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บทคัดย่อ
กกกกกกกกการวิจัยเรื่อง “ศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทางบนถนนเยาวราช” เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทางบริเวณถนน
เยาวราช เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการสํารวจพื้นที่ การสังเกตและการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview-IDI) โดยสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย
คือ ผู้ค้าอาหารริมทาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว จํานวน
10 คน ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารบริเวณถนนเยาวราชยังไม่มีความพร้อมและ
ศักยภาพมากเพียงพอ ผู้ให้ข้อมูลหลักยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารอย่างแท้จริง
ยังไม่มีรูปแบบการนําเสนอที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ และยังคงต้องได้รับการสนับสนุนจาก
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอี ก มาก เพื่ อ ให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ อาหารประสบความสํ า เร็ จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีอาหารการกินที่หลายหลายและอุดมสมบูรณ์ ทั้งนี้
นักวิชาการและนักวิจัยด้านการท่องเที่ยวสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาและสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทางบนถนนเยาวราช รวมทั้งนําข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปกําหนดแนวทางในการ
พัฒนา ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปใน
อนาคต
คําสําคัญ: การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร อาหารริมทาง

Abstract
กกกกกกกกThe research “The Potential of Gastronomy Tourism on Yaowarat Street Food” was
qualitative research. The aim was to study the potential of gastronomy tourism on Yaowarat
street food. The tool was the exploration area, observation and in-depth interviews by an
informal interview. The key informants were the street food vendors and stakeholders including
government agencies and tour operators of 10 people. The result found that gastronomy
tourism on Yaowarat street food had enough potential and readiness. The key informants were
not fully understood about real gastronomic tourism. There was no presentation format that
could attract the attention of tourists and continues to be supported by the various agencies
involved much more to make gastronomic tourism success. Especially in Thailand that is famous
for the variety of food and abundance. However, the academic and researcher in tourism can
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bring this research to the development and capacity building gastronomic tourism on Yaowarat
street food. The suggestion from this research is to determine the guidelines to be developed
into a gastronomic tourist attraction for visitors to the sustainable tourism in the future.
Keywords: tourism, gastronomy tourism, street food

1. บทนํา
กกกกกกกกการท่องเที่ยวในปัจจุบันมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2558 แม้นักท่องเที่ยวไทยเดินทาง
เที่ยวในประเทศชะลอตัวต่ํากว่าเป้าหมายที่วางไว้เล็กน้อย จากเป้าหมาย 139.4 ล้านคน-ครั้ง เหลือ 138.8 ล้าน
คน-ครั้ง สร้างรายได้ 7.9 แสนล้านบาท ไม่ถึง 8 แสนล้านบาท ที่ตั้งเป้าไว้ แต่ก็พบว่าคนไทยมีการกระจายจังหวัด
ในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 5 พันบาท เพิ่มขึ้น 6 % ส่งผล
ให้ภาพรวมในแง่ของรายได้จากการท่องเที่ยวจึงสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และการเติบโตของจํานวนนักท่องเที่ยว
กว่า 20% สืบเนื่องจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น จีน
มาเลเซีย เกาหลีใต้ ไต้ หวัน และอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยว แม้ว่าจะมีวันพักสั้นกว่า
นักท่องเที่ยวจากยุโรป แต่มีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทําให้รายได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
2559) การแข่งขันทางการท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันจึงเป็น
เรื่องที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องและต้องปรับเปลี่ยนให้มีความทันสมัย โดยการนําเสนอจุดขายที่แตกต่างกับคู่แข่งและ
แปลกใหม่อยู่เสมอ จากข้ อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าสภาวะของโลกจะเป็นอย่ างไรแต่ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ยังคงมีบทบาทสําคัญ และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศที่ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว เนื่องจาก
พฤติกรรมของมนุษย์โลกมีความต้องการในการท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิต จากแนวโน้มที่
เติบโตของการท่องเที่ยวและการผลักดันที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกระดับของประเทศ นวัตกรรมทางการ
ท่องเที่ยวจึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
กกกกกกกกวัฒนธรรมหนึ่งที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของประเทศไทย คือ อาหารไทย ซึ่งเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติ
มายาวนาน กระแสด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร (Gastronomy Tourism) กําลังเป็นที่สนใจ
จากนานาประเทศ เพราะเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสามารถสร้างประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้ชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตลอดทั้งสายพานการผลิตอาหาร ไล่ตั้งแต่ขั้นวัตถุดิบ กระบวนการปรุง และการนําเสนอ
เรื่องราวของเส้นทางเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตที่มีการพัฒนาสืบเนื่องมาแต่โบราณ โดย
คํานึงถึงความเรียบง่าย ใช้วัตถุดิบสดตามธรรมชาติ และคุณค่าทางอาหาร และจากการศึกษาของ Cohen และ
Avieli (2004) ชี้ให้เห็นว่า ร้านอาหารท้องถิ่นเป็นจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยว (Attraction) ให้มาท่องเที่ยวยังแหล่ง
นั้นๆ ได้ โดยการศึกษาขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา Organization for Economic
Co-operation and Development-OECD (2012) ได้สรุปไว้อย่างชัดเจนว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์
การท่องเที่ยวกับการรับประทานอาหารท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญต่อการกําหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งเสมือนจุดศูนย์
รวมของความแตกต่างเชิงสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
กกกกกกกกนอกจากนี้งานวิจัยของ Hsieh และ Chang (2006) แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชอบทํา
มากที่สุดเมื่อไปเที่ยวยังตลาดกลางคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวประเภทถนนคนเดิน (Tourist Night
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Market) คือการรับประทานอาหาร โดยให้เหตุผลว่า นอกจากจะอิ่ม อร่อย และมีราคาไม่แพงแล้ว นักท่องเที่ยวยัง
ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น การรับประทานอาหารจึงถือเป็นกิจกรรมหรือประสบการณ์
หลักที่นักท่องเที่ยวแสวงหาในการท่องเที่ยวยังตลาดกลางคืน กล่าวโดยสรุปคือ โอกาสในการสร้างมูลค่าการ
ท่องเที่ยวไทยผ่านการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารจึงมีความเป็นไปได้สูงมาก เพราะอาหารไทยเป็นที่นิยม
ของชาวต่างชาติ จากการผสมผสานวัฒนธรรมไทย จีน อินเดีย ฝรั่ง เกิดเป็นอาหารรสชาติชั้นเยี่ยม มีชื่อเสียงไปทั่ว
โลก อีกทั้งแต่ละท้องถิ่นมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น
ทรัพยากรด้านอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ หลากหลาย มีเอกลักษณ์ ส่งผลถึงภูมิปัญญาในการทําอาหารที่มีความ
น่าสนใจ มีเรื่องราวแตกต่างกันและประเทศไทยยังเป็นประเทศที่มีการส่งออกวัตถุดิบสําหรับการทําอาหารสู่
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก สามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเกี่ยวกับแหล่งที่มาของอาหารให้เข้ามาท่องเที่ยว
ได้ ที่สําคัญอาหารเป็นเรื่องปัจจัย 4 ง่ายต่อกระบวนการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กกกกกกกกถนนเยาวราชเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ระยะทางความยาวตลอดเส้นทางประมาณ 1
กิโลเมตร ได้รับการกล่าวขานและขนานนามว่าเป็น "ถนนมังกร" โดยมีจุดเริ่มต้นของหัวมังกรที่ซุ้มประตูเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียน ท้องมังกรอยู่ที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและสิ้นสุดปลายหางมังกรที่
บริเวณปลายสุดของถนน สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ระยะเวลาในการตัดถนน
8 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2434 - พ.ศ. 2443 เพื่อให้เยาวราชกลายเป็นสถานที่สําหรับส่งเสริมการค้าขาย เดิมทีชื่อ "ถนน
ยุพราช" และได้โปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ว่า "ถนนเยาวราช" บริเวณถนนเยาวราชเป็นแหล่งชุมชนชาวจีน
และชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจํานวนมาก จัดเป็นย่านร้านอาหารริมทางรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไชน่าทาวน์แห่งกรุงเทพมหานคร" จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(Wikipedia, 2015) ซึ่งอาหารริมทางดังกล่าวมีคุณสมบัติที่สําคัญ 2 ประการ คือประการแรก สามารถสะท้อนถึง
คุณค่าทางสังคมร่วมสมัยและเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประการที่สอง อาหารหาบเร่แผงลอยมีราคาไม่แพง
(Henderson et al., 2012) นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่แหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นตั้งอยู่
กกกกกกกกดังนั้นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะอาหารริมทาง จึงเป็นการท่องเที่ยวใน
รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสําหรับประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านอาหารที่โด่งดังไปทั่วโลก ผู้วิจัยมุ่งหวัง
ว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการนําผลการศึกษาและข้อเสนอแนะไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทาง ในการเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ
และกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เพิ่มมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
กกกกกกกกเพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทางบริเวณถนนเยาวราช

3. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ความหมายและขอบเขตของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
กกกกกกกกก่อนปี ค.ศ.1990 “อาหาร” ถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวตาม
ร้านอาหาร โรงแรม หรือรีสอร์ท แต่ในปัจจุบันอาหารถูกมองว่ามีความสําคัญต่อการ “เป็นตัวแทนที่จะนําเสนอ
สังคมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคมนั้น” (Hall, 2003) ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งอดีตและ
ปัจจุบัน (Boniface, 2003) มีการกล่าวว่าการท่องเที่ยวอาหารนั้นเป็นประสบการณ์ที่สามารถสัมผัสได้ที่สําคัญ
3

(Long, 2004) จากความสําคัญดังกล่าวมีการสรุปความสําคัญของการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไว้ดังนี้
(Hall, 2003)
กกกกกกกก1) ทําให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น
กกกกกกกก2) เป็นองค์ประกอบของการส่งเสริมการตลาดทางด้านการท่องเที่ยว
กกกกกกกก3) เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
กกกกกกกก4) เป็นส่วนสําคัญในการแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่ง
กกกกกกกก5) เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญของความเจริญทั้งระดับโลก ประเทศ และท้องถิ่น
กกกกกกกก6) เป็นสินค้าและบริการที่จําเป็นต่อนักท่องเที่ยว
กกกกกกกกในภาษาอัง กฤษการท่ อ งเที่ ยวเพื่ อ การเรียนรู้เกี่ย วกับ อาหารมีชื่อ เรี ยกได้หลายอย่ า ง เช่น Food
Tourism, CulinaryTourism, Gastronomy Tourism, Cuisine Tourism, Gourmet Tourism หรือ Tasting
Tourism ซึ่งงานวิจัยนี้จึงเลือกใช้คําว่า Gastronomy Tourism เพราะเป็นคําที่ครอบคลุมศาสตร์ด้านอาหาร
ทั้งหมด มีความหมายละเอียดซับซ้อนมากกว่าคําอื่นๆ เน้นความสนใจของนักท่องเที่ยวในเรื่องอาหารเป็นภาพรวม
นอกจากนี้ยังมีความหมายรวมไปถึงองค์ประกอบอื่นของแหล่งท่องเที่ยวด้วย เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น
กกกกกกกกความสําคัญของการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารนั้น คือการผสมผสานของธรรมชาติ พื้นที่
วัฒนธรรม การบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก การเข้าถึง การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ซึ่งรวม
เป็นประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้จากที่แห่งนั้น โดยเฉพาะการสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งการลิ้มลอง
อาหาร การเรียนรู้กระบวนการประกอบอาหาร เป็นต้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
(Rand G.E. du & E. Heath, 2006) ดังนั้น การท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร จึงหมายรวมถึง ประสบการณ์
การท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวอาหารมิใช่เพียงเกิดจากร้านอาหาร ภัตตาคาราคา
แพง เนื่องจากราคาไม่ใช่ตัวชี้วัดสําหรับคุณภาพ จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอาหาร
เรียกได้ว่าเป็น “Food Tourist” มีความประทับใจกับร้านอาหารราคาไม่แพง ตามริมทาง หรือร้านที่อาจไม่เป็นที่
รู้จักทั่วไปได้เช่นกัน หากสถานที่แห่งนั้นสามารถให้ประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้
กกกกกกกกการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ อาหารอั น ที่ จ ริ ง ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ใหม่ ใ นอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว แต่
นักวิชาการ ผู้เชียวชาญด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ได้หยิบยกเรื่อง “อาหาร” มาเพื่อเป็นหัวข้อหลักในการเน้นศึกษา
เนื่องจากเห็น ถึง ความสําคั ญ มากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ ยวกับอาหารนี้ มีอิทธิพลเกี่ ยวเนื่อ งกับ
วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารได้รับความสนใจเนื่องจาก
กระแสนิยมที่เกิดขึ้นในประเด็นต่างๆ ได้แก่
กกกกกกกก1) สังคมโลกได้ให้ความสนใจกับอาหารในเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กกกกกกกก2) มีการเกิดของแหล่งสถานที่รับประทานอาหารที่แปลกใหม่ และหลากหลาย
กกกกกกกก3) การส่งเสริมการตลาดที่ใช้เรื่องอาหารเป็นสิ่งดึงดูดเป็นแนวทางใหม่ที่สามารถสร้างความนิยมให้กับ
นักท่องเที่ยวได้
กกกกกกกก4) อาหารเป็นการสร้างประสบการณ์มากกว่าการรับประทานอาหารในบ้าน ถือเป็นการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมแบบหนึ่งของนักท่องเที่ยว
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กกกกกกกก5) อาหารทําให้นักท่องเที่ยวรู้สึกและสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างเชิงลึก หรือเรียกได้ว่า Sense of
place (Hall, 2003) เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ แม้ว่าในยุคปัจจุบันนี้อาหารในแหล่งต่างๆ ได้รับ
อิทธิพลจากที่อื่นๆ มากมาย จนทําให้ยากที่จะแยกลักษณะของอาหารไปตามเกณฑ์ภูมิศาสตร์ ลักษณะอากาศ หรือ
ประวัติศาสตร์ แต่ถือเป็นวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและปัจจัยภายนอก

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
กกกกกกกก1. การศึกษาและวิจัยเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปตามกระแสโลก
กกกกกกกก2. การจัดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและแปลกใหม่ โดยไม่ทําลายความเป็นชุมชน
กกกกกกกก3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารชุมชน สินค้าท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ
กกกกกกกก4. การประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอาหารไทย เพื่อให้เกิดการรับรู้และความ
ตื่นตัวในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร
กกกกกกกก5. การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้าถึงชุมชน
กกกกกกกก6. การให้ความรู้กับเจ้าของพื้นที่ท่องเที่ยว ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีเอกลักษณ์และสร้างสรรค์
กกกกกกกก7. ส่ ง เสริมให้ชุ ม ชนตระหนั กในคุณ ค่า ของมรดกทางวัฒ นธรรม และธรรมชาติ ข องตนเอง แต่ใ น
ขณะเดียวกันก็มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักท่องเที่ยว ผ่านการทํากิจกรรมร่วมกันในระยะเวลาหนึ่ง
กกกกกกกก8. การนําวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดกลยุทธ์ของประเทศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
กกกกกกกกดังนั้นที่ใดก็ตามที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีเรื่องของอาหารเป็นส่วนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ทําให้
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารเป็นกลยุทธ์ที่มีศักยภาพสามารถนํามาใช้แข่งขันกันในแต่ละพื้นที่ช่วย
ดึงดูดจํานวนนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์ที่ดี สร้างรายได้
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในท้องถิ่น รวมทั้งมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นได้ (Ritchie & Crouch,
2003)

ร้านอาหารริมทางกับการท่องเที่ยว
กกกกกกกกจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคําจํากัดความของคําว่า “อาหารริมทาง” (Street food) ซึ่ง
หมายความถึง อาหารที่ได้ถูกจัดเตรียมโดยผู้ค้าและจําหน่ายในพื้นที่เปิดโล่ง โดยอาจจะเป็นรูปแบบร้าน รถเข็น รถ
กระบะบรรทุก หรืออาจเป็นรูปแบบแผงร้าน ซึ่งอาหารที่ถูกขายในลักษณะดังกล่าว โดยทั่วไปเป็นอาหารที่ปรุงง่าย
ปรุงเร็วและรับประทานง่าย หรือโดยทั่วไปการรับประทานจะเกิดขึ้น ณ บริเวณที่จําหน่ายหรือขณะกําลังเดินใน
บริเวณดังกล่าว (Kraig & Sen, 2013) ผู้ค้าอาหารริมทางที่ขายอาหารให้แก่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
อาจถือได้ว่าเป็นทูตวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับนักท่องเที่ยว ผู้ค้าเหล่านี้เป็นผู้ที่นําเอาทุนทาง
วัฒนธรรมในการทําอาหารไทยหรืออาหารประจําถิ่นมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อจําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งถือได้ว่า
เป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสโดยตรง อาหารที่ขายสามารถสะท้อนภูมิหลังทางสังคม
สภาพความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งเอกลักษณ์ของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็น
อย่างดี (Henderson et al., 2012) อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะไม่มั่นใจในความดั้งเดิมของรสชาติ
หรือวัตถุดิบของอาหารที่ขาย ณ สถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากอาหารบางชนิดถูกปรุงแต่งให้มีรสชาติที่ถูกปาก
นักท่องเที่ยวจนอาจทําให้สูญเสียอัตลักษณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ OECD (2012) ได้สรุปว่า การที่
อาหารกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและมีการปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น รสชาติ
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จนเสียความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของอาหารท้องถิ่น ทําให้สูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสูญเสียคุณค่าไป
ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างความตระหนักในวัฒนธรรมการปรุงอาหารที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ผู้ค้าอาหารริมทางในแหล่งท่องเที่ยว
กกกกกกกกสําหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร อาหารที่ขายริมทางเป็นที่รู้จักและนิยม
อย่างมาก เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย และมีรสชาติดี จึงเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยว (Ab Karim
& Chi, 2010; Nirathron, 2006) ถึงแม้ว่ากลุ่มเป้าหมายหลักของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยจะไม่ใช่นักท่องเที่ยว แต่
ความมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของอาหารไทย เช่น ต้มยํากุ้ง หรือส้มตํา ซึ่งเชื่อว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นส่วน
สําคัญที่ทําให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดังนั้น การนํา
วัฒนธรรมการรับประทานและการปรุงอาหารตามร้านอาหารริมทาง ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยมาเป็นจุด
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการนําทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

4. การดําเนินการวิจัย
กกกกกกกกการวิจัยเรื่อง ศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทางบนถนนเยาวราช เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทางบริเวณถนนเยาวราช โดยใช้
วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบปรากฏการณ์ วิ ท ยาซึ่ ง เป็ น กระบวนการของการเรี ย นรู้ แ ละทํ า ความเข้ า ใจความหมายของ
ประสบการณ์มนุษย์ ผ่านการสนทนากับบุคคลซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในประสบการณ์นั้นๆ (Wood & Haber, 2002) โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้มีข้อมูล 2 ลักษณะประกอบด้วย

1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
กกกกกกกกการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview)
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ถนนเยาวราช ได้แก่ ผู้ค้า
อาหารริมทาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก โดยแบ่งประเด็นคําถามออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นคําถามสําหรับ
ผู้ค้าอาหารริมทาง สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพขายอาหารริมทาง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหรือ
กําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความเป็นไปได้และแนวทางในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
อาหารที่ขายให้กับนักท่องเที่ยว และสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก เน้นประเด็นคําถามเกี่ยวกับความเป็นมาของการ
จัดตั้งร้านขายอาหารริมทาง นโยบายและกฎระเบียบในการบริหารงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้และ
แนวทางการพัฒนาถนนเยาวราชให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร

2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
กกกกกกกกจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาหาร แหล่งข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วทั้งเอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) หลังจากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5. ขอบเขตการวิจัย
กกกกกกกกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยและสอดคล้องกับประเภทของการวิจัยตามที่กําหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
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กกกกกกกก1. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ใช้พื้นที่ในการศึกษาคือ ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัม
พันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
กกกกกกกก2. ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้ค้าอาหารริมทาง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หลัก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว จํานวน 10 คน
กกกกกกกก3. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาหารริมทางบริเวณถนนเยาวราช

6. การวิเคราะห์ข้อมูล
กกกกกกกกกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ได้วิเคราะห์ในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) ระหว่างการสัมภาษณ์มีการจดบันทึกและขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเสียง
จากนั้นจึงนําข้อมูลมาถอดเทปการสนทนาแบบคําต่อคํา (Verbatim) จากนั้นวิเคราะห์เปรียบเทียบควบคู่กับบันทึก
ที่จดไว้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และประมวลผลตามเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) เมื่อ
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เกี่ยวกับอาหารริมทางในบริเวณพื้นที่ศึกษา การให้ความหมายของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริม
ทาง รวมถึงศักยภาพของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทาง เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เกี่ยวกับอาหารริมทางให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

7. ผลการวิจัย
กกกกกกกกถนนเยาวราช ตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ ย่านการค้าของชาวจีนที่มีความสําคัญ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาหารการกินที่มีความหลากหลายและขึ้นชื่อเรื่องรสชาติถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่ถนนเยาวราช อาหารยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เช่น เมล็ดเกาลัคคั่ว ทุเรียน เช็งทึง รังนก
ก๋วยจั๊บ อาหารทะเล อาหารจีน เป็นต้น ลูกค้าที่มาถนนเยาวราชมีจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ถ้าเป็น
ชาวไทยจะนิยมรับประทานอาหารจีนและอาหารปรุงสําเร็จที่ขายตามรถเข็นริมทาง ส่วนชาวต่างชาติจะนิยม
รับประทานอาหารทะเล อาหารที่ขายมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งความพิถีพิถันในการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ กรรมวิธีการปรุงที่เป็นสูตรลับ และรสชาติที่
โดดเด่น ทําให้ราคาขายค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับร้านอาหารริมทางในย่านอื่นๆ
กกกกกกกกผู้ค้าอาหารริมทางมีทั้งคนในพื้นที่และบางส่วนเป็นคนนอกพื้นที่ ทั้งหมดอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ร่วมกันของตํารวจจราจรและเทศกิจ เนื่องจากมีผู้ค้าอาหารริมทางจํานวนมากค้าขายบริเวณพื้นผิวการจราจรทั้ง
สองฝั่งบนถนนเยาวราช สํานักงานเขตสัมพันธวงศ์จึงได้กําหนดให้บริเวณที่มีการค้าอาหารเป็นจุดผ่อนผันให้ผู้ค้า
สามารถตั้งร้านค้าได้ โดยเก็บเงินค่าธรรมเนียมเป็นรายปี นอกจากนี้ยังมีฝ่ายสาธารณสุขของสํานักงานเขตสัม
พันธวงศ์ เข้ามาช่วยกํากับดูแลเรื่องความสะอาดปลอดภัยของอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
กกกกกกกกการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร จากสภาพพื้นที่ที่จํากัดของถนน
เยาวราช ทําให้การจัดการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารแก่นักท่องเที่ยวบริเวณถนนถนนเยาวราชมี ความ
เป็นไปได้น้อย เนื่องจากมีกฎข้อบังคับทั้งการจํากัดพื้นที่ตั้งร้านค้าและพื้นที่สําหรับรับประทานอาหาร ในขณะที่
จํานวนร้านค้าและจํานวนนักท่องเที่ยวมากเต็มพื้นที่ จึงมีข้อจํากัดในการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
ทดลองประกอบอาหาร ทําได้เพียงอธิบายวิธีการทําและการถ่ายภาพ ยิ่งถ้าเป็นร้านค้าที่มีชื่อเสียงก็จะมีลูกค้าต่อคิว
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ซื้ อ เป็ น จํ า นวนมากจนไม่ มี เ วลาสื่ อ สารกั บ ลู ก ค้ า ทั้ ง ๆที่ ผู้ ค้ า ส่ ว นใหญ่ ส ามารถสื่ อ สารกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยใช้
ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ มีร้านค้าเพียงไม่กี่ร้านที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองทํา
เช่น ร้านเมล็ดเกาลัคคั่ว ร้านน้ําผลไม้คั้นสด ร้านอาหารทะเล (เฉพาะการปิ้ง-ย่าง) ส่วนร้านอื่นๆ ไม่สามารถให้
นักท่องเที่ยวเข้าไปทดลองทําอาหารหรือสาธิตวิธีการทําอาหารให้ชมได้
กกกกกกกกแต่อย่างไรก็ดีบริเวณถนนเยาวราชก็ยังคงมีจุดขายหลักที่สามารถนํามาเชื่อมโยงเข้ากับการท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารคือ สภาพแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชนแห่งการค้าของชาวจีน อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่
มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ยาวนานให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะไม่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาหารจากการทดลองทําหรือจากการสาธิตทําอาหารของผู้ค้า แต่นักท่องเที่ยวก็สามารถเรียนรู้ได้จากการสังเกต
วิธีการทําอาหาร การรับประทาน รสชาติ และสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยงกับ
อาหารและการบริโภคอาหาร
กกกกกกกกสรุปได้ว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาหารบริเวณถนนเยาวราช เนื่องจากถนนเยาวราชมีศักยภาพ ความพร้อม และความโดดเด่นของอาหาร ที่
เชื่อมโยงกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหาร
ทดลองประกอบอาหาร และรับประทานอาหารท้องถิ่นที่เป็นต้นตํารับ แต่มีข้อจํากัดเรื่องความสามารถและวิธีการ
ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ผู้ค้าแต่ละร้านมีลักษณะต่างกัน อาหารบางประเภทต้องมีการเตรียม
ล่วงหน้าก่อนขาย ไม่สามารถนํามาประกอบอาหารบริเวณริมทางได้ นอกจากนี้ร้านอาหารริมทางบริเวณถนน
เยาวราชบางร้านมีลูกค้าเข้าคิวรอซื้อเป็นจํานวนมาก ทําให้ผู้ค้าไม่สามารถเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ทดลอง
ประกอบอาหาร และไม่มีเวลาในการพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารกับนักท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็
ตามกลุ่มผู้ค้าก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นศักยภาพและต้องการส่งเสริมให้ถนน
เยาวราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร เพราะนอกจากจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้แล้ว ยัง
ทําให้ผู้ค้าเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้บอกเล่าเรื่องราวในการสืบทอดวัฒนธรรมอาหารจากรุ่นสู่รุ่นให้นักท่องเที่ยว
ได้รับรู้

8. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
กกกกกกกกจากการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักยังไม่เข้าใจในหลักการของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
อาหาร จึงไม่ได้มุ่งความสําคัญไปที่การท่องเที่ยวประเภทนี้ โดยเฉพาะการนํามาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่วนใหญ่กิจกรรมที่จัดขึ้นเพียงแค่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ มุ่งให้คนใน
ท้องถิ่นมีรายได้ และดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยที่ไม่ได้นําแนวคิดในการใช้อาหารมาเป็นจุดดึงดูดให้เกิดการ
ท่องเที่ยวและเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านวิธีการปรุงอาหาร
วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุง ส่วนประกอบต่างๆ และวิธีการรับประทาน และปัจจุบันถนนเยาวราชก็มีทั้งผู้ค้าที่เป็นคนใน
ท้องที่และผู้ค้าจากภายนอกปะปนกัน ทําให้จุดเด่นด้านวัฒนธรรมจีนในอดีตที่เคยเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวถูกลด
ความสําคัญลงไป
กกกกกกกกงานวิจัยนี้มีจดุ ประสงค์หลักเพื่อหาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารบริเวณ
ถนนเยาวราช ผู้วิจัยจึงได้พยายามผลักดันหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
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โดยชี้ให้เห็นว่าอาหารสามารถเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและเชื่อมโยงไปถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจะให้ความร่วมมือสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารอย่างเต็มที่ แต่ก็ติดปัญหาเรื่องพื้นที่และลักษณะการปรุงอาหารที่มีข้อจํากัด และบางร้านยังมี
ความคิดที่ว่าปัจจุบันก็ค้าขายได้ดีอยู่แล้ว อยากมุ่งไปที่การค้าขายและการบริการลูกค้ามากกว่าจะมาอธิบาย
เกี่ยวกับอาหารให้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น แต่ถ้าจะให้ร่วมมือต้องมี
การกําหนดพื้นที่ให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับรู้ และมีการคัดเลือกร้านอาหารที่เชื่อมโยงถึง
ประวัติศาสตร์ ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตดั้งเดิมด้วย
กกกกกกกกจากผลการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารบริเวณถนน
เยาวราชยังไม่มีความพร้อมและศักยภาพมากเพียงพอ ผู้ให้ข้อมูลหลักยังไม่เข้าใจรูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารอย่างแท้จริง ยังไม่มีรูปแบบการนําเสนอที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ และยังคงต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เพื่อให้การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีอาหารการกินที่หลายหลายและ
อุดมสมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ
กกกกกกกก1) ควรจัดตั้งคณะกรรมการโดยคัดเลือกจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มาสร้างความเข้าใจร่วมกัน
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร เพื่อร่วมกันกําหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และการบริหาร
จัดการภายในพื้นที่ถนนเยาวราช
กกกกกกกก2) ควรจัดการด้านการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น
กกกกกกกก3) ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เอกลักษณ์และความสําคัญของอาหารในท้องถิ่น
และสื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้เอกลักษณ์และความสําคัญทางวัฒนธรรมที่เป็นของดั้งเดิมอย่างแท้จริง
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