
14 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

นวัตกรรมของฝากจากทุนทางวัฒนธรรม
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บทคัดยอ
 การทองเท่ียวถือไดวาเปนธรุกจิทีส่ามารถสรางรายไดทีม่มีลูคามหาศาลใหแกประเทศไทย แตสิง่ท่ีกาํลงัเปนปญหาในธุรกจิ
การทองเท่ียว คือ สินคาที่เปนของฝากหรือของท่ีระลึกกลับยังไมไดรับการพัฒนาใหตรงกับความตองการของนักทองเท่ียว
หรือยังไมสามารถเเสดงความเปนอัตลักษณของเเตละจังหวัด หรือเเตละเเหลงทองเท่ียวนั้นได  ดังนั้น กลุมธุรกิจการทองเที่ยว
ผูประกอบการ หรือกลุมอาชีพประจําจังหวัดตางๆ จึงควรตองพัฒนาการเรียนรูเกี่ยวกับสินคาของฝากของที่ระลึกเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางตอเน่ือง  จากการนําตนทุนทางวัฒนธรรมคอื อาหาร การเเตงกาย ที่อยูอาศัย ประเพณี ภาษา อาชีพ ความเช่ือ
เเละศิลปะพ้ืนถ่ินมาผสมผสานกับสินคาท่ีระลึก เพ่ือใหเกิดความรวมสมัยโดยการหาอัตลักษณไทย เเละใชหลักการสรางอัตลักษณ
ของพื้นที่นั้นๆ ตามวิธีการเเละเเนวทางการออกเเบบสินคาที่ระลึกจากวัฒนธรรม รวมกับกระบวนการความคิดสรางสรรค เพื่อ
สรางคุณคา เพ่ิมมูลคา สรางการจดจํา สรางรายไดใหกับคนในทองถ่ิน ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว สรางช่ือเสียงใหกับ
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 fi t 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.
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บทนํา
 การกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศ
ไทย เปนความทาทายท่ีผลกัดันใหผูประกอบการไทยท้ังขนาด
ใหญ ขนาดกลางและขนาดยอมตองเรียนรูและปรับตัวเพื่อ
รองรบัการเปลีย่นแปลงทีก่าํลงัเกดิขึน้อยางรวดเรว็ โดยเฉพาะ
ผูประกอบการระดับชมุชนหรือกลุมอาชีพประจําจงัหวัดตางๆ
ซึ่งผลิตสินคาเชิงวัฒนธรรมที่ไมอาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่
สืบเนื่องมาจากการเปดการคาเสรีได สงผลใหประเทศไทย
หันมาใหความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และใช
จดุแข็งทางดานวฒันธรรม วถิชีวีติและภมูปิญญา ในการขยาย
โอกาสทางการตลาดดานการทองเท่ียวมากข้ึน (ยุพดี ทองโคตร, 
อาภร สุนทรชัย, และ ศรีเรียง พอธานี, 2558)
 จากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2558)
พบวาธุรกิจการทองเที่ยวสามารถทํารายไดเขาสูประเทศไทย
เพิม่ขึน้ทกุป จากในป 2545  มจีาํนวนเงิน 323.5 พนัลานบาท
ป 2550 เปน 547.8 พันลานบาท  ป 2555 เพิ่มเปน 592.8
พันลานบาท เเละในป 2558 เปน 645.5 พันลานบาท ตามลําดับ
ทั้งน้ี นักทองเท่ียวตางชาติสวนใหญที่เดินทางมาทองเท่ียวใน
ประเทศไทยมีระยะเวลาการพักอยูโดยเฉลี่ย 7-10 วัน เเละมี
คาใชจายเฉล่ียตอคนอยูที ่35,000 บาท  โดยเฉล่ียนักทองเท่ียว
ตอคนจะใชจายในการซือ้สนิคาทีร่ะลกึไมนอยกวาหนึง่พนับาท
นัน่หมายถึงวา รายไดจากธุรกจิสนิคาทีร่ะลึกเพ่ือการทองเท่ียว
จะมีมูลคาไมนอยกวาหนึ่งถึงสองหมื่นลานบาทตอป ฉะนั้น
กลุมธุรกจิการทองเทีย่ว ผูประกอบการ หรอืกลุมอาชพีประจาํ
จังหวัดตางๆ จึงควรพัฒนาสินคาของฝากของที่ระลึกเพื่อการ
ทองเที่ยวอยางตอเนื่อง โดยการนําตนทุนทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวของกับคุณคาความรูทางภูมิปญญา ไมวาจะเปนศิลป-
หัตถกรรมพื้นเมือง หรือประเพณี ความเชื่อตางๆ ของแตละ
จังหวัดและแตละแหลงทองเที่ยวมาพัฒนาใหตรงกับความ
ตองการของนักทองเที่ยว

ทุนทางวัฒนธรรมกับสินคาของท่ีระลกึ
 ทุนทางวัฒนธรรม คือ มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติ (สหวัฒน แนนหนา, ม.ป.ป.)  ในขณะที่ Throsby
(2001) ไดนิยามวา ทุนทางวัฒนธรรมหมายถึงสินทรัพยที่มี
การฝงตัวสะสมและใหคุณคาทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลคา
ทางเศรษฐกิจของสินทรัพยน้ัน  ซ่ึงกระทรวงวัฒนธรรมไดจําแนก
ทุนทางวัฒนธรรมเปน 8 ดาน ไดแก อาหาร การแตงกาย 
ทีอ่ยูอาศยั ประเพณ ีภาษา อาชพี ความเชือ่ และศลิปะพืน้ถิน่
ซ่ึงลวนเปนส่ิงท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญตองการเก็บไวเปนท่ีระลึก
จากการเดินทางนอกเหนือจากภาพถาย (สํานักงานตรวจบัญชี-

สหกรณแพร, 2554) โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ป พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายคําวาของท่ีระลึกไววา คือ ส่ิงท่ี
ทําใหเกิดความนึกถึงและคิดถึง และ สุรีย เข็มทอง (ม.ป.ป.) 
ไดนยิามความหมายของ ของท่ีระลกึวา เปนสนิคาทีเ่ปนไดทัง้
ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองและสินคาที่ไมไดเปนศิลปหัตถกรรม
พ้ืนเมืองแตเปนสินคาท่ีเนนความทรงจํา ท่ีนักทองเท่ียวสวนใหญ
หาซ้ือและนํากลับไปยังภูมิลําเนาของตน ดวยวัตถุประสงคหลัก
เพื่อเปนที่ระลึกหรือของฝาก สินคาที่ระลึกอาจจะเปนไดทั้ง
สินคาท่ีมีราคาแพงหรือราคาถูก  นอกจากน้ี ประเสริฐ ศิลรัตนา 
(2556) ไดกลาวถึงความหมายของ ของที่ระลึกวา เปนสิ่งที่
นาํมาใชเปนแรงจูงใจเพ่ือกระตุนใหเกิดความคิดถึงและนึกถงึ
เรื่องราวที่เก่ียวของ
 ในยุโรปมีการจัดกลุมสินคาที่ระลึกที่เปนที่นิยม 10
อันดับ (Listdose, 2014) คือ
 1. แมเหล็กติดตูเย็น (magnets) จุดเดนของสินคา
ทีร่ะลึกกลุมนี ้คอืความเล็กกะทัดรดั ราคาไมแพง สามารถซ้ือ
ฝากผูอื่นไดในจํานวนมากและมีแบบใหเลือกหลากหลาย
 2. หมวก ผาพนัคอ หรอืผาพนัตวั (hats and scarves) 
สนิคาทีร่ะลกึกลุมนีเ้มือ่ซือ้แลวสามารถใชไดทนัท ีโดยมากจะ
เนนรูปทรงและลวดลายท่ีระบุถึงสถานท่ีทองเท่ียวนั้นอยาง
ชัดเจน สวนผาพันคอหรือผาพันตัวจะเนนเนื้อผาที่สบาย
มีลวดลายและสีสันไมมากเกินไป สามารถใชไดหลายโอกาส
นอกจากน้ี สินคาในกลุมน้ียังรวมไปถึงสินคาประเภทผาแปรรูป
ตางๆ ที่สะทอนถึงวัฒนธรรมของสถานที่ทองเท่ียวนั้นดวย
 3. กระเปาผา (bag)  สนิคาท่ีระลกึกลุมนีส้ามารถผลิต
ไดเองในทองถ่ินดวยเทคนิคท่ีตางกัน หลายรูปทรงเเละวัสดุ
ตามแตความสามารถของผูผลติ ขอดขีองสนิคาท่ีระลกึกลุมนี้
คือสะดวกตอการใชงานและงายตอการผลิต เนื่องจากไมตอง
กังวลถึงสัดสวนของผูซื้อ
 4. เครื่องประดับ (jewellery) เปนกลุมสินคาที่ระลึก
ที่นิยมในกลุมนักทองเท่ียวสตรี โดยเฉพาะตางหู เพราะเปน
เครื่องประดับที่มีขนาดเล็กและราคาไมแพง  รองลงมาคือ
สรอยคอ โดยเคร่ืองประดับท่ีจําหนายในแหลงทองเท่ียวควรมี
รปูแบบท่ีสะทอนถงึเอกลักษณประจาํสถานทีน่ัน้ และมีความ
ดึงดูดใจผูซื้อ
 5. งานศิลปะและของตกแตงบาน (artifacts and
household items)  กลุมสินคาที่ระลึกประเภทนี้มีการ
เปล่ียนแปลงตามการใชชีวิต ผูผลิตมักนําทุนทางวัฒนธรรมท่ี
เปนวิถีวัฒนธรรมมาผสมผสานกบัการออกแบบ เชน การนํา
โลอัศวินในยุคโบราณมาออกแบบใหมเปนของตกแตงบาน 
โดยใชวัสดุท่ีมีนาํหนักเบา และขนาดกะทัดรัดเพ่ือใหเหมาะตอ
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การเดินทาง ทําใหสินคาท่ีระลึกประเภทน้ีมีราคาแพง โดยผูมา
ทองเที่ยวรูสึกประทับใจและเต็มใจจะซื้อกลับเพื่อเก็บไวเปน
ความทรงจํา
 6. อาหารแปรรูป (local dry food items) ตามจริง
แลวอาหารแปรรูปไมไดจัดอยูในสินคาที่ระลึกโดยตรง แต
นักทองเท่ียวสวนใหญนิยมซ้ือเปนของฝาก อันเน่ืองจากความมี
มาตรฐานความนาเช่ือถือ ความมีช่ือเสียง  บรรจุภัณฑท่ีสวยงาม
แสดงถึงที่มาของแหลงผลิตหรือรสชาติที่ยอมรับกันในระดับ
สากล
 7. โปสเตอร รูปถาย โปสการด กรอบรูป ดินสอ และปากกา 
(posters, photos, postcards, picture frames, pencils, 
and pens)  แมในปจจุบันจะอยูในโลกท่ีเปนส่ือสังคมออนไลน  
เเตคุณคาของสิ่งพิมพบนกระดาษก็ยังเปนสินคาที่ระลึกที่มี
ผูนิยมซื้อ เพราะไมใชนักทองเที่ยวทุกคนจะสามารถถายภาพ
ที่งดงามของธรรมชาติไดครบสมบูรณ ทําใหสินคาที่ระลึกใน
กลุมน้ียังเปนท่ีตองการของนักทองเท่ียว เพ่ือเก็บเปนความทรงจํา
ที่นาประทับใจ
 8. งานหตัถกรรม (local handicraft) หมายถงึ สนิคา
ท่ีระลึกท่ีสะทอนอัตลักษณของสถานท่ีหรือประเทศน้ันๆ มักมี
รูปแบบที่คงเดิมแมวายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลง
 9. เสื้อยืด (t-shirts) เปนสินคาที่ระลึกที่สามารถผลิต
ไดเองในทองถ่ิน ตนทุนไมสูง แตผูผลิตตองใชความคิดสรางสรรค
เก่ียวกับขอความ หรือภาพท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวรูสึกประทับใจ
 10. แกวกาแฟทรงสูงและแกวใสทรงเล็ก (mugs and
shot glasses) เปนสินคาท่ีระลึกท่ีเปนท่ีนิยม เน่ืองจากผลิตงาย
ตนทนุไมสงู ราคาทีจ่าํหนายจงึไมแพง อกีทัง้เปนสนิคาทีร่ะลกึ
ท่ีสามารถนําไปใชงานจริงไดในชีวิตประจําวัน โดยสินคาท่ีระลึก
กลุมนี้นิยมใสภาพ ขอความ หรือลวดลายกราฟกที่สะทอน
ความเปนสถานที่นั้นๆ
 ในการนี ้การผลติและออกแบบสนิคาทีร่ะลกึทกุประเภท
จําเปนตองพ่ึงพานวัตกรรมอยางตอเน่ือง ซ่ึงนวัตกรรมหมายถึง
การคิดคนหรือพัฒนาส่ิงใหมที่มีประโยชน เพื่อใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีแปลกใหมในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ซ่ึงอาจจะเปน
วิธีการคิด กระบวนการวัสดุ หรืออุปกรณ เปนตน  (สุกฤตา
หิรัณยชวลิต, 2558) โดยนวัตกรรมในกลุมของสินคาที่ระลึก
เพือ่การทองเทีย่วนัน้ ผูผลติและผูออกแบบควรนาํเสนหทีเ่ปน
ทนุวฒันธรรมทางทองถ่ินหรือสถานท่ีนัน้ๆ มาประยุกตใช เพือ่
ใหเกดิเปนนวตักรรมเชงิความคดิสรางสรรคทีท่าํใหสนิคาของ
ที่ระลึกมีอัตลักษณความเปนไทย
 

อัตลักษณ ไทยคืออะไร
 คะนอง วังฝายแกว (2555)  อธิบายวา อัตลักษณไทย
คือคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม หรือชุมชนของไทยที่
ไมเหมือนกับประเทศอื่นๆ ไดแก เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม
และศาสนา  นอกจากน้ี  ไพโรจน ธีระประภา (2558)  ไดกลาวถึง
ความหมายของอัตลักษณไทยวา หมายถึงความเปนตัวตน
อยางไทย เปนการสะทอนชวีติประจาํวนัหรอืวถิชีวีติแบบไทย
โดยสามารถหาอัตลักษณไทยไดจากส่ิงที่รายลอมรอบตัวเรา
เชน ศิลปะไทย ลายไทย เกษตรกรรม วัสดุจากธรรมชาติ การ
บรรจุ การใชเครื่องมือ การใชสีที่มาจากภูมิปญญา การใช
ตวัอกัษรด้ังเดิมแบบไทย ความอารมณด ีและความสนุกสนาน
ของคนไทย เปนตน  อาจกลาวไดวาสิ่งเหลานี้ลวนเปนเสนห
ของไทยท้ังสิ้น และเม่ือนักทองเที่ยวสวนใหญมักมองหาส่ิงที่
สะทอนความเปนอตัลกัษณของสถานทีท่ีไ่ปเยอืน ผูผลติสนิคา
ของท่ีระลึกจึงตองคํานึงถึงความเปนตัวตนท่ีเรียกวา “อัตลักษณ”
ซึง่เปนสิง่เฉพาะท่ีมคีวามเเตกตางกนัในเเตละพ้ืนที ่ยิง่สามารถ
ระบุไดวาเปนส่ิงท่ีมีเฉพาะสถานท่ีน้ันๆ ก็ยอมสรางคุณคาใหกับ
ผูซื้อและสรางความประทับใจใหกับผูรับไดมากข้ึน ซึ่งการ
ประยุกตใชอัตลักษณไทยกับสินคาที่ระลึกสามารถมีไดหลาย
รูปแบบดังตอไปนี้ (อรรฆพันธ เธียรถาวร, 2557)
 1. การนําภาพเลียนแบบวัสดุธรรมชาติมาพิมพลงบน
สินคาที่ระลึก เชน การใชภาพถายหรือภาพวาดของไผ หวาย
ใบตอง ใบมะพราว ใบตาล หรือวัสดุธรรมชาติเฉพาะของ
เเตละถ่ินมาเปนสวนหน่ึงของสินคาท่ีระลึก หรือใชเปนลวดลาย
บนบรรจุภัณฑ 

ภาพท่ี 1 การพิมพภาพเลียนแบบตนไผลงบนขวดนําหอม
ที่มา: Zen (n.d.)
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 2. การใชวัสดุจริงจากธรรมชาติมาประกอบบนสินคา
ที่ระลึก เชน เชือกกลวย ใบตาลแหง ไผ หวาย ใบและกะลา
มะพราว หรอืวสัดขุองแตละทองถิน่ทีม่คีวามคงทนและหางาย

ภาพท่ี 2 การนําเชือกที่ไดจากธรรมชาติมาประกอบเปน
  สวนหน่ึงของสินคาที่ระลึก
ที่มา: Victor Design (2012)

 3. การเลียนแบบกรรมวิธีการบรรจุแบบดั้งเดิม เชน 
การหอ รัด มัด รอย กลัด พัน การทํากระทง เเละการจักสาน

ภาพท่ี 3 การนําใบไผมาบรรจุสินคาท่ีระลึกโดยการหอและมัด
ที่มา: Chimoto (2014)

 4. การใชสีแบบด้ังเดิม เชน สีบนจิตรกรรม สถาปตยกรรม
ศิลปวัตถุ หัวโขน สีเบญจรงค หรือสีจากตนไม พืช ผัก ผลไม
พื้นบานของไทย

ภาพที่ 4 การใชสีแบบดั้งเดิมของไทย
ที่มา: ไพโรจน พิทยเมธี (2558)

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

ภาพท่ี 5 ตัวอักษรแบบคัดลายมือ
ที่มา: กัลยาณมิตร นรรัตนพุทธิ (2556)

 6. การใชสัญลักษณแบบด้ังเดิม เชน สัญลักษณของกลุม
แมบานเกษตรกร หรือตราประจําหนวยงาน เพ่ือเปนการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานใหนาเชื่อถือในระดับหนึ่ง
 7. การใชการจัดวางแบบด้ังเดิม (กุลนิดา เหลือบจําเริญ, 
2553) ไดเเก
  7.1 การจดัวางเเบบสมมาตร (symmetry) เปนการ
จดัวางองคประกอบศิลปใหเทากนัทัง้สองขาง ซึง่เปนหลักการ
จัดองคประกอบเเบบด้ังเดิมของไทยท่ีมักพบเห็นตามจิตรกรรม
ที่บานประตูวัดหรือลายรดนําตางๆ

ภาพท่ี 6 ลายอีสาน
ที่มา: อี-เอสเวคเตอร (2556)

  7.2 การจัดวางแบบซาํ (repetition) เปนเอกลักษณ
การจัดวางของไทยที่พบในจิตรกรรมไทย เชนเดียวกับการ
จัดวางแบบสมมาตร เชน การเขียนภาพเทพชุมนุมที่มีเทพ
หลายองคจัดวางแบบซํากันเปนแถว หรือการใชภาพลายไทย
ตางๆ มาเรยีงตอกนัเปนแถว ทิง้ระยะหางเทาๆ กนัจนเกดิเปน
ลวดลายที่มีการจัดวางเปนแบบแผน (pattern)
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ภาพท่ี 7 ลายไทยบนบานหนาตางวัดโพธิ์
ที่มา: เอกรินทร เอกอัจฉริยะวงศ (2557)

กระบวนการความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรมสินคาท่ี
ระลึกจากทุนวัฒนธรรม
 การสรางนวัตกรรมสินคาท่ีระลึกจากวัฒนธรรม  สามารถ
ทําไดโดยการใชผสมผสานเรขศิลป (graphic design) เปน
สวนหนึ่งของสินคาที่ระลึก เชน ลวดลาย สีสัน หรือตัวอักษร
ตางๆ  ทั้งนี้กราฟกที่มีความชัดเจนสามารถสะทอนอัตลักษณ
ของเเตละพืน้ทีไ่ด เเตตองเปนกราฟกทีเ่ฉพาะเจาะจงของพืน้ที่
หรอืเเหลงทองเท่ียวน้ันๆ  หากใชกราฟกสาํเรจ็รปูอาจมีโอกาส
ซํากับเเหลงทองเที่ยวอื่นๆ ได
 เรขศิลป คือ การนําจุด เสน รูปทรง รูปราง ภาพประกอบ
ตัวอักษร เเละสีมาจัดวางเพื ่อสื ่อความหมายใหตรงตาม
วตัถปุระสงค สาํหรบักราฟกทีม่คีวามเปนไทยนัน้จะเหน็ไดจาก
ลายไทยเเละภาพเขียนตามวัดที่มีการลดทอนหรือคลี่คลาย
รูปทรงความเหมือนจริง เหลือเพียงรูปทรงที่พอมองออก
เเละสื่อสารได  สําหรับการสรางนวัตกรรมสินคาที่ระลึกจาก
วัฒนธรรมมีวิธีการดังนี้
 1. การคนควาขอมูลเร่ิมจากการรวบรวมขอมูลตางๆ 
ภายในทองถิ่น ทั้งขอมูลภาคสนามเเละขอมูลจากเอกสาร
หนังสือตางๆ เเลววิเคราะหเเละจัดระบบเพื่อใหไดขอมูลตาม
จดุมุงหมายและประเดน็ทีก่าํหนดไวในขอบเขตการทาํงาน  ซึง่
เเหลงขอมูลที่เปนทุนทางวัฒนธรรมหาไดจากสถานท่ีตางๆ
ทั้งนี้ระหวางการรวบรวมขอมูลตางๆ ควรมีการจดบันทึก
คัดลอกลวดลาย หรือถายภาพเพื่อนําไปใชเปนขอมูล เปนตน
(ไพโรจน ธีระประภา, 2558) โดยแหลงขอมูลมีดังตอไปนี้
  1.1 วัด สถาปตยกรรม จิตรกรรมฝาผนัง เครื่อง-
ประกอบศาสนพิธีตางๆ รวมทั้งศิลปะพื้นบานเมื ่อครั ้งมี
เทศกาล เชน ตุงบูชา หรือตุงประดับ
  1.2 ตลาด เเหลงรวมชีวิตความหลากหลายท่ีสะทอน
ความเปนอยูเร่ืองอาหารการกิน การเเตงกาย ขาวของเคร่ืองใช
การจัดแผงขายวางสินคา หรือปายสินคา เปนตน

 1.3 ตัวเมือง ไดเเก อาคารที่ทําการของหนวยงาน
ตางๆ อาคารบานเรือน ปายถนน หรือรถประจําทางของทองถ่ิน 
เปนตน
 2. การถอดเเบบภาพ ที่ไดจากการเก็บขอมูล โดยใช
โปรเเกรม Adobe Photoshop  ลบสวนที่ไมสําคัญออก
ที่เรียกวา การไดคัท (di-cut) เพื่อใหเหลือเเตสวนสําคัญของ
ภาพถายเเลวนาํภาพมาปรบัคาสคีวามสวาง จากนัน้นําภาพที่
ผานการตกเเตงเรียบรอยเเลวมาทําเปนภาพลายเสนกราฟก
โดยการวาดเปนเสนตามภาพถาย (draft) หรอืใชคาํสัง่ image 
trace เเลวปรับรายละเอียดของเสนในโปรเเกรม Adobe
Illustrator เพื่อใหภาพถายกลายเปนกราฟก

ภาพท่ี 8 การถอดเเบบภาพถายเปนภาพลายเสนกราฟก
ที่มา: Vecteezy (2013)

 3. การออกเเบบ ข้ันตอนแรก คือ ตองเลือกสินคาท่ีระลึก
เพ่ือนํามาออกเเบบ เเลวคนควาขอมูลของสินคาท่ีระลึกน้ัน เพ่ือ
นํามากําหนดเปนเเนวคิด (concept) กําหนดคูสี เเบบตัวอักษร
ที่เหมาะสม เเลวนํามาจัดองคประกอบรวมกับกราฟกที่ได
หลังจากนั้นจึงใสรายละเอียดตางๆ ของสินคาที่ระลึก เพื่อให
เกดิความสมบรูณ สวยงาม เเละนาเชือ่ถือ เชน สวนประกอบ-
สําคัญ  วิธีใช วิธีรับประทาน วันผลิตเเละวันหมดอายุ สถานท่ี-
ผลติ หรอืเรือ่งราวความเปนมาของสถานท่ี หรอืสนิคาทีร่ะลึก 
เปนตน
 4. ทาํตนเเบบ (phototype) คอื การนาํสนิคาทีร่ะลกึ
ที่ไดทําการออกเเบบมาทดลองผลิต เพื่อทดสอบการใชงาน
ตรวจสอบขอผิดพลาด สอบถามความพึงพอใจผูซ้ือ เเลวทําการ
ปรับปรุงเเกไขกอนการผลิตเปนสินคาจริง
 5. ผลิตสินคาที่ระลึก เปนการนําสินคาที่ระลึกที่ได
ปรับปรุงเเกไขมาทดสอบการใชงาน หรือขอผิดพลาด ตาม
ความพึงพอใจผูซื้อเขาสูกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
 6. ผลิตหีบหอหรือบรรจุภัณฑ เปนการเตรียมถุง 
กระดาษหอ กลอง หรือฉลากเพ่ือใชบรรจุหรือตกเเตง เพ่ือบอก
รายละเอียดของสินคาที่ระลึกจากทองถิ่น โดยควรออกเเบบ
ใหนําไปใชไดงาย มีราคาในการผลิตตอหนวยไมสูง เเละสามารถผลิต
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หรือนําสงผลิตเองได เชน การใชอุปกรณสําเร็จรูป การใช
ตรายางการถายสําเนา การส่ังทําสต๊ิกเกอรหรอืฉลากสําเร็จรปู
การใชถุงกระดาษหรือถุงสําเร็จรูป การใชเชือกที่เปนวัสดุจาก
ธรรมชาติ หรือการใชเทคนิคหอ รัด มัด กลัด เปนตน  ซึ่งสิ่ง-
เหลานีส้ามารถชวยลดตนทนุการผลิต เเละยังเพิม่เสนหใหกบั
สินคาที่ระลึกได

วิธีการและเเนวทางการออกเเบบสินค้าที่ระลึกจากทุน
วัฒนธรรม
  ในการผลิตสินคาที่ระลึกจากทุนวัฒนธรรม ควรหา
แนวทางในการออกแบบเพ่ือประยุกตใชกับสินคาท่ีระลึก แตยัง
คงรักษาอัตลักษณของแตละจังหวัด หรือแตละสถานท่ีทองเท่ียว
เพ่ือใหผูมาทองเท่ียวสามารถจดจําสถานท่ีได  โดยการออกแบบ
สินคาท่ีระลึกจากทุนวัฒนธรรม สามารถทําไดดังตอไปน้ี (ศูนย-
บันดาลไทยกระทรวงวัฒนธรรม, 2558)
 1. ใชลวดลายจากศิลปะและวัฒนธรรมเขาไปผสมผสาน
กับการออกแบบสินคาที่ระลึก
 2. การปรับเปลี่ยนสีของสินคาที่ระลึกเเบบเดิมเปน
สีแบบไทย
 3. การปรับเปล่ียนจากการใชวัสดุสําเร็จรูปท่ีมีขายท่ัวไป
มาเปนวัสดุที่หาไดจากทองถ่ิน เเละใชวิธีการผลิตดวยมือใน
กระบวนการผลิตบางอยางเเทนการใชอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่ม
เสนหของสินคาที่ระลึกนั้นๆ เเละยังเพิ่มคุณคาของงาน
 4. ใชวิธีการเช่ือมโยงส่ิงท่ีมีลักษณะคลายกันมาประยุกต
หรือดัดเเปลงสินคาที่ระลึก เชน การนําสิ่งที่รูปราง รูปทรง
ตาํเเหนง การใชงาน การเคลือ่นไหว ความหมายเเละคณุสมบตัิ
ทีค่ลายกันมาเช่ือมโยงกัน เพือ่สรางเปนสนิคาท่ีระลกึเเบบใหม
 5. นํากราฟกท่ีไดมาจัดวางแบบด้ังเดิม เปนลวดลายท่ีมี
การจัดวางเปนแบบแผน (pattern) เพ่ืองายตอการนําไปใชงาน
เเละสามารถนําไปใชกับสินคาที่ระลึกอื่นๆ ได
 6. การเลียนเเบบหรือทดเเทนวัสดุของไทย เชน การ
นําลวดลายพื้นผิวของตระกราจักสานมาพิมพเปนลวดลาย
บนกระเปา หรือการนําเขงปลาทูมาประยุกตใชเปนลวดลาย
ของหมอน เปนตน
 7. การปรับเปลี่ยนหีบหอหรือบรรจุภัณฑจากเดิมใหดู
นาสนใจเเละมีคณุคามากข้ึน เพือ่เปนการเพ่ิมมลูคาของสินคา
ที่ระลึก
 8. การเปล่ียนความคิด เชน ในพ้ืนที่ของสถานท่ีนั้นๆ 
อาจมีช่ือเสียงเร่ืองการมวนยาสูบ เเตปจจุบันการมวนยาสูบน้ัน
ไมไดรับความนิยม เเละอาจไมเหมาะสมที่จะสงเสริมใหคน
สบูยา จงึตองปรับเปล่ียนความคิดมาใชหมากฝร่ังเเทงทีม่กีาร

หอดวยกระดาษสีขาวพิมพลวดลายเลียนแบบมวนยาสูบ
เเลวนํามาใสกลองท่ีมีลวดลายจากทุนทางวัฒนธรรมในทองถ่ิน
ใหสวยงามเเทน

ภาพท่ี 9 กลองหมากฝรั่งบุหรี่
ที่มา: หางหุนสวนจํากัด สุวัฒน เดโชกุล (ม.ป.ป.)

 9. การดัดเเปลงรูปเเบบการใชงานและดัดแปลง
ความหมายของสินคาท่ีระลึกบางอยางใหตรงกับความตองการ
ของนักทองเท่ียว เชน นักทองเท่ียวบางคนอาจไมนิยมเเขวน
วตัถบุชูา เเตอาจช่ืนชอบหรอืศรทัธาในสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ปนมงคล
ของสถานที่ จึงอาจมีการดัดเเปลงรูปเเบบจากวัตถุบูชาเปน
กําไล เเหวน หรือเครื่องประดับตางๆ ที่เปนที่นิยม
 10. การใชตัวเเทนของสถานที่ที่เรียกกันวา มาสคอต
(mascot) หรือตัวการตูน เนื่องจากมาสคอตทําหนาที่เสมือน
ทูตประจําทองถ่ิน เเละยังสรางความนาสนใจทําใหนักทองเท่ียว
สามารถจดจําเเหลงทองเท่ียวนั้นได
 เนื้อหาในสวนตอไปเปนการนํากรณีศึกษาการสราง
สินคาที่ระลึกจากทุนทางวัฒนธรรม โดยแสดงใหเห็นถึงการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินคาท่ีระลึกจากเดิมใหนาสนใจเเละมี
คุณคามากขึ้น เปนการเพิ่มมูลคาของสินคาที่ระลึก แตยัง
สามารถส่ือถงึอตัลกัษณของไทย ผสมผสานกบัวฒันธรรมของ
จังหวัดตนเอง

กรณีศกึษาการสรางสินคาท่ีระลึกจากทุนทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดนาน
 จังหวัดนานมีสาหรายนําจืดที่เรียกวา “ไก” ซึ่งพบใน
ลํานํานาน ชาวนานสวนใหญนําไกมาเเปรรูปเปนอาหารเเละ
จําหนายเปนสินคาในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
ประจําจงัหวัดนาน (OTOP)  ปจจุบนัมกีลุมเเปรรปูอาหารจาก
สาหรายนําจืด คือกลุมเเปรรูปบานหนองบัว ซึ่งไดเเปรรูป
สาหรายนําจืดออกจําหนายในตรา “สายใยบัว” ที่มีการผลิต 
2 เเบบ คือ สาหรายเลิศรส เเละสาหรายเเผนทรงเคร่ือง จาก
ขอมูลดังกลาว ผูออกเเบบคือ อาวิน อินทรังษี (2558ก) จึงได
เเนวคิดในการปรับภาพลักษณสินคาที่ระลึกของทองถิ่นให
ทันสมัยขึ้น โดยกําหนดกลุมเปาหมายเปนเด็กเเละเยาวชน
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เนื่องจากไกเหมาะสําหรับรับประทานเปนอาหารวาง เเละได
เปลีย่นชือ่ตราสนิคาจาก “สายใยบวั” เปน “ไก” ซึง่สัน้กระชบั
เเละจดจํางาย ส่ือความหมายของวัตถุดิบซ่ึงเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ิน พรอมท้ังสรางตัวการตูนไกใหมีความนารักดึงดูดใจ
เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการนําเสนอสินคา เเละมีตัวการตูนรองคือ
ไก เเละ ชาง ซึง่ผูออกเเบบไดถอดเเบบจากตงุ (ธง) ของจงัหวดั
นาน และยงัเสนอจดุเดนเเละวธิกีารรบัประทาน โดยใสคาํพดู
เปนภาษาคําเมืองบนบรรจุภณัฑเพือ่สะทอนอัตลกัษณจงัหวัด

ภาพที่ 10 บรรจุภัณฑ “ไก”
ที่มา: อาวิน อินทรังษี (2558ข)

 นอกจากน้ี ผูออกเเบบยังไดสรางสรรคกลองหมากฝร่ัง
เปปเปอรมินต ซึ่งเปนการออกเเบบเพื่อประชาสัมพันธงาน
จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนาน ผาน
สินคาท่ีระลึกท่ีมีราคาไมเเพงและมีขนาดเล็ก สามารถซ้ือฝากได
จํานวนหลายชิ้นโดยผูออกเเบบมีเเนวคิดจากการผูกเรื่องราว
ระหวางภาพของหนุมสาวชาวนานที่กําลังสูบขี้โยกับสินคา
หมากฝร่ังทีม่รีปูทรงคลายมวนบุหรี ่มกีารนําเสนอในรูปเเบบท่ี
รวมสมัย โดยการถอดภาพจิตรกรรมเปนกราฟกลายเสนที่
เรยีบงาย เพ่ือเเฝงความรูเกีย่วกับจติรกรรมฝาผนังวดัภมูนิทร
ลงไปในบรรจุภัณฑ

ภาพท่ี 11 กลองหมากฝรั่งเปปเปอรมินต
ที่มา: อาวิน อินทรังษี (2558ค)

กรณีศกึษาการสรางสินคาท่ีระลึกจากทุนทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดลําปาง
 ลําปางเปนหน่ึงในกลุมจังหวัดลานนา ตนกําเนิดเเมนาํวัง
มีชื่อในตํานานภาษาบาลีวา “เขลางคนคร” สินคาที่ระลึกที่มี
ช่ือเสียงของจังหวัดลําปาง คือ ชามตาไก รถมาจําลอง ขาวเเตน
นาํเเตงโม หมูหยอง กุนเชียง หมูเเผน ครกหิน กระดาษสา เเละ
ผาทอ เปนตน
 หลงัจากท่ีผูออกแบบไดรวบรวมขอมลูท่ีเปนอตัลกัษณ
ของจังหวัดลําปางเเลว ผูออกเเบบคือ ธีรวัฒน พจนวิบูลศิริ
(2558ก) จึงเริ่มจากการปรับเปล่ียนภาพลักษณสินคาที่ระลึก
ขาวเเตนนาํเเตงโมท่ีเปนของฝากยอดนิยม จากเดิมบรรจุภณัฑ
จะเปนแบบถุงพลาสติกและกลองทรงสูงที่เจาะชองหนาตาง
เพ่ือใหเห็นผลิตภัณฑดานใน เเนวคิดในการออกเเบบมี 2 รูปเเบบ
โดยแบบเเรกเปนเเบบกลอง เร่ิมจากการนําบรรจุภัณฑตนเเบบ
มาวัดขนาด ขึ้นเเบบ วางลวดลาย ใสรายละเอียด  จากนั้น
ผูออกเเบบจงึเปลีย่นช่ือตราสนิคาใหมเปน “รษัฎา” ทีม่าจาก
สะพานรัษฎาภิเศก เเลวนํามาประกอบกับรูปไกท่ีเปนสัญลักษณ
ของจังหวัดลําปาง โดยผู ออกเเบบไดวาดเเละเขียนเเบบ
ตราสินคาดวยพูกันทําใหไมเเข็งกระดาง เเลวจัดวางลวดลาย
บนพืน้หลงัสีจางๆ ประกอบกับลายดอกไมดานลาง ซ่ึงลวดลาย
ท่ีใชมาจากวัดพระธาตุลําปางหลวงเเละสิ่งประดับบนถนน 
เเลวจึงนําขอมูลผลิตภัณฑเดิมมาจัดวางใหมเพื่อลดความ
ซับซอนของขอมูลเดิมโดยบรรจุภัณฑกลองใชระบบการพิมพ
ทัว่ไปเเบบสามสี คอืสนีาํเงิน สเีเดง เเละสีเขียวลงบนกระดาษ
สีนําตาลพรอมท้ังเจาะชองหนาตางเปนลายดอกไม และรอย
เชือกตามสีบนบรรจุภัณฑ
 เเบบทีส่องเปนเเบบถุงพลาสติก ผูออกเเบบไดทาํท่ีจบั
ดวยกระดาษเเข็งเย็บติดกับปากถุง เเละใชตรายางสีเเดงเเละ
สีเขียวประทับลงไปบนสติ๊กเกอรทําเปนฉลากติดลงไปบน
ถุงพลาสติก ตอมาผูออกเเบบไดออกเเบบเสื้อยืดลําปางโดย
ใชเเผนภาพกราฟก (infographic) กับการจัดวางตัวอักษร
(typographic) โดยใชขอความที่ดึงดูดใจใชคูสีเขียวกับสีเเดง
ซ่ึงเปนสีหลักบนชามตาไก สําหรับผลิตภัณฑเซรามิค ผูออกเเบบ
ใชสีนําเงินเเละคูสีเขียวกับสีเเดง ซึ่งเปนสีหลักบนชามตาไก 
โดยนําลวดลายมาจากวัดปงสนุกใต วัดดํารงธรรม ลวดลาย
บนชามตาไก สถานีรถไฟ สิ่งประดับบนถนน เเละเสาไฟฟา
ริมเเมนําวัง
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ภาพท่ี 12 สินคาที่ระลึกจังหวัดลําปาง
ที่มา: ธีรวัฒน พจนวิบูลศิริ (2558ข)

บทสรุป
  ในการสรางนวัตกรรมสินคาท่ีระลึกจากทุนทางวัฒนธรรม
ทําไดโดยเริ่มจากการรวบรวมขอมูลตางๆ ของทองถิ่น เพื่อ
กําหนดเเนวคิด (concept) หาแนวทางในการออกแบบ หรือ
การถอดแบบขอมูลที่เปนภาพถายใหเปนภาพกราฟก โดยใช
โปรเเกรมคอมพิวเตอรกําหนดคูสีและตัวอักษรแบบไทยแลว
จึงนํามาจัดองคประกอบใหเหมาะสมรวมกับลวดลายจากศิลปะ
และวัฒนธรรม มีการประยุกตใชหรือเลียนแบบวัสดุท่ีหาไดจาก
ทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมเสนหความนาสนใจ หลังจากน้ันจึงใสรายละเอียด
ตางๆ ของสนิคาทีร่ะลกึ เพือ่ใหเกคิวามสมบรูณ สวยงาม เเละ
นาเช่ือถือ เชน สวนประกอบสําคัญ วิธีใชวิธีรับประทาน วันผลิต
เเละวันหมดอายุ สถานที่ผลิต หรือเรื่องราวความเปนมาของ
สถานที่หรือสินคาที่ระลึก
 ฉะนั้น กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมสตรี กลุมธุรกิจการ-
ทองเที่ยว ผูประกอบการ หรือกลุมอาชีพประจําจังหวัดตางๆ
ที่อยูในชุมชนใกลเเหลงทองเที่ยว จึงควรนําขอมูลดังกลาวไป
ประกอบการการพัฒนาสินคาของฝากของที่ระลึกเพื่อการ
ทองเทีย่วอยางตอเนือ่ง  โดยนาํตนทนุวฒันธรรมในทองถิน่มา
ผสมผสานกับสินคาของฝากของที่ระลึกเพื่อประโยชนตางๆ 
เพือ่เปนการสรางคณุคา เพิม่มลูคา สรางการจดจําใหกบัสนิคา
ที่ระลึก สรางรายไดใหกับคนในทองถิ่น และตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยว นอกจากนี้ยังเปนการสรางช่ือเสียง
ใหกับประเทศ และยังเปนการสรางช่ือเสียงเเละรักษาอัตลักษณ
ความเปนไทยอีกดวย
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