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ประกาศโฆษณาการรบัขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์
 

เลขท่ีค าขอ  61100195ก     วนัท่ีย่ืนค าขอ 5 กนัยายน 2561 
 

ส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์ สม้แมส่นิ (Som Mae Sin หรอื Mae Sin Tangerine) 
 

รายการสินค้า  สม้เขยีวหวาน 
 

ผูข้อขึ้นทะเบียน จงัหวดัสุโขทยั  
 

ท่ีอยู่      ศาลากลางจงัหวดัสุโขทยั ถนนนิกรเกษม ต าบลธานี อ าเภอเมอืงสุโขทยั  
   จงัหวดัสุโขทยั 
 

1. คณุภาพ  ช่ือเสียง คณุสมบติัหรือคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้า 
 ค านิยาม 
     ส้มแม่ สิน  (Som Mae Sin หรือ  Mae Sin Tangerine) หมายถึง ส้มพันธุ์ส้ม เขียวหวาน  
ผลค่อนขา้งกลมแป้นเลก็น้อย เนื้อในผลมสีสีม้อมทอง รสชาตหิวานอมเปรีย้ว เนื้อแน่น ผนังกลบีบาง 
ถุงสม้นิ่ม สเีปลอืกขึน้อยู่กบัฤดูกาล ไดแ้ก่ ฤดหูนาวสทีอง ฤดรู้อนสนี ้าตาลมกีระ และฤดฝูนสเีขยีวปนสี
น ้าตาล โดยปลกูในพืน้ทีต่ าบลแมส่นิ และต าบลแมส่ า อ าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 
 ลกัษณะของสินค้า 
 (1) พนัธุส์ม้ : สม้เขยีวหวาน 
 (2) ลกัษณะทางกายภาพ 
    - รปูทรง  ผลค่อนขา้งกลม แป้นเลก็น้อย 
    - ผวิเปลอืก  ผิวมีสีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับฤดูกาล ได้แก่ ฤดูหนาวสีทอง ฤดูร้อน 
     สนี ้าตาลมกีระ และฤดฝูนสเีขยีวปนสนี ้าตาล 
    - เนื้อ  สสีม้อมทอง 
              - รสชาต ิ      หวานอมเปรีย้ว  
 (3) ลกัษณะทางเคม ี
    - ค่าความหวาน ไมน้่อยกว่า 8 องศาบรกิซ ์
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2. กระบวนการผลิต 
 การปลกู  
 (1) ใชก้ิง่พนัธุ์จากการตอนกิง่จากต้นพนัธุ์ทีม่ลีกัษณะดทีีใ่ห้ผลผลติแล้วในพื้นที่ต าบลแม่สนิและ
แมส่ า อ าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 
 (2) ขดุหลุมใหม้ขีนาด 50 x 50 x 15 เซนตเิมตร รองกน้หลุมดว้ยปุ๋ ยหมกัผสมดนิทีข่ดุขึน้มา  วาง
กิง่พนัธุล์งไป กลบดนิแบบพนูโคน และรดน ้าใหชุ้่ม 
 (3) คลุมโคนตน้ และใชห้ลกัปักเพื่อป้องกนัการโยกคลอน ในระยะ 2 ปีแรก 
 (4) ควรปลกูใหม้รีะยะห่างระหว่างตน้ในระยะ 5 x 5 เมตร หรอืตามความเหมาะสมของพืน้ที ่
 การดแูลรกัษา 
 (1) บ ารุงดนิตามขนาดและอายุของต้นส้ม ร่วมกบัการใช้ปุ๋ ยอนิทรยี ์ต้นละ 2 – 5 กโิลกรมัหรอื
ตามความเหมาะสม  
 (2) ใหน้ ้าและหมัน่ส ารวจแปลง เพื่อเฝ้าระวงัการระบาดของโรคและแมลงเป็นประจ า กรณีพบการ
ระบาดสามารถใชส้ารเคมกี าจดัแมลงไดต้ามความเหมาะสม 
 (3) การตดัแต่งกิง่ ควรท าอยา่งสม ่าเสมอ ในช่วงต้นสม้อาย ุ1 - 4 ปี  จนถงึใหผ้ลผลติ โดยเฉพาะ
กิง่แขนงทีร่กทบึ กิง่ดา้นล่างและกลางล าตน้ กิง่ปลายทีห่อ้ยลงดนิ กิง่คดงอ กิง่กระโดง กิง่ทีเ่ป็นโรคและ
แมลงรบกวน หรอืตดัแต่งตามความเหมาะสม  
 (4) ช่วงทีต่น้สม้เริม่ใหผ้ล ควรตดัแต่งกิง่ ก าจดัวชัพชื ฉีดพ่นฮอรโ์มน ธาตุอาหาร เพื่อใหเ้กดิการ
สรา้งใบและสะสมอาหาร ปรมิาณตามอายขุองตน้หรอืตามความเหมาะสม 
 การเกบ็เก่ียว  
 (1) ส้มแม่สนิให้ผลผลติได้ตลอดทัง้ปี โดยระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 200 – 240 วนั 
นบัจากตดิดอก หรอืใชว้ธิสีงัเกตอื่นๆ เช่น สขีองเปลอืกสม้ เป็นตน้ 
 (2) ก่อนการเกบ็เกี่ยวผลผลติจะต้องงดการใชส้ารเคม ี2 – 3 เดอืนก่อนเกบ็ผลผลติ และงดใหน้ ้า
ประมาณ 3 – 5 วนั 
 (3) วิธีการเก็บ ใช้มือเด็ดทีละผลโดยเด็ดผลชี้ขึ้นหรอืบิดขึ้นจะไม่ท าให้ขัว้ส้มเสียหาย หรือ 
ใชก้รรไกรตดัขัว้สม้  
 การบรรจหีุบห่อ 
 (1) รายละเอยีดบนฉลากหรอืหบีห่อ ใหป้ระกอบดว้ยค าว่า “สม้แม่สนิ” และ/หรอื “Som Mae Sin 
และ/หรอื Mae Sin Tangerine 
 (2) ใหร้ะบุ ชื่อสวน/เกษตรกร ทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อได้  
 

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างสินค้ากบัแหล่งภมิูศาสตร ์
 ลกัษณะภมิูประเทศ 
 ต าบลแม่สนิและต าบลแม่ส า อ าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั ตัง้อยู่ระหว่างเสน้รุง้ที่ 17 องศา 
34 ลปิดา ถงึ 60 ลปิดาเหนือ และเสน้แวงที ่99 องศา 46 ลปิดา ถงึ 30 ลปิดาตะวนัออก มลีกัษณะเป็น 
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พืน้ทีภู่เขาสลบัล าหว้ย ทีล่าดเชงิเขา จากทศิเหนือมาทางใต้เป็นทีร่าบลุ่มและทีด่อนขนาดเลก็สลบักนัไป 
มคีวามชนัปานกลางถงึชนัมาก มคีวามสงู 300 – 700 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง มแีม่น ้ายมไหล
ผ่านกลางต าบล ดินส่วนใหญ่เกิดจากหินตะกอนและหินแปร ชัน้ล่างเป็นหินกรดมนสลบักบัหินปูน 
ชัน้บางและหนิเชริต์ชัน้บาง สลบัชัน้กบัหนิโคลน บรเิวณทีล่าดเชงิเขาและทีล่าดลอนคลื่นอาจพบตะกอน
เศษหนิเชงิเขาและตะกอนผุพงัตามเชงิเขาหรอืขอบแอ่ง และบางแห่งมหีนิอคันีที่เกิดจากหนิภูเขาไฟ
ชนิดหนิบะซอลต์ ดนิที่ผุพงัมาจากหนิภูเขาไฟจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุที่จ าเป็นต่อพชื เมื่อเกิดการ 
ชะล้างลงมายงัเชงิเขา ประกอบกบัมแีหล่งน ้าพุร้อนรมิตลิง่แม่น ้ายมท าให้ดนิมแีร่ก ามะถนั ส่งผลให ้
ส้มแม่สินมรีสชาติเป็นเอกลกัษณ์ รสหวานอมเปรี้ยว เมื่อสุกแล้วมรีสชาติหวานฉ ่ าเข้มข้น เนื้อในมี 
สสีม้อมทอง ประกอบกบั ต าบลแม่สนิและต าบลแมส่ า อยู่ตดิกบัป่าไมท้ีอุ่ดมสมบูรณ์และเป็นพืน้ทีป่่าเพื่อ
การอนุรกัษ์มคีวามหลากหลายของป่า เช่น ป่าเบญจพรรรณ ป่าเตง็รงั และป่าดบิชืน้ จงึท าให้อุณหภูมิ
ต ่ ากว่าพื้นที่โดยรอบ อากาศเย็นและเหมาะส าหรบัการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของส้ม การ
เปลีย่นแปลงของอุณหภูมสิูงสุด ต ่าสุด และปรมิาณน ้าฝน ท าให้สเีปลอืกของสม้แม่สนิในแต่ละฤดูมสีทีี่
แตกต่างกนั  
 ประวติัความเป็นมา 
 ส้มแม่สิน เริม่มีการเพาะปลูกตัง้แต่  ปี พ.ศ. 2495 เริม่จากมีผู้น าพันธุ์ส้มเขียวหวานมาจาก 
เขตบางมด กรุงเทพมหานคร โดยเริม่ปลกูครัง้แรกบรเิวณรมิแม่น ้ายม เนื่องจากเป็นทีร่าบและทีล่าดเชงิ
เขาที่มแีม่น ้ายมและล าห้วยแม่สนิไหลผ่านบนผนืดนิที่อุดมสมบูรณ์ จากนัน้จงึมีการขยายพนัธุ์โดยใช ้
กิ่งตอนจากต้นที่มลีกัษณะด ีให้ผลผลติและรสชาติที่ด ีส้มเขยีวหวานเริม่มกีารปรบัตัวเข้ากับสภาพ
ภูมอิากาศและภูมปิระเทศของพืน้ที่ ท าให้สม้เขยีวหวานมสีเีปลอืกที่แตกต่างกนัในแต่ละฤดูกาล ไดแ้ก่ 
ฤดูหนาวสีทอง ฤดูร้อนสีน ้าตาลมกีระ และฤดูฝนสเีขยีวปนสนี ้ าตาล จากการได้รบัธาตุอาหารจาก     
ดินดานและตะกอนที่ทบัถมกันจากแม่น ้ายม รวมถึงอิทธพิลของน ้ าพุร้อน ท าให้เนื้อมีสีส้มอมทอง 
รสชาตหิวานฉ ่าเขม้ขน้ อย่างไรก็ตามส้มเขยีวหวานอาจมปีระวตัยิาวนานตัง้แต่สมยัอาณาจกัรสุโขทยั
เนื่องจากสมยัสุโขทยัมอีาณาเขตกวา้งขวางและมกีารผลติเครื่องถ้วยชามทีเ่รยีกว่า “สงัคโลก” ส่งไปขาย
ยงัต่างประเทศ ซึ่งเอกสารจนีโบราณสมยัราชวงศ์ซุ่งได้เรยีกเมอืงโบราณแห่งหนึ่งอยู่บรเิวณเมอืง
สุโขทัยว่า “เฉิงเหลียง” สันนิษฐานว่าน่าจะหมายถึงเมืองเชลียงหรอืเมืองศรสีัชนาลัยนัน้เอง และ
เนื่องจากสม้เขยีวหวานมถีิน่ก าเนิดจากประเทศจนีจงึอาจเป็นพชืทีค่นจนีน าเขา้มาระหว่างคา้ขายและมี
การเพาะปลกูกนัมาแลว้ตัง้แต่สมยัสุโขทยัเป็นราชธานีสบืมา 
 ปัจจุบนัพื้นที่ปลูกส้มแม่สนิ มพีื้นที่เพาะปลูกส้มเขยีวหวานมากเป็นอนัดบัหนึ่งของประเทศไทย
และได้ท าการส่งไปขายยงัจงัหวดัอื่นๆรวมถึงในต่างประเทศด้วย ท าให้ส้มแม่สนิเป็นที่รูจ้กักนัทัว่ไป 
นอกจากนี้ยงัมกีารจดังาน “สม้เขยีวหวานและอาหารด ีต าบลแมส่นิ” ซึง่จดัเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธส์นิคา้ทางการเกษตรทีห่ลากหลายและแสดงถงึความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ทีไ่ดเ้ป็นอยา่งด ี
 

4. ขอบเขตท่ีตัง้แหล่งภมิูศาสตร ์
 ขอบเขตพืน้ทีก่ารปลกูสม้แมส่นิ ครอบคลุมพืน้ทีใ่นเขตต าบลแมส่นิ และต าบลแมส่ า ของอ าเภอ
ศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั รายละเอยีดตามแผนที ่
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5. การพิสูจน์แหล่งก าเนิด 
 (1) สม้แมส่นิ จะตอ้งปลกูในเขตพืน้ทีท่ีก่ าหนด และตามกระบวนการผลติขา้งตน้ 
 (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ปลูก 
ผูป้ระกอบการคา้ สม้แมส่นิ รวมทัง้ตอ้งมเีอกสารก ากบัเพื่อสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้
 

6. เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนก าหนดตามมาตรา 15 
 (1) จดัใหม้รีะบบการตรวจสอบและควบคุม ทัง้กระบวนการผลติในระดบัผูผ้ลติและระดบัจงัหวดั 
 (2) จดัให้มกีารขึน้ทะเบยีนสมาชกิผู้ปลูก และผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิง่บ่งชี้ทาง
ภมูศิาสตร ์สม้แมส่นิ 
 (3) ผู้ขอขึ้นทะเบยีนสมาชกิผู้ปลูก และผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏบิตัติามคู่มอืการปฏบิตังิาน
ส าหรบัสมาชกิผู้ขอใช้สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์ส้มแม่สนิ และด าเนินการตามแผนการควบคุมตรวจสอบ 
ทัง้กระบวนการผลติในระดบัผูผ้ลติและระดบัจงัหวดั  
 

-------------------------------------------------------------- 
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แผนท่ีแสดงแหล่งภมิูศาสตร ์
ส้มแม่สิน 

 

 
 

 
 ขอบเขตพืน้ทีก่ารปลกู สม้แมส่นิ ครอบคลุมพืน้ทีใ่นเขตต าบลแมส่นิและต าบลแมส่ า  
ของอ าเภอศรสีชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั 

 
 
 


