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สารอธิบดี
Message From Director General

สิ ค้าสิง่ ง่ชี้ าง ู ศิาส  ์(Geographical Indication) ห อื สิ ค้าจไีอ (GI) 
เ ็ สิ ค้า ี่ ีเอก ักษ ์ ี่โ เ ่  อั เกิ จากคุ ักษ ะ าง ู ิศาส ์
ของ ้อง ิ่ ั้ ๆ สา กั ู ิ ัญญาของค ใ ้อง ิ่ ี่สั่งส องค์ควา ู้
ใ กา ิ สิ ค้า ี่ ีเอก ักษ ์ แ ะ ีคุ า เ ็ ี่ ะจักษ์ สา า

่า อ  “เ ื่อง าว” แ ะ “ ะวั ิศาส ์” ของสิ ค้าให้เ ็ ี่ ่าส ใจไ ้
เ ็ อ ่าง ี สิ ค้าสิ่ง ่งชี้ าง ู ิศาส ์จึงเ ็ สิ ค้าแห่งควา าค ู ิใจ
ของค ใ ้อง ิ่ ่างๆ ั่ว ะเ ศ แ ะเ ็ ควา าค ู ิใจของค ไ

ั้งชา ิ

Geographical Indication (GI) products possess uniqueness derived 
from geographical quality of each specific location along with locals’ 
accumulated intellects regarding how to create unique and 
well-known quality products whose “stories” and “histories” are 
interesting to learn. This is why GI products are the pride of the locals 
residing in producing areas nationwide as much as the pride of 
the Thai people.

ก ั ์สิ าง ัญญา ก ะ วง า ิช ์ ให้ควา ส�าคัญกั กา ส่งเส ิ
ให้ ะชาช ะห กั งึคุ ค่าของสิ ค้าสิง่ ง่ชี้ าง ู ศิาส  ์แ ะส่งเส ิ
กา ขึ้ ะเ ี สิ ค้าสิ่ง ่งชี้ าง ู ิศาส ์อ ่าง ่อเ ื่อง คว คู ่กั
กา ะชาสั ั ์ให้ ู ้ ิโ ค ั้งใ แ ะ ่าง ะเ ศ า ึงเอก ักษ ์ 
แ ะควา โ เ ่ ของสิ ค ้าสิ่ง ่งชี้ าง ู ิศาส ์ของไ  อั จะ
เ ็ กา อ ุ ักษ์ ู ิ ัญญา ้อง ิ่ ใ กา ิ สิ ค้าไ ่ให้สูญหา ไ า
กา เว า แ ะเ ็ กา เ ิ่ ู ค่าให้กั วัสิ ค้า เ ิ่ า ไ ใ้ห้กั ู้ ิ  แ ะ 
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ู้ ะกอ กา ใ ชุ ช ั้ ๆ สอ ค อ้งกั โ า ของ ฐั า ใ กา เส ิ ส า้ง
ควา เข้ แข็งของชุ ช ื้ ฐา ของควา ีเอก ักษ ์ของวั  

ู ิ ัญญา แ ะ ั าก ใ แ ่ ะ ้อง ิ่ ี่ ู ้อื่ ไ ่สา า อกเ ี ไ ้ 
เ ื่อส ้างควา ั่ คง างเศ ษฐกิจใ ะ ั ชุ ช อ ่าง ั่ง ื

Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, is placing 
importance on making people aware of the value of Geographical 
Indication; continuously promoting Geographical Indication 
registration as well as informing consumers, both in Thailand and 
abroad, about the uniqueness and outstanding quality of Thai 
Geographical Indication products. All these efforts will help preserving 
the locals’ knowledge on production to withstand the test of time 
as well as adding more value to products themselves, creating more 
income for producers and their business partners. We are working 
in compliance with government’s policy by strengthening the 
community on the basis of local cultures and intellects which 
the other cannot be imitated, and one day, will contribute to 
sustainably building economic stability from community level.

ก ั ์สิ าง ัญญา จึงขอเชิญชว ุก ่า ่ว กั ส่งเส ิ  ส ั ส ุ  
แ ะอุ ห ุ สิ ค้าจไีอของไ  เ ือ่ ส่ีว ว่ ใ กา อ ุ กัษ์แ ะส า้ง า ไ ้
ให้แก่ชุ ช ี่เ ็ แห ่ง ิ สิ ค้าจีไอ ่อไ

Department of Intellectual Property would like to invite all people to 
support and buy GI Thailand products for conservation and providing 
income to the source communities of GI Thailand production.
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What is the definition of Geographical Indication (GI)?

ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย คืออะไร

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คืออะไร

สิ่ง ่งชี้ าง ู ิศาส ์ ห ือ GI (Geographical Indication) คือ เค ื่องห า ี่ใช้กั สิ ค้า ี่ าจาก
แห ่ง ิ ี่เฉ าะเจาะจงซึ่งคุ า ห ือชื่อเสี งของสิ ค้า ั้ ๆ เ ็ าจากกา ิ ใ ื้ ี่

ังก ่าว GI จึงเ ี เส ือ แ ์ของ ้อง ิ่ ี่ อกคุ า แ ะแห ่ง ี่ าของสิ ค้า

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 Indications (GI) logo?

าสัญ ักษ ์สิ่ง ่งชี้ าง ู ิศาส ์ไ  เ ็ าของก
ั ส์ิ าง ญัญา ีอ่อกให้แก่ ู้ ิ สิ ค้าสิง่ ง่ชี้ าง ู ศิาส ์ 

ซึ่งอ ู่ใ แห ่ง ู ิศาส ์ ังก ่าว ห ือ ู้ ะกอ กา ค้าเก่ี วกั
สิ ค้าสิ่ง ่งชี้ าง ู ิศาส ์ ั้  เ ื่อเ ็ กา คุ้ ค อง ู้ ิโ คแ ะ

ิให้สา า ช สั ส ห ือห ง ิ ใ แห ่ง ู ิศาส ์ของสิ ค้า 
ว่าเ ็ สิ ค้า ี่ าจากแห ่ง ู ิศาส ์ ี่ไ ้ ั กา ขึ้ ะเ ี ไว้

โ จะ อ้ง กีา จั �าคู่ อื ฏิ ั งิา แ ะแ กา คว คุ วจสอ  
้อ ั้ง ฏิ ั ิ า คู่ ือแ ะแ กา คว คุ ั้ แ ้ว

Thai GI logo is a symbol issued by the DIP to producers or 
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  สิง า ม 
ere are  I pro ucts in ailan  Data at  u ust  
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ผู้มีสิทธิ ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย

า GI ะกอ ้ว ข้อควา อักษ ไ ค�าว่า 
สิง งชทาง มิ าส ร ทย  อักษ าษาอังก ษ

ค�าว่า I P IC  I DIC I  
แ ะอักษ ะ ิษฐ์ I  ั้งห จั วางอ ู ่
ู ว า ะ ิษฐ์สี อง ักษ ะค ้า ุ ่

ข้าว ิ ์ ( ัง า )

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

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

 1. เ ็  ู้ ิ  ห ือ ู้ ะกอ กา ค้า สิ่ง ่งชี้ าง ู ิศาส ์
 2. ี คู่ ือ ฏิ ั ิงา  ส�าห ั ส าชิก
 3. ี แ กา คว คุ วจสอ  ใ ะ ั ู้ ิ ห ือ ะ ั จังหวั แ ้ว
 4. ฏิ ั ิ า คู่ ือกา ฏิ ั ิงา แ ้ว

 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 23 สินค้า / Northern includes 23 items  

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไทย!" GI ! ailand

เชียงราย / Chiang Rai
•	 สับปะรดภูแลเชียงราย ........................................  
 Chiang Rai Phulae Pineapple ......................16
•	 สับปะรดนางแล	
 Nanglae Pineapple .....................................18
•	 กาแฟดอยตุง 
 Doi Tung Coffee ..........................................20
•	 กาแฟดอยช้าง	
 Doi Chaang Coffee......................................22
•	 ชาเชียงราย
 Chiang Rai Tea ...........................................24

เชียงใหม่ / Chiang Mai
•	 ร่มบ่อสร้าง
 Bor Sang Umbrella .....................................26
•	 ผ้าตีนจกแม่แจ่ม
 Mae Jaem Teen Jok Fabric ...........................28
•	 กาแฟเทพเสด็จ
 Thepsadej Coffee .......................................30
•	 ศิลาดลเชียงใหม่
 Chiang Mai Celadon ...................................32

น่าน / Nan
•	 ส้มสีทองน่าน
 Nan Golden Orange ....................................34
•	 ญอกมละบริน่าน
 Yok Mlabri Nan ...........................................36

พิจิตร / Phichit
•	 ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร
 Pomelo Thakhoi Mueang Phichit ................38

เพชรบูรณ์ / Phetchabun
•	 มะขามหวานเพชรบูรณ์
 Phetchabun Sweet Tamarind ......................40
•	 ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์
 Rai Leum Pua Phetchabun Rice ..................42

แม่ฮ่องสอน / Mae Hong Son
•	 ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม
 Huay Hom Cotton Wool Blend Fabric ..........44

ล�าปาง / Lampang
•	 ชามไก่ล�าปาง
 Lampang Chicken Bowl ..............................46
•	 ข้าวแต๋นล�าปาง
 Lampang Khao Tan .....................................48

ล�าพูน / Lamphun
•	 ผ้าไหมยกดอกล�าพูน
 Lamphun Brocade Thai Silk ........................50
•	 ล�าไยเบี้ยวเขียวล�าพูน
 Lamphun Biaokhiao Longan .......................52
•	 ล�าไยอบแห้งเนื้อสีทองล�าพูน
 Lamphun Golden Dried Longan ..................54

อุตรดิตถ์ / Uttaradit
•	 สับปะรดห้วยมุ่น
 Pineapple Hauymon ...................................56

อุทัยธานี / Uthai Thani
•	 ปลาแรดลุ่มน�้าสะแกกรังอุทัยธานี
 Pla Red Lumnam Sakae Krang Uthai Thani .58

•	 ข้าวก�่าล้านนา	: ขอ เข ื้ ี่ าคเห ือ 8 จังหวั  
 Khao Kum Lanna : Including 8 provinces in Northern region ............................................................ 60
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ภาคกลาง รวม 18 สินค้า / Central includes 18 items  

ภาคตะวันออก รวม 4 สินค้า / Eastern includes 4 items  

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ไทย

ชลบุรี / Chon Buri
•	 สับปะรดศรีราชา
 Sriracha Pineapple ..................................102
•	 เครื่องจักสานพนัสนิคม
 Phanat Nikhom Basketry .........................104
•	 ครกหินอ่างศิลา
 Angsila Stone Mortar ...............................106

ปราจีนบุรี / Prachin Buri
•		ทุเรียนปราจีน
 Durian Prachin ........................................ 108

ชัยนาท / Chai Nat
•	 ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
 Chainat Khaotangkwa Pomelo ....................64

นครนายก / Nakhon Nayok
•	 มะยงชิดนครนายก
 Mayongchid Nakhonnayok .........................66
•	 มะปรางหวานนครนายก
 Maprangwhan Nakhonnayok ......................68

นครปฐม / Nakhon Pathom
•	 ส้มโอนครชัยศรี
 Nakhonchaisri Pomelo ................................70

นนทบุรี / Nonthaburi
•	 ทุเรียนนนท์
 Nont Durian ................................................72
•	 กระท้อนห่อบางกร่าง
 Kathon-Hor-Bangkrang .............................74
•	 เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
 Kohkret Pottery ..........................................76

ประจวบคีรีขันธ์ / Prachuab Khiri Khan
•	 ทุเรียนป่าละอู
 Durian Pa La-U ..........................................78

เพชรบุรี / Phetchaburi
•	 ชมพู่เพชร
 Phet Rose Apple .........................................80
•	 มะนาวเพชรบุรี
 Phetchaburi Limes ......................................82
•	 น�้าตาลโตนดเมืองเพชร
 Phetchaburi  Toddy Palm Sugar ..................84
•	 ขนมหม้อแกงเมืองเพชร
 Phetchaburi Custard Pudding .....................86

ราชบุรี / Ratchaburi
•	 สับปะรดบ้านคา
 Bankha Pineapple ......................................88

สมุทรปราการ / Samut Prakarn
•	 มะม่วงน�้าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า
 Nam Dok Mai Khung Bang Kachao Mango ..90

สมุทรสงคราม / Samut Songkhram
•	 ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม
 Samutsongkhram Kom Lychee ...................92
•	 ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม
 Samutsongkhram Khaoyai Pomelo .............94
•	 พริกบางช้าง
 Phrik Bang Chang .......................................96

สระบุรี / Saraburi
•	 ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้
 Jek Chuey Sao Hai Rice ...............................98
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 18 สินค้า / Northeastern includes 18 items  

กาฬสินธุ์ / Kalasin
•	 ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
 Praewa Kalasin Thai Silk ......................... 112
•	ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
 Kaowong Kalasin Sticky Rice ................... 114

ขอนแก่น / Khon Kaen
•	 ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท
 Chonnabot Mudmee Thai Silk .................. 116

นครพนม / Nakhon Phanom
•	 สับปะรดท่าอุเทน
 Tha Uthen Pineapple ............................... 118
•	 ลิ้นจี่นครพนม
 Nakhonphanom Lychee ........................... 120

นครราชสีมา / Nakhon Ratchasima
•	 กาแฟดงมะไฟ
 Kafae Dang Ma Fai .................................. 122

บุรีรัมย์ / Buri Ram
•	 ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
 Phamai Madmee 
 Cinteandang Buriram .............................. 124

มุกดาหาร / Mukdahan
•	 ผ้าหมักโคลนหนองสูง
 Nong Sung’s Fermented Mud Cloth ......... 126

เลย / Loei
•	 ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ
 Phurua Plateau Wine ............................... 128

สกลนคร / Sakon Nakhon
•	 ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
 Sakon Dhavapi Haang 
 Golden Aromatic Rice .............................. 130
•	 เนื้อโคขุนโพนยางค�า
 Pon-Yang-Khram Beef ............................ 132
•	 หมากเม่าสกลนคร
 Sakon Nakhon Mak Mao Berry ................ 134
•	 น�้าหมากเม่าสกลนคร
 Sakon Nakhon Mak Mao 
 Berry Juice ............................................... 136
•	 ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร
 Sakon Nakhon Natural 
 Indigo Dyed Fabric .................................. 138

สุรินทร์ / Surin
•	 ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
 Surin Hom Mali Rice ................................ 140

อุดรธานี / Udon Thani
•	 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
 Ban Chiang Pottery ................................. 142

•	 ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องให้	
 Thung Kula Rong-HaiThai Hom Mali Rice ..144 
 ขอ เข ื้ ี่ าค ะวั ออกเฉี งเห ือ 5 จังหวั
! "#$%&'(#)!*!+,-.(#$/0!(#!1-,23/402/,#!,/)(-#

•	 เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน 
 Isan Indigenous Thai Silk Yarn ...............  146
 ขอ เข ื้ ี่ าค ะวั ออกเฉี งเห ือ 20 จังหวั
 "#$%&'(#)!56!+,-.(#$/0!(#!1-,23/402/,#!,/)(-#
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ภาคใต้ รวม 16 สินค้า / Southern includes 16 items  

ชุมพร / Chumphon
•	 กล้วยเล็บมือนางชุมพร
 Chumphon Ladyfinger Banana .................150
•	 ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร
 Leuang Patew Chumphon Rice .................152
•	 กาแฟเขาทะลุ
 Khaothalu Coffee ......................................154
 
ตรัง / Trang
•	 หมูย่างเมืองตรัง
 Trang Roast Pork ......................................156

นครศรีธรรมราช / Nakhon Si Thammarat
•	 ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง
 Pakpanang Tabtim Siam Pomelo ..............158

นราธิวาส / Narathiwat
•	 ปลากุเลาเค็มตากใบ
 Salted Fish Kulao Tak Bai .........................160
•	 ลองกองตันหยงมัส
 Longkong Tanyougmat .............................162

ปัตตานี / Pattani
•	 ส้มโอปูโกยะรัง
 Yarang Puko Pomelo ................................164

พัทลุง / Phatthalung
•	 ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
 Sangyod Muang 
 Phatthalung Rice ......................................166

ภูเก็ต / Phuket
•	 สับปะรดภูเก็ต
 Phuket Pineapple .....................................168
•	 มุกภูเก็ต
 Phuket Pearl .............................................170

ยะลา / Yala
•	 กล้วยหินบันนังสตา
 Gluay Hin Bannang Sata ...........................172

สงขลา / Songkhla
•	 ส้มโอหอมควนลัง
 Pomelo Hom Khuanlang ...........................174

สุราษฎร์ธานี / Surat Thani
•	 มะพร้าวเกาะพะงัน
 Koh Phangan Coconut ..............................176
•	 หอยนางรมสุราษฎร์ธานี
 Surat Thani Oyster ...................................178
•	 ไข่เค็มไชยา
 Chaiya Salted Eggs ...................................180
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อุตรดิตถ�
Uttaradit

พ�จิตร
Phichit

อุทัยธานี
Uthai Thani

เพชรบูรณ�
Phetchabun

เชียงราย
Chiang Rai

เชียงใหม�
Chiang Mai

แม�ฮ�องสอน
Mae Hong Son

!!!!!!ลำพูน
Lamphun ลำปาง

Lampang
แพร�
Phrae

น�าน
Nan

พะเยา
Phayao

พ�ษณุโลก
Phitsanulok

นครสวรรค�
Nakhon Sawan

กำแพงเพชร
Kamphaeng Phet

ตาก
Tak

สุโขทัย
Sukhothai
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แม่ฮ่องสอน / Mae Hong Son
ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม
Huay Hom Cotton Wool Blend Fabric ............... 44

ล�าปาง / Lampang
ชามไก่ล�าปาง
Lampang Chicken Bowl ................................... 46
ข้าวแต๋นล�าปาง
Lampang Khao Tan .......................................... 48

ล�าพูน / Lamphun
ผ้าไหมยกดอกล�าพูน
Lamphun Brocade Thai Silk ............................. 50
ล�าไยเบี้ยวเขียวล�าพูน
Lamphun Biaokhiao Longan ............................ 52
ล�าไยอบแห้งเนื้อสีทองล�าพูน
Lamphun Golden Dried Longan ....................... 54

อุตรดิตถ์ / Uttaradit
สับปะรดห้วยมุ่น
Pineapple Hauymon ........................................ 56

อุทัยธานี / Uthai Thani 
ปลาแรดลุ่มน�้าสะแกกรังอุทัยธานี
Pla Red Lumnam Sakae Krang Uthai Thani ...... 58

ข้าวก�่าล้านนา / Khao Kum Lanna
ข้าวก�่าล้านนา
Khao Kum Lanna ............................................. 60
ขอ เข ื้ ี่ าคเห ือ 8 จังหวั
Including 8 provinces in Northern region

เชียงราย / Chiang Rai 
สับปะรดภูแลเชียงราย
Chiang Rai Phulae Pineapple ........................... 16
สับปะรดนางแล 
Nanglae Pineapple .......................................... 18
กาแฟดอยตุง	
Doi Tung Coffee  .............................................. 20
กาแฟดอยช้าง 
Doi Chaang Coffee ........................................... 22
ชาเชียงราย
Chiang Rai Tea ................................................ 24

เชียงใหม่ / Chiang Mai
ร่มบ่อสร้าง
Bor Sang Umbrella .......................................... 26
ผ้าตีนจกแม่แจ่ม
Mae Jaem Teen Jok Fabric ................................ 28
กาแฟเทพเสด็จ
Thepsadej Coffee............................................. 30
ศิลาดลเชียงใหม่
Chiang Mai Celadon ........................................ 32

น่าน / Nan
ส้มสีทองน่าน
Nan Golden Orange ......................................... 34
ญอกมละบริน่าน
Yok Mlabri Nan ................................................ 36

พิจิตร / Phichit
ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร
Pomelo Thakhoi Mueang Phichit ..................... 38

เพชรบูรณ์ / Phetchabun
มะขามหวานเพชรบูรณ์
Phetchabun Sweet Tamarind ........................... 40
ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์
Rai Leum Pua Phetchabun Rice ....................... 42
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สับปะรดภูแลเชียงราย
Chiang Rai Phulae Pineapple

ท ยน ท : สช 49100012
Re i t ation N e  :!  49100012
วันท ดรั การ นท ยน :!  ศจิกายน 254  
Re i te ed Date :!  No e ber 2005

สับปะรดภูแลเชียงราย
Chiang Rai Phulae Pineapple

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

16 ภาคเหนือ
Northern
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สับปะรดภูแลเชียงราย
Chiang Rai Phulae Pineapple

สั ะ ูแ เชี ง า ส่ว ใหญ่ ูกใ ื้ ี่ ี่ ีควา
า เอี ง ักษ ะของ ิ สา า ะ า �้าไ ้สะ วก 

อากาศเ ็ ส า ส่ง ให้ ไ ่ ี ญัหาเก่ี วกั โ ค ากเ า่ 

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

้ ก�าเ ิ ของสั ะ แู เชี ง า  กีา �าห อ่ ั ์ุ
สั ะ ูเก็ า ูกค ั้งแ ก ี่ �า างแ  เ ็ ี่ า
ของชื่อสั ะ ูแ เ าะ �าชื่อ “ ูเก็ ” ซึ่งเ ็
แห ่ง ูกเ ิ า ส กั แห ่ง ูกให ่คือ “ างแ ” 
จึงก า เ ็ ชื่อ “ ูแ ”

The origin of Chiang Rai Phulae Pineapple dated back 
when the first suckers 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.

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND 17ภาคเหนือ

Northern



สับปะรดนางแล
Nanglae Pineapple

สับปะรดนางแล
Nanglae Pineapple

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

ท ยน ท : 
สช 49100013
Re i t ation N e  :!

 49100013
วันท ดรั การ นท ยน :!

 ศจิกายน 254
Re i te ed Date :!

 No e ber 2005
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สับปะรดนางแล
Nanglae Pineapple

�า างแ  เ ็ แห ่ง ิ สั ะ คุ า ี 
เ าะส า ู ิ ะเ ศเอือ้อ�า ว  เ ็ ี่ า เชงิเขา 
เ ิ เขา อากาศเ ็ ส า  เ ็ แห ่งก�าเ ิ

�าห้ว ห า สา  แ ะ แีห ง่ �า้ ีส่�าคญั ื้ ี่ กู
ส ่ว ใหญ่ ีควา า เอี ง  �าให ้กา ูก
สั ะ ใ ื้ ี่ไ ่ ี ัญหาเก่ี วกั โ ค ากเ ่า 

ักษ ะ ิ ะ า �้าไ ้ ี เห าะแก่กา ูก
สั ะ างแ  

Nanglae sub-district is a good place for planting 
pineapple because of its topography, piedmont 
plateous 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’s famous because its deliciousness.

เนื้อละเอียด สีเหลืองเหมือนน�้าผึ้ง รสชาติหวานฉ�่า

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
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กาแฟดอยตุง
Doi Tung Coffee

กาแฟดอยตุง
Doi Tung Coffee

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

ท ยน ท : 
สช 49100005
Re i t ation N e  :!

 491000005
วันท ดรั การ นท ยน :!
15 สิงหาคม 254  
Re i te ed Date :!
15 ugust 2005
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กลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อม โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
        Coffee with authentic scent and taste.

กาแฟดอยตุง
Doi Tung Coffee

กาแ อ ุงไ ้ ั กา ูแ  �า ุง ิ  จั กา ศั ู ืช 
กา เก็ ิ จะเก็ เฉ าะ ูกกาแ ี่สุกไ ้ ี่ 

้อง ิ ้ว ือ ี ะ  ห ังจาก ั้  เกษ ก จะ
�า กูกาแ า า้ง อกเ อืก ขั เ อืก แ ะ �าไ าก 

ก่อ สีเอาเ ือกออก เ ื่อส่งเข้าเค ื่องคั่วกาแ
า สู ่างๆ ี่เ ็ สู เฉ าะของกาแ อ ุง

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, pulping, removing the 
mucilage substance and sun-drying before hulling 
and roasting following any formulas of Dui 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 Dui Tung with quality supervision. The result is coffee 
with authentic scent and taste.
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กาแฟดอยช้าง
Doi Chaang Coffee

กาแฟดอยช้าง
Doi Chaang Coffee

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

ท ยน ท :!
สช 50 10001
Re i t ation N e  : 

 50 10001
วันท ดรั การ นท ยน: 
2  กรก าคม 2549
Re i te ed Date : 
2  ul  2006
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กาแฟดอยช้าง
Doi Chaang Coffee

      มีความหอม รสชาติกลมกล่อม 
                             เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

เ ื่อ ึง ูกา เก็ เก่ี ว เกษ ก จะเ ือก ิ
กาแ ้ว ือ ี ะ  เฉ าะ กาแ ี่สุกแ ะ
ส ู ์เ ็ ี่ จาก ั้ เข้าสู่ก ะ ว กา ิ ี่ไ ้ ั
กา คว คุ ให้ ูก ้อง ุกขั้ อ  ั้งแ ่กา าก กา
เก็ ่  กา สีเ ื่อ ิ กาแ สา  คั แ กข า า
เส้ ่า ศู ์ก าง แ ะ �าคั่วใ เค ื่องคั่ว- ี่ ี
คุ า  โ ู้ ี่ ีควา ช�า าญ จ ไ ้กาแ อ ช้าง

ี่ ี สชา ิ ก ิ่ หอ  โ เ ่ ก า เ ็ เอก ักษ ์
เฉ าะ ิ่

“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 and unique 
well-balance 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 producing of Doi Chaang Coffee is roasting green 
coffee in roasting machine by expert roaster and the result is 
Doi Chaang Coffee which has unique taste and fragrance. 
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ชาเชียงราย
Chiang Rai Tea

า ยงราย
Chian  Rai Tea

ท ยน ท : 
สช 5 100074
Re i t ation N e  :!

 5 100074
วันท ดรั การ นท ยน :!
3 กันยายน 2553
Re i te ed Date :!
3 e te ber 2010

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

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
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ชาเชียงราย
Chiang Rai Tea

ชาเชี ง า ี ักษ ะเ ็ ใ ชาห ือส่ว ของใ ชาแห้ง
เ ็ เส้  เ ็  ห ือ ง ใ ชาห ือส่ว ของใ ชา ีสี ก ิ่  
แ ะ ส ี่ ี า ชา ิ หาก ีกา ุงแ ่งก ิ่ ส 
วั ุ ี่ �า า ุงแ ่ง ้องไ ่เ ็ อั า ่อ ู ้ ิโ ค 
แ ะเ ็ ไ า ะกาศก ะ วงสา า สุข

Chiang Rai Tea are sorts of dried leaves, lines, flakes 
or powder. Pleasant colour, odor, 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.

ื้ ี่จังหวั เชี ง า ี ักษ ะเ ็ เ ือกเขาสูง ไ ้ ั
อิ ิ สุ จาก ะเ อ้  �าให้ ู อ้  แ ะห าว

ีอุ ห ู ิ ่างกั าก ะกอ กั ิ ี ักษ ะเ ็
ิ ่ว า  ส่ง ให้จังหวั เชี ง า ีส า าง
ู ิศาส ์ ี่เห าะอ ่าง ิ่ง ่อกา ูกชาคุ า ี

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, odor, 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.  It is grown, 
harvested, processed, and packed following specific 
tea production in Chiang Rai province.

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
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ร่มบ่อสร้าง
Bor Sang Umbrella

ร่มบ่อสร้าง
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 

ท ยน ท : 
สช 5210002
Re i t ation N e  :!

 5210002
วันท ดรั การ นท ยน :!
1 มิถุนายน 2549 
Re i te ed Date :!
1 une 2006

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND26 ภาคเหนือ
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ร่มบ่อสร้าง
Bor Sang Umbrella

เ ื่อ ะ า เกือ สอง ้อ ี าแ ้ว ะอิ าจาก
ส�า ักวั ่อส ้าง เ ิ ุ งค์ใก ้ชา แ ่า ไ ้ ีชาว

่า �าก า วา  ่า ิจา าเห็ ว่าก ังก ่าว
สะ วกใ กา ใช้แ ะ อ้งกั ไ ้ ัง้แ แ ะ  จงึเ ิ าง
เข ้าไ ใ ่า เ ื่อศึกษาวิ ี �าก  แ ะ ่ จาก
ก ะ าษสา �า า ่า อ ให้กั ชาว ้า ่อส ้าง จึงไ ้

ิ ออก าสว งา แ ะส ้างชื่อเสี ง จ ก า เ ็
แห ่ง ่องเ ี่ ว ี่ส�าคัญแ ะเ ็ สัญ ักษ ์ของชาว
เชี งให ่

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 Amphoe Doi Saket and Amphoe 
San Kamphaeng, 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 are oil painted and can provide protection from both rain and 
sunlight.

สีสันสวยงาม กันได้ทั้งฝนและแดด
Vivid colours, can provide protection 
                        from both rain and sunlight.

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND 27ภาคเหนือ

Northern



ท ยน ท : 
สช 50100015
Re i t ation N e  :!

 50100015
วันท ดรั การ นท ยน :!
4 สิงหาคม 254
Re i te ed Date :!
4 ugust 2005

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม
Mae Jaem Teen Jok Fabric

ผ้าตีนจกแม่แจ่ม
Mae Jaem Teen Jok Fabric

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

28 สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND

ภาคเหนือ
Northern



ผ้าตีนจกแม่แจ่ม
Mae Jaem Teen Jok Fabric

ใ อ ี  ้า ี จกแ ่แจ ่ ี่ อ ้ว ิ้ เงิ  
ิ้ อง จะ ิ ขึ้ เ ื่อส่งส่ว ให้เจ้าเชี งให ่ 
้า ี จก ือเ ็ ส ั ิ �้าค่าเ ็ สิ่ง ่งชี้ฐา ะ
างสงัค  แ ะไ ้ ั กา อ ุ กัษ์ไว้จ งึ จัจุ ั  

เ ็ กา ส ้างส ค์ของ ุ ุษ ี่สื อ
ก างหั ก อั �้าค่า ิให้สูญหา ไ

า กา เว า

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 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

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND 29ภาคเหนือ
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กาแฟเทพเสด็จ
Thepsadej Coffee

ท ยน ท : 
สช 60100091
Re i t ation N e  :!

 60100091
วันท ดรั การ นท ยน :!
9 มีนาคม 255
Re i te ed Date :!
9 March 2015

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

กาแฟเทพเสด็จ
Thepsadej Coffee30 ภาคเหนือ

Northern
สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
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มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจากดอกไม้ป่า

กาแ เ เส ็จเ ็ กาแ ี่ ูก ่ว กั ่าไ ้แ ะ
สว ชา (เ ี่ ง) ะกอ กั ควา อุ ส ู ์แ ะ
ควา ห ากห า าง ชา ิของ ื้ ี่ �า
เ เส จ็ �าให้ใ ช่วง ี่ อกกาแ า จะ ี ึง้ ี่ ิ ไ

าเ ื่อหาอาหา เ ็ ัวช่ว ่า ะอองเกส ให้
อกกาแ แ ะ อกไ ้ า่ ส่ง ให้กาแ กี ิ่ หอ

เฉ าะ ัว แ ะ ี สชา ิก ก ่อ เ ็ เอก ักษ ์

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.

กาแฟเทพเสด็จ
Thepsadej Coffee

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND 31ภาคเหนือ
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ศิลาดลเชียงใหม่
Chiang Mai Celadon

ศิลาดลเชียงใหม่
Chiang Mai Celadon

ท ยน ท : 
สช 52100030
Re i t ation N e  :!

 52100030
วันท ดรั การ นท ยน :!
31 สิงหาคม 2550
Re i te ed Date :!
31 ugust 2007

“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

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND32 ภาคเหนือ

Northern



ศิลาดลเชียงใหม่
Chiang Mai Celadon

“Chiang Mai Celadon” is stoneware clay ceramic 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.

ใ อ ี เ ็ ุค องของอา าจัก ้า า ไ ้ ิ
เค ื่อง ้ว ศิ า ขึ้  ่อ าใ ุคให ่ไ ้ ีกา

ั า �าไ สูก่า ิ เ ็ ู แ จ สา า ิ
ส่งออกไ ่าง ะเ ศไ ้ แ ะ �าไ สู่กา ก่อ ั้ง
โ งงา ศิ า ใ จังหวั เชี งให ่ห า แห่ง

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.

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND 33ภาคเหนือ
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ส้มสีทองน่าน
Nan Golden Orange

ส้มสีทองน่าน
Nan Golden Orange

ท ยน ท : 
สช 56100054
Re i t ation N e  :!

 56100054
วันท ดรั การ นท ยน :!
4 มีนาคม 2553 
Re i te ed Date :!
4 March 2010

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

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND34 ภาคเหนือ

Northern



ส้มสีทองน่าน
Nan Golden Orange

สาเห ุ ี่ส้ สี อง ่า ี ิวสีเห ือง องโ เ ่ กว่า
ส้ เขี วหวา ี่ กูใ อ้ง ิ่ อื่  เ าะส า ู อิากาศ
ของจังหวั ่า  ช่วงก างวั อากาศจะ ้อ  ส่ว ช่วง
ก างคื อากาศจะห าว อุ ห ู ิ ี่แ ก ่างกั าก

า ใ ห ึ่งวั ี่ �าให้สา  “คา ์ ี อ ิคเ ์” ใ
เ ือกส้ เ ี่ จากสีเขี วเ ็ สีเห ือง อง เ ็ ี่ า
ของส้ สี อง ่า

The reason why the golden orange gets its color only 
from growing in Nan is the climate during daytime is 
hot and become 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.

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
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ท ยน ท : 
สช 5410003
Re i t ation N e  :!

 54 10003
วันท ดรั การ นท ยน :!
23 ันวาคม 2553
Re i te ed Date :!
23 Dece ber 2010

ญอกมละบริน่าน
Yok Mlabri Nan

ญอกมละบริน่าน
Yok Mlabri Nan

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

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

36 สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND

ภาคเหนือ
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ญอกมละบริน่าน
Yok Mlabri Nan

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.

ส า าง ู ิศาส ์ของจังหวั ่า เ ็ ไ ้ว
เ ือกเขาส ั ซั ซ้อ  เ ็ แห ่งก�าเ ิ เ าวั ์
ช ิ ห ึ่งซึ่งเ ็ ะเ เ ื้อ  าษา ะ ิเ ี ก
เ าวั ์ช ิ ี้ว่า “ ะแ ” ซึ่งเ ็ เ าวั ์เ ี ง
ช ิ เ ี ว ี่สา า �า าส ้างส ค์เ ็ ญอก

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.

กา ้อ สีญอกจะใช้สี ชา ิ สี ้าสกั จากใ อ  
สีแ งไ ้จาก ากไ ้เ ื้อสีเห ืองขู ะเอี ส กั ขี้เ ้า 
สี ว่งไ จ้ากเ ็ กั งั แ ะสเีห อืงไ จ้ากข ิ้  �าไ า ง

เส้ เชือกแ ้ว �าเส้ เชือกไ ักเ ็ าข่า  ก่อ จะ �าไ
ักเ ็ ญอก ู งสีเห ี่ จั ุ ัสห ือสี่เห ี่ ื ้า

ทะแปต เป็นเถาวัลย์เพียงชนิดเดียว
             ที่สามารถน�ามาสร้างสรรค์เป็นญอก

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
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ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร
Pomelo Thakhoi Mueang Phichit

ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร
Pomelo Thakhoi Mueang Phichit

ท ยน ท : 
สช 56100052
Re i t ation N e  :!
GI 56100052
วันท ดรั การ นท ยน :!
27 กันยายน 2555
Re i te ed Date :!
27 September 2012

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

38 สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND
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ส้มโอท่าข่อยเมืองพิจิตร
Pomelo Thakhoi Mueang Phichit

จงัหวั จิิ  ี ู ิ ะเ ศส่ว ใหญ่เ ็ ี่ า ุ่  
ีแ ่ �้าส�าคัญไห ่า ึง 3 สา  คือแ ่ �้า ่า  

แ ่ �้า  แ ะแ ่ �้า ิจิ  อ จ �าค อง
ห า สา  จึงเห าะส อ ่าง ิ่งส�าห ั กา �า
สว ส้ โอ แ ะ ีอุ ห ู ิ แสงแ  แ ะ ิ า

�้า ี่ อเห าะ ส่ง ให้ส้ โอ ่าข่อ เ ือง
ิจิ ีคุ า ี

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 Pomelo Thakhoi Mueang Phichit to grow.

“Pomelo Thakhoi Mueang Phichit” is the pomelo of Thakhoi variety whose special quality 
is having 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 aromatic huge oil gland. It is planted in 
Phichit province.

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

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
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ท ยน ท : 
สช 4 100003
Re i t ation N e  :!
!  4 10003
วันท ดรั การ นท ยน :!
2 กุมภา ัน  254
Re i te ed Date :!
2 ebruar  2005

มะขามหวานเพชรบูรณ์
Phetchabun Sweet Tamarind

มะขามหวานเพชรบูรณ์
Phetchabun Sweet Tamarind

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

ู ิ ะเ ศแ ะ ู ิอากาศ �าให้ ื้ ี่ใ จังหวั
เ ช ู ์เ ็ ื้ ี่ ี่ ูก ะขา หวา ี่ ี ี่สุ ของ

ะเ ศ ักษ ะของ ื้ ี่ เ ็ แ แอ่งก ะ ะ 
ีแ ่ �้า ่าสักไห ่า  ิ ี า ุอาหา อส อ ัส

แ ะโ แ สเซี ค่อ ข้างสงู เห าะส�าห ั กู ไ ้ 
โ เฉ าะ ะขา หวา

Because of topography and weather conditions, 
Phetchabun has the best sweet tamarind cultivation 
area in Thailand. It has characteristic landscape as 
a basin with Parsak River flowing through. its soil 
contains a rather high quantity of potassium and 
phosphorus and 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 lastly 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.
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ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์
Rai Leum Pua Phetchabun Rice

ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์
Khao Rai Leum Pua Phetchabun Rice

ท ยน ท : 
สช 57 100063
Re i t ation N e  :!

 57 100063
วันท ดรั การ นท ยน :!
26 เม ายน 2556
Re i te ed Date :!
26 ril 2013

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

42 สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
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ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์
Khao Rai Leum Pua Phetchabun Rice 

ข้าวไ ่ ื วัเ ช ู  ์ คีวา โ เ ่ กว่าข้าวสา ั ุอ์ื่  
เ ื่องจากส า ู ิ ะเ ศของจังหวั เ ช ู ์เ ็
เ ือกเขาส ั ซั ซ ้อ  ี เ ิ เขาส ั แอ่ง �้าแค ๆ 

ื้ ี่ อ ไ ่ ี �้าขัง ักษ ะ ิ ีควา อุ ส ู  ์
เ ็ ิ ะกอ �้า ั  �าให้ข้าวเห ี ว �า ั ุ ์ ื ัว ี่

กูใ เิว ี้ คีุ ค่า างโ ช ากา แ ะ ี ิ า สา
อาหา ่างๆ ี่เ ็ ะโ ช ์ ่อ ่างกา

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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ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม
Huay Hom Cotton Wool Blend Fabric

ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม
Huay Hom Cotton Wool Blend Fabric

ท ยน ท : สช 49100005
Re i t ation N e  :!  491000005
วันท ดรั การ นท ยน :!15 สิงหาคม 254  
Re i te ed Date :!15 ugust 2005

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

44 สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
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ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม
Huay Hom Cotton Wool Blend Fabric

ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม
Huay Hom Cotton Wool Blend Fabric

้า ห้ว ห้อ  จังหวั แ ่ฮ่องสอ  ี ั าก อุ
ส ู ์ ั้ง ่าไ ้ แ ะแห ่ง �้า ชา ิ ีส า ู ิ
อากาศเ ็ อ ี  ช ่วง ู าว า  ซึ่งส า

ู ิ ะเ ศแ ะ ู ิอากาศ ังก ่าว ี้เห าะส�าห ั กา
เ ี้ งแกะข

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. This particular landscape and climate are 
good for sheep husbandry.

ข แกะ คีวา ื ห ุ่ แ ะอ อุ่ ข ะสว ใส่ ใ ข ะ ี่
้า ให้ควา เ า เ ็ ส า  เ ื่อ อ ว กั ก็จะไ ้เค ื่อง
ุ่งห่ ี่ ีควา อ อุ่ เ ็ ิเศษ แ ่ ี �้าห ักเ ากว่า

เค ื่อง ุ่งห่ กั ห าว ั่วไ

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” 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” is still used during the 
weaving process and contain both original and applied patterns.

Extra warmth but lighter than regular warming apparels.

เครื่องนุ่งห่มที่มีความอบอุ่นเป็นพิเศษ 
          แต่มีน�า้หนักเบากว่าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวทั่วไป
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“ชามไก่ล�าปาง” คือ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา มีหลาย
ขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ มีความแข็งแกร่ง
คงรูป วาดลวดลายรูปไก่ ดอกโบตัน๋ และต้นกล้วย ด้วยมือ 
มีสีขาวเคลือบใสหรือขุ่น หรือสีครีมเคลือบใส ผลิตใน
จังหวัดล�าปาง

ท ยน ท : 
สช 56100060
Re i t ation N e  :!

 56100060
วันท ดรั การ นท ยน :!

 กันยายน 2554
Re i te ed Date :!

 e te ber 2011

ชามไก่ล�าปาง
Lampang Chicken Bowl

ชามไก่ล�าปาง
Lampang Chicken Bowl
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จังหวั �า างเ ็ ี่ า สูง แ ะเ ็ แห ่ง ี่ ี
แ ่ ิ ขาว แ ะ ิ �าจ�า ว าก ซึ่งใช้เ ็ วั ุ ิ

ี่ส�าคัญใ กา ิ ชา ไก่ �า าง ้ว เ ื้อ ิ ี่ ี
ักษ ะเห ี ว แข็งแ ง า  เ ื่อเ าเส ็จจะ
ีสีขาว จังหวั �า างจึงเห าะเ ็ แห ่ง ิ ี่ ี

คุ า  สา า ส ้าง า ไ ้แ ะชื่อเสี งให้กั
จังหวั �า างเ ็ อ ่าง าก

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, it becomes white. Lampang is the best 
manufacturing place of Lampang Chicken 
Bowl and can make both income and fame for the 
province.

ชามไก่ล�าปาง
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

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
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ข้าวแต๋นล�าปาง
Lampang Khao Tan

ข้าวแต๋นล�าปาง
Lampang Khao Tan

“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

ท ยน ท : 
สช 56100055
Re i t ation N e  :!

 56100055
วันท ดรั การ นท ยน :!

 กันยายน 2554
Re i te ed Date :!

 e te ber 2011
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ข้าวแต๋นล�าปาง
Lampang Khao Tan

จังหวั �า าง ีจุ เ ่ าง ู ิศาส ์ ี่เห าะส
กั กา ิ ข้าวแ ๋  เ ื่องจาก ี ื้ ี่ เ ็ แอ่ง
ก ะ ะ �าให้ ีอากาศ ้อ อ อ้าว ั้ง ี แ ะ ี

ิ า กอ ู ่ใ เก ์ �่ากว่าจังหวั อื่ ใ
าคเห ือ เห าะกั กา ากข้าวแ ๋ ให้แห้งส ิ  

ซึ่งจะ �าให้ข ้าวแ ๋ อง ัวสว งา เ ี งเ ็  
ไ ่ ั ัว

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 Khao Tan” 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, 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 in the local 
snack which can be eaten anytime.

รสชาติหวาน หอม กรอบ มัน อร่อย
Sweet, fragrant, crispy, fatty and delicious.
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ผ้าไหมยกดอกล�าพูน
Lamphun Brocade Thai Silk

ผ้าไหมยกดอกล�าพูน
Lamphun Brocade Thai Silk

ท ยน ท : 
สช 50100020
Re i t ation N e  :!

 50100020
วันท ดรั การ นท ยน :!
14 มีนาคม 2550
Re i te ed Date :!
14 March 2007

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

50 สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND

ภาคเหนือ
Northern



ผ้าไหมยกดอกล�าพูน
Lamphun Brocade Thai Silk

้าไห ก อก �า ู เ ็ กา อ ้า ี่เ ็ เอก ักษ ์
ของช ชาว องใ ก ุ่ ช ชั้ สูง โ เจ้า า า ัศ ี

ง ื้ ู ้าไห ก อกโ �าควา ู้ า ะ ุก ์
จ ไ ้ ว า ี่ง งา  ช่าง อ ้อง ีควา ช�า าญ
แ ะใส่ใจใ ุกก ะ ว กา ิ  เ ิ่ ั้งแ ่กา ูก
ห ่อ เ ี้ งไห  สาวเส้ ใ จาก ังไห  ให้ไ ้เส้ ไห

าว เห ี ว ุ่  ื ห ุ่ ี ก่อ จะ อกสี ้อ ไห  
เ ี อเ ็ ื ้า า แ า ี่ ้องกา  

Lamphun Brocade Thai Silk is authentic fabric of 
noble Yong people. Princess Dara Rasmi has 
preserved the making of Lamphun Brocade Thai 
Silk by adopted traditional knowledge to created 
stunning beautiful pattern. Weaver must be 
experienced and careful in all processes from 
growing mulberry, feeding silkworm 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 Thai Silk” created by lifting and pressing down of the heddles to made 
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 made unique pattern, cultural heritage.
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ล�าไยเบี้ยวเขียวล�าพูน
Lamphun Biaokhiao Longan

ล�าไยเบี้ยวเขียวล�าพูน
Lamphun Biaokhiao Longan

ท ยน ท : 
สช 60100093
Re i t ation N e  :!

 60100093
วันท ดรั การ นท ยน :!
1  สิงหาคม 2559
Re i te ed Date :!
1  ugust 2016

“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

52 ภาคเหนือ
Northern

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND



�า ู เ ็ จังหวั ี่ ีกา ูกแ ะ ั า �าไ า
เ ็ เว ากว่า 100 ี ื้ ี่เ าะ ูก �าไ เ ี้ วเขี ว

�า ู  เ ็ ี่ า เ ็กๆ ะกอ ้ว ี่ า ุ่ แ ่ �้า 
แ ะ ี่ า ขั้ ั ไ ะ ั ่างๆ ช ่วง ูห าว ี
อุ ห ู ิ �่ า  เห าะ ่อกา แ งช ่อ อก �าไ  

ู ิอากาศ อ ั้ง ีไ ่ ั ว  อ อุ่ ้ว ส า
ื้ ีเ่ ็ ี่ า หุ เขา ี ิ า �า้ �า่ �าให้ �าไ

เ ี้ วเขี ว ี่ ูกใ ื้ ี่ ี้ ี ู ่างแ ะคุ า ี่
เ ็ เอก ักษ ์เฉ าะ ี่แ ก ่างจาก �าไ ั ุ์เ ี้ ว
เขี ว ่าเส้า ี่ ูกใ ื้ ี่อื่

Lamphun has been planted and developed 
longan plantation for more than 100 years. 
The planting area of Lamphun Biaokhiao 
Longan is small plains consist 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 Biaokhiao Pa-Sao 
longan which grown in this area.

ล�าไยเบี้ยวเขียวล�าพูน
Lamphun Biaokhiao Longan

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

Lamphun Biaokhiao Longan is Biaokhiao Pa-Sao variety. Its characters are 
rounded-shape, rough peel with brown-green colour, cloudy white flesh, dry, firm 
and sweet taste. A seed is glossy black and round oval shape. Lamphun Biaokhiao 
Longan is grown in 6 sub-district of Muang Lamphun district; Nong Chang Khuen, 
Umong, Mueang Nga, Ton Thong, Rim Ping and Pratu Pa.
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ล�าไยอบแห้งเนื้อสีทองล�าพูน
Lamphun Golden Dried Longan

ล�าไยอบแห้งเนื้อสีทองล�าพูน
Lamphun Golden Dried Longan

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

ท ยน ท : สช 591000 5
Re i t ation N e  :!  591000 5
วันท ดรั การ นท ยน :!13 กุมภา ัน  255  
Re i te ed Date :!13 ebruar  2015

54 ภาคเหนือ
Northern

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
GI THAILAND



ื้ ี่ ั่วไ ของจังหวั �า ู เ ็ ี่ า หุ เขา ี
ิ า �้า อ ู ่ใ เก ์ �่า แ ะ ี ิ �้าไห
า ู  เห าะส กั กา ูก �าไ  เ ื่อ �าไ ี

ิ เ ็ จ�า ว าก เกษ ก ชาวสว �าไ จึง
หั าแ ู ิ �าไ ส ้ว กา อ แห้ง ีกา

ั าวิ ีกา �า �าไ อ แห้งจ เกิ เ ็ ู ิ ัญญา
แ ะ กัษะเฉ าะของ ู้ ิ  ว งึกา ั าเ าอ
ให้ ีขึ้  จ สา า คว คุ อุ ห ู ิ ี่ใช้ใ กา อ ไ ้

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

ล�าไยอบแห้งเนื้อสีทองล�าพูน
Lamphun Golden Dried Longan

Lamphun Golden Dried Longan is Dor variety 
that is dehydrated. The colour is golden, thick 
and dry flesh, non-sticky, sweet and uniquely 
fragrance. It can be stored for a long time, 
its scent and taste still 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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สับปะรดห้วยมุ่น
Pineapple Hauymon

สับปะรดห้วยมุ่น
Pineapple Hauymon

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

ท ยน ท : 
สช 56100056
Re i t ation N e  :!

 56100056
วันท ดรั การ นท ยน :!
13 มิถุนายน 2555 
Re i te ed Date :!
13 une 2012
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สับปะรดห้วยมุ่น
Pineapple Hauymon

ักษ ะ าง ู ิศาส ์ ี่ �าให้สั ะ ห้ว ุ ่ ี
ควา โ เ ่ กว่าสั ะ ี่เ าะ ูกใ ้อง ี่
อื่ คือ ส า ิ เ ็ ิ ่ว า  สา า
ะ า �้าไ ้ ี ักษ ะ ู ิอากาศใ ู ้อ จะ

ไ ่ ้อ าก ส่ว ใ ูห าวจะห าวเ ็  ซึ่งเ ็
ส า าง ู ิศาส ์ ี่เห าะส กั กา เ าะ ูก
สั ะ เ ็ อ ่าง าก

The geographic characteristics that make Pineapple 
Hauymon become 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.

“Pineapple Hauymon” is pattawia variety which is outstanding for having thin peel, 
shallow bumps 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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ปลาแรดลุ่มน�้าสะแกกรังอุทัยธานี
Pla Red Lumnam Sakae Krang Uthai Thani

ปลาแรดลุ่มน�้าสะแกกรังอุทัยธานี
Pla Red Lumnam Sakae Krang Uthai Thani

ปลาแรดลุ่มน�า้สะแกกรังอุทัยธานี
Pla Red Lumnam Sakae Krang Uthai Thani

ท ยน ท : สช 56100061
Re i t ation N e  :!  56100061 
วันท ดรั การ นท ยน : 23 สิงหาคม 2555
Re i te ed Date :!23 ugust 2012

“ปลาแรดลุ่มน�า้สะแกกรัง” เป็นปลาทีมี่เกล็ดหนา หน้างุม้ เนือ้นุม่แน่นเป็นเส้นใย รสชาติ
หวาน ไม่มีกล่ินโคลน หรือกล่ินสาบ เป็นปลาแรดที่เล้ียงในกระชัง และได้รับความนิยม
จากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพาะเลี้ยงในจังหวัดอุทัยธานี
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ปลาแรดลุ่มน�้าสะแกกรังอุทัยธานี
Pla Red Lumnam Sakae Krang Uthai Thani

ปลาแรดลุ่มน�้าสะแกกรังอุทัยธานี
Pla Red Lumnam Sakae Krang Uthai Thani

แ ่ �้าสะแกก ังเ ี เส ือ เส้ เ ือ ใหญ่ ี่
คอ ห ่อเ ี้ งชีวิ ชาวอุ ั า ี า ั้ งแ ่
โ า  ชุ ช ชาว า้ แ แ ่ �า้สะแกก งั วิี ี
ชีวิ ูก ั กั สา �้า ีอาชี �ากา ะ ง
แ ะเ ี้ ง าใ ก ะชัง โ เฉ าะ าแ ใ
ก ะชัง ี่ ีชื่อเสี ง าก แ ะเ ็ ห ึ่งใ สิ ค้า
ขึ้ ชื่อของจังหวั อุ ั า ี

Sa Krae Krang River like the main blood vessel 
of nourishing Uthai Thani people’s living since 
the old days. The Ban Phae Raft Community is 
bound with this River They earn the living by 
fishing and raise Giant gourami fish in the 
floating net in the river. Then the Pla Rad 
Lumnam Sakae Krang Uthai thani is one of 
famous product of Uthai Thani

เกล็ดหนา หน้างุ้ม เนื้อนุ่มแน่น

“Pla Rad Lumnam Sakae Krang Uthai Thani” 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 both domestic and international consumers. It is 
fed in Uthai Thani province.

Thick scale, hooked face, 
soft-thick fiber meat.
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ข้าวก�่าล้านนา
Khao Kum Lanna

ข้าวก�่าล้านนา
Khao Kum Lanna

ท ยน ท : 
สช 55100039
Re i t ation N e  :!

 55100039
วันท ดรั การ นท ยน :!
17 กันยายน 2551
Re i te ed Date :!
17 e te ber 200

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

สินคาสิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
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ข้าวก�่าล้านนา
Khao Kum Lanna

ข้าวก�่า ้า า ูกเฉ าะใ เข าคเห ือ อ  
8 จังหวั  ไ ้แก่ เชี งให ่ เชี ง า  �า าง �า ู  
แ ่ ่า  ะเ า แ ะแ ่ฮ่องสอ  เ ่า ั้

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

าคเห อื ี ู ิ ะเ ศเ ็ เูขาส ั ซั ซ้อ  เิว
ี่ า ี ิ อุ ส ู ์ า ก างแ ะ ี ิ ะกอ
�้า ั า ิ แ ้า า ี ูห ุ เวี ใ ช่วงเว า
่างๆ ี่เห าะส  เห าะแก่กา เ าะ ูก ืช ให้

เจ ิญงอกงา

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

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

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

ข้าวเหนียวด�า นิยมน�ามาท�าขนมหวาน
         ในเทศกาลและประเพณีของชาวล้านนา 
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ทานยัช
Chai Nat

รีุบะรส
Saraburi

ีรุบทนน
Nonthaburi

 นครปฐม
Nakhon Pathom

รีุบรชพเ  
Phetchaburi

ราการปรทุมส
Samut Prakarn

มารคงสรทมุส
Samut Songkhram

ธนขัรีีคบวจะรป
Prachuab Khiri Khan

ีรบุนจญาก
Kanchanaburi

Ratchaburi
รคาสรทมุส

Samut Sakhon

รคนาหมพทเงรุก
Bangkok

นครนายก
Nakhon 
Nayok

ายธุยอ
Ayutthaya

ีนาธมทุป
Pathum Thani

งอทงาอ
Ang Thong

ีรบุณรรพสุ
Suphan Buri

ีรบุพล
Lop Buri

ีรบุหงิส
Sing Buri

ราชบุรี
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า งก า า

ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
Chainat Khaotangkwa Pomelo

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

ทะเบียนเลขที่ : สช
Registration Number : 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : มิ นายน
Registered Date : 
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ส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท
Chainat Khaotangkwa Pomelo

้วยสภา ื้ ี่ ั่วไ เ ็ ี่รา ลุ่ม และมีการ ั ม
ของ ิ ะกอ ริมล�า �้ามาเ ็ เวลา า  หรือ ี่ �า้ไหล

รายมูล ไ ้ก่อให้เกิ ิ ี่อุ มสม ูร ์เ ็มไ ้วย
แร่ า ุและอาหาร มีแหล่ง �้า อเ ียง �าให้ ล ลิ
ส้มโอขาวแ งกวาของชัย า มีรสชา ิอร่อยล�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. Chainat 
Khaotangkwa Pomelo, then, has a very delicious 
taste.

จังหวั ชัย า ไ ้มีการจั งา  “วั ส้มโอขาวแ งกวา
ชัย า ” เ ็ ระจ�า ุก ี ซึ่งไ ้สร้างชื่อเสียงให้กั
ส้มโอขาวแ งกวา ช่วยเ ิ่ม ู รายไ ้ให้กั ชาวสว
ชัย า มากขึ้

Every year, Chainat province organizes the “Chainat 
Khaotangkwa Pomelo Day” in order to rapidly spreading 
reputation of the Chainat Khaotangkwa Pomelo that 
make more additional income to Chainat pomelo 
growers.

 “Chainat Khaotangkwa Pomelo” is Khaotangkwa variety with round shape, without top core, 
with green, smooth oily skin and 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 Chainat province.

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

มะยงชิดนครนายก
Mayongchid Nakhonnayok

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
ร าคม

Registered Date :

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

ภาคกลาง
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Big oval fruit, thick flesh and sour-sweet taste.

ิ ของจังหวั คร ายกเกิ จากการสะสมของ
ะกอ ี่ ูก ั มา าม �้า ามความลา ชั ของ

ภูเขา ระกอ ้วย ิ เห ียว รายสลั กั ชั้
กรว  สามาร อุม้ �า้ไ ้  ีมช่ีองว่างของเม็ ิ  �าให้
มีการระ าย �้าและอากาศใ ิ ี่ ี ระกอ กั
สภา อากาศห าวสลั ร ้อ  ส่ง ลให้มะยงชิ

คร ายกมี ลโ  เม็ ลี เล็ก และรสชา ิ ี

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 pebble that 
absorb water well. Soil in this area also porous 
and the result is air and water can flow well. The 
weather is the alternation of cold and hot. These 
factors make Mayongchid Nakhonnayok’s size 
big with small seed and delicious.

มะยงชิดนครนายก
Mayongchid Nakhonnayok

ผลใหญ่รูปไข่ เนื้อหนา รสชาติหวานอมเปรี้ยว

Mayongchid Nakhonnayok 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. Mayongchid 
Nakhonnayok is planted in Nakhon Nayok province.
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าง า ค า ก

มะปรางหวานนครนายก
Maprangwhan Nakhonnayok

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
ร าคม

Registered Date : 

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

ภาคกลาง
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GI THAILAND



�า ล งละคร อ�าเภอเมือง คร ายก เ ็ ื้ ี่ ลูก
มะ รางเก่าแก่ ชาวสว ไ ้ ยายาม ั าสาย ั ุ์
ให้ไ ้มะ ราง ี่มีคุ ภา ี ระกอ กั สภา ิ
ของจังหวั คร ายกเ ็ ิ ราย ี่เกิ จากการ
สะสม ัวของ ะกอ ี่ ูก �้า ั า และสภา ภูมิ
อากาศห าวสลั ร้อ  ส่ง ลให้ ้ มะ รางเจริญ
เ ิ โ อย่างรว เรว็ มรีสชา ิ  ีและมลีกัษ ะเฉ าะ

ัว ี่โ เ ่

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
Maprangwhan Nakhonnayok

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

Maprangwhan Nakhonnayok 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
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
นยายน

Registered Date : 

ค

ส้มโอนครชัยศรี
Nakhonchaisri Pomelo

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

“Nakhonchaisri Pomelo” is the Thongdi and Khao 
Nampueng varieties. Both varieties of Nakhonchaisri 

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.
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รสหวานอมเปรี้ยว เมื่อรับประทานแล้วไม่มีรสขมและรสซ่า
Sweet with a hint of sourness. But they are 
           not bitter in anyway nor are they acidic.

ลกัษ ะ ีแ่ ก า่งอย่างชั เจ ของส้มโอ ัง้สอง ั ุคื์อ สขีองเ ือ้ส้มโอ ั ุ์ อง  ีมสีชีม ู
อมแ ง เ ื้อเรียงแ ่  ฉ�่าและ ิ่ม ส่ว ั ุ ์ขาว �้า ึ้ง เ ื้อสีขาวคล้าย �้า ึ้ง เมื่อแก่จั
เ ื้อแห้ง เมื่อสังเก ้วย า ลของส้มโอ ั ุ์ อง ีรู รงกลมแ ้  ิวเรีย าง สีเขียว 

่อม �้ามั เล็กละเอีย กว่า ั ุ์ขาว �้า ึ้ง ี่มี ่อม �้ามั ใหญ่กว่าและ ลกลม ู

However, the fruits can differ somewhat in colour. The 
pulp of the Thongdi pomelo is pink, tightly clustered, 
and 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.

ริเว ี่ ลูกส้มโอเ ็ ี่รา ลุ่มแม่ �้า ครชัยศรี เมื่อ
ึง ี �้าหลาก �้าจะ ั าเอา า ุอาหาร ่างๆ มา 

มี ะกอ ิ มา ั ม เรยีก ื้ ี่ ีว่้า “ �า้ไหล รายมลู” 
ซึง่สภา ิ แ ีม้คีวามอุ มสม รู  ์เหมาะแก่การ

ลูกส้มโอให้ไ ้ ล ลิ ี

Nakhonchaiari Pomelo’s orchards are in the flood 
plain of Nakhonchaisri 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 perfect for the planting of pomelo 
groves.

ส้มโอนครชัยศรี
Nakhonchaisri Pomelo

ภาคกลาง
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ทุเรียนนนท์
Nont Durian

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

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
ภาคม

Registered Date : 
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ทุเรียนนนท์
Nont Durian

กรรมวิ ีการเ าะ ลูก ุเรีย ชาวสว ใ ื้ ี่จะใช้ 
ใ องหลางเ ็ ส่ว สม ี่ส�าคัญของ ุ๋ย จึง �าให้

ุเรีย ์มีคุ ภา ี่ ี

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

จังหวั ุรีมีสภา ภูมิ ระเ ศ ั่วไ เ ็ ี่รา ลุ่ม 
สภา ภูมิอากาศเหมือ เข ร้อ ชื้ ั่วไ  สภา ิ
มีความอุ มสม ูร ์มาก เ ราะเ ็ ิ ะกอ  และ
มี รั ยากร �้า ี่อุ มสม ูร ์ �าให้ ุ เรีย ์
มีความโ เ ่ เ ็ เอกลักษ ์เฉ าะ ัว และเ ็ ี่

ิยมของ ระชาช ั่วไ

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 resource. This is the reason 
why Nont durian is outstanding and famous.

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

ทุเรียนนนท์ มีหลายพันธุ์ 
                  และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Nont Durian has many varieties with 
their own uniqueness. 

ภาคกลาง
Central 73สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



ก างก าง

กระท้อนห่อบางกร่าง
Kathon-Hor-Bangkrang

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มิ นายน

Registered Date : 

“กระท้อนห่อบางกร่าง” เพาะปลูกในจังหวัดนนทบุรี 
ผลมีสีเหลืองนวล มีรสชาติความหวานที่ โดดเด่น 
เนือ้แน่น ฟ ูขาวปยุนุน่ โดยอาศยักรรมวธีิดูแลผลไม้ของ
ชาวบางกร่าง
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Sweetness and fragrant with firm, 
      fluffy and cotton-like pulp.

กระท้อนห่อบางกร่าง
Kathon-Hor-Bangkrang

โ ยเมื่อ ลกระ ้อ เริ่มเ ลี่ย เ ็ สีกระ ังงาจะ �า
มาห่อ ว้ยใ องแห้งหรอืกระ าษ เ ือ่ อ้งกั ศั รู ชื 
และช่วยให้ ลมีสีเหลือง วลสวย

The folk wisdom of Bang Krang people as gardeners 
by wrapping it with dried banana leaves or paper to 
prevent the pests and make its skin beautiful yellowish.

จงัหวั รุ ีมสีภา ภูมิ ระเ ศ ัว่ไ เ ็ ีร่า ลุม่ 
ิ ะกอ ากแม่ �้ามีความเข้มข้ ของสารอาหาร ี่
ลไม้ ้องการ สภา อากาศมีความสม�่าเสมอ ลอ
ื้ ี่ และมี รั ยากร �้า ี่สม ูร ์เหมาะแก่การ �า

สว ลไม้ โ ยเฉ าะกระ ้อ ี่ไ ้ ล ลิ ี่ ี

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.

“Kathon-Hor-Bangkrang” 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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ค ง า กา ก

เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
Kohkret Pottery

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน: 
ภาคม

Registered Date : 

“เคร่ืองปั้นดินเผาเกาะเกร็ด” เป็นเคร่ืองปั้นดินเผาชนิดไม่
เคลือบ มีสีส้มอ่อนจนถึงแดงอมส้ม มีการตกแต่งลวดลาย
จากการกดด้วยแม่พิมพ์ แกะสลัก ขีด รวมทั้งฉลุโปร่ง เป็น
เคร่ืองป้ันดินเผาทีมี่ความงดงาม แขง็แกร่งคงรูป และทนทาน 
ผลิตในอ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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ค ง า กา ก

เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
Kohkret Pottery

ิ ี่ ใช ้ ั ้ ั้ จะ ้องเ ็ ิ เห ียว ี่มี เ ื้อ
ละเอีย  ไม่มีวัช ืช หรือกรว ราย  มีความ
เห ยีว เ ือ้ ิ จั กั แ ่ เ ็ ก้อ ไม่ร่ว ซยุ ื้ ี่
เ กาะเกร็ เ ็ แหล ่ ง ิ ี่ ี ส� าหรั การ � า
เครื่อง ั้ ิ เ า จากเ ิม ี่ ลิ เ ื่อใช้เองภายใ
ครัวเรือ  จ เริ่มมี ู ้ส ใจ �าไ ขายและเ ็ ี่

้องการของ ้อง ลา  จึงไ ้เริ่มมีการ ลิ เ ื่อ
ขายมาจ ึง ัจจุ ั

The clay that is suitable for pottery must be fine 
in texture, no weed or grit mixed, with thickness 
and the texture is firm enough to be molded. 
Kohkret 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 
Kohkret interested in its uniqueness, then, 
Kohkret people started making them for selling 
until now.

“Kohkret Pottery” is unglazed pottery. It is light orange to 
red-orange in colour. It has decorated by using mold, 
carving,  scratching or perforating. Kohkret Pottery has 
uniquely 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.
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ทุเรียนป่าละอู
Durian Pa La-U

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มภา น ์

Registered Date : 

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

ภาคกลาง
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ทุเรียนป่าละอู
Durian Pa La-U

ื้ ี่ ่าละอูมีลักษ ะเ ็ เ ือกเขาสลั กั
ี่ รา ลุ ่ม  มีแม ่ �้ า รา ุรี ไหล ่า ื้ ี่

เกษ รกรรม ิ เ ็ ิ ร่ว ราย �้าไม่ขัง 
สภา ื้ ี่โ ย ั่วไ มี รั ยากร รรมชา ิอุ ม
สม ูร ์ มี �้าใช้ ลอ ี รวม ึงความรู้ใ เรื่อง
การเ าะ ลูกของเกษ รกรใ ื้ ี่มีความ
ช�า าญและ ระส การ  ์ �าให้ เุรยี า่ละอมูี
เอกลักษ ์และรสชา ิโ เ ่ กว่า ุเรีย สาย

ั ุ์อื่

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

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

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

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
ม ายน

Registered Date : 

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

ื้ ี่ของจังหวั เ ชร ุรี มีลักษ ะเ ็ ี่รา สูงและ
ี่รา ลุ่ม ลักษ ะ ิ เ ็ ิ เห ียว ิ ร่ว กรว
ราย มีแม่ �า้เ ชร ุรีและแม่ �้า รา ุรี เ ็ แม่ �้า

สายส�าคัญ อากาศอ อุ่ ลอ ี เหมาะสมใ การ
ลูกชม ู่ ้วยภูมิ ัญญาใ การห่อ ลชม ู และการ

เอาใจใส่ของเกษ รกร จึง �าให้ชม ู ่เ ชรเ ็ ี่
อ้งการของ ู้ รโิภคและมชีือ่เสยีงเ ็ ีรู่จ้กักั ัว่ไ

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

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
นยายน

Registered Date : 

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

ผิวเปลือกบาง เนื้อสีขาวใส รสเปรี้ยวกลมกล่อม

จังหวั เ ชร ุรี ั้งอยู่ใ เข ี่รา สูงและ ี่รา ลุ่ม
แม่ �า้ รเิว อ กลางของจงัหวั  มแีม่ �า้เ ชร รุี
ไหล ่า  และมีระ ชล ระ า ครอ คลุม ื้ ี่
ส่ว ใหญ่มีความอุ มสม ูร ์ เ ื่องจากเ ็ ิ ร่ว

ราย มกีารระ าย �า้ ี่  ีมอีากาศอ อุ่ ลอ ี 
ไม่ร ้อ หรือห าวจั  เหมาะแก่การ ลูกมะ าว
เ ชร ุรี และเ ็ ืชเศรษฐกิจของจังหวั เ ชร ุรี

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 provides smooth drainage. Phetchaburi’s 
climate is warm through a year, not too hot or 
cold, that good for Phetchaburi Limes planting 
– one of economic agricultural products of 
Phetchaburi.

“Phetchaburi Limes” are Manow Paen, Manow Khai or Manow Nang varieties with green 
and thin skin, clear white color, mildly sour taste, not too much or sharp sour, and have 
unique fragrant smell. 

Green and thin skin, clear white 
color, mildly sour taste.
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า าล ง
 

น�้าตาลโตนดเมืองเพชร
Phetchaburi  Toddy Palm Sugar

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

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
นยายน

Registered Date : 

ภาคกลาง
Central84 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



น�้าตาลโตนดเมืองเพชร
Phetchaburi  Toddy Palm Sugar

จังหวั เ ชร ุรี ั้งอยู่ใ เข ี่รา สูงและรา ลุ่ม
แม่ �้า โ ย ริเว อ กลางของจังหวั มีความ
อุ มสม รู  ์มแีม่ �า้เ ชร รุไีหล า่  และมรีะ
ชล ระ า ครอ คลุม ลักษ ะ ิ เ ็ ิ เห ียว

ราย ระกอ กั มีอากาศอ อุ ่ ลอ ี 
ไม่ร ้อ หรือห าวจั  เ ราะสภา ภูมิ ระเ ศ
มภูีเขาสงู และมชีาย ัง่ ะเล จงึเหมาะสมอย่างย่ิงแก่
การเ ิ โ ของ ้ าลโ

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 being sandy clay and climate 
being warm all year round because of the high 
mountains and the coast contribute to the growth 
of toddy palm.

“Phetchaburi Toddy 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
Phetchaburi Khanom Mor Gaeng

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

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

ภาคกลาง
Central86 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



ขนมหม้อแกงเมืองเพชร
Phetchaburi Khanom Mor Gaeng

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

มีกลิ่นหอมของน�้าตาลโตนด 
          และมีรสหวานอ่อนๆ เป็นเอกลักษณ์

ใ อ ี  ข มหม ้อแกงเ ็ ข ม ี่ � า ข้ึ ใ วัง 
และไ ้รั การข า ามว่า ‘ข มกุมภมาศ’ (แ ลว่า 
หม้อ อง) ่อมาไ ้กระจายไ สู่สามัญช ั่วไ ไ ้

�าข มหม้อแกงออกจ�าห ่าย โ ยใช้ �้า าลโ
เมืองเ ชรเ ็ ส่ว สมหลัก โ ยมีไข่และกะ ิเ ็
ส่ว ระกอ  ่า กรรมวิ ีจ ไ ้เ ็ ข มหม้อแกง ี่
เ ็ ข มขึ้ ชื่อของจังหวั เ ชร ุรี และเ ็ ี่รู ้จัก
แ ร่หลายมาจ ึง ุกวั ี้
 
Phetchaburi 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 starting 
cooking custard pudding for sale using Phetchaburi 
Toddy Palm Sugar as the main ingredient together 
with egg and coconut cream and has been the 
famous dessert of Phetchaburi until today.

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

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
ม ายน

Registered Date : 

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

ภาคกลาง
Central88 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



ื้ ี่เ าะ ลูกสั ะร ้า คาเ ็ ื้ ี่ภูเขาสูง
และ ี่รา สูง มี กชุกใ ช่วงเ ือ กั ยาย  – 

ฤศจิกาย  ริเว เชิงเขาหรือหุ เขามีอากาศ
ห าวมากใ ฤ ูห าว ิ ส่ว ใหญ่เ ็ ิ ร่ว

ราย ระ าย �า้ไ ้ ี ส่ง ลให้ ล ลิ สั ะร
ี่ ลูกใ ื้ ี่ ี้มีคุ ภา ี และมีรสชา ิเ ็

เอกลักษ ์

สับปะรดบ้านคา
Ban Kha Pineapple

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

Bankha Pineapple is Pattavia variety. It has juicy sweet 
taste, no irritation, fragrance, fine and thick flesh, shallow 
fruitlets and will removed with fruit skin when peeled. 
Bankha Pineapple is planted in 4 districts of 
Ratchaburi province; Chom Bueng, Pak Tho, 
Suan Phueng and Bankha.

The cultivation area of Bankha 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.

ภาคกลาง
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ง า ก คง างก า

มะม่วงน�้าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า
Nam Dok Mai Khung Bang Kachao Mango

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

ทะเบียนเลขที่ : สช
Registration Number :  
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : มิ นายน
Registered Date : 
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มะม่วงน�้าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า
Nam Dok Mai Khung Bang Kachao Mango

มะม่วงน�้าดอกไม้คุ้งบางกะเจ้า
Nam Dok Mai Khung Bang Kachao Mango

เนื้อแน่น กลิ่นหอม รสชาติหวานนุ่มลิ้น
               Firm and sweet both scent and taste.

้วย �าเล ี่ ั้งของ ื้ ี่คุ้ง างกะเจ้า ี่มีลักษ ะ
ิเศษ เ ็ คุ้ง �้าข า ใหญ่คล้ายกระเ าะหมู 

และอยู่ใกล้ ริเว ากแม่ �้า ี่เชื่อม ่อกั ะเล 
ส่ง ลให้เกิ ระ ิเวศ 3 �้า คือ �้าจื  �้าเค็ม 
และ �้ากร่อย อากาศเ ็ แ เมืองร้อ  เ ็

ื้ ี่สีเขียวข า ใหญ่ ี่อุ มสม ูร ์ เ ็ ัจจัย
หลัก ี่ �าให้มะม่วง �้า อกไม้คุ ้ง างกะเจ้ามี
รสชา ิหอมหวา ่าลิ้มลอง

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 made 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 so 
special in its taste.

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

ภาคกลาง
Central 91สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
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ล ค งค า

ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม
Samutsongkhram Kom Lychee

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มีนาคม

Registered Date : 

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

จังหวั สมุ รสงคราม ไ ้รั อิ ิ ลจากแม่ �้า
แม่กลอง เ ็ ี่รา ชาย ั่งส่ง ลให้มี ิ ะกอ

ั ม มี �า้กร่อยและเคม็จั  มคีลอง รรมชา แิละ
คลองขุ เชื่ อม ่อ กั เ ็ โครงข ่าย ั่ ว ื้ ี่ 

ิ มสีภา เ ็ กร เลก็ อ้ยจ งึเ ็ า่ง า กลาง 
จากสภา ิ และอากาศ ังกล่าว �าให้ลิ้ จี่ ี่
เจรญิเ ิ โ ื ิ ของสมุ รสงครามมลีกัษ ะ
เฉ าะ ัว และรสชา ิ ีกว่าลิ้ จี่จาก ี่อื่

The land of Samutsongkhram is the plain with Mae 
Klong River run through the middle of its area. 
Most of the area of the province is coastal plain 
with natural and artificial canals run though its 
area. This area contain medium to high fertile soil 
with a bit acidic to middle alkaline. Both soil and 
weather factors are suitable lychee planting 
and make lychee grown in this area has unique 
characteristics and taste.

“Samutsongkhram Kom Lychee” is 
lychee in Kom or Hom Lum Chiek variety 
with small, dry and not juicy as other 
varieties but sweet and delicious. 
It grown in Samutsongkhram province.

เนื้อแห้งเต่ง หนากรอบ สีขาวอมชมพู
Flesh is fit and dry, thick and crispy and   
                pinky white in colour.

ภาคกลาง
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ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม
Samutsongkhram Khaoyai Pomelo

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

“ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม” เป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ มีผิวเรียบ ต่อมน�้ามันใหญ่ 
เปลือกหนา มีรสชาติหวานถึงอมเปร้ียวเล็กน้อย มีน�้ามากแต่ไม่แฉะ เนื้อในมีสีขาว
อมเหลือง แกะร่อนไม่ตดิเปลือก และเกบ็ได้นานเป็นเดือนหลังจากเกบ็เกีย่ว ปลูกในเขต
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
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รสชาติหวานถึงอมเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่แฉะ
                          Sweet, juicy but not slushy.

ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม
Samutsongkhram Khaoyai Pomelo

จังหวั สมุ รสงคราม เ ็ ื้ ี่ ี่ เหมาะแก ่
การ �ากสิกรรมอย่างย่ิง เ ราะมีแม่ �้าแม่กลอง
ไหล า่  ใ อ กลางมี �า้กร่อย และ �า้เคม็ รเิว

ากอ่าว หรือเรียกไ ้ว่าเ ็ เมืองสาม �้า รวม ั้ง
มภูีมอิากาศเ ็ แ เมอืงร้อ  �าให้ ลไม้ ี่ ลกู
ใ ื้ ี่มีรสชา ิ ี โ ยเฉ าะส้มโอ ั ุ ์ขาวใหญ่

ี่สามาร ขึ้ ไ ้ ี

Samutsongkhram is the city of three waters – salt 
water, brackish water and fresh water together with 
tropical rainy weather. The fruits grown in this city 
have better taste, especially the Khaoyai Pomelo 
which is an original variety.

“Samutsongkhram Khaoyai Pomelo” has 
smooth and thick skin. It is sweet, juicy but not 
slushy, prolific with big size. Its pulps are 
yellowish white and congested tightly. Its skin 
is smooth and thick with big oil glands, the 
inside skin is white. Almost its seeds are lean. 
After harvested, it can be kept for month. 
Samutsongkhram Khaoyai Pomelo is grown in 
the area of Samutsongkhram province.
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พริกบางช้าง
Bang Chang Chili

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มิ นายน

Registered Date :

“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

ภาคกลาง
Central96 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
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ื้ ี่เ าะ ลูก ริก างช้างเ ็ ิ เห ียว ราย ี่
เกิ จาก ะกอ �า้ ะเลและ �า้กร่อย ั ามา ั ม
อยู่ ี่รา �า้ ะเลขึ้ ึงใ อ ี  เกษ รกรใช้วิ ีการ
ขุ ยกร่องเ ื่อให้มีระ ชล ระ า ี่ ี ส่ง ลให้ ริก
มีเ ื้อห า รสชา ิไม่เ ็ จั จ เกิ ไ  จึง ิยมใช้เ ็
ส่ว สมใ �ารั อาหารชาววัง �าให้อาหารมีสีส  
และ รสชา ิไม่เ ็ เกิ ไ  อั เ ็ ลักษ ะส�าคัญของ
อาหารชาววัง

สีสวย รสชาติไม่เผ็ดจัด คู่ต�ารับอาหารชาววัง

พริกบางช้าง
Bang Chang Chili

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

Phrik Bang Chang is local variety in the same variety of Chee Fah Chili (Capsicum 
annuum Linn. Var acuminatum Fingerh.). Fresh chili has big base, tapering end thick 
flesh, big chili filling, seedless, authentic scent and glossy skin. Unripe chili is dark 
green and ripe chili is dark red, both are soft spicy taste. Dried chili is glossy dark 
red. Phrik Bang Chang is grown in Amphawa and Bang Khonthi district of Samut 
Songkhram province and in Damnoen Saduak district of Ratchaburi province.

The planting area of Phrik Bang Chang is sandy 
clay generated by sediment from both sea and 
river in the past. The famers use ridge tillage 
technique that makes irrigation system, and the 
result is Phrik Bang Chang 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 : ศู ย์วิจัยและ ั า ืช ักเข ร้อ  ภาควิชา ืชสว  ค ะเกษ ร 
ก�าแ งแส  มหาวิ ยาลัยเกษ รศาส ร์ วิ ยาเข ก�าแ งแส
Image courtesy : Tropical Vegetable Research Center, Department of 
Horticulture, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen, Kasetsart University, 
Kamphaeng Saen Campus

ภาคกลาง
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ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้
Jek Chuey Sao Hai Rice

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

“ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้”  คือ ข้าวพันธุ์เจ๊กเชย 
เป็นข้าวพื้นแข็ง เม่ือหุงสุกข้าวจะร่วนเป็นตัว 
หุงขึ้นหม้อ นุ ่ม ไม่แฉะ ไม่แข็งกระด้าง ไม่
เหนียวเละ ไม่ยุบตัวเม่ือเป็นข้าวราดแกง ไม่
บูดง่ายเม่ือทิ้งไว้เย็นข้ามวัน ปลูกในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี
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ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้
Jek Chuey Sao Hai Rice

จังหวั สระ ุรีมี ื้ ี่ลา ชั  รา เชิงเขา รวม ั้ง
ี่รา ลุ ่ม ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ลูกใ ช่วงฤ ู า ี 
ื้ ี่ ลกูข้าวมสีภา ค่อ ข้างเรยี  ลกัษ ะ ิ เ ็
ะกอ �า้ �า้ไหล า่ วิ ิ ช้า การระ าย �า้ไม่ ี 

มีการสะสมของเม็ ู สีขาว ้วยลักษ ะ ิเศษ
ของ ิ  จึงเ ็ แหล่ง ลูกข้าวโ ยเฉ าะ �าให้
ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้มีคุ ภา ี

Topography of Saraburi is slope land, piedmont 
plateous and basin. Jek Chuey Sao Hai Rice can be 
grown once a year between 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 Jek Chuey Sao 
Hai Rice

“Jek Chuey Sao Hai 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.  Jek Chuey Sao Hai Rice is grown in 
Saraburi province.  

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

สบัปะรดศรรีาชา
Sriracha Pineapple

สับปะรดศรีราชา
Sriracha Pineapple

าค ะ ันออก
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สับปะรดศรีราชา
Sriracha Pineapple

Sriracha 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 orang-green 
colour while the fruitlets are flat and black in colour, rather shallow with pointed crown.

รสชาติหวาน มีน�า้มาก และมีกลิ่นหอม
   Juicy sweet and fragrance aroma.

สภา ภูมิ ระเ ศและภูมิอากาศของจังหวั ชล ุรี
เหมาะส�าหรั การ ลูกสั ะร  เ ราะมี ั้ง ื้ ี่ลา
เ ิ เขา ื้ ี่รา ลุ่ม และ ี่รา ชาย ั่ง ะเล รวม ั้งยัง
รั ลม ะเลสม�า่เสมอจากอิ ิ ลของลมมรสมุ ะวั ออก
เฉียงใ ้ และมี กชุก จาก ัจจัย ังกล่าว จึง �าให้
สั ะร ศรีราชามีคุ ภา ี 

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 
Sriracha pineapple to differentiate its famously good 
quality.

103าค ะ ันออก
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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

เครื่องจักสานพนัสนิคม
Phanat Nikhom Basketry

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

าค ะ ันออก
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เครื่องจักสานพนัสนิคม
Phanat Nikhom Basketry

การเลือกเ ื้อไม้และช ิ ของไม้เ ็ ภูมิ ัญญาชาว ้า ี่เกิ
จาก ระส การ ใ์ การเลอืกวั ุ ิ  โ ยใช้ไม้ไ ่ วล เ ราะ
เ ็ ไม้ไ ่ ีม่ี ล้องยาว เ ือ้อ่อ  เห ยีว สามาร ั รู รงไ ง่้าย 
เหมาะสมกั งา ละเอีย  เ ้ ความ ระ ี  ข า ของ
เส้ อก ้องเสมอกั ุกเส้

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 suitable for such fine handicraft, as 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.

เอกลกัษ ์ ี่ ง่ อก งึความเ ็ เครือ่งจกัสา สั คิมอั เลือ่งชือ่ คอื การสา ลว ลาย อก
ิกุล ี่มีหลายลาย คือ ลาย ิกุลร่วง ลาย ิกุลลายไ ย ลาย ิกุลลาย อกแห  ลาย ิกุล าว

ล้อมเ ือ  และ ลาย ิกุล อก ัว

One of the characteristics unique to 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 Chon Buri province.

105าค ะ ันออก
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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

ครกหินอ่างศิลา
Angsila Stone Mortar

ทะเบียนเลขที่ : 
สช 56100057
Registration Number : 
GI 56100057
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
29 กันยายน 2548
Registered Date : 
29 September 2005
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Angsila Stone Mortar 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. With its unique round shape and handles, 
with the stone the colors of white, or cadmium yellow, or yellow mingled with orange or back. 

ครกหินอ่างศิลา
Angsila Stone Mortar

ื้ ี่ � า ลอ ่างศิลาอยู ่ค ่อ ไ าง ะวั ออกเฉียงใ ้ของ
อ�าเภอเมือง จังหวั ชล ุรี มีลักษ ะเ ็ ี่รา ลุ่มชาย ะเล มี
เ ิ เขา ี่มีหิ แกร ิ อยู่เ ็ จ�า ว มาก ซึ่งเ ็ วั ุ ิ ใ การ

�าครกหิ ของชาว ้า ใ ื้ ี่ ซึ่งหิ แกร ิ ใ แ อ่างศิลา
เหมาะสม อย่างย่ิง ี่จะ �ามา �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.

107าค ะ ันออก
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ทุเรียนปราจีน
Durian Prachin 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
Durian Prachin

าค ะ ันออก
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ภมูิ ระเ ศ อ ของจังหวั ราจี ุรีเ ็ ภูเขาสูง 
ีร่า สงู และ า่ ึ  ื้ ี่ อ ล่างเ ็ ีร่า ลุม่แม่ �า้ 
ิ ระ าย �้าไ ้สะ วก ระกอ กั มีสภา อากาศ

ร้อ จั ใ ฤ รู้อ  และใ ฤ หู าวมอีากาศค่อ ข้างห าว 
จงึเหมาะกั การ ลกู ลไม้โ ยเฉ าะ เุรยี  ส่ง ลให้

ุเรีย ราจี มีเ ื้อแห้ง ไม่แฉะ เ ็ เอกลักษ ์
เฉ าะ ัว

หวานมัน เนื้อแห้ง ไม่แฉะ
Fatty sweet and dry flesh.

Durian Prachin is the Kan Yao, Mon Thong, Cha Nee, 
Kradum Thong and other indigenous varieties. It has 
dry and thick flesh, low-fiber and fatty sweet. The 
plantation area is 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 factor 
is proper for fruit plantation, especially durian 
and the distinction of Durian Prachin is dry flesh.

ทุเรียนปราจีน
Durian Prachin 109าค ะ ันออก
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ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
Praewa Kalasin Thai Silk

“ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์” เป็นผ้าทอที่ประดิษฐ์ลายด้วยการขิด และ
การจก ใช้เส้นไหมตเีกลียวเป็นทัง้เส้นยนืและเส้นพุง่ รวมทัง้เส้นไหมเพิม่
พิเศษ ท�าให้เกิดลวดลายตามกรรมวิธีของชาวผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์

ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
Praewa Kalasin Thai Silk

ทะเบียนเลขที่ : สช 50100021
Registration Number : GI 50100021
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 16 พฤษภาคม 2550
Registered Date : 16 May 2007
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GI THAILAND112 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Northeastern



ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
Praewa Kalasin Thai Silk

้าไห แ วา ั ไ ้ว่าเ ็ ิ างวั ี่
สื อ า าว า ใ ื้ ีจ่งัหวั กาฬสิ ุ ์จาก า สูแ่ ่ 
จากแ ่สู ่ ูก ุ ่ แ ้ว ุ ่ เ ่าใ ห ู ่ชาว ู ้ไ  ซึ่งสาว

ู้ไ จะ ูก ึกให้ อ ้าไห แ วา ั้งแ ่อา ุ 9 – 15 ี 
จุ เ ่ ี่ ่า ะ ั ใจใ กา อ ้าไห แ วา คือกา
เ ือกใช้เส้ ไห ้อ ห ือไห อ ี่ ีควา เ ื่อ ั

Praewa Silk os 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 
Praewa Kalasin Thai Silk weaving is using glossy Mai Noi 
or Mai Yod fiber.

“Praewa Kalasin Thai 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 of Kalasin province.

ผ้าทอที่ประดิษฐ์ลายด้วยการขิด และการจก
Produced by Kit or Jok Technique.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
Kaowong Kalasin Sticky Rice

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
Kaowong Kalasin 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
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ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์
Kaowong Kalasin Sticky Rice

Steamed rice will retain its softness 

           for hours even after it has cooled down.

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์เก็บไว้ในภาชนะ
        ปิดหลายชั่วโมงจนข้าวเย็นก็ยังคงความอ่อนนุ่มไว้ได้

ื้ ี่ ูกข้าวเห ี วเขาวงกาฬสิ ุ ์ เ ็ ื้ ี่ า
ะหว่างหุ เขา ี ูเขา ้อ อ ุก ิศ างเ ็ วงก

จึงเ ็ ี่ าของชื่อ เขาวง ื้ ี่เ ็ แอ่งก ะ ะ ิ ใ
เิว ี้ ี า แุค เซี แ ะ า ซุิ กิอ สงู วกกั

ู ิอากาศ ี่เ ็  แห้งแ ้ง �้า ้อ  เ ็ ให้ข้าว
เห ี วเขาวงกาฬสิ ุ์เก็ เก่ี วก่อ ข้าวอื่  ีควา

ุ่ แ ะหอ าก

Kaowaong Kalasin Sticky Rice cultivation area is 
located on flatlands surrounded by mountains. The 
rice received 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 Kaowong Kalasin Sticky Rice before rice 
of other sources, and make it soft and very fragrant.

“Kaowaong Sticky Rice” is Gaw Diaw (a local rice 
variety) and RD6 sticky rice, which is planted only in 
the paddy. 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 Thai Silk

ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท
Chonnabot Mudmee Thai 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�าหมี่และมัดย้อม
อย่างประณตีตามกรรมวธีิทีเ่ป็นภูมิปัญญาท้องถิน่
ที่สืบทอดกันมา โดยเส้นไหมพุ่ง ได้มาจากไหม
พันธุ์ ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ ไทยปรับปรุงที่ผลิต
ในจังหวัดขอนแก่น
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ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท
Chonnabot Mudmee Thai 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 Thai Silk” refers to Mudmee Thai Silk 
produced in Amphoe Chonnabot of Khon Kaen. 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.

เอก ักษ ์ของ ้าไห ั ห ี่ช  เ ็ ้าไห ั ห ี่ ี่ส ้าง
ว า แ ะสีสั โ กา ั แ ะ ้อ เส ้ ไห ี่แ ่งเ ็
อ เ ็กๆ เ ื้อ ้าแ ่ ุ่  เ ็ ั วาว ี ุ ่ ว า ะเอี

ชั เจ  ีกา ก�าห ข า ของ ้าแ ะขั้ อ ใ กา อ ี่ ี
ะเ ี วิ ี ี ั้ง ้าห ้า าง ้าชุ  ้า ุง ห ือ ้าซิ่  ้าสไ  
้า ั คอ แ ะ ้าค ุ ไห ่

What make Chonnabot Mudmee Thai 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 
Thai Silk is divided in to several types such as Na Nang cloths, 
dress cloths, skirt or Pha Sin cloths, scarves and shawls.
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สับปะรดท่าอุเทน
Tha Uthen Pineapple

สับปะรดท่าอุเทน
Tha Uthen Pineapple

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

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

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

จังหวั ค ี ักษ ะ ู ิ ะเ ศ ั่วไ เ ็
ี่ า สูง ักษ ะ ิ ส่ว ใหญ่เ ็ ิ ่ว า  ี

กก ะจา ส �่าเส อ อ ี ส สา กั
ะส กา ์แ ะควา เชี่ วชาญใ กา ูกของ

เกษ ก ว ึง ู ิ ัญญาชาว ้า ี่ ีกา �าเอา
เศษหญ้าแห้ง างแห้ง า ิ ค ุ สั ะ ใ ชว่ง
เจ ิญเ ิ โ  เ ื่อ ก ้อง ิ ไ ่ให้โ แ จั  

�าให้สั ะ ี่ไ ้ ี สหวา ฉ�่า ก ิ่ หอ  

Topography of Nakhon Phanom province is plateau. 
The soil is loam with sand, having rain scattering all 
year round. The farmers are skillful because of their 
long experience of cultivation. Their folk wisdom 
used 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 can also 
be eaten.
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ลิ้นจี่นครพนม
Nakhonphanom Lychee

ลิ้นจี่นครพนม
Nakhonphanom 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
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ลิ้นจี่นครพนม
Nakhonphanom Lychee

ลิ้นจี่นครพนม
Nakhonphanom Lychee

รสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่มีรสฝาด
     Sweet taste with a bit sour 

                    without puckery taste.

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

ื้ ี่ส ่ว ใหญ่ของจังหวั ค เ ็ ี่ า สูง 
ส่ว ิเว ูก ิ้ จี่เ ็ ี่ า ุ ่ ิ ั ่งแ ่ �้าโขงเ ็

ื้ ี่ อ างส่ว  ักษ ะ ิ เ ็ ิ ่ว ส ูก ัง 
กชกุใ ู  แ ะ อีากาศเ ็ ใ หู าว กัษ ะ

ู ิ ะเ ศแ ะ ักษ ะ ู ิอากาศ ังก ่าว �าให้ ิ้ จี่
ี สชา ิแ ะ ักษ ะ ี่แ ก ่างไ จากจังหวั อื่  
ว้ ควา อ อ่ แ ะควา ชีือ่เสี ง จงึไ ้ ั กา อ ั

จาก ู้ ิโ คแ ะไ ้ ีกา จั งา เ ศกา ิ้ จี่ ค  
ห อืเ ี กว่า “งา วั เ ศกา ิ้ จี่ า้ าโ ”  ซึง่จั ช่วง
วั สงก า ์เ ็ ะจ�า ุก ี

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. They make the lychee here has different 
taste and character from others. Because of Nakhon 
Phanom Lychee’s taste and famous, the province 
organizes “Ban Na Done Lychee Festival” between 
Songkhran Day annually.
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กาแฟดงมะไฟ
Kafae Dang Ma Fai

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ส า ิ ใ ื้ ี่ ้า ง ะไ เ ็ ิ ูเขาไ เก่า
ส กั ิ ูก ัง ิ แ ง ี ิ า ้าง �าให้
�า้ซึ า่ ไ ้  ี ะกอ กั ส า อากาศค่อ ข้าง อ้  

ก างคื ห าวเ ็  ี ิ า อเ ี ง �าให้
อ กา เจ ิญเ ิ โ ของกาแ ง ะไ แ ก ่าง

จากกาแ ี่ ูกใ ื้ ี่อื่  แ ะ ี ะ ั คาเ อี  
ี่ �่าโ ชา ิ จึงเห าะส�าห ั ู ้ ี่ ้องกา
ิโ คกาแ คาเ อี �่า

กาแฟดงมะไฟ
Dong Ma Fai Coffee

รสชาติกลมกล่อม มีกลิ่นหอม คาเฟอีนต�่าโดยธรรมชาติ
 Well-balanced taste, 

                fragrance and low-caffeine naturally

Kafae Dang Ma Fai 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 enough rain level. 
These factors make planting circular of 
Kafae Dang Ma Fai different from other coffee 
plantations and the level of caffeine is low 
naturally which is perfect for low-caffeine 
coffee lovers.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern 123สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
Phamai Madmee Cinteandang Buriram

ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
Phamai Madmee Cinteandang Buriram

“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

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
GI THAILAND
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ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์
Phamai Madmee Cinteandang Buriram

Its design is standing out with Mudmee design 

arranged in lining up weaved continuously.

กา อ ้าไห ั ห ี่ซิ่ ี แ ง ุ ี ั ์ ือ
เ ็ กา ่า อ ู ิ ัญญาจากค ุ่ เก่าไ สู่
ค ุ่ ให ่ ิ สว ใส่เฉ าะงา ิ ีก าง
ศาส า งา ุญ ะเ ี  ิ ี กา ส�าคัญ 
ซึ่งห อ ว ควา เชื่อ แ ะควา ูก ั ของ
ค ใ ชุ ช เข้าไว้ ้ว กั

Silk weaving is one of local wisdom handing 
from generation to generation. Phamai Madmee 
Cinteandang Buriram 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.

“Phamai Madmee Cinteandang Buriram” 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 
decorate and make very special character of local 
Buriram cloth.

ทอลวดลายให้เด่นบนผืนผ้าด้วยการมัดหมี่ 
     และทอเรียงเส้นตามลักษณะลายต่อเนื่องกัน

125สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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ผ้าหมักโคลนหนองสูง
Nong Sung’s Fermented Mud Cloth

ผ้าหมักโคลนหนองสูง
Nong Sung’s Fermented Mud 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

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
GI THAILAND
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ชาว ู้ไ ี ู ิ ัญญาใ กา ั่ ใ ้า เ ็ เส้
เ ื่ อ � า า อ ้า  แ ะสกั สีจาก ืช า

ชา ิเ ื่อ �า า ้อ ้า เ ื่อ ว่าโค ใ
ื้ ี่อ�าเ อห องสูง แ ะ ื้ ี่ใก ้เคี งเ ็

โค ี่ ีเ ื้อ ะเอี  ชาว ู้ไ จึงไ ้ อง �า
เส้ ใ ้า ี่ ่า กา ้อ สีจาก ืช ชา ิ �า
ไ ห ักใ โค ก่อ �าไ อ �าให้เกิ เ ็ ้า

ี่ ีโ สี ุ ่ ว ส ใส ให้สั ัส ิ่ ว แ ะ
ซั เหงื่อไ ้เ ็ อ ่าง ี

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 nearby area had fine texture then they 
tested to fermented natural-dyed thread in 
mud before weaved. The result is vivid 
cloth, soft touch and can absorb sweat well.

เนื้อผ้านุ่ม สีไม่ตก มีกลิ่นหอมละมุนของดิน
Soft, no colorfast with authentic mud scent

Nong Sung’s Fermented Mud Cloth is silk or cotton which 
dyed using natural colour and fermented in mud under 
indigenous wisdom of Phu Tai people in Nong Sung. 
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’s Fermented Mud Cloth

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Northeastern 127สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย

GI THAILAND



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
Phurua Plateau Wine

128 สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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Both white and red wine 

                      have good taste.

ี่ า สูง ูเ ือ จังหวั เ  ี กชุกใ ู  ส่ว ใ
ูห าวไ ้ ั อิ ิ ควา ห าวเ ็ แ ะแห้งจาก
ะเ ศจี  ี ิ ีเ่ห าะส อ า่ง ิง่ใ กา เจ ญิเ ิ โ

ขององุ่  ิ ชั้ เ ็ ิ ่ว เห ี ว ชั้ ั ไ เ ็
ิ กู งั ก ว  ิ ชั้ สา เ ็ ิ า  ชั้ ิ เห า่ ี้
�าให้ ากของ ้ องุ่ เ ิ โ อ ่างเ ็ ี่แ ะส ้างควา

แขง็แก ง่ให้กั องุ่  จงึให้ องุ่ ี่ คีวา หวา อเห าะ 
เ ื่อ ะกอ กั ก ะ ว กา ิ ี่เฉ าะ จึง �าให้ไ ้
ไว ์คุ า เ ี่

Phurua Plateau, Loei province, have 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. Combine 
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 made in Phurua Plateau of Loei 
province.

ไวน์ขาว และไวน์แดง รสชาติดี

129สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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“ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี” เป็นข้าวกล้องที่ ได้จากการแปรรูป
ข้าวเปลอืกเหนยีวพนัธุ ์กข.6 หรอื ข้าวเปลอืกเจ้าพนัธุข์าวดอกมะล ิ105 
มีสีเหลืองทองเมล็ดหอม เรียว แกร่ง ใส โดยผ่านกรรมวิธีเฉพาะ
ตามหลักประเพณีการท�าข้าวฮางในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice

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

จังหวั สก ค  ี ักษ ะเ ็ แอ่งก ะ ะ 
แ ่ ิ เ ็ ค ื่ อ  ีแห ่ง �้า า ชา ิ
ข า ใหญ่ส�าห ั กา เกษ  จงึเห าะกั กา เ ็
แห ่ง ูกข้าวคุ า ี แ ะ ังเ ็ แห ่ง ิ
ข้าวฮาง ั้งแ ่อ ี จ ึง ัจจุ ั

Sakon Nakhon province is basin; the land is 
undulation and has big natural water resources 
for agriculture. These make Sakon Nakhon suit 
for growing rice and here is 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, fine 
fragrance, slim, strong and clear 
body. 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-Khram Beef

เนื้อโคขุนโพนยางค�า
Pon-Yang-Khram 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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ื้ ีเ่ าะเ ี้ งโคขุ โ างค�าเ ็ ี่ า สงูแ ะ ี่ า ุ่
อ ค ื่ ไ ่ส �่าเส อกั  ี �า �้าห า สา จาก

เ ือกเขา ู า ไห ่า งสู่แ ่ �า้โขง ใ ช่วง ูห าว
ีอากาศห าวเ ็  เ ็ ื้ ี่ ี่ ีส า ู ิ ะเ ศแ ะ

ช่วงอุ ห ู ิ ี่ ีควา เห าะส กั กา เ ี้ งโคขุ ให้ ี
ไข ั แ กใ ก ้า เ ื้อไ ้เ ็ อ ่าง ี

The husbandry area of Pon-Yang-Khram Beef is 
plateau and rolling plain and many rivers run 
through this area to Mekhong River. The weather 
is winter is cold. These unique geography and 
weather are proper for beef cattle husbandry and 
beef become marble texture.

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

Pon-Yang-Khram 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-Khram Beef husbandry are in Sakon 
Nakhon province,  8 districts in Nakhon Phanom province; Na Kae, Wang Yang, 
Pla Pak, Renu Nakhon, That Phanom, Na Wa, Phin Sawan and Muang Nakhon 
Phanon, 4 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-Khram 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 Mak Mao Berry

หมากเม่าสกลนคร
Sakon Nakhon Mak Mao Berry

สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
GI THAILAND134 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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จังหวั สก ค เ ็ ี่ า ุ่ ี อ ค ื่ ไ ่ส �่าเส อ 
างใ ้เ ็ แอ่งก ะ ะข า ใหญ่ ู ิอากาศ ี ั้ง
ู อ้  ู  แ ะ หู าว ้ ห ากเ า่จะเ ง่ ิ

ใ อ ก างวั  เิว จงัหวั สก ค จะ �า ุ ัง้ฉาก 
90 องศา กั วงอา ิ ์ซึ่งเ ็ ช่วง ี่ อกห ากเ ่า
จะเ ิ่ า เ ื่อ ส เกส แ ะเ ิ่ ิ อ่อ  �าให้
ไ ้ ั แสงไ อ้ า่งเ ็ ี ่ห ากเ า่สก ค จงึเ ็ ไ ้

ี่ ี เอก ักษ ์เฉ าะ ัว ี่ ีจากควา โ เ ่ าง
้า ู ิศาส ์อ ่างแ ้จ ิง

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 Mak Mao Berry outstanding for 
its geographical identity.

หมากเม่าสกลนคร
Sakon Nakhon Mak Mao Berry

“Sakon Nakhon Mak Mao Berry” 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 Mak Mao Berry outstanding 

for its geographical identity.
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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 Mak Mao Berry Juice

น�้าหมากเม่าสกลนคร
Sakon Nakhon Mak Mao Berry Juice
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ใ อ ี ช เ ือกเขา ู า  จ.สก ค
อ ู่กั กา ่าสั ว์ ้องเ ิ างเข้า ่าห า วั  ักจะ
เ ี สิ่งส�าคัญ คือ “ �้าห ากเ ่า” ิ ัวไ  เ ื่อใช้
เ ็ าแก้ อ้ ใ แ ะ อ ษิไข้ไ  ้เ ็ กา ใช้ ะโ ช ์
สื อ กั าช้า า

In the past, people in Phu Phan Mountain of Sakhon 
Nakhon lived by animal hunting and must went 
to 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 Mak Mao Berry Juice

“Sakon Nakhon Mak Mao Berry Juice” is sweet 
and sour with a bit taste of astringent juice. 
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.
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ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร
Sakon Nakhon Natural Indigo Dyed Fabric

ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร
Sakon Nakhon Natural Indigo Dyed Fabric

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

Registered Date : 14 January 2009

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

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

้าค า ชา ิสก ค  ส ้างชื่อเสี งให้กั จังหวั
สก ค เ ็ เว า า  ้ว คุ า แ ะกา ิ ี่

ิ ี ิ ั ีจุ เ ่ จาก 2 ส่ว  คือ สีค า  แ ้จะ ้อ
ให้เข้ ห ือจางก็ให้สีส ใสเ ็ เงางา  ิ เ ื้อ ้า

า  ส่ว ี่ 2 เ ็ ควา เ ่ ของเส้ ใ ้า ี่ ี
คุ ส ั ิ ะ า อากาศแ ะซั �้าไ ้ ี ิ่งซัก ิ่ง ุ่

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

ใ จงัหวั สก ค กีา กูค า ากใ เิว ี่ า
เชิงเขา ิ า ค่อ ข้าง าก ีแ จั แ ะอ อ้าว
ใ ู ้อ  เห าะกั ้ ค า ี่ชอ แ จั  แ ะ
ไ ้ ั �้าส �่าเส อ

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 sun shine 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, has fast colour and has 
unique scent.

 Light blue to dark blue colour, shiny, has fast 

colour and has unique scent.

สีน�า้เงินเข้มเป็นมันวาว ไม่ตกสี มีกลิ่นเฉพาะตัว
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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
Surin Hom Mali Rice140 สินคาสิง งช างภมิศาส ร ย
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จังหวั สุ ิ ์ ีแห ่ง �้า ชา ิ ส า ิ เ ็
ิ ว่ า แ ะ ิ เห ี ว คีวา อุ ส ู ์ �า่ 

แ ะไ ่อุ้ �้า ี ะ กักเก็ ่า เ �้า ี่ ี เห าะ
ส�าห ั กา ูกข้าวหอ ะ ิสุ ิ ์

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 
can’t hold water but 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 it was shoot to cooked rice. Its characteristics are slim and long, white in colour, 
glossy, clear body. The cooked rice has a silky white, soft and delicious. So Surin people 
have a motto “Surin Hom Mali Rice – fragrant, long, white and soft”. It is planted in Surin 
province.

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์
Surin Hom Mali Rice

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

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

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.

้า เชี งเ ็ แห ่ง ู ิศาส ์ของเค ื่อง ั้ ิ เ า ี่
ีชื่อเสี งเ ็ ี่ ู ้จักของ ั้งชาวไ แ ะชาว ่าง
ะเ ศ ี ักษ ะ ี่แ ก ่างจากเค ื่อง ั้ ิ เ า ี่
ิ จาก ีอ่ื่  คอื ู า่ง ู ง ว ัง้ ว า เฉ าะ

ี่โ เ ่ า ุคส ั ี่ขุ ค้ โ า วั ุของจ ิง

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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“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 Thai Hom Mail Rice 

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali
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ุ่งกุ า ้องไห้ ีส า เ ็ แอ่งก ะ ะข า ใหญ่ 
ิ เ ็ ิ ่ ว า  ื้ ี่ ีควา อุ

ส ู ์ �่า กา ูกข้าวใ ู ิ ะเ ศ ี่ ี ั้ง
ควา แห้งแ ้งของ ื้ ี่ แ ะควา เค็ ใ ิ  
ส่ง ให้ข้าวเกิ ควา เค ี แ ะห ั่งสา หอ  
ส่ง ให้ข้าว ีควา หอ ากกว่าข้าวหอ จาก
แห ่ งอื่ แ ะ เ ็ ควา ิ เศษ ี่ เ กิ จาก

ู ิศาส ์โ แ ้

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

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

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
 Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali

ข้าวมีความหอมมากกว่าข้าวหอมจากแหล่งอื่น
More fragrant than rice which grown 

in other parts of the country.
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เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน
Isan Indigenous Thai Silk Yarn

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 
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เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน
Isan Indigenous Thai Silk Yarn

าคอีสา ส่ว ใหญ่เ ็ ี่ า สูง ักษ ะ ิ เ ็
ิ า  ไ ่อุ้ �้า แห้งแ ้ง แ ะ อากาศ ้อ  แ ่ไห
ั ุ์ ื้ า้ ของอสีา คีวา า อ่ควา อ้ แ ะ

แห้งแ ง้สงู แ ะกา กู ้ ห อ่ ีใ่ช้ส�าห ั เ ี้ ง วัไห
ไ ่จ�าเ ็ ้องใช้ าฆ่าแ ง เ ื่อ ัวไห ีสุข า ี่
แข็งแ ง ี ก็จะส่ง ให้เส้ ไห ไ ื้ ้า อีสา ี
คุ า ีเช่ เ ี วกั

Most area of Isan is plateau. Soil condition is sandy, 
lack ability to absorb water. Its weather is arid and hot. 
But 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” 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 area – golden yellow, glossy, soft, tough and even size.

สีเหลืองดุจทอง มีความมัน เลื่อม 
                     ความนุ่มนวล ความเหนียว

Golden yellow, glossy, soft, tough.
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กล้วยเล็บมือนางชุมพร
Chumphon Ladyfinger Banana

ทะเบียนเลขที่ : สช
Registration Number : 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : มิ นายน
Registered Date : 

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

150 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
GI THAILAND

ภาคใต้



Golden pulp and thin skin with tapering 

tip of the fruit resembles girls’ fingers.

กล้วยเล็บมือนางชุมพร
Chumphon Ladyfinger 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 Ladyfinger Banana has made the area became the 
best in Thailand, Chumphon Ladyfinger Banana has 
uniqueness of its taste and smell.

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

151สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
GI THAILAND

ภาคใต้



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

สวย เม็ดเรียวยาว เม่ือหุงสุกจะร่วนเป็นตวั หุงขึน้หม้อ ไม่เกาะเป็นก้อน 
รสชาติดี

้า

ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร
Leuang Patew Chumphon Rice

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

152 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
GI THAILAND

ภาคใต้



ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร
Leuang Patew Chumphon Rice

“Leuang Patew Chumphon 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, the result is high 
quality rice.

ร่วนเป็นตัว หุงขึ้นหม้อ ไม่เกาะเป็นก้อน
Good texture, not sticky and delicious.

153สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
GI THAILAND

ภาคใต้



า า ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
ร าคม

Registered Date : 

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

กาแฟเขาทะลุ
Khaothalu Coffee

ภาคใต้
Southern154 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



รสชาติเข้มข้น หนักแน่น มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว

ื้ ี่ �า เขา ะ ุ สี า ิ ีอุ่ ส ู ์ ว้ แ ่
า ุ ิ เชิงเขา ี ู ค้างคาวซึ่งเ ็ ุ๋ อ ่าง ี 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 Khaothalu 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 sun light’. These factors make 
Robusta Coffee which planted in this area a 
strong and intense taste with unique fragrance.

Strong and intense with 

                   unique fragrance.

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

กาแฟเขาทะลุ
Khaothalu Coffee

ภาคใต้
Southern 155สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



า ต

หมูย่างเมืองตรัง
Trang Roast Pork

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มิ นายน

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

156 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
GI THAILAND

ภาคใต้



หมูย่างเมืองตรัง
Trang Roast 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 difference between Trang Roast Pork compared 
with roast pork elsewhere is roast pork in the other areas 
use cut pork to roast on the ordinary grilling stoves and 
each producers use marination ingredients that are 
different. Trang’s marinate recipe consists authentic 
spices and pork are marinated in well-product room 
from insect. Whole pork is roasted in grilling stoves 
which made from bricks and only parawood from Trang 
province area is used for firewood.

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

หนังกรอบ สีเหลืองทอง เนื้อหอมนุ่ม
its skin will crisp and turned to golden 

colour, soft and fragrant meat.

157สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
GI THAILAND

ภาคใต้



้ า า

ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง
Pakpanang Tabtim Siam Pomelo

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

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

ภาคใต้
Southern158 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง
Pakpanang Tabtim Siam Pomelo

มีเนื้อสีแดงคล้ายทับทิม รสชาติหวาน 
                    นุ่ม ปราศจากรสขมติดลิ้น

Ruby red texture, 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 or cold. 
All factors create unique taste for Pakpanang 
Tabtim Siam Pomelo of Pakpanang district, 
Nakhon Si Thammarat.

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

ภาคใต้
Southern 159สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



า า ค ตา ใ

ปลากุเลาเค็มตากใบ
Salted Fish Kulao Tak Bai

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มิ นายน

Registered Date : 

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

ภาคใต้
Southern160 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



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 fermented salted. Using 
tradition process which passed from generation 
to generation, the result is a delicious 
Kulao Tak Bai or “The King of Salted Fish”.

เจ้าของสมญานาม ราชาแห่งปลาเค็ม

ปลากุเลาเค็มตากใบ
Salted Fish Kulao Tak Bai

 The King of Salted Fish.

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

ภาคใต้
Southern 161สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



ต

ลองกองตันหยงมัส
Longkong Tanyougmat

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
สิง าคม

Registered Date : 
 

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

ภาคใต้
Southern162 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



Dry pulp, easily peeled fruit skin with sweet taste.

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 consist humus in high level. 
The geography and high humidity weather 
make Longkong Tanyougmat’s pulp drier  
                than other longkong.

เนื้อแห้ง เปลือกล่อน รสชาติหอมหวาน

ลองกองตันหยงมัส
Longkong Tanyougmat

Longkong Tanyougmat is local longkong (Lansium 
domesticum Corr.) whuch is grown is Narathiwat 
province. Unripe fruit has green peel and will become 
yellow when ripe. Its peel has no rubber and can be 
peeled from the pulp easily. The pulp shape is droplet, 
clear, sweet taste, small seed or no seed in some fruit.

ภาคใต้
Southern 163สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



้

“ส้มโอปูโกยะรัง” คือส้มโอพันธุ์ปูโก ผลทรงกลม มีจุก รสชาติหวาน หอม เปลือกบาง 
เนื้อนิ่มสีแดงทับทิม มีขนคล้ายก�ามะหยี่ปกคลุมทั่วทั้งผล ปลูกในพื้นที่อ�าเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี

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

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

ภาคใต้
Southern164 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



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 proper for polame 
plantation and it’s also the birth place of Tabtim 
Siam Pomelo as well.

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
Southern 165สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



้า

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
Sangyod Muang Phatthalung Rice

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

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

ภาคใต้
Southern166 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
Sangyod Muang Phatthalung Rice

มีสีชมพูแดงเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน
   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 plane, 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.

“Sangyod Muang Phatthalung 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 mixed with reddish 
pink in color. The grain shape is small. Khao Sangyod Muang Phatthalung is unique pinkish 
red colour. It is grown in Phatthalung province.

ภาคใต้
Southern 167สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
ต าคม

Registered Date : 

ภ ต

สับปะรดภูเก็ต
Phuket Pineapple

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

ภาคใต้
Southern168 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



สับปะรดภูเก็ต
Phuket Pineapple

เนื้อหวานกรอบ กลิ่นหอม มีเยื่อใยน้อย

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 eatable. Phuket 
Pineapple is grown in Phuket province.

ภาคใต้
Southern 169สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



มุกภูเก็ต
Phuket Pearl

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
ต าคม

Registered Date : 

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

ภาคใต้
Southern170 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



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 happened to clean the 
water in the area to bring in greater amount of dregs 
with organic substances which caused 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 Pearls has become.

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

สีโทนขาว ครีม ชมพู 
  ถึงเหลืองทอง มีประกายแวววาว
Sparkling colors in white or cream or pink or golden.

ภาคใต้
Southern 171สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



้ ตา

กล้วยหินบันนังสตา
Gluay Hin Bannang Sata

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

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
มิ นายน

Registered Date : 

ภาคใต้
Southern172 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



กล้วยหินบันนังสตา
Gluay Hin Bannang Sata

ื้ ี่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 Deep 
South provinces and it also run through Yala 
province. Yala consists two seasons, summer 
and rainy, it also has humidity in air and land. 
These factors create famous Gluay Hin 
Bannang Sata.

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

มีเปลือกหนา เนื้อแน่น ไม่เละ
        It has thick peel and firm flesh.

ภาคใต้
Southern 173สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



้ ค

ส้มโอหอมควนลัง
Pomelo Hom Khuanlang

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

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

ภาคใต้
Southern174 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



ื้ ี่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
Pomelo Hom Khuanlang

เปลือกมีกลิ่นหอมพิเศษแตกต่างจากส้มโออื่น

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

The peel has distinct fragrant from other pomelo.

ภาคใต้
Southern 175สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



้า า

มะพร้าวเกาะพะงัน
Koh Phangan Coconut

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
นยายน

Registered Date : 

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

ภาคใต้
Southern176 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



มะพร้าวเกาะพะงัน
Koh Phangan Coconut

เนื้อมะพร้าวขาวใส มีรสชาติหวานมัน หอมกะทิสด
                       Clear white meat in which sweet taste and  

                                             smell of fresh coconut cream exist.

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 
rain forest in the center of the island. Such 
geographic qualities have made Phangan Island 
a great place to grow coconuts and given 
Koh Phangan.

“Koh Phangan Coconut” is grown in Koh Phangan District, Surat Thani Province. The fruit 
has oval long shape with strong fiber, dark brown shell, and clear white 2-layer meat in 
which sweet taste and smell of fresh coconut cream exist which are unique.

ภาคใต้
Southern 177สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



า า า

หอยนางรมสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Oyster

ทะเบียนเลขที่ : สช
Registration Number : 
วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : ม ราคม
Registered Date : 

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

ภาคใต้
Southern178 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



หอยนางรมสุราษฎร์ธานี
Surat Thani Oyster

มีเนื้อมาก สีขาวนวล สะอาด เมื่อรับประทานสดรสชาติดี
               Flesh is thick, creamy white in color, clean 

                                       and delicious when consumes 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 ิญ ั ุ์ของหอ าง

Most oysters were cultured in the area of 
Ban Don Bay, where it has a signif icant 
geographical shape similar to the U-shape and 
having many rivers and canals flowing into the 
bay depositing fertile sediments. As the bay 
covers a rather large area with large amount of 
fresh water flowing in annually, thus, it creates 
vast area of salinity for a long time. The fertility 
and salinity level of sea water in the bay are also 
important ingredients for oysters’ growth.

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

ภาคใต้
Southern 179สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



ค า

ไข่เค็มไชยา
Chaiya Salted Eggs

ทะเบียนเลขที่ : 
สช
Registration Number : 

วันที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน : 
ศ ิ ายน

Registered Date : 

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

ภาคใต้
Southern180 สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



ไข่แดงร่วนเป็นทราย มีความมัน ไข่ขาวนุ่ม รสไม่เค็มจัด
The yolks are sandy texture and the whites are not overpoweringly salty.

ไข่เค็มไชยา
Chaiya Salted Eggs

ื้ ี่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 area 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 diets are also food for duck 
together with paddy. These factors make Chiya 
Salted Eggs good taste.

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

ภาคใต้
Southern 181สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

GI THAILAND



้า

าวกา านนา
Khao Kum Lanna .........................................60
าว ก ชย สา

Jek Chuey Sao Hai Rice ..............................98
าว ร ม ัว พชร รณ

Rai Leum Pua Phetchabun Rice .................42
าวสัง ย ม งพัท ง

Sangyod Muang Phatthalung Rice ...........166
าว มมะ ิทงก าร ง

Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice ...144
าว มมะ ิสรินทร

Surin Hom Mali Rice ..................................140
าว นยว าวงกา สิน

Kaowong Kalasin Sticky Rice ....................114
าว งปะทิวชมพร

Leuang Patew Chumphon Rice ................152
าว าง มท งสก ทวาป

Sakon Dhavapi Haang Golden 
Aromatic Rice ............................................130

้า า

า ราม รรมชา ิสก น ร
Sakon Nakhon Natural Indigo 
Dyed Fabric ...............................................138
า น ก ม ม

Mae Jaem Teen Jok Fabric .........................28
า ายท สม น กะ าน วย ม

Huay Hom Cotton Wool Blend Fabric .........44
า มัก น น งสง

Nong Sung’s Fermented Mud Cloth ..........126
า ม พรวากา สิน

Praewa Kalasin Thai Silk ...........................112
า มมั มชน ท

Chonnabot Mudmee Thai Silk ...................116
า มมั ม ิน น ง รรัมย

Phamai Madmee Cinteandang 
Buriram ......................................................124
า มยก ก าพน

Lamphun Brocade Thai Silk ........................50
สน ม ทยพน าน สาน

Isan Indigenous Thai Silk Yarn ..................146
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า

วนทรา สง ร
Phurua Plateau Wine .................................128

า า

กา าทะ
Khaothalu Coffee .......................................157
กา งมะ
Dong Ma Fai Coffee ..................................122
กา ยชาง
Doi Chaang Coffee ......................................22
กา ย ง
Doi Tung Coffe ............................................20
กา ทพ ส
Thepsadej Coffee ........................................30
นม ม กง ม ง พชร

Phetchaburi Custard Pudding .....................86
าว น าปาง

Lampang Khao Tan .....................................48
ม ชยา

Chaiya Salted Eggs ...................................180
ชา ชยงราย
Chiang Rai Tea ............................................24
นา า น ม ง พชร
Phetchaburi Toddy Palm Sugar ..................84

นา มาก มาสก น ร
Sakon Nakhon Mak Mao Berry Juice ........136
น น พนยาง า

Pon-Yang-Khram Beef ..............................132
ป าก า ม าก
Salted Fish Kulao Tak Bai .........................160
ป า ร มนาสะ กกรัง ทัย าน
Pla Red Lumnam Sakae Krang 
Uthai Thani ..................................................58
พริก างชาง
Bang Chang Chili ........................................96
า ย ง น สท ง าพน

Lamphun Golden Dried Longan .................54
มยาง ม ง รัง

Trang Roast Pork .......................................156
ยนางรมสรา ร าน

Surat Thani Oyster .....................................178
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กระท น างกราง
Kathon-Hor-Bangkrang ...............................74
ก วย ม นางชมพร
Chumphon Lady finger Banana ................150
ก วย ิน ันนังส า
Gluay Hin Bannang Sata ...........................172
ชมพ พชร
Phet Rose Apple..........................................80
ท รยนนนท
Nont Durian .................................................72
ท รยนปรา น
Durian Prachin ...........................................108
ท รยนปา ะ
Durian Pa La-U ............................................78
มะ าม วาน พชร รณ
Phetchabun Sweet Tamarind ......................40
มะนาว พชร ร
Phetchaburi Limes ......................................82
มะปราง วานน รนายก
Maprangwhan Nakhonnayok ......................68
มะพราว กาะพะงัน
Koh Phangan Coconut ..............................176
มะมวงนา ก ม ง างกะ า
Nam Dok Mai 
Khung Bang Kachao Mango .......................90

มะยงชิ น รนายก
Mayongchid Nakhonnayok .........................66
ิน มสมทรสง ราม

Samutsongkhram Kom Lychee ...................92
ิน น รพนม

Nakhonphanom Lychee ............................120
งก ง ัน ยงมัส

Longkong Tanyougmat .............................162
า ย ยว ยว าพน

Lamphun Biaokhiao Longan .......................52
สมสท งนาน
Nan Golden Orange ....................................34
สม าว งกวาชัยนาท
Chainat Khaotangkwa Pomelo ....................64
สม าว ญสมทรสง ราม
Samutsongkhram Khaoyai Pomelo .............94
สม ทั ทิมสยามปากพนัง
Pakpanang Tabtim Siam Pomelo ..............158
สม ทา ย ม งพิ ิ ร
Pomelo Thakhoi Mueang Phichit .................38
สม น รชัย ร
Nakhonchaisri Pomelo ................................70
สั ปะร าน า
Ban Kha Pineapple .....................................88

้
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รก ิน าง ิ า
Angsila Stone Mortar .................................106

ร ง ักสานพนัสนิ ม
Phanat Nikhom Basketry ...........................104

ร งปน ิน า กาะ กร
Kohkret Pottery ............................................76

ร งปน ิน า าน ชยง
Ban Chiang Pottery ...................................142
ชาม ก าปาง
Lampang Chicken Bowl ..............................46
ญ กม ะ รินาน
Yok Mlabri Nan ............................................36
มก ก
Phuket Pearl ..............................................170
รม สราง
Bor Sang Umbrella ......................................26

ิ า ชยง ม
Chiang Mai Celadon ...................................32

สม ป กยะรัง
Yarang Puko Pomelo .................................168
สม ม วน ัง
Pomelo Hom Khuanlang ...........................174
สั ปะร ทา ทน
Tha Uthen Pineapple .................................118
สั ปะร นาง
Nanglae Pineapple ......................................18
สั ปะร ก
Phuket Pineapple ......................................168
สั ปะร ชยงราย
Chiang Rai Phulae Pineapple .....................16
สั ปะร รราชา
Sriracha Pineapple ....................................102
สั ปะร วยมน
Pineapple Hauymon ....................................56

มาก มาสก น ร
Sakon Nakhon Mak Mao Berry ..................134

ต ต า
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ค้า ตา า ใ

  พิส ก (Pisco)
  ชม ปญ (Champagne)
  ร น   ิม น า ชิ น (Brunello Di Montalcino)
  นยั  (Cognac)
  ปร ชช   ิปารมา (Prosciutto Di Parma)
  สก ช วิสก (Scotch Whisky)
  นาปา วั ย (“Napa Valley”)
  าก า (Tequila)
  าร า รส  (Barbaresco)
  า ร  (Barolo)
  กา วนมา ว  (BUON MA THUOT COFFEE)
  พารมิ ิ า น ร ิ า น (Parmigiano-Reggiano)
  พริก ทยกาป  (Kampot Pepper)
  นา า น กาปงสป  (Kampong Speu Palm Sugar)
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ค ้ า
นายท พ  ทังส ร ิ กรมทรัพยสินทางปญญา
Mr. Thosapone Dansuputra Director General of Department of Intellectual Property
นางสาววัน พญ นิ รวน ารัส  ร ง ิ กรมทรัพยสินทางปญญา
Ms. Wanpen Nicrovanachumrus Deputy Director General of Department of Intellectual Property
นางสาวสว  ญช านวยการสานัก ร ง มายการ า
Ms. Savalee Boonchoo Director  of Trademark Office

า ภ า ต
 นางประ า รณ ัม ิรานนท นักวิชาการพาณิชยชานาญการพิ

  Mrs. Prapaporn  Khumpiranont Senior Trade Officer
 นายป ิพัท   ปานสนทร นักวิชาการพาณิชยชานาญการ

  Mr. Patipat  Pansuntorn Trade Officer
 นางสาว าทิพย  ว ิ ารัมย นักวิชาการพาณิชยชานาญการ

  Ms. Jutatip  Vuthiparun Trade Officer
 นางสาว ิ า ัก ณ นิ ิวั นวิ ารณ นักวิชาการพาณิชยชานาญการ

  Ms. Tidalak  Nitiwattanavicharn Trade Officer
 นางสาวมนชนก นสัน ิ นักวิชาการพาณิชยป ิ ั ิการ

  Ms. Monchanok  Tanasanti Trade Officer
 นางสาวณ มน ัน ิวั นสิท ิ นักวิชาการพาณิชยป ิ ั ิการ

  Ms. Nathamon Tantivattanasith Trade Officer
 นางสาวสกัญญา  พิสท ิพง  าพนักงานการพาณิชย

  Ms. Sukunya  Piauttipong Trade Officer
 นางสาวปาน ทัย ก รัส ร  นักวิชาการพาณิชย

  Ms. Panrutai  Kuncharatset Trade Officer
 นายส ม  าวส  นักวิชาการพาณิชย

  Mr. Sumet  Dowsuk Trade Officer
 นางสาว นทัย ันทะวง  นักวิชาการพาณิชย

  Ms. Anothai  Juntawong Trade Officer
 นาย ิร วทย  ก ม ิ  า นาทก มสิง งชทาง มิ าส ร

  Mr.Sirawed Kasemjit Trade Officer
 นางสาวปาริ ั ร ก ินก  า นาทก มสิง งชทาง มิ าส ร

  Ms.Parichat Klinkul Trade Officer
 นางสาวปรปรัช   น ร  า นาทก มสิง งชทาง มิ าส ร

 Preeprach Nookhajohn Trade Officer
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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
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กรมทรัพยสินทางป า
นนนน บรี ต บลบางกระสอ

อ อ อง ัง ั นน บรี
ร สาย วน

563 Nonthaburi Rd., Bangkrasor, 

www.ipthailand.go.th

githailand


