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สนับสนุนโดยศูนยAวิจัยปCญหาสุรา

การศึกษาผลกระทบของภาษีสรรพสามิตสุรา
ต7อการเปล่ียนแปลงราคาสุราในตลาด

และพฤติกรรมการบริโภคสุราของคนไทย



การเก็บภาษีสรรพสามิตช7วยลดผลเสียจากสุราไดHอย7างไร

กฎของอุปสงคJ: ราคามีความสัมพันธAในทิศทางตรงกันข9ามกับปริมาณความต9องการซื้อ

ในความเปMนจริง: บางครั้งเก็บภาษีเพิ่ม 1 บาท ราคาไม\เพิ่มขึ้น 1 บาทเสมอไป
และในบางครั้งราคาเพิ่มขึ้นมาก แต\ปริมาณการบริโภคลดลงเพียงเล็กน9อย

เบียรJถูก ซ้ือไดHเยอะ

เก็บภาษีเพิ่ม เบียรJแพงขึ้น ซ้ือนHอยลง

ปSญหาสุขภาพ

อุบัติเหตุ
ความรุนแรงในครอบครัว

ปSญหาอาชญากรรม

ปSญหาลดลง

ตามหลักการ:
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เก็บภาษีสรรพสามิตไดHแบบไหนบHาง

เก็บภาษีตามมูลค7า: คำนวณภาษีตามราคาฐานที่กำหนด 
อาทิ คำนวณตาม ราคาหนHาโรงงาน ราคาขายส7งช7วงสุดทHาย 
ราคาขายปลีกแนะนำ

การเปล่ียนแปลงโครงสรHางการเก็บภาษีมีผลต7อราคาและพฤติกรรมการบริโภคอย7างไร

100 บาท

0.3 ลิตร

แอลกอฮอลJ 40% 

สุรา ก

อาทิ อัตราสรรพสามิตตามมูลค7าอยู7ท่ีรHอยละ 20 คำนวณจากราคาขายปลีก 

ภาษีสรรพสามิตตามมูลค7าจากสุรา ก เท7ากับ 100x0.2 = 20 บาท

เก็บภาษีตามปริมาณ: คำนวณภาษีตามปริมาณเคร่ืองดื่ม
หรือตามปริมาณแอลกอฮอลJบริสุทธ์ิ

อาทิ อัตราสรรพสามิตตามปริมาณเคร่ืองดื่มอยู7ท่ี 50 บาท/ลิตร ดังน้ัน 

ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณของสุรา ก เท7ากับ 50x0.3 = 15 บาท

อาทิ อัตราสรรพสามิตตามปริมาณแอลกอฮอลJอยู7ท่ี 250 บาท/ลิตรแอลกอฮอลJ

ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณแอลกอฮอลJเท7ากับ 250x0.3x0.4 = 30 บาท

นอกจากน้ียังมีการเก็บภาษี
แบบสองเลือกหน่ึง

ตามปริมาณ

30 บาท20 บาท

ตามมูลค7า

เลือกท่ีสูงกว7า     เก็บจริง 30 บาท

<

และการเก็บภาษีแบบผสมรวม

ตามปริมาณ

30 บาท20 บาท

ตามมูลค7า

บวกรวมกัน     เก็บจริง 50 บาท

+
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรHางภาษีสรรพสามิตสุรา

ภาษีจัดเก็บจากเคร่ืองด่ืมจำลอง (บาท) ปx 2546 ปx 2548 ปx 2550 ปx 2552 ปx 2555 ปx 2556 ปx 2560

สุราขาว 0.33 ลิตร (40 ดีกรี)
ราคาขายส\ง 30 บาท

ราคาขายปลีก 50 บาท*
9.24 9.24 15 15.84 19.80 20.34 21.46

สุราสี 0.3 ลิตร (40 ดีกรี)
ราคาขายส\ง 90 บาท

ราคาขายปลีก 140 บาท*
45.00 48.00 48.00 48.00 48.00 52.50 58.60

เบียรA 0.33 ลิตร (แอลกอฮอลA 5%)
ราคาขายส\ง 20 บาท

ราคาขายปลีก 32 บาท*
11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.24 14.14

เบียรA 0.33 ลิตร (แอลกอฮอลA 6.4%)
ราคาขายส\ง 20 บาท

ราคาขายปลีก 32 บาท*
11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.87 16.12

+

+

+

+
ภาษีสรรพสามิตตามปริมาณ ภาษีสรรพสามิตตามมูลค7า (Notes: * ปx 60 คำนวณตามราคาขายปลีก) ท่ีมา: บทกฎหมายจากราชกิจจานุเบกษา ประมวลผลโดยคณะผู9วิจัย

+

+

+

+

ปx 46-55: เก็บภาษีในรูปแบบ
สองเลือกหน่ึง โดยมีกฎกระทรวงฯ

ปรับอัตราภาษีทุกๆ 2-3 ปu

ปx 56: ปรับโครงสร9างการเก็บภาษี 
โดยเก็บภาษีตามปริมาณในแบบสองเลือกหน่ึง

และนำมารวมกับภาษีตามมูลค\า

ปx 60: ปรับโครงสร9างการเก็บภาษี โดยนำภาษี
ตามปริมาณแอลกอฮอลAมารวมกับภาษีตามมูลค\า 

พร9อมปรับราคาฐานเปwนราคาขายปลีก



ความยืดหยุ7นของราคาและปริมาณการบริโภคต7อการเปลี่ยนแปลงภาษี

แบบจำลอง Panel Fixed Effect:

การเพิ่มอัตราภาษีร9อยละ 1 ส\งผลให9ราคาสินค9า

เพิม่ข้ึนร9อยละ 0.0071 อย\างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ความยืดหยุ7นของราคาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลJ
ต7อการเปล่ียนแปลงอัตราภาษี

แบบจำลอง Pool Least Square: 
การเปลี่ยนแปลงภาษีส\งผลต\อการเปลี่ยนแปลง

ราคาอย\างไม\มีนัยสำคัญทางสถิติ

ความยืดหยุ7นของปริมาณการบริโภค (ประมาณการด9วย

ปริมาณการจำหน\าย) ต7อการเปล่ียนแปลงอัตราภาษี

แบบจำลอง Panel Fixed Effect:

การเปลี่ยนแปลงภาษีส\งผลต\อการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณการจำหน\ายอย\างไม\มีนัยสำคัญทางสถิติ

แบบจำลอง Pool Least Square: 
การเพิ่มอัตราภาษีร9อยละ 1 ส\งผลให9ปริมาณการ

จำหน\ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลAลดลงร9อยละ 0.904

อย\างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ขHอมูลเชิงมหภาค ประกอบดHวยขHอมูลราคาจากดัชนีราคาผูHบริโภคของกระทรวงพาณิชยJ ขHอมูลปริมาณการจำหน7าย

จากกระทรวงอุตสาหกรรม และขHอมูลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราจากกรมสรรพสามิต (ม.ค. 2559 – พ.ค. 2562)

ผลการศึกษา

ขHอมูล



ผลกระทบของการเปล่ียนระบบการจัดเก็บภาษีแบบสองเลือกหนึ่ง 
เปMนระบบสองเลือกหนึ่งภายใตHการเก็บภาษีแบบผสมในปx 2556 ต7อพฤติกรรมการดื่ม

ใช9วิธีผลต\างสองชั้นซ่ึงได9ออกแบบโดยใช9การเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธAที่ต\างกันไปของเบียรAและสุรามาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

ทางพฤติกรรมการด่ืมของนักด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทต\างๆ โดยมีการใช9ตัวแปรควบคุม อาทิ ระดับรายได9 การศึกษา เพศ ในการศึกษา
โดยใช9ข9อมูลระดับบุคคลจากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีและการด่ืมสุรา (สพบส.) โดยสำนักงานสถิติแห\งชาติปu 2554 และ 2557

เบียรJ

สุรา

8.4%
13.3%

9.6%
ไม7ดื่ม 

68.7%

ปริมาณเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลJ

ท่ีกลุ7มผูHด่ืมบริโภคต7อเดือน
สัดส7วนผูHดื่มเบียรJและสุราในปx 2554

เปรียบเทียบสัดส\วนผู9ด่ืมโดยใช9ค\าถ\วงน้ำหนักประชากรและ  Adjusted 

Wald Test ระหว\างปu 2554 และ 2557 พบว\า
- สัดส\วนของผู9ที่ด่ืมเบียรAไม\เปลี่ยนแปลงอย\างมนัียสำคัญ

- สัดส\วนผู9ที่ด่ืมสุราเพ่ิมข้ึนเล็กน9อยในปu 2557 
- สัดส\วนผู9ที่ด่ืมสุราแต\ไม\ด่ืมเบียรAน้ันมสีัดส\วนเพ่ิมข้ึนอย\างมีนัยสำคัญ

การศึกษา
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ปริมาณแอลกอฮอลJบริสุทธิ์

ท่ีกลุ7มผูHด่ืมบริโภคต7อเดือน
ลิตร

ผู9ด่ืมเบียรA ผู9ด่ืมเบียรAผู9ด่ืมสุรา ผู9ด่ืมสุรา



ผลกระทบของการเปล่ียนระบบการจัดเก็บภาษีแบบสองเลือกหนึ่ง 
เปMนระบบสองเลือกหนึ่งภายใตHการเก็บภาษีแบบผสมในปx 2556 ต7อพฤติกรรมการดื่ม (ต7อ)

ผลการศึกษาพบว7า: นักดื่มที่ดื่มเพียงสุราหรือดื่มเพียงเบียรAมีความถ่ีในการดื่มน9อยกว\ากล\ุมที่ด่ืมทั้งสุราและเบียรAร9อยละ 3 ถึง 6 โดย

กล\ุมผู9ที่ดื่มสุราอย\างเดียวมีความถี่ที่จะดื่มสุราทุกสัปดาหAลดลงร9อยละ 2.3-2.8 ซึ่งตีความได9ว\า กล\ุมที่ดื่มสุราอย\างเดียวอาจจะมีภาวะ
พึ่งพาแอลกอฮอลAต่ำกว\ากล\ุมที่ดื่มทั้งเบียรAและสุราจึงตอบสนองต\อราคาสุราที่เพิ่มขึ้นมากกว\า หรือกลุ\มนักดื่มที่ดื่มเครื่องดื่มทั้งสอง

ประเภทซึ่งน\าจะเปwนนักดื่มประเภทที่มีพฤติกรรมการบริโภคค\อนข9างเสพติดกว\ามีการตอบสนองต\อราคาน9อยกว\ากล\ุมที่ดื่มเพียงแค\สุรา
หรือเบียรAเท\านั้น นอกจากนี้พบว\า การเปลี่ยนแปลงราคาต\อปริมาตรแห\งแอลกอฮอลAบริสุทธิ์มีความสัมพันธAอย\างมีนัยสำคัญกับการลดลง

ของการด่ืมหนักของกล\มุนักด่ืมที่ด่ืมเบียรAเท\าน้ัน โดยลดลงร9อยละ 2.6 ในการด่ืมหนักทุกสัปดาหAและร9อยละ 2.7 ในการด่ืมหนักทุกเดือน
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สัดส7วนผูHท่ีด่ืมหนักทุกสัปดาหJ สัดส7วนผูHท่ีด่ืมหนักทุกเดือน สัดส7วนผูHท่ีด่ืมทุกสัปดาหJ

กลุ\มผู9ด่ืมเบียรA กลุ\มผู9ด่ืมสุรา กลุ\มผู9ด่ืมเบียรA กลุ\มผู9ด่ืมสุรา กลุ\มผู9ด่ืมเบียรA กลุ\มผู9ด่ืมสุรา

ร9อยละ



ขHอเสนอแนะทางนโยบาย

o ภาครัฐควรศึกษาความยืดหย7ุนของอุปสงคJและอุปทานของตลาดก7อนการปรับโครงสรHางภาษี

เพ่ือจะใหHเขHาใจว7าภาระภาษีในการเก็บภาษีแต7ละรูปแบบตกอยู7กับใคร และมีการออกแบบ

ภาษีใหHตรงกับความตHองการและวัตถุประสงคJของภาครัฐ 

o นอกจากจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงภาษแีลHว ควรใหHขHอมูลแก7ท้ังผHูผลิตและผHูบริโภค 

เกี่ยวกับหลักการของนโยบายและภาษีท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหHไดHรับการตอบสนองอย7างท่ี

ตHองการ ท้ังน้ี เน่ืองจากการใหHขHอมูลมีผลต7อความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงภาษี (Tax 

Salience) 

o ผลการศึกษาช้ีว7าการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคHาท่ีมีลักษณะเสพติดไม7ไดHช7วยลดพฤติกรรม

การใชHท่ีไม7พึงประสงคJอย7างมปีระสิทธิภาพมากนัก นอกจากน้ียังเปMนการเพ่ิมภาระทางภาษี

ใหHกับนักดื่มท่ีดื่มอย7างมีความรับผิดชอบอีกดHวย ดังน้ันเพ่ือท่ีจะลดการดื่มอย7างไม7รับผิดชอบ 

การใชHนโยบายทางเลือกท่ีไม7ใช7นโยบายทางภาษีน7าจะมีประสิทธิภาพมากกว7า 


