สมาคมไวน์ ไทยพอใจผลผลิ ตองุน่ ปี 2551
กรุงเทพมหานคร xx พฤษภาคม 2551 – ภายหลังการเก็บเกีย วและเพาะบ่มเบือ งต้น สมาคมไวน์ไทยมีความภาคภูมใิ จและมันใจเป็

น
ั
อย่างยิง กับการบ่มไวน์ของปี นี จากจังหวัดเชียงรายในภาคเหนือ สูอ่ ุทยานปา่ ไม้ทเี ขาใหญ่และไร่องุ่นทีอ ยู่เรียบชายฝงของหั
วหิน ทัง หมด
ให้ผลผลิตทีด มี คี ุณภาพ โดยองุ่นหลากหลายพันธุใ์ ห้ผลทีด มี ากจนถึงยอดเยีย ม ซึง ทําให้ผปู้ ระกอบการทุกท่านมีความพึงพอใจเป็ นอย่าง
สูงกับผลผลิตในปี นี
มร.ปี เตอร์ โฮเน่ น ทีป รึกษาด้านการเก็บเกีย วองุ่นของสยามไวเนอรี ผูม้ สี ่วนช่วยในการบริหารไร่องุ่นบริเวณพืนที เขาใหญ่ และหัวหิน
ั  เตอร์เรเนียน ซึง มีความเย็นในตอนกลางคืน และมีความ
กล่าวว่า “จากสภาพอากาศทีน ี ซึง คล้ายกับอากาศของแถบประเทศทางฝงเมดิ
อบอุ่นในช่วงกลางวัน ส่งผลทีด เี ยีย มกับการเจริญเติบโตขององุ่น ตัง แต่เดือนกันยายนทีผ ่านมาถึงฤดูการเก็บเกีย วของเดือนภุมภาพันธ์
และเดือนมีนาคมนัน อุณภูมสิ บายๆระหว่างช่วงเวลานี ส่งผลให้กบั การเจริญเติบโตขององุ่นและให้ผลผลิตทีด เี ยีย มเป็ นอย่างมาก อีกทัง ยัง
ช่วยให้กลิน ของผลผลิตหอมอบอวลอีกด้วย นอกจากนัน ท้องฟ้าทีโปร่งใสตามธรรมชาตินัน ยังทําให้องุ่นสร้างกลิม สัมผัสทีละมุนละไม
พร้อมสร้างเนือไวน์ทมี คี วามโดดเด่นแม้ภายหลังจากการดืมไปแล้วครู่หนึง”
คุณวิสุทธิ > โลหิตนาวี ประธานสมาคมผู้ประกอบการไวน์ไทย และ ประธานไร่องุ่นกราน-มอนเต้ ได้เริม เก็บเกีย วองุ่นหลากหลายพันธุ์
ตัง แต่ปลายเดือนมกราคมทีผ ่านมา และได้สนิ สุดการเก็บเกีย วภายใน 1 เดือนหลังจากนัน เขากล่าวว่า “พวกเรารูส้ กึ พอใจเป็ นอย่างมากใน
การเจริญเติบโตของผลิตผลขององุ่นทัง หมด ซึงปี นีนับว่าเราเก็บเกียวผลผลิตได้ดกี ว่าปี 2543 ซึงก็ถือว่าเป็ นปี ทดี แี ห่งการเก็บเกียว
เช่นกัน”
ผลผลิตรวมของปี 2551 จากสมาชิกของสมาคมไวน์ไทยทัง ห้าแห่งมีปริมาณทัง สิน 1,430 ตัน หรือนับเป็ นไวน์คุณภาพถึง 932,000 ขวด
ซึง จะเริม วางตลาดเพือให้ผทู้ รี กั การดืมไวน์ได้หาซือ กันตัง แต่ปลายปี 2551 จนถึงต้นปี 2552
***
คําบรรยายภาพ:
นิกกี วิสุตา โลหิ ตนาวี ไวน์เมกเกอร์แห่ง
กราน-มอนเต้ ขณะเก็บเกียวองุ่น ในงานเก็บ
องุ่นประจําปี เมือเดือนกุมภาพันธ์ 2008

เกี$ยวกับสมาคมผูป้ ระกอบการไวน์ไทย
บริษั ท สมาชิ ก ผู้ ก่ อ ตัง สมาคมผู้ ป ระกอบการไวน์ ไ ทย
ประกอบด้วย สยาม ไวเนอรี พีบี วัลเล่ย(์ เขาใหญ่) ชาลา
วัน กราน-มอนเต้ และชาโต เดส บรู ม ส์ เมือ
รวมกันแล้วมีการจ้างงานมากกว่า 1,200 คน และมีกําลัง
การผลิตถึง 860,000 ขวดต่อปี อันเป็ นการช่วยยกระดับ
อุ ต สาหกรรมการเกษตรของประเทศไทย จากสิน ค้ า
เกษตรขัน พืน ฐาน ไปสู่สนิ ค้าทีมมี ูลค่าสูงขึน และแน่ นอน
ว่าจะช่วยสร้างรายได้แก่เกษตรกรให้เพิม มากขึนและยังเป็ นการช่วยสนับสนุ นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกทางหนึง ด้วยการ
ดําเนินการทัง หมดนีทาํ ให้นานาชาติเห็นอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยสามารถเป็ นแหล่งผลิตไวน์ทมี ศี กั ยภาพดีเยีย มได้เช่นกัน ซึง เป็ นการ
ส่งเสริมการท่องเทีย วเชิงเกษตรและดึงดูดนักท่องเทีย วทัง ในและต่างประเทศ นอกจากนียงั เป็ นการช่วยลดการขาดดุลทางการค้าของการ
นําเข้าไวน์จากต่างประเทศ เหตุเพราะเกือบครึง หนึงของจํานวนไวน์ทผี ลิตในประเทศไทยนัน ได้สง่ ออกไปจําหน่ายทัวโลก
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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.
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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.
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