มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและการจาหน่ายยาดองเหล้า*
ชญาณิศร์ โพธิ์ทอง**
บทนา
ยาดองเหล้ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจาก
บรรพชนไทย โดยการนาเอาสมุนไพรมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนาไปตากแดดหรืออบให้แห้ง หลังจาก
นั้นให้นาตัวยาทั้งหมดห่อด้วยผ้าขาวบางใส่ลงขวดโหลแช่เหล้าทิ้งไว้ 30-60 วันเป็นอย่างน้อย โดย
เหล้าที่จะนามาใช้เป็นส่วนผสมนั้นมักจะใช้เป็นเหล้าโรงหรือเหล้าขาวที่มีปริมาณความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 28-40 ดีกรี เพื่อสกัดเอาสารสาคัญในสมุนไพรออกมา แล้วนาไปใช้รักษาโรคหรือ
ใช้เป็นยาบารุงร่างกาย เช่น ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะมีการบริโภคเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
และช่วยบารุงกาลัง ขับปัสสาวะ หรือในกลุ่มสตรีหลังคลอดจะบริโภคเพื่อกระตุ้นการบี บตัวของมดลูก
ทาให้เลือดไหลหมุนเวียนสะดวกดีขึ้น โดยตัวยาจะเข้าไปช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพทาให้ร่างกายคืน
สู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้น เป็นต้น
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรสุรา โดยบัญญัติอยู่ใน
กฎหมายตราสามดวง เรื่อง น้าสุรา จุลศักราช 1148 (พ.ศ. 2329) และได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดเก็บภาษีสุราขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จุลศักราช
1247 (พ.ศ. 2428) แต่ความในกฎหมายภาษีชั้นในนั้นยังมีความไม่ชัดเจนว่าวัตถุชนิดใดเป็นน้าสุรา
ผู้ขายสุราจึงมีการนาเครื่องยาไทยหรือยาจีนมาแช่ในสุราที่มีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สูง
ผสมกับน้า แล้วนาไปบรรจุขวดเพื่อจาหน่ายเรียกชื่อเป็นยารักษาโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว แม้ยาดองเหล้าจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคและการบารุงร่างกายก็ตาม
แต่กรมสุราก็ได้มีการดาเนินการจับกุมผู้ขายยาดองเหล้าฐานจาหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตจาหน่าย
สุรา ในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีชั้นใน พ.ศ. 2467 โดยบัญญัติ
นิยามคาว่า “สุรา” ให้หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกิ นได้
เช่นเดียวกับน้าสุรา จากบทบัญญัติดังกล่าว ยาดองเหล้าจึงจัดอยู่ในข่ายเป็นสุราและต้องเสียภาษี
อากรสุราเช่นกัน การจาหน่ายยาดองเหล้าในสมัยนั้นสามารถทาได้ โดยร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้
จาหน่ายสุรานั้นสามารถทาหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานภาษีสุราเพื่อขออนุญาตในการใช้เครื่องยาห่อผ้า
*

บทความนี้เรียบเรียงมาจากสารนิพนธ์ เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและการ
จ าหน่ า ยยาดองเหล้ า ” ซึ่ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2558.
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สาหรับดองหรือแช่สุราเพื่อจาหน่าย ทั้งนี้เครื่องยาที่ใช้ดองหรือแช่สุราต้องเป็นวัตถุที่ไม่เปลี่ยนแปลง
น้าสุราให้ผิดไปจากเดิม
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2493 ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โดยได้ให้นิยาม
คาว่า “สุรา” หมายความรวมถึง วั ตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับน้าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกิน
ได้เช่นเดียวกับน้าสุรา” และมีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดทาสุราหรือมีภาชนะ หรือเครื่องกลั่นสาหรับทา
สุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต จากบทนิยามดังกล่าวจึง
เห็นได้ว่ายาดองเหล้านั้นจึงเป็นสุราชนิดหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เห็นว่ายาดองเหล้านั้นเป็นยาชนิดหนึ่ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.
2510 และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปั ญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ได้ให้คา
นิยามเกี่ยวกับคาว่ายาสมุนไพร ยาแผนโบราณ และยาแผนไทย ไว้ดังนี้
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
คาว่า “ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งยังมิได้ผสม ปรุง
หรือแปรสภาพ”
คาว่า “ยาแผนโบราณ หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผน
โบราณ หรือการบาบัดโรคสั ตว์ซึ่งอยู่ในตารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศหรือยาที่รัฐมนตรี
ประกาศเป็นยาแผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนตารับยาเป็นยาแผนโบราณ
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
คาว่า “ยาแผนไทย หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรงหรือที่ได้จากการผสม ปรุง
หรือแปรสภาพสมุนไพร และให้หมายความรวมถึงยาแผนโบราณตามกฎหมายหมายว่าด้วยยา”
จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ยาดองเหล้านั้นเป็นยาแผนโบราณตามความใน
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และเป็นยาแผนไทยตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ซึ่งผู้รับอนุญาตผลิตและผู้รับอนุญาต
ขายยาแผนโบราณ ต้องมีผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย
จากบทบั ญญัติ ในพระราชบัญญั ติสุ รา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญั ติยา พ.ศ. 2510 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ทาให้เกิดปัญหาว่ายา
ดองเหล้านั้นเป็นยาหรือเหล้า เนื่องจากในปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจาหน่าย
ยาดองเหล้า 2 หน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุข และกรมสรรพสามิต
การรักษาโรคด้วยยาดองเหล้านั้นเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างหนึ่ง ยาดองเหล้า
เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร มีการแปรรูปจากสมุนไพรเป็นรูปแบบของน้ากระสายยา ในกรณี ที่เป็น
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การผลิตเพื่อจาหน่ายนั้น ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายยาดองเหล้าจะต้องได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะ
จากกระทรวงสาธารณสุข
อย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิต ตามหนังสือของสานักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรม
สรรพสามิตที่ กค 0711/1240 ลงวันที่ 29 มิถุ นายน 2542 ได้ให้ความเห็นว่า ยาดองเหล้าเป็นสุรา
ชนิดสุราผสม ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 เนื่องจากการดองยาด้วยเหล้าทาให้เกิดการเปลี่ยน
สถานะ เปลี่ยนสี เปลี่ยนกลิ่น ซึ่งผู้ผลิตและผู้จาหน่ายจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
หากฝ่ าฝืน อาจจะมีความผิดฐานผลิตสุ ร าโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากมีการนาไปจาหน่ายก็จะมี
ความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุราด้วย
นอกจากนี้ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไป กรรมวิธีในการทายาดองเหล้ารวมถึงสูตรและวัตถุดิบในการ
ทายาดองเหล้าก็เปลี่ยนไป นอกจากจะใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมในการดองเหล้าแล้ว ในบางสูตรผู้ผลิต
ได้นาสัตว์มีพิษต่าง ๆ เช่น งู ตะขาบ แมลงป่อง หรือสัตว์มีพิษอื่น ๆ มาแช่ในน้าเหล้าแล้วนามาดื่มกิน
เป็นยาบารุงร่างกายตามความเชื่อ ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาควบคุมสูตรยาดองเหล้า ให้เป็น
มาตรฐานและไม่เป็ น อันตราย อีกทั้งผู้ ผ ลิตและผู้จาหน่ายยาดองเหล้ าส่ว นใหญ่เป็นผู้ ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับยาสมุนไพรหรือพืชสมุนไพรหรือการปรุงยาสมุนไพรอันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ จึง
ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ กล่าวคือ กฎหมายไม่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้หน่วยงานใดมี
อานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลมาตรฐานของการผลิตยาดองเหล้า หน่วยใดมีอานาจหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลการจาหน่ ายยาดองเหล้า นอกจากนี้ยังมีปัญหากฎหมายอีกว่าบทกาหนดโทษปรับที่
กฎหมายกาหนดไว้มีความเหมาะสมหรือไม่ การแก้ไขปรับปรุง บทบัญญัติกฎหมายเหล่านี้ให้ชัดเจน
และเหมาะสมจะทาให้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและการจาหน่ายยาดองเหล้ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงทาการศึกษาเรื่องนี้
ผลของการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและการจาหน่ายยาดองเหล้า
ผู้ศึกษาได้กาหนดประเด็นในการศึกษา 3 ประเด็น ดังนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับบทนิยามของคาว่า “สุรา”
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ให้นิยามความหมายของยาแผนโบราณ
ไว้ว่า “ยาแผนโบราณ” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายสาหรับใช้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือ
การบาบัดโรคสัตว์ซึ่งอยู่ในตารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศหรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยา
แผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณและ
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มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
ได้ให้นิยามความหมายของยาแผนไทย ไว้ว่า “ยาแผนไทย” หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพร
โดยตรงหรือที่ได้จากการผสม ปรุง หรือแปรสภาพสมุนไพร และให้หมายความรวมถึงยาแผนโบราณ
ตามกฎหมายว่าด้วยยา
ยาดองเหล้าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีการผสม ปรุง หรือแปรรูปแล้ว จึงเข้าลักษณะเป็นยา
แผนไทยประเภทหนึ่ง ซึ่งกฎหมายกาหนดไว้ว่าผู้ที่ปรุงยาชนิด นี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และถ้าจะจาหน่ายยาแผนโบราณ
ต้องขอขึ้นทะเบียนตารับยาแผนโบราณก่อนตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 เพื่อคุ้มครองความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค การขายยาดังกล่าวจะขายได้เฉพาะในร้านขายยาแผนโบราณ (ขย.บ) และร้าน
ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข แต่ปัจจุบันยาดองเหล้าที่ทาง
องค์การอาหารและยาของไทยขอขึ้นทะเบียนยานั้นมีเฉพาะยาที่มีลั กษณะเป็นแผ่ น ผง หรือก้อน
สาหรับให้ผู้ใช้นาไปดองกับเหล้ารับประทานเองตามวิธีการที่กาหนดแบบแผนโบราณเท่านั้น
ยาดองเหล้าที่มีการนาสมุนไพรไปแช่ในเหล้าแล้วนามาดื่มนั้นยังมิได้มีการขอขึ้นทะเบียน
ตารับยาแผนโบราณ ประกอบกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ในยาดองเหล้ามีปริ มาณเกินที่กาหนด
ในข้อตกลงร่วมกันของ Food and drug Administration and The Nonprescription Drug
Manufacturers Association ซึง่ กาหนดให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ายาไม่เกิน 10% และเนื่องจาก
ยาดองเหล้ามีเหล้าเป็นส่วนผสมหลัก โดยมีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 28-40 ดีกรี
จึงถือได้ว่าเป็นสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 3 ซึ่งให้นิยามความหมายของคาว่า
“สุ ร า” ว่ า หมายความรวมถึ ง วั ต ถุ ทั้ ง หลายหรื อ ของผสมที่ มี แ อลกอฮอล์ ซึ่ ง สามารถดื่ ม กิ น ได้
เช่นเดียวกับน้าสุรา หรือดื่มกินไม่ ได้แต่เมื่อผสมกับน้าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับน้าสุรา นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้
ความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายถึงสุราตามกฎหมายสุรา
นอกจากบทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ สุ ร าทั้ ง สองฉบั บ ดั ง กล่ า วแล้ ว ส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น มอก. 2088-2544 ได้ให้
นิยามของสุราไว้ว่า “สุรา” หมายถึง เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน
80 ดีกรี และประกาศสานักคณะกรรมการการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่
มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยในประกาศได้ให้นิยามคาว่า “เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ”
หมายความว่า เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 0.5 ของน้าหนัก นอกจากนี้
กรมสรรพสามิตยังได้ให้ค วามเห็นว่ายาดองเหล้าเป็นสุราผสมตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
ตามหนังสือกรมสรรพสามิตเลขที่ กค 07111240 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2542
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จากการศึกษา ผู้ ศึกษาจึงมีความเห็ นว่ายาดองเหล้ าเป็นสุ รา ชนิดสุ ราผสม และเป็ น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นการผลิตและการจาหน่ายยาดองเหล้าจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
สรรพสามิตตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และในกรณีการจาหน่ายยาดองเหล้า
หรือนายาดองเหล้าออกแสดงเพื่อขายนั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต ตาม
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 เมื่อยาดองเหล้าถือว่า เป็นสุ รา จึงเป็นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ผู้ศึกษาเห็นควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมความหมายของคาว่ายาดองเหล้าให้ชัดเจน เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพสามิต คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และองค์การอาหารและยา มีอานาจหน้าที่ใน
การควบคุมการผลิตและการจาหน่ายยาดองเหล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมการผลิตและการจาหน่าย
ยาดองเหล้า
2.1 หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมการผลิตยาดองเหล้า
ในอดีตการผลิตยาดองเหล้าประชาชนสามารถผลิตได้อย่างเสรี กระทั่ งในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บภาษีอากรสุรา พ.ศ. 2329 และได้มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดเก็บภาษีสุราขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้ตราพระราชบัญญัติภาษีชั้ นใน พ.ศ. 2428
แต่ความในกฎหมายภาษีชั้นในนั้นยังมีความไม่ชัดเจนว่าวัตถุชนิดใดเป็นน้าสุรา ผู้ขายสุราจึงมีการนา
เครื่องยาไทยหรือยาจีนมาแช่ในสุราที่มีปริมาณความเข้ มข้นของแอลกอฮอล์สูงผสมกับน้า แล้วนาไป
บรรจุขวดเพื่อจาหน่ายเรียกชื่อเป็นยารักษาโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษีตามกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวแม้ยาดองเหล้าจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคและการบารุงร่างกายก็ตาม แต่กรมสุราก็ได้มี
การดาเนินการจับกุมผู้ขายยาดองเหล้าฐานจาหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตจาหน่ายสุรา ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 6 จึงได้การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษี ชั้นใน พ.ศ. 2467 โดยบัญญัตินิยามคาว่า
“สุรา” ให้หมายถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้าสุรา
ยาดองเหล้าจึงจัดอยู่ในข่า ยเป็นสุราและต้องเสียภาษีอากรสุราเช่นกัน การจาหน่ายยาดองเหล้าใน
สมัย นั้น สามารถทาได้ โดยร้ านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ จาหน่ายสุรานั้นสามารถทาหนังสือยื่นต่อเจ้า
พนักงานภาษีสุรา เพื่อขออนุญาตในการใช้เครื่ องยาห่อผ้าสาหรับดองหรือแช่สุราเพื่อจาหน่าย ทั้งนี้
เครื่องยาที่ใช้ดองเหล้าแช่สุราต้องเป็นวัตถุที่ไม่เปลี่ยนแปลงน้าสุราให้ผิดไปจากเดิม
ในปี พ.ศ. 2470 กรมสรรพสามิตได้เข้ามาดาเนินกิจการโรงงานสุราบางยี่ขันและ
เล็งเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่หันมานิยมดื่มยาดองเหล้ามากขึ้น จึงให้โรงงานสุราบางยี่ขันผลิตสุรา
ประเภทสุราผสม ซึ่งมีลักษณะเทียบหรือเหมือนยาดองเหล้า และในปี พ.ศ. 2481 ได้มีระเบียบของ
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กรมสรรพสามิตว่า “การขายสุราผสมต้องประมูลจากรัฐและการผสมสุราต้องทาในสถานที่โรงต้มกลั่น
สุราที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น ” โดยกรมสรรพสามิตจะเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตให้ทาการผสม
สุราสาหรับเอกชนอื่นที่ต้องการขายสุราผสมเพื่อนาเงินรายได้เข้ารัฐ ระเบียบฯ ดังกล่าวทาให้ผู้ขายยา
ดองเหล้ารายย่อยไม่สามารถผลิตและจาหน่ายยาดองเหล้าโดยถูกต้องตามกฎหมายได้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โดยได้ให้
นิยามคาว่า “สุรา” ว่าหมายความรวมถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกิน
ได้เช่นเดียวกับน้าสุรา หรือ ซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่ม
กินได้เช่นเดียวกับน้าสุรา และมีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดทาสุราหรือภาชนะหรือเครื่องกลั่นสาหรับทา
สุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
ทั้งนี้ จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับบทนิยามของคาว่า “สุรา” นั้น พบว่ายาดองเหล้า
เป็นสุราชนิดสุราผสมตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 แม้จะมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก แต่
เนื่องจากยาดองเหล้าประเภทที่มีการดองไว้สาเร็จที่มีลักษณะของการนาสมุนไพรแช่อยู่กับน้าสุรา ยา
ดองเหล้าในลักษณะดังกล่าวนั้นยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตารับยาแผนโบราณ ยาดองเหล้าจึงยังมิใช่ยาแผน
โบราณตามพระราชบั ญ ญัติย า พ.ศ. 2510 แต่ส มุ นไพรที่น ามาใช้ ในการดองเหล้ านั้น จัด เป็ น ยา
สมุนไพรที่ได้จากพฤกษชาติที่ยังมิได้ผสม ปรุงหรือแปรสภาพ ในส่วนของตัวสมุนไพรจึงเป็นสมุนไพร
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
ยาดองเหล้าที่นามาวางจาหน่ายมีทั้งจาหน่ายในลักษณะของยาดองเหล้าที่มีส่วนผสม
ของสมุนไพรแช่อยู่แล้วในโหลแก้วขนาดใหญ่ แล้วนามาแบ่งจาหน่ายให้ กับผู้บริโภค และการจาหน่าย
ในลักษณะของสมุนไพรชนิดบดใส่ในขวดแก้วแล้วติดชื่อสมุนไพรไว้ โดยชงกินพร้อมกับเหล้าขาวคล้าย
กับกาแฟ จากนั้นจะให้ดื่มทันที การขายตามแบบที่สองนี้จะทายาดองเหล้าแต่ละชนิดตามที่ลูกค้าสั่ง
ทั้งนี้ยังพบว่าปัจจุบันมีผู้ผลิตหรือผู้จาหน่ายยาดองเหล้ามีการนาสารคลอโรฟอร์มผสมในน้าสุรายาดอง
ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารที่อันตรายต่อผู้บริโภค และเป็นสารที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ใ นผลิตภัณฑ์
สุขภาพทุกชนิด ดังนั้นการนาสมุนไพรมาชงกินพร้อมกับเหล้าขาวคล้ายกับกาแฟแล้วดื่มทันที จึงเป็น
การน าสมุน ไพรมาใช้ผิ ด วิธีอั น อาจก่อ ให้ เกิด อันตรายแก่ผู้ บริ โ ภคได้ เนื่อ งจากเหล้ า ที่เทลงไปใน
สมุนไพรนั้นยังไม่สกัดเอาสาระสาคัญในสมุนไพรออกมา ดังนั้นเมื่อดื่มเข้าไปจึงเท่ากับเป็นการดื่มสุรา
ปกติ
เนื่องจากยาดองเหล้าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาจากบรรพชนรุ่นก่อน
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ยาดองเหล้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทย เหมือนในประเทศ
ต่าง ๆ เช่น ในประเทศญี่ปุ่นที่มีสาเกอันเป็นเหล้าหมักจากข้าวเหนียวอย่างหนึ่ง เป็นสุราที่ขึ้นชื่อและ
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมมาตรฐานของยาดอง
เหล้าให้มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และปลอดภัยจากผู้บริโภค หากจะให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

7
มีหน้าที่ในการดูแลเพียงอย่างเดียว ยาดองเหล้าที่ทาขึ้นก็อาจไม่ได้รับมาตรฐานและปลอดภัย จึงต้อง
อาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
จากการศึกษา ผู้ ศึกษามีความเห็ นว่า ในการควบคุมสุรานั้นมีกฎหมายเฉพาะ คือ
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. 2493 โดยมี ก รมสรรพสามิ ต เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการ
ควบคุมดูแล ซึ่งในการทาสุรานั้นผู้ทาจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต และจะต้องปฏิบัติตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนดว่าด้วยกรรมวิธีเกี่ยวกั บการทาสุรา การใช้วัตถุดิบ ระยะเวลาและ
วิธีการเก็บสุรา พ.ศ. 2493 แต่ด้วยสรรพคุณของยาดองเหล้าที่มีส่วนผสมของยาสมุนไพรและเหล้า จึง
ทาให้ยาดองเหล้าแตกต่างจากสุราประเภทอื่นที่ได้จากการกลั่นหรือแช่ การได้รับอนุญาตจากกรม
สรรพสามิตเพียงหน่วยงานเดียวนั้นอาจจะยังไม่เหมาะสม เนื่องจากกรมสรรพสามิตมิใช่ผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับยาสมุนไพร ดังนั้นผู้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทายาดองเหล้าจากกรมสรรพสามิตนั้น จะต้องเป็นผู้
ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณด้วย
2.2 หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมการจาหน่ายยาดองเหล้า
การควบคุมการขายสุรานั้นพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 17 กาหนดห้ามมิ
ให้ผู้ใดขายสุราหรือนาสุราออกแสดงเพื่อขาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต
กล่าวคือ หากจะมีการขายยาดองเหล้าหรือนายาดองเหล้าออกแสดงเพื่อขายนั้นจะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้ รั บ อนุ ญ าตจากเจ้ า พนั กงานสรรพสามิ ตเท่า นั้ น ทั้ง นี้ ใบอนุ ญ าตขายสุ ร าตามกฎหมายนั้ นมี 7
ประเภทด้วยกัน โดยใบอนุญาตแต่ละประเภทมีข้อกาหนดที่แตกต่างกัน ในความผิดอันเกี่ยวกับการ
จาหน่ายสุรา เช่น ความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
มาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ทาการเปลี่ยนแปลงสุรา
โดยการนาสุราอื่นใด หรือน้า หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนหรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตและทาต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยปฏิ บัติ
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด และมาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3
ถึงประเภทที่ 7 ทาการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้า หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือ
ปนลงหรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เว้นแต่ผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น
จากบทบัญญัติในมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตขายสุ ร าประเภทที่ 1 หรื อ ประเภทที่ 2 หากจะท าการ
เปลี่ยนแปลงสุรา จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตและทาต่ อหน้า
พนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น และตามมาตรา 23 ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7
ทาการเปลี่ยนแปลงสุราไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ซื้อได้ร้องขอให้ผู้ขายเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มใน
ขณะนั้นก็สามารถทาได้
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ดังนั้น ในปัจจุบันผู้ขายที่ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 หากมี
การขายยาดองเหล้าในลักษณะของการนาสมุนไพรบดมาชงกับเหล้าขาว เพื่อชงดื่มกินคล้ายกับกาแฟ
โดยผู้ขายจะทายาดองเหล้าแต่ละชนิดตามที่ลูกค้าสั่ง ก็จะไม่ผิดกฎหมายฐานเปลี่ยนแปลงสุราตาม
มาตรา 23 ซึ่ งการขายยาดองเหล้ า ในลั กษณะนี้ ไม่ แ ตกต่ างอะไรกั บ การดื่ ม เหล้ าขาวอย่า งเดี ย ว
เนื่องจากเหล้าขาวที่เทลงไปนั้นยังไม่ได้สกัดเอาสารสาคัญในสมุนไพรออกมาแต่อย่างใด และเป็นการ
นาสมุนไพรมาใช้ผิดวิธีอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้
การขายยาดองเหล้าด้วยวิธีการชงสมุนไพรกับเหล้านั้น ย่อมก่อให้เกิดอัน ตรายแก่ผู้
ดื่มได้ เนื่องจากสมุนไพรที่นามาชงนั้นอาจไม่มีคุณภาพหรือมีสารอันตราย กรมสรรพสามิตซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลจึงควรควบคุมมิให้มีการขายยาดองเหล้าในลักษณะดังกล่าว เนื่องจาก
ผู้ดื่มยาดองเหล้านั้น ไม่ว่าจะเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม คือ ผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่
ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับตาม
กฎหมาย กล่าวคือหากผู้ซื้อยาดองเหล้าจากผู้ขายแล้วนาไปดื่ม หากได้รับอันตรายเนื่องจากยาดอง
เหล้ามีสารอันตรายผสมอยู่ ผู้บริโภคก็ย่อมได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522
นอกจากนี้ ยั ง มี ห น่ ว ยงานที่ มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละดู แ ลการจ าหน่ า ยสุ ร า ตาม
พระราชบั ญญัติค วบคุมเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อีก ฉบับ หนึ่ง พระราชบัญญัติฉบับนี้ มี
เจตนารมณ์เพื่อกาหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งบาบัดรักษาหรือ
ฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วย
ป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย
ทั้งนี้ ต ามพระราชบัญ ญัติดั งกล่ าวมีค ณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่ งชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่ว นสานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แม้กฎหมายฉบับนี้จะมุ่งควบคุม
การจ าหน่ า ยแอลกอฮอล์ แต่ ก็ เ ป็ น การก าหนดมาตรการในการควบคุ ม การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งไม่ขัดกับพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 แต่อย่างใด กล่าวคือ ผู้ขายยาดองเหล้ า
จะต้องได้รับใบอนุญาตให้ขายสุร าตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 แต่ทั้งนี้ผู้ขายยาดองเหล้า
จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วยเช่นกัน
จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานในการควบคุมการผลิตและการจาหน่ายยา
ดองเหล้านั้ น พบว่า เนื่ องจากยาดองเหล้ ามี ส รรพคุณทางยาด้ว ย ซึ่งแตกต่างจากสุ ราประเภทอื่น
ประกอบกับยาดองเหล้าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในการรักษาโรคและการบารุงร่างกายที่สืบทอด
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ต่อกันมาจากบรรพชนรุ่นก่อน ๆ จึงควรที่จะอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีการผลิตและการจาหน่ายยาดอง
เหล้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้หน่ว ยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าควบคุมผู้ผลิตและผู้
จาหน่ายยาดองเหล้าได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต และผู้จาหน่ายยา
ดองเหล้าและผู้บริโภคยาดองเหล้า จึงต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
และสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. ปัญหาเกี่ยวกับบทกาหนดโทษของความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุรา
บทกาหนดโทษในความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุรา ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
มาตรา 22 กฎหมายกาหนดห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา สาหรับผู้ได้รับใบอนุญาตจาหน่ายสุรา
ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ทาการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราหรือน้าหรือของเหลวหรือวัตถุอื่น
ใดเจือปนลงหรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต และเป็นการทาต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี กรม
สรรพสามิตกาหนด ทั้งนี้ หากผู้ได้รบั ใบอนุญาตขายสุราประเภทดังกล่าวทาการฝ่าฝืนมาตรา 22 โดย
กระทาการเปลี่ยนแปลงสุรา ผู้นั้นมีความผิดได้รับโทษตามกฎหมาย โดยบทกาหนดโทษอันเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสุราประเภทที่ 1 สาหรับขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจานวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
หรือประเภทที่ 2 สาหรับขายสุราที่ทาขึ้นในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป สาหรับผู้ที่ทา
การเปลี่ยนแปลงสุราโดยฝ่า ฝืนกฎหมายมีความผิดย่อมได้รับโทษตามมาตรา 36 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใด
ทาการฝ่าฝืนมาตร 22 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท”
ในกรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจาหน่ายสุราประเภทที่ 3 สาหรับขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งต่า
กว่าสิ บลิ ตร ประเภทที่ 4 ส าหรั บขายสุ ราที่ทาในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งจานวนต่ากว่าสิ บลิ ตร
ประเภทที่ 5 ส าหรั บ ขายสุ ร าทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจานวนต่ากว่าสิ บลิ ตรเพื่อดื่ม ณ สถานที่ขาย
ชั่วคราวไม่เกินสิบวัน ประเภทที่ 6 สาหรับขายสุราที่ทาในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งต่ากว่าสิ บลิตรเพื่อ
ดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกินสิบวัน และประเภทที่ 7 สาหรับขายสุราครั้งหนึ่งเป็นจานวน
ต่ากว่าสิบลิตร เพื่อดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร นั้น กฎหมายกาหนดห้ามมิให้ทาการเปลี่ยนแปลง
สุราเช่นเดียวกัน มาตรา 23 ว่าห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 ทาการ
เปลี่ยนแปลงสุราโดยเอาสุราอื่นใดหรือน้าหรือของเหลวหรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือเปลี่ยนแปลง
ภาชนะบรรจุสุรา เว้นแต่ผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงและดื่มในขณะนั้น ผู้ใดทาการเปลี่ยนแปลงน้า
สุราโดยการฝ่าฝืนกฎหมาย มีความผิดย่อมได้รับโทษ ตามมาตรา 38 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา
23 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท”
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ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ประกาศบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว จึงเห็น
ได้ ว่ า บทก าหนดโทษปรั บ นั้ น มี ก ารก าหนดโทษปรั บ มี อั ต ราน้ อ ยไป ไม่ เ หมาะสมกั บ สภาวการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าเงินต่าลง เมื่อผู้กระทาความผิดเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการขายสุรา
โดยผิดกฎหมายดังกล่าวสมประโยชน์กับที่ตนพึงได้รับ ผู้กระทาความผิดจึงไม่เกรงกลัวกฎหมายและ
ตั ด สิ น ใจกระท าความผิ ด อั น เป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท าให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. 2493 ไม่ มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร
จากการศึกษา ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขบทกาหนดโทษในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.
2493 มาตรา 36 และมาตรา 38 ในส่วนของโทษปรับในความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุรา ให้สูงขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน อันจะการาบให้ผู้กระทาความผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทาความผิด
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและการจาหน่ายยาดองเหล้า
พบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานในการควบคุมการผลิตและการจาหน่ายยาดองเหล้า และการ
บั งคับ ใช้กฎหมายหลายประการ อันควรได้รับการแก้ไขและพัฒ นา เพื่อ ให้ เจ้าพนั กงานสามารถ
ควบคุ ม ดู แ ลการผลิ ต และการจ าหน่ า ยยาดองเหล้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ผู้ ศึ ก ษามี
ข้อเสนอแนะตามปัญหาที่ได้ทาการศึกษา ดังนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับบทนิยามของคาว่า “สุรา”
ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ให้ยาดองเหล้าเป็นสุราประเภทหนึ่ง
โดยให้เพิ่มความหมายของยาดองเหล้าไว้ในมาตรา 4 ดังนี้
มาตรา 4 เดิ ม บั ญ ญั ติ ว่ า “สุ ร า หมายความรวมถึ ง วั ต ถุ ทั้ ง หลายหรื อ ของผสมที่ มี
แอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกิน ได้เช่นเดียวกับน้าสุ รา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผ สมกับน้าหรือ
ของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้าสุรา”
แก้ไขใหม่เป็ น “สุ ร า หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่ง
สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้าหรือของเหลวอย่างอื่น
แล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้าสุราที่มีแรงดีกรีตั้งแต่ห้าดี กรีขึ้นไป และให้หมายความรวมถึงยา
ดองเหล้าด้วย”
2. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ควบคุมการผลิตและการจาหน่ายยา
ดองเหล้า
ผู้ศึกษาเสนอว่า ผู้ขายยาดองเหล้าต้องได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราตามพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. 2493 และผู้ขายยาดองเหล้าต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วย
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ทั้งนี้ ควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกาหนดให้ การผลิตและการจาหน่ายยาดองเหล้าอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังต่อไปนี้
1) กระทรวงสาธารณสุข มีอานาจหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตปรุงยาประเภทยาแผน
โบราณ แก่บุคคลที่ขออนุญาตปรุงยาดองเหล้า
2) สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สังกัดกรมควบคุมโรคกระทรวง
สาธารณสุ ข มีอ านาจหน้ า ที่ ในการกาหนดมาตรการเกี่ ยวกับ การควบคุม การจ าหน่ ายเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
3) กรมสรรพสามิต มีอานาจหน้าที่ออกใบอนุญาตขายสุรา ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.
2493 และ
4) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอานาจหน้าที่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในกรณีที่
ได้รับอันตรายจากการบริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
3. ปัญหาเกี่ยวกับบทกาหนดโทษของความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุรา
ผู้ศึกษาเสนอให้แก้ไขบทกาหนดโทษของความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุราในมาตรา 36 และ
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ดังต่อไปนี้
มาตรา 36 เดิมบัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 หรือ มาตรา 22 มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบาท”
แก้ไขใหม่เป็น “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 หรือ มาตรา 22 มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท”
มาตรา 38 เดิมบัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 มาตรา 21 หรือมาตรา 23 มีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท”
แก้ไขใหม่เป็น “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 12 มาตรา 21 หรือมาตรา 23 มีความผิดต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงห้าพันบาท”
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