
 

 กรมทรัพยสินทางปญญา  เลมที่   8                 เลขที่ประกาศ  31 
  กระทรวงพาณิชย   วันที่ประกาศโฆษณา      9  มีนาคม  2552 
 

 

ประกาศโฆษณาการรับข้ึนทะเบียนส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 

เลขที่คําขอ  50100037    วันท่ียื่นคําขอ          16  พฤษภาคม 2550 
 

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ 
 

รายการสินคา  ขาว 
 

ผูขอข้ึนทะเบียน  จังหวัดกาฬสินธุ       
 

ท่ีอยู      ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ  ตําบลกาฬสินธุ  อําเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ  46000  
 
61. คุณภาพ  ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา 

คํานิยาม   
 ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ ( Kaowong  Kalasin  Sticky rice )  หมายถึง  ขาวพันธุกอเดียว(ขาวพันธพ้ืนเมือง) และ
ขาวพันธุ กข 6   เปนขาวเหนียวท่ีไวตอชวงแสง  ปลูกไดเฉพาะฤดูนาป   ในเขตพ้ืนที่อําเภอเขาวง  อําเภอกุฉินารายณ (เฉพาะ 
ตําบลนาโก และตําบลหนองหาง)  และกิ่งอําเภอนาคู (เฉพาะตําบลนาคูและตําบลบอแกว)   จังหวัดกาฬสินธุ   

ลักษณะของสินคา     
(1)  พันธุขาว :  พันธุกอเดียว และพันธุ กข 6  
(2)  ประเภทขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ   

-  ขาวสาร  
(3)   ลักษณะทางกายภาพ 

                   -  ขาวเปลือก  มีเปลือกสีน้ําตาล  
                   -  ขาวสาร    มีสีขาวนวล             
 (3)   คุณสมบัติของสินคา 

 -  เปนขาวเหนียว  เมื่อนึ่งสุกจะหอม และนุม    ไมแฉะติดมือ    และขาวที่นึ่งแลวเมื่อเก็บไวในภาชนะปด 
หลายชั่วโมงจนขาวเย็น ยังคงรักษาความออนนุมไดอยู  
 
2. กระบวนการผลิต 
 การปลูก 

(1)  พ้ืนท่ีปลูกตองอยูในพ้ืนท่ีปลูกขาว  อําเภอเขาวง  อําเภอกุฉินารายณ (เฉพาะตําบลนาโก และตําบลหนองหาง)   
และกิ่งอําเภอนาคู (เฉพาะตําบลนาคูและตําบลบอแกว)   จังหวัดกาฬสินธ   

(2) เกษตรกร/กลุมเกษตรกร และ โรงสี/ผูประกอบการ ตองขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธกอน 
เร่ิมทําการผลิต 

(3) เมล็ดพันธุขาว  ตองเปนเมล็ดพันธุกอเดียว และพันธุ กข 6 บริสุทธ์ิ  มีคุณภาพดี  ไมมีส่ิงเจือปน  จากแหลง 
เมล็ดพันธุท่ีไดมาตรฐาน เชน ศูนยเมล็ดพันธุขาวของกรมการขาว หรือเมล็ดพันธุท่ีเกษตรกรผลิตเองซึ่งไดรับการตรวจรับรอง   

(4) ปลูกในชวงฤดูนาป ( เดือนมิถุนายน  กรกฏาคม หรือสิงหาคม   )  
(5) เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง  ระหวางเดือน  ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน   

 
1 



  
 

 
 

(6) การเก็บรักษาผลผลิตขาวใหมีความชื้นที่เหมาะสมประมาณรอยละ 14 -15  
(7) เกษตรกร/กลุมเกษตรกรและผูประกอบการโรงสี  ตองมีระบบการบันทึกขอมูลการจัดการ  ท่ีสามารถตรวจสอบได 

ตั้งแตเมล็ดพันธุขาว  ระบบการปลูก  และคุณภาพขาวเปลือกขาวสาร 
    

              การแปรรูป 
(1) ผลผลิตขาวเปลือกมาแปรสภาพเปนขาวกลอง และ ขาวสาร  โดยโรงสีในพ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตจังหวัดกาฬสินธุเทานั้น 
(2)  ผูแปรรูปตองรวมอยูในกลุมเดียวกับเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตขาวเหนียวเขาวง 

กาฬสินธุ  โดยทําการผลิตและแปรสภาพในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ 
(3) การแปรรูปตองมีการบริหารจัดการในเรื่องตอไปนี้ 

3.1 การรับซื้อขาวเปลือก( ยกเวนผูปลูกและผูแปรรูปเปนบุคคลกลุมเดียวกัน ) 
1) ตองมาจากเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ และไดปฏิบัติ 

ตามวิธีการปลูกขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ  
2) มีการแยกการจัดเก็บขาวเปลือก  ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุออกจากขาวพันธุอื่นๆ  หรือ ขาวพันธุ

เดียวกันท่ีไมไดมาจากผูผลิตท่ีขึ้นทะเบียนไว  ซึ่งไมสามารถตรวจสอบและติดตามได  
3) มีการตรวจสอบคุณภาพของขาวเปลือก  ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ  ณ  จุดรับซื้อขาวเปลือก   

ไดแก  วัดความชื้น  ส่ิงเจือปนตางๆ  เมล็ดขาวปนอื่นๆ 
3.2 การสีขาว 

1) ขาวเปลือกสีในโรงสีท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดกาฬสินธุ  และ  โรงสีท่ีไดขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตขาวเหนียว 
เขาวงกาฬสินธุ  

2) มีการบันทึกขอมูลตางๆ ในการสีขาว  ไดแกท่ีมาของขาวเปลือก  ปริมาณขาวเปลือก  ปริมาณขาวสาร  
ในกระบวนการแปรสภาพขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ  นั้น 

3)  ถามีการสีขาวชนิดอ่ืนๆ  ท่ีไมใชขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุจากแปลงของเกษตรกรผูผลิตขาวเหนียว 
เขาวงกาฬสินธุ  ตองมีการทําความสะอาดเครื่องสีขาวตามกรรมวิธีท่ีถูกตอง 
          
 การบรรจุหีบหอ 

(1) รายละเอียดบนฉลากใหประกอบดวยคําวา “ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ ”  และ/หรือ  “  Kaowong  Kalasin   
Sticky rice  ” 
           (2)   ใหระบุ  น้ําหนัก  จํานวนถุง  และวันท่ีบรรจุ                                                                    
  
 การเคลื่อนยาย  กองเก็บ  การรักษาสภาพ  และการสงมอบ 

(1)   มีการจัดทําระบบบัญชีในการบงชี้  เคล่ือนยาย  กองเก็บ  บรรจุหีบหอรักษาสภาพ  ตั้งแตขั้นตอน  รับเขาโรงสี  
วันท่ีสีขาวเปลือก  ขาวสาร  การสงมอบสินคา   

(2)   มีขั้นตอนในการควบคุม  การกองเก็บ  ควบคุมการเบิกจาย  และดูแลรักษาผลิตภัณฑ 
(3)   มีการจัดเก็บสินคาท่ีเหมาะสม  เพ่ือรักษาคุณภาพสินคา 
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3. ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร 
                ลักษณะภูมิศาสตร    พ้ืนท่ีปลูกขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ   เปนพ้ืนท่ีราบระหวางหุบเขา  มีภูเขาลอมรอบ 
ทุกทิศทางเปนวงกลมจึงเปนท่ีมาของชื่อตามท่ีตั้งวา  เขาวง   พ้ืนท่ีเปนแองกะทะ มีเทือกเขาภูพานกั้นระหวางอําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ กับ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร    แมน้ําลําคลองในบริเวณนี้มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาภูพาน     
ภูมิประเทศแถบนี้เคยเปนแหลงอาหารและถ่ินท่ีอยูอาศัยของไดโนเสารชนิดกินพืชท่ีชื่อ  ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน และชนิด 
กินสัตวท่ีชื่อ  สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซีส  ตามหลักฐานท่ีขุดคนพบ  ดินในบริเวณนี้มีธาตุแคลเซียมและธาตุซิลิกอนสูง 
ผนวกกับภาวะภูมิอากาศที่เย็นแหงแลงน้ํานอย  เปนผลใหขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุเก็บเกี่ยวกอนขาวอื่น มีความนุมและ 
หอมมาก  นอกจากนี้ประชาชนสวนใหญเปนกลุมชนเผาผูไทย  มีขบนธรรมเนียมประเพณีและภาษาพูด เปนของตนเอง    
ชนกลุมนี้มีความละเอียดประณีตพิถีพิถันในงานฝมือประเภทจักสานและงานทางดานกสิกรรมคือ การปลูกขาว  จึงทําใหขาว 
จากแหลงนี้มีชื่อเสียงดีในดานคุณภาพ  
 ประวัติความเปนมา     ชาวกาฬสินธุ ปลูกขาวหลากหลายชนิดพันธุแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ 
สภาพพ้ืนท่ี   สวนใหญปลูกขาวเหนียวเพ่ือการบริโภคท่ีเหลือจึงขาย   พ้ืนท่ีตอนบนของจังหวัดตามบริเวณเทือกเขาภูพาน  
สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีดอนและท่ีราบบริเวณหุบเขา   ประชากรสวนใหญเปนชาวผูไทยที่มีชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมตางๆ เปนสังคมกสิกรรม ท่ีมีความประณีตบรรจง ในการผลิตสินคาเกษตร 
โดยเฉพาะขาวเหนียวเขาวง  เริ่มเปนท่ีรูจักและมีชื่อเสียงในตลาดขาวสารจังหวัดกาฬสินธุตั้งแต พ.ศ.2507  เมื่อกลุม
ผูประกอบการโรงสีขาวขนาดเล็กในเขตตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ไดออกตระเวณหาซื้อขาวเปลือกตามอําเภอ
ตางๆ ในจังหวัดมาสีเปนขาวสารสงขายตามตลาดในจังหวัดกาฬสินธุและตางจังหวัด  ปรากฏวาขาวเหนียวจากอําเภอเขาวง 
เปนขาวคุณภาพดี ไดตนขาวมาก  หุงสุกแลวออนนุมมาก มีความหอม  จึงเปนท่ีนิยมของตลาด ผูบริโภคกลาวขานถึงและ
สอบถามแหลงท่ีมาจึงเปนท่ีมาของ  ขาวเหนียวเขาวง    
 
4. ขอบเขตที่ต้ังแหลงภูมิศาสตร   
 ขอบเขตการผลิตขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ  อยูในพื้นท่ีอําเภอเขาวง  อําเภอกุฉินารายณ (เฉพาะตําบลนาโก  
และตําบลหนองหาง)  และก่ิงอําเภอนาคู (เฉพาะตําบลนาคูและตําบลบอแกว)   จังหวัดกาฬสินธ  ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย รายละเอียดตามแผนที่    
 
5. การพิสูจนแหลงกําเนิด 
 (1) ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ   จะตองผลิตในพ้ืนท่ีอําเภอเขาวง  อําเภอกุฉินารายณ (เฉพาะตําบลนาโก  
และตําบลหนองหาง)  และกิ่งอําเภอนาคู (เฉพาะตําบลนาคูและตําบลบอแกว)   จังหวัดกาฬสินธ  ตามกระบวนการผลิตขางตน 
 (2) กระบวนการผลิตจะตองไดผานการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการคาท่ีขอใช 
ส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ  รวมท้ังตองมีเอกสารกํากับเพ่ือการตรวจสอบยอนกลับได 
 
6. เงื่อนไขท่ีนายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15 

(1) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและควบคุม ท้ังกระบวนการผลิต ในระดับผูผลิต และระดับจังหวัด 
(2) จัดใหมีการขึ้นทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการคาท่ีประสงคจะขอใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ   
(3) ผูขอขึ้นทะเบียนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  สําหรับผูผลิต/ผูประกอบการคาท่ีขอใชส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตร   

ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ   
                                ---------------------------------------------------- 
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แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร

 


ขาวเหนียวเขาวงกาฬสนิธุ

ขอบเขตของการผลิต ขาวเหนียวเขาวงครอบคลุมพื้นท่ี  อําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ

( เฉพาะตําบลนาโก และตําบลหนองหาง)

 

และก่ิงอําเภอนาคู( เฉพาะตําบลนาคูและตําบลบอแกว )

จงัหวดักาฬสินธุ  ซ่ึงเปนเขตท่ีไดรับอิทธิพล  จากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  และมวลอากาศเย็น

จากประเทศจีน
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