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GI คืออะไร
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication (GI)) คือ เครื่องหมายที่ใช้
กบัสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้า
นัน้ ๆ  เป็นผลมาจากการผลติในพืน้ทีด่งักล่าว GI จึงเปรยีบเสมอืนเป็นแบรนด์ของ
ท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า

What is a geographical indication?
A geographical indication (GI) is a sign used on products that 
have a specific geographical origin and possess qualities or a 
reputation that are due to that origin. In order to function as a 
GI, a sign must identify a product as originating in a given place. 
In addition, the qualities, characteristics or reputation of the 
product should be essentially due to the place of origin. Since 
the qualities depend on the geographical place of production, 
there is a clear link between the product and its original place 
of production.

地理标志 (Geographical Indication (GI)  是指，由来自特定的区域的
产品，且该产品的质量及声誉都来自当地的产品标志。就如同GI一样，
正是该产地的标志性的品牌产品。

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
Geographical Indication (GI)

W
hat is a geographical indication?

0.3 CM
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Thai GI for International M
arket

สินค้า GI ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ
 นอกจากการสนับสนุนให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ สินค้า GI ให้เป็นที่รู้จักใน
ประเทศไทยแล้ว กรมทรพัย์สนิทางปัญญายงัสนบัสนนุกลุม่สนิค้าทีม่ศีกัยภาพทางการตลาด
ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย
 ข้าวหอมมะลทิุง่กลุาร้องไห้ หนึง่ในข้าวหอมมะลช้ัินน�าของไทย มกีลิน่หอมพเิศษได้รบัขึน้
ทะเบียนเป็นสินค้า GI ในสหภาพยุโรป ตั้งแต่ 4 มีนาคม 2556
 กาแฟดอยตงุและกาแฟดอยช้าง กาแฟคณุภาพระดับสากล ได้รบัขึน้ทะเบยีนเป็นสนิค้า GI 
ในสหภาพยุโรป ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม 2558
 ข้าวสงัข์หยดเมอืงพทัลงุ ข้าวสชีมพแูดงอดุมด้วยวิตามินและแร่ธาต ุซึง่เป็นเอกลกัษณ์ที่
ไม่เหมอืนข้าวอืน่ ได้รบัขึน้ทะเบยีนเป็นสนิค้า GI ในสหภาพยุโรป ตัง้แต่ 12 กันยายน 2559
 เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ในประเทศเวียดนาม ตั้งแต่ 
18 กันยายน 2557
 ผ้าไหมยกดอกล�าพูน ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ 
22 กุมภาพันธ์ 2559 และในประเทศอินเดีย ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2560

Thai GI for International Market
 Beside the promotion of domestic GI products in national level, the 
DIP has also promoted geographical indication products for worldwide 
markets. To increase the protection of Thai GI products overseas, the 
DIP has facilitated producers of GI products to have the GI registered 
overseas. To the date, the following GI were registered products following 
in European Union,
 Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice, which yields a special 
glutinous consistency and sweet-scented aroma, was registered on 
4 March  2013.
 Doi Chang coffee and Doi Tung coffee, international standard 
quality, were registered on 14 June 2015.
 Sangyod Muang Phattalung rice, with a beautiful nature color as 
dark red and enriched with nutritious, was registered on 27 May 2013.
 Isan Indigenous Thai Silk Yarn were registered on 18 September 2014 
from Vietnam.
 Lamphun Brocade Thai Silk were registered on 22 February 2016 from 
Indonesia and were registered on 30 December 2017 from India.

產品在國外成功註冊

     除了得到各方的支持而成為了全國皆知的標誌性名牌產品外，泰國知識產權
局還極力推廣具有市場發展潛力的產品并使其獲得了國際市場的認可。
 Rong-Hai 泰國茉莉香米，泰國頂級的茉莉香米之一，獨特的香味使得它與
2013年3月4日在歐盟成功註冊成為GI產品。
 獲得國際質量認可的Doi Chang 咖啡和Doi Tung 咖啡，于2015年7月14
日在歐盟國家成功註冊成為GI產品。
 泰国博他仑府Sangyod 红米，含有丰富的维他命和铁，而正因为它的特
性，于2016年9月12日在歐盟成功註冊成為GI產品。
 泰國東北部的本土泰絲，于2014年9月18日在越南成功註冊成為GI產品。
 Lamphun Brocade 泰絲于2016年2月22日在印度尼西亞成功註冊成為GI
產品，2017年12月30日在印度成功註冊成為GI產品。 



ข้าว GI ไท
ย / Thai GI Rice

ข้าว GI ไทย
Thai GI Rice
泰國GI香米

 
 1) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  50100022  
 Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice 50100022
  Thung Kula Rong-Hai 茉莉香米 50100022 

 2)  ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 49100011
  Sangyod Muang Phatthalung Rice 49100011
  泰国博他仑府Sangyod 香米 49100011
 
 3) ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี 49100014
 Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice 49100014
  Sakon Dhavapi Haang 黃金香米 49100014
 
 4) ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 50100023
 Surin Hom Mali Rice 50100023
  Surin 茉莉香米 50100023
 
 5) ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้  50100024 
  Khao Jek Chuey Sao Hai 50100024
  Khao Jek Chuey Sao Hai 香米 50100024
 
 6) ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร 50100025 
 Khao Leuang Patew Chumphon 50100025
  Khao Leuang Patew 春彭香米 50100025
 
 7) ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ 50100026
 Kaowong Kalasin Sticky Rice 50100026
  Kaowong 加拉信糯米 5010026
 
 8) ข้าวก�่าล้านนา 51100053 
  Khao Kum Lanna 51100053
  Khao Kum 蘭納香米 51100053
 
 9) ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ 57100063
 Khao Rai Leum Pua Petchabun 57100063
  Khao Rai Leum Pua 碧差汶香米 57100063
 
 10) ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี 60100099
 Ubon Ratchathani Hom Mali Rice 60100099
  Ubon Ratchathani 烏汶叻差他尼香米 60100099
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Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice 
50100022

Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice is processed from Kao Dok Mali 
105 and Gor Kor 15 (RD15) paddy which grown in-season rice in the area of 
Tung Kula Rong-Hai, extending across five provinces of north-east Thailand, 
namely Roi Et, Mahasarakam, Surin, Yasothon and Srisaket. Its grain is white, 
long and slender with a nice fragrant aroma. Its aroma stems from the fact 
that it is grown in a less fertile area which stresses the plants to produce its 
unique aroma.

Thung Kula Rong-Hai 茉莉香米 
50100022 

Thung Kula Rong-Hai 茉莉香米 指的是由105號及Gor Kor 15 (RD15) 號稻穀加
工而成的稻米、糙米、白米，廣泛種植與東庫拉榮海地區，橫跨泰國東北5省，
即橫逸府、益梭通府、素輦府、馬哈沙拉堪府、四色菊府。它的米粒細長，香氣
芬芳，米粒透明飽滿，煮出來的米飯香味撲鼻，柔軟可口。正由於原產地的土壤
并不是特別的肥沃，使得稻穀在生長過程中更能凝聚香味與米粒之中，讓米粒的
香味比其他產地產出的香米更為清香。

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้
50100022

ข้าวหอมมะลทิุง่กลุาร้องไห้ หมายถงึ ข้าวเปลอืก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ทีแ่ปรรปูมา
จากข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์ กข15 ซึ่งปลูกในฤดูนาปี ในพื้นที่
ทุง่กุลาร้องไห้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย คือ 
ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคาม และศรีสะเกษ เมล็ดข้าวยาว เรียว มีกลิ่น
หอมตามธรรมชาติ ข้าวสารมีเมล็ดใสและแกร่ง ข้าวสุกมีความหอมและนุ่ม ด้วย
ความที่พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ต�่า ส่งผลให้ข้าวเกิดความเครียดจึงหลั่งสารหอม 
ท�าให้มีความหอมมากกว่าข้าวหอมมะลิในพื้นที่อื่น
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Sangyod Muang Phatthalung Rice
49100011

Sangyod Muang Phatthalung Rice is Sang Yod rice species locally grown 
in Phatthalung province in-season rice. The rice grain is small, slender and 
soft with high nutrition. In the past, Phatthalung people used Sang Yod rice 
in auspicious occasions.

泰国博他仑府Sangyod 香米 
49100011

泰国博他侖府Sangyod 香米屬於輕質原生米，是博他侖府當地的水稻品種。米
粒細小纖長、柔軟，糙米和紅米，在經過加工后，米粒則成了獨一無二的玫瑰紅
色。舊時的博他侖府的農民們用在喜宴上招待貴賓之用。

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
49100011

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง หมายถึง ข้าวเจ้าพันธุ์สังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองพันธุ์เบา 
ปลูกในฤดูนาปีในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง เมล็ดข้าวเรียวเล็ก อ่อนนุ่ม ข้าวเปลือก
สีฟาง ข้าวกล้องสีแดง เมื่อขัดสีแล้วเมล็ดจะมีสีขาวปนแดงแกมชมพูเป็นเอกลักษณ์
ที่ไม่มีใครเหมือน ตั้งแต่เดิมมาชาวพัทลุงปลูกข้าวสังข์หยดไว้เป็นข้าวส�าหรับเทศกาล
พิเศษเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคล
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Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice 
49100014

Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice refers to brown rice obtained 
from processing the Gor Kor 6 (RD6) rough glutinous rice or the Khao Dok 
Mali 105 rough rice in their milk grain stage before they mature. The rice 
is grown in Varichpum District, Pung Kon District and Akat Amnuai District 
of Sakon Nakhon Province and specifically processed according to the 
traditional production process which has been handed down from older 
generations in the above mentioned areas. The brown rice is ranging from 
light brown to dark brown in color (golden).It has small aromatic oblong 
sturdy translucent grain. 

Sakon Dhavapi Haang 黃金香米 
49100014

Sakon Dhavapi Haang 黃金香米是由Gor Kor 6 (RD6) 號米種粗糯米或105號茉
莉糙米在未十分成熟的乳穀階段的糙米加工而成，種植與色軍府Varichpum 縣和
Pung Kon縣以及Akat Amnuai 縣內。製作工序則按照當地的習俗來加工成淺棕
色直至深棕色（金色）的米粒，這樣的米粒纖長、清香、飽滿以及透明。

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี 
49100014

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี หมายถงึ ข้าวกล้องทีไ่ด้จากการแปรรปูจากข้าวเปลือกเหนียว 
พันธุ์ กข6 หรือ ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในระยะเป็นน�้านมยังไม่แก่จัด
ทีป่ลูกในพืน้ทีอ่�าเภอวารชิภมู ิอ�าเภอพงัโคน และอ�าเภออากาศอ�านวย จงัหวดัสกลนคร 
โดยน�ามาผ่านกรรมวิธีเฉพาะตามหลักประเพณี การท�าข้าวฮางที่สืบต่อกันมาในพื้นที่
ดงักล่าว ข้าวกล้อง มสีนี�า้ตาลอ่อนจนถงึน�า้ตาลคล�า้ (เหลืองทอง) เมลด็ หอม เรยีว แกร่ง ใส
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Surin Hom Mali Rice 
50100023

Surin Hom Mali Rice include paddy, brown rice, and white rice, which is 
derived from fragrant paddy, which is light-sensitive including Kao Dok Mali 
105 variety and Gor Kor 15 (RD15) variety. The rice is grown in Surin Province 
in-season rice. It has the natural aroma. It has slim long grain white rice 
and shiny with small belly. After it is cooked, it is delicious and tender.  
This caused it to be referred to as“Khao Hom Mali Surin… Aromatic, long, 
white, and tender.”

Surin 茉莉香米 
50100023 

Surin 茉莉香米  指的是由茉莉香米105號品種及Gor Kor 15 (RD15) 號品種加工而
成的糙米、紅米和白米，種植在素林府的單季稻穀。米粒有自然的清香，細長、
透白、亮滑，煮熟之後，米粒柔軟潤口，被譽為“素林香米，香、白、軟、長”
的美譽。

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ 
50100023

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ หมายถึง ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาวที่แปรรูปมาจาก
ข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมที่ไวต่อช่วงแสง คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข15 
ทีผ่ลติในจงัหวดัสรุนิทร์ ในฤดนูาปี และมกีลิน่หอมตามธรรมชาต ิเมล็ดข้าวขาว เรยีวยาว 
ขาวใส เป็นเงา เลื่อมมัน เมื่อหุงสุกมีลักษณะอ่อนนุ่ม ชุ ่มล้ิน กินอร่อย จนได้
ค�าขนานนามว่า “ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ หอม ยาว ขาว นุ่ม”
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Khao Jek Chuey Sao Hai 
50100024
 
Jek Chuey Sao Hai Rice is a Jek Chuey rice variety which grown in-season 
rice and is produced in the area of Sao Hai, Mueng, Nong Sang, Viharn 
Dang, NongKae, Nong Don, and Don Pud subdistricts in Saraburi province. 
When cooked, the rice is soft and rises well. It is not damp, hard, coarse or 
sticky. It is suitable to be consumed with curry.  When old rice is cooked, 
there is no musty smell.

Khao Jek Chuey Sao Hai 香米 
50100024

Khao Jek Chuey Sao Hai 香米  是Jey Chuey水稻品種，種植在北標府的 Sao 
Hai，Mueng Nong Sang，Viharn Dang，NongKea， Nong Don和Don Pud 
等縣，此地土壤排水不好，土壤肥沃，是生產品質高、柔軟，不會過與潮濕、煮
熟之後不粗糙和粘稠，儘管擱置與外，隔天也不容易壞掉，再煮時也不會因為是
就米飯而有霉味。

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 
50100024

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ เป็นข้าวเจ้าพันธุ์เจ๊กเชย ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองปลูกในฤดูนาปี 
ในพืน้ทีอ่�าเภอเสาไห้ อ�าเภอเมอืง อ�าเภอหนองแซง อ�าเภอวหิารแดง อ�าเภอหนองแค 
อ�าเภอหนองโดน และกิ่งอ�าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  พื้นที่ปลูกมีลักษณะดินเป็น
ดินตะกอนน�้า ระบายน�้าไม่ดี มีการสะสมของปูนขาว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
เป็นแหล่งปลูกข้าวที่มีคุณภาพดี นุ่ม ไม่แฉะ ไม่แข็งกระด้าง ไม่เหนียวเละ เมื่อ
หุงสุกจะร่วนเป็นตัวไม่เกาะกันเป็นก้อน หุงข้ึนหม้อ ไม่ยุบตัวเมื่อเป็นข้าวราดแกง 
ไม่บูดง่ายแม้ทิ้งไว้เย็นข้ามวัน ข้าวเก่าเมื่อน�ามาหุงไม่มีกลิ่นสาบ
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Khao Leuang Patew Chumphon 
50100025 

Khao Leuang Patew Chumphon refers to the Leuang Patew 123 rice variety, 
which is local heavy light-sensitive variety that can be cultivated only in 
season in the area of Chumpon Province, following an organic production 
process. It is hard rice. When cooked, the grains come loose and do not 
hold together, the noodle strings are viscous, not easily bashed to broken.

Khao Leuang Patew 春彭香米 
50100025 

Khao Leuang Patew 春彭香米，是Leuang Patew 123號稻穀，這個品種的稻
穀對光線較為敏感，是春彭府循規蹈矩耕種的季節性有機水稻。這個品種的大米
煮熟之後不會結塊，比較見米，這種大米用來加工成為米粉的時候，則比較粘稠
不容易斷。

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร 
50100025 

ข้าวเหลอืงปะทวิชมุพร หมายถงึ ข้าวเจ้าพนัธุเ์หลอืงประทวิ 123 เป็นข้าวเจ้าพื้นเมอืง
พันธุ์หนัก ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี ตามระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 
ในเขตพื้นที่จงัหวดัชมุพร เป็นข้าวพื้นแขง็ เมื่อหงุสกุจะร่วนเป็นตวั ไม่เกาะกนัเป็นก้อน 
และหงุขึ้นหม้อ เมื่อแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์เส้นจะได้เส้นที่เหนยีว ไม่ยุ่ยหรอืขาดง่าย
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Kaowong Kalasin Sticky Rice 
50100026

Kaowong Kalasin Sticky Rice refers to Gor Diew (a local rice variety) and 
Gor Kor 6 (RD6) sticky rice, which is light-sensitive and grown in-season rice 
in the area of Kaowong, Kuchinarai (only in Tambon Na Kho and Tambon 
Nang Hang) districts and Na Khu (only in Tambon Na Khu and Tambon 
Nor Kaew) sub-district of Kalasin Province. It is sticky rice which is fragrant 
and soft when cooked. It is not mashed and does not stick to the hands. 
Steamed rice will retain its softness when kept in a closed container even 
after it has cooled down many hours after cooking.

Kaowong 加拉信糯米 
50100026

Kaowong Kalasin 糯米 是由Gor Kor 6 (RD6) 品種加工而成的當地糯米，對陽
光敏感，是僅能種植在 Kaowong, Kuchinarai縣市（僅在Tambon Na Kho 和
Tambon Nong Hang兩個鎮，以及加叻信府的 Tam Bon Na Khu 縣和Bor Keaw 
縣的單季節稻穀。煮熟之後不僅散發著清香並且柔軟，不會太潮，不粘手，儘管
涼了口感依然柔軟爽口。

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ 
50100026

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ หมายถึง ข้าวพันธุ์กอเดียว (ข้าวพันธุ์พื้นเมือง) และ
ข้าวพันธุ์ กข6 เป็นข้าวเหนียวที่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี ในเขตพื้นที่
อ�าเภอเขาวง อ�าเภอกฉุนิารายณ์ (เฉพาะต�าบลนาโก และต�าบลหนองห้าง) และก่ิงอ�าเภอ
นาค ู(เฉพาะต�าบลนาคแูละต�าบลบ่อแก้ว) จงัหวดักาฬสนิธุ ์เมือ่นึง่สกุจะหอมและนุม่ 
ไม่แฉะ ตดิมอื และข้าวท่ีนึง่แล้วเมือ่เกบ็ไว้ในภาชนะท่ีปิดหลายชัว่โมงจนข้าวเยน็ ยงัคง
รักษาความอ่อนนุ่มไว้ได้
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Khao Kum Lanna 
51100053 

Khao Kum Lanna refers to black sticky rice which are of the Doi Saket, 
Omkoi, Phayao, and Puen Muang varieties. They are in-season rice black 
sticky rice sensitive to light grown in 8 upper province of the Northern 
area which are Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Phrae, Nan, Phayao, 
and Mae Hong Son. The rice grain is in purple or black color.  It is highly 
nutritious and contains Gammaoryzanol, Anthocyanin, and Vitamin E 
which are highly beneficial to one's body.

Khao Kum 蘭納香米 
51100053 

Khao Kum Lanna 是指 Doi Saket, Omkoi, Phayao, 和 Pueng Muang品種的
季節性黑糯米。分別在泰國北部的8個省份，即 清邁府、清萊府、南奔府、帕府
府、南府府、帕堯府和湄宏頌府。它的米粒呈紫色或者黑色，營養豐富。含有穀
維素、花青素和維他命E，對身體非常有益。 

ข้าวก�่าล้านนา 
51100053 

ข้าวก�่าล้านนา หมายถึง ข้าวเหนียวที่มีเมล็ดสีด�า ที่ได้จากข้าวก�่าพันธุ์ดอยสะเก็ด 
ข้าวก�า่พนัธุอ์มก๋อย ข้าวก�า่พนัธุพ์ะเยา และข้าวก�า่พนัธุพ์ืน้เมอืง ซึง่เป็นข้าวเหนยีวด�า
ไวต่อช่วงแสง ปลูกในฤดนูาปี ในพืน้ท่ีภาคเหนอืตอนบน 8 จงัหวดั คอื จงัหวดัเชยีงใหม่ 
เชียงราย ล�าปาง ล�าพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน เป็นข้าวที่มีเมล็ดข้าว   
สม่ีวงหรอืสดี�า มคีณุค่าทางโภชนาการสงู มสีารแกมมาโอรซีานอล (Gammaoryzanol) 
สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) และมีวิตามินอี (Vitamin E) ที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายระดับสูง 
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Ubon Ratchathani Hommali Rice
60100099

Ubon Ratchathani Hom Mali Rice refers to paddy, brown rice and white 
rice processed from Kao Dok Mali 105 and Gor Kor 15 (RD15) grown in Ubon 
Ratchathani in- season rice. The rice grain is slender and long. The white 
rice is pure white and glossy. The chalky kernels is less than 6 percent. 
When cooked, the rice is aromatic and glutinous with small mixture of 
sticky rice as it was already mixed in the paddy field since the agricul-
turers in Ubon Ratchathani has allocated a part of land to grow sticky 
rice for household consumption. 

Ubon Ratchathani 烏汶叻差他尼香米
60100099 

Ubon Ratchathani Hom mali Rice 烏東他尼茉莉香米，指的是由105號和Gor 
Kor 15 (RD15) 號品種種植并加工而成的糙米，種植烏東他尼的單季稻穀。米粒纖
長，米粒為純白色，表面帶有光澤，米粒蛋米粒蛋含量少於6%。待煮熟之後，口
感如同糯米一般頗有嚼勁，如今烏東他尼的農民把種植的農田分出一部分來種植
糯米供一般家庭消費。

ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี 
60100099

ข้าวหอมมะลอิบุลราชธาน ีหมายถงึ ข้าวเปลอืก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ทีแ่ปรรปูมาจาก
ข้าวหอมมะลิพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ซึ่งปลูกในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี ในฤดูนาปี ข้าวมีเมล็ดเรียวยาว ถ้าเป็นข้าวขาวจะมีสีขาวใส เป็นเงา 
มันวาว มีท้องไข่น้อยกว่าร้อยละ 6 เมือ่น�ามาหงุสกุจะมีกลิน่หอมและมคีวามเหนยีวนุม่
มียางข้าวเหนียวปนเล็กน้อยเนื่องจากมีพันธุ์ข้าวเจือปนอยู่ตั้งแต่ในแปลงนา เป็นผล
จากเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหน่ึงไว้ส�าหรับปลูกข้าวเหนียว
เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน
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ข้าวแต๋นล�าปาง
56100055

เป็นข้าวเหนียวทอดกรอบราดด้วยน�้าอ้อย ที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดล�าปาง ด้วยกรรมวิธี
พิเศษตามภูมิปัญญาของชาวบ้านจังหวัดล�าปาง และด้วยพื้นที่ของจังหวัดล�าปางมี
ปริมาณน�า้ฝนต�า่กว่าจังหวดัอืน่ ท�าให้เหมาะแก่การท�าข้าวแต๋น เพราะข้าวแต๋นจะทอด
ให้พองตัวเรียงเม็ดสวยงามไม่รัดตัว ต้องตากในอากาศที่ร้อนและแห้ง

Lampang Crispy Rice 
56100055

Lampang Crispy Rice is a fried sticky rice with molasses topping. It is 
produced with traditional know-how in Lampang Province. Lampang is 
suitable for producing Khao Tan due to its low rainfall rate as this type of 
rice has to be processed by sun drying process.

Lampang 脆糯米飯
56100055

Lampang脆糯米飯，是南邦府的農民們用他們的智慧加工製作的一种带炸糯米
饭，炸好後澆上香甜的蔗糖。南邦府因降雨率低而非常适合生产這種Khao Tan。
因为这种糯米在炸過之後會更飽滿而且會膨脹，必须在乾燥的地方進行暴曬。
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W
hat is a geographical indication?

ตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย คืออะไร

ตราสญัลกัษณ์สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ไทยเป็นตราของกรมทรพัย์สนิทางปัญญาทีอ่อกให้
แก่ผู้ผลติสินค้าส่ิงบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ ซึง่อยูใ่นแหล่งภมูศิาสตร์ดงักล่าว หรอืผูป้ระกอบ
การค้าเกี่ยวกับสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์นั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและ
มิให้สาธารณชนสับสนหรอืหลงผดิในแหล่งภมูศิาสตร์ของสนิค้า ว่าเป็นสินค้าทีม่าจาก
แหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้
 
โดยจะต้องมกีารจดัท�าคูม่อืปฏบิตังิานและแผนการควบคมุตรวจสอบ พร้อมทัง้ปฏบิตัิ
ตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้ว

What is Thai Geographical Indication?

The Thai Geographical Indication is symbol of the Department of Intellectual 
Property issued for manufacturers of geographical indicating products which 
are originated from such geographical source or operators of geographical 
indicating products in order to protect consumers and prevent the public 
from the confusion or misunderstanding on the geographical origin of 
products whether such products are from the registered geographical origin.
 

泰國地標（GI）標誌指的是什麼

泰國地標標誌，指的是泰國知識產權部門給予具有地方性特色的泰國地標產品或者
相關生產商的產品商標，為的是讓消費者們不會混淆來自各個地區的標誌性商品。

所有經過泰國知識產權局給予的註冊產品，均有生產流程及產品檢驗流程的書面
說明書為生產基準。
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