
การน านโยบายจัดระเบียบอาหารริมทางไปปฏิบัติ 
กรณีศึกษา ย่านถนนเยาวราช ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์* 

 
                         ไวภพ วฒันะ** 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจดุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการขั้นตอนการน านโยบายจัดระเบียบอาหารริมทางไป 
ปฏิบัติ กรณีศึกษา ย่านถนนเยาวราช ศึกษาปญัหาและอุปสรรคการด าเนินงานนโยบาย ตลอดถึงข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการจัดระเบียบอาหารริมทาง ใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่เจา้หน้าท่ีฝ่ายบริหาร เจา้หน้าท่ีฝ่ายเทศกิจ เจา้หน้าท่ีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ของส านักงาน
เขตสัมพันธวงศ์ เจ้าหน้าท่ีต ารวจงานจราจร สถานีต ารวจนครบาลพลับพลาไชย2 และเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายอ านวยการด้าน
ความมั่นคง รวมจ านวน 10 คน ซึ่งล้วนแต่เป็นผูป้ฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดระเบยีบอาหารริมทางถนนเยาวราช ผล
การศึกษาพบว่า  เป็นการแปลงนโยบายมาเป็นแผนงานหรือโครงการ โดยมีขั้นตอนกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
แบ่ง 2 ระดับ คือ 1.กระบวนการขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค และ 2. กระบวนการขั้นตอนการ
น านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค ทางส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินงานโครงการ เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหาร ได้แก่ ร้านจ าหน่ายอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหารริมทาง 
ให้มีการเตรียม ประกอบปรุงและจ าหน่ายอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ซึ่งเป็นการสรา้งความมั่นใจให้กบั
ผู้บรโิภค รวมทั้งเป็นการส่งเสรมิการท่องเที่ยวอีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: การน านโยบายไปปฏบิัติ, อาหารรมิทาง, เยาวราช 
 
บทน า 

 กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางความเจรญิของประเทศไทย ทีมีความสะดวกสบาย เป็นแหล่งที่มี
ความพร้อม ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเป็นศูนย์กลางการทางด้านวัฒนธรรมของประเทศที่มีช่ือเสียงขจรไปท่ัว
โลก เมื่อปี พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวท่ีสุด จาก Global Destinations Cities Index 
โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากทีส่ดุถึง 21.47 ล้านคน (MasterCard, 2559) ประกอบกับส านักข่าว CNN ได้มีการจดั
อันดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางที่ดีท่ีสุดตดิต่อกันสองปีซ้อน The World’s best 23 cities for 
street food CNN ไดเ้ผยว่า อาหารริมทางในกรุงเทพฯ สนองความต้องการของสังคมเมือง ท่ีไมม่ีเวลาในการปรุงประกอบ
อาหารเองและเมนูท่ีหลากหลาย ให้เลือกรับประทานหลากหลายประเภท ในราคาทีไ่ม่แพงอยู่ตามแหล่งชุมชนต่างๆ 
รสชาติอร่อยถูกปากคนไทยและคนต่างชาติ ทั้งอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น และอาหารรอบดึก และโต้รุ่ง 
โดยเฉพาะใน “ย่านไชน่าทาวน”์ หรือท่ีคนไทยรูจ้ักกันในนาม “ย่านถนนเยาวราช” (ส านักข่าว CNN, 2560) 

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ (2560) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เห็นว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
กรุงเทพมหานคร จึงให้แนวทางกับกรุงเทพมหานครน าเรื่องนี้มาพิจารณาเป็นพิเศษ น าร่องโครงการ “อาหารริมทาง” 
หรือ “สตรีทฟู้ด” ย่านถนนเยาวราช และย่านถนนข้าวสาร ในการจดัโซนนิ่ง และช่วงเวลาค้าขาย การจัดระเบียบดา้น 

 
 
 
 
*บทความนี้เรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเร่ือง การน านโยบายจัดระเบียบอาหารริมทางไปปฏิบัติ กรณีศึกษา ย่านถนนเยาวราช ของส านักงานเขตสัม

พันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร  
                **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
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ต่างๆขึ้น โดยเฉพาะด้านความสะอาดและสุขลักษณะ ทางกรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมกบักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงพาณิชย์ ก าหนดให้บริเวณย่านถนนเยาวราช และย่านถนนข้าวสาร เป็นพ้ืนท่ีน าร่องโครงการอาหารริมทาง เพื่อ
ดงึดูดนักท่องเที่ยวให้มาบรโิภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย และราคามาตรฐาน ประกอบกับนโยบายของพล
ต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าพัฒนากรุงเทพมหานคร ด้วยวาระแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานครประจ าป ี2561 โดยบูรณาการจากยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากรุงเทพฯ ระยะ 20 ปี ท้ังระยะที ่1 และ 2 ผนวกรวมกับกลไกความ
เคลื่อนไหวของโลกท่ีรุดหน้าไปอยา่งไม่หยดุยั้ง เกิดเป็นนโยบาย NOW ภายในแนวความคดิ “ท าจริง เห็นผลจริง”5 
นโยบายทันใจ (ค าแถลงนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, 2561) ดังนี ้

1. สะอาด (Clean) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด  
2. สะดวก (Convenient) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมลูสะดวก  
3. ปลอดภัย (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพยส์ินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย  
4. คุณภาพชีวิตดี (Care) : ดูแลคณุภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ  
5. วิถีพอเพียง (Common way of living) : ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่ 
 ทางส านักงานเขตสัมพันธวงศ์จึงได้ด าเนินการจัดระเบยีบผู้คา้บริเวณถนนเยาวราชเพื่อให้พื้นที่มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในด้านต่าง ๆ ดงันี้ 
ด้านการจราจร  
1) จัดเจา้หน้าท่ีเทศกิจอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในจุดที่มี ทางข้าม 4 จุด คือ ทางม้า

ลายแยกเฉลิมบรุี ทางม้าลายปากซอยผดุงด้าว ทางม้าลายปากซอยแปลงนาม และทางมา้ลายบริเวณหน้าตลาดเก่า และ
ประชาสมัพันธ์จุดจอดรถยนตส์ าหรับประชาชนท่ีเข้ามาท่องเที่ยว ในถนนเยาวราช 

2) ประสานสถานตี ารวจนครบาลพื้นที่อานวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมตั้ง  
แผงเหล็ก/กรวยยาง และจดัเจ้าหน้าท่ีเทศกิจติดตั้งไฟกระพริบตลอดแนวถนนฝั่งซ้าย 1 เลน เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนท่ีลงมาเดินบนถนนในช่วงเวลา 18.00 น. – 24.00 น.  

3) ประสานจุดรับบริการจอดรถของเอกชน เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ใช้บริการ  
4) ประสานสถานตี ารวจนครบาลพลับพลาไชย 2 เพื่อจัดผิวจราจรให้รถบัสนักท่องเที่ยวจอด  
5) ประสานสถานตี ารวจนครบาลจักรวรรดิ เพื่อจัดที่จอดรถสาธารณะ 1 จุด ได้แก ่

บริเวณจุดรับแจ้งเหตุหนา้ตลาดเกา่ ถนนเยาวราช  
6) ประสานส านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เรื่อง การตเีส้นจราจร และทาสีทางมา้ลายใหเ้ห็น 

เด่นชัด และสวยงามอยูต่ลอดเวลา  
ด้านความมั่นคงและความปลอดภยั  
1) จัดท าแผนตรวจร่วม ระหว่าง เจา้หน้าท่ีเทศกิจ ต ารวจ และทหาร ในการเฝ้าระวังความ 

ปลอดภัยในพ้ืนท่ี  
2) จัดเจา้หน้าท่ีเทศกิจออกตรวจตรา สอดส่อง และดูแลความเป็นระเบียบเรยีบร้อยในพ้ืนท่ี  
3) ประสานกับเจา้หน้าท่ีต ารวจนครบาลพื้นที่เพ่ือขอดูกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามโครงการ  

SAFTY ZONE ของสถานีต ารวจนครบาลในพื้นที่ หากเกิดปัญหาด้านความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนและนักท่องเที่ยว  

4) การป้องกันอัคคีภัย  
4.1) จัดรถดับเพลิงประจ าพื้นท่ี  
4.2) ติดตั้งถังดับเพลิงประจ าจุด  
4.3) ประชาสมัพันธ์ ให้ผู้ค้าที่ประกอบอาหารจัดเตรยีมถังดับเพลิงไว้ประจ าร้าน เพื่อป้องกันเหตุอัคคภีัย  
4.4) จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการใช้ถังดับเพลิงให้แก่ผู้ค้าและอาสาสมคัรในพ้ืนท่ี โดยส านัก 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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5) การช่วยเหลือผู้ประสบเหต ุ 
5.1) จัดท าแผนเผชิญเหตุ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างเจ้าหนา้ที่เทศกิจ ต ารวจ ทหาร ส านักป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั อปพร. อาสาสมัครกูภ้ัย โรงพยาบาลกรุงเทพ และมลูนิธิเทียนฟ้า  
5.2) ประสานโรงพยาบาลสมิตเิวช มูลนิธิเทียนฟ้า และอาสาสมัครในพ้ืนทีเพื่อจัดรถพยาบาลฉุกเฉินมา

เตรียมพร้อมหากเกิดอุบัตเิหตสุามารถน าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกรงุเทพหรือโรงพยาบาลกลางได้ทันท่วงที  
ด้านสุขลักษณะ/อนามัย  
1) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เจา้หน้าท่ีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ออกตรวจตราประชาสัมพันธ์ พร้อมแนะน าให้ 

ผู้ค้าปฏิบตัิตามหลักสุขอนามัย  
2) จัดอบรมเรื่องหลักเกณฑด์้านสุขาภิบาลอาหารรมิบาทวิถี ให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ช่วย 

ค้าที่สัมผัสอาหาร พร้อมมอบประกาศนียบัตรใหผู้้ผา่นการฝึกอบรม โดยห้ามผู้ประกอบการหรือผู้ช่วยค้าที่ไมผ่่านการอบรม
เข้ามาค้าขายอยา่งเด็ดขาด  

3) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับส านักอนามัย กรุงเทพมหานคจัดตรวจ 
ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถีในพื้นที่ถนนเยาวราช เช่น ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น โดย  

3.1) ตรวจวิเคราะห์ทางเคมีในตัวอย่างอาหารเพื่อหาวัตถุเจือปนที่เป็นพิษ 
ท าให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7 ชนิด ได้แก่ กรดซาลิซิลดิ โซเดียมไฮโรซัลไฟด์ บอแรกซ์ และฟอร์มาลดีไฮด์ สีสังเคราะห์ 
กรดแร่อสิระ และกรดน้าส้ม  

3.2) ตรวจวิเคราะห์ทางชีวภาพโดยใช้อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (SI-2) ในการตรวจสอบการปนเปื้อน
แบคทีเรียในภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สมัผสัอาหาร และอาหารปรุงสุก  

4) จัดเจ้าหนา้ที่เทศกิจ ออกตรวจตราและสอดส่อง พร้อมตักเตือนผู้ค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขาภิบาล 
อาหารริมบาทวิถี หากผู้ค้าร้านใดยังฝ่าฝืนให้นาเรียนผู้อานวยการเขต เพื่อแจ้งให้ผู้ค้าหยดุพักการค้า หากปรับปรุงให้เข้า
ตามหลักเกณฑ์ได้เรยีบร้อยก็ให้กลบัมาค้าขายใหมไ่ดต้่อไป  

ด้านกายภาพ  
1) จัดประชุมผู้ค้าถนนเยาวราช ขอความร่วมมือผู้ค้าที่ทาการค้าตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อ 

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสง่เสริมการท่องเที่ยวดังน้ี  
1.1) ห้ามผู้ค้าตั้งวางแผงค้าก่อนเวลา 18.00 น. ของทุกวัน  
1.2) ห้ามผู้ค้าทาการค้าทุกวันจันทร์  
1.3) ร้านค้าทุกร้าน ต้องมีป้ายแสดงราคาสินค้าที่จัดจาหน่ายทั้ง 3 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน อังกฤษให้ชัดเจน แล 

ถูกต้อง  
1.4) อาหารทุกชนิดที่วางจาหน่ายต้องมีการปกปิดฝุ่นละออง แมลงและสตัว์น าโรค  
1.5) คนปรุงอาหารต้องใส่หมวกคลุมหรือเน็ตคลุมผม เสื้อกันเปื้อน ใส่ถุงมือ ตลอดเวลา ส่วนพนักงานร้านให้ใส่ 

เสื้อผ้ามีแขน สะอาด ถูกสุขอนามยั ให้เรียบร้อย  
1.6) ร้านค้าต้องจัดหาจาน ชาม หรือภาชนะ ให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน ห้ามผู้ค้าล้างจาน ชาม หร ื

ภาชนะ บริเวณแผงค้าและเทท้ิงนา้สกปรกโสโครกลงท่อระบายน้า ให้วางจาน ชาม ถ้วย แก้ว ในลักษณะคว่ า ช้อน ส้อม 
ตะเกียบ เก็บในภาชนะโปร่ง สะอาด  

1.7) ห้ามร้านค้าใช้จานชาม หรือภาชนะ ท่ีผลติมาจากโฟมเด็ดขาด โดยให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมแทน  
เช่น ชานอ้อย มันสาปะหลัง เยื่อไผ่ เป็นต้น  

1.8) ผู้ค้าต้องจัดเตรียมถังขยะประจาแผงค้าของตนเอง ท่ีมีขนาดเหมาะสม ไมร่ั่วซึม มฝีาปิด ภายในสว 
ถุงพลาสติกอีกช้ันหนึ่งเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ และนาขยะไปท้ิงทีจุ่ดพักขยะให้เรียบร้อย ห้ามผู้ค้าทิ้งขยะบรเิวณที่
ทิ้งขยะของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

1.9) ร้านค้าท่ีประกอบอาหาร ต้องมีวัสดุรองพื้นบรเิวณที่ปรุงอาหาร และปิดช่องตะแกรงบริเวณพื้นที่บริเวณ 
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ร้าน เพื่อป้องกันขยะตกลงในท่อระบายน้าและจัดหาวัสดุมาปิดที่ปรงุอาหาร เพื่อป้องกันประชาชนและนักท่องเที่ยวโดน
ความร้อนจากการปรุงอาหาร  

1.10) สภาพรา้นค้า แผงค้า หรือรถเข็น ต้องมีความสวยงาม สะอาด อยู่เสมอ  
2) ส ารวจเก็บข้อมลูผู้ค้า ผู้ประกอบการค้าที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย นโยบายฯ และคาแนะนาของ

เจ้าหน้าท่ี โดยบันทึกภาพถ่าย วีดโีอ เพือ่ใช้ประกอบหลักฐานในการบังคับการยกเลิก เพิกถอน การท าการค้าในที่
สาธารณะ ตามขั้นตอนกฎหมาย  

ด้านความสะอาดและการจัดการขยะ  
1) ด าเนินการลอกท่อระบายน้าและตดิตั้งตระแกรงเพ่ือป้องกันขยะปลิวหล่นลงท่อระบายน้ า  
2) ก าหนดให้ร้านค้าทุกร้านท่ีประกอบอาหารมีถังขยะขนาดที่พอเหมาะ และวางในจุดที่เหมาะสมของแต่ละร้าน 

พร้อมนาขยะของตนเองไปท้ิงตามจุดพักขยะ เพื่อรอการเก็บขนขยะ  
3) ก าหนดจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในท่ีสาธารณะ และให้มีเจา้หน้าท่ีประชาสัมพันธ์ประชาชน นักท่องเที่ยว ด้วยสื่อ

ต่าง ๆ ทั้ง เสียง แผ่นพับ ใบปลิว ฯลฯ  
4) ก าหนดจุดวางถังขยะให้เพียงพอรองรับปริมาณคนท่ีมาใช้พื้นที่ในแต่ละวัน  
5) จัดเจ้าหน้าที่เก็บกวาดขยะที่ตกหล่นบนผิวจราจรและสอดส่องดูแลหากพบเห็นถังขยะเต็มให้นาขยะไปท้ิงที่

จุดพักขยะ พร้อมจดัหาถุงขยะใหม่มาแทนท่ีทันที  
6) ก าหนดจุดพักขยะ เพื่อไมให้มีขยะตกค้างอย่างเด็ดขาด  
7) ก าหนดเวลาจดัเก็บขยะให้ชัดเจน รอบแรกเวลา 18.00 น. และ รอบสองเวลา 24.00 น. 
ด้านการมสี่วนร่วมของประชาชน  
1) ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการค้า ติดข้อความประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องราวถึงสานักงานเขต เป็น

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในรูปแบบ QR.Code หรือ ID-Line ส่งตรงไปยังไลน์แอฟพลิเคช่ัน หรือ เฟชบุ๊ก 
ของส านักงานเขต กรณีพบเห็นความไม่ปลอดภัย ความสกปรกของรา้นค้า สามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงได้ทันที และฝ่าย
เทศกิจ เขตสมัพันธวงศ์ จะเป็นศนูย์กลางรับข้อมลูการแจ้ง ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหว และดาเนินการแก้ไข หรือส่งต่อ
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นและป้องกัน
ผู้ประกอบการค้าให้ระมดัระวัง ในการดูแลเรื่องความสะอาดอีกทางหนึ่ง  

2) ติดตั้งแผนผังพื้นที่ถนนเยาวราชโดยละเอียด เพื่อแนะนาที่ตั้งร้านค้า ที่จอดรถยนต์ จดุจอดรถสาธารณะ ป้อม
ต ารวจ จุดตรวจเทศกิจ สถานพยาบาล ฯลฯ เพื่อเป็นป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวท่ีมาในถนนเยาวราช  

3) ก าหนดให้มีคณะกรรมการร่วมพัฒนาพ้ืนท่ีถนนเยาวราช ให้เป็นสวรรค์แห่งอาหารริมทาง โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมให้มผีู้แทนในหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งภาคราชการของกรุงเทพมหานคร สถานตี ารวจนครบาลพื้นที่ กองอ านวยการ 
ต ารวจท่องเที่ยว ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ร้านค้าในพื้นที่ หรือ องค์กรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และภาคประชาชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ 

ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ และหนว่ยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ได้ร่วมด าเนนิงานตามแผนงานสอดคล้องนโยบายการจดั
ระเบียบอาหารริมทาง เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ใช้รถ และทางเท้า สามารถสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย บนพ้ืนฐาน
แห่งสิทธิและความเท่าเทียม เกิดความสะอาด ความเป็นระเบยีบเรียบร้อย รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวไดบ้ริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการและผูค้้าอาหารรมิทางได้
ตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และช่วยยกระดับมาตรฐานอาหารรมิทาง บริเวณย่านถนนเยาวราช ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครที่ได้ขึ้นช่ือว่าเป็น เมืองแห่งอาหารรมิทางที่ดีท่ีสุด (The Best Street Food) 

เพราะปญัหาที่ผ่านมานั้น ผู้ประกอบการและผู้ค้าแผงลอยจ าหน่ายอาหารริมทาง ตามที่ทางสาธารณะหรือรมิ
ทางเท้านั้น ถูกปล่อยปะละเลย ขาดการจัดระเบียบ จึงมีความวุ่นวายด้านต่างๆ เกิดขึ้น เพราะผู้ประกอบการและผู้ค้าแผง
ลอยจ าหน่ายอาหารริมทางก็ไมต่่างกับ หาบเร-่แผงลอย เช่นกัน มีการค้าขายอาหารและมรี้านอาหาร มีแผงลอยจ าหน่าย
อาหารริมทาง ซึ่งหลายรา้นลงมาขายของกันท่ีถนน ตั้งร้านเกะกะกีดขวางบนทางเท้า และที่ทางสาธารณะ ขณะที่
นักท่องเที่ยว ประชาชนคนเดินเทา้ก็ต้องเสี่ยงกับความไม่ปลอดภยัในการสญัจร ซึ่งตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
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ระบุไว้ว่า ทางเท้ามไีว้ส าหรับสัญจรโดยไมม่ีสิ่งกีดขวาง โดยการจดัระเบียบพื้นที่ค้าขายอาหารให้มีความเหมาะสม พร้อม
กับปรับปรุงมาตรฐานอาหารโดยเน้นสุขอนามัยและความสะอาด และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บรโิภค ขณะเดียวกันจะได้
ดูแลความปลอดภัยของคนเดินบนทางเท้าด้วย และการจัดระเบยีบดงักล่าวไมไ่ด้หมายความว่าลดการให้ความส าคัญกับ
การค้าขายอาหารบนทางเท้า แต่ในทางกลับกันจะช่วยส่งเสริมให้การยอมรับและเผยแพร่อาหารริมทางขยายตัวมากขึ้น 
โดยทางกระทรวงฯเห็นว่า การจัดระเบียบเป็นสิ่งจ าเป็นตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสะอาดและ
สุขอนามัย  จากคงไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติเท่าน้ัน ที่ติดตามเรื่องการจดัระเบียบทางเท้า และร้านอาหารบนทางเท้า เพราะคน
ไทยเองก็รอดูเช่นกันว่า การปรับปรุงเมืองให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ของกรุงเทพมหานคร อย่าง อาหารริมทางกบัวิถีชีวิตของ
ประชาชนท่ียังต้องท าการค้าขาย กับนักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ใช้รถและทางเท้า บนพ้ืนฐานแห่งสิทธิความเท่าเทียม จะมี
การปรับแก้ให้อยูร่่วมกันได้อย่างลงตัวและยั่งยืนได้มากน้อยเพียงใด 

จากความเป็นมาและปัญหาดังกลา่วมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษากระบวนการการขั้นตอนน า
นโยบายการจัดระเบยีบอาหารริมทางไปปฏิบัติ ศึกษาปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมถึงข้อเสนอแนวทาง
กระบวนการน านโยบายจัดระเบียบอาหารรมิทางไปปฏิบตัิ : กรณศีกึษา บริเวณยา่นถนนเยาวราช ของส านักงานเขต
สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อผลการศึกษาอาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนานโยบายฯ ต่อไป 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษากระบวนการขั้นตอนน านโยบายจดัระเบียบอาหารรมิทางไปปฏิบัติ ย่านถนนเยาวราช ของ
ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานนโยบายจดัระเบยีบอาหารรมิทาง     ย่านถนนเยาวราช ของ
ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการน านโยบายจดัระเบียบอาหารรมิทางไปปฏิบตัิ ย่านถนนเยาวราช ของส านักงาน
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ มีกฎหมายควบคุม ๒ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕   โดยผู้ที่จะ
จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจะตอ้งได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามมาตรา ๔๑ ซึ่งในการพิจารณาออกใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องเป็นไป
ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 
การจ าหน่ายอาหารริมบาทวิถีมีข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ควบคุม ดังน้ี 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

มาตรา ๔๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ เพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนท่ัวไป 
ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งที่ใด
เป็นปกติ หรือเร่ขาย เว้นแตจ่ะไดร้ับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ 
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด หรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า 
และสถานท่ีที่จะจัดวางสินค้า เพื่อจ าหน่ายในกรณีที่จะมีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่ง ท่ีใดเป็นปกติ รวมทั้งจะก าหนดเง่ือนไข
อย่างใดตามที่เห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยกไ็ด ้
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การเปลีย่นแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหนา่ยสินค้าหรือสถานท่ีจดัวางสินค้าให้แตกต่างไปจากที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตจะกระท าได้ต่อเมื่อใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้งการเปลีย่นแปลง
ดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต 

“มาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจออกประกาศดังต่อไปนี ้
(๑) ก าหนดบรเิวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตห้ามจ าหน่ายหรือซื้อสินค้าโดย

เด็ดขาด 
(๒) ก าหนดบรเิวณที่หรือทางสาธารณะหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ห้ามจ าหน่ายสินค้าบางชนิด

หรือบางประเภท หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าตามก าหนดเวลา หรือเป็นเขตห้ามจ าหน่ายสินค้าโดยวิธีการจ าหน่ายใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจ าหน่ายสินค้าในบรเิวณนั้น ในการด าเนินการ
ตาม (๑) หรือ (๒) ให้เจา้พนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้ในท่ีเปดิเผย ณ สถานที่ท าการของราชการส่วนท้องถิ่น และบริเวณ
ที่จะก าหนดเป็นเขตตาม (๑) หรือ (๒)” 

 มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผูด้ าเนินกิจการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง ข้อก าหนดของท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญตัินี้ หรือค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการด าเนินกจิการนั้นให้เจา้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้ด าเนนิกิจการนั้นแก้ไข
หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าผู้ด าเนินกิจการไม่แก้ไขหรือ      ถ้าด าเนินกิจการนั้นจะก่อให้เกดิหรอืมีเหตุ อันควร
สงสัยว่าจะเกิดอันตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการนั้นไว้
ทันทีเป็นการช่ัวคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานข้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาทีจ่ะต้องปฏิบัตติามค าสั่งไวต้ามสมควรแต่ต้องไม่น้อย
กว่าเจ็ดวัน เว้นแตเ่ป็นกรณีที่มีค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันที และต้องท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ด าเนินกิจการซึ่งจะต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่งทราบ ในกรณีทีไ่ม่พบผู้ด าเนินกิจการหรือผูด้ าเนินกิจการ        ไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่ง
โดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรับหรือปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปดิเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมลิ าเนาหรือส านักท าการงานของผู้
ด าเนินกิจการ และให้ถือว่าผู้นั้นได้ทราบค าสั่งแล้ว ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝา่ฝืนมาตรา ๔๑ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรฐาน ๔๒(๑) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๗๘ ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๓๖ หรือฝ่าฝืนประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ (๒)  หรือข้อก าหนด
ของท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๔๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 

มาตรา ๘๐ ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินกจิการในระหว่างท่ีมีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดด าเนนิกิจการ 
หรือไม่ปฏิบัตติามค าสั่งของเจ้าพนกังานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ มาตรา ๕๒ หรือ มาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยไม่มเีหตหุรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหกเดือนหรือปรับไมเ่กินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับและปรับอีกไม่
เกินวันละห้าพันบาทตลอดเวลาทีย่ังไม่ปฏิบตัิตามค าสั่ง 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใด 

(๑) ปรุงอาหาร ขายหรือจ าหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ 
(๒) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจ าหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถาน

สาธารณะ 
(๓) ขายหรือจ าหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนถนนหรือในสถาน

สาธารณะ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแกการปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (๑) หรือ (๒) ในถนนส่วนบุคคลหรือใน
บริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผ่อนผันให้กระท าได้ในระหว่างวัน เวลาที่ก าหนด ด้วย
ความเห็นขอบของเจ้าพนักงานจราจร  

มาตรา ๓๑  ห้ามมิให้ผู้ใด 
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(๑) บ้วนหรือถ่มน้ าลาย เสมหะ บ้วนน้ าหมาก สั่งน้ ามูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบนพื้นรถ
หรือพ้ืนเรือโดยสาร 

(๒) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะหรือท่ีที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้ 
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้ผู้ใด 
(๑) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนท่ีสาธารณะ 
(๒) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่

สาธารณะ 
มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ าโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ า  ความใน

วรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเรือหรืออาคารประเภทเรือนแพ ซึ่งจอดหรืออยู่ในท้องที่ที่เจ้า พนักงาน
ท้องถิ่นยังไม่ได้จัดส้วมสาธารณะหรือภาชนะส าหรับท้ิงสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

มาตรา ๕๔ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๖ มาตรา 
๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ หรือมาตรา ๔๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพัน
บาท 

มาตรา ๕๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๓ 
วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 
๓. การควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จะมี 

๓.๑ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓.๒ ระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.๒๕๔๖ 
๓.๓ ระเบียบกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

๒๕๕๑ 
 ซึ่งจะกล่าวถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (คุณสมบัติของผู้ค้าและผู้ช่วยผู้ค้า 
การจัดการด้านสุขลักษณะแผงค้า โดยเฉพาะการจ าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร และสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้ค้าและผู้ช่วยผู้ค้า) 
ข้อสังเกต การออกประกาศกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ก าหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจออกประกาศ  
หลักเกณฑส์ุขลักษณะ 10 ประการ ส าหรับแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
1. พ้ืนแผงลอยวางอาหารและเครื่องดื่ม 
 1.1 มีสภาพดี แข็งแรง เป็นระเบียบ ท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย ตั้งอยู่บนโครงสร้างที่แข็งแรง 
 1.2 ช้ันท่ีวางอาหาร เครื่องดื่ม และภาชนะสะอาดอยู่เสมอ อยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร  
ท าด้วยวัสดุไม่ซึมน้ า เช่น สแตนเลส โฟเมก้า 
 1.3 จัดสิ่งของบนพ้ืนแผงเป็นระเบียบ 
 1.4 ตัวพื้นแผงสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

1.5 มีสภาพสะอาด 
2. อาหารที่วางจ าหน่ายทุกชนิดมีการปกปิดป้องกันฝุ่นละออง แมลงและสัตว์น าโรค) 
 2.1 วางอาหารปรุงสุกในท่ีปกปิด ป้องกันฝุ่นและแมลง(มีการปกปิดครบถ้วน) 
 2.2 อาหารสดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม เช่น เนื้อสดแช่ในน้ าแข็ง 
 2.3 วางอาหารสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
3. สารปรุงแต่งอาหารและเครื่องปรุงรส เช่น น้ าส้ม น้ าปลา  
 3.1 ต้องมีเลขทะเบียนต ารับอาหาร (เครื่องหมาย อย.)ในกรณีที่บรรจุภาชนะปิดสนิท 
 3.2 ภาชนะที่ใส่และช้อนตัก ต้องท าด้วยแก้ว กระเบื้องเคลือบขาว หรือสแตนเลสมีฝาปิด 
 3.3 วางไว้บนแผงหรือโต๊ะตั้งสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
4. น้ าดื่มและเครื่องดื่ม 
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 4.1 น้ าดื่มต้องเป็นน้ าท่ีสะอาด บรรจุขวดที่มีเครื่องหมาย อย.หรือน้ าต้มสุกใส่ภาชนะมีฝาปิดและมีก๊อก 
 4.2 น้ าหวานชนิดต่างๆ หรือน้ าผลไม้อื่นๆ บรรจุภาชนะปิดสนิทมีเครื่องหมาย อย. หากบรรจุในขวดแก้ว ขวด
โหล หรือภาชนะสแตนเลส ต้องมีฝาปิดและมีวิธีการน าเครื่องดื่มออกจากภาชนะ โดยไม่มีการปนเปื้อน 
5. น้ าแข็งส าหรับบริโภค  
 5.1 เป็นน้ าแข็งที่สะอาด 
 5.2 ต้องเก็บใส่ภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิด 
 5.3 ปากภาชนะใส่น้ าแข็งอยู่สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
 5.4 มีอุปกรณ์ด้ามยาวส าหรับตักน้ าแข็งโดยเฉพาะหรือใช้อุปกรณ์คีบ 
 5.5 ต้องไม่น าอาหารหรือของอื่นแช่ในภาชนะเก็บน้ าแข็ง 
6. จาน ชาม ช้อน ส้อม ตะเกียบ และภาชนะอื่นๆ  
 6.1 ท าด้วยวัสดุที่ไม่มีพิษ ไม่ละลายด้วยความร้อน กรด ด่าง ไม่ตกแต่งสีภายในผิวภาชนะที่สัมผัสอาหาร เช่น 
ท าด้วย สแตนเลส แก้ว พลาสติก กระเบื้องเคลือบขาวไม่ตกแต่งสีหรือลวดลายภายใน 
 6.2 เขียงต้องมีสภาพดี ไม่มีรอยแตกร้าว ผิวเรียบ สะอาด มีฝาครอบคลุม ป้องกันการปนเปื้อน มีการแยก
ภาชนะ (เช่น เขียง มีด) ระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ 
7. การล้างจาน ชาม ช้อน หรือภาชนะอื่นใด  
 7.1 ห้ามล้างเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะและอุปกรณ์ในที่หรือทางสาธารณะ  
 7.2 กรณีมีการล้างภาชนะ ในท่ีที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ต้องปฏิบัติดังนี้ 
  7.2.1 ล้างด้วยวิธี 3 ขั้นตอน (ล้างด้วยน้ ายาล้างจานแล้วล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง) ห้ามใช้ผงซักฟอก 
  7.2.2 อุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร (วัดจากขอบบนภาชนะ) 
  7.2.3 น้ าล้างจาน ชาม และภาชนะอื่นๆ ให้ผ่านตะแกรงดักเศษอาหารหรือมีบ่อดักไขมัน  ต้องไม่
ถ่ายเทน้ าท่ีมีเศษอาหารหรือไขมันลงสู่พื้นหรือลงสู่ท่อหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
8. การเก็บภาชนะอุปกรณ์  
 8.1 จาน ชาม ถ้วย แก้ว ที่เตรียมไว้ส าหรับใส่อาหาร เก็บในลักษณะคว่ า ตลอดเวลา 
 8.2 ช้อน ส้อม ตะเกียบ เก็บในภาชนะโปร่งสะอาด โดยเอาด้ามขึ้นข้างบน 
 8.3 ภาชนะอุปกรณ์ทุกประเภทต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 
 8.4 ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ต้องสะอาด และมีการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง 
 8.5 ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้แล้วและรอท าความสะอาด ต้องจัดหาภาชนะส าหรับรองรับที่มีขนาดเหมาะสม ไม่รั่วซึม 
และมีฝาปิดป้องกันแมลงและสัตว์น าโรค 
9. ถังรองรับเศษอาหาร  
 9.1 มีขนาดเหมาะสม 
 9.2 ไม่รั่วซึม 
 9.3 ปิดฝาตลอดเวลา 
 9.4 มีการใช้ถุงพลาสติกใส่ในถังอีกช้ันหนึ่ง 
10. ผู้สัมผัสอาหาร (ผู้ปรุง ผู้ช่วยปรุง ผู้เสิร์ฟอาหาร)  
 10.1 แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน 
 10.2 ต้องผูกผ้ากันเปื้อนสีขาว และสวมหมวกหรือเนทคลุมผมตลอดเวลา 
 10.3 ตัดเล็บสั้นและรักษามือให้สะอาดอยู่เสมอ 
 10.4 ถ้ามีบาดแผลที่มือต้องปกปิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์ และสวมถุงมือ 
 10.5 ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับหรือสัมผัสอาหารที่ปรุงส าเร็จแล้ว ห้ามใช้มือจับโดยตรง หรือสวมถุงมือที่ถูกต้อง
จับอาหาร 
 10.6 การชิมอาหารถูกสุขลักษณะ มีการใช้ช้อนและถ้วยส าหรับชิมโดยเฉพาะ 
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10.7 มีการใช้ช้อนกลางในการบริการอาหารให้ลูกค้า 
10.8 ผ่านการฝึกอบรมการสุขาภิบาลอาหารแล้ว 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยั ดังนี้ 
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางราชการ เป็นต้น 
  2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณก์ลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 วิโรจน์ ก่อสกลุ (2561, หน้า 42) ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  

1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตสมัพันธวงศ์ เจ้าหน้าที่ 
ต ารวจจราจรสถานีต ารวจพลับพลาไชย2  เจ้าหน้าท่ีทหารหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ท่ีเกี่ยวข้องน านโยบายจดั
ระเบียบอาหารริมทางไปปฏิบัติ  
  2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) เป็น
การเลือกกลุ่มตัวอยา่งโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informants) จ านวน 10 คน จาก 3 หน่วยงาน เกี่ยวข้องการน านโยบายจดัระเบียบอาหารรมิทางไปปฏิบัติ โดย
พิจารณาจากคุณสมบตัิดังนี้  
    1) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานส านักงานเขต จ านวน 7 คน  

1.1) ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ จ านวน 1 คน 
1.2) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเทศกิจ จ านวน 3 คน 
1.3) เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จ านวน 3 คน 

  2) เจ้าหน้าท่ีต ารวจงานจราจร สถานีต ารวจนครบาลพลับพลาไชย2 จ านวน 2 คน  
  3) เจ้าหน้าท่ีทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (พัน ร. นรด.)  จ านวน 1 คน 

 
 
 
เครื่องมือใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดย
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะ
ของการสัมภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณเ์ป็นผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน 
(สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75-76) และการสมัภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมลู
ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนดัหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผูส้ัมภาษณ์ทราบล่วงหน้าก่อน ในการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์จะใช้
การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสมัภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู ดังนี้  
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  1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไป โดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ 
     1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
     1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
    1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด      
    1.4 เอกสารของทางราชการ เปน็เอกสารทีส่่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 
กฎระเบียบ พระราชบัญญตัิ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นตน้ 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมลูโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือก วิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง (Structured interview or Formal 
interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสมัภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตาม
ข้อก าหนดที่ก าหนดไวเ้ท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสมัภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและ
บันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสมัภาษณ ์

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการวิเคราะห ์
ดังนี้  
  1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
  2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม และน า มาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ที่ไหส้ัมภาษณ์แตล่ะคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
  3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม และน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่เกีย่วข้อง 
ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล 
ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยการการน านโยบาย
การจัดระเบียบอาหารริมทางไปปฏิบัติ: กรณีศึกษา ย่านถนนเยาวราช ส านักงานเขตสมัพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มาใช้
ในการศึกษากรอบแนวคิด กระบวนการน านโยบายการจดัระเบียบอาหารรมิทางไปปฏิบตัิ สภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานนโยบายการจัดระเบียบอาหารริมทาง และเสนอแนะแนวทางในการน านโยบายจดัระเบียบอาหารริมไป
ปฏิบัติ โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา  
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยไดด้ังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที1่. เพื่อศึกษากระบวนการขั้นตอนน านโยบายจดัระเบียบอาหารรมิทางไปปฏิบตัิ ย่านถนน
เยาวราช ของส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการขัน้ตอนการน านโยบายไปปฏิบัติ การจัดระเบยีบอาหารริมทางบรเิวณย่านถนน
เยาวราช เพื่อให้ย่านถนนเยาวราช มีความสวยงาม สะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบายของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 4 คุณภาพชีวิต (Care) ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้บริโภค ผู้ค้าและผู้อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคยีง ทางส านักงานเขตสมัพันธวงศ์จึงได้จัดท าแผนงานการพัฒนาอาหารรมิทางถนนเยาวราช เป็นพื้นที่
เฉพาะเพื่อการน าร่องการจัดระเบยีบอาหารรมิทางที่ดีท่ีสุด มีรูปแบบแนวทางดังนี้ 

1) การจัดระเบียบผู้ค้าอาหารริมทางในพื้นที่ให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยเป็นไปนโยบายการจดัระเบียบของกรุงเทพมหานคร 

2) การดูแลความปลอดภัย ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ใช้รถ ใช้ถนน และทางเท้าสามาร 
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก เกิดความคล่องตัวปลอดภัย บนพื้นฐานแห่งสิทธิและความเท่าเทียม 
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3) การตรวจสอบผูป้ระกอบการ ผู้ค้าอาหารริมทางต้องถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่ 
สุขภาพ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และเป็นการกระตุ้นใหผู้้ประกอบการเกิดจติส านึกในการประกอบปรุงและจ าหน่าย
อาหารที่สะอาดปลอดภัยมีความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

4) การส่งเสริมระดับให้ถนนเยาวราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงอยา่งยั่งยืน และเป็น 
ศูนย์กลางในเรื่องอาหารริมทางระดับนานาชาต ิ

5) การพัฒนาถนนเยาวราชในฐานะพืน้ท่ีเฉพาะที่อาจจะมีความจ าเป็นในการวางแผงลอย 
บนถนนในบางช่วงเวลาที่ชัดเจน บนหลักการความพึงพอใจของประชาชน โดยต้องเคารพกฎหมาย 

ซึ่งทางส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ในการน าโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายบริเวณย่านถนนเยาวราช ตั้งแต่แยก
เฉลิมบรุีถึงแยกราชวงศ์ ขั้นตอนการด าเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  

ระยะที1่ การเตรยีมการ โดยทางส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้จดัประชุมเตรียมการเจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 
เพื่อพูดคุยท าความเข้าใจตรงกันถึงวัตถุประสงค์และจดุมุ่งหมายในการจะพัฒนาพื้นที่ถนนเยาวราชในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องความสะอาด ความสวยงาม ความปลอดภัย การจราจร และอืน่ๆ โดยมีการลงพื้นที่เพ่ือส ารวจดสูภาพทางกายภาพ
ทั้งหมด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคตา่งๆ ที่ต้องน ามา ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาพ้ืนท่ีถนนเยาวราช ตลอดทั้งสาย  

มีการส ารวจ เก็บข้อมลู ผู้ค้า ผู้ประกอบการค้า ทุกราย อย่างละเอียด ในรูปแบบ พอร์ตฟอลิโอ (ภาคผนวก ข.) 
เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค และในการส่งเสริมจุดแข็งของผู้ท าการค้าแตล่ะราย ตลอดจนการเก็บ
ข้อมูลทางกายภาพของถนนเยาวราชโดยรายละเอียด ประชาสมัพันธ์ผู้ค้า ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีตั้งวางในที่ทางสาธารณะ
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร หรือ กฎ กติกา ท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวเกีย่วข้องก าหนด เปน็การเฉพาะส าหรบั
ผู้ค้าผู้ท าการค้าในถนนเยาวราช 

ระยะที2่ การด าเนินการ ส านักงานเขตสัมพันธวงศไ์ด้มีการจัดประชุมผู้ค้า ผู้ประกอบการค้า 
ทุกรายบนถนนเยาวราช เพื่อช้ีแจงนโยบาย การจดัระเบียบผู้ค้าของกรุงมหานคร และส านักงานเขตสมัพันธวงศ์ และขอ
ความร่วมมือให้ปฏิบัตติามนโยบาย ตลอดจนช้ีแจงมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อผู้ท าการค้าที่ฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานีต ารวจนครบาลพื้นที่ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทหาร เจ้าหน้าทีส่ านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ส านักอนามยั ร่วมกันดูแลความเรียบร้อยในด้านต่างๆ ควบคุม ก ากับดูแล 
กวดขัน มิให้มีผูฝ้่าฝืนการปฏิบตัิ ตลอดจนด าเนินการบังคับการตามกฎหมายต่อผู้กระท าความผดิอยา่งเด็ดขาด มรีูปแบบ
การพัฒนาพ้ืนท่ีผู้ค้าอาหารริมทางบนถนนเยาวราช ในการด าเนินงานระยะที2่ มี 6 ด้าน ได้แก ่

1. ด้านความเป็นระเบียบเรยีบร้อย จะดูแลรับผิดชอบโดยฝ่ายงานเทศกิจ โดยการตั้งวางของผู้ค้าทุกราย ต้องไม่
กีดขวางทางเดินข้องประชาชน โดยตั้งวางบนทางเท้าได้ตั้งแตเ่วลา 18:00 ถึง 24:00 และตั้งวางในแนวเดียว คือ ทางเท้า
ด้านนอก โดยไม่มีการตั้งวางแนวในติดกับตัวอาคาร เพื่อให้ประชาชนเดินทางไดส้ะดวก กรณรี้ายขายอาหารมีโต๊ะ เก้าอ้ี 
ให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหาร จะต้องไม่มลีูกค้า และไมต่ั้งโตะ๊ เก้าอีเ้กินจ านวนที่ไดร้ับอนุญาต ในพื้นที่ค้าขายของตัวเอง 

ทางส านักงานเขต ก าหนดการออกแบบและจดัท าแผงค้า ในรูปแบบซุ้ม หรือ รถเข็น หรือ หน้ากากตดิแผงค้าให้
เป็นแบบและสีเดียวกันท้ังหมด โดยค านึงถึงความสวยงาม มีวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์ และความมเีสน่ห์ของพื้นที่ถนน
เยาวราช โดยผู้ค้า เจ้าของร้านค้า เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หรืออาจหาผูส้นับสนุนจากภาคเอกชนในพ้ืนท่ี เพื่อเป็นส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และยังส่งผลดีต่อผู้ค้าขายเองอีกด้วยครับ 

2. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย จัดท าโครงการ 3 ประสาน มีจัดแผนตรวจร่วม ของเจ้าหน้าท่ีเทศกิจ เจ้า
หน้าทีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลพลับพลาไชย 2 และ เจ้าหน้าทีท่หารกองพันทหารราบ หน่วยบญัชาการรักษาดินแดน 
(พัน ร.นรด.) ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยในพื้นที่ โดยออกตรวจตรา สอดส่อง และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
พื้นที่ มีการประสานกับเจา้หน้าท่ีต ารวจนครบาลพื้นที่เพ่ือขอดูกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามโครงการ SAFTY ZONE ของ
สถานีต ารวจนครบาลในพื้นที่ หากเกิดปัญหาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ
นักท่องเที่ยว ผู้ค้าอาหารประกอบปรุงท่ีใช้เตาแก๊ส จะต้องมีถังดับเพลิงติดตั้ง หรือวางในที่ค้าขายของตนเองให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน และสามารถใช้ได้ทันที โดยจะมีการอบรมจากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยในการใช้ถังดับเพลิง และ
มาตรการความปลอดภัยด้านอัคคภีัยต่างๆ ให้แกผู่้ค้าและผู้ช่วยผู้ค้าในถนนเยาวราช ทุกราย 
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 3. ด้านสุขอนามัย จะรับผิดชอบโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ จะประสานกับ
ส านักอนามัย ในการให้ค าแนะน าแก่ผู้อาหารริมทาง ด้านสุขาภิบาลอาหารตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหารและ
สุขอนามัย ให้ ผู้ค้าอาหาริมทางคนไหนท่ีท าอาหารของกินท่ีมีความร้อนใช้ภาชนะท่ีเป็นภาชนะที่เป็นซานอ้อยแทนกล่อง
โฟม และติดตั้งเครื่องดูดควัน ตะเกียบใช้แล้วทิ้งแทนการล้าง การจดัจุดลา้งจานชามรวม และสวมถุงมือขณะใช้มือหยิบจับ
อาหารต้องจิตส านึกถึงความสะอาดและสุขอนามัยทุกครั้งครับ 

4. ด้านความสะอาดและการจัดการขยะ เป็นหน้าท่ีรับผดิชอบของฝ่ายรักษาความ 
สะอาด ส านักงานเขตสัมพันธวงศ ์โดยจะแจ้งกับร้านค้าทุกร้านที่ขายอาหารบนถนนเยาวราช ต้องเตรยีมถังขยะไว้ด้วย 
และต้องทิ้งขยะตามจุดที่ก าหนดไว้ จากนั้นทางฝ่ายรักษาความสะอาดจะมาเก็บเป็นเวลาในแตล่ะวัน พยายามไม่ให้มีขยะ
ตกค้าง เพราะดูไมส่วยงาม ทางส านักงานเขตมีการแจ้งประชาสมัพันธ์ ติดป้าย ประกาศ และออกตรวจ หากผู้ใดทิ้งขยะใน
ที่สาธารณะ จะมีโทษ จับปรับแนน่อนครับ 
 5. ด้านการจราจร ทางส านักงานเขตมีการประสานงานกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจท้องที่ อ านวยความสะดวกการ
การจราจร มีการก าหนดจดุข้ามไว ้4 จุด คือ ทางม้าลายแยกเฉลิมบรุี ทางม้าลายปากซอยผดุงด้าว ทางม้าลายปากซอย
ผดุงด้าว ทางม้าลายซอยแปลงนาม และทางม้าลายตรงหน้าตลาดเก่า และในช่วงเวลาตั้งแต่ 18:00-23:00 เจ้าหน้าท่ีจะมี
การตั้งกรวยยางและแผงเหล็ก กั้นผิวจราจร ทางฝั่งซ้าย 1 เลน ตลอดแนวถนนเยาวราช เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
ที่ลงมาเดินบนถนน และประชาสมัพันธ์จุดจอดรถยนตส์ าหรับประชาชนท่ีเข้ามาท่องเที่ยวครับ 
 6. ด้านการมสี่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะขาดไมไ่ด้ ทางส านักงานเขตมีการประสานขอความร่วมมือกับผู้ค้าขาย
อาหารริมทาง ตดิข้อความประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องราวต่างๆถึงส านักงานเขต ในรูปแบบ QR Code ID Line และ 
ทาง Facebook หากพบเห็นความไม่ปลอดภยั ความสกปรก หรือสามารถแจ้งข้อมูลโดยตรงได้ทันทีถึงเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
เทศกิจท่ีออกตรวจอยู่ในพ้ืนท่ี เพื่อเป็นการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลอีกทางหนึ่ง 

ระยะที3่ ทางส านักงานมีแผนขยายพื้นท่ีเป้าหมาย การด าเนินการตามแผน ไปยังถนน ตรอก ซอกซอยแยก 
ต่างๆ บนเยาวราช โดยยดึรูปแบบและแนวทางการด าเนินการแบบเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานนโยบายจดัระเบียบอาหารรมิทาง ย่านถนน
เยาวราช ของส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคการน านโยบายการจดัระเบียบอาหารรมิทางไปปฏิบตัิ บริเวณยา่นถนน
เยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มดีังนี้ 
  1) การปฏิบตัิตามนโยบายของกรงุเทพมหานคร ขาดความต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งตามยคุ
ผู้บริหารสมัยต่างๆ ผู้บรหิารระดับหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้อ านวยการเขต บางครั้งเจา้หน้าท่ีเองผู้ขาดขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  
  2) ผู้ค้าอาหารรมิทางขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดจติส านึกอย่างแทจ้ริงในการประกอบปรุงอาหารที่
ถูกหลักการสุขาภิบาล และความปลอดภัยของผูบ้ริโภค และไม่ใหค้วามส าคญัที่จะมสี่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและสุขลักษณะที่ด ี
  3) การควบคมุผู้ค้าอาหารริมทางตอ้งใช้อัตราก าลังทั้งข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ
สุขาภิบาล และฝ่ายเทศกิจ เป็นจ านวนมากสัดส่วนไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ค้าในพื้นที่ ซึ่งการจัดอตัราก าลังนั้นต้องมีตาราง
การด าเนินการตามแผนอยา่งสม่ าเสมอ และเพียงพอ 
  4) การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีขั้นตอนในการปฏิบตัิมาก 
ไม่สามารถจะจับปรับได้ทันที เมื่อผู้ค้าไม่ปฏิบตัิตามข้อข้อบังคับท่ีก าหนด ท าให้ผู้ค้าอาหารรมิทาง มีการฝ่าฝืนเป็นจ านวน
มาก 
  5) ประชาชน ผู้บริโภคขาดความรูค้วามเข้าใจ และไม่พิทักษ์ผลประโยชน์ในการเลือกซื้ออาหารที่
สะอาดและปลอดภยั มักขะเป็นจดุอ่อนที่เจ้าหน้าท่ีมองข้าม  
  6) ในการประสานงานขอความร่วมมือจากสถานตี ารวจนครบาลในพื้นที่ ไม่ไดร้ับความร่วมมือในการ
ด าเนินการกวดขันผู้ค้าอาหารรมิทาง ไม่ให้ลงจ าหน่ายอาหารในพ้ืนท่ีช่องทางจราจรก่อนก าหนดเวลา 
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 7) จากท่ีกรุงเทพมหานครด าเนินการจัดระเบยีบหาบเร่แผงลอย โดยใช้กฎหมาย 
บังคับและยกเลิกจุดผ่อนผันบริเวณที่ทางสาธารณะ ทางเท้า หลายแห่งแล้ว แต่ยังมีข้อสงสยัว่า ท าไมพื้นที่ย่านเยาวราช 
และถนนข้าวสาร ยังส่งเสริมการคา้ ซึ่งย้อนแย้งกับนโยบายการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ที่ทางสาธารณะ ทางเท้า ทาง
แก้ควรมีการผลักดันออกกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการด าเนินการจดัระเบียบอาหารริมทางย่านถนนเยาวราข อย่างเป็น
รูปธรรม  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการน านโยบายจัดระเบยีบอาหารรมิทางไปปฏิบัติ ย่านถนนเยาวราช 
ของส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรงุเทพมหานคร 

 ผลการศึกษา พบว่า เสนอแนะแนวทางการน านโยบายการจัดระเบียบอาหาร 
ริมทางไปปฏบิัติ บรเิวณย่านถนนเยาวราช เขตสมัพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มดีังนี้ 
  1) ควรให้ความส าคญัในการบรหิารจัดการงานตามนโยบาย มีการก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบของ
หน่วยงานระดับฝ่ายที่เกีย่วข้องให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการปฏิบตัิงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะ
ท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุตามเป้าหมายโครงการหรือแผนงานท่ีตั้งไว้ 
  2) กวดขันผู้ประกอบการคา้อาหารริมทาง ประกอบอาหารที่ถูกสุขลกัษณะ สะอาด ปลอดภัย และมี
การตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  3) การประชาสัมพันธ์ การท าความเข้าใจกับประชาชนผูบ้ริโภคให้เกดิความตระหนักในการเลือก
บริโภคอาหารริมทางที่ถูกสุขลักษณะ อร่อย สะอาด และมีความปลอดภัยต่อตนเอง ตลอดจนการมสี่วนร่วมของประชาชน 

 4) การผลักดันออกกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการด าเนินการจัดระเบียบอาหารริม 
ทางย่านถนนเยาวราข อย่างเป็นรปูธรรม โดยก าหนดให้เป็นพื้นที่เฉพาะด้านอาหารริมทาง มีอัตลักษณ์ โดดเด่นทาง
วัฒนธรรมแบบไทย-จีน เพื่อส่งเสริมอาหารริมทางให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมือง และการท่องเที่ยวรปูแบบเชิงอัตลักษณ์
แบบไทย-จีน ซึ่งสร้างรายได้ในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน  

 5) จัดให้มีการอบรมผู้ค้าอาหารรมิทางอย่างสม่ าเสมอ สรา้งจิตส านึกที่ดีแก่ผู้ค้าอาหารรมิทาง การประ
กอยอาหาร สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ มีการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
ภาพลักษณ์ทีด่ี สรา้งความประทับใจของประชาชน และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 
การอภิปรายผล 

 กระบวนการขั้นตอนน านโยบายจดัระเบียบอาหารริมทางไปปฏิบตัิ ย่านถนนเยาวราช ของส านักงาน
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

นโยบายจดัระเบียบอาหารรมิทาง เป็นนโยบายทีผู่้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความส าคญั และ
ออกมาเป็นนโยบายเพื่อการพัฒนาการขายอาหารริมทางโดยมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง หารือ การจัด
ระเบียบ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย โดยเฉพาะ ร้านค้าผู้ค้าอาหารรมิทาง ในพ้ืนท่ีบริเวณย่านถนนเยาวราช ให้เน้นการดูแล
ความสะอาด และถูกสุขอนามัย ได้ตระหนักและค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อสรา้งความเป็นระเบียบ
ในพื้นที่การค้าขายอาหารริมทางให้เรียบร้อย เป็นภาพลักษณ์ทีด่ี และยังคงความมีเสนห่์ของ อาหารรมิทาง หรือ สตรีทฟู้ด
ย่านถนนเยาวราข พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง กล่าวให้นโยบาย NOW แนวคิด “ท าจริง เห็นผลจรงิ” 5 นโยบายทันใจ 
ไว้ดังน้ี 

1) สะอาด (Clean) : บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
2) สะดวก (Convenient) : เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก 
3) ปลอดภัย (Community) : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภยั ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
4) คุณภาพชีวิตดี (Care) :  ดูแลคณุภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
5) วิถีพอเพียง (Common way of living) : ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู ่

 การด าเนินงานเพื่อก ากับ ดแูล ผู้ประกอบการ ผู้ค้าจ าหน่ายอาหารรมิทาง โดยการบังคับใช้ระเบียบกรงุเทพว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ในการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับท่ี 2พ.ศ.2551 ผลักดัน
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เป็นโครงการน าร่องอาหารริมทางย่านถนนเยาวราช เพื่อเป็นต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหารรมิทาง ดังนี้ 1.การบังคับใช้
กฎหมาย เช่น มาตรฐานตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม 2.นโยบายจากผู้บริหารระดับสูงเป็นธงน า 2.,มาตรฐานการ
ส่งเสริม อาทิเช่น การสนับสนุนจากส านักงานเขตฯ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง สนับสนุนด้านต่างๆ ประกอบกับแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวาระแผนพัฒนากรุงเทพมหานครประจ าป ี2561 และ 2562 โดยบรูณาการจากยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ยุทธ์วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 และแผนพัฒนากรุงเทพฯ 
ระยะ 20 ปี ท้ังระยะที่ 1 และ 2  

ดังท่ีกล่าวมานั้น การน านโยบายจดัระเบียบอาหารริมทางไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งทางส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินงานขั้นตอนและกิจกรรม
ต่างๆ ของโครงการ โดยการแปลงนโยบายในระดับท้องถิ่นไปเป็นแผนงานหรือโครงการ ลงไปสู่ระดับปฏิบัติการ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Berman กรอบการวิเคราะห์การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิในระดับมหาภาค และระดับจุลภาค (อ้าง
ถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2562)  และสอดคล้องแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562) 
ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค และระดับจุลภาค โดยสรุปได้ดังนี ้

1.ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบตัิในระดับมหภาค ( Macro )  มีปัจจัยดังนี ้  1.1 การแปลงนโยบาย  เช่นแนว
ปฏิบัต ิ แผนงาน  โครงการ   การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้หน่วยงานราชการเป็นผู้รับผิดชอบ  มีความส าคญั
มาก  สาเหตุของการแปลงนโยบายที่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์อาจเกิดจาก  ความคลุมเครือไม่เจาะจงของ
นโยบาย  ความหลากหลายในเป้าหมายซึ่งอาจท าให้เกดิความขัดแยง้กันเองหรือการจัดอันดับความส าคัญไม่
ถูกต้อง   หน่วยงานผู้รับผิดชอบมคีวามเข้าใจในนโยบายมากน้อยเพยีงไร    และความร่วมมือหรือความจริงใจในการน า
นโยบายไปปฏิบตั ิ 1.2  การยอมรบั  การก าหนดนโยบายจากส่วนบนในระดับกระทรวง   ไปสู่ทบวน  กรม หรือราชการ
บริหารส่วนกลางสู่ส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทางหรือแผนงาน  โครงการแต่ละระดับ   การจะใหห้น่วยงานปฏิบัติระดับล่าง
หรือหน่วยงานในส่วนท้องถิ่นยอมรับ  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการเชน่ ลักษณะของ
หน่วยงาน   สภาพแวดล้อม  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  หรือประโยชน์ที่ท้องถิ่นจะไดร้ับ  การยอมรับจะท าให้การ
ปฏิบัติสอดคล้องกับแผนงานท่ีวางไว้ 

2.ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบตัิในระดับจุลภาค (Micro) เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัต ิซึ่งในระดับจุลภาคจะมี
ความเกี่ยวพันกันใน 3 ขั้นตอนคือ 1. การระดมพลัง 2. การปฏิบัต ิ3. การสร้างความเป็นปึกแผ่นหรือความต่อเนื่อง ใน
ระดับจลุภาคมีปัจจยัที่ต่อเนื่องดังนี้คือ 1.หน่วยงานในท้องถิ่นที่ต้องด าเนินการใน สองกิจกรรม  คือการพิจารณารับ
นโยบาย ( ตามความเหมาะสม   ความส าคญัเร่งด่วน  ตรงเป้าหมายของหน่วยงาน  ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น)  และการแสวงหาความสนับสนุน จากสมาชิกในหน่วยงาน  บุคคลส าคัญหรือองค์กรอื่นๆ และในระยะยาวต้องสู่
ความส าเร็จและความต่อเนื่องของนโยบายและ 2. เกี่ยวกับผู้ปฏิบัตโิดยตรงที่จะเปลีย่นพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแผนงานให้
เข้ากับพฤติกรรม  ซึ่งจะมีความไมแ่น่นอนอยู่มาก  จากสภาพปัจจัยที่ต่างกัน  การควบคุมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึง
เป็นสิ่งที่ยาก  ความส าเรจ็จึงอาจขึ้นอยู่กับการปรับแนวทางหรือแผนงานให้สอดคล้องกันระหว่างนโยบายของรัฐกับการ
ปฏิบัติของหน่วยงานในระดบัท้องถิ่น 3. เป็นผลพลอยได้จากสองข้อที่ผ่านมา ( จากการปรับเปลี่ยนและยอมรับ) จึงเกิด
ความต่อเนื่อง ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับรัฐบาลกลาง  หรือหน่วยงานในส่วนกลางด้วยที่จะเน้นความต่อเนื่องหรือยกเลิกนโยบาย หรือ
มีนโยบายอื่นเข้ามาใหม ่ และนโยบายจะมีความต่อเนื่องเมื่อมีการแปลงนโยบายใหเ้ป็นภารกิจประจ าวัน 

จากกรณีศึกษานั้น โครงการเยาวราชดินแดนสวรรค์แห่งอาหารริมทาง เกิดจากกระบวนการขั้นตอนจากการ
แปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบัติหรือออกมาในรูปแบบแผนงานหรือโครงการ มีลักษณะของโครงการ รูปแบบขั้นตอน
และกิจกรรมด าเนินงานอย่างชัดเจน มีงบประมาณ มีพ้ืนท่ีเป้าหมายคือบริเวณย่านถนนเยาวราช ระยะเวลาด าเนินการ
กิจกรรม ขั้นตอนปฏิบัติการกิจกรรมไว้ และการติดตามผลงานประเมินผลของโครงการที่ชัดเจน และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Wheelen and Hunger(2006) (อ้างอิงใน ศิริลักษม์ ตันตยกุล, 2562) ได้ให้ความหมายว่า การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัตินั้นเป็นภาพรวมของกิจกรรมและทางเลือกส าหรับการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์เป็นการน ากจิกรรมทั้งที่จ าเป็นมา
ใช้ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์เป็นกระบวนการน ากลยุทธ์และนโยบายสู่การปฏิบตัิ (Put into 
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action) โดยผ่านการก าหนดเป็นแผนงานจัดท าโครงการ(Program) การจัดงบประมาณ(Budget) และระเบียบ
วิธีด าเนินการ โดยมีองค์ประกอบหรือรูปแบบของการเขยีนโครงการเป็นแบบประเพณีนิยม หรือแบบดั้งเดิม 
(Conventioanl Method) นอกจากน้ีแล้วยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ และ ปิยากร หวังมหาพร 
(อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2562) ได้กล่าวถึง เครือข่ายการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นรูปแบบการน านโยบายไปปฏิบัติ
ที่มีการประสานงาน ความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายจัดระเบยีบอาหารริมทางไปปฏบิัติ ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานของราชการและเอกชน อาทิ ต ารวจงานจราจร ทหารฝ่ายกองอ านวยการ ส านักบรรเทาสาธารณภยั 
ส านักอนามัย เป็นต้น 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานนโยบายจดัระเบียบอาหารรมิทาง     ย่านถนนเยาวราช ของส านักงาน
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1) การปฏิบตัิตามนโยบายของกรงุเทพมหานคร ขาดความต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งตามยคุผู้บริหาร
สมัยต่างๆ ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้อ านวยการเขต บางครั้งเจ้าหน้าที่เองผู้ขาดขวัญก าลงัใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  
 2) ปัญหาด้านขาดความรู้ความเขา้ใจ ผู้ค้าอาหารริมทางขาดความรู ้ความเข้าใจ ขาดจิตส านึกอย่างแท้จริงใน
การประกอบปรุงอาหารที่ถูกหลักการสุขาภิบาล และความปลอดภยัของผู้บริโภค และไม่ให้ความส าคัญที่จะมสี่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและสุขลักษณะทีด่ี 
 3) การควบคมุผู้ค้าอาหารริมทางตอ้งใช้อัตราก าลังทั้งข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภบิาล และ
ฝ่ายเทศกิจ เป็นจ านวนมากสัดส่วนไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ค้าในพืน้ท่ี ซึ่งการจัดอัตราก าลังนั้นต้องมตีารางการด าเนินการ
ตามแผนอยา่งสม่ าเสมอ และเพียงพอ 
 4) การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีขั้นตอนในการปฏิบตัิมาก ไม่สามารถ
จะจับปรับได้ทันที เมื่อผู้ค้าไม่ปฏบิัติตามข้อข้อบังคับท่ีก าหนด ท าให้ผู้ค้าอาหารริมทาง มีการฝ่าฝืนเป็นจ านวนมาก 
 5) ประชาชน ผู้บริโภคขาดความรูค้วามเข้าใจ และไม่พิทักษ์ผลประโยชน์ในการเลือกซื้ออาหารที่สะอาดและ
ปลอดภัย มักขะเป็นจดุอ่อนที่เจ้าหน้าท่ีมองข้าม  
 6) ในการประสานงานขอความร่วมมือจากสถานตี ารวจนครบาลในพื้นที่ ไม่ไดร้ับความร่วมมือในการด าเนินการ
กวดขันผู้ค้าอาหารริมทาง ไม่ให้ลงจ าหน่ายอาหารในพ้ืนท่ีช่องทางจราจรก่อนก าหนดเวลา  
 จากการศึกษาพบว่าปัญหาต่างๆนัน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวก
พันธุ,์ 2562, หน้า 30-31) โดยครอบคลุมปัญหาที่ส าคญั 5 ประการดังนี้คือ 
 1.ปัญหาทางด้านสมรรถนะเป็นปญัหาหลักด้านหนึ่งของการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาในลักษณะดงักล่าวจะมี
มากน้อยเพียงใดขั้นอยู่กับปัจจัยยอ่ยต่างๆ หลายปัจจัยทางด้านบุคลากร ปัจจยัทางด้านเงินทุน ปัจจยัทางด้านวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนปัจจัยทางด้านวิชาการ หรือ เทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้องในนโยบายนั้น 
 2.ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยส่วนหน่ึง ย่อมขึ้นกับความสามารถในการควบคุม ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการวดัความก้าวหน้าหรือผลการปฏิบัติของนโยบายแผนงานหรือโครงการ ปญัหาในด้านการควบคมุจะ
มากน้อยเพียงใดขั้นอยู่กับ 
  2.1) ความสามารถของหน่วยท่ีรับผิดชอบในการแปลงนโยบาย 
   2.2) ความขัดเจนของกิจกรรม แผนงาน และโครงการที่ถูกแปลงมาจากนโยบาย 
  2.3) ความสามารถในการก าหนดภารกิจ ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติงานรวมหรือสอดคล้องกับแผนงานหรือโครงการ 
 3.ปัญหาของการน านโยบายไปปฏบิัติจะมสีูงขั้นเป็นอย่างมาก ถ้าในสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงานไม่ให้
ความร่วมมือหรือต่อตา้นการเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากนโยบายนั้น 
 4.ปัญหาของการน านโยบายไปปฏบิัติ ซึ่งเกิดจากอ านาจและความสมัพันธ์ระหว่างองค์การที่รับผิดชอบในการน า
นโยบายไปปฏิบตัิกับองค์การอื่นๆที่เกี่ยงข้อง จะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับเง่ือนไขหรือปัจจัยย่อยๆหลายๆประการ
นับตั้งแต ่



16 
 

  4.1) ลักษณะของการติดต่อและสมัพันธ์ที่หน่วยปฏิบัตมิีกับหน่วยงานท่ีควบคุมนโยบายดังกล่าว 
  4.2) ระดับความจ าเป็นที่หน่วยปฏิบัติจะต้องแสวงหาความร่วมมือพึ่งพา หรือ ท าความตกลงกับ
หน่วยงานหลักอ่ืนๆ 
  4.3) ระคับของความเป็นไปได้ที่เจา้หน้าท่ีของแต่ละหน่วยจะสามารถท างานร่วมกันได้  
 5. ปัญหาทางด้านความสนับสนุนและความผูกพันขงองค์การหรือบุคคลที่ส าคญัเป็นปญัหาหลักอีด้านหนึ่งของ
การน านโยบายไปปฏิบัติ ปญัหาดงักล่าวอาจลุกลามส่งผลไปถึงความล้มเหลวของนโยบายนั้นโดยตรงก็ได้ ถ้าองค์การหรือ
บุคคลส าคัญ ซึ่งได้แก่ กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ นักการเมือง ข้าราชการระดับสูง ตลอดจนสื่อมวลชน เป็นอาทิ ไม่ให้
ความสนับสนุนมั้งในแง่ของทางการเมือง เงินทุน งบประมาณ ตลอดจน สร้างอุปสรรคในแง่ของการต่อต้าน เตะถ่วงหรือ
คัดค้านนโยบายนั้นๆ 

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการจดัระเบียบอาหารริมทางไปปฏิบตัิ ย่านถนนเยาวราช ของส านักงานเขตสัม
พันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังน้ี 

1.ต้องมีการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารรมิทาง แบบบูรณาการความร่วมมือ  
ประสานงานการท างานร่วมกันกับการจัดระเบียบของผู้ค้าอาหารริมทาง ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของผูบ้ริหารระดับสูงของ
กรุงเทพมหานคร ท่ีหัวหน้าหน่วยงานรับงานนโยบายมาลงสู่การปฏบิัติจริง วางแผนด าเนินงานอย่างจริงจัง มีการ
ตรวจสอบติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้ค้าอาหารริมทาง รักษาระดับมาตรฐานแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
ให้ได้ตามหลักเกณฑ์ด้านการสุขาภิบาล และกฎหมายอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง และเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้คา้อาหารรมิทางนอก
จุดผ่อนผันเพิ่มมากข้ึน จนท าให้การด าเนินการตามโครงการอาจจะไม่บรรลุวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

2.กรุงเทพมหานครต้องมีการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการให้ต่อเนื่อง  
และเพียงพอต่อการบริหาร เพื่อเปน็การเฝา้ระวังด้านสุขลักษณะ และท าให้การสุขาภิบาลอาหารมีความยั่งยืน โดยมีความ
ร่วมมือจากภาคประชาชน เครือข่ายอาสาสมัครปลอดภัย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน 

3.ต้องจัดให้มีการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารดา้นกายภาพ และคณุภาพอาหารรมิทาง  
ด้านการปนเปื้อนของสารเคมี และจุลชีววิทยา ควรมีการตรวจสอบอย่างส่ าเสมอและต่อเนื่องให้กับผูค้้าอาหารรมิทางทุก
รายเดือนละ 1 ครั้ง และย่านการท่อเที่ยวทีมีนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตเิข้ามาใช้บริการ ควรจะมีการสุม่
ตรวจคณุภาพอาหารด้วยรถตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Unit for Food Safety) ของกองสุขาภิบาลอาหาร 
ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว 

4.ต้องมีการจัดท าระบบฐานข้อมลู ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ในระบบ 
คอมพิวเตอร์ สามารรถเรียกใช้ข้อมูลได้ทันที ประสานงานกับเจ้าหนา้ที่ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ให้ลงเว็บไซต์การ
ท่องเที่ยว อาหารอร่อยย่านเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่แจ้งให้ทราบ
ถึงข้อมูลสถานท่ีตั้ง ข้อมูลดา้นสุขาภิบาล เป็นการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 

5.ต้องมีการใช้มาตรการทางสังคมควบคู่กับการบังคับใช่มาตรการทางกฎหมายควรจะมี 
การมอบประกาศนียบตัรยกย่องให้ผู้ค้าอาหารริมทางที่ปฏบิัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ มีการประชาสัมพันธ์ ณ บรเิวณจุ
ผ่อนผันว่ารา้นใดบ้างท่ีอาหารอร่อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเพื่อเป็นการเพิม่ความกดดันให้กับ
ผู้ค้าอาหารริมทางที่มีการปฏิบตัิไม่ถูกต้อง 

6.จุดผ่อนผันท่ีไดร้ับคัดเลือกให้เปน็จุดน าร่องเสน่ห์ของเมือง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น  
กองการท่องเที่ยว ส านักวัฒนธรรมฯ ส านักเทศกจิ ส านักอนามยั ตอ้งมีการสนับสนุนรถเข็นต้นแบบท่ีเป็นรูปแบบเดียวกัน
ทั้งกรุงเทมหานคร เอกสารแผ่นผบัประชาสมัพันธ์ และเพิม่ช่องทางการประชาสัมพันธ์ด้านโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ
โซเชียลมิเดยี อาทิเช่น เฟซบุ๊ค เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ค้าและผู้บริโภคให้มีการซื้อ-ขายอาหารที่สะอาดปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะ 

7.ภารกิจหน้าท่ีของเจ้าหนา้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจา้หน้าท่ีฝ่ายงานเทศกิจ  
ต้องรับผิดชอบงานตามนโยบายเพิม่มากข้ึน ดังนั้นการบริหารจดัการของหัวหน้าฝ่าย ต้องสามารถจดัการในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรทุกด้านใหม้ีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้บรรลภุารกจิไดส้ าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 
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 8.การเปิดจดุน าร่องเสน่ห์ของเมือง อาหารอร่อยเยาวราช เขตสมัพนัธวงศ์ ท่ีรองรับนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมในเรื่อง จุดล้างจานรวม ห้องสุขา ทั้งชายและหญิง อ่างล้างมือท่ีถูก
สุขลักษณะ เพื่อเป็นการสนับสนุน จุดน าร่องการค้าเสน่ห์ของเมืองให้ครบวงจร ซึ่งอยู่ในระหว่างการตดิต่อประสานงานให้
ภาคเอกชนร่วมกับประชาคมเมืองเขตสัมพันธวงศ์ หาพ้ืนท่ีที่เหมาะสมในการด าเนินการ 
 9.กรอบแนวคิดการท างาน ต้องมุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยหลักทางรัฐศาสตร์ในเชิงบวกก่อน 
พร้อมใช้แนวคิดทฤษฎีระดับความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy) มาเป็นแรงจูงใจในการท างานและแกไ้ข
ปัญหา ส่วนการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นวิธีการสดุท้าย 
 10. ต้องมีการตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจา้หน้าท่ี
เทศกิจ รวมถึง ต ารวจ ทหาร ควรจะมีการลงพื้นที่ในการปฏิบตัิงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าเดือน เพื่อให้ผู้ค้าอาหารริม
มีความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภิบาล มีความตระหนักที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจ าหน่ายอาหารทีส่ะอาด ปลอดภยั
ต่อผู้บรโิภค ตลอดจนมีการก ากับดูแลเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารริมทาง เครือข่ายอาสาสมัครอาหารปลอดภัย ตาม
โครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ตลอดจนประสานงานความรว่มมือจากประชาคมเมืองเขตสัมพนัธวงส์ สถานี
ต ารวจนครบาลในพื้นที่ ในส่วนด้านงานสุขาภิบาลนั้น จัดให้มีการเฝา้ระวังคุณภาพอาหารอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิด
ช่องทางการร้องเรียกผ่านหลายชอ่งทาง เช่น ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครอาหารริมทาง เครือข่ายอาสาสมัครอาหารปลอดภยั 
ศูนย์ร้องทุกข์ 1555 หรือผ่านโซเชียลมิเดีย อย่างเช่น เฟซบุ๊ค ไอดีไลน์ ซึ่งหากเจ้าหน้าท่ีได้ออกตรวจสอบ พบข้อบกพร่อง
ด้านสุขลักษณะตามพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และหากตรวจพบการปนเปื้อนของสารเคมีหรือการ
ปนเปื้อนทางจุลชีววิทยา จะต้องมกีารด าเนินคดีตามพระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. 2522 อย่างเคร่งครดั ร่วมกับการใช้
มาตรการทางสังคมร่วมด้วย 
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