
สรุปโครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย 
สร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย 

(17 มิถุนายน 2562 – 31 ตุลาคม 2563) 



อาหารที่จ าหน่ายในแผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ต้ัง
ริมฟุตบาทหรือริมบาทวิถี มีลักษณะเป็นแคร่ แท่น โต๊ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอื่นใดที่ขาย
อาหาร เครื่องดื่ม น้ าแข็ง โดยตั้ง ประจ าที่ในบริเวณที่ทางราชการอนุญาต อันได้แก่  ที่ทาง
สาธารณะ ที่เอกชน  ที่ราชพัสดุ  ที่สาธารณะประโยชน์  บริเวณวัด หรือที่ริมน้ า ซึ่งอาจจะมี
การจัดตั้งแบบถาวร หรือเคลื่อนย้ายได้ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
 

1. 



เกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ประกอบด้วย 
4 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านวัฒนธรรม  2. 

พื้นที่ด าเนินงานอาหารริมบาทวิถี                
มีระบบและกลไกในการพัฒนา ดังนี้ 
1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี(ด้านสุขภาพ/ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคม/ด้านวัฒนธรรม)  
2. มีมาตรการหรือนโยบายระดับท้องถิ่นที่ส่งเสริมพื้นที่ด าเนินงานอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย 
3. มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีโดยภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการขับเคลื่อน 
4. มีชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารริมบาทวิถี 

3. 



1. ตลาดอนุสาร (ไนท์บาซาร)์ จ.เชียงใหม่ (ฉ/T) 
2. กาดกองต้า จ.ล าปาง (ปิด/T+L) 

3. ตลาดน้ ากรุงเก่า วัดท่าการ้อง จ.อยุธยา (ฉ/T) 
4. ถนนขุนไกรไน้ท์ฟู้ด จ.สุพรรณบุรี (เปิด/L) 

5. ตลาดประมงท่าเรือพลี จ.ชลบุรี (ปิด/T+L) 

6. ตลาดต้นยาง จ.กาฬสินธุ์ (ฉ/L) 
7. ตลาดโต้รุ่งคุณภาพ จ.อุบลราชธานี (ฉ/L) 
8. ถนนคนเดินเซราะกราว จ.บุรีรัมย ์(ปิด/T+L) 
9. ถนนตีเหล็ก(ตลาดศาลเจ้า) จ.สุราษฎร์ธาน(ีปิด/T+L) 

10. ถนนคนเดิน ภูเก็ตหลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต (ปิด/T) 
11. ถนนรื่นรมย์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ จ.ตรัง (เปิด/L) 
12. ถนนคนเดิน เพลินกินของหรอย ย้อนรอยบ่อยาง  

     จ.สงขลา (ปิด/T+L) 

1. ถนนคนเดินปาย จ.แม่ฮ่องสอน (ปิด/T) 
2. ตลาดโต้รุ่งเมืองแพร่ (ประตูชัย) จ.แพร ่(เปิด/L) 

3. ถนนคนเดินชุมแพ จ.ขอนแก่น (ปิด/L) 
4. ถนนคนเดินนครพนม จ. นครพนม (ปิด/T) 
5. ถนนคนเดินชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (ปิด/L) 
6. ตลาดโต้รุ่ง ทม.ยโสธร  จ.ยโสธร (ปิด/L) 

7. ถนนคนเดินบ้านวัดสิงห์ จ.ชัยนาท (ปิด/L) 
8. ตลาดโต้รุ่งล านารายณ์ จ.ลพบุรี (เปิด/L) 
9. ถนนคนเดิน ทม.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบฯ (ปิด/T+L) 

10. ถนนคนเดินทต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ (ปิด/L) 

11. ถนนคนเดินกระบี ่จ.กระบี่ (ปิด/T) 
12. ตลาดเย็นเย็น จ.สตูล (ปิด/L) 

ภาคีเครือข่ายการพัฒนา 
 เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ 
 ผู้ประกอบการ 
 ประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ขยายพื้นที่พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี โดยพื้นที่เดิมเป็นพี่เลี้ยง (Coaching) ใช้กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
(Appreciation Influence Control; AIC) เพื่อพัฒนาต้นแบบพื้นที่ด าเนินการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัยและสร้างเสริมสุขภาพ 

ระยอง กาญจนบุรี นครปฐม 
สมุทรสาคร กรุงเทพฯ ราชบุรี 
จันทบุรี 

L=local 
T=tourism 

ตรวจเยี่ยมฯ 
16 พื้นที่ 



การด าเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถี ปี 2560 - 2563 

*มุม
สะท้อน

ผู้บริโภค 

จุดผ่อนผันCFGTผู้สัมผัสอาหารNo.บุหรี/่สุราNo Foamช้อนกลางส้วมสะอาดอา่งล้างมือขยะเฝ้าระวัง(อาหาร/น้ า/น้ าแข็ง) 

มิติสุขภาพ 
(ร่าง)มาตรฐาน/ข้อก าหนด 
   ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
Model SF  

ปิดถนน 
ไม่ปิดถนน 
พื้นที่เฉพาะ 

มิติสังคม 
ความร่วมมือชุมชน+รัฐ+เอกชน 
ระบบกลไก/นโยบาย/ 
    พัฒนากฎหมาย  

มิติเศรษฐกิจ 
อาหารพ้ืนถ่ิน/ 
   OTOP 
รายได้ชุมชน 

มิติวัฒนธรรม 
เอกลักษณ ์
วัฒนธรรม 
ประเพณ ี

 

พื้นที่เดิม 12 พื้นที่ 
- พัฒนา/ยกระดับตามมาตรฐาน 

**จ าหน่าย+เลือก+ปรุง+บริโภค  ผัก ผลไม้ ปลอดภัย** 

ขยายพื้นทีใ่หม่ 
(ศอ. ละ 1 แห่ง) 

พัฒนาฐานข้อมูลการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี 
พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้  
    และลดหวาน มัน เค็ม 
พัฒนารูปแบบในการพัฒนาและการขยายผล 
     สู่ระดับพื้นที่โดยกลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พัฒนากฎหมายการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
พัฒนานโยบายการพัฒนาถนนอาหาริมบาทวิถ ี
พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ 

ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถ่ายทอดเทคโนโลยี                        
                        (Learning by Doing) 
พัฒนา Street Food ผู้สัมผัสอาหาร 

พัฒนา/ยกระดับ ขยายพื้นที่ในจังหวัด 

Coaching พื้นที่ใหม่ (การบริหาร+Model) 

ถูกต้องตามกฎหมาย (จุดผ่อนผัน) เป็นแหล่งท่องเที่ยว ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
พื้นที่ไม่ซ้ ากับจังหวัด ปี 61 (เตรียมขยายพื้นที่ ปี 63 พัฒนา Model ให้ครบทุกเขตสุขภาพ) 

ยุทธ 
ศาสตร์ 



Street Food 











(1) Kick off Street food 
(2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ใหม่ – เก่า (Coaching) 
(3) รับฟังข้อเสนอแนะ (ร่าง) กฎกระทรวงการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
(4) บทเรียนการป้องกัน Covid-19 
(5) แนวคิด & ทิศทางการขับเคลื่อน 
(6) การสร้างกลไกการขับเคลื่อน (อปท. หลัก / สสจ.-ศอ.) 
(7) การเพิ่มบทบาทของผู้บริโภค 
(8) การส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ 

พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานอาหารรมิบาทวิถี สู่ (ร่าง) กฎกระทรวงสุขลกัษณะการจ าหนา่ยสนิคา้ในที่
หรือทางสาธารณะ 1. 

สรุปการประชมุ 2 ครั้ง (บางแสน + เชียงใหม่) 2. 

(5.1) ขับเคลื่อนภายใต้ Concept  
           มาตรฐาน Street Food + New Normal  
(5.2) จัดท าฐานข้อมูล Street Food  
(5.3) การสื่อสารประชาสัมพันธ์  
        (ผู้ประกอบการ/ผู้บริโภค/เครือข่าย) 



น าพาประเทศไทยก้าวสู่ประเทศที่มีร้านอาหารริมบาทวิถีที่ดีที่สุดในโลก 1. 

1 จังหวัด 1 Street Food ต้นแบบ  2. 



(1) ถนนตีเหล็ก (ตลาดศาลเจ้า อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธาน)ี ขยายไปสู่   
     ตลาดท่าเรือเกาะ ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
(2) ถนนรื่นรมย์ (ตลาดเซ็นเตอร์พอยด์) อ.เมือง จ.ตรัง ขยายไปสู่  
     ถนนคนเดินสถานีรถไฟตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 
(3) ตลาดโต้รุ่งคุณภาพ(ถนนราชบุตร) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ขยายไปสู่ 
       (3.1) ถนนคนเดินเทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

(3.2) ถนนคนเดินเขมราฐฏร์ธานี  อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธาน ี
(3.3) ถนนอาหารน้ ายืน อ.น้ ายืน จ.อุบลราชธาน ี
(3.4) ถนนคนเดินแม่น้ าสองสี อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธาน ี

(4) ถนนขุนไกรไนท์ฟู้ด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี  ขยายไปสู่   
     ตลาดหน้าองค์อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  
 

4 พื้นที ่



การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง (พื้นที่เดิม) 

การตรวจเยี่ยมเสริมพลังเพื่อการพัฒนาและยกระดับของ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทน 

(1) ถนนคนเดิน หลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต (14 ก.ค. 62) 
(2) ถนนตีเหล็ก ตลาดศาลเจ้า จ.สุราษฏรธ์านี (23 ส.ค. 62) 
(3) kick off ตลาดประมงท่าเรอืพลี จ.ชลบุรี (30 พ.ย. 62) 
(4) ตลาดโต้รุ่งคุณภาพ(ถนนราชบุตร) จ.อุบลราชธานี (17 ธ.ค. 62) 
(5) ถนนรื่นรมย์ (ตลาดเซ็นเตอร์พอยด)์ จ.ตรัง (12 ม.ค. 63) 
(6) ตลาดต้นยาง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (17 ม.ค. 63) 
(7) ถนนคนเดินเซราะกราว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (22 ก.พ. 63) 
(8) ถนนขุนไกรไนท์ฟู้ด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (7 มี.ค. 63) 
(9) ตลาดนุ่งกรุงเก่าวัดท่าการ้อง อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา (18 ก.ค. 63) 

9 พื้นที ่



การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง (พื้นที่ใหม)่

การตรวจเยี่ยมเสริมพลังเพื่อการพัฒนาและยกระดับของ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทน 

(1) ตลาดโต้รุ่งล านารายณ ์จ.ลพบุร ี(7 ธ.ค. 62) 
(2) ถนนคนเดินบ้านวัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท (17 ก.ค. 63) 
(3) ถนนคนเดินเทศบาลต าบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (9 ส.ค. 63) 
(4) ถนนคนเดินเทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น (18 ก.ย. 63) 
(5) ถนนสายอาหารปลอดภัย โต้รุ่ง ประตูชัย อ.เมือง จ.แพร่ (24 ก.ย.63) 
 

5 พื้นที่ 



การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง (พื้นที่เพิ่มเติม)

การตรวจเยี่ยมเสริมพลังเพื่อการพัฒนาและยกระดับของ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้แทน 

(1) ตลาดนวัตวิถีท่าเรือคลองคาง อ.เมือง จ.นครสวรรค์  (25 ม.ค. 63) 
(2) ถนนอาหารปลอดภัย เทศบาลนครสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
     (17 ก.พ. 63) 
(3) ถนนอาหารปลอดภัย เทศบาลเมืองขลุง จ.จันทบุรี (14 มี.ค. 63) 
 

3 พื้นที่ 



จัดท าฐานข้อมูลอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ของประเทศไทย  
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์และจุดเด่นของพื้นที่ด าเนินงานอาหารริมบาทวิถี
ของประเทศไทยเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการสนับสนุนการท่องเท่ียวไทย 

1. 

พัฒนาคู่มืออาหารริมบาทวิถีเพื่อสุขภาวะ (Checklist)  2. 

การสร้าง brand : Street Food Good Health (อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ) 3. 



(2) พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี

ศึกษาสถานการณ์  ถอดบทเรียนพื้นที่ใหม่ 12 แห่ง 1. 

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารริมบาทวิถี
ระหว่างพื้นที่เดิม ปี 2561 และ พื้นที่เป้าหมายใหม่ ปี 2562  
(Learning by doing)  

2. 



(3) ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพอาหารริมบาทวิถี

รณรงค์สื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)  
แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้บริโภค 

1. 

ผลการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร จ านวน 3 ครั้ง 2. 



จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ และ 
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) 



ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
(Health Literacy) และความพึงพอใจของผู้ประกอบการ



(4) การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายพัฒนาอาหารริมบาทวิถี

 ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี 
 มติการประชุมครั้งที่ 1 (สรุปส าคัญ) 
 ปีงบประมาณ 64 กระทรวงสาธารณสุข โครงการส าคัญ อาหารริมบาทวิถี 

จังหวัดละ 1 แห่ง (ระบุเกณฑ์คัดเลือก) 
 ศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์ของการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีต่อเศรษฐกิจ การ

ท่องเที่ยว โดยท าการศึกษาวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ของร้านอาหารริมบาทวิถี เพื่อ
ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี 

 สื่อสารสาธารณะเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
ของกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ 

1. 



แผนประชาสัมพันธ์การด าเนินงานพัฒนาอาหารริมบาทวี



Road Map Street Food  :  2561 - 2564



นวัตกรรม Street Food  (การปกปิดอาหาร)



นวัตกรรม Street Food (จุดล้างมือ)



นวัตกรรม Street Food  (อุปกรณ์ดูดควัน)



นวัตกรรม Street Food  (โภชนาการ)



 ประเด็น : สขุภาพดวีถิใีหม ่: คนไทยรอบรูด้ ีสขุภาพด ีอารมณ์

ด ี
                 (อาหารรมิบาทวถิ ีและ ตลาดนดั) 

3 เดอืน 6 เดอืน 9 เดอืน 12 เดอืน 

Quick Win 

1. ประชุม 
    ประสานนโยบาย 
    รว่มกบัเขตสขุภาพ 
    และสสจ. 
2. ประชุมรว่มกบั 
    สถานประกอบการ 
    และทอ้งถิน่ 
    (ระดบัเขตสขุภาพ) 
3. เปิดตวั Model  
    อาหารรมิบาทวถิ ี  
    (Street food  
     good health) / 
    ตลาดนดั นา่ซือ้  
    (healthy market  
    ระดบัประเทศ 

 

1. กจิกรรมรณรงคแ์ละ

ขบัเคลือ่น อาหารรมิบาทวถิ ี

(Street food good health) 

/ตลาดนดั นา่ซือ้  

(healthy market) รายเขต 

2. ผูป้ระกอบการ 

ประเมนิตนเองผา่น NPP  

  - ตลาดนดั นา่ซือ้  

    (Healthy Market)  

    จงัหวดัละ 1 แหง่  

  - อาหารรมิบาทวถิ ี 

    (Street Food Good Health)  

     จงัหวดัละ 1 แหง่ 

    (รวม กทม.) 

เจา้หนา้ทีส่าธารณสขุ 

ประเมนิและเฝ้าระวงั 

สถานประกอบการ 

จ านวน 76 จงัหวดั 

(รวม กทม.) 

  สถานประกอบการ 

  ผา่นเกณฑม์าตรฐาน  

  จ านวน  76 จงัหวดั  

   + กทม. 

   - ตลาดนดั นา่ซือ้     

(Healthy Market) 

จงัหวดัละ 1 แหง่  

   - อาหารรมิบาทวถิ ี   

(Street Food  

Good Health)   

จงัหวดัละ 1 แหง่ 

(รวม กทม.) 




