
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

 
ການເຜີຍແຜ່ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດ ແມ່ນອີງໃສ່ ມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນທາງປັນຍາ 

(ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 39/ສພຊ ລົງວັນທີ 15 ພະຈິກ 2017  
 

ວັນທີ ເຜີຍແຜ່ຄໍາຮ້ອງ: 15 ກໍລະກົດ 2020 
 

ອີງຕາມ ມາດຕາ 12 ຂອງຂໍໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຖິິ່ນກໍາເນີດ ສະບັບເລກທີ 2221/ກວຕ, ລົງວັນທີ 3 ຕຸລາ 2019, ບຸກຄົນ
ທີ 3 ສາມາດສະເໜີຄໍາຄັດຄ້ານ ຄໍາຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນຖິິ່ນກໍາເນີດໄດ້ ພາຍໃນເວລາ 60 (ຫົກສິບ) ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 

ທີິ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ກ່ຽວກັບ ການຈົດທະບຽນຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ 
 

1 ຊ ິ່ຖິິ່ນກໍາເນີດ ທີິ່ຂໍປົກປ້ອງ:
  

SCOTCH WHISKY 

2 ປະເທດຕົົ້ນກໍາເນີດ: ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ 

3 ເລກທີ ຄໍາຮ້ອງ: GI/08 

4 ວັນທີຍ ິ່ນຄໍາຮ້ອງ: 5/6/2020 

5 ຊ ິ່ຂອງຜ ້ຮ້ອງຂໍ The Scotch Whisky Association 

6 ທີິ່ຢ ູ່ຂອງຜ ້ຮ້ອງຂໍ: Quartermile 2, 2 Lister Square, Edinburgh, EH3 9GL, United 

Kingdom 

7 ສິນຄ້າ ທີິ່ຈະນໍາໃຊ້ຖິິ່ນກໍາ
ເນີດ: 

ວິສກີົ້ (ພາຍໃຕ້ການຈັດແບ່ງປະເພດຂອງລະບຽບການ (EC) 110/2008 
ແລະຕາມກົດລະບຽບຂອງສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ກ່ຽວກັບ ສະກັອດວິສກີົ້ ປີ 
2009) 

ໝວດທີ 33 



8 ລາຍລະອຽດຂອງສິນຄ້າ ທີິ່
ຈະນໍາໃຊ້ຖິິ່ນກໍາເນີດ 

ຮ ບລັກສະນະ  

ສະກັອດ ວິສກີົ້ ແມ່ນຂອງແຫຼວທີິ່ມີຄວາມໂປູ່ງໃສທີິ່ມີສີຕັົ້ງແຕ່ສີເຫຼ ອງຫາສີ 
ເຫລ ອງເຂັົ້ມ. ຜະລິດຕະພັນດັັ່ງກ່າວອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີໝອກໃນການເກັບຮັກສາ
ໃນອຸນຫະພ ມຕ່ໍາ ເຊັັ່ນ: ອຸນຫະພ ມຕ່ໍາກ່ວາ 0ºC, ແຕ່ວ່າ ໝອກດັັ່ງກ່າວກໍໍ່ອາດ
ຈະປາກົດຂ ົ້ນໃນສະກັອດ ວິສກີົ້ ບາງປະເພດ ຫັຼງຈາກປະສົມກັບນ້ໍາ ແລະ / ຫຼ  ນໍ້າ 
ກ້ອນ 

ກິິ່ນຫອມ ແລະ ລົດຊາດ  

ກິິ່ນຫອມ ແລະ ລົດຊາດໄດ້ມາຈາກການຕົົ້ມກັັ່ນຂອງສານຕັົ້ງຕົົ້ນທີິ່ຖ ກໝັກ, 
ເຮັດຈາກມອລທເຂົົ້າບາເລໂດຍມີ ຫຼ  ບໍໍ່ມີທັນຍາພ ດອ ິ່ນໆ, ຕາມດ້ວຍການບົັ່ມ
ໃນຖັງໄມ້ໂອກ. ຄຸນລັກສະນະຂອງວິສກີົ້ດ່ຽວແມ່ນຂ ົ້ນຢ ູ່ກັບກັບຂະບວນການ
ກັັ່ນແບບສະເພາະ ແລະ ການບົັ່ມໃນຂັົ້ນຕໍໍ່ມາ. ສະກັອດ ວິສກີົ້ທີິ່ເຮັດຈາກທັນຍາ
ພ ດມັກມີກິິ່ນຫອມ ແລະ ລົດຊາດອ່ອນກວ່າ ສະກັອດ ວິສກີົ້ ແບບມອລທ. ສະ
ກັອດ ວິສກີົ້ ແບບປະສົມໄດ້ຮັບຄຸນລັກສະນະຈາກການລວມກັນຂອງສ່ວນ
ປະກອບວິສກີົ້ດ່ຽວ, ເຊິິ່ງໄດ້ຖ ກເລ ອກໃຫ້ເຂົົ້າກັນ.  

ກິິ່ນຫອມ ແລະ ລົດຊາດທີິ່ຫຼາກຫຼາຍໃນແຕ່ລະສະກັອດ ວິສກີົ້. ຕົວຢູ່າງເຊັັ່ນ, ສະ
ກັອດ ວິສກີົ້ແບບທັນຍາພ ດທີິ່ມີຄວາມເບົາໃນລັກສະນະຂອງເມັດອ່ອນໆເລັກ
ນ້ອຍ ໄປເຖິງສະກັອດ ວິສກີົ້ ແບບມອລທ ທີິ່ໄດ້ຮັບການບົັ່ມຢູ່າງດີທີິ່ມີຄຸນ
ລັກສະນະທີິ່ອຸດົມສົມບ ນ, ລົດຊາດດີ ແລະ ມີຄວາມນຸ່ມນວນ. ສະກັອດ ວິສກີົ້ 
ແບບມອລທ ຈໍານວນໜ ິ່ງ, ເຊິິ່ງໄດ້ຖ ກຜະລິດໂດຍນໍາໃຊ້ເຂົົ້າບາເລທີິ່ຖ ກຕາກ
ໃຫ້ແຫ້ງໂດຍໄຟຖ່ານຫິນ, ອາດຈະມີ “ກິິ່ນພີທ” ທີິ່ເປັນເອກະລັກ. 

ຂັົ້ນຕອນການຜະລິດ 

ຂັົ້ນຕອນການຜະລິດ ສະກັອດ ວິດສະກີ ແມ່ນກໍານົດໄວ້ໃນ ຂໍໍ້ກໍານົດ 3(1) 
ຂອງລະບຽບການ ສະກັອດ ວິດສະກີ 2009. 

9 ຂອບເຂດທາງພ ມສາດ 
(ແຜນທີິ່) ທີິ່ກໍານົດເປັນ
ຖິິ່ນກໍາເນີດ 

ສະກັອດ ວິສກີົ້ແມ່ນເຫົຼົ້າທີິ່ກັັ່ນ ແລະ ບົັ່ມໃນປະເທດສະກັອດແລນ. ປະເທດສະ
ກັອດແລນຕັົ້ງຢ ູ່ໃນເຂດພາກເໜ ອ ຂອງສະຫະລາດຊະອານາຈັກ ເຊິິ່ງຕັົ້ງຢ ູ່ແຄມ
ຝັັ່ງທະເລທິດຕາເວັນຕົກສຽງເໜ ອຂອງທະວີບເອີຣົບ. ປະເທດສະກັອດແລນ ມີ
ຊາຍແດນຕິດກັບອັງກິດໃນພາກໃຕ້, ທະເລເຮບຣີດີສ, ມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກ 
ແລະ ທະເລເໜ ອ. ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງປະເທດສະກັອດແລນຕັົ້ງຢ ູ່ປະມານ 55 
ອົງສາເໜ ອ ແລະ 60 ອົງສາເໜ ອ, ແລະ ລະຫວ່າງ 1.7 ອົງສາຕາເວັນຕົກ ແລະ 
6 ອົງສາຕາເວັນຕົກຂອງເກາະເຊັດແລນ, ບໍລິເວນທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເ
ໜ ອທີິ່ສຸດຂອງປະເທດສະກັອດແລນຢ ູ່ປະມານ 61 ອົງສາເໜ ອ, ແລະ ເກາະ
ເຮບຣີດີສນອກ ຢ ູ່ປະມານ 7 ອົງສາຕາເວັນຕົກ. 



ຄວາມສະເພາະຂອງພ ົ້ນທີິ່ພ ມສາດ  

ພາຍໃນຕົວຊີົ້ວັດທີິ່ຕັົ້ງພ ມສາດຂອງສະກັອດ ວິສກີົ້ແມ່ນຕົວຊີົ້ວັດທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ 
ຕົວຊີົ້ວັດທີິ່ຕັົ້ງພ ມສາດຂອງພາກພ ົ້ນທີິ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ. 

ບັນດາທ້ອງຖິິ່ນທີິ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແມ່ນ: 

(a)  "ແຄມເບລທາວ", ປະກອບດ້ວຍເຂດ ເຊົົ້າຄິນເທຍ ໃນເຂດການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິິ່ນຂອງສະພາອາກິລ ແລະ ບ ທ ແມ່ນສີຟ້າອ່ອນຢ ູ່ໃນແຜນທີິ່ຂ້າງລຸ່ມ
ນີົ້; ແລະ  

(b)  “ໄອເລ”, ປະກອບດ້ວຍ ເກາະໄອເລ ໃນອາກິລ ເປັນສີບົວທີິ່ຢ ູ່ໃນແຜນທີິ່

ຂ້າງລຸ່ມ. 

ເຂດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງແມ່ນ 

(a) “ເຂດເນີນສ ງ”, ປະກອບມີສ່ວນໜ ິ່ງຂອງປະເທດສະກັອດແລນ ທີິ່ຢ ູ່ທາງເ
ໜ ອຂອງເສັົ້ນແບ່ງເຂດພ ສ ງຈາກພາກພ ົ້ນ ເຂດທົັ່ງພຽງ ເປັນສີເຫຼ ອງທີິ່ຢ ູ່
ໃນແຜນທີິ່ຂ້າງລຸ່ມ; 

(b) “ເຂດທົັ່ງພຽງ”, ປະກອບມີສ່ວນໜ ິ່ງຂອງປະເທດສະກັອດແລນ ທີິ່ຢ ູ່ທາງໃຕ້
ຂອງເສັົ້ນແບ່ງເຂດພ ສ ງຈາກພາກພ ົ້ນ ເຂດທົັ່ງພຽງ ເປັນສີຂຽວໃນແຜນທີິ່
ຂ້າງລຸ່ມ; ແລະ  

(c) "ສະເປໄຊດ", ປະກອບມີ;  

(i) ເຂດ ບັກກີົ້, ເອລກິນຊິຕີົ້ເໜ ອ, ເອລກິນຊິຕີົ້ໃຕ້, ໂຟເຄເບີ ລານໄບຣ, 
ຟໍເຣສ, ເຮລດອນ ແລະ ເລຊ, ຄີທ ແລະ ຄັນເລນ ແລະ ສະເປໄຊດ 
ເກນລິເວທ ຂອງເຂດປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນສະພາມໍເຣ); ແລະ  

(ii) ເຂດ ເບເດນອຊ ແລະ ສະຕຣາທສະເປ ຂອງເຂດປົກຄອງທ້ອງຖິິ່ນເຂດ

ເນີນສ ງເປັນສີມ່ວງສີໃນແຜນທີິ່ຂ້າງລຸ່ມ: 



 

10 ຄວາມກ່ຽວພັນລະຫວ່າງ 
ຄຸນນະພາບ, ຄວາມມີຊ ິ່
ສຽງ ຫຼ  ຄຸນລັກສະນະອ ິ່ນ 
ຂອງສິນຄ້າ ກັບຖິິ່ນທີິ່ມາ
ຂອງສິນຄ້າ 

1. ປັດໃຈທໍາມະຊາດໃນພ ົ້ນທີິ່ພ ມສາດ  

(a) ທໍລະນີສາດ ແລະ ພ ມສາດຂອງປະເທດສະກັອດແລນ - ປະເທດສະກັອດ
ແລນຕັົ້ງຢ ູ່ທາງພາກເໜ ອ ໜ ິ່ງໃນສາມຂອງເກາະບຣິເຕນໃຫຍ່ ມີເກາະ 
ແລະ ໝ ່ເກາະຕ່າງໆລວມທັງໝົດ 790 ກວ່າເກາະ. ປະເທດສະກັອດແລນ
ຖ ກແບ່ງອອກເປັນເຂດເນີນສ ງ ແລະ ເຂດທົັ່ງພຽງ ໂດຍຮອຍເລ ິ່ອນເຂດ
ແດນເຂດເນີນສ ງ. ເຂດເນີນສ ງ ແລະ ເກາະດອນທາງທິດເໜ ອ ແລະ 
ທິດຕາເວັນຕົກຂອງຮອຍເລ ິ່ອນເຮັດໃຫ້ມີເນ ົ້ອທີິ່ທີິ່ເປັນແຜ່ນດິນປະມານ 
60%. ປະເທດສະກັອດແລນມີລັກສະນະທາງພ ມສາດທີິ່ແຕກຕ່າງກັນແຕ່
ເປັນເອກະລັກທີິ່ເກີດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄັົ້ງໃຫຍ່ເມ ິ່ອຫຼາຍປີກ່ອນ. ນໍ້າ
ບໍລິສຸດ, ເຊິິ່ງແມ່ນໜ ິ່ງໃນບັນດາວັດຖຸດິບທໍາມະຊາດທີິ່ສໍາຄັນໃນການ



ຜະລິດສະກັອດ ວິສກີົ້, ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມກ້ອນຫີນໃນທ້ອງຖິິ່ນ ແລະ 
ຊົນນະບົດ ທີິ່ນໍ້າໄຫຼຜ່ານໄປສ ່ແຕ່ລະໂຮງກັັ່ນ. 

(b) ສະພາບອາກາດຂອງປະເທດສະກັອດແລນ – ສະພາບອາກາດຂອງສະກັອດ
ແລນຍັງມີຜົນຢູ່າງຫຼາຍຕໍໍ່ລັກສະນະຂອງສະກັອດ ວິສກີົ້. ລົມທີິ່ພັດມາຈາກ
ທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ເຮັດໃຫ້ມີອາກາດຊຸ່ມເຢັນທີິ່ມາຈາກມະຫາສະໝຸດ
ອັດລັງຕິກ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢ ູ່ໄກລໄປທາງເໜ ອ, ສະກັອດແລນຈະມີ
ສະພາບອາກາດທີິ່ເຢັນພໍດີ. ເຂດເນີນສ ງ ແລະ ເກາະທາງຕາເວັນຕົກແມ່ນ
ໜ ິ່ງໃນບັນດາເຂດທີິ່ຊຸ່ມນໍ້າທີິ່ສຸດໃນເອີຣົບເຊິິ່ງມີປະລິມານນໍ້າຝົນໃນແຕ່
ລະປີເຖິງ 4,577 ມິລິແມັດ. ເຂດທາງທິດຕາເວັນອອກຈະແຫ້ງກວ່າ ແລະ 
ເໝາະສົມກັບການປ ກເຂົົ້າບາເລ ແລະ ເຂົົ້າສາລີ. ສະພາບອາກາດທີິ່ເຢັນ 
ແລະ ຊຸ່ມ ເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າທີິ່ມີຄຸນນະພາບດີ. 

(c) ນໍ້າ – ສະພາບອາກາດປຽກຊຸ່ມຂອງປະເທດສະກັອດແລນຮັບປະກັນວ່າ
ປະເທດນີົ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບ ນຂອງນໍ້າທີິ່ສະອາດ ແລະ ສົດ. ໂຮງກັັ່ນສະ
ກັອດ ວິສກີົ້ຈະຖ ກສ້າງຂ ົ້ນໃນບ່ອນທີິ່ມີແຫ່ຼງນໍ້າທີິ່ມີຄຸນນະພາບທີິ່ດີສະເໝີ 
ແລະ ໂຮງກັັ່ນມັກຈະເປັນເຈົົ້າຂອງແຫຼ່ງນໍ້າ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນວ່າຈະມີນໍ້າໃຊ້
ຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ິ່ອງ ແລະ ຍັງມີຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ ບໍໍ່ມີມົນລະພິດ. ນໍ້າແມ່ນໜ ິ່ງ
ໃນສາມວັດຖຸດິບທໍາມະຊາດຂອງການຜະລິດສະກັອດ ວິສກີົ້. 

(d) ພີທ – ໃນອະດີດໃຊ້ເປັນເຊ ົ້ອເພີງທັງໃນການຕົົ້ມກັັ່ນ ແລະ ອົບແຫ້ງເຂົົ້າ
ບາເລໃນລະຫວ່າງການເຮັດມອລທ, ພີທມີຈໍານວນຫຼາຍໃນປະເທດສະ
ກັອດແລນ. ພີທຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຜະລິດສະກັອດ ວິສກີົ້ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ມີລົດຊາດ.  

(e) ປັດໃຈທີິ່ມີອິດທິພົນຕໍໍ່ການໝັກ - ໃນສະພາບອາກາດເຢັນຂອງປະເທດສະ
ກັອດແລນ ການໝັກຈະເລີິ່ມຈາກອຸນຫະພ ມຕໍ່າ ແລະ ສາມາດເຮັດໃຫ້
ຮ້ອນໄດ້ໂດຍທໍາມະຊາດສ ງສຸດປະມານ 33 ºC.  

(f) ອິດທິພົນຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນການບົ ັ່ມ - ສະກັອດແລນມີສະພາບ
ອາກາດທາງທະເລທີ ິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່າງໜັກຈາກກະແສອ່າວ. ໃນ
ລະຫວ່າງການບົັ່ມ, ເຫຼົ ົ້າຫວານຈະແຜ່ເຂົົ້າໄປໃນຖັງໄມ້ໂອກ, ແອລກໍຮໍ 
ແລະ ນໍ້າສາມາດລະເຫີຍໄດ້. ໃນເວລາສະພາບອາກາດທີິ່ອົບອຸ່ນ, ແຫ້ງກວ່າ 
ນໍ້າຈະລະເຫີຍຫຼາຍກ່ວາແອລກໍຮໍເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງແອລກໍຮໍພາຍ
ໃນຖັງໄມ້ສ ງຂ ົ້ນ. ສິິ່ງນີົ້ມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ປະຕິກິລິຍາຕ່າງໆທີິ່ເກີດຂ ົ້ນ. ໃນ
ສະພາບອາກາດທີິ່ເຢັນ ແລະ ມີຄວາມຊຸ່ມຊ ິ່ນຂອງປະເທດສະກັອດແລນ, 
ມີອັດຕາການສ ນເສຍການລະເຫີຍທົັ່ວໄປໜ້ອຍ ແຕ່ມີການລະເຫີຍຂອງ
ແອລກໍຮໍຫຼາຍຂ ົ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັົ້ມຂຸ້ນຂອງແອລກໍຮໍຫຸຼດລົງ. 



2. ປັດໄຈທາງດ້ານມະນຸດ ແລະ ຂະບວນການໃນຂົງເຂດທາງພ ມສາດ   

(a) ວັດຖຸດິບ - ສະກັອດ ວິສກີົ້ແມ່ນເຮັດດ້ວຍເຂົົ້າບາເລມອລທ, ໂດຍມີ ຫຼ  ບໍໍ່
ມີທັນຍາພ ດອ ິ່ນໆ, ແປ້ງເຫົຼົ້າ ແລະ ນໍ້າ. ໃນປະເທດສະກັອດແລນ, ໃນບາງ
ກໍລະນີ, ເຂົົ້າບາເລມອລທແມ່ນຖ ກຕາກໃຫ້ແຫ້ງຢ ູ່ເທິງໄຟພີທ. ໃນປະເທດ
ສະກັອດແລນ ທັນຍາຫານປະເພດເມັດຈະຖ ກບົດລວມກັບນໍ້າຮ້ອນ ແລະ 
ແປ້ງຈາກທັນຍາຫານຖ ກຍ່ອຍດ້ວຍເອັນໄຊອະໄມເລສຂອງເຂົ ົ້ າບາ
ເລມອລທ. ໃນຂະບວນການ ແບບສະກັອດ, ບໍໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເພີິ່ມເອັນໄຊ.  

(b) ໝ ໍ້ຕົ ົ້ມ – ຂະບວນການທັງໝົດໃນການຜະລິດສະກັອດ ວິສກີົ້ ໄດ້ຖ ກ
ປັບປຸງໃໝ່ໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີິ່ຜ່ານມາເພ ິ່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ສ້າງ
ລັກສະນະສະເພາະ. ໂຮງງານຜະລິດມອລທວິສກີ ົ້ແຕ່ລະແຫ່ງມີໝ ໍ້ຕ ົ ົ້ມ
ທອງແດງທີິ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ເປັນທີິ່ຍອມຮັບໃນທາງວິທະຍາສາດ
ວ່າຮ ບຊົງທີິ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງໝ ໍ້ຕົົ້ມເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນດ້ານ
ລົດຊາດຂອງສະກັອດ ວິສກີົ້  ທີິ່ຜະລິດອອກມາ. 

(c) ເຄ ິ່ອງກັັ່ນ – ເຄ ິ່ອງກັັ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນວ່າມີພຽງແຕ່ເຫົຼົ້າ
ຫວານທີິ່ມີຄຸນນະພາບດີທີິ່ສຸດເທົັ່ານັົ້ນທີິ່ຖ ກໃສ່ໃນຖັງໄມ້ເພ ິ່ອບົ ັ່ມໃຫ້
ກາຍເປັນສະກັອດ ວິສກີົ້. ເອທານອນ ແລະ ສານລະເຫີຍອ ິ່ນໆແມ່ນຖ ກ
ແຍກອອກຈາກສາໂທໝັກໂດຍການກັັ່ນ, ໃນໄລຍະນັົ້ນສານບາງຢູ່າງທີິ່ລະ
ເຫີຍສາມາດເຮັດປະຕິກິລິຍາກັນເພ ິ່ອປະກອບເປັນທາດໃໝ່. ໃນລະຫວ່າງ
ການຕົົ້ມໃນໝ ໍ້ ຈະມີການປັບປູ່ຽນໜ້ອຍໜ ິ່ງໃນຂະບວນການກັັ່ນວິສ
ກີົ້ມອລທ. ການແກ້ໄຂບາງຢູ່າງເກີດຂ ົ້ນໃນການກັັ່ນແບບຖັນ, ແຕ່ຄວາມ
ເຂັົ້ມຂຸ້ນສ ງສຸດຂອງການກັັ່ນທີິ່ອະນຸຍາດຮັບປະກັນວ່າການກັັ່ນວິສກີົ້ທັນຍາ
ພ ດນັົ້ນມີລົດຊາດ ແລະ ກິິ່ນຫອມທີິ່ມາຈາກວັດຖຸດິບ ແລະ ບໍໍ່ເປັນກາງ  

(d) ຜ ້ສ້ອມແປງຖັງໄມ້  - ປະເພດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງຖັງໄມ້ທີິ່ໃຊ້ໃນການ
ບົັ່ມ ສະກັອດ ວິສກີົ້ ມີຜົນຕໍໍ່ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງຜະລິດຕະ
ພັນໃນຂັົ້ນຕອນສຸດທ້າຍຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າຖັງໄມ້ສ່ວນໃຫຍ່ທີິ່
ໃຊ້ໃນການບົ ັ່ມສະກັອດ ວິສກີ ົ້  ຖ  ກໃຊ້ບົ ັ່ມເຫຼ ົ ົ້ າຫວານ ແລະ ໄວນ
ຊະນິດອ ິ່ນໆມາກ່ອນ, ຖັງໄມ້ກໍໍ່ຕ້ອງມີການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງ, ຈັດ
ແຈງຄ ນໃໝ່ດ້ວຍການ, 'ເຜົາ' ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, 'ເຮັດໃຫ້ບໍໍ່ໄໝ້' ແລະ 
'ເຜົາໃຫ້ໄໝ້'. ສິິ່ງນີົ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບທັກສະໃນການເຮັດວຽກກັບໄມ້ ແລະ 
ຄວາມຮ້ອນເພ ິ່ອຜະລິດຖັງໄມ້ທີິ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ເຊິິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຖັງໄມ້ບໍໍ່
ຮົັ່ວໄຫຼ.  

(e) ຜ ້ປະສົມເຫຼົົ້າ - ມີໂຮງກັັ່ນເຫຼົົ້າຈໍານວນຫລາຍກ່ວາ 100 ບໍລິສັດ ແລະ ມີ
ຫຼາຍບໍລິສັດຂາຍວິສກີົ້ໃຫ້ກັນແລະກັນເພ ິ່ອເພີິ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການ
ປະສົມເຫົຼົ້າ. ຜ ້ປະສົມເຫົຼົ້າທີິ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານແມ່ນຜ ້ພັດທະນາສ ດເຫົຼົ້າ



ຂອງຍີິ່ຫໍໍ້ ແລະ ຜ ້ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນດ້ານຄຸນນະພາບ
ແລະຄວາມສອດຄ່ອງ. ສະກັອດ ວິສກີົ້ແບບປະສົມອາດປະກອບມີວິສກີົ້
ດ່ຽວຫຼາຍກ່ວາ 50 ຊະນິດ, ແລະ ອາດຈະຖ ກບົັ່ມໃນຖັງໄມ້ຫຼາກຫຼາຍຂະ
ໜາດ, ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໂອກທີິ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍປະເພດ ແລະ ມີຄວາມ
ສາມາດໃນການບົັ່ມທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮ ້ຂອງຜ ້ປະສົມ
ເຫຼົົ້າເຮັດໃຫ້ຕົວແປທີິ່ແຕກຕ່າງກັນທັງໝົດຖ ກລວມເຂົົ້າດ້ວຍກັນ ເພ ິ່ອ
ເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທີິ່ໄດ້ມີຄຸນນະພາບສ ງກ່ວາຜົນລວມຂອງແຕ່ລະສ່ວນ
ປະກອບ. ຜ ້ປະສົມເຫຼົົ້າຈະລວມເອົາວິສກີົ້ທີິ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍຮ້ອຍຖັງ ທີິ່
ມີອາຍຸແຕກຕ່າງກັນ ຈາກຜ ້ຜະລິດທີິ່ແຕກຕ່າງກັນເພ ິ່ອຜະລິດເຫຼົ ົ້າທີິ່ມີ
ຄຸນະພາບ ແລະຮ ບແບບການຜະສົມຜະສານແບບດຽວກັນສໍາລັບທຸກໆຊຸດ
ການຜະລິດຂອງຍີິ່ຫໍໍ້ນັົ້ນ. ເນ ິ່ອງຈາກທຸກໆຖັງຂອງສະກັອດ ວິສກີົ້ນັົ້ນມີ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ສິິ່ງນີົ້ຈ ິ່ງຕ້ອງໃຊ້ທັກສະໃນການດົມກິິ່ນເພ ິ່ອປະເມີນ
ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງແຕ່ລະຖັງເຫົຼົ້າ. 

3. ຊ ິ່ສຽງ  

ສະກັອດ ວິສກີົ້ໄດ້ຖ ກຜະລິດຢ ູ່ປະເທດສະກັອດແລນມາເປັນເວລາຫຼາຍກ່ວາ 
500 ປີ ແລະ ໄດ້ຖ ກສົັ່ງອອກຈາກປະເທດສະກັອດແລນ ມາເປັນເວລາປະມານ 
200 ປີ. ຄໍາວ່າ "ວິສກີ ົ້" ແມ່ນມາຈາກຄໍາສັບໃນພາສາເກລິກ "Uisge 
Beatha" (ອຸສເກ ເບທາ) ຫຼ  "Usquebaugh"(ອຸສເກບໍ). ພາສາເກລິກແມ່ນ
ພາສາດັ ົ້ງເດີມທີິ່ເວົ ົ້າໃນເຂດເນີນສ ງຂອງສະກັອດແລນ ແລະ ໄອແລນ. ຄໍາ
ອະທິບາຍລະດັບພາສາເກລິກຄັົ້ງທໍາອິດໄດ້ພັດທະນາເປັນ“ Uiskie” (ອຸສກີົ້) 

ແລະ ຫຼັງຈາກນັົ້ນກາຍເປັນ “ວິສກີົ້”. ຄະນະກໍາມະການໄດ້ຖ ກສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນໃນປີ 
1908 ໃນສະຫະລາດຊະອານາຈັກເພ ິ່ອຕັດສິນໃຈວ່າຂໍໍ້ຈໍາກັດໃດຄວນນໍາໃຊ້ກັບ
ວິທີທີິ່ສະກັອດ ວິສກີົ້ ໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ົ້ນ. ຄະນະກໍາມະການໄດ້ອອກບົດລາຍງານ
ຂອງຕົນໃນປີ 1909. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຫຼ ົ ົ້າຫວານທີິ່ຍັງບໍໍ່ຖ ກບົັ່ມ (ການ
ຈໍາກັດ), ປີ 1915 ກໍານົດວ່າສະກັອດ ວິສກີົ້ ຕ້ອງຖ ກບົັ່ມໃນຖັງໄມ້ຢູ່າງໜ້ອຍ 
2 ປີ, ເຊິິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນ 3 ປີໃນປີ 1916. ຕໍໍ່ມາ, ສະກັອດ ວິສກີົ້ໄດ້ຖ ກ
ກໍານົດໂດຍຂໍໍ້ບັງຄັບໃນກົດໝາຍຂອງສະຫະລາດຊະອານາຈັກປີ 1933, ແລະ
ມັນໄດ້ຖ ກກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍຂອງສະຫະລາດຊະອານາຈັກນັບແຕ່ມ ົ້ນັົ້ນ . 

ສະກັອດ ວິສກີ ົ້ ປະມານ 1.23 ຕ ົ້ແກ້ວໄດ້ຖ ກສົ ັ່ງອອກຈາກສະຫະລາດຊະ
ອານາຈັກໄປເກ ອບ 200 ປະເທດໃນປີ 2017, ມີມ ນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 4.36 ຕ ົ້
ລ້ານປອນ. 

ການຍອມຮັບໃນລະດັບສາກົນ: 



(a) ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບ (EC) ເລກທີ 110/2008, ແລະກົດລະບຽບກ່ອນ
ໜ້ານີົ້ (EEC) ເລກທີ 1576/89, ສະກັອດ ວິສກີົ້ ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ
ວ່າແມ່ນຕົວຊີົ້ບອກທາງພ ມສາດໃນສະຫະພາບເອີຣົບນັບຕັົ້ງແຕ່ປີ 1989. 
ກ່ອນປີ 1989 ສະກັອດ ວິສກີົ້ ໄດ້ຖ ກປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍຂອງຫຼາຍໆ
ປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຣົບ. ຍົກຕົວຢູ່າງເຊັັ່ນ, ສະກັອດ ວິສກີົ້ໄດ້
ຖ ກປົກປ້ອງໃນຖານະເປັນຕົົ້ນກໍາເນີດໃນປະເທດຝຣັັ່ງຕັົ້ງແຕ່ປີ 1975 
ພາຍໃຕ້ຂໍໍ້ຕົກລົງສອງຝູ່າຍລະຫວ່າງປະເທດຝຣັັ່ງ ແລະ ສະຫະລາດຊະ
ອານາຈັກ. 

(b) ຢ ູ່ນອກສະຫະພາບເອີຣົບ, ຫຼາຍໆປະເທດໄດ້ລະບຸ ສະກັອດ ວິສກີົ້ ໃນກົດ
ໝາຍຂອງພວກເຂົາວ່າແມ່ນວິສກີົ້ທີິ່ຜະລິດຢ ູ່ໃນປະເທດສະກັອດແລນເທົັ່າ
ນັົ້ນ. ຍົກຕົວຢູ່າງ, ສະຫະລັດອາເມລິກາໃຫ້ຄໍານິຍາມທາງກົດ ໝາຍກ່ຽວ
ກັບ ສະກັອດ ວິສກີົ້ ວ່າ: 

“ວິສກີົ້ເຊິິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີິ່ຂອງປະເທດສະກັອດແລນໂດຍສະເພາະ, 
ຜະລິດຢ ູ່ໃນປະເທດສະກັອດແລນໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງສະຫະ
ລາດຊະອານາຈັກ ເຊິິ່ງກໍານົດການຜະລິດສະກັອດ ວິສກີົ້ເພ ິ່ອບໍລິໂພກໃນ
ສະຫະລາດຊະອານາຈັກ”. 

(c) ສະກັອດ ວິສກີົ້ ຍັງໄດ້ລົງທະບຽນເປັນຕົວຊີົ້ບອກທາງພ ມສາດໃນຫຼາຍໆ
ປະເທດ ເຊັັ່ນ, ການາດາ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ມາເລເຊຍ, ປານາມາ, ໄທ, ຕຸ
ລະກີ, ສາທາລະນະລັດຕຸລະກີແຫ່ງໄຊປຣັສເໜ ອ, ຫວຽດນາມ, ມາເກົົ້າ, 
ເປຣ , ແລະ ສາທາລະນະລັດໂດມິນິກັນ.  

(d)  ເຖິງແມ່ນວ່າໃນບາງປະເທດທີິ່ບໍໍ່ມີຄໍານິຍາມທາງກົດໝາຍຂອງ ສະກັອດ 
ວິສກີົ້, ມັນຍັງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລະດັບຊາດກ່ຽວກບັ
ການຕ້ານການປອມແປງ ຫຼ  ການແຂ່ງຂັນທີິ່ບໍ ໍ່ເປັນທໍາ. ສະມາຄົມສະ
ກັອດ ວິສກີົ້ໄດ້ດໍາເນີນການທາງກົດໝາຍຢູ່າງກວ້າງຂວາງທົັ່ວໂລກເປັນ
ເວລາຫຼາຍກ່ວາ 50 ປີແລ້ວ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນວ່າ ຄໍາອະທິບາຍ “ສະກັອດ 
ວິສກີົ້” ແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບວິສກີົ້ທີິ່ຜະລິດຢ ູ່ປະເທດສະກັອດແລນຕາມກົດ ໝ
າຍຂອງສະຫະລາດຊະອານາຈັກ. 

11 ການກວດກາ ລັດຖະບານອັງກິດໄດ້ແຕ່ງຕັົ້ງ ພະແນກລາຍຮັບ ແລະ ພາສີ ("HMRC") ເປັນຜ ້
ມີອໍານາດໃນການກວດສອບ ແລະ ຢັັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນສະກັອດ ວິສກີົ້ (ບໍໍ່ວ່າຈະ
ຂາຍຢ ູ່ອັງກິດ ຫຼ  ສົ ັ່ງອອກຈາກອັງກິດ) ນັົ້ນແມ່ນ ສະກັອດ ວິສກີົ້ ແທ້ຫຼ ບໍ ໍ່. 
ບຸກຄົນຜ ້ໃດທີິ່ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ຕົວຊີົ້ບອກທາງພ ມສາດຂອງສະກັອດ ວິສກີົ້ຕ້ອງ



ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜະລິດຕະພັນນັົ້ນແມ່ນສະກັອດ ວິສກີົ້ ທີິ່ຜະລິດຕາມ
ກົດລະບຽບເຫຼົັ່ານີົ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັັ້ງຢືນຈາກ HMRC ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ
ລະບົບການຢັັ້ງຢືນຂອງພະແນກ. 

 

 
 


