
 

 

 

 กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา   
  กระทรวงพาณิชย ์          วนัท่ีประกาศโฆษณา  24 กรกฎาคม 2563 

 

ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์
 

ผา้ไหมยกดอกล าพนู 
 

(1) เลขท่ีค าขอ  50100032    วนัท่ีย่ืนค าขอแก้ไขทะเบียน  1 กรกฎาคม 2562  
 

(2) ทะเบียนเลขท่ี  สช 50100020  วนัท่ีขึ้นทะเบียน  14 มนีาคม 2550 
 

(3) วนัท่ีประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียน   24 กรกฎาคม 2563 
 

(4) รายการท่ีคณะกรรมการมีค าสัง่ให้แก้ไข 
4.1 คณุภาพ ช่ือเสียง คณุสมบติั หรือคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้า 

แกไ้ข (เพิม่เตมิ) เป็น  
ลกัษณะของสนิคา้ 
(1) ประเภทของผา้  

(1.1) ผา้ชุด มคีวามกวา้งไมต่ ่ากว่า 40 นิ้ว ความยาว 4 – 5 เมตร โดยทอส่วนยกลาย 1.80 – 2.20 เมตร 
(1.2) ผา้ซิน่ มคีวามกวา้งไมต่ ่ากว่า 40 นิ้ว โดยทอยกดอกตลอดความยาวไมต่ ่ากว่า 1.80 เมตร 
(1.3) ผา้ชิน้ มคีวามกวา้งไมต่ ่ากว่า 40 นิ้ว โดยทอยกดอกตลอดความยาว 
(1.4) ผา้สไบ มคีวามกวา้งระหว่าง 10 - 12 นิ้ว ความยาว 2.00 - 2.50 เมตร 
(1.5) ผา้คลุมไหล่ มคีวามกวา้งไมต่ ่ากว่า 21 นิ้ว ความยาวระหว่าง 1.80 - 2.20 เมตร 
(1.6) ผา้ซิน่ไทยลา้นนา 
       - ทอยกดอกทัง้สองดา้น (หวั - ทา้ย) ความยาวไมเ่กนิดา้นละ 45 เซนตเิมตร 
       - ทอริว้ หรอืทอยกดอกระหว่างริว้ หรอืผา้พืน้ไมม่รี ิว้ ความยาวดา้นละไมเ่กนิ 40 เซนตเิมตร 
       - ทอผา้พืน้ต่อเนื่อง ความยาวรวมผา้ทัง้ผนืไมต่ ่ากว่า 2.20 เมตร โดยวดัจากเชงิผา้ ความกวา้งไมต่ ่า 
         กว่า 40 นิ้ว และเมือ่น าทัง้สองดา้นมาประกบกนัสามารถเหลื่อมกนัไดไ้มเ่กนิ 0.5 เซนตเิมตร 
         ทัง้ตวัริว้และตวัเชงิ 
(1.7) ผา้ซิน่ยกดอกประยกุต ์ 
       - ทอยกทัง้สองดา้น (หวั - ทา้ย) ความยาวไมเ่กนิ 85 เซนตเิมตร (รวมกนัทัง้ตวัเชงิและตวัดอกทอ้ง 
         แต่ละดา้น) 
       - ทอผา้พืน้ต่อเนื่องและความยาวรวมผา้ทัง้ผนืไมต่ ่ากว่า 2.20 เมตร ความกวา้งไมต่ ่ากว่า 40 นิ้ว 
         และเมือ่น าทัง้สองดา้นมาประกบกนัสามารถเหลื่อมกนัได้ ไมเ่กนิ 0.5 เซนตเิมตร  
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     (2) กระบวนการผลติ 
  ผา้ไหม 
  (3) การทอ 
       (3.1) กดเครือ่งแยกหมูต่ะกอ (ตะกอเขาย ่า) เสน้ไหมยนืชุดที ่1 จะถูกแยกออกและเกดิช่องว่าง 
                                สอดกระสวยไหมพุ่งผ่านดว้ยมอื สลบัตะกอชุดที ่1 ยกตะกอชุดที ่2 สอดกระสวยไหม 

  พุ่งกลบั ท าสลบักนัเป็นการทอโครงสรา้งผา้ 
       (3.2) กระทบฟนัหว ี(ฟืม) เมือ่สอดกระสวยดา้ยพุ่งกลบักจ็ะกระทบฟนัหวเีพื่อใหไ้หมพุ่ง 
      แนบตดิกนั จะไดเ้นื้อผา้ทีแ่น่นหนาใหก้ระทบแรงพอประมาณ ไมต่ ่ากว่า 2 ครัง้ 
       (3.3) ทอสลบักบัการทอยก โดยยกตะกอเขาดอกใหไ้หมยนืทีต่อ้งการยกขึน้ แลว้สอดไมห้ลาบ 
     (ไมด้าบ) เพื่อค ้าเสน้ไหมยกไว ้แลว้สอดกระสวยไหมพุ่งเพิม่พเิศษเพื่อใหเ้กดิลวดลาย  
      แลว้ปลดไมห้ลาบออก จากนัน้จงึกระทบฟืมอกีรอบ ไมต่ ่ากว่า 2 ครัง้ ตอ้งไล่ทอจาก 
        ตะกอแรกถึงตะกอสุดท้าย แล้วทอวนกลบัครบรอบก็จะได้ลวดลายหนึ่งดอกตามที ่ 
                                 ออกแบบไวโ้ดยทอยกสลบักบัทอโครงสรา้งผา้ 

         (3.4) การทอผา้พืน้ใหท้อโดยใชไ้หมพุ่ง 2 กระสวย ทอสลบัตลอดความยาวผา้พืน้ 
       (3.5) เกบ็หรอืมว้นผา้เมือ่ทอผา้ไดพ้อประมาณแลว้ จงึจะมว้นเกบ็ในแกนผา้โดนผ่อนเกนดา้ย 
                       ยนืใหค้ลายออก และปรบัความตงึหยอ่นไหมใหพ้อเหมาะ 
          (4) การตกแต่งผา้ 
      (4.1) ผา้ไหมยกดอกทีท่อเสรจ็แลว้ ตอ้งมกีารเยบ็รมิผา้ดว้ยเขม็เยบ็ดว้ยมอื (เยบ็เนา) โดยใหใ้ช้ 
     ไหมทีเ่ป็นเสน้พุ่งโครงสรา้งผา้ผนืนัน้ๆ เป็นดา้ยส าหรบัเยบ็รมิผา้ และใหเ้ยบ็มว้นไป 
                       ดา้นหลงัของผา้ผนืนัน้ๆ 
       (4.2) ใหต้ดัแต่งรอยต่อเสน้ไหมทีป่รากฏใหเ้หน็บนดา้นหน้าของผนืผา้นัน้ใหเ้รยีบเนียนหมด 
                       ตลอดของเนื้อผ้า ส่วนด้านหลงัของผนืผ้าใหต้ดัแต่งเส้นไหมต่อเฉพาะทีม่คีวามยาว  
                       เกนิสมควร 

    

(5) รายการอ่ืนท่ีนายทะเบียนเหน็สมควร   
 ไมม่ ี
 

หมายเหตุ ทะเบยีนสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ฉบบัแกไ้ขปรากฏตามเอกสารแนบ 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์
 

 

ผา้ไหมยกดอกล าพนู 
 

(1)  เลขท่ีค าขอ 50100032   ทะเบียนเลขท่ี  สช 50100020 
 

(2)  วนัท่ีย่ืนค าขอ 14  มนีาคม  2550  วนัท่ีขึ้นทะเบียน 14  มนีาคม  2550 
 

(3)  ผูข้อขึ้นทะเบียน องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัล าพนู  
   ทีอ่ยู ่125 หมู ่15 ต าบลปา่สกั อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าพนู 51000 
 

(4)  รายการสินค้า ผา้ไหมยกดอกล าพนู 
 

(5) คณุภาพ  ช่ือเสียง คณุสมบติัหรือคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้า 
ค านิยาม   
ผ้าไหมยกดอกล าพนู (Lamphun Brocade Thai Silk) หมายถงึ ผา้ไหมทีท่อยกลวดลายให้สูงกว่า  

ผนืผ้า โดยการเลอืกยกบางเสน้ข่มบางเส้นเพื่อให้เกดิลวดลาย โดยใช้ตะกอลอย และเส้นไหมตเีกลยีวเป็นทัง้
เสน้ยนืและเสน้พุ่ง รวมทัง้มเีส้นไหมเพิม่พเิศษในการทอยกใหเ้กดิลวดลาย ตามกรรมวธิทีี่ปราณีตทีเ่ป็นมรดก
ทางหตัถกรรมทีถ่่ายทอดสบืกนัมา 
 ลกัษณะของสินค้า 

(1) ประเภทของผา้  
     (1.1) ผา้ชุด มคีวามกวา้งไมต่ ่ากว่า 40 นิ้ว ความยาว 4 - 5 เมตร โดยทอส่วนยกลาย 1.80 - 2.20 เมตร 
     (1.2) ผา้ซิน่ มคีวามกวา้งไมต่ ่ากว่า 40 นิ้ว โดยทอยกดอกตลอดความยาวไมต่ ่ากว่า 1.80 เมตร 
     (1.3) ผา้ชิน้ มคีวามกวา้งไมต่ ่ากว่า 40 นิ้ว โดยทอยกดอกตลอดความยาว 
     (1.4) ผา้สไบ มคีวามกวา้งระหว่าง 10 - 12 นิ้ว ความยาว 2.00 - 2.50 เมตร 
     (1.5) ผา้คลุมไหล่ มคีวามกวา้งไมต่ ่ากว่า 21 นิ้ว ความยาวระหว่าง 1.80 - 2.20 เมตร 
     (1.6) ผา้ซิน่ไทยลา้นนา 

            - ทอยกดอกทัง้สองดา้น (หวั - ทา้ย) ความยาวไมเ่กนิดา้นละ 45 เซนตเิมตร 
            - ทอริว้ หรอืทอยกดอกระหว่างริว้ หรอืผา้พืน้ไมม่รี ิว้ ความยาวดา้นละไมเ่กนิ 40 เซนตเิมตร 
            - ทอผ้าพื้นต่อเนื่อง ความยาวรวมผ้าทัง้ผนืไม่ต ่ากว่า 2.20 เมตร โดยวดัจากเชงิผ้า ความ
กว้างไม่ต ่ ากว่า 40 นิ้ว และเมื่อน าทัง้สองด้านมาประกบกันสามารถเหลื่อมกันได้ไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร  
ทัง้ตวัริว้และตวัเชงิ 
               (1.7) ผา้ซิน่ยกดอกประยกุต ์ 
           - ทอยกทัง้สองด้าน (หวั - ท้าย) ความยาวไม่เกนิ 85 เซนตเิมตร (รวมกนัทัง้ตวัเชงิและ 
ตวัดอกทอ้ง แต่ละดา้น) 
        - ทอผา้พืน้ต่อเนื่องและความยาวรวมผา้ทัง้ผนืไมต่ ่ากว่า 2.20 เมตร ความกวา้งไมต่ ่ากว่า 40 นิ้ว 
และเมือ่น าทัง้สองดา้นมาประกบกนัสามารถเหลื่อมกนัไดไ้มเ่กนิ 0.5 เซนตเิมตร 
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 (2) ลกัษณะทางกายภาพ 
      - ผา้ไหมทีท่อยกลวงลายใหส้งูกว่าผนืผา้ ประกอบดว้ย เสน้ไหมตเีกลยีว ดิน้เงนิ ดิน้ทอง 
      - เสน้ไหมยนื เป็นไหมควบ 3 - 4 (21 Dinier) 
      - เสน้ไหมพุ่ง เป็นไหมควบ 6 (28 Dinier)    
 

กระบวนการผลิต 
 เส้นไหม 

(1)  กรณีผลิตเส้นไหมเองในพื้นท่ี 
(1.1) การปลกูหมอ่น การดแูลรกัษา และการเกบ็ใบหมอ่น ใหป้ฏบิตัติามหลกัวชิาการ 
(1.2) การเลีย้งไหม 

- ใหใ้บหมอ่นเป็นอาหาร 
- พนัธุไ์หม ใชพ้นัธุไ์ทย พนัธุไ์ทยลกูผสม หรอืพนัธุล์กูผสมต่างประเทศทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที่ 
- เลีย้งตามหลกัวชิาการเลีย้งไหมทีถู่กตอ้งและเหมาะสมกบัพืน้ที่ 
- เกบ็ไหมวยั 5 ทีเ่ริม่สุกเขา้จอ่ ในสถานทีท่ีม่สีภาพแวดลอ้มเหมาะสม 

       - หลงัจากไหมท ารงัไม่ต ่ากว่า 4 - 5 วนั ในไหมพนัธุไ์ทย และ 5 - 7 วนั ในไหมพนัธุล์ูกผสม 
ใหเ้กบ็รงัไหมมาแผ่กระจายในชัน้เลีย้งหรอืกระดง้ เพื่อไมใ่หเ้กดิความชืน้และความรอ้น 

(1.3) การสาวไหม 
       - ใชว้ธิกีารสาวมอืหรอืการสาวดว้ยเครื่องสาวขนาดก าลงัไฟไม่เกนิ 5 แรงมา้ ส าหรบัไหมเสน้พุ่ง 

แต่ไหมเสน้ยนืจะสาวดว้ยเครือ่งสาวเท่านัน้ ปรมิาณรงัไหมทีส่าวขึน้อยูก่บัขนาดเสน้ไหมทีต่อ้งการใช้ 
(1.4) การฟอกยอ้มสไีหม 

- ใชส้ธีรรมชาตหิรอืสทีีไ่มท่ าลายสิง่แวดลอ้มในการยอ้มเสน้ไหม 
 (2) กรณีซ้ือเส้นไหมนอกสถานท่ี 
      (2.1) คดัเลอืกเสน้ไหมใหไ้ดข้นาดมาตรฐานตามลกัษณะของเสน้ไหมยนื และเสน้ไหมพุ่ง 
      (2.2) ตอ้งเป็นเสน้ไหมพนัธุไ์ทยปรบัปรงุทีม่กีารเลีย้งและผลติในเขตภาคเหนือ และภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือของประเทศไทยเท่านัน้ 
 

 ผา้ไหม 
 การเตรียมอปุกรณ์ 

(1) การเตรียมอปุกรณ์ 
     (1.1) กีท่อผา้ เป็นกีพ่ืน้เมอืงโครงสรา้งไมเ้นื้อแขง็ ใชก้ารพุ่งกระสวยดว้ยมอื (กี่กระทบ) กี่ต้องแขง็แรง
ไมโ่ยกคลอน ระยะห่างระหว่างแกนหวัมว้นเสน้ไหมยนื กบัไมก้ระทบและแกนมว้นผา้ต้องไดร้ะยะทีเ่ท่ากนัทัง้ดา้นซา้ย
และดา้นขวาของตวักี ่และตดิตัง้อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทอใหค้รบถว้น เช่น คานรบัตะกอเขาดอก ไมม้ว้นผา้ เป็นตน้ 
     (1.2) ตะกอเขาย ่า จดัเก็บตะกอเขาย ่าเพื่อทอโครงสรา้งผ้าแบบลายขดั คอื การเกบ็ตะกอ 2 ตะกอ 
เขา้กบัไหมเสน้ยนืใหเ้ป็น 2 ชุด สลบักนั 
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      (1.3) ตะกอเขาดอก เป็นตะกอที่ท าให้เกิดลวดลาย โดยใช้ตะกอเขาดอกไม่ต ่ากว่า 15 ตะกอ  
พาดลงบนเสน้ไหมยนื เกบ็ตะกอตามการออกแบบ 
 

(2) การเตรียมเส้นไหม 
(2.1) การเตรยีมเสน้ยนื 

     มว้นไหมเส้นยนืเขา้อยู่ในแกนมว้นใบพดั ซึง่เริม่จากการกรอไหมใส่หลอดหรอืท่อ และน ามา
ตัง้ในหลกัหน้าม้าเดินไหม ท าการเดินค้นเส้นไหมให้ได้ขนาดความกว้างและความยาวของผ้าที่ต้องการ   
ซึง่ค านวณจากความถีข่องเสน้ยนื หรอืฟืมทีใ่ชค้อื 48 - 50 ช่องต่อนิ้ว 
     (2.2) การเตรยีมเสน้พุ่ง 
    กรอไหมเสน้พุ่งเขา้กบัหลอดขนาดเลก็ โดยควบรวมเสน้ไหมใหไ้ดข้นาดทีต่้องการ น ามาใส่ใน
กระสวยพุ่งมอื กระสวยละ 1 หลอด เพื่อใหก้ระสวยเป็นตวัน าเสน้พุ่งสอดขดัเสน้ยนื 
 

(3) การทอ 
      (3.1) กดเครื่องแยกหมู่ตะกอ (ตะกอเขาย ่า) เส้นไหมยนืชุดที่ 1 จะถูกแยกออกและเกดิช่องว่าง 
สอดกระสวยไหมพุ่งผ่านดว้ยมอื สลบัตะกอชุดที่ 1 ยกตะกอชุดที ่2 สอดกระสวยไหมพุ่งกลบั ท าสลบักนัเป็น
การทอโครงสรา้งผา้ 
      (3.2) กระทบฟนัหว ี(ฟืม) เมือ่สอดกระสวยดา้ยพุ่งกลบักจ็ะกระทบฟนัหวเีพื่อใหไ้หมพุ่งแนบตดิกนั 
จะไดเ้นื้อผา้ทีแ่น่นหนาใหก้ระทบแรงพอประมาณ ไมต่ ่ากว่า 2 ครัง้ 
      (3.3) ทอสลบักบัการทอยก โดยยกตะกอเขาดอกให้ไหมยนืที่ต้องการยกขึ้น แล้วสอดไม้หลาบ  
(ไมด้าบ) เพื่อค ้าเสน้ไหมยกไว ้แล้วสอดกระสวยไหมพุ่งเพิม่พเิศษเพื่อใหเ้กดิลวดลาย แลว้ปลดไมห้ลาบออก 
จากนัน้จงึกระทบฟืมอกีรอบ ไมต่ ่ากว่า 2 ครัง้ ตอ้งไล่ทอจากตะกอแรกถงึตะกอสุดทา้ย แลว้ทอวนกลบัครบรอบ
กจ็ะไดล้วดลายหน่ึงดอกตามทีอ่อกแบบไว ้โดยทอยกสลบักบัทอโครงสรา้งผา้ 
      (3.4) การทอผา้พืน้ใหท้อโดยใชไ้หมพุ่ง 2 กระสวย ทอสลบัตลอดความยาวผา้พื้น 
          (3.5) เก็บหรอืมว้นผ้าเมื่อทอผ้าได้พอประมาณแล้ว จงึจะมว้นเก็บในแกนผ้าโดนผ่อนเกนดา้ยยนื  
ใหค้ลายออก และปรบัความตงึหยอ่นไหมใหพ้อเหมาะ 
 

          (4) การตกแต่งผา้ 
     (4.1) ผา้ไหมยกดอกทีท่อเสรจ็แลว้ ตอ้งมกีารเยบ็รมิผา้ดว้ยเขม็เยบ็ดว้ยมอื (เยบ็เนา) โดยใหใ้ชไ้หม 

ทีเ่ป็นเสน้พุ่งโครงสรา้งผา้ผนืนัน้ๆเป็นดา้ยส าหรบัเยบ็รมิผา้ และใหเ้ยบ็มว้นไปดา้นหลงัของผา้ผนืนัน้ๆ 
     (4.2) ใหต้ดัแต่งรอยต่อเสน้ไหมทีป่รากฏใหเ้หน็บนดา้นหน้าของผนืผา้นัน้ใหเ้รยีบเนียนหมดตลอดของ  

เนื้อผา้ส่วนดา้นหลงัของผนืผา้ใหต้ดัแต่งเสน้ไหมต่อเฉพาะทีม่คีวามยาวเกนิสมควร 
(6)  ความสมัพนัธร์ะหว่างสินค้ากบัแหล่งภมิูศาสตร ์

ลกัษณะภมิูประเทศ  
 ล าพนูเป็นจงัหวดัทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ม ี3 ฤด ูคอืฤดรูอ้น ฤดฝูนและฤดหูนาว พืน้ทีส่งู
กว่าระดบัน ้าทะเลประมาณ 310 เมตร อยูห่่างไกลจากทะเล สนิคา้เกษตรทีส่ าคญัคอื ล าไย พืน้ทีท่ีป่ลกูหมอ่นเลีย้ง
ไหม ปจัจบุนัอยูใ่นแถบแมน่ ้าลี ้เน้ือดนิบนเป็นดนิรว่นปนทราย ดนิล่างเป็นดนิรว่นเหนียวปนกรวดหรอืเศษหนิ พบ
บรเิวณพืน้ทีเ่ป็นลกูคลื่นลอนลาดถงึเนินเขา ความลาดชัน้ประมาณรอ้ยละ 3 – 25 มคีวามอุดมสมบรูณ์ตาม
ธรรมชาตพิอใช ้
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 ประวติัความเป็นมา  
ล าพนูหรอืนครหรภิุญชยัในอดตีสมยัพระนางจามเทวเีป็นทีก่ล่าวขานว่าเป็นแผ่นดนิทองของลา้นนา แต่จุดก าเนิด

ของผา้ยกดอกของทีน่ี่ แต่จุดก าเนิดของผา้ยกดอกทีน่ี่ เริม่ในสมยัที่เรยีกว่า เกบ็ผกัใส่ซา้ เกบ็ขา้ใส่เมอืง ในช่วงปี 
พ.ศ. 2348 พญากาวลิะเจ้าเมอืงเชยีงใหม่ ได้กวาดต้อนชาวไตลื้อจากเมอืงยอง สบิสองปนันา ซึ่งมกีลุ่มชนชัน้
เจา้นายรวมอยู่ดว้ย มาอยู่ล าพูนซึง่ขณะนัน้แทบจะเป็นเมอืงรา้ง โดยใหอ้ยู่กระจดักระจายทัว่ล าพูน และสรา้งเวยีง
ยองขึน้ทีฝ่ ัง่แมน่ ้ากวงดา้นตะวนัออกของล าพนูใหเ้จา้ยองอยู ่การเดนิทางของชนชาวยองในชัน้เจา้นายนี้เป็นการน า
วชิาแขนงต่างๆ เขา้มาด้วย โดยเฉพาะการทอผา้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชนชาวยองในกลุ่มชนชัน้สูง ที่วตัถุดบิเป็น
เสน้ไหมมากกว่าเสน้ฝ้ายทีใ่ชก้นัในชนชัน้ล่างลงไป กาลเวลาล่วงไปนบัรอ้ยปี พระราชชายาเจา้ดารารศัม ีทรงฟ้ืนฟู
ผา้ไหมยกดอก และไดน้ าความรูท้ีเ่รยีนรูม้าจากราชส านักส่วนกลางในกรุงเทพฯมาประยุกต์ จนเป็นผา้ไหมยกดอก
ทีม่ลีวดลายสวยงามแปลกตาและวจิติรบรรจง และถ่ายทอดใหแ้ก่เจา้หญงิส่วนบุญ และเจา้หญงิล าเจยีกซึง่เป็นชายา
และธดิาของเจา้จกัรค า ขจรศกัดิ ์เจา้ผูค้รองนครล าพนูองคส์ุดทา้ย จากนัน้ การทอผา้ไหมยกดอกจงึแพรห่ลายทัว่ไป 
และทอกนัมากในต าบลเวยีงยองและบรเิวณใกลเ้คยีงทีเ่ป็นชุมชนของเจา้นายยองในอดตี ผา้ไหมยกดอกล าพนูจงึ
เป็นมรดกทางหตัถกรรมของชนชัน้สงูทีถ่่ายทอดสบืกนัมา 

 

(7)  ขอบเขตท่ีตัง้แหล่งภมิูศาสตร ์
ขอบเขตของการผลติผา้ไหมยกดอกล าพนู อยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัล าพนู รายละเอยีดตามแผนที ่
 

(8)  การพิสจูน์แหล่งก าเนิด 
(1) ผา้ไหมยกดอกล าพนูจะตอ้งมกีารผลติในพืน้ทีจ่งัหวดัล าพนู 
(2) กระบวนการผลติจะตอ้งไดผ้่านการควบคุมตรวจสอบ คอื มกีารขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติ รวมทัง้ต้องมเีอกสาร

ก ากบั เพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบัได ้
 

(9)  เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนก าหนดตามมาตรา 15 การพิสจูน์แหล่งก าเนิด 
(1) จดัใหม้รีะบบการตรวจสอบและควบคุม ทัง้กระบวนการผลติ ในระดบัผูผ้ลติและระดบัจงัหวดั 
(2) จดัใหม้กีารขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติ และผูจ้ าหน่าย ทีป่ระสงคจ์ะขอใชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์ผา้ไหมยกดอกล าพนู 
(3) ผูข้อขึน้ทะเบยีนตอ้งจดัท าคู่มอืการปฏบิตัิงาน ส าหรบัสมาชกิผูข้อใชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์ผา้ไหม

ยกดอกล าพนู 
 

---------------------------------------------------- 


