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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยวด้านอาหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเทศไทย (2) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหาร
ภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย (3) เพื่อสร้างแนวทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเทศไทย โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบรายงานการศึกษาชุมชน
แบบตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยวและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการวิจัยพบว่า 1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านอาหารที่ส�ำคัญ
มากมาย ได้แก่ บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย อุทยานแห่งชาติเขาสก เทศกาลอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี
งานหอยนางรมกาญจนดิษฐ์ มหกรรมสินค้า OTOP เป็นต้น รวมทั้งยังมีบริการด้านที่พักและการให้ข้อมูล
แก่นักท่องเที่ยวที่ไว้รับรองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่น โบร์ชัวร์ แผนที่ หรือป้ายเส้นทาง
2) ผลการวิ เ คราะห์ SWOT ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ในการก� ำ หนดแนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ด้านอาหาร จุดแข็งคือเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ
เศรษฐกิจโลก วัฒนธรรมอาหารมีเอกลักษณ์สามารถสร้างชื่อเสียงและจุดขายระดับครึ่งโลก จุดอ่อน
คื อ ผลผลิ ต อาหารจากเกษตรกรรมไทยมี ส ารเคมี ห รื อ ยาก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช ตกค้ า ง รวมทั้ ง การขาดความ
ร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านอาหารและการท่องเที่ยว และขาดบุคลากรและสถานที่ให้
บริการการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีมาตรฐาน โอกาสได้แก่ ประชากรโลกมีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น
เทคโนโลยีนวัตกรรมเปิดโอกาสให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านเกษตรและอาหารได้ และอุปสรรคคือ
มีคู่แข่งเป็นประเทศส่งออกอาหารที่มีต้นทุนการผลิตและค่าแรงงานต�่ำ
Recieved : February 28, 2018

58 กระแสวัฒนธรรม

Revised : May 12, 2018

Accepted : June 22, 2018

3) ผู้วิจัยน�ำเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยน�ำจุดแข็งด้านอาหารใต้มาบูรณาการกับโอกาสต่างๆ ที่ชุมชนได้รับ
มาก�ำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก ได้แก่ การสร้างแบรนด์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอาหารภาคใต้
แล้วน�ำจุดอ่อนของชุมชนมาผนวกกับโอกาสด้านการพัฒนาท่องเที่ยวด้านอาหารเชิงสร้างสรรค์เพื่อก�ำหนด
แนวทางการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารใต้
ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยวด้านอาหาร การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาหารภาคใต้ สุราษฎร์ธานี
Abstract
The purposes of this research were to (1) conduct the food tourism resources audit,
(2) analyze the SWOT of southern creative tourism development, and (3) creates the
sustainable and integrated southern food tourism development concepts in Surat Thani,
Thailand. Qualitative research was used in this research by using community education
reports, tourism resource audit, and in–depth interviews.
The results of the research were as follows: 1) Surat Thani province has many tourist
attractions and food activities, including the coastal area of the Gulf of Thailand, Khao
Sok National Park, food festivals, oyster festivals in Kanchanadit and OTOP market. It also
provides accommodation and information services for both Thai and foreign tourists
such as brochures, maps and route signs.
2) The results of SWOT analysis are significant to determine the sustainable
development of food tourism. Strength is that Surat Thani located in the middle of
Southeast Asia which is the center of the world economy. Weakness is the food products
have pesticide residues left. Also, the lack of cooperation between the agencies, lack of
staffs and restaurants for food tourism. Opportunity is that the world population needs
more food. Innovative technology allows opportunities to increase agricultural and food
production efficiency. Threat is that competitor’s food exports have low production costs
and labor costs.
3) To present a creative southern food tourism development in Surat Thani, the use
of food strengths merged with the community’s opportunity to define a proactive strategy,
such as branding in tourism products and services. Bringing the community’s weakness
merged with food tourism development opportunities in order to set guidelines for
determining a knowledge base on southern food culture.
Keywords: food tourism, creative tourism, southern food, Surat Thani
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บทน�ำ 
การท่องเที่ยวเป็นทั้งกิจกรรมของมนุษยชาติและเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความส�ำคัญใน
ภาคเศรษฐกิจของโลก อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความน่าสนใจที่สามารถเติบโตต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2493
ทั้งที่อยู่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดยั้ง ตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 การถล่มตึก World Trade
แฝดในนิวยอร์กเมื่อ 11 กันยายน พ.ศ. 2554 การวางระเบิดที่เกาะบาหลี การคุกคามระบาดของไข้หวัดนก
(Bird Flu) และสงครามอิรักยกที่สอง การวางระเบิดกลางกรุงลอนดอนและรถไฟที่กรุงมาดริด โดยเฉพาะใน
พ.ศ. 2547 ได้เกิด Boxing Day Tsunami คือ คลื่นยักษ์ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ในทะเลอันดามัน
และหมู่เกาะต่างๆ ในมหาสมุทรอินเดีย วิกฤตทางเศรษฐกิจโลกที่ 2551/2552 การระเบิดของภูเขาไฟใน
ไอซ์แลนด์ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ 9/11 ดูจะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวทั้งโลกมากที่สุด World Travel & Tourism Council (WTTC) หรือสภาการเดินทางท่องเที่ยวโลก
ได้สรุปความส�ำคัญเชิงเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลกไว้ใน ค.ศ. 2010 ว่าอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและเดินทางสร้างรายได้ร้อยละ 9.4 ของ GDP โลก มีการลงทุนถึงร้อยละ 9.2 ของการลงทุน
ทั่วโลก ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเดินทางสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานถึง 235 ล้านงาน
ซึ่งเท่ากับการจ้างงานถึงร้อยละ 8.1 ของการจ้างงานทั่วโลก
ในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งของนักท่องเที่ยวนั้น อาหารเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจมาท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางต่างๆ เนื่องจากอาหารท้องถิ่นมีบทบาท
ในการแนะน�ำนักท่องเที่ยวที่เขามาสัมผัสรสชาติใหม่ๆ และประเพณีวัฒนธรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน
ของสถานที่ท่องเที่ยว การบริโภคอาหารท้องถิ่นสามารถเป็นแรงผลักดันที่ส�ำคัญให้กับสถานที่ท่องเที่ยว
(Fields, 2002) ดังนั้นองค์กรและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวควรมีการพิจารณาว่าอาหารเป็นส่วนหนึ่ง
ในการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดโดยรวม (Hjalager & Corigliano, 2000) การบริโภคอาหารใน
การท่องเที่ยว เป็นบทบาทที่ส�ำคัญอย่างยิ่งในประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่มักถูกมองข้าม
และไม่ได้ถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมการท่องเที่ยว (Kim et al., 2009) เหตุที่ถูกมองข้ามเนื่องจากเป็น
ความคิดแบบดั้งเดิมที่ว่าอาหารเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเพราะการรับประทานอาหารเป็น
กิจวัตรประจ�ำวันของนักท่องเที่ยว จากงานวิจัยของ Fields (2002) พบว่าอาหารท้องถิ่นมีบทบาทใน
การผลักดันให้การท่องเที่ยวมีความส�ำคัญ องค์กรด้านการท่องเที่ยวจึงพิจารณาใช้อาหารเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลยุทธ์การตลาดในการท่องเที่ยว ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการบริโภคอาหารและการท่องเที่ยว ซึ่งความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้ ในแง่ของลักษณะพฤติกรรมการบริโภคอาหารในแหล่งท่องเที่ยว (Berninger
et al., 2002) การให้บริการด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยวเป็นการบริการด้านหนึ่งที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
เนื่องจากเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับนักท่องเที่ยวจะต้องบริโภคอาหารเพื่อการด�ำรงชีวิต ถ้าอาหารที่จัดไว้บริการ
ไม่ ปลอดภั ย จนท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ เ กิ ด จากอาหารและเครื่ อ งดื่ม ก็ จะมีผ ลกระทบเชิ ง ลบ
อย่างรุนแรงต่อธุรกิจการท่องเที่ยวได้ (Chang et al., 2010) ดังนั้นอาหารจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่เป็นแรงดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมายังพื้นที่ต่างๆ อาหารที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีคุณภาพ
และมีการปรุงแต่งที่มีเอกลักษณ์ รสชาติประจ�ำถิ่นพร้อมทั้งมีความน่าสนใจ
สิ่งที่นิยมน�ำมาปรุงอาหารท้องถิ่นภาคใต้ โดยทั่วไปในประเทศไทย คนในภาคต่างๆ นิยมน�ำสิ่งต่อไปนี้
มาปรุงอาหาร 1. พืชผัก 2. สัตว์ 3. ผลไม้ ส�ำหรับภาคใต้เนื่องจากภูมิอากาศร้อนชื้นมีฝนตกชุกจึงมี
พืชผักชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มากและสามารถน�ำมาประกอบเป็นอาหารได้ เช่น ยอดโต๊ะเดะ ยอดหวาย ใบท�ำมัง
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เห็ดเหม็ด ยอดล�ำเท็ง หัวเตย (ล�ำเจียก) หยวกทือ หน่อปุด ใบล�ำแย้ ลูกเขาค้น ยอดเหรง ยอดก�ำรวน
หัวโหนด ผักแต้ว ใบล�ำเอาะ เห็ดแครง ยอดปรง บุกเดียว พวมลี ลูกเหรียง อุตพิค ยอดเจ็ดหมูนขาว
ยอดเต่าร้าง ชุมเห็ด ยอดสาคู ส้มแขก ลูกเตียน หัวโอน (ชะโอน) ใบพันหมอ สายหางหมา ลูกทง ถอบแถบ
ฝาด ฯลฯ ซึ่งเป็นพืชผักที่ขึ้นตามธรรมชาติมากมายที่น�ำมาปรุงเป็นอาหารใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานีนับเป็นจุดหมายปลายทางที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาคอุษาคเนย์ ตั้งอยู่บน
ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 645 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ
8,174,758.61 ไร่ มี เ นื้ อ ที่ ม ากเป็ น อั น ดั บ 6 ของประเทศ และมี พื้ น ที่ ม ากที่ สุ ด ในภาคใต้ ฝ ั ่ ง ทะเล
ด้านอ่าวไทยมีความส�ำคัญทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวอาหาร สภาพภูมิศาสตร์ดังกล่าวท�ำให้จังหวัด
สุราษฎร์ธานี มีความโดดเด่นทางด้านอาหาร เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านการสรรหาทรัพยากรหรือ
วัตถุดิบทางด้านการปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นปลาทะเล พืชพรรณ สมุนไพรท้องถิ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อน�ำ
มาประกอบเป็นอาหารสามารถสร้างความโดดเด่นทางด้านรสชาติให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างยิ่ง
อาหารพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ สืบเนื่องจากดินแดนภาคใต้
เคยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการเดิ น เรื อ ค้ า ขายของพ่ อ ค้ า จากอิ น เดี ย จี น และชวาในอดี ต ท� ำ ให้ วั ฒ นธรรมของ
ชาวต่ า งชาติ โ ดยเฉพาะอิ น เดี ย ใต้ ซึ่ ง เป็ น ต้ น ต� ำ รั บ ในการใช้ เ ครื่ อ งเทศปรุ ง อาหารได้ เข้ า มามี อิ ท ธิ พ ล
อย่ า งมาก อี ก ทั้ ง อาหารพื้ น บ้ า นจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี ลั ก ษณะผสมผสานระหว่ า งอาหารไทยพื้ น บ้ า น
กับอาหารอินเดียใต้ เช่น น�้ำบูดู ซึ่งได้มาจากการหมักปลาทะเลสดผสมกับเม็ดเกลือ และมีความคล้ายคลึง
กับอาหารมาเลเซีย อาหารของภาคใต้จึงมีรสเผ็ดมากกว่าภาคอื่นๆ และด้วยสภาพภูมิศาสตร์อยู่ติดทะเล
ทั้งสองด้านมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์แต่สภาพอากาศร้อนชื้น ฝนตกตลอดปี อาหารประเภทแกงและ
เครื่องจิ้มจึงมีรสจัด ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันการเจ็บป่วยได้อีกด้วย เนื้อสัตว์ท่ีน�ำมาปรุงเป็นอาหาร
ส่วนมากนิยมสัตว์ทะเล เช่น ปลากระบอก ปลาทู ปูทะเล กุ้ง หอย ซึ่งหาได้ในท้องถิ่น อาหารพื้นบ้านของ
ภาคใต้ เช่น แกงเหลือง แกงไตปลา นิยมใส่ขมิ้นปรุงอาหารเพื่อแก้รสคาว เครื่องจิ้มคือน�้ำบูดูอาหารของ
ภาคใต้จะมีรสเผ็ดมากกว่าภาคอื่นๆ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านจากเครื่องแกง ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกระเพาะอาหาร จึงมีภูมิปัญญาชาวบ้านอันเฉียบแหลมที่คิดค้นน�ำขมิ้นมาเป็นส่วนประกอบ
ในการปรุงอาหารเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยขมิ้นเป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการเคลือบกระเพาะ
อาหาร อาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ หอยนางรมสุราษฎร์ธานี มีความโดดเด่นทาง
ด้านรสชาติและมีช่วงฤดูแห่งการลิ้มลอง จึงเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับจังหวัดเช่นเดียวกับกุ้งแม่น�้ำตาปี คือ
กุ้งก้ามกราม มีเปลือกสีเขียวอมฟ้าหรือม่วง ก้ามยาวสีม่วงเข้มตลอดทั้งก้ามมีปุ่มตะปุ่มตะป�่ำโดยธรรมชาติ
จะอยู่ในแม่น�้ำตาปี สามารถอยู่ได้ทั้งในน�้ำจืดและน�้ำกร่อย พบขนาดใหญ่สุดถึง 1 ฟุต น�้ำหนักราว 1 กิโลกรัม
เป็นกุ้งที่ถูกใช้ปรุงเป็นอาหารได้หลากหลายเพราะเนื้อมีมาก เนื้อแน่น มันกุ้งมีรสชาติดี อาจสรุปได้ว่า
ภาคใต้มีทรัพยากรและวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีความหลากหลายและความโดดเด่นที่เป็นปัจจัยดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เดินทางมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ แ ละทางวั ฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย
มีการท่องเที่ยวด้านอาหารในด้านต่างๆ ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปชิมอาหารดังกล่าว โดยอาหาร
ภาคใต้นับเป็นองค์ประกอบที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
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จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะได้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น จุ ด หมายปลายทางของการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงอาหาร ผู้วิจัยตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการศึกษาศักยภาพและแนวทางของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ด้านอาหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงเห็นสมควรท�ำการศึกษาชุมชนและตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยว
ในภาพรวมและในด้านอาหาร ตลอดจนท�ำการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS เพื่อแสวงหาแนวทางใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบทรัพยากรท่องเที่ยวด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2. เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้
เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
3. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. องค์กรภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถน�ำผลการวิจัยครั้งนี้ผนวกเข้ากับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถน�ำผลวิจัยที่ได้น�ำมาวางแผน
ในการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
3. ชุมชนได้รับรู้ถึงบริบทพื้นที่ของตนเองและสามารถน�ำแผนนี้ไปใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
4. ประชาชนในพื้นที่สามารถน�ำแผนนี้ไปใช้ในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน
5. นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย สามารถน�ำผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลเพื่อศึกษาค้นคว้า และน�ำไปใช้
ในการอ้างอิงและปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการ
6. นักท่องเที่ยวสามารถน�ำผลการวิจัยไปวางแผนการท่องเที่ยวด้านอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ท�ำการศึกษาเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม
แนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
ประชากรและตัวอย่าง
ท�ำการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ในภาคสนามดังนี้
1. ผู้วิจัยลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อท�ำการศึกษาชุมชนและการตรวจสอบทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวด้านอาหารของชุมชนโดยใช้เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบรายงานการศึกษาชุมชน
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(Community Study Checklist) และแบบตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยว (Food Tourism Resource
Audit)
2. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth
Interview) การสั ง เกตการประชุ ม กลุ ่ ม ย่ อ ย โดยใช้ ก ารวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน
(Participatory Action Research: PAR) ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและกลุ่มนักท่องเที่ยว
จ�ำนวน 20 คน
เครื่องมือ
1. ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและการประชุมกลุ่มย่อยแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
PAR เพื่ อ ท� ำ การตรวจสอบสภาพแวดล้ อ มภายในชุ ม ชน (Internal Environment) เพื่ อ หาจุ ด แข็ ง
และจุดอ่อนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอาหารของชุมชนในปัจจุบัน ต่อจากนั้นจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เพื่อหาโอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์ในอนาคต ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันก�ำหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
ดังกล่าว โดยน�ำข้อมูลมาจาก SWOT Analysis มาท�ำ TOWS เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2. การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยท�ำการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล Data Triangulation
โดยการตรวจสอบข้อมูลการท่องเที่ยวของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่และบุคคล (Suphang Chantavanich,
2013, pp.128–129)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา จัดความส�ำคัญ จัดกลุ่มของเนื้อหา รวมถึงการวิเคราะห์จ�ำแนก และสรุป
ประเด็นส�ำคัญ (Aumporn Lincharearn, 2011)
2. ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งกระท�ำโดยการตรวจสอบข้อมูล
จากแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านเวลา สถานที่และบุคคลที่แตกต่างกันในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาว่า
ถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที่ และผู้ให้ข้อมูลต่างคน จะยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่ หากผล
ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยวิธีแบบสามเส้าไม่ได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มา
มีความถูกต้อง (Suphang Chantavanich, 2010, pp.128–130)
3. ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลจากการสนทนากลุ่มย่อยๆ แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:
PAR) จากผู้แทนจากภาครัฐ เอกชนประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งระดับผู้บริหารระดับผู้ปฏิบัติการในพื้นที่
ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT Analysis วิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อร่วมกันก�ำหนดแนวทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
4. เขียนรายงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบ
บูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
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สรุปผลการวิจัย
บริเวณพื้นที่ศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ห่างจากกรุงเทพฯ 645 กิโลเมตร
มีพื้นที่ 12,891 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ป่าดิบชื้นที่อุดมด้วยความหลากหลายของพืชพรรณ
และสัตว์ป่า และยังมีหมู่เกาะที่มีชื่อเสียง น�้ำทะเลใส หาดทรายขาว อาทิ เกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเต่า
และเกาะนางยวน ซึ่งแต่ละเกาะมีความหลากหลายของธรรมชาติแตกต่างกันไป
สุราษฎร์ธานีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ชนพื้นเมือง ได้แก่ พวกเซมัง
และมลายูดั้งเดิมซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกลุ่มน�้ำหลวง (แม่น�้ำตาปี) และบริเวณอ่าวบ้านดอนก่อนที่ชาวอินเดีย
จะอพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งและเผยแพร่วัฒนธรรม ดังปรากฏหลักฐานในชุมชนโบราณที่อ�ำเภอท่าชนะ
อ�ำเภอไชยา
ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 13 มีหลักฐานปรากฏว่าเมืองนี้ได้รวมกับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักร
นี้เสื่อมลงจึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช
ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน
และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯพระราชทานนามว่าเมือง “กาญจนดิษฐ์” ครั้นเมื่อมี
การปกครองแบบมณฑลในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รวมเมืองทั้งสาม
เป็นเมืองเดียวกันเรียกว่าเมืองไชยา ต่อมาพ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยามาเป็น
เมืองสุราษฎร์ธานีแปลว่า เมืองแห่งคนดี (Surat Thani Travel Guide, 2016, pp.1–2)
1. ผลการตรวจสอบทรัพยากรการท่องเที่ยวอาหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทรัพยากรท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอาหารที่โดดเด่น ได้แก่ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย อุทยานแห่งชาติ
เขาสกตลอดจนลุ ่ ม แม่ น�้ ำ ตาปี ทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย ววั ฒ นธรรมเชิ ง อาหารได้ แ ก่ วั ด พระบรมธาตุ ไชยา
ราชวรวิหาร สวนโมกขพลาราม วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ และวัดถ�้ำสิงขร ส่วนทรัพยากรท่องเที่ยวมหกรรม
เชิงอาหาร ได้แก่ เทศกาลอาหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี งานหอยนางรมกาญจนดิษฐ์ เทศกาลอาหารนานาชาติ
เกาะสมุย มหกรรมอาหารริมทาง ตลาดศาลเจ้า ตลาดน�้ำประชารัฐ ตลาดประชารัฐ (Green Market)
มหกรรมสินค้า OTOP ในด้านทรัพยากรท่องเที่ยวกิจกรรมเชิงอาหาร เช่น ชิมอาหารทะเล ชิมหอยทะเล
กลางอ่าวไทยอ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ เดินทางเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ฝึกท�ำอาหารท้องถิ่นภาคใต้
และกิจกรรมฝึกสมาธิที่สวนโมกข์ในด้านทรัพยากรบริการ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้ ท้ั ง ทางบก ทางน�้ ำ  ขนส่ ง ระบบราง และทางอากาศ ภายในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี มี ที่ พั ก ไว้ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยว หลายประเภทเช่น โรงแรม โฮสเทล บูติก โฮเทล โฮมสเตย์ และ B&B อีกทั้งยังมีศูนย์ข้อมูล
นักท่องเที่ยว ซึ่งมีโบร์ชัวร์ แผนที่ ป้ายเส้นทางไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีความหลายหลายทางด้านวัฒนธรรมการกิน เนื่องจากมีร้านอาหารและภัตตาคาร
เป็นจ�ำนวนมาก เช่น ภัตตาคารอาหารจีน ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ภัตตาคารอาหารนานาชาติ ร้านกาแฟ
ร้านอาหารมังสวิรัติ ร้านอาหารปักษ์ใต้และโรงเจ (Surat Thani Provincial Development Strategy
Group, 2018, pp.4–10)
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2. ผลการวิเคราะห์ SWOT จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ด้ า นอาหารภาคใต้ เชิ ง สร้ า งสรรค์ แ บบบู ร ณาการอย่ า งยั่ ง ยื น ในจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ประเทศไทย
สรุปได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
1.1 จุดแข็ง (Strengths) ได้แก่ ปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์
1) ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นศูนย์เศรษฐกิจโลก
2) วัฒนธรรมอาหาร มีเอกลักษณ์ สร้างชื่อเสียงและจุดขายระดับครึ่งโลก
3) มีทรัพยากรอาหารและเกษตรที่มีความหลากหลายในเขตเส้นศูนย์สูตร
4) การท่องเที่ยวเชิงอาหารเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมทั้งกายและจิต
5) การท่องเที่ยวอาหารสามารถป้องกันและรักษาโรคต่างๆ เพราะอาหารเป็นยาด้วย
6) การท่องเที่ยวอาหารท�ำให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นต่างๆ
7) การท่องเที่ยวอาหารท�ำให้รู้จัก สัตว์ พืช ผัก สมุนไพร เครื่องเทศท้องถิ่น
8) การท่องเที่ยวอาหาร เปิดโอกาสให้สัมผัสระบบอาหารและการเกษตรท้องถิ่น
9) การท่องเที่ยวอาหารมีกิจกรรมที่ก้าวออกจากจานข้าวไปเยี่ยมชมท้องนา สวนผลไม้ เกษตร
อินทรีย์ โรงงานแปรรูปอาหารท้องถิ่น
10) การท่องเที่ยวอาหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถป้องกันโรคต่างๆ และเสริม
สร้างสุขภาพกายและจิตตามหลักปัจจัยสี่
1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) ได้แก่ ปัจจัยที่เป็นข้ออ่อนด้อยภายในจังหวัดซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์ในปัจจุบัน
1) ผลผลิตอาหารจากการเกษตรไทยมีสารเคมียาก�ำจัดศัตรูพืชตกค้าง
2) การท่องเที่ยวอาหารขาดนวัตกรรม เทคโนโลยีระบบออโตเมชั่น
3) ขาดความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านอาหารและการท่องเที่ยว
4) ขาดแผนยุทธศาสตร์และคณะกรรมการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับประเทศ
5) ขาดมาตรฐานด้านคุณภาพและความสม�่ำเสมอของอาหาร
6) ขาดภาพลักษณ์และแบรนด์ที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
7) ขาดบุคลากรและสถานที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มีมาตรฐาน
8) ขาดการวางแผนตลาดดิจิทัล เพื่อโฆษณาท่องเที่ยวอาหารในประเทศไทย
9) ขาดแผนการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารไทยรสชาติดั้งเดิม
10) ผู้ผลิตและประกอบการอาหารขาดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตที่มีมาตรฐานคุณภาพและ
ความปลอดภัย
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ของการพัฒนาการท่องเที่ยว
ด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์ซึ่งจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.1 โอกาส (Opportunities) ของการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์
			 1) ประชากรโลกเพิ่มขึ้น เป็น 9,000 ล้านคน มีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น
2) กระแสโลกด้านการท่องเที่ยวอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยมีคุณค่าโภชนาการ
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3) เทคโนโลยีวัตกรรมเปิดโอกาสให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านเกษตรและอาหารได้
4) กระแสการท่องเที่ยว อาหารเป็นโอกาสในการรักษาโรคต่างๆ
5) กระแสการท่องเที่ยวอาหารเป็นโอกาสในการสร้างอาหารด้านเกษตรที่ปลอดภัย
6) กระแสการท่องเที่ยวอาหารวิธีธรรมชาติเป็นโอกาสลดภาวะโลกร้อน
7) กระแสการท่องเที่ยวอาหารเป็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจากความยากจน
8) ระบบนวัตกรรมเทคโนโลยีออโตเมชั่น (Industrial Automation) ยกระดับการแปรรูปเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร
9) กระแสโลกด้านการท่องเที่ยวอาหารเป็นโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารของภาคใต้
2.2 อุปสรรค (Threats) ของการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์ ได้แก่
1) การลดพื้นที่การผลิตอาหารเกษตรก่อให้เกิดความไม่มั่นคงทางอาหาร
2) การส่งเสริมการเกษตรเคมีและการแปรรูปอาหารทีม่ สี ารตกค้างท�ำให้เกิดอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย
3) มีคู่แข่งเป็นประเทศส่งออกอาหารที่มีต้นทุนการผลิตและค่าแรงงานต�่ำ
4) กระแสโลกด้านการท่องเที่ยว เพื่อบริโภคตามความอยากและอร่อยท�ำลายสุขภาพ
5) นักท่องเที่ยวขาดความตระหนัก ในการเลือกชื้อและบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
6) เกษตรกรไทยยากจนมีหนี้สิน ลูกหลานไม่สืบทอดอาชีพ
7) การน�ำพืชไปเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ท�ำให้การผลิตอาหารลดลง
3. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากผลของการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้
เชิงสร้างสรรค์ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการจัดท�ำ SWOT Matrix หรือ TOWS
เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์การพัฒนาดังกล่าวโดยการจับคู่ปัจจัยหลัก 4 ด้าน ดังกล่าวเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ท�ำให้เกิดแนวทางหรือกลยุทธ์ของการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้
เชิงสร้างสรรค์ 4 ประเภท ตามคู่ที่จับดังนี้
3.1 กลยุทธ์เชิงรุก (Strengths + Opportunities: SO)
(1) แนวทางการสร้างมาแบรนด์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยน�ำทรัพยากรที่โดดเด่นมาบูรณาการกับโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้าน
อาหารและวางแผนยุทธศาสตร์การตลาดดิจิตอลที่เหมาะสม
(2) แนวทางการต่อยอดทุนทางด้านวัฒนธรรมอาหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยน�ำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอันเฉียบแหลมของชาวใต้ในการเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม มาประกอบเข้ากับเทคนิคการปรุงอาหาร
เพื่อน�ำเสนอเป็นสินค้าบริการของการท่องเที่ยวอาหารภาคใต้ เชิงสร้างสรรค์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(3) แนวทางการวางแผนการตลาดโดยน�ำแบรนด์การท่องเที่ยวอาหารของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไปผนวกเข้ากับ Application ของอินเทอร์เน็ต เช่น Tripadvisor, Traveloka, Air BNB ฯลฯ และอาจมี
การน�ำเสนอขายสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาหาร โดยสร้างเป็นภาพยนตร์หรือ
สื่อวีดีทัศน์ และขายผ่านสื่อบันเทิง โดยการสร้างความเป็นชาตินิยมหรือ 3 ภูมิปัญญานิยม

66 กระแสวัฒนธรรม

		
3.2 กลยุทธ์เชิงพลิกฟื้น (Weaknesses – Opportunities: WO)
(1) การสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอาหารใต้ใช้เป็นทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรม
อาหารและเพื่อกระตุ้นส�ำนึกด้านความภูมิใจในวัฒนธรรมของอาหารภาคใต้
(2) การสร้างแผนกลยุทธ์เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมอาหารชุมชน เพื่อการสร้างสินค้าของ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมอาหาร
(3) การสร้างแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน
(4) การตั้งสมาคมการท่องเที่ยวอาหารเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(5) การก�ำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวอาหารและการสื่อความหมายของเส้นทางอาหารอย่าง
สร้างสรรค์
		
(6)			 การระดมทุ น เพื่ อ พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอาหารจากภายในและภายนอกชุ ม ชนทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชนในรูปวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก (SMEs) อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างสตาร์ทอัพ
การท่องเที่ยวด้านอาหาร
		
3.3 กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพชุมชน (Strengths – Threats: ST)
		
(1) การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อาหารในหมู่บ้านในเมืองเพื่อสร้าง
เส้นทางการท่องเที่ยวอาหาร
(2) ส่งเสริมให้ชุมชนมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายและพอเพียงภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
โดยเน้นการบริโภคปัจจัยสี่ในการท่องเที่ยว
(3) การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนให้คงลักษณะของแก่นแท้ไว้
ไม่ให้วัฒนธรรมกลายหรือผิดเพี้ยนไปจากเดิมตามกระแสโลกาภิวัตน์ (Cultural Authenticity)
(4) การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยให้
ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวน้อยที่สุด
(5) ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเจ้าของกิจการและมีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(6) ส่งเสริมให้มีการปลูกจิตส�ำนึกด้านอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม และการพัฒนาด้านจิตใจในชุมชน
		
3.4 กลยุทธ์การเตรียมความพร้อม (Weaknesses – Threats: WT)
(1) สร้างแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการก่อการร้ายและอบรม
ประชาชน
(2) การป้องกันและบูรณะฟื้นฟู โบราณสถาน จากอุทกภัย
(3) สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเพื่อรับวิกฤตและภัยพิบัติทุกรูปแบบอย่างมีสติ
(4) สร้างก�ำหนด มาตรฐานและคุณภาพอาหารใต้เพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีศกั ยภาพในการพัฒนาการท่องเทีย่ วด้านอาหารอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ ศักยภาพ
ด้านทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงอาหาร ทางธรรมชาติ วัฒนธรรม กิจกรรม มหกรรมและบริการ ศักยภาพด้าน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหารแบบบูรณาการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาค ศักยภาพด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและศักยภาพด้านการสื่อความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อน�ำเสนอประสบการณ์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพแก่นกั ท่องเทีย่ ว
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2. ควรพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม Thailand 4.0
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยฉบับนี้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยความช่วยเหลือของบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะ
รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจ�ำสาขาการจัดการการท่องเที่ยว
วิ ท ยาลั ย การจั ด การกรุ ง เทพมหานคร มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ที่ ช ่ ว ยเหลื อ ในการให้ ข ้ อ มู ล ให้ ค� ำ แนะน� ำ
ในการท่ อ งเที่ ย วด้ า นอาหารท้ อ งถิ่ น และตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของบทความวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเทศไทย และการวิจัยครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากส�ำนักงานวิจัยแห่งชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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