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โครงการวิจัย 

การศึกษาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในเขต 

พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ : นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี

นักวิจัย 
	 นางสาวขวัญอิสรา		ภูมิศิริไพบูลย์	

	 นางสาวสุภาพร		ล�้าวรรณวงศ์		 	 	 	 	

	 นางสาวภัทรลภา		บุตรดาเลิศ	

	 นางสาวพราวพุทธิ		วรรณค�า

บทน�ำ
	 ด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ได้มีแผนพัฒนาการท่องเที่ยว	โดยก�าหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	ประกอบด้วย	5	จังหวัด	ได้แก่	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	

ศรีสะเกษ	 และอุบลราชธานี	 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเห็นความส�าคัญในการพัฒนาดังกล่าว	 งานวิจัยฉบับน้ีจึงเกิดข้ึนภายใต้งบประมาณแผ่นดินโครงการที่	 1	 โครงการบริการวิชาการที	่					

ตอบสนองความต้องการของสงัคม	กจิกรรมย่อยที	่8		การพฒันากจิกรรมท่องเทีย่วและเส้นทางการท่องเทีย่ววถิชีวีติอสีานใต้ร่วมสมยั	“การท่องเทีย่วเชิงอาหารในเขตพฒันาการท่องเทีย่วอารยธรรม

อีสานใต้” ซึ่งได้ด�าเนินการท�าวิจัยร่วมกับการด�าเนินโครงการ	โดยมีวิธีการศึกษา	โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	โดยจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน	

รวมถึงชุมชนในเขตอีสานใต้	 รวมถึงให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 จากนั้นจึงจัดทดสอบเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 เพื่อศึกษาศักยภาพในการจัดกิจกรรม									

การท่องเที่ยวเชิงอาหารในชุมชนเป้าหมายพร้อมทั้งสรุปและให้แนวทางในการพัฒนาต่อไป	

วัตถุประสงค์
	 1.		 ศึกษาความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

	 2.		 ศึกษาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

	 3.		 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 1.		 คณะผู้วิจัยศึกษาข้อมูลพื้นฐาน	ที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิ	ทั้งจากงานวิจัย	บทความ	และเอกสารต�าราต่าง	ๆ	

	 2.		 ด�าเนินการวางแผนการวิจัย	โดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี้

	 	 2.1	 จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาความโดดเด่นของอาหารชุมชน	 โดยใช้แบบส�ารวจความโดดเด่นของชุมชนด้านการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงอาหาร	 และการสนทนากลุ่ม																											

(Focus	 group)	 มีการประชุมและระดมความคิดเห็นเรื่อง“แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้”	 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มตัวแทนจาก						

ชุมชนท่องเที่ยวในพื้นที่เขตอารยธรรมอีสานใต้			

	 	 2.2		 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การพัฒนาและออกแบบกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้”	 โดยระดม																								

ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคการศึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ	และบริษัททัวร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและออกแบบกิจกรรม

รวมถงึ	ออกแบบเส้นทางการท่องเทีย่วเชงิอาหาร	โดยใช้แบบเสนอเส้นทางและกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิอาหาร	เขตพฒันาการท่องเท่ียวอารยธรรมอสีานใต้ร่วมด้วย	นอกจากนี	้คณะผูว้จิยัยงัน�าเกณฑ์

การประเมินศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารมาพิจารณาร่วมกัน	เพื่อพัฒนาเครื่องมือและใช้เป็นในการประเมินศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้ต่อไป

	 	 2.3		 เลือกชุมชนที่มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว	รวมถึงมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้

	 	 2.4		 ลงพื้นที่เพื่อส�ารวจและท�าความเข้าใจ	รวมถึงบรรยายให้ความรู้กับชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารตามชุมชนที่เลือกไว้เบื้องต้น

	 	 2.5		 จดัเส้นทางการท่องเทีย่วเชิงอาหาร	และทดสอบเส้นทางการท่องเทีย่วตามชมุชนทีเ่ลอืกไว้	พร้อมทัง้ประเมนิศกัยภาพการจดักจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิอาหารเพือ่น�าไปสูแ่นวทาง

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนของผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร	 คณาจารย์ในสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 ตัวแทนจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	 และนักศึกษา									

จ�านวน	30	คน	

		 					การศึกษาระดับศักยภาพการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	ใช้เกณฑ์คะแนนประเมิน	1-5	(1	คือ	ต�่าและควรปรับปรุง	-	5	คือ	ดีเยี่ยม)	

ผลกำรวิจัย
 1.  ผลกำรศึกษำด้ำนควำมโดดเด่นของอำหำร 

	 	 พบว่าในแต่ละจังหวัดในเขตพฒันาการท่องเทีย่วอารยธรรมอสีานใต้	มอีาหารท่ีเป็นเอกลกัษณ์	และความโดดเด่น	ทีม่ทีัง้ความคล้ายคลงึกนัของอาหารทีย่ากจะแยกได้ชดัว่าเป็นอาหาร

ของท้องถิ่นใด	และมีความแตกต่างกันเนื่องจากชาติพันธุ์ที่แตกต่าง	ทั้งไทย		เขมร	ลาว	กูย	ส่วย	ดังนั้น	อาหารจึงเป็นสิ่งสะท้อนวัฒนธรรมและวิพีชีวิตของแต่ละพื้นที่ได้เป็นอย่างดี	โดยสรุปสามารถ

ความโดดเด่นของอาหารท้องถิ่นประจ�าจังหวัดได้ดังนี้

 จังหวัด  ชื่ออำหำรที่เป็นเอกลักษณ์

นครรำชสีมำ   ผัดหมี่โครำช  ขนมจีนประโดก ส้มต�ำ ไก่ย่ำงโครำช ข้ำวตังหมูหยอง กุนเชียง พืชสมุนไพรและผักออแกนิก

บุรีรัมย์ ผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่อง ข้ำวฮำงภูเขำไฟ  ส้มต�ำลำวำ ข้ำวเม่ำ ขำหมูนำงรอง ลูกชิ้นยืนกิน

สุรินทร์ ซันลอว์เจ๊กจ์ (แกงไก่บ้ำนหยวกกล้วย) ต้มไก่บ้ำน ละแวกะดำม (แกงคั่วปู) แก็ปบ๊อบ (กบยัดไส้) ย�ำดักแด้หนอนไหม ข้ำวต้มมัดช่ำงปี่

ศรีสะเกษ แกงบอน แกงเห็ดป่ำตำมฤดูกำล ไก่ย่ำงไม้มะดัน ต้มปลำแม่น�้ำใส่ใบมะดัน ย�ำไข่มดแดง แกงไก่ใส่หยวกกล้วย หมำน้อย เมนูปลำต่ำง ๆ ทุเรียนภูเขำไฟ หอม กระเทียม

อุบลรำชธำนี แกงไก่บ้ำนใส่หวำย ปลำส้ม และเมนูปลำต่ำงๆ แกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดง แกงเห็ด ต�ำเมี่ยง ต้มก๋วยจั๊บ หมูยอ เค็มบักนัด ข้ำวตอกลิ่ม มะม่วงยัดโบก

	 นอกจากอาหารในแต่ละชุมชนมีความโดดเด่นแล้ว	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เพื่อพัฒนาและออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 พบว่า	

ชุมชนท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ที่มีความโดดเด่นด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	และสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้ในอนาคต	คือชุมชนดังต่อไปนี้	

	 1.		 นครราชสีมา	ได้แก่	ชุมชนประโดก	บ้านธารปราสาท		บ้านบุไทร

	 2.		 บุรีรัมย์	ได้แก่	ชุมชนบ้านโคกเมือง	ชุมชนเจริญสุข	บ้านโคกว่าน

	 3.		 สุรินทร๋	ได้แก่	ชุมชนบ้านหนองบัว		ชุมชนช่างปี่	ชุมชนเมืองลีง

	 4.		 ศรีสะเกษ	ได้แก่	ชุมชนปราสาทเยอ	ชุมชนบ้านหัวนา

	 5.		 อุบลราชธานี	ได้แก่	ชุมชนบ้านชีทวน	ชุมชนบ้านปะอาว

 2.  ผลกำรประเมินศักยภำพกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงอำหำร

	 จากการศึกษาและคัดเลือกชุมชนเพ่ือท�าการทดลองเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 พร้อมทั้งมีการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหารด้วย	 เมื่อวันที่	 3-5	 สิงหาคม	 2561																										

โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินทั้งหมด	4	ด้านใหญ่	ๆ	ซึ่งเป็นตัวชี้วัดการศึกษาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	ได้แก่	

	 1.		 ด้านการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว	มีปัจจัยย่อยคือ	ความโดดเด่นของอาหารในท้องถิ่น	และการสืบทอดภูมิปัญญา	ค่าคะแนนรวมสูงสุด	20	คะแนน

	 2.		 ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	มีปัจจัยย่อยคือ	รูปแบบกิจกรรมที่น�าเสนอ	และการสื่อความหมาย	ค่าคะแนนรวมสูงสุด	25	คะแนน

	 3.		 ด้านการให้บริการอาหาร	มีปัจจัยย่อยคือ	อาหาร		สถานที่		และการบริการอาหาร	ค่าคะแนนรวมสูงสุด	30	คะแนน

	 4.		 ด้านประสบการณ์การท่องเท่ียว	 มีปัจจัยย่อยคือ	 การสร้างการรับรู้ใหม่และให้คุณค่าทางจิตใจ	 ประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสทั้ง	 5	 และความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม														

ค่าคะแนนรวมสูงสุด	25	คะแนน

	 รวมคะแนนการประเมินทั้งสิ้น	 100	 คะแนน	 และมีการแบ่งระดับศักยภาพออกเป็น	 5	 ระดับ	 คือ	 ระดับดีเยี่ยม	 ระดับดีมาก	 ระดับดี	 ระดับปานกลาง	 และระดับต�่าและควรปรับปรุง											

จากการศึกษาพบว่ามีค่าคะแนนดังนี้

             ค่ำคะแนนศักยภำพโดยเฉลี่ยรำยด้ำน 

  
ตัวชี้วัดศักยภำพ คะแนนเต็ม

 ชุมชนบ้ำนธำรปรำสำท ชุมชนบ้ำนโคกเมือง ชุมชน หนองบัว ชุมชนเมืองลีง ชุมชน บ้ำนชีทวน

1.		 ด้านการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว	 20	 14.54	 16.07	 15.18	 14.47	 17.00

2.		 ด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร	 25	 18.43	 20.06	 20.35	 18.59	 22.80

3.		 ด้านการให้บริการอาหาร	 30	 22.92	 23.52	 23.68	 22.29	 25.70

4.		 ด้านประสบการณ์การท่องเที่ยว	 25	 20.55	 21.43	 18.91	 18.00	 23.28

                  ค่ำคะแนนศักยภำพรวมทุกด้ำน 100 76.45 81.08 78.12 73.35 88.78

                                   ระดับศักยภำพ  ระดับดีมำก ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมำก ระดับดีมำก ระดับดีเยี่ยม

	 จากการศึกษาพบว่า	ชุมชนที่ผู้วิจัยเลือกในการประเมินศักยภาพทั้ง	5	ชุมชน	มีชุมชนที่มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารอยู่ในระดับดีเยี่ยม	2	ชุมชน	คือ	ชุมชนบ้านโคกเมือง	และ

ชุมชนบ้านชีทวน	มีค่าคะแนนอยู่ที่	 81.08	และ	88.78	ตามล�าดับ	หากพิจารณาในรายปัจจัยที่ชี้วัด	พบว่า	ชุมชนบ้านชีทวน	จ.อุบลราชธานี	ซึ่งมีกิจกรรมท�า	“ข้าวตอกลิ่ม”	มีกิจกรรมและอาหาร														

ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวมากที่สุด	อาหารในท้องถิ่นมีความเป็นเอกลักษณ์	สามารถสะท้อนความเป็นมาเป็นไปของวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี	นอกจากนี้	จากการสนทนากลุ่ม	 (focus	group)						

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประทับใจและต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท�าอาหารร่วมกับชุมชน	 ทั้งการร่วมท�า	 ร่วมเชียร์	 ร่วมชิม	 และร่วมช้อป	 นอกจากน้ียังเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นต่าง	 ๆ	 เช่น	 การชม										

แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง	การบริหารจัดการของชุมชนเกี่ยวกับการต้อนรับนักท่องเที่ยว	รวมถึงการสื่อความหมาย	ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหาร	และจุดท่องเที่ยวต่าง	ๆ	ในชุมชน

สรุปและวิจำรณ์ผล

	 สรุปผลการศึกษาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	:	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ศรีสะเกษ	อุบลราชธานี	พบว่ามีศักยภาพและ

สามารถพัฒนาและยกระดับให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้	 เนื่องจากอีสานใต้มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม	 และวิถีชีวิตเป็นทุน	 อีกทั้งชุมชนท่องเที่ยวยังมีความพร้อม	 และต้องการพัฒนาให้เกิด	

กิจกรรมใหม่	ๆ	และหลากหลายได้	นอกจากนี้	ยังมีอาหารที่เป็นของฝากที่น่าสนใจมากมาย	อย่างไรก็ตาม	สิ่งที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงพบว่า	ทั้ง	5	จังหวัด	ยังมีอาหารที่มีสะท้อนความเป็นวัฒนธรรม

และวิถีชุมชนท่ีคล้ายคลึงกัน	 ยังต้องค้นหาความโดดเด่นของอาหารของตนที่ไม่เหมือนที่อื่น	อีกท้ังชุมชนที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารยังต้องพัฒนาเก่ียวกับการสื่อความหมายรูปแบบต่าง	 	ๆ	

เช่น	การพดูบรรยายเกีย่วกับอาหารให้เชือ่มโยงและมทีีม่าทีไ่ป	สือ่เกีย่วกบัวธิกีารกนิ	วธิกีารท�าสือ่โดยใช้ภาษาถิน่	หรอืโดยการให้ข้อมลูทางสือ่ออนไลน์มากขึน้	และการใช้สงัคมออนไลน์ช่วยประชาสมัพนัธ์

ร่วมด้วย	 นอกจากน้ีการสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว	 ไม่เพียงแต่ท�ากิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและท�าจริง	 แต่ควรสร้างความน่าสนใจ	 และเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่างแท้จริง																				

เพิ่มเติมด้วย	



เทีย่วเพลนิ เจรญิพงุ ตอน ..แซ่บอหีล ีอสีานใต้..
โคราช...พลาดไม่ได้
 “โคราช” ต้ังอยู่บนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประตูด่านแรกสู่อีสาน เมืองเก่าที่มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยทวาราวดี เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคอีสานมีการท�า

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย พร้อมทั้งศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต อาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์อันน่าค้นหา นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสูดอากาศบริสุทธิ์และเพลิดเพลินกับกิจกรรม

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่ามกลางธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและต้นไม้ใหญ่ ณ อ�าเภอปากช่อง และ อ�าเภอวังน�้าเขียว ชุมชนเกษตรและที่พักโฮมสเตย์ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และต่างประเทศ 

	 อาหารท้องถิ่นประจ�าจังหวัด	

 ผัดหมี่โคราช  ขนมจีนประโดก  ส้มต�า ไก่ย่างโคราช 

	 ของฝาก	เคี้ยวเพลิน	กินเพลิน		

 ผัดหมี่ส�าเร็จรูป ข้าวตังหมูหยอง กุนเชียง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด ผักและผลไม้ออร์แกนิก

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดนครราชสีมา		“โคราช	พลาดไม่ได้”	
	 ทัวร์เด็กเส้น	

 นักท่องเที่ยวร่วมสร้างประสบการณ์การกิน และเรียนรู้การท�า เส้นขนมจีนแบบดั้งเดิม ณ บ้านประโดก บีบเส้นขนมจีนสด ๆ ทานพร้อมน�้ายารสชาติดั้งเดิมของชาวประโดก จากน้ัน          

เข้าชม โบสถ์กลางน�้าสามร้อยปี ณ วัดหมื่นไวย ที่มีอายุกว่า 300 ปี ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานองพระพุทธรูปปั้นปางเลไลยก์ และไปกินเส้นกันต่อที่  อ.พิมาย หมี่พิมาย การผัดหมี่พิมาย              

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ ไม่ต้องแช่น�้าก่อนผัด และ “ใส่ปลาย่าง” เพิ่มรสชาติกลมกล่อมให้กับอาหาร นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมโบราณสถานยุคขอมโบราณ “ปราสาทหินพิมาย” ไม่ไกลจาก 

อ.พิมาย นักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวชมหลุมขุดค้นกระดูกมนุษย์ในสมัยโบราณ  บ้านปราสาท อ.โนนสูง ซึ่งมีบ้านพักโฮมสเตย์ และกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่น่าสนใจ

บุรีรัมย์...ไม่ต�าน�้ากิน
 “บุรีรัมย์	 เมืองปราสาทหิน	 ถิ่นภูเขาไฟ	 ผ้าไหมสวย	 รวยวัฒนธรรม” นอกจากความโดดเด่นด้านอารยธรรมขอมโบราณแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านการ       

ท่องเที่ยว ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา วัฒนธรรม 4 ชาติพันธุ์ ทั้ง ไทย-ลาว ไทยเดิ้ง(หรือไทยโคราขราช) ไทย-กูย(ส่วย) และไทย-เขมร เนื่องด้วยวัฒนธรรม          

ที่แตกต่างจึงส่งผลให้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมการกินแตกต่างกันด้วย 

	 อาหารท้องถิ่นประจ�าจังหวัด	

 ผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องโคกเมือง ข้าวเม่าบ้านโคกว่าน ขาหมูนางรอง ลูกชิ้นยืนกิน อ.เมืองบุรีรัมย์

	 ของฝาก	เคี้ยวเพลิน	กินเพลิน		

 กุ้งจ่อม (อ.ประโคนชัย) ขาหมู (อ.นางรอง)   ขนมกระยาสารท  ข้าวเม่า กล้วยเบรกแตก  

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารจังหวัดบุรีรัมย์		“บุรีรัมย์	ไม่ต�าน�้ากิน”	
						 ทัวร์แดนดินถิ่นภูเขาไฟ

 เริ่มต้นเส้นทางด้วย ขาหมูนางรอง จากนั้น เข้าสู่ชุมชนบ้านโคกเมือง ชุมชนโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน และเป็นต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส

วิถีชุมชนผ่านกิจกรรมฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งปั่นจักรยานชมวิว ศึกษาวิธีการหากุ้งโดยใช้อุปกรณ์ที่ชาวบ้านประยุกต์ขึ้นใช้เอง เพื่อหากุ้งมาท�ากุ้งจ่อม วิธีการถนอมอาหารตามวิถีชุมชน กุ้งจ่อม สามารถ

น�ามาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่อง นอกจากนี้ยังมีเมนูต้มไก่บ้านใส่ใบมะขาม แกงจืดลูกรอก และส้มต�าพื้นบ้าน ให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง จากนั้นเดินทางสู่ต�าบล

หนองโสน เที่ยวชมวีถี ชุมชนท�าข้าวเม่า	ณ	บ้านโคกว่าน	 ต.หนองโสน อ.นางรอง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการต�าข้าวเม่าเพื่อบริโภคเอง และเพื่อใช้ในงานบุญต่าง ๆ ปัจจุบันมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

หลากหลายรปูแบบ ด้วยรสชาตแิละคณุภาพข้าวเม่าบ้านโคกว่าน ท�าให้ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบัที ่2 ระดบัประเทศ นกัท่องเทีย่วสามารถเข้าไปในชมุชน ชมวิธกีารต�าข้าวเม่า  และซือ้เพือ่รับประทาน

หรือเป็นของฝากได้ จากบ้านโคกว่าน เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองบุรีรัมย์ ในช่วงเย็นมี ถนนคนเดินเซาะกราว	เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

มีลานวัฒนธรรม เป็นแหล่งที่ให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาพบปะกัน น�าสินค้าผลผลิตในชุมชนมาจ�าหน่าย น�าศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของแต่ละอ�าเภอมาแสดง มีการจัดแสดงการสาธิต                            

และจัดจ�าหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาต่าง ๆ ของฝากของที่ระลึก อาหารปรุงส�าเร็จ รวมถึงมีเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ซ่ึงนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีคนบุรีรัมย์ หรืออยากจะเปิด

ประสบการณ์ ลูกชิ้นยืนกิน ณ สถานีรถไฟ เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินที่ไม่เหมือนใครในอีสานใต้แน่นอน 

สุรินทร์		กินเพลิน..เพลิน
	 “สุรินทร์	 ถิ่นช้างใหญ่	 ผ้าไหมงาม	 ประค�าสวย	 ร�่ารวยปราสาท	 ผักกาดหวาน	 ข้าวสารหอม	 งามพร้อมวัฒนธรรม” จังหวัดสุรินทร์ ต้ังอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือ            

“อีสานใต้” เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังประเทศกัมพูชาได้ เมืองสุรินทร์ถือเป็นถิ่นน่าเที่ยวแห่งอีสานใต้ เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และมีความส�าคัญทางด้านประวัติศาสตร์  

หมูบ้่านช้างและศนูย์คชศกึษาทีม่ชีือ่เสยีงด้านการเลีย้งช้างตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั ด้านเกษตรกรรม เป็นแหล่งปลกูข้าวหอมมะลทิีม่ชีือ่เสยีง หมูบ้่านทอผ้าไหมทีโ่ด่งดงั บ้านท่าสว่าง มผีูค้นหลายกลุม่

ชาติพันธุ์และภาษา เช่น เขมร กูย และลาว หรือไทยอีสาน จึงส่งผลให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงวัฒนธรรมด้านอาหารการกินที่สามารถสร้างเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์

	 อาหารท้องถิ่นประจ�าจังหวัด	

 ซันลอว์เจ๊กจ์ (แกงไก่บ้านหยวกกล้วย) ต้มไก่บ้าน ละแวกะดามใส่เผือก (แกงคั่วปู)  แก๊ปบ๊อบ (กบยัดไส้) 

	 ของฝาก	เคี้ยวเพลิน	กินเพลิน		

 ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กาละแม อ.ศีขรภูมิ หัวผักกาดดอง ไชโป้วดอง

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร	จังหวัดสุรินทร์	“สุรินทร์		กินเพลิน..เพลิน”
 เปิดประสบการณ์กินอาหาร	@	ชุมชนคนเลี้ยงช้าง	บ้านหนองบัว	อ.ท่าตูม

 ณ ชุมชนคนเลี้ยงช้างชาวกวย นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์การเลี้ยงช้างที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวกวย กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นและน่าค้นหา ภาษา เคร่ืองแต่งกาย และ

วัฒนธรรมการกิน จะโดย (กิน)  เพลินๆ ทั้งอาหารหวาน คาว ได้แก่ แกงไก่บ้านหยวกกล้วย หรือเรียกในภาษาท้องถิ่นว่า ซันลอว์เจ๊กจ์ แกงกะทิใส่เครื่องแกงกับหยวกกล้วย เคล็ดลับอยู่ที่วิธีการท�าให้

หยวกกล้วยไม่มีใยให้ร�าคาญใจตอนเคี้ยว ป่นอากา (ป่นปลาหรือน�้าพริกปลาช่อน) กินแกล้มกับผักสด ๆ  หรือจะเป็นต้มไก่บ้าน หนักเครื่อง เมื่ออิ่มแล้วก็เดินย่อยเที่ยวเล่นภายในบริเวณวัดป่าอาเจียง 

ที่มีศูนย์การเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้าง หรือจะไปชมการแสดงน่ารักจากช้าง ณ ศูนย์คชศึกษาก่อนอ�าลาชุมชน

อาหารการกิน	@ศรีสะเกษ		ตอน...เมืองล�าดวน	ชวนอร่อย
 จังหวัดศรีสะเกษ ได้ช่ือว่าเป็น เมืองดอกล�าดวน เพราะมีดอกล�าดวนเป็นดอกไม้ประจ�าจังหวัด ศรีสะเกษเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรม และศิลปวัฒนธรรมของ         

หลากหลายชนชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน�้า พืชพรรณ และสัตว์ป่านานาชนิด มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่พลาดไม่ได้ เช่น ผามออีแดง ปราสาทสระก�าแพงใหญ่ วัดมหาพุทธาราม 

นอกจากนี้ ศรีสะเกษยังเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของชนเผ่าต่าง ๆ จึงถูกเรียกขานกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ดินแดนสี่เผ่าไทย” ลาว เยอ เขมร ส่วย 

	 อาหารท้องถิ่นประจ�าจังหวัด	

 แกงบอน แกงเห็ดป่าตามฤดูกาล ไก่ย่างไม้กะดัน ต้มปลาแม่น�้าใส่ใบมะดัน 

	 ของฝาก	เคี้ยวเพลิน	กินเพลิน	 

 ผลไม้ตามฤดูกาล โดยเฉพาะ “ทุเรียน ภูเขาไฟ” หอม กระเทียมดีที่ศรีสะเกษ  ไก่ย่างไม้มะดัน

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร	จังหวัดศรีสะเกษ	“เมืองล�าดวน	ชวนอร่อย”
 เที่ยวชม	เที่ยวชิม	วิถีถิ่นชาวเยอ

 ชมขบวนฟ้อนต้อนรับนักท่องเที่ยวของชุมชนบ้านปราสาทเยอเหนือ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ นางร�าทุกรุ่นทุกวัยจะแต่งกายสวยงามด้วยชุดแต่งกายชาวเยอที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ของ 

จ.ศรีสะเกษ ที่มีวัฒนธรรมและวิถีดั้งเดิมที่งดงาม โดยเฉพาะด้านอาหารการกินตามวิถี น�าวัตถุดิบจากสวนไร่นามาปรุงอาหารทั้งหวานและคาว “ขนมตดหมา” อาหารทานเล่นที่ชุมชนจะพา                    

นกัท่องเทีย่วเรยีนรู ้ลงมอืท�า จากนัน้เป็นลกูมอืช่วยแม่ครวัชาวเยอเตรยีมอาหารส�าหรบัมือ้ต่อไป ไม่ว่าจะเป็น แกงกล้วย แกงบอน แกงขีเ้หลก็ น�า้พรกิผกัลวก หรือผกัสดตามชอบ นัง่ล้อมวงรบัประทาน 

พร้อมรับฟังเรื่องเล่าจากอดีตสู่ปัจจุบันจากปราชญ์ชุมชน ก่อนอ�าลาชุมชน ไปกราบนมัสการรูปเหมือนหลวงปู่มุมองค์ใหญ่ ที่ชุมชนบ้านปราสาทเยอเหนือเคารพและศรัทธา ระหว่างเดินทางกลับ       

ฝากท้องไว้กับ “ไก่ย่างไม้มะดัน” อ.ห้วยทับทัน ไก่หมักเครื่องปรุงให้ได้ที่ หนีบด้วยไม้มะดันย่างบนเตาถ่านส่งกลิ่นหอมพร้อมรสจากไม้มะดันที่เป็นเอกลักษณ์

เปิดป่องเอี้ยม	เยี่ยมเมืองอุบล
 อุบลราชธานีเมืองแห่งดอกบัวงามเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคอีสาน ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์ ที่มีแม่น�้าใหญ่หลายสายไหลผ่าน ทั้งล�าน�้าโขง ล�าน�้ามูล ล�าน�้าชีและล�าน�้าสาขาอีกมากมายก่อให้เกิด

แก่งหินหาดทรายตามชายตลิง่ทีส่วยงามไม่เหมอืนใคร อบุลราชธานเีป็นเป็นจังหวดัหนึง่ทีร่�า่รวยไปด้วยทรพัยากรท่องเทีย่วทางวฒันธรรมทัง้ยงัอดุมสมบูรณ์ไปด้วยทรพัยากรท่องเทีย่วทางด้านธรรมชาติ 

อันเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

	 อาหารท้องถิ่นประจ�าจังหวัด	

 เค็มบักนัด ต้มแซบปลาใบมะดัน เมนูปลา เช่น ลาบปลา อุปลา ห่อหมกปลา ปลาร้าบอง แกงเห็ดป่าตามฤดูกาล ซาลาเปา ขนมจีบ (อ.พิบูลมังสาหาร) ก๊วยจั๊บญวน หมูยอห่อใบตอง

	 ของฝาก	เคี้ยวเพลิน	กินเพลิน	 

 หมูยอห่อใบตอง เส้นก๊วยจั๊บสด เค็ม บักนัด หมูทุบ แค็ปหมู ข้าวตอกลิ่มบ้านชีทวน 

ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร	จังหวัดอุบลราชธานี	“เปิดป่องเอี้ยม	เยี่ยมเมืองอุบล	ชมขัวน้อยชุมชนโบราณบ้านชีทวน”
 เดนิทางถงึจงัหวดัอบุลราชธาน ีชมต้นเทยีนพรรษา พร้อมชมการแสดงและสาธติการท�าต้นเทยีนพรรษา จากนัน้ สกัการะพระเจ้าใหญ่อนิทร์แปลง พระคูบ้่านคูเ่มอืงอบุลฯ  วดัมหาวนาราม 

ช่วงเย็นชมบรรยากาศยามเย็นริมฝั่งแม่น�้ามูล แวะชิมอาหารท้องถิ่น ที่ตลาดโต้รุ่งเมืองอุบลฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลานทุ่งศรีเมือง มื้อเช้าแวะชิมไข่กระทะ ก๊วยจั๊บญวน หมูยอสูตรโบราณ ณ ร้านสามชัย 

ร้านเก่าแก่ของจังหวัดอุบลราชธานี เมื่ออิ่มท้องแล้วเดินทางต่อไปที่วัดพระธาตุหนองบัวเพื่อสักการะพระธาตุหนองบัว ที่จ�าลองมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย จากนั้นเดินทางไปยังบ้านชีทวน 

ต.เขื่องใน ชุมชนโบราณวิถีพุทธ แวะสักการะพระธาตุสวนตาล ชมเรือขุดโบราณ และสัตตภัณฑ์เชิงเทียน วัดธาตุสวนตาล พร้อมฟังต�านาน “ทุ่งสามขานานกเขียน	เงินสามเกวียน	อยู่ใต้ร่มพลับ” 

และสักการะหลวงพ่อพระพุทธวิเศษ วัดทุ่งศรีวิไล และพบกับไฮไลท์ “ขัวน้อย” สะพานแห่งศรัทธา ณ บ้านชีทวน เดินทางต่อไปยังวัดศรีนวลสว่างอารมณ์ ชมธรรมมาสสิงห์เทินบุษบก และร่วม          

รับประทานอาหาร พร้อมฟังเพลงบรรเลงพิณแคนจากปราชญ์ชุมชน ร่วมเรียนรู้ และลงมือท�าข้าวตอกลิ่ม ขนมทานเล่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

การพฒันาเส้นทางและกจิกรรม
การท่องเทีย่วเชงิอาหาร
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