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ประกาศโฆษณาการรับข้ึนทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 

 

เลขที่คําขอ   49200024   วันท่ียื่นคําขอ  21  กรกฎาคม  2549 
 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร       ปรอชชุตโต ดิ ปารมา  ( PROSCIUTTO  DI  PARMA ) 
 

รายการสินคา   แฮม 
 

ผูขอข้ึนทะเบียน   คอนซอรทซิโอ เดล ปรอชชุต โต ดิ ปารมา 

    ( Consorzio del Prosciutto di Parma)  
 

ท่ีอยู       เวีย  มารโค เดลลารปา  เลขท่ี 8/บี  ปารมา,  ประเทศอิตาลี 
 

1.  คุณภาพ  ชื่อเสียง  คุณสมบัติ  หรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา 
คํานิยาม 
ปรอชชุต โต ดิ ปารมา (PROSCIUTTO DI PARMA)  เปนแฮมท่ีมีชื่อเสียงที่รูจักกันเปนอยางดีวาผลิตมาจาก

เมืองปารมา ซึ่งตั้งอยูในประเทศอิตาลี  โดยใชขาหลังของหมูเฉพาะพันธุท่ีไดรับอนุญาตและเล้ียงในเขตตางๆท่ีกําหนดใน
อิตาลี   และผานกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตามหลักปฏิบัติทองถ่ินโดยเฉพาะการหมักดวยเกลือและตากใหแหงดวย
อากาศผานหุบเขาปารมาเพ่ือใหไดแฮมคุณภาพเฉพาะ   มีชื่อเรียกเปนภาษาอังกฤษวา ปารมาแฮม   
 

            ลักษณะของสินคา 
 -    รูปทรง     เปนขาหมู   รูปรางกลมคลายนองไก  ไมมีสวนปลาย (เทา)   โดยมีสวนกลามเนื้อกระดูก 
                    ขาออนเปดออก ไมเกิน 6 เซนติเมตร 
-     น้ําหนัก    ไมนอยกวา 7 กิโลกรัม  โดยปกติอยูระหวาง 8-10 กิโลกรัม    
- สี            สีของเนื้อท่ีแลออกเปนแผนบางๆ  จะไลสีจากชมพูไปถึงแดง  มีสีขาวของสวนไขมัน 
                    ประปราย 
- กล่ิน        มีกล่ินหอมเฉพาะตัว  และไมฉุน    
- รสชาติ     ไมเค็มมากนัก   

 

2. กระบวนการผลิต  
 ปจจัยทางธรรมชาติและมนุษยหรือเง่ือนไขท่ีมีอยูในขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตรท่ีกําหนดเทานั้น เปนส่ิงจําเปน 
ในการผลิตแบงเปนหลักใหญๆ ไดดังนี้     
           การคัดเลือกหมู ( ไมรวมหมูตัวเมียและหมูปา)                                                                                                  
           (1) เปนหมูพันธ Cappuccia ,  Cinta Senese ,   Perugina  ,  Romagnola ,   Large White  และ 
Landrace  ท่ีมีการเล้ียงในพ้ืนท่ี เอมิเลีย-โรมัญญา   เวเนโต  ลอมบารดี   เปยดมอนด  โมลิเซ   อุมเบรีย   ทัสคานี    
เดอะ มารเชส   อาบรุสโซ และ ลาเทียม    โดยดูแลดวยอาหารพิเศษท่ีไดจาก นม เนย แปงขาวโพด เพ่ือนํามาทําแฮม  
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 (2)  ติดรอยสักท่ีแสดงถึงฟารมหมูและเดือนเกิดของหมูไวท่ีขาหมูแตละขาภายใน 30 วัน นับตั้งแตเกิด  รอยสักนี้
ไมสามารถลบออกได     
 (3) หมูตองมีสุขภาพแข็งแรง  สงบนิ่ง และอดอาหารมา 15 ชั่วโมง กอนถูกฆา  

 

การชําแหละแยกขาหมู (isolation  หรือ  isolamento )   
(1) แยกขาสวนหลังออกจากตัวหมูท่ีถูกฆา โดยเลาะกระดูกสะโพกออกเปนสองซีกใหอยูระหวางสวนโคงใกล 

ลําไสเล็กตอนปลายและขอตอชวงตนขา-สะโพก   
(2) เจียนกลามเนื้อรอบๆ ขาหมูใหเปนรูปโคง ดวยมีดท่ีคมกริบ 
(3) ตัดเทาหมู และ ตัด public bone  ออกเปนสองสวน 
(4) ตัดแตงใหมีรูปทรงคลายนองไก   
(5) น้ําหนักของขาสดท่ีตัดออกมา  ควรมีน้ําหนักไมนอยกวา 10 กิโลกรัม  โดยปกติอยูระหวาง 12- 14   

  กิโลกรัม   
 

การแชเย็น (Cooling หรือ reffreddamento )   
(1) นําขาหมูสดท่ีไดไปแชเย็นโดยเร็ว เพ่ือลดอุณหภูมิขาหมูจากประมาณ 40 องศาเซลเซียส เหลือเกือบ 0 

องศาเซลเซียส ภายใน 24 ชัวโมง  เพ่ือใหถูกสุขอนามัย  และ เน้ือแนนขึ้นทําใหแตงเนื้อใหเรียบไดงายขึ้นในขั้นตอนตอไป   
  (2)  ในขั้นตอนนี้  ขาหมูจะมีน้ําหนักนอยลงประมาณ 1% ของน้ําหนักรวม 
  

การแตงใหเรียบ (Trimming  หรือ rifilatura )   
(1) นําขาหมูสดท่ีแชเย็นจนไดท่ี   มาเลาะไขมันท้ังหมดท่ีไมติดกับกลามเนื้อออก  
(2) ตัดแตงไขมันท่ีเหลือใหเนียนเรียบ รวมถึงตัดหนังหมูท่ีเกินออกมา  เลาะหรือตัดสวนขาท่ีแลดูไมสวย 

เน่ืองจากมีรอยช้ํา  กระดูกอยูผิดท่ี  กระดูกแตกหรือสวนท่ีมีลักษณะเชนวานี้ออกใหหมด   เพ่ือใหสวยงามและสะดวก 
ในขั้นตอนการหมัก 

(3) รูปรางขาหมูภายหลังตัดแตงไขมันและหนังหมูแลว จะมีรูปรางกลมคลาย ” นองไก ”  หลังจากผานขั้นตอน 
การแชเย็นและการตัดแตง   ขาหมูจะสูญเสียน้ําหนักประมาณรอยละ 25 ของน้ําหนักเดิม 

 
การหมักเกลือ(Salting)     

 (1)  ขาหมูท่ีผานกระบวนการแชเย็นและแตงใหเรียบแลว จะถูกสงจากโรงฆาสัตวไปยังโรงถนอมอาหารที่ตั้งอยู 
ในเมืองปารมา  โดยขาหมูเหลานี้ ตองไมผานกรรมวิธีถนอมอาหารใดๆ นอกจากการแชเย็นท่ีอุณหภูมิ  1 ถึง 4  องศา
เซลเซียส  ในระหวางการเก็บรักษาและขนสง   และเปนขาหมูท่ีไดจากหมูท่ีถูกฆามา ไมนอยกวา 24  ชั่วโมง และไมเกิน 
120 ชั่วโมง 
 (2) ขั้นตอนการหมักนี้ตองทําในสถานท่ีท่ีเรียกวา  anticella   การหมักใหใชเฉพาะเกลือเทานั้นโดยหนังหมูหมัก 
ดวยเกลือชื้น  และกลามเนื้อหมักดวยเกลือแหง   ใชสารเคมีอยางอ่ืนไมได    
 (3)  ผูเชี่ยวชาญโรยเกลือท่ีแหง เมล็ดหยาบบนขาหมู  จากนั้นนําเกลือถูใหท่ัวขาหมูตามจุดท่ีเลือกไวใน 
สัดสวนท่ีขึ้นอยูกับน้ําหนักของเนื้อขาหมู   

(4) นําขาหมูวางในหองเย็นท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ ( 1 – 4 องศาเซลเซียส) และความชื้นสัมพัทธ (80%)  
เปนเวลาประมาณ 6 - 7 วัน   การเก็บขาหมูในหองเย็นนี้ เรียกวา  การหมักคร้ังแรก      
 (5)  นําขาหมูออกมาทําความสะอาดใหหมดคราบเกลือและนวดดวยความชํานาญเพื่อคืนความยืดหยุนและ 
ความสามารถในการซึมผานของเกลือ รวมท้ังบีบคั้นเอาของเหลวที่ไมตองการออกไป 
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 (6) ผูเชี่ยวชาญจะโรยเกลือในสวนท่ีเปนไขมัน  สวนท่ีเปนเนื้อไมติดมันไมตองทาเกลือ   
 (7)  นําขาหมูไปเก็บในหองเย็นอีกครั้งหนึ่ง  เรียกวา  การหมักคร้ังท่ีสอง  ใชเวลาประมาณ 15 – 18  วัน 
ขึ้นอยูกับนํ้าหนักของขาหมู   

 
การผึ่ง (Riposo) 
(1 )  หลังจากลางเกลือออกแลวนําขาหมูไปเก็บไวในโรงเก็บซึ่งเปนหองขนาดใหญ  วางพักไวประมาณ   

60 – 80 วัน  ท่ีความชื้นประมาณ  75%  และอุณหภูมิระหวาง 1 – 5 องศาเซลเซียส   โรงเก็บนี้มักเปดโลงไว ในขั้นตอนนี้ 
ขาหมูจะตอง  “ ผึ่ง ”  ไว ไมใหชื้นหรือแหงเกินไป  และเกลือที่ดูดซึมจะสามารถเขาไปถึงเนื้อในและกระจายไปในกลามเนื้อ
ไดอยางท่ัวถึง  น้ําหนักในขั้นตอนนี้จะลดลงประมาณ 8 -10% 

 
การลางและตากใหแหง  (Lavatura – Asciugatura) 
ขาหมูแฮมจะถูกนําไปลางดวยน้ําอุนเพ่ือขจัดเกลือและส่ิงเจือปนออกไปใหมากท่ีสุด    การตากแหง ทําในลักษณะ 

เปนธรรมชาติตลอดวันท่ีมีแสงแดด  อากาศแหง และมีลมพัดบาง หรือในสภาพที่แหงแลงเปนพิเศษ  กระบวนการนี้ใชเวลา
ประมาณ  1  สัปดาห     

 
การเตรียมถนอมรักษา  (Pre-stagionatura-Toelettatura) 
(1 )  ขั้นตอนนี้ทําในหองขนาดใหญท่ีมีหนาตางดานใดดานหน่ึง  โดยแขวนเขาหมูแฮมในโครงไมชนิดพิเศษท่ี 

เรียกวา “ สกาเลเร ” ( Scalere )    การกําหนดทิศทางลม เปนส่ิงสําตัญ  หนาตางตองเปดออก เพ่ือใหขาหมูแฮมท่ี
แขวนไวโดนลมออนๆ พัดผาน โดยการควบคุมอยางพิพีพิถัน   ตอนกลางวันปดหนาตางกวาง และปดหนาตางตอน
กลางคืน  อาจทําสลับขั้นตอนกันขึ้นอยูกบัฤดูใบไมผลิหรือฤดูรอน  เพ่ือทําใหการตากแหงหมูแฮมมีความคงท่ีและคอยเปน
คอยไป    ดวยบรรยากาศบริเวณภูเขา ทําใหเน้ือแฮมท่ีมีมีกล่ินหอมเฉพาะ     ขั้นตอนนี้ใชเวลาประมาณ 3 เดือน 
 (2) หลังจากท่ีบมจนไดท่ี  จะมีการนวดเนื้อแฮมอีกคร้ัง   บางครั้งชองวางรอบๆ กระดูกจะเติมพริกไทย เพ่ือให
สวนท่ีสัมผัสกันแหงตลอดเวลา    น้ําหนักในขั้นตอนนี้จะลดลงประมาณ 8 – 10% 

 
การทานํ้ามัน (Sugnatura) 
นําน้ํามันซึ่งเปนสวนผสมของไขมันหมูบดรวมกับเกลือและพริกไทย  และบางคร้ังอาจผสมกับขาวบด   ทาอุด 

ชองวางสวนท่ีอยูรอบๆ กระดูก รวมท้ังกลามเนื้อท่ีโผลออกมา  เพ่ือชวยใหเน้ือชั้นนอกไมแหงเกินไป 
 
 การถนอมรักษา (Stagionatura)   

(1) นําขาหมูแฮมแขวนในหองกึ่งใตดิน (Cellars) ท่ีซึ่งเปนหองท่ีไมคอยมีอากาศและแสงสวาง    
 (2)  บมขาหมูแฮมท่ีน้ําหนักสุดทายประมาณ 7-9  กิโลกรัมเปนเวลา 10 เดือน และ ขาหมูแฮมท่ีน้ําหนักมากกวา 
9 กิโลกรัม เปนเวลา 12 เดือน 

(3)  นําเข็มกระดูกมา ซึ่งดูดซับกล่ินของผลิตภัณฑไดรวดเร็วมาเสียบไวตามสวนตางๆ ของขาหมูแฮม  เพ่ือให 
ผูเชี่ยวชาญใชวิเคราะหคุณภาพเนื้อแฮมโดยการดมกล่ินและชิมรสชาติ  
 (4)  ติด Tag  ใหทราบถึงวันเริ่มกระบวนการบม สําหรับขาหมูท่ีผานมาตรฐานของสมาคมปารมาแฮม  

(5) ขั้นตอนนี้  จะเกิดการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีโดยเกิดการลดลงของโปรตีน  กรดไขมัน  กลีเซอรีน  และ 
น้ําหนักของขาหมูแฮม   และเนื้อแฮมมีกล่ินหอม    
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การประทับตรา 

ประทับตรารับรอง โดยใชเหล็กเผาไฟนาบตรามงกฎของดยุค (Ducal Crown) บนหนังหมู  เปนรูปมงกุฎหาแฉก 
( Five-pointed crown )  เพ่ือรับรองวาผลิตภัณฑไดผานกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอยางถูกตอง ตามมาตรฐานของ 
คอนซอรทซิโอ เดล ปรอชชุต โต ดิ ปารมา (สมาคมปารมาแฮม) เปน ปรอชชุตโต ดิ ปารมา   ซึ่งใชชื่อเรียกตาม
แหลงกําเนิด 

 
การบรรจุหีบหอ 
 รายละเอียดบนฉลาก  ประกอบดวยคําวา  
            “ PROSCIUTTO DI PARMA ” ประทับตรามงกุฏปารมา  มุมบนดานซายของฉลาก 
 
การควบคุมสินคา 

Isttituto Parma Qualita  เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการควบคุมตรวจสอบ  
 

 
3. ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร 

ลักษณะภูมิประเทศ   
เมืองปารมา  ตั้งอยูในเขตเอมิเลีย – โรมัญญา  ประเทศอิตาลี   ตั้งอยูทางตอนใตและหางจากเวียเอมิเลียไมนอย

กวา 5 กิโลเมตร  วัดจากจุดสูงสุดจากระดับน้ําทะเลได 500เมตร มีอาณาเขตติดตอกับแมน้ําเอ็นซาทางฝงตะวันออก และ
แมน้ําสติโรนทางฝงตะวันตก   เปนเมืองท่ีมีอากาศที่สดเปนพิเศษมีประโยชนตอการผลิตแฮม  โดยมีลมพัดออนๆ  ท่ีพัด
จากทะเลบริเวณชายฝงเวอรซิเลียน  ผานหมูไมโอลีฟและไมสนตางๆแหงหุบเขามากรา และแหงแลงตลอดทางผานอะเพน
นิเนแหงซิซา   ลากาสเตรลโลและซิโรเนอบอวลดวยสุคนธรสของตนเชสตนัท   กอนจะมาพัดผานเนื้อแฮมในหุบเขาปารมา   
ท่ีผูผลิตไดใชประโยชนจากลมออนๆ ใหมากท่ีสุด โดยใหสถานท่ีผลิตมีหนาตางบานใหญจํานวนมากๆ  ท่ีหันไปยังมุมท่ีลม
พัดผานพอดี   เพ่ือลมพัดผานเนื้อแฮมชวยใหเกิดกระบวนการเอ็นไซมและการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีของผลิตภัณฑ ทําให
แฮมท่ีผลิตในเมืองปารมามีลักษณะพิเศษเนื่องจากสภาพทางนิเวศวิทยาอันเปนคุณลักษณะของหุบเขาแหงเมืองปารมา     
ซึ่งพ้ืนที่ท่ีอยูทางดานทิศทางลมของการผลิต ปรอชชุตโต ดิ ปารมา และพ้ืนท่ีการผลิตโดยท่ัวไป  ไดรับการคุมครองใหคง
สภาพแวดลอมไวใหเหมาะสมกับการผลิตแฮมตลอดมา 
 ประวัติความเปนมา   

พ้ืนท่ีนี้มีการเล้ียงหมู และผลิตแฮมจากหมูท่ีเล้ียงดวยดวยวิธีการหมักดวยเกลือและตากใหแหงดวยอากาศที่สดชื่น
ในเมืองปารมา ซึ่งเปนหลักปฏิบัติในทองถ่ินมาแตโบราณ เพ่ือใหไดเนื้อแฮมที่เบา บาง  นุม สีกุหลาบ  รสชาติใมเค็มจัด 
และมีกล่ินหอมออนๆ   ปรอชชุตโต ดิ ปารมา  เริ่มมีชื่อเสียงเปนท่ีแพรหลายทั่วไปในศตวรรษที่ 20   หรือท่ีคนท่ัวไปรูจัก
กันในนามปารมาแฮม 

 
 

4. ขอบเขตที่ต้ังแหลงภูมิศาสตร 
ขอบเขตพ้ืนท่ีการผลิตปรอชชุตโต ดิ ปารมา  อยูในเมืองปารมา  เขตเอมิเลีย–โรมัญญา  ประเทศอิตาลี   

 พ้ืนท่ีตั้งของฟารมหมูและโรงฆาตองอยูในพ้ืนท่ี   เอมิเลีย-โรมัญญา ,  เวเนโต ,  ลอมบารดี ,  เปยดมอนต  ,  โมลิ
เซ ,  อุมเบรีย , ทัสคานี ,  เดอะ มารเชส ,  อาบรุสโซ  และ ลาเทียม        

รายละเอียดตามแผนที่ 
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5. การพิสูจนแหลงกําเนิด 

(1) ปรอชชุตโต ดิ ปารมา  ตองมีการผลิตและบรรจุหีบหอในพ้ืนท่ีเดียวกัน 
(2) ขาหมูสดท่ีใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตปรอชชุตโต ดิ ปารมา  ตองมาจากฟารมหมูและโรงฆาท่ีตั้งอยูใน 

พ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว 
 

 

6. เงื่อนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15 
ผูขอขึ้นทะเบียนตองมีหนังสือแจงตอนายทะเบียน  หากภายหลังปรากฎวาส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร  

4“ PROSCIUTTO DI PARMA ”  ไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายของประเทศอิตาลี อีกตอไปแลว 
 

 
 
  ----------------------------------------------------------- 
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แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร

 


ปรอชชุต โต ดิ ปารมา

ขอบเขตพ้ืนท่ีการผลิต ปรอชชุตโต ดิ ปารมา อยูในเมืองปารมา เขตเอมิเลีย - โรมัญญา  
ประเทศอิตาลี   พื้นที่ตั้งฟารมหมูและโรงฆาสัตว ตองอยูในพ้ืนท่ี เอมิเลีย-โรมัญญา , เวเนโต,

 

ลอมบารดี , เปยดมอนต , โมลิเซ , อุมเบรีย , ทัสคานี , เดอะ มารเชส , อาบรุสโซ และลาเทียม
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