
 

Stages of Wine Grape Production at GranMonte 

 
 

    1 ) Prunning 

 

 

 
 

 3) Ripening 

 

 

 
 

5) Annual Harvest ‘Grape Picking’ Competition 

 
 

2) Bud Burst, Flower & Fruit Set 

 

 

 
 

4) Harvesting 

 

 
 

6) To winery for wine making 
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เทศกาลเกบ็องุ่นไวน์ของกราน-มอนเต้  
หลงัผา่นความยากลาํบากจากการทุม่เทอยา่งหนกัเพื�อหลอ่เลี �ยงผล
องุ่นให้เติบโตเต็มที�และมคีณุภาพดีที�สดุ มาตลอดปี เมื�อสายลม
ร้อนแรกแหง่เดือนกมุภาพนัธ์ พดัผา่นมาทกัทายเวลาแหง่การเก็บ
เกี�ยวผลผลติองุ่นของไร่ไวน์ไทย “กราน-มอนเต้” ก็มาถงึ ช่วงเวลา
แหง่การเฉลมิฉลองจึงเริ�มต้นขึ �น  
บนเส้นทางไวน์ไทย  
เมื�อพดูถงึการปลกูองุ่นเพื�อทําไวน์หลายคนอาจนกึถงึประเทศที�ปลกู
มาดั �งเดิมทางแถบเหนือในทวีปยโุรปอย่าง ฝรั�งเศส หรือไม่ก็กลุม่
ผู้ผลิตไวน์โลกใหม่ในแถบซกีโลกใต้อย่าง ออสเตรเลีย นิวซแีลนด์ 
อเมริกาใต้ และสหภาพแอฟริกาใต้ ที�ปลกูกนัมายาวนานหลายร้อยปี
แล้ว จงึมีความรู้ ความชํานาญและบนัทกึเป็นตําราอยู่มากมาย 
สําหรับการปลกูองุ่นในสภาพภมูิอากาศเช่นนั �น  
ทวา่การปลกูองุ่นเพื�อทําไวน์ของประเทศไทยนั �น เป็นการปลกูองุ่น
ในเขตมรสมุ หรือเรียกวา่ Tropical Viticulture เป็นการปลกูในเขต
ใหมข่องโลก New Latitude ทั �งกรรมวธีิและผลผลติ เพิ�งจะได้รับ
การยอมรับนบัถือและใช้กนัมา เพียงแคส่บิกวา่ปีอีกทั �งสภาพ
ภมูิอากาศที�ไมส่ามารถแบง่ได้ชดัเจนอยา่งแถบซีกโลกเหนือและใต้ 
เพราะบ้านเราไมม่ ี ฤดหูนาว มีเพียงแตฤ่ดรู้อนมากและร้อนน้อย 
และฝน แล้วจงึตามมาด้วยอากาศเย็นในช่วงเดือนธนัวาคม - 
กมุภาพนัธ์เทา่นั �น ซึ�งแนน่อนวา่ความยากลาํบากในกระบวนการจึง
แตกตา่งออกไป ความท้าทาย ก็เช่นกนั  
ในแถบประเทศที�มีฤดหูนาวจริงๆ นั �น ต้นองุ่นจะมชี่วงเวลาที�ได้พกั
ต้น เป็นช่วงเวลาหลงัการเก็บเกี�ยว ผลผลติในฤดใูบไม้ร่วง 
(กนัยายน-ตลุาคมในซีกโลกเหนือ และกมุภาพนัธ์-มีนาคมในซีก
โลกใต้) ผู้ปลกูองุ่นจะตดัแตง่ ก่อนจะเข้าฤดหูนาวเพื�อให้ต้นองุ่นได้
พกัต้นเมื�ออากาศเย็นลงจนหนาวจดั จนเมื�อถึงฤดใูบไม้ผล ิ องุ่นจงึ
จะเริ�มเติบโต ผลดิอก ออกช่อ และติดผลอีกครั �ง  
แตส่าํหรับของไทยเรานั �น เนื�องจากไมม่ีฤดหูนาวจดัเพื�อให้ต้นองุน่
พกัต้นหลงัการเก็บเกี�ยว ต้นองุ่นซึ�งเป็น พืชจําพวก Vines หรือ
เถาวลัย์ไม้เลื �อยชนิดหนึ�งจึงเติบโตตลอดเวลาไมม่ีโอกาศพกัต้น 
เพื�อเลี�ยงปัญหาดงักลา่ว ผู้ปลกูองุน่ จึงต้องเลอืกเอาผลผลติจาก
ต้นองุ่นเพียงแคปี่ละ 1 ครั �ง โดยจะทําการตดัแตง่ในเดือนมีนาคม
หรือเมษายน เป็นการตดัแตง่ แบบสั �น (Heavy Pruning) คือเหลอื
ตาที�อยูบ่นกิ�งขององุ่นเพียงแค ่ 1-2 ตา องุ่นก็จะผลใิบแตไ่มอ่อก

ดอกผล บางคน เรียกวิธีนี �วา่ “การหลอกให้องุ่นพกัต้น” เหมือนใน
ซีกโลกอื�นนั�นเอง  
ต้นองุ่นในช่วงเวลานี �ก็จะผา่นฤดฝูนไป ผู้ปลกูองุ่นก็จะใช้ความ
พยายามในการดแูลรักษาต้นและใบให้สมบรูณ์ โดยไมต้่องเป็นหว่ง
เรื�องของดอกและผลผลติในชว่งที�อากาศไมเ่หมาะสม อนัจะเป็น
ต้นเหตขุองปัญหาด้านโรคและแมลง ตลอดจนคณุภาพที�ไมไ่ด้
ระดบัขององุ่นสาํหรับทําไวน์ เหมาะสมกบัการลงทนุมากกวา่การ
เอาผลผลติถึงปีละ 2 ครั �ง  
ครั �นมาถงึปลายเดือนกนัยายน หรือตลุาคมของปี ซึ�งกิ�งและใบของ
องุ่นเริ�มแก่เตม็ที� ก็จะทําการตดัแตง่ เพื�อเอาผลผลติอีกครั �ง โดยใน
ครั �งนี �จะเว้นเก็บตาบนกิ�งเอาไว้ตั �งแต ่4–8 ตา ตามแตพ่นัธุ์ขององุน่ 
ต้นองุ่นก็จะเริ�มผลใิบ ออกดอก และติดผลภายใน 1 เดือนหลงัจาก
นั �น และผลก็จะเริ�มแกจ่นสกุในชว่งประมาณ 4 – 5 เดือน ฤดกูาล
เก็บเกี�ยวผลผลติจงึเวียนมาถงึอีกครั �ง 
 
เทศกาลเก็บเกี�ยว  
ไร่องุ่นกราน-มอนเต้ ซึ�งเป็นผู้ปลกูองุ่นเพื�อทําไวน์รายหนึ�งของประเทศ
ไทย จะดําเนินการเอาผลผลิตจากองุ่น เพียงแค่ปีละ 1 ครั �ง เพื�อให้ได้
ผลผลิตที�ดีที�สดุภายใต้การทํางานของผู้ เชี�ยวชาญฝ่ายไร่ที�จบ
การศกึษาทางด้านการเกษตร และมีประสบการณ์ในการทํางานกบัไร่
องุ่นมาเป็นเวลากว่า 10 ปี อยู่ภายใต้การควบคมุดแูลของคณุวิสทุธิ] 
โลหิตนาวี ซึ�งเป็นเจ้าของ และจากการมาตรวจตราควบคมุ และให้
ข้อมลูในด้านการพฒันาไร่องุ่นเป็นระยะจากคณุวิสตุา (นิคกี �) โลหิต
นาวี ผู้ เป็นลกูสาว ซึ�งกําลงัศกึษาทางด้านการปลกูองุ่นและทําไวน์
จากมหาวิทยาลยัชั �นนําของประเทศออสเตรเลีย  
องุ่นไวน์ที�ปลกู ณ ไร่กราน-มอนเต้ได้แก่พนัธุ์ กาแบร์เนต์ โซวีนยอง 
(Cabernet Sauvignon) , เชอแนง บลอง (Chenin Blanc) , ซีราห์ 
(Syrah), เทมปรานิลโย (Tempranillo) และ วิโอเนียร์ (Viognier) 
ซึ�งเป็นองุ่นที�นิยมปลกูเพื�อใช้ในการทําไวน์ชั �นนําในประเทศฝรั�งเศส 
สเปน ออสเตรเลยี สหภาพแอฟริกาใต้ และ อเมริกา  
ในแตล่ะปี กราน-มอนเต้ ก็จะจดัให้มงีานเฉลมิฉลอง วนัองุ่นผลใิบ 
(Bud Burst Wine Festival) ประมาณปลายตลุาคมหรือต้น
พฤศจิกายน พร้อมฉลองการเปิดตวัไวน์รุ่นใหม ่ และงาน Annual 
Harvest หรือการเก็บเกี�ยวองุน่ไวน์ประจําปีที�เรียกวา่ Vintage 
ในช่วงเก็บเกี�ยวผลผลติ คือเดือนกมุภาพนัธ์ของทกุปี  
เป็นการเฉลมิฉลองกบัความสาํเร็จ (หรือไมก็่ตาม) ให้กบัการลงทนุ
ลงแรงความเหนื�อยยากที�ต้องรอคอยกนัมา เป็นเวลานานทั �งปี ซึ�งก็
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เหมือนกบัชาวไร่องุ่นหรือผู้ปลกูองุ่นทั�วไปในโลกที�จะมคีวามสขุและ
โลง่ใจเป็นอยา่งยิ�งเมื�อได้เก็บ ผลผลติที�อตุสา่ห์เลี �ยงด ู ทะนถุนอม 
ฟมูฟักมาตลอด เพื�อขาย หรือสง่เข้าโรงผลติทําไวน์ตอ่ไป  
ส่วนเรื�องช่วงเวลาของวนัในการเก็บเกี�ยวองุ่นนั �นจะแตกต่างกนัไปใน
ความเชื�อ ความพร้อม ความเป็นไปได้ ของแต่ละไร่ แต่ละภมูิประเทศ 
หลายท่านอาจจะเคยได้อ่านหรือผา่นตาการเก็บเกี�ยวผลผลิต ในตอน
เที�ยงคืน โดยเชื�อว่าเป็นช่วงเวลาของความเย็นที�สดุและให้รสชาติ 
ฯลฯ ขององุ่นดีที�สดุ แต่ที�จริงแล้วอาจเป็นแค่เพียงเหตผุลทางด้าน 
Gimmick หรือ Marketing ก็ได้  
สาํหรับกราน-มอนเต้ การเก็บจะเริ�มในตอนเช้าตรู่เทา่นั �น เพราะจะ
เป็นช่วงการปฏิบตัิงาน ที�สะดวกที�สดุและ สามารถเลอืกเก็บเกี�ยว
องุ่นที�ดีโดยเห็นได้อยา่งชดัเจน และในความเป็นจริงนั �น ช่วงเวลาที�
อากาศเย็นที�สดุของวนัในช่วง ฤดกูาลเก็บเกี�ยวนั �นจะอยูที่� 04.00 - 
07.00 น. หาใช่เที�ยงคืนแตอ่ยา่งใด ทา่นที�สนใจดขู้อมลูอากาศของ 
GranMonte Micro Climate Weather Station ได้ที� 
http://nanatech.sc.mahidol.ac.th/weather/granmonte/Micro_
Climate_Station.htm  
หวงัวา่ทกุทา่นจะมีความสนกุสนานและความสขุกบัเทศกาลเก็บ
องุ่นไวน์ Vintage 2008 ของกราน-มอนเต้  
วิสทุธิ] โลหิตนาว ี 
ประธานฝ่ายปฏิบตัิการ  
และกรรมการผู้จดัการ 


