กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิ ชย์

วันที่ประกาศโฆษณา 20 กรกฎาคม 2555

ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ข้าวหอมมะลิ ท่งุ กุลาร้องไห้
(1) เลขที่คาขอ 49100020

วันที่ยื่นคาขอแก้ไขทะเบียน 11 กุมภาพันธ์ 2553 และ
30 เมษายน 2555

(2) ทะเบียนเลขที่ สช 50100022

วันที่ขึ้นทะเบียน 28 เมษายน 2549

(3) วันที่ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียน

20 กรกฎาคม 2555

(4) รายการที่คณะกรรมการมีคาสังให้
่ แก้ไข
1. ชื่อผูข้ อขึ้นทะเบียน
แก้ไขเป็ น สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย (สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้)
2. การแปรรูป
ข้อ 1.2 จังหวัดนอกเหนือจากข้อ 1.1 ทีต่ งั ้ อยูใ่ นภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเลิก)
3. การแปรรูป
ข้อ 2.2 กรณีโรงสีจงั หวัดในภาคอีสานและภาคกลาง จะต้องผ่านการตรวจ รับรองจาก
คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก 5 จังหวัด (ยกเลิก)
4. การพิ สจู น์ แหล่งกาเนิ ด
(2) ยกเลิกข้อความตัง้ แต่คาว่า “รวมทัง้ ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดอื่นทีต่ งั ้ อยูใ่ นภาคกลางและอีสาน
ภายใต้เงือ่ นไขทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรนิ ทร์ ยโสธร และศรีสะเกษ สามารถควบคุม
ปริมาณและคุณภาพสินค้าได้”
(5) รายการอื่นที่นายทะเบียนเห็นสมควร
ไม่ม ี
หมายเหตุ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ฉบับแก้ไขปรากฏตามเอกสารแนบ
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.......................................................................................................................................................................
ข้าวหอมมะลิ ท่งุ กุลาร้องไห้
(1) เลขที่คาขอ

49100020

ทะเบียนเลขที่ สช 50100022

(2) วันที่ยื่นคาขอ

28 เมษายน 2549

วันที่ขึ้นทะเบียน 28 เมษายน 2549

(3) ผูข้ อขึ้นทะเบียน สมาคมการค้าข้าวหอมมะลิไทย (สิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้)
ทีอ่ ยู่ 69 หมู่ 17 ถนนปั ทมานนท์ ตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั
จังหวัดร้อยเอ็ด
(4) รายการสิ นค้า

ข้าวหอมมะลิ

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสิ นค้า
คานิ ยาม
ข้ า วห อ ม ม ะลิ ทุ่ งกุ ล าร้ อ งไห้ (Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice : TKR) ห ม าย ถึ ง
ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ทีแ่ ปรรูปมาจากข้าวเปลือกพันธุข์ า้ วหอมทีไ่ วต่อช่วงแสง คือ พันธุข์ าวดอก
มะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ซึง่ ปลูกในพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ ในฤดูนาปี และมีกลิน่ หอมตามธรรมชาติ
ลักษณะของสิ นค้า
(1) พันธุข์ า้ ว : ข้าวเปลือกหอมมะลิทไ่ี วต่อช่วงแสง พันธุข์ าวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15
(2) ประเภทข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
- ข้าวเปลือก
- ข้าวกล้อง
- ข้าวขาวทีแ่ ปรรูปมาจากข้าวเปลือก
(3) ลักษณะทางกายภาพ
- ข้าวเปลือกมีสฟี าง
- เมล็ดข้าว ยาว เรียว และเมล็ดไม่มหี างข้าว เมล็ดข้าวทีผ่ ่านการสีแล้ว จะมีความเลื่อมมัน
จมูกข้าวเล็ก เมือ่ หุงแล้วจะมีกลิน่ หอมและนุ่ม มีความยาวมากกว่า 7.0 มิลลิเมตร สัดส่วนความยาวต่อความ
กว้าง มากกว่า 3.2 มีทอ้ งไข่ น้อยกว่าร้อยละ 6
(4) ลักษณะทางเคมี
- มีปริมาณอมิโลส ร้อยละ 14 – 16
- มีการสลายตัวในด่าง ระดับ 6 - 7
- มีปริมาณสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline ( 2 AP) ในปริมาณ 0.1 - 0.2 ไมโครกรัม (ณ แปลงปลูก)
(5) ลักษณะอื่น
- ความชืน้ ไม่เกินร้อยละ 14 สิง่ เจือปนไม่เกินร้อยละ 0.2 เมล็ดเหลืองไม่เกินร้อยละ 0.2 และข้าว
พันธุอ์ ่นื ปนไม่เกินร้อยละ 8

-3กระบวนการผลิ ต
การปลูก
(1) พืน้ ทีเ่ พาะปลูกต้องอยูใ่ นเขตพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้
(2) เมล็ดพันธุข์ า้ วต้องเป็ นพันธุข์ าวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ทีม่ าจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว
ทีเ่ ชื่อถือได้และเป็ นไปตามมาตรฐานในการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว
(3) ปลูกระหว่างเดือน เมษายน - สิงหาคม
(4) เก็บเกีย่ วทาในระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม
(5) มีการตากข้าว 2-3 วัน เพื่อลดความชืน้
(6) เกษตรกรทีผ่ ลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ต้องมีการขึน้ ทะเบียนสมาชิกก่อนเริม่ ทาการเพาะปลูก
ทุกปี และต้องมีการจดบันทึกข้อมูลการใช้ปัจจัยการผลิต มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้ตงั ้ แต่การปลูกไป
จนถึงการขนย้ายเข้าโรงสี
การแปรรูป
(1) ทาการแปรรูปในเขตพืน้ ที่
1.1 จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรนิ ทร์ ยโสธร และศรีสะเกษ
1.2 (ยกเลิก)
(2) ผูแ้ ปรรูปหรือโรงสี
2.1 จะต้องขึน้ ทะเบียนเป็ นผูแ้ ปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
2.2 (ยกเลิก)
2.3 โรงสีตอ้ งได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพ สิง่ แวดล้อม และสุขอนามัยอาหาร
2.3 กรณีโรงสียงั ไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐานตามข้อ 2.3 ต้องมีการบริหารจัดการตามข้อ (3)
(3) การแปรรูปต้องมีการบริหารจัดการในเรือ่ งต่อไปนี้
3.1 การรับซือ้ ข้าวเปลือก (ยกเว้นกรณีแปรรูปข้าวทีป่ ลูกเอง)
1) ต้องมาจากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรทีข่ น้ึ ทะเบียนสมาชิกไว้ตงั ้ แต่ก่อนเริม่ เพาะปลูก และ
ปฏิบตั ติ ามกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
2) ต้องระบุช่อื เกษตรกร สถานทีผ่ ลิตข้าว ชื่อพันธุข์ า้ ว วันที่ ปริมาณ สรุปการรับซือ้
ข้าวเปลือกประจาวันและประจาเดือน
3) มีการแยกจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวเปลือกทัวไปอย่
่
างชัดเจน
4) มีการตรวจสอบคุณภาพของข้าวเปลือก ได้แก่ ความชืน้ เปอร์เซ็นต์ตน้ ข้าว สิง่ เจือปน เมล็ด
เหลือง พันธุป์ น
3.2 การสีขา้ ว
1) มีการบันทึกข้อมูลทีม่ า ปริมาณข้าวเปลือก ปริมาณข้าวสาร ในการแปรรูปข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้
2) ต้องมีการสีลา้ งเครือ่ ง (Line) ตามกรรมวิธที ถ่ี ูกต้อง เพื่อเตรียมการสีขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลา
ร้องไห้
3) ต้องมีบรรจุภณ
ั ฑ์เฉพาะสาหรับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมกับระบุ ชื่อผูผ้ ลิต วันที่
ผลิต และปริมาณ
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(1) มีระบบควบคุม การเคลื่อนย้าย กองเก็บ บรรจุหบี ห่อ การเบิกจ่าย และดูแลรักษาผลิตภัณฑ์
ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนของการรับเข้า การแปรรูป จนถึงส่งมอบ
(2) มีการจัดเก็บสินค้าทีเ่ หมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพ พร้อมทัง้ มีป้ายระบุวนั ทีผ่ ลิต Bill Card และ
Lot.No. ติดไว้ และแยกจัดเก็บจากข้าวทัวไป
่
การบรรจุหีบห่อ
(1) การบรรจุหบี ห่อกระทาในพืน้ ทีเ่ ดียวกันกับการแปรรูป
(2) รายละเอียดบนบรรจุหบี ห่อ ประกอบด้วยคาว่า
“ข้าวหอมมะลิ ท่งุ กุลาร้องไห้ และ/หรือ Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice : TKR ”
(3) ให้ระบุ น้าหนัก จานวนถุง และวันทีบ่ รรจุ
(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ นค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ
ปั จจัยทางธรรมชาติและปั จจัยจากมนุษย์มสี ่วนสาคัญต่อการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ คือ
พืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้เป็ นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ มีพน้ื ทีป่ ลูกข้าวเป็ นลูกคลื่น สูง ต่า สลับกันจากระดับน้าทะเล
200 เมตร เป็ นดินร่วนปนทราย ในดินมีธาตุโซเดียมและซิลกิ า้ มีความอุดมสมบูรณ์ต่า การเพาะปลูกข้าวขึน้ อยู่
กับสภาพดินฟ้ าอากาศ อาศัยน้าฝนเป็ นหลัก ลักษณะสภาพภูมปิ ระเทศทีม่ คี วามเค็มในดิน ความแห้งแล้งของ
พีน้ ที่ พันธุข์ า้ ว สภาพอากาศ ธาตุอาหารในดิน ส่งผลให้ขา้ วเกิดความเครียดและหลังสารหอม
่
2-acetyl-1pyrroline ( 2AP) ในปริมาณ 0.1-0.2 ไมโครกรัม (ณ แปลงปลูก) ซึง่ ทาให้มคี วามหอมมากกว่าข้าวหอมมะลิท่ี
ปลูกในพืน้ ทีอ่ ่นื ของประเทศ อันเป็ นธรรมชาติทส่ี ่งผลต่อข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทัง้ การใช้ภมู ปิ ั ญญา
ของมนุษย์อนั มีส่วนสาคัญต่อการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เริม่ ตัง้ แต่การคัดเลือกพันธุท์ ด่ี ี ใช้วธิ กี าร
เพาะปลูกทีเ่ หมาะสม ทาคันนาและแบ่งพืน้ นาออกเป็ นแปลงๆ เพื่อเก็บกักน้าให้พอเพียงต่อการเจริญเติบโตของ
ข้าว มีการระบายน้าออกในช่วงก่อนเก็บเกีย่ วข้าวประมาณ 10 วัน และเก็บเกีย่ วในระยะพลับพลึงตลอดจนมี
การตากข้าว 2-3 วัน เพื่อลดความชืน้ อันเป็ นปั จจัยธรรมชาติและภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทีส่ ่งผลต่อข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ และมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้
ประวัติความเป็ นมา
ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็ นทุ่งใหญ่ของภาคอีสาน มีพน้ื ทีอ่ ยูใ่ นเขต 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรนิ ทร์ จานวนพืน้ ทีท่ งั ้ สิน้ 2,107,690 ไร่ เดิมมีช่อื
ว่า ทุ่งหมาหลง หรือ ทุ่งปู่ ป๋าหลาน ทีไ่ ด้ช่อื ว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” นัน้ มีตานานกล่าวว่า มีพ่อค้าชาวกุลาเดินเร่ขาย
สินค้าผ่านเข้ามาในทุ่งกว้างแห่งนี้จนเมือ่ ยล้ายังไม่พน้ ทุ่งกว้างแห่งนี้สกั ที ทุ่งนี้จงึ มีช่อื ว่า“ ทุ่งกุลาร้องไห้ ”
การเพาะปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ คาดว่าเริม่ มีการนาเข้ามาปลูก หลังจากทางราชการมีการ
ปรับปรุงพันธุ์ขา้ วหอมมะลิและรับรองพันธุ์ในปี 2502 ในชื่อพันธุ์ “ขาวดอกมะลิ 105” ได้เริม่ ดาเนินการอย่าง
กว้างขวางในปี 2524 โดยโครงการแลกเปลีย่ นพันธุข์ า้ ว เน้นการเปลีย่ นพันธุป์ ลูกจากข้าวเหนียวเป็ นพันธุข์ า้ ว
เจ้า จึงทาให้ขา้ วหอมมะลิมกี ารปลูกอย่างแพร่หลาย มีการพัฒนาพันธุข์ า้ วโดยส่งเสริมให้เกษตรกรเปลีย่ นพันธุ์
ปลูกทุก 3 ปี เพื่อให้พนั ธุข์ า้ วมีความบริสุทธิ ์

-5สภาพการปลูกข้าวหอมมะลิทอ่ี าศัยน้าฝนเป็ นหลัก ทาให้ปลูกได้เพียงปี ละ 1 ครัง้ เก็บเกีย่ วในช่วงฤดู
หนาวทีม่ อี ากาศหนาวเย็นและปราศจากฝน ประกอบกับภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทีเ่ ชื่อว่าพืน้ ทีท่ ม่ี นี ้า จะต้องระบายน้า
ออกก่อนเก็บเกีย่ วข้าวประมาณ 10 วัน จะทาให้ผลผลิตข้าวทีเ่ ก็บเกีย่ วได้ มีคุณภาพดี ข้าวสารมีเมล็ดใส และ
แกร่ง ข้าวสุกมีความหอมและนุ่ม รวมทัง้ ขบวนการแปรรูปทีไ่ ด้มาตรฐาน จึงทาให้ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
มีคุณภาพทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์แตกต่างจากข้าวหอมมะลิทผ่ี ลิตจากแหล่งอื่นๆ จนเป็ นทีย่ อมรับของผูค้ า้ และ
ผูบ้ ริโภคทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
(7) ขอบเขตที่ตงั ้ แหล่งภูมิศาสตร์
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกอยูใ่ นเขตทุ่งกุลาร้องไห้ รายละเอียดตามแผนที่ ประกอบด้วย
1.จังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วย ตาบลทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ในอาเภอเกษตรวิสยั อาเภอสุวรรณ
ภูม ิ อาเภอประทุมรัตต์ อาเภอโพนทราย และกิง่ อาเภอหนองฮี จานวน 986,807 ไร่
2.จังหวัดสุรนิ ทร์ประกอบด้วย ตาบลทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ในอาเภอท่าตูม และอาเภอชุมพลบุร ี
จานวน 575,993 ไร่
3.จังหวัดศรีสะเกษประกอบด้วย ตาบลทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ ในอาเภอราษีไศล และกิง่ อาเภอ
ศิลาลาด จานวน 287,000 ไร่
4.จังหวัดมหาสารคามประกอบด้วย ตาบลทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ในอาเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั
จานวน 193,890 ไร่
5.จังหวัดยโสธรประกอบด้วย ตาบลทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ในอาเภอมหาชนะชัย และอาเภอค้อ
วัง จานวน 64,000 ไร่
(8) การพิ สจู น์ แหล่งกาเนิ ด
(1) ข้าวจะต้องมีการปลูกในเขตพืน้ ทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้
(2) การแปรรูปและบรรจุหบี ห่อ ต้องทาการในเขตพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ทีจ่ งั หวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรนิ ทร์
ยโสธร และศรีสะเกษ
(3) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึน้ ทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผูป้ ลูก
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ สมาชิกผูแ้ ปรรูปข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ รวมทัง้ ต้องมีระบบการบันทึกข้อมูล
มีเอกสารกากับเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้
(9) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนดตามมาตรา 15
(1) จัดให้มรี ะบบการตรวจสอบและควบคุม ทัง้ กระบวนการผลิต ในระดับผูผ้ ลิตและระดับจังหวัด
(2) จัดให้มกี ารขึน้ ทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และผูแ้ ปรรูปข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ทีป่ ระสงค์จะขอใช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
(3) ผูข้ อขึน้ ทะเบียนต้องจัดทาคู่มอื การปฏิบตั งิ าน สาหรับสมาชิกผูข้ อใช้สงิ่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
----------------------------------------------------

