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เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ให้เกษตรกร
มีรายได้สูงขึ้น ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู ่ชุมชนท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 
กรมทรพัย์สนิทางปัญญาจงึมุง่เน้นให้ความส�าคญัในการยกระดบัความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร โดยการส่งเสรมิและคุม้ครองสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์ (Geographical Indication) 
หรือ จีไอ (GI) ให้เป็นแต้มต่อในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ินและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทยท้ังในตลาดในประเทศและต่างประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็น “การเกษตร” และนโยบายของรัฐบาล

In order to maintain the prosperity of the farmers, expand the economic opportunities, 
and sustain the distribution of the community, DIP places high importance in advancing 
the competitiveness of agricultural sector by promoting and protecting Geographical 
Indication or GI. GI will be used as a tool to add value to agricultural products, local 
uniqueness, and traditional knowledge both domestically and internationally, according 
to the National Strategy under the agricultural issue and the Government’s policy.

การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ช่วยส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่สินค้าเกษตร
และผลติภณัฑ์ทางการเกษตรอย่างย่ังยืน โดยอาศยัจดุเด่นทัง้เอกลกัษณ์และความโดดเด่นของ
สินค้าเกษตรเฉพาะพ้ืนท่ี ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ ชื่อเสียง 
หรือคุณลักษณ์เฉพาะของสินค้าที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ 

GI Protection will sustainably enhance the value of the products in the value chain of 
agricultural and processed agricultural products by relying on the distinctiveness and 
uniqueness of the locally produced products together with traditional knowledge which 
reflect quality, reputation, and characteristic of the products.

ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้อง
ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคเพื่อขึ้นทะเบียนสินค้า GI ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
โดยร่วมมอืกับจงัหวดั เกษตรกร ชมุชน ท้องถ่ิน และผูป้ระกอบการวิสาหกจิชมุชน รวมท้ังหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้อง เฟ้นหาสนิค้าเกษตรและผลติภณัฑ์ทางการเกษตรหรอืผลติภัณฑ์ชมุชนทีม่ศีกัยภาพ 
ให้เข้าสู่การคุ้มครอง GI และชี้ให้เห็นความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้า GI ไทย ในแต่ละ
ท้องถ่ิน จนถึงปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 111 สินค้าจาก 71 จังหวัด มีการน�าเสนอเรื่องราว 
(Story) และการพัฒนาบรรจภัุณฑ์สนิค้า GI ให้เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในคณุภาพเข้าสูต่ลาดโลก 
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รวมทั้งการควบคุมตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า GI สร้างความเชื่อมั่นและ
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า GI ไทย ตลอดจนการขยายช่องทางการตลาดสินค้า GI ทั้งตลาด 
Online และ Offline ให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างกว้างขวางเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น 
อาทิ การท่องเที่ยวและบริการ เป็นต้น

These days, DIP collaborates with Provinces, producers, local communities, and 
traders to increase the number of GI registrations all over the country. We search 
for the products that have the potential to enter GI Protection and find 
the distinctiveness of the products from different places. Until the present time, 
we have registered 111 Thai products from 71 provinces. We also tell their stories 
as well as initiate the packaging development project to make them wellknown in 
the international market.  Moreover, in order to sustain the trustworthiness and 
image of the products, we assist the local producers and traders to maintain their 
quality control system along with promoting them via various marketing channels, 
both online and offline, to be able to attract more customers and connect them 
with other industries such as tourism and hospitality.

หนังสือ GI Thailand เล่มนี้ เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า GI ไทย 
ให้เป็นท่ีรู ้จักน�ามาซึ่งโอกาสในการกระจายรายได้ให้กับภาคเกษตรของไทยอย่างมี
เสถียรภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

This ‘GI Thailand’ book is a tool to promote Thai GI Products which will eventually 
create the income distribution to the community and sustainably enhance the 
well-being of the local producers.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและอุดหนุน
สินค้า GI ของไทย เพ่ือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่ีเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้า GI ต่อไป

Hence, DIP would like to invite everyone to promote and enjoy Thai GI products 
in order to help reserve local wisdom and generate income to the community.
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What is the definition of Geographical Indication (GI)?

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย คืออะไร

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คืออะไร

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indication) คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจาก
แหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพ้ืนท่ี
ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่นที่บอกคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า

Geographical Indication (GI) is a name or symbol that represent products originated from 
specific locations, where products derive their unique quality and reputation. Hence, 
GI represents a brand of a locality signifying a product’s quality and place of origin.

What is Thai Geographical Indication (GI) logo?

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เป็นตราของกรม
ทรพัย์สนิทางปัญญาทีอ่อกให้แก่ผูผ้ลติสนิค้าสิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์ 
ซึ่งอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ดังกล่าว หรือผู้ประกอบการค้าเก่ียวกับ
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์น้ัน เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและ
มิให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้า 
ว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้

โดยจะต้องมกีารจัดท�าคูม่อืปฏบิตังิานและแผนการควบคมุตรวจสอบ 
พร้อมทั้งปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้ว

Thai GI logo is a symbol issued by the DIP for producers and 
traders of GI products residing in a particular geographical 
area.

This logo is aimed at protecting consumers and the public 
from being confused or misled regarding the registered GI 
compared to products originating from or produced in other 
geographical areas.

สิน าสิง งชทาง มิ าส ร ทย มทังสิน สิน า ม ณ วันท มิ นายน
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ผู้มีสิทธิ ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย

ตรา GI ประกอบด้วยข้อความอักษรไทยค�าว่า 
สิง งชทาง มิ าส ร ทย  อักษรภาษาอังกฤษ

ค�าว่า  
และอักษรประดิษฐ์  ทั้งหมดจัดวางอยู่บน
รูปลวดลายประดิษฐ์สีทอง ลักษณะคล้ายพุ ่ม
ข้าวบิณฑ์ (ดังภาพ)

The GI logo incorporates the Thai words: 
สงิ งชทาง มิ าส ร ทย , the English words: 

 and 
the initials  The gold Phum Khao Bin logo 
is now a recognized seal of quality that 
consumers can look out for when shopping.

 1. เป็น ผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 2. มี คู่มือปฏิบัติงาน ส�าหรับสมาชิก
 3. มี แผนการควบคุมตรวจสอบ ในระดับผู้ผลิตหรือระดับจังหวัดแล้ว
 4. ปฏิบัติ ตามคู่มือการปฏิบัติงานแล้ว

 1. Producers or traders of Geographical Indication products
 2. Shall have the Working Manual
 3. Shall have the Control Plan, in term of producers or provincial level
 4. Shall completely pursuit the Working Manual

Who is eligible to use the Thai GI logo:
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ภาคเหนือ รวม 31 สินค้า / Northern includes 31 items  

111
ก�าแพงเพชร / Kamphaeng Phet
•	กล้วยไข่ก�ำแพงเพชร
 Kamphaeng Phet Banana ............... 18

เชียงราย / Chiang Rai
•	สับปะรดภูแลเชียงรำย ............................  
 Chiang Rai Phulae Pineapple.......... 20
•	สับปะรดนำงแล	
 Nanglae Pineapple ......................... 22
•	กำแฟดอยตุง 
 Doi Tung Coffee ............................. 24
•	กำแฟดอยช้ำง	
 Doi Chaang Coffee ......................... 26
•	ชำเชียงรำย
 Chiang Rai Tea ............................... 28
•	ข้ำวเหนียวเขี้ยวงูเชียงรำย
 Chiang Rai Khiaw Ngoo Sticky Rice  .. 30

เชียงใหม่ / Chiang Mai
•	ร่มบ่อสรำ้ง
 Bor Sang Umbrella ......................... 32
•	ผ้ำตีนจกแม่แจ่ม
 Mae Jaem Teen Jok Fabric .............. 34 
•	กำแฟเทพเสด็จ
 Thep Sadej Coffee .......................... 36
•	ศิลำดลเชียงใหม่
 Chiang Mai Celadon ....................... 38

นครสวรรค์ / Nakhon Sawan
•	 เครื่องปั้นดินเผำบ้ำนมอญ
 Ban Mon Pottery ............................. 40

น่าน / Nan
•	ส้มสีทองน่ำน
 Nan Golden Orange ......................... 42
•	ญอกมละบริน่ำน
 Nan Mlabri’s Bag ............................ 44

พะเยา / Phayao
•	ลิ้นจี่แม่ใจพะเยำ
 Phayao Mae Chai Lychee ................ 46

พิจิตร / Phichit
•	ส้มโอท่ำข่อยเมืองพิจิตร
 Mueng Pichit Tha Khoi Pomelo........ 48

พิษณุโลก / Phitsanulok
•	กล้วยตำกบำงกระทุ่ม	พิษณุโลก
 Phitsanulok Bang Krathum 
 Dried Banana .................................. 50
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เพชรบูรณ์ / Phetchabun
•	มะขำมหวำนเพชรบูรณ์
 Phetchabun Sweet Tamarind .......... 52 
•	ข้ำวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์
 Rai Leum Pua Phetchabun Rice ...... 54

แม่ฮ่องสอน / Mae Hong Son
•	ผ้ำฝำ้ยทอผสมขนแกะบำ้นห้วยห้อม
 Baan Huai Cotton Wool 
 Blended Fabric ............................... 56

ล�าปาง / Lampang
•	ชำมไก่ล�ำปำง
 Lampang Chicken Bowl .................. 58
•	ข้ำวแต๋นล�ำปำง
 Lampang Rice Cracker ................... 60

ล�าพูน / Lamphun
•	ผ้ำไหมยกดอกล�ำพูน
 Lamphun Brocade Silk ................... 62
•	ล�ำไยเบี้ยวเขียวล�ำพูน
 Lamphun Biao Khiao Longan ......... 64 
•	ล�ำไยอบแห้งเนื้อสีทองล�ำพูน
 Lamphun Golden Dried Longan ...... 66

สุโขทัย / Sukhothai
•	สังคโลกสุโขทัย
 Sukhothai Pottery ........................... 68

อุตรดิตถ์ / Uttaradit
•	สับปะรดห้วยมุ่น
 Pineapple Hauymon ........................ 70
•	ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์
 Uttaradit Long Lab Lae Durian ........ 72
•	ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์
 Uttaradit Lin Lab Lae Durian ........... 74

อุทัยธานี / Uthai Thani
•	ปลำแรดลุ่มน�้ำสะแกกรังอุทัยธำนี
 Uthai Thani Sakae Krang River 
 Basin Gourami Fish ......................... 76

•	ข้ำวก�่ำล้ำนนำ	: 
 ขอบเขตพื้นที่ภาคเหนือ 8 จังหวัด 
 Lanna Kum Rice : 
 Including 8 provinces in 
 Northern region .............................. 78
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ภาคกลาง รวม 27 สินค้า / Central includes 27 items  

กรุงเทพมหานคร / Bangkok
•	ส้มบำงมด
 Bang Mod Tangerine ...................... 82
•	ลิ้นจี่บำงขุนเทียน
 Bang Khun Thien Lychee ................ 84

กาญจนบุรี / Kanchanaburi
•	นิลเมืองกำญจน์
 Muang Kan Black Spinel ................ 86

ชัยนาท / Chai Nat
•	ส้มโอขำวแตงกวำชัยนำท
 Chai Nat Khao Tangkwa Pomelo ..... 88

นครนายก / Nakhon Nayok
•	มะยงชิดนครนำยก
 Nakhon Nayok Giant Marian Plum .. 90
•	มะปรำงหวำนนครนำยก
 Nakhon Nayok Sweet 
 Marian Plum ................................... 92

นครปฐม / Nakhon Pathom
•	ส้มโอนครชัยศรี
 Nakhon Chai Si Pomelo .................. 94

นนทบุรี / Nonthaburi
•	ทุเรียนนนท์
 Nont Durian ................................... 96
•	กระท้อนห่อบำงกร่ำง
 Bang Krang Wrapped Santol .......... 98 
•	มะม่วงยำยกล�่ำนนทบุรี
 Nonthaburi Yai Klam Mango ......... 100

•	 เครื่องปั้นดินเผำเกำะเกร็ด
 Ko Kret Pottery ............................. 102

ประจวบคีรีขันธ์ / Prachuab Khiri Khan
•	ทุเรียนป่ำละอู
 Pa La-U Durian ............................ 104

เพชรบุรี / Phetchaburi
•	ชมพู่เพชร
 Phet Rose Apple ........................... 106
•	มะนำวเพชรบุรี
 Phetchaburi Lime ......................... 108
•	น�้ำตำลโตนดเมืองเพชร
 Muang Petch Palm Sugar ............. 110
•	ขนมหม้อแกงเมืองเพชร
 Mueng Petch Custard Pudding ..... 112

ราชบุรี / Ratchaburi
•	สับปะรดบ้ำนคำ
 Bankha Pineapple ........................ 114
•	มะพร้ำวน�้ำหอมรำชบุรี
 Ratchaburi Aromatic Coconut ....... 116

ลพบุรี / Lop Buri
•	กระท้อนตะลุง
 Ta Lung Santol ............................. 118

สมุทรปราการ / Samut Prakarn
•	มะม่วงน�้ำดอกไม้คุ้งบำงกะเจำ้
 Khung Bang Krachao 
 Nam Dok Mai Mango .................... 120

บทน�า
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ภาคตะวันออก รวม 8 สินค้า / Eastern includes 8 items  

จันทบุรี / Chanthaburi
•	 เสื่อจันทบูร
 Chantaboon Mat ......................... 138

ชลบุรี / Chon Buri
•	สับปะรดศรีรำชำ
 Sri Racha Pineapple .................... 140
•	 เครื่องจักสำนพนัสนิคม
 Phanat Nikhom Basketry ............. 142
•	ครกหินอ่ำงศิลำ
 Angsila Stone Mortar .................. 144

ตราด / Thong
•	สับปะรดตรำดสีทอง
 Trat Golden Pineapple ................. 146

ปราจีนบุรี / Prachin Buri
•		ทุเรียนปรำจีน
 Prachin Durian .............................148

ระยอง / Rayong
•	สับปะรดทองระยอง
 Rayong Golden Pineapple ........... 150

สระแก้ว / Sakaeo
•	มะม่วงน�้ำดอกไม้สระแก้ว
 Sakaeo Nam Dok Mai Mango ...... 152

สมุทรสงคราม / Samut Songkhram
•	ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงครำม
 Samut Songkhram Kom Lychee .... 122
•	ส้มโอขำวใหญ่สมุทรสงครำม
 Samut Songkhram Khaw Yai 
 Pomelo......................................... 124
•	พริกบำงช้ำง
 Phrik Bang Chang ........................ 126

สมุทรสาคร / Samut Sakhon
•	มะพร้ำวน�้ำหอมบำ้นแพ้ว
 Banphaeo Aromatic Coconut ........ 128

สระบุรี / Saraburi
•	ข้ำวเจ๊กเชยเสำไห้
 Sao Hai Jek Chuey Rice    ............. 130

สุพรรณบุรี / Suphan Buri
•	แห้วสุพรรณ
 Suphan Water Chestnut ............... 132

พระนครศรีอยุธยา / Phra Nakhon 
Si Ayutthaya
•	ละมุดบ้ำนใหม่
 Banmai Sapodilla ......................... 134

13บทน�า
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 24 สินค้า / Northeastern includes 24 items  

กาฬสินธุ์ / Kalasin
•	 ผ้ำไหมแพรวำกำฬสินธุ์
 Kalasin Praewa Silk........................... 156
•	ขำ้วเหนียวเขำวงกำฬสินธุ์
 Kalasin Kaowong Sticky Rice ............ 158

ขอนแก่น / Khon Kaen
•	 ผำ้ไหมมัดหมี่ชนบท
 Chonnabot Mudmee Silk ................... 160

นครพนม / Nakhon Phanom
•	 สับปะรดทำ่อุเทน
 Tha Uthen Pineapple ........................ 162
•	 ลิ้นจี่นครพนม
 Nakhon Phanom Lychee ................... 164

นครราชสีมา / Nakhon Ratchasima
•	 กำแฟดงมะไฟ
 Dong Ma Fai Coffee .......................... 166
•	 กำแฟวังน�้ำเขียว
 Wang Nam Khiao Coffee ................... 168
•	 ข้ำวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
 Thoungsamrit Hom Mali Rice ............ 170
•	 ไวน์เขำใหญ่
 Khao Yai Wine................................... 172
•	 เครื่องปั้นดินเผำดำ่นเกวียน
 Dan Kwian Pottery ............................ 174

บุรีรัมย์ / Buri Ram
•	 ผำ้ไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
 Burriram Sin 
 Teen Daeng Mudmee Silk ................. 176

มุกดาหาร / Mukdahan
•	 ผำ้หมักโคลนหนองสูง
 Nong Sung Mud Fermented Cloth ..... 178

เลย / Loei
•	 ไวน์ที่รำบสูงภูเรือ
 Phurua Plateau Wine ........................ 180

ศรีสะเกษ / Sisaket
•	 ทุเรียนภูเขำไฟศรีสะเกษ
 Sisaket Volcanic Area Durian ............ 182

สกลนคร / Sakon Nakhon
•	 ข้ำวฮำงหอมทองสกลทวำปี
 Sakon Dhavapi Haang 
 Golden Aromatic Rice ....................... 184
•	 เนื้อโคขุนโพนยำงค�ำ
 Pon Yang Kham Beef ........................ 186
•	 หมำกเม่ำสกลนคร
 Sakon Nakhon Mulberry .................... 188
•	 น�้ำหมำกเม่ำสกลนคร
 Sakon Nakhon Mulberry Juice ........... 190
•	 ผ้ำครำมธรรมชำติสกลนคร
 Sakon Nakhon Natural 
 Indigo Dyed Fabric ............................ 192

สุรินทร์ / Surin
•	 ข้ำวหอมมะลิสุรินทร์
 Surin Hom Mali Rice ......................... 194

อุดรธานี / Udon Thani
•	 เครื่องปั้นดินเผำบ้ำนเชียง
 Ban Chiang Pottery ........................... 196

อุบลราชธานี / Ubon Ratchathani
•	 ข้ำวหอมมะลิอุบลรำชธำนี
 Ubon Ratchathani Hom Mali Rice ...... 198

•	 ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำร้องให	้
 Thung Kula Rong Hai Hom Mali Rice ..200
 พนท า ะวัน ก ยง น ัง วั
 Including 5 provinces in Northeastern region

•	 เส้นไหมไทยพื้นบ้ำนอีสำน 
 Isan Indigenous Thai Silk Yarn .......... 202 
 พนท า ะวัน ก ยง น ัง วั
 Including 20 provinces in Northeastern region
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ภาคใต้ รวม 21 สินค้า / Southern includes 21 items  

กระบี่ / Krabi
•	 กำแฟเมืองกระบี่	
 Kafae Muang Krabi ............................206

ชุมพร / Chumphon
•	 กล้วยเล็บมือนำงชุมพร
 Chumphon Lady Finger Banana .........208
•	 ขำ้วเหลืองปะทิวชุมพร
 Chumphon Leuang Patew Rice...........210
•	 กำแฟเขำทะลุ
 Khao Thalu Coffee .............................212
 
ตรัง / Trang
•	 หมูยำ่งเมืองตรัง
 Trang Roasted Pork ...........................214

นครศรีธรรมราช / Nakhon Si Thammarat
•	 ส้มโอทับทิมสยำมปำกพนัง
 Tabtim Siam Pakpanang Pomelo ........216

นราธิวาส / Narathiwat
•	 ปลำกุเลำเค็มตำกใบ
 Tak Bai Salted Kulao Fish ..................218
•	 ลองกองตันหยงมัส
 Tan Youg Mat Southern Longkong .....220

ปัตตานี / Pattani
•	 ส้มโอปูโกยะรัง
 Yarang Puko Pomelo ..........................222

พังงา / Phangnga
•	 ทุเรียนสำลิกำพังงำ
 Phangnga Salika Durian.....................224

พัทลุง / Phatthalung
•	 ข้ำวสังข์หยดเมืองพัทลุง
 Phatthalung Sangyod Rice .................226
•	 ปลำดุกร้ำทะเลน้อยพัทลุง
 Tha Le Noi Phatthalung 
 Fermented Catfish .............................228

ภูเก็ต / Phuket
•	 สับปะรดภูเก็ต
 Phuket Pineapple ...............................230
•	 มุกภูเก็ต
 Phuket Pearl ......................................232

ยะลา / Yala
•	 กล้วยหินบันนังสตำ
 Bannang Sata Saba Banana ...............234

สงขลา / Songkhla
•	 ส้มโอหอมควนลัง
 Khuanlang Lang Aromatic Pomelo .....236

สุราษฎร์ธานี / Surat Thani
•	 มะพร้ำวเกำะพะงัน
 Koh Phangan Coconut .......................238
•	 เงำะโรงเรียนนำสำร
 Nasan Rongrien Rambutan ................240
•	 หอยนำงรมสุรำษฎร์ธำนี
 Surat Thani Oyster .............................242
•	 ไข่เค็มไชยำ
 Chaiya Salted Egg ..............................244

สตูล / Satum
•	 จ�ำปำดะสตูล
 Satun Champedak .............................246
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ก�าแพงเพชร / Kamphaeng Phet
กล้วยไข่ก�ำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Banana ......................... 18

เชียงราย / Chiang Rai 
สับปะรดภูแลเชียงรำย
Chiang Rai Phulae Pineapple .................... 20
สับปะรดนำงแล 
Nanglae Pineapple ................................... 22
กำแฟดอยตุง	
Doi Tung Coffee  ....................................... 24
กำแฟดอยช้ำง 
Doi Chaang Coffee .................................... 26
ชำเชียงรำย
Chiang Rai Tea ......................................... 28
ขำ้วเหนียวเขี้ยวงูเชียงรำย
Chiang Rai Khiaw Ngoo Sticky Rice .......... 30

เชียงใหม่ / Chiang Mai
ร่มบ่อสรำ้ง
Bor Sang Umbrella ................................... 32
ผ้ำตีนจกแม่แจ่ม
Mae Jaem Teen Jok Fabric ......................... 34
กำแฟเทพเสด็จ
Thepsadej Coffee...................................... 36
ศิลำดลเชียงใหม่
Chiang Mai Celadon ................................. 38

นครสวรรค์ / Nakhon Sawan
เครื่องปั้นดินเผำบ้ำนมอญ
Ban Mon Pottery ...................................... 40
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น่าน / Nan
ส้มสีทองน่ำน
Nan Golden Orange .................................. 42
ญอกมละบริน่ำน
Yok Mlabri Nan ......................................... 44

พะเยา / Phayao
ลิ้นจี่แม่ใจพะเยำ
Phayao Mae Chai Lychee .......................... 46

พิจิตร / Phichit
ส้มโอท่ำข่อยเมืองพิจิตร
Mueng Pichit Tha Khoi Pomelo ................. 48

พิษณุโลก / Phitsanulok
กล้วยตำกบำงกระทุ่ม	พิษณุโลก
Phitsanulok Bang Krathum Dried Banana . 50

เพชรบูรณ์ / Phetchabun
มะขำมหวำนเพชรบูรณ์
Phetchabun Sweet Tamarind .................... 52
ข้ำวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์
Petchabun Rai Luen Pua Rice ................... 54

แม่ฮ่องสอน / Mae Hong Son
ผ้ำฝ้ำยทอผสมขนแกะบ้ำนห้วยห้อม
Baan Huai Cotton Wool Blended Fabric .... 56

ล�าปาง / Lampang
ชำมไก่ล�ำปำง
Lampang Chicken Bowl ............................ 58
ข้ำวแต๋นล�ำปำง
Lampang Rice Cracker .............................. 60

ล�าพูน / Lamphun
ผ้ำไหมยกดอกล�ำพูน
Lamphun Brocade Thai Silk ...................... 62
ล�ำไยเบี้ยวเขียวล�ำพูน
Lamphun Biao Khiao Longan .................... 64
ล�ำไยอบแห้งเนื้อสีทองล�ำพูน
Lamphun Golden Dried Longan ................ 66

สุโขทัย / Sukhothai
สังคโลกสุโขทัย
Sukhothai Pottery ..................................... 68 

อุตรดิตถ์ / Uttaradit
สับปะรดห้วยมุ่น
Hauymon Pineapple ................................. 70
ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์
Uttaradit Long Lab Lae Durian.................. 72
ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์
Uttaradit Lin Lab Lae Durian..................... 74

อุทัยธานี / Uthai Thani 
ปลำแรดลุ่มน�้ำสะแกกรังอุทัยธำนี
Uthai Thani Sakae Krang River Basin 
Gourami Fish ...........................................76

ข้าวก�่าล้านนา / Khao Kum Lanna
ข้ำวก�่ำล้ำนนำ
Lanna Kum Rice ........................................ 78
ขอบเขตพื้นที่ภาคเหนือ 8 จังหวัด
Including 8 provinces in Northern region
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
นยายน

Registered Date : 

กล้วยไข่ก�าแพงเพชร คือกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองที่มี
รสชาตหิวาน เนือ้กล้วยสีครีมอมส้ม เนือ้แน่น เปลือกบาง 
เม่ือสุกมีสีเหลืองสด มีจุดด�าเล็กๆ ประปรายบนเปลือก 
ผิวเรียบเงา ผลมีขนาดกลางและเล็ก ปลูกในเขตพื้นที่
จังหวัดก�าแพงเพชร

กล้วยไข่ก�าแพงเพชร
Kluay Kai Kamphaeng Phet 
(Kamphaeng Phet Banana)

กล้วยไข่ก�ำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Banana

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
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จังหวัดก�าแพงเพชรมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การปลูกกล้วยไข่ โดยมีชุดดินท่ีเหมาะสม คือชุดดินที่ 33 
(ชุดดินก�าแพงเพชร) มีแร่ไมก้า หรือ ก้อนปูนปะปน และมี
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ประกอบกับมีการคัดเลือก
สายพันธุ์ การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียวที่พิถีพิถัน 
จึงท�าให้กล้วยไข่ก�าแพงเพชรมีรสชาติและลักษณะที่
แตกต่างไปจากกล้วยไข่ทีป่ลกูในพ้ืนทีจ่งัหวัดอืน่ จนท�าให้
จังหวัดก�าแพงเพชรมีสมญานามว่า “เมืองกล้วยไข่”

Kamphaeng Phet province has fertile soil which 
suitable for banana plantation. The soil is in 33th Soil 
Series (Kamphaeng Phet Soil Series) which contains 
mica and lime. Together with proper climate, good 
variety selection and meticulous harvest, the result is 
Kamphaeng Phet Banana which has distinctive taste 
and characters. Hence, Kamphaeng Phet province 
is called “The City of Banana.

Kamphaeng Phet Banana is a local banana variety with 
sweet taste, tight pulp with orange-cream in colour and 
thin skin. When ripe, its skin becomes bright yellow with
small black dots and smooth. The size of Kamphaeng Phet 
Banana is medium to small and planted in the area of 
Kamphaeng Phet province.

รสชาติหวาน เนื้อแน่น เปลือกบาง
Sweet taste, tight pulp and thin skin.

กล้วยไข่ก�ำแพงเพชร
Kamphaeng Phet Banana
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ทะเบียนเลขที่ : สช
Registration Number : 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : ศ ิ ายน
Registered Date : 

สับปะรดภูแลเชียงรำย
Chiang Rai Phulae Pineapple

“สับปะรดภูแลเชียงราย” เป็นสับปะรดในกลุ่มสายพันธุ์ควีน 
ผลมีขนาดเล็ก เปลือกค่อนข้างหนา เม่ือสุกเปลือกจะมีสีเหลือง
หรือเหลืองปนเขียว รสชาติหวานปานกลาง เนื้อสีเหลือง กรอบ 
กลิ่นหอม สามารถรับประทานได้ทั้งผล ปลูกในจังหวัดเชียงราย

สับปะรดภูแลเชียงราย
Sab Pa Rod Phu Lae Chiang Rai
(Chiang Rai Phulae Pineapple)

20 ภาคเหนือ
Northern
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สับปะรดภูแลเชียงรำย
Chiang Rai Phulae Pineapple

สับปะรดภูแลเชียงรายส่วนใหญ่ปลูกในพ้ืนที่ที่มีความ
ลาดเอียง ลักษณะของดินสามารถระบายน�้าได้สะดวก 
อากาศเย็นสบายส่งผลให้ ไม่มปัีญหาเก่ียวกับโรครากเน่า 

Chiang Rai Phulae Pineapples grow well on slope land 
plantations with good drainage and cool weather. 
Those factors prevent the pineapple roots from rotting .

ต้นก�าเนดิของสบัปะรดภูแลเชยีงราย มกีารน�าหน่อพันธุ์
สับปะรดภูเก็ตมาปลูกครั้งแรกท่ีต�าบลนางแล เป็นที่มา
ของชื่อสับปะรดภูแลเพราะน�าชื่อ “ภูเก็ต” ซึ่งเป็น
แหล่งปลูกเดิมมาผสมกับแหล่งปลูกใหม่คือ “นางแล” 
จึงกลายเป็นชื่อ “ภูแล”

The origin of Chiang Rai Phulae Pineapple dated back 
when the first shoots of Phuket Pineapple were planted 
in Nanglae sub-district. The name “Phulae” was 
obtained by combining the word “Phuket”, the origin 
of the fruit, with “Nang Lae”, the new cultivating 
location.

เนื้อสีเหลือง กรอบ กลิ่นหอม สามารถรับประทานได้ทั้งผล
Yellow flesh, crispy, fragrant, whole fruit is edible.

 “Chiang Rai 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. Chiang Rai Phulae Pineapple is grown in Chiang Rai 
province.
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สับปะรดนำงแล
Nanglae Pineapple

“สับปะรดนางแล” เป็นสับปะรดพันธุ์น�้าผึ้งที่ปลูกใน
ต�าบลนางแล อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผลมีรูป
ทรงกลม ป้อมเตีย้ เปลือกบาง เนือ้ละเอยีด เยือ่ใยต�า่ 
เนื้อมีสีเหลืองเหมือนน�้าผ้ึง รสชาติหวานฉ�่า จนเป็น
ที่กล่าวขานถึงความอร่อย

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
ศ ิ ายน

Registered Date : 

สับปะรดนางแล
Sab Pa Rod Nang Lae
(Nanglae Pineapple)
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สับปะรดนำงแล
Nanglae Pineapple

ต�าบลนางแล เป็นแหล่งผลิตสับปะรดคุณภาพดี 
เพราะสภาพภมูปิระเทศเอือ้อ�านวย เป็นท่ีราบเชงิเขา 
เนินเขา อากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งก�าเนิด
ล�าห้วยหลายสาย และมแีหล่งน�า้ท่ีส�าคญั พ้ืนทีป่ลกู
ส ่วนใหญ่มีความลาดเอียง ท�าให ้การปลูก
สับปะรดในพ้ืนท่ีไม่มีปัญหาเก่ียวกับโรครากเน่า 
ลักษณะดินระบายน�้าได้ดี เหมาะแก่การปลูก
สับปะรดนางแล 

Nanglae sub-district is a good place for planting 
pineapple because of its topography, piedmont 
plateaus with cool weather. The area is also the 
source of many streams that irrigate plantations. 
Most of the pineapples plantations are found on 
slopes which prevent the pineapple roots from 
rotting and the soil also has good drainage.

Fine flesh with honey-like colour and juicy sweet.

“Nanglae Pineapple” is honey pineapples which 
grown in Nanglae sub-district, Muang district of 
Chiang Rai province. It has rounded shape, short, thin 
skin, fine flesh, low fiber with honey-like colour and 
juicy sweet. It is famous because of its deliciousness.

เนื้อละเอียด สีเหลืองเหมือนน�้าผึ้ง รสชาติหวานฉ�่า
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กำแฟดอยตุง
Doi Tung Coffee

“กาแฟดอยตงุ” เป็นกาแฟพนัธ์ุอาราบกิา 
ปลูกบนโครงการพัฒนาดอยตุงในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ผลิตเป็นกาแฟสารและ
กาแฟคั่วเม็ด-บด โดยมีชาวบ้านในพื้นที่
ดอยตุงควบคุมคุณภาพจนได้ผลผลิตที่มี
กล่ินหอม รสชาตกิลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์
ที่โดดเด่น

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
สิง าคม

Registered Date : 

กาแฟดอยตุง
Kafae Doi Tung
(Doi Tung Coffee)
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กลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
        Coffee with authentic scent and taste.

กำแฟดอยตุง
Doi Tung Coffee

กาแฟดอยตุงได้รับการดูแล บ�ารุงดิน จัดการศัตรูพืช 
การเก็บผลผลิตจะเก็บเฉพาะลูกกาแฟท่ีสุกได้ ท่ี 
ต้องปลิดด้วยมือทีละผล หลังจากนั้น เกษตรกรจะ
น�าลกูกาแฟมาล้าง ปอกเปลอืก ขดัเมอืก และน�าไปตาก 
ก่อนสีเอาเปลือกออก เพ่ือส่งเข้าเครื่องคั่วกาแฟ
ตามสูตรต่างๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะของกาแฟดอยตุง

All Doi Tung coffee trees are properly taken care of, 
starting from soil enrichment, integrated pest 
management, and harvesting is done by individually 
hand pick each ripen coffee cherry at the right time. 
Next process is the cleaning, depulping, removing 
the mucilage substance and sun-drying before hull-
ing and roasting following the formulas of Doi Tung 
Coffee. 

“Doi Tung Coffee” is Arabica strain which grown in Doi Tung Royal Development 
Project in Doi Tung, Chiang Rai province. It has been produced to green coffee and 
roasted coffee by local people of Doi Tung with quality supervision. The result is coffee 
with authentic scent and taste.
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กำแฟดอยช้ำง
Doi Chaang Coffee

“กาแฟดอยช้าง” เป็นกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์ดี 
ครอบคลุมพื้นที่ เพาะปลูกในหุบเขาดอยช้าง 
ต�าบลวาวี อ�าเภอแม่สรวย จังหวดัเชียงราย ผลิตเป็น
กาแฟสาร และกาแฟคั่วเม็ด-บด มีความหอม 
รสชาติกลมกล่อม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน: 
ร าคม

Registered Date : 

กาแฟดอยช้าง
Kafae Doi Chaang 
(Doi Chaang Coffee)
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กำแฟดอยช้ำง
Doi Chaang Coffee

      มีความหอม รสชาติกลมกล่อม 
                             เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเก่ียว เกษตรกรจะเลือกปลิดผล
กาแฟด้วยมือทีละผล เฉพาะผลกาแฟที่สุกและ
สมบูรณ์เต็มที่ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการผลิตท่ีได้รับ
การควบคุมให้ถูกต้องทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตาก การ
เก็บบ่ม การสีเพ่ือผลิตกาแฟสาร คัดแยกขนาดตาม
เส้นผ่านศูนย์กลาง และน�าคั่วในเครื่องคั่ว-บดที่มี
คุณภาพ โดยผู้ที่มีความช�านาญ จนได้กาแฟดอยช้าง
ที่มีรสชาติ กลิ่นหอม โดดเด่นกลายเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น

“Doi Chaang Coffee” is Arabica strain. It is grown in Doi 
Chaang Valley, Wawee, Mae Suai district of Chang Rai 
province. Roasted coffee is fragrant with unique 
well-balanced taste.

Roasted coffee which has unique taste and fragrance.

When harvest time comes, the farmers will pick only ripest 
and strongest cherries individually. The coffee cherries are 
then processed and every stage is closely monitored. The 
cherries are dried, fermented, hulled and sorted according 
to size. The production of Doi Chaang Coffee is roasting 
green coffee in roasting machines by expert roasters and 
the result is Doi Chaang Coffee which has unique taste and 
fragrance. 

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
GI THAILAND 27ภาคเหนือ

Northern



ชาเชียงราย
Chiang Rai Tea

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
นยายน

Registered Date : 

“ชาเชียงราย” คอื ผลิตภัณฑ์ชาเขยีว และ 
ชาอู่หลง ที่ ได้จากพันธุ์ชาอัสสัม และ
พันธุ์ชาจีน โดยปลูก เก็บเกี่ยว แปรรูป 
และบรรจุตามกรรมวิธีเฉพาะตามหลัก
การผลิตชา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ชาเชียงราย
Cha Chiang Rai
(Chiang Rai Tea)
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ชำเชียงรำย
Chiang Rai Tea

ชาเชียงรายมีลักษณะเป็นใบชาหรือส่วนของใบชาแห้ง
เป็นเส้น เม็ด หรือผง ใบชาหรือส่วนของใบชามีสี กลิ่น 
และรสที่ดีตามธรรมชาติ หากมีการปรุงแต่งกลิ่นรส 
วัตถุท่ีน�ามาปรุงแต่งต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 
และเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

Chiang Rai Tea are sorts of dried leaves, lines, flakes 
or powder. Pleasant colour, scent, and taste of tea 
leaves or flakes are presented as per the nature of the 
tea. If flavoring is required, the additives shall not be 
harmful to consumers and conform to the notification 
of Ministry of Public Health.

พ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูง ได้รับ
อทิธิพลลมมรสมุจากทะเลน้อย ท�าให้ฤดรู้อน และหนาว
มีอุณหภูมิต่างกันมาก ประกอบกับดินมีลักษณะเป็น
ดินร่วนปนทราย ส่งผลให้จังหวัดเชียงรายมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะอย่างยิ่งต่อการปลูกชาคุณภาพดี

The mountain range of Chiang Rai Province receives 
very limited influence of monsoon from the sea, resulting 
in a difference of hot and cold weather. Sandy loam 
and weather in this area are suitable for high quality 
tea growing.

Colour, scent, and taste of tea present the nature of the tea.

มีสี กลิ่น และรสที่ดีตามธรรมชาติ

“Chiang Rai Tea” is the product of green tea and 
oolong tea of Assam and Chinese strains. They are 
grown, harvested, processed, and packed following 
specific tea production in Chiang Rai province.
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ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย หมายถึง ข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู 8974 เป็นข้าวเหนียว
พันธุ์พื้นเมืองที่ ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ ในนาปี มีเมล็ดเล็ก เรียวยาว สีขาวขุ ่น 
เม่ือนึ่งสุกแล้วนุ่มเหนียวติดกันแต่ไม่เละ ข้าวคืนตัวเร็วและไม่แข็ง มีความเล่ือมมัน
ค่อนข้างมาก และมีกล่ินหอม ปลูกในเขตพื้นที่อ�าเภอแม่สาย อ�าเภอเชียงแสน 
อ�าเภอแม่จัน และอ�าเภอพาน ของจังหวัดเชียงราย

ข้าวเหนยีวเข้ียวงเูชยีงราย
Khao Niew Khiaw Ngoo Chiang Rai 

ข้ำวเหนียวเขี้ยวงูเชียงรำย
Chiang Rai Khiaw Ngoo Sticky Rice

ทะเบียนเลขที่ : สช
Registration Number : 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : มิ นายน
Registered Date :
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ตอนกลางของจังหวัดเชียงรายเป็นที่ราบลุ่ม มีความสูง
อยู่ในช่วง 300 – 600 เมตร จากระดบัน�า้ทะเล ดนิส่วนใหญ่
เป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย หรือ ดินเหนียว อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยแร ่ธาตุต ่างๆ ประกอบกับสภาพ
ภูมิอากาศที่หนาวเย็นและแห้ง ในช่วงฤดูฝน มีฝนตก
ทั่วไป ท�าให้ผลผลิตข้าวเหนียวเข้ียวงูเชียงรายมี
คุณภาพดี

The central part of Chiang Rai province is plain 
located between 300 – 600 meters above sea 
level. Most of soil in this area is fertile loam, sandy 
loam or mud. Weather in winter is cold and dry 
with normal rain level in rainy season. These factors 
make Khao Niew Chiang Rai Khiaw Ngoo Sticky 
Rice has good quality.

ข้ำวเหนียวเขี้ยวงูเชียงรำย
Chiang Rai Khiaw Ngoo Sticky Rice

Chiang Rai Khiaw Ngoo Sticky Rice is Khiaw Ngoo 8974 sticky rice variety. It is 
local photosensitive rice variety which grown during wet season. Its characteristics 
are small grain, cloudy white, soft and sticky, but not wet when cooked, quite glossy, 
and fragrant. Chiang Rai Khiaw Ngoo Sticky Rice is grown in Mae Sai, Chiang Saen, 
Mae Chan and Phan district of Chiang Rai province.

Small grain, soft and sticky, but not 
                                    wet when cooked.

เมล็ดเล็ก เรียวยาว นุ่มเหนียวติดกันแต่ไม่เละ 
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ร่มบ่อสร้ำง
Bor Sang Umbrella

“ร่มบ่อสร้าง” คือร่มที่ผลิตในเขตอ�าเภอดอยสะเก็ด 
และ อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ท�ามาจาก 
ผ้าฝ้าย ผ้าแพร ผ้าดิบ กระดาษสา หุ้มบนโครงไม้ไผ่ 
มีต้ังแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ มีสีสันงดงาม และ
สีธรรมชาติของน�้ามันมะม่ือ มีการวาดลวดลายต่างๆ 
บนร่ม เช่น ลายดอกไม้ ลายนก ลายไทย ตามกรรมวธีิ
สบืทอดกันมา ร่มบ่อสร้างใช้ได้ทั้งกันฝนและกันแดด 

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มิ นายน

Registered Date : 

ร่มบ่อสร้าง
Rom Bor Sang 
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ร่มบ่อสร้ำง
Bor Sang Umbrella

เมื่อประมาณเกือบสองร้อยปีมาแล้ว พระอินถาจาก
ส�านักวัดบ่อสร้าง เดินธุดงค์ใกล้ชายแดนพม่า ได้มีชาว
พม่าน�ากลดมาถวาย ท่านพิจารณาเห็นว่ากลดดังกล่าว
สะดวกในการใช้และป้องกันได้ท้ังแดดและฝน จงึเดนิทาง
เข ้าไปในพม่า เ พ่ือศึกษาวิธีท�ากลด และร ่มจาก
กระดาษสา น�ามาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านบ่อสร้าง จึงได้
ผลผลิตออกมาสวยงามและสร้างชื่อเสียง จนกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญและเป็นสัญลักษณ์ของชาว
เชียงใหม่

Almost two hundred years ago, when Phra Intha, a 
monk from Wat Bor Sang, was on a pilgrimage near the 
Burmese border, some Burmese people presented a 
Glot (monk’s umbrella) to him. He felt that the glot was 
easy to use and could provide protection from both rain 
and sunlight. The monk therefore went to Burma to 
study the method of making Glots and normal umbrellas 
from Sa paper. He later transferred the knowledge to 
Bor Sang villagers who could produce beautiful umbrellas 
which make the village famous. It has become a tourist 
attraction in Chiang Mai and Bor Sang Umbrella has 
become a symbol of Chiang Mai.

“Bor Sang Umbrella” refers to umbrellas produced in Doi Saket district and San Kamphaeng 
district, Chiang Mai. The umbrellas are made of cotton, silk fabric, raw cotton or mulberry 
paper, spread over a bamboo frame. With sizes ranging from small to large, the umbrellas 
come in various bright colors and the natural color of Mamue lacquer. Motifs of flowers, 
birds, or traditional Thai designs are painted on the umbrellas by traditional method 
which is oil painted and can provide protection from both rain and sunlight.

สีสันสวยงาม กันได้ทั้งฝนและแดด
Vivid colours, can provide protection 
                        from both rain and sunlight.
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
สิง าคม

Registered Date : 

ผ้ำตีนจกแม่แจ่ม
Mae Jaem Teen Jok Fabric

“ผ้าตีนจกแม่แจ่ม” เป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม มีวิธีการทอ
และจกอย่างปราณีต เพื่อให้ได้ผ้าที่มีลักษณะพิเศษ 
ลวดลายแน่นเรียบ เก็บปมด้ายเรียบร้อยสวยงาม คล้าย
กันทั้งด้านนอกและด้านใน สามารถใช้ได้ทัง้สองด้าน เปน็
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่ ผลิตในอ�าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม
Pa Teen Jok Mae Jaem 
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ผ้ำตีนจกแม่แจ่ม
Mae Jaem Teen Jok Fabric

ในอดีต ผ ้าตีนจกแม่แจ ่มที่ทอด ้วยดิ้นเงิน 
ดิ้นทอง จะผลิตขึ้นเพ่ือส่งส่วยให้เจ้าเชียงใหม่ 
ผ้าตีนจกถือเป็นสมบัติล�้าค่าเป็นสิ่งบ่งชี้ฐานะ
ทางสงัคม และได้รบัการอนรุกัษ์ไว้จนถึงปัจจบุนั 
เป็นการสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษท่ีสืบทอด
มรดกทางหัตถกรรมอันล�้าค่ามิให้สูญหายไป
ตามกาลเวลา

In the past, Mae Jaem Teen Jok Fabric which 
was woven with silver and gold sent to the 
Chiang Mai Royal Court as tribute. Mae Jaem 
Teen Jok became synonymous with wealth and 
a certain social status. People of the area are 
keeping their ancestor’s heritage of handicraft 
alive and not to be eroded by time.

“Mae Jaem Teen Jok Fabric” or “Pha Teen Jok Mae Jaem” is cotton or silk fabric. 
It is made by using neat skill of weaving and “Jok” to create authentic fabric that 
everything is kept neat and tight. It can be worn from both sides. It is traditional local 
wisdom of the people of Mae Jaem district of Chiang Mai.

Neat and tight pattern, 
         can be worn from both sides.

ลวดลายแน่นเรียบ สามารถใช้ได้ทั้งสองด้าน
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มีนาคม

Registered Date : 

“กาแฟเทพเสด็จ” เป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้า มีรสชาติ
กลมกล่อม ละมุน และมีกล่ินหอมเฉพาะตัว ปลูกบน
ความสูงจากระดับน�้าทะเล 1,100 – 1,600 เมตร เหนือ
ระดับน�้าทะเลปานกลาง ในพื้นที่ต�าบลเทพเสด็จ อ�าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

กำแฟเทพเสด็จ
Thepsadej Coffee

กาแฟเทพเสด็จ
Kafae Thep Sadej

36 ภาคเหนือ
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มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจากดอกไม้ป่า

กาแฟเทพเสด็จเป็นกาแฟที่ปลูกร่วมกับป่าไม้และ
สวนชา (เมี่ยง) ประกอบกับความอุดมสมบูรณ์และ
ความหลากหลายทางธรรมชาติของพ้ืนที่ต�าบล
เทพเสดจ็ ท�าให้ในช่วงทีด่อกกาแฟบานจะมผีึง้ท่ีบนิไป
มาเพ่ือหาอาหารเป็นตัวช่วยถ่ายละอองเกสรให้
ดอกกาแฟและดอกไม้ป่า ส่งผลให้กาแฟมกีลิน่หอม
เฉพาะตัว และมีรสชาติกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์

Authentic scent from wild flowers.

Thepsadej Coffee is Arabica strain. It has 
well-balanced and soft taste with authentic 
scent. It is grown at 1,000 – 1,600 meters 
above sea level in Thepsadej sub-district, 
Doi Saket district of Chiang Mai province.

Thepsadej Coffee is planted together with other 
trees in forest and tea garden. Because fertility 
and bio-diversity of Thepsadej sub-district in 
the period of coffee’s blooming, bees will fly 
around to gather their food and also transport 
pollen from coffee trees and wild flowers. 
The result is authentic scent and smooth taste 
coffee.

กำแฟเทพเสด็จ
Thepsadej Coffee
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ศิลำดลเชียงใหม่
Chiang Mai Celadon

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
สิง าคม

Registered Date : 

“ศิลาดลเชียงใหม่” เป็นเคร่ืองปั้นดินเผา ท�าขึ้นจาก
เนือ้ดินด�าหรอืดนิผสมกบัดนิด�า เนือ้เคลือบมีรอยรานตวั 
ลักษณะของเคลือบมีความใส สีเคลือบเขียวเหลือง 
เขียวอมเทา เขียวใบตอง เขียวใบไม้ จนถึงเขียวน�้าตาล 
และอาจมีสีน�า้เงนิหรือสีน�า้ตาล ตกแต่งด้วยเคลือบขีเ้ถ้า
ธรรมชาติ เผาที่อุณหภูมิสูง ในบรรยากาศการสันดาปที่
ไม่สมบูรณ์ เม่ือเคาะจะมีเสียงกังวาน ผลิตตามกรรมวิธี
ทีสื่บทอดต่อกนัมา ในอ�าเภอสนัก�าแพง จงัหวดัเชยีงใหม่

ศิลาดลเชียงใหม่
Si La Don Chiang Mai
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ศิลำดลเชียงใหม่
Chiang Mai Celadon

“Chiang Mai Celadon” is clay ceramic stoneware made from black clay or clay mixed 
with black clay. Cracks in the glaze are visible. The glaze is transparent and is in shades 
of green, from yellowish green, greyish green, bamboo-leaf green, emerald green, tree 
leaf green to brownish green. It may also come in blue or brown. It glazed with rice husk 
ash, and fired at a high temperature in an incomplete combustion atmosphere, using the 
method handed down from generation to generation. When tapped, celadon will give out 
a resounding effect. It is made 

เนื้อเคลือบมีรอยรานตัว เมื่อเคาะจะมีเสียงกังวาน

Cracks in the glaze are visible, 
               resounding effect can be 
      heard when tapped.

ในอดีตเป็นยุคทองของอาณาจักรล้านนา ได้ผลิต
เครื่องถ้วยศิลาดลขึ้น ต่อมาในยุคใหม่ได้มีการ
พัฒนาน�าไปสูก่ารผลติเตม็รปูแบบจนสามารถผลติ
ส่งออกไปต่างประเทศได้ และน�าไปสู่การก่อตั้ง
โรงงานศิลาดลในจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่ง

In the past, Lanna Kingdom was in a rising stage, 
celadon cups were produced in that era. Chiang Mai 
Celadon making was subsequently developed to 
full-fledge production and could be exported. 
Several more plants were set up in Chiang Mai.
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มภา น ์

Registered Date : 

เคร่ืองปั้นดินเผาบ้านมอญ คือ เคร่ืองปั้นดินเผาชนิด
ไม่เคลือบดิน แบ่งเป็นประเภทเคร่ืองใช้ และประเภท
สวยงาม เม่ือผ่านการเผาจะมีสีแดงอมส้ม แข็งแกร่ง 
ทนทาน เก็บน�้า ได ้ ดี  ผลิตตามกรรมวิ ธีการผลิต
เคร่ืองปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านมอญในเขต
พื้นที่ต�าบลบ้านแก่ง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
Krueng Pan Din Pao Ban Mon
(Ban Mon Pottery)

เครื่องปั้นดินเผำบ้ำนมอญ
 Ban Mon Pottery

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
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ชาวมอญที่ตั้งรกรากอาศัยอยู่ที่บ้านมอญ ต�าบล
บ้านแก่ง เป็นชาวมอญท่ีอพยพมาจากย่านปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี และย่านสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
เมื่อราว 200 ปีท่ีผ่านมา ชาวมอญมีความช�านาญ
ในการท�าเครือ่งป้ันดนิเผา เมือ่พบว่าแหล่งดนิเหนียว
ในบริเวณต�าบลบ้านแก่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
การน�ามาท�าเครือ่งป้ัน จงึเกิดการผลติเครือ่งป้ันดนิเผา
ที่เป็นเอกลักษณ์จากบรรพบุรุษจากรุ่นสู ่รุ ่นจนถึง
ปัจจุบัน

Mon people, settled down at Ban Mon in Ban 
Kaeng sub-district, migrated from Pak Kret 
district, Nonthaburi province and Sam Khok 
district, Pathum Thani province since 200 years 
ago. They are skillful in pottery making. They 
found that clay in Ban Kaeng sub-district is 
proper for pottery making with their traditional 
process and change the clay to a fine and 
distinctive pottery.

เครื่องปั้นดินเผำบ้ำนมอญ
 Ban Mon Pottery

Ban Mon Pottery is unglazed pottery used for household and 
decoration. When burnt, its colour turns orange-red, hard, 
strong and good for water storage. Ban Mon Pottery is 
made by unique process of Mon villagers in Ban Kaeng 
sub-district of Muang district, Nakhon Sawan province.

มีสีแดงอมส้ม ทนทาน เก็บน�า้ได้ดี
Orange-red, strong and good 
                          for water storage.
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ส้มสีทองน่ำน
Nan Golden Orange

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มีนาคม

Registered Date : 

“ส้มสีทองน่าน” เป็นส้มสายพนัธ์ุส้มเขยีวหวานทีเ่พาะปลูก
ในจังหวัดน่าน แต่จุดเด่นคือ ผิวเปลือกส้มที่มีสีเหลือง
ทอง เปลือกบาง เนื้อมีเส้นใยน้อย ไม่ฉ�่าน�้า ผลทรงแป้น 
หัวและท้ายบุ๋ม รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

ส้มสีทองน่าน
Som Si Thong Nan
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ส้มสีทองน่ำน
Nan Golden Orange

สาเหตุที่ส้มสีทองน่านมีผิวสีเหลืองทองโดดเด่นกว่า
ส้มเขยีวหวานท่ีปลกูในท้องถ่ินอืน่ เพราะสภาพภูมอิากาศ
ของจังหวัดน่าน ช่วงกลางวันอากาศจะร้อน ส่วนช่วง
กลางคืนอากาศจะหนาว อุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก
ภายในหน่ึงวันที่ท�าให้สาร “คาร์ทีนอยพิคเมนท์” ใน
เปลือกส้มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองทอง เป็นท่ีมา
ของส้มสีทองน่าน

The reason why the golden orange gets its color only 
from growing in Nan is the climate during daytime is 
hot and becomes cold at the nighttime. The huge 
temperature difference within a day has turned the 
color of “Carotenoid Pigment” in oranges’ peels from 
green into gold. And this is the origin of Nan Golden 
Orange.

ผิวเปลือกส้มมีสีเหลืองทอง 
        รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย

“Nan Golden Orange” is mandarin orange 
variety which grown in Nan province. Its 
uniqueness is thin golden peel, low fiber in 
pulps, not juicy, round and flat shape with 
hollow spots at the upper and lower cores with 
sweet and sour taste.

Golden peel with sweet and sour taste.
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
น าคม

Registered Date : 

ญอกมละบริน่ำน
Nan Mlabri’s Bag

“ญอกมละบริน่าน” คอืถงุย่ามของชาวมละบริ ผลิตในจังหวดัน่าน 
ถกัจากเชือกทีท่�าจากเถาวลัย์ขึน้ในบริเวณริมน�า้เชิงเขาภาคเหนอื 
มีความเหนยีว และทนทานเป็นพเิศษ สามารถใส่ของหนกัได้

“Nan Mlabri’s Bag” Nan is the bag that made by the Mlabri 
in Nan province. It is made from the vines grown on river 
bank near foothills in the north of Thailand. The bags are 
tough and strong enough for carrying heavy things.

ญอกมละบริน่าน
Yok Mlabri Nan

44 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
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ญอกมละบริน่ำน
Nan Mlabri’s Bag

To dye Yok, they use natural colour by extracting 
the colour with Mlabri wisdom, blue colour extracted 
from Trom leaves which is a kind of vines, red colour 
is from mixing the fine dust of the root of yellow wood 
and ashes, purple is from the seed of Pung and 
yellow is from turmeric. After they have the colours, 
they paint on the rope and then braid the rope as a 
net before they make the Yok in square or rectangle 
shape.

สภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดน่านเต็มไปด้วย
เทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งก�าเนิดเถาวัลย์
ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นประเภทเลื้อย ภาษามละบริเรียก
เถาวัลย์ชนิดน้ีว่า “ทะแปต” ซึ่งเป็นเถาวัลย์เพียง
ชนิดเดียวที่สามารถน�ามาสร้างสรรค์เป็นญอก

Geography of Nan province consists of mountain 
ranges. It is suitable for a wild vine to grow. Mlabri 
called this vine “Tapat”. And it is the only type of 
vines that can make Yok.

Tapat is the only type of vines that can make Yok.

การย้อมสีญอกจะใช้สีธรรมชาติ สีฟ้าสกัดจากใบทรอม 
สีแดงได้จากรากไม้เน้ือสีเหลืองขูดละเอียดผสมกับขี้เถ้า 
สม่ีวงได้จากเมลด็ผกัปัง และสเีหลอืงได้จากขมิน้ น�าไปทาลง
บนเส้นเชือกแล้วน�าเส้นเชือกไปถักเป็นตาข่าย ก่อนจะน�าไป
ถักเป็นญอก รูปทรงสีเหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ทะแปต เป็นเถาวัลย์เพียงชนิดเดียว
             ที่สามารถน�ามาสร้างสรรค์เป็นญอก
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มภา น ์

Registered Date : 
ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา หมายถึง ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย มีลักษณะ
ผลใหญ่ทรงยาวรี เปลือกบางสีแดงอมชมพู หนามสั้น
และห่าง เนือ้ผลแห้งกรอบสีขาวขุน่ ไม่แฉะน�า้ รสชาตหิวาน 
มีกล่ินหอม ปลูกในเขตพืน้ทีอ่�าเภอแม่ใจ จังหวดัพะเยา

ลิ้นจี่แม่ ใจพะเยา 
Lin Chee Mae Chai Phayao
(Phayao Mae Chai Lychee)

ลิ้นจี่แม่ใจพะเยำ
Phayao Mae Chai Lychee46 ภาคเหนือ
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Phayao Mae Chai Lychee refers to Hong Huai variety which 
has big and oval shape, thin peel with pinky red colour, 
short and wide thorns. The flesh is cloudy in colour 
and dry, crispy, not wet, sweet and fragrant. Phayao 
Mae Chai Lychee is grown in Mae Chai district in 
Phayao province.

ลิ้นจี่แม่ใจพะเยำ
Phayao Mae Chai Lychee

อ�าเภอแม่ใจ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัดพะเยา เป็นต้นก�าเนิดล�าน�้าหลายสายที่ไหล
รวมกันลงไปสู่กว๊านพะเยาซึ่งเป็นแหล่งน�้าธรรมชาติ
ที่ส�าคัญของจังหวัดพะเยา สภาพดินมีปริมาณธาตุ
โพแทสเซียมสูง อุดมไปด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติ 
ประกอบกับมีสภาพภูมิอากาศท่ีแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล
อย่างชัดเจน คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว ท�าให้
อ�าเภอแม่ใจมีความเหมาะสมกับการปลูกลิ้นจี่ และ
ให้ผลผลิตลิ้นจี่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

Mae Chai district is in the northwestern part of 
Phayao province. It is the source of many rivers 
which flow into Kwan Phayao (Phayao Lake), the 
main freshwater source of Phayao province. Soil 
in this area has high level of potassium and 
fertile. Together with 3-season climate, summer, 
rainy and winter, Mae Chai district is a proper 
place for lychee plantation and leads to the 
uniqueness of lychee grown in Phayao.

เนื้อผลแห้งกรอบ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม
Dry, sweet and fragrant.
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ส้มโอท่ำข่อยเมืองพิจิตร
Mueng Pichit Tha Khoi Pomelo

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 56100052
Registration Number : 
GI 56100052
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
27 กันยายน 2555
Registered Date : 
27 September 2012

“ส้มโอท่าข่อยเมอืงพจิติร” เป็นส้มโอพนัธุท่์าข่อย มลีกัษณะ
พเิศษคอื มีรสหวานอมเปร้ียว เนือ้สีชมพอู่อน ฉ�า่น�า้ เมลด็เล็ก
หรอืเมลด็ลบี บางผลอาจจะไม่มเีมลด็เลย ผวิเปลอืกค่อนข้าง
หยาบ มีต่อมน�้ามันใหญ่ และมีกล่ินหอมเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีพื้นที่ปลูกครอบคลุมในเขตจังหวัดพิจิตร

ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร
Som O Tha Khoi Mueng Pichit 
(Mueng Pichit Tha Khoi Pomelo)

48 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
GI THAILAND
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ส้มโอท่ำข่อยเมืองพิจิตร
Mueng Pichit Tha Khoi Pomelo

จงัหวดัพิจติร มภูีมปิระเทศส่วนใหญ่เป็นทีร่าบลุม่ 
มีแม่น�้าส�าคัญไหลผ่านถึง 3 สาย คือแม่น�้าน่าน 
แม่น�้ายม และแม่น�้าพิจิตร ตลอดจนล�าคลอง
หลายสาย จึงเหมาะสมอย่างย่ิงส�าหรับการท�า
สวนส้มโอ และมีอุณหภูมิ แสงแดด และปริมาณ
น�้าฝนที่พอเหมาะ ส่งผลให้ส้มโอท่าข่อยเมือง
พิจิตรมีคุณภาพดี

Most of Phichit Province’s landscape is plain with 
3 passing rivers – Nan, Yom and Pichit – and 
many canals. As a result, the land of Phichit 
Province is suitable for growing pomelos. 
The combination of abundant water, proper 
temperature, sunlight, and annual rainfall is good 
for  Mueng Pichit Tha Khoi Pomelo to grow.

“Mueng Pichit Tha Khoi Pomelo” is the pomelo of Thakhoi variety whose special quality 
is sweet and sour taste, light pink juicy meat, juicy, small slender seeds or no seed in 
some fruits, as well as rough peel surface with huge aromatic oil gland. It is planted in 
Phichit Province.

มีรสหวานอมเปรี้ยว เนื้อสีชมพูอ่อน ฉ�่าน�้า
Sweet and sour taste, 
              light pink juicy meat and juicy.

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
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กล้วยตากบางกระทุ่ม พิษณุโลก คือกล้วยตากที่มีเนื้อแห้งเนียนละเอียด เหนียวนุ่ม 
ไม่มีเมล็ด รสชาตหิวานเป็นธรรมชาต ิผลิตจากกล้วยน�า้ว้าพนัธ์ุมะลิอ่อง พนัธ์ุนวลจันทร์ 
พันธุ์ปากช่อง 50 หรือ พันธุ์พื้นเมือง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และต�าบลท่าฬ่อ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

กล้วยตากบางกระทุม่ พิษณุโลก
Kluay Tak Bang Krathum Phitsanulok 

ทะเบียนเลขที่ : สช
Registration Number : 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : นยายน
Registered Date :

กล้วยตำกบำงกระทุ่ม	พิษณุโลก
Phitsanulok Bang Krathum Dried Banana

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
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จงัหวัดพษิณุโลก และต�าบลท่าฬ่อ อ�าเภอเมอืง จงัหวดั
พิจติร มดีนิตะกอนท่ีอดุมสมบรูณ์ มลีกัษณะภูมอิากาศ
ที่ได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์มากกว่า
บริเวณอื่นๆ และอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมท่ีพัด
จากมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก ท�าให้มี
อากาศร้อน เหมาะแก่การเจริญเติบโตของกล้วย 
และเหมาะสมอย่างย่ิงกับการท�ากล้วยตาก ท�าให้
กล้วยตากบางกระทุ ่ม พิษณุโลก มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับไปทั่วประเทศ

The area of Phitsanulok province and Tha Lor 
sub-district of Muang district in Pichit province is 
fertile and exposes to the sunlight than other 
areas. Due to the effect of monsoon from Indian 
Ocean and Pacific Ocean, it brings on warm 
weather to the area. These become appropriate 
factors for banana plantation and solar dry. 
It leads to well-known Phitsanulok Bang Krathum 
Dried Banana.

Phitsanulok Bang Krathum Dried Banana is sun 
dried banana with fine, dry, soft and sticky flesh. 
It is seedless with natural sweet. It is made of 
Mali-Ong, Nuan Chan, Pak Chong 50 or other local 
varities in Phitsanulok province and Tha Lor sub-district 
of Muang district in Pichit province.

เหนียวนุ่ม ไม่มีเมล็ด รสชาติหวานเป็นธรรมชาติ
Soft and sticky flesh, seedless 
                                   with natural sweet.

กล้วยตำกบำงกระทุ่ม	พิษณุโลก
Phitsanulok Bang Krathum Dried Banana

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 
 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 

มภา น ์
Registered Date : 

มะขำมหวำนเพชรบูรณ์
Phetchabun Sweet Tamarind

“มะขามหวานเพชรบูรณ์” เป็นมะขามที่มีเปลือกสีน�้าตาล
เนียน มีเนื้อสวยสม�่าเสมอ หนา นุ่มเหนียว ไม่แข็งกระด้าง 
สาแหรกน้อย รสชาติหวานหอม ปลูกในพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ์

มะขามหวานเพชรบูรณ์
Ma Kham Wan Phetchabun
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มะขำมหวำนเพชรบูรณ์
Phetchabun Sweet Tamarind

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ท�าให้พ้ืนที่ในจังหวัด
เพชรบูรณ์เป็นพ้ืนที่ที่ปลูกมะขามหวานที่ดีที่สุดของ
ประเทศ ลักษณะของพ้ืนท่ีเป็นแบบแอ่งกระทะ 
มีแม่น�้าป่าสักไหลผ่าน ดินมีธาตุอาหารฟอสฟอรัส
และโปแตสเซยีมค่อนข้างสงู เหมาะส�าหรบัปลกูผลไม้ 
โดยเฉพาะมะขามหวาน

Because of topography and weather conditions, 
Phetchabun has the best sweet tamarind cultivation 
area in Thailand. It has landscape characteristic as 
a basin with Parsak River flowing through. Its soil 
contains a rather high quantity of potassium and 
phosphorus, and is proper for tamarind cultivation.

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 the flesh must be 
sweet with sweet aroma. It is grown in 
Phetchabun province.

เปลือกสีน�้าตาลเนียน มีเนื้อสวยสม�า่เสมอ เนื้อหนา นุ่มเหนียว

Smooth brownish skin with smooth, 
thick and tender flesh.

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
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ข้ำวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์
Petchabun Rai Luen Pua Rice

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
ม ายน

Registered Date : 

“ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์” เป็นข้าวเหนียวด�าพันธุ์ลืมผัว 
ปลูกในเขตจังหวดัเพชรบรูณ์ เมล็ดมีสีม่วงด�า รูปร่างป้อม 
เม่ือหุงจะมีกล่ินหอม อร่อย เคี้ยวจะรู้สึกมันๆ หนุบๆ 
กรอบนอกนุ่มใน ปลูกในจังหวัดเพชรบูรณ์

ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ 
Khao Rai Luem Pua Phetchabun 

54 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
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ข้ำวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์
Petchabun Rai Luen Pua Rice

ข้าวไร่ลมืผวัเพชรบรูณ์ มคีวามโดดเด่นกว่าข้าวสายพันธ์ุอืน่ 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น
เทือกเขาสลับซับซ้อน มีเนินเขาสลับแอ่งน�้าแคบๆ 
พ้ืนที่ดอนไม่มีน�้าขัง ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ ์
เป็นดินตะกอนน�้าพัด ท�าให้ข้าวเหนียวด�าพันธุ์ลืมผัวท่ี
ปลกูในบรเิวณนีม้คีณุค่าทางโภชนาการและมปีรมิาณสาร
อาหารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

Rai Leum Pua Phetchabun Rice is more outstanding 
than any other varieties since the cultivating area in 
Phetchabun province. It is located in the complex 
mountainous areas where the hills are situated next to 
narrow water sources, and highlands hardly experience 
waterlogging. Hill soil is alluvial and fertile resulting in an 
enhancement of better nutritional value and other 
nutrient contents of Rai Leum Pua Phetchabun Rice 
grown in such area.

“Rai Leum Pua Phetchabun Rice” is a black upland sticky rice variety which grown in 
Phetchabun province. Its grain features purplish black in colour with short size. When 
cooked, its grains are aromatic, delicious, and then give a touch of oily and crispy 
outside and soft inside when consuming. It is grown in Phetchabun province.

Purplish black in colour with short 
           size grains, fragrant and delicious.

เมล็ดมีสีม่วงด�า รูปร่างป้อม มีกลิ่นหอม อร่อย
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ผ้ำฝ้ำยทอผสมขนแกะบ้ำนห้วยห้อม
Baan Huai Cotton Wool Blended Fabric

ทะเบียนเลขที่ : สช
Registration Number : 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : ศ ิ ายน
Registered Date : 

“ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม” มาจากขนแกะสายพนัธ์ุดอร์เซทผสมพนัธ์ุพืน้เมือง 
และแกะพนัธ์ุคอร์ริเดลผสมพนัธ์ุบอนด์ ทีเ่ล้ียงในสภาพภูมิอากาศบ้านห้วยห้อม จังหวดั
แม่ฮ่องสอน เอกลักษณ์ของผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะ เป็นผ้าทอมือที่ใช้เส้นฝ้ายเป็นเส้นยนื
และด้ายป่ันจากขนแกะเป็นเส้นพุง่ ทอขึน้ตามแบบโบราณของสตรีปกากะญอ (ใช้กีเ่อว) 
มีลายผ้าดั้งเดิม และลายประยุกต์

ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม
Pa Fai Tor Pason Kon Kae Baan Huai Hom
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ผ้ำฝ้ำยทอผสมขนแกะบ้ำนห้วยห้อม
Baan Huai Cotton Wool Blended Fabric

ผ้ำฝ้ำยทอผสมขนแกะบำ้นห้วยห้อม
Baan Huai Cotton Wool Blended Fabric

บ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทรัพยากรอุดม
สมบูรณ์ ท้ังป่าไม้ และแหล่งน�้าธรรมชาติ มีสภาพภูมิ
อากาศเย็นตลอดปี ช ่วงฤดูฝนยาวนาน ซึ่งสภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศดังกล่าวน้ีเหมาะส�าหรับการ
เลี้ยงแกะขน

Baan Huay Hom in Mae Hong Son province holds 
abundant natural resources such as forest and sits 
along the flow paths of many natural water sources. It 
also has cold climate through a year with long rainy 
season. These particular landscape and climate are 
good for sheep husbandry.

ขนแกะมคีวามยืดหยุ่นและอบอุน่ขณะสวมใส่ ในขณะท่ี
ฝ้ายให้ความเบา เย็นสบาย เมื่อทอรวมกันก็จะได้เครื่อง
นุ่งห่มท่ีมีความอบอุ่นเป็นพิเศษ แต่มีน�้าหนักเบากว่า
เครื่องนุ่งห่มกันหนาวทั่วไป

Wool is the material with flexibility and ability to keep 
the wearer warm while cotton provides lightness, cool 
and added color for the weaved cloth. Combining the 
two materials together gives extra warmth but lighter 
than regular warming apparels.

“Huay Hom Cotton Wool Blend Fabric” is made of wool from Dorset and local breeds, 
and Corriedale and Bond breeds which are grown in Baan Huay Hom, Mae Hong Son 
province. The uniqueness of Baan Huay Hom Cotton Wool Blend Fabric is hand-weaving 
fabric, using cotton as warp yarn and wool as weft yarn. Pga K’nyau people maintain 
using the weaving equipment from the old days called “Kie Ew”. It is still used during the 
weaving process and contains both original and applied patterns.

Extra warmth but lighter than regular warming apparels.

เครื่องนุ่งห่มที่มีความอบอุ่นเป็นพิเศษ 
          แต่มีน�า้หนักเบากว่าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวทั่วไป

ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม
Pa Fai Tor Pason Kon Kae Baan Huai Hom
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“ชามไก่ล�าปาง” คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา มีหลาย
ขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ มีความแข็งแกร่ง
คงรูป วาดลวดลายรูปไก่ ดอกโบตัน๋ และต้นกล้วย ด้วยมือ 
มีสีขาวเคลือบใสหรือขุ่น หรือสีครีมเคลือบใส ผลิตใน
จังหวัดล�าปาง

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
นยายน

Registered Date : 

ชำมไก่ล�ำปำง
Lampang Chicken Bowl

ชามไก่ล�าปาง
Cham Kai Lampang 

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
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จังหวัดล�าปางเป็นที่ราบสูง และเป็นแหล่งที่มี
แร่ดินขาว และดินด�าจ�านวนมาก ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ
ที่ส�าคัญในการผลิตชามไก่ล�าปาง ด้วยเนื้อดินท่ีมี
ลักษณะเหนียว แข็งแรงทนทาน เมื่อเผาเสร็จจะ
มีสีขาว จังหวัดล�าปางจึงเหมาะเป็นแหล่งผลิตที่มี
คุณภาพ สามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับ
จังหวัดล�าปางเป็นอย่างมาก

Topography of Lampang province is plateau and 
it is a source of white clay and black clay which 
are very good for pottery material to produce 
Lampang Chicken Bowl. Those clays are sticky, 
strong and endurable. After baking out from the 
kiln, They become white. Lampang is the best 
manufacturing place of Lampang Chicken 
Bowl and can make both income and fame for the 
province.

ชำมไก่ล�ำปำง
Lampang Chicken Bowl

“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 trees pattern. Their 
colours are white with transparent or turbid 
glaze, or creamy with transparent glaze.

Strong and endurable, painted by hand.
มีความแข็งแกร่งคงรูป วาดลวดลายด้วยมือ
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ข้ำวแต๋นล�ำปำง
Lampang Rice Cracker

“ข้าวแต๋นล�าปาง” ผลิตจากข้าวเหนียวพันธุ ์  กข.6 
(ข้าวเหนียวขาว) หรือข้าวก�่า (ข้าวเหนียวด�า) น�าไป
ทอดกรอบ ราดด้วยน�า้อ้อย มีรสชาตหิวาน หอม กรอบ มัน 
อร่อย เป็นภูมิปัญญาของชาวล้านนาที่น�าเอาข้าวเหนียว
มาขึน้รูปและตากให้แห้ง ก่อนจะน�าไปทอด เป็นของทานเล่น
ที่สามารถรับประทานได้ในทุกโอกาส

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
นยายน

Registered Date : 

ข้าวแต๋นล�าปาง 
Khao Tan Lampang 
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ข้ำวแต๋นล�ำปำง
Lampang Rice Cracker

จังหวัดล�าปาง มีจุดเด่นทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม
กับการผลิตข้าวแต๋น เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีเป็นแอ่ง
กระทะ ท�าให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั้งปี และมี
ปริมาณฝนตกอยู่ในเกณฑ์ต�่ากว่าจังหวัดอื่นใน
ภาคเหนือ เหมาะกับการตากข้าวแต๋นให้แห้งสนิท 
ซึ่งจะท�าให้ข ้าวแต๋นพองตัวสวยงามเรียงเม็ด 
ไม่รัดตัว

Lampang Province’s geographical characteristic 
that contributes to the producing of Khao Tan is 
the basin type of landscape which leads to 
sweltering climate and lower rainfall than other 
provinces in the North. This comes in handy 
during the dehydrating process to make the Khao 
Tan perfectly dried and beautifully aligned without 
tying up after inflation.

“Lampang Rice Cracker” Rice Cracker can be made 
from either RD6 glutinous rice (white sticky rice) 
or black glutinous rice, made of fried glutinous rice 
and sprinkled with sugar cane syrup. It is sweet, 
fragrant, crispy, rich, savory, but not fatty! and 
delicious. It is the wisdom of Lanna people for shaping 
the rice lump, leaving it to dry and frying. Khao Tan 
has been the local snack which can be eaten 
anytime.

รสชาติหวาน หอม กรอบ มัน อร่อย
Sweet, fragrant, crispy, fatty and delicious.

ข้าวแต๋นล�าปาง 
Khao Tan Lampang 
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ผ้ำไหมยกดอกล�ำพูน
Lamphun Brocade Silk

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มีนาคม

Registered Date : 

“ผ้าไหมยกดอกล�าพูน” คือ การทอยกลวดลายให้สูง
กว่าผ้า โดยการยกบางเส้นข่มบางเส้นให้เกิดลวดลาย 
รวมทั้งมีเส้นไหมเพิ่มพิเศษในการทอตามกรรมวิธี
ที่ประณีต เป ็นมรดกทางหัตถกรรมที่ถ ่ายทอด
สืบต่อกันมา ผลิตขึ้นในจังหวัดล�าพูน

ผ้าไหมยกดอกล�าพูน
Pa Mai Yok Dok Lamphun 
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ผำ้ไหมยกดอกล�ำพูน
Lamphun Brocade Silk

ผ้าไหมยกดอกล�าพูนเป็นการทอผ้าท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของชนชาวยองในกลุ่มชนชั้นสูง โดยเจ้าดารารัศมี
ทรงฟ้ืนฟูผ้าไหมยกดอกโดยน�าความรูม้าประยกุต์จน
ได้ลวดลายที่งดงาม ช่างทอต้องมีความช�านาญและ
ใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม สาวเส้นใยจากรังไหม ให้ได้เส้นไหม
ยาว เหนียว นุ่ม ยืดหยุ่นดี ก่อนจะฟอกสี ย้อมไหม 
เตรียมทอเป็นผืนผ้าตามแบบลายที่ต้องการ 

Lamphun Brocade Silk is authentic fabric of noble 
Yong people. Princess Dara Rasmi had preserved 
the making of Lamphun Brocade Silk by adopting 
traditional knowledge to create wordy pattern. 
Weaver must be experienced and careful in all 
processes from growing mulberries, feeding 
silkworms and reeling the silk filaments from the 
golden yellow cocoons to get the long continuous, 
soft and lustrous thread that boasts high tensile 
strength and elasticity. These threads are then 
dyed, before being woven into the lustrous patterns. 

 

“Lamphun Brocade Silk” created by lifting and pressing down the heddles to make 
unique pattern. Weaver also weaves additional silk to create special lift pattern. 
It is cultural heritage of Lamphun province.
 

การทอยกลวดลายให้สูงกว่าผ้า มรดกทางหัตถกรรม
Lifting and pressing down of the heddles 
        to make unique pattern, cultural heritage.
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ล�ำไยเบี้ยวเขียวล�ำพูน
Lamphun Biao Khiao Longan

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
สิง าคม

Registered Date : 

“ล�าไยเบีย้วเขยีวล�าพนู” คอื ล�าไยพนัธ์ุเบีย้วเขยีวป่าเส้า 
ผลกลม ผิวเปลือกขรุขระ สีน�้าตาลปนเขียว เนื้อสีขาว
ขุน่ แห้ง แน่น รสชาตหิวานหอม เมล็ดสีด�ามันกลม และ
แบนด้านข้าง เพาะปลูกในพืน้ที ่6 ต�าบล ของอ�าเภอเมือง 
จังหวัดล�าพูน ได้แก่ ต�าบลหนองช้างคืน ต�าบลอุโมงค์ 
ต�าบลเหมืองง่า ต�าบลต้นธง ต�าบลริมปิง และ ต�าบล
ประตูป่า

ล�าไยเบี้ยวเขียวล�าพูน
Lam Yai Biao Khiao Lamphun
(Lamphun Biao Khiao Longan)
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ล�าพูนเป็นจังหวัดท่ีมีการปลูกและพัฒนาล�าไยมา
เป็นเวลากว่า 100 ปี พื้นที่เพาะปลูกล�าไยเบี้ยวเขียว
ล�าพูน เป็นที่ราบเล็กๆ ประกอบด้วยท่ีราบลุ่มแม่น�้า 
และที่ราบขั้นบันไดระดับต่างๆ ช ่วงฤดูหนาวมี
อุณหภูมิต�่ า  เหมาะต ่อการแทงช ่อดอกล�าไย 
ภูมิอากาศตลอดทั้งปีไม่ผันผวน อบอุ่นด้วยสภาพ
พ้ืนท่ีเป็นท่ีราบหุบเขา มปีรมิาณน�า้ฝนต�า่ ท�าให้ล�าไย
เบี้ยวเขียวที่ปลูกในพ้ืนที่น้ีมีรูปร่างและคุณภาพท่ี
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท่ีแตกต่างจากล�าไยพันธุ์เบี้ยว
เขียวป่าเส้าที่ปลูกในพื้นที่อื่น

Lamphun has been planting and developing 
longan plantation for more than 100 years. 
Lamphun Biao Khiao Longan is planted in small 
plains consist of river basin and terraces.  
The temperature in winter is low and proper for 
Longan blooming. In this area, the temperature is 
steady and warm, and the topography of plains 
between valleys makes rain level low. These 
factors create the special characters and  
differences of Biao Khiao Pa-Sao longan which 
grown in this area.

ล�ำไยเบี้ยวเขียวล�ำพูน
Lamphun Biao Khiao Longan

เนื้อสีขาวขุ่น แห้ง แน่น รสชาติหวานหอม
Cloudy white colour, dry, firm and sweet taste.

Lamphun Biao Khiao Longan is Biao Khiao Pa-Sao variety. Its characters are 
rounded-shape, rough peel with brown-green colour, cloudy white flesh, dry, 
firm and sweet taste. The seed is glossy black and round oval shape. Lamphun 
Biao Khiao Longan is grown in six sub-district of Muang Lamphun district; 
Nong Chang Khuen, Umong, Mueang Nga, Ton Thong, Rim Ping and Pratu Pa.
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ล�ำไยอบแห้งเนื้อสีทองล�ำพูน
Lamphun Golden Dried Longan

“ล�าไยอบแห้งเนือ้สีทองล�าพนู” เป็นล�าไยพนัธ์ุดอ อบแห้ง มีสีเหลืองทอง 
เนื้อหนาและแห้ง ไม่เหนียวติดมือ มีรสชาติหวาน และมีกล่ินหอมเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ สามารถเก็บไว้ ได้นานโดยที่กล่ินและรสชาติไม่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งปลูกและผ่านกรรมวิธีอบแห้งในเขตพื้นที่จังหวัดล�าพูน

ทะเบียนเลขที่ : สช
Registration Number : 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : มภา น ์
Registered Date : 

ล�าไยอบแห้งเนื้อสีทองล�าพูน
Lam Yai Ob Hang Nuer Si Tong Lamphun
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พ้ืนท่ีท่ัวไปของจังหวัดล�าพูนเป็นที่ราบหุบเขา มี
ปริมาณน�้าฝนอยู ่ในเกณฑ์ต�่า และมีดินน�้าไหล
ทรายมูล เหมาะสมกับการปลูกล�าไย เมื่อล�าไยมี
ผลผลิตเป็นจ�านวนมาก เกษตรกรชาวสวนล�าไยจึง
หันมาแปรรูปผลผลิตล�าไยสดด้วยการอบแห้ง มีการ
พัฒนาวิธีการท�าล�าไยอบแห้งจนเกิดเป็นภูมิปัญญา
และทกัษะเฉพาะของผูผ้ลติ รวมถึงการพัฒนาเตาอบ
ให้ดีขึ้น จนสามารถควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ในการอบได้

The geography of Lamphun province is plains 
between valleys with low level of rain and the soil 
is called “Nam Lai Sai Moon” Which is good for 
longan plantation. Once longan production is 
excess, longan farmers chang their surplus fruits 
to dehydrated longan and develop knowhow to 
become their authentic wisdom and technique. 
The oven is also developed and can control the 
temperature of dehydration process.

ล�ำไยอบแห้งเนื้อสีทองล�ำพูน
Lamphun Golden Dried Longan

Lamphun Golden Dried Longan is Dor variety 
that is dehydrated. The colour is golden. The 
flesh is thick and dry. It is non-sticky and sweet 
with unique fragrance. It can be stored for a 
long time while its scent and taste remain the 
same. Lamphun Golden Dried Longan is  
planted and dehydrated in Lamphun province.

สีเหลืองทอง เนื้อหนา แห้ง หวาน มีกลิ่นหอม
Golden, thick and dry flesh with fragrant.
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สังคโลกสุโขทยั คอื เคร่ืองป้ันดินเผาเนือ้ดินหรือเนือ้แกร่ง ประเภทเคลือบและไม่เคลือบ 
มีลักษณะแตกลายงา มีสีตามลักษณะการเคลือบแต่ละประเภท เช่น สีขาว สีน�้าตาล 
สีเขยีว เป็นต้น มีการตกแต่งลวดลายทีว่จิิตรบรรจง ผลิตตามกรรมวธีิทีเ่ป็นภูมิปัญญา
สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง และอ�าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย

สังคโลกสุโขทัย
Sangkhalok Sukhothai

สังคโลกสุโขทัย
Sukhothai Pottery

ทะเบียนเลขที่ : สช
Registration Number : 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : มภา น ์
Registered Date :
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สภาพดินในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอเมือง และอ�าเภอ
ศรีสัชนาลัย ของจังหวัดสุโขทัย เป ็นดินเหนียว
เนื้อละเอียด มีคุณภาพดี มีความเหนียว เมื่อน�า 
เน้ือดินผสมน�้าจะมีความนุ่มและเหนียว เหมาะกับ
การป้ัน ในเน้ือดนิมธีาตเุหลก็ผสมอยู่เลก็น้อย เมือ่ผสาน
กับศิลปะในการปั้นเครื่องสังคโลกของจังหวัดสุโขทัย
ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาเป็นเวลากว่า 700 ปี 
ท�าให้สงัคโลกสโุขทยัมคีณุค่าและเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ที่โดดเด่น

Soil in Muang and Si Satchanalai district of 
Sukhothai province is fine and high quality clay 
with sticky texture. When mixed with water, mud 
become soft and sticky that proper for pottery 
making. Soil here also has small amount of iron. 
Together with more than 700-year traditional art 
of Sangkhalok making, Sukhothai Pottery is 
unique and valuable.

สังคโลกสุโขทัย
Sukhothai Pottery

Sukhothai Pottery is, glazed and unglazed clay-made 
pottery. The glazed one both have cracks pattern in its 
texture. Sukhothai Pottery has colour such as white, 
brown, green depending on glaze materials, it is also 
painted with craft pattern. Sukhothai Pottery is made 
under local method handed down from generation to 
generation in Muang and Si Satchanalai district of 
Sukhothai province.

ลวดลายที่วิจิตรบรรจง ผลิตตาม ภูมิปัญญา ตั้งแต่บรรพบุรุษ
Craft pattern which made under local method handed 
                                 down from generation to generation.
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สับปะรดห้วยมุ่น
Hauymon Pineapple

“สับปะรดห้วยมุ ่น” เป ็นสับปะรดพันธุ ์ป ัตตาเวีย 
มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือ ผิวบาง ตาตื้น เนื้อหนานิ่ม 
เนื้อในสีเหลืองน�้าผึ้ง รสชาติหวานหอม ฉ�า่น�้า ไม่ระคาย
ลิ้นเวลารับประทาน เพาะปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มิ นายน  

Registered Date : 

สับปะรดห้วยมุ่น
Sab Pa Rod Huaymon
(Huaymon Pineapple)
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สับปะรดห้วยมุ่น
Hauymon Pineapple

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีท�าให้สับปะรดห้วยมุ่นมี
ความโดดเด่นกว่าสับปะรดที่เพาะปลูกในท้องที่
อื่นคือ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย สามารถ
ระบายน�้าได้ดี ลักษณะภูมิอากาศในฤดูร้อนจะ
ไม่ร้อนมาก ส่วนในฤดูหนาวจะหนาวเย็น ซึ่งเป็น
สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก
สับปะรดเป็นอย่างมาก

The geographical characteristics that make Pineapple 
Hauymon becomes distinctive from pineapples in 
other area are the sandy loam soil which is good 
for water ventilation of the soil, and the climate that 
is not too hot during the hot season and cold during 
the cold season which is the highly recommended 
landscape for growing pineapples.

“Hauymon Pineapple” is Pattawia variety which is outstanding for having thin peel, 
shallow-bump skin, dense and soft, honey-yellow flesh, sweet taste and smell, juicy, 
no irritation caused to eaters’ tongues. It is grown in Uttaradit Province

เนื้อในสีเหลืองน�้าผึ้ง ไม่ระคายลิ้นเวลารับประทาน
Honey yellow flesh and no irritation 
                         caused to eaters’ tongues.
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ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ คือ ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล 
มีผลทรงกลม หรือกลมรี ขนาดเล็ก เปลือกบาง เนือ้เยอะ
สีเหลืองเข ้ม เนื้อแห้งละเอียดเหนียว มีกล่ินอ่อน 
รสชาติหวานมัน เมล็ดลีบเล็ก ปลูกในเขตพื้นที่
อ�าเภอลับแล อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอ�าเภอท่าปลา 
ของจังหวัดอุตรดิตถ์

ทุเรียนหลงลับแล
อุตรดิตถ์
Durian Long Lab Lae Uttaradit

ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์
Uttaradit Long Lab Lae Durian

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มิ นายน

Registered Date : 
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จงัหวัดอตุรดติถ์มดีนิเป็นดนิร่วนปนทราย หรอืทีเ่รยีกว่า 
ดินแดงผาผุ เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน�้าไหลบ่าจากยอดเขา
สู ่ พ้ืนราบ น�าพาแร ่ธาตุอาหารมาเติมให ้ พ้ืน ท่ี
การเกษตรเป็นอย่างมาก ประกอบกบัมอีากาศหนาวเยน็
และแห้งในฤดูหนาว มีฤดูฝนที่ชุ่มชื้นและฝนตกชุก 
มีการกระจายตัวของฝนเหมาะสม ท�าให้ทุเรียน
หลงลับแลอุตรดิตถ์มีรสชาติหวานมันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว

Soil in Uttaradit province is sandy loam which 
called ‘Din Daeng Pha Phu’. In rainy season, rain 
water, flowing from mountain to plain and fulfilling 
agriculture, are with many nutrients. Weather in 
this area is cold and dry in winter and humid with 
high level of rain in rainy season. Together with 
good rain scatter, these factors make Uttaradit 
Long Lab Lae Durian’s pulp authentic fatty-sweet 
taste.

ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์
Uttaradit Long Lab Lae Durian

Uttaradit Long Lab Lae Durian is Long Lab-Lae variety with round or oval shape, 
small size, thin peel, thick pulp with dark yellow colour, soft fragrance, creamy 
sweet in taste with blighted seed. Uttaradit Long Lab Lae Durian is grown in Laplae, 
Muang and Tha Pla district of Uttaradit province.

 ขนาดเล็ก รสชาติหวานมัน เมล็ดลีบเล็ก
Small size, creamy sweet in taste 
                           with blighted seed.
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ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์
Uttaradit Lin Lab Lae Durian

ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ คือ ทุเรียนพันธุ์หลินลับแล 
มีผลทรงกระบอก เปลือกบาง เนือ้สีเหลืองเข้ม เนือ้ละเอยีด
เหนยีวแห้ง รสชาตหิวานมัน กล่ินอ่อน เนือ้มาก เส้นใยน้อย 
เก็บไว้ได้นานโดยไม่แฉะ เมล็ดลีบเล็ก ปลูกในเขตพื้นที่
อ�าเภอลับแล อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอ�าเภอท่าปลา 
ของจังหวัดอุตรดิตถ์

ทุเรียนหลินลับแล
อุตรดิตถ์
Durian Lin Lab Lae Uttaradit

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มิ นายน

Registered Date : 

74 ภาคเหนือ
Northern
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จงัหวัดอตุรดติถ์มดีนิเป็นดนิร่วนปนทราย หรอืทีเ่รยีกว่า 
ดินแดงผาผุ เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน�้าไหลบ่าจากยอดเขาสู่
พ้ืนราบ น�าพาแร่ธาตุอาหารมาเติมให้พ้ืนที่การเกษตร
เป็นอย่างมาก ประกอบกับมีอากาศหนาวเย็นและแห้ง
ในฤดหูนาว มฤีดฝูนทีชุ่ม่ชืน้และฝนตกชกุ มกีารกระจาย
ตัวของฝนเหมาะสม ท�าให้ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์
มีเนื้อแห้ง สีเหลืองเข้ม หวานมัน และรสชาติดี

Soil in Uttaradit province is sandy loam which 
called ‘Din Daeng Pha Phu’. In rainy season, rain 
water, flowing from mountain to plain and fulfilling 
agriculture, are with many nutrients. Weather in this 
area is cold and dry in winter and humid with high 
level of rain in rainy season. Together with good 
rain scatter, these factors make Uttaradit Lin Lab 
Lae Durian’s pulp dry, dark yellow in colour and 
unique.

Uttaradit Lin Lab Lae Durian is Lin Lab-Lae variety with cylinder shape, thin peel, 
fine and dry pulp with dark yellow colour, creamy sweet in taste, pulp also thick 
and less fiber. It can be kept for long time without becoming wet and also has 
blighted seed. Uttaradit Lin Lab Lae Durian grown in Laplae, Muang and Tha Pla 
district of Uttaradit province.

ผลทรงกระบอก หวานมัน เมล็ดลีบเล็ก
           Cylinder shape, creamy sweet in taste, 
                                with blighted seed.

ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์
Uttaradit Lin Lab Lae Durian
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ปลำแรดลุ่มน�้ำสะแกกรังอุทัยธำนี
Uthai Thani Sakae Krang River Basin Gourami Fish

ทะเบียนเลขที่ : สช
Registration Number : 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : สิง าคม
Registered Date : 

“ปลาแรดลุ่มน�า้สะแกกรัง อทุยัธาน”ี เป็นปลาทีมี่เกล็ดหนา หน้างุม้ เนือ้นุม่แน่นเป็นเส้นใย 
รสชาตหิวาน ไม่มีกล่ินโคลน หรือกล่ินสาบ เป็นปลาแรดทีเ่ล้ียงในกระชัง และได้รับความนยิม
จากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพาะเลี้ยงในจังหวัดอุทัยธานี

ปลาแรดลุ่มน�า้สะแกกรัง อุทัยธานี
Pla Rad Lumnam Sakae Krang Uthai Thani
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ปลำแรดลุ่มน�้ำสะแกกรังอุทัยธำนี
Uthai Thani Sakae Krang River Basin Gourami Fish

ปลำแรดลุ่มน�้ำสะแกกรังอุทัยธำนี
Uthai Thani Sakae Krang River Basin Gourami Fish

แม่น�้าสะแกกรังเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ท่ี
คอยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวอุทัยธานีมาตั้งแต ่
โบราณ ชมุชนชาวบ้านแพแม่น�า้สะแกกรงั มวิีถี
ชีวิตผูกพันกับสายน�้า มีอาชีพท�าการประมง
และเลี้ยงปลาในกระชัง โดยเฉพาะปลาแรดใน
กระชังท่ีมีชื่อเสียงมาก และเป็นหนึ่งในสินค้า
ขึ้นชื่อของจังหวัดอุทัยธานี

Sa Krae Krang River is the main blood vessel 
of nourishing Uthai Thani people’s living since 
the old days. The Ban Phae Raft Community is 
bounded with this River. They earn the living 
by fishing and raise giant gourami fish in the 
floating net in the river. Then, the Uthai Thani 
Sakae Krang River Basin Gourami Fish 
becomes one of famous product of Uthai Thani

เกล็ดหนา หน้างุ้ม เนื้อนุ่มแน่น

“Uthai Thani Sakae Krang River Basin Gourami Fish” has thick scale, hooked face, 
soft-thick fiber meat, and sweet taste without the mud or musty smell. They are raised in 
the floating net in the river and accepted widely for both domestic and international 
consumers. It is fed in Uthai Thani province.

Thick scale, hooked face, 
soft-thick fiber meat.
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ข้ำวก�่ำล้ำนนำ
Lanna Kum Rice

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
นยายน

Registered Date : 

“ข้าวก�า่ล้านนา” หรือหลายคนเรียกว่าข้าวเหนยีวด�า 
เปลือกมีสีด�า เมล็ดเมื่อผ่านขั้นตอนการสีจะเป็น
สีม่วงหรือสีด�า  มกัน�ามาใช้เป็นวตัถดิุบในการท�า
ขนมหวานในเทศกาลประเพณีต ่างๆ ของ
ชาวล้านนา ปลูกในเขตภาคเหนือตอนบน

ข้าวก�่าล้านนา
Khao Kum Lanna
(Lanna Kum Rice)
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ข้ำวก�่ำล้ำนนำ
Lanna Kum Rice

ข้าวก�่าล้านนา ปลูกเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน 
8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล�าปาง ล�าพูน 
แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน เท่านั้น

Lanna Kum Rice is grown only in 8 provinces of 
the Northern Thailand – Chiang Mai, Chiang Rai, 
Lampang, Lamphun, Phrae, Nan, Phayao and Mae 
Hong Son.

ภาคเหนอืมภีมูปิระเทศเป็นภเูขาสลบัซบัซ้อน บรเิวณ
ท่ีราบมีดินอุดมสมบูรณ์ปานกลางและมีดินตะกอน
น�้าพัดพา ดินแดนล้านนามีฤดูหมุนเวียนในช่วงเวลา
ต่างๆ ท่ีเหมาะสม เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลให้
เจริญงอกงาม

Topography of the north of Thailand consist of many 
ridges of mountain. The plain is medium fertile with 
alluvial soil. The Lanna land has suitable climate 
circulation which is ideal for agriculture.

“Lanna Kum Rice” or “Black Sticky Rice” has 
black hulls, and milled rice is still purple or 
black in colour. It is an ingredient for making 
festive desserts for Lanna people.

Khao Kum Lanna is an ingredient for making 
         festive desserts for Lanna people.

ข้าวเหนียวด�า นิยมน�ามาท�าขนมหวาน
         ในเทศกาลและประเพณีของชาวล้านนา 
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ส้มบางมด คือ ส้มพันธุ์เขียวหวาน ผลทรงกลมมนหรอืแป้นเลก็น้อย ผิวส้มมรีอยแตก
เป็นเส้นลาย เปลือกบาง ชานนิ่ม ปอกง่าย กลีบแยกออกจากกันง่าย ผนังกลีบบาง 
มีรกน้อย เนื้อสีส้ม รสชาติหวานอมเปรี้ยว ปลูกในพื้นที่ 8 เขต ของกรุงเทพมหานคร 
ได้แก่ เขตจอมทอง เขตทุ่งครุ เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน 
เขตภาษีเจริญ เขตบางแค และเขตหนองแขม

ส้มบางมด
Som Bang Mod 

(Bang Mod Tangerine)

ส้มบางมด
Bang Mod Tangerine

ทะเบียนเลขที่ : สช 61100102
Registration Number : GI 61100102
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 1 มิถุนายน 2560
Registered Date : 1 June 2017
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พ้ืนทีเ่พาะปลกูส้มบางมดส่วนใหญ่เป็นทีร่าบลุม่รมิฝ่ัง
แม่น�้าเจ้าพระยา สภาพดินเป็นชุดดินธนบุรี มีปริมาณ
โปแตสเซยีมและฟอสฟอรสัสงูกว่าพ้ืนท่ีอืน่ มรีะดบัน�า้
ใต้ดนิตืน้ สภาพอณุหภูมกิลางวันและกลางคนืไม่ต่างกัน 
ในช่วงฤดูฝนจะมีน�้าจืดจากภาคเหนือไหลผ่าน และ
ในช ่วงฤดูแล ้งจะมีน�้ า เ ค็มไหลย ้อนข้ึนมาตาม
คลองสายต่างๆ เป็นดินท่ีเรียกว่า “ลักจืด ลักเค็ม” 
ส่งผลให้ส้มบางมดมีรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

Most of plantation area of Bang Mod Tangerine is 
Chao Phraya River basin. Soil in this area is in 
Thonburi Soil series that combines high level of 
potassium and phosphorus. The area has low 
level of underground water and also has 
stable temperature between daytime and 
nighttime. In rainy seasons, fresh water from the 
north flows through the area, and in summer 
salt water flows back to canals. This phenomenon 
is called “Luck Jued Luck Khem”. These factors 
create unique taste of Bang Mod Tangerine.

ส้มบางมด
Bang Mod Tangerine

Bang Mod Tangerine is tangerine orange variety. It has crack pattern on its outer skin, 
thin peel, easy to peel off and separate each pulp, wall of a pulp is thin, less fiber, 
orange-colour pulp and sweet-sour taste. Bang Mod Tangerine is grown in 
Chom Thong, Thung Khru, Rat Burana, Bang Khun Thian, Bang Bon, Phasi Charoen, 
Bang Khae and Nong Khaem districts of Bangkok.

ผิวส้มมีรอยแตกเป็นเส้นลาย ปอกง่าย รสชาติหวานอมเปรี้ยว
Crack pattern on its outer skin, easy to peel, and sweet-sour taste.
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช 61100103
Registration Number : 
GI 61100103
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
1 มิถุนายน 2560
Registered Date : 
1 June 2017

ล้ินจ่ีบางขุนเทียน คือ ล้ินจ่ีพันธุ ์กะโหลกใบยาว 
พันธุ์กะโหลกใบอ้อ และพันธุ์พื้นเมือง ผลขนาดกลาง
รูปคล้ายหัวใจ บ่าไม่สูง หนามแหลมส้ัน เปลือกสีแดงถงึ
แดงคล�า้ รสชาตหิวาน เนือ้ไม่แฉะ ไม่มีรสฝาดเจือ ปลูกใน
พืน้ทีเ่ขตจอมทอง และเขตราษฎร์บรูณะ กรุงเทพมหานคร

ลิ้นจี่บางขุนเทียน
Lin Chee Bang Khun Thian 
(Bang Khun Thian Lychee)

ลิ้นจี่บางขุนเทียน
Bang Khun Thien Lychee
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ย่านบางขุนเทียนในอดีตครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตจอมทอง 
และเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ดินเป็นชุดดิน
ธนบุรี เป็นดินตะกอนปากแม่น�้า มีโปแตสเซียม และ
ฟอสฟอรสัสงู มรีะดบัน�า้ใต้ดนิตืน้ ในช่วงฤดฝูนจะมนี�า้จดื
จากทางเหนอืผ่าน และในช่วงฤดแูล้งจะมนี�า้เคม็ไหลย้อน
ขึ้นตามคลองสายต่างๆ ท�าให้ดินมีลักษณะที่เรียกว่า 
“ลกัจดื ลกัเคม็” อณุหภูมริะหว่างช่วงกลางวันและกลางคืน
ไม่ต่างกันมากนัก ส่งผลให้ลิ้นจี่บางขุนเทียนมีรสชาติเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว

In the past, Bang Khun Thian area included in Chom 
Thong and Rat Burana district of Bangkok. Soil in this 
area is in Thonburi Soil series that contains high 
level of potassium and phosphorus. The area has 
low level of underground water. During rainy seasons, 
fresh water from the north flows through the area, and 
in summer, salt water flows back to canals. This 
phenomenon is called “Luck Jued Luck Khem”. 
Together with stable temperature between daytime 
and nighttime, these factors create unique taste of 
Bang Khun Thian Lychee.

Bang Khun Thian Lychee is Ka Lok long-leaf, Ka Lok Bai Or and other local varieties. 
Its characteristics are medium size, heart-like shape, low shoulder, sharp and short 
thorns, red to dark red peel, sweet and dry flesh and without astringent. Bang Khun 
Thian Lychee is grown in Chom Thong and Rat Burana district of Bangkok.

ผลคล้ายหัวใจ รสชาติหวาน ไม่มีรสฝาดเจือ
         Heart-like shape, sweet and without astringent.

ลิ้นจี่บางขุนเทียน
Bang Khun Thien Lychee
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นิลเมืองกาญจน์ คือ แร่อัญมณีสีด�าสนิท ทึบแสง 
เนื้อเนียนแน่นมีน�้าหนัก ซึ่งมี 3 ชนิด คือนิลตะโกหรือ
นิลตัน นิลเสี้ยน และนิลติดเหล็ก มีค่าความแข็งระดับ 
6 - 8 ตามสเกลความแขง็ของโมส์ ทนทานต่อการขดูขดี 
ขุดพบได้ในอ�าเภอบ่อพลอย และมีกระบวนการผลิต
ตามกรรมวิธีและภูมิป ัญญาในเขตพื้นที่ จังหวัด
กาญจนบุรี

นิลเมืองกาญจน์
Nil Muang Kan 

(Muang Kan Black Spinel)

นิลเมืองกาญจน์
Muang Kan Black Spinel

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 61100115
Registration Number : 
GI 61100115
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
9 สิงหาคม 2560
Registered Date : 
9 August 2017
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อ�าเภอบ่อพลอยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขา 
ที่ราบเชิงเขา สลับกับเนินเขาเต้ียๆ ภูเขาหินและมีปล่อง
ภูเขาไฟซึ่งพ้ืนที่เป็นแอ่งกระทะ มีแนวภูเขาอยู่รอบนอก 
ขุดพบแร่รัตนชาติต่างๆ โดยเฉพาะนิลที่มีคุณภาพสูง 
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดกาญจนบุรี

Bo Phloi district is in the northeastern part of 
Kanchaburi province. Its topography includes 
forest, foothills, hillock and ancient crater which is 
a basin surrounded by mountain. This area is 
the source of many fine jewels especially high 
quality Nil (Black Spinel) which is unique jewel of 
Kanchanaburi province.

นิลเมืองกาญจน์
Muang Kan Black Spinel

Muang Kan Black Spinel is a black jewel (Black Spinel), opaque, fit mass with fine 
weight. Nil Muang Kan can separated to 3 types; Black Spinel, Pigeonite and 
Magnetite. Their hardness are 6 – 8 following Mohs scale of mineral hardness, 
so they are scratch resistant. Muang Kan Black Spinel is dug from Bo Phloi 
district and processed under local method and wisdom in Kanchanaburi province.

แร่อัญมณีสีด�าสนิท เนื้อเนียนแน่น มีน�้าหนัก
A black jewel, fit mass with fine weight.
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ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
Chai Nat Khao tangkwa Pomelo

“ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท” เป็นส้มโอพันธุ ์ขาวแตงกวา ผลทรงกลม 
ไม่มีจุก ผิวเรียบสีเขยีว เป็นมัน ต่อมน�า้มันละเอยีด เนือ้สีขาวอมเหลือง รสชาติ
หวานแหลมน�า อมเปร้ียวเล็กน้อย ไม่แฉะน�้า ไม่เหม็นเขียว และไม่ติดล้ิน 
ปลูกในจังหวัดชัยนาท

ทะเบียนเลขที่ : สช 49100007
Registration Number : GI 49100007
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 8 มิถุนายน 2548
Registered Date : 8 June 2005

ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
Som O Khaw Tang Kwa Chai Nat 
(Chai Nat Khaw Tangkhwa Pomelo)
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ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
Chai Nat Khao Tangkwa Pomelo

ด้วยสภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม และมีการทับถม
ของดินตะกอนริมล�าน�้ามาเป็นเวลานาน หรือที่น�า้ไหล
ทรายมูล ได้ก่อให้เกิดดินที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วย
แร่ธาตุและอาหาร มีแหล่งน�้าพอเพียง ท�าให้ผลผลิต
ส้มโอขาวแตงกวาของชัยนาทมีรสชาติอร่อยล�า้

Due to the geographical area of flat land with 
sediment depositions from rivers for a long period of 
time as called “Nam Lai Sai Moon” which is well fertile 
soil together with sufficient water resources. Chai Nat 
Khaotangkwa Pomelo, then, has a very delicious 
taste.

จังหวัดชัยนาทได้มีการจัดงาน “วันส้มโอขาวแตงกวา
ชัยนาท” เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับ
ส้มโอขาวแตงกวา ช่วยเพ่ิมพูนรายได้ให้กับชาวสวน
ชัยนาทมากขึ้น

Every year, Chai Nat province organizes the “Chai Nat 
Khao Tangkwa Pomelo Day” in order to rapidly spread 
reputation of the Chai Nat Khaotangkwa Pomelo that 
make more additional incomes to Chai Nat pomelo 
growers.

“Chai Nat Khao Tangkwa Pomelo” is Khaotangkwa variety with round shape, without top core.
The skin is green, smooth oily skin and has fine oil glands. The flesh is yellowish white with 
tastes of intense sweetness and a little sour, soft but not wet, and also without bitter taste to 
the tongue afterwards. It is grown in Chai Nat province.

เนื้อขาวอมเหลือง รสชาติหวานอมเปรี้ยว
The flesh is yellowish white with tastes of   
               intense sweetness and a little sour.

89สินคาสิง งชี างภมิ าส ร์ ย
GI THAILAND

ภาคกลาง
Central



มะยงชิดนครนายก
Nakhon Nayok Giant Marian Plum

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 59100077
Registration Number : 
GI 59100077
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
29 กรกฎาคม 2557
Registered Date :
29 July 2014 

“มะยงชิดนครนายก” เป ็นมะยงชิดพันธุ ์ทูลเกล้า 
บางขุนนนท์ ท่าด่าน ชิดสาลิกา ทูลถวาย และชิตสง่า มี
ลักษณะสีเหลืองส้ม ผลใหญ่ รูปไข่  เนื้อหนา แน่น กรอบ 
มีกล่ินหอม รสชาติหวานอมเปร้ียว ปลูกในพื้นที่จังหวัด
นครนายก

มะยงชิดนครนายก
Ma Yong Chid Nakhon Nayok
(Nakhon Nayok Giant Marian Plum)
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Big oval fruit, thick flesh and sour-sweet taste.

ดินของจังหวัดนครนายกเกิดจากการสะสมของ
ตะกอนท่ีถูกพัดมาตามน�้าตามความลาดชันของ
ภูเขา ประกอบด้วยดินเหนียวปนทรายสลับกับชั้น
กรวด สามารถอุม้น�า้ได้ดี มช่ีองว่างของเมด็ดนิ ท�าให้
มีการระบายน�้าและอากาศในดินท่ีดี ประกอบกับ
สภาพอากาศหนาวสลับร้อน ส่งผลให้มะยงชิด
นครนายกมีผลโต เม็ดลีบเล็ก และรสชาติดี

The soil in Nakhon Nayok province is sediment 
which built up by water flow from hill slope. It is 
the combination of sandy clay and pebbles that 
absorb water well. Soil in this area is also porous 
and it results in air and water can flow well. The 
weather is the alternation of cold and hot. These 
factors make Nakhon Nayok Giant Marian 
Plum’s size big with small seed and delicious.

มะยงชิดนครนายก
Nakhon Nayok Giant Marian Plum

ผลใหญ่รูปไข่ เนื้อหนา รสชาติหวานอมเปรี้ยว

Nakhon Nayok Giant Marian Plum is Toon Klao, Bangkhun Nont, Tha Dan, Chid 
Salika, Toon Thawai and Chid Sa-nga varieties. Its uniqueness is orange-yellowish 
colour, big fruit in oval shape, thick and crisp flesh, fragrance, sour-sweet taste. 
Nakhon Nayok Giant Marian Plum is planted in Nakhon Nayok province.
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มะปรางหวานนครนายก
Nakhon Nayok Sweet Marian Plum

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 59100078
Registration Number : 
GI 59100078
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
29 กรกฎาคม 2557
Registered Date : 
29 July 2014

“มะปรางหวานนครนายก” มีสีเหลืองทองสดใส 
ผลใหญ่ รูปร่างยาวรี เปลือกบาง รสชาติหวานกรอบ 
มีกล่ินหอม เม็ดลีบเล็ก เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัด
นครนายก

มะปรางหวานนครนายก
Maprang Wan Nakhon Nayok
(Nakhon Nayok Sweet Marian Plum)
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ต�าบลดงละคร อ�าเภอเมืองนครนายก เป็นพื้นที่ปลูก
มะปรางเก่าแก่ ชาวสวนได้พยายามพฒันาสายพนัธุ์
ให้ได้มะปรางที่มีคุณภาพดี ประกอบกับสภาพดิน
ของจังหวัดนครนายกเป็นดินปนทรายที่เกิดจากการ
สะสมตัวของตะกอนท่ีถูกน�้าพัดพา และสภาพภูมิ
อากาศหนาวสลับร้อน ส่งผลให้ต้นมะปรางเจริญ
เตบิโตอย่างรวดเรว็ มรีสชาตดิ ีและมลีกัษณะเฉพาะ
ตัวที่โดดเด่น

Dong Lakhon Sub-district in Muang Nakhon 
Nayok district is Maprang plantation area for a 
long time and local farmers have developed 
good varieties of Maprang. Soil condition in 
Nakhon Nayok is sandy loam built up from 
flooded sediment. The weather is the alternation 
of cold and hot. Geography and weather of this 
area are proper for Maprang plantaion and 
make it distinct in character and taste.

มะปรางหวานนครนายก
Nakhon Nayok Sweet Marian Plum

ผลใหญ่สีเหลืองทองสดใส หวานกรอบ เม็ดลีบเล็ก
Golden fruit with sweet and crisp taste 
                                          and small seed.

Nakhon Nayok Sweet Marian Plum special 
characters are golden colour, big size with oval 
shape, thin peel, sweet and crisp, good scent 
and small seed. It is grown in Nakhon Nayok 
province.
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช 48100002
Registration Number : 
GI 48100002
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
29 กันยายน 2547
Registered Date : 
29 September 2004

ส้มโอนครชัยศรี
Nakhon Chai Si Pomelo

“ส้มโอนครชัยศรี” หมายถึงส้มโอพันธุ์ทองดี และ พันธุ์
ขาวน�้าผ้ึง ส้มโอนครชัยศรีทั้งสองสายพันธุ์มีรสชาติ
คล้ายกัน คือรสหวานอมเปร้ียว เม่ือรับประทานแล้วไม่มี
รสขมและรสซ่า เพาะปลูกในจังหวัดนครปฐม

“Nakhon Chai Sri Pomelo” is Thongdi and Khao  
Nampueng varieties. Both varieties of Nakhon Chai Sri 

Pomelo are sweet with a hint of sourness. But they 

are not bitter in anyway, nor are they acidic. They are 

grown in Nakhon Pathom province.

ส้มโอนครชัยศรี
Som O Nakhon Chai Si
(Nakhon Chai Si Pomelo)
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รสหวานอมเปรี้ยว เมื่อรับประทานแล้วไม่มีรสขมและรสซ่า
Sweet with a hint of sourness. But they are 
           not bitter in anyway, nor are they acidic.

ลักษณะท่ีแตกต่างอย่างชัดเจนของส้มโอทั้งสองพันธุ์คือ สีของเนื้อส้มโอพันธุ์ทองดี 
มีสีชมพูอมแดง เน้ือเรียงแน่น ฉ�่าและนิ่ม ส่วนพันธุ์ขาวน�้าผึ้ง เนื้อสีขาวคล้ายน�้าผึ้ง 
เมื่อแก่จัดเน้ือแห้ง เมื่อสังเกตด้วยตา ผลของส้มโอพันธุ์ทองดีรูปทรงกลมแป้น  
ผวิเรยีบบาง สีเขียว ต่อมน�้ามันเล็กละเอียดกว่าพันธุ์ขาวน�า้ผึ้งที่มีต่อมน�า้มันใหญ่กว่า
และผลกลมนูน

However, the fruits can differ somewhat in colour. The 
pulp of the Thongdi pomelo is pink, tightly clustered, 
soft and juicy. The pulp of the Khao Nampueng 
pomelo is clear white and, when fully ripe, tends to 
be drier. Remarkable by sight, Thongdi pomelo are 
more oval and which have green, smooth skin. The 
skin indentations are smaller than those of the Khao 
Nampueng variety, which tend to be larger, while the 
fruit itself is rounder.

บริเวณที่ปลูกส้มโอเป็นที่ราบลุ่มแม่น�้านครชัยศรี เมื่อ
ถึงปีน�้าหลาก น�้าจะพัดพาเอาธาตุอาหารต่างๆ มา 
มตีะกอนดนิมาทบัถม เรยีกพ้ืนทีน่ีว่้า “น�า้ไหลทรายมลู” 
ซึง่สภาพดนิแบบนีม้คีวามอดุมสมบรูณ์ เหมาะแก่การ
ปลูกส้มโอให้ได้ผลผลิตดี

Nakhon Chai Si Pomelo’s orchards are in the flood 
plain of Nakhon Chai Sri River, annual flooding meant 
that nutrient sediment built up making the land 
extremely fertile. These abundant new areas of land 
were named Nam Lai Sai Moon by the locals. These 
conditions are suitable for the planting of pomelo 
groves.

ส้มโอนครชัยศรี
Nakhon Chai Si Pomelo
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ทุเรียนนนท์
Nont Durian

“ทเุรยีนนนท์” มหีลายพนัธุแ์ละมคีวามพเิศษแตกต่างกนั 
มีทั้งพันธุ์ก้านยาว พันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี และ
พันธุ์กระดุมทอง ปลูกในจังหวัดนนทบุรี มีรสชาติดี 
หวานมัน หอม สีเหลือง เนื้อละเอียด

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 55100042
Registration Number : 
GI 55100042
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
11 พฤษภาคม 2553
Registered Date : 
11 May 2010

ทุเรียนนนท์
Durian Nont  (Nont Durian)
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ทุเรียนนนท์
Nont Durian

กรรมวิธีการเพาะปลูกทุเรียน ชาวสวนในพ้ืนท่ีจะใช้ 
ใบทองหลางเป็นส่วนผสมที่ส�าคัญของปุ๋ย จึงท�าให้
ทุเรียนนนท์มีคุณภาพที่ดี

With unique growing method of local farmers by 
using Thong Lang’s leaves (Erythrina variegata) as 
main substance in fertilizer, it makes Nont Durian 
famous with its quality.

จังหวัดนนทบุรีมีสภาพภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม 
สภาพภูมิอากาศเหมือนเขตร้อนชื้นท่ัวไป สภาพดิน
มีความอุดมสมบูรณ์มาก เพราะเป็นดินตะกอน และ
มีทรัพยากรน�้าท่ีอุดมสมบูรณ์ ท�าให้ทุเรียนนนท์
มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นท่ี
นิยมของประชาชนทั่วไป

General topography of Nonthaburi province is basin 
and has the same climate as general tropical. 
Nonthaburi has fertile soil because it is alluvial soil 
and also rich in water resources. These are the reasons 
why Nont Durian is outstanding and famous.

“Nont Durian” has many varieties with their 
own uniqueness including Kan Yao, Mon 
Thong and Kradum Thong.  All varieties are 
grown in Nonthaburi province. They have 
delicious taste, fatty creamy, fragrant and 
yellowish in colour. 

ทุเรียนนนท์ มีหลายพันธุ์ 
                  และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Nont Durian has many varieties with 
their own uniqueness. 
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กระท้อนห่อบางกร่าง
Bang Krang Wrapped Santol

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 55100041
Registration Number : 
GI 55100041
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
11 พฤษภาคม 2553
Registered Date : 
11 May 2010

“กระท้อนห่อบางกร่าง” เพาะปลูกในจังหวัดนนทบุรี 
ผลมีสีเหลืองนวล มีรสชาติความหวานที่ โดดเด่น 
เนือ้แน่น ฟ ูขาวปยุนุน่ โดยอาศยักรรมวธีิดูแลผลไม้ของ
ชาวบางกร่าง

กระท้อนห่อบางกร่าง
Kra Thon Hor Bangkrang
(Bang Krang Wrapped Santol)

98 สินคาสิง งชี างภมิ าส ร์ ย
GI THAILAND

ภาคกลาง
Central



Sweetness and fragrant with firm, 
      fluffy and cotton-like pulp.

กระท้อนห่อบางกร่าง
Bang Krang Wrapped Santol

โดยเมื่อผลกระท้อนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีกระดังงาจะน�า
มาห่อด้วยใบตองแห้งหรอืกระดาษ เพ่ือป้องกันศัตรพืูช 
และช่วยให้ผลมีสีเหลืองนวลสวย

When the Santals turn yellow, as the folk wisdom of 
Bang Krang people, the gardeners wrap the santals 
witn dried banan leaves or paper to prevent the pests 
and make its skin beautiful yellow.

จงัหวดันนทบรุ ีมสีภาพภูมปิระเทศทัว่ไปเป็นทีร่าบลุม่ 
ดินตะกอนปากแม่น�้ามีความเข้มข้นของสารอาหารที่
ผลไม้ต้องการ สภาพอากาศมีความสม�่าเสมอตลอด
พ้ืนที่ และมีทรัพยากรน�้าที่สมบูรณ์เหมาะแก่การท�า
สวนผลไม้ โดยเฉพาะกระท้อนท่ีได้ผลผลิตที่ดี

Topography of Nonthaburi province is basin which 
alluvial soil in the delta has plentiful nutrient for the 
fruits. The weather is stable all year long, together 
with plenty sources of water that are good for fruit 
planting, especially santol.

“Bang Krang Wrapped Santol” is grown in 
Nonthaburi province. It has soft yellow skin and 
prominent sweetness with firm, fluffy and 
cotton-like pulp. It is grown using traditional 
method of Bangkrang people. 

หวาน หอม เนื้อแน่นฟู ขาวปุยนุ่น
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มะม่วงยายกล�่านนทบุรี คือ มะม่วงพื้นเมืองพันธุ์ยายกล�่า 
ผลแบนป้อม คล้ายรูปหัวใจ ให้เนื้อมาก มีเส้ียนน้อย 
เมล็ดมีลักษณะตามรูปทรงของผล เม่ือสุกผิวมีสีเหลือง 
เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียด แน่น ไม่เละแม้สุกงอม รสชาติ
หอมหวานตามธรรมชาติ เปลือกค่อนข้างหนา ปลูกใน
พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

มะม่วงยายกล�่านนทบุรี
Ma Muang Yai Klam Nonthaburi 
(Nonthaburi Yai Klam Mango)

มะม่วงยายกล�่านนทบุรี
Nonthaburi Yai Klam Mango

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 61100119
Registration Number : 
GI 61100119
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
28 มีนาคม 2561
Registered Date : 
28 March 2018
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จังหวัดนนทบุรีเป็นท่ีราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปาก
แม่น�า้เจ้าพระยา ดนิเป็นดนิตะกอนท่ีเกิดจากการพัดพา
ของน�้า มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติเหมาะสม
กับการท�าสวนผลไม้ ประกอบกับมีสภาพอากาศ
แบบร้อนชื้น สภาพอากาศค่อนข้างสม�่าเสมอตลอด
พ้ืนที่  ท�าให้มะม่วงยายกล�่ามีรสชาติอร ่อยเป็น
เอกลักษณ์ โดยเฉพาะเมื่อรับประทานคู ่กับข้าว
เหนียวมูน

Topography of Nonthaburi provice is a basin of 
Chao Phraya River’s delta. The soil is plentiful 
alluvial soil from the river that is proper for 
fruit orchard. Together with tropical and 
stable climate, it makes Yai Klam mango 
outstandingly delicious especially when eaten 
with sweetened sticky rice.

มะม่วงยายกล�่านนทบุรี
Nonthaburi Yai Klam Mango

Nonthaburi Yai Klam Mango is a local Yai Klam 
variety. The fruit is flat-oval like heart shape, 
thick flesh, and less splinters. Its seed shape 
is the same shape as the fruit. When ripe, its peel 
becomes yellow with dark yellow flesh, fine and 
tight texture, not muddy though old ripe, natural 
sweet taste with quite thick peel. Nonthaburi Yai 
Klam Mango is grown in Nonthaburi province.

อร่อยเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ
      เมื่อรับประทานคู่กับข้าวเหนียวมูน
Outstandingly delicious especially 
   when eaten with sweetened sticky rice.
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เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
Koh Kret Pottery

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 55100040
Registration Number : 
GI 55100040
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน: 
11 พฤษภาคม 2553
Registered Date : 
11 May 2010

“เคร่ืองปั้นดินเผาเกาะเกร็ด” เป็นเคร่ืองปั้นดินเผาชนิดไม่
เคลือบ มีสีส้มอ่อนจนถึงแดงอมส้ม มีการตกแต่งลวดลาย
จากการกดด้วยแม่พิมพ์ แกะสลัก ขีด รวมทั้งฉลุโปร่ง เป็น
เคร่ืองป้ันดินเผาทีมี่ความงดงาม แขง็แกร่งคงรูป และทนทาน 
ผลิตในอ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
Krueng Pan Din Pao Ko Kret
(Ko Kret Pottery)
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เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
Koh Kret Pottery

ดินที่ ใช ้ปั้นนั้นจะต ้องเป ็นดินเหนียวที่มี เนื้อ
ละเอียด ไม่มีวัชพืช หรือกรวดทรายปน มีความ
เหนยีว เนือ้ดนิจบักันแน่นเป็นก้อนไม่ร่วนซยุ พ้ืนท่ี
เกาะเกร็ด เป ็นแหล ่ งดินที่ ดีส� าหรับการท�า
เครื่องปั้นดินเผา จากเดิมที่ผลิตเพ่ือใช้เองภายใน
ครัวเรือน จนเริ่มมีผู ้สนใจน�าไปขายและเป็นท่ี
ต้องการของท้องตลาด จึงได้เริ่มมีการผลิตเพ่ือ
ขายมาจนถึงปัจจุบัน

The clay that is suitable for pottery must be fine  
and thick in texture, no weed or grit mixed and 
the texture must be firm enough to be molded. 
Koh Kret is the best source of clay for making 
pottery. In the past, it has been used in local 
household, but people and markets from outside 
Koh Kret interested in its uniqueness, then,  
Koh Kret people started making them for selling 
until now.

“Koh Kret Pottery” is unglazed pottery. It is light orange to 
red-orange in colour. It is decorated by using mold, 
carving,  scratching or perforating. Koh Kret Pottery has 
unique beauty, durability and strength. It is made in Pak 
Kret district of Nonthaburi province.

เครื่องปั้นดินเผาสีส้มอ่อนจนถึง 
       แดงอมส้ม แข็งแกร่ง ทนทาน

Light orange to red-orange in 
      colour with durability and strength.

103สินคาสิง งชี างภมิ าส ร์ ย
GI THAILAND

ภาคกลาง
Central



ทุเรียนป่าละอู
Pa La-U Durian

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 57100062
Registration Number : 
GI 57100062
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
21 กุมภาพันธ์ 2554
Registered Date : 
21 February 2011

“ทุเรียนป่าละอู” เป็นพันธุ์หมอนทองและ
พันธุ์ชะนี มีเนื้อหนา สีเหลืองอ่อน แห้งเนียน
ละเอยีด กล่ินอ่อน รสชาตหิวานมัน เม็ดลีบเล็ก 
ปลูกในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทุเรียนป่าละอู
Durian Pa La-U
(Pa La-U Durian)
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ทุเรียนป่าละอู
Pa La-U Durian

พ้ืนท่ีป่าละอูมีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับกับ
ที่ ราบลุ ่ม มีแม ่น�้ าปราณบุรี ไหลผ ่านพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม ดินเป็นดินร่วนปนทราย น�้าไม่ขัง 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ มีน�้าใช้ตลอดปี รวมถึงความรู้ในเรื่อง
การเพาะปลูกของเกษตรกรในพ้ืนท่ีมีความ
ช�านาญและประสบการณ์ ท�าให้ทเุรยีนป่าละอมูี
เอกลักษณ์และรสชาติโดดเด่นกว่าทุเรียนสาย
พันธุ์อื่น

Pa La-U area composes of mountains mixing 
with some low plains that Pran Buri River flows 
across agricultural area, the soil is sandy loam 
with good drainage system, made it richly  
prosperous for agriculture along with the whole 
year round water supply. The skillful and 
knowledge of the famers in agricultural field 
also help to make Pa La-U Durian most 
distinctive.

เนื้อแห้งเนียนละเอียด กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน
Dry and fine pulp, soft smell and creamy sweet.

“Pa La-U Durian” is Mon Thong and Cha Nee  
varieties. Specialty of the durian grown in this area 
is thick, dry and fine pulp, light yellow color, soft 
smell, and creamy sweet with blighted seed. It is 
grown in Prachuab Khiri Khan province.
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ชมพู่เพชร
Phet Rose Apple

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 53100034
Registration Number : 
GI 53100034
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
17 เมษายน 2551
Registered Date : 
17 April 2008

“ชมพู่เพชร” เป็นชมพู่พันธุ์เพชรสายรุ้ง สามารถปลูกได้
ตลอดทั้งปี มีรูปทรงผลคล้ายระฆังคว�่า ตรงกลางป่อง
เล็กน้อย ผลแก่จัดจะมีเส้นสีแดงและเส้นสีเขียว เนื้อภายใน
สขีาว แขง็กรอบ รสชาติหวาน ปลูกในจังหวัดเพชรบุรี

ชมพู่เพชร
Chompoo Phet  (Phet Rose Apple)
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ชมพู่เพชร
Phet Rose Apple

เนื้อภายในสีขาว แข็งกรอบ รสชาติหวาน
           Flesh is white, firm, crispy, and sweet.

“Phet Rose Apple” refers to the Phet Sairung rose apple. It can be cultivated all year long. 
It has bell shape and slightly plump middle. Fully ripe fruits have red and green lines and 
the inside flesh is white, firm, crispy, and sweet. Phet Rose Apple is grown in Phetchaburi 
province.

พ้ืนท่ีของจังหวัดเพชรบุรี มีลักษณะเป็นที่ราบสูงและ
ที่ราบลุ่ม ลักษณะดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนปนกรวด
ทราย มีแม่น�า้เพชรบุรีและแม่น�้าปราณบุรี เป็นแม่น�้า
สายส�าคัญ อากาศอบอุ่นตลอดปี เหมาะสมในการ
ปลูกชมพู่ ด้วยภูมิปัญญาในการห่อผลชมพู และการ
เอาใจใส่ของเกษตรกร จึงท�าให้ชมพู่เพชรเป็นที่
ต้องการของผูบ้รโิภคและมชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กักันทัว่ไป

Topography of Phetchaburi province is plateau and 
basin.  The soil is clay and loam with pebbles. There 
are two main rivers: Phetchaburi and Pranburi Rivers. 
The climate is warm year-round and Suitable for 
growing rose apple. A combination of wisdom by 
wrapping rose apple and carefulness on the part of 
the cultivators makes the fruit very famous among 
customers.
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มะนาวเพชรบุรี
Phetchaburi Lime

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 56100051
Registration Number : 
GI 56100051
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
16 กันยายน 2551
Registered Date : 
16 September 2008

“มะนาวเพชรบุรี” คือ มะนาวพันธุ ์แป้น พันธุ ์ ไข่และ 
พันธุ์หนัง มีเปลือกสีเขียว ผิวเปลือกบาง เนื้อสีขาวใส 
รสเปรี้ยวกลมกล่อม ไม่เปรี้ยวจี๊ดหรือเปรี้ยวแหลม มีกลิ่น
หอมของมะนาว ปลูกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

มะนาวเพชรบุรี 
Manao Petchaburi  
(Phetchaburi Lime)
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มะนาวเพชรบุรี
Phetchaburi Lime

ผิวเปลือกบาง เนื้อสีขาวใส รสเปรี้ยวกลมกล่อม

จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูงและที่ราบลุ่ม
แม่น�า้ บรเิวณตอนกลางของจงัหวัด มแีม่น�า้เพชรบรุี
ไหลผ่าน และมีระบบชลประทานครอบคลุม พ้ืนที่
ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นดินร่วน
ปนทราย มกีารระบายน�า้ทีด่ ีมอีากาศอบอุน่ตลอดปี 
ไม่ร ้อนหรือหนาวจัด เหมาะแก่การปลูกมะนาว
เพชรบุรี และเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี

Phetchaburi province is located in a plateau 
and river basin. The central area of the province 
has Phetchaburi River passing through such 
location and good coverage of irrigation 
system. Most of Phetchaburi’s soil is sandy 
loam providing smooth drainage. Phetchaburi’s 
climate is warm through a year, not too hot or 
cold,  that  good for  Phetchaburi  L imes 
plantation which becomes one of economic 
agricultural products of Phetchaburi.

“Phetchaburi Lime” are Paen, Khai or Nang varieties with green and thin skin, 
clear puips, mild sour taste, neither too much nor too sharp sourness, and have unique 
fragrant smell. 

Green and thin skin, clear white 
color, mildly sour taste.
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น�้าตาลโตนดเมืองเพชร
Muang Petch Palm Sugar

“น�้าตาลโตนดเมืองเพชร” เป็นน�้าตาลที่ ได้จากผล
ของต้นตาลโตนด เอกลักษณ์ คือ มีสีน�้าตาลอ่อนถึง
เข้ม เนื้อละเอียด รสหวานนุ่มนวล และมีกล่ินหอม
จากตาลธรรมชาติ จงัหวัดเพชรบุรมีีชื่อเสียงในฐานะ
แหล่งผลิตน�้าตาลจากตาลโตนด เนื่องจากมีต้นตาล
ขึ้นอยู่หนาแน่น

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 56100048
Registration Number : 
GI 56100048
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
16 กันยายน 2551
Registered Date : 
16 September 2008

น�้าตาลโตนดเมืองเพชร
Namtarn Tanode Muang Petch
(Muang Petch Palm Sugar)
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น�้าตาลโตนดเมืองเพชร
Muang Petch Palm Sugar

จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูงและราบลุ่ม
แม่น�้า โดยบริเวณตอนกลางของจังหวัดมีความ
อดุมสมบรูณ์ มแีม่น�า้เพชรบรุไีหลผ่าน และมรีะบบ
ชลประทานครอบคลุม ลักษณะดินเป็นดินเหนียว
ปนทราย ประกอบกับมีอากาศอบอุ ่นตลอดปี 
ไม่ร ้อนหรือหนาวจัด เพราะสภาพภูมิประเทศ
มภูีเขาสงู และมชีายฝ่ังทะเล จงึเหมาะสมอย่างย่ิงแก่
การเติบโตของต้นตาลโตนด

Phetchaburi province is located in plateau and 
river basin. The central area of the province has 
Phetchaburi River passing through such location 
and good coverage of i rr igat ion system. 
Phetchaburi’s soil is sandy clay and the climate is 
warm all year round because of the high  
mountains and the coast. These are suitable for 
of toddy palms.

“Muang Petch Palm Sugar” is produced from toddy 
palm fruits. The uniqueness of this toddy palm sugar 
comprises light to dark brown in colour, fine texture, 
mildly sweet taste, and natural fragrance of toddy palm. 
The province has also been famous for being the source 
of toddy palm sugar as there were plenty of palm trees.

Fine texture, mildly sweet taste, 
and natural fragrance.

เนื้อละเอียด รสหวานนุ่มนวล มีกลิ่นหอมธรรมชาติ
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ขนมหม้อแกงเมืองเพชร
Mueng Petch Custard Pudding

“ขนมหม้อแกงเมืองเพชร” มีสีน�้าตาลเข้ม กล่ินหอมน�้าตาลโตนด รสชาติ
หวานอ่อนๆ เป็นเอกลักษณ์ ผลิตในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้น�้าตาลโตนด
เมืองเพชรเป็นส่วนผสมส�าคัญที่ท�าให้ขนมหม้อแกงเมืองเพชรมีรสชาติ
กลมกล่อม

ทะเบียนเลขที่ : สช 56100049
Registration Number : GI 56100049
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 1 เมษายน 2552
Registered Date : 1 April 2009

ขนมหม้อแกงเมืองเพชร
Kanom Mor Kaeng Muang Petch 
(Mueng Petch Custard Pudding)
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ขนมหม้อแกงเมืองเพชร
Mueng Petch Custard Pudding

With the fragrance of Phetchaburi Toddy 
Palm Sugar and unique mildly sweet taste.

มีกลิ่นหอมของน�้าตาลโตนด 
          และมีรสหวานอ่อนๆ เป็นเอกลักษณ์

ในอดีต ขนมหม ้อแกงเป ็นขนมท่ีท�า ข้ึนในวัง 
และได้รับการขนานนามว่า ‘ขนมกุมภมาศ’ (แปลว่า 
หม้อทอง) ต่อมาได้กระจายไปสู่สามัญชนท่ัวไปได้
ท�าขนมหม้อแกงออกจ�าหน่าย โดยใช้น�้าตาลโตนด
เมืองเพชรเป็นส่วนผสมหลัก โดยมีไข่และกะทิเป็น
ส่วนประกอบ ผ่านกรรมวิธีจนได้เป็นขนมหม้อแกงที่
เป็นขนมขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นท่ีรู ้จัก
แพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้
 
Mueng Petch Custard Pudding was originally 
reserved within the palace and internally named 
‘Gumpha Mas’ (the Golden Pot). It was exposed to 
the public later and local people in the area started 
cooking custard pudding for sale using Muang Petch 
Palm Sugar as the main ingredient together with egg 
and coconut cream. It has been the famous dessert 
of Phetchaburi until today.

“Mueng Petch Custard Pudding” is dark brown in colour with the fragrance of Muang 
Petch Palm Sugar and unique mildly sweet taste. It is produced in Phetchaburi province 
by using Muang Petch Palm Sugar as the important ingredient to create the delicate 
taste in the Mueng Petch Custard Pudding.
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สับปะรดบ้านคา
Ban Kha Pineapple

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 59100086
Registration Number : 
GI 59100086
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
28 เมษายน 2558
Registered Date : 
28 April 2015

สับปะรดบ้านคา เป็นสับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวยี รสหวานฉ�า่ 
ไม่กัดล้ิน มีกล่ินหอม เนื้อละเอียด หนานิ่ม ตาผลค่อน
ข้างตื้น เม่ือปอกเปลือกแล้วตาผลจะติดออกมากับ
เปลือก เพาะปลูกในพื้นที่ 4 อ�าเภอของจังหวัดราชบุรี 
ได้แก่ อ�าเภอจอมบึง อ�าเภอปากท่อ อ�าเภอสวนผ้ึง และ 
อ�าเภอบ้านคา

สับปะรดบ้านคา
Sab Pa Rod Ban Kha
(Ban Kha Pineapple)
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พ้ืนที่เพาะปลูกสับปะรดบ้านคาเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูง
และที่ราบสูง มีฝนตกชุกในช่วงเดือนกันยายน – 
พฤศจิกายน บริเวณเชิงเขาหรือหุบเขามีอากาศ
หนาวมากในฤดูหนาว ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน
ปนทราย ระบายน�า้ได้ดี ส่งผลให้ผลผลิตสัปปะรด
ที่ปลูกในพ้ืนที่น้ีมีคุณภาพดี และมีรสชาติเป็น
เอกลักษณ์

สับปะรดบ้านคา
Ban Kha Pineapple

รสหวานฉ�่า ไม่กัดลิ้น ตาผลตื้น
Juicy sweet, no irritation and shallow fruitlets.

Ban Kha Pineapple is Pattavia variety. It has juicy sweet 
taste, no irritation to the tongue, fragrance, fine and thick 
flesh, shallow fruitlets which will be removed with fruit 
skin when peeled. Ban Kha Pineapple is planted in 
four districts of Ratchaburi province; Chom Bueng, 
Pak Tho, Suan Phueng and Ban Kha.

The cultivation area of Ban Kha Pineapple is 
mountainous and plateaus with high level of 
rain between September – November. Weather 
in the area of foothills and valley is very cold 
in winter. Most of soil is sandy loam with good 
drainage. These create good quality pineapple 
with distinct taste.
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มะพร้าวน�้าหอมราชบุรี คือ มะพร้าวน�้าหอมพันธุ์เตี้ย 
สีเขยีวหรือหมูสีเขยีว มีเปลือกสีเขยีวสด ก้นจีบตรงกลาง
ผลป่องกลม เนื้อหนาสองช้ัน น�้ามะพร้าวมีรสหวานและ
กล่ินหอมคล้ายใบเตย ปลูกครอบคลุมพื้นที่ 7 อ�าเภอ 
ได้แก่ อ�าเภอด�าเนนิสะดวก อ�าเภอวดัเพลง อ�าเภอบ้านโป่ง 
อ�าเภอเมืองราชบุรี อ�าเภอบางแพ อ�าเภอปากท่อ และ 
อ�าเภอโพธาราม ของจังหวัดราชบุรี

มะพร้าวน�้าหอมราชบุรี
Ma Praw Nam Hom Ratchaburi
(Ratchaburi Aromatic Coconut)

มะพร้าวน�้าหอมราชบุรี
Ratchaburi Aromatic Coconut

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 60100097
Registration Number : 
GI 60100097
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
29 ธันวาคม 2558
Registered Date : 
29 December 2015

ภาคกลาง
Central116 สินคาสิง งชี างภมิ าส ร์ ย

GI THAILAND



มะพร้าวน�า้หอมราชบรุเีป็นมะพร้าวพันธ์ุเตีย้ท่ีกลายพันธ์ุ
มาจากมะพร้าวพันธุ์เตี้ยสีเขียวที่เรียกว่า หมูสีเขียว 
พ้ืนท่ีปลูกมะพร้าวน�้าหอมราชบุรีเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มและ
พ้ืนทีร่าบลุม่ต�า่ ดนิเป็นดนิร่วน และดนิร่วนปนดนิเหนียว 
มีความอุดมสมบูรณ์ ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า 
1 ,500 –  2 ,000 มิลลิ เมตร  อุณหภูมิ เฉลี่ ยทั้ งป ี 
35 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสมกับการปลูกมะพร้าว 
ส่งผลให้มะพร้าวน�า้หอมราชบรุมีรีสหวาน และมกีลิน่หอม
เป็นเอกลักษณ์

Ratchaburi Aromatic Coconut is a short coconut 
variety which mutated from Moo Si Khiao short variety. 
The plantation area is plain and low-land plain. 
The soil in this area is fertile loam and muddy loam. 
Rain level all year is not less than 1,500 – 2,000 millilitre 
and average temperature is 35 degree celcius. 
These factors make Ratchaburi Aromatic Coconut 
sweet and fragrant.

มะพร้าวน�้าหอมราชบุรี
Ratchaburi Aromatic Coconut

Ratchaburi Aromatic Coconut is a short coconut variety or 
which locally called Moo Si Khiao. The bottom of the coconut 
is round shape with double-layer meat. The water is sweet 
with pandan-like fragrance. This coconut is grown in 
7 districts of Ratchaburi province; Damnoen Saduak, 
Wat Phleng, Ban Pong, Muang Ratchaburi, Bang Phae, Pak 
Tho and Photharam.

เนื้อหนาสองชั้น น�้าหวาน หอมคล้ายใบเตย 
Double-layer meat, sweet water with 
pandan-like fragrance.
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช 61100109
Registration Number : 
GI 61100109
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
27 กันยายน 2559
Registered Date : 
27 September 2016

กระท้อนตะลุง คือกระท้อนผลกลมค่อนข้างแป้น 
ผิวนอกเรียบ ละเอียด และอ่อนนุ่ม มีขนนิ่มขนาดเล็ก 
เม่ือสัมผัสคล้ายก�ามะหยี่ เนื้อและปุยเมล็ดค่อนข้าง
แห้งและนุ่ม รสชาติหวาน ไม่ฝาด ปลูกในเขตพื้นที่
ต�าบลตะลุง ต�าบลงิ้วราย และต�าบลโพธ์ิเก้าต้น 
ของอ�าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กระท้อนตะลุง
Kra Thon Ta-Lung (Ta Lung Santol)

กระท้อนตะลุง
Ta Lung Santol
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Ta Lung Santol is a santol with round and 
flat shape. Its peel is thin and tight with 
velvet-like small soft hair. Its pulp is quite dry 
and soft with sweet taste, no astringent. The 
area of plantation is in Ta-Lung, Ngiu Rai and 
Pho Kao Ton sub-district of Lop Buri province.

พ้ืนที่ปลูกกระท้อนตะลุงมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
ที่ราบลุ่ม มีแม่น�้าลพบุรีไหลผ่าน พัดพาตะกอนดินจน
สภาพหน้าดนิมคีวามอดุมสมบรูณ์สงู เรยีกว่า ดนิน�า้ไหล
ทรายมูล ซึ่งเป ็นดินร ่วนปนทรายที่ เหมาะสมแก่
การปลกูกระท้อนมาก ประกอบกับสภาพภมูอิากาศร้อนชืน้ 
อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
กระท้อนตะลุงจึงมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีโดดเด่นทั้ง
รูปลักษณ์ และรสชาติ

Ta Lung Santol cultivation area is a plateau with 
Lop Buri River passing through the area. The river 
brings nutrient sediments and makes the land 
fully fertile which named “Nam Lai Sai Moon”, 
a sandy loam which proper for growing santol. 
Together with tropical weather under the effect of 
northeastern monsoon, Ta Lung Santol becomes 
a distinctive santol.

กระท้อนตะลุง
Ta Lung Santol

ผิวสัมผัสคล้ายก�ามะหยี่ รสชาติหวาน ไม่ฝาด
Velvet-like peel with small soft hair, 
              sweet taste and no astringent.
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มะม่วงน�้าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า
Khung Bang Krachao Nam Dok Mai Mango

“มะม่วงน�้าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า” เป็นมะม่วงน�้าดอกไม้พันธุ์เขียวนวล หรือ พันธุ์
น�้าดอกไม้พระประแดง ผลสุกเปลือกสีเหลืองอมเขียว หากห่อผลจะมีสีเหลืองทั้งผล 
เนื้อสีเหลืองจ�าปา แน่น แห้ง เมล็ดลีบ กล่ินหอม รสชาติหวานนุ่มล้ิน ปลูกในพื้นที่
คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

ทะเบียนเลขที่ : สช 57100064
Registration Number : GI 57100064 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 12 มิถุนายน 2556
Registered Date : 12 June 2013

มะม่วงน�้าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า
Ma Muang Nam Dok Mai Khung Bang Kachao
(Khung Bang Kachao Nam Dok Mai Mango)
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มะม่วงน�้าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า
Khung Bang Krachao Nam Dok Mai Mango

มะม่วงน�้าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า
Khung Bang Krachao Nam Dok Mai Mango

เนื้อแน่น กลิ่นหอม รสชาติหวานนุ่มลิ้น
               Firm and sweet both scent and taste.

ด้วยท�าเลที่ตั้งของพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าที่มีลักษณะ
พิเศษ เป็นคุ้งน�้าขนาดใหญ่คล้ายกระเพาะหมู 
และอยู่ใกล้บริเวณปากแม่น�้าท่ีเชื่อมต่อกับทะเล 
ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศ 3 น�้า คือ น�้าจืด น�้าเค็ม 
และน�้ากร่อย อากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน เป็น
พ้ืนท่ีสีเขียวขนาดใหญ่ท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นปัจจัย
หลักที่ท�าให้มะม่วงน�้าดอกไม้คุ ้งบางกะเจ้ามี
รสชาติหอมหวานน่าลิ้มลอง

Because of its specific location in Khung Bang 
Kachao, (with the big area of bight resembles 
pig’s stomach and close to river mouth which 
linking to the sea), It makes this specific area 
has ecosystem of three kinds of water; fresh 
water, salt water and brackish water. The weather 
is tropical rainy. The area is the big plentiful 
green land.  All of those factors made the mango 
remarkably special in its taste.

“Khung Bang Kachao Nam Dok Mai Mango” 
is Kiew Nuan or Nam Dok Mai Phra Pra Daeng 
varieties. When ripe, its skin becomes greenish 
yellow with yellow and firm flesh. It has blighted seed 
and sweet scent and taste. It is grown is Bang 
Kachao area of Samut Prakarn province.
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ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม
Samut Songkhram Kom Lychee

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 55100043
Registration Number : 
GI 55100043
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
10 มีนาคม 2551
Registered Date : 
10 March 2008

“ล้ินจ่ีค่อมสมุทรสงคราม” คือ ล้ินจ่ีพันธุ์ค่อม หรือ
หอมล�าเจียก เนื้อแห้ง เต่ง หนากรอบ สีขาวอมชมพู 
มีรสชาตหิวานจนถงึหวานอมฝาด กล่ินหอม ปลูกในพืน้ที่
จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม
Lin Chee Kom Samut Songkhram
(Samut Songkhram Kom Lychee)

122 สินคาสิง งชี างภมิ าส ร์ ย
GI THAILAND

ภาคกลาง
Central



ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม
Samut Songkhram Kom Lychee

จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับอิทธิพลจากแม่น�้า
แม่กลอง เป็นท่ีราบชายฝั่งส่งผลให้มีดินตะกอน
ทบัถม มนี�า้กร่อยและเคม็จดั มคีลองธรรมชาตแิละ
คลองขุด เชื่ อมต ่อ กันเป ็นโครงข ่าย ท่ัว พ้ืนที่ 
ดนิมสีภาพเป็นกรดเลก็น้อยจนถึงเป็นด่างปานกลาง 
จากสภาพดินและอากาศดังกล่าวท�าให้ลิ้นจี่ที่
เจรญิเตบิโตบนผนืดนิของสมทุรสงครามมลีกัษณะ
เฉพาะตัว และรสชาติดีกว่าลิ้นจี่จากที่อื่น

The land of Samut Songkhram is the plain with Mae 
Klong River running across the middle of the area. 
Most of the lands in the province is coastal plain 
with natural and artificial canals coursing through.  
This area contains medium to high fertile soil with 
a bit acidic to middle alkaline. Both soil and weather 
factors are suitable for lychee plantation and make 
lychee grown in this area has unique characteristics 
and taste.

“Samut Songkhram Kom Lychee” is 
lychee in Kom or Hom Lum Chiek vaneties 
with dry and firm flesh. Its taste is sweet 
with a hint of astringency. It grown in 
Samut Songkhram province.

เนื้อแห้งเต่ง หนากรอบ สีขาวอมชมพู
Flesh is dry and firm, and   
            pinky white in colour.

ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม
Lin Chee Kom Samut Songkhram
(Samut Songkhram Kom Lychee)
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ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม
Samut Songkhram Khaw Yai Pomelo

ทะเบียนเลขที่ : สช 55100045
Registration Number : GI 55100045 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 19 มีนาคม 2553
Registered Date : 19 March 2010

“ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม” เป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ มีผิวเรียบ ต่อมน�้ามันใหญ่ 
เปลือกหนา มีรสชาติหวานถึงอมเปร้ียวเล็กน้อย มีน�้ามากแต่ไม่แฉะ เนื้อในมีสีขาว
อมเหลือง แกะร่อนไม่ตดิเปลือก และเกบ็ได้นานเป็นเดือนหลังจากเกบ็เกีย่ว ปลูกในเขต
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม
Som O Khaw Yai Samut Songkhram
(Samut Songkhram Khaw Yai Pomelo)
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รสชาติหวานถึงอมเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่แฉะ
                          Sweet, juicy but not soppy.

ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม
Samut Songkhram Khaw Yai Pomelo

จังหวัดสมุทรสงคราม เป ็น พ้ืนที่ที่ เหมาะแก ่
การท�ากสิกรรมอย่างย่ิง เพราะมีแม่น�้าแม่กลอง
ไหลผ่าน ในตอนกลางมนี�า้กร่อย และน�า้เคม็บรเิวณ
ปากอ่าว หรือเรียกได้ว่าเป็นเมืองสามน�้า รวมทั้ง
มภูีมอิากาศเป็นแบบฝนเมอืงร้อน ท�าให้ผลไม้ทีป่ลกู
ในพ้ืนที่มีรสชาติดี โดยเฉพาะส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่
ที่สามารถขึ้นได้ดี

Samut Songkhram Province is an appropriate 
place for cultivation since there is Mae-Klong River 
flows acroos the city which comprises three types 
of water; Sait water, fresh water and bruchish water. 
Together with tropical rainy climate, it makes fruits 
grown this area possess good flavours, especially 
Khaw Yai Pomelo grown 
in the area.

Samut Songkhram Khaw Yai Pomelo is 
Khaw Yai variety. It has smooth and thich skin 
with big oil glands. The taste is rather sweet 
with a hint of sourness. It is juicy, but not soppy. 
The pulps are yellowish white in colour, easy 
to peel,and can be stored for months after 
harvested. Samut Songkhram Khaw Yai 
Pomelo is grown in Samut Songkhram Province.

ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม
Som O Khaw Yai Samut Songkhram
(Samut Songkhram Khaw Yai Pomelo)
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พริกบางช้าง
Bang Chang Chili

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 59100081
Registration Number : 
GI 59100081
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
8 มิถุนายน 2558
Registered Date :
8 June 2015 

“พริกบางช้าง” เป็นพริกพันธุ์พื้นเมืองที่อยู่ในกลุ่ม
พริกช้ีฟ้า พริกสดทีมี่โคนผลใหญ่ ปลายเรียว เนือ้หนา 
ไส ้ ใหญ ่ เมล็ดน อ้ย มีกลิ่นเฉพาะตัว ผิวเรียบมัน 
ผลอ่อนสีเขยีวเข้ม ผลแก่สีแดงจัด รสชาติไม่เผ็ดมาก 
ส่วนพริกแห้งจะมีผิวสีแดงเข้มมันเงา เพาะปลูกและ
ผลิตในพื้นที่อ�าเภออัมพวา อ�าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม และ อ�าเภอด�าเนินสะดวก จังหวัด
ราชบุรี

พริกบางช้าง
Prik Bang Chang (Bang Chang Chili)
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พ้ืนท่ีเพาะปลูกพริกบางช้างเป็นดินเหนียวปนทรายที่
เกดิจากตะกอนน�า้ทะเลและน�า้กร่อยพัดพามาทบัถม
อยู่บนที่ราบน�า้ทะเลขึ้นถึง ในอดีตเกษตรกรใช้วิธีการ
ขุดยกร่องเพื่อให้มีระบบชลประทานที่ดี ส่งผลให้พริก
มีเน้ือหนา รสชาติไม่เผ็ดจัดจนเกินไป จึงนิยมใช้เป็น
ส่วนผสมในต�ารับอาหารชาววัง ท�าให้อาหารมีสีสด 
และ รสชาติไม่เผ็ดเกินไป อันเป็นลักษณะส�าคัญของ
อาหารชาววัง

สีสวย รสชาติไม่เผ็ดจัด คู่ต�ารับอาหารชาววัง

พริกบางช้าง
Bang Chang Chili

Vivid colour, mild spicy and an 
                    ingredient of royal cuisine.

Bang Chang Chili is local variety in the same species as cayenne Pepper. The chili 
Pepper has big base, tapering end, and thick flesh. It also has big placenta,  
fewseeds, authentic scent and glossy skin. Unripe chili pepper is dark green and 
turns red when ripe, both are soft spicy taste. Dried chili pepper is glossy dark red. 
Bang Chang Chili is grown in Amphawa and Bang Khonthi district of Samut 
Songkhram province and in Damnoen Saduak district of Ratchaburi province.

The planting area of Bang Chang Chili is sandy 
clay generated by sediment from both sea and 
river in the past. The famers use ridge tillage 
technique to make effective irrigation system, 
and the result is Bang Chang Chili which has 
thick flesh and mild spicy taste. It is an ingredient 
of royal cuisine which their authenticities are 
vivid menus and mild spicy taste.
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร 
ก�าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน
Image courtesy : Tropical Vegetable Research Center, Department of 
Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, 
Kamphaeng Saen Campus
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มะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้ว คือ มะพร้าวน�้าหอมพันธุ์
ต้นเต้ีย ผลกลมรีเหมือนหัวลิง ก้นมีจีบเป็นพ ู3 พชัูดเจน 
เปลือกสีเขียว เนื้อมะพร้าวเหนียวนุ่ม น�้ามะพร้าวมี
รสหวาน มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย ปลูกครอบคลุมพื้นที่ 
3 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอบ้านแพ้ว อ�าเภอกระทุ่มแบน และ
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร ของจังหวัดสมุทรสาคร

มะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้ว
Ma Praw Nam Hom Banphaeo
(Banphaeo Aromatic Coconut)

มะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้ว
Banphaeo Aromatic Coconut

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 61100110
Registration Number : 
GI 61100110
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
26 กรกฎาคม 2560
Registered Date : 
26 July 2017
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จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีราบลุ่มชายฝั่งทะเล 
ท�าให้ได ้รับอิทธิพลด้านความชื้นในบรรยากาศที่
สม�่าเสมอ น�้าทะเลมีธาตุอาหารหลายชนิดท่ีมะพร้าว
ต้องการ ประกอบกับดินท่ีใช้ปลูกมะพร้าวน�้าหอม
บ้านแพ้วเป็นดนิเหนยีวทีม่อีนุมลูของโพแทสเซยีม ซึง่มี
ความจ�าเป็นกับมะพร้าวในการสร้างน�้าตาลและไขมัน 
ท�าให้น�้าและเนื้อมะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้วมีรสชาติ
หวานหอม

Topography of Samut Sakhon province is coastal 
plain affected by humid from sea. Sea water also 
has nutrients that are necessary for coconut, and 
soil in this area is mud with potassium radical. 
These are important for sugar and fat building in 
coconut. These factors make Banphaeo Aromatic 
Coconut sweet and fragrant.

มะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้ว
Banphaeo Aromatic Coconut

Banphaeo Aromatic Coconut is a short coconut variety. 
The fruit is oval, like monkey’s head shape. Its bottom has 
3 lobes with green peel. The meat is soft and sticky, and 
the water is sweet with pandan-like fragrance. This coconut 
is grown in Ban Phaeo, Krathum Baen and Muang Samut 
Sakhon district of Samut Sakhon province.

เนื้อเหนียวนุ่ม น�้าหวาน มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย
Meat is soft and sticky, water is sweet 
with pandan-like fragrance.
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ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้
Sao Hai Jek Chuey Rice

ทะเบียนเลขที่ : สช 52100024
Registration Number : GI 52100024 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 5 กุมภาพันธ์ 2550 
Registered Date : 5 February 2007

“ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้”  คือ ข้าวพันธุ์เจ๊กเชย 
เป็นข้าวพื้นแข็ง เม่ือหุงสุกข้าวจะร่วนเป็นตัว 
หุงขึ้นหม้อ นุ ่ม ไม่แฉะ ไม่แข็งกระด้าง ไม่
เหนียวเละ ไม่ยุบตัวเม่ือเป็นข้าวราดแกง ไม่
บูดง่ายเม่ือทิ้งไว้เย็นข้ามวัน ปลูกในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้
Khao Jek Chuey Sao Hai
(Sao Hai Jek Chuey Rice)
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ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้
Sao Hai Jek Chuey Rice

จังหวัดสระบุรีมีพ้ืนท่ีลาดชัน ราบเชิงเขา รวมท้ัง
ที่ราบลุ่ม ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ปลูกในช่วงฤดูนาปี 
พ้ืนทีป่ลกูข้าวมสีภาพค่อนข้างเรยีบ ลกัษณะดนิเป็น
ตะกอนน�า้ น�า้ไหลผ่านบนผวิดนิช้า การระบายน�า้ไม่ดี 
มีการสะสมของเม็ดปูนสีขาว ด้วยลักษณะพิเศษ
ของดิน จึงเป็นแหล่งปลูกข้าวโดยเฉพาะ ท�าให้
ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้มีคุณภาพดี

Topography of Saraburi is slope land, piedmont 
plateous and basin. Sao Hai Jek Chuey Rice can be 
grown once a year during wet-season.  Rice fields in 
the growing area are relatively flat.  The soils in this 
area are alluvial soils.  Water flow rate on the soil 
surface is slow with bad drainage. White calcareous 
particles accumulation is also found in deep soil. 
These specific soil characteristics make this area 
appropriate for growing high quality Sao Hai Jek 
Chuey Rice.

“Sao Hai Jek Chuey Rice” is Jek Chuey rice variety. It is high 
amylase rice.  Once cooked, each grain will be perfectly 
separated without sticky lump.  Cooked rice is fluffy, soft, and 
dry, but not stiff or get soggy. It will not be mushy after 
adding curry or other dishes. It is not spoiled easily after 
being left over night. Sao Hai Jek Chuey Rice is grown in 
Saraburi province.  

ข้าวร่วนเป็นตัว หุงขึ้นหม้อ ไม่บูดง่าย
Perfectly separated without sticky lump, fluffy and not spoiled easily.

ภาคกลาง
Central 131สินคาสิง งชี างภมิ าส ร์ ย

GI THAILAND



ทะเบียนเลขที่ : 
สช 60100098
Registration Number : 
GI 60100098
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
6 มกราคม 2559
Registered Date : 
6 January 2016

แห้วสุพรรณ คอื แห้วพนัธ์ุจีน ผลมีลักษณะกลมคล้าย
หอมหัวใหญ่ มีรสชาติหวาน มัน เนื้อแน่นกรอบสีขาว 
ผลิตในพื้นที่อ�าเภอเมือง และอ�าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี

แห้วสุพรรณ 
Haew Suphan
(Suphan Water Chestnut)

แห้วสุพรรณ	
Suphan Water Chestnut
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สภาพดินในเขตอ�าเภอเมือง และอ�าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุดดินสระบุรี และชุดดินสระบุรี
ไฮเฟต เนื้อดินบนเป็นดินเหนียว ดินล่างเป็นดินเหนียว
หรือดินเหนียวปนทรายแป้ง เกิดจากวัตถุต้นก�าเนิดพวก
ตะกอนล�าน�้า เป็นดินลึกมาก ท�าให้เก็บกักน�้าได้ดี ดินมี
ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ ์ ป า น ก ล า ง  แ ล ะ มี ป ริ ม า ณ
โพแทสเซียมสูง ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้แห้วสุพรรณ
มีผลขนาดใหญ่ เน้ือแน่น มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์

Soil in Muang and Si Prachan districts of Suphan 
Buri province is in Saraburi and Saraburi High-phate 
soil series; top soil layer is clay, and bottom soil 
layer is clay or sandy clay. It was built from water 
sediment and situated at very low level. This soil 
series has good water storage ability, medium 
fertile with high level of potassium. These are main 
factors causing Suphan Water Chestnut have a big 
size, firm flesh and authentic taste.

แห้วสุพรรณ
Suphan Water Chestnut

Suphan Water Chestnut is Chinese water 
chestnuts variety. It is onion-like shape, 
sweet, nutty, firm and crispy flesh in white 
colour. Suphan Water Chestnut is grown in 
Muang and Si Prachan district of Suphan 
Buri province.

ผลกลมคล้ายหอมหัวใหญ่ รสชาติหวาน  เนื้อแน่น
Onion-like shape and sweet and firm flesh.
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช 61100101
Registration Number : 
GI 61100101
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
29 กันยายน 2559
Registered Date : 
29 September 2016

ละมุดบ้านใหม่ คอื ละมุดพนัธ์ุมะกอก ผลกลมรี ลูกเล็ก
คล้ายผลมะกอก ผิวเปลือกบาง สีน�้าตาลเข้ม เนื้อแน่น
ละเอียด กรอบ รสชาติหวาน และมีกล่ินหอม ปลูกใน
พื้นที่ ต�าบลบ้านใหม่ ต�าบลท่าตอ และต�าบลบ้านขวาง 
อ�าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ละมุดบ้านใหม่
Lamut Banmai (Banmai Sapodilla)

ละมุดบ้านใหม่
Banmai Sapodilla
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ต�าบลบ้านใหม่ เป็นพ้ืนที่ปลูกละมุดมาตั้งแต่ครั้ง
โบราณสืบเนื่องกันมากว่า 100 ปี เป็นท่ีราบลุ่ม 
ดินระบายน�้าได้ดี อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่างๆ 
ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการพัดพาดินตะกอนแม่น�้า
เจ้าพระยามาทับถมเป็นเวลานานเกิดเป็นแผ่นดิน
งอกยื่นไปตลอดริมฝั่งคลองบางแก้ว และมีสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสม ส่งผลให้ละมุดบ้านใหม่มี
รสชาติหวานอร่อย กรอบ และ หอม

Over 100 years, Banmai sub-district has 
continually been planting area of sapodilla. 
Topography of this area is a fertile basin with 
good water flux. Chao Phraya River brings 
alluvium together with water flow for many 
years, then, it becomes new land along Bang 
Kaew canal. Together with proper temperature, 
Banmai Sapodilla is distinct from its sweetness, 
crisp and fragrance.

ละมุดบ้านใหม่
Banmai Sapodilla

Banmai Sapodilla is Makok variety with oval 
shape like hog plum, thin peel in brown colour, 
firm and fine flesh, crisp, sweet and fragrant. It is 
grown in Banmai, Tha Tor and Ban Kwang 
sub-district of Maha Rat district in Phra Nakhon 
Si Ayutthaya province.

ลูกเล็กคล้ายผลมะกอก รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม 
Oval shape like hog plum,  
              sweet and fragrant.
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เสื่อจันทบูร คือ เสื่อกกและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก ซึ่งทอด้วยกกและปอกระเจา 
ผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมากว่า 100 ปี ในเขตพื้นที่อ�าเภอ
เมืองจันทบุรี อ�าเภอแหลมสิงห์ อ�าเภอขลุง อ�าเภอท่าใหม่ อ�าเภอนายายอาม 
และอ�าเภอมะขาม ของจังหวัดจันทบุรี

เสื่อจันทบูร
Suer Chantaboon

(Chanthaboon Mat)

เสื่อจันทบูร
Chantaboon Mat

ทะเบียนเลขที่ : สช 61100108
Registration Number : GI 61100108
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 18 มีนาคม 2554
Registered Date : 18 March 2011
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ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีปลูกต้นกกและปอกระเจา
ซึ่งเป ็นวัตถุดิบในการทอเสื่อจันทบูรเป ็นดินเค็ม 
มปีฏิกิรยิาเป็นกรด และสภาพน�า้เป็นน�า้กร่อย ส่งผลให้
ต้นกกและปอกระเจาท่ีปลูกในบริเวณนี้มีความเหนียว 
มลี�าต้นยาวและแขง็แรง ผวิเป็นมนัวาว นุ่ม สามารถน�าไป
จักเป็นเส้นเล็กๆ ได้ดี เหมาะแก่การน�ามาใช้ทอ
เสื่อจันทบูร

Soil in the plantation area of saw-grass and jute 
that are main raw materials of Chanthaboon Mat 
is saline soil, acidic with brackish water. These 
factors make the Stems of saw-grass and jute 
Sticky, long and Strong glossy and soft texture 
and can be seperated to small lines. Hence, this 
special is proper for Chanthaboon Mat making. 

เสื่อจันทบูร
Chantaboon Mat

Chanthaboon Mat is a saw-grass mat and other products 
which made of saw-grass and jute. Chanthaboon Mat is 
made by antique local wisdom in the area of Muang 
Chanthaburi, Laem Sing, Khlung, Tha Mai, Na Yai Am, 
and Makham district of Chanthaburi province.

ผิวเป็นมันวาว ทอด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
Glossy texture which made 
                    by antique local wisdom.

139
าคตะวันออก
Eastern

สินคาสิง งชี างภมิ าส ์ ย
GI THAILAND



“สับปะรดศรีราชา” คือสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย เนื้อละเอียด 
สีเหลืองอ่อน มีความหวานฉ�า่ กล่ินหอม มีน�า้มาก ผลรูปร่างกลมรี
ผลสุกมีสีเขียวอมเหลือง ตาสีด�าและแบนค่อนข้างตื้น ปลูกใน
จังหวัดชลบุรี

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 49100008
Registration Number : 
GI 49100008
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
15 สิงหาคม 2548
Registered Date : 
15 August 2005

สับปะรดศรีราชา
Sri Racha Pineapple

สับปะรดศรีราชา
Sab Pa Rod Si Racha

(Si Racha Pineapple)
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สับปะรดศรีราชา
Si Racha Pineapple

Si Racha Pineapple is Pattavia variety. It has fine flesh with soft yellow in colour, juicy sweet and 
sweet aroma. The fruit is oblong and rounded in shape. Ripe fruit has yellow-green or orange-green 
colour while the fruitlets are flat and black in colour, rather shallow with pointed crown.

รสชาติหวาน มีน�า้มาก และมีกลิ่นหอม
                 Juicy sweet and fragrant.

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของจังหวัดชลบุรี
เหมาะส�าหรับการปลูกสับปะรด เพราะมีทั้งพ้ืนท่ีลาด
เนินเขา พื้นที่ราบลุ่ม และที่ราบชายฝั่งทะเล รวมทั้งยัง
รบัลมทะเลสม�า่เสมอจากอทิธิพลของลมมรสมุตะวันออก
เฉียงใต้ และมีฝนตกชุก จากปัจจัยดังกล่าว จึงท�าให้
สับปะรดศรีราชามีคุณภาพดี 

Geographical and weather conditions in Chonburi 
province are considered quite favorable for pineapple 
cultivation. Apart from constant wind from the sea, 
influence from the tropical southeastern monsoon also 
brings frequent rainfalls. All these factors enable 
Si Racha pineapple to differentiate its famously good 
quality.
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช 53100033
Registration Number : 
GI 53100033
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
26 สิงหาคม 2548
Registered Date : 
26 August 2005

เครื่องจักสานพนัสนิคม
Phanat Nikhom Basketry

“เคร่ืองจักสานพนสันคิม” เป็นการจักสานไม้ไผ่ทีเ่กดิจากภูมิปัญญา
ที่ผสมผสานกันของไทย ลาว จีน ในเมืองพนัสนิคม เป็นเคร่ือง
จักสานไม้ไผ่ที่ท�าด้วยมือ มีทั้งรูปแบบด้ังเดิมและรูปทรงประยุกต์ 
มักน�ามาผลิตกระเป๋า ฝาชี และตะกร้า ผลิตขึ้นในอ�าเภอพนัสนิคม 
จังหวัดชลบุรี

เครื่องจักสานพนัสนิคม 
Krueng Jak San Phanat Nikhom

Phanat Nikhom Basketry
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เครื่องจักสานพนัสนิคม
Phanat Nikhom Basketry

การเลือกเนื้อไม้และชนิดของไม้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกิด
จากประสบการณ์ในการเลอืกวตัถุดบิ โดยใช้ไม้ไผ่นวล เพราะ
เป็นไม้ไผ่ทีม่ปีล้องยาว เนือ้อ่อน เหนยีว สามารถดดัรปูทรงได้ง่าย 
เหมาะสมกับงานละเอียด เน้นความประณีต ขนาดของ
เส้นตอกต้องเสมอกันทุกเส้น

It takes accumulated knowledge, passed on from generation 
to generation, to select the right raw materials by using 
Nuan bamboo (dendrocalamus strictus nees). Because of the 
latter’s long internodes, ductility, and easiness to be made into 
shapes, it is suitable for such fine handicraft. Every single 
bamboo strip has to be of the same size and evenly dyed, 
and the meshes have to be of equal size.

                   One of the characteristics unique to Phanat Nikhom 
                                                   Basketry is the Dok Pikun design.

เอกลกัษณ์ทีบ่่งบอกถึงความเป็นเครือ่งจกัสานพนสันคิมอนัเลือ่งชือ่ คอื การสานลวดลายดอก
พิกุลที่มีหลายลาย คือ ลายพิกุลร่วง ลายพิกุลลายไทย ลายพิกุลลายดอกแหน ลายพิกุลดาว
ล้อมเดือน และ ลายพิกุลดอกบัว

One of the unique characteristics of these products is the Dok Pikun (Spanish cherry flower) 
design. The design is subdivided into many designs such as; Pikun Ruang, Pikun Lai Thai, 
Pikun Lai Dok Nae, Pikun Dao Lom Duan and Pikun Dok Bua. 

เอกลักษณ์ของเครื่องจักสานพนัสนิคมอันเลื่องชื่อ
                                   คือการสานลวดลายดอกพิกุล

“Panat Nikhom Basketry” is the collaborated wisdom of Thai, Laotian 
and Chinese people in Panat Nikhom. Weaver weaves it by hands. 
It also has both traditional and applied patterns. Many products
of Panat Nikhom Basketry are handbag, mesh food cover and
basket. Panat Nikhom Basketry produced in Panat Nikhom district 
of Chonburi province.
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“ครกหินอ่างศิลา” ผลิตในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี เป็นครก
และสากที่ผลิตจากหินแกรนิตซึ่งมีความทนทาน 
สามารถต�าอาหารให้แหลกละเอียดได้ง่ายและรวดเร็ว 
มีรูปทรงกลม ผิวด้านในครกเกล้ียง ทรงโค้งสวยงาม 
มีส่วนใช้จับหรือยก เป็นหูสองข้าง มีสีขาว สีเหลือง
มันปู สีเหลืองส้มหรือมีสีด�า

ครกหินอ่างศิลา
Angsila Stone Mortar

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 56100057
Registration Number : 
GI 56100057
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
29 กันยายน 2548
Registered Date : 
29 September 2005

ครกหินอ่างศิลา
Krok Hin Angsila

(Angsila Stone Mortar)
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Angsila Stone Mortar is made in Chonburi Province. It is the set of mortar and pestle that is  
made of granite, and is well-known for its endurance and ability to easily and quickly pound the food. 
It is round-shaped mortars with smooth inner surface. It also has unique round shape and 
handles, with the in colors of white, or cadmium yellow, or yellow mingled with orange or black. 

ครกหินอ่างศิลา
Angsila Stone Mortar

พ้ืนท่ีต�าบลอ่างศิลาอยู ่ค ่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต ้ของ
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มชายทะเล มี
เนินเขาท่ีมีหินแกรนิตอยู่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการ
ท�าครกหินของชาวบ้านในพ้ืนที่ ซึ่งหินแกรนิตในแถบอ่างศิลา
เหมาะสม อย่างย่ิงที่จะน�ามาท�าครกและสาก 

Angsila Sub-district is located on a coastal plain area in the 
southeast of Muang District of Chonburi Province with plenty 
of granite, the great raw material for mortar making for the 
locals. These qualities make the granite in Angsila suitable 
for making mortars and pestles. 

ทนทาน ต�าอาหารให้แหลกละเอียดได้ง่ายและรวดเร็ว
Endurance and ability to easily and quickly 
pound the food.

ครกหินอ่างศิลา
Krok Hin Angsila

(Angsila Stone Mortar)
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช 60100094
Registration Number : 
GI 60100094
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
3 สิงหาคม 2558
Registered Date : 
3 August 2015

สับปะรดตราดสีทอง คอื สับปะรดสายพนัธ์ุควนี ผลใหญ่ 
รูปทรงกระบอก เปลือกบาง ผิวเปลือกสีเหลืองแกม
เขยีว เนือ้สีเหลืองทอง ไม่ฉ�า่น�า้ เส้นใยน้อย รสชาตหิวาน 
แกนกรอบรับประทานได้ ปลูกในเขตพืน้ที ่อ�าเภอเมอืงตราด 
อ�าเภอเขาสมิง อ�าเภอบ่อไร่ อ�าเภอแหลมงอบ และ
อ�าเภอคลองใหญ่ ของจังหวัดตราด

สับปะรดตราดสีทอง
Sab Pa Rod Trat Si Thong

(Trat Golden Pineapple)

สับปะรดตราดสีทอง
Trat Golden Pineapple
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จังหวัดตราดมีสภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนตื้น
ลาดเอียงลงสู่ทะเล ลักษณะดินเป็นดินตื้นระบายน�้าได้ดี 
มีความอุดมสมบูรณ์ระดับต�่าถึงปานกลาง ประกอบกับ
มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น มีฤดูฝนท่ียาวนานและ
ฝนตกชุกเกือบตลอดปี จึงท�าให้สับปะรดตราดสีทอง
มีขนาดผลที่ใหญ่ และมีคุณภาพดี

Most topography of Trat province is rolling plain 
slopes to the Gulf of Thailand. Soil is shallow soils with 
good water flux. Fertility is low to medium. Together 
with tropical climate, which has long rainy season 
and high rain level, it results in big and unique 
Trat Golden Pineapple.

สับปะรดตราดสีทอง
Trat Golden Pineapple

Trat Golden Pineapple is queen variety with big size in cylinder shape,  
thin peel with yellowish-green colour. It has golden and dry flesh, less fiber. 
sweet, and its core is edible. Trat Golden Pineapple 
is grown in Muang Trat, Khao Saming, Bo Rai, 
Laem Ngop and Khlong Yai district 
of Trat province.

Golden flesh with less fiber and sweet taste.
เนื้อสีเหลืองทอง เส้นใยน้อย รสชาติหวาน
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช 59100087
Registration Number : 
GI 59100087
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
19 กุมภาพันธ์ 2559
Registered Date : 
19 February 2016

“ทุเรียนปราจีน” คือทุเรียนพันธุ์ก้านยาว หมอนทอง 
ชะนี กระดุมทอง และ พันธุ์พื้นเมืองอื่นๆ ที่มีเนื้อแห้ง 
หนา เส้นใยน้อย มีรสหวานมัน ปลูกในพื้นที่อ�าเภอ
เมืองปราจีนบรีุ อ�าเภอกบนิทร์บรุ ีอ�าเภอประจนัตคาม 
อ�าเภอศรีมหาโพธิ และอ�าเภอนาดี ของจังหวัด
ปราจีนบุรี

ทุเรียนปราจีน
Prachin Durian

ทุเรียนปราจีน
Durian Prachin  (Prachin Durian)
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ภมูิประเทศตอนบนของจังหวดัปราจีนบุรีเป็นภูเขาสูง 
ทีร่าบสงู และป่าทึบ พ้ืนท่ีตอนล่างเป็นท่ีราบลุม่แม่น�า้ 
ดินระบายน�้าได้สะดวก ประกอบกับมีสภาพอากาศ
ร้อนจดัในฤดรู้อน และในฤดหูนาวมอีากาศค่อนข้างหนาว 
จงึเหมาะกับการปลกูผลไม้โดยเฉพาะทเุรยีน ส่งผลให้
ทุเรียนปราจีนมีเนื้อแห้ง ไม่แฉะ เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว

หวานมัน เนื้อแห้ง ไม่แฉะ
Rich, sweet and dry flesh.

Prachin Durian is the Kan Yao, Mon Thong, Cha Nee, 
Kradum Thong and other indigenous varieties. It has 
dry and thick flesh, low-fiber with rich and sweet taste. 
The plantation area is located in Muang Prachin Buri, 
Kabin Buri, Prachantakham, Si Maha Phot and Na Di 
district of Prachin Buri province.

Topography of the northern part of Prachin Buri 
province is mountain, plateau and jungle. The 
lower part of the province is river basin and its 
soil has a good drainage. The weather is very hot 
in summer and quite cold in winter. All the factors 
are proper for fruit plantation, especially durian. 
And, it becomes dry and non-mushy Prachin 
Durian.

ทุเรียนปราจีน
Prachin Durian 149
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช 62100124
Registration Number : 
GI 62100124
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
8 มิถุนายน 2558
Registered Date : 
8 June 2015

สับปะรดทองระยอง คอืสับปะรดสายพนัธ์ุควนี ขอบใบ
ทีต้่นและจุกมีหนามส้ันแหลมคมสีชมพอูมแดง ผลทรง
กระบอก ตาผลใหญ่ ร่องตาตื้น เปลือกบาง เมื่อแก่จัด
จะเปล่ียนเป็นสีทองทั้งผล เนื้อสีเหลืองเข้มสม�่าเสมอ
ตลอดผล เนือ้แน่น แห้ง ไม่ฉ�า่น�า้ รสชาตเิปร้ียวอมหวาน 
มีกล่ินหอม รับประทานแล้วไม่กัดล้ิน ปลูกในเขตพื้นที่
จังหวัดระยอง

สับปะรดทองระยอง
Sab Pa Rod Thong Rayong 

(Rayong Golden Pineapple)

สับปะรดทองระยอง
Rayong Golden Pineapple
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จังหวัดระยองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งที่เกิด
จากการทับถมของตะกอนบริเวณแอ่งลุ่มน�้าระยอง และท่ี
ลาดสลับเนินเขา เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินร่วน
เหนียวปนทราย มีความเป็นกรดอ่อนๆ และระบายน�า้ได้ดี 
ดินมีไนโตรเจน และ โพแทสเซียมสูง ประกอบกับลักษณะ
ภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน อากาศไม่หนาวเย็นมาก 
และมีลมทะเลพัดผ่านตลอดปี สับปะรดทองระยองจึงมี
ความโดดเด่นทั้งด้านรูปลักษณ์ และรสชาติ

The topography of Rayong province is a combination 
of coastal plain created by sediment from Rayong 
River and slopes. Soil in this area is sandy loam and 
sandy clay loam. The soil is a bit acidic and has 
a good water flux system. It also has high level of 
nitrogen and potassium. Together with tropical 
monsoon climate, which the weather is not too cold 
and sea breeze blows through this area all year, 
Rayong Golden Pineapple becomes authentic in 
both characteristics and taste.

สับปะรดทองระยอง
Rayong Golden Pineapple

Rayong Golden Pineapple is queen variety. The edge of the  
leaf and the crown have short pinkish-red thorns. The fruit has 
cylinder shape, shallow bumps skin and thin peel. When ripe, 
the fruit becomes golden in colour. Its pulp is dark yellow, 
dense, dry, not juicy, sour-sweet in taste, fragrant and no 
irritation to eater’s tongue. Rayong Golden Pineapple is 
planted in Rayong province.

เนื้อสีเหลืองเข้มสม�่าเสมอตลอดผล รสชาติเปรี้ยวอมหวาน
Golden in colour and sour-sweet in taste.
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มะม่วงน�า้ดอกไม้สระแก้ว คอืมะม่วงน�า้ดอกไม้ พนัธ์ุน�า้ดอกไม้สีทอง และพนัธ์ุน�า้ดอกไม้
เบอร์ 4 มีผลทรงรี เปลือกผิวบาง เม่ือสุกมีสีเหลือง ถงึสีเหลืองทอง เนือ้สีเหลืองอมส้ม 
เส้นใยน้อย เมล็ดลีบ ผลดิบมีรสชาติเปร้ียว เม่ือสุกจะมีรสชาติหวาน กล่ินหอม 
ปลูกในเขตพื้นที่อ�าเภอเมืองสระแก้ว อ�าเภอวัฒนานคร อ�าเภออรัญประเทศ  
อ�าเภอเขาฉกรรจ์ อ�าเภอวังน�้าเย็น และอ�าเภอวังสมบูรณ์ ของจังหวัดสระแก้ว

มะม่วงน�า้ดอกไม้สระแก้ว
Ma Muang Nam Dok Mai Sakaeo

(Sakaeo Nam Dok Mai Mango)

มะม่วงน�้าดอกไม้สระแก้ว
Sakaeo Nam Dok Mai Mango

ทะเบียนเลขที่ : สช 62100122
Registration Number : GI 62100122
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 30 พฤษภาคม 2561
Registered Date : 30 May 2018
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สภาพดินของจังหวัดสระแก้วเป็นดินร่วนเหนียวปน
กรวดลูกรัง หรือดินเหนียวปนกรวดลูกรัง มีการ
ระบายน�้าดี มีปริมาณไนโตรเจนสูง ซึ่งส่งผลต่อ
ความหวานของมะม่วงน�า้ดอกไม้สระแก้ว ประกอบ
กับปรมิาณน�า้ฝนของจงัหวัดสระแก้วท่ีมปีรมิาณน้อย 
มีผลให้ตาดอกไม่เปลี่ยนเป็นใบ จึงท�าให้มีการ
ตดิลกูทีด่ ี(มะม่วงน�า้ดอกไม้สระแก้วจงึเป็นมะม่วงท่ี
มีคุณภาพสูง และมีรสชาติดี)

Most of soil in Sakaeo province is the mix of 
loam and gravel or clay and gravel. It has good 
water flux system and high level of nitrogen that 
affect to fruit’s sweetness. Together with low 
rain level, mango’s bud does not change to leaf, 
and it will become mango fruit. Hence, Sakaeo 
Nam Dok Mai Mango is a good quality and 
delicious mango.

มะม่วงน�้าดอกไม้สระแก้ว
Sakaeo Nam Dok Mai Mango

Sakaeo Nam Dok Mai Mango is Nam Dok Mai Si Thong
and Nam Dok Mai Number 4 varieties. Its characteristics 
are oval shape, thin peel, yellow to golden colour when 
ripe, yellowish orange flesh, less fiber and lean 
seed. Raw fruit is sour, but ripe fruit is sweet 
and fragrant. Sakaeo Nam Dok Mai Mango 
is grown in Muang, Wattana Nakhon, 
Aranyaprathet, Khao Chakan, Wang Nam Yen 
and Wang Sombun district of Sakaeo province.

เนื้อสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวาน กลิ่นหอม 
Yellowish orange flesh, 
                 sweet and fragrant.
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สกลนคร / Sakon Nakhon
ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
Sakon Dhavapi Haang Golden 

Aromatic Rice .............................................184

เนื้อโคขุนโพนยางค�า
Pon Yang Kham Beef .................................. 186

หมากเม่าสกลนคร
Sakon Nakhon Mulberry ................................188

น�้าหมากเม่าสกลนคร
Sakon Nakhon Mulberry Juice .......................190

ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร
Sakon Nakhon Natural 

Indigo Dyed Fabric .....................................192

สุรินทร์ / Surin
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
Surin Hom Mali Rice ...................................194

อุดรธานี / Udon Thani
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
Ban Chiang Pottery.....................................196
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เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน
เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน
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นครพนม / Nakhon Phanom
สับปะรดท่าอุเทน
Tha Uthen Pineapple ..................................162

ลิ้นจี่นครพนม
Nakhon Phanom Lychee .............................164

นครราชสีมา / Nakhon Ratchasima
กาแฟดงมะไฟ
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กาแฟวังน�า้เขียว
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ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
Thoungsamrit Hom Mali Rice ......................170

ไวน์เขาใหญ่
Khao Yai Wine ............................................172

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
Dan Kwian Pottery ......................................174
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ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
Burriram Sin Teen Daeng Mudmee Silk ......176
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ผ้าหมักโคลนหนองสูง
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“ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์” เป็นผ้าทอที่ประดิษฐ์ลายด้วยการขิด และ
การจก ใช้เส้นไหมตเีกลียวเป็นทัง้เส้นยนืและเส้นพุง่ รวมทัง้เส้นไหมเพิม่
พิเศษ ท�าให้เกิดลวดลายตามกรรมวิธีของชาวผู้ไทจังหวัดกาฬสินธุ์

ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
Kalasin Praewa Silk

ทะเบียนเลขที่ : สช 50100021
Registration Number : GI 50100021
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 16 พฤษภาคม 2550
Registered Date : 16 May 2007

ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
Pa Mai Prae Wa Kalasin
(Kalasin Praewa Silk)

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
GI THAILAND156 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
Kalasin Praewa Silk

ผ้าไหมแพรวา นับได้ว่าเป็นผลิตผลทางวัฒนธรรมที่
สบืทอดมายาวนานในพ้ืนทีจ่งัหวัดกาฬสนิธ์ุ จากยายสูแ่ม่ 
จากแม่สูล่กู รุน่แล้วรุน่เล่าในหมูช่าวผูไ้ท ซึง่สาวผูไ้ทจะ
ถูกฝึกให้ทอผ้าไหมแพรวาตัง้แต่อายุ 9 – 15 ปี จดุเด่นที่
น่าประทับใจในการทอผ้าไหมแพรวา คือการเลือกใช้
เส้นไหมน้อยหรือไหมยอดที่มีความเลื่อมมัน

Praewa Silk is a product which reflects a cultural  
heritage passed on from one generation to another. 
Phu Tai girls are trained to weave Praewa Silk between 
the ages of 9 – 15 years. A distinctive technique in 
Kalasin Praewa Silk weaving is using glossy Mai Noi 
or Mai Yod threads.

“Kalasin Praewa Silk” is produced by Kit or Jok Technique 
that warp yarn and weft yarn precisely set on the loom. 
Additional silk creates authentic pattern following Phu Tai 
people’s special techniques of Kalasin province.

ผ้าทอที่ประดิษฐ์ลายด้วยการขิด และการจก
Produced by Kit or Jok Technique.
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ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
Kalasin Kaowong Sticky Rice

“ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์” เป็นข้าวพันธุ์กอเดียว และข้าวพันธุ์ กข 6 ปลูกได้
เฉพาะนาปี เม่ือนึ่งข้าวเหนียวสุกจะหอมและนุ่ม ไม่แฉะติดมือ ข้าวเหนียวที่นึ่งแล้ว 
เม่ือเก็บไว ้ ในภาชนะปิดหลายช่ัวโมงจนข้าวเย็นก็ยังคงความอ่อนนุ ่มไว ้ ได ้ 
ปลูกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ทะเบียนเลขที่ : สช 52100026
Registration Number : GI 52100026
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 16 พฤษภาคม 2550
Registered Date : 16 May 2007

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
Khao Niew Kao Wong Kalasin
(Kalasin Kaowong Sticky Rice)
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ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
Kalasin Kaowong Sticky Rice

Steamed rice will retain its softness 

           for hours even after it has cooled down.

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์เก็บไว้ในภาชนะ
        ปิดหลายชั่วโมงจนข้าวเย็นก็ยังคงความอ่อนนุ่มไว้ได้

พ้ืนที่ปลูกข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ เป็นพ้ืนท่ีราบ
ระหว่างหุบเขา มีภูเขาล้อมรอบทุกทิศทางเป็นวงกลม
จึงเป็นที่มาของชื่อ เขาวง พื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ดินใน
บรเิวณน้ีมธีาตแุคลเซยีมและธาตซุลิกิอนสงู ผนวกกับ
ภูมิอากาศท่ีเย็น แห้งแล้ง น�้าน้อย เป็นผลให้ข้าว
เหนียวเขาวงกาฬสินธุ์เก็บเก่ียวก่อนข้าวอื่น มีความ
นุ่มและหอมมาก

Kalasin Kaowong Sticky Rice cultivation area is 
located on flatlands surrounded by mountains. The 
rice obtained its name, Kaowong (mountain circle), 
from this particular topography. The soil is abundant 
with calcium and silicon while the climate is cool and 
arid. These conditions contribute to the practice of 
harvesting Kalasin Kaowong Sticky Rice before rice 
of other sources, and make it soft and very fragrant.

“Kalasin Kaowong Sticky Rice” is Gaw Diaw (a local 
rice variety) and RD6 sticky rice, which is planted only 
in the wet-season. The rice is fragrant and soft when 
cooked. It is not mashed and does not stick to the 
hands. When kept in a closed container, steamed rice 
will retain its softness for hours even after it has 
cooled down. The area of planting is in Kalasin province.
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ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท
Chonnabot Mudmee Silk

ทะเบียนเลขที่ : สช 53100035
Registration Number : GI 53100035
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 14 มกราคม 2552 
Registered Date : 14 January 2009

“ผ้าไหมมัดหม่ีชนบท” คือผ้าไหมมัดหม่ีที่ผลิตใน
อ�าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นผ้าไหมที่สร้าง
ลวดลายและสีสันด้วยการค้นล�าหม่ีและมัดย้อม
อย่างประณตีตามกรรมวธีิทีเ่ป็นภูมิปัญญาท้องถิน่
ที่สืบทอดกันมา โดยเส้นไหมพุ่ง ได้มาจากไหม
พันธุ์ ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ ไทยปรับปรุง ที่ผลิต
ในจังหวัดขอนแก่น

ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท
Pa Mai Madme  Chonnabot
(Chonnabot Mudmee Silk)

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท
Chonnabot Mudmee Silk

สร้างลวดลายและสีสันด้วยการค้นล�าหมี่และ
มัดย้อมอย่างประณีตตามกรรมวิธีที่เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Using the tie and dye technique to color them according to 

the production method handed down from older generations.

“Chonnabot Mudmee Silk” refers to Mudmee Thai Silk 
produced in Chonnabot District 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 color them according to the production method 
handed down from older generations. Only indigenous or 
improved Thai Variety silk threads produced in Khon Kaen 
are used as weft yarn.

เอกลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมี่ชนบท เป็นผ้าไหมมัดหมี่ที่สร้าง
ลวดลายและสีสันโดยการมัดและย้อมเส้นไหมที่แบ่งเป ็น
ปอยเล็กๆ เน้ือผ้าแน่นนุ่ม เป็นมันวาว มีปุ่มปมลวดลายละเอียด
ชัดเจน มีการก�าหนดขนาดของผ้าและขั้นตอนในการทอที่มี
ระเบียบวิธี มีทั้งผ้าหน้านาง ผ้าชุด ผ้าถุง หรือ ผ้าซิ่น ผ้าสไบ 
ผ้าพันคอ และ ผ้าคลุมไหล่

What make Chonnabot Mudmee Silk unique are the motifs and 
colors created by tying and dying small strands of silk yarns. The 
fabric texture is firm, soft, shiny and knotted. The cloth sizes and 
the weaving process are clearly specified in order to arrive at 
Mudmee Silk with the desired designs. Chonnabot Mudmee Silk 
is divided into several types such as Na Nang cloths, dress 
cloths, skirt or Pha Sin cloths, as well as scarves and shawls.

ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท
Pa Mai Madme  Chonnabot
(Chonnabot Mudmee Silk)
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สับปะรดท่าอุเทน
Tha Uthen Pineapple

“สับปะรดท่าอุเทน” เป็นสับปะรดพันธุ ์
ปัตตาเวยี เพาะปลูกในเขตจังหวดันครพนม 
มีลักษณะผลขนาดค่อนข้างใหญ่ เนื้อแน่น
ละเอียด สีเหลืองเข้ม เปลือกบาง ตาตื้น 

กล่ินหอม รสหวานฉ�่ า  ไม ่กัด ล้ินและ 
ไม่ระคายคอ แกนมีรสหวานกรอบสามารถ
น�ามารับประทานได้

สับปะรดท่าอุเทน
Sab Pa Rod Tha Uthen
(Tha Uthen Pineapple)

ทะเบียนเลขที่ : สช 57100066
Registration Number : GI 57100066
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 25 มิถุนายน 2556
Registered Date : 25 June 2013
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สับปะรดท่าอุเทน
Tha Uthen Pineapple

The pulp does not bite tongue nor irritate 

           the throat. The core can also be eaten.

ไม่กัดลิ้นและไม่ระคายคอ 
    แกนมีรสหวานกรอบสามารถน�ามารับประทานได้

จังหวัดนครพนมมีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็น
ที่ราบสูง ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มี
ฝนตกกระจายสม�่าเสมอตลอดปี ผสมผสานกับ
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการปลูกของ
เกษตรกรรวมถึงภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีมีการน�าเอา
เศษหญ้าแห้งฟางแห้ง มาปดิคลุมผลสับปะรดในชว่ง
เจริญเติบโต เพ่ือปกป้องผลผลิตไม่ให้โดนแดดจัด 
ท�าให้สับปะรดที่ได้มีรสหวานฉ�่า กลิ่นหอม 

Topography of Nakhon Phanom province is mostly 
plateau. The soil is loam with sand, having rain  
scattering all year round. The farmers are skillful 
because of their long experience of cultivation. The 
folk wisdom of using hay and rice straw covers the 
fruits during the growth period in order to protect 
strong sun. Thus, the fruit is scented sweet and juicy.

“Tha Uthen Pineapple” is Pattavia variety which grown in 
Nakhon Phanom province. The fruit size is quite big. Its 
pulp is solidly fine, yellowish, sweet scented. Its skin is thin 
with shallow eyes. The pulp does not bite tongue nor irritate 
the throat when eating. The core of this pineapple is also 
edible.

163สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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ลิ้นจี่นครพนม
Nakhon Phanom Lychee

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 57100067
Registration Number : 
GI 57100067
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
25 มิถุนายน 2556
Registered Date : 
25 June 2013

“ล้ินจ่ีนครพนม” เป็นล้ินจ่ี พันธุ์ นพ.1 ลักษณะ
เปลือกสีแดงอมชมพู ผลขนาดใหญ่ รูปทรงไข่ 
เนื้อแห้งสีขาวขุ่น รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสฝาด 
เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ลิ้นจี่นครพนม 
Lin Chee Nakhon Phanom 
(Nakhon Phanom Lychee)

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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ลิ้นจี่นครพนม
Nakhon Phanom Lychee

ลิ้นจี่นครพนม
Nakhon Phanom Lychee

รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสฝาด
     Sweet taste with a bit sour 

                    without puckery taste.

“Nakhon Phanom Lychee” variety is the Nor. Phor.1 which 
has reddish pink skin, large size and oval shape fruit. It has 
cloud white pulp, and sweet taste with a bit sour without puckery 
taste. The fruit is planted in Nakhon Phanom province.

พ้ืนที่ส ่วนใหญ่ของจังหวัดนครพนมเป ็นที่ ราบสูง 
ส่วนบริเวณปลูกลิ้นจี่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น�้าโขงเป็น
พ้ืนที่ดอนบางส่วน ลักษณะดินเป็นดินร่วนผสมลูกรัง 
ฝนตกชกุในฤดฝูน และมอีากาศเย็นในฤดหูนาว ลกัษณะ
ภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศดังกล่าว ท�าให้ลิ้นจี่
มีรสชาติและลักษณะท่ีแตกต่างไปจากจังหวัดอื่น 
ด้วยความอร่อยและความมชีือ่เสยีง จงึได้รบัการยอมรบั
จากผู้บริโภคและได้มีการจัดงานเทศกาลลิ้นจี่นครพนม 
หรอืเรยีกว่า “งานวันเทศกาลลิน้จีบ้่านนาโดน”  ซึง่จดัช่วง
วันสงกรานต์เป็นประจ�าทุกปี

The most part of Nakhon Phanom is plateau. Lychee 
plantation area is basin. Some of the areas on the bank 
of Mae Khong River are hills. The soil is loam with 
gravel. The weather is a lot of rain in rainy season and 
cold in winter. These make the lychee planted in this 
area has different taste and character from others. 
Because of Nakhon Phanom Lychee’s taste and fame, 
the province organizes “Ban Na Done Lychee Festival” 
between Songkhran Day annually.

165สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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กาแฟดงมะไฟ
Dong Ma Fai Coffee

“กาแฟดงมะไฟ” เป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา ที่มีรสชาติกลมกล่อม มีกลิ่นหอม 
และมีปริมาณคาเฟอีนไม่เกินร้อยละ 1 ของน�้าหนัก ปลูกบนภูเขาที่ระดับความสูง 
400 – 700 เมตร เหนือระดับน�้าทะเล ในพื้นที่หมู่บ้านดงมะไฟ ต�าบลมะเกลือใหม่ 
อ�าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ทะเบียนเลขที่ : สช 59100076
Registration Number : GI 59100076
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 13 กันยายน 2556
Registered Date : 13 September 2013

กาแฟดงมะไฟ
Kafe Dong Ma Fai
(Dong Ma Fai Coffee)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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สภาพดินในพ้ืนที่บ้านดงมะไฟเป็นดินภูเขาไฟเก่า
ผสมกับดินลูกรังดินแดงมีดินทรายปนบ้าง ท�าให้
น�า้ซมึผ่านได้ด ีประกอบกับสภาพอากาศค่อนข้างร้อน 
กลางคืนหนาวเย็น มีปริมาณฝนพอเพียง ท�าให้
รอบการเจริญเติบโตของกาแฟดงมะไฟแตกต่าง
จากกาแฟท่ีปลูกในพ้ืนท่ีอื่น และมีระดับคาเฟอีน 
ที่ต�่าโดยธรรมชาติ จึงเหมาะส�าหรับผู ้ท่ีต้องการ
บริโภคกาแฟคาเฟอีนต�่า

กาแฟดงมะไฟ
Dong Ma Fai Coffee

รสชาติกลมกล่อม มีกลิ่นหอม คาเฟอีนต�่าโดยธรรมชาติ
 Well-balanced taste, 

                fragrance and naturally low-caffeine.

Dong Ma Fai Coffee is Arabica strain which has 
well-balanced taste, fragrance and contains caffeine 
lower than 1% of its weight. It is grown on the hills at 
400 – 700 meters above sea level in Dong Ma Fai 
village, Ma Klua Mai sub-district, Sung Noen district 
of Nakhon Ratchasima province.

Soil in the area of Dong Ma Fai village is 
volcanic soil which contains gravel and 
low amount of sandy soil that make a good 
drainage. The weather is hot but cool in the 
nighttime. This area has moderate rain level. 
These factors make planting  cycle of 
Dong Ma Fai Coffee different from other coffee 
plantations and the level of caffeine is naturally 
low which is perfect for low-caffeine coffee 
lovers.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern 167สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย

GI THAILAND



ทะเบียนเลขที่ : 
สช 61100117
Registration Number : 
GI 61100117
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
21 ธันวาคม 2559
Registered Date : 
21 December 2016

กาแฟวงัน�า้เขยีว คอืกาแฟอาราบก้ิา สายพนัธ์ุคาร์ตมิอร์ 
F-7 และกาแฟโรบัสต้า สายพันธุ์ชุมพร 2 ซึ่งปลูกที่
ความสูงจากระดับน�้าทะเล 400 – 600 เมตร ในพื้นที่
อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยกรรมวิธี
ผลิตมาตรฐานเป็นกาแฟสาร และกาแฟคัว่-บด มีกล่ินหอม
เฉพาะตัว และรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

กาแฟวังน�้าเขียว
Kafae Wang Nam Khiao
(Wang Nam Khiao Coffee)

กาแฟวังน�้าเขียว
Wang Nam Khiao Coffee

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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กาแฟวังน�้าเขียว
Wang Nam Khiao Coffee

Wang Nam Khiao Coffee refers to Cartimor F-7 Aribica and Chumphon 2 Robusta 
grown at 400 – 600 meters above sea level in Wang Khiao district of Nakhon 
Ratchasima province. The coffee cherries are processed with well-standardized 
method to green bean, fined, and roasted coffee. It has authentic scent, and 
the taste is widely accepted among the consumers.

อ�าเภอวังน�้าเขียวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา และที่
ลาดชนั เป็นลอนคลืน่สลบักันตลอดท้ังพ้ืนท่ี มคีวามสงูจาก
ระดับน�้าทะเลปานกลางเฉลี่ย 300 – 700 เมตร มีอากาศ
เย็นสบายตลอดทั้งปี ท�าให้อ�าเภอวังน�้าเขียวเหมาะสมกับ
การปลูกกาแฟ โดยปลูกร่วมกับไม้ยืนต้นที่เป็นร่มเงาให้กับ
ต้นกาแฟ

The geography of Wang Nam Khiao district is a 
combination of mountains and slopes with the average 
height of 300 - 700 metre above sea level. It also has 
cold weather all year round. Wang Nam Khiao district 
becomes proper place for growing coffee 
especially when growing under 
the tree shade.

มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว และรสชาติเป็นที่ยอมรับ
Authentic scent and renowned taste.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช 61100118
Registration Number : 
GI 61100118
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
21 ธันวาคม 2559
Registered Date : 
21 December 2016

ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ คือข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และ
ข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอก
มะลิ 105 มีเมล็ดเรียวยาว มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ 
ปลูกในฤดูนาปี บนพื้นที่ทุ ่งสัมฤทธ์ิที่มีช้ันหินเกลือ
รองรับอยู ่ด้านล่างของพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ 14 
อ�าเภอ 113 ต�าบล ของจังหวัดนครราชสีมา

ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
Khao Hom Mali Thoungsamrit 
(Thoungsamrit Hom Mali Rice)

ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
Thoungsamrit Hom Mali Rice

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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ทุ่งสัมฤทธ์ิครอบคลุมพ้ืนท่ี 14 อ�าเภอ 113 ต�าบล ของ
จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่สูงต�่า
สลับกัน ตามลักษณะพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
เป็นที่ราบสูง พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น ด้วยลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนที่ท่ีมีชั้นหินเกลือรองรับอยู่ด้านล่างพ้ืน 
และได้รับผลกระทบจากความเค็มของดิน ดินมีการ
ระบายน�้าเลว และมีความสมบูรณ์ต�่า ส่งผลให้ข้าวเกิด
ความเครียดและหลั่งสาร 2-aectyl-1-pyrroline (2AP) 
ท�าให้ข้าวหอมมะลิทุ ่งสัมฤทธ์ิมีความหอมมากกว่าที่
ปลูกในพ้ืนท่ีอื่นๆ

Thoungsamrit covers 14 districts, 113 sub-districts 
of Nakhon Ratchasima province. The area comprises 
both highland and lowland. Due to effect of saline 
soil and rock salt beneath, as well as soil in this area 
also has bad water flux system and lack of nutrition, 
the r ice becomes s t ressfu l  and produces 
2-aectyl-1-pyrroline (2AP), a fragrant chemical. 
These make Thoungsamrit Hom Mali Rice more 
fragrant than other rice.

Thoungsamrit Hom Mali Rice is paddy rice, brown rice 
and white rice. Its characteristics are long grain and 
natural fragrance. It is processed from Khaw Dok Mali 
105 rice variety grown in wet season. The croplands 
in Thoungsamrit, mostly contain rock salt underneath 
the surface. Thoungsamrit Hom Mali Rice is grown in 
14 districts of Nakhon Ratchasima province.

ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์
Thoungsamrit Hom Mali Rice

มีเมล็ดเรียวยาว มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ
Long grain and natural fragrance.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ไวน์เขาใหญ่ คือไวน์ขาว ไวน์แดง ไวน์โรเซ่ ไวน์สปาร์คล่ิง และ ไวน์หวาน ที่ท�าจาก
การหมักน�้าองุ่นสด มีลักษณะใส ไม่มีความขุ่น มีสี กล่ิน สัมผัสในปาก และรสชาติที่
แสดงถึงลักษณะขององุ่นพันธุ์ต่างๆ โดยปลูก เก็บเกี่ยว และผ่านกระบวนการท�าไวน์
ตามมาตรฐานที่ก�าหนดในขอบเขตพื้นที่อ�าเภอปากช่อง และ อ�าเภอวังน�้าเขียว ของ
จังหวัดนครราชสีมา

ทะเบียนเลขที่ : สช 61100113
Registration Number : GI 61100113
วันที่ ได้รบัการข้ึนทะเบยีน : 25 พฤศจกิายน 2559
Registered Date : 25 November 2016

ไวน์เขาใหญ่
Wine Khao Yai
(Khao Yai Wine)

ไวน์เขาใหญ่
Khao Yai Wine

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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พ้ืน ท่ีผลิตไวน ์ เขาใหญ ่อ ยู ่ ทางตอนเหนือของ
อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ มคีวามสงูจากระดบัน�า้ทะเล 
300 เมตร ขึ้นไป มีเทือกเขาสูงบังลมมรสุม ท�าให้
ปริมาณน�้าฝนน้อยในบริเวณหุบเขา น�้าใต้ดินเป็น
น�้าจืด ดินส่วนใหญ่เป็นหินดินดาน มีแร่ธาตุในดินที่
เหมาะกับการปลกูองุน่ ประกอบกับมสีภาพอากาศเย็น
และแห้งในฤดูที่ต ้นองุ ่นให้ผลผลิต ท�าให้ได้องุ ่น
คุณภาพสูงท่ีเหมาะสมอย่างย่ิงส�าหรับน�าไปเป็น
วัตถุดิบในการผลิตไวน์เขาใหญ่

The area of Khao Yai Wine’s production is in the 
northern part of Khao Yai National Park, 300 metres 
above sea level or higher. There are mountains as 
windshield from a monsoon. Underground water 
is fresh water and most of soil is subsoil. Climate 
in this area is cool and dry during grape harvesting 
time. All factors make grapes in this area perfect 
for producing Khao Yai Wine.

Khao Yai Wine is white wine, red wine, rose’ wine 
and sparkling wine which made of fermented fresh 
grape juice. Its characteristic is clear body. Its colour, 
smell and palate shows identity of each grape variety. 
Khao Yai Wine is made from grape which planted, 
harvested and processed through wine making 
standard in the area of Pak Chong and Wang Nam 
Khiao district of Nakhon Ratchasima province.

ไวน์เขาใหญ่
Khao Yai Wine

มีสี กลิ่น สัมผัสในปาก และรสชาติที่แสดงถึงลักษณะขององุ่นพันธุ์ต่างๆ
Colour, smell and palate shows 

               identity of each grape variety.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เคร่ืองปั้นดินเผาด่านเกวียน เป็นเคร่ืองปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบที่ท�าการเผาด้วย
อุณหภูมิสูง เม่ือเผาแล้วมีสีของดินตามธรรมชาติ มีความมันเงา เนื้อดินมีความ
แข็งแกร่ง ทนทาน เม่ือเคาะจะมีเสียงกังวาน ไม่แตกร้าว หากเป็นภาชนะบรรจุน�้าจะไม่
ร่ัวซึม ผลิตตามกรรมวิธีที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดต่อกันมาของชาวบ้านในเขตพื้นที่
ต�าบลด่านเกวยีน ต�าบลท่าจะหลุง ต�าบลท่าอ่าง และต�าบลละลมใหม่พฒันา ของอ�าเภอ
โชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
Krueng Pan Din Pao Dan Kwian (Dan Kwian Pottery)

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
Dan Kwian Pottery

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
Dan Kwian Pottery

ทะเบียนเลขที่ : สช 62100125
Registration Number : GI 62100125
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 1 มิถุนายน 2561
Registered Date : 1 June 2018

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
Dan Kwian Pottery

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
Dan Kwian Pottery

สภาพดินโดยส่วนใหญ่ของอ�าเภอโชคชัยเป็น
ดนิปนทรายทีเ่กิดจากการสลายตวัของหนิบะซอลต์ 
เนื้อดินละเอียดเน่ืองจากการทับถมกันของชั้นดิน 
มีแร่เหล็กและแร่ชนิดอื่นๆ ปะปนอยู่มาก ท�าให้
ทนทานต่อการเผาด้วยอณุหภมูสิงู เครือ่งป้ันดนิเผา
ด่านเกวียนจึงมีความแข็งแกร่ง ทนทาน และ 
มีคุณภาพดี

Most of soil in Chok Chai district is sand soil 
from dilapidated basalt. It has fine texture 
because of the overlying of soil layers. It also 
contains high level of iron and other minerals, 
the result is the pottery is resistible to high 
temperature when burnt. Hence, Dan Kwian 
Pottery is strong and good quality.

Dan Kwian Pottery is unglazed pottery which burnt in 
high temperature. When burnt, its colour is natural soil, 
glossy, strong with resonant sound when beaten. 
For water containing, water will not leak out. Dan Kwian 
Pottery is made following the unique process of villagers 
in Dan Kwian, Tha Ja-Lung, Tha Ang and La Lom Mai 
Pattana sub-district of Chok Chai district in Nakhon 
Ratchasima province.

เนื้อดินมีความแข็งแกร่ง เมื่อเคาะจะมีเสียงกังวาน
Strong with resonant sound when beaten. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
Burriram Sin Teen Daeng Mudmee Silk

“ผ้าไหมมัดหม่ีซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์” จะมีลักษณะหัวซิ่นและ
ตนีซิน่เป็นสีแดง ทอลวดลายให้เด่นบนผืนผ้าด้วยการมัดหม่ี 
และทอเรียงเส้นตามลักษณะลายต่อเนือ่งกนั ซึง่มีการใช้ด้ินทอง
และด้ินเงินมาทอขัดเป็นเส้น ท�าให้เกิดลวดลายที่สวยงาม 
เป็นผ้าที่รวมเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวจังหวัดบุรีรัมย์

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 58100072
Registration Number : 
GI 58100072
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
12 มิถุนายน 2556
Registered Date : 
12 June 2013

ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
Pa Mai Mudmee Sin Teen Daeng Buriram
(Burriram Sin Teen Daeng Mudmee Silk)

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
Burriram Sin Teen Daeng Mudmee Silk

Its design is standing out with Mudmee design 

arranged in lining up weaved continuously.

การทอผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ถือ
เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าไปสู่
คนรุ่นใหม่ นิยมสวมใส่เฉพาะงานพิธีกรรมทาง
ศาสนา งานบุญประเพณี พิ ธีการส�าคัญ 
ซึ่งหลอมรวมความเชื่อ และความผูกพันของ
คนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกัน

Silk weaving is one of local wisdom handing 
from generation to generation. Burriram Sin 
Teen Daeng Mudmee Silk is popular when 
people have to wear for religious ceremonies 
and important event. It combines the belief and 
relationship of the people in the community.

“Burriram Sin Teen Daeng Mudmee Silk” has red 
color at the head and the end of the cloths. Its design 
is standing out with Mudmee design arranged in lining 
up weaved continuously including ornamental laces 
decoration and make very special character of local 
Buriram cloth.

ทอลวดลายให้เด่นบนผืนผ้าด้วยการมัดหมี่ 
     และทอเรียงเส้นตามลักษณะลายต่อเนื่องกัน
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ผ้าหมักโคลนหนองสูง
Nong Sung Mud Fermented Cloth

ผ้าหมักโคลนหนองสูง คือผ้าไหม หรือ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ และ
หมักโคลนตามภูมิปัญญาของชาวผู้ไทเมืองหนองสูง มีสีเข้ม เนื้อผ้า
นุ่ม มีความมันวาว สีไม่ตก ไม่ซีดจาง มีกลิ่นหอมละมุนของดิน ผลิต
ในจังหวัดมุกดาหาร

ทะเบียนเลขที่ : สช  60100090
Registration Number : GI 60100090
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 10 สิงหาคม 2559
Registered Date : 10 August 2016

ผ้าหมักโคลนหนองสูง
Pa Mak Klone Nong Sung 
(Nong Sung Mud Fermented Cloth)
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ชาวผู้ไทมีภูมิปัญญาในการปั่นใยฝ้ายเป็นเส้น
เ พ่ือน�ามาทอผ ้า  และสกัดสีจากพืชตาม
ธรรมชาติเพ่ือน�ามาย้อมผ้า เมื่อพบว่าโคลนใน
พ้ืนที่อ�าเภอหนองสูง และพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็น
โคลนที่มีเน้ือละเอียด ชาวผู้ไทจึงได้ทดลองน�า
เส้นใยผ้าท่ีผ่านการย้อมสีจากพืชธรรมชาติน�า
ไปหมักในโคลนก่อนน�าไปทอ ท�าให้เกิดเป็นผ้า
ที่มีโทนสีนุ่มนวลสดใส ให้สัมผัสน่ิมนวลและ
ซับเหงื่อได้เป็นอย่างดี

Phu Tai people have wisdom in spinning 
cotton thread, weaving, and extracting 
colour form natural sources for dyeing. They 
discovered that mud in Nong Sung district 
and in nearby area had fine texture then 
they tried to ferment natural-dyed thread in 
mud before weaving. The result is vivid 
cloth, soft touch and can absorb sweat well.

เนื้อผ้านุ่ม สีไม่ตก มีกลิ่นหอมละมุนของดิน
Soft, no colorfast with authentic mud scent

Nong Sung Mud Fermented Cloth is silk or cotton which 
dyed using natural colour and fermented in mud under 
indigenous wisdom of Phu Tai people in Nong Sung 
District. Its uniqueness is vivid colour, soft, glossy, no 
colorfast with authentic mud scent. Nong Sung’s  
Fermented Mud Cloth is made in Mukdahan province.

ผ้าหมักโคลนหนองสูง
Nong Sung Mud Fermented Cloth

ผ้าหมักโคลนหนองสูง
Pa Mak Klone Nong Sung 
(Nong Sung Mud Fermented Cloth)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ
Phurua Plateau Wine

“ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ” ได้มาจากการหมักน�้าองุ่นสด ส�าหรับ
ไวน์ขาวจะใช้องุ่นพันธุ์ Chenin Blanc มีสีทองใสเข้ม ส่วน
ไวน์แดงจะใช้องุ่นพันธุ์ Shiraz มีสีแดงเข้ม รสชาติดี ปลูก
บนที่ราบสูงภูเรือ จังหวัดเลย

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 49100006
Registration Number : 
GI 49100006
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
25 สิงหาคม 2548
Registered Date : 
25 August 2005

ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ
Wine Ti Raab Soong Phu Rua
(Phurua Plateau Wine)
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Both white and red wine 

                      have good taste.

ที่ราบสูงภูเรือ จังหวัดเลย มีฝนตกชุกในฤดูฝน ส่วนใน
ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลความหนาวเย็นและแห้งจาก
ประเทศจนี มดีนิทีเ่หมาะสมอย่างย่ิงในการเจรญิเตบิโต
ขององุ่น ดินชั้นบนเป็นดินร่วนเหนียว ชั้นถัดไปเป็น
ดนิลกูรงัปนกรวด ดนิชัน้สามเป็นดนิทราย ชัน้ดนิเหล่านี้
ท�าให้รากของต้นองุ่นเติบโตอย่างเต็มที่และสร้างความ
แขง็แกร่งให้กับองุน่ จงึให้ผลองุน่ท่ีมคีวามหวานพอเหมาะ 
เมื่อประกอบกับกระบวนการผลิตที่เฉพาะ จึงท�าให้ได้
ไวน์คุณภาพเยี่ยม

Phurua Plateau, Loei province, has heavy rain in rainy 
season. There is cool wind from China in winter. 
The soil in Phurua Plateau accommodates the growth 
of grapevines very well. The top soil is sandy clay loam 
and underneath finds skeletal soils and sandy silt 
respectively. Such soil characteristics allow for 
grapevine roots to grow healthy and strong. These 
factors make grape has suitable sweetness. Combining 
with authentic wine making method, the result is high 
quality wine.

ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ
Phurua Plateau Wine

“Phurua Plateau Wine” is made by fermenting fresh 
grape. White wine is made from Chenin Blanc grape with 
golden amber colour. And, red wine is made from Shiraz 
grape with dark red colour. Both wines have good taste. 
Phurua Plateau Wine is produced in Phurua Plateau of 
Loei province.

ไวน์ขาว และไวน์แดง รสชาติดี
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช 61100112
Registration Number : 
GI 61100112
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
4 พฤศจิกายน 2559
Registered Date : 
4 November 2016

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ คือ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 
ชะน ีก้านยาว ทีมี่รสชาติหวานมัน มีกล่ินหอมปานกลาง 
เนือ้ละเอยีด เนยีนนุม่ แห้ง สีเนือ้เหลืองสม�า่เสมอทัง้ผล 
ซึ่งปลูกในพื้นที่อ�าเภอขุนหาญ อ�าเภอกันทรลักษณ์ 
และอ�าเภอศรีรัตนะ ของจังหวัดศรีสะเกษ

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
Durian Phu Khao Fai Sisaket
(Sisaket Volcanic Area Durian)

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
Sisaket Volcanic Area Durian

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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จังหวัดศรีสะเกษมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบสูงสลับทุ่งนา มีดินสีแดงที่เกิดมาจากภูเขาไฟ
โบราณผุพังมาจากหินบะซอลล์ มีแร่ธาตุท่ีจ�าเป็น
ต่อพืชในปริมาณสูง ระบายน�้าได้ดี มีอากาศร้อนจัด
ในช่วงฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวในช่วงฤดูหนาว 
ส่งผลให้ทุเรียนมีการเจริญเติบโตดี และผลผลิตมี
คุณสมบัติพิเศษกว่าทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่อื่น

Topography of Sisaket province includes 
plateau and paddy fields. The soil is red in colour, 
dilapidated basalt from ancient volcano. It also 
has necessary nutrients for plantation and good 
water flux. Temperature in this area is relatively 
hot in summer and cold in winter. These factors 
are essential for growing durian and make Sisaket 
Volcanic Area Durian distinct from other durians.

Sisaket Volcanic Area Durian is Mon Thong, 
Cha Nee and Kan Yao varieties. Specialties of 
Sisaket Volcanic Area Durian are creamy sweet 
in taste, medium fragrance, fine and dry pulp in 
yellow colour. It is grown in Khun Han, Kantharalak 
and Si Rattana district in Sisaket province.

หวานมัน เนื้อละเอียด เนียนนุ่ม
          Creamy sweet in taste, fine and dry pulp.

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
Sisaket Volcanic Area Durian

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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“ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี” เป็นข้าวกล้องที่ ได้จากการแปรรูป
ข้าวเปลอืกเหนยีวพนัธุ ์กข.6 หรอื ข้าวเปลอืกเจ้าพนัธุข์าวดอกมะล ิ105 
เมล็ดมีสีเหลืองทอง เรียว แกร่ง ใส และมีกล่ินหอม โดยผ่านกรรมวิธี
เฉพาะตามหลักประเพณีการท�าข้าวฮางในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice

ทะเบียนเลขที่ : สช 49100014
Registration Number : GI 49100014
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 26 กรกฎาคม 2549 
Registered Date : 26 July 2006

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
Khao Haang Hom Sakon Dhavapi
(Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice)

184 สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
GI THAILAND

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern



สีเหลืองทอง เมล็ดข้าวนุ่ม หอม อร่อย

จังหวัดสกลนคร มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ 
แผ่นดินเป็นคลื่นลอน มีแหล่งน�้าตามธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ส�าหรบัการเกษตร จงึเหมาะกับการเป็น
แหล่งปลูกข้าวคุณภาพดี และยังเป็นแหล่งผลิต
ข้าวฮางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Sakon Nakhon province is basin; the land is 
rolling plain and has big natural water resources 
for agriculture. These make Sakon Nakhon suit 
for growing rice and become the source of 
Haang Golden Aromatic Rice from past to 
present.

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice

A golden rice that is soft, 

         aromatic and always tasty.

“Sakon Dhavapi Haang Golden 
Aromatic Rice” is brown rice made 
from Gor Kor 6 Hom Mali 105 
varieties. It has golden colour, 
slim, strong, and clear with fine 
fragrance. It is made by authentic 
wisdom of making Haang Golden 
Aromatic Rice in Sakon Nakhon 
province. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เนื้อโคขุนโพนยางค�า
Pon Yang Kham Beef

เนือ้โคขนุโพนยางค�า เป็นเนือ้โคขนุคณุภาพสูง ผลิตจากโคเนือ้ลูกผสมระหว่างโคสายพนัธ์ุ
ยุโรปกับโคสายพันธุ์พื้นเมือง เนื้อมีสีแดงสดใส มีไขมันแทรกในเนื้อ เนื้อนุ ่ม ไม่มี
กล่ินสาบ และมีรสชาตดีิ มีคะแนนไขมันแทรกที ่3.5 ขึน้ไปตามมาตรฐานเนือ้โค เพาะเล้ียง
ในพืน้ทีจั่งหวดัสกลนคร จังหวดันครพนมใน 8 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอนาแก อ�าเภอวงัยาง 
อ�าเภอปลาปาก อ�าเภอเรณูนคร อ�าเภอธาตุพนม อ�าเภอนาหว้า อ�าเภอโพนสวรรค์ 
อ�าเภอเมืองนครพนม จังหวัดมุกดาหารใน 4 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองมุกดาหาร 
อ�าเภอดงหลวง อ�าเภอค�าชะอี อ�าเภอหนองสูง และ จังหวัดบึงกาฬ 1 อ�าเภอ ได้แก่ 
อ�าเภอเซกา

ทะเบียนเลขที่ : สช  59100082
Registration Number : GI 59100082 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 19 มกราคม 2552
Registered Date : 19 January 2009

เนื้อโคขุนโพนยางค�า
Nuar Ko Khun Phon Yang Kham (Pon Yang Kham Beef)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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พ้ืนท่ีเพาะเลีย้งโคขนุโพนยางค�าเป็นท่ีราบสงูและท่ีราบลุม่
ลอนคลื่นไม่สม�่าเสมอกัน มีล�าน�้าหลายสายจาก
เทือกเขาภูพานไหลผ่านลงสู่แม่น�า้โขง ในช่วงฤดูหนาว
มีอากาศหนาวเย็น เป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพภูมิประเทศและ
ช่วงอุณหภูมิที่มีความเหมาะสมกับการเลี้ยงโคขุนให้มี
ไขมันแทรกในกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี

The husbandry area of Pon Yang Kham Beef is 
plateau and rolling plain, and many rivers run 
through this area to Mekhong River. The weather 
in winter is cold. These unique geography and 
weather are proper for beef cattle husbandry and 
resulted in well-marbled texture.

เนื้อนุ่ม สีแดงสดใส มีไขมันแทรกในเนื้อ
Tender, vivid red colour with marble texture.

Pon Yang Kham Beef is high quality beef made of crossbreeding beef cattle 
between European and local breed. The beef is vivid red colour with marble texture, 
tender, no musty smell and delicious taste. It has fat layer point up to 3.5 according 
to beef standard. The area of Pon Yang Kham Beef husbandry are in Sakon 
Nakhon province,  eight districts in Nakhon Phanom province; Na Kae, Wang Yang, 
Pla Pak, Renu Nakhon, That Phanom, Na Wa, Phin Sawan and Muang Nakhon 
Phanon, four districts of Mukdahan province; Muang Mukdahan, Dong Luang, 
Khamcha-I and Nong Sung and one district of Bueng Kan province; Seka.

เนื้อโคขุนโพนยางค�า
Pon Yang Kham Beef

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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“หมากเม่าสกลนคร” คือผลหมากเม่าหลวงที่มีรูปทรง
ผลกลม มีขนาดเล็กและเป็นพวง เปลือกผิวบาง ผลสุกสี
ม่วงเข้ม เนื้อผลฉ�่าน�้า มีรสชาติหวาน เปรี้ยว ฝาด หรือขม 
มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เพาะปลูกในจังหวัดสกลนคร

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 58100069
Registration Number : 
GI 58100069
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
3 พฤศจิกายน 2549
Registered Date : 
3 November 2006

หมากเม่าสกลนคร
Sakon Nakhon Mulberry

หมากเม่าสกลนคร
Mak Mao Sakon Nakhon
(Sakon Nakhon Mulberry)

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
GI THAILAND188 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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จังหวัดสกลนครเป็นที่ราบลุ่มมีลอนคลื่นไม่สม�่าเสมอ 
ทางใต้เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ ภูมิอากาศมีทั้ง
ฤดรู้อน ฤดฝูน และฤดหูนาว ต้นหมากเม่าจะเร่งผลติผล
ในตอนกลางวัน บรเิวณจงัหวัดสกลนครจะท�ามมุตัง้ฉาก 
90 องศา กับดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกหมากเม่า
จะเริ่มบานเพ่ือผสมเกสรและเริ่มติดผลอ่อน ท�าให้
ได้รบัแสงได้อย่างเตม็ท่ี หมากเม่าสกลนครจงึเป็นผลไม้
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีจากความโดดเด่นทาง
ด้านภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง

Sakhon Nakhon is plain with undulation land. 
The southern part of the province is a big basin. 
This province has summer, rainy and winter season. 
Mak Mao tree produces fruits during day time when 
the area of Sakon Nakhon Province is 90 degrees 
perpendicular to the sun.  During this period, sun light 
is sufficient, allowing Mak Mao flower blooming and 
pollinating, and the fruit begins to form. This truly 
makes Sakon Nakhon Mulberry outstanding for its 
geographical identity.

หมากเม่าสกลนคร
Sakon Nakhon Mulberry

“Sakon Nakhon Mulberry” is Mak Mao 
Luang with a small sphere shape fruit with 
thin peel that grows in cluster.  Ripe fruit is 
dark purple in colour. The fruit is sweet, 
sour, astringent, or bitter, with distinctive 
fragrance. It is grown in Sakhon Nakhon 
province. 

หมากเม่าสกลนครเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์
       เฉพาะตัวที่มีจากความโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์อย่างแท้จริง

Sakon Nakhon Mulberry outstanding 

for its geographical identity.

189สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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“น�้าหมากเม่าสกลนคร” เป็นเคร่ืองด่ืมน�้าผลไม้ รสชาติ
หวานอมเปรี้ยวเจือฝาด ผลิตจากผลหมากเม่าหลวงผลโต 
ผ่านกระบวนการผลิตบีบอัดแยกน�้าและกากออกจากกัน
เพื่อให้ ได้น�้าหมากเม่าแท้ น�้าหมากเม่าพร้อมด่ืม และ
น�้าหมากเม่าเข้มข้น  เลือกเอาเฉพาะผลที่สดสมบูรณ์ 
ผลิตในจังหวัดสกลนคร

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 58100070
Registration Number : 
GI 58100070
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
23 กรกฎาคม 2557
Registered Date : 
23 July 2014

น�้าหมากเม่าสกลนคร
Sakon Nakhon Mulberry Juice

น�้าหมากเม่าสกลนคร
Nam Mak Mao Sakon Nakhon
(Sakon Nakhon Mulberry Juice)

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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ในอดีตบรรพชนบนเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร
อยู่กับการล่าสัตว์ ต้องเดินทางเข้าป่าหลายวัน มักจะ
เตรียมสิ่งส�าคัญ คือ “น�้าหมากเม่า” ติดตัวไป เพ่ือใช้
เป็นยาแก้ร้อนในและถอนพษิไข้ได้ เป็นการใช้ประโยชน์
สืบทอดกันมาช้านาน

In the past, people in Phu Phan Mountain of Sakhon 
Nakhon lived by animal hunting and, they had 
to stay in the forest for many days. Mak Mao Berry 
Juice was an important drink taken along with them 
due to its properties to relieve apthous ulcer or fever.
 

น�้าหมากเม่าสกลนคร
Sakon Nakhon Mulberry Juice

“Sakon Nakhon Mulberry Juice” is sweet 
and sour with a bit of astringent taste. It is 
produced from large size Mak Mao Luang fruit 
bypassing through pressing process to 
separate Mak Mao juice from the pulp. Ready 
to drink Mak Mao berry Juice and concentrated 
Mak Mao berry Juice is produced by selecting 
only fresh and perfect fruit. Its manufacturing 
place is in Sakhon Nakhon province.

ผลไม้รสชาติหวานอมเปรี้ยว เจือฝาด
Sweet and sour with a bit taste of astringent.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร
Sakon Nakhon Natural Indigo Dyed Fabric

ทะเบียนเลขที่ : สช 58100068
Registration Number : GI 58100068
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 26 กรกฎาคม 2549 

Registered Date : 26 July 2009

“ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร” ผ้าฝ้ายที่ผ่านกระบวนการย้อมคราม
ธรรมชาติตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร ท�าให้ได้สีฟ้าอ่อนถึง
สีน�้าเงินเข้มเป็นมันวาว ไม่ตกสี มีกลิ่นเฉพาะตัว

ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร 
Pa Kram Thammachat Sakon Nakhon 
(Sakhon Nakhon Natural Indigo Dyed Fabric)

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร
Sakon Nakhon Natural Indigo Dyed Fabric

ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด
สกลนครเป็นเวลานาน ด้วยคุณภาพและการผลิตท่ี
พิถีพิถันมีจุดเด่นจาก 2 ส่วน คือ สีคราม แม้จะย้อม
ให้เข้มหรือจางก็ให้สีสดใสเป็นเงางาม ติดเนื้อผ้า
ทนทาน และความเด่นของเส้นใยฝ้ายท่ีมีคุณสมบัติ
ระบายอากาศและซับน�้าได้ดี ยิ่งซักยิ่งนุ่ม

What makes Indigo Dyed Fabric become famous is 
the quality and dedicated production. The genuine 
Indigo Dyed Fabric is special because of two reasons; 
indigo colour can be dyed as dark blue, light blue or 
bright colour which will not fade easily. The other 
reason, the cotton material can well ventilate and 
absorb sweat.

ในจงัหวัดสกลนครมกีารปลกูครามมากในบรเิวณท่ีราบ
เชงิเขา เนือ่งจากปรมิาณฝนค่อนข้างมาก มแีดดจดัและ
อบอ้าวในฤดูร้อน ซึ่งเหมาะกับต้นครามท่ีชอบแดดจัด 
และได้รับน�้าสม�่าเสมอ

There are many indigo tree plantations around 
piedmont plateaus in Sakon Nakhon. With high volume 
of rain but shiny and stuffy in summer, that is suitable 
for planting indigo tree which enjoy both sunshine and 
sufficient water.

“Sakon Nakhon Natural Indigo Dyed Fabric” is dyed cotton which made from indigo tree. 
Using native wisdom, it has light blue to dark blue colour, shiny, colourfastness and unique 
scent.

 Light blue to dark blue colour, shiny, has fast 

colour and has unique scent.

สีน�า้เงินเข้มเป็นมันวาว ไม่ตกสี มีกลิ่นเฉพาะตัว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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“ข้าวหอมมะลสิรุนิทร์” เป็นข้าวพนัธุข์าวดอกมะล ิ105 และ 
พนัธ์ุ กข 15 มีความหอมตัง้แต่เป็นต้นกล้าจนถงึข้าวหุงสุก 
ลักษณะข้าวเมล็ดเรียวยาวขาว เป็นเล่ือมมัน ใสสวย เม่ือหุงสุก
เป็นข้าวสวยจะมีสีขาว ลักษณะอ่อนนุ่ม ชุ่มล้ิน กินอร่อย 
จนชาวสุรินทร์กล่าวว่า “ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ หอม ยาว 
ขาว นุ่ม” เพาะปลูกในจังหวัดสุรินทร์

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 51100023
Registration Number : 
GI 51100023
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
31 มกราคม 2548
Registered Date : 
31 January 2005

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
Surin Hom Mali Rice

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
Khao Hom Mali Surin
(Surin Hom Mali Rice)

194 สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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จังหวัดสุรินทร์ มีแหล่งน�้าธรรมชาติ สภาพดินเป็น
ดนิร่วนปนทรายและดนิเหนยีว ท่ีมคีวามอดุมสมบรูณ์ต�า่ 
และไม่อุ ้มน�้า มีระบบกักเก็บถ่ายเทน�้าที่ดี เหมาะ
ส�าหรับการปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์

The area of Surin province has natural water 
resources. The soil in the region tends to be sandy 
loam and clay. As a result, it is not very fertile and 
unable to hold water. Howrver, it has a good water 
flux system, which is good for growing Surin Hom 
Mali Rice.

“Surin Hom Mali Rice” is Hom Mali 105 and Gor Kor 15 varieties. It has fine fragrance 
since the shoot to the cooked rice. Its characteristics are slim and long, white in colour, 
glossy and 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.

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
Surin Hom Mali Rice

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ หอม ยาว ขาว นุ่ม
Surin Hom Mali Rice – fragrant, long, white and soft.

195สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
GI THAILAND

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern



เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
Ban Chiang Pottery

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 52100029
Registration Number : 
GI 52100029
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
10 สิงหาคม 2550
Registered Date : 
10 August 2007

“เคร่ืองป้ันดินเผาบ้านเชียง” ภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผาทีผ่ลิต
ในต�าบลบ้านเชยีง อ�าเภอหนองหาน จังหวดัอดุรธาน ีมีรูปทรง
การป้ันและเขยีนลาย เป็นลายเฉพาะทีโ่ดดเด่นตามวตัถโุบราณ
ทีข่ดุพบ เช่น ลายเส้นโค้ง ลายก้านขด ลายก้นหอย ลายรูป
เรขาคณิต และ ลายเชือกทาบ ส่วนพื้นผิวมีทั้งเคลือบเงา
และไม่เคลือบ

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
Krueng Pan Din Pao Ban Chiang 
(Ban Chiang Pottery)

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
Ban Chiang Pottery

รูปร่าง รูปทรง รวมทั้งลวดลายเฉพาะที่โดดเด่นตามยุคสมัยที่ขุดค้นพบโบราณวัตถุของจริง
           Shape, form and design motifs, which are unique characteristics 

                                               of the genuine artifact items uncovered here.

บ้านเชียงเป็นแหล่งภูมิศาสตร์ของเครื่องปั้นดินเผาท่ี
มีชื่อเสียงเป็นที่รู ้จักของท้ังชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศ มีลักษณะที่แตกต่างจากเครื่องปั้นดินเผาท่ี
ผลติจากทีอ่ืน่ คอื รปูร่าง รปูทรง รวมทัง้ลวดลายเฉพาะ
ที่โดดเด่นตามยุคสมัยที่ขุดค้นพบโบราณวัตถุของจริง

Ban Chiang is the geographical location for famous 
pottery which is well-known among both Thai and 
foreigner. The pottery produced in the area is 
distinctive from pottery produced elsewhere in 
shape, form and design motifs, which are unique 
characteristics of the genuine artifact items uncovered 
there.

“Ban Chiang Pottery” refers to pottery produced in Tambon Ban Chiang, Amphoe Nong 
Han of Udon Thani. It has distinctive designs with authentic patterns of the genuine 
artifacts dug up here; namely, the curvilinear, vine, spiral, geometric, and rope-marked 
motifs, which are like the ancient pottery found in this area. The surface may be glazed 
or unglazed.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี คือ ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจาก
ข้าวหอมมะลิพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ซึ่งปลูกในเขตพื้นที่จังหวัด
อบุลราชธาน ีในฤดูนาปี ข้าวมีเมล็ดเรียวยาว ถ้าเป็นข้าวขาวจะมีสีขาวใส เป็นเงา มันวาว 
เม่ือน�ามาหุงสุกจะมีกล่ินหอมและมีความเหนียวนุ่ม มียางข้าวเหนียวปนเล็กน้อย 
เนื่องจากมีพันธุ์ข้าวเหนียวเจือปนอยู่ตั้งแต่ในแปลงนา

ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี
Khao Hom Mali Ubon Ratchathani
(Ubon Ratchathani Hom Mali Rice)

ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani Hom Mali Rice

ทะเบียนเลขที่ : สช 60100099
Registration Number : GI 60100099
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 26 พฤษภาคม 2559
Registered Date : 26 May 2016

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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จังหวัดอุบลราชธานี มีภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม
และที่ดอน พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และแหล่งน�า้ 
ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มีอากาศหนาวและ
แห้งในช่วงฤดูหนาว และมีฝนตกชุกในช่วงฤดูฝน 
เหมาะสมกับการเตบิโตของข้าวหอมมะลอิบุลราชธานี 
ท�าให ้ข ้าวหอมมะลิอุบลราชธานีมีลักษณะและ
รสชาติที่แตกต่างจากข้าวหอมมะลิที่ปลูกในแหล่งอื่น

Topography of Ubon Ratchathani province is 
plateau and high ground. The area is plentiful of 
forest and water source. Most of soil is sandy 
loam. Climate in winter is cold and dry, and high 
level of rain in rainy season. These factors are 
proper for Ubon Ratchathani Hom Mali Rice 
plantation and make it more unique than other 
Hom Mali rice.

Ubon Ratchathani Hom Mali Rice is paddy rice, brown rice 
and white rice from Hom Mali 105 and Gor Kor 15 varieties 
grown in Ubon Ratchathani province during wet season. 
The rice grain is slim and long. White rice is bright white in 
colour and glossy, fragrant, soft and sticky when cooked. 
The rice is little sticky because there is still some sticky rice 
variety left in the rice fields.

ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani Hom Mali Rice

มีเมล็ดเรียวยาว มีกลิ่นหอมและมีความเหนียวนุ่ม
Grain is slim and long, fragrant, 

                           soft and sticky when cooked.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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“ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” ปลูกครอบคลุม 5 จังหวัด 
ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และ ยโสธร
ใช้พันธุ์ข้าว “ขาวดอกมะลิ 105” และ “กข 15” เท่านั้น
มาปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้ เมล็ดข้าวหอม ยาว เรียว เลื่อมมัน 
เมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมธรรมชาติ และนุ่ม

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 50100022
Registration Number : 
GI 50100022
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
28 เมษายน 2549
Registered Date : 
28 April 2006

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
Thung Kula Rong Hai Hom Mali Rice

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
Khao Hom Mali Thung Kula Rong Hai 
(Thung Kula Rong Hai Hom Mali Rice)

200 สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
GI THAILAND

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern



ทุ่งกุลาร้องไห้มีสภาพเป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ 
ดินเป ็นดินร ่วนปนทราย พ้ืนที่มีความอุดม
สมบูรณ์ต�่า การปลูกข้าวในภูมิประเทศท่ีมีท้ัง
ความแห้งแล้งของพ้ืนที่ และความเค็มในดิน 
ส่งผลให้ข้าวเกิดความเครียดและหลั่งสารหอม 
ส่งผลให้ข้าวมีความหอมมากกว่าข้าวหอมจาก
แหล ่ งอื่ นและเป ็นความพิ เศษ ท่ี เ กิดจาก
ภูมิศาสตร์โดยแท้

Thung Kula Rong-Hai is the big basin. Its soil is 
sandy and lack of nutrition. Growing rice in arid 
and salt soil causes 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 geographical 
specialty

“Thung Kula Rong Hai Hom Mali 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 area. Its grain is fragrant, 
long, slim, glossy. Cooked rice has natural 
aromatic and softness.

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
 Thung Kula Rong Hai Hom Mali Rice

ข้าวมีความหอมมากกว่าข้าวหอมจากแหล่งอื่น
More fragrant than rice grown 

in other parts of the country.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern 201สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย

GI THAILAND



เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน
Isan Indigenous Thai Silk Yarn

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 56100050
Registration Number : 
GI 56100050
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
25 สิงหาคม 2554
Registered Date : 
25 August 2011

“เส้นไหมไทยพืน้บ้านอสีาน” คอืเส้นไหมดิบ ผ่านการสาวไหม
ด้วยมือที่ ได้จากตัวไหมพันธุ์พื้นบ้านในเขตภาคอีสาน
ทัง้ 20 จังหวดั ได้แก่ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 
นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร 
ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวล�าภู อ�านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี 
และ บึงกาฬ ซึ่งเส้นไหมที่ได้จะมีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ 
มีสีเหลืองดุจทอง มีความมัน เล่ือม นุม่นวล เหนยีว และขนาด
ของเส้นมีความสม�่าเสมอกัน 

เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน
Sen Mai Thai Puen Ban Isan
(Isan Indigenous Thai Silk Yarn)

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
GI THAILAND202 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeastern



เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน
Isan Indigenous Thai Silk Yarn

ภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง ลักษณะดินเป็น
ดินทราย ไม่อุ้มน�้า อากาศร้อน และ แห้งแล้ง แม่ไหม
พันธ์ุพ้ืนบ้านของอสีานมคีวามทนทานต่อความร้อนและ
แห้งแล้งสงู และการปลกูต้นหม่อนทีใ่ช้ส�าหรบัเลีย้งตวัไหม
ไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลง เมื่อตัวไหมมีสุขภาพที่
แข็งแรงดี ก็จะส่งผลให้เส้นไหมไทยพ้ืนบ้านอีสานมี
คุณภาพดีเช่นเดียวกัน

Most area of Isan is plateau. Soil condition is sandy, 
lack ability to absorb water. Its weather is hot and arid.   
However, local silkworms endure to the heat and 
arid. The hot climate helps Mulberry to grow well without 
pesticide. When silkworm is healthy, it also effects to 
the quality of indigenous Thai Silk Yarn.

“Isan Indigenous Thai Silk Yarn” is raw silk yarn. The silk is from local silkworms through 
the process by hands in 20 provinces in Isan; Kalasin, Khon Kaen, Chaiyaphum, Nakhon 
Phanom, Nakhon Ratchasima, Buriram, Maha Sarakham, Mukdahan, Yasothon, Roi Et, 
Loei, Sisaket, Sakon Nakhon, Surin, Nong Khai, Nongbua Lamphu, Amnat Charoen, Udon 
Thani, Ubon Ratchathani and Bueng Kan. The silk has unique features and different from 
silk from other areas – golden yellow, glossy, soft, tough and even size.

สีเหลืองดุจทอง มีความมัน เลื่อม 
                     ความนุ่มนวล ความเหนียว

Golden yellow, glossy, soft, tough.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern 203สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย

GI THAILAND



ภาคใต้
Southern204 สินคาสิง งชี างภมิศาสตร ย

GI THAILAND
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ภาคใต้
Southern 205สินคาสิง งชี างภมิศาสตร ย

GI THAILAND



ทะเบียนเลขที่ : 
สช 62100127
Registration Number : 
GI 62100127
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
13 กรกฎาคม 2561
Registered Date : 
13 July 2018

กาแฟเมอืงกระบี่ คือกาแฟโรบัสต้า สายพันธุ์พื้นเมือง 
ที่ปลูกบนพื้นที่ราบ หรือ ที่ราบเชิงเขาที่มีความอุดม
สมบรูณ์สูง ด้วยกรรมวธีิการผลิตมาตรฐานเป็นกาแฟสาร 
กาแฟคัว่ และกาแฟคัว่บด มีค่าคาเฟอนีร้อยละ 1.5 – 4 
ของน�้าหนัก รสชาติขม เข ้มข้น และกลมกล่อม 

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตในพื้นที่จังหวัดกระบี่

า
(Muang Krabi Coffee)

กาแฟเมืองกระบี่ 
Muang Krabi Coffee

ภาคใต้
Southern206 สินคาสิง งชี างภมิศาสตร ย

GI THAILAND



ส า ู ิ ะเ ศของจงัหวั ก ะ ี่ ะกอ ว้ เ อืกเขา
าว อ ัวไ ใ แ ว ิศเห ือสู่ใ ้ ส ั กั ส า ื้ ี่

แ กู อ ค ื่ อ า  แ ะ อ ชั  ะ ั ควา สงู �า่
กว่า ะ ั �้า ะเ  800 เ  ี ี่ า ชา ั ่ง ะเ

้า ะวั ก ส า ิ เ ็ ิ ่ว สีแ ง า  
ีควา อุ ส ู ์สูง ะ า �า้ไ ้ ี ีโ แ สเซี สูง 

ู ้อ  อากาศไ ่ ้อ จั  ี กชุกใ ู  ูห าว 
อากาศไ ่ห าวจั  ้ว ัจจั ั้ง าง ู ิ ะเ ศ 
แ ะ ู ิอากาศ �าให้กาแ เ ืองก ะ ี่เ ็ กาแ ี่ ี
คุ า ี

The geography of Krabi province is a combination 
of mountain, laying vertically from north to south, 
and slopes with the height lower than 800 meters 
above sea level. It has coast in the west side. Soil 
in this area is fertile red sandy loam with good 
water flux and contains high level of potassium. 
climate in this area is not too hot during summer, 
high level of rain in rainy season and not too cold 
in winter. Both geography and weather conditions 
cause Muang Krabi Coffee possess good quality.

Muang Krabi Coffee refers to local Robusta coffee strain 
which grown in fertile plain or foothills and processed through 
well-standardized method to green bean, fined, and roasted 
coffee. It contains 1.5 – 4% caffeine. Its characteristics are 
bitter, dark and authentic well-balanced taste. Muang Krabi 
Coffee is produced in Krabi province.

กาแฟเมืองกระบี่ 
Muang Krabi Coffee

รสชาติขม เข้มข้น และกลมกล่อม
Bitter, dark and authentic well-balanced taste.

ภาคใต้
Southern 207สินคาสิง งชี างภมิศาสตร ย

GI THAILAND



กล้วยเล็บมือนางชุมพร
Chumphon Lady Finger Banana

ทะเบียนเลขที่ : สช 58100071
Registration Number : GI 58100071
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 5 มิถุนายน 2556
Registered Date : 5 June 2013

“กล้วยเล็บมือนางชุมพร” มีรสชาตหิอมหวาน มีกล่ินหอม เนือ้สีเหลืองทอง 
เปลือกบาง ผลเล็ก ปลายผลเรียว เรียงตดิกนัคล้ายกบันิว้มือ การน�ามา
แปรรูปเป็นกล้วยอบแห้ง จะได้เนือ้กล้วยทีมี่สีน�า้ตาล นุม่เหนยีว หอมหวาน 
สามารถเก็บได้เป็นเวลานาน เพาะปลูกและผลิตในจังหวัดชุมพร

้ า
(Chumphon Lady Finger Banana)

208 สินคาสิง งชี างภมิศาสตร ย
GI THAILAND

ภาคใต้



Golden pulp and thin skin with tapering 
tip of the fruit resembles lady finger.

กล้วยเล็บมือนางชุมพร
Chumphon Lady Finger Banana

       เนื้อสีเหลืองทอง เปลือกบาง ปลายผลเรียว 
                                    เรียงติดกันคล้ายกับนิ้วมือของหญิงสาว

จังหวั ชุ  ีเ ี ง ู ้อ แ ะ ู  ักษ ะ ิ เ ็
ิ ่ว ิ เห ี ว ีควา อุ ส ู ์ เ ็ ไ ้ว

แ ่ า ุ ี่ส�าคัญ เห าะส�าห ั ูกก ้ว เ ็ ือ าง 
้ว ส า ิ แ ะอากาศ ี่ ีของจังหวั ชุ  ส่ง
�าให้ก ้ว เ ็ ือ างชุ ี สชา ิแ ะก ิ่ ี่เ ็

เอก ักษ ์

Chumphon province only has two seasons; summer 
and rainy season. This city has a specific rich loose 
soil mixed with clay, full of nutrition that are suitable for 
the Lady Finger Banana grown in this area. Chumphon 
Lady Finger Banana has uniqueness of its taste and 
smell.

Chumphon Lady Finger Banana has sweet 
scent, golden pulp, thin skin and small size 
with tapering tip of the fruit resembles lady 
finger.  The dried banana is brownish, sticky 
soft, smells good, and made very ideal  
for gifts and souvenir. It is planted and  
produced in Chumphon province.

้ า
(Chumphon Lady Finger Banana)

209สินคาสิง งชี างภมิศาสตร ย
GI THAILAND

ภาคใต้



“ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร” เป็นข้าวพื้นเมืองด้ังเดิมในอ�าเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร เป็นข้าวเจ้าพันธุ์เหลืองปะทิว 123 ข้าวเปลือกมี
เปลือกสีเหลือง ข้าวกล้องมีสีเหลืองอ่อน ส่วนข้าวสารจะมีสีขาว 

สวย เม็ดเรียวยาว เม่ือหุงสุกจะร่วนเป็นตวั หุงขึน้หม้อ ไม่เกาะเป็นก้อน 
รสชาติดี

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร
Chumphon Leuang Patew Rice

ทะเบียนเลขที่ : สช 52100025
Registration Number : GI 52100025
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 26 กันยายน 2550 
Registered Date : 26 September 2007

้า
(Chumphon Leuang Patew Rice)

210 สินคาสิง งชี างภมิศาสตร ย
GI THAILAND

ภาคใต้



ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร
Chumphon Leuang Patew Rice

“Chumphon Leuang Patew Rice” is a rice variety native 
to the Patew district of Chumphon province. It is Leuang 
Patew 123 rice variety. Its husk is yellow, and brown rice 
is soft-yellow. Milled rice is white with long and beautiful 
grains. Cooked rice has good texture, not sticky and 
delicious.

ข้าว ั ุ์ ี้เ ็ ั ุ ์ข้าว ี่ ูกไ ้ ีใ ื้ ี่ ุ ่ �า้ขัง 
ี่ ี ิ เค็ �้าก ่อ  ห ือ ื้ ี่ใก ้ ะเ  ี กชุก

เกือ อ  ี �าให้ข้าว ี่ กูใ ื้ ี่ ี้ คีุ า ี

I t  grows well in wetland, especially in the 
more saline waters of the coastal regions. With 
long duration of rainy season, it results in high 
quality rice.

ร่วนเป็นตัว หุงขึ้นหม้อ ไม่เกาะเป็นก้อน
Good texture, not sticky and delicious.

้า
(Chumphon Leuang Patew Rice)

211สินคาสิง งชี างภมิศาสตร ย
GI THAILAND

ภาคใต้



ทะเบียนเลขที่ : 
สช 59100075
Registration Number : 
GI 59100075
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
2 กรกฎาคม 2556
Registered Date : 
2 July 2013

”กาแฟเขาทะลุ” เป็นกาแฟโรบัสต้า ที่มีรสเข้มข้น 
มีกล่ินหอมเฉพาะตัว ก่อนน�ามาผลิตเป็นกาแฟคั่ว 
กาแฟบด และ กาแฟส�าเร็จรูป ปลูกบนพื้นที่ระดับ
ความสูง 200 – 300 เมตร จากระดับน�้าทะเล 
ในเขตต�าบลเขาทะลุ อ�าเภอสวี จังหวัดชุมพร

กาแฟเขาทะลุ
Khao Thalu Coffee

า า
(Khao Thalu Coffee)

ภาคใต้
Southern212 สินคาสิง งชี างภมิศาสตร ย

GI THAILAND



รสชาติเข้มข้น หนักแน่น มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

ื้ ี่ �า เขา ะ ุ ีส า ิ ี่อุ ส ู ์ ้ว
แ ่ า ุ ิ เชงิเขา ี ู ค้างคาวซึง่เ ็ ุ๋ อ า่ง  ีแ ะ ี
ส า ู ิอากาศแ แ แ สี่ �าให้กาแ
โ ัส ้า ี่ ูกใ ื้ ี่ ี้ ี สชา ิเข้ ข้  ห ักแ ่  
แ ะ ีก ิ่ หอ เฉ าะ ัวแ ก ่างจากกาแ ี่ ูก
ใ ื้ ี่จังหวั อื่

Soil in the area of Khao Thalu sub-district is fertile 
and contains guano which is potent fertilizer. 
Weather in this area is called ‘8-month of rain 
and 4-month of sunlight’. These factors make 
Robusta Coffee, planted in this area, strong 
and intense taste with unique fragrance.

Strong and intense with 
                   unique fragrance.

Khao Thalu Coffee is Robusta strain. 
It has bitter and strong taste with 
unique scent. It is produced to roasted 
coffee, grinded coffee and instant 
coffee. Khao Thalu Coffee is grown at 
200 – 300 meters above sea level in the 
area of Khao Thalu sub-district, Sawi 
district, Chumphon province.

กาแฟเขาทะลุ
Khao Thalu Coffee

ภาคใต้
Southern 213สินคาสิง งชี างภมิศาสตร ย
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หมูย่างเมืองตรัง
Trang Roasted Pork

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 49100004
Registration Number : 
GI 49100004
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
27 มิถุนายน 2548
Registered Date : 
27 June 2005

“หมูย่างเมืองตรัง” ท�ามาจากหมูขี้พร้า (หมูพันธุ์เล็ก) 
เม่ือย่างสุก จะมีหนังกรอบ สีเหลืองทอง เนื้อหอมนุ ่ม 
รสชาติอร่อย กลมกล่อม ผลิตในจังหวัดตรัง

า ต
(Trang Roasted Pork)

214 สินคาสิง งชี างภมิศาสตร ย
GI THAILAND

ภาคใต้



หมูย่างเมืองตรัง
Trang Roasted Pork

ข้อแ ก ่าง ะหว่างห ู ่างเ ือง ังกั ของ ี่อื่  คือ 
ห ู ่าง ี่อื่ ักจะ ่างโ ใช้เ า ่างแ า 

่างเ ็ ชิ้  กา ห ักเค ื่อง ุงแ ก ่างกั  ส�าห ั
ห ู ่างเ ือง ัง ั้  ก วิ ีห ักห ูใช้เค ื่องเ ศ ี่ ี
สู เฉ าะ ห ักใ ห้อง ี่ ี ุ ้ง ว กั แ ง ่าง ั้ง ัว 
เ า ี่ ่างห ู ้องเ ็ เ าก่อ ้ว อิฐ ใช้ไ ้ าง า า
ใ ื้ ี่จังหวั ังเ ็ เชื้อเ ิงใ กา ่าง

The differences between Trang Roasted Pork compared 
with roasted pork elsewhere are roasted pork in the 
other areas use cut pork to roast in the ordinary grilling 
stoves, and each producers uses different marination 
ingredients. Trang’s marinate recipe consists authentic 
spices, and pork are marinated in well-protected room 
from insects. Whole pork is roasted in grilling stoves 
which made from bricks and only parawood from Trang 
province area is used for firewood.

Trang Roasted Pork is made from a small size, native variety pigs (Moo Khee Pra). After 
roasted, its skin will be crisp and turn to golden colour, soft and fragrant meat with good 
taste. Trang Roasted Pork is made in Trang province.

หนังกรอบ สีเหลืองทอง เนื้อหอมนุ่ม
Its skin will be crisp and turn to golden 
colour, soft and fragrant meat.

215สินคาสิง งชี างภมิศาสตร ย
GI THAILAND

ภาคใต้



ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง
Tabtim Siam Pakpanang Pomelo

ทะเบียนเลขที่ : สช 55100046
Registration Number : GI 55100046
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 13 กันยายน 2553 
Registered Date : 13 September 2010

“ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง” มีเนื้อสีแดงคล้ายทับทิม รสชาติหวาน นุ่ม ปราศจากรสขมติดล้ิน 
เปลือกผิวเรียบ มีสีนวลอมเหลือง สัมผัสนุ่มมือดุจก�ามะหยี่ ต่อมน�้ามันมีขนาดเล็กละเอียด ปลูกใน
อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

้ า า
 

(Tabtim Siam Pakpanang Pomelo)
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ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง
Tabtim Siam Pakpanang Pomelo

มีเนื้อสีแดงคล้ายทับทิม รสชาติหวาน 
                    นุ่ม ปราศจากรสขมติดลิ้น

Ruby red pulps, sweet, 
soft and no bitterness.

จังหวั ค ศ ี าช เ ็ ี่ า ่าชา เ  
�้า ่ว ขัง เ ็ �้าก ่อ  ิ เ ็ ิ เห ี ว ี

ควา อุ ส ู ์ า ก าง ู อิากาศไ ่ อ้
แ ะไ ่ห าวจั  �าให้ส้ โอ ั ิ ส า ี
สชา ิ ี่โ เ ่ เ ็ เอก ักษ ์เฉ าะอ�าเ อ
าก ัง จังหวั ค ศ ี าชเ ่า ั้

Topography of Nakhon Si Thammarat is flooded 
mangrove plain with brackish water. The soil 
is clay with middle amount of nutrition. Nakhon 
Si Thammarat’s weather is not too hot nor cold. 
All factors create unique taste for Tabtim Siam 
Pakpanang Pomelo of Pakpanang district, 
Nakhon Si Thammarat.

“Tabtim Siam Pakpanang Pomelo” is famous in 
its ruby red pulps, sweet, soft, no bitterness, 
thin and smooth shell. It has yellowish cream 
color, velvet soft when touching because it has 
tiny hairs around the fruit, and fine oil glands. 
It is grown in Pakpanang district of Nakhon Si 
Thammarat province.
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ปลากุเลาเค็มตากใบ
Tak Bai Salted Kulao Fish

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 59100083
Registration Number : 
GI 59100083
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
30 มิถุนายน 2558
Registered Date : 
30 June 2015

ปลากุเลาเค็มตากใบ เป็นปลาเค็มรสชาติไม่เค็มจัด 
เนือ้แน่น เนยีนละเอยีด ผิวเรียบ ตงึสวย เม่ือทอดสุกจะฟู 
มีกล่ินหอมเป็นเอกลักษณ์ ผลิตจากปลากุเลาสดตาม
กรรมวิธีที่สืบทอดกันมาในพื้นที่อ�าเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส

า า ค ตา ใ
(Tak Bai Salted Kulao Fish)
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ชา ั ่ ง ะเ ิ เว อ�าเ อ ากใ ีควา
ห ากห า างชีว า สูง จึง ี ากุเ าเข้า

าหากิ ใก ้ชา ั่ง เ ื่อชาว ะ งใ ้อง ิ่
จั ากุเ าไ ้เ ็ จ�า ว ากจึงเกิ ควา คิ

ี่จะ �า ากุเ า า อ อาหา ้ว กา �า
าเค็  โ ใช้ ู ิ ญัญา อ้ง ิ่ ีส่ื อ กั า

จาก ุ่ สู่ ุ ่  �าให้ ากุเ าเค็ ากใ ี สชา ิ
อ อ่  จ ไ ้ ั ส ญา า ว่า “ าชาแห่ง าเค็ ”

The coast of Tak Bai district has variety 
bio-diversity and it is the good place of Kulao 
fish to forage. When local fishermen caught 
excess Kulao fish, they had an idea to 
preserve the fish by fermenting with salt. 
Using tradition process which passed from 
generation to generation, the result is a 
delicious Tak Bai Salted Kulao Fish or “The 
King of Salted Fish”.

เจ้าของสมญานาม ราชาแห่งปลาเค็ม

ปลากุเลาเค็มตากใบ
Tak Bai Salted Kulao Fish

 The King of Salted Fish.

Tak Bai Salted Kulao Fish is salted fish with mild 
taste, firm and smooth texture and tight skin. 
When fried, its flesh becomes fluffy w i th  
authentic scent. Tak Bai Salted Kulao Fish 
made under traditional process in Tak Bai 
district of Narathiwat province.
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ลองกองตันหยงมัส
Tan Yong Mat Southern Langsat

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 59100084
Registration Number : 
GI 59100084
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
23 สิงหาคม 2554
Registered Date : 
23 August 2011

“ลองกองตันหยงมัส” เป็นลองกองพันธุ์พื้นเมืองที่
เพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ผลอ่อนเปลือก
สีเขยีว เม่ือผลสุกเปลือกจะเป็นสีเหลือง เปลือกไม่มียาง 
เปลือกล่อนออกจากเนื้อได้ง่าย รูปทรงเหมือนหยดน�้า 
เนื้อใส หอมหวาน มีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเลย

ต
(Tan Yong Mat Southern Langsat)

ภาคใต้
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GI THAILAND



Dry pulp, easily peeled fruit skin with sweet taste.
เนื้อแห้ง เปลือกล่อน รสชาติหอมหวาน

ลองกองตันหยงมัส
Tan Yong Mat Southern Langsat

Tan Yong Mat Southern Langsat is local longkong 
(Lansium domesticum Corr.) which grown in Narathiwat 
province. Unripe fruit has green peel and becomes 
yellow when ripe. Its peel has no sap and can be peeled 
from the pulp easily. The pulp shape is droplet, clear, 
sweet taste, small seed or no seed in some fruits.

ต
(Tan Yong Mat Southern Langsat)

จังหวั า ิวาส ี ู ิ ะเ ศโ ั่วไ เ ็ ่า
แ ะ เูขา ไ ้ ั อิ ิ จาก สุ ะวั ออกเฉี งใ ้ 

�าให้ กชกุ ิ เ ็ ิ ว่ า  อีิ ี วั ุ
ค่อ ข้างสงู ว้ ส า ู ิ ะเ ศแ ะ ู อิากาศ

ี่ ีควา ชื้ สูง แ ะ ี กชุก �าให้ องกอง
ั ห ง ัส ีเ ื้อแห้งแ ก ่างจาก องกอง ี่

ูกใ ื้ ี่อื่

The topography of Narathiwat province is 
mountainous and jungle. Impact of southeast 
monsoon makes this area rainy. The soil is 
sandy loam that consists humus in high level. 
The geography and high humidity weather 
make Tan Yong Mat Southern Langsat’s  
               pulp drier than other longkong.
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“ส้มโอปูโกยะรัง” คือส้มโอพันธุ์ปูโก ผลทรงกลม มีจุก รสชาติหวาน หอม เปลือกบาง 
เนื้อนิ่มสีแดงทับทิม มีขนคล้ายก�ามะหยี่ปกคลุมทั่วทั้งผล ปลูกในพื้นที่อ�าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี

ทะเบียนเลขที่ : สช 59100080
Registration Number : GI 59100080
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 4 ธันวาคม 2557
Registered Date : 4 December 2014

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.

ส้มโอปูโกยะรัง
Yarang Puko Pomelo

้
(Yarang Puko Pomelo)
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Puko in Malayu language means “emblem”. 
Yarang Puko Pomelo originated from Thongdi 
Nakhonchaisri variety that local farmer bought 
Thongdi Nakhonchaisri pomelo which had 
Chinese letter stamped over the fruit. After eaten, 
local farmer grew its seed and planted. Then 
the original variety mutated and became the new 
“Yarang Poku” variety.

อ�าเ อ ะ ัง ีแ ่ �้า ั า ีไห ่า อ แ วอ�าเ อ 
�าให้ ีส า ิ อุ ส ู ์เห าะส ่อกา เ าะ

ูกส้ โอ แ ะ ังเ ็ แห ่ง ้ ก�าเ ิ ของส้ โอ ั ุ์
ั ิ ส า อีก ้ว

Pattani River, which flows through Yarang district, 
is the source of fertile soil that is proper for  
pomelo plantation. It is also the origin of Tabtim 
Siam Pomelo.

เนื้อนิ่มสีแดงทับทิม มีขนคล้ายก�ามะหยี่ปกคลุมทั่วทั้งผล

โูกเ ็ าษา า  ูแ ว่า ะ ั า ส้ โอ โูก
ะ ังก�าเ ิ าจากส้ โอ ั ุ์ อง ี ค ชั ศ ี โ

เกษ ก ใ ้อง ิ่ ไ ้ ซื้ อส ้ โอ ั ุ ์ อง ี
ค ชั ศ ี ี่ ีกา ะ ั า ้ว ัวอักษ จี
า ั ะ า แ ะไ ้ �าเ ็ ไ กูแ ะข า ั ุ์ 
่อ าไ ้เกิ กา ก า ั ุ์เกิ เ ็ ส้ โอ ั ุ์ให ่

คือ ั ุ์ ูโก ะ ัง

Soft and ruby colour pulps 
                  with tiny hairs like velvet.

ส้มโอปูโกยะรัง
Yarang Puko Pomelo

ภาคใต้
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช 61100116
Registration Number : 
GI 61100116
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
12 กันยายน 2557
Registered Date : 
12 September 2014

ทุเรียนสาลิกาพังงา คือ ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของ
จังหวดัพงังา มีผลทรงกลม เปลือกบาง หนามส้ันและถี่ 
เนื้อหนาละเอียดสีเหลืองเข้ม กล่ินหอมแต่ไม่ฉุนมาก 
แกนกลางเปลือกทุเรียนจะมีสีสนิมแดง เมล็ดลีบ 
รสชาติหวาน ปลูกในเขตพื้นที่อ�าเภอกะปง ของ
จังหวัดพังงา

า า า
(Phangnga Salika Durian)

ทุเรียนสาลิกาพังงา
Phangnga Salika Durian

ภาคใต้
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Phangnga Salika Durian is local durian variety of Phangnga province. 
Its characteristics are round shape, thin peel, short and dense thorns, thick 
and dark yellow pulp, fragrant but not pungent. Its core is rusty-red with blighted 
seed and sweet in taste. Phangnga Salika Durian is grown in Kapong district 
of Phangnga province.

ทุเรียนสาลิกาพังงา
Phangnga Salika Durian

จังหวั ังงา ี ูเขาส ั ซั ซ้อ เ ็ แ ว าวจาก
ิศเห ือไ ิศใ ้ ิ เ ็ ิ ่ว  ิ ่ว ิ เห ี ว 

ห ือ ิ ่ว ิ า  ะ า �า้ไ ้ ี ิ เ ็ ก จั
ึงก แก่ ะกอ กั ส า ู ิอากาศ ี่ไ ่ห าวจั  
ี กชุก เห าะส แก่กา ูก ุเ ี  �าให้ ุเ ี

สา ิกา ังงา ีควา แ ก ่างจาก ุเ ี ของแห ่งอื่
ั้ง ้า ักษ ะ ู ่างแ ะคุ า

Phangnga province is mountainous from north to 
south. The soil is loam, loam with mud or sandy 
loam with good water flux. Soil pH is acidic to 
highly acidic. Weather in this area is not cold 
with high level of rain which proper for 
durian plantation. The topography 
creates distinctiveness both 
shape and quality of 
Phangnga Salika Durian.

Fragrant but not pungent 
      blighted seed and sweet in taste.

กลิ่นหอมแต่ไม่ฉุนมาก เมล็ดลีบ รสชาติหวาน
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ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
Phatthalung Sangyod Rice

ทะเบียนเลขที่ : สช 49100011
Registration Number : GI 49100011
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 14 มีนาคม 2549 
Registered Date : 14 March 2006

“ข้าวสังข์หยดเมืองพทัลุง” ข้าวเปลือกมีสีฟาง หากเป็นข้าวกล้อง จะมีสีแดงจนถงึแดงเข้ม
ในเมล็ดเดียวกัน ส�าหรับข้าวสาร เมล็ดข้าวจะมีสีขาวปนแดงแกมชมพู รูปร่างเรียวเล็ก 
อ่อนนุ่ม มีสีชมพูแดงเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เพาะปลูกในจังหวัดพัทลุง

้า
(Phatthalung Sangyod Rice)
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ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
Phatthalung Sangyod Rice

เมล็ดข้าวมีสีชมพูแดงเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน
   The pinkish red Khao Sangyod is the typical uniqueness.

จังหวั ั ุง ี ื้ ี่เ ็ ี่ า กว้าง ะกอ กั
กา ีแห ่ง �้าจาก ะเ สา สงข าห ุ  อีก ั้ง

งั กีา ั ของ ะกอ  เห าะส�าห ั กูข้าว 
�าให้ข้าวสังข์ห ีคุ า ี

Phatthalung province’s geographical condition is 
a large plain, with plenty of water resource from 
Songkla Lake and sediment collections at the 
river basin. These factors are suitable for rice 
plantation and make Sangyod Rice has high 
quality.

“Phatthalung Sangyod Rice” has hay-colored husk, while the brown rice is red to dark red 
in color within one grain, and the milled rice is a mixture of white and reddish pink in color. 
The grain shape is small. Khao Sangyod Muang Phatthalung is unique pinkish red colour. 
It is grown in Phatthalung province.
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ปลาดุกร้าทะเลน้อยพทัลุง คอืปลาดุกอยุตามธรรมชาติในแหล่งพืน้ทีเ่ขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ทะเลน้อยทีน่�ามาผ่านกระบวนการหมักด้วยเกลือและน�า้ตาลทราย แล้วตากแดดท�าให้ได้
ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุงที่ยังคงรูปร่างของปลาดุก ผิวสัมผัสแห้ง หนังมีสีเทาด�า 
เมื่อผ่านการปรุงสุกจะมีรสเค็มปนหวาน ผลิตในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง

า ้า ้  

(Tha Le Noi Phatthalung Fermented Catfish)

ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง
Tha Le Noi Phatthalung Fermented Catfish

ทะเบียนเลขที่ : สช 62100121
Registration Number : GI 62100121
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 4 พฤษภาคม 2561
Registered Date : 4 May 2018
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ะเ ้อ เ ็ ะเ สา �้าจื ี่ ีควา ห ากห า าง
ชีว า าก ีส า ื้ ี่เ ็ ิ โค  �้าไ ่ ึก าก 

�าให้ ี ิ า ออกซเิจ ใ �า้ อ้  ะกอ กั างช่วง
เว าจะ ีกา ุก �้าของ �้าเค็ จาก ะเ สา สงข า 

�าให้ �า้ใ ะเ อ้ เ ็ �า้ก อ่  ส า แว อ้ งัก า่ว
เห าะส ่อกา เจ ิญเ ิ โ ของ า ุกอุ  �าให้

า กุอุ า ชา ขิอง ะเ อ้ ี สชา ิ ีโ่ เ ่
กว ่า า ุกอุ ี่ เ ิ โ เฉ าะใ ื้ ี่ �้ าจื เ ี ง
อ ่างเ ี ว

Tha Le Noi is a freshwater lake which has rich 
biodiversity. Beneath soil is mud with shallow water, 
and the lake is lack of oxygen. Sometimes saline 
water from Songkla Lake flows into Tha Le Noi 
and water in that area becomes brackish. The 
environment in Tha Le Noi is proper for Broadhead 
Catfish growing, and the result is distinctive catfish 
than catfish which only grown in freshwater.

Tha Le Noi Phatthalung Fermented Catfish is Broadhead 
Catfish which grows naturally in Tha Le Noi Wildlife 
Non-Hunting Area. It is fermented with salt and sugar, 
then solar dried. It remains in catfish-shape with dry 
texture, dark grey skin and salty-sweet when cooked. 
Tha Le Noi Phatthalung Fermented Catfish is made in 
Phatthalung province.

ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง
Tha Le Noi Phatthalung Fermented Catfish

Dry texture, dark grey skin and 
                   salty-sweet when cooked.

ผิวสัมผัสแห้ง หนังมีสีเทา มีรสเค็มปนหวาน
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช 52100031
Registration Number : 
GI 52100031
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
26 ตุลาคม 2550
Registered Date : 
26 October 2007

สับปะรดภูเก็ต
Phuket Pineapple

“สับปะรดภูเก็ต” เป็นสับปะรดกลุ่มสายพันธุ์ควีน 
เนื้อหวานกรอบ กล่ินหอม มีเส้นใยน้อย แกนผลมี
ความกรอบ สามารถรับประทานได้ เพาะปลูกใน
จังหวัดภูเก็ต

ภ ต
(Phuket Pineapple)
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สับปะรดภูเก็ต
Phuket Pineapple

เนื้อหวานกรอบ กลิ่นหอม มีเส้นใยน้อย

ส า าง ู ิศาส ์ของจังหวั ูเก็  เ ็ เกาะ
ิ วี  ี กชกุ อ ัง้  ี ื้ ีส่่ว ใหญ่ า ชั

แ เูขา แ ่ ิ สา า ะ า �า้ไ ้  ีเห าะส
กั กา ูกสั ะ  สั ะ ูเก็ ี สชา ิ ี่
เ ็ เอก กัษ แ์ ะเ ็ สิ ค้าของ แีห่งเ อืง เูก็

Phuket is an island on the edge of the continent, 
with the rainy season lasting for almost the entire 
year. The province consists mostly of mountain 
slopes. The soil has good drainage. All these 
conditions are ideal for pineapple cultivation and 
make Phuket Pineapple famous for its uniqueness.

Sweetness, crispiness, aroma       
         and little fiber.

“Phuket Pineapple” is pineapple in Queen variety. It has 
unique characteristics of sweetness, crispiness, aroma 
and little fiber. Its core is crisp and edible. Phuket 
Pineapple is grown in Phuket province.
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มุกภูเก็ต
Phuket Pearl

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 58100073
Registration Number : 
GI 58100073
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
26 ตุลาคม 2552
Registered Date : 
26 October 2007

“มุกภูเก็ต” คือมุกกลม และ มุกซีก ที่มีสีโทนขาว 
ครีม ชมพู ถึงเหลืองทอง มีประกายแวววาว ได้จาก
กระบวนการผลิตสืบต่อกันมาของชาวประมงที่
เล้ียงหอยมุกบริเวณรอบเกาะภูเก็ต และ เกาะ
บริวารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ภ ต
(Phuket Pearl)
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มุกภูเก็ต
Phuket Pearl

ิเว ะเ อ เกาะ ูเก็ แ ะเกาะ ิวา  า ใ
เข จังหวั ูเก็ เ ็ ะเ ั่งอั า ั  ีกา ขึ้ ง
ของ �้า ะเ วั ะสองค ั้ง (เช้า-เ ็ ) �าให้ �้าแ
อั า ั สะอา แ ะ ีกา ั าของ ะกอ สา
อิ ี ์ ีควา ส ู ์ของแ ง อ  (plankton) 
เ ็ อาหา ส�าห ั หอ ุก แ ะ ีอุ ห ู ิเห าะส

่อกา เจ ิญเ ิ โ ของหอ  �าให้ ีอั ากา อ
ของ ุกสูง แ ะสา า ิ ุก ี่ ีคุ ักษ ะ
เฉ าะ า แ ฉ ั ุก ูเก็ ไ ้

The sea area surrounding Phuket Island and its 
nearby islands within Phuket Province is located in 
Andaman Sea where tide occurs twice a day 
(morning and evening). This happens to clean the 
water in the area to bring in greater amount of dregs 
with organic substances, which causing the 
profusion of plankton, the natural food for oysters. 
The temperature is also appropriate for pearl 
oysters to grow with high survival rate and 
capability of making special characteristics of 
pears like what Phuket Pearl has become.

“Phuket Pearl” can be in either round or mabe shape with 
sparkling colors in white, cream, pink or golden yellow. 
The oysters are cultured with the method known 
among the farmers in Phuket and 
surrounding islands.

สีโทนขาว ครีม ชมพู 
  ถึงเหลืองทอง มีประกายแวววาว
Sparkling colors in white, cream, pink or golden yellow.
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กล้วยหินบันนังสตา
Bannang Sata Saba Banana

“กล้วยหินบันนังสตา” ปลูกในจังหวัดยะลา มีเปลือกหนา เนื้อแน่น 
ไม่เละ ผลสุกรสชาติจะออกเปร้ียวเล็กน้อย และที่ได้ช่ือว่ากล้วยหิน
เพราะความแขง็ของกล้วย และในอดีตมักพบเห็นกล้วยพนัธ์ุนีข้ึน้ใน
พื้นดินที่เป็นกรวดหินและดินลูกรัง

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 54100037
Registration Number : 
GI 54100037
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
8 มิถุนายน 2552
Registered Date : 
8 June 2009

้ ตา
(Bannang Sata Saba Banana)
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กล้วยหินบันนังสตา
Bannang Sata Saba Banana

ื้ ี่จังหวั ะ าไ ่ ิ ะเ  ี ูเขาสูง แ ะ ี
แ ่ �้า ั า ี ี่ ือเ ็ แ ่ �้าสา ห ักของ
จังหวั ชา แ าคใ ้ แ ะ ังไห ่า จังหวั

ะ า ้ว  ส า อากาศของจังหวั ะ า ี 2 
 ูคอื ู ้อ  แ ะ ู  ีควา ชื้ ใ ิ แ ะ

ใ อากาศ �าให้ ือก�าเ ิ สา ั ุ ์ก ้ว ี่
ีชื่อเสี งของ ะ าอ ่าง “ก ้ว หิ ั ังส า”

Yala is a land-lock province with ridge of high 
mountain. Pattani River is the main river in 
Southern borderline provinces and it also runs 
through Yala province. Yala consists of two  
seasons; summer and rainy, it also has humidity 
in air and land. These factors create famous 
Bannang Sata Saba Banana.

Bannang Sata Saba Banana is grown in Yala province. 
It has thick peel and firm flesh. Ripe fruit is a bit sour. 
The “Gluay Hin” or “Rock Banana” comes from its hard 
flesh. In the past, Bannang Sata Saba Banana was likely 
to grow on the pebble or gravel land.

มีเปลือกหนา เนื้อแน่น ไม่เละ
        It has thick peel and firm flesh.
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ส้มโอหอมควนลัง
Khuan Lang Aromatic Pomelo

ทะเบียนเลขที่ : สช 60100092
Registration Number : GI 60100092
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 8 สิงหาคม 2559
Registered Date : 8 August 2016

“ส้มโอหอมควนลัง” มีผลรูปร่างกลมสูง ไม่มีจุก 
เนื้อผลสีชมพูเข้ม – แดง เนื้อผลนิ่ม ฉ�่า เนื้อกุ้ง
กรอบ เมล็ดลีบถงึไม่มีเมล็ด รสชาตหิวานอมเปร้ียว 
ไม่ขม และเปลือกมีกล่ินหอมพิเศษแตกต่างจาก
ส้มโออื่น ปลูกในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง 
ต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

้ ค
(Khuan Lang Aromatic Pomelo)
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ื้ ี่ส่ว ใหญ่ของเ ืองคว ังเ ็ ี่ า เกิ จาก
กา ั ของ ะกอ �า �้า เ ็ ิ ่ว ส า เ ็  
ก อ่อ ๆ ี่ ีควา อุ ส ู ์ ะ ั �้าใ ้ ิ
ไ ่ ึก �าให้ ้ ส้ โอสา า ู �้า าใช้ไ ้อ ่าง ี

ะสิ ิ า  เห าะส กั กา เจ ิญเ ิ โ ของ
ส้ โอหอ คว ัง

Most of the area in Khuanlang is river basin and 
the soil is a bit acidic. The soil condition is fertile 
with shallow underground water level; the result 
is pomelo trees can absorb water and grow 
effectively.

ส้มโอหอมควนลัง
Khuan Lang Aromatic Pomelo

เปลือกมีกลิ่นหอมพิเศษแตกต่างจากส้มโออื่น

Khuan Lang Aromatic Pomelo has 
rounded-shape without calyx. Its 
pulps are dark-pink to red colour, 
soft and juicy texture with lean 
seeds or no seed in some fruits. 
Its taste is sour-sweet, no bitterness 
and its peel has a distinct fragrance 
from other pomelo. Khuan Lang 
Aromatic Pomelo is cultivated in the 
area of Khuanlang Municipality, 
Khuanlang sub-district, Hat Yai 
district of Songkhla province.

The peel has distinct fragrance from other pomelo.
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มะพร้าวเกาะพะงัน
Koh Phangan Coconut

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 56100047
Registration Number : 
GI 56100047
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
1 กันยายน 2551
Registered Date : 
1 September 2008

“มะพร้าวเกาะพะงนั” เป็นมะพร้าวทีป่ลูกในอ�าเภอเกาะพะงนั 
จังหวดัสุราษฎร์ธาน ีมีผลทรงกลมรียาว เปลือกและเส้นใยมี
ความเหนียว กะลาสีน�้าตาลแก่ เนื้อมะพร้าวขาวใส เนื้อแน่น 
2 ช้ัน มีรสชาติหวานมัน หอมกะทิสด ความหอมมันเป็น
เอกลักษณ์

้า า
(Koh Phangan Coconut)
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มะพร้าวเกาะพะงัน
Koh Phangan Coconut

เนื้อมะพร้าวขาวใส มีรสชาติหวานมัน หอมกะทิสด
                       Clear white meat with sweet taste and  
                                             smell of fresh coconut cream.

เกาะ ะงั  ั้งอ ู่ก างอ่าวไ  ี ู ิ ะเ ศเ ็
ี่ า ุ ่ แ ะ ี่ า ชั  ส า ิ เ ็ ิ ่ว

า  ไ ้ ั อิ ิ จาก สุ อ ั้ง ี 
�าให้ใ ห ึ่ง ี ีเ ี ง ู แ ะ ู ้อ  งก าง

เกาะเ ็ ู เขาสูงแ ะ ่า ิ ชื้  คุ ักษ ะ
ังก ่าว ี้ �าให ้เกาะ ะงั เห าะส ่อกา

ูก ะ ้าวอ ่าง ิ่ง

Phangan Island is located in the Gulf of Thailand 
with plains and escarpment of sandy loam. 
The climate is influenced by monsoon through the 
year providing 2 seasons in a year – rainy and hot 
season. There are high mountains and tropical 
rainforest in the center of the island. Such 
geographic qualities have made Phangan Island 
a great place to grow coconuts.

“Koh Phangan Coconut” is grown in Koh Phangan District, Surat Thani Province. The fruit 
has oval shape with strong fiber, dark brown shell, and clear white 2-layer meat. The 
uniqueness is rich and sweet taste with Creamy scent.
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ทะเบียนเลขที่ : 
สช 61100111
Registration Number : 
GI 61100111
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
30 ตุลาคม 2557
Registered Date : 
30 October 2014

เงาะโรงเรียนนาสาร คอื เงาะพนัธ์ุโรงเรียน มีผลทรงกลม 
เปลือกบาง เนื้อหนา แห้ง กรอบล่อนจากเมล็ด 
รสชาติหวาน มีกล่ินหอม ปลูกในเขตพื้นที่อ�าเภอ
บ้านนาสาร อ�าเภอบ้านนาเดิม และอ�าเภอเวียงสระ 
ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

า า า
(Nasan Rongrien Rambutan)

เงาะโรงเรียนนาสาร
Nasan Rongrien Rambutan
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อ�าเ อ ้า าสา  อ�าเ อ ้า าเ ิ  แ ะอ�าเ อ
เวี งส ะ ี กัษ ะ ู ิ ะเ ศส่ว ใหญ่เ ็ ี่ า เชงิเขา 

ีแห ่ง �้าส�าคัญคือแ ่ �้า า ี ิ เกิ จาก ะกอ �้า
ี่ า ั อ ู ่ ะ ัก �า �้ า  ห ือสั ิ ิ �้ า 
ะ า �้า ี ี า ุ ิ ซั่  แ ะแ ก ีเซี อ ู ่ใ ิ

ิ า าก เ ือ่งจากเค เ ็ เห อืงแ ่ าก่อ  ส า
อากาศ ี ู าว า  �าให้เงาะโ งเ ี ี่ ูกใ

ื้ ี่ ี้ ีเ ื้อแห้ง สชา ิหวา  ก อ เ ็ เอก ักษ ์

Most topography of Ban Na San, Ban Na Doem 
and Wiang Sa district is foothill plain which has 
Tapi river flows through. Soil in this area is sediment 
from river that has good water flux with high level 
of gypsum and magnesium because the area was 
the mines before. Together with long 
rainy season, it results in 
a unique dry, sweet, 
and crisp rambutan.

เงาะโรงเรียนนาสาร
Nasan Rongrien Rambutan

Nasan Rongrien Rambutan is Rongrien variety with round shape, 
thin peel, thick and dry flesh. The seed is easily removed. 
It has sweet taste and fragrance. Nasan Rongrien 
Rambutan is grown in Ban Na San, Ban Na Doem 
and Wiang Sa district of Surat Thani province.

เปลือกบาง เนื้อหนา รสชาติหวาน
Thin peel, dry flesh, and sweet taste.
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หอยนางรมสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Oyster

ทะเบียนเลขที่ : สช 49100010
Registration Number : GI 49100010
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 13 มกราคม 2549 
Registered Date : 13 January 2006

“หอยนางรมสุราษฎร์ธานี” คือ หอยตะโกรมขาว หอยพันธุ์ท้องถิ่นของสุราษฎร์ธานี 
มีเนือ้มาก สีขาวนวล สะอาด เม่ือรับประทานสดรสชาตดีิ ไม่มีกล่ินคาว เล้ียงในทะเลและ
บ่อเลี้ยงสัตว์น�้าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

า า า
  (Surat Thani Oyster)
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หอยนางรมสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Oyster

มีเนื้อมาก สีขาวนวล สะอาด เมื่อรับประทานสดรสชาติดี
               Flesh is thick, creamy white in color, clean 
                                       and delicious when eaten fresh.

ื้ ีเ่ าะ ั ุห์อ าง สุ าษฎ ์ า ส่ีว ใหญ่
จะอ ู่ใ อา าเข อ่าว ้า อ  ี ู ่างค ้า

ัว ู ีแ ่ �า้ �าค องห า สา ไห งอ่าว ซึ่งไ ้
ั าอาหา ากั ก ะแส �้า ิ า �้าจื ไห
งอ่าวค่อ ข้าง ากใ แ ่ ะ ี �าให้เกิ ส า
�า้ก อ่ เ ็ วงกว้างแ ะ า  ควา อุ ส ู ์

แ ะ ะ ั ควา เค็ ของ �้า ะเ ใ อ่าว ีส่ว
เ ็ อ ่าง ิ่งใ กา เจ ิญเ ิ โ ของหอ าง

Oyster farming is mostly located in Ban 
Don Bay which i ts  geographical  shape 
l o o k a l i k e s  U - S h a p e .  T h e r e  a r e  m a n y  
rivers flowing down the bay which bring 
in sediment deposit ion and the water in 
that  area turns out to be brackish water 
since then. Hence, nutrit ional abundance 
and salinity of sea level become essentials 
for oyster growth.

“Surat Thani Oyster” is white scar oyster, local oyster in Surat Thani province. Its flesh is 
thick, creamy white in color, clean, and delicious when eaten fresh. It has no fishy smell. 
Surat Thani Oyster is grown in Surat Thani province.
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ไข่เค็มไชยา
Chaiya Salted Egg

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 50100019
Registration Number : 
GI 50100019
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
1 พฤศจิกายน 2549
Registered Date : 
1 November 2006

“ไข่เคม็ไชยา” ขนาดไข่ใบใหญ่ ไข่แดงร่วนเป็นทราย 
มีความมัน ไข่ขาวนุ ่ม รสไม่เค็มจัด กล่ินหอม 
ไม่เหม็นคาว มีพื้นที่การผลิตอยู่ในเขตอ�าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค า
(Chaiya Salted Egg)
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ไข่แดงร่วนเป็นทราย มีความมัน ไข่ขาวนุ่ม รสไม่เค็มจัด
     The yolks are sandy texture and the whites are not too salty.

ไข่เค็มไชยา
Chaiya Salted Egg

ื้ ี่อ�าเ อไช าเ ็ แห ่งเ ี้ งเ ็ ข า ใหญ่ 
้ว ส า ู ิศาส ์โ ั่วไ เ ็ ี่ า ุ ่  

ก อ ัง้  ี ิ กั ชา ัง่ ะเ  ี่ กุ้ีง หอ  
 ู า ี่อุ ส ู ์ให้เ ็ กิ เ ็ อาหา  แ ะ
ู้เ ี้ งเ ็ ังให้ข้าวเ ือกเ ็ อาหา  จึง �าให้

ไ ้ไข่เค็ สชา ิ ี

Chaiya district is a big source of duck farms. Its 
topography is plain coast, close to the Gulf of 
Thailand with heavy rain all year long, which 
also the place to grow shrimp, mollusks, crab 
and fish. These seafood become food for duck  
together with paddy. These factors make Chaiya 
Salted Eggs good taste.

“Chaiya Salted Egg” are large and the yolks has rich and sandy texture. The whites are 
not too salty and no odour. The geographical location is in Chaiya disdrict of Surat Thani 
province.

ภาคใต้
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จ�าปาดะสตูล คือจ�าปาดะที่มีผลรูปทรงกระบอก เปลือกบาง เนื้อมีสีเหลืองอมส้ม 
(สีจ�าปา) สีเหลืองทอง หรือสีเหลืองนวล เนื้อหนา รสชาติหวานหอม และมีกล่ินหอม 
ปลูกในพื้นที่อ�าเภอเมือง อ�าเภอควนโดน อ�าเภอควนกาหลง อ�าเภอท่าแพ อ�าเภอละงู 
อ�าเภอทุ่งหว้า และอ�าเภอมะนัง ของจังหวัดสตูล

า า ต
(Satun Champedak)

จ�าปาดะสตูล
Satun Champedak

ทะเบียนเลขที่ : สช 62100123
Registration Number : GI 62100123
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 4 มิถุนายน 2561
Registered Date : 4 June 2018

ภาคใต้
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ู ิ ะเ ศโ ัว่ไ ของจงัหวั ส ู ี เูขา อ้ ใหญ่
ใ อ ่างแ ะชา ั ่ง ะวั ก ี �า �้าสา สั้ ๆ 
ไห า่  ิ อุ ส ู ไ์ ว้ แ ่ า  ุเ ือ้ ิ า้
เ ็ ิ ว่  ี �า้ใ ้ ิ  ส า ู อิากาศ อ้ ชื้  กชกุ 
โ ไ ้ ั อิ ิ จาก สุ ะวั กเฉี งใ ้ 
จาก กัษ ะ ู ิ ะเ ศแ ะ ู อิากาศ งัก า่ว �าให้

ื้ ี่จังหวั ส ู เห าะแก่กา ูกจ�า า ะ

General geography of Satun is mountains in the 
southern part and west coast which has short 
streams flow through. Soil in this area is fertile and top 
layer soil is loam. The area also has underground 
water. Climate in this area is tropical with high 
level of rain, affected by southwest monsoon. 
Both geography and climate make Satun 
a proper place for champedak plantation.

จ�าปาดะสตูล
Satun Champedak

Satun Champedak is a champedak (Artocarpus integer) 
with cylinder shape and thin peel. Its arils is orange-yellow 
(like champak flower’s colour), with golden or creamy-yellow 
colour and thick arils. The pulp is also sweet and fragrant. 
Satun Champedak is grown in Muang, Khuan Don, Khuan 
Kalong, Tha Phae, La-ngu, Thung Wa and Manang district 
of Satun province.

เนื้อสีจ�าปา รสชาติหวานหอม มีกลิ่นหอม
Orange-yellow colour sweet 
                           and fragrant arils.

ภาคใต้
Southern 247สินคาสิง งชี างภมิศาสตร ย

GI THAILAND



้า / Rice

ข้าวก�่า ้า า
Lanna Kum Rice ............................................78
ข้าวเจ๊กเช เสาไห้
Sao Hai Jek Chuey Rice ............................130
ข้าวไ ่ ื ัวเ ช ู ์
Petchabun Rai Luen Pua Rice ....................54
ข้าวสังข์ห เ ือง ั ุง
Phatthalung Sangyod Rice ........................226
ข้าวหอ ะ ิ ุ่งกุ า ้องไห้
Thung Kula Rong Hai Hom Mali Rice ........200
ข้าวหอ ะ ิ ุ่งสั ิ์
Thoungsamrit Hom Mali Rice ....................170

ข้าวหอ ะ ิสุ ิ ์
Surin Hom Mali Rice ..................................194
ข้าวหอ ะ ิอุ าช า ี
Ubon Ratchathani Hom Mali Rice .............198

ข้าวเห ี วเขาวงกาฬสิ ุ์
Kalasin Kaowong Sticky Rice ....................158
ข้าวเห ี วเขี้ วงูเชี ง า
Chiang Rai Khiaw Ngoo Sticky Rice ...........30
ข้าวเห ือง ะ ิวชุ
Chumphon Leuang Patew Rice ................210
ข้าวฮางหอ องสก วา ี
Sakon Dhavapi Haang Golden 
Aromatic Rice ............................................184

้า า / Fabric (silk+cotton)

้าค า ชา ิสก ค
Sakon Nakhon Natural Indigo 
Dyed Fabric ...............................................192
้า ี จกแ ่แจ่

Mae Jaem Teen Jok Fabric .........................34
้า ้า อ ส ข แกะ ้า ห้ว ห้อ

Baan Huai Cotton Wool Blended Fabric .....56
้าห ักโค ห องสูง

Nong Sung Mud Fermented Cloth ............178
้าไห แ วากาฬสิ ุ์

Kalasin Praewa Silk ...................................156
้าไห ั ห ี่ช

Chonnabot Mudmee Silk ...........................160
้าไห ั ห ี่ซิ่ ี แ ง ุ ี ั ์

Burriram Sin Teen Daeng Mudmee Silk ....176
้าไห ก อก �า ู

Lamphun Brocade Silk ................................62
เส้ ไห ไ ื้ ้า อีสา
Isan Indigenous Thai Silk Yarn ..................202
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า / Wines-Spirits

ไว ์เขาใหญ่
Khao Yai Wine ...........................................172

�า้ า โ เ ืองเ ช
Muang Petch Palm Sugar .........................110

�า้ห ากเ ่าสก ค
Sakon Nakhon Mulberry Juice ..................190
เ ื้อโคขุ โ างค�า
Pon Yang Khram Beef ...............................186

ากุเ าเค็ ากใ
Tak Bai Salted Kulao Fish .........................218

าแ ุ่ �า้สะแกก ังอุ ั า ี
Uthai Thani Sakae Krang River Basin 
Gourami Fish ...............................................76

า ุก ้า ะเ ้อ ั ุง
Tha Le Noi Phatthalung 
Fermented Catfish .....................................228
�าไ อ แห้งเ ื้อสี อง �า ู

Lamphun Golden Dried Longan .................66
ห ู ่างเ ือง ัง
Trang Roasted Pork ..................................214
หอ าง สุ าษฎ ์ า ี
Surat Thani Oyster .....................................242

ไว ์ ี่ า สูง ูเ ือ
Phurua Plateau Wine .................................180

า า / Food

ก ้ว าก างก ะ ุ่  ิษ ุโ ก
Phitsanulok Bang Krathum Dried Banana ...50
กาแ เขา ะ ุ
Khao Thalu Coffee .....................................212
กาแ ง ะไ
Dong Ma Fai Coffee ..................................166
กาแ อ ช้าง
Doi Chaang Coffee ......................................26
กาแ อ ุง
Doi Tung Coffe ............................................24
กาแ เ เส ็จ
Thepsadej Coffee ........................................36
กาแ เ ืองก ะ ี่ 
Muang Krabi Coffee ........................................
กาแ วัง �า้เขี ว
Wang Nam Khiao Coffee ...........................168
ข ห ้อแกงเ ืองเ ช
Mueng Petch Custard Pudding .................112
ข้าวแ ๋ �า าง
Lampang Rice Cracker ...............................60
ไข่เค็ ไช า
Chaiya Salted Egg...........................................
ชาเชี ง า
Chiang Rai Tea ............................................28
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ก ะ ้อ ะ ุง
Ta Lung Santol ..........................................118
ก ะ ้อ ห่อ างก ่าง
Bang Krang Wrapped Santol ......................98
ก ้ว ไข่ก�าแ งเ ช
Kamphaeng Phet Banana ...........................18
ก ้ว เ ็ ือ างชุ
Chumphon Lady Finger Banana ...............208
ก ้ว หิ ั ังส า
Bannang Sata Saba Banana .....................234
เงาะโ งเ ี าสา
Nasan Rongrien Rambutan .......................240
จ�า า ะส ู
Satun Champedak ....................................246
ช ู่เ ช
Phet Rose Apple........................................106

ุเ ี ์
Nont Durian .................................................96

ุเ ี าจี
Prachin Durian ...........................................148

ุเ ี ่า ะอู
Pa La-U Durian ..........................................104

ุเ ี ูเขาไ ศ ีสะเกษ
Sisaket Volcanic Area Durian ....................182

ุเ ี ห ง ั แ อุ ิ ์
Uttaradit Long Lab Lae Durian ....................72

ุเ ี ห ิ ั แ อุ ิ ์
Uttaradit Lin Lab Lae Durian .......................74

ุเ ี สา ิกา ังงา
Phangnga Salika Durian ............................224

ิก างช้าง
Bang Chang Chili ......................................126

ะขา หวา เ ช ู ์
Phetchabun Sweet Tamarind ......................52

ะ าวเ ช ุ ี
Phetchaburi Lime ......................................108

ะ างหวา ค า ก
Nakhon Nayok Sweet Marian Plum .............92

ะ ้าวเกาะ ะงั
Koh Phangan Coconut ..............................238

ะ ้าว �า้หอ ้า แ ้ว
Banphaeo Aromatic Coconut ....................128

ะ ้าว �า้หอ าช ุ ี
Ratchaburi Aromatic Coconut ...................116

ะ ่วง �้า อกไ ้คุ้ง างกะเจ้า
Khung Bang Krachao 
Nam Dok Mai Mango ................................120

ะ ่วง �้า อกไ ้ส ะแก้ว
Sakaeo Nam Dok Mai Mango ...................152

ะ ่วง า ก �่า ุ ี
Nonthaburi Yai Klam Mango .....................100

ะ งชิ ค า ก
Nakhon Nayok Giant Marian Plum ..............90
ิ้ จี่ค่อ ส ุ สงค า

Samut Songkhram Kom Lychee ................122

้ Vegetables
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ิ่ จี่ ค
Nakhon Phanom Lychee ...........................164
ิ้ จี่ างขุ เ ี

Bang Khun Thien Lychee ............................84
ิ้ จี่แ ่ใจ ะเ า

Phayao Mae Chai Lychee ...........................46
องกอง ั ห ง ัส

Tan Youg Mat Southern Longkong ..........220
ะ ุ ้า ให ่

Banmai Sapodilla ......................................134

�าไ เ ี้ วเขี ว �า ู
Lamphun Biao Khiao Longan ......................64
ส้ าง
Bang Mod Tangerine ..................................82
ส้ สี อง ่า
Nan Golden Orange ....................................42
ส้ โอขาวแ งกวาชั า
Chai Nat Khaw Tangkhwa Pomelo ..............88
ส้ โอขาวใหญ่ส ุ สงค า
Samut Songkhram Khaw Yai Pomelo ........124
ส้ โอ ั ิ ส า าก ัง
Tabtim Siam Pakpanang Pomelo ..............216
ส้ โอ ่าข่อ เ ือง ิจิ
Mueng Pichit Tha Khoi Pomelo ...................48
ส้ โอ ค ชั ศ ี
Nakhon Chai Si Pomelo ...............................94

ส้ โอ ูโก ะ ัง
Yarang Puko Pomelo .................................222
ส้ โอหอ คว ัง
Khuan Lang Aromatic Pomelo ..................236
สั ะ า สี อง
Trat Golden Pineapple ..............................146
สั ะ อง ะ อง
Rayong Golden Pineapple ........................150
สั ะ ่าอุเ
Tha Uthen Pineapple .................................162
สั ะ างแ
Nanglae Pineapple ......................................22
สั ะ ้า คา
Ban Kha Pineapple ...................................114
สั ะ ูเก็
Phuket Pineapple ......................................230
สั ะ ูแ เชี ง า
Chiang Rai Phulae Pineapple .....................20
สั ะ ศ ี าชา
Sri Racha Pineapple ..................................140
สั ะ ห้ว ุ่
Hauymon Pineapple ....................................70
ห ากเ ่าสก ค
Sakon Nakhon Mulberry ............................188
แห้วสุ
Suphan Water Chestnut ............................132
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ค กหิ อ่างศิ า
Angsila Stone Mortar .................................144
เค ื่องจักสา ัส ิค
Phanat Nikhom Basketry ...........................142
เค ื่อง ั้ ิ เ าเกาะเก ็
Ko Kret Pottery ..........................................102
เค ื่อง ั้ ิ เ า ่า เกวี
Dan Kwian Pottery .....................................174
เค ื่อง ั้ ิ เ า ้า เชี ง
Ban Chiang Pottery ...................................196
เค ื่อง ั้ ิ เ า ้า อญ
Ban Mon Pottery ..........................................40
ชา ไก่ �า าง
Lampang Chicken Bowl ..............................58

ต ต า
Handicraft Industry

ญอก ะ ิ ่า
Yok Mlabri Nan ............................................44

ิ เ ืองกาญจ ์
Muang Kan Black Spinel .............................86

ุก ูเก็
Phuket Pearl ..............................................232
่ ่อส ้าง

Bor Sang Umbrella ......................................32
ศิ า เชี งให ่
Chiang Mai Celadon ...................................38
สังคโ กสุโข ั
Sukhothai Pottery ........................................68
เสื่อจั ู
Chantaboon Mat ........................................138
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ค้า ตา า ใ
Foreign GIs Registered in Thailand

USA / สห ัฐอเ ิกา 
• Napa Valley 
 า า วั เ ์
Mexico / เ ็กซิโก 
• TEQUILA 
 ากี ่า
Peru / เ ู
• PISCO 
 ิสโก
Scotland / สก็อ แ ์  
• Scotch Whiskey 
 สก็อ  วิสกี ้
France / ั่งเศส 
• Champagne 
 แช เ ญ
• COGNAC 
 คอ ัค
Italy / อิ า ี 
• BRUNELLO DI MONTACINO 
 ูเ โ  ิ อ า ชิโ
• PROSCIUTTO DI PARMA 
 อชชุ โ  ิ า ์ า 
• Barbaresco 
 า ์ าเ สโค
• Barolo 
 าโ โ
• Parmigiano-Reggiano 

  า ์ ิจิอาโ -เ ็จจิอาโ

Vietnam / เวี า  
• BUON MA THUOT COFFEE 
 กาแ ว า ว
• Shan Tuyet Moc Chau Tea 
 ชาซา เ วี๊ ห กเจิว
• Van Yen Cinnamon 
 อ เช วั เอี
Cambodia / กั ูชา 
• KAMPOT PEPPER 
 ิกไ ก�า อ
• Kampong Speu Palm Sugar 
  �้า า โ ก�า งส ือ
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คุมครอง
ชื่อสิ ค้าให้เ ็ สิ ิของชุ ช ี่ขึ้ ะเ ี
Protect right of the brand to be used only 

by registered community

สรางความเขมแข็ง
ให้แก่ชุ ช  เ ิ่ ควา สา ัคคี
เ ื่อ ั า ้อง ิ่
Build strength and unity to community 
and develop local community

เพิ่มมูลคา
ของสิ ค้า แ ะเ ็
เค ือ่ง อืกา า

Add more value to product 
and used as marketing tool

กาวสูระดับสากล
ไ ้ ั กา ส ั ส ุ กา จ ะเ ี ใ ะ ั ่าง ะเ ศ
International acknowledgement and supporting 

to register product abroad

ดูแลรักษา
า ฐา ของสิ ค้า

แ ะ ักษา ู ิ ัญญา ้อง ิ่
Conserve quality and wisdom

of native production

GI Thailand GI Thailandgithailand

สรางความเชื่อมั่น
ใ แห ่ง ี่ า แ ะคุ า

ของสิ ค้าให้กั ู้ซื้อ
Create confident of the source

and quality to the buyer

ประโยชนที่จะไดรับ
เมื่อขึ้นทะเบียนสินคาชุมชนเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร หรือ GI
The privileges of GI products registration

สนับสนุน
กา ่องเ ี่ วชุ ช

ู้ ิ อ ่าง ั่ง ื
Support community 
tourism sustainably

สวนราชการ
Government

sector

จัดประชุม : ในพื้นที่เพื่อรวมกลุมผูประกอบการที่มีความ
สนใจยื่นจดทะเบียน GI และรวบรวมเนื้อหา

 Meeting : Arrange meeting in the area to collaborate the manufacturer 
who interested in GI registration and collect contents.

รางคำขอ 
Draft a request form

จัดประชุม : เพือสรุปเนื้อหาในคำขอ 
Arrange meeting : to sum up 

content in a request form

ยื่นคำขอ : 
มายังกรมทรัพยสินทางปญญา

Present request form : 
to the Department of Intellectual 

Property

นายทะเบียน
ตรวจสอบคำขอ

The registrar checks 
request form

ประกาศรับขึ้นทะเบียน
เปนสินคา GI

GI products announcement

คำขอสมบูรณ
 Complete request form

ผูเชี่ยวชาญ 
Expert

ผูผลิต
Manufacturer

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน GI / The Regulation of GI Registration









กร ทรั ย นทา า
563 ถนนนน ุรี ต ล างกร ส

ภ ม ง จังหวั นน ุรี 11000
ร  0 2547 4678 ายดวน : 

D R N   N  R R
563 Nonthaburi Rd., Bang Krasor, 
Muang, Nonthaburi 11000
Tel  0 2547 4678 ot ine : 
www.ipthailand.go.th

 ai and

githailand

 ai and

ก ั ์สิ าง ัญญา
ก ะ วง า ิช ์
Department of Intellectual Property,
Ministry of Commerce


