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Abstract
This thesis aimed at exploring the problems, obstacles, and impacts of law enforcement on the
manufacture of distilled spirits and the control of alcoholic beverages and studying the modification of
relevant laws and regulations to promote the community economy of the manufacturers of local spirits
through a case study of Renu Nakhon local whisky(AU) in Nakhon Phanom. The findings revealed that the
government has launched the policy promoting a strong and self-reliant economy of the community since
the community economy has been regarded as a base for the economic development at national level.
However, certain sections of laws that have been imposed nowadays on the production and control of
spirits and alcoholic beverages hinder the promotion of community economy of manufacturers of local
spirits. The limitation of production capacity affects the economic growth of the distillery community and its
expansion of more marketing channels. Additionally, the alcohol control measures applicable to all alcoholic
beverages are not appropriate to be imposed on local distilled spirits derived from local wisdom and
regarded as a way of life, customs, cultures and beliefs of the community.
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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการอนุญาตผลิตสุราและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงศึกษาการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผู้ผลิตสุราพืน้ บ้าน โดยใช้กรณีศกึ ษาเหล้าอุ ในจังหวัดนครพนม เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เอกสาร จากการศึกษาพบว่า รัฐมีนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ เนื่องจากเศรษฐกิจชุมชนถือเป็นฐานรากของการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ แต่กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตสุราและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน มีบทบัญญัติบางประการเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผู้ผลิตสุราพืน้ บ้าน
ได้แก่ การจากัดกาลังการผลิต ที่ทาให้เศรษฐกิจชุมชนผู้ผลิตสุราพืน้ บ้านไม่อาจขยายกิจการและขยายช่องทาง
สู่ตลาดที่กว้างขึ้นได้ และมาตรการการควบคุมที่ใช้มาตรการเดียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ซึ่งบาง
มาตรการไม่เหมาะสมที่จะนามาบังคับใช้กับสุราพืน้ บ้านที่มีลักษณะพิเศษ คือ มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อ
คาสาคัญ: มาตรการทางกฎหมาย; เศรษฐกิจชุมชน; สุราพืน้ บ้าน
สภาพปัญหา (Introduction)
สุราพืน้ บ้าน เป็นภูมปิ ัญญาท้องถิ่นที่สั่งสม
มานาน ตกทอดกันมาแต่บรรพบุรุษจากรุน่ สูร่ ุ่น ผ่าน
การพัฒนาตามยุคสมัย เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ไทย เนื่องจากคนไทยนิยมดื่มสุรากันมาแต่โบราณ
ตัง้ แต่ครัง้ สมัยที่ยังมีการทาศึกสงคราม เมื่อได้รับชัย
ชนะหรือเสร็จสิ้นจากการศึกก็จะมีการดื่มฉลอง หรือ
ดื่มกันในงานประเพณี งานเฉลิมฉลอง งานบุญต่างๆ
นอกจากนั้นแล้วสุรายังเป็นเครื่องเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ
เพื่อแสดงความเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์(ธีรภัท ชัย

พิพัฒน์ , 2550) และยังใช้ในการบาบัด รักษาโรคอีก
ด้วย (พระไพศาล วิสาโล, 2537) ซึ่งแต่เดิมรัฐไทยมิได้
มีบทบาทในการห้ามปรามหรือแทรกแซงการผลิตสุรา
นัก ราษฎรจึงผลิตสุราและบริโภคกันโดยเสรีในหลาย
พื้นที่มีผลิตสุรากันขึ้นเอง เนื่องด้วยประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีพืชผลทางการเกษตรมาก (ณัฏฐากร
จันทร์สา , 2555) จึงมีการนาข้าวพืชสมุนไพรหรือ
ผลไม้มาทาสุราแช่หรือสุรากลั่น ซึ่งจะทาให้ได้สุราที่มี
แอลกอฮอล์มาจากธรรมชาติ ถือเป็นภูมปิ ัญญาของ
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คนในท้องถิ่นที่สบื ทอดกันมานาน ในแต่ละภูมภิ าคก็
จะมีสูตรแตกต่างกันไปตามภูมปิ ัญญาของแต่ละถิ่น
“เหล้าอุ ” ก็เป็นสุราพืน้ บ้านชนิดหนึ่ง บรรจุ
ในไห คาว่า “อุ” เป็นภาษาท้องถิ่น แปลว่า ไห เหล้าอุ
ทามาจากการหมักข้าว พืชสมุนไพรและแกลบลงในไห
ใช้ขีเ้ ถ้าผสมน้าปั้นปิดปากไห หมักทิ้งไว้ 15-20 วัน จะ
ได้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จากธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาของชนชาวผู้ไทย (ภูไท) ที่ย้ายถิ่นฐานจากทาง
ตอนใต้ของจีน แถบลาวและเวียดนามมาอยู่ในไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม ซึ่งชาวผู้ไทยใช้เหล้าอุในการประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อ เช่น พิธีไหว้ผีตาแฮก ที่ดูแล
รักษาไร่นาและบันดาลให้พืชผลบริบูรณ์ พิธีเหยา
รักษาคนป่วยหรือพิธีแต่งงานนอกจากนัน้ ยังใช้เหล้าอุ
ในงานเลีย้ งสังสรรค์และต้อนรับแขกผู้มาเยือน โดยจะ
มีการฟ้อนราผู้ไทยต้อนรับและจะมีการเชิญแขก
มาร่วมดูดเหล้าอุกับสาวผู้ไทยเรณูนคร เรียกว่า การ
ชนช้างทาให้ เหล้าอุ เป็นเครื่องดื่มที่เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมผูกพันกับวิถีชีวิตชาวผู้ไทยและได้ถา่ ยทอด
มาสู่รุ่นลูกหลานเช่นเดียวกับสุราพืน้ บ้านในท้องถิ่น
อื่นๆ
ในปี 2493 มีการตราพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ. 2493 ออกมาบังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่ง
กฎหมายฉบับนี้กาหนดว่า ห้ามผู้ใดทาสุรา เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต โดยวิธีการ
และเงื่อนไขการทาสุรา การใช้วัตถุดบิ ชนิดของสุรา
และแรงแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกาหนด แต่

หลังจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มีผลใช้บังคับ
ในวันที่ 22 มีนาคม 2493ไม่มกี ารออกประกาศ
กาหนดเกี่ยวกับการอนุญาต วิธีการและเงื่อนไขใน
การทาสุราพื้นบ้าน ทาให้สุราพืน้ บ้านที่เป็นภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นของบรรพบุรุษรวมทั้งเหล้าอุของชาวผู้ไทย
กลายเป็นสุราเถื่อน เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้ผลิต
(สถาบันพัฒนาการเมือง , 2544) เป็นที่มาของการ
เคลื่อนไหวเรียกร้องเพื่อทวงสิทธิและพิทักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสุราพืน้ บ้าน เกิดเป็นความ
ขัดแย้งระหว่างราษฎรและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่มีหน้าที่ในการปราบปรามสุรา
เถื่อน (พิเชษฐ์ หนูนาค, 2551)
จากการเรียกร้องของประชาชน ประกอบกับ
หลังยุควิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 หรือที่เรียกกันว่า
วิกฤติตม้ ยากุ้ง รัฐบาลมีนโยบายที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ด้วยมาตรการต่างๆ ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หนึ่งในมาตรการนัน้ ก็คือ การ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนอันเป็นรากฐานของเศรษฐกิจ
ประเทศให้แข็งแรง ด้วยการส่งเสริมความรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น พัฒนาความสามารถชุมชนในการ
ดาเนินกิจการชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและ
บริการ ด้วยการใช้วัตถุดิบและแรงงานในชุมชน เป็น
การเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบ สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่
คนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ (เครือข่ายเหล้าพืน้ บ้าน) ส่งผลให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยรัฐให้การ
สนับสนุนด้วยโครงการต่างๆ เช่นโครงการหนึ่งตาบล
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หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP)
หรือโครงการกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น รัฐบาลจึงมี
แนวคิดว่ากลุ่มเศรษฐกิจชุมชนผู้ผลิตสุราพืน้ บ้านก็
เป็นหนึ่งในเศรษฐกิจชุมชนที่ควรได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริม เพื่อต้องการให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ
ขยายช่องทางการค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น เป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ และเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาใน
การผลิตสุราพืน้ บ้าน จึงมีการออกประกาศ
กระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.
2544 (ฉบับที่ 3)สาระสาคัญกาหนดว่า ผู้ขออนุญาต
ผลิตต้องจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ กลุ่มบุคคลตาม
กฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายและมีภูมลิ าเนาในพืน้ ที่สถานที่
ผลิตสุราตั้งอยูใ่ นขณะขออนุญาต ยื่นคาร้องขอ
อนุญาตสร้างสถานที่ทาสุราพร้อมแผนผังแสดงสถาน
ที่ตั้งและการติดตัง้ เครื่องจักรต่ออธิบดีกรม
สรรพสามิต โดยใช้เครื่องจักรกาลังรวมต่ากว่าห้า
แรงม้าหรือแรงงานคนต่ากว่าเจ็ดคน หรือกรณีที่ใช้
เครื่องจักรและแรงงานคน เครื่องจักรกาลังรวมต่า
กว่าห้าแรงม้าและแรงงานคนต่ากว่าเจ็ดคน และกรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลังก็ได้ออกประกาศกรม
สรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
อนุญาตให้ทาและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่
พื้นเมือง และสุราแช่อ่นื นอกจากเบียร์ พ.ศ. 2546
สาระสาคัญเกี่ยวกับผู้มสี ิทธิขออนุญาต การยื่นคา

ร้อง กาลังเครื่องจักรและแรงงานคน ไม่ตา่ งไปจาก
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง วิธีการบริหารงาน
สุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) เพียงแต่เพิ่มกลุ่มของผู้มี
สิทธิขออนุญาตผลิตขึน้ อีก 1 กลุ่มนอกเหนือจากที่
กาหนดในประกาศกระทรวงการคลังคือ องค์กร
เกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และมีภูมลิ าเนาในพืน้ ที่
สถานที่ผลิตสุราตั้งอยูใ่ นขณะขออนุญาตตามประกาศ
กระทรวงการคลังและประกาศกรมสรรพสามิตฉบับ
ดังกล่าว แม้จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการขออนุญาต
ผลิตสุราพืน้ บ้านได้ก็ตาม แต่ยังคงมีคาถามในสังคม
ว่า เหตุใดจึงต้องกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่า
ต้องใช้เครื่องจักรกาลังต่ากว่าห้าแรงม้าหรือ
แรงงานคนต่ากว่าเจ็ดคน เพราะหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขดังกล่าวทาให้มีเฉพาะผู้ผลิตรายย่อยหรือ
ผู้ประกอบการที่มีลักษณะทาในครัวเรือนเท่านัน้ ที่
สามารถขออนุญาตผลิตตามประกาศนีไ้ ด้ ผู้ผลิตที่มี
ต้นทุนหรือกาลังการผลิตมากกว่านี้ ไม่สามารถขอ
อนุญาตผลิตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทาให้กลุม่
เศรษฐกิจชุมชนผู้ผลิตสุราพืน้ บ้านหลายกลุ่มไม่
สามารถยึดการผลิตสุราพืน้ บ้านเป็นอาชีพหลักได้
เพราะไม่อาจขยายกาลังการผลิตให้มากขึน้ ได้ บาง
กลุ่มผลิตสุราพืน้ บ้านหลังจากการทาไร่ทานาหรือ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอื่นๆ ผลผลิตไม่เพียง
พอที่จะขยายตลาดไปในท้องที่ต่างๆ มีเพียงลูกค้า
ประจาเพียงไม่กี่รายที่ซอื้ ขายกันเป็นประจา
หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับนโยบายเปิดเสรี
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สุรา และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชนผู้ผลิตสุราพืน้ บ้านไม่อาจเติบโตและ
เข้มแข็ง ยืนอยูบ่ นขาของตนเองได้สมดังเจตนารมณ์
ต่างจากนโยบายการส่งเสริมสุราพืน้ บ้านใน
ต่างประเทศ เช่น การส่งเสริมเหล้าสาเกของประเทศ
ญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นความสาคัญในการส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิตเหล้าสาเก จนสามารถส่งขาย
ไปได้ทั่วโลก และยังกาหนดให้วันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี
เป็นวันแห่งเหล้าสาเก ( Sake day) โดยจะจัดงาน
เทศกาลอาหารและคนญี่ปุ่นที่มาร่วมงานจะพร้อมใจ
กันชนแก้วดื่มเหล้าสาเกในเวลา 19.30 น. เพื่อ
ส่งเสริมให้คนรู้จักและหันมาดื่มเหล้าสาเกกันมากขึ้น
(ปิยาภรณ์ จันทร์สวย , 2549) หรือประเทศฝรั่งเศสที่
สนับสนุนส่งเสริมการผลิตไวน์ฝรั่งเศสและแชมเปญ
ส่งออกไปขายทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย อีกทั้งยังมี
การก่อตัง้ รับผิดชอบดูแลด้านการวิจัย พัฒนาและ
ส่งเสริมไวน์ฝรั่งเศสในประเทศไทยและในภูมภิ าค
เอเชีย ด้วยนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมอย่าง
จริงจังเช่นนี้ จึงทาให้สุราพืน้ บ้านของญี่ปุ่นและ
ฝรั่งเศสกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อ ที่คนทั่วโลกรู้จัก สร้าง
งานสร้างรายได้ให้กับประเทศและประชาชนใน
ประเทศได้อย่างมหาศาล แต่ในประเทศไทย
แม้กระทั่งกฎหมายอนุญาตผลิตสุราพืน้ บ้าน ก็ยัง
กาหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสุรา
พื้นบ้าน ประกอบกับในปี 2551 มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.

2551ซึ่งเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อ
ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มทั้ง
หน้าเก่าหน้าใหม่ ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น กาหนด
สถานที่หา้ มขาย วันและเวลาห้ามขาย วิธีการห้าม
ขาย ห้ามจัดรายการส่งเสริมการขาย ห้ามให้สนิ ค้า
แอลกอฮอล์เป็นตัวอย่างในการทดลองห้ามโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และห้ามจัดแสดงสินค้า เป็นต้น หลาย
มาตรการในพระราชบัญญัตินชี้ ว่ ยลดอัตราการ
บริโภคและช่วยลดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่บางมาตรการส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนที่
ผลิตสุราพืน้ บ้านอย่างมากเช่น การห้ามขายในสถานที่
ราชการ ทาให้ไม่สามารถขายสุราพืน้ บ้านในงานแสดง
สินค้างานแสดงสินค้าโอท็อป (
OTOP) หรืองาน
นิทรรศการของดีแต่ละภาค ที่จัดในสถานที่ราชการ
อาทิ ศาลากลางจังหวัด หอประชุมจังหวัด อาเภอ
หรือสวนสาธารณะของทางราชการได้ และการห้าม
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสิน้ เชิง ทาให้ไม่
สามารถประชาสัมพันธ์สุราพืน้ บ้านให้เป็นที่รู้จัก
ส่งผลให้จาหน่ายได้นอ้ ย ปิดช่องทางการจาหน่ายสุรา
พื้นบ้าน อันเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่สามารถทาให้ชุมชน
เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้สมดังเจตนารมณ์
ต่อมาได้มีการประกาศพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2560 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2560 จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 180 วันนับ
จากวันประกาศ คือมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน
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2560 บัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
และได้บัญญัติหลักการสาคัญเรื่องการผลิตสุราไว้ใน
มาตรา 153 ว่า “ผู้ใดประสงค์จะผลิตสุราหรือมีเครื่อง
กลั่นสาหรับผลิตสุราไว้ในครอบครอง ให้ยื่นคาขอ
อนุญาตต่ออธิบดี และต้องปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรานี้
ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต”
จะเห็นว่า หลักการขออนุญาตผลิตสุรา
รวมทั้งสุราพืน้ บ้านในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ตา่ งไป
จากหลักการขออนุญาตผลิตสุราตามที่บัญญัติใน
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 กล่าวคือ เป็นอานาจ
ของอธิบดีกรมสรรพสามิตที่จะอนุญาตให้ผู้ใดผลิต
สุราหรืออนุญาตให้ผู้ใดมีเครื่องกลั่นสุราไว้ใน
ครอบครอง ส่วนหลักเกณฑ์การขออนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกาหนด
ดังนัน้ หลังจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560 มีผลบังคับใช้ตอ้ งมีกระบวนออกกฎกระทรวง
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออก
ใบอนุญาตให้ผลิตสุราพืน้ บ้านใหม่ ตามความใน
มาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัตินี้ การขออนุญาตผลิต
สุราพืน้ บ้านจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรในอนาคต
กฎหมายใหม่จะสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคที่มตี อ่
การส่งเสริมสุราพืน้ บ้านในปัจจุบันได้หรือไม่นนั้ ต้องรอ

กฎหมายลาดับรองที่จะออกหลังจากพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับต่อไป
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพ
ปัญหาใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 สภาพปัญหาที่
เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาต
ผลิตสุราพืน้ บ้าน ที่มีผลต่อกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนผู้ผลิต
เหล้าอุ ในอาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมและทิศ
ทางการออกกฎหมายลาดับรองเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตผลิตสุราพืน้ บ้านในอนาคต
ประเด็นที่ 2
สภาพปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนผู้ผลิตเหล้าอุ
ในอาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ เพื่อนาผล
การศึกษามาเป็นแนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
การอนุญาตผลิตสุราพืน้ บ้านและควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้เหมาะสมกับสังคมไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและผลกระทบ
จากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตผลิต
สุราที่มผี ลต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผู้ผลิตเหล้า
อุ ในอาเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและผลกระทบ
จากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มผี ลต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนผู้ผลิตเหล้าอุ ในอาเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม
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3. เพื่อหาแนวทางพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
การอนุญาตผลิตและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผู้ผลิตเหล้าอุ ในอาเภอ
เรณูนคร จังหวัดนครพนม

ปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมสืบทอดกันมาดังนัน้ เศรษฐกิจ
ชุมชนผู้ผลิตเหล้าอุ ในอาเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม ซึ่งเป็นหนึ่งในสุราพืน้ บ้านก็ควรได้รับการ
สนับสนุนส่งเสริมตามนโยบายดังกล่าว ดังเช่นแนวคิด
ในการส่งเสริมสุราพืน้ บ้านของต่างประเทศอาทิ การ
ส่งเสริมเหล้าสาเก ของประเทศญี่ปุ่น และการ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็น ส่งเสริมไวน์หรือแชมเปญของประเทศฝรั่งเศส แต่
การศึกษาวิจัยจากเอกสาร ( Documentary Research) กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตผลิตสุราและควบคุม
ศึกษาจากตัวบทกฎหมาย หนังสือ บทความ ตารา คา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน มี
บทบัญญัติบางมาตราเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุน
พิพากษา และระเบียบปฏิบัตขิ องหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมสุราพืน้ บ้าน ที่เป็นภูมปิ ัญญาท้องถิ่น เป็นส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อ จึง
(Internet) และศึกษาจากข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและ
ควรมีการแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาในพืน้ ที่จริง ด้วยการสังเกตและ
สังคมไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐใน
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มประชากรคือ
การสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและ
ผู้ประกอบการโรงเหล้าอุ ในอาเภอเรณูนคร จังหวัด
พึ่งพาตนเองได้
นครพนม จานวน 7 โรงและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จานวน 5 ราย เพื่อนามาวิเคราะห์ โดยมุ่ง
หาหลักเกณฑ์และมาตรการที่เหมาะสมกับบริบทของ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
สังคมไทย
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีขอ้ เสนอแนะว่า ควรมี
การแก้ไขในเรื่องกาลังการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของชุมชน และเนื่องจากสุราพืน้ บ้านมี
สรุปผลการวิจัย
ลักษณะพิเศษ คือมีที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมี
ผลการศึกษาพบว่า รัฐมีนโยบายที่จะ
สนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและ ประวัตคิ วามเป็นมา ผ่านการสั่งสมประสบการณ์และ
พึ่งพาตนเองได้ เพราะเศรษฐกิจชุมชนถือเป็นรากฐาน เป็นเครื่องดื่มเชิงวัฒนธรรม จึงควรกาหนด
ของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ เนื่องจากมี หลักเกณฑ์ในการควบคุมให้เหมาะสม ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พื้นฐานมาจากวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับ และต้องมีการตรากฎหมาย
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ลาดับรองในการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
อนุญาตให้ผลิตสุราพืน้ บ้านแทนกฎหมายที่ใช้บังคับ
อยู่เดิม เห็นควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกาลังการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพของ
ชุมชนในปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด
(2) ควรมีการตรากฎกระทรวงกาหนดให้รัฐ
มีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน
ผู้ผลิตสุราพืน้ บ้าน ทั้งในด้านเงินทุน องค์ความรู้หรือ
เทคโนโลยี รวมไปถึงการหาตลาดและช่องทางการ
ขายอีกด้วย
(3) เห็นควรบัญญัตินิยามศัพท์คาว่า “สุรา
พื้นบ้าน”ไว้เป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพื่อประโยชน์ใน
การกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรการในการ
ควบคุมที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้
กฎหมาย
(4) เห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการควบคุมฉลาก โดยการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 โดยกาหนดให้ฉลากสุราพืน้ บ้าน สามารถระบุ
วัตถุดบิ กรรมวิธีการผลิตและองค์ความรู้ที่มาจากภูมิ
ปัญญาได้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ส่งเสริมให้สุราพืน้ บ้านเป็นที่รู้จักมากขึ้น

(5) เห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การขายสุราพืน้ บ้านในสถานที่ราชการโดยการแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 กาหนดให้ขายสุราพืน้ บ้านได้ในงานแสดง
สินค้าที่ทางราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของ
รัฐจัดขึน้ โดยการขอรับใบอนุญาตประเภทชั่วคราว
จากหน่วยงานสรรพสามิต
(6) เห็นควรกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การโฆษณาสุราพืน้ บ้าน โดยการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.
2551 ให้สามารถโฆษณาสุราพืน้ บ้านได้ ภายใต้
เงื่อนไขว่า แสดงได้เฉพาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุดิบ
สรรพคุณของสมุนไพร ความเป็นมาและกรรมวิธีการ
ผลิตตามภูมปิ ัญญาเท่านัน้ ทัง้ นี้ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กาหนด เช่น ชนิดและขนาดของสื่อที่โฆษณา
ได้ ขนาดของชื่อและสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดย
นามายื่นขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผู้ผลิตสุรา
พื้นบ้านให้เข้มแข็ง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่
ต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดทุกระดับใน
อนาคต

เอกสารอ้างอิง
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