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บทคัดย่อ

	 ในปัจจุบันการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ	รวมถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้ความส�าคัญ

กับอาหารเนื่องจากเป็นองค์ประกอบหลักของกิจกรรมการท่องเท่ียว	 บทความวิชาการน้ีจึงมุ่งเน้นน�าเสนอ 

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วท�าการวิเคราะห์	ซึ่งจะกล่าวถึง

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ยว	 ปัจจัยที่ส่งผลให้การท่องเที่ยว 

เชิงอาหารได้รับความนิยมในอนาคต	 ศักยภาพและความได้เปรียบของประเทศไทยในการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	

การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวและสามารถ 

ตอบสนองต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติสังคมและวัฒนธรรม	อีกทั้งเป็นการท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากร 

ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ	ศักยภาพและความได้เปรียบของการท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นส่ิงส�าคัญใน 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว	 ในขณะเดียวกันสามารถพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น	อันจะน�ามาสู่การพัฒนาของประเทศโดยการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการการ

ท่องเทีย่วผ่านรากฐานทางวฒันธรรมและสงัคม	 รวมทัง้เป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์อาหารไทยและให้ประเทศไทย 

เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมทาง	

คำาสำาคัญ:  การท่องเที่ยว	การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	ศักยภาพ	ความได้เปรียบ

AbsTrACT

 At the present, a model of tourism and behavior of most tourists are focuses on food, 

because it is a major component of tourism. This article also aims to present and analyze 

about	gastronomy	tourism,	factors	influencing	tourist	food	consumption,	factors	effecting	the	

popularity of gastronomy tourism in the future, and the effectiveness that made Thailand be 

competitiveness for gastronomy tourism. Gastronomy tourism is a new model of tourism recently: 

It can respond to the development of social and cultural aspects. It is also utilise potential 

cultural costs. The competitiveness of gastronomy tourism will be an important part of the 

tourism industry, which can create the experience for tourists. At the same time gastronomy 

tourism can improve the quality of life to local people. This will lead to the development of 

บทความวิชาการ
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the country by increasing the value of tourism products and services through cultural and social 

foundations. It also promotes the image of Thai food and serves as a destination for tourists 

through food culture.
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บทนำา

	 สถานการณ์การท่องเท่ียวเชิงอาหารของโลก 

จากข้อมูลขององค์การท่องเท่ียวโลก	(World	Tourism 

Organization	(WTO),	2012)	ได้แสดงข้อมูลด้าน 

การท่องเที่ยวเชิงอาหารซึ่งสร้างรายได้ที่มีมูลค่า 

สูงถึง	150,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	โดยนักท่องเที่ยว 

ชาวต่างประเทศท่ีนิยมรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 

มากที่สุด	3	อันดับ	ได้แก่	ประเทศสเปน	ประเทศ 

ฝรั ่งเศส	และประเทศอิตาลี	ส�าหรับสถานการณ์ 

การท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทย	 จากข้อมูล 

ของรายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที ่ยว	 Tourism	 

Economic	Review	(พรรณี	สวนเพลง	และคณะ,	 

2559)	พบว่า	ในปี	พ.ศ.	2558	ประเทศไทยมีรายได้ 

จากการท่องเที ่ยวเชิงอาหารจ�านวน	456,0000	 

ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	20	จากรายได้อุตสาหกรรม 

การท่องเที่ยวทั้งหมด	จากตารางที่	1	แสดงข้อมูล 

เปรียบเทียบรายได้จากอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่าง

การเดินทางระหว่างนักท่องเท่ียวชาวไทยและ 

ชาวต่างชาติ	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 

ประสบการณ์การท่องเท่ียวกับการรับประทานอาหาร 

และเครื่องดื่มเป็นสิ่งที่ควบคู่กันที่นักท่องเที่ยว 

ให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ	นอกเหนือจากที่พัก	 

การซ้ือของท่ีระลึก	การท�ากิจกรรมอ่ืนๆ	นักท่องเท่ียว 

นิยมใช้เวลาในการท�ากิจกรรมทางด้านอาหาร 

ขณะเดินทางท่องเที่ยว

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทย	ปี	พ.ศ.	2558

ชาวต่างชาติ

สัดส่วนรายได้

จากนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติ

รายได้รวม

จากอาหาร

และเครื่องดื่ม

ชาวไทย
สัดส่วนรายได้

จากนักท่องเที่ยวไทย

รายได้รวม

จากอาหาร

และเครื่องดื่ม

เอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้

ค่าที่พัก

29.83	%

กรุงเทพ

ภาคใต้

ค่าที่พัก

21.31	%

ยุโรป ค่าอาหารและ ภาคเหนือ ค่าอาหารและ

อเมริกา เครื่องดื่ม 282,010 ตะวันออก เครื่องดื่ม 174,851

โอชิเนีย 19.43	% ล้านบาท ตะวันตก 21.79	% ล้านบาท

แอฟริกาใต้ ค่าซื้อของที่ระลึก ภาคกลาง ค่าซื้อของที่ระลึก

เอเชีย 24.11	% 35.26	%

แอฟริกา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

26.58	% 21.64	%

ที่มา: พรรณี	สวนเพลง	และคณะ	(2559)
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	 จากข้อมูลรายได้ของการท่องเท่ียวเชิง-

อาหาร	 นับว่าเป็นโอกาสส�าคัญในการสร้างมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจของอาหารผ่ านการท่อง เที ่ ยว	 

โดยรายได้รวมจากอาหารและเค ร่ืองดื่มของ 

นักท่องเที่ยวต่างชาติ	พบว่ามีอัตราการเพิ่มสูงขึ้น 

ดังตารางที่	2

ตารางที่ 2	เปรียบเทียบรายได้รวมจากอาหารและเครื่องดื่มของชาวต่างชาติ	ปี	พ.ศ.	2557-2559

ปี พ.ศ.
รายได้รวมจากอาหารและเครื่องดื่ม

ของชาวต่างชาติ (ล้านบาท)
สัดส่วนการเพิ่มขึ้น

2557 220,177.01 -

2558 282,010.29 28.09

2559 315,225.72 43.21

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	(2560)

	 จากข้อมูลในตารางที่	2	เปรียบเทียบรายได้ 

รวมจากอาหารและเคร่ืองด่ืมของชาวต่างชาติ	 

ปี	พ.ศ.	2557-2559	พบว่าเพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง	 

โดยในปี	พ.ศ.	2557	มีรายได้รวมจากอาหารและ 

เครื่องดื่มเป็นมูลค่า	 220,177.01	 ล้านบาท	ต่อมา 

ในปี	พ.ศ.	2558	รายได้รวมจากอาหารและเครื่องดื่ม 

เพิ ่มขึ ้นร้อยละ	28.09	เป็นมูลค่า	282,010.29	 

ล้านบาท	และเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ	43.21	เม่ือเปรียบเทียบ 

กับปี	พ.ศ.	2557	คิดเป็นมูลค่า	315,225.72	ล้านบาท 

ในขณะเดียวกันการท่องเท่ียวเชิงอาหารในประเทศไทย 

ก็ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐ	โดยในแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	12	พ.ศ. 

2560	-	พ.ศ.2564	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2560)	มีเป้าหมาย 

ในการยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 

ของประเทศผ่านการปรับโครงสร้างการผลิต 

ภาคเกษตรแบบฟาร์มอัจฉริยะภายใต้แผนการพัฒนา 

เศรษฐกิจประเทศไทย	4.0	มีการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เชิงอาหารร่วมกับการสัมผัสประสบการณ์และ 

บรรยากาศท้องถิ่นด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบ 

การเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

ที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม	เช่น	การเกษตรแบบ 

ออร์แกนิคและการส่งเสริมอาหารสุขภาพ	เป็นต้น

	 อาหารไทยนับเป็นมรดกส�าคัญทางวัฒนธรรม 

ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง 

สมัยรัตนโกสินทร์	 โดยมีหลักฐานการกล่าวถึงอาหาร 

ไทยผ่านทางศิลาจารึก	บันทึกและจดหมายเหตุต่างๆ 

รวมถึงบทพระราชนิพนธ์ที่ส�าคัญ	เช่น	บทพระราช- 

นิพนธ์เร่ืองไกลบ้าน	เป็นต้น	(ศรุดา	นิตวรากร,	2557) 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะส�าคัญของอาหารไทย 

ในแต่ละยุคสมัยรวมถึงความหลากหลายของ 

อาหารไทยที่มีเอกลักษณ์และมีรสชาติเฉพาะตัว	 

อย่างไรก็ตาม	 สถานการณ์ในปัจจุบันมีความก้าวหน้า 

ทางวิทยาการมากขึ้น	 ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยง 

ทางวัฒนธรรม	 หากพิจารณาในแง่บวก	 อาจกล่าว 

ได้ว่าอาหารไทยในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสาน 

ระหว่างวัฒนธรรมจากรุ่นสู ่รุ ่น	 เกิดการประยุกต์ 

ดัดแปลงให้อาหารมีความทันสมัยมากยิ่ งขึ้ น	 

จากข้อมูลของ	(WTO,	2012)	พบว่า	ในปัจจุบันอาหาร 

ไทยได้รับความนิยมมากขึ้น	ธุรกิจร้านอาหารไทยใน 

ต่างประเทศเติบโตมากยิ่งขึ้นส่งผลให้อุตสาหกรรม 

อาหารของไทยขยายตัวมากขึ้น	อีกทั้งอาหารไทย 

บางชนิดยังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ	

	 ดังนั้น	การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นทาง 

เ ลือกใหม่ ท่ีมีบทบาทมากขึ้นในการกระตุ้นให้ 

การท่องเที ่ยว	 และอาหารจะเป็นผลิตภัณฑ์ทาง 
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การท่องเท่ียวหลักท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว 

ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวเชิงอาหารก็ยังเป็น 

มุมสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทย 

ในแต่ละพ้ืนท่ี	อีกท้ังยังเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน- 

ต่างๆ	ในท้องถิ่น	รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

จะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้  

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีศักยภาพในการพัฒนา 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารในการ 

ท่องเที่ยว

	 Mak,	Lumbers,	Eves,	&	Chang	(2012)	 

ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหาร 

ในบริบทของการท่องเท่ียว	สามารถแบ่งออกได้	3	มิติ 

คือ	นักท่องเที ่ยว	อาหารในแหล่งท่องเที ่ยว	และ 

สภาพแวดล้อมการบริโภคในแหล่งท่องเที่ยว	

	 มิติด้านนักท่องเที่ยว	เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ 

ในการบริโภคอาหารในแหล่งท่องเที่ยว	ซึ่งมีปัจจัย 

ต่างๆ	เป็นตัวก�าหนด	ได้แก่	ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

ที่ เป็นตัวก�าหนดลักษณะเฉพาะและพฤติกรรม 

การกินของนักท่องเที่ยว	เช่น	นักท่องเที่ยวมุสลิม 

ไม่บริโภคอาหารบางชนิด	นักท่องเที่ยวบางคนมีข้อ 

จ�ากัดอื่นๆ	ในด้านการรับประทาน	ด้านปัจจัยทาง 

สังคมและประชากรศาสตร์รวมถึงตัวบ่งชี้อายุ 

และเพศจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความแตกต่าง 

ในการบริโภค	ด้านลักษณะกายภาพของอาหาร	 

ด้านประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาของนักท่องเที่ยว	 

มีผลในการเลือกบริโภคอาหาร	การที่นักท่องเที่ยว 

คุ้นเคยกับแหล่งท่องเท่ียวย่อมมีผลให้เกิดความคุ้นเคย 

ของอาหาร	และด้านแรงขับเคล่ือน		อาหารจะเป็นส่ิงท่ี 

กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทาง 

ไปยังจุดหมายปลายทาง

	 มิติอาหารในแหล่งท่องเที่ยว	 เป็นปัจจัยที่ 

ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียว 

และเกิดการบริโภคอาหาร	ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ	ไม่ว่า 

จะเป็นส่วนผสมของอาหาร	เครื่องปรุง	เครื่องเทศ	 

วัตถุดิบ	หรือรสชาติของอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

พื้นที่	ด้านกระบวนการหรือกรรมวิธีการปรุงอาหาร	 

การท�าให้อาหารสะอาด	ไม่มีสิ่งปนเปื้อน	กรรมวิธี 

การปรุงถูกสุขลักษณะ	 ด้านความหลากหลายของ 

อาหารเอกลักษณ์ของอาหารประจ�าท้องถิ่น	 หรือ 

อาหารประจ�าชาติ	รวมถึงราคา	ปริมาณ	และคุณภาพ 

ของอาหารในแหล่งท่องเที่ยว	

	 มิติด้านสภาพแวดล้อมการบริโภคในแหล่ง 

ท่องเที่ยว	 เป็นปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส่งผลให้ 

นักท่องเท่ียวเดินทางและบริโภคอาหารในพื้นที่	 

ได้แก่	อัตลักษณ์ของอาหาร	เช่น	วัตถุดิบ	เครื่องปรุง 

เครื ่องเทศ	วิธ ีการปรุง	เป็นสิ ่งที ่ท �าให้อาหารม  ี

อัตลักษณ์ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี	 ซ่ึงเกิดจาก

ความคิดเห็น	มุมมอง	ความเชื่อของนักท่องเที่ยว 

รวมถึงความมีชื่อเสียงของอาหารในแหล่งท่องเที่ยว 

ที่ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวใน 

พื้นที่	การสื่อสารทางการตลาด	เช่น	อินเทอร์เน็ต	ทีวี	 

รวมถึงคุณภาพในการบริการ

	 จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงปัจจัยต่างๆ	ท่ีมีผล 

ต่อการบริโภคอาหารในบริบทของการท่องเที่ยว	 

อาหารจึงเป็นความต้องการเป็นอันดับต้นๆ	ในทุก 

กิจกรรมการท่องเท่ียว	 นักท่องเท่ียวบางกลุ่มเดินทาง 

มาเพียงเพ่ือรับประทานอาหารในแหล่งท่องเที่ยว	 

แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาอาหารและเป็น 

โอกาสในการประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทาง	 

รวมถึงใช้อาหารเป็นตัวช่วยในการท�าการตลาด 

และประชาสัมพันธ์	หรือการสร้างแบรนด์ส�าหรับ 

จุดหมายปลายทาง	และขยายฤดูกาลท่องเที่ยวให ้

ไม่กระจุกตัว	(Horng	&	Tsai,	2010)

การท่องเท่ียวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)

	 การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นแนวโน้ม 

การท่องเท่ียวในปัจจุบันท่ีเกิดข้ึนโดยเป็นรูปแบบ 

การท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษ	โดยมีอาหารเป็น 

ปัจจัยหลักในการเสริมสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรม 

การท่องเที ่ยว	ซึ ่ง	Hall,	Sharples,	Mitchell,	 
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Macionis,	&	Cambourne	(2003)	ได้ให้ค�านิยาม 

ว่า	การท่องเท่ียวเชิงอาหาร	(Gastronomy	Tourism) 

เป็นการเดินทางไปในพื้นท่ีเพ่ือการพักผ่อนรวมถึง 

การไปชมอาหาร	 งานเทศกาลอาหาร	 งานแสดงสินค้า 

ด้านอาหาร	การสาธิตการท�าอาหาร	รวมถึงการชิม 

ผลิตภัณฑ์อาหารที ่ม ีค ุณภาพในพื ้นที ่น ั ้นๆ	โดย 

นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวัฒนธรรมของประเทศ 

หรือวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีแปลกใหม่ผ่านการชิม 

อาหาร	ซึ่งรสชาติของอาหารจะสะท้อนถึงวัฒนธรรม 

ของประเทศ	การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	(Gastronomy	 

Tourism)	จึงเป็นการท่องเที่ยวที่ใช้ประสาทสัมผัส 

ทุกความรู้สึกและส่งผลให้อาหารเป็นศูนย์กลาง 

ส�าคัญในประสบการณ์ท่องเที่ยว		

	 Shalini	&	Duggle	(2015)	ได้กล่าวว่า	 

การท่องเที่ยวทางด้านอาหารเป็นปรากฏการณ์ใน 

ระดับสากลที่อยู่ในระดับการพัฒนาที่ชัดเจนและ 

มีผลทางบวกต่อเศรษฐกิจในระดับประเทศและ 

ส่งผลดีต่อมรดกทางวัฒนธรรมเน่ืองจากนักท่องเท่ียว 

พยายามที่จะสร้างประสบการณ์ทางด้านอาหาร	 

การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยว 

เพื่อซื้อสินค้าและบริการซึ่งสอดคล้องกับองค์การ 

ท่องเที่ยวโลกได้กล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงอาหาร	 

เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นและก�าลังพัฒนาเป็น 

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่	 โดยมากกว่า 

1	ใน	3	ของนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ท่องเที่ยวไปกับอาหารการกิน	ดังนั้น	อาหารจึงเป็น 

จุ ดหมายปลายทางและ เป็ นส่ วนส� า คัญของ 

ประสบการณ์ที ่มีคุณภาพในการเดินทาง	 (WTO,	 

2012)

	 นอกจากน ี ้ 	Pullphothong	&	Sopa	 

(2012)	ได้อธิบายว่า	การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็น 

การท่องเท่ียวที่ได้รับประสบการณ์จากอาหารใน

พื้นที่หรือในภูมิภาคที่นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยว	

ซึ่งเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส�าคัญที่กระตุ้น

ให้คนเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยเฉพาะ 

การได้รับประทานอาหารท้องถ่ินซ่ึงเป็นองค์ประกอบ 

ส�าคัญทางด้านการท่องเที่ยวมีความส�าคัญเท่ากับ 

สถานที่พักและทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว	 

การท่องเที่ยวเชิงอาหารจึงเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรม 

ใหม่ในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 

ในผลิตภัณฑ์ของสินค้าและบริการรวมถึงอาหาร 

ที ่ผ ่านการบริโภคโดยนักท่องเที ่ยว	(กระทรวง- 

การท่องเที่ยวและกีฬา,	2558)

	 ดังนั้น	จึงสรุปได้ว่า	การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

หมายถึง	การท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจและจุดมุ่งหมาย 

ในการลิ้มรสชาติทางด้านอาหารและเครื่องด่ืม	 

ในขณะเดียวกันนักท่องเท่ียวก็สามารถเพลิดเพลิน 

ไปกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ไปด้วย	การท่องเที่ยวเชิง 

อาหารจึงเป็นการผสมผสานของอาหารและเอกลักษณ์ 

เฉพาะพื้นที่	 ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ประสบการณ์จาก 

พื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยว	 การท่องเที่ยวเชิงอาหารจะ 

แตกต่างกับการท่องเที่ยวโดยทั่วไปดังตารางที่	3

ตารางที่ 3 ข้อเปรียบเทียบการท่องเที่ยวทั่วไปและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ข้อเปรียบเทียบ การท่องเที่ยวทั่วไป การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่

ดึงดูดใจ

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่

ท่องเที่ยว

อาหารและเครื่องดื่ม

การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว

ในการท�ากิจกรรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมน้อย

ในการท�ากิจกรรม

นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมมากกว่าใน

การท�ากิจกรรม	เช่น	การท�าอาหาร

การรับประทานอาหาร	การชิม	
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ตารางที่ 3 ข้อเปรียบเทียบการท่องเที่ยวทั่วไปและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	(ต่อ)

ข้อเปรียบเทียบ การท่องเที่ยวทั่วไป การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ประเภทนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั่วไป นักท่องเที่ยวทั่วไปและนักท่องเที่ยว

ที่มีความสนใจเฉพาะ

ประเภทของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวทุกประเภท พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีอาหารเป็นสิ่ง

ดึงดูดใจ	พื้นที่มีชื่อเสียงด้านอาหาร

	 จากตารางท่ี	3	ข้อเปรียบเทียบการท่องเท่ียว 

ทั่วไปและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 เมื ่อพิจารณา 

ความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวทั่วไปและ 

การท่องเที่ยวเชิงอาหารจะพบว่าการท่องเที่ยว 

เชิงอาหารเป็นการท่องเที่ยวท่ีเน้นการลิ้มรสชาติ 

ทางด้านอาหารนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็น 

นักท่องเที่ยวท่ีมีความสนใจในอาหารเฉพาะพ้ืนท่ี	 

นอกจากนี้	นักท่องเที่ยวยังได้มีโอกาสในการร่วม 

กิจกรรมท�าอาหารกับคนในพื้นที่โดย	Hall	 et	 al.	 

(2003)	ได้ยืนยันว่า	การท่องเที่ยวเชิงอาหารจะมี 

แนวโน้มเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากอาหารเป็นส่วนหนึ่งของ 

วัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีผ่านการบริโภคโดยนักท่องเที่ยว 

และอาหารเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการส่งเสริม 

การท่องเที่ยวระดับภูมิภาค	 โดยการท่องเที่ยวเชิง 

อาหารมีลักษณะที่ส�าคัญ	คือ	อาหารจะเป็นแรงจูงใจ 

ที่ส�าคัญที่ส่ งผลให้ เกิดการเดินทางในครั้ งแรก	 

การรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ มจะเป็น 

ประสบการณ์การเดินทางท่ีน่าจดจ�าของนักท่องเท่ียว 

และนักท่องเที่ยวบริโภคผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 

ผ่านการรับประทานอาหารที่จุดหมายปลายทาง	 

(Vu,	2013)	ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

จะเป็นตัวแทนในการน�าเสนอสังคมและวัฒนธรรม 

ของท้องถิ ่นต ่างๆ	เป ็นการแสดงออกถึงแหล่ง 

ท่องเท่ียวรวมถึงเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน 

ท้ังทางตรงและทางอ้อมในมิติของการท่องเท่ียว	 

(“กอบกาญจน์”	...,	2560)	จากแผนภาพท่ี	1	เป็นข้อมูล 

ที่แสดงระดับความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อ 

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ภาพที่ 1	ระดับความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ที่มา:	Hall	et	al.	(2003)
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	 จากแผนภาพที่	1	แสดงระดับความส�าคัญ 

ความสนใจในด้านอาหารซึ่ ง เ ป็นแรงจู ง ใจใน 

การเดินทางท่องเท่ียวเชิงอาหาร	การท่องเท่ียวแบบเมือง	 

(Rural/Urban	Tourism)	เป็นความสนใจในระดับ 

ต่ �าสุด	 คือ	 ไม่ได้สนใจการท่องเที ่ยวเชิงอาหาร	 

เป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหรือ 

การท่องเท่ียวในชุมชนหรือในเมือง	โดยมีการรับประทาน 

อาหารควบคู่ไปกับการท่องเท่ียวเหมือนกับนักท่องเท่ียว 

ปกติทั่ ว ไปที่ มี พฤติ ก รรมการ ท่อง เ ท่ี ยวและ 

รับประทานอาหารเครื่องดื่มในมื้ออาหารนั้นๆ	 

ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมองอาหารในภาพรวม	 (Culinary 

Tourism)	เป็นความสนใจในระดับปานกลาง	เป็น 

ลักษณะของการท่องเท่ียวและมีการเลือกรับประทาน 

อาหารประจ�าท้องถ่ินเน่ืองจากอาหารมีความแปลก 

หรือแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆ	เช่น	การรับประทาน 

อาหารที่ขึ้นชื่อหรือเมนูแนะน�าจากคนในท้องถ่ิน 

ส่วนการท่องเที ่ยวเช ิงอาหาร	(Gastronomic	 

Tourism)	หรือ	(Cuisine	Tourism)	เป็นความสนใจ 

ในระดับปานกลางเป็นลักษณะการท่องเที่ยว 

เชิงอาหารท่ีเป็นการเดินทางเม่ือถึงจุดหมายปลายทาง 

อาหารและเครื่องด่ืมจะเป็นกิจกรรมส่วนหลักๆ	 

ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวครั้งนี้	อย่างเช่น	 

การมาท่องเท่ียวประเทศไทยก็จะรับประทานต้มย�ากุ้ง 

หรือไปท่องเท่ียวประเทศเกาหลีก็จะรับประทานกิมจิ 

เป็นต้น	 หรือการเข้าไปในพ้ืนท่ีแล้วรับประทานอาหาร 

ท้องถิ่น	ในระดับสุดท้าย	คือ	การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

ที ่น ักท่องเที ่ยวสนใจเฉพาะเจาะจง	 (Gourmet	 

Tourism)	 เป็นความสนใจในระดับสูงหรือเป็น 

การท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างแท้จริงซึ่งเป็นแรงจูงใจ 

ในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทาง 

หลักเพื่อรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในท้องถิ่น 

นั้นๆ	ทุกกิจกรรมการท่องเที่ยวล้วนมีอาหารเข้ามา 

เกี่ยวข้อง	เช่น	การไปท่องเที่ยวเทศกาลอาหารใน 

พื้นที่นั ้นๆ	การไปฝึกท�าอาหารในพื้นที่ท่องเที่ยว	 

การเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นท่ีเพื่อรับประทานอาหาร 

พื้นเมือง	 ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวในระดับความสนใจ 

การท่องเท่ียวเชิงอาหารจะเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวเฉพาะ 

ส� าหรับประเทศไทยพฤติกรรมส่วนใหญ่ของ 

นักท่องเ ท่ียว ท่ีมาท่องเ ท่ียวยั งคงอยู่ ในระดับ 

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ปัจจัยที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารได้รับ

ความนิยมในอนาคต

	 ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้รับ 

ความนิยมมากขึ ้น	 เปรียบเสมือนการเชื ่อมโยง 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวผ่านทางอุตสา- 

หกรรมด้านอาหาร	โดยใช้การสนับสนุนของทรัพยากร 

อาหารจึงกลายเป็นวัฒนธรรมประจ�าท้องถ่ินท่ีส�าคัญ 

และเป็นส่ิงที่สะท้อนการใช้ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น 

นั้นๆ	โดยปัจจัยที่ส่งผลการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้รับ 

ความนิยมในอนาคตมีดังนี้	โตมร	สุขปรีชา	(2560)	

	 1.	 การเปล่ียนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ 

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงประชากรโลกอาจเกิด 

จากการเก ิด	การตายและการย ้ายถ ิ ่นรวมถ ึง 

การเติบโตของเมือง	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้าน 

ประชากรศาสตร์จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง 

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยว	 

จากแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับที่	 2	 พ.ศ.	 

2560	-	2564	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2560)	พบว่าแนวโน้ม 

ของกลุ่มนักท่องเที่ยวในอนาคตมีจุดประสงค์ 

การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจากเดิม	การเพิ่มขึ้นของ 

นักท่องเที ่ยวกลุ ่มใหม่ๆ	เช่น	กลุ ่มนักท่องเที ่ยว 

ที่ชอบประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบหรูหรา	 

การรับประทานอาหารที่หรูหรา	การรับประทาน

อาหารและจิบไวน์บนเรือส�าราญ	การเรียนท�าอาหาร 

กับโรงแรมหรู	 เป็นต้น	ซึ่งพิจารณาได้จากตารางที่	4 

ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม 

นักท่องเที่ยวจะส่งผลต่อการตลาดการท่องเที่ยว 

ของโลก	รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหารจะเป็นกลุ่ม 

การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงในประเทศไทย
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ตารางที่ 4	การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

ประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปริมาณการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว	เกิดการกระจายตัว

ในด้านการท่องเที่ยว	เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ

ประชากรมีแนวโน้มการเกิดลดลง มีการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวที่ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น	

เลือกเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะ	

ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เกิดการท่องเที่ยวในระยะใกล้	การท่องเที่ยวความสนใจ

พิเศษได้รับความนิยม	เช่น	การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	เป็นต้น

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	(2554)

	 2.	 แนวโน้มการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ ได้รับ 

ความนิยมเพิ ่มมากขึ ้น	 ในปัจจุบันประเทศต่างๆ	 

ทั่วโลกได้ให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวยั่งยืนและ

ใช้กลไกการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายๆ	รูปแบบ 

เพื่ออนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว	การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	 

(Sustainable	Tourism)	 จึงเป็นรูปแบบการท่องเท่ียว 

หน่ึงท่ีเกิดข้ึนโดยการท่องเท่ียวแบบย่ังยืนจะมีแนวคิด 

คือ	 การเน้นท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวทุกแหล่ง 

ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม	 ในขณะเดียวกัน 

นักท่องเที่ยวมีโอกาสในการอนุรักษ์	 ไม่ท�าลายและ 

รักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว	 (บุญเลิศ	 

จิตตั้งวัฒนา,	2557)	นักท่องเที่ยวจึงได้มีโอกาสใน 

การสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น	อาหารในท้องถิ่นจะกลาย 

เป็นจุดดึงดูดที่ส�าคัญให้นักท่องเที่ยวมาในพื้นที่ 

รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	การรับประทาน 

อาหารคลีน	การบริโภคผักออแกนิกส์	การท่องเที่ยว 

แบบฟาร์มสเตย์	เป็นต้น	

	 3.	 การแสวงหาความเป็นเอกลักษณ์ใน 

แต่ละท้องถิ ่นยังคงเป็นที ่น ิยม	นักท่องเที ่ยวใน 

ปัจจุบันยังคงสนใจการแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ใน 

การท่องเที่ยว	การหาร้านอาหาร	 ร้านกาแฟ	รวมถึง 

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของท้องถิ่นท่ีได้รับ 

ความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น	การเดินทางของ 

นักท่องเที่ยวไม่ได้จ�ากัดแค่เพียงสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่มีชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว	 แต่ยังรวมถึงความเป็น 

เอกลักษณ์ในท้องถิ ่นนั ้นๆ	เช่น	ศิลปวัฒนธรรม	 

ประเพณี	รวมถึงอาหารที่มีความส�าคัญที่ส่งผลให้คน 

ในท้องถ่ินมีความตระหนักเห็นคุณค่าของท้องถ่ิน 

เกิดการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่เกี่ยวกับ 

อาหารให้คงอยู่ซึ่งน�าไปสู่การสร้างงาน	สร้างอาชีพ	 

สร้างรายได้	ท�าให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแหล่งท่องเที่ยว	

	 4.	 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและ 

ส่ือออนไลน์	 ท่ามกลางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี 

และสื่อออนไลน์ที่สร้างความสะดวกสบายให้กับ 

นักท่องเที่ยวในการค้นหาข้อมูลต่างๆ	เช่น	แหล่ง 

ท่องเที่ยว	เส้นทางท่องเที่ยวรวมถึงร้านอาหาร	เมนู 

อาหารในท้องถ่ิน	 แหล่งผลิตอาหารท่ีเป็นแหล่งก�าเนิด 

ของอาหารนั ้นๆ	การท่องเที ่ยวชิมอาหารต่างๆ	 

รวมถึงการแสดงความคิดเห็น	การแนะน�าอาหารจาก 

เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยว 

เดินทางเพิ่มมากขึ้น	จากผลการศึกษาอัตราการใช้ 

อินเทอร์เน็ตเพ่ือการท่องเท่ียวของโลกพบว่า	 ภูมิภาค 

ยุโรปมีอัตราการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตสูงสุด	ร้อยละ	 

36	ภูมิภาคอเมริกา	ร้อยละ	27	และภูมิภาคเอเชีย 

แปซิฟิก	ร้อยละ	26	จากตารางที่	5	ข้อมูลประเทศ 

ท่ีมีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการท่องเท่ียวสูงสุด	 

7	อันดับและมีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น	
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ตารางที่ 5 ประเทศที่มีอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการท่องเที่ยวสูงสุด	7	อันดับ

ประเทศ ร้อยละ

							1.		อังกฤษ 67

							2.		แคนนาดา 64

							3.		นิวซีแลนด์ 60

							4.		ไอซ์แลนด์ 59

							5.		เนเธอร์แลนด์ 58

							6.		อเมริกา 58

							7.		สเปน 58

ที่มา: พิจาริณี	โล่ชัยยะกุล	(2554)

	 5.	 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่	 ด้วย 

การเปลี่ยนไปของโลกในยุคปัจจุบัน	 นักท่องเที่ยวที่ 

ออกเดินทางท่องเ ท่ียวมี เหตุผลท่ีแตกต่างกัน	 

นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 

เชิงอาหาร	 โดยประการแรก	 คือ	 ความรื ่นรมย	์ 

(Pleasurable	Experience)	เป็นความต้องการของ 

นักท่องเที่ยวที่จะเติมความสุขทางความรู้สึก	 สัมผัส 

ประสบการณ์การกินอาหาร	การสืบค้นจากรากฐาน	 

(Grounded)	 นักท่องเที่ยวต้องการที่จะสัมผัสกับ 

รากเหง้าของอาหารในชนบทและวิธีการผลิตอาหาร	 

รวมถึงการแสดงออกถึงตัวตน	(Self-expression)	 

ต้องการแสดงความแตกต่างโดดเด่นและความเป็น 

ตัวตนในด้านการรับประทานอาหาร	จากแรงจูงใจที่ 

เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวเชิงอาหาร 

เพิ่มมากขึ้น	 (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน	(องค์การมหาชน),	2559)	

ศักยภาพและความได้ เปรียบการท่องเ ท่ียว 

เชิงอาหารของประเทศไทย

	 ส�าหรับสถานการณ์การท่องเท่ียวเชิงอาหาร 

ในประเทศไทย	จากข้อมูลของรายงานภาวะเศรษฐกิจ 

ท่องเที่ยว	Tourism	Economic	Review	 (พรรณ	ี 

สวนเพลง	และคณะ,	2559)	พบว่า	ประเทศไทย 

มีรายได้จากการท่องเที่ ยวเชิ งอาหารจ�านวน	 

456,0000	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	20	จาก 

รายได้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งหมด	 ส�าหรับ 

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีการใช้จ่ายในด้านอาหาร 

และเคร่ืองด่ืมระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวใน 

ประเทศไทยที่สูงที่สุด	คือ	ชาวจีน	ชาวอังกฤษ	และ 

ชาวรัสเซีย	จากข้อมูลท่ีกล่าวมา	หากประเทศไทยเพ่ิม 

ศักยภาพการแข่งขันหรือการเพ่ิมมูลค่าเพิ่มจาก 

ทรัพยากรทางด้านอาหารจะส่งผลให้การท่องเที่ยว 

เชิงอาหารมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น	 การปรับปรุงและ 

พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทางด้านอาหารเป็น 

ความพยายามอย่างต่อเนื่องและเป็นการพัฒนาที่ 

อยู่บนความพยายามไม่มีท่ีสิ้นสุดบนพื้นฐานของ 

เศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้ทันต่อ 

การเปล่ียนแปลงโดยใช้วิธีการใหม่ๆ	ศักยภาพการแข่งขัน 

(Competitiveness)	จึงเป็นปัจจัยเชิงเปรียบเทียบ 

ในการใช้วัดความสามารถหรือสมรรถนะของตนเอง 

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	การพัฒนา 

ศักยภาพการแข่งขันจึ ง เ ป็นเป้าหมายของทุก 

อุตสาหกรรมที่มุ ่งไปสู่ความส�าเร็จ	ศักยภาพและ 

ค ว า ม ไ ด้ เ ป รี ย บ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ด้ า น 

การท่องเที่ยวเชิงอาหารสามารถสรุปได้ดังนี้
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	 1.	 เทศกาลอาหาร	 เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริม 

การท่องเที่ยวเชิงอาหารท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพื้นที่ 

เน่ืองจากในแต่ละพื้นท่ีมีทรัพยากรและผลิตภัณฑ์

ทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีเอกลักษณ์	ส�าหรับ 

ประเทศไทยการจัดเทศกาลอาหารที่มีชื่อเสียง	ได้แก่	 

เทศกาลกินหอย	ดูนก	ตกหมึก	 เมืองชะอ�า	จังหวัด 

เพชรบุรี	ที ่จัดเป็นประจ�าทุกปีจะจัดช่วงในเดือน 

กันยายนถึงตุลาคม	 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปลาหมึก 

ในทะเลจ�านวนมากและมีอาหารทะเลสดๆ	ให้เลือก 

เทศกาลหมูย่างจังหวัดตรัง	เน่ืองจากหมูย่างเป็นอาหาร 

ข้ึนช่ือจังหวัดตรัง	เทศกาลกินปลาทูของดีเมืองแม่กลอง 

จังหวัดสมุทรสงคราม	 โดยจะจัดช่วงเดือนตุลาคมถึง 

เดือนธันวาคมของทุกปี	งานมหกรรมมะพร้าวชาวสมุย 

(Samaui	Coconut	Festival)	ซึ่งเป็นงานเทศกาล 

ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนอาหารและสินค้าที่ผลิตจาก 

มะพร้าว	นอกจากนี้	ยังมีโครงการ	Amazing	Thai	 

Taste	ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ซึ่งเป็น 

โครงการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวบริโภคอาหารไทย	 

ข้าวไทยและผลไม้ไทย	เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารไทยให้ 

เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น	 เทศกาล	 “THAILAND	 

STYLISH	STREET	FOOD	Makeover	&	Festival	 

2016”		เทศกาลที่น�าเสนออาหารริมทางสู่สตรีทฟู้ด 

ในทางสร้างสรรค์	 โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็น	 

Street	Food	Destination	 (บัณฑิต	อเนกพูนสุข,	 

2560)		หากพิจารณาความหลากหลายของเทศกาล 

อาหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงความ 

ได้เปรียบด้านความหลากหลายวัตถุดิบของอาหารไทย 

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรที่เหนือ 

เส้นศูนย์สูตร	มีอากาศแบบร้อนชื้น	ประกอบกับ 

สภาพภูมิประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพ	 

ซึ่งเป็นต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้เปรียบที่ 

ก่อให้เกิดวัตถุดิบที่หลากหลาย	วัตถุดิบอาหารไทย 

จึงมีคุณภาพและมีประโยชน์ทางโภชนาการ	เช่น	 

สมุนไพรไทย	เคร่ืองเทศไทย	ผลไม้ไทย	พืชผักของไทย 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบของอาหารไทยที่ท�าให้รสชาติอาหาร 

ไทยมีความกลมกล่อมและให้รสชาติค่อนข้างเผ็ดร้อน 

พืชและสมุนไพรส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ในการประกอบ 

อาหาร	ได้แก่	กระเพรา	โหระพา	มะกรูด	สะระแหน่	 

กระเทียม	พริกไทย	พริกขี้หนู	กระชาย	วัตถุดิบไทย 

หลากหลายชนิดมีสรรพคุณทางยา	 เช่น	 ใบกระวาน	 

ช่วยขับลม	 แก้ท้องอืด	 ขิง	 กระตุ้นการท�างานของ 

กล้ามเนื้อ	ขับน้�าดี	ช่วยย่อยไขมัน	กานพลู	มีฤทธิ์ต้าน 

เช้ือและแบคทีเรียได้หลายชนิด	 และนอกจากน้ีพบว่า 

พืชผัก	 สมุนไพรไทยอีกหลายชนิดยังมีคุณสมบัติของ 

ฤทธิ ์ต้านอนุมูลอิสระ	(ศรุดา	นิตวรากร,	2557)	 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดเทศกาลอาหาร 

จึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์วัตถุดิบอาหารของ 

ประเทศไทยให้ดูโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มากย่ิงข้ึน 

	 2.	 พ้ืนที่ท่องเที่ยวในมิ ติการท่องเที่ยว 

เชิงอาหาร	เนื ่องจากประเทศไทยมีความโดดเด่น 

และได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม 

แต่ละพื้นที่	รวมถึงการจัดท�านโยบายการพัฒนาและ 

สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาตามพื้นที่	 กลยุทธ์ของ 

การพัฒนาพ้ืนท่ีสามารถบูรณาการการท่องเท่ียว 

เชิงอาหารจึงเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม	 จากยุทธศาสตร์ 

การท่องเที ่ยวไทย	พ.ศ.	2558-2560	(กระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา,	2558ข)	ยุทธศาสตร์ที ่	2	 

การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวในด้านกลยุทธ์ 

เชิงพื้นที่โดยการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเชิง 

กลุ่มพ้ืนท่ีและเมืองรองท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว 

โดยการใช้พื้นที่ในการสร้างความได้เปรียบและใช้ 

ความหลากหลายของอาหารไทยในการส่งเสริม 

การท ่องเท ี ่ยวตามเขตพื ้นท ี ่ 	 เช ่น	 เขตพ ัฒนา 

การท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนา	 อาหารท่ีโดดเด่นทาง 

ภาคเหนือ	 เช่น	แกงฮังเล	น้�าพริกหนุ่ม	แกงอ่อม	 

เป็นต้น	เขตการพัฒนาการท่องเท่ียวฝ่ังทะเลตะวันตก 

เขตการพัฒนาท่องเที่ยวทะเลฝั่งตะวันออกจะเป็น 

อาหารที่ประกอบด้วยผักพื้นบ้าน	สมุนไพร	และเป็น 

อาหารทะเล	เช่น	แกงหมูชะมวง	เส้นจันทร์ผ ัด 

อาหารทะเล	 เขตการพัฒนาท่องเที ่ยวอันดามัน	 

อาหารที่มีเอกลักษณ์	เช่น	อาหารทะเล	แกงเหลือง	 

แกงไตปลา	 ข้าวย�า	 เขตการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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อารยธรรมอีสานใต้	อาหารท่ีมีความโดดเด่น	เช่น	ลาบ 

ก้อย	ส้มต�า	โดยการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 

เชิงอาหารที่มีความโดดเด่นในแต่ละพื้นท่ีท่ีแตกต่าง 

กัน	ด้วยการดึงจุดเด่นของรสชาติอาหารขึ้นมาใน 

การส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงอาหาร	นอกจากนี	้ 

ยังสามารถส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหารในพ้ืนท่ี	12 

เมืองต้องห้ามพลาด	 รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

ในพื ้นที ่พิเศษเพื ่อการท่องเที ่ยวยั ่งยืน	 อาทิเช่น		 

ขนมจีนหน้าตั ้ง	จังหวัดสุพรรณบุรี	ขนมพระร่วง	 

จังหวัดสุโขทัย	ข้าวปุ้นน้�าแจ่ว	จังหวัดเลย	ไก่ทอด 

มะแขว่น	จังหวัดน่าน	เป็นต้น	(องค์การบริหาร 

การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวย่ังยืน	 (องค์กร 

มหาชน),	2559)	เขตจังหวัดหรือพ้ืนท่ีท่ีมีการระบุชนิด 

ของอาหารเพื่อให้เข้ากับพื้นที่	แสดงให้เห็นว่าอาหาร 

ชนิดนั้นมีความโดดเด่นในพื้นที่	 ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ 

ทางวัฒนธรรมด้านอาหาร	 และสิ่งที่บ่งบอกถึงความ 

โดดเด่นและความได้เปรียบแต่ละชนิดของอาหารไทย 

คือ	กรรมวิธีการปรุงอาหารไทย	โดยมีวิธีการปรุง 

หลายวิธีที่ท�าให้รสชาติมีความหลากหลาย	 อาทิเช่น 

การแกง	 เป็นวิธีที่ผสมวัตถุดิบหลายอย่างแล้วน�ามา

ละลายน้�าหรือกะทิ	 โดยมีเนื้อสัตว์และผักผสม	 เช่น	 

แกงส้ม	แกงเขียวหวาน	เป็นต้น	การผัด	เป็นวิธีการท�า 

วัตถุดิบให้สุกโดยการใช้น้�ามัน	 เช่น	 ผัดเผ็ด	 ผัดจืด 

เป็นต้น	 การย�า	 เป็นการประกอบอาหารโดยใช้วัตถุดิบ 

หลายอย่างผสมกันและปรุงรสชาติแบบไทย	 เช่น	 

ย�าถั ่วพู	ย�าทวาย	เป็นต้น	การทอด	การเผา	หรือ 

การย่าง	เป็นวิธีการท่ีใช้ปรุงเน้ือสัตว์ให้สุก	เช่น	กุ้งทอด 

ปลาเผา	เนื ้อย่าง	วัตถุดิบเหล่านี้จะใช้ในการเป็น 

เครื่องเคียงในส�ารับอาหาร	เครื่องเคียงและเครื่องจิ้ม	 

โดยท่ัวไปอาหารไทยจะมีเครื่องเคียงและเครื่องจ้ิม 

เพ่ือประกอบการชูรสชาติให้อาหารดีย่ิงข้ึน	นอกจากน้ี 

อาหารไทยยังมีกระบวนการแปรรูปในหลายรูปแบบ	 

โดยเฉพาะผลไม้ไทย	ความหลากหลายของผลไม้ไทย 

จึงต้องเก็บรักษาผลไม้ให้อยู่ได้นาน	ได้แก่	การดอง	 

เช่น	มะม่วงดอง	การตาก	เช่น	กล้วยตาก	การเชื่อม	 

เช่น	สาเกเชื่อม	การแช่อิ่ม	เช่น	ฟักแช่อิ่ม	เป็นต้น	 

(ศรุดา	นิตวรากร,	2557)		

	 3.	 นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง 

อาหาร	นับเป็นศักยภาพที่มีบทบาทส�าคัญที่ช่วย 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารให้ได้รับความนิยม 

มากขึ ้น	 เนื ่องจากนโยบายหรือยุทธศาสตร์เป็น 

การขับเคล่ือนที่น�าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

และเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	 

ส�าหรับประเทศไทยในปี	พ.ศ.	2560	การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทยได้มีการร่วมมือกับบริษัทมิชลิน				 

ทราเวลพาร์ทเนอร์	เพื่อด�าเนินงานโครงการ	The	 

Michelin	Guide	Thailand	โดยมีระยะเวลา	5	ปี 

พ.ศ.	2560-2565	เพ่ือสนับสนุนและผลิตคู่มือแนะน�า 

ร้านอาหารไทยที่ผ่านการคัดเลือกจากมิชลินและ 

ส่งเสริมให้นักท่องเท่ียวท่ัวโลกได้สัมผัสประสบการณ์ 

ด้ านอาหารและการ ท่อง เ ท่ี ยวของ ไทย ผ่าน 

การจัดท�าคู่มือแนะน�าร้านอาหารและท่ีพักในกรุงเทพฯ	 

ซึ่งจะเป็นโครงการที่มีศักยภาพท่ีท�าให้ร้านอาหาร 

ไทยและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดหมายปลายทาง 

ของการเดินทาง	นอกจากน้ี	ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 

ในการจัดงานประชุมท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับโลก 

UNWTO	 World	 Forum	 on	 Gastronomy	 

Tourism	ครั้งที่	4	ในปี	พ.ศ.	2561	ซึ่งเป็นโอกาสใน 

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหารให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน	 

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	และผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านอาหาร	รวมถึงสนับสนุนนโยบายในการน�ารายได้ 

เข้าสู่ประเทศไทยผ่านอุตสาหกรรมทางด้านอาหาร	 

(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	2558ก)

	 4.	 อาหารร ิมทาง	 (Street	 Food)	 ใน 

ประเทศไทย	ร้านอาหารริมทางถือเป็นเอกลักษณ์ 

อย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นอาหารประจ�าพื้นที่	 โดย 

อาหารริมทางเป็นอาหารที่จ�าหน่ายตามท้องถนน	 

หน้าต ึกแถว	หรือย ่านการค้า	โดยมีร ูปล ักษณ์ 



114 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

การจัดจ�าหน่ายท่ีแตกต่างกันตามพาหนะ	เช่น	หาบแร่	 

โต๊ะ	แผงลอย	รถเข็น	จนกระทั่งไปถึงรถยนต์	อาหาร 

ริมทางถือเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของการรับประทาน 

อาหารของคนในพ้ืนท่ี	 นักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปท่องเท่ียว 

ในพ้ืนท่ีย่อมท่ีจะอยากสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทาง 

ด้านการกิน	อาหารริมทางของไทยจึงมีเสน่ห์และ 

ขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาติและความหลากหลาย	 อาทิ 

เช่น	หอยทอด	ผัดไทย	ส้มต�า	 ผัดซีอิ้ว	 ข้าวเหนียว 

มะม่วง	เป็นต้น	เสน่ห์และความข้ึนช่ือของอาหารท�าให้ 

ประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองท่ีมีอาหาร 

ริมทาง	 (Street	Food)	ดีที่สุดในโลก	จากข้อมูล 

หนังสือพิมพ์เทเลกราฟของประเทศอังกฤษได้ 

รายงานว่า	“It’s	a	Tragedy”	“Bangkok	to	ban	 

its	famous	street	Food	stalls”	อีกทั้งส�านักข่าว 

ซีเอ็นเอ็นจัดอันดับให้	Bangkok	Street	Food	เป็น 

ร้านอาหารริมทางที่ดีที่สุดอันดับ	1	ในโลกติดต่อเป็น 

ปีที่	2	จาก	23	เมืองทั่วโลก	(ลมเปลี่ยนทิศ,	2560)	 

ส�าหรับประเทศไทยสถานท่ีจ�าหน่ายอาหารริมทาง 

ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว	คือ	พื้นที่ 

เยาวราช	กรุงเทพมหานคร	ซึ่งเป็นย่านวัฒนธรรม 

ชุมชนเชื้อสายจีนที่มีความได้เปรียบในด้านรูปแบบ 

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 นอกจากในพื้นที่เป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวท่ีมีศาสนสถานอันเก่าแก่ท่ีเป็นท่ีเคารพ 

สักการะแล้ว	ยังเป็นแหล่งรวมภัตตาคาร	ร้านอาหาร 

และเมนูอาหารอันหลากหลาย	 โดยเฉพาะเทศกาล 

ส�าคัญที่เกี่ยวกับอาหาร	คือ	เทศกาลกินเจ	ที่มีความ 

หลากหลายของเมนูท่ีข้ึนชื่อในพื้นท่ีให้รับประทาน	 

อาทิเช่น	 ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา	 เป็ดพะโล้	 ก๋วยจั๊บ	 

เต้าทึง	เป็นต้น	ในพื้นที่ย่านบางรักและย่านเจริญกรุง	 

เป็นอีกพื้นที่ที่เป็นย่านเก่าแก่	 มีร้านอาหารจ�าหน่าย 

ที่ขึ ้นชื่อ	อาทิเช่น	ประจักษ์เป็ดย่าง	ทิพหอยทอด 

ภูเขาไฟ	พื้นที่เขตพระนคร	อาทิเช่น	ทิพสมัยผัดไทย	 

ร้านเจ๊ไฝ	เป็นต้น	นอกจากนี้	จังหวัดเชียงใหม่เมือง 

แห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ยังมีร้านอาหาร 

ริมทางพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รับประทาน 

ในพื ้นที ่ 	เช ่น	เช ียงใหม่ไนท์บาร ์ซ ่า	กาดหลวง	 

ย่านนิมมานเหมินทร์	 ท่ีเป็นแหล่งรวมอาหารริมทางท่ี 

ขึ้นชื่อในพื้นที่	 จังหวัดภูเก็ตเป็นอีกเมืองที่มีอาหาร 

ริมทางที่หลากหลาย	อาจเนื่องจากพื้นเพชาวภูเก็ต 

มาจากชนหลายเชื้อชาติ	ความหลากหลายของเมน ู

จึงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารเม่ือ

เข้าไปในพื้นที่	 อาทิเช่น	ส�าปำา	 โอต้าว	ข้าวต้มแห้ง	 

โอ้เอ๋ว	น้�าพริกกุ้งเสียบ	เป็นต้น	จนท�าให้จังหวัดภูเก็ต 

ได้รับประกาศเป็น	“เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการ 

อาหาร”	หรือ	“City	of	Gastronomy”	ซึ ่งเป็น 

เมืองแรกของไทยและอาเซียน	 อีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน 

เมืองเพียง	18	เมืองทั่วโลกที่ยูเนสโกประกาศรับรอง 

ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร	หนึ่งใน 

จุดเด่นที่ยูเนสโก้เลือกเมืองภูเก็ตเพราะอัตลักษณ์ 

ของอาหารที่มีสูตรลับเฉพาะและวัตถุดิบท่ีมีเฉพาะ 

ในจังหวัดภูเก็ต	อาหารริมทางของไทยจึงเป็นสิ่งที่ 

ดึงดูดนักท่องเที ่ยวให้เข้ามาท่องเที ่ยว	 นอกจาก 

ตัวอาหารที่มีความได้เปรียบ	โครงการพัฒนาและ 

ส่งเสริมอาหารริมทาง	 จึงเป็นศักยภาพในการสร้าง 

ความได้เปรียบของการท่องเท่ียวเชิงอาหาร	(Pearson 

&	Pearson,	2006)

บทสรุป

	 การท่อง เที่ ยว เชิ งอาหารเป็นรูปแบบ 

การท่องเท่ียวหน่ึงท่ีนักท่องเท่ียวมีการเดินทางท่องเท่ียว 

และมีความสนใจในด้านอาหารอย่างแท้จริ ง	 

นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์ทาง 

ด้านการท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวยังมีส่วนร่วมใน 

การรับประทานอาหารท้องถิ่น	 อาหารพื้นเมืองหรือ 

อาหารขึ้นชื่อของพื้นที่นั้นๆ	โดยการท่องเที่ยวเชิง 

อาหารถือเป็นการท่องเที่ ยวรูปแบบหนึ่ งของ 

การท่องเท่ียวทางเลือกและเป็นรูปแบบการท่องเท่ียว 

ที่เป็นรูปแบบเฉพาะส�าหรับนักท่องเที่ยวที่มีความ 

สนใจ	 ซึ่งในปัจจุบันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว 

เชิงอาหารและส่งผลให้แนวโน้มของการท่องเที่ยว 

เชิงอาหารได้รับความนิยมเพิ ่มมากขึ ้น	 อาทิเช่น	 

ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์ 	 
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กระแสการท่องเท่ียวย่ังยืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน	การแสวงหา 

ความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น	 การพัฒนาทางด้าน 

เทคโนโลยี	และแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจ 

หลากหลายปัจจัยต่างๆ	เหล่าน้ีจะส่งผลให้นักท่องเท่ียว 

นิยมเดินทาง ท่อง เ ท่ียว เชิ งอาหารมากยิ่ งขึ้ น	 

ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังคงมีศักยภาพและ 

ความได้เปรียบของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	ได้แก่	 

งานเทศกาลต่างๆ	ความหลากหลายของวัตถุดิบใน 

การประกอบอาหาร	ความหลากหลายของอาหารไทย 

ในแต่ละพื้นที่	กรรมวิธีการปรุงอาหารไทย	นโยบาย 

และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 รวมถึงอาหาร 

ริมทางที่ขึ้นชื่อในแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย	

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารและ 

การสร้างความได้เปรียบจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทย 

เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทาง

ข้อเสนอแนะ

	 จากข้อมูลการท่องเท่ียวเชิงอาหารสามารถ 

ให้ข้อเสนอแนะส�าหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

เชิงอาหารโดยการใช้อาหารในแต่ละท้องถ่ินท่ีถือ 

เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความได้เปรียบ	 รวมถึง 

กรรมวิธีการผลิตและการถนอมอาหารด้ังเดิมของไทย 

สามารถน�าวัตถุดิบจากอาหารมาผลิตเป็นสินค้า 

และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเพื่อจ�าหน่ายให้กับ 

นักท่องเที ่ยว		การน�าอาหารมาสร้างมูลค่าเพิ ่ม 

ในการพัฒนาการท่องเที ่ยวในรูปแบบต่างๆ	เช่น	 

การท่องเที่ยวชุมชน	การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 

การท่องเที ่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	โดย 

การน�าอาหารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยว
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