
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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GI Thai Cafe
จีไอ ไทย คาเฟ่

14
Redesign GI Product
การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ทีน่�าไปขายต่อได้จริง 
ภายใต้ความเป็นสินค้า GI

Packaging Design for Commercial Purpose
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้า

Packaging Design for New Year Festival
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุดของขวัญในเทศกาลปีใหม่

Conceptual Product
การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์
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Redesign GI Product
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Packaging Design for Commercial Purpose
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้า

ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร  Sakon Nakhon Natural Indigo Dyed Fabric

ผ้าไหมมัดหมีช่นบท  Chonnabot Mudmee Thai Silk

ล�ำไยอบแห้งเน้ือสีทองล�ำพูน  Lamphun Golden Dried Longan

ข้ำวเจ๊กเชยเสำไห้ (ข้ำวฟรีไลฟ์)  Khao Jek Chuey Sao Hai (Khao Free Life)

ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ (กระต่ำยคู่ชูรวงข้ำวสีทอง)

Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice (Twin Rabbit With Golden Rice)

ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ (ข้ำวอินทรีย์ลุงบุญมี)

Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice (Kao Insee Loong Boonmee)

กล้วยเล็บมือนำงชุมพร (อบแห้ง) Chumphon Ladyfinger Banana (dried)

ขนมหม้อแกงเมืองเพชร  Kanom Mor Kaeng Muang Petch

ขำ้วเจก๊เชยเสำไห ้(ขำ้วแมส่ั่งไว)้  Khao Jek Chuey Sao Hai (Khao Mae Sang Wai)

ทุเรียนปรำจีน  Durian Prachin

ส้มโอท่ำข่อยเมืองพิจิตร Thakhoi Mueang Phichit Pomelo

สับปะรดบ้ำนคำ  Bankha Pineapple

สับปะรดภูแลเชียงรำย  Chiangrai Phulae Pineapple

หมูย่ำงเมืองตรัง  Trang Roast Pork
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ชามไก่ล�าปาง  Lampang Chicken Bowl

ศิลาดลเชียงใหม่  Chiangmai Celadon
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ความเป็นมาของโครงการ
A b o u t This P ro j e c t
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วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่ิงบ่งชีท้างภมูศิาสตร ์ (Geographical Indication) 
เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าทีม่าจากแหล่งผลิตที่
เฉพาะเจาะจง ซึง่มีคุณภาพและชื่อเสียงที่เป็นผล
มาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว 

GI จึงเปรียบเสมอืนเป็นแบรนดข์องทอ้งถิน่ทีบ่ง่บอก 
ถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า GI ดงัน้ันการ
ขึน้ทะเบียน GI จึงเป็นส่ิงทีส่นับสนุนให้พื้นที่ผลิต
สินคา้ GI สามารถพฒันาเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทอ้งถิน่ 
เพื่อน�ารายได้มาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน แต่อย่างไรก็ดี
ยังมีอีกหลายชุมชนที่ไม่ตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ เพื่อเป็น
ส่วนหน่ึงในการต่อยอดทางการค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้แก่สินค้า GI

รัฐบาลมีนโยบายในการมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยการยกระดับ
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ ให้
สามารถแข่งขันไดอ้ย่างมปีระสิทธภิาพ และชว่ยสร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยโดยการ
พฒันาเศรษฐกจิท้องถิน่  มุง่เน้นการสรา้งการเตบิโต
ทางเศรษฐกิจจากภายในประเทศ ส่งเสรมิการคา้
การลงทนุภายในทอ้งถิน่ สรา้งชมุชนใหเ้ขม้แขง็ บรูณาการ 
กบัหน่วยงานทีมี่การส่งเสริม การพัฒนาการทอ่งเทีย่ว
ทอ้งถิน่ เพือ่สรา้งมลูค่าใหแ้กสิ่นคา้ชมุชนอย่างยัง่ยนื
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลในการ
สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สินค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ไทยด้วยการสร้างภาพลักษณ์
ร่วมสมัย เป็นสินค้าชุมชนระดับพรีเมียม 

เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่สินค้าชุมชน 
สร้างความเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐาน

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

“
”

Z

กรมทรัพย์สินทางปญัญาจึงเห็นถึงความจ�าเป็นใน
การกระตุ้นให้ชุมชนต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการ
ติดเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์ GI ไทย เพื่อ
เป็นต้นแบบให้แก่สินค้าชุมชนอื่นๆ รวมถึงประโยชน์
ที่จะได้รับจากการเข้าสู่ระบบการคุ้มครองส่ิงบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ไทยและมูลค่าเพิ่มที่ชุมชนจะได้รับ 
อันจะสนับสนุนนโยบายการวางต�าแหน่งสินค้า GI 
ให้เป็นสินค้าที่เป็นต้นแบบ แก่สินค้าชุมชนอื่นๆ 
และจะ เ ป็นการ เพิ่ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในอนาคต

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่สินค้าส่ิงบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ไทยด้วยการสร้างภาพลักษณ์ร่วมสมัย 
เป็นสินคา้ชมุชนระดบัพรเีมยีม เพือ่เป็นตน้แบบใหแ้ก่
สินค้าชุมชน สร้างความเชื่อถือในคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ไทย

นอกจากน้ียงัชว่ยสรา้งความเชือ่มัน่ให้แก่ชมุชนตา่งๆ 
ใหเ้ลง็เหน็ถงึประโยชนแ์ละกระตุน้ให้เขา้สู่ระบบส่ิงบง่ชีท้าง
ภมูศิาสตรไ์ทยมากยิง่ขึน้ ก่อให้เกิดการจ้างงานและ
เพิม่รายได้ในท้องถิน่ ซึง่เป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน ขยาย
โอกาสทางการตลาด และสร้างเครือข่ายให้แก่สินค้า
ทีม่ีตราสัญลักษณ์ส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ของไทย
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To strengthen Thai GI products 
with a branding strategy that 
positions them as premium 
goods and set a standard for 

other local products

“
”

Objectives of this project

To achieve the goal set out by the
government in promoting strong local 
economy, the Department of Intellectual 
Property recognises the significance in 
inviting each community to seeing the 
benefits of GIs and acquiring the rights 
and protection. The GI products are 
positioned to become the model for 
other local products, thus increasing 
Thailand’s capabilities to compete in 
international markets.

To strengthen Thai GI products with a 
branding strategy that positions them 
as premium goods and set a 
standard for other local products, 
therefore bolstering confidence in Thai 
products. 

Moreover, it also creates local community’s 
confidence in the geographical 
indication of Thai origin, engendering 
more employment and income in the 
communities. It is a sustainable way to 
promote local economy.

A Geographical Indication (GI) is a mark used 
on products that have specific geographical 
origin with qualities or reputations that are 
attributable to the origin.

GI is comparable to a brand that indicates 
the qualities and geographical origin of 
production. For this reason, obtaining a GI 
can also boost tourism and generate more 
sustainable income and growth  to the 
communities. However, many communities 
are still not aware of the benefits that 
a geographical indication can help to add 
value to their products.

The Thai government aims to develop the 
country’s economic potential by increasing 
capacities of Thai entrepreneurs at all 
levels to compete in the world market 
efficiently. Starting from domestic growth, 
the government focuses on strengthening 
the local economy —drawing more  investment  
in local  communities, reinforcing community 
spirit, and encouraging the cooperation 
between communities and agencies to 
promote local tourism, which will generate 
income for farmers and low earners.



Chumph  
Ladyfinger 
Banana



การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์
Conceptual Products

การพัฒนาผลติภณัฑ์ 
ในรปูแบบเชงิสร้างสรรค์
Conceptual Product

การพัฒนาผลติภณัฑ์ทีน่�าไปขายต่อไดจ้รงิ 
ภายใตค้วามเป็นสนิคา้ GI
Redesign GI Product

การพัฒนาบรรจภุณัฑ์
ชดุของขวญัในเทศกาลปีใหม่

Packaging Design for New Year Festival

การพัฒนาบรรจภุณัฑ์เพ่ือการคา้
Packaging Design for 
Commercial Purpose

Chumph  
Ladyfinger 
Banana





ผ้ำครำมธรรมชำติสกลนคร หมำยถึง ผ้ำฝ้ำยที่ผ่ำน
กระบวนกำรย้อมครำมธรรมชำติตำมภูมิปญัญำท้องถิ่น
จงัหวดัสกลนคร ท�ำใหไ้ด้สีฟ้ำออ่นถงึสีน�ำ้เงนิเขม้ เปน็มนัวำว 
ไม่ตกสี มีกลิน่เฉพำะตัว

Sakon Nakhon Natural Indigo Dyed Fabric is 
dyed cotton made from indigo tree. Using 
native wisdom, it has light blue to dark blue 
colours, which are shiny and not washed-
out. It also has unique scent.

SAKON NAKHON
NATUR AL I N D I G O 
D Y E D  FABRIC
ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร
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นักออกแบบ : สุริยะ ครุฑพันธุ์
ส�ำหรับ บริษัท อำมิน บำบำ จ�ำกัด
Designer : Suriya Garudabandhu
Amin Baba for Amin Baba Co., Ltd

ผู้ประกอบกำร : อัมพรพรรณ ทองไชย
GI Entrepreneur : Ampornpun Thongchai



Gradient vase and decorative items 
draw inspiration from the colouration 
and design of indigo-dyed cloths from 
Sakon Nakhon. With 12 shading and 
counting, the vases are covered in a 
faceted surface to absorb and reflect 
light. When arranged in an interior 
space with natural light, the vases will 
radiate an unnatural halo of colours. 
The designer also took the tradition 
Sakon Nakhon indigo-dyed cloths beyond 
everyday wear and into a lifestyle 
product. The collection is expanding - 
pillow cases, lamps and etc. are to follow.

ชุดแจกัน  ของตกแต่งบ้าน  Gradient  Vase 
น�าผ้าย้อมครามธรรมชาติสกลนครมากรุพื้นผิว
วัตถุต่างๆ ที่มีพื้นผิวแบบโพลีกอน เลียนแบบ
ปรากฏการณ์ของแสงและเงาที่เราให้กับวัตถุ   
เหมอืนตรงึแสงและเงาไว้บนพ้ืนผิวน้ันๆ เมือ่จดัวาง 
ในสเปซอินทีเรียร์ที่มีแสงธรรมชาติ จะท�าให้เกิด
แสงและเงาที่ลวงตา จุดประสงค์อีกอย่างหน่ึง 
ของผู้ออกแบบคือต้องการน� าผ้าย้อมคราม
ธรรมชาตสิกลนคร มาตอ่ยอดให้เป็นสินคา้ไลฟ์สไตล์ 
จากเดิมที่ผู้ประกอบการท�าเป็นเครือ่งนุ่งห่มเพียง
อย่างเดยีว นอกจากน้ีไอเดยีของ Gradient Vase 
สามารถต่อยอดไปเป็นคอลเลกชั่นต่างๆ ได้อีก 
เช่น ปลอกหมอน หรือโคมไฟ12
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ผ้ำไหมมัดหมีช่นบท หมำยถึง ผ้ำไหมมัดหมีท่ีผ่ลิตใน
อ�ำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นผ้ำไหมที่สร้ำง
ลวดลำยหรือสีสันด้วยกำรค้นล�ำหมี่และมัดย้อมอย่ำง
ประณีต ตำมกรรมวิธีทีเ่ปน็ภูมิปญัญำท้องถิน่ทีสื่บทอด
กันมำในชนบท โดยเส้นไหมพุ่งได้จำกไหมพันธุ์ไทยพืน้
บ้ำน หรือพันธุ์ไทยปรับปรุง ทีผ่ลิตในจังหวัดขอนแก่น
เท่ำน้ัน

Chonnabot Mudmee Thai Silk refers to Mudmee 
Thai Silk produced in Amphoe Chonnabot of 
Khon Kaen province. It is a silk textile which is 
produced by bunching together weaving 
yarns and intricately using the tie and dye 
technique to colour them according to the 
production method handed down from older 
generations. Only indigenous or improved 
Thai variety silk threads produced in Khon 
Kaen province are used as yarn.

CHONNAB OT 
MUDMEE 
THAI SILK
ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท
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นักออกแบบ : สริตำ ก้อนสูงเนิน
Designer : Sarita Konsongnoen

ผู้ประกอบกำร : นิดดำ ภูแสนกี่
GI Entrepreneur : Nidda Phulaenkee



Inspired from the glossy surface and 
airiness of the woven chonnabot Mud-
mee Thai silk, the designer fashioned 
this giant lamp in its likeness. These 
stylish lamps will transform your space, 
creating an ambiance of nostalgia and 
adding a personal touch. The pattern 
draws reference from the golden rain tree 
flowers “Dok Khoon” iconic of Khon 
Kaen province. As far as etymology 
goes - “Kham Khoon” means florishness in 
the Isan tougue: any space with a lamp of 
its design will also welcome the same fortune.

สริตา ก้อนสูงเนิน นักออกแบบผู้เชีย่วชาญด้าน
การออกแบบพื้นผิวอินทีเรียร์ น�าเอาคุณสมบัติ
อันโปร่งบางและมันวาวของผ้าไหมมัดหมีช่นบท 
มาท�าเป็นโคมไฟขนาดใหญ่ที่สร้างพ้ืนที่ส่วนตัว
และสร้างจุดเด่นให้กับสเปซ   ลายบนผืนผ้าได้
แรงบันดาลใจมาจากสีสันสดใสของดอกคูณ 
ดอกไม้ประจ�าจังหวัดขอนแก่น เป็นสัญลักษณ์
ของความอุดมสมบูรณ์  งอกงาม  ชือ่  ‘ค�้าคณู’ 
มาจากภาษาอสีาน หมายถึงความเจริญงอกงาม 
ชว่ยเสริมสิรมิงคลใหก้บัพืน้ทีท่ีน่�าไปจดัวางอกีดว้ย
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ชำมไก่ล�ำปำง หมำยถึง ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้ นดินเผำ
ประเภทเครือ่งใชบ้นโตะ๊อำหำร ทีใ่ชเ้น้ือดนิขำวล�ำปำงและ 
วัตถุดิบอืน่ๆ ในประเทศผสมเปน็สูตรเน้ือดิน ขึน้รูปโดย
กำรหล่อหรือกำรปั้ น วำดลวดลำยเปน็รปูไกโ่ดยมลีวดลำย
อืน่ประกอบ

Lampang Chicken Bowl is pottery which has 
many sizes from small to big. It is strong and 
endurable, painted by hand with chicken, 
Botan flower and banana tree patterns. 
Their colours are white with transparent or 
turbid glaze, or creamy with transparent 
glaze.  It is produced in Lampang province, 
Northern Thailand.

L A MPANG 
CHICKEN 

B OWL
ชามไก่ล�าปาง

นักออกแบบ : เดอะ ยูนิฟอร์ม ดีไซน์สตูดิโอ
Designer : The Uniform Design Studio

ผู้ประกอบกำร : พิทักษ์ ใจเทีย่ง
GI Entrepreneur : Pitak Chaithiang
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The Uniform Design Studio is transforming 
your everyday Lampang Chicken Bowl 
into a unique, brandnew product. Forget 
about your old, mass produced noodle 
bowls, this redesigned Lampang Chicken 
Bowl  will impress you with traces of the 
traditional fabrication and an addition of 
contemporary graphic arts.

ชามไก่ล�าปาง เดิมเป็นสินค้าท้องถิน่ทีม่ีมูลค่าไม่
ค่อยสูงนัก มักมีลวดลายซ�้าๆ เหมือนกันแทบทุก
ผู้ผลิต นักออกแบบจาก The Uniform Design 
Studio คิดต่างด้วยการน�าลวดลายไก่อันเป็น
เอกลกัษณเ์ฉพาะของชามไกล่�าปางเดมิ มาถอดรือ้ 
โครงสรา้งเสียใหม ่ แลว้น�ามาประกอบเป็นกราฟกิ
ทีม่ีดีไซน์ร่วมสมัย แต่ยังคงเค้าโครงเอกลักษณ์ 
ของชามไก่ล�าปางเดิมไว้อย่างชัดเจน

ก
ารพ

ัฒ
น

าผ
ลิต

ภัณ
ฑ์ที่น �าไป

ขาย
ต่อ

ได้
จริงภ

าย
ใต้ค

วาม
เป็

น
สิ

น
ค้า G

I



21

R
E

D
E

SIG
N

 G
I P

R
O

D
U

C
T



22

ศิลำดลเชียงใหม่ หมำยถึง ผลิตภัณฑ์เครือ่งปั้ นดินเผำ
ประเภทเน้ือหินทีผ่ลิตในจังหวัดเชียงใหม่ ท�ำขึน้จำกเน้ือ
ดินด�ำหรือดินผสมกับดินด�ำ ตกแต่งด้วยเคลือบขี้เถ้ำ
ธรรมชำติ เผำทีอุ่ณหภูมิสูง ในบรรยำกำศกำรสันดำปที่
ไม่สมบูรณ์ตำมกรรมวิธีทีสื่บทอดต่อกันมำ

Chiangmai Celadon is pottery with glazed, 
greenish colour and unique crack pattern all 
over. It has a reverberating sound when 
knocked. It is produced in Chiang Mai province, 
Northern Thailand.

นักออกแบบ : ลลิตภัทร ลิม้รุ่งเรือง
Designer : Lalitpat Limroongruang

ผู้ประกอบกำร : ทัศนีย์ ยะจำ
GI Entrepreneur : Tassanee Yaja

CHIANGM AI 
CEL AD ON

ศิลาดลเชียงใหม่
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Hal Collection Inspired by nature, woven 
crafts, architecture, and the Chiang Mai 
life, “Hal” Collection from Chiang Mai 
Celadon is a perfect gift for your beloved 
ones. To represent the essence of the 
city, this collection draws closely from 
the peaceful yet fun character of the 
people of Chiang Mai and translate 
this into the porcelain works through 
contemporary design and techniques. 
The collection includes wind chime, 
jars, trays and candle holder. The various 
design of each piece tells the different 
sensory experience of the people, 
hence the word “Hal” (“All of Us”).

Hal (เฮา) Collection คือ ชุดของขวัญจาก
เคร่ืองเคลือบศิลาดลที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
ธรรมชาต ิเอกลกัษณง์านหัตถกรรม สถาปตัยกรรม 
และวิถีชีวิตของเมืองเชียงใหม่ โดยคอลเลกชั่นน้ี
ได้ดึงเอาความเป็นตัวตนของชาวเชียงใหม่แปลง
ออกมาเป็นชิ้นงานที่ร่วมสมัย ผ่านเทคนิคและ
ลวดลายทีห่ลากหลาย เพื่อทีจ่ะสร้างเอกลักษณ์
และเรื่องราวให้กับตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความเช่ือม
โยงกับสถานทีม่ากขึน้ ในคอลเลกชั่นประกอบ
ไปด้วย กระดิง่ลม กระปุกใส่ของ ถาดใส่ของ และ
เชิงเทียน การออกแบบของทีห่ลากหลายน้ันก็
เพ่ือทีจ่ะส่ือถึงประสาทสัมผัสการรับรู้ต่างๆ ของ
คนผา่นชิน้งานแตล่ะชิน้ รวมเป็นเฮา คอลเลกชัน่ 
โดยใช้ค�าว่า “เฮา” เพื่อบอกเล่าถึงความเป็นตัว
เราให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้
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ล�ำไยอบแห้งเน้ือสีทองล�ำพูน หมำยถึง ล�ำไยอบแห้งทีม่ี
สีเหลืองทอง เน้ือหนำ แห้งสนิทไม่ติดกัน มีรสชำติหวำน 
และมีกลิน่หอมเปน็เอกลักษณ์เฉพำะ ซึง่เปน็ล�ำไยพันธุ์
ดอที่ปลูกและผ่ำนกรรมวิธีกำรอบแห้งในเขตพื้นที่
จังหวัดล�ำพูน

Lamphun Golden Dried Longan is dehydrated 
longan from Lamphun province in the Northern 
region of Thailand. It has thick, dried, golden- 
coloured flesh with a sweet taste and 
unique aroma.

L A MPHUN G OLDEN
D R I E D L O N G A N

ล�าไยอบแห้งเนื้อสีทองล�าพูน
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นักออกแบบ : ตวิสำ มำลย์มำศภำณุ
Designer : Tavisa Marlmaspanu

ผู้ประกอบกำร : ปยิะภรณ์ สมพงษ์
GI Entrepreneur : Piyaporn Somphong





A perfect New Year gift, Dried Golden 
Longan from Lamphun comes in mini 
bags that allow easy transport and 
storage or in a decorative box. Tasty 
and handy, the Golden Longan is also 
a great treat at festivals.

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับเทศกาลปีใหม่ ล�าไยอบแห้ง
เน้ือสีทองล�าพูน ออกแบบให้สินค้าบรรจุในซอง
ขนาดเล็กทีข่นาดพอรับประทาน และบรรจุใน
กล่องทีอ่อกแบบให้พรีเมียม เหมาะกับการซื้อให้
เป็นของขวัญในทกุเทศกาล นอกจากน้ีผู้ออกแบบ 
ยังเน้นฟงัก์ชั่นทีส่ามารถใช้งานได้จริง ง่ายต่อ
การขนยา้ย สามารถวางขายสินคา้ในหา้งสรรพสินคา้ 
ได้ด้วย28
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ข้ำวเจ๊กเชยเสำไห้ หมำยถึง ข้ำวที่ได้จำกกำรแปรรูป
ข้ำวเปลือก พันธุ์เจ๊กเชย  ซึง่เปน็พันธุ์พืน้เมือง และเปน็
ขำ้วเจ้ำไวต่อชว่งแสง ปลกูในฤดูนำป ีในพืน้ทีอ่�ำเภอเสำไห้ 
อ�ำเภอเมอืง อ�ำเภอหนองแซง อ�ำเภอวิหำรแดง อ�ำเภอ
หนองแค อ�ำเภอหนองโดน และกิง่อ�ำเภอดอนพดุ จงัหวัด
สระบุรี  เมื่อหุงสุกจะร่วนเป็นตัว ไม่เกำะกันเป็นก้อน 
หงุขึน้หม้อ ขำ้วสุกจะนุ่ม ไมแ่ฉะ ไมแ่ขง็กระดำ้ง ไมเ่หนียว
เละ ไม่ยุบตัวเมือ่เปน็ข้ำวรำดแกง ไม่บูดง่ำยแม้ทิง้ไว้เย็น
ข้ำมวัน ข้ำวเก่ำเมือ่น�ำมำหุงไม่มีกลิน่สำบ

When cooked, the rice is soft and rises well. 
It is not damp, hard, coarse or sticky. When 
curry is spooned over the rice, the rice 
grains do not disintegrate from one another. 
Khao Jek Chuey Sao Hai does not easily 
spoil when left over to the next day. Its 
quality does not change. When old rice is 
cooked, there is no musty smell. It is produced 
in Saraburi province, Central Thailand.

K H A O
J E K  C H U E Y
S A O H A I
(KHAO FREE LIFE)

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้  (ข้าวฟรีไลฟ)์

นักออกแบบ : นพดล พุทธิจุน
Designer : Noppadon Puttijun 

ผู้ประกอบกำร : วันเพ็ญ อุ่นจันทร์
GI Entrepreneur : Wanpen Aunjun
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One of the most popular New Year 
gifts, rice is exchanged regulary for 
good luck and longevity. Free Life’s 
Khao Jek Chuey Sao Hai  comes in fine 
decorative packages, ready to be 
presented at festivals. The products 
are contained in clear bottles to display 
the beautiful, healthy grains. The outside 
design is characterised by the story 
of how Khao Jek Chuey Sao Hai became 
one of the most famous rice around. 

ของขวัญปีใหม่ยอดนิยมของคนไทยอย่างหน่ึง
ก็คือข้าว การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ข้าวเจ๊กเชย
เสาไห ้ตราข้าวฟรไีลฟ์ ส�าหรบัใช้เป็นของขวญัเทศกาล 
จงึเน้นความพรเีมียม ขนาดก�าลงัพอเหมาะ ส�าหรบั
ให้เป็นของขวัญ นักออกแบบเลือกที่จะโชว์ขวด
ที่มีรูปทรงอันป็นเอกลักษณ์ของข้าวฟรีไลฟ์ 
บรรจุแพ็ค 3 ขวด ปิดด้วยฝาพีวีซี มีสายเพื่อ 
ความแขง็แรง และมกีราฟิกทีบ่่งบอกเร่ืองราวของ
ข้าวเจก๊เชยเสาไหบ้นบรรจภุณัฑ์
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ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้ หมำยถึง ข้ำวเปลือก ข้ำวกล้อง และ
ข้ำวขำว ที่แปรรูปมำจำกข้ำวเปลือกพันธุ์ขำวหอมที่ไวต่อแสง 
คือ พันธุ์ขำวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์ กข 15 ซึง่ปลูกในพืน้ทีทุ่่ง
กุลำร้องไห้ ในฤดูนำป ีและมีกลิน่หอมตำมธรรมชำติ เมล็ดข้ำว
ยำว เรยีว ขำ้วสำรมีเมลด็ใสและแกรง่ ข้ำวสุกมีควำมหอมและนุ่ม

Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mail Rice is grown 
across Roi Et, Surin, Sisaket, Mahasarakham and 
Yasothon province. Only Khao Dawk Mali (KDML 
105) and Kor Khor or “RD 15” varieties are grown 
in the Thung Kula Rong-Hai. Its grain is fragrant, 
long, slim, glossy. Cooked rice has natural aromatic 
and soft.

THUNG KUL A 
RONG-HAI THAI 
HOM M ALI RICE

(TWIN RABBIT WITH GOLDEN RICE)

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
(กระต่ายคู่ชูรวงข้าวสีทอง)

34

นักออกแบบ : นพดล พุทธิจุน
Designer : Noppadon Puttijun 

ผู้ประกอบกำร : จันทร์จิรำพร ชัยกิจยิง่เจริญ
GI Entrepreneur : Janjiraphorn Chaikityingjaroen
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The packaging is designed to tell the 
rich and treasured astory of Thung Kula 
Rong-hai Thai Hom Mali Rice by Twin 
Rabbit With Golden Rice. The rice comes 
in a decorative and handy packaging, a 
perfect gift for any occasions. Look no 
further for a heartfelt New Year gift!

เ รื่ อ งราวของ ข้าวหอมมะลิทุ่ งกุ ลาร้ องไห ้
(ตรากระต่ายคู่ชูรวงข้าวสีทอง) ถูกถ่ายทอด 
ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพิเศษเพื่อเป็น 
ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ภาพทิวทัศน์ของ 
ทุ่งนาที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลถูกน�ามา 
ใ ช้ เ ป็นกราฟิกบนตัวกล่องที่บรรจุข้ าวสาร 
กล่องกระดาษพิมพ์ 4 สี เคลือบมัน พร้อม 
หูหิ้วเชือก เพ่ือให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
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“ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องไห้” ปลูกครอบคลุม 5 จังหวัด ได้แก่ 
ร้อยเอ็ด สุรินทร์  ศรีสะเกษ  มหำสำรคำม  และ ยโสธร ใช้พันธุ์
ข้ำว “ขำวดอกมะลิ 105” และ “กข 15” เท่ำน้ัน มำปลูกในทุ่ง
กุลำร้องไห้ เมล็ดข้ำวหอม ยำว เรียว เลือ่มมัน เมือ่หุงสุกจะมี
กลิน่หอมธรรมชำติ และนุ่ม ข้ำวมีควำมหอมมำกกว่ำข้ำวหอม
จำกแหล่งอืน่

ทุ่งกุลำร้องไห้มีสภำพเป็นแอ่งกระทะขนำดใหญ่ ดินเป็นดิน
ร่วนปนทรำย พื้นที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ กำรปลูกข้ำวใน
ภูมิประเทศทีม่ีทั้งควำมแห้งแล้งของพืน้ที ่ และควำมเค็มในดิน 
ท�ำให้ข้ำวเกิดควำมเครียดและหลั่งสำรหอม ส่งผลให้ข้ำวมี
ควำมหอมมำกกว่ำข้ำวหอมจำกแหล่งอื่นซึ่งเป็นควำมพิเศษที่
เกิดจำกภูมิศำสตร์โดยแท้

“Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mail Rice” is 
grown across Roi Et, Surin, Sisaket, Mahasarakham 
and Yasothon province. Only Khao Dawk Mali 
(KDML 105) and Kor Khor or “RD 15” varieties are 
grown in the Thung Kula Rong-Hai. Its grain is 
fragrant, long, slim, glossy. Cooked rice is naturally 
aromatic and soft, more fragrant than those 
grown in other parts of the country.

Thung Kula Rong-Hai is the big basin. Its soil is 
sandy and lack of nutrition. Growing rice in arid 
and salt soil caused tension to the rice, making 
it produce an aromatic substance. This phenomenon 
explains why Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai 
is more fragrant than those grown in other parts 
of the country and this uniqueness comes from 
the geographical identity.

THUNG  KUL A
RONG-HAI THAI 
HOM M ALI RICE
(KAO INSEE LOONG BOONMEE)
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (ข้าวอินทรีย์ลุงบุญมี)

นักออกแบบ : นพดล พุทธิจุน
Designer : Noppadon Puttijun 

ผู้ประกอบกำร : ขจรรัฐ สุระโคตร
GI Entrepreneur : Khajornrat Surakhot
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Organic and nutritious, Thung Kula 
Rong-Hai Thai Hom Mali Rice by Kao 
Insee Loong Boonmee is grown with
environmental and health concerns. 
Produced from a region specific for 
quality rice production, the grains are 
fragrant. A perfect gift for New Year 
and other happy occasions, Thung 
Kula Rong-Hai Thai homali rice comes 
in cotton totes featuring prints of the 
regional map and cooking instructions.

จุดเด่นของตราข้าวอินทรีย์ลุงบุญมี คือนอกจาก
จะเป็นขา้วทีป่ลกูแบบปลอดสารเคมีตามกรรมวธิี
ออรแ์กนิกแลว้ ขา้วหอมมะลิทุง่กลุาร้องไห้ยงัเป็น 
สินคา้ GI ทีข่ึน้ชือ่เรือ่งเอกลกัษณค์วามหอมเป็น
พิเศษอีกด้วย ตราข้าวอินทรีย์ลุงบุญมี นิยมให้
เป็นของขวญัในช่วงเทศกาลปใีหม ่ นักออกแบบ 
จึงท�าบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของถุงผ้าที่สามารถ
บรรจุข้าว 2 แพ็คได้พอดี สกรีนลายกราฟิกเมล็ด
ข้าว และแผนที่ของทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมป้าย
แสดงรายละเอียดเกีย่วกับแบรนด์และวิธีการหุง
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กล้วยเล็บมือนำงชุมพร  หมำยถึง กล้วยเล็บมือนำงและ
กล้วยเล็บมอืนำงอบแหง้ ทีมี่ลักษณะผลเล็ก ปลำยผลเรยีว 
เรียงตดิกนัคลำ้ยน้ิวมอื ผลและเน้ือมสีีเหลอืงทอง เปลือกบำง 
เน้ือนุ่มรสหวำน มีกลิน่หอม ส่วนกลว้ยเลบ็มอืนำงอบแห้ง 
เน้ือกล้วยมีสีน�้ำตำล นุ่มเหนียวและไม่แห้งจนเกินไป 
รสชำติหวำน ปลกูและผลติในพืน้ทีจ่งัหวดัชมุพร

Chumphon Ladyfinger Banana has sweet 
scent, golden pulp, thin skin and small size 
with tapering tip of the fruit resembling 
girls’ fingers.  The dried banana is brownish, 
sticky, soft, and smells good, making it very 
ideal for gifts and souvenirs. It is planted and 
produced in Chumphon province.

CHUMPHON 
LADYFINGER 
BANANA (DRIED)

กล้วยเล็บมือนางชุมพร (อบแห้ง)

นักออกแบบ : สุริยะ ครุฑพันธุ์
ส�ำหรับ บริษัท อำมิน บำบำ จ�ำกัด
Designer : Suriya Garudabandhu
Amin Baba for Amin Baba Co., Ltd

ผู้ประกอบกำร : ภำณุพงษ์ เสียงใส
GI Entrepreneur : Phanuphong Siangsai
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A popular product of the province, 
Dried Chumphon Ladyfinger Banana by 
Thalaysub is now bagged in a decorative 
package. Taking the idea from the 
landmarks of the region, the package 
features bright and colourful arts of 
sea and cliff, as well as lush and bountiful 
banana leaves.

กลว้ยเลบ็มอืนางชมุพร (อบแหง้) เป็นสินคา้ GI ที ่
ขึน้ชื่อของชุมพร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับ
ผูผ้ลติกลว้ยเลบ็มอืนางชมุพร (อบแห้ง) ตราทะเลทรัพย์ 
ดึงเอาเอกลักษณ์ของพื้นที่คือเขาทะเลทรัพย์มา
ใช้เป็นโลโก้ ใช้กราฟิกสีสันสดใส เพื่อสร้างความ
ดึงดูด น�าภาพวาดใบกล้วยและกล้วยเล็บมือนาง
มาท�าเป็นแพตเทิร์นพื้นหลังของบรรจุภัณฑ์
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บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ 
การออกแบบใหม่

บรรจุภัณฑ์เดิม
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ขนมหม้อแกงเมืองเพชร หมำยถึง ขนมหม้อแกงทีผ่ลิต
ขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรุ ีดว้ยกรรมวธิพีเิศษตำมภมูปิญัญำ 
ของคนเมืองเพชรบุรี โดยใช้น�้ำตำลโตนดเมืองเพชรเปน็
ส่วนผสมส�ำคัญทีท่�ำให้ขนมหม้อแกงเมืองเพชรมีรสชำติ
หวำนกลมกล่อม ซึง่เปน็เอกลักษณ์เฉพำะ

Kanom Mor Kaeng Muang Petch or Phetchaburi 
Custard Pudding is dark brown in colour with 
the fragrance of Phetchaburi Toddy Palm 
Sugar and has unique mild sweet taste. It is 
produced in Phetchaburi province by using 
Phetchaburi Toddy Palm Sugar as the important 
ingredient to create the delicate taste in the 
Kanom Mor Kaeng Muang Petch.

KANOM
MOR KAENG 
MUANG PETCH
ขนมหม้อแกงเมืองเพชร

นักออกแบบ : เดอะ ยูนิฟอร์ม ดีไซน์สตูดิโอ
Designer : The Uniform Design Studio 

ผู้ประกอบกำร : สมำน กลิน่นำคธนกร
GI Entrepreneur : Saman Klinnakthanakon
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A famous dessert of the Central Region, 
Kanom Mor Kaeng Muang Petch is 
everyone’s favourite. The designer 
from The Uniform Design Studio tells 
the story of the famous Thai sweet 
maker through the black and white 
drawing, inspired from traditional Thai 
temple art wall, with a touch of modernism. 
The graphics could be used as the new 
brand identity giving the traditional Thai 
sweet a new fresh look.

บรรจุภณัฑข์องขนมหมอ้แกงเมอืงเพชร นักออกแบบ 
จาก The Uniform Design Studio ไดน้�าเรือ่งราว
อนัเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะมาถา่ยทอดผา่นลายเส้น
ร่วมสมัย ที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรม 
ฝาผนังไทยโบราณ มาออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์
ขนมหมอ้แกงเมอืงเพชร แบรนดแ์ม่สมาน ผูผ้ลติ
ขนมไทยชือ่ดงัแหง่เมืองเพชรบรีุ นักออกแบบใช้
ลายเส้นกราฟิก บอกเล่าเรื่องราวการผลิตขนม
หม้อแกงเมืองเพชรที่ต้องใช้ความพิถีพิถัน 
สามารถน�ามาประยกุต์ใชใ้นบรรจภุณัฑไ์ดท้กุรปูแบบ 
ทัง้ถุงกระดาษ กล่อง สรา้งภาพลกัษณ์พรเีมยีม
ใหก้บัขนมไทยโบราณ
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Kanom Mor Kaeng 
Muang Petch

จุดเดนของแมสมานคือ 
ใชน้ำตาลโตนดแท หอม หวาน อรอย 

ขนมหมอแกงเมืองเพชร 
Kanom Mor Kaeng 

Muang Petch

สนับสนุนการออกแบบบรรจุภัณฑโดย 
กรมทรัพยสินทางปญญา  กระทรวงพาณิชย

76-2-032478-2-0004

หนึ่งหนวยบริโภค : 80 กรัม
จำนวนหนวยบริโภคตอตอภาชนะบรรจุ : ประมาณ 3.5

คุณคาโภชนาการตอหนึ่งหนวยบริโภค
พลังงานทั้งหมด   180 กิโลแคลอรี่

ไขมันทั้งหมด        9   ก
       ไขมันอิ่มตัว   6   ก
โคเลสเตอรอล      45  มก.
โปรตีน         5ก
คารโบไฮเดรตทั้งหมด       20   ก
       ใยอาหาร       0   ก
       น้ำตาล     16 ก
โซเดียม    55 มก 

วิตามินเอ
วิตามินบี2
เหล็ก 

วิตามินบี1
แคลเซียม 

รอยละปริมาณที่แนะนำตอวัน 
(  พลังงานจากไขมัน     80  กิโลแคลลอรี่ ) 

รอยละปริมาณที่แนะนำตอวัน 

ขอมูลโภชนาการ 

14  %
30  %
15  %

7    %
0    %

2    %

0    %
4    %
4    %

              0    %
นอยกวา 2    %

น้ําหนัก 450 กรัม บรรจุ 150 กรัม 3 ชิ้น

วันที่ผลิตวันหมดอายุ

ว / ด / ปว / ด / ป

นำเขาตูเย็นเก็บได 5-7 วัน
อุณหภูมิปกติเก็บได 1-2 วัน  
ควรเก็บไวในที่ที่มีอากาศถายเทสะดวก

วิธีเก็บรักษา

ผลิตโดย : แมสมาน กลิ่นนาคธนกร  
93 หมู 2 ตำบลหวยโรง
อำเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 
โทร 032-706779 . 081-995 
แฟกซ 032-706778

Kanom Mor Kaeng 
Muang Petch

Phetchaburi Custard Pudding is 
dark brown in colour with the 
fragrance of Phetchaburi Toddy 
Palm Sugar and unique mildly 
sweet taste. It is produced in 
Phetchaburi province by using 
Phetchaburi Toddy Palm Sugar 
as the important ingredient 
to create the delicate taste in 
the Phetchaburi Custard 
Pudding 

ขนมหมอแกงเมืองเพชร หมายถึง 
ขนมหมอแกงที่ผลิตขึ้นในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีดวยกรรมวิธีพิเศษ
ตามภูมิปญญาของคนเมืองเพชรบุรี
โดยใชน้ําตาลโตนดเมืองเพชรเปน
สวนผสมสําคัญที่ทําใหขนมหมอแกง
เมืองเพชรมีรสชาติหวานกลมกลอม 
ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะ 

บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ 
การออกแบบใหม่

บรรจุภัณฑ์เดิม
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ข้ำวเจ๊กเชยเสำไห้ หมำยถึง ข้ำวทีไ่ด้จำกกำรแปรรูปข้ำว
เปลือก พันธุ์เจ๊กเชย ซึง่เปน็พันธุ์พืน้เมืองและเปน็ข้ำว
เจ้ำไวต่อช่วงแสง ปลูกในฤดูนำป ี ในพืน้ทีอ่�ำเภอเสำไห้ 
อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอหนองแซง อ�ำเภอวิหำรแดง อ�ำเภอ
หนองแค อ�ำเภอหนองโดน และกิ่งอ�ำเภอดอนพุด 
จังหวัดสระบุรี เมือ่หุงสุกจะร่วนเปน็ตัวไม่เกำะกันเปน็
ก้อน หุงขึน้หม้อ ข้ำวสุกจะนุ่ม ไม่แฉะ ไม่แข็งกระด้ำง ไม่
เหนียวเละ ไม่ยุบตัวเมือ่เปน็ข้ำวรำดแกง ไม่บูดง่ำยแม้ 
ทิง้ไว้เย็นข้ำมวัน ข้ำวเก่ำเมือ่น�ำมำหุงไม่มีกลิน่สำบ

When cooked, the rice is soft and rises well. 
It is not damp, hard, coarse or sticky. When 
curry is spooned over the rice, the rice 
grains do not disintegrate from one another. 
Khao Jek Chuey Sao Hai does not easily 
spoil when left over to the next day. Its 
quality does not change. When old rice is 
cooked, there is no musty smell. It is produced 
in Saraburi province, Central Thailand.

KHAO
JEK CHUEY
SAO HAI

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้
(ข้าวแม่สั่งไว้)

นักออกแบบ : นพดล พุทธิจุน
Designer : Noppadon Puttijun 

ผู้ประกอบกำร : ก�ำพล แสงขำว
GI Entrepreneur : Kamphol Saengkhao
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(KHAO MAE SANG WAI)
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A tradition handed down, Khao Jek 
Chuey Sao Hai by Khao Mae Sang Wai 
follows a very traditional production. The 
veteran graphic designer Noppadon Puttijun 
aptly captured the brand values of 
accumulated experiences and the 
pride of rice growers in the packaging. 
Using verde green as the main colour, the 
new packaging assembles the greenery 
of the rice field. The brand new logo is 
the drawing portrait of the owner’s mother 
who has inherited the knowledge and the 
pride of being a rice farmer.

ตราข้าวแม่ส่ังไว้ เป็นผู้ผลิตข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ที่
ท�านาข้าวมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษทุก
รุน่ไดส่ั้งสมประสบการณแ์ละสอนส่ังใหล้กูหลาน 
สานต่ออาชีพชาวนา ปลูกข้าวที่ดีมีคุณภาพ
นพดล พุทธิจุน นักออกแบบผู้รับผิดชอบการ
สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับแบรนด์ น�าเรื่องราว
อันน่าประทับใจของผู้ประกอบการที่มีต่อบุพการี
มาตีความเป็นบรรจุภัณฑ์และภาพลักษณ์ของ
แบรนด์ ใชสี้เขยีวทีส่ื่อถึงท้องทุ่งอันอุดมสมบรูณ์ 
และโลโก้ใหม่เป็นภาพลายเส้นของมารดา ตาม
ความต้องการของ ก�าพล แสงขาว ผู้ประกอบการ
สินคา้ GI ทีต่อ้งการสืบทอดเจตนารมณ์การปลูก
ข้าวทีด่ีมีคุณภาพให้กับผู้บริโภค

บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับ 
การออกแบบใหม่

บรรจุภัณฑ์เดิม
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ทุเรียนปรำจีน (Durian Prachin) หมำยถึง ทุเรียน
พนัธุก์ำ้นยำว พนัธุห์มอนทอง พนัธุช์ะนี พนัธุก์ระดมุทอง 
และพันธุ์พืน้เมืองอืน่ๆ ทีม่ีเน้ือแห้ง หนำ เส้นใยน้อย 
หวำนมัน ซึ่งปลูกในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมืองปรำจีนบุรี 
อ�ำเภอกบินทร์บุรี อ�ำเภอประจันตคำม อ�ำเภอศรีมหำโพธิ ์
และอ�ำเภอนำดี ของจังหวัดปรำจีนบุรี

Durian Prachin is a durian which is produced 
in Prachin Buri province, Eastern Thailand. 
It has a thick, dried, creamy and sweet tasting 
flesh and has low fibres.  It is grown in 
Mueang Prachin Buri district,  Kabin Buri 
district, Prachantakham district, Si Maha Phot 
district, Na Di district.

DURIAN 
PRACHIN
ทุเรียนปราจีน

นักออกแบบ : สุริยะ ครุฑพันธุ์
ส�ำหรับ บริษัท อำมิน บำบำ จ�ำกัด
Designer : Suriya Garudabandhu
Amin Baba for Amin Baba Co., Ltd

ผู้ประกอบกำร : มนัส ฮวดจึง
GI Entrepreneur : Manus Huadchueng
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Sweet, tasty and scrumptious, Durian 
Prachin is a luxurious commodity and 
sells nationwide and internationally. 
Responding to the producers’ wish to 
sell the fruit as a luxury, the designer 
creates a modern look yet distinctive 
packaging for Durian Prachin. Using 
high quality carton box which can 
bear the heavy weight of a durian, the 
pastel green and gold pattern montage 
on the top give the whole new look. 
The overall design is luxurious and 
minimalistic, it aims to be a  premium 
gift to impress any durian lover.

ด้วยรสชาติทีห่วานมัน เน้ือแห้ง หนา เส้นใยน้อย 
ท�าให้ทุเรียนปราจีนเป็นที่ต้องการของตลาดท้ัง
ในและต่างประเทศ มีราคาค่อนข้างสูง เกษตรกร
ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าทุเรียนปราจีนให้
เป็นสินค้าพรีเมียม  นักออกแบบจึงดีไซน์ให้
บรรจภัุณฑใ์หมส่รา้งมลูคา่ใหท้เุรยีนปราจนี โดยใช้ 
กล่องกระดาษคุณภาพสูง พร้อมหูหิว้เพื่อใช้งาน
ไดส้ะดวก ใชก้ราฟกิโทนสีเขยีว โทนพาสเทล และ
ลวดลายกราฟิกสีทองที่ซ้อนทับกันจนเกิดแพต
เทิร์นกราฟิกแปลกตา ได้แรงบันดาลใจจาก
เอกลักษณข์องจงัหวดัปราจนีบรุ ีอนัไดแ้ก ่แม่น�้า
ปราจีนบุรี  และลวดลายศิลปะทวารวดี ดีไซน์โดย
รวมเน้นความเรียบง่ายแต่หรูหรา เหมาะส�าหรับ
ใช้เป็นของฝากทีส่ร้างความประทับใจให้ผู้รับ
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ส้มโอท่ำข่อยเมืองพิจิตร หมำยถึง ส้มโอพันธุ์ท่ำข่อย ที่
มีรสหวำนอมเปรีย้ว เน้ือกุ้งสีชมพูอ่อน ฉ�่ำน�้ำ เมล็ดเล็ก
หรือเมลด็ลบี บำงผลไมม่เีมลด็ ปลกูในเขตพืน้ทีจั่งหวดัพจิติร

Thakhoi Mueang Phichit Pomelo is the pomelo 
of Thakhoi variety whose special quality has 
sweet and sour taste, light pink juicy meat, 
small slender seeds or no seed in some, as 
well as rough peel surface with aromatic 
huge oil gland. It is planted in Phichit province.

THAKHOI 
MUEANG
PHICHIT
POMELO
ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร

นักออกแบบ : ปำจรีย์ ข้ำวบ่อ
Designer : Pajaree Khaobor 

ผู้ประกอบกำร : สุวิดำ ชืน่อมรกุลชัย
GI Entrepreneur : Suwida Chuenamonkulchai
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Citrusy, fruity and juicy, the Thakhoi 
Mueang Phichit Pomelo is a popular 
souvenir among visitors of the province. 
The package has been designed for 
easy transport, by cutting a single  carton 
sheets into the same shape as the fruit, 
and comes with hand grip when folded 
in half. Light yet strong, the design 
also ecomises storage space. The 
brownish craft paper creates a natural  
and eco-friendly look.

ดว้ยรสชาตหิวานอมเปรีย้ว ฉ�่าน�้า ของส้มโอท่าขอ่ย
เมืองพิจิตร หลายคนจึงมักนิยมซื้อเป็นของฝาก 
ปาจรยี ์ขา้วบอ่ ผู้ออกแบบจึงไดด้ไีซน์บรรจภุณัฑ์ 
ที่ตอบโจทย์การขนส่งตามความต้องการของผู้
ประกอบการ โดยใช้กระดาษลูกฟูกด้านเดียว ตัด
ให้เข้ากับรูปทรงกลมของส้มโอ เมื่อพับขึน้จะ
กลายเป็นทีห่ิว้ น�้าหนักเบาแต่แข็งแรง ด้วยรูป
แบบมินิมัลลิสต์ ท�าให้ประหยัดพื้นทีจ่ัดเก็บ เน้ือ
กระดาษสีน�้าตาลให้ความรู้สึกถึงผลิตภัณฑ์ที่มา
จากธรรมชาติ สกรีนลายกราฟิกสีชมพูอันเป็นสี
เอกลักษณ์ของส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร
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สับปะรดบำ้นคำ หมำยถึง สับปะรดพันธ์ุปตัตำเวยี รสหวำนฉ�ำ่ 
ไมก่ดัลิน้ มกีลิน่หอม เน้ือละเอียด หนำน่ิม มีตำผลค่อน
ขำ้งตืน้ เมือ่ปอกเปลอืกแล้วตำผลจะติดออกไปกบัเปลือก 
ปลูกในพืน้ที ่ 4 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอจอมบึง อ�ำเภอ
ปำกท่อ อ�ำเภอสวนผึง้ และอ�ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี

Bankha Pineapple is Batavia pineapple produced 
in Ratchaburi Province. With the shallow 
eyes and thin shell, it is easy to peel. It has 
juicy, sweet and delicate flesh with a mild 
taste that won’t bite your tongue. It is 
grown in 4 districts in Ratchaburi province: 
Chom Bueng district, Suan Phueng district, 
Pak Tho district, and Bankha district.

BANKHA 
PINEAPPLE
สับปะรดบ้านคา

นักออกแบบ : ปำจรีย์ ข้ำวบ่อ
Designer : Pajaree Khaobor 

ผู้ประกอบกำร : กชกร เกิดโภคำ
GI Entrepreneur : Kodchakon Kordpoka
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A regional specialty, Bankha Pineapple 
is exclusively grown in Ratchaburi 
province. Usually sold freshly cut or 
whole, the product merits these zip-lock 
bags designed to hold the pieces and 
their juice. Decorated with fancy 
prints, the bag makes it all the more 
attractive.

สับปะรดบ้านคา เป็นสับปะรดพันธุ์ปตัตาเวียที่
ปลกูในพืน้ทีท่ีก่�าหนดในจงัหวัดราชบรุ ี เกษตรกร
นิยมขายเป็นผลสด หรือหั่นสดให้กับลูกค้าเลย 
นักออกแบบจึงน�าเสนอถุงพลาสติกแบบมีซิป
ส�าหรับใส่สับปะรดหั่นสดพร้อมรับประทาน 
ท�าใหไ้ม่หกเลอะเทอะ เพิม่มลูคา่ดว้ยการสกรนีลาย 
สรา้งแบรนดใ์หก้ลุม่สหกรณ์เกษตรกรผูป้ลกู
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สับปะรดภูแลเชียงรำย หมำยถึง สับปะรดในกลุ่มควีน 
ปลูกในต�ำบลนำงแล ต�ำบลท่ำสุด และต�ำบลบ้ำนดู่ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย มีลักษณะผลเล็ก เปลือก
ค่อนข้ำงหนำ เมือ่สุกเปลือกจะมีสีเหลืองหรือเหลืองปน
เขียว เน้ือสีเหลือง กรอบ กลิน่หอม แกนสับปะรดกรอบ
รับประทำนได้ รสหวำนปำนกลำง

“Chiangrai Phulae Pineapple” is pineapple in 
Queen variety. The fruit is small and the skin 
is rather thick. When the fruit is ripe, the skin 
will turn yellow or greenish yellow. Its flesh is 
medium sweet, yellow in colour, crispy and 
fragrant. The whole fruit is edible. Chiangrai 
Phulae Pineapple is grown in Chiang Rai province.

CHIANGRAI
PHULAE 
PINEAPPLE
สับปะรดภูแลเชียงราย 

นักออกแบบ : ตวิสำ มำลย์มำศภำณุ
Designer : Tavisa Marlmaspanu 

ผู้ประกอบกำร : อ�ำนำจ ตันตระกูล
GI Entrepreneur : Amnat Tuntrakul
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Juicy and delicious, Chiangrai Phulae 
Pineapple can be entirely consumed 
and is usually sold whole. The carton 
box has been designed to fit and support 
multiple fruits at a time, allowing easy 
transport and providing protection. 
Patterned designs are printed on the 
recycled carton, giving the product a 
joyous, festive look.

สับปะรดภูแลเชียงราย มีเน้ือสีเหลือง รสหวาน
กรอบ มกีลิน่หอม แกนสับปะรดกรอบรบัประทานได้ 
เน่ืองจากผลขนาดค่อนข้างเล็ก ท�าให้นิยมขาย
ในลักษณะผลสด บรรจุภัณฑ์ทีอ่อกแบบให้มี
ลักษณะเป็นกล่องที่ใส่ได้หลายผล ท�าจาก
กระดาษลูกฟูก สกรีนลาย เลือกใช้สีของกระดาษ
รีไซเคิลทีใ่ห้สัมผัสของธรรมชาติ ส่วนลวดลาย
กราฟิกบนกล่องดีไซน์ให้เป็นกราฟิกที่มีลักษณะ
เป็นแพตเทิร์นซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในส่ือ
อื่นๆ ได้
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“หมูย่ำงเมืองตรัง” ท�ำมำจำกหมูขีพ้ร้ำ (หมูพันธุ์เล็ก) 
เมือ่ย่ำงสุก จะมีหนังกรอบ สีเหลืองทอง เน้ือหอมนุ่ม 
รสชำติอร่อย กลมกล่อม ผลิตในจังหวัดตรัง ข้อแตกต่ำง
ระหว่ำงหมูย่ำงเมืองตรังกับของทีอ่ืน่ คือ หมูย่ำงทีอ่ืน่
มกัจะยำ่งโดยใชเ้ตำยำ่งแบบธรรมดำ ยำ่งเปน็ชิน้ กำรหมกั
เครื่องปรุงแตกต่ำงกัน ส�ำหรับหมูย่ำงเมืองตรังน้ัน 
กรรมวิธีหมักหมูใช้เครือ่งเทศทีม่ีสูตรเฉพำะ หมักในห้อง
ทีม่ีมุ้งลวดกันแมลง ย่ำงทั้งตัว เตำทีย่่ำงหมูต้องเปน็เตำ
กอ่ดว้ยอฐิ ใชไ้มย้ำงพำรำในพืน้ทีจ่งัหวดัตรังเปน็เชือ้เพลงิ 
ในกำรย่ำง

Trang Roast Pork uses a small size native 
variety of pigs (Moo Khee Pra). After roasted, 
its skin will be crispy and turn into golden colour, 
while its meat will be soft and fragrant with 
good taste. Trang Roast Pork is made in 
Trang province. The difference between 
Trang Roast Pork compared with roast pork 
elsewhere is roast pork in the other areas 
uses cut pork to roast on the ordinary 
grilling stoves and each producer uses 
marinade ingredients that are different. 
Trang’s marinade recipe consists of authentic 
spices and pork is marinated in a room 
protected from insect. Whole pork is roasted 
in grilling stoves which are made from bricks 
and only parawood from Trang province 
area is used for firewood.

TRANG 
ROAST PORK
หมูย่างเมืองตรัง

นักออกแบบ : ปญัญวัฒน์ พิทักษวรรณ
Designer : Panyawat Pitaksawan

ผู้ประกอบกำร : สัมพันธ์ ยิว้เหีย้ง
GI Entrepreneur : Sampan Yewhieng
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The iconic product of the province, 
Trang Roast Pork is a very popular souvenir. 
Panyawat Pitaksawan the talented 
graphic illustrator has created an 
outstanding new package for Trang 
Roast Pork. Using warm colours and 
contemporary motifs, the pattern features 
the icon flower of the province, shape 
of the native pig  and traditional Chinese 
decorative figures.

“หมูย่างเมืองตรัง” เป็นสินค้า GI ขึ้นชื่อของ 
จงัหวดัตรงั มผีูผ้ลติหลายราย แตส่่วนใหญบ่รรจุภณัฑ์ 
มลีกัษณะคลา้ยๆ กนั ปญัญวัฒน์ พิทักษวรรณ 
นักออกแบบผู้เชี่ยวชาญงานวาดลายเส้นกราฟิก 
จึงตอ้งการสร้างความแตกตา่ง โดยดไีซนใ์หล้วดลาย 
ที่น�ามาจัดวางผสมผสานประกอบไปด้วยลาย
เส้นรูปหมขูีพ้ร้า ลายดอกศรตีรงัไมป้ระจ�าจงัหวดั 
ใช้โทนสีร้อนและสีทองเพื่อสร้างความรู้สึก
หรูหรา สร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดให้กับ
บรรจุภัณฑ์หมูย่างเมืองตรัง72
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จีไอ
 ไท

ย
 ค

าเฟ่
1. ภำพบรรยำกำศภำยใน 

GI Thai Cafe ในส่วนของ
หน้ำรำ้นกำแฟ

2. เมนูกำแฟ ใชเ้มลด็กำแฟโรบสัตำ้
ทีป่ลูกในเขตต�ำบลเขำทะลุ 
อ�ำเภอสว ีจงัหวดัชุมพร หรอื 
ทีเ่รียกกนัวำ่ กำแฟเขำทะลุ

3. ผ้ำกันเปื้ อนส�ำหรับพนักงำน 
GI Thai Cafe

4. บริเวณพืน้ทีโ่ซฟำน่ังพักผ่อน 
ส�ำหรับผู้ทีเ่ข้ำมำซือ้สินค้ำ
ภำยใน GI Thai Cafe

5. เคำน์เตอร์บำร์ส�ำหรับลูกค้ำ 
GI Thai Cafe

 1.

 2.

 5.

 3.  4.



`

นิทรรศกำรส่ิงบง่ชีท้ำงภูมิศำสตร ์  จ ี ไอ ไทย คำเฟ่ (GI 
Thai Cafe) เปน็กิจกรรมภำยใตโ้ครงกำรพัฒนำผลติภณัฑ์
และบรรจภุณัฑสิ์นคำ้ส่ิงบง่ชีท้ำงภมูศิำสตรไ์ทย จัดขึน้
ภำยในงำนมหกรรมทรพัย์สินทำงปญัญำ IP Fair 2017 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ตอ้งกำรส่งเสรมิสินคำ้ส่ิงบง่ชีท้ำง
ภมูศิำสตรไ์ทย สรำ้งภำพลักษณ์และเพิม่มลูคำ่ให้กบัสินคำ้
ส่ิงบง่ชีท้ำงภูมิศำสตร ์ ภำยในนิทรรศกำรประกอบไปดว้ย 
3 ส่วนหลกั ได้แก่ ส่วนทีห่น่ึงคือ  ‘GI Cafe’  พืน้ทีจ่�ำหน่ำย
กำแฟ เครือ่งดืม่ และอำหำรทีใ่ช้วัตถุดิบคุณภำพจำก
สินค้ำ GI ส่วนทีส่องคือ ‘GI Thai Products’ นิทรรศกำร
จัดแสดงสินค้ำส่ิงบ่งชีท้ำงภูมิศำสตร์ และส่วนทีส่ำม
คือ ‘GI Workshop’ พืน้ทีส่�ำหรับกจิกรรมชอ็ป ทีเ่ชญิ
ชวนให้ประชำชนทั่วไปร่วมสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ GI 
จำกผูป้ระกอบกำรทีผ่ลติสินค้ำ GI

GI Thai Cafe is an activity under the GI Thai 
Products project. It was held during the IP Fair 
2017. Initiated by Department of Intellectual 
Property, Ministry of Commerce, the project’s 
objectives are to  improve brand image and 
promote value creation of GI products. The 
exhibition consists of 3 main parts. The first 
part is the GI Cafe zone, where you can find 
food and beverages made from high quality GI 
products. The second part is GI Exhibition 
zone displaying various GI products throughout 
Thailand. And the last part is GI Workshop 
zone, visitors can enjoy making GI products, 
taught by experienced GI producers. 75
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การจัดแสดงสินค้า 
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย 
ในบรรยากาศร้านขายของช�า
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GI WORKSHOP

นิทรรศกำร GI Thai Cafe ภำยในงำน IP Fair 2017 
มีกิจกรรมเวิร์กช็อปทดลองสร้ำงสรรค์สินค้ำ 
GI เปดิโอกำสให้ผู้ชมงำนได้เรียนรู้ขั้นตอนกำร
ผลติสินคำ้ GI และตระหนักถงึควำมส�ำคญัของ
ส่ิงบง่ชีท้ำงภมูศิำสตร ์โดยสินคำ้ GI ทีเ่ลือกมำ
เปน็ส่วนหน่ึงของกิจกรรม ไดแ้ก ่1. เส่ือจนัทบูร 
เส่ือทีท่อจำกกก และใชป้อกระเจำเปน็เส้นยืน
ในกำรทอ ซึง่จะมใีชเ้ฉพำะในกำรทอเส่ือจนัทบูร 
เป็นภูมิปญัญำทอ้งถิน่ทีสื่บทอดตอ่กนัมำอยำ่ง
ยำวนำน จนกลำยเปน็ส่วนหน่ึงของค�ำขวญัของ
จงัหวดัจนัทบรุ ีและ 2. เครือ่งปั้ นดนิเผำบำ้นเชยีง  
ภำชนะเครือ่งปั้ นดนิเผำทีผ่ลติในต�ำบลบ้ำนเชียง 
อ�ำเภอหนองหำน จังหวัดอุดรธำนี ซึง่มีรูปทรง
กำรปั้ น และเขยีนลำยเส้นโคง้ ลำยเชอืกทำบ 
ลำยกำ้นขด ลำยกน้หอย ลำยรปูเรขำคณิต ลกัษณะ
เดยีวกบัภำชนะเครือ่งปั้ นโบรำณทีข่ดุคน้พบ

One of the highlights of the GI Thai Cafe 
at IP Fair 2017 is GI workshops. It aims 
to create a brand awareness of 
the Geographical Indication (GI). 
The selected GI products that feature in 
the workshops are 1. Chanthaboon Mat 
which is a reed or jute mat. It is made from 
Corchorus capsularis L or olitorius L. 
The mat is weaved using traditional 
knowledge of Thai-Vietnamese people in 
Ban Bang Sa Kao sub-district of 
Chanthaburi province. 2. Ban Chiang 
Pottery which has a traditional curved 
line pattern that is similar to the artifacts 
found in Ban Chiang, Nong Han district of 
Udon Thani province.
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ข้ำวเหนียวหมูฝอย น�้ำพริกล�ำไย 
ใช้ข้ำวเหนียวเขำวงกำฬสินธุ์ ซึง่มีควำมหอม 
นุ่ม ไม่แฉะติดมือ ทำนคูก่บัน�ำ้พรกิล�ำไย ท�ำจำก
ล�ำไยอบแหง้ เน้ือสีทองล�ำพูน มีรสชำตหิวำนหอม

Shredded Pork and Sticky Rice 
with Longan Chili Paste  

Using the Khaowong sticky rice from 
Kalasin province, this menu is odorous, 
the sticky rice is soft and not sticking, 

goes well with longan chili paste.

ขนมหมอ้แกงเมอืงเพชร ในบรรจุภัณฑ์ 
ทีอ่อกแบบภำยใตแ้บรนด์ GI Thai Cafe

Mor Kaeng from Petchaburi 
This Phetchaburi Custard 
Pudding’s packaging is specially 
designed for the GI Thai Cafe.

แก้วกำแฟคอลเลกชั่นพิเศษส�ำหรับ GI 
Thai Cafe  เปน็เครือ่งปั้ นดินเผำเกำะเกรด็ 

สินค้ำ GI ในรปูลกัษณ์ใหม่

Special Coffee Mugs 
GI Thai Cafe presents the new 

baked clay coffee mug 
made in Koh Kret Island, 

a district famous for handicraft.

เมนูกำแฟ ใช้เมล็ดกำแฟโรบัสต้ำทีป่ลูกใน
เขตต�ำบลเขำทะลุ อ�ำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
หรือทีเ่รียกกันว่ำ กำแฟเขำทะลุ (Khao 
Thalu Coffee)

Coffee Menu 
This coffee menu uses the
Khao Thalu Coffee, GI product 
from Chumphon province.
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FO OD AND
BEVER AGES

กำแฟโบรำณ GI ชงด้วยเมล็ดกำแฟโรบัสต้ำ 
ทีป่ลูกในเขตต�ำบลเขำทะลุ อ�ำเภอสวี จังหวัด
ชุมพร หรือทีเ่รียกกันว่ำ กำแฟเขำทะลุ (Khao 
Thalu Coffee) ผลิตด้วยกรรมวิธีมำตรฐำน
เปน็กำแฟคั่ว บด และกำแฟส�ำเร็จรูป เมนูน้ี
เรำจะน�ำมำผสมกับนมข้นหวำนเพื่อเพิ่ม
ควำมกลมกล่อม
 
GI Kafae Boran (Traditional Coffee): Our 
coffee is made from robusta beans 
grown in Khao Thalu sub-district, Sawee 
district, Chumphon province. They are 
called the famous ‘Khao Thalu Coffee’. 
The beans are roasted, ground and 
processed into instant coffee. For this 
menu, we mix the coffee with condensed 
milk for sweetness and milky flavour.



Chumph  
Ladyfinger 
Banana



Chumph  
Ladyfinger 
Banana

นักออกแบบและผู้ประกอบการ GI 
 ที่เข้าร่วมโครงการ

About Designers and GI Entrepreneurs
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บ ลลิตภัทร ลิ้มรุ่งเรือง

สริตา ก้อนสูงเนิน

Lalitpat Limroongruang

Email : lalitpatlimroongruang@gmail.com
Tel : 082 705 7321

Sarita Konsongnoen

Email : jamlololo@gmail.com 
Tel : 083 077 1212

Educated in Industrial Design from 
the Faculty of Architecture, King 
Mongkut’s University of Technology 
Thonburi, Lalitpat worked as a product 
designer at Thinkk Studio and is one 
of the Mitr members. Now she is 
a freelance designer and is looking to 
pursue a higher education in the field. 

Stylist, interior surface consultant and one 
of the Mitr members. Sarita worked with 
local handcrafters to design fabric and 
once exhibited at the IFFS in Singapore. 
Her works are enthusiastically received, 
motivating her to continue to work with 
local talents. 

จบด้ำนกำรออกแบบอุตสำหกรรม คณะ
สถำปตัยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบรุ ีลลติภทัร ลิม้รุง่เรอืง เริม่ตน้ 
ท�ำงำนออกแบบที ่Thinkk Studio และอยู่ในกลุม่ 
Mitr ปจัจบุนัเธอเปน็นักออกแบบอิสระ และ
ก�ำลังวำงแผนเรียนต่อด้ำนออกแบบ

สไตลสิต์ และทีป่รกึษำเกีย่วกับงำนตกแตง่พืน้ผวิ 
อินทีเรียร์ หน่ึงในสมำชิกกลุ่ม Mitr เคยมี 
ผลงำนออกแบบผำ้ทีท่�ำรว่มกบัชมุชน และน�ำไป 
จัดแสดงที่งำน IFFS ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้
ผลตอบรับที่ดีมำก จึงท�ำให้เธออยำกท�ำงำน
ร่วมกับชำวบ้ำนอีกครั้ง



เดอะ ยูนิฟอร์ม
ดีไซน์สตูดิโอ

สุริยะ ครุฑพันธุ์ 

The Uniform Design Studio

Email : theuniformdesignstudio@gmail.com  
Tel : 081 323 7746
      089 135 8099

Suriya Garudabandhu
Amin Baba for Amin Baba Co., Ltd

Email : amin.editor@gmail.com 
Tel : 089 131 7231

THE UNI_FORM Design Studio is the 
collaboration of 2 graphic designers 
– Wutthipat Somjit and Pariwat 
A-nantachina. The duo met in 
university then decided to establish 
their studio since they share the 
same simple principal of design 
flexibility.

Studied architecture and worked 
extensively in interior design, Suriya 
later pursued an editorial career for 
Thailand’s top design magazines. He 
eventually opened his own studio in 
2014, called ‘Amin Baba’. 
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The Uniform Design Studio คอืกรำฟิกดไีซน์ 
สตูดิโอ ทีก่่อตั้งโดยสองนักออกแบบ วุฒิภัทร 
สมจิตต์ และ ปริวฒัน์ อนันตชนิะ ทัง้สองเจอกนั 
ขณะเรียนอยู่ทีม่หำวิทยำลัยกรุงเทพ จุดร่วมคอื
พวกเขำแชร์แนวคดิกำรท�ำงำนทีเ่หมอืนๆ กนั น่ัน
คอื งำนดไีซน์ทีม่คีวำมยดืหยุ่นและเรยีบง่ำย

ร�ำ่เรยีนมำทำงดำ้นสถำปตัยกรรม ท�ำงำนออกแบบ 
อินทีเรียร์อยู่พักใหญ่ ก่อนจะผันตัวไปเป็น
บรรณำธิกำรให้กับนิตยสำรออกแบบชั้นน�ำของ
เมอืงไทย จนกระท่ังเขำตัดสินใจเปดิสตดิูโอ 
ออกแบบของตัวเองทีชื่อ่ Amin Baba เมือ่ป ี2014
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Tavisa Marlmaspanu

Email : m.tavidsa@gmail.com  
Tel : 062 559 2965

Graduated from the College of Arts, 
Media and Technology, Chiang Mai 
University, Tavisa Marlmaspanu worked 
as a graphic designer before turning 
into a full-time independent designer 
specialising in packaging design.

จบจำกวทิยำลยัส่ือและเทคโนโลยี มหำวิทยำลยั
เชียงใหม่ ตวิสำ มำลย์มำศภำณุ ท�ำงำนเป็น 
นักออกแบบกรำฟิก ส่ังสมประสบกำรณ์อยูพ่กัใหญ่ 
กอ่นจะผันตวัเปน็นักออกแบบอิสระทีเ่ชีย่วชำญ 
ด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์และแบรนดิง้ 

นพดล พุทธิจุน
Noppadon Puttijun

Email : Eng.alphabet141516@gmail.com 
Tel : 061 406 1440

A graphic designer with extensive 
experiences, Noppadon Puttijun 
graduated in Graphic Design from 
Bangkok University. He continued to 
work in branding and exhibition design 
before eventually joining Amin Baba 
Co., Ltd as a Senior Graphic Designer. 

กรำฟิกดไีซเนอร์มำกประสบกำรณ์ นพดล พทุธจินุ 
จบกำรศึกษำดำ้นออกแบบกรำฟิกจำกมหำวทิยำลยั 
กรุงเทพ จำกน้ันท�ำงำนด้ำนแบรนดิง้และออกแบบ 
นิทรรศกำร ปจัจุบนัเปน็ Senior Graphic Designer ที่
บริษทั อำมนิ บำบำ จ�ำกดั
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ปัญญวฒัน ์
พิทกัษวรรณ

Pajaree Khaobor

Email : kaowbor.mp@gmail.com 
Tel : 081 323 7746

Panyawat Pitaksawan

Email : panyawat.tos@gmail.com 
Tel : 082 337 4600

Pajaree Khaobor graduated in Package 
Design from the Faculty of Decorative 
Arts, Silpakorn University before 
turning into a graphic designer. She 
still loves and continues to work in 
product design.

Graphic designer and collage artist, 
Panyawat Pitaksawan has worked 
extensively for Thailand’s leading 
mazagines and media. He also designed 
packagings for international brands, 
among which was Jim Thompson.

ปำจรย์ี ขำ้วบอ่ จบกำรศึกษำด้ำนกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จำกคณะมัณฑนศิลป์ มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร ปจัจบุนัเปน็นักออกแบบกรำฟิก แต่ก็
ยังชอบท�ำงำนด้ำนโปรดักต์ดีไซน์ทีร่�่ำเรียนมำ

นักออกแบบกรำฟิกและศิลปินคอลลำจ ผู้มี
สไตล์อันโดดเด่น ปัญญวัฒน์ พิทักษวรรณ 
มีผลงำนบนนิตยสำรและส่ือชั้นน�ำมำกมำย 
รวมถึงกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับแบรนด์
ระดับโลกอย่ำง Jim Thompson



อมัพรพรรณ ทองไชย
Ampornpun Thongchai
กลุ่มทอผ้าฝา้ยเข็นมือย้อมครามธรรมชาติ
Morkram

ampornpun1679@gmail.com
087-2231679
088-5608143

Dating back 700 years, indigo dyeing is 
one of the most popular folk art in 
Thailand. The Morkram is formed from 
a group of skilled locals in Sakon Nakhon. 
Led by Ampornpun Thongchai, the group 
now produces everything in-house from 
the first step.

ศิลปะผ้ำยอ้มครำมในประเทศไทยมีประวัตศิำสตร ์
ยำวนำนมำกกวำ่ 700 ป ีกลุม่ทอผำ้ฝ้ำยเขน็มอื 
ย้อมครำมธรรมชำติ เกิดจำกกำรรวมตัวกันของ 
ชำวบำ้นในจงัหวดัสกลนคร น�ำโดยอัมพรพรรณ 
ทองไชย ปจัจบุนัผลติผำ้ยอ้มครำมเปน็รำยไดห้ลกั 
โดยเริม่ต้ังแต่ปลูกตน้ครำม หมกัน�ำ้ครำม ยอ้มและ
ทอผ้ำ กระท่ังตัดเยบ็เปน็ผลติภัณฑ์ตำ่งๆ 
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นิดดา ภูแล่นกี่
Nidda Phulaenkee
กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย 
Ban Hua Fai Silk Weaving

niddaphu@gmail.com
pk.speed@hotmail.com
083-6565644

Led by director Supanee Phulankee, Ban 
Hua Fai Silk Weaving produces
everything in-house. Each member 
of the group is connected to and 
grew up with the art of silk weaving 
that has been passed down from their 
ancestors. The materials are locally 
produced, showcasing the true 
essence of Isan culture.

กลุ่มทอผ้ำไหมมัดหมีบ่้ำนหัวฝำย ผลิตผ้ำไหม
มดัหมีค่รบวงจรตัง้แตต่น้น�ำ้จนถงึปลำยน�ำ้ โดยม ี
สุภำณี ภแูลน่กี ่ เปน็ประธำนกลุม่ สมำชกิทกุคน 
มีควำมผูกพันกับผ้ำไหมมำตั้งแต่เด็ก เติบโตมำ
พร้อมกับภูมิปัญญำที่ถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น 
ใช้วัตถุดิบท้องถิน่ ในกำรสร้ำงสรรค์ผืนผ้ำทีเ่ต็ม
เปี่ ยมไปด้วยอัตลักษณ์ของชำวอีสำน

GI Chonnabot Mudmee Thai Silk 
Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท

GI Sakon Nakhon Natural Indigo Dyed 
Fabric Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร



89

G
I E

N
T

R
E

P
R

E
N

E
U

R
S

พิทักษ์ ใจเทีย่ง
Pitak Chaithiang
เอิร์ธ เซรามิก
Earth Ceramic 

Pitak089@hotmail.com
089-8515597

Founded on July 1, 2003 with 14 
employees, Earth Ceramic is now one 
of Thailand’s leading rooster bowl 
producers. The factory first opened 
its door when demand for porcelain 
crockery was on the rise and joined 
the OTOP campaign. Earth Ceramic 
also produces fine vases, coin banks, 
keychains etc.

โรงงำนเอิร์ธ เซรำมกิ กอ่ตัง้เมือ่ 1 กรกฎำคม 2546 
มพีนักงำน 14 คน ในยคุทีอ่ตุสำหกรรมเซรำมิกก�ำลงั 
เฟ่ืองฟ ูเปน็ทีต้่องกำรของตลำด และได้เขำ้เปน็สมำชิก 
OTOP เริม่ผลิตของประเภทชำมตรำไก่เปน็สินค้ำ
อนัดับตน้  ๆนอกจำกน้ียงัผลติของตกแตง่ ของทีร่ะลกึ 
เช่น แจกนั กระปกุออมสิน พวงกุญแจ อกีด้วย

ทัศนีย์ ยะจา
Tassanee Yaja
หจก. เชียงใหม่เซลาดอน (2015)
Chiangmai Celadon  (2015)

info@chiangmaiceladon.com
091-5622455
053-484695 / 053-484693

A leading porcelain producer, 
Chiangmai Celadon creates crafts 
that follow the traditional folk arts of 
Lanna. The history behind their 
ceramic pieces dated back 400 to 
500 years. Chiangmai Celadon now 
produces various porcelain articles 
that sell both internationally and locally.

หจก. เชยีงใหม่เซลำดอน (2015)  ผลติเครือ่งปั้ นดินเผำ 
ศิลำดลเชยีงใหม่ มรดกภมิูปญัญำแหง่ลำ้นนำ 
ตำมกรรมวิธีโบรำณ ที่สืบย้อนกลับไปได้กว่ำ 
400 – 500 ปทีีผ่ำ่นมำ ปจัจุบนัมีกำรพัฒนำ
ผลติภัณฑห์ลำกหลำยรูปแบบ จ�ำหน่ำยในประเทศ 
และส่งออกไปยงัต่ำงประเทศด้วย

GI Chiangmai Celadon  
Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ ศิลาดลเชียงใหม่

GI Lampang Chicken Bowl 
Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ ชามไก่ล�าปาง
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Piyaporn Somphong
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง
Ban Rim Rong Community Enterprise

nim_nn99@hotmail.com
084-6136368

Unlike other dried longan products, 
“Sawasdee Longan” integrates local 
crafts with technologically-enhanced 
production. Selecting only “Dor” longan and 
using the solar-powered oven, the longan 
can be preserved efficiently in one day.

ผลิตภัณฑ์ล�ำไยอบแห้งเน้ือสีทองล�ำพูน 
‘ล�ำไยสวัสด’ี สรำ้งควำมแตกต่ำงดว้ยกำรน�ำ
ภมูปิญัญำท้องถิน่มำตอ่ยอดด้วยกระบวนกำร
ผลติทีทั่นสมยั คดัสรรล�ำไยสด “พนัธุด์อ” ทีด่ี
และมคุีณภำพ ใช้ตูอ้บและโดมพลงังำนแสง
อำทิตย ์ผลิตเสร็จภำยในหน่ึงวนั เพือ่คงควำม
สดใหม่ของล�ำไย  ไม่เติมแต่งสีและรสชำติ

วันเพ็ญ อุ่นจันทร์
Wanpen Aunjun
ข้าวฟรีไลฟ ์
Free Life Rice

wanfreelifedesigns@gmail.com
095-5973468

Free Life Design co. first started out in 
Sara Buri. The company has brought 
Khao Jek Chuey Sao Hai back into the 
market.  Since the grains have been 
left out of the market for a period 
due to its difficult production. The 
company has encouraged a local 
farmers to re-harvest the Jek Chuey 
Sao Hai rice again by offering a 
guaranteed price to the farmers.

บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จ�ำกัด ก่อตั้งขึน้โดยม ี
จุดประสงค์เพือ่อนุรักษ์ภูมิปญัญำพืน้บ้ำน 
ด้ำนสมุนไพรและข้ำวเจ๊กเชยเสำไห้ ข้ำวพันธุ ์
พืน้เมอืงของสระบุร ีทีป่จัจบุนัได้หำยไปจำกตลำด 
เน่ืองจำกผลผลิตตอ่ไรน้่อย ท�ำใหช้ำวนำหนัไปปลูก
ขำ้วพนัธุอ์ืน่ บริษัทจึงรวบรวมเกษตรกรทีม่ีควำม
รักในขำ้วพนัธ์ุน้ีมำปลกูอกีครัง้ โดยจดัใหม้ ี
กำรรับประกนัรำคำ เพือ่ใหเ้กษตรกรอยูไ่ด้แบบพึง่กนั

GI  Lamphun Golden Dried Longan
Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ ล�าไยอบแห้งเนื้อสีทองล�าพูน

GI  Khao Jek Chuey Sao Hai 
(Khao Free Life) Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ ข้าวเจ๊กเชยเสาไห(้ข้าวฟรีไลฟ)์
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จันทร์จิราพร 
ชัยกิจยิง่เจริญ

ขจรรฐั สรุะโคตร

Janjiraphorn Chaikityingjaroen
กระต่ายคู่ชูรวงข้าวสีทอง
Twin rabbit with golden rice
sarasicha@windowslive.com
088-9142656, 043-791222

Khajornrat Surakhot
ข้าวอินทรีย์ลุงบุญมี
Kao Insee Loong Boonmee
kasedtip@gmail.com
086-322-8953

Twin Rabbit With Golden Rice brand’s 
Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali 
Rice is supplied by a rice mill located 
in the Thung Kula Rong-Hai plateau, 
Maha Sarakham province which is said 
to be the best place to harvest rice in 
the country. The product is produced 
with strong quality control and through 
advanced technology.

Located on Thailand’s best rice 
growing spot of Thung Kula Rong-Hai 
plateau, Ban Um-sang Rice Community 
Enterprise grows their rice organically. 
The enterprise has been producing 
since 2004 and now counts 213 
members.

ข้ำวหอมมะลทิุง่กลุำรอ้งไห ้(กระตำ่ยคู่ชรูวงขำ้ว 
สีทอง) ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยโดยโรงสียิง่เจรญิ 
ค้ำขำ้วสำรคำม มพีืน้ทีต่ัง้อยูใ่นเขตทุง่กุลำรอ้งไห้
แหลง่ปลูกขำ้วหอมมะลิทีด่ทีีสุ่ด ท�ำใหม้วีตัถดุบิ
ข้ำวเปลือกหอมมะลิทีม่คีณุภำพดเียีย่ม ใหค้วำม
ส�ำคญัต้ังแต่กระบวนกำรรบัซือ้ กำรคัดสรรขำ้วเปลอืก 
ทีด่ ีมำผำ่นกระบวนกำรผลติดว้ยเครือ่งจกัรและ
เทคโนโลยทีีทั่นสมยั

กลุม่วสิำหกจิชมุชนศนูยข์ำ้วชมุชนบำ้นอุม่แสง 
เปน็กลุ่มเกษตรกรปลูกข้ำวในอ�ำเภอรำษีไศล
ส่วนหน่ึงของทุ่งกุลำร้องไห้ พื้นที่กำรปลูกข้ำว
หอมมะลิทีด่ีทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกข้ำวอินทรีย์มำตั้งแต่ปี 2547 
ปจัจุบันมสีมำชกิ 213 รำย

GI Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice 
(Kao Insee Loong Boonmee) Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้
(ข้าวอินทรีย์ลุงบุญมี)

GI Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice 
(Twin Rabbit With Golden Rice) Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห ้
(กระต่ายคู่ชูรวงข้าวสีทอง)
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Phanuphong Siangsai
ทะเลทรัพย์
Thalaysub

Click_yakuza@hotmail.com
084-8396061

Sweet and scrumptious, Chumphon 
Ladyfinger Banana is a famous harvest 
grown widely in Chumphon province. 
Thalaysub selects only the best 
products and transforms into 
souvenirs. A popular product, the 
preserved Chumphon Ladyfinger 
Banana now sells widely across 
country.

กลว้ยเลบ็มอืนำงชุมพรเปน็สินค้ำทีมี่ชือ่เสียงของ 
จงัหวดัชมุพร มรีสชำตหิอม หวำน และในทอ้งถิน่ 
เกษตรกรนิยมปลกูกลว้ยเลบ็มอืนำงเปน็จ�ำนวนมำก 
โดยทำงโรงงำนไดค้ดัสรรวตัถดุบิกลว้ยจำกเกษตรกร 
เพือ่น�ำมำแปรรปูจัดจ�ำหน่ำยสู่ท้องตลำดภำยใต ้
แบรนด์ทะเลทรัพย์ ซึ่งมีกำรพัฒนำรูปแบบ
ผลิตภณัฑอ์ยำ่งต่อเน่ือง เหมำะทีจ่ะเปน็ของฝำก 
ได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคจ�ำนวนมำก 

สมาน กลิน่นาคธนกร
Saman Klinnakthanakon
แม่สมาน
Mae Saman

jikkapoo7240@gmail.com
081-9958317

Artisan sweet maker at “Mae Saman”, 
Saman Klinnakthanakon is a local of 
Phetchaburi. Mae Saman excells at 
traditional Thai sweets especially, Kanom 
Mor Kaeng Muang Petch or custard 
pudding. Using local palm sugar, the 
sweets have a distictive taste and 
fragrant.

สมำน กลิน่นำคธนกร ผูผ้ลติขนมไทย ‘แมส่มำน’ 
จำกจังหวัดเพชรบุรี เปน็คนเพชรบุรีแต่ก�ำเนิด 
แมส่มำนเชีย่วชำญในกำรท�ำขนมหวำนหลำกหลำย 
ชนิดโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ขนมหม้อแกงเมืองเพชร 
โดยใชว้ตัถดุบิน�ำ้ตำลโตนดเพชรบุร ีซึง่เปน็ส่วนประกอบ 
ส�ำคัญทีท่�ำให้ขนม หอม อร่อย ไม่เหมือนใคร

GI Chumphon Ladyfinger Banana (dried) 
Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ กล้วยเล็บมือนางชุมพร (อบแห้ง)

GI  Kanom Mor Kaeng Muang Petch
Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ ขนมหม้อแกงเมืองเพชร
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ก�าพล แสงขาว

มนัส ฮวดจึง

Kamphol Saengkhao
ข้าวแม่สั่งไว้
Khao Mae Sang Wai

kamphol123@gmail.com
096-2938354

Manus Huadchueng
กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลต�าบลดงขี้เหล็ก
Fruit Quality Improvement Group 
Tambol Dongkheleak

086-1441092

Having been passed to growing 
techniques from his parents, Kamphol 
Saengkhao is now producing Khao 
Jek Chuey Sao Hai as he has 
learned, hence the brand “Mae Sang 
Wai” or “As is Mom Said”. He now 
lives on growing rice alone.

As the name hints, products from the 
Fruit Quality Improvement Group are of 
top quality. The growers have brought 
in several techniques and trainings to 
improve the condition of the rice and 
its growers in 1992, before finally 
forming into this group with current 
headcount of 200+.

ก�ำพล แสงขำว เกษตรกรจำกจังหวัดสระบุรี 
สืบทอดกรรมวิธีกำรปลูกข้ำวจำกบรรพบุรุษตำม
ค�ำสอนของมำรดำ อันเปน็ทีม่ำของชือ่ แบรนด์ 
‘ขำ้วแมส่ั่งไว้’ ปลูกและจ�ำหน่ำยขำ้วเจก๊เชยเสำไห้
เป็นอำชีพหลัก โดยปลูกข้ำวเจ๊กเชย 
กำบม่วงกน้จุดและพนัธ์ุกำบเขยีวทีก่รมกำรขำ้ว 
ได้ปรับปรุงสำยพันธุ์ใหม่

ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอเมอืงปรำจนีบรุ ีมคีวำมมุง่หวงั 
ทีจ่ะใหเ้กษตรกรพฒันำคณุภำพของผลผลติใหม้ี
มำตรฐำนตรงตำมควำมตอ้งกำรของตลำด รวมท้ัง 
น�ำเทคนิคกำรผลิตใหม่ๆ  มำใหเ้กษตรกรปรบัใช้ 
ปี 2535 จึงได้ให้เกษตรกรท�ำสวนรวมตัวกัน
เปน็กลุม่ ภำยใตชื้อ่กลุม่ปรบัปรงุคุณภำพไม้ผล 
ต�ำบลดงขี้เหล็ก โดยมีนำยมนัส ฮวดจึง เป็น
ตวัแทนกลุ่ม ปจัจบุนัมสีมำชกิ 200 รำย

GI Chumphon Ladyfinger Banana (dried) 
Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ กล้วยเล็บมือนางชุมพร (อบแห้ง)

GI Durian Prachin 
Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ ทุเรียนปราจีน

GI Khao Jek Chuey Sao Hai  
(Khao Mae Sang Wai) Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ ข้าวเจ๊กเชยเสาไห(้ข้าวแม่สั่งไว้)
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Suwida Chuenamonkulchai
กาวาง ฟาร์ม
Kawang Farm

kawangch@gmail.com
093-1453833

Digitalised and innovative farmer, 
Kawang Farm has introduced an 
addition to their products - the QR 
Trace. Consumers can now trace the 
origins of their products, and thus be 
comfortable of the quality and 
organicness of what they are 
consuming.

เกษตรกรรุน่ใหมผู่ด้แูลพชืปลูกเองดว้ยควำมใส่ใจ 
ปฏิบัติตำมมำตรฐำน GAP เพือ่ควำมปลอดภัย
ของผู้บริโภค คัดสรรผลผลิตคุณภำพจ�ำหน่ำย
แกผู่บ้รโิภคโดยตรงภำยใตแ้บรนด ์“กำวำงฟำรม์” 
เพือ่สร้ำงควำมมั่นใจในสินค้ำ ผู้บริโภคสำมำรถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัสินคำ้ไดด้ว้ยระบบ QR Trace

กชกร เกิดโภคา
Kodchakon Kordpoka
แม่อ้อยถิ่น
Mae Aoi Thin  

sduo.white12@gmail.com
089-5494787

Founded in 2014, Community Enterprise 
Mae Aoi Thin first started out from the 
14 month-gap between harvests that 
the housewives of the area have on 
their hands. They now produce and 
sell their local specialties.

วิสำหกิจชุมชนแม่อ้อยถิน่ จัดตั้งเมือ่ป ี2557 
สืบเน่ืองจำกกลุ่มแม่บ้ำนว่ำงงำนจำกช่วง
ฤดูกำลผลิต ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำ 14 เดือน 
ถึงจะเก็บผลผลิตได้ จึงรวมตัวกันตั้งกลุ่ม 
เพือ่ออกขำยสินค้ำโดยไม่ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง 
ออกขำยตำมงำนต่ำงๆ อีกทั้งยังน�ำสินค้ำไป
แปรรูปเพือ่สร้ำงรำยได้เพิม่อีกด้วย

GI Thakhoi Mueang Phichit Pomelo 
Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร

GI  Bankha Pineapple
Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ สับปะรดบ้านคา
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อ�านาจ ตันตระกูล 
และโสภา ทาอ้าย

สัมพันธ์ ยิว้เหีย้ง

Amnat Tuntrakul and Sopa Tha Ai
สวน ต.ตระกูล
T. Trakul Garden 

bumbimcasnovy@gmail.com
083-5990181

Sampan Yewhieng
โกสุย
Ko Chui

trangtrader@gmail.com
075-218372
086-9504771

Given the “Tuntrakul” name of its 
founder, T.Trakul Garden produces 
the well-known Phulae pineapples. A 
GI product of the orchard, the fruits 
are nationally popular.

Founded by grandfather Ko Ying in 
1957, Sampan Yewhieng has continued 
his Trang Roast Pork business as ‘Ko Chui’. 
The place caters to other restaurants and 
outside events, and has also expanded 
into Dim Sum in 2016. The recipe 
dated back to more than 50 years.

สวน ต.ตระกูล ตั้งตำมนำมสกุล “ตันตระกูล” 
และ ชือ่พอ่ของแม่ “แปะตง” จุดเริม่ตน้ของสวน 
ต.ตระกูล เริม่ท�ำกำรเกษตร ท�ำไร่ นำ และสวน 
แตส่ิ่งทีท่�ำใหส้วน ต.ตระกลู เปน็ทีรู่จ้กัมำกทีสุ่ดคอื 
สับปะรดภูแล สินค้ำส่ิงบ่งชีท้ำงภูมิศำสตร์ (GI) 
สินค้ำหลักของสวนแห่งน้ี

โกสุย เริม่ต้นมำจำกสมยัรุน่คณุพอ่โกยิง่ ในป ี
2500 ตอ่มำในป ี2539  สัมพันธ ์ยิว้เหีย้ง 
ได้แยกตัวมำท�ำกิจกำรของตนเองโดยใช้ชือ่ว่ำ 
โกสุย ซึง่ท�ำส่งตำมร้ำนและงำนพิธตีำ่ง  ๆจดัจ�ำหน่ำย 
ในตำ่งจงัหวดัทีห่น่วยงำนรำชกำรเชญิรว่มงำน 
และในป ี2559 ไดเ้ปดิร้ำนหมยูำ่งและติม่ซ�ำ ชือ่
รำ้นโกสุยหมยูำ่ง โดยยดึตำมสูตรโบรำณที่
สืบทอดมำเกนิ 50 ปี

GI Trang Roast Pork 
Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ หมูย่างเมืองตรัง

GI Chiangrai Phulae Pineapple 
Entrepreneurs
ผู้ประกอบการ สับปะรดภูแลเชียงราย




