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ประกาศโฆษณาการรบัขึน้ทะเบยีนส่ิงบง่ช้ีทางภมิูศาสตร ์
 

เลขท่ีค าขอ   57100108ก    วนัท่ีย่ืนค าขอ 1 กนัยายน 2557 
 

ส่ิงบง่ช้ีทางภมิูศาสตร ์ ขา้วหอมมะลพิะเยา (Phayao Hom Mali Rice และหรอื  
   Khao Hom Mali Phayao) 
 

รายการสินค้า  ขา้วหอมมะล ิ
 

ผูข้อขึน้ทะเบียน จงัหวดัพะเยา 
 

ท่ีอยู่   ศาลากลางจงัหวดัพะเยา ต าบลบา้นต๋อม  
อ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000   

 

1. คณุภาพ ช่ือเสียง คณุสมบติัหรือคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้า 
 ค านิยาม 
 ข้าวหอมมะลิพะเยา (Phayao Hom Mali Rice และหรอื Khao Hom Mali Phayao) หมายถึง 
ขา้วเปลอืก ขา้วกลอ้ง และขา้วขาว ทีแ่ปรรปูมาจากขา้วหอมมะลพินัธุข์าวดอกมะล ิ105 และ กข15 เมลด็
ขา้วสารมรีูปร่างเรยีว ยาว เมล็ดใส ท้องไข่น้อย เมื่อหุงแล้วนุ่ม มกีลิ่นหอมคล้ายใบเตย แมท้ิ้งไวน้านก็
ยงัคงสภาพ กลิน่หอม ปลูกในพืน้ที่ลุ่มลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาหรอืแอ่งทีท่บัถมดว้ยตะกอนแม่น ้า ในพืน้ที่ 
9 อ าเภอ ของจงัหวดัพะเยา  
 ลกัษณะของสินค้า  
 (1) พนัธุข์า้ว : พนัธุข์าวดอกมะล ิ105 และ กข15 
 (2) ประเภทและลกัษณะทางกายภาพของขา้วหอมมะลพิะเยา 
      - ขา้วเปลอืก  :  เปลอืกเมลด็สฟีาง เรยีวยาว กน้งอนขนาดยาวอยา่งน้อย 10.5 มลิลเิมตร 
      - ขา้วกลอ้ง   :  เมลด็ขา้วกลอ้งสนี ้าตาลออ่น ขนาดยาวอยา่งน้อย 6 มลิลเิมตร  
      - ขา้วขาว     :  เมลด็ขา้วสารสขีาว เรยีวยาว ใส คณุภาพการขดัสดี ีเลื่อมมนั จมกูเลก็  
เมือ่หุงเป็นขา้วสกุจะมสีขีาวนวล อ่อนนุ่ม เหนียว 
 (3) ลกัษณะทางเคม ี
      - มปีรมิาณอมโิลส ไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 13 และไมเ่กนิรอ้ยละ 18  
      - มคีา่การสลายเมลด็ขา้วในดา่ง ระดบั 6 – 7 
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 (4) ลกัษณะอื่นๆ 
- ความชืน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 14 สิง่เจอืปนไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2 เมลด็เหลอืงไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2   
  และขา้วพนัธุอ์ื่นปนไมเ่กนิรอ้ยละ 8  

 

2. กระบวนการผลิต 
 การปลูก และการเกบ็เก่ียว 
 (1) พืน้ทีป่ลกูขา้วตอ้งอยูใ่นจงัหวดัพะเยาและเป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อการเพาะปลกูขา้ว 
 (2) ขา้วหอมมะลพิะเยา ตอ้งเป็นพนัธุข์า้วขาวดอกมะล ิ105 และพนัธุ ์กข15 ทีผ่ลติในเขตพืน้ที ่
จงัหวดัพะเยา และศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วของกรมการขา้ว  
 (3) ปลกูในชว่งฤดนูาปี (พฤษภาคม - สงิหาคม) 
 (4) เกบ็เกีย่วขา้วในระยะพลบัพลงึ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม) 
 (5) มกีารเกบ็รกัษาผลผลติขา้ว ใหม้รีะดบัความชืน้ทีเ่หมาะสม 
 (6) เกษตรกรทีผ่ลติขา้วหอมมะลพิะเยา ต้องมกีารขึน้ทะเบยีนสมาชกิเป็นผูเ้พาะปลูกขา้วหอมมะลิ
พะเยาทุกปี ก่อนเริม่ท าการเพาะปลูก มรีะบบการบนัทกึขอ้มูล การจดัการ ที่สามารถตรวจสอบได้ ตัง้แต่  
เมลด็พนัธุข์า้ว ระบบการเพาะปลกู ตลอดจนถงึการขนยา้ย  

การแปรรปู  
 (1) ขา้วหอมมะลพิะเยา ตอ้งท าการแปรรปูในจงัหวดัพะเยา 
  (2) ผูแ้ปรรปูจะตอ้งขึน้ทะเบยีนเป็นผูแ้ปรรปูขา้วหอมมะลพิะเยา 

(3) การแปรรปู ตอ้งมกีารจดัการในเรือ่งต่อไปน้ี 
      (3.1) การรบัซือ้ขา้วเปลอืก (ยกเวน้กรณีแปรรปูขา้วทีป่ลกูเอง) 
    1) ตอ้งมาจากเกษตรกรทีข่ ึน้ทะเบยีนสมาชกิ และไดป้ฏบิตัติามการเพาะปลกูขา้วหอมมะลิ
พะเยา   
    2) มกีารระบุชื่อเกษตรกร สถานที่ปลูกขา้ว วนัที่ ปรมิาณ แยกสรุปการรบัซื้อขา้วเปลอืก
ประจ าวนัและประจ าเดอืน 
    3) มกีารแยกจดัเกบ็ขา้วเปลอืกหอมมะลพิะเยา และขา้วเปลอืกทัว่ไปอยา่งชดัเจน 
    4) มกีารตรวจสอบคุณภาพของขา้วเปลอืก ไดแ้ก่ ความชืน้ เปอรเ์ซน็ต์ต้นขา้ว สิง่เจอืปน
ขา้วพนัธุอ์ื่นปน 
      (3.2) การส ีมกีารบนัทกึขอ้มลู ทีม่า ปรมิาณขา้วเปลอืก ปรมิาณขา้วสาร ในการแปรรปูขา้วหอม
มะลพิะเยา  

การเคล่ือนย้าย กองเกบ็ การรกัษาสภาพ การส่งมอบ 
(1) มกีารจดัท าระบบในการบ่งชี ้เคลื่อนยา้ย กองเกบ็ บรรจุหบีห่อ รกัษาสภาพ ตัง้แต่ข ัน้ตอนของ

การรบัเขา้ การส ีจนถงึสง่มอบ 
(2) มขี ัน้ตอนในการควบคุมกองเกบ็ ควบคุมการเบกิจ่าย และดแูลรกัษาผลติภณัฑ ์
(3) มกีารจดัเกบ็สนิคา้ทีเ่หมาะสมเพือ่รกัษาคุณภาพ 



 

 

 
      -3- 
 
 การบรรจหีุบห่อ 

(1) รายละเอยีดบนฉลากหรอืบรรจุหบีห่อ ให้ประกอบค าว่า “ข้าวหอมมะลิพะเยา” และ/หรอื 
“Phayao Hom Mali Rice”  และ/หรอื “Khao Hom Mali Phayao”  

(2) ระบุวนั/เดอืน/ปีทีผ่ลติ 
 (3) ใหร้ะบุชื่อผูผ้ลติและทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิต่อได ้
 

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างสินค้ากบัแหล่งภมิูศาสตร ์
 ลกัษณะภมิูประเทศ 
 จงัหวดัพะเยา ตัง้อยูท่างภาคเหนือของประเทศไทย ระหวา่งเสน้รุง้ที ่18 องศา 44 ลปิดาเหนือ ถงึ 
19 องศา 44 ลปิดาเหนือ และเสน้แวงที ่99 องศา 40 ลปิดาตะวนัออก ถงึ 100 องศา 40 ลปิดาตะวนัออก 
ลกัษณะภูมปิระเทศโดยทัว่ไปลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขาทอดตวัเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต ้มทีีร่าบเหมาะแก่
การเพาะปลูกอยู่สองขา้งเทอืกเขาและระหว่างล าน ้าเขตลุ่มน ้าโขง และลุ่มน ้าเจา้พระยา ลกัษณะดนิส่วน
ใหญ่เป็นดนิเหนียวมคีวามอุดมสมบูรณ์ และมอีุณหภูมสิูงสุดเฉลี่ย 35.72 องศาเซลเซยีส อุณหภูมติ ่าสุด
เฉลี่ย 16.94 องศาเซลเซยีส อากาศเยน็ในช่วงเดอืนตุลาคม - ธนัวาคม ความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ยตลอดปี 
ประมาณ 71.89 เปอรเ์ซน็ต ์ปรมิาณน ้าฝนรวมทัง้ปีเฉลีย่ 1,262.40  มลิลเิมตร โดยเดอืนกนัยายนมฝีนตก
มากทีสุ่ด และเดอืนมกราคมมปีรมิาณฝนตกเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด ปรมิาณน ้าฝนมกีระจายตวั แตกต่างกนัตาม
สภาพพืน้ที ่จากสภาพภูมศิาสตรด์งักล่าวจงึเป็นแหล่งทีเ่หมาะสมต่อการเพาะปลูกขา้วหอมมะล ิ สง่ผลให้
การผลติขา้วหอมมะลมิคีุณภาพด ี ปรมิาณผลผลติเฉลีย่ต่อไรค่อ่นขา้งสงู ขา้วหอมมะลพิะเยา เมือ่หุงแลว้นุ่ม 
มกีลิน่หอมคลา้ยใบเตย แมท้ิง้ไวน้านกย็งัคงสภาพ กลิน่หอม ซึง่เกดิจากสารระเหยทีเ่รยีกว่า 2-acetyl-1-
pyrroline (2AP) ทีม่ากกวา่ขา้วทัว่ไป 
 ประวติัความเป็นมา 
 จงัหวดัพะเยาเป็นหน่ึงในแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหน่ึงของไทยมาเน่ินนาน    
ถูกเรยีกขานเป็นดนิแดนแหง่ทุ่งรวงทอง พืน้ทีป่ลูกขา้วในเขตจงัหวดัพะเยาถอืเป็น 1 ใน 3 จงัหวดัในเขต
ภาคเหนือทีผ่ลติขา้วหอมมะลคิุณภาพดใีนพืน้ทีเ่ทอืกเขาหรอืแอ่ง (Basin) ซึ่งรองรบัดว้ยส่วนเป็นทีห่นิแขง็
อายุตัง้แต่ 286 ลา้นปี พืน้ทีเ่ป็นทีร่าบรมิแม่น ้า สภาพดนิเป็นดนิรว่นทีม่แีรธ่าตุทีจ่ าเป็นต่อพชือุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูก สง่ผลให ้“ขา้วหอมมะลพิะเยา” มชีื่อเสยีงในดา้นความหอม หุงแลว้อ่อนนุ่มเป็นทีนิ่ยม
ของผูบ้รโิภค  
 “ข้าวหอมมะลิพะเยา” เป็นที่นิยมทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เน่ืองจากเป็นข้าวที่มี
คุณลกัษณะเด่น คอื เมลด็ขา้วสารมรีปูรา่งเรยีวยาว เมลด็จะมสีใีส เมลด็สวย ทอ้งไขน้่อย ผวิเมลด็ขา้วสกุจะ
มคีวามเลื่อมมนั และที่ส าคญัมกีลิ่นหอมคล้ายใบเตยตัง้แต่ระยะกล้า แทงช่อดอก และระยะขา้วสุกแก่  
อนัเป็นอตัลกัษณ์ เมื่อหุงเป็นขา้วสุกจะมสีขีาวนวล เน้ือสมัผสันุ่ม เหนียว เกาะตดิกนั เมลด็สวย อ่อนนุ่ม 
ขา้วไม่แฉะ กลิน่หอมตามธรรมชาต ิคลา้ยๆ กบักลิน่ใบเตย แมท้ิ้งไวน้านกย็งัคงสภาพ กลิน่หอมและนุ่ม 
จงึเป็นทีต่อ้งการของตลาด  
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  จากการประกวดขา้วหอมมะลขิองประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2551/2552 จงัหวดัพะเยาไดร้บั
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 และปีการเพาะปลูก 2558/2559 ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ในประเภท
เกษตรกรรายบุคคล โดยในปีการเพาะปลกู 2559/2560 ไดร้บัรางวลัชนะเลศิและรองชนะเลศิล าดบัที ่1 ใน
ประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร ซึ่งท าใหเ้หน็ว่าขา้วหอมมะลพิะเยาไดร้บัรางวลัประเภทขา้ว
คุณภาพ ท าใหข้า้วหอมมะลพิะเยาเป็นทีรู่จ้กักวา้งขวางและเป็นทีย่อมรบัในระดบัประเทศ  
 

4. ขอบเขตท่ีตัง้แหล่งภมิูศาสตร ์
 ขอบเขตพืน้ทีก่ารปลูกขา้วหอมมะลพิะเยา ครอบคลุมพืน้ที่ทัง้ 9 อ าเภอ ของจงัหวดัพะเยา ไดแ้ก่ 
อ าเภอเมอืงพะเยา อ าเภอจุน อ าเภอเชยีงค า อ าเภอเชยีงม่วน อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอปง อ าเภอแม่ใจ 
อ าเภอภซูาง และอ าเภอภกูามยาว รายละเอยีดตามแผนที ่
 

5. การพิสจูน์แหล่งก าเนิด 
 (1) ขา้วหอมมะลพิะเยา จะตอ้งผลติในเขตพืน้ทีท่ีก่ าหนด และตามกระบวนการผลติขา้งตน้ 
 (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือมีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต  
ผูป้ระกอบการคา้ ขา้วหอมมะลพิะเยา รวมทัง้ตอ้งมเีอกสารก ากบัเพือ่การตรวจสอบยอ้นกลบัได ้
 

6. เงื่อนไขท่ีนายทะเบียนก าหนดตามมาตรา 15 
 (1) จดัใหม้รีะบบการตรวจสอบและควบคุม ทัง้กระบวนการผลติในระดบัผูผ้ลติและระดบัจงัหวดั 
 (2) จดัให้มกีารขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิง่บ่งชี้ทาง
ภูมศิาสตร ์ขา้วหอมมะลพิะเยา 
 (3) ผู้ขอขึน้ทะเบียนสมาชกิผู้ผลติและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบตัิตามคู่มอืการปฏิบตัิงาน 
ส าหรบัสมาชกิผู้ขอใช้สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ ขา้วหอมมะลพิะเยา และด าเนินการตามแผนการควบคุม
ตรวจสอบทัง้กระบวนการผลติในระดบัผูผ้ลติและระดบัจงัหวดั 

 
 

------------------------------------------------------------ 
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แผนท่ีแสดงแหล่งภมิูศาสตร ์
ข้าวหอมมะลิพะเยา 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ขอบเขตพืน้ทีก่ารปลูกขา้วหอมมะลพิะเยา ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้ 9 อ าเภอ ของจงัหวดัพะเยา ไดแ้ก่ 
อ าเภอเมอืงพะเยา อ าเภอจุน อ าเภอเชยีงค า อ าเภอเชยีงม่วน อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอปง อ าเภอแม่ใจ 
อ าเภอภซูาง และอ าเภอภกูามยาว 


