Stages of Wine Grape Production at GranMonte

1 ) Prunning
2) Bud Burst, Flower & Fruit Set

3) Ripening

4) Harvesting

6) To winery for wine making
5) Annual Harvest ‘Grape Picking’ Competition

Stages of Wine Grape Production at GranMonte
เทศกาลเก็บองุ่นไวน์ ของกราน-มอนเต้
หลังผ่านความยากลําบากจากการทุม่ เทอย่างหนักเพือหล่อเลี ยงผล
องุ่นให้ เติบโตเต็มทีและมีคณ
ุ ภาพดีทีสดุ มาตลอดปี เมือสายลม
ร้ อนแรกแห่งเดือนกุมภาพันธ์ พัดผ่านมาทักทายเวลาแห่งการเก็บ
เกียวผลผลิตองุ่นของไร่ไวน์ไทย “กราน-มอนเต้ ” ก็มาถึง ช่วงเวลา
แห่งการเฉลิมฉลองจึงเริ มต้ นขึ น
บนเส้ นทางไวน์ ไทย
เมือพูดถึงการปลูกองุ่นเพือทําไวน์หลายคนอาจนึกถึงประเทศทีปลูก
มาดังเดิ
 มทางแถบเหนือในทวีปยุโรปอย่าง ฝรังเศส หรือไม่ก็กลุม่
ผู้ผลิตไวน์โลกใหม่ในแถบซีกโลกใต้ อย่าง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
อเมริกาใต้ และสหภาพแอฟริกาใต้ ทีปลูกกันมายาวนานหลายร้ อยปี
แล้ ว จึงมีความรู้ ความชํานาญและบันทึกเป็ นตําราอยู่มากมาย
สําหรับการปลูกองุ่นในสภาพภูมิอากาศเช่นนัน
ทว่าการปลูกองุ่นเพือทําไวน์ของประเทศไทยนัน เป็ นการปลูกองุ่น
ในเขตมรสุม หรื อเรี ยกว่า Tropical Viticulture เป็ นการปลูกในเขต
ใหม่ของโลก New Latitude ทังกรรมวิ

ธีและผลผลิต เพิงจะได้ รับ
การยอมรับนับถือและใช้ กนั มา
เพียงแค่สบิ กว่าปี อีกทังสภาพ

ภูมิอากาศทีไม่สามารถแบ่งได้ ชดั เจนอย่างแถบซีกโลกเหนือและใต้
เพราะบ้ านเราไม่มี ฤดูหนาว มีเพียงแต่ฤดูร้อนมากและร้ อนน้ อย
และฝน แล้ วจึงตามมาด้ วยอากาศเย็นในช่วงเดือนธันวาคม กุมภาพันธ์เท่านัน ซึง แน่นอนว่าความยากลําบากในกระบวนการจึง
แตกต่างออกไป ความท้ าทาย ก็เช่นกัน
ในแถบประเทศทีมีฤดูหนาวจริ งๆ นัน ต้ นองุ่นจะมีช่วงเวลาทีได้ พกั
ต้ น เป็ นช่วงเวลาหลังการเก็บเกียว ผลผลิตในฤดูใบไม้ ร่วง
(กันยายน-ตุลาคมในซีกโลกเหนือ และกุมภาพันธ์-มีนาคมในซีก
โลกใต้ ) ผู้ปลูกองุ่นจะตัดแต่ง ก่อนจะเข้ าฤดูหนาวเพือให้ ต้นองุ่นได้
พักต้ นเมืออากาศเย็นลงจนหนาวจัด จนเมือถึงฤดูใบไม้ ผลิ องุ่นจึง
จะเริ มเติบโต ผลิดอก ออกช่อ และติดผลอีกครัง
แต่สาํ หรับของไทยเรานัน เนืองจากไม่มีฤดูหนาวจัดเพือ ให้ ต้นองุน่
พักต้ นหลังการเก็บเกียว ต้ นองุ่นซึง เป็ น พืชจําพวก Vines หรื อ
เถาวัลย์ไม้ เลื อยชนิดหนึง จึงเติบโตตลอดเวลาไม่มีโอกาศพักต้ น
เพือเลีย งปั ญหาดังกล่าว ผู้ปลูกองุน่ จึงต้ องเลือกเอาผลผลิตจาก
ต้ นองุ่นเพียงแค่ปีละ 1 ครัง โดยจะทําการตัดแต่งในเดือนมีนาคม
หรื อเมษายน เป็ นการตัดแต่ง แบบสัน (Heavy Pruning) คือเหลือ
ตาทีอยูบ่ นกิงขององุ่นเพียงแค่ 1-2 ตา องุ่นก็จะผลิใบแต่ไม่ออก

ดอกผล บางคน เรี ยกวิธีนี ว่า “การหลอกให้ องุ่นพักต้ น” เหมือนใน
ซีกโลกอืนนัน เอง
ต้ นองุ่นในช่วงเวลานี ก็จะผ่านฤดูฝนไป ผู้ปลูกองุ่นก็จะใช้ ความ
พยายามในการดูแลรักษาต้ นและใบให้ สมบูรณ์ โดยไม่ต้องเป็ นห่วง
เรื องของดอกและผลผลิตในช่วงทีอากาศไม่เหมาะสม อันจะเป็ น
ต้ นเหตุของปั ญหาด้ านโรคและแมลง
ตลอดจนคุณภาพทีไม่ได้
ระดับขององุ่นสําหรับทําไวน์ เหมาะสมกับการลงทุนมากกว่าการ
เอาผลผลิตถึงปี ละ 2 ครัง
ครัน มาถึงปลายเดือนกันยายน หรื อตุลาคมของปี ซึง กิงและใบของ
องุ่นเริ มแก่เต็มที ก็จะทําการตัดแต่ง เพือเอาผลผลิตอีกครัง โดยใน
ครัง นี จะเว้ นเก็บตาบนกิงเอาไว้ ตงแต่
ั  4–8 ตา ตามแต่พนั ธุ์ขององุน่
ต้ นองุ่นก็จะเริ มผลิใบ ออกดอก และติดผลภายใน 1 เดือนหลังจาก
นัน และผลก็จะเริ มแก่จนสุกในช่วงประมาณ 4 – 5 เดือน ฤดูกาล
เก็บเกียวผลผลิตจึงเวียนมาถึงอีกครัง
เทศกาลเก็บเกียว
ไร่องุ่นกราน-มอนเต้ ซึง เป็ นผู้ปลูกองุ่นเพือทําไวน์รายหนึง ของประเทศ
ไทย จะดําเนินการเอาผลผลิตจากองุ่น เพียงแค่ปีละ 1 ครัง เพือให้ ได้
ผลผลิตทีดีทีสดุ ภายใต้ การทํางานของผู้เชียวชาญฝ่ ายไร่ทีจบ
การศึกษาทางด้ านการเกษตร และมีประสบการณ์ในการทํางานกับไร่
องุ่นมาเป็ นเวลากว่า 10 ปี อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของคุณวิสทุ ธิ]
โลหิตนาวี ซึง เป็ นเจ้ าของ และจากการมาตรวจตราควบคุม และให้
ข้ อมูลในด้ านการพัฒนาไร่องุ่นเป็ นระยะจากคุณวิสตุ า (นิคกี ) โลหิต
นาวี ผู้เป็ นลูกสาว ซึง กําลังศึกษาทางด้ านการปลูกองุ่นและทําไวน์
จากมหาวิทยาลัยชันนํ
 าของประเทศออสเตรเลีย
องุ่นไวน์ทีปลูก ณ ไร่กราน-มอนเต้ ได้ แก่พนั ธุ์ กาแบร์ เนต์ โซวีนยอง
(Cabernet Sauvignon) , เชอแนง บลอง (Chenin Blanc) , ซีราห์
(Syrah), เทมปรานิลโย (Tempranillo) และ วิโอเนียร์ (Viognier)
ซึง เป็ นองุ่นทีนิยมปลูกเพือใช้ ในการทําไวน์ชนนํ
ั  าในประเทศฝรังเศส
สเปน ออสเตรเลีย สหภาพแอฟริ กาใต้ และ อเมริ กา
ในแต่ละปี กราน-มอนเต้ ก็จะจัดให้ มงี านเฉลิมฉลอง วันองุ่นผลิใบ
(Bud Burst Wine Festival) ประมาณปลายตุลาคมหรื อต้ น
พฤศจิกายน พร้ อมฉลองการเปิ ดตัวไวน์รุ่นใหม่ และงาน Annual
Harvest หรื อการเก็บเกียวองุน่ ไวน์ประจําปี ทีเรียกว่า Vintage
ในช่วงเก็บเกียวผลผลิต คือเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
เป็ นการเฉลิมฉลองกับความสําเร็จ (หรื อไม่ก็ตาม) ให้ กบั การลงทุน
ลงแรงความเหนือยยากทีต ้ องรอคอยกันมา เป็ นเวลานานทังปี
 ซึง ก็
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เหมือนกับชาวไร่องุ่นหรื อผู้ปลูกองุ่นทัว ไปในโลกทีจะมีความสุขและ
โล่งใจเป็ นอย่างยิงเมือได้ เก็บ ผลผลิตทีอตุ ส่าห์เลี ยงดู ทะนุถนอม
ฟูมฟั กมาตลอด เพือขาย หรื อส่งเข้ าโรงผลิตทําไวน์ตอ่ ไป
ส่วนเรืองช่วงเวลาของวันในการเก็บเกียวองุ่นนันจะแตกต่

างกันไปใน
ความเชือ ความพร้ อม ความเป็ นไปได้ ของแต่ละไร่ แต่ละภูมิประเทศ
หลายท่านอาจจะเคยได้ อ่านหรือผ่านตาการเก็บเกียวผลผลิต ในตอน
เทียงคืน โดยเชือว่าเป็ นช่วงเวลาของความเย็นทีสดุ และให้ รสชาติ
ฯลฯ ขององุ่นดีทีสดุ แต่ทีจริงแล้ วอาจเป็ นแค่เพียงเหตุผลทางด้ าน
Gimmick หรือ Marketing ก็ได้
สําหรับกราน-มอนเต้ การเก็บจะเริ มในตอนเช้ าตรู่เท่านัน เพราะจะ
เป็ นช่วงการปฏิบตั ิงาน ทีสะดวกทีสดุ และ สามารถเลือกเก็บเกียว
องุ่นทีดีโดยเห็นได้ อย่างชัดเจน และในความเป็ นจริ งนัน ช่วงเวลาที
อากาศเย็นทีสดุ ของวันในช่วง ฤดูกาลเก็บเกียวนันจะอยู

ท่ ี 04.00 07.00 น. หาใช่เทีย งคืนแต่อย่างใด ท่านทีสนใจดูข้อมูลอากาศของ
GranMonte Micro Climate Weather Station ได้ ที
http://nanatech.sc.mahidol.ac.th/weather/granmonte/Micro_
Climate_Station.htm
หวังว่าทุกท่านจะมีความสนุกสนานและความสุขกับเทศกาลเก็บ
องุ่นไวน์ Vintage 2008 ของกราน-มอนเต้
วิสทุ ธิ] โลหิตนาวี
ประธานฝ่ ายปฏิบตั ิการ
และกรรมการผู้จดั การ

