
 

 กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา เล่มท่ี   48    เลขท่ีประกาศ 154  

  กระทรวงพาณิชย ์  วนัท่ีประกาศโฆษณา  18 มิถนุายน 2563  
 

ประกาศโฆษณาการรบัขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์
 

เลขท่ีค าขอ  60100164ก    วนัท่ีย่ืนค าขอ  18 กนัยายน 2560 
 

ส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์ ทุเรยีนชะนีเกาะชา้ง (Cha Nee Koh Chang Durian  
   และ/หรอื Tu Rian Cha Nee Koh Chang) 
 

รายการสินค้า  ทุเรยีน 
 

ผูข้อขึ้นทะเบียน จงัหวดัตราด 
 

ท่ีอยู่   ศาลากลางจงัหวดัตราด (หลงัใหม)่ ถนนราษฎรน์ิยม อ าเภอเมอืงตราด  
   จงัหวดัตราด 2300  
 

1. คณุภาพ  ช่ือเสียง คณุสมบติัหรือคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้า 
 ค านิยาม 
 ทุเรียนชะนีเกาะช้าง (Cha Nee Koh Chang Durian และ/หรือ Tu Rian Cha Nee Koh Chang ) 
หมายถงึ ทุเรยีนพนัธุช์ะนี ทีม่ลีกัษณะผลค่อนขา้งร ียาว หนามใหญ่และห่าง เปลอืกบาง สผีวิออกสนี ้าตาลปน
แดง เนื้อทุเรยีนหนา ผวิสมัผสัละเอยีด แหง้ เหนียว มสีเีหลอืงเขม้ไปจนถงึสเีหลอืงอมสม้ รสชาตหิวานมนั 
และมกีลิน่หอม ปลกูเฉพาะในพืน้ทีอ่ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 
 ลกัษณะของสินค้า 
 (1) พนัธุท์ุเรยีน  พนัธุช์ะนี 
 (2) ลกัษณะทางกายภาพ 
     - รปูทรง  ทรงผลค่อนขา้งร ียาว หนามใหญ่และห่าง 
    - เปลอืกผล  เปลอืกบาง สผีวิออกสนี ้าตาลปนแดง สภาพผวิเปลอืกค่อนขา้งแหง้กรา้น

 และส่วนใหญ่มหีนามแดง ปลายหนามแหง้ และเหน็รอ่งพปูรากฏชดัเจน 
 - เนื้อทุเรยีน  ละเอยีด แหง้ เหนียว สเีหลอืงเขม้ไปจนถงึสเีหลอืงอมสม้ (สจี าปา) เนื้อหนา 
 - กา้นขัว้   คอ่นขา้งเลก็ สนี ้าตาล ผวิสมัผสัสากมอื 
 - เมลด็     ส่วนใหญ่เมลด็จะมขีนาดเลก็หรอืลบี อาจจะมสีขีาวนวลไปจนถงึสนี ้าตาลเขม้ 
 - รสชาต ิ   หวาน มนั มกีลิน่หอม 

 

 

 



 

2. กระบวนการผลิต 
 การปลูก 
 (1) พนัธุท์ุเรยีนคอืพนัธุช์ะนี โดยทุเรยีนชะนีเกาะชา้งทีใ่หผ้ลผลติในปัจจบุนั จะเป็นตน้ทีป่ลูกมานาน 
อายุมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป หากจะปลูกเพิม่หรอืปลูกทดแทนต้นที่ตายลงสามารถใช้กิ่งพนัธุ์ที่มาจากการ
ขยายพนัธุ์ไม่ใช้เพศ เช่น ทาบกิ่งหรอืเสยีบยอด เป็นต้น เพื่อให้ตรงตามพนัธุ์ โดยต้นพนัธุ์ควรมีความ
สมบรูณ์ ระบบรากทีด่ไีมข่ดงอ สามารถขยายพนัธุเ์องหรอืซือ้จากแหล่งจ าหน่ายกิง่พนัธุท์ีไ่ดเ้ชื่อถอืได ้
 (2) ปลูกในระยะ 8 เมตร x 8 เมตร (4 วา x 4 วา) หรอืกรณีปลูกทดแทนต้นเก่าที่ตายลง หรอืปลูก
แซมในพื้นที่อาจจะปรบัเปลี่ยนระยะการปลูกได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องมรีะยะห่างทัง้ระหว่างต้นและ
ระหว่างแถวไมน้่อยกว่า 6 เมตร (3 วา) เนื่องจากทุเรยีนมทีรงพุ่มทีใ่หญ่  
 (3) ปลูกในช่วงเริม่เข้าฤดูฝน คอืตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม - มถุินายน ปัจจุบนัต้นทุเรยีนที่ปลูกใหม ่
นิยมใชต้้นพนัธุเ์สยีบยอดจากต้นพนัธุท์ีม่คีวามสมบูรณ์ การเตรยีมพื้นทีส่ าหรบัปลูกจะต้องมกีารปรบัพืน้ทีใ่หเ้ป็น
โคกสูงกว่าระดบัพืน้ดนิปกต ิในลกัษณะฝาชคีว ่า หรอืเป็นลอนกระเบือ้งเพื่อป้องกนัน ้าท่วมขงั ลดการเกดิโรค 
ส่วนหลุมปลูกควรขุดให้มคีวามกว้างพอสมควร และรองก้นหลุมด้วยปุ๋ ยอนิทรยี ์รวมทัง้ควรมกีารพรางแสง
ใหก้บัตน้ทุเรยีนทีป่ลกูใหม่ดว้ยตาข่ายพรางแสงหรอืทางมะพรา้ว หรอืปลกูไมท้ีใ่หร้ม่เงา เช่น กลว้ย เป็นตนั 
 การดแูลรกัษา 
 (1) การให้น ้า ทุเรยีนเป็นพชืที่ต้องการน ้ามากและสม ่าเสมอ ควรมแีหล่งน ้าที่ดแีละเพยีงพอต่อความ
ตอ้งการของทุเรยีนในการเจรญิเตบิโตแต่ละช่วงวยั 
 (2) มกีารใหปุ้๋ ยเพื่อบ ารงุต้น ส่งเสรมิการออกดอก และพฒันาการของผลอยา่งเหมาะสม 
 (3) มกีารป้องกนัและก าจดัศตัรพูชือยา่งสม ่าเสมอ 
 (4) การผสมเกสรทุเรยีน อาจมกีารผสมเกสรเพื่อช่วยให้การตดิผลดขีึน้ โดยจะใช้เกสรตวัผู้จากต้น
อื่นปัดไปยงัดอกตวัเมยีอกีต้น นอกจากนี้ อาจมกีารเลีย้งชนัโรง (ผึง้ตวัเลก็) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ผสมเกสรทุเรยีนอกีดว้ย 
 (5) การโยงเชอืกเพื่อแยกรุ่นทุเรยีน เนื่องจากดอกทุเรยีนจะออกมาหลายรุ่น ควรแยกทุเรยีนเป็นรุ่น
ต่าง ๆ โดยการโยงเชอืกสไีวใ้นแต่ละกิง่ เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของทุ+เรยีนแต่ละรุน่  
 การเกบ็เก่ียว 
 (1) เก็บเกี่ยวตัง้แต่ช่วงเดอืนมนีาคมถึงมถุินายน ถอืว่าเป็นทุเรยีนที่ออกตามธรรมชาติ ก่อนพื้นที่
อื่นๆของภาคตะวนัออก 
 (2) วธิกีารเกบ็เกี่ยว ใชว้ธิกีารปีนต้นหรอืใชไ้มส้อย โดยมคีนรบัดว้ยกระสอบป่านอยู่ขา้งล่าง โดยจะ
เกบ็เกี่ยวเฉพาะรุ่นทีม่คีวามสุกแก่ หากทุเรยีนในหนึ่งต้นมหีลายรุ่นควรท าเครื่องหมายแต่ละรุ่นไวเ้พื่อเป็น
จดุสงัเกต 
 (3) อายกุารเกบ็เกีย่วทีเ่หมาะสมคอื 110 วนันบัจากดอกบาน หรอืสงัเกตลกัษณะผล เช่น ขัว้ผลสากเป็น
เมด็ทราย ปากปลงิบวม ปลายหนามแหง้แขง็ เปลอืกสเีขยีวอมน ้าตาล ร่องพูเป็นรอยแยกอย่างชดัเจน และเมื่อ
เคาะจะมเีสยีงออกโปร่ง เป็นตน้ 
 
 
 



 

 การเคล่ือนย้าย กองเกบ็และการส่งมอบ 
 เมื่อตัดทุเรยีนลงมาจากต้นแล้ว จะใช้กระสอบป่าน ผ้าใบ หรอืวสัดุอื่นรอง ไม่ให้ผลทุเรยีนสมัผสัพื้น
โดยตรง จดัเรยีงทุเรยีนให้เป็นกอง คดัแยกผลผลิตที่มีต าหนิ เช่น ราด า เพลี้ยแป้ง หรอืโดนสตัว์แทะ
ท าลาย เป็นตน้ ออกจากกองทุเรยีนเพื่อเตรยีมส่งมอบผลผลติต่อไป 
 การคดัคณุภาพ และคดัขนาด 
 ทุเรยีนชะนีเกาะชา้ง มกีารแบ่งเป็น 3 เกรด ดงันี้ 
 (1) เกรดพรเีมยีม มพีูอย่างน้อย 4 พูเตม็ อาจมรี่องรอยการเขา้ท าลายของแมลงไดเ้ฉพาะบรเิวณผวิ
เปลอืกนอกสุด ผลมคีวามสมบรูณ์ รปูทรงสวย ไมบ่ดิเบีย้ว น ้าหนกัตัง้แต่ 2.2 กโิลกรมัขึน้ไป 
 (2) เกรดด ีมพีเูตม็อยา่งน้อย 3 พ ูมรีอ่งรอยจากเขา้ท าลายของแมลงไดเ้ฉพาะบรเิวณผวิเปลอืกนอกสุด 
รปูทรงอาจบดิเบีย้วเลก็น้อย น ้าหนกัตัง้แต่ 2 กโิลกรมัขึน้ไป 
 (3) เกรดตกเกรด มพีูเตม็อย่างน้อย 3 พู มรี่องรอยการเขา้ท าลายของโรคและแมลงได ้แต่ต้องไม่กระทบ
เนื้อภายใน รปูทรงบดิเบีย้วได ้น ้าหนกัตัง้แต่ 2 กโิลกรมัลงมา 
 การบรรจหีุบห่อ 
 (1) รายละเอยีดบนบรรจุภณัฑ ์ฉลาก หรอืหบีห่อใหป้ระกอบดว้ยค าว่า “ทุเรยีนชะนีเกาะชา้ง” และ/หรอื 
“Cha Nee Koh Chang Durian” และ/หรอื “Tu Rian Cha Nee Koh Chang” 
 (2) ใหร้ะบุชื่อ ทีอ่ยู ่ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการ ทีต่ดิต่อได้   

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างสินค้ากบัแหล่งภมิูศาสตร ์
 ลกัษณะภมิูประเทศ 
 เกาะชา้ง เป็นเกาะทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดในทะเลฝัง่อ่าวไทย มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศรองจาก
เกาะภูเก็ต ห่างจากฝัง่แผ่นดนิประมาณ 5 กโิลเมตร อยู่ทางทศิใต้ของจงัหวดัตราด โดยเกาะช้างตัง้อยู่ที่
ละตจิดูที ่10 องศา 55 ลปิดา เหนือ ถงึ 12 องศา 11 ลปิดาเหนือ และลองจจิดูที ่102 องศา 15 ลปิดา ตะวนัออก 
ถึง 102 องศา 30 ลปิดา ตะวนัออก พื้นที่รวม 220 ตารางกิโลเมตร มเีกาะเล็กเกาะน้อยกระจายตวัอยู่
โดยรอบประมาณ 40 เกาะ โดยรวมเรยีกเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บนเกาะมพีื้นที่เป็นภูเขาสูง
สลบัซบัซอ้น ลกัษณะเป็นแนวสนัเขาทีต่ดิต่อกนัยาวไปในทศิทางตะวนัตกเฉียงเหนือไปตะวนัออกเฉียงใต ้
ส่วนบรเิวณตนีเขาและบรเิวณรอบ ๆ เกาะเป็นพื้นที่ราบและพื้นที่ค่อนขา้งราบ ซึ่งมอียู่เพยีงเลก็น้อยเป็น
พืน้ทีท่ าการเกษตร ปลกูไมผ้ล ยางพารา และมะพรา้ว นอกจากนี้ บรเิวณทีต่ดิทะเลจะเป็นหาดทรายทีส่วยงาม
สลบักบัหน้าผาหนิ ชนิดของดนิในพืน้ทีอ่ าเภอเกาะชา้งเป็นหนิตะกอนและหนิภเูขาไฟ ซึง่กระจายตวัอยูท่ ัว่เกาะ 
อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ อกีทัง้ดนิที่เกดิจากหนิตะกอน มกัจะเป็นดนิร่วนระบายน ้าได้ดีประกอบกบัเป็น
พืน้ทีล่าดเอยีงใกลก้บัทะเล  
 ลกัษณะภมิูอากาศ 
 ลกัษณะภูมอิากาศของเกาะช้างจะมลีกัษณะภูมอิากาศแบบร้อนชื้น (Tropical Monsoon Climate) 
เป็นเกาะในทะเลอ่าวไทย ฉะนัน้ ภูมอิากาศนอกจากจะได้รบัอทิธพิลจากลมมรสุมที่พดัผ่านเป็นประจ าแลว้ยงั
ไดร้บัอทิธพิลของอากาศทะเลเป็นส่วนประกอบดว้ย ท าใหพ้ื้นที่มภีูมอิากาศแตกต่างจากฝัง่จงัหวดัตราดที่
อยู่เหนือขึ้นไป ฤดูฝนมฝีนตกชุกตัง้แต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม เพราะอิทธิพลจากมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ 
ซึง่เป็นลมรอ้นและชื้น พดัมาจากมหาสมุทรอนิเดยีผ่านอ่าวไทย จงึรบัเอาความชื้นของอากาศทะเลเขา้ไวอ้กี  
ท าให้ฝนตกมากช่วงเดอืนกนัยายน ปกตมิฝีนเฉลีย่ประมาณ 4,800 มลิลเิมตรต่อปี และมวีนัทีฝ่นตกเฉลี่ย



 

อยู่ที่ 200 วนัต่อปี ความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ยอยู่ที่ 75 % อุณหภูมเิฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส ส่วนในเดือน
พฤศจกิายน – กุมภาพนัธ์ ไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมหนาวเยน็และแห้ง 
พดัมาจากประเทศจนี แต่เนื่องจากพื้นที่เป็นเกาะท าให้อุณหภูมไิม่หนาวมากนัก โดยเฉลี่ยประมาณ 19 
องศาเซลเซยีส ด้วยลกัษณะภูมปิระเทศและภูมอิากาศดงักล่าว จงึได้ท าการวดัค่าสารอาหารของทุเรยีน
ชะนีเกาะชา้ง โดยบรษิทั หอ้งปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากดั พบว่าทุเรยีนชะนีเกาะชา้งมวีติามนิอี
และไอโอดนี อยูใ่นระดบัทีส่งู จงึท าใหทุ้เรยีนชะนีเกาะชา้งมคีวามแตกต่างจากทุเรยีนจากพืน้ทีอ่ื่น   

 

 ประวติัความเป็นมา 
 การปลูกทุเรยีนในพืน้ทีอ่ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด คาดว่ามกีารน าทุเรยีนมาปลูกตัง้แต่เมื่อประมาณ 
70 ปีมาแลว้ โดยดัง้เดมิเป็นทุเรยีนป่าหรอืทุเรยีนโบราณทีม่ตี้นสูงใหญ่ซึง่ชาวบา้นในพืน้ทีเ่รยีกว่า “ทุเรยีน
เมด็” เนื่องจากมมีเีมด็ใหญ่ เนื้ออ่อน รสชาตไิม่ด ีต่อมามผีูน้ าทุเรยีนเขา้มาปลูกในพืน้ทีโ่ดยคาดว่าน าต้นพนัธุ์
มาจากต าบลตะปอน อ าเภอขลุง จงัหวดัจนัทบุร ีครัง้แรกที่น ามาปลูกนัน้มหีลากหลายสายพนัธุ์ เช่น กบ 
กระดุม ชมพูศร ีและชะนี ซึ่งพนัธุ์ที่เจรญิเติบโตได้ดีและมลีกัษณะเหมาะสมกบัพื้นที่ รวมไปถึงเหมาะกบัการ 
ขนส่งไปขายยงัฝัง่แผ่นดนิคอื พนัธุช์ะนี ซึ่งสมยัก่อนการขนส่งทุเรยีนเพื่อจ าหน่ายจะต้องต่อลงัไมเ้พื่อบรรจุ
ทุเรยีน และน าใส่เรอืเพื่อน ามาขายบนฝัง่ ดว้ยคุณภาพและชื่อเสยีงของทุเรยีนชะนีเกาะชา้ง ท าใหม้กีารจดั
งานวนัผลไม ้และของดอี าเภอเกาะชา้งขึน้ในปี 2552 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ชื่อเสยีงของทุเรยีนชะนี
เกาะช้างให้เป็นที่รูจ้กัของนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยก าหนดจดังานในช่วงต้นเดอืน
พฤษภาคมของทุกปี ซึ่งนอกจากจะมกีารจ าหน่ายผลผลติทางการเกษตรของอ าเภอเกาะชา้ง เช่น ทุเรยีน
ชะนีเกาะช้าง ทุเรยีนพนัธุ์ต่าง ๆ ผลไม้ กะปิ และอาหารทะเลแปรรูปแล้ว ยงัมกีารประกวดผลผลติทาง
การเกษตร โดยเฉพาะทุเรยีนชะนีเกาะช้างอกีด้วย ท าให้ชื่อเสยีงของ ทุเรยีนชะนีเกาะชา้ง เป็นที่รูจ้กักนั
แพรห่ลายทัว่ไป 

4. ขอบเขตท่ีตัง้แหล่งภมิูศาสตร ์
 ขอบเขตพืน้ทีก่ารปลกู ทุเรยีนชะนีเกาะชา้ง ครอบคลุมพืน้ทีใ่นเขตอ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 
รายละเอยีดตามแผนที ่

5. การพิสูจน์แหล่งก าเนิด 
 (1) ทุเรยีนชะนีเกาะชา้ง จะตอ้งปลกูในเขตพืน้ทีท่ีก่ าหนด ตามกระบวนการผลติขา้งตน้ 
 (2) กระบวนการผลติจะตอ้งผ่านการควบคุมตรวจสอบ คอื มกีารขึน้ทะเบยีนสมาชกิผูป้ลกู ทุเรยีนชะนี
เกาะชา้ง รวมทัง้ตอ้งมเีอกสารก ากบัเพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบัได้ 

6. เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนก าหนดตามมาตรา 15 
 (1) จดัใหม้รีะบบการตรวจสอบและควบคุม ทัง้กระบวนการผลติในระดบัผูผ้ลติ และระดบัจงัหวดั 
 (2) จดัให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ปลูก และผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภมูศิาสตร ์ทุเรยีนชะนีเกาะชา้ง 
 (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ปลูก และผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏิบตัิตามคู่มอืการปฏิบัติงาน
ส าหรบัสมาชกิผู้ขอใช้สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร์ ทุเรยีนชะนีเกาะช้าง และด าเนินการตามแผนการควบคุม
ตรวจสอบทัง้กระบวนการผลติในระดบัผูผ้ลติและระดบัจงัหวดั 

 



 

แผนท่ีแสดงแหล่งภมิูศาสตร ์
ทุเรียนชะนีเกาะช้าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขอบเขตพืน้ทีก่ารปลกู ทเุรยีนชะนีเกาะชา้ง ครอบคลุมพืน้ทีใ่นเขตอ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด 
 


