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1. คณุภาพ  ช่ือเสียง คณุสมบติัหรือคณุลกัษณะเฉพาะของสินค้า 
ค านิยาม   

 ข้าวหอมมะลิดินภเูขาไฟบุรีรมัย ์(Kaow Hom Mali Din Phu Kao Fai Buriram Rice) หมายถงึ 
ขา้วเปลอืก ขา้วกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวหอมมะลพินัธุ์ขาวดอกมะล ิ105 และพนัธุ์ กข  15 
ปลูกในฤดูนาปี บนพื้นที่ที่มแีร่ธาตุจากดนิภูเขาไฟบุรรีมัย์ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะ ท าให้เมล็ดข้าวเรยีวยาว 
เลื่อมมนั มที้องไข่น้อย เมื่อหุงสุกจะเหนียวนุ่มไม่แขง็กระด้าง ครอบคลุมพื้นที่ 7 อ าเภอ ของจงัหวดับุรรีมัย์
ได้แก่ อ าเภอเมอืงบุรรีมัย ์อ าเภอละหานทราย อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ อ าเภอห้วยราช อ าเภอประโคนชยั 
อ าเภอปะค า และอ าเภอนางรอง  
 ลกัษณะของสินค้า 
 (1) พนัธุข์า้ว : พนัธุข์าวดอกมะล ิ105 และพนัธุ ์กข 15 
 (2) ประเภทและลกัษณะทางกายภาพของขา้วหอมมะลดินิภเูขาไฟบุรรีมัย ์
      - ขา้วเปลอืก : เปลอืกเมลด็ขา้วสฟีาง เรยีวยาว กน้งอน ไมม่หีาง มขีนาดเมลด็ยาว  
                ไมน้่อยกว่า 10.6 มลิลเิมตร  
      - ขา้วกลอ้ง :   เมลด็ขา้วกลอ้ง รปูรา่งเรยีวยาว มขีนาดเมลด็ยาวไมน้่อยกว่า 7.5 มลิลเิมตร        
      - ขา้วขาว :     เมลด็ขา้วขาว รปูรา่งเรยีวยาว ขาวใส มคีวามวาวเป็นเงา เลื่อมมนั  
       เมือ่หุงสุกจะเหนียวนุ่ม มกีลิน่หอม ไมแ่ฉะ ไมแ่ขง็กระดา้ง       
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 (3) ลกัษณะทางเคม ี
      - มปีรมิาณฟอสฟอรสั อยูใ่นช่วง 1,578 – 3,109 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั 
      - มแีคลเซยีม อยูใ่นช่วง 66 – 110 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั 
           - มปีรมิาณแอมโิลส อยูใ่นช่วงรอ้ยละ 13 – 18 
 (4) ลกัษณะอื่นๆ  
 - ความชืน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 14 
 - สิง่เจอืปน ไมเ่กนิรอ้ยละ 2 
 - พนัธุข์า้วอื่นปน ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 
 

2. กระบวนการผลิต 
 การปลกู 
 (1) ขา้วหอมมะลดินิภเูขาไฟบุรรีมัย ์ตอ้งปลกูในเขตพืน้ที ่7 อ าเภอของจงัหวดับุรรีมัยเ์ท่านัน้ 

(2) เมลด็พนัธุ์ขา้วต้องเป็นพนัธุ์ขาวดอกมะลิ 105 หรอืกข 15 จากแหล่งผลติเมลด็พนัธุท์ี่ไดร้บัการ
รบัรองจากกรมการขา้ว กรณีเกษตรกรขยายพนัธุเ์องต้องน าพนัธุท์ีผ่่านการรบัรองมาขยายและมรีอบการใช้
เมลด็พนัธุจ์ากแหล่งเมลด็พนัธุไ์มเ่กนิ 3 ปี 

(3) ปลกูในช่วงฤดกูารปลกูขา้วนาปี (เดอืนเมษายน – สงิหาคม) 
(4) เกบ็เกีย่วขา้วในระยะพลบัพลงึ (เดอืนตุลาคม – พฤศจกิายน) 
(5) การเกบ็รกัษาคุณภาพขา้ว ใหร้ะดบัความชืน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 14 
(6) เกษตรกรที่ผลติขา้วหอมมะล ิต้องผ่านการรบัรองมาตรฐาน GAP หรอือนิทรยี ์ต้องมรีะบบการ

บนัทกึขอ้มลูทีส่ามารถตรวจสอบได ้
(7) เกษตรกรที่ผลติข้าวหอมมะลิ ต้องขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ผลติข้าวหอมมะลดินิภูเขาไฟบุรรีมัย์ก่อน

เริม่ท าการผลติ 
การแปรรปู 

 (1) ผลผลติขา้วเปลอืก แปรรปูเป็นขา้วกลอ้งและขา้วสาร โดยโรงสทีีต่ ัง้อยูใ่นจงัหวดับุรรีมัยห์รอืโรงสี
ทีไ่ดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการตรวจรบัรองการแปรสภาพ 
 (2) การแปรรปูตอ้งมกีารบรหิารจดัการดงันี้ 
 2.1 ขา้วเปลอืกตอ้งมาจากเกษตรกรทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสมาชกิผูผ้ลติขา้วหอมมะล ิ
ดนิภเูขาไฟบุรรีมัย ์และไดร้บัการรบัรองว่าไดป้ฏบิตัติามคู่มอืปฏบิตังิาน 
 2.2 การผลิต การรบั – จ่าย ข้าวเปลือก ข้าวสาร แต่ละครัง้มีการบันทึกข้อมูลที่มาของ
ขา้วเปลอืก ปรมิาณขา้วเปลอืกทีน่ ามาผลติเป็นขา้วสาร ปรมิาณขา้วสารที่ไดร้บั ปรมิาณขา้วสารทีจ่่าย จ่าย
ใหแ้ก่ผูใ้ด ปรมิาณคงเหลอื 
 2.3 ข้าวเปลอืกที่จะท าการแปรรูปต้องมคีวามชื้นไม่เกินรอ้ยละ 14 หากมคีวามชื้นเกินกว่าที่
ก าหนดจะตอ้งท าการปรบัลดความชืน้ก่อนการแปรรปู 
 
 
 



 

 

 

3 
 การเคล่ือนย้าย กองเกบ็ การรกัษาสภาพ  
 (1) การขนส่งอุปกรณ์และพาหนะขนยา้ยตอ้งสะอาด สามารถป้องกนัการปนจากขา้วพนัธุอ์ื่นได้ 
 (2) การบรรจหุบีห่อ และการเกบ็รกัษา ผูบ้รรจหุบีห่อจะตอ้งดแูลรกัษาวสัดุอุปกรณ์และสถานทีใ่น
การบรรจใุหส้ะอาด ถูกสุขลกัษณะ 

(3) การจดัเก็บผลติภณัฑ์ โดยวางกองรวมกนับนแท่นสนิค้าและมป้ีายระบุวนัที่ผลติ และ Lot No. 
จดัเกบ็แยกไวจ้ากขา้วชนิดอื่น และมกีารระบุว่าเป็นบรเิวณทีเ่กบ็ขา้วหอมมะลดินิภเูขาไฟบุรรีมัย์ 
 การบรรจหีุบห่อ และการส่งมอบ 

(1) รายละเอยีดบนฉลากให้ประกอบด้วยค าว่า "ขา้วหอมมะลดินิภูเขาไฟบุรรีมัย ์และ "Kaow Hom 
Mali Din Phu Kao Fai Buriram Rice" และระบุวนัทีบ่รรจ ุชื่อผูบ้รรจุ ปรมิาณทีบ่รรจ ุพรอ้มระบุเลขทะเบยีน 
สช. และเครือ่งหมายการคา้ (ถา้ม)ี 

(2) ผูบ้รรจตุอ้งบนัทกึปรมิาณของผลติภณัฑ ์ชื่อผูซ้ือ้ วนัทีแ่ละปรมิาณผลติภณัฑท์ีข่าย 
 

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างสินค้ากบัแหล่งภมิูศาสตร ์
ลกัษณะภมิูประเทศ 

 จงัหวดับุรรีมัย ์ตัง้อยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเสน้รุง้ที ่102 องศา 15 
ลปิดาตะวนัออก กบั 103 องศา 30 ลปิดาตะวนัออก และระหว่างเสน้แวงที ่14 องศา 15 ลปิดาเหนือ กบั 15 
องศา 45 ลปิดาเหนือ สภาพพื้นที่โดยทัว่ไปเป็นที่ราบสูงลาดจากทศิใต้ลงไปทางทศิเหนือ พื้นที่มลีกัษณะ
เป็นลูกคลื่น เป็นทีร่าบขัน้บนัได และช่องเขาทีเ่กดิจากภเูขาไฟเมื่อประมาณเก้าแสนถงึหนึ่งลา้นปีเศษ ท าให้
จงัหวดับุรรีมัยม์ลีกัษณะภูมปิระเทศที่ส าคญั 3 ลกัษณะ คอื ทางตอนใต้เป็นพื้นที่สูงและภูเขาซึ่งพื้นที่เป็น
ลอนลกึ ภูเขาและช่องเขาบรเิวณเทอืกเขาพนมดงรกัมคีวามสูงตัง้แต่ 200 เมตรจากระดบัน ้าทะล ครอบคลุม
พื้นที่ รอ้ยละ 25 ของพื้นที่จงัหวดั ตอนกลางเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นความสูงประมาณ 150 – 200 เมตร 
จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง พื้นที่จะทอดขนานเป็นแนวยาวทางทศิตะวันออกและทศิตะวนัตก ครอบคลุม
พืน้ทีป่ระมาณรอ้ยละ 60 ของพืน้ทีจ่งัหวดั และตอนเหนือเป็นพืน้ทีร่าบลุ่มรมิฝัง่แม่น ้ามลู มคีวามสูงเฉลีย่ต ่า
กว่า 150 เมตร  
 ลกัษณะภมูอิากาศ จดัว่าเป็นแบบมรสุมเขตรอ้น มชี่วงฝนตกสลบักบัช่วงอากาศแหง้แลง้ซึง่แตกต่าง
กนัอย่างชดัเจน โดยฤดูรอ้น เริม่ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม อากาศรอ้นอบอ้าว บางช่วงส่งผลให้
เกดิความแห้งแลง้ ฤดูฝน เริม่ตัง้แต่เดอืนมถุินายน – กนัยายน ปรมิาณน ้าฝนไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัอทิธพิล
ของลมมรสุมและลมพายุดเีปรสชัน่ในทะเลจนีใต้ มปีรมิาณน ้าฝนเฉลีย่ 1,200 มลิลเิมตรต่อปี ฤดูหนาว เริม่
ตัง้แต่เดอืนตุลาคม – มกราคม ขึน้อยู่กบัอทิธพิลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือและร่องความกดอากาศ
ต ่าจากประเทศจนี อุณหภมูติ ่าสุดเฉลีย่ 12.8 องศาเซลเซยีส 

 ขา้วหอมมะลดินิภูเขาไฟบุรรีมัย ์เป็นขา้วทีไ่วต่อช่วงแสง สายพนัธุข์าวดอกมะล ิ105 และพนัธุ ์กข 15 
สามารถปลูกได้ปีละครัง้ในฤดูนาปี โดยปัจจยัทางสภาพแวดล้อมที่ท าให้ข้าวหอมมะลิเกิดความเครยีด
เนื่องจากการขาดน ้าในระยะขา้วสะสมแป้ง และอุณหภมูติ ่าในระยะสุกแก่ มผีลท าใหป้รมิาณสารความหอม 2-AP 
เพิม่ขึน้ได ้และจากลกัษณะพืน้ทีก่ารปลกูขา้วเป็นพืน้ทีก่ลุ่มชุดดนิทีเ่กดิจากการสลายตวัของหนิภเูขาไฟ    
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อนัเป็นคุณสมบตัิเด่นของดิน คอื มปีรมิาณฟอสฟอรสัอยู่ในระดบั 17 – 29.7 มลิลิกรมัต่อกิโลกรมั และ
ปรมิาณโพแทสเซยีมอยูใ่นระดบั 81.3 – 208.8 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั ซึง่เหมาะสมต่อการปลกูขา้วหอมมะล ิ
ดนิภูเขาไฟ ส่งผลท าให้ข้าวหอมมะลดิินภูเขาไฟบุรรีมัย์มเีมล็ดข้าวเรยีวยาว ขาวใส มคีวามวาวเป็นเงา  
เลื่อมมนั ทอ้งไขน้่อย มปีรมิาณธาตุฟอสฟอรสั 1,578 – 3,109 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั และแคลเซยีม 66 – 110 
มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั ซึง่สงูกว่าขา้วหอมมะลทิีป่ลกูในพืน้ทีอ่ื่น ๆ 
 ประวติัความเป็นมา 
 “เมอืงปราสาทหนิ ถิน่ภูเขาไฟ ผา้ไหมสวย รวยวฒันธรรม เลศิล ้าเมอืงกฬีา” ค าขวญัจงัหวดับุรรีมัย ์
ทีส่ะทอ้นถงึภูมปิระเทศของจงัหวดับุรรีมัยท์ีม่ภีูเขาไฟทีด่บัสนิทแลว้มากทีสุ่ดในประเทศไทย ไดแ้ก่ ภูเขาไฟ
พนมรุง้ ภูเขาไฟองัคาร ภเูขาไฟปลายบดั ภูเขาไฟคอก ภูเขาไฟหลุบ และภูเขาไฟกระโดง การสลายตวัของ
หนิภูเขาไฟเป็นต้นก าเนิดของชุดดนิภูเขาไฟ กลุ่มชุดดนิที ่1 และ กลุ่มชุดดนิที ่28 ท าใหภู้มศิาสตรด์งักล่าว
ของบุรรีมัยเ์ป็นแหล่งผลติขา้วหอมมะลทิีม่คีุณภาพ มกีลิน่หอม เหนียวนุ่มไม่แฉะ ไม่แขง็กระด้าง และจาก
อดีตมาจนถึงปัจจุบันประชาชนในจงัหวดับุรีรมัย์ได้มกีารสืบสานบุญประเพณีข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ 
เรยีกว่า ประเพณีบุญกุ้มขา้วใหญ่ เพื่อเป็นการส านึกในบุญคุณของขา้วที่หล่อเลีย้งชวีติทุกคน และเป็นการ
แสดงออกถงึพลงัความร่วมแรงรว่มใจของชุมชนเพื่อสบืทอดจติวญิญาณของชาวนาซึง่ถอืปฏบิตัริว่มกนัหลงั
การเกบ็เกีย่วขา้วเสรจ็ 
 ในปี พ.ศ. 2524 เกษตรอ าเภอประโคนชยั ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของการเก็บรกัษาพันธุ์ข้าวของ
เกษตรกรทีย่งัขาดความรูใ้นเรือ่งการผลติขา้วใหม้คีุณภาพ จงึไดศ้กึษาวธิกีารส่งเสรมิใหเ้กษตรกรผลติขา้วให้
มคีุณภาพเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้เกษตรกร โดยจดัการประกวดขา้วหอมมะลดินิภูเขาไฟทุกปี ซึ่งขา้ว
หอมมะลทิี่ชนะการประกวด ส่วนใหญ่มาจากขา้วที่ปลูกในพื้นที่ดนิภูเขาไฟ ท าให้ขา้วหอมมะลดินิภูเขาไฟ
เป็นที่รู้จกันับแต่นัน้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากนัน้จงัหวดับุรรีมัย์ยงัได้จดังานเทศกาลข้าวหอมมะล ิ  
ปลาจอ่มกุง้ ชมทุ่งนาประโคนชยั ในช่วงเทศกาลปีใหมร่ะหว่างวนัที ่31 ธนัวาคม ถงึ 1 มกราคม ของทุกปี 
 

4. ขอบเขตท่ีตัง้แหล่งภมิูศาสตร ์
 ขอบเขตพืน้ที่การปลูกขา้วหอมมะลดินิภูเขาไฟบุรรีมัย ์ครอบคลุมพืน้ที ่7 อ าเภอ ของจงัหวดับุรรีมัย์
ไดแ้ก่ อ าเภอเมอืงบุรรีมัย ์(เฉพาะต าบลบา้นบวั ต าบลบา้นยาง ต าบลสวายจกี ต าบลเสมด็ ต าบลอสิาณ ต าบล
บวัทอง ต าบลสะแกซ า) อ าเภอห้วยราช (เฉพาะต าบลสนวน ต าบลห้วยราช ต าบลห้วยราชา ต าบลสามแวง 
ต าบลโคกเหลก็) อ าเภอประโคนชยั (เฉพาะต าบลเขาคอก ต าบลจระเขม้าก ต าบลประทดับุ ต าบลโคก
ย่าง) อ าเภอเฉลมิพระเก ียรต ิ(เฉพาะต าบลเจรญิสุข ต าบลตาเป๊ก ต าบลถาวร ต าบลยายแย้มวฒันา)  
อ าเภอปะค า (เฉพาะต าบลโคกมะมว่ง ต าบลไทยเจรญิ) อ าเภอละหานทราย (เฉพาะต าบลตาจง ต าบลโคกว่า) 
และอ าเภอนางรอง (เฉพาะต าบลถนนหัก ต าบลสะเดา ต าบลหนองไทร ต าบลหนองโบสถ์ ต าบลชุมแสง) 
รายละเอยีดตามแผนที ่ 
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5. การพิสจูน์แหล่งก าเนิด 
 (1) ข้าวหอมมะลิดนิภูเขาไฟบุรรีมัย์ จะต้องผลติในเขตพื้นที่ที่ก าหนด และตามกระบวนการผลติ
ขา้งตน้ 
 (2) กระบวนการผลิตจะต้องผ่านการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิก ผู้ผลิต
ผูป้ระกอบการคา้ ขา้วหอมมะลดินิภเูขาไฟบุรรีมัย ์รวมทัง้ตอ้งมเีอกสารก ากบัเพื่อการตรวจสอบยอ้นกลบัได้ 
 

6. เง่ือนไขท่ีนายทะเบียนก าหนดตามมาตรา 15 
 (1) จดัใหม้รีะบบการตรวจสอบและควบคุม ทัง้กระบวนการผลติในระดบัผูผ้ลติและระดบัจงัหวดั 
 (2) จดัใหม้กีารขึน้ทะเบยีนผูผ้ลติและผูป้ระกอบการคา้ ทีป่ระสงคจ์ะขอใชส้ิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ 
ขา้วหอมมะลดินิภเูขาไฟบุรรีมัย ์
 (3) ผู้ขอขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า จะต้องปฎิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน 
ส าหรบัสมาชกิผู้ขอใช้สิง่บ่งชี้ทางภูมศิาสตร ์ขา้วหอมมะลดินิภูเขาไฟบุรรีมัย์ และด าเนินการตามแผนการ
ควบคุมตรวจสอบทัง้กระบวนการผลติในระดบัผูผ้ลติและระดบัจงัหวดั 
 

----------------------------------------- 
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แผนท่ีแสดงแหล่งภมิูศาสตร ์
ข้าวหอมมะลิดินภเูขาไฟบรีุรมัย ์

 

  ขอบเขตพืน้ทีก่ารปลกูขา้วหอมมะลดินิภเูขาไฟบุรรีมัย ์ครอบคลุมพืน้ที่ 7 อ าเภอของจงัหวดับุรรีมัย ์ 
ไดแ้ก่  
  1.อ าเภอเมอืงบุรรีมัย ์(เฉพาะต าบลบา้นบวั ต าบลบา้นยาง ต าบลสวายจกี ต าบลเสมด็ ต าบลอสิาณ  
  ต าบลบวัทอง ต าบลสะแกซ า) 
  2.อ าเภอหว้ยราช (เฉพาะต าบลสนวน ต าบลหว้ยราช ต าบลหว้ยราชา ต าบลสามแวง ต าบลโคกเหลก็)  
  3.อ าเภอประโคนชยั (เฉพาะต าบลเขาคอก ต าบลจระเขม้าก ต าบลประทดับุ ต าบลโคกยา่ง) 
  4.อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ(เฉพาะต าบลเจรญิสุข ต าบลตาเป๊ก ต าบลถาวร ต าบลยายแยม้วฒันา) 
  5.อ าเภอปะค า (เฉพาะต าบลโคกมะมว่ง ต าบลไทยเจรญิ) 
  6.อ าเภอละหานทราย (เฉพาะต าบลตาจง ต าบลโคกว่า) 
  7.อ าเภอนางรอง (เฉพาะต าบลถนนหกั ต าบลสะเดา ต าบลหนองไทร ต าบลหนองโบสถ ์ต าบลชุมแสง)  


