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บทคัดยอ (Abstract)
การวิจัยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเกี่ยวกับตํารับอาหารทองถิ่นบานสนวนนอก ต.สนวน
อ.ห ว ยราช จ.บุ รี รั ม ย และพั ฒ นาตํ ารั บ อาหารท อ งถิ่ น บ า นสนวนนอก ต.สนวน อ.ห ว ยราช
จ.บุรีรัมย ผูศึกษาไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก
ผูใหขอมูลที่สําคัญ (Key-informants) จํานวน 21 คน โดยใชรูปแบบของการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth interview) กั บ ผูให ขอมู ลที่ สํ าคัญ (Key-informants) ที่ ส ามารถตอบประเด็น การวิจั ยได
อยางสมบูรณ ไดแก ปราชญช าวบานหรือผูสูงอายุที่มีความรูดานอาหารทองถิ่นของชุมชน กลุ ม
แมบานที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนโบราณบานสนวนและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในบริเวณชุมชนนั้น
จากนั้นตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล ดวยวิธีการเทคนิคสามเสาในการเก็บ รวบรวมขอมูล
(Triangulation) การวิเคราะห ขอมู ลไดยึ ด หลักตรรกะเทีย บเคียงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่
เกี่ยวของ ควบคูบริบท (Context)
ผลการวิจัย พบวา
1. ตํารับอาหารหมูบานสนวนนอกมีอาหารประจําทองถิ่นที่หลากหลายตามฤดูกาล แต
เมื่อดําเนินการสนทนากลุมเพื่อคัดเลือกอาหารที่ชุมชนคิดวาจะนําเสนอใหกับนักทองเที่ยวใหเปนที่
รูจักหรือเปนเอกลักษณของชุมชน โดยมีการคัดเลือกทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน จํานวนทั้งสิ้น 8
ชนิด ซึ่งทั้งหมดลวนเปนทรัพยากรที่มีอยูชุมชน ที่ดําเนินการปลูกเองโดยปราศจากสารเคมี ไดแก
แกงกล ว ยใส ไก บ า น ต ม ไก ใส ย อดหม อ น ขนมจี น น้ํ า ยาปลากะทิ น้ํ า พริ ก ปลาทู ผั ด กั บ กะทิ
รับประทานคูกับผักสดและผักลวกที่มีอยูในชุมชน แกงมะละกอใสปูนา อาหารหวาน ไดแก ขนมตด
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หมา ขาวตมดางและขนมตมโยน ซึ่งอาหารแตละชนิดลวนมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและประเพณี
ของชุมชน กลาวคือ ชุมชนจะนําอาหารดังกลาวมาใชในการจัดเลี้ยงแขกในงานมงคลตางๆ
2. การพัฒนาตํารับอาหารชุมชน แมหมูบานสนวนนอกมีการจัดการทองเที่ยวแบบโฮม
สเตย แตนักทองเที่ยวสวนใหญจะไมนิยมมาพักคางคืน แตเขามาเยี่ยมชมฐานวัฒนธรรมไหมและเขา
มาเยี่ยมชมประเพณีของหมูบานมากกวา ซึ่งไดแก การรําเรือมตรด และอาหารที่นักทองเที่ยวจะ
นิยมมารับประทานอาหารในชุมชน สวนใหญจะเปนมื้อกลางวันเพียงมือเดียว ดังนั้นจุดมุงหมายใน
การพัฒนาตํารับอาหารทองถิ่นบานสนวน คือ การจัดทําตํารับอาหารที่เปนมาตรฐาน รวมทั้งการนํา
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการคํานวณพลังงาน เพื่อใหทราบถึงพลังงานที่ผูบริโภคจะ
ไดรับในแตละเมนู รวมทั้งพัฒนาใหเปนอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อใหผูบริโภคไดรับประโยชนในคุณคา
ทางโภชนาการของการรั บ ประทานอาหารท องถิ่ น ด วย และสามารถพั ฒ นาให เป น อาหารเพื่ อ
สุขภาพและพัฒนาใหกลายเปนสินคาของฝากที่สรางชื่อเสียงใหกับชุมชนตอไป
คําสําคัญ (Keywords) : ตํารับอาหารทองถิ่น , การพัฒนา , เมืองทองเที่ยวทางกีฬา,
Abstract

This research aims at 1) studying local food of Sanuannok Village, Sanuan
Sub-District, Huai Rat District, Buriram Province, 2) developing local food. This
qualitative study employed an in-depth interview technique for data collection by
interviewing 21 key-informants comprising of village scholars or seniors who had
knowledge on local food in the village, members of the housewife group and
general people that lived in this community. The reliability of the data was checked
by triangulation method and data analysis was done with logical context
description and descriptive statistics.
The results of the study were:
1. There were various local types of food of Sanuannok Village, Sanuan
Sub-District, Huai Rat District, Buriram Province. However, when researchers used a
focus group method with the key-informants for choosing the unique food of this
village to present to the tourists, there were 8 types of food which the ingredients
could be found in the village and grew organically. The examples of each food
were as follows: banana in red curry with chicken, chicken soup with mulberry
leaves, rice vermicelli in red curry with fish, fried mackerel paste sauce with
coconut milk, and papaya soup with rice field crabs. Moreover, there were 3
desserts: Tod Ma, Khao Tom Dang, and Khao Tom Yon, which had a relationship
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with the way of life and the community culture. In other words, the villagers would
serve these types of food to guests who joined in an auspicious ceremony.
2. In the development of local food, the aims were setting a standard
food and applying a science method in calculating energy from food including
developing food to be healthy food and extending to be a souvenir of this
community.
Recommendations were proposed as follows: 1) the related organizations
should co-ordinate closely for a better work performance, 2) additional research
about developing of local food to be a souvenir presented to a tourist should be
implemented, 3) further research about developing local food package should be
fulfilled, and 4) research on sufficiency of food resources should be studied
whether the ingredients will be adequate or not. If not, how can the villagers
cultivate or conserve those ingredients in the future.
Keywords : Local Food inventor , development, sport city.
บทนํา (Introduction)
อาหารพื้นบานเปนขนบธรรมเนียมประเพณีที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของคนในแตละ
ภู มิ ภ าคต า งๆ ซึ่ ง อาหารพื้ น บ า นแสดงให เห็ น ว า บรรพบุ รุ ษ ในพื้ น ที่ นั้ น มี ค วามสามารถทาง
โภชนาการทางอาหาร โดยจะเห็นไดจากการเก็บรักษาอาหารไวไดโดยไมเสีย เชน การถนอมอาหาร
รวมทั้งอาหารพื้นบานยังทําใหผูบริโภคมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและมีชีวิตที่ยืน
ยาว ดังนั้ น อาหารพื้ นบานจึงเป นวัฒ นธรรมพื้น บานที่ มีความเกี่ยวของและผูกพัน กับชีวิตมนุษย
โดยตรง ตลอดจนเป น วั ฒ นธรรมพื้ น บ า นที่ มีคุ ณ ลั ก ษณะพิ เศษ จากผลการศึก ษาวิจัย ทางด าน
โภชนาการของผักและอาหารพื้นบาน พบวา ผักพื้นบานและอาหารพื้นบานที่คนไทยบริโภคกันมา
ชานาน มีคุณคาทางโภชนาการสูง การมีสมุนไพรตางๆ ในอาหารอยูมาก ทําใหผูบริโภคเปนประจํามี
สุขภาพที่ดี สามารถปองกันและรักษาความเจ็บปวยได นอกจากอาหารพื้นบานไทยจะมีรสชาติที่
อรอยกลมกลอม หลากหลายรส ไดสมดุลทางโภชนาการแลว อาหารพื้นบานยังเปนเอกลักษณที่บง
บอกถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญาของคนไทย อยางขาวซึ่งเปนอาหารหลักอาจจะเปนขาวเจาหรือขาว
เหนียว ซึ่งขึ้นอยูกับการรับประทานของแตละทองถิ่น ขาวซอมมือจะอุดมไปดวยวิตามินที่สําคัญ
การปรุงอาหารจะเปนการตม แกง ยํา ตํา มีการปรุงที่เรียบงาย ใชเวลาไมมาก ใชน้ํามันในการปรุง
อาหารนอย มีการใชเนื้อสัตวไมมาก แหลงโปรตีนไดจาก ปลา ไก ไข หมูและสัตวอื่นๆ ที่สามารถหา
ไดในทองถิ่น เครื่องปรุงลวนเปนสมุนไพรที่ไดจากธรรมชาติ อาหารทองถิ่นของไทยมีมากมายหลาย
ชนิดและมีรสชาติที่หลากหลาย ซึ่งแตละชนิดมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น
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นั้นๆ หรือไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินของประเทศเพื่อนบาน (สถาบันการแพทยแผนไทย,
2547)
การรั บ ประทานอาหารนอกจากจะสะท อ นวั ฒ นธรรมในท อ งถิ่ น นั้ น แล ว ยั งมี ค วาม
เชื่ อ มโยงถึ ง ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ในชุ ม ชน เพราะชาวบ า นมั ก จะนิ ย มนํ า ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู อั น เป น
เอกลักษณของชุมชนมาประยุกตเปนอาหารประจําทองถิ่น เชน การเก็บผักตามฤดูกาลมาประกอบ
อาหาร ดังกรณีของหมูบานสนวนนอก ตําบลสนวน อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งเปนชุมชน
โบราณที่มีช าติพัน ธุเขมรอาศัย อยู แหล งอาหารในชุมชนบานสนวนนอกที่สามารถพบได คือ 1)
บริเวณปาโคก ไดแก หนอไม กระบุก เห็ด ดอกกระเจียว ผักติ้ว ไขมดแดง ผักอินุน ผักหวาน
2) บริเวณหวยหนอง/สระ ไดแก หอยขม กุง ปลาไหล ผักบุง ผักแวน สายบัว ปลา เปนตน 3)
บริเวณทุงนา ไดแก กบ เขียด ปูนา แตงไทย ผักกะแยง ผักอีออม พริก และ 4) บริเวณในหมูบาน
ไดแก มะมวง ใบมะขามออน มะรุม ดอกแค กลวย ยอดมะพราว บุก ขี้เหล็ก มะละกอ ไกบาน
เผือก เปนตน นับไดวาหมูบานสนวนนอกเปนชุมชนที่มีทรัพยากรที่หลากหลายและสามารถนํามา
ประกอบอาหารในแตละฤดูกาลไดหลากหลาย อาทิ อาหารฤดูรอน ไดแก แกงผักหวานใสไขมดแดง
และปลายาง แกงกลวยใสไก สวนอาหารในฤดูฝน ไดแก หอหมกกบ หอหมกปลา แกงเห็ดอีแล
แกงสายบัว และอาหารในฤดูหนาว ไดแก แกงหอยใสเผือก แกงบุกใสปลายาง ผัดเผ็ดปลาไหล เปน
ตน (ธิดารัตน คีมกระโทกและคณะ, 2559) อีกทั้งหมูบานดังกลาวไดรับการพัฒนาใหเปนหมูบาน
ท อ งเที่ ย ววั ฒ นธรรมไหม ตั้ งแต พ.ศ. 2556 ทําให ห มู บ านเริ่ม ได รับ ความนิย มมากขึ้ น เพราะมี
นักทองเที่ยวทั้งภายในจังหวัดและตางจังหวัดเขามาทองเที่ยว รวมทั้งมีนักทองเที่ยวจากตางประเทศ
เขามาเยี่ยมชมดวย โดยเฉลี่ยจะมีนักทองเที่ยวมาเยือนหมูบานแหงนี้ประมาณ 4-5 ครั้ง/เดือน และ
แตละครั้งจะมีจํานวนนักทองเที่ยวตั้งแต 26 – 400 คน อีกทั้งยังมีสื่อจากทางสถานีโทรทัศนตาง ๆ
เขามาถายทํารายการเกี่ยวกับสารคดีการทองเที่ยว ทําใหหมูบานแหงนี้ไดรับความนิยมและเปนที่
รูจักมากขึ้น ซึ่งนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมูบานสนวนนอก จะไดเรียนรูวัฒนธรรมไหม และไดชิม
อาหารประจําทองถิ่น ที่ได รับ การอนุรักษ และถ ายทอดอาหารท องถิ่น ใหกับ ชนรุนหลังได สืบ ทอด
นอกจากจะเป น การอนุ รักษ อาหารท องถิ่น ให คงอยูกับ ชุมชนแลว ยังเปน การเผยแพรวัฒ นธรรม
ทางดานอาหารใหกับนักทองเที่ยวไดรับรู อีกทั้งเปนการสรางความโดดเดนในเอกลักษณของอาหาร
ทองถิ่น ได อยางชัดเจน หากพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดบุรีรัมยในปจจุบัน จังหวัด
บุรีรัมยไดถูกจัดใหเปนเมืองนาเที่ยวอันดับตนๆ ของประเทศ เปนผลใหเศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย
เติบโตขึ้นอยางกาวกระโดด โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวเชิงกีฬาและแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
ตัวอยางเชน ฟุ ตบอลสโมสรบุ รีรัมย ยูไนเต็ ดและสนามแขงรถชางอิน เตอรเนชั่น แนลเซอรกิตที่มี
มาตรฐานระดับโลก รวมถึงแหลงโบราณสถานมากมายในจังหวัดบุรีรัมย เชน ปราสาทหินเขาพนม
รุง ปราสาทเมืองต่ําและวนอุทยานภูเขาไฟ ดังคําขวัญของจังหวัด คือ เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ
ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม จึงมีนักทองเที่ยวมาเขามาทองเที่ยวเปนจํานวนมากและมีแนวโนมจะ
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากการศึกษาการฟนฟูอาหารทองถิ่นเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหารบาน
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สนวนนอก ต.สนวน อ.หวยราช จ.บุรีรัมย(ธิดารัตน คีมกระโทกและคณะ, 2559) พบวา หมูบาน
ดังกลาวมีการนําเสนออาหารทองถิ่นแกนักทองเที่ยวใหเปนที่รูจักมากขึ้น ไดแก แกงกลวยใสไก
น้ํ าพริ ก กะทิ แกงไก ใส ใบหม อ น รวมทั้ งมี ข นมที่ เป น อั ต ลั ก ษณ ในชุ ม ชน เช น ข าวต ม มั ด เขมร
ขาวตมดาง และขนมตดหมา เปนตน ทําใหนักทองเที่ยวไดรูจักอาหารในพื้นถิ่นและไดซึมซับใน
คุณคาของอาหารที่มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมของชุมชนมากขึ้น แตมีสิ่งหนึ่งที่หมูบานดังกลาวยัง
ไมมีการศึกษาและนําเสนอให แก นักท องเที่ย ว นั่ นคือ การนํ าเสนอถึ งคุ ณ คาทางโภชนาการและ
ประโยชน ข องอาหารที่ มี ผ ลต อ สุ ข ภาพในการรั บ ประทานอาหารในท อ งถิ่ น ดั งกล าว ซึ่ งหากมี
การศึกษาและพัฒนาจะทําใหอาหารทองถิ่นไดรับความสนใจและไดรับการพัฒนาในการสงเสริมให
เป น อาหารเพื่ อสุขภาพ ซึ่ งจะช วยส งเสริมใหชุมชนมีความรูสึกภาคภูมิใจในอาหารทองถิ่น และ
ตองการที่จะอนุรักษอาหารทองถิ่นใหคงอยู และยังเปนการสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนรูสึกหวง
แหนทรัพยากรที่มีอยูในการเปนวัตถุดิบของอาหารประจําทองถิ่น อีกทั้งยังเปนผลดีตอสุขภาพของ
นักทองเที่ยวดวยเชนกัน
ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒ นาตํารับอาหารทองถิ่นบานสนวน
นอก ตําบลสนวน อําเภอหวยราชช จังหวัดบุรีรัมย เพื่อรองรับเมืองทองเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย
ในการเชื่อมโยงกับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบานสนวนนอก และที่สําคัญที่สุดคือการได
อนุรักษและฟนฟูอาหารพื้นถิ่นทางวัฒนธรรมของชาติพันธุชาวบุรีรัมยใหคงอยู และสามารถบริการ
ใหกับนักทองเที่ยวในการเปนอาหารเพื่อสุขภาพในการรองรับเมืองทองเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย
ตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับตํารับอาหารทองถิ่นบานสนวนนอก ต.สนวน อ.หวยราช จ.บุรีรัมย
2. เพื่อพัฒนาตํารับอาหารทองถิ่นบานสนวนนอก ต.สนวน อ.หวยราช จ.บุรีรัมย ได
อยางเหมาะสม
วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods)
การพั ฒ นาตํารับอาหารท องถิ่นบานสนวนนอก ต.สนวน อ.หวยราช จ.บุรีรัมย โดย
กระบวนการสร า งการมี ส ว นร ว มในชุ ม ชน โดยใช รูป แบบของการสั ม ภาษณ เชิ งลึ ก (In-depth
interview) กั บ ผู ให ข อ มู ล ที่ สํ า คั ญ (Key-informants) ที่ ส ามารถตอบประเด็ น การวิ จั ย ได อ ย า ง
สมบูรณ ไดแก ปราชญชาวบานหรือผูสูงอายุที่มีความรูดานอาหารทองถิ่นของชุมชน กลุมแมบานที่
อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนโบราณบานสนวนนอกและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในชุมชนนั้น จากนั้น
ตรวจสอบความน า เชื่ อ ถื อ ของข อ มู ล ด ว ยวิ ธี ก ารเทคนิ ค สามเส า ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล
(Triangulation) คือ ตรวจสอบขอมูลจากหลากหลายบุคคล ตางชวงเวลา ตางวิธีการ และสถานที่
แตกตางกัน เพื่อใชสําหรับการวิเคราะหเชื่อมโยงความสอดคลองกับเนื้อหา และดําเนินการสนทนา
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กลุม (Focus Group) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาตํารับอาหารทองถิ่น โดยกระบวนการสรางการมี
สวนรวมในชุมชนตอไป โดยการเก็บรวบรวมขอมูล ในประเด็นการวิจัยซึ่งนอกจากจะใชวิธีการศึกษา
เอกสารแลวยั งใชวิธีการสัมภาษณ เชิงลึก การสัมภาษณ รายบุคคล การสนทนากลุม การจั ดเวที
ประชาคม การเดินสํารวจชุมชน และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
ขั้นตอนการดําเนินการ
ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการวิจัย
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชน อาหารชุมชน ภูมิปญญา
พื้นบาน รวมทั้งอาหารทองถิ่นที่มีผลตอการทองเที่ยวของชุมชน
1.2 พัฒนาโจทยวิจัยรวมกับชุมชนบานสนวนนอก ไดแก กลุมปราชญชาวบานและ
ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนโบราณบานสนวนนอก และกลุมแมบานที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชน
โบราณบานสนวนนอก และผูสนใจเพื่อจัดทําโครงการเสนอตอผูใหทุน
1.3 ดํ าเนิ น การประชุ ม ที ม วิ จั ย เพื่ อ ทํ าความเข า ใจรายละเอี ย ดของโครงการ แบ ง
บทบาทหนาที่การดําเนินงานของโครงการ พรอมทั้งวางแผนและทิศทางในการดําเนินงาน
1.4 ทีมวิจัยรวมกันออกแบบเครื่องมือ
ระยะที่ 2 ขั้นเก็บขอมูลการวิจัย
2.1 ปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกไปยังผูใหขอมูลสําคัญศึกษาโดย
ศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับตํารับอาหารในพื้นที่บานสนวนนอก ไดแก ประเด็นตํารับอาหารใน
ทองถิ่นมีอะไรบาง วัฒนธรรมการบริโภคในทองถิ่น จากอดีตจนถึงปจจุบัน รวมทั้งบริบทชุมชน
2.2 ดําเนิ น การจัดประชุมเชิงปฏิ บัติการเพื่อดําเนิน การสรุป ประมวลผล วิเคราะห
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตํ า รั บ อาหารท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ บ านสนวน ข อ มู ล และวางแผนในการจั ด เวที เพื่ อ
แลกเปลี่ยนขอมูลใหชุมชนเพื่อคนหาตํารับอาหารประจําทองถิ่นรวมกัน
2.3 ที ม วิ จั ย ร ว มกั น นํ า ข อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ ได จั ด หมวดหมู เรี ย บเรี ย ง วิ เ คราะห แ ละ
สังเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอขอมูลใหชุมชนรับรู ตรวจสอบ
2.4 จั ด เวที เพื่ อแลกเปลี่ ย นข อมู ล ให ชุมชนเพื่ อกํ าหนดตํ ารับ อาหารประจําท องถิ่ น
รวมกัน
ระยะที่ 3 ขั้นถอดองคความรูการวิจัย
ผลการวิจัย (Research Results)
1. ตํารับอาหารทองถิ่น
ตํารับอาหารทองถิ่น ไดมาจากการดําเนินการประชุมเพื่อคนหาตํารับอาหารในชุมชน
เป น การรวบรวมข อมู ล จากผู ให ขอมู ล ที่ สํ า คั ญ ซึ่งเปน ผูที่ มี ความเชี่ย วชาญในการทํ าอาหารของ
หมูบานรวมทั้งผูที่ทําอาหารเพื่อเลี้ยงตอนรับนักทองเที่ยวของหมูบานสนวนนอก รวมทั้งสิ้น 15 คน
โดยใชกระบวนการสอบถามเกี่ยวกับเมนูอาหารในทองถิ่น โดยใชกระบวนการสนทนากลุม (Focus
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Group) โดยการใชวิธีการลงมติเสียง สวนใหญวาเมนูใดที่เปนเอกลักษณของหมูบานสนวนนอกที่
นิยมนํามาเสนอใหกับนักทองเที่ยวเวลาเดินทางเขามาเยี่ยมชมหมูบาน โดยเมนูที่ไดรับเลือกมีทั้ง
อาหารคาวและอาหารหวาน จํานวน 8 เมนู ไดแก 1) แกงกลวยใสไกบาน 2) ต มไกบานใสยอด
หมอน 3) ขนมจีนน้ํายาปลากะทิ 4) น้ําพริกปลาทูกับผักสดและผักลวก 5) แกงมะละกอใสปูนา
และเมนูขนม ไดแก 1) ขนมตดหมา 2) ขาวตมดาง 3) ขาวตมโยน และดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก
ประกอบกับใชเทคนิคสามเสา (Triangulation) เพื่ อให ไดขอมูลของตํารับ อาหารที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันภายในหมูบานสนวนนอกตอไป
1. แกงกลวยใสไก เปนเอกลักษณ เฉพาะของหมูบานสนวนนอก เพราะกลวยพันธุหอม
ทิพยเปนพันธุกลวยเฉพาะในพื้นที่ โดยการนําชื่อผูใหญบาน (บุญทิพย กะรัมย) มาตั้งเปนชื่อกลวย
ซึ่งมีสรรพคุณที่ดีสําหรับหญิงที่เพิ่งคลอด เพราะเปนอาหารที่ไมผิดสําแดง และยังบํารุงน้ํานม อีกทั้ง
ใบแมงลักหรือใบกะเพรา มีฤทธิ์รอน ทําใหเกิดความสบายตัว โดยความเปนมาของอาหารดังกลาว มี
การถายทอดมาจากบรรพบุรุษมานานแลว โดยภูมิปญญาของหมูบานสนวนนอกจะใชลูกกลวยที่มี
ลักษณะหาม คือ กึ่งดิบกึ่งสุก มาใชในการประกอบอาหาร และทําการสับใหเปนชิ้นบางๆ ซึ่งมีความ
แตกตางจากพื้นที่อื่น เพราะบางหมูบานอาจจะมีแกงกลวยเชนเดียวกัน แตอาจจะใช หยวกกลวย
หรื อใช ลู กกล ว ยฝานเป น แว น แล ว นํ า มาประกอบอาหาร ซึ่ งไม นิย มนํากลว ยสุกมาแกงเพราะมี
ลักษณะเละมากเกิน ไป และเวลาสุ กจะไมนิ ย มนิมาทํ าขนม จึงนิ ยมนํามาแกงในช วงกึ่ งดิบ กึ่งสุก
เทานั้น มักใชประกอบอาหารในเทศกาลงานทั่วไปในหมูบานทั้งงานมงคล เชน งานแตงงาน งาน
บวช ทําบุญบาน ทําบุญเลี้ยงผี ปู ยา ตา ยาย รวมทั้งงานศพ เปนตน โดยการนํามาใชในศพ เชื่อวา
เปนการตัดความสัมพันธระหวางผูตายกับญาติมิตรที่มีชีวิตอยู ซึ่งเปนอาหารที่นิยมนํามาใชในการ
เลี้ยงแขกสมัยกอน โดยมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของหมูบาน คือ เกษตรกรรม เพราะกลวย
เปนพืชที่ปลูกอยูในบริเวณบาน สามารถนํามาใชประโยชนไดหลากหลาย รวมทั้งแตเดิมในหมูบาน
สนวนนอกก็มีการปลูกตนมะพราวในบริเวณบาน เพื่อนํากะทิมาทําอาหารและขนม เพราะอาหาร
สวนใหญของหมูบานจะนิยมนํากะทิมาประกอบเปนอาหารหลัก ซึ่งการนํากะทิมาประกอบอาหาร
นั้นไมมีความหมายในเชิงสัญลักษณใดๆ เปนเพียงการทําตามบรรพบุรุษที่สั่งสมมา แตลูกมะพราว
เปนสิ่งสําคัญในพิธีปอนขาวนาค เพราะถือวาเปนสิ่งที่บริสุทธิ์ อยูบนที่สูง มีความเชื่อวาจะทําใหนาค
สามารถตั ด กิ เลสได ไม มีสิ่ งใดมาแตะต องได แต ป จ จุ บั น ไม นิ ย มปลู กต น มะพร าวในบริเวณบ าน
เพราะเนื่องจากในฤดูฝนหรือหากเกิดลมพายุตนมะพราวอาจหลนมาทับบานเรือนเกิดความเสียหาย
ได จึงเปลี่ยนแปลงการปลูกมะพราวในบริเวณบานยายมาปลูกบริเวณสวนแทน อีกทั้งตนกลวย ตน
ออย ยังเปนตัวแทนของการมีอายุยืน การมีความสุข รมเย็น ในประเพณีแตงงานหลังจากแตงงาน
เสร็จแลว เจาบาวเจาสาวตองมาปลูกกลวยและออยรวมกัน โดยมีความเชื่อวา ถาตนกลวยและออย
ไมโต จะทํามาหากินไมขึ้น ไมเจริญรุงเรืองนั่นเอง
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ภาพที่ 1 แกงกลวยใสไกบาน
ที่มา : (นักวิจัย, 2560)
2. อาหารประเภทตม เชน ตมไกใสยอดหมอน เปนการประยุกตภูมิปญญาโดยใชวิถีของ
หมูบานวัฒนธรรมไหม กลาวคือ ในหมูบานสนวนนอกมีการปลูกหมอน เลี้ยงไหม เกือบทุกหลังคา
เรือน ดังนั้นจึงมีการนํายอดหมอนมาใชในการประกอบอาหาร เพื่อใหรสชาติของน้ําซุปมีรสชาติ
เขมขน มีรสหวานเหมือนกระดูกหมู โดยมักใชประกอบอาหารในเทศกาลงานทั่วไปในหมูบานทั้งงาน
มงคลและงานศพ อีกทั้งสรรพคุณของหมอนยังมากมาย เชน “ยอดหมอน” นํามาตมใชดื่มและลาง
ตา เพื่อบํารุงสายตา “ใบหมอน” นักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุนพบวา สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอล
ในกระตาย ลดปริมาณน้ําตาลในเลือด ลดความดันโลหิตและลดอัตราการตายของหนูที่มีสาเหตุจาก
มะเร็งในตับได (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2560) อีกทั้งการปลูกหมอนในบริเวณหมูบาน
นี้เปนการปลูกแบบอินทรียไมมีการใชสารเคมี จึงมีความปลอดภัยตอผูบริโภค อีกทั้งในหมูบานยังมี
การประยุกตใชใบหมอนมาทําเปนชา เพื่อตอนรับนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอีกดวย

ภาพที่ 2 ตมไกบานใสยอดหมอน
ที่มา : (นักวิจัย, 2560)
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3. ขนมจี น น้ํ า ยาปลากะทิ (นิ ย มรับ ประทานในช ว งเทศกาลสงกรานต ) เพราะเส น มี
ลั ก ษณะยาว จึ งใช สํ า หรั บ งานมงคล ใช น้ํ า ยาปลาช อ น ปลานิ ล หรือ ปลาดุ ก ซึ่ งปลานั้ น นั้ น ใน
สมัยกอนไดมาจากการเลี้ยงในบอหรือการหาไดจากแหลงน้ําตามธรรมชาติบริเวณหลังหมูบาน แตไม
นิ ย มนํ า มารับ ประทานในงานศพ โดยในสมั ย ก อ นอาหารที่ นํ ามาเลี้ ย งแขก จะห ามใช ถั่ ว งอก
ขนมจีนและผัดหมี่ เพราะมีความเชื่อวาจะทําใหเกิดงานศพขึ้นมาอีก เพราะขนมจีนและผัดหมี่เปน
อาหารประเภทเสนที่มีความยาว ซึ่งมีความเชื่อวาเหมือนเปนการตอยอดการจัดงานอีกครั้ง แตถา
เปนการทําบุญใหผูที่ลวงลับไปแลว สามารถใชหมี่ได แตตองจัดทําเสนหมี่เอง นอกจากนี้ยังมีการ
ชวยเหลือการจัดงานเจาภาพ โดยการนําขาวสาร พริก มะพราวไปชวยเจาภาพเพื่อทําอาหารเลี้ยง
แขก ซึ่งเปนวิถีแหงการชวยเหลือเกื้อกูลและความสัมพันธฉันทญาติมิตรของคนภายในหมูบาน

ภาพที่ 3 ขนมจีนน้ํายาปลากะทิ
ที่มา : (นักวิจัย, 2560.)
4. น้ําพริกปลาทูกับผักสดและผักลวก
น้ําพริกกะทิรับประทานคูกับผักสดและผักลวก นับเปนอาหารประจําบานของหมูบาน
สนวนนอก เนื่องจากเปนอาหารที่ทําไดงาย และสามารถรับประทานคูกับผักที่มีความหลากหลาย
ตามฤดูกาล แตผักบางชนิดก็มีขอหามในการรับประทาน เชน ขอหามของอาหารสําหรับผูหญิงที่
คลอดบุตรในพื้นที่ เชน ในระหวางที่อยูไฟ หามรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยว หามรับประทาน
กวยเตี๋ยว เพราะน้ํานมจะไมไหล รวมทั้งหามรับประทานผักเลื้อย เชน ชะอม หนอไม มะเขือพวง
ดักแด ผักดอง เชน ผักเสี้ยนดอง และหามนําผักที่ขึ้นในน้ําและผักมาปรุงอาหารรวมกัน
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ภาพที่ 4 น้ําพริกปลาทูกับผักสดและผักลวก
ที่มา : (นักวิจัย, 2560.)
5. แกงมะละกอใสปูนา ระเวกะดาม ดะละฮอง
แกงมะละกอใสปูนา เปนการประยุกตภูมิปญญาของการนําวัตถุดิบตามฤดูกาลมประกอบ
เปนอาหาร นั่นคือ การนําปูนาดวยการขุดบริเวณที่นาในฤดูหนาว เพราะชวงฤดูนี้ปูนาจะมีมันปูมาก
และพ นจากฤดูการทํ านาจึงทําใหปูมีสารพิษตกคางน อย โดยนํามาแกงกับมะละกอที่ปลูกไวตาม
บานเรือนหรือนํามาแกงรวมกับผักอื่น สามารถนํามาใชในการเลี้ยงแขกไดในงานทั่วไป แตสวนใหญ
จะนิยมรับประทานในฤดูหนาว เพราะเปนชวงที่ปูนามีมันมาก รสชาติจะดีกวาในฤดูอื่น และเปนการ
สะท อ นถึ งความอุ ด มสมบู ร ณ ข องทรั พ ยากรภายในท อ งถิ่ น ที่ ยั งสามารถพบปู น าและยั งนํ ามา
ประกอบอาหารได เพราะในบางพื้นที่ปูนาไดหมดไปแลว เนื่องจากในพื้นที่ดังกลาวมีการใชยาฆา
แมลง ทําใหปูนาหมดไป และยังสงผลดีตอระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมอีกดวย

ภาพที่ 5 น้ําพริกปลาทูกับผักสดและผักลวก
ที่มา : (นักวิจัย, 2560.)
6.ขนมตดหมา (เวือระพอม) ขนมตดหมาเปนการประยุกตภูมิปญญาของชาวบานในการ
นํารากของเครือตดหมาหรือเครือตูบหมูตูบหมา หรือตนกระพังโหมมาประยุกตเปนขนมเพื่อไวใช
รับประทานในงานมงคล “เครือตดหมา” เปนพืชไมเลื้อยชนิดหนึ่ง ขึ้นไดทั่วไปในปาผสมผลัดใบและ
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ปาเต็งรัง หากนําตนหรือใบมาขยี้แลวดมจะมีกลิ่นเหม็น มีสรรพคุณชวยระบายความรอนในรางกาย
ประโยชนทางยา นับไดวาเปนสมุนไพรตัวหนึ่ ง ที่มีสรรพคุณรักษาอาการอักเสบบริเวณคอ ปาก
รักษาบาดแผล เปนยาระบายออนๆ สําหรับเด็ก รากมีสรรพคุณ แกโรคดีซาน (เทคโนโลยีชาวบาน
ออนไลน , 2560) ปกติแลวขนมตดหมาจะทําปละครั้งในชวงงานประเพณีแซนโฎนตา (ประเพณี
ไหวบรรพบุรุษของคนเชื้อสายเขมร) แตปจจุบันในหมูบานสนวนนอกมีการทําขนมตดหมามาเพื่อ
จําหนายใหกับนักทองเที่ยวโดยจําหนายในทุกวันเสารบริเวณตลาดโบราณของหมูบาน รวมทั้งยัง
เปนอีกเมนูในการจัดไวตอนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา พรอมคณะรัฐมนตรีใน
การลงพื้นที่เยี่ยมชมหมูบานทองเที่ยวชุมชนบานสนวนนอก (ในชวงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561) ใน
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดบุรีรัมยรสชาติของขนมตดหมาจะมีรสชาติคลายขนมจาก
และมีความหอมจากการยางดวยใบตอง มีความหวานจากสวนผสมของน้ําตาลแดงและน้ําตาล และ
ความหวานที่ไดมารากของเครือตดหมารวมดวย

ภาพที่ 6 ขนมตดหมา
ที่มา : (นักวิจัย, 2560.)
7.ขาวตมดาง (อันซอมกระบ็อง) ขนมตมดางเปนการประยุกตภูมิปญญาในการนําน้ําดาง
ที่ไดมาจากการเผาวัตถุดิบจากธรรมชาติ เชน กาบกลวย ทะลายมะพราว รวมทั้งตนนุนหรือเปลือก
นุนมาเผา แลวนําขี้เถามาผสมน้ํา แลวกรองดวยผาขาวบาง นําน้ําดางมาผสมแปงเพื่อทําอาหาร โดย
เชื่อวาขี้เถาที่เผาจากตนนุนหรือฝกนุนจะไดน้ําดางที่มีรสชาติอรอย นิยมนํามาเลี้ยงแขกในงานมงคล
ตางๆ ยกเวนงานศพ โดยเฉพาะประเพณีขึ้นบานใหม จําเปนจะตองมีขนมหวาน เพราะเชื่อวาขนม
หวานจะทําใหเกิดความเจริญรุงเรือง และถาเปนการขึ้นบานใหมของคูบาวสาว ขนมหวานจะทําให
สามารถครองรักยาวนาน ไมทะเลาะกัน
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ภาพที่ 7 ขาวตมดาง
ที่มา : (นักวิจัย, 2560.)
8. ข าวต ม โยน ขนมต ม โยนเป น การประยุ ก ต ภู มิ ป ญ ญาในการนํ าใบมะพร าวที่ มี อ ยู
ครัวเรือนมาหอขนม เพราะถาเปนขาวตมทั่วไปจะนิยมหอดวยใบตอง นิยมนํามาเลี้ยงแขกในงาน
บุญตางๆ รวมทั้งใชในงานศพหรืองานแตงงานดวย เพื่อถวายพระสงฆ สามเณรและเลี้ยงแขกเหรื่อ
ตางๆ ที่มารวมงาน

2. การพัฒนาตํารับอาหารทองถิ่นบานสนวน ต.สนวน อ.หวยราช จ.บุรีรัมย
ตํารับ อาหารท องถิ่น บ านสนวนนอก สวนใหญ เปน วัตถุดิบ ที่ ได จากชุมชนมาประกอบ
ตํารับอาหาร โดยเฉพาะกลวยพันธุหอมทิพยซึ่งเปนพันธุที่ขึ้นเฉพาะในทองถิ่นนี้ โดยการใชลูกกลวย
ที่มีลักษณะกึ่งดิบกึ่งสุก และสับตามความยาวของลูกกลวยและนํามาแกง ซึ่งถาใชกลวยสุกมาแกงจะ
มีความเละ หรือแมกระทั่งการประยุกตใชยอดหมอนที่ปลูกในหมูบาน ที่มีการปลูกเกือบทุกหลังคา
เรือนมาประกอบอาหารเปนตมไกใสยอดหมอน เพื่อเพิ่มความกลมกลอมใหกับเมนูอาหาร รวมทั้งมี
การดัดแปลงนํารากเครือตดหมามาประยุกตใชในการทําขนมทั้งๆ ที่เครือดังกลาวใบมีกลิ่นเหม็นซึ่ง
ตํารับอาหารในหมูบานกอนหนานี้ไมมีการกําหนดปริมาณที่แนนอน เปนเพียงการกะประมาณของ
แมครัวที่ทําอาหารเทานั้น ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงไดดําเนินการจัดกระบวนการสนทนากลุมยังกลุมแม
ครัวที่ เปน ผูจัด ทําอาหารใหกับนั กท องเที่ยว รวมทั้งผูที่มีความเชี่ยวชาญในการทําอาหารภายใน
หมูบาน เพื่อคนหาและทําขอตกลงของตํารับอาหารในชุมชนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งหมูบาน
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ดังกลาวเปนหมูบานทองเที่ยววัฒนธรรมไหม ซึ่งอาหารทองถิ่นลวนสะทอนทรัพยากรในชุมชนวามี
ความอุดมสมบูรณ โดยสามารถนําวัตถุดิบในชุมชนที่ปลูกจากกระบวนการตามธรรมชาติซึ่งมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมี ทําใหผูรับประทานมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งสะทอนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่
มีความผูกพันกับธรรมชาติในการดัดแปลงนําภูมิปญญาจากบรรพบุรุษ กลาวคือ นําวัตถุดิบในชุมชน
มาประยุ กต เปน อาหารชุ มชนจนสามารถเปน เอกลักษณ ของชุมชนได อีกทั้งหมู บานแหงนี้มีการ
จัดการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย แมนักทองเที่ยวสวนใหญจะไมนิยมมาพักคางคืน แตก็มีนักทองเที่ยว
ที่เขามาเยี่ยมชมอยูเปนประจําตลอดป โดยสวนใหญนักทองเที่ยวจะนิยมเขามาเยี่ยมฐานการเรียนรู
ไหมภายในหมู บ า น ซึ่ ง เป น การสะท อ นวิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมไหมของหมู บ า น นอกจากนี้
นักทองเที่ยวยังสามารถเขามาเยี่ยมชมประเพณีของหมูบานได ซึ่งจะมีการจัดการแสดงเพื่อตนรับ
นักทองเที่ยว โดยการแสดงรําเรือมตรดหรือรําตรด ซึ่งเปนการแสดงรองและรําโดยการใชภาษาเขมร
ในการแสดง ซึ่งเปนการนําเสนอวัฒนธรรมเขมรใหนักทองเที่ยวไดเยี่ยมชมและเรียนรูในวิถีชีวิตของ
ชุมชน เมื่อนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมโดยสวนใหญ จะนิยมมารับประทานอาหารและเดินทางไป
เที่ยวยังสนามฟุตบอลชางเพราะอยูเปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัด และเปนสถานที่ที่อยูไมไกลจาก
หมูบานสนวนนอก โดยอาหารที่ชุมชนนําเสนอแกนักทองเที่ยวรับประทานอาหาร สวนใหญจะเปน
มื้อกลางวันเพียงมื้อเดียว ซึ่งอาหารที่นิยมนําเสนอแกนักทองเที่ยว ไดแก เมนูแกงกลวยใสไก ตมไก
บานใสยอดหมอน และขนมตดหมา เปนตน โดยจากการสัมภาษณถึงจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามา
เยี่ยมชมหมูบานในป 2559 ที่เขามาเยี่ยมชม มีประมาณ เดือนละ 4-5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 25250 คน จึงประมาณไดวามีนักทองเที่ยวที่เขามาเดือนละประมาณ 1,000 คน/เดือน และในป 2560
มีจํานวนนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมหมูบานเพิ่มมากขึ้น โดยใน 1 เดือนจะเขามาประมาณ 10-15
ครั้ง ครั้งละ 50-200 คน จึงประมาณไดวามีนักทองเที่ยวที่เขามาเดือนละประมาณ 2,000 คน/เดือน
ซึ่งสวนใหญมาจากภาคกลาง รองลงมาเปนภาคอีสาน สวนใหญเปนวัยกลางคนและสูงอายุ และมี
นักท องเที่ยวต างชาติเขามาเยี่ยมชมอยู เป นประจํา โดยเฉพาะจาก Camp of Thailand เปนตน
และจากการที่ ห มู บ า นสนวนนอกได รั บ การคั ด เลื อ กให เ ป น หมู บ า นที่ ใ ช ในการต อ นรั บ ท า น
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสัญจร ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดบุรีรัมย ในวันที่ 8
พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา ทําใหหมูบานสนวนนอกเปนที่รูจักและไดรับความสนใจจากหนวยงาน
ตางๆ และนักทองเที่ยวมากขึ้น จึงมีจํานวนนักทองเที่ยวเขามาศึกษาดูงาน รวมทั้งเขามาทํากิจกรรม
ภายในหมูบานมากขึ้น เชน กิจกรรมปนจักรยาน เปนตน
ดังนั้นจุดมุงหมายในการพัฒนาตํารับอาหารทองถิ่นบานสนวน คือ การไดบันทึกตํารับ
อาหารประจําทองถิ่นใหมีมาตรฐานมากขึ้น เพราะเนื่องจากกอนนี้ตํารับอาหารในชุมชนยังไมมีการ
บัน ทึกสวนผสมที่ เปน มาตรฐาน มี เพีย งการกะประมาณจากแมครัวหรือผูที่ทําอาหารเทานั้ น ซึ่ง
ปญ หาที่พบ คื อ บางครั้งแมจ ะเป น อาหารชนิ ดเดีย วกัน แตส วนผสมในตํารับ อาหารก็ ยังมี ความ
แตกตางกัน ดังนั้นจึงตองมีการตกลงในสวนผสมโดยการลงมติกัน เพื่อใหเกิดมาตรฐานที่ตรงกัน อีก
ทั้งยังเปนการสรางคุณคาของอาหารทองถิ่น กลาวคือ เปนการสรางคุณคาใหกับนักทองเที่ยวเพราะ
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นอกจากจะไดชิมอาหารประจําทองถิ่นแลว ยังไดรับทราบถึงที่มาของอาหารอีกดวย อีกทั้งยังเปน
การถายทอดตํารับใหกับลูกหลานไดสืบทอดและอนุรักษใหคงอยูคูกับชุมชน และการพัฒนาตํารับ
อาหารทองถิ่นครั้งนี้ผูวิจัยไดนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชเพื่อการพัฒนาตํารับอาหารรวม
ดวย นั่นคือ การนําวัตถุดิบของตํารับอาหารไปตรวจหาสวนประกอบของธาตุอาหาร รวมทั้งการ
คํานวณพลังงานที่ไดจากการรับประทานอาหารดังกลาว เพื่อใหทราบถึงพลังงานที่ผูบริโภคจะไดรับ
ในแตละเมนู รวมทั้งพัฒนาตํารับอาหารดังกลาวใหเปนอาหารเพื่อสุขภาพ วาเมื่อรับประทานแลวจะ
มีประโยชนตอรางกายอยางไร และมีคุณคาทางโภชนาการอยางไร ซึ่งจากการศึกษาแลว อาหาร
ทองถิ่นในหมูบานสนวนนอก สามารถพัฒนาไปเปนอาหารเพื่อสุขภาพและสามารถพัฒนาไปเปน
อาหารเพื่อจําหนายใหแกนักทองเที่ยวในการพัฒนาใหกลายเปนสินคาของฝากรวมกับสินคาผาไหม
ที่เปนสินคาหลักของหมูบาน และการที่จะนําสินคาที่เปนอาหารประจําทองถิ่นได จําเปนจะตองมี
การศึกษาและพัฒนา เพื่อแปรรูปใหอาหารดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะกลายเปนสินคาของฝากแก
นักทองเที่ยว เพื่อสรางรายไดและสรางชื่อเสียงใหกับชุมชนตอไป
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
การวิจัยนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ สินีเนตร รักษา (2557) ในการศึกษาอาหาร
ทองถิ่นอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยการรวบรวมชนิด และตํารับอาหารทองถิ่นของอําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําตํารับอาหารมาตรฐาน กลาวคือ อาหารทองถิ่นจะใชผัก
ที่มีในทองถิ่นนํามาประกอบอาหาร ผักบางชนิดคนรุนใหมอาจจะไมรูจักเพราะขาดการสืบทอดจาก
คนรุน เก าที่ เป น ผู สูงอายุเนื่ องจากในป จ จุบั น ผู คนจะนิย มครอบครัวเดี่ยวมากกวาการอยูรวมกัน
เหมื อนในอดี ต ทํ าให ผั กบางชนิ ดไม ทราบว าสามารถนํามาทําอาหารไดจ ากการศึกษางานวิจัย ที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับอาหารพื้นบานพบวา อาหารพื้นบานที่ชาวบานบริโภคมีทั้งอาหารคาว และอาหาร
หวาน และมีอาหารสวนหนึ่งที่ใชในพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ปจจุบันชาวบานยังคง
ประกอบอาหารเหลานี้เพื่อบริโภคและนําไปใชในพิธีกรรมตางๆ ในชุมชน ภูมิปญญาดานอาหารเกิด
จากการเรียนรูของชาวบานที่สั่งสมมาหลายชั่วอายุคน และสอดคลองกับ ซวย ฉวน และ นิง หวัง
(2004) ในการศึกษาวิจัยเรื่อง Towards a structural model of the tourist experience: an
illustration from food experience in tourism กล า วว า อาหารเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการขาย
เอกลักษณ และวัฒ นธรรมตามจุดปลายปลายทางของนั กทองเที่ ยว การบริโภคอาหารเปนป จจัย
สําคัญในการพัฒนาการตลาดและทําใหผูผลิตอาหารพื้นเมืองเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ โดยเฉพาะใน
ท อ งถิ่ น ชนบท ซึ่ งหมู บ านสนวน มี ก ารพั ฒ นาอาหารไปสู นั ก ท อ งเที่ ย ว ถึ งแม จ ะเป น เพี ย งการ
รับประทานภายในหมูบาน แตยังไมมีการพัฒนาเปนของฝากหรือจําหนายใหแกนักทองเที่ยวในการ
นํากลับไปรับประทาน เนื่องจากอาหารบางสวนมีสวนผสมของกะทิ อาจจะทําใหอาหารนั้นบูดหรือ
เนาเสียในระหวางเดินทางกลับ ซึ่งหากมีการพัฒนาการเพิ่มมูลคาใหกับอาหารชุมชน จะทําใหชุมชน
ดังกลาวมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการจําหนายอาหารทองถิ่น

วารสารเสลภูมิวิชาการ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)
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ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1.ควรมี ก ารวิ จั ย ในการพั ฒ นามู ล ค า อาหารท อ งถิ่ น ให ก ลายเป น สิ น ค า ของฝากแก
นักทองเที่ยว
2. ควรมีการวิจัยในการพัฒ นาบรรจุภัณฑของอาหารทองถิ่นใหมีความเหมาะ สม เพื่อ
การรองรับการเปนหมูบานทองเที่ยว
3. ควรมีการศึ กษาความเพี ยงพอของวัตถุดิบที่จะนํามาดําเนิน การเปน อาหารทองถิ่น
หากมีการจําหนายเปนของฝากวามีความเพียงพอตอความตองการหรือไมและควรมีการดําเนินการ
ขยายพันธุหรืออนุรักษอยางไร
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