กรมทรัพยสินทางปญญา
กระทรวงพาณิชย

เลมที่ 8
วันที่ประกาศโฆษณา

เลขที่ประกาศ 31
9 มีนาคม 2552

ประกาศโฆษณาการรับขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
เลขที่คําขอ

50100037

วันที่ยื่นคําขอ

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ

รายการสินคา

ขาว

ผูขอขึ้นทะเบียน

จังหวัดกาฬสินธุ

ที่อยู

ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ ตําบลกาฬสินธุ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 46000

16 พฤษภาคม 2550

1. คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของสินคา
คํานิยาม
ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ ( Kaowong Kalasin Sticky rice ) หมายถึง ขาวพันธุกอเดียว(ขาวพันธพื้นเมือง) และ
ขาวพันธุ กข 6 เปนขาวเหนียวที่ไวตอชวงแสง ปลูกไดเฉพาะฤดูนาป ในเขตพื้นที่อําเภอเขาวง 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
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2. กระบวนการผลิต
การปลูก
(1) พื้นที่ปลูกตองอยูในพื้นที่ปลูกขาว อําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ (เฉพาะตําบลนาโก และตําบลหนองหาง)
และกิ่งอําเภอนาคู (เฉพาะตําบลนาคูและตําบลบอแกว) จังหวัดกาฬสินธ
(2) เกษตรกร/กลุมเกษตรกร และ โรงสี/ผูประกอบการ ตองขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธกอน
เริ่มทําการผลิต
(3) เมล็ดพันธุขาว ตองเปนเมล็ดพันธุกอเดียว และพันธุ กข 6 บริสุทธิ์ มีคุณภาพดี ไมมีสิ่งเจือปน จากแหลง
เมล็ดพันธุที่ไดมาตรฐาน เชน ศูนยเมล็ดพันธุขาวของกรมการขาว หรือเมล็ดพันธุที่เกษตรกรผลิตเองซึ่งไดรับการตรวจรับรอง
(4) ปลูกในชวงฤดูนาป ( เดือนมิถุนายน กรกฏาคม หรือสิงหาคม )
(5) เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง ระหวางเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน
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(6) การเก็บรักษาผลผลิตขาวใหมีความชื้นที่เหมาะสมประมาณรอยละ 14 -15
(7) เกษตรกร/กลุมเกษตรกรและผูประกอบการโรงสี ตองมีระบบการบันทึกขอมูลการจัดการ ที่สามารถตรวจสอบได
ตั้งแตเมล็ดพันธุขาว ระบบการปลูก และคุณภาพขาวเปลือกขาวสาร
การแปรรูป
(1) ผลผลิตขาวเปลือกมาแปรสภาพเปนขาวกลอง และ ขาวสาร โดยโรงสีในพื้นที่ที่อยูในเขตจังหวัดกาฬสินธุเทานั้น
(2) ผูแปรรูปตองรวมอยูในกลุมเดียวกับเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตขาวเหนียวเขาวง
กาฬสินธุ โดยทําการผลิตและแปรสภาพในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
(3) การแปรรูปตองมีการบริหารจัดการในเรื่องตอไปนี้
3.1 การรับซื้อขาวเปลือก( ยกเวนผูปลูกและผูแปรรูปเปนบุคคลกลุมเดียวกัน )
1) ตองมาจากเกษตรกร/กลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ และไดปฏิบัติ
ตามวิธีการปลูกขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ
2) มีการแยกการจัดเก็บขาวเปลือก ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุออกจากขาวพันธุอ่นื ๆ หรือ ขาวพันธุ
เดียวกันที่ไมไดมาจากผูผลิตที่ขึ้นทะเบียนไว ซึ่งไมสามารถตรวจสอบและติดตามได
3) มีการตรวจสอบคุณภาพของขาวเปลือก ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ ณ จุดรับซื้อขาวเปลือก
ไดแก วัดความชื้น สิ่งเจือปนตางๆ เมล็ดขาวปนอื่นๆ
3.2 การสีขาว
1) ขาวเปลือกสีในโรงสีที่อยูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ และ โรงสีที่ไดขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตขาวเหนียว
เขาวงกาฬสินธุ
2) มีการบันทึกขอมูลตางๆ ในการสีขาว ไดแกที่มาของขาวเปลือก ปริมาณขาวเปลือก ปริมาณขาวสาร
ในกระบวนการแปรสภาพขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ นั้น
3) ถามีการสีขาวชนิดอื่นๆ ที่ไมใชขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุจากแปลงของเกษตรกรผูผลิตขาวเหนียว
เขาวงกาฬสินธุ ตองมีการทําความสะอาดเครื่องสีขาวตามกรรมวิธีที่ถูกตอง
การบรรจุหีบหอ
(1) รายละเอียดบนฉลากใหประกอบดวยคําวา “ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ ” และ/หรือ “ Kaowong Kalasin
Sticky rice ”
(2) ใหระบุ น้ําหนัก จํานวนถุง และวันที่บรรจุ
การเคลื่อนยาย กองเก็บ การรักษาสภาพ และการสงมอบ
(1) มีการจัดทําระบบบัญชีในการบงชี้ เคลื่อนยาย กองเก็บ บรรจุหีบหอรักษาสภาพ ตั้งแตขั้นตอน รับเขาโรงสี
วันที่สีขาวเปลือก ขาวสาร การสงมอบสินคา
(2) มีขั้นตอนในการควบคุม การกองเก็บ ควบคุมการเบิกจาย และดูแลรักษาผลิตภัณฑ
(3) มีการจัดเก็บสินคาที่เหมาะสม เพื่อรักษาคุณภาพสินคา
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3. ความสัมพันธระหวางสินคากับแหลงภูมิศาสตร
ลักษณะภูมิศาสตร พื้นที่ปลูกขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ เปนพื้นที่ราบระหวางหุบเขา มีภูเขาลอมรอบ
ทุกทิศทางเปนวงกลมจึงเปนที่มาของชื่อตามที่ตั้งวา เขาวง พื้นที่เปนแองกะทะ มีเทือกเขาภูพานกั้นระหวางอําเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ กับ อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร แมน้ําลําคลองในบริเวณนี้มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาภูพาน
ภูมิประเทศแถบนี้เคยเปนแหลงอาหารและถิ่นที่อยูอาศัยของไดโนเสารชนิดกินพืชที่ชื่อ ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน และชนิด
กินสัตวที่ชื่อ สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซีส ตามหลักฐานที่ขุดคนพบ ดินในบริเวณนี้มีธาตุแคลเซียมและธาตุซิลิกอนสูง
ผนวกกับภาวะภูมิอากาศที่เย็นแหงแลงน้ํานอย เปนผลใหขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุเก็บเกี่ยวกอนขาวอื่น มีความนุมและ
หอมมาก นอกจากนี้ประชาชนสวนใหญเปนกลุมชนเผาผูไทย มีขบนธรรมเนียมประเพณีและภาษาพูด เปนของตนเอง
ชนกลุมนี้มีความละเอียดประณีตพิถีพิถันในงานฝมือประเภทจักสานและงานทางดานกสิกรรมคือ การปลูกขาว จึงทําใหขาว
จากแหลงนี้มีชื่อเสียงดีในดานคุณภาพ
ประวัติความเปนมา ชาวกาฬสินธุ ปลูกขาวหลากหลายชนิดพันธุแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของ
สภาพพื้นที่ สวนใหญปลูกขาวเหนียวเพื่อการบริโภคที่เหลือจึงขาย พื้นที่ตอนบนของจังหวัดตามบริเวณเทือกเขาภูพาน
สภาพพื้นที่เปนที่ดอนและที่ราบบริเวณหุบเขา ประชากรสวนใหญเปนชาวผูไทยที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในเรื่องวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมตางๆ เปนสังคมกสิกรรม ที่มีความประณีตบรรจง ในการผลิตสินคาเกษตร
โดยเฉพาะขาวเหนียวเขาวง เริ่มเปนที่รูจักและมีชื่อเสียงในตลาดขาวสารจังหวัดกาฬสินธุตั้งแต พ.ศ.2507 เมื่อกลุม
ผูประกอบการโรงสีขาวขนาดเล็กในเขตตําบลหลุบ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ไดออกตระเวณหาซื้อขาวเปลือกตามอําเภอ
ตางๆ ในจังหวัดมาสีเปนขาวสารสงขายตามตลาดในจังหวัดกาฬสินธุและตางจังหวัด ปรากฏวาขาวเหนียวจากอําเภอเขาวง
เปนขาวคุณภาพดี ไดตนขาวมาก หุงสุกแลวออนนุมมาก มีความหอม จึงเปนที่นิยมของตลาด ผูบริโภคกลาวขานถึงและ
สอบถามแหลงที่มาจึงเปนที่มาของ ขาวเหนียวเขาวง
4. ขอบเขตที่ตั้งแหลงภูมิศาสตร
ขอบเขตการผลิตขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ อยูในพื้นที่อําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ (เฉพาะตําบลนาโก
และตําบลหนองหาง) และกิ่งอําเภอนาคู (เฉพาะตําบลนาคูและตําบลบอแกว) จังหวัดกาฬสินธ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย รายละเอียดตามแผนที่
5. การพิสูจนแหลงกําเนิด
(1) ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ จะตองผลิตในพื้นที่อําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ (เฉพาะตําบลนาโก
และตําบลหนองหาง) และกิ่งอําเภอนาคู (เฉพาะตําบลนาคูและตําบลบอแกว) จังหวัดกาฬสินธ ตามกระบวนการผลิตขางตน
(2) กระบวนการผลิตจะตองไดผานการควบคุมตรวจสอบ คือ มีการขึ้นทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการคาที่ขอใช
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ รวมทั้งตองมีเอกสารกํากับเพื่อการตรวจสอบยอนกลับได
6. เงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา 15
(1) จัดใหมีระบบการตรวจสอบและควบคุม ทั้งกระบวนการผลิต ในระดับผูผลิต และระดับจังหวัด
(2) จัดใหมีการขึ้นทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการคาที่ประสงคจะขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ
(3) ผูขอขึ้นทะเบียนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน สําหรับผูผลิต/ผูประกอบการคาที่ขอใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ
---------------------------------------------------3

แผนที่แสดงแหลงภูมิศาสตร
ขาวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ

ขอบเขตของการผลิต ขาวเหนียวเขาวงครอบคลุมพื้นที่ อําเภอเขาวง อําเภอกุฉินารายณ
( เฉพาะตําบลนาโก และตําบลหนองหาง) และกิ่งอําเภอนาคู( เฉพาะตําบลนาคูและตําบลบอแกว )
จังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งเปนเขตที่ไดรับอิทธิพล จากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และมวลอากาศเย็น
จากประเทศจีน
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