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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี �มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาแนวทางหรือรูปแบบในการเพิ�มมูลค่าสินค้าและบริการที�

เกี�ยวข้องกับการท่องเที�ยว โดยการสร้างกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่าง ทูตด้านอาหาร (Gastro 

Diplomats) และพอ่ครัวแมค่รัวในท้องถิ�น และเพื�อศกึษากระบวนการสร้างต้นแบบแนวทางในการเชื�อมโยง 

เรื�องการท่องเที�ยวเชิงศิลปะอาหารกับการเกษตรตามแนวคิดเกษตรกรผู้ปราดเปรื�อง (Smart Farmers) 

และการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ สู่สินค้าและบริการการท่องเที�ยวในรูปแบบต่างๆ อีกทั �งเพื�อประยุกต์

แนวทางหรือรูปแบบการคิดสร้างสรรค์สู่การเพิ�มมลูคา่และการสอดประสานวิถีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ�น
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ในสาขางานศิลป์ที�หลากหลายที�นําสู่การพฒันาสินค้าและบริการท่องเที�ยว เพื�อนําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

และเศรษฐกิจขับเคลื�อนด้วยคุณค่า  โดยเน้นส่งเสริมการออกแบบงานที�เกี�ยวข้องกับการท่องเที�ยวตาม

รูปแบบการออกแบบบนฐานของชมุชน โดยนําวิถีไทย วิถีถิ�น มานําเสนอเป็นสินค้าทางการท่องเที�ยวใหม่ได้ 

เป็น การทอ่งเที�ยวเชิงศลิปะอาหาร ซึ�งมีเทคนิคการนําเสนออาหารเชิงศิลปะเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) 

ชว่ยกระตุ้นและสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ในการสร้างสิ�งใหม่ๆ  ขึ �นในชมุชนได้ด้วย เช่น รูปแบบใหม่

ในการจดัวางอาหารและเส้นทางการทอ่งเที�ยวเชิงอาหาร 

 

คําสําคัญ:  การสร้างมูลค่าเพิ�ม, การท่องเที�ยวเชิงศิลปะอาหาร, การท่องเที�ยวชมุชน 

 

Abstract 
This research aims to study the model for increasing the value of tourism-related 

products and services by creating a collaborative process between Gastro Diplomats and local 

chefs, the prototyping link process between gastronomy tourism and agriculture of Smart 

Farmers, product design for other forms of tourism, and to apply the model of creativity to 

added value and the harmonization of Thai way and local wisdom at destination by various arts 

and folks way for creative economy by applying the community-based design model to 

introduce local Thai ways of life as a new tourism products: gastronomy tourism. The artisan 

food presentation technique acts as a catalyst to inspire and motivate at destination to create 

new things in the community, such as the modern food decoration layout and Gastronomic 

Tourism Trails. 

 

Keywords: Value Added Creation, Gastronomy Tourism, Community Tourism 

 

บทนํา 
ภายใต้แนวคิด “เท่ SETTER” (สํานกัพฒันาการประชาสมัพนัธ์, 2560) หรือออกแบบมุมมองการ

ท่องเที�ยวแบบโก้เก๋เข้าท่าเข้าทีในรูปแบบลึกซึ �งด้วยตัวนักท่องเที�ยวเอง ด้วยการท่องเที�ยวเมืองไทย 

สร้างสรรค์กิจกรรมไทย โดยออกไปค้นหาและนําเสนอมุมมองความหลากหลายทั�วไทยในด้านการ

ผสมผสานความนิยมในผ้าถิ�นร่วมสมยั เมื�อไปท้องถิ�นใดก็นําเสื �อผ้าท้องถิ�นมาประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบ

ของตวัเอง (แต่งเท่) ด้านอาหารการกินนั �นให้เน้นการลิ �มลองอาหารถิ�นสูตรพิเศษที�ไม่ได้พบเจอจากที�ใด

ง่ายๆ (กินเท)่ ด้านประสบการณ์ที�สร้างสรรค์ให้เที�ยวแบบลึกซึ �งต้องสมัผสัให้ถึงสิ�งที�เป็นภูมิปัญญาท้องถิ�น 
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ร่วมเรียนรู้ และลงมือทําด้วยตนเอง ได้สมั ผสั ถึงเสนห่ ์ของความเป็ นไทย พร้ อมกบั ได้สิ�งที�มาจากการทําด้วย 

ตวั เองที�มีชิน� เดียวในโลกกลบั บ้าน (ทําเท่) ด้านการเก็บภาพความทรงจํา นกั ท่องเที�ยวรุ่นใหม่มกั สะพาย 

กล้ อง แบกกระเป๋ าเป้ ออกไปเปิ ดมุมมองใหม่ให้ โลกรู้ (มุมเท่) ด้ านการดื�มดํ�าบรรยากาศเก๋ไก๋ ณ ร้ าน 

ประจําถิ�น (ชิลล์เท)่ ด้านการซือ� ของที�ระลกึ เนื�องจากการทอ่ งเที�ยวแบบถึงถิ�น ต้องซือ� ของดีประจําถิ�น (ช้อป 

เท่) ด้านการเลือกใช้ พาหนะที�เป็ นเอกลกั ษณ์ท้องถิ�นไม่ซํา� ใคร (ไปมาเท)่ ด้านการซึมซบั วิถีชุมชนโดยการ 

แฝงตวั ไปสมั ผสั กับประเพณีพืน� บ้านแบบคนถิ�น (เทศกาลเท่) ด้านการแลกเปลี�ยนเรียนรู้มมุ มองโลกทศั น์ 

จบั เขา่ แลกเปลี�ยนมมุ มองใหม ่ กบั ปราชญ์พืน� บ้าน (แลกความเท)่ และด้านการรักในการท่องเที�ยวเมืองไทย 

ด้วยจิตรักษ์เมืองไทย (ใจเท่) ซึ�งมีความหลากหลายในความเป็ นไทย ที� “เท”่ ไม่แพ้ใคร โดยใช้กล่มุ คนรุ่น 

ใหม่ หรือเจนวาย (Gen  Y) มาเป็ นผ้จู ดุ กระแสการเดินทางท่องเที�ยวในประเทศ ผ่านพฤติกรรมการใช้สื�อ 

สงั คมออนไลน์ (Social Media) (พิจิตรา มงคลศรีพิพฒั น์, 2559)

  นอกจากการท่องเที�ยวเชิงศิลปะอาหาร ศิลปหตั ถกรรมในท้ องถิ�นยงั สามารถนํามาประยุกต์เพื�อ 

พฒั นาตอ่ ยอดตามแนวคิด เศรษฐกิจขบั เคลื�อนด้วยคณุ ค่า (Value-driven  Economy) ได้อีกด้วย ซึ�งการ 

ขบั เคลื�อนเศรษฐกิจด้วยคณุ คา่ คือเศรษฐกิจที�มงุ่ เน้นคณุ คา่ ของสินค้า นํามาเป็ นปัจจยั ในการกําหนดราคา 

ผ้ ูบริ โภคยินดีจะจ่ายแพงกว่าเพื�อให้ ได้ สินค้ าที�ถูกใจและมีคุณค่า ใช้ ประโยชน์ได้ มากกว่า ซึ�งมาจาก 

นวตั กรรมที�ใช้ในการออกแบบให้เห็นความสวยงามจากใจ มีคณุ ลกั ษณะที�ดี ภาพลกั ษณ์ที�ดงึ ดดู ให้เห็นถึง 

การรับผิดชอบตอ่ สงั คมและสิ�งแวดล้ อมที�เป็ นอย่ขู องท้องถิ�นอย่างหลากหลาย การสร้ างการท่องเที�ยวของ 

ประเทศไทยโดยมุ่งเป้ าสู่การเป็ นเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ (Creativity-based Economy) เป็ นหนึ�งใน 

ความสามารถที�เป็ นจดุ เดน่ ของคนไทยอนั จะเหน็ ได้จากผลงานของคนไทยที�ได้สร้ างชื�อเสียงระดบั โลกเอาไว้ 

มากมายโดยอาศยั ความคิดสร้ างสรรค์ ไม่ว่าด้ านการออกแบบสินค้ าแฟชั�นและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ�งควร 

ได้ รับการสนับสนุนให้ เข้ าใจการนําเสนอความโดดเด่นของความเป็ นไทยและต่อยอดขึน� ไปจากราก 

วฒั นธรรม จากความเข้ าใจที�มาของภูมิปัญญาท้องถิ�นและนํารากฐานนีไ� ปสร้ างสรรค์สู่การพฒั นาให้ ไทย 

เป็ นศนู ย์กลางของการพฒั นาอตุ สาหกรรมการออกแบบแฟชนั� (Fashion  Design  Industry) ควบคไู่ ปกบั 

การพฒั นาตลาดสินค้ าภูมิปัญญาท้ องถิ�นที�มีความโดดเด่นและเชื�อมโยงทางการท่องเที�ยวต่อไป (วรพล 

โสคตยิ านรุ ักษ์, 2557)

  เนื�องด้วยการทอ่ งเที�ยวไทยเป็ นหนึ�งในเครื�องมือสําคญั ในการขบั เคลื�อนเศรษฐกิจลกั ษณะดงั กล่าว 

ข้ างต้น ซึ�งมีองค์ประกอบที�เกี�ยวข้ องกับวิถีชีวิตท้ องถิ�นได้ อย่างหลากหลาย การวางแผนเพื�อพฒั นาและ 

ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงศิลปะอาหารให้ ยงั� ยืน จึงควรอยู่บนฐานที�เข้ มแข็งของการพฒั นาศกั ยภาพการ

ท่องเที�ยว จากความเป็ นของแท้ ตามแบบวิถีถิ�น วิถีไทย และควรมุ่งเน้ นให้ เกิดการกระจายรายได้ และ
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ประโยชน์อย่างสูงสุดและทั�วถึงทั �งในเชิงพื �นที�และในการสร้างความมั�งคั�งให้กับภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง เช่น 

ภาคการเกษตร และอตุสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม ประเทศไทยนําการท่องเที�ยวมาเป็นเครื�องมือ

สําคญัในการขบัเคลื�อนความมั�งคั�งทางเศรษฐกิจ และมีเจตจํานงแน่วแน่ที�จะคงไว้ในเอกลกัษณ์ความเป็น

ไทย เพื�อให้เกิดผลทางบวกต่อสภาพแวดล้อม สงัคม และวฒันธรรมของคนในชาติ การก้าวสู่การพฒันา

ประเทศไทยตามแบบแนวทางเศรษฐกิจขับเคลื�อนด้วยคุณค่าจะเห็นผลได้จากการนําเรื�องราวอาหาร

ท้องถิ�น และองค์ประกอบอื�นมาประยุกต์ให้เกิดเป็นตวัอย่างในเรื�องต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการพฒันาการ

ทอ่งเที�ยว (กฤชณทั แสนทวี, 2560; จฑุามาศ  วิศาลสิงห์ และคณะ, 2558; บญุเลิศ จิตตั �งวฒันา, 2548) 

โครงการวิจยันี �มุ่งหวงัเพื�อจะเป็นส่วนหนึ�งในการพฒันาทั �งในด้านศิลปหตัถกรรมในลกัษณะของ

การเชื�อมโยงกับการท่องเที�ยวเชิงศิลปะอาหาร เพื�อเสริมศกัยภาพ และขบัเคลื�อนการท่องเที�ยวชุมชนให้

พฒันาสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0 เพื�อให้สอดคล้องกบัโครงการไทยเท่ ทั�วไทย ของหอการค้า

ไทย และเที�ยวไทยเท ่ของการทอ่งเที�ยวแหง่ประเทศไทย (กระทรวงการทอ่งเที�ยวและกีฬา, 2559) เพื�อได้มา

ซึ�งผลผลิตและผลลพัธ์ของงานวิจยันี � จะเริ�มที�เรื�องราวการทําอาหารท้องถิ�นที�มีความหลากหลาย ร้อยเรียง

อยา่งมีศลิปะ ทั �งการผลิต การใช้วตัถดุบิ และแหลง่ที�มา ที�นําไปสู่เรื�องราวเส้นทางท่องเที�ยวเชิงคณุคา่ และ

จะมีการศึกษาให้เห็นผลในแขนงศิลป์ด้านอื�นๆ โดยใช้ผลการศกึษาที�ชี �ว่าการประสานทํางานร่วมระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน เน้นสง่เสริมการออกแบบงานที�เกี�ยวข้องกบัการท่องเที�ยวตามแบบ Community based 

Design Model คือ การคิดจากความเป็นชมุชนแล้วออกแบบสร้างสรรค์ให้ทนัยคุสมยัตามแนวทางของคน

รุ่นใหมที่�เห็นคณุคา่ของความเป็นไทยอยา่งลกึซึ �ง 

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหนึ�งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ที�มีทรัพยากรการ

ทอ่งเที�ยวที�สําคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งแหลง่โบราณสถานศิลปะแบบขอมโบราณที�มีอยู่มากมายกระจายอยู่

ในพื �นที�ทั �งจงัหวดั อีกทั �งยงัเป็นที�รู้จักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าว

หอมมะลิที�มีคณุภาพดี และเป็นแหล่งทอผ้าไหมที�สวยงามและมีชื�อเสียง นอกจากนี �ด้วยสภาพพื �นที�ตั �งมี

อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื�อนบ้าน จึงทําให้มีความหลากหลายของเชื �อชาติซึ�งก่อให้เกิดความ

หลากหลายของประเพณีวฒันธรรม จนทําให้เป็นที�รู้จกัโดยทั�วไปดงัคําขวญัของจงัหวดัที�ว่า “เมืองปราสาท

หิน ถิ�นภเูขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวฒันธรรม” จึงถือเป็นจงัหวดัที�มีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที�ยวชมุชน

ทางวฒันธรรมที�สําคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สํานักงานจงัหวดับุรีรัมย์, 2558; สํานักงานสถิติ

จงัหวดับรีุรัมย์, 2558). 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื�อศึกษารูปแบบในการเพิ�มมูลค่าสินค้าและบริการที�เกี�ยวข้องกับการท่องเที�ยวในรูปแบบการ

ทอ่งเที�ยวเชิงศลิปะอาหารเพื�อการทอ่งเที�ยวชมุชน จงัหวดับรีุรัมย์ 
 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 
 ผลการศกึษาจากงานวิจยันี � สามารถนําไปกําหนดแนวทางหรือรูปแบบในการเพิ�มมลูคา่สินค้าและ

บริการที�เกี�ยวข้องกับการท่องเที�ยวในรูปแบบการท่องเที�ยวเชิงศิลปะอาหาร โดยจะเป็นประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจที�เชื�อมโยงกบัการทอ่งเที�ยวในจงัหวดับรีุรัมย์ 

 

วิธีการศึกษา 
การวิจยันี �ใช้รูปแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยเริ�มจากการศึกษาจากเอกสารตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง และ

การวิจยัภาคสนาม (Field Research) โดยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) แบบกึ�งมี

โครงสร้างจากผู้ ให้ข้อมูลสําคญั (Key Informants) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยมีการ

บนัทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลได้เก็บจากกลุ่มตวัอย่างซึ�งเป็นผู้ นําชุมชน (กาลัก เต๊ะ

ขนัหมาก, 2553; สิน พนัธุ์พินิจ, 2553) 

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั �งนี � ประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews)

และใช้โครงสร้างคําถามนํา (Guide Interview) โดยใช้เทคนิคจากการนําเสนออาหารเชิงศิลปะตามอาหาร

ท้องถิ�นจากตวักระตุ้น (Catalyst) ซึ�งอยู่บนกรอบแนวคิดของภูมิปัญญาชาวบ้านในพื �นที�วิจยั เพื�อใช้ในการ

จัดค่ายเชิงปฏิบัติการ เพื�อค้นหาข้อมูลด้วยกระบวนการวิเคราะห์เพื�อหาแนวทางในการเพิ�มมูลค่า

ผลิตภณัฑ์ชมุชนทางการทอ่งเที�ยวเชิงศลิปะอาหาร  

 

ผลการศึกษา 

 ในงานวิจยันี � ได้ค้นพบความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพิ�มให้แก่การท่องเที�ยวเชิงศิลปะอาหาร

ของจงัหวดับรีุรัมย์ ดงันี � 

 

การเพิ�มมูลค่าอาหารพื �นถิ�น 

 หลงัจากการสํารวจพื �นที� และสนทนากลุ่มย่อย พบว่าในท้องถิ�นมีวตัถดุิบที�มีความหลากหลาย ซึ�ง

มีความแตกตา่งในแตล่ะพื �นที�เชน่กนั ดงัข้อค้นพบในแตล่ะพื �นที�ตอ่ไปนี � 
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ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ 

วตัถุดิบท้องถิ�นในชุมชนบ้านสนวนนอก จงัหวดับุรีรัมย์ จากการที�ชุมชนมีชีวิตแบบหมู่บ้านชนบท 

วตัถุดิบที�ได้จึงเกี�ยวข้องกับวิถีชีวิต เชื�อมโยงกับหม่อนไหมและพืชผกัสวนครัวที�ถูกปลูกหรือขึ �นเองตาม

ธรรมชาติ และอยู่กระจายในพื �นที�ทั�วทั �งหมู่บ้าน ตามวิถีชุมชนชีวิตชาวชนบท ผลิตภัณฑ์ชุมชนที�มีการ

จําหน่าย เช่น ผ้าไหมลายเอกลกัษณ์ของท้องถิ�นแต่โบราณ ได้แก่ ผ้าไหมหางกระรอก (กระนีว) ผ้าสโร่ง  

ผ้าขาวม้า  ผ้าไหมพื �นเรียบ ผ้าคลมุไหล่ยกดอกแก้ว ดอกพิกุล ซึ�งเป็นที�นิยมของชาวต่างประเทศ ผ้าไหม

แปรรูปเป็นเสื �อ กระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าดินสอ พวงกญุแจ หรือ ตุ๊กตาผ้า เป็นต้น ซึ�งจากวตัถดุิบหลกั

และอาหารพื �นถิ�นที�มีการบริการให้แก่นกัท่องเที�ยวอยู่แล้วนั �น ทีมนกัวิจยัได้ร่วมกับชุมชนในการยกระดบั

และเพิ�มมลูคา่ให้แก่อาหารพื �นถิ�นให้เป็นอาหารเชิงศลิปะ ดงัตารางที� 1 

ชุมชนบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์ 

วตัถดุิบท้องถิ�นในชมุชนบ้านเจริญสุข จงัหวดับรีุรัมย์ เนื�องจากชมุชนมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับป่าชมุชน 

ผลผลิตที�สามารถนํามาเพิ�มมูลค่าทางการท่องเที�ยวเชิงศิลปะอาหารนั �น จึงเป็นวัตถุดิบที�เก็บได้จากป่า

ชมุชนบนเขาองัคารใกล้แหล่งท่องเที�ยวชุมชนบ้านเจริญสุข เช่น หน่อเพ็ก เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ ผกัอีนูน

ผกัหวานป่าหรือผกัก้านตรง ผกัอีลอก เห็ดโคนหรือเห็ดปลวก ไข่มดแดง หน่อโจด ดอกกระเจียว เห็ดก่อ 

เห็ดนํ �าหมาก เห็ดหน้ามมุ เห็ดข่า เห็ดหน้าววั เห็ดครก เห็ดถ่าน เห็ดนํ �าแป้ง เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั�ว เห็ด

นางหงส์หรือเห็ดระโงก เห็ดตบัเต่าหรือเห็ดผึ �ง เห็ดเพ็ก และ เห็ดขอนหรือเห็ดกระด้าง เป็นต้น อาชีพหลกั

ของคนในชุมชนคือการทํานาปลูกข้าวหอมนิล และการทําสวนปลูก ลําไย ฝรั�ง ถั�วลิสง แตงโม แตงไทย 

ข้าวโพด ถั�วฝักยาว รวมถึงการปลูกผักสวนครัวรั �วกินได้ เช่น กะเพรา แมงลัก ตะไคร้ มะกรูด ข่า พริก 

มะเขือ มะเขือเปราะเล็ก ยี�หร่า สะระแหน ่มะนาว ตําลงึ ชะอม และผกัสลดั ซึ�งเป็นการปลกูแบบผสมผสาน

กนัและปลอดสารเคมี แล้วนําผลผลิตที�ได้มาแลกเปลี�ยนแบง่ปันกนัหรือขายในพื �นที� รายการอาหารหลกัๆ 

ได้แก่ ผกัลวกจิ �มนํ �าพริกชนิดตา่งๆ เชน่ นํ �าพริกกะปิ นํ �าพริกปลาทหูรือปลานิล นํ �าพริกปลาร้า ต้มยําไก่บ้าน

ย่าง แกงเปรอะ ซุปหน่อโจด ไข่เจียว ส้มตํา ทอดมนัหวัปลี ซึ�งเป็นเมนูที�ชาวบ้านสามารถหาวตัถุดิบส่วน

ใหญ่ได้ในท้องถิ�น สําหรับอาชีพเสริม คือ การเลี �ยงนกกระทา ส่วนสินค้าหลกัๆ ของชมุชนบ้านเจริญสขุ คือ 

ผ้าภูอคันี นอกจากนี �กําลงัพฒันาผลิตภณัฑ์ไข่เค็ม โดยมีการรวมกลุ่มกนัเป็นชมรมเพื�อนําผลผลิตที�ได้มา

รวมกนัเพื�อให้มีการกระจายรายได้ให้กบัสมาชิก ซึ�งจากวตัถดุิบหลกัและอาหารพื �นถิ�นที�มีการบริการให้แก่

นกัท่องเที�ยวอยู่เดิม ทีมนกัวิจยัได้ร่วมกับชุมชนในการยกระดบัและเพิ�มมูลค่าให้แก่อาหารพื �นถิ�นให้เป็น

อาหารเชิงศลิปะ ดงัตารางที� 2 
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ตารางที� 1 อาหารเชิงศลิปะในชมุชนบ้านสนวนนอก จงัหวดับรีุรัมย์ 

 

วัตถุดบิหลกั อาหารพื �นถิ�น อาหารเชิงศิลปะ 

กล้วย 

แกงกล้วย 
 

หมกลาบปิ�ง 

ใบหมอ่น 

แกงไกใ่บหมอ่น 
 

เมี�ยงใบหมอ่น 

หนอนไหม 

ส้มตําดกัแด้ นํ �าพริกดกัแด้ 

ขนมท้องถิ�น 

ขนมตดหมา 
 

ของหวานเป็นยา 
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วัตถุดบิหลกั อาหารพื �นถิ�น อาหารเชิงศิลปะ 

ไข ่

ไขเ่จียวสมนุไพร 
 

ดอกฟักทองยดัใส้หมสูบัชบุไขท่อด 

ที�มา: คณะนกัวิจยั 

 

 

ตารางที� 2 อาหารเชิงศลิปะในชมุชนบ้านเจริญสขุ จงัหวดับรีุรัมย์ 

 

วัตถุดบิหลกั อาหารพื �นถิ�น อาหารเชิงศิลปะ 

ไก่บ้าน 

ต้มยาํไก่บ้าน ไก่โลลป๊ิอป 

ไขเ่ค็มดิน

ภเูขาไฟ และ

หนอ่โจด 

นํ �าพริกกะปิผกัลวก นํ �าพริกคั�วเห็ดไขเ่ค็ม  
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วัตถุดบิหลกั อาหารพื �นถิ�น อาหารเชิงศิลปะ 

เห็ดตามฤดู

และไขน่ก

กระทา 

แกงเหด็ ยําเหด็ป่าฤดฝูน 

ปลาดกุยา่ง หอ่หมก 

 
หอ่หมกปลาดกุยา่ง 

ขนมท้องถิ�น ข้าวต้มมดัและขนมผิง 

ข้าวต้มมดัใจ 

ที�มา: คณะนกัวิจยั 

 

การเพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ�น 

 งานวิจยันี �มีการศกึษาต้นแบบแนวทางในการเชื�อมโยงเรื�องการท่องเที�ยวเชิงศิลปะอาหารกับการ

นํางานศลิปะ หตัถศิลป์หตัถกรรมในชมุชน หรือผลิตภณัฑ์ท้องถิ�นตา่งๆ  มาพฒันาตอ่ยอดทางด้านอาหาร

เชิงศิลปะ โดยมีการใช้พืช ผกั สมุนไพรปลอดสารพิษ และผลิตภณัฑ์ท้องถิ�น มาประยุกต์ในการใช้เพื�อจดั

แสดงอาหารเพื�อเพิ�มมลูคา่ และคณุคา่ตอ่ผลิตภณัฑ์และสิ�งประดษิฐ์ท้องถิ�นได้เป็นอยา่งดี  
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จากการลงพื �นที�สํารวจพบวา่บ้านสนวนนอกมีเครื�องจกัสานและการทําภาชนะจากกะลา จึงควรนํา

ผลิตภณัฑ์มาใช้เพื�อให้เกิดการเพิ�มมลูคา่ รวมถึงการใช้วตัถดุิบมาตกแตง่เพื�อให้รู้ที�มาของอาหาร สามารถ

นําผ้าขาวม้าหรือสินค้าอย่างอื�นมาประดบัตกแต่งและสามารถเล่าเรื�องราวของหมู่บ้านผ่านการจดัสํารับ

อาหาร โดยต้องนําวสัดทีุ�ผลิตในชมุชนมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที�สดุ ผลิตภณัฑ์ควรมีที�มาที�ไปและเรื�องเล่า

ที�นา่ประทบัใจที�สามารถสืบค้นได้  

เนื�องจากบ้านเจริญสุขไม่ได้มีเครื�องจักสานของตนเอง ในส่วนของการประดบัตกแต่งสํารับ จึง

แนะนําว่าสามารถใช้เครื�องจักสานจากชุมชนข้างเคียงเพื�อเป็นการสร้างเพื�อนร่วมทาง หรือพันธมิตร

ทางการท่องเที�ยว และก่อให้เกิดการท่องเที�ยวเชื�อมโยงอีกด้วย แต่จดุแข็งของชมุชนนี �คือ การนําผ้าภูอคันี

หรือวสัดอุปุกรณ์ที�เกี�ยวข้องมาตกแตง่เพื�อสร้างเรื�องราวสานตอ่ให้นกัท่องเที�ยวมีความสนใจในผลิตภณัฑ์

ชมุชน ซึ�งเป็นการชกันําสูเ่รื�องเลา่ของชมุชน ไปจนถึงกระบวนการที�นกัท่องเที�ยวตดัสินใจเลือกซื �อผ้าพื �นถิ�น

ตอ่ไป ดงัตารางที� 3 

 

ตารางที� 3 การเชื�อมโยงหตัถศลิป์ท้องถิ�นกบัการท่องเที�ยวเชิงศลิปะอาหาร 

ชุมชน วัสดุเด่น หัตถศิลป์ท้องถิ�น การท่องเที�ยวอาหารเชิงศิลปะ 

บ้าน

สนวน

นอก  

ของเหลอื

ใช้ 

 

 

 ผ้าไหม 
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ชุมชน วัสดุเด่น หัตถศิลป์ท้องถิ�น การท่องเที�ยวอาหารเชิงศิลปะ 

บ้าน

เจริญสขุ  

ผ้าภอูคัน ี

 

 

 

 

 

  
ที�มา: คณะนกัวิจยั 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการค้นหาสิ�งที�มีในท้องถิ�นเชื�อมโยงกบัการเพิ�มมลูคา่ที�พึงมีให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุทางการ

ทอ่งเที�ยวเชิงศลิปะอาหารจงึควรจดัทําเส้นทางในการทอ่งเที�ยวเชิงศลิปะอาหาร ดงันี � 

แนวคิดในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์: จงัหวดับรีุรัมย์ การท่องเที�ยวเชิงศิลปะอาหาร: สองแดนดิน 

ถิ�นบรีุรัมย์ “จากพื �นราบสู่ภูสงู” (Buriram Gastronomy Tourism: Two Tones - Two Experiences “Flat 

to Plateau”)  

แนวคดิในการจดักิจกรรมทางการทอ่งเที�ยวเชิงศิลปะอาหาร: บ้านสนวนนอก จงัหวดับรีุรัมย์: ใส่ผ้า

ไหม กินไหม บกุตลาดโบราณ (From Farm to Folk) - Village Walking Tour, Foraging and Coming to 

Cook เนื�องจากบ้านสนวนนอกมีการผลิตผ้าไหมแบบครบวงจร ดังนั �น ควรวางเส้นทางของการพา

นกัท่องเที�ยวเยี�ยมชมให้เป็นระบบมากขึ �นเพื�อเป็นการอธิบายให้เห็นภาพอย่างชดัเจนถึงความเป็นมาและ

ความพิถีพิถันกว่าจะมาเป็นผ้าไหมของบ้านสนวนนอก ทั �งนี �สามารถนําประเพณีหรือการละเล่นมา

สอดแทรกเพื�อแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนในชัดเจนขึ �น ระหว่างทางที�เที�ยวชมในหมู่บ้านควรให้ตะกร้า

นกัท่องเที�ยวเพื�อหาและเก็บวตัถุดิบในการประกอบอาหาร แล้วนําประกอบอาหารที�ครัวหลงับ้าน ซึ�งเป็น

แหลง่เรียนรู้วิถีชีวิตทางการทอ่งเที�ยวทางด้านอาหารได้เป็นอยา่งด ี

บ้านเจริญสุข จงัหวดับุรีรัมย์:  เข้าป่า เก็บเห็ด กินแกง (From Forest to Folk) - Community 

Forest Trekking Tour, Foraging and Coming to Cook จากการสืบค้นพบว่าสิ�งที�น่าสนใจและทําให้บ้าน

เจริญสุขแตกต่างจากชุมชนท่องเที�ยวอื�นคือการมีป่าเต็งรังที�สมบูรณ์และมีวตัถุดิบด้านอาหารที�สามารถ



สยามวิชาการ ปีที� 21 เลม่ที� 1 ฉบบัที� 36  มีนาคม 2563 – กรกฏาคม 2563 

Siam Academic Review Vol. 21, No.1, Issue 36, March 2020 – July 2020 

 

 

 

- 12 -

นํามาปรุงได้หลากหลาย จึงควรพฒันาเส้นทางท่องเที�ยวแบบ Gastronomic Tourism และ เส้นทางแบบ 

Food Foraging กลา่วคือ ให้นกัทอ่งเที�ยวได้มีโอกาสออกหาของป่าเอง และได้ทดลองนํามาปรุงอาหารเป็น

รายการอาหารของตวัเอง นอกจากนี � ควรทําปฏิทินของป่าตามฤดกูาลเพื�อให้นกัท่องเที�ยวมาเที�ยวซํ �าในทกุ

ฤด ูโดยจากการวิเคราะห์ทั �งสองชมุชน สามารถจดัรายการนําเที�ยว ดงันี � 

 

วันที� 1 

7.00 น.  เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตบิรีุรัมย์ แวะรับประทานอาหารเช้าท้องถิ�น  

 

8.00 น.  นั�งรถมุง่หน้าสูช่มุชนบ้านสนวนนอก 

 

9.00 น.  เดนิทางถึงบ้านสนวนนอก เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวญั ซึ�งถือเป็นการต้อนรับแบบวิถี

   ท้องถิ�น 

 

10.00 น. เปลี�ยนชุดผ้าไหมท้องถิ�น ถ่ายภาพเป็นที�ระลึก ย้อนรําลึกบ้านโบราณ และเดิน

   เที�ยวชมตลาดโบราณและบริเวณโดยรอบหมูบ้่านชมุชน โดยระหวา่งทาง 

   มคัคเุทศก์ชมุชนจะบรรยายถึงพืชผกัที�พบเจอ บอกเลา่วิถีชีวิต และการเลี �ยง 

   หม่อนไหมและท่านสามารถเด็ดและเก็บพืชผกัริมรั �วลงตะกร้าที�จดัให้เพื�อนํามา

   ประกอบอาหารร่วมกนั 

 

11.30 น. ร่วมประกอบอาหารท้องถิ�นจากผกัที�เก็บมาในตะกร้าที�ครัวหลงับ้านในชมุชน 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัที�ปรุงร่วมกนั และแลกเปลี�ยนเรื�องราวด้านอาหาร 

   ชมุชน 

 

13.00 น. เรียนรู้การทําสิ�งประดษิฐ์ท้องถิ�นจากของเหลือใช้ในชมุชน 

 

17.00 น. เดนิทางเข้าที�พกัของชมุชน 
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วันที� 2 

7.00 น.  เดนิชื�นชมบรรยากาศชนบทยามเช้าในหมูบ้่าน 

 

8.00 น.  รับประทานอาหารเช้าแบบคนในท้องถิ�น 

 

9.00 น.  เรียนรู้และทดลองเรื�องการเลี �ยงหมอ่นและสาวไหม  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

 

13.00 น. เรียนรู้และทดลองการทอผ้าไหมท้องถิ�น 

 

17.30 น. จบกิจกรรมการทอ่งเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ อําลาผู้คนในชมุชน 

 

18.00 น. เดนิทางนั�งรถมุง่หน้าสูช่มุชนบ้านเจริญสขุ 

 

วันที� 3 

8.00 น.  ชมุชนร่วมต้อนรับคณะนกัทอ่งเที�ยว เตรียมพร้อมด้านการแตง่กายเพื�อเดินเข้าป่า

   เก็บเห็ดตามฤดกูาลเพื�อนํามาประกอบอาหารท้องถิ�นร่วมกนั "เก็บสิ�งที�จะกิน กิน

   สิ�งที�ทา่นเก็บ” 

 

10.00 น. เที�ยวชม แวะซื �อวตัถดุบิในการประกอบอาหารเพิ�มเตมิในตลาดชมุชน 

 

11.00 น. ร่วมประกอบอาหารท้องถิ�นจากที�เก็บมาได้ในป่าและตลาดชุมชน ที�ครัวเปิดใน

   ลานชมุชน 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัที�ปรุงร่วมกนั และแลกเปลี�ยนเรื�องราวด้านอาหาร 

   ชมุชน 
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13.00 น. เรียนรู้และทดลองเรื�องการย้อมผ้าท้องถิ�น 

    

17.30 น. จบกิจกรรมการทอ่งเที�ยวเชิงศลิปะอาหาร อําลาผู้คนในชมุชน 

  

18.00 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

ดงันั �น การเพิ�มมลูคา่การทอ่งเที�ยวเชิงศิลปะอาหารตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยันี � จึงเกิดจากการ

ออกแบบและประยุกต์แนวทางหรือรูปแบบการคิดสร้างสรรค์สู่การเพิ�มมลูคา่และการสอดประสานวิถีไทย

และภมูิปัญญาท้องถิ�นในสาขางานศลิป์ที�หลากหลายที�นําสูก่ารพฒันาสินค้าและบริการท่องเที�ยว เพื�อนําสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจขบัเคลื�อนด้วยคณุค่า ด้วยการท่องเที�ยวเชิงศิลปะอาหารในพื �นที�ชุมชน

บ้านสนวนนอก และชมุชนบ้านเจริญสขุ จงัหวดับรีุรัมย์ 
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