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อีเมล cocoonjob@gmail.com
ซีรีส์ความรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.” จั ดท�ำภายใต้งานองค์ความรู้ ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์
องค์การบริ หารการพั ฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในรูปแบบที่
เข้าใจง่าย เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจน�ำองค์ความรู้
ไปต่อยอด ทั้ งในด้านเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน หรือโอกาสในการท�ำงาน สร้างรายได้ สร้าง
ธุรกิจ รวมถึงการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อน�ำไปสู่การพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนในที่สุด ข้อมูลภายในหนังสือเล่มนีจ้ ั ดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่บุคคลทั่ วไปและ
ไม่มีการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในเชิงพาณิช ย์
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ค�ำน�ำ
องค์การบริหารการพั ฒนาพื้นที่พเิ ศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
หรือ อพท. มีภารกิจในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อบริหารจั ดการการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ พิเศษให้เกิดความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (Co-creation) เพื่อให้เกิดความอยู่ดี มีสุขของคนในชุ มชน
จากการพั ฒนาการท่องเที่ยว
อพท. ได้จั ดท�ำซีรีส์ความรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.” เพื่อถ่ายทอดความรู้การพั ฒนา
การท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน ในรูปแบบที่ ทั นสมัย เข้าใจง่าย โดยเผยแพร่ซีรี ส์ความรู้
ไปแล้วสามชุดคือ เที่ยวแบบคนไม่เอาถ่าน (Low Carbon Tourism) ท่องเที่ยวโดยชุมชน
(Community Based Tourism) และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
ส�ำหรับซีรีส์ชุ ดที่สี่นคี้ ือ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)
ซีรีส์ความรู้การท่องเที่ ยวเชิงอาหารชุ ดนี้ จะเป็นการท�ำความรู้จั กกับการท่องเที่ ยว
เชิงอาหารที่ สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับการท่องเที่ ยว พร้อมทั้ งกรณีศึกษาการท่องเที่ ยว
เชิงอาหารทั้ งในและต่างประเทศตั้งแต่เอเชี ยไปจนถึงยุโรป และการด�ำ เนินงานของ
อพท. เพื่อพั ฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารและเมนูเด่นในท้องถิ่น รวมถึงมุมมอง
ประสบการณ์ของคนที่อยูใ่ นแวดวงการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ทั้งผูป้ ระกอบการ นักวิ ชาการ
และผู้เชี่ ยวชาญด้านอาหาร เป็นต้น
อพท. หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ซีรีสค์ วามรูช้ ุดที่สี่นจี้ ะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุน่ ใหม่
คนในชุ มชน ผู้ประกอบการ รวมถึงภาคีเครือข่าย ได้เห็นถึงความส�ำคัญและตระหนักถึง
การท่ องเที่ ย วเชิ ง อาหารว่ า สามารถน� ำ ไปสู ่ การพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ได้
โดยการท่องเที่ยวเชิงอาหารสามารถสะท้อนความจริงแท้ (Authenticity) ที่เน้นคุณค่า
ความเป็นไทย (Thainess) วิ ถี ชี วิ ต ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และประวัตศิ าสตร์ เพือ่ ให้นกั ท่องเที่ยวได้เรียนรู้ เกิดความประทับใจ แล้วสามารถส่งมอบ
คุณค่า (Value) จนกระทั่งเกิดการแบ่งปันและบอกต่อ (Share) และกลับมาเที่ยวอีกครั้ง
การท่องเที่ยวเชิงอาหารนั้น นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ ให้กับชุ มชนแล้ว ยังเป็นผลดี ต่อ
การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม และวิ ถีชี วิ ตที่งดงามให้คงอยู่ในชุ มชนตลอดไปอีกด้วย
พันเอก
(ดร.นาฬิกอติภคั แสงสนิท)
ผูอ้ ำ� นวยการ อพท.
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Gastronomy Tourism
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
เรื่องของอาหารการกินกับการท่องเที่ยว แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้
เพราะเวลาไปเที่ยวที่ ไหนเราก็มักอยากจะลิ้มรสอาหารของพื้นที่ นั้นๆ
การกินอาหารจึงถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวทั้ งหลาย

ท�ำความรู้จั กกับ

Gastronomy
Tourism

การท่องเที่ยวเพือ่ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับอาหาร หรือการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นการท่องเที่ยวที่ผสมผสาน
ธรรมชาติของพื้นที่ วัฒนธรรม วิ ถีชี วิ ต การบริการ
การเข้าถึง การเป็นเจ้าบ้านที่ ดี และเอกลักษณ์
เฉพาะพืน้ ที่ รวมเป็นประสบการณ์ ให้กบั นักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะการลิ้ มรสอาหาร การได้เรี ยนรู้วิ ธีท�ำ
และลงมือท�ำอาหารด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ที่ประทั บใจให้กับนักท่องเที่ยว

เรื่องกิน เรื่องใหญ่!

การรั บ ประทานอาหาร คือ กิจกรรมหลัก
ที่ นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายเงินและเวลามาก
ที่สดุ ประมาณ 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้ งหมด
ส�ำหรับการเดินทาง

นั ก ท่ อ งเที่ ย วกว่ า 85% ที่ มี ฐ านะมั่ ง คั่ ง
มักต้องการประสบการณ์จากการทานอาหาร
ในร้านอาหารที่แปลกใหม่

นักท่องเที่ ยวเกินกว่า 30% มองหาอาหาร
การกินดี ๆ ทานระหว่างการท่องเที่ยว

อาหารท�ำให้นกั ท่องเที่ยวรูส้ กึ และสัมผัสแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นอย่างลึกซึ้ง (Sense of place)

จากความต้องการเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพั ฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อน�ำมาใช้ ใน
การท่องเที่ยว รวมถึงใช้เป็นตัวช่วยในการท�ำการตลาด ประชาสัมพั นธ์ การสร้างแบรนด์ และขยาย
ฤดูกาลท่องเที่ยวให้ ไม่กระจุกตัว
6
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ความสงสัยและใฝ่รู้ (Curiosity)
ต้องการที่จะหาความรู้และค้นพบอะไรใหม่ๆ
เพื่อบ่งบอกถึงการศึกษาและความรู้ที่มีอยู่

Gastronomy Tourism ได้รับความ
นิยมขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่
การท่องเทีย่ วทางเลือกซึง่ นักท่องเทีย่ ว
กลุ่มนี้มักแสวงหาความสุนทรีย์และ
ความจริงแท้ (Authenticity) จาก
การท่องเที่ยว เกิดกระแสโหยหาความ
หลัง (Nostalgia) และความอยูด่ ีมสี ขุ
(Well-being)

การสืบค้นจากรากฐาน (Grounded)
ต้องการที่ จะดื่มด�่ำกับรากเหง้าของอาหาร
ในชนบทที่ซงึ่ สามารถศึกษาวิธกี ารในการผลิต
อาหาร
ความรื่นรมย์ (Pleasurable Experience)
ต้องการที่จะเติมเต็มความสุขทางความรู้สึก
และสัมผัส และประสบการณ์ ในการกินอาหาร

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ที่เลือกท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ความกังวลใจ (Anxiety)
ต้องการที่จะพั กผ่อนหรือผ่อนคลายด้วยการ
กินอาหารและเครื่องดืม่ ระหว่างการท่องเที่ยว
และหลีกหนีชี วิตประจ�ำวันด้วยการกินอาหาร
พื้นเมืองและอาหารที่คุ้นเคยในอดี ตแต่ไม่ได้
กินเป็นประจ�ำ

การแสดงออกถึงตัวตน (Self-expression)
ต้องการแสดงความแตกต่าง ความโดดเด่น
และความเป็นตัวตน
7
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การท่องเที่ยว

เชิงอาหาร

‘อาหาร’ นอกจากจะช่วยสร้างความสุขให้เราแล้ว
ยังสามารถเชื่ อมโยงกับ เรื่องอื่นๆ อีกด้วย

นั้นดี อย่างไร

อาหาร

และประสบการณ์การ

ท่องเที่ยว

อาหารสามารถสร้ า งพื้ น ฐานให้ กั บ การพั ฒ นา
ประสบการณ์การท่องเที่ยวได้มากมาย ดังนี้

เชื่ อมโยง วัฒนธรรมเข้ากับการท่องเที่ยว
เป็นส่วนส�ำคัญในการแข่งขัน
ทางการตลาดกับคู่แข่ง

เป็ น สิ น ค้ า และบริ ก าร
ที่จ�ำเป็นต่อนักท่องเที่ยว

เป็ น องค์ ป ระกอบของการ
ส่งเสริมการตลาด

การกินอาหารพื้นถิ่ นเปรี ยบเสมือนการเปิดประตูสู่วัฒนธรรมของท้องถิ่ น และเป็นตัวเชื่ อม
ให้นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นแบ่งปันประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอาหารร่วมกัน

พั ฒนาประสบการณ์
การกินอาหารแต่ละมื้อ

เกิดการสร้างสรรค์อาหาร
ที่แตกต่างกัน

อาหารแต่ละมือ้ เป็นศูนย์กลางของประสบการณ์
การท่องเที่ยว และยังช่วยสร้างประสบการณ์
ที่ นา่ จดจ�ำและมีความหมายอีกด้วย
องค์ ป ระกอบในการพั ฒ นา
ด้านเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น

นักท่องเที่ ยวตระหนักถึง
ความส�ำคัญของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

เป็นตัวชี้ วดั ที่สำ� คัญของความ
เจริญทั้ งระดับโลก ประเทศ
และท้องถิ่น

อิทธิพลของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
หลายคนอาจไม่คนุ้ เคยเมือ่ ได้ยนิ ค�ำว่า ‘การท่องเที่ยวเชิงอาหาร’ แต่ร้ไู หมว่า การท่องเที่ยวเชิงอาหารนัน้
ไม่ใช่สงิ่ ใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพราะมีผเู้ ชี่ ยวชาญด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ได้หยิบยกเรื่อง
อาหารมาเป็นหัวข้อหลักในการศึกษา เพราะเห็นถึงความส�ำคัญของอาหารในการท่องเที่ยวมากขึน้
โดยมองว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารมีอทิ ธิพลเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม สังคม สิง่ แวดล้อม และเศรษฐกิจ
8
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อาหารสามารถเป็นสิง่ ที่แสดงถึงความโดดเด่น
ของภาพลักษณ์ของสถานที่ และช่วยให้เกิด
ความเป็นเอกลัษณ์ ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

พั ฒนาโครงสร้างย่อยๆ ที่ส�ำคัญ
ในการผลิตและบริโภคอาหาร
มีองค์ประกอบย่อยๆ มากมายที่มคี วามส�ำคัญ
ในขบวนการผลิตและการบริโภคอาหาร ซึง่ รวม
ไปถึงผู้ผลิตอาหาร เชฟ นักออกแบบอาหาร
(Food Stylist) นักวิ จารณ์และผู้น�ำเทรนด์
ด้านอาหารอื่นๆ

ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประสบการณ์ ด ้ า นอาหารสามารถส่ ง เสริ ม
การพั ฒนาทางวัฒนธรรมท้องถิ่ นได้ โดยตรง
ด้วยการสร้างต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ จ�ำ เป็น
ต้ องใช้ ในการสร้ างและสื บ สานการผลิ ต และ
การบริโภคทางวัฒนธรรมนั้น
9
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การสร้างมูลค่า

ในอาหารผ่าน
การท่องเที่ยว

การสร้ า งมู ล ค่ า ในอาหารท้ อ งถิ่ น ไม่ ใช่
เพี ยงแค่การให้บริ การอาหารในร้านอาหาร
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ ร วมถึ ง การจั ด ฉาก
ประสบการณ์ (Staging experience) โดย
ค�ำนึงถึงเรื่องราวต่างๆ ของอาหารท้องถิ่ น
ผ่านบรรยากาศ การน�ำเสนอ การตกแต่ง
จานอาหาร และการแสดง เป็นต้น

น�ำ ‘อาหารท้องถิ่น’ มาใช้เป็นสือ่ ในการบอกเล่า
เรื่องราวต่างๆ ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ความรูพ้ นื้ เมือง (Indigenous Knowledge)
หรือใช้ในการสร้างประสบการณ์และการสร้าง
ส�ำนึกในการรักท้องถิ่น (Sense of Place)
ที่เป็นเอกลักษณ์ ให้กับนักท่องเที่ยว
Good to Know

อาหารสู่ประสบการณ์

การท่องเที่ยว

เกษตรกรสามารถเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้นกั ท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมในวิ ถีชี วิ ตของเกษตรกร เรียนรู้และ
ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับวิธกี ารผลิตอาหารและ
วิ ถี เกษตรกรด้วยการพูดคุยโต้ตอบกัน ซึ่ง
เป็นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับ
นักท่องเที่ยว

โดยออกแบบประสบการณ์ ให้นักท่องเที่ ยว
สามารถซึ ม ซั บ ความรู ้ สึ ก ในถิ่ น และ
เรียนรูท้ ี่ มาที่ ไปของอาหารท้องถิ่ น นอกจาก
เรื่องราวที่บอกเล่าผ่านอาหาแล้ว ศิลปะอาหาร
ถือว่ามีบทบาทส�ำคัญในการสร้างอัตลักษณ์
ที่แตกต่าง และโดดเด่นของสังคมในปัจจุบัน
ได้อีกด้วย

ห่วงโซ่อุปทานอาหาร ตัวช่วยสู่ความยั่งยืน

อาหารท้องถิ่นนั้นมีดี มากมาย จนองค์การยูเนสโกจั ดให้ศิลปะของอาหารท้องถิ่น
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติที่ ไม่สามารถจับต้องได้ และอาหารท้องถิ่น
ก็ ยั ง สามารถเป็ น เครื่ องมื อ ในการก� ำ หนดภาพลั ก ษณ์ ข องจุ ด หมายปลายทาง
และการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นกัน
10
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สร้างมูลค่าจาก

ห่วงโซ่อุปทานอาหารเป็นปัจจั ยส�ำคัญที่ ช่วยท�ำให้มองเห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตอาหาร
ทั้ งหมด ตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต ล�ำเลียง แปรรูป และน�ำเสนออาหารสู่ผู้บริโภค ทั้ งยัง
เป็นตัวช่วยเพื่อการพั ฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการค�ำนึงถึงผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้บริโภค
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถรับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้ งทางตรงและทางอ้อม
11
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อาหารฟิวชั่น (Fusion food)

ศัพท์น่ารู้

การท�ำอาหารที่พั ฒนามาจากการ
ผสมผสานสองวัฒนธรรม และ
น�ำมาสร้างสรรค์เมนูอาหารใหม่
โดยเน้ นรสชาติ ใหม่ ที่ แ ตกต่ าง
จากรสชาติต้นต�ำรับ เช่น เมนู
ฝรัง่ กอดลาว ปลาดอลลีท่ อดเครื่องเทศล้านนา ลาบปลา
แซลมอน เป็นต้น

เกี่ยวกับ

อาหารการกิน

อาหารอาร์ติชั่น (Artisan food)
อาหารที่ ผลิตจากวัตถุดิบท้องถิ่ น มีขั้นตอนในการประกอบอาหารแบบ
ดั้งเดิม โดยจะใส่ใจและให้ความส�ำคัญกับวัตถุดิบที่ น�ำมาท�ำอาหาร คุณค่า
ทางโภชนาการ และค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมจากการ
ผลิตอาหารด้วย อาหารที่ทำ� เสร็จแล้วจะเป็นอาหารรูปแบบใหม่ที่มสี สี นั ของ
อาหารและรสชาติ ในแบบฉบับของตนเอง
Chef Table
รูปแบบการทานอาหารในสถานที่ที่จัดไว้เป็นพิเศษ หรือสถานที่สว่ นตัวของ
พ่อครัว เช่น บนโต๊ะที่อยู่ในครัวของร้านอาหาร หรือที่บ้านพ่อครัว ความ
พิเศษคือ การได้พูดคุยอย่างเป็นกันเองในขณะที่พ ่อครัวปรุงอาหาร และ
ตลอดมื้ออาหารจะได้เห็นทุกขั้นตอนในการท�ำอาหาร พร้อมกับค�ำอธิบาย
วิ ธีการปรุงอาหาร และความรู้เรื่องอาหารจากพ่อครัว
Molecular Gastronomy
อาหารโมเลกุ ล เป็นอาหารที่ เกิดจากการผสมผสานเทคนิคและความรู้
วิทยาศาสตร์การอาหารสมัยใหม่เข้ากับศิลปะการปรุงอาหาร ท�ำให้อาหารที่ ได้
ออกมาแปลกตาและรสชาติแปลกใหม่ เช่น ไอศกรีมที่ทำ� จากไนโตรเจนเหลว
เป็นต้น

สถานการณ์

อาหารโลก

ปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วสามารถเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ได้งา่ ยขึน้
ท� ำ ให้ มี การน� ำ พาวั ฒ นธรรมการทานอาหารไปตามสถานที่
ท่องเทีย่ วต่างๆ อย่างวัฒนธรรมการกินอาหารจานด่วน (Fast Food)
ตามร้านแฟรนไชส์ที่มอี ยูท่ ั่วโลก เพราะหาทานได้งา่ ยและรวดเร็ว
แต่กน็ า่ กังวลในเรือ่ งสุขภาพและความเป็นเอกลักษณ์ ในวัฒนธรรม
การทานอาหารของท้องถิ่นที่อาจเลือนหายไป จึงเกิดการรวมตัว
ของกลุ่มคน เครือข่าย และองค์กรต่างๆ ที่ต้องการส่งเสริม
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมในการทานอาหารที่ดีมคี ณ
ุ ภาพขึน้

Slow Food

Cittaslow

European Region
of Gastronomy

กลุ่มที่ คอยส่งเสริ มวัฒนธรรม
ในการทานอาหารทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
ปกป้องความหลากหลายทาง
ชีวภาพในอาหาร และกระบวนการ
ในการผลิ ต อาหารที่ เ กิ ด จาก
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ใส่ ใจใน
สุขอนามัย ทั้งยังสนับสนุนความ
รื่ นรมย์ ในการทานอาหารอย่าง
ไม่เร่งรีบ

เครื อ ข่ า ยที่ ท� ำ งานร่ ว มกั บ
รั ฐ บาลท้ องถิ่ น มุ ่ ง เน้ นที่ จ ะ
พั ฒ นาเมื องขนาดเล็ ก ให้ เป็ น
จุ ดหมายปลายทางที่ เป็นมิตร
กับนักท่องเที่ ยวด้วยการสร้าง
คุณภาพชีวิตทีด่ ี ให้กบั คนท้องถิน่
โดยใช้การท่องเที่ ยวเชิงอาหาร
เป็ น หนึ่ ง ในเครื่ อ งมื อ ในการ
พั ฒนาท้องถิ่น

องค์กรที่เชิดชูแนวคิดในการสร้าง
คุณภาพชี วิต 3 ประการ ได้แก่

การเคลือ่ นไหวของกลุม่ Slow Food
ท�ำให้นักท่องเที่ ยวมากมายเกิด
แรงบันดาลใจที่จะท่องเที่ยวเพื่อ
มองหาความแตกต่าง ความเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึง
มองหาอาหารท้ อ งถิ่ นที่ ดี ต ่ อ
สุขภาพมากกว่าอาหารจานด่วน
ที่แพร่หลายไปทั่วโลก

1. วัฒนธรรมอาหารที่ โดดเด่น
2. สุขภาพที่ดีขนึ้ ของมนุษย์และ
ความยัง่ ยืน
3. นวัตกรรมและศิลปะในอาหาร
โดยแนวคิดดังกล่าวน�ำหลักการ
ของการท่องเที่ ยวเชิงอาหารมา
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร
และการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน
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Case Study
กรณีศึกษาในต่างประเทศ
มาดูตัวอย่างโมเดลและไอเดี ยการท�ำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ที่สามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ ได้จริงๆ กันเลย

ปัจจั ยส�ำคัญสู่ความส�ำเร็จ
ความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริ มการท่องเที่ ยวเชิงอาหาร พร้อมผลักดันกฎหมายและ
จั ด ตั้งหน่วยงานรั บผิ ดชอบหลัก มีความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นระหว่างภาครั ฐและเอกชน
ชู ให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าส่งออก เน้นการสร้างตราสินค้าและการตลาด ซึ่งความเชี่ ยวชาญ
ในการน�ำเสนอการท่องเที่ยวเชิงอาหารของเกาหลี ใต้อยู่ที่การบริหารประสบการณ์นักท่องเที่ยว
(Experiential Management) ที่ ให้ความส�ำคัญกับวิธกี ารบริหารประสบการณ์บนโต๊ะอาหาร เช่น
การเสิรฟ์ การแต่งกาย จาน ชาม รวมไปถึงการประกอบอาหารที่เน้นความสวยงามตามรากเหง้าในอดีต
ตัวอย่างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเกาหลี ใต้

Gastronomy Tourism in Korea
การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศเกาหลี ใต้
เมือ่ กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหารในแถบเอเชี ยที่ นา่ สนใจ คงหนีไม่พน้ ประเทศเกาหลี ใต้
เพราะมีความโดดเด่นทั้ งรสชาติ รูปลักษณ์ รูปแบบการน�ำเสนอ โดยผสมผสานเรื่อง
วัฒนธรรมไว้ ได้อย่างลงตัว ทั้ งยังส่งเสริมให้นกั ท่องเที่ยวมีสว่ นร่วมในการท�ำอาหารเกาหลี
เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการท�ำตั้งแต่เริ่มต้นจนเสิร์ฟบนโต๊ะอาหาร

จั ดทั วร์ท่องเที่ยวเชิงอาหาร
โดยใช้บุคคลที่ มีชื่ อเสียงทั้ งพ่อครัว ดารา นักร้อง
และนักแสดงเข้ามาร่วมส่งเสริมด้วย ซึง่ ประสบความ
ส�ำ เร็จอย่างมาก เพราะมีนักท่องเที่ ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวทานอาหารพื้นเมืองเกาหลีตามรอยคนดัง
จ�ำนวนมากต่อปี นอกจากนีย้ งั ใช้รายการทีวเี ข้ามาช่วย
ส่งเสริมอีกแรงก็ยงิ่ ท�ำให้อาหารพืน้ เมืองของเกาหลี ใต้
ในหลายพื้นที่ โด่งดังขึ้นมา
14

booklet4.indd 14-15

เรียนรู้วิ ถีชี วิ ตคนเกาหลี ใต้ผ ่านตลาดโบราณควังจั ง
ตลาดควังจั ง เปิดมายาวนานกว่า 100 ปี เป็นตลาดที่มีความร่วมสมัยผสมผสานระหว่างความเก่า
กับความใหม่ที่ลงตัว การไปเดินในตลาดจะเห็นภาพของวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ด้านอาหาร
สิง่ แวดล้อม และประวัตศิ าสตร์ ในช่วงเวลาหนึง่ ของเกาหลี ระหว่างเดินชมตลาดก็จะเห็นพ่อค้าแม่คา้
ท�ำกิจกรรมจั ดเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และค้าขายสิ่งต่างๆ รวมถึงการเดินทางมาของลูกค้า
เพื่อมาเลือกซื้อสินค้า การมีปฏิสัมพั นธ์ระหว่างพ่อค้าแม่ค้ากับลูกค้า กลายเป็นส่วนประกอบ
ที่สำ� คัญของ Living Museum หรือพิพธิ ภัณฑ์มชี ี วิต ถือเป็นการได้เห็นวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน
ของชาวเกาหลีอย่างใกล้ชดิ พร้อมลองชิมอาหารขึน้ ชื่ อมากมาย เช่น ข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ-kimbub)
แพนเค้กหรือพิซซ่าเกาหลี (พินแดต๊อก-bindaetteok) ก๋วยเตี๋ยวเกาหลี (กุกซู-gugsu) รวมถึง
อาหารทะเลแบบสดๆ แบบทอด แบบลวก ฯลฯ
เรียนรู้เมนูประจ�ำชาติ อร่อยมีประโยชน์
ไก่ตุ๋นโสม หรือซัมเกทั ง ของขึ้นชื่ อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์ โชซอน
มีต้นต�ำรับมาจากในวัง เป็นหนึ่งในอาหารเกาหลีที่ มีต้นต�ำรับ
อั น ยาวนาน มี ลั ก ษณะเป็ นซุ ป ต้ ม ใส่ ไก่ โดยจะยั ด สมุ น ไพร
ชนิดต่างๆ เช่น ข้าวเหนียว พริกไทยแดง รากโสม เกาลัด พุทราจีน
กระเทียม เข้าไปในตัวไก่ ทานพร้อมเครื่องเคียง อย่างเส้นบะหมี่
หรือเส้นขนมจีน
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Gastronomy Tourism in Japan
การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ควรค่าแก่การเดินทางไปแห่งหนึ่ง
ของโลก เพราะนอกจากความหลากหลายของอาหารและรสชาติที่อร่อยแล้ว อาหารญีป่ นุ่ ยังมี
ศิลปะที่สวยงาม มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และประเพณีการกินที่พิถีพิถันอีกด้วย

ตัวอย่างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารในญี่ปุ่น
พบกับประสบการณ์ด้านอาหารการกินที่หลากหลายไม่รู้จบในญี่ปุ่น
ทานอาหารชุ ดแบบญี่ปุ่นที่เมืองเกียวโต
อาหารชุ ด ของญี่ ปุ ่ นจะเรี ย กว่ า เคี ย วไคเซกิ
(Kyokaiseki) ถือเป็นสุดยอดอาหารชัน้ สูงของ
ประเทศญี่ปุ่นที่ ได้รับการยกย่องให้เป็นอาหาร
ที่ปรุงขึ้นอย่างประณีตที่สุด โดยจะใช้วัตถุดิบ
สดใหม่ตามฤดูกาลและจั ดวางอย่างสวยงาม

เรียนรู้วิ ธีการชงชาและดื่มชา
ชาเป็นเครื่องดื่มที่ ชาวญี่ปุ่นนิยมดื่มกัน
โดยเฉพาะชาเขี ยว นักท่องเที่ยวสามารถ
มาเรียนรูส้ ายพั นธุห์ ลักของชาที่ชาวญีป่ นุ่
นิยมดืม่ เช่น โฮจิฉะ (ชาเขียวคัว่ ) คอมบุฉะ
(ชาที่ ท� ำจากสาหร่ า ยทะเล) เป็ น ต้ น
พร้อมดื่มด�่ำกับชารสอร่อยและเรียนรู้พิธีชงชาที่สวยงาม
เดินตลาดชมวัฒนธรรม
เดินตลาดดื่มด�่ำไปกับวัฒนธรรมด้านอาหารของญุี่ปุ่น เช่น
ตลาดปลาซึคิจิ (Tsukiji) ในโตเกียว สถานที่ที่เหมาะส�ำหรับ
คนที่หลงรักอาหาร ช่างภาพ และคนที่รักการเดินตลาด ใน
ช่วงเช้าจะมีปลาทูน่าและปลาอื่นๆ มากมายให้ ได้เลือกชิม หรือ
ช่วงสายจะมีร้านซูซิที่ ใช้วัตถุดิบสดใหม่ให้เลือกทานหลายร้าน

ชิมและเรียนรู้การท�ำสาเก
เรียนรู้สาเกประเภทต่างๆ
ผ่านการทดลองชิม และ
เยีย่ มชมโรงผลิตสาเก โดย
ในระหว่างที่ ช มโรงผลิตก็
จะได้เห็นว่าสาเกถูกผลิต
ขึ้นอย่างไร พร้อมกับได้
เรียนรู้วิ ธีการท�ำด้วย

คลาสสอนท�ำอาหารญี่ปุ่น
เรี ย นรู ้ เ มนู ดั้ ง เดิ ม อย่ า งแท้ จ ริ ง เช่ น การท� ำ ซู ชิ การท� ำ
เส้นโซบะ การเลือกใช้วตั ถุดบิ อย่างใส่ใจ วิธกี ารปรุงอาหารแบบ
ดั้งเดิม เป็นต้น

ทั วร์ชิมอาหารที่ นาโกย่า
อาหารนาโกย่านัน้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่าง
จากอาหารของเมืองอื่ นๆ ในญี่ปุ่น นอกจาก
จะมีรสชาติอร่อยแล้ว ยังมีเสน่หแ์ ละมีหลากหลายชนิดให้เลือกทาน เช่น ‘ข้าวหน้าปลาไหลฮิตสึมาบุช’ิ
(Hitsumabushi) เมนูที่เป็นสัญลักษณ์ของนาโกย่ามาจนถึงปัจจุบัน มีวิ ธีการกินที่เป็นเอกลักษณ์
โดยจะตักแบ่งข้าวและปลาไหลจากโถข้าวที่เรียกว่า ‘ฮิตสึ’ มาใส่ในชาม ชามแรกจะกินแบบธรรมดา
ชามที่สองใส่เครื่องเทศ เช่น วาซาบิ หอม สาหร่าย ฯลฯ และชามที่สามใส่น�้ำชาเขี ยวท�ำเป็นข้าวต้ม
กินครั้งเดี ยวอร่อยได้ถึง 3 แบบ
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Good to Know
ในปี 2013 อาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมได้รับการยอมรับจาก UNESCO ในฐานะมรดกทาง
วัฒนธรรมที่จั บต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และอาหารญี่ปุ่นยังมีชื่ อเสียงโด่งดังขึ้น
เรื่อยๆ ไม่เพี ยงแค่ซูชิและราเมนเท่านั้น แต่ยงั มี อาหารอื่นๆ ที่ นยิ ม เช่น ชาบู ชาบู
ข้าวหน้าเนือ้ เป็นต้น ทั้งยังเริ่มที่จะได้รบั ความนิยมน�ำหน้าสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ โด่งดัง
ในเรื่องอาหารอย่างอิตาลีและฝรั่งเศสด้วย
17
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Gastronomy Tourism in France
การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศฝรั่งเศส
เดินเที่ยวกินของอร่อยที่ย่าน Montmarte
นอกจากบรรยากาศที่แสนโรแมนติกแล้ว เรื่องอาหารการกินก็ โด่งดังไม่แพ้กัน
เพราะชาวฝรั่งเศสให้ความส�ำคัญและใส่ใจกับการกินเป็นอย่างมาก จนอาหาร
ฝรั่งเศสได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้ขึ้นท�ำเนียบมรดกโลกเป็น
รายชื่ อแรกในรายการมรดกโลกด้านวัฒนธรรมการกิน
ใส่ใจพิถีพิถันในการกินอาหาร
ชาวฝรั่งเศสให้ความส�ำคัญกับ เรื่องกินอย่างจริงจั ง โดยมีการก�ำหนดรายละเอียดตั้งแต่ข้ันตอน
การปรุงที่ ใช้เวลาค่อนข้างนานและมีความละเมียดละไม ใช้วัตถุดิบชั้นดี เป็นหลัก รวมถึงการจั ด
โต๊ะอาหาร การวางแก้วไวน์ แก้วน�้ำเปล่า ต�ำแหน่งวางมีด จาน จนถึงการจั บคู่ไวน์กับอาหารชนิด
ต่างๆ ที่เหมาะสมกัน ทั้ งยังจั ดให้ ‘การกิน’ เป็นงานอดิเรกประจ�ำประเทศอย่างหนึ่งอีกด้วย
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารในฝรั่งเศส
ทั วร์ชิมอาหารที่เมือง Champagne
เมืองเก่าแก่ของฝรั่ งเศสที่ ขึ้นชื่ อในเรื่ องผลิตแชมเปญที่ ดี
ที่สดุ ทริปจะเริ่มต้นด้วยการเยีย่ มชมห้องเก็บไวน์ที่งดงามใน
Reims และเพลิดเพลินไปกับมือ้ อาหารในร้านอาหารข้างทาง
เล็กๆ หรือ bistro สไตล์ฝรั่งเศส พร้อมนั่งจิ บ แชมเปญและ
เยี่ยมชมประภาคารที่ Vezelay ซึ่งมองเห็นสวนองุ่นหลายไร่
นอกจากนีย้ งั มีการสอนท�ำแชมเปญและเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์
ของโรงผลิตแชมเปญที่หรูหราที่สดุ เช่น Moet & Chandon,
Pommery, Mercier เป็นต้น
18

booklet4.indd 18-19

ย่ า นดั ง ที่ มี บ รรยากาศแสนโรแมนติ ก
ทั้งยังมีเส้นทางเดินที่งดงามราวกับภาพวาด
นอกเหนือจากบรรยากาศที่ สวยงามแล้ว
ยังมีรา้ นขายอาหารพืน้ เมืองมากมายที่ขนึ้ ชื่ อ
ว่าดี ที่ สุดอีกด้วย เช่น ร้านไส้กรอกแห้ง
ร้านชีสนมสด ร้านขนมปังที่ทำ� อย่างพิถีพถิ นั
ร้านน�้ำมันมะกอกจากทางใต้ของฝรั่งเศส
และร้านเบเกอรี่รสเยี่ยม ฯลฯ
เข้าคลาสเรียนท�ำอาหารฝรั่งเศสชื่ อดัง
มีหลักสูตรมากมาย ทั้ งแบบจั ดมาให้แล้วหรืออยากจะเลือกเรียนเฉพาะเมนูที่ชื่ นชอบก็ ได้ เช่น
ครัวซอง (croissant) ขนมอบชนิดหนึ่งที่กรอบ ชุ ่มเนย
คีช (quiche) อาหารจานอบชนิดหนึ่งที่มีส่วนประกอบหลัก คือ ไข่ นม หรือ ครีม
ซูเฟส (souffle) เค้กชนิดหนึ่ง ที่มีเนื้อเบา ฟูน่มุ ใช้เสิร์ฟเป็นของหวานหรืออาหารว่าง
มาการอง (macaron) ขนมที่มตี น้ ก�ำเนิดมาจากฝรั่งเศส ท�ำจากไข่ขาว อัลมอนด์บดละเอียด
และน�้ำตาล น�ำไปอบเป็นชิ้นกลมๆ สอดไส้ตรงกลางด้วยครีม ถือเป็นขนมที่ ชาวยุโรป
ให้ความนิยมมายาวนาน มักกินเป็นอาหารว่างคู่กับชาหรือกาแฟ
เรียนรู้วัฒนธรรมการทานอาหาร
ทั้ งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มารยาทในการ
ทานอาหารของชาวฝรั่งเศส เช่น อาหารเช้ามักจะเป็น
ครัวซอง หรือขนมปังแบบต่างๆ ส่วนอาหารเย็น
จะเป็นอาหารมื้อหลักเพื่อที่ ส มาชิกในครอบครั ว
จะได้ ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน เป็นต้น
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Gastronomy Tourism in Spain
การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศสเปน
ชื่ อเสียงของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในสเปนมาจากความหลากหลายของภูมภิ าคไม่วา่ จะเป็น
อาหารเมดิเตอร์เรเนียน หรือวัฒนธรรมทาปาส* ฯลฯ ซึ่งผลส�ำรวจด้านการท่องเที่ ยว
เชิงอาหารในปี 2014 จากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอาหาร ได้จัดอันดับให้สเปนเป็นประเทศที่ นา่ ไปเที่ยว
มากที่สุดในยุโรป เพราะคุณภาพของอาหารและศาสตร์แห่งการท�ำอาหาร
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ประเทศสเปน ให้ความส�ำคัญกับ

Tasting Spain
คือกลุ่มหน่วยงานท้องถิ่ น เทศบาล โรงแรม
ร้านอาหาร เชฟ ผู้ผลิตอาหารเชิงเกษตร ที่
รวมกลุ่มกันเพือ่ พั ฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ซึ่ง Tasting Spain อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด
ของแผนการท่องเที่ยวสเปน ปี 2020 (The
Spanish Tourism Plan Horizon 2020)
ที่เน้นเรื่องการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายใหม่
ของสินค้าที่สามารถสร้างความโดดเด่น เพิม่ มูลค่า
และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

การน�ำเสนอประสบการณ์ที่ เป็น
เอกลักษณ์พื้นถิ่น
มุง่ เน้นการสร้างสินค้าการท่องเทีย่ ว
ที่ เป็นเอกลักษณ์บนพื้นฐานของ
คุณภาพและลักษณะเฉพาะของ
พื้นที่ นั้น
ใช้ประโยชน์จากการส่งเสริมการขาย
และการตลาดร่วมกัน
พยายามเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ของความต้องการ
สร้างเครือข่ายในพื้นที่
มุ ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การพั ฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
ของพื้นที่

ในเว็บไซต์ Tasting Spain มีการให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับอาหารสเปน การค้นหารสชาติของอาหาร
ในภูมภิ าคต่างๆ โดยการแนะน�ำของเชฟระดับโลก การเดินทางที่จะช่วยให้นกั ท่องเที่ยวชิมอาหาร ท�ำให้
นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนานจากการเดินทางท่องเที่ยวในสเปนในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
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ตัวอย่างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารในสเปน
Wine Routes: The Wine Routes of the
Spanish Association of Wine-Producing
Towns and Cities (ACEVIN)
เริ่ ม ต้ นจากเดิ น ทางไปสถานที่ ที่ ป ลู ก องุ ่ น
เพื่อท�ำไวน์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและวิ ถีชี วิ ต
ในภู มิ ภาคที่ เป็ น แหล่ ง ผลิ ต ไวน์ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
จะได้ เ ยี่ ย มชมโรงท� ำ เหล้ า องุ ่ น ค้ นพบเคล็ ด ลั บ
กระบวนการผลิตไวน์ และพั กในที่พั กที่อยูท่ า่ มกลาง
ไร่องุ่น เรียนรู้เกี่ยวกับการชิมไวน์ ค้นพบวิ ธีการจั บคู่
อาหารกับไวน์
วัฒนธรรมทาปาส* คืออาหารว่างหรืออาหารเรียกน�้ำย่อยที่เสิร์ฟพร้อมไวน์
หรือเบี ยร์ ทานระหว่างมื้ออาหาร มีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น หัวหอมและ
มะกอกย่างเสียบไม้ ทูน่าเสิร์ฟเป็นก้อน แซนวิ ชชิ้นเล็ก ฯลฯ ซึ่งอาหารชนิดนี้
มี ในบาร์และคาเฟ่ทุกแห่งในสเปน
Good to Know
อาหารสเปนได้รับการประกาศจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ซึ่งไม่ไ ด้เป็นเพี ยงอาหารสุขภาพแต่เป็นวัฒนธรรม
ที่ส่งเสริมปฏิสัมพั นธ์ทางสังคม การเคารพท้องถิ่น ความหลากหลายทางชี วภาพ
การอนุรักษ์กิจกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมที่สัมพั นธ์กับ เกษตรกรรมและการประมง
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การท่องเที่ยวเชิงอาหารในไทย
ประเทศไทยได้ชื่ อว่าเป็นดินแดนที่ มีทั้ งทรัพ ยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเฉพาะผลผลิต
ทางการเกษตรที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และยังมีชื่ อเสียงด้านการท่องเที่ยวว่ามีสถานที่
ที่ เต็มไปด้วยความสวยงาม ปัจจุ บันประเทศไทยได้ริ เริ่ มแนวคิดใหม่เพื่อเชื่ อมโยงสองคุณค่า
ที่ โดดเด่นนีเ้ ข้าด้วยกันโดยการเพิม่ มูลค่าทรัพยากรทางการเกษตรให้เป็นสินทรัพย์ทางการท่องเที่ยว
ที่นา่ สนใจ และยังสามารถเป็นผูน้ ำ� ชูเรือ่ ง ‘การบริโภคอาหารอย่างยัง่ ยืน’ หรือ Sustainable Consumption
ซึ่งเป็นประเด็นที่ก�ำลังได้รับความสนใจในระดับนานาชาติ

ความสัมพั นธ์ระหว่างเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ส�ำนักงานคณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ได้ก�ำหนดให้ธุรกิจอาหารไทย จั ดอยู่ในกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและ
ประวัตศิ าสตร์ (Cultural Heritage) ในประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
โดยยึ ด กรอบขององค์ การความร่ ว มมื อ เพื่ อ การค้ า และการพั ฒ นา
(UNCTAD) เป็นเกณฑ์ ในการจั ดหมวดหมู่ นอกจากนีก้ ารท่องเที่ยว
เชิ ง อาหารยั ง จั ด เป็ นรู ป แบบหนึ่ ง ของการท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้ างสรรค์
เพราะเป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ พั ฒ นาความ
สร้ างสรรค์ ข องตนเองผ่ า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู ้ ค นใน
ท้องถิ่ นและวิ ถี ชี วิ ตที่ สร้างสรรค์ผ ่านวัฒนธรรมอาหาร
เช่ น ประสบการณ์ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์
คลาสสอนท�ำและประเมินคุณภาพอาหาร เทศกาล
อาหาร เส้นทางเที่ ยวชิมอาหาร และการสร้าง
เอกลักษณ์ที่สัมพั นธ์กับอาหาร เป็นต้น
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อาหารไทยไม่ได้มีดี แค่ต้มย�ำกุ้ง
จากการส�ำรวจ 50 อันดับอาหารที่ ได้รับความ
นิยมที่ สุดในปี 2554 โดยเว็บไซต์ CNN Go
ปรากฏว่าอาหารไทยได้รับความนิยมติดอันดับ
หลายเมนู ซึ่งเมนู ‘แกงมัสมั่นไก่ของไทย’ ได้รับ
การยกย่ องให้ เป็ น อาหารที่ อ ร่ อ ยที่ สุ ด ในโลก
อันดับหนึ่ง นอกจากนี้ บิ ล เกตส์ มหาเศรษฐี
อันดับหนึ่งของโลกก็ชื่ นชอบอาหารไทย โดยให้
เหตุผลว่า อาหารไทยเป็นอาหารที่มรี สชาติอร่อย
และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ทั้ งนีย้ ังมี
อาหารไทยอีกมากมายที่ยงั ไม่เป็นที่รจู้ ักในแวดวง
การท่องเที่ยว

เล่าความเป็นไทย
ผ่านเสน่ห์ปลายจวัก
‘เสน่ห์ปลายจวัก’ นั้นถือเป็นเสน่ห์
และลั ก ษณะที่ โดดเด่ นที่ ขาดไม่ ไ ด้
ของคนไทย และเป็นสันถวไมตรีของ
คนไทยที่ทำ� ให้ผอู้ ื่นตกหลุมรัก คงไม่มี
วิ ธีการใดที่ จะสามารถบอกเล่ามรดก
ความเป็นไทยได้ดี และมีประสิทธิภาพ
มากไปกว่าการบอกเล่าผ่านศิลปะของ
อาหารไทย
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Case Study
กรณีศึกษาในประเทศไทย
มาดูตัวอย่างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยกันเถอะ

ศึกษากระบวนการสกัดน�ำ้ มันโดยกรรมวิธสี กัดเย็นที่สามารถคงคุณค่า
ของน�้ำมันงาได้อย่างครบถ้วน นับว่าเป็นของดีจากภูมิปัญญาไทย

ไร่คุณมน จ.กาญจนบุรี
‘ไร่คณ
ุ มน’ ตัง้ อยูท่ ี่ตำ� บลหนองกุม่ อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ที่ นเี่ ป็นสวน
เกษตรแบบผสมผสาน มีสวนผักปลอดสารพิษ และยังเป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น น�้ำนมข้าวโพด ท็อฟฟี่นมข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
วิ ถีชี วิ ตพอเพี ยงและการพึ่งพาตนเองของชุ มชนให้กับนักท่องเที่ยว
สัมผัสและเรียนรู้วิ ถีชุ มชนในธรรมชาติ

ชมไร่ข้าวโพด เก็บข้าวโพดสดจากไร่
เรียนรู้วิ ถีชี วิ ตชาวไร่ ตะลุยเก็บข้าวโพดหวาน
สดๆ จากไร่ เรียนรูก้ ารปลูกข้าวโพด การเด็ด
ฝักข้าวโพด การปอกเปลือกข้าวโพด และ
ลงมือเก็บข้าวโพดที่สุกพร้อมทาน พร้อมชิม
ข้าวโพดหวานสดๆ ข้าวโพดแอ้ (ข้าวโพดอ่อน
หัวเล็กๆ เท่านิว้ ก้อย) หน่อไม้ฝรั่งรสหวาน
ท�ำไอศกรีมน�้ำนมข้าวโพด
เรียนรู้และลงมือท�ำไอศกรีมน�้ำนมข้าวโพดแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่ ใช้
เครื่องปัน่ ไอติมแบบภูมปิ ญ
ั ญาไทย และลองชิมไอศกรีมน�ำ้ นมข้าวโพดฝีมอื
ตัวเอง ที่มีรสชาติหอมหวานแบบไทยๆ แถมอร่อยชื่ นใจ คลายร้อนได้ดี
24
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เรียนรู้วิ ธีสกัดน�้ำมันงา

เรี ย นรู ้ การห่ อ ลู ก ประคบงาด� ำ บด
ห่อ
ลูกประคบ ที่เต็มไปด้วยสรรพคุณต่างๆ ถือเป็น
งาด�ำบด ภูมปิ ญั ญาด้านสมุนไพรอีกอย่างหนึง่
ด้วยการสกัดงาเป็นน�้ำมันงาแล้วน�ำ
ไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ จนได้
ออกมาเป็นลูกประคบที่ มีสรรพคุณ
ในทางยา ถื อ เป็ น การสื บ สานวิ ถี
แพทย์แผนไทยที่ทรงคุณค่ายิ่ง

ชมการผลิตน�ำ้ ส้มควันไม้และเตาเผาอิวาเตะ
เรียนรูว้ ิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนทีม่ คี วาม
ผูกพั นกับธรรมชาติ ตลอดจนภูมิปัญญา
โบราณทีเ่ ผาถ่านเพือ่ น�ำมาเป็นเชื้อเพลิง อย่าง
การเผาถ่านด้วย ‘เตาอิวาเตะ’ ทีจ่ ะได้ถา่ น
ไร้ควันคุณภาพดี และน�ำ้ ส้มควันไม้ที่ ได้จาก
การเผาถ่าน สามารถน�ำมาใช้เป็นปุย๋ และ
สารป้องกันศัตรูพชื ได้
25
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สวนสามพราน จ.นครปฐม
สถานที่ที่เหมาะส�ำหรับมาพั กผ่อนและท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมมากมายที่ ให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรูด้ ว้ ยตัวเองเกีย่ วกับวิถีชีวิตธรรมชาติแบบไทยๆ เช่น การท�ำ
ผลิตภัณฑ์ส มุนไพรธรรมชาติ การทานอาหารเพื่อสุขภาพ ตลาดเกษตรกร
ปลอดสารพิษ ฯลฯ
กิจกรรมที่ น่าสนใจในสวนสามพราน

ล่อง
น�้ำ
ลุย
สวน

นั่งเรือแจวข้ามแม่น�้ำไปสัมผัส
กับวิถชี าวสวน ชมนาบัว แปลงผัก
แ ล ะ ผล ไ ม ้ ป ล อ ด ส าร พิ ษ
ลองพายเรือในร่องสวน ดืม่ น�ำ้
มะพร้าวสดๆ จากต้น ชิมผลไม้
ในสวนตามฤดู กาล และผั ก
ผลไม้ที่ นำ� มาท�ำเป็นอาหารว่าง
แสนอร่อย ลิ้มรสชาสมุนไพร
เพื่ อ สุ ข ภาพสู ต รเฉพาะของ
ชาวบ้าน

แวะเดินเที่ยวที่ตลาดสุขใจ
ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหาร
แปรรูป จากเกษตรกรแบบอินทรี ย์และ
ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปชุ มชนบริ เวณใกล้เคียง
สวนสามพราน ซึ่งสินค้าจะมีการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของผั ก ผลไม้ และผลิ ต ภั ณฑ์
แปรรู ป อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สิ น ค้ า ส่ ว นใหญ่
จะเป็นผักสด ผลไม้ปลอดสารตามฤดูกาล
ไข่ไก่ อาหารขนมไทยต่างๆ ข้าวอินทรี ย์
หลากหลายพั นธุ์ ฯลฯ

เข้าครัวเรียนท�ำอาหารไทย
เรี ย นท� ำ อาหารไทยท่ า มกลาง
บรรยากาศสบายๆ แบบไทยๆ เช่น
ใต้ถนุ เรือนอยุธยา เรือนแพริมแม่นำ�้
หรือระเบี ยงริมน�้ำ ซึ่งจะได้เรียนรู้
ความสมดุลย์ของรสชาติและความ
มหัศจรรย์ของส่วนผสมอาหารไทย
ที่ มี ส รรพคุ ณ ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ
มีคุณค่าทางโภชนาการครบครัน

เที่ยวชมหมู่บ้านไทย
เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านประสบการณ์ตรงด้วยการลงมือท�ำ เช่น ลงมือท�ำขนม
กล้วยปิ้งด้วยตัวเอง สานใบมะพร้าวเป็นรูปสัตว์ต่างๆ แกะสลักผลไม้และร้อยมาลัย
กล้วยไม้ ฝึกงานหัตถศิลป์ปน้ั ดินด้วยเครื่องมือโบราณ สนุกกับการร�ำกระทบไม้ ฯลฯ
26
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บ้านริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงคราม
ท�ำขนมไทยจากน�้ำตาลมะพร้าว

ชุ มชนที่ ตั้งอยู่บริ เวณริ มคลองผี หลอกที่ เชื่ อมต่อไปถึงตลาดน�้ำอัมพวา เป็นชุ มชนที่ ได้
รวบรวมและรื้อฟืน้ เอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นให้กลับมามีชี วิตชี วาอีกครั้ง โดยเปิดต้อนรับให้เข้ามา
สัมผัสกับวิ ถี ชี วิ ตความเป็นอยู่แบบชาวบ้านริมคลอง พร้อมเรียนรู้คุณค่าของพืชประจ�ำ
ท้องถิ่นอย่างมะพร้าวผ่านการท�ำกิจกรรมต่างๆ

สนุกไปกับการท�ำขนมไทยโบราณ เช่น ขนมต้ม ขนมถัว่ แปป
ขนมใส่ไส้ เป็นต้น เรียนรูเ้ ทคนิคขัน้ ตอนการท�ำที่สบื ทอด
จากรุ่นสู่รุ่น ความพิเศษที่อร่อยไม่เหมือนที่ ไหนเพราะ
ใช้นำ�้ ตาลมะพร้าวสดๆ จากสวน ท�ำให้หอม หวาน มัน
และได้ลงมือขูดมะพร้าวเองจากกระต่ายขูดมะพร้าว
โบราณ พอท�ำเสร็จแล้วกินรับรองติดใจ

เที่ยวชมเส้นทางต�ำนานมะพร้าว

เคี่ยวน�้ำตาลมะพร้าว
เที่ ยวชมสวนมะพร้าวของชาวบ้าน ลองชิม
น�ำ้ ตาลสดๆ จากต้นมะพร้าว ปีนต้นมะพร้าว
ไปเก็บนํ้าตาลมะพร้าว แล้วน�ำไปโรงเคี่ยว
น�ำ้ ตาลมะพร้าว เรียนรูว้ ิธที ำ� น�ำ้ ตาลมะพร้าว
และทดลองท�ำน�้ำตาลมะพร้าวด้วยตัวเอง
พอท� ำ เสร็ จ แล้ ว อย่ า ลื ม ลองชิ ม น�้ ำ ตาล
มะพร้าวฝีมือตัวเองด้วยล่ะ

จั กสานใบมะพร้าว
เรียนรู้การท�ำจั กสานจากใบมะพร้าว เช่น การสานหมวก
หรือกระเช้าจากทางมะพร้าว พอท�ำเสร็จแล้วก็สามารถน�ำ
กลับไปใช้ต่อได้หรือน�ำไปเป็นของฝากก็เก๋ ไก๋ ไม่เหมือนใคร

ท�ำอาหารไทยสูตรโบราณ
ลงมือท�ำเกษตรสวนครัวปลอดสารพิษ
ที่ นี่ มี ส วนเกษตรที่ ป ลู ก แบบปลอดสารพิ ษ
สามารถมาเรียนรู้วิ ธีการปลูก พร้อมทั้ งเรียนรู้
การท�ำปุ๋ยหมักอินทรี ย์ที่ ช่วยให้ผักเติบโตได้ดี
พอเข้าใจการปลูกผักแล้วก็สามารถลงมือเก็บผัก
เพื่อไปเรียนรู้การท�ำอาหารไทยต่อได้เลย

เรี ย นรู ้ การท� ำ อาหารไทย
สู ต รโบราณที่ แสนอร่ อ ย
มี เ มนู ห ลากหลายให้ ไ ด้
ลงมือท�ำ เช่น น�ำ้ พริกปลาทู
ผักต้ม แกงขี้ เหล็ก แกงยอดมะขาม เป็นต้น
ล้ ว นแต่ เป็ น เมนู ท ้ องถิ่ น ง่ า ยๆ ที่ อุ ด มไปด้ ว ย
ประโยชน์แถมรสชาติก็ ไม่ธรรมดา

ล่องเรือชมวิ ถีชี วิ ต
สัมผัสวิ ถีชี วิ ตชาวบ้านริมคลอง พร้อมกับ
เที่ยวชมป่าชายเลนคลองโคน ดืม่ ด�ำ่ ไปกับ
ธรรมชาติทยี่ งั คงงดงาม หรือจะเลือกนัง่ เรือ
ชมหิ่งห้อยยามค�่ำคืนก็สวยไม่แพ้กัน
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checklist
ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอาหาร
เหมาะส�ำหรับคุณรึเปล่า

หลังจากที่ ได้เห็นไอเดี ยในการท�ำธุรกิจ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหารไปแล้ ว ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ หากคุณก�ำลังสนใจและอยาก
ลงมือท�ำบ้าง ก่อนที่ จะเริ่ มต้นท�ำธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร ลองมาเช็คดูก่อนว่า
คุณสามารถตอบค�ำถามเหล่านี้ ได้รึ เปล่า
ถ้าค�ำตอบคือไม่

เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์รึ เปล่า
สามารถเริ่มต้นและท�ำงานอย่างต่อเนื่องในโครงการระยะยาวได้รึ เปล่า
สามารถยอมรับความรับผิ ดชอบทั้ งหมด
สามารถท�ำงานยาวนานทั้ งวันและท�ำงาน 7 วันต่อสัปดาห์
มีความพร้อมด้านสุขภาพในการท�ำงาน
หากคุณไม่อยู่หรือลา เพื่อนร่วมงานสามารถท�ำงานแทนคุณได้หรือไม่
มีภาวะผู้น�ำและเป็นนักจั ดการหรือไม่
ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลหรือไม่
สามารถร่วมงานกับคนอื่นๆ ได้
เป็นคนประนีประนอมและเป็นผู้ฟังที่ดี รึ เปล่า
มีความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารรึ เปล่า
คุณมีความรู้ ในการเริ่มต้นธุรกิจรึ เปล่า
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คุณควรจะต้องถามตัวเองอย่างจริงจั งว่า
จะเข้ามาเสีย่ งในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอาหาร
รึ เปล่า เพราะหลายๆ ธุรกิจที่ ล้มเหลว
ก็มาจากทั ศนคติของที มบริ หารมากกว่า
จะมองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ท�ำด้วยใจรักคือค�ำตอบที่ ใช่
ผูป้ ระกอบการที่จะเข้ามาท�ำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอาหารต้องท�ำ
ด้วยใจรักและความชอบ (Passion) ไม่ใช่เข้ามาเพราะธุรกิจ
เดิมเริ่ มย�่ำแย่และมองเห็นโอกาสที่ สดใสและสอดคล้องกับ
เทรนด์ โลก ปัจจั ยความส�ำเร็จคือจะต้องมีการวางแผนธุรกิจ
ไม่ใช่กระโจนเข้าไปท�ำธุรกิจเลย และหลายๆ ธุรกิจที่ล้มเหลว
เพราะเจ้าของไม่มีการวางแผน ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอาหาร
เป็นธุรกิจที่ น่าสนุกที่จะก้าวเข้าไป แต่ต้องอย่าลืมวางแผน
ธุรกิจให้รอบคอบเสียก่อนล่ะ
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ข้อดีและข้อควรระวังเมื่อเปิดฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ขอ้ ควรระวัง

ลองมาดูข้อดี และข้อควรระวังในการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในฟาร์มหรือสวนผักของคุณกัน
1 เกษตรกรมีเวลาในการเพาะปลูกและบ�ำรุ ง
รักษาฟาร์มน้อยลง เนื่องจากต้องให้บริการ
นักท่องเที่ยว

ข้อดี

2 เกษตรกรจะมีชั่วโมงการท�ำงานมากขึ้น โดย
เฉพาะในวันหยุด

1. เกษตรกรสามารถให้ บ ริ ก าร
ผลผลิตที่สดใหม่แก่ผบู้ ริโภคโดยตรง

4. โอกาสในการมีรายได้ทั นทีจาก
การขายสินค้าและบริการในสวน

7. ลดต้นทุนค่าขนส่ง

3 เกษตรกรจ�ำเป็นต้องปลูกพืช หลายๆ ชนิด
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
เพิ่มรายได้ของเกษตรกร
4 นักท่องเที่ยวจะต้องเป็นนาย เราไม่ควรท�ำให้
นักท่องเที่ยวผิ ดหวังเพราะหากนักท่องเที่ยว
ไม่พอใจ ข่าวไม่ดจี ะเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว

2. เพิ่ ม โอกาสให้ เ กษตรกรได้ มี
ส่วนร่วมกับผูบ้ ริโภค และรับฟังความ
ต้องการของผู้บริโภคทั นทีจากสินค้า
และบริการที่จั ดให้ ในฟาร์ม

3. ท�ำให้ชุ มชนได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของท้องถิ่ นและควรมีการเผยแพร่
ให้คนอื่ นๆ ในชุ มชนได้ตระหนักถึง
คุณค่าด้วย

5. ราคาถูกก�ำหนดจากเจ้าของฟาร์ม
เอง ซึ่งโดยปกติจะถูก ก�ำหนดจาก
พ่อค้าคนกลางในห่วงโซ่อุปทาน

6. ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพจากฟาร์มจะถูก
ทดสอบจากนักท่องเที่ยว และสมาชิก
ในครอบครัวมีส่วนร่วมในการพั ฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ของตนเอง

8. มี ก ารท ดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพจากลูกค้าโดยตรง นอกจากนี้
ยั ง ท� ำ ให้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว ของ
เกษตรกรได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในพื้ น ที่
ของตนเอง

5 เกษตรกรจ�ำเป็นต้องลงทุนด้านโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อให้นักท่องเที่ ยวเดินทางเข้าถึง
ฟาร์มด้วยความสะดวกและปลอดภัย
6 ต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับ เพือ่ ความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว
7 ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎระเบียบเพือ่ ให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
ได้สะดวก

9. เกษตรกรได้มีประสบการณ์ด้าน
การตลาด

8 เพื่อนบ้านจะต้องเห็นด้วยกับการท่องเที่ ยว
เชิงอาหารในฟาร์มของคุณ
9 คุณมีความสุขกับการได้พบปะผู้คนหรือเปล่า
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การท่องเที่ยวเชิงอาหารในมิติของ อพท.

อพท. ได้มีการพั ฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ณ พื้นที่พิเศษของ อพท. และคัดเลือกเมนูเด็ดในแต่ละพื้นที่พิเศษ ดังนี้

แกงไก่กะลา จ.ชลบุรี
ปัจจุบนั การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) นับว่าเป็น
การท่องเที่ยวทางเลือกที่อยูใ่ นกระแส เพราะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ล้วนน�ำ
อาหารท้องถิ่นมาเป็นเครื่องมือในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เพราะอาหาร
ท้องถิ่ นสามารถเป็นสื่อบอกเล่าเรื่องราว การด�ำเนินชี วิ ต เอกลักษณ์
ที่สืบทอดกันมาไม่ว่าจะเป็นในเชิงกายภาพ เช่น การเกษตร ภูมิประเทศ
และภูมิอากาศ หรือในเชิงจิ ตใจ เช่น วิ ถีชี วิ ต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ซึ่งอาหารแต่ละท้องถิ่ นก็จะแสดงถึงความจริ งแท้ (Authenticity)
ของตัวมันเอง
หากเราเชื่ อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวกับอาหารแล้ว อาหารก็ถือเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่ ส�ำคัญในการน�ำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่ น
ให้กบั นักท่องเที่ยว เพือ่ กระตุน้ และดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
ทั้ งในรสชาติและความสุนทรี ย์ของเรื่ องราวอาหาร นอกจากนี้อาหาร
ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถเปิดใจให้นกั ท่องเที่ยวพร้อมที่จะเสพวัฒนธรรม
ด้ า นอื่ น ๆ อี ก ด้ ว ย และท� ำ ให้ นั ก ท่ องเที่ ย วต้ องการกลั บ มาเที่ ย วซ�้ ำ
ในครั้งต่อๆ ไปอีก
ดังนั้น อพท. จึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพั ฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร โดยมุ่งส่งเสริมและพั ฒนาชุ มชนในพื้นที่พิเศษของ อพท. ที่มี
ความโดดเด่นของอาหารที่แตกต่างกัน ด้วยการดึงจุดเด่นของอาหารท้องถิ่น
ขึน้ มาผ่านเรือ่ งราวและรสชาติดงั้ เดิมในแต่ละพืน้ ที่เพือ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ แห่งนั้น และเพิ่มรายได้ ให้กับคนในชุ มชน ตลอดจนเป็นผลดี
ต่อการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม และวิถีชี วิตของคนในชุมชนที่เคยสืบสานกันมา
รุ่นต่อรุ่น

ขนมจีนหน้าตั้ง จ.สุพรรณบุรี
ขนมพระร่วง จ.สุโขทั ย

หมูหยองชากแง้ว จ.ชลบุรี

ข้าวปุ้นน�้ำแจ่ว จ.เลย
กะปิเกาะช้าง จ.ตราด

ไก่ทอดมะแขว่น จ.น่าน
34
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กะปิเกาะช้าง

อิ่มอร่อย
ไปกับ
ของดี
ของชุมชน

เครื่องปรุงชั้นดี ต้องมีติดครัว
น�้ำพริกกะปิ เมนูคู่ครัวของคนไทยและเมนูโปรดของใครหลายคน น�้ำพริกกะปิจะอร่อย
ต้องท�ำมาจากกะปิชั้นดี จึงจะมีกลิ่นหอมหวานชวนกิน รสชาติกลมกล่อม ซึ่งแหล่งท�ำกะปิ
ที่ผลิตกะปิรสเด็ดไม่แพ้ ใครหนึ่งในนั้นอยู่ที่เกาะช้าง จ.ตราด

ในแต่ละพื้นที่พิเศษของ อพท.
นั้ น มี อาหารท้ อ งถิ่ น ที่ ขึ้ นชื่ อ
มากมายชวนให้ ไปลิ้มลอง มาดู
กันเถอะว่าในแต่ละพืน้ ที่พเิ ศษ
มีเมนูอะไรขึ้นชื่ อบ้าง

อิ่มอร่อยกับของดี ท้องถิ่น
ชาวเกาะช้างท�ำกะปิกันมาช้านาน เพราะวัตถุดิบ
ชัน้ ดีอย่างเคยตาด�ำมี ให้จับไม่เคยขาด โดยชาวบ้าน
จะออกเรื อ ไสเคยตามชายฝั ่ ง ตั้ ง แต่ เช้ า แล้ ว
น�ำมาล้างให้สะอาด และหมักเกลือทิ้งไว้ 1 คืน
ด้วยอัตราส่วนเคย 100 กก. ต่อเกลือ 12-13 กก.
จะได้ ไม่เค็มเกินไป วันรุ่งขึ้นก็จะน�ำเคยที่หมักไว้
มาตากแดดจั ด และน�ำเข้าเครื่องบดแทนการต�ำ
ด้วยครกขนาดใหญ่อย่างในสมัยก่อน เมือ่ บดกะปิ
ละเอียดดี แล้ว ก็จะอัดใส่ไหหรื อถังเก็บไว้ราว
1 เดือน ก็จะได้กะปิกลิ่นหอม ไม่คาว น�ำมาปรุง
อาหารได้

เมนูเด็ดจากกะปิ
เวลาท�ำกะปินำ�้ ที่ ได้จากการหมักเคยจะเหลือ ชาวบ้านเรียกว่า
‘น�ำ้ เคย’ ถือเป็นผลพลอยได้รสเด็ด โดยจะน�ำมาเคีย่ วจนแห้ง
ต�ำเป็นน�ำ้ พริกเกลือมะขามมีเครือ่ งปรุงคือ น�ำ้ เคย มะขามอ่อน
และพริกขี้ หนูสด กินกับปลาทะเลย่าง ส่วนกะปิคนเกาะช้าง
นิยมปรุงเป็นกะปิคั่วหลนใส่มะพร้าวและพริกหยวก
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หมูหยองโบราณ ชากแง้ว

แกงไก่กะลา

สุดยอดของดี บ้านชากแง้ว

เมนูที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

บ้านชากแง้ว จ.ชลบุรี เป็นชุ มชนจีนโบราณที่ยังคงเปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ดั้งเดิมที่สืบทอด
กันมารุน่ สูร่ ุน่ ของคนไทยเชื้ อสายจีน ที่ นยี่ งั มีบา้ นเก่าเหล่าเต๊งไม้ทอดตัวยาวบนสองฝัง่ ถนน
มีโรงงิว้ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตลอดจนอาหารการกินต้นต�ำรับดัง้ เดิมของบรรพบุรุษ หนึง่ ในนัน้
ก็คือ ‘หมูหยองโบราณชากแง้ว’ ที่ถือเป็นของดี ของชุ มชน

ชุ มชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี เป็นชุ มชนที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพั ทยา แต่ยังคงมีวิ ถี ชี วิ ต
ที่เรียบง่ายดั้งเดิม รวมถึงยังคงอนุรักษ์สูตรลับความอร่อยด้วยการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

อิ่มอร่อยกับของดี ท้องถิ่น

อิ่มอร่อยกับของดี ท้องถิ่น
หมู ห ยองโบราณชากแง้ ว มี ขั้ น ตอนการท� ำ
ที่พถิ ีพถิ นั ตัง้ แต่การคัดสรรเนือ้ หมูสดวันต่อวัน
ใช้เฉพาะเนื้อส่วนสะโพกไม่ติดมัน เลาะพั งผืด
แล้วหั่นเป็นชิ้นยาว น�ำไปต้มจนเปื่อยซึ่งใช้เวลา
กว่าครึ่งค่อนวัน จากนัน้ น�ำมายีเป็นเส้น แล้วผัด
พร้อมปรุ งรสด้วยซีอิ๊วขาวและน�้ำตาลทราย
ต้องใช้เวลานานเพราะผัดด้วยไฟอ่อนๆ แล้วจึง
น�ำเข้าเครื่องอบ ออกมาเป็นหมูหยองกรอบ
หอมอร่อย ซึง่ กว่าจะได้หมูหยองรสอร่อยกรอบ
ถูกใจแต่ละขี ด แต่ละกิโล ต้องทุ่มเทเวลาถึง
2 วันเต็มๆ หมูหยองที่ นจี่ ึงมีคุณภาพเยี่ยม
ทั้ งเส้นใหญ่ ฟู กรอบ รสกลมกล่อม หากใคร
มาเที่ยวบ้านชากแง้วขอแนะน�ำให้ต้องลิ้มลอง
38
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ในอดี ต ชุ ม ชนตะเคี ย นเตี้ ย มี อาชี พ ท� ำ สวน
มะพร้าวเป็นหลัก ด้วยความที่มีมะพร้าวเยอะ
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อนที่ มักตกหล่นมาจาก
ต้นท�ำให้ไม่สามารถน�ำไปขายได้ คนในชุมชนจึง
ช่วยกันระดมความคิดว่าจะท�ำอย่างไรดี จนเกิด
ไอเดี ยว่าให้น�ำมะพร้าวอ่อนที่ตกลงมา น�ำไป
ปอกเปลือกแล้วแซะเอาแต่ส่วนเนื้อกะลาออก
มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ พอดี ค�ำ น�ำไปล้างน�้ำเพื่อ
ใช้ เป็ น ส่ ว นผสมของแกง พร้ อ มตั้ ง ชื่ อ เมนู
สุดอร่อยทีท่ ำ� จากกะลามะพร้าวนีว้ า่ ‘แกงไก่กะลา’

สูตรลับฉบับชาวตะเคียนเตี้ย
ขั้นตอนการท�ำนั้นไม่ยาก เริ่มจากน�ำเนื้อไก่ไปรวนจนเกือบสุก ตามด้วย
ใส่พริกแกงรอจนได้กลิ่นหอมฉุย แล้วเติมน�้ำลงไปให้พอขลุกขลิก รอจน
น�ำ้ เดือดแล้วปรุงรสด้วยน�ำ้ ปลา น�ำ้ ตาล จากนัน้ ใส่เนือ้ กะลาที่หั่นไว้ลงไป
รอจนเดือดอีกรอบ ตามด้วยโรยใบกระเพราคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วตัก
เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ ได้เลย รับรองอร่อยจนติดใจเลยล่ะ
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ขนมพระร่วง

ข้าวปุ้นน�้ำแจ่ว

ขนมจากภูมิปัญญาดั้งเดิม

อาหารพื้นเมืองของชาวเชี ยงคาน

จ.สุโขทัย ขึน้ ชื่ อว่า่ เป็นเมืองวิถีเกษตรมาตัง้ แต่ดงั้ เดิม ท�ำให้มอี าหารและขนมไทยหลายชนิด
ที่มคี วามเกีย่ วพั นกับวิ ถีการด�ำเนินชี วิ ตและภูมิปญ
ั ญาดัง้ เดิมซึ่งหนึง่ ในนัน้ คือ ขนมพระร่วง
ขนมที่หาทานได้ยากในปัจจุบันและยังมี ให้ชิมที่สุโขทั ย

หากใครได้มาเที่ยวเชี ยงคาน จ.เลย แล้วไม่ได้ลองชิมข้าวปุน้ น�ำ้ แจ่ว ก็ถอื ว่ายังมาไม่ถงึ เชี ยงคาน
เพราะเมนูนถี้ ือเป็นเมนูที เด็ดที่ มีรสชาติอร่อย และเป็นของกินเฉพาะถิ่ นหาทานได้เฉพาะ
ที่เชี ยงคานเท่านั้น

อิ่มอร่อยกับของดี ท้องถิ่น

อิ่มอร่อยกับของดี ท้องถิ่น
ขนมพระร่ ว ง เป็ นขนมที่ มี มาตั้ ง แต่ ส มั ย
โบราณ มีวิ ธีการท�ำที่ ยุ่งยากหลายขั้นตอน
ท�ำให้ ไม่มีคนรู้จั กมากนัก ขนมพระร่วงมัก
นิยมท�ำในงานบุญ โดยใช้วตั ถุดบิ ที่หาได้งา่ ย
ในท้องถิ่ นอย่างข้าวตอกและน�้ำตาลโตนด
ปั จ จุ บั น หาทานได้ ย ากแต่ ยั ง พบได้ ใ น
หลายชุ ม ชน เช่ น ชุ ม ชนบ้ า นคุ ก พั ฒ นา
อ�ำเภอศรีสชั นาลัย หรือชุมชนบ้านใต้ อ�ำเภอ
เมืองสุโขทั ย นอกจากขนมพระร่วงจะใช้ ใน
งานบุญแล้ว ในพิธีท�ำบุญก็จะมีช่อข้าวตอก
เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัย โดยถือกันว่า
ข้ า วตอกมี สี บ ริ สุ ท ธิ์ เปรี ย บได้ กั บ คุ ณของ
พระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ การแตกกระจาย
เป็นดอกเสมือนพระปัญญาธิคุณที่แตกฉาน
ความเบ่ ง บานเปรี ย บดั่ ง พระกรุ ณาธิ คุ ณ
และสีขาวเปรียบประดุจพระวิ สุทธิคุณ
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ความอร่อยของข้าวปุน้ นาํ้ แจ่วอยูท่ ี่ นำ�้ ซุ ป
กระดูกหมูและเครื่องในที่ ไม่มีกลิ่ นคาว
ใส่เส้นขนมจีนแทนเส้นก๋วยเตี๋ยว ใส่ผัก
ที่หาได้ ในท้องถิ่น เช่น ผักบุ้ง ผักกาดขาว
ถั่งงอก ฯลฯ โรยด้วยคื่นช่าย ต้นหอม
ผั ก ชี เสิ ร ์ ฟ พร้ อ มผั ก แกล้ ม มี ม ะนาว
ถั่วฝักยาว ถั่วงอก ส่วนการกินตามสูตร
คนเชี ยงคานคือ ต้องบี บมะนาวและใส่
แจ่วลงไปในชาม คลุกแจ่วให้ละลาย ท�ำให้
ได้รสชาติเผ็ด เค็มนิดๆ และหอมชวนทาน

อาหารเช้าของชาวเชี ยงคาน
คนเมืองเชี ยงคานนิยมกินข้าวปุน้ น�ำ้ แจ่วเป็นอาหารเช้า โดยจะกินกับข้าวเหนียว
ปัน้ ข้าวเหนียวเป็นก้อนกลมเล็กๆ (คล้ายลูกชิน้ ) กินพร้อมกับน�ำ้ ซุปที่กลมกล่อม
ท�ำให้อยูท่ อ้ งได้นานกว่าการกินเส้นขนมจีน บวกกับความเชื่ อที่วา่ หากกินขนมจีน
ตอนเช้าอาจท�ำให้ปวดท้องได้ เพราะเส้นขนมจีนท�ำมาจากแป้งหมัก
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ไก่ทอดมะแขว่น

ขนมจีนหน้าตั้ง

อร่อยดี มีประโยชน์จากวัตถุดิบบ้านบ้าน

เมนูอร่อยจากไอเดี ยสร้างสรรค์

อ�ำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน เป็นชุ มชนที่ขึ้นชื่ อในเรื่องการท�ำเกลือสินเธาว์ นอกจากจะผลิตเกลือ
ที่ดีแล้ว ในชุมชนยังมีมะแขว่นจ�ำนวนมากซึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจท้องถิ่นของภาคเหนือ โดยคนใน
ชุ มชนเห็นถึงความส�ำคัญจึงได้พั ฒนาต่อยอดออกมาเป็นเมนูอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์

ที่ อ�ำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นอกจากจะเป็นเมืองโบราณที่ มีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้ว
ที่ นยี่ งั คงมีวิถีการกินอาหารแบบดัง้ เดิมให้ได้เห็นอยูอ่ กี ด้วย โดยชาวอูท่ องได้รว่ มมือกันพั ฒนา
ให้อาหารท้องถิ่นยังคงคุณค่าและมีเอกลักษณ์มากขึ้น

อิ่มอร่อยกับของดี ท้องถิ่น
จากความคิดที่จะน�ำวัตถุดิบที่มี ในท้องถิ่นอย่าง
‘มะแขว่น’ มาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด น�ำไปสู่
การทดลอง ดัดแปลงเมนูอาหาร จนได้ออกมาเป็น
เมนูท้องถิ่นสูตรใหม่ที่มีชื่ อว่า ‘ไก่ทอดมะแขว่น’
โดยน�ำเปลือกหุม้ เมล็ดที่มนี ำ�้ มันหอมระเหยมาคัว่
และน�ำไปบดให้ละเอียดก่อนจะน�ำไปปรุงอาหาร
ท� ำ ให้ อาหารมี ก ลิ่ น หอมและรสเผ็ ด นอกจาก
มะแขว่นที่ เป็นตัวชูโรงแล้ว ทางชุ มชนยังเลือก
ใช้ ไก่บ้านหรื อไก่พื้นเมืองในการปรุ งอาหารเพื่อ
สนับสนุนให้คนในชุ มชนมีรายได้ ปัจจุบันไก่ทอด
มะแขว่นเป็นเมนูยอดนิยมที่มที กุ ร้านใน จ.น่าน

ชาวอูท่ องส่วนใหญ่ทำ� นาปลูกข้าวเป็นหลัก ซึง่ ข้าว
ส่วนหนึง่ จะแบ่งแปรรูปเป็นขนมจีน เพือ่ ขายและ
กินกันในครัวเรือน จากเส้นขนมจีนที่กนิ กันปกติ
น�ำมาสู่ ‘เมนูขนมจีนหน้าตัง้ ’ ที่ นำ� เส้นขนมจีนมา
ล้างและตากแดดให้แห้ง เพิม่ สีสนั ให้เส้นขนมจีน
ด้วยสมุนไพรที่ขนึ้ เองตามธรรมชาติ ในละแวกบ้าน
เช่น สีเขี ยวได้จากใบเตย สีม่วงจากดอกอัญชัน
เป็นต้น น�ำมาผสมกับ เส้นขนมจีน ก่อนจะน�ำไป
ตากแห้งและทอดให้กรอบ ราดด้วยซอสสมุนไพร
ปรุงจากผักสวนครัว เช่น มะขาม กระชาย ต้นหอม
ฯลฯ กิ น แกล้ ม กั บ ผั ก พื้ น บ้ า นอย่ า งใบชะพลู
สะระแหน่ ใบแมงลัก ผักชี ลาว ถือเป็นเมนู
ที่มากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

มะแขว่น ต้องที่ น่านเท่านั้นเพราะหอมมาก!

เสน่ห์ของขนมจีนหน้าตั้ง

มะแขว่นเป็นเครื่องเทศที่ ให้กลิ่นหอมและรสเผ็ด ชาวเหนือมักจะใส่ใน
พริกลาบ พริกแกง ท�ำให้มีกลิ่นหอมพิเศษเป็นเอกลักษณ์ มะแขว่น
ของ จ.น่าน ขึ้นชื่ อว่าหอมมากเป็นพิเศษกว่าที่อื่น ใครที่ ได้กินต่างก็
ติดใจจนอยากกลับมากินอีก

เป็นเมนูที่มแี ค่ในชุ มชนอูท่ องเท่านัน้ เพราะคิดค้นขึน้ โดยคนในชุ มชน
ความพิเศษของเมนูนคี้ อื ความกรอบอร่อยของเส้นขนมจีน บวกกับรส
กลมกล่อม ที่มีทั้ งรสเปรี้ยว หวาน เค็ม จากสมุนไพรพื้นบ้าน ยิ่งได้
ทานคูก่ บั เครื่องเคียงอย่างใบชะพลูหรือผักกาดหอมยิง่ อร่อยคูณสอง
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อิ่มอร่อยกับของดี ท้องถิ่น
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Gastronomy Tourism
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
ณ พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ก�ำแพงเพชร
จั ง หวั ด สุ โขทั ย ถื อ เป็ น เมื องที่ มี ค วาม
อุ ด มสมบู ร ณ์ เป็ น ดิ น แดนอู ่ ข ้ า ว อู ่ น�้ ำ
มาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ทั้ ง ยั ง เป็ น
เมืองที่ มีเรื่ องราวทางวัฒนธรรมมากมาย
โดยเฉพาะเรื่องราวของอาหารที่มเี อกลักษณ์
เฉพาะตัว ซึ่งสามารถสะท้อนและอธิบาย
ถึงรากเหง้าของชุ มชนได้อย่างลึกซึ้ง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว อพท. จึงเลือก จ.สุโขทั ย เป็นพื้นที่ต้นแบบในการท่องเที่ยว
เพื่ อ การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ อาหาร โดยได้ พั ฒ นาจนออกมาเป็ น เส้ นทางต้ น แบบ
Gastronomy Tourism ที่ เมืองเก่าสุโขทั ย-บ้านคุกพั ฒนา-ศรี สัช นาลัย ในชื่ อ
‘เส้นทางเปิบต�ำนานมรดกโลกแห่งอาณาจั กรสุโขทั ย 2 วัน 1 คืน’ ซึ่งนักท่องเที่ยว
จะได้สัมผัสกับวิ ถี ชี วิ ตความเป็นอยู่ของชุ มชน และมรดกวัฒนธรรมที่ ทรงคุณค่า
ของสุโขทั ย โดยมีอาหารเป็นสื่อน�ำทาง

ไปย้อนดูวิ ถีชี วิ ตโบราณ เรียนรู้การท�ำอาหารท้องถิ่น
ถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลย!
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World Heritage Cuisine
of
Sukhothai Kingdom
เส้นทางเปิบตำ�นานมรดกโลก
แห่งอาณาจักรสุโขทัย 2 วัน 1 คืน

DAY 1
ทรัพย์ ในดินสินในน�้ำ
แผ่นดินของเรานีแ้ สนอุดมสมบูรณ์
ปั้นดินให้เป็นหม้อที่บ้านทุ่งหลวง
ชิมน�้ำตาลโตนดสดๆ จากต้น
ท�ำข้าวตอกส�ำหรับปรุงขนมพระร่วง
ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวสุโขทั ยของแท้
เขี ยนลายสังคโลกด้วยตัวเอง
เก็บไข่น�้ำที่บ้านไข่น�้ำ
ปรุงแกงไข่น�้ำ

DAY 2
เล่าขานแก่นต�ำนาน
แหล่งสมุนไพรกินได้ทั้ งปี
ชมตลาดสดตามวิ ถีคนสุโขทั ย
ทานอาหารเช้าแบบคนเมืองเก่า
สัมผัสวิถีชุมชนผ่านการปรุงอาหารท้องถิ่น
ลงมือท�ำว่าวพระร่วง
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World Heritage Cuisine of Sukhothai Kingdom
เส้นทางเปิบต�ำนานมรดกโลกแห่งอาณาจักรสุโขทัย 2 วัน 1 คืน
ในแต่ละวันจะได้ ไปท�ำกิจกรรมที่ ไหน ท�ำอะไรบ้าง
แล้วจะได้เรียนรู้หรือทดลองท�ำอะไรใหม่ๆ มาดูกันเลย

ชิมน�้ำตาลโตนดสดๆ จากต้น

ชมการปีนต้นตาล แล้วชิมน�ำ้ตาลสดและผลตาลที่มีรสชาติหวานหอม
สดอร่อย พร้อมกับ เรียนรูว้ ิธกี ารท�ำน�ำ้ ตาลโตนด ช่วยกันหยอดน�ำ้ ตาล
และเก็บรักษาไว้ด้วยใบตองแห้ง
รู้ ไหม

ต้นตาลใน อ.คีรีมาศ จ.สุโขทั ย เป็นต้นตาลที่มีอายุยาวนาน
เป็นมรดกจากรุ่นทวด รุ่นปู่ รุ่นย่า ที่ตกทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน

ท�ำข้าวตอกส�ำหรับปรุงขนมพระร่วง

ปั้นดินให้เป็นหม้อที่บ้านทุ่งหลวง
บ้ า นทุ ่ ง หลวงเป็ นชุ ม ชนเก่ า แก่ ที่ ผ ลิ ต
เครื่องปัน้ ดินเผาเป็นหลัก มารูจ้ ักเรื่องราว
ของหม้อดินเผา ชมเตาเผาแบบโบราณ
และเรียนรู้วิ ธีการปั้น-ตบดิน ภูมิปัญญา
โบราณที่สืบทอดกันมายาวนานของชุ มชน
ส่วนหม้อที่ ปั้นเสร็จก็น�ำไปใช้ท�ำอาหาร
ต่อได้เลย

DAY 1

รู้ ไหม

รู้ ไหม

ขนมพระร่วงหรือขนมข้าวตอก เป็นขนมประจ�ำถิ่น
ของชาวสุโขทัย-ก�ำแพงเพชร ซึง่ เป็นขนมทีท่ ำ� ยากจึงหาทาน
ยากเช่นกัน

ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวสุโขทั ยของแท้
รูจ้ ักวัตถุดบิ และเครื่องปรุงในการท�ำก๋วยเตีย๋ วสุโขทัย พร้อมชม
การท�ำก๋วยเตี๋ยวด้วยเตาถ่านสูตรเฉพาะของชาวเมืองเก่า หรือ
จะลงมือท�ำก๋วยเตี๋ยวด้วยตัวเองก็ ได้ หลังท�ำเสร็จก็ฟินสุดๆ
ไม่ว่าจะแห้งหรือนํ้า กับรสชาติแสนอร่อยของก๋วยเตี๋ยวสุโขทั ย
ที่ ใส่มาในชามสังคโลก
รู้ ไหม

หม้อดินเป็นภาชนะที่อยู่คู่ครัวคนไทย
มาตลอด มักใช้หุงต้ม หุงข้าว และยังน�ำไปใช้
ต้มยาไทยหรือใส่แกงเลีย้ งคนจ�ำนวนมากเวลา
มีงานได้อีกด้วย

ความพิเศษของก๋วยเตี๋ยวสุโขทั ยหรื อก๋วยเตี๋ยวไทย
คือ การปรุงด้วยน�ำ้ มะนาว ถัว่ ลิสงป่น ถัว่ ฝักยาวและใส่หมูแดง
กับหนังหมู ซึ่งคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวก�ำแพงเพชร
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ลงมือท�ำข้าวตอก ตัง้ แต่การคัว่ ข้าวตอก คัดเปลือกออก และน�ำไปบด ข้าวตอกที่ทำ� เสร็จจะน�ำมาท�ำ
ขนมพระร่วงต่อ โดยจะได้เรียนรู้การเคี่ยวน�้ำกะทิ คลุกเคล้าส่วนผสม ปั้น และน�ำไปอบควันเทียน
พอท�ำเสร็จก็อย่าลืมชิมขนมพระร่วงฝีมือตัวเองด้วยล่ะ
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DAY 2

เขี ยนลายสังคโลกด้วยตัวเอง
หลั ง จากอิ่ ม ท้ องกั บ ก๋ ว ยเตี๋ ย วสุ โขทั ย แล้ ว ก็ ไปเรี ย นรู ้
เทคนิคการเขี ยนลายสังคโลกแบบโบราณ และวิ ธีผลิต
ชามสังคโลกที่ชุ มชนบ้านใหม่ตระพั งทอง ชุ มชนที่ขึ้นชื่ อ
เรื่องการผลิตสังคโลก

เก็บไข่นำ�้ ที่บา้ นไข่นำ�้
เรียนรูว้ ิ ธเี ก็บ (แนะ) ไข่นำ�้ กับชาวบ้าน แล้วลงมือเก็บ
ไข่น�้ำขึ้นมาเพื่อน�ำไปประกอบอาหารด้วยตัวเอง

ชมตลาดสดตามวิ ถีคนสุโขทั ย
ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ ไหน หากอยากสัมผัสวิ ถีชี วิ ต
ทีแ่ ท้จริงของสถานที่นนั้ ๆ แน่นอนว่าต้องไปตลาด
เดินชมตลาดสดยามเช้าเพื่อสัมผัสวิ ถี ชี วิ ตของ
คนสุโขทั ย พร้อมเลือกซื้ออาหารท้องถิ่น และ
ท�ำบุญตักบาตร
ทานอาหารเช้าแบบคนเมืองเก่า
นั่งทานข้าวเหนียวหมูห่อใบตองที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทั ย
พร้อมเดินชมบรรยากาศยามเช้าที่แสนสวยงามในอุทยานฯ
รู้ ไหม

คนไทยในอดีตจนถึงสมัยสุโขทัยนิยมทานข้าวเหนียว
โดยเริ่มหันมาบริโภคข้าวเจ้ามากขึ้นในสมัยอยุธยา

รู้ ไหม

ไข่น�้ำ เป็นพืช ผัก พื้นบ้าน มีลัก ษณะสีเขี ยว
ขนาดเล็กคล้ายไข่ปลา ชาวบ้านนิยมน�ำไปประกอบ
อาหารเพือ่ ให้มรี สชาติหอม มัน อร่อยมากขึน้

สัมผัสวิ ถีชี วิ ตชุ มชนผ่านการปรุงอาหารท้องถิ่น
นัง่ รถอีแต๋นสัมผัสธรรมชาติ ชมวิถีชีวิตคนบ้านคุกพั ฒนา
ที่ ใช้ชี วิตอยูร่ ว่ มกับธรรมชาติ และแวะเก็บพืชผักสมุนไพร
ท้องถิ่น เพื่อน�ำไปท�ำอาหารท้องถิ่นรสชาติดั้งเดิม เช่น
แกงบอน แกงขี้เหล็ก ต้มกะทิ ใบมะขาม เป็นต้น

ปรุงแกงไข่นำ�้
เมือ่ เก็บไข่นำ�้ เสร็จแล้วก็จะน�ำไปปรุงอาหาร
เมนู พื้ น เมื องอย่ างแกงไข่ น�้ ำ โดยจะได้
ลงมือท�ำอาหารด้วยตัวเองร่วมกับคนใน
ชุ ม ชนที่ จะมาช่ ว ยสอนภู มิ ป ั ญ ญาการท� ำ
อาหารท้องถิ่นให้

ลงมือท�ำว่าวพระร่วง
การเล่นว่าวพระร่วง เป็นประเพณีดั้งเดิมหลังจากเสร็จ ฤดูท�ำนา
ของชุ มชน นักท่องเที่ ยวจะได้ลงมือท�ำว่าวพระร่วง ทดลองเล่น
และน�ำกลับไปเป็นของที่ระลึกฝากคนที่บ้านด้วย
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บทความที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดกิจกรรมสูตรลับฉบับท้องถิ่น

จาหลู (เคยเค็ม) ผัดไข่

“แกงผักร๊วม” สูตร (ไม่) ลับ ฉบับเมนูท้องถิ่น
บ้านระนาม ต�ำบลชี น�้ำร้าย อ�ำเภออินทร์บุรี เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในจั งหวัดสิงห์บุรี เมื่อนึกถึง
สูตรลับอาหารการกินในแบบฉบับ เมนูทอ้ งถิ่นแล้ว หนึง่ ในกับข้าวประจ�ำบ้านที่ตอ้ งเอ่ยถึง ในครั้งนี้
คงหนีไม่พ้น“แกงผักร๊วม” ( “ร๊วม” การออกส�ำเนียงเสียงที่เหน่อและเป็นเอกลักษณ์ ในแบบฉบับ
ชาวสิงห์บุรี)
“แกงผักร๊วม” เป็นเมนูแกงกะทิที่เน้นผักพืน้ บ้านสามชนิด คือ หน่อไม้สด ใบชะพลู และยอดชะอม
เป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้ แกงผักร๊วม ยังเป็นสิ่งที่บ ่งบอกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลว่าได้
เข้าสู่ต้นฤดูฝนแล้ว สังเกตจากกอไผ่ที่หน่อไม้เริ่มออก ในสมัยที่ผู้เขี ยนเป็นเด็กแทบไม่ต้องหาซื้อ
เนือ่ งจากเป็นผักพืน้ บ้านหาเก็บได้งา่ ยตามละแวกบ้าน ทั้งจากริมตลิง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา สองข้างทาง
คลองมหาราช นาทุ่ง จนถึงขัดแตะหน้าบ้าน (ขัดแตะ คือ รั้วบ้านที่ท�ำจากไม้ ไผ่) แต่เมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนไปดังเช่นทุกวันนี้ หน่อไม้จึงเป็นผักชนิดหนึ่งที่ต้องซื้อ
ส่วนเทคนิคการกินให้อร่อยนอกจากกินแบบกับข้าว การราดแกงให้ท่วมข้าวสวยแล้วกินแบบ
ข้าวต้ม หรือจะกินแต่กบั ข้าวเล่นเปล่าๆ ก็อร่อยไม่แพ้กนั ทั้งนี้ “แกงผักร๊วม” ยังถือเป็นหนึง่ เรือ่ งราว
ความประทั บใจในสิ่งที่ผูกพั นสมัยวัยเด็ก ท�ำให้มองเห็นภาพการใช้ชี วิ ต อาหารการกิน มนต์เสน่ห์
การใช้เตาถ่านก่อไฟหุงข้าวท�ำกับข้าว รวมไปถึงเสียงต�ำครกที่ดงั แข่งกันอย่างพร้อมเพรียงจากบ้าน
แต่ละหลัง และด้วยวิ ถีชุ มชนในแบบเกษตรกรรมท�ำนา และหาปลาของชาวบ้านระนาม ท�ำให้การ
ตื่นนอนแต่เช้ามืดในเวลาตีสคี่ รึ่งถือเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน และเป็นช่วงเวลาของการหุงข้าวท�ำกับข้าว
มื้อเช้าให้เสร็จทั นก่อนพระมาบิ ณฑบาตช่วงเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น หลังจากใส่บาตรแล้วจึงค่อย
ออกจากบ้านไปท�ำนาที่ ทุ่งหรือวางข่ายจั บ ปลาในแม่น�้ำเจ้าพระยาและคลองมหาราช ด้วยเหตุนี้
การได้มาของวัตถุดิบที่ น�ำมาใช้ท�ำกับข้าวเมนูอื่ นๆ ของบ้านระนามจึงหนีไม่พ้นเมนูกับข้าวที่ เน้น
ผักและปลาแม่น�้ำที่หาได้จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและท�ำเลของหมู่บ้านด้วยเช่นกัน

“จาหลูค่ะ จาหลู เคยเค็มค่ะ เคยเค็ม” เสียงใสแจ๋วของแม่ค้าที่ตลาดนัดบางสัก อ�ำเภอกันตัง
จั งหวัดตรัง ดังขึน้ เป็นระยะ เธอก�ำลังเรียกลูกค้าที่เดินผ่านไปมาให้แวะอุดหนุนอาหารใต้ชื่ อแปลก
นาม “จาหลู” หนึง่ ในผูค้ นที่เดินสวนกันไปมามีฉนั กับแม่รวมอยูด่ ว้ ย นานมากแล้วที่ฉนั ไม่ได้ลิ้มรส
เมนู “จาหลู (เคยเค็ม) ผัดไข่” ฝีมือแม่ ดูวันนีค้ งได้ลิ้มรสให้หายอยากเสียที คิดไม่ทั นจบ
แม่ก็เดินไปซื้อจาหลูราวกับรู้ ใจลูกสาว
“จาหลู ห รื อ เคยเค็ ม ” ท� ำจากกุ ้ ง เคยหรื อ กุ ้ ง ที่ ใช้ ท� ำ กะปิ (ภาษาหนั ง สื อ เรี ย กกุ ้ ง ฝอย)
เป็นภูมปิ ญ
ั ญาในการถนอมอาหารแบบหมักดองของชาวบ้านที่อยูแ่ ถบริมคลองน�ำ้ เค็ม หรือริมทะเล
โดยการเอากุง้ เคยไปล้างน�ำ้ ให้สะอาด ใส่เกลือกับน�ำ้ ตาลแล้วหมักเก็บไว้ ถ้าท�ำไว้เยอะๆ ก็สามารถ
น�ำมาขายในตลาดนัดได้ อย่างเช่นแม่ค้าเสียงใสแจ๋วคนนี้
กลับถึงบ้านฉันจั ดแจงเท “จาหลู” ลงในชาม แม่ซอยพริ กขี้ หนูสด ถั่วฝักยาว กระเที ยม
หอมแดง ตะไคร้ และตอกไข่ไก่ใส่ตามลงไปในชามเดียวกัน ทุกครั้งแม่จะเว้นกระเทียมและหอมแดง
ซอยไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่ จะเจียวตอนตั้งกระทะด้วยส่วนการปรุงรสนั้น ใส่พริ กไทยป่นเล็กน้อย
และตามด้วยซอสหอยนางรม น�้ำปลา น�้ำตาล
แม่บอกว่าถ้า “จาหลู” ที่เก็บหรือหมักไว้นาน รสชาติจะค่อนไปทางเปรี้ยวและเค็ม สามารถ
ปรุงรสด้วยน�้ำตาลเพี ยงอย่างเดี ยว ไม่ต้องใส่น�้ำปลาก็ยังได้ เพราะ “จาหลู” ให้รสเค็มอยู่แล้ว
เมื่อปรุ ง เสร็จ เรี ย บร้อยก็ตี ไข่ให้เป็นเนื้อเดี ย วกับจาหลู จะว่าไปก็คล้ายๆกับการท�ำไข่เจีย ว
เหมือนกัน เคล็ดลับความอร่อยอีกอย่างที่ แม่แนะน�ำ คือ ให้บี บน�้ำมะนาวใส่ลงไปเล็ก น้อย
ระหว่ า งตี ไข่ เพื่ อ เพิ่ ม ความฟู ให้ กั บ เมนู “จาหลู ผั ด ไข่ ” จากนั้ น แม่ ก็ ตั้ ง กระทะ ใส่ น�้ ำ มั น
รอให้ร้อน แล้วเจียวกระเที ยมและหอมแดงเพื่อลดกลิ่ นคาวจากไข่ เมื่อกระเที ยมกับหอมแดง
สีออกเหลืองอ่อนๆ แล้วก็เทส่วนผสมที่ เตรี ยมไว้ลงไป ผัดให้เข้ากัน ผัดไปเรื่ อยๆ จนสุก
ปรุ ง รสเพิ่ ม เติ ม ตามชอบ เพี ย งเท่ า นี้ ก็ เ ป็ น อั น เสร็ จ สิ้ น เมนู ชื่ อแปลก “จาหลู ผั ด ไข่ ”
เอาไว้ทานกับข้าวร้อนๆ อร่อยเหาะกันเลยทีเดี ยว

คุณศาลิตา ทั บพุ ่ม
จั งหวัดสิงห์บุรี
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คุณจิ ตติมา ทองแย้ม
จั งหวัดตรัง
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ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล
จากการประกวดกิจกรรมสูตรลับฉบับท้องถิ่น

ข้าวเปิ๊บเมืองเก่า จ. สุโขทัย
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คุณรัชชพร จารุวัสตร์
จั งหวัดสุโขทั ย

คุณพี รณัฐ ทรวงแสวง
จั งหวัดสุพรรณบุรี
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1. ข้าวปุ้นน�้ำแจ่ว เชี ยงคาน จ.เลย
2. ขนมพระร่วง จ.สุโขทั ย
3. กะปิ เกาะช้าง จ.ตราด
4. ไก่ทอดมะแขว่น จ.น่าน
5. หมูหยอง บ้านชาก
แง้
ว
จ.ชล
บุ
ร
ี
6. แกงไก่กะลา ชุ มชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุร
ี
7. ขนมจีนหน้าตั้ง จ.สุพรรณบุรี
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7.

4.
3.

เฉลย

2.
6.

1.
มาลองเล่นเกมกันดูซิว่า
หลังจากที่อ่านจบแล้วคุณจะจ�ำอาหารท้องถิ่นในแต่ละชุ มชนได้มากน้อยแค่ไหน

คุณจ�ำอาหารท้องถิ่นในแต่ละชุ มชนได้ดี แค่ไหน?

5.

Quiz

มุ ่ ง สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ
ผูบ้ ริโภค

นิยามของ FACT Collective
คือสร้างความเข้าใจอย่างจริงจัง
ให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภค ผ่ า นปั จ จั ย
พื้นฐานในการใช้ชี วิ ตที่ ทุกคน
เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งก็คือ อาหาร
(F-Food) เป็นสิง่ ที่เราทานกัน
ทุกวัน ทานอะไรก็จะได้แบบนัน้ ,
ศิลปะ (A-Art) คือความเข้าใจ
และชื่ นชมความสวยงามของ
ปรัชญาที่ เอามาปรับใช้ ในชี วิ ต
ประจ� ำ วั น ได้ , วั ฒ นธรรม
(C-Culture) ความเข้าใจอย่าง
ถึ ง แก่ นของวิ ถี ชุ ม ชนจริ ง ๆ
และการเดินทาง (T-Travel)
การเดินทางไปสัมผัส ลงพืน้ ที่
ใช้ เ วลาร่ ว มกั บ ชุ มช นเพื่ อ
แลกเปลี่ ย นความรู ้ กั น โดย
มุ ่ ง หวั ง ให้ ทุ ก คนใช้ ชี วิ ต ด้ ว ย
ความเข้าใจ
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมผ่านอาหาร

กาย-ไลย มิตรวิจารณ์
ใส่ใจอาหารการกิน พร้อมส่งต่อความเข้าใจที่ยั่งยืน
หลังจากจบการศึกษาด้านมนุษยวิทยาด้านอาหารระดับปริญญาโทจากประเทศอิตาลีและมี
ประสบการณ์มากมาย ‘คุณกาย-ไลย มิตรวิจารณ์’ ยังได้ทำ� งานร่วมกับ Slow Food International
ประเทศอิตาลี ในการเป็นที่ปรึ กษาและผู้เชี่ ยวชาญด้านอาหาร ซึ่งน�ำไปสู่แรงบันดาลใจดี ๆ ในการ
ก่อตั้ง FACT Collective บริษัทที่ ให้ค�ำปรึ กษาและบริการการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจใน
หลักการความยั่งยืนและสามารถน�ำไปประยุกต์ ใช้ ในชี วิ ตประจ�ำวันได้จริง
58
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ส่วนหนึ่งที่ ท�ำให้เราได้เรี ยนรู้
หลายๆ เรือ่ ง เช่น บนจานอาหาร
มี ใบชาเสิรฟ์ มาด้วย เราก็ ได้รวู้ า่
คนในพืน้ ที่เขาปลูกใบชาขายกัน
เขามีปา่ เมีย่ งทีป่ ลูกใบชา ปลูกเพือ่
ไว้ใช้ ไว้กนิ เป็นต้น
‘อาหาร’ ไกด์บุ๊คสำ�หรับการ
ท่องเทีย่ ว

อาหารยั ง เป็ น สื่ อ กลาง
ท�ำให้เราได้เห็น อย่างเวลาไป
เที่ ย วเชี ย งใหม่ ก็ จ ะได้ เห็ นว่ า
อาหารพื้ น บ้ า นของเชี ย งใหม่
มีขนั โตก ไส้อวั่ น�ำ้ เงีย้ ว ซึง่ การ
ที่ เราทานอาหารพวกนี้เข้าไป
มั น ไม่ ไ ด้ แปลว่ า แค่ เราทาน
น�ำ้ เงีย้ ว ไส้อว่ั เข้าไป แต่คอื เรา
กินประวัติศาสตร์เข้าไปด้วย
กินวัฒนธรรม อย่างน�้ำเงี้ยว
จริงๆ ไม่ใช่อาหารเหนือแต่คอื
การที่คนไทยใหญ่อพยพเข้ามา
ในพืน้ ที่ เข้ามาท�ำการค้า น�ำ้ เงีย้ ว
คืออาหารที่เขาน�ำมาด้วยมันก็
ซึมซับไปในพื้นที่ เรี ยกได้ว่า
อาหารเปรี ยบเสมือนหนังสือ
สารานุกรม หรือไกด์บุ๊คเวลา
ไปเที่ยวในชุมชนต่างๆ เราก็จะ
ได้เห็นว่าคนในพื้นที่เขามีอะไร
กันบ้าง ทั้ งเรื่องของประเพณี
วัฒนธรรมและธรรมชาติ

เวลาไปท่ อ งเที่ ย วตาม
จั งหวัด ต่างๆ อาหารถือเป็น
สิ่งแรกที่ เราจะได้เรี ยนรู้จาก
ในพืน้ ที่ ถ้าหากเวลาเราไปเที่ยว
แล้วได้ทานอาหารที่ ไม่มีความ
เชื่ อมโยงกับพื้นที่ นั้นเลย เช่น
ไปเที่ยวดอยสะเมิง จ.เชี ยงใหม่
แต่ ไ ปนั่ ง ทานปลาแซลมอน
เราก็ จ ะเกิ ด ค� ำ ถามแล้ ว ว่ า ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหารสร้ า ง
ปลาแซลมอนขึ้นไปอยู่บนดอย ประสบการณ์ใหม่ๆ
การท่ องเที่ ย วเชิ ง อาหาร
ได้อย่างไร ซึ่งอาหารถือเป็น

จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ ใหม่ๆ
ให้กบั ตัวคุณ เพราะการท่องเทีย่ ว
แบบนีเ้ ป็นเหมือนการดึงตัวเอง
ออกมาจากอะไรซ�ำ้ ๆ และเหมือน
เป็นการให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้
ในพื้นที่ นั้นๆ ผ่านวัฒนธรรม
ท้องถิ่ น ได้เรี ยนรู้ ได้ลงมือ
ในสิง่ ที่ ไม่เคยท�ำ โดยน�ำอาหาร
มาเป็นสื่อกลางในการเรี ยนรู้
ซึ่ ง กา ร ท ่ อ ง เที่ ย ว แบ บ นี้
ในต่างประเทศเป็นที่ นยิ มมาก
อย่ า งในประเทศอิ ตาลี เช่ น
Agriturismo จะเป็นคล้ายๆ
โฮมสเตย์ แต่จะพิเศษตรงที่
เวลาคนไปพั กจะได้ เรี ย นรู ้
เรื่องการท�ำไวน์และการท�ำชี ส
ได้ทานอาหารแบบท้องถิ่น
ทำ�อย่ า งไรให้ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
ยัง่ ยืน

ก่อนอื่ นต้องศึกษาสิ่งที่ มี
อยูใ่ นชุมชน หาจุดแข็ง-จุดอ่อน
ของตัวเอง และดูคอนเทนต์
ในพืน้ ที่วา่ ที่มอี ยูม่ นั เป็นอย่างไร
พอเรามีคอนเทนต์ครบหมดแล้ว
ก็ ต ้ อ งหาแพลตฟอร์ ม ที่ จ ะ
พั ฒนาไปอีกขัน้ หนึง่ เราต้องน�ำ
สิง่ ที่มอี ยูภ่ ายในชุมชนมาร่วมกัน
พัฒนาทั้งคนในชุมชน นักลงทุน
หรื อผู้ประกอบการต้องตั้งใจ
พั ฒนาต่อยอดไปด้วยใจรัก
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สร้างสรรค์อาหารรูปแบบใหม่

Molecular Gastronomy
เป็ น การท� ำ อาหารที่ เ กิ ด จาก
การผสมผสานเทคนิ ค และ
ความรูว้ ิทยาศาสตร์การอาหาร
สมัยใหม่ เข้ากับศิลปะการปรุง
อาหาร ท�ำให้อาหารที่ออกมา
มีลักษณะแปลกใหม่ มีความ
สวยงามและน่าดึงดูดมากขึ้น
ส่วนสาเหตุที่ ผมสนใจการท�ำ
อาหารสไตล์นี้มากเป็นพิเศษ
เพราะรู ้ สึ ก ว่ า การท� ำ อาหาร
สไตล์นสี้ ามารถน�ำเอาวัตถุดิบ
จากท้องถิ่นมาท�ำให้เกิดรูปแบบ
ใหม่ แล้วออกมาลงตัวโดยที่ยงั
สามารถคงรสชาติเดิมได้อยู่ เช่น
น�ำผักท้องถิ่นมาท�ำให้กลายเป็น
เม็ดเล็กๆ คล้ายไข่ปลาคาเวียร์
ไว้ ท านแกล้ ม กั บ ซอสหรื อ
น�ำ้ พริก โดยที่ยงั คงรสชาติผกั
นัน้ ไว้ เพียงแค่เพิม่ อรรถรสและ
รูปแบบของอาหารให้สวยงาม
มากขึน้

เชฟบิล-ชนทัช กาญจนกิตติกูล
สร้างสรรค์เมนูอาหารด้วยความรัก

จากความชื่ นชอบและความหลงใหลในการท�ำอาหารน�ำมาสูก่ ารเดินทางสายเชฟ จนได้เป็น
Executive Chef ตัง้ แต่อายุ 25 ปี หลังจากเก็บ เกีย่ วประสบการณ์มากมายและได้ฝกึ ฝนวิชาความรู้
จากอาจารย์เชฟหลายท่าน มาวันนี้ ‘เชฟบิ ล-ชนทั ช กาญจนกิตติกูล’ ออกมาเปิดร้านอาหารของ
ตัวเองที่เกาะช้าง โดยได้น�ำการปรุงอาหารสไตล์ Molecular Gastronomy มาใช้ ซึ่งเป็นสไตล์
การท�ำอาหารที่ก�ำลังมาแรงไปทั่ วโลก
60

booklet4.indd 60-61

เพิ่มมูลค่าอาหารเพื่อใช้ในการ
ท่องเทีย่ ว

การท�ำอาหารสไตล์นเี้ ป็น
เหมือนกับการเพิม่ มูลค่าอาหาร
เพือ่ ใช้ ในการท่องเที่ยวไปในตัว
เหมือนช่วยดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยว
อยากจะมาเที่ ย วที่ นี่ อยาก
จะมาลิ้มรสอาหารดั้งเดิมและ
รสชาติ อาหารดั้ ง เดิ ม ที่ ป รั บ

เปลี่ ย นสไตล์ การตกแต่ ง ให้
ทั นสมัยมากขึ้น ผมว่าส่วนนี้
เป็ น ความพิ เ ศษมากครั บ
นอกจากรสชาติของอาหารแล้ว
หน้าตาของอาหารยังถือเป็น
มนต์เสน่หอ์ ย่างหนึง่ เป็นเหมือน
ศิลปะที่เราสามารถวาดหรือจับ
อะไรใส่ลงไปก็ ได้ ซึ่งผมตั้งใจ
ที่ จะท�ำอาหารทุกจานให้ออก
มามีหน้าตาที่สวยงาม มีศลิ ปะ
และมีรสชาติอร่อย
อาหารเชือ่ มโยงกับทุกเรือ่ ง

เรื่ อ งอาหารการกิ น นั้ น
เชื่อมโยงกับทุกๆ เรือ่ ง เพราะเป็น
ส่วนหนึ่งของการด�ำ เนินชี วิ ต
ของคนทั่ ว ไป ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย
ส�ำคัญอย่างหนึ่งเลย พอเรา
ตื่นขึ้นมาก็ต้องกินเพื่อให้มีแรง
พอกินอาหารเข้าไปแล้วก็ถอื เป็น
การช่วยเกษตรกร พ่อค้าแม่คา้
รวมถึงอาชี พอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถื อ เป็ น ผลที่ ต ่ อ ยอดกั น ไป
เรื่อยๆ หรือเวลาเราเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วไปสถานที่ ต ่ า งๆ
แล้วได้ชิมอาหาร กินอาหาร
ในสถานที่ นั้นๆ เราก็จะรู้สึก
ผู ก พั น กั บ สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว
รู้สึกถึงธรรมชาติของสถานที่
ผ่านรสชาติอาหารท้องถิ่นที่เรา
กินเข้าไป หรือบางคนอาจจะ
กลับมาเที่ยวอีกครัง้ เพราะติดใจ
อาหารท้องถิ่นของจังหวัดนีก้ ็ได้

มุ ่ ง มั่ น ถ่ า ยทอดความรู ้ ก าร
ทำ�อาหาร

นอกจากจะสวมหมวกเชฟ
แล้ว เชฟบิ ลยังเปิดโรงเรี ยน
สอนท�ำอาหาร Alles Cuisine
Academy ขึน้ ที่เกาะช้าง เพราะ
อยากจะท� ำ อะไรตอบแทน
ท้ องถิ่ น โดยมุ ่ ง สอนพ่ อ ค้ า
แม่คา้ ที่อยากได้ความรูเ้ พิม่ เติม
ด้านอาหาร และนักท่องเที่ยว
หรือผูท้ ี่สนใจอยากจะท�ำอาหาร
ในสไตล์ ใหม่ๆ หรื อต่อยอด
ใน การ เพิ่ ม มู ล ค ่ า อา หาร
นอกจาก นี้ เ ชฟบิ ลยั ง ฝาก
ค� ำ แนะน� ำ ถึ ง คนที่ อ ยากจะ
ท�ำธุรกิจท่องเที่ ยวเชิงอาหาร
ว่า การจะท�ำธุรกิจท่องเที่ ยว
เชิงอาหารต้องเริ่ มจากมีความ
จริ งใจต่อลูกค้า และเราต้อง
สามารถตอบโจทย์ ลู ก ค้ า ว่ า
ลู ก ค้ า ต้ อ งการอะไรในร้ า น
ของเรา อะไรที่ จ ะท� ำ ให้ เขา
อยากมาเที่ ยวที่ นี่ อาจจะเป็น
บรรยากาศหรือรสชาติอาหาร
ท้องถิ่ น และที่ ส�ำคัญต้องไม่
ตัง้ ราคาเอาเปรียบลูกค้าจนเกินไป
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ใช้สารเคมี สุขภาพก็ดีขนึ้ สังคม หมุนเวียนเปลีย่ นไปตามฤดูกาล
จากแนวความคิดที่ว่าจะท�ำ ก็ดีขนึ้ คนกินก็มคี วามสุขเพราะ ผมจะเน้ น ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้
เข้าชมแปลงเกษตรจริงๆ ได้รจู้ ัก
อย่างไรถึงจะช่วยลดปัญหาให้ ได้ของในราคาที่เป็นธรรม
เกษตรกรเพื่ อ เป็ น การเชื่ อม
กับ เกษตรกรทั้งด้านต้นทุนและ
สั ง คมใหม่ ข องห่ ว งโซ่ อาหาร
สุขภาพ จึงได้ศึกษาและริ เริ่ ม เทีย่ วเชิงอาหารหลายเส้นทาง
ถ้ามาตลาดสุขใจแล้วอยากจะ อินทรีย์
โครงการเพือ่ ยกระดับให้คณ
ุ ภาพ
ไปท่
องเที่ยวเชิงอาหารสามารถไป
ชี วิตของเกษตรกรดีขนึ้ ด้วยการ
หันมาใช้วิ ธีเกษตรแบบอินทรีย์ ได้หลายเส้นทาง เช่น ดูการปลูกข้าว ให้ความรูท้ กุ ฝ่ายอย่างถูกต้อง
อยากให้การท่องเที่ยวในบ้าน
เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางเพิ่ ม รายได้ ของเกษตรกรท� ำข้ า วอิ นทรี ย ์
พร้อมทั้ งมีสุขภาพและชี วิ ตที่ ดี ที่ ไร่ขงิ จะได้เรียนรูก้ ารปลูกข้าว เราเป็ น ไปตามธรรมชาติ ข อง
ขึ้นด้วย โดยตั้งเป็น ‘โครงการ การท�ำข้าวตูและข้าวต้มมัด ซึ่ง ท้องที่ ไม่ตอ้ งไปหาอะไรใหม่ๆ มา
พั ฒนาและยกระดั บ คุ ณ ภาพ วัตถุดบิ ทั้งหมดปลูกแบบอินทรีย์ เสริมเติมแต่ง เพราะทุกที่ลว้ นมี
ชี วิตของเครือข่ายเกษตรกรและ หรื อ จะไปดู ส วนผลไม้ อิ นทรี ย ์ เอกลักษณ์ของตนเอง โดยอยาก
ผู้บริ โภคด้วยการผลิตพืชระบบ มีทั้งฝรั่ง ชมพู่ มะเฟือง มะพร้าว เน้นให้ความรู้กับคนท้องถิ่ นให้
อิ นทรี ย ์ ’ และตั้ ง ศู น ย์ พั ฒ นา ที่บางช้างและที่ตลาดจินดา หรือ เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่มี ส่วนใน
เกษตรกรเพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ จะเข้ าครั ว เรี ย นท� ำ อาหารไทย การโปรโมทการท่องเที่ยวก็ตอ้ ง
ระบบการผลิตพืช อินทรี ย์แบบ ซึ่งจะได้เรียนรู้ความสมดุลของ ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าใจด้วยว่าการ
บู ร ณาการให้ กั บ เกษตรกร รสชาติ และความมหัศจรรย์ของ ท่องเที่ยวแบบนีม้ ันเป็นอย่างไร
ในพื้ นที่ อ� ำ เภอสามพรานและ ส่วนผสมอาหารไทยที่มสี รรพคุณ ควรจะต้ อ งไปตามฤดู ก าล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ มี คุ ณ ค่ าทาง เพราะฉะนั้ น ต้ อ งให้ ค วามรู ้
พืน้ ที่ ใกล้เคียง
โภชนาการครบครัน เป็นต้น
ทัง้ คนในชุมชน ผูป้ ระกอบการ และ
นักท่องเที่ยวให้เข้าใจอย่างถูกต้อง
พัฒนาสูต่ ลาดสุขใจ
เที
่
ย
วตามฤดู
ก
าลเพื
่
อ
ความ
ตลาดสุ ข ใจเป็ น โครงการ
หนึ่งของสามพรานโมเดล เป็น ยัง่ ยืน
การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้ เ กิ ด
โครงการที่ เชื่ อมระหว่างผู้ผลิต
กั บ ผู ้ บ ริ โ ภครายย่ อ ย เป็ น ความยั่งยืนจะต้องไม่ท�ำอะไรที่
เหมื อ นช่ อ งทางการตลาดให้ ฝืนธรรมชาติ สมมตินกั ท่องเทีย่ ว
กับ เกษตรกรที่ อยู่ในโครงการ มาเที่ยวช่วงฤดูเกีย่ วข้าว ก็จะได้
จากเดิ ม ที่ เ กษตรกรต้ อ งพึ่ ง เรียนรู้การเกี่ยวข้าวและได้ช่วย
พ่อค้าคนกลางให้มารับของที่สวน เกี่ยวข้าว ได้ท�ำความรู้จั กกับ
ตอนนี้เ กษตรกรสามารถขาย เกษตรกรที่ปลูกข้าวให้กนิ หรือ
ได้เองให้กบั คนกินในราคาที่ดีขนึ้ ถ้ามาในช่วงที่เกษตรกรห่อฝรั่ง
ต้นทุนเขาก็ลดลง เพราะไม่ตอ้ ง ก็จะได้รวู้ ิธหี อ่ เป็นต้น ซึง่ มันจะ
สามพรานโมเดล

อรุษ นวราช
เดินหน้าพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในห่วงโซ่อาหาร

จากการตระหนักถึงความส�ำคัญของเกษตรอินทรี ย์และห่วงใยในเรื่ องสุขภาพ ท�ำให้
‘คุณโอ-อรุษ นวราช’ กรรมการผู้จั ดการสวนสามพราน ได้ปรับ แนวคิดของสวนสามพราน หรือ
โรสการ์เด้น ริเวอร์ ไซด์ ให้เป็นทั้ งสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย
และด้านเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้ งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุ มชน ด้วยการให้ความรู้และสนับสนุน
การท�ำเกษตรอินทรีย์เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนในห่วงโซ่อาหาร โดยตั้งชื่ อแนวคิดนีว้ ่า สามพรานโมเดล
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การท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงกั บ กินอาหารแบบชาวบ้าน ได้ชิม
อาหาร
อาหารจากเทศกาลประจ� ำ ปี

การท่องเที่ยวนั้นเกี่ยวพั น
กั บ อาหารการกิ น ในหลาย
ประเด็น เช่น ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่ น ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และสภาพแวดล้อม
ของพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ยว เมื่ อ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางไปยั ง
สถานที่ต่างๆ ย่อมต้องมีการ
ทานอาหารตามเส้นทางที่ ไป
ท�ำให้ได้ดู สัมผัส แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ จดจ�ำ มีความประทับใจ
จนเกิ ด เป็ น ประส บการณ์
โดยตรงของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ในขณะเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ดังนัน้ การท่องเที่ยวจึงเชื่อมโยง
กั บ เรื่ อ งของอาหารการกิ น
อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ผสมผสานการท่องเทีย่ วรวมกัน

ดร.ลฎาภา พูลโพธิ์ทอง
มุ่งมั่นศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
เพราะต้องการเห็นภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยพั ฒนาไปอย่างยัง่ ยืน ‘ดร.ลฎาภา
พูลโพธิ์ทอง’ อาจารย์ ใหญ่แห่งศูนย์การเรียน บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท (จ�ำกัด) มหาชน และ
อาจารย์พิเศษที่ โรงเรียนการอาหารไทย เอ็มเอสซี จึงมุ่งมั่นเดินหน้าศึกษา พั ฒนา และถ่ายทอด
องค์ความรู้ ไปสู่ชุ มชนและนักท่องเที่ยวอย่างตั้งใจ
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ในปั จ จุ บั น มี บ ริ ษั ท ทั ว ร์
มากมายที่ เน้นผสมผสานการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหารกั บ การ
ท่องเที่ยวในรูปแบบเดิม เพื่อ
ให้นักท่องเที่ ยวได้เรียนรู้และ
สั ม ผั ส กั บ วิ ถี ชี วิ ต การกิ น อยู ่
ของผู้คนในชุ มชนที่ ท่องเที่ ยว
อย่างแท้จริง เช่น การเรียนรู้
วิ ถีชี วิ ตชาวบ้านจากการเข้าพั ก
โฮมสเตย์ ท�ำกิจกรรมปักกล้า
ด� ำ นา ทดลองปลู ก และเก็ บ
ผักท้องถิ่น ลงมือเตรียมและ
ท�ำอาหารพื้นบ้าน เรียนรู้การ

การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ อาหาร
เกาหลี ให้นกั ท่องเที่ยวได้สมั ผัส
หรือตลาดนัดท้องถิ่น เป็นต้น ลิ้ ม ลอง และเกิ ด การเรี ย นรู ้
การจดจ�ำวัฒนธรรมอาหารเกาหลี
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหารใน ตลอดทั้งทริป เช่น การได้เรียนรู้
ต่างประเทศ
เทคนิคและการลงมือท�ำกิมจิ
ในต่ า งประเทศได้ มี ก าร แบบเกาหลีแท้ๆ เป็นต้น
พัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
โดยน�ำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ พัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงอาหาร
และความหลากหลายทางด้าน ในไทย
อาหาร มุ่งเน้นไปที่ กิจกรรม
ควรจั ด รู ป แบบกิ จ กรรม
เกีย่ วกับอาหาร วัตถุดบิ หรือ การท่องเที่ยวที่หลากหลายและ
แหล่ ง ผลิ ต อาหารท้ อ งถิ่ น แปลกใหม่ โดยไม่ทำ� ลายความ
รวมถึงวัฒนธรรมการดื่มกิน เป็นชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น แหล่ ง การท่องเที่ ยวเกี่ยวกับอาหาร
ท่องเที่ยว โดยจะจัดโปรแกรม ชุ มชน หรือสินค้าท้องถิ่ นที่ มี
เที่ยวให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มี อัตลักษณ์เฉพาะ ซึง่ หน่วยงาน
ความสนใจเรื่องอาหารทั้งแบบ ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ ยว
เฉพาะเจาะจงและกลุ่มลูกค้า ต้องเร่งให้ความรู้กับ เจ้าของ
ทั่วไป เช่น มีการจัดมือ้ อาหาร พืน้ ที่ ในการจัดการการท่องเทีย่ ว
บริการนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน พร้ อ มกั บ ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชน
ด้ ว ยอาหารประจ� ำ ท้ อ งถิ่ น ตระหนักในคุณค่าของมรดก
เพื่อให้นักท่องเที่ ยวได้เรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ
ธรรมเนี ย มการกิ น อยู ่ แบบ ของตนเอง ในขณะเดี ย วกั น
คนในพืน้ ที่ ฯลฯ
ก็มคี วามพร้อมที่จะแลกเปลีย่ น
เรี ย นรู ้ กั บ นั ก ท่ องเที่ ย วผ่ า น
ทริ ป ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหาร กา ร ท� ำ กิ จ ก ร ร มร ่ ว ม กั น
ทีป่ ระทับใจ
และให้ความส�ำคัญกับการน�ำ
ประทั บ ใจการท่ องเที่ ย ว วั ฒ นธรรมอาหารมาเป็ น
เชิงอาหารของประเทศเกาหลี ใต้ ส่วนหนึง่ ในการก�ำหนดกลยุทธ์
มากที่สดุ เพราะมีการออกแบบ ของประเทศด้ า นการพั ฒ นา
โปรแกรมท่องเที่ยวที่ชูจุดเด่น การท่องเที่ยว
ของสถานทีส่ วยงามตามธรรมชาติ
โดยผสมผสานกิ จ กรรมเพื่ อ
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ขอบคุณขอ้ มูล
หน้า 6-25
หนังสือชุ ดความรู้เพื่อการพั ฒนาการท่องเที่ ยว
อย่างยัง่ ยืน, (2558). องค์การบริหารการพั ฒนาพืน้ ที่
พิเศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
UNWTO AM Report Vol.4 ‘Global Report
on Food Tourism’
เอกสารนโยบายการท่ องเที่ ย วของประเทศ
เกาหลี ใต้: การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ส�ำนักบริหาร
ยุทธศาสตร์, (มิถุนายน 2558). องค์การบริ หาร
การพั ฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
Food and the Tourism Experience,
The OECD-Korea Workshop
http://boutiquejapan.com/food/
http://foodtourstokyo.com/category/
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http://www.laroutedesgourmets.fr/
http://www.foodnwinevacations.com/france
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งานเสวนาและนิท รรศการน� ำ เสนอ (ร่ า ง)
แผนการขับ เคลื่อนการท่องเที่ยววิ ถี ไทยและพั ฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุ มชนเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (มิถุนายน 2559) ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับบริษทั เพอร์เฟคลิงค์
คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จ�ำกัด
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Global Report on Food Tourism, World
Tourism Organization (UNWTO), 2012
เอกสาร Gastronomic Tourism การท่องเที่ยว
เพื่ อ การเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ อาหาร โดย ดร.ลฎาภา
พูลโพธิ์ทอง
หน้า 26-41
คุณอรุษ นวราช กรรมการผูจ้ ัดการสวนสามพราน
บ้านริมคลองโฮมสเตย์ จั งหวัดสมุทรสงคราม
แผนการขับ เคลื่อนการท่องเที่ ยววิ ถี ไทยและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพการท่ องเที่ ย วโดยชุ ม ชนเพื่ อ การ
ท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน “เสน่ห์กินถิ่ นไทย: ความ
เป็นไทยจะไปไกลได้แค่ไหน” (2559). ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิ จั ย (สกว.) ร่วมกับบริ ษัท
เพอร์เฟคลิงค์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จ�ำกัด
Global Report on Food Tourism, World
Tourism Organization (UNWTO), 2012
John Stanley & Linda Stanley (2015)
Food Tourism : A Practical Marketing Guide,
CPI Group, UK. page 17-30
(ร่าง) แผนงานโครงการพั ฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอาหาร (Gastronomy Tourism), (2559).
ส�ำนักพั ฒนาขี ดความสามารถการท่องเที่ยว, อพท.
หนังสือชุ ดความรู้เพื่อการพั ฒนาการท่องเที่ ยว
อย่างยัง่ ยืน, (2558). องค์การบริหารการพั ฒนาพืน้ ที่

พิเศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
รายงานผลการพั ฒนาต้นแบบการท่องเที่ ยว
เพือ่ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับอาหาร Gastronomy Tourism
ณ พืน้ ทีพ่ เิ ศษอุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย ศรีสชั นาลัย
ก�ำแพงเพชร, (2558). องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่
พิเศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
บทความขนมพระร่วงจากนางสาวสุรางคนางค์
พ่วงแผน อพท.4
ข้าวปุ้นน�้ำแจ่ว. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ณ
พื้นที่พิเศษเลย. วันที่ 7-8 มีนาคม 2559. งานองค์
ความรู้ ส�ำนักบริหารยุทธศาสตร์ องค์การบริหาร
การพั ฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
หน้า 42-65
รายงานผลการพั ฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวเพือ่
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับอาหาร Gastronomy Tourism
ณ พืน้ ทีพ่ เิ ศษอุทยานประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย ศรีสชั นาลัย
ก�ำแพงเพชร, (2558). องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่
พิเศษเพือ่ การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน)
อพท. (2558) โครงการพั ฒนาต้ น แบบ
ผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
คุณกาย ไลย มิตรวิจารณ์ ผูก้ อ่ ตัง้ FACT Collective
คุณชนทั ช กาญจนกิตติกูล เจ้าของร้านอาหาร
Allez Cuisine

คุ ณ อรุ ษ นวราช กรรมการผู ้ จั ด การสวน
สามพราน
ดร.ลฎาภา พูลโพธิท์ อง อาจารย์ ใหญ่แห่งศูนย์
การเรียน บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท (จ�ำกัด)
บทความจากการประกวดกิจกรรมสูตรลับฉบับ
ท้องถิน่ โดยคุณศาลิตา ทับพุม่ , คุณจิตติมา ทองแย้ม
ขอบคุณรูปภาพ
หน้า 24-65
ส�ำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเทีย่ ว (อพท.)
ไร่คุณมน จั งหวัดกาญจนบุรี
สวนสามพรานและตลาดสุขใจ จังหวัดนครปฐม
คุณกาย ไลย มิตรวิจารณ์ ผูก้ อ่ ตัง้ FACT Collective
คุณชนทั ช กาญจนกิตติกูล เจ้าของร้านอาหาร
Allez Cuisine
คุณอรุษ นวราช กรรมการผูจ้ ัดการสวนสามพราน
ดร.ลฎาภา พูลโพธิ์ทอง อาจารย์ ใหญ่แห่งศูนย์
การเรียน บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท (จ�ำกัด)
องค์การบริ หารการพั ฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
คุณกนกพร ล้อมทอง เจ้าของเมนูขนมจีนหน้าตัง้
Local Alike
รูปภาพจากการประกวดกิจกรรมสูตรลับฉบับ
ท้ องถิ่ น โดยคุ ณพี ร ณั ฐ ทรวงแสวง, คุ ณ รั ช ชพร
จารุวัสตร์
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