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การส่งเสริมและพัฒนาสินค้า GI เป็นหน่ึงในนโยบาย
ด้านการเพิม่ศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ ท่ีรฐับาล
ให้ความส�คัญ โดยมีแนวทางในการเพิม่ขีดความสามารถ
ของผู ้ประกอบการไทยระดับชุมชนให้สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ สร้างรายได้ให้แก่ชมุชนได้อย่างย่ังยืน 
โดยการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) 
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศ ส่งเสรมิ
การค้าการลงทุนภายในท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงได้ด�เนินโครงการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้แก่ผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการ GI ซึ่งนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์
พิเศษท่ีเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์แล้ว รูปลักษณ์
ภายนอกอย่างบรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งหน่ึงท่ีจะแสดงจุดยืน 
ของความเป็นสินค้าชุมชนระดับพรีเม่ียมท่ีสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการได้

วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์สิง่บ่งช้ีทางภมิูศาสตร์ (GI) 
ปี 2562 
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GI: Enhancement and developmant of Thai 
Geographical Indication Product is one of 
principal state policies helping local entrepreneurs 
to be able to compete efficiently in the market. 
A buildup of economic strength within the 
country is created by boosting local economy, 
supporting local investment, enhancing the 
quality of the products to create sustainability 
within the community. 

Accordingly, the Department of Intellectual 
Property issues the GI package development 
project for GI product producers and entrepreneurs. 
Apart from its unique geographical area 
identity, the packaging plays a crucial part in 
defining product’s exclusiveness which could 
elevate the product above the competition 
and help expand its market potential.

The purpose of GI product package 
development 2019
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ส่ิงบ่งชีท้างภูมิศาสตร์ (Geographical Indication (GI))  
คือ เครื่องหมายท่ีใช ้กับสินค ้า ท่ีมาจากแหล ่งผลิต
ท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้น ๆ 
เป็นผลมาจากการผลิตในพืน้ท่ีดังกล่าว GI จงึเปรยีบเสมือน
เป็นแบรนด์ของท้องถิ่นท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งท่ีมา
ของสินค้า
 
A geographical indication (GI) is a sign used 
on products that have a specific geographical 
origin and possess qualities or a reputation 
that are due to that origin. In order to 
function as a GI, a sign must identify a product 
as originating in given place. In addition, the 
qualities, characteristics or reputation of the 
product should be essentially due to the place 
of origin. Since the qualities depend on the 
geographical place of production, there is a 
clear link between the product and its original 
place of production.

ความหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
What is geographical indication?
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สินค้า GI ที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ปี 2562

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 
Phatthalung Sangyod Rice

ข้าวหอมมะลทิุ่งกุลาร้องไห้  
Thung Kula Rong Hai 
Hom Mali Rice

ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์  
Kalasin Praewa Silk

แห้วสุพรรณ 
Suphan 
Chestnut

เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
Ko Kret Pottery

มะพร้าวน�้าหอมราชบุรี 
Ratchaburi 
Aromatic Coconut

น�้าหมากเม่าสกลนคร
Sakon Nakhon 
Mulberry Juice 

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง 
Ban Chiang Pottery

ผ้าหมักโคลนหนองสูง  
Nong Sung Mud 
Fermented Cloth

สับปะรดห้วยมุ่น
Huaymon Pineapple



ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
Phatthalung Sangyod Rice

8

นักออกแบบ: กนกภรณ์  โกศลวรวัฒนกุล
Designer: Kanokporn  Kosolworrawattanakul

ผู้ประกอบการ: กลุ่มเกษตรกรท�นาตะโหมด (ศักดิ์  เพชรสุข)
GI Entrepreneur: Sak  Pechsuk



“ข้าวสงัข์หยดเมืองพทัลงุ” ข้าวเปลอืกมสีฟีาง หากเป็นข้าวกล้อง จะมสีแีดงจนถึงแดงเข้ม

ในเมล็ดเดียวกัน ส�าหรับข้าวสาร เมล็ดข้าวจะมีสีขาวปนแดงแกมชมพู รูปร่างเรียวเล็ก 

อ่อนนุ่ม มีสีชมพูแดงเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เพาะปลูกในจังหวัดพัทลุง

“Phatthalung Sangyod Rice” has high- colored husk, while the brown rice is red 
to dark red in color within one grain, and the milled rice is a mixture of white 
and reddish pink in color. The grain shape is small. Phatthalung Sangyod Rice 
is unique pinkish red colour. It is grown in Phatthalung Province.

แนวความคิดการออกแบบ
Design Concept

ข้าวสงัข์หยดเมืองพทัลงุ เป็นสนิค้าสิง่บ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งมี

เทือกเขาบรรทัดเป็นแหล่งภูมิศาสตร์ที่

ส�าคัญ เป็นแหล่งต้นน�า้สายส�าคญัมากมาย

ทีไ่หลลงสูพ่ืน้ราบ น�าพาความอดุมสมบรูณ์

มาสู ่พื้นที่ โดยรอบ นักออกแบบจึงมี

แนวคิดที่จะน�าเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ 

คือ เทือกเขาบรรทัดมาเป็นแนวทางใน

การออกแบบ สีที่ใช้เป็นสีเขียว สีทอง 

และสีแดงของเมล็ดข้าวสังข์หยดเมือง

พัทลุงอันเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า

Sangyod Rice is the Phatthalung’s GI 
product. Its major geographical identity 
is the Bantad Mountain range which is 
the source of many significant rivers 
flowing to the plain, bringing natural 
abundance to the area. Therefore, 
the designer uses the Bantad for his 
design idea. The colors of green, gold 
and red color of Sangyod rice are used 
in the design.

รูปบรรจุภัณฑ์เดิม Old Packaging
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แบบร่าง Sketch Design

 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging design development

h ตราสินค้า ได้ปรับรูปแบบตราสินค้า

เดิมให้ดูทันสมัยและเข้ากับบรรจุภัณฑ์

ที่ออกแบบมากขึน้ แต่ยังคงใช้ชือ่ “ภทูศัน์” 

อันเป็นตราสินค้าเดิมของผู้ประกอบการ

บรรทัดอันเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิศาสตร์

ของจังหวดัพทัลงุ ใช้โทนสทีีส่ือ่ถึงธรรมชาติ

อนัอดุมสมบรูณ์ของขุนเขา สายน�า้ นาข้าว

มข้ีอมลูเกีย่วกบัตวัสนิค้าและเร่ืองราวอนัเป็น

จุดเด่นของกลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด 

นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองหมายสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ไทยและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ของสหภาพยุโรป ทีแ่สดงให้เหน็ว่าข้าวสงัข์หยด

เมืองพัทลุงเป็นสินค้าที่มีคุณภาพในระดับ

พรีเม่ียมได้รับการยอมรับในระดับสากล 

บรรจุภัณฑ์ใหม่ ดูทันสมัย แตกต่างจาก

บรรจุภัณฑ์อื่นๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

มูลค่าทางการตลาดให้แก่สินค้าได้อย่างดี 
h บรรจุภัณฑ์ เนื่องจากสีของเมล็ดข้าว

สงัข์หยดเมืองพัทลุงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

บรรจุภณัฑ์จึงควรเป็นแบบเปิดให้เหน็สินค้า 

โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้าย

กล่อง แต่มีส่วนที่ไดคัท เพื่อให้เห็นสินค้า 

ด้านบนมีหจัูบเพือ่หิว้ได้สะดวก บรรจุภณัฑ์จะ

ห่อหุม้ข้าวสงัข์หยดทีบ่รรจุอยู่ในถุงสญุญากาศ

อนัเป็นบรรจุภัณฑ์ทีผู้่ประกอบการใช้อยู่บน

บรรจุภัณฑ์มีลวดลายกราฟิกของเทือกเขา
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h Logo:  The original logo is adapted 
with a touch of modification to 
modernity and to be in sync with the 
new packaging. However, the original 
name “Phu That” is still being used.

h Packaging: Due to its own unique 
color of Sang Yod rice, the packaging 
would contain a transparent part, 
thus the rice could be seen clearly. 
It would look like a box with the 
die-cutting technique, attached with 
a holder on top for easy hold. The 
rice is sealed in a vacuum plastic bag 
which is the original package used by the 

entrepreneur. On the package, there 
is a graphic art of the iconic Bantad 
mountain range with natural color 
tone representing an abundance of 
the natural resources from the range, 
water streams and paddy fields, The 
product information and its exclusive 
story of the Tamote farmer group also 
appear on the package. Thai GI and 
European GI logo is also printed to 
guarantee the premium quality of 
Sangyod Muang Phatthalung Rice in 
the international market. This fresh 
packaging will make the product stand 
out and increase its market value.  

บรรจุภณัฑ์ใหม่  New Packaging

1 1GI Package Design 2019



ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
Thung Kula Rong Hai Hom Mali Rice
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นักออกแบบ: กนกภรณ์  โกศลวรวัฒนกุล
Designer: Kanokporn  Kosolworrawattanakul

ผู้ประกอบการ: นายช่วย  สาสุข
GI Entrepreneur: Chuly  Sasuk



“ข้าวหอมมะลทิุง่กลุาร้องไห้” ปลกูครอบคลมุ 5 จังหวดั ได้แก่ ร้อยเอด็ สริุนทร์ ศรีสะเกษ 

มหาสารคาม และยโสธร ใช้พันธุ์ข้าว “ขาวดอกมะลิ 105” และ “กข15” เท่านั้น มาปลูก

ในทุ่งกุลาร้องไห้ เมล็ดข้าวหอม ยาว เรียว เลื่อมมัน เมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมธรรมชาติ 

และนุ่ม 

“Thung Kula Rong Hai Hom Mail Rice” is grown across Roi Et, Surin, Sisaket, 
Mahasarakham and Yasothon Province. Only Khao Dawk Mali 105 (KDML 105) and 
Kor Khor or RD15 varieties are grown in the Thung Kula Rong Hai area. Its grain 
is fragrant, long, slim, and glossy. Cooked rice has natural aromatic and softness.

แนวความคิดการออกแบบ
Design Concept

นักออกแบบได้น�าเอกลักษณ์การท�านา

ของคุณลุงบุญช่วยคือยังใช้ควายท�านา 

ซึ่งไม่ค่อยได้พบในปัจจุบนั และเอกลกัษณ์

ผ้าไหมประจ�าจังหวัดร้อยเอ็ด คือผ้าไหม

สาเกตอันเป็นชื่อเดิมของจังหวัดร้อยเอ็ด 

โดยได้เลือกลายโคมเจ็ดมาเป็นแนวทาง

การออกแบบ สีที่ ใช ้มีสี เ ขียวอันเป ็น

สัญลักษณ์ของท้องทุ ่งนา สีเหลืองทอง

ของรวงข้าว บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชุมชน 

มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์ 

และความสดใสในชีวิต เป็นเหมือนโคม

ไฟส่องสว่าง สู่ความเจริญรุ่งเรืองมิรู้จบ

The designer has embraced the uniqueness 
of the farming of Uncle Boonchuay 
who still uses buffaloes for his farming 
which is rarely found today, combined 
with the identity of Roi Et silk called 
“Sagate” which is the original name 
of Roi Et province. “Chrome Ched” 
(seven lantern) silk pattern is chosen 
as the guideline for the design. Green 
color represents rice paddies, golden 
yellow for ears of rice implying the 
well-being, prosperity and glory of 
lives in the community like an eternal 
flaming lantern. 

รูปบรรจุภัณฑ์เดิม Old Packaging
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แบบร่าง Sketch Design

 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging design development

h ตราสนิค้า ได้ออกแบบตราสนิค้า โดยใช้

ภาพวาดผู้ประกอบการและชือ่มาประดษิฐ์

เป็นตราสนิค้า เพือ่สร้างการจดจ�าได้ง่าย 

เนื่องจากผู้ประกอบการเคยได้รับรางวัล

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการท�านา 

ปี 2552  

การท�านาทีค่งอยู่ถึงปัจจุบนั มาผสมผสาน

กบัลวดลายทีถ่อดแบบมาจากผ้าไหมทีเ่ป็น

อัตลักษณ์ของท ้องถ่ินได ้อย ่างลงตัว 

ใส ่ตราสัญลักษณ์เคร่ืองหมายสิ่งบ ่งชี้

ทาง ภู มิศาสตร ์ ไทยและสิ่ งบ ่ งชี้ ทาง

ภูมิศาสตร์สหภาพยุโรป เคร่ืองหมาย 

Organic Thailand และมีเร่ืองราวรูปแบบ

การท�านาและการด�าเนินชีวิตอันเป ็น

จุดเด่นของลงุบญุช่วยและกลุม่ท�านาอนิทรีย์

ลุ่มน�้าเสียวน้อย บรรจุภัณฑ์ใหม่สามารถ

บอกเล่าเร่ืองราวสินค้าได้อย่างครบถ้วน 

ท�าให้สินค้าดูน่าสนใจ มีมูลค่า สามารถ

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น

 

h บรรจุภัณฑ์ ท�าในรูปแบบกระดาษ

อย่างหนา พิมพ์ลวดลายคาดรอบถุง

บรรจุข้าวสญุญากาศทีผู้่ประกอบการใช้อยู่แล้ว

เพือ่ให้เกดิความเหมาะสมกบัการใช้งานจริง  

การออกแบบลวดลายดงึจุดเด่นของวิธีการ

ท�านาของลุงบุญช่วยที่สื่อถึงวัฒนธรรม

14



h Logo: The logo is designed from 
the application of portrait drawing of 
the entrepreneurs and their names for 
easy recognition as the entrepreneurs 
have won the Thai national outstanding 
farmer award in the field of rice farming 
in 2009.

h Packaging: A thick paper belt 
printed with pattern is designed, in 
order to wrap around the vacuum 
packed rice bag that the entrepreneur 
has used. The pattern design is developed 
from the outstanding farming way of 
Uncle Boonchuay, which reflects the 

culture of farming that remains to date, 
a perfect combination with the patterns 
adapted from the local silk, a sublime 
local identity symbol. Thai and Europe 
GI’s tags and Organic Thailand tag are 
also included. The story of way of farming 
and the lifestyle of Uncle Boonchuay 
and the organic rice farming group of 
Siao Noi Basin is also printed. This new 
packaging can fully communicate the 
product’s story making the product 
looks appealing and more valuable, 
meaning more income for farmers at 
the end.

บรรจุภณัฑ์ใหม่  New Packaging
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ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
Kalasin Praewa Silk

16

นักออกแบบ: ปัญญวัฒน์  พิทักษวรรณ
Designer: Panyawat  Phitaksawan

ผู้ประกอบการ: วารินทร์  เชื้อชาร์
GI Entrepreneur: Warin  Chuacha



รูปบรรจุภัณฑ์เดิม Old Packaging

“ผ้าไหมแพรวากาฬสนิธ์ุ” เป็นผ้าทอทีป่ระดษิฐ์ลายด้วยการขิด และการจก ใช้เส้นไหม

ตีเกลียวเป็นทั้งเส้นยืนและเส้นพุ ่ง รวมทั้งเส้นไหมเพิ่มพิเศษ ท�าให้เกิดลวดลาย

ตามกรรมวิธีของชาวผู้ไทย จังหวัดกาฬสินธุ์

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

แนวความคิดการออกแบบ
Design Concept 

แรงบนัดาลใจในการออกแบบใช้ความเป็นมา

และลวดลายบนผืนผ้าของสตรีชาวผู้ไท

โดยมีแนวคดิจากการสร้างสรรค์ลวดลาย

จากรูปพฤกษา การสงัเกตรูปและพฤตกิรรม

ของสตัว์ รูปสิง่ของเคร่ืองใช้ และสิง่แวดล้อม

รอบตัว เกิดเป็นผ้าแส่วซึ่งเป็นต้นแบบ

ลวดลายบนผืนผ้าแพรวากาฬสินธุ์

The work was inspired by Phu Thai 
tribe’s story and their traditional 
weaving pattern for ladies. The pattern 
which is in “Saew” fabric created 
from four elements; flowers, animal 
shapes and behavior, things around 
the house and their surroundings. 
This Saew pattern later became the 
pattern of Praewa Kalasin Silk.

แนวความคิด
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แบบร่าง Sketch Design

 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging design development

h ตราสนิค้า ได้ออกแบบตราสนิค้าข้ึนมา

ใหม่ โดยน�าโครงสร้างอักษรไทยโบราณ

มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ใช้

ชื่อผู้ประกอบการมาเป็นตราสินค้า โทนสี

เร่ิมแรกเป็นสแีดงคร่ัง ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ดัง้เดมิ

ของผ้าไหมแพรวา แต่กส็ามารถปรับเป็นสอีืน่ ๆ  

ได้ตามการใช้งานที่เหมาะสม

บรรจุผ้าไหมที่พับส�าเร็จห่อหุ้มเรียบร้อย 

ด้านหน้าออกแบบสร้างลวดลายข้ึนจาก

ลายผ้าแส่ว ต้นแบบลวดลายทีใ่ช้ในการทอ

ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ และใช้โครงสร้าง

รูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ลายตารางการทอ

ของลายผ้ามาร่วมสร้างลวดลายทับซ้อน

แล้วใส่เทคนิคร่วมสมัยในรูปแบบพิกเซล 

ใช้ฟอร์มของกระสวยมาเป็นโครงสร้างป้าย

ทีใ่ส่ข้อมูลต่าง ๆ  ของสนิค้าทีบ่รรจุอยู่ด้าน

ในถุง บรรจุภัณฑ์สวยงามโดดเด่น ดูดี มี

ราคา สมกับคุณภาพและคุณค่าของสินค้า

ที่บรรจุอยู่ภายใน 

h บรรจุภัณฑ์ เนื่องจากผ้าไหมแพรวา

กาฬสนิธ์ุเป็นสนิค้าทีม่คีณุค่าและมีมูลค่าสงู

บรรจุภัณฑ์ที่ออกมาจะต้องดูดีมีคุณค่าให้

เหมาะสมกับสินค้า ลักษณะบรรจุภัณฑ์

เป็นถุงกระดาษคุณภาพสูงใช้เทคนิคพิเศษ

เพิม่ความสวยงาม  ขนาดเหมาะสมส�าหรับ

18



h Logo: A new logo is created, inspired 
by ancient Thai alphabets. The en-
trepreneur’s name is used as the brand. 
The initial logo color is set to the deep 
red shade of lac dye which is Praewa 
silk’s identity shade. The color can be 
changed later to serve appropriate work 
purposes.

h Packaging: As Praewa silk is of great 
worth and valuable, the packaging should 
correspond with the product. Its 
packaging is a premium quality paper 

bag with special printing technique adding 
more beauty to the bag. The size is 
just right for the package of silk. The 
artwork at the front of the bag is Saew 
weaving pattern, the origin of Praewa 
silk weaving pattern. Small square 
shapes and grids in the silk’s pattern 
are adapted to what looks like pixel 
art. Tags for bags and products are in 
weaving shuttle shapes. This charming 
and outstanding bag is a perfect match 
for the quality and value of the product 
inside.

บรรจุภณัฑ์ใหม่  New Packaging
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เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
Ban Chiang Pottery

20

นักออกแบบ: รัฐ  เปลี่ยนสุข
Designe: Rush  Pieansuk

ผู้ประกอบการ: อังกาบ  วังหอม
GI Entrepreneu: Anggab Wanghom



รูปบรรจุภัณฑ์เดิม Old Packaging

“เคร่ืองปั้นดินเผาบ้านเชียง” ภาชนะเคร่ืองปั้นดินเผาที่ผลิตในต�าบลบ้านเชียง อ�าเภอ

หนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีรูปทรงการปั้นและเขียนลาย เส้นโค้ง ลายเชือกทาบ 

ลายก้านขด ก้นหอยลาย รูปเรขาคณิต ลักษณะเดียวกับภาชนะเคร่ืองปั ้นโบราณ

ที่ขุดค้นพบดังกล่าว

“Ban Chiang Pottery” is a pottery container, which is produced in Ban Chiang 
Sub-district, Nong Han District, Udon Thani Province. It has molding shape and 
line drawing as curve line, cord marked decoration, whorl line and geometry 
shape that are similar to the artifacts are founded in that place.

แนวความคิดการออกแบบ
Design Concept

เคร่ืองปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นโบราณวัตถุ 

จึงน�าลวดลายอันเป ็นเอกลักษณ์ของ

เคร่ืองปั ้นดินเผาบ้านเชียงที่ ขุดพบใน

ยุคสมัยต ่างๆ ซึ่งเกิดจากปัจจัยทาง

ธรรมชาติ และมนุษย์ ท�าให้เกิดรูปทรง 

รูปร่าง ลวดลายที่โดดเด่น จนเป็นที่รู้จัก

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มาเป็น

แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

The design concept gained from the 
distinctive and bold painted patterns 
of Ban Chiang antiquities which are 
inspired by humans and nature. Ban 
Chiang unique pattern style is well-known 
nationally and globally.
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แบบร่าง Sketch Design

 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging design development

h ตราสนิค้า การออกแบบตราสญัลกัษณ์

ได ้น�าลวดลายของเค ร่ืองป ั ้นดินเผา

บ้านเชยีงมาผสมกบัตวัอกัษร อ. ซึง่เป็นชือ่

ของผู้ประกอบการ และใช้ลายเส้นสแีดงเข้ม

ซึง่เป็นสอีนัเป็นเอกลกัษณ์ของเคร่ืองป้ันดนิเผา

บ้านเชียง 

บ ้านเชียงที่ เป ็นเอกลักษณ์ของสินค ้า

มคีวามหมายและประวตัคิวามเป็นมาโดยย่อ

ของเคร่ืองป้ันดนิเผาบ้านเชยีง และส่วนที ่2 

เป็นฝาครอบ ได้ออกแบบลวดลายกราฟิก

จากรูปทรงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเคร่ืองป้ัน

ดนิเผาบ้านเชยีงมาเรียงต่อกันเป็นลวดลาย 

เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่เน้นความ

เสมือนจริง และลักษณะพิเศษของสินค้า 

เหมาะกับการเป็นของขวัญอันทรงคุณค่า 

 

h บรรจุภัณฑ์ จะเป ็นกล ่องที่บรรจุ

เคร่ืองปั้นดินเผาบ้านเชียงได้หลายขนาด 

แบ่งเป็น 2 ส่วน ที่สามารถปรับเป็นแท่น

แสดงสินค้าได้ ส่วนที่ 1 ส�าหรับวางสินค้า

ใช้ลวดลายก้นหอย สแีดงของเคร่ืองป้ันดนิเผา
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h Logo: The logo is designed with 
a mixture of Ban Chiang ware’s bold 
painted patterns and “อ” a Thai alphabet 
which is an initial from the entrepreneur’s 
name.

h Packaging: The box can accommodate 
different sizes of Ban Chiang ware 
products and can be used as a base for 
product display purpose. The packaging 

is divided into 2 parts, the first served 
as a product display stand. It is printed 
with the signature red spiral pattern 
and Ban Chiang synopsis. The second 
part is designed as the lid of the 
pottery, printed with graphic patterns 
of Ban Chiang arts. This packaging can 
doubtlessly compliment the product, 
adding more value and be presentable 
as a precious gift.

บรรจุภณัฑ์ใหม่  New Packaging

23GI Package Design 2019



เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
Ko Kret Pottery

24

นักออกแบบ: ปัญญวัฒน์  พิทักษวรรณ
Designer: Panyawat  Phitaksawan

ผู้ประกอบการ: สุรัตน์  บัวเงิน
GI Entrepreneur: Surat  Buahiran



รูปบรรจุภัณฑ์เดิม Old Packaging

“เคร่ืองปั้นดินเผาเกาะเกร็ด” เป็นเคร่ืองปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ มีสีส้มอ่อนจนถึง

แดงอมส้ม มีการตกแต่งลวดลายจากการกดด้วยแม่พิมพ์ แกะสลัก ขีด รวมทั้งฉลุโปร่ง 

เป็นเคร่ืองป้ันดนิเผาทีม่คีวามงดงาม แข็งแกร่งคงรูป และทนทาน ผลติในอ�าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี

“Ko Kret Pottery” is unglazed pottery. It is light orange to red-orange in colour. It 
is decorated by using mold, carving, scratching or perforating. Ko kret Pottery 
has uniquely beauty, durability and strength. It is made in Pak Kret District of 
Nonthaburi Province.

แนวความคิดการออกแบบ
Design Concept 

เคร่ืองปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เป็นหัตกรรม

งานฝีมือที่มีความประณีต วิจิตร บรรจง 

ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบ

คือยึดข้อมูลและลวดลายบนผลิตภัณฑ์ 

เทคนคิกรรมวธีิต่างๆ ในการสร้างลวดลาย 

เช่น การกด การแกะ ทีป่รากฏในเคร่ืองป้ัน

ดนิเผาเกาะเกร็ด การจัดวางโครงสร้างลาย

รูปร่างอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเคร่ืองป้ันดนิเผา

เกาะเกร็ด คือ หม้อน�้าลายวิจิตร ที่ใช้เป็น

ตราสัญลักษณ์ประจ�าจังหวัดนนทบุรี

The design ideas are based on the 
elaborate patterns and the fine art 
pattern making techniques: pressing 
and carving on Ko Kret’s traditional 
pottery surface. The original design, 
composition and unique shape of 
“Mo Nam Lai Wi Chitr”, the traditional 
earthen ware, which is also Nonthaburi’s 
provincial seal, all are included in the 
design.
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แบบร่าง Sketch Design

 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging design development

h ตราสนิค้า นกัออกแบบได้ปรับรูปแบบ

ตราสนิค้าจากของเดมิเพือ่ให้ดทูนัสมยัและ

สื่อถึงตัวสินค้าได้มากชึ้น โดยน�ารูปทรง 

ลักษณะ ของเคร่ืองปั้นดินเผาเกาะเกร็ด

มาประกอบการออกแบบ โดยไม่ทิง้ลกัษณะ

ตราสินค้าเดิมที่ผู้ประกอบการใช้อยู่  

h บรรจภุณัฑ์ เนื่องจากเครือ่งปัน้ดนิเผา

เกาะเกร็ดเป็นงานฝีมืออนัทรงคณุค่าทีเ่ป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน เหมาะส�าหรับการน�าไป

เป็นของขวัญในเทศกาลส�าคัญต่าง ๆ

จึงออกแบบบรรจุภัณฑ ์ เป ็นลักษณะ

กล่องของขวัญด้านในบรรจุชุดแก้วกาแฟ 

จ�านวน 2 ชุด กล่องด้านในแบ่งสัดส่วน

การจัดวางสนิค้าแต่ละชิน้ ป้องกนัการแตกหกั

เสียหาย ด้านนอกน�ารูปทรงของหม้อน�้า

ลายวิจิตร สัดส่วนโครงสร้างของสินค้า 

เทคนคิการแกะ การกดลวดลาย การแยก

เลเยอร ์ มาสร ้างเป ็นลวดลายกราฟิก

ทีส่วยงามบนบรรจุภัณฑ์ ทีส่ือ่ถึงความวจิิตร

บรรจง ความปราณีตของสินค้า สะดุดตา

แก่ผู้พบเห็น ดึงดูดใจให้ซื้อเป็นของขวัญ

ของฝาก เป็นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้า 

และสร้างความเข้มแข็งให้ชมุชนอย่างย่ังยืน
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h Logo: A modification is done to the 
logo, adopting a more modern look and a 
stronger product presentation. The intricate 
patterns and shapes of the terracotta 
are applied in the design but the original 
characteristic remains.

h Packaging: Since Ko Kret ware is 
recognized as a fine local craft, it could 
be an excellent gift for special occasions. 
Hence, the packaging is designed to 

look like a gift box, containing 2 sets of 
mugs. Each set of the mug is packed in 
a separate compartment for breakage 
protection. The curvy shape, proportion 
and patterns of “Mo Nam Lai Wi Chitr”, 
the traditional earthen ware are applied 
into elaborate graphic lines on the box, 
making the product stands out and looks 
attractive, adding more value to the 
product. This factor will be a long-term 
sustainability of the local economy.

บรรจุภณัฑ์ใหม่  New Packaging
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สับปะรดห้วยมุ่น
Huaymon Pineapple

28

นักออกแบบ: สุกฤตา  หิรัณยชวลิต
Designer: Sukritta  Hiranyachawalit

ผู้ประกอบการ: กิ่งทอง  ทิมา
GI Entrepreneur: Kingthong  Thima



รูปบรรจุภัณฑ์เดิม Old Packaging

“สบัปะรดห้วยมุ่น” สบัปะรดพนัธ์ุปัตตาเวยี ทีมี่ผิวบาง ตาตืน้ เนือ้หนานิม่ สเีหมอืนน�า้ผ้ึง 

รสชาติหวานหอม ฉ�่าน�้า ไม่ระคายลิ้น ซึ่งปลูกในพื้นที่ต�าบลห้วยมุ่นและต�าบลน�้าไผ่ 

ของอ�าเภอน�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

“Huaymon Pineapple” is a Pattawia pineapple, which has thin skin, shallow eyes, 
soft-thick flesh, honey color, sweet taste, succulent and not tongue irritation. 
It is planted in Huai Mun and Nam Phai Sub-district area of Nam Pat District, 
Uttaradit Province.

แนวความคิดการออกแบบ
Design Concept 

น�าอตัลกัษณ์ของท้องถ่ิน ความเป็นธรรมชาติ

ศิลปวฒันธรรม จิตรกรรมทีโ่ดดเด่นของท้องถ่ิน

ได้แก่ จิตรกรรมฝาผนังของวัดท่าถนน 

ต.ท่าอิฐ อ.ห้วยมุ ่น อันเป็นพื้นที่ปลูก

สับปะรดห้วยมุ่น สีของสับปะรดห้วยมุ่น 

และสีของพื้นดินที่ใช้ปลูกสับปะรดมาเป็น

แรงบันดาลใจในการออกแบบ 

The design comes for the combination 
of local identities, natural resources, 
arts and culture, the distinctive mural 
painting in Thathanon temple; the temple 
of Huaymon, Huaymon pineapple 
cultivation area, the pineapple’s color 
and the color of the soil.
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แบบร่าง Sketch Design

 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging design development

h ตราสินค้า มีการปรับตราสินค้าจาก

เดมิให้มรูีปลกัษณ์ทีท่นัสมยัมากข้ึน โดยน�าเอา

ลักษณะของผลสับปะรด และพื้ นที่

การปลูกมาประดิษฐ์เป็นลวดลายกราฟิก 

มีชื่อตราสินค้า "กิ่งทอง" ซึ่งเป็นชื่อของ

ผู ้ประกอบการมาประกอบ 

ปลกูสบัปะรด สขีองเสือ้ผ้ามาจากตราสญัลกัษณ์

ประจ�าจังหวดั บนกล่องมตีราสนิค้าให้เหน็

เด่นชดัเพือ่สร้างการจดจ�ามีข้อมูลของสนิค้า

และค�าแนะน�าในการบริโภคมีการเจาะช่อง

หกเหลีย่มเพือ่ระบายอากาศช่วยให้สบัปะรด

คงความสด ด้านบนและด้านข้างมีที่หิ้ว 

บรรจุภัณฑ์ดูดี โดดเด่น จะท�าให้สินค้าดู

พรีเมี่ยมและมีมูลค่ามากข้ึน สามารถเป็น

ของขวัญของฝากได้เป็นอย่างดี

h บรรจุภณัฑ์ ออกแบบเป็นกล่องพมิพ์ลาย

ที่มีความแข็งแรง สามารถบรรจุสับปะรด

ได้ 4 ลกู ลวดลายบนกล่องเป็นลายกราฟิก

ลักษณะเป็นรูปจิตรกรรม เกษตรกรก�าลัง
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บรรจุภณัฑ์ใหม่  New Packaging

h Logo: The original logo is remodeled 
to give it a fresh look, adapted from the 
pineapple’s shape and the agricultural 
land combined with the brand’s name 
“Kingthong”

h Packaging: The package is a sturdy 
cardboard box which can hold up to 4 
pineapples. The print on the package is 
the graphic art of the mural painting in 
the temple at Huaymon and of farmers 

growing pineapples. The color from the 
provincial seal is used on the farmers’ 
outfits. On the box, the logo can be seen 
clearly. Product details and directions 
are inserted and hexagonal ventilation 
holes ensuring product’s freshness. Two 
holders are attached at the top and the 
side of the box. The package looks nice 
and striking, adding extra value to the 

product, being presentable as a gift.
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น�้าหมากเม่าสกลนคร
Sakon Nakhon Mulberry Juice

32

นักออกแบบ: สุกฤตา  หิรัณยชวลิต
Designer: Sukritta  Hiranyachawalit

ผู้ประกอบการ: มีชัย  ดีมะการ
GI Entrepreneur: Meechai  Deemakarn



รูปบรรจุภัณฑ์เดิม Old Packaging

“น�า้หมากเม่าสกลนคร” เคร่ืองดืม่น�า้ผลไม้ทีม่รีสชาติหวานอมเปร้ียว เจือฝาด ได้จากการ

บีบ อัด ผลหมากเม่าหลวงสุก และผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้น�้าหมากเม่าแท้ น�้าหมาก

เม่าพร้อมดื่ม และน�้าหมากเม่าเข้มข้น ซึ่งผลิตในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

“Sakon Nakhon Mulberry 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 Sakon Nakhon Province.

แนวความคิดการออกแบบ
Design Concept 

จังหวัดสกลนคร เป็นที่ตั้งของเทือกเขา

ภูพาน อุทยานแห่งชาติเป็นขุนเขาแห่ง

ประวติัศาสตร์ทีม่ผู้ีรู้จักมากทีส่ดุ ถือได้ว่า

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน นักออกแบบ

จึงใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ 

ผสมผสานกับมาจากเอกลักษณ์ท้องถ่ิน

ที่ผลิตสินค้า ได้แก่ ลูกหมากเม่า ผ้าย้อม

ครามสกลนคร 

 

Sakon Nakhon is the home of the 
Phu Phan Mountains, one of the most 
famous national parks in Thailand. The 
designer uses the mountains and the 
other 2 local products; mulberries and 
Sakon Nakhon indigo-dyed fabrics as 
the inspiration of his creativity.
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging design development

h ตราสินค้า ปรับตราสินค้าจากรูปแบบ

เดิมโดยน�าเอาเทือกเขาภูพานอันเป ็น

เอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร ต้นไทร

และสญัลกัษณ์กลุม่ของผู้ผลติสนิค้า มาปรับ

เป็นกราฟิกท�าให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น  

เทอืกเขาภูพาน ฉลากสนิค้ามี 2 แบบ แต่ละ

แบบประกอบด้วย 2 ส่วน คอื ฉลากติดข้าง

ขวด และฉลากตดิฝาขวด เพือ่แยกระหว่าง

น�้าหมากเม่า 100 % และแบบพร้อมดื่ม 

โดยใช้สีที่แตกต่างกัน ลวดลายบนฉลาก

น�าลายของผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถ่ิน 

ลูกหมากเม่าหลวง มาเป็นส่วนหนึ่งใน

การออกแบบมีตราสนิค้า และตราสญัลกัษณ์

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ท�าให้ผลิตภัณฑ์

ดทูนัสมยั และบอกเล่าเร่ืองราวของแหล่งผลติ

ได้เป็นอย่างดี สื่อถึงการเป็นเครื่องดื่มเพื่อ

สขุภาพ บรรจุภัณฑ์สวยงามเหมาะส�าหรับ

การเป็นของฝากและซื้อดื่มเองส�าหรับผู้รกั

สุขภาพ

แบบร่าง Sketch Design

h บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ได้ออกแบบ 

3 ส่วน เพือ่ให้เกดิความสอดคล้อง ทนัสมัย

โดดเด่น ของบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย 

กล่องส�าหรับบรรจุน�า้หมากเม่าขนาด 500 ml

จ�านวน 2 ขวด ลักษณะเป็นกล่องพับเข้า

รูปมีหูจับสามารถหิ้วได้ มีเจาะช่องเพื่อ

ให้เห็นฉลากของสินค้าด้านใน ผลิตจาก

กระดาษคราฟท์น�้าตาลเพื่อสื่อถึงความ 

เป ็นธรรมชาติ และพิมพ ์ลายกราฟ ิก
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บรรจุภณัฑ์ใหม่  New Packaging

h Logo: The original logo is modified 
making it look more stylish. The logo is 
the pictures of the Phu Phan Mountains 
which is the provincial identity and the 
banyan tree which is the symbol of the 
community.

h Packaging: The packaging design is 
separated into 3 important parts. The 
first part is a box for 2 bottles of mulberry 
juice, 500 ml A brown cardboard box is 
used in order to convey the natural aspect 
of the product, with a die-cut hole to look 
through to see the product label inside 
the box. The box has a graphic picture 

of the Phu Phan Mountains. The other 2 
parts are a label attached to the bottle, 
another label for the bottle cap. Both of 
these labels have 2 designs in 2 different 
colors, one for the 100% concentrate 
mulberry juice, and the other for the 
ready-to-drink. Product label images are 
the weaving pattern which is a local identity 
and the picture of Mak Mao Luang; Thai 
mulberry. The Thai GI logo is also included. 
This new design would improve the product 
appearance to be more modern and 
appealing to health conscious customers. 
It can be a perfect present for all occasions.
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นักออกแบบ: สุกฤตา  หิรัณยชวลิต
Designer: Sukritta  Hiranyachawalit

ผู้ประกอบการ: ประจวบ  ปราณีชน
GI Entrepreneur: Prachub  Praneechon

มะพร้าวน�้าหอมราชบุรี
Ratchaburi Aromatic Coconut

36



รูปบรรจุภัณฑ์เดิม Old Packaging

“มะพร้าวน�้าหอมราชบุรี” มะพร้าวน�้าหอมพันธุ์เตี้ยสีเขียว ที่เรียกว่า หมูสีเขียว มีเปลือก

สเีขียวสด ก้นจีบ ตรงกลางผลป่องกลม เนือ้หนาสองชัน้ น�า้มะพร้าวมีรสหวาน กลิน่หอม 

คล้ายใบเตย ซึง่ปลกูครอบคลมุพืน้ที ่7 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอด�าเนนิสะดวก อ�าเภอวดัเพลง 

อ�าเภอบ้านโป่ง อ�าเภอเมืองราชบุรี อ�าเภอบางแพ อ�าเภอปากท่อ และอ�าเภอโพธาราม 

ของจังหวัดราชบุรี

“Ratchaburi Aromatic Coconut” means the short variety aromatic coconut, which has 
green color to be called Moo See Kieow, covered husk with bright green, jagged bottom, 
the core is circular bloated shape, flesh is twins thick, coconut juice is sweet, and ar-
omatic smell is like pandan. Ratchaburi Aromatic Coconut is grown in 7 districts area 
that are Dam Noen Saduak District, Wat Phleng District, Ban Pong Districts, Mueang 
Ratchaburi District, Bang Phae District, Pak Tho District and Photharam District of 

Ratchaburi Province.

แนวความคิดการออกแบบ
Design Concept 

จังหวัดราชบุ รีมีแม ่น�้าท ่าจีนไหลผ่าน 

ซึง่เป็นแหล่งน�า้ทีส่�าคญัในการท�าการเกษตร 

จึงน�าเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ คือ แม่น�้า

ท่าจีน และเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการ

ที่มีบุคลิกอันโดดเด่นที่สร้างความจ�าจด

ให้แก่ผู้พบเหน็ มาเป็นแนวทางการออกแบบ  

The Tha Chin River, which flows through 
Ratchaburi, is the main water source 
for agriculture. Consequently, the 
designer uses the river and the 
entrepreneur’s impressive and easily 
recognizable character as the design 
guideline.
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging design development

h ตราสนิค้า ผู้ประกอบการยังไม่มีตราสนิค้า

จึงได้มกีารออกแบบตราสนิค้าให้โดยใช้ชือ่

ของผู้ประกอบการมาเป็นชื่อตราสินค้า 

และใช้ภาพวาดผู ้ประกอบการอันเป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และภรรยาผู้ซึง่เป็นผู้ที่

ออกงานขายสนิค้าสถานทีต่่าง ๆ  มาออกแบบ

เป็นตราสินค้า สร้างการจดจ�า  

บรรจุภัณฑ์ส�าหรับบรรจุถ้วยพลาสติกที่ใส่

มะพร้าวพร้อมรับประทาน ขนาดบรรจุ 2 ถ้วย 

ด้านนอกใช้ลวดลายกราฟิกสวนมะพร้าว 

ตราสินค้า และตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ มีข้อมูลของสินค้า บรรจุภัณฑ์

มีหูจับด้านบน เพื่อความสะดวกในการถือ

ของผู้บริโภค โดยไม่จ�าเป็นต้องใส่ถุงอีก 

เป็นการสร้างความแตกต่าง สะดุดตาแก่

ผู้ที่พบเห็นชวนให้ซื้อรับประทานหรือเป็น

ของฝาก เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้

อย่างชัดเจน
 

แบบร่าง Sketch Design

h บรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ฉลากสติกเกอร์กันน�้าที่พิมพ์ตราสินค้าที่

เป็นเอกลักษณ์ มีทั้งแบบติดข้างถ้วยและ

ฝาถ้วยที่บรรจุมะพร้าวที่คว้านออกมาเป็น

เนือ้มะพร้าวสขีาวและน�า้มะพร้าวทีอ่ยู่ข้างใน

พร้อมรับประทาน นอกจากนี้ได้ออกแบบ

38



บรรจุภณัฑ์ใหม่  New Packaging

h Logo: A brand new logo is created, 
using the owner’s name. The caricatures 
of the owner and his wife who always 
shows up as the brand’s representative 
at trade fairs are put on the logo for a 
product recognition purpose.

h Packaging: The first part is a 
waterproof label sticker to attach either 
to the side of a cup or onto the lid of 
a plastic package containing a ready-
to-eat whole peeled fresh coconut, still 

be intact with coconut water inside. 
Additionally, an innovative package for 
holding 2 cups of ready-to-drink coconut 
water is designed. The package 
contains a graphic picture of a coconut 
plantation, the brand’s and Thai GI logos, 
and product details. It also comes 
with a holder at the top; an additional 
plastic bag isn’t needed anymore. This 
innovative design makes the product 
recognizable, adding more value to the 
product.
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แห้วสุพรรณ
Suphan Chestnuts
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นักออกแบบ: รัฐ  เปลี่ยนสุข
Designer: Rush  Pieansuk

ผู้ประกอบการ: นันท์นภัส  นิธิคุณวรพงศ์
GI Entrepreneur: Nannaphat  Nithikhunvoaraphong



รูปบรรจุภัณฑ์เดิม Old Packaging

“แห้วสพุรรณ” แห้วพนัธ์ุจีน ผลลกัษณะกลมคล้ายหอมหวัใหญ่ มีรสชาตหิวาน มัน เนือ้แน่น

กรอบ สีขาว ซึ่งผลิตในพื้นที่อ�าเภอเมือง และอ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

“Suphan Chestnuts” is Chiness Chestnuts. It has an onion round shape. It is white. 
It has crispy and sweet taste. It is grown in Mueang District and Si Prachan District 
of Suphanburi Province.

แนวความคิดการออกแบบ
Design Concept 

จังหวดัสพุรรณบรีุ เป็นแหล่งปลกูแห้วทีส่�าคญั

ในประเทศไทย นกัออกแบบได้น�าความเป็น

ธรรมชาติของท้องทุ่งนาแห้ว และหัวแห้ว

มาเป็นส่วนประกอบส�าคญัในการออกแบบ

เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงสินค้าที่เกิดจาก

ธรรมชาติเหมาะกับเป็นสนิค้าเพือ่การบริโภค

อย่างแท้จริง 

Suphanburi is an important water 
chestnut source of the country. The 
designer uses pleasant scenery of a 
water chestnut cultivating area and 
chestnut corms as his design concept 
to accentuate the natural element of 
the product, ensuring that the product 
is safe. 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging design development

h ตราสินค้า ผู ้ประกอบการยังไม่มี

ตราสินค้า จึงออกแบบใหม่โดยใช้รูปทรง

ของแห้วเป็นหลัก และน�าตัวอักษร “ร” 

ทีม่าจากค�าว่า “รุ่งเรืองเจริญ” ทีผู้่ประกอบการ

ใช้อยู ่ มาออกแบบร่วมกับหัวแห้วเป็น

ตราสินค้าที่สร้างการจดจ�าและดูทันสมัย 

ลายบนถุงให้เกิดความสวยงาม โดยได้น�า

ทุง่นาแห้วมาออกแบบประดษิฐ์เป็นลวดลาย

กราฟิกมีแนวดินของนาแห้วและหัวแห้วที่

อยู่ในดนิด้านหน้าของถุงบรรจุจะมตีราสนิค้า

ทีโ่ดดเด่น สร้างการจดจ�าให้แก่ผู้ซือ้ มีตรา

สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ

เคร่ืองหมายรับรองการท�าเกษตรแบบปลอดภยั (Q)

เป็นการสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภค 

และมรูีปหวัแห้วดบิจริงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อนั

โดดเด่นของแห้วสุพรรณ มีข้อมูลอันเป็น

จุดเด ่นของรุ ่งเรืองเจริญแห้วสุพรรณ 

บรรจุภัณฑ์จะมีส่วนที่สามารถมองเห็น

สินค้าด้านในได้ บรรจุภัณฑ์ใหม่สามารถ

สร้างความแตกต่างจากสนิค้าประเภทเดยีวกนั

ได้อย่างชดัเจน สามารถน�าไปวางขายตาม

ซุปเปอร์มาเก็ตชั้นน�าได้ เป็นการยกระดับ

สินค้า ขยายตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับสินค้าอย่างแท้จริง

แบบร่าง Sketch Design

h บรรจุภัณฑ์  ยังคงรูปแบบการบรรจุ

ในถุงพลาสติกใสขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 

เหมอืนเดมิ เนือ่งจากเหมาะสมกบัเคร่ืองบรรจุ

อัตโนมัติที่ผู ้ประกอบการก�าลังจะติดตั้ง

ในอนาคต แต่วัสดุที่ผลิตถุงพลาสติกมี

ความหนาและยืดหยุ่นมากขึ้น และพิมพ์
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h Logo: Since the owner has never had 
a logo before, a new one is created. The 
design is based on the shape of the water 
chestnut corm and “ร”, a Thai alphabet 
which is from the initial of the entrepreneur’s 
name “Rung Rueang Charoen” making a 
modern and remarkable logo.

h Packaging: The original clear plastic 
bag for 1 kilogram of water chestnuts 
would continue to be used because it 
is practical for the product and for the 
automatic packing machine. However, 
the plastic bag material would be thicker 
and more stretchable, and the image 

of water chestnuts in the marsh would 
also be printed on the package making 
it more pleasing. Its outstanding logo 
would be at the front with Q-MARK sign: 
the certification for safe agricultural 
products, building trust for consumers. 
The raw water chestnut corm artwork 
which is the product identity would also 
be a highlight as well as the exclusive story 
of Rung Rueang Charoen. The product 
is visible through the clear part of the 
package. This latest package will elevate 
the product above the competitors and 
look presentable enough on the shelf of 

leading supermarkets in town.

บรรจุภณัฑ์ใหม่  New Packaging
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ผ้าหมักโคลนหนองสูง
Nong Sung Mud Fermented Cloth
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นักออกแบบ: รัฐ  เปลี่ยนสุข
Designer: Rush  Pieansuk

ผู้ประกอบการ: วาสนา  อาจวิชัย
GI Entrepreneur: Wassana  Ardwichai



รูปบรรจุภัณฑ์เดิม Old Packaging

“ผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ” และหมักโคลนตามภูมิปัญญาของชาวผู้ไท

เมืองหนองสูง ผ้าหมักโคลนมีสีเข้ม เนื้อผ้านุ่ม มีความมันวาว สีไม่ตก ไม่ซีดจาง 

มีกลิ่นหอมละมุนของดิน ที่ผลิตในจังหวัดมุกดาหาร

“Nong Sung Mud Fermented Cloth” is silk or natural dye cotton with ferment mud 
as wisdom of Mueang Nong Sung Phutai. Mud fabric has intensive color, soft 
texture, glitter, not color faded, not colorless and sweet-aromatic smell of soil. It 
is produced in Mukdahan Province.

แนวความคิดการออกแบบ
Design Concept 

ใช้แนวคดิในการสือ่สารความรู้เร่ืองการใช้

สธีรรมชาติทีใ่ช้ในการย้อมผ้า ผ่านรูปแบบ

กราฟิกที่เข้าใจได้ง่าย ตอกย�้าความเป็น

สินค้าหัตถกรรมที่มาจากธรรมชาติ ท�าให้

ผู ้ที่ สนใจได ้ รับทราบถึงความพิ เศษ

ของสินค้าลวดลายที่ใช้ออกแบบเป็นลาย

ผ้ามาผสมเข้ากับรูปทรงกราฟิก เพิม่ความ

โดดเด่นและเนื้อหาให้กับสินค้า

Customers will learn about the natural 
dying process through simplified graphic 
arts on the package, emphasizing 
product’s specialty that it is a natural 
and handicraft product. The graphic 
artwork is the original weaving 
pattern mixed with graphic shapes, 
for distinctiveness and as an interesting 
content for the product. 
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แบบร่าง Sketch Design

 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging design development

h ตราสินค้า น�าลวดลายของผ้าและ

เถาพชืพนัธ์ุธรรมชาตสิือ่ถึงข้ันตอนการผลติ

ทีใ่ช้สจีากธรรมชาต ิดสูบายและผ่อนคลาย

และน�าตัวอกัษร “ว” ซึง่เป็นอกัษรตัวแรกของ

ชือ่ผู้ประกอบการ มาร่วมในการออกแบบ

ได้หลายขนาด ใช้สีคู่ตรงข้าม และสดใส

เพือ่ท�าให้ผ้าหมักโคลนทีส่หีม่นมีความโดดเด่น

มากข้ึน ลวดลายของกล่องด้านนอกมา

จากลายประดษิฐ์ของดอกแก้วทีบ่านเตม็ที่ 

ซึ่งลายดอกแก้วเป็นลายที่ผู้ประกอบการ

ได้จดลิขสิทธ์ิไว้ น�ามาสร้างเป็นลวดลาย

เล็กใหญ่ ด้านหน้ากล่องมีตราสินค้าที่โดน

เด่นสวยงาม กล่องบรรจุด้านในสร้างสรรค์

ลวดลายมาจากลายผลไม้ ใบไม้ พืชพันธุ์ 

และสิง่ทีเ่กดิจากธรรมชาติ อนัเป็นทีม่าของ

การย้อมสีตามธรรมชาติของผ้าหมักโคลน

หนองสูง และยังมีข้อมูลสินค้าอันเป็น

เรื่องราวที่สร้างประทับใจ บรรจุภัณฑ์ใหม่

มคีวามโดดเด่น สวยงาม สามารถเพิม่มูลค่า

สินค้าได้อีกเท่าตัว เหมาะส�าหรับมอบ

เป็นของขวญัของฝากทีท่รงคณุค่าอย่างย่ิง 

h บรรจุภณัฑ์  นกัออกแบบได้ปรบัเปลีย่น

ภาพลกัษณ์ผ่านบรรจุภัณฑ์ทีอ่อกแบบ ท�าให้

สินค้าดูทันสมัย และสื่อถึงเร่ืองราวของ

ผ้าหมักโคลนหนองสูงได้ดีย่ิงข้ึน ลักษณะ

บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องสไลด์ที่สามารถใส่ผ้า
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h Logo: The design is based on the 
fabric’s weaving patterns and natural 
plant vines, conveying the production 
process using only natural dyes and “ว” 
a Thai alphabet which is from the initial 
of the entrepreneur’s name.

h Packaging: The designer adjusts the 
brand image through a new designed 
packaging, making the product look 
stylish and telling the story of Nong 
Sung mud fermented cloth more clearly. 
The new package is a slide paper box, 
easy to use for various sizes of the fabric. 
The box is in bright colors to make the 
product which is usually in dark or dull 

shades looks more striking. The graphic 
arts on the box are adapted from big 
and small orange jasmines in full bloom. 
The orange jasmine weaving pattern is 
the pattern that the entrepreneur has 
copyrighted. On the outer box, the 
elegant and distinctive logo is printed. 
On the inner box, the prints are designed 
from fruits, leaves and various kinds of 
plants which are the natural ingredients 
used in the dye process. Moreover, the 
interesting story of the product will be 
shown on the package. This fresh and 
appealing package will definitely double 
the product’s value, making it an ideal 
gift of a great worth.

บรรจุภณัฑ์ใหม่  New Packaging
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บรรจุภัณฑ์ของขวัญสินค้า GI 
Gift Package Design for GI products

นักออกแบบ : ปัญญวัฒน์  พิทักษวรรณ
Designer: Panyawat  Phitaksawan
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แนวความคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของขวัญสินค้า GI
The Concept of Gift Package Design for GI products

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เป็นสินค้าสินค้าดีมีคุณภาพ เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์

พเิศษมีความเชือ่มโยงกบัแหล่งภูมศิาสตร์ทีม่อียู่ทัว่ประเทศ จึงมแีนวคดิและแรงบนัดาลใจ

ในการออกแบบโดยเอาความเป็นธรรมชาติ เช่น ผืนดิน แม่น�้าล�าธาร ความเป็น

เกษตรกรรม วัฒนธรรมของท้องถ่ิน มาผสมผสานกับรูปแบบของสินค้าสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ไทย สร้างสรรค์เป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่น สวยงาม 

พมิพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์ถุงของขวญั ทีอ่อกแบบมาให้ใช้กบัสนิค้าสิง่บ่งชีท้างภมิูศาสตร์ไทย

ได้หลายประเภท และสร้างความโดดเด่น หรูหรา โดยตราสญัลกัษณ์สิง่บ่งชีท้างภมิูศาสตร์

ที่อยู่ด้านหน้าถุงของขวัญ ใช้เทคนิคพิมพ์ฟอยล์ทอง สื่อถึงความเป็นพรีเมี่ยมของสินค้า 

GI ที่บรรจุอยู่ด้านใน เพิ่มความสวยงามด้วยสติกเกอร์สีทองปั๊มนูนตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้

ทางภมูศิาสตร์ส�าหรับใช้ปิดถุงของขวญั และมป้ีายแขวนถุงของขวญัเพือ่เขียนค�าอวยพร 

เป็นการแสดงความปรารถนาดขีองผู้ให้ และสร้างความประทบัใจให้กบัผู้รับ เพือ่เป็นของขวญั

ในเทศกาลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

Thai GI products are of high quality and related to particular geographical area. 
Consequently, the concept and design inspiration come from natural resources: 
lands, rivers, agriculture, local cultures, mixed with product identities, creating 
unique and delightful artwork printed on a customized gift bag for various types 
of Thai GI products. A touch of glamour is added to the GI logo which is printed 
at the front with gold foil technique, conveying the premium quality element of GI 
products. Likewise, the sticker tag for taping the bag is produced in an embossed 
gold seal with GI logo. There will also be a gift bag tag for greetings, for senders to 
express their well wishes. The bag will be the best package for gifts of all occasions.
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ป้ายแขวนชุดของขวัญ

ถุงบรรจุภัณฑ์ของขวัญสินค้า GI 

สติกเกอร์
ติดถุงของขวัญ
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ข้อมูลเก่ียวกับสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์



52

การ์ดอวยพร
Greeting Card

นักออกแบบ : ปัญญวัฒน์  พิทักษวรรณ
Designer: Panyawat  Phitaksawan
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แนวคิดการออกแบบการ์ดอวยพร
Greeting Card Design Concept

เนื่องจากสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย มีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และ

การออกแบบการ์ดอวยพรก�าหนดไว้ 4 รูปแบบ  จึงมีแนวคดิในการออกแบบ โดยการน�า

เอกลักษณ์ท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใน 4 ภาค 

ของประเทศไทยมาเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ลวดลายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ สวยงาม 

สะดุดตา และสื่อถึงความมีเอกลักษณ์เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ของสินค้าสิ่งบ่งชี้

ทางภูมิศาสตร์ไทย

The greeting card comes in 4 designs. Since Thai GI products are from every region 
of Thailand, the designs are based on local identities, arts, cultures and the product 
itself, transformed to unique and appealing artwork, creating a link between the 
particular geographical area and its product.
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นักออกแบบกราฟิก บรรจุภัณฑ์ ปัจจุบัน

ด� ารงต� าแหน ่ ง ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย ์ 

สาขาวิชาออกเเบบพาณิชยศิลป์ ประจ�า

สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  

นอกจากนียั้งเป็นทีป่รึกษาด้านการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ให้กับบริษัทผลิตเคร่ืองส�าอาง 

ผลติภณัฑ์ดเูเลผิวเเละเส้นผม เป็นวทิยากร

บรรยายพิเศษ ด้านการออกแบบ และการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ภาครัฐเเละเอกชน

อีกทั้งยังผลิตผลงานวิจัยเเละบทความ

วชิาการด้านการออกเเบบต่าง ๆ ผลงานที่

ออกเเบบเคยได้รับรางวัลดีเด่นจากผลงาน

การศึกษาและพฒันาบรรจุภัณฑ์ผลติภัณฑ์

สปาไทยจากการประกวดผลงานสิง่ประดษิฐ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เเละยัง

มีผลงานออกแบบอื่น ๆ ที่ได้รับเลือกไป

จัดเเสดงใน Ploy-Seang Festival Exbition 

at TCDC Thailand Creative & Design Center 

เเละ Pecha Kucha Night Bangkok Vol:04 

at TCDC Thailand Creative & Design Center

สุกฤตา  หิรัณยชวลิต 
Sukritta  Hiranyachawalit
Email: sukritta.81d@gmail.com

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ GI 
About Designer

Sukritta is a packaging graphic designer 
and an assistant professor at School of 
Communication Arts, Bangkok Universi-
ty. She also works as a product adviser 
for cosmetics, skincare and hair product 
companies and a special lecturer on 
packaging designs for public and private 
sectors. In addition, she owns various 
research papers and academic articles 
about packaging design. Her awarded 
work includes a research and develop-
ment of Thai spa product packaging 
from a contest at Srinakharinwirot 
University. Some of her work is selected 
to be exhibited at Ploy-Seang Festival 
Exbition at TCDC Thailand Creative & 
Design Center, and at Pecha Kucha 
Night Bangkok Vol:04 at TCDC Thailand 
Creative & Design Center
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กนกภรณ์  โกศลวรวัฒนกุล
Kanokporn  Kosolworrawattanakul
Email: kanokporn.81d@gmail.com

Kanokporn is an art director and graphic 
designer for advertising agencies, a 
brand identity and online media strategy 
consultant for digital marketing 
companies, a special lecturer for Brand 
Communication Department, School of 
Communication Arts, Bangkok University 
and a special lecturer on logo design 
and brand identity for public and 
private sectors. She has been working 
on packaging design for numerous 
leading brand companies. She graduated a 
Master of Fine and Applied Arts program 
in Design Innovation, Srinakharinwirot 
University

Art Director และนักออกแบบกราฟิกดีไซน์

สื่อโฆษณาให้กับเอเจนซี่โฆษณา และเป็น

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ Brand Identity 

และสื่ อออนไลน ์ ให ้กับบ ริษัทดิ จิทั ล

มาร์เกต็ติง้ นอกจากนียั้งเป็นอาจารย์พเิศษ

ภาควชิาการโฆษณา และภาควชิาการสือ่สาร

แบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ อกีทัง้ยังเป็นวทิยากรด้านการออกแบบ

ตราสญัลกัษณ์ และการออกแบบอตัลักษณ์

แบรนด์ ให ้ กับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน มีผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ให้กบัสนิค้าแบรนด์ชัน้น�าหลากหลายสนิค้า 

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขานวตักรรมการออกแบบ 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
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จากประสบการณ์การออกแบบกว่า 12 ปี

ทั้งในไทย เบลเยี่ยม และฝรั่งเศส รวมทั้ง

ผลงานที่ออกแบบได้รับรางวัลทั้งในไทย 

เช่น  PM Award, DEmark award และใน

ต่างประเทศ เช่น Gmark award มาอย่าง

ต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน

พัฒนาสินค้ากับหน่วยงานภาครัฐและเป็น

วิทยากรเผยแพร่ประสบการณ์การท�างาน  

ได้ผสมผสานน�าความรู้ทัง้ศาสตร์และศิลป์

ในด้านการออกแบบและการตลาดช่วย

พฒันาสนิค้าจากชมุชนในการออกแบบสนิค้า

หีบห่อ ร่วมกับการสร้าง Brand และยัง

ได้ก่อตั้ง SuMphat Gallery เพื่อผลักดันน�า

สนิค้าชมุชนทีไ่ด้รับการพฒันาไปสูง่านแสดง

สินค้าในเวทีนานาชาติ เช่น Maison et 

Objet Paris, Milan Fair โดยให้ความส�าคญั

กับภูมิปัญญาพื้นถ่ินปรับเข้าสู ่มาตรฐาน

ตลาดสากล

รัฐ เปลี่ยนสุข
Rush  Pleansuk  
Email: sumphatgallery@gmail.com

Rush  Pleansuk
With his more than 12 years of extensive 
work experiences in Thailand, Belgium, 
France and many awards in Thailand: 
PM Award, Demark Award and from 
overseas: Gmark award, he has many 
chances to work with Thai government 
agencies and as a special lecturer to 
share his valuable work experiences. 
He has used his design knowledge 
to help develop local products and 
packages, to create local brands. He is 
also the founder of SuMphat Gallery, 
a place to drive the development of 
local products in order to be shown in 
international trade show events such 
as Maison et Objet Paris, Milan Fair. He 
emphasizes on the local essence and 
an adaptation to meet global standard. 
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ปัญญวัฒน์  พิทักษวรรณ 
Panyawat  Pitaksawan
Email: panyawat.tos@gmail.com

ดี ไซ เนอร ์  และนักท� าภาพประกอบ 

ประสบการณ์การท�างานออกแบบมาเป็น

เวลาไม่ต�่ากว่า 5 ปี เคยร่วมท�างานให้กับ

องค์กรต่างๆ เช่น Jim Thompson, grab, 

a day, JOOX music  และการท�างานร่วมกบั

ศิลปิน และองค์กรภาครัฐ มูลนธิิ ทีเ่ก่ียวกับ

การพัฒนางานออกแบบไทย มีแนวทาง

งานออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์ คืองาน

คอลาจ การท�าภาพประกอบ งานหลักจะ

เป็นงานเกี่ยวกับการก�าหนดอัตลักษณ์ให้

กับองค์กรต่าง ๆ จุดมุง่หมายในการเข้ามา

มีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

ในคร้ังนี้เพื่อต้องการมีส่วนร่วมในการช่วย

เหลือผู้ประกอบการบางส่วนในไทยที่มี

ผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วแต่ขาดบรรจุภัณฑ์

ทีส่วยงาม และเพือ่ให้มองเหน็ความส�าคญั

ของสนิค้าว่าหากมีการออกแบบทีด่จีะช่วย

ท�าให้ผลติภัณฑ์นัน้ดมูคีณุค่า และช่วยเพิม่

มูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้นอีกด้วย

Panyawat  Pitaksawan
Panyawat is a designer and illustrator 
who has been working for more than 
5 years. He has worked with many 
leading organizations such as Jim 
Thompson, Grab, A day, JOOX music. 
He works with artists, government 
agencies on Thai packaging development. 
His specialty is collage art and 
illustration. His main work is involved 
with corporate identity planning for 
organizations. His intention to work 
in this project is to be a part of help 
for Thai local entrepreneurs who own 
great products, but lacks of a good 
package and to emphasize the  
importance of a good packaging design 
which can help the product looks 
more precious, adding more value to 
the product.
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ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
GI Entrepreneurs

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง  Phatthalung Sangyod Rice
   ข้าวภูทัศน์ 
   กลุ่มเกษตรกรท�นาตะโหมด
   นายศักดิ์  เพชรสุข
   32/1 หมู่ที่ 3 ต�บลตะโหมด อ�เภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
   โทร. 09 7236 5939
  
   Tamot Farmer Group
   Mr. Sak  Pechsuk 
   32/1 Moo 3, Tamot Sub district, Tamot District,
    Phatthalung Province 93160
   Tel. +669 7236 5939

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  Thung Kula Rong Hai Hom Mali Rice
   บุญช่วยข้าวอินทรีย์

   กลุ่มท�นาอินทรีย์ลุ่มน�้าเสียวน้อย   
     นายช่วย  สาสุข
   14 หมู่ที่ 2 บ้านโพนละมั่ง ต�บลหินกอง อ�เภอสุวรรณภูมิ 
   จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
   โทร. 08 6128 6819 / 08 6109 3664

   Lum Nam Saew Noi Organic Farmer Group
   Mr. Chuly  Sasuk
   14/2 Moo 2, Ban Phonlamung, Hin Kong Sub district, 
   Suwannaphum District, Roi Et Province 45130
   Tel. +668 6128 6819 / +668 6109 3664
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ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์  Kalasin Praewa Silk
   วารินทร์ผ้าไหมแพรวา

   กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมแพรวานาบอน
   นางสาววารินทร์  เชื้อชาร์
   1 หมู่ที่ 2  ต�บลนาบอน  อ�เภอค�ม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180
   โทร. 06 5304 8131

   Praewa Na Bon Silk Group
   Ms. Warin  Chuacha
   1 Moo 2, Na Bon Sub district, Kham Muang District, 
   Kalasin Province 46180
   Tel. +666 5304 8131

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง  Ban Chiang Pottery
   แอ๊ด – แอน บ้านเชียง
   นางอังกาบ  วังหอม
   5/2 หมู่ที่ 13  ต�บลบ้านเชียง  อ�เภอหนองหาน  
   จังหวัดอุดรธานี 41130 
   โทร. 08 5737 9914

   Mrs. Anggab Wanghom
   5/2 Moo 13, Ban Chiang Sub district, Nong Han District, 
   Udon Thani Province 41320
   Tel. +668 5737 9914
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เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกรด็ Ko Kret Pottery
   บัวหิรัญ
   กลุ่มหัตกรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด
   นายสุรัตน์  บัวหิรัญ
   63 หมู่ที่ 1 ต�บลเกาะเกร็ด อ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
   โทร. 08 1867 9522

   Ko Kret Pottery Handicraft Group
   Mr. Surat  Buahiran
   63 Moo 1, Ko Kret Sub district, Pak Kret District, 
   Nonthaburi Province 11120
   Tel. +668 1867 9522

สับปะรดห้วยมุ่น  Huaymon Pineapple
   กิ่งทอง
   นางกิ่งทอง  ทิมา
   110/8 หมู่ที่ 6 ต�บลห้วยมุ่น อ�เภอน�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150
   โทร. 08 2604 0818 / 06 1328 9883

   Mrs. Kingthong  Thima
   110/8 Moo 6, Huai Mun Sub district, Nam Pat District, 
   Uttaradit Province 53150
   Tel. +668 2604 0818 / +666 1328 9883
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น�้าหมากเม่าสกลนคร  Sakon Nakhon Mulberry Juice 
   ไทรทอง
   กลุ่มเกษตรที่สูงไทรทอง
   นายมีชัย  ดีมะการ
   48 หมู่ที่ 17 ต�บลสร้างค้อ  อ�เภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 47180
   โทร. 08 1050 0787 / 08 2838 3775

   Saithong Agricultural Group
   Mr. Meechai  Deemakarn
   48 Moo 17, Sang Kho Sub district, Phu Phan District,
   Sakonnakhon Province 47180
     Tel. +668 1050 0787 / +668 2838 3775

มะพร้าวน�้าหอมราชบุรี  Ratchaburi Aromatic Coconut
   ลุงจวบมะพร้าวล่อนจ้อน
   นายประจวบ  ปราณีชน
   46/3 หมู่ที่ 3 ต�บลดอนใหญ่ อ�เภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
   โทร. 08 7340 1445 / 08 5178 0248

   Mr. Prachub  Praneechon
   46/3 Moo 3, Don Yai Sub district, Bang Phae District, 
   Ratchaburi Province 70160
   Tel. +668 7340 1445 / +668 5178 0248
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แห้วสุพรรณ  Suphan Chestnut
   รุ่งเรืองเจริญ
   นางนันท์นภัส  นิธิคุณวรพงศ์
   63 หมู่ท่ี 6  ต�บลวังยาง อ�เภอศรปีระจนัต์ จงัหวัดสุพรรณบรุ ี72140 
   โทร. 06 2439 4647

   Mrs. Nannaphat  Nithikhunvoaraphong
   63 Moo 6, Wang Yang Sub district, Si Prachan District, 
   Suphanburi Province 72140
   Tel. +666 2439 4647

ผ้าหมักโคลนหนองสูง  Nong Sung Mud Fermented Cloth
   วาสนาผ้าหมักโคลน
   นางวาสนา  อาจวิชัย
   16 หมู่ท่ี 2 บ้านภู ต�บลบ้านเป้า อ�เภอหนองสงู จงัหวัดมุกดาหาร 49160 
   โทร. 08 9826 472

   Mrs. Wassana  Ardwichai
   16 Moo 2 Ban Phu, Ban Pao Sub district, Nong Sung  
   District, Mukdahan Province 49160
   Tel. +668 9826 4722
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ภาพบรรยากาศการประชุม 3 ฝ่าย
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น.ส. สวลี  บุญชู    ผู้อำ�นวยการสำ�นักเครื่อำงหมายการค้า
Ms. Savalee  Boonchoo     Director of Trademark Officer

นายปฎิพัทธ์  ปานสุนทร    นักวิชาการพาณิชย์ช�นาญการพิเศษ
Mr. Patipat  Pansuntorn    Trade Officer, Senior Professional Level  

น.ส. จุฑาทิพย์  วุฒิภารัมย์  นักวิชาการพาณิชย์ช�นาญการ
Ms. Jutatip  Vuthiparum   Trade Officer, Professional Level

น.ส. ชมพูนุท  สัตย์ต่อชาติ  นักวิชาการพาณิชย์ช�นาญการ
Ms. Chompoonut  Sattorchat   Trade Officer, Professional Level

น.ส. มนชนก  ธนสันติ  นักวิชาการพาณิชย์ช�นาญการ
Ms. Monchanok  Tanasanti   Trade Officer, Professional Level

น.ส. ณฐมน  ตันติวัฒนสิทธิ์  นักวิชาการพาณิชย์ช�นาญการ
Ms. Nathamon  Tantivattanasith   Trade Officer, Professional Level

คณะผู้จัดท�
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น.ส. จิตติมา  กลิ่นสุวรรณ  นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ
Ms. Jittima  Klinsuwan   Trade Officer, Practitioner Level

น.ส. ทิพยาภรณ์  พืชพันธุ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ
Ms. Thipyaporn  Puedphan  Trade Officer, Practitioner Level

น.ส. ญาดา  เปสลาพันธ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฎิบัติการ
Ms. Yada  Pasalaphan  Trade Officer, Practitioner Level

นายจีรชัย  เหมือนพุฒ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฎิบัติงาน
Mr. Jeerachai  Mueenphut  Trade Personnel, Operational Level

น.ส. ปานฤทัย  กุลจรัสเศรษฐ์ นักวิชาการพาณิชย์
Ms. Panrutai  Kuncharatset  Trade Officer

นายสุเมธ  ดาวสุข นักวิชาการพาณิชย์
Mr. Sumet  Dowsuk  Trade Officer

น.ส. สรชา  เจษฎาภัทรกุล นักวิชาการพาณิชย์
Ms. Soracha  Jedsadapattarakul Trade Officer

น.ส. สุกัญญา  พิสุทธิพงษ์ เจ้าพนักงานการพาณิชย์
Ms. Sukurya  Pisuttpong Trade Personnel

น.ส. ปาริฉัตร  กลิ่นกุล เจ้าหน้าที่กลุ่มบ่งชี้ทางภูมิศาสำตร์
Ms. Parichat  Klinkul GI Staff

น.ส. ฌัชมาภรณ์  หนูขจร เจ้าหน้าที่กลุ่มบ่งชี้ทางภูมิศาสำตร์
Ms. Chutchamapohn Nookajohn GI Staff

น.ส. ปรีปรัชศ์  หนูขจร เจ้าหน้าที่กลุ่มบ่งชี้ทางภูมิศาสำตร์
Ms. Preeprach  Nookajohn GI Staff
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จัดท�โดย
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ต�บลบางกระสำอำ อำ�เภอำเมือำงนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

 0 2547 4678

 0 2547 6005             

สายด่วน 1368

Produce by
Department of Intellectual Property
Ministry of Commerce
563 Nonthaburi Road, Bang kraso Subdistrict,
Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000

 0 2547 4678

 0 2547 6005 

Hotline: 1368

FACEBOOK:  GI Thailand

 GI Thailand Official Channel

 githailand 

เรียบเรียง อำอำกแบบ และจัดพิมพ์โดย บริษัท เอำเอำสำพี แมนเนจเมนท์ จ�กัด
Designed & Produced by ASP Management Co., Ltd.
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ปกหนาใน-ปกหลังใน
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