
การผลิตไวน์ในแต่ละภมิูภาคของชาวโครเอเชีย 

โครเอเชียประกอบไปด้วย 4 ภูมิภาคหลักที่ มี

ความสามารถในการผลติไวน์ชัน้เลศิ ได้แก่  เมอืง

หลวง “ซาเกร็บ” (Zagreb), อิสเตรยี (Istria) ที่อยู่

ระหว่างเมอืงรเิยก้า ประเทศโครเอเชยี กบัประเทศ

อติาล ีและประเทศสโลวเีนีย, ควารเ์นอร ์(Kvarner) 

ทีอ่ยู่บนรอยต่อเทอืกเขาของสโลวเีนียจนถงึชายฝัง่ 

รวมไปถึงหมู่เกาะควาร์เนอร์ด้วย, และสุดท้ายคือ 

เมอืงดามาเชีย (Dalmatia) ซึ่งปัจจุบนัเป็นเขตแค้

วนดามาเชยี ประกอบด้วยเมอืงซารด์า ชบินิิค สป

ลทิ และไขม่ขุแห่งทะเลอาเดรยีตกิ “ดบูรอฟนิค” 

องุ่นขาวโครเอเชยีมจี านวน 2 ใน 3 ของสายพนัธุ์ทัง้หมดของประเทศ 

ซึ่งส่วนใหญ่ผลติได้จากทางภาคเหนือและภาคกลางของประเทศ ส่วน

องุ่นแดงโครเอเชยีมจี านวน 1 ใน 3 ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตมาจากเมอืงริม

ชายฝัง่ 

 

มผีลการวจิยัและขอ้มลูทางสถติทิีห่ลากหลายเกี่ยวกบัการผลติไวน์ และขอ้มลูการสมัภาษณ์ของผู้ผลติ

ไวน์และกระทรวงเกษตรฯ ข้อเท็จจรงิบางประการดงัต่อไปนี้จะท าให้คุณเกิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมการผลติไวน์ของชาวโครเอเชยี เช่น 



มผีูผ้ลติไวน์ชาวโครเอเชยีทีจ่ดทะเบยีนแลว้ 

จ านวน 17,000 ราย 

มพีื้นทีใ่นการท าไรอ่งุน่ทัง้หมด 26,000 เฮกเตอร ์

มโีรงกลัน่ไวน์ทีไ่ดร้บัรองการจดทะเบยีนจ านวน 

800 แห่ง 

มไีวน์ทีเ่ป็นเหลา้องุน่ชัน้สงูจ านวน 2,500 แบรนด์ 

จ านวนปรมิาตรของผลติไวน์ทีไ่ดร้บัการจด

ทะเบยีนทัง้หมดคอื 61 ลา้นลติร 

จ านวนองุน่ไวน์แต่ละชนิดทีใ่ชใ้นการผลติไวน์มี

ทัง้หมด 200 สายพนัธุ์ 

จ านวนสายพนัธุด์ ัง้เดมิองุน่มทีัง้หมดมากกว่า 60 สายพนัธุ ์

เมอืงเพรสซวิกิาร ์(Plesivica) ทางตอนเหนือของแควน้สลาโว

เนีย(บรเิวณภาคตะวนัออกของประเทศโครเอเชยี)  มโีรงผลติ

ไวน์มากกว่า 30 แห่ง ซึง่ไวน์สายพนัธพ์ืน้เมอืงของทีน่ี่คอื กรา

ซวินิาร ์(Grasevina) แลว้ยงัรวมไปถงึสายพนัธุอ์ื่นๆ เช่น ชาร์

ดอนเน่ (Chardonnay), โซวญีง บลอ็ง (Sauvignon Blanc), ปิ

นอย บล็อง (Pinoy Blanc), และ รีสลิง (Riesling) ส่วนสาย

พนัธุอ์งุน่ไวน์แดงพบบา้งบางชนิด เช่น ปิโน นอย (Pinot Noir) 

และสายพนัธ์พื้นเมอืงอื่นๆ เช่น  โปรโตกีเซอร์ (Portugiser) 

ซึ่งเป็นสายพนัธุ์เดียวกันกับ บิวโจเราล์ โนเวีย (Beaujolals 

Nouveau) องุ่นไวน์ของทางภาคเหนือจะถูกขนส่งทางเรอืโดย

ใชเ้สน้ทางแม่น ้าดราวา (Drava) และ แมน่ ้าซาวา (Sava) และ

จะออกสู่แมน่ ้าสายหลกัต่อไปคอื แมน่ ้าดานูบ (Danube)  

ในอสิเตรยีและทางชายฝัง่ตอนเหนือของประเทศจะเป็นแหล่งของไวน์หลายชนิด และเป็นแหล่งขององุน่

ไวน์ขาวหลากหลายสายพนัธุ์  อย่างไรกต็ามไวน์ส่วนใหญ่คอื เมาวาสซยิา (Malvazija) เช่นเดยีวกนักบั 

เตราน (Teran) ซึง่เป็นองุน่ไวน์ทีม่สีเีหลอืงทองและสแีดง องุน่ไวน์ทีน่ ามาจากทางชายฝัง่ของอสิเตรยีใน

ตอนเหนือจะถูกส่งต่อไปยงัตอนใตข้องเกาะเดามาเทยีร ์(Dalmatia)  

 



“เป็นทีท่ราบกนัดวี่าไวน์หลากชนิดของชาวอสิเตรยีนัน้ ขึน้ชือ่ว่ามกีลิน่หอมและรสชาตทิีด่เีลศิเมือ่เคยีงคู่

กบัอาหารทะเล ไวน์แดงทีช่ือ่ว่า “เตราน (Teran)” และ “รฟีอกซ ์(Refosk)” เป็นไวน์ทีเ่ก่าแก่และเป็นไวน์

พื้นเมอืงของชาวอสิเตรยีซึง่มสีทีบัทิมสด มกีลิน่หอมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ชวนน่าหลงใหล และจะสมบูรณ์

แบบทีสุ่ดเมือ่รบัประทานคู่กบัอาหารทะเล” 

อย่างไรกต็ามทางตอนใต้ของประเทศ ในหมู่เกาะดามาเชยี (Dalmatia) และบรเิวณรมิสนัเขาซึง่มคีวาม

หลากหลายทางสภาพอากาศ มกีารเพาะปลูกองุน่ไวน์สายพนัธุพ์ืน้เมอืงทีน่ี่มากมาย และเป็นทีรู่จ้กักนัดี

ทีช่ ื่อว่า พลาวคั มาล ี(Plavac Mali) ส่วนบรเิวณคาบสมุทรเพลเยแซค (Peljesac Peninsula) มหีมู่บ้าน

ไวน์ที่มชีื่อเสยีงคอื Napa Valley ไวน์ส่วนใหญ่ (พลาวคั มาล,ิ Plavac Mali) จะมคีุณภาพชัน้เลศิ และ

เป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าเมื่อคุณมาถงึหมู่บ้านแห่งนี้ รสชาตขิองไวน์จะรงัสรรค์จนิตนาการราวกบั

ย้อนวนัวานกลบัไปประมาณ 50 ถึง 60 ปีที่แล้วเลยทเีดยีว การเดนิทางไปสู่ เพลเยแซค (Peljesac) 

สามารถขบัรถชมทวิทศัน์เป็นจ านวน 3 ชัว่โมงจากเมอืงสปลทิ (Split) และใชเ้วลาชัว่โมงครึ่งส าหรบัการ

ขบัรถจากเมอืงดบูรอฟนิค (Dubrovnik) ซึง่ใชเ้วลาเพยีงหน่ึงวนัในการเดนิทาง 

 

  



ส่วนไวน์ชัน้เลศิจากแหล่งอื่นอาจมาจากทางชายฝัง่ของอสิเตรยีตอนเหนือเช่นกนั และจะขนส่งไปยงัหมู่

เกาะดามาเชยี (Dalmatia) ทางตอนใต้ของประเทศ หมู่เกาะฮวาร ์(Hvar) และ วสิ (VIS) ก็ผลติไวน์ชัน้

เยีย่มเช่นเดยีวกนั  ส่วนเมื่อเวยีนมาถงึเมอืงคอรช์ูลา (Korcula) ทางตอนใต้สุดจะพบกบัวฒันธรรมการ

ผลติไวน์ที่ราวย้อนเวลากลบัไปเมื่อสมยักรีกโรมนั หมู่เกาะบราค (Brac) เป็นจุดเริม่ต้นในการฟ้ืนฟู

อุตสาหกรรมการผลติไวน์ขึน้หลงัจากการท าลายไร่องุ่นลงเมื่อก่อนศตวรรษที่ 20 และสามารถกระตุ้น

การกระจายประชากรวยัหนุ่มสาวจากหมูเ่กาะนี้ไปตัง้รกรากในหลายทวปีทัว่โลก  

เกาะฮวาร ์(Hvar) มชีื่อเสยีงและเก่าแก่ทีสุ่ดในการผลติไวน์ทัง้ไวน์แดงและไวน์ขาวชัน้เลศิ ถงึแมว้่าส่วน

ใหญ่จะนิยมไวน์ในชื่อ พลาวคั มาล ิ(Plavac Mali), โพสซปิ (Posip), บอนดานูซา (Bondanusa), มารา

สตน่ิา (Marastina), และเปรกิค ์(Prc) 

 

ไวน์ของชาวโครเอเชีย 

เมื่อตัง้แต่มกีารส ารวจและค้นพบดนิแดนโครเอเชยี ก็มกีารรูจ้กัไวน์ที่มลีกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ของที่นี่ 

ค้นพบสายพนัธุ์องุ่นนานาชนิด ภูมภิาคในการผลติไวน์ ผู้ผลติไวน์ การท่องเที่ยว และทศันียภาพทาง

ธรรมชาตอินัสวยงามตามไปดว้ย 

โครเอเชียเป็นแหล่งเพาะปลูกองุ่นไวน์เมื่อหลาย

ศตวรรษทีผ่่านมา ซึง่ผ่านมาตัง้แต่ยุคสงครามสู่ดนิแดน

แห่งความสงบในทุกวนันี้ เป็นสถานที่ที่มผีู้ผลติไวน์รุ่น

ใหม่เพิม่ขึน้มากมาย ซึง่ใชก้ลวธิกีารในการผลติเพื่อให้

ได้รสชาติแบบดัง้เดิมผนวกกับกระบวนการผลิตที่

ทันสมัยในปัจจุบัน การสร้างสรรค์ไวน์ ของที่นี่ จะ

ตระหนักถงึคุณภาพและคงความเฉพาะถิน่เอาไว้ ไวน์

สามารถบอกเรื่องราวมากมายในอดีตได้เช่นกัน และ

เมื่อคุณได้สมัผสักับไวน์ชนิดใดๆ ของที่นี่  มนัจะเป็น

ตวัแทนหรอืสามารถบอกอตัลกัษณ์ไดว้่าเป็น “ไวน์ของโครเอเชยี” การเดนิทางมาทีน่ี่จะท าใหคุ้ณได้พบ

กบัเพื่อนมากมาย ความทรงจ าทีด่ใีนช่วงเวลาทีด่สีุดของการดื่มไวน์ 

  



การฟ้ืนฟทูางวฒันธรรมของการผลิตไวน์ของชาวโครเอเชีย 

ไรอ่งุน่ไวน์ทีม่มีาหลายรอ้ยปีและความหลากหลายของไวน์ทีค่น้พบ 

โครเอเชยีก าลงัมกีารฟ้ืนฟูการผลติไวน์ และมไีรอ่งุน่ไวน์เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ ซึง่เป็นผลมาจากการขยาย

ต่อชื่อแบรนดเ์ดมิรุน่พ่อสู่รุน่ลกูโดยคงความดัง้เดมิของไวน์เอาไว้ 

จากอสิเตรยีในตอนเหนือสู่หมู่เกาะดามาเชยีทางตอนใต้ ไวน์โครเอเชยีเป็นเหล้าองุ่นอนัดบัต้นๆ ของ

ชาวยุโรปมาตัง้แต่สมยัโรมนั เมื่อในศตวรรษที่ 5 ดนิแดนกรกีมไีวน์ที่ เป็นที่รูจ้กักนัในชื่อ พลาวคั มาล ิ

(Plavac Mali) ในเกาะทางตอนใต้ของประเทศทัง้ฮวาร ์ (Hvar) และคอรช์ูลา (Korcula) ต่อมาอาณาจกัร

โรมนัจงึขยายตวัไปสู่อสิเตรยีและดามาเชยีเป็นเวลาต่อมา ในปัจจุบนันี้ ไวน์โครเอเชยีชนะการประกวด

ไวน์ในระดบันานาชาติจ านวนทัง้สิ้น 52 รางวลัในปี 2010, 65 รางวลัในปี 2012 และ 95 รางวลัในปี 

2013  

ผู้ประกอบการผลติไวน์ที่เป็นชาวโครเอเชยีจะตระหนักถงึกระบวนการผลติชัน้เยีย่มในการน าองุ่นไวน์

หลากชนิดมาผลติ เช่น สแีดงจะน ามาจากองุน่ไวน์ของพลาวคั มาล ิ(Plavac Mali) และเตราน (Teran) มี

ดอกกุหลาบเฉพาะถิน่ และไวน์สม้ทีอ่าจะไมโ่ด่งดงัมากนกั 



ในขณะน้ีพวกเขาพยายามจะผลกัดนัไวน์ทีม่าจากกาแบรเ์น (Carbernets), ชารด์อนเน่ (Chardonnays), 

เมอร์ล็อต (Merlots), ซีราห์ (Syrahs), และปิโน (Pinots) ที่มาจากอิสเตรยีและดามาเชียสู่ความเป็น

นานาชาต ิ

โครเอเชยียงัคงเป็นผูน้ าในการผลติไวน์แบบปราศจากสารพษิ ซึง่มไีร่องุ่นไวน์หลายพนัเฮกตาร ์และน า

เทคโนโลยใีหม่ๆ ในกระบวนการผลติแบบดัง้เดมิเพื่อใหไ้ดไ้วน์ที่ได้มาจากอสิเตรยีและดามาเชยีหลาย

ลา้นลติรต่อปีดว้ยคุณภาพชัน้เยีย่มทีป่ราศจากสารเคมใีดๆ ไรอ่งุน่ไวน์ของ Mike Grgic Hills Valley เป็น

ไร่ไวน์เจ้าแรกที่มคีวามสมัพนัธ์กบั California Zinfandel และ Croatia Plavac Mali ครอบครวัของเขา

เพาะปลูกองุ่นไวน์ที่ Napa Valley, California และคาบสมุทรเพลจีแซคในโครเอเชีย (Peljesac 

Peninsula) ซึง่ไดร้บัรางวลัมากมาย 

Dr. Vinny (ผูก้ าหนดรางวลัคุณภาพไวน์) ใหส้มัภาษณ์ว่า 

“มเีรือ่งราวยอ้นไปในอดตีเมือ่ปี 1960 เราทดสอบไดว้่า Zinfandel เป็นองุ่นไวน์พนัธุโ์บราณจาก

โครเอเชยี และสมควรได้รบัรางวลัใหเ้ป็น 1 ใน 13 ขององุ่นไวน์พนัธุด์ ัง้เดมิ ซึง่เป็นบรรพบุรุษขององุ่น

ไวน์ทีห่ลากหลายมาจนถงึปัจจบุนัน้ี” 

 



การอ่านฉลากไวน์ 

ไวน์ของชาวโครเอเชยีค่อนขา้งอ่านยาก เพราะเป็นภาษาทีใ่ชส้ าหรบัชาวโครเอเชยีดว้ยกนั แต่

วตัถุประสงคห์ลกัใหม้องคุณภาพ ลกัษณะเฉพาะของไวน์ สถานทีผ่ลติ ซึง่อาจจะอ่านยากในบางครัง้ 

 

คุณภาพ 3 ระดบัทีป่รากฏบนฉลากไวน์ของโครเอเชยี 

1. Stolno หมายถงึ ไวน์ทัว่ไป 

2. Kvalitetno หมายถงึ ไวน์ระดบัคุณภาพ 

3. Vrhunsko หมายถงึ ไวน์ระดบัชัน้เยีย่ม 

คุณลกัษณะพเิศษของไวน์ในแต่ละชนิดทีป่รากฏขา้งขวด ซึง่อาจจะปรากฏกบัไวน์ทีไ่ดร้บัรางวลัระดบับ

นานาชาตเิช่นกนั 

1. Suho หมายถงึ แหง้ 

2. Polusuho หมายถงึ แหง้กึง่หนึ่ง 

3. Slatko หมายถงึ หวาน 

4. Bijelo หมายถงึ องุน่ขาว 

5. Crno หมายถงึ องุน่แดง  

6. Rosa หมายถงึ ดอกกุหลาบ 

7. Vinogorje หมายถงึ สถานทีเ่พาะปลกูองุน่ไวน์ 

  



ชื่อพนัธุอ์งุน่ไวน์ขาวมดีงัต่อไปนี้ 

Grapes Debit Graservina Malvazjija Marastinat Muskat Pinot Sivi 
Pinot Bijelo Posip Bogdanusa    

 

ใหร้ะมดัระวงั Chardonnays ซึง่อาจจะมรีาคาถูกแต่ไวน์ขา้งต้นนัน้จะมเีอกลกัษณ์ทีแ่ตกต่างค่อนขา้งมาก 

ชื่อพนัธุอ์งุน่ไวน์แดงมดีงัต่อไปนี้ 

Basic Plavac Mali Refosk Teran 
 

 


