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บทคัดยอ  

พฤติกรรมนักทองเท่ียวมิลเลนเนียล ไดแก 1) กลุมเจนเนอเรช่ันวาย 2) กลุม Multi-generation Family 

และกลุมนักทองเท่ียวไลฟสไตล (กลุม Sport Lovers and Sport Fans และกลุม Music Lovers และกลุม Food 

Lovers) มีพฤติกรรมความตองการสัมผัสและเรียนรูบริบทแวดลอมทองถ่ินของแหลงทองเท่ียวท่ีพวกเขาไป สงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงการทองเท่ียวเชิงอาหารท่ัวโลกใหมีการนําเสนออาหารทองถ่ินมากข้ึน ซึ่งอาหารทองถ่ินมีบทบาท

สําคัญเปนอยางมากในการสื่อสารวัฒนธรรม เรื่องราวความเปนมาและวิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ิน 

การทองเท่ียวเชิงอาหารในประเทศไทยมีช่ือเสียงและดึงดูดนักทองเท่ียวจํานวนมหาศาลเขาสูประเทศ โดย

กิจกรรมทางอาหารไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 จากป 2558 ถึง 2560 และมีแนวโนมเพ่ิมความนิยมมากข้ึนจากการ

สนับสนุนของนโยบายภาครัฐและแนวโนมการทองเท่ียว ดวยเหตุน้ีธุรกิจท่ีพักแรมซึ่งบริการท้ังการพักแรมและอาหาร

เครื่องดื่มซึ่งถือเปนองคประกอบหลักของการนําเสนออาหารทองถ่ินในประเทศไทย จึงควรมีการเสิรฟอาหาร ไทย

ทองถ่ินเพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในปจจุบัน คือ การเนนอาหารทองถ่ินซึ่งทําจากวัตถุดิบจาก

ผลผลิตชุมชนหรือในประเทศ รวมถึงวิธีการทําอาหาร “รสไทยแท” เพ่ือการนําเสนออาหารและเครื่องดื่มใหตรง

พฤติกรรมของนักทองเท่ียว และสอดคลองกับนโยบายการสนับสนุนการนําเสนออาหารไทยจากภาครัฐ   

หากดูตามตัวอยางจากกลุมโรงแรมอยาง ไฮแอท แอคคอร และโฟรซีซั่น ท่ีมีการพัฒนาการบริการอาหาร

ทองถ่ิน โดยการนําเสนอผลไมตามฤดูกาล ใชวัตถุดิบทองถ่ินหรือในประเทศท่ีหาไดงาย ไมมีพอคาคนกลาง ทํา

การเกษตรอินทรีย และสนับสนุนการอนุรักษสัตวใกลสูญพันธ รวมถึงการเช่ือมโยงกับตลาดทองถ่ินเพ่ือการแสดง

เอกลักษณทองถ่ินอยางลงตัว โดยสรุปแลว การเติบโตของการทองเท่ียวเชิงอาหารในวันน้ีน้ันเปนเพียงจุดเริ่มตน ใน

อนาคตวัฒนธรรมอาหารทองถ่ินน้ีมีแนวโนมท่ีจะพบเจอไดในทุกสถานท่ีและทุกสิ่งทุกอยาง 
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Abstract  

Millennial tourists’ behaviors consist of the most influencing tourists’ group towards 

economy and trends, namely, 1) Generation Y 2) Multi-generation Family and Behavior-based 

lifestyles (sport lovers, sport fans, music lovers, and food lovers) eager to experience and learn the 

environmental context of destinations as well as the global gastronomy service at accommodations; 

therefore, local foods are being increasingly performed. Local foods play significant role as a cultural 

communicator, chronicle, and citizen’s lifestyles.  

Gastronomic tourism in Thailand is renowned and attract a tremendous number of tourists 

to the country, and also, being the most favorite activity from 2015 to 2017. It tends to be more 

emphasized by Government encouragement and tourism trend. Hence, hospitality business, 

especially hotels, should stress on Thai local foods in accordance with tourists’ behaviors: cuisines 

made of neighborhood agricultural products or domestic ingredients. In addition, Government has 

created Rod Thai Tae campaign (Authentic Thai Food for the World’s standard) to meet the behaviors 

as well as Government’s Gastronomic campaign.  

According to chain hotels such as Hyatt, Accor, and Four Seasons, they have thrived in 

gastronomic hospitality; for instance, they offer seasonal fruits, available domestic mixture, non-

middleman trade, organic farming, and support endangered species’ conservation. Likewise, the         

5-star hotels deploy a residential market to exhibit unique locality. In consequence, the growth of 

gastronomy tourism nowadays is just a beginning, the local food culture has a tendency to be more 

plentiful everywhere and everything. 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

ในป 2561 สํานักขาว CNN ไดจัดเมนูอาหารโลกและพบวาอาหารไทย 3 อยางท่ีติดอันดับ ซึ่งอันดับ1 ไดแก 

แกงมัสมั่น อันดับ 8 ไดแก ตมยํากุง และอันดับ 46 ไดแก  สมตํา (CNN Travel Staff, 2018) นอกจากน้ีป2561 

กระแสความนิยมนักทองเท่ียวเชิงอาหารใหความสนใจเมนูอาหารไทย เชน ‘กระแสมิชลินไกดบุคท่ีทําให ‘รานอาหาร

ดาวมิชลิน’ มีลูกคาเพ่ิมข้ึนอยางมาก โดยเฉพาะ ‘รานเจไฝ’ เพราะปริมาณลูกคาเพ่ิมข้ึนอยางมากและเปนท่ีรูจักไปท่ัว

โลก (Marketingoops, 2018) ทําใหการทองเท่ียวแหงประเทศไทยตั้งเปาหมายในการสงเสริมประเทศไทยเปน Food 

Paradise ของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยน้ันชวยกระตุนความเคลื่อนไหวบนชุมชนออนไลนและความตองการมา

เยี่ยมเยือนประเทศไทย ซึ่งการทองเท่ียวไทยมีการเติบโตข้ึนทุกป จากป 2560 ท่ีทํารายไดสูงถึง 2.76 ลานลานบาท 

(Bangkok, 2561)  

ธุรกิจอาหารมีสวนในการสรางรายได คิดเปนรอยละ 20 จากรายไดอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท้ังหมด และ

ยังเติบโตตอเน่ืองในไตรมาสท่ี 3 ของป 2561 จากขอมูลขางตนพบวา แนวโนมในการบริการอาหารและเครื่องดื่มท่ีการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทยสนับสนุนน้ันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของรานอาหารท่ีเนนนําเสนอความเปนทองถ่ิน 

รวมถึงการปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมผูบริโภคและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปในปจจุบันตามรายงาน Foodie Experience 
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Food will Keep Us Alive (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2560) ประกอบกับรูปแบบการใหบริการอาหารโดยเครือ

โรงแรมช้ันนําระดับโลกมีการนําเสนอความเปนทองถ่ินท้ังจากเมนูอาหารและวัตถุดิบมากข้ึนสงผลใหเห็นถึงแนวโนม

ความเปลี่ยนแปลงของการใหบริการอาหารของธุรกิจท่ีพักแรมในปจจุบัน อยางไรก็ตามยังมีเรื่องหน่ึงท่ีสถาบันอาหาร 

กระทรวงอุตสาหกรรมกําลังผลักดันอยางจริงจังน่ันคือ  

“โครงการรสไทยแท” เพ่ือการยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหาร

ของไทยใหมีคุณภาพปลอดภัยและมีคุณคาโภชนาการท่ีเหมาะสม รักษาไวซึ่งเอกลักษณของอาหารไทย (ประชาชาติ

ธุรกิจ, 2561) คณะผูเขียนจงึนําเสนอบทความวิชาการแนวโนมการทองเท่ียวเชิงอาหารของธุรกิจท่ีพักแรมในประเทศ

ไทยตามพฤติกรรมของนักทองเท่ียวมิลเลนเนียล 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาสถานการณการทองเท่ียวเชิงอาหารในปจจุบันจากเอกสารและบทความท่ีเก่ียวของ 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวเชิงมิลเลนเนียลจากเอกสารและบทความท่ีเก่ียวของ 

3. เพ่ือศึกษารูปแบบการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยธุรกิจท่ีพักแรมช้ันนําของโลกยุคปจจุบัน 

4. เพ่ือนําเสนอแนวโนมการบริการอาหารของธุรกิจท่ีพักแรมท่ีจะไดรับความนิยมในอนาคต 

 

สถานการณการทองเท่ียวเชิงอาหารในปจจุบัน 

แนวโนมการทองเท่ียวไทยในป 2561 มีการเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสรางประชากรของนักทองเท่ียวสวนมาก 

ซึ่งกลุมนักทองเท่ียวท่ีถือเปนกลุมใหญท่ีมีอิทธิพลตอรูปแบบการทองเท่ียวในปจจุบันและภาคสวนธุรกิจการทองเท่ียวก็

ตองปรับตัวเพ่ือรองรับความตองการของกลุมนักทองเท่ียวกระแสหลัก (Mainstream) โดยแผนปฏิบัติการทองเท่ียว

แหงประเทศไทย ป 2561 ไดระบุวา แผนงานสงเสริมกลุมนักทองเท่ียวกระแสหลักมี 3 กลุมไดแก 1) กลุม Gen-Y 

(กลุมคนท่ีเกิดในชวงยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เกิดชวงป พ.ศ. 2523-2522)     2) กลุม Multi-generation 

Family (กลุมครอบครัวท่ีเดินทางตั้งแต 3 Generation ข้ึนไป) 3) กลุมนักทองเท่ียวไลฟสไตล (กลุม Sport Lover 

and Sport Fan และกลุม Music Lover และกลุม Food Lover) โดยจะมีการสรางแรงกระตุนและการตอบสนอง

กระแสความช่ืนชอบของแตละกลุม และเนนการนําเสนอจุดเดนของชุมชนทองถ่ินเพ่ือการสรางความประทับใจแก

นักทองเท่ียว รวมถึงเสริมสรางจิตอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวท้ังธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งรูปแบบการทองเท่ียวท่ี

เนนย้ํา คือ Gastronomy Tourism หรือการทองเท่ียวเชิงอาหารซึ่งเปนการนําเสนออาหารและเครี่องดื่มสําหรับบุคคล

ทุกวัยโดยใชวัตถุดิบจากทองถ่ิน (น) เปนแนวคิดสําคัญในการสนับสนุนการกระจายรายไดสูทองถ่ิน (แผนปฏิบัติการ

ทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2561)  

 จากขอมูลของเว็บไซตช่ือดังในประเทศไทยอยาง Brandbuffet (2561) นําเสนอผลการวิจัยเรื่อง 

Journey of Me Insights: What Asia Pasific Millennial Travelers Want ซึ่งเปนการรวมมือระหวาง              อมา

เดอุสและ YouGov ทําการสํารวจความคิดเห็นนักทองเท่ียว 6,870 คนจาก 14 ประเทศ ระบุวา คนกลุมมิลเลนเนียล 

(มีจํานวนรอยละ 45 ของประชากรท้ังหมดในเอเชียแปซิฟก, เกิดระหวางป 1980s-2000) มีแนวโนมเปดรับเทคโนโลยี 

ประสบการณ และเทรนดการทองเท่ียวใหม ๆ มากกวานักทองเท่ียวรุนกอนถึงรอยละ 42 โดยสิ่งท่ีกลุมนักทองเท่ียวมิล

เลนเนียลสนใจมากท่ีสุด คือ คําแนะนําเก่ียวกับประสบการณแปลกใหมในการทองเท่ียว จากแผนการกระตุน

นักทองเท่ียวกลุมศักยภาพและขอมูลกลุมนักทองเท่ียวมิลเลนเนียลขางตนพบวา ปจจุบันเปนยุคท่ีตองการรูปแบบการ
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ทองเท่ียวท่ีมีความแปลกใหมการนําเสนอเอกลักษณกับวิถีชีวิต และการใชวัตถุดิบทองถ่ินนําเสนอการบริการอาหาร

และเครื่องดื่มเพ่ือใหตรงกับกลุมนักทองเท่ียว 

 

พฤติกรรมนักทองเท่ียวเปลี่ยนไปชวยยกระดับการทองเท่ียวเชิงอาหารใหมีความสําคัญย่ิงขึ้น 

จากรายงาน Foodie Experience Food will Keep Us Alive (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2560) 

กลาววา ปจจุบันนักทองเท่ียวตองการสัมผัสประสบการณใหม คือ สวนใหญตองการไดเรียนรูเอกลักษณเฉพาะและ

วัฒนธรรมในแตละทองถ่ินท่ีนักทองเท่ียวไดไปเยือน โดยอาหารเปนสวนสําคัญในการนําเสนอวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถ่ิน 

และสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ในรายงานไดกลาวถึง การคาดการณของ World Food Tourism Association 

(WFTA) เรื่องแนวโนมความนิยมท่ีจะเกิดข้ึนเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงอาหาร ท้ังการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร

ของนักทองเท่ียว (เพศ, อาย,ุ อาชีพ, การศึกษา และสถานภาพการแตงงาน) การใชเทคโนโลยีเพ่ือแสวงหาธุรกิจบริการ

ทางการทองเท่ียวซึ่งมีการนําเอกลักษณทองถ่ินมานําเสนอ และการทองเท่ียวรูปแบบตาง ๆ ท่ีรวมการนําเสนออาหาร

ไวระหวางการทองเท่ียวอีกดวย 

บทความวิชาการเรื่อง Foodie Tourism and Trend เขียนโดยวุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ (2560) กลาวถึง 

มุมมองเรื่องอาหารของนักทองเท่ียวมิลเลนเนียล (นักทองเท่ียวอายุ 21 - 32 ป) สรุปไดวา กลุมบุคคลมิลเลนเนียล  มี

พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงอาหารท่ีเดนชัดมากกวานักทองเท่ียวยุคกอน เชน แนวโนมการเขาภัตตาคารอยางนอย

เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่ง Gen-x และ Babyboomer หลายเดือนจะเขาภัตตาคารสักครั้ง และบุคคลยุคมิลเลนเนียลนิยมการ

ใชสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ รวมถึงความมีเอกลักษณก็สามารถแสดงตัวตนของผูใชสินคาและบริการน้ัน ๆ ได 

สอดคลองกับ MaryLeigh Bliss (2014) กลาววา การแสดงตัวตนโดยการใชสินคาประเภทรองเทา กระเปา นาฬิกา 

เพ่ือการแสดงรสนิยม แตปจจุบัน การแบงปนภาพอาหารของแตละบุคคลบนโลกออนไลน คือ การแสดงตัวตนของ

นักทองเท่ียวยุคใหม โดยเปนหลักฐานเพ่ือแสดงใหสาธารณะทราบวาตนเองมีสวนรวมในเหตุการณน้ัน เชน การตอแถว

เพ่ือซื้อโดนัทเปนเวลาหลายช่ัวโมง 

กฤษณะ ประกรกิจ (2560) กลาววาการตระเวนชิมอาหารทองถ่ินไมใชความแปลกใหมของการทองเท่ียว แต

การทองเท่ียวรูปแบบเกาเนนสิ่งดึงดูดทางการทองเท่ียว (ธรรมชาติ วัฒนธรรม ฯลฯ) สวนการรับประทานอาหารน้ัน

เพียงเพ่ือใหอ่ิมทอง มีพริกนํ้าปลาหรือเครื่องปรุงท่ีนักทองเท่ียวคุนเคยติดตัวเพ่ือปรุงอาหารใหมีรสชาตท่ีนักทองเท่ียว

แตละบุคคลช่ืนชอบและรับประทานในชีวิตประจําวัน ในขณะท่ีนักทองเท่ียว          เจเนอเรช่ันวายนิยมการเรียนรู

ประสบการณแปลกใหม ซึ่งอาหารเปนสวนสําคัญท่ีจะถายทอดเรื่องราวของทองถ่ินได กลุมนักทองเท่ียวเจเนอเรช่ันวาย

จึงยินดีรับประทานรสชาติและวัตถุดิบพ้ืนถ่ินท่ีตนเองไมเคยสัมผัสมากอน รวมถึงการรับประทานในบรรยากาศท่ีไม

เอ้ืออํานวย โดยถือเปนเรื่องสนุกสนานทาทาย 

“ประสบการณเกี่ยวกับอาหารชวยใหนักทองเท่ียวเชื่อมโยงกับสถานท่ีไดอยางลึกซ้ึง รานอาหารทองถิ่นท่ี

มีชื่อเสียง มีประวัติศาสตร ตํานาน เร่ืองเลาความเปนมา ทําใหนักทองเท่ียวรูสึกวามาถึงสถานท่ีแหงนั้น และ

สามารถรับประทานสวนหนึ่งของสถานท่ีแหงนั้นได” 

 

สถานการณการทองเท่ียวเชิงอาหารโลก 

 “การทองเท่ียวเชิงอาหาร คือ การเดินทางเพ่ือลิ้มรสสถานท่ีเพ่ือซึมซับจิตวิญญาณของสถานท่ีท่ี

นักทองเท่ียวไปเยี่ยมเยือน” (World Food Travel Association, 2018) 
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 การทองเท่ียวเชิงอาหารมีวิวัฒนาการท่ีรวดเร็ว ซึ่งผูปฏิบัติงานในวงการอาหาร นักวิชาการ และอ่ืน ๆ ได

ใหคํานิยามในมุมของตนเอง โดยการทองเท่ียวเชิงอาหารมีศัพยเฉพาะภาษาอังกฤษ 3 คําศัพทคือ Food Tourism, 

Culinary Tourism, และ Gastronomy Tourism 

 - WFTA กลาววา Food Tourism คือ การทองเท่ียวเชิงอาหาร และมีการรวมความหมายของเครื่องดื่ม

ไวอยูแลว โดยเปนท่ีเขาใจกันท่ัวไปอยูแลววาเมื่อมนุษยรับประทานอาหารตองมีเครื่องดื่มประกอบในอาหารมื้อน้ัน  

- Culinary Tourism จากการ WFTA ทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมคนท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษา

หลัก สวนใหญใหความเห็นวา Culinary เปนคําท่ีใชในคนเฉพาะกลุม และมีความหมายรวมถึงการฝกฝนเพ่ือเปนเชฟ

ดวยเชนกัน 

- คําวา Gastronomy Tourism ซึ่ง WFTA พบวาชวงแรกมีการใชอยางแพรหลายในยุโรป โดยกลุมคนท่ีมอง

วา Food Travel เปนคําศัพทท่ีธรรมเกินไปเหมือนมนุษยถํ้าลาอาหาร (Like cavemen hunting for food) ซึ่งคําวา 

Gastronomy ไดสื่อความหมายในเชิงวัฒนธรรมอาหารพ้ืนถ่ินอยางชัดเจน 

WFTA กลาวเพ่ิมเติมวา นักทองเท่ียวเชิงอาหาร คือ บุคคลท่ีเดินทางขามเมือง ขามภูมิภาค ขามประเทศ และ

แมแตขามโลก ซึ่งในการเดินทางน้ัน นักเดินทางทุกคนจะตองมีการรับประทานอาหาร น่ันคือ นักทองเท่ียวทุกคน

สามารถถูกอนุมานไดวาเปนนักทองเท่ียวเชิงอาหาร (Food Travelers) ซึ่งขอบเขตของกิจกรรมการรับประทาน 

ครอบคลุมแผงลอยอาหารขางทาง รถเข็นอาหาร รานอาหารทองถ่ิน โรงเก็บไวน และภัตตาคารตาง ๆ ท้ังหมดคือการ

ทองเท่ียวเชิงอาหาร 

จากเอกสารงานวิจัยเรื่องผลกระทบจากเทศกาลงานอาหารขางทางในเรื่องการทองเท่ียวเชิงอาหารผาน

อารมณและความพอใจของนักทองเท่ียว กรณีศึกษางานเทศกาลอาหารอาบูดาบี ศึกษาโดย Sandybayev (2018) 

ผูชวยศาสตราจารยจาก Faculty of Business, Abudabi Men’s College ประเทศ United Arab Emirates ให

ความเห็นวา Gastronomic Tourism เปนการพัฒนาเทรนดใหมในโลกของการทองเท่ียวซึ่งจะชวยสงเสริมเศรษฐกิจ 

มรดกทางวัฒนธรรม และความเติบโตทางการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ซึ่งผลของการศึกษาพบวา การทองเท่ียว 

Gastronomic Tourism สามารถสงผลกระทบในทางบวกตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวและสามารถดึงความ

สนใจของนักทองเท่ียวโดยการมอบประสบการณเฉพาะของแตละสถานท่ีดวยเมนูอาหารทองถ่ิน ซึ่งประกอบดวยกลิ่น

และรส รวมถึงบรรยากาศและทัศนียภาพท่ีเปนความทรงจําของนักทองเท่ียว กลาวไดวา อาหารและแหลงทองเท่ียวมี

ความสัมพันธกันและสามารถเปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคปจจุบันใหเปนไปในทิศทางท่ีดี และเปนการแสดง

การใชทรัพยากรในแงมุมใหม  

Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD (อ างในFáilte Ireland, 

National Tourism Development Authority, 2018) กลาวถึง การทองเท่ียวเชิงอาหารวา การทองเท่ียวและอาหาร

มีความสัมพันธกับเศรษฐกิจยุคปจจุบัน อาหารเปนปจจัยหลักของวัฒนธรรมท่ัวโลก และเปนองคประกอบหน่ึงของ

มรดกท่ีจับตองไมไดซึ่งกระตุนแรงจูงใจของนักทองเท่ียว ความสัมพันธของการทองเท่ียวและอาหารเก่ียวโยงถึงการ

พัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงการสรางเอกลักษณทางการตลาด(Brand) ของแหลงทองเท่ียวผานการสงเสริมวัฒนธรรม

ทองถ่ินในมุมของอาหารซึ่งกระตุนการตัดสินใจเยี่ยมเยือนของนักทองเท่ียว 
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ตัวอยางประเทศการทองเท่ียวเชิงอาหาร 

Fáilte Ireland, National Tourism Development Authority ไดทําการสํารวจประเทศท่ีสงเสริมการ

ทองเท่ียวอาหาร ไดแก  

1) แควนคาตาลุนญามีการนําเสนอจุดเดนการทองเท่ียวเชิงอาหารโดยใชไรองุน เมนูอาหารช้ันสูงซึ่งภัตตาคาร

หลายแหงในคาตาลุนญาไดรับการรับรองคุณภาพจากมิชลิน จนถึงอาหารรถเข็นขางทางท่ีไดรับความสนใจจาก

นักทองเท่ียวจํานวนมาก 

2) ประเทศเปรูไดรับเลือกจาก The World Travel Awards (WTA) เปน World’s Leading Culinary 

Destination ในป 2016 (ติดตอกัน 5 ป) และมีการตั้งแคมเปญ ‘Discover the “You” you never knew in The 

Land of Hidden Treasure’ เพ่ือเปนการตลาดสงเสริมการทองเท่ียวประเทศตนเอง ซึ่งนักทองเท่ียวจํานวนมาก

เดินทางไปทองเท่ียวประเทศเปรูโดยมีจุดประสงคในการทองเท่ียวอาหารทองถ่ิน 

3) ประเทศออสเตรเลีย ทําการตลาดประเทศตนเองในการเปนประเทศภัตตาคารท่ีดีท่ีสุดในโลกโดยการ

สงเสริมการทองเท่ียวอาหารและไวนซึ่งราคาและคุณภาพสูง (Epicurean Tourism) จากผลผลิตจากธรรมชาติใน

ประเทศ โดยใชทรัพยากรมนุษย ไดแก ชาวไรชาวสวน คนครัว นักผลิตไวน และผูดําเนินการทางการทองเท่ียวในการ

สื่อสารเอกลักษณการทองเท่ียวเชิงอาหารประเทศออสเตรเลีย 

4) ประเทศเนเธอรแลนดมีการบูรณาการอาหารและวัฒนธรรม โดยการแบงแยกการมอบประสบการณแก

นักทองเท่ียวผานอาหารตามแนวความคิดทางพ้ืนท่ีในประเทศ ฤดูกาล และคุณคาของวัฒนธรรม 

จึงเห็นไดวา ประเทศท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอาหารทุกประเทศมีการนําเสนอเรื่องราวของทองถ่ินใน

ประเทศโดยใชวัตถุดิบ รสชาติ และทรัพยากรท่ีเก่ียวของตาง ๆ ท่ีเปนผลผลิตจากท้ังจากการเกษตรและธรรมชาติ 

ประสบการณของบุคลากร รวมถึงการจัดแคมเปญเพ่ือสงเสริมช่ือเสียงการทองเท่ียวเชิงอาหารของแตละประเทศ สงผล

ตอการกระตุนความตองการในการเยี่ยมเยือนประเทศน้ัน ๆ เพราะการทองเท่ียวเชิงอาหารในประเทศน้ันเปนเหตุผล

สําคัญขอหน่ึง  

 

การทองเท่ียวเชิงอาหารในประเทศไทย 

Richards, 2012 ทําการศึกษา เรื่อง An overview of food and tourism trend and policies ในรายงาน

การวิจัยกลาวถึงประเทศไทยวามีการตั้งรานอาหารไทยอยูท่ัวโลก และสามารถสรางการรับรูพรอมกระตุนแรงจูงใจ

นักทองเท่ียวในการเยี่ยมเยือนประเทศไทยเพ่ือการรับประทานอาหารไทยแทในสถานท่ีจริง (Authentic Thai food in 

situ) สอดคลองกับการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2560) ซึ่งใหความเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีช่ือเสียง

ทางดานอาหารดวยลักษณะภูมิประเทศท่ีอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ มีผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ 

และมีสถานท่ีทองเท่ียวสวยงามมากมาย จึงทําใหนักทองเท่ียวจํานวนมากมาเยี่ยมเยือน รวมถึงนักทองเท่ียวท่ีกลับมา

เท่ียวซ้ํา 

 

กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา สํานักงานปลดักระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2561) เปดเผยขอมูล

กิจกรรมท่ีมีนักทองเท่ียวเขารวมมากท่ีสุด 5 อันดับในป 2560 ซึ่งอันดับ 1 คือ การรับประทานอาหารไทย (ติดตอกัน 

2558-2560) 
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ปพุทธศักราช 2560 2559 2558 

กิ จ ก ร ร ม ท่ี มี

นักทองเท่ียวเขารวม

มากท่ีสุด  

เรียงตามอันดับ 

1) การรับประทานอาหาร

ไทย 89.4% 

1) การรับประทานอาหาร

ไทย 87.6% 

1) การรับประทานอาหาร

ไทย 75.5% 

2) การซื้อสินคาและของท่ี

ระลึก 74.2% 

2) การซื้อสินคาและของ

ท่ีระลึก 68.4% 

2) การซื้อสินคาและของ

ท่ีระลึก 75.2% 

3) การทองเท่ียวทางทะเล

และชายหาด 71.6% 

3) การทองเท่ียวทางทะเล

และชายหาด 55.3% 

3) การทองเท่ียวทางทะเล

และชายหาด 71.1% 

4) ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว ท า ง

ประวัติศาสตร 61.2% 

4) ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว ท า ง

ประวัติศาสตร 61.2% 

4) ก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว ท า ง

ประวัติศาสตร 47.3% 

5) การใชบริการสปาและ

นวดแผนไทย 52.4% 

5) การใชบริการสปาและ

นวดแผนไทย 43.8% 

5) การใชบริการสปาและ

นวดแผนไทย 45.7% 

 ตารางท่ี 1: กิจกรรมการทองเท่ียวยอดนิยมในประเทศไทย 2558-2560     

ดัดแปลงจาก: กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2561) 

 

           จากขอมูลขางตน พบวา อาหารไทยนับเปนกิจกรรมท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจมากท่ีสุด สงผลดีตอการ

ทองเท่ียวประเทศไทย สอดคลองกับขอมูลของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2559) ในเรื่องของการทองเท่ียวเชิง

อาหารสามารถสงเสริมการทองเท่ียวในดาน 1) เปนตัวแทนในการนําเสนอสังคมและวัฒนธรรม 2) เปนการแสดงออก

วา มาถึงแหลงทองเท่ียวน้ันจริง ๆ 3) อาหารพ้ืนถ่ินเปนการกระจายรายไดสูชุมชนท้ังทางตรงและทางออม และ                  

4) อาหารเปนสื่อในการชักจูงใหเกิดการทองเท่ียวผานการแชรในสื่อออนไลน  

 เบญจมาภรณ ชํานาญฉา (2561) ทําการศึกษาเรื่องการทองเท่ียวเชิงอาหาร: ศักยภาพและความ

ไดเปรียบของประเทศไทย กลาววาประเทศไทยมีทรัพยากรการทองเท่ียวเชิงอาหารมากมายจากความโดดเดนทาง

ภมูิศาสตรและวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน จากเหตุผลน้ีประเทศไทยจึงมีศักยภาพในการทองเท่ียวเชิงอาหาร รวมถึง

การใชอาหารไทยทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวตามลักษณะพ้ืนท่ีท่ีตางกันท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนใน

ทองถ่ิน ซึ่งจังหวัดหรือพ้ืนท่ีท่ีมีการระบุชนิดของอาหารตามเอกลักษณของพ้ืนท่ี แสดงใหเห็นวาอาหารชนิดน้ันมีความ

โดดเดนในทองถ่ิน รวมถึงวิธีการปรุงอาหารท่ีแตกตางกันออกไป ถือเปนภูมิปญญาท่ีไดรับสืบทอดตอกันมา  

 

การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอาหารจากภาครัฐของประเทศไทย 

 การใหบริการอาหารและเครื่องดื่มมีความสําคัญและมีบทบาทเปนอยางมากตอธุรกิจท่ีพักแรมในปจจุบัน 

กลาวไดวาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีแนวโนมท่ีจะมีการเติบโตอยางตอเน่ืองสาเหตุ มาจากการไดรับการ

สงเสริมและสมันสนุนจากภาครัฐ ท่ีผลักดันใหการทองเท่ียวเปนวาระแหงชาติ เพ่ือกระตุนนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ

ชาวตางชาติใหหันมาสนใจในดานการพักผอนตามแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติในประเทศไทย สงผลใหธุรกิจท่ีพักแรม 

ไดรับการตอบรับท่ีดี  ประกอบกับการไดรับสงเสริมจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ในหลายแคมเปญท่ี

เก่ียวกับอาหาร เชน แคมเปญ Open to the New Shades โดยนายธเนศวร เพชรสุวรรณ รองผูวาการดานสื่อสาร

การตลาด ททท. กลาวใน World Travel Mart วา “เปนแคมเปญท่ีสะทอนถึงความเปนไทยและคุณลักษณะเดนของ

คนไทยท่ีพรอมตอนรับนักทองเท่ียวทุกกลุมจากท่ัวโลก ท้ังท่ีเคยเดินทางมาประเทศไทยแลวและเพ่ิงเคยมาครั้งแรก โดย

จะใชการทองเท่ียวเชิงอาหารเปนไฮไลต เพราะถือวาเปนหน่ึงในมรดกทางวัฒนธรรมของเรา” (เดลินิวส, 2560) จน
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มาถึงป 2561 ท่ีมีแคมเปญใหมลาสุดอยาง Local Table – Taste Thailand on the Local Table ซึ่งสนับสนุนการ

สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนผานอาหารและวัตถุดิบจากทองถ่ินใน 55 จังหวัดประเทศไทย (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) 

 อยางไรก็ตาม จากการท่ีอาหารไทยไดรับความนิยมท่ัวโลกทําใหมีรานอาหารไทยบางรานในหลาย

ประเทศมีความเขาใจรสชาตท่ีคลาดเคลื่อนและนําเสนออาหารไทยผิดเพ้ียนไป ทําใหศูนยการเรียนรูอาหารไทย สถาบัน

อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ไดรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดพยายามจัดทํามาตรฐานเกณฑ

อาหาร “รสไทยแท” ข้ึนเพ่ือสงเสริมอาหารไทยใหคงอัตลักษณไวดังเดิม โดยมีใจความหลักวา ตองเปนรายการอาหารท่ี

อยูในความนิยมของผูบริโภคชาวไทยและชาวตางชาติ และตองเปนอาหารไทยท่ีมีสวนผสมของวัตถุดิบไทย 

(ThaiQuoteสํานักขาวออนไลน, 2561) ซึ่งเมนูอาหารท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนเมนูตัวอยางอาหาร “รสไทยแท” ครั้ง

แรกในป 2559 มี 13 เมนู แบงเปนอาหารคาว 11 เมนู ไดแก สมตําไทย ผัดไทย กะเพราหมู ตมยํากุงนํ้าใส ผัด

เปรี้ยวหวานกุง มัสมั่นไก สะเตะไก ลาบหมู ตมขาไก พะแนงเน้ือ แกงเขียวหวานไก และอาหารหวาน 2 เมนู คือ ทับทิม

กรอบ ขาวเหนียวมูน มะมวงนํ้าดอกไม  

 ป 2561 มีเมนูท่ีไดรับการคัดเลือกอีก 9 อยาง ไดแก กุงซอสมะขาม หอหมกทะเล ฉูฉ่ีกุง ทอดมันปลา 

แกงเผ็ดเปดยาง ยําวุนเสนทะเล และแกงกะหรี่ไก อาหารหวาน 2 เมนูไดแก บัวลอย และขาวเหนียวสังขยา 

(ประชาชาติธุรกิจ, 2561) จึงเห็นไดวาแนวโนมการทองเท่ียวเชิงอาหารไทยท่ีภาคสวนธุรกิจท่ีพักแรมอันเปนสวนสําคัญ

ในการตอนรับนักทองเท่ียวน้ันควรท่ีจะมีการนําเสนออาหารท่ีเนนความเปนไทย เมนูและวัตถุดิบท่ีนําเสนอควรเอามา

จากความเปนทองถ่ินไทยเพ่ือความสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ และการแสดงตัวตนของทองถ่ินใหนักทองเท่ียวท่ีมา

เยือนไดรับประสบการณและความประทับใจกลับไปสูภูมิลําเนาพวกเขาเหลาน้ัน 

 

พฤติกรรมนักทองเท่ียวมิลเลนเนียลตอการทองเท่ียวเชิงอาหาร 

Slobodan Ivanovic (2008) กลาววา กลยุทธการดึงดูดความสนใจลูกคาสูการใชบริการธุรกิจอาหารใน

ปจจุบันไมใชกลยุทธการตัดราคาหรือการแขงขันดานราคาเพ่ือดึงดูดใจลูกคา แตเปลี่ยนเปนการใชสื่อประชาสัมพันธ

เพ่ือบงบอกรสอาหาร ผูบริหารโรงแรมและหองอาหารตองมีการนําเสนออาหารท่ีสามารถสรางความประทับใจ

นักทองเท่ียวและเพ่ิมรายรับใหแกธุรกิจ ซึ่งการจัดการเหลาน้ีมีเปาหมายเพ่ือการบรรลุจุดประสงคทางบวกเทาท่ีเปนไป

ไดมากท่ีสุดแกธุรกิจโรงแรม 

การแขงขันในธุรกิจโรงแรมยุคปจจุบันเปนการแขงขันเพ่ือเขาใจความรูสึกของลูกคา เพ่ือการสงเสริมใหลูกคา

เปนศูนยกลาง (Customer-centric) ใชแรงผลักดันจากลูกคา (Customer-driven) และมุงเนนท่ีตัวลูกคา (Customer-

focused) เพ่ือการพัฒนาและความอยูรอดของธุรกิจ  

จากการศึกษาพฤติกรรมท้ังหมดน้ี ธุรกิจอาหารตาง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดปรับกลุมเปาหมายจากกลุมผูใหญมี

รายไดสูง ไปสูกลุมนักทองเท่ียวเชิงอาหารวัยรุน โดยมีรูปแบบดังน้ี 

              - จัดตกแตงจานใหสวย นากิน หรือใหมีลักษณะโดดเดน แปลกประหลาด 

              - ขนาดและปริมาณมากในแตละจานทําใหอาหารมีความแปลกตา และดึงดูดความสนใจใหเกิดการถายภาพ

เผยแพรสูสื่อสังคมออนไลน ซึ่งนักทองเท่ียวสวนใหญไมสนใจรสชาตมากนัก 

             - เสิรฟวัตถุดิบราคาแพงและมีปริมาณนอย เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดใชรับประทานอาหารหลากหลาย และ

ตกแตงจานอยางสวยงาม 

             - มีการทําเครื่องดื่มท่ีเปนสูตรเฉพาะของแตละทองถ่ิน เชน กาแฟ เบียร ค็อกเทล เปนตน 

             - นําวัตถุดิบออรแกนิคท่ีเปนผลผลิตชาวสวนทองถ่ินมานําเสนอบนโตะ1อาหาร 
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             - มีผูเช่ียวชาญมาสอนวิธีการรับประทาน ดื่ม และอธิบายวิธีการช่ืนชมอาหารเฉพาะ 

ตวัอยางพฤติกรรมของนักทองเท่ียวมิลเลนเนียลในการรับประทานอาหารในโรงแรมเชอราตันหรือโรงแรมช้ันนําอ่ืน ๆ 

ไมใชเพ่ือความอ่ิมทองแตเปนการเติมเต็มความรูสึก ซึ่งเหตุผลของการเลือกจุดหมายการทองเท่ียวเชิงอาหารสามารถ

แยกเปนขอยอยไดดังน้ี 

            - เพ่ือสัมผัสความเช่ียวชาญของคนครัว 

            - เพ่ือเรียนรูประสบการณแปลกใหม 

            - เพ่ือรับการบริการจากภัตตาคารท่ีมีช่ือเสียง 

            - เพ่ือสัมผัสบรรยากาศของสถานท่ี 

            - เพ่ือจัดงานเลี้ยงในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

            - สถานท่ีมีความเหมาะสมแกการเจรจาธุรกิจ 

 - เพ่ือไดรับการบริการท่ีดี 

 - สถานท่ี การบริการ และอาหาร สามารถสงเสริมบุคลิกภาพและแสดงออกถึงตัวตนของผูใชบริการ 

 - สถานท่ี การบริการ และอาหาร สามารถแสดงถึงวิถีชีวิตท่ีนักทองเท่ียวตองการ 

 - สัมผัสบรรยากาศในการรับประทานอาหาร 

 - สัมผัสประสบการณโดยการดู การฟง การสัมผัส การลิ้มรสชาต และกลิ่นซึ่งสรางความประทับใจ 

 - เพ่ือเขารวมสังคม 

 - เพ่ือสัมผัสสิ่งแวดลอมท่ีสงผลตอจิตวิทยาในดานบวก 

 - ไดรับความประทับใจ 

 - ไดรับประสบการณและความทรงจําท่ีดีในการรับประทานอาหาร 

 

 การทองเท่ียวเชิงอาหารมีอาหารและเครื่องดื่มเปนสินคาหลักและองคประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งสงเสริมใหอาหารมี

ความสมบูรณยิ่งข้ึน สอดคลองกับบทความวิชาการของวุฒิชัย กฤษณะประกรกิต (2560) ในเรื่องของการสื่อสารตัวตน

ผานเรื่องเลาเก่ียวกับอาหาร กลาววา Zagat เว็บไซตและแอพพลิเคช่ันใหคะแนนและเรตติ้งรานอาหารไดสํารวจ

ผูใชบริการจํานวน 9,000 ราย พบวา  

 - รอยละ 60 มีพฤติกรรมการถายรูปกอนการรับประทานอาหารและใหเพ่ือนรวมโตะทําตาม 

 - รอยละ 41 โพสตรูปภาพในโซเชียลมีเดียตลอดเวลาท่ีรับประทานอาหาร 

 - รอยละ 75 นิยมการชมรูปภาพอาหารบนสังคมออนไลน และเลือกรานอาหารจากรูปภาพท่ีไดรับชม  

 

จึงเห็นไดวานักทองเท่ียวมิลเลนเนียล คือ กลุมผูนิยมแบงปนภาพถายอาหารของตนเองบนโลกออนไลนเพ่ือ

สื่อสารเอกลักษณและรสนิยมของแตละบุคคล นิยมรับประทานอาหารแปลกใหม มีรสชาตดีและมีคุณภาพ โดย

นักทองเท่ียวมิลเลนเนียลนิยมรับประทานอาหารในสถานท่ีท่ีมีบรรยากาศดีซึ่งสามารถสรางความประทับใจแกตัวของ

นักทองเท่ียวมิลเลนเนียลผูรับบริการและแบงปนประสบการณแกกลุมบุคคลในวงสังคมของพวกเขา และในบางโอกาส

ก็มีความตองการท่ีจะรวมหรือเรียนรูประกอบอาหารในมื้อน้ัน ๆ ดวยกันกับแหลงทองเท่ียวเชิงอาหารท่ีพวกเขาใช

บริการ 
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ชาวตางชาติ 

สัดสวนรายไดจาก

นักทองเท่ียว

ตางชาติ 

รายไดรวมจาก

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

 

ชาวไทย 

สัดสวนรายได

จาก

นักทองเท่ียวไทย 

รายไดรวมจาก

อาหารและ

เครื่องดื่ม 

เ อ เ ชี ย

ต ะ วั น อ อ ก

เฉียงใต 

ยุโรป 

อเมริกา 

โอชิเนีย 

แอฟริกาใต 

เอเชีย 

แอฟริกา 

 

คาท่ีพัก 29.83%  

 

 

 

282 ,010 ล าน

บาท 

กรุงเทพฯ 

ภาคใต 

ภาคเหนือ 

ตะวันออก 

ตะวันตก 

ภาคกลาง 

ค า ท่ี พั ก 

21.31% 

 

 

 

 

1 7 4 ,851 ล า น

บาท 

 

 

ค า อ า ห า ร แ ล ะ

เครื่องดื่ม 19.43% 

ค าอาหารและ

เ ค รื่ อ ง ดื่ ม 

21.79% 

ค า ซื้ อ ข อ ง ท่ี

ระลึก 35.26% 

คาซื้อของท่ีระลึก 

24.11% 

คาใชจายอ่ืน ๆ 

21.64% 

ค า ใช จ า ย อ่ืน  ๆ 

26.58% 

ตารางท่ี 2: เปรียบเทียบรายไดจากอาหารและเครื่องดื่มของนักทองเท่ียวตางชาติและชาวไทย ป พ.ศ. 2558 

ท่ีมา: พรรณี สวนเพลง (2559) 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา นักทองเท่ียวชาวตางชาติมีคาใชจายดานอาหารและเครื่องดื่มนอยท่ีสุดจากคาใชจายท้ัง 

4 ดาน คิดเปนรอยละ 19.43 สวนอันดับท่ี 1 ของชาวตางชาติ คือ คาท่ีพัก คิดเปนรอยละ 29.83 เมื่อเปรียบเทียบกับ

คาใชจายดานอาหารและเครื่องดื่มของนักทองเท่ียวชาวไทยอยูท่ีอันดับท่ี 2 คิดเปนรอยละ 21.79 จากคาใชจายท้ังหมด 

และอันดับท่ี 1 ของชาวไทย คือ คาซื้อของท่ีระลึก คิดเปนรอยละ 35.26 สามารถอนุมานไดวา ชาวตางชาติตองใชจาย

ในธุรกิจท่ีพักแรมเปนหลัก สวนคนไทยมีภูมิลําเนาในประเทศจึงใชจายหนักไปทางคาซื้อของท่ีระลึก ดังน้ัน หากมี

สามารถรวมคาท่ีพักและคาอาหารและเครื่องดื่มเขาดวยกันแลวจะเปนสัดสวนคาใชจายประมาณรอยละ 50 ของ

คาใชจายท้ังหมดของท้ังนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เมื่ออางอิงตารางท่ี 1 พบวา กิจกรรมการทองเท่ียวยอดนิยมใน

ประเทศไทยชวงป 2558 – 2560 คือ การรับประทานอาหารไทย ดังน้ัน การบูรณาการธุรกิจท่ีพักแรมและการ

ทองเท่ียวเชิงอาหารจะสามารถเพ่ิมไดแกตัวธุรกิจท่ีพักแรมเอง และเปนการนําเสนอการทองเท่ียวเชิงอาหารใหเดนชัด

มากยิ่งข้ึนแกท้ังนักทองเท่ียวตางชาติและนักทองเท่ียวชาวไทย 

  

การทองเท่ียวเชิงอาหารสนับสนุนธุรกิจท่ีพัก 

 การทองเท่ียวเชิงอาหารสงผลกระทบดานบวกตอธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทองเท่ียว ในแงของการเพ่ิมยอดจอง

หองพักของนักทองเท่ียวเชิงอาหาร ซึ่งการเติบโตการทองเท่ียวเชิงอาหารกระตุนสิ่งดึงดูดทางการทองเท่ียวเช่ือมโยงถึง

ธุรกิจท่ีพักแรม และโซเชียลมีเดียมีบทบาทสําคัญในการกระตุนความสนใจและภาพลักษณท่ีดีทางการแบงปน

ประสบการณการทองเท่ียวดานอาหาร ซึ่งการทองเท่ียวดานอาหารน้ันมีความนิยมในกลุมบุคคลยุคมิลเลนเนียล โดยมี

การสงตอรูปภาพอาหารบนโซเชียลมีเดีย เชน facebook, twitter, instagram และ youtube 

 ปจจุบันการทองเท่ียวเชิงอาหารเปนสวนสําคัญในการสัมผัสวัฒนธรรมทางการทองเท่ียว ซึ่งนักวิชาการหลาย

ทานมีความเช่ือวาการทองเท่ียวเชิงอาหารมีสวนสําคัญในการสงเสริมการตลาดของสถานท่ีทองเท่ียว โดยอินเตอรเน็ต
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เปนแหลงขอมูลหลักและตัวกระตุนความตองการเยี่ยมเยือนของกลุมบุคคลยุคมิลเลนเนียล ดังน้ันธุรกิจโรงแรมจึงควร

พัฒนาการบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งแสดงจุดเดนและเอกลักษณของทองถ่ิน พรอมท้ังการวางแผนกลยุทธ

การตลาดเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวเชิงอาหารพรอมท้ังประชาสัมพันธจุดเดนของธุรกิจตนเอง ตัวอยางเชน ประเทศ

ออสเตรเลียมี Instagram ซึ่งแสดงเฉพาะสถานท่ีทองเท่ียวและขอมูลอาหารทองถ่ินเพ่ือใหนักทองเท่ียวสามารถวาง

แผนการเดินทางไดสะดวก รวมถึงทราบวาอาหารและเครื่องดื่มชนิดใดบางท่ีกลุมนักทองเท่ียวควรบริโภค 

 นักทองเท่ียวมิลเลนเนียลนิยมเรียนรูวาอาหารน้ันมาจากท่ีใด มีวิธีการทําอยางไร ไปจนถึงการไดทดลอง

ทําอาหารน้ันดวยตัวของนักทองเท่ียวเอง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญท่ีธุรกิจโรงแรมตองทําการจัดการใหการบริการอาหารและ

เครื่องดื่มในโรงแรมของตนตรงตามความตองการของนักทองเท่ียว และมอบประสบการณทางอาหารท่ีดีแก

นักทองเท่ียว (Millionmetric, 2017) หรือการจัดหองอาหารสวนบุคคลซึ่งผูเขาใชบริการสามารถรับประทานอาหาร

ทองถ่ินและเท่ียวชมตลาดชุมชนอยางท่ีโรงแรมโฟรซีซั่น (Four Season) ในเมืองกวางโจว ประเทศจีน ไดจัดรูปแบบ

การใหบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจท่ีพักแรมของตนเอง 

Nahai (2018) ผูบริหารของกลุมโรงแรมในเครือ Accor กลาววา อาหารและเครื่องดื่มเปนองคประกอบหลักขององคกร

ซึ่งสงเสริมให Accor มีช่ือเสียง แตความตองการของนักทองเท่ียวไดเปลี่ยนไปสูรูปแบบของความเรียบงาย สมบูรณ

แบบ และเนนความเปนทองถ่ิน อีกท้ัง นักทองเท่ียวจะใชสื่อออนไลนทําการศึกษาขอมูลและเปรียบเทียบกอนการใช

บริการหองอาหารโดยการเสิรฟอาหารท่ีดีตอสุขภาพ มีความเปนทองถ่ินและแสดงเอกลักษณของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ และมี

ความรับผิดชอบตอนักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการ  

 โรงแรมในเครือ Accor ไดสนับสนุนรูปแบบอาหารอยางยั่งยืน น่ันคือ การเสิรฟผลไมตามฤดูกาล การใช

วัตถุดิบทองถ่ินหรือจากในประเทศ การรับวัตถุดิบโดยตรงจากผูผลิตโดยไมมีพอคาคนกลาง และ Accor สนับสนุนการ

ทําเกษตรอินทรียและงดเวนการนําปลาท่ีเสี่ยงตอการสูญพันธุมาประกอบอาหาร 

   

การบริการอาหารของธุรกิจท่ีพักเชื่อมโยงกับวัตถุดิบทองถิ่น 

 ปจจุบันธุรกิจท่ีพักช่ือดังหลายแหงมีการปรับตัวใหเขากับบริบทความตองการของนักทองเท่ียว  โดยการ

นําเสนอสินคาซึ่งทําจากวัตถุดิบทองถ่ินท่ีเปนการนําเสนอความเปนดั้งเดิมควบคูกับการสรางความประทับใจ  เพราะสิ่ง

ท่ีนักทองเท่ียวตองการมากกวาท่ีพัก คือ การพักผอนโดยการเช่ือมโยงกับสถานท่ี ซึ่งโรงแรมสามารถบรรลุจุดประสงคน้ี

ไดโดยการบูรณาการสินคาทองถ่ินเขากับการบริการท่ีนําเสนอ สวนหน่ึงคืออาหารของโรงแรม ซึ่งกระแสความนิยม

ผลผลิตการเกษตรสูโตะอาหาร (Farm-to-table dining) ไดรับความนิยมอยางตอเน่ือง และธุรกิจโรงแรมไดนําเอา

แนวคิดความยั่งยืนและการบริการท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสิ่งน้ีสามารถ

สรางความพึงพอใจแกนักทองเท่ียวได ปจจุบันโรงแรมขนาดเล็กและโรงแรมขนาดใหญก็มีการนําเสนออาหารจาก

วัตถุดิบทองถ่ิน เชน โรงแรมไฮแอท (Hyatt) กําหนดใหทุกภัตตาคารในเครือโรงแรมมีการใชวัตถุดิบทองถ่ิน 5 อยาง

เปนอยางนอยในอาหารเมนูตาง ๆ ท่ีทางหองอาหารโรงแรมนําเสนอ (Huang, 2015) 

 

อภิปรายผล 

 พฤติกรรมนักทองเท่ียวมิลเลนเนียลไดมีผลตอรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียว ซึ่งใหความสนใจในการ

ทองเท่ียวเชิงอาหารมากท่ีสุดจากสถานการณการทองเท่ียวในปท่ีผานมา และผูใหบริการอาหารและเครื่องดื่มก็ตอง

ปรับรูปแบบการบริการใหตรงกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวมิลเลนเนียล เห็นไดวารับประทานอาหารไทยเปนกิจกรรม

ทองเท่ียวยอดนิยมของประเทศไทยในป พ.ศ. 2558 – 2560 แตยังจําเปนท่ีจะตองมีการบูรณาการธุรกิจท่ีพักแรมเขา
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กับการทองเท่ียวเชิงอาหารใหมีการนําเสนออาหารและเครื่องดื่มของทองถ่ินในประเทศไทยโดยธุรกิจท่ีพักแรมตาม

แนวโนมพฤติกรรมนักทองเท่ียวมิลเลนเนียลและนโยบายการสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอาหารบริบทประเทศไทย  

 กลุมโรงแรมระดับโลก เชน Hyatt, Accor, และ Four Season มีการเนนการนําเสนออาหารทองถ่ินและใช

วัตถุดิบจากผลผลิตจากบริเวณใกลเคียงหรือจากในประเทศเพ่ือจุดประสงคในการสรางความประทับใจอยางมี

เอกลักษณ และมอบประสบการณทองถ่ินผานอาหารแกนักทองเท่ียวในปจจุบันซึ่งมีความตองการมีสวนรวม เชน การมี

สวนรวมในการทําอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ และกิจกรรมการผลิต อีกท้ังมีการแบงปนประสบการณกับสังคม โดยการ

ใชโซเชียลมีเดียเพ่ือสงตอรูปภาพของอาหารท่ีตนกําลังจะรับประทานใหสังคมของตนเองรับรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และเปนการประชาสัมพันธธุรกิจท่ีพักโดยท่ีผูประกอบการไมตองดําเนินการเอง 

 ธุรกิจท่ีพักเปนองคประกอบหลักของการทองเท่ียว และหองอาหารในธุรกิจท่ีพักแรมสามารถตอยอดจากการ

บริการอาหารและเครื่องดื่มไปสูการความดึงดูดของธุรกิจท่ีพักแรม ซึ่งการจัดและตกแตงบรรยากาศใหเปนเอกลักษณ 

แปลกใหม รวมถึงการใชภาชนะท่ีแปลกตาเพ่ือดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียวทุกกลุม และวัตถุดิบทองถ่ินก็เปนสวน

สําคัญในการสื่อสารรสชาตท่ีเปนเอกลักษณของแตละพ้ืนท่ีใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสและรับความประทับใจ สอดคลอง

แนวทางท่ีภาครัฐสนับสนุนตามแนวทางการทองเท่ียวเชิงอาหารโลกท่ีกําลังไดรับความนิยมอยูในขณะน้ี เชน Local 

Table – Taste Thailand on the Local Table ซึ่งสนับสนุนการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนผานอาหารและวัตถุดิบจาก

ทองถ่ินใน 55 จังหวัดประเทศไทย (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) หรือมาตรฐาน “รสไทยแท” ท่ีเนนเมนูอาหารไทยและ

วัตถุดิบจากทองถ่ิน เหลาน้ีตองการการสนับสนุนจากธุรกิจท่ีพักแรม 

 แนวโนมการทองเท่ียวเชิงอาหารของคนรุนใหมนิยมความแปลกใหม ความละเอียดลึกซึ้งทางดานอาหาร

และบรรยากาศ การใสใจเรียนรูลักษณะเฉพาะของทองถ่ินมากยิ่งข้ึน ในปจจุบันนักทองเท่ียวเชิงอาหารจํานวนมากให

ความสนใจการบริการอาหารท้ังท่ีมีราคาแพง ไปจนถึงรานอาหารขางทางราคาท่ัวไป สอดคลองกับบทความของเรื่อง 

“รานอาหารไทย ถูกใจคนรุนใหม ชอบใจในเอกลักษณ (authentic/cute with quality/full of flavors)” (อัจฉรา 

แกวเทพ จิมิโย, 2560) ซึ่งปจจุบันนักทองเท่ียวนิยมใชบริการรานอาหารรูปแบบ Casual ซึ่งก็คือ รานอาหารท่ีเนน

ความเปนเอกลักษณประจําถ่ินและ/หรือรานท่ีมีเอกลักษณพิเศษ บรรยากาศสบาย อาหารมีคุณภาพ บริการเปนกันเอง 

ซึ่งโซเชียลมีเดียมีสวนเปนอยางมากในการผลักดันนักทองเท่ียวเชิงอาหารใหเลือกใชบริการธุรกิจอาหารตาง ๆ 

สอดคลองแนวคิดวิวัฒนาการกับความตองการของนักทองเท่ียวในปจจุบันท่ีตองการมีสวนรวมในการแบงปน

ประสบการณท่ีเปลี่ยนไปจากอดีต 

 

ขอเสนอแนะ 

 ธุรกิจท่ีพักแรมถือเปนสวนสําคัญในการรองรับนักทองเท่ียว และเปนดานหนาท่ีจะนําเสนออาหารทองถ่ิน

ซึ่งเปนรสชาตไทยแท ตามท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทยสนับสนุนใหมีการคงเอกลักษณเอาไว ดังน้ันเวลาน้ีจึงถือเปน

เวลาท่ีเหมาะสมในการปรับรูปแบบการใหบริการอาหารในโรงแรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับความตองการของ

นักทองเท่ียว น่ันคือ การนําเสนออาหารไทยท่ีเนนเอกลักษณทองถ่ินและวัตถุดิบจากวัตถุดิบจากผลผลิตชุมชนหรือใน

ประเทศ ซึ่งพฤติกรรมและความตองการมีสวนรวม สามารถวิเคราะหไดวานักทองเท่ียวเชิงอาหารจํานวนมากตองการ

กิจกรรมท่ีมีสวนรวมในการเตรียมอาหารดวย เชน การฝกสอนทําอาหารในหองครัว การมีสวนรวมในการเก็บเก่ียว

ผลผลิต และการศึกษาสภาพแวดลอมวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนทองถ่ินตอสิ่งท่ีเก่ียวของกับอาหารทองถ่ิน 

เปนตน นอกจากน้ี พฤติกรรมการแบงปนประสบการณสูสังคม ก็ยังเปนชองทางการประชาสัมพันธของธุรกิจท่ีพักโดย

ทางออม เพราะเมื่อสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียวท้ังในแงของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (มุมถายรูปอันเปน

ภาคบรรยาย 

12 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

เอกลักษณ การใชภาชนะท่ีแปลกใหม หรือการจัดเรียงอาหารอยางสวยงาม) ก็สามารถสรางความประทับใจและสงตอ

ประสบการณน้ันสูวงกวางเพ่ือการสราง/เพ่ิมช่ือเสียงของธุรกิจท่ีพักแรมผานรูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่มท่ี

จัดไวเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวเชิงอาหารท่ีมาใชบริการ 
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