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บทความที่ 17 : ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 

 สถานบริการที่จ าหน่ายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลห์รือร้านเหล้าที่ตัง้อยู่รอบ ๆ หรือบริเวณใกล้เคียง

สถานศึกษา  เปน็เรื่องที่พูดกันมานานแลว้วา่เปน็แหล่งท าลายเยาวชนของชาติ  แทบทุกคนืจะมนีิสตินักศึกษา

มั่วสุมในร้านเหลา้ใกล้มหาวทิยาลัยเป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้เกดิผลเสียตามมามากมาย  ที่เห็นชดัเจนก็คอืท าให้

เสยีสุขภาพ  และที่น่ากลัวกค็ือท าให้เกดิการทะเลาะววิาททั้งระหว่างนกัศึกษาดว้ยกนัเองหรือกับวัยรุ่นกลุ่มอืน่

ที่มาใช้บรกิาร   และมีหลายครั้งทีรุ่นแรงจนถงึขัน้บาดเจด็ล้มตายดงัเปน็ข่าวครึกโครมเมื่อปลายเดอืน

พฤษภาคม พ.ศ. 2558  คือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสติคนหนึ่งซึ่งเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่ง  ถูกกลุม่วัยรุ่นขบั

รถจักรยานยนตไ์ล่ยิงจนเสียชีวิตทัง้ ๆ ทีไ่ม่รู้จกักันมาก่อน ส่วนเพ่ือนอีก 3 คนบาดเจ็บจากโดนมีดแทง 1 คน 

และถกูฟัน 2 คน 

 ที่จริงมีความพยายามรณรงค์ต่อต้านร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษามานานแลว้ คุณชู

วิทย์ จันทรส เลขานุการเครอืข่ายรณรงคป์้องกนัภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.) ให้สมัภาษณ์สถานวีิทยุจุฬาเมื่อตน้

เดือนกรกฎาคมที่ผา่นมาว่า ครปอ. เกดิขึน้เมือ่ พ.ศ. 2549 จากการรวมตวัของภาคอีงค์กรจ านวนมาก เช่น 

องค์กรผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์องคก์รงดเหลา้ ฯลฯ ได้ด าเนนิการรณรงคต์่อตา้นการดื่ม

แอลกอฮอล์และผลกระทบที่ตามมาอย่างต่อเนื่อง ที่ส าคัญคือการผลกัดนัจนมีการประกาศใช้พระราชบัญญตัิ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ข้อดปีระการหนึ่งของพระราชบัญญัตฉิบบันี้คือ ให้ออกประกาศ

เพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ครปอ. อาศัยขอ้ดขี้อนี้ผลกัดันให้เกดิมาตรการขึ้นหลายอย่าง เชน่ ห้ามดื่ม

แอลกอฮอล์บนรถ หา้มจ าหน่ายสุราในวันส าคญัทางพุทธศาสนา  ล่าสดุคือห้ามจ าหน่ายสุราบนรถไฟและสถานี

รถไฟ  ส าหรับร้านเหล้าใกลเ้คียงสถานศกึษานัน้ได้รณรงค์ต่อต้านมาตั้งแตป่ี พ.ศ. 2552 พยายามเสนอรัฐบาล

ทุกยุคให้ก าหนดเขตห้ามขายเหล้ารอบสถานศกึษา แตไ่ม่รัฐบาลไหนกล้าท าอย่างจรงิจัง  ทาง ครปอ. ไดศ้ึกษาวิ

จับผลกระทบมานานและตอ่เนื่อง  พบว่ารา้นเหล้าเหลา่นี้มีกลยุทธ์หลายรูปแบบทีจ่ะดึงดดูให้นิสตินกัศึกษามา

อุดหนุนร้านของตน เชน่ มโีปรโมชัน “ลดแลกแจกแถม”  มีการแจกใบปลวิโฆษณาอย่างเปดิเผยทั้งหนา้ทางเข้า

มหาวิทยาลัยกระทั่งในหอพกันักศกึษา  บ้างก็มุง่เปา้หมายไปที่นกัศึกษาหญิง เช่น ถา้รวมกลุ่มกนัมา 4 คนจะ

แถมเหล้าให้ 1 ขวด หลายรา้นเปดิจนเกือบสว่าง  โดยพอเที่ยงคนืก็ปดิหน้ารา้นแตห่นัไปเปิดหลังร้านแทน  ท า

ให้นักศกึษาหลายคนเมาจนหัวราน้ า ตอ้งลากถูลู่ถกูังกนักลับหอพักอย่างหมดสภาพ ผลเสียจากการที่นกัศึกษา

มั่วสุมกันในร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยเช่นนี้  นอกจากที่กล่าวข้างต้น  ยังท าให้ผลการเรยีนตกต า่จนบางคน

เรียนไม่จบ  รวมทัง้มีเรื่องรา้ย ๆ ตามมาคือการพนนัและยาเสพตดิ ชว่งทีคุ่ณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์คือต้นเดอืน
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กรกฎาคมนัน้ ทาง ครปอ. ก าลังรว่มมอืกับหลายกลุม่  ช่วยกันเร่งรัดผลกัดนัให้ก าหนดเขตห้ามจ าหน่าย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลร์อบสถานศกึษา และในที่สุด พลเอกประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กไ็ด้ลงนามใน

ประกาศส านกันายกรฐัมนตร ีเรื่อง ก าหนดสถานทีห่รือบริเวณห้ามขายเครื่องดืม่แอลกอฮอล์รอบสถานศกึษา  

เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และอีกสองวันต่อมาคือวนัที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ก็มีค าสั่งหวัหน้า

คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที ่22/2558 เรื่อง มาตรการในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาการแข่ง

รถยนต์และรถจักรยานยนตใ์นทาง  และการควบคมุสถานบรกิารหรือสถานประกอบการทีเ่ปดิให้บริการใน

ลักษณะที่คล้ายกับสถานบรกิาร 

 ค าสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ครอบคลุมสองเรือ่งใหญ่ ๆ คือเรื่องการแข่งรถยนตแ์ละจกัรยานยนต์ กับเรื่อง

การควบคมุสถานบริการ  ซึง่จะรวมถงึร้านจ าหน่ายสรุาทั้งหลายไม่วา่จะอยู่ใกลห้รือไกลสถานศกึษา   ส าหรับ

ค าสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ที่เกี่ยวกับการควบคุมสถานบรกิารประกอบด้วยสาระส าคญัหลายข้อ ที่ส าคัญคือ หา้ม

ผูม้ีอายตุ า่กวา่ยี่สบิปีเขา้ไปใชบ้รกิาร  ข้อนี้จะรวมสถานบริการทุกประเภท คือไม่ใชห่้ามเฉพาะร้านขายเหล้า

เท่านัน้ เชน่เดียวกบัข้อต่อไปคือ  หา้มเปิดท าการเกนิเวลา  ส่วนข้อทีเ่กี่ยวกับรา้นขายเหล้ากค็ือ ห้ามขายสุรา

เกินเวลาที่กฎหมายก าหนด หา้มขายสุราแกผู่ม้ีอายตุ า่กว่ายี่สบิปี ส าหรับข้อที่ ครปอ. เรียกร้องมาหลายปีคือ

ก าหนดเขตปลอดร้านเหลา้รอบสถานศึกษานัน้ ปรากฏวา่เป็นสาระส าคัญทั้งในค าส ัง่ คสช.ที่ 22/2558 และใน

ประกาศส านักนายกรฐัมนตรีที่กล่าวข้างตน้  คือ หา้มมีสถานที่ขายสุราอยู่ใกลส้ถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณ

ใกล้เคียงสถานศกึษา    ส าหรับประกาศส านักนายกรัฐมนตรีมขี้อก าหนดด้วยวา่ห้ามขายสุราในสถานทีห่รือ

บริเวณซึง่อยู่ในระยะ 300 เมตร จากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถาบนัอดุมศกึษา

ทั้งของรัฐและเอกชน 

 นอกจากที่กล่าวมา ค าสัง่ คสช.ที่ 22/2558 ยังมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนค่อนข้างรนุแรง เช่น ใหป้ิดสถาน

บริการ 5 ปี หากอยู่ใกล้สถานศึกษาให้ปิดอย่างถาวร ถ้าเจ้าหนา้ที่ปล่อยปละละเลย ให้ด าเนินการลงโทษทั้ง

ทางแพ่ง อาญา และทางปกครอง 

 สาระส าคัญแต่ละข้อดังกล่าวข้างตน้ ย่อมมีผลชดัเจนทีจ่ะลดปญัหานกัศึกษามัว่สุมในรา้นเหลา้รอบ

มหาวทิยาลยั รวมทั้งผลเสียที่ตามมา และถ้าเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติมีจติใจเข้มแข็ง ไม่ยุง่เกี่ยวกับสรุา

และอบายมุขท้ังปวง ปัญหาเหล่านี้ยอ่มหมดไปแนน่อน 
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เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 
01 เกิดการทะเลาะวิวาทกัน     
02 ค าสั่ง คสช.ที่ 22/2558     
03 นักศึกษาม่ัวสุมในร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย     
04 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี     
05 ผลการเรียนตกต่ า     
06 เสียสุขภาพ     
07 ห้ามขายสุราแก่ผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปี     
08 ห้ามเปิดท าการเกินเวลา     
09 ห้ามผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีเข้าไปใช้บริการ     
10 ห้ามมีสถานที่ขายสุราอยู่ใกล้สถานศึกษา     
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บทความที่ 18 – ปัญหาขยะล้นเมือง 

 ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และในโทรทัศน์เมื่อต้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2558  คือชาวบ้าน

ในต าบลเชียงรากใหญ่และต าบลใกล้เคียงในอ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานีจ านวนกว่า 200 คน  ร่วมกันแห่โลงศพ

และเผาโลงศพแสดงการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะในพื้นที่ โดยให้เหตุผลว่าพ้ืนที่ที่ก าหนดจะสร้างโรงไฟฟ้า

ไม่เหมาะสม  เพราะอยู่ใกล้ชุมชนที่มีผู้อยู่อาศัยกว่า  2,000 ครัวเรือน อยู่ใกล้แม่น้ าเจ้าพระยา มีคลองย่อยโดยรอบถึง 

21 สาย  อีกท้ังเป็นแหล่งอนุรักษ์เพ่ือผลิตน้ าประปาด้วย 

 เรื่องขยะล้นเมืองเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน กองขยะที่สะสมจนสูงเป็นภูเขาเลากาในที่ต่าง ๆ 

ก่อให้เกิดผลเสียมากมาย  ได้แก่ มลพษิทางอากาศ  ดังเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะบนเนื้อที่ 150 ไร่ในซอยแพรกษา 8 

จังหวัดสมุทรปราการ ท าให้เกิดควันพิษสูงเกินมาตรฐานหลายเท่า ควันไฟที่คละคลุ้งเป็นบริเวณกว้าง ท าให้ต้องอพยพ

ผู้คนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงไปอยู่ในที่พักพิงชั่วคราว หรือน้ าเน่าเสียจากองขยะไหลลงแม่น้ าล าคลอง หรือการแพร่

ระบาดของเชื้อโรค เป็นต้น 

 สถานการณ์ขยะในปจัจุบนัเป็นอย่างไร มีค าตอบที่ชัดเจนมากในรายการเดินหน้าประเทศไทยเรื่อง 

“สถานการณ์ขยะของไทย” ซึ่งเผยแพร่เมื่อ 3-4 เดือนก่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่า

จินดา ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีขยะตกคา้งจ านวนมหาศาลถึง 30 ล้านตัน ซึ่งด้วยงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรไว้ในแต่

ละปี จะต้องใช้เวลา 3 ถึง 5 ปีจึงจะจัดการได้หมด และท่ีน่าเป็นห่วงคือแต่ละปีมีขยะเกิดใหม่ถึงกว่า 23 ล้านตันโดยที่

ไม่นับรวมขยะของกรุงเทพมหานคร ขยะที่ตกค้างและขยะที่เกดิข้ึนใหม่จ านวนมากในแต่ละปีนี่เองที่ท าให้เกิดผล

เสียที่กล่าวข้างต้น ทั้งมลพิษทางอากาศ น ้าเน่าเสยี รวมทั้งเป็นแหล่งแพร่ของเชื้อโรค 

 รัฐบาลในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดให้การแก้ปัญหาเรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติ  ดังนั้นทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกระทรวง กรม และองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประชาชน จะต้องร่วมมือกัน

อย่างจริงจัง  นโยบายของรฐับาลในการแกป้ญัหาขยะประกอบด้วยมาตรการหลายอย่าง  หนึ่งในนั้นคือสรา้ง

โรงไฟฟ้าใชพ้ลงังานจากขยะซึ่งท าให้เกิดปัญหาการแห่และเผาโลงศพประท้วงคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าในต าบล

เชียงรากใหญ่ดังกล่าว    ที่จริงการก าจัดขยะโดยน ามาใช้ประโยชน์  เช่น ท าปุ๋ย ผลิตก๊าซส าหรับการหุงต้ม หรือน ามา

เผาให้ได้พลังงานความร้อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ดีมาก  แต่เพราะไม่ท าความเข้าใจหรือไม่รับฟังความเห็น

ของประชาชนผู้อาจได้รับผลกระทบ หรือแม้แต่มีผลประโยชน์ทับซ้อนดังที่มีการกล่าวหาว่ามีการแก้ผังเมืองให้พื้นที่

ต าบลรากใหญ่สร้างโรงไฟฟ้าขยะได้นั้น ท าให้โครงการนี้ต้องสะดุดลง 
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 มาตรการต่อมาคือก าหนดให้พื้นที่ที่สรา้งขยะตอ้งรบัผิดชอบก าจดัขยะ จะได้ไม่ต้องถกเถียงกันว่าจะเอา

ขยะไปก าจัดในพ้ืนที่ใด  คือท้องถิ่นแต่ละแห่งต้อรับผิดชอบขยะที่คนในชุมชนของตนก่อขึ้น โดยก าหนดเป็นมาตรการ

อีกข้อหนึ่งคือ  ต้องด าเนินการฝังกลบขยะอย่างถูกวิธี ถ้าไม่มีพ้ืนที่พอที่จะฝังกลบขยะ ก็ต้องท าการเผาขยะด้วยวิธีการ

ที่ถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากขยะในชุมชนมีน้อยและไม่คุ้มที่จะด าเนินการฝังกลบหรือ

เผาขยะ  ก็ให้รวมกลุ่มกันเพ่ือบริหารจัดการขยะร่วมกัน  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  นายวัลลภ พริ้ง

พงษ์ ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ 7,851 องค์กร แต่ละท้องถิ่นสร้างขยะมากน้อยต่างกัน  หาก

มีขยะเกิน 500 ตันต่อวันถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ระหว่าง 300-500 ตันต่อวันเป็นขนาดปานกลาง น้อยกว่า 300 

ตันต่อวันจัดเป็นขนาดเล็ก จึงให้มีการรวมกลุ่มกัน  ขณะนี้รวมกลุ่มกันได้ 151 กลุ่ม  ทั้งนี้แต่ละกลุ่มต้องหาพ้ืนที่เพ่ือ

ด าเนินการก าจัดขยะด้วยวิธีที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีเผาขยะทิ้ง เผาขยะเพ่ือเอาพลังงานความร้อน

มาผลิตกระแสไฟฟ้า ท าก๊าซหุงต้ม หรือฝังกลบอย่างถูกวิธี 

 มีตัวอย่างการด าเนินการฝงักลบขยะอย่างถูกวธิี คือศูนย์จัดการขยะอย่างค านึงถึงสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่

ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้ว่าราชการจังหวัดคือนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เล่า

ให้ฟังว่า ขยะตกค้างสะสมในจังหวัดถือว่ามีจ านวนมากเป็นล าดับต้น ๆ ของประเทศ คือประมาณกว่าสองแสนสาม

หมื่นตัน รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการให้เป็นต้นแบบในการก าจัดขยะ   โดยตั้งศูนย์ก าจัดขยะ

ดังกล่าวขึ้นเพ่ือท าการฝังกลบอย่างถูกวิธีและเผาขยะเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า  ขณะนี้ได้ขนย้ายขยะตกค้างในกลางเมือง

มาฝังกลบหมดแล้ว  ที่นี่มีบ่อฝังกลบขยะ 2 บ่อ ๆ ละ 125 ไร่ ลึก 11 เมตร ฝังกลบขยะได้ 4 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร  

รองรับขยะเกิดใหม่วันละพันตันได้ 30 กว่าปี ก้นบ่อเป็นดินสังเคราะห์ที่น้ าผ่านเข้าออกไม่ได้ ปากบ่อคลุมด้วยวัสดุ

สังเคราะห์กันน้ า  น้ าเสียที่ออกจากบ่อขยะจะไหลไปลงบ่อบ าบัดน้ าเสียและน าน้ ามาใช้ใหม่ได้  ส าหรับโรงไฟฟ้า

พลังงานขยะก าลังเริ่มก่อสร้าง  

 มาตรการที่กล่าวมาจะลดขยะตกค้างและขยะเกิดใหม่  ส่วนอีกมาตรการหนึ่งคือการรณรงคใ์หแ้ต่ละคน

ช่วยกนัลดขยะ  จะช่วยลดขยะที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละปี ดังนั้นในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศ ทุกคนต้องมี

จิตส านึกร่วมกันในการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง แต่ละคนจะต้องลดการสร้างขยะลงให้ได้มากท่ีสุด  ต้องช่วยกันแยกขยะ

ที่สามารถน ามาใช้ซ้ าได้  ต้องพยายามเลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมซึ่งใช้เวลานานมากกว่าจะย่อสลายหมด หากทุก

คนร่วมมือร่วมใจกัน ประเทศเราจะสามารถแก้ปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน 
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เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 
11 ขยะที่เกิดข้ึนใหม่จ านวนมากในแต่ละปี     
12 ด าเนินการฝังกลบขยะอย่างถูกวิธี     
13 นโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาขยะ     
14 น้ าเน่าเสีย     
15 พ้ืนที่ที่สร้างขยะต้องรับผิดชอบก าจัดขยะ     
16 มลพิษทางอากาศ     
17 มีขยะตกค้างจ านวนมหาศาล     
18 รณรงค์ให้แต่ละคนช่วยกันลดขยะ     
19 สถานการณ์ขยะในปัจจุบัน     
20 สร้างโรงไฟฟ้าใช้พลังงานจากขยะ     
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เฉลยบทความที่ 17 และ 18 
 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 
01 เกิดการทะเลาะวิวาทกัน 99H    
02 ค าสั่ง คสช.ที่ 22/2558 07D 08D 09D 10D 
03 นักศึกษาม่ัวสุมในร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย 01A 05A 06A  
04 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 10D    
05 ผลการเรียนตกต่ า 99H    
06 เสียสุขภาพ 99H    
07 ห้ามขายสุราแก่ผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปี 01F 03F 05F 06F 
08 ห้ามเปิดท าการเกินเวลา 01F 03F 05F 06F 
09 ห้ามผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีเข้าไปใช้บริการ 01F 03F 05F 06F 
10 ห้ามมีสถานที่ขายสุราอยู่ใกล้สถานศึกษา 01F 03F 05F 06F 

 

 

เลขก ากับ ข้อความที่ก าหนด ที่ว่างส าหรับร่างรหัสค าตอบ 
11 ขยะที่เกิดข้ึนใหม่จ านวนมากในแต่ละปี 14A 16A   
12 ด าเนินการฝังกลบขยะอย่างถูกวิธี 11F 17F   
13 นโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาขยะ 12D 15D 18D 20D 
14 น้ าเน่าเสีย 99H    
15 พ้ืนที่ที่สร้างขยะต้องรับผิดชอบก าจัดขยะ 11F 17F   
16 มลพิษทางอากาศ 99H    
17 มีขยะตกค้างจ านวนมหาศาล 14A 16A   
18 รณรงค์ให้แต่ละคนช่วยกันลดขยะ 11F    
19 สถานการณ์ขยะในปัจจุบัน 11D 17D   
20 สร้างโรงไฟฟ้าใช้พลังงานจากขยะ 11F 17F   

 


