
 

  

                 

กราน- มอนเต้  ฉลองความสําเร็จครบรอบ 10 ปี  และ ฤดกาลเกบ็เกีย่วอง่น ปีู ุ  2010 

  

                เม่ือวนัท่ี 6 – 7 กุมภาพนัธ์ ท่ีผานมาไรองุนไวน์ กราน่ ่ ่ -มอนเต ้เขาใหญ จดังานเทศกาลเกบเกยวองุน่ ็ ี่ ่
ประจาํปีและ ฉลองครบรอบ 10 ปี ของธุรกจไรองุิ ่ ่นไวน์   และฉลองการเปิดตวัอยางเป็นทางการของ กราน่ -มอน
เต ้ไวน์เนอร์ร่ี    โดยไดรั้บเกยรติจากทาน ศจี ่ . ดร. อกัขราทร  จุฬารัตน  ประธานศาลปกครองสูงสุดตดัริบบินเปิด้ ้
ผ ้าคลุมป้าย  “กราน-มอนเต้ ไวน์เนอร์ร่ี” ซ่ึงอยูภายใต้ความรับผิดชอบของ  คุณวิสุตา ่ (นิกก้ี) โลหิตนาว ี

ผูช้าํนาญการดา้นปลกูองุนและทาํไวน์จาก ่ University of Adelaide, Australia 

                ในระหวางการรับประทานอาหารคํ่า คุณวสุิทธิ ่ ์  โลหิตนาวี ไดแ้นะนาํ Mr. Hubert de Bouard 

แห่ง Chateau Angelus ท่ีรวมมือกบ กราน่ ั -มอนเต ้ในการปลูกองุนและทาํไวน์ นอกจากนียงั่ ้ มีการ

เปิดตวั ไวน์ Heritage 2009  ของ “คณนิกกีุ้ ” วิสตา โลหิตนาวี ุ  ไวน์ Chateau Angelus 2003 และ 

Chateau Pichon Longueville 2004 ใหแ้ขกทุกทานไดลิ้มลอง่ ้   ยงัมีแขกอีกหลายทานเป็นผูใ้หญท่ีคุน้่ ่
หนา้คุน้ตา  อาทิ  ทานทูตนิสสัย เวชชาชีวะ่ , คุณชลกานต ์และคุณ อจัฉรา บุปผเวส   คุณ ขวญัชยั ปภสัพงษ ์ , คุณ 

ไบรอนั และคุณ คาเรน มาร์คาร์   คุณ นภาลยั อารีสรณ์  คุณ ดาํรง พฒุตาล  และ  Mr.Tim Lim 

                เชา้วนัรุงขึนเป็นเกมส์การแขงขนัตดัองุนประจาํปี โดยแขกผูมี้เกยรติและส่ือมวลชนเขา้รวมแขงขนั ซ่ึง่ ่ ่ ี ่ ่้

องุนท่ีตดันี่ ้ เป็นพนัธ์ุ  Syrah  หรือ Shiraz  ท่ีกราน-มอนเต ้ใชท้าํไวน์รุนตางๆ่ ่   การแขงขนัมีกติกางายๆคือ ตดั่ ่

องุนให้ไดจ้าํนวนและนาํหนกัมากที่สุด ภายในระยะเวลาที่กาหนด ่ ํ้ 30 นาที  ดว้ยกรรไกรเพียงเลมเดียวตอทีม ่ ่

พร้อมเลนเกมส์อีก ่ 1 อยาง เพ่ือนบัเป็นคะแนนรวม คือ การ่ ด่ืมไวน์จากโพรอน (Poron) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมการ
ด่ืมไวน์แบบดังเดิมของชาวบา้นในชนบทสเปน มีผูเ้ขา้รวมการแขงขนัเป็นจาํนวนมาก้ ่ ่  แมว้าแดดจะจัด แต่ ่

บรรยากาศกลบัสนุกสนานเป็นอยางมาก โดยผูช้นะของปีนีคือ่ ้  Mr. David & Mrs. Gloria 
Simister   ท่ีตดัองุนไดถึ้ง ่ 93.70 กโลกรัมิ     และปิดทา้ยดว้ยการรับประทานอาหารอรอยจากร้าน ่ VinCotto 
ในไรองุนกราน่ ่ -มอนเต ้ทามกลางบรรยากาศแหงความสุขและความประทบัใจ่ ่  

 

 

 



 

GranMonte: A Day of 10 Years of Success and Grand Celebration 

GranMonte Estate, Khao Yai held its Grand Celebration event on the 6-7th 

February 2010, to celebrate the 10th year of operation in the wine business. The event 

also doubled as the official opening of Asoke Valley Winery, after one year of 

successful operation under the management of Khun Visootha (Nikki) Lohitnavy, the 

first Thai oenologist (Viticulture and Wine Making), who graduated from University 

of Adelaide, Australia. The official opening ceremony was led by Prof. Dr. Ackaraton 

Chularat, President of Administrative Court of Thailand who cut the ribbon and 

uncovered the winery’s sign at 17:00 hrs. 

During the wonderful wine dinner, Khun Visooth Lohitnavy introduced 

Monsieur Hubert de Bouard from Chateau Angelus who is collaberating with 

GranMonte on the technical aspects of wine making. Khun Nikki took the opportunity 

to introduce GranMonte’s newest vintage red wine,  Heritage 2009. Guests were also 

treated with wines from Chateau Angelus 2003 and Chateau Pichon Lalande 2004. 

Familiar honourable guests were present, including Ambassador Nissai Vejjajiva, 

Khun Cholakarn and Khun Achara Booppaves, Khun Kwanchai Papaspong, Mr. 

Remi Faubel ,  Mr Brian and Mrs Karen Marcar, Mr. Tim Lim , Khun Napalai 

Areesorn and Senator Damrong Pudtan among other guests. 

The next morning was the start of GranMonte’s traditional Harvest 

Competition for the 2010 vintage. Customers, honourable guests and presses made up 

the competing harvest teams. Grape variety to be cut was Syrah, which was the main 

produce of GranMonte’s red wine for so many years. Rules were simple: the team 

which could get the largest amount of grapes, by weight, within 30 minutes won. One 

pair of scissors was given per team. Another customary game is Poron-drinking: a 

Spanish wine-drinking game which provided fun and happy time for all participants. 

Points from both games were added up and the winners were finally decided. The 

winners for this year’s competition were Mr. David and Mrs. Gloria Simister who 

picked grapes for a total of 93.7 kilograms .  

The event ended successfully with a wonderful brunch at the GranMonte’s VinCotto 

restaurant. This memorable event entertained and brought joy to all its guests. 



 

 

จากซาย้   Mr.Matthiu และ Mr. Hubert de Bouard แหง่ Chateau Angelus, ทา่นอกัข
ราทร จุฬารัตน ประธานปกครองศาลสงูสดุ คณุวสิทุธิ ์ โลหตินาว ีและคณุนกิกี ้ วสิุ
ตา  โลหตินาว ี 

From left: Mr. Matthiiu and Mr. Hubert de Bouard from Chateau Angelus, Prof. Dr. 
Ackarathorn Chularat-President of the Supreme Administrative Court of Thailand, 
Khun Visooth Lohitnavy and Khun Nikki Visootha Lohitnavy 

  

       กราน-มอนเต ้ไวนเ์นอรร์ี ่

            GranMonte Winery 



 

  

  

คณุขวญัชย ปภสัรพ์งษ์ บรษัิทสอสากลั ื่   และครอบครัว ระหวา่งการรับประทานอาหารคํา่  

Khun Kwanchai Paphatphong of Thailand MotorExpo and family during the garden 
dinner party 

  

  

  



 

 

 บรรยากาศ การการแขง่ขนัตดัองุน่ ในเชาวนัที ่้ 7 กมุภาพันธ ์2553 

Harvest competition in the morning of 7th February 2010 

  

 

บรรยากาศ การการแขง่ขนัตดัองุน่ ในเชาวนัที ่้ 7 กมุภาพันธ ์2553 

Harvest competition in the morning of 7th February 2010 



 

   

การดืม่ไวนจ์ากโพรอน (Poron) ซงเป็นธรรมเนยีมการดืม่ไวนแ์บบดัง้เดมิของชาวบา้นในึ่
ชนบทสเปน 

Poron drinking game- Spanish local wine drinking culture  

  

 จากซาย คณุสกณุา คณุนกิกี ้และคณุ วสิทุธิ ์โลหตินาว ี้   มอบรางวลั แกผู่ช้นะ Mr. 
David and Mrs. Gloria Simister    

From left: Khun Sakuna, Khun Nikki and Khun Visooth present awards for Harvest 
competition winners Mr. David & Mrs. Gloria Simister 



 

   

บรรยากาศทีร่า้นอาหาร VinCotto 

Atmosphere at the VinCotto restaurant 

Brian and Karen Marcar of BEC Tero and friends resting after harvest competition. 

  

ขอขอบพระคณุทีใ่หค้วามรว่มมอืในการเสนอขา่วตลอดมา  

Thank you for your continuous support.  

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิหรอืตอ้งการรปูภาพขนาดใหญโ่ปรดตดิตอ่  

For more information or high resolution photos please contact:  

  

คณุวสิทุธิ ์ โลหตินาว ี            081-923-2007 

Khun Visooth Lohitnavy 

 

คณุแสนยา  โลหตินาว ี           081-838-4848 

Khun Sanya Lohitnavy   


