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1. คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา
คํานิยาม
ขาวเหลืองปะทิวชุมพร ( Khao Leuang Patew Chumphon ) หมายถึง ขาวเจาพันธุเหลืองประทิว 123
เปนขาวเจาพื้นเมืองพันธุหนัก ไวตอชวงแสง ปลูกไดเฉพาะฤดูนาป ตามระบบการผลิตขาวอินทรีย ในเขตพื้นที่
จังหวัดชุมพร

6

ลักษณะของสินคา
(1) พันธุขาว : พันธุเหลืองประทิว 123
(2) ประเภทขาวเหลืองปะทิวชุมพร
- ขาวกลอง
- ขาวสาร
(3) ลักษณะทางกายภาพ
- ขาวเปลือก มีเปลือกสีเหลือง
- ขาวกลอง มีสีเหลืองออน ยาวเรียว (ความยาว/ความกวาง ประมาณ 3.3)
- ขาวสาร มีสีขาว
(4) ลักษณะทางเคมี
- ปริมาณอมิโลส ประมาณรอยละ 29 – 32
- ปริมาณโปรตีนในขาวกลองรอยละ 8.4
- มีปริมาณไนอะซีนสูง ประมาณ 9.3 มิลลิกรัม/100 กรัม (ขาวกลอง)

(5) คุณสมบัติของสินคา
- เปนขาวพื้นแข็ง เมื่อหุงสุกจะรวนเปนตัว ไมเกาะกันเปนกอน และหุงขึ้นหมอ
ผลิตภัณฑเสนจะไดเสนที่เหนียว ไมยุยหรือขาดงาย

เมื่อแปรรูปเปน

2. กระบวนการผลิต
การปลูก
(1) พื้นที่ปลูกตองอยูในพื้นที่ปลูกขาว จังหวัดชุมพร
(2) เกษตรกร/กลุมเกษตรกร และ โรงสี/ผูประกอบการ ตองขึ้นทะเบียนเปนสมาชิกผูปลูก กอนเริ่มทําการ
ผลิต
(3) เมล็ดพันธุขาว ตองเปนเมล็ดพันธุเหลืองประทิว 123 บริสุทธิ์ มีคุณภาพดี ไมมีสิ่งเจือปน จากแหลง
เมล็ดพันธุ ที่มีมาตรฐานจากศูนยวิจัยขาวและศูนยเมล็ดพันธุขาวของกรมการขาว หรือศูนยขาวชุมชนในจังหวัด
ชุมพรซึ่งไดรับการตรวจรับรอง
(4) ปลูกในชวงฤดูนาป ( เดือนกรกฏาคม หรือสิงหาคม )
(5) เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง ระหวางเดือน ธันวาคม ถึง มกราคม
(6) ปลูกในระบบการผลิตขาวอินทรีย
(7) การใชปุย หรือวัสดุปรับปรุงดิน ใชปุยอินทรียและวัสดุอินทรียเทานั้น
(8) การเก็บรักษาผลผลิตขาวใหมีความชื้นที่เหมาะสมประมาณรอยละ 14 -15
(9) เกษตรกร/กลุมเกษตรกรและผูประกอบการโรงสี ตองมีระบบการบันทึกขอมูลการจัดการ ที่สามารถ
ตรวจสอบไดตั้งแตเมล็ดพันธุขาว ระบบการปลูก และคุณภาพขาวเปลือกขาวสาร
การแปรรูป
(1) ผลผลิตขาวเปลือกมาแปรสภาพเปนขาวกลอง และ ขาวสาร โดยโรงสีในพื้นที่ที่อยูในเขตจังหวัดชุมพร
เทานั้น
(2) ผูแปรรูปจะตองรวมอยูในกลุมเดียวกับเกษตรกร/กลุมเกษตรกรผูผลิต ที่มาขอขึ้นทะเบียนเปนสมาชิก
โดยทําการผลิตและแปรสภาพในพื้นที่จังหวัดชุมพร
(3) การแปรรูปตองมีการบริหารจัดการในเรื่องตอไปนี้
3.1 การรับซื้อขาวเปลือก( ยกเวนผูผลิตและผูแปรรูปเปนบุคคลกลุมเดียวกัน )
1) ตองมาจากเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมาชิก และไดปฏิบัติตามคูมือวิธีการปลูก
ขาวเหลืองประทิวชุมพร
2) มีการแยกการจัดเก็บขาวเปลือก ขาวเหลืองปะทิวชุมพรออกจากขาวพันธุอื่นๆ หรือ ขาวพันธุ
เดียวกันที่ไมไดผลิตในระบบการผลิตขาวอินทรีย
3) มีการตรวจสอบคุณภาพของขาวเปลือก ขาวเหลืองปะทิวชุมพร ณ จุดรับซื้อขาวเปลือก
ไดแก วัดความชื้น สิ่งเจือปนตางๆ เมล็ดขาวปนอื่นๆ

3.2 การสีขาว
1) ขาวเปลือกสีในโรงสี ที่อยูในพื้นที่จังหวัดชุมพร และ โรงสีที่ไดขึ้นทะเบียนรวมเปนสมาชิก
ในการผลิตขาวเหลืองปะทิวชุมพร ในปนั้น
2) มีการบันทึกขอมูลตางๆ ในการสีขาว ไดแกที่มาของขาวเปลือก ปริมาณขาวเปลือก ปริมาณ
ขาวสาร ในกระบวนการแปรสภาพขาวเหลืองปะทิวชุมพร นั้น
3) ถามีการสีขาวชนิดอื่นๆ ที่ไมใชขาวขาวเหลืองปะทิวชุมพรจากแปลงสมาชิกผูผลิตขาวเหลือง
ปะทิวชุมพรตองมีการลางเครื่องสีขาว ใหสะอาดตามกรรมวิธีที่ถูกตอง
การบรรจุหีบหอ
(1) รายละเอียดบนฉลากใหประกอบดวยคําวา “ขาวเหลืองปะทิวชุมพร ” และ/หรือ “ Khao Leuang
Patew Chumphon”
(2) ใหระบุ น้ําหนัก จํานวนถุง และวันที่บรรจุ
การเคลือ่ นยาย กองเก็บ การรักษาสภาพ และการสงมอบ
(1) มีการจัดทําระบบบัญชีในการบงชี้ เคลื่อนยาย กองเก็บ บรรจุหีบหอรักษาสภาพ ตั้งแตขั้นตอน รับเขา
โรงสี วันที่สีขาวเปลือก ขาวสาร การสงมอบสินคา
(2) มีขั้นตอนในการควบคุม การกองเก็บ ควบคุมการเบิกจาย และดูแลรักษาผลิตภัณฑ
(3) มีการจัดเก็บสินคาที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพสินคา
3. ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร
ลักษณะภูมิศาสตร จังหวัดชุมพรมีที่ตั้งอยูในภาคใตตอนบนบริเวณคอคอดกระ ลักษณะพื้นที่เปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา ภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบ ทางตะวันตกเปนพื้นที่สูงของเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาภูเก็ต
เปนตนน้ําของแมน้ําทาตะเภา แมน้ําสวี แมน้ําหลังสวน ทางตะวันออกเปนพื้นที่ราบมีความอุดมสมบูรณ เปนพื้นที่
ที่เหมาะสมกับขาวพันธเหลืองประทิว 123 ซึ่งปลูกไดดีในพื้นที่ลุมน้ําขัง พื้นที่ที่มีดินเค็มน้ํากรอย หรือพื้นที่ใกลทะเล
ลักษณะภูมอิ ากาศ ไดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ มีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งป
ประวัติความเปนมา เมืองปะทิว หรือ ปากทิว สมัยกอนเปนทางผานไปทํามาหากินของชนพื้นเมืองจากฟาก
ตะวันตกซึ่งเปนพื้นที่สูงแนวภูเขาไปทางตะวันออกสูทะเล ปจจุบันเปนอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเปนเมืองที่มี
การทํานาเพื่อปลูกขาวเปนอาหารมานานแลว ในพื้นที่มีการปลูกขาวพื้นเมืองเหลืองปะทิว ซึ่งตอมาไดมีการ
ปรับปรุงพันธุขาวใหบริสุทธิ์ ไดชื่อเปน พันธุเหลืองประทิว 123 มีลักษณะพิเศษ เมล็ดเรียวยาว ใหผลผลิตสูง
หุงขึ้นหมอสุกรวนเปนตัว รสชาติดี
4. ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร
ขอบเขตการผลิตขาวเหลืองปะทิวชุมพร อยูในพื้นที่จังหวัดชุมพร มีที่ตั้งอยูในภาคใตตอนบนบริเวณคอ
คอดกระทางภาคใตของประเทศไทย รายละเอียดตามแผนที่

5. การพิสูจนแหลงกําเนิด
(1) ขาวเหลืองปะทิวชุมพร จะตองผลิตในพื้นที่จังหวัดชุมพร ตามกระบวนการผลิตขางตน
(2) กระบวนการผลิตจะตองไดผานการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผูผลิตขาวเหลืองปะ
ทิวชุมพร รวมทั้งตองมีเอกสารกํากับเพื่อการตรวจสอบยอนกลับได
6. เงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15
(1) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและควบคุม ทั้งกระบวนการผลิต ในระดับผูผลิต และระดับจังหวัด
(2) จัดใหมีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผูผลิตขาวเหลืองปะทิวชุมพร และผูจําหนาย ที่ประสงคจะขอใชสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร ขาวเหลืองปะทิวชุมพร
(3) ผูขอขึ้นทะเบียนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน สําหรับสมาชิกผูขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ขาวเหลืองปะทิวชุมพร
----------------------------------------------------

แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร
“ขาวเหลืองปะทิวชุมพร”

ขอบเขตการผลิตขาวเหลืองปะทิวชุมพร อยูในพื้นที่จังหวัดชุมพร
มีที่ตั้งอยูในภาคใตตอนบนบริเวณคอคอดกระทางภาคใตของประเทศไทย

