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การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ในประเทศไทย เปนการศึกษาที่มีความจําเปน

กับวิถี ชี วิตและวัฒนธรรมการกินอาหารของสังคมเมือง ซึ่ งมีแนวโนมของขยายตัวมากขึ้น  
เพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตเรงรีบแขงกับเวลา สะดวก–เขาถึงงาย รวมทั้งทิศทางกระแสโลกาภิวัฒน 
ที่สนับสนุนใหธุรกิจการทองเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับ Life–style ของคนรุนใหมที่นิยม 
การมีประสบการณใหมในการเดินทางทองเที่ยว สัมผัสกับวิถีชีวิตตางถิ่น การศึกษาครั้งน้ี มองบทบาท
อาหารริมบาทวิถีของประเทศไทย ทั้ง 4 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทางวัฒนธรรม  
มิติทางสุขภาพ เน่ืองจากเปนพ้ืนฐานสําคัญที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ที่ตองอาศัย
การบูรณาการการดําเนินงานของทุกภาคสวนในสังคม เพ่ือสรางมั่นคง มั่งคั่ง และความย่ังยืน  
ตามเปาหมายการพัฒนาประเทศไทย แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะยาว 20 ป ดวยขอจํากัดของเวลา 
ผูวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาเฉพาะกรณี (case study) จังหวัดภูเก็ต 
(THE CHARMING ANDAMAN) เพ่ือเปนตัวแทนของจังหวัดทองเที่ยว ใชการศึกษาเอกสาร 
(Documentary research–Secondary Data) และขอมูลเชิงคุณภาพที่เก็บเพ่ิมเติม (Primary 
Data) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เพ่ือการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีใหปลอดภัย 
และสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย ใชการสนทนากลุมยอย (Focus Group interview– FGI ) 
กลุมเจาหนาที่และผูแทนผูประกอบการรานอาหารในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือศึกษารูปแบบและมาตรฐาน
อาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ตที่พึงประสงค ใหเปนตนแบบอาหารริมบาทวิถีที่ผสานมิติทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสุขภาพ รวมทั้งหาแนวทางการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ต 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน 

ผลการศึกษา พบวา การขายอาหารริมบาทวิถีของประเทศไทยยังเปนธุรกิจขนาดเล็กที่ควร
สงเสริมและพัฒนา สามารถทําใหเกิดคุณคา (Value) มูลคาทางเศรษฐกิจแกประชาชนที่มีสวน
เกี่ยวของในอาชีพตางๆ ตลอดหวงโซทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ต้ังแตตนนํ้า (Upstream) ในการ
ผลิตอาหารดิบ พืชผัก ผลไม หรือ เน้ือสัตวฯลฯ มาสูธุรกิจกลางนํ้า (Midstream) ในกระบวนการ   
โลจีสติกสและการแปรรูปอาหาร จนมาเปนสินคาหรือบริการถึ งมือผูบริ โภคที่ปลายนํ้า 
(Downstream) แกคนทํางานในภูเก็ต รวมทั้งนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ แตยังขาด 
การกําหนดนโยบาย ระบบ มาตรฐานและ มาตรการ ที่ชวยผสมผสานมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสุขภาพ โดยเฉพาะความสม่ําเสมอในการบังคับใชทางกฎหมายอยางเขมงวด 
จากการศึกษามีขอบงช้ีวา จังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพ และความพรอมในการพัฒนาเพ่ือเปนตนแบบ 
การพัฒนารานอาหารริมบาทวิถีที่สนองความตองการผูบริโภค ที่ผสมผสานมิติทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ และมีศักยภาพ และความพรอมสูงในการดําเนินงานสูความย่ังยืน 
2 รูปแบบ คือ รานอาหารริมบาทวิถี ที่เนนอาหารไทยจานดวนสําหรับชีวิตคนในสังคมเมือง และ
อาหารพ้ืนบานของจังหวัดภูเก็ตเพ่ือรองรับนักทองเที่ยว อาหารริมบาทวิถีทั้ง 2 รูปแบบน้ี จะตอง 
มีขอกําหนด/มาตรฐานรวมที่สําคัญ คือ มิ ติทางสุขภาพ ถือเปนปจจัยรวม และเปนปจจัย 
ที่มีความสําคัญอยางย่ิง (Necessary Factors) เพ่ือสรางและรักษาคุณภาพชีวิตของผูบริโภคใหไดรับ



จ 

อาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณคา ไมกอใหเกิดโรค และไมสรางเกิดความสกปรก มลพิษกับ
สิ่งแวดลอม เพ่ือสรางภาพลักษณ ความสวยงาม ความเช่ือมั่นในการบริโภคอาหาร ในการน้ีมิติดาน
อ่ืนๆ อีกสามดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะเปนปจจัยเสริม (Plus Factors) ใหเกิด 
แรงดึงดูดย่ิงขึ้นดังกลาวแลวขางตน สําหรับแนวทางการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ต 
สูความย่ังยืนไดน้ัน ตองอาศัยปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน/วิสัยทัศนรวม นโยบาย
แผนงาน/งบประมาณ ความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มาเปนขอมูลเพ่ือการออกแบบ วาดภาพ และวางรูปแบบของธุรกิจ (Business Model) 
และแนวคิดเรื่องการตลาดสมัยใหม การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และการนํา Digital 
Technology มาใชในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ต ใหเกิดคุณคา (Value Chain)  

ขอเสนอแนะในการนําสิ่งที่ไดจากการศึกษาแกจังหวัดภูเก็ต กรมอนามัย และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กรมอนามัยและจังหวัดภูเก็ตนํารูปแบบไปทดลองในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต  
โดยเรงรัด ปรับปรุง/จัดหาสถานที่ และยกระดับมาตรฐานการขายอาหารริมบาทวิถี “อาหารไทย 
จานดวน” ใหไดมาตรฐาน และกํากับดูแลอยางเขมงวด และทดลองรูปแบบอาหารริมบาทวิถี “อาหาร
พ้ืนเมืองที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น” ดวยรูปแบบที่พึงประสงคที่ผสมผสานทั้ง 4 มิติ รวมทั้งยกระดับ 
พัฒนา และสรางนวัตกรรม “อาหารพ้ืนเมืองที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น”เพ่ือเปน Local Product 
Food โดยพัฒนาเร่ืองการออกแบบ (Design) การเพ่ิมเรื่องราว (Story Telling) และสราง 
เปนเอกลักษณ (Identity) เฉพาะถ่ิน ใหมีคนมาทองเที่ยวตอเน่ือง ในอนาคตอาหารชนิดน้ัน 
อาจพัฒนาไปสู อาหารริมบาทวิถีทั่วไป เพ่ิมยอดจําหนายเขาประเทศ หรือสรางธุรกิจการเย่ียมชม 
หรือ สอนวิธีการทําอาหารภูเก็ต และขยายการขับเคลื่อนไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ ตอไป 
รวมทั้งมีขอเสนอแนะสําหรับกระทรวงการตางประเทศ: ในการนําองคความรูจากตางประเทศ การนํา
องคความรูดานวิชาการและ มาตรฐานสากล รวมทั้งบรรทัดฐานระหวางประเทศมาชวยขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย; และรวมเปนทีมไทยแลนดในการบูรณาการภารกิจดาน 
การตางประเทศกับทุกภาคสวน เพ่ือเสริมสรางความเช่ือมั่นและภาพลักษณที่ดีของไทยในตางประเทศ 
และเวทีระหวางประเทศ;โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการที่เกี่ยว ของกับการทองเที่ยว ทั้งน้ี เพ่ือใหเกิด 
การพัฒนาอยางยั่งยืน ผูวิจัยไดใหขอเสนอเชิงนโยบายอยางตอเน่ืองในแตละระดับ โดยเฉพาะควรเนน
เรื่อง กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ซึ่งปรากฏเปนรูปธรรม ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป โดยเนนการบูรณาการจากทุกภาคสวน ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอไป 
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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี จัดทําขึ้นจากความตระหนักถึงความจําเปนและ
บทบาทอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ในประเทศไทย เน่ืองจากเปนพ้ืนฐานสําคัญที่ชวยสงเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ที่ตองอาศัยการบูรณาการการดําเนินงานของทุกภาคสวนในสังคม 
เพ่ือสรางมั่นคง มั่งคั่ง และความย่ังยืน ตามเปาหมายการพัฒนาประเทศไทย ยุทธศาสตรชาติระยะ
ยาว 20 ป และความสนใจขอคําถามของผูวิจัยวา ทําอยางไรในการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street 
Food) ของจังหวัดภูเก็ต ใหเปนตนแบบอาหารริมบาทวิถีที่ผสานมิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
และสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทยอยางย่ังยืน 

ภายใตขอจํากัดดานเวลาอันสั้นในชวงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุนที่ 9 งาน
ศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยดี ดวยความกรุณาจากคณะอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 3 ทาน ไดแก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรทัย กกผล เอกอัครราชทูต ดร.จริยวัฒน สันตะบุตร และดร.กาญจนา วานิชกร 
ที่ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ที่มีคุณคา ชวยใหการศึกษามีความชัดเจน ครอบคลุม และเกิดแนวคิด
ใหม เปนงานวิจัยที่มีคุณคาที่ผูวิจัยนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานตอไป 

อน่ึง งานวิจัยครั้งน้ี สําเร็จไดดวยดี ผู วิจัยขอขอบคุณ ผูที่ทําการศึกษาวิจัย ผูบริหาร 
นักวิชาการและผูปฏิบัติงานจากหลากหลายหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี 
ที่ผานมา และในปจจุบัน ที่มีความมุงมั่น และพัฒนางานมาถึงปจจุบัน โดยเฉพาะขอมูลจากผูบริหาร 
นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานจากในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองคการปกครองสวนทองถิ่น 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อาหารริมบาทวิถี (Street Food) เปนพัฒนาการของการขายอาหาร ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมการกินอาหารของสังคมเมือง ที่แพรหลายมากข้ึน ย่ิงแนวโนมของขยายตัวของชุมชนเมือง 
และการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรที่เขามาอาศัยในเขตเมือง ดวยความจําเปนทางดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และการติดตอสื่อสารยุคโลกาภิวัฒน อาหารริมบาทวิถี จึงเปนทางเลือกของ
ประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองและนักทองเที่ยวใชบริการมากขึ้น เน่ืองจากตอบสนองวิถีชีวิตเรงรีบ 
แขงกับเวลา สะดวก–เขาถึงงาย ประกอบกับ Life–style ของคนรุนใหมที่นิยมการมีประสบการณ
ใหมในการเดินทางทองเที่ยว สัมผัสกับวิถีชีวิตตางถิ่น การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยใหความสําคัญ กับอาหาร
ริมบาทวิถีของประเทศไทย ในหลากหลายมิติ ทั้งในมิติทางดานเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทาง
วัฒนธรรม และมิติทางดานสุขภาพ เน่ืองจากเปนพ้ืนฐานสําคัญที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนไทยที่ตองอาศัยการบูรณาการการดําเนินงานของทุกภาคสวนในสังคม เพ่ือสรางมั่นคง 
มั่งคั่ง และความยั่งยืน ตามเปาหมายการพัฒนาประเทศไทย แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะยาว 20 ป : 
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
ทางการคา และบริการใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนจากการพัฒนาภาคการผลิต และการบริการ  
โดยขยายการใหบริการใหมีความหลากหลายทางการทองเที่ยว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) และสนองนโยบายการทองเที่ยวของประเทศ และแผนพัฒนา
การทองเที่ยวแหงชาติ ภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนการทองเที่ยวไทย 
ระยะ 20 ป ที่วา “ประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพ ช้ันนําของโลก ที่เติบโตอยางมีดุลยภาพ 
บนพ้ืนฐานความเปนไทย เพ่ือสงเสริมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม และกระจายรายไดสูประชาชน
ทุกภาคสวน” (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2560)  

1.1.1 มิติทางดานเศรษฐกิจ  
อาหารริมบาทวิถีเปนธุรกิจที่ใหบริการอาหารแกนักทองเที่ยวที่มีบทบาทสําคัญ 

และเปนธุรกิจที่สรางรายไดของประชากรภายในประเทศ ทั้งน้ี Euro monitor International 
สถาบันวิจัยตลาดช้ันนําและเปนที่ยอมรับของโลก (CletusAcho–Chi, 2002) รายงานวา แมป พ.ศ. 
2553 ยอดจําหนายจากการขายอาหารริมบาทวิถีโดยรวมของโลกจะไมสูงนัก คือ มีมูลคาประมาณ  
1 แสนลานดอลลารสหรัฐ เทียบกับการขายอาหารแบบภัตตาคารซึ่งมียอดจําหนายราว 1.5 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐ หรือ 1 ตอ 15 แตธุรกิจการขายอาหารริมบาทวิถีของโลกกลับมีทิศทางเติบโตอยางมาก 
และมีแนวโนมขยายตัว ในประเทศไทยมีผลสํารวจพบวา คาใชจายเฉลี่ยตอการรับประทานอาหารริมทาง 
มากกวา 100 บาท มีอยูถึง 40% นํามาคํานวณจากฐานประชากรวัยทํางานในกรุงเทพฯ มีอยู 3.84 
ลานคน (ขอมูลจากกระทรวงแรงงาน ป 2556) ที่รับประทานอาหารริมทาง 3–4 ครั้ง ตอสัปดาห  



2 

ในราคาอาหารตอมื้อที่ 100 บาท จะคิดเปนมูลคาตลาดที่สูงถึง 79,872 ลานบาทตอป (วิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) ประกอบกับโอกาสความนิยมกระแสความช่ืนชอบในอาหารไทย 
โดยเฉพาะ 10 เมนูอาหารไทยยอดนิยมที่ไดรับการจัดอันดับจาก CNN.go.com (2556) คือ  
แกงเขียวหวานไกและเน้ือ กวยเต๋ียวเรือ ผัดซีอ้ิวหมู หมูทอด ขาวผัดปูสมตํา–ไกยาง หมูยาง–ขาวเหนียว 
ขนมครก ชาเย็น และขาวเหนียวมะมวง ขอมูลจากกรมการทองเที่ยว พบวา ป 2559 ประเทศไทยมี
รายไดจากการทองเที่ยวเชิงอาหาร 480,000 ลานบาท สูงเปนอันดับ 3 รองจาก คาที่พัก (รอยละ 29) 
และคาซื้อสินคา/ของที่ระลึก (รอยละ 24) ทั้งน้ีนักทองเที่ยวที่ใชจายการทองเที่ยวเชิงอาหารสูงสุด  
3 อันดับแรก ไดแก นักทองเที่ยวจากจีน 83,313 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 19 อันดับสอง รัสเซีย 20,818 
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 32 และอันดับสาม ประเทศสหราชอาณาจักร 18,409 ลานบาท ขยายตัว 
รอยละ 10 ซึ่งพฤติกรรมของนักทองเที่ยวสวนใหญจะช่ืนชอบอาหารไทย ในปจจุบันมีแนวโนมช่ืนชอบ
อาหารริมทาง (Street Food) และอาหารทองถ่ิน (Local Food) มากขึ้น (Website กระทรวง 
การทองเที่ยวและกีฬา, 2560) นายพงษภาณุ เศวตรุนทร ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
กลาววา การทองเที่ยวเชิงอาหารเปนการทองเที่ยวที่ผสมผสานเรื่องอาหารและวัฒนธรรมการกินของ 
แตละทองถิ่นที่มีอยูเดิมซึ่งจะแตกตางไปในแตละภูมิภาค ซึ่งเปนหน่ึงในรูปแบบของการทองเที่ยวที่สําคัญ 
โดยจะมีการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือจัดทําแผนในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหาร 
โดยไดมีการเช่ือมโยงกับการทองเที่ยวรูปแบบอ่ืน (Website กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2560) 

1.1.2 มิติทางสังคม  
มีการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจรานอาหารริมบาทวิถีวาไมมีวันหายไป แมสภาวะธุรกิจ 

จะมีการแขงขันสูงและมีความไมแนนอน เน่ืองจากมีปจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารนอกบาน ของคนไทย และการใชชีวิตของคนรุนใหม ที่ไมนิยมทําอาหารเอง และมีชีวิตในการ
พบปะพูดคุย หรือทํากิจกรรมสังสรรคทางสังคม รวมถึงมีการเสาะหารานอาหารที่ดีและมีช่ือเสียง  
เพ่ือบริโภคอาหารและผอนคลาย ประกอบกับความทาทายที่ทั่วโลกมีลักษณะสังคมเมือง (Urbanization) 
เพ่ิมสูงขึ้น วิถีชีวิตในสังคมเมืองสงผลตอความเปลี่ยนแปลงวิถีการทํางาน การประกอบอาชีพ และ
สงผลตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรม เน่ืองจากการดําเนินชีวิตประจําวันที่ผูกพันกับเวลา โดยเฉพาะ
พฤติกรรมการบริโภคซึ่งเปนกิจกรรมหลักในการดําเนินชีวิตก็มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากวิถีชีวิตสมัยใหม 
ที่เรงรีบ ตองการความสะดวกสบาย รสนิยม แฟช่ัน อาหารริมบาทวิถีจึงเปนทางเลือกที่สนองความ
ตองการ ตามตรอกซอยในแหลงชุมชนมากข้ึน (ฐิตาภัทร  รัตนนิธิพงศ, 2545) การขายอาหารริมบาทวิถี
ของประเทศไทย เปนหน่ึงในอาชีพที่ประชาชนสามารถเขามาในธุรกิจไดงายแกประชาชนแบบ 
ไมจํากัด เพศ อายุ การศึกษา อีกทั้งยังมีบทบาทสําคัญในหวงโซทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําให
เกิดรายไดของประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของในอาชีพตางๆ ต้ังแตตนนํ้า (Upstream) ในการผลิต 
อาหารดิบ พืชผัก ผลไม หรือ เน้ือสัตวฯลฯ มาสูธุรกิจ หรือ ประชาชน ในกระบวนการ ขนสงอาหารสด
ไปยังตลาดเพ่ือขายแกผูบริโภค หรือแปรรูปใหเปนสินคา หรือ อาหารสําเร็จรูป/เครื่องปรุง เครื่องเทศ 
กลางนํ้า (Midstream) จนมาเปนสินคาหรือบริการไปถึงมือผูบริโภค ที่ปลายนํ้า (Downstream) ทั้ง
ที่เปนคนไทยในเมืองน้ัน ตลอดจนนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย  
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1.1.3 มิติทางวัฒนธรรม  
วัฒนธรรมอาหารเปนทุนทางสังคมที่มีคุณคาของแตละประเทศจากการสั่งสม 

ภูมิปญญาและประสบการณของบรรพชนในการนําพืชผัก ผลไมและสัตว ในทองถิ่นมาเปนวัตถุดิบ 
ในตํารับอาหารเพ่ือการบริโภคและการถนอมอาหารไวใชในครัวเรือนและชุมชน มีการสืบทอด
ประสบการณและทักษะจากรุนสูรุน จนซึมซับสูวิถีชีวิตประจําวัน ขนบธรรมเนียม ประเพณีทาง
ศาสนา อาหารจึงเปนตัวแทนวัฒนธรรมที่มีลักษณะเปนทั้งศาสตรและศิลปของแตละสังคม (อภิญญา  
ตันทวีวงศ, 2556: 20) เมื่อมองในมิติน้ี อาหารไทย จึงเปนเอกลักษณและจุดแข็งของประเทศไทย  
ในการนําไปขยายผลตอยอดใหมีความโดดเดนและถายทอดไปยังลูกหลานใหเกิดความภาคภูมิใจ 
ในการสืบทอดภูมิปญญา ความรูความตระหนักในการใชทรัพยากรเพ่ือผลิต และกระจายอาหารใน
หวงโซอาหาร ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค ในการบริโภคอาหารเพ่ือความมั่นคง (คณะกรรมการ
อาหารแหงชาติ, 2555) อีกทั้งเปนโอกาสในการพัฒนาและสรางธุรกิจจากวัฒนธรรมอาหารไทย
แขงขันกับนานาชาติ เพ่ือทวนกระแสแฟช่ันเด็กไทยไมนิยมกินอาหารไทย (วศินา  จันทรศิร, 2557)  
ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม 3 ประเด็นยุทธศาสตร คือ (1) การ
พัฒนาคนและสังคม สรางคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม ภูมิใจในความเปนไทย (2) สรางรายไดใหแก
ประชาชนและชุมชนทองถิ่น เพ่ือใหเกิดการกระจายรายไดอยางสมดุลอันจะนําไปสูความมั่งคั่งของ
ประเทศอยางย่ังยืน และ (3) การนําวัฒนธรรมมาใชในการสรางความสัมพันธ ภาพลักษณ และ
เกียรติภูมิของไทยในเวทีโลก ดวยการนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม มาตอยอด สรางสรรค  
เพ่ือเพ่ิมรายไดทางเศรษฐกิจของแตละจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมทุกมิติและจัดทํา
แผนปฏิบัติแบบบูรณาการตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ใน 5 ดาน (5 F) ไดแก 
ภาพยนตรและวีดีทัศน (Film) การออกแบบและแฟช่ัน (Fashion) อาหาร (Food) มวยไทย 
(Fighting) เทศกาลและประเพณีไทย (Festival) (กระทรวงวัฒนธรรม, 2560) ในการน้ี การพัฒนา
อาหารริมบาทวิถี จะกลายเปนบทบาทของทูตวัฒนธรรมที่สําคัญ 

1.1.4 มิติทางดานสุขภาพ  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไดกําหนดให “สถานที่จําหนาย

อาหาร” หมายถึง อาคารสถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่ไมใชหรือทางสาธารณะ ที่ใชเพ่ือประกอบ 
ปรุง และจําหนายอาหารผูซื้อบริโภคไดทันที จะมีที่รับประทานอาหารหรือไมก็ได ซึ่งหมายถึง 
รานอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนยอาหาร หรือ Food court เทาน้ัน ซึ่งตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน (มาตรา 40) หรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
หรือหนังสือรับรองการแจง (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2554) ดังน้ัน อาหารริมบาทวิถี ซึ่งมี
การต้ังปรุง ประกอบ หรือจําหนายอาหาร ตามที่ทางสาธารณะในชุมชนตางๆ หรือการเรขาย โดยสภาพ
เปนการกระทําที่ไมถูกตองตามกฎหมาย เน่ืองจากเปนการกีดขวางทางสาธารณะในการสัญจรไปมา 
ของคน พาหนะตางๆ และอยูในสภาพที่เปนขอจํากัดใหอาจเกิดการปนเปอนของอาหารได ดังน้ัน 
การจําหนายอาหารในที่ทางสาธารณะจะตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น (มาตรา 56) 
(สุรีย  วงศปยชน และคณะ, 2556) จากการเก็บขอมูลขอมูลสถานการณสุขาภิบาลอาหาร แผงลอย
จําหนายอาหาร ป 2554–2557 พบวา ขอกําหนดสุขาภิบาลอาหารที่แผงลอยจําหนายอาหารไมผาน
ซ้ําๆ กันทุกป คือ การแตงกายที่ผูสัมผัสอาหารแตงกายสะอาด สวมเสื้อมีแขนผูปรุงตองผูกผากันเปอน 
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(รอยละ 29.30) การรวบรวมมูลฝอยและเศษอาหารเพ่ือนําไปกําจัด (รอยละ 22.99) อาหารปรุงสุก 
มีการปกปด หรือมีการปองกันสัตวแมลง นําโรค (รอยละ 21.52) การเก็บนํ้าแข็งที่ใชบริโภค  
ในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด (รอยละ 18.46) และการเก็บชอน สอม ตะเกียบ วางต้ังเอาดามขึ้นใน
ภาชนะโปรงสะอาดและมีการปกปด (รอยละ 13.09) (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2555) 
ขอมูลการศึกษาการจําหนายอาหารริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูประกอบการคาปฏิบัติ 
ไมถูกตองตามเกณฑ พบวา ผูบริโภคเคยมีอาการทองรวงจากการรับประทานอาหารริมบาทวิถีถึง 
รอยละ 20.8 และพบปญหาดานอ่ืนๆ เชน ความไมสะอาดของอาหาร การปกปดอาหารจากแมลง ฝุน
ละออง ควันรถ (นภดล  ภัทรากิจ, 2541) และลาสุดผลการสํารวจความเห็นของชาวยุโรปที่เดินทาง
มาทองเที่ยวในประเทศไทย โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลีดส (Lead University) พบวา ยังมีความ
หวงกังวลเร่ืองความสะอาด และการรักษาความสะอาดเรียบรอยของอาหารตามถนน การยกระดับ
และพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี จึงเปนความจําเปนที่ตองยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ไทยในเขตเมืองที่ตองพ่ึงพิงอาหารริมบาทวิถีที่ ย่ิงเพ่ิมจํานวนมากขึ้น ใหบริโภคอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย มีคุณคา อยางเทาเทียม เพ่ือใหสอดคลองตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน และดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม และ
เปาหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 

การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดเลือกจังหวัดภูเก็ตเปนกรณีศึกษา เน่ืองจาก ภูเก็ตเปนจังหวัด
ทองเที่ยวในประเทศไทยที่มีลักษณะพิเศษ เปนเกาะที่ใหญที่สุดในประเทศไทย ในทะเลอันดามัน  
ซึ่งมีช่ือเสียงและมีเสนหระดับโลก ไดช่ือวาเปน “ไขมุกแหงอันดามัน” ดวยนํ้าทะเลสีฟา หาดทราย 
อาหารเลิศรส และการดํานํ้านอกจากน้ียังเปนเมืองที่มีวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมที่มีความโดดเดน
เปนของตนเอง โดยเฉพาะสถาปตยกรรม ชิโน–โปรตุกีส และไดช่ือวาเปนเมือง East Meet West คือ 
ที่ซึ่งตะวันออกพบตะวันตก น่ันคือ ภูเก็ตมีลักษณะของความทันสมัยและเปนเมืองนานาชาติ ที่ใน
ขณะเดียวกันก็ดํารงศิลปะและวัฒนธรรมเปนของตนเองไดอยางเดนชัด (กรมการทองเที่ยว)  
เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก ผลสํารวจลาสุดในป พ.ศ. 2559 tripadvisor  
จัดภูเก็ตติดอันดับที่ 8 ที่ทั่วโลกนิยมทองเที่ยว และติดอันดับ 2 หมูเกาะท็อปเท็นที่นาเดินทาง
ทองเที่ยวของทวีปเอเชีย สถิติจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาภูเก็ตเพ่ิมขึ้น จากประมาณปละ 11 ลานคน 
ในป 2556–2557 (กรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2558) เปน 13,369,634 คน ในป 2558 โดย
เพ่ิมขึ้น 11.80% จากป 2557 เปนคนไทย 3,826,229 คน และเปนชาวตางประเทศ จํานวน 
9,543,405 คน สรางรายไดเขาประเทศรวม 326,103.91 ลานบาท (เพ่ิมข้ึน 25.77%) ซึ่งชวยใหเกิด
การขับเคลื่อนหวงโซคุณคาในธุรกิจตางๆ ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งเปนรายไดหลักของภูเก็ต 
โดยจังหวัดภูเก็ตไดกําหนดวิสัยทัศนในป พ.ศ. 2557–2560 วา “ภูเก็ต เมืองทองเที่ยวนานาชาติ  
บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” (สํานักงานจังหวัดภูเก็ต, 2559) 
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จึงเปนขอคําถามของผูวิจัยวา ทําอยางไรจะพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street Food) ของ
จังหวัดภูเก็ต ใหเปนตนแบบอาหารริมบาทวิถีที่ผสานมิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสุขภาพ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทยอยางย่ังยืน 

 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1 ศึกษารูปแบบและมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ต ที่พึงประสงค  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย 

1.2.2 หาแนวทางการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ต สูความย่ังยืน 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1.1  ดานเน้ือหา เปนการศึกษาเพ่ือหารูปแบบและแนวทางการดําเนินงาน
อาหารริมบาทวิถี ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสุขภาพ 

1.3.1.2  ดานพ้ืนที่  เปนการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่  โดยเลือกจังหวัดภูเก็ตเปน
กรณีศึกษา เพ่ือเปนตัวแทนของจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาตนแบบการดําเนินงานอาหาร 
ริมบาทวิถี 

1.3.1.3  ดานระยะเวลา ระหวางเดือน พฤษภาคม 2560–สิงหาคม 2560  
1.3.2 วิธีดําเนินการศึกษา 

1.3.2.1 การศึกษาเอกสาร (documentary research)  
1) ขอมูลจากนโยบาย เอกสาร ตํารา ตลอดจนขอมูลที่ไดจากการ

สัมภาษณ การสัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขอมูลผลการดําเนินงาน งานวิจัย เอกสารเผยแพรที่
เกี่ยวกับอาหารริมบาทวิถี ทั้งในรูปตัวหนังสือ (Text) และภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ  

2) รูปแบบ และ แนวทาง การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี จากประเทศ
ญี่ปุนและประเทศมาเลเซีย เพ่ือใชเปนคูเทียบ (Bench march) ในการดําเนินงาน 

1.3.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดย การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เพ่ือ
การพัฒนาอาหารริมบาทวิถีใหปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย ดวยการสนทนากลุม 
(Focus Group Interview: FGI) จากกลุมเจาหนาที่และผูแทนผูประกอบการรานอาหารในจังหวัด
ภูเก็ต  
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1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
1.3.3.1  ประชากรที่ศึกษา มี 2 กลุม คือ 

1) ผูบริหาร เจาหนาที่ภาครัฐจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูแทน  
ผูประกอบการรานอาหารในจังหวัดภูเก็ต  

2) ผูบริหาร เจาหนาที่ภาครัฐจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูแทน 
ผูประกอบการรานอาหาร  

1.3.3.2  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาใชการสัมภาษณดวยคําถามปลายเปดแบบมี
โครงสราง ดวยกรอบแนวคิดการวิจัย ตามภาพที่ 1 

1.3.3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัย ไดวางแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ดังน้ี  

1) การศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล  
2) การจดบันทึกขอมูล แนวคิด และขอเสนอ จากการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ (Work shop) เพ่ือการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีใหปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจการ
ทองเที่ยวไทย และการสนทนากลุม (Focus Group) กลุมเจาหนาที่ภาคสวนตางๆ และผูแทน
ผูประกอบการรานอาหารในจังหวัดภูเก็ต  

3) การจดบันทึกบทสัมภาษณผูบริหาร/ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานที่
เกี่ยวของในจังหวัดภูเก็ต และสวนกลาง  

1.3.3.4  สถิ ติที่ ใช ในการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive 
Statistics) และ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวย Content Analysis เนนใหไดขอสรุปถึง  
ความเปนมา สภาพปญหา สถานการณรวมทั้งขอมูล การเปรียบเทียบเหตุการณ การวิเคราะห
สวนประกอบ การวิเคราะหแบบอุปนัย เกิดเปนขอเสนอแนะ แนวทางการทํางาน เพ่ือนําไปเปนกรอบ
แนวคิดในการพัฒนา และขยายผลดําเนินงานตอไป 

 
1.4  สมมติฐานการศึกษา 

รูปแบบอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ตที่ผสานมิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สุขภาพ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทยอยางย่ังยืน 
 
1.5 ประโยชนของการศึกษา 

1.5.1 ไดรูปแบบและมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีที่พึงประสงคของจังหวัดภูเก็ต 
1.5.2 ไดขอเสนอแนวทางการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ต สูความย่ังยืน  

จากผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน เพ่ือพัฒนาอาหารริมบาทวิถีที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเมือง และมีสวนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  
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1.6  นิยามศัพท 
อาหารริมบาทวิถี หมายถึง อาหารที่ปรุงสําเร็จ หรืออาหารที่เตรียมมาประกอบ และปรุง

อาหารที่พรอมรับประทาน ในลักษณะของแผงลอย รถเข็น บูท (Booth) คีสออส (Keios) ในที่หรือ
ทางสาธารณะ โดยกําหนดเปนจุดผอนผันทางกฎหมายแลว  

 
 
 

 



 

 

  
บทท่ี 2 

แนวคดิทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพ่ือประกอบการศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาอาหารริมบาทวิถีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมเมืองและสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยว
ไทย กรณีศึกษา จังหวัดภูเก็ต (THE CHARMING ANDAMAN) หัวขอประกอบดวยศึกษาคนควาจาก
เอกสาร บทความ ตํารา และงานวิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

1 ประวัติความเปนมา และบทบาทของอาหารริมบาทวิถีในประเทศไทย 
2.  ขอมูลที่เกี่ยวของกับอาหารริมบาทวิถีในจังหวัดภูเก็ต 
3. ขอมูลอาหารริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานคร ประเทศญี่ปุน และประเทศมาเลเซีย 
4. แนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (Positive Thinking of Change 

Management) โดยใช SOAR Technique เปนเครื่องมือ 
 
2.1 ประวัติความเปนมา และบทบาทของอาหารริมบาทวิถีในประเทศไทย 

จากการศึกษาประวัติการประกอบอาชีพขายอาหารริมบาทวิถี (street food) พบวา  
มีพัฒนาการมาจากการคาในสมัยตนรัตนโกสินทรเปนอาชีพที่ผูหญิงในฐานันดรไพรประกอบอาชีพ
คาขาย (แมคา) เพ่ือหารายได ควบคูไปกับอาชีพทํานา เน่ืองจากชายไทยถูกเกณฑแรงงานในระบบ
ศักดินาและเปนการคาในเศรษฐกิจแบบยังชีพ ไมเนนการขยายการคา ลักษณะการคามีทั้งที่ขายอยู
กับที่และการพายเรือเรขายไปตามบานเรือน ริมแมนํ้าลําคลอง ในรูปแบบ “ตลาดนํ้า” (Floating 
Market) หรือ “ตลาดเรือ” โดยมักนําขาวของที่ตนมีอยูในละแวกที่อยูอาศัยมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน 
หลังจากการสรางถนนมากขึ้น การคมนาคมหลักเปลี่ยนจากการคมนาคมทางนํ้ามาเปนการคมนาคม
ทางบก จึงมีการขยับการคาทางบก กลาวคือ การคาแบบอยูกับเปน “ตลาดบก” นอกกําแพงพระนคร 
สินคาที่ขายสวนใหญคืออาหาร และแบบไมอยูกับที่ปรากฏในรูปของการหาบสินคาเรขาย ตามถนน 
“การคาหาบเรแผงลอยบนบก” โดยรัฐมีบทบาทสําคัญตอการสนับสนุน การคาหาบเรแผงลอย ดวย
การสงเสริมใหมีตลาดนัดเพ่ือสงเสริมอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร และมีปรากฏในบันทึก
ประวัติศาสตร นโยบายรัฐนิยมของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดสงเสริมและสงวนอาชีพใหชาวไทย 
ดวยการออกกฎหามผูคาหาบเรแผงลอยอาหารชาวจีนเขาไปคาขายในที่ทําการของกระทรวงธรรมการ 
และโรงเรียนรัฐบาลทุกแหง เพ่ือมุงหวังจะเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจตามแบบอยางพอคาชาวจีนที่เปน
ผูชาย ที่สามารถยึดการคาขางทางเปนบันไดใหกาวการสะสมทุน (นฤมล  นิราทร และคณะ, 2550) 
ดังสรุป ปูม...อาหารริมบาทวิถี ดังภาพที่ 2.1 (นายแพทยณรงค  ฉายวงศ, 2557) 
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ภาพที่ 2.1  ปูม....อาหารริมบาทวิถ ี

 
การคาหาบเรแผงลอยไดกลาย เปนอาชีพอิสระที่เปดโอกาสใหประชาชนซึ่งสวนใหญเปนผูมี

รายไดนอย การศึกษาตํ่าเขาสูอาชีพ ไดขยายตัวอยางรวดเร็วข้ึนหลังป พ.ศ. 2523 เน่ืองจากสามารถ
ตอบสนองตอความตองการซื้ออาหารที่มีราคาถูก และพรอมบริการตามตรอกซอยในชุมชนของ
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แรงงานจํานวนมากที่ผันตัวจากภาคการเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรม (นฤมล นิราทร, 2557) ปจจุบัน
การคาขางทาง ทั้งเคลื่อนที่และอยูกับที่ ยังคงเปนอาชีพที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ ในการสรางงาน 
สรางฐานะทางเศรษฐกิจใหแกผูประกอบอาชีพ ไมเฉพาะผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ งานศึกษาจานวนมาก 
พบวา ผูคาหาบเรแผงลอยมีฐานะทางเศรษฐกิจหลากหลาย (นภัส  ศิริสัมพันธ, 2537; นฤมล นิราทร, 
2538; Nirathron, 1996; นฤมล นิราทร, 2548; ธนาคารออมสิน, 2556 อางอิงจาก นฤมล นิราทร, 
2559) โดยเฉพาะเมืองใหญ เชน กรุงเทพมหานคร กลายเปนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) 
รูปแบบหน่ึง ที่มีขนาดเล็กกวาธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจขนาดยอม บางครั้งเรียกวา “ธุรกิจขนาดจิ๋ว” 
หรือ Micro–enterprise (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ:สศช.)  
ที่ชนช้ันกลางเขามาใน “สนามการคา” มากขึ้น ดังตัวอยางของ นายสิริวัฒน  วรเวทยวุฒิคุณ ซึ่ง
เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ในป 1997 และไดผันตัวเองจากนักธุรกิจอสังหาริมทรัพยมาสูการเรขาย
แซนดวิชขางทาง (Thaipublica, 2012; Siriwat Sandwich, 2013)  

อาจกลาวไดวา ปจจุบันบทบาททางเศรษฐกิจของหาบเรแผงลอยมิไดจํากัดอยูที่การสรางงาน 
สรางฐานะทางเศรษฐกิจใหแกผูประกอบอาชีพหลากหลายฐานะ มีมูลคาการขายภายในประเทศยัง
สรางรายไดจานวนมากใหแกระบบเศรษฐกิจโดยรวมและสนับสนุนการพ่ึงตนเองของระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศดวย ทั้งน้ี Euro monitor International สถาบันวิจัยตลาดช้ันนําและเปนที่ยอมรับของโลก 
(CletusAcho–Chi,2002) รายงานวา แมป 2553 ยอดจําหนายจากการขายอาหารริมบาทวิถีโดยรวม
ของโลกจะไมสูงนัก คือ มีมูลคาประมาณ 1 แสนลานดอลลารสหรัฐ (เทียบกับการขายอาหารแบบ
ภัตตาคารซึ่งมียอดจําหนายราว 1.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ หรือ 1 ตอ 15) แตธุรกิจการขายอาหาร
ริมทางของโลกกลับมีทิศทางเติบโตอยางมาก และมีแนวโนมขยายตัว มีการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ
รานอาหารริมบาทวิถีวาไมมีวันหายไป แมสภาวะธุรกิจจะมีการแขงขันสูงและมีความไมแนนอน 
เน่ืองจากมีปจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบานของคนไทย และการใชชีวิต
ของคนรุนใหม ที่ไมนิยมทําอาหารเอง และมีชีวิตในการพบปะพูดคุย หรือทํากิจกรรมสังสรรคทาง
สังคม รวมถึงมีการเสาะหารานอาหารที่ดีและมีช่ือเสียง เพ่ือบริโภคอาหารและผอนคลาย ในประเทศไทย 
มีผลสํารวจพบวา คาใชจายเฉลี่ยตอการรับประทานอาหารริมทาง มากกวา 100 บาท มีอยูถึง 40% 
นํามาคํานวณจากฐานประชากรวัยทํางานในกรุงเทพฯ มีอยู 3.84 ลานคน (ขอมูลจากกระทรวง
แรงงาน ป 2556) ที่รับประทานอาหารริมทาง 3–4 ครั้ง ตอสัปดาห ในราคาอาหารตอมื้อที่ 100 บาท 
จะคิดเปนมูลคาตลาดที่สูงถึง 79,872 ลานบาทตอป (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) 
ประกอบกับโอกาสความนิยมกระแสความช่ืนชอบในอาหารไทย โดยเฉพาะ 10 เมนูอาหารไทยยอดนิยม 
ที่ไดรับการจัดอันดับจาก CNN.go.com (2556) คือ แกงเขียวหวานไกและเน้ือ กวยเต๋ียวเรือ ผัดซีอ้ิวหม ู
หมูทอด ขาวผัดปู สมตํา–ไกยาง หมูยาง–ขาวเหนียว ขนมครก ชาเย็น และขาวเหนียวมะมวง ที่พรอม
บริการ และช่ือเสียงของอาหารริมบาทวิถีของกรุงเทพมหานคร ไดรับการจัดอันดับจากหลายสถาบัน
มาตลอด อาทิ รับรางวัล Best–Value City, Worldwide จากการจัดอันดับ Value for Money 
Awards 2011 (Sunday Times Travel Magazine ฉบับมิถุนายน 2554) จนถึงปจจุบัน
กรุงเทพมหานครไดนําช่ือเสียงมาสูประเทศไทยมาติดตอกันสองปซอนครองอันดับ 1 เมืองใน 23 
เมืองที่มีอาหารริมบาทวิถี หรือ สตรีท ฟูด ที่ดีที่สุดในโลก (สํานักขาว ซีเอ็นเอ็น, 9 สิงหาคม 2559)  
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ปจจุบันการประกอบกิจการ “รานอาหารริมบาทวิถี” จัดเปนกิจการที่ราชการสวนทองถิ่น
ตองมีการกํากับดูแลการประกอบกิจการใหมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใชดําเนินกิจการเพ่ือปองอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หมวด 9 การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ เพ่ือใหผูประกอบการคาอาหารมีการปฏิบัติตน
และจัดใหมีการดําเนินการ เพ่ือการรักษาความสะอาด และปองกันอันตรายตอสุขภาพแกประชาชน 
รวมทั้งปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันการเกิดโรคติดตอ ใน 3 มาตรา ไดแก 

มาตรา 41 เจาหนาที่ทองถ่ินมีหนาที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการ
ใชสอยของประชาชนโดยทั่วไป หามมีใหมีการจําหนายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินคาในที่หน่ึงที่ใด
เปนปกติหรือเรขาย เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ในการออกใบอนุญาต ที่มีการ
กําหนดเง่ือนไขตามสมควร... (วรรค 1) การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทสินคา ลักษณะวิธีการ
จําหนายสินคาหรือสถานที่จัดวางที่ตางจากที่ระบุไวในใบอนุญาต จะทําไดตอเมื่อมีการแจงตอ 
เจาพนักงานทองถิ่น และเจาพนักงานทองถิ่นจดแจงการเปลี่ยนแปลงไวในใบอนุญาต  

มาตรา 42 ใหเจาพนักงานทองถิ่นดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออก
ประกาศ ในการกําหนดบริเวณที่หรือทางสาธารณะ หรือสวนหน่ึงสวนหน่ึงของพ้ืนที่เปนเขตหาม
จําหนายหรือซื้อสินคาเด็ดขาด (1) หรือหามตามกําหนดเวลา หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข (2) โดย
การดําเนินการตาม (1) และ (2) เจาพนักงานทองถิ่นตองปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการ
ของสวนราชการทองถิ่น และกําหนดวันบังคับใชมิใหนอยกวาสิบหาวันนับแตวันประกาศ 

มาตรา 43 เพ่ือประโยชนของประชาชนและการควบคุมการจําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะใหราชการทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะสวนบุคคลของผูจําหนายหรือผูชวยจําหนายสินคา 
(2) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะในการใชกรรมวิธีการจําหนาย ทํา ประกอบ ปรุง 

เก็บ หรือสะสมอาหารหรือสินคาอ่ืน รวมทั้งการรักษาความสะอาดของภาชนะ นํ้าใช และของใชตางๆ  
(3) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดวางสินคาและการเรขายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 
(4) กําหนดเวลาสําหรับการจําหนายสินคา 
(5) กําหนดการอ่ืนที่จําเปน เพ่ือการรักษาความสะอาด และปองกันอันตรายตอสุขภาพแก

ประชาชน รวมทั้งปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันการเกิดโรคติดตอ 
ปจจุบัน ราชการสวนทองถิ่น มีอยู 5 รูปแบบ คือ (1) กรุงเทพมหานคร (กทม.) (2) เมือง

พัทยา (3) เทศบาล (4) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) และ (5) องคกรบริหารสวนตําบล (อบต.) 
ราชการสวนทองถิ่นทั้ง 5 ประเภทขางตน มีบทบาทอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย เพ่ือจัดบริการ
สาธารณะแกประชาชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยในป พ.ศ. 2542 ไดมีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีงานดานการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการ “รานอาหารริมบาทวิถี” ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังกลาวขางตน โดยกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ ศูนยบริหารกฎหมาย
สาธารณสุข และศูนยหองปฏิบัติการ กรมอนามัย) ทําหนาที่ในการสนับสนุนราชการสวนทองถิ่น 
ทางดานวิชาการ มาตรฐาน แนวทางการดําเนินงาน 
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โดยเฉพาะมาตรฐานการจัดการสุขาภิบาลอาหารระดับทองถิ่น มีกระบวนงานการพัฒนา
มาตรฐานระบบรับรองคุณภาพการจัดการดานสุขาภิบาลอาหาร 5 กระบวนงาน (สํานักงานสุขาภิบาล
อาหารและนํ้า กรมอนามัย, 2554) ประกอบดวย 

(1) กระบวนงานรับรองสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(รานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร/ตลาดสดประเภทที่ 1) 

(2) กระบวนงานพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ ผูประกอบกิจการ และผูสัมผัสอาหาร 
(3) กระบวนงานเฝาระวังดานสุขาภิบาลอาหาร 
(4) กระบวนงานสื่อสารสาธารณะ 
(5) กระบวนงานรองเรียนสถานประกอบการดานอาหาร 

 
จากการสืบคนพบวา ปจจุบันคําวา “อาหารริมบาทวิถี” (Street Food) ไดมีการนิยาม  

ใหความหมาย หรือกลาวถึง ขึ้นอยูกับมุมมอง หลากหลาย ผูวิจัยไดทบทวนจากแหลงที่สําคัญ เพ่ือทํา
ใหเกิดความเขาใจ และเกิดมโนภาพที่ตรงกัน ตามตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 นิยาม ความหมาย หรือมุมมอง อาหารริมบานวิถี (Street Food) 
 

นิยาม ความหมาย หรือมุมมอง อาหารริมบานวิถี (Street Food) 
อาหารที่ปรุงสุกและขายในทีส่าธารณะโดยปกติกลางแจง และควรกินทันท0ี

1 
ใหความหมายไว 2 ประเด็นวา1

2  
1. อาหารพรอมกินที่ขายตามทองถนน ในสวนกลางแจง ตลาดกลางแจงหรือที่สาธารณะอ่ืนๆ  
2. อาหารเฉพาะที่ขายในที่สาธารณะกลางแจง 
อาหารขางถนน คือ อาหารพรอมรับประทานหรือเครื่องด่ืมที่ขายขางถนนหรือสถานที่สาธารณะตางๆ 
เชน ตลาด หรือ งานออกราน มักจะมาจากซุมขายอาหาร รถเข็นอาหาร หรือรถบรรทุก
อาหาร ขณะทีอ่าหารขางถนนจะมีเฉพาะทองถิ่น มักจะมแีพรหลายตามบริเวณที่เปนตนกําเนิด 
อาหารขางถนนสวนใหญยังแบงเปนอาหารที่รับประทานดวยมือและอาหารจานดวน และราคาถูกกวา
อาหารในภัตตาคาร ในหลายๆ ประเทศกม็รีานอาหารขางทางที่แตกตางกันไป ตามแตเอกลักษณ ของ
แตละประเทศ เชน ในประเทศไตหวัน มี เกี๊ยวซา โรตีทอด เปนตน2

3 
องคการอาหารโลก ใหนิยามวา อาหารริมบาทวิถี เปนอาหารพรอมรับประทานและเครื่องด่ืมที่จัดทํา
ขึ้นและ / หรือขายโดยผูขายในทองถนนและสถานที่อ่ืนทีค่ลายคลึงกัน  
อาหารริมบาทวิถี มีบทบาทสาํคัญของตอการบริโภคอาหารในสังคมเมืองสําหรับผูบริโภคที่มีรายได
นอยและปานกลางหลายลานคนในแตละวัน เปนอาหารที่เขาถึงไดงาย เปนแหลงอาหารที่มีคุณคาทาง

                                                 
1
 http://www.dictionary.com/browse/street–food 

2
 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/street–food 

3 https://th.wikipedia.org/wiki/อาหารขางถนน 
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นิยาม ความหมาย หรือมุมมอง อาหารริมบานวิถี (Street Food) 
โภชนาการ สําหรับคนจํานวนมากมีรายไดตํ่า สามารถที่จะเลือกไดเหมาะสมกับเศรษฐานะ 
ในประเทศกําลังพัฒนาการขายอาหารบนถนนเปนแหลงรายไดที่สม่ําเสมอสําหรับชายและหญิง
จํานวนหลายลานคนที่มีการศกึษาหรือทักษะที่จํากัด3

4 
อาหารสําเร็จรูปหรือปรุงสุกที่ขายโดยผูขายในถนนหรือสถานที่สาธารณะอ่ืนๆ เพ่ือการบริโภคไดทันที 
และมีมุมมองสะทอนวา พอครัว (Chefs) หลายคนไดรับแรงบันดาลใจจากอาหารแบบด้ังเดิมที่ขายบนถนน4

5 
เปนกลุม “แรงงานนอกระบบ” ที่สราง “เศรษฐกิจนอกระบบ” ตามคําจํากัดความเดิมขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ ที่กําหนดบนพ้ืนฐานของบริบทเมือง มีวา “เปนการประกอบการขนาดเล็ก 
ใชแรงงานในครอบครัวใชทุนตํ่า ใชเทคโนโลยีและทกัษะในการผลิตตํ่า ใชแรงงานเขมขน เปด
ดําเนินการโดยงาย การแขงขันสูง ผลที่ตามมาก็คือ ผลิตภาพมักจะตํ่า ใหผลตอบแทนตํ่าและไม
สม่ําเสมอ”(ILO, 2002)  
อาหารที่มีอยูในที่สาธารณะ โดยปกติอาหารบนทองถนนเปนอาหารพรอมรับประทานหรือเครื่องด่ืมที่
ขายไดตามทองถนนในตลาดนัดสวนสาธารณะหรือที่สาธารณะอ่ืนๆ ขายโดยพอคาหรือผูขายจาก
รถเข็นรถเข็นหรือรถบรรทุกอาหารมีอาหารทองถิ่นสวนนอยที่ขายตามทองถนนในทองถิ่นที่เปนตน
ตํารับ โดยสวนมากไดไปที่อ่ืนแพรหลายออกไกลกวา และเปนที่ช่ืนชอบในรสชาติและรสชาติที่แปลก
ใหมหรือแปลกใหม จุดเดนอาหารริมบาทวิถี คือ เปนอาหารที่สามารถกินไดโดยใชมือ (Finger Food) 
และอาหารจานดวน (Fast Food) สวนใหญมีราคาถูกกวาในรานอาหาร องคการอาหารและ
การเกษตรประจําป 2550 รายงานวา ผูคนกวา 2.5 พันลานคนทั่วโลกนิยมกินอาหารตามทองถนนทุก
วัน ดวยเหตุผลหลายประการเพ่ือใชเวลาในการกินอยางรวดเร็วและไมแพง ไดลิ้มลองอาหารทองถิ่น
แปลกใหมในบรรยากาศทางสังคม5

6  
อาหารริมทาง (street food) ไมมีนิยามตามกฎหมาย ในกฎหมายพูดถึง การจําหนายสินคาในทีท่าง
สาธารณะ ซึ่งคือการจําหนายสินคารวมถึงอาหารในลักษณะ เรขาย หรอืต้ังประจําในที่สาธารณะไมใช
ที่ของเอกชนหรือหนวยงาน คือ ทาง ถนน ริมฟุตบาธ ซึ่งเรามักรูจักเรียกกันวา หาบเร แผงลอย 
อาหารริมบาทวิถี อาหารริมทาง ซึ่งมีอยูเปนบางบริเวณที่คนในทองถิ่นรูจักหรือเปนเขตที่ทองถิ่นผอน
ผันอนุญาต สวนอีกคําคือ ถนนอาหาร (food street) คือ บริเวณหรือถนนซึ่งหนวยงานทองถิ่น
จัดเตรียมหรืออนุญาตใหพอคาแมคามาขายไดในชวงเวลาที่กําหนด ซึ่งอาจเรียกกันวา ตลาดโตรุง
เพราะขายในชวงเวลาเย็นถึงมืด ซึ่งสถานทีจ่ําหนายอาหารทุกประเภทตองปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ ถกู
ขอบัญญัติของทองถิ่น6

7 
พูดถึงอาหารริมบาทวิถีของไทย วาเปนบริการที่ที่ คุณสามารถซื้ออาหารปรุงรอนจากผูขายและ
รับประทานอาหารบนมาน่ังในสวนหรือมีกรวยไอศกรีมที่ชายหาดในชวงฤดูรอน บทความที่เขาเขียน

                                                 
4
 http://www.fao.org/fcit/food–processing/street–foods/en/ 

5
 https://en.oxforddictionaries.com/definition/street_food 

6
 http://www.streetfoodinstitute.org/what–is–street–food/ 

7
 นายแพทย ดนัย ธีวันดา สถานีโทรทัศนสปริงนิวส ทีวีดิจิตอล ชอง19 รายการ ไขปมขาว ออกอากาศทุกวันเสาร 

เวลา 16.00 น. ประเด็น อาหารริมทาง หรือ “สตรีทฟูด” เมืองไทย ในวันท่ี 16 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. 
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นิยาม ความหมาย หรือมุมมอง อาหารริมบานวิถี (Street Food) 
ถึงอาหารริมบาทวิถี สะทอนใหเห็นวา คนสวนใหญซื้ออาหารริมบาทวิถีอยางนอยหน่ึงมื้อทุกวัน 
สามารถหาซื้ออาหารตามถนนระหวางทางกลับบาน ไดหลากหลายชนิดที่พรอมปรุงสด อาทิ แกงไทย, 
โรตี, กวยเต๋ียวซุป, กลวยทอด, ผลไม, สลัดมะละกอไกทอดและเพียงเกี่ยวกับอาหารไทยทั่วไปอ่ืนๆ ได
อยางรวดเร็วและโดยเสียคาใชจายเพียงเหรียญกวาๆ (40 บาท)7

8 
 

จากนิยามในตารางที่ 2.1 จะเห็นวา “อาหารริมบาทวิถี” (Street Food) สามารถแสดง
เอกลักษณที่เปนจุดเดนที่เปนลักษณะเฉพาะที่มีมาในอดีตจนถึงปจจุบันที่สําคัญ ที่เปนภาพลักษณ
ทางบวกของอาหารริมบาทวิถี ดังน้ี 

– เปนอาหารที่พรอมรับประทาน หรือปรุงสุกใหมพรอมกิน 
– เสิรฟอยูทั่วทุกถนน หรือที่ทางสาธารณะ 
– เปนอาหารที่สามารถกินไดโดยใชมือ (Finger Food)  
– อาหารจานดวน (Fast Food) รวดเร็ว 
– หลากหลายชนิด  
– ราคาเหมาะสม กับทุกเศรษฐานะ  
–  อาหารทองถิ่น และกลิ่นอายของบรรยากาศสังคม 
 
จากการศึกษาประวัติ พัฒนาการ นิยาม ความหมาย และมุมมองตางที่เกี่ยวของกับ 

“อาหารริมบาทวิถี” ทําใหเห็นถึง ภาพลักษณที่มีความโดดเดน อัตลักษณที่นาสนใจ ผูวิจัยจะนําไปใช
เปนขอมูลในการวิเคราะหเพ่ือตอบโจทยของงานวิจัยครั้งน้ีตอไป 
 
2.2  ขอมูลที่เก่ียวของกับอาหารริมบาทวิถีในจังหวัดภูเก็ต 

2.2.1  ขอมูลทั่วไป (สํานักงานจังหวัดภูเก็ต, 2560) 
1) จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย ซึ่งเปนจังหวัดเดียว

ที่มีสภาพเปนเกาะต้ังอยูในทะเลอันดามันทางภาคใต ไดสมญานามวา “ไขมุกแหงอันดามัน” กลาวคือ 
เปนจังหวัดที่มีความสวยงาม หาดทรายขาวสะอาดตัดกับนํ้าทะเลอยางชัดเจน นอกจากน้ียังเปนเมือง
ที่มีวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมโดดเดน โดยเฉพาะสถาปตยกรรมชิโน–โปรตุกีส และไดช่ือวาเปน
เมือง East Meet West ที่ที่ซึ่งตะวันออกพบตะวันตก น่ันคือภูเก็ตมีลักษณะของความทันสมัยและ
เปนเมืองนานาชาติที่ในขณะเดียวกันก็ดํารงศิลปะและวัฒนธรรมเปนของตนเองไดอยางเดนชัด  

2) จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ทั้งหมด 543.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 356,271.25 ไร  
มีประชากรทั้งสิ้น 392,011 คน (ขอมูล ณ 31 ส.ค.59) จากการสํารวจพบวานอกจากประชากรใน
ทะเบียนราษฎรจังหวัดภูเก็ตยังมีชาวตางชาติที่มาอยูอาศัยและทํางานเปนจํานวนมาก อาทิ 
ชาวตางชาติที่มาทํางานในจังหวัดภูเก็ต จํานวน 14,382 คน (มี Work Permit) และ แรงงานตางดาว

                                                 
8
 Thai Street Food BY SUZANNE NAM, [Online], updated 02/21/16, Available from: 

https://www.tripsavvy.com/thai–street–food–1658446 [30 มิถุนายน 2560]. 
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ที่มาทํางาน จํานวน 78,734 คน (สิงหาคม 2559) นอกจากน้ีมีนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต เฉลี่ยเดือนละประมาณ 1.3 ลานคน 

3) ดานการปกครอง เปนจังหวัดขนาดเล็ก ประกอบไปดวย อําเภอ 3 อําเภอ คือ 
อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกะทู และอําเภอถลาง นอกจากน้ียังมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 19 แหง 
เปนองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาล 12 แหง และ องคการบริหารสวนตําบล 6 แหง 
โอกาสและความทาทายที่ภูเก็ตเผชิญจากการวิเคราะหภาพรวมของกลุมจังหวัดในฝงทะเลอันดามัน 

2.2.2  ศักยภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดหน่ึงที่ทํารายไดเขาสูประเทศเปนจํานวนมาก โดยรายได

หลักมาจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนหลัก ในป พ.ศ. 2558 มีนักทองเที่ยวจํานวน 13,369,634 คน 
เพ่ิมขึ้นจากป 2557 11.80% เปนคนไทย จํานวน 3,826,229 คน และเปนชาวตางประเทศ จํานวน 
9,543,405 คน สรางรายไดเขาประเทศทั้งหมด จํานวน 326,103.91 ลานบาท เพ่ิมขึ้นถึง 25.77%  
มีนักทองเที่ยวหลากหลายชาติ เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ในป พ.ศ. 2558 เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดดังน้ี (1) ประเทศจีน ประมาณ 2.250 ลานคน (2) ประเทศรัสเซีย ประมาณ 
0.645 ลานคน (3) ประเทศออสเตรเลีย ประมาณ 0.590 ลานคน (4) ประเทศเยอรมัน ประมาณ 
0.471 ลานคน (5) ประเทศสหราชอาณาจักร ประมาณ 0.309 ลานคน นอกจากน้ันจะเปนประเทศ
ใน ASEAN และตะวันออกกลาง  

2.2.3  วิสัยทัศนของจังหวัดภูเก็ต (พ.ศ. 2557–2560)  
“ภูเก็ต เมืองทองเที่ยวนานาชาติ บนพ้ืนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ปจจุบันจังหวัดภูเก็ตกําหนดเขมมุงในการดําเนินการที่สําคัญเพ่ือตอบวิสัยทัศนใน 2 

ดานหลัก คือ (1) ดานการทองเที่ยว ไดมีการวางวิสัยทัศนไวใหจังหวัดภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยว
นานาชาติและ (2) ดานการพัฒนา ไดมีการวางวิสัยทัศนใหภูเก็ตเปนเมืองที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ในทุกๆ ดาน และไดวางแนวทางของการดําเนินการที่สําคัญของจังหวัดใน 4 ดานหลัก คือ 

1)  การเพ่ิมมาตรฐานของเมือง 
2)  การสรางความเช่ือมั่นใหแกนักทองเที่ยว 
3)  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4)  มีการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
สําหรับศักยภาพในภาพรวมของจังหวัดภูเก็ตน้ันในอนาคต จังหวัดภูเก็ตกําลัง

ดําเนินการเพ่ือใหเปนศูนยกลางของการพัฒนาใน 4 ดานหลัก หรือ 4 M ไดแก  
1)  Marina Hub จังหวัดภูเก็ตมีทาเทียบเรือทั้งหมดประมาณ 38 แหง มีมารีนา 

จํานวน 5 แหง แบงเปนของราชการ 1 แหง เปนของเอกชน จํานวน 4 แหง และมีทาเรือนํ้าลึก อีก 1 แหง 
ดวยสภาพความพรอมของจังหวัดภูเก็ตที่มีเรือยอรชและมีเรือครูซเขามารวมกันถึงปละประมาณ 
1,500 ลํา ประกอบกับมีทาเรือนํ้าลึกที่อาวมะขาม ที่พรอมจะสามารถปรับปรุงใหเรือสําราญเขามา
เทียบทาได ทําใหภูเก็ตมีเปาหมายของการเปนศูนยกลางของเรือยอรชและเรือสําราญของโลก ทั้งน้ีใน
ป 2559 มีการจัดงาน Marina Expo ที่จังหวัดภูเก็ตข้ึน และขณะเดียวกันโอกาสของการสงเสริม 
การทองเที่ยวทางทะเลยังถือวามีศักยภาพที่จะแขงขันได โดยเฉพาะการเปดเสนทางทองเที่ยวใหมๆ 
นอกจากน้ีจังหวัดภูเก็ตกําลังสมัครเปนสมาชิกของ Cruise Forum Asia  
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2)  Medical Hub ดวยศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่มีที่ต้ังและเปนศูนยกลางของ
จังหวัดในทะเลอันดามันมีโรงพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต) ที่มีความทันสมัยแลว จังหวัด
ภูเก็ตยังมีโรงพยาบาลของเอกชน เชน โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลสิริโรจน เปนตน ในแตละปมี
นักทองเที่ยวเขามาใชบริการเปนจํานวนมาก ตลาดการทองเที่ยวที่มีการบริการทางสุขภาพหรือ
การแพทยรวมดวยและการบริการเกี่ยวกับสุขภาพ เชน สปา เปนตน จึงเปนยุทธศาสตรสําคัญที่นํา
รายได 

3)  MICE City จังหวัดภูเก็ตถูกจัดใหเปนเมือง 1 ใน 5 เมือง ของเมือง MICE City 
ของประเทศไทย เน่ืองจากความเหมาะสมของเมือง สถานที่พัก และศักยภาพในการรองรับการ
ประชุม (Meeting) ของคนไทย ชาวตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ หรือการประชุมสัมมนา
ขนาดใหญ (Conference) การใหการทองเที่ยวเปนรางวัล หรือผูที่ทํายอดขายเขาเปาหรือเกินเปา 
(Intensive) นอกจากน้ียังสามารถรองรับกิจกรรม (Event) ทั้งในระดับนานาชาติ เชน การจัดกิจกรรม
การแขงขันกีฬานานาชาติ ไดแก การแขงขันเรือใบนานาชาติ หรือการแขงขันกีฬาในระดับทวีป เชน  
การแขงขัน Asian Beach game ที่ผานมา สําหรับในป พ.ศ. 2559 และการแขงขันการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรโลก มีผูเขารวมงานจากทั่วโลกถึง 3,000 กวาคน เปนตน 

4)  Manpower Development จังหวัดภูเก็ตถือวาเปนเมืองที่มีความเจริญ  
ความทันสมัย ความหลากหลายของผูคน และวัฒนธรรมที่ผสมผสานที่มีความลงตัว มีมหาวิทยาลัยถึง 
2 แหง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเปดสอน
หลักสูตรที่เปนภาษาอังกฤษที่มีช่ือเสียง เชน หลักสูตรที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวและโรงแรม เปนตน 
นอกจากน้ียังมีโรงเรียนนานาชาติที่มีช่ือเสียงอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งโรงเรียนเหลาน้ีสามารถที่จะดึงดูด
ชาวตางชาติใหเขามาศึกษาที่ภูเก็ตไดเปนอยางดี นอกจากน้ีจังหวัดภูเก็ตเองก็มีปฏิสัมพันธกับ
ตางประเทศมาตลอดโดยจังหวัดภูเก็ตมีกงสุลที่เปนกงสุลประจําและกิตติมศักด์ิอยูในจังหวัดภูเก็ตถึง 
24 ประเทศ  

2.2.4  ขอมูลดานการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารของรานอาหารริมบาทวิถีในจังหวัดภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต เปนจังหวัดที่มีการดําเนินงานดานสุขาภิบาลอาหารมาอยางตอเน่ือง 

ถายโอนภารกิจงานดานสุขาภิบาลอาหารไปยังราชการสวนทองถ่ินไดรับการยอมรับในการขับเคลื่อนงาน
อยางดี การขับเคลื่อนงานอาศัยภาคสวนตางภายในจังหวัด รวมทั้งกลไกการสนับสนุนและความ
ชวยเหลือทางวิชาการจากศูนยอนามัยเขต 11 กรมอนามัย ในการนํานโยบาย และแนวทางการ
ดําเนินงานจากสวนกลาง (สํานักสุขาภิบาลอาหารและนํ้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 
เน่ืองจากประสบการณจากทีมงานในพ้ืนที่ของจังหวัดภูเก็ตที่ทํางานตอเน่ือง ดวยความมุงมั่น เขมแข็ง 
สะทอนใหเห็นจากผลภาพลักษณของสถานที่จําหนายอาหาร การจัดงานตางๆ ซึ่งตองมีการดูแลเรื่อง
การสุขาภิบาลอาหารเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวตางๆ รูปธรรมสําคัญถึงผลงานของจังหวัดภูเก็ต คือ  
การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่กําหนดใหทุกหนวยงานราชการสนับสนุนการทองเที่ยว  
โดยความรวมมือกับหนวยงานตางภายในจังหวัด อาทิ หนวยงานในสังกัดกระทรวง มหาดไทย อาทิ 
เทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลเมืองกระทู เทศบาลเมืองถลาง หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
อาทิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เปน
หนวยงานหลัก รวมกับหนวยราชการอ่ืนภายในจังหวัด ไดมีการรณรงคเชิญชวนผูประกอบการ
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รานอาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร เกณฑมาตรฐานจะไดปายสัญลักษณ อาหารสะอาด รสชาติอรอย 
(Clean Food Good Taste) โดยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีและมีพัฒนาการมาตลอด (สํานัก
สุขาภิบาลอาหารและนํ้า, 2555)  

ปจจัยที่ความสําคัญ ในการดําเนินงาน คือ การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ นอกจาก
ผูบริหารในสายงานสาธารณสุขคือ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตแลว ผูบริหารของทองถ่ิน คือ 
เทศมนตรีนครภูเก็ต กลาววา เทศบาลนครภูเก็ตไดใหความสําคัญในงานดานสุขาภิบาลอาหารอยูใน
ระดับแนวหนา ซึ่งไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเทศบาล พรอมจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานสุขาภิบาลอาหารอยางตอเ น่ือง เชน อบรมใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแก
ผูประกอบการ การเสริมสรางประสบการณ และพัฒนาศักยภาพโดยการทัศนศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่ 
รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุน พัฒนาดานสุขาภิบาลอาหาร เพราะ
กิจกรรมการอบรมใหความรูดานสุขาภิบาลน้ัน นับวาเปนสิ่งที่ดีและจําเปนที่จะตองใหผูประกอบการ
อาหาร/ผูสัมผัสอาหาร ในฐานะผูผลิตอาหารไดปฏิบัติตนในดานสุขลักษณะที่ดีในการปรุงประกอบ 
และจําหนายอาหาร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูบริโภค เปนการสงเสริมภาพลักษณที่ดีตอการ
ทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ไดนําเกณฑมาตรฐานรานอาหาร ของ
กรมอนามัย อาหารสะอาด รสชาติอรอย (Clean Food Good Taste: CFGT) มาพัฒนาเปน 
มาตรฐาน “สาธารณสุขยกน้ิว” (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, 2560) 

สําหรับการดําเนินงานเกี่ยวกับ “รานอาหารริมบาทวิถี” ในจังหวัดภูเก็ตน้ัน 
ทองถิ่นไดมีการออกเปนเทศบัญญัติ 3 กลุม ตลาดสด แผงลอย รานอาหาร โดยใหความสําคัญในการ
ออกตรวจแนะนํา มีการตรวจสถานที่ เก็บตัวอยางอาหารเพ่ือการเฝาระวัง และมีการตรวจสุขภาพ
ผูประกอบการคาอาหารโดยมีแผนงาน/งบประมาณ/จัดกิจกรรมตอเน่ืองทุกป เน่ืองจากภูเก็ตเปน
เมืองทองเที่ยว อยางไรก็ตาม ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตจะไมพบ “รานอาหารริมบาทวิถี” ตามถนน
ทั่วไป ประปรายเน่ืองจากสภาพถนนเมืองที่จํากัดและกีดขวางการจราจร แตมีการจัดโซนจําหนาย
เฉพาะในบริเวณถนนชิโนโปรตุกีส ต้ังอยูในยานเมืองเของภูเก็ต บนถนนเยาวราช ทามกลางตึกและอาคาร
ศิลปะแบบชิโน–โปรตุกีส เปนจุดที่ดึงดูดนักทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณเฉพาะ และแหลงอาหารทองถิ่น
ชาวยาหยา ที่มีเฉพาะอรอยๆ โดยเฉพาะอาหารทองถิ่นสารพัดรายการมาไวในที่เดียวกัน ทั้งหมี่หุน 
โลบะ โอเอว และอาหารจานเดนคือ หมี่ฮกเกี้ยน ที่ใชเสนหมี่ขนาดใหญกวาบะหมี่เหลืองทั่วไปมาผัด
กับอาหารทะเล จัดวาเปนจานอรอยที่สะทอนเอกลักษณของอาหารภูเก็ตไดอยางดี 

 

 
ภาพที่ 2.2  การขายอาหารบริเวณถนนหนาอาคารชิโนโปตุกีส เขตเทศบาลเมืองภูเก็ต 
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การขายอาหารริมบาทวิถีในอีกสองอําเภอของจังหวัด โดยทั่วไปก็มีลักษณะ
ประปรายเชนกัน แหลงดึงดูดนักทองเที่ยวเรื่องอาหารเฉพาะถิ่น อาหารขึ้นช่ือ จะอยูในรานอาหารที่มี
สถานที่ต้ังเปนอาคารถาวร แตจะปรากฏลักษณะการขายแบบอาหารตามเทศกาล ประเพณี มหกรรม 
และงานประจําป อาทิ เทศกาลกินเจ ตรุษจีน งานมหกรรมอาหารประจําป ในเทศกาลตางๆ ราชการ
สวนทองถิ่น และภาคสวนตางๆ ในภูเก็ตทั้งภาครัฐ เอกชน ตัวแทนผูประกอบการคาอาหาร งานที่ขึ้น
ช่ือและมีการจัดมหกรรมอาหารทองถ่ินประจําปอยูในเขตเทศบาลเมือง โดยเฉพาะงาน“เทศกาล
อาหารพ้ืนเมืองของดีชาวภูเก็ต” (PHUKET LOCAL FOOD FESTIVAL) ณ บริเวณเวทีกลางสะพาน
หิน อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดตอเน่ืองมาต้ังแตป พ.ศ. 2552 จากแนวคิดของ ผูวาราชการ
จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย  อุปติศฤงค นายก อบจ.ภูเก็ต และ น.ส.สมใจ  สุวรรณศุภพนา 
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตจุดเดนที่สําคัญอีกดานหน่ึงนอกจากสภาพภูมิประเทศที่
สวยงามแลว คือ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตชาวภูเก็ตซึ่งเช่ือมโยงสูวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
อาหารการกินของคนภูเก็ต โดยเฉพาะการมีอาหารพ้ืนเมืองหลายประเภทที่ไมสามารถหาชิมไดทั่วไป 
ซึ่งจะตองมาเยือนเมืองภูเก็ตเทาน้ันจึงจะไดรับรสชาติของเจาตํารับเดิมอยางแทจริง ดังน้ัน แนวคิดที่
ไดนําเอกลักษณดานอาหารพ้ืนเมืองมาเปนจุดขายในการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตถือ
เปนความหลากหลายอีกดานหน่ึง ที่สามารถพัฒนาการทองเที่ยวไดเปนอยางดี และยังเปนการสราง
ทางเลือกที่ดีใหแกผูมาเยือนเมืองภูเก็ตในการสัมผัสกับวิถีชีวิตพ้ืนเมืองของจังหวัดภูเก็ตดวย ซึ่งควรแก
การอนุรักษใหเปนเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่นแหงน้ีตอไป ดวยเหตุน้ี จังหวัดภูเก็ตจึงขอสนับสนุน
และเห็นดวยเปนอยางย่ิงที่มีการจัดงาน “เทศกาลอาหารพ้ืนเมืองของดีชาวภูเก็ต” เพ่ือเนนความโดด
เดนทางวัฒนธรรมดานอาหาร และเปนการประชาสัมพันธอาหารพ้ืนเมืองของชาวภูเก็ตให
นักทองเที่ยวไดรูจักและรับทราบขอมูลเสนทางการทองเที่ยว (เสนทางการกิน การใช) และงาน
ประเพณีพอตอจัดขึ้นในเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ(สิงหาคม)เพ่ือเคารพบรรพบุรุษและแสดงความ
กตัญูของชาวไทยเช้ือสายจีนในจังหวัดภูเก็ต นิยมนําเตาสีแดงหลากหลายขนาด ซึ่งทําจากแปงและ
นํ้าตาลไหวบูชา เปนอาหารมงคลและขนมพ้ืนเมือง อาทิ ขนมต่ัวกู (ขนมเตาตัวใหญ) ขนมอังกู ขนม
ฮวดโกย ขนมกี่จาง 
 
ครั้ง
ที ่

วัน–
เดือน–ป 

ชื่อผูบริหารทองถิ่น ไฮไลทประจําป 

1 20–24 
มกราคม 
2552 

นายไพบูลย  อุปติศฤงค  
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต  

 

2 20–24 
มกราคม 
2553 

นายไพบูลย  อุปติศฤงค  
นายก อบจ.ภูเก็ต  
น.ส.สมใจ  สุวรรณศุภพนา 
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต  

 

3 
 

20–24 
มกราคม 
2554  

นายตรี  อัครเดชา  
ผูวาราชการจงัหวัดภูเก็ต 
นายไพบูลย  อุปติศฤงค  
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต  

การปรุงอาจาดหมอใหญท่ีสุดในโลก การชิมอาหาร
พ้ืนเมืองภูเก็ต การประกวดมิสภูเก็ต การประกวดแม
สาวลูกสวย การแสดงดนตรี โดยศิลปน โกไข กิจกรรม
การแสดงบนเวที ของนักเรียนในสังกัดองคการบรหิาร
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ครั้ง
ที ่

วัน–
เดือน–ป 

ชื่อผูบริหารทองถิ่น ไฮไลทประจําป 

สวนจังหวัดภูเก็ต การสาธิตปรุงอาหาร ทําขนมไทย การ
แกะสลักผักผลไมและน้ําแข็ง การออกรานจําหนาย
อาหารและผลิตภัณฑ การจัดนิทรรศการดานการ
สาธารณสุข Clean Food Good Taste 

4 
 

25–29 
มกราคม 
2555  

นายตรี  อัครเดชา  
ผูวาราชการจงัหวัดภูเก็ต 
นายไพบูลย  อุปติศฤงค  
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต 

สาธิตการปรุง “สิบจวนหมอใหญท่ีสุดในโลก” และโชว
การทําน้ําชุบหยําภูเก็ต แขงขันการทําน้ําชุบหยํา  

5 
 
 

     
 

นายไพบูลย  อุปติศฤงค  
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต  
นพ.อนันต  โลหะพัฒนบํารุง  
ผูอํานวยการโรง พยาบาล 

หมูฮองหมอใหญท่ีสุดในโลก การแขงขันตําน้ําพริก 
กุงเสียบภูเก็ต  
 

6 24–28 
มกราคม 
2557 

นายไมตรี  อินทุสุต  
ผูวาราชการจงัหวัดภูเก็ต  
นายไพบูลย  อุปติศฤงค  
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต  

 

7 
  

20–24
มกราคม 
2558 

 นายนิสิต  จันทรสมวงศ  
ผูวาราชการจงัหวัดภูเก็ต 
นายไพบูลย  อุปติศฤงค  
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต  

การปรุงขนมหวาน “บีโกมอย” หมอใหญท่ีสุดในโลก 
การแขงขันการทําขาวยําภูเก็ต การประกวดสาวอาหาร
พ้ืนเมืองภูเก็ต การแสดงดนตรี พรอมกิจกรรมของ
นักเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต สาธิต
การปรุงอาหาร ทําขนมไทย แกะสลักผักผลไม น้ําแข็ง 

8 
 

20–24 
มกราคม 
2559  

นายจําเริญ  ทิพญพงศธาดา  
ผูวาราชการจงัหวัดภูเก็ต 
นายวัชรินทร  ปฐมวัฒนพงศ  
ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดภูเก็ต  
ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบจ.ภูเก็ต  

ตมสมหมอใหญท่ีสุดในโลก  
การแขงขันตําสมตําภูเก็ต  

9 
 

20–24 
มกราคม 
2560  

นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา  
รองผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต 
นายวัชรินทร  ปฐมวัฒนพงศ  
ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดภูเก็ต 
ปฏิบัติหนาท่ีนายก อบจ.ภูเก็ต 

ปรุง“แกงจืดเตาหูปลาเค็มหมอใหญ ท่ีสุดในโลก” โชว
การทํายํายอดหมุย แขงขันการทํากวยเต๋ียวกุย รวมชิม
อาหารพ้ืนเมือง จังหวัดภูเก็ต การแสดงพิธีเปดชุดบาบา
รวมสมัย และการแสดงศิลปวัฒนธรรม 

 
งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู เปนอีกงานหน่ึง ที่นําเอกลักษณของวัฒนธรรม

ทองถิ่นของจังหวัดภูเก็ตมาใชในการสงเสริมการทองเที่ยว จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองกะทู ณ บริเวณ
ถนนวิชิตสงคราม หนาสํานักงานเทศบาลเมืองกะทู โดยมีแรงสนับสนุนจากผูบริหารสวนทองถิ่น  
ดร. ชัยอนันท  สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู เพ่ือเปนการเผยแพรวัฒนธรรมอันทรงคุณคาใหกับ
ชาวกะทูและนักทองเที่ยวไดสัญจรเขามารวมงานอยางตอเน่ืองเปนปที่ 9 ซึ่งเทศบาลเมืองกะทูไดมา
แตกแขนงเปนกิจกรรมตางๆ มากมายมีการจําลองวิถีเมืองแหงแร, หมูบานเหมืองแรกะทู, นิทรรศการ
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ภาพถายเกาเลาอดีตวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะทู, การถายภาพยอนยุค กิจกรรมการละเลนพ้ืนบาน การ
แสดงรําวง การแขงขันรอนแร รวมทั้งการสาธิตวิถีชีวิตพ้ืนบานในอดีต เชน การละเลนสะบา จําลอง
รานกาแฟโบราณ สาธิตการอยูไฟ สาธิตการไหวพระอ่ิมบุญ การทําขนมพ้ืนบาน เปนตน รวมไปถึงมี
การออกรานอาหารพ้ืนบานพ้ืนเมืองตามแบบฉบับของคนในทูแบบด้ังเดิม ไมวาจะเปน หมี่โปเปยน 
และหมี่ฮกเกี้ยน ขนมอาโปง ขนมพ้ืนบานที่หวานหอมอรอยอีกมากมาย ที่จะมีใหเลือกชิมตลอดทั้ง
เสนทาง 

ชาวภูเก็ต ใหความสําคัญ กับอาหารการกิน เปนอยางมาก เห็นไดจากรูปแบบใน
การสรางบาน ที่นิยมสรางหองครัว ใหมีขนาดใหญ แยกเปนสัดสวน อยางชัดเจน อาหารพ้ืนเมืองของ
จังหวัดภูเก็ต เปนอาหาร ที่ไดรับ การผสมผสาน ทางวัฒนธรรม ของชาวพ้ืนเมือง และชาวจีน จึงมีรสจัด 
แบบอาหารใตทั่วไป แตมีกลิ่นอาย ของความเปนจีนผสมอยู ซึ่งเปนชนกลุมใหญที่สุดในภูเก็ต 
ประกอบกับความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และพืชพรรณทางภาคใต ประกอบ
กับภูเก็ต เปนศูนยรวม ของความเจริญ และศูนยกลาง การติดตอคาขาย มาต้ังแตในอดีต ทําใหอาหาร 
ในภูเก็ตน้ัน มีมากมาย หลากหลายชนิดและมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ซึ่งพอจะกลาวถึงได ดังน้ี  
 
ภาพที่ 2.3  ภาพอาหารพ้ืนเมืองของจังหวัดภูเก็ต 
 

ชื่ออาหาร รูปภาพ 
 

1. หม่ีภูเก็ตมี
หลายชนิด  

 

 
หม่ีผัดแบบหม่ีฮกเกี้ยน:หม่ีตนโพธิ์ 

 

 
หม่ีสะปา 

 
หม่ีหุนแกงปูใบชะพูล 

 
หม่ีอาวเก 

 

 
 

2. หมูฮอง หรือ  
หมูเตาอ้ิว 

              
หมูฮองหรือหมูเตาอ๋ิว นี้แคมีลักษณะคลายหมูพะโล แตไมไดใสเครื่องพะโลเลย นิยมใชหมูสามชั้น 
หรือหมูติดมัน คลุกเคลาใหเขากันกับซีอ้ิวขาว ใสน้ําตาล หากสีไมเขมจะดูไมนากินก็สามารถเพ่ิม
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ซีอ้ิวดําชวยในเรื่องความเขมของสีได และเติมน้ํานิดหนอยพอใหเนื้อหมูไมแหงมีน้ําขลุกขลิก 
รสชาติหวาน–เค็ม 

3.  น้ําพริกภูเก็ต 
หรือ น้ําพริก 
กุงสด 

 
 

   
น้ําพริกกุงสด หรือท่ีคนภูเก็ตเรียกวา “น้ําชุบหยํา” หนาตาอาจจะคลายน้ําพริกกะป แตจะมีความ
เหลวมากกวา รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวาน และเผ็ดขึ้นกับความชอบของผูทาน (สําหรับหมูเฉื่อยตอง
ออกไปทางเปรี้ยวหวาน เผ็ดนอย สวนผสมประกอบดวยน้ํามะนาว และเนื้อมะนาว ท่ีปลอก
เปลือกออกแลว หรือถาบานใครมีสมเก็ดหลา หรือท่ีคนภาคกลาง เรียก สมจี๊ด ก็สามารถใสแทน
ไดโดยไมตองงอมะนาว นอกจากจะประหยัดกวาแลว การใสสมเก็ดหลาท้ังเปลือกจะย่ิงเพ่ิมความ
หอมใหกับน้ําพริกอีกดวย จากนั้นนําไปผสมกับเนื้อกุงลวก หอมแดงซอย น้ําตาล พริกขี้หนูซอย 
และกะปเล็กนอย แลวจึงคอยๆ เติมน้ํากุง (ท่ีใชน้ํากุงแทนน้ําเพราะจะไดความหวานของตัวเนื้อกุง
มาชวยเพ่ิมความอรอยมากย่ิงขึ้น) ขยําใหเขากัน ทานคูกับผักลวก หรือมะเขือยาวชุดไขทอด 
อาหารชนิดนี้สามารถรับประทานไดจากตลาดเชา รานอาหาร จนถึงภัตตาคารในภูเก็ต 
 

4. ฮูแช 

   
สลัดผักภูเก็ต เพราะมีหนาตาคลายสลัดผักเลยแระ ทานคูกับน้ําจิ้มสีแดง รสเปรี้ยวๆ หวานๆ และ
เผ็ดเล็กนอย สวนผสมประกอบไปดวย ผักกาดหอมสด ไขตม แตงกวา แครอท จะพิเศษก็ตรงท่ีมี
หม่ีกรอบ และเตาหูทอด มาชวยเพ่ิมความกรุบกรอบเวลารับประทาน 

5. โอวตาว 

   
โอตาว มีลักษณะคลายหอยทอด แตไมใสถ่ัวงอก และเนื้อแปงนุม ไมกรอบเหมือนหอยทอด ของ
ภาคกลาง ใชแปงสาลี ผสมกับ แปงมันละลาย ในน้ําขนทอด ในกระทะแบน ใสหอยติบ เผือก กุง
แหง กากหมู พริกไทย ซีอ้ิวขาว  
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6.  จั๊กจั่นทะเล

ทอด 

   
ตัวจั๊กจั่นทะเลจะมีลักษณะคลายกั้ง แตขนาดเล็กกวา ตัวโตเต็มท่ีจะเทาเม็ดขนุน ไขมีลักษณะเปน
เม็ดเล็กๆ เหมือนไขกุง สวนมากตามรานอาหารมักจะนํามาชุบแปงทอด หรือ ทําทอดกระเทียม 
จะไดความกรุกกรอบรสชาติหวาน มันจากไข ทานคูกับน้ําจิ้มซีฟูด 

7.  น้ําพริกกุง
เสียบ 

   
น้ําพริกกุงเสียบ ใชสวนผสมเดียวกันกับน้ําพริกธรรมดา โดยเพ่ิมกระเทียม ในปริมาณท่ีมากขึ้น ใช
วิธีตําหยาบๆ และใสกุงเสียบ ลงไปคลุกเคลาจนไดท่ี รับประทานกับผักเหนาะ  

8.  โลบะ 

 
หัวหมูและเครื่องในหมูตมพะโล แลวนําไปทอดอีกที เลือกสั่งไดวา จะเอา หู ลิ้น ไส ปอด หรือตับ 
ทานกับตาวกั้ว(เตาหูทอด) หรือตาวกั้วจี่ (เตาหูเหลืองผาเฉียง เปนรูปสามเหลี่ยม ปาดตรงกลาง ใส
แปงถั่วงอก กุง แลวนําไปทอด) หรือแหจี่(แปงผสมถ่ัวงอก โรยหนาดวยกุงแลวนําไปทอด) หรือ
เก้ียน (ทําจากหมูสับ กับกุง ปู มันแกว และเผือก นํามาหอดวยฟองเตาหู แลวนําไปนึ่งใหสุกกอน
นํามาชุบแปงทอด)  
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9.  ใบเหมียงผัด

ไขใสกุงเสียบ 

 
ผักเหมียง หรือ ชาวบานบางท่ีอาจจะเรียก ผักเหลียง ไดชื่อวาเปนราชินีของผักพ้ืนบานภาคใต 
นิยมนํายอดใบออนมาประกอบอาหารไดหลายประเภท ดวยรสชาติท่ีมีรสชาติหวานมัน ติดฝาด
เล็กนอย แตเมนูท่ีจะแนะนําเพ่ือนๆ วันนี้ เรียกวา เปนการนําสวนท่ีเปนใบออนของใบเหลียงมาผัด
น้ํามันหอย แลวใสไข ใสกุงเสียบ ปรุงรสดวยน้ําตาลเพ่ือเพ่ิมความหวานตามใจชอบ 

10. ขาวยําพริก เปนการนําเอาขาวสวย มาคลุกเคลา กับเครื่องท่ีมีรสชาติ เผ็ดรอน ซ่ึงประกอบดวยหอม กระเทียม
เผาโขลกรวมกับกะป พริกไทย มะพราวคั่ว กุงแหง พริกปน ใบพาโหม และใบมะกรูดซอย โดยกินกับผักเหนาะ
คือ ถั่วงอก, แตงกวาออน ฯลฯ  

 11. เคยเค็มอึก คือ ไขตุนใสกะทิ และ กุงเคยดองเปรี้ยว (กุงตัวเล็กๆ ประเภทแพลงตอน) แตงรส และกลิ่นดวย
น้ําตาล หัวหอม ตะไคร และพริกขี้หนู รสชาติเค็ม หวาน และเผ็ดเล็กนอย 

12. อาจาด มีลักษณะเหมือนยําใหญแตทําเปนแกง เปนการนําเอาเครื่องแกง ละลายในน้ํากะทิ ผสมกับน้ํา
มะขามเปยก ตั้งไฟใหเดือด ใสแตงกวา ห่ันยาว(นําไปขยํา กับเกลือแลวผึ่งแดดใหแหงกอน) ดอกกะหล่ํา 
กะหล่ําปลี ถั่วฝกยาว ผักบุง เม่ือเดือดไดท่ีดีแลวก็ใสถั่วลิสงคั่วและงาลงไป รสชาติหวาน เปรี้ยว เค็ม 

13. หมูผัดตาวหยู หรือหมูผัดกับเตาหูย้ี ใสพริกขี้หนูทุบเพ่ือแตงกลิ่น แลวปรุงรสโดยเนนรสเค็ม–หวาน 
14. แกงไตปลา หรือแกงพุงปลามีท้ังแบบแหง และแบบน้ํา ใสปลายาง และเม็ดมะมวงหิมพานต ซ่ึงแบบแหงจะเก็บ

ไวไดนานกวาแบบน้ํา รสชาติเผ็ดรอน และเค็มเล็กนอย 
15. แกงตูม้ี เปนแกงท่ีไดรับอิทธิพล มาจากทางประเทศมาเลเซีย มีลักษณะ คลายแกงสม แตตองเคี่ยวเครื่องแกง 

กับน้ํามันกอน แลวใสน้ํามะขาม ปรุงรส ดวยสมแขกตากแหง แกงกับปลา และหัวปลา รสชาติเปรี้ยวๆ หวานๆ 
และเผ็ดเล็กนอย 

16. ผัดม่ังกวน หรือผัดมันแกว เปนอาหารท่ีไดรับอิทธิพล มาจากชาวจนีฮกเกี้ยน บางครั้งผัดใสกุงหรือใสหมูสามชั้น 
หรือกากหมู รสชาติหวาน–เค็ม 

17. แกงตูม้ี เปนแกงท่ีไดรับอิทธิพลมาจากทางประเทศมาเลเซีย มีลักษณะ คลายแกงสม แตตองเคี่ยวเครื่องแกงกับ
น้ํามันกอน แลวใสน้ํามะขาม ปรุงรสดวยสมแขก ตากแหง แกงกับปลาและหัวปลา รสชาติเปรี้ยวๆ หวานๆ 
และเผ็ดเล็กนอย 

18. ตมสม มีสองแบบคือ ตมสมปลา และตมสมผัก วิธีปรุงนั้นทําไดงายๆ คือ ใสกะปเล็กนอย น้ํามะขาม และสม
แขกตากแหง(สมควาย) ลงไปในน้ํา แลวตั้งไฟ รอจนน้ําเดือด ถาเปนตมสมปลา ก็ใสปลาลงไป (นิยมใสหัวปลา) 
ถาเปนตมสมผัก ก็ใสผักซ่ึงสวนมากนิยม ใสผักหลายชนิด คือ ผักบุง หยวก สับปะรด เม็ดมะมวง หิมพานต 
หนอขาออน และอาจใสกุงเสียบหรือปลาฉิ้งฉางเล็กนอย ปรุงรสใหมีรสเปรี้ยว หวาน เค็ม 

19. เบือทอด เปนอาหารท่ีมีสวนประกอบของ กุง และหญาชอง (สันตะวาใบขาว) หรือ ใบชะพลู หรือใบเล็บครุฑ 
โดยการทํานั้น จะนําใบไม มาชุบแปงสาลี ท่ีผสมเครื่องเทศ นํากุงโรยหนา แลวนําไปทอด รับประทาน กับน้ําจิ้ม
รสหวาน และเผ็ดเล็กนอย 

20. ขนมจีนเปนอาหาร ท่ีคนภูเก็ต สวนใหญนิยม ทานเปนอาหารเชา ทานกับน้ําแกง ชนิดตางๆ และท่ีขาดไมไดคือ
ผักเหนาะ หลากหลายชนิด ท้ังผักสด และผักดอง ซ่ึงถือเปนสิ่งสําคัญมากในการทานขนมจีนของชาวภูเก็ต 
นอกจากนี้ ยังนิยม ทานกับไขตม (บางคนชอบแบบยางมะตูม– ไมคอยสุก) หอหมก และ ทอดมันปลา (ชาวภูเก็ต
นิยม เรียกวาลูกชิ้น) 
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21. ติ่มซํา เปนอีกหนึ่งทางเลือกของชาวภูเก็ต โดยมากนิยมทานกัน เปนอาหารเชา มีท้ังขนมจีบหรือเซียโบย ฮะเกา

หรือเกาจี๋ เผือกทอด ลูกชิ้นปลา หรืออวน ตีนไก กระดูกหมูตุนยาจีนหรือบะกูดเต กินกับน้ําจิ้มหวานหรือเตเจี่ยว 
22. โอเอว เปนขนมหวานทํามาจากกลวยน้ําวา ขยํากับเมล็ด โอเอว (เมล็ดสีขาวนํามาจากเมืองจีน) ใสน้ําเชื่อม 

และน้ําแข็งใส กินแกรอน และ ลดการกระหายน้ํา  
23. บี้ถายบาก หรือลอดชองสิงคโปร เปนของหวาน มีเสนสีขาวและแดง ทานกับน้ําเชื่อมใสใสน้ําแข็ง 
24. ตูโบ หรือรวมมิตร กะทิ เปนของหวานชนิดหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวยมันตม เผือก ฟกทอง และถั่วแดง เม็ดเล็กๆ 

(คนภูเก็ตเรียกวา ถั่วยอแย) 
25. ขนมหัวลาน หรือ ตาปาโกย เปนขนมไสถั่วเขียว มีแปงหุมปน เปนลูกกลมเกลี้ยง สีเขียวออนรองดวยใบตอง 
26. ขนมเตา หรืออ่ังกู คือ ขนมหัวลานนั่นเอง แตนําแปงมาใสสีแดง แลวกดในแมพิมพเปนรูปเตา ใชเปนของไหวใน

เทศกาลตางๆ  
27. ขนมสี่ขา หรือเบเฮจี่ ลักษณะคลายปาทองโกหรือเจียะโกย แตปดตัวแปงใหเปนเกลียวมีลักษณะเปนสี่ขา โดยท่ี

ตัวแปง มีเกร็ดน้ําตาล เม่ือรับประทานจะมีรสหวานอรอย 
28. จี้โจ หรือจี่โจ เปนขนมแปง คลุกงาทอด ขางในมีไสรสชาติคอนขางหวาน มีดวยกันสามแบบ คือ ไสถั่วเหลือง 

ถั่วลิสง และถั่วดํา 
29. โกสุย หรือโกซุย เปนขนมถวย ทําจากน้ําตาลแดง ตัวขนมมีสีน้ําตาล รสหวาน ลักษณะเหนียวหนึบหนับ กินกับ

มะพราวขูด 
30. กีโกย เปนขนมถวยเหลืองๆ ทําจากน้ําดาง ตัวขนมมีความนุมและยืดหยุน ราดดวยน้ําเชื่อม คําวา กีโกยมาจาก

ภาษาฮกเกี้ยนเดิมวา กีอาโกย  
31. บั้นเจียนโกย มีลักษณะคลายขนมถังแตก ตัวขนมเหมือนฟองน้ํา มีรสชาติหวาน นิยมทานกับกาแฟในตอนเชา 
32. ฉายถาวโกย เปนขนมชนิดหนึ่ง มักทํากินกันในงานแตงงาน ทําจากหัวไชทาว ผสมกับแปงขาวเจา แปงถั่วเขียว 

ใสหมู ไข น้ําตาล หัวเปราะ พริกไทย ผสมเขาดวยกันแลวนําไปนึ่ง สุกแลวโรยถั่วลิสง ตนหอมห่ันฝอย มีกลิ่น
ของหอมและหัวเปราะ  

33. เกี่ยมโกย เปนขนมรูปถวย สีขาว ขนาดประมาณถวยน้ําพริก รสชาติเค็ม ทําจากแปงขาวเจา โรยหนาดวยหอม
เจียว ตนหอม และกุงแหงทอด กินกับน้ําจิ้มรสชาติเปรี้ยว–หวาน 

34. จูจุน หรือขนมฝกบัว มีลักษณะเปนวงกลม เปนการนําแปง ไปทอด ใหบริเวณรอบๆ กรอบ และตรงกลางนุม มี
รสชาติหวาน 

35. ฮวดโกย หรือขนมถวยฟู ใชในพิธีไหวเจา และไหวบรรพบุรุษ เพราะเชื่อวาเปนขนมท่ีมีชื่อเปนมงคล 
36. เปาลาง คือขาวเหนียวปงไสมะพราว ผสมกับกุง พริกไทยและหัวเปราะ คาดวาเปนขนมท่ีไดรับอิทธิพล มาจาก

มาเลย เพราะท่ีมาเลเซีย ก็มีขนม ชนิดนี้เหมือนกัน 
37. บะจาง เปนขาวเหนียว ท่ีนําไปผัดกับซีอ้ิว แลวนํามาหอ ดวยใบจาง(ใบจากตากแหง) โดยยัดไสหมู กุงแหง และ

ไข ไวขางใน 
38. กี่จาง หรือขนมจาง ทําจากขาวเหนียวแชน้ําดางหอใบไผนึ่ง รสชาติหวานนิดๆ รับประทานกับน้ําตาลทราย 
39. เกลือเคย ใชทานกับผลไมคลายกับน้ําปลาหวาน ปรุงจากพริกขี้หนู ตําละเอียด กะป ซีอ้ิว น้ําตาลทรายแดง 

น้ําตาลทรายขาว และน้ํา เวลารับประทาน ใชราดบนเลือดหมูตม เตาหูเหลือง แตงกวา และผลไมอ่ืนๆ เชน 
ชมพู สับปะรด ฯลฯ หรือนําผลไมไปจิ้มทานแบบน้าํปลาหวานก็ได 

40. เตาซอ คือ ขนมท่ีมีลักษณะ เหมือนขนมเปยะ มีท้ังไสหวาน ไสเค็ม และบางรานยังทําไสไขเค็มดวย  
41. ผางเปย ทําดวยแปงนําไปอบ ลักษณะเปนรูปกลมๆ ขางในกลวง และทาน้ําตาลไวบางๆ  
42. หมอหลาว หรือขนมงาพอง เปนขนมทอนยาวทรงกระบอกขางในกรวง ขางนอกกรอบโรยงาไว รสชาติหวาน 
43. ขนมพริก เปนขนมคลายคุกกี้ แตมีสวนผสมของพริกไทย รสชาติหวาน และมีรสเผ็ดรอนของพริกไทยเล็กนอย 
44. ขนมหนาแตก เปนขนมพ้ืนเมืองภูเก็ต ลักษณะเหมือนคุกกี้ รสชาติหวาน และเค็มเล็กนอย เนื้อไมละเอียดมากนัก 
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ชื่ออาหาร รูปภาพ 
45. กองถึง หรือขนมตุบตั้บ ซ่ึงในภูเก็ต ยังมีแบบท่ีหอใบไผ แบบโบราณจําหนาย 
46. กะเปกหรือหนอไมน้ํา เปนพืชชนิดหนึ่งคลายๆ ตนขาว แตลําตนอวบน้ํากวา สามารถนําลําตนภายใน ท่ีลอก

กาบใบท้ิงหมดแลวมาห่ันเปนชิ้นๆ แลวผัดกับกุงสด รสชาติจะหวานมัน กรอบอรอย 
47. เม็ดมะมวงหิมพานต ปจจุบันมีการนําเม็ดมะมวงหิมพานต มาแปรรูปในรูปแบบนานาชนิด ซ่ึง เม็ดมะมวง 

หิมพานตนี้ ถือเปนของฝากจากภูเก็ตไดอยางดีทีเดียว 
48. สับปะรดภูเก็ต เนื่องจากแรธาตุในดินท่ีภูเก็ต และสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดภูเก็ต ท่ีแตกตาง จากจังหวัดอ่ืน 

จึงทําใหสับปะรดท่ีปลูกในภูเก็ต มีความกรอบอรอย รสชาติหวาน อมเปรี้ยว ไมเหมือนใคร ถือเปนผลไมท่ีมี
รสชาต ิเปนเอกลักษณประจําตัว เหมาะสําหรับท่ีจะซ้ือ เปนของฝากไดเชนกัน 

49. กุงเสียบ คือกุงตัวโตไมปอกเปลือก นําไปยางจนแหง และรมควันจนหอมหาซ้ือได ท่ัวไปตามตลาดสด  
ตลาดเกษตร หรือรานจําหนายของท่ีระลึก 

50. ปลาฉิ้งฉาง เปนปลาทะเลตัวเล็กๆ จําพวกปลากะตักหรือปลาไสตัน มีท้ังแบบ ตากแหงธรรมดา และแบบท่ีปรุง
รสแลว ซ่ึงปจจุบัน มีการพัฒนา ใหมีหลากหลายรสชาต ิ

50. ลูกหยีสด ตนหยี เปนพืชยืนตนขนาดใหญ ซ่ึงปจจุบันหายากเต็มที ในภูเก็ต ลูกหยีมีรสชาติเปรี้ยว และบางครั้ง
ก็มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน 

 
2.3  ขอมูลอาหารริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานคร ประเทศญี่ปุน และประเทศมาเลเซีย 

2.3.1  อาหารริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานคร  
การดําเนินงานพัฒนาอาหารริมบาทวิถีในกรุงเทพมหานคร ไดเร่ิมดําเนินงานอยาง

เปนทางการ ในป พ.ศ. 2538 โดยเปนเปนโครงการรวมระหวางกรุงเทพมหานคร กับองคการอาหาร 
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization of the United 
Nations หรือ เรียกยอๆ วา FAO) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารที่จําหนาย ริมบาทวิถี ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระยะเวลา
ดําเนินการ 3 ป (ปงบประมาณ 2540–2542) โดยต้ังเปาหมาย จัดใหมีการจัดการหาบเร–แผงลอย  
ที่ขายอาหารใหไดสุขลักษณะทุกสํานักงานเขต เขตละ 1 จุดผอนผัน รวมเปน 40 จุดผอนผัน เพ่ือเปน
โครงการตัวอยาง สามารถนําไปใชขยายผล ในจุดผอนผันอ่ืนๆ โดยจะดําเนินการใหเสร็จ ภายใน
ปงบประมาณ 2543 และคาดหวังวา จะพัฒนารูปแบบของอุปกรณ และแผงลอย ต้ังจําหนายอาหาร
ใหถูกสุขลักษณะและนําไปใชเปนตนแบบในการพัฒนา และเพ่ิมศักยภาพทางดานเทคนิค และ
วิชาการเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ การดําเนินงานครั้งน้ัน ไดดําเนินการ
พัฒนาแผงลอย จําหนายอาหารตัวอยางขึ้น โดยมีพ้ืนที่ทดลอง 5 จุดดวยกัน คือ เขตจตุจักร 2 จุด 
เขตดุสิต 2 จุด และเขตเทศบาลนนทบุรี 1 จุด จากผลงานโครงการศึกษาดังกลาว นําไปสูการขยายผล
ใหผูบริหารกรุงเทพมหานคร ดําเนินการพัฒนาแผงลอย ใหครอบคลุมทั่วทุกเขตการปกครอง โดยวันที่ 
5 กุมภาพันธ 2540 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จึงไดเปดแถลงขาว แกสื่อมวลชน ณ หองประชุม 
เอกนกประสงค กรุงเทพมหานคร และวันที่ 14 กุมภาพันธ 2540 ไดมีพิธีเปดจุดดําเนินการ 80 จุด
ผอนผันของเขตตางๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เปนจุดเริ่มตน และมีนโยบายจะขยายใหครบ  
ทั้ง 285 จุด ภายในระยะเวลา 3 ป รูปแบบ และวิธีการดําเนินงานที่ใช นาจะสอดรับกับสถานการณ 
และมีโอกาสประสบผลสําเร็จได สงผลให กทม. เปนเมืองที่นาอยูนาอาศัย (ทรวง เหลี่ยมรังสี และคณะ, 
2538) และมีการกําหนดมาตรฐานทางดานความสะอาด 
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สถิติจากสานักงานสถิติแหงชาติระบุวา ในระหวางป 2539 ถึง 2543 “ผูเรขาย  
ผูรองขาย ผูขายหนังสือพิมพ” ในกรุงเทพมหานคร มีจํานวนมากกวาสองแสนคนในแตละป และบางป 
เชน ในป 2542 และ 2543 ซึ่งเปนชวงหลังเศรษฐกิจฟองสบูแตกในป 2540 มีผูคามากกวาสามแสนคน 
สินคาที่ผูคาหาบเรแผงลอยขายมีหลากหลาย แตสินคาประเภทอาหารจะมีสัดสวนคอนขางสูง  
การจัดการเกี่ยวกับการคาหาบเรแผงลอยในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมประเด็นอยางนอย 
สี่มิ ติ ไดแก มิ ติเศรษฐกิจ ซึ่งเ ช่ือมโยงกับการแกไขปญหาความยากจน และ การสะสมทุน  
การประกอบการ มิติสังคม คือ การลดปญหาสังคมซึ่งเกี่ยวของกับความยากจน การสราง
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง มิติทางการเมือง ซึ่งเกี่ยวของกับ นโยบายของรัฐ และการบังคับใช
กฎหมาย และมิติวัฒนธรรม คือ การวิถีชีวิต ความเปนอยู รวมทั้ง ความสัมพันธในเชิงวัฒนธรรม
ระหวางผูคน นฤมล  นิราทร ไดทําการศึกษาและมีขอเสนอวา การจัดการการคาหาบเรแผงลอยควร
ใหความสําคัญทั้งตอมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ วัฒนธรรม มิติเหลาน้ีผสมผสานกัน มิติเหลาน้ี
ครอบคลุมทั้งการประกอบอาชีพ และ ผูมีสวนไดสวนเสียคือ ผูประกอบอาชีพ สินคาที่ขาย ผูบริโภค 
และประชาชน นอกจากน้ีควรกํากับดูแลใหผูคาปฏิบัติตามกฎหมาย รณรงคใหผูคาปฏิบัติตาม
กฎหมายทั้งที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการเสียภาษี ในดานการประกอบอาชีพ ตองให
ความสําคัญตอการกํากับดูแลในดานความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่
เกี่ยวของ ในฐานะของประชาชน ซึ่งไดรับประโยชนจากการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ ผูคามีความ
รับผิดชอบดานภาษี รวมทั้งกําหนดทาทีและมาตรการที่ชัดเจนตอการประกอบอาชีพของแรงงาน  
ตางดาว ในขณะเดียวกัน สงเสริม คุมครอง พัฒนา ผูคาชาวไทย เพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน และศักยภาพในการประกอบอาชีพ (นฤมล  นิราทร, 2557) 

อาหารริมบาทวิถี หรือ (Street food) ของกรุงเทพมหานครไดนําช่ือเสียงมาสู
ประเทศไทยมาติดตอกันสองปซอนครองอันดับ 1 เมืองใน 23 เมืองที่มีอาหารริมบาทวิถีที่ดีที่สุดในโลก 
(สํานักขาวซีเอ็นเอ็น9 ส.ค.59) ติดอันดับนําหนาเมืองทองเที่ยวใหญอยาง โตเกียว–ญี่ปุน โฮโนลูลู–
ฮาวาย USA เดอรบัน–แอฟริกาใต นิวออรลีน–ลุยเซียนา USA อีสตันบูล–ตุรกี ฮองกง–สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นครปารีส–ฝร่ังเศส กรุงไคโร–อียิปต และ มาราเกซ–โมร็อกโค เหตุผลสําคัญ CNN ได
เผยวา อาหารริมบาทวิถีในกรุงเทพฯ สนองความตองการของสังคมเมือง ที่ไมมีเวลาในการปรุง 
ประกอบอาหารเองและเมนูที่หลากหลาย ใหเลือกรับประทานหลากหลายประเภท ในราคาที่ไมแพง 
อยูตามแหลงชุมชนตางๆ รสชาติอรอยถูกปากคนไทยและตางชาติ ทั้งอาหารเชา กลางวัน อาหารเย็น 
และอาหารรอบดึก และโตรุง โดยเฉพาะรานอาหารในถ่ิน “ไชนาทาว” หรือที่คนไทยรูจักกันในนาม 
“เยาวราช”  

อาหารริมบาทวิถีของกรุงเทพที่ถูกกลาวถึงในโลกออนไลน 10 ชนิดตามภาพที่ 2.4  
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ภาพที่ 2.4  ภาพอาหารพ้ืนเมืองของกรุงเทพที่ถูกกลาวถึงในโลกออนไลน 
 

ชื่ออาหาร รูปภาพ ชื่ออาหาร รูปภาพ 

1.กวยเตี๋ยวผัดซ่ีอ้ิว 

 

2.สมตําไทย 

 
3.หมูปง 

 

4.ขาวผัด 

 

5. กวยเตี๋ยว 

 

6.ขนมจีนแกงเขียวหวาน 

 
7.ชาเย็น 

 

8.หมูแดดเดียว 

 
9.ขาวเหนียวมะมวง 

 

10.ขนมครก 

 
 

อาหารริมบาทวิถี เปนองคประกอบของชุมชนเมืองที่สําคัญที่สงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมและทัศนียภาพของชุมชนเมือง อีกทั้งยังอาจทําใหเกิดปญหาในดานสุขภาพอนามัย
และปญหาความไมเปนระเบียบเรียบรอย ทําลายภาพลักษณที่สวยงามของชุมชนเมือง หากผูคาไม
คํานึงถึงการรักษาความสะอาดสถานที่ประกอบการอาจเปนพาหะแพรเช้ือโรคตางๆ ไดอยางรวดเร็ว 
(กองนโยบายและแผนงาน สํานักผังเมือง, 2555) นอกจากน้ียังมีแรงงานตางดาวจํานวนไมนอยมา
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ประกอบอาชีพการคา อาจกลายเปนประเด็นปญหาใหญที่ตองวางแผนดําเนินงานเพ่ือปองกันปญหา
ตอไป  

ปจจุบันผูบริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ไดใหความสําคัญ และออกมาเปน
นโยบายในการในพัฒนาการขายอาหารริมทางโดยมีการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ หารือ
การจัดระเบียบรานคาหาบเร แผงลอย โดยเฉพาะ รานขายอาหารริมทาง ในพ้ืนที่ถนนขาวสาร และ
ถนนเยาวราช ใหเนนการดูแลความสะอาด และถูกสุขอนามัย คํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค
เปนหลัก เพ่ือสรางระเบียบพ้ืนที่การคาขายใหเรียบรอย เปนภาพลักษณที่ดี และคงเสนหของ Street 
food กรุงเทพมหานครไว ซึ่งสอดคลองกับ 5 นโยบายทันใจ ไดแก  

1)  สะอาด (Clean): บานเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
2) สะดวก (Convenient): เดินทางสะดวก ใชชีวิตสะดวก ขอมูลสะดวก 
3) ปลอดภัย (Community): ชีวิตปลอดภัย ทรัพยสินปลอดภัย ชุมชนและสังคม

ปลอดภัย 
4) คุณภาพชีวิตดี (Care): ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดลอม และระบบ

นิเวศ 
5) วิถีพอเพียง (Common way of living): ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความ

เปนอยู 
การดําเนินงานเพ่ือกํากับ ดูแล อาหารริมบาทวิถี โดยการบังคับใชระเบียบ

กรุงเทพมหานครวาดวยหลักเกณฑในการจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546 และที่
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และใชกลไกการดําเนินงานแบบ RPP จะทําใหเกิด รานอาหารริม
บาทวิถีที่ตนแบบงานสุขาภิบาลอาหารริมบาทถนนได (1) การบังคับใช REGULATION : เชน 
มาตรฐานตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม (2) POLICY : นโยบายจาก
ผูบริหารระดับสูงเปนธงนํา และ (3) มาตรฐานการสงเสริม PROMOTION : อาทิ การสงเสริมหรือ
สนับสนุนเงินรางวัล (สมชาย เลี่ยวชวลิต, 2558)  
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2.3.2 อาหารริมบาทวิถีในประเทศญี่ปุน 
จากการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต และการสัมภาษณทีมนักการทูตไทยใน

ประเทศญี่ปุน พบวา โดยทั่วไปประเทศญี่ปุนมีรานอาหารริมทางนอยมาก และมีการจํากัดสถานที่ที่ใช
เปนที่ต้ัง ทั้งน้ีอาจดวยสภาพอากาศ พ้ืนที่ที่จํากัด และวัฒนธรรมการใชชีวิตที่มีระเบียบแบบแผน 
มักจะกินอาหารตามรานอาหาร ภัตตาคาร หรือโรงแรม แตประเทศที่มีการขายอาหารตามบาทวิถี 
(Street food) ในงานเทศกาลที่เรียกวา “Yatai” (ยา–ไต) มากมายในญี่ปุน โดยเฉพาะตามงาน 
Festival หรือ งาน event ตางๆ ในประเทศญี่ปุนที่มีถึง 200,000 งานตอป ตามภาพที่ 2.5  
 

 
 

ภาพที่ 2.5  ภาพงาน Festival ในประเทศญี่ปุน 
 

ปกติอาหารญี่ปุนเปนอาหารจานหลัก ที่เปนขาวหรืออาหารเสน ซุป และกับขาว
หรือโอะกะซุ ซึ่งทําจากปลา เน้ือสัตว ผักและเตาหู ปรุงรสดวยดะชิ (หัวเช้ือนํ้าซุป) มิโซะ (เตาเจี้ยว
ญี่ปุน) และโชยุ (ซีอ๊ิวญี่ปุน) ทําใหอาหารญี่ปุนสวนมาก มีไขมันตํ่า แตมีปริมาณเกลือสูง อาหาร
ประเภทเสน ก็เปนอาหารที่สําคัญที่อาจรับประทานเปนอาหารจานเดียวแทนขาว หรือจัดคูกับขาว 
ไดแก โซบะ (เสนเล็กสีนํ้าตาล ทําจากแปงบัควีท) อุดง (เสนหนาสีขาว ทําจากแปงสาลี) อาหารเสน
สามารถรับประทานแบบรอนและเย็น คูกับนํ้าซุปที่ทําจากดะชิผสมโชยุ และราเม็ง (บะหมี่ในนํ้าซุป
แบบจีนที่ทําจากเน้ือสัตวที่ชาวญี่ปุนมาปรุงเปนเอกลักษณของญี่ปุน) นอกจากน้ียังมีอาหารอีกกลุมหน่ึง 
ที่เรียกวา โยโชะกุ หรือ อาหารแบบตะวันตก ที่ถูกคิดคนขึ้นในระหวางชวงสิ้นสุดการปดประเทศ และ
ชวงตนของการปฏิรูปสมัยเมจิ เมื่อค.ศ. 1868 ตามกระแสวัฒนธรรมตางประเทศจนกลายเปน
เอกลักษณของอาหารญี่ ปุนซึ่งเปนที่ นิยมในปจจุบัน เชนแกงกะหรี่ญี่ ปุน ทงคัตสึ (หมูทอด)
แฮมเบอรเกอร โคร็อกเกะ (มันบดใสปูทอด) โอะมุไรซึ (ขาวผัดหอไข) และนะโปริตัน (สปาเกตตีผัด
ซอสมะเขือเทศ) เปนตน เอกลักษณสําคัญของอาหารญี่ปุนที่นาสนใจ คือ ศิลปะการกินอาหารแบบไคเซก ิ 
ที่มีการจัดแตงหนาตาอาหารที่ทยอยเสิรฟมาทีละจาน เรียกวากินอรอยอยางเดียวไมพอตองสวยดวย
ตัวอยางอาหารริมบาทวิถีที่ขึ้นช่ือของญี่ปุน ในภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6  ภาพอาหารพ้ืนเมืองของกรุงเทพที่ถูกกลาวถึงในโลกออนไลน 
 

ชื่ออาหาร รูปภาพ รายละเอียด/คําอธิบาย 

1. Yaki Imo 

  

คือมันฝรั่งรสหวานๆ หรือ มันเผา 
ใชไฟจากไมเปนหลักในการทําทํา
ใหไดกลิ่นหอมของไมมาเปน
สวนผสมดวย โดยสวนมากจะเปน
รถแบบนี้มีอยูท่ัวไปในญี่ปุน 

2. Onsen 
tamago 

  

คือ ไขท่ีลวกในน้ํารอน ในบอน้ําแร 
ลําธารของน้ําพุรอนใหคนท่ีมา
เท่ียวอาบน้ําแร รวมท้ังจะมีอาชีพ
ทําไขลวกนี้สงตามซุปเปอรมาเก็ต 
ในหัวเมืองใหญๆ และภัตตาคาร
ตางดวย  

3.Okonomiyaki 

 

  

หรือJapanese pancake เรียกวา 
” พิซซาญี่ปุน รานประเภนี้ เปน
รานแบบพ้ืนเมือง(local)จ ะพบ
เห็นในชานเมือง หรือ ตจว หรือ
ตามเทศกาล 

4. Dango หรือ 
ดังโงะ 

  

ขนมดังโงะ ทําจากแปงท่ีเอาไป
เสียบไม แลวราดดวยซอสญี่ปุน  

5. Senbei 

  

ขนมเซนเบ หรือ ขาวพองกรอบใน
ภาษาไทย มีหลากหลายรสชาติท้ัง
หวานและเค็ม ท่ีสวนมากเราจะ
เห็นเปนหอ เปน package แตพอ
มาในรูปแบบ street food นั้นจะ
ใหมและสดกวา 

6.Watame  

  

ซุมขายของสไตลอเมริกัน จําพวก 
ขนมสายไหมรสตางๆ ใสในถุงไว
ลอลวงเด็กๆ และมี วงดนตรี หรือ 
ตัวการตูนรวมสมัยท่ีกําลังดัง ยืน
เปน Brand ambassador แปะ
อยูหนาถุง 
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ชื่ออาหาร รูปภาพ รายละเอียด/คําอธิบาย 

7. Kare pan  

  

ขนมปงสอดไสแกงกะหรี่ โดยเปน
ขนมปงเกร็ดๆ แลวสอดไสดวยน้ํา
แกงกะหรี่กับเครื่องของมัน
อยางเชนแครอทกับมันฝรั่ง 

8.Taiyaki 

   

ขนมปงท่ีใชรูปปลาเปนแมพิมพ
แหงชาติ และสอดไสตางเชน 
คัสตารด ชอคโกแลต หรือ ชีส 

9. Bebi Kasutera
หรือ “Castella” 

  

คือ เคก sponge มีสวนผสมหลัก
คือ น้ําตาล แปง ไข และไซรัป เชน
น้ําผึ้ง เปนขนมยอดนิยมในชวง
เทศกาลตางๆ และมีขายตามราน
รายทางท่ัวไป ในญี่ปุน ชิ้นกัดได
พอดีคํา และขนมนี้ไดรับแรง
บันดาลใจมาจากเคกชนิดหนึ่งใน
โปรตุเกส 

10.Crepes  

 

ขนมเครป รานแบบนี้มีอยูมากมาย
กวา 10,000 รานในประเทศญี่ปุน 
เปนท่ีนิยมในหมูนักเรียนสาวๆ 

11. Tomorokoshi  

 

ขาวโพดเสียบไม ยางกับเครื่องปรุง
เด็ดอยาง มิโซะ เนย และ ซอสถั่ว
เหลือง  

12. Bento  

 

หรือ “อาหารกลอง ” ท่ีจะมีท้ังซา
ชิมิ ซูชิ ขาว กับกับแกลมอีกอยาง
สองอยาง อยูในกลองขาวรูป
สี่เหลี่ยมจตุรัส 

13. Kyuri  

 

 

คือแตงกวาเสียบไม โดยมี มิโซะ 
เปนสวนผสม คนญี่ปุนเชื่อวาการ
ทานเจาสิ่งนี้ จะทําใหใจเย็นลง 
หรือ ใหอารมณดีขึ้น 
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ชื่ออาหาร รูปภาพ รายละเอียด/คําอธิบาย 

14.Takoyaki 

 

แปงรสดีสอดไสปลาหมึกราดดวย 
มายองเนส วิธีการทํานั้นจะคลาย 
กับขนมครกของไทย 

15. ขาวแกงกะหรี่
ญี่ปุน  

 

หาทานไดงายสุดๆ ในญี่ปุน มี
ตั้งแตรถขางทาง รสเด็ดไมแพใน
ราน/ ภัตตาคาร แตราคาถูกกวา 

 
2.3.3  อาหารริมบาทวิถีในประเทศมาเลเซีย 

มาเลเซียเปนประเทศเพ่ือนบานที่มีความใกลชิดกับประเทศไทย และมีความรวมมือ
ในการพัฒนาการสาธารณสุขตามแนวชายแดนไทยมาเลเซีย  และเกิดความรวมมือในการพัฒนา
มาตรฐานดานอาหารในรานอาหารและแผงลอยจําหนายอาหารต้ังแตป พ.ศ. 2557 โดยมีการ
ดําเนินการในพ้ืนที่นํารองคูขนานกัน ทั้งน้ีจากการดําเนินงานรวมกัน ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
รานอาหารของทั้งสองประเทศ พบวา ประเทศมาเลเซียมีแนวทางที่เขมงวดกวาประเทศไทย กลาวคือ 
มีกําหนดบทลงโทษทางกฎหมายและสามารถบังคับใชไดดีกวาประเทศไทย (บุญแสง , 2558)  
การพัฒนาในมาเลเซียที่สําคัญ นาจะมาจากนโยบาย New Economic Policy–NEP การใหสิทธิ
พิเศษแกชาวมลายูในดานตางๆ จนถึงป 2010 ประกาศ New Economic Model–NEM) ซึ่งเปน
พ้ืนฐานของ Economic Transformation Program–ETP มีหลักการสําคัญ คือ การเพ่ิมรายไดให
ประชาชน กระจายรายไดและผลประโยชนใหครอบคลุมทุกภาคสวน และใหมีการพัฒนาอยางย่ังยืน 

ในดานการทองเที่ยว อาหารริมบาทวิถีของมาเลเซีย ก็ไดรับการเผยแพรผานสื่อ
ออนไลนวาเปน 1 ในถนนที่ดีที่สุดจาก 10 เมืองอาหารช้ันนําในเอเชีย อีกทั้งลักษณะอาหารและ
รูปแบบการจําหนายอาหารมีลักษณะใกลเคียงกับประเทศไทย ในรูปของรถเข็นถนนเคลื่อนที่และ
ตลาด เคลื่อนที่ ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลที่สะทอนในโลกออนไลนในเมืองทองเที่ยวสองจังหวัดของ
มาเลเซีย คือ ปนังและกัวลาลัมเปอร เพ่ือใชเปนคูเทียบของการวิจัยคร้ังน้ี โดยทั่วไปอาหารตาม 
ทองถนนหรืออาหารหาบเร เปนตัวสื่อถึงวัฒนธรรมการบริโภคอาหารประจําชาติ ถนนอาหารเมือง
ปนังสะทอนใหเห็นถึง ความหลากหลายของวัฒนธรรมซึ่งมีเช้ือสายจีน มาเลยและชาวอินเดีย
นอกจากน้ียังมีอาหารฟวช่ันซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหวางชาวจีนและมาเลย Jalan Alor ก็เปนอีก
จุดหมายปลายทางอาหารที่เปนเอกลักษณในใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอรในยามค่ําคืน อาหารที่ดีที่สุด 
ที่มาเลเซียมีใหไมไดอยูที่รานอาหารราคาแพง แตอยูที่ทางเทาสองดานของถนนที่ขายอาหารที่ดีที่สุด
ในมาเลเซีย สําหรับคนในทองถิ่นและชาวตางชาติ ดวยเมนูสวนใหญเปนภาษาจีน และเร่ิมมีการแปล
เปนภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับนักทองเที่ยวและจํานวนชาวจีนที่เพ่ิมขึ้น  
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ตัวอยางอาหารริมบาทวิถีที่ข้ึนช่ือของมาเลเซีย อาทิ Assam Laksa กวยเต๋ียวแกง
สม (Asam เปนภาษามลายู แปลวาเปรี้ยว) โดดเดนที่นํ้าซุปตมปลา ซึ่งปรุงรสดวยสมแขก และใส
เครื่องเทศกลิ่นรอนแรง เชน ผักแพว ดอกดาหลาหั่นฝอย เพ่ือดับคาว ที่กินงายกวาน้ีคือ กวยเต๋ียวผัด 
(Char Kuey Teow) เปนอาหารเฉพาะถ่ินปนัง รสชาติคลายผัดซีอ๊ิว แตเจือเผ็ดพอประมาณ ใสกุงสด 
กุนเชียง หอยแครง ใบกุยชาย ถั่วงอก ผัดดวยไฟแรง สงกลิ่นหอมเตะจมูก ตักรอนๆ ใสจานที่รองดวย
ใบตองย่ิงหอมหวนชวนกิน และ Rojak เปนของหวานก็ไมใช ของคาวก็ไมเชิง มีผลไม เชน ฝรั่ง ชมพู 
สับปะรด ฯลฯ หั่นพอคํารวมกับแตงกวา มันแกว เตาหู หมึก แลวราดดวยนํ้าเช่ือมเหนียวหนืด ใสถั่ว
บดคลุกเคลา และอาหารหลายชนิดตามภาพที่ 2.7   

ภาพที่ 2.7  ภาพตัวอยางอาหารริมบาทวิถีที่ขึ้นช่ือของมาเลเซีย 
 

ชื่ออาหาร รูปภาพ ชื่ออาหาร รูปภาพ 

1. Assam 
Laksa 

กวยเตี๋ยวแกงสม  

 

2. Hokkien Mee 

 

3. Wonton 
mee 

 

4.–Nasi–kandar 

 
5.–Rojak 

 

 

6.–Lor–bak 

 

7. Curry mee 

 

8.–Char–kway–
teow 

 
9.–Koay–chiap 

 

10. Ice kacang 
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2.4  แนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (Positive Thinking of Change Management) 

โดยใช SOAR Technique เปนเครื่องมือ 
ผูวิจัยจะใช SOAR Technique (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) ที่ 

Stavros, Cooperrider และ Kelly ไดพัฒนาข้ึน ในป 2005 มาเปนแนวทางในการศึกษาเพ่ือพัฒนา
อาหารริมบทวิถีในครั้งน้ี เน่ืองจากในปจจุบันสิ่งแวดลอมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและ
รุนแรง มากกวาการเปลี่ยนแปลงในตนศตวรรษที่ 21 (ป ศ.ศ. 2001 : พ.ศ. 2544) ที่ความกาวหนา
ของเทคโนโลยีและการใชเทคโนโลยีเพ่ือเช่ือมโยงขอมูลตางๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขาดวยกัน 
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและรุนแรงสงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม
อยางทั่วถึง ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ฯลฯ ปจจุบันเรากาวเขาปที่ 16 ของศตวรรษที่ 
21 (ป ศ.ศ. 2016 : พ.ศ. 2544) เปนยุคที่มีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบพลิกผัน 
(Disruption) ในหมูผูนําและผูบริหารระดับสูงในทุกอุตสาหกรรม ความกาวหนาของเทคโนโลยีตางๆ 
ทําใหเกิดผูบริโภคกลุมใหมๆ เกิดการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหมๆ โดยเฉพาะ digital disruption สงผลตอ
การเจริญเติบโต หรือปดตัวของอุตสาหกรรม (พ.อ.ดร.เศรษฐพงค มะลิสุวรรณ, 2516) เมื่อผูบริโภค
เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง ภาคธุรกิจก็ตองปรับตัวเกิด "โมเดลธุรกิจแบบใหม" ลักษณะเดียวกับที่
เกิดขึ้นใน Facebook, Uber, Netflix, Airbnb ที่สําคัญกวาคือ การนําดิจิทัลเขามาชวยปรับปรุง
ประสบการณของลูกคา (Customer Experience) และปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Operations) 
(Ying Loong, 2516) การ “วิเคราะหองคการ (Organization Analysis)” โดยวิเคราะหปจจัย
แวดลอมทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคการ ในปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
ไมใชเฉพาะองคกรหรือธุรกิจของเรา คูแขงขันทั้งหลายตางก็มีการปรับตัวอยางตอเน่ืองและรวดเร็ว
เชนกัน ทําใหขอมูลที่วิเคราะหมาแลวเมื่อหลายวันหรือหลายเดือนที่ผานมา ไมถูกตองและไมเปน
ปจจุบัน อาจตองทําการวิเคราะหและวางแผนใหม เพราะแผนที่วางไวอาจจะมีจุดออนเพ่ิมข้ึนอีก
หลายอยางเพียงช่ัวขามคืน โดยที่ไมทันต้ังตัว ดังน้ัน การวางแผนทางกลยุทธที่เหมาะสมกับองคการ
สมัยใหม จึงหันมาใชแนวคิดและแนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เชิงบวก (Positive Thinking 
of Change Management) นํามาสูการบริหารองคการของผูนําแบบ Appreciative Leadership: 
AL (รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา, 2560) ที่ใชเครื่องมือที่เรียกวา SOAR Technique ซึ่งมีความหมาย 
ดังน้ี  

S=Strength เนนที่จุดแข็งขององคกร หรือสินคา (ในที่น้ีคือ “อาหารริมบาทวิถี”) ทั้งดาน
ปจจัยและความสําเร็จ ที่สามารถทําไดแลว ในอดีตที่ผานมา 

O=Opportunities โดยวิเคราะหวา มีปจจัยและสิ่งสนับสนุนอะไรบาง ที่สามารถกอใหเกิด
ประโยชนกับองคการของเรา ในการนําไปสูความสําเร็จของสิ่งที่ตองการ ในอนาคต ทั้งปจจัยที่อยู
ภายในองคการ และ ปจจัยภายนอกองคการ 

A=Aspirations ดวยการเช่ือมโยง วิสัยทัศน พันธกิจ และ เปาหมายในอนาคต ของ
หนวยงานหรือองคการ ใหเปนเปาหมายที่ทุกคนในหนวยงานหรือองคการ ตองการใหเกิดข้ึนใน
อนาคตของหนวยงานหรือองคการ ดวยการจัดทําใหเปน “แรงบันดาลใจรวม” ที่ทรงพลัง และ 
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R=Results หรือ Reports คือ ผลลัพธ หรือ รายงานผลการดําเนินงาน ที่หนวยงานหรือ
องคการตองการตามเปาหมายที่ไดต้ังไว ซึ่งวัดไดอยางเปนรูปธรรม ดวยแนวคิด หลักการ และ วิธีการ 
ของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
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2.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทท่ี 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาอาหารริมบาทวิถีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมเมืองและ
สนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษา
เฉพาะกรณี (case study) ที่จังหวัดภูเก็ต (THE CHARMING ANDAMAN) ผูวิจัยใชการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research–Secondary Data) จากขอมูลที่เกี่ยวของจากนโยบาย เอกสาร ตํารา 
ตลอดจนขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การสัมมนา/การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขอมูลผลการดําเนินงาน 
งานวิจัย เอกสารเผยแพรที่เกี่ยวกับอาหารริมบาทวิถี ทั้งในรูปตัวหนังสือ (Text) และภาพเคลื่อนไหว 
วิดีโอ เกี่ยวกับรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี ของประเทศไทย ประเทศญี่ปุน และ
ประเทศมาเลเซีย เปนคูเทียบ (Benchmarking) ใชกรุงเทพมหานครที่มีผลงานในระดับสากล 
ประกอบกับขอมูลเชิงคุณภาพที่เก็บเพ่ิมเติม (Primary Data) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work 
shop) เพ่ือการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีใหปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย ในการ
สนทนากลุมยอย (Focus Group interview– FGI ) กลุมเจาหนาที่และผูแทนผูประกอบการ
รานอาหารในจังหวัดภูเก็ต (Primary Data)   

ผูวิจัยไดนําขอมูล ดังกลาวขางตนมาวิเคราะหรวมกันดวยสถิติเชิงพรรณนาและ การ
วิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ไดผลดังน้ี  

1. ผลการวิเคราะหขอมูลดวยแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (Positive 
Thinking of Change Management) โดยใช SOAR Technique (Strengths, Opportunities, 
Aspirations, Results) ที่ Stavros, Cooperrider และ Kelly ไดพัฒนาขึ้น ในป 2549  

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการการพัฒนารานอาหารริมบาทวิถีโดยใช
แนวคิดเรื่องการตลาด หลัก 4P คือ Product Price Place และ Promotion 

3. สรุปรูปแบบรานอาหารริมบาทวิถีที่พึงประสงค เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และ
สนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย และแนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืน 
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3.1  ผลการวิเคราะหขอมูลดวยแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก: (Positive 
Thinking of Change Management) โดยใช SOAR Technique 

3.1.1  การวิเคราะห S=Strength  
เนนที่จุดแข็งของจังหวัดภูเก็ต หรือสินคา (ในที่น้ีคือ “อาหารริมบาทวิถี”) เทียบกับ

คูเทียบ ทั้งดานปจจัยและความสําเร็จ ที่สามารถทําไดแลว ในอดีตที่ผานมานําเสนอและวิเคราะห โดย
ประเด็นที่ยกขึ้นมาตองเปนผลงานเชิงประจักษที่มีการยอมรับ และปรากฏผลงานจริงตอเน่ืองมาอยางนอย 
3 ปขึ้นไป กับ R=Results หรือ Reports คือ ผลลัพธ หรือ รายงานผลการดําเนินงาน ที่หนวยงาน
หรือองคการตองการตามเปาหมายที่ไดต้ังไว ซึ่งวัดไดอยางเปนรูปธรรม ดวยแนวคิด หลักการ และ 
วิธีการ ของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ สรุปไดดังน้ี 

 
ตารางที่ 3.1 ผลการวิเคราะห /เปรียบเทียบ Strength และ Results ของการดําเนินงานเกี่ยวกับ

อาหารริมบาทวิถี ระหวางภูเก็ต กับ คูเทียบ 
 

ประเด็นเดน 
(Positive Issue) 

จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร ประเทศญีปุ่น ประเทศมาเลเซยี 

มิติทางดาน
เศรษฐกิจ 
สถานท่ีเปาหมาย
ของนักทองเท่ียว 
ท้ังภายในและ
ตางประเทศ 

–ดานธรรมชาต ิ
–ดานวัฒนธรรม 

–เมืองศูนยกลางการคา
การลงทุน/เมืองหลวง 
–ดานวัฒนธรรม 

–ดานธรรมชาต ิ
–ดานเทคโนโลยี 
–ดานวัฒนธรรม 

–ดานธรรมชาต ิ
–ดานวัฒนธรรม 

มิติทางดานสังคม 
นโยบาย/กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวของ 

วิสัยทัศนของจงัหวัดภูเก็ต 
(พ.ศ. 2557–2560) 
“ภูเก็ต เมืองทองเท่ียว
นานาชาต ิบนพ้ืนฐานการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน”มีการกาํหนด
นโยบายของจังหวดั 
ตลอดจนแผนงาน/
งบประมาณอยางตอเน่ือง 
มีผลการดําเนินงานดาน
สุขาภิบาลอาหาร ท่ีดีเดนอยู
ในแนวหนาของประเทศไทย 

ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร 
ดําเนินการพัฒนาแผง
ลอย ใหครอบคลมุท่ัว
ทุกเขตการปกครอง 
ตั้งแต 5 กุมภาพันธ 
2540 การดําเนินงานท่ี
ผานมาเปนไปใน
ลักษณะงานประจาํ 
และมีการนํามาเปน
นโยบายเฉพาะในบาง
ยุคสมัย ปจจุบันเปนชวง
จังหวะถูกนํามาใช
ขับเคลื่อนงานอีกครั้ง 

ญี่ปุนมีรานอาหารริมทาง
นอยมาก และมกีารจํากัด
สถานท่ีท่ีใชเปนท่ีตั้ง ซ่ึง
สวนใหญจะเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวในเมืองตางๆ 
สถานีรถไฟ สถานท่ีพักรถ 
และทาเรือท่ีนําอาหาร
ทะเลสดๆ มาขึ้นจาก
ชาวประมง โดยภาครัฐ
และทองถิ่นใหการ
สนับสนุนอยางจรงิจัง 
เนนการดแูลรกัษา
สิ่งแวดลอมและ
สุขอนามัยอยางเขมงวด 

มาเลเซียมแีนว
ทางการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพ
รานอาหารท่ีเขมงวด
กวาประเทศไทย มี
การกําหนดบทลงโทษ
ทางกฎหมายและ
สามารถบังคับใชได
ดีกวาประเทศไทย 

ความรวมมอืของ
ภาคสวนตางๆ ใน
พื้นท่ี  

–ภูเก็ตท่ีมีการดาํเนินงาน
ดานสุขาภิบาลอาหารมา
อยางตอเน่ือง ถายโอน
ภารกจิงานดานสขุาภิบาล
อาหารไปยังราชการสวน
ทองถิ่นไดรับการยอมรับใน

การดาํเนินงานพฒันา
อาหารริมบาทวิถีใน
กรุงเทพมหานคร มี
การบรูณาการทํางาน
ระหวางหนวยงานอยาง
เข็มแข็ง ดวย 3 ปจจัย 

ทองถิ่นใหการสนับสนุน
อยางจรงิจงัและตอเน่ือง 
ภาคประชาชนมีการ
รวมกลุมกันอยางเขมแข็ง
ในการรวมขับเคลือ่นงาน
ของสวนรวมเปนอยางด ี

มีนโยบาย New 
Economic Policy–
NEP การใหสิทธิพเิศษ
แกชาวมลายูในดาน
ตางๆ จนถงึป 2010 
ประกาศ New 
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ประเด็นเดน 
(Positive Issue) 

จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร ประเทศญีปุ่น ประเทศมาเลเซยี 

การขบัเคลื่อนงานอยางด ี
ทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ 
เอกชน การรวมกลุมของ
ชมรมผูประกอบการคา 
การทองเท่ียวและภาค
ประชาสังคม 

คือ  
(1) POLICY เปนธงนํา 
(2) REGULATION เปน
มาตรการและกตกิา 
และ (3) PROMOTION 
เปนตัวเสริมและ
สนับสนุน 

ทุกภาคสวน มารวมมือ
รวมใจกัน ดวยวัฒนธรรม
พื้นฐานของความมี
ระเบียบวินัยและความรกั
ชาติของชาวญีปุ่น 

Economic Model–
NEM) ซ่ึงเปนพื้นฐาน
ของ Economic 
Transformation 
Program–ETP มี
หลักการสําคัญ คือ 
การเพ่ิมรายไดให
ประชาชน กระจาย
รายไดและ
ผลประโยชนให
ครอบคลุมทุกภาคสวน 
และใหมีการพัฒนา
อยางย่ังยืน  

รูปธรรมการจดังาน
อาหารรมิบาทวิถ ี

เทศกาลอาหารพืน้เมือง
ของดีชาวภูเก็ต (PHUKET 
LOCAL FOOD 
FESTIVAL) ณ เวทีกลาง
สะพานหิน อ.เมือง จ.
ภูเก็ต งานประเพณีพอตอ
จัดขึ้นในเดือน 8 และ งาน
ถนนสายวัฒนธรรมเมือง
กะทู  

การจัดระเบียบรานคา
หาบเร แผงลอย ตัง้แตป 
2540 โดยเฉพาะ ราน
ขายอาหารริมทาง ใน
พื้นท่ีถนนขาวสาร และ
ถนนเยาวราชในป 2560 

งานเทศกาลท่ีเรียกวา 
“Yatai” (ยา–ไต) 
มากมายในญี่ปุน 
โดยเฉพาะตามงาน 
Festival หรือ งาน 
event ตางๆ  

ความหลากหลายของ
วัฒนธรรมซ่ึงมีเช้ือสาย
จีน มาเลยและชาว
อินเดีย 

มิติดานวัฒนธรรม 
จุดแขง็ของสินคา–
อาหารพื้นเมอืง 

มีอาหารพื้นเมืองท่ีมี
เอกลักษณท่ีผสมผสาน
วัฒนธรรมชาวพื้นเมือง–
ยาหยา ชาวจีนหลากหลาย
อาหาร  

ตัวแทนอาหารไทยใน
ภาพรวม 
และจุดเดนของอาหาร
จีนยานไชนาทาวน  

มีอาหารพื้นเมืองท่ีมี
เอกลักษณท่ีผสมผสาน
วัฒนธรรมของแตละ
ทองถิ่นท่ีสืบทอดกันมา
จากรุนสูรุน 

มีอาหารพื้นเมืองท่ีมี
เอกลักษณของท้ังชาว
มาเลย ชาวจีน ชาว
อินเดีย และ ชาวไทย 
ในแตละทองถิ่น ท่ี
หลากหลาย 

มิติทางดาน
สุขภาพ 
จุดแขง็ของสินคา–
อาหารพื้นเมอืง  

เปนอาหารท่ีมาจาก
วัตถุดิบจาก 
ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล และพืชพรรณทาง
ภาคใต ทําใหเกิดการ
ขับเคลื่อนลกัษณะ Value 
chain 

เนนอาหารสขุภาพ 
อาหารสะอาด อรอย 
และปลอดภัยตอท้ังผู
ใหบริการและผูบรโิภค 
ดวยความรวมมือรวมใจ
ของ Stakeholders 

เนนอาหารสขุภาพ ท่ีทํา
จากผลติภัณฑธรรมชาติท่ี
มีอยูในทองถิ่นตาม
ฤดูกาล  

เนนอาหารสขุภาพ ท่ี
ทําจากวสัดุสดใหมท่ีมี
อยูในทองถิ่นตาม
ฤดูกาล และอาหาร
ตามความเช่ือทาง
ศาสนา เชน อาหารฮา
ลาล (Halal) 

 
3.1.2  การวิเคราะห O=Opportunities  

โดยวิเคราะหวา มีปจจัยและสิ่งสนับสนุนอะไรบาง ที่สามารถกอใหเกิดประโยชน
กับการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ต ในการนําไปสูความสําเร็จของสิ่งที่ตองการในอนาคต 
คือ ทั้งปจจัยที่เปนโอกาส/เอ้ือ ที่อยูภายในองคการ (Opportunity factors from Organization) 
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และ ปจจัยที่เปนโอกาส/เอ้ือที่มาจากภายนอกองคการ (Opportunity factors from Outside 
Organization) สรุปดังน้ี  

ปจจัยที่เปนโอกาส/เอ้ือที่มาจากภายนอกองคการนับเปนปแรกที่ประเทศไทยได
วางยุทธศาสตรชาติ 20 ป ที่มีเปาหมายสูความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน โดยใชการขับเคลื่อนประเทศดวย
โมเดล Thailand 4.0 ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตสามารถพัฒนาเปนจังหวัดที่มีการผสมผสาน  
การทองเที่ยว สุขภาพ และวัฒนธรรม เปนการสรางโอกาสทางธุรกิจในรูปของ Wellness Industry 
Cluster และ Creative Industry Cluster ตามภาพที่ 3.1 แสดงคลัสเตอรอุตสาหกรรมหลักใน
โมเดลประเทศไทย 4.0 ดานลาง 
 

 
 

ภาพที่ 3.1  แสดงคลัสเตอรอุตสาหกรรมหลักในโมเดลประเทศไทย 4.0 
 

ปจจัยที่อยูภายในของจังหวัดภูเก็ต ถือเปนจังหวัดที่มีความเขมแข็งที่เกิดจาก
นโยบายที่ตอเน่ืองของผูบริหารระดับสูงของจังหวัด และทองถิ่น ที่ทํางานรวมกันมาตอเน่ือง ทําใหเกิด
เปนแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ในการสนับสนุนใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดําเนินงานไดดวยดี 
ตลอดจนความรวมมือในการดําเนินงานของภาคสวนตางๆ ในงานเทศกาลประเพณีตางๆ  
อยางสม่ําเสมอ จากการลงไปจัดสนทนากลุม (Group Interview) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
พบวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการสุขาภิบาลอาหาร ไดพยายามหาแนวคิด การทํางานใหมๆ  
ที่ตอบสนองความตองการและขับเคลื่อนงานใหไดมาตรฐานดานมิติสุขภาพเพ่ือสรางมาตรฐานการ
บริโภคอาหารแกประชาชนและนักทองเที่ยวดานสุขภาพ และสนองความตองการที่ชวยสงเสริมมิติ
ทางเศรษฐกิจแกผูประกอบการดวยเชนกัน 

จากการวิเคราะหโอกาสของปจจัยภายนอกและปจจัยที่อยูภายในของจังหวัดภูเก็ต 
การดําเนินธุรกิจรานอาหารริมบาทวิถี สามารถจะใชแนวคิดการผสมผสาน การทองเที่ยว สุขภาพ 
และวัฒนธรรม มาใชไดเชนกัน ทั้งน้ีผูวิจัย เห็นโอกาสในการขับเคลื่อน “อาหารริมทาง” ที่มี
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เอกลักษณโดดเดน ของอาหารพ้ืนบาน เพ่ือสนองตอมิติทางเศรษฐกิจ ในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขา
มาใชจาย มิติทางดานสังคม ที่สนองความตองการของสังคมเมืองที่เรงรีบ มิติดานวัฒนธรรมประเพณี 
ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น ที่แตกตางเปนตลาดเฉพาะ เช่ือมเรื่องราว แหลงที่มา และกรรมวิธีการปรุง
ประกอบอาหาร รวมทั้งสามารถใชจุดเดนของอาหารพ้ืนบานที่นําวัตถุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล และพืชพรรณทางภาคใต มาเสนอเปนคุณคาทางมิติทางดานสุขภาพ เน่ืองจากกระแสสุขภาพ 
การดําเนินงานดังกลาวจะทําใหเกิดการขับเคลื่อนลักษณะ Value chain ที่สมบูรณ ต้ังแต
ผูประกอบการตนทางของวัตถุดิบ การขนสง การปรุงอาหาร การประกอบและการจําหนายอาหาร 

3.1.3  การวิเคราะห A=Aspirations  
เปนการวิเคราะหเพ่ือเช่ือมโยง วิสัยทัศน พันธกิจ และ เปาหมายในอนาคตของ

หนวยงานหรือองคการ ใหเปนเปาหมายที่ทุกคนในหนวยงานหรือองคการ ตองการใหเกิดข้ึนใน
อนาคตของหนวยงานหรือองคการ ดวยการจัดทําใหเปน“แรงบันดาลใจรวม” ที่ทรงพลัง ไดแก  
การจัดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยที่มีการรวมมือรวมใจกันอยางเขมแข็ง จริงจัง จากทุกภาคสวน 
อยางตอเน่ือง และ การพัฒนาโครงการมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย (Clean Food Good 
Taste) ของกรมอนามัย เปน สาธารณสุขยกน้ิว (สา’สุข ยกน้ิว) คือ โครงการรานอาหารภูเก็ต
ปลอดภัย สุขภาพดี (Safe food Good Hygiene Clean kitchen) 

จากผลการวิเคราะหขอมูลดวยแนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
(Positive Thinking of Change Management) โดยใช SOAR Technique (Strengths, 
Opportunities, Aspirations, Results) ดังกลาวขางตน เปนขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของ
จังหวัดภูเก็ตที่มีประเด็น/อัตลักษณที่เฉพาะเทียบเคียงกับรานอาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพ 
ประเทศญี่ปุน และประเทศมาเลเซีย (ตารางที่ 3.1) สามารถตอบโจทยสมมุติฐานแนวคิด เรื่องการ
ขับเคลื่อน “อาหารริมทาง” ที่มีเอกลักษณโดดเดน ของอาหารพ้ืนบานของภูเก็ต สามารถสนองตอมิติ
ทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติดานวัฒนธรรมประเพณี มิติทางดานสุขภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตสังคมเมืองและสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทยได  

คําถามตอไป คือ ทิศทางและกระบวนการพัฒนารานอาหารริมทางของจังหวัด
ภูเก็ต หรือการวาดภาพและวางรูปแบบของธุรกิจรานอาหารริมทาง (Business Model) ของจังหวัด
ภูเก็ต ควรเปนอยางไร จะขับเคลื่อนใหเกิดรูปธรรมไดอยางไร และ จะพัฒนาสูความย่ังยืนไดอยางไร 
(How to) คําตอบในเร่ืองน้ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา ปจจัยสําคัญหลายปจจัยที่ทําใหเกิด
การพัฒนางานอยางตอเน่ืองเปนรูปธรรม คือ ความตอเน่ืองการวางวิสัยทัศน (Vision) รวมกัน ของผูที่
มีสวนเกี่ยวของ ใหเห็นภาพเดียวกัน (Shared Vision) อยางมีสวนรวม เพ่ือประโยชนของสวนรวม  
ซึ่งเปนประสบการณที่ทุกภาคสวนของจังหวัดภูเก็ตไดรวมกันดําเนินงานโครงการรานอาหารภูเก็ต
ปลอดภัย สุขภาพดี มาตอเน่ืองยาวนานอยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน การพัฒนารานอาหารริมทางของ
จังหวัดภูเก็ต เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมเมืองและสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย ย่ังยืนได 
ตองมีการวางวิสัยทัศน (Vision) รวมกัน ของผูที่มีสวนเกี่ยวของ ใหเห็นภาพเดียวกัน (Shared 
Vision) เชนกัน 
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3.2  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการในการพัฒนารานอาหารริมบาทวิถีโดยใช
แนวคิดเรื่องการตลาด หลัก 4P (Product Price Place และ Promotion) กับมิติดาน
เศรษฐกิจ มิติดานสังคม มิติดานวัฒนธรรม และมิติดานสุขภาพ  

3.2.1 ผลิตภัณฑ (Product)  
ถือเปนองคประกอบสําคัญของธุรกิจ อาหารริมบาทวิถี ที่ทําใหเกิดรายไดหรือ

ผลตอบแทนใหกับองคกร จึงตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน ความตองการของลูกคา คุณภาพของสินคา 
รูปแบบผลิตภัณฑที่มีความทันสมัย และสามารถเปรียบเทียบกับคูแขงขันได จากการวิเคราะหขอมูล
อาหารริมบาทวิถีของกรุงเทพมหานคร ประเทศญี่ปุน และประเทศมาเลเซีย พบวา ชนิด/ประเภทของ
อาหารริมบาทวิถี–ผลิตภัณฑ สามารถสนองตอทั้ง 4 ดาน ไดแก มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานวัฒนธรรม 
มิติดานสังคม และมิติดานสุขภาพ ไดอยางครบถวนและสามารถนําไปใชในการพัฒนารูปแบบ 
(Design) เพ่ิมเรื่องราว (Story Telling) และสรางเปนเอกลักษณ (Identity) ไดดังน้ี 

3.2.1.1 มิติดานเศรษฐกิจ อาหารริมบาทวิถี เปนอาหารที่กอใหเกิดการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับฐานรากในชุมชน จากแหลงตนนํ้า วัตถุดิบในภาคการผลิต สูภาคบริการใน
การขนสง การซื้อขายสินคา ภาคอุตสาหกรรมครัวเรือน ในการปรุง ประกอบจําหนายอาหาร เขาสู
ภาคบริการแกคนในสังคมเมือง และภาคการทองเที่ยว ดังน้ัน หากมีการกําหนดประเภทของอาหารที่ขาย 
อาหารจานดวนสําหรับคนทํางานในเมือง หรืออาหารทองถ่ินเฉพาะเพ่ือสรางเอกลักษณอาหารภูเก็ต
สําหรับนักทองเที่ยวและคนทองถิ่น ดวยแนวคิดในการวิเคราะหกลุมลูกคา (Segment) ที่ชัดเจนใน
แตละสถานที่ การแบงพ้ืนที่ (Zoning) เพ่ือวางประเภทของอาหารที่สนองความตองการ
กลุมเปาหมายแตละกลุมอยางทั่วถึง และเปนการเพ่ิมยอดซื้อ 

3.2.1.2 มิติดานวัฒนธรรม อาหารริมบาทวิถี เปนสินคาที่สามารถโชวศิลปะการ
ทําอาหาร และรูปลักษณที่ดึงดูดใจในการบริโภค โดยเฉพาะอาหารทองถิ่นในการทบทวนมีอาหาร
เฉพาะถิ่นเกือบ 20 ชนิด ถือเปนเสนหที่ผูบริโภคตองใชประสาทสัมผัสทั้ง 3 คือ รูป รส กลิ่น ซึ่งมีผลตอ
การออกแบบ ขนาด ช้ินของอาหาร และหีบหอ (Package) ซึ่งจะเห็นตัวอยางที่โดดเดนของอาหาร
ญี่ปุนที่มีความพิถีพิถันในเรื่องน้ีมาก จึงควรที่จะมีการใสใจในราย ละเอียด และออกแบบอาหารริมบาทวิถี
ใหดึงดูดใจ รวมทั้งสามารถซื้ออาหารกลับไปบริโภคได ดวยคุณภาพและรสชาติ คงเดิม จากมุมมอง
ของนักทองเที่ยวชาวตางชาติกลุมตลาดผูหญิง กลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวา อาหารไทยมี
ศักยภาพสูง ไดมีขอเสนอแนะดานกิจกรรมสื่อสารเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือใหกลุมตัวอยางเรียงลําดับ
กิจกรรมที่สามารถสื่อสารไดดี เกี่ยวกับอาหารไทย ถึงนักทองเที่ยวหญิงตางชาติ 5 กิจกรรม คือ การชิม
อาหาร การจัดเทศกาลอาหาร การสอนทําอาหาร การสาธิตการทําอาหาร และการจัดเสนทาง
ทองเที่ยวอาหาร ตามลําดับ  

3.2.1.3 มิติดานสังคม อาหารริมบาทวิถีที่มีจําหนายอยูในจังหวัดภูเก็ตปจจุบัน  
ยังขายอาหารจานดวนทั่วไป ไมไดเนนที่อาหารพ้ืนเมืองของภูเก็ตอยางเดียว อาหารทองถ่ินของ
จังหวัดภูเก็ต ที่สามารถนําขายริมบาทวิถีอาจจะมีเพียงอาหารบางชนิด เน่ืองจากอาหารจานเดนที่มี
คนกลาวถึง เปนที่รูจักทั่วไป แบบปากตอปาก หรือในโลกอินเตอรเน็ตที่มีหลากหลายในบทที่ 2 แต
บางชนิดขึ้นอยูกับความสามารถในการปรุง ประกอบอาหารของแตละคน (Chefs) หรือรานอาหาร
บางแหง ที่มีสูตรลับถายทอดจากรุนสูรุนเทาน้ัน  
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3.2.1.4 มิติดานสุขภาพ เปนหัวใจสําคัญของผลิตภัณฑอาหารริมบาทวิถี  
ในประเทศไทยไดใชมาตรการในการสงเสริมสนับสนุนใหผูประกอบการคาอาหารมีความรูและปฏิบัติ
ตามเกณฑมาตรฐานรานอาหาร ของกรมอนามัย อาหารสะอาด รสชาติอรอย (Clean Food Good 
Taste: CFGT) รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่
ปรับปรุงเพ่ิมเติม สภาพของรานอาหารริมบาทวิถียังไมสามารถดําเนินงานไดมาตรฐานไดครบถวนตาม
เกณฑ (กรมอนามัย) อยางย่ังยืน ในสองปญหาหลักคือ ขอจํากัดดานสถานที่ต้ังและอุปกรณที่จํากัด  
ที่อาจกอใหเกิดความไมสะอาดของอาหาร การปกปดอาหารจากแมลง ฝุนละออง ควันรถ และปญหา
จากการปฏิบัติตัวของผูประกอบการคาปฏิบัติไมถูกตองตามเกณฑ อยางสม่ําเสมอ มิติดานน้ีถือเปน
มาตรฐานบังคับที่ตองพัฒนา ใหรานอาหารริมบาทวิถีปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน เพ่ือสราง
ภาพลักษณ ความเช่ือมั่น และปองกันผลกระทบที่เกิดจากการติดตอ หรือแพรกระจายโรค 

3.2.2 ราคา (Price) 
เปนประเด็นที่เปนทั้ง ขอไดเปรียบ และเปนอุปสรรคที่สําคัญที่สนองประเด็นดาน

เศรษฐกิจ หากไมมีการดําเนินการเพ่ือใหเกิดความเช่ือมั่นวาอาหารที่จําหนาย เปนอาหารที่มีราคา
สมเหตุสมผล ทั้งคุณคา คุณภาพ ความปลอดภัยในการบริโภค และบริการที่ไดรับ ประเด็นดานราคา 
มีขอมูลที่นาสนใจ ดังน้ี 

3.2.2.1 ราคาอาหารของประเทศไทยยังตํ่ากวาหลายประเทศ แตอยางไรก็ตาม 
พบวา ราคาอาหารในจังหวัดภูเก็ต อยูในเกณฑที่สูงกวาจังหวัดทองเที่ยวอ่ืนในประเทศไทย จึงควรมี
การกําหนดราคาอาหารบางอยางในระดับราคาที่ผูบริโภคสามารถซื้อหาได เพ่ือเปนทางเลือกดวย 

3.2.2.2 จากการศึกษาขอมูลจากงานวิจัย พบวา ผูบริโภคมีความคาดหวัง และ 
พึงพอใจ กับราคาของอาหารริมบาทวิถี ที่ถูกกวาการรับประทานอาหารในรานอาหาร ภัตตาคาร หรือ 
โรงแรม 

3.2.2.3 ผูบริโภคที่เปนนักทองเที่ยวตางถ่ินทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ  
พึงพอใจกับการไดเห็นเมนูอาหาร ที่แสดงรูปภาพและราคากํากับไว และคาดหวังวาจะไดรับบริการ
ตรงตามที่แจงไวในเมนู 

3.2.2.4 หลายสถานที่ทองเที่ยวที่รองรับผูบริโภคหลากหลายเช้ือชาติ เริ่มมีการ
วิเคราะหลูกคาที่เขามารับบริการ และใชรูปภาพอาหาร และภาษาที่สามารถสื่อสารกันไดโดยตรง เชน 
ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมาร หรือภาษาจีน ดังที่ประเทศมาเลเซีย ไดเริ่มทําแลว เปนตน 

3.2.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
เปนการนําสินคาใหถึงมือของลูกคา อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกตอง 

ปลอดภัย และยังตองมองถึงการนําเสนอสินคาใหผูบริโภครับรูดวย นับเปนจุดเดนของอาหารริมทาง 
และเปนขอจํากัดที่สําคัญของรานอาหารริมบาทวิถี โดยเฉพาะ มิติทางสังคม เร่ืองความเปนระเบียบ
เรียบรอย ความสวยงาม การกีดขวางเสนทางการเดินทาง บนบาทวิถี หรือแมแตการรุกล้ําไปบน
เสนทางการคมนาคม ซึ่งเปนปญหาความขัดแยง ที่ตองใชกระบวนการทางสังคม และนโยบาย 
ที่ชัดเจน ในเรื่องน้ีมีขอมูลที่ไดจาการศึกษา ดังน้ี  

3.2.3.1 การขายอาหารริมบาทวิถี โดยทางกฎหมายถือเปนกิจการที่ราชการ 
สวนทองถิ่นตองมีการกํากับดูแลการประกอบกิจการใหมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพ หรือ
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สุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินกิจการ เพ่ือปองอันตรายตอสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 (หมวด 9) การจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ เพ่ือใหผูประกอบการคา
อาหารมีการปฏิบัติตนและจัดใหมีการดําเนินการ เพ่ือการรักษาความสะอาด และปองกันอันตรายตอ
สุขภาพแกประชาชน รวมทั้งปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันการเกิดโรคติดตอ (มาตรา3) 
ดังน้ัน จึงตองมีการกําหนดสถานที่เฉพาะ (อางแลว ในบทที่ 1 หนาที่ 5) เพ่ือใหอาหารริมบาทวิถี 
ที่บริการประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนที่เดินทางมาทําธุรกิจ ราชกิจ ในกิจกรรม MICE หรือ ลูกคากลุม
ทองเที่ยว เพ่ือเปนบริการที่สะดวก รวดเร็ว เขาถึงงาย ใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ 
คุณคาทางอาหาร และ สะอาดปลอดภัยตอสุขภาพ 

3.2.3.2 การตกแตงรานอาหารริมทาง ในรูปบูท (Booth) หรือ คีออส (Khios) ก็
เปนอีกประเด็นหน่ึงที่สําคัญ โดยการต้ัง วาง สินคา (Shelf) ใหเหมาะสม โดดเดน นาสนใจ นับเปน
โอกาสในการพัฒนา ที่จะสื่อสาร ถายทอด เรื่องราว คุณภาพ คุณคา ในเชิงวัฒนธรรม คุณคาทาง
อาหาร และรสชาติที่มีความเปนเอกลักษณแบบตนตํารับ  

3.2.3.3 การพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ตอบสนองกับ Life Style ของคนแตละกลุมวัย 
ก็เปนขอมูลที่นาสนใจที่ผูวิจัยคนพบ ลูกคาที่แตละเจนเนอเรช่ันจะมีความชอบอาหารแตกตางกัน 
ขอมูลเหลาน้ีเปนสงที่ทําใหเกิดแนวคิดในการพัฒนารานอาหารริมบาทวิถีไดเชนกัน 

3.2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
คือ การทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือนักทองเที่ยวรูจักเสนหของอาหารริมบาทวิถี ดวยสื่อ

โฆษณา สื่ออินเตอรเน็ต หรือการทํากิจกรรมตางๆ โดยนําจุดเดนของอาหารริมบาทวิถีในดานตัว
ผลิตภัณฑที่มีจุดเดนในมิติทั้ง 4 คือ มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานวัฒนธรรม มิติดานสังคม และมิติดาน
สุขภาพ มาพัฒนารูปแบบ (Design) เพ่ิมเรื่องราว (Story Telling) และสรางเปนเอกลักษณ (Identity) 
และนํามาทํากิจกรรมเพ่ือสงเสริมการตลาด ดวยการพัฒนาการสื่อสารผานสื่ออินเตอรเน็ตดวย 
Platform ตางๆ มากขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดพบประเด็นของการสงเสริมการตลาดที่
เปนโอกาสในการสื่อสารกับผูบริโภคที่เปนนักทองเที่ยว ดังน้ี 

3.2.4.1 ใชศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตที่กําลังดําเนินการเพ่ือใหเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาเปน MICE City ของประเทศไทย คือ การรองรับการประชุม (Meeting) เน่ืองจากความ
เหมาะสมของเมือง สถานที่พักของคนไทย ชาวตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ หรือการ
ประชุมสัมมนาขนาดใหญ (Conference) การใหการทองเที่ยวเปนรางวัล หรือผูที่ทํายอดขายเขาเปา
หรือเกินเปา (Intensive) และการจัดกิจกรรม (Event) ทั้งในระดับนานาชาติ ตางๆ  

3.2.4.2 การจัดงานมหกรรมและกิจกรรมประเพณีตางๆ ของราชการสวนทองถิ่น 
หรือจังหวัดถือเปนการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ ที่มีอยูเดิม  

3.2.4.3 การจัดกิจกรรมในชวงนอกเทศกาล จึงยังเปนโอกาสในการสงเสริม
การตลาด ดวยการสรางแหลงที่เปนสถานที่ ที่นักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดภูเก็ตตลอดป มีโอกาสได
สัมผัสกับรูปแบบอาหาร และวัฒนธรรมการกินอาหาร ที่นาสนใจเหลาน้ี 
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3.3 สรุปรูปแบบรานอาหารริมบาทวิถีที่พึงประสงค เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสนับสนุน
เศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย และแนวทางการพัฒนาสูความยั่งยืน 

จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยพบวา รูปแบบของอาหารริมบาทวิถี
ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนลักษณะของสังคมเมือง และเมืองทองเที่ยว โดยใชการวิเคราะหในขอ 3.1 
และ 3.2 ผูวิจัยสามารถสรุป รูปแบบและมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ตที่พึงประสงค 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย และนําเสนอ แนวทางการพัฒนา
สูความย่ังยืนมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.3.1 รูปแบบและมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ต ที่พึงประสงค 
3.3.1.1  อาหารพ้ืนเมืองที่มี เอกลักษณเฉพาะถ่ิน มุ งเนนกลุมลูกคาที่ เปน

นักทองเที่ยวถือเปนจุดแข็งของผลิตภัณฑ–อาหารริมบาทวิถี ที่สามารถสนองตอทั้ง 4 ดาน ไดแก มิติ
ดานเศรษฐกิจ มิติดานวัฒนธรรม มิติดานสังคม และมิติดานสุขภาพ ไดอยางครบถวนและสามารถ
นําไปใชในการพัฒนารูปแบบ (Design) เพ่ิมเร่ืองราว (Story Telling) และสรางเปนเอกลักษณ 
(Identity) และควรจัดพ้ืนที่ประจําใหมีอาหารริมบาทวิถีดวยบรรยากาศเรียบงายพรอมโครงสรางที่
รองรับเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร โดยมีปจจัยที่ทําใหเกิดการพัฒนาที่ ย่ังยืน ไดแก การกําหนด
วิสัยทัศน/วิสัยทัศนรวม การสนับสนุนของผูบริหารหนวยงานที่รับผิดชอบในการกําหนดโยบาย/
แผนงาน/ งบประมาณ ความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ นําวิสัยทัศนรวม และนํา Action 
Plan ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ อยางเครงครัด การแนวคิดเรื่องการตลาดสมัยใหม  
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรการพัฒนาใหเกิด Best Practice ที่ครบถวน ตาม Value Chain 
ดังภาพที่ 3.2 
 

 
 
ภาพที่ 3.2  อาหารริมบาทวิถีที่เนนอาหารพ้ืนเมืองที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น 
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3.3.1.2  อ า ห า ร ไ ท ย จ า น ด ว น  ก ลุ ม ลู ก ค า ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ ค น สั ง ค ม เ มื อ ง 
(Urbanization) จัดเปนจุดแข็งของผลิตภัณฑ–อาหารริมบาทวิถี ที่สามารถสนองตอทั้ง 4 ดาน ไดแก 
มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานวัฒนธรรม มิติดานสังคม และมิติดานสุขภาพ โดยมีจุดเนนที่แตกตางจาก
อาหารชนิดแรก เน่ืองจากตองตอบสนองตอชีวิตที่มีความเรงรีบของสังคมเมือง (ภาพที่ 3.3) ในรูปของ
อาหารเชากอนไปทํางาน/ไปโรงเรียน อาหารกลางวันขางที่ทํางาน หรือ อาหารเย็นในรูปอาหารถุง 
เพ่ือดูแลครอบครัว ดังน้ันจุดเนนที่สําคัญ คือการสรางความเช่ือมั่นและมาตรฐานที่สงมอบอาหารที่มี 
ประโยชน ราคาประหยัด และมีความปลอดภัย ทั้งน้ีในดานแนวทางการพัฒนายังใชหลักการในการ
จัดหาพ้ืนที่ประจําใหมีอาหารริมบาทวิถีดวยบรรยากาศเรียบงายพรอมโครงสรางที่รองรับเรื่องการ
สุขาภิบาลอาหาร และการสรางการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของ และผูประกอบการเพ่ือตกลง
กติกา มาตรฐาน และมาตรการตางๆ เชนเดียวกับรูปแบบอาหารริมบาทวิถีเนนอาหารพ้ืนเมืองที่มี
เอกลักษณเฉพาะถิ่น ในขอ 3.3.1.1 
 

 
 

ภาพที่ 3.3  อาหารริมบาทวิถี ที่เปนอาหารไทยจานดวน 
 

3.4  สรุปรูปแบบรานอาหารริมบาทวิถีที่พึงประสงค  
การศึกษาเร่ือง การพัฒนาอาหารริมบาทวิถีที่พึงประสงค เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม

เมืองและสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย ) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ศึกษาเฉพาะกรณี (case study) ที่จังหวัดภูเก็ต (THE CHARMING ANDAMAN) ไดผลนําเสนอ
รูปแบบรานอาหารริมบาทวิถีที่เนนกลุมเปาหมาย 2 กลุม คือ 

1) อาหารพ้ืนเมืองที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น มุงเนนกลุมลูกคาที่เปนนักทองเที่ยว (Tourist) 
2) อาหารไทยจานดวน กลุมลูกคาทั่วไป และคนสังคมเมือง (Urbanization) 
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ภาพที่ 3.4  อาหารริมบาทวิถีที่พึงประสงค เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และสนับสนุนเศรษฐกิจ การ

ทองเที่ยวไทย และนําเสนอ แนวทางการพัฒนาสูความย่ังยืนของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทท่ี 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
 

การศึกษา เรื่อง การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี (Street Food) เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
สังคมเมืองและสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย เปนการศึกษาที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมการกินอาหารของประชาชนในสังคมเมือง ที่มีแนวโนมของการขยายตัวมากขึ้น ในการ
ตอบสนองวิถีชีวิตที่เรงรีบแขงกับเวลา เนนความสะดวก–เขาถึงงาย รวมทั้งทิศทางของกระแส
โลกาภิวัฒนที่สนับสนุนธุรกิจการทองเที่ยวใหเพ่ิมมากข้ึน ผสมผสานกับ Life–style ของคนรุนใหมที่
นิยมการมีประสบการณใหมในการเดินทางทองเที่ยว สัมผัสกับวิถีชีวิตตางถ่ิน โดยมีคาใชจายใน
กิจกรรมดานอาหารสูงอันดับ 3 การศึกษาครั้งน้ี มองบทบาทของอาหารริมบาทวิถีของประเทศไทยทั้ง 
4 มิติ คือ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทางวัฒนธรรม และมิติทางสุขภาพ ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญ
ที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย ในการน้ี จําเปนตองอาศัยการบูรณาการ (Integration) 
ของการดําเนินงานจากทุกภาคสวนในสังคม เพ่ือสรางความมั่นคง มั่งคั่ ง และความยั่งยืน  
ตามเปาหมายการพัฒนาประเทศไทย ตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) 

การศึกษาคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาเฉพาะกรณี 
(Case study) ที่จังหวัดภูเก็ต (THE CHARMING ANDAMAN) เพ่ือเปนตัวแทนของจังหวัดทองเที่ยว 
ใชการศึกษาเอกสาร (Documentary research–Secondary Data) และขอมูลเชิงคุณภาพที่เก็บ
เพ่ิมเติม (Primary Data) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) เพ่ือการพัฒนาอาหารริมบาท
วิถีใหปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย ดวยการสนทนากลุมยอย (Focus Group 
interview– FGI) กับกลุมเจาหนาที่และผูแทนผูประกอบการรานอาหารในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือศึกษา
รูปแบบและมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ต ที่พึงประสงค ใหเปนตนแบบอาหารริมบาท
วิถีที่ผสานมิติทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสุขภาพ รวมทั้งหาแนวทางการพัฒนาอาหารริม
บาทวิถีของจังหวัดภูเก็ต เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย อยาง
ย่ังยืน  

ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรับ มารวบรวม แลววิเคราะหรวมกัน ดวยสถิติเชิงพรรณนาและ  
การวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content Analysis) ตามผลการศึกษาในบทที่ 3 ไดสรุปแนวคิด รูปแบบ 
แนวทางการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี ขอเสนอในการดําเนินงานเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานอยางย่ังยืน รวมทั้งขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยตอไป ดังน้ี  
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4.1  สรุปผลการศึกษา 
4.1.1  แนวคิดการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี  

1) การขายอาหารริมบาทวิถีของประเทศไทย เปนธุรกิจขนาดเล็ก (Small and 
Medium Enterprise: SME) ที่ควรสงเสริมและพัฒนา เน่ืองจากเปนอาชีพที่มีความสําคัญกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของคนในสังคมเมือง และยังเปนหน่ึงในอาชีพที่ประชาชนสามารถ
เขามาในธุรกิจน้ีงาย จึงมีบทบาทสําคัญในหวงโซทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทําใหเกิดรายไดของ
ประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของในอาชีพตางๆ ต้ังแตตนนํ้า (Upstream) ในการผลิตอาหารดิบ พืชผัก 
ผลไม หรือ เน้ือสัตวฯลฯ มาสูธุรกิจ หรือ ประชาชน ในกระบวนการ ขนสงอาหารสดไปยังตลาดเพ่ือ
ขายแกผูบริโภค หรือแปรรูปใหเปนสินคา หรือ อาหารสําเร็จรูป/เคร่ืองปรุง เคร่ืองเทศ กลางนํ้า  
(Midstream) จนมาเปนสินคาหรือบริการ ไปถึงมือผูบริโภคที่ปลายนํ้า (Downstream) ทั้งที่เปนคนไทย 
ในชุมชนเมืองน้ัน ตลอดจนนักทองเที่ยวทั้งหลาย ทั้งชาวไทยและ ชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยว
ในประเทศไทย  

2) การพัฒนาอาหารริมบาทวิถีในประเทศไทย ยังขาดการกําหนดนโยบาย ระบบ 
มาตรฐานและ มาตรการ ที่ชวยผสมผสานมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ  
การสงเสริม/อนุญาตใหมีการดําเนินงานอาหารริมบาทวิถีในปจจุบัน จึงมีลักษณะยืดหยุนตามนโยบาย
ที่เนนมิติใดมิติหน่ึง และหยอนในบางมิติ โดยเฉพาะความสม่ําเสมอในการบังคับใชทางกฎหมายอยาง
เขมงวด ดังน้ัน ปญหาของอาหารริมบาทวิถีโดยภาพรวม จึงปรากฏภาพเรื่องความไมสะอาดของ
อาหาร จากแมลง ฝุนละออง ควันรถ และพฤติกรรมของผูปรุง/จําหนายอาหาร ซึ่งตางจากการพัฒนา
อาหารริมบาทวิถีในประเทศญี่ปุนและมาเลเซีย ที่นํามาเปนคูเทียบ (Benchmarking) ในการพัฒนา 
โดยทั้งสองประเทศน้ีไมเนนที่จะมีการสงเสริมใหมีการขายอาหารริมบาทวิถีทั่วไป แตดําเนินการจัดให
มีการขายอาหารริมบาทวิถีชวงเวลาและสถานที่ต้ังที่ชัดเจน เน่ืองจากขอจํากัดของการขายอาหาร 
ริมบาทวิถีที่สรางความกีดขวางการเดินทาง/การจราจร กอใหเกิดความไมเปนระเบียบและความ
สกปรกจากกระบวนการเตรียม การปรุงประกอบอาหาร ปญหาจากฝุนละอองและมลพิษที่มีอยูตามที่
ทางสาธารณะ แตมีการบังคับใชทางกฎหมายอยางเขมงวด เพ่ือใหมีมาตรฐาน และ ขายอาหาร
ทองถิ่น ที่เปนเอกลักษณของญี่ปุน ที่เนนเรื่องราวตัวอาหาร หีบหอ เปนอาหารริมบาทวิถีที่ผสมผสาน
มิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ  

3) การพัฒนาอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ต ก็มีศักยภาพ และความพรอมใน
การพัฒนาเพ่ือเปนตนแบบการพัฒนารานอาหารริมบาทวิถีที่สนองความตองการผูบริโภค  
ที่ผสมผสานมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ ทั้งน้ี จากการวิเคราะหขอมูลดวย
แนวคิดในการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (Positive Thinking of Change Management)  
โดยใช SOAR Technique (Strengths, Opportunities, Aspirations, Results) และการวิเคราะห
เปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการในการพัฒนารานอาหารริมบาทวิถี ของกรุงเทพมหานคร ประเทศ
ญี่ปุน และประเทศมาเลเชีย รวมทั้งแนวคิดเร่ืองการตลาด 4P คือ Product, Price, Place, และ 
Promotion พบวา 

มิติทางเศรษฐกิจ จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีปริมาณนักทองเที่ยวเดินทาง
ประชุม สัมมนาพักผอน สูดอากาศบริสุทธ์ิ เลนนํ้าทะเล ชมทัศนียภาพสวยงามจํานวนมาก จึงเปน
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โอกาสของธุรกิจบริการดานอาหารในทุกสถานที่ (Setting) ทั้งในสถานที่พัก โรงแรม รานอาหาร 
ภัตตาคาร และรานอาหารริมบาทวิถี รวมทั้งการพัฒนาตอยอดเปนธุรกิจ หรือบริการที่สรางเกิดการ 
ใชจายเพ่ิมขึ้น อาทิ ขายผลไม ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปกลับไปบริโภค หรือการสั่งซื้อออนไลน เปนตน 

มิติทางสังคม ธุรกิจอาหารเปนธุรกิจที่กอใหเกิดประโยชนใหกับประชาชนที่มี
สวนเกี่ยวของในอาชีพตางๆ ต้ังแตตนนํ้า (Upstream) กลางนํ้า (Midstream) จนมาเปนสินคาหรือ
บริการ ไปถึงมือผูบริโภคที่ปลายนํ้า (Downstream) ความเจริญของจังหวัดภูเก็ตนอกจากจะเปนแรง
ดึงดูดนักทองเที่ยวที่หลากหลายแลว ยังเปนแรงดึงดูดใหเกิดธุรกิจและการจางงานของคนในทองถิ่น 
จังหวัดขางเคียง และจังหวัดตางๆ รวมทั้งนักลงทุนจากตางชาติเอง การพัฒนาอาหารริมบาทวิถี  
จะเปนธุรกิจหน่ึงที่ชวยครอบครัว ชุมชน สังคม ภูเก็ต เติบโตพัฒนา 

มิติทางวัฒนธรรม ตัวอาหาร (Product) จังหวัดภูเก็ตมีอาหารทองถ่ิน (Local 
Food) ที่มีช่ือเสียงมานานหลากหลายดังแสดงในบทที่ 2 จํานวนมากกวา 50 ชนิด บางชนิดเปน
อาหารทองถิ่นที่มีขายทั่วไป เชน ขนมจีน นํ้าพริกภูเก็ต หรือ นํ้าพริกกุงสด นํ้าพริกกุงเสียบ ฮูแช เปนตน 
หรืออาหารที่มีช่ือเสียงจากรานอาหารเกาแกที่มีฝมือ อาทิ หมี่ผัดแบบหมี่ฮกเกี้ยน:หมี่ตนโพธ์ิ หมี่สะปา 
หมี่อาวเก หมูฮอง หรือ หมูเตาอ้ิว เปนตน นอกจากน้ียังมี สัปะรดภูเก็ต ซึ่งกลายเปนสินคา GI  
(สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร” หรือ “Geographical Indication) ที่เปนเอกลักษณ ที่นํามาจุดขายที่ดึงดูด 
(Magnet) นักทองเที่ยว :ซึ่งตองมีการเรียนรูและพัฒนาเรื่องการออกแบบ Packaging รวมทั้งการนํา
แนวคิดการตลาดเรื่อง คุณคา (Value) ราคา (Price) ชองทางการจําหนาย (Place) และ 
การสงเสริมการขาย (Promotion) ตอไป 

มิติทางสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต ใหความสําคัญในการยกระดับพัฒนางานดาน
สุขาภิบาลอาหาร เพ่ือสรางมาตรฐาน ภาพลักษณ และความปลอดภัยในการบริโภค และนําแนวคิด
ดีๆ เรื่อง การบังคับใชทางกฎหมายอยางเขมงวด เพ่ือมาตรฐานความสะอาด รวมทั้งนโยบายที่ชัดเจน
เรื่องความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน ไมกอใหเกิดความสกปรก จากกิจกรรมการปรุง ประกอบ 
จําหนายอาหาร และการจัดการกับขยะที่เกิดจากผูบริโภค เพ่ือสรางภาพลักษณ ความสวยงาม ความ
เช่ือมั่น 

4) จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่ศักยภาพ และมีความพรอมสูงในการดําเนินงานสู
ความยั่งยืนเน่ืองจากมีผลงานที่เปนรูปธรรมตอเน่ืองมาถึง 10 ป ในการจัดเทศกาลรานอาหารริมบาท
วิถีเปนประจําทุกป โดยเนนการผสมผสานมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ  
อยางเปนรูปธรรม มีการกําหนดเปนวิสัยทัศนและพันธกิจรวมของหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน–
ผูประกอบการคาอาหาร ชุมชนที่ต้ัง และภาคประชาชนจังหวัดภูเก็ต ทําใหเกิดการมีสวนรวม/
ยอมรับ/รวมมือ ในการดําเนินงาน จึงมีความเปนไปได ที่จะนํารูปแบบการดําเนินงานที่พัฒนาขึ้น  
ไปดําเนินการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สูการเปนตนแบบของประเทศ  

4.1.2  รูปแบบการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี ของจังหวัดภูเก็ต 
รูปแบบและมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ตที่พึงประสงค เพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิต และสนับสนุนเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทย ควรดําเนินงานใน 2 รูปแบบ คือ รานอาหาร
ริมบาทวิถี ที่เนนอาหารไทยจานดวนสําหรับชีวิตคนในสังคมเมือง และ อาหารพ้ืนบานของจังหวัด
ภูเก็ตเพ่ือรองรับนักทองเที่ยว  
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1) อาหารไทยจานดวน สําหรับกลุมลูกคาทั่วไป และคนสังคมเมือง (Urbanite) 
จัดเปนจุดแข็งของผลิตภัณฑ–อาหารริมบาทวิถี ที่สามารถสนองตอมิติทั้ง 4 ดาน ไดแก มิติดาน
เศรษฐกิจ ดานวัฒนธรรม ดานสังคม และ มิติดานสุขภาพ โดยมีจุดเนนตอบสนองตอชีวิตที่มีความเรงรีบ
ของสังคมเมือง (ภาพที่ 3.2) ในรูปของอาหารเชากอนไปทํางาน/ไปโรงเรียน อาหารกลางวันขางที่
ทํางาน หรือ อาหารเย็นในรูปอาหารถุง เพ่ือดูแลครอบครัว ดังน้ัน จุดเนนที่สําคัญ คือ การสรางความ
เช่ือมั่นและมาตรฐานที่สงมอบ ใหไดอาหารที่มีประโยชน ราคาประหยัด และมีความปลอดภัย 

2) อาหารพ้ืนเมืองที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น สําหรับกลุมลูกคาที่เปนนักทองเที่ยว 
(ภาพที่ 3.1) ถือเปนจุดแข็งของผลิตภัณฑ–อาหารริมบาทวิถี ที่สามารถสนองตอมิติทั้ง 4 ดานเชนกัน 
คือ ดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และ ดานสุขภาพ โดยมีการพัฒนาการออกแบบ (Design) ดวย
การเพ่ิมเร่ืองราว (Story Telling) และสรางเปนเอกลักษณ (Identity) เฉพาะถิ่น และควรจัดใหมี
พ้ืนที่ประจําสําหรับ Street Food ใหมีบรรยากาศที่เรียบงาย พรอมโครงสรางที่รองรับการสุขาภิบาล
อาหารที่ไดมาตรฐานของกรมอนามัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยพัฒนาใหมีปจจัยที่ทําใหเกิดการ
พัฒนาที่ย่ังยืน เปนสิ่งสําคัญที่มุงเนนดวย 

อาหารริมบาทวิถีทั้ง 2 รูปแบบน้ี จะตองมีขอกําหนด/มาตรฐานรวมที่สําคัญ คือ 
มิติทางสุขภาพ ถือเปนปจจัยรวม และเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางย่ิง (Necessary Factors) เพ่ือ
สรางและรักษาคุณภาพชีวิตของผูบริโภคใหไดรับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีคุณคา ไมกอใหเกิดโรค 
และไมสรางเกิดความสกปรก มลพิษกับสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางภาพลักษณ ความสวยงาม ความเช่ือมั่น
ในการบริโภคอาหาร ในการน้ีมิติดานอ่ืนๆ อีกสามดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จะเปน
ปจจัยเสริม (Plus Factors) ใหเกิดแรงดึงดูดยิ่งขึ้นดังกลาวแลวขางตน 

4.1.3  แนวทางการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ตสูความยั่งยืน 
1) แนวทางการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ตสูความย่ังยืนไดน้ัน  

ตองอาศัยปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน/วิสัยทัศนรวม นโยบาย/แผนงาน/งบประมาณ 
ความรวมมือของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มาเปนขอมูล
เพ่ือการออกแบบ วาดภาพ และวางรูปแบบของธุรกิจ (Business Model) รานอาหารริมบาทวิถีของ
จังหวัดภูเก็ต ที่สามารถตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวเปนประสบการณชีวิตที่ไดทาน
อาหารทองถิ่น จากธรรมชาติ ที่มีขั้นตอนการปรุงประกอบอาหารที่มีศิลปะและเคล็ดลับเฉพาะ สะอาด 
ปลอดภัย และมีรสชาติอรอย เมื่อมีประสบการณไดลิ้มลอง เกิดความติดใจ อยากมาเที่ยวอีกครั้ง และ
พรอมที่จะบอกตอใหเพ่ือนฝูง/ญาติมิตร/คนรูจัก ไดมาเที่ยวกัน  

2) ควรนําแนวคิดที่เกี่ยวของกับการตลาด อาทิ แนวคิดเรื่องการตลาดสมัยใหม 
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และการนํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาอาหารริม
บาทวิถีของจังหวัดภูเก็ต ใหเกิดคุณคา (Value Chain) กับประชาชนในหลากหลายภาคสวน ต้ังแตตนนํ้า 
(Upstream) กลางนํ้า–(Midstream) และปลายนํ้า (Downstream) จากภาคการผลิต สูภาค
อุสาหกรรม และภาคบริการ (From Farm to Table) ซึ่งชวยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth Engine) ใหประชาชนในทองถิ่นเขามา
ประกอบธุรกิจ โดยไมจํากัดเพศ การศึกษา เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ (Productive Growth 
Engine) เพ่ือใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ และยังทําใหเกิดการ
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ขับเคลื่อน การยกระดับคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดลอม (Green Growth Engine) ไดตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว 

3) ควรมีการกําหนดพ้ืนที่ในการพัฒนาและจัดระเบียบอาหารริมบาทวิถีที่ 
พึงประสงค ที่ผสมผสานมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ เพ่ือใหบริการประชาชน
ในจังหวัดภูเก็ต และนักทองเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ มีโอกาสสัมผัสและลิ้มรสอาหาร 
ริมบาทวิถี ไดตลอดทั้งป 

 
4.2  ขอเสนอแนะ  

4.2.1  ขอเสนอแนะในการนําสิ่งที่ไดจากการศึกษาไปใชประโยชน 
4.2.1.1 ขอเสนอแนะสําหรับจังหวัดภูเก็ต: ในฐานะที่เปน World Tourist 

Destination ของประเทศไทย สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาน้ีไปใชประโยชน ตามแนวทางการ
พัฒนาอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ตสูความยั่งยืน สูการเปนตนแบบของประเทศอยางเปน
รูปธรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพสูง โดยเนนการบูรณาการจากทุกภาคสวน ต้ังแตตนนํ้า (Upstream) 
กลางนํ้า (Midstream) และปลายนํ้า (Downstream) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน–ผูประกอบการคา
อาหาร ภาคองคกรที่ไมใชองคกรของรัฐหรือองคกรนอกรัฐ (Non–Government Organizations: 
NGOs) และ ภาคประชาชน ของจังหวัดภูเก็ต อยางกลมกลืนและตอเน่ือง ใหบรรลุ 4 Wins คือ 
Win–Win–Win และ Win ไดแก ประชาชน Win, ผูประกอบการ Win, องคกรภาครัฐ/ทองถ่ิน Win, 
และประเทศชาติ Win โดยขอเสนอที่เปนรูปธรรม ในการพัฒนา ดังน้ี 

1) เรงรัด/ปรับปรุง/จัดหาสถานที่ และยกระดับมาตรฐานการขาย
อาหารริมบาทวิถี “อาหารไทยจานดวน” ใหไดมาตรฐาน และกํากับดูแลอยางเขมงวด 

2)  พัฒนา สงเสริม ทดลองรูปแบบอาหารริมบาทวิถี “อาหารพ้ืนเมืองที่
มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น” ดวยรูปแบบที่พึงประสงคที่ผสมผสานทั้ง 4 มิติ 

3) ยกระดับ พัฒนา และสรางนวัตกรรม “อาหารพ้ืนเมืองที่มีเอกลักษณ
เฉพาะถิ่น”(Local Food) ที่มีช่ือเสียง และมีลักษณะเฉพาะที่โดดเดน ดวยแนวคิดการตลาดสมัยใหม 
เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาลิ้มลองรสชาติอาหารที่มี ประโยชน ราคาประหยัด และปลอดภัยตอ
สุขภาพ ทั้งน้ีอาจตองมีการศึกษา เพ่ือคัดเลือก ชนิดของอาหารมานํารอง พัฒนาการออกแบบ 
(Design) ดวยการเพ่ิมเร่ืองราว (Story Telling) และสรางเปนเอกลักษณ (Identity) เฉพาะถิ่น ใหมี
คนมาทองเที่ยวตอเน่ือง ในอนาคตอาหารชนิดน้ันอาจพัฒนาไปสู อาหารริมบาทวิถีทั่วไป เปน GI ตัวใหม 
หรือมีการพัฒนา ตัวสินคากลายเปนสินคาสําเร็จรูป Local Product Food เพ่ิมยอดจําหนายเขา
ประเทศ หรือสรางธุรกิจการเย่ียมชม หรือ สอนวิธีการทําอาหารภูเก็ตกอได 

4.2.1.2 ขอเสนอแนะสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น: ในฐานะที่เปนองคกร
หลักของราชการสวนทองถิ่น ทั้งในรูปแบบทั่วไปที่มีอยูทุกจังหวัด (เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
: อบต. และองคการบริหารสวนจังหวัด : อบจ.) และ การปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษ (เมืองหลวง
หรือเมืองทองเที่ยว เชน เมืองพัทยา) สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาน้ีไปใชประโยชน ตาม
อํานาจหนาที่ ที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมทั้งการรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้ง
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การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ คุมครองดูแลและบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว บํารุงและสงเสริมการประกอบ
อาชีพ กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย และการทองเที่ยว โดยรวมมือกับกระทรวง ทบวง กรม หรือ
องคการหรือหนวยงานของรัฐ ที่มีอํานาจหนาที่ ในการดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนของประชาชนใน
พ้ืนที่ โดยสามารถออกขอบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใชบังคับในเขตที่ดูแลไดเทาที่ไมขัด
ตอกฎหมายหรืออํานาจหนาที่ที่มีอยูแลว โดยสามารถกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนด
โทษปรับผูฝาฝนดวยก็ได 

4.2.1.3 ขอเสนอแนะสําหรับกรมอนามัย: ในฐานะที่เปนองคกรหลักของประเทศ
ในการอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี สามารถนํา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาน้ีไปใชประโยชน ตามแนวทางของโครงการมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอรอย 
(Clean Food Good Taste) และพัฒนาตอยอดเปน สาธารณสุขยกน้ิว (สา’สุข ยกน้ิว) คือ โครงการ
รานอาหารปลอดภัย สุขภาพดี (Safe Food Good Hygiene Clean Kitchen) ที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรวมกับศูนยอนามัยที่ 11 และ องคกรปกครองสวนทองถ่ินของจังหวัดภูเก็ต 
ไดพัฒนาขึ้นเปน Model ตนแบบแลว 

4.2.1.4 ขอเสนอแนะสําหรับกระทรวงสาธารณสุข: ในฐานะที่เปนองคกรหลักของ
ประเทศดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี ซึ่งมีพันธกิจในการอภิบาลระบบ
สุขภาพ อยางมีสวนรวมและย่ังยืน สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาน้ีไปใชประโยชน ตามแนวทาง
ของคานิยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกโครงการ โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการที่เกี่ยวของ
กับความมั่นคงในอาหาร อาหารปลอดภัย และ การทองเที่ยว ที่กระทรวงสาธารณสุขไดรวมมือรวมใจ
กับหลายภาคสวน ทั้งในสวนกลาง และในสวนภูมิภาค ผานทางกรมตางๆ และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ดังภาพที่ 4.1 
 

 
ภาพที่ 4.1  วิสัยทัศน พันธกจิ เปาหมาย คานิยมกระทรวงสาธารณสุข 
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4.2.1.5 ขอเสนอแนะสําหรับกระทรวงการตางประเทศ: ในฐานะที่เปนองคกรนํา
ในการขับเคลื่อนนโยบายการตางประเทศไทยเพ่ือผลประโยชนของชาติ สามารถนําขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาน้ีไปใชประโยชน ตามพันธกิจของกระทรวงการตางประเทศ ขอ 4 นําองคความรูจาก
ตางประเทศ มาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหวางประเทศมาชวยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย; พันธกิจขอ 5 เสริมสรางความเช่ือมั่นและภาพลักษณที่ดีของไทยในตางประเทศและ
เวทีระหวางประเทศ; และ พันธกิจขอ 9 บูรณาการภารกิจดานการตางประเทศกับทุกภาคสวน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ที่เปนรายไดหลักของประเทศ  

4.2.1.6 ขอเสนอแนะสําหรับรัฐบาล: สามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาน้ีไปใช
ประโยชน ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อ12 กันยายน 2557 ทั้งดานการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ การลด
ความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ การศึกษาและเรียนรู การ
ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจาก
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน และ การปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม ดวยการบูรณาการจากทุกภาคสวนอยางย่ังยืน 
 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการศึกษา/วิจัย ตอไป 
4.2.2.1  ขอเสนอแนะในการศึกษา/วิจัย ตอไป ในเรื่องอาหารริมบาทวิถี: เสนอให

นํารูปแบบการดําเนินงานอาหารริมบาทวิถีของจังหวัดภูเก็ตที่พัฒนาข้ึน ไปดําเนินการในจังหวัดภูเก็ต
อยางจริงจังและตอเน่ือง จนเปนตนแบบของประเทศ อยางยั่งยืน และขยายผลการดําเนินงาน ทั้งเชิงกวาง
ใหครอบคลุมทุกภาคของประเทศ และ เชิงลึกใหครอบคลุมตามหลักวิชาการ ใหมากย่ิงๆ ขึ้น ดวย 
KM ที่ครบวงจร 

4.2.2.2  ขอเสนอแนะในการศึกษา/วิจัย ตอไป ในเร่ืองใหม: เสนอใหประยุกต
ขอมูล ความรู และประสบการณ ที่ไดจากการศึกษาน้ีไปใชในการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development : R&D) ใหไดรูปแบบการดําเนินงาน (Working Model) อาหารริมบาทวิถี ที่ 
Practical สามารถดําเนินการไดจริงในบริบทของแตละพ้ืนที่ในประเทศไทย อยางย่ังยืน ครอบคลุม 
“ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน” ทั้ง 5 ดาน คือ ดานปริมาณงานที่ทําและที่ไดรับจากการดําเนินงาน ดาน
คุณภาพของผลการดําเนินงาน ดานระยะเวลาและแรงงานที่ใชในการปฏิบัติงาน ดานความพึงพอใจ
ของผูที่เกี่ยวของ และ ดานเศรษฐศาสตรของการดําเนินงาน โดยใชแนวคิด หลักการ และวิธีการของ
การจัดการความรู (Knowledge Management: KM) การพัฒนาชุมชนอยางย่ังยืน (Sustainable 
Community Development) การพัฒนาดวย Public–Private–Partnership (PPP) เนนการใช
หลักเศรษฐกิจพอเพียง ดวยการบูรณาการจากทุกภาคสวน อยางกลมกลืน 
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4.2.3  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.3.1  ในระดับทองถิ่น: ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น สมควรกําหนด

นโยบายที่ชัดเจนในการกําหนดทิศทางและเปาหมายการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีในทองถิ่นของตนเอง 
ที่สอดคลองกับบริบทในทองถิ่น และใชมาตรการทางกฎหมายใหเขมแข็ง โดยอาศัยความรวมมือของ
ทุกภาคสวน และการดําเนินงานรูปแบบประชารัฐ และกําหนดเสนทาง (Roadmap) ในการพัฒนา
อาหารริมบาทวิถี เพ่ือนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมเมือง และสนับสนุนเศรษฐกิจการ
ทองเที่ยวไทยจังหวัดภูเก็ต ในระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นเนนการพัฒนาอาหารริมบาทวิถี
ประเภท อาหารไทยจานดวน กลุมลูกคาทั่วไป และคนสังคมเมือง (Urbanization) และเลือกอาหาร
ทองถิ่นที่ศักยภาพ มาพัฒนาเปนอาหารริมบาทวิถีที่นําจุดเดนของมิติทางดานสังคม วัฒนธรรม และ
สุขภาพ มาพัฒนาเปนอาหารพ้ืนเมืองริมบาทวิถีจังหวัดภูเก็ต เพ่ือรองรับนักทองเที่ยวมาลิ้มลอง
รสชาติไดตลอดป 

4.2.3.2  ในระดับจังหวัด: ผูวาราชการจังหวัด สมควรกําหนดนโยบายดําเนินงาน
แบบบูรณาการ (Integration) เพ่ือเปาหมายในการดําเนินงาน ที่สนองตอบมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสุขภาพ เพ่ือสรางคุณภาพชีวิต ของประชาชน ซึ่งมีความหมายนอกเหนือจากการมี
สุขภาพกาย ใจ สุขภาวะที่ดี ซึ่งเปนทิศทางใหมการในทุกนโยบาย คํานึงถึงสุขภาพของประชาชนมากอน 
(Health in All Policy) จึงจะเกิดความย่ังยืน  

4.2.3.3  ในระดับกรมที่เกี่ยวของ: กรมอนามัย. สมควรกําหนดนโยบายใหสํานัก
สุขาภิบาลอาหารและนํ้า เรงรัดใหมีการดําเนินงานในดานตางๆ ดังน้ี 

1) ประสานและผลักดันใหจังหวัดและทองถิ่นสามารถดําเนินงานตาม
มาตรการทางกฎหมายอยางจริงจัง ใหมีการดําเนินงานแบบบูรณาการในการทํางานเพ่ือยกระดับ 
การดําเนินงานอาหารริมบาทวิถีของประเทศไทยตอบสนองตอคุณภาพชีวิต และสงเสริมเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยวของประเทศไทย 

2) พัฒนาองคความรูทางวิชาการ ที่ทันสมัย และสอดคลองกับมิติอ่ืนที่
เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการยอมรับ/ขับเคลื่อน/พัฒนางาน ในการสนับสนุน และสงเสริมสมรรถนะใน
การดําเนินงานแกบุคลลการในสวนภูมิภาคและทองถิ่น 

3) ปรับปรุงมาตรฐานและขอกําหนดของรานอาหารมาตรฐานที่สามารถ
ผสมผสานมิติทั้ง 4 (เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสุขภาพ) โดยใชแนวคิดดานการตลาด 4P มา
พัฒนา เพ่ือสรางจุดดึงดูดดานผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจําหนาย (Place) และ
การสงเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ือทําใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาทั้ง ภาครัฐ 
ผูประกอบการ ชุมชนโดยรอบ มีเปาหมายรวมกันในการพัฒนา ดวยความเต็มใจที่จะพัฒนา และย่ังยืน 

4.2.3.4  ในระดับกระทรวงที่เกี่ยวของ: ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
พาณิชย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และ
กระทรวงสาธารณสุข. สมควรกําหนดนโยบายสมควรกําหนดนโยบายแบบบูรณาการ (Integration) 
เพ่ือเปาหมายในการดําเนินงาน ที่สนองตอบมิติทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ เพ่ือ
สรางคุณภาพชีวิต ของประชาชน ซึ่งมีความหมายนอกเหนือจากการมีสุขภาพกายใจ สุขภาวะที่ดี ซึ่ง
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เปนทิศทางใหมการในทุกนโยบาย คํานึงถึงสุขภาพของประชาชนมากอน (Health in All Policy) จึง
จะเกิดความย่ังยืน  

4.2.3.5  ในระดับประเทศ: รัฐบาลควรใหการสนับสนุนเรื่องการยกระดับ
รานอาหารริมทาง อันจะทําใหเกิดประโยชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสุขภาพ เปนการ
เ พ่ิ ม คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ ก ป ร ะ ช า ช น ไ ท ย  แ ล ะ เ น น เ ร่ื อ ง  กํ า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
การดําเนินงานตามนโยบาย ซึ่งปรากฏเปนรูปธรรม ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยเนนการบูรณาการจาก
ทุกภาคสวน ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียง สูการเปนผูนําในอาเซียน อยางนาภาคภูมิใจ ย่ิงๆ ขึ้น 
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