


 
ทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร 

 

 

ขาวเจกเชยเสาไห 
 

(1) เลขที่คําขอ  50100031    ทะเบียนเลขที่  สช 52100024 
 

(2) วันท่ียื่นคําขอ  5  กุมภาพันธ  2550   วันท่ีข้ึนทะเบียน  5  กุมภาพันธ  2550 
 

(3) ผูขอข้ึนทะเบียน กรมการขาว       
ท่ีอยู กรมการขาว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   

 

6(4) คุณภาพ  ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา 
คํานิยาม   

 ขาวเจกเชยเสาไห  หมายถึง  ขาวท่ีไดจากการแปรรูปขาวเปลือก พันธุเจกเชย ซึ่งเปนพันธุพ้ืนเมืองและเปน 
ขาวเจาไวตอชวงแสงปลูกในชวงฤดูนาป ในพ้ืนท่ีอําเภอเสาไห  อําเภอเมือง  อําเภอหนองแซง อําเภอวิหารแดง อําเภอ 
หนองแค อําเภอหนองโดน และกิ่งอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี   
 ลักษณะของสินคา    

(1)  พันธุขาว :  พันธุเจกเชย 
 

(2)  ประเภทขาวเจกเชยเสาไห 
 -  ขาวกลอง 
 -  ขาวสาร    
(3)  ลักษณะทางกายภาพ 

- ขนาดเมล็ดขาวกลอง ยาวประมาณ 7.12 มิลลิเมตร   
- ขนาดเมล็ดขาวเปลือก ยาวประมาณ 9.90 มิลลิเมตร   
- สีขาวเปลือก  สีฟาง 
-    น้ําหนัก 100 เมล็ด ตั้งแต 02.67-3.02 กรัม 

           (4)  ลักษณะทางเคมี 
 -    อมิโลส   รอยละ 27-28  
 - ความคงตัวของแปงสุก ปานกลาง 
 

(5) คุณสมบัติของสินคา 
เปนขาวพ้ืนแข็ง เมื่อหุงสุกขาวจะรวนเปนตัว ไมเกาะกันเปนกอน ขาวหุงขึ้นหมอ  ขาวสุกจะนุม  

ไมแฉะ ไมแข็งกระดาง ไมเหนียวเละ ไมยุบตัวเมื่อเปนขาวราดแกง ไมบูดงายเมื่อท้ิงไวเย็นขามวัน คุณภาพไมเปล่ียนแปลง 
ขาวเกาเมื่อนํามาหุงไมมีกล่ินสาบ   

กระบวนการผลิต 
 การปลูก 

(1) พ้ืนท่ีปลูกขาวตองอยูเขต อําเภอเสาไห  อําเภอเมือง  อําเภอหนองแซง อําเภอวิหารแดง อําเภอหนองแค  
อําเภอหนองโดน และกิ่งอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี   

(2) เกษตรกร/กลุมเกษตรกร และโรงสี/ผูประกอบการ  ตองมาขึ้นทะเบียนเปนสมาชิก กอนเริ่มทําการผลิต 
 (3)  เมล็ดพันธุขาว ตองเปนเมล็ดพันธุบริสุทธ์ิ มีคุณภาพดี ไมมีส่ิงเจือปน ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุขาวของ 

กรมการขาว และจากแหลงเมล็ดพันธุท่ีมีมาตรฐาน 
 (4)  ปลูกในชวงฤดูนาป (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม)  
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(5)  เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง ชวงเดือน ธันวาคม - มกราคม 
(6) การเก็บรักษาผลผลิตขาวใหมีความชื้นที่เหมาะสม ไมเกินรอยละ 14 – 15 
(7) เกษตรกร/กลุมเกษตรกร ตองมีระบบการบันทึกขอมูลการจัดการ ท่ีสามารถตรวจสอบได ตั้งแตเมล็ดพันธุขาว 

ระบบการปลูก และคุณภาพขาวเปลือก ขาวสาร 

 การแปรรูป 
(1) การรับซื้อขาวเปลือก / การสีขาว 

1.1 ขาวเปลือกตองมาจากเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิกและไดปฏิบัติตามคูมือวิธีการปลูก 
ขาวเจกเชยเสาไห 

1.2 มีการแยกจัดเก็บขาวเปลือกขาวเจกเชยเสาไห ออกจากพันธุอื่นๆ หรือออกจากขาวเจกเชยเสาไห ท่ี 
ไมไดผลิตโดยสมาชิกในกลุมผูผลิต ท่ีไมสามารถตรวจสอบติดตามได 

1.3 มีการตรวจสอบคุณภาพของขาวเปลือก ขาวเจกเชยเสาไห ณ จุดรับซื้อขาวเปลือก ไดแก วัดความชื้น 
ส่ิงเจือปนตางๆ เมล็ดขาวปนอื่นๆ  

1.4 มีการบันทึกขอมูลการสีขาว ตั้งแตท่ีมาของขาวเปลือก ปริมาณขาวเปลือกท่ีสีตอวัน ปริมาณขาวสารท่ีได 
1.5 ถามีการสีขาวชนิดอ่ืนๆท่ีไมใชขาวเจกเชยเสาไห ตองมีการลางเครื่องสีขาวใหสะอาดตามกรรมวิธีท่ีถูกตอง 

(2) การแปรสภาพ ขาวกลอง ขาวสาร ตองทําในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสระบุรีเทานั้น 
 การบรรจุหีบหอ 

รายละเอียดบนฉลาก ประกอบดวยคําวา  “ ขาวเจกเชยเสาไห หรือ  Khao Jek Chuey Sao Hai ”   
 การเคลื่อนยาย  กองเก็บ  การรักษาสภาพ  และการสงมอบ 

(1) มีการจัดทําระบบบัญชีท่ีบงชี้ เคล่ือนยาย กองเก็บ บรรจุหีบหอ ตั้งแตขั้นตอนของการรับเขาโรงสี วันท่ีสีขาว 
เปลือก ขาวสาร และการสงมอบ   

(2) มีขั้นตอนในการควบคุม การกองเก็บ ควบคุมการเบิกจาย และดูแลรักษาผลิตภัณฑ 
(3) มีการจัดเก็บสินคาท่ีเหมาะสม เพ่ือรักษาคุณภาพสินคา 

  
(5) ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร 

ลักษณะภูมิศาสตร    จังหวัดสระบุรี เปนบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงหรือภูเขา และท่ีราบเชิงเขาเปนเนิน รวมท้ัง 
ท่ีราบลุม มีแมน้ําปาสักไหลผาน ซึ่งเปนแหลงน้ําใหญใชในการเกษตร พ้ืนท่ีปลูกขาวมีสภาพคอนขางเรียบ มีลักษณะดินเปน
ตะกอนน้ํา น้ําท่ีไหลบาบนผิวดินชา การระบายน้ําไมดี ดินบนเปนดินเหนียวสีเทาเขม หรือน้ําตาลปนเทาเขม ดินลางเปนดิน
เหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีออกน้ําตาล มีการสะสมของเม็ดปูนสีขาว อยูในดินลางลึกลงไป ดินชนิดนี้ มีความอุดม
สมบูรณปานกลาง ลักษณะพิเศษของดินเชนนี้ จึงเปนแหลงปลูกขาวโดยเฉพาะท่ีมีคุณภาพดี   

ลักษณะภูมิอากาศ  เปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู ปริมาณน้ําฝนเพ่ิมขึ้นในระยะปลูกขาวเจกเชยเสาไห จากเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม เปนชวงท่ีเหมาะกับการเพาะปลูก เพราะจะมีวันฝนตกประมาณ 91 วัน จากจํานวนวันฝนตก 
ตลอดป 108 วัน และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม ถึงมกราคม  ท่ีมีอากาศแหง  
 

ประวัติความเปนมา  จังหวัดสระบุรี มีประวัติการปลูกขาวมาเปนเวลายาวนาน เพราะเปนจังหวัดยุทธศาสตร 
ในพ้ืนท่ีภาคกลาง ท่ีไดรับการประกาศจัดต้ังขึ้นเพ่ือรวบรวมเสบียงอาหารและเปนยุงฉางเก็บไวคราวศึกสงคราม ตั้งแตราว 
ป พ.ศ. 2125  ชุมชนในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพทํานา รับจางและคาขาย อําเภอเสาไห เปนแหลงเศรษฐกิจใหญของจังหวัด 
สระบุรี เปนท่ีชุมนุมการคาขายสินคาเกษตรตางๆ จากพ้ืนท่ีท่ีไดรับน้ําจากลุมน้ําปาสัก ขาวเจกเชย นํามาปลูกในพ้ืนท่ี 
อําเภอเสาไห จากการที่ชาวบานนําขาวมาแลกสินคา ไดแก เกลือ กะป น้ําปลา หอม กระเทียม ท่ีบริเวณทาเจกเฮง พอคา 
คนจีน ท่ีมีนองชาย ชื่อเจกเชยคอยควบคุมดูแลการแลกสินคา และสนใจขาวพันธุกนจุด จึงแนะนําใหชาวนานําไปปลูกขยาย
ผลผลิต แลวนํามาแลกสินคากับเจกเชย ตอมาชาวนาจึงเรียกขาวพันธุนี้วา ขาวเจกเชย จนเปนท่ีรูจักจากปากตอปาก พอคา 
เรือหลายคนนําสินคาขาวนี้ไปขายถึงอยุธยา พบวาเปนขาวหุงขึ้นหมอ รสชาติดี ไมออน ไมแข็งจนเกินไป เก็บไวคางคืนไมบูด  
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จนสอบถามกันวาเปนขาวอะไร มาจากไหน ไดคําตอบวา ขาวเจกเชย มาจากอําเภอเสาไห ดังนั้น “ ขาวเจกเชยเสาไห ” จึงเปน
ขาวท่ีมีประวัติท่ีส่ือถึงวัฒนธรรมการอยูรวมกันมานานนับรอยป มีการเกื้อกูลกันของกลุมชนตางชาติในอําเภอเสาไห ท่ีมีความ
ผูกพันของชุมชนผูปลูกขาว และพอคาท่ีเปนชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเดินทางไปในที่ตางๆ และรูในเรื่องคุณภาพขาวท่ีดี ท่ีเหมาะ
กับรสนิยมการบริโภคของคนไทย 
 
(6) ขอบเขตที่ต้ังแหลงภูมิศาสตร   

ขอบเขตการผลิตขาวเจกเชยเสาไห  อยูในพ้ืนท่ีอําเภอเสาไห  อําเภอเมือง  อําเภอหนองแซง อําเภอวิหารแดง  
อําเภอหนองแค อําเภอหนองโดน และกิ่งอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ซึ่งตั้งอยูทางภาคกลางของประเทศไทย รายละเอียด 
ตามแผนที่    
 
(7) เงื่อนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15 

(1)  จัดใหมีระบบการตรวจสอบและควบคุม ท้ังกระบวนการผลิต ในระดับผูผลิตและระดับจังหวัด 
(2) จัดใหมีการขึ้นทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผูเพาะปลูก และสมาชิกผูแปรรูปขาวเจกเชยเสาไห ท่ีประสงคจะขอใช 

ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร ขาวเจกเชยเสาไห    
(3) ผูขอขึ้นทะเบียนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  สําหรับสมาชิกผูขอใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร  ขาวเจกเชยเสาไห  

 
(8) การพิสูจนแหลงกําเนิด 
 (1)   ขาวเจกเชยเสาไห  จะตองผลิตในพ้ืนท่ีอําเภอเสาไห  อําเภอเมือง  อําเภอหนองแซง อําเภอวิหารแดง อําเภอ
หนองแค อําเภอหนองโดน และกิ่งอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  ตามกระบวนการผลิตขางตน 
 (2)   กระบวนการผลิตจะตองไดผานการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผูผลิตขาวเจกเชยเสาไห    
รวมท้ังตองมีเอกสารกํากับเพ่ือการตรวจสอบยอนกลับได 
 
 
                                             ---------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

แผนท่ีแสดงแหลงภูมิศาสตร 
ขาวเจกเชยเสาไห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ขอบเขตการผลิตขาวเจกเชยเสาไห  อยูในพ้ืนท่ีอําเภอเสาไห  อําเภอเมือง   

อําเภอหนองแซง  อําเภอวิหารแดง  อําเภอหนองแค  อําเภอหนองโดน  และกิ่งอําเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 
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