
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food of Thailand) 
“ อาหารปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนการท่องเที่ยวไทย ” 

************************************* 
 

1. เป้าหมายโครงการ 
เพ่ือสร้างต้นแบบพ้ืนที่ด าเนินการอาหารริมบาทวิถีสร้างเสริมสุขภาพ ที่เน้นส่งเสริมการจ าหน่ายและ

การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยที่เพียงพอ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ที่มีระบบและกลไกการ
จัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยและสร้างสุขภาวะให้ผู้บริโภค 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาต้นแบบพ้ืนที่ด าเนินงานอาหารริมบาทวิถีสร้างเสริมสุขภาพที่เน้นส่งเสริมการจ าหน่าย 
และบริโภคผักผลไม้ ที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบของระบบและกลไกในการจัดการพ้ืนที่ด าเนินงานอาหารริมบาทวิถี โดยการ
สร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 

3. เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) ของประชาชนที่ใช้บริการอาหารริมบาทวิถี 
ให้มีความรู้ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ิมการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยอย่างเพียงพอ 400 กรัม 

4. เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายระดับกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนพ้ืนที่ด า เนินงานอาหาร
ริมบาทวิถีสร้างเสริมสุขภาพ ที่เน้นส่งเสริมการจ าหน่าย และบริโภคผักผลไม้ ที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ และ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 
 
3. กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 



4. นิยามการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี 
 
4.1 อาหารริมบาทวิถ ีหมายถึง  

อาหารที่จ าหน่ายในแผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ตั้งริมฟุตบาทหรือริมบาทวิถี มีลักษณะเป็นแคร่ แท่น 
โต๊ะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอ่ืนใดที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้ าแข็ง โดยตั้งประจ าที่ในบริเวณที่ทางราชการ
อนุญาต อันได้แก่ ที่ทางสาธารณะ ที่เอกชน ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ บริเวณวัด หรือที่ริมน้ า ซึ่งอาจจะ
มีการจัดตั้งแบบถาวร หรือเคลื่อนย้ายได้ตามช่วงเวลาที่ก าหนด 
 
4.2 มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี หมายถึง 

เกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ (ต้องด าเนินการ) และ
เลือกด าเนินการตามบริบทของพ้ืนที่ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. มิติด้านสุขภาพ (ต้องด าเนินการทุกข้อ) 
1.1 หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นอนุญาตประกอบกิจการจ าหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ และ 

ก าหนดจุดผ่อนผันที่อนุญาตให้ตั้งวางจ าหน่ายอาหาร 
1.2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ทั้งด้านกายภาพ

และชีวภาพ 
1.3 ผู้สัมผัสอาหารผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร (มีประกาศนียบัตร/บัตรประจ าตัวผู้สัมผัส

อาหาร) 
1.4 มีการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ ตามกฎหมายก าหนด 
1.5 ไม่ใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam)  
1.6 มีการจัดบริการช้อนกลาง 
1.7 มีการจัดบริการส้วมสะอาด 
1.8 มีการจัดบริการอ่างล้างมือ 
1.9 มีการเก็บรวบรวมมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล และมีการจัดการน้ าเสียก่อนทิ้งลงท่อสาธารณะ 
1.10 มีการตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร น้ า น้ าแข็งบริโภค 

- น้ าแข็งบริโภคแยกเก็บจากน้ าแข็งแช่อาหาร และไม่มีสิ่งของอ่ืนแช่ปน 
- มีการสุ่มตรวจการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร น้ าดื่มและน้ าแข็งบริโภคตาม

ความถีท่ี่เหมาะสม 
-มีการสุ่มตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารที่จ าหน่ายทุก 3 เดือน (ฟอร์มาลิน สารกันรา            

สารฟอกขาว บอแรกซ์ สารเคมีตกค้างในพืชผัก และสารโพลาร์) 
2. ด้านเศรษฐกิจ (เลือกท าอย่างน้อย 3 ข้อ) 

2.1 ราคาถูก (หนูณิชย์ติดดาว) 
 2.2 มีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ชมรม สมาคม กลุ่มการค้า เป็นต้น 
 2.3 มีการประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่ 
 2.4 มีป้ายบอกชื่อร้านหรือแผงลอยจ าหน่ายอาหาร อย่างน้อย 2 ภาษา ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 2.5 มีรายการอาหารอย่างน้อย 2 ภาษา พร้อมระบุราคาท่ีเป็นธรรม และมีรูปภาพประกอบ 
 2.6 มีการจัดการจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่ไม่ปะปนกัน (Zoning) 
 
 



3. ด้านสังคม (เลือกท าอย่างน้อย 2 ข้อ) 
 3.1 มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SME /ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ /Young Smart Famer/        
ออแกนิก/ธรรมชาติ 

3.2 จัดให้มีจุดบริการข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว 
3.3 มีระบบการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.4 จัดให้มีถังดับเพลิงที่พร้อมใช้งานหรืออยู่ใกล้บริเวณถนนอาหารปลอดภัยอยู่เสมอ 

4. ด้านวัฒนธรรม (เลือกท าอย่างน้อย 1 ข้อ) 
 4.1 มีการจ าหน่ายอาหารพื้นบ้าน/การแต่งกายประจ าถิ่น 

4.2 มีการแสดงวัฒนธรรมประจ าถิ่น/ป้าย Story Culture 
 
4.3 ต้นแบบอาหารริมบาทวิถี หมายถึง 

พ้ืนที่ด าเนินงานอาหารริมบาทวิถี มีระบบและกลไกในการพัฒนา ดังนี้ 
1. ผ่านเกณฑ์อาหารริมบาทวิถี ประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้าน

สังคม และมิติด้านวัฒนธรรม 
2. มีมาตรการหรือนโยบายระดับท้องถิ่นท่ีส่งเสริมพ้ืนที่ด าเนินงานอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย 
3. มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีโดยภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการขับเคลื่อน 
4. มีชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารริมบาทวิถี 

 
4.4 กระบวนการพัฒนาตนแบบอาหารริมบาทวิถี หมายถึง 

เป็นกระบวนการน าแนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยใชกระบวนการการ
วางแผนอยางมีสวนรวม (Appreciation Influence Control; AIC) โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเจา
ภาพหลัก และเชิญกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีในพ้ืนที่เขามารวมกิจกรรม ไดแก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/อ าเภอ รพ.สต. การทองเที่ยว ส การพาณิชย ผูประกอบการคา และประชาชน  
เปนตน โดยจัดกิจกรรมสนทนากลุม (Focus Group) โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1) ขั้นตอนการสรางความรูความเขาใจ (Appreciation: A) 
เปนขั้นตอนที่ สรางการรับรู การเรียนรู และการแลกเปลี่ยนขอมูลขอเท็จจริงจากมุมมองความคิดเห็น

และประสบการณของบุคคลตางๆ ที่เขารวมประชุม วัตถุประสงคของขั้นตอนนี้ เนนการสรางการยอมรับและ
ความเขาใจ โดยเปดโอกาสใหทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และรับฟงความคิดเห็นพรอมทั้งหาขอสรุปที่
ทุกคนเขาใจ และยอมรับรวมกัน หัวใจของการเปดโอกาสใหมีการสื่อสารระหวางผู เขารวมประชุมอยางเสรี ซึ่ง
จะท าใหเกิดการปรับเจตคติ (Paradigm Shift) ส าหรับการประชุมในขั้นการสรางความรูความเขาใจ 
(Appreciation) และแบงเปน 2 สวน คือ 

A1: การวิเคราะหสถานการณ 
A2: การก าหนดอนาคตหรือวิสัยทัศน 
2) ขั้นตอนการสรางแนวทางการพัฒนา (Influence: I) 
เปนขั้นตอนที่สมาชิกไดมีโอกาสคิดแนวทางในการพัฒนารวมกัน โดยสมาชิกทุกคนรวมกันคิดหา

วิธีการหรือกิจกรรมที่ จะน าไปสูความส าเร็จและบรรลุเปาหมายตามทั้งไวในชวง (A 2) ในการก าหนดกิจกรรม
ของผู เขารวมประชุม/ระดมความคิดทั้งหมดจะต องชวยกันคิดวิเคราะหรวมกันวากิจกรรมใดบางที่มี
ความส าคัญเหมาะสมและเปนประโยชน และท่ีส าคัญกิจกรรมที่ด าเนินการตองเปนที่ยอมรับของบุคคลที่เกี่ยวข
องในชุมชน โดยแบงการประชุมเปน 2 ชวง คือ 



 
I1: การคิดกิจกรรมที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค 
I2: การคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม โดยแบงเปน 3 กลุม คือ 

2.1) กิจกรรมที่ท าไดเอง 
2.2) กิจกรรมบางสวนที่ตองการความรวมมือหรือสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
2.3) กิจกรรมที่ไมสามารถด าเนินการไดเองตองขอความรวมมือจากภาครัฐหรือเอกชน 

3) ขั้นตอนการสรางแนวทางปฏิบัติ (Control: C) 
ขั้นตอนนี้เปนการน าเอาแนวคิดในการพัฒนามาวางแผนปฏิบัติที่เปนธรรม โดยน าเอากิจกรรมตางๆ ที่

ไดตกลงรวมกันมาเปนแผนปฏิบัติอยางละเอียดเพื่อน าไปสูการปฏิบัติ และจัดกลุมผูด าเนินงานซึ่งจะรับผิดชอบ
กิจกรรมที่ก าหนดขึ้น ขั้นตอนนี้ประกอบดวย 

C1: การแบงกลุมรับผิดชอบ 
C2: การตกลงรายละเอียดของการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติ นอกจากนี้ผลลัพธที่ไดจากการประชุม คือ 

3.1) รายชื่อกิจกรรมที่ด าเนินการไดเอง ภายใตความรับผิดชอบและเปนแผนปฏิบัติการที่
ก าหนดไว 

3.2) กิจกรรมที่ขอรับการสงเสริมหรือสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวขอ 
3.3) รายชื่อกิจกรรมที่ตองแสวงหาทรัพยากรและประสานความรวมมือจากภาคีความ         

รวมมือตางๆ ทั้งภาครัฐหรือเอกชน 
 
5. พ้ืนมี่เป้าหมาย 
 

 
5. ผู้ประสาน 
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