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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงอาหารของชุมชนบ้านไม้ขาว 
จังหวัดภูเก็ตและพัฒนาโมเดลการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหารเช่ือมโยงภูเก็ตเมืองมรดกโลกเมือง
สร้างสรรค์วิทยาการอาหารด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนบ้านไม้ขาว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยได้น าประเด็นท่ีได้จากการจัดประชุมกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก มาสรุปให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยท่ีก าหนดไว้และ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธรีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมีศักยภาพสามารถน าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ มาประกอบ
กิจกรรมด้านการท่องเท่ียวเชิงอาหารท่ีหลากหลายและสามารถเช่ือมโยงกิจกรรมกับภูเก็ตเมืองมรดก
โลกเมืองสร้างสรรค์วิทยาการอาหาร ซึ่งวิธีการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหารโดยชุมชน องค์ความรู้ของ
ชุมชน องค์ความรู้จากผู้น าชุมชน และกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาให้เป็น
โมเดลการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนและเป็นต้นแบบการ
จัดการท่องเท่ียวให้เช่ือมโยงเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารโดยองค์การ
ยูเนสโกได้ 
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ABSTRACT 
 This research aims to study the potential of food tourism in Ban Mai Khao 
community Phuket Province and developing a food tourism management model 
connecting Phuket the creative city of Gastronomy by UNESCO with the participation 
of the Ban Mai Khao community network . It is a qualitative research. by bringing the 
issues from the group meeting in-depth interview come to a conclusion in 
accordance with the research objectives defined and Data were analyzed by content 
analysis method. The results showed that The community has the potential to be 
able to adopt existing lifestyles and cultures. Come to engage in various food tourism 
activities and be able to connect activities with Phuket the creative city of 
Gastronomy by UNESCO. Community-based food tourism management methods 
community knowledge from community leaders and systematic management 
processes can be developed as a model for food tourism management with the 
participation of community networks and as a model for tourism management to 
connect Phuket Town which is a creative city in food science by UNESCO 
 
Keywords: Potential, Development of tourism management model, Gastronomy 
Tourism  
 
บทน า 

การท่องเท่ียวนับเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องมือใน
การช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการสร้างงานและรายได้ให้กับประเทศ ดังท่ี THE STANDARD (2562) 
ได้รายงานภาพรวมของรายได้จากการท่องเท่ียวในครึ่งปีแรก 2562 ประเทศไทยมีรายได้จ านวน 
1,424,794.23 ล้านบาท ในขณะท่ีภาครัฐยังได้ให้การพัฒนาการท่องเท่ียวเป็นกลไกส าคัญในการช่วย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง   ปัจจุบันรูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ 
(Special Interest Tourism) ถูกน าเสนอผ่านกิจกรรมท่องเท่ียวในรูปแบบต่าง ๆ และได้รับความ
สนใจมากขึ้น จากพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนแปลงไป การท่องเท่ียวเชิงอาหารเป็นรูปแบบ
การท่องเท่ียวที่มีลักษณะ “ความสนใจพิเศษ” โดยมีอาหารเป็นปัจจัยหลักในการสร้างประสบการณ์
ผ่านกิจกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว ซึ่งผ่านประสบการณ์สัมผัสท้ัง 5 คือ รูป รส กล่ิน เสยง 
และสัมผัส (ภัทรพร พันธุรี, 2558) อาหารไม่เพียงแต่จะเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ี แต่ยังบรรจุไว้ซึ่ง
วัฒนธรรม อารยธรรมและประวัติศาสตร์ท่ียาวนานของท้องถิ่น และในทุกเส้นทางการกินยังมีเรื่องราว
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เกี่ยวกับอธิปไตยทางอาหาร (จุฑามาศ  วิศาลสิงห์ , 2562) อาหารยังเป็นองค์ประกอบของการ
ท่องเท่ียวท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมายังแหล่งท่องเท่ียวได้ 
เนื่องจากอาหารบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของพื้นท่ี  วิถีชีวิตของท้องถิ่น รวมท้ังน าเสนอประสบการณ์ท่ี
แปลกใหม่ให้กับนักท่องเท่ียว (ภัทรพร พันธุรี, 2558) ดังนั้น เอกลักษณ์ทางด้านอาหารจึงถูกน ามาใช้
เป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดนักท่องเท่ียว ซึ่งเป็นประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านอาหาร
การกินท่ีส าคัญของโลก สอดคล้องกับ Pine and Gilmore (1999) อ้างใน (Greg Richards, 2019) 
ท่ีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า อาหารได้มอบประสบการณ์ท่ีดีในการท่องเท่ียว ด้านต่าง ๆ ได้แก่ เป็นการ
เช่ือมโยงวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวเข้าด้วยกัน พัฒนาประสบการณ์ด้านอาหาร เรียนรู้วิธีการผลิต
อาหารท่ีโดดเด่นในพื้นท่ีนั้น และเป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นถิ่นไม่ให้สูญหายไป นอกจากนี้ การท่องเท่ียว
เชิงล้ิมลองและประสบการณ์ด้านอาหารยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาให้เกิดในท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย   

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2562) ได้รายงานว่า ธุรกิจร้านอาหารมีความเช่ือมโยงกับการ
ท่องเท่ียวและพบว่าในปี 2560 มูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีการใช้จ่ายด้านอาหาร
และเครื่องด่ืมเป็นล าดับท่ี 3 รองจากค่าใช้จ่ายด้านท่ีพักและการช็อปป้ิง ดังตารางท่ี 1  

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2562 
 

จากข้อมูลในตารางท่ี 1 เมื่อมีการเปรียบเทียบรายได้จากอาหารและเครื่องด่ืมของ
นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและต่างชาติ พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องด่ืมนั้น มีอัตราเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดย มีสาเหตุท่ีส าคัญคือ การมีช่ือเสียงของอาหารไทย และการสนับสนุนอย่างเป็น
รูปธรรมในด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเมืองหลักและเมืองรองท้ังภาครัฐและเอกชน ดังนั้นการ
ท่องเท่ียวเชิงอาหารจึงเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวที่สามารถมอบประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเท่ียวและ
ยังมีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นได้  

 
 

ล าดับ รายการค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ล้านบาท) 

2558 2559 2560 
1 ท่ีพัก 432,537.26 480,135.59 527,092.44 
2 การช็อปป้ิง 354,441.39 396,999.06 451,069.67 
3 อาหารและเครื่องด่ืม 283,230.30 329,145.24   376,131.80 
4 การขนส่งในท้องถิ่น 144,828.10 163,891.87 179,450.43 
5 ความบันเทิง 153,830.70 157,483.41 170,416.41 
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จังหวัดภูเก็ต ได้ถูกส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เป็นเมืองสร้างสรรค์วิทยาการด้านอาหาร โดยเริ่ม
ต้ังแต่ พ.ศ. 2547 เปิดรับคัดเลือกทุกๆ 4 ปี จากเมืองหรือมหานครท่ีทางยูเนสโกคิดว่าเป็นแหล่ง
รวบรวมวิทยาการ มีพื้นฐานท่ีจะขับเคล่ือน ท้ังในส่วนเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 

 1. เมืองแห่งวรรณกรรม (City of Literature) 
 2. เมืองแห่งภาพยนตร์ (City of Film) 
 3. เมืองแห่งดนตรี (City of Music) 

   4. เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (City of Crafts and Folk Arts) 
   5. เมืองแห่งการออกแบบ (City of Design) 
  6. เมืองแห่งศิลปะส่ือประชาสัมพันธ์ (City of Media art) 
    7. เมอืงแห่งวิทยาการอาหาร (City of Gastronomy) 
      อย่างท่ีทราบกันดีว่าจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันยังด ารงไว้ซึ่งการเป็นเมืองท่องเท่ียวระดับโลกท่ี
อยู่ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก (Phuket is one of the 
destination of the world)  ปัจจุบันมีเมืองท่ีได้รับประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์แล้วท้ังหมด 116 
เมืองท่ัวโลก เฉพาะด้านวิทยาการอาหารมีเพียง18 เมืองเท่านั้น และภูเก็ตเป็น 1 ใน 18 เมืองดังกล่าว 
โดย 5 จุดเด่นท่ียูเนสโกเลือกภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร เหตุผลท่ีองค์การยูเนสโก
เลือกภูเก็ตให้เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสร้างสรรค์มีอยู่หลายประการ ซึ่งมีข้อสรุปจ านวน 5 
ประเด็น ดังนี้ 

 1. ภูเก็ตมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมอาหารท่ีเกิดจากพหุสังคม 
   2. อาหารภูเก็ตเป็นองค์ประกอบส าคัญในทุกเทศกาล พิธีการ ความเช่ือ วิถีชีวิตใน

ครอบครัว 
        3. อาหารท้องถิ่นภูเก็ตหลายประเภทมีอัตลักษณ์ หารับประทานท่ีอื่นไม่ได้ มีสูตรลับ
เฉพาะท่ีถ่ายทอดผ่านคนในครอบครัว และหลายเมนูเป็นวัตถุดิบท่ีมีเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต 
         4. ความเข้มแข็งและความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันทางวิชาการในภูเก็ต 
ท าให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานวิทยาการด้านอาหารหลากหลายอย่าง เช่น การจ าหน่าย
อาหารท้องถิ่นแปรรูปเป็นของฝากของท่ีระลึก ฯลฯ 

    5. ชาวภูเก็ตมีน้ าใจ อัธยาศัยดีงาม (Thai Hospitality) ยินดีร่วมแลกเปล่ียนความรู้ และ
ประสบการณ์กับเมืองอื่นๆ ในเครือข่ายภายใต้แนวคิด Good Food, Good Health, Good Spirit 
in Phuket หรือ กินดี อยู่ดี มีจิตงามท่ีภูเก็ต 
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 ชุมชนบ้านไม้ขาว มีพื้นท่ีชายฝ่ังด้านตะวันออกเป็นดินเลนและป่าชายเลน แหล่งท่องเท่ียว               
ในชุมชนจะพบชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตกเป็นหาดทรายท่ีสวยงาม สะพานสารสิน (Sarasin Bridge) 
ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) อุทยานแห่งชาติสิรินาถ (Sirinath National Park) พรุเจ๊ะสัน 
(Pud Jimson) และหาดไม้ขาว (Mai Khao Beach) ด้วยท่ีต้ังของชุมชนต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกันกับ
หาดไม้ขาวทะเลภูเก็ต จึงท าให้นักท่องเท่ียวเรียกกันติดปากว่า ชุมชนหาดไม้ขาว ชุมชนจึงกลายเป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาพักผ่อนและให้ความสนใจเป็นพิเศษ ในปัจจุบันนี้ชุมชนบ้านไม้
ขาวได้ร่วมพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนและพยายามมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอด
นิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มรายได้ ทางการท่องเท่ียวอย่างต่อเนื่อง 
อย่างสมดุล และอย่างท่ัวถึง ผ่านการน าเสนอคุณค่าของการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยการท่องเท่ียว
ประเทศไทยท่ีจะท าให้นักท่องเท่ียวได้รับประสบการณ์ท่ีทรงคุณค่า (Value for Experience) และ
เปิดมุมมองใหม่ให้กับชีวิตจากการสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยเฉพาะถิ่น (Unique Local Thai Experience) 
ภายใต้การส่งเสริมการท่องเท่ียวบนฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
ผสมผสานกับองค์ความรู้ดั้งเดิมของคนชุมชน  
 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาทรัพยากรการท่องเท่ียวในพื้นท่ี การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
รวมถึงการแบ่งปันความรู้ระหว่างตัวแทนของพื้นท่ีและผู้ท่ีสนใจการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหาร จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดังกล่าวท าให้ได้มาซึ่งปัจจัยความส าเร็จของการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอาหารของ
ชุมชนบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต โดยจะน าเสนอการศึกษาปัจจัยความส าเร็จของชุมชนในการเป็นชุมชน
ต้นแบบด้านการท่องเท่ียวเชิงอาหาร เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชนต้นแบบโดยองค์กรยูเนสโกแห่งใหม่
ของประเทศไทยได้ในอนาคต อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอื่นๆ ในการน าแบบอย่างและปัจจัย
ความส าเร็จดังกล่าวน าไปสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอาหารท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงอาหารของชุมชนบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต  
 2. เพื่อพัฒนาโมเดลการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหารเช่ือมโยงภูเก็ตเมืองมรดกโลกเมือง
สร้างสรรค์วิทยาการอาหารด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนบ้านไม้ขาว 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ คณะผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และข้อมูลท่ีค้นพบ ได้แก่ ข้อมูลบริบทของพื้นท่ี ข้อมูลศักยภาพด้านการท่องเท่ียว และความต้องการ
ของชุมชน มาใช้เป็นกรอบในการวิจัย (Conceptual framework) ดังนี้  
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บริบทชุมชนบ้าน
หาดไม้ขาวจังหวัด

ภูเก็ต 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหารเช่ือมโยงเมืองมรดกโลกเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร: 
ปัจจัยความส าเร็จของชุมชนบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต  ได้ด าเนินการวิจัยในรูปแบบเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยมีข้ันตอนด าเนินการวิจัย ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจและสืบค้นข้อมูลพื้นฐานของชุมชนดังนี้  

- จัดประชุมกลุ่ม Focus Group Discussion – FGD แบบออนไลน์  
- สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้แทนชุมชน ด้วยระบบ ZOOM เพื่อให ้

ได้ข้อมูลบริบทของพื้นท่ีข้อมูลศักยภาพด้านการท่องเท่ียว และความต้องการของชุมชน (Need 
Analysis) ในการจัดการการท่องเท่ียว 

ขั้นตอนที่ 2 น าข้อมูลท่ีค้นพบ ได้แก่ ข้อมูลบริบทของพื้นท่ี ข้อมูลศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียว และความต้องการของชุมชน มาท าการวิเคราะห์และจัดกลุ่ม ตามประเด็นต่างๆ ดังนี้  

- ท าการคัดเลือกข้อมูลท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวท่ีสามารถน ามาสร้าง
กิจกรรมการท่องเท่ียวได้ โดยต้องสอดคล้องกับความต้องการชุมชน  

- การคัดเลือกข้อมูลโดยวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง (Pain Point - Gain Point) ของ
ชุมชน เพื่อน าไปสู่แนวทางในการออกแบบพัฒนา “โมเดลการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอาหาร” ของ
ชุมชนบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม (Community Participation & Co-
Creation) ท่ีเช่ือมโยงองค์ความรู้ดั้งเดิมของชุมชน  
  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) โดยได้น า
ประเด็นท่ีได้จากการจัดประชุมกลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก มาสรุปให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยท่ี
ก าหนดไว้และสอดคล้องกับการวิ เคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่ งได้ท าการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) ของ บุษกร เช่ียวจินดากานต์ (2561) อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช. 2543: 129-130 

ศักยภาพชุมชน 
บ้านหาดไม้ขาว 
จังหวัดภูเก็ต 

 

รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหาร
เช่ือมโยงเมืองมรดกโลกเมืองสร้างสรรค์
ด้านวิทยาการอาหาร โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต  

Model เครือข่ายชุมชนเพื่อการเรียนรู้ด้าน 
“การท่องเท่ียวเชิงอาหาร” กรณีศึกษา ชุมชน

บ้านไม้ขาวภูเก็ต 
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โดยเป็นการพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้มาจากแหล่งท่ีมาต่าง ๆ ซึ่งตรวจสอบความถูกต้องและ
เช่ือถือได้ด้วยผู้เช่ียวชาญ (Peer debriefing) ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 คน ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการท างานในพื้นท่ี 1 คน และนักวิชาการด้านการท่องเท่ียว 1 คน เพื่อให้ได้ทราบถึงศักยภาพของ
ชุมชนท่ีสามารถเช่ือมโยงกับจังหวัดภูเก็ตเมืองมรดกโลกเมืองสร้างสรรค์วิทยาการอาหารด้วยการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายชุมชน และน าข้อมูลท่ีได้ไปจัดท า “โมเดลการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอาหาร” 

 ขั้นตอนที่ 4  น า “โมเดลการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอาหาร”เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอข้อเสนอแนะ (Connoisseurship) จากนั้นน าโมเดลใหม่ท่ีได้สู่การอบรมให้
ความรู้ชุมชนในล าดับต่อไป 

 
ผลการวิจัย 
 1.  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านอาหารอัตลักษณ์พื้นถ่ินของชุมชนบ้านไม้ขาว  พบว่า  
ชุมชนมีศักยภาพสามารถน าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชน มาประกอบกิจกรรมด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงอาหาร ดังมีรายการต่อไปนี้  
ตารางที่ 1 อัตลักษณ์พื้นถิ่นและรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว 

 

ล าดับที่ อัตลักษณ์พื้นถ่ิน รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว 
1 กุ้งมังกร  

 

ชาวเลมอแกนออกทะเลพาทัวร์ตกกุ้ ง
มังกร 

2 จักจ่ันทะเล 

 

กิจกรรมท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้และ
กิจกรรมท าอาหาร 

3 ผักล้ินห่าน 

 

อาหารพื้นบ้านเพื่อการท่องเท่ียวเชิง
อาหารอัตลักษณ์ภูเก็ต 

4 สับปะรดภูเก็ต 

 

ท่องเท่ียวสวนสับปะรดและแปรรูปน้ า
ผ ล ไม้ พ ร้ อ ม ด่ื ม ท่ี ให้ คุ ณ ค่ าท า ง
โภชนาการสูง 

5 สปาทราย   

 

กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

6 นาข้าวผืนสุดท้าย 

 

กิจกรรมสัมผัสวิถีไทย เล้ียงควาย ด านา
ปลูกข้าวกับนาผืนสุดท้ายท่ีภูเก็ต 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

 
 2. การพัฒนาโมเดลการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารเชื่อมโยงภูเก็ตเมืองมรดกโลกเมือง

สร้างสรรค์วิทยาการอาหารด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนบ้านไม้ขาว พบว่า ผู้น าชุมชน
บ้านไม้ขาวมีความเข้มแข็งเป็นผู้น าต้นแบบท่ีสามารถออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวร่วมกับ สมาชิก
ในชุมชนได้ถึง 20 กิจกรรม นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ คุณวินัย แซ่อิ๋ว ต าแหน่งประธานชุมชน                 
ได้อธิบายถึงความเข้มแข็งของสมาชิกชุมชนไม้ขาว พบว่า ชุมชนมีความสามารถร่วมกลุ่มท ากิจกรรม
การการท่องเท่ียวและร่วมกับส่งเสริมการท่องเท่ียวในลักษณะของเครือข่าย โดยจัดให้มีศูนย์กลาง

เครือข่ายชุมชน จากการร่วมมือร่วมใจและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนนั้นตลอดระยะเวลา 6 ปี 
ท าให้ในระหว่างปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการได้
ส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดภูเก็ต ท าให้มีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเท่ียวในพื้นท่ี
และร่วมกิจกรรมท่ีชุมชนบางวันจ านวน 10,000 คน (สัมภาษณ์นายวินัย แซ่อิ๋ว, 10 สิงหาคม 2564)  

ในประเด็นท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยเครือข่ายชุมชน 
มีคนในชุมชนคือ คุณอรสา โตสว่าง ในฐานะคนในชุมชนและเป็นสมาชิกเครือข่ายการท่องเท่ียว 
รวมถึงเป็นต้นแบบของการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนต้นแบบ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการ
จัดการการท่องเท่ียวเชิงอาหารอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท่ีเป็นกลุ่มคนไทยเช้ือสายจีน (พุทธ) 
กลุ่มชาติพันธุ์(มอแกน) และกลุ่มคนไทย(มุสลิม) เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) ท่ีมี

ล าดับที่ อัตลักษณ์พื้นถ่ิน รูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ล าดับที่ 

7 พิ พิ ธภั ณ ฑ์ บ้ าน
โบราณภูเก็ต   

 

ช ม  ชิ ม  แ ว ะ ถ่ า ย ภ า พ  กั บ  Live 
Museum ชุมชนไทยเส้ือสายจีน 

8 หาดไม้ขาว 

 

กิจกรรมท่องเท่ียว ณ ชุมชนบ้านไม้ขาว 
(หาดทรายขาว) สถานท่ีซึ่งเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเท่ียว 

9 อาหารพื้นถิ่น 

 

กิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอาหารภายใน
ท้ อ ง ถิ่ น  ไ ด้ แ ก่  Dinner Tour, Half 
Day Tour และ One day Trip โดยมี
การสอดแทรกเรื่องราว (Storytelling 
Guide) 
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ความหลากหลายทางวิถีชีวิตและน่าสนใจในเรื่องการแลกเปล่ียนองค์ความรู้เพื่อการจัดการการ
ท่องเท่ียวร่วมกันอย่างเป็นระบบ เช่น หากนักท่องเท่ียวต้องการเข้ามาในพื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรมตกปลา
ทะเล หากุ้งมังกร (Lobster) คนในชุมชนจะส่งเสริมและสนับสนุนในกลุ่มชาติพันธุ์มอแกนในฐานะ

ผู้น าเท่ียว ผู้ออกแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว และในขณะเดียวกันจะเพิ่มเติมเรื่องราวประวัติศาสตร์
ชุมชน ประวัติของตนเอง และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางทะเล รวมถึงการจัดการความมั่นคงทาง
อาหารควบคู่กับการท ากิจกรรมการท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียวด้วย และส่ิงท่ีชุมชนมอแกนได้
กลับคืนจากนักท่องเท่ียวคือรายได้เสริมเพิ่มเติมจากการจัดการท่องเท่ียว (สัมภาษณ์คุณอรสา โตสว่าง

, 10 สิงหาคม 2564) 
 อย่างไรก็ตาม วิธีการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหารโดยชุมชนบ้านไม้ขาว องค์ความรู้ของชุมชน 

องค์ความรู้จากผู้น าชุมชน และกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ มีความน่าสนใจและสามารถ
พัฒนาโมเดลการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนบ้านไม้ขาว 

สามารถเป็นต้นแบบการจัดการท่องเท่ียวให้เช่ือมโยงเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการ

อาหารโดยองค์การยูเนสโกได้  
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 อภิปรายผล 
 การศึกษาชุมชนต้นแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหารเช่ือมโยงเมืองมรดกโลกเมือง
สร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร บ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต  สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  ชุมชนบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต มีศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ด้วยการน าวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชน ประกอบกับการร่วมกลุ่มท ากิจกรรมการท่องเท่ียวเป็นท้ังอาชีพหลัก
และอาชีพเสริม ท่ีมีความเข้มแข็ง น ามาพัฒนาเป็นรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ได้แก่ 
กิจกรรมตามล่าหาวัตถุดิบอาหาร (FOOD hunter Tour) โดยชาวเลมอแกนออกทะเลพาทัวร์ตกกุ้ง
มังกร กิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาหารโดย  Live Museum ชุมชนไทยเส้ือสายจีน กิจกรรมท่องเท่ียว 
เชิงสุขภาพ ท่ีมุ่งเน้นการรับประทานอาหารท่ีมีส่งผลดีต่อสุขภาพและกิจกรรมเชิงสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง 
อาทิ ท่องเท่ียวสวนสับปะรดและแปรรูปน้ าสับปะรดพร้อมด่ืม การด านาปลูกข้าวกับนาผืนสุดท้าย             
การท าอาหารกับคนท้องถิ่นด้วยผักล้ินห่าน ซึ่งเป็นวัตถุดิบเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การท าสปาทราย     
เป็นต้น โดยมีความสอดคล้องกับ ประชาชาติธุรกิจ, (2562) ท่ีได้กล่าวถึง องค์ประกอบท่ีส าคัญของ
การท่องเท่ียวเชิงอาหาร มี 4 ด้าน ได้แก่ 1. ระบบเกษตร (Farming Systems) เป็นจุดเริ่มต้นของ
แหล่งก าเนิดอาหาร เช่น แปลงผัก สวนผลไม้ ริมรั้วบ้าน หรือ ท้องนา 2. เรื่องราวของอาหาร (Story 
of Food) คือ ความเป็นมาของอาหารในแต่ละจานท่ีได้รวบรวมมรดกภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี โดยจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่อาหาร 3. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) 
คือ การน าเอาความรู้และศิลปะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการอาหาร เช่น การแสดงพื้นบ้าน 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร การตกแต่งจานอาหาร รวมถึงการให้บริการท่ีพิถีพิถัน เป็นต้น               
4. การท่องเท่ียวอย่างยังยืน (Sustainable Tourism) เป็นการน าหลักการจัดการท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืนมาผลักดันให้เกิดการพัฒนาบนฐานการอนุรักษ์ ท าให้อาหารเป็นสัญลักษณ์ของพื้นท่ีเปิด
ประสบการณ์ท่องเท่ียวที่ลึกซึ้งแก่นักท่องเท่ียวและสร้างการพัฒนาท่ียังยืนให้แก่ท้องถิ่น 
 2.  การพัฒนาโมเดลการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน
บ้านไม้ขาว สามารถพัฒนาโมเดลการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ชุมชนบ้านไม้ขาว สามารถเป็นต้นแบบการจัดการท่องเ ท่ียวให้เช่ือมโยงเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นเมือง
สร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารโดยองค์การยูเนสโกได้  ท้ังนี้การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการ
ท่องเท่ียวนั้น เป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมกันวางแผนในการออกแบบรูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว ชุมชนยังร่วมกันปฎิบัติตามแผนการจัดการท่องเท่ียวอย่างดี โดยมีการสร้างเครือข่ายร่วมทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน ร่วมกันใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรม ซึ่งมีการกระจายรายได้ไปสู่ทุกกลุ่ม
เครือข่ายอาชีพภายในชุมชน และให้ผลประโยชน์กับคืนไปยัง บ้าน วัด และโรงเรียน ท่ีทางชุมชนได้
ด าเนินการตามแนวหลัก “บวร” นอกจากนี้ยังมีการร่วมกันติดตามประเมินผล เช่น การกระจายได้
ไปสู่ชุมชนอย่างเป็นธรรมหรือไม่ การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวภายในชุมชนให้มีความ
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ยั่งยืน ท้ังนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมดังกล่าว มีความสอดคล้องกับศูนย์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ (2559) ได้กล่าวว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมกันใช้ประโยชน์หรือรับผลประโยชน์ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น การมีส่วนร่วมท่ีจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาจะต้องประกอบด้วย  
5 ประการ ได้แก่ 1. การร่วมกันวางแผน เป็นร่วมคิดร่วมวางแผนจัดเตรียมความพร้อมและส่ิงอ านวย
ความสะดวกในชุมชน เช่น ในชุมชนควรมีการจัดการอย่างไรบ้าง การแบ่งหน้าท่ี การจัดการ
ส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน เป็นต้น 2. ร่วมกันปฎิบัติตามแผน โดยสมาชิกในชุมชนต้องร่วมกันปฎิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีได้ให้ข้อตกลงกันไว้ 3. ร่วมกันใช้ผลประโยชน์ สมาชิกทุกคนจะต้องมีสิทธิใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรท่องเท่ียวในท้องถิ่น จะต้องมีการจัดการผลประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมลงตัว                
4. ร่วมติดตามและประเมินผล เป็นการร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์และ
ร่วมกันประชุมหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น และ 5. ร่วมกันบ ารุงรักษา สมาชิกในชุมชนต้องร่วมกัน
บ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมทรัพยากรไม่ให้เส่ือมโทรมลงไป ซึ่งเป็นจุดดึงดูดส าคัญในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียว ท้ังนี้  โมเดลการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหารด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน                 
บ้านไม้ขาว สามารถเป็นต้นแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ให้แก่ชุมชนหรือหมู่บ้านท่องเท่ียว              
ท่ีมีความสนใจโดยสามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีนั้น ๆ ได้ต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรส่งเสริมให้เกิดแนวทางการจัดการการท่องเท่ียวเชิงอาหารเป็นรูปแบบการท่องเท่ียว             
ซึ่งการท่องเท่ียวรูปแบบนี้ก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาหารควร
มีการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะโมเดลใหม่แบบชุมชนลงมือท า ภาครัฐสนับสนุน และ
ภาคเอกชนช่วยขับเคล่ือน  
 2.ควรสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอาหารอย่างยั่งยืนโดยภาครัฐควร
เข้ามาเป็นพี่เล้ียงในการส่งเสริมหารท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และส่ิงแวดล้อม 
 3.การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวควรเน้นการออกแบบการจัดการเชิงระบบและมีตัวช้ีวัดท่ี
ชัดเจนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนท้องถิ่นทุกภาคส่วนให้ลงมือปฏิบัติจริง 
 4.ภาครัฐควรสร้างและส่งเสริมบุคคลากรชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมให้
บุคคลนั้นเป็นผู้น าและเป็นพี่เล้ียงแก่ชุมชนอื่นๆ หรือบุคคลดังกล่าวอาจท างานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการจัดการการท่องเท่ียว 
 

 



 

 

วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น ISSN 2651-1509 

                             วารสารวิชาการนอร์ทเทิร์น   
                                              ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2564 

94 

 

เอกสารอ้างอิง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2562).  ธุรกิจร้านอาหารบทวิเคราะห์ธุรกิจ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 

2562. สืบค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2564. https://www.dbd.go.th/download/document_ 
file/Statistic /2562/T26/ T26_201902.pdf 

โครงการ The Creative  Community of Gastronomy Tourism Network กรณีศึกษา ชุมชน
บ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต . (2564). Model เครือข่ายชุมชนเพื่อการเรียนรู้ด้าน “การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร” กรณีศึกษา ชุมชนบ้านไม้ขาวภูเก็ต. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการนันทนาการ การ ท่องเท่ียว และกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

จักกฤษณ์  วังราษฎร์. (2561). โครงการหน้าต่างสู่การท่องเที่ยวล้านนา (Lanna Tourism 
Enclave) ประเด็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารและอาหารสุขภาพ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ท่องเท่ียว สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

จุฑามาศ  วิศาลสิงห์. (2562). Gastronomy Tourism การกระจายรายได้สู่ “ฐานราก” สืบค้น
เม่ือ 2 ธันวาคม 2562. จาก https://www.prachachat.net/tourism/news-317059 

ภัทรพร  พันธุรี. (2558). การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยผ่านประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวในประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้. สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2562. จาก 
https://www.tco-thaijo.org/index.php/journal_sct/issue/view/7538. 

โตมร  สุขปรีชา. (2560). Food Tourism 2.0. TAT Review Magazine, 3(1) : 8-13. 
บัณฑิต อเนกพูนสุข. (2560). Food on the Move. TAT Review Magazine, 3(1) : 8-13. 
บุษกร เช่ียวจินดากานต์. (2561). เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา. วารสารศิลปศาสตร์

ปริทัศน์ ปท่ีี 13 ฉบับท่ี 25 มกราคม - มิถุนายน 2561. หน้า 103-118. 
ถวิลวดี  บุรีกุล. การมีส่วนร่วม : แนวคิดทฤษฎีและกระบวนการ.เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน

ของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา                      
วันอังคารที่ 17  มิถุนายน 2551 ณ สถาปันพระปกเกล้า. 2551. หน้า 6-8. 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ. (2559). รูปแบบกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. 
สืบค้นเมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2564. จาก http://conservation.forest.ku.ac.th/ecotourdb/ 
Cgi-bin/ARTICLE/ecotour_tat.asp. 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวยั่งยืน (องค์การมหาชน). (2559). ท่องเที่ยว
เชิงอาหาร. กรุงเทพฯ : บริษัทโคคูน แอนด์ โค. 

World Tourism Organization. 2 0 1 2 .  Global report on food tourism : AM report 
volume four.  Madrid, Spain: Author. 

  

https://www.dbd.go.th/download/document_
https://www.prachachat.net/tourism/news-317059
https://www.tco-/
http://conservation.forest.ku.ac.th/ecotourdb/%20Cgi-
http://conservation.forest.ku.ac.th/ecotourdb/%20Cgi-

