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บทคัดยอ
การทองเทีย่ วถือไดวา เปนธุรกิจทีส่ ามารถสรางรายไดทมี่ มี ลู คามหาศาลใหแกประเทศไทย แตสงิ่ ทีก่ าํ ลังเปนปญหาในธุรกิจ
การทองเที่ยว คือ สินคาที่เปนของฝากหรือของที่ระลึกกลับยังไมไดรับการพัฒนาใหตรงกับความตองการของนักทองเที่ยว
หรือยังไมสามารถเเสดงความเปนอัตลักษณของเเตละจังหวัด หรือเเตละเเหลงทองเที่ยวนั้นได ดังนั้น กลุมธุรกิจการทองเที่ยว
ผูประกอบการ หรือกลุมอาชีพประจําจังหวัดตางๆ จึงควรตองพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับสินคาของฝากของที่ระลึกเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางตอเนื่อง จากการนําตนทุนทางวัฒนธรรมคือ อาหาร การเเตงกาย ที่อยูอาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชื่อ
เเละศิลปะพืน้ ถิน่ มาผสมผสานกับสินคาทีร่ ะลึก เพือ่ ใหเกิดความรวมสมัยโดยการหาอัตลักษณไทย เเละใชหลักการสรางอัตลักษณ
ของพื้นที่นั้นๆ ตามวิธีการเเละเเนวทางการออกเเบบสินคาที่ระลึกจากวัฒนธรรม รวมกับกระบวนการความคิดสรางสรรค เพื่อ
สรางคุณคา เพิม่ มูลคา สรางการจดจํา สรางรายไดใหกบั คนในทองถิน่ ตอบสนองความตองการของนักทองเทีย่ ว สรางชือ่ เสียงใหกบั
ประเทศ เเละยังเปนการรักษาอัตลักษณความเปนไทยอีกดวย
คําสําคัญ: นวัตกรรมของฝาก สินคาที่ระลึก สินคาจากทุนวัฒนธรรม
Abstract
Tourism is regarded as the business which provides abundant revenues for Thailand. However, the
big concern of tourism business is no development for souvenir implemented to fit tourists’demand or show
the identity of each province and tourist attraction. Therefore, tourism business groups and entrepreneurs
of each province have to continuously develop their products based on cultural-related entities, e.g. food,
costume, habitation, tradition, language, career, belief and folk art, to represent the local identity. Besides,
creativity also plays a major role in creating product value, brand awareness, income distribution in community,
as well as responding to tourist demand, building up country’s reputation and keeping the identity of Thailand.
Keywords: Souvenir Innovation, Souvenir, Cultural Product
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การกาวเขาสูป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ
ไทย เปนความทาทายทีผ่ ลักดันใหผปู ระกอบการไทยทัง้ ขนาด
ใหญ ขนาดกลางและขนาดยอมตองเรียนรูและปรับตัวเพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลงทีก่ าํ ลังเกิดขึน้ อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ผูป ระกอบการระดับชุมชนหรือกลุม อาชีพประจําจังหวัดตางๆ
ซึ่งผลิตสินคาเชิงวัฒนธรรมที่ไมอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่
สืบเนื่องมาจากการเปดการคาเสรีได สงผลใหประเทศไทย
หันมาใหความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และใช
จุดแข็งทางดานวัฒนธรรม วิถชี วี ติ และภูมปิ ญ
 ญา ในการขยาย
โอกาสทางการตลาดดานการทองเทีย่ วมากขึน้ (ยุพดี ทองโคตร,
อาภร สุนทรชัย, และ ศรีเรียง พอธานี, 2558)
จากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2558)
พบวาธุรกิจการทองเที่ยวสามารถทํารายไดเขาสูประเทศไทย
เพิม่ ขึน้ ทุกป จากในป 2545 มีจาํ นวนเงิน 323.5 พันลานบาท
ป 2550 เปน 547.8 พันลานบาท ป 2555 เพิ่มเปน 592.8
พันลานบาท เเละในป 2558 เปน 645.5 พันลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ นักทองเที่ยวตางชาติสวนใหญที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยมีระยะเวลาการพักอยูโดยเฉลี่ย 7-10 วัน เเละมี
คาใชจา ยเฉลีย่ ตอคนอยูท ี่ 35,000 บาท โดยเฉลีย่ นักทองเทีย่ ว
ตอคนจะใชจา ยในการซือ้ สินคาทีร่ ะลึกไมนอ ยกวาหนึง่ พันบาท
นัน่ หมายถึงวา รายไดจากธุรกิจสินคาทีร่ ะลึกเพือ่ การทองเทีย่ ว
จะมีมูลคาไมนอยกวาหนึ่งถึงสองหมื่นลานบาทตอป ฉะนั้น
กลุม ธุรกิจการทองเทีย่ ว ผูป ระกอบการ หรือกลุม อาชีพประจํา
จังหวัดตางๆ จึงควรพัฒนาสินคาของฝากของที่ระลึกเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางตอเนื่อง โดยการนําตนทุนทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวของกับคุณคาความรูทางภูมิปญญา ไมวาจะเปนศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง หรือประเพณี ความเชื่อตางๆ ของแตละ
จังหวัดและแตละแหลงทองเที่ยวมาพัฒนาใหตรงกับความ
ตองการของนักทองเที่ยว
ทุนทางวัฒนธรรมกับสินคาของที่ระลึก
ทุนทางวัฒนธรรม คือ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ (สหวัฒน แนนหนา, ม.ป.ป.) ในขณะที่ Throsby
(2001) ไดนิยามวา ทุนทางวัฒนธรรมหมายถึงสินทรัพยที่มี
การฝงตัวสะสมและใหคณ
ุ คาทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลคา
ทางเศรษฐกิจของสินทรัพยนน้ั ซึง่ กระทรวงวัฒนธรรมไดจาํ แนก
ทุนทางวัฒนธรรมเปน 8 ดาน ไดแก อาหาร การแตงกาย
ทีอ่ ยูอ าศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเชือ่ และศิลปะพืน้ ถิน่
ซึง่ ลวนเปนสิง่ ทีน่ กั ทองเทีย่ วสวนใหญตอ งการเก็บไวเปนทีร่ ะลึก
จากการเดินทางนอกเหนือจากภาพถาย (สํานักงานตรวจบัญชี-

สหกรณแพร, 2554) โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ป พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายคําวาของทีร่ ะลึกไววา คือ สิง่ ที่
ทําใหเกิดความนึกถึงและคิดถึง และ สุรีย เข็มทอง (ม.ป.ป.)
ไดนยิ ามความหมายของ ของทีร่ ะลึกวา เปนสินคาทีเ่ ปนไดทงั้
ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองและสินคาที่ไมไดเปนศิลปหัตถกรรม
พืน้ เมืองแตเปนสินคาทีเ่ นนความทรงจํา ทีน่ กั ทองเทีย่ วสวนใหญ
หาซือ้ และนํากลับไปยังภูมลิ าํ เนาของตน ดวยวัตถุประสงคหลัก
เพื่อเปนที่ระลึกหรือของฝาก สินคาที่ระลึกอาจจะเปนไดทั้ง
สินคาทีม่ รี าคาแพงหรือราคาถูก นอกจากนี้ ประเสริฐ ศิลรัตนา
(2556) ไดกลาวถึงความหมายของ ของที่ระลึกวา เปนสิ่งที่
นํามาใชเปนแรงจูงใจเพือ่ กระตุน ใหเกิดความคิดถึงและนึกถึง
เรื่องราวที่เกี่ยวของ
ในยุโรปมีการจัดกลุมสินคาที่ระลึกที่เปนที่นิยม 10
อันดับ (Listdose, 2014) คือ
1. แมเหล็กติดตูเย็น (magnets) จุดเดนของสินคา
ทีร่ ะลึกกลุม นี้ คือความเล็กกะทัดรัด ราคาไมแพง สามารถซือ้
ฝากผูอ่นื ไดในจํานวนมากและมีแบบใหเลือกหลากหลาย
2. หมวก ผาพันคอ หรือผาพันตัว (hats and scarves)
สินคาทีร่ ะลึกกลุม นีเ้ มือ่ ซือ้ แลวสามารถใชไดทนั ที โดยมากจะ
เนนรูปทรงและลวดลายที่ระบุถึงสถานที่ทองเที่ยวนั้นอยาง
ชัดเจน สวนผาพันคอหรือผาพันตัวจะเนนเนื้อผาที่สบาย
มีลวดลายและสีสันไมมากเกินไป สามารถใชไดหลายโอกาส
นอกจากนี้ สินคาในกลุม นีย้ งั รวมไปถึงสินคาประเภทผาแปรรูป
ตางๆ ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมของสถานที่ทองเที่ยวนั้นดวย
3. กระเปาผา (bag) สินคาทีร่ ะลึกกลุม นีส้ ามารถผลิต
ไดเองในทองถิ่นดวยเทคนิคที่ตางกัน หลายรูปทรงเเละวัสดุ
ตามแตความสามารถของผูผ ลิต ขอดีของสินคาทีร่ ะลึกกลุม นี้
คือสะดวกตอการใชงานและงายตอการผลิต เนื่องจากไมตอง
กังวลถึงสัดสวนของผูซื้อ
4. เครื่องประดับ (jewellery) เปนกลุมสินคาที่ระลึก
ที่นิยมในกลุมนักทองเที่ยวสตรี โดยเฉพาะตางหู เพราะเปน
เครื่องประดับที่มีขนาดเล็กและราคาไมแพง รองลงมาคือ
สรอยคอ โดยเครือ่ งประดับทีจ่ าํ หนายในแหลงทองเทีย่ วควรมี
รูปแบบทีส่ ะทอนถึงเอกลักษณประจําสถานทีน่ นั้ และมีความ
ดึงดูดใจผูซื้อ
5. งานศิลปะและของตกแตงบาน (artifacts and
household items) กลุมสินคาที่ระลึกประเภทนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงตามการใชชีวิต ผูผลิตมักนําทุนทางวัฒนธรรมที่
เปนวิถีวัฒนธรรมมาผสมผสานกับการออกแบบ เชน การนํา
โลอัศวินในยุคโบราณมาออกแบบใหมเปนของตกแตงบาน
โดยใชวสั ดุทม่ี นี าํ หนักเบา และขนาดกะทัดรัดเพือ่ ใหเหมาะตอ
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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การเดินทาง ทําใหสนิ คาทีร่ ะลึกประเภทนีม้ รี าคาแพง โดยผูม า
ทองเที่ยวรูสึกประทับใจและเต็มใจจะซื้อกลับเพื่อเก็บไวเปน
ความทรงจํา
6. อาหารแปรรูป (local dry food items) ตามจริง
แลวอาหารแปรรูปไมไดจัดอยูในสินคาที่ระลึกโดยตรง แต
นักทองเทีย่ วสวนใหญนยิ มซือ้ เปนของฝาก อันเนือ่ งจากความมี
มาตรฐานความนาเชือ่ ถือ ความมีชอ่ื เสียง บรรจุภณ
ั ฑทส่ี วยงาม
แสดงถึงที่มาของแหลงผลิตหรือรสชาติที่ยอมรับกันในระดับ
สากล
7. โปสเตอร รูปถาย โปสการด กรอบรูป ดินสอ และปากกา
(posters, photos, postcards, picture frames, pencils,
and pens) แมในปจจุบนั จะอยูใ นโลกทีเ่ ปนสือ่ สังคมออนไลน
เเตคุณคาของสิ่งพิมพบนกระดาษก็ยังเปนสินคาที่ระลึกที่มี
ผูนิยมซื้อ เพราะไมใชนักทองเที่ยวทุกคนจะสามารถถายภาพ
ที่งดงามของธรรมชาติไดครบสมบูรณ ทําใหสินคาที่ระลึกใน
กลุม นีย้ งั เปนทีต่ อ งการของนักทองเทีย่ ว เพือ่ เก็บเปนความทรงจํา
ที่นาประทับใจ
8. งานหัตถกรรม (local handicraft) หมายถึง สินคา
ทีร่ ะลึกทีส่ ะทอนอัตลักษณของสถานทีห่ รือประเทศนัน้ ๆ มักมี
รูปแบบที่คงเดิมแมวายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลง
9. เสื้อยืด (t-shirts) เปนสินคาที่ระลึกที่สามารถผลิต
ไดเองในทองถิน่ ตนทุนไมสงู แตผผู ลิตตองใชความคิดสรางสรรค
เกีย่ วกับขอความ หรือภาพทีจ่ ะทําใหนกั ทองเทีย่ วรูส กึ ประทับใจ
10. แกวกาแฟทรงสูงและแกวใสทรงเล็ก (mugs and
shot glasses) เปนสินคาทีร่ ะลึกทีเ่ ปนทีน่ ยิ ม เนือ่ งจากผลิตงาย
ตนทุนไมสงู ราคาทีจ่ าํ หนายจึงไมแพง อีกทัง้ เปนสินคาทีร่ ะลึก
ทีส่ ามารถนําไปใชงานจริงไดในชีวติ ประจําวัน โดยสินคาทีร่ ะลึก
กลุมนี้นิยมใสภาพ ขอความ หรือลวดลายกราฟกที่สะทอน
ความเปนสถานที่นั้นๆ
ในการนี้ การผลิตและออกแบบสินคาทีร่ ะลึกทุกประเภท
จําเปนตองพึง่ พานวัตกรรมอยางตอเนือ่ ง ซึง่ นวัตกรรมหมายถึง
การคิดคนหรือพัฒนาสิ่งใหมที่มีประโยชน เพื่อใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงทีแ่ ปลกใหมในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ ซึง่ อาจจะเปน
วิธีการคิด กระบวนการวัสดุ หรืออุปกรณ เปนตน (สุกฤตา
หิรัณยชวลิต, 2558) โดยนวัตกรรมในกลุมของสินคาที่ระลึก
เพือ่ การทองเทีย่ วนัน้ ผูผ ลิตและผูอ อกแบบควรนําเสนหท เี่ ปน
ทุนวัฒนธรรมทางทองถิน่ หรือสถานทีน่ นั้ ๆ มาประยุกตใช เพือ่
ใหเกิดเปนนวัตกรรมเชิงความคิดสรางสรรคทที่ าํ ใหสนิ คาของ
ที่ระลึกมีอัตลักษณความเปนไทย
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อัตลักษณ ไทยคืออะไร
คะนอง วังฝายแกว (2555) อธิบายวา อัตลักษณไทย
คือคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม หรือชุมชนของไทยที่
ไมเหมือนกับประเทศอื่นๆ ไดแก เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม
และศาสนา นอกจากนี้ ไพโรจน ธีระประภา (2558) ไดกลาวถึง
ความหมายของอัตลักษณไทยวา หมายถึงความเปนตัวตน
อยางไทย เปนการสะทอนชีวติ ประจําวันหรือวิถชี วี ติ แบบไทย
โดยสามารถหาอัตลักษณไทยไดจากสิ่งที่รายลอมรอบตัวเรา
เชน ศิลปะไทย ลายไทย เกษตรกรรม วัสดุจากธรรมชาติ การ
บรรจุ การใชเครื่องมือ การใชสีที่มาจากภูมิปญญา การใช
ตัวอักษรดัง้ เดิมแบบไทย ความอารมณดี และความสนุกสนาน
ของคนไทย เปนตน อาจกลาวไดวาสิ่งเหลานี้ลวนเปนเสนห
ของไทยทั้งสิ้น และเมื่อนักทองเที่ยวสวนใหญมักมองหาสิ่งที่
สะทอนความเปนอัตลักษณของสถานทีท่ ไี่ ปเยือน ผูผ ลิตสินคา
ของทีร่ ะลึกจึงตองคํานึงถึงความเปนตัวตนทีเ่ รียกวา “อัตลักษณ”
ซึง่ เปนสิง่ เฉพาะทีม่ คี วามเเตกตางกันในเเตละพืน้ ที่ ยิง่ สามารถ
ระบุไดวา เปนสิง่ ทีม่ เี ฉพาะสถานทีน่ น้ั ๆ ก็ยอ มสรางคุณคาใหกบั
ผูซื้อและสรางความประทับใจใหกับผูรับไดมากขึ้น ซึ่งการ
ประยุกตใชอัตลักษณไทยกับสินคาที่ระลึกสามารถมีไดหลาย
รูปแบบดังตอไปนี้ (อรรฆพันธ เธียรถาวร, 2557)
1. การนําภาพเลียนแบบวัสดุธรรมชาติมาพิมพลงบน
สินคาที่ระลึก เชน การใชภาพถายหรือภาพวาดของไผ หวาย
ใบตอง ใบมะพราว ใบตาล หรือวัสดุธรรมชาติเฉพาะของ
เเตละถิน่ มาเปนสวนหนึง่ ของสินคาทีร่ ะลึก หรือใชเปนลวดลาย
บนบรรจุภัณฑ

ภาพที่ 1 การพิมพภาพเลียนแบบตนไผลงบนขวดนําหอม
ที่มา: Zen (n.d.)

2. การใชวัสดุจริงจากธรรมชาติมาประกอบบนสินคา
ที่ระลึก เชน เชือกกลวย ใบตาลแหง ไผ หวาย ใบและกะลา
มะพราว หรือวัสดุของแตละทองถิน่ ทีม่ คี วามคงทนและหางาย

ภาพที่ 2 การนําเชือกที่ไดจากธรรมชาติมาประกอบเปน
สวนหนึ่งของสินคาที่ระลึก
ที่มา: Victor Design (2012)
3. การเลียนแบบกรรมวิธีการบรรจุแบบดั้งเดิม เชน
การหอ รัด มัด รอย กลัด พัน การทํากระทง เเละการจักสาน

5. การใชตัวอักษรแบบดั้งเดิม ไดแก การใชตัวอักษร
แบบลายมือ และตัวอักษรแบบคัดลายมือหรือตัวอาลักษณ
เปนตัวอักษรที่เกิดจากการคัดลายมือจากปากกาโบราณ
นิยมใชกับงานที่เปนทางการใหความรูสึกถึงความเปนพิธีใน
แบบฉบับไทย นอกจากนี้ ยังใหความรูสึกถึงความนาเคารพ
และการใหเกียรติกัน

ภาพที่ 5 ตัวอักษรแบบคัดลายมือ
ที่มา: กัลยาณมิตร นรรัตนพุทธิ (2556)
6. การใชสญ
ั ลักษณแบบดัง้ เดิม เชน สัญลักษณของกลุม
แมบา นเกษตรกร หรือตราประจําหนวยงาน เพือ่ เปนการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานใหนาเชื่อถือในระดับหนึ่ง
7. การใชการจัดวางแบบดัง้ เดิม (กุลนิดา เหลือบจําเริญ,
2553) ไดเเก
7.1 การจัดวางเเบบสมมาตร (symmetry) เปนการ
จัดวางองคประกอบศิลปใหเทากันทัง้ สองขาง ซึง่ เปนหลักการ
จัดองคประกอบเเบบดัง้ เดิมของไทยทีม่ กั พบเห็นตามจิตรกรรม
ที่บานประตูวัดหรือลายรดนําตางๆ

ภาพที่ 3 การนําใบไผมาบรรจุสนิ คาทีร่ ะลึกโดยการหอและมัด
ที่มา: Chimoto (2014)
4. การใชสแี บบดัง้ เดิม เชน สีบนจิตรกรรม สถาปตยกรรม
ศิลปวัตถุ หัวโขน สีเบญจรงค หรือสีจากตนไม พืช ผัก ผลไม
พื้นบานของไทย

ภาพที่ 6 ลายอีสาน
ที่มา: อี-เอสเวคเตอร (2556)

ภาพที่ 4 การใชสีแบบดั้งเดิมของไทย
ที่มา: ไพโรจน พิทยเมธี (2558)

7.2 การจัดวางแบบซาํ (repetition) เปนเอกลักษณ
การจัดวางของไทยที่พบในจิตรกรรมไทย เชนเดียวกับการ
จัดวางแบบสมมาตร เชน การเขียนภาพเทพชุมนุมที่มีเทพ
หลายองคจัดวางแบบซํากันเปนแถว หรือการใชภาพลายไทย
ตางๆ มาเรียงตอกันเปนแถว ทิง้ ระยะหางเทาๆ กันจนเกิดเปน
ลวดลายที่มีการจัดวางเปนแบบแผน (pattern)

ปที่ 36 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2559
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ภาพที่ 7 ลายไทยบนบานหนาตางวัดโพธิ์
ที่มา: เอกรินทร เอกอัจฉริยะวงศ (2557)
กระบวนการความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมสินคาที่
ระลึกจากทุนวัฒนธรรม
การสรางนวัตกรรมสินคาทีร่ ะลึกจากวัฒนธรรม สามารถ
ทําไดโดยการใชผสมผสานเรขศิลป (graphic design) เปน
สวนหนึ่งของสินคาที่ระลึก เชน ลวดลาย สีสัน หรือตัวอักษร
ตางๆ ทั้งนี้กราฟกที่มีความชัดเจนสามารถสะทอนอัตลักษณ
ของเเตละพืน้ ทีไ่ ด เเตตอ งเปนกราฟกทีเ่ ฉพาะเจาะจงของพืน้ ที่
หรือเเหลงทองเทีย่ วนัน้ ๆ หากใชกราฟกสําเร็จรูปอาจมีโอกาส
ซํากับเเหลงทองเที่ยวอื่นๆ ได
เรขศิลป คือ การนําจุด เสน รูปทรง รูปราง ภาพประกอบ
ตั วอั กษร เเละสี มาจัดวางเพื่อสื่ อความหมายให ต รงตาม
วัตถุประสงค สําหรับกราฟกทีม่ คี วามเปนไทยนัน้ จะเห็นไดจาก
ลายไทยเเละภาพเขียนตามวัดที่มีการลดทอนหรือคลี่คลาย
รูปทรงความเหมือนจริง เหลือเพียงรูปทรงที่พอมองออก
เเละสื่อสารได สําหรับการสรางนวัตกรรมสินคาที่ระลึกจาก
วัฒนธรรมมีวิธีการดังนี้
1. การคนควาขอมูลเริ่มจากการรวบรวมขอมูลตางๆ
ภายในทองถิ่น ทั้งขอมูลภาคสนามเเละขอมูลจากเอกสาร
หนังสือตางๆ เเลววิเคราะหเเละจัดระบบเพื่อใหไดขอมูลตาม
จุดมุง หมายและประเด็นทีก่ าํ หนดไวในขอบเขตการทํางาน ซึง่
เเหลงขอมูลที่เปนทุนทางวัฒนธรรมหาไดจากสถานที่ตางๆ
ทั้งนี้ระหวางการรวบรวมขอมูลตางๆ ควรมีการจดบันทึก
คัดลอกลวดลาย หรือถายภาพเพื่อนําไปใชเปนขอมูล เปนตน
(ไพโรจน ธีระประภา, 2558) โดยแหลงขอมูลมีดังตอไปนี้
1.1 วัด สถาปตยกรรม จิตรกรรมฝาผนัง เครื่องประกอบศาสนพิธีตางๆ รวมทั้งศิลปะพื้นบานเมื่อครั้งมี
เทศกาล เชน ตุงบูชา หรือตุงประดับ
1.2 ตลาด เเหลงรวมชีวติ ความหลากหลายทีส่ ะทอน
ความเปนอยูเ รือ่ งอาหารการกิน การเเตงกาย ขาวของเครือ่ งใช
การจัดแผงขายวางสินคา หรือปายสินคา เปนตน
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1.3 ตัวเมือง ไดเเก อาคารที่ทําการของหนวยงาน
ตางๆ อาคารบานเรือน ปายถนน หรือรถประจําทางของทองถิน่
เปนตน
2. การถอดเเบบภาพ ที่ไดจากการเก็บขอมูล โดยใช
โปรเเกรม Adobe Photoshop ลบสวนที่ไมสําคัญออก
ที่เรียกวา การไดคัท (di-cut) เพื่อใหเหลือเเตสวนสําคัญของ
ภาพถายเเลวนําภาพมาปรับคาสีความสวาง จากนัน้ นําภาพที่
ผานการตกเเตงเรียบรอยเเลวมาทําเปนภาพลายเสนกราฟก
โดยการวาดเปนเสนตามภาพถาย (draft) หรือใชคาํ สัง่ image
trace เเลวปรับรายละเอียดของเสนในโปรเเกรม Adobe
Illustrator เพื่อใหภาพถายกลายเปนกราฟก

ภาพที่ 8 การถอดเเบบภาพถายเปนภาพลายเสนกราฟก
ที่มา: Vecteezy (2013)
3. การออกเเบบ ขัน้ ตอนแรก คือ ตองเลือกสินคาทีร่ ะลึก
เพือ่ นํามาออกเเบบ เเลวคนควาขอมูลของสินคาทีร่ ะลึกนัน้ เพือ่
นํามากําหนดเปนเเนวคิด (concept) กําหนดคูส ี เเบบตัวอักษร
ที่เหมาะสม เเลวนํามาจัดองคประกอบรวมกับกราฟกที่ได
หลังจากนั้นจึงใสรายละเอียดตางๆ ของสินคาที่ระลึก เพื่อให
เกิดความสมบูรณ สวยงาม เเละนาเชือ่ ถือ เชน สวนประกอบสําคัญ วิธใี ช วิธรี บั ประทาน วันผลิตเเละวันหมดอายุ สถานที-่
ผลิต หรือเรือ่ งราวความเปนมาของสถานที่ หรือสินคาทีร่ ะลึก
เปนตน
4. ทําตนเเบบ (phototype) คือ การนําสินคาทีร่ ะลึก
ที่ไดทําการออกเเบบมาทดลองผลิต เพื่อทดสอบการใชงาน
ตรวจสอบขอผิดพลาด สอบถามความพึงพอใจผูซ อ้ื เเลวทําการ
ปรับปรุงเเกไขกอนการผลิตเปนสินคาจริง
5. ผลิตสินคาที่ระลึก เปนการนําสินคาที่ระลึกที่ได
ปรับปรุงเเกไขมาทดสอบการใชงาน หรือขอผิดพลาด ตาม
ความพึงพอใจผูซื้อเขาสูกระบวนการทางอุตสาหกรรม
6. ผลิ ต หี บ ห อ หรื อ บรรจุ ภ ั ณ ฑ เป น การเตรี ย มถุ ง
กระดาษหอ กลอง หรือฉลากเพือ่ ใชบรรจุหรือตกเเตง เพือ่ บอก
รายละเอียดของสินคาที่ระลึกจากทองถิ่น โดยควรออกเเบบ
ใหนาํ ไปใชไดงา ย มีราคาในการผลิตตอหนวยไมสงู เเละสามารถผลิต

หรือนําสงผลิตเองได เชน การใชอุปกรณสําเร็จรูป การใช
ตรายางการถายสําเนา การสัง่ ทําสติก๊ เกอรหรือฉลากสําเร็จรูป
การใชถุงกระดาษหรือถุงสําเร็จรูป การใชเชือกที่เปนวัสดุจาก
ธรรมชาติ หรือการใชเทคนิคหอ รัด มัด กลัด เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานีส้ ามารถชวยลดตนทุนการผลิต เเละยังเพิม่ เสนหใ หกบั
สินคาที่ระลึกได
วิธีการและเเนวทางการออกเเบบสินค้าที่ระลึกจากทุน
วัฒนธรรม
ในการผลิตสินคาที่ระลึกจากทุนวัฒนธรรม ควรหา
แนวทางในการออกแบบเพือ่ ประยุกตใชกบั สินคาทีร่ ะลึก แตยงั
คงรักษาอัตลักษณของแตละจังหวัด หรือแตละสถานทีท่ อ งเทีย่ ว
เพือ่ ใหผมู าทองเทีย่ วสามารถจดจําสถานทีไ่ ด โดยการออกแบบ
สินคาทีร่ ะลึกจากทุนวัฒนธรรม สามารถทําไดดงั ตอไปนี้ (ศูนยบันดาลไทยกระทรวงวัฒนธรรม, 2558)
1. ใชลวดลายจากศิลปะและวัฒนธรรมเขาไปผสมผสาน
กับการออกแบบสินคาที่ระลึก
2. การปรับเปลี่ยนสีของสินคาที่ระลึกเเบบเดิมเปน
สีแบบไทย
3. การปรับเปลีย่ นจากการใชวสั ดุสาํ เร็จรูปทีม่ ขี ายทัว่ ไป
มาเปนวัสดุที่หาไดจากทองถิ่น เเละใชวิธีการผลิตดวยมือใน
กระบวนการผลิตบางอยางเเทนการใชอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่ม
เสนหของสินคาที่ระลึกนั้นๆ เเละยังเพิ่มคุณคาของงาน
4. ใชวธิ กี ารเชือ่ มโยงสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะคลายกันมาประยุกต
หรือดัดเเปลงสินคาที่ระลึก เชน การนําสิ่งที่รูปราง รูปทรง
ตําเเหนง การใชงาน การเคลือ่ นไหว ความหมายเเละคุณสมบัติ
ทีค่ ลายกันมาเชือ่ มโยงกัน เพือ่ สรางเปนสินคาทีร่ ะลึกเเบบใหม
5. นํากราฟกทีไ่ ดมาจัดวางแบบดัง้ เดิม เปนลวดลายทีม่ ี
การจัดวางเปนแบบแผน (pattern) เพือ่ งายตอการนําไปใชงาน
เเละสามารถนําไปใชกับสินคาที่ระลึกอื่นๆ ได
6. การเลียนเเบบหรือทดเเทนวัสดุของไทย เชน การ
นําลวดลายพื้นผิวของตระกราจักสานมาพิมพเปนลวดลาย
บนกระเปา หรือการนําเขงปลาทูมาประยุกตใชเปนลวดลาย
ของหมอน เปนตน
7. การปรับเปลี่ยนหีบหอหรือบรรจุภัณฑจากเดิมใหดู
นาสนใจเเละมีคณ
ุ คามากขึน้ เพือ่ เปนการเพิม่ มูลคาของสินคา
ที่ระลึก
8. การเปลี่ยนความคิด เชน ในพื้นที่ของสถานที่นั้นๆ
อาจมีชอ่ื เสียงเรือ่ งการมวนยาสูบ เเตปจ จุบนั การมวนยาสูบนัน้
ไมไดรับความนิยม เเละอาจไมเหมาะสมที่จะสงเสริมใหคน
สูบยา จึงตองปรับเปลีย่ นความคิดมาใชหมากฝรัง่ เเทงทีม่ กี าร

หอดวยกระดาษสีขาวพิมพลวดลายเลียนแบบมวนยาสูบ
เเลวนํามาใสกลองทีม่ ลี วดลายจากทุนทางวัฒนธรรมในทองถิน่
ใหสวยงามเเทน

ภาพที่ 9 กลองหมากฝรั่งบุหรี่
ที่มา: หางหุนสวนจํากัด สุวัฒน เดโชกุล (ม.ป.ป.)
9. การดัดเเปลงรูปเเบบการใชงานและดัดแปลง
ความหมายของสินคาทีร่ ะลึกบางอยางใหตรงกับความตองการ
ของนักทองเที่ยว เชน นักทองเที่ยวบางคนอาจไมนิยมเเขวน
วัตถุบชู า เเตอาจชืน่ ชอบหรือศรัทธาในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ ปนมงคล
ของสถานที่ จึงอาจมีการดัดเเปลงรูปเเบบจากวัตถุบูชาเปน
กําไล เเหวน หรือเครื่องประดับตางๆ ที่เปนที่นิยม
10. การใชตัวเเทนของสถานที่ที่เรียกกันวา มาสคอต
(mascot) หรือตัวการตูน เนื่องจากมาสคอตทําหนาที่เสมือน
ทูตประจําทองถิน่ เเละยังสรางความนาสนใจทําใหนกั ทองเทีย่ ว
สามารถจดจําเเหลงทองเที่ยวนั้นได
เนื้อหาในสวนตอไปเปนการนํากรณีศึกษาการสราง
สินคาที่ระลึกจากทุนทางวัฒนธรรม โดยแสดงใหเห็นถึงการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินคาที่ระลึกจากเดิมใหนาสนใจเเละมี
คุณคามากขึ้น เปนการเพิ่มมูลคาของสินคาที่ระลึก แตยัง
สามารถสือ่ ถึงอัตลักษณของไทย ผสมผสานกับวัฒนธรรมของ
จังหวัดตนเอง
กรณีศกึ ษาการสรางสินคาทีร่ ะลึกจากทุนทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดนาน
จังหวัดนานมีสาหรายนําจืดที่เรียกวา “ไก” ซึ่งพบใน
ลํานํานาน ชาวนานสวนใหญนําไกมาเเปรรูปเปนอาหารเเละ
จําหนายเปนสินคาในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ประจําจังหวัดนาน (OTOP) ปจจุบนั มีกลุม เเปรรูปอาหารจาก
สาหรายนําจืด คือกลุมเเปรรูปบานหนองบัว ซึ่งไดเเปรรูป
สาหรายนําจืดออกจําหนายในตรา “สายใยบัว” ที่มีการผลิต
2 เเบบ คือ สาหรายเลิศรส เเละสาหรายเเผนทรงเครื่อง จาก
ขอมูลดังกลาว ผูออกเเบบคือ อาวิน อินทรังษี (2558ก) จึงได
เเนวคิดในการปรับภาพลักษณสินคาที่ระลึกของทองถิ่นให
ทันสมัยขึ้น โดยกําหนดกลุมเปาหมายเปนเด็กเเละเยาวชน
ปที่ 36 ฉบับที่ 2
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เนื่องจากไกเหมาะสําหรับรับประทานเปนอาหารวาง เเละได
เปลีย่ นชือ่ ตราสินคาจาก “สายใยบัว” เปน “ไก” ซึง่ สัน้ กระชับ
เเละจดจํางาย สือ่ ความหมายของวัตถุดบิ ซึง่ เปนเอกลักษณของ
ทองถิ่น พรอมทั้งสรางตัวการตูนไกใหมีความนารักดึงดูดใจ
เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการนําเสนอสินคา เเละมีตวั การตนู รองคือ
ไก เเละ ชาง ซึง่ ผูอ อกเเบบไดถอดเเบบจากตุง (ธง) ของจังหวัด
นาน และยังเสนอจุดเดนเเละวิธกี ารรับประทาน โดยใสคาํ พูด
เปนภาษาคําเมืองบนบรรจุภณ
ั ฑเพือ่ สะทอนอัตลักษณจงั หวัด

ภาพที่ 10 บรรจุภัณฑ “ไก”
ที่มา: อาวิน อินทรังษี (2558ข)
นอกจากนี้ ผูอ อกเเบบยังไดสรางสรรคกลองหมากฝรัง่
เปปเปอรมินต ซึ่งเปนการออกเเบบเพื่อประชาสัมพันธงาน
จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนาน ผาน
สินคาทีร่ ะลึกทีม่ รี าคาไมเเพงและมีขนาดเล็ก สามารถซือ้ ฝากได
จํานวนหลายชิ้นโดยผูออกเเบบมีเเนวคิดจากการผูกเรื่องราว
ระหวางภาพของหนุมสาวชาวนานที่กําลังสูบขี้โยกับสินคา
หมากฝรัง่ ทีม่ รี ปู ทรงคลายมวนบุหรี่ มีการนําเสนอในรูปเเบบที่
รวมสมัย โดยการถอดภาพจิตรกรรมเปนกราฟกลายเสนที่
เรียบงาย เพือ่ เเฝงความรูเ กีย่ วกับจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมนิ ทร
ลงไปในบรรจุภัณฑ

ภาพที่ 11 กลองหมากฝรั่งเปปเปอรมินต
ที่มา: อาวิน อินทรังษี (2558ค)
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กรณีศกึ ษาการสรางสินคาทีร่ ะลึกจากทุนทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดลําปาง
ลําปางเปนหนึง่ ในกลุม จังหวัดลานนา ตนกําเนิดเเมนาํ วัง
มีชื่อในตํานานภาษาบาลีวา “เขลางคนคร” สินคาที่ระลึกที่มี
ชือ่ เสียงของจังหวัดลําปาง คือ ชามตาไก รถมาจําลอง ขาวเเตน
นาํ เเตงโม หมูหยอง กุนเชียง หมูเเผน ครกหิน กระดาษสา เเละ
ผาทอ เปนตน
หลังจากทีผ่ อู อกแบบไดรวบรวมขอมูลทีเ่ ปนอัตลักษณ
ของจังหวัดลําปางเเลว ผูออกเเบบคือ ธีรวัฒน พจนวิบูลศิริ
(2558ก) จึงเริ่มจากการปรับเปลี่ยนภาพลักษณสินคาที่ระลึก
ขาวเเตนนาํ เเตงโมทีเ่ ปนของฝากยอดนิยม จากเดิมบรรจุภณ
ั ฑ
จะเปนแบบถุงพลาสติกและกลองทรงสูงที่เจาะชองหนาตาง
เพือ่ ใหเห็นผลิตภัณฑดา นใน เเนวคิดในการออกเเบบมี 2 รูปเเบบ
โดยแบบเเรกเปนเเบบกลอง เริม่ จากการนําบรรจุภณ
ั ฑตน เเบบ
มาวัดขนาด ขึ้นเเบบ วางลวดลาย ใสรายละเอียด จากนั้น
ผูอ อกเเบบจึงเปลีย่ นชือ่ ตราสินคาใหมเปน “รัษฎา” ทีม่ าจาก
สะพานรัษฎาภิเศก เเลวนํามาประกอบกับรูปไกทเ่ี ปนสัญลักษณ
ของจังหวัดลําปาง โดยผูออกเเบบไดวาดเเละเขียนเเบบ
ตราสินคาดวยพูกันทําใหไมเเข็งกระดาง เเลวจัดวางลวดลาย
บนพืน้ หลังสีจางๆ ประกอบกับลายดอกไมดา นลาง ซึง่ ลวดลาย
ที่ใชมาจากวัดพระธาตุลําปางหลวงเเละสิ่งประดับบนถนน
เเลวจึงนําขอมูลผลิตภัณฑเดิมมาจัดวางใหมเพื่อลดความ
ซับซอนของขอมูลเดิมโดยบรรจุภัณฑกลองใชระบบการพิมพ
ทัว่ ไปเเบบสามสี คือสีนาํ เงิน สีเเดง เเละสีเขียวลงบนกระดาษ
สีนําตาลพรอมทั้งเจาะชองหนาตางเปนลายดอกไม และรอย
เชือกตามสีบนบรรจุภัณฑ
เเบบทีส่ องเปนเเบบถุงพลาสติก ผูอ อกเเบบไดทาํ ทีจ่ บั
ดวยกระดาษเเข็งเย็บติดกับปากถุง เเละใชตรายางสีเเดงเเละ
สีเขียวประทับลงไปบนสติ๊กเกอรทําเปนฉลากติดลงไปบน
ถุงพลาสติก ตอมาผูออกเเบบไดออกเเบบเสื้อยืดลําปางโดย
ใชเเผนภาพกราฟก (infographic) กับการจัดวางตัวอักษร
(typographic) โดยใชขอความที่ดึงดูดใจใชคูสีเขียวกับสีเเดง
ซึง่ เปนสีหลักบนชามตาไก สําหรับผลิตภัณฑเซรามิค ผูอ อกเเบบ
ใชสีนําเงินเเละคูสีเขียวกับสีเเดง ซึ่งเปนสีหลักบนชามตาไก
โดยนําลวดลายมาจากวัดปงสนุกใต วัดดํารงธรรม ลวดลาย
บนชามตาไก สถานีรถไฟ สิ่งประดับบนถนน เเละเสาไฟฟา
ริมเเมนําวัง

ภาพที่ 12 สินคาที่ระลึกจังหวัดลําปาง
ที่มา: ธีรวัฒน พจนวิบูลศิริ (2558ข)
บทสรุป
ในการสรางนวัตกรรมสินคาทีร่ ะลึกจากทุนทางวัฒนธรรม
ทําไดโดยเริ่มจากการรวบรวมขอมูลตางๆ ของทองถิ่น เพื่อ
กําหนดเเนวคิด (concept) หาแนวทางในการออกแบบ หรือ
การถอดแบบขอมูลที่เปนภาพถายใหเปนภาพกราฟก โดยใช
โปรเเกรมคอมพิวเตอรกําหนดคูสีและตัวอักษรแบบไทยแลว
จึงนํามาจัดองคประกอบใหเหมาะสมรวมกับลวดลายจากศิลปะ
และวัฒนธรรม มีการประยุกตใชหรือเลียนแบบวัสดุทห่ี าไดจาก
ทองถิน่ เพือ่ เพิม่ เสนหค วามนาสนใจ หลังจากนัน้ จึงใสรายละเอียด
ตางๆ ของสินคาทีร่ ะลึก เพือ่ ใหเกิความสมบูรณ สวยงาม เเละ
นาเชือ่ ถือ เชน สวนประกอบสําคัญ วิธใี ชวธิ รี บั ประทาน วันผลิต
เเละวันหมดอายุ สถานที่ผลิต หรือเรื่องราวความเปนมาของ
สถานที่หรือสินคาที่ระลึก
ฉะนั้น กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมสตรี กลุมธุรกิจการทองเที่ยว ผูประกอบการ หรือกลุมอาชีพประจําจังหวัดตางๆ
ที่อยูในชุมชนใกลเเหลงทองเที่ยว จึงควรนําขอมูลดังกลาวไป
ประกอบการการพัฒนาสินคาของฝากของที่ระลึกเพื่อการ
ทองเทีย่ วอยางตอเนือ่ ง โดยนําตนทุนวัฒนธรรมในทองถิน่ มา
ผสมผสานกับสินคาของฝากของที่ระลึกเพื่อประโยชนตางๆ
เพือ่ เปนการสรางคุณคา เพิม่ มูลคา สรางการจดจําใหกบั สินคา
ที่ระลึก สรางรายไดใหกับคนในทองถิ่น และตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังเปนการสรางชื่อเสียง
ใหกบั ประเทศ และยังเปนการสรางชือ่ เสียงเเละรักษาอัตลักษณ
ความเปนไทยอีกดวย
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