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ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร ขาวเจกเชยเสาไห 

รายการสินคา  ขาว 

ผูขอขึ้นทะเบียน  กรมการขาว       

ท่ีอยู      กรมการขาว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900   

61. คุณภาพ  ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา 
คํานิยาม   
ขาวเจกเชยเสาไห  หมายถึง  ขาวท่ีไดจากการแปรรูปขาวเปลือก พันธุเจกเชย ซ่ึงเปนพันธุพื้นเมืองและเปน  

ขาวเจาไวตอชวงแสงปลูกในชวงฤดูนาป ในพื้นท่ีอําเภอเสาไห  อําเภอเมือง  อําเภอหนองแซง อําเภอวิหารแดง อําเภอ 
หนองแค อําเภอหนองโดน และก่ิงอําเภอดอนพุด 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 

เปนขาวพื้นแข็ง เม่ือหุงสุกขาวจะรวนเปนตัว ไมเกาะกันเปนกอน ขาวหุงข้ึนหมอ  ขาวสุกจะนุม  
ไมแฉะ ไมแข็งกระดาง ไมเหนียวเละ ไมยุบตัวเม่ือเปนขาวราดแกง ไมบูดงายเม่ือท้ิงไวเย็นขามวัน คุณภาพไม
เปล่ียนแปลง  ขาวเกาเม่ือนํามาหุงไมมีกล่ินสาบ   
 
2. กระบวนการผลิต 
 การปลูก 

(1) พื้นท่ีปลูกขาวตองอยูเขต อําเภอเสาไห  อําเภอเมือง  อําเภอหนองแซง อําเภอวิหารแดง อําเภอหนองแค  
อําเภอหนองโดน และก่ิงอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี   

(2) เกษตรกร/กลุมเกษตรกร และโรงสี/ผูประกอบการ  ตองมาข้ึนทะเบียนเปนสมาชิก กอนเร่ิมทําการผลิต 
 (3)  เมล็ดพันธุขาว ตองเปนเมล็ดพันธุบริสุทธ์ิ มีคุณภาพดี ไมมีส่ิงเจือปน ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุขาวของ 

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

พันธุขาว  ระบบการปลูก และคุณภาพขาวเปลือก ขาวสาร 
 การแปรรูป 

(1) การรับซ้ือขาวเปลือก / การสีขาว 
1.1 ขาวเปลือกตองมาจากเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนสมาชิกและไดปฏิบัติตามคูมือวิธีการ

ปลูกขาวเจกเชยเสาไห 
1.2 มีการแยกจัดเก็บขาวเปลือกขาวเจกเชยเสาไห ออกจากพันธุอ่ืนๆ หรือออกจากขาวเจกเชยเสาไห ท่ี 

ไมไดผลิตโดยสมาชิกในกลุมผูผลิต ท่ีไมสามารถตรวจสอบติดตามได 
1.3 มีการตรวจสอบคุณภาพของขาวเปลือก ขาวเจกเชยเสาไห ณ จุดรับซ้ือขาวเปลือก ไดแก วัดความชื้น

ส่ิงเจือปนตางๆ เมล็ดขาวปนอ่ืนๆ  
1.4 มีการบันทึกขอมูลการสีขาว ตั้งแตท่ีมาของขาวเปลือก ปริมาณขาวเปลือกท่ีสีตอวัน ปริมาณขาวสาร

ท่ีได 
1.5 ถามีการสีขาวชนิดอ่ืนๆท่ีไมใชขาวเจกเชยเสาไห ตองมีการลางเคร่ืองสีขาวใหสะอาดตามกรรมวิธีท่ี

ถูกตอง 
(2) การแปรสภาพ ขาวกลอง ขาวสาร ตองทําในเขตพื้นท่ีจังหวัดสระบุรีเทานั้น 

 การบรรจุหีบหอ 
รายละเอียดบนฉลาก ประกอบดวยคําวา  “ ขาวเจกเชยเสาไห หรือ  Khao Jek Chuey Sao Hai ”   

 การเคล่ือนยาย  กองเก็บ  การรักษาสภาพ  และการสงมอบ 
(1) มีการจัดทําระบบบัญชีท่ีบงช้ี เคล่ือนยาย กองเก็บ บรรจุหีบหอ ตั้งแตข้ันตอนของการรับเขาโรงสี วันท่ีสี

ขาวเปลือก ขาวสาร และการสงมอบ   
 



  

 
(2) มีข้ันตอนในการควบคุม การกองเก็บ ควบคุมการเบิกจาย และดูแลรักษาผลิตภัณฑ 
(3) มีการจัดเก็บสินคาท่ีเหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพสินคา 

  
3. ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร 

ลักษณะภูมิศาสตร    จังหวัดสระบุรี เปนบริเวณท่ีมีความลาดชันสูงหรือภูเขา และท่ีราบเชิงเขาเปนเนิน 
รวมท้ังท่ีราบลุม มีแมน้ําปาสักไหลผาน ซ่ึงเปนแหลงน้ําใหญใชในการเกษตร พื้นท่ีปลูกขาวมีสภาพคอนขางเรียบ มี
ลักษณะดินเปนตะกอนน้ํา น้ําท่ีไหลบาบนผิวดินชา การระบายนํ้าไมดี ดินบนเปนดินเหนียวสีเทาเขม หรือน้ําตาลปน
เทาเขม ดินลางเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง สีออกน้ําตาล มีการสะสมของเม็ดปูนสีขาว อยูในดินลาง
ลึกลงไป ดินชนิดนี้ มีความอุดมสมบูรณปานกลาง ลักษณะพิเศษของดินเชนนี้ จึงเปนแหลงปลูกขาวโดยเฉพาะท่ีมี
คุณภาพดี   

ลักษณะภูมิอากาศ  เปนแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู ปริมาณนํ้าฝนเพิ่มข้ึนในระยะปลูกขาวเจกเชยเสาไห จาก
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม เปนชวงท่ีเหมาะกับการเพาะปลูก เพราะจะมีวันฝนตกประมาณ 91 วัน จาก
จํานวนวันฝนตก ตลอดป 108 วัน และเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม ถึงมกราคม  ท่ีมีอากาศแหง  

 
ประวัติความเปนมา  จังหวัดสระบุรี มีประวัติการปลูกขาวมาเปนเวลายาวนาน เพราะเปนจังหวัดยุทธศาสตร 

ในพื้นท่ีภาคกลาง ท่ีไดรับการประกาศจัดต้ังข้ึนเพื่อรวบรวมเสบียงอาหารและเปนยุงฉางเก็บไวคราวศึกสงคราม 
ตั้งแตราวป พ.ศ. 2125  ชุมชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพทํานา รับจางและคาขาย อําเภอเสาไห เปนแหลงเศรษฐกิจใหญ
ของจังหวัดสระบุรี เปนท่ีชุมนุมการคาขายสินคาเกษตรตางๆ จากพื้นท่ีท่ีไดรับน้ําจากลุมน้ําปาสัก ขาวเจกเชย นํามา
ปลูกในพื้นท่ีอําเภอเสาไห จากการที่ชาวบานนําขาวมาแลกสินคา ไดแก เกลือ กะป น้ําปลา หอม กระเทียม ท่ีบริเวณ
ทาเจกเฮง พอคาคนจีน ท่ีมีนองชาย ช่ือเจกเชยคอยควบคุมดูแลการแลกสินคา และสนใจขาวพันธุกนจุด จึงแนะนําให
ชาวนานําไปปลูกขยายผลผลิต แลวนํามาแลกสินคากับเจกเชย ตอมาชาวนาจึงเรียกขาวพันธุนี้วา ขาวเจกเชย จนเปนท่ี
รูจักจากปากตอปาก พอคาเรือหลายคนนําสินคาขาวนี้ไปขายถึงอยุธยา พบวาเปนขาวหุงข้ึนหมอ รสชาติดี ไมออน 
ไมแข็งจนเกินไป เก็บไวคางคืนไมบูด จนสอบถามกันวาเปนขาวอะไร มาจากไหน ไดคําตอบวา ขาวเจกเชย มาจาก
อําเภอเสาไห ดังนั้น “ขาวเจกเชยเสาไห ” จึงเปนขาวท่ีมีประวัติท่ีส่ือถึงวัฒนธรรมการอยูรวมกันมานานนับรอยป มี
การเกื้อกูลกันของกลุมชนตางชาติในอําเภอเสาไห ท่ีมีความผูกพันของชุมชนผูปลูกขาว และพอคาท่ีเปนชาวไทยเช้ือ
สายจีน ซ่ึงเดินทางไปในท่ีตางๆ และรูในเร่ืองคุณภาพขาวท่ีดี ท่ีเหมาะกับรสนิยมการบริโภคของคนไทย 
 
4. ขอบเขตท่ีตั้งแหลงภูมิศาสตร   

ขอบเขตการผลิตขาวเจกเชยเสาไห  อยูในพ้ืนท่ีอําเภอเสาไห  อําเภอเมือง  อําเภอหนองแซง อําเภอวิหารแดง  
อําเภอหนองแค อําเภอหนองโดน และก่ิงอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ซ่ึงต้ังอยูทางภาคกลางของประเทศไทย 
รายละเอียด  ตามแผนท่ี    
 



  

5. การพิสูจนแหลงกําเนิด 
 (1)   ขาวเจกเชยเสาไห  จะตองผลิตในพื้นท่ีอําเภอเสาไห  อําเภอเมือง  อําเภอหนองแซง อําเภอวิหารแดง 
อําเภอหนองแค อําเภอหนองโดน และก่ิงอําเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี  ตามกระบวนการผลิตขางตน 
 (2)   กระบวนการผลิตจะตองไดผานการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการข้ึนทะเบียนสมาชิก ผูผลิตขาวเจกเชย
เสาไห  รวมท้ังตองมีเอกสารกํากับเพื่อการตรวจสอบยอนกลับได 
 
6. เงื่อนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15 

(1)  จัดใหมีระบบการตรวจสอบและควบคุม ท้ังกระบวนการผลิต ในระดับผูผลิตและระดับจังหวัด 
(2) จัดใหมีการข้ึนทะเบียนสมาชิกเกษตรกรผูเพาะปลูก และสมาชิกผูแปรรูปขาวเจกเชยเสาไห ท่ีประสงค

จะขอใชส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร ขาวเจกเชยเสาไห    
(3) ผูขอข้ึนทะเบียนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  สําหรับสมาชิกผูขอใชส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร  ขาวเจกเชย

เสาไห  
 
                                             ---------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร 
ขาวเจกเชยเสาไห 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตการผลิตขาวเจกเชยเสาไห  อยูในพื้นท่ีอําเภอเสาไห  อําเภอเมือง   
อําเภอหนองแซง  อําเภอวิหารแดง  อําเภอหนองแค  อําเภอหนองโดน  และกิ่งอําเภอดอนพุด  จังหวัดสระบุรี 
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