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การพัฒนาคุณภาพของสินค้า GI ที่ผลิต
ในท้องถิ่นให้สามารถจ�าหน่ายได้ในราคา
สูงขึ้นเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลให้
ความส�าคัญ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
จึงได้ด�าเนินโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้แก่ผู้ผลิต
และผู้ประกอบการ ที่ได้รับการอนุญาตใช้
ตรา GI รวมถึงการจัดท�าชุดของขวัญ GI 
ต้นแบบส�าหรับเทศกาลพิเศษต่างๆ เพราะ
นอกเหนือจากการที่มีสินค้าที่มีเอกลักษณ์
พิเศษที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์อย่าง
สินค้า GI แล้วรูปลักษณ์ภายนอกอย่าง
บรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะแสดงจุดยืน
ความเป็นสินค้าชุมชนระดับพรีเมียมที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบ
การอีกด้วย

ObjectIves Of the PrOject

วัตถุประสงค์โครงการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 

(GI)
The GI product development in 
adding value towards local produced 
products is one of an important 
policy that Thai government aims to 
pursue. Therefore, the Department 
of Intellectual Property hosted the 
Geographical Indication (GI) for local 
producers and entrepreneurs to be 
able to use the GI mark, including 
the opportunity to arrange the ‘GI 
gift set’ for special occasions and 
festivals. Apart from having a unique 
identity that connects the product 
to its geographical indication, the
product’s packaging is also an 
important asset to show the product’s 
standpoint of being a local premium 
product that can add value for local 
entrepreneurs. 
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คือเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่ง

คุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่

ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึง

คุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า

What is a geographical indication?

A geographical indication (GI) is a sign used on products that 

have a specific geographical origin and possess qualities or 

a reputation that are due to that origin. In order to function as 

a GI, a sign must identify a product as originating in a given 

place. In addition, the qualities, characteristics or reputation of 

the product should be essentially due to the place of origin. 

Since the qualities depend on the geographical place of 

production, there is a clear link between the product and its 

original place of production.

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) สินค้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์  ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี   ทุเรียนนนท์  ทุเรียนป่าละอู
Surin Hom Mali Rice Sakon Dhavapi Haang   Nont Durian  Durian Pa La-U
 Golden Aromatic Rice

ไข่เค็มไชยา  ส้มโอทับทิมสยาม  ส้มโออบแห้งเนื้อสีทอง ส้มโอปูโกยะรัง
Chaiya Salted Eggs ปากพนัง Pakpanang ล�าพูน Lamphun Yarang Puko  
 Tabtimsiam Pomelo Golden Dried Longan  Pomelo

มะขามหวานเพชรบูรณ์ กาแฟเขาทะลุ
Phetchabun Khao Thalu Coffee
Sweet Tamarind
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นักออกแบบ: รัฐ เปลี่ยนสุข
Designer: Rush Pleansuk

ผู้ประกอบการ: วิลาสินี มุ่งเจริญพร
GI Entrepreneur: 
Wilasinee Mungcharoenporn

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์  
surin hom Mali rice

ข้าวหอมมะลิคูณทอง
93 หมู่ 4 ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 083.585.7667

93 Moo 4 Pattamanon Road, Kae Yai sub-district, Amphoe Muang, Surin 32000 tel. 083.585.7667

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ หมายถึง ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว

ที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมที่ไวต่อช่วงแสง คือ พันธุ์

ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ที่ผลิตในจังหวัดสุรินทร์ ใน

ฤดูนาปี และมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เมล็ดข้าวขาว เรียวยาว 

ขาวใส เป็นเงา เลื่อมมัน เมื่อหุงสุกมีลักษณะอ่อนนุ่ม ชุ่มลิ้น กิน

อร่อย จนได้ค�าขนานนามว่า “ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ หอม ยาว 

ขาว นุ่ม” 

แบบร่าง sketch design
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แนวความคิดการออกแบบ
เน้นความงาม เป็นมิตร และลวดลาย
ของต้นคูณสีทอง เพื่อให้กลุ่มลูกค้าจดจ�า
แบรนด์ได้ ซึ่งมีที่มาจากทิวต้นคูณทาง
เข้าโรงสี สร้างความแตกต่างบน Shelf 
วางขายสินค้าที่มักจะเป็นรูปข้าวซึ่งปกติ
ลูกค้าก็ทราบว่าข้าวมีหน้าตาอย่างไร 
จึงเน้นรูปที่ดึงดูด สดชื่น ผสมผสาน
การวาดภาพสีน้�าให้มีความ Premium

Design concept 
Focus on the beauty, friendliness 
and the pattern of golden shower 
tree for consumers to be able 
to recognise and remember 
the brand. Inspired from the 
golden shower tree grown by the 
entrance of the mill, the packaging 
of this product differentiates 
itself from other rice products, 
usually, consumers already 
know how rice looks like, hence, 
the packaging is designed to 
attract consumers by providing 
a fresh concept combining with 
a premium water color painting.

surIn hOM MalI rIce
Surin Hom Mali Rice is Hom Mali 105 and Gor Kor 15 
varieties. It has fine fragrance since it was shoot to 
cooked rice. Its characteristics are slim and long, white 
in colour, glossy, clear body. The cooked rice has a silky 
white, soft and delicious. So Surin people have a motto 
“Surin Hom Mali Rice – fragrant, long, white and soft”. 
It is planted in Surin province.        
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ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี  
sakon Dhavapi haang Golden aromatic rice

ข้าวฮางวาริช
103 หมู่ 5 บ้านนาบ่อ ต.ปลาไหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โทร. 089.993.5320

103 Moo 5 Ban Na Bor, Pla Loh sub-district, Waritchaphum, Sakon Nakhon 47150  tel. 089.993.5320

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี หมายถึง ข้าวกล้องที่ได้จากการ

แปรรูปข้าวเปลือกเหนียว พันธุ์ กข.6 หรือ ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์

ขาว ดอกมะลิ 105 ในระยะเป็นน้�านม ยังไม่แก่จัดที่ปลูกในพื้นที่

อ�าเภอวาริชภูมิ อ�าเภอพังโคน และอ�าเภออากาศอ�านวย จังหวัด

สกลนคร โดยน�ามาผ่านกรรมวิธีเฉพาะ ตามหลักประเพณีการท�า

ข้าวฮางที่สืบต่อกันมาในพื้นที่ดังกล่าว ข้าวกล้อง มีสีน้�าตาลอ่อน

จนถึงน้�าตาลคล้�า (เหลืองทอง) เมล็ด หอม เรียว แกร่ง ใส

แนวความคิดการออกแบบ
การออกแบบเน้นลวดลายที่เป็นภาพ
วาดสีครามตามสีของครามสกลนคร 
บนกระดาษสีน้�าตาลที่สื่อถึงธรรมชาติ 
ลวดลายภาพวาดให้ความเป็นกันเอง 
สื่อความหมายย้อนกลับไปสู่แหล่ง
ก�าเนิดของสินค้าตามแนวคิดของ GI 
ลวดลายหีบห่อแบ่งออกเป็นสามส่วน
เมื่อจัดวางแล้วมีความสวยงามโดด
เด่นบนชั้นวางและเชิญชวนให้ลูกค้า
สามารถซื้อกลับไปได้ทั้งชุด

Design concept 
The packaging focuses on 
the indigo pattern from the 
Sakonnakorn’s ingido that was 
drawn on brown natural paper. 
Following the GI’s concept, the 
friendly and familiar pattern is a 
reminder of the product’s origin, 
the pattern is separated into 3 
parts, but when the full design 
is being placed together on 
shelf, it stands out and invites 
customer to purchase the 
complete collection.

sakOn DhavaPI haanG GOlDen 
arOMatIc rIce 
Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice is brown 
rice made from Gor Kor 6 Hom Mali 105 varieties. It 
has golden colour, fine fragrance, slim, strong and clear 
body. It is made by authentic wisdom of making Haang 
Golden Aromatic Rice in 3 districts of Sakon Nakhon 
province; Waritchaphum, Phang Khon and Akat Amnuai.

นักออกแบบ: รัฐ เปลี่ยนสุข
Designer: Rush Pleansuk

ผู้ประกอบการ: 
นางสมคิด เจริญไชย
GI Entrepreneur: 
Somkhid Charoenchai
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แบบร่าง sketch design
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ทุเรียนนนท์  
nont Durian

สวนป้าต้อยลุงหมู
 34/2 หมู่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. 087.030.3629

34/2 Moo 3 Bang Rak Noi sub-district, Amphoe Muang, Nonthaburi 11110 tel. 087.030.3629

ทุเรียนนนท์ หมายถึง ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว พันธุ์หมอนทอง 

พันธุ์ชะนี พันธุ์กระดุมทอง และพันธุ์พื้นเมือง ที่มีรสชาติดี หวาน 

มัน หอม เนื้อละเอียด สีเหลือง ปลูกในเขตพื้นที่ 6 อ�าเภอ ได้แก่ 

อ�าเภอเมือง อ�าเภอบางกรวย อ�าเภอปากเกร็ด อ�าเภอบางใหญ่ 

อ�าเภอบางบัวทอง อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

nOnt DurIan
Nont Durian has many varieties with their own 
uniqueness include Kan Yao, Mon Thong and Kradum 
Thong. They have delicious taste, fatty sweet, fragrant 
and yellowish in colour. All varieties are grown in 6 
districts of Nonthaburi province; Mueang Nonthaburi, 
Bang Kruai, Bang Yai, Bang Bua Thong, Sai Noi
and Pak Kret.
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แบบร่าง sketch design

นักออกแบบ: รัฐ เปลี่ยนสุข
Designer: Rush Pleansuk

ผู้ประกอบการ: 
มะลิวัลย์ หาญใจไทย 
GI Entrepreneur: 
Maliwan Hanjaithai
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แนวความคิดการออกแบบ
ต่อยอดจากหีบห่อเดิมที่เป็นเพียง
กระจาด ให้สามารถหิ้วถือได้ง่ายด้วย
เส้นหวายผลไม้ ใช้กรอบของหีบห่อเป็น
ภาพรวมให้ผลไม้ดูเด่นกลมกลืน สวม
หัวด้วยกรวยกระดาษที่ระบุข้อมูลของ
ผู้ประกอบการและตราสินค้า ซึ่งบ่งบอก
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของการปลูกพืช
สวนผสม โดยมีดอกทองหลางเป็น
ลวดลายประกอบอันเป็นลักษณะเด่น
ที่ท�าให้ผลทุเรียนมีรสชาติดี

Design concept 
This design is developed from 
a basket, to a packaging that is 
easy to carry, produced from a 
line of rattan to create a basket 
frame to better enhance the 
shape and to show the true 
texture of the fruit. Information 
including the entrepreneurs 
and the product’s trademark is 
printed on the paper placed on 
top, this indicates the fertility in 
horticulture by having the Thong 
Lang flower as the unique 
pattern that makes a good taste 
for the Durian. 



แนวความคิดการออกแบบ
ท�าการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
การขนส่ง ส�าหรับขนาด 1 ผล หรือ 
2 ผล โดยให้ลวดลายดึงดูดด้วยเส้น 
Graphic ที่น่าสนใจ เส้นหยักและเส้น
โค้ง ฝาด้านบนเปิดออกให้เหมือนเปิด
เนื้อของทุเรียน ไม่เน้นการพิมพ์สี่สี
ที่นอกจากจะดูไม่เป็นธรรมชาติ ไม่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แล้วยังท�าให้
หีบห่อขนาดใหญ่จะมีราคาที่สูงอีกด้วย 
เมื่อเห็นหีบห่อแล้วเกิดรอยยิ้ม เล่า
เรื่องที่มาที่ไปของชุมชน รวมถึงสัตว์
หลากพันธุ์ที่คอยจะมาแย่งกินทุเรียน 
Package ต้องสามารถวางตั้งได้ใน
กรณีจัดวางขาย โชว์ก้านของทุเรียนที่
ยังติดปลิงและสามารถบรรจุใส่หีบห่อ
มาตรฐานเพื่อจัดส่ง

Design concept 
A packaging designed for the 
convenient in transporting 1 or 2 
durians, the pattern is designed 
using wavy graphic lines, the top 
can be opened the same way 
of the opening of the durian. 
The package does not focus on 
4-color printing as it does not 
look natural nor environment 
friendly, and the package can 
also be oversize leading to an 
overpriced product. This package 
aims to create a smile on a 
face by telling a story of the 
community and the local animals 
that competes to eat the durian. 
The package can be placed 
vertically and conveniently at 
the points of sales, it shows the 
durian’s stick and can also be 
packed up for transport as well. 

DurIan Pa la-u
Durian Pa La-U is the Mon Thong and Cha Nee 
varieties. Specialty of the durian here is thick dry and 
fine pulp, light yellow color, soft smell, and creamy 
sweet with blighted seed. It harvests during May - August 
It is grown in Prachuab Khiri Khan province.
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แบบร่าง sketch design
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ทุเรียนป่าละอู  
Durian Pa la-u

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกทุเรียนป่าละอู 127 หมู่ 2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 087.156.6417

Community Enterprise Group of Durian Pa La-U Farmers
127 Moo 2 Huay Sat Yai sub-district, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110 tel. 087.156.6417

ทุเรียนป่าละอู หมายถึง ทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชะนี 

ที่มีลักษณะเนื้อหนา สีเหลืองอ่อน เนื้อแห้งเนียนละเอียด กลิ่น

อ่อน รสชาติหวานมัน เมล็ดลีบเล็ก มีผลผลิตในช่วงเดือน

พฤษภาคม – สิงหาคม ที่ปลูกบริเวณเขตพื้นที่ป่าละอู ในต�าบล

ห้วยสัตว์ใหญ่ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นักออกแบบ: รัฐ เปลี่ยนสุข
Designer: Rush Pleansuk

ผู้ประกอบการ: เชิงชาย หอมดี 
GI Entrepreneur: 
Cherngchai Homdee

(10)



ลำาไยอบแห้งเนื้อสีทองลำาพูน  
lumphun Golden Dried longan 

ถุงทอง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปลำาไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหี่ยง 205 หมู่ 7 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำาพูน 51000 โทร. 081.992.9516

Community Enterprise Group for Golden Longan Processing of Ban San Pa Hieng 
205 Moo 7 Ma Kua Jae sub-district, Amphoe Muang, Lumphun 51000 tel. 081.992.9516

ล�าไยอบแห้งเนื้อสีทองล�าพูน หมายถึง ล�าไยอบแห้งที่มีสีเหลือง

ทอง เนื้อหนา แห้งสนิทไม่ติดกัน มีรสชาติหวาน และมีกลิ่น

หอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเป็นล�าไยพันธุ์อีดอที่ปลูกและผ่าน

กรรมวิธีการอบแห้งในเขตพื้นที่จังหวัดล�าพูน

แนวความคิดการออกแบบ
I’m Bag น�าเรื่องราว และชื่อของ
แบรนด์มาเป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่าง และ
ง่ายต่อการจดจ�า โดยออกแบบกล่อง
ให้มีเค้าโครงของถุง สอดคล้องกับชื่อ
แบรนด์ “ถุงทอง” ใช้ภาพ Illustration 
ของล�าไยมาวาง Pattern สร้างความ
สดใส เชื่อมโยงจากสีของล�าไยสีทอง

Design concept
‘I’m Bag’ Inspired by the story 
and name of the brand, a unique 
packaging that stands out on  
the store shelf and memorable  
is created. The box’s structure  
is inspired by the shape of a 
bag which links to the brand 
name “Toong Tong” meaning  
a golden bag in Thai. Using 
illustration of longan created 
lively pattern on the golden box 
using the color of the golden 
dried longan.

luMPhun GOlDen DrIeD lOnGan
Lumphun Golden Dried Longan is dried longan that has 
golden yellow color with thick flesh and unique sweet 
aroma. The longan is dried thoroughly so that it does not 
stick together. It is made from Daw variety longan and 
processed dry in Lumphun province.
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นักออกแบบ: อุฬารพัชร นิธิอุทัย
Designer: Ularnpatch Nithiuthaii

ผู้ประกอบการ: ยุพิน ค�าจิแจ่ม 
GI Entrepreneur: 
Yupin Kamjijam



ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง  
Pakpanang tabtimsiam Pomelo

ไร่สวัสดิ์สุข
39 หมู่ 15 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330 โทร. 089.605.4388

39 Moo 15 Klong Noi sub-district, Pak Phanang, Nakhon Si Thammarat 80330 tel. 089.605.4388

ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง หมายถึง ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่

มีรสชาติหวานนุ่ม สีของเน้ือสีชมพูเข้มคล้ายสีทับทิมจนถึงสีแดง 

ผิวผลนิ่มดังก�ามะหยี่ ซึ่งปลูกในพื้นที่อ�าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช

แนวความคิดการออกแบบ
Hip Pack บรรจุภัณฑ์ท่ีสร้าง Interaction 
กับ Customer จากการใช้งาน การ
เลือกผลไม้ในสวน ตัดสดจากต้น บรรจุ
ลงกล่องด้วยตัวเอง ส่งเสริมการท่องเท่ียว
แบบสร้างประสบการณ์ ออกแบบเป็น
ทรงถังไม้ เหมือนลังที่ใส่ผลไม้ในสวน 
เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นสร้างแรงจูงใจใน
การซื้อ และง่ายต่อการประชาสัมพันธ์
ผ่าน Social Media 

Design concept 
‘Hip Pack’ This packaging 
creates interaction between the 
customers and the products 
from its use: choosing and 
picking the fresh fruit from the 
tree, packing it into the box by 
themselves, and enjpying the 
experience of agrotourism. The 
box’s structured was inspired 
by the wooden barrel which is 
used for fruits storage in the 
farm. This packaging attracts the 
customers with its unique design 
that can encourage purchasing 
decision and sharing on social 
media. 

PakPananG tabtIMsIaM POMelO 
Pakpanang Tabtim Siam Pomelo is famous in its ruby 
red texture, sweet, soft, no bitterness, thin and smooth 
shell, yellowing cream color, velvet soft when touching 
because it has tiny hairs around the fruit, oil glands are 
fine. It is grown in Pakpanang district of Nakhon Si 
Thammarat province.
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นักออกแบบ: อุฬารพัชร นิธิอุทัย
Designer: Ularnpatch Nithiuthaii

ผู้ประกอบการ: อัมพร สวัสดิ์สุข
GI Entrepreneur: 
Amporn Sawatsuk

(14)



ไข่เค็มไชยา  
chaiya salted egg

ฟาติมะฮ์
63/1 หมู่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 084.947.9354

63/1 Moo 2 Makham Tia sub-district, Muang Surat Thani District, Surat Thani 84000 tel. 084.947.9354

ไข่เค็มไชยา หมายถึง ไข่เค็มที่ผลิตจากไข่เป็ดที่ได้จากเป็ดที่เลี้ยง

ในพื้นที่อ�าเภอไชยาและผลิตเป็นไข่เค็มด้วยกรรมวิธีพิเศษตาม

ภูมิปัญญาของคนไชยา พื้นที่อ�าเภอไชยาเป็นแหล่งเลี้ยงเป็ดขนาด

ใหญ่ด้วยสภาพภูมิศาสตร์โดยท่ัวไปเป็นท่ีราบลุ่มฝนตกตลอดท้ังปี 

ติดกับชายฝั่งทะเล ที่มีกุ้ง หอย ปู ปลา ที่อุดมสมบูรณ์

chaIya salteD eGG 
Chaiya Salted Egg are large and the yolks boast a 
surprisingly rich and pleasant sandy texture. The whites 
are not overpoweringly salty and there is no fetid smell 
when you eat them. Boundary of its geographic source 
location is in Chaiya disdrict of Surat Thani province.   

นักออกแบบ: อุฬารพัชร นิธิอุทัย
Designer: Ularnpatch Nithiuthaii

ผู้ประกอบการ: นพรัตน์ เหรียญทอง
GI Entrepreneur: 
Nopparat Rienthong
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UDC 
 

แนวความคิดการออกแบบ
Colorful Defined บรรจุภัณฑ์ที่ท�า
หน้าที่เป็น Counter Display ที่จุด
จ�าหน่าย และเป็นภาชนะบรรจุที่บ้าน 
ฉลากสีสด ของแต่ละแบรนด์ สร้าง
ความแตกต่าง แต่ง่ายต่อการจดจ�า 
และอ่านข้อมูลส�าคัญของการน�าไป
บริโภค มีช่องเจาะให้เห็นไข่ที่อยู่ใน
กล่อง น�าเสนอความ Craft และ 
Premium จากกรรมวิธีการผลิตของ
ไข่เค็มไชยา 

Design concept 
‘Colorful Defined’ This packaging 
not only acts like a counter 
display at the store but can also 
be used as container at home. 
By using vivid color labels to 
clearly differentiate among each 
brand, the packaging makes 
it easy for the consumers to 
remember the product and read 
the important information on the 
label before consuming. The 
packaging has a small window 
where the product can be seen 
to highlight the craft and premium 
quality of this product.



กาแฟเขาทะลุ  
Khaothalu Coffee

กลุ่มเกษตรทำาสวนเขาทะลุ 14/1 หมู่ 5 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทร. 081.476.5541

Kaho Suan Ta Lu Farmers Group 14/1 Moo 5 Khao Ta Lu sub-district, Sawee, Chumphon 86130 tel. 081.476.5541

กาแฟเขาทะลุ เป็นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้า ที่ปลูกอยู่ในเขตต�าบล

เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร มีภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ระดับ

ความสูง 200-300 เมตร จากระดับน้�าทะเล สภาพดินมีความ

อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุริมเชิงเขา เป็นต�าแหน่งที่มีภูมิอากาศ

แบบพิเศษที่เรียกว่า ร่องมรสุมฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน 

ฝนแปดแดดสี่ ท�าให้กาแฟที่ปลูกในบริเวณเขาทะลุนี้ มีรสชาติ

และลักษณะพิเศษคือ รสชาติเข้มข้น หนักแน่น และกลิ่นหอม

แนวความคิดการออกแบบ
ลักษณะเฉพาะของแหล่งเพาะปลูก
กาแฟเขาทะลุนั้น มีความส�าคัญและ
บ่มเพาะรสชาติกาแฟของพื้นที่นี้ให้มี
ความเข้มและหอม ในการออกแบบ
จึงน�าลักษณะทางกายภาพของ ‘ภูเขา
ทะลุ’ มาออกแบบให้หูหิ้วถุงกาแฟ 
ซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวถึงแหล่ง
เพาะปลูกได้เป็นอย่างดี

Design concept
An area to grow Thalu coffee 
beans important to the dark 
taste and the scent of the 
coffee, therefore, the landscape 
of the Thalu mountain has been 
adapted with the bag package 
for Khao Thalu Coffee.

khaOthalu cOffee 
Khoathalu Coffee is a Robusta coffee. It is planted on 
an altitude of 200-300 meters above sea level. There 
are roasted coffee, coffee grinder and instant coffee. It 
produced in Khao Thalu District of Chumphon province. 
Soil in the area of Khaothalu sub-district is fertile and 
contain guano which is potent fertilizer. Weather in this 
area is called 8-month of rain and 4-month of sum light. 
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นักออกแบบ: 
ศุภกานต์ วงษ์แก้ว
Designer: 
Supphakarn Wongkaew

ผู้ประกอบการ: 
จรวย ขลิบเคลื่อน
GI Entrepreneur: 
Jaruay Kibkluan



มะขามหวานเพชรบูรณ์  
Phetchabun sweet tamarind

ไร่จิตตนันท์
180 หมู่ 9 บ้านปากออก ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร. 098.789.8259

180 Moo 9 Baan Pak Oak, Pakchong sub-district, Lom Sak district, Petchabun 67110 tel. 098.789.8259 

“มะขามหวานเพชรบูรณ์” เป็นมะขามที่มีเปลือกสีน้�าตาลเนียน 

มีเน้ือสวยสม่�าเสมอ หนา นุ่ม เหนียว ไม่แข็งกระด้าง สาแหรกน้อย 

รสชาติหวานหอม ภูมิประเทศและภูมิอากาศท�าให้พื้นที่ในจังหวัด

เพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ที่ปลูกมะขามหวานที่ดีที่สุดของประเทศ 

ลักษณะของพื้นที่เป็นแบบแอ่งกระทะ มีแม่น้�าป่าสักไหลผ่าน 

ดินมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมค่อนข้างสูง เหมาะ

ส�าหรับปลูกผลไม้โดยเฉพาะมะขามหวาน

แนวความคิดการออกแบบ
การออกแบบกล่องบรรจุมะขามหวาน
เพชรบูรณ์นั้น น�าสีโทนน้�าตาลที่สื่อถึง
เปลือก เนื้อ และเม็ดมะขามมาออกแบบ
ลวดลายกล่อง และมีการเจาะรูคล้าย
ชะลอมที่ใช้บรรจุของในสมัยก่อน อีก
ทั้งกล่องที่มีรูนี้สามารถระบายอากาศ
ท�าให้มะขามไม่ขึ้นรา และส่งเสริม
ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคมะขาม 
ที่ต้องการเห็นฝักมะขามก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ

Design concept
The packaging for the 
Petchaboon’s sweet tamarind 
focuses on the usage of the 
brown color and the box pattern
inspired from the color of 
tamarind, from the shell, meat 
and the seed, a hole has been 
punctured on the box, similar to 
the round bamboo basket in the 
old days. Also, the hole allows 
the box to have a good ventilation
preventing the tamarind to be 
moldy as well as to provide 
consumers with the convenient 
in seeing the real tamarind 
bering making a decision to buy. 

Phetchabun sWeet taMarInD
Phetchabun Sweet Tamarind has smooth brownish skin 
while its flesh must be evenly smooth, thick, tender, 
moist and sticky but not hard, strings are not hard, and 
lastly the flesh must be sweet with sweet aroma. It is 
grown in Phetchabun province Because of topography 
and weather conditions, Phetchabun has the best sweet 
tamarind cultivation area in Thailand
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นักออกแบบ: ศุภกานต์ วงษ์แก้ว
Designer: 
Supphakarn Wongkaew

ผู้ประกอบการ: ธัญญะ โตพวง
GI Entrepreneur: 
Tunya Topuang



ส้มโอปูโกยะรัง  
yarang Puko Pomelo

ป้าดา
41 หมู่ 3 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทร. 081.091.9311

41 Moo 3 Pitumudi sub-district, Yarang District, Pattani 94160 tel. 081.091.9311

ส้มโอปูโกยะรัง (YARANG PUKO POMELO) หมายถึง 

ส้มโอพันธุ์ปูโก ผลมีลักษณะทรงกลมมีจุกที่มีรสชาติหวาน หอม 

เปลือกบาง เนื้อนิ่มสีแดงทับทิม มีขนคล้ายก�ามะหยี่ปกคลุม

ทั่วทั้งผล ซึ่งปลูกในพื้นที่อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

yaranG PukO POMelO
Yarang Puko Pomelo is Puko variety which is round 
shape with calyx, sweet taste, fragrance, thin skin, soft 
pulps in ruby colour with tiny hairs like velvet. It is grown 
in Yarang district of Pattani province.

นักออกแบบ: ศุภกานต์ วงษ์แก้ว
Designer: 
Supphakarn Wongkaew

ผู้ประกอบการ: ลาตีฟะ อาเยาะแซ
GI Entrepreneur: 
Latipa Ayohsae

แนวความคิดการออกแบบ
ส้มโอปูโกยะรัง เป็นส้มโอเฉพาะถิ่น
ในจังหวัดปัตตานี ผิวภายนอกนุ่ม
คล้ายก�ามะหยี่มีสีเขียวสดและมีเนื้อ
สีชมพู จึงเป็นแรงบันดาลใจในการน�า
คู่สีที่เป็นเอกลักษณ์ของส้มโอชนิดนี้ 
มาออกแบบทรงและลวดลายบนกล่อง

Design concept
The Yarang Puko Pomelo is the 
Pattani province local pomelo, 
with a soft and velvet bright 
green skin and pink meat, these 
two color is the inspiration of 
the color and pattern on the 
packaging. 
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“หีบห่อเก็บดอกไม้งาม” น�าเอาดอกไม้มงคลอย่างดอกมณฑา ดอกกระเจียว ดอกพิกุล ซึ่งเป็นดอกไม้ความหมายที่ดี มาเป็น
แรงบันดาลใจในการออกแบบ ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทย น�ามาจัดเป็นชุดของขวัญ เพื่อ
แสดงถึงความรัก ความยินดี ค�าอวยพร ต่อผู้รับ

“A storage of beautiful flowers” Inspired by sacred flowers such as Magnolia, Siam Tulip and Bullet Wood, 
all of which are flowers with good meanings, it is transferred into a design with a combination with the community’s 
quality product from various regions of Thailand. This results in an arrangement of gift sets to express love and to 
congratulate for the receivers.

(25)

สร้างสรรค์ความคิดในการจัดชุดของขวัญ 
GI GOOD IDea fOr GI GIft set

นักออกแบบ: 
• มนทกานติ เนี้ยวคงศักดิ์  
• มนิศรา วัชรจิตบวร  
• ณัฐกฤตา รู้รักศรี  
• ณัฏฐากูร กาลเขว้า

Designers: 
• Montakan Neawkongsak 
• Manisara Watcharachitbowon 
• Nutkista ruraksri 
• Nuttakoon Kankwao

(24)

1. ชุดกล่องของขวัญหีบห่อดอกไม้งาม
2. ชุดกระเป๋าเสื่อจันทบูร  
3. ชุดถุงผ้าประดับดอกกระเจียว

1. Floral Gift Set
2. Chantaboon Matt Bag Set
3. Bullet Wood Fabric Bag

1

2

3



  มะขามหวานพชรบูรณ์   ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ thung
  Phetchabun sweet tamarind   kula rong-hai thai hom Mali 
  ราคา 109 บาท  rice ราคา 79 บาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด 
รีเทล จ�ากัด ขยายช่องทางการตลาดสินค้า GI ไทย เปิดมุม 
GI cOrner จ�าหน่ายสินค้า GI ทั่วประเทศเพื่อยกระดับ
ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสินค้า GI ไทย

CORNER

The Department of Intellectual Property with Central Food 
Retail Group, a collaboration with an objective to widen 
the channel of distribution of the GI products in Thailand, 
where a ‘GI CORNER’ displaying and selling GI products 
from all over the country, to elevate the ability and 
competition among Thai GI Entrepreneurs. 

ข้าวแต๋นล�าปาง  lampang khao tan  ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
ราคา 45 บาท  jasmine rice  ราคา 95 บาท

กาแฟดอยตุง Doi Tung Coffee  ไข่เค็มไชยา chaiya salted eggs  น้�าหมากเม่าสกลนคร sakon nakhon
ราคา 230 บาท  ราคา 45 บาท  Mak Mao berry juice ราคา 140 บาท

มะขามหวานเพชรบูรณ์  กาแฟเขาทะลุ Khaothalu Coffee  ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ 
seedless sweet tamarind  ราคา 110 บาท  khoa jek chuey sao hai 
ราคา 75 บาท   ราคา 100 บาท

(27)(26)



นักออกแบบภายในโครงการ 
DesIGners

รัฐ เปลี่ยนสุข rush Pleansuk

SUMPHATGALLERY@GMAIL.COM

ไม่เพียงประสบการณ์การท�างานในฐานะนักออกแบบและ

จัดจ�าหน่ายให้กับแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ เช่น

ในเบลเย่ียมหรือฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ยังท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

ให้กับโครงการของทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสินค้า

หัตถกรรม ซึ่งผลงานที่ออกแบบได้รางวัล DEMARK และ 

GMARK อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไม่เพียงบทบาทในฐานะ

นักออกแบบผลิตภัณฑ์รัฐได้ก่อตั้งบริษัท BLUEDOT เพื่อ

ผสานงานออกแบบ หัตถกรรม มาสู่งานสถาปัตยกรรมและ

การตกแต่งภายในเพื่อน�าผลงานที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับ

ชุมชนมาสู่ตลาดโดยการแบ่งปันที่เท่าเทียมภายใต้ brand 

SUMPHAT การผสานงานด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 

สร้างให้เกิดรูปทรง และผิวสัมผัสที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์

จดจ�าได้

Not only a designer or an owner of a international 
known brand, Rush Pleansuk is also a project advisor 
for both private and public organizations focusing on 
craft product development. His achievement in the 
DEMARK and GMARK award does not only a product 
designer, but he have also found a company called 
BLUEDOT, to merge craft designs together with 
architecture and interior designs with the collaboration 
between designers and the community, and bring 
this to the market under brand SUMPHAT. The 
collaboration of crafts and industrial results in new 
forms and textures that is unique and memorable. 

ศุภกานต์ วงศ์แก้ว supphakarn Wongkaew 

BEGRACE.W@GMAIL.COM

นักออกแบบกราฟฟิกที่ได้ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือ

สูจิบัตรให้กับนิทรรศการศิลปะทั้งในและต่างประเทศ อาทิ 

สื่อสิ่งพิมพ์ส�าหรับนิทรรศการ ‘Poperomia / Golden 

Teardrop’ นิทรรศการจากประเทศไทยในเทศกาลศิลปะ

นานาชาติเวนิสเบียนนาเล่ ณ เมืองเวนิส ประเทศ อิตาลี 

หนังสือสูจิบัตรส�าหรับนิทรรศการ WE=ME หนังสือสูจิบัตร

นิทรรศการ HOMO FABER โปสเตอร์เทศกาล PAF 

ของหอศิลป์ฯ กรุงเทพ นอกจากบทบาทในการออกแบบ

กราฟฟิกแล้ว ศุภกานต์ยังมีความสนใจในการท�าโปรเจค

เพื่อพัฒนาชุมชน โดยอาศัยองค์ความรู้ทางศิลปะ งาน

ออกแบบ และวัฒนธรรม อาทิ โปรเจคสร้างพื้นที่ศิลปะใน

ชุมชนของนิทรรศการ ปกติศิลป์ ที่จังหวัดราชบุรี โครงการ

พัฒนาอัตลักษณ์แบรนด์ ทวา ทวา เพื่อส่งเสริมสินค้า

หัตถกรรมร่วมสมัย เป็นต้น

A graphic designer that has worked on printed media 
and e-books for both local and international 
exhibitions such as printed media for the ‘Poperomia / 
Golden Teardrop’ for the Thailand Pavilion Venice 
Biennale in Venice, Italy and an e-book for the 
WE=ME exhibition, as well as the e-book for HOMO 
FABER exhibition and the PAF festival posters in the 
Bangkok Art and Culture Centre. Apart from her role 
as a graphic designer, Supphakarn also has interest 
in community development projects by involving art 
knowledge, design and culture, such as a project in 
creating an art space in the community for the 
“Pokkatisilp” exhibition in Ratchaburi province and 
the Twa Twa project in brand development to support 
contemporary handicrafts. 

อุฬารพัชร นิธิอุทัย ularnpatch nithiuthaii 
AMYNITHISTUDIO@GMAIL.COM

นักออกบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และอาจารย์สอนออกแบบ 

ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ม.กรุงเทพ ประสบการณ์ท�างานออกแบบบรรจุภัณฑ์ใน

นิวยอร์คกว่า 5ปี ให้กับลูกค้ากลุ่ม Fortune 500 เช่น 

Bed Bath and Beyond, Kohl’s, Best Buy, Target 

และ Staples ผลงานที่ออกแบบเคยได้รับรางวัล American 

Packaging Design Award ปี 2011 ผลงานออกแบบอ่ืนๆ 

ได้รับเลือกไปจัดแสดงใน Thai Pavilion Venice 

Architecture Biennale 2012 ประเทศอิตาลี, Chaingmai 

Design Week 2016 และ Bangkok Design Week 2018

Award winning designer and instructor in Product 
Design Department, School of Fine and Applied Arts 
at Bangkok University with over 15 years of experiences 
in packaging, product, and graphic design with strong 
conceptual thinker specializing in aesthetic design, 
concept. Experienced working as a designer in 
New York for 5 years to lead design team on designing 
product packaging, brochures, handouts, mock-ups, 
prototypes and display units for Fortune 500 companies 
such as Bed Bath and Beyond, Kohl’s, GNC, 
Toys”R”Us, Best Buy, Target, and Staples. Her 
packagings were awarded the American Packaging 
Design Award in 2011 and her design work was 
selected to exhibit in the Thai Pavilion at Venice 
Architecture Biennale 2012 in Italy, Her others works 
were also selected to exhibit at Chiangmai Design 
Week 2016 and Bangkok Design Week 2018.

el studio 
มนทกานติ เนี้ยวคงศักดิ์ • มนิศรา วัชรจิตบวร 
ณัฐกฤตา รู้รักศรี • ณัฏฐากูร กาลเขว้า 

Montakan Neawkongsak • Manisara 
Watcharachitbowon • Nutkista Ruraksri • 
Natthakoon Karnklao

EL.ELEMENTDESIGN@GMAIL.COM

กลุ่มนักออกแบบที่แต่ละคนมีสไตล์ที่ต่างกัน ผ่านการ

ประกวดหลากหลายงาน เช่น Urbano Stylish Contest, 

Sacict Craft Trend In Campus 2016 และ Big Toy 

Design Innovation 2016 ปัจจุบันรับออกแบบ, Research 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ

A group of designers with different style. They have 
been through many design contests including Urbano 
Stylish Contest, Sacict Craft Trend in Campus 2016 
and Big Toy Design Innovation 2016. In the present, 
EL Studio accepts product design work, along with 
research and product development. 
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ชุติมา รุ่งโรจน์พานิชกุล 
chutima rungrojpanichakul

HANSWEIWEI@GMAIL.COM

นักออกแบบอิสระด้านสื่อสิ่งพิมพ์
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ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง
Pakpanang tabtimsiam Pomelo
ไร่สวัสดิ์สุข
39 หมู่ 15 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง 
จ.นครศรีธรรมราช 80330 
โทร. 089.605.4388
39 Moo 15 Klong Noi sub-district, 
Pak Phanang, Nakhon Si Thammarat 80330 
tel. 089.605.4388

ไข่เค็มไชยา chaiya salted egg
ฟาติมะฮ์
63/1 หมู่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทร. 084.947.9354
63/1 Moo 2 Makham Tia sub-district, 
Muang Surat Thani District, Surat Thani 84000 
tel. 084.947.9354

กาแฟเขาทะลุ Khaothalu Coffee
กลุ่มเกษตรท�าสวนเขาทะลุ 
14/1 หมู่ 5 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 
โทร. 081.476.5541
Kaho Suan Ta Lu Farmers Group 14/1 Moo 5 
Khao Ta Lu sub-district, Sawee, Chumphon 86130 
tel. 081.476.5541

มะขามหวานเพชรบูรณ์ 
Phetchabun sweet tamarind
ไร่จิตตนันท์
180 หมู่ 9 บ้านปากออก 
ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 
โทร. 098.789.8259
180 Moo 9 Baan Pak Oak, Pakchong sub-district, 
Lom Sak district, Petchabun 67110 
tel. 098.789.8259

ส้มโอปูโกยะรัง yarang Puko Pomelo
ป้าดา
41 หมู่ 3 ต.ปิตูมุดี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 
โทร. 081.091.9311
41 Moo 3 Pitumudi sub-district, 
Yarang District, Pattani 94160 
tel. 081.091.9311

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ surin hom Mali rice
ข้าวหอมมะลิคูณทอง
93 หมู่ 4 ถ.ปัทมานนท์ ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 
โทร. 083.585.7667
93 Moo 4 Pattamanon Road, 
Kae Yai sub-district, Amphoe Muang, Surin 32000 
tel. 083.585.7667

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี 
sakon Dhavapi haang Golden aromatic rice
ข้าวฮางวาริช
103 หมู่ 5 บ้านนาบ่อ ต.ปลาไหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 
โทร. 089.993.5320
103 Moo 5 Ban Na Bor, Pla Loh sub-district, 
Waritchaphum, Sakon Nakhon 47150  
tel. 089.993.5320

ทุเรียนนนท์ nont Durian
สวนป้าต้อยลุงหมู
34/2 หมู่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 
โทร. 087.030.3629
34/2 Moo 3 Bang Rak Noi sub-district, 
Amphoe Muang, Nonthaburi 11110 
tel. 087.030.3629

ทุเรียนป่าละอู Durian Pa la-u
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกทุเรียนป่าละอู 127 หมู่ 2 
ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 
โทร. 087.156.6417
Community Enterprise Group of Durian Pa La-U 
Farmers 127 Moo 2 Huay Sat Yai sub-district, 
Hua Hin, Prachuap Khiri Khan 77110 
tel. 087.156.6417

ลำาไยอบแห้งเนื้อสีทองลำาพูน
lumphun Golden Dried longan 
ถุงทอง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปล�าไยเนื้อสีทองบ้านสันป่าเหี่ยง 
205 หมู่ 7 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ล�าพูน 51000 
โทร. 081.992.9516
Community Enterprise Group for Golden Longan 
Processing of Ban San Pa Hieng 205 Moo 7 Ma Kua 
Jae sub-district, Amphoe Muang, Lumphun 51000 
tel. 081.992.9516

ผู้ประกอบการ 
GI entrepreneurs
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