
 

สมาคมไวน์ไทยพอใจผลผลิตองุน่ปี 2551 
 

กรงุเทพมหานคร xx พฤษภาคม 2551 – ภายหลงัการเกบ็เกี�ยวและเพาะบ่มเบื�องต้น สมาคมไวน์ไทยมคีวามภาคภูมใิจและมั �นใจเป็น
อย่างยิ�งกบัการบ่มไวน์ของปีนี� จากจงัหวดัเชยีงรายในภาคเหนือ สูอุ่ทยานปา่ไมท้ี�เขาใหญ่และไร่องุ่นที�อยู่เรยีบชายฝ ั �งของหวัหนิ ทั �งหมด
ใหผ้ลผลติที�ดมีคีุณภาพ โดยองุ่นหลากหลายพนัธุใ์หผ้ลที�ดมีากจนถงึยอดเยี�ยม ซึ�งทําใหผู้ป้ระกอบการทุกท่านมคีวามพงึพอใจเป็นอย่าง
สงูกบัผลผลติในปีนี�  
 
มร.ปีเตอร ์โฮเน่น ที�ปรกึษาด้านการเกบ็เกี�ยวองุ่นของสยามไวเนอรี� ผูม้สี่วนช่วยในการบรหิารไร่องุ่นบรเิวณพื�นที� เขาใหญ่ และหวัหนิ 
กล่าวว่า “จากสภาพอากาศที�นี� ซึ�งคล้ายกบัอากาศของแถบประเทศทางฝ ั �งเมดเิตอรเ์รเนียน ซึ�งมคีวามเยน็ในตอนกลางคนื และมคีวาม
อบอุ่นในช่วงกลางวนั ส่งผลที�ดเียี�ยมกบัการเจรญิเตบิโตขององุ่น ตั �งแต่เดอืนกนัยายนที�ผ่านมาถงึฤดกูารเกบ็เกี�ยวของเดอืนภุมภาพนัธ์
และเดอืนมนีาคมนั �น อุณภูมสิบายๆระหว่างช่วงเวลานี� สง่ผลใหก้บัการเจรญิเตบิโตขององุ่นและใหผ้ลผลติที�ดเียี�ยมเป็นอย่างมาก อกีทั �งยงั
ช่วยใหก้ลิ�นของผลผลติหอมอบอวลอกีด้วย นอกจากนั �น ท้องฟ้าที�โปร่งใสตามธรรมชาตินั �นยงัทําให้องุ่นสรา้งกลิ�มสมัผสัที�ละมุนละไม 
พรอ้มสรา้งเนื�อไวน์ที�มคีวามโดดเด่นแมภ้ายหลงัจากการดื�มไปแลว้ครู่หนึ�ง” 
 
คุณวสิุทธิ > โลหตินาว ี ประธานสมาคมผู้ประกอบการไวน์ไทย และ ประธานไร่องุ่นกราน-มอนเต้ ได้เริ�มเกบ็เกี�ยวองุ่นหลากหลายพนัธุ ์
ตั �งแต่ปลายเดอืนมกราคมที�ผ่านมา และไดส้ิ�นสดุการเกบ็เกี�ยวภายใน 1 เดอืนหลงัจากนั �น เขากล่าวว่า “พวกเรารูส้กึพอใจเป็นอย่างมากใน
การเจริญเติบโตของผลิตผลขององุ่นทั �งหมด ซึ�งปีนี�นับว่าเราเกบ็เกี�ยวผลผลติได้ดกีว่าปี 2543 ซึ�งกถ็ือว่าเป็นปีที�ดแีห่งการเกบ็เกี�ยว
เช่นกนั” 
 
ผลผลติรวมของปี 2551 จากสมาชกิของสมาคมไวน์ไทยทั �งหา้แห่งมปีรมิาณทั �งสิ�น 1,430 ตนั หรอืนับเป็นไวน์คุณภาพถงึ 932,000 ขวด 
ซึ�งจะเริ�มวางตลาดเพื�อใหผู้ท้ ี�รกัการดื�มไวน์ไดห้าซื�อกนัตั �งแต่ปลายปี 2551 จนถงึตน้ปี 2552  

*** 
คาํบรรยายภาพ:  
 

นิกกี�  วสุิตา โลหิตนาว ี ไวน์เมกเกอร์แห่ง 
กราน-มอนเต ้ขณะเก็บเกี�ยวองุ่น ในงานเก็บ
องุ่นประจาํปีเมื�อเดือนกมุภาพนัธ์ 2008 

 

 

 
เกี$ยวกบัสมาคมผูป้ระกอบการไวน์ไทย 
บริษัทสมาชิกผู้ก่อตั �งสมาคมผู้ประกอบการไวน์ไทย 
ประกอบดว้ย สยาม ไวเนอรี�  พบี ีวลัเล่ย(์เขาใหญ่) ชาลา
วัน    กราน-มอนเต้    และชาโต เดส บรูมส์    เมื�อ
รวมกนัแลว้มกีารจา้งงานมากกว่า  1,200 คน และมกีําลงั
การผลติถงึ  860,000 ขวดต่อปี อนัเป็นการช่วยยกระดบั
อุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย จากสินค้า
เกษตรขั �นพื�นฐาน ไปสู่สนิคา้ที�มมีูลค่าสูงขึ�น และแน่นอน

ว่าจะช่วยสร้างรายได้แก่เกษตรกรให้เพิ�มมากขึ�นและยงัเป็นการช่วยสนับสนุนระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยอีกทางหนึ�ง ด้วยการ
ดาํเนินการทั �งหมดนี�ทาํใหน้านาชาตเิหน็อย่างชดัเจนว่าประเทศไทยสามารถเป็นแหล่งผลติไวน์ที�มศีกัยภาพดเียี�ยมไดเ้ช่นกนั ซึ�งเป็นการ
สง่เสรมิการท่องเที�ยวเชงิเกษตรและดงึดดูนกัท่องเที�ยวทั �งในและต่างประเทศ นอกจากนี�ยงัเป็นการช่วยลดการขาดดุลทางการคา้ของการ
นําเขา้ไวน์จากต่างประเทศ เหตุเพราะเกอืบครึ�งหนึ�งของจาํนวนไวน์ที�ผลติในประเทศไทยนั �นไดส้ง่ออกไปจาํหน่ายทั �วโลก 

สาํหรบัท่านสื$อมวลชนที$ต้องการรายละเอียดเพิ$มเติม โปรดติดต่อที$ วสิุทธิ > โลหตินาว ี ประธานสมาคมผูป้ระกอบการไวน์
ไทย โทร 0-2653-1522 ต่อ 22  



 

Thai Wine Association very upbeat on 2008 harvest 

Bangkok,  May 2008 

 

The 2008 crop has just been crushed and fermented and all wineries are very positive about the 
latest vintage.  From Chiang Rai in the north, down to Khao Yai’s central mountains and Hua Hin’s 
coastal vineyards, the resonance is of another high quality harvest.  While the quality of different 
grape varietals ranges from very good to excellent, the wineries are in all very pleased about the 
higher yields this year. 
 
According to Peter Hoehnen, Siam Winery’s viticultural consultant who helps manage the 
company’s vineyards near Khao Yai as well as Hua Hin, “the weather pattern has been ideal from 
pruning in September up to the harvest in February and March. The Mediterranean-like climate 
with cool nights and dew in the morning, gentle temperatures during the day had tremendous 
influence on the maturity and flavor development.  This combined with proper canopy 
management has resulted in grapes with graceful and intensive aromas, eventually leading to 
great texture and a long aftertaste in the wines.” 
 
Visooth Lohitnavy, the Association’s president, as well as a chairman of the GranMonte winery, 
has harvested various varietals starting in late January this year and ending one month later.  He 
explained “We are extremely satisfied with a perfect maturity across the board, and the yields are 
very good, even better than our previous high in 2005”. 
 
The total yield by the five Thai Wine Association members is 1,430 tons in 2008, which will result 
in approximately 932,000 bottles for consumers to enjoy.  Look out for these wines entering the 
market in late 2008 and early 2009. 

 

Photo caption: Nikki (Visootha) 

Lohitnavy, oenologist daughter 

of GranMonte, at work during 

harvest time in February 2008. 

 

Thai Wine Association (TWA) 

The members of the TWA are 
Siam Winery, PB Valley (Khao 
Yai), GranMonte, Chateau de 
Brumes and Mae Chan Winery.  
Together they employ over 
1,200 people in the wine 
industry and have an annual 
production of close to 1,000,000 
bottles.  In the international 
arena, Thailand’s wines are 
known as New Latitude Wines 
with great potential.  Thai wine 
industry elevates Thailand’s 
farming industry from primary 
agricultural products to higher 

added-value products, generating more income and thus supporting the Thai economy. It also 
promotes agricultural tourism and attracts both local and foreign tourists.  
 

Further information for media, please contact:  

Visooth Lohitnavy  

President, Thai Wine Association (TWA) 

Tel: 0-2653-1522 ext. 22  

 

 


