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บทคัดยอ (Abstract) 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาเก่ียวกับตํารับอาหารทองถ่ินบานสนวนนอก ต.สนวน       
อ.หวยราช จ.บุรีรัมย  และพัฒนาตํารับอาหารทองถ่ินบานสนวนนอก ต.สนวน  อ.หวยราช       
จ.บุรีรัมย  ผูศึกษาไดใชการวิจัยเชิงคุณภาพ   โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก
ผูใหขอมูลท่ีสําคัญ (Key-informants) จํานวน 21 คน โดยใชรูปแบบของการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth interview) กับผูใหขอมูลท่ีสําคัญ (Key-informants) ท่ีสามารถตอบประเด็นการวิจัยได
อยางสมบูรณ ไดแก ปราชญชาวบานหรือผูสูงอายุท่ีมีความรูดานอาหารทองถ่ินของชุมชน กลุม
แมบานท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชุมชนโบราณบานสนวนและประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในบริเวณชุมชนนั้น
จากนั้นตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล ดวยวิธีการเทคนิคสามเสาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
(Triangulation) การวิเคราะหขอมูลไดยึดหลักตรรกะเทียบเคียงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ ควบคูบริบท (Context) 
 ผลการวิจัย พบวา  
 1. ตํารับอาหารหมูบานสนวนนอกมีอาหารประจําทองถ่ินท่ีหลากหลายตามฤดูกาล แต
เม่ือดําเนินการสนทนากลุมเพ่ือคัดเลือกอาหารท่ีชุมชนคิดวาจะนําเสนอใหกับนักทองเท่ียวใหเปนท่ี
รูจักหรือเปนเอกลักษณของชุมชน โดยมีการคัดเลือกท้ังอาหารคาวและอาหารหวาน จํานวนท้ังสิ้น 8 
ชนิด ซ่ึงท้ังหมดลวนเปนทรัพยากรท่ีมีอยูชุมชน ท่ีดําเนินการปลูกเองโดยปราศจากสารเคมี  ไดแก 
แกงกลวยใสไกบาน  ตมไกใสยอดหมอน  ขนมจีนน้ํายาปลากะทิ  น้ําพริกปลาทูผัดกับกะทิ
รับประทานคูกับผักสดและผักลวกท่ีมีอยูในชุมชน แกงมะละกอใสปูนา อาหารหวาน ไดแก ขนมตด
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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หมา ขาวตมดางและขนมตมโยน ซ่ึงอาหารแตละชนิดลวนมีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและประเพณี
ของชุมชน กลาวคือ ชุมชนจะนําอาหารดังกลาวมาใชในการจัดเลี้ยงแขกในงานมงคลตางๆ   
 2. การพัฒนาตํารับอาหารชุมชน  แมหมูบานสนวนนอกมีการจัดการทองเท่ียวแบบโฮม 
สเตย แตนักทองเท่ียวสวนใหญจะไมนิยมมาพักคางคืน แตเขามาเยี่ยมชมฐานวัฒนธรรมไหมและเขา
มาเยี่ยมชมประเพณีของหมูบานมากกวา  ซ่ึงไดแก การรําเรือมตรด และอาหารท่ีนักทองเท่ียวจะ
นิยมมารับประทานอาหารในชุมชน สวนใหญจะเปนม้ือกลางวันเพียงมือเดียว ดังนั้นจุดมุงหมายใน
การพัฒนาตํารับอาหารทองถ่ินบานสนวน คือ การจัดทําตํารับอาหารท่ีเปนมาตรฐาน รวมท้ังการนํา
กระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการคํานวณพลังงาน เพ่ือใหทราบถึงพลังงานท่ีผูบริโภคจะ
ไดรับในแตละเมนู รวมท้ังพัฒนาใหเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ  เพ่ือใหผูบริโภคไดรับประโยชนในคุณคา
ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารทองถ่ินดวย  และสามารถพัฒนาใหเปนอาหารเพ่ือ
สุขภาพและพัฒนาใหกลายเปนสินคาของฝากท่ีสรางชื่อเสียงใหกับชุมชนตอไป 
คําสําคัญ (Keywords) : ตํารับอาหารทองถ่ิน , การพัฒนา ,  เมืองทองเท่ียวทางกีฬา,   
 
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) 
 อาหารพ้ืนบานเปนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของคนในแตละ
ภูมิภาคตางๆ  ซ่ึงอาหารพ้ืนบานแสดงใหเห็นวา บรรพบุรุษในพ้ืนท่ีนั้นมีความสามารถทาง
โภชนาการทางอาหาร  โดยจะเห็นไดจากการเก็บรักษาอาหารไวไดโดยไมเสีย เชน การถนอมอาหาร 
รวมท้ังอาหารพ้ืนบานยังทําใหผูบริโภคมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บและมีชีวิตท่ียืน
ยาว ดังนั้น อาหารพ้ืนบานจึงเปนวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีมีความเก่ียวของและผูกพันกับชีวิตมนุษย
โดยตรง ตลอดจนเปนวัฒนธรรมพ้ืนบานท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ จากผลการศึกษาวิจัยทางดาน
โภชนาการของผักและอาหารพ้ืนบาน พบวา ผักพ้ืนบานและอาหารพ้ืนบานท่ีคนไทยบริโภคกันมา
ชานาน มีคุณคาทางโภชนาการสูง การมีสมุนไพรตางๆ ในอาหารอยูมาก ทําใหผูบริโภคเปนประจํามี
สุขภาพท่ีดี สามารถปองกันและรักษาความเจ็บปวยได นอกจากอาหารพ้ืนบานไทยจะมีรสชาติท่ี
อรอยกลมกลอม หลากหลายรส ไดสมดุลทางโภชนาการแลว อาหารพ้ืนบานยังเปนเอกลักษณท่ีบง
บอกถึงวัฒนธรรมและภูมิปญญาของคนไทย อยางขาวซ่ึงเปนอาหารหลักอาจจะเปนขาวเจาหรือขาว
เหนียว ซ่ึงข้ึนอยูกับการรับประทานของแตละทองถ่ิน ขาวซอมมือจะอุดมไปดวยวิตามินท่ีสําคัญ 
การปรุงอาหารจะเปนการตม แกง ยํา ตํา มีการปรุงท่ีเรียบงาย ใชเวลาไมมาก ใชน้ํามันในการปรุง
อาหารนอย มีการใชเนื้อสัตวไมมาก แหลงโปรตีนไดจาก ปลา ไก ไข หมูและสัตวอ่ืนๆ ท่ีสามารถหา
ไดในทองถ่ิน เครื่องปรุงลวนเปนสมุนไพรท่ีไดจากธรรมชาติ อาหารทองถ่ินของไทยมีมากมายหลาย
ชนิดและมีรสชาติท่ีหลากหลาย ซ่ึงแตละชนิดมีความแตกตางกันตามวัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน
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นั้นๆ หรือไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการกินของประเทศเพ่ือนบาน (สถาบันการแพทยแผนไทย, 
2547) 
 การรับประทานอาหารนอกจากจะสะทอนวัฒนธรรมในทองถ่ินนั้นแลว ยังมีความ
เชื่อมโยงถึงทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชน เพราะชาวบานมักจะนิยมนําทรัพยากรท่ีมีอยู อันเปน
เอกลักษณของชุมชนมาประยุกตเปนอาหารประจําทองถ่ิน เชน การเก็บผักตามฤดูกาลมาประกอบ
อาหาร ดังกรณีของหมูบานสนวนนอก ตําบลสนวน อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย ซ่ึงเปนชุมชน
โบราณท่ีมีชาติพันธุเขมรอาศัยอยู แหลงอาหารในชุมชนบานสนวนนอกท่ีสามารถพบได คือ 1) 
บริเวณปาโคก  ไดแก หนอไม   กระบุก  เห็ด  ดอกกระเจียว  ผักต้ิว 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 ข้ีเหล็ก มะละกอ  ไกบาน 
เผือก เปนตน นับไดวาหมูบานสนวนนอกเปนชุมชนท่ีมีทรัพยากรท่ีหลากหลายและสามารถนํามา
ประกอบอาหารในแตละฤดูกาลไดหลากหลาย อาทิ อาหารฤดูรอน ไดแก แกงผักหวานใสไขมดแดง
และปลายาง แกงกลวยใสไก  สวนอาหารในฤดูฝน ไดแก  หอหมกกบ หอหมกปลา แกงเห็ดอีแล 
แกงสายบัว และอาหารในฤดูหนาว ไดแก แกงหอยใสเผือก แกงบุกใสปลายาง ผัดเผ็ดปลาไหล เปน
ตน (ธิดารัตน คีมกระโทกและคณะ, 2559)  อีกท้ังหมูบานดังกลาวไดรับการพัฒนาใหเปนหมูบาน
ทองเท่ียววัฒนธรรมไหม ตั้งแต พ.ศ. 2556 ทําใหหมูบานเริ่มไดรับความนิยมมากข้ึน เพราะมี
นักทองเท่ียวท้ังภายในจังหวัดและตางจังหวัดเขามาทองเท่ียว รวมท้ังมีนักทองเท่ียวจากตางประเทศ
เขามาเยี่ยมชมดวย โดยเฉลี่ยจะมีนักทองเท่ียวมาเยือนหมูบานแหงนี้ประมาณ 4-5  ครั้ง/เดือน และ
แตละครั้งจะมีจํานวนนักทองเท่ียวตั้งแต 26 – 400 คน อีกท้ังยังมีสื่อจากทางสถานีโทรทัศนตาง ๆ 
เขามาถายทํารายการเก่ียวกับสารคดีการทองเท่ียว ทําใหหมูบานแหงนี้ไดรับความนิยมและเปนท่ี
รูจักมากข้ึน ซ่ึงนักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมหมูบานสนวนนอก จะไดเรียนรูวัฒนธรรมไหม และไดชิม
อาหารประจําทองถ่ินท่ีไดรับการอนุรักษและถายทอดอาหารทองถ่ินใหกับชนรุนหลังไดสืบทอด  
นอกจากจะเปนการอนุรักษอาหารทองถ่ินใหคงอยูกับชุมชนแลว ยังเปนการเผยแพรวัฒนธรรม
ทางดานอาหารใหกับนักทองเท่ียวไดรับรู  อีกท้ังเปนการสรางความโดดเดนในเอกลักษณของอาหาร
ทองถ่ินไดอยางชัดเจน หากพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดบุรีรัมยในปจจุบัน จังหวัด
บุรีรัมยไดถูกจัดใหเปนเมืองนาเท่ียวอันดับตนๆ ของประเทศ เปนผลใหเศรษฐกิจในจังหวัดบุรีรัมย
เติบโตข้ึนอยางกาวกระโดด โดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวเชิงกีฬาและแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
ตัวอยางเชน ฟุตบอลสโมสรบุรีรัมยยูไนเต็ดและสนามแขงรถชางอินเตอรเนชั่นแนลเซอรกิตท่ีมี
มาตรฐานระดับโลก รวมถึงแหลงโบราณสถานมากมายในจังหวัดบุรีรัมย เชน ปราสาทหินเขาพนม
รุง ปราสาทเมืองตํ่าและวนอุทยานภูเขาไฟ ดังคําขวัญของจังหวัด คือ เมืองปราสาทหิน ถ่ินภูเขาไฟ 
ผาไหมสวย รวยวัฒนธรรม จึงมีนักทองเท่ียวมาเขามาทองเท่ียวเปนจํานวนมากและมีแนวโนมจะ
เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต  จากการศึกษาการฟนฟูอาหารทองถ่ินเพ่ือสรางความม่ันคงทางอาหารบาน
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สนวนนอก ต.สนวน อ.หวยราช จ.บุรีรัมย(ธิดารัตน คีมกระโทกและคณะ, 2559)  พบวา หมูบาน
ดังกลาวมีการนําเสนออาหารทองถ่ินแกนักทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน ไดแก  แกงกลวยใสไก 
น้ําพริกกะทิ  แกงไกใสใบหมอน รวมท้ังมีขนมท่ีเปนอัตลักษณในชุมชน เชน ขาวตมมัดเขมร  
ขาวตมดาง  และขนมตดหมา เปนตน ทําใหนักทองเท่ียวไดรูจักอาหารในพ้ืนถ่ินและไดซึมซับใน
คุณคาของอาหารท่ีมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมของชุมชนมากข้ึน แตมีสิ่งหนึ่งท่ีหมูบานดังกลาวยัง
ไมมีการศึกษาและนําเสนอใหแกนักทองเท่ียว นั่นคือ การนําเสนอถึงคุณคาทางโภชนาการและ
ประโยชนของอาหารท่ีมีผลตอสุขภาพในการรับประทานอาหารในทองถ่ินดังกลาว ซ่ึงหากมี
การศึกษาและพัฒนาจะทําใหอาหารทองถ่ินไดรับความสนใจและไดรับการพัฒนาในการสงเสริมให
เปนอาหารเพ่ือสุขภาพ  ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหชุมชนมีความรูสึกภาคภูมิใจในอาหารทองถ่ินและ
ตองการท่ีจะอนุรักษอาหารทองถ่ินใหคงอยู และยังเปนการสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนรูสึกหวง
แหนทรัพยากรท่ีมีอยูในการเปนวัตถุดิบของอาหารประจําทองถ่ิน อีกท้ังยังเปนผลดีตอสุขภาพของ
นักทองเท่ียวดวยเชนกัน 
 ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาตํารับอาหารทองถ่ินบานสนวน
นอก ตําบลสนวน อําเภอหวยราชช จังหวัดบุรีรัมย เพ่ือรองรับเมืองทองเท่ียวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย  
ในการเชื่อมโยงกับการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนบานสนวนนอก และท่ีสําคัญท่ีสุดคือการได
อนุรักษและฟนฟูอาหารพ้ืนถ่ินทางวัฒนธรรมของชาติพันธุชาวบุรีรัมยใหคงอยู และสามารถบริการ
ใหกับนักทองเท่ียวในการเปนอาหารเพ่ือสุขภาพในการรองรับเมืองทองเท่ียวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย
ตอไป  
 
วัตถุประสงคการวิจัย (Research Objectives) 
 1.  เพ่ือศึกษาเก่ียวกับตํารับอาหารทองถ่ินบานสนวนนอก ต.สนวน อ.หวยราช จ.บุรีรัมย   
 2.  เพ่ือพัฒนาตํารับอาหารทองถ่ินบานสนวนนอก ต.สนวน  อ.หวยราช จ.บุรีรัมย  ได
อยางเหมาะสม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย (Research Methods) 
 การพัฒนาตํารับอาหารทองถ่ินบานสนวนนอก ต.สนวน  อ.หวยราช  จ.บุรีรัมย  โดย
กระบวนการสรางการมีสวนรวมในชุมชน โดยใชรูปแบบของการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
interview) กับผูใหขอมูลท่ีสําคัญ (Key-informants) ท่ีสามารถตอบประเด็นการวิจัยไดอยาง
สมบูรณ ไดแก ปราชญชาวบานหรือผูสูงอายุท่ีมีความรูดานอาหารทองถ่ินของชุมชน กลุมแมบานท่ี
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีชุมชนโบราณบานสนวนนอกและประชาชนท่ัวไปท่ีอาศัยอยูในชุมชนนั้น  จากนั้น
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล ดวยวิธีการเทคนิคสามเสาในการเก็บรวบรวมขอมูล 
(Triangulation) คือ ตรวจสอบขอมูลจากหลากหลายบุคคล ตางชวงเวลา ตางวิธีการ และสถานท่ี
แตกตางกัน เพ่ือใชสําหรับการวิเคราะหเชื่อมโยงความสอดคลองกับเนื้อหา และดําเนินการสนทนา
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กลุม (Focus Group) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาตํารับอาหารทองถ่ิน โดยกระบวนการสรางการมี
สวนรวมในชุมชนตอไป โดยการเก็บรวบรวมขอมูล ในประเด็นการวิจัยซ่ึงนอกจากจะใชวิธีการศึกษา
เอกสารแลวยังใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณรายบุคคล การสนทนากลุม การจัดเวที
ประชาคม การเดินสํารวจชุมชน และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม  
 ข้ันตอนการดําเนินการ 
 ระยะท่ี 1 ข้ันเตรียมการวิจัย 
  1.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชุมชน อาหารชุมชน ภูมิปญญา
พ้ืนบาน รวมท้ังอาหารทองถ่ินท่ีมีผลตอการทองเท่ียวของชุมชน 
  1.2  พัฒนาโจทยวิจัยรวมกับชุมชนบานสนวนนอก ไดแก กลุมปราชญชาวบานและ
ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชุมชนโบราณบานสนวนนอก  และกลุมแมบานท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชุมชน
โบราณบานสนวนนอก และผูสนใจเพ่ือจัดทําโครงการเสนอตอผูใหทุน 
  1.3 ดําเนินการประชุมทีมวิจัยเพ่ือทําความเขาใจรายละเอียดของโครงการ แบง
บทบาทหนาท่ีการดําเนินงานของโครงการ  พรอมท้ังวางแผนและทิศทางในการดําเนินงาน 
  1.4 ทีมวิจัยรวมกันออกแบบเครื่องมือ 
 ระยะท่ี 2 ข้ันเก็บขอมูลการวิจัย 
  2.1 ปฏิบัติการจัดเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกไปยังผูใหขอมูลสําคัญศึกษาโดย
ศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับตํารับอาหารในพ้ืนท่ีบานสนวนนอก ไดแก ประเด็นตํารับอาหารใน
ทองถ่ินมีอะไรบาง วัฒนธรรมการบริโภคในทองถ่ิน จากอดีตจนถึงปจจุบัน รวมท้ังบริบทชุมชน 
  2.2 ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการสรุป ประมวลผล วิเคราะห
ขอมูลเก่ียวกับตํารับอาหารทองถ่ินในพ้ืนท่ีบานสนวน ขอมูล และวางแผนในการจัดเวทีเพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอมูลใหชุมชนเพ่ือคนหาตํารับอาหารประจําทองถ่ินรวมกัน 
  2.3 ทีมวิจัยรวมกันนําขอมูลท่ีจัดเก็บได จัดหมวดหมู เรียบเรียง วิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลเพ่ือนําเสนอขอมูลใหชุมชนรับรู ตรวจสอบ 
  2.4 จัดเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลใหชุมชนเพ่ือกําหนดตํารับอาหารประจําทองถ่ิน
รวมกัน 
 ระยะท่ี 3 ข้ันถอดองคความรูการวิจัย 
 
ผลการวิจัย (Research Results) 
 1. ตํารับอาหารทองถิ่น 
 ตํารับอาหารทองถ่ิน  ไดมาจากการดําเนินการประชุมเพ่ือคนหาตํารับอาหารในชุมชน 
เปนการรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลท่ีสําคัญซ่ึงเปนผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําอาหารของ
หมูบานรวมท้ังผูท่ีทําอาหารเพ่ือเลี้ยงตอนรับนักทองเท่ียวของหมูบานสนวนนอก รวมท้ังสิ้น 15 คน 
โดยใชกระบวนการสอบถามเก่ียวกับเมนูอาหารในทองถ่ิน โดยใชกระบวนการสนทนากลุม (Focus 
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Group) โดยการใชวิธีการลงมติเสียง สวนใหญวาเมนูใดท่ีเปนเอกลักษณของหมูบานสนวนนอกท่ี
นิยมนํามาเสนอใหกับนักทองเท่ียวเวลาเดินทางเขามาเยี่ยมชมหมูบาน โดยเมนูท่ีไดรับเลือกมีท้ัง
อาหารคาวและอาหารหวาน จํานวน 8 เมนู ไดแก  1) แกงกลวยใสไกบาน 2) ตมไกบานใสยอด
หมอน  3) ขนมจีนน้ํายาปลากะทิ 4) น้ําพริกปลาทูกับผักสดและผักลวก 5) แกงมะละกอใสปูนา  
และเมนูขนม ไดแก 1) ขนมตดหมา  2) ขาวตมดาง 3) ขาวตมโยน และดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก
ประกอบกับใชเทคนิคสามเสา (Triangulation) เพ่ือใหไดขอมูลของตํารับอาหารท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกันภายในหมูบานสนวนนอกตอไป   
 1. แกงกลวยใสไก เปนเอกลักษณเฉพาะของหมูบานสนวนนอก เพราะกลวยพันธุหอม
ทิพยเปนพันธุกลวยเฉพาะในพ้ืนท่ี โดยการนําชื่อผูใหญบาน (บุญทิพย กะรัมย) มาตั้งเปนชื่อกลวย 
ซ่ึงมีสรรพคุณท่ีดีสําหรับหญิงท่ีเพ่ิงคลอด เพราะเปนอาหารท่ีไมผิดสําแดง และยังบํารุงน้ํานม อีกท้ัง
ใบแมงลักหรือใบกะเพรา มีฤทธิ์รอน ทําใหเกิดความสบายตัว โดยความเปนมาของอาหารดังกลาว มี
การถายทอดมาจากบรรพบุรุษมานานแลว โดยภูมิปญญาของหมูบานสนวนนอกจะใชลูกกลวยท่ีมี
ลักษณะหาม คือ ก่ึงดิบก่ึงสุก มาใชในการประกอบอาหาร และทําการสับใหเปนชิ้นบางๆ ซ่ึงมีความ
แตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืน เพราะบางหมูบานอาจจะมีแกงกลวยเชนเดียวกัน แตอาจจะใช หยวกกลวย 
หรือใชลูกกลวยฝานเปนแวน แลวนํามาประกอบอาหาร ซ่ึงไมนิยมนํากลวยสุกมาแกงเพราะมี
ลักษณะเละมากเกินไป และเวลาสุกจะไมนิยมนิมาทําขนม จึงนิยมนํามาแกงในชวงก่ึงดิบก่ึงสุก
เทานั้น  มักใชประกอบอาหารในเทศกาลงานท่ัวไปในหมูบานท้ังงานมงคล เชน งานแตงงาน งาน
บวช ทําบุญบาน ทําบุญเลี้ยงผี ปู ยา ตา ยาย รวมท้ังงานศพ เปนตน โดยการนํามาใชในศพ เชื่อวา
เปนการตัดความสัมพันธระหวางผูตายกับญาติมิตรท่ีมีชีวิตอยู  ซ่ึงเปนอาหารท่ีนิยมนํามาใชในการ
เลี้ยงแขกสมัยกอน โดยมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของหมูบาน คือ เกษตรกรรม เพราะกลวย
เปนพืชท่ีปลูกอยูในบริเวณบาน สามารถนํามาใชประโยชนไดหลากหลาย รวมท้ังแตเดิมในหมูบาน
สนวนนอกก็มีการปลูกตนมะพราวในบริเวณบาน เพ่ือนํากะทิมาทําอาหารและขนม เพราะอาหาร
สวนใหญของหมูบานจะนิยมนํากะทิมาประกอบเปนอาหารหลัก ซ่ึงการนํากะทิมาประกอบอาหาร
นั้นไมมีความหมายในเชิงสัญลักษณใดๆ เปนเพียงการทําตามบรรพบุรุษท่ีสั่งสมมา แตลูกมะพราว
เปนสิ่งสําคัญในพิธีปอนขาวนาค เพราะถือวาเปนสิ่งท่ีบริสุทธิ์ อยูบนท่ีสูง มีความเชื่อวาจะทําใหนาค
สามารถตัดกิเลสได ไมมีสิ่งใดมาแตะตองได แตปจจุบันไมนิยมปลูกตนมะพราวในบริเวณบาน 
เพราะเนื่องจากในฤดูฝนหรือหากเกิดลมพายุตนมะพราวอาจหลนมาทับบานเรือนเกิดความเสียหาย
ได จึงเปลี่ยนแปลงการปลูกมะพราวในบริเวณบานยายมาปลูกบริเวณสวนแทน อีกท้ังตนกลวย ตน
ออย ยังเปนตัวแทนของการมีอายุยืน การมีความสุข รมเย็น ในประเพณีแตงงานหลังจากแตงงาน
เสร็จแลว เจาบาวเจาสาวตองมาปลูกกลวยและออยรวมกัน โดยมีความเชื่อวา ถาตนกลวยและออย
ไมโต จะทํามาหากินไมข้ึน ไมเจริญรุงเรืองนั่นเอง 
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ภาพท่ี  1  แกงกลวยใสไกบาน 
ท่ีมา : (นักวิจัย, 2560) 

 2. อาหารประเภทตม เชน ตมไกใสยอดหมอน  เปนการประยกุตภูมิปญญาโดยใชวิถีของ
หมูบานวัฒนธรรมไหม กลาวคือ ในหมูบานสนวนนอกมีการปลูกหมอน เลี้ยงไหม เกือบทุกหลังคา
เรือน ดังนั้นจึงมีการนํายอดหมอนมาใชในการประกอบอาหาร เพ่ือใหรสชาติของน้ําซุปมีรสชาติ
เขมขน มีรสหวานเหมือนกระดูกหมู โดยมักใชประกอบอาหารในเทศกาลงานท่ัวไปในหมูบานท้ังงาน
มงคลและงานศพ อีกท้ังสรรพคุณของหมอนยังมากมาย เชน  “ยอดหมอน” นํามาตมใชดื่มและลาง
ตา เพ่ือบํารุงสายตา “ใบหมอน” นักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุนพบวา สามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอล
ในกระตาย ลดปริมาณน้ําตาลในเลือด ลดความดันโลหิตและลดอัตราการตายของหนูท่ีมีสาเหตุจาก
มะเร็งในตับได (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2560) อีกท้ังการปลูกหมอนในบริเวณหมูบาน
นี้เปนการปลูกแบบอินทรียไมมีการใชสารเคมี จึงมีความปลอดภัยตอผูบริโภค อีกท้ังในหมูบานยังมี
การประยุกตใชใบหมอนมาทําเปนชา เพ่ือตอนรับนักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมอีกดวย  
 

 

ภาพท่ี  2  ตมไกบานใสยอดหมอน 
ท่ีมา : (นักวิจัย,  2560) 
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ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

 3. ขนมจีนน้ํายาปลากะทิ (นิยมรับประทานในชวงเทศกาลสงกรานต) เพราะเสนมี
ลักษณะยาว จึงใชสําหรับงานมงคล ใชน้ํายาปลาชอน ปลานิล หรือปลาดุก ซ่ึงปลานั้นนั้นใน
สมัยกอนไดมาจากการเลี้ยงในบอหรือการหาไดจากแหลงน้ําตามธรรมชาติบริเวณหลังหมูบาน แตไม
นิยมนํามารับประทานในงานศพ  โดยในสมัยกอนอาหารท่ีนํามาเลี้ยงแขก จะหามใช ถ่ัวงอก  
ขนมจีนและผัดหม่ี เพราะมีความเชื่อวาจะทําใหเกิดงานศพข้ึนมาอีก เพราะขนมจีนและผัดหม่ีเปน
อาหารประเภทเสนท่ีมีความยาว ซ่ึงมีความเชื่อวาเหมือนเปนการตอยอดการจัดงานอีกครั้ง แตถา
เปนการทําบุญใหผูท่ีลวงลับไปแลว สามารถใชหม่ีได แตตองจัดทําเสนหม่ีเอง นอกจากนี้ยังมีการ
ชวยเหลือการจัดงานเจาภาพ โดยการนําขาวสาร พริก มะพราวไปชวยเจาภาพเพ่ือทําอาหารเลี้ยง
แขก ซ่ึงเปนวิถีแหงการชวยเหลือเก้ือกูลและความสัมพันธฉันทญาติมิตรของคนภายในหมูบาน 

 
 

ภาพท่ี  3  ขนมจีนน้ํายาปลากะทิ 
ท่ีมา : (นักวิจัย, 2560.) 

 4. น้ําพริกปลาทูกับผักสดและผักลวก  
 น้ําพริกกะทิรับประทานคูกับผักสดและผักลวก นับเปนอาหารประจําบานของหมูบาน
สนวนนอก เนื่องจากเปนอาหารท่ีทําไดงาย และสามารถรับประทานคูกับผักท่ีมีความหลากหลาย
ตามฤดูกาล แตผักบางชนิดก็มีขอหามในการรับประทาน เชน ขอหามของอาหารสําหรับผูหญิงท่ี
คลอดบุตรในพ้ืนท่ี เชน ในระหวางท่ีอยูไฟ หามรับประทานอาหารท่ีมีรสเปรี้ยว หามรับประทาน
กวยเตี๋ยว เพราะน้ํานมจะไมไหล รวมท้ังหามรับประทานผักเลื้อย เชน ชะอม หนอไม มะเขือพวง 
ดักแด ผักดอง เชน ผักเสี้ยนดอง  และหามนําผักท่ีข้ึนในน้ําและผักมาปรุงอาหารรวมกัน 
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ภาพท่ี  4  น้ําพริกปลาทูกับผักสดและผักลวก 
ท่ีมา : (นักวิจัย, 2560.) 

   
 5. แกงมะละกอใสปูนา ระเวกะดาม ดะละฮอง 
 แกงมะละกอใสปูนา เปนการประยุกตภูมิปญญาของการนําวัตถุดิบตามฤดูกาลมประกอบ 
เปนอาหาร นั่นคือ การนําปูนาดวยการขุดบริเวณท่ีนาในฤดูหนาว เพราะชวงฤดูนี้ปูนาจะมีมันปูมาก 
และพนจากฤดูการทํานาจึงทําใหปูมีสารพิษตกคางนอย โดยนํามาแกงกับมะละกอท่ีปลูกไวตาม
บานเรือนหรือนํามาแกงรวมกับผักอ่ืน สามารถนํามาใชในการเลี้ยงแขกไดในงานท่ัวไป แตสวนใหญ
จะนิยมรับประทานในฤดูหนาว เพราะเปนชวงท่ีปูนามีมันมาก รสชาติจะดีกวาในฤดูอ่ืน และเปนการ
สะทอนถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรภายในทองถ่ิน ท่ียังสามารถพบปูนาและยังนํามา
ประกอบอาหารได เพราะในบางพ้ืนท่ีปูนาไดหมดไปแลว เนื่องจากในพ้ืนท่ีดังกลาวมีการใชยาฆา
แมลง ทําใหปูนาหมดไป และยังสงผลดีตอระบบนิเวศนสิ่งแวดลอมอีกดวย 

 

 

ภาพท่ี  5  น้ําพริกปลาทูกับผักสดและผักลวก 
ท่ีมา : (นักวิจัย, 2560.) 

 6.ขนมตดหมา (เวือระพอม) ขนมตดหมาเปนการประยุกตภูมิปญญาของชาวบานในการ
นํารากของเครือตดหมาหรือเครือตูบหมูตูบหมา หรือตนกระพังโหมมาประยุกตเปนขนมเพ่ือไวใช
รับประทานในงานมงคล “เครอืตดหมา” เปนพืชไมเลื้อยชนิดหนึ่ง ข้ึนไดท่ัวไปในปาผสมผลัดใบและ
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ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

ปาเต็งรัง หากนําตนหรือใบมาขยี้แลวดมจะมีกลิ่นเหม็น มีสรรพคุณชวยระบายความรอนในรางกาย 
ประโยชนทางยา นับไดวาเปนสมุนไพรตัวหนึ่ง ท่ีมีสรรพคุณรักษาอาการอักเสบบริเวณคอ ปาก 
รักษาบาดแผล เปนยาระบายออนๆ สําหรับเด็ก รากมีสรรพคุณ แกโรคดีซาน (เทคโนโลยีชาวบาน
ออนไลน , 2560)  ปกติแลวขนมตดหมาจะทําปละครั้งในชวงงานประเพณีแซนโฎนตา (ประเพณี
ไหวบรรพบุรุษของคนเชื้อสายเขมร) แตปจจุบันในหมูบานสนวนนอกมีการทําขนมตดหมามาเพ่ือ
จําหนายใหกับนักทองเท่ียวโดยจําหนายในทุกวันเสารบริเวณตลาดโบราณของหมูบาน รวมท้ังยัง
เปนอีกเมนูในการจัดไวตอนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา พรอมคณะรัฐมนตรีใน
การลงพ้ืนท่ีเยี่ยมชมหมูบานทองเท่ียวชุมชนบานสนวนนอก (ในชวงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2561)  ใน
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ จังหวัดบุรีรัมยรสชาติของขนมตดหมาจะมีรสชาติคลายขนมจาก
และมีความหอมจากการยางดวยใบตอง มีความหวานจากสวนผสมของน้ําตาลแดงและน้ําตาล และ
ความหวานท่ีไดมารากของเครือตดหมารวมดวย 
 

 
 

ภาพท่ี  6  ขนมตดหมา 
ท่ีมา : (นักวิจัย, 2560.) 

 
 7.ขาวตมดาง (อันซอมกระบ็อง) ขนมตมดางเปนการประยุกตภูมิปญญาในการนําน้ําดาง
ท่ีไดมาจากการเผาวัตถุดิบจากธรรมชาติ เชน กาบกลวย ทะลายมะพราว รวมท้ังตนนุนหรือเปลือก
นุนมาเผา แลวนําข้ีเถามาผสมน้ํา แลวกรองดวยผาขาวบาง นําน้ําดางมาผสมแปงเพ่ือทําอาหาร โดย
เชื่อวาข้ีเถาท่ีเผาจากตนนุนหรือฝกนุนจะไดน้ําดางท่ีมีรสชาติอรอย นิยมนํามาเลี้ยงแขกในงานมงคล
ตางๆ ยกเวนงานศพ โดยเฉพาะประเพณีข้ึนบานใหม จําเปนจะตองมีขนมหวาน เพราะเชื่อวาขนม
หวานจะทําใหเกิดความเจริญรุงเรือง และถาเปนการข้ึนบานใหมของคูบาวสาว ขนมหวานจะทําให
สามารถครองรักยาวนาน ไมทะเลาะกัน  
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ภาพท่ี  7  ขาวตมดาง 
ท่ีมา : (นักวิจัย, 2560.) 

 
 8. ขาวตมโยน  ขนมตมโยนเปนการประยุกตภูมิปญญาในการนําใบมะพราวท่ีมีอยู
ครัวเรือนมาหอขนม เพราะถาเปนขาวตมท่ัวไปจะนิยมหอดวยใบตอง  นิยมนํามาเลี้ยงแขกในงาน
บุญตางๆ รวมท้ังใชในงานศพหรืองานแตงงานดวย เพ่ือถวายพระสงฆ สามเณรและเลี้ยงแขกเหรื่อ
ตางๆ ท่ีมารวมงาน 

 
 
 2. การพัฒนาตํารับอาหารทองถิ่นบานสนวน ต.สนวน  อ.หวยราช จ.บุรีรัมย    
 ตํารับอาหารทองถ่ินบานสนวนนอก สวนใหญเปนวัตถุดิบท่ีไดจากชุมชนมาประกอบ
ตํารับอาหาร โดยเฉพาะกลวยพันธุหอมทิพยซ่ึงเปนพันธุท่ีข้ึนเฉพาะในทองถ่ินนี้ โดยการใชลูกกลวย
ท่ีมีลักษณะก่ึงดิบก่ึงสุก และสับตามความยาวของลูกกลวยและนํามาแกง ซ่ึงถาใชกลวยสุกมาแกงจะ
มีความเละ หรือแมกระท่ังการประยุกตใชยอดหมอนท่ีปลูกในหมูบาน ท่ีมีการปลูกเกือบทุกหลังคา
เรือนมาประกอบอาหารเปนตมไกใสยอดหมอน เพ่ือเพ่ิมความกลมกลอมใหกับเมนูอาหาร รวมท้ังมี
การดัดแปลงนํารากเครือตดหมามาประยุกตใชในการทําขนมท้ังๆ ท่ีเครือดังกลาวใบมีกลิ่นเหม็นซ่ึง
ตํารับอาหารในหมูบานกอนหนานี้ไมมีการกําหนดปริมาณท่ีแนนอน เปนเพียงการกะประมาณของ
แมครัวท่ีทําอาหารเทานั้น ดังนั้นทางทีมวิจัยจึงไดดําเนินการจัดกระบวนการสนทนากลุมยังกลุมแม
ครัวท่ีเปนผูจัดทําอาหารใหกับนักทองเท่ียว รวมท้ังผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําอาหารภายใน
หมูบาน เพ่ือคนหาและทําขอตกลงของตํารับอาหารในชุมชนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงหมูบาน
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ดังกลาวเปนหมูบานทองเท่ียววัฒนธรรมไหม ซ่ึงอาหารทองถ่ินลวนสะทอนทรัพยากรในชุมชนวามี
ความอุดมสมบูรณ โดยสามารถนําวัตถุดิบในชุมชนท่ีปลูกจากกระบวนการตามธรรมชาติซ่ึงมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมี ทําใหผูรับประทานมีสุขภาพท่ีแข็งแรง รวมท้ังสะทอนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ี
มีความผูกพันกับธรรมชาติในการดัดแปลงนําภูมิปญญาจากบรรพบุรุษ กลาวคือ นําวัตถุดิบในชุมชน
มาประยุกตเปนอาหารชุมชนจนสามารถเปนเอกลักษณของชุมชนได อีกท้ังหมูบานแหงนี้มีการ
จัดการทองเท่ียวแบบโฮมสเตย แมนักทองเท่ียวสวนใหญจะไมนิยมมาพักคางคืน แตก็มีนักทองเท่ียว
ท่ีเขามาเยี่ยมชมอยูเปนประจําตลอดป โดยสวนใหญนักทองเท่ียวจะนิยมเขามาเยี่ยมฐานการเรียนรู
ไหมภายในหมูบาน ซ่ึงเปนการสะทอนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไหมของหมูบาน นอกจากนี้
นักทองเท่ียวยังสามารถเขามาเยี่ยมชมประเพณีของหมูบานได ซ่ึงจะมีการจัดการแสดงเพ่ือตนรับ
นักทองเท่ียว โดยการแสดงรําเรือมตรดหรือรําตรด ซึ่งเปนการแสดงรองและรําโดยการใชภาษาเขมร
ในการแสดง ซ่ึงเปนการนําเสนอวัฒนธรรมเขมรใหนักทองเท่ียวไดเยี่ยมชมและเรียนรูในวิถีชีวิตของ
ชุมชน เม่ือนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมโดยสวนใหญจะนิยมมารับประทานอาหารและเดินทางไป
เท่ียวยังสนามฟุตบอลชางเพราะอยูเปนสถานท่ีท่ีมีชื่อเสียงในจังหวัด และเปนสถานท่ีท่ีอยูไมไกลจาก
หมูบานสนวนนอก โดยอาหารท่ีชุมชนนําเสนอแกนักทองเท่ียวรับประทานอาหาร สวนใหญจะเปน
ม้ือกลางวันเพียงม้ือเดียว ซ่ึงอาหารท่ีนิยมนําเสนอแกนักทองเท่ียว ไดแก เมนูแกงกลวยใสไก ตมไก
บานใสยอดหมอน และขนมตดหมา เปนตน โดยจากการสัมภาษณถึงจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามา
เยี่ยมชมหมูบานในป 2559 ท่ีเขามาเยี่ยมชม มีประมาณ เดือนละ 4-5 ครั้ง ครั้งละประมาณ 25-
250 คน จึงประมาณไดวามีนักทองเท่ียวท่ีเขามาเดือนละประมาณ 1,000 คน/เดือน และในป 2560 
มีจํานวนนักทองเท่ียวเขามาเยี่ยมชมหมูบานเพ่ิมมากข้ึน โดยใน 1 เดือนจะเขามาประมาณ 10-15 
ครั้ง ครั้งละ 50-200 คน จึงประมาณไดวามีนักทองเท่ียวท่ีเขามาเดือนละประมาณ 2,000 คน/เดือน 
ซ่ึงสวนใหญมาจากภาคกลาง รองลงมาเปนภาคอีสาน สวนใหญเปนวัยกลางคนและสูงอายุ และมี
นักทองเท่ียวตางชาติเขามาเยี่ยมชมอยูเปนประจํา โดยเฉพาะจาก Camp of Thailand เปนตน 
และจากการท่ีหมูบานสนวนนอกไดรับการคัดเลือกให เปนหมูบานท่ีใชในการตอนรับทาน
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสัญจร ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดบุรีรัมย ในวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2561 ท่ีผานมา ทําใหหมูบานสนวนนอกเปนท่ีรูจักและไดรับความสนใจจากหนวยงาน
ตางๆ และนักทองเท่ียวมากข้ึน จึงมีจํานวนนักทองเท่ียวเขามาศึกษาดูงาน รวมท้ังเขามาทํากิจกรรม
ภายในหมูบานมากข้ึน เชน กิจกรรมปนจักรยาน เปนตน 
 ดังนั้นจุดมุงหมายในการพัฒนาตํารับอาหารทองถ่ินบานสนวน คือ การไดบันทึกตํารับ
อาหารประจําทองถ่ินใหมีมาตรฐานมากข้ึน เพราะเนื่องจากกอนนี้ตํารับอาหารในชุมชนยังไมมีการ
บันทึกสวนผสมท่ีเปนมาตรฐาน มีเพียงการกะประมาณจากแมครัวหรือผูท่ีทําอาหารเทานั้น ซ่ึง
ปญหาท่ีพบ คือ บางครั้งแมจะเปนอาหารชนิดเดียวกัน แตสวนผสมในตํารับอาหารก็ยังมีความ
แตกตางกัน ดังนั้นจึงตองมีการตกลงในสวนผสมโดยการลงมติกัน เพ่ือใหเกิดมาตรฐานท่ีตรงกัน อีก
ท้ังยังเปนการสรางคุณคาของอาหารทองถ่ิน กลาวคือ เปนการสรางคุณคาใหกับนักทองเท่ียวเพราะ
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นอกจากจะไดชิมอาหารประจําทองถ่ินแลว ยังไดรับทราบถึงท่ีมาของอาหารอีกดวย อีกท้ังยังเปน
การถายทอดตํารับใหกับลูกหลานไดสืบทอดและอนุรักษใหคงอยูคูกับชุมชน และการพัฒนาตํารับ
อาหารทองถ่ินครั้งนี้ผูวิจัยไดนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือการพัฒนาตํารับอาหารรวม
ดวย นั่นคือ การนําวัตถุดิบของตํารับอาหารไปตรวจหาสวนประกอบของธาตุอาหาร รวมท้ังการ
คํานวณพลังงานท่ีไดจากการรับประทานอาหารดังกลาว เพ่ือใหทราบถึงพลังงานท่ีผูบริโภคจะไดรับ
ในแตละเมนู รวมท้ังพัฒนาตํารับอาหารดังกลาวใหเปนอาหารเพ่ือสุขภาพ วาเม่ือรับประทานแลวจะ
มีประโยชนตอรางกายอยางไร และมีคุณคาทางโภชนาการอยางไร ซ่ึงจากการศึกษาแลว อาหาร
ทองถ่ินในหมูบานสนวนนอก สามารถพัฒนาไปเปนอาหารเพ่ือสุขภาพและสามารถพัฒนาไปเปน
อาหารเพ่ือจําหนายใหแกนักทองเท่ียวในการพัฒนาใหกลายเปนสินคาของฝากรวมกับสินคาผาไหม
ท่ีเปนสินคาหลักของหมูบาน และการท่ีจะนําสินคาท่ีเปนอาหารประจําทองถ่ินได จําเปนจะตองมี
การศึกษาและพัฒนา เพ่ือแปรรูปใหอาหารดังกลาวมีความเหมาะสมท่ีจะกลายเปนสินคาของฝากแก
นักทองเท่ียว เพ่ือสรางรายไดและสรางชื่อเสียงใหกับชุมชนตอไป  
 
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 
 การวิจัยนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ สินีเนตร รักษา (2557) ในการศึกษาอาหาร
ทองถ่ินอําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยการรวบรวมชนิด และตํารับอาหารทองถ่ินของอําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําตํารับอาหารมาตรฐาน กลาวคือ อาหารทองถ่ินจะใชผัก
ท่ีมีในทองถ่ินนํามาประกอบอาหาร ผักบางชนิดคนรุนใหมอาจจะไมรูจักเพราะขาดการสืบทอดจาก
คนรุนเกาท่ีเปนผูสูงอายุเนื่องจากในปจจุบันผูคนจะนิยมครอบครัวเด่ียวมากกวาการอยูรวมกัน
เหมือนในอดีตทําใหผักบางชนิดไมทราบวาสามารถนํามาทําอาหารไดจากการศึกษางานวิจัยท่ี
เก่ียวของเก่ียวกับอาหารพ้ืนบานพบวา อาหารพ้ืนบานท่ีชาวบานบริโภคมีท้ังอาหารคาว และอาหาร
หวาน และมีอาหารสวนหนึ่งท่ีใชในพิธีกรรมท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ปจจุบันชาวบานยังคง
ประกอบอาหารเหลานี้เพ่ือบริโภคและนําไปใชในพิธีกรรมตางๆ ในชุมชน ภูมิปญญาดานอาหารเกิด
จากการเรียนรูของชาวบานท่ีสั่งสมมาหลายชั่วอายุคน และสอดคลองกับ ซวย ฉวน และ นิง หวัง 
(2004) ในการศึกษาวิจัยเรื่อง Towards a structural model of the tourist  experience: an 
illustration from food experience in tourism  กลาววา อาหารเปนสิ่ งสําคัญในการขาย
เอกลักษณและวัฒนธรรมตามจุดปลายปลายทางของนักทองเท่ียว การบริโภคอาหารเปนปจจัย
สําคัญในการพัฒนาการตลาดและทําใหผูผลิตอาหารพ้ืนเมืองเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ โดยเฉพาะใน
ทองถ่ินชนบท ซ่ึงหมูบานสนวน มีการพัฒนาอาหารไปสูนักทองเท่ียว ถึงแมจะเปนเพียงการ
รับประทานภายในหมูบาน แตยังไมมีการพัฒนาเปนของฝากหรือจําหนายใหแกนักทองเท่ียวในการ
นํากลับไปรับประทาน เนื่องจากอาหารบางสวนมีสวนผสมของกะทิ อาจจะทําใหอาหารนั้นบูดหรือ
เนาเสียในระหวางเดินทางกลับ ซ่ึงหากมีการพัฒนาการเพ่ิมมูลคาใหกับอาหารชุมชน จะทําใหชุมชน
ดังกลาวมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจําหนายอาหารทองถ่ิน  
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ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 
 1.ควรมีการวิจัยในการพัฒนามูลคาอาหารทองถ่ินใหกลายเปนสินคาของฝากแก
นักทองเท่ียว  
 2. ควรมีการวิจัยในการพัฒนาบรรจุภัณฑของอาหารทองถ่ินใหมีความเหมาะ สม เพ่ือ
การรองรับการเปนหมูบานทองเท่ียว 
 3. ควรมีการศึกษาความเพียงพอของวัตถุดิบท่ีจะนํามาดําเนินการเปนอาหารทองถ่ิน 
หากมีการจําหนายเปนของฝากวามีความเพียงพอตอความตองการหรือไมและควรมีการดําเนินการ
ขยายพันธุหรืออนุรักษอยางไร  
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