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บทคัดย่อ
  การศก่ษาครัง้นีมุ้ง่ศก่ษาสำารบัอาหารพืน้เมอืงของชาวเมอืงชายทะเล
ฝ่ั�งตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีวัตถุประสงค์ใน
การสบืสวนทวนความทีม่าของวัฒนธรรมอาหารในภาคตะวันออกทีเ่ป็นผ่ลจาก
ปฏิิสัมพันธ์ของกลุ่มชนต่างๆ ในภาคตะวันออกจนเกิดเป็นสำารับอาหารท้องถิ่น 
รวมถ่งการวิเคราะห์ความพยายามในการสร้างตัวตนความเป็น “สำารับอาหาร
ภาคตะวันออก” ในท่ามกลางการแข่งขันของการการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ
ไทย การศ่กษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยในฐานข้อมูลของสถาบันการศ่กษาและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ผ่ลการศ่กษาพบว่า สำารับอาหารในภาคตะวันออกเกิดจากการผ่สมผ่สานและ
ปรับประยุกต์มา จากอาหารของกลุ่มชนต่างๆ ที่สำาคัญในภาคตะวันออก ได้แก่ 
ชาวชอง ชาวลาว ชาวไทย ชาวจีน ชาวมลายูและชาวญวน การปรับประยุกต์
ดังกล่าวนำามาสู่การสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารที่สำาคัญของภาคตะวันออก 
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อาหารดังกล่าวนำามาสู่การ พัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สำาคัญใน
ปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความพยายามในการยกระดับสำารับอาหาร 
ภาคตะวันออก ให้โดดเด่นในท่ามกลางการแข่งขันของตลาดการท่องเที่ยวเชิง
อาหารของไทย

คำาค้น : สำารับอาหารภาคตะวันออก, มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม,  
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร, สังคมพหุวัฒนธรรม 

1. ความเปั็นมาและความสำาคัญข้องปััญห์า

 หากจะกล่าวถ่งอาหารเมืองชายทะเลคนส่วนใหญ่มักถ่งอาหารทะเล
จำาพวกที่ปรุงอย่างง่ายไม่ซึ่ับซึ่้อนเช่น ปิ�ง ย่าง ลวก มักเรียกรวมว่า “ซึ่ีฟู้้ด” 
(seafood) หากแต่เมื่อจำากัดขอบเขตให้แคบลงว่าเป็นอาหารเมืองชายทะเล
ตะวันออก ภาพของอาหารตะวันออกในความรับรู้ของคนส่วนใหญ่อาจจะต่าง
ไปจากกลุ่มจำาพวก “ซึ่ีฟู้้ด” ข้างต้น และต่างไปจากอาหารเมืองชายทะเลปักษ์
ใต้ เช่น ผ่ัดเส้นจันท์ ของเมืองจันทบุรี ฮ่อยจ�อ ของเมืองชลบุรี แกงป่าแสนตุ้ง 
ของเมืองตราด แกงส้มผ่ักกระชับ ของเมืองระยอง หรือ อาหารข่้นชื่อร่วมกัน
ของเมืองระยอง จันทบุรี และตราด คือ แกงหมูชะมวง 
 “สำารบัอาหารภาคตะวันออก” ดงักลา่วมาขา้งตน้เปน็มรดกภูมปิญัญา
ทางวัฒนธรรม (Intangible Cultural Heritage) ที่สำาคัญ โดยนับเป็นมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประเภทองค์ความรู้ทางธรรมชาติและจักรวาล สำารับ
อาหารภาคตะวนัออกเปน็ผ่ลมาจากความอดุมสมบรูณข์องทรพัยากรธรรมชาติ
ทีน่ำามาเปน็วตัถดุบิในการปรุงอาหาร ทัง้อาหารจากทะเล ปา่ชายเลน และแหล่ง
นำ้าจดื ผ่ลไม ้พชืผ่ลทางการเกษตร ซึ่่ง่ถอืเปน็เสน่หส์ำาคญัทีด่ง่ดดูใหน้กัทอ่งเทีย่ว
ที่มาเที่ยวประทับใจนอกเหนือไปจากแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม
ในภาคตะวนัออก สิง่นีเ้องนำามาสูก่ารปรบักลยทุธใ์นการทอ่งเทีย่วไปสูก่ารทอ่ง
เทีย่วเชงิอาหารในภาคตะวนัออก ดงัปรากฏิในแผ่นปฏิบิตักิารสง่เสรมิการตลาด
ป ี2564 ของการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย (กองตลาดภาคตะวันออก) กลยุทธ์ 
ที ่1 กระตุน้การเตบิโตของนกัทอ่งเทีย่วภายในประเทศอยา่งสมดลุ แผ่นงาน 1.1 
กระตุ้นความถี่ในการเดินทางสัมผ่ัสคุณค่าแบรนด์ประเทศไทย โดยมุ่งนำาเสนอ
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สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าประสบการณ์ สร้างสรรค์
ประสบการณ์เรียนรู้จากวัตถุดิบ อาหารทะเล ผ่ลไม้ภาคตะวันออก พร้อมทั้ง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหาร นำาเสนอสินค้าและบริการ
ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเพือ่สรา้งการรบัรูส้นิคา้และบรกิารดา้นอาหาร
ภาคตะวันออกในแนวคิด Food Fruit for Fun โดยมีเป้าหมายเพื่อเสนอขาย
อาหารทะเลและผ่ลไม้ เส้นทางท่องเที่ยวด้านอาหาร กิจกรรมด้านอาหารและ
ผ่ลไม้ ที่พัก คาเฟ้่ ทะเล เกาะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้กิจกรรมและเทศกาลอาหารภาคตะวันออก
 การทอ่งเทีย่วเชงิอาหารในปจัจบุนัไดร้บัการขบัเคลือ่นจากการเตบิโต
ของเทคโนโลยี สื่อออนไลน์เป็นส่วนสำาคัญในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อาหาร โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวใน
การคน้หาขอ้มลู แหลง่ทอ่งเทีย่ว เสน้ทางทอ่งเทีย่วชมิอาหาร แหลง่ผ่ลติอาหาร
ทีเ่ปน็ตน้ฉบบั รา้นอาหารแนะนำา เมนแูนะนำาท้องถิน่ เปน็ตน้ โดยการทอ่งเทีย่ว
เชงิอาหารทีโ่ดดเดน่ ระดบัโลกเชน่ เสน้ทางชมิไวน ์ทวัรช์มิอาหารของญีปุ่น่การ
ทอ่งเทีย่วชมิผ่ลไมใ้นสวนภาคตะวนัออก หรอืแมแ้ตก่ารเขา้รว่มในเทศกาลกนิเจ 
เป็นต้น ทั้งนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่องเที่ยวเชิงอาหารของโลก ที่องค์การ
ทอ่งเทีย่วโลก (UNWTO) ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ การทอ่งเทีย่วเชงิอาหารสรา้งรายได้
มีมูลค่าสูงถ่ง 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่
นยิมรปูแบบการทอ่งเทีย่เชงิอาหารมากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่สเปน ฝ่รัง่เศส 
อิตาลี โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีการใช้
จ่ายด้านอาหารมากที่สุด กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สำาคัญ มีรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบการเยี่ยมชมและชิมอาหาร เข้าเรียนทำาอาหารรับ
ประทานอาหารแบบท้องถิ่น และการซึ่ื้อทัวร์ท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหาร ปัจจุบัน
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความตื่นตัวในการ
รื้อฟ้้�นและพัฒนาตำารับอาหารโบราณหลายชนิด ต่อมาได้นำามรดกภูมิปัญญา
ดังกล่าวมาสร้างสรรค์เป็นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจนกลายเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอาหารทีส่ำาคญัแหง่หน่ง่ของประเทศ (พรรณี สวนเพลง และ
คณะ,2559: 38-39)
 ด้วยเหตุนี้จ่งทำาให้ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับ
นโยบายเรือ่งอาหารและการทอ่งเทีย่วเชงิอาหาร เพือ่ดง่ดดูนกัทอ่งเทีย่วใหก้ลบั
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มาภายหลังจากภาวะซึ่บเซึ่าทางเศรษฐกิจอันเป็นผ่ลจากการระบาดของไวรัส
โคโรนา ทัว่โลก ซึ่่ง่จากการวิเคราะห์ของภาคธุรกิจมองว่าท่ามกลางสถานการณ์
ความไม่แน่นอนในอนาคต หากไทยยังต้องการรักษาความสามารถในการ
แข่งขันในด้านการท่องเที่ยวต่อไปภายหลังโควิด-19 จำาเป็นต้องสร้างรูปแบบ
การท่องเที่ยวใหม่ (Alternative Tourism) ที่เพิ่มเติมข่้นมาและหน่่งในนั้นคือ 
 “การท่องเที่ยวเชิงอาหาร” เพราะรายได้จากการท่องเที่ยวไทยทั้งหมดกว่า 
20% มาจากค่าใช้จ่ายด้านอาหาร (ณชา อนันต์โชติกุล และคณะ, 2564: 
7-8) และเมื่อทุกคนเห็นโอกาสทางการตลาดร่วมกันจ่งย่อมเกิดการแข่งขัน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะไปสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ของ
ตน “สมรภูมิการท่องเที่ยวเชิงอาหาร” จ่งเกิดข่้นและเกิดความพยายามใน
การหาจุดขายของตนเองซึ่่่งรวมถ่งตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารในภาคตะวัน
ออกด้วยเช่นกันที่พยายามรื้อฟ้้�นอาหารโบราณและตอกยำ้าอาหารยอดนิยมที่
เป็นผ่ลมาจากการมีกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มอาศัยอยู่มาแต่อดีตจนเป็นสังคม 
พหุวัฒนธรรมเพื่อนำาเสนอให้แก่นักท่องเที่ยว
 การศ่กษาครั้งนี้จ่งมีวัตถุประสงค์ในการสืบสวนทวนความที่มาของ
วัฒนธรรมอาหารในภาคตะวันออกที่เป็นผ่ลจากปฏิิสัมพันธ์ของกลุ่มชนต่างๆ 
ในภาคตะวันออกจนเกิดเป็นสำารับอาหารท้องถิ่น รวมถ่งการวิเคราะห์ความ
พยายามในการสร้างตัวตนความเป็น “สำารบัอาหารภาคตะวันออก”ในท่ามกลาง
การแขง่ขนัของการการทอ่งเทีย่วเชงิอาหารของไทย  โดยมุง่ศก่ษาสำารบัอาหาร
พื้นเมืองในจังหวัดชายทะเลฝ่ั�งตะวันออกรวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด เป็นสำาคัญ

2. เอกสารและงานวิจััยที�เกี�ยวข้้อง

 จากการสำารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทำาให้รับรู้ว่า แม้ว่า
การท่องเที่ยวเชิงอาหารจะโดดเด่น และปรากฏิอยู่ในหลากหลายนโยบายของ
ภาครัฐแต่การศ่กษาวิจัยนับแต่งานวิจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์สังเคราะห์ และ
การวิจัยเชิงประยุกต์ที่เกี่ยวกับอาหารและการท่องเที่ยวเชิงอาหารยังมีจำานวน
ไม่มาก โดยส่วนใหญ่เน้นการศ่กษาเชิงพื้นที่ ดังจะได้นำาเสนอดังนี้
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สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าประสบการณ์ สร้างสรรค์
ประสบการณ์เรียนรู้จากวัตถุดิบ อาหารทะเล ผ่ลไม้ภาคตะวันออก พร้อมทั้ง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหาร นำาเสนอสินค้าและบริการ
ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเพือ่สรา้งการรบัรูส้นิคา้และบรกิารดา้นอาหาร
ภาคตะวันออกในแนวคิด Food Fruit for Fun โดยมีเป้าหมายเพื่อเสนอขาย
อาหารทะเลและผ่ลไม้ เส้นทางท่องเที่ยวด้านอาหาร กิจกรรมด้านอาหารและ
ผ่ลไม้ ที่พัก คาเฟ้่ ทะเล เกาะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
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ทอ่งเทีย่วโลก (UNWTO) ไดแ้สดงใหเ้หน็วา่ การทอ่งเทีย่วเชงิอาหารสรา้งรายได้
มีมูลค่าสูงถ่ง 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่
นยิมรปูแบบการทอ่งเทีย่เชงิอาหารมากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก ่สเปน ฝ่รัง่เศส 
อิตาลี โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีการใช้
จ่ายด้านอาหารมากที่สุด กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สำาคัญ มีรูปแบบ
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ประทานอาหารแบบท้องถิ่น และการซึ่ื้อทัวร์ท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหาร ปัจจุบัน
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แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอาหารทีส่ำาคญัแหง่หน่ง่ของประเทศ (พรรณี สวนเพลง และ
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ในภาคตะวันออกจนเกิดเป็นสำารับอาหารท้องถิ่น รวมถ่งการวิเคราะห์ความ
พยายามในการสร้างตัวตนความเป็น “สำารบัอาหารภาคตะวันออก”ในท่ามกลาง
การแขง่ขนัของการการทอ่งเทีย่วเชงิอาหารของไทย  โดยมุง่ศก่ษาสำารบัอาหาร
พื้นเมืองในจังหวัดชายทะเลฝ่ั�งตะวันออกรวม 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด เป็นสำาคัญ

2. เอกสารและงานวิจััยที�เกี�ยวข้้อง

 จากการสำารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทำาให้รับรู้ว่า แม้ว่า
การท่องเที่ยวเชิงอาหารจะโดดเด่น และปรากฏิอยู่ในหลากหลายนโยบายของ
ภาครัฐแต่การศ่กษาวิจัยนับแต่งานวิจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์สังเคราะห์ และ
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 2.1 เอกสารและงานวิจัยัที�เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวเชีงิอาห์ารและการ
ท่องเที�ยวเชีิงอาห์ารในภาคตะวันออก
  การศ่กษาวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ผ่่านมาพบว่าส่วน
ใหญ่เป็นการศ่กษาที่มุ่งให้ความหมายประเมินศักยภาพ และให้แนวทางใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ดังเช่นงานของ ภัทรพร พันธุรี (2558) การ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยผ่่านประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ในประเทศไทย, ณิชาพร ฤทธิบูรณ์ จินณพัษ ปทุมพร (2560) แนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นอำาเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น, เบญจมาภรณ์ ชำานาญฉา (2561) ศ่กษาเรื่อง การท่องเที่ยว
เชงิอาหาร:ศักยภาพและความได้เปรียบของประเทศไทย, กชกร จลุศลิป ์(2561) 
เรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนัก
ทอ่งเทีย่วไทยในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา นอกจากนีย้งัมงีานในลกัษณะเปรยีบ
เทยีบระหว่างวัฒนธรรม ดงัเชน่ในงานของ ณนนท์ แดงสังวาลย์ และประสพชัย 
พสนุนท.์ (2563). การท่องเทีย่วเชงิอาหารในสังคมต่างวฒันธรรม: ประเทศไทย
และมาเลซึ่ีย
 ส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารในภาคตะวันออกพบ
งานของ ญาดา ชอบทำาดี และ นรินทร์ สังข์รักษา (2562) เรื่อง รูปแบบการ 
ท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นชายฝ่ั�งทะเลภาคตะวันออก, ณรงค์ พลีรักษ์ และ 
ปริญญา นาคปฐม (2563). ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ใน
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่แยกเป็นรายจังหวัดหรือพื้นที่ ดังเช่นงานของนักรบ  
เถยีรอำ่า, ชยัยนต์ ประดิษฐศลิป ์(2556) การพัฒนาและการจัดการท่องเทีย่วเพือ่
เศรษฐกิจชุมชน: กรณีศ่กษา ตำาบลปากนำ้าประแส อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง
 2.3 เอกสารและงานวิจัยัที�เกี�ยวข้อ้งกับสงัคมพหุ์วฒันธรรมในภาค
ตะวันออกกับอาห์าร
     เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมกับอาหาร
ในภาคตะวันออกส่วนใหญ่ เป็นการศ่กษาในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคน
ไทยกับกลุม่ชาติพนัธุต่์างๆ เชน่ เอนก รกัเงิน (2553) การสืบทอดและ รว่มสร้าง
สำาน่กทางวัฒนธรรมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชอง อำาเภอเขา
คิชฌกูฏิ จังหวัดจันทบุรี, กมลา ศรีเมือง (2558) วัฒนธรรมชองกับวิถีเกษตร 
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กรรมพื้นบ้าน: กรณีศ่กษาชุมชนชองในอำาเภอเขาคิชฌกูฎี จังหวัดจันทบุรี, 
วงธรรม สรณะ และคณะ (2563) ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่
ที่มีผ่ลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ชองจังหวัด
จันทบุรี  นอกจากนี้ยังเป็นการศ่กษาความสัมพันธ์ของระหว่างกลุ่มศาสนา
ต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่โดยมีอาหารเป็นส่วนหน่่งในการหลอมรวม เช่น 
งานของจุฑารัตน์ เจือจื้น (2555) แนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
บ้านนำ้าเชี่ยว จังหวัดตราด, ชลิต เฉียบพิมาย, เฉลิมเกียรติ เฟ้้�องแก้ว  
และสเุมษย ์หนกหลงั (2563) กระบวนการจดัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนของชมุชน 
บา้นนำ้าเชีย่ว จงัหวดัตราด, พระครสูมหุช์นิวรวตัร ถริภทโฺท (จลุเจอื)และ ศภุกจิ 
ภกัดแีสน  (2565).การอยูร่ว่มกนัในสงัคมชีวติวถิใีหมข่องชมุชนพหวุฒันธรรมรมิ
ฝ่ั�งแม่นำ้าจันทบูร อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

3. ผู้ลการศึกษา

 ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอาหารมีความหลากหลายและซึ่ับซึ่้อนมาก
ข่น้ มกีารเชือ่มโยงและส่งเสริมสนับสนุนการใชท้รัพยากรท้องถิน่ จากการแขง่ขัน
ทีเ่พิม่มากข่น้รวมถง่ปจัจยัทีส่ง่ผ่ลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม ทำาใหอ้ตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาหารในภาคตะวันออกต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
 นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะได้สัมผ่ัสประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่่่งส่วนใหญ่จะ
เป็นประสบการณ์ด้านเอกลักษณ์เฉพาะและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นที่ได้ไป
เยือน ทำาให้ท้องถิ่นต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอาหารมีเพิ่มมากข่้น พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่ที่รวดเร็ว สามารถเข้าถ่งได้ทุกที่ทุกเวลาได้เข้ามาสร้างกระแส
ให้เติบโดยิ่งข่้น และถูกนำามาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารผ่่านเรื่องราวเกี่ยวกับ
อาหารการกิน (ญาดา ชอบทำาดี และ นรินทร์ สังข์รักษา, 2562: 408-409)
 สถานการณ์ข้างต้นนับเป็นผ่ลมาจากการพัฒนาตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 รวมถ่งแผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ซึ่่่งมีเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทาง
เศรษฐกจิของไทยผ่่านการปรบัโครงสรา้งการผ่ลติภาคเกษตรแบบฟ้ารม์อจัฉรยิะ  
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 2.1 เอกสารและงานวิจัยัที�เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวเชีงิอาห์ารและการ
ท่องเที�ยวเชีิงอาห์ารในภาคตะวันออก
  การศ่กษาวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ผ่่านมาพบว่าส่วน
ใหญ่เป็นการศ่กษาที่มุ่งให้ความหมายประเมินศักยภาพ และให้แนวทางใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ดังเช่นงานของ ภัทรพร พันธุรี (2558) การ
จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยผ่่านประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว
ในประเทศไทย, ณิชาพร ฤทธิบูรณ์ จินณพัษ ปทุมพร (2560) แนวทางการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นอำาเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น, เบญจมาภรณ์ ชำานาญฉา (2561) ศ่กษาเรื่อง การท่องเที่ยว
เชงิอาหาร:ศักยภาพและความได้เปรียบของประเทศไทย, กชกร จลุศลิป ์(2561) 
เรื่อง กลยุทธ์การจัดการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของนัก
ทอ่งเทีย่วไทยในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา นอกจากนีย้งัมงีานในลกัษณะเปรยีบ
เทยีบระหว่างวัฒนธรรม ดงัเชน่ในงานของ ณนนท์ แดงสังวาลย์ และประสพชัย 
พสนุนท.์ (2563). การท่องเทีย่วเชงิอาหารในสังคมต่างวฒันธรรม: ประเทศไทย
และมาเลซึ่ีย
 ส่วนงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารในภาคตะวันออกพบ
งานของ ญาดา ชอบทำาดี และ นรินทร์ สังข์รักษา (2562) เรื่อง รูปแบบการ 
ท่องเที่ยวเชิงอาหารพื้นถิ่นชายฝ่ั�งทะเลภาคตะวันออก, ณรงค์ พลีรักษ์ และ 
ปริญญา นาคปฐม (2563). ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ใน
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่แยกเป็นรายจังหวัดหรือพื้นที่ ดังเช่นงานของนักรบ  
เถยีรอำ่า, ชยัยนต์ ประดิษฐศลิป ์(2556) การพัฒนาและการจัดการท่องเทีย่วเพือ่
เศรษฐกิจชุมชน: กรณีศ่กษา ตำาบลปากนำ้าประแส อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง
 2.3 เอกสารและงานวิจัยัที�เกี�ยวข้อ้งกับสงัคมพหุ์วฒันธรรมในภาค
ตะวันออกกับอาห์าร
     เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมกับอาหาร
ในภาคตะวันออกส่วนใหญ่ เป็นการศ่กษาในลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคน
ไทยกับกลุม่ชาติพนัธุต่์างๆ เชน่ เอนก รกัเงิน (2553) การสืบทอดและ รว่มสร้าง
สำาน่กทางวัฒนธรรมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชอง อำาเภอเขา
คิชฌกูฏิ จังหวัดจันทบุรี, กมลา ศรีเมือง (2558) วัฒนธรรมชองกับวิถีเกษตร 
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วงธรรม สรณะ และคณะ (2563) ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่
ที่มีผ่ลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ชองจังหวัด
จันทบุรี  นอกจากนี้ยังเป็นการศ่กษาความสัมพันธ์ของระหว่างกลุ่มศาสนา
ต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่โดยมีอาหารเป็นส่วนหน่่งในการหลอมรวม เช่น 
งานของจุฑารัตน์ เจือจื้น (2555) แนวทางการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
บ้านนำ้าเชี่ยว จังหวัดตราด, ชลิต เฉียบพิมาย, เฉลิมเกียรติ เฟ้้�องแก้ว  
และสเุมษย ์หนกหลงั (2563) กระบวนการจดัการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนของชมุชน 
บา้นนำ้าเชีย่ว จงัหวดัตราด, พระครสูมหุช์นิวรวตัร ถริภทโฺท (จลุเจอื)และ ศภุกจิ 
ภกัดแีสน  (2565).การอยูร่ว่มกนัในสงัคมชีวติวถิใีหมข่องชมุชนพหวุฒันธรรมรมิ
ฝ่ั�งแม่นำ้าจันทบูร อำาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

3. ผู้ลการศึกษา

 ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอาหารมีความหลากหลายและซึ่ับซึ่้อนมาก
ข่น้ มกีารเชือ่มโยงและส่งเสริมสนับสนุนการใชท้รัพยากรท้องถิน่ จากการแขง่ขัน
ทีเ่พิม่มากข่น้รวมถง่ปจัจยัทีส่ง่ผ่ลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้ม ทำาใหอ้ตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิงอาหารในภาคตะวันออกต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา 
 นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะได้สัมผ่ัสประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่่่งส่วนใหญ่จะ
เป็นประสบการณ์ด้านเอกลักษณ์เฉพาะและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นที่ได้ไป
เยือน ทำาให้ท้องถิ่นต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอาหารมีเพิ่มมากข่้น พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีการ
สื่อสารสมัยใหม่ที่รวดเร็ว สามารถเข้าถ่งได้ทุกที่ทุกเวลาได้เข้ามาสร้างกระแส
ให้เติบโดยิ่งข่้น และถูกนำามาเป็นสื่อกลางในการสื่อสารผ่่านเรื่องราวเกี่ยวกับ
อาหารการกิน (ญาดา ชอบทำาดี และ นรินทร์ สังข์รักษา, 2562: 408-409)
 สถานการณ์ข้างต้นนับเป็นผ่ลมาจากการพัฒนาตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 รวมถ่งแผ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึ่่งมีเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทาง
เศรษฐกจิของไทยผ่่านการปรบัโครงสรา้งการผ่ลติภาคเกษตรแบบฟ้ารม์อจัฉรยิะ  
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(Smart Farming) โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมไปกับการพัฒนา 
กรรมวิธีการผ่ลิตภาคเกษตร มุ่งเน้นประสบการณ์การสัมผั่สบรรยากาศและ
วฒันธรรมท้องถิน่ และส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิอาหารทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดล้อม
และอาหารเพื่อสุขภาพ
 ดว้ยเหตนุีใ้นชว่งระยะ 10 ปทีีผ่่า่นมาจง่ทำาใหส้มรภมูกิารทอ่งเทีย่วเชงิ
อาหารของภาคตะวันออกชัดเจนมากข่้น มีการแยกตัวจากความเป็น “อาหาร
ภาคกลาง” และแข่งขันอยู่ในท่ามกลาง “อาหารอีสาน” “อาหารเหนือ” และ 
“อาหาร ใต้” มีการออกร้านในกรุงเทพมหานคร ในเทศกาลอาหารต่างๆ ซึ่่่งแต่
เดิมจะพบเพียง ซึุ่้ม “อาหารภาคกลาง” “อาหารอีสาน” “อาหารเหนือ”และ 
“อาหารใต”้ ปจัจบุนัมปีา้ยซึุ่ม้ “อาหารภาคตะวนัออก” อยา่งชดัเจน และมกีาร
จดังานเทศกาลอาหารภาคตะวันออกอย่างแพร่หลายทัง้ในพืน้ทีภ่าคตะวันออก
และ นอกพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในบทความนี้ผู่้วิจัยจะได้นำา
เสนอที่มาและตัวตนของอาหารภาคตะวันออกดังนี้
 3.1 กลุ่มชีนในสังคมพห์ุวัฒนธรรมกับการ “ก่อร่าง” อาห์ารภาค
ตะวันออก
 “สังคมพหุวัฒนธรรม“ (Multicultural Society) ตามเงื่อนไขทาง
ประชากร สังคมพหุวัฒนธรรมจะหมายถ่งสังคมที่มีประชากรตั้งแต่สองกลุ่ม
วัฒนธรรมข่้นไป แต่ละกลุ่มจะมีลักษณะวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีอัตลักษณ์
และชมุชนของตนเอง แตใ่นบางครัง้อาจมลีกัษณะทีซ่ึ่อ้นทบักนัระหวา่งกลุม่ ซึ่่ง่
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่อาจเปน็เรือ่งของการพ่ง่พงิทางอำานาจ หรอืเปน็ความ
สัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน (ด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม การ
ศ่กษา และอิทธิพลทางการเมือง) (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 2547 ; 
137 อ้างใน แพร ศิริศักดิ�ดำาเกิง, 2549: 20) อย่างไรก็ตามนักวิชาการที่ให้ความ
สนใจสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ได้ให้ความหมายต่อความหลากหลายเพียงแค่เป็น
ความหลากหลายของชาติพันธุ์ เท่านั้น หากแต่หมายถ่งสังคมที่มีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยต่างๆ (แพร ศิริศักดิ�ดำาเกิง, 
2549: 20).
 จากนิยามสังคมพหุวัฒนธรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่าการรวมตัวของ
กลุม่วฒันธรรมย่อมทำาใหก้ารแสดงอตัลกัษณ์ของแต่ละกลุม่ชดัเจนและเกิดเป็น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุม่ชาติพนัธุ ์ดงัเชน่ในภมูภิาคชายฝ่ั�งทะเล 
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ตะวันออกที่มีกลุ่มชนหลากหลาย ส่งผ่ลต่อความหลากหลายของวัฒนธรรม
อาหารด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เป็นผ่ลจากที่เมืองชายฝ่ั�งทะเลตะวันออกล้วนเป็นเมือง
ท่าที่สำาคัญ จ่งทำาให้มีความสัมพันธ์ติดต่อค้าขายกับประเทศต่างๆ รวมไปถ่ง
การตัง้ถิน่ฐานของคนหลากหลายเชือ้ชาต ินอกจากนีส้ภาพภมูศิาสตรข์องเมอืง
ชายฝ่ั�งทะเลตะวันออกยังมีภูเขาใหญ่และป่าอันอุดมสมบูรณ์จ่งทำาให้เป็นที่อยู่
ของชนกลุ่มต่างๆ ด้วย โดยจะได้จำาแนกกลุ่มชนที่มีอิทธิพลต่ออาหารในภาค
ตะวันออกดังนี้
 ก. กลุม่คนไทย คนไทยโดยสว่นใหญอ่ยูพ่ืน้ทีร่าบลุม่ทำานา ทำาประมง
นำ้าจืดและประมงชายฝ่ั�ง เป็นไทยพื้นถิ่นมาแต่เดิมบางส่วน และบางส่วนเป็น
คนไทยที่ย้ายมาจากหัวเมืองในภาคกลางในคราวสงครามเสียกรุงศรีอยุธยา  
ดงัในบนัทก่ของพระบรหิารเทพธาน ีอดตีเจา้เมอืงตราด บนัทก่วา่ถิน่ฐานของตน้
ตระกลูชาวตราดนัน้ไมไ่ดอ้ยูใ่นจงัหวดันี ้แตม่ถีิน่วงศต์ระกลูอยูท่างบา้นลาดพลี 
(ราชบรุ)ี ชาวบา้นลาดพลนีีไ้ดพ้ากนัอพยพหนกีองทพัพมา่มาหลายรอ้ยครวั จะ
เปน็สมยักรงุศรอียธุยาหรอืกรงุธนบรุรีะบไุมไ่ดแ้นช่ดั เมือ่พวกตน้ตระกลูอพยพ
มาถง่เมอืงตราด ซึ่่ง่เวลานัน้เปน็ปา่อยูแ่ตเ่ปน็ตำาบลทีม่พีลเมอืงอยูแ่นน่หนากวา่
ที่อื่นๆ และมีคนไทยมากกว่าชาติอื่น
 ข้. กลุ่มคนจัีน นับเป็นกลุ่มวัฒนธรรมใหญ่ในเมืองชายฝ่ั�งทะเล
ตะวนัออกใกล้เคยีงกับคนไทย จนีกลุม่นีส่้วนใหญ่เปน็จนีแต้จิ�ว เดินทางมากับเรอื
สำาเภาเพือ่คา้ขาย ตอ่มาไดอ้พยพเขา้มาอยูเ่พราะเห็นทำาเลการทำามาหากนิเลีย้ง
ชพี มทีัง้ทีต่ัง้รกรากอยูต่ามเกาะต่างๆ และทีท่ำาการคา้ทีต่ลาดในเมือง นอกจาก
นียั้งมจีนีบางกลุม่ถกูกวาดตอ้นมาเปน็คราวๆ  เนือ่งจากไทยยกกองทพัไปรบกบั
ญวนและเขมร เมื่อสมัยกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์
 ค. กลุม่คนแข้กมลาย-ูแข้มจัาม เป็นแขกมลายูหรือแขกพวกเดียวกัน
กับแขกครัว ครั้งแรกได้มาอยู่ที่ตำาบลนำ้าเชี่ยวจังหวัดตราด ต่อมาภายหลังมี
จำานวนมากข่้นได้แยกย้ายไปอยู่ที่ต่างๆ ในเมืองตราดและจันทบุรี ทั้งนี้ปรากฏิ
ในบันท่กของพระบริหารเทพธานีว่า เจ้าเมืองตราดยุคแรกเป็นแขก เรียกว่าเจ้า
เมืองแขกด้วย ภายหลังในสมัยรัชกาลที่ 3 ตอนสงครามเขมรและญวน ครั้งนั้น
ทัพเรือเจ้าพระยาพระคลังและทัพบกเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
เมื่อได้ชัยชนะแก่หัวเมืองต่างๆ ในประเทศเขมรและญวนแล้ว  พลเมืองได้ถูก
กวาดตอ้นสง่ขา้มาในพระราชอาณาเขตสยามทลีะคราวโดยทางทพัเรอืเชือ่วา่คง
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(Smart Farming) โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมไปกับการพัฒนา 
กรรมวิธีการผ่ลิตภาคเกษตร มุ่งเน้นประสบการณ์การสัมผั่สบรรยากาศและ
วฒันธรรมท้องถิน่ และส่งเสริมการทอ่งเทีย่วเชงิอาหารทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดล้อม
และอาหารเพื่อสุขภาพ
 ดว้ยเหตนุีใ้นชว่งระยะ 10 ปทีีผ่่า่นมาจง่ทำาใหส้มรภมูกิารทอ่งเทีย่วเชงิ
อาหารของภาคตะวันออกชัดเจนมากข่้น มีการแยกตัวจากความเป็น “อาหาร
ภาคกลาง” และแข่งขันอยู่ในท่ามกลาง “อาหารอีสาน” “อาหารเหนือ” และ 
“อาหาร ใต้” มีการออกร้านในกรุงเทพมหานคร ในเทศกาลอาหารต่างๆ ซึ่่่งแต่
เดิมจะพบเพียง ซึุ่้ม “อาหารภาคกลาง” “อาหารอีสาน” “อาหารเหนือ”และ 
“อาหารใต”้ ปจัจบุนัมปีา้ยซึุ่ม้ “อาหารภาคตะวนัออก” อยา่งชดัเจน และมกีาร
จดังานเทศกาลอาหารภาคตะวันออกอย่างแพร่หลายทัง้ในพืน้ทีภ่าคตะวันออก
และ นอกพื้นที่โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ในบทความนี้ผู่้วิจัยจะได้นำา
เสนอที่มาและตัวตนของอาหารภาคตะวันออกดังนี้
 3.1 กลุ่มชีนในสังคมพห์ุวัฒนธรรมกับการ “ก่อร่าง” อาห์ารภาค
ตะวันออก
 “สังคมพหุวัฒนธรรม“ (Multicultural Society) ตามเงื่อนไขทาง
ประชากร สังคมพหุวัฒนธรรมจะหมายถ่งสังคมที่มีประชากรตั้งแต่สองกลุ่ม
วัฒนธรรมข่้นไป แต่ละกลุ่มจะมีลักษณะวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีอัตลักษณ์
และชมุชนของตนเอง แตใ่นบางครัง้อาจมลีกัษณะทีซ่ึ่อ้นทบักนัระหวา่งกลุม่ ซึ่่ง่
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่อาจเปน็เรือ่งของการพ่ง่พงิทางอำานาจ หรอืเปน็ความ
สัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน (ด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม การ
ศ่กษา และอิทธิพลทางการเมือง) (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ, 2547 ; 
137 อ้างใน แพร ศิริศักดิ�ดำาเกิง, 2549: 20) อย่างไรก็ตามนักวิชาการที่ให้ความ
สนใจสังคมพหุวัฒนธรรมไม่ได้ให้ความหมายต่อความหลากหลายเพียงแค่เป็น
ความหลากหลายของชาติพันธุ์ เท่านั้น หากแต่หมายถ่งสังคมที่มีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อยต่างๆ (แพร ศิริศักดิ�ดำาเกิง, 
2549: 20).
 จากนิยามสังคมพหุวัฒนธรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่าการรวมตัวของ
กลุม่วฒันธรรมย่อมทำาใหก้ารแสดงอตัลกัษณ์ของแต่ละกลุม่ชดัเจนและเกิดเป็น
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุม่ชาติพนัธุ ์ดงัเชน่ในภมูภิาคชายฝ่ั�งทะเล 
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ตะวันออกที่มีกลุ่มชนหลากหลาย ส่งผ่ลต่อความหลากหลายของวัฒนธรรม
อาหารด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เป็นผ่ลจากที่เมืองชายฝ่ั�งทะเลตะวันออกล้วนเป็นเมือง
ท่าที่สำาคัญ จ่งทำาให้มีความสัมพันธ์ติดต่อค้าขายกับประเทศต่างๆ รวมไปถ่ง
การตัง้ถิน่ฐานของคนหลากหลายเชือ้ชาต ินอกจากนีส้ภาพภมูศิาสตรข์องเมอืง
ชายฝ่ั�งทะเลตะวันออกยังมีภูเขาใหญ่และป่าอันอุดมสมบูรณ์จ่งทำาให้เป็นที่อยู่
ของชนกลุ่มต่างๆ ด้วย โดยจะได้จำาแนกกลุ่มชนที่มีอิทธิพลต่ออาหารในภาค
ตะวันออกดังนี้
 ก. กลุม่คนไทย คนไทยโดยสว่นใหญอ่ยูพ่ืน้ทีร่าบลุม่ทำานา ทำาประมง
นำ้าจืดและประมงชายฝ่ั�ง เป็นไทยพื้นถิ่นมาแต่เดิมบางส่วน และบางส่วนเป็น
คนไทยที่ย้ายมาจากหัวเมืองในภาคกลางในคราวสงครามเสียกรุงศรีอยุธยา  
ดงัในบนัทก่ของพระบรหิารเทพธาน ีอดตีเจา้เมอืงตราด บนัทก่วา่ถิน่ฐานของตน้
ตระกลูชาวตราดนัน้ไมไ่ดอ้ยูใ่นจงัหวดันี ้แตม่ถีิน่วงศต์ระกลูอยูท่างบา้นลาดพลี 
(ราชบรุ)ี ชาวบา้นลาดพลนีีไ้ดพ้ากนัอพยพหนกีองทพัพมา่มาหลายรอ้ยครวั จะ
เปน็สมยักรงุศรอียธุยาหรอืกรงุธนบรุรีะบไุมไ่ดแ้นช่ดั เมือ่พวกตน้ตระกลูอพยพ
มาถง่เมอืงตราด ซึ่่ง่เวลานัน้เปน็ปา่อยูแ่ตเ่ปน็ตำาบลทีม่พีลเมอืงอยูแ่นน่หนากวา่
ที่อื่นๆ และมีคนไทยมากกว่าชาติอื่น
 ข้. กลุ่มคนจัีน นับเป็นกลุ่มวัฒนธรรมใหญ่ในเมืองชายฝ่ั�งทะเล
ตะวนัออกใกล้เคยีงกับคนไทย จนีกลุม่นีส่้วนใหญ่เปน็จนีแต้จิ�ว เดินทางมากับเรอื
สำาเภาเพือ่คา้ขาย ตอ่มาไดอ้พยพเขา้มาอยูเ่พราะเห็นทำาเลการทำามาหากนิเลีย้ง
ชพี มทีัง้ทีต่ัง้รกรากอยูต่ามเกาะต่างๆ และทีท่ำาการคา้ทีต่ลาดในเมือง นอกจาก
นียั้งมจีนีบางกลุม่ถกูกวาดตอ้นมาเปน็คราวๆ  เนือ่งจากไทยยกกองทพัไปรบกบั
ญวนและเขมร เมื่อสมัยกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์
 ค. กลุม่คนแข้กมลาย-ูแข้มจัาม เป็นแขกมลายูหรือแขกพวกเดียวกัน
กับแขกครัว ครั้งแรกได้มาอยู่ที่ตำาบลนำ้าเชี่ยวจังหวัดตราด ต่อมาภายหลังมี
จำานวนมากข่้นได้แยกย้ายไปอยู่ที่ต่างๆ ในเมืองตราดและจันทบุรี ทั้งนี้ปรากฏิ
ในบันท่กของพระบริหารเทพธานีว่า เจ้าเมืองตราดยุคแรกเป็นแขก เรียกว่าเจ้า
เมืองแขกด้วย ภายหลังในสมัยรัชกาลที่ 3 ตอนสงครามเขมรและญวน ครั้งนั้น
ทัพเรือเจ้าพระยาพระคลังและทัพบกเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
เมื่อได้ชัยชนะแก่หัวเมืองต่างๆ ในประเทศเขมรและญวนแล้ว  พลเมืองได้ถูก
กวาดตอ้นสง่ขา้มาในพระราชอาณาเขตสยามทลีะคราวโดยทางทพัเรอืเชือ่วา่คง
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ถูกแยกย้าย แบ่งให้มาอยู่ในตำาบลนำ้าเชี่ยว  และแบ่งนำาส่งไปที่กรุงเทพฯ หรือที่
หัวเมืองอื่นๆ ในภาคตะวันออกบ้าง 
 ง. กลุ่มคนญวน (เวียดนาม) คนญวนในเมืองตราดเข้ามาภาคตะวัน
ออกครั้งใหญ่ 2 คราว คือในคราวเมื่อองเชียงสือหนีจากกรุงเทพฯ มาโดยเรือใบ
ได้มาพักที่เกาะกูด จังหวัดตราด อีกครั้งหน่่งคือถูกกวาดต้อนมาในคราวที่ไทย
ชนะสงครามกบัญวน ทีม่เีจา้พระยาบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี เปน็แมท่พัแลว้
ได้กวาดต้อนพลเมืองมาซึ่่่งรวมถ่งชาวญวนด้วย นอกจากนั้นจ่งให้ไปอยู่จังหวัด
จนัทบุร ีญวนทีอ่ยูใ่นจังหวัดตราดและจันทบุรนีีพ้ระบริหารเทพธานีเชือ่วา่มเีชือ้
สายญวนกำาปอด (ในเมืองเขมร)
 จั. กลุ่มคนลาว ลาวกลุ่มใหญ่ในหัวเมืองชายทะเลฝ่ั�งตะวัน
ออก คือจังหวัดชลบุรี ที่อำาเภอพนัสนิคมเข้ามาอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มี 
พระบรมราชานุญาตให้กลุม่ลาวอาสาปากนำ้ามาสร้างภูมลิำาเนาข่น้ในพืน้ทีร่กร้าง
ระหว่างเมืองชลบุรีกับเมืองฉะเชิงเทรา โดยลาวบุกเบิกเมืองพนัสนิคม เป็นลาว
เมืองนครพนม 
 ฉ. กลุ่มคนชีอง ชองเป็นชนพื้นเมืองของจังหวัดระยอง จันทบุรีและ
ตราด มีภูมิลำาเนาอยู่ตามชายแดนและเชิงเขารอยต่อไทย-กัมพูชา ทำามาหากิน
ด้วยการหาของป่า ล่าสัตว์ ทำาไร่ ทำานา และปลูกต้นกระวาน
 กลุม่ชนเหล่านีม้สีว่นสำาคญัตอ่การสร้างสรรค์และถ่ายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมอาหารของตนต่อคนในภูมิภาคชายฝ่ั�งทะเลตะวันออก ดังจะได้นำา
เสนอดังนี้
  3.1.1 กลุ่มชีนพ่�นเม่องและไทยพ่�นถุิ�นกับอาห์ารภาค 
ตะวันออก (ชีอง ไทย)
              พื้นฐานของอาหารไทยคือสัตว์นำ้า สัตว์เลี้ยงเช่น ไก่ 
และอาหารป่า ต่อมาเมื่อได้ปฏิิสัมพันธ์กับกลุ่มชนพื้นเมืองคือ กลุ่มชอง ซึ่่่งมี
ความชำานาญในการหาและใชข้องปา่ จง่ไดม้กีารผ่สมผ่สานจนกลายเปน็อาหาร
ที่แสดงความเป็นภาคตะวันออก คือ การใส่กระวาน และเร่วหอม ไปในอาหาร 
ดังที่ ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ (2561) กล่าวว่า  ผู่้ปลูกเร่วที่สำาคัญคือชาวชอง ที่
อยู่ในจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่หนาแน่นที่เขตอำาเภอเขาคิชกูฏิ ในอดีตชาวชองมี
อาชพีในการเพาะปลกูเครือ่งเทศโดยเฉพาะกระวาน และเรว่ ตัง้แตส่มยัรชักาลที่ 
5 กไ็ดม้กีารกลา่วถง่ชาวชองกบัเรว่หอมไวแ้ลว้ เมือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สดจ็ประพาส
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จันทบุรี พ.ศ. 2419 ซึ่่่งได้พบชาวชองดังที่มีการกล่าวถ่งในพระราชนิพนธ์ว่า  
“เรว่ กระวานนีม้แีถวปา่สเีซึ่น็ตอ่เขตแดนกบัเมอืงพระตะบอง มชีนชาตหิน่ง่เรยีก
วา่ชองอยูใ่นแถบป่าสเีซึ่น็ พดูภาษาหนีง่ต่างหากคล้ายๆ กนักบัภาษาเขมร ชอบ
ลูกปัดและของทองเหลืองเหมือนอย่างกระเหรี่ยงเมืองกาญจนบุรีเป็นกองส่วย
เร่ว ส่วยกระวานข่้นเมืองจันทบุรีกับไทยบ้าง กับญวนบ้าง ไปเที่ยวเก็บตามเขา 
และเนินที่ติดต่อกับเขตแดนและป่าอื่นๆ อีกก็มีคือ ป่านำ้าเขียว ป่าตะเคียนทอง 
และป่าไพรขาว แต่เร่วกระวานพวกนี้ พวกส่วยไปเก็บมาส่งครบจำานวนแล้วจ่ง
ได้ซึ่ื้อขาย มีน้อยมีมาก”
  3.1.2 กลุม่ชีนผูู้อ้พยพยา้ยถุิ�นจัากภยัเห์ตคุวามไมส่งบใน
บ้านเม่องกับอาห์ารภาคตะวันออก (ลาว ญวน แข้กมลายู)
            กลุ่มชนผู่้อพยพย้ายถิ่นจากภัยเหตุความไม่สงบใน
บ้านเมืองกับอาหารภาคตะวันออก คือ กลุ่มลาว ญวน แขกมลายู กลุ่มเหล่านี้
มีอิทธิพลต่ออาหารพื้นเมืองภาคตะวันออกไม่น้อย ตัวอย่างเช่น ขนมชื่อควยลิง 
(จนัทบรุ)ี ซึ่่ง่เลา่วา่มนีทิานทีม่าวา่แรกเริม่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากอวยัวะเพศลงิ 
หรอื ควยตาอุย้ (ตราด) มนีทิานเลา่วา่แรกเริม่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากอวยัวะเพศ
ของตาอุ้ย (อภิลักษณ์ เกษมผ่ลกูล, 2551) ขนมชนิดนี้สันนิษฐานว่าชื่อ “ควย
ลงิ” เปน็ชือ่เกา่กอ่นจะแผ่ลงเป็นชือ่อืน่ ทัง้นีเ้นือ่งจากพบว่าขนมดงักลา่วมทีีม่า
จากขนมกูบาฆูลิง ของมุสลิมในปัตตานี 
          “กูบาฆูลิง” ในภาษามลายูถิ่น แปลเป็นภาษาไทย
คอื “ควาย (กบูา) กลิง้ (ฆลูงิ)” หรอื “ขนมเปยีกปนูมลาย”ู เปน็สตูรขนมชาววงั 
นิยมทำาในช่วงเทศกาลเดือนรอมฏิอน มีจำาหน่ายในจังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส (ชุมศักดิ� นรารัตน์วงศ์, 2561) ขนมนี้เมื่อคราวที่กลุ่มแขกมลายูมาอยู่
ทีเ่มืองจันทบรุ ีตราด ได้นำามาถา่ยทอดและตอ่มามีการปรับและพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนชื่อ กูบาฆูลิง เรียกสั้นลงเหลือเพียง  ฆูลิง ต่อมาจ่งเพี้ยนเสียงเป็น 
ควยลิง และต่อมาจ่งแต่นิทานเล่าในภายหลัง ขนมชนิดนี้เป็นหลักฐานหน่่งที่
แสดงให้เห็นอิทธิพลของกลุ่มชนที่อพยพมาในหัวเมืองชายทะเลฝ่ั�งตะวันออก
ที่มีต่ออาหารท้องถิ่นและกลายเป็นอาหารท้องถิ่นยอดนิยมในปัจจุบัน



137136

ถูกแยกย้าย แบ่งให้มาอยู่ในตำาบลนำ้าเชี่ยว  และแบ่งนำาส่งไปที่กรุงเทพฯ หรือที่
หัวเมืองอื่นๆ ในภาคตะวันออกบ้าง 
 ง. กลุ่มคนญวน (เวียดนาม) คนญวนในเมืองตราดเข้ามาภาคตะวัน
ออกครั้งใหญ่ 2 คราว คือในคราวเมื่อองเชียงสือหนีจากกรุงเทพฯ มาโดยเรือใบ
ได้มาพักที่เกาะกูด จังหวัดตราด อีกครั้งหน่่งคือถูกกวาดต้อนมาในคราวที่ไทย
ชนะสงครามกบัญวน ทีม่เีจา้พระยาบดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี เปน็แมท่พัแลว้
ได้กวาดต้อนพลเมืองมาซึ่่่งรวมถ่งชาวญวนด้วย นอกจากนั้นจ่งให้ไปอยู่จังหวัด
จนัทบุร ีญวนทีอ่ยูใ่นจังหวัดตราดและจันทบุรนีีพ้ระบริหารเทพธานีเชือ่วา่มเีชือ้
สายญวนกำาปอด (ในเมืองเขมร)
 จั. กลุ่มคนลาว ลาวกลุ่มใหญ่ในหัวเมืองชายทะเลฝ่ั�งตะวัน
ออก คือจังหวัดชลบุรี ที่อำาเภอพนัสนิคมเข้ามาอยู่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มี 
พระบรมราชานุญาตให้กลุม่ลาวอาสาปากนำ้ามาสร้างภูมลิำาเนาข่น้ในพืน้ทีร่กร้าง
ระหว่างเมืองชลบุรีกับเมืองฉะเชิงเทรา โดยลาวบุกเบิกเมืองพนัสนิคม เป็นลาว
เมืองนครพนม 
 ฉ. กลุ่มคนชีอง ชองเป็นชนพื้นเมืองของจังหวัดระยอง จันทบุรีและ
ตราด มีภูมิลำาเนาอยู่ตามชายแดนและเชิงเขารอยต่อไทย-กัมพูชา ทำามาหากิน
ด้วยการหาของป่า ล่าสัตว์ ทำาไร่ ทำานา และปลูกต้นกระวาน
 กลุม่ชนเหล่านีม้สีว่นสำาคญัตอ่การสร้างสรรค์และถ่ายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมอาหารของตนต่อคนในภูมิภาคชายฝ่ั�งทะเลตะวันออก ดังจะได้นำา
เสนอดังนี้
  3.1.1 กลุ่มชีนพ่�นเม่องและไทยพ่�นถุิ�นกับอาห์ารภาค 
ตะวันออก (ชีอง ไทย)
              พื้นฐานของอาหารไทยคือสัตว์นำ้า สัตว์เลี้ยงเช่น ไก่ 
และอาหารป่า ต่อมาเมื่อได้ปฏิิสัมพันธ์กับกลุ่มชนพื้นเมืองคือ กลุ่มชอง ซึ่่่งมี
ความชำานาญในการหาและใชข้องปา่ จง่ไดม้กีารผ่สมผ่สานจนกลายเปน็อาหาร
ที่แสดงความเป็นภาคตะวันออก คือ การใส่กระวาน และเร่วหอม ไปในอาหาร 
ดังที่ ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ (2561) กล่าวว่า  ผู่้ปลูกเร่วที่สำาคัญคือชาวชอง ที่
อยู่ในจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่หนาแน่นที่เขตอำาเภอเขาคิชกูฏิ ในอดีตชาวชองมี
อาชพีในการเพาะปลกูเครือ่งเทศโดยเฉพาะกระวาน และเรว่ ตัง้แตส่มยัรชักาลที่ 
5 กไ็ดม้กีารกลา่วถง่ชาวชองกบัเรว่หอมไวแ้ลว้ เมือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สดจ็ประพาส
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จันทบุรี พ.ศ. 2419 ซึ่่่งได้พบชาวชองดังที่มีการกล่าวถ่งในพระราชนิพนธ์ว่า  
“เรว่ กระวานนีม้แีถวปา่สเีซึ่น็ตอ่เขตแดนกบัเมอืงพระตะบอง มชีนชาตหิน่ง่เรยีก
วา่ชองอยูใ่นแถบป่าสเีซึ่น็ พดูภาษาหนีง่ต่างหากคล้ายๆ กนักบัภาษาเขมร ชอบ
ลูกปัดและของทองเหลืองเหมือนอย่างกระเหรี่ยงเมืองกาญจนบุรีเป็นกองส่วย
เร่ว ส่วยกระวานข่้นเมืองจันทบุรีกับไทยบ้าง กับญวนบ้าง ไปเที่ยวเก็บตามเขา 
และเนินที่ติดต่อกับเขตแดนและป่าอื่นๆ อีกก็มีคือ ป่านำ้าเขียว ป่าตะเคียนทอง 
และป่าไพรขาว แต่เร่วกระวานพวกนี้ พวกส่วยไปเก็บมาส่งครบจำานวนแล้วจ่ง
ได้ซึ่ื้อขาย มีน้อยมีมาก”
  3.1.2 กลุม่ชีนผูู้อ้พยพยา้ยถุิ�นจัากภยัเห์ตคุวามไมส่งบใน
บ้านเม่องกับอาห์ารภาคตะวันออก (ลาว ญวน แข้กมลายู)
            กลุ่มชนผู่้อพยพย้ายถิ่นจากภัยเหตุความไม่สงบใน
บ้านเมืองกับอาหารภาคตะวันออก คือ กลุ่มลาว ญวน แขกมลายู กลุ่มเหล่านี้
มีอิทธิพลต่ออาหารพื้นเมืองภาคตะวันออกไม่น้อย ตัวอย่างเช่น ขนมชื่อควยลิง 
(จนัทบรุ)ี ซึ่่ง่เลา่วา่มนีทิานทีม่าวา่แรกเริม่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากอวยัวะเพศลงิ 
หรอื ควยตาอุย้ (ตราด) มนีทิานเลา่วา่แรกเริม่ไดแ้รงบนัดาลใจมาจากอวยัวะเพศ
ของตาอุ้ย (อภิลักษณ์ เกษมผ่ลกูล, 2551) ขนมชนิดนี้สันนิษฐานว่าชื่อ “ควย
ลงิ” เปน็ชือ่เกา่กอ่นจะแผ่ลงเป็นชือ่อืน่ ทัง้นีเ้นือ่งจากพบว่าขนมดงักลา่วมทีีม่า
จากขนมกูบาฆูลิง ของมุสลิมในปัตตานี 
          “กูบาฆูลิง” ในภาษามลายูถิ่น แปลเป็นภาษาไทย
คอื “ควาย (กบูา) กลิง้ (ฆลูงิ)” หรอื “ขนมเปยีกปนูมลาย”ู เปน็สตูรขนมชาววงั 
นิยมทำาในช่วงเทศกาลเดือนรอมฏิอน มีจำาหน่ายในจังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส (ชุมศักดิ� นรารัตน์วงศ์, 2561) ขนมนี้เมื่อคราวที่กลุ่มแขกมลายูมาอยู่
ทีเ่มืองจันทบรุ ีตราด ได้นำามาถา่ยทอดและตอ่มามีการปรับและพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนชื่อ กูบาฆูลิง เรียกสั้นลงเหลือเพียง  ฆูลิง ต่อมาจ่งเพี้ยนเสียงเป็น 
ควยลิง และต่อมาจ่งแต่นิทานเล่าในภายหลัง ขนมชนิดนี้เป็นหลักฐานหน่่งที่
แสดงให้เห็นอิทธิพลของกลุ่มชนที่อพยพมาในหัวเมืองชายทะเลฝ่ั�งตะวันออก
ที่มีต่ออาหารท้องถิ่นและกลายเป็นอาหารท้องถิ่นยอดนิยมในปัจจุบัน
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รูปที่ 1 ขนมควยลิงเมืองจันทบุรี                               

รูปที่ 2 ขนมกูบาฆูลิง  (วสันต์พรรษ จำาเริญนุสิต,2562)

 
  3.1.3 กลุ่มชีนพ่อค้าวาณิชีต่างชีาติกับอาห์ารภาคตะวัน
ออก (จัีน )
          กลุ่มพ่อค้าที่สำาคัญคือ กลุ่มชาวจีน (แต้จิ�ว) ถือเป็น
คนกลุม่ใหญ่ในภาคตะวันออกและมบีทบาทสำาคญัตอ่วฒันธรรมอาหารด้วยเชน่
กนั อาหารทีค่นไทยเชือ้สายจีนรับประทานในชีวติประจำาวนัส่วนใหญ่จะมีรสจืด 
ผ่ดั แกงจืด ตม้ ตุ�น มกัปรุงรสด้วยชีอิ�ว นำ้าซึ่อส เต้าเจีย้ว อาหารจีนในภาคตะวัน
ออกทีโ่ดดเดน่คอื อาหารจนีของจงัหวดัชลบรุ ีสว่นใหญค่ลา้ยกบัอาหารในชมุชน
จนีทัว่ไป ทัง้ของคาว ของหวาน ได้แก่ หฉูลาม กระเพาะปลา ไส้กรอก (ก�วยบะ)  
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ส่วนของหวานหรือขนมที่ทำาข่้นอยู่กับเทศกาล เช่น ขนมเข่ง ขนมเทียน ขนม
จ้าง นอกจากนี้ยังมีเทศกาลกินเจ ที่มีความโดดเด่นด้วยเช่นกัน 
        อย่างไรก็ตามอาหารจีนที่โดดเด่นและแสดงอัตลักษณ์
ของชลบุรี คือ ฮ่อยจ�อ ซึ่่่ง ฮ่อยจ�อ มาจากภาษาจีนแต้จิ�วว่า หอยจ้อ หรือ 
โหยจ้อ คำาว่า หอย หรือ โหย แปลว่า ปู ส่วนคำาว่า จ้อ แปลว่า พุทรา หอยจ้อ 
จ่งมีความหมายตามตัวอักษรว่า ผ่ลพุทราเนื้อปู ฮ่อยจ�อ เป็นอาหารของชาวจีน
แตจ้ิ�ว ทำาจากเนือ้ปูเป็นหลัก ผ่สมกับหมูสามชัน้ทีต้่มแล้วหัน่ละเอียด ไข ่ตน้หอม
ซึ่อย และแป้งสาลีเล็กน้อย ปรุงรสด้วยเกลือ นำ้าตาล และพริกไทย ห่อด้วยฟ้อง
เต้าหู้เป็นแท่งยาว ใช้ป่านมัดเป็นปล้องๆ นำาไปน่่งจนสุก ทิ้งให้เย็น แล้วหั่นตาม
รอยมัด จะได้ฮ่อยจ�อเป็นลูก ๆ  มีขนาดพอ ๆ  กับผ่ลพุทรา เวลารับประทานต้อง
นำาไปทอด จะได้ฮ่อยจ�อที่กรอบนอกนุ่มใน (สำานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2553) 
สิง่นีเ้ปน็ตวัอยา่งหน่ง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถง่อทิธพิลของคนจนีทีม่ตีอ่วฒันธรรมอาหาร
ชายฝ่ั�งทะเลตะวันออก

 3.2 “สำารับอาห์ารภาคตะวันออก” ในฐานะมรดกภูมิปััญญาทาง
วัฒนธรรม
       องค์การการศ่กษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ โดยคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไมได้ ให้คำาจำากัดความของ “มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม” หรือ “มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้” (Intangible  
Cultural Heritage)  ไว้ว่า หมายถ่ง การปฏิิบัติ การแสดงออก ความรู้ ทักษะ 
ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
สิ่งเหล่านั้น ซึ่่่งชุมชน กลุ่มชน หรือในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่า เป็น
ส่วนหน่่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม
ซึ่่่งถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่่งไปยังคนอีกรุ่นหน่่งนี้ เป็นสิ่งซึ่่่งชุมชนและกลุ่ม
ชนสร้างข่้นมาอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็น
ปฏิิสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของตน และทำาให้
คนเหล่านั้นเกิดความภูมิใจในตัวตนและความรู้ส่กสืบเนื่องก่อให้เกิดความ
เคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ 
(กลุ่มสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, สถาบันวัฒนธรรมศ่กษา, 



139138

 

รูปที่ 1 ขนมควยลิงเมืองจันทบุรี                               

รูปที่ 2 ขนมกูบาฆูลิง  (วสันต์พรรษ จำาเริญนุสิต,2562)
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2559: 89.) ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 5 ประเภทได้แก่
 (ก) ประเพณีและการแสดงออกของมุขปาฐะ รวมถ่งภาษาในฐานะ
พาหะของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
 (ข) ศิลปะการแสดง
 (ค) แนวปฏิิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
 (ง) ความรู้และวิถีปฏิิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
 (จ) ฝ่ีมือช่างแนวประเพณีนิยม (ดั้งเดิม)
 อาหารเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จัดอยู่ในกลุ่ม (ง) ความรู้
และวถิปีฏิบิตัเิกีย่วกบัธรรมชาตแิละจกัรวาล ซึ่่ง่ครอบคลมุทัง้องคค์วามรู ้วธิกีาร 
ทกัษะ ความเชือ่ แนวปฏิบิตัแิละการแสดงออกทีพ่ฒันาข่น้จากการมปีฏิสิมัพนัธ์
ระหวา่งคนกบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาตแิละเหนอืธรรมชาต ิโดยนยันีมุ้ง่เนน้
การให้ความสำาคัญของอาหารและโภชนาการ ในฐานะสิ่งที่มนุษย์บริโภค และ
เน้นการสงวนรักษาองค์ความรู้ทั้งวิธีการปรุงอาหาร วิธีการบริโภค และคุณค่า
ของอาหาร
 อยา่งไรก็ด ีแม้วา่ในการจัดประเภทอาหารจะจัดอยูใ่นข้อ (ง) แต่มรดก
ประเภทนีก้ย็งัตรงกบัขอ้อืน่ดว้ย เชน่ (ค) แนวปฏิบิตัทิางสงัคม พธิกีรรม และงาน
เทศกาลต่างๆ ซึ่่่งในการข่้นทะเบียน ICH ของยูเนสโกไม่ได้กำาหนดให้ต้องเลือก
ประเภทใดประเภทหน่่ง ดังเช่นในกรณีการข่้นทะเบียน “วาโชกุ” (Washoku) 
ซึ่่่งคือการปรุงอาหารตามแบบฉบับของชาวญี่ปุ่น ที่จะใช้เครื่องปรุงตามฤดูกาล 
ผ่สานกับรสชาติและรูปแบบในการกินอาหารแบบพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่นที่มีมา
นานนับร้อยปี เสนอในฐานะ (ค) และได้รับการข่้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก
ภมูปิญัญาทางวฒันธรรม” ในการประชมุคณะกรรมการมรดกโลกทีส่าธารณรฐั
อาเซึ่อร์ไบจาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยไดร้ับการจาร่กว่า “วาโชกุ 
(Washoku), วัฒนธรรมการกินแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น, โดยเฉพาะการเฉลิม
ฉลองปีใหม่” (UNESCO, 2013, para 1)
 สายป่าน ปุริวรรณชนะ (2553: 65) สรปความปาฐกถาของ วรรณี 
วิบูลสวัสดิ� แอนเดอร์สัน ซึ่่่งกล่าวถ่ง มาร์วิน แฮร์ริส (Marvin Harries) ผู่้แต่ง
หนังสือ Good to Eat ที่กล่าวว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตประเภท omnivorous 
คือ กินอาหารทั้งที่เป็นเนื้อสัตว์ และประเภทที่เป็นผ่ัก ร่างกายของมนุษย์นี่มี
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ความสามารถในการย่อยอาหารได้ทุกอย่าง แต่ถ้าเรามาดูชนิดของอาหารที่
มีอยู่ในโลก และเปรียบเทียบกับประเภทของอาหารที่มนุษย์เราเอามากินใน
แต่ละสังคม ก็จะพบว่า diet (ฃนิดอาหาร) ของมนุษย์ในสังคมต่างๆ นั้น มีชนิด
ไม่มากนัก พูดง่ายๆ ว่ามีของอีกหลายชนิดที่กินได้แต่คนไม่เอามากิน ในทาง
ชีววิทยาถือว่ากินได้ ไม่อันตราย ไม่เป็นพิษ แต่คนก็ไม่เอามากิน แต่คนในบาง
สังคม อาหารที่คนอื่นไม่กิน คนในสังคมนั้นก็เอามากิน” แล้วก็ข้อสรุปของแฮร์
รสิก็อาจจะสรุปได้อกีอย่างหน่่งว่า วฒันธรรมด้านอาหารการกินนัน้มีลกัษณะที่
น่าสนใจหลายประการ จะสรุปได้ก็คือ
 ก. อาหาร วฒันธรรมการกินนัน้ เป็น arbitrary คอืเป็นรสนิยมทีส่ร้าง
ข่้นในแต่ละวัฒนธรรม ในที่นี้ก็มีตัวอย่างการกินแมลงสาบทอด หรือว่าการกิน
ตั�กแตนทอดของอริสโตเติล
 ข. ในแตล่ะวฒันธรรมกม็กีฎีเกณฑก์ำาหนดไวว้า่ อะไรคอือาหารทีม่รีส
เลิศ อะไรเป็นอาหารจานเด็ด อะไรเป็น gourmet food แล้วก็อะไรคืออาหาร
ต้องห้าม
 จากแนวความคิดข้างต้นน่าสนใจว่าสำารับภาคตะวันออกมีลักษณะ
อย่างไร โดยจะได้นำาเสนอและได้จำาแนกความเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของสำารับอาหารภาคตะวันออกดังนี้
  3.2.1 การแสดงเทคนคิ ความรูแ้ละทกัษะข้องอาห์ารภาค
ตะวันออก
          สืบเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งของภาคตะวันออก
อยูติ่ดชายฝ่ั�งทะเล ทำาให้อาหารส่วนใหญ่จง่เป็นอาหารทะเล เนือ้สัตว์ทะเลส่วน
ใหญม่กัคาว ผู่ป้รงุอาหารจง่จำาเปน็ตอ้งมเีทคนคิและทกัษะในการดบัคาวเพือ่ให้
ได้รสชาติที่ดีของอาหาร อาหารภาคตะวันออกเช่นกัน แม่ครัวจะมีวิธีการดับ
คาวโดยกรรมวิธีต่างๆ ก่อนนำาไปปรุง หรือดับคาวโดยใช้เครื่องเทศเฉพาะ ซึ่่่ง
เป็นเครื่องเทศที่นำามาจากในป่า เพราะในภาคตะวันออกก็มีพื้นที่อีกส่วนหน่่ง
ที่เป็นป่าและเขา เป็นแหล่งอาหารปา่และสตัว์นำ้าจืด รวมถ่งเครื่องเทศตา่งๆ ใน
ป่าด้วย เครื่องเทศที่โดดเด่นคือ กระวาน และ เร่วหอม ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ 
(2561) กล่าวว่าคนภาคตะวันออกแถบจันทบุรี ตราด เร่วหอมอยู่ในมื้ออาหาร
ในชีวิตประจำาวันมานานแล้ว เร่วหอมเป็นส่วนผ่สมที่ใส่ลงมานิดเดียวก็ทำาให้
อาหารหลายจาน เช่น ก�วยเตี�ยวหรือแกงป่าที่คนภาคอื่นๆ คุ้นเคยมีกลิ่นและ 
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2559: 89.) ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 5 ประเภทได้แก่
 (ก) ประเพณีและการแสดงออกของมุขปาฐะ รวมถ่งภาษาในฐานะ
พาหะของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
 (ข) ศิลปะการแสดง
 (ค) แนวปฏิิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลต่างๆ
 (ง) ความรู้และวิถีปฏิิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
 (จ) ฝ่ีมือช่างแนวประเพณีนิยม (ดั้งเดิม)
 อาหารเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จัดอยู่ในกลุ่ม (ง) ความรู้
และวถิปีฏิบิตัเิกีย่วกบัธรรมชาตแิละจกัรวาล ซึ่่ง่ครอบคลมุทัง้องคค์วามรู ้วธิกีาร 
ทกัษะ ความเชือ่ แนวปฏิบิตัแิละการแสดงออกทีพ่ฒันาข่น้จากการมปีฏิสิมัพนัธ์
ระหวา่งคนกบัสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาตแิละเหนอืธรรมชาต ิโดยนยันีมุ้ง่เนน้
การให้ความสำาคัญของอาหารและโภชนาการ ในฐานะสิ่งที่มนุษย์บริโภค และ
เน้นการสงวนรักษาองค์ความรู้ทั้งวิธีการปรุงอาหาร วิธีการบริโภค และคุณค่า
ของอาหาร
 อยา่งไรก็ด ีแม้วา่ในการจัดประเภทอาหารจะจัดอยูใ่นข้อ (ง) แต่มรดก
ประเภทนีก้ย็งัตรงกบัขอ้อืน่ดว้ย เชน่ (ค) แนวปฏิบิตัทิางสงัคม พธิกีรรม และงาน
เทศกาลต่างๆ ซึ่่่งในการข่้นทะเบียน ICH ของยูเนสโกไม่ได้กำาหนดให้ต้องเลือก
ประเภทใดประเภทหน่่ง ดังเช่นในกรณีการข่้นทะเบียน “วาโชกุ” (Washoku) 
ซึ่่่งคือการปรุงอาหารตามแบบฉบับของชาวญี่ปุ่น ที่จะใช้เครื่องปรุงตามฤดูกาล 
ผ่สานกับรสชาติและรูปแบบในการกินอาหารแบบพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่นที่มีมา
นานนับร้อยปี เสนอในฐานะ (ค) และได้รับการข่้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก
ภมูปิญัญาทางวฒันธรรม” ในการประชมุคณะกรรมการมรดกโลกทีส่าธารณรฐั
อาเซึ่อร์ไบจาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยได้รับการจาร่กว่า “วาโชกุ 
(Washoku), วัฒนธรรมการกินแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น, โดยเฉพาะการเฉลิม
ฉลองปีใหม่” (UNESCO, 2013, para 1)
 สายป่าน ปุริวรรณชนะ (2553: 65) สรปความปาฐกถาของ วรรณี 
วิบูลสวัสดิ� แอนเดอร์สัน ซึ่่่งกล่าวถ่ง มาร์วิน แฮร์ริส (Marvin Harries) ผู่้แต่ง
หนังสือ Good to Eat ที่กล่าวว่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตประเภท omnivorous 
คือ กินอาหารทั้งที่เป็นเนื้อสัตว์ และประเภทที่เป็นผ่ัก ร่างกายของมนุษย์นี่มี
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ความสามารถในการย่อยอาหารได้ทุกอย่าง แต่ถ้าเรามาดูชนิดของอาหารที่
มีอยู่ในโลก และเปรียบเทียบกับประเภทของอาหารที่มนุษย์เราเอามากินใน
แต่ละสังคม ก็จะพบว่า diet (ฃนิดอาหาร) ของมนุษย์ในสังคมต่างๆ นั้น มีชนิด
ไม่มากนัก พูดง่ายๆ ว่ามีของอีกหลายชนิดที่กินได้แต่คนไม่เอามากิน ในทาง
ชีววิทยาถือว่ากินได้ ไม่อันตราย ไม่เป็นพิษ แต่คนก็ไม่เอามากิน แต่คนในบาง
สังคม อาหารที่คนอื่นไม่กิน คนในสังคมนั้นก็เอามากิน” แล้วก็ข้อสรุปของแฮร์
รสิก็อาจจะสรุปได้อกีอย่างหน่่งว่า วฒันธรรมด้านอาหารการกินนัน้มีลกัษณะที่
น่าสนใจหลายประการ จะสรุปได้ก็คือ
 ก. อาหาร วฒันธรรมการกินนัน้ เป็น arbitrary คอืเป็นรสนิยมทีส่ร้าง
ข่้นในแต่ละวัฒนธรรม ในที่นี้ก็มีตัวอย่างการกินแมลงสาบทอด หรือว่าการกิน
ตั�กแตนทอดของอริสโตเติล
 ข. ในแตล่ะวฒันธรรมกม็กีฎีเกณฑก์ำาหนดไวว้า่ อะไรคอือาหารทีม่รีส
เลิศ อะไรเป็นอาหารจานเด็ด อะไรเป็น gourmet food แล้วก็อะไรคืออาหาร
ต้องห้าม
 จากแนวความคิดข้างต้นน่าสนใจว่าสำารับภาคตะวันออกมีลักษณะ
อย่างไร โดยจะได้นำาเสนอและได้จำาแนกความเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของสำารับอาหารภาคตะวันออกดังนี้
  3.2.1 การแสดงเทคนคิ ความรูแ้ละทกัษะข้องอาห์ารภาค
ตะวันออก
          สืบเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ตั้งของภาคตะวันออก
อยูติ่ดชายฝ่ั�งทะเล ทำาให้อาหารส่วนใหญ่จง่เป็นอาหารทะเล เนือ้สัตว์ทะเลส่วน
ใหญมั่กคาว ผู่ป้รงุอาหารจง่จำาเปน็ตอ้งมเีทคนคิและทกัษะในการดบัคาวเพือ่ให้
ได้รสชาติที่ดีของอาหาร อาหารภาคตะวันออกเช่นกัน แม่ครัวจะมีวิธีการดับ
คาวโดยกรรมวิธีต่างๆ ก่อนนำาไปปรุง หรือดับคาวโดยใช้เครื่องเทศเฉพาะ ซ่่ึ่ง
เป็นเครื่องเทศที่นำามาจากในป่า เพราะในภาคตะวันออกก็มีพื้นที่อีกส่วนหน่่ง
ที่เป็นป่าและเขา เป็นแหล่งอาหารปา่และสตัว์นำ้าจืด รวมถ่งเครื่องเทศตา่งๆ ใน
ป่าด้วย เครื่องเทศที่โดดเด่นคือ กระวาน และ เร่วหอม ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์ 
(2561) กล่าวว่าคนภาคตะวันออกแถบจันทบุรี ตราด เร่วหอมอยู่ในมื้ออาหาร
ในชีวิตประจำาวันมานานแล้ว เร่วหอมเป็นส่วนผ่สมที่ใส่ลงมานิดเดียวก็ทำาให้
อาหารหลายจาน เช่น ก�วยเตี�ยวหรือแกงป่าที่คนภาคอื่นๆ คุ้นเคยมีกลิ่นและ 
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รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
 นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารบางชนิดมักมีส่วนผ่สมของผ่ลไม้ซึ่่่ง
แสดงถ่งความโดดเด่นเรื่องผ่ลไม้อีกด้วย เช่น ไก่บ้านต้มระกำา ยำากบส้มมะปี�ด  
(สมจี�ด) แกงไก่ใส่หน่อสับปะรด สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถ่งความรู้และทักษะ
ของแม่ครัวชาวตะวันออกได้เป็นอย่างดี
  3.2.2 การส่บทอดมรดกวัฒนธรรมอาห์ารข้องภาค 
ตะวันออก
              อาหารในภาคตะวันออกมีการสร้างสรรค์และสืบ 
ทอดเปน็มรดกทางวฒันธรรมอยา่งยาวนาน อยา่งไรกด็จีากการสำารวจขอ้มลูใน
หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของ
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จัดทำาโดยคณะกรรมการฝ่่ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. ซึ่่่งพิมพ์แยกรายจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 
2542 ซึ่่่งเป็นยุคก่อนการแข่งขันเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ทำาให้เห็นการนำา
เสนออาหารของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกที่คัดเลือกมานำาเสนอไว้ใน
หนังสือดังกล่าว ผู่้วิจัยมีข้อสังเกตว่า การนำาเสนอเรื่องราวอาหารในหนังสือดัง
กลา่วนัน้เหน็วา่ จงัหวดัชลบรุ ีมกีารนำาเสนออาหารทีห่ลากหลาย อาจเป็นเพราะ
เปน็จงัหวดัทอ่งเทีย่วสำาคญัมาแตเ่ดมิ สว่นจงัหวดัระยอง จนัทบรุแีละตราด สว่น
ใหญ่ยังเน้นนำาเสนออาหารแปรรูป ในลักษณะของฝ่าก มีการนำาเสนออาหาร
ที่เป็นเมนูบ้างแต่มามาก นอกจากนี้ยังพบว่า ในขณะนั้น (พ.ศ.2542) จังหวัด
จันทบุรียังไม่มีการนำาเสนอหมูชะมวงในฐานะอาหารสำาคัญของจังหวัด ขณะที่
จังหวัดระยองและจังหวัดตราดมีการนำาเสนอหมูชะมวงเป็นอาหารสำาคัญของ
จังหวัด ซึ่่่งปัจจุบันภาพจำาและความรับรู้เรื่องหมูชะมวงนั้น จังหวัดจันทบุรี 
กลับมีความโดดเด่นกว่า แม้ว่าในความเป็นจริงหมูชะมวงเป็นอาหารประจำาถิ่น
ของทั้งระยอง จันทบุรี และตราด มาแต่เดิม สำาหรับอาหารภาคตะวันออกจาก
หนังสือดังกล่าวนำาเสนออาหารหลากหลายรายจังหวัด ดังจะได้นำาเสนอดังนี ้
 ก.อาหารจังหวัดชลบุรี แบ่งเป็น 1) อาหารจีนเช่น หูฉลาม กระเพาะ
ปลา ไส้กรอก (ก�วยบะ) ห้อยจ�อ กระดูกหมูหรือไก่ตุ�นยาจีน คับบะ ผ่ัดผ่ักต่างๆ 
หมู เป็ด ไก่ต้ม  ขนมจ้าง บ�ะจ่าง ขนมโก� ขนมเปี�ยะ  ปลิงทะเล หมูเย็น (ตือคา
ตั้ง) ห้อยจ�อ 2) อาหารไทย อาหารลาว เช่น  แกงเขียวหวาน แกงอ่อม แกงฉู่ฉี่
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แกงคั่ว กุ้งหลน เต้าเจี้ยวหลน กะปิคั่ว หมี่กรอบ ปลาร้าสับ ข้าวหลาม ผ่ักต้ม 
ของหวาน เช่น ขนมหม้อแกง สังขยา บ้าบิ่น ถั่วแปบ ขนมชั้น ฝ่อยทอง ทอง
หยิบ มันแกงบวด กลัวยบวชชี ขนมบัวลอย ข้าวต้ม และ 3) อาหารทะเล เช่น  
ตมัยำาปลาทู ยำาไขแ่มงดา แกงคัว่ส้มกับสับปะรด  ฉาบไขแ่มงดา (คณะกรรมการ
อำานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2542) (2))
 ข.อาหารจังหวัดระยอง ชาวระยองคุ้นเคยกับการทำา “หมูต้มใบ
ชะมวง” มาช้านานแล้ว และ ปลาทูต้มหวาน ใช้ปลาทูหรือปลาโม่ง แล้วใส่หนัง
หม ูนอกจากนีย้งัมกีารแปรรปูผ่ลไมค้อืทเุรยีนทอด  (คณะกรรมการอำานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2542) (4))
 ค.อาหารจังหวัดจันทบุรี นำาเสนอก�วยเตี�ยวเส้นจันท์ ซึ่่่งมีอายุกว่า  
70 ปี และปลาจ่อม เป็นการถนอมอาหาร คล้ายกับปลาร้า ปลาจ่อมเป็น
ปลาตัวเล็กๆ ที่เหลือจากการคัดเลือกแล้วมาคลุกเคล้ากับเกลือและข้าวคั่ว
ให้เช้ากันแล้วนำาหมักในโอ่งมังกร นอกจากปลาแล้วสามารถใช้กุ้งทำาได้เช่น
เดียวกันเรียกว่า “กุ้งจ่อม” (คณะกรรมการอำานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2542) (1))
 ง. อาห์ารจัังห์วัดตราด นำาเสนออาหารคาว-หวาน ที่สำาคัญได้แก่ นำ้า
พริกกะปี หมูต้มชะมวง แกงส้มลูกเถาคัน ยำ่าหอยขาว ยำาหอยปากเป็ด หอย
ปากเป็ดดอง แตงไทยดอง ปลานวลจันทร์ต้มกระเทียมพริกไทย หอยขาวดอง 
แมงกะพรุนนำ้าจิ้ม แมงกระพนนำ้าแดง ขนมชั้น ข้าวเกรียบปากหม้อ ข้าวเกรียบ
อ่อน นำ้าตาลชัก และเพรียง(คณะกรรมการอำานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2542) (3))
 อาหารภาคตะวันออกดังนำาเสนอล้วนเป็นอาหารที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่
รุน่ ผ่า่นการคดิสรา้งสรรคแ์ละสบืทอดกนัมาทัง้ในวฒันธรรมและขา้มวฒันธรรม 
สั่งสมสืบมาจนกลายเป็นสำารับภาคตะวันออกดังที่เห็นในปัจจุบัน
 3.2.3 อาหารภาคตะวันออกกับการสะท้อน “ความเป็นภาคตะวัน
ออก”
 อาหารเป็นเครือ่งมือหน่ง่ในการเรยีนรูแ้ละทำาความเขา้ใจวถิขีองมนุษย์
ในแต่ละวัฒนธรรม อาหารภาคตะวันออกก็เช่นกันย่อมสะท้อนความเป็นภาค
ตะวันออกที่ซึ่่อนอยู่ภายใน ดังที่ผู่้วิจัยจะได้สะท้อนให้เห็นดังนี้
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รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
 นอกจากนี้ยังพบว่าอาหารบางชนิดมักมีส่วนผ่สมของผ่ลไม้ซึ่่่ง
แสดงถ่งความโดดเด่นเรื่องผ่ลไม้อีกด้วย เช่น ไก่บ้านต้มระกำา ยำากบส้มมะปี�ด  
(สมจี�ด) แกงไก่ใส่หน่อสับปะรด สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถ่งความรู้และทักษะ
ของแม่ครัวชาวตะวันออกได้เป็นอย่างดี
  3.2.2 การส่บทอดมรดกวัฒนธรรมอาห์ารข้องภาค 
ตะวันออก
              อาหารในภาคตะวันออกมีการสร้างสรรค์และสืบ 
ทอดเปน็มรดกทางวฒันธรรมอยา่งยาวนาน อยา่งไรกด็จีากการสำารวจขอ้มลูใน
หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของ
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จัดทำาโดยคณะกรรมการฝ่่ายประมวล
เอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. ซึ่่่งพิมพ์แยกรายจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 
2542 ซึ่่่งเป็นยุคก่อนการแข่งขันเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ทำาให้เห็นการนำา
เสนออาหารของแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกที่คัดเลือกมานำาเสนอไว้ใน
หนังสือดังกล่าว ผู่้วิจัยมีข้อสังเกตว่า การนำาเสนอเรื่องราวอาหารในหนังสือดัง
กลา่วนัน้เหน็วา่ จงัหวดัชลบรุ ีมกีารนำาเสนออาหารทีห่ลากหลาย อาจเป็นเพราะ
เปน็จงัหวดัทอ่งเทีย่วสำาคญัมาแตเ่ดมิ สว่นจงัหวดัระยอง จนัทบรุแีละตราด สว่น
ใหญ่ยังเน้นนำาเสนออาหารแปรรูป ในลักษณะของฝ่าก มีการนำาเสนออาหาร
ที่เป็นเมนูบ้างแต่มามาก นอกจากนี้ยังพบว่า ในขณะนั้น (พ.ศ.2542) จังหวัด
จันทบุรียังไม่มีการนำาเสนอหมูชะมวงในฐานะอาหารสำาคัญของจังหวัด ขณะที่
จังหวัดระยองและจังหวัดตราดมีการนำาเสนอหมูชะมวงเป็นอาหารสำาคัญของ
จังหวัด ซึ่่่งปัจจุบันภาพจำาและความรับรู้เรื่องหมูชะมวงนั้น จังหวัดจันทบุรี 
กลับมีความโดดเด่นกว่า แม้ว่าในความเป็นจริงหมูชะมวงเป็นอาหารประจำาถิ่น
ของทั้งระยอง จันทบุรี และตราด มาแต่เดิม สำาหรับอาหารภาคตะวันออกจาก
หนังสือดังกล่าวนำาเสนออาหารหลากหลายรายจังหวัด ดังจะได้นำาเสนอดังนี้ 
 ก.อาหารจังหวัดชลบุรี แบ่งเป็น 1) อาหารจีนเช่น หูฉลาม กระเพาะ
ปลา ไส้กรอก (ก�วยบะ) ห้อยจ�อ กระดูกหมูหรือไก่ตุ�นยาจีน คับบะ ผ่ัดผ่ักต่างๆ 
หมู เป็ด ไก่ต้ม  ขนมจ้าง บ�ะจ่าง ขนมโก� ขนมเปี�ยะ  ปลิงทะเล หมูเย็น (ตือคา
ตั้ง) ห้อยจ�อ 2) อาหารไทย อาหารลาว เช่น  แกงเขียวหวาน แกงอ่อม แกงฉู่ฉี่
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แกงคั่ว กุ้งหลน เต้าเจี้ยวหลน กะปิคั่ว หมี่กรอบ ปลาร้าสับ ข้าวหลาม ผ่ักต้ม 
ของหวาน เช่น ขนมหม้อแกง สังขยา บ้าบิ่น ถั่วแปบ ขนมชั้น ฝ่อยทอง ทอง
หยิบ มันแกงบวด กลัวยบวชชี ขนมบัวลอย ข้าวต้ม และ 3) อาหารทะเล เช่น  
ตมัยำาปลาทู ยำาไขแ่มงดา แกงคัว่ส้มกับสับปะรด  ฉาบไขแ่มงดา (คณะกรรมการ
อำานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2542) (2))
 ข.อาหารจังหวัดระยอง ชาวระยองคุ้นเคยกับการทำา “หมูต้มใบ
ชะมวง” มาช้านานแล้ว และ ปลาทูต้มหวาน ใช้ปลาทูหรือปลาโม่ง แล้วใส่หนัง
หม ูนอกจากนีย้งัมกีารแปรรปูผ่ลไมค้อืทเุรยีนทอด  (คณะกรรมการอำานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2542) (4))
 ค.อาหารจังหวัดจันทบุรี นำาเสนอก�วยเตี�ยวเส้นจันท์ ซึ่่่งมีอายุกว่า  
70 ปี และปลาจ่อม เป็นการถนอมอาหาร คล้ายกับปลาร้า ปลาจ่อมเป็น
ปลาตัวเล็กๆ ที่เหลือจากการคัดเลือกแล้วมาคลุกเคล้ากับเกลือและข้าวคั่ว
ให้เช้ากันแล้วนำาหมักในโอ่งมังกร นอกจากปลาแล้วสามารถใช้กุ้งทำาได้เช่น
เดียวกันเรียกว่า “กุ้งจ่อม” (คณะกรรมการอำานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2542) (1))
 ง. อาห์ารจัังห์วัดตราด นำาเสนออาหารคาว-หวาน ที่สำาคัญได้แก่ นำ้า
พริกกะปี หมูต้มชะมวง แกงส้มลูกเถาคัน ยำ่าหอยขาว ยำาหอยปากเป็ด หอย
ปากเป็ดดอง แตงไทยดอง ปลานวลจันทร์ต้มกระเทียมพริกไทย หอยขาวดอง 
แมงกะพรุนนำ้าจิ้ม แมงกระพนนำ้าแดง ขนมชั้น ข้าวเกรียบปากหม้อ ข้าวเกรียบ
อ่อน นำ้าตาลชัก และเพรียง(คณะกรรมการอำานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (2542) (3))
 อาหารภาคตะวันออกดังนำาเสนอล้วนเป็นอาหารที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่
รุน่ ผ่า่นการคดิสรา้งสรรคแ์ละสบืทอดกนัมาทัง้ในวฒันธรรมและขา้มวฒันธรรม 
สั่งสมสืบมาจนกลายเป็นสำารับภาคตะวันออกดังที่เห็นในปัจจุบัน
 3.2.3 อาหารภาคตะวันออกกับการสะท้อน “ความเป็นภาคตะวัน
ออก”
 อาหารเป็นเครือ่งมือหน่ง่ในการเรยีนรูแ้ละทำาความเขา้ใจวถิขีองมนุษย์
ในแต่ละวัฒนธรรม อาหารภาคตะวันออกก็เช่นกันย่อมสะท้อนความเป็นภาค
ตะวันออกที่ซึ่่อนอยู่ภายใน ดังที่ผู่้วิจัยจะได้สะท้อนให้เห็นดังนี้
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 ก. สะท้อนกลุ่มคนในภาคตะวันออก
 อาหารภาคตะวันออกสะท้อนให้เห็นความหลากหลายของคนในภาค
ตะวันออก ทัง้คนต่างเชือ้ชาติ เชน่ขนม ปายของกลุม่คนชอง แกงส้มของคนไทย 
ข้าวหลามของคนลาว หมูชะมวงที่ปรับมาจากพะโล้ของคนจีน หรือต่างศาสนา 
เชน่ กลุม่ไทยพุทธ มกีวนกระยาสารท กลุม่ญวนครสิต์มขีนมข้าวเกรียบอ่อน กลุม่
เขมร-แขกจาม มสุลมิมขีนมชัน้ ขนมควยลงิ - ควยตาอุย้ หรอืกลุม่คนหลากหลาย
ทีต่ัง้ภูมศิาสตร์เชน่ คนเชงิเขากินกลอย คนพืน้ราบกินปลานำ้าจดื คนทะเลกินปลา
ทะเล กลุ่มคนหลากหลายวิถี เช่น คนทำานา คนทำาสวน คนทำาไร่ คนหาของป่า 
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นที่มาของความกลมกล่อมและการสร้างสรรค์อาหารของ
ชาวภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี

             รูปที่ 3 แกงหมูชะมวงเมืองระยอง      รูปที่ 4 ขนมชั้นเมืองตราด

 ข้. สะท้อนปัระวัติศาสตร์ในภาคตะวันออก
 สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของกลุ่มคนในข้อ ก ซึ่่่งเป็นผ่ลมา
จากการอพยพย้ายถิ่นของผู่้คนหลากหลายเมืองเข้ามายังพื้นที่ภาคตะวันออก
ด้วยเหตุผ่ลนานัปการ ทั้งจากภัยสงคราม จากการค้า รวมถ่งการไปมาหาสู่กัน
โดยทัว่ไป ยกตวัอยา่งประวตัศิาสตรก์ารอพยพของกลุม่ชาวญวนครัง้แรกในคราว
องเชียงสือ กษัตริย์กรุงญวน (เวียดนาม) ได้หลบหนีราชภัยเข้ามาทางเกาะกูด 
จังหวัดตราด (มีชื่อปรากฎีว่านำ้าตกคลองเจ้า หรือ นำ้าตกเจ้าอนัมก�ก ที่เกาะกูด 
ในปัจจุบัน) เพื่อขอความช่วยเหลือจากบาทหลวงที่หมู่บ้านญวน เมืองจันทบุรี 
แลว้เดนิทางมายงัพระนคร พ่ง่พระบรมโพธสิมภารพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอด
ฟ้้าจุฬาโลก ครั้งที่สองในคราวศ่กอานามสยามยุทธ (สงครามไทย-เวียดนาม)
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เข้ามาทางเมืองตราด และผ่่าน
หัวเมืองภาคตะวันออกเช่นเคย 

รูปที่ 5 ขนมข้าวเกรียบปากหม้อเมืองตราด                 รูปที่ 6 ขนมข้าวเกรียบอ่อนเมืองชลบุรี

 เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของชาวญวนที่ไปมาหาสู่กันเรื่อยมา ร่องรอย
วฒันธรรมญวนจง่มใีหเ้หน็หลงเหลอืในปจัจบุนัอยูไ่มน่อ้ย หน่ง่ในจำานวนนัน้คอื 
วัฒนธรรมอาหาร “ข้าวเกรียบปากหม้อ” ซึ่่่งพบได้ตั้งแต่ตราด จันทบุรี ระยอง 
และชลบุรี โดยข้าวเกรียบปากหม้อที่กล่าวถ่งนี้ เป็นขนมหวาน ไส้ข้าวเกรียบ
ปากหมอ้เมอืงตราด และจนัทบรุ ีเปน็ถัว่เขยีว คลกุมะพรา้ว นำ้าตาล สว่นไสข้อง
ข้าวเกรียบปากหม้อชลบุรี (ศรีราชา) ซึ่่่งเรียกว่าข้าวเกรียบก่อน เป็นถั่วเหลือง 
คลุกมะพร้าว นำ้าตาลและงาดำา สำาหรับแผ่่นแป้งข้าวเกรียบเมืองตราดและ
จนัทบรุเีดมิเปน็สนีำ้าตาลเพราะผ่สมนำ้าตาลทรายแดงทีแ่ผ่น่ข้าวเกรียบ สว่นของ
ชลบุรีไม่ผ่สมจ่งเป็นสีขาว นอกจากนี้ยังมีขนมญวนที่เรียกว่า ขนมไข่เต่าชาววัง  
(บัวลอยญวน) และขนมบันดุ�ก ที่ปัจจุบันกลายเป็นอาหารพื้นบ้านเมืองตราด 
จันทบุรีและระยอง

รูปที่ 7 ขนมบัวลอยญวนเมืองตราด                        รูปที่ 8 ขนมบันดุ�กเมืองจันทบุรี
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 ก. สะท้อนกลุ่มคนในภาคตะวันออก
 อาหารภาคตะวันออกสะท้อนให้เห็นความหลากหลายของคนในภาค
ตะวันออก ทัง้คนต่างเชือ้ชาติ เชน่ขนม ปายของกลุม่คนชอง แกงส้มของคนไทย 
ข้าวหลามของคนลาว หมูชะมวงที่ปรับมาจากพะโล้ของคนจีน หรือต่างศาสนา 
เชน่ กลุม่ไทยพุทธ มกีวนกระยาสารท กลุม่ญวนครสิต์มขีนมข้าวเกรียบอ่อน กลุม่
เขมร-แขกจาม มสุลมิมขีนมชัน้ ขนมควยลงิ - ควยตาอุย้ หรอืกลุม่คนหลากหลาย
ทีต่ัง้ภูมศิาสตร์เชน่ คนเชงิเขากินกลอย คนพืน้ราบกินปลานำ้าจดื คนทะเลกินปลา
ทะเล กลุ่มคนหลากหลายวิถี เช่น คนทำานา คนทำาสวน คนทำาไร่ คนหาของป่า 
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นที่มาของความกลมกล่อมและการสร้างสรรค์อาหารของ
ชาวภาคตะวันออกได้เป็นอย่างดี

             รูปที่ 3 แกงหมูชะมวงเมืองระยอง      รูปที่ 4 ขนมชั้นเมืองตราด

 ข้. สะท้อนปัระวัติศาสตร์ในภาคตะวันออก
 สืบเนื่องมาจากความหลากหลายของกลุ่มคนในข้อ ก ซึ่่่งเป็นผ่ลมา
จากการอพยพย้ายถิ่นของผู่้คนหลากหลายเมืองเข้ามายังพื้นที่ภาคตะวันออก
ด้วยเหตุผ่ลนานัปการ ทั้งจากภัยสงคราม จากการค้า รวมถ่งการไปมาหาสู่กัน
โดยทัว่ไป ยกตวัอยา่งประวตัศิาสตรก์ารอพยพของกลุม่ชาวญวนครัง้แรกในคราว
องเชียงสือ กษัตริย์กรุงญวน (เวียดนาม) ได้หลบหนีราชภัยเข้ามาทางเกาะกูด 
จังหวัดตราด (มีชื่อปรากฎีว่านำ้าตกคลองเจ้า หรือ นำ้าตกเจ้าอนัมก�ก ที่เกาะกูด 
ในปัจจุบัน) เพื่อขอความช่วยเหลือจากบาทหลวงที่หมู่บ้านญวน เมืองจันทบุรี 
แลว้เดนิทางมายงัพระนคร พ่ง่พระบรมโพธสิมภารพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอด
ฟ้้าจุฬาโลก ครั้งที่สองในคราวศ่กอานามสยามยุทธ (สงครามไทย-เวียดนาม)
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ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เข้ามาทางเมืองตราด และผ่่าน
หัวเมืองภาคตะวันออกเช่นเคย 

รูปที่ 5 ขนมข้าวเกรียบปากหม้อเมืองตราด                 รูปที่ 6 ขนมข้าวเกรียบอ่อนเมืองชลบุรี

 เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของชาวญวนที่ไปมาหาสู่กันเรื่อยมา ร่องรอย
วฒันธรรมญวนจง่มใีหเ้หน็หลงเหลอืในปจัจบุนัอยูไ่มน่อ้ย หน่ง่ในจำานวนนัน้คอื 
วัฒนธรรมอาหาร “ข้าวเกรียบปากหม้อ” ซึ่่่งพบได้ตั้งแต่ตราด จันทบุรี ระยอง 
และชลบุรี โดยข้าวเกรียบปากหม้อที่กล่าวถ่งนี้ เป็นขนมหวาน ไส้ข้าวเกรียบ
ปากหมอ้เมอืงตราด และจนัทบรุ ีเปน็ถัว่เขยีว คลกุมะพรา้ว นำ้าตาล สว่นไสข้อง
ข้าวเกรียบปากหม้อชลบุรี (ศรีราชา) ซึ่่่งเรียกว่าข้าวเกรียบก่อน เป็นถั่วเหลือง 
คลุกมะพร้าว นำ้าตาลและงาดำา สำาหรับแผ่่นแป้งข้าวเกรียบเมืองตราดและ
จนัทบรุเีดมิเปน็สนีำ้าตาลเพราะผ่สมนำ้าตาลทรายแดงทีแ่ผ่น่ข้าวเกรียบ สว่นของ
ชลบุรีไม่ผ่สมจ่งเป็นสีขาว นอกจากนี้ยังมีขนมญวนที่เรียกว่า ขนมไข่เต่าชาววัง  
(บัวลอยญวน) และขนมบันดุ�ก ที่ปัจจุบันกลายเป็นอาหารพื้นบ้านเมืองตราด 
จันทบุรีและระยอง

รูปที่ 7 ขนมบัวลอยญวนเมืองตราด                        รูปที่ 8 ขนมบันดุ�กเมืองจันทบุรี
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 ค. สะท้อนความห์ลากห์ลายทางชีีวภาพและสภาพภูมิศาสตร์ใน
ภาคตะวันออก
 เหตทุีอ่าหารภาคตะวนัออกมคีวามหลากหลายนัน้ เปน็ผ่ลมาจากการ
ที่ภูมิประเทศของจังหวัดชายฝ่ั�งทะเลตะวันออกคือชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ
ตราด มคีวามคลา้ยคลง่กนักนั คอื มลีกัษณะชดัเจนอยู ่2 ลกัษณะ คอืมพีืน้ทีเ่ปน็
ชายทะเล กบัพืน้ทีเ่ป็นป่าเขา ทีส่งู ทีลุ่ม่ ทำาให้วถิชีวีติและการกินอยูแ่ตกต่างกัน
ไป ชาวบา้นทีอ่าศยัอยูต่ดิทะเลหรอืตามเกาะตามแกง่ ยอ่มมชีวีติผ่กูพนักบัทะเล 
อาชีพหลักคือการประมง ส่วนพื้นที่อีกส่วนหน่่งซึ่่่งมีลักษณะเป็นภูเขา ที่ดอน  
ทีลุ่ม่ เปน็ปา่ เหมาะแกก่ารทำาเกษตรกรรมและเลีย้งสตัว ์อาหารภาคตะวนัออก
จง่เดน่ทีอ่าหารทะเลและเครือ่งเทศจากปา่ เชน่ ไขแ่มงดาฉาบ ของจงัหวดัชลบรุี  
มาจากการมีภูมิศาสตร์ติดทะเลและชลบุรีเป็นแหล่งปลูกอ้อยจำานวนมากหรือ  
แกงป่าแสนตุ้งของจังหวัดตราด - จันทบุรี มาจากการใช้เนื้อสัตว์ป่าและเครื่อง
แกงที่ได้ส่วนผ่สมเครื่องเทศจากป่าเพิ่มเติมไปจากท้องถิ่นอื่น คือ เร่ว กระวาน 
และใส่หน่อสับปะรด ซึ่่่งเป็นผ่ลไม้ข่้นชื่อของภาคตะวันออก เหล่านี้ล้วนเป็นผ่ล
มาจากความหลากหลายทางชีวภาพและปัจจัยจากสภาพภูมิศาสตร์เป็นสำาคัญ

รูปที่ 9 แกงป่าแสนตุ้งเนื้อตะกวด                                   รูปที่ 10 ไข่แมงดาฉาบ  

 3.3 ความกลมกล่อมข้องสังคมพหุ์วฒันธรรมกับการสร้างตัวตนใน
สมรภูมิการท่องเที�ยวเชีิงอาห์าร
 อาหารจากความเป็นพหุวัฒนธรรมดังกล่าวมาข้างต้น นำามาสู่การ
พฒันาเป็นการท่องเทีย่วเชงิอาหารทีส่ำาคญัในปัจจบุนั เกิดความพยายามในการ
ปรับทัศนคติของนักท่องเที่ยวจากเดิมที่สนใจการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ และอาหารทะเลประเภทปิ�งย่าง มาเป็นกลยุทธ์ด้านอาหารท้องถิ่น 
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ทีท่ำาใหเ้กดิการทอ่งเทีย่วในเมอืง ใหค้ณุคา่และความหมายแกว่ถิวีฒันธรรมของ
ชาวประมง ชาวภูเขา และชาวสวนผ่ลไม้ ทั้งสำารับอาหารคาวหวาน ตลอดจน
เรือ่งเล่า ความเชือ่ กระบวนการเลือกสรรวัตถดุบิ และการปรุงรสทีมี่เอกลักษณ์
เฉพาะตน รวมถง่การสร้างสรรค์แหล่งอาหารเด่น สิง่เหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ความ
พยายามในการยกระดบัสำารบัอาหารภาคตะวนัออกใหโ้ดดเดน่ในทา่มกลางการ
แขง่ขนัของตลาดการทอ่งเทีย่วเชงิอาหารของไทย ทัง้นีผู้่ว้จิยัพบวธิกีารสรา้งตวั
ตนของอาหารท้องถิ่นของเมืองชายฝ่ั�งทะเลตะวันออกดังนี้
  3.3.1 การสร้างตวัตนดว้ยการเผู้ยตำารบัอาห์ารพ่�นบา้นที�
แปัลกให์ม่ห์ร่อใกล้สูญข้องชีนพ่�นเม่อง
        การสร้างตัวตนด้วยวิธีนี้เป็นการนำาเสนอความ  
“หายาก” ที่ช่วยสร้าง “ประสบการณ์ใหม่” ให้แก่นักท่องเที่ยว ส่งผ่ลให้นัก 
ท่องเที่ยวเกิดความประทับใจที่ได้เข้าถ่งอาหารที่ “หายาก” เหล่านี้ จากการ
สำารวจข้อมูลพบว่าในปัจจุบันแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกพยายามนำาเสนอ
อาหารที่แปลกใหม่ หรือหายากเพื่อสร้างจุดขายให้แก่การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ในพื้นที่ของต้น ดังตัวอย่างเช่น ขนมปาย ของชาวชอง จันทบุรี นำาเสนอโดย
สำานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏิรำาไพพรรณี ขนม
ปายนี้มักทำาในช่วงที่มีการจัดงานบุญสำาคัญๆ ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่าย นำามาคลุก
เคล้า แล้วนำาไปทอด รับประทานเป็นของว่าง ที่จังหวัดตราดโดยสำานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดตราด นำาเสนอ “ขนมสากกะเบือรุน” คือขนมที่ทำาจากแป้ง
ข้าวเหนียวผ่สมนำ้าแล้วนำาไปนวด จากนั้นนำาไปต้มให้พอสุก แล้วนำามาบดด้วย
สากกะเบือ (รุน ในภาษาถิ่นเมืองตราดคือ ดุน หรือบด จ่งได้ชื่อว่า สากกะเบือ
รุน) แล้วนำามาปั�นเป็นก้อน นำาไปคลุกกับนำ้าตาล งาขาว และถั่วลิสงบด ขณะที่
จังหวัดระยอง โดยสำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง รื้อฟ้้�นการ
ทำา “ขนมนิ่มนวล” ที่หาทานได้ยาก ลักษณะคล้ายขนมถั่วแปบแต่ตัวแป้งทำา
จากข้าวเหนียวคั่วจนสุกแล้วนำามาโม่เป็นแป้งนวดกับนำ้าเชื่อมหวานที่เคี่ยวจน
เข้มข้นจนแป้งนิ่ม โรยด้วยผ่งแป้งบางๆ ทำาให้มีสีขาวนวลข้างในมีไส้ ทำาด้วย
มะพรา้ว นำ้าตาล สว่นตวัอยา่งของจงัหวดัชลบรุคีอื “ขนมกน้ถัว่” โดยสำานกังาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้รื้อฟ้้�นข่้นมาเป็นขนมที่ใช้ในงานบุญต่างๆ รูปทรง
เหมือนขนมถ้วยตะไล ทำาจากแป้งข้าวเจ้า แป้งมัน นำ้าตาลและกะทิ จุดเด่นของ
ขนมชนิดนี้คือ มีถั่วเขียวผ่่าซึ่ีกคั่วใส่อยู่ที่ก้นถ้วย 
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 ค. สะท้อนความห์ลากห์ลายทางชีีวภาพและสภาพภูมิศาสตร์ใน
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ตราด มคีวามคลา้ยคลง่กนักนั คอื มลีกัษณะชดัเจนอยู ่2 ลกัษณะ คอืมพีืน้ทีเ่ปน็
ชายทะเล กบัพืน้ทีเ่ป็นป่าเขา ทีส่งู ทีลุ่ม่ ทำาให้วถิชีวีติและการกินอยูแ่ตกต่างกัน
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ทีลุ่ม่ เปน็ปา่ เหมาะแกก่ารทำาเกษตรกรรมและเลีย้งสตัว ์อาหารภาคตะวนัออก
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มาจากการมีภูมิศาสตร์ติดทะเลและชลบุรีเป็นแหล่งปลูกอ้อยจำานวนมากหรือ  
แกงป่าแสนตุ้งของจังหวัดตราด - จันทบุรี มาจากการใช้เนื้อสัตว์ป่าและเครื่อง
แกงที่ได้ส่วนผ่สมเครื่องเทศจากป่าเพิ่มเติมไปจากท้องถิ่นอื่น คือ เร่ว กระวาน 
และใส่หน่อสับปะรด ซึ่่่งเป็นผ่ลไม้ข่้นชื่อของภาคตะวันออก เหล่านี้ล้วนเป็นผ่ล
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รูปที่ 9 แกงป่าแสนตุ้งเนื้อตะกวด                                   รูปที่ 10 ไข่แมงดาฉาบ  

 3.3 ความกลมกล่อมข้องสังคมพหุ์วฒันธรรมกับการสร้างตัวตนใน
สมรภูมิการท่องเที�ยวเชีิงอาห์าร
 อาหารจากความเป็นพหุวัฒนธรรมดังกล่าวมาข้างต้น นำามาสู่การ
พฒันาเป็นการท่องเทีย่วเชงิอาหารทีส่ำาคญัในปัจจบุนั เกิดความพยายามในการ
ปรับทัศนคติของนักท่องเที่ยวจากเดิมที่สนใจการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ และอาหารทะเลประเภทปิ�งย่าง มาเป็นกลยุทธ์ด้านอาหารท้องถิ่น 
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ทีท่ำาใหเ้กดิการทอ่งเทีย่วในเมอืง ใหค้ณุคา่และความหมายแกว่ถิวีฒันธรรมของ
ชาวประมง ชาวภูเขา และชาวสวนผ่ลไม้ ทั้งสำารับอาหารคาวหวาน ตลอดจน
เรือ่งเล่า ความเชือ่ กระบวนการเลือกสรรวัตถดุบิ และการปรุงรสทีมี่เอกลักษณ์
เฉพาะตน รวมถง่การสร้างสรรค์แหล่งอาหารเด่น สิง่เหล่านีส้ะท้อนให้เหน็ความ
พยายามในการยกระดบัสำารบัอาหารภาคตะวนัออกใหโ้ดดเดน่ในทา่มกลางการ
แขง่ขนัของตลาดการทอ่งเทีย่วเชงิอาหารของไทย ทัง้นีผู้่ว้จิยัพบวธิกีารสรา้งตวั
ตนของอาหารท้องถิ่นของเมืองชายฝ่ั�งทะเลตะวันออกดังนี้
  3.3.1 การสร้างตวัตนดว้ยการเผู้ยตำารบัอาห์ารพ่�นบา้นที�
แปัลกให์ม่ห์ร่อใกล้สูญข้องชีนพ่�นเม่อง
        การสร้างตัวตนด้วยวิธีนี้เป็นการนำาเสนอความ  
“หายาก” ที่ช่วยสร้าง “ประสบการณ์ใหม่” ให้แก่นักท่องเที่ยว ส่งผ่ลให้นัก 
ท่องเที่ยวเกิดความประทับใจที่ได้เข้าถ่งอาหารที่ “หายาก” เหล่านี้ จากการ
สำารวจข้อมูลพบว่าในปัจจุบันแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกพยายามนำาเสนอ
อาหารที่แปลกใหม่ หรือหายากเพื่อสร้างจุดขายให้แก่การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ในพื้นที่ของต้น ดังตัวอย่างเช่น ขนมปาย ของชาวชอง จันทบุรี นำาเสนอโดย
สำานักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏิรำาไพพรรณี ขนม
ปายนี้มักทำาในช่วงที่มีการจัดงานบุญสำาคัญๆ ใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่าย นำามาคลุก
เคล้า แล้วนำาไปทอด รับประทานเป็นของว่าง ที่จังหวัดตราดโดยสำานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดตราด นำาเสนอ “ขนมสากกะเบือรุน” คือขนมที่ทำาจากแป้ง
ข้าวเหนียวผ่สมนำ้าแล้วนำาไปนวด จากนั้นนำาไปต้มให้พอสุก แล้วนำามาบดด้วย
สากกะเบือ (รุน ในภาษาถิ่นเมืองตราดคือ ดุน หรือบด จ่งได้ชื่อว่า สากกะเบือ
รุน) แล้วนำามาปั�นเป็นก้อน นำาไปคลุกกับนำ้าตาล งาขาว และถั่วลิสงบด ขณะที่
จังหวัดระยอง โดยสำานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง รื้อฟ้้�นการ
ทำา “ขนมนิ่มนวล” ที่หาทานได้ยาก ลักษณะคล้ายขนมถั่วแปบแต่ตัวแป้งทำา
จากข้าวเหนียวคั่วจนสุกแล้วนำามาโม่เป็นแป้งนวดกับนำ้าเชื่อมหวานที่เคี่ยวจน
เข้มข้นจนแป้งนิ่ม โรยด้วยผ่งแป้งบางๆ ทำาให้มีสีขาวนวลข้างในมีไส้ ทำาด้วย
มะพรา้ว นำ้าตาล สว่นตวัอยา่งของจงัหวดัชลบรุคีอื “ขนมกน้ถัว่” โดยสำานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ได้รื้อฟ้้�นข่้นมาเป็นขนมที่ใช้ในงานบุญต่างๆ รูปทรง
เหมือนขนมถ้วยตะไล ทำาจากแป้งข้าวเจ้า แป้งมัน นำ้าตาลและกะทิ จุดเด่นของ
ขนมชนิดนี้คือ มีถั่วเขียวผ่่าซึ่ีกคั่วใส่อยู่ที่ก้นถ้วย 
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  3.3.2 การสร้างตัวตนด้วยการเชี่�อมโยงอาห์ารพ่�นบ้าน
กับแห์ล่งท่องเที�ยวเชีิงพห์ุวัฒนธรรม
           แนวทางการสร้างตัวตนกับความเป็นพหุวัฒนธรรม 
ทีน่า่สนใจคอืความพยายามในการเชือ่มโยงอาหารพืน้บา้นกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิ
พหุวัฒนธรรมเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารมีความหมายและมีคุณค่า อาหาร
ทอ้งถิน่จะนำาพานกัทอ่งเทีย่วไปสูว่ถิ ีบา้นเรอืน และผู่ค้นผู่เ้ป็นเจา้ของวฒันธรรม 
ตัวอย่างเช่น ตลาด 100 ปี หลังวัดโรมัน จังหวัดจันทบุรีแหล่งลิ้มรสอาหารถิ่น
จันทบูรณ์ ที่เป็นชุมชนไทย ญวน และจีน, ชุมชนขนมแปลก บ้านหนองบัว
จันทบุรี แหล่งทำานำ้าตาลออ้อยสู่ตลาดขนมโบราณ ชุมชนไทย-จีน, ชุมชนบ้าน
นำ้าเชี่ยว จังหวัดตราด ชุมชนแห่งนี้มีความงดงามของความเป็นพหุวัฒนธรรม 
“สองศาสนา สามวัฒนธรรม” มีการอยู่ร่วมกันของสองศาสนา คือ ศาสนาพุทธ 
และศาสนาอิสลาม และสามวัฒนธรรม คือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และ
ชาวไทยเชื้อสายจีน สิ่งเหล่านี้สะท้อนผ่่านอาหารและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีชุมชนไทย-จีน ที่ถนนยมจินดา จังหวัด
ระยอง, ชุมชนไทย-จีน บ้านชากแง้ว ชลบุรี อีกด้วย
  3.3.3 การสร้างตัวตนด้วยการแสดงความเป็ันเจั้าข้อง
มรดกวัฒนธรรมอาห์ารถุิ�น
        การสร้างตัวตนที่สำาคัญอีกประการหน่่งในสมรภูมิ
การแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงอาหารของหัวเมืองชายฝ่ั�งทะเลตะวันออกคือการ
ตอกยำ้าภาพความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม แม้เป็นทีรับรู้อยู่แล้วก็ยังคงดำาเนิน
การอย่างต่อเนื่อง ผ่ลิตซึ่ำ้าประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมอาหาร  ผ่่านการจัด
เทศกาลอาหาร การแปรรูปผ่ลไม้ และอาหารต่างๆ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ
มรดกวัฒนธรรมอาหารถิ่น 

4. สรุปัและอภิปัรายผู้ล
 4.1 สรุปผ่ล
    วัฒนธรรมอาหารในภาคตะวันออกเป็นผ่ลจากปฏิิสัมพันธ์ของ
กลุ่มชนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกจนเกิดเป็นสำารับอาหารท้องถิ่น  การวิจัยครั้ง
นี้มีขอบเขตในการศ่กษาอาหารพื้นเมืองในจังหวัดชายทะเลฝ่ั�งตะวันออกรวม 
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จากการศ่กษาพบว่า 
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สำารับอาหารภาคตะวันออก” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยได้แสดง
เทคนิค ความรู้และทักษะของอาหารภาคตะวันออก มีการสืบทอดมรดก
วัฒนธรรมอาหารของภาคตะวันออก และอาหารภาคตะวันออกยังการสะท้อน 
“ความเปน็ภาคตะวนัออก” ทัง้ ก) สะทอ้นกลุม่คนในภาคตะวนัออก ข) สะทอ้น
ประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออก และ ค) สะท้อนความหลากหลายทางชีวภาพ
และสภาพภูมิศาสตร์ในภาคตะวันออก
 กลุม่ชนในสังคมพหุวฒันธรรมกับการ “ก่อรา่ง” อาหารภาคตะวันออก
ที่สำาคัญได้แก่ กลุ่มคนไทย  กลุ่มคนจีน  กลุ่มคนแขกมลายู-แขมจาม กลุ่มคน
ญวน (เวียดนาม) กลุ่มคนลาว  และกลุ่มคนชอง กลุ่มชนเหล่านี้มีส่วนสำาคัญต่อ
การสรา้งสรรคแ์ละถา่ยทอดมรดกทางวฒันธรรมอาหารของตนตอ่คนในภมูภิาค
ชายฝ่ั�งทะเลตะวันออก  ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนี้เป็นความกลมกล่อม
ของสังคมพหุวัฒนธรรมที่ส่งผ่ลต่อการสร้างตัวตนในสมรภูมิการท่องเที่ยวเชิง
อาหารได้แก่ 1) การสร้างตัวตนด้วยการเผ่ยตำารับอาหารพื้นบ้านที่แปลกใหม่
หรือใกล้สูญของชนพื้นเมือง 2)การสร้างตัวตนด้วยการเชื่อมโยงอาหารพื้นบ้าน
กบัแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิพหวุฒันธรรม และ 3) การสรา้งตวัตนดว้ยการแสดงความ
เป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมอาหารถิ่น
 4.2 อภิปัรายผู้ล
        การแข่งขันในสมรภูมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารระหว่าง
อาหารเมืองชายฝ่ั�งทะเลตะวันออกกับภูมภิาคอืน่ๆ นัน้ มกีลยุทธ์ทีส่ำาคญัคือการ
เชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วเชงิอาหารกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วขอ้ง สอดคลอ้งกบัที่ 
สริตา พันธ์เทียน, ทรงคุณ จันทจร, มาริสา โกเศยะโยธิน (2560) ศ่กษาเรื่อง 
รปูแบบการจัดการท่องเทีย่วเชงิอาหารไทยโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
เขตจังหวัดลุ่มแม่นำ้าภาคกลาง กล่าวว่ารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ไทยโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ร่วมกับแหล่งท่องเที่ยว โดยให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ได้ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม เชน่ รา้นขายอาหารใชว้ตัถุดบิในท้องถิน่ในการประกอบอาหาร
ให้เป็นเอกลักษณ์ หรือ สถานที่พักมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มา
พักถ่งกิจกรรมด้านอาหารในท้องถิ่น และจัดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ
พักค้างร่วมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ส่งผ่ลต่อการ 
สร้างตัวตนในสมรภูมิการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้แก่ 1)การสร้างตัวตนด้วยการ
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  3.3.2 การสร้างตัวตนด้วยการเชี่�อมโยงอาห์ารพ่�นบ้าน
กับแห์ล่งท่องเที�ยวเชีิงพห์ุวัฒนธรรม
           แนวทางการสร้างตัวตนกับความเป็นพหุวัฒนธรรม 
ทีน่า่สนใจคอืความพยายามในการเชือ่มโยงอาหารพืน้บา้นกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิ
พหุวัฒนธรรมเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงอาหารมีความหมายและมีคุณค่า อาหาร
ทอ้งถิน่จะนำาพานกัทอ่งเทีย่วไปสูว่ถิ ีบา้นเรอืน และผู่ค้นผู่เ้ป็นเจา้ของวฒันธรรม 
ตัวอย่างเช่น ตลาด 100 ปี หลังวัดโรมัน จังหวัดจันทบุรีแหล่งลิ้มรสอาหารถิ่น
จันทบูรณ์ ที่เป็นชุมชนไทย ญวน และจีน, ชุมชนขนมแปลก บ้านหนองบัว
จันทบุรี แหล่งทำานำ้าตาลออ้อยสู่ตลาดขนมโบราณ ชุมชนไทย-จีน, ชุมชนบ้าน
นำ้าเชี่ยว จังหวัดตราด ชุมชนแห่งนี้มีความงดงามของความเป็นพหุวัฒนธรรม 
“สองศาสนา สามวัฒนธรรม” มีการอยู่ร่วมกันของสองศาสนา คือ ศาสนาพุทธ 
และศาสนาอิสลาม และสามวัฒนธรรม คือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และ
ชาวไทยเชื้อสายจีน สิ่งเหล่านี้สะท้อนผ่่านอาหารและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ในชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีชุมชนไทย-จีน ที่ถนนยมจินดา จังหวัด
ระยอง, ชุมชนไทย-จีน บ้านชากแง้ว ชลบุรี อีกด้วย
  3.3.3 การสร้างตัวตนด้วยการแสดงความเป็ันเจั้าข้อง
มรดกวัฒนธรรมอาห์ารถุิ�น
        การสร้างตัวตนที่สำาคัญอีกประการหน่่งในสมรภูมิ
การแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงอาหารของหัวเมืองชายฝ่ั�งทะเลตะวันออกคือการ
ตอกยำ้าภาพความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม แม้เป็นทีรับรู้อยู่แล้วก็ยังคงดำาเนิน
การอย่างต่อเนื่อง ผ่ลิตซึ่ำ้าประเพณีพิธีกรรม วัฒนธรรมอาหาร  ผ่่านการจัด
เทศกาลอาหาร การแปรรูปผ่ลไม้ และอาหารต่างๆ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ
มรดกวัฒนธรรมอาหารถิ่น 

4. สรุปัและอภิปัรายผู้ล
 4.1 สรุปผ่ล
    วัฒนธรรมอาหารในภาคตะวันออกเป็นผ่ลจากปฏิิสัมพันธ์ของ
กลุ่มชนต่าง ๆ ในภาคตะวันออกจนเกิดเป็นสำารับอาหารท้องถิ่น  การวิจัยครั้ง
นี้มีขอบเขตในการศ่กษาอาหารพื้นเมืองในจังหวัดชายทะเลฝ่ั�งตะวันออกรวม 
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด จากการศ่กษาพบว่า 

149

สำารับอาหารภาคตะวันออก” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยได้แสดง
เทคนิค ความรู้และทักษะของอาหารภาคตะวันออก มีการสืบทอดมรดก
วัฒนธรรมอาหารของภาคตะวันออก และอาหารภาคตะวันออกยังการสะท้อน 
“ความเปน็ภาคตะวนัออก” ทัง้ ก) สะทอ้นกลุม่คนในภาคตะวนัออก ข) สะทอ้น
ประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออก และ ค) สะท้อนความหลากหลายทางชีวภาพ
และสภาพภูมิศาสตร์ในภาคตะวันออก
 กลุม่ชนในสังคมพหุวฒันธรรมกับการ “ก่อรา่ง” อาหารภาคตะวันออก
ที่สำาคัญได้แก่ กลุ่มคนไทย  กลุ่มคนจีน  กลุ่มคนแขกมลายู-แขมจาม กลุ่มคน
ญวน (เวียดนาม) กลุ่มคนลาว  และกลุ่มคนชอง กลุ่มชนเหล่านี้มีส่วนสำาคัญต่อ
การสรา้งสรรคแ์ละถา่ยทอดมรดกทางวฒันธรรมอาหารของตนตอ่คนในภมูภิาค
ชายฝ่ั�งทะเลตะวันออก  ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนี้เป็นความกลมกล่อม
ของสังคมพหุวัฒนธรรมที่ส่งผ่ลต่อการสร้างตัวตนในสมรภูมิการท่องเที่ยวเชิง
อาหารได้แก่ 1) การสร้างตัวตนด้วยการเผ่ยตำารับอาหารพื้นบ้านที่แปลกใหม่
หรือใกล้สูญของชนพื้นเมือง 2)การสร้างตัวตนด้วยการเชื่อมโยงอาหารพื้นบ้าน
กบัแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิพหวุฒันธรรม และ 3) การสรา้งตวัตนดว้ยการแสดงความ
เป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมอาหารถิ่น
 4.2 อภิปัรายผู้ล
        การแข่งขันในสมรภูมิการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารระหว่าง
อาหารเมืองชายฝ่ั�งทะเลตะวันออกกับภูมภิาคอืน่ๆ นัน้ มกีลยุทธ์ทีส่ำาคัญคือการ
เชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วเชงิอาหารกบัแหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วขอ้ง สอดคลอ้งกบัที่ 
สริตา พันธ์เทียน, ทรงคุณ จันทจร, มาริสา โกเศยะโยธิน (2560) ศ่กษาเรื่อง 
รปูแบบการจัดการท่องเทีย่วเชงิอาหารไทยโดยใชแ้นวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน
เขตจังหวัดลุ่มแม่นำ้าภาคกลาง กล่าวว่ารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ไทยโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
ร่วมกับแหล่งท่องเที่ยว โดยให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ได้ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม เชน่ รา้นขายอาหารใชว้ตัถุดบิในท้องถิน่ในการประกอบอาหาร
ให้เป็นเอกลักษณ์ หรือ สถานที่พักมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มา
พักถ่งกิจกรรมด้านอาหารในท้องถิ่น และจัดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบ
พักค้างร่วมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ส่งผ่ลต่อการ 
สร้างตัวตนในสมรภูมิการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้แก่ 1)การสร้างตัวตนด้วยการ
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เผ่ยตำารบัอาหารพืน้บ้านทีแ่ปลกใหม่หรอืใกลส้ญูของชนพืน้เมือง 2)การสร้างตวั
ตนด้วยการเชื่อมโยงอาหารพื้นบ้านกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม และ  
3) การสร้างตัวตนด้วยการแสดงความเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรมอาหารถิ่น 
ยังสอดคล้องกับงานของภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร และปทุมมาลัย พัฒโร. (2564).
ศ่กษาการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงสำารวจของแรงจูงใจนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยพบว่านัก
ท่องเที่ยวต่างชาติมีแรงจูงใจหลัก 5 ด้านเรียงตามลำาดับความสำาคัญ ได้แก่  
1) ประสบการณอ์าหารทอ้งถิน่ 2) งานเลีย้งและกจิกรรมเกีย่วกบัอาหาร 3) การ
ได้รับและแบ่งปันความรู้ด้านอาหาร 4) สังคมและการพักผ่่อน และ 5) ความ
รู้ทางวัฒนธรรมและความพ่งพอใจ ด้วยเหตุนี้การสร้างประสบการณ์ใหม่ด้าน
อาหารให้แก่นักท่องเที่ยวจ่งเป็นการสร้างความประทับใจและเป็นเสน่ห์เชิญ
ชวนให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งอย่างไม่รู้เบื่อ 

5. ข้้อเสนอแนะ
 5.1 การศก่ษาในครัง้ต่อไปอาจศก่ษาแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ว
เชิงอาหารของเมืองชายฝ่ั�งทะเลตะวันออกด้วยอัตลักษณ์อาหารถิ่น
 5.2 ควรมีการจัดทำาฐานข้อมูลอาหารถิ่นเมืองชายฝ่ั�งทะเลตะวันออก
เพื่อประโยชน์ในการศ่กษาและประโยชน์ในเชิงการพัฒนาธุรกิจอาหารท้องถิ่น
ในอนาคต
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เผ่ยตำารบัอาหารพืน้บ้านทีแ่ปลกใหม่หรอืใกลส้ญูของชนพืน้เมือง 2)การสร้างตวั
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ต่างชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยพบว่านัก
ท่องเที่ยวต่างชาติมีแรงจูงใจหลัก 5 ด้านเรียงตามลำาดับความสำาคัญ ได้แก่  
1) ประสบการณอ์าหารทอ้งถิน่ 2) งานเลีย้งและกจิกรรมเกีย่วกบัอาหาร 3) การ
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อาหารให้แก่นักท่องเที่ยวจ่งเป็นการสร้างความประทับใจและเป็นเสน่ห์เชิญ
ชวนให้นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งอย่างไม่รู้เบื่อ 

5. ข้้อเสนอแนะ
 5.1 การศก่ษาในครัง้ต่อไปอาจศก่ษาแนวทางการพัฒนาการท่องเทีย่ว
เชิงอาหารของเมืองชายฝ่ั�งทะเลตะวันออกด้วยอัตลักษณ์อาหารถิ่น
 5.2 ควรมีการจัดทำาฐานข้อมูลอาหารถิ่นเมืองชายฝ่ั�งทะเลตะวันออก
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