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โมดูลที ่5 
 

ธุรกิจสินค้าที่ระลึก 
 

แนวคิด : การด าเนินธุรกิจสินค้าที่ระลึก 
 ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับการจับจ่ายซื้อสินค้าที่ระลึกกันเป็นจ านวนมากท าให้สินค้าที่
ระลึกกลายเป็นสินค้าและธุรกิจส าคัญที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศ ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้แต่ละ
ท้องถิ่นมีรายได้และอาชีพจากการผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกในรูปแบบของสินค้าพ้ืนเมือง จึงท าให้ธุรกิจ
สินค้าท่ีระลึกได้รับความนิยม และแพร่หลายมากขึ้น 

 
 
1. ความหมายของธุรกิจสินค้าที่ระลึก 
 สินค้าที่ระลึกส่วนใหญ่มาจากงานศิลปะหัตกรรม (art and handicraft) ของแต่ละท้องถิ่นจึงมี
ลักษณะเป็นสินค้าหัตถกรรมพ้ืนเมือง โดยใช้วัสดุที่หาได้ภายในท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบในการผลิตและใช้
แรงงานคนที่มีฝีมือประณีต ส่วนใหญ่เป็นการผลิตภายในครัวเรือน เพ่ือให้ได้สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่น รวมทั้งสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนเมือง ลักษณะของสินค้าส่วนใหญ่
เน้นประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน 
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 “สินค้าที่ระลึก” คือ สินค้าที่เป็นได้ทั้งศิลปหัตถกรรมพ้ืนเมืองและสินค้าที่ไม่ได้เป็นศิลปหัตถกรรม
พ้ืนเมืองแต่เป็นสินค้าท่ีเน้นความทรงจ า ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หาซื้อและน ากลับไปยังภูมิล าเนาของตน ด้วย
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นที่ระลึกหรือของฝาก สินค้าที่ระลึกอาจจะเป็นได้ท้ังสินค้าที่มีราคาแพงหรือราคาถูก 
 ดังนั้นความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปของ “ธุรกิจสินค้าที่ระลึก” หมายถึง ธุรกิจที่จ าหน่ายสินค้าที่
ระลึกทั้งสินค้าที่เป็นศิลปหัตถกรรมพ้ืนเมืองและสินค้าที่เป็นของฝากทั่วไป ให้แก่นักท่องเที่ยว มักมีลักษณะ
เป็นธุรกิจขนาดกลางและย่อมและเป็นธุรกิจภายในครอบครัว ด าเนินการโดยเจ้าของเอง ใช้เงินลงทุนส่วนใหญ่
เป็นเงินทุนส่วนตัว สถานที่ด าเนินการหรือจ าหน่ายสินค้า มีตั้งแต่ระดับท้องถิ่น หรือชุมชน หมู่บ้านตามแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ศูนย์การค้า โรงแรม และสนามบิน เป็นต้น 
2. ลักษณะของธุรกิจสินค้าที่ระลึกในปัจจุบัน ดังนี้ คือ 
 1) ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการจะบริหารเอง แม้ว่าอาจจะมี
บุคคลภายในครอบครัว เพ่ือนฟูง หรือลูกจ้างจ านวนไม่กี่คนมาช่วยงานบ้าง แต่การตัดสินใจด าเนินการส่วน
ใหญ่กระท าโดยผู้ประกอบการมากกว่าที่จะใช้ผู้บริหารมืออาชีพ 
 2) เงินทุนค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากธุรกิจสินค้าที่ระลึกเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ใช้เงินทุนในการ
ด าเนินงานค่อนข้างจ ากัด และเงินทุนส่วนใหญ่เป็นของผู้ประกอบการเองหรือเกิดจากการระดมทุนจากกลุ่ม
บุคคลเล็กๆ  
 3)  อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน ธุรกิจสินค้าที่ระลึกในรูปแบบของอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน
หรือธุรกิจครอบครัว ส่วนใหญ่เริ่มมาจากสินค้าพวกหัตถกรรม ผลิตเพ่ือใช้สอยในชีวติประจ าวันในครัวเรือน 
ต่อมาได้มีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนกันในท้องถิ่นและขายส่งออกต่างถิ่นเมื่อธุรกิจมีก าไรเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งจะ
กลายเป็นเงินทุนด าเนินงานซึ่งสามารถน ามาใช้ขยายธุรกิจต่อไป 
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 4) อยู่ในชุมชน ธุรกิจสินค้าที่ระลึกเป็นธุรกิจที่ด าเนินกิจการอยู่ในเขตท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง โดย
ผู้ประกอบการและลูกจ้างจะอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนั้น 
 5) โรงงานขนาดเล็ก เป็นธุรกิจการผลิตขนาดย่อมที่น าเอาวัตถุดิบและปัจจัยน าเข้าต่างๆ มาผ่าน
กระบวนการแปรสภาพจนกลายเป็นสินค้าที่ระลึกเพ่ือไปจ าหน่ายต่อไป ลักษณะของโรงงานเป็นโรงงานขนาด
เล็ก เช่น โรงงานทอผ้าพ้ืนเมือง ซึ่งไม่มีการใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า หรือไม่มีการผลิตในปริมาณที่สูง
เช่นเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ่ 
 6) การค้าส่งและค้าปลีก ธุรกิจสินค้าที่ระลึกเป็นธุรกิจการจ าหน่ายที่เป็นทั้งการค้าส่งการค้าปลีก 
เช่น ร้านจ าหน่ายของที่ระลึกประจ าจังหวัดจะเป็นร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกสินค้าที่ท าหน้าที่จ าหน่ายให้แก่
นักท่องเที่ยว ร้านค้าหรือลูกค้าทั่วไปทุกท้องถิ่น หรือทุกภูมิภาค 
 7) ไม่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ธุรกิจสินค้าที่ระลึกเป็นธุรกิจที่มีการประดิษฐ์หรือสร้างสรรค์งานฝีมือ
ด้วยความคิดความสามารถของผู้ประกอบการและความร่วมมือของพนักงาน โดยไม่มีการใช้เทคโนโลยีใน
ระดับสูง 
 ดังนั้น ธุรกิจสินค้าที่ระลึกในปัจจุบันมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้
เงินทุนค่อนข้างจ ากัด เป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนหรือโรงงานขนาดเล็ก มักด าเนินการอยู่ในชุมชน ส่น
ใหญ่ใช้แรงงานที่มีฝีมือและไม่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เป็นธุรกิจที่มีการจ าหน่ายทั้งค้าส่งและค้าปลีก ปัจจุบัน
รัฐบาลส่งเสริมธุรกิจสินค้าที่ระลึกโดยโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tombon One Product: 
OTOP)  
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3. ความส าคัญของธุรกิจสินค้าที่ระลึก 
 ธุรกิจสินค้าท่ีระลึกมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 4 ด้าน คือ 

1) ด้านเศรษฐกิจ 

2) ด้านสังคม 

3) ด้านวัฒนธรรม  

4) ด้านสิ่งแวดล้อม 

 3.1 ความส าคัญของธุรกิจสินค้าที่ระลึกที่มีต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกิจสินค้าที่ระลึกมี
ส่วนในการส่งเสริมเศรษฐกิจ คือ 
 1) ช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมือง สินค้าที่ระลึกส่วนใหญ่ผลิต
จากวัตถุดิบที่หาได้ภายในท้องถิ่น ส่งผลให้วัตถุดิบและสินค้าหัตถกรรมพ้ืนเมืองที่ ผลิตจากวัตถุดิบที่ราคาต่ า
กลับมีมูลค่าสูงขึ้น เพราะความต้องการซื้อของนักท่องเที่ยวมากข้ึน 
 2) มีการจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้น ธุรกิจสินค้าที่ระลึกจ าเป็นต้องใช้แรงงานจ านวนมากทั้งในด้านการผลิต 
การจัดการ การจ าหน่ายและการบริการสินค้า ช่วยให้เพ่ิมโอกาสในการจ้างงานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 
 3) ช่วยเพ่ิมพูนรายได้สู่ประเทศ ปัจจุบันรายได้หลักอย่างหนึ่งของประเทศไทย คือ รายได้จาก
ค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าที่ระลึก 
 3.2 ความส าคัญของธุรกิจสินค้าที่ระลึกที่มีต่อด้านสังคมของประเทศ ธุรกิจสินค้าที่ระลึกมีส่วนใน
การพัฒนาสังคม คือ 
 1) ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัวและสังคม การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในธุรกิจสินค้าที่
ระลึกจึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือนฝูง 
ตลอดจนเป็นที่พบปะของเพ่ือนร่วมงานในหมู่บ้านหรือชุมชน 
 2) ลดปัญหาการอพยพเข้าสู่เมืองหลวง แรงงานส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆ 
ท าให้ประชาชนไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาหางานท าในกรุงเทพมหานคร 
 3) มีการพัฒนาชนบทและสังคม เมื่อประชาชนในชนบทมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ประชาชนจะ
ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็งในด้านต่างๆ เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งประชาชนจะมี
ความสามัคคี มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันคิดค้นการผลิตสินค้าที่ระลึกจากทรัพยากรที่มีอยู่ และ
ทรัพยากรเหลือใช้ในชุมชนเพ่ือให้มีรายได้และอาชีพเสริม 
 3.3 ความส าคัญของธุรกิจสินค้าที่ระลึกที่มีต่อด้านวัฒนธรรม ธุรกิจสินค้าที่ระลึกมีส่วนในการ
เผยแพร่วัฒนธรรมของชาติ คือ 
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 1) ช่วยอนุรักษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรมของคนท้องถิ่น สินค้าที่ระลึกช่วยกระตุ้นให้คนท้องถิ่นมีการ
คิดค้นสินค้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตน โดยน าทรัพยากรจากท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าที่ระลึ กที่
สามารถแสดงถึงความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 2) สินค้าท่ีระลึกเปรียบเสมือนตัวแทนองแหล่งท่องเที่ยวที่เผยแพร่ไปทั่วโลก ธุรกิจสินค้าที่ระลึกเป็น
ธุรกิจที่มีส่วนช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของประเทศ ซึ่งเป็นศิลปะประจ าชาติ
อย่างหนึ่ง เช่น ผ้าไทย ชุดไทยของแต่ละท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย 

  
 

 3.2 ความส าคัญของธุรกิจสินค้าที่ระลึกที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจสินค้าที่ระลึกมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการรักษาสิ่งแวดล้อม คือ 
 1) ท าให้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลธรรมชาติ ธุรกิจสินค้าที่ระลึกมุ่งเน้นการน าวัตถุดิบที่
เหลือใช้จากธรรมชาติมาพัฒนาและดัดแปลงให้เป็นของใช้ที่มีคุณค่าและประโยชน์ เช่น การประดิษฐ์ของใช้
จากผักตบชวา หรือการประดิษฐ์ของใช้จากวัตถุดิบที่ใช้แล้ว 
 2) ช่วยลดภาวะโลกร้อน เนื่องจากสินค้าที่ระลึกส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติ ปัจจุบันแหล่ง
ท่องเที่ยวมักนิยมใช้เครื่องปั้นดินเผาเป็นภาชนะบรรจุน้ าจ าหน่ายมากกว่าใส่ถวยพลาสติด และบางแห่งจะใช้
กะลามะพร้าวมาบรรจุอาหารจ าหน่าย ซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะเก็บภาชนะเหล่านั้นเป็นที่ระลึก ซึ่งในการท าลาย
ก็สะดวกเพราะสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ซ่ึงจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 


