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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางหรือรูปแบบในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการท่ี

เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว โดยการสร้างกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่าง ทูตด้านอาหาร (Gastro 

Diplomats) และพอ่ครัวแมค่รัวในท้องถ่ิน และเพ่ือศกึษากระบวนการสร้างต้นแบบแนวทางในการเช่ือมโยง 

เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงศิลปะอาหารกับการเกษตรตามแนวคิดเกษตรกรผู้ปราดเปร่ือง (Smart Farmers) 

และการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ สู่สินค้าและบริการการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ อีกทัง้เพ่ือประยุกต์

แนวทางหรือรูปแบบการคดิสร้างสรรค์สู่การเพิ่มมลูคา่และการสอดประสานวิถีไทยและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
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ในสาขางานศิลป์ท่ีหลากหลายท่ีนําสู่การพฒันาสินค้าและบริการท่องเท่ียว เพ่ือนําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

และเศรษฐกิจขับเคล่ือนด้วยคุณค่า  โดยเน้นส่งเสริมการออกแบบงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวตาม

รูปแบบการออกแบบบนฐานของชมุชน โดยนําวิถีไทย วิถีถ่ิน มานําเสนอเป็นสินค้าทางการท่องเท่ียวใหม่ได้ 

เป็น การทอ่งเท่ียวเชิงศลิปะอาหาร ซึ่งมีเทคนิคการนําเสนออาหารเชิงศิลปะเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) 

ชว่ยกระตุ้นและสร้างแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ  ขึน้ในชมุชนได้ด้วย เช่น รูปแบบใหม่

ในการจดัวางอาหารและเส้นทางการทอ่งเท่ียวเชิงอาหาร 

 

คําสําคัญ:  การสร้างมูลค่าเพ่ิม, การท่องเทีย่วเชิงศิลปะอาหาร, การท่องเทีย่วชมุชน 

 

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) หรือออกแบบมมุมองการ

ท่องเท่ียวแบบโก้เก๋เข้าท่าเข้าทีในรูปแบบลึกซึง้ด้วยตัวนักท่องเท่ียวเอง ด้วยการท่องเท่ียวเมืองไทย 

สร้างสรรค์กิจกรรมไทย โดยออกไปค้นหาและนําเสนอมุมมองความหลากหลายทั่วไทยในด้านการ

ผสมผสานความนิยมในผ้าถ่ินร่วมสมยั เม่ือไปท้องถ่ินใดก็นําเสือ้ผ้าท้องถ่ินมาประยุกต์ให้เข้ากับรูปแบบ

ของตวัเอง (แต่งเท่) ด้านอาหารการกินนัน้ให้เน้นการลิม้ลองอาหารถ่ินสูตรพิเศษท่ีไม่ได้พบเจอจากท่ีใด

ง่ายๆ (กินเท)่ ด้านประสบการณ์ท่ีสร้างสรรค์ให้เท่ียวแบบลึกซึง้ต้องสมัผสัให้ถึงสิ่งท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ร่วมเรียนรู้ และลงมือทําด้วยตนเอง ได้สมัผสัถึงเสนห์่ของความเป็นไทย พร้อมกบัได้สิ่งท่ีมาจากการทําด้วย

ตวัเองท่ีมีชิน้เดียวในโลกกลบับ้าน (ทําเท่) ด้านการเก็บภาพความทรงจํา นกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่มกัสะพาย

กล้อง แบกกระเป๋าเป้ ออกไปเปิดมุมมองใหม่ให้โลกรู้ (มุมเท่) ด้านการด่ืมด่ําบรรยากาศเก๋ไก๋ ณ ร้าน

ประจําถ่ิน (ชิลล์เท)่ ด้านการซือ้ของท่ีระลกึ เน่ืองจากการทอ่งเท่ียวแบบถึงถ่ิน ต้องซือ้ของดีประจําถ่ิน (ช้อป

เท่) ด้านการเลือกใช้พาหนะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท้องถ่ินไม่ซํา้ใคร (ไปมาเท่) ด้านการซึมซบัวิถีชุมชนโดยการ

แฝงตวัไปสมัผสักับประเพณีพืน้บ้านแบบคนถ่ิน (เทศกาลเท่) ด้านการแลกเปล่ียนเรียนรู้มมุมองโลกทศัน์ 

จบัเขา่แลกเปล่ียนมมุมองใหม ่กบัปราชญ์พืน้บ้าน (แลกความเท)่ และด้านการรักในการท่องเท่ียวเมืองไทย

ด้วยจิตรักษ์เมืองไทย (ใจเท่) ซึ่งมีความหลากหลายในความเป็นไทย ท่ี “เท่” ไม่แพ้ใคร โดยใช้กลุ่มคนรุ่น

ใหม่ หรือเจนวาย (Gen Y) มาเป็นผู้จดุกระแสการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ ผ่านพฤติกรรมการใช้ส่ือ

สงัคมออนไลน์ (Social Media) (พิจิตรา มงคลศรีพิพฒัน์, 2559) 

นอกจากการท่องเท่ียวเชิงศิลปะอาหาร ศิลปหตัถกรรมในท้องถ่ินยงัสามารถนํามาประยุกต์เพ่ือ

พฒันาตอ่ยอดตามแนวคิด เศรษฐกิจขบัเคล่ือนด้วยคณุค่า (Value-driven Economy) ได้อีกด้วย ซึ่งการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยคณุคา่ คือเศรษฐกิจท่ีมุง่เน้นคณุคา่ของสินค้า นํามาเป็นปัจจยัในการกําหนดราคา 

ผู้ บริโภคยินดีจะจ่ายแพงกว่าเพ่ือให้ได้สินค้าท่ีถูกใจและมีคุณค่า ใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ซึ่งมาจาก

นวตักรรมท่ีใช้ในการออกแบบให้เห็นความสวยงามจากใจ มีคณุลกัษณะท่ีดี ภาพลกัษณ์ท่ีดงึดดูให้เห็นถึง

การรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ของท้องถ่ินอย่างหลากหลาย การสร้างการท่องเท่ียวของ

ประเทศไทยโดยมุ่งเป้าสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creativity-based Economy) เป็นหนึ่งใน

ความสามารถท่ีเป็นจดุเดน่ของคนไทยอนัจะเห็นได้จากผลงานของคนไทยท่ีได้สร้างช่ือเสียงระดบัโลกเอาไว้

มากมายโดยอาศยัความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าด้านการออกแบบสินค้าแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งควร

ได้รับการสนับสนุนให้เข้าใจการนําเสนอความโดดเด่นของความเป็นไทยและต่อยอดขึน้ไปจากราก

วฒันธรรม จากความเข้าใจท่ีมาของภูมิปัญญาท้องถ่ินและนํารากนีไ้ปสร้างสรรค์สู่การพฒันาให้ไทยเป็น

ศนูย์กลางของการพฒันาอตุสาหกรรมการออกแบบแฟชัน่ (Fashion Design Industry) ควบคูไ่ปกบัการ

พฒันาตลาดสินค้าภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีความโดดเด่นและเช่ือมโยงทางการท่องเท่ียวตอ่ไป (วรพล โสคติ

ยานรัุกษ์, 2557) 

เน่ืองด้วยการทอ่งเท่ียวไทยเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือสําคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจลกัษณะดงักล่าว

ข้างต้น ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตท้องถ่ินได้อย่างหลากหลาย การวางแผนเพ่ือพฒันาและ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศิลปะอาหารให้ยัง่ยืน จึงควรอยู่บนฐานท่ีเข้มแข็งของการพฒันาศกัยภาพการ

ท่องเท่ียว จากความเป็นของแท้ตามแบบวิถีถ่ิน วิถีไทย และควรมุ่งเน้นให้เกิดการกระจายรายได้และ
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ประโยชน์อย่างสูงสุดและทัว่ถึงทัง้ในเชิงพืน้ท่ีและในการสร้างความมัง่คัง่ให้กับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

ภาคการเกษตร และอตุสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม ประเทศไทยนําการท่องเท่ียวมาเป็นเคร่ืองมือ

สําคญัในการขบัเคล่ือนความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ และมีเจตจํานงแน่วแน่ท่ีจะคงไว้ในเอกลกัษณ์ความเป็น

ไทย เพ่ือให้เกิดผลทางบวกต่อสภาพแวดล้อม สงัคม และวฒันธรรมของคนในชาติ การก้าวสู่การพฒันา

ประเทศไทยตามแบบแนวทางเศรษฐกิจขับเคล่ือนด้วยคุณค่าจะเห็นผลได้จากการนําเร่ืองราวอาหาร

ท้องถ่ิน และองค์ประกอบอ่ืนมาประยุกต์ให้เกิดเป็นตวัอย่างในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาการ

ทอ่งเท่ียว (กฤชณทั แสนทวี, 2560; จฑุามาศ  วิศาลสิงห์ และคณะ, 2558; บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา, 2548) 

โครงการวิจยันีมุ้่งหวงัเพ่ือจะเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาทัง้ในด้านศิลปหตัถกรรมในลกัษณะของ

การเช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวเชิงศิลปะอาหาร เพ่ือเสริมศกัยภาพ และขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวชุมชนให้

พฒันาสอดคล้องตามแนวทาง Thailand 4.0 เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการไทยเท่ ทัว่ไทย ของหอการค้า

ไทย และเท่ียวไทยเท ่ของการทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย (กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, 2559) เพ่ือได้มา

ซึง่ผลผลิตและผลลพัธ์ของงานวิจยันี ้จะเร่ิมท่ีเร่ืองราวการทําอาหารท้องถ่ินท่ีมีความหลากหลาย ร้อยเรียง

อยา่งมีศลิปะ ทัง้การผลิต การใช้วตัถดุบิ และแหลง่ท่ีมา ท่ีนําไปสู่เร่ืองราวเส้นทางท่องเท่ียวเชิงคณุคา่ และ

จะมีการศึกษาให้เห็นผลในแขนงศิลป์ด้านอ่ืนๆ โดยใช้ผลการศกึษาท่ีชีว้่าการประสานทํางานร่วมระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน เน้นสง่เสริมการออกแบบงานท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวตามแบบ Community based 

Design Model คือ การคิดจากความเป็นชมุชนแล้วออกแบบสร้างสรรค์ให้ทนัยคุสมยัตามแนวทางของคน

รุ่นใหมท่ี่เห็นคณุคา่ของความเป็นไทยอยา่งลกึซึง้ 

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท่ีมีทรัพยากรการ

ทอ่งเท่ียวท่ีสําคญั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงแหลง่โบราณสถานศิลปะแบบขอมโบราณท่ีมีอยู่มากมายกระจายอยู่

ในพืน้ท่ีทัง้จงัหวดั อีกทัง้ยงัเป็นท่ีรู้จักในฐานะเมืองเกษตรกรรมและหัตถกรรม เพราะเป็นแหล่งปลูกข้าว

หอมมะลิท่ีมีคณุภาพดี และเป็นแหล่งทอผ้าไหมท่ีสวยงามและมีช่ือเสียง นอกจากนีด้้วยสภาพพืน้ท่ีตัง้มี

อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงทําให้มีความหลากหลายของเชือ้ชาติซึ่งก่อให้เกิดความ

หลากหลายของประเพณีวฒันธรรม จนทําให้เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปดงัคําขวญัของจงัหวดัท่ีว่า “เมืองปราสาท

หิน ถ่ินภเูขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวฒันธรรม” จึงถือเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวชมุชน

ทางวฒันธรรมท่ีสําคญัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (สํานักงานจงัหวดับุรีรัมย์, 2558; สํานกังานสถิติ

จงัหวดับรีุรัมย์, 2558). 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษารูปแบบในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในรูปแบบการ

ทอ่งเท่ียวเชิงศลิปะอาหารเพ่ือการทอ่งเท่ียวชมุชน จงัหวดับรีุรัมย์ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลการศกึษาจากงานวิจยันี ้สามารถนําไปกําหนดแนวทางหรือรูปแบบในการเพิ่มมลูคา่สินค้าและ

บริการท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงศิลปะอาหาร โดยจะเป็นประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจท่ีเช่ือมโยงกบัการทอ่งเท่ียวในจงัหวดับรีุรัมย์ 

 

วิธีการศึกษา 

การวิจยันีใ้ช้รูปแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยเร่ิมจากการศึกษาจากเอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ

การวิจยัภาคสนาม (Field Research) โดยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) แบบก่ึงมี

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

บนัทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลได้เก็บจากกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นผู้ นําชุมชน (กาลัก เต๊ะ

ขนัหมาก, 2553; สิน พนัธุ์พินิจ, 2553) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วยแบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews)

และใช้โครงสร้างคําถามนํา (Guide Interview) โดยใช้เทคนิคจากการนําเสนออาหารเชิงศิลปะตามอาหาร

ท้องถ่ินจากตวักระตุ้น (Catalyst) ซึ่งอยู่บนกรอบแนวคิดของภูมิปัญญาชาวบ้านในพืน้ท่ีวิจยั เพ่ือใช้ในการ

จัดค่ายเชิงปฏิบัติการ เพ่ือค้นหาข้อมูลด้วยกระบวนการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่า

ผลิตภณัฑ์ชมุชนทางการทอ่งเท่ียวเชิงศลิปะอาหาร  

 

ผลการศึกษา 

 ในงานวิจยันี ้ได้ค้นพบความเป็นไปได้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเท่ียวเชิงศิลปะอาหาร

ของจงัหวดับรีุรัมย์ ดงันี ้

 

การเพิ่มมูลค่าอาหารพืน้ถิ่น 

 หลงัจากการสํารวจพืน้ท่ี และสนทนากลุ่มย่อย พบว่าในท้องถ่ินมีวตัถดุิบท่ีมีความหลากหลาย ซึ่ง

มีความแตกตา่งในแตล่ะพืน้ท่ีเชน่กนั ดงัข้อค้นพบในแตล่ะพืน้ท่ีตอ่ไปนี ้
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ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ 

วตัถุดิบท้องถ่ินในชุมชนบ้านสนวนนอก จงัหวดับุรีรัมย์ จากการท่ีชุมชนมีชีวิตแบบหมู่บ้านชนบท 

วตัถุดิบท่ีได้จึงเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต เช่ือมโยงกับหม่อนไหมและพืชผกัสวนครัวท่ีถูกปลูกหรือขึน้เองตาม

ธรรมชาติ และอยู่กระจายในพืน้ท่ีทั่วทัง้หมู่บ้าน ตามวิถีชุมชนชีวิตชาวชนบท ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีการ

จําหน่าย เช่น ผ้าไหมลายเอกลกัษณ์ของท้องถ่ินแต่โบราณ ได้แก่ ผ้าไหมหางกระรอก (กระนีว) ผ้าสโร่ง  

ผ้าขาวม้า  ผ้าไหมพืน้เรียบ ผ้าคลมุไหล่ยกดอกแก้ว ดอกพิกุล ซึ่งเป็นท่ีนิยมของชาวต่างประเทศ ผ้าไหม

แปรรูปเป็นเสือ้ กระเป๋าอเนกประสงค์ กระเป๋าดินสอ พวงกญุแจ หรือ ตุ๊กตาผ้า เป็นต้น ซึ่งจากวตัถดุิบหลกั

และอาหารพืน้ถ่ินท่ีมีการบริการให้แก่นกัท่องเท่ียวอยู่แล้วนัน้ ทีมนกัวิจยัได้ร่วมกับชุมชนในการยกระดบั

และเพิ่มมลูคา่ให้แก่อาหารพืน้ถ่ินให้เป็นอาหารเชิงศลิปะ ดงัตารางท่ี 1 

ชุมชนบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์ 

วตัถดุิบท้องถ่ินในชมุชนบ้านเจริญสุข จงัหวดับรีุรัมย์ เน่ืองจากชมุชนมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับป่าชมุชน 

ผลผลิตท่ีสามารถนํามาเพิ่มมูลค่าทางการท่องเท่ียวเชิงศิลปะอาหารนัน้ จึงเป็นวัตถดุิบท่ีเก็บได้จากป่า

ชมุชนบนเขาองัคารใกล้แหล่งท่องเท่ียวชุมชนบ้านเจริญสุข เช่น หน่อเพ็ก เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ ผกัอีนูน

ผกัหวานป่าหรือผกัก้านตรง ผกัอีลอก เห็ดโคนหรือเห็ดปลวก ไข่มดแดง หน่อโจด ดอกกระเจียว เห็ดก่อ 

เห็ดนํา้หมาก เห็ดหน้ามมุ เห็ดข่า เห็ดหน้าววั เห็ดครก เห็ดถ่าน เห็ดนํา้แป้ง เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่ว เห็ด

นางหงส์หรือเห็ดระโงก เห็ดตบัเต่าหรือเห็ดผึง้ เห็ดเพ็ก และ เห็ดขอนหรือเห็ดกระด้าง เป็นต้น อาชีพหลกั

ของคนในชุมชนคือการทํานาปลูกข้าวหอมนิล และการทําสวนปลูก ลําไย ฝร่ัง ถั่วลิสง แตงโม แตงไทย 

ข้าวโพด ถั่วฝักยาว รวมถึงการปลูกผักสวนครัวรัว้กินได้ เช่น กะเพรา แมงลกั ตะไคร้ มะกรูด ข่า พริก 

มะเขือ มะเขือเปราะเล็ก ย่ีหร่า สะระแหน ่มะนาว ตําลงึ ชะอม และผกัสลดั ซึ่งเป็นการปลกูแบบผสมผสาน

กนัและปลอดสารเคมี แล้วนําผลผลิตท่ีได้มาแลกเปล่ียนแบง่ปันกนัหรือขายในพืน้ท่ี รายการอาหารหลกัๆ 

ได้แก่ ผกัลวกจิม้นํา้พริกชนิดตา่งๆ เชน่ นํา้พริกกะปิ นํา้พริกปลาทหูรือปลานิล นํา้พริกปลาร้า ต้มยําไก่บ้าน

ย่าง แกงเปรอะ ซุปหน่อโจด ไข่เจียว ส้มตํา ทอดมนัหวัปลี ซึ่งเป็นเมนูท่ีชาวบ้านสามารถหาวตัถุดิบส่วน

ใหญ่ได้ในท้องถ่ิน สําหรับอาชีพเสริม คือ การเลีย้งนกกระทา ส่วนสินค้าหลกัๆ ของชมุชนบ้านเจริญสขุ คือ 

ผ้าภูอคันี นอกจากนีกํ้าลงัพฒันาผลิตภณัฑ์ไข่เค็ม โดยมีการรวมกลุ่มกนัเป็นชมรมเพ่ือนําผลผลิตท่ีได้มา

รวมกนัเพ่ือให้มีการกระจายรายได้ให้กบัสมาชิก ซึ่งจากวตัถดุิบหลกัและอาหารพืน้ถ่ินท่ีมีการบริการให้แก่

นกัท่องเท่ียวอยู่เดิม ทีมนกัวิจยัได้ร่วมกับชุมชนในการยกระดบัและเพิ่มมูลค่าให้แก่อาหารพืน้ถ่ินให้เป็น

อาหารเชิงศลิปะ ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 1 อาหารเชิงศลิปะในชมุชนบ้านสนวนนอก จงัหวดับรีุรัมย์ 

 

วัตถุดบิหลกั อาหารพืน้ถิ่น อาหารเชิงศิลปะ 

กล้วย 

 
แกงกล้วย 

 
หมกลาบปิง้ 

ใบหมอ่น 

 
แกงไกใ่บหมอ่น 

 
เมี่ยงใบหมอ่น 

หนอนไหม 

 
ส้มตําดกัแด้ นํา้พริกดกัแด้ 

ขนมท้องถ่ิน 

 
ขนมตดหมา 

 
ของหวานเป็นยา 
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วัตถุดบิหลกั อาหารพืน้ถิ่น อาหารเชิงศิลปะ 

ไข ่

 
ไขเ่จียวสมนุไพร 

 
ดอกฟักทองยดัไส้หมสูบัชบุไขท่อด 

ท่ีมา: คณะนกัวิจยั 

 

 

ตารางท่ี 2 อาหารเชิงศลิปะในชมุชนบ้านเจริญสขุ จงัหวดับรีุรัมย์ 

 

วัตถุดบิหลกั อาหารพืน้ถิ่น อาหารเชิงศิลปะ 

ไก่บ้าน 

 
ต้มยาํไก่บ้าน ไก่โลลป๊ิอป 

ไขเ่ค็มดิน

ภเูขาไฟ และ

หนอ่โจด 

นํา้พริกกะปิผกัลวก นํา้พริกคัว่เห็ดไขเ่ค็ม  
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วัตถุดบิหลกั อาหารพืน้ถิ่น อาหารเชิงศิลปะ 

เห็ดตามฤดู

และไขน่ก

กระทา 

 
แกงเห็ด ยําเห็ดป่าฤดฝูน 

ปลาดกุยา่ง หอ่หมก 

 
หอ่หมกปลาดกุยา่ง 

ขนมท้องถ่ิน ข้าวต้มมดัและขนมผิง 

ข้าวต้มมดัใจ 

ท่ีมา: คณะนกัวิจยั 

 

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

 งานวิจยันีมี้การศกึษาต้นแบบแนวทางในการเช่ือมโยงเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงศิลปะอาหารกับการ

นํางานศลิปะ หตัถศิลป์หตัถกรรมในชมุชน หรือผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินตา่งๆ  มาพฒันาตอ่ยอดทางด้านอาหาร

เชิงศิลปะ โดยมีการใช้พืช ผกั สมุนไพรปลอดสารพิษ และผลิตภณัฑ์ท้องถ่ิน มาประยุกต์ในการใช้เพ่ือจดั

แสดงอาหารเพ่ือเพิ่มมลูคา่ และคณุคา่ตอ่ผลิตภณัฑ์และสิ่งประดษิฐ์ท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี  
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จากการลงพืน้ท่ีสํารวจพบวา่บ้านสนวนนอกมีเคร่ืองจกัสานและการทําภาชนะจากกะลา จึงควรนํา

ผลิตภณัฑ์มาใช้เพ่ือให้เกิดการเพิ่มมลูคา่ รวมถึงการใช้วตัถดุิบมาตกแตง่เพ่ือให้รู้ท่ีมาของอาหาร สามารถ

นําผ้าขาวม้าหรือสินค้าอย่างอ่ืนมาประดบัตกแต่งและสามารถเล่าเร่ืองราวของหมู่บ้านผ่านการจดัสํารับ

อาหาร โดยต้องนําวสัดท่ีุผลิตในชมุชนมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสดุ ผลิตภณัฑ์ควรมีท่ีมาท่ีไปและเร่ืองเล่า

ท่ีนา่ประทบัใจท่ีสามารถสืบค้นได้  

เน่ืองจากบ้านเจริญสุขไม่ได้มีเคร่ืองจักสานของตนเอง ในส่วนของการประดบัตกแต่งสํารับ จึง

แนะนําวา่สามารถใช้เคร่ืองจกัสานจากชมุชนข้างเคียงเพ่ือเป็นการสร้างเพ่ือร่วมทาง หรือพนัธมิตรทางการ

ท่องเท่ียว และก่อให้เกิดการท่องเท่ียวเช่ือมโยงอีกด้วย แตจ่ดุแข็งของชมุชนนีคื้อ การนําผ้าภูอคันีหรือวัสดุ

อปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องมาตกแตง่เพ่ือสร้างเร่ืองราวสานตอ่ให้นกัท่องเท่ียวมีความสนใจในผลิตภณัฑ์ชมุชน ซึ่ง

เป็นการชกันําสูเ่ร่ืองเลา่ของชมุชน ไปจนถึงกระบวนการท่ีนกัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกซือ้ผ้าพืน้ถ่ินตอ่ไป ดงั

ตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 การเช่ือมโยงหตัถศลิป์ท้องถ่ินกบัการท่องเท่ียวเชิงศลิปะอาหาร 

ชุมชน วัสดุเด่น หัตถศิลป์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวอาหารเชิงศิลปะ 

บ้าน

สนวน

นอก  

ของเหลอื

ใช้ 

 

 

 ผ้าไหม 

 

 

 



สยามวิชาการ ปีที่ 21 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 36  มีนาคม 2563 – กรกฎาคม 2563 

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

 

 

 

- 11 - 

ชุมชน วัสดุเด่น หัตถศิลป์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวอาหารเชิงศิลปะ 

บ้าน

เจริญสขุ  

ผ้าภอูคันี 

 

 

 

 

 

  
ท่ีมา: คณะนกัวิจยั 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการค้นหาสิ่งท่ีมีในท้องถ่ินเช่ือมโยงกบัการเพิ่มมลูคา่ท่ีพึงมีให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุทางการ

ทอ่งเท่ียวเชิงศลิปะอาหารจงึควรจดัทําเส้นทางในการท่องเท่ียวเชิงศลิปะอาหาร ดงันี ้

แนวคิดในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์: จงัหวดับรีุรัมย์ การท่องเท่ียวเชิงศิลปะอาหาร: สองแดนดิน 

ถ่ินบรีุรัมย์ “จากพืน้ราบสู่ภูสงู” (Buriram Gastronomy Tourism: Two Tones - Two Experiences “Flat 

to Plateau”)  

แนวคดิในการจดักิจกรรมทางการทอ่งเท่ียวเชิงศิลปะอาหาร: บ้านสนวนนอก จงัหวดับรีุรัมย์: ใส่ผ้า

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

Cook เน่ืองจากบ้านสนวนนอกมีการผลิตผ้าไหมแบบครบวงจร ดังนัน้ ควรวางเส้นทางของการพา

นกัท่องเท่ียวเย่ียมชมให้เป็นระบบมากขึน้เพ่ือเป็นการอธิบายให้เห็นภาพอย่างชดัเจนถึงความเป็นมาและ

ความพิถีพิถันกว่าจะมาเป็นผ้าไหมของบ้านสนวนนอก ทัง้นีส้ามารถนําประเพณีหรือการละเล่นมา

สอดแทรกเพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของชุมชนในชัดเจนขึน้ ระหว่างทางท่ีเท่ียวชมในหมู่บ้านควรให้ตะกร้า

นกัท่องเท่ียวเพ่ือหาและเก็บวตัถุดิบในการประกอบอาหาร แล้วนําประกอบอาหารท่ีครัวหลงับ้าน ซึ่งเป็น

แหลง่เรียนรู้วิถีชีวิตทางการทอ่งเท่ียวทางด้านอาหารได้เป็นอยา่งดี 

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

Forest Trekking Tour, Foraging and Coming to Cook จากการสืบค้นพบว่าสิ่งท่ีน่าสนใจและทําให้บ้าน

เจริญสุขแตกต่างจากชุมชนท่องเท่ียวอ่ืนคือการมีป่าเต็งรังท่ีสมบูรณ์และมีวตัถุดิบด้านอาหารท่ีสามารถ
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นํามาปรุงได้หลากหลาย จึงควรพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวแบบ Gastronomic Tourism และ เส้นทางแบบ 

Food Foraging กลา่วคือ ให้นกัทอ่งเท่ียวได้มีโอกาสออกหาของป่าเอง และได้ทดลองนํามาปรุงอาหารเป็น

รายการอาหารของตวัเอง นอกจากนี ้ควรทําปฏิทินของป่าตามฤดกูาลเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมาเท่ียวซํา้ในทกุ

ฤด ูโดยจากการวิเคราะห์ทัง้สองชมุชน สามารถจดัรายการนําเท่ียว ดงันี ้

 

วันท่ี 1 

7.00 น.  เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตบิรีุรัมย์ แวะรับประทานอาหารเช้าท้องถ่ิน  

 

8.00 น.  นัง่รถมุง่หน้าสูช่มุชนบ้านสนวนนอก 

 

9.00 น.  เดนิทางถึงบ้านสนวนนอก เข้าร่วมพิธีบายศรีสู่ขวญั ซึ่งถือเป็นการต้อนรับแบบวิถี

   ท้องถ่ิน 

 

10.00 น. เปล่ียนชุดผ้าไหมท้องถ่ิน ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก ย้อนรําลึกบ้านโบราณ และเดิน

   เท่ียวชมตลาดโบราณและบริเวณโดยรอบหมูบ้่านชมุชน โดยระหวา่งทาง 

   มคัคเุทศก์ชมุชนจะบรรยายถึงพืชผกัท่ีพบเจอ บอกเลา่วิถีชีวิต และการเลีย้ง 

   หม่อนไหมและท่านสามารถเด็ดและเก็บพืชผกัริมรัว้ลงตะกร้าท่ีจดัให้เพ่ือนํามา

   ประกอบอาหารร่วมกนั 

 

11.30 น. ร่วมประกอบอาหารท้องถ่ินจากผกัท่ีเก็บมาในตะกร้าท่ีครัวหลงับ้านในชมุชน 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีปรุงร่วมกนั และแลกเปล่ียนเร่ืองราวด้านอาหาร 

   ชมุชน 

 

13.00 น. เรียนรู้การทําสิ่งประดษิฐ์ท้องถ่ินจากของเหลือใช้ในชมุชน 

 

17.00 น. เดนิทางเข้าท่ีพกัของชมุชน 
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วันท่ี 2 

7.00 น.  เดนิช่ืนชมบรรยากาศชนบทยามเช้าในหมูบ้่าน 

 

8.00 น.  รับประทานอาหารเช้าแบบคนในท้องถ่ิน 

 

9.00 น.  เรียนรู้และทดลองเร่ืองการเลีย้งหมอ่นและสาวไหม  

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

 

13.00 น. เรียนรู้และทดลองการทอผ้าไหมท้องถ่ิน 

 

17.30 น. จบกิจกรรมการทอ่งเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ อําลาผู้คนในชมุชน 

 

18.00 น. เดนิทางนัง่รถมุง่หน้าสูช่มุชนบ้านเจริญสขุ 

 

วันท่ี 3 

8.00 น.  ชมุชนร่วมต้อนรับคณะนกัทอ่งเท่ียว เตรียมพร้อมด้านการแตง่กายเพ่ือเดินเข้าป่า

   เก็บเห็ดตามฤดกูาลเพ่ือนํามาประกอบอาหารท้องถ่ินร่วมกนั "เก็บสิ่งท่ีจะกิน กิน

   สิ่งท่ีทา่นเก็บ” 

 

10.00 น. เท่ียวชม แวะซือ้วตัถดุบิในการประกอบอาหารเพิ่มเตมิในตลาดชมุชน 

 

11.00 น. ร่วมประกอบอาหารท้องถ่ินจากท่ีเก็บมาได้ในป่าและตลาดชุมชน ท่ีครัวเปิดใน

   ลานชมุชน 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีปรุงร่วมกนั และแลกเปล่ียนเร่ืองราวด้านอาหาร 

   ชมุชน 
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13.00 น. เรียนรู้และทดลองเร่ืองการย้อมผ้าท้องถ่ิน 

    

17.30 น. จบกิจกรรมการทอ่งเท่ียวเชิงศลิปะอาหาร อําลาผู้คนในชมุชน 

  

18.00 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

ดงันัน้ การเพิ่มมลูคา่การทอ่งเท่ียวเชิงศิลปะอาหารตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยันี ้จึงเกิดจากการ

ออกแบบและประยุกต์แนวทางหรือรูปแบบการคิดสร้างสรรค์สู่การเพิ่มมลูคา่และการสอดประสานวิถีไทย

และภมูิปัญญาท้องถ่ินในสาขางานศลิป์ท่ีหลากหลายท่ีนําสูก่ารพฒันาสินค้าและบริการท่องเท่ียว เพ่ือนําสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจขบัเคล่ือนด้วยคณุค่า ด้วยการท่องเท่ียวเชิงศิลปะอาหารในพืน้ท่ีชุมชน

บ้านสนวนนอก และชมุชนบ้านเจริญสขุ จงัหวดับรีุรัมย์ 

 

บรรณานุกรม  
 

กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา. (2559). แผนพฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาติ ฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2560-2564).  

กรุงเทพฯ: สํานกังานพฒันาการทอ่งเท่ียว กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา. 

กฤชณัท แสนทวี. (2560). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าแบรนด์ด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยใน

 โครงการทอ่งเท่ียววิถีไทย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น, 11(4), 281-292.  

กาลกั เต๊ะขนัหมาก. (2553). หลกัการวิจยัทางสงัคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สวีุริยาสาส์น. 

จฑุามาศ วิศาลสิงห์ และคณะ. (2558). แผนการขบัเคลือ่นการท่องเทีย่ววิถีไทยและพฒันาศกัยภาพการ 

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. รายงานการวิจัย สนับสนุนโดย สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย, บริษัท เพอร์เฟคลิงค์     

คอนซลัติง้ กรุ๊ป จํากดั.  

บญุเลิศ จิตตัง้วฒันา. (2548). การพฒันาการท่องเทีย่วแบบยัง่ยืน. กรุงเทพฯ: เพรส แอนด์ ดีไซน์. 

พิจิตรา มงคลศรีพิพฒัน์. (2559). พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจต่อสื่อประชาสมัพนัธ์โครงการ

 เที่ยวไทยเท่ กับพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย. การค้นคว้าอิสระ              

 นิเทศศา สตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการส่ือสารเชิงกลยทุธ์, มหาวิทยาลยักรุงเทพ.    

วรพล โสคติยานรัุกษ์. (2557, 25 ธันวาคม). "เศรษฐกิจสร้างคณุคา่ พฒันาประเทศไทยอย่างยัง่ยืน (1)". 

 กรุงเทพธุรกิจ.  

 



สยามวิชาการ ปีที่ 21 เลม่ที่ 1 ฉบบัที่ 36  มีนาคม 2563 – กรกฎาคม 2563 

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

 

 

 

- 15 - 

สิน พนัธุ์พินิจ. (2553). เทคนิคการวิจยัทางสมัคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: วิทยพฒัน์. 

สํานกังานจงัหวดับรีุรัมย์. (2558). ยทุธศาสตร์และข้อมูลเพือ่การพฒันาจงัหวดับรีุรัมย์. บรีุรัมย์: สํานกังาน

 จงัหวดับรีุรัมย์. 

สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์. (2558). รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดทําข้อมูลเชิงพื้นที่จังหวัด

 บรีุรัมย์. บรีุรัมย์: สํานกังานสถิตจิงัหวดับรีุรัมย์. 

สํานกัพฒันาการประชาสมัพนัธ์. (2560). เท่ียวไทยเท่. กรุงเทพฯ: สํานกัพฒันาการประชาสมัพนัธ์ กรม

 ประชาสมัพนัธ์. 


