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สาระสังเขป 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอการผลการออกแบบอัตลักษณผ์ลิตภณัฑ์แปรรูปปลานลิ ชุมชนบ้านเดือ่  
จังหวัดหนองคาย  เครื่องมือท่ีใช้เป็นการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ประเด็นความต้องการการสรา้งตราสินคา้ ข้อมูล
ผลิตภณัฑ์ และสังเคราะห์เพื่อการออกแบบตราสินค้า การออกแบบสื่ออัตลักษณ์ ผลงานท่ีได้ถกูทดลองใช้งานเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ มีการปรับปรุงพัฒนา และการจดัสนทนากลุ่ม 
 ผลงานการออกแบบไดผ้ลลัพธ์ ดังนี ้ องค์ประกอบทางการออกแบบที่ท าให้เกิดอัตลักษณ์ผลิตภณัฑ์
ประกอบด้วย ตราสัญลักษณเ์ป็นสัญลักษณ์รปูปลานลิห่อใบตอง  ทัศนศิลป์อัตลักษณ์ ประเภทสี ได้แก่ สีน้ าเงิน สีแดง
และสีทอง ประเภทรูปภาพ ได้แก ่ รูปสัญลักษณ์ปลานลิ ผลมะเดื่อ ลายคลื่นน้ า  และตัวอักษรอัตลกัษณ์ มีลักษณะเป็น
ตัวเขียนแบบลายมือ บุคลิกไม่เปน็ทางการ ผลงานออกแบบองค์ประกอบทางการออกแบบที่ท าให้เกดิอัตลักษณ์ทั้งหมด
นั้น มีรูปแบบเรียบง่ายสามารถผลติเป็นต้นแบบแม่พิมพ์ตรายางหรือต้นแบบส าหรับถ่ายส าเนาด้วยเครือ่งถ่ายเอกสาร อีก
ทั้งมีรูปแบบการผลิตสื่ออัตลักษณซ์ึ่งประกอบด้วย ฉลากสินค้า บรรจุภัณฑ์และปา้ยแสดงอัตลักษณ์ตราสินค้า เป็นต้น 
 หลังจากผู้ประกอบการชุมชนได้น าผลงานออกแบบอัตลักษณไ์ปใช้กับผลติภณัฑ์ต่างๆ แล้ว ท าให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ มีเอกลกัษณ์เฉพาะ มีความน่าจดจ า อกีท้ังยังมีมูลค่าเพิ่มทางการตลาด มีโอกาสทางการขาย
และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนในงานส าคัญๆ มากขึ้น อีกทั้งชุมชนยังมีการขยายขอบเขตการใช้งานสื่ออัตลักษณ์
ไปยังผลิตภณัฑ์อื่นๆ ของชุมชนอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ : ผลิตภณัฑ์แปรรูปปลานิล , ตราสินค้า, การออกแบบอัตลักษณ,์ ทัศนศิลป์อัตลักษณ,์ บ้านเดื่อ 

 

SUMMARY 

 The article aims to present the design results of the Identity Design for processed Nile 
Tilapia products of Ban Duea, Nong Khai Province. The tools used are informal interviews. 
Branding Needs, Product Information, And synthesizers for branding, identity media design 
process. Design works that have been tested for quality, improved and group discussion 

 Design works as follows: The design elements that make up the product identity are: 
The symbol is a symbol of tilapia wrapped in banana leaf. The visual identity of the color 
categories are blue, red and gold. The image types are the tilapia, fig, water wave and casual  
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typography identity. The design elements that make up all the identities. It can be made in 
the form of a rubber stamp or prototype for copying with a copier. There is also a model of 
media production, which consists of labels, packaging and labels. 

 After the community entrepreneur has applied the design of the identity to the 
product, then the desired image. Unique Memorable It also adds value to the market. 
Opportunity to sell and showcase products of the community in more important events, and 
the community is also expanding the scope of media use identity to other products. Of the 
community. 

Keywords: processed Nile Tilapia products/brand/identity design 

บทน า 

การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภณัฑท์้องถิ่น เป็นการช่วยยกมาตรฐานด้านภาพลักษณ์ให้แกผ่ลิตภณัฑ์ ท าให้
ผลิตภณัฑ์มีความน่าเชื่อถือด้านคณุภาพในสายตาของผู้บริโภค อีกทั้งท าให้ผลิตภณัฑ์จากท้องถิ่นมีโอกาสทางการตลาด
มากขึ้นกว้างขึ้น ซึ่งส่งผลแบบกลไกน าความเจริญกลับมายังผู้ผลิตและท้องถิ่นนั้นๆ เป็นล าดับ 

แม้ว่าผลติภณัฑ์ท้องถิ่นจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ที่มีวัตถุประสงค์ให้เกดิการใช้ภูมปิัญญาท้องถิ่นสู่การ
พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค ์ ผ่านการส่งเสริมเงินทุน การจัดการองค์ความรู้ ช่องทางการขายหรือการตลาด แต่มี
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นจ านวนมากยังขาดการพัฒนาด้านอตัลักษณ์ กล่าวคือ ขาดการออกแบบรูปลักษณภ์ายนอกท่ีดีเพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑต์่อผูบ้ริโภค เพราะรูปลักษณ์ภายนอกผลิตภัณฑ์จะเป็นสิ่งที่สื่อสารกบัผู้บริโภคเป็นอันดับ
แรก อันเป็นผลให้เกิดการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผลติภณัฑ ์

ด้วยปัญหาข้างต้น การออกแบบรปูลักษณภ์ายนอกหรือกระบวนออกแบบอัตลักษณ์ (identity design) มักจะ
เป็นแนวทางที่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้เป็นวิธีการส าคัญในการพาสินค้าของตนเข้าสู่ตลาด ซึ่งการตลาดยุคใหม่
เชื่อว่าความส าเร็จของสินค้าไมส่ามารถพ่ึงพาคุณภาพของสินค้าหรือกลไกราคาเพียงอย่างเดียว (ชัยรัตน์ อัศวางกูร. 
2548: 9) การสร้างตราสินคา้เป็นกระบวนการที่เกีย่วข้องกับการสร้างช่ือและภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (unique) 
ส าหรับผลติภณัฑ์ ด้วยวิธีการออกแบบให้ทุกรูปแบบการสื่อสารมีความสอดคล้องกัน (consistent theme) การสร้างแบ
รนด์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความหมายและความแตกต่างในตลาดที่สามารถดึงดูดการรับรู้และรักษาลูกค้าให้มีความภักดี
ต่อสินค้านั้นๆ (branding. 2015: Online) ซึ่งองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดอัตลักษณผ์ลิตภณัฑ์ ประกอบด้วย ตราสินค้า 
(logo) ส ี (color) ภาพ (imagery) ตัวอักษร (typography) และการสื่อสารเรื่องราวผลติภณัฑ์ (brand story) 
(Budelmann, K., Kim, Y., & Wozniak, C. 2013) องค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าวต้องได้รับการวางกลยุทธ์ ออกแบบและ
สื่อสารอย่างมีศิลปะ  จากหลักการเชิงนิยามดังกล่าวแสดงให้เห็นวา่ กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ใหป้ระสบผลส าเร็จต้อง
ใช้องค์ความรู้ เงินทุนและทรัพยากรบุคคลในวิชาชีพด้านการออกแบบ แต่อย่างไรกต็าม แม้ว่าผลติภัณฑ์ท้องถิ่นมีความ
จ าเป็นที่จะต้องพึ่งพาการสร้างตราสินค้า ชุมชนเจ้าของผลติภณัฑ์กม็ักจะมีข้อจ ากดัเรื่องงบประมาณ และเพื่อแก้ปัญหานี ้
รูปแบบของการสร้างตราสินค้าควรเป็นการออกแบบที่ค านึงถึงความส าคัญต่อเรื่องการใช้งบประมาณทีไ่ม่สูงมากนัก แต่
ให้ผลลัพธ์ของภาพลักษณ์ที่ดี มีการแบ่งขั้นตอนในกระบวนการสรา้งตราสินค้านั้นใหเ้จ้าของผลิตภณัฑ์สามารถมสี่วนร่วม
ในการสื่อสารอัตลักษณผ์ลติภณัฑไ์ด้ด้วยตนเองในระยะยาว 

ผลิตภณัฑ์ปลานลิแปรรูปของชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย เปน็ผลิตภณัฑ์ที่คิดค้นขึ้นโดยภูมิปัญญาของคน
ในชุมชนบ้านเดื่อ ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ าโขง มีพื้นท่ีเรียบรมิแม่น้ าโขงยาวกว่า 3,000 เมตร มตี้นมะเดื่อ
จ านวนมาก อาชีพหลักของคนในชุมชนคือ การท านา และมีการประกอบอาชีพเสรมิคือการเลี้ยงปลานิลกระชัง เพื่อเป็น
การเพิ่มมลูค่าของปลานลิ จึงมีการคิดค้นการท าปลานลิแปรรูป ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลานลิแบบต่างๆ เช่น ปลานลิบอง 
ปลานิลแดดเดียว แหนมปลานิล ปลาเชียง ปลาหยอง ไส้กรอก เปน็ต้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพบปญัหาด้านการออกแบบอัต
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ลักษณผ์ลติภณัฑ์ เช่น องค์ประกอบของภาพลักษณ์ : ตราสัญลักษณ์ (logo) มูลฐานการออกแบบต่างๆ (visual 
elements) 

ดังนั้น ด้วยปัจจัยพื้นฐานทางการตลาดที่ผลิตภัณฑต์้องไดร้ับการออกแบบอัตลักษณ์ บทความนี้จงึเป็นการ
น าเสนอกระบวนการและผลงานการออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูป ประเภทต่างๆ โดยผลการออกแบบและ
พัฒนาจากกลุ่มกรณีศึกษานี้ท าใหไ้ด้ชุดความรู้เรื่องรูปแบบการออกแบบอัตลักษณส์ าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สามารถใช้
เป็นแนวทางในการสร้างตราสินค้าส าหรับผลติภณัฑ์ท้องถิ่นอื่นๆ อีกจ านวนมากได้ต่อไปในอนาคต 

 

กระบวนการออกแบบ  
 การออกแบบนี้เป็นกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบทางการออกแบบ ที่จะน าไปสู่การ
สร้างอัตลักษณผ์ลติภณัฑ์ปลานิลแปรรูป ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์ มูลฐานการออกแบบและสื่อสรา้งภาพลักษณ ์
 เครื่องมือและวิธีด าเนินการมีดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 เก็บข้อมูล: ใช้การสมัภาษณ์ กรณีการเก็บข้อมูลจากผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ปลานลิแปรรปู เพื่อรับรู้ความ
ต้องการของเจ้าของผลิตภัณฑ์และเป็นการท าความเข้าใจต่อผลติภณัฑ์ในมิตสิภาพปญัหาดา้นภาพลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการดังกล่าวได้ใช้การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามน าสู่กระบวนการวิเคราะห์ปญัหา 
จุดเด่นผลติภณัฑ์ ส าหรับน าไปสู่การออกแบบอัตลักษณ์ในระยะต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบผลงาน: นักออกแบบน าข้อมูลที่ไดจ้ากภาคสนาม วิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อการออกแบบผลงาน ประกอบด้วย ตราสญัลักษณ์ การก าหนดสีอัตลักษณ์ การออกแบบมูลฐานอัตลักษณ์ 
การออกแบบสื่ออัตลักษณ์ มีการทดสอบการใช้งานของสื่อ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีรองรับกับปัญหาในงานออกแบบ 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบข้อมลู: นักออกแบบน าผลการออกแบบอัตลักษณผ์ลติภณัฑ์ตา่งๆ ไปสนทนากลุ่ม
เจ้าของผลติภณัฑ์ เพื่อระดมความเห็นและให้การเสนอแนะ จากนัน้มีการปรับปรุงผลงานออกแบบตามความเห็นจากการ
สนทนากลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 4 การน าเสนอผลการออกแบบ: เมื่อนักออกแบบได้ท าการสังเคราะหผ์ล รูปแบบการสร้างตราสินค้า
ที่ท าด้วยมือส าหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งแบ่งประเด็นการน าเสนอผลงานออกแบบโดยสังเขปดังนี้ (1) รูปแบบตราสินคา้ 
(2) รูปแบบของทัศนศิลป์อัตลักษณ์ (3) ตัวพิมพ์หรือรูปแบบอักษรอัตลักษณ์ (4) รูปแบบการออกแบบสื่ออัตลักษณ ์
รวมถึงการสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการออกแบบ 
 จากปัญหาการขาดภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ปลานลิแปรรูป ซึ่งผลการออกแบบ 
เริ่มจากการก าหนดชื่อผลติภณัฑ ์ โดยใช้ช่ือแบรนด์ “บ้านเดื่อ” และมีชื่อทางการค้าแยกตามชนดิของผลิตภัณฑ์แตล่ะ
อย่าง ผลิตภณัฑ์ปลานิลแปรรูปบา้นเดื่อสามารถสร้างภาพลักษณ์ทีพ่ึงประสงค์ด้วยกระบวนการออกแบบอัตลักษณ์ จาก
องค์ประกอบทางการออกแบบส าคัญ 4 องค์ประกอบคือ  (1) ตราสัญลักษณ ์หรือเครื่องหมายการคา้ ซึ่งสามารถช่วยให้
ผู้บริโภคสามารถแยกแยะ ยี่ห้อผลิตภณัฑ์ในประเภทเดียวกันได้ง่าย จากช่ือ รูปลักษณ์และความงาม (2) ทัศนศิลป์อัต
ลักษณ ์  องค์ประกอบท่ีสามารถระบุความเป็นตัวตนที่แตกต่าง ชักจูงความรู้สึกนึกคดิผูร้ับสารไปยังความหมายทีเ่จ้าของ
ผลิตภณัฑ์ต้องการสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น (3) ตัวพิมพ์หรือรูปแบบอักษร รูปแบบของอักษร (type style) ที่มีการใช้
อย่างต่อเนื่องในผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ นั้น เป็นเครื่องช่วยในการจดจ าความเป็นผลติภณัฑ์นั้นๆ ทั้งนี้ในกระบวนการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ทีม่องเห็นต่างๆ จะตอ้งมีการใช้ตัวอักษรนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการจดจ าให้แก่ผู้บริโภค (4) สื่ออัต
ลักษณ ์ ซึ่งอาจจะหมายถึงกราฟกิบนบรรจภุัณฑต์่างๆ จากองค์ประกอบท้ัง 4 นั้นได้น าไปสู่การออกแบบอัตลักษณ์
ผลิตภณัฑ์ ดังนี ้
 
 1. ตราสัญลักษณ ์(logo) 
   ตราสญัลักษณ์เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้เกิดอัตลักษณ์ ไม่เพยีงเป็นส่วนท่ีท าให้คนจดจ าช่ือผลติภัณฑ์ได้
เพียงเท่านั้น แต่ตราสัญลักษณย์งัเป็นเครื่องมือทางการค้าทีส่ามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้อีกด้วย ซึ่งการบริหารการสื่อ
สารตราสัญลักษณ์ที่ดีจะก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจได้ ด้านการออกแบบตราสัญลักษณส์ าหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูป



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
       ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย  วันที่ 1 มีนาคม 2561 

 
 
 

 

บ้านเดื่อนั้น ไดม้ีการออกแบบและพัฒนาขึ้นร่วมกันระหว่างนักออกแบบและชุมชนเจ้าของผลิตภณัฑ์ โดยได้ร่วมกัน
วิเคราะหจ์ุดเด่นของผลติภณัฑ์ เพื่อแสวงหาจุดเด่น สร้างความแตกต่าง โดยผลการออกแบบตราสญัลักษณ์ผลิตภณัฑม์ี
การพัฒนาข้อมูลการออกแบบข้ึนจากเอกลักษณห์รือจุดแข็งของผลติภัณฑ์ คือ วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาจากปลานลิ 
จึงได้พัฒนาแบบและรูปลักษณ์ปลานิลที่มีเอกลักษณ์ มคีวามเป็นมติร และเพื่อสื่อสารถึงบุคลิกของผลิตภณัฑ์ที่มีนัยยะ
ของความเป็นธรรมชาติ เป็นการผลิตแบบพ้ืนบ้าน ใบตองจึงไดถู้กน ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการสื่อสาร อีกทั้งช่ือ
ผลิตภณัฑ์ หรือ logo type ก็เป็นการน าเสนอรูปแบบตัวเขียนดว้ยมือ เพื่อก าหนดให้บุคลิกของตราสญัลักษณ์สื่อสาร
ความเป็นมติร เข้าถึงง่าย และมีเอกลักษณ์ เป็นต้น โดยได้ปรากฏรูปแบบดังนี้ 

 
 

 
    

ภาพที ่1 แสดงแบบตราสญัลักษณ์ส–ีขาวด า ตราสัญลักษณผ์ลิตภณัฑ์ปลานิลแปรรูป บ้านเดื่อ 
ที่มา : วิสิทธิ ์โพธิวัฒน์ 

 
   จากผลงานการออกแบบตราสัญลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ปลานลิแปรรปูบ้านเดื่อ ผลงานเกิดจากการร่วมกันวิเคราะห์
คุณสมบัติที่โดดเด่นของผลติภณัฑค์ือ จุดเด่นส าคญัของสูตรผลติภัณฑ์ที่มีการใช้ปลานิลเป็นวัตถุดบิหลัก และมี
กระบวนการหรือกรรมวิธีการผลติที่เน้นธรรมชาติ การสื่อสารด้วยสญัลักษณ์ใบตองจึงถือเป็นองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับ
ความเป็นอาหาร ความไม่มีพิษ หรือเคมีตา่งๆ นอกจากน้ีได้มีการปรับแต่งรูปร่าง เค้าโครงมีความเปน็มิตร เป็นเอกลักษณ์
ทีส่ามารถน ามาก าหนดเป็นตราสญัลักษณ์ได้ โดยใช้กระบวนการลดทอน ปรับรูปแบบรายละเอียดให้มีความเรียบง่าย 
รูปแบบอักษรเน้นบุคลิกเรียบง่าย ซื่อๆ แบบฉบับพ้ืนบ้าน เพื่อสรา้งชุดความหมายใหภ้าพลักษณ์ของผลิตภัณฑเ์ข้าถึงได้
ง่าย ไม่ซับซ้อน นอกจากน้ี รูปแบบของตราสญัลักษณ์โดยรวมไดม้ีการค านึงถึงกระบวนการผลิตสื่อแบบง่ายๆ โดยท า
ต้นแบบแม่พิมพ์ตรายาง ผูผ้ลติสนิค้าน าไปใช้งานไดด้้วยตนเอง พมิพ์ซ้ าในปริมาณที่จ ากัดแบบไมต่้องพึงการพิมพ์ระบบ
อุสาหกรรม รวมถึงตราสัญลักษณส์ามารถใช้งานหลากหลายวัตถุประสงค์ ทั้งพิมพ์บนกระดาษ ปักบนผ้า พิมพ์บนผ้า เป็น
ต้น 

 
  2 ทัศนศิลป์อัตลักษณ์ (visual identity) 
   ทัศนศิลป์อัตลักษณ์ในที่น้ีประกอบด้วย สีและภาพ ซึ่งก าหนดและออกแบบข้ึนโดยค านึงถึงเอกลักษณ์ของ
ผลิตภณัฑ์ปลานลิแปรรูป สีประจ าแต่ละผลิตภณัฑ์ค านึงถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่  ส่วนภาพท่ีใช้ในการ
สื่อสารอัตลักษณ์ โดยพิจารณาจากวัตถุท่ีมองเห็นได้และเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ ์ ใช้วิธีการตัดทอนรายละเอียดเพื่อให้
สามารถน ามาใช้งานได้ง่าย ดังนี ้
   2.1 สีอัตลักษณ์ สีเป็นองค์ประกอบซึง่สามารถระบุความแตกต่าง ความเป็นเอกลักษณ์ของผลติภณัฑไ์ด้งา่ย 
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบท่ีสามารถรับรู้และระลึกถึงได้โดยไม่มีความซับซ้อน สีที่ก าหนดใหผ้ลติภณัฑ์ปลานิลแปรรูป
บ้านเดื่อ ได้แก่ สีอัตลักษณ์หลัก คือ สีน้ าเงินเข้ม ไดม้าจากสัญลักษณของน้ าโขง กลุ่มสีอัตลักษณ์ขัน้ท่ีสอง คือ สีเขียว
อ่อนมาจากใบตอง สีแดงและสีทอง คือสีทีส่ะท้อนสภาพกายภาพของชุมชน อีกทั้งเป็นสีในมุมมองคู่สีตัดกับสีอัตลักษณ์
หลัก ที่จะช่วยให้การออกแบบสื่อต่างๆ มีความสวยงามมากขึ้น 
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ภาพที ่2 แสดงแบบสีอัตลักษณ์ผลิตภณัฑ์ปลานิลแปรรูปบ้านเดื่อ 

ที่มา : วิสิทธิ ์โพธิวัฒน์ 
 

   2.2 ภาพ ภาพอัตลักษณ์จะช่วยให้เกิดมโนทัศนเ์กี่ยวกับภาพลักษณ์ผลิตภณัฑ์ที่มคีวามชัดเจนมากขึ้น 
ภาพอัตลักษณ์เพื่อใช้ประกอบการออกแบบสื่อสารภาพลักษณ์ผลิตภณัฑ์ปลานิลแปรรูปบ้านเดื่อ ออกแบบและพัฒนาขึ้น
จากภาพท่ีเป็นวัตถุดบิ หรือบรรยากาศท่ีเกี่ยวข้องกับผลติภณัฑ์ เชน่ ปลานิล ผลมะเดื่อ คลื่นน้ า ถ้อยค าที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงแบบภาพอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปลานลิแปรรูปบ้านดือ่ 
ที่มา : วิสิทธิ ์โพธิวัฒน์ 

 
   2.3 ตัวพิมพ์หรือรูปแบบอักษร 
     ตัวพิมพ์เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ใช้สื่อสารอัตลักษณผ์ลิตภณัฑ์ เพราะตัวพิมพ์ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ 
เมื่อผลิตภณัฑ์ถูกน าเสนอต่อผู้บรโิภค รูปแบบอักษรได้รับการออกแบบข้ึนเพื่อให้สอดคล้องกับบุคลิกของผลิตภณัฑ์ โดย 
ออกแบบตัวพิมพ์ให้มีลักษณะตัวอักษรแบบลายมือ (script) สื่อสารถึงบุคลิกท่ีเป็นกันเองของผลิตภัณฑ์และชุมชนผูผ้ลติที่
มีบุคลลิคซื่อๆ แบบชาวบ้าน หรือให้ดูแบบท้องถิ่น ดังตัวอย่าง 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงรูปแบบตัวพิมพ์อัตลักษณผ์ลติภณัฑ์ปลานิลแปรรูปบา้นเดื่อ 
ที่มา : วิสิทธิ ์โพธิวัฒน์ 

 
 3. สื่ออัตลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ปลานลิแปรรูปบ้านเด่ือ 
 ผลการออกแบบสื่ออัตลักษณส์ าหรับผลิตภณัฑ์ปลานลิแปรรปูบ้านเดื่อ ประกอบด้วย  
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 3.1 กระดาษห่อสินค้า ใช้ส าหรบัห่อสินค้าประเภทไส้กรอก หรือแหนมปลานลิ เป็นต้น โดยออกแบบให้มี
ลวดลายโดยใช้องค์ประกอบทางทัศนศิลปอัตลักษณม์าจัดวาง 
 

 

 
 

ภาพที ่5 แสดงภาพกระดาษห่อสนิค้า 
ที่มา : วิสิทธิ ์โพธิวัฒน์ 

 
 3.2 ฉลากปลาเชียง ใช้ติดลงบนบรรจภุัณฑ์ถุงใสที่บรรจุหลอดกุนเชียงปลานิล สามารถท าซ้ าได้คราวละมากๆ 
ต่อการท าส าเนาแตล่ะครั้ง 

 

 
 

ภาพที ่6 แสดงภาพฉลากปลาเชียง หรือกุนเชียงปลานิล 
ที่มา : วิสิทธิ ์โพธิวัฒน์ 

 
 2.3 ฉลากปลาร้าบอง ใช้ติดลงบนภาชณะบรรจุทรงกระบอก 
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ภาพที ่7 แสดงภาพฉลากปลาร้าบอง 
ที่มา : วิสิทธิ ์โพธิวัฒน์ 

 
   2.4 ฉลากไส้กรอกปลานิล ใช้ติดลงบนบรรจภุัณฑ์ถุงใสส าเร็จรูป 

 

 
 

ภาพที ่8 แสดงภาพฉลากไส้กรอก 
ที่มา : วิสิทธิ ์โพธิวัฒน์ 

 
   2.5 ฉลากแหนมปลานลิ ใช้ติดลงบนบรรจภุัณฑ์ถุงใสส าเร็จรูป 
 

 
 

ภาพที ่9 แสดงภาพฉลากแหนมปลานิล 
ที่มา : วิสิทธิ ์โพธิวัฒน์ 
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  2.6 ผลการใช้งานสื่ออัตลกัษณ ์
 

 
 

ภาพที่ 9 แสดงภาพตัวอยา่งการน าผลงานไปใช้บนบรรจภุัณฑ์ปลาหยอง 
ที่มา : วิสิทธิ ์โพธิวัฒน์ 

 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงภาพตัวอย่างการน าผลงานไปใช้บนบรรจภุัณฑ์ปลาเชียง 
ที่มา : วิสิทธิ ์โพธิวัฒน์ 

 

 
 

ภาพที ่11 แสดงภาพตัวอย่างการน าผลงานไปใช้บนบรรจภุัณฑ์รวมส าหรับบรรจุแหนมปลานิล 
ที่มา : วิสิทธิ ์โพธิวัฒน์ 
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บทสรุป 

 ชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคาย เป็นชุมชนที่เลี้ยงปลานลิกระชังริมฝั่งแม่น้ าโขง ซึ่งคุณสมบตัิพิเศษของปลานิลจาก
แม่น้ าโขงมีความแตกต่างจากปลานิลบ่อเลีย้งแหล่งอื่นๆ คือ กลิ่นของปลาจะไม่คาวจากอาหารที่ใช้เลีย้งปลา เนื่องจากน้ า
ในล าน้ าโขงมีการถ่ายเทไหลเวยีนตามธรรมชาติของล าน้ า ท าให้ปลานิลจากแหล่งนี้เป็นท่ีนิยมของตลาด แต่เมื่อปลานลิ
ถูกเลี้ยงมากข้ึนท าให้จ าหนา่ยเป็นปลาสดราคาไมด่ีนัก แนวคิดการแปรรูปปลานลิจึงเกิดขึ้น และกลุม่ชาวบ้านก็ได้
ด าเนินการท าเป็นปลานลิแปรรูปในแบบต่างๆ ขายกันในวงจ ากัด และเป็นการจ าหน่ายแบบไม่มีช่ือหรือตราสัญลักษณ์
ผลิตภณัฑ์ เป็นเพียงการบรรจุถงุหรือกล่องพลาสติกบรรจุแบบส าเร็จรูป ซึ่งท าให้ไม่บ่งบอกเอกลกัษณ์หรือคณุสมบัติ
พิเศษของผลิตภัณฑ์ทีม่ีอยู่ในตัว อีกทั้งไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดได้ ส่งผลใหผ้ลติภณัฑ์ที่ผลติจ าหน่ายมา
หลายปี ยังคงจ าหนา่ยตามเดมิไมม่ีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการเติบโตอย่างท่ีควรจะเป็น ภายหลังการที่นักออกแบบได้
เข้าไปมสี่วนร่วมในการพัฒนาภาพลักษณผ์ลติภณัฑ์ โดยวางกลยทุธ์ไว้ท่ีการลงทุนสร้างภาพลักษณ ์ คิดค้นหารูปแบบ
ผลงานและวิธีการผลติสื่อท่ีผูผ้ลิตสามารถด าเนินการผลิตไดด้้วยตนเอง ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมลูผลิตภณัฑ์และการ
ออกแบบท าให้ได้ภาพลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันในแตล่ะผลิตภัณฑ ์สอดคล้องกับแนวคิดของ ฟิลิปส์ คอตเลอร์ (Kotler, 
F. 2000: 553) ที่กล่าวว่า ตราสินค้าหนึ่งๆ จะมภีาพลักษณ์ที่แตกตา่งกันตามผลของการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ ์
 ผลการการออกแบบอัตลักษณผ์ลติภัณฑ์ท าให้ผลิตภณัฑ์ปลานลิแปรรูป ‘บ้านเดื่อ’ ได้ข้อสรุปเชิงวิชาการ
ดังนี้คือ อัตลักษณ์ผลิตภณัฑ ์ สามารถก าหนดขึ้นจากองค์ประกอบที่ท าให้เกิดอัตลักษณ์ดังนี้ คือ (1) ตราสัญลักษณ์ ซึ่ง
เป็นส่วนท่ีจะท าใหผู้้บริโภคสามารถเรียกหรือจดจ าชื่อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ อีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนเพื่อ
แสดงความเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ ์ (2) ทัศนศิลป์อัตลักษณ์ ซึง่เป็นส่วนสนับสนุนให้มีอัตลักษณท์ี่ชัดเจนขึ้น ท าให้
ผลิตภณัฑ์มีความแตกต่าง จดจ าได้ง่าย โดยองค์ประกอบท่ีอยู่ในทัศนศิลป์อัตลักษณ์ ได้แก่ ส ีภาพต่างๆ (3) ตัวอักษร ที่มี
รูปแบบเฉพาะและสื่อสารบุคลิกผลิตภณัฑ์ และ (4) สื่ออัตลักษณ์ ซึ่งถือเป็นพาหณะน าองค์ประกอบอัตลักษณไ์ปสื่อสาร
กับผู้รับสาร เช่น บรรจุภณัฑ์ ฉลาก สื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
 ดังนั้น ด้วยองค์ประกอบท้ัง 4 ที่กล่าวมานั้น เมื่อน ามาใช้ในเชิงกลยุทธ์การออกแบบ การสื่อสาร ท าให้
ผลิตภณัฑ์ปลานลิแปรรูปบ้านเดื่อมีเอกลักษณ์ โดยมีชื่อผลิตภณัฑ์ภายใต้แบรนด์บ้านเดื่อ มีตราสินค้าที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบุคลิกของผลติภณัฑ ์ ซึ่งตราสัญลักษณ ์ภาพและตัวพิมพ์บนบรรจภุัณฑ์สินค้าทีเ่ป็นเอกลักษณ์ ซึ่งกลายเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่มีภาพลักษณ์อันพึงประสงค์ดังท่ี สมุิตรา ศรีวิบลูย ์ (2547) ได้เสนอไว้โดยสรุปดงันี้คือ ช่ือผลิตภณัฑ ์
เครื่องหมาย ตัวอักษร สีอตัลักษณ ์และข้อความประกอบ ที่ท าให้เกิดเรื่องราวของผลิตภณัฑ์ สอดคล้องกับ เอียน โรวเดน 
(Ian Rowden) กล่าวว่า “The best brands are built on great stories.” (Estellesoulier.2016: Online) 
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ดี น่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมันส าหรับผู้บริโภค มีโอกาสเพิ่มช่องการขาย สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบ
ชุมชน ผู้บริโภคมีการใช้สินค้านั้นซ้ า จนเกิดวงจรการผลิตที่ต่อเนื่อง แม้การเลือกซื้อผลิตภณัฑ์โดยผูบ้ริโภคนั้นเกิดจาก
หลายปัจจัย แต่ส่วนหน่ึงที่เป็นข้อพิสูจน์ทางการตลาดนั้นก็คือ เกดิจากคุณภาพสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการ 
ราคาที่สามารถจ่ายได้ มีความคุม้ค่า นอกจากน้ี ผู้บริโภคสามารถจดจ า แยกความแตกต่างของผลติภณัฑ์ในประเภทเดียว
จากแต่ละยี่ห้อได้ ซึ่งการสื่อสารภาพลักษณผ์ลิตภณัฑ์จะช่วยให้ผูบ้ริโภคสามารถจดจ าผลิตภัณฑ์นัน้ๆ ได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัย เรื่อง "Understanding brand identity confusion” โดย  Srivastava (2011) ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ
การพัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์  Srivastava ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากผู้บรโิภคเกี่ยวกับสบูย่ี่ห้อ “Cinthol” ในประเทศ
อินเดีย จ านวนผู้ใช้สบู่ 90% เลือกซื้อเพราะคณุภาพและลักษณะรปูลักษณ์ของสบู่ ส าหรับเง่ือนด้านการลดราคาไม่ท าให้
กลุ่มนี้เลิกซื้อสบู่ ดังนั้นเอกลักษณข์องตราสินค้าสามารถส่งเสรมิความจงรักภักดี (loyalty) ของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้านั้นๆ
ได้ งานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การสรา้งตราสินค้ามีบทบาทตอ่การรับรู้ การตัดสินใจซื้อของผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก 
เช่นเดียวกับผลงานการออกแบบสร้างสรรค์การสร้างตราสินค้าท่ีท าด้วยการท ามือ ของ Yoann Pépin. (2013: online)  
ซึ่งได้ออกแบบสร้างตราสินค้า La CONTREBANDE เป็นบริษัทผลติเบียร์ท าด้วยมือ ผู้ออกแบบไดร้บัแรงบันดาลใจจาก
รูปแบบและเทคโนโลยีการพิมพ์พ้ืนฐานที่ทุกข้ันตอนท าด้วยมือ อีกทั้งใช้ทรัพยากรพื้นฐาน สีและผลติภัณฑ์แบบธรรมชาติ
ที่พบได้ง่าย เช่น ผ้าฝ้าย หนังสือพิมพ์ กระดาษคราฟท์ เชือกปอไม ้เชือกประทับขี้ผึ้งและหมึกสดี า ดว้ยรูปแบบท่ีง่ายและ
ยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลงปรับเปลีย่นให้เข้ากับผลติภณัฑ์สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า ความส าเรจ็ของสินค้าแต่ละชิ้น
จึงไม่สามารถพ่ึงพาคณุภาพของสนิค้าหรือกลไกราคาเพียงอย่างเดยีว แต่กลับพ่ึงพารูปแบบการสื่อสารตราสินค้าเป็น
ส าคัญ 
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 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มกลุ่มผู้ผลิตผลิตปลานลิแปรรูปบ้านเดื่อ ยังคงมีความเคยชินรวมถึงทัศนคติเดิมทีฝ่ัง
แน่นคือเกี่ยวกับการขายสินค้าแบบเดิม กล่าวคือ การให้ความส าคัญกับตัวผลิตผลติภณัฑ์เพียงดา้นเดียวโดยขาดการ
เล็งเห็นความส าคญัของการพัฒนาภาพลักษณ์ของสินค้า ท าให้ผู้ประกอบการฯ ขาดความใส่ใจอยา่งจริงจังท่ีจะบริหาร
การสื่อสารแบรนด์ของตนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความประณีตบรรจงในการผลติฉลากสินค้าต่างๆ ท าให้รูปพรรณของ
ฉลากและบรรจุภณัฑ์ที่ใช้จริงนั้นขาดละเอียดสวยงาม ซึ่งปัญหาดังกล่าวผู้ประกอบการฯ จ าเป็นต้องกลับมาพิจารณาและ
ศึกษาความส าคญัของการสร้างแบรนด์ การก าหนดกลยุทธ์การขายในตลาดอย่างจริงจัง เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดผลดีในเชิง
การค้า และการขยายตลาดของสนิค้าท่ีตนผลิตต่อไปในอนาคต  
 ด้านการออกแบบในครั้งต่อไป ควรใช้รูปแบบการวิจัยทีผ่สมผสานมีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมส าหรับการท างาน
ออกแบบของนักออกแบบ เพื่อให้เจ้าของผลติภณัฑ์มโีอกาสเรียนรูอ้งค์ความรู้ด้านการสื่อสารการตลาด ควบคู่ไปพร้อม
กับการฝึกฝนกระบวนการผลิตสื่อด้วยตนเองในระดับที่มีความช านาญการ ผู้นักออกแแบบหรือนักวิชาการด้านออกแบบ
ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสรา้งตราสินค้า มากพอจนถึงในระดับที่จะท าให้เจ้าของผลิตภณัฑ์ชุมชนตระหนักถึง
ความส าคญัในเรื่องดังกลา่ว รวมไปถึงการบริหารการสื่อสารตราสินค้าเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สร้างการตระหนักรู้ใน
กลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ ์ นอกจากน้ีกระบวนการออกแบบควรจะให้ความส าคญักับประเด็นการออกแบบรูปลักษณ์
ผลิตภณัฑ์ปลานลิแปรรูป รวมถึงการออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่มคีวามงาม สอดคล้องกับภาพลักษณ์ภายนอกอย่างเป็น
เอกภาพ 
 
  



มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
       ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย  วันที่ 1 มีนาคม 2561 

 
 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
 
ชัยรัตน์ อัศวางกูร. (2548). ออกแบบให้โดนใจ. กรุงเทพ: Within Book. 
สมัย ณ หนองคาย. (มปป.) เอกสารถ่ายส าเนา. หนองคาย: ไม่ปรากฏ. 
สุมิตรา ศรีวิบลูย.์ (2547) การออกแบบอัตลักษณ.์ กรุงเทพมหานคร: คอร์ ฟังค์ช่ัน. 
Branding. 2015. [2017 Dec, 12]. Available from: 

http://www.businessdictionary.com/definition/branding.html#ixzz3tu4tN5hN 
Budelmann, K., Kim, Y., & Wozniak, C. (2013) Essential Elements for Brand Identity. Massachusett 

Rockport Publishers. 
Estellesoulier. [2017 Mar, 3]. THE ART OF TELLING A GREAT STORY ON SOCIAL MEDIA. Available 

from: https://isys6621.com/2016/03/03/the-art-of-telling-a-great-story-on-social-media/ 
Kotler, P. (2000). Marketing Management. 10th ed. New Jersey : Prentice-Hall Inc.,. 
Kuwayama, Yasaburo. (1998). Trademark & Symbols. Tokyo: Kashiwa Shobo. 
R.K. Srivastava, (2011).“Understanding brand identity confusion", Marketing Intelligence & Planning, 

Vol. 29;pp. 340 – 352 
Yoann Pépin. (2013). La CONTREBANDE. [2016 Feb, 5]. Available from: 

https://www.behance.net/gallery/10552833/La-CONTREBANDE 

http://www.businessdictionary.com/definition/branding.html%23ixzz3tu4tN5hN
https://www.behance.net/gallery/10552833/La-CONTREBANDE

