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บทคัดยอ
พฤติกรรมนักทองเที่ยวมิลเลนเนียล ไดแก 1) กลุมเจนเนอเรชั่นวาย 2) กลุม Multi-generation Family
และกลุมนักทองเที่ยวไลฟสไตล (กลุม Sport Lovers and Sport Fans และกลุม Music Lovers และกลุม Food
Lovers) มีพฤติกรรมความตองการสัมผัสและเรียนรูบริบทแวดลอมทองถิ่นของแหลงทองเที่ยวที่พวกเขาไป สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยวเชิงอาหารทั่วโลกใหมีการนําเสนออาหารทองถิ่นมากขึ้น ซึ่งอาหารทองถิ่นมีบทบาท
สําคัญเปนอยางมากในการสื่อสารวัฒนธรรม เรื่องราวความเปนมาและวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่น
การทองเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยมีชื่อเสียงและดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมหาศาลเขาสูประเทศ โดย
กิจกรรมทางอาหารไดรับความนิยมเปนอันดับ 1 จากป 2558 ถึง 2560 และมีแนวโนมเพิ่มความนิยมมากขึ้นจากการ
สนับสนุนของนโยบายภาครัฐและแนวโนมการทองเที่ยว ดวยเหตุนี้ธุรกิจที่พักแรมซึ่งบริการทั้งการพักแรมและอาหาร
เครื่องดื่มซึ่งถือเปนองคประกอบหลักของการนําเสนออาหารทองถิ่นในประเทศไทย จึงควรมีการเสิรฟอาหาร ไทย
ทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในปจจุบัน คือ การเนนอาหารทองถิ่นซึ่งทําจากวัตถุดิบจาก
ผลผลิตชุมชนหรือในประเทศ รวมถึงวิธีการทําอาหาร “รสไทยแท” เพื่อการนําเสนออาหารและเครื่องดื่มใหตรง
พฤติกรรมของนักทองเที่ยว และสอดคลองกับนโยบายการสนับสนุนการนําเสนออาหารไทยจากภาครัฐ
หากดูตามตัวอยางจากกลุมโรงแรมอยาง ไฮแอท แอคคอร และโฟรซีซั่น ที่มีการพัฒนาการบริการอาหาร
ทองถิ่น โดยการนํา เสนอผลไมต ามฤดู กาล ใชวั ตถุ ดิบ ทองถิ่น หรื อในประเทศที่ห าไดงา ย ไม มีพ อคา คนกลาง ทํ า
การเกษตรอินทรีย และสนับสนุนการอนุรักษสัตวใกลสูญพันธ รวมถึงการเชื่อมโยงกับตลาดทองถิ่นเพื่อการแสดง
เอกลักษณทองถิ่นอยางลงตัว โดยสรุปแลว การเติบโตของการทองเที่ยวเชิงอาหารในวันนี้น้ันเปนเพียงจุดเริ่มตน ใน
อนาคตวัฒนธรรมอาหารทองถิ่นนี้มีแนวโนมที่จะพบเจอไดในทุกสถานที่และทุกสิ่งทุกอยาง
คํ า สํ า คั ญ : แนวโน ม การท อ งเที่ ย ว, การท อ งเที่ ย วเชิ ง อาหาร, การบริ ก ารอาหารในธุ ร กิ จ ที่ พั ก แรม, พฤติ ก รรม
นักทองเที่ยวมิลเลนเนียล, อาหารทองถิ่น

1
2

อาจารย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
อาจารย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

ภาคบรรยาย
1

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

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, nonmiddleman 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.
Keywords: Tendency of Tourism, Gastronomy Tourism, Hotel Business, Millennial Tourists’ Behaviors
ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย
ในป 2561 สํานักขาว CNN ไดจัดเมนูอาหารโลกและพบวาอาหารไทย 3 อยางที่ติดอันดับ ซึ่งอันดับ1 ไดแก
แกงมัส มั่ น อั นดั บ 8 ไดแ ก ต ม ยํา กุ ง และอั นดั บ 46 ไดแ ก ส มตํ า (CNN Travel Staff, 2018) นอกจากนี้ ป 2561
กระแสความนิยมนักทองเที่ยวเชิงอาหารใหความสนใจเมนูอาหารไทย เชน ‘กระแสมิชลินไกดบุคที่ทําให ‘รานอาหาร
ดาวมิชลิน’ มีลูกคาเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะ ‘รานเจไฝ’ เพราะปริมาณลูกคาเพิ่มขึ้นอยางมากและเปนที่รูจักไปทั่ว
โลก (Marketingoops, 2018) ทําใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทยตั้งเปาหมายในการสงเสริมประเทศไทยเปน Food
Paradise ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยนั้นชวยกระตุนความเคลื่อนไหวบนชุมชนออนไลนและความตองการมา
เยี่ยมเยือนประเทศไทย ซึ่งการทองเที่ยวไทยมีการเติบโตขึ้นทุกป จากป 2560 ที่ทํารายไดสูงถึง 2.76 ลานลานบาท
(Bangkok, 2561)
ธุรกิจอาหารมีสวนในการสรางรายได คิดเปนรอยละ 20 จากรายไดอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งหมด และ
ยังเติบโตตอเนื่องในไตรมาสที่ 3 ของป 2561 จากขอมูลขางตนพบวา แนวโนมในการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยสนับสนุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของรานอาหารที่เนนนําเสนอความเปนทองถิ่น
รวมถึงการปรับตัวใหเขากับพฤติกรรมผูบริโภคและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปจจุบันตามรายงาน Foodie Experience
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Food will Keep Us Alive (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2560) ประกอบกับรูปแบบการใหบริการอาหารโดยเครือ
โรงแรมชั้นนําระดับโลกมีการนําเสนอความเปนทองถิ่นทั้งจากเมนูอาหารและวัตถุดิบมากขึ้นสงผลใหเห็นถึงแนวโนม
ความเปลี่ยนแปลงของการใหบริการอาหารของธุรกิจที่พักแรมในปจจุบัน อยางไรก็ตามยังมีเรื่องหนึ่งที่สถาบันอาหาร
กระทรวงอุตสาหกรรมกําลังผลักดันอยางจริงจังนั่นคือ
“โครงการรสไทยแท” เพื่อการยกระดับคุณภาพการผลิตอาหารในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการอาหาร
ของไทยใหมีคุณภาพปลอดภัยและมีคุณคาโภชนาการที่เหมาะสม รักษาไวซึ่งเอกลักษณของอาหารไทย (ประชาชาติ
ธุรกิจ, 2561) คณะผูเขียนจึงนําเสนอบทความวิชาการแนวโนมการทองเที่ยวเชิงอาหารของธุรกิจที่พักแรมในประเทศ
ไทยตามพฤติกรรมของนักทองเที่ยวมิลเลนเนียล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณการทองเทีย่ วเชิงอาหารในปจจุบันจากเอกสารและบทความที่เกี่ยวของ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวเชิงมิลเลนเนียลจากเอกสารและบทความที่เกีย่ วของ
3. เพื่อศึกษารูปแบบการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยธุรกิจที่พักแรมชั้นนําของโลกยุคปจจุบัน
4. เพื่อนําเสนอแนวโนมการบริการอาหารของธุรกิจที่พักแรมที่จะไดรับความนิยมในอนาคต
สถานการณการทองเที่ยวเชิงอาหารในปจจุบัน
แนวโนมการทองเที่ยวไทยในป 2561 มีการเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสรางประชากรของนักทองเที่ยวสวนมาก
ซึ่งกลุมนักทองเที่ยวที่ถือเปนกลุมใหญที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการทองเที่ยวในปจจุบันและภาคสวนธุรกิจการทองเที่ยวก็
ตองปรับตัวเพื่อรองรับความตองการของกลุมนักทองเที่ยวกระแสหลัก (Mainstream) โดยแผนปฏิบัติการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ป 2561 ไดระบุวา แผนงานสงเสริมกลุมนักทองเที่ยวกระแสหลักมี 3 กลุมไดแก 1) กลุม Gen-Y
(กลุ มคนที่ เ กิด ในชว งยุค การเปลี่ย นแปลงเทคโนโลยี เกิ ดช ว งป พ.ศ. 2523-2522) 2) กลุม Multi-generation
Family (กลุมครอบครัวที่เดินทางตั้งแต 3 Generation ขึ้นไป) 3) กลุมนักทองเที่ยวไลฟสไตล (กลุม Sport Lover
and Sport Fan และกลุม Music Lover และกลุม Food Lover) โดยจะมีการสรางแรงกระตุนและการตอบสนอง
กระแสความชื่นชอบของแตละกลุม และเนนการนําเสนอจุดเดนของชุมชนทองถิ่นเพื่อการสรางความประทับใจแก
นักทองเที่ยว รวมถึงเสริมสรางจิตอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยวทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งรูปแบบการทองเที่ยวที่
เนนย้ํา คือ Gastronomy Tourism หรือการทองเที่ยวเชิงอาหารซึ่งเปนการนําเสนออาหารและเครี่องดื่มสําหรับบุคคล
ทุกวัยโดยใชวัตถุดิบจากทองถิ่น (น) เปนแนวคิดสําคัญในการสนับสนุนการกระจายรายไดสูทองถิ่น (แผนปฏิบัติการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2561)
จากข อ มู ล ของเว็ บ ไซต ชื่ อ ดั ง ในประเทศไทยอย า ง Brandbuffet (2561) นํ า เสนอผลการวิ จั ย เรื่ อ ง
Journey of Me Insights: What Asia Pasific Millennial Travelers Want ซึ่งเปนการรวมมือระหวาง
อมา
เดอุสและ YouGov ทําการสํารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยว 6,870 คนจาก 14 ประเทศ ระบุวา คนกลุมมิลเลนเนียล
(มีจํานวนรอยละ 45 ของประชากรทั้งหมดในเอเชียแปซิฟก, เกิดระหวางป 1980s-2000) มีแนวโนมเปดรับเทคโนโลยี
ประสบการณ และเทรนดการทองเที่ยวใหม ๆ มากกวานักทองเที่ยวรุนกอนถึงรอยละ 42 โดยสิ่งที่กลุมนักทองเที่ยวมิล
เลนเนี ย ลสนใจมากที่ สุ ด คื อ คํ า แนะนํ า เกี่ ย วกั บ ประสบการณ แ ปลกใหม ใ นการท อ งเที่ ย ว จากแผนการกระตุ น
นักทองเที่ยวกลุมศักยภาพและขอมูลกลุมนักทองเที่ยวมิลเลนเนียลขางตนพบวา ปจจุบันเปนยุคที่ตองการรูปแบบการ
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ทองเที่ยวที่มีความแปลกใหมการนําเสนอเอกลักษณกับวิถีชีวิต และการใชวัตถุดิบทองถิ่นนําเสนอการบริการอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อใหตรงกับกลุมนักทองเที่ยว
พฤติกรรมนักทองเที่ยวเปลี่ยนไปชวยยกระดับการทองเที่ยวเชิงอาหารใหมีความสําคัญยิ่งขึ้น
จากรายงาน Foodie Experience Food will Keep Us Alive (การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย, 2560)
กลาววา ปจจุบันนักทองเที่ยวตองการสัมผัสประสบการณใหม คือ สวนใหญตองการไดเรียนรูเอกลักษณเฉพาะและ
วัฒนธรรมในแตละทองถิ่นที่นักทองเที่ยวไดไปเยือน โดยอาหารเปนสวนสําคัญในการนําเสนอวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถิ่น
และสิ่ ง แวดล อ มของพื้ น ที่ นั้ น ๆ ในรายงานได ก ล า วถึ ง การคาดการณ ข อง World Food Tourism Association
(WFTA) เรื่องแนวโนมความนิยมที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงอาหาร ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร
ของนักทองเที่ยว (เพศ, อายุ, อาชีพ, การศึกษา และสถานภาพการแตงงาน) การใชเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาธุรกิจบริการ
ทางการทองเที่ยวซึ่งมีการนําเอกลักษณทองถิ่นมานําเสนอ และการทองเที่ยวรูปแบบตาง ๆ ที่รวมการนําเสนออาหาร
ไวระหวางการทองเที่ยวอีกดวย
บทความวิชาการเรื่อง Foodie Tourism and Trend เขียนโดยวุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ (2560) กลาวถึง
มุมมองเรื่องอาหารของนักทองเที่ยวมิลเลนเนียล (นักทองเที่ยวอายุ 21 - 32 ป) สรุปไดวา กลุมบุคคลมิลเลนเนียล มี
พฤติกรรมการทองเที่ยวเชิงอาหารที่เดนชัดมากกวานักทองเที่ยวยุคกอน เชน แนวโนมการเขาภัตตาคารอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่ง Gen-x และ Babyboomer หลายเดือนจะเขาภัตตาคารสักครั้ง และบุคคลยุคมิลเลนเนียลนิยมการ
ใชสินคาและบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงความมีเอกลักษณก็สามารถแสดงตัวตนของผูใชสินคาและบริการนั้น ๆ ได
สอดคลองกับ MaryLeigh Bliss (2014) กลาววา การแสดงตัวตนโดยการใชสินคาประเภทรองเทา กระเปา นาฬิกา
เพื่อการแสดงรสนิยม แตปจจุบัน การแบงปนภาพอาหารของแตละบุคคลบนโลกออนไลน คือ การแสดงตัวตนของ
นักทองเที่ยวยุคใหม โดยเปนหลักฐานเพื่อแสดงใหสาธารณะทราบวาตนเองมีสวนรวมในเหตุการณนั้น เชน การตอแถว
เพื่อซื้อโดนัทเปนเวลาหลายชั่วโมง
กฤษณะ ประกรกิจ (2560) กลาววาการตระเวนชิมอาหารทองถิ่นไมใชความแปลกใหมของการทองเที่ยว แต
การทองเที่ยวรูปแบบเกาเนนสิ่งดึงดูดทางการทองเที่ยว (ธรรมชาติ วัฒนธรรม ฯลฯ) สวนการรับประทานอาหารนั้น
เพียงเพื่อใหอิ่มทอง มีพริกน้ําปลาหรือเครื่องปรุงที่นักทองเที่ยวคุนเคยติดตัวเพื่อปรุงอาหารใหมีรสชาตที่นักทองเที่ยว
แตละบุคคลชื่นชอบและรับประทานในชีวิตประจําวัน ในขณะที่นักทองเที่ยว
เจเนอเรชั่นวายนิยมการเรียนรู
ประสบการณแปลกใหม ซึ่งอาหารเปนสวนสําคัญที่จะถายทอดเรื่องราวของทองถิ่นได กลุมนักทองเที่ยวเจเนอเรชั่นวาย
จึงยินดีรับประทานรสชาติและวัตถุดิบพื้นถิ่นที่ตนเองไมเคยสัมผัสมากอน รวมถึงการรับประทานในบรรยากาศที่ไม
เอื้ออํานวย โดยถือเปนเรื่องสนุกสนานทาทาย
“ประสบการณเกี่ยวกับอาหารชวยใหนักทองเที่ยวเชื่อมโยงกับสถานที่ไดอยางลึกซึ้ง รานอาหารทองถิ่นที่
มีชื่อเสียง มีประวัติศาสตร ตํานาน เรื่องเลาความเปนมา ทําใหนักทองเที่ยวรูสึกวามาถึงสถานที่แหงนั้น และ
สามารถรับประทานสวนหนึ่งของสถานที่แหงนั้นได”
สถานการณการทองเที่ยวเชิงอาหารโลก
“การท อ งเที่ ย วเชิ ง อาหาร คื อ การเดิ น ทางเพื่ อ ลิ้ ม รสสถานที่ เ พื่ อ ซึ ม ซั บ จิ ต วิ ญ ญาณของสถานที่ ที่
นักทองเที่ยวไปเยี่ยมเยือน” (World Food Travel Association, 2018)
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การทองเที่ยวเชิงอาหารมีวิวัฒนาการที่รวดเร็ว ซึ่งผูปฏิบัติงานในวงการอาหาร นักวิชาการ และอื่น ๆ ได
ใหคํานิยามในมุมของตนเอง โดยการทองเที่ยวเชิงอาหารมีศัพยเฉพาะภาษาอังกฤษ 3 คําศัพทคือ Food Tourism,
Culinary Tourism, และ Gastronomy Tourism
- WFTA กลาววา Food Tourism คือ การทองเที่ยวเชิงอาหาร และมีการรวมความหมายของเครื่องดื่ม
ไวอยูแลว โดยเปนที่เขาใจกันทั่วไปอยูแลววาเมื่อมนุษยรับประทานอาหารตองมีเครื่องดื่มประกอบในอาหารมื้อนั้น
- Culinary Tourism จากการ WFTA ทําการสํารวจความคิดเห็นของกลุมคนที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษา
หลัก สวนใหญใหความเห็นวา Culinary เปนคําที่ใชในคนเฉพาะกลุม และมีความหมายรวมถึงการฝกฝนเพื่อเปนเชฟ
ดวยเชนกัน
- คําวา Gastronomy Tourism ซึ่ง WFTA พบวาชวงแรกมีการใชอยางแพรหลายในยุโรป โดยกลุมคนที่มอง
วา Food Travel เปนคําศัพทท่ีธรรมเกินไปเหมือนมนุษยถ้ําลาอาหาร (Like cavemen hunting for food) ซึ่งคําวา
Gastronomy ไดสื่อความหมายในเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นอยางชัดเจน
WFTA กลาวเพิ่มเติมวา นักทองเที่ยวเชิงอาหาร คือ บุคคลที่เดินทางขามเมือง ขามภูมิภาค ขามประเทศ และ
แมแตขามโลก ซึ่งในการเดินทางนั้น นักเดินทางทุกคนจะตองมีการรับประทานอาหาร นั่นคือ นักทองเที่ยวทุกคน
สามารถถูกอนุ มานได วาเป นนักทอ งเที่ยวเชิงอาหาร (Food Travelers) ซึ่งขอบเขตของกิจ กรรมการรับประทาน
ครอบคลุมแผงลอยอาหารขางทาง รถเข็นอาหาร รานอาหารทองถิ่น โรงเก็บไวน และภัตตาคารตาง ๆ ทั้งหมดคือการ
ทองเที่ยวเชิงอาหาร
จากเอกสารงานวิจัยเรื่องผลกระทบจากเทศกาลงานอาหารขางทางในเรื่องการทองเที่ยวเชิงอาหารผาน
อารมณและความพอใจของนักทองเที่ยว กรณีศึกษางานเทศกาลอาหารอาบูดาบี ศึกษาโดย Sandybayev (2018)
ผู ช ว ยศาสตราจารย จ าก Faculty of Business, Abudabi Men’s College ประเทศ United Arab Emirates ให
ความเห็นวา Gastronomic Tourism เปนการพัฒนาเทรนดใหมในโลกของการทองเที่ยวซึ่งจะชวยสงเสริมเศรษฐกิจ
มรดกทางวั ฒ นธรรม และความเติ บ โตทางการท อ งเที่ ย วอย า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง ผลของการศึ ก ษาพบว า การท อ งเที่ ย ว
Gastronomic Tourism สามารถสงผลกระทบในทางบวกตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวและสามารถดึงความ
สนใจของนักทองเที่ยวโดยการมอบประสบการณเฉพาะของแตละสถานที่ดวยเมนูอาหารทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยกลิ่น
และรส รวมถึงบรรยากาศและทัศนียภาพที่เปนความทรงจําของนักทองเที่ยว กลาวไดวา อาหารและแหลงทองเที่ยวมี
ความสัมพันธกันและสามารถเปนรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจยุคปจจุบันใหเปนไปในทิศทางที่ดี และเปนการแสดง
การใชทรัพยากรในแงมุมใหม
Organisation for Economic Co-operation and Development หรื อ OECD (อ า งในFáilte Ireland,
National Tourism Development Authority, 2018) กลาวถึง การทองเที่ยวเชิงอาหารวา การทองเที่ยวและอาหาร
มีความสัมพันธกับเศรษฐกิจยุคปจจุบัน อาหารเปนปจจัยหลักของวัฒนธรรมทั่วโลก และเปนองคประกอบหนึ่งของ
มรดกที่จับตองไมไดซึ่งกระตุนแรงจูงใจของนักทองเที่ยว ความสัมพันธของการทองเที่ยวและอาหารเกี่ยวโยงถึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงการสรางเอกลักษณทางการตลาด(Brand) ของแหลงทองเที่ยวผานการสงเสริมวัฒนธรรม
ทองถิ่นในมุมของอาหารซึ่งกระตุนการตัดสินใจเยี่ยมเยือนของนักทองเที่ยว
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ตัวอยางประเทศการทองเที่ยวเชิงอาหาร
Fáilte Ireland, National Tourism Development Authority ได ทํ า การสํ า รวจประเทศที่ ส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยวอาหาร ไดแก
1) แควนคาตาลุนญามีการนําเสนอจุดเดนการทองเที่ยวเชิงอาหารโดยใชไรองุน เมนูอาหารชั้นสูงซึ่งภัตตาคาร
หลายแหงในคาตาลุ นญาได รับการรับรองคุณภาพจากมิชลิน จนถึง อาหารรถเข็ นขางทางที่ไ ดรับความสนใจจาก
นักทองเที่ยวจํานวนมาก
2) ประเทศเปรู ไ ด รั บ เลื อ กจาก The World Travel Awards (WTA) เป น World’s Leading Culinary
Destination ในป 2016 (ติดตอกัน 5 ป) และมีการตั้งแคมเปญ ‘Discover the “You” you never knew in The
Land of Hidden Treasure’ เพื่อเปนการตลาดสงเสริมการทองเที่ยวประเทศตนเอง ซึ่งนักทองเที่ยวจํานวนมาก
เดินทางไปทองเที่ยวประเทศเปรูโดยมีจุดประสงคในการทองเที่ยวอาหารทองถิ่น
3) ประเทศออสเตรเลีย ทําการตลาดประเทศตนเองในการเปนประเทศภัตตาคารที่ดีที่สุดในโลกโดยการ
สงเสริมการทองเที่ยวอาหารและไวนซึ่งราคาและคุณภาพสูง (Epicurean Tourism) จากผลผลิตจากธรรมชาติใน
ประเทศ โดยใชทรัพยากรมนุษย ไดแก ชาวไรชาวสวน คนครัว นักผลิตไวน และผูดําเนินการทางการทองเที่ยวในการ
สื่อสารเอกลักษณการทองเที่ยวเชิงอาหารประเทศออสเตรเลีย
4) ประเทศเนเธอรแลนดมีการบูรณาการอาหารและวัฒนธรรม โดยการแบงแยกการมอบประสบการณแก
นักทองเที่ยวผานอาหารตามแนวความคิดทางพื้นที่ในประเทศ ฤดูกาล และคุณคาของวัฒนธรรม
จึงเห็นไดวา ประเทศที่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอาหารทุกประเทศมีการนําเสนอเรื่องราวของทองถิ่นใน
ประเทศโดยใชวัตถุดิบ รสชาติ และทรัพยากรที่เกี่ยวของตาง ๆ ที่เปนผลผลิตจากทั้งจากการเกษตรและธรรมชาติ
ประสบการณของบุคลากร รวมถึงการจัดแคมเปญเพื่อสงเสริมชื่อเสียงการทองเที่ยวเชิงอาหารของแตละประเทศ สงผล
ตอการกระตุนความตองการในการเยี่ยมเยือนประเทศนั้น ๆ เพราะการทองเที่ยวเชิงอาหารในประเทศนั้นเปนเหตุผล
สําคัญขอหนึ่ง
การทองเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย
Richards, 2012 ทําการศึกษา เรื่อง An overview of food and tourism trend and policies ในรายงาน
การวิจัยกลาวถึงประเทศไทยวามีการตั้งรานอาหารไทยอยูทั่วโลก และสามารถสรางการรับรูพรอมกระตุนแรงจูงใจ
นักทองเที่ยวในการเยี่ยมเยือนประเทศไทยเพื่อการรับประทานอาหารไทยแทในสถานที่จริง (Authentic Thai food in
situ) สอดคลองกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2560) ซึ่งใหความเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีชื่อเสียง
ทางดานอาหารดวยลักษณะภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ มีผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ
และมีสถานที่ทองเที่ยวสวยงามมากมาย จึงทําใหนักทองเที่ยวจํานวนมากมาเยี่ยมเยือน รวมถึงนักทองเที่ยวที่กลับมา
เที่ยวซ้ํา
กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2561) เปดเผยขอมูล
กิจกรรมที่มีนักทองเที่ยวเขารวมมากที่สุด 5 อันดับในป 2560 ซึ่งอันดับ 1 คือ การรับประทานอาหารไทย (ติดตอกัน
2558-2560)
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ปพุทธศักราช
กิ จ ก ร ร ม ที่ มี
นักทองเที่ยวเขารวม
มากที่สุด
เรียงตามอันดับ

2560
2559
2558
1) การรั บ ประทานอาหาร 1) การรับประทานอาหาร 1) การรับประทานอาหาร
ไทย 89.4%
ไทย 87.6%
ไทย 75.5%
2) การซื้อสินค าและของที่ 2) การซื้อสินคาและของ 2) การซื้อสินคาและของ
ระลึก 74.2%
ที่ระลึก 68.4%
ที่ระลึก 75.2%
3) การทองเที่ ยวทางทะเล 3) การทองเที่ยวทางทะเล 3) การทองเที่ยวทางทะเล
และชายหาด 71.6%
และชายหาด 55.3%
และชายหาด 71.1%
4) ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ท า ง 4) ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ท า ง 4) ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ประวัติศาสตร 61.2%
ประวัติศาสตร 61.2%
ประวัติศาสตร 47.3%
5) การใช บ ริ ก ารสปาและ 5) การใชบริการสปาและ 5) การใชบริการสปาและ
นวดแผนไทย 52.4%
นวดแผนไทย 43.8%
นวดแผนไทย 45.7%
ตารางที่ 1: กิจกรรมการทองเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย 2558-2560
ดัดแปลงจาก: กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2561)

จากขอมูลขางตน พบวา อาหารไทยนับเปนกิจกรรมที่นักทองเที่ยวใหความสนใจมากที่สุด สงผลดีตอการ
ทองเที่ยวประเทศไทย สอดคลองกับขอมูลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2559) ในเรื่องของการทองเที่ยวเชิง
อาหารสามารถสงเสริมการทองเที่ยวในดาน 1) เปนตัวแทนในการนําเสนอสังคมและวัฒนธรรม 2) เปนการแสดงออก
วา มาถึงแหลง ทองเที่ยวนั้นจริ ง ๆ 3) อาหารพื้น ถิ่นเปนการกระจายรายไดสูชุม ชนทั้งทางตรงและทางออม และ
4) อาหารเปนสื่อในการชักจูงใหเกิดการทองเที่ยวผานการแชรในสื่อออนไลน
เบญจมาภรณ ชํ า นาญฉา (2561) ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ งการท อ งเที่ ย วเชิ ง อาหาร: ศั ก ยภาพและความ
ไดเปรียบของประเทศไทย กลาววาประเทศไทยมีทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงอาหารมากมายจากความโดดเดนทาง
ภูมิศาสตรและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น จากเหตุผลนี้ประเทศไทยจึงมีศักยภาพในการทองเที่ยวเชิงอาหาร รวมถึง
การใชอาหารไทยทองถิ่นเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวตามลักษณะพื้นที่ที่ตางกันทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของคนใน
ทองถิ่น ซึ่งจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีการระบุชนิดของอาหารตามเอกลักษณของพื้นที่ แสดงใหเห็นวาอาหารชนิดนั้นมีความ
โดดเดนในทองถิ่น รวมถึงวิธีการปรุงอาหารที่แตกตางกันออกไป ถือเปนภูมิปญญาที่ไดรับสืบทอดตอกันมา
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอาหารจากภาครัฐของประเทศไทย
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่มมีความสําคัญและมีบทบาทเปนอยางมากตอธุรกิจที่พักแรมในปจจุบัน
กลาวไดวาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีแนวโนมที่จะมีการเติบโตอยางตอเนื่องสาเหตุ มาจากการไดรับการ
สงเสริมและสมันสนุนจากภาครัฐ ที่ผลักดันใหการทองเที่ยวเปนวาระแหงชาติ เพื่อกระตุนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติใหหันมาสนใจในดานการพักผอนตามแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติในประเทศไทย สงผลใหธุรกิจที่พักแรม
ไดรับการตอบรับที่ดี ประกอบกับการไดรับสงเสริมจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ในหลายแคมเปญที่
เกี่ยวกับอาหาร เชน แคมเปญ Open to the New Shades โดยนายธเนศวร เพชรสุวรรณ รองผูวาการดานสื่อสาร
การตลาด ททท. กลาวใน World Travel Mart วา “เปนแคมเปญที่สะทอนถึงความเปนไทยและคุณลักษณะเดนของ
คนไทยที่พรอมตอนรับนักทองเที่ยวทุกกลุมจากทั่วโลก ทั้งที่เคยเดินทางมาประเทศไทยแลวและเพิ่งเคยมาครั้งแรก โดย
จะใชการทองเที่ยวเชิงอาหารเปนไฮไลต เพราะถือวาเปนหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมของเรา” (เดลินิวส, 2560) จน
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มาถึงป 2561 ที่มีแคมเปญใหมลาสุดอยาง Local Table – Taste Thailand on the Local Table ซึ่งสนับสนุนการ
สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนผานอาหารและวัตถุดิบจากทองถิ่นใน 55 จังหวัดประเทศไทย (กรุงเทพธุรกิจ, 2561)
อยา งไรก็ต าม จากการที่ อาหารไทยไดรั บความนิย มทั่ว โลกทํา ให มีรา นอาหารไทยบางร านในหลาย
ประเทศมีความเขาใจรสชาตที่คลาดเคลื่อนและนําเสนออาหารไทยผิดเพี้ยนไป ทําใหศูนยการเรียนรูอาหารไทย สถาบัน
อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ไดรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดพยายามจัดทํามาตรฐานเกณฑ
อาหาร “รสไทยแท” ขึ้นเพื่อสงเสริมอาหารไทยใหคงอัตลักษณไวดังเดิม โดยมีใจความหลักวา ตองเปนรายการอาหารที่
อยู ใ นความนิ ย มของผู บ ริ โ ภคชาวไทยและชาวต า งชาติ และต อ งเป น อาหารไทยที่ มี ส ว นผสมของวั ต ถุ ดิ บ ไทย
(ThaiQuoteสํานักขาวออนไลน, 2561) ซึ่งเมนูอาหารที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนเมนูตัวอยางอาหาร “รสไทยแท” ครั้ง
แรกในป 2559 มี 13 เมนู แบง เปน อาหารคาว 11 เมนู ไดแ ก ส มตําไทย ผัดไทย กะเพราหมู ตม ยํากุง น้ําใส ผั ด
เปรี้ยวหวานกุง มัสมั่นไก สะเตะไก ลาบหมู ตมขาไก พะแนงเนื้อ แกงเขียวหวานไก และอาหารหวาน 2 เมนู คือ ทับทิม
กรอบ ขาวเหนียวมูน มะมวงน้ําดอกไม
ป 2561 มีเมนูที่ไดรับการคัดเลือกอีก 9 อยาง ไดแก กุงซอสมะขาม หอหมกทะเล ฉูฉี่กุง ทอดมันปลา
แกงเผ็ ด เป ด ย า ง ยํ า วุ น เส น ทะเล และแกงกะหรี่ ไ ก อาหารหวาน 2 เมนู ไ ด แ ก บั ว ลอย และข า วเหนี ย วสั ง ขยา
(ประชาชาติธุรกิจ, 2561) จึงเห็นไดวาแนวโนมการทองเที่ยวเชิงอาหารไทยที่ภาคสวนธุรกิจที่พักแรมอันเปนสวนสําคัญ
ในการตอนรับนักทองเที่ยวนั้นควรที่จะมีการนําเสนออาหารที่เนนความเปนไทย เมนูและวัตถุดิบที่นําเสนอควรเอามา
จากความเปนทองถิ่นไทยเพื่อความสอดคลองกับนโยบายภาครัฐ และการแสดงตัวตนของทองถิ่นใหนักทองเที่ยวที่มา
เยือนไดรับประสบการณและความประทับใจกลับไปสูภูมิลําเนาพวกเขาเหลานั้น
พฤติกรรมนักทองเที่ยวมิลเลนเนียลตอการทองเที่ยวเชิงอาหาร
Slobodan Ivanovic (2008) กลาววา กลยุทธการดึงดูดความสนใจลูกคาสูการใชบริการธุรกิจอาหารใน
ปจจุบันไมใชกลยุทธการตัดราคาหรือการแขงขันดานราคาเพื่อดึงดูดใจลูกคา แตเปลี่ยนเปนการใชสื่อประชาสัมพันธ
เพื่อบ งบอกรสอาหาร ผูบริ หารโรงแรมและห องอาหารตอ งมีก ารนํ าเสนออาหารที่สามารถสร างความประทับใจ
นักทองเที่ยวและเพิ่มรายรับใหแกธุรกิจ ซึ่งการจัดการเหลานี้มีเปาหมายเพื่อการบรรลุจุดประสงคทางบวกเทาที่เปนไป
ไดมากที่สุดแกธุรกิจโรงแรม
การแขงขันในธุรกิจโรงแรมยุคปจจุบันเปนการแขงขันเพื่อเขาใจความรูสึกของลูกคา เพื่อการสงเสริมใหลูกคา
เปนศูนยกลาง (Customer-centric) ใชแรงผลักดันจากลูกคา (Customer-driven) และมุงเนนที่ตัวลูกคา (Customerfocused) เพื่อการพัฒนาและความอยูรอดของธุรกิจ
จากการศึกษาพฤติกรรมทั้งหมดนี้ ธุรกิจอาหารตาง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดปรับกลุมเปาหมายจากกลุมผูใหญมี
รายไดสูง ไปสูกลุมนักทองเที่ยวเชิงอาหารวัยรุน โดยมีรูปแบบดังนี้
- จัดตกแตงจานใหสวย นากิน หรือใหมีลักษณะโดดเดน แปลกประหลาด
- ขนาดและปริมาณมากในแตละจานทําใหอาหารมีความแปลกตา และดึงดูดความสนใจใหเกิดการถายภาพ
เผยแพรสูสื่อสังคมออนไลน ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญไมสนใจรสชาตมากนัก
- เสิรฟวัตถุดิบราคาแพงและมีปริมาณนอย เพื่อใหนักทองเที่ยวไดใชรับประทานอาหารหลากหลาย และ
ตกแตงจานอยางสวยงาม
- มีการทําเครื่องดื่มที่เปนสูตรเฉพาะของแตละทองถิ่น เชน กาแฟ เบียร ค็อกเทล เปนตน
- นําวัตถุดิบออรแกนิคที่เปนผลผลิตชาวสวนทองถิ่นมานําเสนอบนโตะ1อาหาร
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- มีผูเชี่ยวชาญมาสอนวิธีการรับประทาน ดื่ม และอธิบายวิธีการชื่นชมอาหารเฉพาะ
ตัวอยางพฤติกรรมของนักทองเที่ยวมิลเลนเนียลในการรับประทานอาหารในโรงแรมเชอราตันหรือโรงแรมชั้นนําอื่น ๆ
ไมใชเพื่อความอิ่มทองแตเปนการเติมเต็มความรูสึก ซึ่งเหตุผลของการเลือกจุดหมายการทองเที่ยวเชิงอาหารสามารถ
แยกเปนขอยอยไดดังนี้
- เพื่อสัมผัสความเชี่ยวชาญของคนครัว
- เพื่อเรียนรูประสบการณแปลกใหม
- เพื่อรับการบริการจากภัตตาคารที่มีชื่อเสียง
- เพื่อสัมผัสบรรยากาศของสถานที่
- เพื่อจัดงานเลี้ยงในสถานที่ที่เหมาะสม
- สถานที่มีความเหมาะสมแกการเจรจาธุรกิจ
- เพื่อไดรับการบริการที่ดี
- สถานที่ การบริการ และอาหาร สามารถสงเสริมบุคลิกภาพและแสดงออกถึงตัวตนของผูใชบริการ
- สถานที่ การบริการ และอาหาร สามารถแสดงถึงวิถีชีวิตที่นักทองเที่ยวตองการ
- สัมผัสบรรยากาศในการรับประทานอาหาร
- สัมผัสประสบการณโดยการดู การฟง การสัมผัส การลิ้มรสชาต และกลิ่นซึ่งสรางความประทับใจ
- เพื่อเขารวมสังคม
- เพื่อสัมผัสสิ่งแวดลอมที่สงผลตอจิตวิทยาในดานบวก
- ไดรับความประทับใจ
- ไดรับประสบการณและความทรงจําที่ดีในการรับประทานอาหาร
การทองเที่ยวเชิงอาหารมีอาหารและเครื่องดื่มเปนสินคาหลักและองคประกอบอื่น ๆ ซึ่งสงเสริมใหอาหารมี
ความสมบูรณยิ่งขึ้น สอดคลองกับบทความวิชาการของวุฒิชัย กฤษณะประกรกิต (2560) ในเรื่องของการสื่อสารตัวตน
ผานเรื่องเลาเกี่ยวกับอาหาร กลาววา Zagat เว็บไซตและแอพพลิเคชั่นใหคะแนนและเรตติ้งรานอาหารไดสํารวจ
ผูใชบริการจํานวน 9,000 ราย พบวา
- รอยละ 60 มีพฤติกรรมการถายรูปกอนการรับประทานอาหารและใหเพื่อนรวมโตะทําตาม
- รอยละ 41 โพสตรูปภาพในโซเชียลมีเดียตลอดเวลาที่รับประทานอาหาร
- รอยละ 75 นิยมการชมรูปภาพอาหารบนสังคมออนไลน และเลือกรานอาหารจากรูปภาพที่ไดรับชม
จึงเห็นไดวานักทองเที่ยวมิลเลนเนียล คือ กลุมผูนิยมแบงปนภาพถายอาหารของตนเองบนโลกออนไลนเพื่อ
สื่อสารเอกลัก ษณและรสนิยมของแต ละบุคคล นิยมรับประทานอาหารแปลกใหม มีรสชาตดีและมีคุณภาพ โดย
นักทองเที่ยวมิลเลนเนียลนิยมรับประทานอาหารในสถานที่ที่มีบรรยากาศดีซึ่งสามารถสรางความประทับใจแกตัวของ
นักทองเที่ยวมิลเลนเนียลผูรับบริการและแบงปนประสบการณแกกลุมบุคคลในวงสังคมของพวกเขา และในบางโอกาส
ก็มีความตองการที่จะรวมหรือเรียนรูประกอบอาหารในมื้อนั้น ๆ ดวยกันกับแหลงทองเที่ยวเชิงอาหารที่พวกเขาใช
บริการ
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สัดสวนรายไดจาก รายไดรวมจาก
สัดสวนรายได
รายไดรวมจาก
ชาวตางชาติ
นักทองเที่ยว
อาหารและ
ชาวไทย
จาก
อาหารและ
ตางชาติ
เครื่องดื่ม
นักทองเที่ยวไทย
เครื่องดื่ม
เ อ เ ชี ย คาที่พัก 29.83%
กรุงเทพฯ
ค า ที่ พั ก
ต ะ วั น อ อ ก
ภาคใต
21.31%
เฉียงใต
ภาคเหนือ
ค า อ า ห า ร แ ล ะ
ค า อาหารและ
ยุโรป
ตะวันออก
เครื่องดื่ม 19.43%
เ ค รื่ อ ง ดื่ ม
อเมริกา
282,010 ล า น ตะวันตก
1 7 4 ,851 ล า น
21.79%
โอชิเนีย
บาท
ภาคกลาง
ค า ซื้ อ ข อ ง ที่ บาท
แอฟริกาใต
ระลึก 35.26%
เอเชีย
ค า ซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก
ค า ใช จ า ยอื่ น ๆ
แอฟริกา
24.11%
21.64%
ค า ใช จ าย อื่ น ๆ
26.58%
ตารางที่ 2: เปรียบเทียบรายไดจากอาหารและเครื่องดื่มของนักทองเที่ยวตางชาติและชาวไทย ป พ.ศ. 2558
ที่มา: พรรณี สวนเพลง (2559)
จากตารางที่ 2 พบวา นักทองเที่ยวชาวตางชาติมีคาใชจายดานอาหารและเครื่องดื่มนอยที่สุดจากคาใชจายทั้ง
4 ดาน คิดเปนรอยละ 19.43 สวนอันดับที่ 1 ของชาวตางชาติ คือ คาที่พัก คิดเปนรอยละ 29.83 เมื่อเปรียบเทียบกับ
คาใชจายดานอาหารและเครื่องดื่มของนักทองเที่ยวชาวไทยอยูที่อันดับที่ 2 คิดเปนรอยละ 21.79 จากคาใชจายทั้งหมด
และอันดับที่ 1 ของชาวไทย คือ คาซื้อของที่ระลึก คิดเปนรอยละ 35.26 สามารถอนุมานไดวา ชาวตางชาติตองใชจาย
ในธุรกิจที่พักแรมเปนหลัก สวนคนไทยมีภูมิลําเนาในประเทศจึงใชจายหนักไปทางคาซื้อของที่ระลึก ดังนั้น หากมี
สามารถรวมคาที่พักและคาอาหารและเครื่องดื่มเขาดวยกันแลวจะเปนสัดสวนคาใชจายประมาณรอยละ 50 ของ
คาใชจายทั้งหมดของทั้งนักทองเที่ยวชาวตางชาติ เมื่ออางอิงตารางที่ 1 พบวา กิจกรรมการทองเที่ยวยอดนิยมใน
ประเทศไทยชวงป 2558 – 2560 คือ การรับ ประทานอาหารไทย ดั งนั้น การบูร ณาการธุรกิ จที่พัก แรมและการ
ทองเที่ยวเชิงอาหารจะสามารถเพิ่มไดแกตัวธุรกิจที่พักแรมเอง และเปนการนําเสนอการทองเที่ยวเชิงอาหารใหเดนชัด
มากยิ่งขึ้นแกทั้งนักทองเที่ยวตางชาติและนักทองเที่ยวชาวไทย
การทองเที่ยวเชิงอาหารสนับสนุนธุรกิจที่พัก
การทองเที่ยวเชิงอาหารสงผลกระทบดานบวกตอธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทองเที่ยว ในแงของการเพิ่มยอดจอง
หองพักของนักทองเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งการเติบโตการทองเที่ยวเชิงอาหารกระตุนสิ่งดึงดูดทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงถึง
ธุร กิ จ ที่ พั ก แรม และโซเชี ยลมี เ ดี ย มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการกระตุ น ความสนใจและภาพลั ก ษณ ที่ ดี ท างการแบ ง ป น
ประสบการณการทองเที่ยวดานอาหาร ซึ่งการทองเที่ยวดานอาหารนั้นมีความนิยมในกลุมบุคคลยุคมิลเลนเนียล โดยมี
การสงตอรูปภาพอาหารบนโซเชียลมีเดีย เชน facebook, twitter, instagram และ youtube
ปจจุบันการทองเที่ยวเชิงอาหารเปนสวนสําคัญในการสัมผัสวัฒนธรรมทางการทองเที่ยว ซึ่งนักวิชาการหลาย
ทานมีความเชื่อวาการทองเที่ยวเชิงอาหารมีสวนสําคัญในการสงเสริมการตลาดของสถานที่ทองเที่ยว โดยอินเตอรเน็ต
ภาคบรรยาย
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เปนแหลงขอมูลหลักและตัวกระตุนความตองการเยี่ยมเยือนของกลุมบุคคลยุคมิลเลนเนียล ดังนั้นธุรกิจโรงแรมจึงควร
พัฒนาการบริ การอาหารและเครื่อ งดื่ มซึ่ งแสดงจุ ดเดน และเอกลั กษณข องทอ งถิ่ น พรอ มทั้ งการวางแผนกลยุท ธ
การตลาดเพื่อรองรับนักทองเที่ยวเชิงอาหารพรอมทั้งประชาสัมพันธจุดเดนของธุรกิจตนเอง ตัวอยางเชน ประเทศ
ออสเตรเลียมี Instagram ซึ่งแสดงเฉพาะสถานที่ทองเที่ยวและขอมูลอาหารทองถิ่นเพื่อใหนักทองเที่ยวสามารถวาง
แผนการเดินทางไดสะดวก รวมถึงทราบวาอาหารและเครื่องดื่มชนิดใดบางที่กลุมนักทองเที่ยวควรบริโภค
นักทองเที่ยวมิลเลนเนียลนิยมเรียนรูวาอาหารนั้นมาจากที่ใด มีวิธีการทําอยางไร ไปจนถึงการไดทดลอง
ทําอาหารนั้นดวยตัวของนักทองเที่ยวเอง ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ธุรกิจโรงแรมตองทําการจัดการใหการบริการอาหารและ
เครื่ อ งดื่ ม ในโรงแรมของตนตรงตามความต อ งการของนั ก ท อ งเที่ ย ว และมอบประสบการณ ท างอาหารที่ ดี แ ก
นักทองเที่ยว (Millionmetric, 2017) หรือการจัดหองอาหารสวนบุคคลซึ่งผูเขาใชบริการสามารถรับประทานอาหาร
ทองถิ่นและเที่ยวชมตลาดชุมชนอยางที่โรงแรมโฟรซีซั่น (Four Season) ในเมืองกวางโจว ประเทศจีน ไดจัดรูปแบบ
การใหบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจที่พักแรมของตนเอง
Nahai (2018) ผูบริหารของกลุมโรงแรมในเครือ Accor กลาววา อาหารและเครื่องดื่มเปนองคประกอบหลักขององคกร
ซึ่งสงเสริมให Accor มีชื่อเสียง แตความตองการของนักทองเที่ยวไดเปลี่ยนไปสูรูปแบบของความเรียบงาย สมบูรณ
แบบ และเนนความเปนทองถิ่น อีกทั้ง นักทองเที่ยวจะใชสื่อออนไลนทําการศึกษาขอมูลและเปรียบเทียบกอนการใช
บริการหองอาหารโดยการเสิรฟอาหารที่ดีตอสุขภาพ มีความเปนทองถิ่นและแสดงเอกลักษณของพื้นที่นั้น ๆ และมี
ความรับผิดชอบตอนักทองเที่ยวที่มาใชบริการ
โรงแรมในเครือ Accor ไดสนับสนุนรูปแบบอาหารอยางยั่งยืน นั่นคือ การเสิรฟผลไมตามฤดูกาล การใช
วัตถุดิบทองถิ่นหรือจากในประเทศ การรับวัตถุดิบโดยตรงจากผูผลิตโดยไมมีพอคาคนกลาง และ Accor สนับสนุนการ
ทําเกษตรอินทรียและงดเวนการนําปลาที่เสี่ยงตอการสูญพันธุมาประกอบอาหาร
การบริการอาหารของธุรกิจที่พักเชื่อมโยงกับวัตถุดิบทองถิ่น
ปจจุบันธุรกิจที่พักชื่อดังหลายแหงมีการปรับตัวใหเขากับบริบทความตองการของนักทองเที่ยว โดยการ
นําเสนอสินคาซึ่งทําจากวัตถุดิบทองถิ่นที่เปนการนําเสนอความเปนดั้งเดิมควบคูกับการสรางความประทับใจ เพราะสิ่ง
ที่นักทองเที่ยวตองการมากกวาที่พัก คือ การพักผอนโดยการเชื่อมโยงกับสถานที่ ซึ่งโรงแรมสามารถบรรลุจุดประสงคนี้
ไดโดยการบูรณาการสินคาทองถิ่นเขากับการบริการที่นําเสนอ สวนหนึ่งคืออาหารของโรงแรม ซึ่งกระแสความนิยม
ผลผลิตการเกษตรสูโตะอาหาร (Farm-to-table dining) ไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง และธุรกิจโรงแรมไดนําเอา
แนวคิดความยั่งยืนและการบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาใชในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสิ่งนี้สามารถ
สรางความพึงพอใจแกนักทองเที่ยวได ปจจุบันโรงแรมขนาดเล็กและโรงแรมขนาดใหญก็มีการนําเสนออาหารจาก
วัตถุดิบทองถิ่น เชน โรงแรมไฮแอท (Hyatt) กําหนดใหทุกภัตตาคารในเครือโรงแรมมีการใชวัตถุดิบทองถิ่น 5 อยาง
เปนอยางนอยในอาหารเมนูตาง ๆ ที่ทางหองอาหารโรงแรมนําเสนอ (Huang, 2015)
อภิปรายผล
พฤติ ก รรมนั ก ท อ งเที่ ย วมิ ลเลนเนี ย ลได มี ผ ลต อ รู ป แบบกิ จ กรรมการท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ให ค วามสนใจในการ
ทองเที่ยวเชิงอาหารมากที่สุดจากสถานการณการทองเที่ยวในปท่ีผานมา และผูใหบริการอาหารและเครื่องดื่มก็ตอง
ปรับรูปแบบการบริการใหตรงกับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวมิลเลนเนียล เห็นไดวารับประทานอาหารไทยเปนกิจกรรม
ทองเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทยในป พ.ศ. 2558 – 2560 แตยังจําเปนที่จะตองมีการบูรณาการธุรกิจที่พักแรมเขา
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กับการทองเที่ยวเชิงอาหารใหมีการนําเสนออาหารและเครื่องดื่มของทองถิ่นในประเทศไทยโดยธุรกิจที่พักแรมตาม
แนวโนมพฤติกรรมนักทองเที่ยวมิลเลนเนียลและนโยบายการสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอาหารบริบทประเทศไทย
กลุมโรงแรมระดับโลก เชน Hyatt, Accor, และ Four Season มีการเนนการนําเสนออาหารทองถิ่นและใช
วัต ถุ ดิบ จากผลผลิ ตจากบริ เวณใกล เคี ย งหรื อจากในประเทศเพื่อ จุ ดประสงคใ นการสร า งความประทั บใจอย า งมี
เอกลักษณ และมอบประสบการณทองถิ่นผานอาหารแกนักทองเที่ยวในปจจุบันซึ่งมีความตองการมีสวนรวม เชน การมี
สวนรวมในการทําอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ และกิจกรรมการผลิต อีกทั้งมีการแบงปนประสบการณกับสังคม โดยการ
ใชโซเชียลมีเดียเพื่อสงตอรูปภาพของอาหารที่ตนกําลังจะรับประทานใหสังคมของตนเองรับรู แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และเปนการประชาสัมพันธธุรกิจที่พักโดยที่ผูประกอบการไมตองดําเนินการเอง
ธุรกิจที่พักเปนองคประกอบหลักของการทองเที่ยว และหองอาหารในธุรกิจที่พักแรมสามารถตอยอดจากการ
บริการอาหารและเครื่องดื่มไปสูการความดึงดูดของธุรกิจที่พักแรม ซึ่งการจัดและตกแตงบรรยากาศใหเปนเอกลักษณ
แปลกใหม รวมถึงการใชภาชนะที่แปลกตาเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยวทุกกลุม และวัตถุดิบทองถิ่นก็เปนสวน
สําคัญในการสื่อสารรสชาตที่เปนเอกลักษณของแตละพื้นที่ใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสและรับความประทับใจ สอดคลอง
แนวทางที่ภาครัฐสนับสนุนตามแนวทางการทองเที่ยวเชิงอาหารโลกที่กําลังไดรับความนิยมอยูในขณะนี้ เชน Local
Table – Taste Thailand on the Local Table ซึ่งสนับสนุนการสัมผั สวิถีชีวิตชุมชนผานอาหารและวัตถุดิบจาก
ทองถิ่นใน 55 จังหวัดประเทศไทย (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) หรือมาตรฐาน “รสไทยแท” ที่เนนเมนูอาหารไทยและ
วัตถุดิบจากทองถิ่น เหลานี้ตองการการสนับสนุนจากธุรกิจที่พักแรม
แนวโนมการทองเที่ยวเชิงอาหารของคนรุนใหมนิยมความแปลกใหม ความละเอียดลึกซึ้งทางดานอาหาร
และบรรยากาศ การใสใจเรียนรูลักษณะเฉพาะของทองถิ่นมากยิ่งขึ้น ในปจจุบันนักทองเที่ยวเชิงอาหารจํานวนมากให
ความสนใจการบริการอาหารทั้งที่มีราคาแพง ไปจนถึงรานอาหารขางทางราคาทั่วไป สอดคลองกับบทความของเรื่อง
“รานอาหารไทย ถูกใจคนรุนใหม ชอบใจในเอกลักษณ (authentic/cute with quality/full of flavors)” (อัจฉรา
แกวเทพ จิมิโย, 2560) ซึ่งปจจุบันนักทองเที่ยวนิยมใชบริการรานอาหารรูปแบบ Casual ซึ่งก็คือ รานอาหารที่เนน
ความเปนเอกลักษณประจําถิ่นและ/หรือรานที่มีเอกลักษณพิเศษ บรรยากาศสบาย อาหารมีคุณภาพ บริการเปนกันเอง
ซึ่ง โซเชีย ลมีเ ดีย มี สว นเป น อย างมากในการผลัก ดั นนั ก ทอ งเที่ ยวเชิง อาหารใหเ ลื อกใช บ ริก ารธุ ร กิจ อาหารต าง ๆ
สอดคล อ งแนวคิ ด วิ วั ฒ นาการกั บ ความต อ งการของนั ก ท อ งเที่ ย วในป จ จุ บั น ที่ ต อ งการมี ส ว นร ว มในการแบ ง ป น
ประสบการณที่เปลี่ยนไปจากอดีต
ขอเสนอแนะ
ธุรกิจที่พักแรมถือเปนสวนสําคัญในการรองรับนักทองเที่ยว และเปนดานหนาที่จะนําเสนออาหารทองถิ่น
ซึ่งเปนรสชาตไทยแท ตามที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทยสนับสนุนใหมีการคงเอกลักษณเอาไว ดังนั้นเวลานี้จึงถือเปน
เวลาที่ เ หมาะสมในการปรั บ รู ป แบบการให บ ริ ก ารอาหารในโรงแรมต า ง ๆ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
นักทองเที่ยว นั่นคือ การนําเสนออาหารไทยที่เนนเอกลักษณทองถิ่นและวัตถุดิบจากวัตถุดิบจากผลผลิตชุมชนหรือใน
ประเทศ ซึ่งพฤติกรรมและความตองการมีสวนรวม สามารถวิเคราะหไดวานักทองเที่ยวเชิงอาหารจํานวนมากตองการ
กิจกรรมที่มีสวนรวมในการเตรียมอาหารดวย เชน การฝกสอนทําอาหารในหองครัว การมีสวนรวมในการเก็บเกี่ยว
ผลผลิต และการศึกษาสภาพแวดลอมวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนทองถิ่นตอสิ่งที่เกี่ยวของกับอาหารทองถิ่น
เปนตน นอกจากนี้ พฤติกรรมการแบงปนประสบการณสูสังคม ก็ยังเปนชองทางการประชาสัมพันธของธุรกิจที่พักโดย
ทางออม เพราะเมื่อสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยวทั้งในแงของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (มุมถายรูปอันเปน
ภาคบรรยาย
12

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

เอกลักษณ การใชภาชนะที่แปลกใหม หรือการจัดเรียงอาหารอยางสวยงาม) ก็สามารถสรางความประทับใจและสงตอ
ประสบการณนั้นสูวงกวางเพื่อการสราง/เพิ่มชื่อเสียงของธุรกิจที่พักแรมผานรูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่
จัดไวเพื่อรองรับนักทองเที่ยวเชิงอาหารที่มาใชบริการ
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