหงในเตาเผาท่ีมีลักษณะเหมือนปลองไฟทรงเจดียเพ่ือหยุดการงอก โดยใช
เชื้อเพลิงท่ีไดจากธรรมชาติ ไดแก ถานพีท (Peat)  จากนั้น ควันจากไฟจะลอยข้ึนผานพ้ืนตะแกรงโลหะทําใหขาวบารเลย
งอกแหงและใหกล่ินหอมท่ีมีลักษณะเฉพาะพิเศษ 

    (3) ตอจากนั้นขาวบารเลยงอกจะถูกบดรวมกับปลายขาวอยางหยาบและผสมรวมกับน้ํารอนในทอหลอดขนาด
ใหญท่ีเรียกวา “mash tun”  กระบวนการนี้จะเปล่ียนแปงในขาวบารเลยใหกลายเปนของเหลวที่ใหความหวานท่ีรูจักในทาง
การคาสก็อตวิสกี้ เรียกวา "น้ําเวิรท" (wort)   จากนั้น "น้ําเวิรท"  จะถูกสงไปยังถังขนาดใหญท่ีใชในการหมัก (wash back) 
และยีสตจะถูกเติมเขาไป ในกระบวนการหมักจะเปล่ียนน้ําตาล ใหเปนแอลกอฮอล ซึ่งมีกล่ินหอมและมีรสชาติเหมือนเบียร    
สารละลายท่ีไดหลังจากการหมักเรียกวา  “วอส “ (wash)  

    (4)  โดยปกติท่ัวไป สกอตมอลทวสิกี้จะผานการกล่ันสองคร้ัง และในบางคร้ังอาจผานการกล่ันถึงสามคร้ัง  
โดยใชเครื่องกล่ันทรงคอหานท่ีทําดวยทองแดง (distinctive swan- necked copper pot stills )  
     (5) กล่ันครั้งแรก  เปนการนําสารละลายที่ไดหลังจากการหมัก ท่ีเรียกวา  “ วอส ” มากล่ัน โดยผูกล่ันจะปรับ
อุณหภูมิภายในเครื่องกล่ัน (wash still) ใหสูงขึ้นและ  “ วอส ” คอยๆเดือดขึ้นจนระเหยเปนไอ   ไอจะลอยขึ้นไปยังสวน
บนสุดของเครื่องกล่ันกอนการควบแนนออกมาเปนของเหลวที่รูจักในทางการคาสก็อตวิสกี้ เรียกวา “ low-wines ”  

    (6) กล่ันครั้งท่ีสอง  เปนการนํา  low wines  ท่ีไดมากล่ันซ้ําอีกคร้ัง  ของเหลวท่ีไดจากการกล่ันครั้งนี้ เรียกวา  
“สปริต” (spirits)   โดยผูกล่ัน (Stillman)  จะเลือกเก็บสปริตท่ีไดโดยคัดเฉพาะสวนกลางท่ีดีท่ีสุด (middle-cut)  ซึ่งตอง
อาศัยความชํานาญเฉพาะดานในการเริ่มเก็บและหยุดเก็บ “ สปริต “  เพ่ือนําไปบม  

    (7) ของเหลวที่ไดจากการกล่ันครั้งท่ีสอง ท่ีไหลออกมาจากเครื่องกล่ันในชวงตนๆ ของการกล่ัน (foreshots) 
และท่ีไหลออกมาจากเคร่ืองกล่ันในชวงสุดทายของการกล่ัน (feint)  จะถูกนํากลับไปกล่ันซ้ําอีกคร้ังพรอมกับ low-wines  
ถัดไป   และผูกล่ันจะรวมสวนสําคัญเพียงสวนกลางที่รูจักในทางการคาสก็อตวิสกี้ เรียกวา middle-cut หรือ middle-part 
ไว  เมื่อเห็นวาไดคุณภาพเทาท่ีตองการแลว 

 
2.2  สกอต เกรน วิสกี้  (Scotch Grain Whisky) 

     (1) ทําจากธัญพืช โดยท่ัวไป ไดแก ขาวสาลี หรือขาวโพด ท่ีไดทําใหสุกกอนดวยหมอตมแรงดันไอน้ํา เพ่ือทํา
ใหแปงในธัญพืชแตกตัวออกเปนน้ําตาลใชสําหรับหมัก ชวงระยะเวลาผสมธัญพืชและน้ําจะถูกกวนเขาดวยกัน                
อยูภายในหมอตม 
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    (2) นําธัญพืชมารวมเขากับขาวบารเลยงอกในอัตราสวนที่เหมาะสม  และผสมรวมกันในน้ํารอนในทอหลอด

ขนาดใหญท่ีเรียกวา “mash tun”  เพ่ือใหไดของเหลวท่ีใหความหวาน เรียกวา  “ น้ําเวิรท ” (wort)  
     (3) นํา “ น้ําเวิรท ” ไปหมัก     สารละลายที่ไดหลังจากการหมักท่ีเรียกวา  “ วอส” (wash)    ซึ่ง “วอส” จะถูก
นําไปกล่ันอยางตอเนื่อง โดยใชเครื่องกล่ันท่ีมีระบบการกล่ันตอเนื่อง (เครื่องกล่ันแบบเสาสองแถวหรือเครื่องกล่ันแบบ 
Patent Still)    ของเหลวท่ีไดจากการกล่ันนี้ เรียกวา “ สปริต ”      ท้ังนี้  “ สปริต ” ท่ีไดจากการกล่ันแบบ Patent Still จะ
มีความแรงของแอลกอฮอลมากกวาสปริตท่ีไดจากการกล่ันแบบ Pot Still  ท่ีนําไปผลิตมอลทวสิกี้ (Malt Whisky) 
 
 2.3 การบม  
      บมใสถังไมโอคขนาดใหญท่ีเก็บในหองท่ีมีอากาศเย็นและมืดในประเทศสกอตแลนด ภายหลังการบมเปนเวลา
อยางนอย 3 ป สปริตใหมจะกลายเปนสกอตวิสกี้ ในทางปฏิบัติ สกอตวิสกี้สวนใหญจะถูกบมไวใหนานมากกวานั้นมาก 
ตั้งแต 5 ป จนถึง 15 20 หรือ 25 ป หรือนานกวาน้ัน ขั้นตอนนี้จะทําในชวงที่ประเทศสกอตแลนดมีอากาศเย็นและสะอาด
เพ่ือใหอากาศสามารถแทรกซึมผานตัวถังไมโอคทําใหไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะตัว 
 
 2.4 การปรุงแตง 

     สกอตวิสกี้ท่ีไดรับการบริโภคกันโดยสวนใหญคือเบรน สกอต วิสกี้ (Blended Scotch Whisky) โดยผูปรุง 
(Master Blender) จะนํา “ซิงเกิ้ล มอลท วิสกี้” (Single Malt Whisky) และ “ซิงเกิ้ล เกรน วิสกี้” (Single Grain Whisky) มา
ปรุงเขาดวยกัน โดยอาศัยขั้นตอนการปรุงท่ีสลับซับซอน เพ่ือใหได เบรน สกอต วิสกี้ (Blended Scotch Whisky) การปรุง
ท่ีละเอียดออนและใชความระมัดระวังถือเปนสูตรลับเฉพาะท่ีสุด จากนั้น ผูปรุงจะทดสอบกล่ิน (nosing) จนแนใจในคุณภาพ
ของการปรุงท่ีแนนอนและดีเลิศ 
 

2.5 การบรรจุหีบหอ 
       โดยปกติแลว สกอตวิสกี้จะปดฉลากตามประเภท ไดแก  
                  ซิงเกิ้ล มอลท สกอต วิสกี้ (Single Malt Scotch Whisky) 
                  ซิงเกิ้ล เกรน สกอต วิสกี้ (Single Grain Scotch Whisky) 
                  เบรนด สกอต วิสกี้ (Blended Scotch Whisky) 
                  เบรนด มอลท สกอต วิสกี้ (Blended Malt Scotch Whisky) และ  
                  เบรนด เกรน สกอต วิสกี้ (Blended Grain Scotch Whisky)  
 

2.6 การควบคุมสินคา 
      (1) กรมสรรพากรและศุลกากรสหราชอาณาจักร (Her Majesty’s Revenue & Customs : HMRC) เปน 
ผูออกใบอนุญาตใหใชสิทธิในการผลิต สกอตช วิสกี้ และกระบวนการผลิตท้ังหมดอยูภายใตความควบคุมของ HMRC  
รวมท้ังการออกหนังสือรับรองอายุและแหลงกําเนิดของสกอตช วิสกี้ 
      (2) สมาคมสกอตช วิสกี้ ในทุกปจะรวบรวมตัวอยางของสกอตช วิสกี้จากท่ัวโลก มาทําการวิเคราะหทางเคมี 
เพ่ือตรวจสอบวาส่ิงท่ีบรรจุอยูเปนสกอตช วิสกี้ท่ีแทจริงและตรวจสอบอายุ โดยผูเชี่ยวชาญ ณ สถาบันวิจยัสกอตช วิสกี้  
(The Scotch Whisky Research Institute : SWRI) ซึ่งไดรับการรับรองโดย UKAS หรือระบบรับรองระบบงานแหง 
สหราชอาณาจักร (The UK Accreditation System) จึงเปนหองทดลองที่ไดรับการยอมรับโดย สัญญาความรวมมือการ
รับรองระบบงานหองทดลองนานาชาติ (The International Laboratory Accreditation Cooperation Agreement : ILAC) 
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3. ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร 

ปจจัยทางธรรมชาติและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับมนุษย ซึ่งเปนทักษะท่ีสืบตอกันมานานนับศตวรรษ เปนส่ิงจําเปน 
ในการผลิต และมีผลตอคุณภาพ คุณลักษณะของสกอตช วิสกี้ 

ลักษณะภูมิประเทศ  ประเทศสกอตแลนด มีรูปรางท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะซ่ึงมีแนวชายฝงทะเลยาวถึง 8,200  
ไมล และไมมีจุดใดท่ีหางจากทะเลมากกวา 40 ไมลโดยประมาณ ธรณีวิทยามีความหลากหลายที่เปนผลจากการเกดิ 
แผนดินไหว พ้ืนท่ีตางๆ ประกอบดวยหินชนิดพิเศษ และรอยเล่ือนของเปลือกโลกระหวางพ้ืนท่ี แหลงกําเนิดท่ีทําให 
สกอตช วิสกี้มีชื่อเสียงเกิดจาก ธัญพืชตางๆท่ีใชในการทํา (ขาวบารเลย ขาวสาลี ขาวโพด) จะถูกนํามาจากทุกทองท่ีใน
ประเทศสกอตแลนด น้ําจืดท่ีสะอาดจากแหลงน้ําท่ีสมบูรณปราศจากการปนเปอน ท่ีไดจากถานหินเลนซึ่งไหลซึมออกมา
จากพ้ืนดินโลงท่ีไมมีการเพาะปลูก น้ําออนซึ่งไหลลนผานหินแกรนิต หรือน้ํากระดางซึ่งไหลผานหินทราย การใชถานหิน
เลน(Peat) จากธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการทําใหขาวบารเลยหมักนั้นแหง-จะทําใหมีรสชาติอมควัน    

สภาพอากาศ ท่ีเย็นและชื้นของประเทศสกอตแลนด มีผลสําคัญตอการบมเหลาสปริต โดยเชื่อกันวาวิสกี้ท่ีถูกบม
ในคลังสินคาท่ีติดกับทะเล อาจไดรสชาติท่ีแตกตางกันออกไป ทะเลมีอิทธิพลกับลักษณะของกล่ินหอมตางๆของสกอตช 
วิสกี้หลายหลายชนิด รวมท้ัง กล่ินหอมอีกกล่ินหนึ่งท่ีพบในสกอตช วิสกี้จํานวนมากคือกล่ินหอมของดอกไม heather ท่ีให
กล่ินในสินคาขั้นสุดทาย ท่ีอาจเกิดจากน้ําท่ีไหลผานพุมไมของดอก heather หรือจากซากดอก heather ท่ีเนาเปอยในถาน
หินเลนเชนเดียวกับพืชทะเล จึงสงผลทําใหไดสกอตช วิสกี้ท่ีมีคุณภาพดีเลิศ ซึ่งถึอวาเปนลักษณะเฉพาะของสกอตช วิสกี้ท่ี
มีความผสมกลมกลืนระหวางพ้ืนท่ีและผลผลิต นอกจากนี้ปจจัยจากมนุษยท่ีมีบทบาทอยางมากในกระบวนการผลิตตั้งแต
วิธีหมัก การกล่ัน การบม และการผสม อันเปนกรรมวิธีดั้งเดิมท่ีไดมีการพัฒนาสืบมาถึงปจจุบัน 

ประวัติความเปนมา  ประวัติศาสตรและการผลิตสกอตวิสกี้ เริ่มมีการบันทึกในป 1494 วิธีการกล่ันไดพัฒนา
ในชวงศตวรรษที่ 15 และ16 แตเนื่องจากการขึ้นภาษีของรัฐบาลทําใหการผลิตลดลง การผลิตสกอตวิสกี้สวนใหญจึงมาจาก
การผลิตรายยอยอยางผิดกฎหมายในไฮแลนดของประเทศสกอตแลนด ตนกําเนิดของอุตสาหกรรมที่ทันสมัยอยูใน
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตป 1823 ซึ่งอนุญาตใหการกล่ันสกอตวิสกี้ เปนไปโดยชอบดวยกฎหมายโดยจาย
คาธรรมเนียมการอนุญาตและกําหนดปริมาณที่กล่ันได   ในป 1831 ไดมีการประดิษฐเคร่ืองกล่ันแบบเสาสองแถวหรือแบบ 
Patent still ขึ้น   ทําใหกล่ันไดอยางตอเนื่อง ทําใหผลิตสกอตชวิสกี้ไดในปริมาณท่ีมากข้ึน  โดยเฉพาะในป 1880-1890  
เมื่อแมลงปกแข็งชนิดหนึ่งไดทําลายไรองุนในประเทศฝรั่งเศสลงเกือบท้ังหมด ทําใหไวนและบรั่นดีในประเทศฝรั่งเศสไดรับ
ความเสียหาย  ก็ยิ่งทําใหสกอตวิสกี้ไดรับความนิยมมากขึ้น ระหวางกลางปศตวรรษที่ 19 การกอสรางทางรถไฟในไฮ
แลนด ทําใหมีการสงออกสกอตวิสกี้ ไดงายยิ่งขึ้น บริษัทตางๆท่ีผลิตสกอตวิสกี้ เริ่มท่ีจะตั้งบริษัทตัวแทนขายในกรุง
ลอนดอนและสงออกสินคาไปท่ัวโลก ชื่อเสียงของสกอตวิสกี้ แพรขยายมาจนถึงศตวรรษที่ 20 และกระทั่งปจจุบัน สกอต
วิสกี้ จึงกลายเปนตัวเลือกของเคร่ืองด่ืมในนานาอารยะประเทศเรื่อยมา 
 
4. ขอบเขตที่ต้ังแหลงภูมิศาสตร 
              สกอตช วิสกี้ท้ังหมดตองผลิตในประเทศสกอตแลนด  รายละเอียดตามแผนที่ 
           โดยการผลิต สกอตช มอลท วิสกี้ แบงตามเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร ออกเปน 5 เขต ตามสถานท่ีตั้งของโรงกล่ันท่ี
ทําการผลิตสกอตช มอลท วิสกี้ตั้งอยู  ไดแก 
 1. ไฮแลนด สกอตช มอลท วิสกี้ (Highland Scotch Malt Whiskies) 

2. โลวแลนด สกอตช มอลท วิสกี้ (Lowland Scotch Malt Whiskies) 
3. สเปยไซด สกอตช มอลท วิสกี้ (Speyside Scotch Malt Whiskies)  
4. ไอสเลย สกอตช มอลท วิสกี้ (Islay Scotch Malt Whiskies)  
5. แคมเบลทาวน สกอตช มอลท วิสกี้ (Campbel Town Scotch Malt Whiskies) 

           สวน สกอต เกรน วิสกี้ ไมมีการผลิตท่ีใดก็ไดในประเทศสกอ็ตแลนด แตตองผลิตในสกอตแลนด  
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5. การพิสูจนแหลงกําเนิด 

1. สกอตช วิสกี้ จะตองมีการผลิตในประเทศสกอตแลนดเทานั้น  
2. หากมีการปดฉลากระบุอายุของสกอตช วิสกี้ อายุท่ีระบุจะตองเปนอายุของวิสกี้ท่ีอายุนอยท่ีสุดในการผสมนั้น 

 
 

6. เงื่อนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15 
 ผูขอขึ้นทะเบียนตองมีหนังสือแจงตอนายทะเบียน หากภายหลังปรากฎวาส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร  “สกอตช วิสกี้  
(Scotch Whisky)”  ไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายของประเทศสกอตแลนดอีกตอไปแลว 
 

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



แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร 
สกอตวิสก้ี (Scotch Whisky) 

 

 
 

ขอบเขตพ้ืนท่ีการผลิตสกอตวิสกี้ท้ังหมด  ตองผลิตในประเทศสกอตแลนด   โดยสกอต มอลท วิสกี้  แบงได 
เปน  5  เขต  ตามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตรในประเทศสกอตแลนด   ซึ่งโรงกล่ันท่ีทําการผลิตสกอต มอลท วิสกี้  ตั้งอยู  
รายละเอียดตามแผนที่ ไดแก 
  

1. ไฮแลนด สกอต มอลท วิสกี้ (Highland Scotch Malt Whiskies) 
2. โลวแลนด สกอต มอลท วิสกี้ (Lowland Scotch Malt Whiskies) 
3. สเปยไซด สกอต มอลท วิสกี้ (Speyside Scotch Malt Whiskies)  
4. ไอสเลย สกอต มอลท วิสกี้ (Islay Scotch Malt Whiskies) 

แคมเบลทาวน สกอต มอลท วิสกี้ (Campbeltown Scotch Malt Whiskies) 5. 
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