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ซีรีส์ควำมรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.” จัดท�ำภำยใต้งำนองค์ควำมรู้ ส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ 
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ในรูปแบบที่ 
เข้ำใจง่ำย เพื่อจุดประกำยควำมคิด สร้ำงแรงบันดำลใจให้คนรุ่นใหม่หรือผู้ที่สนใจน�ำองค์ควำมรู้
ไปต่อยอด ทั้งในด้ำนเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน หรือโอกำสในกำรท�ำงำน สร้ำงรำยได้ สร้ำง
ธุรกิจ รวมถึงกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพ่ือน�ำไปสู่กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำง
ยั่งยืนในที่สุด ข้อมูลภำยในหนังสือเล่มนีจ้ัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสำธำรณประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปและ
ไม่มีกำรผลิตเพื่อจ�ำหน่ำยในเชิงพำณิชย์

ผลิตโดย 

: กรกฎำคม 2559
: พันเอก ดร.นำฬิกอติภัค แสงสนทิ, สุชญำ อัมรำลิขิต

พิมพ์ครั้งที่ 1
ที่ปรึกษำ
คณะท�ำงำน

งำนองค์ควำมรู้ ส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พิเศษเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)
118/1 อำคำรทิปโก้ ชั้น 31 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

: ประภัสสร วรรธนะภูติ, ณวรรณ ทินรำช, กรกช พบประเสริฐ, 
  ชัชวำล ม่วงพรวน, ปวีณำ หลวงผำด
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ณ พ้ืนที่พิเศษสโุขทัย-
ศรีสชันำลยั-ก�ำแพงเพชร

องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื้นที่พเิศษเพือ่กำรทอ่งเที่ยวอย่ำงยัง่ยนื (องค์กำรมหำชน) 
หรือ อพท. มีภำรกิจในกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนนุ เพื่อบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่พิเศษให้เกิดควำมย่ังยืนใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม (Co-creation) เพ่ือให้เกิดควำมอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน 
จำกกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

อพท. ได้จัดท�ำซีรีส์ควำมรู้ “ใส่ใจไปเที่ยวกับ อพท.” เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้กำรพัฒนำ 
กำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน ในรูปแบบที่ทันสมัย เข้ำใจง่ำย โดยเผยแพร่ซีรีส์ควำมรู ้
ไปแล้วสำมชุดคือ เที่ยวแบบคนไม่เอำถ่ำน (Low Carbon Tourism)  ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(Community Based Tourism)  และท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Tourism) 
ส�ำหรับซีรีส์ชุดที่สี่นีค้ือ กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร (Gastronomy Tourism) 

ซีรีส์ควำมรู้กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรชุดน้ี จะเป็นกำรท�ำควำมรู้จักกับกำรท่องเที่ยว 
เชิงอำหำรที่สำมำรถเพ่ิมคุณค่ำให้กับกำรท่องเที่ยว พร้อมทั้งกรณีศึกษำกำรท่องเที่ยว 
เชิงอำหำรทั้งในและต่ำงประเทศตั้งแต่เอเชียไปจนถึงยุโรป และกำรด�ำเนินงำนของ 
อพท. เพื่อพัฒนำเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรและเมนูเด่นในท้องถิ่น รวมถึงมุมมอง
ประสบกำรณ์ของคนที่อยู่ในแวดวงกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร ทั้งผูป้ระกอบกำร  นักวิชำกำร 
และผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำหำร เป็นต้น 

อพท. หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ ซรีีส์ควำมรู้ชุดที่สี่น้ีจะเป็นแรงบนัดำลใจให้เยำวชนคนรุน่ใหม่ 
คนในชุมชน ผู้ประกอบกำร รวมถึงภำคีเครือข่ำย ได้เห็นถึงควำมส�ำคัญและตระหนักถึง 
กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรว่ำสำมำรถน�ำไปสู ่กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืนได้  
โดยกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรสำมำรถสะท้อนควำมจริงแท้ (Authenticity) ที่เน้นคุณค่ำ
ควำมเป็นไทย (Thainess) วิถีชีวิต ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
และประวัติศำสตร์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ เกิดควำมประทับใจ แล้วสำมำรถสง่มอบ 
คุณค่ำ (Value) จนกระทั่งเกิดกำรแบง่ปันและบอกต่อ (Share) และกลบัมำเที่ยวอกีครั้ง  
กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรน้ัน นอกจำกจะช่วยเพ่ิมรำยได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นผลดีต่อ 
กำรอนรุักษ์ สืบสำนวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่งดงำมให้คงอยู่ในชุมชนตลอดไปอีกด้วย

(ดร.นำฬิกอตภัิค แสงสนิท)
ผูอ้�ำนวยกำร อพท.

พันเอก

52
บทควำมและภำพถ่ำย

ที่ ได้รับรำงวลั
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Gastronomy Tourism

เรื่องของอำหำรกำรกินกับกำรท่องเที่ยว แน่นอนว่ำเป็นสิ่งที่แยกออกจำกกันไม่ได้ 
เพรำะเวลำไปเที่ยวที่ ไหนเรำก็มักอยำกจะลิ้มรสอำหำรของพื้นที่นั้นๆ

กำรกินอำหำรจึงถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวทั้งหลำย

เรื่องกิน เรื่องใหญ่!

จำกควำมต้องกำรเหล่ำนี ้แสดงให้เห็นถึงโอกำสในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเพื่อน�ำมำใช้ใน 
กำรท่องเที่ยว รวมถึงใช้เป็นตวัชว่ยในกำรท�ำกำรตลำด ประชำสมัพันธ์ กำรสร้ำงแบรนด์ และขยำย
ฤดูกำลท่องเที่ยวให้ไม่กระจุกตัว

กำรท่องเที่ยวเพ่ือกำรเรียนรู้เก่ียวกับอำหำร หรือกำร
ท่องเที่ยวเชิงอำหำร เป็นกำรท่องเที่ยวที่ผสมผสำน
ธรรมชำติของพื้นที่ วัฒนธรรม วิถีชีวิต กำรบริกำร 
กำรเข้ำถึง กำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี และเอกลักษณ ์
เฉพำะพ้ืนที่ รวมเป็นประสบกำรณ์ให้กับนักท่องเที่ยว  
โดยเฉพำะกำรลิ้มรสอำหำร กำรได้เรียนรู้วิ ธีท�ำ
และลงมือท�ำอำหำรด้วยตัวเอง ซึ่งถือเป็นกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์ที่ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว 

กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร

กำรรับประทำนอำหำร คือ กิจกรรมหลัก 
ที่ นักท่องเที่ยวมีกำรใช้จ่ำยเงินและเวลำมำก
ที่สดุประมำณ 1 ใน 3 ของค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
ส�ำหรับกำรเดินทำง

นักท่องเที่ยวเกินกว่ำ 30% มองหำอำหำร 
กำรกินดีๆ ทำนระหว่ำงกำรท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวกว่ำ 85% ที่มีฐำนะมั่งค่ัง  
มักต้องกำรประสบกำรณ์จำกกำรทำนอำหำร
ในร้ำนอำหำรที่แปลกใหม่

อำหำรท�ำให้นักท่องเที่ยวรู้สกึและสมัผสัแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นอย่ำงลึกซึ้ง (Sense of place)

Gastronomy Tourism ได้รับควำม
นิยมขึ้นอย่ำงมำก โดยเฉพำะในหมู ่
กำรท่องเทีย่วทำงเลอืกซึง่นักท่องเทีย่ว
กลุ่มน้ีมักแสวงหำควำมสุนทรีย์และ
ควำมจริงแท้ (Authenticity) จำก
กำรท่องเที่ยว เกิดกระแสโหยหำควำม
หลงั (Nostalgia) และควำมอยู่ดีมสีขุ 
(Well-being)

ท�ำควำมรู้จักกับ 
Gastronomy 

Tourism

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ที่่เลือกท่องเที่ยวเชิงอำหำร ควำมกังวลใจ  (Anxiety)

ต้องกำรที่จะพักผอ่นหรือผอ่นคลำยด้วยกำร
กินอำหำรและเคร่ืองด่ืมระหว่ำงกำรท่องเที่ยว 
และหลกีหนีชีวิตประจ�ำวนัด้วยกำรกินอำหำร 
พ้ืนเมืองและอำหำรที่คุ้นเคยในอดีตแต่ไม่ได้
กินเป็นประจ�ำ

กำรแสดงออกถึงตวัตน  (Self-expression)

ต้องกำรแสดงควำมแตกต่ำง ควำมโดดเด่น 
และควำมเป็นตวัตน

ควำมสงสัยและใฝ่รู้  (Curiosity)

ต้องกำรที่จะหำควำมรู้และค้นพบอะไรใหม่ๆ 
เพื่อบ่งบอกถึงกำรศึกษำและควำมรู้ที่มีอยู่

กำรสืบค้นจำกรำกฐำน  (Grounded)

ต้องกำรที่จะดื่มด�่ำกับรำกเหง้ำของอำหำร 
ในชนบทที่ซึง่สำมำรถศกึษำวิธีกำรในกำรผลติ 
อำหำร

ควำมรื่นรมย์  (Pleasurable Experience)

ต้องกำรที่จะเติมเต็มควำมสุขทำงควำมรู้สึก
และสมัผสั และประสบกำรณ์ในกำรกินอำหำร
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‘อำหำร’ นอกจำกจะช่วยสร้ำงควำมสุขให้เรำแล้ว  
ยังสำมำรถเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆ อีกด้วย

เป็นองค์ประกอบของกำร 
ส่งเสริมกำรตลำด

อิทธิพลของกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร

หลำยคนอำจไม่คุ้นเคยเมือ่ได้ยินค�ำว่ำ ‘กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร’ แต่รู้ไหมว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรน้ัน 
ไม่ใชส่ิง่ใหม่ในอตุสำหกรรมท่องเที่ยว เพรำะมผีูเ้ช่ียวชำญด้ำนกำรท่องเที่ยวต่ำงๆ ได้หยิบยกเร่ือง
อำหำรมำเป็นหวัข้อหลกัในกำรศกึษำ เพรำะเห็นถึงควำมส�ำคัญของอำหำรในกำรท่องเที่ยวมำกขึน้  
โดยมองว่ำกำรท่องเที่ยวเชงิอำหำรมอีทิธิพลเช่ือมโยงกับวฒันธรรม สงัคม สิง่แวดล้อม และเศรษฐกิจ 

อำหำรสำมำรถสร้ำงพ้ืนฐำนให้กับกำรพัฒนำ
ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวได้มำกมำย ดังนี้ 

กำรกินอำหำรพ้ืนถ่ินเปรียบเสมือนกำรเปิดประตูสู ่วัฒนธรรมของท้องถ่ิน และเป็นตัวเช่ือม 
ให้นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นแบ่งปันประสบกำรณ์ทำงวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอำหำรร่วมกัน 

เกิดกำรสร้ำงสรรค์อำหำร
ที่แตกต่ำงกัน

อำหำรสำมำรถเป็นสิง่ที่แสดงถึงควำมโดดเด่น
ของภำพลักษณ์ของสถำนที่ และช่วยให้เกิด
ควำมเป็นเอกลัษณ์ในตลำดที่มีกำรแข่งขันสูง

อำหำรแต่ละมือ้เป็นศนูย์กลำงของประสบกำรณ์
กำรท่องเที่ยว และยังช่วยสร้ำงประสบกำรณ ์
ที่น่ำจดจ�ำและมคีวำมหมำยอกีด้วย

พัฒนำประสบกำรณ์
กำรกินอำหำรแต่ละมื้อ

พัฒนำโครงสร้ำงย่อยๆ ที่ส�ำคัญ
ในกำรผลิตและบริโภคอำหำร

มอีงค์ประกอบย่อยๆ มำกมำยที่มคีวำมส�ำคัญ
ในขบวนกำรผลติและกำรบริโภคอำหำร ซึง่รวม
ไปถึงผู้ผลิตอำหำร เชฟ นักออกแบบอำหำร 
(Food Stylist) นักวิจำรณ์และผู้น�ำเทรนด์
ด้ำนอำหำรอื่นๆ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประสบกำรณ์ด ้ำนอำหำรสำมำรถส ่งเสริม
กำรพัฒนำทำงวัฒนธรรมท้องถ่ินได้โดยตรง  
ด้วยกำรสร้ำงต้นทุนทำงวัฒนธรรมที่จ�ำเป็น
ต้องใช้ ในกำรสร้ำงและสืบสำนกำรผลิตและ 
กำรบริโภคทำงวัฒนธรรมนั้น 

กำรท่องเที่ยว
เชิงอำหำร
นั้นดีอย่ำงไร

อำหำร
และประสบกำรณ์กำร

ท่องเที่ยว

องค์ประกอบในกำรพัฒนำ 
ด้ำนเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น

เป็นส่วนส�ำคัญในกำรแข่งขัน
ทำงกำรตลำดกับคู่แข่ง

เป็นตวัช้ีวดัที่ส�ำคัญของควำม
เจริญทั้งระดับโลก ประเทศ 
และท้องถิ่น

เป ็นสินค ้ำและบริกำร 
ที่จ�ำเป็นต่อนักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของวฒันธรรม
ท้องถิ่น

เชื่อมโยง วัฒนธรรมเข้ำกับกำรท่องเที่ยว
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น�ำ ‘อำหำรท้องถ่ิน’ มำใช้เป็นสือ่ในกำรบอกเล่ำ 
เร่ืองรำวต่ำงๆ ผ่ำนภูมิปัญญำท้องถ่ินอย่ำง
ควำมรู้พ้ืนเมอืง (Indigenous Knowledge) 
หรือใช้ในกำรสร้ำงประสบกำรณ์และกำรสร้ำง
ส�ำนึกในกำรรักท้องถิ่น (Sense of Place)  
ที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับนักท่องเที่ยว

อำหำรท้องถ่ินน้ันมีดีมำกมำย จนองค์กำรยูเนสโกจัดให้ศิลปะของอำหำรท้องถ่ิน
เป็นมรดกทำงวฒันธรรมแห่งมนุษยชำตทิี่ ไม่สำมำรถจับต้องได้ และอำหำรท้องถ่ิน 
ก็ยังสำมำรถเป็นเคร่ืองมือในกำรก�ำหนดภำพลักษณ์ของจุดหมำยปลำยทำง  
และกำรสร้ำงมูลค่ำให้ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวได้ด้วยเช่นกัน

กำรสร้ำงมูลค่ำในอำหำรท้องถ่ิน ไม ่ใช ่
เพียงแค่กำรให้บริกำรอำหำรในร้ำนอำหำร
เพียงอย่ำงเดียว แต่รวมถึงกำรจัดฉำก
ประสบกำรณ์ (Staging experience) โดย
ค�ำนึงถึงเร่ืองรำวต่ำงๆ ของอำหำรท้องถ่ิน 
ผ่ำนบรรยำกำศ กำรน�ำเสนอ กำรตกแต่ง
จำนอำหำร และกำรแสดง เป็นต้น 

โดยออกแบบประสบกำรณ์ ให้นักท่องเที่ยว
สำมำรถซึ มซั บควำมรู ้ สึ ก ใน ถ่ิ น  และ 
เรียนรู้ที่มำที่ ไปของอำหำรท้องถ่ิน นอกจำก 
เร่ืองรำวที่บอกเล่ำผำ่นอำหำแล้ว ศลิปะอำหำร
ถือว่ำมีบทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงอัตลักษณ ์
ที่แตกต่ำง และโดดเด่นของสังคมในปัจจุบัน
ได้อีกด้วย 

เกษตรกรสำมำรถเป็นเจ้ำบ้ำนในกำรต้อนรับ
นักท่องเที่ยว และเปิดโอกำสให้นักท่องเที่ยวมี
ส่วนร่วมในวิถีชีวิตของเกษตรกร เรียนรู้และ
ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับวิธีกำรผลติอำหำรและ
วิถีเกษตรกรด้วยกำรพูดคุยโต้ตอบกัน ซึ่ง
เป็นกำรสร้ำงประสบกำรณ์แปลกใหม่ให้กับ
นักท่องเที่ยว

ห่วงโซ่อุปทำนอำหำร ตัวช่วยสู่ควำมยั่งยืน

ห่วงโซ่อุปทำนอำหำรเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยท�ำให้มองเห็นภำพรวมของกระบวนกำรผลิตอำหำร
ทั้งหมด ตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบ กำรผลิต ล�ำเลียง แปรรูป และน�ำเสนออำหำรสู่ผู้บริโภค ทั้งยัง
เป็นตัวช่วยเพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรค�ำนึงถึงผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้บริโภค 
และภำคส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะสำมำรถรับผลประโยชน์จำกกำรท่องเที่ยวทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 

กำรสร้ำงมูลค่ำ
ในอำหำรผ่ำน
กำรท่องเที่ยว

Good to Know

สร้ำงมูลค่ำจำก
อำหำรสู่ประสบกำรณ์

กำรท่องเที่ยว
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อำหำรฟิวชั่น (Fusion food) 

กำรท�ำอำหำรที่พัฒนำมำจำกกำร
ผสมผสำนสองวัฒนธรรม และ
น�ำมำสร้ำงสรรค์เมนูอำหำรใหม่ 
โดยเน้นรสชำติ ใหม่ที่แตกต่ำง
จำกรสชำติต้นต�ำรับ เช่น เมนู

ฝร่ังกอดลำว ปลำดอลลีท่อดเคร่ืองเทศล้ำนนำ ลำบปลำ
แซลมอน เป็นต้น

อำหำรอำร์ติชั่น (Artisan food)

อำหำรที่ผลิตจำกวัตถุดิบท้องถ่ิน มีขั้นตอนในกำรประกอบอำหำรแบบ
ดั้งเดิม โดยจะใส่ใจและให้ควำมส�ำคัญกับวัตถุดิบที่น�ำมำท�ำอำหำร คุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร และค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมจำกกำร 
ผลติอำหำรด้วย อำหำรที่ท�ำเสรจ็แล้วจะเป็นอำหำรรูปแบบใหม่ที่มสีสีนัของ
อำหำรและรสชำติ ในแบบฉบับของตนเอง

Chef Table

รูปแบบกำรทำนอำหำรในสถำนที่ที่จัดไว้เป็นพิเศษ หรือสถำนที่สว่นตวัของ
พ่อครัว เช่น บนโต๊ะที่อยู่ในครัวของร้ำนอำหำร หรือที่บ้ำนพ่อครัว ควำม
พิเศษคือ กำรได้พูดคุยอย่ำงเป็นกันเองในขณะที่พ ่อครัวปรุงอำหำร และ
ตลอดมื้ออำหำรจะได้เห็นทุกขั้นตอนในกำรท�ำอำหำร พร้อมกับค�ำอธิบำย
วิธีกำรปรุงอำหำร และควำมรู้เรื่องอำหำรจำกพ่อครัว 

Molecular Gastronomy

อำหำรโมเลกุล เป็นอำหำรที่เกิดจำกกำรผสมผสำนเทคนิคและควำมรู้
วิทยำศำสตร์กำรอำหำรสมยัใหม่เข้ำกับศลิปะกำรปรุงอำหำร ท�ำให้อำหำรที่ ได้ 
ออกมำแปลกตำและรสชำตแิปลกใหม่ เชน่ ไอศกรีมที่ท�ำจำกไนโตรเจนเหลว 
เป็นต้น

ปัจจุบนันักท่องเทีย่วสำมำรถเดินทำงไปยังประเทศต่ำงๆ ได้ง่ำยขึน้  
ท�ำให้มีกำรน�ำพำวัฒนธรรมกำรทำนอำหำรไปตำมสถำนที่ 
ท่องเทีย่วต่ำงๆ อย่ำงวฒันธรรมกำรกินอำหำรจำนด่วน (Fast Food)  
ตำมร้ำนแฟรนไชส์ที่มอียู่ทั่วโลก เพรำะหำทำนได้ง่ำยและรวดเร็ว 
แต่ก็น่ำกังวลในเร่ืองสขุภำพและควำมเป็นเอกลกัษณ์ในวฒันธรรม
กำรทำนอำหำรของท้องถ่ินที่อำจเลอืนหำยไป จึงเกิดกำรรวมตวั 
ของกลุ่มคน เครือข่ำย และองค์กรต่ำงๆ ที่ต้องกำรส่งเสริม
เอกลกัษณ์ วัฒนธรรมในกำรทำนอำหำรที่ดีมคุีณภำพข้ึน 

กลุ่มที่คอยส่งเสริมวัฒนธรรม
ในกำรทำนอำหำรทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 
ปกป้องควำมหลำกหลำยทำง 
ชีวภำพในอำหำร และกระบวนกำร
ในกำรผลิตอำหำรที่ เกิดจำก
ภูมิป ัญญำท้องถ่ินที่ ใส ่ใจใน 
สขุอนำมยั ทั้งยังสนับสนุนควำม
ร่ืนรมย์ในกำรทำนอำหำรอย่ำง
ไม่เร่งรีบ

Cittaslow

เครือข ่ำยที่ ท� ำงำนร ่วมกับ
รัฐบำลท้องถ่ิน มุ ่งเน้นที่จะ
พัฒนำเมืองขนำดเล็กให้เป็น
จุดหมำยปลำยทำงที่เป็นมิตร
กับนักท่องเที่ยวด้วยกำรสร้ำง
คุณภำพชีวิตทีด่ี ให้กับคนท้องถ่ิน 
โดยใช้กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร
เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือในกำร
พัฒนำท้องถิ่น

European Region 
of Gastronomy

องค์กรที่เชิดชูแนวคิดในกำรสร้ำง
คุณภำพชีวิต 3 ประกำร ได้แก่ 

ศัพท์น่ำรู้
เกี่ยวกับ
อำหำรกำรกิน 

สถำนกำรณ์
อำหำรโลก

Slow Food

1.  วฒันธรรมอำหำรที่ โดดเด่น 

3.    นวตักรรมและศลิปะในอำหำร 

2. สขุภำพที่ดีข้ึนของมนุษย์และ
ควำมย่ังยืน 

โดยแนวคิดดงักล่ำวน�ำหลกักำร
ของกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรมำ
เช่ือมโยงอตุสำหกรรมกำรเกษตร
และกำรท่องเที่ยวเข้ำด้วยกัน 

กำรเคลือ่นไหวของกลุม่ Slow Food 
ท�ำให้นักท่องเที่ยวมำกมำยเกิด
แรงบันดำลใจที่จะท่องเที่ยวเพื่อ
มองหำควำมแตกต่ำง ควำมเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน รวมถึง
มองหำอำหำรท้องถ่ินที่ ดีต ่อ
สุขภำพมำกกว่ำอำหำรจำนด่วน 
ที่แพร่หลำยไปทั่วโลก 
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Gastronomy Tourism in Korea

กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรในประเทศเกำหลี ใต้

เมือ่กล่ำวถึงกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรในแถบเอเชียที่น่ำสนใจ คงหนีไม่พ้นประเทศเกำหลี ใต้ 
เพรำะมีควำมโดดเด่นทั้งรสชำติ รูปลักษณ์ รูปแบบกำรน�ำเสนอ โดยผสมผสำนเร่ือง
วฒันธรรมไว้ได้อย่ำงลงตัว ทั้งยงัส่งเสริมให้นกัท่องเที่ยวมีสว่นร่วมในกำรท�ำอำหำรเกำหลี 
เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนกำรท�ำตั้งแต่เริ่มต้นจนเสิร์ฟบนโต๊ะอำหำร

จัดทัวร์ท่องเที่ยวเชิงอำหำร

โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งพ ่อครัว ดำรำ นักร้อง 
และนักแสดงเข้ำมำร่วมสง่เสริมด้วย ซึง่ประสบควำม
ส�ำเร็จอย่ำงมำก เพรำะมีนักท่องเที่ยวเดินทำงมำ 
ท่องเที่ยวทำนอำหำรพ้ืนเมืองเกำหลีตำมรอยคนดัง
จ�ำนวนมำกต่อปี นอกจำกน้ียังใช้รำยกำรทีวเีข้ำมำชว่ย
สง่เสริมอกีแรงก็ย่ิงท�ำให้อำหำรพ้ืนเมอืงของเกำหลี ใต้
ในหลำยพื้นที่ โด่งดังขึ้นมำ

ปัจจัยส�ำคัญสู่ควำมส�ำเร็จ

ควำมพยำยำมของรัฐบำลในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร พร้อมผลักดันกฎหมำยและ
จัดตั้งหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก มีควำมร่วมมืออย่ำงเหนียวแน่นระหว่ำงภำครัฐและเอกชน  
ชูให้วัฒนธรรมกลำยเป็นสินค้ำส่งออก เน้นกำรสร้ำงตรำสินค้ำและกำรตลำด ซึ่งควำมเช่ียวชำญ
ในกำรน�ำเสนอกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรของเกำหลี ใต้อยู่ที่กำรบริหำรประสบกำรณ์นักท่องเที่ยว  
(Experiential Management) ที่ ให้ควำมส�ำคัญกับวิธีกำรบริหำรประสบกำรณ์บนโต๊ะอำหำร เช่น 
กำรเสร์ิฟ กำรแต่งกำย จำน ชำม รวมไปถึงกำรประกอบอำหำรที่เน้นควำมสวยงำมตำมรำกเหง้ำในอดีต 

ตัวอย่ำงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรในเกำหลี ใต้

ตลำดควังจัง เปิดมำยำวนำนกว่ำ 100 ปี เป็นตลำดที่มีควำมร่วมสมัยผสมผสำนระหว่ำงควำมเก่ำ
กับควำมใหม่ที่ลงตัว กำรไปเดินในตลำดจะเห็นภำพของวัฒนธรรมด้ำนกำรแต่งกำย ด้ำนอำหำร  
สิง่แวดล้อม และประวตัศิำสตร์ในชว่งเวลำหน่ึงของเกำหล ีระหว่ำงเดินชมตลำดก็จะเห็นพอ่ค้ำแม่ค้ำ
ท�ำกิจกรรมจัดเตรียมอำหำร ปรุงอำหำร และค้ำขำยสิ่งต่ำงๆ รวมถึงกำรเดินทำงมำของลูกค้ำ 
เพ่ือมำเลือกซื้อสินค้ำ กำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงพ ่อค้ำแม่ค้ำกับลูกค้ำ กลำยเป็นส่วนประกอบ 
ที่ส�ำคัญของ Living Museum หรือพิพิธภัณฑ์มชีีวิต ถือเป็นกำรได้เหน็วฒันธรรมด้ำนอำหำรกำรกิน 
ของชำวเกำหลอีย่ำงใกล้ชดิ พร้อมลองชิมอำหำรขึน้ช่ือมำกมำย เชน่ ข้ำวห่อสำหร่ำย (คิมบบั-kimbub) 
แพนเค้กหรือพิซซ่ำเกำหลี (พินแดต๊อก-bindaetteok) ก๋วยเตี๋ยวเกำหลี (กุกซู-gugsu) รวมถึง
อำหำรทะเลแบบสดๆ แบบทอด แบบลวก ฯลฯ 

เรียนรู้เมนูประจ�ำชำติ อร่อยมีประโยชน์

ไก่ตุ๋นโสม หรือซัมเกทัง ของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยรำชวงศ์โชซอน 
มีต้นต�ำรับมำจำกในวัง เป็นหน่ึงในอำหำรเกำหลีที่มีต้นต�ำรับ 
อันยำวนำน มีลักษณะเป็นซุปต้มใส่ไก่ โดยจะยัดสมุนไพร 
ชนิดต่ำงๆ เช่น ข้ำวเหนียว พริกไทยแดง รำกโสม เกำลดั พุทรำจีน  
กระเทียม เขำ้ไปในตัวไก่ ทำนพร้อมเครื่องเคยีง อย่ำงเสน้บะหมี่
หรือเส้นขนมจีน 

เรียนรู้วิถีชีวิตคนเกำหลี ใต้ผ่ำนตลำดโบรำณควังจัง 

Case Study

มำดูตัวอย่ำงโมเดลและไอเดียกำรท�ำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอำหำร
ที่สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆ กันเลย

กรณีศึกษำในต่ำงประเทศ
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กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรในประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นอีกหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวเชิงอำหำรที่ควรค่ำแก่กำรเดินทำงไปแห่งหนึ่ง
ของโลก เพรำะนอกจำกควำมหลำกหลำยของอำหำรและรสชำตทิี่อร่อยแล้ว อำหำรญีปุ่น่ยังมี
ศิลปะที่สวยงำม มีเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ และประเพณีกำรกินที่พิถีพิถันอีกด้วย 

ตัวอย่ำงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรในญี่ปุ่น

พบกับประสบกำรณ์ด้ำนอำหำรกำรกินที่หลำกหลำยไม่รู้จบในญี่ปุ่น 

ทำนอำหำรชุดแบบญี่ปุ่นที่เมืองเกียวโต

อำหำรชุดของญี่ปุ ่นจะเรียกว่ำ เคียวไคเซกิ 
(Kyokaiseki) ถือเป็นสดุยอดอำหำรช้ันสงูของ
ประเทศญี่ปุ่นที่ ได้รับกำรยกย่องให้เป็นอำหำร
ที่ปรุงขึ้นอย่ำงประณีตที่สุด โดยจะใช้วัตถุดิบ
สดใหม่ตำมฤดูกำลและจัดวำงอย่ำงสวยงำม 

ทัวร์ชิมอำหำรที่นำโกย่ำ

อำหำรนำโกย่ำน้ันมเีอกลกัษณ์เฉพำะตวัแตกต่ำง
จำกอำหำรของเมืองอื่นๆ ในญี่ปุ่น นอกจำก 

จะมรีสชำติอร่อยแล้ว ยังมเีสน่ห์และมหีลำกหลำยชนิดให้เลอืกทำน เชน่ ‘ข้ำวหน้ำปลำไหลฮิตสมึำบุชิ’  
(Hitsumabushi) เมนูที่เป็นสัญลักษณ์ของนำโกย่ำมำจนถึงปัจจุบัน มีวิธีกำรกินที่เป็นเอกลักษณ์ 
โดยจะตกัแบง่ข้ำวและปลำไหลจำกโถข้ำวที่เรียกว่ำ ‘ฮิตส’ึ มำใสใ่นชำม ชำมแรกจะกินแบบธรรมดำ 
ชำมที่สองใส่เครื่องเทศ เช่น วำซำบิ หอม สำหร่ำย ฯลฯ และชำมที่สำมใส่น�้ำชำเขียวท�ำเป็นข้ำวต้ม 
กินครั้งเดียวอร่อยได้ถึง 3 แบบ

เรียนรู้วิธีกำรชงชำและดื่มชำ

ชำเป็นเคร่ืองดื่มที่ชำวญี่ปุ่นนิยมด่ืมกัน 
โดยเฉพำะชำเขียว นกัทอ่งเที่ยวสำมำรถ
มำเรียนรู้สำยพันธ์ุหลกัของชำที่ชำวญีปุ่น่
นิยมดืม่ เช่น โฮจิฉะ (ชำเขียวค่ัว) คอมบฉุะ  
(ชำที่ท�ำจำกสำหร่ำยทะเล) เป็นต้น 

พร้อมดื่มด�่ำกับชำรสอร่อยและเรียนรู้พิธีชงชำที่สวยงำม

เดินตลำดชมวัฒนธรรม

เดินตลำดดื่มด�่ำไปกับวัฒนธรรมด้ำนอำหำรของญ่ีุปุ่น เช่น 
ตลำดปลำซึคิจิ (Tsukiji) ในโตเกียว สถำนที่ที่เหมำะส�ำหรับ
คนที่หลงรักอำหำร ช่ำงภำพ และคนที่รักกำรเดินตลำด ใน
ช่วงเช้ำจะมีปลำทูน่ำและปลำอื่นๆ มำกมำยให้ได้เลือกชิม หรือ
ช่วงสำยจะมีร้ำนซูซิที่ ใช้วัตถุดิบสดใหม่ให้เลือกทำนหลำยร้ำน

ชิมและเรียนรู้กำรท�ำสำเก

เรียนรู้สำเกประเภทต่ำงๆ 
ผ ่ำนกำรทดลองชิม และ
เย่ียมชมโรงผลติสำเก โดย
ในระหว่ำงที่ชมโรงผลิตก็
จะได้เห็นว่ำสำเกถูกผลิต
ขึ้นอย่ำงไร พร้อมกับได้
เรียนรู้วิธีกำรท�ำด้วย 

คลำสสอนท�ำอำหำรญี่ปุ่น

เรียนรู้เมนูด้ังเดิมอย่ำงแท้จริง เช ่น กำรท�ำซูชิ กำรท�ำ 
เส้นโซบะ กำรเลอืกใช้วตัถุดบิอย่ำงใสใ่จ วิธีกำรปรุงอำหำรแบบ
ดั้งเดิม เป็นต้น

ในปี 2013 อำหำรญี่ปุ่นดั้งเดิมได้รับกำรยอมรับจำก UNESCO ในฐำนะมรดกทำง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชำติ และอำหำรญี่ปุ่นยังมีช่ือเสียงโด่งดังขึ้น
เรื่อยๆ ไม่เพียงแค่ซูชิและรำเมนเท่ำนั้น แต่ยงัมี อำหำรอื่นๆ ที่นยิม เช่น  ชำบู ชำบู  
ข้ำวหน้ำเน้ือ เป็นต้น ทั้งยังเร่ิมที่จะได้รับควำมนิยมน�ำหน้ำสถำนที่ท่องเที่ยวที่ โด่งดงั 
ในเรื่องอำหำรอย่ำงอิตำลีและฝรั่งเศสด้วย 

Good to Know
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กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรในประเทศฝรั่งเศส

นอกจำกบรรยำกำศที่แสนโรแมนติกแล้ว เรื่องอำหำรกำรกินก็โด่งดังไม่แพ้กัน
เพรำะชำวฝร่ังเศสให้ควำมส�ำคัญและใส่ใจกับกำรกินเป็นอย่ำงมำก จนอำหำร
ฝร่ังเศสได้รับกำรยกย่องจำกองค์กำร UNESCO ให้ข้ึนท�ำเนียบมรดกโลกเป็น 
รำยชื่อแรกในรำยกำรมรดกโลกด้ำนวัฒนธรรมกำรกิน 

ใส่ใจพิถีพิถันในกำรกินอำหำร

ชำวฝร่ังเศสให้ควำมส�ำคัญกับเร่ืองกินอย่ำงจริงจัง โดยมีกำรก�ำหนดรำยละเอียดตั้งแต่ข้ันตอน
กำรปรุงที่ ใช้เวลำค่อนข้ำงนำนและมีควำมละเมียดละไม ใช้วัตถุดิบช้ันดีเป็นหลัก รวมถึงกำรจัด
โต๊ะอำหำร กำรวำงแก้วไวน์ แก้วน�้ำเปล่ำ ต�ำแหน่งวำงมีด จำน จนถึงกำรจับคู่ไวน์กับอำหำรชนดิ 
ต่ำงๆ ที่เหมำะสมกัน ทั้งยังจัดให้ ‘กำรกิน’ เป็นงำนอดิเรกประจ�ำประเทศอย่ำงหนึ่งอีกด้วย

เส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรในฝรั่งเศส

ทัวร์ชิมอำหำรที่เมือง Champagne

เมืองเก่ำแก่ของฝร่ังเศสที่ขึ้นชื่อในเร่ืองผลิตแชมเปญที่ดี
ที่สดุ ทริปจะเร่ิมต้นด้วยกำรเย่ียมชมห้องเก็บไวน์ที่งดงำมใน 
Reims และเพลดิเพลนิไปกับมือ้อำหำรในร้ำนอำหำรข้ำงทำง
เล็กๆ หรือ bistro สไตล์ฝรั่งเศส พร้อมนั่งจิบแชมเปญและ
เยี่ยมชมประภำคำรที่ Vezelay ซึ่งมองเห็นสวนองุ่นหลำยไร่ 
นอกจำกน้ียังมกีำรสอนท�ำแชมเปญและเรียนรู้ประวตัศิำสตร์
ของโรงผลติแชมเปญที่หรูหรำที่สดุ เชน่ Moet & Chandon, 
Pommery, Mercier เป็นต้น

เดินเที่ยวกินของอร่อยที่ย่ำน Montmarte

ย ่ำนดังที่ มีบรรยำกำศแสนโรแมนติก  
ทั้งยังมเีส้นทำงเดนิที่งดงำมรำวกับภำพวำด  
นอกเหนือจำกบรรยำกำศที่สวยงำมแล้ว 
ยังมร้ีำนขำยอำหำรพ้ืนเมอืงมำกมำยที่ขึน้ช่ือ 
ว่ำดีที่สุดอีกด้วย เช่น ร้ำนไส้กรอกแห้ง  
ร้ำนชีสนมสด ร้ำนขนมปังที่ท�ำอย่ำงพิถีพิถัน 
ร้ำนน�้ำมันมะกอกจำกทำงใต้ของฝร่ังเศส 
และร้ำนเบเกอรี่รสเยี่ยม ฯลฯ

เข้ำคลำสเรียนท�ำอำหำรฝรั่งเศสชื่อดัง

มีหลักสูตรมำกมำย ทั้งแบบจัดมำให้แล้วหรืออยำกจะเลือกเรียนเฉพำะเมนูที่ชื่นชอบก็ได้ เช่น

ครัวซอง (croissant) ขนมอบชนดิหนึ่งที่กรอบ ชุ ่มเนย 
คีช (quiche) อำหำรจำนอบชนดิหนึ่งที่มีส่วนประกอบหลัก คือ ไข่ นม หรือ ครีม 
ซูเฟส (souffle) เค้กชนดิหนึ่ง ที่มีเนื้อเบำ ฟูนุ่ม ใช้เสิร์ฟเป็นของหวำนหรืออำหำรว่ำง 
มำกำรอง (macaron) ขนมที่มต้ีนก�ำเนิดมำจำกฝรั่งเศส ท�ำจำกไขข่ำว อลัมอนด์บดละเอยีด
และน�้ำตำล น�ำไปอบเป็นช้ินกลมๆ สอดไส้ตรงกลำงด้วยครีม ถือเป็นขนมที่ชำวยุโรป 
ให้ควำมนยิมมำยำวนำน มักกินเป็นอำหำรว่ำงคู่กับชำหรือกำแฟ

เรียนรู้วัฒนธรรมกำรทำนอำหำร

ทั้งประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม มำรยำทในกำร 
ทำนอำหำรของชำวฝร่ังเศส เช่น อำหำรเช้ำมกัจะเป็น
ครัวซอง หรือขนมปังแบบต่ำงๆ ส่วนอำหำรเย็น 
จะเป็นอำหำรมื้อหลักเพ่ือที่สมำชิกในครอบครัว 
จะได้ใช้เวลำอยู่ด้วยกัน เป็นต้น
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ช่ือเสยีงของกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรในสเปนมำจำกควำมหลำกหลำยของภูมภิำคไม่ว่ำจะเป็น 
อำหำรเมดิเตอร์เรเนียน หรือวัฒนธรรมทำปำส* ฯลฯ ซึ่งผลส�ำรวจด้ำนกำรท่องเที่ยว 
เชิงอำหำรในปี 2014 จำกผูเ้ช่ียวชำญด้ำนอำหำร ได้จัดอนัดบัให้สเปนเป็นประเทศที่น่ำไปเที่ยว 
มำกที่สุดในยุโรป เพรำะคุณภำพของอำหำรและศำสตร์แห่งกำรท�ำอำหำร 

กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร
ประเทศสเปน ให้ควำมส�ำคัญกับ

กำรน�ำเสนอประสบกำรณ์ที่เป็น
เอกลักษณ์พื้นถิ่น
มุง่เน้นกำรสร้ำงสนิค้ำกำรท่องเทีย่ว
ที่เป็นเอกลักษณ์บนพ้ืนฐำนของ
คุณภำพและลักษณะเฉพำะของ
พื้นที่นั้น
ใช้ประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรขำย
และกำรตลำดร่วมกัน
พยำยำมเพ่ิมระดับควำมพึงพอใจ
ของควำมต้องกำร
สร้ำงเครือข่ำยในพื้นที่
มุ ่งเน ้นให ้เกิดกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจและสังคมในภำพรวม
ของพื้นที่

ในเว็บไซต์ Tasting Spain มีกำรให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับอำหำรสเปน กำรค้นหำรสชำติของอำหำร 
ในภูมภิำคต่ำงๆ โดยกำรแนะน�ำของเชฟระดบัโลก กำรเดนิทำงที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวชิมอำหำร ท�ำให้ 
นักท่องเที่ยวได้รับควำมสนุกสนำนจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยวในสเปนในรูปแบบที่แตกต่ำงออกไป 

คือกลุ่มหน่วยงำนท้องถ่ิน เทศบำล โรงแรม 
ร้ำนอำหำร เชฟ ผู้ผลิตอำหำรเชิงเกษตร ที่
รวมกลุ่มกันเพือ่พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร 
ซึ่ง Tasting Spain อยู่ภำยใต้กรอบแนวคิด
ของแผนกำรท่องเที่ยวสเปน ปี 2020 (The 
Spanish Tourism Plan Horizon 2020) 
ที่เน้นเร่ืองกำรส่งเสริมและสร้ำงเครือข่ำยใหม ่
ของสนิค้ำที่สำมำรถสร้ำงควำมโดดเด่น เพ่ิมมลูค่ำ 
และเสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงกัน

ตัวอย่ำงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรในสเปน

Wine Routes: The Wine Routes of the 
Spanish Association of Wine-Producing 
Towns and Cities (ACEVIN)

เร่ิมต ้นจำกเดินทำงไปสถำนที่ที่ ปลูกองุ ่น 
เพื่อท�ำไวน์ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
ในภูมิภำคที่ เป ็นแหล่งผลิตไวน์ นักท่องเที่ยว
จะได้เย่ียมชมโรงท�ำเหล้ำองุ ่น ค้นพบเคล็ดลับ
กระบวนกำรผลติไวน์ และพักในที่พักที่อยู่ท่ำมกลำง
ไร่องุ่น เรียนรู้เกี่ยวกับกำรชิมไวน์ ค้นพบวิธีกำรจับคู่
อำหำรกับไวน์ 

วัฒนธรรมทำปำส* คืออำหำรว่ำงหรืออำหำรเรียกน�้ำย่อยที่เสิร์ฟพร้อมไวน์
หรือเบียร์ ทำนระหว่ำงมื้ออำหำร มีรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น หัวหอมและ
มะกอกย่ำงเสียบไม้ ทูน่ำเสิร์ฟเป็นก้อน แซนวิชชิ้นเล็ก ฯลฯ ซึ่งอำหำรชนดินี้
มี ในบำร์และคำเฟ่ทุกแห่งในสเปน

Gastronomy Tourism in Spain

กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรในประเทศสเปน

Tasting Spain 

อำหำรสเปนได้รับกำรประกำศจำกองค์กำร UNESCO ให้เป็นมรดกภูมปัิญญำทำง 
วัฒนธรรมของมนุษยชำติ ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงอำหำรสุขภำพแต่เป็นวัฒนธรรม 
ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม กำรเคำรพท้องถิ่น ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
กำรอนรุักษ์กิจกรรมพื้นบ้ำนดั้งเดิมที่สัมพันธ์กับเกษตรกรรมและกำรประมง

Good to Know
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 
ได้ก�ำหนดให้ธุรกิจอำหำรไทย จัดอยู่ในกลุ่มมรดกทำงวัฒนธรรมและ
ประวตัศิำสตร์ (Cultural Heritage) ในประเภทอตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ 
โดยยึดกรอบขององค์กำรควำมร่วมมือเพ่ือกำรค้ำและกำรพัฒนำ 
(UNCTAD) เป็นเกณฑ์ในกำรจัดหมวดหมู่ นอกจำกน้ีกำรท่องเที่ยว 
เชิงอำหำรยังจัดเป็นรูปแบบหน่ึงของกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค ์ 
เพรำะเป็นกำรท่องเที่ยวที่ ให ้นักท่องเที่ยวได้พัฒนำควำม
สร้ำงสรรค์ของตนเองผ ่ำนกำรติดต่อสื่อสำรกับผู ้คนใน 
ท้องถ่ินและวิถีชีวิตที่สร้ำงสรรค์ผ ่ำนวัฒนธรรมอำหำร 
เช ่น ประสบกำรณ์กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์  
คลำสสอนท�ำและประเมินคุณภำพอำหำร เทศกำล
อำหำร เส้นทำงเที่ยวชิมอำหำร และกำรสร้ำง
เอกลักษณ์ที่สัมพันธ์กับอำหำร เป็นต้น

กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรในไทย

ประเทศไทยได้ชื่อว่ำเป็นดินแดนที่มีทั้งทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม โดยเฉพำะผลผลิต
ทำงกำรเกษตรที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหน่ึงของโลก และยังมีช่ือเสียงด้ำนกำรท่องเที่ยวว่ำมีสถำนที่ 
ที่เต็มไปด้วยควำมสวยงำม ปัจจุบันประเทศไทยได้ริเริ่มแนวคิดใหม่เพ่ือเช่ือมโยงสองคุณค่ำ 
ที่ โดดเด่นน้ีเข้ำด้วยกันโดยกำรเพ่ิมมลูค่ำทรัพยำกรทำงกำรเกษตรให้เป็นสนิทรัพย์ทำงกำรท่องเที่ยว 
ที่น่ำสนใจ และยังสำมำรถเป็นผูน้�ำชูเร่ือง ‘กำรบริโภคอำหำรอย่ำงย่ังยืน’ หรือ Sustainable Consumption  
ซึ่งเป็นประเด็นที่ก�ำลังได้รับควำมสนใจในระดับนำนำชำติ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
กับกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร

อำหำรไทยไม่ได้มีดีแค่ต้มย�ำกุ้ง 

เล่ำควำมเป็นไทย
ผ่ำนเสน่ห์ปลำยจวัก

จำกกำรส�ำรวจ 50 อันดับอำหำรที่ ได้รับควำม
นิยมที่สุดในปี 2554 โดยเว็บไซต์ CNN Go 
ปรำกฏว่ำอำหำรไทยได้รับควำมนิยมติดอันดับ
หลำยเมนู ซึ่งเมนู ‘แกงมัสมั่นไก่ของไทย’ ได้รับ 
กำรยกย่องให้เป็นอำหำรที่อร่อยที่สุดในโลก
อันดับหนึ่ง นอกจำกนี ้ บิล เกตส์ มหำเศรษฐี
อันดับหน่ึงของโลกก็ช่ืนชอบอำหำรไทย โดยให้
เหตผุลว่ำ อำหำรไทยเป็นอำหำรที่มรีสชำตอิร่อย
และอุดมไปด้วยคุณค่ำทำงโภชนำกำร ทั้งน้ียังมี
อำหำรไทยอกีมำกมำยที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในแวดวง
กำรท่องเที่ยว 

‘เสน่ห์ปลำยจวัก’ น้ันถือเป็นเสน่ห์
และลักษณะที่ โดดเด่นที่ขำดไม่ได้
ของคนไทย และเป็นสันถวไมตรีของ 
คนไทยที่ท�ำให้ผูอ้ื่นตกหลมุรัก คงไม่มี
วิธีกำรใดที่จะสำมำรถบอกเล่ำมรดก
ควำมเป็นไทยได้ดี และมปีระสทิธิภำพ
มำกไปกวำ่กำรบอกเลำ่ผ่ำนศิลปะของ
อำหำรไทย 
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Case Study

มำดูตัวอย่ำงเส้นทำงกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรในประเทศไทยกันเถอะ

ไร่คุณมน จ.กำญจนบุรี

‘ไร่คุณมน’ ตัง้อยู่ที่ต�ำบลหนองกุม่ อ�ำเภอบอ่พลอย จังหวดักำญจนบุรี ที่ น่ีเป็นสวน
เกษตรแบบผสมผสำน มสีวนผกัปลอดสำรพิษ และยังเป็นโรงงำนแปรรปูผลติภัณฑ์
ต่ำงๆ เช่น น�้ำนมข้ำวโพด ท็อฟฟี่นมข้ำวโพด ฯลฯ ซึ่งจะมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
วิถีชีวิตพอเพียงและกำรพึ่งพำตนเองของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว

สัมผัสและเรียนรู้วิถีชุมชนในธรรมชำติ

เรียนรู้วิถีชีวิตชำวไร่ ตะลุยเก็บข้ำวโพดหวำน
สดๆ จำกไร่ เรียนรู้กำรปลกูข้ำวโพด กำรเดด็
ฝักข้ำวโพด กำรปอกเปลือกข้ำวโพด และ
ลงมือเก็บข้ำวโพดที่สุกพร้อมทำน พร้อมชิม
ข้ำวโพดหวำนสดๆ ข้ำวโพดแอ้ (ข้ำวโพดอ่อน
หัวเล็กๆ เท่ำนิว้ก้อย) หน่อไม้ฝรั่งรสหวำน

ท�ำไอศกรีมน�้ำนมข้ำวโพด

เรียนรู้และลงมือท�ำไอศกรีมน�้ำนมข้ำวโพดแบบภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่ ใช้
เคร่ืองป่ันไอตมิแบบภูมปัิญญำไทย และลองชมิไอศกรีมน�ำ้นมข้ำวโพดฝีมอื
ตัวเอง ที่มีรสชำติหอมหวำนแบบไทยๆ แถมอร่อยชื่นใจ คลำยร้อนได้ดี

เรียนรู้วิธีสกัดน�้ำมันงำ

ศกึษำกระบวนกำรสกัดน�ำ้มนัโดยกรรมวิธีสกัดเย็นที่สำมำรถคงคุณค่ำ
ของน�้ำมันงำได้อย่ำงครบถ้วน นับว่ำเป็นของดจีำกภูมิปัญญำไทย

เรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยสมยัก่อนทีม่คีวำม
ผูกพันกับธรรมชำติ ตลอดจนภูมิปัญญำ
โบรำณทีเ่ผำถ่ำนเพ่ือน�ำมำเป็นเช้ือเพลงิ อย่ำง
กำรเผำถ่ำนด้วย ‘เตำอวิำเตะ’ ทีจ่ะได้ถ่ำน 
ไร้ควันคุณภำพดี และน�ำ้ส้มควนัไม้ที่ ได้จำก
กำรเผำถ่ำน สำมำรถน�ำมำใช้เป็นปุย๋และ 
สำรป้องกันศตัรูพืชได้

เรียนรู้กำรห่อลูกประคบงำด�ำบด 
ที่เตม็ไปด้วยสรรพคุณต่ำงๆ ถือเป็น
ภูมปัิญญำด้ำนสมนุไพรอกีอย่ำงหน่ึง 
ด้วยกำรสกัดงำเป็นน�้ำมันงำแล้วน�ำ
ไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ จนได้
ออกมำเป็นลูกประคบที่มีสรรพคุณ
ในทำงยำ ถือเป็นกำรสืบสำนวิ ถี
แพทย์แผนไทยที่ทรงคุณค่ำยิ่ง

กรณีศึกษำในประเทศไทย

ชมกำรผลิตน�ำ้สม้ควนัไม้และเตำเผำอิวำเตะ

ห่อ
ลูกประคบ
งำด�ำบด

ชมไร่ข้ำวโพด เก็บข้ำวโพดสดจำกไร่
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สวนสำมพรำน จ.นครปฐม

สถำนที่ที่เหมำะส�ำหรับมำพักผ่อนและท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมมำกมำยที่ ให้
นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ด้วยตวัเองเก่ียวกับวิถีชีวิตธรรมชำตแิบบไทยๆ เช่น กำรท�ำ 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชำติ กำรทำนอำหำรเพ่ือสุขภำพ ตลำดเกษตรกร 
ปลอดสำรพิษ ฯลฯ 

กจิกรรมที่น่ำสนใจในสวนสำมพรำน

ล่อง
น�้ำ
ลุย
สวน

น่ังเรือแจวข้ำมแม่น�้ำไปสัมผัส
กับวถีิชำวสวน ชมนำบวั แปลงผกั 
และผล ไม ้ ปลอดสำร พิษ  
ลองพำยเรือในร่องสวน ดืม่น�ำ้
มะพร้ำวสดๆ จำกต้น ชิมผลไม้ 
ในสวนตำมฤดูกำล และผัก
ผลไม้ที่น�ำมำท�ำเป็นอำหำรว่ำง
แสนอร่อย ลิ้มรสชำสมุนไพร
เพ่ือสุขภำพสูตรเฉพำะของ 
ชำวบ้ำน 

เข้ำครัวเรียนท�ำอำหำรไทย

เรียนท�ำอำหำรไทยท ่ำมกลำง
บรรยำกำศสบำยๆ แบบไทยๆ เชน่ 
ใต้ถุนเรือนอยุธยำ เรือนแพริมแม่น�ำ้ 
หรือระเบียงริมน�้ำ ซึ่งจะได้เรียนรู้
ควำมสมดุลย์ของรสชำติและควำม
มหศัจรรย์ของสว่นผสมอำหำรไทย 
ที่่ มี สรรพคุณส ่ ง เส ริ มสุ ขภำพ  
มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรครบครัน 

ศูนย์รวมสินค้ำเกษตรอินทรีย์และอำหำร
แปรรูป จำกเกษตรกรแบบอินทรีย์และ 
ผู้ผลิตสินค้ำแปรรูปชุมชนบริเวณใกล้เคียง
สวนสำมพรำน ซึ่งสินค้ำจะมีกำรตรวจสอบ 
คุณภำพของผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์
แปรรูปอย่ำงต่อเน่ือง สินค้ำส ่วนใหญ่ 
จะเป็นผักสด ผลไม้ปลอดสำรตำมฤดูกำล 
ไข่ไก่ อำหำรขนมไทยต่ำงๆ ข้ำวอินทรีย ์
หลำกหลำยพันธุ์ ฯลฯ 

 เที่ยวชมหมู่บ้ำนไทย

เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่ำนประสบกำรณ์ตรงด้วยกำรลงมือท�ำ เช่น ลงมือท�ำขนม
กล้วยปิ้งด้วยตัวเอง สำนใบมะพร้ำวเป็นรูปสัตว์ต่ำงๆ แกะสลักผลไม้และร้อยมำลัย
กล้วยไม้ ฝึกงำนหัตถศลิป์ป้ันดินด้วยเคร่ืองมอืโบรำณ สนุกกับกำรร�ำกระทบไม้ ฯลฯ 

แวะเดินเที่ยวที่ตลำดสุขใจ
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บ้ำนริมคลองโฮมสเตย์ จ.สมุทรสงครำม

ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองผีหลอกที่เช่ือมต่อไปถึงตลำดน�้ำอัมพวำ เป็นชุมชนที่ ได้
รวบรวมและร้ือฟ้ืนเอกลกัษณ์ท้องถ่ินให้กลบัมำมชีีวิตชีวำอกีคร้ัง โดยเปิดต้อนรับให้เข้ำมำ 
สัมผัสกับวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่แบบชำวบ้ำนริมคลอง พร้อมเรียนรู้คุณค่ำของพืชประจ�ำ 
ท้องถิ่นอย่ำงมะพร้ำวผ่ำนกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ 

เที่ยวชมสวนมะพร้ำวของชำวบ้ำน ลองชิม 
น�ำ้ตำลสดๆ จำกต้นมะพร้ำว ปีนต้นมะพร้ำว
ไปเก็บน�้ำตำลมะพร้ำว แล้วน�ำไปโรงเค่ียว
น�ำ้ตำลมะพร้ำว เรียนรู้วิธีท�ำน�ำ้ตำลมะพร้ำว 
และทดลองท�ำน�้ำตำลมะพร้ำวด้วยตัวเอง  
พอท�ำเสร็จแล ้วอย ่ำลืมลองชิมน�้ำตำล
มะพร้ำวฝีมือตัวเองด้วยล่ะ

เคี่ยวน�้ำตำลมะพร้ำว

ท�ำขนมไทยจำกน�้ำตำลมะพร้ำว

สนุกไปกับกำรท�ำขนมไทยโบรำณ เช่น ขนมต้ม ขนมถ่ัวแปป  
ขนมใส่ไส้ เป็นต้น เรียนรู้เทคนิคขัน้ตอนกำรท�ำที่สบืทอด 
จำกรุ่นสู่รุ่น ควำมพิเศษที่อร่อยไม่เหมือนที่ ไหนเพรำะ
ใช้น�ำ้ตำลมะพร้ำวสดๆ จำกสวน ท�ำให้หอม หวำน มนั 
และได้ลงมือขูดมะพร้ำวเองจำกกระต่ำยขูดมะพร้ำว
โบรำณ พอท�ำเสร็จแล้วกินรับรองติดใจ

ลงมือท�ำเกษตรสวนครัวปลอดสำรพิษ

ที่ น่ีมีสวนเกษตรที่ปลูกแบบปลอดสำรพิษ 
สำมำรถมำเรียนรู้วิธีกำรปลูก พร้อมทั้งเรียนรู้
กำรท�ำปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่ช ่วยให้ผักเติบโตได้ดี  
พอเข้ำใจกำรปลกูผกัแล้วก็สำมำรถลงมอืเก็บผกั
เพื่อไปเรียนรู้กำรท�ำอำหำรไทยต่อได้เลย

ท�ำอำหำรไทยสูตรโบรำณ

เรียนรู้กำรท�ำอำหำรไทย
สูตรโบรำณที่แสนอร่อย 
มี เมนูหลำกหลำยให ้ ได ้ 
ลงมอืท�ำ เชน่ น�ำ้พริกปลำท ู

ผักต้ม แกงขี้ เหล็ก แกงยอดมะขำม เป็นต้น  
ล้วนแต่เป็นเมนูท้องถ่ินง่ำยๆ ที่อุดมไปด้วย
ประโยชน์แถมรสชำติก็ไม่ธรรมดำ 

ล่องเรือชมวิถีชีวิต 

สัมผัสวิถีชีวิตชำวบ้ำนริมคลอง พร้อมกับ
เที่ยวชมป่ำชำยเลนคลองโคน ดืม่ด�ำ่ไปกับ 
ธรรมชำตทิียั่งคงงดงำม หรือจะเลอืกน่ังเรือ
ชมหิ่งห้อยยำมค�่ำคืนก็สวยไม่แพ้กัน 

เที่ยวชมเส้นทำงต�ำนำนมะพร้ำว

เรียนรู้กำรท�ำจักสำนจำกใบมะพร้ำว เช่น กำรสำนหมวก
หรือกระเช้ำจำกทำงมะพร้ำว พอท�ำเสร็จแล้วก็สำมำรถน�ำ
กลับไปใช้ต่อได้หรือน�ำไปเป็นของฝำกก็เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร

จักสำนใบมะพร้ำว

booklet4.indd   29 8/4/16   2:52 PM



30 31

checklist หลังจำกที่ ได้เห็นไอเดียในกำรท�ำธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงอำหำรไปแล้วทั้ งในและ 
ต่ำงประเทศ หำกคุณก�ำลงัสนใจและอยำก
ลงมือท�ำบ้ำง ก่อนที่จะเร่ิมต้นท�ำธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงอำหำร ลองมำเช็คดูก่อนว่ำ
คุณสำมำรถตอบค�ำถำมเหล่ำนี้ ได้รึเปล่ำ

เป็นคนที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์รึเปล่ำ

สำมำรถเริ่มต้นและท�ำงำนอย่ำงต่อเนื่องในโครงกำรระยะยำวได้รึเปล่ำ

สำมำรถยอมรับควำมรับผิดชอบทั้งหมด 

สำมำรถท�ำงำนยำวนำนทั้งวันและท�ำงำน 7 วันต่อสัปดำห์

มีควำมพร้อมด้ำนสุขภำพในกำรท�ำงำน

หำกคุณไม่อยู่หรือลำ เพื่อนร่วมงำนสำมำรถท�ำงำนแทนคุณได้หรือไม่

มีภำวะผู้น�ำและเป็นนักจัดกำรหรือไม่

ตัดสินใจบนพื้นฐำนของเหตุผลหรือไม่

สำมำรถร่วมงำนกับคนอื่นๆ ได้

เป็นคนประนปีระนอมและเป็นผู้ฟังที่ดีรึเปล่ำ

มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรรึเปล่ำ

คุณมีควำมรู้ในกำรเริ่มต้นธุรกิจรึเปล่ำ

ถ้ำค�ำตอบคือไม่

คุณควรจะต้องถำมตัวเองอย่ำงจริงจังว่ำ
จะเข้ำมำเสีย่งในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอำหำร 
รึเปล่ำ เพรำะหลำยๆ ธุรกิจที่ล้มเหลว 
ก็มำจำกทัศนคติของทีมบริหำรมำกกว่ำ
จะมองผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

ท�ำด้วยใจรักคือค�ำตอบที่ ใช่

ผูป้ระกอบกำรที่จะเข้ำมำท�ำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอำหำรต้องท�ำ
ด้วยใจรักและควำมชอบ (Passion) ไม่ใช่เข้ำมำเพรำะธุรกิจ
เดิมเริ่มย�่ำแย่และมองเห็นโอกำสที่สดใสและสอดคล้องกับ
เทรนด์โลก ปัจจัยควำมส�ำเร็จคือจะต้องมีกำรวำงแผนธุรกิจ 
ไม่ใช่กระโจนเข้ำไปท�ำธุรกิจเลย และหลำยๆ ธุรกิจที่ล้มเหลว
เพรำะเจ้ำของไม่มีกำรวำงแผน ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอำหำร
เป็นธุรกิจที่ น่ำสนุกที่จะก้ำวเข้ำไป แต่ต้องอย่ำลืมวำงแผน
ธุรกิจให้รอบคอบเสียก่อนล่ะ 

ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอาหาร
เหมาะส�าหรับคุณรึเปล่า
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ลองมำดูข้อดีและข้อควรระวังในกำรให้นักท่องเที่ยวเข้ำมำในฟำร์มหรือสวนผักของคุณกัน

เกษตรกรสำมำรถให ้บริกำร
ผลผลติที่สดใหม่แก่ผูบ้ริโภคโดยตรง

โอกำสในกำรมีรำยได้ทันทีจำก
กำรขำยสินค้ำและบริกำรในสวน

ลดต้นทุนค่ำขนส่ง

เพ่ิมโอกำสให ้ เกษตรกรได ้ม ี
สว่นร่วมกับผูบ้ริโภค และรับฟังควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคทันทจีำกสินค้ำ
และบริกำรที่จัดให้ในฟำร์ม

รำคำถูกก�ำหนดจำกเจ้ำของฟำร์ม
เอง ซึ่งโดยปกติจะถูกก�ำหนดจำก
พ่อค้ำคนกลำงในห่วงโซ่อุปทำน

มี กำรทดสอบผลิต ภัณฑ ์ที่ มี
คุณภำพจำกลกูค้ำโดยตรง นอกจำกน้ี 
ยังท�ำให ้สมำชิกในครอบครัวของ
เกษตรกรได ้มีส ่ วนร ่ วมในพ้ืนที ่
ของตนเอง

ท�ำให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่ำ
ของท้องถ่ินและควรมีกำรเผยแพร่
ให้คนอื่นๆ ในชุมชนได้ตระหนักถึง
คุณค่ำด้วย

ผลติภัณฑ์คุณภำพจำกฟำร์มจะถูก
ทดสอบจำกนักท่องเที่ยว และสมำชิก
ในครอบครัวมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของตนเอง

เกษตรกรได้มีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรตลำด

เกษตรกรมีเวลำในกำรเพำะปลูกและบ�ำรุง
รักษำฟำร์มน้อยลง เน่ืองจำกต้องให้บริกำร 
นักท่องเที่ยว

เกษตรกรจะมีชั่วโมงกำรท�ำงำนมำกข้ึน โดย
เฉพำะในวันหยุด

เกษตรกรจ�ำเป็นต้องปลูกพืชหลำยๆ ชนิด 
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และ
เพิ่มรำยได้ของเกษตรกร

นักท่องเที่ยวจะต้องเป็นนำย เรำไม่ควรท�ำให้
นักท่องเที่ยวผิดหวังเพรำะหำกนักท่องเที่ยว 
ไม่พอใจ ข่ำวไม่ดจีะเผยแพร่ออกไปอย่ำงรวดเร็ว 

เกษตรกรจ�ำเป็นต้องลงทุนด้ำนโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทำงเข้ำถึง
ฟำร์มด้วยควำมสะดวกและปลอดภัย

ต้องมกีฎระเบียบข้อบังคับเพ่ือควำมปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว

ต้องมีกำรปรับปรุงพ้ืนที่ ให ้ถูกต้องตำม 
กฎระเบียบเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสำมำรถเข้ำถึง 
ได้สะดวก

เพ่ือนบ้ำนจะต้องเห็นด้วยกับกำรท่องเที่ยว 
เชิงอำหำรในฟำร์มของคุณ

คุณมีควำมสุขกับกำรได้พบปะผู้คนหรือเปล่ำ

ข้อดีและข้อควรระวังเมื่อเปิดฟำร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ข้อดี

ขอ้ควรระวัง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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ปัจจุบันกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร (Gastronomy Tourism) นับว่ำเป็น 
กำรท่องเที่ยวทำงเลอืกที่อยู่ในกระแส เพรำะแหล่งท่องเที่ยวต่ำงๆ ล้วนน�ำ 
อำหำรท้องถ่ินมำเป็นเคร่ืองมือในกำรดึงดูดนักท่องเที่ยว เพรำะอำหำร 
ท้องถ่ินสำมำรถเป็นสื่อบอกเล่ำเร่ืองรำว กำรด�ำเนินชีวิต เอกลักษณ์ 
ที่สืบทอดกันมำไม่ว่ำจะเป็นในเชิงกำยภำพ เช่น กำรเกษตร ภูมิประเทศ 
และภูมิอำกำศ หรือในเชิงจิตใจ เช่น วิถีชีวิต ขนบธรรมเนยีม วัฒนธรรม 
ซึ่งอำหำรแต่ละท้องถ่ินก็จะแสดงถึงควำมจริงแท้ (Authenticity)  
ของตัวมันเอง

หำกเรำเชื่อมโยงระหว่ำงกำรท่องเที่ยวกับอำหำรแล้ว อำหำรก็ถือเป็น
เคร่ืองมือหน่ึงที่ส�ำคัญในกำรน�ำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ือกระตุน้และดงึดดูให้นักท่องเที่ยวเกิดควำมประทับใจ 
ทั้งในรสชำติและควำมสุนทรีย์ของเร่ืองรำวอำหำร นอกจำกน้ีอำหำร 
ยังเป็นเครื่องมอืที่สำมำรถเปิดใจให้นักท่องเที่ยวพร้อมที่จะเสพวัฒนธรรม
ด้ำนอื่นๆ อีกด้วย และท�ำให้นักท่องเที่ยวต้องกำรกลับมำเที่ยวซ�้ำ 
ในครั้งต่อๆ ไปอีก

ดังนั้น อพท. จึงเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
เชิงอำหำร โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนำชุมชนในพื้นที่พิเศษของ อพท. ที่มี 
ควำมโดดเด่นของอำหำรที่แตกต่ำงกัน ด้วยกำรดึงจุดเด่นของอำหำรท้องถ่ิน 
ข้ึนมำผำ่นเร่ืองรำวและรสชำตด้ัิงเดิมในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
ในพ้ืนที่แห่งน้ัน และเพ่ิมรำยได้ให้กับคนในชุมชน ตลอดจนเป็นผลด ี
ต่อกำรอนุรักษ์วฒันธรรม และวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เคยสบืสำนกันมำ 
รุ่นต่อรุ่น

กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำรในมิติของ อพท.

กะปิเกำะช้ำง จ.ตรำด 

แกงไก่กะลำ จ.ชลบุรี

ขนมพระร่วง จ.สุโขทัย

ข้ำวปุ้นน�้ำแจ่ว จ.เลย

ไก่ทอดมะแขว่น จ.น่ำน

ขนมจีนหน้ำตั้ง จ.สุพรรณบุรี

หมูหยองชำกแง้ว จ.ชลบุรี 

อพท. ได้มีกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวเชิงอำหำร 
ณ พื้นที่พิเศษของ อพท. และคัดเลือกเมนูเด็ดในแต่ละพื้นที่พิเศษ ดังนี้
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ในแต่ละพื้นที่พิเศษของ อพท. 
นั้นมีอำหำรท้องถิ่นที่ ขึ้นชื่ อ
มำกมำยชวนให้ไปลิ้มลอง มำดู
กนัเถอะวำ่ในแตล่ะพืน้ที่พเิศษ
มีเมนูอะไรขึ้นชื่อบ้ำง

อิ่มอร่อย
ไปกับ
ของดี

ของชุมชน

กะปิเกำะช้ำง

เครื่องปรุงชั้นดีต้องมีติดครัว

น�้ำพริกกะปิ เมนูคู่ครัวของคนไทยและเมนูโปรดของใครหลำยคน น�้ำพริกกะปิจะอร่อย
ต้องท�ำมำจำกกะปิชั้นดี จึงจะมีกลิ่นหอมหวำนชวนกิน รสชำติกลมกล่อม ซึ่งแหล่งท�ำกะปิ
ที่ผลิตกะปิรสเด็ดไม่แพ้ใครหนึ่งในนั้นอยู่ที่เกำะช้ำง จ.ตรำด 

อิ่มอร่อยกับของดีท้องถิ่น

ชำวเกำะช้ำงท�ำกะปิกันมำช้ำนำน เพรำะวัตถุดิบ 
ช้ันดีอย่ำงเคยตำด�ำมี ให้จับไม่เคยขำด โดยชำวบ้ำน 
จะออกเรือไสเคยตำมชำยฝั ่งตั้งแต่เช้ำ แล้ว 
น�ำมำล้ำงให้สะอำด และหมักเกลือทิ้งไว้ 1 คืน 
ด้วยอตัรำสว่นเคย 100 กก. ต่อเกลอื 12-13 กก.  
จะได้ไม่เค็มเกินไป วันรุ่งขึ้นก็จะน�ำเคยที่หมักไว้
มำตำกแดดจัด และน�ำเข้ำเครื่องบดแทนกำรต�ำ 
ด้วยครกขนำดใหญ่อย่ำงในสมยัก่อน เมือ่บดกะปิ 
ละเอียดดีแล้ว ก็จะอัดใส่ไหหรือถังเก็บไว้รำว  
1 เดือน ก็จะได้กะปิกลิ่นหอม ไม่คำว น�ำมำปรุง
อำหำรได้ 

เมนูเด็ดจำกกะปิ

เวลำท�ำกะปิน�ำ้ที่ ได้จำกกำรหมกัเคยจะเหลอื ชำวบ้ำนเรียกว่ำ 
‘น�ำ้เคย’ ถือเป็นผลพลอยได้รสเด็ด โดยจะน�ำมำเค่ียวจนแห้ง 
ต�ำเป็นน�ำ้พริกเกลอืมะขำมมเีคร่ืองปรุงคือ น�ำ้เคย มะขำมอ่อน 
และพริกขี้หนูสด กินกับปลำทะเลย่ำง ส่วนกะปิคนเกำะช้ำง
นยิมปรุงเป็นกะปิคั่วหลนใส่มะพร้ำวและพริกหยวก
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หมูหยองโบรำณ ชำกแง้ว

สุดยอดของดีบ้ำนชำกแง้ว

บ้ำนชำกแง้ว จ.ชลบุรี เป็นชุมชนจีนโบรำณที่ยังคงเปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์ดั้งเดิมที่สืบทอด 
กันมำรุน่สูรุ่น่ของคนไทยเช้ือสำยจีน ที่ น่ียังมบ้ีำนเก่ำเหล่ำเต๊งไม้ทอดตวัยำวบนสองฝ่ังถนน  
มโีรงงิว้ ศำลเจ้ำแม่ทับทมิ ตลอดจนอำหำรกำรกินต้นต�ำรับดัง้เดมิของบรรพบุรุษ หน่ึงในน้ัน 
ก็คือ ‘หมูหยองโบรำณชำกแง้ว’ ที่ถือเป็นของดีของชุมชน

อิ่มอร่อยกับของดีท้องถิ่น

หมูหยองโบรำณชำกแง้ว มีข้ันตอนกำรท�ำ 
ที่พิถีพิถันตัง้แต่กำรคัดสรรเน้ือหมสูดวนัต่อวนั  
ใช้เฉพำะเน้ือส่วนสะโพกไม่ติดมัน เลำะพังผืด
แล้วหั่นเป็นชิ้นยำว น�ำไปต้มจนเปื่อยซึ่งใช้เวลำ 
กว่ำคร่ึงค่อนวนั จำกน้ันน�ำมำยีเป็นเส้น แล้วผดั 
พร้อมปรุงรสด้วยซีอิ๊วขำวและน�้ำตำลทรำย 
ต้องใช้เวลำนำนเพรำะผดัด้วยไฟอ่อนๆ แล้วจึง 
น�ำเข้ำเคร่ืองอบ ออกมำเป็นหมูหยองกรอบ
หอมอร่อย ซึง่กว่ำจะได้หมหูยองรสอร่อยกรอบ
ถูกใจแต่ละขีด แต่ละกิโล ต้องทุ่มเทเวลำถึง 
2 วันเต็มๆ หมูหยองที่ น่ีจึงมีคุณภำพเย่ียม 
ทั้งเส้นใหญ่ ฟู กรอบ รสกลมกล่อม หำกใคร
มำเที่ยวบ้ำนชำกแง้วขอแนะน�ำให้ต้องลิ้มลอง

แกงไก่กะลำ

เมนูที่สืบทอดจำกรุ่นสู่รุ่น

ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี เป็นชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจำกตัวเมืองพัทยำ แต่ยังคงมีวิถีชีวิต 
ที่เรียบง่ำยดั้งเดิม รวมถึงยังคงอนรุักษ์สูตรลับควำมอร่อยด้วยกำรสืบทอดจำกรุ่นสู่รุ่น

อิ่มอร่อยกับของดีท้องถิ่น

ในอดีตชุมชนตะเคียนเตี้ยมีอำชีพท�ำสวน
มะพร้ำวเป็นหลัก ด้วยควำมที่มีมะพร้ำวเยอะ
โดยเฉพำะมะพร้ำวอ่อนที่มักตกหล่นมำจำก
ต้นท�ำให้ไม่สำมำรถน�ำไปขำยได้ คนในชุมชนจึง
ชว่ยกันระดมควำมคิดว่ำจะท�ำอย่ำงไรดี จนเกิด
ไอเดียว่ำให้น�ำมะพร้ำวอ่อนที่ตกลงมำ น�ำไป
ปอกเปลือกแล้วแซะเอำแต่ส่วนเน้ือกะลำออก
มำหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ พอดีค�ำ น�ำไปล้ำงน�้ำเพื่อ 
ใช้เป็นส่วนผสมของแกง พร้อมตั้งช่ือเมนู 
สดุอร่อยทีท่�ำจำกกะลำมะพร้ำวน้ีว่ำ ‘แกงไก่กะลำ’ 

สูตรลับฉบับชำวตะเคียนเตี้ย

ขั้นตอนกำรท�ำนั้นไม่ยำก เริ่มจำกน�ำเนื้อไก่ไปรวนจนเกือบสุก ตำมด้วย
ใส่พริกแกงรอจนได้กลิ่นหอมฉุย แล้วเติมน�้ำลงไปให้พอขลุกขลิก รอจน
น�ำ้เดือดแล้วปรุงรสด้วยน�ำ้ปลำ น�ำ้ตำล จำกน้ันใสเ่น้ือกะลำที่ห่ันไว้ลงไป
รอจนเดือดอีกรอบ ตำมด้วยโรยใบกระเพรำคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน แล้วตัก
เสิร์ฟพร้อมข้ำวสวยร้อนๆ ได้เลย รับรองอร่อยจนติดใจเลยล่ะ
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ขนมพระร่วง

ขนมจำกภูมิปัญญำดั้งเดิม

จ.สโุขทัย ขึน้ช่ือว่่ำเป็นเมอืงวิถีเกษตรมำตัง้แต่ดัง้เดิม ท�ำให้มอีำหำรและขนมไทยหลำยชนิด
ที่มคีวำมเกีย่วพันกบัวิถีกำรด�ำเนนิชีวิตและภมูิปญัญำดัง้เดมิซึ่งหนึง่ในนัน้คอื ขนมพระร่วง 
ขนมที่หำทำนได้ยำกในปัจจุบันและยังมี ให้ชิมที่สุโขทัย

อิ่มอร่อยกับของดีท้องถิ่น

ขนมพระร่วง เป็นขนมที่มีมำตั้งแต่สมัย
โบรำณ มีวิธีกำรท�ำที่ยุ่งยำกหลำยขั้นตอน
ท�ำให้ไม่มีคนรู้จักมำกนัก ขนมพระร่วงมัก
นิยมท�ำในงำนบญุ โดยใช้วตัถุดิบที่หำได้ง่ำย
ในท้องถ่ินอย่ำงข้ำวตอกและน�้ำตำลโตนด  
ปัจจุ บันหำทำนได ้ยำกแต่ยังพบได ้ ใน 
หลำยชุมชน เช ่น ชุมชนบ้ำนคุกพัฒนำ 
อ�ำเภอศรีสชันำลยั หรือชุมชนบ้ำนใต้ อ�ำเภอ
เมืองสุโขทัย นอกจำกขนมพระร่วงจะใช้ใน 
งำนบุญแล้ว ในพิธีท�ำบุญก็จะมีช่อข้ำวตอก 
เป็นเคร่ืองบูชำพระรัตนตรัย โดยถือกันว่ำ 
ข้ำวตอกมีสีบริสุทธ์ิเปรียบได้กับคุณของ
พระพุทธเจ้ำ 3 ประกำร คือ กำรแตกกระจำย
เป็นดอกเสมือนพระปัญญำธิคุณที่แตกฉำน 
ควำมเบ ่งบำนเปรียบด่ังพระกรุณำธิคุณ  
และสีขำวเปรียบประดุจพระวิสุทธิคุณ

หำกใครได้มำเที่ยวเชียงคำน จ.เลย แล้วไม่ได้ลองชมิข้ำวปุน้น�ำ้แจ่ว ก็ถือว่ำยังมำไม่ถึงเชียงคำน 
เพรำะเมนูน้ีถือเป็นเมนูทีเด็ดที่มีรสชำติอร่อย และเป็นของกินเฉพำะถ่ินหำทำนได้เฉพำะ 
ที่เชียงคำนเท่ำนั้น

อิ่มอร่อยกับของดีท้องถิ่น

ควำมอร่อยของข้ำวปุน้น�ำ้แจ่วอยู่ที่น�ำ้ซุป
กระดูกหมูและเคร่ืองในที่ ไม่มีกลิ่นคำว 
ใส่เส้นขนมจีนแทนเส้นก๋วยเตี๋ยว ใส่ผัก 
ที่หำได้ในท้องถิ่น เช่น ผักบุ้ง ผักกำดขำว  
ถ่ังงอก ฯลฯ โรยด้วยค่ืนช่ำย ต้นหอม 
ผักชี  เสิร์ฟพร้อมผักแกล้ม มีมะนำว 
ถั่วฝักยำว ถั่วงอก ส่วนกำรกินตำมสูตร
คนเชียงคำนคือ ต้องบีบมะนำวและใส่
แจ่วลงไปในชำม คลกุแจ่วให้ละลำย ท�ำให้
ได้รสชำตเิผด็ เค็มนิดๆ และหอมชวนทำน

อำหำรเช้ำของชำวเชียงคำน

คนเมอืงเชียงคำนนิยมกินข้ำวปุน้น�ำ้แจ่วเป็นอำหำรเช้ำ โดยจะกินกับข้ำวเหนียว 
ป้ันข้ำวเหนียวเป็นก้อนกลมเลก็ๆ (คล้ำยลกูช้ิน) กินพร้อมกับน�ำ้ซุปที่กลมกล่อม 
ท�ำให้อยู่ท้องได้นำนกว่ำกำรกินเส้นขนมจีน บวกกับควำมเชื่อที่ว่ำหำกกินขนมจีน
ตอนเช้ำอำจท�ำให้ปวดท้องได้ เพรำะเส้นขนมจีนท�ำมำจำกแป้งหมัก 

ข้ำวปุ้นน�้ำแจ่ว

อำหำรพื้นเมืองของชำวเชียงคำน
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ไก่ทอดมะแขว่น

อร่อยดีมีประโยชน์จำกวัตถุดิบบ้ำนบ้ำน

อ�ำเภอบ่อเกลือ จ.น่ำน เป็นชุมชนที่ขึ้นชื่อในเรื่องกำรท�ำเกลือสินเธำว์ นอกจำกจะผลิตเกลือ 
ที่ดีแล้ว ในชุมชนยังมมีะแขว่นจ�ำนวนมำกซึง่เป็นพืชเศรษฐกิจท้องถ่ินของภำคเหนือ โดยคนใน
ชุมชนเห็นถึงควำมส�ำคัญจึงได้พัฒนำต่อยอดออกมำเป็นเมนูอำหำรที่อร่อยและมีประโยชน์

อิ่มอร่อยกับของดีท้องถิ่น

จำกควำมคิดที่จะน�ำวัตถุดิบที่มี ในท้องถ่ินอย่ำง 
‘มะแขว่น’ มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด น�ำไปสู่ 
กำรทดลอง ดดัแปลงเมนูอำหำร จนได้ออกมำเป็น
เมนูท้องถ่ินสูตรใหม่ที่มีช่ือว่ำ ‘ไก่ทอดมะแขว่น’ 
โดยน�ำเปลอืกหุ้มเมลด็ที่มนี�ำ้มนัหอมระเหยมำค่ัว
และน�ำไปบดให้ละเอียดก่อนจะน�ำไปปรุงอำหำร 
ท�ำให้อำหำรมีกลิ่นหอมและรสเผ็ด นอกจำก 
มะแขว่นที่เป็นตัวชูโรงแล้ว ทำงชุมชนยังเลือก
ใช้ไก่บ้ำนหรือไก่พ้ืนเมืองในกำรปรุงอำหำรเพ่ือ
สนับสนนุให้คนในชุมชนมีรำยได้ ปัจจุบันไก่ทอด
มะแขว่นเป็นเมนูยอดนิยมที่มทีกุร้ำนใน จ.น่ำน 

มะแขว่น ต้องที่น่ำนเท่ำนั้นเพรำะหอมมำก!

มะแขว่นเป็นเคร่ืองเทศที่ ให้กลิ่นหอมและรสเผด็ ชำวเหนือมกัจะใสใ่น
พริกลำบ พริกแกง ท�ำให้มีกลิ่นหอมพิเศษเป็นเอกลักษณ์ มะแขว่น 
ของ จ.น่ำน ขึ้นชื่อว่ำหอมมำกเป็นพิเศษกว่ำที่อื่น ใครที่ ได้กินต่ำงก็
ติดใจจนอยำกกลับมำกินอีก 

ขนมจีนหน้ำตั้ง

เมนูอร่อยจำกไอเดียสร้ำงสรรค์

ที่อ�ำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นอกจำกจะเป็นเมืองโบรำณที่มีประวัติศำสตร์ยำวนำนแล้ว  
ที่น่ียังคงมวีิถีกำรกินอำหำรแบบดัง้เดมิให้ได้เห็นอยู่อกีด้วย โดยชำวอูท่องได้ร่วมมอืกันพัฒนำ
ให้อำหำรท้องถิ่นยังคงคุณค่ำและมีเอกลักษณ์มำกขึ้น 

อิ่มอร่อยกับของดีท้องถิ่น

ชำวอูท่องสว่นใหญ่ท�ำนำปลกูข้ำวเป็นหลกั ซึง่ข้ำว
สว่นหน่ึงจะแบง่แปรรูปเป็นขนมจีน เพ่ือขำยและ
กินกันในครัวเรือน จำกเส้นขนมจีนที่กินกันปกติ
น�ำมำสู ่‘เมนูขนมจีนหน้ำตัง้’ ที่น�ำเส้นขนมจีนมำ
ล้ำงและตำกแดดให้แห้ง เพ่ิมสสีนัให้เส้นขนมจีน
ด้วยสมนุไพรที่ข้ึนเองตำมธรรมชำติในละแวกบ้ำน 
เช่น สีเขียวได้จำกใบเตย สีม่วงจำกดอกอัญชัน 
เป็นต้น น�ำมำผสมกับเส้นขนมจีน ก่อนจะน�ำไป
ตำกแห้งและทอดให้กรอบ รำดด้วยซอสสมนุไพร
ปรุงจำกผกัสวนครัว เช่น มะขำม กระชำย ต้นหอม  
ฯลฯ กินแกล้มกับผักพ้ืนบ้ำนอย่ำงใบชะพลู 
สะระแหน่ ใบแมงลัก ผักชีลำว ถือเป็นเมนู 
ที่มำกด้วยคุณค่ำทำงโภชนำกำร

เสน่ห์ของขนมจีนหน้ำตั้ง

เป็นเมนูที่มแีค่ในชุมชนอูท่องเท่ำน้ัน เพรำะคิดค้นขึน้โดยคนในชุมชน 
ควำมพิเศษของเมนูน้ีคือควำมกรอบอร่อยของเส้นขนมจีน บวกกับรส
กลมกล่อม ที่มีทั้งรสเปรี้ยว หวำน เค็ม จำกสมุนไพรพื้นบ้ำน ยิ่งได้
ทำนคู่กับเคร่ืองเคียงอย่ำงใบชะพลหูรือผกักำดหอมย่ิงอร่อยคูณสอง 
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Gastronomy Tourism

จังหวัดสุโขทัยถือเป็นเมืองที่มีควำม 
อุดมสมบูรณ์ เป็นดินแดนอู ่ข ้ำว อู ่น�้ำ  
มำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็น
เมืองที่มีเรื่องรำวทำงวัฒนธรรมมำกมำย  
โดยเฉพำะเร่ืองรำวของอำหำรที่มเีอกลกัษณ์
เฉพำะตัว ซึ่งสำมำรถสะท้อนและอธิบำย 
ถึงรำกเหง้ำของชุมชนได้อย่ำงลึกซึ้ง 

กำรท่องเที่ยวเพื่อกำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำหำร 

ณ พื้นที่พิเศษอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนำลัย-ก�ำแพงเพชร

ด้วยเหตุผลดังกล่ำว อพท. จึงเลือก จ.สุโขทัย เป็นพื้นที่ต้นแบบในกำรท่องเที่ยว 
เพ่ือกำรเรียนรู้เก่ียวกับอำหำร โดยได้พัฒนำจนออกมำเป็นเส้นทำงต้นแบบ  
Gastronomy Tourism ที่เมืองเก่ำสุโขทัย-บ้ำนคุกพัฒนำ-ศรีสัชนำลัย ในช่ือ  
‘เส้นทำงเปิบต�ำนำนมรดกโลกแห่งอำณำจักรสุโขทัย 2 วัน 1 คืน’ ซึ่งนักท่องเที่ยว
จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของชุมชน และมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ำ 
ของสุโขทัย โดยมีอำหำรเป็นสื่อน�ำทำง 

ไปย้อนดูวิถีชีวิตโบรำณ เรียนรู้กำรท�ำอำหำรท้องถิ่น 
ถ้ำพร้อมแล้วออกเดินทำงกันเลย!
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World Heritage Cuisine 
of 

Sukhothai Kingdom

ทรัพย์ในดินสินในน�้ำ 
แผ่นดินของเรำนีแ้สนอุดมสมบูรณ์

เส้นทางเปิบตำ�นานมรดกโลก
แห่งอาณาจักรสุโขทัย 2 วัน 1 คืน

ปั้นดินให้เป็นหม้อที่บ้ำนทุ่งหลวง
ชิมน�้ำตำลโตนดสดๆ จำกต้น
ท�ำข้ำวตอกส�ำหรับปรุงขนมพระร่วง
ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยของแท้
เขียนลำยสังคโลกด้วยตัวเอง
เก็บไข่น�้ำที่บ้ำนไข่น�้ำ
ปรุงแกงไข่น�้ำ

เล่ำขำนแก่นต�ำนำน 
แหล่งสมุนไพรกินได้ทั้งปี

ชมตลำดสดตำมวิถีคนสุโขทัย
ทำนอำหำรเช้ำแบบคนเมืองเก่ำ
สมัผสัวิถีชุมชนผำ่นกำรปรุงอำหำรท้องถ่ิน
ลงมือท�ำว่ำวพระร่วง

DAY 1

DAY 2

booklet4.indd   46-47 8/4/16   2:53 PM



48 49

World Heritage Cuisine of Sukhothai Kingdom 

ในแต่ละวันจะได้ไปท�ำกิจกรรมที่ ไหน ท�ำอะไรบ้ำง 
แล้วจะได้เรียนรู้หรือทดลองท�ำอะไรใหม่ๆ มำดูกันเลย

เส้นทางเปิบต�านานมรดกโลกแห่งอาณาจักรสุโขทัย 2 วัน 1 คืน 

DAY 1
บ้ำนทุ ่งหลวงเป็นชุมชนเก่ำแก่ที่ผลิต
เครื่องป้ันดนิเผำเป็นหลกั มำรู้จักเร่ืองรำว 
ของหม้อดินเผำ ชมเตำเผำแบบโบรำณ 
และเรียนรู้วิธีกำรปั้น-ตบดิน ภูมิปัญญำ
โบรำณที่สืบทอดกันมำยำวนำนของชุมชน 
ส่วนหม้อที่ปั ้นเสร็จก็น�ำไปใช้ท�ำอำหำร
ต่อได้เลย

หม้อดินเป็นภำชนะที่อยู่คู่ครัวคนไทย
มำตลอด มักใช้หุงต้ม หุงข้ำว และยังน�ำไปใช้
ต้มยำไทยหรือใสแ่กงเลีย้งคนจ�ำนวนมำกเวลำ
มีงำนได้อีกด้วย

ปั้นดินให้เป็นหม้อที่บ้ำนทุ่งหลวง

ลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยของแท้
รู้จักวตัถุดบิและเคร่ืองปรุงในกำรท�ำก๋วยเตีย๋วสโุขทัย พร้อมชม
กำรท�ำก๋วยเตี๋ยวด้วยเตำถ่ำนสูตรเฉพำะของชำวเมืองเก่ำ หรือ
จะลงมือท�ำก๋วยเตี๋ยวด้วยตัวเองก็ได้ หลังท�ำเสร็จก็ฟินสุดๆ  
ไม่ว่ำจะแห้งหรือน�้ำ กับรสชำติแสนอร่อยของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
ที่ ใส่มำในชำมสังคโลก

ควำมพิเศษของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยหรือก๋วยเตี๋ยวไทย 
คือ กำรปรุงด้วยน�ำ้มะนำว ถ่ัวลสิงป่น ถ่ัวฝักยำวและใสห่มแูดง
กับหนังหมู ซึ่งคล้ำยกับก๋วยเตี๋ยวก�ำแพงเพชร

รู้ไหม
รู้ไหม

ชิมน�้ำตำลโตนดสดๆ จำกต้น
ชมกำรปีนต้นตำล แล้วชิมน�ำ้ตำลสดและผลตำลที่มีรสชำติหวำนหอม 
สดอร่อย พร้อมกับเรียนรู้วิธีกำรท�ำน�ำ้ตำลโตนด ชว่ยกันหยอดน�ำ้ตำล 
และเก็บรักษำไว้ด้วยใบตองแห้ง

ต้นตำลใน อ.คีรีมำศ จ.สุโขทัย เป็นต้นตำลที่มีอำยุยำวนำน
เป็นมรดกจำกรุ่นทวด รุ่นปู่ รุ่นย่ำ ที่ตกทอดมำถึงคนรุ่นปัจจุบัน

รู้ไหม

ขนมพระร่วงหรือขนมข้ำวตอก เป็นขนมประจ�ำถ่ิน 
ของชำวสโุขทัย-ก�ำแพงเพชร ซึง่เป็นขนมทีท่�ำยำกจึงหำทำน
ยำกเช่นกัน

รู้ไหม

ท�ำข้ำวตอกส�ำหรับปรุงขนมพระร่วง
ลงมอืท�ำข้ำวตอก ตัง้แต่กำรค่ัวข้ำวตอก คัดเปลอืกออก และน�ำไปบด ข้ำวตอกที่ท�ำเสร็จจะน�ำมำท�ำ
ขนมพระร่วงต่อ โดยจะได้เรียนรู้กำรเคี่ยวน�้ำกะทิ คลุกเคล้ำส่วนผสม ปั้น และน�ำไปอบควันเทียน  
พอท�ำเสร็จก็อย่ำลืมชิมขนมพระร่วงฝีมือตัวเองด้วยล่ะ
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เก็บไขน่�ำ้ที่บ้ำนไขน่�ำ้

เรียนรู้วิธีเก็บ (แนะ) ไขน่�ำ้กับชำวบ้ำน แล้วลงมอืเก็บ
ไข่น�้ำขึ้นมำเพื่อน�ำไปประกอบอำหำรด้วยตัวเอง

ไข ่น�้ำเป็นพืชผักพ้ืนบ้ำน มีลักษณะสีเขียว
ขนำดเล็กคล้ำยไข่ปลำ ชำวบ้ำนนิยมน�ำไปประกอบ
อำหำรเพ่ือให้มรีสชำตหิอม มนั อร่อยมำกข้ึน

ปรุงแกงไข่น�ำ้

เมือ่เก็บไขน่�ำ้เสร็จแล้วก็จะน�ำไปปรุงอำหำร
เมนูพ้ืนเมืองอย่ำงแกงไข ่น�้ำ โดยจะได้
ลงมือท�ำอำหำรด้วยตัวเองร่วมกับคนใน
ชุมชนที่จะมำช่วยสอนภูมิปัญญำกำรท�ำ
อำหำรท้องถิ่นให้

ชมตลำดสดตำมวิถีคนสุโขทัย

ไม่ว่ำจะไปเที่ยวที่ ไหน หำกอยำกสัมผัสวิถีชีวิต
ทีแ่ท้จริงของสถำนที่น้ันๆ แน่นอนว่ำต้องไปตลำด 
เดินชมตลำดสดยำมเช้ำเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตของ
คนสุโขทัย พร้อมเลือกซื้ออำหำรท้องถิ่น และ
ท�ำบุญตักบำตร

ทำนอำหำรเช้ำแบบคนเมืองเก่ำ

น่ังทำนข้ำวเหนียวหมูห่อใบตองที่อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย 
พร้อมเดินชมบรรยำกำศยำมเช้ำที่แสนสวยงำมในอทุยำนฯ

DAY 2

คนไทยในอดีตจนถึงสมยัสโุขทัยนิยมทำนข้ำวเหนียว 
โดยเริ่มหันมำบริโภคข้ำวเจ้ำมำกขึ้นในสมัยอยุธยำ

รู้ไหม

รู้ไหม

ลงมือท�ำว่ำวพระร่วง

กำรเล่นว่ำวพระร่วง เป็นประเพณีดั้งเดิมหลังจำกเสร็จฤดูท�ำนำ 
ของชุมชน นักท่องเที่ยวจะได้ลงมือท�ำว่ำวพระร่วง ทดลองเล่น  
และน�ำกลับไปเป็นของที่ระลึกฝำกคนที่บ้ำนด้วย 

สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนผ่ำนกำรปรุงอำหำรท้องถิ่น

น่ังรถอแีต๋นสมัผสัธรรมชำต ิชมวิถีชีวิตคนบ้ำนคุกพัฒนำ
ที่ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชำต ิ และแวะเก็บพืชผกัสมนุไพร
ท้องถ่ิน เพ่ือน�ำไปท�ำอำหำรท้องถ่ินรสชำติด้ังเดิม เช่น  
แกงบอน แกงข้ีเหลก็ ต้มกะทิใบมะขำม เป็นต้น 

เขียนลำยสังคโลกด้วยตัวเอง

หลังจำกอิ่มท้องกับก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแล้วก็ ไปเรียนรู้
เทคนิคกำรเขียนลำยสังคโลกแบบโบรำณ และวิธีผลิต
ชำมสังคโลกที่ชุมชนบ้ำนใหม่ตระพังทอง ชุมชนที่ขึ้นช่ือ
เรื่องกำรผลิตสังคโลก 
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 บ้ำนระนำม ต�ำบลชีน�้ำร้ำย อ�ำเภออินทร์บุรี เป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อนึกถึง
สตูรลบัอำหำรกำรกินในแบบฉบบัเมนูท้องถ่ินแล้ว หน่ึงในกับข้ำวประจ�ำบ้ำนที่ต้องเอ่ยถึง ในครั้งน้ี 
คงหนีไม่พ้น“แกงผักร๊วม” ( “ร๊วม” กำรออกส�ำเนยีงเสียงที่เหน่อและเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับ
ชำวสิงห์บุรี) 

“แกงผกัร๊วม” เป็นเมนูแกงกะททิี่เน้นผกัพ้ืนบ้ำนสำมชนิด คือ หน่อไม้สด ใบชะพล ูและยอดชะอม  
เป็นส่วนประกอบ นอกจำกนี ้แกงผักร๊วม ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงฤดูกำลว่ำได้
เข้ำสู่ต้นฤดูฝนแล้ว สังเกตจำกกอไผ่ที่หน่อไม้เริ่มออก ในสมัยที่ผู้เขียนเป็นเด็กแทบไม่ต้องหำซื้อ  
เน่ืองจำกเป็นผกัพ้ืนบ้ำนหำเก็บได้ง่ำยตำมละแวกบ้ำน ทั้งจำกริมตลิง่แม่น�ำ้เจ้ำพระยำ สองข้ำงทำง
คลองมหำรำช นำทุ่ง จนถึงขัดแตะหน้ำบ้ำน (ขัดแตะ คือ รั้วบ้ำนที่ท�ำจำกไม้ไผ่) แต่เมื่อยุคสมัย
เปลี่ยนไปดังเช่นทุกวันนี ้หน่อไม้จึงเป็นผักชนดิหนึ่งที่ต้องซื้อ

ส่วนเทคนิคกำรกินให้อร่อยนอกจำกกินแบบกับข้ำว กำรรำดแกงให้ท่วมข้ำวสวยแล้วกินแบบ
ข้ำวต้ม หรือจะกินแต่กับข้ำวเล่นเปล่ำๆ ก็อร่อยไม่แพ้กัน ทั้งน้ี “แกงผกัร๊วม” ยังถือเป็นหน่ึงเร่ืองรำว 
ควำมประทับใจในสิ่งที่ผูกพันสมัยวัยเด็ก ท�ำให้มองเห็นภำพกำรใช้ชีวิต อำหำรกำรกิน มนต์เสน่ห์
กำรใช้เตำถ่ำนก่อไฟหุงข้ำวท�ำกับข้ำว รวมไปถึงเสยีงต�ำครกที่ดังแขง่กันอย่ำงพร้อมเพรียงจำกบ้ำน
แต่ละหลัง และด้วยวิถีชุมชนในแบบเกษตรกรรมท�ำนำ และหำปลำของชำวบ้ำนระนำม ท�ำให้กำร 
ตื่นนอนแต่เช้ำมดืในเวลำตสีีค่รึ่งถือเป็นกิจวัตรประจ�ำวนั และเป็นชว่งเวลำของกำรหุงข้ำวท�ำกับข้ำว
มื้อเช้ำให้เสร็จทันก่อนพระมำบิณฑบำตช่วงเวลำก่อนพระอำทิตย์ขึ้น หลังจำกใส่บำตรแล้วจึงค่อย
ออกจำกบ้ำนไปท�ำนำที่ทุ่งหรือวำงข่ำยจับปลำในแม่น�้ำเจ้ำพระยำและคลองมหำรำช ด้วยเหตุน้ี 
กำรได้มำของวัตถุดิบที่น�ำมำใช้ท�ำกับข้ำวเมนูอื่นๆ ของบ้ำนระนำมจึงหนีไม่พ้นเมนูกับข้ำวที่เน้น 
ผักและปลำแม่น�้ำที่หำได้จำกสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติและท�ำเลของหมู่บ้ำนด้วยเช่นกัน

คุณศำลิตำ  ทับพุ ่ม
จังหวัดสิงห์บุรี  

“แกงผักร๊วม” สูตร (ไม่) ลับ ฉบับเมนูท้องถิ่น 
“จำหลูค่ะ จำหลู เคยเค็มค่ะ เคยเค็ม” เสียงใสแจ๋วของแม่ค้ำที่ตลำดนัดบำงสัก อ�ำเภอกันตัง 

จังหวดัตรัง ดงัขึน้เป็นระยะ เธอก�ำลงัเรียกลกูค้ำที่เดนิผำ่นไปมำให้แวะอดุหนุนอำหำรใต้ช่ือแปลก
นำม “จำหล”ู หน่ึงในผูค้นที่เดินสวนกันไปมำมฉัีนกับแม่รวมอยู่ด้วย นำนมำกแล้วที่ฉันไม่ได้ลิ้มรส 
เมนู “จำหลู (เคยเค็ม) ผัดไข่” ฝีมือแม่ ดูวันน้ีคงได้ลิ้มรสให้หำยอยำกเสียที คิดไม่ทันจบ 
แม่ก็เดินไปซื้อจำหลูรำวกับรู้ใจลูกสำว

“จำหลูหรือเคยเค็ม” ท�ำจำกกุ ้งเคยหรือกุ ้งที่ ใช ้ท�ำกะปิ (ภำษำหนังสือเรียกกุ ้งฝอย)  
เป็นภูมปัิญญำในกำรถนอมอำหำรแบบหมกัดองของชำวบ้ำนที่อยู่แถบริมคลองน�ำ้เค็ม หรือริมทะเล 
โดยกำรเอำกุง้เคยไปล้ำงน�ำ้ให้สะอำด ใสเ่กลอืกับน�ำ้ตำลแล้วหมกัเก็บไว้ ถ้ำท�ำไว้เยอะๆ ก็สำมำรถ
น�ำมำขำยในตลำดนัดได้ อย่ำงเช่นแม่ค้ำเสียงใสแจ๋วคนนี้ 

กลับถึงบ้ำนฉันจัดแจงเท “จำหลู” ลงในชำม แม่ซอยพริกขี้หนูสด ถ่ัวฝักยำว กระเทียม 
หอมแดง ตะไคร้ และตอกไขไ่ก่ใสต่ำมลงไปในชำมเดียวกัน ทกุคร้ังแม่จะเว้นกระเทียมและหอมแดง
ซอยไว้ส่วนหน่ึงเพ่ือที่จะเจียวตอนตั้งกระทะด้วยส่วนกำรปรุงรสน้ัน ใส่พริกไทยป่นเล็กน้อย  
และตำมด้วยซอสหอยนำงรม  น�้ำปลำ น�้ำตำล 

แม่บอกว่ำถ้ำ “จำหลู” ที่เก็บหรือหมักไว้นำน รสชำติจะค่อนไปทำงเปรี้ยวและเค็ม สำมำรถ
ปรุงรสด้วยน�้ำตำลเพียงอย่ำงเดียว ไม่ต้องใส่น�้ำปลำก็ยังได้ เพรำะ “จำหลู” ให้รสเค็มอยู่แล้ว  
เมื่อปรุงเสร็จเรียบร้อยก็ตีไข ่ให้เป็นเน้ือเดียวกับจำหลู จะว่ำไปก็คล้ำยๆกับกำรท�ำไข ่เจียว
เหมือนกัน เคล็ดลับควำมอร่อยอีกอย่ำงที่แม่แนะน�ำ คือ ให้บีบน�้ำมะนำวใส่ลงไปเล็กน้อย
ระหว่ำงตี ไข ่เพ่ือเพ่ิมควำมฟู ให้กับ เมนู “จำหลูผัดไข ่” จำกน้ันแม่ก็ตั้งกระทะ ใส ่น�้ำมัน 
รอให้ร้อน แล้วเจียวกระเทียมและหอมแดงเพ่ือลดกลิ่นคำวจำกไข่ เมื่อกระเทียมกับหอมแดง
สีออกเหลืองอ่อนๆ แล้วก็เทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงไป ผัดให้เข้ำกัน ผัดไปเร่ือยๆ จนสุก  
ปรุงรสเพ่ิมเติมตำมชอบ เพียงเท ่ำ น้ีก็ เป ็นอันเสร็จสิ้นเมนูชื่ อแปลก “จำหลูผัดไข ่”  
เอำไว้ทำนกับข้ำวร้อนๆ อร่อยเหำะกันเลยทีเดียว

จาหลู (เคยเค็ม) ผัดไข่

คุณจิตติมำ ทองแย้ม
จังหวัดตรัง

บทควำมที่ได้รับรำงวัล
จำกกำรประกวดกิจกรรมสูตรลับฉบับท้องถิ่น
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คุณรัชชพร จำรุวัสตร์
จังหวัดสุโขทัย

ขนมไข่จิ้งหรีด จ. สุพรรณบุรี

ข้าวเปิ๊บเมืองเก่า จ. สุโขทัย
จำกกำรประกวดกิจกรรมสูตรลับฉบับท้องถิ่น

ภำพถ่ำยที่ได้รับรำงวัล

คุณพีรณัฐ ทรวงแสวง
จังหวัดสุพรรณบุรี 
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คุณจ�ำอำหำรท้องถิ่นในแต่ละชุมชนได้ดีแค่ไหน?

มำลองเล่นเกมกันดูซิว่ำ 
หลังจำกที่อ่ำนจบแล้วคุณจะจ�ำอำหำรท้องถิ่นในแต่ละชุมชนได้มำกน้อยแค่ไหน 

Quiz
1. ข้ำวปุ้นน�้ำแจ่ว เชียงคำน จ.เลย
2. ขนมพระร่วง จ.สุโขทัย
3. กะปิ เกำะช้ำง จ.ตรำด
4. ไก่ทอดมะแขว่น จ.น่ำน
5. หมูหยอง บ้ำนชำกแง้ว จ.ชลบุรี
6. แกงไก่กะลำ ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี
7. ขนมจีนหน้ำตั้ง จ.สุพรรณบุรี

เฉลย

4.

1.

2.

3.

5.

6.

7.
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กาย-ไลย มิตำรวิจารณ์
ใส่ใจอาหารการกิน พร้อมส่งตำ่อความเข้าใจที่ยั่งยืน

หลงัจำกจบกำรศกึษำด้ำนมนุษยวิทยำด้ำนอำหำรระดับปริญญำโทจำกประเทศอติำลแีละมี
ประสบกำรณ์มำกมำย ‘คุณกำย-ไลย มติรวิจำรณ์’ ยังได้ท�ำงำนร่วมกับ Slow Food International 
ประเทศอิตำลี ในกำรเป็นที่ปรึกษำและผู้เชี่ยวชำญด้ำนอำหำร ซึ่งน�ำไปสู่แรงบันดำลใจดีๆ ในกำร
ก่อตั้ง FACT Collective บริษัทที่ ให้ค�ำปรึกษำและบริกำรกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจใน 
หลักกำรควำมยั่งยืนและสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้จริง

มุ ่งสร ้างความเข ้าใจให ้กับ 
ผูบ้ริโภค

นิยำมของ FACT Collective 
คือสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงจริงจัง 
ให้กับผู ้บริโภค ผ ่ำนปัจจัย
พ้ืนฐำนในกำรใช้ชีวิตที่ทุกคน
เข้ำถึงได้ง่ำย ซึ่งก็คือ อำหำร 
(F-Food) เป็นสิง่ที่เรำทำนกัน
ทกุวนั ทำนอะไรก็จะได้แบบน้ัน, 
ศลิปะ (A-Art) คือควำมเข้ำใจ 
และช่ืนชมควำมสวยงำมของ
ปรัชญำที่เอำมำปรับใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได ้ , วัฒนธรรม 
(C-Culture) ควำมเข้ำใจอย่ำง 
ถึงแก ่นของวิ ถี ชุ มชนจริงๆ 
และกำรเดนิทำง (T-Travel)  
กำรเดินทำงไปสมัผสั ลงพ้ืนที่  
ใช ้ เวลำร ่ วม กับชุ ม ช น เพ่ื อ 
แลกเปลี่ยนควำมรู้กัน โดย 
มุ่งหวังให้ทุกคนใช้ ชี วิตด้วย 
ควำมเข้ำใจ 

เรยีนรูว้ฒันธรรมผ่านอาหาร
เวลำไปท ่องเที่ ยวตำม

จังหวัดต่ำงๆ อำหำรถือเป็น
สิ่งแรกที่ เรำจะได้เรียนรู้จำก 
ในพ้ืนที่ ถ้ำหำกเวลำเรำไปเที่ยว
แล้วได้ทำนอำหำรที่ ไม่มีควำม
เช่ือมโยงกับพ้ืนที่ น้ันเลย เช่น 
ไปเที่ยวดอยสะเมงิ จ.เชียงใหม่ 
แต่ไปน่ังทำนปลำแซลมอน 
เรำก็จะเกิดค�ำถำมแล ้วว ่ำ 
ปลำแซลมอนขึ้นไปอยู่บนดอย
ได้อย่ำงไร ซึ่งอำหำรถือเป็น 

ส่วนหน่ึงที่ท�ำให้เรำได้เรียนรู ้
หลำยๆ เร่ือง เช่น บนจำนอำหำร
มี ใบชำเสร์ิฟมำด้วย เรำก็ได้รู้ว่ำ
คนในพ้ืนที่เขำปลกูใบชำขำยกัน 
เขำมป่ีำเมีย่งทีป่ลกูใบชำ ปลกูเพ่ือ
ไว้ใช้ ไว้กิน เป็นต้น

‘อาหาร’ ไกด์บุ๊คส�หรับการ
ท่องเทีย่ว

อำหำรยังเป ็นสื่อกลำง
ท�ำให้เรำได้เห็น อย่ำงเวลำไป
เที่ยวเชียงใหม่ก็จะได้เห็นว่ำ 
อำหำรพ้ืนบ้ำนของเชียงใหม่ 
มขัีนโตก ไส้อัว่ น�ำ้เงีย้ว ซึง่กำร
ที่เรำทำนอำหำรพวกนี้เข้ำไป 
มันไม่ได้แปลว่ำแค่เรำทำน 
น�ำ้เงีย้ว ไส้อัว่เข้ำไป แต่คือเรำ
กินประวัติศำสตร์เข้ำไปด้วย 
กินวัฒนธรรม อย่ำงน�้ำเงี้ยว 
จริงๆ ไม่ใชอ่ำหำรเหนือแต่คือ
กำรที่คนไทยใหญอ่พยพเข้ำมำ
ในพ้ืนที ่เข้ำมำท�ำกำรค้ำ น�ำ้เงีย้ว
คืออำหำรที่เขำน�ำมำด้วยมันก็ 
ซึมซับไปในพ้ืนที่ เรียกได้ว่ำ
อำหำรเปรียบเสมือนหนังสือ 
สำรำนุกรม หรือไกด์บุ๊คเวลำ
ไปเที่ยวในชุมชนต่ำงๆ เรำก็จะ
ได้เห็นว่ำคนในพ้ืนที่เขำมีอะไร
กันบ้ำง ทั้งเร่ืองของประเพณี 
วฒันธรรมและธรรมชำติ

ท่องเที่ยวเชิงอาหารสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร

จะช่วยเพิ่มประสบกำรณ์ใหม่ๆ  
ให้กับตวัคุณ เพรำะกำรท่องเทีย่ว
แบบน้ีเป็นเหมอืนกำรดงึตวัเอง 
ออกมำจำกอะไรซ�ำ้ๆ และเหมอืน 
เป็นกำรให้โอกำสตวัเองได้เรียนรู้
ในพ้ืนที่ น้ันๆ ผ่ำนวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ได้เรียนรู้ ได้ลงมือ 
ในสิง่ที่ ไม่เคยท�ำ โดยน�ำอำหำร
มำเป็นสื่อกลำงในกำรเรียนรู้  
ซึ่ ง ก ำ รท ่ อ ง เที่ ย ว แบบ น้ี 
ในต่ำงประเทศเป็นที่ นิยมมำก 
อย่ำงในประเทศอิตำลี เช ่น 
Agriturismo จะเป็นคล้ำยๆ 
โฮมสเตย์ แต่จะพิเศษตรงที ่
เวลำคนไปพั กจะได ้ เรียนรู ้
เร่ืองกำรท�ำไวน์และกำรท�ำชีส  
ได้ทำนอำหำรแบบท้องถ่ิน

ท�อย่างไรให้การท่องเที่ยว
ยัง่ยนื

ก่อนอื่นต้องศึกษำสิ่งที่มี
อยู่ในชุมชน หำจุดแขง็-จุดอ่อน 
ของตัวเอง และดูคอนเทนต์ 
ในพ้ืนที่ว่ำที่มอียู่มนัเป็นอย่ำงไร 
พอเรำมคีอนเทนต์ครบหมดแล้ว 
ก็ต ้องหำแพลตฟอร ์มที่ จะ
พัฒนำไปอกีขัน้หน่ึง เรำต้องน�ำ 
สิง่ที่มอียู่ภำยในชุมชนมำร่วมกัน 
พัฒนำทั้งคนในชุมชน นักลงทนุ 
หรือผู้ประกอบกำรต้องตั้งใจ
พัฒนำต่อยอดไปด้วยใจรัก
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เชฟบิล-ชนทัช กาญจนกิตำตำิกูล
สร้างสรรค์เมนูอาหารด้วยความรัก 

จำกควำมชื่นชอบและควำมหลงใหลในกำรท�ำอำหำรน�ำมำสูก่ำรเดินทำงสำยเชฟ จนได้เป็น 
Executive Chef ตัง้แต่อำยุ 25 ปี หลงัจำกเก็บเก่ียวประสบกำรณ์มำกมำยและได้ฝึกฝนวิชำควำมรู้ 
จำกอำจำรย์เชฟหลำยท่ำน มำวันนี ้ ‘เชฟบิล-ชนทัช กำญจนกิตติกูล’ ออกมำเปิดร้ำนอำหำรของ 
ตัวเองที่เกำะช้ำง โดยได้น�ำกำรปรุงอำหำรสไตล์ Molecular Gastronomy มำใช้ ซึ่งเป็นสไตล์
กำรท�ำอำหำรที่ก�ำลังมำแรงไปทั่วโลก 

สร้างสรรค์อาหารรปูแบบใหม่
Molecular Gastronomy  

เป็นกำรท�ำอำหำรที่ เกิดจำก
กำรผสมผสำนเทคนิคและ
ควำมรู้วิทยำศำสตร์กำรอำหำร
สมยัใหม่ เข้ำกับศลิปะกำรปรุง
อำหำร ท�ำให้อำหำรที่ออกมำ
มีลักษณะแปลกใหม่ มีควำม
สวยงำมและน่ำดึงดูดมำกขึ้น 
ส่วนสำเหตุที่ผมสนใจกำรท�ำ
อำหำรสไตล์น้ีมำกเป็นพิเศษ
เพรำะรู ้สึกว ่ำกำรท�ำอำหำร
สไตล์น้ีสำมำรถน�ำเอำวัตถุดิบ
จำกท้องถ่ินมำท�ำให้เกิดรปูแบบ
ใหม่ แล้วออกมำลงตวัโดยที่ยัง
สำมำรถคงรสชำตเิดิมได้อยู่ เช่น 
น�ำผกัท้องถ่ินมำท�ำให้กลำยเป็น
เมด็เลก็ๆ คล้ำยไขป่ลำคำเวยีร์ 
ไว ้ทำนแกล ้มกับซอสหรือ 
น�ำ้พริก โดยที่ยังคงรสชำตผิกั
น้ันไว้ เพียงแค่เพ่ิมอรรถรสและ
รูปแบบของอำหำรให้สวยงำม
มำกขึน้

เพิ่มมูลค่าอาหารเพื่อใช้ในการ
ท่องเทีย่ว

กำรท�ำอำหำรสไตล์น้ีเป็น
เหมอืนกับกำรเพ่ิมมลูค่ำอำหำร
เพ่ือใช้ในกำรท่องเที่ยวไปในตวั  
เหมอืนช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
อยำกจะมำเที่ยวที่ น่ี อยำก
จะมำลิ้มรสอำหำรด้ังเดิมและ
รสชำติอำหำรดั้งเดิมที่ปรับ

เปลี่ยนสไตล์กำรตกแต่งให ้
ทันสมัยมำกข้ึน ผมว่ำส่วนน้ี 
เป ็นควำมพิ เศษมำกครับ 
นอกจำกรสชำตขิองอำหำรแล้ว  
หน้ำตำของอำหำรยังถือเป็น 
มนต์เสน่ห์อย่ำงหน่ึง เป็นเหมอืน 
ศลิปะที่เรำสำมำรถวำดหรือจับ
อะไรใส่ลงไปก็ได้ ซึ่งผมตั้งใจ 
ที่จะท�ำอำหำรทุกจำนให้ออก
มำมหีน้ำตำที่สวยงำม มศีลิปะ 
และมรีสชำตอิร่อย 

 
อาหารเชือ่มโยงกบัทุกเรือ่ง

เร่ื องอำหำรกำรกินน้ัน 
เชื่อมโยงกับทกุๆ เร่ือง เพรำะเป็น
ส่วนหน่ึงของกำรด�ำเนินชีวิต 
ของคนทั่วไป ซึ่งเป็นปัจจัย 
ส�ำคัญอย่ำงหน่ึงเลย พอเรำ
ตื่นข้ึนมำก็ต้องกินเพ่ือให้มีแรง  
พอกินอำหำรเข้ำไปแล้วก็ถือเป็น 
กำรชว่ยเกษตรกร พอ่ค้ำแม่ค้ำ  
รวมถึงอำชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ถือเป ็นผลที่ ต ่อยอดกันไป
เร่ือยๆ หรือเวลำเรำเดินทำง
ท่องเที่ ยวไปสถำนที่ต ่ำงๆ 
แล้วได้ชิมอำหำร กินอำหำร
ในสถำนที่ น้ันๆ เรำก็จะรู้สึก
ผูกพันกับสถำนที่ท่องเที่ยว 
รู้สึกถึงธรรมชำติของสถำนที่
ผำ่นรสชำตอิำหำรท้องถ่ินที่เรำ
กินเข้ำไป หรือบำงคนอำจจะ
กลบัมำเที่ยวอกีครัง้เพรำะตดิใจ
อำหำรท้องถ่ินของจังหวดัน้ีก็ได้

มุ ่งมั่นถ่ายทอดความรู ้การ 
ท�อาหาร

นอกจำกจะสวมหมวกเชฟ
แล้ว เชฟบิลยังเปิดโรงเรียน
สอนท�ำอำหำร Alles Cuisine 
Academy ข้ึนที่เกำะช้ำง เพรำะ
อยำกจะท�ำอะไรตอบแทน 
ท้องถ่ิน โดยมุ ่งสอนพ ่อค้ำ
แม่ค้ำที่อยำกได้ควำมรู้เพ่ิมเตมิ
ด้ำนอำหำร และนักท่องเที่ยว
หรือผูท้ี่สนใจอยำกจะท�ำอำหำร
ในสไตล์ ใหม่ๆ หรือต่อยอด 
ในกำร เ พ่ิ มมู ล ค ่ ำ อำหำร 
นอกจำก น้ี เชฟบิ ล ยั งฝำก 
ค�ำแนะน�ำถึงคนที่ อยำกจะ
ท�ำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอำหำร
ว่ำ กำรจะท�ำธุรกิจท่องเที่ยว
เชิงอำหำรต้องเริ่มจำกมีควำม
จริงใจต่อลูกค้ำ และเรำต้อง
สำมำรถตอบโจทย์ลูกค้ำว่ำ
ลูกค ้ำต ้องกำรอะไรในร ้ำน 
ของเรำ อะไรที่จะท�ำให้เขำ
อยำกมำเที่ยวที่นี่ อำจจะเป็น
บรรยำกำศหรือรสชำติอำหำร
ท้องถ่ิน และที่ส�ำคัญต้องไม ่
ตัง้รำคำเอำเปรียบลกูค้ำจนเกินไป
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อรุษ นวราช 
เดินหน้าพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในห่วงโซ่อาหาร

จำกกำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของเกษตรอินทรีย์และห่วงใยในเร่ืองสุขภำพ ท�ำให้  
‘คุณโอ-อรุษ นวรำช’ กรรมกำรผู้จัดกำรสวนสำมพรำน ได้ปรับแนวคิดของสวนสำมพรำน หรือ 
โรสกำร์เด้น ริเวอร์ไซด์ ให้เป็นทั้งสถำนที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมของไทย 
และด้ำนเกษตรอินทรีย์ พร้อมทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ด้วยกำรให้ควำมรู้และสนับสนนุ
กำรท�ำเกษตรอินทรีย์เพื่อมุ่งสู่ควำมยั่งยืนในห่วงโซ่อำหำร โดยตั้งชื่อแนวคิดนีว้่ำ สำมพรำนโมเดล

สามพรานโมเดล
จำกแนวควำมคิดที่ว่ำจะท�ำ

อย่ำงไรถึงจะช่วยลดปัญหำให้
กับเกษตรกรทั้งด้ำนต้นทนุและ
สุขภำพ จึงได้ศึกษำและริเริ่ม
โครงกำรเพ่ือยกระดบัให้คุณภำพ
ชีวิตของเกษตรกรดีขึน้ ด้วยกำร
หันมำใช้วิธีเกษตรแบบอินทรีย์
เพ่ือเป ็นช ่องทำงเพ่ิมรำยได ้  
พร้อมทั้งมีสุขภำพและชีวิตที่ดี
ขึ้นด้วย โดยตั้งเป็น ‘โครงกำร
พัฒนำและยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของเครือขำ่ยเกษตรกรและ
ผู้บริโภคด้วยกำรผลิตพืชระบบ
อินทรีย์’ และตั้งศูนย์พัฒนำ 
เกษตรกรเพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
ระบบกำรผลิตพืชอินทรีย์แบบ
บูรณำกำรให ้ กับ เกษตรกร 
ในพ้ืนที่อ�ำเภอสำมพรำนและ
พ้ืนที่ ใกล้เคียง 

พฒันาสูต่ำลาดสขุใจ
ตลำดสุขใจเป็นโครงกำร

หน่ึงของสำมพรำนโมเดล เป็น
โครงกำรที่เช่ือมระหว่ำงผู้ผลิต
กับผู ้บ ริ โภครำยย ่อย เป ็น
เหมือนช ่องทำงกำรตลำดให้
กับเกษตรกรที่อยู่ในโครงกำร  
จำกเดิมที่ เกษตรกรต้องพ่ึง
พอ่ค้ำคนกลำงให้มำรับของที่สวน 
ตอนน้ีเกษตรกรสำมำรถขำย 
ได้เองให้กับคนกินในรำคำที่ดีขึน้ 
ต้นทนุเขำก็ลดลง เพรำะไม่ต้อง

ใช้สำรเคม ี สขุภำพก็ดีขึน้ สงัคม
ก็ดีขึน้ คนกินก็มคีวำมสขุเพรำะ
ได้ของในรำคำที่เป็นธรรม 

 
เทีย่วเชงิอาหารหลายเส้นทาง

ถ้ำมำตลำดสขุใจแล้วอยำกจะ
ไปท่องเที่ยวเชิงอำหำรสำมำรถไป
ได้หลำยเส้นทำง เช่น ดูกำรปลกูข้ำว 
ของเกษตรกรท�ำข้ำวอินทรีย์ 
ที่ ไร่ขงิ จะได้เรียนรู้กำรปลกูข้ำว 
กำรท�ำข้ำวตูและข้ำวต้มมัด ซึ่ง
วตัถุดบิทั้งหมดปลกูแบบอนิทรีย์
หรือจะไปดูสวนผลไม้อินทรีย์  
มทีั้งฝร่ัง ชมพู่ มะเฟือง มะพร้ำว 
ที่บำงช้ำงและที่ตลำดจินดำ หรือ
จะเข้ำครัวเรียนท�ำอำหำรไทย 
ซึ่งจะได้เรียนรู้ควำมสมดุลของ
รสชำต ิและควำมมหัศจรรย์ของ
ส่วนผสมอำหำรไทยที่่มสีรรพคุณ
ส่งเสริมสุขภำพ มีคุณค่ำทำง
โภชนำกำรครบครัน เป็นต้น 

เที่ยวตำามฤดูกาลเพื่อความ
ยัง่ยนื

กำรท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิด
ควำมย่ังยืนจะต้องไม่ท�ำอะไรที่
ฝืนธรรมชำต ิสมมตนัิกท่องเทีย่ว
มำเที่ยวชว่งฤดเูก่ียวข้ำว ก็จะได้
เรียนรู้กำรเก่ียวข้ำวและได้ช่วย
เก่ียวข้ำว ได้ท�ำควำมรู้จักกับ
เกษตรกรที่ปลกูข้ำวให้กิน หรือ
ถ้ำมำในช่วงที่เกษตรกรห่อฝร่ัง
ก็จะได้รูวิ้ธีห่อ เป็นต้น ซึง่มนัจะ

หมนุเวยีนเปลีย่นไปตำมฤดกูำล 
ผมจะเน้นให้นักท่องเที่ยวได  ้
เข้ำชมแปลงเกษตรจริงๆ ได้รู้จัก 
เกษตรกรเพ่ือเป ็นกำรเช่ื อม 
สังคมใหม่ของห่วงโซ ่อำหำร
อนิทรีย์ 

ให้ความรูท้กุฝ่ายอย่างถกูต้ำอง
อยำกให้กำรท่องเที่ยวในบ้ำน

เรำเป็นไปตำมธรรมชำติของ 
ท้องที่ ไม่ต้องไปหำอะไรใหม่ๆ มำ
เสริมเตมิแต่ง เพรำะทกุที่ล้วนมี
เอกลกัษณ์ของตนเอง โดยอยำก
เน้นให้ควำมรู้กับคนท้องถ่ินให้
เขำเห็นคุณค่ำในสิ่งที่มี ส่วนใน
กำรโปรโมทกำรท่องเที่ยวก็ต้อง
ให้นักท่องเที่ยวเข้ำใจด้วยว่ำกำร
ท่องเที่ยวแบบน้ีมันเป็นอย่ำงไร 
ควรจะต ้ อง ไปตำมฤดูกำล 
เพรำะฉะน้ันต ้องให ้ควำมรู ้ 
ทัง้คนในชุมชน ผูป้ระกอบกำร และ
นักท่องเที่ยวให้เข้ำใจอย่ำงถูกต้อง
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ดร.ลฎาภา พูลโพธิ์ทอง 
มุ่งมั่นศึกษา พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

เพรำะต้องกำรเห็นภำพกำรท่องเที่ยวเชงิอำหำรในประเทศไทยพัฒนำไปอย่ำงย่ังยืน ‘ดร.ลฎำภำ 
พูลโพธิ์ทอง’ อำจำรย์ใหญ่แห่งศูนย์กำรเรียน บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท (จ�ำกัด) มหำชน และ
อำจำรย์พิเศษที่ โรงเรียนกำรอำหำรไทย เอ็มเอสซี จึงมุ่งมั่นเดินหน้ำศึกษำ พัฒนำ และถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ไปสู่ชุมชนและนักท่องเที่ยวอย่ำงตั้งใจ

การท่องเที่ยวเ ช่ือมโยงกับ
อาหาร

กำรท่องเที่ยวน้ันเก่ียวพัน 
กับอำหำรกำรกินในหลำย
ประเด็น เชน่ ศลิปวฒันธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน และสภำพแวดล้อม
ของ พ้ืนที่ ท ่ อง เที่ ย ว  เมื่ อ 
นักท่องเที่ยวเดินทำงไปยัง
สถำนที่ต่ำงๆ ย่อมต้องมีกำร
ทำนอำหำรตำมเส้นทำงที่ ไป 
ท�ำให้ได้ด ู สมัผสั แลกเปลีย่น
เรียนรู้ จดจ�ำ มคีวำมประทับใจ  
จนเ กิดเป ็นประสบกำรณ ์
โดยตรงของนักท ่องเที่ ยว 
ในขณะเดินทำงท ่องเที่ ยว  
ดงัน้ันกำรท่องเที่ยวจึงเช่ือมโยง 
กับ เร่ืองของอำหำรกำรกิน 
อย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้

ผสมผสานการท่องเทีย่วรวมกนั
ในปัจจุบันมีบริษัททัวร ์

มำกมำยที่เน้นผสมผสำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงอำหำรกับกำร
ท่องเที่ยวในรูปแบบเดิม เพ่ือ
ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และ
สัมผัสกับวิ ถีชี วิตกำรกินอยู ่
ของผู้คนในชุมชนที่ท่องเที่ยว
อย่ำงแท้จริง เช่น กำรเรียนรู ้
วิถีชีวิตชำวบ้ำนจำกกำรเข้ำพัก 
โฮมสเตย์ ท�ำกิจกรรมปักกล้ำ 
ด�ำนำ ทดลองปลูกและเก็บ
ผักท้องถ่ิน ลงมือเตรียมและ
ท�ำอำหำรพ้ืนบ้ำน เรียนรู้กำร

กินอำหำรแบบชำวบ้ำน ได้ชิม
อำหำรจำกเทศกำลประจ�ำปี 
หรือตลำดนัดท้องถ่ิน เป็นต้น 

 
การท่องเที่ยวเชิงอาหารใน 
ต่ำางประเทศ

ในต่ำงประเทศได ้มีกำร
พัฒนำยุทธศำสตร์กำรท่องเที่ยว 
โดยน�ำเสนอควำมเป็นเอกลกัษณ์ 
และควำมหลำกหลำยทำงด้ำน
อำหำร มุ่งเน้นไปที่กิจกรรม
เก่ียวกับอำหำร วตัถุดบิ หรือ
แหล ่งผลิตอำหำรท ้อง ถ่ิน  
รวมถึงวัฒนธรรมกำรดื่มกิน
ในแต่ละพ้ืนที่ที่ เป ็นแหล ่ง 
ท่องเที่ยว โดยจะจัดโปรแกรม
เที่ยวให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มี
ควำมสนใจเร่ืองอำหำรทั้งแบบ
เฉพำะเจำะจงและกลุ่มลูกค้ำ
ทั่วไป เชน่ มกีำรจัดมือ้อำหำร
บริกำรนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน 
ด้วยอำหำรประจ�ำท ้องถ่ิน 
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู ้
ธรรมเนียมกำรกินอยู ่แบบ
คนในพ้ืนที่ ฯลฯ

ทริปท ่อง เที่ยว เ ชิงอาหาร 
ทีป่ระทบัใจ

ประทับใจกำรท่องเที่ยว 
เชิงอำหำรของประเทศเกำหลี ใต้
มำกที่สดุ เพรำะมกีำรออกแบบ
โปรแกรมท่องเที่ยวที่ชูจุดเด่น
ของสถำนทีส่วยงำมตำมธรรมชำติ 
โดยผสมผสำนกิจกรรมเพ่ือ 

กำรเรียนรู ้ เ ก่ียวกับอำหำร
เกำหลี ให้นักท่องเที่ยวได้สมัผสั 
ลิ้มลอง และเกิดกำรเรียนรู้  
กำรจดจ�ำวัฒนธรรมอำหำรเกำหลี
ตลอดทั้งทริป เช่น กำรได้เรยีนรู้ 
เทคนิคและกำรลงมือท�ำกิมจิ
แบบเกำหลแีท้ๆ เป็นต้น 

พฒันาการท่องเทีย่วเชงิอาหาร
ในไทย

ควรจัดรูปแบบกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยและ
แปลกใหม่ โดยไม่ท�ำลำยควำม
เป็นชุมชน และพัฒนำผลติภัณฑ์
กำรท่องเที่ยวเก่ียวกับอำหำร
ชุมชน หรือสินค้ำท้องถ่ินที่มี
อตัลกัษณ์เฉพำะ ซึง่หน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องกับกำรท่องเที่ยว
ต้องเร่งให้ควำมรู้กับเจ้ำของ
พ้ืนที่ ในกำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ว 
พร้อมกับส ่งเสริมให ้ ชุ มชน
ตระหนักในคุณค่ำของมรดก
ทำงวัฒนธรรมและธรรมชำติ
ของตนเอง ในขณะเดียวกัน 
ก็มคีวำมพร้อมที่จะแลกเปลีย่น 
เรียนรู้กับนักท่องเที่ยวผ ่ำน
กำ รท� ำ กิ จ ก รร มร ่ ว ม กั น  
และให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำ
วัฒนธรรมอำหำรมำ เป ็น 
ส่วนหน่ึงในกำรก�ำหนดกลยุทธ์
ของประเทศด้ำนกำรพัฒนำ 
กำรท่องเที่ยว
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ข้ำวปุ้นน�้ำแจ่ว. รำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ ณ 
พื้นที่พิเศษเลย. วันที่ 7-8 มีนำคม 2559. งำนองค์
ควำมรู้ ส�ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำร
กำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 
(องค์กำรมหำชน)

ขอบคุณขอ้มูล

หน้ำ 6-25
หนังสือชุดควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว

อย่ำงย่ังยืน, (2558). องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) 
     UNWTO AM Report Vol.4 ‘Global Report 
on Food Tourism’

เอกสำรนโยบำยกำรท่องเที่ยวของประเทศ
เกำหลี ใต้: กำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร ส�ำนักบริหำร
ยุทธศำสตร์, (มิถุนำยน 2558). องค์กำรบริหำร
กำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 
(องค์กำรมหำชน)

Food and the Tourism Experience,  
The OECD-Korea Workshop

http://boutiquejapan.com/food/
http://foodtourstokyo.com/category/

foods/
http://www.laroutedesgourmets.fr/
http://www.foodnwinevacations.com/france
http://www.tastingspain.es/
งำนเสวนำและนิทรรศกำรน�ำเสนอ (ร่ำง)

แผนกำรขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยววิถีไทยและพัฒนำ
ศักยภำพกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำรท่องเที่ยว
อย่ำงย่ังยืน (มิถุนำยน 2559) ส�ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ร่วมกับบริษทั เพอร์เฟคลงิค์  
คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จ�ำกัด

Global Report on Food Tourism, World 
Tourism Organization (UNWTO), 2012

เอกสำร Gastronomic Tourism กำรท่องเที่ยว 
เพ่ือกำรเรียนรู้เก่ียวกับอำหำร โดย ดร.ลฎำภำ  
พูลโพธิ์ทอง

หน้ำ 26-41
คุณอรุษ นวรำช กรรมกำรผูจั้ดกำรสวนสำมพรำน 

    บ้ำนริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงครำม
แผนกำรขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยววิถี ไทยและ

พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือกำร 
ท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน “เสน่ห์กินถ่ินไทย: ควำม 
เป็นไทยจะไปไกลได้แค่ไหน” (2559). ส�ำนักงำน
กองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ร่วมกับบริษัท  
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

(ร่ำง) แผนงำนโครงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
เชิงอำหำร (Gastronomy Tourism), (2559). 
ส�ำนักพัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรท่องเที่ยว, อพท.

หนังสือชุดควำมรู้เพ่ือกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
อย่ำงย่ังยืน, (2558). องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่

พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน) 
   รำยงำนผลกำรพัฒนำต้นแบบกำรท่องเที่ยว 
เพ่ือกำรเรียนรู้เก่ียวกับอำหำร Gastronomy Tourism 
ณ พ้ืนทีพิ่เศษอทุยำนประวตัศิำสตร์สโุขทัย ศรีสชันำลยั 
ก�ำแพงเพชร, (2558). องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน)

บทควำมขนมพระร่วงจำกนำงสำวสุรำงคนำงค์ 
พ่วงแผน อพท.4 
    

หน้ำ 42-65
รำยงำนผลกำรพัฒนำต้นแบบกำรท่องเที่ยวเพ่ือ

กำรเรียนรู้เก่ียวกับอำหำร Gastronomy Tourism  
ณ พ้ืนทีพิ่เศษอทุยำนประวตัศิำสตร์สโุขทัย ศรีสชันำลยั 
ก�ำแพงเพชร, (2558). องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน (องค์กำรมหำชน)

อพท. (2558) โครงกำรพัฒนำต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ กำรท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

คุณกำย ไลย มติรวิจำรณ์ ผูก่้อตัง้ FACT Collective
คุณชนทัช กำญจนกิตติกูล เจ้ำของร้ำนอำหำร 

Allez Cuisine

กำรเรียน บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท (จ�ำกัด)
บทควำมจำกกำรประกวดกิจกรรมสตูรลบัฉบับ 

ท้องถ่ินโดยคุณศำลติำ ทับพุม่, คุณจิตตมิำ ทองแย้ม

หน้ำ 24-65
ส�ำนักพัฒนำขดีควำมสำมำรถกำรท่องเทีย่ว (อพท.)
ไร่คุณมน จังหวัดกำญจนบุรี
สวนสำมพรำนและตลำดสขุใจ จังหวดันครปฐม
คุณกำย ไลย มติรวิจำรณ์ ผูก่้อตัง้ FACT Collective
คุณชนทัช กำญจนกิตติกูล เจ้ำของร้ำนอำหำร 

Allez Cuisine
คุณอรุษ นวรำช กรรมกำรผูจั้ดกำรสวนสำมพรำน
ดร.ลฎำภำ พูลโพธิ์ทอง อำจำรย์ใหญ่แห่งศูนย์

กำรเรียน บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท (จ�ำกัด)
องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษเพ่ือกำร

ท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำรมหำชน)
คุณกนกพร ล้อมทอง เจ้ำของเมนูขนมจีนหน้ำตัง้
Local Alike
รูปภำพจำกกำรประกวดกิจกรรมสูตรลับฉบับ

ท้องถ่ินโดยคุณพีรณัฐ ทรวงแสวง, คุณรัชชพร 
จำรุวัสตร์

ขอบคุณรูปภำพ 

คุณอรุษ นวรำช กรรมกำรผู ้จัดกำรสวน
สำมพรำน

ดร.ลฎำภำ พูลโพธ์ิทอง อำจำรย์ใหญ่แห่งศนูย์
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