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บทคัดยอ 
 

   การออกแบบกราฟกในแบบฉบับเอกลักษณทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมสําหรับบรรจุภัณฑ
สมพันธุสายนํ้าผ้ึง มีวัตถุประสงคเพื่อใหบรรจุภัณฑสามารถส่ือถึงเอกลักษณของจงัหวัดเชียงใหม 
เนื่องจากรูปแบบลวดลายกราฟกและรูปภาพแบบเดิมมีความคลายคลึงกัน จึงไมสามารถดึงดูดความ
สนใจจากผูซ้ือไดดีเทาท่ีควร รวมท้ังไมสามารถส่ือถึงเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหมได จึงไดศึกษา
ขอมูลเบ้ืองตนในดานเอกลักษณของจังหวดัเชียงใหม จากเอกสาร การสัมภาษณ รูปแบบบรรจุ-
ภัณฑเดิม เพื่อมาพัฒนาเปนตนแบบบรรจภุัณฑท่ีเหมาะสมกับสมพันธุสายนํ้าผ้ึงในจังหวดัเชียงใหม 
ซ่ึงผลจากการศึกษาพบวาเอกลักษณทองถ่ินของจังหวัดเชียงใหม สามารถแบงออกเปน 2 กลุม คือ 
เอกลักษณทางธรรมชาติและเอกลักษณทางวัฒนธรรม โดยเอกลักษณทางธรรมชาติ คือ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ สัตวปา และแหลงทองเท่ียวตางๆ ไดแก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง น้ําพุรอน  
ดอกเอ้ือง และชาง เปนตน สวนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของเชียงใหม ไดแก เรือนกาแล คนเมือง
ขันโตก ตุง และโคม รวมถึงลวดลายท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวของงานศิลปกรรม หัตถกรรม หรือภาพ
จิตรกรรมฝาผนังตามวัดวาอาราม นอกจากนั้นยังมีสถานที่สําคัญซ่ึงเปนท่ีเคารพสักการะของชาว
เชียงใหม ไดแก อนุสาวรียสามกษัตริย อนุสาวรียครูบาศรีวิชัย ประตูเมือง และแจงเมือง เปนตน   
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 บรรจุภัณฑแบบท่ี 1 ไดเลือกเอกลักษณซ่ึงเปนสถานท่ีเคารพสักการบูชาท่ีสําคัญและเปน
สัญลักษณของจังหวดัเชียงใหม ซ่ึงเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป คือ พระธาตุดอยสุเทพ อนุสาวรีย      
สามกษัตริย หมอดอกปูรณฆฏะ ลายเครือเถาว ลายประจาํยาม และชาง มาใชออกแบบลงบนกลอง
ไดคัท ซ่ึงมีขนาดบรรจุ 3 กิโลกรัม โดยกลุมเปาหมายเปนกลุมผูบริโภคท่ีมีอายุตั้งแต 30 ปข้ึนไป ซ่ึง
ตองการรูปแบบบรรจุภัณฑท่ีดูเปนทางการ และส่ือถึงเอกลักษณของจงัหวัดเชียงใหมท่ีเดนชัด 
 บรรจุภัณฑแบบท่ี 2 ไดเลือกเอกลักษณท่ีเปนรูปแบบศิลปวัฒนธรรม โดยมีการใชภาพ
ผูหญิงคนเมืองเกลามวยผม มือ เรือนกาแล ดอกเอ้ือง ลายดอกพุดตาน และหมอดอกปูรณฆฏะ       
มาใชออกแบบลงบนกลองไดคัท ซ่ึงมีขนาดบรรจุ 3 กิโลกรัม โดยมีกลุมเปาหมายท่ีมีอายุตั้งแต 30 
ปข้ึนไป ซ่ึงตองการรูปแบบบรรจุภัณฑท่ีส่ือถึงศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหม และมีการเจาะบรรจุ-
ภัณฑใหเห็นผลสมท่ีอยูภายในกลองไดอยางชัดเจน 
 บรรจุภัณฑแบบท่ี 3 ไดเลือกภาพผลสมท่ีดัดแปลงเปนตัวการตูน ภาพผลสมจริง และ
ภาพกราฟกลายดอกสม ซ่ึงแสดงออกถึงความสนุกสนานและมิตรภาพ มาใชในการออกแบบลงบน
กลองฝาครอบขนาดมาตรฐาน 4 กิโลกรัม บรรจุผลสมได 30 ผล โดยกลุมเปาหมายเปนผูบริโภค
อายุตั้งแต 25 ปข้ึนไป ซ่ึงตองการรูปแบบท่ีส่ือในดานอารมณ แสดงออกถึงความสดใส ราเริง 
สนุกสนาน เปนมิตร และความเปนธรรมชาติ ไมไดเนนในเร่ืองภาพลักษณดานศิลปวฒันธรรมหรือ
รูปแบบท่ีเปนทางการมากจนเกินไป   
 โดยตนแบบบรรจุภัณฑท้ัง 3 แบบ พิมพดวยระบบการพิมพออฟเซต 4 สี บนกระดาษ
ขาวแปง แลวนําไปปะลอนลูกฟูก CM125/KA150 ลอน B เพื่อทําใหกลองมีความสวยงามและ
สะดุดตา โดยแบบท่ี 1 มีราคาประมาณ 20 บาท/กลอง แบบท่ี 2 มีราคาประมาณ 22 บาท/กลอง และ
แบบท่ี 3 มีราคาประมาณ 35 บาท/ชุด (กลองใน กลองนอก ไสส้ัน-ยาว) การออกแบบตนแบบ  
บรรจุภัณฑสมพันธุสายนํ้าผ้ึงท้ัง 3 แบบ ท่ีนําเอาเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหมมาใชนั้น สามารถ
ชวยสงเสริมภาพลักษณท่ีดีใหกับตัวสินคาและบรรจุภณัฑใหมีความโดดเดน มีสีสันสวยงาม มี
คุณคา ดึงดดูความสนใจเม่ือวางจําหนาย เหมาะสมท่ีจะซ้ือไปเปนของฝาก และยังชวยในการ
สงเสริมภาพลักษณของสินคาท่ีเปนของฝากจากจังหวัดเชียงใหมใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
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ABSTRACT 
 
 The objective of graphic design in Chiang Mai local identity for a package of tangerine 
fruit cv. Sai Nam Phueng is to make the package show the identity of Chiang Mai. The original 
graphic design and models are resemble. They are not as interesting as they can for the customers 
and the identity of Chiang Mai is not shown. According to the studied identical data of Chiang 
Mai from the documents, interviewing, original format packages, the Chiang Mai local identity 
can be distributed in two groups : natural identity and the cultural identity. The natural identity 
composes of natural resource, wild animals and tourist attraction. They are Doi Suthep, Doi 
Inthanon, Doi Angklang, hot springs, wild orchids and elephants for example. The cultural 
identity is in difference such as Kalae House, Khonmuang, Khantoke, Tung and Khome.  And it 
includes the individual identity of the art work, handicraft, mural painting at different temples, 
several important places such as The Three Kings monument, Kruba Sriwichai monument, the 
city gates, the four ramparts etc. These identical datas are very important for the graphic design, 
they are used for developing the three packages of tangerine fruit cv. Sai Nam Phueng. 
 The first model : Doi Suthep Pagoda, The Three Kings monument, Puranakata vase, 
Lai Kreataew, Lai Prajumyam and elephants are used for the identity on the package which can 
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contain 3 kilograms of tangerine fruit. This package is suitable and interested for the higher age of 
30 years old customers. The package shows the local identity of Chiang Mai clearly. 
 The second model : The art culture is used to show the local identity in the shape of the 
original lady with wild orchids on her hair, a hand with long nails, Kalea, Lai Dok Puttan and 
Puranakata vase on the die-cut package. This package is for 3 kilograms of tangerine fruit. It is 
suitable and interested for the higher age of 30 years old customers. This package helps the 
customer see the fruits by the hole made. 
 The third model : The real tangerine fruit on the background, the tangerine fruit in a 
form of cartoon and the flower seeds of tangerine fruit shown joyfulness and friendship are 
designed on the cover of the package. It can contain 4 kilograms of the tangerine fruit. This offers 
for the 25 or higher age customers.  The model shows state of nature, joyfulness and friendship, 
not formal. 
 All of the 3 models are printed in a form of 4 colors offset on the cardboard glued on 
corrugated paper. This makes the packages look good and beautiful. The price of the first, the 
second and the third models are about 20, 22 and 35 baht respectively for one package. The local 
identity of Chiang Mai used for the 3 models can stress the identity of goods and packages both in 
color and worth buying.  They are attractive and fine gifts from Chiang Mai. 


