
 

 

 

 กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา   
  กระทรวงพาณิชย ์              วนัท่ีประกาศโฆษณา  20 กรกฎาคม  2555 

 

ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์
 

ข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 
 

(1)  เลขท่ีค าขอ  49100020    วนัท่ีย่ืนค าขอแก้ไขทะเบียน 11 กุมภาพนัธ ์2553 และ 
          30 เมษายน 2555  
 

(2) ทะเบียนเลขท่ี  สช 50100022  วนัท่ีขึ้นทะเบียน   28 เมษายน 2549 
 

(3) วนัท่ีประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียน   20 กรกฎาคม 2555 
 

(4) รายการท่ีคณะกรรมการมีค าสัง่ให้แก้ไข   
1.  ช่ือผูข้อขึ้นทะเบียน   

 แกไ้ขเป็น   สมาคมการคา้ขา้วหอมมะลไิทย (สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรท์ุ่งกุลารอ้งไห)้  
2. การแปรรปู    

ขอ้ 1.2  จงัหวดันอกเหนือจากขอ้ 1.1 ทีต่ ัง้อยูใ่นภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ยกเลกิ) 
3. การแปรรปู    

ขอ้ 2.2 กรณโีรงสจีงัหวดัในภาคอสีานและภาคกลาง จะตอ้งผ่านการตรวจ รบัรองจาก
คณะกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก 5 จงัหวดั (ยกเลกิ) 

4. การพิสจูน์แหล่งก าเนิด  
(2) ยกเลกิขอ้ความตัง้แต่ค าว่า  “รวมทัง้ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัอื่นทีต่ ัง้อยูใ่นภาคกลางและอสีาน  
ภายใตเ้งือ่นไขทีจ่งัหวดัรอ้ยเอด็ มหาสารคาม สุรนิทร ์ยโสธร และศรสีะเกษ สามารถควบคุม
ปรมิาณและคุณภาพสนิคา้ได”้ 

 

(5) รายการอ่ืนท่ีนายทะเบียนเหน็สมควร   
 ไมม่ ี
 

หมายเหตุ ทะเบยีนสิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ฉบบัแกไ้ขปรากฏตามเอกสารแนบ 
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ทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภมิูศาสตร ์
....................................................................................................................................................................... 
 

ข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ 
 

(1)  เลขท่ีค าขอ 49100020   ทะเบียนเลขท่ี  สช 50100022 
   

(2)  วนัท่ีย่ืนค าขอ 28  เมษายน  2549  วนัท่ีขึ้นทะเบียน   28 เมษายน 2549 
 

(3)  ผูข้อขึ้นทะเบียน สมาคมการคา้ขา้วหอมมะลไิทย (สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตรท์ุ่งกุลารอ้งไห)้ 
 

   ทีอ่ยู ่ 69 หมู ่17 ถนนปัทมานนท ์ ต าบลเกษตรวสิยั  อ าเภอเกษตรวสิยั   
   จงัหวดัรอ้ยเอด็ 
 

(4) รายการสินค้า ขา้วหอมมะล ิ
 

(5)  คณุภาพ  ช่ือเสียง คณุสมบติัหรือคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้า 
ค านิยาม   

 ข้ าวห อมม ะลิทุ่ ง กุ ล าร้อ งไห้  (Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice : TKR) หมายถึ ง 
ขา้วเปลอืก ขา้วกลอ้ง และขา้วขาว ทีแ่ปรรปูมาจากขา้วเปลอืกพนัธุข์า้วหอมทีไ่วต่อช่วงแสง คอื พนัธุข์าวดอก
มะล ิ105 และพนัธุ ์กข 15 ซึง่ปลกูในพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้ ในฤดนูาปี และมกีลิน่หอมตามธรรมชาต ิ 
 

ลกัษณะของสินค้า  
(1) พนัธุข์า้ว :  ขา้วเปลอืกหอมมะลทิีไ่วต่อช่วงแสง พนัธุข์าวดอกมะล ิ105 และพนัธุ ์กข 15  
(2) ประเภทขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้

- ขา้วเปลอืก 
- ขา้วกลอ้ง 
- ขา้วขาวทีแ่ปรรปูมาจากขา้วเปลอืก 

(3) ลกัษณะทางกายภาพ  
- ขา้วเปลอืกมสีฟีาง 
- เมลด็ขา้ว   ยาว  เรยีว  และเมลด็ไมม่หีางขา้ว  เมลด็ขา้วทีผ่่านการสแีลว้ จะมคีวามเลื่อมมนั  

จมกูขา้วเลก็ เมือ่หุงแลว้จะมกีลิน่หอมและนุ่ม มคีวามยาวมากกว่า 7.0 มลิลเิมตร สดัส่วนความยาวต่อความ
กวา้ง มากกว่า 3.2 มทีอ้งไข ่น้อยกว่ารอ้ยละ 6   
 (4) ลกัษณะทางเคม ี 

- มปีรมิาณอมโิลส รอ้ยละ 14 – 16   
- มกีารสลายตวัในด่าง ระดบั 6 - 7 
- มปีรมิาณสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline ( 2 AP) ในปรมิาณ 0.1 - 0.2 ไมโครกรมั (ณ แปลงปลกู) 

 (5) ลกัษณะอื่น  
- ความชืน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 14  สิง่เจอืปนไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2 เมลด็เหลอืงไมเ่กนิรอ้ยละ 0.2 และขา้ว 

พนัธุอ์ื่นปนไมเ่กนิรอ้ยละ 8 
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 กระบวนการผลิต  
การปลกู 

  (1)  พืน้ทีเ่พาะปลกูตอ้งอยูใ่นเขตพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไห้ 
(2) เมลด็พนัธุข์า้วตอ้งเป็นพนัธุข์าวดอกมะล ิ105  และพนัธุ ์กข 15  ทีม่าจากแหล่งผลติเมลด็พนัธุข์า้ว 

ทีเ่ชื่อถอืไดแ้ละเป็นไปตามมาตรฐานในการผลติเมลด็พนัธุข์า้ว  
 (3)  ปลกูระหว่างเดอืน เมษายน - สงิหาคม    
 (4)  เกบ็เกีย่วท าในระหว่างเดอืน ตุลาคม – ธนัวาคม    
          (5)  มกีารตากขา้ว 2-3 วนั เพื่อลดความชืน้ 

(6) เกษตรกรทีผ่ลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ ตอ้งมกีารขึน้ทะเบยีนสมาชกิก่อนเริม่ท าการเพาะปลกู 
ทุกปี และตอ้งมกีารจดบนัทกึขอ้มลูการใชปั้จจยัการผลติ  มรีะบบการตรวจสอบยอ้นกลบัไดต้ัง้แต่การปลกูไป
จนถงึการขนยา้ยเขา้โรงส ี

การแปรรปู 
(1) ท าการแปรรปูในเขตพืน้ที ่

1.1 จงัหวดัรอ้ยเอด็ มหาสารคาม สุรนิทร ์ยโสธร และศรสีะเกษ 
1.2 (ยกเลกิ) 

 (2) ผูแ้ปรรปูหรอืโรงส ี
      2.1 จะตอ้งขึน้ทะเบยีนเป็นผูแ้ปรรปูขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ 
      2.2 (ยกเลกิ) 
      2.3 โรงสตีอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ สิง่แวดลอ้ม และสุขอนามยัอาหาร 
      2.3 กรณโีรงสยีงัไมไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานตามขอ้ 2.3 ตอ้งมกีารบรหิารจดัการตามขอ้ (3) 
 (3) การแปรรปูตอ้งมกีารบรหิารจดัการในเรือ่งต่อไปนี้ 
      3.1 การรบัซือ้ขา้วเปลอืก (ยกเวน้กรณแีปรรปูขา้วทีป่ลกูเอง) 

1) ตอ้งมาจากเกษตรกร/สถาบนัเกษตรกรทีข่ ึน้ทะเบยีนสมาชกิไวต้ัง้แต่ก่อนเริม่เพาะปลกู และ 
ปฏบิตัติามกระบวนการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้   

2) ตอ้งระบุชื่อเกษตรกร  สถานทีผ่ลติขา้ว ชื่อพนัธุข์า้ว วนัที ่ ปรมิาณ   สรปุการรบัซือ้ 
ขา้วเปลอืกประจ าวนัและประจ าเดอืน 

3) มกีารแยกจดัเกบ็ขา้วเปลอืกหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้และขา้วเปลอืกทัว่ไปอยา่งชดัเจน 
  4) มกีารตรวจสอบคุณภาพของขา้วเปลอืก ไดแ้ก่ ความชืน้ เปอรเ์ซน็ตต์น้ขา้ว สิง่เจอืปน เมลด็
เหลอืง พนัธุป์น   

3.2 การสขีา้ว 
1) มกีารบนัทกึขอ้มลูทีม่า ปรมิาณขา้วเปลอืก ปรมิาณขา้วสาร ในการแปรรปูขา้วหอมมะล ิ

ทุ่งกุลารอ้งไห ้
2) ตอ้งมกีารสลีา้งเครือ่ง (Line) ตามกรรมวธิทีีถู่กตอ้ง เพื่อเตรยีมการสขีา้วหอมมะลทิุ่งกุลา 

รอ้งไห ้ 
3) ตอ้งมบีรรจภุณัฑเ์ฉพาะส าหรบัขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้พรอ้มกบัระบุ ชื่อผูผ้ลติ วนัที่ 

ผลติ และปรมิาณ    
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 การเคล่ือนย้าย กองเกบ็  การรกัษาสภาพ และการส่งมอบ 
 (1) มรีะบบควบคุม  การเคลื่อนยา้ย กองเกบ็  บรรจหุบีห่อ การเบกิจา่ย  และดแูลรกัษาผลติภณัฑ์ 
ตัง้แต่ขัน้ตอนของการรบัเขา้  การแปรรปู  จนถงึส่งมอบ 
 (2) มกีารจดัเกบ็สนิคา้ทีเ่หมาะสม เพื่อรกัษาคุณภาพ พรอ้มทัง้มป้ีายระบุวนัทีผ่ลติ Bill Card  และ 
Lot.No.  ตดิไว ้ และแยกจดัเกบ็จากขา้วทัว่ไป 

 

  การบรรจหีุบห่อ 
  (1)  การบรรจหุบีห่อกระท าในพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัการแปรรปู     
  (2)  รายละเอยีดบนบรรจหุบีห่อ ประกอบดว้ยค าว่า  

        “ข้าวหอมมะลิทุ่งกลุาร้องไห้ และ/หรอื Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice : TKR ”   
 (3)    ใหร้ะบุ  น ้าหนกั  จ านวนถุง และวนัทีบ่รรจุ 

 

(6) ความสมัพนัธร์ะหว่างสินค้ากบัแหล่งภมิูศาสตร ์
ลกัษณะภมิูประเทศ   
ปัจจยัทางธรรมชาตแิละปัจจยัจากมนุษยม์สี่วนส าคญัต่อการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้คอื  

พืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไหเ้ป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ มพีืน้ทีป่ลกูขา้วเป็นลกูคลื่น สงู ต ่า สลบักนัจากระดบัน ้าทะเล  
200 เมตร  เป็นดนิรว่นปนทราย ในดนิมธีาตุโซเดยีมและซลิกิา้ มคีวามอุดมสมบรูณ์ต ่า การเพาะปลกูขา้วขึน้อยู่
กบัสภาพดนิฟ้าอากาศ อาศยัน ้าฝนเป็นหลกั ลกัษณะสภาพภมูปิระเทศทีม่คีวามเคม็ในดนิ ความแหง้แลง้ของ
พีน้ที ่พนัธุข์า้ว สภาพอากาศ  ธาตุอาหารในดนิ ส่งผลใหข้า้วเกดิความเครยีดและหลัง่สารหอม  2-acetyl-1-
pyrroline ( 2AP) ในปรมิาณ 0.1-0.2 ไมโครกรมั (ณ แปลงปลกู) ซึง่ท าใหม้คีวามหอมมากกว่าขา้วหอมมะลทิี่
ปลกูในพืน้ทีอ่ื่นของประเทศ อนัเป็นธรรมชาตทิีส่่งผลต่อขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้รวมทัง้การใชภ้มูปัิญญา
ของมนุษยอ์นัมสี่วนส าคญัต่อการผลติขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไหเ้ริม่ตัง้แต่การคดัเลอืกพนัธุท์ีด่ ีใชว้ธิกีาร
เพาะปลกูทีเ่หมาะสม ท าคนันาและแบ่งพืน้นาออกเป็นแปลงๆ เพื่อเกบ็กกัน ้าใหพ้อเพยีงต่อการเจรญิเตบิโตของ
ขา้ว  มกีารระบายน ้าออกในช่วงก่อนเกบ็เกีย่วขา้วประมาณ 10 วนั และเกบ็เกีย่วในระยะพลบัพลงึตลอดจนมี
การตากขา้ว 2-3 วนั เพื่อลดความชืน้ อนัเป็นปัจจยัธรรมชาตแิละภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีส่่งผลต่อขา้วหอมมะล ิ
ทุ่งกุลารอ้งไห ้ และมรีะบบการตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ 

 

ประวติัความเป็นมา       
 ทุ่งกุลารอ้งไห ้เป็นทุ่งใหญ่ของภาคอสีาน มพีืน้ทีอ่ยูใ่นเขต 5 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัมหาสารคาม 
จงัหวดัรอ้ยเอด็ จงัหวดัยโสธร จงัหวดัศรสีะเกษ และจงัหวดัสุรนิทร ์จ านวนพืน้ทีท่ ัง้สิน้ 2,107,690 ไร ่เดมิมชีื่อ
ว่า ทุ่งหมาหลง หรอื ทุ่งปู่ ป๋าหลาน ทีไ่ดช้ื่อว่า “ทุ่งกุลารอ้งไห”้ นัน้ มตี านานกล่าวว่า มพี่อคา้ชาวกุลาเดนิเรข่าย
สนิคา้ผ่านเขา้มาในทุ่งกวา้งแห่งนี้จนเมือ่ยลา้ยงัไม่พน้ทุ่งกวา้งแห่งนี้สกัท ีทุ่งน้ีจงึมชีื่อว่า“ ทุ่งกุลารอ้งไห ้” 

การเพาะปลูกขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ คาดว่าเริม่มกีารน าเขา้มาปลูก หลงัจากทางราชการมกีาร
ปรบัปรุงพนัธุ์ขา้วหอมมะลแิละรบัรองพนัธุ์ในปี 2502 ในชื่อพนัธุ์ “ขาวดอกมะล ิ105” ได้เริม่ด าเนินการอย่าง
กวา้งขวางในปี 2524 โดยโครงการแลกเปลีย่นพนัธุข์า้ว เน้นการเปลีย่นพนัธุป์ลูกจากขา้วเหนียวเป็นพนัธุข์า้ว
เจา้ จงึท าให้ขา้วหอมมะลมิกีารปลูกอยา่งแพร่หลาย มกีารพฒันาพนัธุข์า้วโดยส่งเสรมิใหเ้กษตรกรเปลีย่นพนัธุ์
ปลกูทุก 3 ปี เพื่อใหพ้นัธุข์า้วมคีวามบรสิุทธิ ์ 

 



 

 

 

- 5 - 
   
 สภาพการปลกูขา้วหอมมะลทิีอ่าศยัน ้าฝนเป็นหลกั ท าใหป้ลกูไดเ้พยีงปีละ 1 ครัง้ เกบ็เกีย่วในช่วงฤดู
หนาวทีม่อีากาศหนาวเยน็และปราศจากฝน ประกอบกบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่ชื่อว่าพืน้ทีท่ีม่นี ้า จะตอ้งระบายน ้า
ออกก่อนเกบ็เกีย่วขา้วประมาณ 10 วนั จะท าใหผ้ลผลติขา้วทีเ่ก็บเกีย่วได ้มคีุณภาพด ีขา้วสารมเีมลด็ใส และ
แกรง่ ขา้วสุกมคีวามหอมและนุ่ม  รวมทัง้ขบวนการแปรรปูทีไ่ดม้าตรฐาน  จงึท าใหข้า้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้
มคีุณภาพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์แตกต่างจากขา้วหอมมะลทิีผ่ลติจากแหล่งอื่นๆ  จนเป็นทีย่อมรบัของผูค้า้และ
ผูบ้รโิภคทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ    
 

(7)  ขอบเขตท่ีตัง้แหล่งภมิูศาสตร ์  
พืน้ทีเ่พาะปลกูอยูใ่นเขตทุ่งกุลารอ้งไห ้รายละเอยีดตามแผนที ่ ประกอบดว้ย 

 1.จงัหวดัรอ้ยเอด็ประกอบดว้ย ต าบลทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไหใ้นอ าเภอเกษตรวสิยั อ าเภอสุวรรณ
ภมู ิอ าเภอประทุมรตัต ์อ าเภอโพนทราย และกิง่อ าเภอหนองฮ ีจ านวน 986,807  ไร ่
 2.จงัหวดัสุรนิทรป์ระกอบดว้ย ต าบลทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไหใ้นอ าเภอท่าตูม และอ าเภอชุมพลบุร ี
จ านวน 575,993 ไร ่
 3.จงัหวดัศรสีะเกษประกอบดว้ย ต าบลทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้ในอ าเภอราษไีศล และกิง่อ าเภอ
ศลิาลาด จ านวน 287,000 ไร ่
 4.จงัหวดัมหาสารคามประกอบดว้ย ต าบลทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไหใ้นอ าเภอพยคัฆภมูพิสิยั  
จ านวน 193,890 ไร ่
          5.จงัหวดัยโสธรประกอบดว้ย ต าบลทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไหใ้นอ าเภอมหาชนะชยั และอ าเภอคอ้
วงั จ านวน 64,000 ไร ่
   

(8) การพิสจูน์แหล่งก าเนิด 
 (1)  ขา้วจะตอ้งมกีารปลกูในเขตพืน้ทีทุ่่งกุลารอ้งไห ้ 
 (2)  การแปรรปูและบรรจหุบีห่อ ตอ้งท าการในเขตพืน้ทีเ่ดยีวกนั ทีจ่งัหวดัรอ้ยเอด็ มหาสารคาม สุรนิทร ์
ยโสธร และศรสีะเกษ   

(3)  กระบวนการผลติจะตอ้งผ่านการควบคุมตรวจสอบ คอื มกีารขึน้ทะเบยีนสมาชกิเกษตรกรผูป้ลกู 
ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้สมาชกิผูแ้ปรรปูขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้รวมทัง้ตอ้งมรีะบบการบนัทกึขอ้มลู    
มเีอกสารก ากบัเพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบัได ้
 

(9) เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนก าหนดตามมาตรา 15 
(1) จดัใหม้รีะบบการตรวจสอบและควบคุม ทัง้กระบวนการผลติ ในระดบัผูผ้ลติและระดบัจงัหวดั  
(2) จดัใหม้กีารขึน้ทะเบยีนสมาชกิเกษตรกรผูป้ลกูขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ และผูแ้ปรรปูขา้ว 

หอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้ทีป่ระสงคจ์ะขอใชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห้ 
 (3) ผูข้อขึน้ทะเบยีนตอ้งจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิาน  ส าหรบัสมาชกิผูข้อใชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร ์ 
ขา้วหอมมะลทิุ่งกุลารอ้งไห ้
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