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บทคัดยอ 

 

เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมใชสินคาธรรมดา และเปนผลิตภัณฑที่มีคุณลักษณะความยืดหยุน

ราคาแตกตางตามประเภทและภาพลักษณ ความยืดหยุ นเปนการตอบสนองของผู ดื ่มตอราคาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล ซ่ึง มาตรการกำหนดราคาขายปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอลข้ันต่ำจะสามารถลดการบริโภคในกลุมผูมี

รายไดนอยและมีพฤติกรรมการดื่มหนัก  

มาตรการกำหนดราคาขายปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอลขั้นต่ำคือการควบคุมโดยตรงราคาที่กำหนดโดย

รัฐบาล มุงเปาไปที่การปองกันไมใหขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลต่ำกวาราคาที่กำหนดแนนอน โดยการกำหนด

ราคาขั้นต่ำตอลิตรของแอลกอฮอลบริสุทธิ์ งานวิจัยเอกสารชิ้นนี้เปนการทบทวนวรรณกรรม กรณีศึกษาใน

ตางประเทศ เชน สก็อตแลนด ซึ่งเปนประเทศแรกของโลกในการบังคับใชมาตรการฯ ดังกลาว และประเทศ

อ่ืนๆ รวมท้ังกรณีศึกษาประสิทธิผลของนโยบายนี้ในประเทศท่ีดำเนินการบังคับใชมาตรการฯ นี้แลวระยะหนึ่ง 

และความเปนไปไดของการผลักดันนโยบายนี้ในประเทศไทย 

งานวิจัยหลายชิ้นจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด สก็อตแลนด เวลส แคนาดา ท่ีบงชี้วา มาตรการกำหนด

ราคาขายปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอลขั้นต่ำ มีประสิทธิผล แตอุปสรรคสำคัญคือการคัดคานและตอตานจาก

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเครือขาย สำหรับประเทศไทย หากนำนโยบายการกำหนดราคาขาย

ปลีกเครื่องดื่มแอลกอฮอลข้ันต่ำมาใชรวมกับการจัดเก็บภาษี โดยกรมสรรพสามิตควรนำมาตรการขายปลีกข้ัน

ต่ำมีกำหนดในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 จะลดการดื่มในกลุมผูท่ีมีรายไดนอยและมีพฤติกรรม

การดื่มแบบอันตราย  

 

คำสำคัญ: มาตรการกำหนดราคาขายปลีกข้ันต่ำ เครื่องดื่มแอลกอฮอล พฤติกรรมการดื่มอยางอันตราย 

ไมใชสินคาธรรมดา  
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Abstract 

  

Alcoholic beverage is not an ordinary goods.  It is a product with price elasticity of 

demand and supply, according to categories.  In general, price increase has an influence on 

reduction of consumption.  Minimum unit pricing of alcoholic beverages will decrease 

consumption of low-income household with harmful drinking behavior. 

Minimum unit pricing set a floor price for a unit of alcohol, with the objective of 

prohibiting sales of cheap alcoholic beverages. The more alcohol a drink contains, the stronger 

it is, and therefore the higher the minimum unit price.  This is an important and necessary 

measure to reduce alcohol consumption in low-income households with harmful and heavy 

drinking behavior. This documentary research is a literature review of case studies on the 

development of Minimum Unit Pricing (MUP) measure, and implementation of MUP measure 

in various countries.  Scotland is the first country in the world to successfully implemented 

this policy, after 6 years of legal battle with alcohol industry and its allies.  Research results 

of the policy’s efficiency is reviewed for application possibility in Thailand. 

Various researches from Australia, New Zealand, Scotland, Wales, and Canada, indicate 

that MUP measure is effective.  The main obstacle is the resistance from the alcohol industry 

and its allies, through delaying of implementation strategy, and creating confusions for the 

public without any support from research evidences.  For Thailand, integrating of MUP 

measure, together with increasing excise tax for alcohol beverages, have a potential to increase 

revenue for the government, and at the same time reducing alcohol related harms among 

low-income household with harmful drinking behavior.  

 

Key words: Minimum unit pricing; alcoholic beverages, harmful drinking behavior, no 

ordinary goods 
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ความสำคัญของปญหา: แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรของมาตรการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำสำหรับ

ผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลคือ ราคาขั้นต่ำตอหนวยของเอททานอล (ethanol) ซึ่งเปนมาตรการบังคับใช

โดยรัฐบาล เพื่อหามการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูบริโภคต่ำกวาราคาที่กำหนด ซึ่งจะมีผลในการลดการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และลดอันตรายตางๆ ที่มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมผูที่ดื่ม

หนักและยากจน ซ่ึงคนกลุมนี้จะไดรับอันตรายมากท่ีสุดเพราะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาถูก (Meier 

PS, Purshouse R, Brennan A.  2010) ดังนั้น การขึ้นภาษีรวมไปกับการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำของ

เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละประเภท จะเปนการปองกันไมใหผูผลิตตั้งราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลต่ำเกินไป  

  

วิธีการศึกษา: เปนการทบทวนวรรณกรรมทางเอกสาร กรณีศึกษา และขอมูลในสกอตแลนด รัสเซีย และ

ประแทศอ่ืนๆ โดยใชสื่อสิ่งพิมพและสื่อทางอิเล็กทรอนิกส ในระยะ 5 ปท่ีผานมาและเขาถึงได โดยสืบคนขอมูล

ที่เกี่ยวของ หรืออางอิงเกี่ยวกับมาตรการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

และประสิทธิผลของมาตรการ / นโยบาย กำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

เพ่ือลดการบริโภค 

 

ผลการศึกษา: หลังจากที่รัฐบาลสก็อตแลนดไดบังคับใชกฎหมายกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำ 50 เพนนี ตอ

หนวยแอลกอฮอล เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) มีงานวิจัยที่บงชี้วากฎหมายดังกลาวมี

ประสิทธิผล (O’Donnell A, Anderson P, Jane-Llopis E, Manthey J, Kaner E, Rehm J, 2019; Mooney 

JD, Carlin E, 2019) โดยยอดขายรายสัปดาหลดลงโดยปริมาณ 9.5 กรัมของแอลกอฮอลตอผูดื่มตอครอบครัว  

 งานวิจัยที่บงชี้ถึงประสิทธิผลของมาตรการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำเปนหลักฐานเชิงประจักษที่จะ

โนมนาวใหสหราชอาณาจักร (เวลส ไอรแลนดเหนือ และอังกฤษ) ดำเนินการใชมาตรการดังกลาว ตามอยางส

ก็อตแลนด หลักฐานที่เพิ่มพูนมากขึ้นบงชี้วามาตรการกำหนดราคาขายปลีกข้ันต่ำมีประสิทธิผล (Boniface S, 

Scannell JW, Marlow S, 2017; Burton R, Henn C, Lavoie D et al. , 2017; Stockwell T, Zhao J, 

Martin G, et al., 2013) โดยเฉพาะเม่ือบูรณาการกับการเพ่ิมภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

นอกจากสก็อตแลนดแลว มีรายงานขององคการอนามัยโลกวา รัสเซียมีมาตรการกำหนดราคาขาย

ปลีกขั้นต่ำสำหรับ วอดกา มาตั้งแตป ค.ศ. 2003 และเพิ่มมาตรการดังกลาวแกเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท

อ่ืนๆ ตามมาหลังจากนั้น ถึงแมรัสเซียจะไมมีมาตรการกำหนดราคาขายปลีกข้ันต่ำสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล

ทุกชนิด และกลยุทธระยะยาวถูกยกเลิกไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แตหลักฐานเชิงประจักษ เชน นโยบายมาตรการ

กำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำ ซึ่งมุงเปาไปยังการเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลราคาถูก สงผลใหลดอัตราการ

เสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุมวัยทำงาน (World Health Organization, 2019) ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลตอประชากรของรัสเซียลดลง 43% ระหวางป ค.ศ. 2003-2016 (Lancet, 2019) 

หลักฐานเชิงประจักษที่สนับสนุนผลกระทบทางบวกของมาตรการราคาขายปลีกขั้นต่ำ ไดรับการเนน

ย้ำจากผลที่ไดรับทั้งในสก็อตแลนด และเวลส ดังนั้น มาตรการราคาขายปลีกผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอล
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ขั ้นต่ำควรเปนนโยบายที ่นำไปใชอยางแพร หลาย (Anderson P, O’Donnell A, Kaner E, Llopis EJ, 

Manthey J, Rehm J, 2021)  

 

สรุป: ผลที่ไดรับจากการรวบรวมขอมูลหลังจากที ่รัฐบาลสก็อตแลนด และเวลส ไดดำเนินการบังคับใช

มาตรการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอออล พบวาลดการซื้อจำกัดอยูเฉพาะ

ในครัวเรือนท่ีซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากท่ีสุด โดยเฉพาะในครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย 

การผลักดันนโยบายกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำสำหรับผลิตภัณฑเครื่องดื่มแอลกอฮอลนี้ในประเทศ

ไทย มีความเปนไปได  และมีประสิทธิผลสูง และไมมีตนทุนสำหรับภาครัฐในการพิสูจนถึงประสิทธิผลของ

มาตรการ ดังกลาว ทั้งนี้ ผลจากการบังคับใชมาตรการดังกลาวใน สก็อตแลนด และเวลส ตางไดผลตามท่ี

คาดหวังในการลดการซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยกลุมผูมีรายไดนอยและมีพฤติกรรมการดื่มอยางอันตราย  

 

ขอเสนอแนะ: ในสถานการณท่ีภาครัฐของไทยปลอยใหเอกชนเปนผูผลิตและจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

การขึ้นภาษีอยางเดียวไมมีประสิทธิผลเทาที่ควร เพราะธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลสามารถปรับปรุงกลไก

การตลาดของตัวเองเพื่อลดผลการกระทบจากการขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวยเชนกัน ดังนั้น จึงมีความ

จำเปนตองนำมาตรการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำมาใชรวมกับมาตรการการเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต

เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนระยะ ประเทศไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข ควรผลักดันใหกรมสรรพสามิตเพ่ิม

มาตรการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ซึ่งมาตรการกำหนดราคา

ขายปลีกขั้นต่ำ มีประสิทธิผลในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมผูมีรายไดนอยและมีพฤติกรรม

การดื่มอยางเปนอันตราย  
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