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61. คุณภาพ  ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา 

คํานิยาม   
 ขาวเหลืองปะทิวชุมพร ( Khao Leuang Patew Chumphon )  หมายถึง  ขาวเจาพันธุเหลืองประทิว 123    
เปนขาวเจาพื้นเมืองพันธุหนัก   ไวตอชวงแสง  ปลูกไดเฉพาะฤดูนาป ตามระบบการผลิตขาวอินทรีย ในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดชุมพร  
 

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) 
ัว ไมเกาะกันเปนกอน และหุงข้ึนหมอ   เม่ือแปรรูปเปน

ลิตภัณฑเสนจะไดเสนท่ีเหนียว ไมยุยหรือขาดงาย     

. กระบ ิต 

(2) เกษตรกร/กลุมเกษตรกร และ โรงสี/ผูประกอบการ ตองข้ึนทะเบียนเปนสมาชิกผูปลูก กอนเร่ิมทําการ

ลง
ิจัยขาวและศูนยเมล็ดพันธุขาวของกรมการขาว หรือศูนยขาวชุมชนในจังหวัด

ือน  ธันวาคม ถึง มกราคม 

ึกขอมูลการจัดการ  ท่ีสามารถ
บไดตั้งแตเมล็ดพันธุขาว  ระบบการปลูก  และคุณภาพขาวเปลือกขาวสาร 

(1) ผลผลิตขาวเปลือกมาแปรสภาพเปนขาวกลอง และ ขาวสาร  โดยโรงสีในพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตจังหวัดชุมพร

ษตรกร/กลุมเกษตรกรผูผลิต  ท่ีมาขอข้ึนทะเบียนเปนสมาชิก 

มาจากเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนสมาชิก  และไดปฏิบัติตามคูมือวิธีการปลูก 
ขาวเหล

  ขาวเหลืองปะทิวชุมพรออกจากขาวพันธุอ่ืนๆ  หรือ ขาวพันธุ
เดียวกันท

ลือก  ขาวเหลืองปะทิวชุมพร  ณ  จุดรับซ้ือขาวเปลือก   
ดแก  วัดความชื้น  ส่ิงเจือปนตางๆ  เมล็ดขาวปนอ่ืนๆ 

 

  คุณสมบัติของสินคา 
 -  เปนขาวพื้นแข็ง   เม่ือหุงสุกจะรวนเปนต

ผ
 
2 วนการผล
 การปลูก 

(1)  พื้นที่ปลูกตองอยูในพื้นท่ีปลูกขาว  จังหวัดชุมพร 

ผลิต 
(3) เมล็ดพันธุขาว  ตองเปนเมล็ดพันธุเหลืองประทิว 123  บริสุทธ์ิ  มีคุณภาพดี  ไมมีส่ิงเจือปน  จากแห

เมล็ดพันธุ  ท่ีมีมาตรฐานจากศูนยว
ชุมพรซ่ึงไดรับการตรวจรับรอง   

(4) ปลูกในชวงฤดูนาป ( เดือนกรกฏาคม หรือสิงหาคม   )  
(5) เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง  ระหวางเด
(6) ปลูกในระบบการผลิตขาวอินทรีย 
(7) การใชปุย หรือวัสดุปรับปรุงดิน  ใชปุยอินทรียและวัสดุอินทรียเทานั้น 
(8) การเก็บรักษาผลผลิตขาวใหมีความช้ืนท่ีเหมาะสมประมาณรอยละ 14 -15  
(9)  เกษตรกร/กลุมเกษตรกรและผูประกอบการโรงสี  ตองมีระบบการบันท

ตรวจสอ
             
             การแปรรูป 

เทานั้น 
(2)  ผูแปรรูปจะตองรวมอยูในกลุมเดียวกับเก

โดยทําการผลิตและแปรสภาพในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร 
(3) การแปรรูปตองมีการบริหารจัดการในเร่ืองตอไปนี้ 

3.1 การรับซ้ือขาวเปลือก( ยกเวนผูผลิตและผูแปรรูปเปนบุคคลกลุมเดียวกัน ) 
1) ตอง

ืองประทิวชุมพร 
2) มีการแยกการจัดเก็บขาวเปลือก

ี่ไมไดผลิตในระบบการผลิตขาวอินทรีย 
3) มีการตรวจสอบคุณภาพของขาวเป

ไ
 



  

3.2 
พื้นท่ีจังหวัดชุมพร  และ  โรงสีท่ีไดข้ึนทะเบียนรวมเปนสมาชิก

ในการผลิตขาวเห
ท่ีมาของขาวเปลือก  ปริมาณขาวเปลือก  ปริมาณ

      ิวชุมพรจากแปลงสมาชิกผูผลิตขาวเหลือง
องมีการลางเคร่ืองสีขาว  ใหสะอาดตามกรรมวิธีท่ีถูกตอง 

ใหประกอบดวยคําวา “ขาวเหลืองปะทิวชุมพร ”  และ/หรือ  “  Khao Leuang 

           (2)   ใหระบุ  น้ําหนัก  จํานวนถุง  และวันท่ีบรรจุ                                                                    

ยาย  กองเก็บ  บรรจุหีบหอรักษาสภาพ  ตั้งแตข้ันตอน  รับเขา

าย  และดูแลรักษาผลิตภัณฑ 
(3)   มีการจัดเก็บสินคาท่ีเหมาะสม  เพื่อรักษาคุณภาพสินคา 

ท่ีใกลทะเล  
และลมมรสุม

ะวันออ

ืองท่ีมี 

น  พันธุเหลืองประทิว 123  มีลักษณะพิเศษ  เมล็ดเรียวยาว ใหผลผลิตสูง       
ุงข้ึนหมอสุกรวนเปนตัว  รสชาติดี 

4. ขอบเ
ังหวัดชุมพร  มีท่ีตั้งอยูในภาคใตตอนบนบริเวณคอ

คอดกระทางภาคใตของประเทศไทย รายละเอียดตามแผนท่ี    

การสีขาว 
1)    ขาวเปลือกสีในโรงสี  ท่ีอยูใน
ลืองปะทิวชุมพร ในปนั้น 
2)    มีการบันทึกขอมูลตางๆ ในการสีขาว  ไดแก

ขาวสาร  ในกระบวนการแปรสภาพขาวเหลืองปะทิวชุมพร  นั้น 
                            3)    ถามีการสีขาวชนิดอ่ืนๆ  ท่ีไมใชขาวขาวเหลืองปะท
ปะทิวชุมพรต
            
             การบรรจุหีบหอ 

(1) รายละเอียดบนฉลาก
Patew Chumphon” 

  
 
 การเคล่ือนยาย  กองเก็บ  การรักษาสภาพ  และการสงมอบ 

(1)   มีการจัดทําระบบบัญชีในการบงช้ี  เคล่ือน
โรงสี  วันท่ีสีขาวเปลือก  ขาวสาร  การสงมอบสินคา   

(2)   มีข้ันตอนในการควบคุม  การกองเก็บ  ควบคุมการเบิกจ

 
3. ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร 
                ลักษณะภูมิศาสตร    จังหวัดชุมพรมีท่ีตั้งอยูในภาคใตตอนบนบริเวณคอคอดกระ   ลักษณะพื้นท่ีเปนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา  ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบ  ทางตะวันตกเปนพื้นท่ีสูงของเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขาภูเก็ต   
เปนตนน้ําของแมน้ําทาตะเภา  แมน้ําสวี  แมน้ําหลังสวน ทางตะวันออกเปนพื้นท่ีราบมีความอุดมสมบูรณ   เปนพื้นท่ี 
ท่ีเหมาะสมกับขาวพันธเหลืองประทิว 123 ซ่ึงปลูกไดดีในพ้ืนท่ีลุมน้ําขัง พื้นท่ีท่ีมีดินเค็มน้ํากรอย หรือพื้น
ลักษณะภูมิอากาศ ไดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  
ต กเฉียงเหนือ ตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ   มีฝนตกชุกเกือบตลอดท้ังป 
 ประวัติความเปนมา   เมืองปะทิว หรือ ปากทิว สมัยกอนเปนทางผานไปทํามาหากินของชนพ้ืนเมืองจากฟาก
ตะวันตกซ่ึงเปนพื้นท่ีสูงแนวภูเขาไปทางตะวันออกสูทะเล  ปจจุบันเปนอําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  ซ่ึงเปนเม
การทํานาเพื่อปลูกขาวเปนอาหารมานานแลว   ในพื้นท่ีมีการปลูกขาวพื้นเมืองเหลืองปะทิว  ซ่ึงตอมาไดมีการ
ปรับปรุงพันธุขาวใหบริสุทธ์ิ ไดช่ือเป
ห
 

ขตท่ีตั้งแหลงภูมิศาสตร   
ขอบเขตการผลิตขาวเหลืองปะทิวชุมพร   อยูในพ้ืนท่ีจ



  

 
5. การพิสูจนแหลงกําเนิด 
 (1) ขาวเหลืองปะทิวชุมพร   จะตองผลิตในพื้นท่ีจังหวัดชุมพร    ตามกระบวนการผลิตขางตน 
 (2) กระบวนการผลิตจะตองไดผานการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการข้ึนทะเบียนสมาชิกผูผลิตขาวเหลืองปะ
ทิวชุมพร  รวมท้ังตองมีเอกสารกํากับเพื่อการตรวจสอบยอนกลับได 
 
6. เงื่อนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15 

(1) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและควบคุม ท้ังกระบวนการผลิต ในระดับผูผลิต และระดับจังหวัด 
(2) จัดใหมีการขึ้นทะเบียนสมาชิกผูผลิตขาวเหลืองปะทิวชุมพร   และผูจําหนาย ท่ีประสงคจะขอใชส่ิงบงช้ี

ทางภูมิศาสตร ขาวเหลืองปะทิวชุมพร   
(3) ผูขอข้ึนทะเบียนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  สําหรับสมาชิกผูขอใชส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร   

ขาวเหลืองปะทิวชุมพร   
                                ---------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร 
“ขาวเหลืองปะทิวชุมพร” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   ขอบเขตการผลิตขาวเหลืองปะทิวชุมพร  อยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร 
            มีท่ีตั้งอยูในภาคใตตอนบนบริเวณคอคอดกระทางภาคใตของประเทศไทย 
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