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ส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์    หอมแดงศรสีะเกษ (Hom Dang Sisaket และ/หรอื Sisaket Shallot) 
 

รายการสินค้า                 หอมแดง 
 

ผูข้อขึ้นทะเบียน             จงัหวดัศรสีะเกษ 
  
ท่ีอยู่                                ศาลากลางจงัหวดัศรสีะเกษ ถนนเทพา ต าบลเมอืงเหนือ 
                                อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 33000 
 

1. คณุภาพ ช่ือเสียง คณุสมบติัหรือคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้า 
 ค านิยาม   
 หอมแดงศรีสะเกษ (Hom Dang Sisaket และ/หรือ Sisaket Shallot) หมายถึง หอมแดงพนัธุ์   
ศรสีะเกษ มลีกัษณะเปลอืกแหง้มนั สแีดงเขม้ปนม่วง หวัมลีกัษณะกลม มกีลิน่ฉุน ซึ่งปลูกในพื้นที่ อ าเภอเมอืง  
ศรสีะเกษ อ าเภอราษไีศล อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอกนัทรารมย ์อ าเภออุทุมพรพสิยั อ าเภอวงัหนิ และอ าเภอ
พยหุ ์ของจงัหวดัศรสีะเกษ  
 

 ลกัษณะของสินค้า 
(1) พนัธุห์อมแดง 

- พนัธุศ์รสีะเกษ  
 (2) ลกัษณะทางกายภาพ 
   - รปูทรง      เป็นหวัทรงกลม ขนาดหวัใหญ่ เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 1.5-3 เซนตเิมตร 
       - เปลอืก     เปลอืกแหง้มนั เปลอืกนอกสแีดงปนมว่งถงึสแีดงเขม้ เปลอืกหนาและเหนียว 
   - เนื้อ เมือ่ลอกเปลอืกออกจะพบหวัแบ่งออก 2-5 หวั เนื้อสมีว่งอ่อน เมือ่ผ่าออกเนื้อใน
    มสีขีาว 
   - รสชาต ิ     มรีสหวานเลก็น้อย กลิน่ฉุน  
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2. กระบวนการผลิต 
 การปลกู 
 (1) หวัพนัธุห์อมแดง ตอ้งใชห้วัพนัธุส์ะอาด ปลอดโรคและแมลง 
 (2) พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมต่อการปลูกหอมแดง เป็นแหล่งทีไ่ม่มนี ้าขงั สภาพพืน้ทีร่าบเรยีบ ดนิร่วนซุย 
มกีารระบายน ้าด ีอยูใ่กลแ้หล่งน ้า 
          (3) ฤดทูีเ่หมาะสมในการปลกูเพื่อบรโิภค คอื ช่วงเดอืนตุลาคม-มกราคม  
            (4) ระยะปลกูอยู่ระหว่าง 10x10 เซนตเิมตร ถงึ 20x20 เซนตเิมตร หรอืตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ ก่อนปลูกควรรดน ้าแปลงปลูกให้ดินชุ่ม น าหวัพนัธุ์ปลูกลงในแปลง เอาส่วนโคนจิ้มลงไปในดิน
ประมาณครึง่หวั หลงัปลกูใชฟ้างแหง้คลุมแปลง และรดน ้าใหชุ้่ม 
          (5) การใหน้ ้า ควรใหน้ ้าสม ่าเสมอ ระยะปลกูใหมค่วรใหน้ ้าทุกวนั หอมแดงในช่วงการเจรญิเตบิโต 
ใหน้ ้าอย่างเพยีงพอและสม ่าเสมอ ก่อนเกบ็เกี่ยว ควรลดการใหน้ ้าเพื่อใหห้วัหอมแขง็แรง และลดความชืน้
ในหวัหอม ท าใหเ้กบ็หอมแดงไดน้าน 
          (6) การดูแลรกัษา ควรให้ปุ๋ ยแก่หอมแดงในปรมิาณที่เพยีงพอ และเหมาะสมในแต่ละช่วงการ
เจรญิเตบิโต คลุมดนิเพื่อรกัษาความชืน้ และเป็นการควบคุมก าจดัวชัพชื และดูแลป้องกนัก าจดัโรคและ
แมลงอยา่งเหมาะสม 
 การเกบ็เก่ียว 
 (1) ผลผลติหอมแดงทีพ่รอ้มเกบ็เกีย่ว ตอ้งมอีายกุารเกบ็เกีย่วอยูใ่นช่วง 60-80 วนั หลงัปลกู 
 (2) วธิกีารเกบ็เกีย่ว ใชแ้รงงานคนถอนตน้และหวัขึน้มาจากดนิ และมดัเป็นกลุ่มหรอืจกุ 
          (3) หลงัการเก็บเกี่ยวหอมแดงแล้วต้องน ามาผึ่งในที่ร่ม ให้มอีากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อระบาย
ความชืน้จากหวัและใบหอม ป้องกนัไมใ่หถู้กแดด ฝน หรอืน ้าคา้ง   
 การบรรจหีุบห่อ  
 (1) รายละเอยีดบนฉลากหรอืบรรจภุณัฑ ์ใหป้ระกอบดว้ยค าว่า “หอมแดงศรสีะเกษ” และ/หรอื    
“Hom Dang Sisaket” และ/หรอื “Sisaket Shallot” 
 (2) ใหร้ะบุชื่อผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจ าหน่าย ชื่อและทีต่ ัง้ของสถานทีผ่ลติหรอืจดัจ าหน่าย ปรมิาณน ้าหนกั
บรรจเุป็นกรมั หรอืกโิลกรมั 
 

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างสินค้ากบัแหล่งภมิูศาสตร ์
 ลกัษณะภมิูประเทศ 
          ลกัษณะภมูปิระเทศ จงัหวดัศรสีะเกษตัง้อยูร่ะหว่างละตจิดู 14-15 องศาเหนือ และลองจจิดู 104-
105 องศาตะวนัออก อยู่เหนือระดบัน ้าทะเล เฉลี่ย 120 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของจงัหวดัศรสีะเกษเป็น   
ทีร่าบสูงโคราชสลบัทุ่งนามภีูเขาและป่าไมอ้ยู่ทางตอนใต้ตดิแนวเทอืกเขาพนมดงรกัซึง่เป็นเส้นแบ่งเขต
แดนระหว่างประเทศไทยและกมัพูชาเป็นต้นก าเนิดแม่น ้าหลายสาย และพืน้ทีจ่ะค่อยๆ ลาดมาทศิเหนือ
และทศิตะวนัตกเกดิเป็นล าน ้าสาขาขนาดใหญ่และเลก็ หลายสาย เช่น หว้ยทา หว้ยทบัทนั หว้ยส าราญ ล า
น ้ามลูส่วนที ่3 เป็นต้น แลว้จงึไหลไปรวมกนัตลอดระยะทางทีล่ าน ้ามูลและล าน ้าชไีหลผ่าน ส่งผลใหพ้ืน้ที่
ปลกูหอมแดงมแีหล่งน ้าใตด้นิทีอุ่ดมสมบรูณ์ 



       3 
 
 พืน้ทีใ่นเขตลุ่มน ้ามลูของจงัหวดัศรสีะเกษ เป็นดนิตะกอนเชงิซอ้นทีม่กีารระบายน ้าเลว ลกัษณะ
ดนิบรเิวณทีร่าบลุ่ม เกดิจากตะกอนล าน ้าพดัพามาทบัถมกนั ดนิทีพ่บส่วนใหญ่มลีกัษณะการระบายน ้า
ค่อนขา้งเลวถงึเลว ซึง่ตะกอนดนิทีท่บัถมกนัเป็นเวลานานส่งผลใหด้นิมคีวามอุดมสมบรูณ์สงูเหมาะแก่
การปลกูหอมแดงใหไ้ดคุ้ณภาพด ี

ลกัษณะภมิูอากาศ 
  จงัหวดัศรสีะเกษมสีภาพภูมอิากาศโดยทัว่ไปเป็นแบบอากาศรอ้นจดัในฤดูรอ้น และค่อนขา้งหนาว

ในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมฝีนตกมากในเดอืนกนัยายน โดยมกัจะตกหนักในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้
ของจงัหวดั ส่วนพืน้ทีท่างตอนเหนือของจงัหวดัมปีรมิาณฝนตกน้อย และการกระจายตวัของฝนไม่สม ่าเสมอ 
ไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ อุณหภูมติ ่าสุดประมาณ 10 
องศาเซลเซยีส สงูสุดประมาณ 40 องศาเซลเซยีส ความชืน้สมัพทัธเ์ฉลีย่รอ้ยละ 66-73 ดว้ยสภาพภูมอิากาศ
ของจงัหวดัศรสีะเกษทีฤ่ดหูนาวไมห่นาวมากจนเกนิไปและมคีวามชืน้สมัพทัธเ์ฉลีย่ทีเ่หมาะสม ระหว่างรอ้ยละ 
60-70 ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม ท าให้จงัหวดัศรสีะเกษเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโต
ของหอมแดง ซึง่ใหผ้ลผลติทีม่คีุณภาพด ีจากสภาพภูมปิระเทศและภูมอิากาศดงักล่าวจงึส่งผลให้หอมแดง
ทีป่ลกูในจงัหวดัศรสีะเกษ มลีกัษณะสเีปลอืกนอกสแีดงปนมว่ง เปลอืกหนาและเหนียว มกีลิน่ฉุน ซึง่เป็น
เอกลกัษณ์ของหอมแดงศรสีะเกษ  
 ประวติัความเป็นมา 
           หอมแดงเป็นพชืผกัและสมนุไพรทีค่นไทยรูจ้กัและคุน้เคยมานาน มกีารปลกูต่อเนื่องกนัมาอย่าง
ยาวนานทัง้ในแบบเพื่อเป็นรายไดเ้สรมิหลงัฤดูการท านาและเพื่อการเกบ็ไวบ้รโิภคในครวัเรอืน สนันิษฐาน
ว่าหอมแดงมถีิน่ก าเนิดในเอเชยีตะวนัตกเฉียงใต้ แถบประเทศอฟักานิสถานและอหิร่าน โดยการกลาย
พนัธุต์ามธรรมชาตมิาจากหอมใหญ่และมกีารคดัเลอืกพนัธุ ์โดยหอมแดงเป็นพชือาหารตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษ
ที ่12 ในประเทศฝรัง่เศส ในส่วนของจงัหวดัศรสีะเกษ มเีล่าต่อกนัมาว่าหอมแดงศรสีะเกษปลูกจากดนิ
โพนหรอืดนิจอมปลวก ซึง่เป็นภูมปัิญญาของปราชญ์ชาวบา้นทีค่ดิคน้เพื่อแก้ไขปัญหาในการปลูกหอมแดง
ใหไ้ดผ้ลผลติดยีิง่ขึน้ พืน้ทีใ่นการปลูกหอมแดงของจงัหวดัศรสีะเกษเป็นดนิมลูทราย ทีเ่ป็นดนิตะกอนลุ่มน ้า
โบราณล าน ้ามลูและล าน ้าสาขามลูพดัพาตะกอนดนิสะสมทบัถมกนัเป็นระยะเวลานาน ท าใหด้นิมคีวาม
อุดมสมบูรณ์สูง และเมื่อใชผ้สมกบัดนิจอมปลวกทีม่คีุณสมบตัดิเีด่นหลายประการ จงึเป็นทีม่าของความ
หอมและความอร่อยของเนื้อหอมแดงคุณภาพ ลกัษณะเด่นของหอมแดงศรสีะเกษกล่าวสัน้ๆ ได้ว่า  
"ใหญ่ แหง้ แดง มนั คอเลก็" หอมแดงจงึกลายเป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัและมชีื่อเสยีงอกีอย่างหนึ่งของ
จงัหวดัศรสีะเกษมาจนถงึปัจจุบนั ตามค าขวญัของจงัหวดัศรสีะเกษที่ว่า "ศรสีะเกษแดนปราสาทขอม 
หอม กระเทยีมด ีมสีวนสมเดจ็ เขตดงล าดวน หลากลว้นวฒันธรรม เลศิล ้าสามคัค"ี ตลอดจนมกีารจดังาน
เทศกาลหอมแดงในหลายอ าเภอ เช่น งานเทศกาลหอมแดงยางชุมน้อย งานเทศกาลหอมแดงอ าเภอราษี
ไศล และงานเทศกาลหอมแดงอ าเภอวงัหนิ ซึ่งมกีิจกรรมการจดัประกวดหอมแดง ประกวดขบวนแห่
หอมแดงและกจิกรรมต่างๆ ถอืไดว้่าเป็นงานเทศกาลส าคญัอยา่งหนึ่งของจงัหวดัศรสีะเกษ  
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4. ขอบเขตท่ีตัง้แหล่งภมิูศาสตร ์
 ขอบเขตพืน้ทีก่ารปลกูหอมแดงศรสีะเกษ ครอบคลุมเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงศรสีะเกษ อ าเภอราษไีศล 
อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอกนัทรารมย ์อ าเภออุทุมพรพสิยั อ าเภอวงัหนิ และอ าเภอพยุห์ ของจงัหวดั   
ศรสีะเกษ รายละเอยีดตามแผนที ่
 

5. การพิสูจน์แหล่งก าเนิด 
 (1) หอมแดงศรสีะเกษตอ้งปลกูในเขตพืน้ทีท่ีก่ าหนด และตามกระบวนการผลติขา้งต้น 
 (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มกีารขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต
หอมแดงศรสีะเกษ รวมทัง้ตอ้งมเีอกสารก ากบัเพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบัได้ 
 

6. เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนก าหนดตามมาตร 15 
 (1) จดัให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้       
ทางภมูศิาสตร ์หอมแดงศรสีะเกษ 
 (2) ผู้ขอขึน้ทะเบยีนสมาชกิผู้ผลติและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏบิตัติามคู่มอืการปฏบิตังิาน
ส าหรบัสมาชกิผูข้อใชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์หอมแดงศรสีะเกษ 

 
---------------------------------------- 
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แผนท่ีแสดงแหล่งภมิูศาสตร ์
หอมแดงศรีสะเกษ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  ขอบเขตพืน้ทีก่ารปลกูหอมแดงศรสีะเกษ ครอบคลุมเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงศรสีะเกษ อ าเภอราษไีศล 
อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอกนัทรารมย ์อ าเภออุทุมพรพสิยั อ าเภอวงัหนิ และอ าเภอพยุห์ ของจงัหวดั   
ศรสีะเกษ  
 



 กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา  เล่มท่ี 45   เลขท่ีประกาศ 149 
 กระทรวงพาณิชย ์   วนัท่ีประกาศโฆษณา  18 มีนาคม 2563 
  

  ประกาศโฆษณาการรบัขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์
 

เลขท่ีค าขอ     62100211    วนัท่ีย่ืนค าขอ  3 กรกฎาคม 2562 
 

ส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์     กระเทยีมศรสีะเกษ (Gra Teim Sisaket และ/หรอื Sisaket Garlic) 
 

รายการสินค้า                  กระเทยีม 
 

ผูข้อขึ้นทะเบียน              จงัหวดัศรสีะเกษ 
  

ท่ีอยู่                                ศาลากลางจงัหวดัศรสีะเกษ ถนนเทพา ต าบลเมอืงเหนือ 
                                อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ จงัหวดัศรสีะเกษ 33000 
 

1. คณุภาพ ช่ือเสียง คณุสมบติัหรือคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้า 
 ค านิยาม   
 กระเทียมศรีสะเกษ (Gra Tiam Sisaket และ/หรือ Sisaket Garlic) หมายถึง กระเทยีมพนัธุ์
เบาหรอืพนัธุพ์ืน้เมอืงศรสีะเกษ มลีกัษณะเด่นทีส่ าคญั คอื เปลอืกนอกสขีาวแกมมว่ง เปลอืกบาง หวัแน่น 
กลิน่ฉุน รสเผ็ดร้อน ซึ่งปลูกในพื้นที่อ าเภอเมอืงศรสีะเกษ อ าเภอราษีไศล อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอ
กนัทรารมย ์อ าเภออุทุมพรพสิยั อ าเภอวงัหนิ และอ าเภอพยหุ ์ของจงัหวดัศรสีะเกษ 
 

 ลกัษณะของสินค้า 
(1) พนัธุก์ระเทยีม 

- พนัธุเ์บาหรอืพนัธุพ์ืน้เมอืงศรสีะเกษ 
 (2) ลกัษณะทางกายภาพ  
   - รปูทรง      เป็นหวัทรงกลมขนาดเลก็ หวัแน่น กลบีเท่าหวัแมม่อื กลบีและหวัสขีาว 
       - เปลอืก     เปลอืกนอกสขีาวแกมมว่ง เปลอืกบาง  
   - เนื้อ เมือ่ลอกเปลอืกนอกออกจะพบกลบีเรยีงซอ้นกนั 4-15 กลบี เมือ่แกะเปลอืก
    กลบีออกจะพบเยือ้บางๆ สชีมพอู่อนหรอืสขีาวหุม้กลบีอยูเ่ป็นชัน้สุดทา้ย  
   - รสชาต ิ     รสเผด็รอ้น มกีลิน่ฉุน 
 

2. กระบวนการผลิต 
 การปลูก 
 (1) การปลูกกระเทยีมศรสีะเกษ น าหวัพนัธุ์กระเทยีมแห้งมาแกะออกเป็นกลบี เตรยีมพร้อม
ส าหรบัปลกู  

(2)  ฤดทูีเ่หมาะสมในการปลกูเพื่อบรโิภคและท าพนัธุ ์คอื ช่วงเดอืนพฤศจกิายน-กุมภาพนัธ ์
 

6 
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(3)  ระยะปลกูอยูร่ะหว่าง 10x10 เซนตเิมตร ถงึ 15x15 เซนตเิมตร หรอืตามความเหมาะสมของ 
พืน้ที ่
            (4) ก่อนปลกูควรรดน ้าแปลงปลกูใหด้นิชุ่ม น ากลบีกระเทยีมปลกูลงในแปลง เอาส่วนรากลงลกึ
ประมาณ 2 ใน 3 ส่วนของกลบี หลงัปลกูใชฟ้างแหง้คลุมแปลง และรดน ้าใหชุ้่ม 
          (5) การใหน้ ้า ควรใหน้ ้าสม ่าเสมอ ระยะปลกูใหมค่วรใหน้ ้าทุกวนั ในช่วงการเจรญิเตบิโต ใหน้ ้า
อยา่งเพยีงพอและสม ่าเสมอ 1-2 ครัง้ต่อวนั  
          (6) การดแูลรกัษา ควรใหปุ้๋ ยแก่กระเทยีมในปรมิาณทีเ่พยีงพอ และเหมาะสมในแต่ละช่วงการ
เจรญิเตบิโต คลุมดนิเพื่อรกัษาความชืน้ และเป็นการควบคุมก าจดัวชัพชื และดแูลป้องกนัก าจดัโรคและ
แมลงอยา่งเหมาะสม 
 การเกบ็เก่ียว 
 (1) ผลผลติกระเทยีมทีพ่รอ้มเกบ็เกีย่ว ตอ้งมอีายกุารเกบ็เกีย่วอยูใ่นช่วง 80-100 วนั หลงัปลกู 
 (2) วธิกีารเกบ็เกีย่ว ใชแ้รงงานคนถอนต้นและหวัขึน้มาจากดนิ และมดัเป็นกลุ่มหรือจุก                       
          (3) หลงัการเกบ็เกีย่วกระเทยีมแลว้ตอ้งน ามาขึน้ราวแขวน ในโรงเรอืนเปิด มอีากาศถ่ายเทไดด้ ี
อยา่งน้อย 1-2 สปัดาห ์เพื่อรอจ าหน่าย  
 การบรรจหีุบห่อ  
 (1) รายละเอยีดบนฉลากหรอืบรรจภุณัฑ ์ใหป้ระกอบดว้ยค าว่า “กระเทยีมศรสีะเกษ” และ/หรอื     
“Gra Tiam Sisaket” และ/หรอื “Sisaket Garlic” 
 (2) ใหร้ะบุชื่อผูผ้ลติ/ผูจ้ดัจ าหน่าย ชื่อและทีต่ ัง้ของสถานทีผ่ลติหรอืจดัจ าหน่าย ปรมิาณน ้าหนกั
บรรจเุป็นกรมั หรอืกโิลกรมั 
 

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างสินค้ากบัแหล่งภมิูศาสตร ์
 ลกัษณะภมิูประเทศ 
          จงัหวดัศรสีะเกษตัง้อยูร่ะหว่างละตจิดู 14-15 องศาเหนือ และลองจจิดู 104-105 องศาตะวนัออก 
อยูเ่หนือระดบัน ้าทะเลเฉลีย่ 120 เมตร พืน้ทีส่่วนใหญ่ของจงัหวดัศรสีะเกษเป็นทีร่าบสงูโคราชสลบัทุ่งนา
มภีเูขาและป่าไมอ้ยู่ทางตอนใตต้ดิแนวเทอืกเขาพนมดงรกัซึง่เป็นเสน้แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทย
และกมัพชูาเป็นต้นก าเนิดแมน่ ้าหลายสาย และพืน้ทีจ่ะค่อยๆ ลาดมาทศิเหนือและทศิตะวนัตกเกดิเป็น
ล าน ้าสาขาขนาดใหญ่และเลก็ หลายสาย เช่น หว้ยทา หว้ยทบัทนั หว้ยส าราญ ล าน ้ามลูส่วนที ่3 เป็นตน้ 
แลว้จงึไหลไปรวมกนัตลอดระยะทางทีล่ าน ้ามลูและล าน ้าชไีหลผ่าน ส่งผลใหพ้ืน้ทีป่ลกูกระเทยีมมแีหล่ง
น ้าใตด้นิทีอุ่ดมสมบรูณ์ พืน้ทีใ่นเขตลุ่มน ้ามลูของจงัหวดัศรสีะเกษ เป็นดนิตะกอนเชงิซอ้นทีม่กีารระบาย
น ้าเลว ลกัษณะดนิบรเิวณทีร่าบลุ่ม เกดิจากตะกอนล าน ้าพดัพามาทบัถมกนั ดนิทีพ่บส่วนใหญ่มลีกัษณะ
การระบายน ้าค่อนขา้งเลวถงึเลว ซึง่ตะกอนดนิทีท่บัถมกนัเป็นเวลานานส่งผลใหด้นิมคีวามอุดมสมบรูณ์สูง
เหมาะแก่การปลกูกระเทยีมใหไ้ดคุ้ณภาพด ี                                                                       . 
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ลกัษณะภมิูอากาศ 
  จงัหวดัศรสีะเกษมสีภาพภูมอิากาศโดยทัว่ไปเป็นแบบอากาศรอ้นจดัในฤดูรอ้น และค่อนขา้งหนาว

ในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมฝีนตกมากในเดอืนกนัยายน โดยมกัจะตกหนักในพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้
ของจงัหวดั ส่วนพืน้ทีท่างตอนเหนือของจงัหวดัมปีรมิาณฝนตกน้อย และการกระจายตวัของฝนไม่สม ่าเสมอ  
ได้รบัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ อุณหภูมติ ่าสุดประมาณ   
10 องศาเซลเซยีส สูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซยีส ความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ยรอ้ยละ 66-73 ด้วยสภาพ
ภูมอิากาศของจงัหวดัศรสีะเกษทีฤ่ดูหนาวไม่หนาวมากจนเกนิไปและมคีวามชื้นสมัพทัธเ์ฉลี่ยที่เหมาะสม 
ระหว่างร้อยละ 60-70 ในช่วงเดือนพฤศจกิายน-ธนัวาคม ท าให้จงัหวดัศรสีะเกษเป็นพื้นที่ที่เหมาะสม      
ต่อการเจรญิเตบิโตของกระเทยีมซึง่ใหผ้ลผลติทีม่คีุณภาพดจีากสภาพภูมปิระเทศและภูมอิากาศดงักล่าว
จงึเหมาะแก่การปลูกกระเทยีม ส่งผลใหก้ระเทยีม ทีป่ลูกในจงัหวดัศรสีะเกษ มลีกัษณะหวัแน่น กลิน่ฉุน  
รสเผด็รอ้น เปลอืกนอกสขีาวแกมม่วง เปลอืกบางและเหนียว มคีุณภาพในการเก็บรกัษา สามารถเกบ็
รกัษาไดน้านโดยหวัไมฝ่่อ ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของกระเทยีมศรสีะเกษ  

 ประวติัความเป็นมา 
          กระเทยีม เป็นพชืผกัที่มกีารปลูกกนัมานานในประเทศไทยและเป็นพชืสมุนไพรที่มสีรรพคุณ  
ในการรกัษาโรค มแีหล่งปลกูทีส่ าคญัในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยกระเทยีมศรสีะเกษ
เป็นพชืเศรษฐกจิหลกัทีส่ าคญัของจงัหวดัศรสีะเกษมาเป็นเวลานาน เพราะกระเทยีมศรสีะเกษสามารถ
จ าหน่ายไดร้าคาสูงกว่ากระเทยีมจากแหล่งอื่น เนื่องจากกระเทยีมศรสีะเกษมคีุณภาพด ีมกีลิน่ฉุน รสจดั 
มลีกัษณะเด่นเฉพาะอนัเนื่องมาจากพื้นที่ในการปลูก เป็นดนิมูลทราย ซึ่งเป็นดนิตะกอนลุ่มน ้าโบราณ  
ล าน ้ามูลและล าน ้าสาขามูลพดัพาตะกอนดนิสะสมทบัถมกนัเป็นระยะเวลานาน ท าให้ดนิมคีวามอุดม
สมบูรณ์สูง กระเทยีมจงึมคีุณภาพด ีโดยคุณสมบตัพิเิศษของกระเทยีมศรสีะเกษ คอื มลีกัษณะเปลอืก
นอกสขีาวแกมม่วง เปลอืกบาง หวัแน่น กลิน่ฉุน รสเผด็รอ้น สามารถเกบ็ไวไ้ดน้านโดยไม่ฝ่อ จงึเป็นที่
ต้องการของผูบ้รโิภคและนิยมใชเ้ป็นของฝากเมื่อมาเยีย่มเยอืนจงัหวดัศรสีะเกษ นับไดว้่าสนิคา้กระเทยีม
เป็นสนิคา้ชัน้เลศิอกีหนึ่งอย่างของจงัหวดัศรสีะเกษทีใ่ครมาถงึถิน่ตอ้งหาเป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบัไป 
ตามค าขวญัของจงัหวดัศรสีะเกษที่ว่า "ศรสีะเกษแดนปราสาทขอม หอม กระเทียมดี มสีวนสมเด็จ    
เขตดงล าดวน หลากล้วนวฒันธรรม เลศิล ้าสามคัค"ี จงึอาจกล่าวได้ว่าจงัหวดัศรสีะเกษเป็นแหล่งผลติ
กระเทยีมคุณภาพดแีหล่งหนึ่งของประเทศไทย ตามพระราชด ารสัของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัที ่29 ตุลาคม 2558 ณ แปลงนาในหมู่บา้นสม้ป่อย ต าบลสม้ป่อย อ าเภอราษีไศล 
จงัหวดัศรสีะเกษ "หอมกระเทยีมศรสีะเกษ มชีื่อเสยีง ทุกครวัเรอืนในพื้นที่ควรได้บรโิภคหอมแดงและ
กระเทยีมศรสีะเกษเองไมใ่ช่ทานหอมกระเทยีมแพนดา้" และทรงรบัสัง่กบัผูว้่าราชการจงัหวดัว่าห่วงเรื่อง
กระเทยีมและหอมแดงศรสีะเกษ ท าอย่างไรจะรกัษาคุณภาพและพฒันาคุณภาพเป็น GI จากพระราชด ารสั
ดงักล่าวน ามาสู่ความร่วมมอืของทุกภาคส่วนที่จะผลกัดนัใหห้อมแดงและกระเทยีมศรสีะเกษมคีุณภาพ
เป็นทีต่อ้งการของตลาดทัง้ในและต่างประเทศตลอดจนเกดิความยัง่ยนืมากยิง่ขึน้ 
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4. ขอบเขตท่ีตัง้แหล่งภมิูศาสตร ์
          ขอบเขตพืน้ทีก่ารปลูกกระเทยีมศรสีะเกษ ครอบคลุมเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงศรสีะเกษ อ าเภอราษีไศล 
อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอกนัทรารมย์ อ าเภออุทุมพรพสิยั อ าเภอวงัหนิ และอ าเภอพยุห์ ของจงัหวดั    
ศรสีะเกษ รายละเอยีดตามแผนที ่
 

5. การพิสูจน์แหล่งก าเนิด 
 (1) กระเทยีมศรสีะเกษตอ้งปลกูในเขตพืน้ทีท่ีก่ าหนด และตามกระบวนการผลติขา้งตน้ 
 (2) กระบวนการผลติจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คอื มกีารขึน้ทะเบยีนสมาชกิผูผ้ลติกระเทยีม
ศรสีะเกษ รวมทัง้ตอ้งมเีอกสารก ากบัเพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบัได้ 
 

 
6. เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนก าหนดตามมาตร 15 
 (1) จดัให้มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้       
ทางภมูศิาสตร ์กระเทยีมศรสีะเกษ 
 (2) ผู้ขอขึน้ทะเบยีนสมาชกิผู้ผลติและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฏบิตัติามคู่มอืการปฏบิตังิาน
ส าหรบัสมาชกิผูข้อใชส้ิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร ์กระเทยีมศรสีะเกษ 

 
---------------------------------------- 
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แผนท่ีแสดงแหล่งภมิูศาสตร ์
กระเทียมศรีสะเกษ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  ขอบเขตพืน้ทีก่ารปลูกกระเทยีมศรสีะเกษ ครอบคลุมเขตพืน้ทีอ่ าเภอเมอืงศรสีะเกษ อ าเภอราษีไศล 
อ าเภอยางชุมน้อย อ าเภอกนัทรารมย์ อ าเภออุทุมพรพสิยั อ าเภอวงัหนิ และอ าเภอพยุห์ ของจงัหวดั    
ศรสีะเกษ 

 
 

 

 


