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1. สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลข์องไทย และนโยบายควบคุมการบริโภค 

ในช่วงเวลำ 15 ปีท่ีผ่ำนมำ กำรบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในอัตรำที่ลดลง 

ไทยได้ด ำเนินนโยบำยควบคุมกำรบริโภคแอลกอฮอล์ที่หลำกหลำย เช่น กำรขึ้นอัตรำภำษสีรรพสำมติ  พรบ. ควบคุมกำรบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 กำรควบคุมวันและเวลำขำย กำรควบคมุฉลำก  

2. ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP) กับนโยบายควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำเสรยีุคใหม่ในภูมิภำคเอเชีย ซึ่งลงนำมในเดอืนมีนำคม 2561 ที่ประเทศชิลี ประกอบด้วยประเทศสมำชิก 11 

ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนำดำ ชิลี ญี่ปุ่น มำเลเซีย เม็กซโิก นิวซีแลนด์ เปรู สิงค์โปร์ และเวยีดนำม ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ

ทีใ่หญ่ที่สุดในโลก มีประชำกร 499 ล้ำนคน และคดิเป็นร้อยละ 13.5 ของ GDP โลก 



กำรเข้ำร่วม CPTPP อำจจะส่งผลต่อกำรบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย ผ่ำนกำรยกเลิกภำษีน ำเข้ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ
ประเทศสมำชิก  และ      ผ่ำนกำรยกเลิกนโยบำยและมำตรกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ไทย ผ่ำน 
ข้อบทที่ 8 เรื่องอุปสรรคทำงเทคนิคต่อกำรค้ำ (อำจกระทบกับนโยบำยควบคุมฉลำก)    ข้อบทที่ 9 เรื่อง กำรลงทุน ( อำจกระทบ
กับนโยบำยควบคมุกำรโฆษณำผ่ำนสื่อดิจิทัล)  และ ข้อบทที่ 25 เรื่องควำมสอดคล้องของกฎระเบียบ (เปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำร
สุรำสำมำรถแทรกแซงภำครัฐ โดยมีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขนโยบำยและกฎหมำย)   อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของกำรฟ้องร้องผ่ำน
กระบวนกำรระงับข้อพิพำทแบบ ISDS ผู้วิจัยคำดว่ำจะไมส่่งผลกระทบต่อนโยบำยกำรควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์มำกนกั 
เนื่องจำกข้อบทเรื่อง ISDS ภำยใต้ CPTPP มีควำมสมดุลระหว่ำงกำรคุ้มครองกำรลงทุนกับสิทธขิองรัฐในกำรก ำหนดนโยบำย
สำธำรณะมำกกว่ำที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐในกำรสู้คดมีำกข้ึน 
 
3. ผลกระทบของการเข้าร่วม CPTTP ต่อปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และต้นทุนผลกระทบทางสังคม 
 

 

1. กำรศึกษำนี้พบว่ำ นโยบำยกำรเพิ่มภำษีสรรพสำมติจะส่งผลให้ปรมิำณลิตรแห่งแอลกอฮอล์บรสิุทธ์ิต่อหัวลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ

ทำงสถิติ เมื่อขนำดภำษีต่อหน่วยแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จำกภำษีเดิม ส่งผลให้ปริมำณกำรบริโภคปรมิำตรแห่ง

แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิลดลงร้อยละ 0.42   นอกจำกนั้น กำรศึกษำนี้ยังพบว่ำ กำรบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ของไทยลดลง ภำยหลัง

นโยบำยกำรควบคุมฉลำกในเดือนพฤษภำคมปี 2558 แต่คำดว่ำนโยบำยภำษีสรรพสำมติซึ่งเป็นนโยบำยที่สำมำรถลดกำรดืม่

แอลกอฮอล์ในประเทศไทยได้มำกอย่ำงมีนัยยะส ำคัญทำงสถิติ จะไมไ่ด้รับผลกระทบจำกกำรเข้ำร่วม CPTPP เนื่องจำกอัตรำภำษี

สรรพสำมติที่เรียกเก็บไม่ได้มีกำรแบ่งแยกสินค้ำจำกผู้ผลิตในประเทศและตำ่งประเทศท่ีแตกต่ำงกัน  อีกท้ังประเทศไทยยังคงมี

พันธะกำรลดกำรดืม่สรุำแบบอันตรำย ตำมมติที่ WHA63.13 ขององค์กำรอนำมัยโลก จึงมีควำมจ ำเปน็ต้องคงนโยบำยที่มี

ประสิทธิภำพไว ้

2. กำรเข้ำร่วม CPTPP จะมผีลให้ประเทศไทยจ ำเป็นต้องลดอัตรำภำษีน ำเข้ำเครื่องดืม่แอลกอฮอล์จำกประเทศท่ีเป็นสมำชิกใน 

CPTPP จนเหลือ 0% อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันมีเพียงประเทศแคนำดำ และเม็กซิโก ในกลุ่มสมำชิก CPTPP เท่ำนั้นท่ีประเทศไทยมีกำร

เก็บภำษีน ำเข้ำในอัตรำที่สูงอยู่ (54- 60 % ของรำคำ)   ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ท่ีเป็นสมำชิกของ CPTPP ประเทศไทยมีกำรเก็บ

ภำษีน ำเข้ำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอัตรำ 0 % อยู่แล้ว จำกข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรีในกลุ่มประเทศ ASAEN และข้อตกลงทวิภำคีกับ

กำรเข้ำร่วม CPTPP 

นโยบำยภำษ ี

นโยบำยไม่ใช่ภำษ ี

พฤติกรรมกำรบรโิภค ต้นทุนผลกระทบทำงสังคม 

ลดภำษีน ำเข้ำ 

นโยบำยควบคมุ

กำรบริโภค 



ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลีและเปรู  กำรลดภำษีน ำเข้ำนี้จะส่งผลให้ ประชำชนมีกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มำกขึ้นคนละ 0.00001383 ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิต่อป ี

3. กำรเข้ำร่วม CPTPP จะกระทบตอ่ นโยบำยกำรควบคมุฉลำก และพระรำชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   มำก

หรือน้อย ขึ้นกับกระบวนกำรเจรจำต่อรองของประเทศไทยในข้ันตอนของกำรขอเข้ำร่วม  ซึ่งอำจจะไดร้ับผลกระทบเต็มที่ (ต้อง

ยกเลิกกำรใช้นโยบำย) ปำนกลำง (ต้องยกเลิกกำรใช้นโยบำยบำงส่วน) หรือ ไม่ได้รับผลกระทบ (ไมม่ีกำรเปลีย่นแปลงนโยบำย) 

4. ฉำกทัศน์ (scenarios)   ที่น่ำจะเกิดขึ้น กับกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย และต้นทุนทำงสังคม จำกกำรเข้ำร่วม 
CPTPP 

ฉำกทัศน ์ ภำษีน ำเข้ำ ควบคุมฉลำก พรบ 2551 กำรบริโภคที่
เพิ่มขึ้น ต่อหัวต่อ
ปี 

ต้นทุนทำงสังคม 
(บำทต่อปี) 

มูลค่ำในปี 2560 

1 กระทบเตม็ที่ ไม่กระทบ ไม่กระทบ 0.00001  114,860  
2 กระทบเตม็ที่ กระทบบ้ำง ไม่กระทบ 0.42396  3,521,068,013  
3 กระทบเตม็ที่ กระทบเตม็ที่ ไม่กระทบ 0.84791  7,042,021,166  
4 กระทบเตม็ที่ กระทบเตม็ที่ กระทบบ้ำง 1.10557  9,181,922,719  

 

ผู้วิจัยพบว่ำกำรเข้ำร่วม CPTPP กอ่ให้เกิดต้นทุนทำงสังคมในช่วงมูลค่ำ 0.1149 - 9,182 ล้ำนบำทต่อปี (เมื่อคิดเป็นมูลค่ำ

ในปี พ.ศ. 2560) หรือ ส่งผลให้ตน้ทุนทำงสังคมเพิ่มขึ้น 0.0001-10.6997 % (เมื่อเทียบกับต้นทุนทำงสังคมรวมในปี พ.ศ. 2560) 

โดยฉำกทัศน์ท่ี 1 ท ำให้ต้นทุนทำงสังคมเพิ่มขึ้นน้อยทีสุ่ด และฉำกทัศน์ท่ี 4 ท ำให้ต้นทุนทำงสังคมเพิ่มขึ้นมำกที่สุด  ในขณะที่ ฉำก

ทัศน์ที่ 3 ซึ่งเป็นฉำกทัศน์ท่ีคณะผูว้ิจัยคำดว่ำน่ำจะเกิดขึ้นไดม้ำกที่สดุ ก่อให้เกิดต้นทุนทำงสังคมเท่ำกับ   7,042 ล้ำนบำทต่อปี หรือ 

ท ำให้ต้นทุนทำงสังคมเพิ่มขึ้น 8.21  % (เมื่อเทียบกับต้นทุนทำงสังคมรวมในปี พ.ศ. 2560) 
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