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บทน า 
 ยาดองเหล้ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านดั้งเดิมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจาก
บรรพชนไทย โดยการน าเอาสมุนไพรมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วน าไปตากแดดหรืออบให้แห้ง หลังจาก
นั้นให้น าตัวยาทั้งหมดห่อด้วยผ้าขาวบางใส่ลงขวดโหลแช่เหล้าทิ้งไว้ 30 -60 วันเป็นอย่างน้อย โดย
เหล้าที่จะน ามาใช้เป็นส่วนผสมนั้นมักจะใช้เป็นเหล้าโรงหรือเหล้าขาวที่มีปริมาณความเข้มข้นของ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 28-40 ดีกรี เพื่อสกัดเอาสารส าคัญในสมุนไพรออกมา แล้วน าไปใช้รักษาโรคหรือ
ใช้เป็นยาบ ารุงร่างกาย เช่น ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะมีการบริโภคเพ่ือบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
และช่วยบ ารุงก าลัง ขับปัสสาวะ หรือในกลุ่มสตรีหลังคลอดจะบริโภคเพ่ือกระตุ้นการบีบตัวของมดลูก 
ท าให้เลือดไหลหมุนเวียนสะดวกดีข้ึน โดยตัวยาจะเข้าไปช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพท าให้ร่างกายคืน
สู่สภาพเดิมได้เร็วขึ้น เป็นต้น  
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอากรสุรา โดยบัญญัติอยู่ใน
กฎหมายตราสามดวง เรื่อง น้ าสุรา จุลศักราช 1148 (พ.ศ. 2329) และได้มีการเปลี่ยนแปลงการ
จัดเก็บภาษีสุราขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จุลศักราช 
1247 (พ.ศ. 2428)  แต่ความในกฎหมายภาษีชั้นในนั้นยังมีความไม่ชัดเจนว่าวัตถุชนิดใดเป็นน้ าสุรา  
ผู้ขายสุราจึงมีการน าเครื่องยาไทยหรือยาจีนมาแช่ในสุราที่มีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สูง
ผสมกับน้ า แล้วน าไปบรรจุขวดเพ่ือจ าหน่ายเรียกชื่อเป็นยารักษาโรค เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษี
ตามกฎหมายฉบับดังกล่าว แม้ยาดองเหล้าจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคและการบ ารุงร่างกายก็ตาม 
แต่กรมสุราก็ได้มีการด าเนินการจับกุมผู้ขายยาดองเหล้าฐานจ าหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตจ าหน่าย
สุรา  ในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีชั้นใน พ.ศ. 2467 โดยบัญญัติ
นิยามค าว่า  “สุรา” ให้หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับน้ าสุรา จากบทบัญญัติดังกล่าว ยาดองเหล้าจึงจัดอยู่ในข่ายเป็นสุราและต้องเสียภาษี
อากรสุราเช่นกัน  การจ าหน่ายยาดองเหล้าในสมัยนั้นสามารถท าได้  โดยร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้
จ าหน่ายสุรานั้นสามารถท าหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานภาษีสุราเพ่ือขออนุญาตในการใช้เครื่องยาห่อผ้า
                                                                 

* บทความนี้เรียบเรียงมาจากสารนิพนธ์ เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและการ
จ าหน่ายยาดองเหล้า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2558. 

** นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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ส าหรับดองหรือแช่สุราเพื่อจ าหน่าย  ทั้งนี้เครื่องยาที่ใช้ดองหรือแช่สุราต้องเป็นวัตถุที่ไม่เปลี่ยนแปลง
น้ าสุราให้ผิดไปจากเดิม 
  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2493 ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โดยได้ให้นิยาม
ค าว่า “สุรา” หมายความรวมถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับน้ าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถดื่มกิน
ได้เช่นเดียวกับน้ าสุรา” และมีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดท าสุราหรือมีภาชนะ หรือเครื่องกลั่นส าหรับท า
สุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต   จากบทนิยามดังกล่าวจึง
เห็นได้ว่ายาดองเหล้านั้นจึงเป็นสุราชนิดหนึ่ง 
 นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เห็นว่ายาดองเหล้านั้นเป็นยาชนิดหนึ่ง ซึ่งตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 
2510 และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ได้ให้ค า
นิยามเกี่ยวกับค าว่ายาสมุนไพร ยาแผนโบราณ และยาแผนไทย ไว้ดังนี้ 
 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
 ค าว่า “ยาสมุนไพร หมายความว่า ยาที่ได้จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งยังมิได้ผสม ปรุง 
หรือแปรสภาพ”  
 ค าว่า “ยาแผนโบราณ หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผน
โบราณ หรือการบ าบัดโรคสัตว์ซึ่งอยู่ในต ารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศหรือยาที่รัฐมนตรี
ประกาศเป็นยาแผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นยาแผนโบราณ 
 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542  
 ค าว่า “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 
 จากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ท าให้เกิดปัญหาว่ายา
ดองเหล้านั้นเป็นยาหรือเหล้า เนื่องจากในปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจ าหน่าย
ยาดองเหล้า 2 หน่วยงาน คือ กระทรวงสาธารณสุข และกรมสรรพสามิต 
 การรักษาโรคด้วยยาดองเหล้านั้นเป็นภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างหนึ่ง ยาดองเหล้า
เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร มีการแปรรูปจากสมุนไพรเป็นรูปแบบของน้ ากระสายยา ในกรณีที่เป็น
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การผลิตเพ่ือจ าหน่ายนั้น ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายยาดองเหล้าจะต้องได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะ
จากกระทรวงสาธารณสุข  
 อย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิต ตามหนังสือของส านักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรม
สรรพสามิตที่ กค 0711/1240 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2542 ได้ให้ความเห็นว่า ยาดองเหล้าเป็นสุรา
ชนิดสุราผสม ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 เนื่องจากการดองยาด้วยเหล้าท าให้เกิดการเปลี่ยน
สถานะ เปลี่ยนสี เปลี่ยนกลิ่น ซึ่งผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิต 
หากฝ่าฝืนอาจจะมีความผิดฐานผลิตสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากมีการน าไปจ าหน่ายก็จะมี
ความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุราด้วย 
 นอกจากนี้ด้วยยุคสมัยเปลี่ยนไป กรรมวิธีในการท ายาดองเหล้ารวมถึงสูตรและวัตถุดิบในการ
ท ายาดองเหล้าก็เปลี่ยนไป นอกจากจะใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมในการดองเหล้าแล้ว ในบางสูตรผู้ผลิต
ได้น าสัตว์มีพิษต่าง ๆ เช่น งู ตะขาบ แมลงป่อง หรือสัตว์มีพิษอ่ืน ๆ มาแช่ในน้ าเหล้าแล้วน ามาดื่มกิน
เป็นยาบ ารุงร่างกายตามความเชื่อ ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาควบคุมสูตรยาดองเหล้า ให้เป็น
มาตรฐานและไม่เป็นอันตราย อีกทั้งผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายยาดองเหล้าส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับยาสมุนไพรหรือพืชสมุนไพรหรือการปรุงยาสมุนไพรอันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้จึง
ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ กล่าวคือ กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าให้หน่วยงานใดมี
อ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลมาตรฐานของการผลิตยาดองเหล้า หน่วยใดมีอ านาจหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลการจ าหน่ายยาดองเหล้า นอกจากนี้ยังมีปัญหากฎหมายอีกว่าบทก าหนดโทษปรับที่
กฎหมายก าหนดไว้มีความเหมาะสมหรือไม่ การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายเหล่านี้ให้ชัดเจน
และเหมาะสมจะท าให้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและการจ าหน่ายยาดองเหล้ามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงท าการศึกษาเรื่องนี้ 
 
ผลของการศึกษา 
 ในการศึกษาเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและการจ าหน่ายยาดองเหล้า 
ผู้ศึกษาได้ก าหนดประเด็นในการศึกษา 3 ประเด็น ดังนี้ 
 
 1. ปัญหาเกี่ยวกับบทนิยามของค าว่า “สุรา” 
  มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ให้นิยามความหมายของยาแผนโบราณ 
ไว้ว่า “ยาแผนโบราณ” หมายความว่า ยาที่มุ่งหมายส าหรับใช้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือ
การบ าบัดโรคสัตว์ซึ่งอยู่ในต ารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศหรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นยา
แผนโบราณ หรือยาที่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณและ  
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 มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 
ได้ให้นิยามความหมายของยาแผนไทย ไว้ว่า “ยาแผนไทย” หมายความว่า ยาที่ได้จากสมุนไพร
โดยตรงหรือที่ได้จากการผสม ปรุง หรือแปรสภาพสมุนไพร และให้หมายความรวมถึงยาแผนโบราณ
ตามกฎหมายว่าด้วยยา 
 ยาดองเหล้าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีการผสม ปรุง หรือแปรรูปแล้ว จึงเข้าลักษณะเป็นยา
แผนไทยประเภทหนึ่ง ซึ่งกฎหมายก าหนดไว้ว่าผู้ที่ปรุงยาชนิดนี้ได้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และถ้าจะจ าหน่ายยาแผนโบราณ
ต้องขอขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนโบราณก่อนตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510  เพ่ือคุ้มครองความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค การขายยาดังกล่าวจะขายได้เฉพาะในร้านขายยาแผนโบราณ (ขย.บ) และร้าน
ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข แต่ปัจจุบันยาดองเหล้าที่ทาง
องค์การอาหารและยาของไทยขอขึ้นทะเบียนยานั้นมีเฉพาะยาที่มีลักษณะเป็นแผ่น ผง หรือก้อน 
ส าหรับให้ผู้ใช้น าไปดองกับเหล้ารับประทานเองตามวิธีการที่ก าหนดแบบแผนโบราณเท่านั้น  
  ยาดองเหล้าที่มีการน าสมุนไพรไปแช่ในเหล้าแล้วน ามาดื่มนั้นยังมิได้มีการขอขึ้นทะเบียน
ต ารับยาแผนโบราณ ประกอบกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ในยาดองเหล้ามีปริมาณเกินที่ก าหนด
ในข้อตกลงร่วมกันของ Food and drug Administration and The Nonprescription Drug 
Manufacturers Association ซ่ึงก าหนดให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ ายาไม่เกิน 10% และเนื่องจาก
ยาดองเหล้ามีเหล้าเป็นส่วนผสมหลักโดยมีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 28-40 ดีกรี 
จึงถือได้ว่าเป็นสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 3 ซึ่งให้นิยามความหมายของค าว่า 
“สุรา” ว่าหมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับน้ าสุรา หรือดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อผสมกับน้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับน้ าสุรา นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้
ความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายถึงสุราตามกฎหมายสุรา 
  นอกจากบทบัญญัติ เกี่ยวกับสุราทั้ งสองฉบับดังกล่าวแล้ว ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น มอก. 2088-2544 ได้ให้
นิยามของสุราไว้ว่า “สุรา” หมายถึง เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี แต่ไม่เกิน 
80 ดีกรี และประกาศส านักคณะกรรมการการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่
มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ โดยในประกาศได้ให้นิยามค าว่า “เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์”
หมายความว่า เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ าหนัก  นอกจากนี้ 
กรมสรรพสามิตยังได้ให้ความเห็นว่ายาดองเหล้าเป็นสุราผสมตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
ตามหนังสือกรมสรรพสามิตเลขที่ กค 07111240 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2542 
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  จากการศึกษา ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่ายาดองเหล้าเป็นสุรา ชนิดสุราผสม และเป็น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นการผลิตและการจ าหน่ายยาดองเหล้าจะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม
สรรพสามิตตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และในกรณีการจ าหน่ายยาดองเหล้า
หรือน ายาดองเหล้าออกแสดงเพ่ือขายนั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต ตาม
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  เมื่อยาดองเหล้าถือว่า เป็นสุรา จึงเป็นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
  ผู้ศึกษาเห็นควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมความหมายของค าว่ายาดองเหล้าให้ชัดเจน เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพสามิต คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และองค์การอาหารและยา มีอ านาจหน้าที่ใน
การควบคุมการผลิตและการจ าหน่ายยาดองเหล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 2. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมการผลิตและการจ าหน่าย
ยาดองเหล้า 
  2.1 หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมการผลิตยาดองเหล้า 
  ในอดีตการผลิตยาดองเหล้าประชาชนสามารถผลิตได้อย่างเสรี กระทั่งในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์มีกฎหมายที่เก่ียวข้องในการจัดเก็บภาษีอากรสุรา พ.ศ. 2329 และได้มีการเปลี่ยนแปลง
การจัดเก็บภาษีสุราขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดให้ตราพระราชบัญญัติภาษีชั้นใน พ.ศ. 2428  
แต่ความในกฎหมายภาษีชั้นในนั้นยังมีความไม่ชัดเจนว่าวัตถุชนิดใดเป็นน้ าสุรา ผู้ขายสุราจึงมีการน า
เครื่องยาไทยหรือยาจีนมาแช่ในสุราที่มีปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สูงผสมกับน้ า แล้วน าไป
บรรจุขวดเพ่ือจ าหน่ายเรียกชื่อเป็นยารักษาโรค เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกจัดเก็บภาษีตามกฎหมายฉบับ
ดังกล่าวแม้ยาดองเหล้าจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคและการบ ารุงร่างกายก็ตาม แต่กรมสุราก็ได้มี
การด าเนินการจับกุมผู้ขายยาดองเหล้าฐานจ าหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ 6 จึงได้การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาษีชั้นใน พ.ศ. 2467  โดยบัญญัตินิยามค าว่า 
“สุรา” ให้หมายถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุรา  
ยาดองเหล้าจึงจัดอยู่ในข่ายเป็นสุราและต้องเสียภาษีอากรสุราเช่นกัน การจ าหน่ายยาดองเหล้าใน
สมัยนั้นสามารถท าได้ โดยร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายสุรานั้นสามารถท าหนังสือยื่นต่อเจ้า
พนักงานภาษีสุรา เพ่ือขออนุญาตในการใช้เครื่องยาห่อผ้าส าหรับดองหรือแช่สุราเพ่ือจ าหน่าย ทั้งนี้
เครื่องยาที่ใช้ดองเหล้าแช่สุราต้องเป็นวัตถุท่ีไม่เปลี่ยนแปลงน้ าสุราให้ผิดไปจากเดิม 
  ในปี พ.ศ. 2470 กรมสรรพสามิตได้เข้ามาด าเนินกิจการโรงงานสุราบางยี่ขันและ
เล็งเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่หันมานิยมดื่มยาดองเหล้ามากขึ้น จึงให้โรงงานสุราบางยี่ขันผลิตสุรา
ประเภทสุราผสม ซึ่งมีลักษณะเทียบหรือเหมือนยาดองเหล้า และในปี พ.ศ. 2481 ได้มีระเบียบของ
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กรมสรรพสามิตว่า “การขายสุราผสมต้องประมูลจากรัฐและการผสมสุราต้องท าในสถานที่โรงต้มกลั่น
สุราที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น” โดยกรมสรรพสามิตจะเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตให้ท าการผสม
สุราส าหรับเอกชนอื่นที่ต้องการขายสุราผสมเพ่ือน าเงินรายได้เข้ารัฐ ระเบียบฯ ดังกล่าวท าให้ผู้ขายยา
ดองเหล้ารายย่อยไม่สามารถผลิตและจ าหน่ายยาดองเหล้าโดยถูกต้องตามกฎหมายได้  
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โดยได้ให้
นิยามค าว่า “สุรา” ว่าหมายความรวมถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกิน
ได้เช่นเดียวกับน้ าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถดื่ม
กินได้เช่นเดียวกับน้ าสุรา และมีบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดท าสุราหรือภาชนะหรือเครื่องกลั่นส าหรับท า
สุราไว้ในครอบครอง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต   
  ทั้งนี้ จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับบทนิยามของค าว่า “สุรา” นั้น พบว่ายาดองเหล้า
เป็นสุราชนิดสุราผสมตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 แม้จะมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลัก แต่
เนื่องจากยาดองเหล้าประเภทที่มีการดองไว้ส าเร็จที่มีลักษณะของการน าสมุนไพรแช่อยู่กับน้ าสุรา ยา
ดองเหล้าในลักษณะดังกล่าวนั้นยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนต ารับยาแผนโบราณ ยาดองเหล้าจึงยังมิใช่ยาแผน
โบราณตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 แต่สมุนไพรที่น ามาใช้ในการดองเหล้านั้นจัดเป็นยา
สมุนไพรที่ได้จากพฤกษชาติที่ยังมิได้ผสม ปรุงหรือแปรสภาพ ในส่วนของตัวสมุนไพรจึงเป็นสมุนไพร
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  
  ยาดองเหล้าที่น ามาวางจ าหน่ายมีทั้งจ าหน่ายในลักษณะของยาดองเหล้าที่มีส่วนผสม
ของสมุนไพรแช่อยู่แล้วในโหลแก้วขนาดใหญ่ แล้วน ามาแบ่งจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค และการจ าหน่าย
ในลักษณะของสมุนไพรชนิดบดใส่ในขวดแก้วแล้วติดชื่อสมุนไพรไว้ โดยชงกินพร้อมกับเหล้าขาวคล้าย
กับกาแฟ จากนั้นจะให้ดื่มทันที การขายตามแบบที่สองนี้จะท ายาดองเหล้าแต่ละชนิดตามที่ลูกค้าสั่ง 
ทั้งนี้ยังพบว่าปัจจุบันมีผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายยาดองเหล้ามีการน าสารคลอโรฟอร์มผสมในน้ าสุรายาดอง 
ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารที่อันตรายต่อผู้บริโภค และเป็นสารที่กฎหมายไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์
สุขภาพทุกชนิด ดังนั้นการน าสมุนไพรมาชงกินพร้อมกับเหล้าขาวคล้ายกับกาแฟแล้วดื่มทันที จึงเป็น
การน าสมุนไพรมาใช้ผิดวิธีอันอาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้ เนื่องจากเหล้าที่เทลงไปใน
สมุนไพรนั้นยังไม่สกัดเอาสาระส าคัญในสมุนไพรออกมา ดังนั้นเมื่อดื่มเข้าไปจึงเท่ากับเป็นการดื่มสุรา
ปกต ิ
  เนื่องจากยาดองเหล้าเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาจากบรรพชนรุ่นก่อน  
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ยาดองเหล้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของประเทศไทย เหมือนในประเทศ
ต่าง ๆ เช่น ในประเทศญี่ปุ่นที่มีสาเกอันเป็นเหล้าหมักจากข้าวเหนียวอย่างหนึ่ง เป็นสุราที่ขึ้นชื่อและ
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการควบคุมมาตรฐานของยาดอง
เหล้าให้มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และปลอดภัยจากผู้บริโภค  หากจะให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
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มีหน้าที่ในการดูแลเพียงอย่างเดียว ยาดองเหล้าที่ท าขึ้นก็อาจไม่ได้รับมาตรฐานและปลอดภัย จึงต้อง
อาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  จากการศึกษา ผู้ศึกษามีความเห็นว่าในการควบคุมสุรานั้นมีกฎหมายเฉพาะ คือ
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โดยมีกรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานที่มี อ านาจหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแล ซึ่งในการท าสุรานั้นผู้ท าจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต และจะต้องปฏิบัติตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดว่าด้วยกรรมวิธีเกี่ยวกับการท าสุรา การใช้วัตถุดิบ ระยะเวลาและ
วิธีการเก็บสุรา พ.ศ. 2493 แต่ด้วยสรรพคุณของยาดองเหล้าที่มีส่วนผสมของยาสมุนไพรและเหล้า จึง
ท าให้ยาดองเหล้าแตกต่างจากสุราประเภทอ่ืนที่ได้จากการกลั่นหรือแช่ การได้รับอนุญาตจากกรม
สรรพสามิตเพียงหน่วยงานเดียวนั้นอาจจะยังไม่เหมาะสม เนื่องจากกรมสรรพสามิตมิใช่ผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับยาสมุนไพร ดังนั้นผู้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตท ายาดองเหล้าจากกรมสรรพสามิตนั้น จะต้องเป็นผู้
ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณด้วย 
  2.2 หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมการจ าหน่ายยาดองเหล้า 
  การควบคุมการขายสุรานั้นพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 17 ก าหนดห้ามมิ
ให้ผู้ใดขายสุราหรือน าสุราออกแสดงเพื่อขาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต 
กล่าวคือ หากจะมีการขายยาดองเหล้าหรือน ายาดองเหล้าออกแสดงเพ่ือขายนั้นจะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตเท่านั้น ทั้งนี้ใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายนั้นมี 7 
ประเภทด้วยกัน โดยใบอนุญาตแต่ละประเภทมีข้อก าหนดที่แตกต่างกันในความผิดอันเกี่ยวกับการ
จ าหน่ายสุรา เช่น ความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  
มาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ท าการเปลี่ยนแปลงสุรา 
โดยการน าสุราอ่ืนใด หรือน้ า หรือของเหลว หรือวัตถุอ่ืนใดเจือปนหรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตและท าต่อหน้าเจ้าหน้าที่โดยปฏิบัติ
ตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด และมาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 
ถึงประเภทที่ 7 ท าการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราอ่ืนใด หรือน้ า หรือของเหลว หรือวัตถุอ่ืนใดเจือ
ปนลงหรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เว้นแต่ผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น 
  จากบทบัญญัติในมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หากจะท าการ
เปลี่ยนแปลงสุรา จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตและท าต่ อหน้า
พนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น และตามมาตรา 23 ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 
ท าการเปลี่ยนแปลงสุราไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ซื้อได้ร้องขอให้ผู้ขายเปลี่ยนแปลงสุราเพ่ือดื่มใน
ขณะนั้นก็สามารถท าได้ 
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  ดังนั้น ในปัจจุบันผู้ขายที่ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 หากมี
การขายยาดองเหล้าในลักษณะของการน าสมุนไพรบดมาชงกับเหล้าขาว เพ่ือชงดื่มกินคล้ายกับกาแฟ 
โดยผู้ขายจะท ายาดองเหล้าแต่ละชนิดตามที่ลูกค้าสั่ง ก็จะไม่ผิดกฎหมายฐานเปลี่ยนแปลงสุราตาม
มาตรา 23 ซึ่งการขายยาดองเหล้าในลักษณะนี้ไม่แตกต่างอะไรกับการดื่มเหล้าขาวอย่างเดียว 
เนื่องจากเหล้าขาวที่เทลงไปนั้นยังไม่ได้สกัดเอาสารส าคัญในสมุนไพรออกมาแต่อย่างใด และเป็นการ
น าสมุนไพรมาใช้ผิดวิธีอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได ้
  การขายยาดองเหล้าด้วยวิธีการชงสมุนไพรกับเหล้านั้น ย่อมก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้
ดื่มได้ เนื่องจากสมุนไพรที่น ามาชงนั้นอาจไม่มีคุณภาพหรือมีสารอันตราย กรมสรรพสามิตซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลจึงควรควบคุมมิให้มีการขายยาดองเหล้าในลักษณะดังกล่าว เนื่องจาก
ผู้ดื่มยาดองเหล้านั้น ไม่ว่าจะเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม คือ ผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522  ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่
ในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่ผู้บริโภคจะได้รับตาม
กฎหมาย กล่าวคือหากผู้ซื้อยาดองเหล้าจากผู้ขายแล้วน าไปดื่ม หากได้รับอันตรายเนื่องจากยาดอง
เหล้ามีสารอันตรายผสมอยู่ ผู้บริโภคก็ย่อมได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522  
  นอกจากนี้ ยั งมีหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ และดูแลการจ าหน่ายสุ ราตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ. 2551 อีกฉบับหนึ่ง พระราชบัญญัติฉบับนี้มี
เจตนารมณ์เพ่ือก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งบ าบัดรักษาหรือ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วย
ป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 
  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  แม้กฎหมายฉบับนี้จะมุ่งควบคุม
การจ าหน่ายแอลกอฮอล์ แต่ก็เป็นการก าหนดมาตรการในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งไม่ขัดกับพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 แต่อย่างใด  กล่าวคือผู้ขายยาดองเหล้า
จะต้องได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  แต่ทั้งนี้ผู้ขายยาดองเหล้า
จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วยเช่นกัน 
  จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานในการควบคุมการผลิตและการจ าหน่ายยา
ดองเหล้านั้น พบว่าเนื่องจากยาดองเหล้ามีสรรพคุณทางยาด้วย ซึ่งแตกต่างจากสุราประเภทอ่ืน 
ประกอบกับยาดองเหล้าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในการรักษาโรคและการบ ารุงร่างกายที่สืบทอด
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ต่อกันมาจากบรรพชนรุ่นก่อน ๆ  จึงควรที่จะอนุรักษ์และส่งเสริมให้มีการผลิตและการจ าหน่ายยาดอง
เหล้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าควบคุมผู้ผลิตและผู้
จ าหน่ายยาดองเหล้าได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายยา
ดองเหล้าและผู้บริโภคยาดองเหล้า จึงต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ 
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง  กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
และส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 
 3. ปัญหาเกี่ยวกับบทก าหนดโทษของความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุรา 
  บทก าหนดโทษในความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุรา ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
มาตรา 22 กฎหมายก าหนดห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสุรา
ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ท าการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราหรือน้ าหรือของเหลวหรือวัตถุอ่ืน
ใดเจือปนลงหรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต และเป็นการท าต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรม
สรรพสามิตก าหนด  ทั้งนี ้หากผู้ได้รบัใบอนุญาตขายสุราประเภทดังกล่าวท าการฝ่าฝืนมาตรา 22 โดย
กระท าการเปลี่ยนแปลงสุรา ผู้นั้นมีความผิดได้รับโทษตามกฎหมาย โดยบทก าหนดโทษอันเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสุราประเภทที่ 1 ส าหรับขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจ านวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป 
หรือประเภทที่ 2 ส าหรับขายสุราที่ท าขึ้นในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป ส าหรับผู้ที่ท า
การเปลี่ยนแปลงสุราโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีความผิดย่อมได้รับโทษตามมาตรา 36 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใด
ท าการฝ่าฝืนมาตร 22 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท” 
  ในกรณีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจ าหน่ายสุราประเภทที่ 3  ส าหรับขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งต่ า
กว่าสิบลิตร  ประเภทที่ 4 ส าหรับขายสุราที่ท าในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งจ านวนต่ ากว่าสิบลิตร 
ประเภทที่ 5 ส าหรับขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจ านวนต่ ากว่าสิบลิตรเพ่ือดื่ม ณ สถานที่ขาย
ชั่วคราวไม่เกินสิบวัน  ประเภทที่ 6 ส าหรับขายสุราที่ท าในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งต่ ากว่าสิบลิตรเพ่ือ
ดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกินสิบวัน และประเภทที่ 7 ส าหรับขายสุราครั้งหนึ่งเป็นจ านวน
ต่ ากว่าสิบลิตร เพ่ือดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร นั้น กฎหมายก าหนดห้ามมิให้ท าการเปลี่ยนแปลง
สุราเช่นเดียวกัน มาตรา 23 ว่าห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 ท าการ
เปลี่ยนแปลงสุราโดยเอาสุราอ่ืนใดหรือน้ าหรือของเหลวหรือวัตถุอ่ืนใดเจือปนลงหรือเปลี่ยนแปลง
ภาชนะบรรจุสุรา เว้นแต่ผู้ซื้อได้ร้องขอให้เปลี่ยนแปลงและดื่มในขณะนั้น ผู้ใดท าการเปลี่ยนแปลงน้ า
สุราโดยการฝ่าฝืนกฎหมาย มีความผิดย่อมได้รับโทษ ตามมาตรา 38 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 
23 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท” 
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  ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ประกาศบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว จึงเห็น
ได้ว่าบทก าหนดโทษปรับนั้นมีการก าหนดโทษปรับมีอัตราน้อยไป ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่าเงินต่ าลง เมื่อผู้กระท าความผิดเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการขายสุรา
โดยผิดกฎหมายดังกล่าวสมประโยชน์กับที่ตนพึงได้รับ ผู้กระท าความผิดจึงไม่เกรงกลัวกฎหมายและ
ตัดสินใจกระท าความผิด  อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  จากการศึกษา ผู้ศึกษาเห็นควรให้มีการแก้ไขบทก าหนดโทษในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 
2493 มาตรา 36 และมาตรา 38 ในส่วนของโทษปรับในความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุรา ให้สูงขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน อันจะก าราบให้ผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระท าความผิด 
 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและการจ าหน่ายยาดองเหล้า
พบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยงานในการควบคุมการผลิตและการจ าหน่ายยาดองเหล้า และการ
บังคับใช้กฎหมายหลายประการ อันควรได้รับการแก้ไขและพัฒนา เพ่ือให้ เจ้าพนักงานสามารถ
ควบคุมดูแลการผลิตและการจ าหน่ายยาดองเหล้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะตามปัญหาที่ได้ท าการศึกษา ดังนี้ 
 1. ปัญหาเกี่ยวกับบทนิยามของค าว่า “สุรา” 
  ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493  ให้ยาดองเหล้าเป็นสุราประเภทหนึ่ง
โดยให้เพ่ิมความหมายของยาดองเหล้าไว้ในมาตรา 4  ดังนี้ 
  มาตรา 4 เดิมบัญญัติว่า  “สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มี
แอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ าหรือ
ของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุรา” 
  แก้ไขใหม่เป็น “สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่ง
สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืน
แล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุราที่มีแรงดีกรีตั้งแต่ห้าดีกรีขึ้นไป และให้หมายความรวมถึงยา
ดองเหล้าด้วย” 
 2.  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ควบคุมการผลิตและการจ าหน่ายยา
ดองเหล้า 
  ผู้ศึกษาเสนอว่า ผู้ขายยาดองเหล้าต้องได้รับใบอนุญาตให้ขายสุราตามพระราชบัญญัติสุรา 
พ.ศ. 2493 และผู้ขายยาดองเหล้าต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ด้วย 
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  ทั้งนี้ ควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายก าหนดให้การผลิตและการจ าหน่ายยาดองเหล้าอยู่ใน
ความควบคุมดูแลของหน่วยงานดังต่อไปนี้ 
  1) กระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตปรุงยาประเภทยาแผน
โบราณ แก่บุคคลที่ขออนุญาตปรุงยาดองเหล้า 
  2) ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สังกัดกรมควบคุมโรคกระทรวง
สาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
  3) กรมสรรพสามิต มีอ านาจหน้าที่ออกใบอนุญาตขายสุรา ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 
2493 และ 
  4) คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีอ านาจหน้าที่คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในกรณีที่
ได้รับอันตรายจากการบริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
 3. ปัญหาเกี่ยวกับบทก าหนดโทษของความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุรา  
  ผู้ศึกษาเสนอให้แก้ไขบทก าหนดโทษของความผิดฐานเปลี่ยนแปลงสุราในมาตรา 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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