




วัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	 4
ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	(GI)	ปี	2563
The	purpose	of	GI	product	package	development	2020

ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	คืออะไร	 6
What	is	a	geographical	indication	?

กล้วยตากบางกระทุ่ม	พิษณุโลก	 8	
Phitsanulok	Bangkrathum	Dried	Banana

ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี	 14		
Ubon	Ratchathani	Hom	Mali	Rice

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี			 20
Sakon	Dhavapi	Haang	Golden	Aromatic	Rice

ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์	 26	
และทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ	์
Uttaradit	Long	Lab	Lae	Durian	
&	Uttaradit	Lin	Lab	Lae	Durian

ปลากุเลาเค็มตากใบ	 32
Tak	Bai	Salted	Kulao	Fish

ผ้าไหมยกดอกล�าพูน	 38
Lamphun	Brocade	Silk

มะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้ว	 44
Ban	Phaeo	Aromatic	Coconut

สังคโลกสุโขทัย	 50
Sukhothai	Pottery

เนื้อโคขุนโพนยางค�า	 56	
Pon	Yang	Kham	Beef

แห้วสุพรรณ	 62
Suphan	Water	Chestnut

ชุดของขวัญ	GI	และบรรจุภัณฑ์	GI		 68
GI	Gift	Set	and	Packaging

รายชื่อผู้ประกอบการสินค้า	 74
GI	Entrepreneurs

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์	 80
About	Designer

คณะท�างาน		 86
Staff

GI Package Design 2020

2 3



วัตถุประสงค์
ของโครงการพัฒนาบรรจภุัณฑ์
ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	(GI)	ปี	2563

The	purpose	of	GI	product	package	
development	2020

การส่งเสรมิการคุม้ครอง และการผลักดันดา้นการตลาดส่ิงบง่ชีท้างภมูศิาสตร์ 
(GI) ไทย เป็นหนึง่ในนโยบายทีร่ฐับาลใหค้วามส�าคญั อนัจะคุม้ครองส่ิงบง่ชีท้าง
ภมูศิาสตร ์(GI) ให้เป็นสิทธขิองชมุชนควบคูไ่ปกบัการพัฒนาและควบคมุคณุภาพ
สินคา้ทีผ่ลติในทอ้งถิน่ใหส้ามารถจ�าหน่ายไดใ้นราคาทีสู่งขึน้ และเพ่ิมรายไดใ้หแ้ก่
ผูป้ระกอบการอยา่งยัง่ยนื

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา จงึไดด้�าเนนิโครงการพัฒนาบรรจภุณัฑ์แกสิ่นคา้ 
GI เพ่ือยกระดบัสินคา้และสรา้งมูลคา่เพ่ิมใหกั้บสินคา้ GI ทีม่าจากแหลง่ผลิต
ทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่มคีณุภาพและชือ่เสียงของสินคา้ใหเ้ป็นสินคา้ชมุชนระดบั
พรีเมี่ยม เป็นการสร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด สร้างอาชีพและ
สรา้งรายไดใ้หกั้บเกษตรกร วิสาหกจิชมุชน และผูป้ระกอบการระดบัทอ้งถิน่ใน
การยกระดับสินคา้ชมุชนของตน อนัจะน�าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกจิ
ของประเทศตอ่ไป

Thai Geographical Indication Product promotion and 
marketing development is one of principal state policies 
helping local communities to protect their indigenous 
products along with quality control to boost GI product 
sales and increase sustainably higher income for local 
communities.

Accordingly, The Department of Intellectual Property has 
constantly been working on GI product packaging design 
development aiming to enhance the brand image and 
values to embrace GI products’ premium qualities, so the 
products can compete in the market. In the end, farmers, 
communities and entrepreneurs have continual income to 
support themselves which will lead to further economic 
growth of the country.
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กล้วยตากบางกระทุ่ม พิษณุโลก 
Phitsanulok Bangkrathum Dried Banana

สังคโลกสุโขทัย
Sukhothai Pottery

ผ้าไหมยกดอกล�าพูน
Lamphun 

Brocade Silk

ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ 
Uttaradit Long Lab Lae Durian
ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ 
Uttaradit Lin Lab Lae Durian

แห้วสุพรรณ
Suphan

Water Chestnut

มะพร้าวน�า้หอมบ้านแพ้ว
Ban Phaeo

Aromatic Coconut

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
Sakon Dhavapi Haang 
Golden Aromatic Rice
เนื้อโคขุนโพนยางค�า
Pon Yang Kham Beef

ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani 
Hom Mali Rice

ปลากุเลาเค็มตากใบ
Tak Bai Salted Kulao Fish

PHITSANULOK

SAK  AKH

UBON
RATCHATHANI

SUPHANBURI

SAMUT SAKH

UTTARADITLAMPHUM

SUKHOTHAI

NARATHIWAT

สินค้าที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (GI) ปี 2563

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คืออะไร
What	is	a	geographical	indication	?

ส่ิงบง่ชีท้างภมูศิาสตร ์(Geographical Indication: GI) คอื ชือ่ หรอืสัญลกัษณ์
ทีใ่ชเ้รยีกสินคา้ทีม่าจากแหลง่ผลติทีเ่ฉพาะเจาะจง ซึง่คณุภาพหรอืชือ่เสียงของ
สินคา้นัน้ ๆ เป็นผลมาจากการผลติในพ้ืนทีด่งักลา่ว GI จงึเปรยีบเสมือนเป็น
แบรนด์ของทอ้งถิน่ทีบ่ง่บอกถึงคณุภาพและแหลง่ทีม่าของสินคา้

A geographical indication (GI) is a name or symbol which 
represents products that have a specific geographical origin and 
possess qualities or a reputation that are due to that origin. 
Hence, GI represents as a brand of local community signifying 
product’s quality and place of origin.
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กล้วยตากบางกระทุ่ม พิษณุโลก 
Phitsanulok Bangkrathum Dried Banana

“กล้วยตากบางกระทุ่ม พิษณุโลก” กล้วยตากที่มีเนื้อแห้งเนียนละเอียด เหนียวนุ่ม
ไม่มเีมลด็ รสชาตหิวานเป็นธรรมชาต ิผลติจากกล้วยน�า้ว้าพนัธ์ุมะลอ่ิอง พนัธุน์วลจนัทร์ 
พันธุ์ปากช่อง 50 หรือ พันธุ์พื้นเมือง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และต�าบลท่าฬ่อ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

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

นักออกแบบ:	มนพัทธ์		สายแก้ว
Designer:	Monnapat		Saikaew

ผู้ประกอบการ:	ฐิติยาภรณ์		ทะรังศรี
GI	Entrepreneur:	Thitiyaphon		Tharangsri
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แนวความคิด
Design	Cocept

ประชุม	3	ฝ่าย
3	Parties	Meeting

แบบร่างตราสินค้า	
Sketch	Design

ตราสินค้าใหม่	
New	Logo

ตราสินค้าเดิม
Old	Logo

นักออกแบบได้น�าเอากระบวนการผลิตที่เป็น
จดุเด่น และถอืเป็นหวัใจส�าคญัทีท่�าให้กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์กล้วยตากบางกระทุ่ม พิษณุโลก 
คือ กล้วยที่เป็นวัตถุดิบ โดมพาราโบลาที่ใช้
ในการตากกล้วย  และผู้ผลิตสนิค้า ทีด่แูลใส่ใจ
ในการผลติทกุขัน้ตอน มาเป็นแรงบันดาลใจ
ในการออกแบบหลัก และใช้โทนสีรวมเป็นสี
เขียว ครีม น�้าตาล ให้ความรูส้กึถงึความเป็น
ธรรมชาต ิสะอาด และปลอดภัย

The design concept is inspired by the 
distinctive elements of banana making 
process of Phitsanulok Bangkrathum 
Dried Banana; bananas dried in the 
Parabola dome, the producers who 
work attentively on every  step of 
the production, combined with green, 
cream and brown color theme giving a 
feeling of being natural, clean and safe.

ตราสินค้า  
ผู้ประกอบการต้องการใช้ชื่อตราสินค้าเดิม
ที่มีอยู่แล้ว คือ “ตราแสงตะวัน” แต่ต้องการ
ออกแบบใหม่ ให้ดูทันสมัย สร้างการจดจ�า 
นกัออกแบบได้แนวคดิการออกแบบตราสนิค้า
จากขัน้ตอนการผลติกล้วยตาก ทีไ่ด้มาจาก
ธรรมชาติ จึงใช้ภาพวาดเกษตรกรผู้หญิง
อนัสือ่ถงึตวัผูป้ระกอบการ ถอืถาดกล้วยตาก
มาเป็นจดุเด่นของตราสนิค้า ด้านหลงัเป็นภาพ
โดมพาราโบลา ดวงอาทิตย์ และแสงแดด 
ซึ่งเป็นอกีหน่ึงหวัใจหลกัของการผลติสนิค้า 
ภาพรวมท�าให้รู ้สึกว่าผู้ผลิตตั้งใจส่งมอบ
สินค้าดี มีคุณภาพ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค

Brand:
The entrepreneurs intend to use “Saeng 
Ta Wun”, their original brand name but 
to freshen it up with a new logo. The 
designer conveys the message that 
the product is very natural through the 
drawing of a female farmer with a tray 
of dried banana in her hands that acts 
as the representative of the entrepreneurs. 
There are the Parabola domes, sun and 
sunlight in the background which are 
the essential parts of the production 
process. All in all, the logo portrays 
the entrepreneur’s intention to serve a 
great product to the consumers. 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging Design Development
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แบบร่าง	
Sketch	Design

รูปบรรจุภัณฑ์เดิม	
Old	Packaging

บรรจุภัณฑ ์ 
กล้วยตากบางกระทุม่ พษิณโุลก เป็นสนิค้า GI
ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลก ผู้คนนิยมซื้อ
ทัง้รบัประทานเองและเป็นของขวัญของฝาก
ผู้ประกอบการพอใจในขนาดและกล่องบรรจุ
กล้วยตากที่ ใช ้อยู ่ ในปัจจุบัน เป็นกล่อง
พลาสตกิใสสามารถมองเหน็สนิค้าด้านในได้ 
นักออกแบบต้องการสร้างความแตกต่าง
ของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ทั่วไป จึงออกแบบ
ฉลากสินค้าขึ้นมาใหม่ และคิดบรรจุภัณฑ์
เพิม่เตมิ  บรรจภุณัฑ์จึงประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ 1) ฉลากสินค้าในรูปแบบสติกเกอร์
ส�าหรับติดคาดกล่องบรรจุด้านบนฝากล่อง
ต่อลงมาถึงด้านข้างทั้ง 2 ด้าน เป็นการ
ปิดกล่องบรรจุภัณฑ์อีกชั้นแสดงให้เห็นถึง
อาหารทีม่คีวามสะอาด ปลอดภยั บรรจภุณัฑ์ 
มิดชิด และ 2) กล่องมีหูหิ้วส�าหรับบรรจุ
ผลิตภัณฑ์จ�านวน 2 กล่อง ลวดลายทั้งบน
ฉลากสินค้า และกล่องบรรจุ ใช้เป็นภาพวาด
ของต้นกล้วย โดมพาราโบลา และผู้ผลิต
สนิค้า ซึง่เป็นหวัใจหลกัของกระบวนการผลติ 
สามารถสือ่ถึงกระบวนการผลติ และความใส่ใจ
ของผู้ผลิตได้เป็นอย่างด ีบรรจภุณัฑ์ส�าหรบั
ใส่กล้วยตากบางกระทุ่ม พิษณุโลก 2 กล่อง 
ออกแบบมาเป็นพเิศษเพือ่ผูส้นใจซือ้เป็นของ
ฝากในโอกาสต่าง ๆ  เป็นการท�าให้สนิค้าดพูรี
เมี่ยม น่าสนใจ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
สร้างความประทับใจให้ผู้รับได้เป็นอย่างดี

Packaging 
Phitsanulok Bangkrathum Dried Banana is a famous GI product of Phitsanulok 
province which people like to buy for themselves or as a souvenir. The entrepre-
neurs are satisfied with the current packaging, a clear plastic box, since the product 
inside could be seen easily. To create uniqueness, the designer has created a new 
label and an additional packaging. The new packaging design includes two parts; 
1) A belt sticker label for attaching on the top of the lid down to both sides of the 
box to secure the package, demonstrating that the product is in a clean and safe 
package. 2) A box with handle for packing two banana boxes. The print on the 
label and the bag, consists of banana trees, parabola domes and the producers 
to represent the production process and the carefulness of the producers. The 
box with handle is specially designed for those who want to buy the product as 
a souvenir, adding more value and giving a good impression.

บรรจุภัณฑ์ใหม่
New	Packaging

แบบที่	3

แบบที่	2

แบบที่	1
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ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี 
Ubon Ratchathani Hom Mali Rice

“ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี” ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจาก
ข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ซึ่งปลูกในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี ในฤดูนาปี ข้าวมีเมล็ดเรียวยาว ถ้าเป็นข้าวขาวจะมีสีขาวใส เป็นเงา 
มนัวาว เมือ่น�ามาหงุสกุจะมกีลิน่หอมและมคีวามเหนยีวนุม่ มยีางข้าวเหนยีวปนเล็กน้อย
เนื่องจากมีพันธุ์ข้าวเหนียวเจือปนอยู่ตั้งแต่ในแปลงนา

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

นักออกแบบ:	นลิน	ี	ทองแท้
Designer:	Nalinee		Thongthae

ผู้ประกอบการ:	สันทัศ		คูหา
GI	Entrepreneur:	Santhat		Khuha
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แบบร่างตราสินค้า	
Sketch	Design

ตราสินค้าใหม่	
New	Logo

นักออกแบบได้น�าวิถีชีวิตในการท�านาปลูก
ข้าวโดยการท�าเกษตรอนิทรย์ี และบุคลกิของ
ผูป้ระกอบการทีมี่ความรกัในอาชพีการท�านา 
มีความรักให้กับคนรอบข้าง บุคลิกอ่อนโยน 
มีความตั้งใจที่จะส่งมอบข้าวที่มีคุณค่าให้
กับผู้บริโภค มาเป็นแนวคิดในการออกแบบ 

The way of life in organic rice farming 
and the passionate characteristics of 
the farmers who work devotedly to 
deliver excellent rice to the hands of the 
customers are the keys of the design 
concept.

แนวความคิด
Desing	Concept

แนวความคิดในการออกแบบ
Design Concept

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging Design Development

ตราสินค้า 
ผู้ประกอบการยังไม่มีตราสินค้า ท�าให้ขาด
ความน่าสนใจ และสินค้าเกิดการลอกเลียน
แบบง่าย ตัวผู ้ประกอบการเป็นที่รู ้จักและ
นับถือในชุมชน มีต�าแหน่งเป็นประธานกลุ่ม
ผลิตข้าวอินทรีย์ ผู้บริโภครู้จักสินค้าในนาม
ข้าวแม่สนัทศั นกัออกแบบจงึใช้ชือ่ “แม่สนัทดั” 
เป็นชื่อตราสินค้า ใช้ภาพวาดผู้หญิงเสมือน
ผู้ประกอบการถือรวงข้าว เป็นสัญลักษณ์
สร้างการจดจ�า

Brand 
The fact that the entrepreneur hasn’t 
had a logo makes the product does 
not look appealing and is easy to be 
imitated. The entrepreneur herself is 
known and respected in the community. 
She is also the head of the organic rice 
production group. Customers recognize 
her product in the name of Mae Santus's 
rice. Hence, the designer uses “Mae 
Suntus” as the brand and the logo is the 
drawing of a woman representing the 
entrepreneur with an ear of rice in her 
hands for easy recognition.

ประชุม	3	ฝ่าย
3	Parties	Meeting
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แบบร่าง	
Sketch	Design

บรรจุภัณฑ์ใหม่
New	Packaging

รูปบรรจุภัณฑ์เดิม	
Old	Packaging

Packaging
An additional cardboard box is designed for containing an original package of 
a kilogram of rice in a vacuum bag. The box acts as another layer to protect the 
rice inside and make the product looks attractive and valuable. The cardboard box 
is made with four-color printing, the rice grains are easily seen through a heart-
shaped window cutout with golden ears of rice graphic print around the heart. 
The heart represents the producers sending their love through their premium 
quality product. A sack-like pattern in the background gives a local atmosphere. 
Blue color is chosen due to the personal preference of the owner and it portrays 
liveliness, included with GI logo in gold foil printing, the rice cooking methods 
and complete product details on the package. It is a great gift for the loved ones.

บรรจุภัณฑ์ 
นกัออกแบบได้ออกแบบบรรจุภณัฑ์ในรปูแบบ
กล่องทีจ่ะบรรจขุ้าวหอมมะลิอบุลราชธาน ีใน
ถงุสญุญากาศขนาด 1 กิโลกรมั ทีผู่ป้ระกอบการ
ใช้อยู ่ เพื่อปกป้องสินค้าอีกชั้นหนึ่งไม่ให้
เสียหายง่าย ดูสวยงาม และมีมูลค่า สมกับ
เป็นข้าวหอมมะลิชั้นดี เป็นข้าวอินทรีย์ที่มี
คุณภาพ กล่องผลิตจากกระดาษอย่างหนา 
พิมพ์ส่ีสี เจาะหน้าต่างเพื่อให้เห็นเมล็ดข้าว
ด้านใน เป็นรปูหวัใจทีล้่อมด้วยกราฟิกรปูรวงข้าว
สีทอง ซึ่งสื่อถึงความรักที่ผู ้ประกอบการ
ตั้งใจผลิตข้าวด้วยหัวใจ เพื่อส่งต่อผลผลิต
ข้าวคุณภาพดีมอบให้ผู้บริโภค พื้นผิวของ
กล่องแฝงลวดลายคล้ายกระสอบบรรจุข้าว
ให้บรรยากาศของท้องถิน่ สพีืน้ทีใ่ช้เป็นสฟ้ีา
ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของผู้ประกอบการ 
และแสดงถึงความสดใส มีลวดลายกราฟิก
ต ้นข ้าวสีทอง ตราสัญลักษณ์สิ่งบ ่งชี้
ทางภมูศิาสตร์พมิพ์ฟอยล์สทีอง บ่งบอกถงึ
ความเป็นข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี สินค้า
ท้องถิ่นระดับพรีเมี่ยม บรรจุภัณฑ์มีวิธีการ
หุงข้าว รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าอย่าง
ครบถ้วน เมือ่มอบเป็นของขวญัเหมอืนส่งมอบ
สุขภาพที่แข็งแรงและความปรารถนาดีให้แก่
ผู้รับ

แบบที่	3

แบบที่	2

แบบที่	1
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ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี 
Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice

ผู้ประกอบการ:	สุพรรณี		ร่มเกษ
GI	Entrepreneur:	Suphanee		Romgate

นักออกแบบ:	นลิน	ี	ทองแท้
Designer:	Nalinee		Thongthae

“ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี” เป็นข้าวกล้องทีไ่ด้จากการแปรรปูข้าวเปลอืกเหนยีว
พันธุ์ กข6 หรือ ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เมล็ดมีสีเหลืองทอง เรียว 
แกร่ง ใส และมีกลิ่นหอม โดยผ่านกรรมวิธีเฉพาะตามหลักประเพณีการท�าข้าวฮาง 
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

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

ประชุม	3	ฝ่าย
3	Parties	Meeting

แบบร่างตราสินค้า	
Sketch	Design

ตราสินค้าใหม่	
New	Logo

จากความภาคภูมิใจในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ
ที่ผลิตข้าวฮางได้อย่างดี มีคุณภาพ อันเป็น
เอกลกัษณ์ ภมิูปัญญา และประเพณขีองท้องถิน่
ทีส่ือ่ต่อกนัมา ซึง่มเีพยีง 3 อ�าเภอ ในจังหวดั
สกลนคร คือ อ�าเภอวาริชภูมิ อ�าเภอพังโคน 
และอ�าเภออากาศอ�านวย ซึ่งเป็นแหล่งปลูก
ข้าวคุณภาพดี และนักออกแบบมองเห็นถึง
ความเป็นธรรมชาต ิความรกั ความเอือ้อาทร 
ความสัมพันธ์อันดีที่ผู ้ประกอบการมีให้แก่
ครอบครัว คนรอบข้าง และชุมชน จึงน�า
เรื่องราวมาถ่ายทอดโดยใช้ภาพวาดกราฟิก 
เลือกใช้สีและลายเส้นที่แสดงถึงความอบอุ่น 
เป็นมิตร โทนสีธรรมชาติ สื่อถึงความอุดม
สมบรูณ์ของผนืนา ความตัง้ใจของผูป้ระกอบ
การที่มอบความเป็นมิตร ความรักให้แก่กัน 
และมอบคุณค่าของข ้าวฮางหอมทอง
สกลทวาปี ให้แก่ผู้บริโภค

แนวความคิดในการออกแบบ
Design Concept

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging Design Development

Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic 
Rice is the pride of Ban Na Bo Community 
Enterprise Group. Haang Rice reflects 
the local identities, wisdom and long 
traditions of the three districts in Sakon 
Nakhon; Waritchaphum, Phang Khon 
and Akat Amnuai since the rice can be 
grown only in these three areas. The 
designer has captured the naturalness, 
love, generosity and good relationship 
of the entrepreneurs to their families, 
friends and the community, then, turn 
these factors into a graphic drawing 
with a warm color tone and stroke. 
The earth tone color symbolites the 
abundance of the rice fields, love and 
friendship of the entrepreneur working 
together to produce the best rice to 
consumers. 

ตราสินค้า
น�าจดุเด่นของตวัผู้ประกอบการ คอื เรือ่งราว
ความรักของสามีภรรยา จนเป็นที่กล่าวขาน
ในชมุชน และความรกัในอาชพีเกษตรกรท�านา 
ความภมูใิจในการผลติข้าวฮาง นกัออกแบบ
จึงถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดเสมือนจริง
ของผู้ประกอบการและสามีอยู ่ในรวงข้าว
รูปหัวใจ สื่อความหมายได้เป็นอย่างดี โดยใช้
ชื่อตราสินค้าว่า “ข้าวฮางคู่รัก บ้านนาบ่อ”

Brand: 
The highlight is the love story of the 
entrepreneurs as a husband and wife 
that is famous in the community, their 
passion to be farmers, their pride to 
grow Haang rice. The designer draws 
their portraits inside a heart-shaped 
ear of rice and creates the brand name 
“Haang Rice Lovers from Ban Na Bo”
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บรรจุภัณฑ์ใหม่
New	Packaging

รูปบรรจุภัณฑ์เดิม	
Old	Packaging

บรรจุภัณฑ์
การเก็บรักษาข้าวฮางให้มีคุณภาพดีควร
บรรจุ ในถุงสุญญากาศ จึงด�าเนินการ
จัดหาถุง และบล็อกส�าหรับบรรจุข้าวแบบ
สุญญากาศที่ได้มาตรฐานให้ผู้ประกอบการ 
ขนาด 0.5 กิโลกรัม และ 1 กิโลกรัม และเมล็ด
ข้าวฮางมีเอกลกัษณ์เฉพาะ คอื สนี�า้ตาลอ่อน
จนถึงน�้าตาลเข้ม (เหลืองทอง) บรรจุภัณฑ์
จงึควรเปิดให้เหน็สขีองเมลด็ข้าว นกัออกแบบ
จงึคดิท�าบรรจภุณัฑ์แบบเปิดในรปูแบบสายคาด
รอบถุงข้าว ใส่ลวดลายกราฟิกแผนที่ของ
จงัหวดัสกลนครมาใช้เป็นภาพหลกั เน้นพืน้ที่ 
อ�าเภอวาริชภูมิ อ�าเภอพังโคน และอ�าเภอ
อากาศอ�านวย ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตข้าวฮาง
หอมทองสกลทวาปี โดยให้พื้นที่ดังกล่าว
เป็นสีเหลืองทองส่ือถึงทุ่งนา มีข้าวที่เจริญ
งอกงามดี มีความอุดมสมบูรณ์เป็นดินแดน
ที่มีคุณค่าทั้งทางเกษตรกรรมและประเพณี 
ใช ้ความแตกต่างของสีแยกผลิตภัณฑ์
ข้าวฮาง 2 ชนิด คือ ข้าวฮางเจ้าพันธุ์ขาว
ดอกมะลิ 105 และ ข้าวฮางเหนียวพันธุ์ กข6 
มีตราสินค้า “ข้าวฮางคู่รัก บ้านนาบ่อ” 
สร้างการจดจ�าได้เป็นอย่างดี วัสดุที่ใช้เป็น 
กระดาษคณุภาพด ีเมือ่คาดจะคงรปูสวยงาม 
พิมพ์สี่สี เคลือบพลาสติกด้านเพื่อความ
คงทนไม่ฉีกขาดง่าย กันน�้า และความชื้น 
มีตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ปั๊มฟอยล์ทอง 2 จุด บรรจุภัณฑ์ดูมีคุณค่า 
มีราคา สมกับคุณภาพข้าวฮางหอมทอง
สกลทวาปี สินค้าท้องถิ่นระดับพรีเมี่ยม 

Packaging:  
An ideal package for Haang rice is a vacuum sealed bag that comes in two sizes; 
0.5  and one kilogram. Since the Haang rice itself is very unique in its brownish 
(or golden yellow) color, the packaging should be clear to show the rice inside. 
The designer decided to use clear plastic vacuum bag with a belt tag around 
the package. The tag has a graphic picture of Sakon Nakhon map highlighted 
Waritchaphum, Phang Khon and Akat Amnuai district, the plantation areas, with 
golden yellow color to signify an abundance of land for agriculture and tradition. 
There are two color belt tags for two kinds of rice; Haang Golden Aromatic Rice 
(Khao Dawk Mali 105) and Haang Sticky Rice RD6. The brand name “Haang Rice 
Lovers from Ban Na Bo” is easy to remember. The tag is made of high quality 
paper, four-color printing and matte plastic coating to make it durable, waterproof 
and not easy to tear, together with two GI logos on gold foil labels. This packaging 
truly enhances the product value to match the premium quality of Sakon Dhavapi 
Haang Golden Aromatic Rice.

แบบร่าง	
Sketch	Design

แบบที่	3

แบบที่	4

แบบที่	2

แบบที่	1
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นักออกแบบ:	สุกฤตา		หิรัณยชวลิต
Designer:	Sukritta		Hiranyachawalit

ผู้ประกอบการ:	ประนอม		ใจใหญ่
GI	Entrepreneur:	Pranom		Jaiyai

ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ และ
ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ 
Uttaradit Lin Lab Lae Durian & 
Uttaradit Long Lab Lae Durian

“ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์” ทุเรียนพันธุ์
หลงลบัแล มผีลทรงกลม หรอืกลมร ีขนาดเล็ก 
เปลือกบาง เนื้อเยอะสีเหลืองเข้ม เนื้อแห้ง
ละเอียดเหนียว มีกลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน 
เมล็ดลีบเล็ก ปลูกในเขตพ้ืนที่อ�าเภอลับแล 
อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอ�าเภอท่าปลา 
ของจังหวัดอุตรดิตถ์

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

“ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์” ทุเรียนพันธุ์
หลินลับแล มีผลทรงกระบอก เปลือกบาง 
เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียดเหนียวแห้ง 
รสชาตหิวานมนั กลิน่อ่อน เนือ้มาก เส้นใยน้อย
เก็บไว้ได้นานโดยไม่แฉะ เมล็ดลีบเล็ก ปลูกใน
เขตพื้นที่อ�าเภอลับแล อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
และอ�าเภอท่าปลา ของจังหวัดอุตรดิตถ์

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

รูปบรรจุภัณฑ์เดิม	
Old	Packaging

ประชุม	3	ฝ่าย
3	Parties	Meeting

“ลับแล” มีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขา
สลับซับซ้อน มีบรรยากาศเยือกเย็นแม้ยาม
พลบค�า่ และมคี�ากล่าวว่า “ลบัแล ภเูขากนิได้” 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
สามารถเพาะปลูกผลไม้ได้หลากหลายชนิด 
โดยทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ และทุเรียน
หลินลับแลอุตรดิตถ์ ก็เป็นหน่ึงในผลไม้ท่ี
มีชื่อเสียง ขายได้ราคาดี และเป็นที่ต้องการ
ของตลาด นักออกแบบจึงใช้ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ของเมืองลับแลมาเป็นแนวคิดใน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

แนวความคิดในการออกแบบ
Design Concept

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging Design Development

Lab Lae is a complex mountainous 
terrain with a chilly atmosphere until 
dusk. There is a saying “Lab Lae is 
an edible mountain” as the area is so 
fertile that it is able to grow a variety 
of fruits.  Long Lab Lae and Lin Lab Lae 
Durians are one of notable fruits of the 
area which are sold at a good price and 
in demand. Therefore, the designer has 
used the special geographic features of 
Lab Lae as the packaging design concept. 

ตราสินค้า
นักออกแบบได้ออกแบบตราสินค้าขึ้นมาใหม่ 
ใช้ชื่อว่า “สวนใจใหญ่” ที่มาจากนามสกุล
ของผู้ประกอบการ มีความหมายว่า สวนเรา...
ทกุอย่างท�าด้วยใจ และในสวนของผูป้ระกอบการ
ก็มีผลไม ้หลากหลายชนิด จึงออกแบบ
ตราสินค้าเป็นภาพกราฟิกต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน
สาขา มีความสมบูรณ์ และผสมผสานกับ
รูปหัวใจ

Brand: 
The designer has redesigned the brand, 
called “Suan Jai Yai”, derived from the 
entrepreneur’s family name, meaning 
in our orchard… everything is made 
with heart.  In addition, since there are 
various kinds of fruits in the orchard, 
the logo is the graphic drawing of a 
sprawling tree with many fruits combined 
with heart shapes. แบบร่างตราสินค้า	

Sketch	Design

ตราสินค้าใหม่	
New	Logo
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บรรจุภัณฑ์ใหม่
New	Packaging

รูปบรรจุภัณฑ์เดิม	
Old	Packaging

บรรจุภัณฑ์  
นกัออกแบบได้ออกแบบบรรจภุณัฑ์เป็นกล่อง
ทีส่ามารถบรรจทุเุรยีนได้ 2 ผล สามารถใช้ได้ทัง้
ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล และพันธุ์หลินลับแล 
ใช้วสัดเุป็นกระดาษลกูฟกูประกบคราฟท์น�า้ตาล 
ด้านบนมหีจูบัเป็นพลาสตกิเพือ่ความแขง็แรง
ในการหิว้ ตวักล่องเจาะรหูน้าต่างเพือ่ระบาย
ก๊าซที่ เกิดจากผลทุเรียนด้านข้างกล่อง 
มีความหมายและเรือ่งราวของทเุรยีนหลงลบัแล
อตุรดติถ์ และทเุรยีนหลนิลบัแลอตุรดติถ์ สขีอง
กระดาษคราฟท์สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ 
ใช้ลวดลายกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์เป็นภเูขาสลบั
ซบัซ้อนเพือ่ให้สอดคล้องกบัลกัษณะภมูศิาสตร์ 
โทนสีที่ใช้เป็นโทนเย็นที่สื่อถึงบรรยากาศที่
เยอืกเยน็ของเมอืงลบัแล ผสมกบัสจีากวสัดุ
กระดาษทีใ่ช้พมิพ์เพือ่ให้ความรูส้กึถงึความเป็น
ธรรมชาตขิองก้านและเปลือกทเุรยีน อกีทัง้ด้าน
หน้ายงัมลีายเส้นรปูทเุรยีนทีส่ือ่ถงึผลติภณัฑ์
ด้านใน บรรจภุณัฑ์ใหม่เน้นความเป็นธรรมชาต ิ
มเีรือ่งราวบอกเล่าเร่ืองราวของสนิค้า และสิง่
บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ เหมาะทีจ่ะเป็นของฝากที่
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับ

Packaging: 
The designed package is a box for two durians which can be used for both Long Lab 
Lae and Lin Lab Lae durians. The box is made from brown corrugated kraft paper 
with a sturdy plastic handle on top. There are window cutouts for gas ventilation. 
The story of the durians is shown on a side of the box. The brown color of the 
kraft paper could be related to nature, combined with graphic patterns of complex 
mountains. The cool tone color conveys chilly atmosphere of Lab Lae mixed with 
the color from the paper material that looks like the real color of the stem and skin 
of durians. A graphic drawing of durians is at the front to tell about the product 
inside. All in all, this new packaging emphasizes on the natural elements, the story 
of GI product a real impressive gift for anyone.

แบบร่างตราสินค้า	
Sketch	Design

แบบที่	3

แบบที่	2

แบบที่	1
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ปลากุเลาเค็มตากใบ
Tak Bai Salted Kulao Fish

นักออกแบบ:	ปัญญวัฒน	์	พิทักษวรรณ
Designer:	Panyawat		Phitaksawan

ผู้ประกอบการ:	เพียงระพี		ปฐมศิริกุล
GI	Entrepreneur:	Phiangraphi		Pathomsirikun

“ปลากเุลาเคม็ตากใบ” เป็นปลาเคม็รสชาตไิม่เคม็จดั เน้ือแน่น เนียนละเอยีด ผวิเรยีบ 
ตงึสวย เมือ่ทอดสกุจะฟู มกีลิน่หอมเป็นเอกลกัษณ์ ผลติจากปลากุเลาสดตามกรรมวธิี
ทีส่บืทอดกนัมาในพืน้ทีอ่�าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส

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

ตราสินค้าใหม่	
New	Logo

ตราสินค้าเดิม
Old	Logo

ประชุม	3	ฝ่าย
3	Parties	Meeting

นักออกแบบมีแนวคิดการออกแบบลวดลาย
บรรจภุณัฑ์โดยการเล่าเรือ่งราวความเป็นมา
ของปลากเุลาเคม็ตากใบ ซึง่ปลาทีน่�ามาแปรรปู
เป็นปลากุเลาสดบริเวณปากแม่น�้าตากใบ 
มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของ
ปลากเุลา ท�าให้ปลากเุลาเคม็ตากใบมรีสชาติ
อร่อยเป็นเอกลกัษณ์ โดยเล่าเรือ่งราวผ่านภาพ
ประกอบ และใช้เกลด็ปลากเุลาท�าเป็นต้นแบบ
ลวดลายกราฟิก ตามแนวทางอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของนกัออกแบบ 

The design concept comes from the 
story of Kulao fish, the local fish in 
the estuary of the Tak Bai River. It is 
an abundant food source for the fish, 
resulting in a unique tasty flavor of Tak 
Bai Salted Kulao Fish. The story is told 
through illustrations. Kulao fish scales 
are adapted to the graphic pattern of 
the box.  

แนวความคิด
Design	Concept

แนวความคิดในการออกแบบ
Design Concept

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging Design Development

ตราสินค้า 
ยังคงรูปแบบตราสินค้าเดิมให้เป็นส่วนหนึ่ง
บนบรรจภุณัฑ์ เนือ่งจากผูบ้ริโภคจดจ�าได้ว่า
ตราสนิค้านีเ้ป็นสนิค้าปลากเุลาเคม็ตากใบทีม่ี
คณุภาพ มชีือ่เสยีง แต่นกัออกแบบได้พฒันา
รปูแบบช่ือสนิค้าขึน้มาใหม่ โดยใช้ชือ่ “ป้าอ้วน
ปลากเุลาเคม็ตากใบ” เช่นเดิม โดยให้มรีปูแบบ
ตัวอักษรที่ดูทันสมัย และสวยงามมากขึ้น 
เป็นการสร้างเอกลกัษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่น

Brand 
The current brand, “Pa Uan, Tak Bai 
Salted Kulao Fish” is still being used 
since the customers already recognized 
the brand as the premium Tak Bai Salted 
Fish. With a touch of modification, the 
font is more modern and elegant, creating 
a distinctive brand identity.
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แบบร่าง	
Sketch	Design

บรรจุภัณฑ์ใหม่
New	Packaging

รูปบรรจุภัณฑ์เดิม	
Old	Packaging

แบบที่	3

แบบที่	4

แบบที่	2

แบบที่	1
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Packaging
The original packaging in the form of a long box for the whole fish is still in use, 
but with an increased width to serve the different fish sizes. The material used is 
cardboard which is strong, able to support the weight of the whole fish. There are 
string handles at the top for easy hold, or it can be slung over the shoulder. The 
designer has modified the image of the packaging. The illustrations on the box tell 
the story of the product. The repetitive patterns of fish scales create an identity , 
and it comes with bright colors as the entrepreneur has requested. The completed 
details are on the packaging. Since the fish is high-priced, people usually buy it 
as a gift rather than buying for themselves. There is a slogan “the buyer can’t 
eat, the one who eat didn’t buy”. This outstanding packaging helps enhancing the 
product value and match perfectly to its given name “The King of Salted Fish”.

บรรจุภัณฑ์ 
บรรจภุณัฑ์ยงัคงรปูแบบกล่องยาวลกัษณะเดมิ
ที่สามารถใส่ปลาได้ทั้งตัว แต่เพิ่มขนาดด้าน
กว้างเพือ่รองรบัขนาดของตวัปลา วสัดทุีใ่ช้
เป็นกระดาษแขง็ สามารถรบัน�า้หนกัตวัปลาได้ 
ด้านบนกล่องมหีหูิว้สามารถคล้องสะพายไหล่ 
หรือหิ้วได้สะดวก นักออกแบบได้ปรบัเปลีย่น
ภาพลกัษณ์บรรจภัุณฑ์ ให้ทนัสมยั น�ารูปรา่ง
ปลากุเลามาวางให้โดดเด่นบนบรรจุภัณฑ์ 
สร้างลวดลายภาพประกอบบนตัวปลาและ
โดยรอบ สื่อถึงเรื่องราวของสินค้าที่มาจาก
สายน�า้ ลวดลายเกลด็ปลาท�ารปูแบบลายต่อเนือ่ง
เป็นเอกลกัษณ์ของนกัออกแบบ เพิม่สสีนัสดใส
ตามความต้องการของผู ้ประกอบการ 
บรรจุภัณฑ์บอกรายละเอียดต่าง ๆ อย่าง
ครบถ้วนของปลากเุลาเคม็ตากใบ เป็นสนิค้า
ที่มีราคาสูง นิยมซื้อเป็นของฝากมากกว่า
รับประทานเอง หรือที่มีค�าพูดว่าเป็นสินค้าที่ 
“คนกนิไม่ได้ซือ้ คนซือ้ไม่ได้กนิ” บรรจภุณัฑ์
ใหม่นีม้คีวามโดดเด่น เป็นการเพิม่มลูค่าของ
สนิค้า สมกบัสมญานามทีว่่า “ปลากุเลาเคม็
ตากใบ ราชาแห่งปลาเค็ม” เหมาะส�าหรับ
เป็นของฝากที่ทรงคุณค่า ประทับใจผู้รับ
อย่างยิ่ง



ผ้าไหมยกดอกล�าพูน 
Lamphun Brocade Silk

นักออกแบบ:	นลิน	ี	ทองแท้
Designer:	Nalinee	Thongthae

ผู้ประกอบการ:	ครองขวัญ		ทองกลาง
GI	Entrepreneur:	Khongkwan	Thongklang

“ผ้าไหมยกดอกล�าพนู” การทอยกลวดลายให้สงูกว่าผ้า โดยการยกบางเส้นข่มบางเส้น
ให้เกดิลวดลาย รวมทัง้มเีส้นไหมเพิม่พเิศษในการทอตามกรรมวธิทีีป่ระณตี เป็นมรดกทาง
หตัถกรรมทีถ่่ายทอดสบืต่อกนัมา ผลติขึน้ในจงัหวดัล�าพนู

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

ผ้าไหมยกดอกล�าพนูเป็นผ้าไหมทีท่รงคณุค่า 
มลีวดลายการทอทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ เป็นมรดก
ทางหัตถกรรมของชนชั้นสูงที่ถ่ายทอดสืบ
ต่อกนัมา ผ้าไหมยกดอกล�าพนูของผูป้ระกอบการ
ร้านชัชวาลไหมไทย ช่างทอผ้ามีฝีมือในการ
ออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
ผ ้าแต ่ละผืนจะมี เรื่องราวความเป ็นมา
ของลวดลายทีป่รากฏอยูบ่นผนืผ้า นกัออกแบบ
จึงต้องการเล่าเรื่องราวเอกลักษณ์ของลาย
ผ้าไหมยกดอกล�าพูนเป็นลวดลายกราฟิก 
เสริมคณุค่าให้กบัผลิตภณัฑ์ โดยบรรจภุณัฑ์
สามารถส่ือเรือ่งราวคณุภาพและอตัลกัษณ์ได้ 

แนวความคิด
Design	Concept

ผ้าลายมยุราภรณ์
Mayuraporn	Pattern

ประชุม	3	ฝ่าย
3	Parties	Meeting

แนวความคิดในการออกแบบ
Design Concept

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging Design Development

ตราสินค้า 
ผู้ประกอบการมีตราสินค้าที่ออกแบบไว้แล้ว 
และต้องการใช้ตราสินค้าลักษณะเดิม ที่มี
องค์ประกอบของพระพฆิเนศอนัเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ์
ทีผู่ป้ระกอบการนบัถอือย่างมาก นกัออกแบบ
ได้น�าตราสนิค้าเดมิมาปรบัลกัษณะตวัอกัษรให้
ดูทันสมัย สวยงามมากขึ้น

Brand 
The entrepreneur would like to use their 
original logo, the sacred Ganesha that 
the entrepreneur has his great respect to. 
The designer only adjusted the font to 
make it look more contemporary and 
appealing.

Lamphun Brocade Silk is a precious 
silk with a particular woven pattern, 
a heritage of handicrafts from the 
upper class. Lamphun Brocade Silk 
from Chatchawan Thai Silk shop has its 
own distinctive designs. Each pattern 
on the fabric has its own story, so the 
designer has transformed all these 
unique patterns into the graphic art in 
the packaging. 

ตราสินค้าเดิม
Old	Design
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แบบร่าง	
Sketch	Design

บรรจุภัณฑ์ใหม่
New	Packaging

รูปบรรจุภัณฑ์เดิม	
Old	Packaging

Packaging
Normally, the finished products of Chatchawan Thai Silk are rolled in a paper core 
about 110 centimeters in length. They do not fold the fabric, as folding can cause 
a damaging bend in the silk threads. So the designer creates a new packaging 
to suit this need. Firstly, the product would be packed in a plastic bag to keep 
away from dust and moisture. Next, it is put in a long sturdy corrugated box that 
perfectly fit the length of the fabric roll with a handle on top. Then, they cover the 
whole box with a label case. The designer choses the weaving pattern the owner 
created by himself called “Mayuraporn” ,which means a beautiful peacock that 
brings happiness, as the graphic pattern on the package. This graphic pattern 
helps adding more value, telling the brand story, and showing the product identity. 
The GI logo is also on the package with gold foil printing. The packaging is ideal 
for dust and sunlight protection, strong and convenient for transportation since 
Chatchawan Thai Silk customers are located throughout the country.

บรรจุภัณฑ์ 
ลักษณะผืนผ้าไหมยกดอกล�าพูนของร้าน
ชัชวาลไหมไทย จะม้วนผ้าที่ทอส�าเร็จแล้ว
ไว้ในแกนกระดาษความยาวประมาณ 110 
เซนตเิมตร จะไม่พบัผ้าเหมอืนร้านทัว่ไป เน่ืองจาก
ความใส่ใจในรายละเอยีด ทีเ่กรงว่าหากพบัผ้าแล้ว
เส ้นไหมบนผืนผ้าจะหักงอ ไม ่สวยงาม 
นักออกแบบจึงออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยช้ัน
แรกใส่ถุงพลาสติก เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์
จากฝุ่นละอองและความชื้น ชั้นสองที่เป็นก
ล่องกระดาษลูกฟูกที่แข็งแรง ความยาว
สามารถใส่ม้วนผ้าได้พอด ีมทีีห่ิว้ด้านบน และ
ท�าฉลากเป็นปลอกสวมกล่องบรรจภุณัฑ์อกี
ชัน้หนึง่ โดยนกัออกแบบได้ใช้ลายทอผ้าทีเ่จ้าของ
ประดิษฐ์ข้ึนเองโดยเลือก “ลายมยุราภรณ์” 
มีความหมายว่า นกยูงผู้มีความสวยงาม
และน�าความสุขมาให้สร้างเป็นลายกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์ เป็นการเสริมคุณค่าและเล่า
เรื่องราว แสดงอัตลักษณ์ของสินค้า มีตรา
สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย พมิพ์
ฟอยล์ทอง แสดงถงึความเป็นสนิค้าสิง่บ่งชี้
ทางภมูศิาสตร์ บรรจภุณัฑ์จะปกป้องผ้าจากฝุน่
และแสงแดดได้เป็นอย่างดี มีความแข็งแรง
สะดวกต่อการขนส่ง เนื่องจากลูกค้าของ
ชัชวาลไหมไทยมีอยู่ทั่วประเทศ 

แบบที่	3

แบบที่	2

แบบที่	1
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มะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้ว
Ban Phaeo Aromatic Coconut

นักออกแบบ:	ศิรินันท์		จาสันเที๊ยะ
Designer:	Sirinan		Jasanthia

ผู้ประกอบการ:	ศุภกร		จุลสวัสดิ์
GI	Entrepreneur:	Supakhon		Chunsawad

“มะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้ว” มะพร้าวน�้าหอมพันธุ์ต้นเตี้ย ผลกลมรีเหมือนหัวลิง 
ก้นมจีบีเป็นพ ู3 พชูดัเจน เปลอืกสีเขยีว เนือ้มะพร้าวเหนยีวนุม่ น�า้มะพร้าวมรีสหวาน 
มกีลิน่หอมคล้ายใบเตย ปลกูครอบคลมุพ้ืนที ่3 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอบ้านแพ้ว อ�าเภอ
กระทุ่มแบน และอ�าเภอเมืองสมุทรสาคร ของจังหวัดสมุทรสาคร

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

แนวความคิด
Design	Concept

นกัออกแบบได้น�าเรือ่งราวของชือ่สวนมะพร้าว 
“สวนเชย” ซึง่เป็นชือ่สวนของผูป้ระกอบการใน
อ�าเภอบ้านแพ้วมาใช้ เนือ่งจากเป็นความภมิูใจ 
และเป็นชื่อที่สืบทอดกันมาภายในครอบครัว
ของผูป้ระกอบการ รวมทัง้เป็นทีรู่จ้กัของคนใน
ท้องถิ่นโดยค�าว่า “เชย” ในการออกแบบนี้ 
ยงัสามารถสือ่ความหมายได้หลายความหมาย
จงึเกดิเป็นสโลแกน “สดจากสวนเชย แต่ไม่เชย” 
หมายถึง ชื่อว่าเชย แต่มีรูปแบบสินค้าและ
การน�าเสนอที่ความทันสมัย ไม่ตกยุค 

แนวความคิดในการออกแบบ
Design Concept

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging Design Development

ตราสินค้า 
ออกแบบโดยเน้นผสมผสานระหว่างภาษา
อังกฤษและภาษาไทย เพื่อให้เห็นความแตก
ต่างของความหมายจากทั้งสองค�า "coco" 
มาจาก coconut ทีแ่ปลว่ามะพร้าว ส่วนค�าว่า 
“เชย” เป็นชื่อเฉพาะของสวนมะพร้าวของ
ผู้ประกอบการ

Brand 
The brand is created with a combination 
of English and Thai letters. “Coco” 
comes from coconut mixed with the 
Thai word “เชย (Chey)”, the name of 
the entrepreneur’s farm.

The designer has brought the story of 
“Suan Chey”, the owner’s farm in Ban 
Phaeo District to use in the design. 
Suan Chey is the pride that is inherited 
within the family and is long known by 
the locals. The name “Chey” can con-
vey certain meanings as “Chey” means 
old-fashioned in Thai. So they play with 
the word to create a slogan “Fresh from 
Suan Chey, but it’s not old-fashioned” 
referring to the old-fashioned name 
with modern product presentation. 

ตราสินค้าใหม่	
New	Logo

ประชุม	3	ฝ่าย
3	Parties	Meeting
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แบบร่าง	
Sketch	Design

บรรจุภัณฑ์ใหม่
New	Packaging

รูปบรรจุภัณฑ์เดิม	
Old	Packaging

Packaging
The entrepreneur sells  the coconuts in a ready-to-eat from it is peeled and served 
as a whole intact white coconut meat with coconut water inside packed into a plastic 
cup. The designer has designed waterproof sticker labels for attaching to the side 
of the cup and onto the top of the lid. Additionally, there is another packaging 
for two coconuts. The main image of the brand is a twisted coconut with coconut 
leaves conveying the atmosphere of coconut groves, with the slogan “Fresh from 
the old-fashioned garden, but it’s not old-fashioned”. Green, white and brown 
color are the main colors representing some coconut parts such as coconut leaves, 
coconut meat and soil. The packaging is made from high quality thick paper with 
handles on top making it easy to hold, looks modern and attractive to increase 
sales and value of the products.

บรรจุภัณฑ์ 
สนิค้ามะพร้าวน�า้หอมบ้านแพ้ว ผูป้ระกอบการ
เน้นขายแบบพร้อมรบัประทาน คอื คว้านออก
มาเป็นลูกเน้ือมะพร้าวสีขาวมีน�้ามะพร้าว
อยูด้่านใน บรรจลุงถ้วยพลาสตกิ นกัออกแบบ
ได้ออกแบบฉลากสตกิเกอร์กนัน�า้ส�าหรบัตดิ
ข้างถ้วย มีสติกเกอร์ตราสินค้าติดด้านบน
ของฝาถ้วยส�าหรับบรรจุมะพร้าว 1 ลูก 
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับบรรจุถ้วย
มะพร้าวได้ 2 ถ้วย โดยมีเอกลักษณ์ของ
สินค้าทั้งบนถ้วยและบรรจุภัณฑ์เป็นมะพร้าว
บิดเกลียว ผสมผสานกับใบมะพร้าว สื่อถึง
บรรยากาศของสวนมะพร้าว ใช้ร ่วมกับ
สโลแกน “สดจากสวนเชย แต่ไม่เชย” เพื่อให้
สินค้ามีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน มีความโดดเด่น
น่าสนใจ ใช้โทนสเีขยีว ขาว และน�า้ตาล เป็นหลกั
สื่อถึงสีของส่วนต่างๆ ของมะพร้าว ได้แก่ 
ใบมะพร้าว เนื้อมะพร้าว และดินในสวน 
บรรจุภัณฑ์ใหม่ผลิตจากกระดาษอย่างหนา 
คุณภาพดี มีที่จับด้านบน สะดวกแก่การถือ 
ทันสมัย สะดุดตาแก่ผู ้พบเห็น ชวนให้ซื้อ
รับประทานและเป็นของฝาก สามารถเพิ่ม
ยอดขาย เพิม่มลูค่าสนิค้าให้ผูป้ระกอบการได้

แบบที่	3

แบบที่	2

แบบที่	1
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นักออกแบบ:	สุกฤตา		หิรัณยชวลิต
Designer:	Sukritta	Hiranyachawalit

ผู้ประกอบการ:	สุวัฒ		กู่ก้อง
GI	Entrepreneur:	Suwat	Kokong

สังคโลกสุโขทัย  

Sukhothai Pottery
“สังคโลกสุโขทัย” เคร่ืองปั ้นดินเผาเนื้อดินหรือเนื้อแกร่ง ประเภทเคลือบและ
ไม่เคลือบ มีลักษณะแตกลายงา มีสีตามลักษณะการเคลือบแต่ละประเภท เช่น สีขาว 
สีน�้าตาล สีเขียว เป็นต้น มีการตกแต่งลวดลายที่วิจิตรบรรจง ผลิตตามกรรมวิธี
ที่เป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมืองและอ�าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

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

ตราสินค้าใหม่	
New	Logo

นกัออกแบบได้แรงบนัดาลใจมาจากความหมาย
ของ สโุขทยั ทีห่มายถงึ รุง่อรณุแห่งความสุข 
เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิรุง่เรอืง มคีวามอดุม
สมบรูณ์ จนเกดิเป็นค�ากล่าวทีว่่า “ในน�า้มปีลา 
ในนามีข้าว” นักออกแบบจึงใช้ สายน�้า ปลา 
และรวงข้าว ในการออกแบบลวดลายกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์ 

แนวความคิด
Design	Concept

แนวความคิดในการออกแบบ
Design Concept

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging Design Development

ตราสินค้า 
ผูป้ระกอบการมตีราสนิค้าในชือ่ “สวุฒั สงัคโลก” 
นกัออกแบบได้ปรบัรปูแบบตราสนิค้าเดมิขึน้ใหม่
โดยปรับการจัดวาง และเพิ่มความอ่อนช้อย
บริเวณหางของไม้หันอากาศโดยผสมผสาน
ลายเครือวัลย์ที่ เป ็นลายเอกลักษณ์ของ
ผู้ประกอบการไว้ในตราสินค้า 

Brand: 
The entrepreneur owns the brand 
name “Suwat Sangkhalok”. Therefore, 
the designer has refreshed the logo 
by adjusting the layout and increasing 
the delicacy to the logo font by incor-
porating a unique Kruawan Pattern of 
Sangkhalok pottery onto the logo.

The designer was inspired by the mean-
ing of Sukhothai: the dawn of happiness. 
The kingdom enjoyed an extended 
period of prosperity and abundance of 
food until there was a saying “there’re 
always fish in the water and rice in the 
fields”. The designer then uses water 
streams, fish and ears of rice to design 
graphic patterns on the packaging.

ประชุม	3	ฝ่าย
3	Parties	Meeting

GI Package Design 2020

52 53



รูปบรรจุภัณฑ์เดิม	
Old	Packaging

แบบร่าง	
Sketch	Design

Packaging
Sukhothai Pottery is a valuable and unique local handicraft, an ideal object to be 
given as a gift. The entrepreneur has chosen a coffee mug set, a popular product 
among the tourists, for this new packaging design project. The designer has de-
signed the packaging as a box with separated compartments for the saucer, mug 
and lid to prevent damage with a handle on top. The box is made of corrugated 
kraft box with two color printing; blue represents the stream and brown is for the 
soil used in producing Sangkhalok pottery, giving a feeling of being natural and 
friendly which is also the personalities of the owner. All the graphic patterns; 
water, fish and ears of rice, on the package derived from Sukhothai identities and 
the outstanding patterns of Sangkhalok pottery. The chosen fish pattern by the 
designer is the fish called Pla Ka. This new packaging is aesthetically pleasing, help 
adding product value and telling the story of the product inside.

บรรจุภัณฑ์ 
สงัคโลกสโุขทยั เป็นงานหตักรรมอนัทรงคณุค่า
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เหมาะที่จะน�าไปเป็น
ของขวัญของฝาก ผู้ประกอบการได้เลือก
ชุดแก้วกาแฟมาให้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
เนื่องจากได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
ทั้งซื้อใช้เองและเป็นของฝาก จึงต้องการ
เพิ่มภาพลักษณ์ให้กับสินค้า นักออกแบบ
ได้ออกแบบบรรจภุณัฑ์เป็นกล่องใส่ชดุแก้วกาแฟ
ที่แยกสัดส่วนการจัดวางของจานรองแก้ว 
และฝาแก้ว เพื่อป้องกันการแตกหักเสียหาย
ด้านบนกล่องมีที่จับส�าหรับห้ิวได้ วัสดุที่ใช้
เป็นกระดาษลูกฟูกประกบคราฟท์น�้าตาล 
พมิพ์ 2 สี คอื สนี�า้เงนิสือ่ถงึสายน�า้ และสนี�า้ตาล
สื่อถึงสีของดินสีน�้าตาล ซึ่งเป็นดินที่นิยม
น�ามาใช้ท�าสงัคโลกจากศรสัีชนาลยั ให้ความรู้สึก
ถงึความเป็นธรรมชาต ิเป็นกนัเอง เข้าถึงง่าย 
อันเป็นบุคลิกของผู้ประกอบการ ลวดลาย
กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มาจากอัตลักษณ์
จังหวัดสุโขทัย และลายของสังคโลกสุโขทัย 
ได้แก่ น�า้ ปลา และรวงข้าว ซึง่ปลาทีผู่อ้อกแบบ
เลอืกมาน้ันเป็นลายปลากา เป็นลายเอกลกัษณ์
ของสงัคโลกสโุขทยั บรรจภุณัฑ์ใหม่ ช่วยเพิม่
มลูค่าให้กบัสนิค้า เหมาะทีจ่ะเป็นของขวญัอนัทรง
คุณค่าทางวัฒนธรรม เพยีงเหน็บรรจภุณัฑ์
กส็ามารถบอกเล่าเรือ่งราวของสินค้าที่อยู ่
ด้านในได้
 

บรรจุภัณฑ์ใหม่
New	Packaging

แบบที่	3

แบบที่	2

แบบที่	1
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เนื้อโคขุนโพนยางค�า 
Pon Yang Kham Beef

นักออกแบบ:	นลิน	ี	ทองแท้
Designer:	Nalinee	Thongthae

ผู้ประกอบการ:	มาลัย		จงเจริญ
GI	Entrepreneur:	Malai	Chong-charoen

“เนื้อโคขุนโพนยางค�า” เป็นเนื้อโคขุนคุณภาพสูง ผลิตจากโคเนื้อลูกผสมระหว่าง
โคสายพันธุ์ยุโรปกับโคสายพันธุ์พื้นเมือง เนื้อมีสีแดงสดใส มีไขมันแทรกในเนื้อ 
เนื้อนุ่ม ไม่มีกลิ่นสาบ และมีรสชาติดี มีคะแนนไขมันแทรกที่ 3.5 ขึ้นไปตามมาตรฐาน
เนือ้โค เพาะเลีย้งในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนคร จงัหวดันครพนมใน 8 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอ
นาแก อ�าเภอวงัยาง อ�าเภอปลาปาก อ�าเภอเรณนูคร อ�าเภอธาตพุนม อ�าเภอนาหว้า 
อ�าเภอโพนสวรรค์ อ�าเภอเมอืงนครพนม จงัหวดัมกุดาหารใน 4 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอ
เมืองมุกดาหาร อ�าเภอดงหลวง อ�าเภอค�าชะอี อ�าเภอหนองสูง และ จังหวัดบึงกาฬ 
1 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเซกา

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

ประชุม	3	ฝ่าย
3	Parties	Meeting

แบบร่างตราสินค้า	
Sketch	Design

ตราสินค้าใหม่	
New	Logo

ตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

นกัออกแบบมแีนวคดิในการบอกเล่าเรือ่งราว
และที่มาของเนื้อคุณภาพผ่านบรรจุภัณฑ์ 
ที่เริ่มต้นมาจากสายพันธุ์วัวไทยและฝรั่งเศส 
มีกรรมวธิกีารเลีย้งทีพ่ถิพีถินั ท�าให้ได้เนือ้ทีม่ี
คณุภาพ และรสชาตอิร่อย มไีขมนัแทรกท�าให้
เนือ้นุม่ หอม 

แนวความคิดในการออกแบบ
Design Concept

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging Design Development

ตราสินค้า 
ผู้ประกอบการยังไม่มีตราสินค้า มีแต่
ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน คือ 
สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง 
โพนยางค�า จ�ากัด นักออกแบบจึง
ออกแบบตราสินค้าเป็นรูปหน้าโคสอง
ตวั เป็นโคไทยและโคฝรัง่เศส ซึง่เป็นทีม่า
ของเนือ้โคขุนโพนยางค�าทีม่าจากโคเนือ้
ลูกผสมไทย-ฝรั่งเศส สามารถสื่อเรื่อง
ราวและอัตลักษณ์ของสินค้า

Brand 
The entrepreneur did not have a brand. 
They only used the logo of the 
cooperative, Pon Yang Kham Breeding 
Cooperatives N.S.C. Ltd., to certify their 
products. In consequence, the designer 
has designed a new logo, using the 
faces of two cattle, one is French, and 
another is Thai as Pon Yang Kham is an 
interbreeding of Thai and French cattle.

The designer intends to tell the Pon 
Yang Kham story through packaging 
design: the story of Thai and French 
cattle, the meticulous farming methods 
making good quality and savory meat 
that comes with marbling fat
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แบบร่าง	
Sketch	Design

บรรจุภัณฑ์ใหม่
New	Packaging

Packaging
Originally, 3-5 grams of fresh beef is packed in a clear vacuum sealed bag with a 
Styrofoam tray. This packaging is capable  of keeping good quality meat. Therefore, 
the designer chose a LLDPE plastic bag for the reason of durability, it can stay in 
the freezer for a long time, and it looks agreeable for vacuum seal. The pattern 
on the bag is done with three color printing to highlight the product inside, to 
show the distinct marbling texture and bright red color of Pon Yang Kham beef. 
Orange color is used in the background to create appetite and the black graphic 
patterns of spices trigger the imagination of consumers of how to cook the beef. 
This packaging enhances the look of the product to be more stylish, and completed 
with its story, make it stand out when placed on the shelf.

บรรจุภัณฑ์ 
เนือ่งจากบรรจภุณัฑ์ทีเ่หมาะสมในการเกบ็รกัษา
คุณภาพเนื้อสด คือ บรรจุในถุงสุญญากาศ 
รปูแบบบรรจภุณัฑ์จงึเป็นรปูแบบเดมิ คอื ถงุ
พลาสติกใส ใส่ถาดโฟมท่ีวางชิ้นเนื้อน�้าหนัก
ประมาณ 3 – 5 ขดี นกัออกแบบเลอืกใช้วสัดเุป็น
ถงุพลาสตกิไนลอน LLDPE ทีม่คีวามทนทาน
สามารถเกบ็รกัษาสนิค้าในช่องแช่แขง็ได้เป็น
ระยะเวลานาน และบรรจสุญุญากาศได้สวยงาม 
ลวดลายบนถงุเป็นงานพมิพ์สามส ีเพือ่ไม่ให้
แย่งจดุเด่นของสนิค้า คอื ลวดลายของเนือ้ทีม่ี
ไขมนัแทรก และความสแีดงสดใสของเน้ือโคขุน
โพนยางค�า เลือกใช้สีส้มเป็นสีพื้นเพื่อให้เกิด
ความอยากรับประทานอาหาร และสีด�าเป็น
ลวดลายกราฟิกภาพประกอบรูปเครื่องเทศ
ที่มักน�ามาปรุงอาหาร ท�าให้ผู ้บริโภคได้
จนิตนาการถงึอาหารทีจ่ะปรงุต่อไป บรรจภุณัฑ์
ใหม่ช่วยเพิม่สสีนัให้สนิค้า ทนัสมยั มีเรือ่งราว
แหล่งก�าเนิด ดึงดูดสายตาผู้บริโภคให้ซื้อ
สินค้าไปปรุงรับประทาน

รูปบรรจุภัณฑ์เดิม	
Old	Packaging

แบบที่	3

แบบที่	2

แบบที่	1

GI Package Design 2020

60 61



นักออกแบบ:	มนพัทธ์		สายแก้ว
Designer:	Monnapat	Saikaew

ผู้ประกอบการ:	อนันต์		ดอกกุหลาบ
GI	Entrepreneur:	Anan	Dokkurab

แห้วสุพรรณ
Suphan Water Chestnut

“แห้วสพุรรณ” แห้วพันธุจ์นี ผลมลีกัษณะกลมคล้ายหอมหวัใหญ่ มรีสชาตหิวาน มนั 
เนือ้แน่นกรอบสขีาว ผลติในพืน้ทีอ่�าเภอเมอืง และอ�าเภอศรีประจนัต์ จงัหวัดสพุรรณบรุี

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

ตราสินค้า
Logo

ประชุม	3	ฝ่าย
3	Parties	Meeting

แหล่งเพาะปลูกแห้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
คอื จงัหวดัสพุรรณบรุ ีนกัออกแบบได้หยบิเอา
กระบวนการในการท�านาแห้วออกมาสื่อสาร
ให้ได้เห็นถึงความรัก ความใส่ใจ ทะนุถนอม 
ของเกษตรกรผู้ปลูกแห้ว เพื่อที่จะได้ผลผลิต
แห้วที่เป็นเลิศ ท�าให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าแห้ว
ที่บรรจุอยู่ในถุงมีคุณภาพดี โทนสีที่ใช้เป็นสี
ทีส่ือ่ถงึดนิและน�า้ ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัในการผลติ
แห้วสุพรรณ 

The largest water chestnut cultivation 
area in Thailand is Suphan Buri province. 
The designer has picked up the pro-
cess of growing water chestnuts out 
to communicate the love and care of 
the farmers who grow them in order to 
get the best water chestnuts, allowing 
consumers to be confident that the 
water chestnuts in the bag are of good 
quality. The color scheme represents 
soil and water, the critical factors in the 
production of Suphan Water Chestnut.

แนวความคิดในการออกแบบ
Design Concept

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
Packaging Design Development

ตราสินค้า 
ผูป้ระกอบการมตีราสนิค้า ในชือ่ “คณุอนนัต์”  
และพอใจในรูปแบบตราสินค้าที่มีอยู่ 

Brand 
They have originally owned the brand 
name “Khun Anan” and are satisfied 
with their current brand.
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แบบร่าง	
Sketch	Design

บรรจุภัณฑ์ใหม่
New	Packaging

Packaging
The entrepreneur is still desired to pack a kilogram of water chestnuts in his 
original plastic bag since it is suitable for distribution and the product charac-
teristics. Moreover, the fresh and clean product inside could be seen clearly. The 
designer has then created a new waterproof sticker for attaching onto the plastic 
package. The waterproof sticker label is ideal for the packaging which is needed 
to be stocked, transported and put on sell. The label will stay intact, can be read 
clearly and won’t peel off easily. The graphic pattern on the label came from a 
real water chestnut corm to show the characteristics of Suphan Water Chestnut. 
The illustrations on the label represent the farmers who are growing the plant 
with love and care. This new product label helps to make the product stand out 
when placed on the shelf in the supermarkets.

บรรจุภัณฑ์ 
ผู ้ประกอบการยังคงรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ที่บรรจุแห้วในถุงพลาสติกขนาด 1 กิโลกรัม 
เหมอืนเดมิ เนือ่งจากมคีวามเหมาะสมกบัการ
จ�าหน่ายและลักษณะของสินค้า และสามารถ
มองเห็นสินค้าด้านในแสดงให้เห็นถึงความ
สด สะอาด นักออกแบบจึงออกแบบฉลาก
สติกเกอร์กันน�้าขึ้นใหม่ ส�าหรับติดบนถุง
พลาสติกใสที่ใช้บรรจุแห้ว สติกเกอร์กันน�้า
จะปลอดภัยต่อกระบวนการเก็บถนอมสินค้า 
การขนส่ง และการขาย เพราะจะไม่หลดุลอกง่าย
อ่านชัดเจน ลวดลายบนฉลากนักออกแบบ
ได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกราฟิก ใช้รูปถ่าย
แห้วจริงเพื่อให ้ เห็นถึงลักษณะของแห้ว
สุพรรณ และภาพวาดคนที่เป็นตัวแทนสื่อ
ถึงเกษตรกร ที่ก�าลังปลูกแห้ว ด้วยความรัก
ทะนถุนอม เพือ่ให้เหน็ว่าแห้วแต่ละหวัในถงุ ผ่าน
ความดแูลเอาใจใส่จากเกษตรกร ฉลากสนิค้าใหม่
มคีวามทนัสมยั มเีรือ่งราว สร้างความแตกต่าง
ให้กบัสนิค้าประเภทเดยีวกนั สามารถน�าไปวางขาย
ในซเูปอร์มาร์เกต็ชัน้น�าได้ เป็นการสร้างมลูค่าเพิม่
ให้กบัสนิค้าได้อย่างลงตวั

รูปบรรจุภัณฑ์เดิม	
Old	Packaging

แบบที่	3

แบบที่	2

แบบที่	1
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ชุดของขวัญ GI และบรรจุภัณฑ์
GI Gift Set and Packaging

นักออกแบบ:	ปัญญวัฒน	์	พิทักษวรรณ
Designer:	Panyawat		Phitaksawan

นักออกแบบได้แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบจากเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติ
ของสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) น�าเอาจุดเด่นของสินค้ามาจัดวางทับซ้อนกันระหว่าง
ลายกราฟิกและภาพประกอบอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของนกัออกแบบ ให้เกดิความร่วมสมยั 
สร้างความโดดเด่น สวยงามบนผืนผ้า ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าประกอบไปด้วยสินค้า
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ลายผ้าไหมยกดอกล�าพูน ร่มบ่อสร้าง 
ลายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง ข้าวหอมมะลิสุรินทร์  ล�าไยเบี้ยวเขียวล�าพูน สับปะรดห้วยมุ่น 
มะยงชิดนครนายก กล้วยเล็บมือนางชุมพร ชมพู ่เพชร และมีตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้
ทางภูมศิาสตร์ เป็นส่วนหนึง่บนผนืผ้า โทนสทีีใ่ช้เป็นโทนอบอุน่ ได้แก่ สนี�า้เงิน เทา ฟ้า น�า้ตาลทอง 
ชมพู และขาว วัสดุที่เลือกใช้พิมพ์ลวดลายผ้าพันคอเป็นผ้าไหมสเปน เนื้อผ้านุ่ม ผิวสัมผัสลื่น 
มัน เงา พิมพ์แล้วให้สีคมชัด เป็นของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

Scarf Design Ideas
The design inspiration comes from the identities of GI products by using 
graphic and illustration to create an exquisite contemporary pattern on 
the fabric. The pattern consists of Thai GI products from various regions 
such as patterns of Lamphun Brocade Silk, Bor Sang Umbrella, Ban Chiang 
Pottery, Surin Hom Mali Rice, Lamphun Biao Khiao Longan, Huaymon  
Pineapple, Nakorn Nayok Giant Marian Plum, Chumphon Lady Finger 
Banana and Phet Rose Apple. And the Thai GI logo is also on the fabric. 
The colors used are in warm tone; navy blue, gray, blue, golden brown, 
pink and white. The scarf is made of high quality Spanish silk, which is 
smooth, soft and shiny and gives a clear printing result. The scarf is per-
fect to use as a symbol of the agency or to be a gift for special occasions.

แนวความคิดการออกแบบชุดของขวัญสินค้า GI
GI Gift Set Design Ideas
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แนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของขวัญสินค้า GI 
และป้ายแขวน
GI Gift Set and Gift Tag Design Idea

นักออกแบบ	:	กนกภรณ	์	โกศลวรวัฒนกุล
Designer:	Kanokporn	Kosolworrawattanakul

นักออกแบบได้วางโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ถุงของขวัญที่ใช้บรรจุผ้าพันคอให้เป็นลักษณะที่
ประกอบแล้วคล้ายถุงบรรจุ คือ มีหูหิ้ว และมีฝาเปิดปิดได้ แต่ให้มีความแข็งแรงคล้ายกล่อง 
เป็นรปูทรงทีจ่ะใส่ผ้าพนัคอทีพ่บับรรจใุนซองพลาสตกิได้พอด ีลวดลายบนกล่องเป็นลวดลาย
บนผ้าพนัคอทีน่กัออกแบบผ้าพนัคอได้ออกแบบไว้ เพือ่จะได้แนวทางเดยีวกนั และดกูลมกลนื
กับลวดลายผ้าที่อยู่ด้านใน บรรจุภัณฑ์เคลือบพลาสติกด้าน เพิ่มความหรูหราด้วยตรา
สญัลกัษณ์สิง่บ่งชีท้างภมูศิาสตร์ไทยทีด้่านหน้าถงุของขวญัด้วยการใช้เทคนคิพมิพ์ฟอยล์ทอง
ด้านหลงับรรจภัุณฑ์เพิม่สตกิเกอร์ป๊ัมนนูสทีองปิดอยูบ่รเิวณทีเ่ปิดบรรจภุณัฑ์ เมือ่เปิดบรรจุ
ภณัฑ์ออกจะมคีวามหมายส่ิงบ่งชีท้างภมูศิาสตร์ ตราสญัลกัษณ์กรมทรัพย์สนิทางปัญญา และ
บรรจุภัณฑ์ยังมีที่ส�าหรับแขวนป้ายชุดของขวัญที่น�าลวดลายของผ้ามาเป็นองค์ประกอบ มี
พื้นที่ส�าหรับเขียนค�าอวยพรในโอกาสพิเศษ 

The designer has designed the bag for the scarf in a shape of a box with 
handles and lid that can be opened and closed. The plastic scarf packaging 
can fit properly into the box. The pattern on the box is in sync with the 
pattern on the scarf. The packaging comes in matte coating, looking more 
luxurious with the gold foil GI logo on the bag. Finally, the packaging is 
sealed with a golden embossed sticker. When opening the package, Thai 
GI and DIP logo will be seen. A gift tag, the same print as the scarf inside, 
is also provided for writing some greetings.
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ผู้ประกอบการ
สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์
GI Entrepreneurs

สติกเกอร์
ติดถุงของขวัญ

Sticker	GI	Gift	Packaging

ป้ายแขวนชุดของขวัญ
Gift	Tag

บรรจุภัณฑ์ถุงของขวัญ
GI	Gift	Packaging
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กล้วยตากบางกระทุ่ม พิษณุโลก 
Phitsanulok Bangkrathum Dried Banana
     
     กล้วยตากภัทราภรณ์  ตราแสงตะวัน
     นางสาวฐิติยาภรณ์  ทะรังศรี
     52/4 หมู่ที่ 2 ต�าบลบางกระทุ่ม อ�าเภอบางกระทุ่ม 
     จังหวัดพิษณุโลก 65110
     โทร. 08 7734 4479
     
     Ms. Thitiyaphon  Tharangsri
     52/4 Moo 2, Bang Krathum, Bang Krathum,  
     Phitsanulok 65110
     Tel. +668 7734 4479

ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี  
Ubon Ratchathani Hom Mali Rice
     
     เกษตรอินทรีย์แม่สันทัศ 
     Mae Santhat Organic Farming
     นางสันทัศ  คูหา
     52 หมู่ที่ 3 ต�าบลสมสะอาด อ�าเภอเดชอุดม 
     จังหวัดอุบลราชธานี 34160
     โทร. 08 2673 4878
     
     Mrs. Santhat  Khuha
     52 Moo 3, Som Sa-at, Det Udom, 
     Ubon Ratchathani 34130
     Tel. +668 2673 4878

ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice

     กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี
     บ้านนาบ่อ
     นางสุพรรณี  ร่มเกษ
     31 หมู่ที่ 6 บ้านนาบ่อ ต�าบลปลาโหล อ�าเภอวาริชภูมิ 
     จังหวัดสกลนคร 47150
     โทร. 08 6015 1104, 08 5231 3578

     Mrs. Suphanee  Romgate
     31 Moo6 Ban No Bo, Pla Lo, Waritchaphum , 
     Sakon Nakhon 47150
     Tel. +668 6015 1104, +668 5231 3578

ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ ์  Uttaradit Long Lab Lae Durian
ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ ์  Uttaradit Lin Lab Lae Durian

     สวนใจใหญ่
     นางประนอม  ใจใหญ่
     18/1 หมู่ที่ 5 ต�าบลแม่พูล อ�าเภอลับแล 
     จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
     โทร. 08 1042 1410

     Mrs. Pranom  Jaiyai
     18/1 Moo 5, Mae Phun, Laplae, Uttaradit 53130
     Tel. +668 1042 1410

ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
GI Entrepreneurs
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ปลากุเลาเค็มตากใบ  
Tak Bai Salted Kulao Fish

     ป้าอ้วนปลากุเลาเค็มตากใบ
     นางเพียงระพี  ปฐมศิริกุล
     40/1 หมู่ที่ 3 ต�าบลเจ๊ะเห อ�าเภอตากใบ
     จังหวัดนราธิวาส 96110
     โทร. 0 7358 1155, 08 3170 2788, 08 6963 6422

     Mrs. Phiangraphi  Pathomsirikun
     40/1 Moo 3, Chehe, Tak Bai, Narathiwat 96110
     Tel. +667 358 1155, +668 3170 2788, 
     +668 6963 6422

ผ้าไหมยกดอกล�าพูน  
Lamphun Brocade Silk

     ร้านชัชวาลไหมไทย
     นางสาวครองขวัญ  ทองกลาง
     155/1 หมูท่ี ่10 บ้านรมิกวง ต�าบลต้นธง อ�าเภอเมอืง 
     จังหวัดล�าพูน 51000
     โทร. 08 8047 9218, 08 9997 3260, 09 2284 6187
   
     Ms. Khongkwan  Thongklang
     155/1 Moo 10, Ban Rim Kuang, Ton Thong, 
     Mueang Lamphun, Lamphun 51000
     Tel. +668 8047 9218, +668 9997 3260, 
     +669 2284 6187

มะพร้าวน�้าหอมบ้านแพ้ว
Ban Phaeo Aromatic Coconut
     
     วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน�า้หอม
     บ้านกลางคลองตาปลั่ง ต�าบลบ้านแพ้ว
     นายศุภกร  จุลสวัสดิ์
     1 หมู่ที่ 5 ต�าบลบ้านแพ้ว อ�าเภอบ้านแพ้ว 
     จังหวัดสมุทรสาคร 74120
     โทร. 09 8994 9218

     Mr. Supakhon  Chunsawad
     1 Moo 5, Ban Phaeo, Ban Phaeo, 
     Samutsakhon 74120
     Tel. +669 8994 9218

สังคโลกสุโขทัย  
Sukhothai Pottery

     สุวัฒ สังคโลก
     นายสุวัฒ  กู่ก้อง
     79/1 หมู่ที่ 5 ต�าบลหนองอ้อ อ�าเภอศรีสัชนาลัย 
     จังหวัดสุโขทัย 64130
     โทร. 08 5130 9325, 09 3245 4305

     Mr. Suwat  Kokong
     79/1 Moo 5, Nong Ao, Si Satchanalai, 
     Sukhothai 64130
     Tel. +668 5130 9325, +669 3245 4305

GI Package Design 2020

76 77



เนื้อโคขุนโพนยางค�า
Pon Yang Kham Beef

     สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง 
     โพนยางค�า จ�ากัด
     นางมาลัย  จงเจริญ
     หมู่ที่ 10 ต�าบลโนนหอม อ�าเภอเมือง 
     จังหวัดสกลนคร 47000
     โทร. 0 4270 4677 – 9

     Mrs. Malai Chong-charoen
     Moo 10, Non Hom, Mueang Sakon Nakhon,  
     Sakon Nakhon 47000
     Tel. +664 270 4677

แห้วสุพรรณ Suphan 
Water Chestnut

     กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม.
     จ.ส.อ. อนันต์  ดอกกุหลาบ
     23/6 หมู่ที่ 6 ต�าบลวังยาง อ�าเภอศรีประจันต์ 
     จังหวัดสุพรรณบุรี 72140
     โทร. 08 1274 3882

     SM 1. Anan Dokkurab
     23/6 Moo 6, Wang Yang, Si Prachan, 
     Suphanburi 72140
     Tel. +668 1274 3882

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ GI 
About Designer
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นางสาวนลินี   ทองแท้ 
Ms. Nalinee   Thongthae

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จบการศึกษา
ปรญิญาโท Communication Design, School
of Art and Design, Pratt Insititute, New York
มปีระสบการณ์การท�างานด้านการออกแบบมา
ไม่ต�า่กว่า 20 ปี ผลงานการออกแบบเคยได้รบั
รางวัลทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศ
เช่น รางวัล DEmark ในปี 2556 และปี 2561 
ในกลุม่บรรจภุณัฑ์สนิค้า รางวลั Good Design, 
Japan Institute of Design Promotion, 

Japan ปัจจุบัน เป็นอาจารย์พิเศษสอนด้านการออกแบบ Graphic, Pakaging Design, 
Technical Drawing, Creative Thinking ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง นอกจากนี้ยัง
เป็นท่ีปรกึษาด้านการออกแบบให้กบัองค์กรทัง้ภาครฐัและเอกชนหลายแห่ง และได้รับเชญิเป็น
วทิยากรระดบัประเทศ บรรยายด้านการออกแบบตราสนิค้า ผลิตภณัฑ์ และบรรจภุัณฑ์ ให้กับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

Nalinee is a specialist in product and packaging design development, A master’s 
degree in Communication Design from School of Art and Design, Pratt Institute, 
New York, with more than 20 years of design experience. She has won national 
and international awards such as DEmark awards in 2013 and 2018 for packaging 
design, a Good Design award from Japan Institute of Design Promotion in Japan. 
She currently works as a special lecturer in Graphic, Packaging Design, Technical 
Drawing and Creative Thinking to many leading universities. Furthermore. She is 
a design consultant for various public and private organizations, and is constant-
ly invited to be a national speaker on logo, products and packaging designs for 
public and private agencies.

นางสาวสุกฤตา  หิรัณยชวลิต 
Ms. Sukritta  Hiranyachawalit

ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบ Graphic Design, 
Packaging Design, Product Design 
มผีลงานการออกแบบทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตัว 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สาขาวชิาออกแบบพาณชิย์ศิลป์  มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาด้าน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเป็นวิทยากร
บรรยายพเิศษ ด้านการออกแบบ และการพฒันา
บรรจุภัณฑ์ให้หน่วยงานภาครัฐเเละเอกชน
หลายแห่ง อีกทั้งยังผลิตผลงานวิจัยเเละ
บทความวชิาการด้านการออกเเบบต่าง ๆ  ผลงานทีอ่อกเเบบเคยได้รบัรางวลัดเีด่นจากผลงาน
การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สปาไทย จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เเละยังมีผลงานออกแบบอื่น ๆ ที่ได้รับเลือกไปจัดเเสดงใน 
Ploy-Seang Festival Exhibition at TCDC Thailand Creative & Design Center เเละ 
Pecha Kucha Night Bangkok Vol:04 at TCDC Thailand Creative & Design Center

An expert in graphic, packaging and product design with her unique creativity, 
currently is an assistant professor in Communication Arts, Bangkok University. 
She also works as a consultant and a special lecturer in packaging design and 
development for many public and private sectors. In addition, she owns various 
research paper and academic articles about packaging design. She has won an 
award on a research and development of Thai spa product packaging from an 
invention contest at Srinakharinwirot University. Some of her work was selected 
to be exhibited at Ploy-Seang Festival Exhibition and Pecha Kucha Night Bangkok 
Vol: 04 at TCDC (Thailand Creative & Design Center)
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นางสาวมนพัทธ์  สายแก้ว 
Ms. Monnapat  Saikaew 

นกัออกแบบรุ่นใหม่ มากด้วยฝีมือการออกแบบ
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความชื่นชอบและ
ความสามารถพเิศษในการวาดภาพ Illustrator 
Design สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ
ผ่านการออกแบบกราฟิก ประสบการณ์การ
ท�างานด้านกราฟิกดไีซน์ไม่ต�า่กว่า 5 ปี เคยมี
ประสบการณ์ร่วมงานกบัโปรดกัชัน่ภาพยนต์
แอนนิเมชั่นไทยเรื่อง 9 ศาสตรา มีผลงาน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เคยได้รับรางวัล 
DEmark ประจ�าปี 2561 กลุม่บรรจภุณัฑ์สนิค้า

เคยร่วมงานกบับรษิทั ทีม่ชีือ่เสยีงด้านการสร้างแบรนด์และออกแบบบรรจภุณัฑ์ ปัจจุบนัประกอบ
อาชีพเป็น illustrator & graphic designer

Monnapat is a young graphic designer with her distinctive creative design skills, 
a talented graphic illustrator who conveys stories through graphic arts. She has 
been working in the field for more than 5 years. She was a part of 9 Satra; The 
Legend of Muay Thai, a Thai animation film. Her awarded work includes a packag-
ing design award from Demark in 2018. She has worked with famous product and 
packaging design companies. Currently, she is an illustrator and graphic designer.
 

นางสาวศิรินันท์   จาสันเที๊ยะ
Ms. Sirinan  Jasanthia 

นักออกแบบรุ่นใหม่ จบการศึกษาจากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศลิป์
เริ่มต้นท�างานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการ
สร้างแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ใน
ต�าแหน่ง Creative Branding + Design 
Solution รบัผดิชอบงานในส่วนทีท่�างานร่วมกบั
ผู ้ประกอบการ เป็น Graphic designer 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และงาน
ออนไลน์บางส่วน มีผลงานการออกแบบให้
กับแบรนต์ชั้นน�า มีส่วนร่วมในผลงานการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล DEMark หลายรางวัล ปัจจุบัน ได้สร้างสรรค์ผลงาน
ออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ให้กบัสนิค้าของตนเอง และเป็นนกัออกแบบอสิระ illustrator 
& graphic designer

She is a young designer who graduated from Faculty of Architecture in Communi-
cation Arts. She started her career as a Creative Branding + Design Solution officer 
in a renowned branding and packaging design company, worked with customers 
as a product and packaging designer and did some online jobs. She was a part in 
many packaging designs that have won DEmark awards. Nowadays, she creates 
product and packaging design for her own brand, and also works as a freelance 
illustrator and graphic designer.
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นายปัญญวัฒน์   พิทักษวรรณ 
Mr. Panyawat   Pitaksawan

นักออกแบบกราฟิก และนักท�าภาพประกอบ 
ที่มีแนวทางงานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตวั เป็นศลิปินคอลลาจ มผีลงานทีโ่ดดเด่น
สวยงาม ประสบการณ์การท�างานออกแบบมา
เป็นเวลาไม่ต�า่กว่า 7 ปี เคยท�างานออกแบบที่ 
The uniform design studio และแบรนด์
ชั้นน�าอย่าง Jim Thompson, Grab, a day 
magazine, JOOX Music, True Corpora-
tion และท�างานร่วมกบัศลิปิน องค์กรภาครฐั  
มูลนิธิ ที่เกี่ยวกับการพัฒนางานออกแบบ

ไทย งานหลักจะเป็นงานเกี่ยวกับการก�าหนดอัตลักษณ์ให้กับองค์กรต่าง ๆ จุดมุ่งหมาย
ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในคร้ังนี้เพื่อต้องการมีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลอืผู้ประกอบการในไทยทีม่ผีลติภณัฑ์ทีด่ ีแต่ขาดบรรจภุณัฑ์ทีส่วยงาม และเพือ่ให้
มองเหน็ความส�าคญัของบรรจภุณัฑ์ว่าหากมกีารออกแบบทีด่จีะช่วยท�าให้สินค้านัน้ดมีูคณุค่า 
และช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้สูงขึ้นอีกด้วย

Panyawat is a superb graphic designer and an illustrator with outstanding illus-
trated and collage artwork. His work is very unique and attractive. He has had 
at least five years of experience in design. He has worked at Jim Thompson and 
with many leading brands such as Dusit Thani, TCDC, Grab, a day Magazine, 
JOOX Music, True Corporation , plus working with artists, government agencies, 
foundations related to Thai design development issue. His main task is to create 
brand identities for those organizations. The aim of participating in this packaging 
development project is to be a part of help to Thai entrepreneurs who have great 
products but lacking good-looking packaging. And to reinforce the importance 
of good packaging that can add more value to the product so it can be sold with 
a higher price.

นางสาวกนกภรณ์  โกศลวรวัฒนกุล
Ms. Kanokporn  Kosolworrawattanakul

ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบ Corporate Branding
และ Brand Identity จบการศกึษาปรญิญาโท
ด้านนวัตกรรมการออกแบบ ปัจจุบันเป็น
อาจารย์พิเศษภาควิชาการโฆษณา และภาค
วิชาการสื่อสารแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็นนักออกแบบ
สื่อโฆษณาให้กับบริษัทเอเจนซี่โฆษณาชั้นน�า
ของเมืองไทย เป็นทีป่รกึษาด้านการออกแบบ 
Brand Identity มีผลงานการออกแบบ 
Corporate Branding ให้กับบริษัทชั้นน�า
หลายแห่ง เป็นนักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ การสร้าง
อัตลักษณ์แบรนด์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สามารถดึงจุดเด่นขององค์กรและผลิตภัณฑ์ 
มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการออกแบบ 

A specialist in corporate branding and brand identity design who graduated with 
a Master’s degree in Design Innovation, is working as a special lecturer for the 
Department of Advertising and the Department of Brand Communications, Faculty 
of Communication Arts, Bangkok University and is an advertising designer for 
leading advertising agencies in Thailand. She is also a brand identity design con-
sultant and has created corporate branding designs for many notable companies. 
She has expertise in logo design, building brand identity, packaging design that 
can pull out the strengths of the organizations or the products to tell the story 
through the designs.
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นายธีระศักดิ์   สีนา	 ผู้อ�ำนวยกำรกองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์
Mr. Theerasak   Seena Director of Geographical 
	 	 	 	 	 Indication	Office

นายปฏิพัทธ์   ปานสุนทร	 นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำรพิเศษ
Mr. Patipat   Pansuntorn	 Trade	Officer,	Senior	Professional	Level

นางสาวชมพูนุท   สัตย์ต่อชาต	ิ นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำร
Ms. Chompoonut   Sattorchat Trade	Officer,	Professional	Level

นางสาวมนชนก   ธนสันต	ิ นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำร
Ms. Monchanok   Tanasanti Trade	Officer,	Professional	Level

นางสาวณฐมน   ตันติวัฒนสิทธิ	์ นักวิชำกำรพำณิชย์ช�ำนำญกำร
Ms. Nathamon   Tantivattanasith Trade	Officer,	Professional	Level

นางสาวกัญญา   วชิรวรกุลชัย	 นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบัติกำร
Ms. Kanya   Wachiraworakunchai Trade	Officer,	Practitioner	Level

นางสาวจิตติมา  กลิ่นสุวรรณ	 นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบัติกำร
Ms. Jittima  Klinsuwan Trade	Officer,	Practitioner	Level

นางสาวรวิสรา   วราศิลป	์ นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบัติกำร
Ms. Rawisara   Warasilp Trade	Officer,	Practitioner	Level

นางสาวทิพยาภรณ์   พืชพันธุ	์ นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบัติกำร
Ms. Thipyaporn   Puedphan	 Trade	Officer,	Practitioner	Level

นางสาวญาดา   เปสลาพันธ	์ นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบัติกำร
Ms. Yada   Pasalaphan	 Trade	Officer,	Practitioner	Level

ส.ต.ท.หญิง แวววาว   จันทรา	 นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบัติกำร
Pol.Cpl. Wawwow   Chantra	 Trade	Officer,	Practitioner	Level

นางสาวมณีรัตน์   จุ้ยเรือง	 เจ้ำพนักงำนกำรพำณิชย์ปฏิบัติงำน
Ms. Maneerat   Juirueng	 Trade	Personnel,	Operational	Level

นายจีรชัย   เหมือนพุฒ	 เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
Mr. Jeerachai   Mueanphut	 General	Service	Officer,	Operational	Level

นางนุชรี   นุชเหลือบ	 นักวิชำกำรพำณิชย์
Ms. Nucharee   Nuchleab	 Trade	Officer

นางสาวนันท์นภัส   ธิติวรทรัพย	์ นักวิชำกำรพำณิชย์
Ms. Nannapat   Thitiworasab	 Trade	Officer

นายสุเมธ   ดาวสุข	 นักวิชำกำรพำณิชย์
Mr. Sumet   Dowsuk	 Trade	Officer

นางสาวนพรัตน์   ว่องทรงเจริญ	 นักวิชำกำรพำณิชย์
Ms. Noppoarat   Wongsongjaroen	 Trade	Officer

นางสาวสรชา   เจษฎาภัทรกุล	 นักวิชำกำรพำณิชย์
Ms. Soracha   Jedsadapattarakul	 Trade	Officer

นางสาวสุกัญญา   พิสุทธิพงษ	์ เจ้ำพนักงำนกำรพำณิชย์
Ms. Sukunya   Pisuttipong	 Trade	Personnel

นางสาวฌัชมาภรณ์   หนูขจร	 เจ้ำหนำ้ที่กองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์
Ms. Chutchamapohn   Nookajohn	 	GI	Staff

นายจิตรนันทน์   รามนันทน	์ เจ้ำหนำ้ที่กองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์
Mr.Chitanandana   Ramanandana	 	GI	Staff

นายพิพัฒน์พงษ์   ทองอุทัย	 เจ้ำหนำ้ที่กองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์
Mr. Pipatpong   Tongutay	 	GI	Staff

คณะท�ำงำน
Staff
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