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การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

อาหารเป็นสื่อท่ีบ่งบอกถึงความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของประเทศต่างๆ ดังนั้นการท่องเท่ียวเชิงอาหาร จึงเป็น 

สิ่งหนึ่งท่ีช่วยดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างชาติให้เกิด 

การเดนิทางท่องเท่ียวสูท้่องถิน่ต่างๆ อันจะส่งผลท�าให้การท่องเท่ียว 

ขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง ผลของการท่องเท่ียวเชิงอาหารเกดิประโยชน์ 

ท้ังทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจการท่องเท่ียว โดยการ 

ท่องเท่ียวเชิงอาหารก่อให้เกดิการการกระจายรายได้สูชุ่มชนท้องถ่ิน 

ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในทุกกลุ่มคน 

 

สถานการณ์ท่องเทีย่วเชงิอาหารของโลก
องค์การท่องเทีย่วโลก (UNWTO) ได้แสดงให้เห็นว่า การท่องเที่ยว

เชิงอาหารสร้างรายได้มีมูลค่าสูงถึง 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

โดยนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีนิยมรูปแบบการท่องเท่ียว 

เชิงอาหารมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สเปน ฝรั่งเศล อิตาล ี 

โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีมี 

การใช้จ่ายด้านอาหารมากที่สุด

กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาหารท่ีส�าคัญ มีรูปแบบกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวแบบการเย่ียมชมและชิมอาหาร เข้าเรียนท�าอาหาร  

รบัประทานอาหารแบบท้องถิน่ และการซ้ือทัวร์ท่องเท่ียวเก่ียวกบัอาหาร

การท่องเท่ียวเชิงอาหารในปัจจุบันได้รับการขับเคลื่อนจากการ

เตบิโตของเทคโนโลยี สือ่ออนไลน์เป็นส่วนส�าคญัในการช่วยส่งเสรมิ 

การท่องเท่ียวเชงิอาหาร โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างความสะดวก

สบายให้กบันกัท่องเท่ียวในการค้นหาข้อมูล แหล่งท่องเท่ียว เส้นทาง 

ท่องเท่ียวชิมอาหาร แหล่งผลิตอาหารท่ีเป็นต้นฉบับ ร้านอาหาร

แนะน�า เมนูแนะน�าท้องถิ่น  เป็นต้น โดยการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ที่โดดเด่น ระดับโลกเช่น เส้นทางชิมไวน์ ทัวร์ชิมอาหารของญี่ปุ่น 

การท่องเท่ียวชิมผลไม้ในสวนภาคตะวนัออก หรอืแม้แต่การเข้าร่วม 

ในเทศกาลกินเจ เป็นต้น

ในปี 2556 - 25571 Global Wellness Institute พบว่า การท่องเท่ียว 

อาหารท่ัวโลก สร้างรายได้ 350,000 - 550,000 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ  

มีมิติการท่องเท่ียวท่ีเชื่อมโยงกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตร  

(Agriculture-tourism) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) 

และการท่องเท่ียวย่ังยืน (Sustainable tourism) และในกิจกรรม 

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพและความงาม (Wellness tourism) มี

กิจกรรมการท�าอาหารเพ่ือสุขภาพเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการ

ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
(Gastronomic Tourism)

1Global Wellness Institute, The Global Wellness Tourism Economy 2013 & 2014

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี สวนเพลง และคณะ
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การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

สถานการณ์ท่องเทีย่วเชิงอาหารของไทย
จากข้อมูลกรมการท่องเท่ียว พบว่า ในปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้ 

จากการท่องเที่ยวอาหารจ�านวน 456,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 20 ของรายได้รวมจากการท่องเท่ียวท้ังหมด โดยเป็น 

รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทย 174,000 ล้านบาท และ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 282,000 ล้านบาท 

ส�าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีการใช้จ่ายในการท่องเท่ียว 

ในรปูแบบของรายได้จากอาหารและเครือ่งดืม่ระหว่างเดนิทางของ

นกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุ 3 อันดบัแรก ได้แก่ จนี อังกฤษ และรสัเซีย โดย

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่า รายได้จากอาหารและเครื่องดื่มของนัก 

ของอาหารและผลไม้ไทยให้เป็นสินค้าเกรดดี (Premium Product) 

ท้ังส่งเสริมให้ทานผลไม้ไทยตามฤดูกาล ช่วยส่งเสริมให้เกิดการ 

กระจายรายได้จากการซ้ืออาหาร/เครื่องดื่มของนักท่องเท่ียว 

ชาวไทยและต่างชาติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังได้ก�าหนด 

เป้าหมายอาหารไทย 6 ชนดิของอาหารไทยท่ีนยิมของนกัท่องเท่ียว 

คือ ผัดไทย ต้มย�ากุ ้ง แกงเขียวหวาน ส้มต�า มัสม่ัน และ 

ต้มข่าไก่ โดยได้รับการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จดัท�าภาพยนตร์โฆษณา ซ่ึงสะท้อนให้เห็นความส�าคญัและเรือ่งราว 

ของผัดไทย ในมุมมองของการท่องเท่ียวเชิงอาหารเผยแพร ่

ภายใต้  Discover Amazing Stories : PADTHAI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของ Amazing Thailand Discover Amazing Stories.

ท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.74 เป็นผล 

มาจากการใช้จ่ายด้านอาหารของนักท่องเท่ียวภูมิภาคโอเชียเนีย 

เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้

การเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเท่ียวด้านอาหาร รัฐบาล 

จึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ ท้ังจาก

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมาท่องเท่ียวในประเทศไทย และ 

นกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่ียวไทย อย่างต่อเนือ่ง อาทิ การจดัโครงการ 

Amazing Thai Taste เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเท่ียว  

ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อกระจายประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจสู่ภาคการเกษตร โดยร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ (Brand) 

https://youtu.be/F7pSQ-0Yf-U
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การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

การท่องเทีย่วเชงิอาหารของไทย
อาหารไทยในแต่ละท้องถิน่มีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกนัตามวัฒนธรรม

และวัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่น จึงท�าให้มีรสชาติที่แตกต่างกัน โดย

ในแต่ละจังหวัดมีอาหารแนะน�าของแต่ละท้องถิ่น รวมถึงสินค้า

ท่ีเกี่ยวกับอาหาร เช่น ข้าวซอย ของจังหวัดเชียงใหม่ ไข่เค็ม  

ของฝากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

ความเป ็นเอกลักษณ์ของอาหารไทยท�าให ้ เป ็นท่ีนิยมของ 

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีได้มาลิ้มลอง โดยทางคณะกรรมการ

วัฒนธรรมร่่วมกับรายการ Top Ten ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 

องค์การสือ่สารมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ส�ารวจอาหารไทยท่ีเป็น 

ท่ีนยิมของชาวต่างประเทศ 10 อันดบั2 ได้แก่ ต้มย�ากุง้ แกงเขยีวหวาน  

ผัดไทย ผัดกะเพรา แกงเผ็ดเป็ดย่าง ต้มข่าไก่ ย�าเนื้อ หมูสะเต๊ะ 

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง และพะแนงเนื้อ

จากความนยิมของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีได้ลิม้ลองอาหารไทย 

จึงต้องการท่ีจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการท�าอาหารไทย เพ่ือสามารถ

น�ากลับไปท�ารับประทานเองได้เม่ือกลับจากประเทศไทยไปแล้ว 

จึงท�าให้เกิดโรงเรียนสอนท�าอาหาร (Cooking School) ดังนั้น 

การเรียนท�าอาหารจึงเป ็นกิจกรรมหนึ่งท่ีช ่วยส่งเสริมด้าน 

การท่องเท่ียว และก่อให้เกิดรายได้ในประเทศ โดยโรงเรียน 

สอนท�าอาหารไทยมีในเมืองท่องเท่ียวหลัก เช่น เชียงใหม่  

ภูเก็ต กรุงเทพฯ ซ่ึงได้แก่ โรงเรียนสอนท�าอาหารไทยอมิตา 

(Amita Thai Cooking Class)โรงเรียนสอนท�าอาหารบลูอีเลเฟ้นท์ 

(Blue Elephant Cooking School) โรงเรยีนสอนท�าอาหารไทยสลีม 

(Silom Thai Cooking School)  Cooking with Poo &Friends  

เป็นต้น โดยมรีปูแบบในการกจิกรรมท่ีหลากหลาย นบัตัง้แต่การน�า

นักท่องเท่ียวไปเลือกซ้ือวัตถุดิบในตลาดสด หรือเลือกใช้วัตถุดิบ

ประเภทพืชสวนครัวจากในไร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ สมุนไพร

ไทย สุดท้ายเป็นข้ันตอนในการท�าอาหารไทย ซ่ึงจากความนิยม

ท�าให้เกิดโรงเรียนสอนท�าอาหารไทยนั้น จึงคาดการณ์ว่า ธุรกิจ

การสอนท�าอาหารไทยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศประมาณ

ปีละกว่า  590 ล้านบาท นอกจากนี้วัตถุดิบ สมุนไพรไทยท่ีใช้

ส่วนใหญ่เป็นของผลิตในประเทศ จึงเป็นการช่วยกระจายรายได ้

ทางอ้อมสู่ภาคการเกษตร

2พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์. (2556). ความส�าคัญและกิจกรรมสื่อสารเรียนรู้จากการท่องเที่ยว 
“อาหาร” ส�าหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดผู้หญิงชาวต่างประเทศของไทย. 

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย. ฉบับที่ 1, หน้า 61-72.

สนิค้าทีร่ะลกึเก่ียวกับอาหาร
จากความนิยมในอาหารไทยของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท�าให้ 

นกัท่องเท่ียวต้องการเลอืกซ้ือสนิค้าด้านอาหารกลบัไปเป็นของฝาก  

หรือน�าไปใช้ในการประกอบอาหาร ท้ังนี้สินค้าท่ีนักท่องเท่ียว 

ชาวต่างชาตนิยิมหาซ้ือ ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง พรกิแห้ง สมุนไพรไทย 

อบแห้ง ผลไม้อบแห้ง อุปกรณ์ท�าครวั เป็นต้น โดยสนิค้าของท่ีระลกึ  

อาทิผลไม้อบแห้ง และนมอัดเม็ด จิตรลดา เป็นท่ีนิยมของ 

นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างมาก 

เทศกาลอาหาร 
การจัดเทศกาลอาหารยังเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมด้าน 

การท่องเท่ียวอกีทางหนึง่ โดยการจัดเทศกาลอาหารในต่างประเทศ

จะมีการจัดงานข้ึนทุกภูมิภาคท่ัวโลก โดยเทศกาลท่ีส�าคัญ ได้แก่ 

เทศกาลไวน์ เทศกาลอาหารท้องถิ่น เทศกาลอาหาร Street food 

เทศกาลผลผลิตทางการเกษตร เช่น งานเทศกาล Napa Truffle 

Festival และ งานเทศกาล Beaver Creek & Wine Weekend 

ของสหรัฐอเมริกา 

 

ส�าหรับเทศกาลอาหารของไทยมีการจัดขึ้นทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 

โดยมีเทศกาลท่ีส�าคัญคล้ายคลึงกับงานเทศกาลของต่างประเทศ

เช่น เทศกาลอาหารถิ่นประเทศไทย จังหวัดชลบุรี เทศกาลอาหาร

หัวหิน  เทศกาลอาหารสองทะเล สงขลา และเทศกาลผลไม้จนัทบุรี 

เป็นต้น โดยเทศกาลอาหารนอกจากจดัในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียวแล้ว  

ยังมีการจัดเทศกาลอาหารไทยในต่างแดนเพ่ือส่งเสริมอาหารไทย 

ให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหารไทยอีก 

ด้วย อาทิ เทศกาลอาหารไทยในญ่ีปุ่น เทศกาลอาหาร AEC ท่ี 

โตเกียวและในช่วงปลายปีจะมีการจัดงาน ASEAN Festival  

ที่ประเทศเกาหลี 

สือ่ออนไลน์กับการท่องเทีย่วเชงิอาหาร
ในปัจจุบันสื่อออนไลน์มีความส�าคัญต่อการท่องเท่ียวด้านอาหาร 

เป็นตัวช่วยในการหาข้อมูลไม่ว่าจะป็นร้านแนะน�า เมนูท้องถิ่น 

เส้นทางร้านอาหาร โปรโมตร้านอาหาร แชร์ผ่าน Instagram และ 

Check in ใน Facebbok เป็นต้น ส�าหรับเว็บไซต์/แอปพลิเคชั่น

แนะน�าอาหารท่ีนิยมในประเทศไทย เช่น Wongnai EDT guide 

Aroireviews

 Website สอนท�ำอำหำรกับพู่ http://www.cookingwithpoo.com/

จังหวัด
อาหาร สินค้า/ของที่ระลึกเกี่ยวกับอาหาร

อาหาร ร้านอาหาร สินค้า ร้านค้า

เชียงราย
อาหารจีนยูนนาน
ชาจีน

แม่สลองอิ่มอร่อย
ไร่ชา 101

อาหารพื้นเมือง
ชาอู่หลง

ร้านแหนมนันทวัน
ร้านวรรณภา
ไร่ชา 101
ไร่ชาฉุยฟง

เชียงใหม่ ข้าวซอย
ข้าวซอยเสมอใจ
ข้าวสอยล�าดวนฟ้าฮ่าม

อาหารพื้นเมือง
ร้านวนัสนันท์
ร้านด�ารงค์

หนองคาย
อาหารเวียดนาม
แหนมเนอืง เฝอ

แดงแหนมเนอืง
เฝอ ถนนบันเทิงจิต

แหนมเนอืง
หมูยอ
กุนเชียงปลา

ร้านแดงแหนมเนอืง
ร้านหมูยอชื่นจิต
ร้านหมูยอแม่ถ้วน

พระนครศรีอยุธยา

ก๋วยเตี๋ยวเรือ
ก๋วยเตี๋ยวไก่
ก๋วยเตี๋ยวเนือ้
โรตีสายไหม

ก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็ก
ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกคุณประนอม
ก๋วยเตี๋ยวเนือ้นายเลี๊ยก
โรตีสายไหมอาบีดีน

โรตีสายไหม
โรตีสายไหมอาบีดีน
ร้านแม่ชูศรีโรตีสายไหม

สุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากปลา
เช่น ปลาม้า น�้าพริกปลาร้า
ขนมสาลี่ และขนมเปี๊ยะ

สวนอาหารเบญจรงค์
สาลี่แม่ถ้วน

ขนมสาลี่
ร้านสาลี่แม่ถ้วน
ร้านเอกชัยสาลี่

เพชรบุรี
ข้าวแช่
ขนมหม้อแกง และขนมไทย

ข้าวแช่แม่นิด
ขนมหม้อแกงแม่กิมไล้

ข้าวแช่
ขนมหม้อแกง และขนมไทย

ร้านข้าวแช่แม่นิด
ร้านขนมหม้อแกงแม่กิมไล้
ร้านบ้านขนมนันทวัน

จันทบุรี
หมูชะมวง
ผลไม้ตามฤดูกาล

จันทรโภชนา
หมูชะมวงแช่แข็ง
เส้นจันทร์ผัดไท
อาหารทะเลแปรรูป/ผลไม้แปรรูป

ร้านแม่วรรณาของฝาก
ร้านอ๋าของฝาก
ร้านต้นต�ารับ

สุราษฎร์ธานี อาหารทะเล ร้านเพื่อนนักเดินทาง
ไข่เค็มไชยา
อาหารทะเลแปรรูป

ร้านจุติมาไข่เค็ม
ร้านไข่เค็มทิพวัลย์
ร้านร้อยเกาะของฝาก OTOP



4544 รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

การแนะน�าอาหารจากคนดงั
จากการท่ีสื่อออนไลน์ได้มาเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน 

การเดินทางของนักท่องเที่ยว สื่อออนไลน์ เชฟ หรือ บล๊อกเกอร์

ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 

ไปยังแหล่งผลติอาหารท่ีได้รบัการแนะน�าจากบล๊อกเกอร์ เชฟ หรอื

นักชิมคนดัง โดยผู้มีชื่อเสียงทางการท�าอาหารท่ีได้รับความนิยม 

ท่ีมีการกล่าวถึงอาหารไทย อาทิ เจม่ี โอลิเวอร์ เชฟหนุ่มช่ือดัง 

ท่ีรู้จักกันดีในอังกฤษ ท่ีได้รณรงค์ต่อต้านการบริโภคอาหารขยะ

ตามโรงเรียนในอังกฤษ โดยจัดโครงการกระตุ้นให้เด็กในอังกฤษ

เลิกรับประทานอาหารขยะและมารับประทาน “แกงไก่” ของไทย

แทน เนื่องจากเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

มาร์ค วีนส์ ได้น�าเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ว่าตลอด 

2 สัปดาห์ในกรุงเทพฯ ได้พบแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารที่น่าสนใจ

มากมาย โดยเฉพาะในเยาวราชท่ีมีอาหารให้เลือกทานได้ตลอด 

ท้ังวัน ท้ังอาหารคาวและอาหารหวาน เช่น กุ้งเผา ข้าวมันไก่  

ก๋วยจั๊บ ขนมปังปิ้ง น�้าจับเลี้ยง เป็นต้น

หม่อมหลวง ภาสนัต์ สวสัด์ิวตัน์ นกัชิมซุปตาร์ข้ันเทพของเมืองไทย 

ท่ีได้ใช้ประสบการณ์จากบิดามาต่อยอดมากขึน้ ได้ให้ค�าแนะน�าเรือ่ง

กินเที่ยวจากร้านอาหารกว่า 5,000 ร้านทั่วโลก และได้แนะน�าเมนู

พิเศษท่ีสร้างสรรค์จากเมนูธรรมดาด้วยการใช้นมข้นจืดคาร์เนชั่น

เป็นส่วนหนึ่งในการประกอบหลัก เช่น เมนูต้มย�าทะเลข้นนมแซ่บ

เว่อร์ ที่ใช้นมแทนกะทิให้รสชาติเข้มข้นและดีต่อสุขภาพ

ชมพู่ เจ้าของ http://www.cookingwithpoo.com/ คนไทยที่ได้รับ 

การยอมรับจากชาวต่างชาติและเชฟช่ือดังอย่างเจม่ี โอลิเวอร์  

เป็นผู้น�าเสนอการสอนอาหารไทยให้เป็นท่ีรู้จักของชาวต่างชาติ 

โดยมีการท�าโครงการ ร่วมกับ Helping Hands ซ่ึงเป็น NGO 

ในเมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย โดยรายได้บางส่วนของการสอน 

ท�าอาหารของชมพู่ น�าไปสนับสนุนช่วยเหลือธุรกิจชุมชนในพ้ืนท่ี

ชุมชนคลองเตย 

 

ด้วยความเป็นเอกลกัษณ์ของอาหารไทยเป็นท่ีรูจ้กัของชาวต่างชาติ  

ท�าให้เกิดการเดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วเชงิอาหารซึง่เป็นส่วนหนึ่ง 

ของกิจกรรมในการท่องเท่ียวท้ังนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและ 

ชาวไทย จากความนิยมในปัจจุบันท�าให้การท่องเท่ียวเชิงอาหาร

ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจทางการท่องเท่ียวเกิดการขยายตัวเพ่ิม

มากข้ึน อีกท้ังเป็นการช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและ

ภาคการเกษตรจากวัตถุดิบต่างๆ

ในโลกปัจจุบนัการท่องเที่ยวเชิงอาหารยงัมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน

ช่วยในการสร้างการรบัรูใ้ห้กบันกัท่องเท่ียว ด้วยการใช้สือ่ออนไลน์ 

หรือแอปพลิเคช่ันต่างๆ ในการส่งเสริม แนะน�า และสร้างความ

สะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวในการค้นหาข้อมูลต่างๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทยมีโอกาสและข้อจ�ากัด ดังนี้ 

• ไทยมีต้นทุนเป็นท่ีรู้จักของโลกท้ังทางด้านเป็นแหล่งวัตถุดิบ

ท่ีเป็นอู่ข้าวอู ่น�้าของภูมิภาค วัตถุดิบอาหารไทยท่ีมีช่ือเสียง 

http://waymagazine.org/cooking-with-poo/

ระดับโลกเช่น ข้าวหอมมะลิ อาหารทะเล และผลไม้ที่เป็นที่นิยม

ของนักท่องเท่ียวและชาวต่างชาติ อาทิ ทุเรียน ท่ีเป็นท่ีนิยม 

ของนักท่องเที่ยวจีน มังคุดที่เป็นที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่น เป็นต้น

• การส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับกระแส

สนใจอาหารเพื่อสุขภาพ 

• ขาดการส่งเสริมร้านอาหารให้ได้มาตรฐานและเป็นที่รู้จัก

• ขาดการเช่ือมโยงให้เป็นมูลค่าและความส�าคญัของการท่องเท่ียว

เชิงอาหารในแง่การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว

• ควรมีการจัดเทศกาลอาหารไทยให้เป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว

อย่างสม�่าเสมอ

• ควรมีการศึกษาและวางระบบส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหาร

อย่างจริงจังสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก

• ส่งเสริมการเชื่อมโยงอาหารไทยสู่ ASEAN Culinary

โอกาสและข้อจ�ากัดของการท่องเทีย่วเชงิอาหารไทย


