
ประเด็นข่าว 1 : กรณีชาวบ้านในต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ถูกน าตัวส่งโรงพยาบาลชลบุรี 
หลังมีอาการแน่นหน้าอก อาเจียนจากการซื้อเหล้ายาดองที่มีส่วนผสมของสมุนไพรรากสามสิบผสมคางคก 
และเหล้าขาว มาบริโภคเป็นเหตุให้เสียชีวิตจ านวน 3 ราย นั้น กรมสรรพสามิตได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก 
ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีชลบุรี 1 แล้ว พบว่าในสถานท่ีท าเหล้ายาดองดังกล่าว พบท้ัง ถังแกลลอนเปล่าชนิด
เมทิลแอลกอฮอล์และชนิดเอทิลแอลกอฮอล์ ซึ่งพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการหาข้อเท็จจริงเพื่อสรุปสาเหตุ 
การเสียชีวิตและแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้กระท าผิดต่อไป 
ค าชี้แจง :กรมสรรพสามิตขอเรียนให้ทราบว่า “การท าเหล้ายาดองเพื่อขาย” ดังกล่าว เป็นการลักลอบท าโดย
ชาวบ้าน ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กรมสรรพสามิตไม่มีการอนุญาตให้ท าเหล้า 
ยาดองเพื่อขายได้ อย่างไรก็ตาม กรมสรรพสามิตควบคุมการผลิตสุราโดยออกใบอนุญาตผลิต รวมท้ัง มีการ 
ควบคุมการผลิต การจ าหน่ายและการตรวจสอบคุณภาพสุราท่ีได้มาตรฐานสุราตามท่ีกรมสรรพสามิตก าหนด  
ซึ่งกรมสรรพสามิตจะมี การตรวจสอบตั้งแต่การใช้วัตถุดิบ กรรมวิธี  การผลิต และตรวจสอบคุณภาพสุรา 
ก่อนน าออกจากโรงอุตสาหกรรม และตรวจสอบการใช้ฉลากและภาชนะตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตสุราและการ   น าสุราออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ 
ในขั้นตอนการผลิต 
กรณีเหล้ายาดองตามข่าวถือเป็นกรณีตัวอย่างของการดื่มสุราท่ีไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ  
ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 สามารถแบ่งลักษณะความผิดได้ 2 กรณี ดังนี ้
1. กรณีท่ี 1: การขายเหล้ายาดองที่ท าจากสุราท่ีเสียภาษีแล้ว จะผิดกฎหมายของ กรมสรรพสามิต ตามมาตรา 
155 (ไม่มีใบอนุญาตขาย) มาตรา 157 (เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา) และมาตรา 158 (เปลี่ยนแปลงสุรา)  
ซึ่งมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์  เรื่อง ยาดองเหล้า 



2. กรณีท่ี 2: การขายเหล้ายาดองท่ีท าจากสุราท่ีไม่ได้เสียภาษี จะผิดกฎหมายกรมสรรพสามิต ตามมาตรา  
191 (ขายสุราท่ีผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต) และมาตรา 192 (ซื้อหรือครอบครองสุราท่ีผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต)  
ซึ่งมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
รองโฆษกกรมสรรพสามิตยังกล่าวต่ออีกว่า จากสถิติจ านวนของกลางของกรมสรรพสามิต พบว่าใน 
ปีงบประมาณ 2562 กรมฯ ยึดเหล้ายาดองเป็นของกลางจ านวน 13,145.97 ลิตร คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.005 
ของปริมาณสุราท่ีเสียภาษีทั้งหมด จ านวน 670 ล้านลิตร จะเห็นได้ว่า แม้เหล้ายาดอง จะเป็นสัดส่วนท่ีต่ ามาก 
เมื่อเทียบกับปริมาณสุราท่ีเสียภาษีและได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างถูกต้อง ก็ยังพบว่า ยังคงมีผู้ต้องการ 
ผลิตและบริโภคเหล้ายาดองอยู่ โดยไม่ได้ค านึงถึงความปลอดภัยจากการ ดื่มสุราท่ีไม่ได้รับการตรวจสอบ 
คุณภาพ จนอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 
กรมสรรพสามิตขอเรียนว่า การบริโภคสุราท่ีมิได้รับอนุญาตให้ผลิตจากกรมสรรพสามิตจะส่งผลต่อสุขภาพ 
อาจเกิดอันตรายกับชีวิตของผู้บริโภคได้ จึงขอให้ประชาชนหลีกเล่ียงการบริโภคเหล้ายาดองที่จ าหน่ายตาม 
ซุ้มยาดองหรือแหล่งอื่นๆ รวมท้ังหลีกเลี่ยงการบริโภคสุราท่ีไม่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต 
“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระท าความผิดเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายเหล้ายาดอง หรือ 
สุราอื่นท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง สินค้าท่ีต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ท่ี กรมสรรพสามิต 
หรือส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีทุกแห่งท่ัวประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
ท่ี www.excise.go.th” 
ประเด็นข่าว 2 : นายประนอม เชิมชัยภูมิ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเหล้าภาคเหนือ เผยถึงกรณีนายอุตตม  
สาวนายน รมว.คลัง สั่งการมายังกรมสรรพสามิต ให้เร่งปราบปรามซุ้มยาดองเหล้า หลังพบว่าชาวบ้านใน  
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เสียชีวิต 3 ราย เพราะซื้อยาดองเหล้าท่ีมีส่วนผสมของสมุนไพรรากสามสิบผสมคางคก  
โดยระบุว่ามาตรการของสรรพสามิตเป็นเพียงข้ออ้างในการเข้าไปท าลายวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพราะ 
ค าว่ายาดองเหล้า มีความหมายมากกว่าเหล้า ซึ่งกรมสรรพสามิตควรแยกแยะ   ไม่ควรใช้มาตรการเหมารวม 
เพราะการท ายาดองเหล้าไม่ได้ใส่คางคกทุกสูตร การใช้ เหตุนี้ กวาดล้างท้ังหมดถือว่า ไม่เหมาะสมเพราะ 
ยาดองคือภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านสุขภาพ ถือว่ากรมสรรพสามิตก าลังใช้มาตรการท าลายภูมิปัญญา เป็นการ 
ท าลายการแปรรูปข้าวในระดับพื้นบ้านและจะท าให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง อย่างแน่นอน 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.excise.go.th/?fbclid=IwAR0Y7YBCRPpu3EWGCh4g2StwJMd5Gi-zzXR5Or0Z3u8GKBGChia9LnrTWLk&h=AT2K1BTbRnx5YIgSKTi2TpTekvEEAh5C0Gqh8z_9KNUTWckh6WqPbtMyuGU8evvg0lw4sITMaefTjsV6L8Ib92LE3LhvqydCD6vtSgXoyPlWC22Lj4HQdtAJXq72wK6euTb9kQfIiNAOmGCUGZOMZGQkTJAvUFbuk8689e5PYEyziXaROuagkdgmBkN0xqr5n71W5lECIznJB6JmcFdYmWWm7OfLOLgSIsp4CpPZinkuC2x8Ja2Md8FcEJE3aWuubsQnSIqnWp6im4ZbApSJJBrUqvBY3R2QrKVKjW7jGbkAf1ni54_1WBZb9lb4ZcA3UVYw1zkQks3SBVOOy5Wt6TqROmd459khFY5cCOS5GiFmZqch-R6VsfMA04DaKaqq4CUGP2LeMjtMToySVJDTVLWA-xbJXFZZEJpdez0HOQxnKDzdPB9MWFvZbDqKc-lk90n9cfPlkA1nykBuFEP68DVmFDqlXvO2t_tCqe5--pCvQdAbs0HFXyFyveI6s1AER_nYB8jwPcC3VQpQlf_tUe-RadKq6O2GlkPk2JO8bt4NvD1IiNA9dbhMs6Vz9VRTk3wK1aeKMJtRgdC1T_iMYjfPnipCpGUI_Yq6Dgrq12QhBHilbYb6jkx3CA


การกระท าของกรมสรรพสามิตก าลังท าให้ทุนใหญ่ไร้คู่แข่ง ชี้ชัดได้ว่ากรมสรรพสามิตเป็น  แค่เคร่ืองมือของ 
ทุนใหญ่อย่างชัดเจน ทั้งนี้เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านภาคเหนือก าลังหารือเพื่อจะมีมาตรการ ตอบโต้ออกมา เชื่อว่า
เครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทยคงไม่นิ่งนอนใจ เพราะเป็นการกวาดล้างแบบเหมารวม 
ค าชี้แจง : กรณีประเด็นข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยนายประนอม  
เชิมชัยภูมิ ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายเหล้าภาคเหนือ กล่าวว่ามาตรการของกรมสรรพสามิตในการเร่งปราบปราม  
 ซุ้มยาดองเหล้า เป็นเพียงข้ออ้างในการเข้าไปท าลายวัฒนธรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เป็นการท าลายการแปรรูป 
ข้าวในระดับพื้นบ้าน และก าลังท าให้นายทุนใหญ่ไร้คู่แข่ง กรมสรรพสามิตขอเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้ 
- พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อนุญาตให้ผู้ท่ีประสงค์จะผลิตสุราชุมชน ซึ่งเป็นสุราพื้นบ้าน 
สามารถท่ีจะด าเนินการผลิตได้ทั้งในรูปแบบของสุราแช่พื้นบ้าน เช่น อุ กระแช่ สาโท หรือสุรากลั่นชุมชน   
โดยสุราท้ังสองประเภทนี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากกรมสรรพสามิตในฐานะ ท่ีมีหน้าท่ีตาม 
กฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฯ ดังกล่าว ก่อนจึงจะออกจ าหน่ายได้ เพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภค   
มีความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม หากผู้ท่ีต้องการน าสุราแช่พื้นบ้าน หรือสุรากลั่นชุมชน
ดังกล่าว ท่ีได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายจากกรมสรรพสามิตเรียบร้อยแล้วไปใช้เพื่อการผลิตเป็นยาแผนโบราณ  
โดยผสมสมุนไพรหรือวัตถุดิบพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อท าให้มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคตามต ารับ 
ยาแผนโบราณ ก็สามารถด าเนินการได้โดยขอขึ้นทะเบียนเป็นต ารับยาสมุนไพรแผนโบราณกับกรมการแพทย ์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขได้เช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาครัฐท้ังกรม
สรรพสามิต และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องไม่ได้ 
ปิดกั้นการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่อย่างใด   แต่จ าเป็นต้องมีการออกกฎระเบียบ เพื่อใช้ก ากับการจ าหน่าย 
สุราท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ไม่ขัดต่อหลักสุขอนามัยท่ีก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้บริโภคได้เช่นเดียวกับสินค้าอื่นๆ   ท่ีใช้บริโภคดื่มกิน ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองดื่มหรืออาหารต่างๆ ก็ต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกัน 
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