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บทคัดยอ 
1. วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคของโครงการศึกษา “นโยบายภาษีสุราเพ่ือลดผลกระทบตอสังคม” มีดังนี้  
(1) ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล กลุมตางๆ ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
(2) ประมาณการคาความยืดหยุนตอราคา และตอรายไดของอุปสงคตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประเภทตางๆ  ไดแก เบียร วิสกี้นําเขา สุราสี เหลาขาว และไวน  รวมท้ังคาความยืดหยุนไขวของ
อุปสงคตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลเม่ือราคาสุราชนิดอ่ืนท่ีทดแทนกันเปล่ียนแปลงไป นอกจากนั้นจะ
วัดความยืดหยุนตอราคาของอุปสงคของผูท่ีดื่มสุราในปริมาณท่ีตางกันดวย  (3) ศึกษาระบบภาษี
สุราของไทยและปญหาสําคัญในระบบภาษีสุราของไทย (4) ทบทวนผลงานวิจัยในตางประเทศและ
ในประเทศเกี่ยวกับทฤษฎีภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลของการดําเนินนโยบายขึ้นภาษีและ
นโยบายราคาตอการบริโภคสุรา  (5) ประเมินผลกระทบเบ้ืองตนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการเพ่ิม/ลดอัตราภาษีสุรา (6) ใหขอเสนอแนะมาตรการอัตราภาษีท่ีมี
ประสิทธิภาพตอการลดความเสียหายทางเศรษฐกิจของการบริโภคสุรา  

2. สรุปผลการศึกษา 
ผลการศึกษาแบงเปน 4 หัวขอดังนี้ 

พฤติกรรมของผูบริโภคสุราและอปุสงคตอสุรา 
การศึกษาครั้งนี้อาศัยการสํารวจพฤติกรรมของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ซ่ึงตอไปจะ

เรียกวาผูดื่มสุรา) จํานวน 4,215 ตัวอยาง ในจํานวนนี้มีผูติดสุราเรื้อรัง 169 ตัวอยาง การเลือก
ตัวอยางใชวิธีแบงตัวอยาง 3 ช้ันๆ แรกเปนตัวอยางผูดื่มและไมดื่มสุรา ช้ันท่ีสองเปนการกระจาย
ตัวอยางตามภาค และช้ันท่ีสามเปนการกระจายตัวอยางตามกลุมผูดื่มสุราท่ีแบงตามอายุ อาชีพ และ
ท่ีอยูอาศัย  การสํารวจครอบคลุมพ้ืนท่ี 9 จังหวัด ใน 5 ภาค ไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม แพร 
ลพบุรี อุทัยธานี นครราชสีมา สุรินทร สงขลา และตรัง ระยะเวลาสํารวจ คือ 24 กรกฎาคม ถึง  
7 สิงหาคม 2548 นอกจากนี้มีการสัมภาษณเจาะลึกผูบริโภค 69 กลุม แยกตามกลุมอายุ อาชีพ และ 
ท่ีอยูอาศัย นอกจากนั้นก็มีการสัมภาษณผูประกอบการสุราขาราชการของกรมสรรพสามิตและ 
กรมศุลกากร 

จากการสัมภาษณกลุมแบบเจาะลึก (Focus groups) และการสํารวจ (Survey) พฤติกรรม
ของกลุมผูบริโภคในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด 4 ภูมิภาค ไดแก เชียงใหม แพร ลพบุรี อุทัยธานี นครราชสีมา 
สุรินทร สงขลา ตรัง และ กรุงเทพมหานคร พบวา สวนใหญผูบริโภคจะเริ่มดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลครั้งแรกเม่ืออายุ 15- 20 ป โดยมีเหตุผลในการตัดสินใจดื่ม นั่นคือ ตองการท่ีจะทดลอง
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ดื่มเอง และเกิดจากการชักชวนของเพ่ือนหรือญาติใหรวมวงสังสรรคกัน สวนเหตุผลท่ีผูบริโภค
สวนใหญยังดื่มอยูในปจจุบัน เพราะตองการสังสรรคกับเพ่ือนฝูง และตองการรวมงานสังคม  
งานเล้ียงตาง ๆ ผูบริโภคสวนใหญเกือบทุกกลุมอายุนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียร 
รองลงมา ไดแก สุราขาว สุราสีอ่ืนๆในประเทศ และวิสกี้นําเขา เปนตน ยกเวนกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป
ท่ีนิยมดื่มเหลาขาวมากกวาเบียร (ดูรูป 1) คนเกอืบทุกกลุมอาชีพก็นิยมดื่มเบียรมากท่ีสุด ยกเวนกลุม
เกษตรกรท่ีนิยมดื่มเบียรและเหลาขาว พอๆกัน (ดูรูปท่ี 2) นอกจากนั้นผูบริโภคสวนใหญท่ีดื่มสุรา
บอยมาก1 จะเปนกลุมผูประกอบอาชีพอิสระ กลุมคนงานในชนบท และกลุมชาวชนบท โดยจะ
บริโภคสุราเกือบทุกวัน สวนกลุมผูบริโภคอ่ืน ๆ ถือวาดื่มสุราไมคอยบอยมากนัก  

รูปที่ 1 ประเภทของเคร่ืองดื่มทีไ่ดรับความนยิมจากคนกลุมอายตุางๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ประเภทเคร่ืองดื่มที่ไดรับความนิยมตามกลุมอาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 ผูบริโภคที่ดื่มสุราบอยมาก คือ ผูบริโภคที่มีความถี่ในการดื่มสุรามากกวา 15 คร้ังตอเดือน 
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ถาส่ิงอ่ืนๆคงท่ี แตราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยมดื่มเปนประจํา ปรับตัวเพ่ิมขึ้น
(ลดลง) รอยละ 10 จากราคาปกติ  ผูบริโภคสวนใหญรายงานวาปริมาณการบริโภคสุราจะคงเดิม 
ยกเวนกลุมแมบานท่ีพบวา เกือบครึ่งหนึ่งของผูใหสัมภาษณ จะซ้ือสุราลดลงหรือเลิกซ้ือไปเลย 
นอกจากนี้ผูวิจัยไดแบงกลุมผูบริโภค โดยจําแนกตามความถ่ีในการบริโภคสุรา ออกเปน 3 กลุม
ใหญ คือ 1) กลุมผูท่ีดื่มนอย2 2) กลุมผูท่ีดื่มปานกลาง3 และ 3) กลุมผูท่ีดื่มเปนประจํา4 การสํารวจ
พบวา เม่ือราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จะสงผลกระทบตอพฤติกรรม 
การบริโภคของกลุมผูบริโภคท่ีดื่มนอย มากกวากลุมผูบริโภคท่ีดื่มเปนประจํา สวนในกรณีท่ีราคา
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลง รอยละ 10 จากราคาปกต ิจะสงผลทําใหพฤติกรรมการบริโภคของผู
ท่ีดื่มสุราเปนประจํามีโอกาสท่ีจะดื่มสุราเพ่ิมมากขึ้น มากกวาผูบริโภคท่ีดื่มสุรานอย  

ผลการสัมภาษณขางตนอาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ นอกเหนือจากราคา เพ่ือใหม่ันใจวา 
การปรับราคาสุราจะมีผลอยางไรตอการบริโภคสุรา  นักวิจัยจึงไดใช แบบจําลองการถดถอยโพรบทิ 
(Probit regression model) เพ่ืออธิบายสาเหตุท่ีผูบริโภคบางคนดื่มสุราและบางคนไมดื่มสุรา 
(ความถ่ีในการดื่มนอยกวา 12 ครั้งตอป) ตัวแปรอธิบายท่ีใชในสมการถดถอยโพรบิท คือ ราคา 
รายได และลักษณะทางสังคม จากการคํานวณ  พบวา ถาปจจัยอ่ืนๆ คงท่ีท่ีคาเฉล่ีย ณ ปจจุบัน  
ถาเพ่ิมราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1% ผูบริโภคท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 10,000 คน จะเลิกดื่ม
ประมาณ 8 คน 

ผลกระทบท่ีเกิดจากการบริโภคสุรา ไดแก การเกิดอุบัติเหตุ, ความเจ็บปวย, การขาดงาน 
และเกิดปญหาครอบครัว เปนตน การวิเคราะหดวยสมการถดถอยตามหลักเศรษฐมิติ พบวา ถาส่ิง
อ่ืนๆคงท่ีปริมาณการดื่มสุรามีผลใหผูดื่มสุรามีโอกาสเกดิอุบัติเหต ุมีโอกาสเจ็บปวย โอกาสขาดงาน
และเกิดปญหาครอบครัวขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้การเจ็บปวยก็มีผลทําใหผูดื่มสุรามี
โอกาสขาดงานมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สําหรับพฤติกรรมของผูบริโภคสุราหนีภาษี พบวา สวนใหญผูบริโภคโดยเฉพาะใน
ภาคเหนือและภาคอีสาน เคยมีประสบการณการบริโภคสุราชุมชนหนีภาษี ท่ีมีอยูท่ัวไปตามตําบล
และอําเภอตาง ๆ อาทิเชน อ.หางดง อ.สันปาตอง และอ.แมแจม จังหวัดเชียงใหม ต.กําปง ต.ทาชาง 
และต.บานมะดัน จังหวัดนครราชสีมา และต.ไพล ต.ประทัดบุ และต.ดองกระเหม็ด จังหวัดสุรินทร 
เปนตน แตสําหรับผูบริโภคในภาคใต สวนใหญจะเคยมีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับเรื่องของสุรา

                                                        
2 กลุมผูที่ดื่มนอย คือ กลุมผูที่มีความถี่ในการบริโภคสุรา 1-2 คร้ังตอเดือน 
3 กลุมผูที่ดื่มปานกลาง คือ กลุมผูที่มีความถี่ในการบริโภคสุรา 3-15 คร้ังตอเดือน 
4 กลุมผูที่ดื่มเปนประจํา คือ กลุมผูที่มีความถี่ในการบริโภคสุรา มากกวา 15 คร้ังตอเดือน 
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ตางประเทศท่ีมีการลักลอบนําเขามา สุราตางประเทศหนีภาษีท่ีผูบริโภคนิยมเลือกซ้ือสวนใหญจะ
เปนวิสกี้ อาทิเชน แบล็ค และเรด เรเบ้ิล เปนตน ท้ังนี้แหลงท่ีมีการลักลอบจําหนายสุรานําเขา 
หนีภาษีในกรุงเทพฯ ไดแก ยานเยาวราช ดอนเมืองและพันธุทิพย ในจังหวัดสงขลา ไดแก  ตลาด 
กิมหยง  ดานสะเดาและปาดังเบซาร  และ ดานชองเม็ก ในจังหวัดอุบลราชธานี เปนตน นอกจากนี้
ผลการประมาณปริมาณการลักลอบสุราตางประเทศ พบวา ปริมาณวิสกี้ลักลอบมีประมาณรอยละ 
10-11 ของปริมาณการนําเขาวิสกี้ท้ังหมด และปริมาณไวนลักลอบมีประมาณรอยละ 40%-55% ของ
ปริมาณการนําเขาไวนท้ังหมด 

เนื่องจากผูผลิตหรือผูนําเขาบางรายทําการหนีภาษีหรือหลีกเล่ียงภาษี ดังนั้น ผูบริโภค
บางสวนจึงสามารถหาซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากตลาดมืด (Black market) ซ่ึงมีราคาถูกกวาราคา
ในตลาดถูกกฎหมายได ดวยเหตุนี้จึงทําใหระบบภาษีไมสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ี ในงานวิจัยนี้ 
ผูวิจัยไดทําการจําลองสถานการณในเครื่องคอมพิวเตอร (Computer Simulation) ภายในสภาวการณ 
(Scenario) ตาง ๆ ของตลาดวิสกี้นําเขาจากตางประเทศ โดยใชกรอบการวิเคราะหแบบ partial 
equilibrium analysis พบวา อัตราภาษีท่ีเหมาะสมจะมีคาตางกันมากตามแตสภาวการณท่ีเปนจริงใน
ปจจุบัน เนื่องจากในปจจุบัน วิสกี้นําเขาจากตางประเทศจะถูกเก็บภาษีในอัตราประมาณ 260% ซ่ึง
ผลการจําลองสถานการณไดแสดงใหเห็นวา ภายใตขอสมมติตาง ๆ ท่ีแบบจําลองกําหนดขึ้นมา ถา
ในปจจุบันนี้มีการหนีภาษีมากกวา 18% ของปริมาณนําเขาจริงท้ังหมด อัตราภาษีท่ีเก็บในปจจุบัน
จะเปนอัตราท่ีสูงเกินไป 

การประมาณคาความยืดหยุนตอราคาของอุปสงคตอสุราประเภทตางๆ  คณะผูวิจัยใช
แบบจําลองและวิธีการประมาณท่ีใชใน Manning, Blumberg และ Moulton (1995) เรียกวา แบบจําลอง
การถดถอยแบบ Quantile  

แบบจําลองการถดถอยควอนไทล (Quantile regression model) แบบจําลองการถดถอย 
ควอนไทลจะถูกนํามาใชเพ่ือแยกความแตกตางระหวางผูบริโภคท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลออกเปน 
ผูบริโภคท่ีดื่มจัด ดื่มปานกลาง และดื่มนอย ในการวิเคราะหนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดถูกแบง
ออกเปนประเภทตางๆ ตามชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ วิสกี้ท่ีนําเขาจากตางประเทศ สุราสีท่ี
ผลิตในประเทศ สุราขาว เบียร และ ไวนในประเทศ 

ผลการประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา อุปสงคตอราคาสินคาทดแทน และ
อุปสงคตอรายได ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทตางๆ เปนดังนี้ 

อุปสงคของวิสกี้นําเขาจากตางประเทศมีความยืดหยุนตอราคานอยกวา 1 (-0.576 ถึง  
-0.863) โดยท่ีผูท่ีดื่มนอยและผูท่ีดื่มมากจะมีความยืดหยุนสูงกวาผูท่ีดื่มปานกลาง ความยืดหยุนของ
อุปสงคของวิสกี้นําเขาตอราคาสุราสีในประเทศมีคาสูงมาก แสดงถึงการทดแทนกันอยางสูง  
ความยืดหยุนตอรายไดใกลเคียงศูนย 
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อุปสงคของสุราสีท่ีผลิตในประเทศมีความยืดหยุนตอราคาใกล -1 หรือคอนขางยืดหยุน  
(-0.8  ถึง  -1.6) โดยท่ีผูท่ีดื่มนอยมีความยืดหยุนสูงกวาผูท่ีดื่มปานกลางและผูท่ีดื่มมาก และผล 
การวิเคราะหพบวา ผูบริโภคจะนิยมหันไปดื่มเบียรท่ีถูกลงเม่ือราคามีการเปล่ียนแปลง  และถา
รายไดเพ่ิมขึ้น 1% อุปสงคของสุราสีท่ีผลิตในประเทศจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.33% - 0.50% 

อุปสงคของสุราขาวมีความยืดหยุนตอราคาสูงกวา 1 (-1.1  ถึง -1.59) โดยท่ีผูท่ีดื่มนอย ผูท่ี
ดื่มปานกลาง และผูท่ีดื่มมาก มีความยืดหยุนใกลเคียงกัน ผูท่ีดื่มสุราขาวมากจะดื่มสุราขาวและสุราสี
ทดแทนกันสูง และโดยเฉล่ียแลว ถารายไดเพ่ิมขึ้น 1% อุปสงคของสุราขาวจะเพ่ิมขึน้ 0.27 ถึง 0.43 

อุปสงคของเบียรมีความยืดหยุนตอราคาต่ํากวา 1 (-0.35 ถึง -0.9)โดยท่ีผูท่ีดื่มนอยและผูท่ี
ดื่มมากมีความยืดหยุนสูงกวาผูท่ีดื่มปานกลาง แตผูดื่มปานกลางจะดื่มเบียรนอยลงมากเม่ือราคาสุราสี
และสุราขาวลดลง และถารายไดเพ่ิมขึ้น 1% อุปสงคของสุราสีท่ีผลิตในประเทศจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 
0.34% - 0.46%  

อุปสงคของไวนในประเทศมีความยืดหยุนสูง (-1.3 ถึง -2.29) โดยท่ีผูท่ีดื่มนอยจะมี 
ความยืดหยุนต่ํากวาผูท่ีดื่มปานกลางและผูท่ีดื่มมาก ผูดื่มไวนในประเทศจะดื่มไวนในประเทศ
นอยลงมากเม่ือราคาเบียรลดลง และรายไดของผูท่ีบริโภคไวนในประเทศในปจจุบันไมมีผลตอ
อุปสงคของผูบริโภคในกลุมท่ีสํารวจมานี้อยางมีนัยสําคัญ 

ระบบภาษีสุราในไทย : ปญหาและผลกระทบ 
การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในปจจุบันประกอบดวยภาษี 5 ประเภทดวยกัน  

คือ (1)  ภาษีศุลกากร (Customs Duty) ในกรณีอาฟตา มีอัตราภาษีรอยละ 5 และในกรณีอ่ืน ๆ มี
อัตราภาษีรอยละ 60 (2)  ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) มีฐานภาษี 2 แบบคืออัตราภาษีตามสภาพ 
และอัตราตามมูลคา นอกจากนั้นสุราแตละประเภทก็มีอัตราภาษีแตกตางกัน โดยไมมีแบบแผน
ชัดเจน  (3)  ภาษีทองถ่ิน (Local Tax) คิดเปนรอยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต (4)  ภาษีสุราและบุหรี่ 
เพ่ือสุขภาพ (Health Tax) คิดเปนรอยละ 2 ของภาษีสรรพสามิต และ (5)  ภาษีมูลคาเพ่ิม (Value 
Added Tax) เก็บในอัตรารอยละ 7 โดยคิดจากฐานภาษีท่ีรวมภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษี
สุราและบุหรี่เพ่ือสุขภาพเขาไวแลว  

เนื่องจากรัฐมีเปาหมายในการหารายรับสูงสุด การจัดเก็บภาษสีรรพสามิตของเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล จึงเปนการจัดเก็บภาษีแบบผสมผสาน (Combination Rate) คือมีการเลือกท่ีจะจัดเก็บ
ภาษีในอัตราตามมูลคา (Advalorem Rate) ของราคาหนาโรงงานหรือราคานําเขาท่ีรวมภาษีศุลกากร 
หรือ จัดเก็บภาษีแบบตามสภาพ (Specific Rate) โดยคํานวณภาษีจากปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ  
หากฐานภาษีใดทําใหรัฐไดรายรับสูงสุด ก็เก็บภาษีตามฐานภาษีดังกลาว  การจัดเก็บภาษีโดยใช
อัตราภาษีแบบผสมผสานเชนนี้ สงผลใหเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาแพง ถูกเก็บภาษีในอัตรา
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ภาษีตามมูลคา (แมวาจะมีปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิเทากับเครื่องดื่มท่ีมีราคาถูกก็ตาม) เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท่ีมีราคาแพงสวนใหญจะเปน ไวน เบียร วิสกี้ และบรั่นดี (โดยเฉพาะเครื่องดื่มท่ีนําเขา
มาจากตางประเทศ) สวนเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาถูก (เชน สุราแชพ้ืนเมือง สุราขาว และสุรา
ปรุงพิเศษบางชนิด)  จะถูกจัดเก็บภาษีโดยใชอัตราภาษีตามสภาพ ทําใหสุราเหลานี้เสียภาษีต่ํา  
ถึงแมวาจะมีปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิสูงก็ตาม การศึกษาครั้งนี้จึงไดประมวลขอดีขอเสียของภาษี
ตามสภาพเทียบกับภาษีตามมูลคา 

ระบบภาษีท่ีใชในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันกอใหเกิดปญหาบาง
ประการคือ (1)  การคํานวณภาษีสรรพสามิตดวยสูตรภาษีแบบฝงใน (inclusive tax) ทําใหอัตราภาษี
ท่ีแทจริงสูงกวาอัตราภาษีในนาม ในกรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีผลิตภายในประเทศมูลคาภาษี
สรรพสามิต  จะคํานวณจากราคาขายหนาโรงงาน บวกกับภาษีสรรพสามิต และภาษีทองถ่ิน  สวน
ในกรณีของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนําเขาจากตางประเทศ จะคํานวณจากราคา ณ ดานศุลกากร 
(CIF) บวกดวยภาษีศุลกากร คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ (ถามี) ภาษีสรรพสามิต และภาษีทองถ่ิน  

(2) การกําหนดราคาหนาโรงงานของสุราบางชนิดเพ่ือใชประเมินภาษีสรรพสามิต ทําให
เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขัน (Non – level playing field) กลาวคือ การเปล่ียนแปลง
ราคาหนาโรงงานของเบียรตามประเภทเบียร  ภายหลังจากเดือนสิงหาคม 2546 สงผลใหเบียร
ประเภท economy มีราคาหนาโรงงานต่ํากวาเบียร standard ซ่ึงมีราคาต่ํากวาเบียร premium ผลท่ี
ตามมาคือ เบียรท่ีถูกจัดเกรดเปนเบียรคุณภาพเสียภาษีมากกวาเบียรเกรดประหยัด นอกจากนั้น 
สวนตางของภาษีระหวางเบียรประหยัดกับเบียรมาตรฐาน กลับตางกันมากกวาสวนตางระหวาง
เบียรมาตรฐานกับเบียรพรีเมียมอยางนาสงสัย 

 (3) สุราบางชนิดท่ีมีแอลกอฮอลสูงเสียภาษีต่ํากวาสุราท่ีมีแอลกอฮอลต่ําหรือใกลเคียงกัน 
เชน เหลาขาว เสียภาษีตอขวดนอยกวาเบียร นอกจากนั้นอัตราภาษีตามสภาพของสุราหลายชนิดท่ีมี
แอลกอฮอลใกลเคียงกันกลับมีอัตราภาษีตางกัน เชน สุราพิเศษ 35 ดีกรีเสียภาษีสรรพสามิต 400 
บาทตอลิตรแอลกอฮอลเทียบกับ 70 บาทสําหรับสุราขาว 240 บาทสําหรับสุราผสม และ 240 บาท
สําหรับวิสกี้นําเขา  

(4) แมวาโครงสรางฐานภาษีท่ีใหรัฐเลือกใชฐานภาษีท่ีไดรายรับภาษีมากกวา แตในทาง
ปฏิบัติรัฐมิไดกําหนดอัตราภาษีตามสภาพและอัตราตามมูลคาใหสอดคลองกัน (ดูตารางท่ี 1) เชน 
เหลาขาวมีภาษีตามมูลคา 25% แมโขง 50% แตภาษีตามสภาพของแมโขง (400 บาทตอลิตร) สูงกวา
เหลาขาว (70 บาทตอลิตร) เกือบ  6 เทาตัว โครงสรางภาษีแบบนี้แสดงวารัฐอาจมีเหตุผลแอบแฝง
อ่ืนๆท่ีมิใชการหารายไดสูงสุดจากการเก็บภาษี 
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Total Volume of Alcoholic Beverages, 2536 to 2547 
(tax increases indicated by vertical lines)
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ตารางที ่1 ความไมสอดคลองของอัตราภาษสุีรากับเปาหมายการแสวงหารายรับภาษสูีงสุดของรัฐ 
ประเภทสุรา อัตราภาษีตาม

มูลคา (%) 
อัตราภาษีตามสภาพ  

(บาทตอลิตรแอลกอฮอล) 
จํานวนแอลกอฮอล 

เหลาขาว 25 70 28-40 
สุราผสม (เช่ียงชุน) 50 240 28-35 
สุราพิเศษ (แมโขง) 50 400 35 
วิสกี ้ 50 400 40+ 
เบียร 55 100 3.5-7.3 

 

โครงสรางอัตราภาษีและฐานภาษีในปจจุบันจึงไมมีประสิทธิภาพในการใชเปนเครื่องมือ
หารายไดของรัฐ และไมสามารถลดปริมาณการบริโภคสุราหรือการนําเขาสุราได ท้ังๆท่ีมีการปรับ
อัตราภาษีสรรพสามิตและภาษีศุลกากรถึง 7 ครั้ง ในระหวางป 2536-47 ก็ตาม (ดูรูปท่ี 3-4)  
ดังเหตุผลตอไปนี ้

 

รูปที่ 3  ปริมาณการบริโภคสุราเม่ือมีการปรับอตัราภาษ ี
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รูปที่ 4 อัตราการเพ่ิมภาษแีละสุรานาํเขา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ประการแรก การปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสูงขึ้นชดเชยการลดภาษีศุลกากรทําให 

อัตราภาษีเก็บจริงสูงขึ้น เพราะวิธีคิดภาษีสรรพสามิตแบบฝงใน แตผูประกอบการหาทางลด 
ภาระภาษีของตนโดยการรายงานราคานําเขา (ราคา cif ตาม invoice) ต่ําลง หรือรายงานราคาหนา
โรงงานต่ําลง แตพฤติกรรมสําคัญ คือ ผูนําเขาสุรามองเห็นชองทางการขยายตลาดวิสกี้นําเขาราคา
ถูกจากการท่ีภาษีนําเขาภายในกลุมอาฟตาลดเหลือ 5% จึงมีการนําเขาวิสกี้สกอตราคาถูกมาจาก
ฟลิปปนส เนื่องจากราคาแจงนําเขาต่ํามาก ภาษีสรรพสามิตก็ต่ําลงดวย ปริมาณการนําเขาวิสกี้ 
ราคาถูกจึงเพ่ิมขึ้นแบบกาวกระโดด (ดูรูปท่ี 5) พฤติกรรมนี้เรียกวาการโยกการบริโภคสุราแพงไปสู
สุราราคาถูก (trade down hypothesis) ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใชเศรษฐมิติ พบวามี
พฤติกรรมนี้จริง แตสาเหตุสําคัญท่ีทําใหคนไทยเพ่ิมการบริโภควิสกี้นําเขา (รวมท้ังเบียร) คือ  
การเพ่ิมขึ้นของประชากรในวัย 15-40 ป 

รอยละ รอยละ 
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ที่มา : คํานวณโดยนักวิจัย จากขอมูลรูปที่ 6.4 ก 
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รูปที่ 5 ปริมาณนาํเขาวิสกี้ จําแนกตามกลุมราคา 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ประการท่ีสอง การท่ีเบียรเกรดประหยัดเสียเงินภาษีตอขวด (หรือกระปอง) นอยกวาเบียร
เกรดมาตรฐาน และเกรดพรีเมียม ทําใหสวนแบงตลาดเบียรเกรดประหยัดเพ่ิมขึ้น  แตเบียร
มาตรฐานมีสวนแบงลดลง รัฐจึงไดภาษีตอหนวยนอยลง แตการบริโภคเบียรโดยรวมกลับสูงขึ้น ใน
ท่ีสุดผูผลิตสวนใหญก็จะมุงผลิตเบียรเกรดประหยัด เพราะภาษีท่ีต่ําลงทําใหขายเบียรไดในราคาถูก 

ประการท่ีสาม การท่ีภาษีสุราแตละประเภทมีอัตราภาษีแตกตางกัน โดยปราศจากเหตุผลท่ี
โปรงใส (ตารางท่ี 1) ทําใหสุราบางชนิดท่ีมีแอลกอฮอลสูงขายไดในราคาต่ํามาก เพราะเสียภาษีตาม
สภาพในอัตราต่ํา เชน เหลาขาว และเช่ียงชุน จึงไมนาแปลกใจท่ีการบริโภคเหลาขาวไมมีแนวโนม
ลดลง ขณะเดียวกันวิสกี้นําเขาราคาถูกก็สามารถเสียภาษีต่ํา แมอัตราภาษีตามมูลคาจะสูงถึง 50% 
เพราะสามารถแจงราคานําเขาต่ํา และเสียภาษีศุลกากรต่ําลง โดยนําเขาจากประเทศสมาชิกอาฟตา 
ดังนั้นโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตของไทยจึงสนับสนุนใหผูบริโภคดื่มสุราในประเทศท่ีมีราคา
ถูก ดื่มเบียรราคาถูก และดื่มวิสกี้นําเขาราคาถูก เพราะสุราเหลานี้เสียภาษีต่ํากวาสุราคูแขง 

ประการท่ีส่ี มีการลักลอบนําเขาสุราบางประเภทในปริมาณสูง โดยเฉพาะวิสกี้สกอตและ
ไวนราคาแพง ดังจะเห็นไดจากการมีสุราเถ่ือนขายอยางกวางขวางในกรุงเทพฯและจังหวัดใกล
ชายแดนลาวและมาเลเซีย เพราะอัตราภาษีสรรพสามิต ซ่ึงคิดแบบฝงในทําใหผูนําเขาเสียภาษี
จํานวนมาก สาเหตุท่ีสองเกิดจากลาวมีสิทธ์ิขนสินคานําเขาสงออกผานแดนไทยเนื่องจากลาวไมมี
อาณาเขตติดทะเล และเหตุผลสุดทายคือ ประเทศมาเลเซียมีเขตปลอดภาษีบนเกาะลังกาวี ทําใหมี
การลักลอบนําเขาไวน นอกจากนี้ตั้งแตรัฐบาลเปดเสรีใหมีการตั้งโรงงานสุรา ทําใหเกิดโรงงานสุรา
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ชุมชนจํานวนกวา 6,000 แหง ขณะเดียวกันรัฐไมสามารถควบคุมโรงงานสุราเหลานี้ได ทําใหมีสุรา
ชุมชนท่ีไมเสียภาษีขายตามชุมชนชนบทอยางกวางขวาง ปญหาเหลานี้ทําใหการบริโภคสุราของคน
ไทยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา 

ทฤษฎีภาษีแอลกอฮอลที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Alcohol Tax Theory)  แนวคิดเรื่อง
หลักการเก็บภาษีสินคาอุปโภคบริโภค (Consumption Tax) มีวัตถุประสงคสองประการคือ   
(1) หลักความมีประสิทธิภาพของภาษี (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงการเก็บภาษีใหไดมากท่ีสุด โดย 
ทําใหสังคมยังคงไดสวัสดิการสูงสุด  และ (2) หลักความเทาเทียมทางสังคม (Social Equity) ซ่ึงมีผล
ตอการกระจายรายไดของประชาชน (Redistribution) ในทางออม   หลักการคํานวณภาษีดังกลาวจะ
ยึดแนวคิด Optimal Taxation ของ Ramsey (Ramsey Rule) ซ่ึงตอมาไดรับการพัฒนาโดย Diamond 
and Mirrlees (1970) ในกรณีท่ีมีหลายครัวเรือน (Many-Household Model) โดยสรุปอัตราภาษีท่ี
เหมาะสมจะขึ้นอยูกับ บรรทัดฐาน หรือ คานิยม (Social Value) ของสังคมนั้นๆ กลาวคือ อัตราภาษี
ท่ีจะเก็บขึ้นอยูกับการใหน้ําหนัก (weight) ความสําคัญระหวางเรื่อง ประสิทธิภาพของการเก็บภาษี 
(Revenue Maximisation)  กับเรื่องความเทาเทียมในสังคม (Equity Consideration)   ในกรณีของ
ภาษีสรรพสามิต นักเศรษฐศาสตรไดเพ่ิมเติมหลักเกณฑการกําหนดอัตราภาษีท่ีเหมาะสมอีก
ประการหนึ่ง คือ หลักการลดผลกระทบภายนอกใหต่ําสุด (Externality minimization) เพราะใน
ปจจุบันวัตถุประสงคหลักของภาษีสรรพสามิตไมใชการหารายไดสูงสุด แตเปนการเกบ็ภาษ ีเพ่ือลด
ผลกระทบตอสังคม และการจํากัดการบริโภคสินคาฟุมเฟอยบางชนิด 

การวิจัยครั้งนี้ พบวา ยืดหยุนอุปสงคตอราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตละชนิดมีคา
ตางกัน ผลการคนพบนี้จึงสนับสนุนแนวทางการเก็บภาษีสุรา แตละชนิดดวยอัตราภาษีท่ีตางกัน  
(Non-Uniform Taxation)  ตามหลักของ Modified Ramsey Tax Rule  สวนประเด็นเรื่อง Equity 
และ Efficiency (รวมไปถึงประเด็นเรื่อง Tax Evasion) ก็สามารถปรับน้ําหนักการใหความสําคัญได
ตามเจตนารมยของสังคมแตละสังคม 

นักเศรษฐศาสตรอาศัยทฤษฎีภาษีท่ีเหมาะสมขางตนในการตอบคําถามสองขอ ขอแรกคือ
อัตราภาษสีรรพสามิตสุราในปจจุบันเปนอัตราท่ีเหมาะสมหรือยัง ขอสอง อัตรภาษีสรรพสามิตควร
เปนเทาไร สําหรับคําถามขอแรก วิธีการประเมินอัตราภาษีท่ีเหมาะสมมี 2 ทาง ทางแรก คือ การใช
แบบจําลองดุลยภาพท่ัวไป แตวิธีท่ีงายกวา คือ การคํานวณหาตนทุนสวนเพ่ิมตอสังคมของการเก็บ
ภาษี (marginal social cost of public fund, MSCF) เครื่องมือดังกลาวเปนการวัดการบิดเบือนการใช
ทรัพยากรท่ีเกิดจากการท่ีรัฐพยายามเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น ถารัฐตองการแสวงหารายรับจากภาษีสูงสุด 
อัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ อัตราท่ีทําให MSCF มีคาต่ําสุด โดยมีขอสมมติวาการเกบ็ภาษเีพ่ิมขึน้ 
1 บาทจะทําใหราคาสินคาเพ่ิมขึ้น 1 บาทเชนกัน อยางไรก็ตามการวัดคา MSCF จะตองพิจารณาท้ัง
ผลการบิดเบือนท่ีเกิดจากการเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น และการบิดเบือนท่ีเกิดจากมาตรการท่ีไมใชภาษี  
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(non-tax distortions)  ซ่ึงไดแก (1) การบิดเบือนท่ีเกิดจากผลกระทบภายนอกจากการบริโภคสุรา 
(private sector externalities)  (2) การบิดเบือนท่ีเกิดจากผลกระทบภายนอกตอรายจายของรัฐ 
ดานสาธารณสุข (public expenditure externalities)  (3) การบิดเบือนอันเนื่องจากผูดื่มสุรามีปญหา
ในการควบคุมตัวเอง และ (4) การบิดเบือนอันเนื่องจากมีการลักลอบหนีภาษี และ (5) การบิดเบือน
จากโครงสรางตลาดผูกขาด (Chandoevwit and Dahlby,2006) 

งานวิจัยของ Chandoevwit and Dahlby (2006) พบวา ตนทุนสวนเพ่ิมตอสังคม (MSCF)  
ของการจัดเก็บภาษีสุราและบุหรี่มีคาสูงสุด (คือ 1.95 และ 2.22 ตามลําดับ) สวนภาษีน้ํามันเช้ือเพลิง
ทําใหเกิดตนทุน MSCF เพียง 0.512 แสดงวาภาษีสุราและบุหรี่มีอัตราสูงเกินไป อยางไรก็ตามหาก
คํานึงถึงผลการศึกษาในบทท่ี 6 ซ่ึงพบวาอุปสงคตอสุราหลายชนิดมีความยืดหยุนตอราคาสูงกวา
งานของ Chandoevwit and Dahlby (2006) เชน สุราขาว และไวนในประเทศ (ซ่ึงลวนมี 
ความยืดหยุนเกินกวา 1) การสรุปวาภาษีเหลา-บุหรี่สุราเกินไปก็ไมนาผิดพลาด เพราะสุราท่ีมี 
ความยืดหยุนตอราคาสูงจะทําใหเกิดผลการทดแทนสูง เม่ือราคาสุราเปล่ียนแปลงไป ทําใหเกิด
ตนทุนสังคมคอนขางสูง อีกท้ังในการคํานวณของ Chandoevwit and Dahlby (2006) ยังใชวิธี
คํานวณภาษีสรรพสามิตแบบฝงนอก ไมใชแบบฝงในตามวิธีคิดของกรมสรรพสามิต ดังนั้นอัตรา
ภาษีท่ีใชแทนคาในแบบจําลองจึงต่ํากวาความจริงมาก  แมกระนั้นก็ตามผลการคํานวณก็ยังแสดงวา
ภาษีสุราและบุหรี่กอใหเกิดตนทุนสังคมสูงกวาภาษีสินคาชนิดอ่ืนๆ  นอกจากนั้นเม่ือมีการขจัด
ผลกระทบภายนอกจากการบริโภคสุราออกจากสมการ ปรากฏวาคา MSCF ของสุราจะเพ่ิมขึ้นเปน 
2.012 (เดิมเม่ือรวมผลกระทบดังกลาว คา MSCF เทากับ 1.95) แสดงวาถามีการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น
เพ่ือลดผลกระทบภายนอกจากการบริโภคสุรา MSCF จะลดลง แตถามีการหนีภาษีจะทําให MSCF 
สูงขึ้น 

คา public sector externalities contribution มีคาเทากับ -0.192 เปนการสนับสนุนวารัฐควร
เพ่ิมภาษีท่ีสะทอนผลกระทบภายนอกตอรายจายสาธารณสุขของรัฐท่ีใชรักษาคนไขจากโรคสุรา  
สวนคา contribution of addiction ตอ MSCF ของสุรา คือ -0.132 และบุหรี่เทากับ -0.302 แสดงวารฐั
มีเหตผุลพอเพียงท่ีจะเก็บภาษีสุราและบุหรี่เพ่ิมขึ้นเพ่ือลดผลการบิดเบือนท่ีเกดิจากผูบริโภคติดเหลา 
และติดบุหรี่ 

ประโยชนขอสองของทฤษฎีภาษีท่ีเหมาะสม คือ ใชเปนหลักในการคํานวณหาอัตราภาษี
สรรพสามิตท่ีสามารถแกไข (internalize) ผลกระทบภายนอกหรือตนทุนสังคมจากการบริโภคสุรา 
การศึกษาครั้งนี้อาศัยขอมูลจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2546)  
ผลการคํานวณพบวาภาษีสรรพสามิตท่ีจะสามารถแกไขผลกระทบภายนอกไดควรมีอัตราไมต่ํากวา 
20.6%-44.6% ของราคาหนาโรงงาน โดยแบงเปนผลกระทบภายนอกจากการบริโภค  12% 
ผลกระทบภายนอกตอคาใชจายดานสาธารณสุขของรัฐ 1.3% และผลกระทบจากปญหาการควบคุม
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ตัวเองของผูดื่มสุรา 7.3%  (ดูตารางท่ี 2) โปรดสังเกตวาตนทุนสังคมนี้ยังต่ํากวาความเปนจริง เพราะ
ยังมิไดนับรวมผลกระทบภายนอกของการดื่มสุราท่ีมีตอทรัพยสินของผูอ่ืนหรือผลกระทบตอ
ครอบครัว นอกจากนั้นขอมูลตนทุนการรักษาพยาบาลก็ยังใชตนทุนดานงบประมาณท่ีมิใชราคา
ตลาด 

3. ขอเสนอแนะ 
3.1 ขอเสนอเกี่ยวกับอัตราภาษีสรรพสามิต   
เพ่ือลดปญหาการบิดเบือนท่ีเกิดจากการบริโภคสุรา  ผลการศึกษา พบวา อัตราภาษีขั้นต่ําท่ี

จะลดผลกระทบภายนอกและปญหาการควบคุมตัวเองของคนดื่มสุราคือ 20.6 – 44.6% สวนอัตรา
ภาษีขั้นสูงท่ีจะไมทําใหมีการหนีภาษีมากเกินกวาปจจุบัน คือ 101 -156% (ดูตารางท่ี 2) โปรด
สังเกตวา (ก) นักวิจัยไดคํานวณหาอัตราภาษีท่ีเหมาะสมเฉพาะกรณีวิสกี้นําเขาราคาสูง โดยใช
ตัวอยางของวิสกี้ตราดํา (black label)  (ข) อัตราภาษีท่ีเสนอต่ํากวาอัตราภาษีท่ีจัดเก็บจากวิสกี้ตรา
ดําในปจจุบัน (ภาษีนําเขาบวกสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และสุขภาพไทยเทากับ 259%) อัตราภาษี
ขั้นสูงนี้สอดคลองกับผลการ simulation ในบทท่ี 6 ท่ีพบวาหากมีการลักลอบนําเขาเกิน 10% อัตรา
ภาษีไมควรเกิน 220%  อนึ่งอัตราภาษีท่ีคํานวณไดนี้รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษี
สุขภาพ 

ตารางที ่2 อัตราภาษขีั้นต่ําและขัน้สูง 
ตนตอการบิดเบือน อัตราภาษ ี(% ของราคาcif หรือราคาหนาโรงงาน) 

1. อัตราภาษีข้ันตํ่า 20.6-44.6 
    - ผลกระทบภายนอกตอบุคคลท่ีสามจากการด่ืมสุรา 12-36 (1) 
   - ผลกระทบภายนอกตอคาใชจายสาธารณสุขของรัฐ 1.3 (2) 
   - การติดสุรา (ปญหาการหักหามใจหรือการควบคุมตัวเอง) 7.3(2) 
2. อัตราภาษีข้ันสูง  
   - การหนีภาษีสุรา 101-156 (3) 
 
ที่มา : (1) จากเน้ือหาตอนที่ 8.1 

(2) ผลการศึกษาของอังกฤษ (Smith, 2005) 
(3) จากเน้ือหาตอนที ่8.2 

 

เม่ือแปลงอัตราภาษีขั้นสูงเปนภาษีตามสภาพ จะเทากับ 610-950 บาทตอลิตรแอลกอฮอล
บริสุทธ์ิ 
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3.2 ขอเสนอเกี่ยวกับฐานภาษ ี  
หากวัตถุประสงคของการเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา คือ การลดตนทุนความเสียหายจาก 

การบริโภคสุรา หรือลดการบริโภคสุราและรัฐบาลไมตองการใชภาษีสรรพสามิตเปนเครื่องมือ
สําคัญในการแสวงหารายได รัฐบาลควรหันมาจัดเก็บภาษีตามสภาพแทนระบบภาษีปจจุบันท่ีมี 
ฐานภาษี 2 ระบบ คือ อัตราภาษีตามสภาพ และอัตราตามมูลคา แลวเลือกฐานภาษีท่ีใหรายรับภาษี
สูงสุด เหตุผลสําคัญ คือ อัตราภาษีตามสภาพจะทําใหผูบริโภคลดการดื่มสุราท่ีมีแอลกอฮอลสูง แลว
หันมาบริโภคสุราประเภทท่ีมีแอลกอฮอลต่ํา และจะลดปญหาการรายงานราคานําเขา (cif price) 
หรือราคาหนาโรงงานต่ํากวาความเปนจริง  ผลคือสุราท่ีมีแอลกอฮอลสูงเสียภาษีมากขึ้น และราคา
จะสูงขึ้น การบริโภคสุราท่ีมีแอลกอฮอลสูงจะลดลง  อยางไรก็ตามในกรณีท่ีโครงสรางตลาดมี 
การแขงขันนอยราย ภาษีตามสภาพจะกอใหเกิดรายรับภาษีแกรัฐบาลนอยกวาภาษีตามมูลคา รัฐจึง
ควรละท้ิงเปาหมายการแสวงหารายไดจากภาษีสุรา 

3.3 อัตราภาษสํีาหรับสุราประเภทตาง ๆ และวิธีคดิภาษ ีมีดงันี ้
• ขอเสนอแรก คือ ใหเลิกระบบคิดภาษีสรรพสามิตแบบฝงใน แลวหันมาใชวิธี

คํานวณแบบฝงนอก วิธีนี้จะทําใหอัตราภาษีมีความโปรงใส 

• ขอเสนอท่ีสอง  สําหรับสุราชนิดเดียวกันท่ีมีแอลกอฮอลจํานวนเทากัน ควรเสีย
ภาษีเปนจํานวนเงินเทากัน   การหันมาจัดเก็บภาษีตามสภาพ คือ เก็บภาษีตอลิตรแอลกอฮอล
บริสุทธ์ิจะเปนวิธีท่ีทําใหบริษัทเอกชนทุกบริษัทสามารถแขงขนักันในสนามท่ีมีกฎกตกิาเหมือนกนั 
(level-playing field) แตท่ีสําคัญ คือ สุราท่ีมีแอลกอฮอลสูงจะเสียภาษีมากกวาสุราท่ีมีแอลกอฮอลต่าํ 
ทําใหการบริโภคสุราท่ีมีแอลกอฮอลสูงลดลง 

• ขอเสนอท่ีสาม มีดังนี ้
ทางเลือกแรก คือ สุราทุกชนิด (เบียร ไวน วิสกี้ ฯลฯ) ใหเสียภาษีตอลิตรแอลกอฮอล

บริสุทธ์ิ ในอัตราเดียวกัน เชน 650-950 บาทตอลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ (LPA) ขอดี คือ สุราทุก
ชนิดเสียภาษีตอลิตรแอลกอฮอลเทากัน เพราะแอลกอฮอล คือ ตนตอกอใหเกดิตนทุนสังคม 

ทางเลือกท่ีสอง คือ การเก็บภาษีอัตรากาวหนาตามปริมาณแอลกอฮอล โดยกําหนดใหสุรา
ท่ีมีแอลกอฮอลสูงเสียภาษีตามสภาพสูงกวาสุราท่ีมีแอลกอฮอลต่ํา ขอดี คือ ผูบริโภคจะดื่มสุรา
แอลกอฮอลสูงลดลง แตจะมีการบริโภคเบียร และไวนเพ่ิมขึ้น สําหรับประเทศไทยอาจกําหนด
อัตราภาษีสุรา ดังรายละเอียดตอไปนี ้

0.01-4   ดีกรี เสียภาษี  650 บาท/ลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ (LPA) 
4.01-20 ดีกรี  เสียภาษี  750 บาท/LPA 
20.01-30 ดีกรี เสียภาษี  850 บาท/LPA 
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เกิน 30 ดีกรี เสียภาษี  950 บาท/LPA 
ทางเลือกท่ีสาม  คือ แบงประเภทสุราเปน 4 ประเภท แตละประเภทเสียภาษีตางกัน โดย

สุราท่ีมีแอลกอฮอลต่ําใหเสียภาษีอัตราต่ํากวาสุราท่ีมีแอลกอฮอลสูง ขอดี-ขอเสียของทางเลือกนี้
คลายกับทางเลือกสอง แตไมจําเปนตองเสียเวลาแยกเบียรออกตามปริมาณแอลกอฮอล ตัวอยางเชน 

เบียร   เสียภาษี  550 บาท/ลิตรแอลกอฮอล 
ไวน   เสียภาษี  650 บาท/ลิตรแอลกอฮอล 
วิสกี้และสุราอ่ืนๆ เสียภาษี  950 บาท/ลิตรแอลกอฮอล 
เหลาขาว  อัตราพิเศษกอนปรับเปน 900-950 บาท/ลิตรแอลกอฮอล  
• ขอเสนอท่ีส่ี  
หากรัฐกังวลกับปญหาขาดดุลการคา เพราะในอนาคตภาษีนําเขาสุราจากบางประเทศจะลด

ต่ําลงถึงศูนยตามขอตกลงเขตการคาเสรี ทําใหมีการนําเขาสุราท่ีมีราคาแพงจํานวนมากขึ้น ในกรณี
เชนนี้รัฐอาจเพ่ิมภาษีสรรพสามิต อีกประเภทหนึ่งเพ่ือลดการบริโภคสินคาฟุมเฟอย แตเพ่ือปองกัน 
ผูนําเขารายงานราคานําเขา (cif price) ต่ํากวาความจริงรัฐควรกําหนดภาษีสรรพสามิตจากฐานราคา
ขายปลีก แตเพ่ือมิใหเกิดปญหาเลือกปฏิบัติ ควรจัดเก็บภาษีฟุมเฟอยอัตรากาวหนา ดังนี ้ 

 
สุราท่ีมีราคาขายปลีกตอลิตรของเหลวต่ํากวา 100  บาท อัตราภาษ ี5% 
สุราท่ีมีราคาขายปลีกตอลิตรของเหลวต่ํากวา 100 -499 บาท อัตราภาษ ี10% 
สุราท่ีมีราคาขายปลีกตอลิตรของเหลวต่ํากวา 500-999 บาท อัตราภาษ ี15% 
สุราท่ีมีราคาขายปลีกตอลิตรของเหลวต่ํากวา 1000 บาทขึ้นไป อัตราภาษ ี20% 
 

3.4 อัตราภาษสํีาหรับเหลาขาว  มีขอเสนอดังนี ้
ขอเสนอแรก  คือ tax concession ในปแรก รัฐจะไมเก็บภาษีเหลาขาวจากแอลกอฮอล 20 

ดีกรีแรก ปตอ ๆ ไปจะลดจํานวนดีกรีท่ีไดรับการยกเวนภาษีจนถึงป 5 จะไมยกเวนภาษีอีก ดังนี ้

ปแรก ยกเวนภาษี 25 ดีกรีแรก แอลกอฮอลท่ีเหลือ (15 = 40 - 25 หรือ 3 = 28-25)  
ดีกรีตองเสียภาษีอัตราปกต ิ(900 บาทตอลิตร) 

ปสอง ยกเวนภาษี 20 ดีกรีแรก  
ปสาม ยกเวนภาษี 15 ดีกรีแรก 
ปส่ี ยกเวนภาษี 10 ดีกรีแรก 
ปหา ยกเวนภาษี 5  ดีกรีแรก 
ปหก เสียภาษีเต็มตามปกต ิ
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ขอเสนอท่ีสอง  คือ ทยอยปรับอัตราภาษีเหลาขาว เปน 5 ชวง ดังนี ้
ชวงแรก (ทันที)   ปรับภาษีตามสภาพอีก 20% ของภาษีท่ีตองปรับเพ่ิมขึ้น  
ชวงสอง (12-24 เดือน)  ปรับภาษีตามสภาพอีก 20% 
ชวงสาม (24-36 เดือน) ปรับภาษีตามสภาพอีก 20% 
ชวงส่ี (36-48 เดือน)  ปรับภาษีตามสภาพอีก 20% 
ชวงหา  (ปท่ี 5)  เก็บภาษีตามสภาพเทากับสุราอ่ืนๆ 

3.5 ขอจํากดัของการศกึษา 
อนึ่งงานวิจัยครั้งนี้ยังมีขอจํากัดสําคัญบางประการ ปญหาแรกคือ วิธีการสุมตัวอยาง  

มีปญหาการแบงกลุมตัวอยาง (stratified sample) ทําใหตัวอยางท่ีไดอาจไมใชตัวแทนท่ีแทจริงของ
ประชากรท่ีดื่มสุรา ปญหาท่ีสอง คือ การประมาณการอุปสงคตอสุราแบบเชิงเดี่ยว  ทําใหคา 
ความยืดหยุนตอราคาของผูดื่มสุรามาก และดื่มนอยมีผลตางจากการวิจัยในตางประเทศ และอาจไม
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Abstract 
Assessment of the Impact of Liquor Taxes on Prices and 

Consumption of Liquor 
The objectives of this study are six fold. It describes the drinking behavior of the 

consumers and then estimate the own price elasticities , cross price elasticities , and income 
elasticities of the demand for 5 types of alcoholic beverages, i.e., beer, imported whiskey, color 
(domestic) whisky, white liquor and wine. A selected literature survey of the theory of optimum 
tax is also carried out as a basis for a qualitative assessment of the Thai excise tax system. Then 
the study attempts to evaluate the current excise tax rates. The issues are whether or not the 
existing tax rates are too high and what will be the effects of raising the tax rates. Finally, the 
study proposes the tax rate that minimize the social costs of liquor consumption. The proposal is 
limited only to a case of imported whisky due to the problem of data availability. 

  Consumer Behavior and Price Elasticity of Demand for Alcohol 
A study of the drinking behavior of consumers is based upon a survey of 4,215 sample in 

9 provinces from 5 regions. The survey was carried out in July to August 2005. In addition the 
study also used the focus group method to intensively interview 69 consumer groups. The study 
finds that most alcohol consumers begin to drink at the age of 15-20 years old. Two main reasons 
are that they just want to give a try and most of them are persuaded to drink by their friends or 
cousin. The most popular alcoholic drink for all but the eldest age groups and all occupations is 
beer (see Figure 1). The most frequent drinkers are  self-employed workers, hired rural workers 
and farmers 

Figure 1 Type of Favorite Beverage, Classified by Age Group 
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Figure 2 Type of Favorite Beverage, Classified by Occupation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Using the probit regression model to analayse the factors affecting the decision to drink 
or not to drink, the study finds that, other things being equal, if the prices of alcoholic drinks 
increase by 1 percent, there will be 8 consumers out of 10,000 persons who will stop drinking. 
The result is consistent with the direct answer of the sample consumers to a question : “What will 
be the impact of a ten-percent increase (and decrease) in the prices of alcoholic drink on your 
alcohol consumption, other things being equal ? “For the price increase, most consumers with 
drink slightly less, except the housewives and the non-frequent drinker. On the other hand, the 
price reduction will increase the alcoholic consumption of the frequent drinkers more than that of 
the non-frequent drinkers.  

Using the quantile regression model to analyse the differential drinking behavior of the heavy 
drinkers, the moderate and the light drinkers, the study is able to estimate the price elasticities of theirs 
demand for different kinds of alcoholic drink. The findings are summarized in Table 1 
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Table 1 Elasticities of demand for alcoholic drinks 
Type of drinks Own-price elasticity Cross-price elasticity Income elasticity 
1. Imported 
whisky 

- inelastic (-0.576 to -0.868) 
- higher for light and heavy 
drinkers  

- highly substituted by local 
whisky 

- in significant  
(zero)  

2. Beer - inelastic (-3.5 to -0.9) 
- higher for light and heavy 
drinkers  

- highly substituted by local 
whisky and white liquor  

- inelastic  
(0.34-0.46) 

3. Local 
Whisky  

- unitary or elastic (-0.8 to -1.6) 
- higher for light drinkers  

- moderately substituted by 
beer 

- inelastic  
(0.33-0.50) 

4. White liquor - elastic (-1.1 to 1.59)  
- more or less the same among 
all drinkers  

- highly substituted by local 
whisky 

- inelastic    
(0.27 to 0.43) 

5. Local wine - elastic (-1.3 to 2.29) 
- lower for the light drinkers  

- highly substituted by beer - insignificant 

  

Using the consumer survey on the problems caused by alcohol consumption, this study 
finds that the probability of having an accident tends to increase with the amount of alcohol 
consumption, other things being equal. Moreover, the alcohol consumption also have positive 
effect on the illness incidence, probability of work absence, and family problems. Moreover, the 
alcohol-related illness also affects the probability of work absence. 

Finally, the interviews with consumer groups and government officers show that a 
significant number of rural consumers in the North and the Northeast admit that they have had 
consumed the tax-evaded white liquor which is much cheaper than the taxed white liquor. 
Smuggled imported liquor is widespread in the border provinces in the South, the Northeast, and 
Bangkok. Only a few brands of popular whisky are smuggle. Using the international trade data, 
the study estimates that smuggled whisky is about 10-11 percent of official imports ; and 40-55 
percent for smuggled wine. 

Alcohol Tax : Problems and Impact 
There are five kinds of liquor taxes, i.e., customs duty, excise tax, local tax (10% of 

excise tax), health tax (2% of excise tax) and value added tax. This study focuses on the customs 
duty and excise taxes. 
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The custom duty used to be a means of revenue raising but is now maintained as a means 
of protecting the domestic industry. The most-favored nation rate is now 50-60 percent. However, 
the import tariffs for liquor from some countries are now much lower than the MFN rates, thanks 
to the ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) and other bilateral free trade agreements. As a 
result, whisky imports from some FTA members, particularly the Philippines, have increased 
significantly in recent years. 

The excise tax on liquor  is designed to  maximize government revenue. First, the excise 
tax is based on a combination of advalorem and specific rates, depending on which tax base will 
result in higher tax revenue. Secondly, the calculation of excise tax is based upon the so-called 
inclusive method designing to generate more tax revenue. In particular, the excise tax on imported 
liquor is calculated from the cif price plus tariff.  Since the WTO rule requires that the cif  price is 
based upon the transaction value specified in an invoice, the importers have all the incentives to 
under-report the cif price of imported liquor. Local producers of liquor also have incentive to 
under-report their factory prices to minimize the incidence of excise tax. Recognising such 
problem, the Excise Department has been empowerd to determine the factory prices of liquor 
based upon a number of criteria. 

The existing tax structure is found to be ineffective in either reducing alcoholic 
consumption or raising tax revenue (Figure 1-2).  Here are some of the specific reasons. First, 
although the inclusive method of tax calculation results in higher actual excise tax rate than the 
nominal rate, liquor importers and producers try to minimize tax payment by under-reporting the 
cif and the factory prices. Importers also see the opportunity to expand the markets for cheap 
imported whisky which is subject to much lower taxes (Figure 5). 

Figure 3 Total Liquor Consumption and Years of Import/Excise Tax Adjustments 
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Figure 4 Rates of Increases in Excise Tax and Imported Liquor 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondly, the preferential tariffs under the regional and bilateral trade agreements for 
imported liquor have resulted in the increases in liquor imports, particularly cheap whisky, from 
certain ASEAN countries  

Figure 5 Imported Whisky by Price Groups 
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Thirdly, the Excise Department’s method of determining the factory prices of beer based 
upon three grades of beer (i.e., economy, standard and premium) has created a non-level playing 
field among beer producers. This is because (1) the lower grade of beer is subject to lower tax 
than the higher grade ; (2) the tax differential between the economy and the standard beer is much 
higher than the differential between the standard and the premium beer thanks to the vague 
criteria of determining the factory prices of beer Consequently, while the sale of economy beer 
increases, the market share of standard beer declines. But the government  obtains smaller amount 
of tax per unit of beer because the government shoots its own feet by determining low factory 
prices of economy beer. 

Fourthly, liquor with more or less the same degree of alcohol are still subject to 
differential taxes. For example, the white liquor (with 28 to 35 degrees of alcohol) are subject to 
the specific tax rate of 70 baht per litre of pure alcohol, while the blended liquor is subject to 240 
baht of tax and special whisky 400 baht. Worse, the tax per bottle of white liquor is lower than the 
tax on beer with the same bottle size despite the fact that white liquor have much higher alcoholic 
content than beer. Such differential taxes result in differential prices of liquor, which, in turn 
induce people to substitute the lower-price liquor for the more expensive one and to drink more 
liquor with higher alcohic content. Finally, the high import taxes, the lower import tariffs in 
Thailand’s  neighboring countries, and Laos’ land-lock rights to ship goods via Thai ports have 
led to a significant smuggle of luxurious whisky and wine. The deregulation of the liquor 
industry, which has resulted in a large increase of community liquor factories, has also increased 
the supply of tax-evaded white liquor which are sold at the prices of 30% - 50% lower than the 
taxed liquor.  

One interesting phenomena is a surge in imports of low price whisky after a series of 
excise tax increases (see Figure 3). A consultant hired by the liquor importers hypothesize that the 
tax increases have resulted in a trade-down behavior, i.e., the Thai consumers have switched from 
the expensive but high quality imported whisky towards the low priced and low quality imported 
whisky (Figure 5). The hypothesis is tested using the econometric model. Though the hypothesis 
is not rejected, the results show that the more important reason for the higher proportionate 
increased of low priced whisky is the age composition. The teenagers and young adults (aged 15-
40 years) are the most important factor explaining the increased consumption of low prices 
whisky imports. 



 xxiii 

Optimum Alcohol Tax Theory 
Originally, the optimal taxation theory is invented as a means to maximize social welfare 

from the optimal tax rates. Two criteria are used to assess the optimum tax, i.e., efficiency and 
social equity principles. The efficiency principle arises from the fact that while an increase in tax 
rate generates additional revenue, it also leads to higher cost of tax collection. Thus, the optimum 
tax rate is the one which equates the marginal tax revenue and the marginal social cost of tax. 
Later on, the theory is modified to include the consideration of externality minimization. This is 
because the modern justification for the excise tax is that its objective is to correct the negative 
external effects of the consumption of sinful goods such as liquor, cigarette and oil (which creates 
the environmental problems). 

Based on the optimum taxation theory, this study attempts to answer two policy 
questions. First, how much should be the excise tax rates of liquor that internalize all the 
externalities.? Secondly, is the existing tax rate on liquor too low or too high.? 

There are 3 kinds of externalities that are the rationale for excise tax, i.e., private 
consumption externalities (e.g. accidents caused by the drunk drivers), public sector externalities 
(e.g., public health expenditure for the alcoholic addicts and treatment of alcoholic-related 
illness), and the lack of self-control of alcoholic addicts. These three external costs are estimated 
to be 20.6% - 44.6% of the factory prices of alcohol (see Table 2). 

Table 2 Minimum Excise Tax. Rates 
Sources of externalities External cost as % of factory prices 

1. Minimum tax rates 20.6-44.6 
 - private consumption externalities 12-36 
 - public sector externalities 1.3 
 - self-control problems 7.3 
2. Maximum tax rates  
 - optimal smuggle 101-156 

 

To answer the second question, this study draws upon the work of Chandoevwit and 
Dahlby. They estimate the marginal social cost of excise taxes (MSCF) on liquor, cigarette, and 
fuel from a pattern of ten groups of household expenditures. Their estimates show that the MSCF 
of liquor, cigarette and fuel are 1.95, 2.22 and 0.512, respectively. The results imply that the 
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existing excuse taxes on liquor and cigarette are too high relative to that on fuel. The society will 
be better off if the tax rates on liquor and cigarettes are lower and the loss of tax revenue is 
compensated by an increase in the excise tax on fuel. However the study has some limitations. 
Most of the parameter values use to calculate the MSCF come from the studies in developed 
countries. Secondly, the average rate of excise taxes used in the study are the nominal rates which 
are in fact lower than the actual tax rates. 

Chandoevwit and Dahlby also try to evaluate the relative importance of each source of 
externalities by comparing the MSCF which takes into account all kinds of externalities and 
distortion with the MSCF that exclude one type of externalities. The results imply that the MSCF 
will be lower (and thus higher welfare gain) if the government increases the excise tax rate to 
internalize each source of externalities. Finally, if the new parameter value of tax evasion is used 
to evaluate the social cost impact of tax evaluation, it turns out that the existing tax rate on 
imported whisky (and wine) may result in too high the marginal social cost. For other liquors 
which do not have significant tax evasion problems, the existing tax rate may be too low.  

Policy Recommendations 
1. One of the important implications of the findings of this study is that the major 

objective of the excise tax system for liquor should be changed from revenue maximization to the 
minimization of external costs of liquor consumption. 

Assuming that the external  costs of alcohol consumption is the same for all kinds of 
liquor, the minimum excise tax rate that internalizes all kinds of externalities is 45 percent of the 
factory price. The estimates are still biased downward because some external costs are not yet 
measured. It should be noted that external costs estimates are more or less the same as the 
nominal excise tax rates of most liquor. However it is much lower than the actual excise tax rate 
which is calculated by an inclusive method.  

2. The second implication is that if the excise tax rate is too high, there will be more tax 
evasive activities. Using a simple simulation formula, the study is able to estimate the maximum 
tax rates which will not induce more liquor smuggle. The proposed tax rates are 101%-156% of 
the factory or the cif price. Converting into the specific tax, the rate is 610 baht to 950 baht per 
litre of pure alcohol. However, it should be noted the important parameter, which is the minimum 
price differential between the taxed liquor and the smuggled liquor, is based upon a consumer 
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survey of one popular brand of imported whisky. For other liquor, the price differential should be 
smaller, implying that our proposed tax rates may be too high. 

3. Due to several inherent problems, the existing structure of excise tax on liquor is 
neither effective in generating more tax revenue when the tax rates are increased nor capable of 
reducing liquor consumption. The study proposed that the dual tax base system (i.e., a choice 
between the advalorem tax and the specific tax rates) be replaced by the specific tax rate because 
of its advantages over the advalorem tax rate, particularly the advantage of equal tax on each 
degree of alcohol which is more effective in reducing consumption of hard liquor. All kinds of 
liquor should be subject to a uniform specific tax rate of 610-950 baht per liter of pure alcohol 
(LPA). If there are tax rate differentials, the consumers will switch from the high priced liquor 
(due to high tax rate) to the low priced liquor, thanks to the high cross-price elasticities. 

Moreover, if the government wants to discourage the consumption of liquor with high 
alcoholic content, the specific tax rates can vary directly with the degree of alcohol for each type 
of liquor. Four tax rates are proposed, e.g., 

0.01-5 degrees of alcohol : tax = 650 baht per LPA 
5.01-20 degrees of alcohol : tax = 750 baht per LPA 
20.01-30 degrees of alcohol : tax = 850 baht per LPA 
Higher than 30 : tax = 950 baht per LPA 
But to discourage the consumption of luxurious liquor, particularly expensive liquor 

imports, this study proposes a new sale tax on liquor. The tax is an advorolem tax based upon the 
retail prices. To prevent the liquor sellers from paying too low the tax, the retail prices of liquor 
are to be estimated from the average prices in the sample convenient stores over the last three 
months.  

4. The white liquor tax is most problematic. On the one hand, the existing tax rate is 
extremely low compared to the taxes on all other liquor. This is because of both political and 
equity reasons. On the other hand, increasing the tax rate will certainly lead to more tax evasion 
activities and political opposition from a group of community liquor producers. Yet if the 
government really wants to reduce the social costs of drinking and tax all kinds of liquor on a fair 
and equal basis, the first priority is to increase the tax rate on white liquor to the same rate as 
other liquor with same alcoholic content. 
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There are two alternatives to raise the white liquor tax. The first alternative is legislate a 
new liquor tax law, as well as all other liquors, with a specific tax rate of 610-950 baht per LPA. 
However, the producers be granted a five-year period of tax concession. That is, in the first year, 
the first 25-degree of LPA be taxed exempted while the rest of LPA (40-25 or 28-25 degrees) be 
subject to the normal tax rate of 610-950 baht per LPA. In the second year, the concession is for 
the first 20 LPA ; the concession for the third year is the first 15 LPA ; the first 10 LPA in the 
fourth year ; the firsts LPA in the fifth year, and no tax concession thereafter. 

The second alternative to gradually increase the tax rate on white liquor in 5 years, i.e., in 
the first year the tax rare be increased by 20 percent of the required increase ; then every year 
after that the tax rate be increased by 20 percent until it is the same as the tax rates on all other 
liquor in the sixth year. One problem with the second alternative is that the government may not 
be pressured not to further increase the tax rates in the subsequent years. 

Since the tax increases will result in higher incentive of tax evasion, the government must 
step up its effort to control the smuggling activities and illegal liquor production and 
consumption. 

Limitations of this study 
There some limitations of this study. Firstly, the sample are not strictly stratified and may 

not be the true representative of the drinking population. Secondly, the single equation estimates 
of demand for each type of liquor may not be consistent with the actual drinking behavior in 
which a representative drinker tend to drink many kinds of liquor in each period, depending upon 
their income. Thirdly, the estimates of optimum taxation is heavily based on the parameter values 
in the developed countries. Fourthly, the estimates of external costs are still biased downward 
because of data unavailability and the omission of certain external costs such as the property 
damage caused by liquor drinking. Finally, the estimates of maximum excise tax rates that will 
not induce more tax evasion may be too high because the estimates are obtained from the 
consumer survey on the price of smuggled imports of one brand of luxurious whisky. For these 
reasons, the proposed new specific tax rates of 610-950 baht per LPA may be too high for most 
liquor, except the Black Label whisky. So there is a need for further research to determine the 
optimum specific tax rates for liquor. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
1.1  คํานํา 

ในประเทศไทยการศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเชิงปริมาณยังมีจํานวน
นอยมาก สาเหตุเกิดจากขอจํากัดดานขอมูลการบริโภคและขอมูลดานการโฆษณา การศึกษาของ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 2543 เปนความพยายามท่ีจะแกไขขอจํากัดดังกลาว และ
พยายามวัดพฤติกรรมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลวาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง
ของราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากนอยเพียงใด ผลการศึกษาปรากฏวาอุปสงคตอเบียรมีความยืดหยุน
ตอราคามากท่ีสุด โดยมีคาความยืดหยุนตอราคาประมาณ -2.9 และความยืดหยุนตอรายไดประมาณ 
0.86 อุปสงคตอสุราสี และสุราขาวท่ีผลิตในประเทศก็มีความยืดหยุนตอราคาสูง คือ –1.56 และ  
–2.73 ตามลําดับ สวนอุปสงคตอไวนนําเขาและวิสกี้นําเขามีความยืดหยุนตอราคาเพียง –0.6  
นอกจากนั้นความยืดหยุนไขวตอการเปล่ียนแปลงราคาของสุราท่ีผลิตในประเทศมีคาสูงและเปนบวก 
แสดงว าถ ารัฐขึ้นภาษีสุราในประเทศชนิดหนึ่ง ผูบริ โภคจะหันไปบริโภคสุราชนิด อ่ืน   
นัยเชิงนโยบาย คือหากจะขึ้นภาษีสรรพสามิต รัฐควรปรับอัตราภาษีสุราทุกประเภทพรอมๆ กัน 

แตผลการศึกษาครั้งนั้นยังมีจุดออนสําคัญบางประการดังนี้  วัตถุประสงคหลักของการศึกษา 
ในป 2543 คือ การพยายามศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลวามีปฏิกิริยาอยางไรตอ
การเปล่ียนแปลงในนโยบายและมาตราท่ีจะเพ่ิมความไมสะดวกในการซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
การศึกษาไมไดเนนการวัดการตอบสนองของการบริโภคตอการเปล่ียนแปลง “ภาษีสุรา” และ “ราคา
สุรา” การศึกษาครั้งนั้นจึงยังมีจุดออนดานการประมาณการอุปสงคตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล อาทิเชน 
การศึกษายังไมไดแยกผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอัตราภาษีตอการบริโภคสุราชนิดตางๆ และ
ยังไมไดศึกษาถึงขอจํากัดของการขึ้นภาษีท่ีจะทําใหเกิดการลักลอบนําเขาสุราหรือลักลอบผลิตสุรา
เถ่ือน นอกจากนั้นสมการอุปสงคท่ีประมาณการเอาไวก็ยังขาดตัวแปรอิสระสําคัญบางตัว เพราะ
ขอจํากัดดานขอมูล นอกจากนั้นผลประมาณการดวยขอมูลอนุกรมเวลา เปนคาเฉล่ียของผูบริโภคทุก
คน แตจากผลการศึกษาในตางประเทศ เราทราบวาผูบริโภคท่ีดื่มสุรามากจะมีพฤติกรรมตอบสนองตอ
ราคาตางจากผูท่ีดื่มสุรานอย  

ขอจํากัดตางๆขางตนทําใหผูกําหนดนโยบายยังไมสามารถนาํผลการศึกษาดงักลาวไปใชใน
การกําหนดมาตรการปองกันผลเสียหายตอสังคมจากพฤตกิรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมท้ัง
ไมสามารถกําหนดมาตรการเพ่ือใหมีการลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอลลง เชน เรายังไมอาจตอบ
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คําถามวารัฐควรจะขึ้นภาษีสรรพสามิตกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดในอัตราท่ีเทากันหรือ
แตกตางกัน 

1.2  วัตถุประสงค 
การศึกษาครั้งนี้จึงเนนการวิเคราะหประเด็นท่ีวาหากรัฐตองการใชมาตรการดานภาษี (ท้ัง

ภาษีนําเขา และภาษีสรรพสามิต)  ในการลดผลเสียตอสังคมจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
มาตรการภาษดีังกลาวจะมีประสิทธิภาพเพียงใด และถาตองการจะใชมาตรการดานภาษีใหไดผล 
ควรจะมีมาตรการประกอบ (หรือมาตรการเสริม) อยางไรบาง 

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้แยกไดเปน 6 ประการ ดังนี ้

ก) ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล กลุมตางๆ ท้ังในเชิงคุณภาพและ 
เชิงปริมาณ เพ่ือใหสามารถแยกแยะไดวาผูบริโภคกลุมใดมีปฏิกิริยาตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง
ราคา (และภาษี) สุรามากท่ีสุด กลุมใดมีปฏิกิริยาตอบสนองนอยท่ีสุด และอะไรคือ เหตุผลเบ้ืองหลัง
การตอบสนองดังกลาว 

ข) ประมาณการคาความยืดหยุนตอราคา และตอรายไดของอุปสงคตอเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประเภทตางๆ (เบียร วิสกี้ เหลาขาว และไวน) รวมท้ังคาความยืดหยุนไขวของอุปสงคตอเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เม่ือราคาสุราทดแทนกันเปล่ียนแปลงไป นอกจากนั้นจะวัดความยืดหยุนตอราคาของ
ผูบริโภคท่ีดื่มสุราในปริมาณท่ีแตกตางกัน 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีจะศึกษาจะแบงเปน 2 วิธี (ก) สุราผลิตในประเทศ และสุราผลิตใน
ตางประเทศ (ข) แบงตามพระราชบัญญัติสุราเปน 2 ประเภทใหญ คือ สุราแช และสุรากล่ัน ดังนั้น
สุราท่ีจะศึกษาในกรณีขอมูลปฐมภูมิ คือ (1) สุราแช 4 ชนิด คือ เบียรในประเทศ ไวนนําเขา ไวนใน
ประเทศ (2) สุรากล่ัน 5 ชนิด ไดแก สุราขาวในประเทศ วิสกี้ในประเทศ วิสกี้นําเขา บรั่นดีใน
ประเทศ บรั่นดีนําเขา  

ค) ศึกษาโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตสุราของไทย ปญหา ผลกระทบของระบบภาษ ี
และขอจํากัดของการใชมาตรการภาษีสุรา (ท้ังภาษีนําเขา และภาษีสรรพสามิต) ในการจํากัด หรือ
ลดการดื่มสุรา 

ง) ทบทวนผลงานวิจัยในตางประเทศและในประเทศเกี่ยวกับทฤษฎีภาษีสรรพสามิต 

จ) ประเมินผลกระทบเบ้ืองตนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการดื่มสุรา และการเพ่ิม/ลดอัตราภาษสุีรา 

ฉ) ใหขอเสนอแนะมาตรการปรับเปล่ียนอัตราภาษท่ีีมีประสิทธิภาพตอการลดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจของการบริโภคสุรา 
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1.3  วิธีการศึกษา 
1.3.1  การประมาณการสมการอุปสงค ดวยแบบจําลองเศรษฐมิต ิ
ในการพิจารณาผลกระทบจากนโยบายการขึ้นภาษีสุรานั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหท่ี

ละเอียดถึงผลกระทบตอทุกฝายและผูบริโภคทุกประเภท  ซ่ึงขอสรุปและผลลัพธสวนใหญท่ีได จะมา
จากผลการประมาณคาความยืดหยุนตอราคาของอุปสงค (price elasticity of demand) ซ่ึงใน 
การประมาณคาความยืดหยุนดังกลาว คณะผูวิจัยขอเสนอท่ีจะใชแบบจําลองและวิธีการประมาณท่ี
ใชใน Manning, Blumberg และ Moulton (1995) ซ่ึงแบบจําลองเปนดังนี้ 

แบบจําลองสองสวน (two-part model) 
แบบจําลองสองสวนท่ีเสนอในงานวิจัยช้ินนี้ ประกอบไปดวยแบบจําลองถดถอยหลาย 

ตัวแปร (multiple regression models) สองสมการ เนื่องจากในงานวิจัยเชิงประจักษโดยท่ัวไป  
จะพบวา จากการสํารวจจะมีผูบริโภคกลุมหนึ่งท่ีเปนผูไมดื่มสุราหรือเลิกดื่มสุราแลว และในกลุมผู
ท่ียังดื่มสุรา พบวาปริมาณการบริโภคสุรามีลักษณะการกระจายท่ีเอียงคอนขางมาก และท่ีสําคัญยิ่ง
ไปกวานั้น ผูบริโภคท่ีดื่มจัด ดื่มปานกลาง และดื่มนอย ยอมมีผลกระทบตอการขึ้นราคาท่ีตางกัน 
นั่นก็คือ ผูบริโภคท้ังสามกลุมนี้ ควรจะมีคาความยืดหยุนตอราคาของอุปสงคท่ีแตกตางกัน 
แบบจําลองสองสวนท่ีจะเสนอนี้ สามารถครอบคลุมปรากฏการณตางๆ เหลานี้ไดคอนขางด ี

แบบจําลองแรกของแบบจําลองสองสวนจะเปนแบบจําลอง Logit (Logit model) ซ่ึงได
ขอมูลท่ีมีลักษณะเปนคาสองคา (Binary response) โดยตัวบงช้ีจะเปนคาท่ีบงบอกถึงสถานะของ 
การดื่มวายังจัดเปนผูบริโภคท่ียังคงดื่มอยู (current drinker) หรือไมโดยสมการเปนดังนี ้

         (1) 

โดยท่ี x1 คือ เวคเตอรของตัวแปรลักษณะเฉพาะของแตละผูบริโภค เชน ราคา รายได อายุ 
เพศ ฯลฯ และ α แทนคาพารามิเตอรท่ีตองการประมาณคา ความนาจะเปนท่ีใชในแบบจําลองสวน
แรกนี้จะเปนการกระจายบน Logit ซ่ึงจะทําใหคาความยืดหยุนท่ีจะคํานวณไดในภายหลังมีรูปแบบ
สมการท่ีแนชัด (cloned form solution) 

แบบจําลองท่ีสองของแบบจําลองสองสวนจะเปนแบบจําลองเชิงเสนท่ัวไป (Generalized 
Linear Model) โดยท่ีตัวแปรตาม คือ คา Logarithmic ของปริมาณแอลกอฮอลท่ีผูบริโภคนั้นๆ 
บริโภค ถาผูบริโภคผูนั้นเปนผูท่ียังคงดื่มอยูในปจจุบัน ดังนั้น แบบจําลองจะเปนไปตามสมการ 

         (2) 

โดยท่ี x1 คือ เวคเตอรของตัวแปรลักษณะเฉพาะของแตละผูบริโภค รวมท้ังรายได ราคา
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละชนิด รวมท้ังกฎเกณฑของรัฐท่ีใชควบคุมการดื่มสุรา ดังเชน สมการ
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φβ
∧∧∧
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แรก β แทนคาพารามิเตอรท่ีตองการประมาณคา และ εi คือ คาคลาดเคล่ือน ซ่ึงสมมติใหเปนอิสระ
ตอตัวแปร x อ่ืนๆ 

จากแบบจําลองสองสวนและคาพารามิเตอรท่ีประมาณได คาประมาณของอุปสงคของ
ผูบริโภค คือ 

(3)   

โดยท่ี P
∧

 คือ คาพยากรณความนาจะเปนท่ีไดจากแบบจําลองสวนแรกโดยใชคาประมาณ 

α
∧

 ของα , β
∧

 คือ คาประมาณท่ีไดจากการประมาณคาของ β ในสมการท่ีสอง และ 

[ ] nALCIn x ii /))(exp(
"

11
βφ −= ∑ −

∧

 

และจากการประมาณคาพารามิเตอรขางตน คาความยืดหยุนตอราคาของอุปสงค η 
สามารถคํานวณไดจาก 

(4)  

ในการประมาณคาพารามิเตอรสําหรับสมการท่ีสองนั้น เพ่ือแยกความแตกตางระหวาง
ผูบริโภคท่ีดื่มจัด  ดื่มปานกลาง และดื่มนอย สมการถดถอยจะถูกพิจารณาเปน Quartile regression 
แทน ซ่ึงจะใชวิธีการประมาณคาแบบ iterative weighted least squares เพ่ือท่ีจะประมาณคา β ii 
สําหรับ quartile ท่ี q แทน โดยคาถวงน้ําหนักท่ีใช คือ q/ri/ ถาคา residual ของตัวอยางมีคาเปนบวก 
และ คาถวงน้ําหนักจะเปน (1-q)//ri/ ถาคา residual ของตัวอยางมีคาเปนลบ 

ในการสํารวจและประมาณการอุปสงคตอสุรา ผูวิจัยจะแยกประเภทสุราออกเปนกลุมๆ 
แรกคือสุราแช 3 ชนิด คือ เบียร ไวนนําเขา ไวนในประเทศ กลุมท่ีสอง คือ สุรากล่ัน 5 ชนิด ไดแก 
สุราขาวในประเทศ วิสกี้ในประเทศ วิสกี้นําเขา บรั่นดีในประเทศ และบรั่นดีนําเขา แตหลังจาก 
การสํารวจปรากฏวามีผูดื่มสุราบางชนิดเปนจํานวนตัวอยางนอยมากจนไมสามารถประมาณ 
การสมการอุปสงคได ตัวอยางท่ีมีอยูทําใหสามารถประมาณการสมการอุปสงคไดเพียง 5 ชนิดสุรา คือ 
เบียร ไวนในประเทศ  สุราสีในประเทศ  วิสกี้นําเขา และสุราขาว (ดูบทท่ี 4) 

จากคาการประมาณตัวแปรท้ังหมดท่ีไดมา จะทําใหไดผลสรุปวา ผูบริโภคท่ีมีลักษณะ 
การบริโภคท่ีแตกตางกัน มีผลกระทบตอระดับราคาตางกันอยางไร ผลท่ีไดนี้ จะนําไปสูขอสรุป
เกี่ยวกับมาตรการและนโยบายทางภาษีท่ีจะมีตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอไป 

ขอมูลท่ีจะใชในแบบจําลองสองสวนนี้ไดมาจากการสํารวจผูบริโภคกลุมตางๆ (ดู
รายละเอียดการสํารวจตัวอยางและกลุมตัวอยางในบทท่ี 3) 
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1.3.2  พฤติกรรมผูบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
นอกจากจะใชขอมูลการสํารวจผูบริโภคในการประมาณการสมการอุปสงคท้ังของผูดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล และผูท่ีตัดสินใจไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลตามหัวขอ 3.1 ขางตนแลว 
การศึกษาครั้งนี้จะสัมภาษณและสอบถามผูบริโภคท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไดแก แรงจูงใจในการดื่มสุรา ชนิดและปริมาณของสุราท่ี
เลือกดื่ม (รวมท้ังสุราเถ่ือนหรือสุราตมเอง) สาเหตุท่ีดื่มมากขึ้นหรือลดลงในรอบ 2 ป ราคาสุราท่ีดื่ม 
คุณภาพสุรา การเปล่ียนประเภทสุราท่ีดื่ม สถานท่ีดื่มสุราเวลา กลุมคนท่ีรวมดื่มสุราดวย และ
ลักษณะประชากร  และครอบครัว นอกจากนี้จะเนนคําถามเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจาก 
การเปล่ียนแปลงของราคาสุรา และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอราคาสุรา (เชน การเปดเสรีตลาดเบียร และ
ตลาดเหลา เปนตน)  

วิธีการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมี 2 วิธี (ก) วิธีแรกเปนการสัมภาษณเจาะลึกแบบ focus 
groups ผูบริโภคกลุมตางๆ เพ่ือวัตถุประสงค 2 ประการ ประการแรก เพ่ือใชเปนแนวทางในการราง
แบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการดื่ม ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลเพ่ือประมาณการสมการอุปสงคตอสุรา 
ประการท่ีสอง เพ่ือใหทราบพฤติกรรมการบริโภคสุราและเหตุผลในเชิงคุณภาพท่ีไมสามารถ
สอบถามไดดวยแบบสอบถาม (ข) วิธีท่ีสอง คือ ใชแบบสอบถาม การออกแบบสอบถามจะจัดทํา
ภายหลังการสัมภาษณเจาะลึก 

สําหรับการสัมภาษณเจาะลึกแบบ focus groups จะแบงกลุมผูบริโภคเปน 7 กลุม ดังนี ้

(1) กลุมวัยรุนมัธยม-มหาวิทยาลัย (2) กลุมคนงานในเมือง เชน กอสราง (3) กลุมชาวชนบท 
(4) กลุมพนักงานบริษัท (5) กลุมประกอบอาชีพอิสระ (6) กลุมแมบาน / ผูวางงาน (7) กลุมขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  (ดูรายละเอียดในบทท่ี 3)  

ในบรรดา focus groups ผูวิจัยจะเลือกสัมภาษณกลุมท่ียินดีเปดเผยขอเท็จจริงเต็มท่ี  โดย
ละเอียดเพ่ือประโยชนของการกําหนดขอสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีตองการทดสอบทางสถิติ 

สวนการสํารวจดวยแบบสอบถามจะใชตัวอยางท้ังส้ิน 4,046 ตัวอยาง จากทุกภาคๆละ 2 
จังหวัด และกรุงเทพฯ รวม 9 จังหวัด (ดูรายละเอียดบทท่ี 3)  

ขอมูลจากแบบสอบถามจะใชเพ่ือทําตารางสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มสุรา และ
ประมาณการสมการผลกระทบของการดื่มสุราท่ีมีตอสังคม ไดแก สมการอุบัติเหตุ  สมการเจ็บปวย 
และสมการขาดงาน (ดูบทท่ี 3) 

นอกจากนีผู้วิจัยจะสัมภาษณผูประกอบการดานการผลิตสุรา 3 ราย และผูจําหนายสุราท้ังราย
เล็กรายใหญ 20 ราย ประเด็นสัมภาษณ   คือ ผลกระทบของการขึ้นภาษีและราคาสุรา นอกจากนั้นจะมี



1-6 โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสรุา 

การสํารวจราคาสุราขายปลีก เพ่ือใชประโยชนในการประมาณการสมการตางๆ โดยเฉพาะ 
สมการผลกระทบของการขึ้นภาษีสุราตอการนําเขาสุรา 

1.3.3  ขอจํากดัของมาตรการภาษใีนการลด/จํากดัการดื่มสุรา  
เหตุผลท่ีการขึ้นภาษีมีขอจํากัดในการลดการดื่มสุรา คือ เม่ือมีการขึ้นภาษี (ท้ังภาษีนําเขา

และภาษีสรรพสามิต) ราคาสุราจะสูงขึ้น   ทําใหการดื่มสุราโดยรวมลดลง แตหากมีการขึ้นภาษีใน
อัตราท่ีสูง  ราคาสุราจะเพ่ิมสูงจนผูขายเกิดแรงจูงใจในการลักลอบนําเขาสุรา หรือผูบริโภคอาจ
ลักลอบผลิตสุราเถ่ือนเพ่ือบริโภคเอง ผลก็คือ การขึ้นภาษีจะไมไดผล นอกจากการดื่มสุราจะไม
ลดลงแลว   รัฐอาจไดเงินภาษีสุรานอยลงอีกดวย การศึกษาครั้งนี้จะพยายามคํานวณหาอัตราภาษี
สูงสุดท่ีรัฐจะจัดเก็บไดโดยไมทําใหเกิดการหนีภาษีอยางกวางขวาง (หรือโดยไมทําใหรายไดจาก
ภาษีลดลง )โดยมีเปาหมายในการควบคุมการดื่มสุราในปริมาณท่ีเหมาะสม ดวยเหตุนี ้หลังจากท่ีได
สมการอุปสงคตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลว ผูวิจัยจะทดลองทํา simulation เพ่ือตอบคําถามวาหาก
ตองการควบคุมอัตราการหนีภาษีในระดับหนึ่ง อัตราภาษีสุราท่ีสูงท่ีสุดควรจะเปนเทาไร (ดูวิธี 
การทํา simulation ในบทท่ี 4) 

นอกจากนั้น ผูวิจัยจะศึกษาสถิติการนําเขา และขอมูลการจับกุมผูหนีภาษี (ท้ังกรณีลักลอบ
นําเขา และการลักลอบตมสุราเถ่ือน) จากขอมูลในอดีตของกรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต 
รวมท้ังการสัมภาษณเจาหนาท่ีของกรมท้ังสองกรมท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบปราบปรามสุราเถ่ือน เพ่ือ
จะไดทราบวาพฤติกรรมการลักลอบนําเขาและตมสุราเถ่ือนเปนอยางไร  โอกาสการจับกุมผูหนีภาษี
เปนอยางไร  ถาจะขึ้นภาษีสุราโดยไมกอใหเกิดปญหาสุราเถ่ือนอัตราภาษีท่ีเหมาะสมควรเปนเทาไร 
(บทท่ี 3 และบทท่ี 7) นอกจากนั้นจะใชสถิติการนําเขาสุราประมาณการจํานวนสุรานําเขาหนีภาษ ี
(บทท่ี 6) 

การศึกษาพฤติกรรมการหนีภาษีไมอาจจะศึกษาไดโดยตรงจากสมการอุปสงคตอสุรา แต
ตองศึกษาจากพฤติกรรมของผูจําหนายสุรา โดยการประมาณการผลประโยชนท่ีผูขายคาดวาจะ
ไดรับจากการหนีภาษี (ซ่ึงจะเส่ียงถูกจับ) เทียบกับผลประโยชนจากการคาโดยถูกกฎหมาย หาก
ผลประโยชนสุทธิท่ีคาดวาจะไดจากการหนีภาษีสูงกวาตนทุนในการทําผิดกฎหมาย ก็จะเกิดการ 
หนีภาษี การศึกษาครั้งนี้จะไมประมาณการผลประโยชนสุทธิดังกลาว เพราะเปนงานวิจัยท่ีตองทํา 
ความเขาใจเรื่องพฤติกรรมของผูประกอบธุรกิจใตดินอยางลึกซ้ึง โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธ
ระหวางผูประกอบธุรกิจกับเจาหนาท่ีของบานเมือง แตจะใชวิธีการตั้งคําถามในแบบสอบถามงายๆ
วาราคาสุราเถ่ือนตองต่ํากวาราคาสุราเสียภาษีอยางนอยเทาใด จึงจะทําใหผูดื่มสุราหันจากการดื่ม
สุราเสียภาษีไปดื่มสุราหนีภาษ ี(บทท่ี 3) 
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1.3.4 ระบบภาษสุีรา ปญหาและผลกระทบ 
หลังจากทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับทฤษฎีภาษีสินคาท่ีเหมาะสมแลว (บทท่ี 2) บทท่ี 5 จะ

อธิบายระบบภาษีสุราของไทย โดยเนนภาษีสรรพสามิต จากนั้นจะวิเคราะหเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ 
ปญหาสําคัญบางประการท่ีพบในโครงสรางภาษีสุราของไทยกอนท่ีจะประเมินโครงสรางภาษีสุรา 
บทท่ี 6 เปนการวิเคราะหผลกระทบของโครงสรางภาษีท่ีมีตอพฤติกรรมการนําเขาสุราตางประเทศ 
ราคานําเขาปริมาณการบริโภคสุราตางประเทศ ปริมาณการบริโภคเบียร และการลักลอบหนีภาษี 

เนื่องจากในชวง 10 ปท่ีผานมา  กระทรวงการคลังไดเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิต เพ่ือชดเชย
กับการลดภาษีนําเขา  คําถามสําคัญ คือ การเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลอยางไรตอปริมาณการนําเขา
สุราจากตางประเทศ รายรับภาษี  และการบริโภคสุรานําเขา และเบียร การวิเคราะหผลของภาษีตอ
การบริโภคสุรานําเขาและเบียรจะใชวิธีทางเศรษฐมิติทดสอบสมมติฐานวา เม่ือภาษีมีอัตราสูงขึ้น 
และอัตราภาษีเปนแบบภาษีตามมูลคา (advalorem tax) ราคาสุรานําเขาคุณภาพดีจะแพงขึ้นมาก 
ผูบริโภคจะหันไปบริโภคสุรานําเขาราคาต่ําแทน เกิดปรากฏการณ “ดื่มสุราถูกแทนสุราแพง” เราจะ
ทดสอบสมมติฐานนี้ในบทท่ี 6 

นอกจากนั้นบทท่ี 6 จะใชแบบจําลองเศรษฐมิติประมาณการจํานวนสุรานําเขาลักลอบ 
หนีภาษีรวมท้ังพยายามวาดภาพเสนทางการลักลอบนําเขาสุราจากตางประเทศ 

1.3.5 การประเมินอัตราภาษีสุราที่เหมาะสม 
ประเด็นหลักของงานวิจัยโครงการนี้ คือ อัตราภาษีสรรพสามิตสุราของไทยอยูในอัตราท่ี

เหมาะสมหรือไม คําวาอัตราภาษีท่ีเหมาะสม (optimum) หมายถึง อัตราภาษีท่ีทําใหสวัสดิการสังคม
สูงสุด โดยรัฐมีความตองการจัดเก็บภาษีใหมากท่ีสุด แตขณะเดียวกันก็ไมตองการใหมีการบริโภค
สุราจนเกิดผลกระทบตอสังคมอยางรุนแรง ไมตองการใหการบริโภคสุรามีผลกระทบตอรายจาย
สาธารณสุขท่ีใชรักษาคนติดสุราเรื้อรัง  ไมตองการใหเกิดพฤติกรรมการดื่มสุราถึงขนาดควบคุม
ตัวเองไมได  ไมตองการใหอัตราภาษีสูงมากเกินไปจนเกิดการลักลอบหนีภาษีอยางกวางขวาง1 
ทฤษฎีอัตราภาษท่ีีเหมาะสมอธิบายในบทท่ี 2 วิธีการประเมินอาศัยผลงานวิจัยเรื่อง marginal social 
cost of fund ของ Chandoevwit and Dahlby (2006) เปนกรอบในการประเมิน สวนขอมูลท่ีใชใน
การประเมินมาจากงานวิจัยของโครงการนี้รวมท้ังงานวิจัยอ่ืนๆ ดังนี้ ขอมูลความยืดหยุนของ
อุปสงคตอสุราไดมาจากงานวิจัยนี้ และงานวิจัยอ่ืนของไทย ตนทุนสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบ
ภายนอกของการบริโภคสุรามาจากงานวิจัยครั้งนี้และการวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

                                                        
1 นอกจากนั้นรัฐยังตองการใชภาษีเปนเคร่ืองมือกระจายรายได และไมตองการใหมีการผูกขาดในตลาดสินคา แตการศึกษาคร้ังนี้จะ
ตดัประเด็นเร่ืองการกระจายรายไดออกจากขอบเขตการศกึษา 



1-8 โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสรุา 

ประเทศไทย (2543) ขอมูลการลักลอบหนีภาษีจากงานวิจัยนี้ สวนขอมูลผลกระทบภายนอกตอ
รายจายสาธารณสุขเพ่ือรักษาผูเปนโรคสุราเรื้อรัง ขอมูลผูบริโภคมีปญหาควบคุมตัวเองและขอมูล
อ่ืนๆ มาจากงานวิจัยอ่ืน (ดูรายละเอียดในบทท่ี 7)  

นอกจากนี้ตอนสุดทายของบทท่ี 7 จะเปนขอเสนอท่ีอาศัยผลการวิจัยตั้งแตบทท่ี 2-7 แต
เนื่องจากขอจํากัดของขอมูล ขอเสนอเรื่องอัตราภาษีท่ีเหมาะสมจึงใชตัวอยางของวิสกี้นําเขา เพราะ
ผูวิจัยมีขอมูลคอนขางสมบูรณ ดังนั้นผูอานจึงไมควรนําขอสรุปเรื่องภาษีวิสกี้นําเขาไปใชกับสุรา
อ่ืนๆ 

รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีศึกษาจะมีการอธิบายเพ่ิมเติมในแตละบท ยกเวนเรื่องวิธีประมาณ
การอุปสงคตอสุราท่ีอธิบายไดในบทนี้แลว 

เนื่องจากรายงานวิจัยฉบับนี้มีความยาวมาก แตละบทมีรายละเอียดมาก ทําใหเนื้อหาของ
บทตางๆ ดูเหมือนวาจะขาดความเช่ือมโยงกัน ผูวิจัยจึงจัดทําบทสรุปผูบริหาร รวมท้ังนํา power 
point ท่ีใชเสนอรายงานวิจัยฉบับนี้ตอการสัมมนาบรรจุอยูในภาคผนวกของรายงาน เพ่ือใหผูอาน
สามารถมองเห็นความเช่ือมโยงของเนื้อหาของรายงานวิจัยในทุกๆบท 

1.4 ลําดับความ 
หลังจากบทนํา บทท่ี 2 เปนวรรณกรรมปริทัศน เรื่องการประมาณการอุปสงคตอสุรา และ

ทฤษฎีอัตราภาษีท่ีเหมาะสม บทท่ี 3 เปนการอธิบายวิธีการสํารวจผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
และผลการสํารวจ บทท่ี 4 เสนอผลการประมาณการสมการอุปสงคตอสุราดวยแบบจําลองเศรษฐมิติ 

หลังจากนั้นเปนการอธิบายระบบภาษีสุราของไทยและปญหาสําคัญของระบบภาษีสุราใน
บทท่ี 5 สวนการวิเคราะหผลกระทบของโครงสรางภาษีสุราท่ีมีตอการบริโภคสุรา และการลักลอบ
นําเขาสุราอยูในบทท่ี 6 บทท่ี 7 เปนความพยายามวัดอัตราภาษีสุราท่ีสามารถลดผลกระทบภายนอก
การประเมินอัตราภาษีท่ีเหมาะสม และขอเสนอแนะ 

อนึ่งในรายงานวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยจะใชศัพท “เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล” และ “สุรา” สลับกันไป 
แตขอใหผูอานเขาใจวาศัพทท้ังสองใชในความหมายเดียวกัน 
 



บทท่ี 2 

วรรณกรรมปริทัศนเก่ียวกับอัตราภาษีสุราท่ีเหมาะสม 
การทบทวนวรรณกรรมเรื่องภาษีสุรามี 3 ประเด็นๆ แรกคือ ผลการวิจัยดานอุปสงคตอสุรา 

ประเด็นท่ีสอง คือ ผลการวิจัยเรื่องการหนีภาษี และประเด็นท่ีสาม คือ ทฤษฏีอัตราภาษีท่ีเหมาะสม
ทฤษฏีนี้มีประโยชนตอการประเมินโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บจากสุราในประเทศไทย 

2.1  หลกัการกาํหนดภาษีแอลกอฮอลที่เหมาะสมและผลการวิจัยเกี่ยวกับอุปสงคตอสุรา
ในตางประเทศ 

ขั้นตอนแรกในการพิจารณาคํานวณอัตราภาษีแอลกอฮอลท่ีเหมาะสมท่ีสุดจําเปนตองศึกษา
ถึงปรัชญาท่ีผานมาในเรื่องนี้   การทบทวนหลักการ (rationales) ของการเก็บภาษีแอลกอฮอลสรุป
ไดวาหลักการในการเก็บภาษีดังกลาวประกอบดวยวัตถุประสงคดังตอไปนี:้ (1) เพ่ือเสริมรายรับใน
งบประมาณ (Revenue Generation) (2) เพ่ือปรับปรุงเรื่องสาธารณสุข (Public Health Improvement) 
และ (3) เพ่ือทําใหเกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร (Economic Efficiency) กลาวคือ ราคาของ
สินคาสามารถสะทอนถึงตนทุนท้ังหมดตอสังคมท่ีเกิดจากการบริโภคสินคานี้   อาจสังเกตไดวา
หลักการดังกลาวมีความสามารถมีผลลัพธท่ีขัดแยงกันได เชนหากรัฐบาลตองการเนนเพียงเฉพาะ
หลักการท่ี (1) ในบางกรณีก็อาจไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของหลักการท่ี (2) ได  ดังนั้นผูวาง
นโยบายควรจะมีการตกลงกันใหชัดเจนวาจะใหความสําคัญ (น้ําหนัก) กับแตละหลักการมากนอย
เพียงใดกอนจะการกําหนดการเก็บภาษีแอลกอฮอลอยางเหมาะสมท่ีสุดได  วรรณกรรมในเรื่อง 
การกําหนดอัตราภาษีเพ่ือใหมีความเหมาะสมท่ีสุดท่ีผานมาจึงสามารถนําเสนอภายใตหัวขอหลัก 
ตามหลักการดังกลาว 

2.1.1  หลักการเพ่ือเสริมรายรับในงบประมาณ (Revenue Generating) 
ความสามารถในการเสริมรายรับในงบประมาณของภาษีแอลกอฮอลอาศัยปจจัยสําคัญสุด

เรื่องความออนไหว หรือ ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา (price elasticity of demand)  
ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาคืออัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการบริโภค (คิดเปนรอยละ) 
ตอการเปล่ียนแปลงของราคา ในอัตรารอยละหนึ่ง   ท่ีผานมาไดมีงานวิจัยท่ีพยายามคํานวน 
ความยืดหยุนตอราคา  อาทิ Leung and Phelps (1993) ไดคํานวนคาความยืดหยุนของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตละชนิดดังนี้: -0.3 สําหรับเบียร  -1.0 สําหรับไวน และ  -1.5 สําหรับสปริตกล่ัน  
นอกจากนี้ งานวิจัยดังเชน Grossman, Chaloupka and Sirtalan (1998) ยังสรุปวาผลกระทบของ 
การเก็บภาษีสินคาเสพติด (addictive goods) ในระยะยาวจะมีมากกวาสินคาชนิดอ่ืน   
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2.1.2  หลักการเพ่ือปรับปรุงเร่ืองสาธารณสุข (Public Health Improvement) 
หลักการเก็บภาษีท่ีอยูบนรากฐานนี้ อธิบายวาการเก็บภาษีแอลกอฮอลท่ีสูงกวาสินคาชนิด

อ่ืนจะทําใหลดตนทุนทางสังคมและจริยธรรม เชนในเรื่องการเกดิอุบัติเหต ุ การเกิดความรุนแรงใน
สังคมและครอบครัว การสาธารณสุขของประเทศ และ การบริโภคยาเสพติดชนิดอ่ืนรวมไปดวย 
เปนตน   หลักการเหลานี้ได มีงานวิจัยเปนจํานวนมากท่ีสนับสนุนโดยวิธีการคํานวณทาง
เศรษฐศาสตร เชน Kenkel (1993)  Chaloupka, Saffer and Grossman (1993)  Chaloupka and 
Laxuthai (1997) Oshfeldt and Morrisey (1997)  Cook and Moore (1993) Markowitz and 
Grossman (1997) และ Chaloupka and Saffer (1992) เปนตน 

2.1.3  หลักการเพ่ือทําใหเกดิประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร (Economic Efficiency) 
เม่ือนําหลักการสองหลักการท่ีกลาวมาเบ้ืองตนแลว  ในการกําหนดอัตราภาษีท่ี มี 

ความเหมาะสมท่ีสุด (optimal taxation) จึงขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญคือ: (1) ขนาด (magnitude) ของ
ตนทุนทางสังคมท่ีเกิดจากการบริโภคแอลกอฮอลในทุกกรณี  กลาวคือ บริโภคในระดับ
พอประมาณ และบริโภคในระดับท่ีเปนโทษ  (2) สัดสวนของจํานวนผูท่ีดื่มในอัตราท่ีเปนโทษ ตอ
จํานวนผูท่ีดื่มในระดับพอประมาณ และ (3) พฤติกรรมตอราคาของผูดื่มในอัตราท่ีเปนโทษ โดย
เปรียบเทียบกับ ของผูดื่มในระดับพอประมาณ    ในทางพ้ืนฐานทฤษฎี Richardson, J. and 
S. Crowley (1992) ไดสรางกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีประยุกตใชจาก Ramsey taxation ในทาง
เศรษฐศาสตรสาธารณะ   ในดานการวิเคราะหเชิงปริมาณ Pogue and Sgontz, (1989) ประเมินวา
อัตราภาษีแอลกอฮอลในสหรัฐเม่ือ พ.ศ. 2526 เปนเพียงครึ่งหนึ่งของอัตราภาษีท่ีควรจะเปนท่ี
คํานวณจากแบบจําลองภายใตขอสมมติดานความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาสินคาท่ีเปนอยูจริง  
ผลงานวิจัยนี้ก็ไดรับการสนับสนุนโดยงานของ  Manning et al (1989) ซ่ึงไดประเมินวาอัตราภาษีท่ี
มีประสิทธิภาพในสหรัฐเม่ือ พ.ศ. 2528 ควรจะเปนในระดับ US$ 0.48 ตอ ounce เม่ือเปรียบเทียบ
กับอัตราภาษีโดยเฉล่ียท่ีเปนอยูจริง คือ US$ 0.23  นอกจากนี ้Kenkel (1996) ไดคํานวณวาอัตราภาษี
ท่ีมีประสิทธิภาพควรเปน รอยละ 106    ในระยะตอมา Saffer and Chaloupka (1994) ไดนํา
แบบจําลอง ของ Pogue and Sgontz มาใชคํานวนอัตราภาษีท่ีมีประสิทธิภาพโดยเฉล่ียตามน้ําหนัก 
(weighted average) ระหวางสปริตกล่ัน  ไวน และเบียร  และพบวา อัตราภาษท่ีีควรจะเปนนาจะเปน 
2.3 เทาของอัตราภาษีท่ีเปนจริงเม่ือ พ.ศ. 2534  และการประเมินดังกลาวไดสนับสนุนประเด็นเรื่อง
การเสนอนโยบายใหมีการเก็บภาษีเครื่องดื่มทุกชนิดในอัตราท่ีเทาเทียบหรือใกลเคียงกัน  

ในทางเศรษฐศาสตรตามกฎแหงอุปสงคของผูบริโภค ราคาคือดัชนีบงช้ีความพอใจและ
ความสามารถของผูบริโภคในสังคม ดังนั้นหากราคาสูงขึ้นจํานวนผูบริโภคในสังคมท่ีมีความพอใจ
และมีความสามารถท่ีจะซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาสูงขึ้นก็จะลดนอยลง ประเด็นนี้คือ
หลักการของแนวคิดการลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในยุคแรกๆ ของการวาง
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นโยบาย  และหากรัฐตองการจะมีสวนในการกําหนดราคา หนึ่งในเครื่องมือท่ีสําคัญก็คือ  
การกําหนดอัตราภาษ ี 

หลักการแรกเรื่องการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอลในอัตราท่ีสูงกวาสินคาอ่ืนสืบเนื่องจาก
สภาวะตลาดลมเหลว (Market failure) อันเปนผลมาจากการท่ีราคาท่ีผูบริโภคแอลกอฮอล ตองจาย
ไมสามารถสะทอนถึงมูลคาท่ีแทจริงท้ังหมดซ่ึงเปนภาระตอสังคม โดยรวม (Social costs) ท่ีเกิด 
จากการบริโภคแอลกอฮอลได เชน มูลคาการใชจายของรัฐ การทารุณกรรมเด็ก (Child abuse) และ
การทารุณคูสมรส (Spousal abuse) (Markowitz and Grossman, 1998) เปนตน การศึกษาเหลานี้ได
ผลสรุปไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือการเพ่ิมราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนแนวทางปฏิบัติท่ีมี
ประสิทธิภาพในการลดการเกิดเหตุความรุนแรงตาง ๆ  ตอมาก็มีการตั้งประเด็นถามถึงประสิทธิผล
ของการใชมาตรการนี้ ซ่ึงสามารถใชดัชนีความยืดหยุนของอุปสงคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอราคา 
(Price elasticity of demand) และดัชนีความยืดหยุนของอุปสงคตอรายได (Income elasticity of 
demand) เปนตัวบงช้ีได 

ในงานศึกษาของ Grossman and Markowitz (1999) ไดใชขอมูลจาก Core Alcohol & Drug 
Surveys of College Students ระหวางป พ.ศ. 2532 2533 และ 2534 จากตัวอยางนักศึกษา 120,000 
คน จากมหาวิทยาลัย 200 แหง ในสหรัฐอเมริกา เพ่ือศึกษาความสัมพันธของมาตรการราคาตอ 
การบริโภคและการเกิดทะเลาะวิวาทในมหาวิทยาลัยโดยใชวิธีทางเศรษฐมิติ Ordinary Least Square 
(OLS) Regression พบวาเม่ือราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจะลดลงเพียงรอยละ 0.477 และ การทะเลาะวิวาทลดลงเพียง 0.585 ในกรณีนี้พบวา
อุปสงคเครื่องดื่มแอลกอฮอลไมมีความยืดหยุน  นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Dee (1999) ศึกษา
ผลกระทบของภาษีเบียรตอปริมาณอุปสงคในกลุมเด็กวัยรุนระหวางป พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2535 ใน
แตละมลรัฐในสหรัฐอเมริกา พบวา ภาษีเบียรไมมีนัยสําคัญตอพฤติกรรมการบริโภคเบียรในกลุม
วัยรุน 

แมในงานศึกษาอ่ืนๆ กอนหนานี้เชน  Baker and McKay (1990) Crawford and Tanner 
(1995)  Osterberg (1995) Kendall et al (1983) และ Coate and Grossman (1988)  ไดแสดงผลของ
การประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอราคารวมภาษีในสหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร และไอรแลนด มีนัยวาราคาเปนตัวแปรสําคัญท่ีมีผลตอการตัดสินใจใน 
การบริโภคแอลกอฮอล (คือ มีความยืดหยุนตอราคามากกวาคาเฉล่ียประมาณ -1.00)  นอกจากนี้ 
Sewell (2002) พบวา  ความยืดหยุนตอราคานี้จะเพ่ิมมากขึ้นในกลุมอายุนอยและรายไดต่ํา  แตถึง
อยางไรก็ตามหากในกรณีท่ีผูบริโภคสามารถหลีกเล่ียงการซ้ือจากประเทศท่ีกําหนดภาษีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท่ีมีอัตราสูงโดยการไปซ้ือจากประเทศท่ีมีอัตราภาษีต่ํากวามาตรการทางภาษ ี รัฐก็จะไม
สามารถควบคุมการบริโภคไดอยางท่ีตั้งเปาหมายไวและหากรัฐจะกําหนดการนําเขาเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอลจากประเทศอ่ืน นั่นก็จะสงผลใหเกิดการลักลอบนําเขา (Smuggling) ซ่ึงรัฐเองในท่ีสุด ก็
ตองแบกรับภาระตนทุนในการควบคุมดังกลาว   

นอกจากนี้ Institute of Fiscal Studies แหงสหราชอาณาจักรไดทําการประเมินคา 
ความยืดหยุนอุปสงคไขว (Cross-price elasticity of demand) ของแอลกอฮอลใน 15 ประเทศ
สหภาพยุโรป ระหวางเบียร ไวน และ สปริต (เชนวิสกี ้วอดกาบริสุทธ์ิ และ บรั่นดี เปนตน) ซ่ึงเปน
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละชนิด ในป พ.ศ. 2544 ดังแสดงในตารางท่ี 2.1  ซ่ึงดัชนีดังกลาวนัยวา มี
เพียงเฉพาะไวนและสปริตเทานั้นท่ีเปนสินคาท่ีอาจสามารถบริโภคทดแทนกนัได เม่ือราคาสินคาใด
สินคาหนึ่งเปล่ียนไป    ดังนั้นหากจะพิจารณาเรื่องนัยสําคัญท่ีไดจากการคํานวณความยืดหยุนของ
อุปสงคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอราคาแลว นอกจากจําเปนตองพิจารณาความยืดหยุนของอุปสงค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยรวมแลว ยังควรพิจารณาความยืดหยุนอุปสงคเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละ
ชนิดประกอบไปพรอมกันดวย   

ตารางที ่2.1 คาความยดืหยุนอปุสงคไขวใน 15 ประเทศสหภาพยุโรป 
 เบียร ไวน สปริต 
เบียร -0.76 -0.6 -0.59 
ไวน -0.77 -1.69 0.66 
สปริต -0.2 0.77 -0.86 

ที่มา: Institute of Fiscal Studies (www.ifs.org.uk) 2001 

   โดยท่ัวไปงานวิจัยในเรื่องผลกระทบของราคาตออุปสงคของเบียรจะนอยกวาของไวน
และสปริต ในป พ.ศ. 2536  Leung and Phelps (1993) ไดทําการสํารวจงานวิจัย 15 ฉบับท่ีใชขอมูล
การบริโภคแอลกอฮอลของแตละมลรัฐของสหรัฐอเมริกาและของมวลรวมประชาชาติ  พบวา 
ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของเบียรมีคาเพียง -0.3 แตสําหรับไวนและสปริตมีคาสูงถึง -1 
และ -1.5 ตามลําดับ   อยางไรก็ตามในงานวิจัยของ Nelson (1997) ช้ีแจงวาความยดืหยุนอุปสงคของ
แอลกอฮอลอาจจะไมไดสูงดังท่ีพบในการสํารวจของงานวิจัยกอนหนานี้  Nelson ใชขอมูลราย 
ไตรมาสระหวางป พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2533 ในสหรัฐอเมริกา พบวาความยืดหยุนอุปสงคของเบียร 
ไวน และสปริต มีคาเพียง  -0.l6  -0.58  และ -0.39 ตามลําดับ   สวนงานวิจัยท่ีใชวิธีการศึกษาแบบ
เดียวกับ Nelson  แตใชขอมูลจากประเทศออสเตรเลีย  แคนาดา  ฟนแลนด  นิวซีแลนด นอรเวย  
สวีเดน และสหราชอาณาจักร โดยใชขอมูลจากป พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2528 ปรากฏใน Clemens et al 
(1997)  ซ่ึงก็พบวาผลเฉล่ียของคาความยืดหยุนอุปสงคของเบียร ไวน และสปริตตอราคาในท้ัง 7 
ประเทศนี้นอยกวาหนึ่งเชนกัน คือ -0.35  -0.68  และ -0.98 ตามลําดับ  โดยสรุปความยืดหยุน
อุปสงคแอลกอฮอลตอราคาท่ีพบในงานวิจัยสากลสวนใหญมีคาเปนลบตามทฤษฎีอุปสงคท่ัวไป 
กลาวคือ  เม่ือราคาสูงขึ้น ปริมาณอุปสงคจะลดลง   แตงานวิจัยในระยะหลังพบวาอัตราการลดลง

http://www.ifs.org.uk)
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ของปริมาณอุปสงคนั้นมีคาคอนขางนอยซ่ึงแสดงถึงวาอุปสงคไมมีความยืดหยุน  ในภาพรวม 
ความยืดหยุนอุปสงคในสปริตจะมีคาสูงสุด ตามดวย ไวน และเบียรเปนอันดับสุดทาย      

 ในประเด็นเรื่องความยืดหยุนของรายไดตอการบริโภค (Income Elasticity of Demand) 
Olsson (1991)  พบวาความยืดหยุนประเภทนี้จะมีคาระหวาง 0.4 ถึง 1.5 ซ่ึงมีนัยวาเม่ือรายไดเพ่ิมขึน้
รอยละ 1 ปริมาณการบริโภคก็จะเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.4 ถึง 1.5 อยางไรก็ตาม แมวาในการนี้รัฐจะมี
รายไดจากการเก็บภาษีในอัตราท่ีสูงขึ้น  แต Bygvra (1990) ไดช้ีแจงวาการบริโภคท่ีแทจริงใน
ประเทศอาจไมลดลงเนื่องจากมีการลักลอบซ้ืออยางผิดกฎหมายหรืออยางถูกกฎหมายจาก
ตางประเทศท่ีมีราคาต่ํากวา  ขอคิดนี้สอดคลองกับเอกสารวิเคราะหของธนาคารโลกท่ีอธิบายวา  
การเพ่ิมราคา ถือเปนมาตรการท่ีไดผลท่ีสุดในการลดและยับยั้งการบริโภคแอลกอฮอลในเยาวชน 
กฎหมายกําหนดอายุขั้นต่ําของผูบริโภค และจํากัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีในทองตลาดก็
ไดผลเชนกัน  แตอาจจะตองใชงบประมาณมากในการบังคับใช 

 สําหรับตัวอยางประเทศท่ีแสดงเจตนารมณอยางชัดเจนในการใชนโยบายภาษีสุรา เพ่ือ
วัตถุประสงคในการลดการบริโภคสุรามีเพียงไมกี่ประเทศเทานั้น เชนประเทศแกมเบียและสวีเดน   
ขณะท่ีภาษีสุรามักถูกใชเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกรัฐบาล ซ่ึงในบางประเทศอาจนํารายไดเขารัฐไดถึง 
รอยละ 20 ของงบประมาณท้ังหมด ขั้นตอนการเก็บภาษีสุราอาจจัดเก็บไดในหลายระดับ  ตั้งแต
ผูผลิต การขายสงหรือการขายปลีก  สุรานําเขามักถูกเก็บภาษีในอัตราท่ีแพงกวาสุราท่ีผลิต
ภายในประเทศแตนโยบายการตั้งกําแพงนี้กําลังจะถูกกดดันดวยระบบตลาดการคาเสรี  ภาษีอาจถูก
จัดเก็บในลักษณะของภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีการคาตามปกติหรือเก็บตามปริมาณแอลกอฮอลท่ี
ผสมในเครื่องดื่มหรือตามราคาขายปลีก  โดยปกติสุรากล่ันมักถูกเกบ็ภาษใีนอัตราท่ีสูงกวาเครือ่งดืม่
ท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลนอย    บางประเทศเก็บภาษีสุราท่ีผลิตในทองถ่ินในอัตราต่ําหรือแมกระท่ัง
ไมเก็บภาษีเลย เชน ประเทศออสเตรเลียท่ีมีการผลิตไวนเปนหลัก  

การท่ีจะใชภาษีสุราเพ่ือวัตถุประสงคของนโยบายในเชิงปองกันใหมีประสิทธิภาพนั้น รัฐ
จําเปนตองมีกลไกท่ีสามารถควบคุมตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลระดับหนึ่ง  ถามีการผลิตสุราใน
ชุมชนหรือเปนการผลิตนอกระบบ ดังเชนท่ีพบมากในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ หรือใน
บางพ้ืนท่ีของสหภาพโซเวียตเดิมและประเทศยุโรปตะวันออกแลว การเพ่ิมภาษีสุราจะทําใหเกิด 
การลักลอบผลิตและจําหนายในลักษณะของตลาดมืดได  และการเพ่ิมการเก็บภาษีจะถูกมองจาก
มุมมองเรื่องการเพ่ิมรายไดแกรัฐวาเปนมาตรการท่ีลมเหลวมากกวาท่ีจะถูกมองในแงของนโยบาย
เชิงปองกัน    ตามรายงานของ Jernigan (1997) ตัวอยางท่ีพบเชน  ในเดือนกุมภาพันธป พ.ศ. 2538 
ประเทศซิมบับเวไดมีมาตรการเพ่ิมภาษีเบียรแตตองหันกลับมาปรับมาตรการนี้ในเดือนกรกฎาคม 
เนื่องจากพบวานักดื่มเบียรไดหันกลับไปดื่มสุราท่ีผิดกฎหมายแทน ซ่ึงทําใหเงินรายไดจากการเก็บ
ภาษีสุราลดลงอยางมาก  
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เม่ือเปนดังนั้นในสองทศวรรษท่ีผานมาจึงมี การศึกษาท่ีมีนัยสําคัญตอการควบคุม 
การบริโภคควบคูไปกับผลของมาตรการทางภาษี Williams, Chaloupka and Wechslet (2002) และ 
Wechslet et al (2004) ทําการศึกษาโดยใชตัวอยางจาก Harvard School of Public Health College 
Alcohol Study ระหวางป พ.ศ. 2540 ถึง 2542 โดยกําหนดใหปริมาณในการดื่มเปนตัวแปรอาศัย 
(Dependent variable) ซ่ึงวัดโดยมูลคา เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีบริโภคภายใน 30 วันเปนระยะและ
ความถ่ีของการบริโภค จนถึงจุดท่ีผูบริโภคขาดสติสัมปชัญญะ สําหรับตัวแปรอิสระ (Independent 
variable) ประกอบดวยราคาและการไดรับอนุญาต (ในขอบเขตมหาวิทยาลัยท่ีทําการศึกษา) และ
โอกาสในการบริโภค  เครื่องดื่มแอลกอฮอล นอกจากนี้การศึกษาดังกลาวไดนําประกอบ 
การวิเคราะหในเรื่องขอมูล เกี่ยวกับสังคม  เศรษฐกิจ  และประชากร  เชน อายุ  เพศ  เช้ือชาติ  
เผาพันธุ  และศาสนา เปนตน  มาพิจารณาผลของการศึกษานี้ เม่ือแยกผลของราคาท่ีสูงขึ้นและ 
มาตรการเขมงวดในการกําหนดการบริโภคแอลกอฮอล เชน การกําหนดระยะทางอยางต่ําท่ีรานขาย
แอลกอฮอลท่ีไดรับอนุญาต จะตั้งอยูหางจากบริเวณมหาวิทยาลัย  และพฤติกรรมการบริโภค
ระหวางนักศึกษาดวยกันเอง  พบวาสามารถปองกันนักศึกษาท่ีไมเคยบริโภคอยูเดิม (Non-drinker) 
จากการบริโภคในระดับปานกลางได (Moderate drinker)  แตไมสามารถระงับการบริโภคของ
นักศึกษาท่ีเคยเปนผูบริโภคในระดับปานกลางไปสูผูบริโภคในปริมาณสูง (Heavy drinker)  แตเม่ือ
ท้ังสองมาตรการ คือ ดานราคาและมาตรการท่ีไมเปนราคามาใชควบคูกันแลวพบวาสามารถลด 
การบริโภคแอลกอฮอลของนักศึกษาในทุกๆ กลุมได  และในการศึกษายัง  พบวาการเพ่ิมราคาของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมวาจะเปนการกําจัดโปรโมช่ัน ราคาพิเศษ   การเพ่ิมภาษีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล  และการกําจัดการดื่มไมจํากัดปริมาณ  มีผลตอการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในทุกกลุมการศึกษา อยางไรก็ตามในการศึกษาดังกลาวไมไดกลาวถึงเหตุผลตอขอสังเกตท่ีไดจาก
การวิจัยดังกลาว แตจากผลการศึกษาดานความยืดหยุนของปริมาณอุปสงคตอราคาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลอาจสามารถอธิบายไดวานักศึกษาท่ีดื่มอยูแลวไมมีทางเลือกหรือความสะดวกท่ีจะซ้ือท่ี
อ่ืน จึงยังคงยอมซ้ือในราคาท่ีสูงกวา    

2.2 วรรณกรรมปริทัศนเกี่ยวกับการลักลอบหนีภาษี 
วรรณกรรมปริทัศนทางทฤษฎีวาดวยการลักลอบหนีภาษีท่ีนาสนใจ คืองานของ Bhagwati 

และ Hansen (1973) ซ่ึงช้ีใหเห็นวาการลักลอบหนีภาษีไมไดทําใหสวัสดิการของสังคมดีขึ้นเสมอไป 
โดยสวัสดิการของสังคมจะดีขึ้นหรือไม ขึ้นอยูกับเง่ือนไขบางประการ ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ถา
การลักลอบหนีภาษีมีการแขงขันกันอยางสมบูรณและมีตนทุนคงท่ี จะเกิดกรณีตาง ๆ ไดดังนี้ 

กรณีท่ี 1 การลักลอบหนีภาษีทําใหสวัสดิการของสังคมแยลงกวากรณีท่ีไมมีการลักลอบ 
หนีภาษี ซ่ึงแตกตางจากความเช่ือโดยท่ัวไป 
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กรณีท่ี 2 ภายใตภาษีศุลกากรท่ีไมสูงเกินไป (nonprohibitive tariffs) และมีตนทุนคงท่ี 
ท่ีนอยกวาราคาสินคา (รวมภาษีศุลกากรดวย) ทําใหการคาโดยถูกตองตามกฎหมายไมสามารถดํารง
อยูได ในกรณีนี้จะไมสามารถสรุปไดวาการลักลอบหนีภาษีทําใหสวัสดิการของสังคมแยลง 

กรณีท่ี 3 ภายใตภาษีศุลกากรท่ีไมสูงเกนิไป และตนทุนท่ีคงท่ีเทากับราคาของสินคารวมกบั
ภาษีศุลกากร การคาท่ีถูกตองตามกฎหมายและการลักลอบหนีภาษีจะดําเนินไปพรอมกัน ในกรณีนี้
การไมมีการลักลอบหนีภาษีจะดีกวากรณีท่ีมีการลักลอบหนีภาษี และยิ่งมีการลักลอบหนีภาษีนอยก็
จะยิ่งดีขึ้น 

ถาการลักลอบหนีภาษีมีการแขงขันอยางสมบูรณและมีตนทุนเพ่ิมขึ้น จะเกิดกรณีตาง ๆ  ไดดังนี้ 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ีการลักลอบหนีภาษีเปนตัวทําลายการคา การลักลอบหนีภาษีจะทําให
สวัสดิการของสังคมแยลง 

กรณีท่ี 2 ภายใตภาษีศุลกากรท่ีไมสูงเกินไป กรณีท่ีการลักลอบหนีภาษีเปนตัวทําลายการคา 
การลักลอบหนีภาษีจะไมสามารถสรุปไดวาการลักลอบหนีภาษีทําใหสวัสดิการของสังคมแยลง 

กรณีท่ี 3 ภายใตภาษีศุลกากรท่ีไมสูงเกินไป กรณีท่ีการลักลอบหนีภาษีไมไดทําลายการคา 
การลักลอบหนีภาษีจะทําใหสวัสดิการของสังคมแยลง 

ถาการลักลอบหนีภาษีเปนการผูกขาดและตนทุนคงท่ี ภายใตภาษีศุลกากรท่ีไมสูงเกินไป 
การลักลอบหนีภาษีไมสามารถสรุปไดวาทําใหสวัสดิการของสังคมแยลง 

ถาการลักลอบหนีภาษีเปนการผูกขาดและตนทุนเพ่ิมขึ้น จะเกิดกรณีตาง ๆ ไดดังนี ้

กรณีท่ี 1 ภายใตภาษีศุลกากรท่ีไมสูงเกินไป จะไมสามารถสรุปไดวาการลักลอบหนีภาษีทํา
ใหสวัสดิการของสังคมแยลง เม่ือการลักลอบหนีภาษีเปนตัวทําลายการคา 

กรณีท่ี 2 ภายใตภาษีศุลกากรท่ีไมสูงเกินไป ถาการลักลอบหนีภาษีไมสามารถทําใหการคา
ท่ีถูกตองตามกฎหมายหมดไป การลักลอบหนีภาษีจะทําใหสวัสดิการของสังคมแยลงกวากรณีท่ีไม
การลักลอบหนีภาษี 

ภายใตภาษีศุลกากรท่ีสูงจนเกินไป การลักลอบหนีภาษีจะทําใหสวัสดิการของสังคมดีขึ้น
ไมวาจะเปนในกรณีแขงขันสมบูรณหรือผูกขาด หรือไมวาจะเปนกรณีตนทุนคงท่ีหรือเพ่ิมขึ้น 

ในกรณีท่ีการคาท่ีถูกตองตามกฎหมายดําเนินควบคูไปกับการลักลอบหนีภาษี ภายใตภาษี
ศุลกากรท่ีไมสูงจนเกินไปและมีตนทุนในการลักลอบหนีภาษีเพ่ิมขึ้น การผูกขาดในการลักลอบหนี
ภาษีจะดีกวาการลักลอบหนีภาษีท่ีมีการแขงขันกัน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือยิ่งมีการจับกุมผูลักลอบ
หนีภาษีไดมากเทาไหรก็ยิ่งเปนการดีขึ้นเทานั้น 



2-8 โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสุรา 

นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นดวยวาถารัฐบาลตองการบรรลุเปาหมายในการเพ่ิมการผลิต
สินคาท่ีเปนสินคานําเขา (domestic importable production) เม่ือมีการลักลอบหนีภาษี จะทําให
สวัสดิการของสังคมแยลงกวากรณีท่ีไมมีการลักลอบหนีภาษี 

การลักลอบหนีภาษีในอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การรายงานราคาสินคาท่ีต่ํากวาความเปนจรงิ ใน
กรณีท่ีอัตราภาษีศุลกากรทําใหมีการรายงานราคาสินคาท่ีต่ํากวาความเปนจริงนั้น สามารถแบง
ออกเปน 2 กรณี คือ 

กรณีท่ี 1 การรายงานราคาท่ีต่ํากวาความเปนจริงเทากับเปนการลดภาษีศุลกากรท่ีตองจายลง 

กรณีท่ี 2 ผลประโยชนท่ีผูนําเขาไดรับจะตองแบงกับผูสงออกท่ีใหความรวมมือในการทํา
ใบสงของปลอม ซ่ึงในกรณีนี้ทําใหราคา effective c.i.f. เพ่ิมขึ้น นั่นคือทําให terms of trade แยลง
นั่นเอง ซ่ึงกรณีนี้จะเปนไปตามผลการวิเคราะหขางตน 

แตในกรณีท่ี 1 การรายงานราคาท่ีต่ํากวาความเปนจริงเทากับการลดภาษีศุลกากร ซ่ึงจะเปน
การดีกวากรณีท่ีไมมีการรายงานราคาท่ีต่ํากวาความเปนจริง แตในกรณีท่ีมีวัตถุประสงคในการเพ่ิม
การผลิตของสินคาเพ่ือทดแทนการนําเขา ไมวาจะมีการรายงานราคาท่ีต่ํากวาความเปนจริงหรือไมก็
ตามก็จะมีผลไมแตกตางกัน 

Raymond and Wei (2001) ศึกษาถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีท่ีมีตอระดับ
ของการหลบหนีภาษี โดยใชกรณีศึกษาการหลบหนีภาษีในประเทศจีน งานศึกษานี ้วัดการหลบหนี
ภาษีโดยเปรียบเทียบมูลคาสินคาท่ีประเทศจีนรายงานวานําเขาจากฮองกง กับมูลคาของสินคาท่ี 
ฮองกงรายงานวาสงออกมายังประเทศจีน ความตางของตัวเลขท่ีรายงานจากสองพ้ืนท่ีนี้เปนผลมา
จากการหลบหนีภาษี (evasion gap) ซ่ึงถาไมมีการหลบหนีภาษีตัวเลขการรายงานท่ีประเทศจีนและ
ฮองกงควรจะเทากัน เม่ือนําขอมูลตัวเลขความตางดังกลาวมาพิจารณากับอัตราภาษี (อัตราภาษี
ศุลกากรและอัตราภาษีมูลคาเพ่ิม) จะพบวาตัวเลขความตางอันเกิดจากการหลบหนีภาษี (evasion 
gap)นี้ มีความสัมพันธคอนขางสูงกับอัตราภาษีของประเทศจีน โดยท่ีตัวเลขความตางนี้จะมีมากขึ้น
สําหรับสินคาท่ีมีการเก็บภาษีในอัตราท่ีสูง ผลการศึกษา พบวา ในป 1998 เม่ือภาษีเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 
จะทําใหการหลบหนีภาษีเพ่ิมขึ้นรอยละ 3 ผลการศึกษาก็ยังคงเหมือนเดิมเม่ือมีการทํา first 
differentiation specification กับขอมูลในป 1997 และ ป 1998 ความสัมพันธระหวางอัตราภาษีและ
การหลบหนีภาษีเปนความสัมพันธท่ีไมใชเสนตรง (nonlinear) ความยืดหยุนของการหลบหนีภาษี
จะมากขึ้น ท่ีระดับภาษีท่ีสูงขึ้น  

งานศึกษานี้ยังไดแจกแจงการหลบหนีภาษีออกเปนประเภทตาง ๆ คือการรายงานมูลคาของ
สินคาท่ีต่ํากวาความเปนจริง การรายงานปริมาณสินคาท่ีต่ํากวาความเปนจริง และการจัดประเภท
สินคาท่ีตองเสียภาษีในอัตราท่ีสูงวาเปนสินคาประเภทท่ีเสียภาษีในอัตราท่ีต่ํา ผลการศึกษาพบวา
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การหลบหนีภาษีมักจะกระทําในรูปของการจัดประเภทของสินคาใหไปอยูในประเภทท่ีเสียภาษีใน
อัตราท่ีต่ําเปนสวนใหญ โดยท่ีไมคอยพบการรายงานมูลคาของสินคาท่ีต่ํากวาความเปนจริง ในขณะ
ท่ีถาไมมีการเปล่ียนประเภทของสินคาใหเปนสินคาท่ีเสียภาษีในอัตราท่ีต่ําเกดิขึ้นแลว ก็จะไมพบวา
มีการรายงานปริมาณสินคานําเขาท่ีต่ํากวาความเปนจริง (แตขอมูลเหลานี้ไมไดรวมสินคาท่ีมี 
การลักลอบหนีภาษีท้ังจากฮองกงและประเทศจีน) นอกจากนั้นตัวเลขความตางอันเกิดจาก 
การหลบหนีภาษี (evasion gap) จะมีความสัมพันธในทางลบกับอัตราภาษีของสินคาท่ีมีลักษณะ
คลายกันมาก ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสวนหนึ่งของภาษีท่ีหายไปจากการหลบหนีนี้มาจากรายงาน 
การนําเขาท่ีผิดพลาด นอกเหนือจากการรายงานมูลคาของสินคานําเขาท่ีต่ํากวาปกต ิผลกระทบนี้จะ
เห็นไดชัดเจนมากขึ้นถาตัวเลขความตางอันเกิดจากการหลบหนีภาษี (evasion gap) วัดจากปริมาณ
แทนการวัดจากมูลคา 

Crawford, Smith และ Tanner (1999) ประมาณการคาความยืดหยุนของความตองการซ้ือ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในประเทศอังกฤษตอราคาในชวงหลังจากป ค.ศ. 1992 ซ่ึงเปนชวงท่ีมี 
การยกเลิกการควบคุมการคาชายแดน พบวาคาความยืดหยุนดังกลาวมีคาสูงขึ้น แสดงวาเม่ือราคา
เพ่ิมขึ้น ผูบริโภคลดการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลลง (ถาไมมีการซ้ือขายสินคาขามแดน) 
ขณะท่ีผูบริโภคบางสวนอาจจะไปซ้ือสินคามาจากตางประเทศแทน การท่ีคาความยืดหยุน ดังกลาว
ของประเทศอังกฤษมีคาสูงขึ้น ช้ีใหเห็นวาประเทศอังกฤษควรจะลดอัตราภาษีของสินคาประเภท
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลลง (เปนไปตามหลักการของ Ramsey) แตอยางไรก็ตามถาคาความยืดหยุน
ดังกลาวเพ่ิมขึ้นมาก ก็มีความเปนไปไดท่ีอัตราภาษีท่ีเปนอยูอาจจะมากกวาอัตราภาษีท่ีทําใหได
รายรับสูงสุด  

Crawford, Smith และ Tanner (1999) ใชขอมูลของประเทศอังกฤษ (UK Family 
Expenditure Survey) มาทําการศึกษาพบวา คาความยืดหยุนของปริมาณความตองการสินคาตอราคา
ไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ การลดอัตราภาษีลงอาจจะทําใหรายรับจากภาษีเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงก็ได ขึ้นอยูกับความยืดหยุนของปริมาณความตองการซ้ือสินคาตอราคา และความยืดหยุนไขว
ของปริมาณความตองการซ้ือสินคาตอราคาของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลประเภทอ่ืนๆ ผลการศึกษา
ยังพบอีกวาอัตราภาษีสําหรับเบียรและไวนเปนอัตราภาษีท่ียังคงต่ํากวาอัตราภาษีท่ีทําใหไดรายรับ
รวมสูงสุด หมายความวาถามีการลดอัตราภาษีประเภทนี้ลง จะทําใหรายรับรวมลดลง (ถึงแมวาจะ
ลดปริมาณการซ้ือขายสินคาขามแดนก็ตาม) อัตราภาษีสําหรับเหลาเปนอัตราภาษีท่ีทําใหไดรายรับ
สูงสุด หมายความวา อัตราภาษีสําหรับเหลาเปนอัตราท่ีทําใหเม่ือมีการลดอัตราภาษี แลวทําใหลด
การซ้ือขายสินคาขามแดนในจํานวนท่ีสามารถทดแทนรายรับท่ีลดลงตอหนวยได 

ประเทศในสหภาพยุโรปจะไดรับผลประโยชนรวมกันจากการลดความตางของอัตราภาษี
ในแตละประเทศ เพราะการมีอัตราภาษีท่ีแตกตางกันจะทําใหการซ้ือขายและการลักลอบหนีภาษี
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ขามแดนมีมากขึ้น Lee, Pearson และ Smith (1988) มีความเห็นวาผลกระทบภายนอกจากนโยบาย
การคลังท่ีเกิดขึ้นกับประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ทําใหเกิดความรวมมือกันทางดานภาษีของ
ประเทศตาง ๆ เพ่ือควบคุมการซ้ือขายขามแดน ผลกระทบภายนอกเหลานี้ประกอบดวย รายรับท่ี
ลดลง ตนทุนทางดานเวลาและการเดินทางของผูซ้ือขายสินคาขามแดน และการขาดทุนของธุรกิจ 
คาปลีกของประเทศท่ีมีอัตราภาษีสูง แตอยางไรก็ตามก็มีความไมสมมาตรระหวางผลของการขึ้น
และลดอัตราภาษ ีประเทศท่ีขึ้นอัตราภาษีท่ีสูงกวาประเทศเพ่ือนบาน จะทําใหเกิดการคาขายสินคา
ขามแดนมากขึ้น แตตนทุนจะอยูกับประเทศนั้น ในอีกดานหนึ่ง ถาประเทศสมาชิกลดอัตราภาษี จะ
เปนการเพ่ิมการซ้ือขายสินคาขามแดนและเพ่ิมรายรับของประเทศตน และทําใหเกิดตนทุนภายนอก
กับประเทศอ่ืน ดังนั้นส่ิงท่ีสหภาพยุโรปควรจะแกไขเปนประการแรกคือควบคุมนโยบายของ
ประเทศตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดผลกระทบทางดานลบกับประเทศอ่ืน ๆ นั่นคือ สหภาพยุโรปควรจะมี
การกําหนดอัตราขั้นต่ําของภาษีในประเทศสมาชิก เพ่ือลดผลกระทบภายนอกทางดานลบท่ีอาจจะ
เกิดกับประเทศสมาชิกตาง ๆ แตก็ไมมีการกําหนดอัตราสูงสุดของภาษีในประเทศตางๆ  

Smith (2005)  วิเคราะหใหเห็นวารัฐบาลประเทศอังกฤษ และบางประเทศในสหภาพยุโรป
สูญเสียรายรับทางดานภาษี ดวยสาเหตุตาง ๆ อาทิเชน การซ้ือขายสินคาขามเขตแดนท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย การพยายามหนีภาษ ีและการลักลอบหนีภาษี เปนตน ซ่ึงปญหานี้เปนผลเนื่องมาจากระบบ
ภาษีท่ีทําใหราคาสินคาแตกตางกันระหวางประเทศสมาชิกดวยกัน โดยเฉพาะระหวางประเทศท่ีมี
เขตแดนตดิกัน ปญหารายรับท่ีลดลงจากการซ้ือขายสินคาขามแดนอยางถูกกฎหมาย ไดเปนปญหาท่ี
คอนขางถาวร หลังจากมีการยกเลิกการควบคุมตามชายแดนเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2536  ทําให
แตละบุคคลสามารถซ้ือสินคาจากประเทศสมาชิกอ่ืน แลวนําเขาประเทศของตนไดโดยไมมี
ขอจํากัดทางการคลัง ถาเปนการซ้ือสินคามาเพ่ือใชสวนตัวและไมไดเปนไปเพ่ือการคา ซ่ึงปริมาณ
การซ้ือสินคาโดยจะนับวาเปนการใชสวนตัวกําหนดไวท่ี 110 ลิตรสําหรับเบียร 90 ลิตรสําหรับไวน 
และ10 ลิตรสําหรับเหลา  

HM Customs and Excise ของประเทศอังกฤษ ประมาณการวาการลักลอบหนีภาษี
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในป พ.ศ. 2541 ทําใหประเทศอังกฤษสูญเสียรายไดไปถึง 230 ลานปอนด 
สเตอริงค หรือประมาณรอยละ 4 ของรายรับจากการเก็บภาษีจากเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท้ังหมด 
ดังนั้นประเทศสมาชิกท่ีมีอัตราภาษีศุลกากรสําหรับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลคอนขางสูง จึงควรท่ี
นําเอาประเด็นเกี่ยวกับการสูญเสียรายรับจากการซ้ือขายสินคาตามชายแดนท้ังท่ีถูกกฎหมายและผิด
กฎหมายมาพิจารณาดวย 

Galbraith and Kaiserman (1997) ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการบรโิภคบุหรีก่บัภาษใีน
ประเทศแคนาดา ระหวางป พ.ศ 2523 ถึง 2537 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงราคา
คอนขางมาก คือท้ังราคาเพ่ิมขึ้นและลดลง และยังเปนชวงเวลาท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยางมากของบุหรี่ท่ี
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หนีภาษี (contraband tobacco products) โดยไดมีการประมาณการคาความยืดหยุนของการบริโภค
บุหรี่ท่ีถูกตองตามกฎหมายและการบริโภคบุหรี่ท้ังหมด (รวมการบริโภคบุหรี่ท่ีหนีภาษีดวย)  ตอ
ราคาของบุหรี่ท่ีขายอยางถูกกฎหมายและปจจัยอ่ืน ๆ ผลการศึกษาโดยอาศัยขอมูลรายปในชวงเวลา
ขางตน และการเปรียบเทียบการบริโภคบุหรี่ในชวงป พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีการลดภาษีลงกับการบริโภค
บุหรี่ในชวงปกอนหนานั้นพบวา ถาพิจารณาคาความยืดหยุนของการบริโภคบุหรี่ท่ีเสียภาษีถูกตอง
ตามกฎหมายตอราคาจะเห็นวา คาความยืดหยุนเพ่ิมขึ้นโดยสมบูรณเม่ือเวลาผานไป แสดงใหเห็นวา
ภาษีเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีใชในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคบุหรี่ แตถาพิจารณารวมถึง
ปริมาณบุหรี่ท่ีมีการขายโดยไมไดเสียภาษีถูกตองตามกฎหมายดวยแลว จะพบวาผลของการเกบ็ภาษี
ตอการบริโภคบุหรี่มีคอนขางนอย  

คาความยืดหยุนในระยะยาว ของการบริโภคบุหรี่ตอราคาในประเทศแคนาดาถึงชวงป พ.ศ. 
2530 มีคาประมาณ -0.6 การขยายตัวของตลาดบุหรี่หนีภาษีตั้งแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา ทําใหเกิด
บุหรี่ 2 ประเภท คือ บุหรี่ท่ีเสียภาษีและบุหรี่ท่ีหนีภาษี ซ่ึงบุหรี่ท่ีเสียภาษีมีราคาแพงกวาในอดีต 
ขณะท่ีบุหรี่ท่ีหนีภาษีมีราคาท่ีถูกกวาในอดีต โดยท่ีมักจะเกิดในเขตแดนท่ีมีการลักลอบหนีภาษี
คอนขางสูง  

งานศึกษาช้ินนี้มีความเห็นวาการใชการเปล่ียนแปลงภาษีเปนเครื่องมือหนึ่งของนโยบาย
ทางดานสุขภาพ จะตองคํานึงเสมอวา รัฐบาลหนึ่ง ๆ ไมสามารถท่ีจะอยูอยางเอกเทศได ดังนั้น 
การลักลอบหนีภาษีจากเขตแดนหนึ่งมายงัอีกเขตแดนหนึ่ง มีผลใหการใชเครื่องมือทางดานภาษีเพ่ือ
ลดการบริโภคไมไดผลเทาท่ีควร ในขณะท่ีการใชภาษีเปนเครื่องมือในการเพ่ิมรายรับของรัฐบาล
หรือเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอ่ืน ๆ สามารถประสบความสําเร็จไดดีกวา 

Gruber, Sen และ Stabile (2002) ช้ีใหเห็นวาตัวแปรสําคัญในการประเมินนโยบายทางดาน
ภาษีบุหรี่ก็คือ ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของบุหรี ่แตในหลายประเทศจะมีความยากลําบาก
ในการประมาณการคาความยืดหยุนนี้ เนื่องจากมีการลักลอบหนีภาษีคอนขางมาก ซ่ึงการประมาณ
การคาความยืดหยุนโดยการใชขอมูลการขายท่ีเปนทางการ จะเปนคาท่ีบิดเบือนไปจากคาท่ีแทจริง 
ตัวอยางท่ีเห็นไดชัดคือ ประเทศแคนาดา  ซ่ึงมีการลักลอบหนีภาษีคอนขางมากในป 2533  เพราะมี
การขึ้นภาษีคอนขางสูง ทําใหผลการตอบสนองของปริมาณการขายบุหรี่ท่ีเปนทางการตอราคาบุหรี่
มีมากเกินไป Gruber, Sen และ Stabile แกไขปญหานี้ดวยสองวิธีคือ หนึ่ง การใชขอมูลการขายท่ี
เปนทางการมาทําการศึกษา แตไมนับรวมจังหวัดและปท่ีมีการลักลอบหนีภาษีท่ีมีความรุนแรงมาก 
สอง การใชขอมูลการใชจายเพ่ือการบริโภคบุหรี่ในระดับครัวเรือน ซ่ึงคาความยืดหยุนของอุปสงค
ตอราคาจากการลักลอบหนีภาษีมีคาท่ีนอยกวาความเปนจริง การประมาณคาท้ังสองวิธีใหคา 
ความยืดหยุนระหวาง -0.45 ถึง -0.47 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประเทศแคนาดาสามารถประมาณคา 
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ความยืดหยุนของอุปสงคของบุหรี่ตอราคาไดคอนขางนาเช่ือถือ  แมวาจะมีปญหาการลักลอบ 
หนีภาษีอยูเปนจํานวนมาก 

นอกจากนั้น Gruber, Sen และ Stabile ไดทดสอบความแตกตางของคาความยืดหยุนของ
อุปสงคของบุหรี่ตอราคา โดยแบงตามช้ันรายไดและการบริโภค ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นอีกวา
การเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภคบุหรี่ท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงของราคามีมากในกลุมคนท่ีมี
รายไดนอย คือคาความยืดหยุนจะอยูในชวง -1 สําหรับช้ันรายไดต่ําสุด ถึง -.3 สําหรับช้ันรายไดมาก
ท่ีสุด จากแบบจําลองพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (time inconsistent model) จะเห็นไดวาการเก็บภาษีใน
อัตราท่ีสูงขึ้น จะสามารถลดการสูบบุหรี่ของกลุมคนท่ีมีความไวตอการเปล่ียนแปลงตอราคาได ซ่ึง
ถากลุมท่ีมีรายไดต่ํามีความไวตอการเปล่ียนแปลงของราคามาก ก็จะทําใหไดรับประโยชนจาก 
การควบคุมตนเอง (self-control benefit) จากการท่ีราคาบุหรี่เพ่ิมขึ้น  

ความไวตอราคาแสดงใหเห็นวาภาษีบุหรี่อาจจะไมใชภาษีท่ีมีอัตราถดถอยอยางท่ีเคยกลาว
อางกันมา  

งานศึกษานี้ยังช้ีใหเห็นวาภาษีบุหรี่ท่ีสูงขึ้นแทบจะไมมีผลทําใหคนหันไปบริโภคเครื่องดื่ม
ท่ีมีแอลกอฮอลมากขึ้น ท้ังนี้ขึ้นอยูกับขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษา ถาใชขอมูลการขายท่ีเปน
ทางการจะพบวาบุหรี่และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเปนสินคาประกอบกนั ผลการศึกษาแสดงใหเห็น
อีกวาราคาบุหรี่ท่ีเพ่ิมขึ้น ไมไดเพ่ิมการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล แตกลับเปนการลด 
การบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลลงอีกดวย ในขณะท่ีการลักลอบหนีภาษีบุหรี่ ไมไดมีผลแต
เพียงการทําใหมีการบริโภคบุหรี่มากขึ้น แตยังมีผลใหการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเพ่ิมขึ้น
ดวย เม่ือทําการศึกษาโดยใชขอมูลการใชจายของครัวเรือนจะพบวาการบริโภคบุหรี่และเครื่องดื่มท่ี
มีแอลกอฮอลเปนอิสระตอกัน 

Stehr (2005) ช้ีใหเห็นวาการท่ีแตละรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกามีการเก็บภาษีบุหรี่ใน
อัตราท่ีไมเทากัน ทําใหเกิดการหลีกเล่ียงภาษี ดวยการลักลอบซ้ือขายสินคาตามชายแดนท่ีมีการเก็บ
ภาษีในอัตราท่ีต่ํา หรือการซ้ือสินคาทางอินเตอรเน็ตท่ีไมตองมีการเสียภาษีเกิดขึ้น งานศึกษานี้
ประมาณการหลีกเล่ียงภาษีโดยพิจารณาวาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีบุหรี่แลวจะทําให
เปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงของการขายแตกตางจากเปอรเซ็นตการเปล่ียนแปลงของการบริโภค
เทาไหร ซ่ึงการเปรียบเทียบขอมูลการขายบุหรี่กับขอมูลการบริโภคบุหรี่ นับวาเปนนวัตกรรมท่ี
สําคัญของงานศึกษานี้ Stehr ไดศึกษาถึงปริมาณการขายและการบริโภคตอหัวในรัฐตาง ๆ และ
พบวา เม่ืออัตราภาษีสูงขึ้น ทําใหการบริโภคบุหรี่ลดลง   ดังนั้นบุหรี่ท่ีชําระภาษีถูกตองตาม
กฎหมายจึงมีปริมาณการขายท่ีลดลง สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหปริมาณการขายบุหรี่ท่ีชําระภาษีถูกตองตาม
กฎหมายลดลง ก็มาจากการหลีกเล่ียงภาษีท่ีมีมากขึ้นนั่นเอง ผลการศึกษาพบวาคาความยืดหยุนของ
ปริมาณการขายบุหรี่ท่ีชําระภาษีถูกตองตามกฎหมาย ตอการเปล่ียนแปลงของอัตราภาษี มีมากกวา
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อยางนอยสองเทาของคาความยืดหยุนของการบริโภคบุหรี่ตอการเปล่ียนแปลงของอัตราภาษี  
ความแตกตางนี้ก็คือการหลีกเล่ียงการชําระภาษีนั่นเอง Stehr ไดสรางแบบจําลองเพ่ือคํานวณหา 
การหลีกเล่ียงภาษีในทุก ๆ รัฐ ซ่ึงประมาณการไดวาระหวางป 1985 ถึง 2001 รอยละ 9.6 ของ 
การซ้ือขายบุหรี่ไมไดมีการชําระภาษีเกิดขึ้น  

การท่ีมีการหลีกเล่ียงภาษีเพ่ิมขึ้น ทําใหการนําเอาขอมูลการขายบุหรี่ท่ีมีการชําระภาษีท่ี 
ถูกตองมาใชมีคาต่ํากวาระดับการสูบบุหรี่ท่ีแทจริง และเปนการประเมินการลดลงของระดับ 
การสูบบุหรี่ท่ีเกินจริง แตอยางไรก็ตามการซ้ือขายบุหรี่เพ่ือหลีกเล่ียงภาษีตามชายแดนก็ยังอยูใน
ระดับท่ีต่ํา เม่ือเปรียบเทียบกับการหลีกเล่ียงภาษีดวยวิธีอ่ืน ๆ ถารัฐใดตองการท่ีจะควบคุม 
การบริโภคบุหรี่อยางจริงจัง รัฐนั้นก็ตองมีนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมการหลีกเล่ียง
ภาษีในรูปแบบตาง ๆ  ควบคูไปกับการขึ้นภาษีบุหรี่ หรือจะตองใชนโยบายอ่ืน ๆ เชนการควบคุม
การโฆษณาบุหรี ่และการจํากัดการสูบบุหรี่ เปนตน มาดําเนินการประกอบกัน 

2.3 การจัดภาษีเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลในตางประเทศ 
สมชัย (2005) ศึกษาถึงประสบการณของประเทศตาง ๆ ในการนําเอาวิธีการท้ังทางดาน

ภาษี และวิธีการท่ีไมใชภาษีมาใชกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล รวมท้ังสํารวจ
แนวทางการใชวิธีการทางดานภาษีของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย ในการศึกษาวิธีการทางดานภาษี 
งานศึกษานี้ครอบคลุมถึงภาษีทางออมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลดวย มิได
พิจารณาแตเพียงภาษีสรรพสามิตเทานั้น ท้ังนี้เนื่องจากผูบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล จะมี 
การตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของราคา ภาษีทางออมท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอลมีผลตอการเปล่ียนแปลงของราคานี ้ 

เครื่องมือหลักของนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลก็คือ หนึ่ง ใชมาตรการท่ีไมใช
ภาษีในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เชนการหามบริโภคเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล การจํากัดปริมาณแอลกอฮอล การกําหนดอายุขั้นต่ําในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล และการกําหนดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดของผูขับขี่ยานพาหนะตามทองถนน  
เปนตน และ สอง มาตรการทางดานภาษี มาตรการในการควบคุมของรัฐบาลควรจะมุงไปท่ี 
การบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของคนในสังคม โดยพยายามท่ีจะทําใหตนทุนทางสังคมท่ีเกิด
จากการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในระดับท่ีกอใหเกิดอันตรายใหอยูในระดับท่ีนอยท่ีสุด 

ตามการสํารวจของ WHO การเก็บภาษีตามสภาพมักเปนวิธีการท่ีใชกันท่ัวไปในหลาย
ประเทศ ซ่ึงมีอัตราอยูท่ีระหวางรอยละ 10 ถึง 29 ของราคาขายปลีก โดยมีอัตราเฉล่ียอยูท่ีรอยละ 
23.6 และมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 26.1 อัตราภาษีในประเทศตาง ๆ จะมีคาท่ีแตกตางกัน
คอนขางมากนับจากรอยละ 0 ถึงรอยละ 200 โดยเปรียบเทียบแลวประเทศกําลังพัฒนาจะมีอัตรา
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ภาษี ท่ีสูงกวาประเทศท่ีพัฒนาแลว  นั่นก็สะทอนให เห็นวาประเทศท่ีพัฒนาแลวไมไดใช 
มาตรการทางดานภาษีมาเปนเครื่องมือของมาตรการทางดานสุขภาพมากนัก 

ภาษีท่ีมีผลตอราคาของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลไมไดมีแตภาษีสรรพสามิตเทานั้น แตภาษี
ทางออมอ่ืน ๆ (ภาษีศุลกากร และภาษีการขาย) ก็มีผลตอราคาของแอลกอฮอลเชนกัน ภาษีแตละ
ประเภทจะมีผลกระทบตอกัน เนื่องจากภาษีท่ีจัดเก็บกอนจะรวมอยูในฐานภาษีของภาษีท่ีจะจัดเก็บ
ตัวท่ีสอง และภาษีตัวท่ีหนึ่งและตัวท่ีสองก็รวมอยูในฐานภาษีของภาษีท่ีจะจัดเก็บตัวท่ีสาม 

การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลของประเทศตาง ๆ มีดังนี1้ 

1. ประเทศสิงคโปร 
ประเทศสิงคโปรมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตนอยมาก เพราะมีลักษณะ

เปนเมืองปลอดภาษี ดังนั้นจึงมีการจัดเก็บกับสินคาบางชนิดเทานั้น ซ่ึงรวมถึงเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอลดวย ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตจะเปนแบบตามสภาพในอัตราเดียว เชน $X ตอ
ลิตรของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เปนตน โดยไมไดเก็บภาษีตามปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิท่ีมีอยู
ในเครื่องดื่มประเภทนั้น ๆ  ประเทศสิงคโปรแบงประเภทของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลตามปริมาณ
ของแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ และมีการเก็บภาษีในอัตราท่ีแตกตางกันตามประเภทของเครื่องดื่ม 
นอกจากภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตแลว ประเทศสิงคโปรยังมีภาษีสินคาและบริการ (Good 
and Services Tax) อีกดวย ซ่ึงเก็บตามมูลคาการบริโภคในอัตรารอยละ 5 

2. ประเทศฮองกง 
ประเทศฮองกงไมมีการจัดเก็บภาษีศุลกากรหรืออากรขาเขา ภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บกับ

สุราเปนภาษีตามสภาพแบบอัตราเดียว ซ่ึงแตกตางกันไปตามปริมาณแอลกอฮอลในเครื่องดื่ม เชน 
สุราท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิมากกวารอยละ 30 จะเสียภาษีในอัตรารอยละ 100 แตถาปริมาณ
ของแอลกอฮอลบริสุทธ์ินอยกวารอยละ 30 จะเสียภาษีในอัตรารอยละ 40 เปนตน ไวนจะถูกเก็บ
ภาษีท่ีแตกตางออกไป โดยท่ีฐานภาษีก็คือมูลคาของแอลกอฮอล จัดเก็บในอัตรารอยละ 80 ประเทศ
ฮองกงไมมีภาษีการขายหรือภาษีมูลคาเพ่ิม  

3. ประเทศมาเลเซีย 
ภาษีศุลกากรจะมีอัตราท่ีแตกตางกันไปตามประเภทของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล โดยคิด

เปน $X ตอปริมาณเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล นอกจากภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตแลว 

                                                        
1  ดูรายละเอียดอัตราภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตของประเทศตาง ๆ ใน Somchai Richupan, “Alcohol Products Taxation: 
International Experiences and Selected Practices in Asia.” Prepared for the International Tax and Investment Center (ITIC) Asia 
Excise Taxation Conference, Singapore, March 2-4, 2005, p. 10-33. 



วรรณกรรมปริทศันเกี่ยวกบัอตัราภาษสีุราที่เหมาะสม  2-15 

ประเทศมาเลเซียยังมีการเก็บภาษีการขายในอัตรารอยละ 20 ของมูลคาของสินคาอีกดวย ภาษี
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลถือวาเปนภาษี “บาป” แตอุตสาหกรรมท่ีผลิตเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล
มักจะทําการล็อบบ้ีใหอยูในอัตราท่ีต่ํา 

4. ประเทศอินโดนีเซีย 
ภาษีศุลกากรจะจัดเก็บในอัตราท่ีแตกตางกันตามประเภทของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล และ

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลจะตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมอีกรอยละ 10 
5. ประเทศเวียดนาม 
ภาษีศุลกากรและภาษีการบริโภคของประเทศเวียดนามจะจัดเก็บในอัตราท่ีแตกตางกันตาม

ประเภทของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลไมใชสินคาจําเปน ดังนั้นรัฐบาลของ
ประเทศเวียดนามจึงเก็บภาษีในอัตราท่ีสูงมาก นอกจากจะมีการเก็บภาษีศุลกากรในอัตรารอยละ 
120 สําหรับ spirits และรอยละ 100 สําหรับไวนแลว สินคาประเภทเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลยังตอง
เสียภาษีการบริโภคอีกรอยละ 75 สําหรับเบียร รอยละ 70 สําหรับ spirits และรอยละ 20 สําหรับ
ไวน จากการท่ีประเทศเวียดนามมีนโยบายทางดานภาษีท่ีเขมงวดเชนนี้ทําใหมีตลาดมืดเกิดขึ้น และ
มีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเถ่ือนจํานวนมาก ทําใหรัฐบาลเสียรายไดไปเปนจํานวนมากในแตละป  

6. ประเทศเกาหลีใต 
ภาษีศุลกากรท่ีจัดเก็บสําหรับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในประเทศเกาหลีใตเปนการจัดเก็บ

ตามมูลคาของสินคานําเขา (C.I.F. price) ในอัตราท่ีแตกตางกันตามประเภทของแอลกอฮอล 
สําหรับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท้ังท่ีผลิตในประเทศและนําเขาจะตองเสียภาษีสรรพสามิตดวย  
โดยฐานภาษีอาจจะเปนปริมาณหรือมูลคา (มีท้ังแบบตามสภาพและตามมูลคา)  นอกจากนั้นยังมี
ภาษีอีกสวนหนึ่งซ่ึงจัดเก็บไมเกินรอยละ 30 เพ่ือนําไปสมทบในกองทุนการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
สินคาในประเทศเกาหลีใต รวมท้ังเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลจะตองเสียภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละ 
10 โดยท่ีฐานภาษีของภาษีมูลคาเพ่ิมคือราคาของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ซ่ึงรวมภาษีศุลกากร  
ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพ่ือการศึกษาไวแลว 

7. ประเทศไตหวัน 
ภาษีศุลกากรของประเทศไตหวันเก็บตามมูลคาของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ซ่ึงจะมีอัตราท่ี

แตกตางกันไปตามประเภทของเครื่องดื่ม สวนภาษีสรรพสามิตจะมีอัตราท่ีแตกตางกันไปตาม
ประเภทของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล โดยเปนการจัดเก็บตามสภาพ ประเทศไตหวันไมไดมีการเก็บ
ภาษีเพ่ือสุขภาพกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล แตเก็บกับบุหรี่เทานั้น ภาษีมูลคาเพ่ิมในประเทศ
ไตหวันอยูท่ีอัตรารอยละ 5 ของราคาสินคา โดยฐานภาษีของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลก็คือราคาของ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล ซ่ึงรวมเอาภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตไวในฐานภาษีดวย 
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8. ประเทศฟลิปปนส 
ภาษีศุลกากรของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลจะจัดเก็บตามมูลคาของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 

สวนภาษีสรรพสามิตจะจัดเก็บตามสภาพ โดยท่ีอัตราจะสูงหรือต่ํา จะแปรผันตามราคาขายปลีก 
และปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ ภาษีมูลคาเพ่ิมอยูท่ีรอยละ 10 และรัฐบาลกําลังมีการทบทวนเพ่ือ
ขึ้นเปนรอยละ 12 
2.4  แนวคิดเร่ืองอัตราภาษีสินคาที่เหมาะสม (optimal alcohol taxation) 

เนื่องจากการเก็บภาษีสรรพสามิตมักมีเหตุผลหลายประการ  จึงจําเปนตองอธิบายช้ีชัดวา
เหตุผลแตละดานของภาษีสรรพสามิตมีหลักการพ้ืนฐานอยางไรและความเปนมาของแนวคิด
อยางไร   

2.4.1  พ้ืนฐานแนวคดิเร่ืองภาษอีปุโภคบริโภคทั่วไป (General Consumption Tax) 
โดยท่ัวไป  ประเด็นหลัก ท่ีพิจารณาในแนวคิด เรื่องการเก็บภาษี อุปโภคบริโภค 

(Consumption Tax) ประกอบดวย (1) ความมีประสิทธิภาพของภาษี (Efficiency) ซ่ึงยอมหมายถึง
และมีผลตอรายไดของรัฐ (Government Revenue) และ (2) ความเทาเทียมทางสังคม (Social 
Equity) ซ่ึงมีผลตอการกระจายรายไดของประชาชน (Redistribution) ในทางออม   ดังนั้น ท้ังสอง
ประเด็นนี้จึงถือไดวาเปน “วัตถุประสงค”  ของการเก็บภาษีสินคาทั่วไป ซ่ึงอาจจะเปนภาษีลักษณะ
เก็บตามมูลคาตามอัตราสวนของราคา (Ad Valorem Tax) หรือภาษีท่ีคิดตอหนวยของสินคา  
(Ad Rem Tax หรือ Specific Tax, Per Unit Tax)  แลวแตระบบจัดเก็บของประเทศนั้นๆ  หลักการ
คํานวณภาษีดังกลาวจะยึดแนวคิด Optimal Taxation ของ Ramsey (Ramsey Rule) ท่ีมีการพัฒนา
โดย Diamond and Mirrlees (1970) พิจารณากรณีท่ีมีหลายครัวเรือน (Many-Household Model) 
โดยสรุปไดวาอัตราภาษีท่ีจะกําหนดตามสูตรนี้จะขึ้นอยูกับ บรรทัดฐาน หรือ คานิยม (Social 
Value) ของสังคมนั้นๆ กลาวคือ อัตราภาษีท่ีจะเก็บขึ้นอยูกับการใหน้ําหนักความสําคัญระหวาง
เรื่อง ประสิทธิภาพของการเก็บภาษี (Revenue Maximisation)  กับเรื่องความเทาเทียมในสังคม 
(Equity Consideration)   ซ่ึงผลของจํานวนเงินภาษีท่ีเก็บไดท้ังหมดโดยการใหความสําคัญแตละ
เรื่องนี้มีความขัดแยงกันในตัว กลาวคือ หากใหความสําคัญกับเรื่องแรกมาก ก็จะเก็บภาษีไดมาก
เพราะมีประสิทธิภาพมาก  แตหากใหความสําคัญเรื่องความเทาเทียมในสังคม ผลคือรัฐจะเก็บเงิน
ภาษีไดนอยลงแตจะเนนในเรื่องความเทาเทียมทางสังคมแทน   แตละสังคมยอมใหน้ําหนัก
ความสําคัญในเรื่องดังกลาวไมเทากัน  

2.4.2 หลักการของภาษแีอลกอฮอล (Alcohol Taxation) 
โดยท่ัวไป การเก็บภาษีจะทําใหเกิดการบิดเบือนในการจัดสรรทรัพยากร (Distortion in 

Resource Allocation) ในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากการเก็บภาษีจะทําใหผูเสียภาษีปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการบริโภค การออม การตัดสินใจในการทํางานและการลงทุน  นอกจากนี้ สําหรับ
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สินคาท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะมีผลไมดีตอสุขภาพ หรือความเปนอยูของสังคมโดยรวม และ 
การบริโภคสินคาเหลานั้น กอใหเกิดผลกระทบภายนอกในทางลบ (Negative Externalities) ตอสังคม
โดยรวม เชน การบริโภค บุหรี่ สุรา หรือ การพนัน เปนตน กอใหเกิดผลกระทบสืบเนื่องทางสังคม
ดังท่ีปรากฏในหนังสือพิมพรายวัน อาทิ อาชญากรรม  และการทํารายครอบครัว เปนตน  จึงเปน
ท่ีมาและหลักการ (Rationale) ของการเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) เพ่ือสามารถนําผลกระทบ
ภายนอกดังกลาวมารวมอยูในตนทุนของผูบริโภคเองดวย (Cost Internalization)   เชนเดียวกับกรณี
ภาษีอุปโภคบริโภค  กรณีภาษีสรรพสามิตก็สามารถเก็บแบบ Ad Valorem หรือ Specific หรือ ผสม 
ไดเชนกัน  การกําหนดอัตราภาษีแอลกอฮอลท่ีเหมาะสมท่ีสุดจึงมีความจําเปนท่ีจะตองพิจารณา
ประเด็นเง่ือนไขดังตอไปนี้เพ่ือใหไดอรรถประโยชนท่ีสูงสุดตอสังคมโดยรวม      

(1) รายไดทางภาษีของรัฐบาล (Revenue Constraint) ซ่ึงเปนรายไดขั้นต่ําท่ีรัฐบาลตั้งเปา
จัดเก็บใหไดภายในหนึ่งปงบประมาณ 

(2) ผลกระทบภายนอกของเอกชน (Private Sector Externality) คือการท่ีอรรถประโยชน
ของครัวเรือนหนึ่งเกิดการลดลงเนื่องจากการบริโภคสินคาบางอยางโดยอีกครัวเรือนหนึ่ง เชน 
การสูบบุหรี่โดย นาย ก. จะมีผลตอสุขภาพของนาย ข. ท่ีอยูในบริเวณใกลๆ แมวานาย ข. จะไมได
สูบบุหรี่ก็ตาม (Second-Hand-Smoker Effect) 

(3) ผลกระทบภายนอกสาธารณะ (Public Sector Externality) คือการท่ีรัฐบาลตองเสีย
งบประมาณ เชนทางดานสาธารณสุขเพ่ือรักษาบําบัดผูท่ีเปนโรคหรือเกิดอุบัติเหตุเนื่องจาก 
การบริโภคแอลกอฮอล 

(4)  ผลท่ีเกิดจากการแขงขันไมสมบูรณ (Imperfect  Competition) เชน กําไรของผูผูกขาด 
(Monopolist’s Profit) ประกอบดวยสามสวนคือ: (1) ภาษีท่ีรัฐบาลสามารถเก็บไดมากขึ้นจาก
ภาคเอกชนเนื่องจากการเก็บภาษีสินคาท่ีขายโดยผูขายผูกขาด (2) ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Profit Tax) 
ท่ีรัฐบาลจัดเก็บไดมากขึ้น  เนื่องจากราคาสินคาของผูขายผูกขาดท่ีสูงขึ้น และ (3) กําไรของผูขาย
ผูกขาดท่ีลดลงเนื่องจากการเก็บภาษีทําใหมีการผลิตหรือขายสินคาลดลง  

(5)   ผลของการลักลอบซ้ือขายสินคาท่ีมีการจัดเก็บภาษี (Smuggling) และการปลอมแปลง
สินคา (Counterfeit) คือการท่ีฐานภาษี (Tax Base) ลดนอยลงเนื่องจากผูบริโภคบิดเบือนไปซ้ือ
สินคาท่ีลักลอบนําเขาหรือสินคาปลอมแปลงตราบเทาท่ีราคารวมตนทุนบวกตนทุนในการลักลอบ
หรือคาปลอมแปลงสินคาต่ํากวาราคาท่ีรวมภาษีแลว 

(6) ผลท่ีเกิดจากปญหาการท่ีผูบริโภคไมสามารถควบคุมตนเอง (Self-Control Problems) 
เชนการติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล (Alcohol Addiction) คือผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจของผูบริโภคใน
ขณะท่ีกําลังจะบริโภคโดยไมไดใสใจตอตนทุนการบริโภคแอลกอฮอลท่ีจะเกิดกับสุขภาพในระยะ
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ยาวมากเทาท่ีควร เม่ือเปนดังนี้ ผูบริโภคจึงเลือกบริโภคสินคาในปริมาณมาก กอใหเกิดผลในทาง
ลบตออรรถประโยชนของผูบริโภคดังกลาวในระยะยาว 

ประเด็นท่ี (1) ขางตนคือโจทยสําหรับการกําหนดอัตราภาษีเพ่ือทํารายไดสูงสุด (Revenue 
Maximisation Problem) สวนประเด็นท่ี (2) ถึง (6) ถือเปนผลกระทบภายนอก (Externalities) ตางๆ 
ท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงเปนโจทยในการกําหนดอัตราภาษีท่ีจะตองทําใหผลกระทบเหลานี้เกิดขึ้นนอยท่ีสุด
เทาท่ีจะทําได (Externality Minimisation Problem)   ในการนี้สามารถนําหลักการ ตนทุนสวนเพ่ิม
ของกองทุนสาธารณะ (MCF: Marginal Cost of Public Funds) มาประกอบการคํานวณอัตราภาษีท่ี
เหมาะสมท่ีสุด  กลาวคือ MCF สะทอนถึงความสูญเสียทางสังคม คํานวณจากการบิดเบือนสวนเพ่ิม 
(Additional or Marginal Distortion) ในการจัดสรรทรัพยากรท่ีเกิดจากการท่ีรัฐบาลจัดเก็บภาษี
เพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายได   ในการศึกษาของ Chandaevwit and Dahlby (2006) มีการคํานวณผลกระทบ
ในประเด็นท่ี (2) ถึง (6) ท่ีเกิดจากการเก็บภาษีในอัตราภาษีท่ีเปนอยูจริงในปจจุบันในประเทศไทย
และขอมูลความยืดหยุนไขว (Cross-Price Elasticities) และความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา (Price 
Elasticies of Demand) จาก Almost Ideal Demand System (AIDS) ของ Deaton and Muellbaner 
(1980) และขอมูลดานคาใชจายในการบริโภคจากบัญชีรายไดประชาชาติจัดทําโดยสภาพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจแหงชาติในป พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2545) ตอ MCF  อยูในอัตรา -0.062, -0.192, 
+0.267, -0.624  และ -0.302 ตามลําดับ  โดยในประเด็นเรื่องการลักลอบขายสินคาและเรื่องปญหาท่ี
ผูบริโภคไมสามารถควบคุมตนเอง Chandaevwit and Dahlby (2006) ไดใชกรอบแนวคิดของ Usher 
(1986) และ O’Donoghue and Robin (2005) ตามลําดับเพ่ือประกอบการพิจารณา  สวนหลักการ ตนทุน
ทางสังคมสวนเพ่ิมของกองทุนสาธารณะ (Marginal Social Cost of Public Funds) คือการกําหนดอัตรา
ภาษีโดยใชหลักการ ตนทุนสวนเพ่ิมของกองทุนสาธารณะ โดยพิจารณาเรือ่งความเทาเทียมทางสังคมไป
พรอมกันดวย   

2.4.3  การคํานวณอัตราภาษีที่เหมาะสมที่สุด (The Optimal Tax Problem) 
แนวคิดเรื่องภาษีอุปโภคบริโภคท่ีพิจารณาถึงอัตราภาษีท่ีดีท่ีสุดสําหรับประชาคม (Socially 

Optimal Tax) เริ่มจากแนวคิดของ Frank Plumpton Ramsey เม่ือป ค.ศ. 1927 โดยวัตถุประสงคหลัก
มีหลักการดังนี้: “หากมีการกําหนดรายรับของรัฐโดยสวนหนึ่งไดจากภาษีซ่ึงเก็บจากการใชจายของ
ประชากรจากรายไดท่ีหามา... โดยท่ัวไปภาษีดังกลาวจัดอยูในหลายอัตราดวยกัน...คําถามหลักคือ
จะมีวิธีการปรับอัตราภาษีดังกลาวอยางไรจึงจะมีผลในทางลบตออรรถประโยชนนอยท่ีสุด...”2 

                                                        
2 Ramsey (1927): “If a given revenue is to be raised by proportionate taxes on some or all uses of income…being possible at 
different rates, how should these rates be adjusted in order that the decrement of utility may be a minimum?” 
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โจทยในการคํานวณอัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเริ่มจากสมการท่ี (2.1) ซ่ึงประกอบดวย 
Indirect Utility Function ของครัวเรือน 
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เม่ือนําสมการท่ี (2.1) พิจารณาเง่ือนไขดานรายไดรัฐบาลใน Lagrange an function จะได
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เม่ือคํานวณหา First-Order Condition ใน (2.2) จะไดสมการท่ี (2.3) 
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ภายใตขอสมมติวาแรงงานเปน numeraire และคาจางคงท่ี รวมท้ังจาก Identities ใน (2.4)  
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อัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุดเปรียบเสมือนการตั้งราคาสาธารณะ (Public Sector Pricing)   
และเม่ือเรียบเรียงสมการท่ี (2.3) ใหมจะไดผลลัพธใน (2.5) 
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สมการท่ี (2.5) มีนัยตอสินคา n ท้ังหมดในระบบเศรษฐกิจวา สําหรับสินคาทุกชนิด ตนทุน

ดานอรรถประโยชน (utility cost) ของการเพ่ิมอัตราภาษีในสินคา k ควรเทากับรายไดทางภาษีสวน
เพ่ิมของรัฐบาลโดยสัดสวน   ดังนั้น การเพ่ิมอัตราภาษีใดๆ ก็ตามควรนําไปสูรายไดทางภาษีท่ี
เพ่ิมขึ้นตอหนวยอรรถประโยชนท่ีเสียในอัตราท่ีเทากันในทุกสินคา  

จาก Roy’s Identity: 
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 โดยท่ี 
=α อรรถประโยชนสวนเพ่ิมของรายได (Marginal Utility of Income) 

เม่ือแทนคาจาก (2.6) ไปใน (2.5) จะได (2.7) และ (2.8). 
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ตาม สมการ Slutsky : 
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เม่ือใช (2.9) แทนคาไปใน (2.8) จะได (2.10) และ (2.11). 
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เนื่องจาก Sik  = Ski ตาม Young’s Theorem; 
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โดยท่ี 
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θ  คือสวนตางระหวางตนทุนทางสังคมท้ังหมด (Social Costs) กับรายไดของรัฐบาลจาก

การท่ีทําใหรายรับ (ท่ีเปน lump-sum) ของผูบริโภคลดลง   โดยสมการท่ี (2.13) แสดงถึงระบบภาษี
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับสินคา k = 1,…, n ท้ังหมดและมีความสัมพันธเปนอิสระจากสินคาชนิดใด
ชนิดหนึ่ง  และเม่ือนํา  tk ไปคูณท้ังสองดานของสมการท่ี (2.13) สําหรับสินคา k ท้ังหมดก็จะได
สมการท่ี (2.14). 
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โดยภายในตัวแปรฟงกช่ัน θ  ประกอบดวยตนทุนทางสังคมสวนเพ่ิมของกองทุน

สาธารณะ (Social Marginal Cost of Public Fund) ตามรายละเอียดขางตน แลวแตกรณีการให
น้ําหนักเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง 

ในกรณีท่ีการวิเคราะหไมไดใชดุลยภาพรวม (General Equilibrium) ศึกษาผลกระทบของ
ภาษีสรรพสามิตตอราคาสินคาทุกชนิด  มีการตั้งขอสมมติใหผลกระทบของภาษีสินคาชนิดหนึ่ง
สะทอนอยูในราคาสินคาชนิดนั้นเอง 100 % โดยท่ีไมมีผลกระทบตอราคาสินคาอ่ืน ดังนั้น  dqi/dti =  1 
and dqj/dti =0 for ji ≠     นอกจากนี้ จะสังเกตไดวาในสมการท่ี (2.15) การบิดเบือนคูณกับ T

jiε s  
ซ่ึงสะทอนถึงการเปล่ียนแปลงของอุปสงครวมตอการเปล่ียนแปลงของรายไดทางภาษีของรัฐบาล  
สวนการบิดเบือนในสวนดานลางของสมการคูณกับ l

jiε s ซ่ึงสะทอนถึงความยดืหยุนของอุปสงคตอ
ราคาสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง 

2.4.4  การคํานวณอัตราภาษีที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาเร่ืองความเทาเทียมทางสังคม  
ในยุคแรกเริ่มของแนวคิดการเก็บภาษี จะเห็นไดวาประเด็นสําคัญของ Ramsey ใน 

การคํานวณอัตราภาษีอุตมภาพคือความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และไมไดใหความสําคัญใน
เรื่องความเทาเทียมกัน (Equity) หรือการจัดสรรรายได (Redistribution) ในบทบาทของภาษีชนิดนี้  
และงานวิจัยในชวงตอมาก็ไดใหความสําคัญเรื่องประสิทธิภาพมากกวาความเทาเทียมกันเรื่อยมา  
ดังเชนกลาวไวใน Atkinson and Stiglitz (1980, บทท่ี 12 และ 14) มีใจความวา  เหตุผลหนึ่งท่ีเปน
เชนนี้อาจจะเปนเพราะวางานศึกษาดังกลาวเกิดขึ้นท่ีประเทศซ่ึงพัฒนาแลว ซ่ึงการกระจายรายได
และทรัพยากรสวนใหญกระทําโดยภาษีทางตรง (Direct Taxation) แทนภาษีทางออม  อยางไรกต็าม 
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สําหรับประเทศดอยหรือกําลังพัฒนาแลว พบวามีการขาดระบบการจัดเก็บภาษีทางตรงท่ีดี  ดังนั้น
จึงมีความจําเปนตองพ่ึงการใชเครื่องมือภาษีทางออมในการชวยบรรเทาการกระจายรายไดเปน
เครื่องมือหลัก  สําหรับภาษีทางตรงนั้น นอกจากจะมีปญหาทางดานการขาดระบบจัดเก็บใน
ประเทศดอยพัฒนาแลว  ประเทศเหลานี้ยังมีปญหาหรือขอจํากัดทางการเมืองดวย (Cnossen, 1977) 
จึงทําใหไมสามารถจัดเก็บภาษีทางตรงเพ่ือบรรลุเปาหมายการกระจายรายไดอยางสมบูรณ   
ตัวอยางท่ีชัดเจนมีดังเชนในประเทศอินเดีย  รายไดประชาชาติสวนใหญมาจากภาคเกษตรแตผล
ปรากฎวาเจาของท่ีใหเชาท่ีนาระดับทองถ่ิน  ผูมีอิทธิพลตอนักการเมืองทําใหรายไดภาษีท่ีมาจาก
รายไดภาคเกษตรเปนสวนนอยมากตอรายรับภาษีของรัฐโดยรวม (Bhargava, 1961)  โดยในงาน
ของ Gulati (1983)  พบวาในชวงป พ.ศ. 2523  (ค.ศ. 1980) รายรับจากภาษีทางตรงเปนเพียงรอยละ 
3.5 ของรายรับสุทธิ 

โดยสรุปนัยสําคัญของ Ramsey Tax Rule มีขอสมมติและขอพิจารณาดังตอไปนี ้

1. การยอมรับการประมาณการเราสมมติให Compensated Demand เหมือนกันหมดใน
ทุกสินคา 

2. ตามนัยขอท่ี (1) สินคาท่ีไมมีความยืดหยุนตอราคา ยอมตองถูกเก็บภาษีในอัตราท่ีสูง
กวาสินคาท่ีมีความยืดหยุนมาก ภายใตขอสมมติวาไมมีผลทางความยืดหยุนไขว (Cross-Price 
Effect) 

3. เม่ือภาษีเปนไปตามนัยขอท่ี (2) ครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยจึงตองเสียภาษีในอัตราท่ีสูง
กวาครัวเรือนท่ีมีรายไดสูง (proof อยูในงานวิจัยของ Deaton (1981) เรื่อง weak separability 
preferences) 

4. จากนัยขอท่ี (3) จะเห็นไดวา Ramsey Tax Rule ท่ียังไมไดมีการปรับปรุง พิจารณาเพียง
เรื่องความมีประสิทธิภาพเทานั้น  ดังนั้น การเก็บภาษีเปนแบบ Lump-Sum ยอมถือวาเปนวิธีการท่ีดี
ท่ีสุด (First-Best Solution)  และการเก็บภาษี Consumption Tax ถือวาเปนวิธีการท่ีดีอันดับสอง 
(Second-Best Solution)    ดังนั้น Ramsey Tax Rule เปนเพียงแนวทางการเก็บภาษีเพ่ือลด 
การสูญเสียใหไดนอยท่ีสุด (Minimise Loss) ท่ีเกิดจากการไมมีประสิทธิภาพในการเก็บเทานั้น  แต
ไมใชเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด ดังกลาวมาขางตน  

ตอมาในป พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) Peter Diamond และ James Mirrlees ไดนําแนวทฤษฎี
ของ Ramsey มาพัฒนาเพ่ือสามารถครอบคลุมถึงระบบเศรษฐกิจท่ีมีหลายครัวเรือน (Many-
Household Economy) ท่ีไมไดใช Welfare Function เหมือนกันหมดทุกครัวเรือน  และคํานึงถึง
สวัสดิการของสังคมโดยรวม (Social Welfare Aspects)  บทความทางวิชาการของ Diamond และ 
Mirrlees ไดนําเสนอแนวทฤษฎีบนขอสมมติเดียวกันกับ Ramsey  เวนแตเพียงวามีคนหลาย
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ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจ (Atkinson and Stiglitz, 1972) โดยลําดับความคิดมีดังเสนอตอไปนี ้ 
เริ่มแรก รัฐบาลตองการจะเก็บรายไดเขารัฐเพ่ิมขึ้นในวิธีท่ีตนทุนนอยท่ีสุด (Least-Cost Taxation) 
กลาวคือ รัฐบาลจะเลือก t ท่ีทําใหสวัสดิการทางสังคมสูงสุด (Social Welfare Maximisation) ซ่ึง
แสดงในรูปของ function ของ individual welfare/utility  ดังนั้น t ตองขึ้นอยูกับสองปจจัยหลัก คือ: 
(1) วิธีการใหความสําคัญเรื่อง individual welfare ในสังคม (society’s perception of individual 
welfare) กลาวคือการใหความสําคัญเรื่องความเทาเทียมกันในสังคม และ (2) ทางเลือกของ
ครัวเรือนท่ีตั้งเปนขอสมมติ (the assumed form for consumer preferences, ie., adopted 
utility/demand function form)  เม่ือมองในวรรณกรรมสวนใหญ function ของทางเลือกของ
ครัวเรือนและขอสมมติก็เปนท่ียอมรับกันอยางแพรหลาย (Deaton, 1981)  และก็เปนท่ียอมรับวา t 
สามารถจะเหมือนกันหมด (Uniform taxes) ภายใตเง่ือนไขสําคัญดังตอไปนี้เทานั้น: (1) อุปทานใน
ตลาดแรงงานไมมีความยืดหยุน (Labour supply is completely inelastic) หรือ (2) อยางนอย 
การบริโภคท่ีไดจากการทํางานตองมีความแตกตางจากการพักผอน (Consumption is weakly 
separated from leisure, and consumption indifference map is homothetic หรือ Engel curves are 
linear หรือ an optimal non-linear income tax is allowed for เพ่ือมาชดเชย) โดยสรุป Modified 
Ramsey Tax Rule ของ Diamond & Mirrlees (1971) มีรายละเอียดดังสมการท่ี (2.15) 
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โดย bh คือ “net social marginal utility of income”  

ดังนั้น Modified Ramsey Tax Rule ท่ีไดรับการปรับปรุงโดยพิจารณาถึงประเด็นเรื่อง Efficiency 
และ Equity มีขอสรุปสําคัญดังตอไปนี ้

1. ประเด็นปญหาดานความเทาเทียม คือภาระภาษีอาจจะตกอยูกับกลุมคนบางกลุมมากกวา 
การใชการจัดเก็บตามมูลคาซ่ึงเปนภาษีท่ีมีความกาวหนาจะชวยลดปญหาความไมเทาเทียมกันของ
ภาษีแอลกอฮอลไปได   เม่ือพิจารณาเรื่องความเทาเทียม อัตราภาษีควรจะต่ําสําหรับครัวเรือนท่ี
บริโภคสินคานั้นไดรับอรรถประโยชนสวนเพ่ิมจากการบริโภคสินคาดังกลาวมากกวาการบริโภค
สินคาอ่ืน (Tax rate should be low if the good is consumed by households who have higher 
“appreciation” on an increase in consumption caused by an increase in income (equity aspect).) 

2. เม่ือพิจารณาเรื่องความมีประสิทธิภาพ อัตราภาษีควรจะต่ําเม่ือพฤติกรรมการบริโภค
สินคานั้นมีความผกผันอยางรุนแรงจากการเปล่ียนแปลงทางราคา  (Tax rate should be low if the 
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households’ consumption nature of that good is highly sensitive or reflexive to their income changes 
(efficiency aspect).)   

2.4.5 ภาษีแอลกอฮอลในประเทศไทยควรเปนอยางไร 
การกําหนดอัตราภาษ ี: การพิจารณาสองประเด็นใน Modified Ramsey Tax Rule ท่ีมีผลท่ี

ขัดแยงกันตอรายรับภาษีของรัฐและพฤติกรรมผูบริโภค  นําไปสูขอควรพิจารณาพึงระวังใน 
การกําหนดอัตราภาษีแอลกอฮอล  กลาวคือ หากจะใชมาตรการเก็บภาษีแอลกอฮอลในอัตราท่ีสูง
และคาดวาผูบริโภคจะบริโภคนอยลง อาจสงผลในทางตรงกันขาม  เนื่องจากผูบริโภคอาจมี
พฤติกรรมท่ีมีความผกผันตอราคาสูงอยางรุนแรง อาทิ เกิดการซ้ือสินคาหนีภาษี (Tax Evasion, Tax 
Avoidance) หรือเกิดการผลิตแอลกอฮอลเอง โดยผิดกฎหมาย (Illegal Production) เปนตน   เหลานี้
สงผลใหทายท่ีสุด รายรับของรัฐก็ไดนอยลงรวมท้ังเกิดการบริโภคแอลกอฮอลในปริมาณท่ีสูงขึ้น
และเกิดความสูญเสียทางสังคมมากขึ้น  ดังนั้นการกําหนดอัตราภาษีแอลกอฮอลท่ีไมไดคํานึงถึง
ประเด็นดังกลาวอยางครอบคลุมจึงสามารถกอใหเกิดผลทางสวัสดิการท่ีเปนลบ  ดังนั้น การคํานวณ
อัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุดจึงมีความจําเปนท่ีจะตองนําแนวคิดเรื่องตนทุนทางสังคมสวนเพ่ิมของ
กองทุนสาธารณะในสมการท่ี (2.14) ท่ีไดอธิบายในรายละเอียดในหัวขอท่ี 2.4.3 ไปแลว 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลถือไดวาเปนสินคาท่ีมีผลกระทบภายนอกท่ีมีนัยสําคัญ จึงถือไดวา
เปนสินคาท่ีจะตองเผชิญกับภาษีหลายสวน ดังนั้น ในแตละสวนจึงมีหลายประเด็นท่ีจะตองนํามา
พิจารณา  กลาวคือ (1) Revenue maximisation (2) Equity consideration  ซ่ึงเปนสวนของหลักการ
เก็บภาษีสินคาท่ัวไป (Consumption Tax) และ (3) Externality minimization ซ่ึงเปนสวนของภาษี
สินคาชนิดนี ้ โดยเฉพาะเจาะจง (งานวิจัยนี้ไดใหความสําคัญในเรื่องนี้มากท่ีสุด) และเม่ือพิจารณา
ลักษณะเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีผลการวิจัยทางเศรษฐมิติท่ีไดนําเสนอในบทท่ี 4 และ บทท่ี 5 แสดง
ใหเห็นวามีความยืดหยุนอุปสงคตอราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลตางกันในแตละชนิดยอม
สนับสนุนการมีแนวทางการเก็บภาษี หรือ Pattern ของภาษีท่ีไมเหมือนกันระหวางสินคา
แอลกอฮอลดวยกันเอง  (Non-Uniform Taxation)  ตามหลักของ Modified Ramsey Tax Rule  
สวนตัวแปรระหวางประเด็นเรื่อง Equity และ Efficiency (ซ่ึงรวมไปถึงประเด็นเรื่อง Tax Evasion 
และ Tax Avoidance) ก็สามารถปรับน้ําหนักการใหความสําคัญไดใน Parameter ‘b’ ในสมการท่ี 
(2.15) ในหัวขอท่ี 2.4.4 

ฐานภาษีท่ีใชกันสวนใหญของแอลกอฮอลคือปริมาณแอลกอฮอล การบริหารจัดการภาษี
แบบหลายอัตราคอนขางจะซับซอน  หากมีขอมูลเกี่ยวกับความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา และ
ฟงกช่ันการผลิต ก็จะสามารถใชอัตราภาษีแบบหลายอัตราตามความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาได
อยางมีประสิทธิภาพ และจะเปนการเพ่ิมรายรับทางภาษีอีกดวย  นอกจากนี้ หากสามารถระบุ
ผลกระทบภายนอกของแอลกอฮอลแตละประเภทไปเปนมูลคาตนทุนทางสังคมสวนเพ่ิมของ
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กองทุนสาธารณะดังใน Chandaevwit and Bahlby (2006) ได  ก็จะสามารถเก็บภาษีในอัตราท่ี
แตกตางกนัระหวางแอลกอฮอลท่ีมีผลกระทบภายนอกท่ีตางกนั ในขณะท่ีการเกบ็ภาษแีอลกอฮอลก็
เพ่ือนําเอาผลกระทบภายนอกทางดานลบเขาเปนสวนหนึ่งของตนทุนทางสังคม ดังนั้น จึง
สนับสนุนหลักการท่ีวาเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลอยูในระดับปริมาณท่ีสูงจึงควรจะมีการจัดเก็บภาษี
ในอัตราท่ีสูงดวย 

การแบงประเภทแอลกอฮอล : ในปจจุบันนี้การแบงประเภทแอลกอฮอลในแตละประเทศมี
ความแตกตางกัน และไมมีมาตรฐานในการจัดแบง จึงควรท่ีจะมีการหารือเกี่ยวกับจัดแบงประเภท
แอลกอฮอล เพ่ือใชในการจัดเก็บภาษีท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันตอไป 

อยางไรก็ตาม การเก็บภาษีในอัตราท่ีสูง จะทําใหมีการลักลอบหนีภาษีสูง เพราะผูลักลอบ
สามารถขายสินคาในราคาท่ีต่ําลงมาก แตก็ยังไดกําไรท่ีสูงอยู มีผลใหรายรับของรัฐบาลลดนอยลง 
การปลอมแปลงสินคาทําใหผูผลิตท่ีแทจริงสูญเสียรายไดเปนจํานวนมาก สินคาประเภทแอลกอฮอล
เปนท่ีนิยมในการปลอมแปลงเพราะ สามารถทํารายไดจากท้ังตัวสินคาเองและจากการหนีภาษี ทํา
ใหเกิดความสูญเสียท้ังผูผลิตและการสูญเสียรายไดของรัฐบาล นอกจากนั้นยังอาจจะเปนภัยตอ
สุขภาพอีกดวย  เพ่ือเปนการควบคุมการลักลอบหนีภาษีและการปลอมแปลงสินคา ควรจะมี 
การพิจารณาเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการจับกุมและลงโทษผูลักลอบหนีภาษีตลอดจน 
การปรับปรุงระบบภาษี เพ่ือลดการลักลอบหนีภาษ ี
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การสํารวจผูบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
3.1 วัตถุประสงคในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของกลุมตัวอยางผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล กลุมตางๆ ท้ังใน 
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพ่ือใหสามารถแยกแยะไดวากลุมตัวอยางผูบริโภคกลุมใดมีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงราคา (และภาษี) สุรามากท่ีสุด กลุมใดมีปฏิกริยาตอบสนองนอยท่ีสุด 
และอะไรคือ เหตุผลเบ้ืองหลังการตอบสนองดังกลาว 

3.2 กลุมตัวอยางและวิธีการสํารวจ 
3.2.1 กลุมตัวอยาง 
การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการสํารวจขอมูลท้ังเชิงปริมาณ (ดูแบบสอบถามในภาคผนวกท่ี ง) 

โดยสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภคสุราท้ังส้ิน 4,215 ตัวอยาง แยกเปนกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ัวไป 
4,046 ตัวอยาง และกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีติดสุรา 169 ตัวอยาง (จํานวนนี้ มี 35 รายท่ีเขารับ 
การรักษาในโรงพยาบาล) และการสํารวจเชิงคุณภาพ (Focus Group ดูบทสัมภาษณในภาคผนวกท่ี 
ข) แยกตามกลุม อาชีพ-อายุ-เขตท่ีอยูอาศัย จํานวน 69 กลุม มีรายละเอียดของกลุมตัวอยางดังนี้ 

ก)  การสํารวจขอมูลเชงิปริมาณ 
การสํารวจครั้งท่ี 1 กลุมตัวอยางบุคคลท่ีดื่มและไมดื่มสุราท่ัวไป 

• กลุมตัวอยางผูบริโภคสุราท่ัวไป หมายถึง บุคคลท่ีชวงเวลาปจจุบันยังคงดื่มสุราอยู 
ถึงแมวาวันแหงการสํารวจจะดื่มหรือไมดื่มสุราก็ตาม แตเม่ือสอบถามพฤติกรรมการบริโภคสุรา 
บุคคลกลุมนี้จะไมปฏิเสธการดื่มอยางเด็ดขาดเหมือนผูไมบริโภคสุรา แตจะดื่มเม่ือตนเองพรอม
หรือมีโอกาสหรือคิดจะดื่ม โดยดําเนินการสํารวจระหวางวันท่ี 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 25481 
ใน 4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมสํารวจท้ังส้ิน  9 จังหวัด  ทําการสอบถามใน
ประเด็นหลักๆ ไดแก 1) พฤติกรรมท่ัวไปของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  2) ประเภทของ

                                                        
1  เนื่องจากแผนงานวิจัยมีกําหนดกรอบเวลาไวอยางชัดเจน ผูวิจัยไมสามารถชะลอเวลาสํารวจออกไปไดเกินกวาแผนที่กําหนด และ
ถึงแมวาวันแหงการสํารวจจะตรงกับชวงเขาพรรษา แตก็มีผูบริโภคกลุมหนึ่งไมคํานึงถึงวันทางศาสนานี้ โดยยังคงมีพฤติกรรมการ
ดื่มสุราตามปกต ิดังนั้นการสํารวจขอมูลภาคสนามในชวงเวลาดังกลาวสําหรับผูที่ไมงดเหลาเขาพรรษา จึงคาดวาจะไดรับขอมูลดาน
พฤติกรรมการบริโภคสุราอยางครบถวน 
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เครื่องดื่มท่ีนิยม  3) ราคาเครื่องดื่มและคาใชจายในการดื่ม ท้ังเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีปลอดภาษแีละ
หนีภาษี และ 4) การตัดสินใจเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดื่มเม่ือราคาเครื่องดื่มเพ่ิมขึ้น-ลดลง  

• กลุมตัวอยางท่ีไมดื่มสุรา (15% ของตัวอยาง) หมายถึง บุคคลท่ีไมเคยดื่มสุราเลย โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงเหตุผลวา “ทําไมจึงไมดื่ม” เพ่ือใชเปนขอมูลเปรียบเทียบ แตกลุมตัวอยาง
นี้ไมใชวัตถุประสงคหลักของการวิจัย ดังนั้นจึงกําหนดตัวอยางสํารวจเพียง 15% เทานั้น 

การสํารวจครั้งท่ี 2 กลุมตัวอยางบุคคลท่ีนิยมดื่มสุรา 

• กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีนิยมดื่มสุรา จะใชนิยามบุคคลท่ีบริโภคสุรามากกวา 4 ครั้งตอ
สัปดาหเปนเกณฑสํารวจ โดยปรับปรุงขอมูลของ World Health Organization2   

• กําหนดจํานวนตัวอยางท้ังส้ิน 169 ตัวอยาง ในท่ีนี้มี 134 ตัวอยางท่ียังไมไดรับ 
การรักษาพยาบาลและสํารวจบุคคลอีก 35 ตัวอยางท่ีเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธัญญารกัษ 
อันเนื่องมาจากปญหาสุรา ในแบบสอบถามชุดเดียวกัน ดําเนินการสํารวจระหวางวันท่ี 20-26 ก.พ. 2549 

• ประเด็นคําถามหลักๆ คือ 1) ประเภทสุราท่ีนิยมดื่ม  2) ปริมาณการดื่มและความถ่ีใน
การดื่ม  3)  พฤติกรรมหลังดื่ม  4)  การประสบอุบัติเหตุ  5) การเจ็บปวย  6) คาใชจายใน 
การรักษาพยาบาล  7) การขาดงาน  และ 8) ปญหาครอบครัว 

ข)  การสํารวจขอมูลเชงิคณุภาพ เปนการสัมภาษณบุคคลทีเ่กี่ยวของ ในแตละกลุมดงันี ้
• ขาราชการกรมสรรพสามิต ทําการสัมภาษณเจาหนาท่ีระดับ อธิบดีกรมสรรพสามิต  

รองอธิบดี ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ รวม
ท้ังหมด 7 ทาน วันท่ี 10 มิ.ย. 2548  และขาราชการกรมศุลกากร ทําการสัมภาษณเจาหนาท่ีระดับ
ผูอํานวยการสํานักศุลกากรทาเรือกรุงเทพ และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังหมด 4 ทาน วันท่ี 15 
ธ.ค. 2548 ในประเด็นเกี่ยวกับการลักลอบนําสุราเขามาในราชอาณาจักร  เสนทางการลักลอบ  
สินคาผานแดน การนําสุราเขามาในรูปแบบสินคาปลอดภาษี การตรวจจับผูกระทําความผิด และ
ตัวเลขทางสถิติท่ีเกี่ยวของ 

• ตัวแทนบริษัทนําเขาสุราตางประเทศ ทําการสัมภาษณตัวแทนระดับ External Affairs 
& Communications Director Asia Key Markets  รองประธานกรรมการบริหาร  ผูจัดการแผนรัฐกิจสัมพันธ  
และผูจัดการฝายชุมชนสัมพันธและนิเทศสัมพันธ ของบริษัท ริชมอนเด(บางกอก) จํากัด  และ
ตัวแทนระดับ Brand Security Manager ของบริษัท เพอรนอต ริคารด(ประเทศไทย) จํากัด วันท่ี 9 

                                                        
2 เปนขอมูลการสํารวจของ World Health Organization ป 2540 ใน 14 จังหวัดภาคใต นําเสนอใน WHO Global Status Report on 
Alcohol 2004 ระบุวาบุคคลที่ดื่มสุราหนักมีคาเฉลี่ยอยูที ่25 วันตอเดือน แตการสํารวจคร้ังนี้ กําหนดที่ 16 วันตอเดือน เพ่ือความ
สะดวกในการหากลุมตัวอยาง 
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ม.ค. 2548 ในประเด็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดเก็บภาษีในปจจุบัน  ขอมูลการลักลอบจําหนายสุรา 
หนีภาษีท่ีบริษัทมีการศึกษา  รูปแบบภาษีท่ีเหมาะสมในความเห็นของบริษัท 

• ผูผลิตสุราชุมชน ทําการสัมภาษณเจาของกิจการจํานวน 9 ราย ใน 3 จังหวัด คือ 
นครราชสีมา เชียงใหม และสุรินทร ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การบริโภคสุราชุมชน และการเสีย
ภาษีและหนีภาษีของสุรากล่ันชุมชนท่ีเปนอยู  

• กลุมบุคคลท่ัวไปท่ีบริโภคสุรา แบงกลุมคนออกเปน 7 กลุม ไดแก 
1. กลุมวัยรุนมัธยม-มหาวิทยาลัย สัมภาษณ 12 กลุม   

2. กลุมคนงานในเมือง สัมภาษณ 12 กลุม   

3. กลุมชาวชนบท สัมภาษณ 12 กลุม   

4. กลุมพนักงานบริษัท สัมภาษณ 9 กลุม   

5. กลุมประกอบอาชีพอิสระ สัมภาษณ 8 กลุม   

6. กลุมแมบาน-คนวางงาน สัมภาษณ 7 กลุม  

7. กลุมขาราชการ-รัฐวิสาหกิจ สัมภาษณ 9 กลุม 

3.2.2 วิธีการสํารวจ 
วิธีการสํารวจ เปนการกําหนดหลักเกณฑ และเง่ือนไขในการเลือกพ้ืนท่ีสํารวจ และ

คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีกระจายอยางท่ัวถึงมีลําดับขั้นของวิธีการสํารวจดังนี ้

ก)  กลุมตัวอยางผูบริโภคสุราทั่วไป จํานวน 4,046 ตัวอยาง ใน 9 จังหวัด 
• ในแตละภาคจะเลือกจังหวัดใหญ 1 จังหวัด และจังหวัดเล็ก 1 จังหวัด โดยมีเหตุผล

ท่ีเลือกจังหวัดใหญและเล็ก คือ ตองการใหใน 1 ภาค มีตัวแทนของผูบริโภคสุราท่ีอยูในเมืองท่ีมี
เศรษฐกิจดแีละในเมืองท่ีมีเศรษฐกิจขนาดเล็ก เพ่ือใหไดตวัอยางท่ีหลากหลาย เพราะประเด็นคาํถาม
สําคัญตามแบบสอบถาม จะเนนเรื่องประเภทเครื่องดื่ม ราคาของเครื่องดื่มท้ังท่ีไมหนีภาษ ี 
ปลอดภาษี และหนีภาษี  โดยผูวิจัยคาดวาภาวะเศรษฐกิจของแตละจังหวัดอาจมีผลตอพฤติกรรม 
การเลือกซ้ือสุรา (แตจะไมเลือก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต) โดยแตละจังหวัดจะถูกสุมตัวอยาง
ประมาณ 350-450 ตัวอยาง แตในทางปฎิบัติจะสํารวจเพ่ิมขึ้นอีกจํานวนหนึ่งเพ่ือปองกันปญหา
แบบสอบถามเสียหาย และ/หรือ คําตอบตามแบบสอบถามไมสมบูรณ โดยใหจํานวนตัวอยางในแต
ละภาคเปนสัดสวนของประชากรของภาคนั้นๆ วิธีการเลือกตัวอยางคอื จะเลือกจังหวดักอน จากนัน้
จะเลือกอําเภอ และชุมชน/หมูบาน ขั้นสุดทาย คือ สุมตัวอยางในแตละชุมชนหรือหมูบาน เพ่ือให
ไดตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของประชากร แตจํานวนตัวอยางในเมืองจะกําหนดใหมากกวาชนบท แลว
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ใชวิธีสรางคาถวงน้ําหนักแปลงเปนตัวแทนของท้ังจังหวัด หลักเกณฑการเลือกตัวอยางนี้ใชหลัก
เดียวกับวิธีของสํานักงานสถิติ กลาวคือเปนแบบ Stratified Two-Stage Sampling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การกําหนดสถานท่ีสํารวจ ใน 1 จังหวัด เลือกสํารวจ 3-5 อําเภอ  และใน 1 อําเภอ 
เลือกสํารวจ 1-2 ตําบล ในสถานท่ีหลักๆ 8 สถานท่ี ดังนี ้1) รานอาหาร-สถานบันเทิง  2) รานคาตาม
ชุมชน-รานสะดวกซ้ือ  3) สถานีบริการน้ํามัน  4) ตลาดสด-แหลงชุมชน  5) ตามงานเทศกาล 
สําหรับกรณีท่ีวันแหงการสํารวจพบงานเทศกาลในพ้ืนท่ี  6) บริเวณโรงงาน สัมภาษณคนงานใน
เวลาพักกลางวัน 7) สถาบันการศึกษา และ 8) สถานท่ีพักอาศัย 

• การกระจายตัวอยางตามชวงอาย ุโดยกําหนดชวงอายุ 5 ชวงสํารวจ ไดแก 1) นอย
กวาถึง 20 ป สัดสวนสํารวจ 8-10%  2) อายุ 21-25 ป สัดสวนสํารวจ 15-20%  3) อายุ 26-40 ป 
สัดสวนสํารวจ 30-35% 4)  อายุ 41-60 ป สัดสวนสํารวจ 30-35% และ 5)  ชวงอายุมากกวา 60 ป 
สัดสวนสํารวจ 5-10% ของจํานวนตัวอยางสํารวจท้ังหมด เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางประชากร
ท่ีบริโภคสุราตามการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาต ิ

ขั้นท่ี 1 เลือกจังหวัด หลักเกณฑ : เลือกภาคละ 2 จังหวัด
ตัวแทนจังหวัดใหญ 1 และจังหวัดเล็ก 1

ขั้นท่ี 2 เลือกอําเภอ
หลักเกณฑ : เลือกจังหวัดละ 3-4 อําเภอ
ทีม่ีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตรไมติดกัน

ขั้นท่ี 3 เขตเทศบาล ขั้นท่ี 3
นอกเทศบาล

หลักเกณฑ : ในแตละอําเภอ
แบงเปนเขตเทศบาล และนอกเทศบาล

ขั้นท่ี 4
เลือกชุมชน หมูบาน

ขั้นท่ี 4
เลือกชุมชน หมูบาน

ขั้นท่ี 5 เลือกสถานท่ี
สํารวจ 8 สถานท่ี

ขั้นท่ี 5 เลือกสถานท่ี
สํารวจ 8 สถานท่ี

หลักเกณฑ : สถานทีส่ํารวจ 8 สถานที่
เปนสถานที่หลักๆที่ผูบริโภคสุรานิยม
มาซื้อหรือมาบริโภคสุรา หรือเปนสถานที่
ทํางาน/พักอาศยัของกลุมตัวอยางเปาหมาย
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• จังหวัดท่ีเปนตัวแทนของภาค ไดแก 
ภาค ประเภท จังหวัด จํานวนตัวอยาง 

การสํารวจคร้ังที่ 1 กลุมตัวอยางผูบริโภคสุราทั่วไป 
  กรุงเทพ  508 
เหนือ จังหวัดใหญ เชียงใหม 496 
 จังหวัดเล็ก แพร 386 
กลาง จังหวัดใหญ ลพบุร ี 540 
 จังหวัดเล็ก อุทัยธาน ี 366 
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดใหญ นครราชสีมา 491 
 จังหวัดเล็ก สุรินทร 366 
ใต จังหวัดใหญ สงขลา 506 
 จังหวัดเล็ก ตรัง 387 
รวม   4,046 
การสํารวจคร้ังที ่2 ผูนิยมบริโภคสุรา 
กรุงเทพ ผูยังไมเขารับการรักษาพยาบาล 134 
 ผูเขารับการรักษาพยาบาล 35 
รวม  169 

ข)  กลุมตวัอยางผูบริโภคดื่มสุรา จํานวน 169 ตัวอยาง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
• กลุมท่ี 1 บุคคลท่ีนิยมดื่มสุรา แตยังไมไดเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล 

จํานวน 134 ตัวอยาง ดําเนินการสํารวจบุคคลเหลานี ้ตามยานสถานบันเทิง รานอาหาร และท่ีพักอาศัย 
• กลุมท่ี 2 บุคคลท่ีนิยมดื่มสุราและเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธัญญารักษ 

จํานวน 35 ตัวอยาง ดําเนินการสํารวจภายในโรงพยาบาล  

3.3  พฤติกรรมการบริโภคสุราของกลุมตัวอยางผูบริโภค 
การศึกษาโครงการการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสุราได

ทําการศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราของกลุมตัวอยางผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคสุรา การตอบสนองตอราคาของกลุมตัวอยางผูบริโภค และพฤติกรรม 
การบริโภคสุราหนีภาษี ซ่ึงมีวิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณกลุมเจาะลึก (Focus groups) และ 
การสํารวจ (Survey) พฤติกรรมของกลุมตัวอยางผูบริโภคในพ้ืนท่ี 9 จังหวัด 4 ภูมิภาค ไดแก 
เชียงใหม แพร ลพบุร ีอุทัยธานี นครราชสีมา สุรินทร สงขลา ตรัง และ กรุงเทพมหานคร  

ในการสัมภาษณกลุมเจาะลึกกลุมตัวอยางผูบริโภคนั้น ไดแบงกลุมตัวอยางผูบริโภค
ออกเปน 7 กลุมดวยกัน คือ 1) กลุมวัยรุนมัธยม-มหาวิทยาลัย 2) กลุมคนงานในเมือง 3) กลุม 
ชาวชนบท 4) กลุมพนักงานบริษัท 5) กลุมประกอบอาชีพอิสระ 6) กลุมแมบาน/ผูวางงาน และ  
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7) กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหทราบถึงความแตกตางในพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง
ผูบริโภคแตละกลุม รวม 9 จังหวัด ท้ังหมด 69 กลุมดวยกัน โดยแตละกลุมมีลักษณะเฉพาะ 
(Characteristic) ของกลุมตัวอยาง (ตารางท่ี 3.1) สวนการสํารวจพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง
ผูบริโภคท่ีดื่มสุรา จะมีการเก็บขอมูล 2 รอบ รอบแรก เปนผูท่ีดื่มและไมดื่มสุราท่ัวไป สวนรอบท่ี
สอง จะเนนถึงผูดื่มท่ีติดสุราและผูท่ีไดรับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ รวมท้ังส้ินเปน
จํานวน 4,215 ตัวอยาง 

ตารางที ่3.1 ลกัษณะเฉพาะของกลุมตวัอยางที่สัมภาษณกลุมเจาะลกึ (Focus groups) 
กลุมตัวอยาง เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได (บาท/เดือน) 

วัยรุนมัธยม-มหาวิทยาลัย ชาย-หญิง 18-20 ป ปวส.-ปริญญาตรี กําลังศึกษาอยู ไมมีรายไดของตนเอง 
คนงานในเมือง ชาย 30-40 ป ประถมศึกษา กรรมกรกอสราง 3,000-4,000  
ชาวชนบท ชาย-หญิง 40-45 ป ประถมศึกษา เกษตรกร ไมระบุ 
พนักงานบริษัท ชาย-หญิง 25-35 ป ปริญญาตรี พนักงานบริษัท 12,000-25,000 
ประกอบอาชีพอิสระ ชาย 30-35 ป ประถมศึกษา-ม.3 มอเตอรไซดรับจาง 5,000-6,000 
แมบาน หญิง 35-45 ป ประถมศึกษา ไมประกอบอาชีพ ไมมีรายไดของตนเอง 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ชาย-หญิง 30-45 ป ปริญญาตรี ทหาร ตํารวจ  

ปาไม และพนักงาน
ธนาคาร 

15,000-25,000 

ที่มา : ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตวัอยางผูบริโภค, 2548. 

การเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรก สวนใหญกลุมตัวอยางผูบริโภคจะเริ่มดื่มตั้งแต
อายุ 15- 20 ป และมีแนวโนมวาจะมีการเริ่มบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลตั้งแตอายุยังนอยลงไป
เรื่อย ๆ เนื่องจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีมีอายุนอย เปนกลุมวัยรุนมัธยม-มหาวิทยาลัย
จะเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเม่ืออายุประมาณ 13-17 ป เปนกลุมท่ีเริ่มดื่มเร็วท่ีสุด เม่ือเทียบกับ
กลุมอ่ืน ๆ ท่ีกลุมตัวอยางผูบริโภคมีอายุมากกวา รองลงมาเปนกลุมประกอบอาชีพอิสระ  พบวา 
กลุมตัวอยางผูบริโภคเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชวงอายุประมาณ 16-17 ป  โดยท่ีทุก ๆ กลุม
ใหเหตุผลในการตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกคลายคลึงกัน คือ ความตองการท่ีจะ
ทดลองดื่มดวยตนเอง และเกิดจากการชักชวนของเพ่ือน หรือญาติใหรวมวงสังสรรคกัน  

 สําหรับเหตุผลท่ีกลุมตัวอยางผูบริโภคดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปจจุบันนั้น แตละกลุมมี
เหตุผลท่ีแตกตางกันไป โดยเหตุผลสวนใหญท่ีดื่มเพราะตองการสังสรรคกับเพ่ือนฝูง (เพ่ือนสนิท /
เพ่ือนรวมงาน) และตองการรวมงานสังคม งานเล้ียงตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมพนักงานบริษัทและ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  สวนกลุมคนงานในเมืองและกลุมชาวบานในชนบทมีเหตุผลในการดื่มเพ่ือ
ตองการผอนคลายความเม่ือยลาจากการทํางานหนัก นอกจากนี้ยังมีกลุมแมบานท่ีมีเหตผุลในการดืม่
เพ่ือใหเจริญอาหาร และเปนยาบํารุง เปนตน 
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วิสก้ี ในประเทศ วิสก้ี นําเขา บร่ันดี ในประเทศ บรั่นดี นําเขา 
สุราสีอ่ืนๆในประเทศ สุราพิเศษอ่ืนๆนําเขา สุราขาว สุราผสม
สุราแชพื้นเมอืง เบียร ไวนในประเทศ ไวนนําเขา

3.3.1 ประเภทของสุราที่นิยมดื่มและความถีใ่นการดื่ม 
 จากการสัมภาษณกลุมเจาะลึกและการสํารวจของกลุมตัวอยางผูบริโภค พบวา กลุม

ตัวอยางผูบริโภคสวนใหญนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียร เนื่องจากวาเบียรเปน
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาไมแพงและดื่มงาย จึงทําใหเบียรเปนเครื่องดื่มยอดนิยมของทุก ๆ 
กลุม ซ่ึงกลุมตัวอยางผูบริโภคทุกกลุมจะเลือกดื่มเบียรมากกวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทอ่ืน ๆ 
เกือบรอยละ 50 สวนประเภทท่ีนิยมดื่มรองลงมา ไดแก สุราขาว สุราสีอ่ืนๆในประเทศ และวิสกี้
นําเขา (รูปท่ี 3.1) โดยความนิยมในการบริโภคของแตละกลุมจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับ 
สถานภาพทางการเงิน กลุมคนท่ีรวมสังสรรค และความช่ืนชอบของแตละคน เปนตน 

รูปที่ 3.1 แสดงประเภทของสุราทีน่ิยมดื่มในแตละกลุมตวัอยาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค, 2548. 

 

นอกจากนี้ยังพบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีดื่มสุราบอยมาก3 สวนใหญจะเปนกลุม 
ผูประกอบอาชีพอิสระ กลุมคนงานในชนบท และกลุมชาวชนบท โดยจะบริโภคสุราเกือบทุกวัน 
สวนกลุมตัวอยางผูบริโภคอ่ืน ๆ ถือวาดื่มสุราไมคอยบอยมากนัก (รูปท่ี 3.2 ) ท้ังนี้การบริโภคสุรา
ของแตละกลุมจะแตกตางกันไป ดังนี้ 

                                                        
3 กลุมตวัอยางผูบริโภคที่ดื่มสุราบอยมาก คือ กลุมตัวอยางผูบริโภคที่มีความถี่ในการดื่มสุรามากกวา 15 คร้ังตอเดือน 
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รอยละ

รูปที่ 3.2  แสดงรอยละของกลุมตวัอยางผูบริโภค จําแนกตามความถี่ในการดื่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค, 2548. 

 

กลุมวัยรุนมัธยม-มหาวิทยาลัย  สวนใหญจะเลือกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเบียร 
รองลงมาจะเปนพวกสุราสีอ่ืน ๆ ในประเทศ อาทิเชน แสงโสม และแมโขง และประเภทวิสกี้นําเขา 
อาทิเชน 100 pipers และ Crown 99 ตามลําดับ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับกลุมคนท่ีรวมสังสรรค เพราะเหตุผล
หลักท่ีกลุมวัยรุนมัธยม-มหาวิทยาลัย ดื่มสุราก็เพ่ือตองการความสนุกสนานและสังสรรคกับเพ่ือน
ฝูง ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห โดยเฉล่ียจะดื่มประมาณสัปดาหละ 2 ครั้ง ซ่ึงสวนใหญจะรวมตัวกัน
ไปดื่มท่ีบานเพ่ือนและตามสถานบันเทิงตาง ๆ                               

จากการสัมภาษณกลุมวัยรุนมัธยม-มหาวิทยาลัย ท่ีมาจากสายการศึกษาท่ีตางกัน (สายอาชีพ
กับสายสามัญ) ก็จะมีพฤติกรรมการบริโภคสุราท่ีแตกตางกัน นั่นคือ นักศึกษาสายอาชีพ สวนใหญ
จะนิยมดื่มสุราสีของไทย พวกแสงโสม และแมโขง และเบียรราคาประหยัด เชน เบียรชาง และลีโอ 
เปนตน ซ่ึงมักจะรวมตัวกันไปดื่มตามหอพักหรือบานเพ่ือน มากกวาไปดื่มตามสถานบันเทิง ดวย
เหตุผลทางการเงินเปนหลัก สวนนักศึกษาสายสามัญท่ีตอในระดับมหาวิทยาลัย สวนใหญจะนิยม
ดื่มวิสกี้นําเขาระดับ Standard อาทิเชน 100 pipers , Crown 99 และสเปยรอยัล เปนตน และเบียร
ราคาประหยัดเชนกัน โดยเฉพาะนักศึกษาหญิงจะนิยมเลือกดื่มเบียรเปนหลัก ซ่ึงมักจะนิยมดื่มท่ี
รานอาหารละแวกสถานศึกษาท่ีในปจจุบันมีอยูเปนจํานวนมาก และสวนใหญลูกคาหลักก็มาจาก
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สถานศึกษาใกล ๆ นั่นเอง นอกจากรานอาหารใกลท่ีเรียนแลว ก็จะเปนแหลงท่ีเท่ียวยามราตร ี 
สถานบันเทิงท่ีกําลังไดรับความนิยมในกลุมนกัทองราตร ี                           

กลุมพนักงานบริษัทและกลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  จะมีพฤติกรรมการบริโภคสุราท่ีคลาย ๆ 
กัน นอกจากเบียรท่ีเปนเครื่องดื่มยอดนิยมแลว ท้ัง 2 กลุมนี้ มักจะนิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ชนิดหนึ่งท่ีจะแตกตางจากกลุมอ่ืน ๆ นั่นคือ บรั่นดีในประเทศ (โดยเฉพาะกลุมขาราชการในภาคใต
จะช่ืนชอบบรั่นดีไทยเปนพิเศษ) อีกท้ังยังเลือกท่ีจะดื่มวิสกี้นําเขาระดับ Standard เปนขั้นต่ําสุดและ
ไลเรียงไปจนกระท่ังถึงประเภท Premium และ Deluxe ขึ้นอยูกับรสนิยมความช่ืนชอบสวนตัว 
ตลอดจนกลุมคนท่ีรวมดื่มดวย สวนใหญกลุมพนักงานบริษัทมักจะนิยมดื่มสุราตามรานอาหารและ
สถานบันเทิงตาง ๆ ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห โดยเฉล่ียจะดื่มประมาณสัปดาหละ 2 ครั้ง เหมือนกับ
กลุมวัยรุนมัธยม-มหาวิทยาลัย แตสําหรับกลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  สวนใหญมักจะนิยมดื่มท่ี
บานและตามรานอาหาร โดยเฉล่ียจะดื่มสุราเปนประจําเกือบทุกวัน 

สวนกลุมคนงานในเมือง  กลุมชาวชนบท กลุมอาชีพอิสระ และกลุมแมบาน จะมีรสนิยม
ในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทเดียวกัน คือ นิยมดื่มสุราขาว4และเบียร เหตุผลหลักท่ี
ดื่มสุรา สวนใหญเนื่องมาจากการทํางานหนัก เพ่ือตองการผอนคลายจากการทํางาน (ยกเวนกลุม
แมบานท่ีสวนใหญดื่มสุรา เพราะตองรวมงานสังคม งานเล้ียงตาง ๆ และเพ่ือเจริญอาหาร) โดยเฉล่ีย
จะดื่มเปนประจําเกือบทุกวัน ในเวลาตอนเย็นหลังจากเสร็จส้ินภารกิจ ซ่ึงสวนใหญในแตละวันจะ
ดื่มสุราขาวในปริมาณท่ีนอยเพียง 1-2 กง5/วัน  แตก็มีบางรายท่ีจะดื่มบอยมากกวา 1 ครั้งตอวัน โดย
ท่ีปริมาณรวมใน 1 วันอาจจะมากกวา 1-2 ขวด นอกจากนี้ก็ยังมีกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีดื่มใน
ปริมาณรวมท่ีมากกวา 2 ขวดอยูจํานวนหนึ่งและก็เปนกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ียอมรับวาตนเองติด
สุรา โดยสวนใหญจะซ้ือสุราท่ีรานขายของชํา และดื่มท่ีรานเลย หรือไมก็ซ้ือท่ีรานคาในหมูบาน 
และนํามาดื่มท่ีบานตนเอง หรือนําไปดื่มท่ีบานเพ่ือน 

3.3.2 การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในการบริโภคสุราเม่ือราคามีการปรับตวั 
  การเปล่ียนแปลงราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีกลุมตัวอยางผูบริโภคกลุมตาง ๆ นิยม

ดื่มนั้น จะสงผลทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลงตามไปดวย ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมนี้ พบวา เม่ือเราสมมุติใหราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยมดื่มเปนประจํา ปรับตัว

                                                        
4 กลุมคนงานในเมืองจะเลือกดื่มเหลาขาวที่ผลิตจากโรงงานสุรา เพราะความคุนเคยในรสชาติและสามารถซื้อหาไดงายในเขตเมือง 
สวนกลุมชาวชนบทนั้น สามารถเลือกไดทัง้เหลาขาวที่ผลิตจากโรงงานสุราและสุรากลั่นชุมชน เพราะสามารถหาซื้อไดงายทั้งสอง
ประเภท โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือและบางสวนในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5 ลักษณะนามของขนาดบรรจเุหลาแบงขายหนวยเลก็ที่สุดจะเรียกแตกตางกนัไปในแตละพ้ืนที่ เชน กง เปก และ ตอง ซึ่งมีจะปริมาณ
เทากัน 
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เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 จากราคาปกติ กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเราไดทําการสัมภาษณกลุมเจาะลึกท้ัง 7 
กลุม สวนใหญแลวยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคเหมือนเดิม นั่นคือ จะยังคงเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลยี่หอประจํานั้นอยู โดยไมรูสึกวาจะตองมีความลังเลใจในการตัดสินใจซ้ือ เพราะราคา
ยังตางจากเดิมเพียงเล็กนอยเทานั้น ยกเวนกลุมแมบานท่ีพบวาเกือบครึ่งหนึ่งของผูใหสัมภาษณท่ีมี
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม นั่นคือ จะมีพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลลดลงหรือ
เลิกซ้ือไปเลย โดยท่ีจะไมมีการเปล่ียนไปซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลยี่หออ่ืนท่ีมีราคาถูกกวา เพราะ
สวนใหญกลุมแมบานจะนิยมดื่มเบียรและสุราขาว ผูใหสัมภาษณหลายคนบอกวาหากจะเปล่ียนไป
ซ้ือของท่ีถูกกวาคงตองเปล่ียนไปซ้ือเหลาตมแทน  

 ในประเด็นคําถามเดียวกัน ขอมูลจากการสํารวจพฤติกรรมกลุมตัวอยางผูบริโภค พบวา 
การเปล่ียนแปลงราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ี เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 จะไมมีผลกระทบตอ 
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุมตัวอยางผูบริโภคแตละกลุม นั่นคือ สวนใหญกลุมตัวอยาง
ผูบริโภคแตละกลุมจะยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคเหมือนเดิม (รูปท่ี 3.3 ) ซ่ึงสอดคลองกับผล 
การสัมภาษณกลุม แตเม่ือเราแบงกลุมตัวอยางผูบริโภค โดยจําแนกตามความถ่ีในการบริโภคสุรา 
ออกเปน 3 กลุมใหญ คือ 1) กลุมผูท่ีดื่มนอย6 2) กลุมผูท่ีดื่มปานกลาง7 และ 3) กลุมผูท่ีดื่มเปน
ประจํา8 พบวา การเปล่ียนแปลงราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเพ่ิมขึ้น รอยละ 10 จะมีผลกระทบ
ตอพฤติกรรมการบริโภคของกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีดื่มนอย มากกวากลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีดื่ม
เปนประจํา เนื่องจากกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีดื่มเปนประจํา จะยังคงบริโภคสุราเหมือนเดิม รอยละ 
66.67 แมวาราคาจะเพ่ิมสูงขึ้น บางรายอาจดื่มลดลง มีรอยละ 21.68 และมีสวนนอยท่ีจะเลิกดื่มไป
เลย เพียงรอยละ 11.66 เทานั้น ท้ังนี้เปนเพราะวากลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีดื่มสุราเปนประจําคอนขาง
จะติดสุรา  การท่ีราคาของสุราเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ 10 ซ่ึงเขาถือวาเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยจึงไมมีผลตอ
การบริโภคของคนกลุมนี้ (รูปท่ี 3.4) 

                                                        
6 กลุมผูที่ดื่มนอย คือ กลุมผูที่มีความถี่ในการบริโภคสุรา 1-2 คร้ังตอเดือน 
7 กลุมผูที่ดื่มปานกลาง คือ กลุมผูที่มีความถี่ในการบริโภคสุรา 3-15 คร้ังตอเดือน 
8 กลุมผูที่ดื่มเปนประจํา คือ กลุมผูที่มีความถี่ในการบริโภคสุรา มากกวา 15 คร้ังตอเดือน 
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รอยละ
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นักศึกษา คนงานในชนบท ชาวชนบท พนักงานบริษัท อาชีพอสิระ ขาราชการ แมบาน

ซ้ือลดลง เลิกซ้ือ ซ้ือเทาเดิม

รอยละ

รูปที่ 3.3  การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของกลุมตวัอยางผูบริโภคเม่ือราคามีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น  
รอยละ 10 จากราคาปกต ิจําแนกตามกลุมตัวอยางผูบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค, 2548. 

รูปที่ 3.4  การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของกลุมตวัอยางผูบริโภคเม่ือราคามีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น  
รอยละ 10 จากราคาปกต ิจําแนกตามความถีใ่นการบริโภคสุราของกลุมตัวอยางผูบริโภค 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค, 2548. 
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เม่ือเราสมมุติใหราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยมดื่มเปนประจําปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 
10 จากราคาปกติ กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีจําแนกตามความถ่ีในการบริโภคสุรา สวนใหญจะมี
พฤติกรรมการบริโภคเหมือนเดิม ดังนั้นเราจึงตองการทราบวาราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จะตองปรับตัวเพ่ิมขึ้นอีกเทาใด กลุมตัวอยางผูบริโภคจึงจะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค 
จากการสํารวจ พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีดื่มเปนประจําสวนใหญจะไมเปล่ียนพฤติกรรม 
การบริโภคสุรา เม่ือราคาสุราเพ่ิมขึ้นเพียง รอยละ 10 จากราคาปกต ิแตกลุมตัวอยางผูบริโภคกลุมนี้
จะเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค เม่ือราคาสุราเพ่ิมขึ้นมากกวารอยละ 50 จากราคาปกติ เชนเดียวกับ
กลุมตัวอยางผูบริโภคปานกลางท่ีคิดวาถาราคาสุราเพ่ิมขึ้นรอยละ 50 จากราคาปกติ จะมีการเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภค สําหรับกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีดื่มนอย จะมีการเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค
สุรา เม่ือราคาสุราเพ่ิมขึ้นเพียง รอยละ 20 จากราคาปกต ิ และเม่ือราคาสุราเพ่ิมสูงมากขึ้น ก็มีโอกาส
ท่ีจะเลิกดื่มสุรามากกวากลุมตัวอยางผูบริโภคกลุมอ่ืน ๆ ท้ังนี้พฤติกรรมการเปล่ียนแปลงใน 
การบริโภคของแตละกลุมจะแตกตางกันไป ดังนี ้

• กลุมวัยรุนมัธยม-มหาวิทยาลัย ถาเปนนักศึกษาสายอาชีพ จะมีการซ้ือสุรานอยลง
หรือเปล่ียนยี่หอไปซ้ือยี่หออ่ืนท่ีราคาถูกกวา เม่ือราคาสุราเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 จากราคาปกติ แตถา
เปนนกัศึกษามหาวทิยาลัย จะเลือกท่ีจะเปล่ียนประเภทเครื่องดื่ม หรือเปล่ียนเปนยี่หออ่ืนท่ีมีราคาถูก
กวา เม่ือราคาสุราเพ่ิมขึ้นรอยละ 30 จากราคาปกต ิ

• กลุมพนักงานบริษัทและกลุมประกอบอาชีพอิสระ จะมีการเปล่ียนพฤติกรรม 
การบริโภค โดยการซ้ือสุราลดลง หรืออาจเปล่ียนเปนยี่หออ่ืนท่ีมีราคาถูกกวา เม่ือราคาสุราเพ่ิมขึ้น
รอยละ 30 จากราคาปกต ิ

• กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะมีการเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ถาราคาสุรา
เพ่ิมขึ้นรอยละ 50 จากราคาปกติ ในกรณีท่ีเปนวิสกี้นําเขาท่ีนิยมบริโภคมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น เขาจะ
เปล่ียนไปบริโภควิสกี้นําเขายี่หออ่ืนท่ีมีราคาถูกกวา สวนในกรณีท่ีเปนสุราไทยจําพวก แมโขง  
แสงโสม และรีเจนซ่ี กลุมตัวอยางผูบริโภคในกลุมนี้จะยืนยันท่ีจะบริโภคเหมือนเดิม เพราะติดใจ
ในรสชาติ 

• สําหรับกลุมตัวอยางผูบริโภคกลุมอ่ืน ๆ เม่ือราคาสุราเพ่ิมขึ้นสูงขึ้นมาก จะมี
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนไป โดยจะลดปริมาณการบริโภคลงมากกวาการท่ีจะเลิกดื่มสุราไปเลย 

  ในทางกลับกัน เม่ือเราสมมุติใหราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีเลือกดื่มเปนประจํา
ปรับตัวลดลงรอยละ 10 จากราคาปกติ เพ่ือพิจารณาวาพฤติกรรมของกลุมตัวอยางผูบริโภคจะ
เปล่ียนไปหรือไมอยางไร พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคสวนใหญจะยังไมเปล่ียนแปลงพฤติกรรม จะ
ยังคงไมเพ่ิมปรมิาณในการบริโภค โดยสวนใหญใหเหตผุลวา มีกิจกรรมตางๆ เชน การเรยีน การทํางาน 
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นักศึกษา คนงานในเมือง ชาวชนบท พนักงานบริษัท อาชีพอสิระ ขาราชการ แมบาน

มากขึ้น เหมือนเดิม ไมแนใจ

รอยละ

เปนตัวควบคุมปริมาณและความถ่ีในการดื่มอยูแลว แตอยางไรก็ตามมีบางสวนท่ีมีความเห็นตาง
ออกไป เชน กลุมนักศึกษาสายอาชีพสวนหนึ่งท่ีคิดวาอาจจะทําใหดื่มในแตละครั้งมากขึ้นหากราคา
ของสุราถูกลงกวาเดิม กลุมแมบานบางสวนท่ีมีความไมม่ันใจวาตนเองจะซ้ือมากขึ้นหรือไมถาราคา
ของสุราถูกลง กลุมชาวชนบทบางสวนก็คาดวาคงจะมีการดื่มท่ีมากขึ้นกวาปกติถาเปนชวงเทศกาล 
ในขณะท่ีกลุมคนงานในเมือง ซ่ึงสวนใหญเปนกลุมท่ีดื่มเปนประจําทุกวันอยูแลว มีความเห็นวา 
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ืออาจเปล่ียนไป โดยจะเลือกซ้ือในขนาดบรรจุท่ีใหญกวามาเก็บไวดื่ม
เพราะเห็นวาราคาจะถูกกวาการซ้ือแบบแบงขายตามปกต ิรวมท้ังบางคนก็คิดวาจะจายเงินเทาเดมิแต
ไดปริมาณมากขึ้นถาราคาถูกลง 

 โดยสรุปแลวกลุมตัวอยางผูบริโภคสวนใหญจะยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคสุรา
เหมือนเดิม เม่ือราคาของสุราท่ีนิยมดื่มเปนประจํามีการปรับตัวลดลงรอยละ 10 จากราคาปกติ ซ่ึง
สอดคลองกับขอมูลจากการสํารวจพฤติกรรมกลุมตัวอยางผูบริโภค (รูปท่ี 3.5) และเม่ือแบงกลุม
ตัวอยางผูบริโภค  โดยจําแนกตามความถ่ีในการบริโภคสุราออกเปน 3 กลุมเชนเดิม พบวา 
การเปล่ียนแปลงราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีลดลงรอยละ 10 จากราคาปกติ จะสงผลทําให
พฤติกรรมการบริโภคของผูท่ีดื่มสุราเปนประจํามีโอกาสท่ีจะดื่มสุราเพ่ิมมากขึ้น มากกวากลุม
ตัวอยางผูบริโภคท่ีดื่มสุรานอย (รูปท่ี 3.6) 

รูปที่ 3.5  การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของกลุมตวัอยางผูบริโภคเม่ือราคามีการปรับตัวลดลง  
รอยละ 10 จากราคาปกต ิจําแนกตามกลุมตัวอยางผูบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค, 2548. 
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รอยละ

รูปที่ 3.6 การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของกลุมตวัอยางผูบริโภคเม่ือราคามีการปรับตวัลดลง  
รอยละ 10 จากราคาปกต ิจําแนกตามความถีใ่นการบริโภคสุราของกลุมตัวอยางผูบริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค, 2548. 

3.3.3  ผลกระทบจากการบริโภคสุรา  
ผลกระทบจากการบริโภคสุราเปนบทวิเคราะหสมการทางสถิติ เพ่ือทดสอบปจจัยท่ีคาดวา

จะมีผลกระทบตอผูดื่มสุรา ในดานอุบัติเหต ุการเจ็บปวย การขาดงาน และปญหาครอบครัว โดยใช
ขอมูลสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภคสุราจํานวน 4,215 ตัวอยาง ตามตัวแปรหลักๆ ดานประเภทสุราท่ี
ดื่ม ความถ่ีในการดื่ม ปริมาณการดื่ม และคุณลักษณะเฉพาะตัวของผูดื่ม เชน เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได ทดสอบความสัมพันธกับการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บปวย การขาดงาน และปญหา
ครอบครัว ตามตัวแปรในตารางท่ี 3.2 

ตารางที ่3.2 ตวัแปรทีใ่ชวิเคราะหสมการ 
variable นิยาม mean S.D 

ABSENT การขาดงาน 0.18 0.39 
HOME ปญหาครอบครัว 0.31 0.47 
SEX เพศ 0.86 0.35 
AGE อาย ุ 35.83 15.15 
ALL_LMP ปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ 1.62 2.97 
EDU_Y ระดับการศึกษา (ป) 12.62 4.06 
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ตารางที ่3.2 ตวัแปรทีใ่ชวิเคราะหสมการ (ตอ) 
Variable นิยาม Mean S.D. 

FRE_Q ความถี่ในการด่ืมสุรา/เดือน 11.26 18.33 
OCC1 เกษตรกร/กรรมกร,ลูกจางรานคา,คนงานโรงงาน 0.19 0.39 
OCC2 ครู/อาจารย/งานบริการ/ทหารตํารวจ 0.02 0.13 
OCC3 คาขาย/พนักงานขาย/งานบริการท่ัวไป 0.13 0.34 
OCC4 งานวิชาชีพ/ผูบริหาร/ผูจัดการ 0.16 0.37 
OCC5 นักเรียน/นักศึกษา/แมบาน/วางงาน/ปลดเกษียณ 0.34 0.48 
OCC6  ชางฝมือ/หัวหนาคนงาน/พนักงานขับรถ/บริการท่ัวไป 0.16 0.37 
SURA สุราแชพื้นเมือง 0.01 0.11 
WINEE ไวน 0.16 0.37 
WISKYIM วิสกี้/บรั่นดีนําเขา 0.41 0.49 
WISKYIN วิสกี้/บรั่นดีในประเทศ 0.28 0.45 
BEER เบียร 0.67 0.47 
MIXSURA สุราขาว/สุราผสม 0.23 0.42 
INCOME รายไดตอคนตอเดือน 13905.33 16611.81 
ALLINCOME รายไดท้ังครัวเรือนตอเดือน 23491.12 21651.01 
STATUS สถานภาพ 0.40 0.49 
NUM_CHIN จํานวนบุตร 0.76 1.19 
ACCIDENT อุบัติเหตุ 0.28 0.45 
DRIVE การขับรถหลังด่ืมสุรา 0.22 0.41 

ที่มา : จากการคํานวณ,2548 

ก)  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเกดิอบุัตเิหตุจากการบริโภคสุรา 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการเกิดอุบัติเหตุ เปนการวิเคราะหสมการโดยสอบถามกลุมตัวอยาง

ถึงประสบการณการเกิดอุบัติเหตุภายหลังจากท่ีดื่มสุรา ท้ังอุบัติเหตุทางรถยนต และไมใชทาง
รถยนต พบวา (ตารางท่ี 3.3 ) ปจจัยหลักๆท่ีมีผลกระทบตอการเกิดอุบัติเหต ุคือ  

• อายุของผูดื่ม  ผูท่ีมีอายุนอยมีโอกาสประสบอุบัติเหตุจากการดื่มสุรามากกวาผูท่ีมีอายุ
มากกวา 

• ความถ่ีในการดื่ม  จํานวนครั้งในการดื่มมากมีโอกาสประสบอุบัติเหตุมาก 
•  การขับรถหลังดื่ม  มีโอกาสประสบอุบัติเหตุมาก 
• บุคคลท่ีทํางานในกลุมชาง หัวหนาคนงาน และคนขับรถ  เปนกลุมอาชีพท่ีเส่ียงตอ 

การประสบอุบัติเหตุมากกวากลุมคนอาชีพอ่ืน 
• ประเภทสุราท่ีทําใหเกิดอุบัติเหต ุคือ สุราขาว สุราผสม วิสกี้ และ เบียร  
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ตารางที ่3.3  ผลวิเคราะหสมการอบุัตเิหต ุ
Dependent Variable: ACCIDENT  Dependent Variable: ACCIDENT 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Sample(adjusted): 1 156   Sample(adjusted): 1 156  
       
Variable Coefficient z-Statistic  Variable Coefficient z-Statistic 
C -0.36 -0.19  C -1.55 -0.80 
SEX 0.43 0.43  SEX -0.29 -0.28 
AGE -0.10 -2.97  AGE -0.08 -2.20 
ALL_LMP 0.08 0.84  FRE_Q 0.08 2.27 
ALLINCOME 0.00 0.99  ALLINCOME 0.00 0.56 
DRIVE 2.10 3.00  DRIVE 2.15 3.00 
EDU_Y -0.21 -1.94  EDU_Y -0.13 -1.20 
OCC1 1.00 1.20  OCC1 0.63 0.75 
OCC2 1.66 1.09  OCC2 0.96 0.62 
OCC3 0.41 0.47  OCC3 -0.17 -0.18 
OCC4 -0.78 -0.58  OCC4 -1.77 -1.21 
OCC6 2.01 2.38  OCC6 1.21 1.30 
MIXSURA 3.27 3.21  MIXSURA 1.52 1.27 
SURA -2.66 -1.40  SURA -1.77 -0.95 
WINEE -0.02 -0.02  WINEE -0.10 -0.07 
WISKYIM 1.38 2.00  WISKYIM 1.44 2.03 
WISKYIN 1.35 2.18  WISKYIN 1.26 1.99 
BEER 1.55 1.94  BEER 1.84 2.09 
       
Mean dependent var 0.29  0.29   
S.E. of regression 0.33  0.32   
S.D. dependent var 0.45  0.45   

 

ที่มา : มาจากการคํานวณ, 2548 

ข)  ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเจ็บปวยจากการบริโภคสุรา 
ผลกระทบดานสุขภาพท่ีเกิดจากการบริโภคสุรา เปนผลท่ีเกิดขึ้นกับผูปวยในระยะยาว และ

บางครั้งผูปวยก็ไมทราบวาโรคดังกลาวเปนผลมาจากการท่ีตนเองดื่มสุรา ดังนั้นการวิเคราะห
สมการเจ็บปวยครั้งนี้ จึงคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และบุคคล
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ท่ีดื่มสุราอยูเปนประจํา โดยเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการเจ็บปวย กับคุณลักษณะดาน
ตางๆ ของผูตอบ สรุปผลวิเคราะหดังนี ้

• ปจจัยท่ีมีนัยสําคัญตอการเจ็บปวยของผูดื่มสุรา ไดแก 
1. ปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิท่ีดื่ม ถามีปริมาณมาก จะทําใหมีโอกาสเจ็บปวยมาก 
2. ความถ่ีในการดื่ม ถาจํานวนครั้งของการดื่มมาก จะทําใหมีโอกาสเจ็บปวยมาก 
3. รายไดของครัวเรือน รายไดท่ีมาก ทําใหมีโอกาสเจ็บปวยมาก 
4. สุราขาว สุราผสม เปนสุรา 2 ประเภทท่ีมีโอกาสทําใหเกิดการเจ็บปวยมาก 

ตารางที ่3.4  ผลวิเคราะหสมการเจ็บปวย 
Dependent Variable: SICK(0,1)  Dependent Variable: SICK  
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Sample(adjusted): 1 156   Sample(adjusted): 1 156  
       

Variable Coefficient z-Statistic  Variable Coefficient z-Statistic 
C -2.63 -1.49  C -3.64 -1.98 
SEX 0.05 0.06  SEX 0.10 0.11 
AGE 0.01 0.57  AGE 0.03 1.01 
NUM_CHIN 0.32 1.07  NUM_CHIN 0.26 0.84 
ALL_LMP 0.27 3.03  FRE_Q 0.05 2.23 
ALLINCOME 0.00 2.03  ALLINCOME 0.00 1.37 
EDU_Y -0.17 -1.67  EDU_Y -0.11 -1.08 
OCC1 -0.26 -0.31  OCC1 -0.24 -0.30 
OCC3 -1.28 -1.23  OCC3 -1.03 -1.06 
OCC4 -0.08 -0.07  OCC4 0.25 0.26 
OCC6 0.46 0.54  OCC6 0.07 0.08 
WISKYIN 0.79 1.29  WISKYIN 0.59 1.01 
WINEE -0.54 -0.44  WINEE -0.53 -0.45 
BEER 0.25 0.41  BEER 0.69 1.11 
MIXSURA 1.45 2.10  MIXSURA 1.20 1.55 
Mean dependent var 0.21    0.21  
S.E. of regression 0.33    0.34  
S.D. dependent var 0.41    0.41  

 

ที่มา : จากการคํานวณ,2548 
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ค)  ปจจัยที่มีผลกระทบตอการขาดงา จากการบริโภคสุรา 
การดื่มสุราในปริมาณหนึ่งยอมมีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของผูดื่ม ทําใหรางกายขาด

สติ ควบคมุตนเองไมได และมีอาการงวงซึมเม่ือฤทธ์ิสุรายังคงอยู  และผูท่ีมีภาระหนาท่ีการงานก็
อาจไดรับผลกระทบจากฤทธ์ิสุราทําใหไมสามารถไปทํางานได ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลกระทบทําใหผูดื่ม
ขาดสติจนมีผลกระทบตอการทํางาน ไดแก 

• การเจ็บปวยเนื่องจากการดื่มสุรา  ผูท่ีมีอาการเจ็บปวยมีแนวโนมท่ีจะขาดงานสูง 
• ปริมาณแอลกอฮฮลบริสุทธ์ิ  ปริมาณแอลกอฮอลท่ีมากจะทําใหผูดื่มมีโอกาสขาดงานสูง 
• เบียร  เปนสุราท่ีทําใหผูดื่มมีโอกาสขาดงานสูง เชนกัน 

ตารางที ่3.5  ผลวิเคราะหสมการขาดงาน 
Dependent Variable: ABSENT   Dependent Variable: ABSENT 
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Sample(adjusted): 1 156   Sample(adjusted): 1 156  
       

Variable Coefficient z-Statistic  Variable Coefficient z-Statistic 
C -1.47 -0.89  C -2.80 -1.61 
SEX 0.36 0.41  SEX 0.60 0.68 
AGE -0.05 -1.96  AGE -0.05 -1.80 
STATUS 0.18 0.25  STATUS 0.31 0.44 
SICK 1.93 2.53  SICK 2.20 2.93 
EDU_Y -0.03 -0.25  EDU_Y 0.02 0.24 
ALLINCOME 0.00 -0.59  ALLINCOME 0.00 -0.98 
ALL_LMP 0.20 2.25  FRE_Q 0.04 1.94 
OCC1 1.11 1.37  OCC1 1.11 1.42 
OCC3 -0.64 -0.58  OCC3 -0.52 -0.51 
OCC4 0.63 0.65  OCC4 0.89 0.97 
OCC6 1.13 1.40  OCC6 0.82 0.99 
WISKYIN -0.40 -0.68  WISKYIN -0.48 -0.84 
MIXSURA -0.22 -0.28  MIXSURA -0.58 -0.65 
BEER 0.98 1.47  BEER 1.43 2.00 
       
Mean dependent var 0.19    0.19  
S.E. of regression 0.34    0.35  
S.D. dependent var 0.39    0.39  

 

ที่มา : จากการคํานวณ,2548 
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ง)  ปจจัยที่มีผลกระทบตอปญหาครอบครัวจากการบริโภคสุรา 
ปญหาครอบครัวเปนการสอบถามผูดื่มถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัว เชน ปญหา 

การทะเลาะกันภายในครอบครัว ปญหาดานรายได-รายจาย และปญหาท่ีมีผลกระทบกับเพ่ือนบาน 
จากการท่ีตนเองดื่มสุรา ซ่ึงจากการวิเคราะหขอมูลตามหลักสถิติ พบวา สาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา
ครอบครัวมาจาก 

• ปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิท่ีดื่ม  มีผลกระทบตอปญหาครอบครัว 
• สุราประเภท วิสกี่นําเขา เบียร สุราขาว สุราผสม เปนสุราท่ีผูมีปญหาครอบครัวนิยมดื่ม 

ตารางที ่3.6  ผลวิเคราะหสมการปญหาครอบครัว 
Dependent Variable: HOME   Dependent Variable: HOME  
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Sample(adjusted): 1 156   Sample(adjusted): 1 156  
       
Variable Coefficient z-Statistic  Variable Coefficient z-Statistic 
C -1.66 -0.96  C -2.46 -1.42 
SEX 1.07 1.24  SEX 1.24 1.41 
AGE -0.05 -1.66  AGE -0.04 -1.19 
ALL_LMP 0.40 2.93  FRE_Q 0.04 1.81 
EDU_Y -0.18 -1.80  EDU_Y -0.15 -1.49 
ALLINCOME 0.00 -0.54  ALLINCOME 0.00 -0.61 
STATUS 0.35 0.44  STATUS 0.22 0.29 
NUM_CHIN 0.43 1.20  NUM_CHIN 0.30 0.84 
OCC1 0.78 1.01  OCC1 0.75 1.05 
OCC3 0.05 0.07  OCC3 0.06 0.08 
OCC4 0.19 0.18  OCC4 0.30 0.32 
OCC6 0.56 0.60  OCC6 0.40 0.44 
SURA 39.76 0.00  SURA 39.11 0.00 
WINEE -0.41 -0.32  WINEE -0.43 -0.34 
WISKYIM 2.63 3.33  WISKYIM 2.46 3.49 
WISKYIN 0.53 0.94  WISKYIN 0.42 0.81 
BEER 1.46 2.12  BEER 1.61 2.36 
MIXSURA 2.14 2.52  MIXSURA 2.18 2.34 
       
Mean dependent var 0.34    0.34  
S.E. of regression 0.36    0.37  
S.D. dependent var 0.48    0.48  

 

ที่มา : จากการคํานวณ,2548 
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กลาวโดยสรุป จากการวิเคราะหสมการท้ัง 4 คือ อุบัติเหตุ  เจ็บปวย  ขาดงาน และปญหา
ครอบครัว พบวา ปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิท่ีดื่ม และความถ่ีในการดื่ม เปน 2 ปจจัยหลักท่ีนํามา
ซ่ึงปญหาตางๆ  ไมวาผูดื่มจะดื่มสุราประเภทใดก็ตาม เพราะเม่ือปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิท่ีดื่ม
สะสมอยูในรางกายในระดับหนึ่ง และ/หรือ เปนระยะเวลาหนึ่ง ยอมสรางผลเสียใหกับตัวผูดื่มและ
ครอบครัวของผูดื่มไมมากก็นอย 

3.3.4  พฤติกรรมในการเลอืกซ้ือและบริโภคสุราหนีภาษ ี 
ในการศึกษาพฤติกรรมของกลุมตัวอยางผูบริโภคสุราหนีภาษี จะทําการสัมภาษณเจาะลึก

กลุมตัวอยางผูบริโภคเปนหลัก ซ่ึงกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเราไดทําการสัมภาษณกลุม โดยเฉพาะใน
ภาคเหนือและภาคอีสานสวนใหญ เคยมีประสบการณท่ีเกี่ยวของสัมพันธกับเรื่องของสุราชุมชน 
หนีภาษีมาแลว ไมทางตรงก็ทางออม หลายรายเคยมีโอกาสไดล้ิมลอง หลายรายเคยเปนผูซ้ือ บาง
รายคนในครอบครัวหรือเพ่ือนสนิทซ้ือมาดื่ม และบางรายเคยเปนผูผลิตเสียเอง สําหรับภาคใต สวน
ใหญจะเคยมีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับเรื่องของสุราตางประเทศท่ีมีการลักลอบนําเขามา และไดมี
การทําสํารวจพฤติกรรมการดื่มสุราหนีภาษ ีเพ่ือนํามาประกอบในการพิจารณา 

จากการสํารวจ พบวามีกลุมตัวอยางผูบริโภคสวนนอยเทานั้นท่ีเคยซ้ือหรือบริโภคสุรา 
หนีภาษีท้ังในสวนของสุราตางประเทศท่ีลักลอบนําเขาและสุราชุมชนหนีภาษีท่ีลักลอบขาย 
(จํานวนผูท่ีดื่มสุราจากการสํารวจท้ังหมด 3,452 คน พบวามีผูท่ีซ้ือสุราหนีภาษี รอยละ 3.3) และเช่ือ
วายังมีกลุมตัวอยางผูบริโภคอีกจํานวนหนึ่งท่ีเคยซ้ือหรือดื่มสุราหนีภาษีท่ีไมกลาใหขอมูลดวยเกรง
วาอาจจะทําใหตนเองเดือดรอนได ถึงแมวาจะมีผูใหขอมูลจากการสํารวจไมมากนักแตขอมูลท่ี
ไดมาก็เปนประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการสํารวจก็เปนเสมือนคํายืนยัน
ในขอมูลท่ีเราไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูบริโภค (ตารางท่ี 3.7 และตารางท่ี 3.8) 

ตารางที่ 3.7 จํานวนกลุมตัวอยางผูบริโภคที่เคยซ้ือสุราหนีภาษีจําแนกตามประเภทสุรา 
และจังหวัดที่ทําการสํารวจ 

จังหวัด วิสก้ีนําเขา สุราขาว สุราแชพื้นเมือง รวมสุราหนีภาษี 
กรุงเทพฯ 0 1 0 1 
ลพบุรี 1 6 0 7 
อุทัยธานี 0 2 0 2 
สุรินทร 1 0 2 3 
นครราชสีมา 2 9 5 16 
เชียงใหม 1 4 3 8 
แพร 0 17 6 23 
สงขลา 28 4 3 35 
ตรัง 3 3 6 12 
รวม 36 46 25 107 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค, 2548. 
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ตารางที ่3.8 รอยละของกลุมตวัอยางผูบริโภคทีเ่คยซ้ือสุราหนีภาษ ี
กลุมตัวอยางผูบริโภค จํานวนคนดื่มสุราทั้งหมด กลุมตัวอยางผูบริโภคที่เคยซ้ือสุราหนีภาษี (%) 
นักศึกษา 456 2.85 
คนงานในเมือง 566 4.06 
ชาวชนบท 340 4.41 
พนักงานบริษัท 475 4.00 
อาชีพอิสระ 1,115 2.96 
ขาราชการ 272 2.21 
แมบาน 228 2.19 
รวม 3,452 3.30 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค, 2548. 

 

ก)  พฤติกรรมการบริโภคสุราตางประเทศหนีภาษ ี
จากการสํารวจพบวา สุราตางประเทศหนีภาษีเขายึดครองสวนแบงของสุราหนีภาษีมากถึง

รอยละ 33.64 ของผูท่ีซ้ือสุราหนีภาษีท้ังหมดท่ีเราสํารวจพบ9 และคิดเปนรอยละ 1.04 ของผูท่ีดื่ม
สุราท้ังหมดท่ีทําการสํารวจ เม่ือพิจารณาผลท่ีไดรวมกับขอมูลท่ีไดการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
ผูบริโภค พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเคยมีประสบการณเกี่ยวของกับสุราตางประเทศหนีภาษีนั้น 
สวนใหญแลวเปนกลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัท ซ่ึงมีโอกาสเดินทางไปยัง
แหลงจําหนายสินคาประเภทนี้มากกวากลุมอ่ืนๆ  

สุราตางประเทศหนีภาษีท่ีกลุมตัวอยางผูบริโภคนิยมเลือกซ้ือสวนใหญจะเปน แบล็ค 
และเรด เรเบ้ิล ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภคก็สอดคลองกัน (รูปท่ี 3.7) และ
นอกจากนี้เรายังไดทราบถึงราคาของสุราตางประเทศหนีภาษีบางยี่หอท่ีขายกันในตลาดมืด พบวา มี
ความแตกตางกันคอนขางมากกับราคาขายปกติท่ัวไปตามทองตลาด ซ่ึงกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเคย
ซ้ือสุราหนีภาษีบางรายบอกวาคุมท่ีจะเส่ียงเพราะราคาถูกมาก ถึงแมวาอาจจะไดของไมดีและมี
โอกาสถูกจับเพราะซ้ือของหนีภาษีดวย  แตก็ยัง เ ลือกท่ีจะซ้ือเม่ือมีโอกาส  เ พียงแต เ พ่ิม 
ความระมัดระวังมากขึ้นเทานั้นเอง พรอมกันนี้ยังไดบอกถึงระดับราคาของสุราตางประเทศท่ีควรจะ
มีความแตกตางระหวางราคาสุราปกติตามทองตลาดกับราคาสุราหนีภาษีไมเกินเทาใด จึงจะไมซ้ือ

                                                        
9 จากการสาํรวจกลุมตวัอยางผูบริโภค พบวา กลุมตวัอยางที่ซือ้สุราหนีภาษจีะเลอืกซื้อสุราตางประเทศประเภทวิสกี้เปนหลัก มี
ประเภทอื่น ๆ เล็กนอยเทานั้น  
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ราคาปกต ิ(บาท) ราคาสุราหนีภาษ ี(บาท) ตางกันไมเกิน (บาท)

บาท

สุราหนีภาษี เพราะเริ่มไมคุมท่ีจะเส่ียงเสียเงินแลวไดของคุณภาพไมดีหรือของปลอม มิหนําซํ้ายัง
อาจถูกจับอีกดวย (รูปท่ี 3.8) 

รูปที่ 3.7 ยี่หอสุราตางประเทศหนีภาษีที่กลุมตัวอยางผูบริโภคนิยมเลือกซ้ือ 
 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค, 2548. 

รูปที่ 3.8 แสดงราคาของสุราตางประเทศทีก่ลุมตัวอยางผูบริโภคจะไมซ้ือสุราหนีภาษ ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค, 2548. 

สวนใหญกลุมตัวอยางผูบริโภคแตละกลุมนั้นถึงแมวาจะมีการเปล่ียนพฤติกรรมเนื่องจาก
การปรับตัวของราคาท่ีเพ่ิมสูงขึ้นแตพฤติกรรมการบริโภคก็ยังไมลดลงมากนัก แตเลือกท่ีจะเปล่ียน
ยี่หอโดยไมยึดติดกับยี่หอหรือรสชาติ เพ่ือท่ีจะมีรายจายท่ีนอยลง ดังท่ีกลาวมาแลวขางตน สําหรับ
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กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงตลาดมืด  เม่ือราคาสุราเพ่ิมสูงขึ้นมากจนทําให
พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนไปก็มีโอกาสท่ีจะหันไปซ้ือสุราหนีภาษีไดเพราะราคาถูกกวามาก และ
ไมตองใชความพยายามในการเสาะแสวงหา ถึงแมวาคนๆนั้นจะยังไมเคยซ้ือสุราหนีภาษีมากอนเลย
ก็ตาม สวนกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีอยูหางไกลจากตลาดมืดโอกาสในการซ้ือก็ยอมจะมีนอยตามไป
ดวย แรงจูงใจในการเสาะแสวงหาสุราตางประเทศหนีภาษียังมีไมมากพอ เพราะยังสามารถเลือกซ้ือ
ยี่หออ่ืนๆท่ีราคาถูกกวาทดแทนไดอยูแลว 

ซ่ึงในการซ้ือหานั้นกลุมตัวอยางผูบริโภคก็เลือกท่ีจะซ้ือจากรานคาตามชายแดน เชน ดาน
แมสายในภาคเหนือ ดานชองเม็กในภาคอีสาน ดานสะเดาในภาคใตเม่ือมีโอกาส รวมท้ัง 
การเดินทางไปจังหวัดสงขลาเพ่ือซ้ือหาสุราตางประเทศหนีภาษีบริเวณตลาดกิมหยงดวย10 
นอกจากนี้ก็ยังพบวาในเขตกรุงเทพมหานครเองก็เปนแหลงจําหนายสุราตางประเทศหนีภาษีท่ีมีมา
นานและมีคนรูจักอยูเชนกัน (ตารางท่ี 3.9) กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีใหขอมูลรายหนึ่งอาศัยอยูใน
จังหวัดทางภาคเหนือเลาวา เม่ือมีโอกาสมาประชุมสัมมนาท่ีกรุงเทพก็จะแวะซ้ือสุราตางประเทศ
กลับติดมือกลับไปดวย และบางคนก็เคยฝากคนรูจักซ้ือไปใหเม่ือคนๆนั้นจะกลับไปเยี่ยมบานท่ี
ตางจังหวัด  

ตารางที ่3.9  แหลงที่มีการลกัลอบจําหนายสุรานาํเขาหนีภาษ ี
จังหวัด แหลงที่มีการลักลอบจําหนายสุรานําเขาหนีภาษี 

เชียงใหม ปาตัน 
สงขลา ตลาดกิมหยง  ตลาดใหม  ดานสะเดา  ปาดังเบซาร  
หนองคาย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
สระแกว ตลาดโรงเกลือ 
อุบลราชธานี ดานชองเม็ก 
กรุงเทพฯ เยาวราช  ดอนเมือง  พันธุทิพย และรัชดา ซ.4   

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค, 2548. 

สําหรับกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีอยูในพ้ืนท่ีซ่ึงมีการจําหนายสินคาหนีภาษีนั้นในกรณีของ
สุราตางประเทศหนีภาษีจะเปนท่ีจังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางผูบริโภคเกือบทุกกลุมรูจักแหลงซ้ือ
ขายอยางดี โดยท่ีกลุมชาวชนบทก็เลือกท่ีจะซ้ือจากการขนสินคาผานดานสะเดา หากเปนชวงท่ี
เศรษฐกิจกําลังดี ราคายางพาราสูง ก็จะเลือกซ้ือสุราหนีภาษี11 มาดื่มกันโดยเฉพาะในงานเล้ียง
สังสรรค  

                                                        
10 กลุมตัวอยางผูบริโภคที่ซื้อสุราตางประเทศหนีภาษีที่ตลาดกิมหยงนั้นสวนใหญจะเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากสวนตางๆของประเทศ 
11 นิยมเลือกซื้อย่ีหอ เรด เรเบิ้ล มากที่สุด 
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ในการซ้ือสุราหนีภาษ ีสวนใหญกลุมตัวอยางผูบริโภคจะนิยมซ้ือเพ่ือนําไปบริโภคเอง และ
บางครั้งอาจซ้ือไปเปนของฝากคนรูจัก โดยท่ีเกือบครึ่งหนึ่งของคนท่ีเคยซ้ือไมทราบวาสุราท่ีตนซ้ือ
มานั้นอาจจะเปนของปลอม หรือคุณภาพต่ํา ซ่ึงเหตุจูงใจท่ีสําคัญในการซ้ือสุราหนีภาษีก็คือ ราคาท่ี
ถูกกวามากเม่ือเทียบกับราคาสุราปกติตามทองตลาด ในขณะท่ีคนท่ีรูวาสุรานั้นอาจจะปลอมก็เลือก
ท่ีจะเส่ียง เพราะราคาท่ีถูกกวาเชนเดียวกัน เพียงแตวากลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีรูวาอาจจะปลอมนั้น
เพ่ิมเตมิรายละเอียดในการตัดสินใจซ้ือลงไปอีก โดยการเลือกซ้ือกับแหลงท่ีรูจักและไวใจได ซ่ึง
อาจจะมาจากการแนะนําตอ ๆ กันมาหรือการเปนลูกคาประจํามานานจนเกิดความไววางใจ เราไม
พบวาผูใหขอมูลครั้งนี้ตั้งใจอยางยิ่งในการเดินทางไปเพ่ือซ้ือสุราตางประเทศหนีภาษีโดยเฉพาะ 
สวนใหญจะเปนการเดินทางทองเท่ียวหรือไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีโดยมีสินคานี้เปนของติดมือ
กลับมามากกวา 

 ดังนั้น เม่ือสุราตางประเทศหนีภาษีมีราคาท่ีตางจากราคาจําหนายในทองตลาดท่ัวไปอยาง
มาก ประกอบกับทุกวันนี้มีแหลงจําหนายกระจายอยู ท่ัวไป และไมตองใชความพยายามใน 
การแสวงหามาก จึงทําใหกลุมตัวอยางผูบริโภคสามารถตัดสินใจซ้ือไดอยางไมยากเย็น     

ข)  พฤติกรรมการบริโภคสุราชุมชนหนีภาษ ี
จากการสัมภาษณกลุม และการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภคใน 9 จังหวัดท่ีทําการศึกษา ไดแก 

จังหวัดเชียงใหม แพร ลพบุรี อุทัยธานี นครราชสีมา สุรินทร สงขลา ตรัง และ กรุงเทพมหานคร พบวา 
สวนใหญจะมีแหลงผลิตอยูในเขตชนบทของจังหวัดตาง ๆ โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนและภาค
อีสาน ซ่ึงมีแหลงผลิตและจําหนายสุราชุมชนหนีภาษี หลายพ้ืนท่ีดวยกัน (ตารางท่ี 3.10 และตารางท่ี 
3.11) 

ตารางที ่3.10 จํานวนกลุมตัวอยางผูบริโภคที่เคยซ้ือสุราชุมชนหนีภาษีและจํานวนแหลงผลิต 
จําแนกตามจังหวัด  

จังหวัดที่สํารวจ จํานวนคนที่เคยซ้ือ จํานวนคนบอกแหลงผลิต จํานวนแหลงผลิต 
กรุงเทพฯ 1 1 1 
ลพบุร ี 6 6 3 
อุทัยธาน ี 2 1 1 
สุรินทร 2 2 2 
นครราชสีมา 14 10 5 
เชียงใหม 7 6 6 
แพร 23 17 10 
สงขลา 7 7 5 
ตรัง 9 6 5 
รวม 71 56 38 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริโภค, 2548. 
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ตารางที ่3.11 แหลงผลิตและจําหนายสุราชุมชนหนีภาษี จําแนกตามจังหวัด  
จังหวัดที่สํารวจ แหลงที่พบ 

เชียงใหม กระจายอยูท่ัวไปหลายอําเภอ เชน หางดง สันปาตอง จอมทอง แมแจม เปนตน    
แพร ตําบลเวียงทอง สะเอียบ เหมืองหมอ ทุงแคลว รองกาศ เปนตน 
ลพบุร ี ตําบลบางขันหมาก ตะลุง และหัวสําโรง 
อุทัยธาน ี ตําบลบานดอน 
นครราชสีมา ตําบลกําปง ทาชาง ทาตูม บานขอยงาม บานมะดัน เปนตน 
สุรินทร12 ตําบลไพล ประทัดบุ ดองกระเหม็ด 
ตรัง ตําบลทับเท่ียง โคกยาง ปะเหลียน นานอย  
สงขลา หาดใหญใน บอยาง โคกหลอ บางกล่ํา รัตภูมิ เปนตน   

      ที่มา : ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางผูบริโภคและการสํารวจกลุมตวัอยางผูบริโภค, 2548. 

 

กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีมีความเกี่ยวของกับสุราชุมชนหนีภาษีมากท่ีสุด คือ กลุมชาวชนบท 
เนื่องจากอยูใกลชิดกับแหลงผลิตและผูใหขอมูลบางรายก็เคยเปนผูผลิตเองดวย13  สวนใหญแลวก็
จะซ้ือท่ีแหลงผลิตเลยหรือไมก็ซ้ือท่ีรานขายของชําในหมูบาน โดยเฉพาะในภาคเหนือและอีสาน 
กลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสุราชุมชนหนีภาษีจะไมรูสึกวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีตนซ้ือมาดื่มนั้น
เปนของปลอม เพราะสวนใหญจะรูวิธีการทํา อีกท้ังก็รูดวยวาสุราท่ีหนีภาษีกับถูกกฎหมายนั้นก็มา
จากหมอตมเดียวกันนั่นเอง ถาคิดวาของท่ีไหนคุณภาพไมดีก็เปล่ียนไปซ้ือจากแหลงอ่ืนแทนเพราะ
มีตัวเลือกอ่ืนๆ อีก  

 สําหรับประเด็นคําถามท่ีวาราคาของสินคาปกติกับสินคาหนีภาษีจะตองตางกันไมเกิน
เทาใดจึงจะเลิกซ้ือสุราหนีภาษีและหันมาซ้ือถูกกฎหมายแทน พบวาหลายรายตองการใหไมมีขอ
แตกตางเรื่องราคาเลย ซ่ึงยากท่ีจะเปนไปไดเพราะตนทุนท่ีแตกตางกัน แตกวาครึ่งหนึ่งของกลุม
ตัวอยางผูบริโภคท่ีซ้ือสุราหนีภาษีมีความเห็นวาถาราคาตางกันไมเกิน 10 บาทก็เลือกท่ีจะซ้ือสุราท่ี
ถูกกฎหมายแทน เพราะไมรูสึกวามีขอแตกตางมากจนเกินไป และไมตองมาคอยระแวงวาจะถูกจับ
เพราะซ้ือเหลาเถ่ือน ถึงแมวาท่ีผานมาคนรอบขางของตนเองจะยังไมเคยมีใครถูกจับเพราะกรณีนี้
เลยก็ตาม  

                                                        
12 กลุมตวัอยางผูบริโภคที่เราไดขอสัมภาษณหลายกลุมไมใหขอมูลเกี่ยวกบัสุราเถื่อน แตจากการสังเกตในพ้ืนที่พบวามีจํานวน
มากกวาทีก่ลุมตวัอยางผูบริโภคกลาวถึง 
13 ในการสัมภาษณกลุมตวัอยางผูบริโภคเมื่อถามวาเคยซื้อเหลาเถื่อนมาดื่มหรือไม หลายคนไมเขาใจแลวยอนกลับมาวา “ถาไมไดซื้อ
ละ ตมกันเองเลย จะเรียกวาแบบไหน เพราะที่นี่ตมกันเองเกอืบทกุบาน” 
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  ในกรณีถาหากราคาของสุราขาวปรับเพ่ิมขึ้นอีก รอยละ 10 จากราคาปกติ มีความเปนไป
ไดวาในพ้ืนท่ีท่ีมีสุราขาวท้ังของโรงงานสุราและสุรากล่ันชุมชนวางจําหนายนั้น กลุมตัวอยาง
ผูบริโภคสวนหนึ่งจะหันมาบริโภคสุรากล่ันชุมชนแทน ถึงแมวาในปจจบัุนท้ังคูมีราคาท่ีแตกตางกนั
อยูมากแลวก็ตาม แตราคาของสุราขาวจากโรงงานสุราก็ยังอยูในเกณฑท่ีกลุมตัวอยางผูบริโภคกลุม
นี้ยังรับได ถาหากมีการปรับราคาขึ้นไปอาจจะทําใหราคาของสุราขาวสูงเลยเกณฑท่ีกลุมตัวอยาง
ผูบริโภคกําหนดไวในใจ จนทําใหหันกลับมาเลือกบริโภคสุราขาวจากสุราชุมชนแทน ถึงแมวา
รสชาติและคุณภาพในการผลิตจะแตกตางกันก็ตาม ซ่ึงประเด็นเรื่องคุณภาพนี้คงจะถูกมองขามไป 
เพราะราคาท่ีตางกันเกินกวา 2 เทา (เม่ือเปรียบเทียบราคาของสุราขาวจากโรงงานกับสุราชุมชน 
หนีภาษี) เปนส่ิงจูงใจท่ีสําคัญ    

 เม่ือความตองการของกลุมตัวอยางผูบริโภคเปล่ียนแปลงไปตามราคาท่ีมีการปรับตัวขึ้น 
สุราขาวจากสุราชุมชนกลายมาเปนตัวเลือกใหกับกลุมตัวอยางผูบริโภคกลุมใหม ดวยราคาท่ีถูกกวา
ครึ่งของสุราชุมชนท่ีติดแสตมปถูกกฎหมาย รานขายของชําในเขตเมืองคงจะตองมีท่ีวางสําหรบัสุรา
ชุมชน ในขณะท่ีรานขายของชําตามชนบทอาจจะมีจํานวนรานท่ียินดีขายสุราชุมชนหนีภาษีมากขึ้น 
เพ่ือรองรับกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้นมาดวยก็เปนไปได   

 ซ่ึงขอสันนิษฐานขางตนจะเปนไปไดงายขึ้นยิ่งขึ้น ถาหากรัฐยังคงมีนโยบายในการเปดเสรี
สุราชุมชน โดยท่ีไมไดมีมาตรการในการควบคุมการกระทําความผิดอยางจริงจังออกมารองรับ คง
ปลอยใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีสรรพสามิตท่ีมีจํานวนนอยนิดเม่ือเทียบกับจํานวนผูขออนุญาต
ผลิตและจําหนายสุราชุมชนท่ีมีอยูท่ัวทุกหัวระแหงแบบทุกวันนี้  

3.4  พฤติกรรมของผูผลิตที่มีตอสุราหนีภาษี 
จากการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของกับการลักลอบนําเขาสินคาหนีภาษีตาง ๆ อาทิเชน เจาหนาท่ี

กรมสรรพสามิต เจาหนาท่ีกรมศุลกากร บริษัทผูนําเขาและจําหนายสุราตางประเทศ รวมท้ังตัว 
ผูลักลอบขนสินคาและผูจําหนายสินคารายยอยในตลาดมืด เปนตน พบวา ในปจจุบันยังมี 
การลักลอบนําเขาสุราตางประเทศหนีภาษีเปนจํานวนมาก และมีการผลิตสุราชุมชนหนีภาษีตาม
ตางจังหวัดหลายแหลงดวยกัน ซ่ึงพฤติกรรมของผูผลิตท่ีมีตอสุราหนีภาษีสามารถแบงออกเปน 2 
ประเภท คือ  1) ผูผลิตท่ีนําเขาสุราตางประเทศหนีภาษ ีและ 2) ผูผลิตท่ีผลิตและจําหนายสุราชุมชน
หนีภาษี ดังนี้ 

3.4.1 พฤติกรรมของผูผลิตที่มีตอสุราตางประเทศหนีภาษ ี
กอนป พ.ศ.2542 สุราตางประเทศท่ีลักลอบนําเขานั้น นิยมขนสินคาทางทะเลมากกวา

วิธีการอ่ืน โดยจะสงมอบสินคากันกลางทะเล เชนเดียวกับสินคาหนีภาษีประเภทอ่ืน เปน 
การลักลอบนําเขาในราชอาณาจักรโดยตรง ซ่ึงเราสามารถตรวจสอบตัวเลขไดเพราะปริมาณสุรา
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สงออกจากประเทศตนทางสูงกวาปริมาณนําเขาท่ีมีการบันทึกไวของไทย ภายหลังป พ.ศ.2542 เริ่ม
พบวามีความเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นในกระบวนการลักลอบ เราพบวาการลักลอบขนสินคาทางทะเล
ลดลง ซ่ึงหมายความวาปริมาณสุราตางประเทศในตลาดมืดนาจะลดลงตามไปดวย แตในความเปน
จริงเรายังคงสามารถหาสินคาเหลานี้ไดอยางไมยากเย็น อีกท้ังยังมีแหลงจําหนายสินคาท่ีอยูใกลตัว
มากกวาเดิมอีกดวย ดังนั้นก็ยอมจะแสดงวาการลักลอบยังไมไดลดลง แตมีวิธีการลักลอบโดย
เสนทางอ่ืนแทน  เราจึงพบวามีการลักลอบนําเขาสินคาผานชายแดนมากขึ้น ท้ังดานชายแดนกมัพูชา 
ชายแดนลาว และชายแดนมาเลเซีย  

 ในกรณีของประเทศลาวนั้น นอกจากการขายสุราหนีภาษีตามดานชายแดนแลว ยังรวมไป
ถึงการสงสินคาผานแดนไทย-ลาว14ท่ีอาจจะกลายเปนสินคาซ่ึงไปไมถึงปลายทางประเทศลาว 
สินคาบางสวนตกหลนหายไประหวางทาง อยางท่ีเคยเปนขาวครึกโครมมาแลว เชน กรณีบริษัท
ดาวเรือง จํากัด ผูนําเขาสุราตางประเทศจากสิงคโปรไปลาว  สําหรับสินคาท่ีลักลอบผานชายแดน
มาเลเซียนั้น ผูใหขอมูลหลายรายกลาววา เสนทางนี้เปนเสนทางหลักสําหรับการลักลอบขนสินคา
ในปจจุบัน สินคาจากประเทศตนทาง เชน อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา หรือประเทศอ่ืน ๆ อีก
หลายประเทศ มาท่ีเกาะลังกาวี15 ประเทศมาเลเซีย แหลงสินคาปลอดภาษี ท่ีกําลังไดรับความนิยม
จากนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาต ิจากเกาะลังกาวีซ่ึงอยูหางจากจังหวัดสตูลของไทยเรา
เพียงแค 35 กิโลเมตร และดวยวิธีการใดก็แลวแตการลักลอบก็เริ่มขึ้นจากท่ีนี่ จนผานชายแดนเขามา
ในประเทศไทย ซ่ึงจะมีท้ังการลักลอบขนในระดับกองทัพมด และการขนแบบเปนขบวนการท่ีผูมี
อิทธิพลหนุนหลังหรืออาจจะเปนเจาของกิจการนี้เองก็ได  

 สวนใหญสุราท่ีนิยมลักลอบมากท่ีสุด คือ วิสกี้ เชน แบล็ค และเรด เรเบ้ิล เปนตน เนื่องจาก
ยี่หอวิสกี้เหลานี้เปนท่ีนิยมตรงกับความตองการของกลุมตัวอยางผูบริโภคเปนสวนใหญ นอกจาก
วิสกี้ตางประเทศจะเปนสินคาท่ีไดรับความนิยมในตลาดมืดแลว ไวนตางประเทศก็เปนสินคาอีก
ประเภทหนึ่งท่ีในปจจุบันกลุมตัวอยางผูบริโภคใหความนิยมเพ่ิมขึ้น จากเดิมท่ีไวนจะเปนเครื่องดื่ม
สําหรับกลุมตัวอยางผูบริโภคเฉพาะกลุมเทานั้น เราพบวามีแหลงหรือคนกลางในการจัดหาไวน
ตางประเทศมาขายในราคาท่ีต่ําเกือบครึ่งหนึ่งหรือบางยี่หอก็มีราคาท่ีไมถึงครึ่งของราคาไวนนําเขา
ตามปกติท่ัวไป ผูใหขอมูลหลายรายกลาววา นอกเหนือจากการเขามาจากตามปกติผานพิธี 
การศุลกากรแลว จะมีสินคาสวนหนึ่งท่ีถูกยึดไวเนื่องจากการสําแดงรายการไมตรงกับความจริง 

                                                        
14 การสงสินคาผานแดนไทย-ลาว เปนความตกลงวาดวยการสงสินคาผานแดนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยสินคาที่สงผานอาณาเขตของภาคคีูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งจะไดรับสิทธิและความสะดวก
บนพ้ืนฐานแหงความสัมพันธฉันทมิตรแบบบานพ่ีเมืองนอง 
15 ลังกาว ีอยูหางจากเกาะตะรุเตา 8 กิโลเมตร หางจากจังหวัดสตูล 35 กิโลเมตร และประมาณ 47 กิโลเมตรจากอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
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หรือการท่ีมีสินคาเขามาแลวไมมีผูมารับของออกไป ซ่ึงสินคาในสวนนี้เม่ือไมมีผูมาขอรับ ก็จะทํา
การจําหนายใหกับขาราชการและพนักงานของศุลกากรเอง ซ่ึงผูใหขอมูลแจงวาในสวนนี้มีไมมาก
นัก สวนใหญจะมาจากการลักลอบตามชายแดนมากกวา โดยเฉพาะผานชายแดนไทย-มาเลเซีย 
ดังกลาวแลวขางตน  

 สวนการจําหนายนั้น นอกเหนือจากการซ้ือหาจากรานจําหนายท่ีมีอยูในตลาดมืดท่ัวไป
แลว ยังมีการลักลอบขายตอแบบกองทัพมดจากผูจําหนายรายยอยอีกดวย ซ่ึงจัดหามานั้นจะทําตาม
คําส่ังซ้ือในปริมาณท่ีไมมากนัก เชน ครั้งละ 2-3 ลัง ไมนิยมนํามากักเก็บไว และอาศัยการบอกตอ
กันไปในกลุมคนรูจักมากกวาจะขายใหคนแปลกหนา เนื่องจากเกรงวาจะเปนการลอซ้ือ ไมคุมท่ีจะ
เส่ียง นอกจากนี้ในกรณีของไวนตางประเทศ มีผูใหขอมูลรายหนึ่ง กลาววา ในปจจุบันจะสังเกตได
วา งานเล้ียงงานสังสรรคตางๆท่ีจัดขึ้นตามโรงแรมหรูจะมีการเสิรฟไวนใหแขกท่ีมารวมงานมากขึน้ 
ซ่ึงไวนเหลานี้สวนหนึง่เปนไวนท่ีลักลอบนําเขามานั่นเอง โดยมีนายหนามาติดตอเพ่ือจําหนายให 
ผูจัดงานในราคาท่ีถูกเปนพิเศษอีกดวย 

3.4.2 พฤติกรรมของผูผลิตที่มีตอสุราชมุชนหนภีาษ1ี6 
สุราชุมชน หรือท่ีชาวบานท่ัวไปเรียกกันวา เหลาตม หรือเหลาเถ่ือนนั้น กลุมตัวอยาง

ผูบริโภคในทองถ่ินใหความนิยมกันมานานตั้งแตกอนท่ีรัฐบาลจะเปดเสรีสุราชุมชน ซ่ึงในครั้งนั้น
ผูผลิตยังมีไมกี่รายในแตละพ้ืนท่ี เพราะตองลักลอบทํากัน และวากันวาคนตมเหลานั้นจะมีสูตร
เฉพาะเปนของตนเอง ซ่ึงแตละเจาก็จะมีรสชาติท่ีแตกตางกันออกไป  ไมใชวาใครก็จะทํากันได 
กลุมตัวอยางผูบริโภคจะตองเสาะหาและใชความพยายามพอควรในการซ้ือมาบริโภคเพราะแหลง
ผลิตมักจะอยูคอนขางหางไกลและสวนใหญไมไดผลิตเปนประจําตลอดท้ังป มักจะผลิตกันมาก
ในชวงฤดูเก็บเกี่ยวและเทศกาลประจําป จะมีเพียงหนึ่งถึงสองรายเทานั้นในแตละทองท่ีซ่ึงจะตม
เหลาเปนอาชีพหลักของตน มีลูกคาท้ังขาจรและขาประจําท่ีคอยกระจายขาว บอกตอกันไป จน
กลายเปนแหลงตมเหลาเถ่ือนท่ีมีช่ือในยานนั้น ๆ  

ตอมาเม่ือรัฐบาลเปดเสรีสุราชุมชน ผูผลิตซ่ึงเดิมเคยลักลอบทําและขายก็หันมาแสดงตัวจด
ทะเบียนขออนุญาตกันเปนแถว โดยระยะแรกการขออนุญาตนั้นตองทําในนามของกลุมเกษตรกร
หรือสหกรณ จํานวนผูผลิตจึงยังมีไมมาก กลุมตัวอยางผูบริโภคก็ยังอยูในระยะตามกระแสทองถ่ิน
นิยม รายไดจากการขายตามนโยบายเปดเสรีสุราชุมชนนี้ จึงคอนขางเปนกอบเปนกํา แตเม่ือการขอ
อนุญาตเปดกวางใหนิติบุคคลสามารถผลิตขายได จํานวนผูผลิตก็เพ่ิมขึ้นมากหลายเทาตัว สินคาก็
มากตามไปดวยแตจํานวนของกลุมตัวอยางผูบริโภคไมไดมากขึ้นเทาใดนัก เม่ือกระแสความนิยม

                                                        
16 สุราชุมชนหนีภาษี ในที่นี้หมายรวมถึงสุรากลั่นชุมชนและสุราพ้ืนเมืองที่ลักลอบขายโดยไมเสียอากรแสตมป 
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จางลงก็จะเหลือแตเพียงกลุมตัวอยางผูบริโภคดั้งเดิมในชนบทท่ีนิยมซ้ือหาเพราะราคาท่ีถูกกวา
เครื่องดื่มประเภทอ่ืน ๆ และรสชาติของสุราพ้ืนเมือง เชน กะแช สาโท หรือน้ําตาลเมา เปนรสชาติท่ี
แตกตางและหาไมไดจากเครื่องดื่มประเภทอ่ืน ๆ ท่ีวางขายตามทองตลาดท่ัวไป  

 จากการท่ีไดมีโอกาสสัมภาษณผูผลิตสุราชุมชนดวยนั้น ทําใหทราบวาเม่ือผานพนภาวะท่ี
มีรายไดเปนกอบเปนกํา ผูผลิตหลายรายก็ประสบปญหาขาดทุนจนถึงกับตองปดกิจการไป คงเหลือ
แตผูผลิตท่ียังมีทุนในการดําเนินการ มีช่ือเสียงของสินคาท่ีกลุมตัวอยางผูบริโภคท่ัวไปรูจัก แตสวน
ใหญก็ยังประสบปญหาในการระบายสินคาอยูดี เพราะถึงแมวาผูผลิตท่ีเกิดขึ้นมาจํานวนมากนั้นจะ
ลดนอยลง แตก็ยังมีมากอยูในหลาย ๆ พ้ืนท่ี เชน ท่ีจังหวัดแพร เชียงใหม  นครราชสีมา และสุรินทร 
เปนตน  

 ผูผลิตหลายรายท่ีประสบปญหาไดพยายามแกไขสถานการณโดยการลดตนทุนการผลิต 
เชน ลดจํานวนแรงงานใหเหลือแตคนในครอบครัว เปล่ียนวัตถุดิบท่ีใชจากขาวเหนียวเปน
กากน้ําตาล ยกเลิกบรรจุขวดเล็กเพ่ือประหยัดคาขวด แตก็ยังไมสามารถบรรเทาปญหาไดมากนัก 
เพราะกลุมตัวอยางผูบริโภคดั้งเดิมของตนนั้นเกี่ยงท่ีจะซ้ือสินคาท่ีแพงกวาเดิมท่ีเคยซ้ือขายกัน
มากกวาเทาตัว ในหลายพ้ืนท่ี สุราชุมชนถูกกฎหมายขายท่ี 40-50 บาท เม่ือเทียบกับกอนเปดเสรีขาย
เพียง 20 บาทเทานั้น จึงทําใหขายในพ้ืนท่ียากขึ้น ผูผลิตจึงตองยอนกลับมาลักลอบขายผสมกับ 
การบรรจุขวดตดิแสตมปควบคูกันไป โดยจะขายบรรจุขวดตดิแสตมปตางถ่ินและใสถุงหรือขวดน้าํ
ขายในทองถ่ินจึงจะสามารถขายสินคาของตนได จึงทําใหแหลงผลิตท่ีมีอยูจึงเปนท้ังแหลงจําหนาย
สุราถูกกฎหมายและหนีภาษีควบคูกันไป  

 นอกจากนี้ผูผลิตรายหนึ่งใหขอมูลวารายไดหลักในระยะหลังของโรงเหลาเล็ก ๆ มาจาก
การทําเหลาใสแกลลอนไวแลวขายใหโรงเหลาใหญท่ีมากวานซ้ือไปเกือบทุกเดือนเม่ือโรงงานมี 
ออเดอรเขามามากจนผลิตไมทัน ในราคาแกลลอนละ 350-400 บาท (20 ลิตร) ปริมาณแอลกอฮอล
จะอยูท่ี 45-50 ดีกรี นําไปผานน้ําใหเหลือปริมาณแอลกอฮอลตามมาตรฐานของตนเอง แลวบรรจุ
ขวดติดแสตมปขาย ผูใหขอมูลบอกวาการขายแบบนี้จะมีความเส่ียงสูงเพราะตองขนเหลาจํานวนมากๆ 
และใชความเร็วดวย ถาโดนจับไดไมคุม ตองเสียท้ังของและเงินคาปรับ แตก็ตองทําเพราะถารอดก็
จะมีเงินกลับมาใชหมุนเวียนตอไป  

 

 

  



บทท่ี 4 

การประมาณการสมการอุปสงคตอสุราดวยแบบจําลองเศรษฐมิติ 
ในการพิจารณาผลกระทบจากนโยบายการขึ้นภาษีสุรานั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหท่ี

ละเอียดถึงผลกระทบตอทุกฝายและผูบริโภคทุกประเภท ซ่ึงขอสรุปและผลลัพธสวนใหญท่ีได จะ
มาจากผลการประมาณคาความยืดหยุนตอราคาของอุปสงค (price elasticity of demand) ซ่ึงใน 
การประมาณคาความยืดหยุนดังกลาว คณะผูวิจัยใชแบบจําลองและวิธีการประมาณท่ีใชใน 
Manning, Blumberg และ Moulton (1995) (ดูแบบจําลองในบทท่ี 1) 

4.1 ลักษณะและพฤติกรรมของผูบริโภค 
จากผลการสํารวจขอมูลการบริโภคแอลกอฮอลดวยแบบสอบถาม จากผูบริโภคจํานวน 4,046 

ราย สามารถสรุปลักษณะและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูบริโภคไดดังนี้ 

ตารางที ่4.1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามที่เคย/ไมเคยบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจําแนกตามภาค 

  กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคใต รวม 

  
จํานวน 
(คน) รอยละ 

จํานวน 
(คน) รอยละ 

จํานวน 
(คน) รอยละ 

จํานวน 
(คน) รอยละ 

จํานวน 
(คน) รอยละ 

จํานวน 
(คน) รอยละ 

ไมเคยดื่ม 132 (26.0) 121 (13.7) 108 (11.9) 129 (15.1) 100 (11.2) 590 (14.6) 
เคยดื่ม 376 (74.0) 761 (86.3) 798 (88.1) 728 (84.9) 793 (88.8) 3,456 (85.4) 
รวม 508 (100.0) 882 (100.0) 906 (100.0) 857 (100.0) 893 (100.0) 4,046 (100.0) 
 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมผูบริโภค 

โดยจากตารางท่ี 4.1 จะพบวาผูท่ีเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท้ังประเทศคิดเปนรอยละ 85.4 
หรือ 3,456 ราย จากผูตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 4,046 คน ท้ังนี้ กลุมตัวอยางในจังหวัด
กรุงเทพมหานครมีถึงรอยละ 26 ท่ีไมเคยดื่ม เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางในภาคอ่ืนๆท่ีมีจํานวน
ผูตอบวาไมเคยดื่มอยูในชวงรอยละ 11 ถึงรอยละ 15  

เม่ือจําแนกผูตอบแบบสอบถามตามอายุและระดับการศึกษาจะไดตามตารางท่ี 4.2 และ
ตารางท่ี 4.3 ตามลําดับ โดยจะพบวากลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงวัยทํางาน คือ ชวงอายุระหวาง 
26-39 ป (รอยละ 34.92) และชวงอายุระหวาง 40-59 ป (รอยละ 30.6) และ สวนใหญของกลุม
ตัวอยางมีการศึกษาสูงสุดอยูในระดับประถมศึกษา (รอยละ 28.74) ระดับปริญญาตรี (รอยละ 24.36) 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. (รอยละ 21.87) 
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ตารางที ่4.2 จํานวนผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ
อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

ตํ่ากวา 20ป 317 (8.66) 
20-25ป 688 (18.8) 
26-39ป 1,278 (34.92) 
40-59ป 1,120 (30.6) 
60 ปข้ึนไป 257 (7.02) 
รวม 3,660 (100) 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมผูบริโภค 

ตารางที ่4.3จําแนกผูตอบแบบสอบถามตามระดบัการศกึษา 
ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ไมไดเรียน – ตํ่ากวาประถมศึกษา 10 (0.27) 
ประถมศึกษา 1,050 (28.74) 
มัธยมศึกษาตอนตน 469 (12.84) 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 799 (21.87) 
ปวส. / อนุปริญญาตร ี 430 (11.77) 
ปริญญาตรี 890 (24.36) 
ปริญญาโท และสูงกวา 6 (0.16) 
รวม 3,654 (100) 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมผูบริโภค 

 

เม่ือพิจารณาประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีผูตอบแบบสอบถามนิยมบริโภค จะพบวา
สวนมากผูตอบแบบสอบถามจะบริโภคเบียร (รอยละ 46.3) สุราสีอ่ืนๆในประเทศ (รอยละ 16.2) 
และสุราขาว (รอยละ 16.0) ท้ังนี้ เปนท่ีนาสังเกตวา โดยเปรียบเทียบกับชวงอายุอ่ืน ๆ กลุมตัวอยาง
ในชวงอายุระหวาง 15 - 24 ป มีสัดสวนของจํานวนผูท่ีบริโภคแอลกอฮอลบางประเภทอยูในระดบัท่ี
สูง เชน วิสกี้ในประเทศ ดังแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 จํานวนผูบริโภคแอลกอฮอลประเภทตาง ๆ จําแนกตามอายแุละประเภทของเคร่ืองดื่ม 
รวม ประเภทแอลกอฮอล กลุมอายุ 

จํานวน (คน) รอยละ 
วิสกี้ ในประเทศ  15-24 ป 9 (.3) 
(V.O./แบลคแค็ท) 25-39 ป 9 (.3) 
  40-59 ป 7 (.2) 
  60 ปขึ้นไป 2 (.1) 
  รวม 27 (.8) 
วิสกี ้นําเขา 25-39 ป 79 (2.3) 
  15-24 ป 65 (1.9) 
  40-59 ป 52 (1.5) 
  60 ปขึ้นไป 3 (.1) 
  รวม 199 (5.8) 
บร่ันด ีในประเทศ  25-39 ป 99 (2.9) 
(รีเจนซ/ีคาวาเลียร) 40-59 ป 77 (2.2) 
  15-24 ป 43 (1.2) 
  60 ปขึ้นไป 9 (.3) 
  รวม 228 (6.6) 
บร่ันด ีนําเขา 25-39 ป 8 (.2) 
(เรมีมาแตงค/เฮนแนสซี) 15-24 ป 3 (.1) 
 40-59 ป 2 (.1) 
  รวม 13 (.4) 
สุราสีอื่นๆในประเทศ  25-39 ป 236 (6.8) 
(แสงโสม/แมโขง/ CROW 99) 15-24 ป 148 (4.3) 
 40-59 ป 145 (4.2) 
  60 ปขึ้นไป 29 (.8) 
  รวม 558 (16.2) 
สุราพิเศษอื่นๆนําเขา  15-24 ป 8 (.2) 
(วอดกา/ลิเคียวร/สาเก/คอนยัค) 25-39 ป 7 (.2) 
 40-59 ป 2 (.1) 
  60 ปขึ้นไป 1 (.0) 
 รวม 18 (.5) 
สุราขาว 40-59 ป 237 (6.9) 
(โรงงานสุราและสุรากลั่นชุมชน) 25-39 ป 176 (5.1) 
  60 ปขึ้นไป 89 (2.6) 
  15-24 ป 52 (1.5) 
  รวม 554 (16.0) 
สุราผสม  40-59 ป 37 (1.1) 
(เชียงชุน/เสือดํา/มังกรทอง/ยาดอง) 60 ปขึ้นไป 30 (.9) 
 25-39 ป 7 (.2) 
  รวม 74 (2.1) 
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ตารางที่ 4.4 จํานวนผูบริโภคแอลกอฮอลประเภทตาง ๆ จําแนกตามอายุและประเภทของเคร่ืองดื่ม (ตอ) 
รวม ประเภทแอลกอฮอล กลุมอายุ 

จํานวน (คน) รอยละ 
สุราแชพ้ืนเมือง  40-59 ป 6 (.2) 
(อุ กระแช สาโท น้ําตาลเมา) 15-24 ป 3 (.1) 
 25-39 ป 3 (.1) 
  60 ปขึ้นไป 3 (.1) 
  รวม 15 (.4) 
เบียร 25-39 ป 654 (18.9) 
  40-59 ป 468 (13.6) 
  15-24 ป 417 (12.1) 
  60 ปขึ้นไป 61 (1.8) 
  รวม 1,600 (46.3) 
ไวน/สปารกกลิ้งไวน/ 25-39 ป 64 (1.9) 
ไวนผลไม ในประเทศ 15-24 ป 54 (1.6) 
  40-59 ป 28 (.8) 
  60 ปขึ้นไป 2 (.1) 
  รวม 148 (4.3) 
ไวน/สปารกกลิ้งไวน นําเขา 40-59 ป 7 (.2) 
 15-24 ป 6 (.2) 
  25-39 ป 6 (.2) 
  รวม 19 (.6) 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมผูบริโภค 

 

นอกจากนี้แบบสอบถามไดสอบถามถึงพฤติกรรมการตอบสนอง (response) ตอราคาของ
ผูบริโภคท่ีบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีตอราคาและการสงเสริมการขาย (promotion) ตาง ๆ ของ
ผูผลิตและผูขาย ไดผลลัพธดังตารางท่ี 4.5 ตารางท่ี 4.6 และตารางท่ี 4.7 ตามลําดับ 

ตารางที ่4.5 ผลของราคาที่เพ่ิมขึ้นตอการบริโภค 
รวม ถาราคาสุราท่ีด่ืมเปนประจําเพิ่มข้ึน 10% โดยท่ีรายไดของทานเทาเดิมและ

ราคายี่หออื่นคงท่ี จํานวน (คน) รอยละ 
ทานจะซื้อสุราท่ีด่ืมเปนประจําลดลงหรือไม   
ซื้อเทาเดิม 1,884 (54.7) 
ซื้อลดลง 940 (27.3) 
เลิกซื้อ 620 (18.0) 
รวม 3,444 (100.0) 
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ตารางที ่4.5 ผลของราคาที่เพ่ิมขึ้นตอการบริโภค  (ตอ) 
รวม ถาราคาสุราท่ีด่ืมเปนประจําเพิ่มข้ึน 10% โดยท่ีรายไดของทานเทาเดิมและ

ราคายี่หออื่นคงท่ี จํานวน (คน) รอยละ 
ในกรณีท่ีซื้อลดลง ทานจะเปลี่ยนไปซื้อสุราประเภทใดแทน   
เปลี่ยนไปซื้อยี่หออื่นท่ีราคาถูกกวา 679 (42.1) 
ไมเปลี่ยนยี่หอ/ประเภท 562 (34.8) 
เปลี่ยนไปซื้อยี่หออื่นท่ีราคาใกลเคียงกับของเดิม 245 (15.2) 
เปลี่ยนไปซื้อยี่หออื่นท่ีเคยราคาสูงกวาของเกา 64 (4.0) 
เปลี่ยนประเภทเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 63 (3.9) 
รวม 1,613 (100.0) 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมผูบริโภค 

ตารางที ่4.6 ผลของราคาที่ลดลงตอการบริโภค 
รวม ถาราคาสุราท่ีด่ืมเปนประจําลดลง 10% โดยท่ีรายไดของทานเทาเดิมและ

ราคายี่หออื่นคงท่ี จํานวน (คน) รอยละ 
ทานจะซื้อสุราท่ีด่ืมเปนประจําเพิ่มข้ึนหรือไมหรือไม   
เหมือนเดิม 2,603 (75.9) 
ไมแนใจ 608 (17.7) 
มากข้ึน 220 (6.4) 
รวม 3,431 (100.0) 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมผูบริโภค 

ตารางที ่4.7 ผลของการทําการสงเสริมการขาย 
รวม โปรโมช่ันแบบไหนท่ีจะทําใหทานซื้อสุราเพิ่มข้ึนหรือหันไปซื้อสุราท่ีทํา

โปรโมช่ันแบบนั้น จํานวน (คน) รอยละ 
ซื้อ 1 แถม 1 1,305 (37.9) 
ลดราคา 1,049 (30.5) 
ไมสนใจโปรโมช่ัน 450 (13.1) 
มีของแถมมาดวย เชน แกว ผาเช็ดหนา เสื้อ 241 (7.0) 
ขายเปนแพค  ราคาถูกลง 145 (4.2) 
มีสวนลดในการซื้อขวดตอไป 142 (4.1) 
สงช้ินสวน ชิงรางวัล เชน รถ บาน เงินสด ทองคํา 84 (2.4) 
จับฉลาก รับของสมนาคุณ 20 (.6) 
ข้ึนอยูกับพรีเซ็นเตอร/คนขาย 2 (.1) 
ครบ 1 ป กินฟรี 1 ป 1 (.0) 
รวม 3,439 (100.0) 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมผูบริโภค 
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จากตารางท่ี 4.5 และตารางท่ี 4.6 พบวา การเปล่ียนแปลงของราคาไมวาจะเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงนั้น ไมไดมีผลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือแอลกอฮอลท่ีดื่มประจํา ซ่ึงเปนจริงสําหรับ
จํานวนเกินกวาครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถาม นอกจากนี้ จะสังเกตไดวา ในกรณีท่ีมีการเพ่ิม
ราคา ผูบริโภคสวนใหญจะไมลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลลงแตผูบริโภคจะเปล่ียนประเภท
ของแอลกอฮอลท่ีดื่มเปนประจําไปบริโภคแอลกอฮอลประเภทอ่ืน ๆ ซ่ึงมีราคาถูกกวาแทน และเม่ือ
พิจารณาถึงรายการสงเสริมการขาย จากตารางท่ี 4.7 จะเห็นไดวาโปรโมช่ันแบบซ้ือ 1 แถม 1 และ
การลดราคาขายนั้น เปนมาตรการสงเสริมการขายท่ีไดผลอยางมากตอผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือ
เพ่ิมหรือเลือกท่ีจะหันไปบริโภคยี่หอนั้น 

4.2 แบบจําลองการถดถอยโพรบิท (Probit regression model) 
ในแบบจําลองแรกนี้ ขอมูลของผูบริโภคจะถูกแบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมผูดื่ม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล และ กลุมผูไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยท่ีกลุมท่ีไมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจะเปนกลุมผูบริโภคซ่ึงมีความถ่ีในการดื่มนอยกวา 12 ครั้งตอป ตัวแปรท่ีใชในสมการ
ถดถอยโพรบิทและคาสถิติพรรณนาไดถูกแสดงไวดังตารางท่ี 4.8 

ตารางที ่4.8 คาสถติพิรรณนาของตวัแปรทีใ่ชในสมการถดถอยโพรบทิ 

ตัวแปร นิยาม คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาตํ่าสุด คาสูงสุด 

ตัวแปรตาม 

drinker 
ตัวแปรทวิลักษณ โดยท่ีมีคาเทากับ 0 ถา
ผูบริโภคเปนผูไมด่ืม และ มีคาเทากับ 1 ถา
ผูบริโภคเปนผูด่ืม 

0.8806143 0.324288 0 1 

ตัวแปรอิสระ 
female ตัวแปรหุนแสดงเพศหญิง 0.2901631 0.4538936 0 1 

edu ตัวแปรหุนแสดงระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 0.2491349 0.4325656 0 1 

chld จํานวนบุตร 0.5706871 0.8280144 0 9 
mart ตัวแปรหุนแสดงสถานภาพโสด 0.3986653 0.4896841 0 1 
lnage natural log ของอายุ 3.527221 0.3848567 2.70805 4.465908 
ln2age กําลังสองของ lnage 12.58937 2.707224 7.333536 19.94433 
femlna female * lnage 1.018067 1.605762 0 4.442651 
femln2a female * ln2age 3.614295 5.835788 0 19.73715 

lnp natural log ของราคา 4.56604 0.583316 1.544899 8.625407 
lninc natural log ของรายได 8.756952 0.7407072 5.991465 11.28978 
ln2p กําลังสองของ lnp 21.18886 5.763042 2.386714 74.39765 

ln2inc กําลังสองของ lninc 77.2327 13.14759 35.89765 127.4592 
incpr lnp*lninc 39.7808 6.326131 25.19263 89.60931 

ที่มา : จากการคํานวณ 
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การประมวลผลสมการถดถอยโพรบิท โดยใชวิธีการประมาณคาความนาจะเปนสูงสุด 
(Maximum Likelihood Estimation) จะไดคาประมาณของสัมประสิทธ์ิของแตละตัวแปรอิสระ 
คาประมาณของสัมประสิทธ์ิท่ีไดจะถูกนํามาคํานวณผลกระทบสวนเพ่ิมท่ีคาเฉล่ีย (Marginal Effects 
at the mean) จากการคํานวณพบวา ผลกระทบสวนเพ่ิมจากการขึ้นราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีคาเฉล่ีย
มีคาเทากับ -0.00079166 ซ่ึงหมายความวา ถาตัวแปรอ่ืน ๆ ถูกกําหนดใหคงท่ีท่ีคาเฉล่ีย และถาราคา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลมีคาสูงขึ้น 1% โดยเฉล่ียแลวความนาจะเปนท่ีผูบริโภคจะดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจะลดลง 0.00079166 หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ถาปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ีท่ีคาเฉล่ีย ณ 
ปจจุบัน ถาเพ่ิมราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล 1% ผูบริโภคท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 10,000 คน จะ
เลิกดื่มประมาณ 8 คน 

4.3  แบบจําลองการถดถอยควอนไทล (Quantile regression model) 
แบบจําลองการถดถอยควอนไทลจะถูกนํามาใชเพ่ือแยกความแตกตางระหวางผูบริโภคท่ี

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลออกเปนผูบริโภคท่ีดื่มจัด ดื่มปานกลาง และดื่มนอย โดยท่ีขอมูลผูบริโภค
จะถูกนํามาจัดเรียงลําดับปริมาณการบริโภคจากนอยไปหามากในชวง 0 ถึง 1 ซ่ึงเรียกวา ควอนไทล 
(quantile) ผูบริโภคท่ีถูกจัดอยูในควอนไทลใกล 0 แสดงวา เปนผูบริโภคท่ีดื่มนอย ผูบริโภคท่ีถูกจัด
อยูในควอนไทลใกล 0.5 แสดงวา เปนผูบริโภคท่ีดื่มปานกลาง (ผูบริโภคมัธยฐาน)  และ ผูบริโภคท่ี
ถูกจัดอยูในควอนไทลใกล 1 แสดงวา เปนผูบริโภคท่ีดื่มจัด 

ในการวิเคราะหนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดถูกแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ตามชนิดของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล คือ วิสกี้ท่ีนําเขาจากตางประเทศ สุราสีท่ีผลิตในประเทศ สุราขาว เบียร และ 
ไวนในประเทศ ตัวแปรตามสําหรับแบบจําลองการถดถอยควอนไทล คือ ปริมาณการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดนั้น ๆ และตัวแปรอิสระท่ีถูกใชในแบบจําลองการถดถอยควอนไทล คือ 
ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดนั้น ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิดอ่ืน ๆ รายได และ ตัวแปรอิสระ
อ่ืนๆท่ีแสดงลักษณะของผูดื่มซ่ึงเปนตัวแปรเดียวกับท่ีใชในแบบจําลองการถดถอยโพรบิท รูปแบบ
สมการถดถอยเปนในรูปของ translog function ซ่ึงทําการกระจายรอบ ๆ คาเฉล่ียดวยอนุกรมกําลังสอง  

ผลการประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา อุปสงคตอราคาสินคาทดแทน และ 
อุปสงคตอรายไดของเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทตาง ๆ เปนดังนี้ 

4.3.1  วิสกี้นําเขาจากตางประเทศ 
ในกรณีของวิสกี้นําเขาจากตางประเทศ คาประมาณความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา 

อุปสงคตอราคาสินคาทดแทน และ อุปสงคตอรายได ไดถูกแสดงไวในตารางท่ี 4.9  
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ตารางที ่4.9 คาความยดืหยุนของอปุสงคของวิสกี้นําเขาจากตางประเทศ   

ควอนไทล ราคาวิสก้ีนําเขาจากตางประเทศ ราคาสุราสีที่ผลิตในประเทศ รายได 

0.05 -0.8632134* 7.198985* -0.2541695* 

0.1 -0.8137713 5.354956 -0.4233807 

0.2 -0.5755898* 5.855906* -0.078535 

0.3 -0.3147748 5.0079 0.036757 

0.4 -0.2283957 4.60744* 0.3148915 

0.5 -0.4862708 6.618311 -0.0413872 

0.6 -0.2546114 6.033286* 0.1732758 

0.7 -0.1204205 5.03001* 0.1652206 

0.8 -0.341262 3.683422 0.4365789 

0.9 -0.6718185 3.350186 0.2596842 

0.95 -0.6578084* 3.762167* 0.1690206 

OLS -0.3998906 4.46526* 0.1185399 
ที่มา : จากการคํานวณ 

 

จากตารางท่ี 4.9 สามารถวิเคราะหไดวา อุปสงคของวิสกี้นําเขาจากตางประเทศมี 
ความยืดหยุนตอราคานอยกวา 1 โดยท่ีผูท่ีดื่มนอยและผูท่ีดื่มมากจะมีความยืดหยุนสูงกวาผูท่ีดื่ม
ปานกลาง เม่ือวิเคราะหความยืดหยุนของอุปสงคของวิสกี้นําเขาตอราคาสุราสีในประเทศ จะพบวา 
ความยืดหยุนของอุปสงคของวิสกี้นําเขาตอราคาสุราสีในประเทศมีคาสูงมาก แสดงวา สินคาสอง
ชนิดนี้มีการทดแทนกันอยางสูง นั่นคือ เม่ือราคามีการเปล่ียนแปลงโดยเปรียบเทียบ ผูบริโภคจะหัน
ไปดื่มสุราสีท่ีผลิตในประเทศแทนวิสกี้นําเขา เม่ือพิจารณาความยืดหยุนของอุปสงคของวิสกี้นําเขา
ตอรายได พบวา คาประมาณท่ีไดเกือบท้ังหมดไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา จากตัวอยางท่ีสํารวจ
มาได สรุปไดวา รายไดของผูท่ีบริโภคสุรานําเขาในปจจุบันไมมีผลตออุปสงคของผูบริโภคกลุมท่ี
สํารวจมานี้อยางมีนัยสําคัญ 
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4.3.2  สุราสีที่ผลิตในประเทศ 
ในกรณีของสุราสีท่ีผลิตในประเทศ คาประมาณความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา อุปสงค

ตอราคาสินคาทดแทน และอุปสงคตอรายได ไดถูกแสดงไวในตารางท่ี 4.10  

ตารางที ่4.10 คาความยดืหยุนของอปุสงคของสุราสีที่ผลติในประเทศ   

ควอนไทล ราคาสุราสีที่ผลิตในประเทศ ราคาเบียร รายได 

0.05 -1.616007* - 0.3105657 

0.1 -1.629455 - 0.1141397 

0.2 -1.684493* 0.5940027 0.327793* 

0.3 -0.9621093* 0.845288* 0.4098024* 

0.4 -0.9211698* 0.5784524 0.3363172* 

0.5 -0.7898267* 0.4578902 0.43963* 

0.6 -0.800542* 0.5059563 0.387037* 

0.7 -0.9674059* 0.214494 0.4399123* 

0.8 -0.5901685 0.1763216 0.4959515* 

0.9 -0.2933093 0.376324 0.3386643* 

0.95 -0.6841607 0.2979553 0.359717 

OLS -0.9234656* 0.2217881 0.3694599* 

ที่มา : จากการคํานวณ 

จากตารางท่ี  4.10 สามารถวิ เคราะหไดวา  อุปสงคของสุราสีท่ีผลิตในประเทศมี 
ความยืดหยุนตอราคาใกล 1 โดยท่ีผูท่ีดื่มนอยมีความยืดหยุนสูงกวาผูท่ีดื่มปานกลางและผูท่ีดื่มมาก 
เม่ือวิเคราะหความยืดหยุนของอุปสงคของสุราสีตอราคาเบียร จะพบวา ความยืดหยุนของอุปสงค
ของสุราสีตอราคาเบียรไมมีนัยสําคัญ แสดงวา การทดแทนกันของสินคาสองชนิดนี้มีไมมาก ยิ่งไป
กวานั้น ถานําราคาวิสกี้นําเขาจากตางประเทศมารวมในการประมวลผล จะพบวา ราคาวิสกี้นําเขา
ไมมีผลตออุปสงคของสุราสีในประเทศ ส่ิงนี้เปนหลักฐานช้ินหนึ่งท่ีแสดงถึงพฤติกรรมของ
ผูบริโภคท่ีนิยมหันไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีถูกลงเม่ือราคามีการเปล่ียนแปลง เม่ือพิจารณา
ความยืดหยุนของอุปสงคของสุราสีตอรายได พบวา คาประมาณท่ีไดอยูในชวง 0.3-0.5 และมี
นัยสําคัญทางสถิติเปนสวนใหญ แสดงวา ถารายไดเพ่ิมขึ้น 1% อุปสงคของสุราสีท่ีผลิตในประเทศ
จะเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.3% - 0.5% 
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4.3.3 สุราขาว 
ในกรณีของสุราขาว คาประมาณความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา อุปสงคตอราคาสินคา

ทดแทน และ อุปสงคตอรายได ไดถูกแสดงไวในตารางท่ี 4.11  

ตารางที ่4.11 คาความยดืหยุนของอปุสงคของสุราขาว   

ควอนไทล ราคาสุราขาว ราคาสุราสี รายได 

0.05 -1.061201* - 0.4223671 

0.1 -1.270437* - 0.2295713 

0.2 -1.293303* 0.0067819 0.4076812* 

0.3 -1.278522* - 0.3178568* 

0.4 -1.360819* - 0.4301521* 

0.5 -1.464783* - 0.3168351 

0.6 -1.594624* 0.1929755 0.2695503 

0.7 -1.348013* 0.2494661 0.2733172 

0.8 -1.272817* 2.939343* 0.2717521* 

0.9 -1.254341 2.904022* 0.2490146 

0.95 -1.243639* 3.484595* 0.0102971 

OLS -1.256637 0.8883823 0.364033* 

ที่มา : จากการคํานวณ 

จากตารางท่ี 4.11 สามารถวเิคราะหไดวา อุปสงคของสุราขาวมีความยดืหยุนตอราคาสูงกวา 
1 โดยท่ีผูท่ีดื่มนอย ผูท่ีดื่มปานกลาง และผูท่ีดื่มมาก มีความยืดหยุนใกลเคียงกัน เม่ือวิเคราะห 
ความยืดหยุนของอุปสงคของสุราขาวตอราคาสุราสี จะพบวา ความยืดหยุนของอุปสงคของสุราขาว
ตอราคาสุราสีมีคาสูงและมีนัยสําคัญเฉพาะผูท่ีดื่มสุราขาวมาก แสดงวาผูท่ีดืม่สุราขาวมากจะดื่มสุรา
ขาวและสุราสีทดแทนกันสูง เม่ือพิจารณาความยืดหยุนของอุปสงคของสุราขาวตอรายได พบวา 
โดยเฉล่ียแลว คาประมาณความยืดหยุนของอุปสงคของสุราขาวตอรายไดมีคาอยูประมาณ 0.36  
หมายความวา ถารายไดเพ่ิมขึ้น 1% อุปสงคของสุราขาวจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 0.36% 
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4.3.4  เบียร 
ในกรณีของเบียร คาประมาณความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา อุปสงคตอราคาสินคา

ทดแทน และ อุปสงคตอรายได ไดถูกแสดงไวในตารางท่ี 4.12  

ตารางที ่4.12 คาความยดืหยุนของอปุสงคของเบยีร   

ควอนไทล ราคาเบียร ราคาสุราสี ราคาสุราขาว รายได 

0.05 -0.628898* 1.016075 0.8359268* 0.3640944* 

0.1 -0.5110544 1.120959 1.418312 0.3435069* 

0.2 -0.3936369* 1.696593* 1.262343* 0.4578392* 

0.3 -0.1911012 1.961187* 0.8598111 0.4213483* 

0.4 -0.3469555 1.73469* 1.703292* 0.4008052* 

0.5 -0.334654 1.738896* 1.130289 0.3859915* 

0.6 -0.2211651 1.225921* 1.440798* 0.3961842* 

0.7 -0.2892005 1.084089* 0.7478771 0.4291089* 

0.8 -0.3537763* 0.9395469* - 0.3571545* 

0.9 -0.4106256 0.8791039 1.619398 0.3755539* 

0.95 -0.9257182* 0.6805015 1.152324 0.3767956* 

OLS -0.3664754* 1.334293* 1.042957* 0.4028012* 

ที่มา : จากการคํานวณ 

จากตารางท่ี 4.12 สามารถวิเคราะหไดวา อุปสงคของเบียรมีความยืดหยุนตอราคาต่ํากวา 1 
โดยท่ีผูท่ีดื่มนอยและผูท่ีดื่มมากมีความยืดหยุนสูงกวาผูท่ีดื่มปานกลาง เม่ือวิเคราะหความยืดหยุน
ของอุปสงคของเบียรตอราคาสุราสีและสุราขาว จะพบวา ความยืดหยุนของอุปสงคของเบียรตอ
ราคาสุราสีและสุราขาวมีคาคอนขางสูงและมีนัยสําคัญสําหรับผูดื่มปานกลาง แสดงวา ผูดื่ม 
ปานกลางจะดื่มเบียรนอยลงมากเม่ือราคาสุราสีและสุราขาวลดลง เม่ือพิจารณาความยืดหยุนของ
อุปสงคของเบียรตอรายได พบวา คาประมาณท่ีไดอยูในชวง 0.33-0.46 และมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทุกควอนไทล หมายความวา ถารายไดเพ่ิมขึ้น 1% อุปสงคของสุราสีท่ีผลิตในประเทศจะเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 0.33% - 0.46% 
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4.3.5 ไวนในประเทศ 
ในกรณีของไวนในประเทศ คาประมาณความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา อุปสงคตอราคา

สินคาทดแทน และ อุปสงคตอรายได ไดถูกแสดงไวในตารางท่ี 4.13 

ตารางที ่4.13 คาความยดืหยุนของอปุสงคของไวนในประเทศ  
ควอนไทล ราคาไวนในประเทศ ราคาสุราสี ราคาเบียร รายได 

0.05 -0.3143853 4.955792* 2.085446* -0.0348825 
0.1 -0.4182287 4.334954* 2.054453* -0.0595405 
0.2 -0.4004412 2.344569 1.558503* 0.1404246 
0.3 -0.6667606 0.2540264 2.306227* 0.2430256 
0.4 -1.089053 0.7103022 2.209768* 0.4633927 
0.5 -1.553118* 0.52124 20218358* 0.4301477 
0.6 -1.84607* 0.5784488 1.795523* 0.6586241* 

0.7 -1.759907* - 1.653334 0.5615303 
0.8 -2.005647* - 1.901672* 0.3256216 
0.9 -2.28784* - 1.917398 0.2691573 
0.95 -2.229749* - 2.44652* -0.0088772 
OLS -1.321342* - 1.939636* 0.2676674 

ที่มา : จากการคํานวณ 

จากตารางท่ี 4.13 สามารถวิเคราะหไดวา อุปสงคของไวนในประเทศมีความยืดหยุนสูง 
โดยท่ีผูท่ีดื่มนอยจะมีความยืดหยุนต่ํากวาผูท่ีดื่มปานกลางและผูท่ีดื่มมาก เม่ือวิเคราะหความยืดหยุน
ของอุปสงคของไวนในประเทศตอราคาสุราสีและเบียร จะพบวา ความยืดหยุนของอุปสงคของไวน
ในประเทศตอราคาสุราสีจะมีคาสูงสําหรับผูดื่มนอย และความยืดหยุนของอุปสงคของไวนใน
ประเทศตอราคาเบียรมีคาคอนขางสูงและมีนัยสําคัญ แสดงวา ผูดื่มไวนในประเทศจะดื่มไวนใน
ประเทศนอยลงมากเม่ือราคาเบียรลดลง เม่ือพิจารณาความยืดหยุนของอุปสงคของไวนในประเทศ
ตอรายได พบวา คาประมาณท่ีไดเกือบท้ังหมดไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา จากตัวอยางท่ีสํารวจ
มาได สรุปไดวา รายไดของผูท่ีบริโภคไวนในประเทศในปจจุบันไมมีผลตออุปสงคของผูบริโภค
กลุมท่ีสํารวจมานี้อยางมีนัยสําคัญ 

4.3.6 นัยจากการประมาณการอปุสงคของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 
จากการประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคของวิสกี้นําเขาจากตางประเทศ จะพบวา คา

ความยืดหยุนไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงหมายความวา การขึ้นภาษีวิสกี้นําเขาอาจจะไมลดปริมาณ
การบริโภควิสกี้นําเขาอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือความยืดหยุนไขวของวิสกี้นําเขาและ
สุราสีท่ีผลิตในประเทศมีคาสูงแสดงวา การขึ้นภาษีวิสกี้นําเขาจากตางประเทศ จะทําใหผูบริโภคหัน
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ไปดื่มวิสกี้นําเขาราคาถูก หรือ สุราสีท่ีผลิตในประเทศแทน เพราะฉะนั้น การขึ้นภาษีวิสกี้นําเขาจาก
ตางประเทศอาจจะไมสามารถลดปริมาณการบริโภคลงได ดังนั้น การจะลดปริมาณการบริโภควิสกี้
นําเขาจากตางประเทศควรจะใชวิธีท่ีเปน non-price measures แทน 

จากการประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคของสุราสีท่ีผลิตในประเทศ สุราขาว และ 
เบียร พบวา คาความยืดหยุนมีคาอยูในชวงประมาณ 0.3-0.5 ซ่ึงหมายความวา การเพ่ิมภาษีสุราสีท่ี
ผลิตในประเทศ สุราขาว และ เบียร 1% จะมีผลทําใหปริมาณการบริโภคลดลง 0.3%-0.5% เนื่องจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท้ังสามชนิดนี้มีความยืดหยุนไขวสูง ดังนั้น การขึ้นภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประเภทหนึ่งในสามประเภทนี้ ผูบริโภคจะหันไปบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลสองประเภทท่ี 
ถูกกวาแทน เพราะฉะนั้น ถาตองการลดการบริโภคสุราสีท่ีผลิตในประเทศ สุราขาว และ เบียร โดย
การขึ้นภาษี รัฐควรจะขึ้นภาษีของเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทพรอม ๆ กันหมด 

จากการประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคของไวนท่ีผลิตในประเทศ พบวา คา 
ความยืดหยุนมีคาสูง นั่นก็หมายความวา การขึ้นราคาหรือขึ้นภาษีเพียงเล็กนอย ก็สามารถลด
ปริมาณการบริโภคไวนในประเทศไดมาก ดังนั้น ภาษีจึงเปนเครื่องมือท่ีใชในการลดปริมาณ 
การบริโภคไวนในประเทศได เม่ือพิจารณาความยืดหยุนไขวของอุปสงคของไวนในประเทศตอ
ราคาเบียร พบวา คาความยืดหยุนไขวมีคาสูง ซ่ึงหมายความวา ผูบริโภคจะหันไปดื่มเบียรทดแทน
ไวนในประเทศ นั่นก็คือ ผูผลิตเบียรรายใหญเปนคูแขงขันของผูผลิตไวนชุมชน นั่นเอง 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมผูบริโภคท่ีวิเคราะหมาขางตน พบวา ผูบริโภคท่ีดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลนิยมดื่มเครื่องดื่มหลายประเภท ผูบริโภคหนึ่ง ๆ อาจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลาย
ประเภทในเดือนเดียวกัน ดังนั้น การประมาณคาอุปสงคของเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตละชนดิแยกกนั 
จะทําใหคาประมาณความยืดหยุนท่ีไดมีความเอนเอียง (biased) และในงานวิจัยช้ินนี้ ไดพิจารณา
แบบจําลองเฉพาะดานอุปสงค (demand) โดยไมไดรวมผลของทางดานอุปทาน (supply) เอาไวดวย 
เพราะฉะนั้น การปรับปรุงแบบจําลองและผลการประมาณคาใหดีขึ้น ควรจะทําการประมาณ
แบบจําลองท้ังหมดใหอยูในระบบเดียวกัน (system of simultaneous equations) แตเนื่องจาก ใน
ปจจุบัน ยังไมมีซอฟทแวรมาตรฐานใดสามารถทําการประมาณคาการถดถอยควอนไทลท่ีเปน
ระบบสมการอยางขางตนได งานวิจัยช้ินนี้จึงจําเปนตองแยกแบบจําลองอุปสงคของเครื่องดื่มแตละ
ชนิดออกจากกันเพ่ือใหทําการวิเคราะหการถดถอยควอนไทลได 

4.4 การจําลองสถานการณ (Simulation) เพื่อหาระดับอัตราภาษีที่เหมาะสม 
เม่ือพิจารณาสถานการณตามความเปนจริง อุปทาน (Supply) ท่ีเก็บขอมูลไดจะเปนอุปทาน

ท่ีเกิดจากการซ้ือขายจริงในตลาดท่ีถูกกฎหมายเทานั้น แตในความเปนจริงแลว เนื่องจากผูผลิตหรือ
ผูนําเขาบางรายทําการหนีภาษีหรือหลีกเล่ียงภาษี ดังนั้น ผูบริโภคบางสวนจึงสามารถหาซ้ือ



4-14 โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสรุา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอลจากตลาดมืด (Black market) ซ่ึงมีราคาถูกกวาราคาในตลาดถูกกฎหมายได 
ดวยเหตุนี้จึงทําใหระบบภาษีไมสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ี เพราะฉะนั้น การวิเคราะหผลกระทบ
ของปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีในกรณีท่ีมีการหนี
หรือหลีกเล่ียงภาษีเกิดขึ้นจึงไมสามารถทําการวิเคราะหไดอยางตรงไปตรงมา การจําลอง
สถานการณในเครื่องคอมพิวเตอร (Computer Simulation) จะชวยใหเห็นภาพคราว ๆ ไดวา
เหตุการณท่ีควรจะเกิดขึ้นภายในสภาวการณ (Scenario) ตาง ๆ จะเปนเชนไร ในงานวิจัยช้ินนี้ไดใช
ตลาดวิสกี้ท่ีนําเขาจากตางประเทศเปนกรณีศึกษา 

แบบจําลองท่ีใชในการจําลองสถานการณ 

แบบจําลองท่ีใชในการจําลองสถานการณจะเปนแบบจําลองของตลาดถูกกฎหมาย (legal 
market) และใชการวิเคราะหในกรอบการวิเคราะห partial equilibrium analysis  

ขอสมมติท่ีใชในการจําลองสถานการณนี้ คือ ปริมาณการหนีภาษีจะมีคาสูงขึ้น เม่ือ อัตรา
ภาษีมีคาสูง และเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาแพงจะมีอัตราการหนีภาษีมากกวาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท่ีมีราคาถูก (ซ่ึงเปนไปตามส่ิงท่ีคนพบจากการสํารวจและการสัมภาษณเจาหนาท่ี
ศุลกากร) โดยท่ีปริมาณการหนีภาษีจะแปรผันตามอัตราภาษีกําลังสองและราคากําลังสอง 

( )( )2α tp  

ในการจําลองสถานการณนี้ไดสมมติสภาวการณ (Scenario) ตาง ๆ โดยตัวแปรสภาวการณ 
คือ สัดสวนของปริมาณอุปทานท่ีหนีภาษีท่ีเกิดขึ้นจริงตอปริมาณอุปทานท้ังหมดในปจจุบัน (π ) 
ซ่ึงในความเปนจริงแลวตัวแปรนี้ไมสามารถทราบได จึงจําเปนตองทําการสมมติขึ้น โดยตั้งขอ
สมมติใหความสัมพันธระหวาง π และสมการอุปทานเปนไปตามสมการ 

2( )1 απ −− = tpe  
จากขอสมมติท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดทําการสรางแบบจําลองของตลาดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลถูกกฎหมาย ซ่ึงแบบจําลองประกอบดวย 2 สมการ คือ สมการอุปสงค (demand) และ 
สมการอุปทาน (supply) ดังนี ้

อุปสงค : 2
1 2ln ln (ln )= − +d d d dq a b p b p  

อุปทาน : ( )2ln ln α= + −s s sq a b p tp  

สมการอุปสงคเปนสมการในรูปแบบ translog ท่ีกระจายดวยอนุกรมเทยเลอรกําลังสอง 
และ สมการอุปทานประกอบดวยสองสวน คือ สองพจนแรก ( ln+s sa b p ) แทนสมการอุปทานท่ี
ควรจะเกิดขึ้นจริงถาไมมีตลาดมืด และ สวนท่ีสอง ( )( )2α tp  เปนอุปทานท่ีออกจากตลาดถูก
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กฎหมายไปอยูในตลาดมืด หรือกลาวไดวา เปนสัดสวนท่ีเกิดจากการหนีภาษี โดยท่ี t แทนอัตรา
ภาษีมีหนวยเปนรอยละเม่ือเทียบกับราคา CIF  

ในการจําลองสถานการณ (Simulation) พารามิเตอร ad , bd1 , bd2 ไดถูกกําหนดคาใหเทากับ
แบบจําลองอุปสงคท่ีประมาณไดจากสวนท่ีแลว พารามิเตอร bs ไดถูกกําหนดคาใหเทากับ 
ความยืดหยุนของอุปทานตอราคาสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลนําเขา1 และพารามิเตอร α จะถูก
ปรับคา (calibrate) เพ่ือใหสมการอุปสงคและอุปทานเขาสูสมดุล (equilibrium) ณ ราคาตลาดใน
ปจจุบัน2  

จากคาพารามิเตอรท้ังหมดท่ีได ผูวิจัยไดทําการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร MATLAB เพ่ือ
ทําการจําลองสถานการณเพ่ือหาคาอัตราภาษี t ท่ีเหมาะสมท่ีทําใหรัฐบาลสามารถเก็บรายไดจาก
ภาษีสูงท่ีสุด3 ผลการจําลองสถานการณ (Simulation) จะไดอัตราภาษีท่ีเหมาะสม t* ภายใต
สภาวการณ (Scenario) ตาง ๆ ไดถูกแสดงไวในตารางท่ี 4.14 

ตารางที ่4.14 อัตราภาษีที่เหมาะสมภายใตสภาวการณตาง ๆ 
Scenario (π ) อัตราภาษีที่เหมาะสม (t* ) 

0.1 360% 
0.2 220% 
0.3 170% 
0.4 140% 
0.5 120% 
0.6 110% 
0.7 90% 
0.8 80% 
0.9 70% 

                     ที่มา : จากการคํานวณ 

จากผลการจําลองสถานการณท่ีไดจะพบวาอัตราภาษีท่ีเหมาะสมจะมีคาตางกันมากตามแต
สภาวการณท่ีเปนจริงในปจจุบัน เนื่องจากในปจจุบัน วิสกี้นําเขาจากตางประเทศจะถูกเก็บภาษีใน
อัตราประมาณ 260% ซ่ึงผลการจําลองสถานการณไดแสดงใหเห็นวา ภายใตขอสมมติตาง ๆ ท่ี
แบบจําลองกําหนดขึ้นมา ถาในปจจุบันนี้มีการหนีภาษีมากกวา 18% ของปริมาณนําเขาจริงท้ังหมด 
อัตราภาษีท่ีเก็บในปจจุบันจะเปนอัตราท่ีสูงเกินไป  

                                                        
1 คานี้นํามาจากผลลัพธสวนหนึ่งจากโครงการ “วิจยัพัฒนารูปแบบเพ่ือการปองกันการดื่มสุราและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล” ซึ่งเปน
โครงการที่แลวที่คณะผูวิจัยไดเสนอตอ สสส. และ สมช.  
2 ในการจําลองสถานการณนี้ใชราคาของ Johnnie Walker Black Label ขนาด 0.75 ลิตรเปนกรณศีึกษา 
3 อัตราภาษีที่เหมาะสมในที่นี้เปนอัตราภาษีที่ทําใหรัฐไดรับภาษีสูงที่สุดเมื่อยอมใหมีตลาดมืดเกิดขึ้น ไมใช อัตราภาษีที่ทําใหปริมาณ
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลลดลงมากที่สุด 
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ระบบภาษีเคร่ืองดื่มท่ีมแีอลกอฮอล 
5.1 ระบบภาษีเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลในปจจุบัน 

5.1.1 ประเภทของภาษ ี
การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลประกอบดวยภาษ ี5 ประเภทดวยกันคือ 

1) ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตก็คือ เปน
การเพ่ิมรายรับทางดานภาษีใหกับรัฐบาล และเปนการนําเอาผลกระทบภายนอก (มักจะเปน
ผลกระทบภายนอกทางดานลบ) ท่ีกอใหเกิดตนทุนทางสังคมขึ้น เขามาเปนตนทุนภายในของ
ผูบริโภคแตละคน เพ่ือควบคุมไมใหประชาชนบริโภคสินคาท่ีจะเปนอันตรายตอตนเองและบุคคล
อ่ืนในสังคมมากจนเกินไป 

2) ภาษีศุลกากร (Customs Duty) หรือท่ีเรียกวา อากรขาเขา เปนการจัดเก็บภาษีเฉพาะ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีนําเขามาจากตางประเทศ การจัดเก็บอากรขาเขานับวาเปนการปกปอง
สินคาท่ีผลิตภายในประเทศวิธีหนึ่ง 

3) ภาษีทองถ่ิน (Local Tax) เปนการจัดเก็บภาษีเพ่ือเปนรายไดใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4) ภาษีสุราและบุหรี่เพ่ือสุขภาพ (Health Tax) เปนการจัดเก็บภาษีเพ่ือนําไปเปนเงินทุนใน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ วัตถุประสงคของกองทุนฯ ก็เพ่ือการดําเนินการปองกัน
และแกไขปญหาสุขภาพ ท่ีเกิดจากการบรโิภคสุราและบุหรี่จนเกิดผลเสียแกรางกาย 

5) ภาษีมูลคาเพ่ิม (Value Added Tax) เปนการจัดเก็บภาษีกับสินคาขั้นสุดทายท่ีทําการซ้ือ
ขายกันในตลาด 

ภาษีสรรพสามิตนับวาเปนภาษีหลักท่ีจัดเก็บจากเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล รายไดภาษี
ประเภทตาง ๆ ท่ีรัฐจัดเก็บไดจากเครือ่งดื่มท่ีมีแอลกอฮอลแสดงในตารางท่ี 5.1  
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หนวย : ลานบาท 

ตารางที ่5.1 รายไดภาษีสุรา 
 

ป ภาษีศุลกากร* ภาษีสรรพสามิต ภาษีทองถิ่น ภาษีสุขภาพ 
ภาษีสุราในประเทศ เพิ่ม 2.20% ตอป 

2540 - 17,899.42 - - 
2541 - 18,438.12 - - 
2542 - 19,329.78 1,932.98 - 
2543 - 3,364.86 336.49 - 
2544 - 6,383.23 638.32 - 
2545 - 18,560.93 1,865.09 373.02 
2546 - 16,875.63 1,687.56 337.51 
2547 - 18,818.06 1,881.81 376.36 

ภาษีสุราในประเทศ เพิ่ม 18.70% ตอป 
2540 1,871.02 2,625.60 - - 
2541 778.41 1,710.94 - - 
2542 1,131.56 2,348.33 234.83 - 
2543 1,092.25 2,696.39 269.64 - 
2544 2,019.25 4,463.91 446.39 - 
2545 1,842.12 6,239.96 624.00 124.80 
2546 2,109.69 8,072.91 807.29 161.46 
2547 1,708.88 6,774.02 677.40 135.48 

ที่มา :  กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต 

5.1.2 ฐานภาษ ี
ฐานภาษีสามารถจําแนกตามประเภทของภาษีไดดังนี ้

1. ฐานภาษีสรรพสามิต แบงเปน 2 กรณีคือ ถาเปนการจัดเก็บภาษีแบบตามสภาพ 
(Specific Tax) จะจัดเก็บจากปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ  (จํานวนลิตรแหงแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ) ถา
เปนการจัดเก็บภาษีตามมูลคา จะจัดเก็บภาษีจากราคา ณ โรงงาน (Ex-Factory Price) การคํานวณ
ภาษีสรรพสามิต จะคิดจากฐานภาษีของสินคาท่ีรวมภาษีศุลกากรแลว 

2. ฐานภาษีศุลกากร จะจัดเก็บภาษีตามราคา C.I.F (Cost, Insurance and Fright) 
3. ฐานภาษีทองถ่ิน เปนภาษีท่ีรัฐบาลแบงใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจากภาษี

สรรพสามิตท่ีรัฐบาลจัดเก็บได 
4. ฐานภาษีสุราและบุหรี่เพ่ือสุขภาพ เปนการจัดสรรเงินมาจากภาษสีรรพสามิตท่ีจดัเกบ็ได 
5. ฐานภาษีมูลคาเพ่ิม เปนการจัดเก็บภาษีตามราคาของสินคาท่ีมีการซ้ือขายกันโดยท่ัวไป 

โดยท่ีภาษีมูลคาเพ่ิมคิดจากฐานภาษีท่ีรวมภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีเพ่ือสุขภาพแลว 
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5.1.3 รูปแบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
โดยท่ัวไปการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลสามารถทํา 

การจัดเก็บได 2 รูปแบบดวยกันคือ การจัดเก็บภาษีตามสภาพและการจัดเก็บภาษีตามมูลคา  
การจัดเก็บภาษีในแตละรูปแบบมีขอดีและขอเสียท่ีแตกตางกัน1 

การจัดเกบ็ภาษีตามสภาพ 
การจัดเก็บภาษีตามสภาพของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เปนการจัดเก็บภาษีตามปริมาณ

แอลกอฮอลบริสุทธ์ิในเครื่องดื่มนั้น 

ขอดขีองการจัดเกบ็ภาษีตามสภาพคอื 
1. การจัดเก็บภาษีตามปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ ทําใหการบริหารจัดการของการจดัเกบ็

ภาษีทําไดงาย ไมมีปญหาการรายงานราคาสินคาท่ีต่ํากวาความเปนจริงเพ่ือเสียภาษีนอยลง โอกาส
ในการทุจริตประพฤติมิชอบจึงมีนอยลง ทําใหรัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีไดตรงกับความเปนจริง 

2. การจัดเก็บภาษีตามสภาพเปนการจัดเก็บภาษีในอัตราเดียวกันในสินคาทุกประเภท 
โดยไมไดขึ้นอยูกับราคาของสินคา จึงไมเปนการลงโทษสินคาท่ีมีคุณภาพสูง ผูผลิตจะมีแรงจูงใจท่ี
จะปรับปรุงคุณภาพใหสูงขึ้น ซ่ึงจะเปนประโยชนกับผูบริโภค  

ขอเสียของการจัดเกบ็ภาษตีามสภาพคอื 
1. การจัดเก็บภาษีตามสภาพเปนการจัดเก็บภาษเีครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในอัตราเดียวกัน

ตามสภาพของสินคา ไมไดขึ้นอยูกับราคาของสินคา จึงไมมีการปรับตัวไปตามภาวะเงินเฟอ ดังนั้น
เม่ือเกิดภาวะเงินเฟอสูงขึ้น จะทําใหรัฐบาลจัดเก็บภาษีท่ีแทจริงไดนอยลง 

2. ภาระภาษีตามสภาพสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาถูกจะมากกวาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท่ีมีราคาแพงกวา ดังนั้นการจัดเก็บภาษีตามสภาพ จึงมีอัตราภาษีแบบถดถอย ทําใหผูท่ีมี
รายไดนอยท่ีบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาถูก แบกรับภาระภาษีมากกวาผูท่ีมีรายไดมากท่ี
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาแพง 

                                                        
1 อางอิงจาก  Somchai Richupan, “Alcohol Products Taxation: International Experiences and Selected Practices 
in Asia.” Prepared for the International Tax and Investment Center (ITIC) Asia Excise Taxation Conference, 
Singapore, March 2-4, 2005, p. 38-40. 
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การจัดเกบ็ภาษีตามมูลคา 
การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลตามมูลคา เปนการจัดเก็บภาษีตามมูลคาหรือราคา

ของเครื่องดื่มประเภทนั้น ถาเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลชนิดนั้นมีราคาแพง ก็จะถูกเก็บภาษีสูง เม่ือ
เปรียบเทียบกับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีมีราคาถูกกวา 

ขอดขีองการจัดเกบ็ภาษีตามมูลคาคอื  
1. การจัดเก็บภาษีตามมูลคาเปนอัตราภาษีแบบกาวหนา เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมี

ราคาแพงจะถูกเก็บภาษีท่ีสูงกวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาถูก ดังนั้นผูท่ีมีรายไดมากท่ีบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาแพงจะแบกรับภาระภาษีมากกวาผูท่ีมีรายไดนอยท่ีบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลท่ีมีราคาถูกกวา 

ขอเสียของการจัดเกบ็ภาษตีามมูลคาคอื 
1. การจัดเก็บภาษีตามมูลคามีความยุงยากในการบริหารจัดการ คือในการกําหนดมูลคา

หรือราคาของสินคา ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของพนักงาน และพนักงานมีอํานาจในการตัดสินใจใน 
การจัดเก็บภาษี ดังนั้นพนักงานอาจจะรายงานราคาสินคาท่ีต่ํากวาความเปนจริง เพ่ือเอ้ือประโยชน
ใหแกพอคา (และแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเอง) จึงทําใหเกิดการบิดเบือนราคาท่ีแทจริงได 
รัฐบาลจึงมักจะเก็บภาษีไดต่ํากวาท่ีเปนจริง 

2. การจัดเก็บภาษีตามมูลคา ทําใหเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาถูกเสียภาษีต่ํากวา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาแพงกวา จึงเอ้ือประโยชนใหแกเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีราคาถูก ซ่ึงมี
แนวโนมท่ีจะมีคุณภาพต่ํา และกอใหเกิดความเส่ียงทางดานสุขภาพของผูบริโภคได 

3. การจัดเก็บภาษีตามมูลคา สงผลใหผูผลิตไมมีแรงจูงใจท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของสินคา 
เพราะการปรับปรุงคุณภาพของสินคากอใหเกิดตนทุนท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะทําใหราคาสินคาสูงขึ้น และ
ตองเสียภาษีมากขึ้น เม่ือราคาสินคาสูงขึ้นความตองการซ้ือสินคาของผูบริโภคจะลดลง แมวาจะเปน
สินคาท่ีมีคุณภาพดีก็ตาม ในทายท่ีสุดจะทําใหผูผลิตมีกําไรลดลงนั่นเอง 

4. สินคานําเขาท่ีมีราคาสูงจะถูกเก็บภาษีมาก ราคาของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีนําเขา
มาจากตางประเทศจึงมีราคาสูง ทําใหผูบริโภคท่ีมีรายไดนอยไมสามารถเลือกบริโภคเครื่องดื่มท่ี
นําเขาเหลานี ้และตองหันไปบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีราคาถูก ซ่ึงอาจจะมีคุณภาพท่ีไมไดมาตรฐาน และ
เปนอันตรายตอสุขภาพในท่ีสุด 

5.1.4 อัตราภาษ ี
อัตราภาษีท่ีใชในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลมีดังนี ้

1. อัตราภาษีศุลกากร ในกรณีอาฟตา มีอัตราภาษีรอยละ 5 และในกรณีอ่ืน ๆ มีอัตราภาษี
รอยละ 60 
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2. อัตราภาษีทองถ่ิน คิดเปนรอยละ 10 ของภาษีสรรพสามิต 
3. อัตราภาษีสุราและบุหรี่เพ่ือสุขภาพ คิดเปนรอยละ 2 ของภาษีสรรพสามิต 
4. อัตราภาษีมูลคาเพ่ิม เก็บในอัตรารอยละ 7 โดยคิดจากฐานภาษีท่ีรวมภาษีศุลกากร ภาษี

สรรพสามิต และภาษีสุราและบุหรี่เพ่ือสุขภาพเขาไวแลว 
5. อัตราภาษีสรรพสามิต 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลสามารถกําหนดอัตราภาษท่ีีจะใชใน

การจัดเก็บได 2 แบบคือ การจัดเก็บภาษีโดยใชอัตราภาษีเดียวสําหรับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลทุก
ประเภท และการจัดเก็บภาษีโดยใชอัตราภาษหีลายอัตรา โดยจัดเก็บในอัตราท่ีแตกตางกันไปขึ้นอยู
กับประเภทของเครื่องดื่ม2 

ฐานภาษีท่ีใชในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลโดยสวนใหญก็คือ ปริมาณ
แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ การบริหารจัดการภาษีแบบอัตราเดียวทําไดงายและสะดวกในการจัดเก็บ 
เพราะอาศัยเพียงขอมูลปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิในเครื่องดื่มเทานั้น สวนการบริหารจัดการภาษี
แบบหลายอัตราคอนขางจะซับซอน ประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษจีะขึ้นอยูกับขอมูลการบริโภค
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในแตละประเภท ถามีขอมูลเกี่ยวกับความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา และ
ฟงกช่ันการผลิต ก็จะสามารถใชอัตราภาษีแบบหลายอัตราไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัด 
เก็บภาษีจะทําการจัดเก็บในอัตราตาง ๆ กันขึ้นอยูกับคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาของ
เครื่องดื่มประเภทนั้น ๆ  ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมรายรับทางภาษีใหแกรัฐบาล 

เหตุผลสําคัญประการหนึ่งในการจัดเก็บภาษีแบบหลายอัตรา คือการพยายามนําเอา
ผลกระทบภายนอกทางดานลบของการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเขามาเปนสวนหนึ่งของ
ตนทุนภายใน ดังนั้นถาสามารถระบุผลกระทบภายนอกของการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
แตละประเภทได ก็จะสามารถเก็บภาษีในอัตราท่ีแตกตางกันระหวางเครื่องดื่มท่ีมีผลกระทบ
ภายนอกท่ีตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีสงผลกระทบภายนอก
ทางดานลบสูง ก็ควรจะมีการจัดเก็บภาษีในอัตราท่ีสูงดวย เพ่ือใหผูบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล
เปนผูแบกรับตนทุนของผลกระทบภายนอกทางดานลบดวยตนเอง จะไดไมเปนภาระของสังคม 
โดยสวนรวม 

                                                        
2 อางอิงจาก Somchai Richupan, “Alcohol Products Taxation: International Experiences and Selected Practices in Asia.” Prepared 
for the International Tax and Investment Center (ITIC) Asia Excise Taxation Conference, Singapore, March 2-4, 2005, p. 40. 
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กรมสรรพสามิตบริหารงานการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลตามพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 24933 ซ่ึงใหคําจํากัดความของคําวา “สุรา” และ สุราประเภทตาง ๆ ไวดังนี ้

"สุรา" หมายความรวมถึงวัตถุท้ังหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอลซ่ึงสามารถดื่มกินได
เชนเดียวกับน้ําสุรา หรือซ่ึงดื่มกินไมได  แตเม่ือไดผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอ่ืนแลวสามารถดืม่
กินไดเชนเดียวกับสุรา 

สุราสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
1. “สุราแช” หมายความวา สุราท่ีไมไดกล่ัน และสุราแชท่ีไดผสมกับสุรากล่ันแลว แตยังมี

แรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรี ไดแก เบียร ไวนและสปารกล้ิงไวนท่ีทําจากองุน และสุราแช
พ้ืนเมือง 

2. "สุรากล่ัน" หมายความวา สุราท่ีไดกล่ันแลว และสุรากล่ันท่ีไดผสมกับสุราแชแลว แตมี
แรงแอลกอฮอล เกินกวาสิบหาดีกรี สุรากล่ันสามารถจําแนกไดเปน 5 ชนิดดังนี4้ 

2.1 สุราสามทับ คือ สุรากล่ันท่ีมีแรงแอลกอฮอลตั้งแต 80 ดีกรีขึ้นไป 

2.2 สุราขาว คือ สุรากล่ันท่ีปราศจากเครื่องยอมหรือส่ิงผสมปรุงแตง มีแรงแอลกอฮอล
ต่ํากวา 80 ดีกรี 

2.3 สุราผสม คือ สุรากล่ันท่ีใชสุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแตง มีแรงแอลกอฮอล
ต่ํากวา 80 ดีกรี 

2.4 สุราปรุงพิเศษ คือ สุรากล่ันท่ีใชสุราสามทับมาปรุงแตง แตมีแรงแอลกอฮอลต่ํากวา 
80 ดีกรี 

2.5 สุราพิเศษ คือ สุรากล่ันท่ีทําขึ้นโดยใชกรรมวิธีพิเศษมีแรงแอลกอฮอลต่ํากวา 80 
ดีกรี แบงเปน 2 ประเภท คือ 

2.5.1  ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุราแบบตางประเทศอยางอ่ืน 

2.5.2  ประเภทเกาเหลียง เช่ียงชุน บุนกุยโลย หรือสุราแบบจีนอยางอ่ืน 

เนื่องจากรัฐมีเปาหมายในการหารายรับสูงสุด การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล จึง
เปนการจัดเก็บในอัตราภาษีแบบผสมผสาน (Compound Rate or Combination Rate) คือมี 

                                                        
3 อางอิงจาก http://www.excise.go.th/law2b4/law_sura1.html 
4 อางอิงจาก http://www3.excise.go.th/sura.html 

http://www.excise.go.th/law2b4/law_sura1.html
http://www3.excise.go.th/sura.html
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การจัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลคา (Advalorem Rate) หรือตามสภาพ (Specific Rate) แลวแตอัตรา
ใดจะทําใหรัฐไดรายรบัสูงสุด ก็เก็บภาษีในอัตรานั้น5 

การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลตามมูลคานั้น ใหคิดคํานวณจากมูลคาดังนี6้  

ในกรณีสุราท่ีผลิตในราชอาณาจักร ใหถือตามราคาขาย ณ โรงงานสุรา ในกรณไีมมีราคาขาย 
ณ โรงงานสุรา หรือราคาขาย ณ โรงงานสุราดังกลาวมีหลายราคา ใหถือตามราคาท่ีอธิบดีประกาศ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (กําหนดจากราคาขาย ณ โรงงานสุราในตลาด
ปกติ) 

ในกรณีสุราท่ีนําเขามาในราชอาณาจักร ใหถือราคา CIF ของสุราบวกดวยอากรขาเขา 
คาธรรมเนียมพิเศษ ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน และภาษีและคาธรรมเนียมอ่ืนตามท่ี
จะไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา แตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพ่ิม7 

ในกรณีท่ีผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดอากรขาเขาตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
ตามกฎหมายอ่ืน ใหนําอากรขาเขาซ่ึงไดรับยกเวนหรือลดอัตราดังกลาวมารวมในการคํานวณมูลคา
ตาม (2)  ดวยราคา CIF ตาม (2) ไดแกราคาสินคาท่ีบวกดวยคาประกันภัยและคาขนสงถึงดาน
ศุลกากรในราชอาณาจักร ท้ังนี้ เวนแต   

(ก) ในกรณีท่ีอธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาดสําหรับสุราประเภทใด
ประเภทหนึ่งท่ีตองเสียอากร ตามราคาเปนรายเฉล่ีย ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรใหถือ
ราคาเปนราคาสุราในการคํานวณราคา CIF  

(ข) ในกรณีท่ีเจาพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพ่ือเสียอากรขาเขาใหมตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสุราในการคํานวณราคา CIF 

การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลประเภทตาง ๆ โดยใชอัตราภาษีแบบผสมผสาน
แสดงในตารางท่ี 1 จะเห็นไดวา อัตราภาษีตามมูลคาของสุราแชบางประเภทคือ เบียรและไวน8 จะ
ถูกจัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลคาท่ีสูงกวาสุรากล่ันบางประเภทคือ สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุรา

                                                        
5 ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 8 ตรี 
6 ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 8 จัตวา 
7 ตามท่ีกําหนดในหมวด 4 ลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร 
8 ไวนถูกจัดเก็บในอัตราภาษีตามมูลคาท่ีสูงท่ีสุดคือ รอยละ 60 และเบียรถูกจัดเก็บในอัตรารอยละ 55 
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พิเศษประเภทวิสกี้และอ่ืน ๆ9 สวนอัตราภาษีตามมูลคาสําหรับสุราแช ประเภทสุราแชพ้ืนเมืองจะ
จัดเก็บในอัตราท่ีต่ํากวาสุราแชประเภทอ่ืน ๆ10 เพ่ือเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมพ้ืนเมือง  

ถาเปรียบเทียบอัตราภาษีตามสภาพจะพบวา อัตราภาษีของสุรากล่ัน (สุราผสม สุราปรุง
พิเศษ และสุราพิเศษ) จะสูงกวาอัตราภาษีของสุราแช (เบียรและไวน) โดยสุราแชพ้ืนเมืองและสุรา
กล่ัน (สุราขาว) จะมีอัตราภาษีท่ีต่ําท่ีสุด เพ่ือเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมพ้ืนบาน 

การจัดเกบ็ภาษีโดยใชอัตราภาษแีบบผสมผสานเชนนี้ สงผลใหเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีมี
ราคาแพง ถูกเก็บภาษีในอัตราภาษีตามมูลคา (แมวาจะมีปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิเทากับเครื่องดื่ม
ท่ีมีราคาถูกก็ตาม) เพราะจะทําใหไดมูลคาของภาษีท่ีมากกวาการจัดเก็บดวยอัตราภาษีตามปริมาณ 
จากตารางท่ี 5.2 จะเห็นวาเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีมีราคาแพงสวนใหญจะเปน ไวน เบียร และ
สุราพิเศษ (โดยเฉพาะเครื่องดื่มท่ีนําเขามาจากตางประเทศ) สวนเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีมีราคา
ถูกจะเปนสุราแชพ้ืนเมือง สุราขาว และสุราผสม จะถูกจัดเก็บภาษีโดยใชอัตราภาษีตามปริมาณ ซ่ึง
เปนมูลคาไมสูงมากนัก ถึงแมวาเครื่องดื่มเหลานี้จะมีปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิสูงก็ตาม 

                                                        
9 จัดเก็บภาษีตามมูลคาในอัตรารอยละ 50 
10 จัดเก็บภาษีตามมูลคาในอัตรารอยละ 25 
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(เลือก)
อัตราภาษี
ตามมูลคา 

(%)
มูลคา

ภาษี(บาท)

อัตราภาษี 
ตามปริมาณ
(บาท/LPA)

มูลคาภาษี
 (บาท)

อัตราภาษี  
 ท่ีจดัเก็บ

Permium
เบียร MITTWIEDA 4 0.640 38.27 55 21.0 100.0 2.56 21.0 2.1 0.4 4.3 27.9 61.6
เบียร Asahi Super Dry 5 0.640 40.78 55 22.4 100.0 3.20 22.4 2.2 0.4 4.6 29.7 61.6
เบียร ไฮเนเกน 5 0.640 38.90 55 21.4 100.0 3.20 21.4 2.1 0.4 4.4 28.4 61.6
เบียร ไฮเนเกน 5 0.330 21.23 55 11.7 100.0 1.65 11.7 1.2 0.2 2.4 15.5 61.6
เบียร ไฮเนเกน(กระปอง) 5 0.330 20.91 55 11.5 100.0 1.65 11.5 1.2 0.2 2.4 15.2 61.6
เบียร ไฮเนเกน(เบียรสด-ถัง) 5 30.000 1613.17 55 887.2 100.0 150.00 887.2 88.7 17.7 182.5 1176.2 61.6
เบียร คลอสเตอร 5.5 0.640 35.62 55 19.6 100.0 3.52 19.6 2.0 0.4 4.0 26.0 61.6
เบียร คลอสเตอร 5.5 0.330 18.84 55 10.4 100.0 1.82 10.4 1.0 0.2 2.1 13.7 61.6
เบียร คลอสเตอร(กระปอง) 5.5 0.330 18.84 55 10.4 100.0 1.82 10.4 1.0 0.2 2.1 13.7 61.6

Standard
เบียร สิงห 4.9 0.630 36.95 55 20.3 100.0 3.09 20.3 2.0 0.4 4.2 26.9 61.6
เบียร สิงห 4.9 0.355 21.38 55 11.8 100.0 1.74 11.8 1.2 0.2 2.4 15.6 61.6
เบียร สิงห 4.9 0.330 21.38 55 11.8 100.0 1.62 11.8 1.2 0.2 2.4 15.6 61.6
เบียร สิงห (กระปอง) 4.9 0.330 21.38 55 11.8 100.0 1.62 11.8 1.2 0.2 2.4 15.6 61.6
เบียร สิงหโกลด 3.5 0.355 21.38 55 11.8 100.0 1.24 11.8 1.2 0.2 2.4 15.6 61.6
เบียร สิงหโกลด (กระปอง) 3.5 0.330 21.38 55 11.8 100.0 1.16 11.8 1.2 0.2 2.4 15.6 61.6
เบียร สิงหดราฟท (กระปอง) 4 0.33 20.75 55 11.4 100.0 1.32 11.4 1.1 0.2 2.3 15.1 61.6
เบียร สิงห (เบียรสด-ถัง) 4.9 1.000 52.22 55 28.7 100.0 4.90 28.7 2.9 0.6 5.9 38.1 61.6
เบียร สิงห (เบียรสด-ถัง) 4.9 30.000 1562.43 55 859.3 100.0 147.00 859.3 85.9 17.2 176.7 1139.2 61.6
เบียร สิงห (เบียรสด-ถัง) 4.9 50.000 2618.13 55 1440.0 100.0 245.00 1440.0 144.0 28.8 296.2 1908.9 61.6
เบียร อัมสเทล 5.5 0.640 31.87 55 17.5 100.0 3.52 17.5 1.8 0.4 3.6 23.2 61.6
เบียร คารลสเบอรก 4.5 0.640 35.99 55 19.8 100.0 2.88 19.8 2.0 0.4 4.1 26.2 61.6
เบียร คารลสเบอรก 4.5 0.330 19.66 55 10.8 100.0 1.49 10.8 1.1 0.2 2.2 14.3 61.6
เบียร คารลสเบอรก(กระปอง) 4.5 0.330 19.38 55 10.7 100.0 1.49 10.7 1.1 0.2 2.2 14.1 61.6
เบียร คารลสเบอรก(เบียรสด-ถัง) 4.5 30.000 1350.91 55 743.0 100.0 135.00 743.0 74.3 14.9 152.8 985.0 61.6

ภาษีตามมูลคา ภาษีตามปรมิาณ
ภาษีสรรพสามิต

ราคาขาย 
ณ 

โรงงานสุรา

ขนาด
บรรจุ
(ลิตร)ดีกรีชือ่สรุา

% ภาษี1ตอ 
ราคาหนาโรงงาน

ภาษีเพื่อ
มหาดไทย

(10%)

เงินกองทุน
สุขภาพ

(2%)
ภาษีมูลคา 
เพิ่ม (7%)

มูลคาภาษี
ท้ังหมด

ตารางที ่5.2 อัตราภาษีตามมูลคาและอัตราภาษีตามปริมาณของเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลประเภทตาง ๆ 
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(เลือก)
อัตราภาษี
ตามมูลคา 

(%)
มูลคา

ภาษ(ีบาท)

อัตราภาษ  ี
ตามปรมิาณ
(บาท/LPA)

มูลคาภาษี
 (บาท)

อัตราภาษ  ี 
 ที่จดัเก็บ

Economy
เบียร ลีโอ 4.9 0.630 27.18 55 14.9 100.0 3.09 14.9 1.5 0.3 3.1 19.8 61.6
เบียร ไทเบียร 6.5 0.630 27.18 55 14.9 100.0 4.10 14.9 1.5 0.3 3.1 19.8 61.6
เบียร ชาง 7.3 0.640 27.18 55 14.9 100.0 4.67 14.9 1.5 0.3 3.1 19.8 61.6
เบียร ชาง 7.3 0.330 13.71 55 7.5 100.0 2.41 7.5 0.8 0.2 1.6 10.0 61.6
เบียร ชาง(กระปอง) 7.3 0.330 16.58 55 9.1 100.0 2.41 9.1 0.9 0.2 1.9 12.1 61.6
เบียร ชาง(เบียรสด-ถัง) 7.3 30.000 1150.71 55 632.9 100.0 219.00 632.9 63.3 12.7 130.2 839.0 61.6

Economy
สุราขาว สรุา 28 0.625 26.33 25 6.6 70.0 12.25 12.3 1.2 0.2 2.8 16.5 52.1
สุราขาว 28 0.330 16.75 25 4.2 70.0 6.47 6.5 0.6 0.1 1.7 8.9 43.2
สุราขาว 30 0.625 28.05 25 7.0 70.0 13.13 13.1 1.3 0.3 3.0 17.7 52.4
สุราขาว 30 0.330 17.60 25 4.4 70.0 6.93 6.9 0.7 0.1 1.8 9.5 44.1
สุราขาว 35 0.625 30.76 25 7.7 70.0 15.31 15.3 1.5 0.3 3.4 20.5 55.8
สุราขาว 35 0.330 19.72 25 4.9 70.0 8.09 8.1 0.8 0.2 2.0 11.1 45.9
สุราขาว 40 0.625 34.55 25 8.6 70.0 17.50 17.5 1.8 0.4 3.8 23.4 56.7
สุราขาว 40 0.330 20.25 25 5.1 70.0 9.24 9.2 0.9 0.2 2.1 12.5 51.1
Standard
สุราผสม มังกรทอง 35 0.750 97.98 50 49.0 240.0 63.00 63.0 6.3 1.3 11.8 82.4 72.0
สุราผสม 35 0.375 48.99 50 24.5 240.0 31.50 31.5 3.2 0.6 5.9 41.2 72.0
สุราผสม 35 0.1875 31.00 50 15.5 240.0 15.75 15.8 1.6 0.3 3.4 21.0 56.9
Economy
สุราผสม เชี่ยงชนุ 28 0.625 61.20 50 30.6 240.0 42.00 42.0 4.2 0.8 7.6 54.6 76.9
สุราผสม 30 0.625 64.04 50 32.0 240.0 45.00 45.0 4.5 0.9 8.0 58.4 78.7
สุราผสม 35 0.625 73.02 50 36.5 240.0 52.50 52.5 5.3 1.1 9.2 68.0 80.5
Standard
สุราพิเศษ แมโขง 35 0.750 115.90 50 58.0 400.0 105.00 105.0 10.5 2.1 16.3 133.9 101.5
สุราพิเศษ 35 0.375 57.99 50 29.0 400.0 52.50 52.5 5.3 1.1 8.2 67.0 101.4
สุราพิเศษ 35 0.1875 31.00 50 15.5 400.0 26.25 26.3 2.6 0.5 4.2 33.6 94.8
Premium
บรัน่ดี รเีจนซี่ 38 0.700 206.31 40 82.5 400.0 106.40 106.4 10.6 2.1 22.8 142.0 57.8
บรัน่ดี รเีจนซี่ 38 0.350 103.15 40 41.3 400.0 53.20 53.2 5.3 1.1 11.4 71.0 57.8
บรัน่ดี รเีจนซี่ 38 0.175 51.58 40 20.6 400.0 26.60 26.6 2.7 0.5 5.7 35.5 57.8

ภาษีมูลคา 
เพิ่ม (7%)

มูลคาภาษี
ทั้งหมด

% ภาษี1ตอ 
ราคาหนาโรงงาน

ภาษตีามมลูคา ภาษีตามปรมิาณ
ราคาขาย 

ณ 
โรงงานสรุา

ภาษีสรรพสามิต

ภาษีเพื่อ
มหาดไทย

(10%)

เงินกองทุน
สขุภาพ

(2%)ชือ่สุรา ดีกรี

ขนาด
บรรจุ
(ลิตร)

ตารางที ่5.2 อัตราภาษตีามมูลคาและอตัราภาษตีามปริมาณของเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลประเภทตาง ๆ (ตอ) 
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(เลือก)
อัตราภาษี
ตามมูลคา 

(%)
มูลคา

ภาษี(บาท)

อัตราภาษี 
ตามปริมาณ
(บาท/LPA)

มูลคาภาษี
 (บาท)

อัตราภาษี  
 ท่ีจัดเก็บ

Premium
วิสก้ี แมวทอง V.O. 43 0.350 88.84 50 44.4 400.0 60.20 60.2 6.0 1.2 10.9 78.4 75.9
วิสก้ี แมวทอง V.O. 43 0.750 188.42 50 94.2 400.0 129.00 129.0 12.9 2.6 23.3 167.8 76.7
วิสก้ี แมวทอง V.O. 40 0.350 80.89 50 40.4 400.0 56.00 56.0 5.6 1.1 10.1 72.8 77.5
วิสก้ี แมวทอง V.O. 40 0.750 175.56 50 87.8 400.0 120.00 120.0 12.0 2.4 21.7 156.1 76.6
Standard
วิสก้ี สิงหเจาพระยา 40 0.750 119.70 50 59.9 400.0 120.00 120.0 12.0 2.4 17.8 152.2 112.3
วิสก้ี สิงหเจาพระยา 40 0.375 59.85 50 29.9 400.0 60.00 60.0 6.0 1.2 8.9 76.1 112.3
Standard
อ่ืนๆ แสงโสม (เหรียญทอง) 40 0.750 129.7 50 64.9 400.0 120.00 120.0 12.0 2.4 18.5 152.9 103.6
อ่ืนๆ แสงโสม (เหรียญทอง) 40 0.700 114.76 50 57.4 400.0 112.00 112.0 11.2 2.2 16.8 142.3 109.3
อ่ืนๆ แสงโสม (เหรียญทอง) 40 0.300 58.22 50 29.1 400.0 48.00 48.0 4.8 1.0 7.8 61.6 92.3
อ่ืนๆ แสงโสม (เหรียญทอง) 40 0.060 10.38 50 5.2 400.0 9.60 9.6 1.0 0.2 1.5 12.2 103.6

ภาษีมูลคา 
เพ่ิม (7%)

มูลคาภาษี
ท้ังหมด

% ภาษี1ตอ 
ราคาหนาโรงงาน

ภาษีตามมูลคา ภาษีตามปริมาณ
ราคาขาย 

ณ 
โรงงานสุรา

ภาษีสรรพสามิต

ภาษีเพ่ือ
มหาดไทย

(10%)

เงินกองทุน
สุขภาพ
(2%)ช่ือสุรา ดีกรี

ขนาด
บรรจุ
(ลิตร)

ตารางที ่5.2 อัตราภาษตีามมูลคาและอตัราภาษตีามปริมาณของเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลประเภทตาง ๆ (ตอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: ราคาขาย ณ โรงงานสุราจากประกาศกรมสรรพสามิต 
ที่มา : จากการคํานวณ 
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การจัดเก็บภาษีสําหรับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีนําเขามาจากตางประเทศ โดยสวนใหญจะเปนการจัดเก็บภาษีในอัตราตามมูลคา เนื่องจากเปนสินคาท่ีมีราคา
แพง เม่ือจัดเก็บภาษใีนอัตราตามมูลคาจะไดมูลคาภาษีท่ีมากกวา ดังแสดงในตารางท่ี 5.3 

ตารางที ่5.3  การจัดเกบ็ภาษเีคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลนําเขาจากตางประเทศ 
     Import Tariff Excise Value Excise Quality       

Category CIF 21 Jan 
2003 to 

Present (9 
LTR Case) 

Alcohol 
Content 

(%) 

CIF Per 
Bottle size 

Bottle Size 
(ltr) 

Rate (%) Value Per 
bottle 

Excise Tax 
Rate (%) 

Value Per 
bottle 

Specific 
Rate 

Value Per 
bottle 

Excise Tax 
Value 

Interior 
tax(0.1) 

Per Bottle 

Health 
tax(0.02) 
Per Bottle 

Value Added 
(0.07) Per 

Bottle 

Total 
Value Tax 
Per Bottle 

% of Total 
tax per 

CIF 

Wine&wine-Type                 
   Still Wine 300 11%   54%  60%  100        
   Sparkling Wine 1000 12%   54%  60%  100        
   Fortified Wine (Taylor Port) 2086 16% 173.8 0.75 54% 94 60% 472.4 100 12 472.4 47.2 9.4 56 679 390.5 
   Other (Hakutsuru Sake) 400 14% 80.0 1.8 54% 43 60% 217.4 100 25.2 217.4 21.7 4.3 26 312 390.5 
Scotch Whisky                 
   Super Deluxe (Swing) 2880 43% 240.0 0.75 60% 144 50% 426.7 240 77.4 426.7 42.7 8.5 60 682 284.2 
   Deluxe (Black) 2080 43% 173.3 0.75 60% 104 50% 308.1 240 77.4 308.1 30.8 6.2 44 493 284.2 
   Premium (Red) 1286 40% 100.0 0.7 60% 60 50% 177.8 240 67.2 177.8 17.8 3.6 25 284 284.2 
   Standard (100 Pipers) 500 40% 38.9 0.7 60% 23 50% 69.1 240 67.2 69.1 6.9 1.4 10 111 284.2 
Other SDEA                 
   Non-Scoth Whisk(e)y 500 40%   60%  50%  240        
   White Spirits (Absolut Vodka) 700 40% 58.3 0.75 60% 35 50% 103.7 240 72 103.7 10.4 2.1 15 166 284.2 
   Rum (Boss Rum) 500 40% 38.9 0.7 5% 2 50% 45.4 240 67.2 67.2 6.7 1.3 8 85 219.4 
   Brandy & Cognac (Hennessy VSOP) 2069 40% 160.9 0.7 60% 97 35% 146.5 240 67.2 146.5 14.7 2.9 30 290 180.3 
   Flavoured Spirits 700 30%   60%  50%  240        
   Economy Whisky (Master Blend) 325 35% 25.3 0.7 5% 1 50% 29.5 240 58.8 58.8 5.9 1.2 6 74 291.1 
หมายเหตุ  : ราคา C.I.F. จาก Market Export and representative  products.  

Import Tariff Value = CIF x Import Tariff Rate(%) 
Excise Value = (CIF + Import Tariff Value) x (%ExciseTax Rate / (1-(1.1 x %Excise Tax Rate))) 
 Excise Quality = %Alcohol Content x Excise Specific Rate x Bottle Size(ltr)       
Interior tax Value = Excise Tax Value X 0.1, Health tax Value = Excise Tax Value X 0.02 
Value Added = (CIF + Import Tariff + Excise tax + Interior tax + Health tax) x 0.07 
Total Value Tax = Import Tariff + Excise tax + Interior tax + Health tax + Value added. 

ที่มา : จากการคํานวณ 
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 การท่ีรัฐมีเปาหมายในการหารายรับสูงสุด ในชวงท่ีผานมาแมวาประเทศไทยไดมีการลด
อัตราภาษีศุลกากรลงตามขอตกลงของ WTO แตปรากฏวาอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับวิสกี้ เบียร 
และไวนไดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ดัง รูปท่ี 5.1-5.3 

รูปที่ 5.1 อัตราภาษสํีาหรับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประเภทวิสกี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.2 อัตราภาษสํีาหรับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประเภทเบยีร 

ที่มา : กรมสรรพสามิต และกรมศุลการกร,2548 
 

รูปที่ 5.3 อัตราภาษสํีาหรับเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประเภทไวน 

ที่มา : กรมสรรพสามิต และกรมศุลการกร,2548 
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ที่มา : กรมสรรพสามิต และกรมศุลการกร,2548 
 

อัตราภาษีวิสก้ี 
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รายการ อัตราภาษี

2 ม.ค. 
2535 - 

13 พ.ค. 
2537

14 พ.ค. 
2537 - 
25 ก.ค. 

2539

26 ก.ค. 
2539 - 
10 ก.ย. 

2539

11 ก.ย. 
2539 - 
14 ต.ค. 

2540

15 ต.ค. 
2540 - 

24 ก.พ. 
2541

25 ก.พ. 
2541 - 
28 มี.ค. 

2543

29 มี.ค. 
2543 - 
27 มี.ค. 

2544

28 มี.ค. 
2544 - 

21 ม.ค. 
2546

22 ม.ค. 
2546 - 5

 ก.ย. 
2548

6 ก.ย. 
2548 - 
ปจจุบัน

1 สุราแช
1.1 ชนิดเบียร มูลคา 48 48 48 48 50 53 53 55 55 55

ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.2 ชนิดไวนและสปารกล้ิง มูลคา 20 20 40 40 50 55 55 60 60 60

ไวนที่ทําจากองุน ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.3 ชนิดสุราแชพื้นเมอืง มูลคา 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25

ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 100 100 70 70
1.4 ชนิดอ่ืนนอกจาก 1.1 1.2 มูลคา 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25

และ 1.3 ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 100 100 70 70
2 สุรากล่ัน

2.1 ชนิดสุราขาว มูลคา 28 28 28 28 28 28 28 28 25 25
ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 100 100 70 70

2.2 ชนิดสุราผสม มูลคา 28 28 28 28 28 28 35 45 50 50
ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 150 240 240 240

2.3 ชนิดสุราปรุงพิเศษ มูลคา 28 28 28 28 28 28 35 45 50 50
ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 150 240 240 400

2.4 ชนิดสุราพิเศษ
2.4.1 ประเภทบรั่นดี มูลคา 20 20 20 20 25 25 25 30 35 40

ปริมาณ 100 100 100 100 150 150 150 190 240 400
2.4.2 ประเภทวิสก้ี มูลคา 24 24 24 28 35 35 35 45 50 50

ปริมาณ 100 100 100 100 150 150 150 240 240 400
2.4.3 ประเภทอ่ืนนอกจาก(1) มูลคา 28 28 28 28 35 35 35 45 50 50

และ(2) ปริมาณ 100 100 100 100 150 150 150 240 240 400

นับตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา กรมสรรพสามิตไดมีการปรับเปล่ียนอัตราภาษีสําหรับ
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลหลายครั้งดวยกัน ดังจะเห็นไดจากตารางท่ี 5.4 

ตารางที ่5.4 วิวัฒนาการของอตัราภาษสีรรพสามิตสําหรับเคร่ืองดื่มทีมี่แอลกอฮอลประเภทตาง ๆ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: * หนวย มูลคา คิดเปนรอยละ หนวยปริมาณ คิดเปน บาท ตอ ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ ์
ที่มา : กฎกระทรวงฉบบัที่ 103 (พ.ศ. 2534) กฎกระทรวงฉบับที ่107 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวงฉบับที่ 110 (พ.ศ. 2539) กฎกระทรวง

ฉบับที่ 111 (พ.ศ. 2539) กฎกระทรวงฉบับที ่113 (พ.ศ. 2540) กฎกระทรวงฉบบัที่ 114 (พ.ศ. 2541) กฎกระทรวงฉบับที่ 118 
(พ.ศ. 2544) และ กฎกระทรวงกําหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2546 

 
5.2 ปญหาของระบบภาษี 

ระบบภาษีท่ีใชในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในปจจุบันมีปญหาอยูบาง
ประการคือ 
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5.2.1 อัตราภาษทีี่สูงเกินไป: ภาษฝีงใน 
การจัดเกบ็ภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในปจจบัุนเปนการจัดเกบ็โดยมี

อัตราภาษีท่ีแทจริงท่ีสูงเกินไป  เนื่องจากในการคิดคํานวณภาษีสรรพสามิตเปนการคํานวณภาษีท่ีมี
ลักษณะของภาษีฝงในอยู (Inclusive Tax) คือ การคํานวณภาษีตามมูลคา ในกรณีท่ีเปนเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอลท่ีผลิตภายในประเทศจะคํานวณจากราคาขายหนาโรงงาน บวกกับภาษีสรรพสามิต และ
ภาษีทองถ่ิน  สวนในกรณีของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีนําเขาจากตางประเทศ จะคํานวณจากราคา 
ณ ดานศุลกากร (CIF) บวกดวยภาษีศุลกากร คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ (ถามี) ภาษีสรรพสามิต และภาษี
ทองถ่ิน โดยมีสูตรการคํานวณดังนี ้

ก)  กรณีเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลทีผ่ลิตภายในประเทศ 
การคํานวณภาษีแบบฝงใน (Inclusive Tax) 

ภาษีสรรพสามิต = ราคาหนาโรงงาน X ตัวคูณสรรพสามิต 

   = ราคาหนาโรงงาน X อัตราภาษ/ี[1-(1.1 X อัตราภาษ)ี] 

ตัวคูณสรรพสามิต = อัตราภาษ/ี[1-(1.1 X อัตราภาษ)ี] 

หมายเหตุ: ราคาหนาโรงงาน คือ ราคาตนทุนท่ีรวมกําไรแลว ราคานี้ยังไมรวมภาษี
สรรพสามิต และภาษีเพ่ือมหาดไทย การคํานวณภาษีแบบปกติ (Exclusive 
Tax) ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายหนาโรงงาน X อัตราภาษ ี

หมายเหตุ: ราคาขายหนาโรงงาน คือ ราคาขาย ณ โรงงานสุรา ตามท่ีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ราคานี้ไดรวมภาษีสรรพสามิตและภาษีเพ่ือมหาดไทย
แลว (ฐานภาษีท่ีใชคิดคํานวณภาษี จะมีเพียงภาษีสรรพสามิตและภาษีเพ่ือ
มหาดไทยเทานั้น) 

ข)  กรณีเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลที่นําเขาจากตางประเทศ 
 การคํานวณภาษีแบบฝงใน (Inclusive Tax) 

 ภาษีสรรพสามิต = [ราคา CIF + ภาษีศุลกากร + ภาษีคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ (ถามี)] X   

                                            ตัวคูณสรรพสามิต 

 การคํานวณภาษีแบบปกต ิ(Exclusive Tax) 

 ภาษีสรรพสามิต = [ราคา CIF + ภาษีศุลกากร + ภาษีคาธรรมเนียมอ่ืน ๆ (ถามี)] X  

                                             อัตราภาษ ี
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ตัวอยางเชน 

Deluxe (Black)  ดีกรี  43%  ขนาดบรรจุ 0.75 ลิตร ราคา CIF เทากับ 173.3 บาทตอขวด 
กรมศุลกากรจัดเก็บอากรขาเขาในอัตรารอยละ 60 และมีมูลคาอากรเรียกเก็บ 104 บาท อัตราภาษี
สรรพสามิตตามมูลคา รอยละ 50  

จากการคํานวณภาษีแบบฝงในทําให Deluxe (Black)  ดีกรี  43%  ขนาดบรรจุ 0.75 ลิตร 
จะตองชําระภาษีสรรพสามิตเปนเงิน 308.1 บาท ซ่ึงคิดเปนอัตราภาษีท่ีแทจริงท่ีสูงกวารอยละ 50 จึง
นับไดวาระบบการคํานวณภาษีแบบฝงในเชนนี้ทําใหจัดเก็บภาษีในอัตราท่ีสูงจนเกินไป ผูเสียภาษี
จึงมีแนวโนมท่ีจะเล่ียงหลีกภาษีสูง 

การจัดเก็บภาษีแบบฝงใน ซ่ึงสงผลใหอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีแทจริงสูงกวาอัตราภาษีท่ีมี
การประกาศไวดังตารางท่ี 5.5 

ตารางที ่5.5 อัตราภาษีสรรพสามิตของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลประเภทตางๆ 
ประเภทสุรา ดีกรี (%) อัตราภาษีประกาศ

สรรพสามิต (%) 
อัตราภาษีแทจริง (%) 

วิสกี้นําเขา    
 - Swing  43 50 199 
 - Black  43 50 199 
 - Red 40 50 199 
 - 100 Pipers 40 50 199 
วิสกี้ในประเทศ    
 - V.O. 43 50 75.9 
 - แสงโสม 40 50 103.6 
 - สิงหเจาพระยา 40 50 112.3 
สุราขาว    
 - สุราขาว 28 25 52.1 
  30 25 52.4 
 - เช่ียงชุน 28 50 76.9 
เบียร    
 - ชาง 7.3 55 61.6 
 - สิงห 4.9 55 61.6 
 - ลีโอ 4.9 55 61.6 

ที่มา : คัดลอกจากตารางที ่5.2 



ระบบภาษีเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล  5-17 
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5.2.2 การไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขัน (Non – level playing field) 
การเปล่ียนแปลงอัตราการจัดเก็บภาษีเบียรประเภทตาง ๆ11 ภายหลังจากเดือนสิงหาคม 

2546 (ดังรูปท่ี 5.4) สงผลใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมเบียรท่ี
ผลิตเบียรตางประเภทกัน คือในปจจุบันอัตราการจัดเก็บภาษีเบียรประเภท Economy อยูท่ี 16.74 
บาทตอขวด อัตราการจัดเก็บภาษีเบียรประเภท Standard อยูท่ี 22.76 บาทตอขวด ซ่ึงตางจากเบียร
ประเภท Economy ถึง 6.02 บาทตอขวด ในขณะท่ีอัตราการจัดเก็บภาษีเบียรประเภท Premium อยูท่ี 
23.38 บาทตอขวด ซ่ึงตางจากเบียรประเภท Standard เพียง 0.62 บาทตอขวด (รูปท่ี 5.5) ทําใหผูผลิต
เบียรประเภท Standard เสียเปรียบในเชิงการแขงขันตอผูผลิตเบียรประเภท Economy และ Premium 

รูปที่ 5.4 ภาษมีีผลตอฐานะในการแขงขนัของผูผลติเบยีร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : ประกาศกรมสรรพสามิต ฉบับปตาง  ๆ

 
 
 
 

                                                        
11 เบียรแบงออกเปน 3 ประเภทดวยกันคือ Economy (เชนเบียรชาง และเบียรลีโอ) Standard (เชนเบียรสิงห 70 ป) 
และ Premium (เชนเบียร Carlsberg และเบียร Heineken) 
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25.30.70035มาสเตอรแบลน
38.90.70040ฮันเรดไปเปอร
1000.70040เรด

173.30.75043แบล็ค
ราคา C.I.F (บาท)ขนาด (ลิตร)ดีกรียี่หอสุรา

สุราตางประเทศ

25.30.70035มาสเตอรแบลน
38.90.70040ฮันเรดไปเปอร
1000.70040เรด

173.30.75043แบล็ค
ราคา C.I.F (บาท)ขนาด (ลิตร)ดีกรียี่หอสุรา

สุราตางประเทศ

Economy Standard Premium

Economy

6.02 = สวนตางของภาษี

0.62 = สวนตางของภาษี

16.74

22.76

23.38
ภาษี(บาท/ขวด)

Economy Standard Premium

Economy

6.02 = สวนตางของภาษี

0.62 = สวนตางของภาษี

16.74

22.76

23.38
ภาษี(บาท/ขวด)

รูปที่ 5.5  อัตราการจัดเกบ็ภาษเีบยีรประเภทตางๆ (ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเทศบาล + ภาษีสุขภาพ) 
 

 

 

 
 
 
 
 

ที่มา : กรมสรรพสามิต  

5.3 ผลกระทบของโครงสรางภาษี 
โครงสรางภาษีท่ีใชอยูในปจจุบันกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ดังตอไปนี ้

5.3.1  ผูประกอบการพยายามลดภาระภาษ ี
เนื่องจากรัฐเลือกจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลแบบตามมูลคา เพราะไดรายไดภาษี

สูงกวา ผูประกอบการจึงพยายามลดภาระภาษีของตนลง โดยการรายงานราคานําเขาท่ีต่ํากวา 
ความเปนจริง (Under – invoice) เพ่ือจะไดเสียภาษีนอย รวมท้ังใชเครื่องดื่มนําเขายี่หอใหมท่ีไมมี
ราคานําเขาเดิมอางอิง และรายงานราคานําเขาท่ีต่ํา เพ่ือเปนการลดภาระภาษีของตนลง (ตารางท่ี 5.6)   

ตารางที ่5.6 ราคา C.I.F. ของสุราแตละยี่หอ 
 

 

 

 

 

 
ที่มา : คัดลอกจากตารางที ่5.3 
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38.90.6405ไฮเนเกน
27.180.6407.3ชาง
36.950.6304.9สิงห

115.990.75035แมโขง
34.550.62540สุราขาว
26.330.62528สุราขาว

ราคาหนาโรงงาน (บาท)ขนาด (ลิตร)ดีกรียี่หอสุรา
สุราในประเทศ

38.90.6405ไฮเนเกน
27.180.6407.3ชาง
36.950.6304.9สิงห

115.990.75035แมโขง
34.550.62540สุราขาว
26.330.62528สุราขาว

ราคาหนาโรงงาน (บาท)ขนาด (ลิตร)ดีกรียี่หอสุรา
สุราในประเทศ

สําหรับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีผลิตในประเทศ ผูประกอบการก็พยายามลดภาระภาษี
ของตนลงดวยการรายงานราคาหนาโรงงานท่ีต่ํากวาความเปนจริง (Under Price) ดังตัวอยางใน
ตารางท่ี 5.7 

ตารางที ่5.7 ราคาหนาโรงงานของสุราแตละประเภท 
 

 

 

 

 

 
ที่มา : คัดลอกจากตารางที ่5.2  

5.3.2 Trade – down Hypothesis 
เม่ือการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในประเทศไทยเปน 

การจัดเก็บในอัตราผสมผสานระหวางการจัดเก็บภาษีแบบตามมูลคา และการจัดเก็บภาษีแบบตาม
สภาพ เครื่องดื่มท่ีมีราคาแพงแมวาจะมีปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิท่ีเทากับเครื่องดื่มท่ีมีราคาถูก ก็
จะตองชําระภาษีในมูลคาท่ีสูงกวา ดังนั้นผูผลิตเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลราคาแพง จึงพยายามท่ีจะ
หากลยุทธในการขายท่ีจะทําใหตนเองไมตองเสียภาษีในมูลคาท่ีสูง ผูนําเขาเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล 
จึงหันมานําเขาเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีมีราคาถูกลง เชน Sprey Royal Golden Knight Master 
Blend และ 100 pipers เปนตน ซ่ึงผูนําเขาเครื่องดื่มเหลานี้จะนําเขาและไปบรรจุขวดท่ีประเทศ
ฟลิปปนส กอนท่ีจะนําเขามายังประเทศไทย เพ่ือประโยชนทางดานภาษี เนื่องจากถามาบรรจุขวด
ใหมในประเทศไทยจะตองเสียภาษีสรรพสามิตเพ่ิมขึ้น ทําใหเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเหลานี้ไม
ตองเสียภาษีในอัตราท่ีสูงเหมือนเครื่องดื่มท่ีนําเขามาในอดีต12 จากรูปท่ี 5.6  จะเห็นไดวาปริมาณ
การนําเขาวิสกี้จากประเทศฟลิปปนสเพ่ิมขึ้นอยางมากนับตั้งแตป พ.ศ. 2544  

 

 

 
                                                        
12 เครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลเหลานี้เปนสินคาใหมท่ีไมมีราคา CIF ของเดิมอางอิงมากอน 
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ที่มา : The United Nations Statistical Division 

 

จากขอมูลการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลจะพบวา ผูบริโภคหันมาดื่มเครื่องดื่มนําเขา
ท่ีมีราคาถูกลง ซ่ึงเปนประเภท Economy Whisky (เชน Master Blend) และ Standard Scotch (เชน 
100 Pipers) มากขึ้น ในขณะท่ีมีการลดการบริโภคเครื่องดื่มประเภท Premium Scotch (เชน Johnnie 
Walker Red Label) และ Deluxe Scotch (เชน Johnnie Walker Black Label) ลง ดังรูปท่ี 5.7 นับวา
เปนการลดระดับในการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลลง (trade down effect)  

รูปที่ 5.7 ปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทีน่ําเขามาจากตางประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา :  IWSR; Average alcohol content from representative products    
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Source:  IWSR; Average alcohol content from representative products
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เม่ืออัตราภาษีสรรพสามิตสูงขึ้น ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลควรจะลดลง 
แตหลังจากท่ีไดมีการปรับเพ่ิมอัตราภาษีหลายครั้ง กลับไมไดทําใหการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอลลดลง (ปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิเพ่ิมขึ้น) ดังรูปท่ี 5.8  

รูปที่ 5.8 การบริโภคเคร่ืองแอลกอฮอล (ตามปริมาณแอลกอฮอสบริสุทธิ)์ ตั้งแตป 2536-2547 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

ที่มา : IWSR; Average alcohol content from representative products  

5.3.3 การลักลอบหนีภาษี  
โครงสรางการจัดเก็บภาษีในปจจุบันกอใหเกิดปญหาอีกประการหนึ่งคือ การหนีภาษี เม่ือ

อัตราภาษีท่ีทําการจัดเก็บอยูในอัตราท่ีสูง  ราคาของเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีมีการชําระภาษี
ถูกตองตามกฎหมายและราคาเครื่องดื่มท่ีหนีภาษี จะมีความแตกตางกันคอนขางมาก ดังนั้นจึงมี
ความพยายามท่ีจะหนีภาษีสูงตามไปดวย เพราะจะสามารถลดตนทุนในการซ้ือสินคาลงไปได 
เพราะฉะนั้นการเก็บภาษีในอัตราท่ีสูงจนเกินไป จะทําใหผูบริโภคลักลอบหนีภาษีมากขึ้น  
โดยไมไดทําใหรายไดจากภาษีของรัฐเพ่ิมขึ้น แตกลับทําใหรายไดจากภาษีของรัฐลดลง และอาจจะ
ไมทําใหการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลลดลง เนื่องจากผูบริโภคยังคงสามารถซ้ือเครื่องดื่มท่ีมี
ราคาไมแพงนักจากการลักลอบหนีภาษีอยู 

รูปแบบในการหนีภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลนําเขามีลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไป  กลาวคือ
ชวงกอนป พ.ศ. 2542 มีการลักลอบนําเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลเขาประเทศไทยโดยตรง เพราะ
ปริมาณเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลสงออก ณ ตนทางสูงกวาปริมาณเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ี
ประเทศไทยนําเขา (รูปท่ี 5.9) แตเดิมนั้นการลักลอบหนีภาษีจะเปนการขนเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล
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Source:  IWSR; Average alcohol content from representative products
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อังกฤษสงออกมาไทย ไทยนําเขาจากอังกฤษ
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21--2541

2119646,1092548
2119395,7222547
2117884,0912546
21861-2545

โรงงานสัมปทานจํานวนผูผลิตสุราแชจํานวนผูผลิตสุรากลั่นชุมชนป
21--2541

2119646,1092548
2119395,7222547
2117884,0912546
21861-2545

โรงงานสัมปทานจํานวนผูผลิตสุราแชจํานวนผูผลิตสุรากลั่นชุมชนป

เถ่ือนมาทางทะเล แตหลังจากป พ.ศ. 2542 ไดมีการลักลอบขนสินคามาตามชายแดนท่ีติดกับ
ประเทศเพ่ือนบาน เชน ประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว เปนตน  

รูปที่ 5.9 ปริมาณการนําเขาและสงออกสุราระหวางไทยกับอังกฤษ 
 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : The United Nations Statistical Division 

ในสวนของเหลาขาว (สุรากล่ันชุมชน) มีการหลบเล่ียงภาษีมากขึ้นในเขตชนบท เนื่องจาก
ราคาเหลาขาวท่ีไมตองเสียภาษีอยูท่ี 17-20 บาท ในขณะท่ีราคาเหลาขาวท่ีตองเสียภาษีอยูท่ี 40-50 
บาท จะเห็นไดวาราคาแตกตางกันมากกวาเทาตัว จึงมีแรงจูงใจใหเกิดการหลบหนีภาษีขึ้น จาก 
การสํารวจพบวารอยละ 2.12 ของผูบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท้ังหมดท่ีสํารวจ จะซ้ือเหลาขาว
ท่ีหนีภาษ ี

5.4 ผลกระทบของการเปดเสรีตลาดเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลป พ.ศ. 2542 

5.4.1 การเพ่ิมขึ้นของผูผลิตเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลภายในประเทศ 
การเปดเสรีการผลิตเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในประเทศไทย สงผลใหผูผลิตสุรากล่ัน

ชุมชนและสุราแชเพ่ิมขึ้นคอนขางมาก ดังตารางท่ี 5.8 

ตารางที ่5.8 แสดงจํานวนผูผลิตสุรากลั่นชมุชน สุราแช และโรงงานทีไ่ดสัมปทาน 
 

 

 
 

 

ที่มา : กรมสรรพสามิต 
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5.4.2 การเพ่ิมขึ้นของอัตราภาษีสรรพสามิตที่แทจริง 
การปฏิรูประบบภาษีศุลกากรตั้งแตป พ.ศ. 2534 เปนตนมา มีการลดภาษีนําเขาลง แตดวย

การท่ีรัฐตองการท่ีจะหารายรับสูงสุด จึงพยายามชดเชยภาษีศุลกากรดวยภาษีสรรพสามิต ทําให
อัตราภาษีสรรพสามิตท่ีแทจริงมีแนวโนมสูงขึ้น ดังรูปท่ี 5.10 

รูปที่ 5.10 อัตราภาษีของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลแตละประเภท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
5.4.3 การลดภาษีตาม AFTA-CEPT และการแขงขันของผูผลิต 
ขอตกลงทางภาษีของ AFTA-CEPT เริ่มมีผลใหภาษีเครื่องดืม่ท่ีมีแอลกอฮอลลดเหลือรอยละ 

5 ตั้งแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา  ทําใหวิสกี้จากประเทศฟลิปปนสเขามาในตลาดของประเทศไทย
มากขึ้น รวมท้ังเบียรไทเกอรและซานมิเกลเขามาแขงขันในตลาดไทยได 

5.4.4 การเพ่ิมขึ้นของการนําเขาเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล 
ขอตกลงการคาทวิภาคีจะมีผลตอการนําเขาเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในอนาคตอันใกล เชน

ขอตกลงการคาระหวางประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย จะทําใหมีการนําเขาไวนมากขึ้น 
ขอตกลงการคาระหวางประเทศไทยและประเทศจีน จะสงผลใหเบียรราคาต่ํา เปนตน 
 

ที่มา : กรมสรรพสามิต 



บทท่ี 6 

ผลกระทบของโครงสรางภาษสีุราท่ีมตีอการบริโภคและการลักลอบนําเขาสุรา 
6.1 ผลกระทบของโครงสรางภาษี 

บทท่ี 5 มีขอสรุปเรื่องโครงสรางภาษีสุราวามีลักษณะดังนี ้(1) อัตราภาษสุีรารวมมีแนวโนม
สูงขึ้น (ตารางท่ี 6.1) อัตราภาษีสุรารวม หมายถึง อัตราภาษีศุลกากร อัตราภาษีเพ่ือมหาดไทย (หรือ
ภาษีทองถ่ิน) อัตราภาษีสรรพสามิต อัตราภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีสุราและบุหรี่เพ่ือสุขภาพ (หรือ
ภาษีสุขภาพ) นําไปเขากองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  แมจะมีการลดภาษีศุลกากรในชวง 
10 ปท่ีผานมา แตกลับมีการเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตแทน และเนื่องจากวิธีการคํานวณภาษี
สรรพสามิตแบบฝงใน ดังกลาวมาแลว จึงทําใหอัตราภาษีรวมเพ่ิมขึ้น (2) สุราบางประเภทเสียภาษี
ในอัตราหรือจํานวนภาษีตางกัน มี 3 กรณี ไดแก กรณีท่ีสุราบางประเภทมีอัตราภาษีต่ํากวาสุรา
ประเภทอ่ืน ท้ังนี้เพราะ รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการผลิตสุราบางประเภท จึงมีการจัดเก็บภาษีใน
อัตราตางกัน เชน เหลาขาวมีอัตราภาษีต่ํากวาสุราประเภทอ่ืน กรณีท่ีสอง สุราชนิดเดียวกันเสียภาษี
ในอัตราเดียวกัน แตเม่ือคิดเปนจํานวนเงินภาษี กลับเสียภาษีไมเทากัน ท้ังๆท่ีมีขนาดบรรจุและ
แอลกอฮอลเทากัน  สาเหตุเนื่องจากกรมสรรพสามิตกําหนดราคาหนาโรงงานของสุราบางประเภท
ใหแตกตางกันตาม “กลุมสุรา” โดยมีหลักเกณฑการจัดกลุมหลายประการ เชน ราคา เกรด/หรือ
คุณภาพ ในทัศนะของผูบริโภค เปนตน เชน เบียร ถูก จัดแบงเปนสามกลุม (คือ เบียรราคาประหยัด 
เบียรมาตรฐาน และเบียรเกรดพิเศษ) เบียรเกรดพิเศษมีราคาหนาโรงงานท่ีใชประเมินภาษีสูงกวา
เบียรราคาประหยัด ผล คือ เบียร 3 กลุมเสียภาษีจํานวนตางกัน ทําใหเบียรท่ีเสียภาษีต่ําไดเปรียบ
เพราะสามารถขายในราคาต่ํากวาเบียรคูแขง กรณีท่ีสาม คือ รัฐบาลกําหนดอัตราภาษีตามฐานภาษี 2 
ระบบ คือ อัตราภาษีตามสภาพ และอัตราภาษีตามมูลคา  จากนั้นจึงเลือกฐานภาษีทําใหรัฐไดรายได
สูงสุด วิธีนี้ทําใหสุราแตละประเภทเสียภาษีอัตราตางกัน (3) การคํานวณภาษีโดยวิธีฝงใน ทําให
อัตราภาษีเก็บจริงสูงกวาอัตราภาษีในนามตามประกาศ (nominal tax rates) เหตุผลของรัฐท่ีเลือก
คํานวณภาษีแบบฝงใน และมีฐานภาษี 2 ระบบ ก็เพ่ือแสวงหารายไดสูงสุด ซ่ึงอาจมีผลชวยลด 
การบริโภคสุรา 



6-2 โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสุรา 

ตารางที ่6.1  อัตราภาษสุีรา 
(รอยละตอราคานําเขา,รอยละตอราคาหนาโรงงาน) 

11-ก.ย.-39 15-ต.ค.-40 25-ก.พ.-41 29-มี.ค.-43 28-มี.ค.-44 22-ม.ค.-46 6 กย.48 
สุรา 14-ต.ค.-40 24-ก.พ.-41 28-มี.ค.-43 27-มี.ค.-44 21-ม.ค.-46 5 ก.ย.-48 ปจจุบัน 

วิสกี้นําเขา (% ตอราคา cif1)         
  - ภาษีรวม2 160.1 188.7 185.2 185.2 246.4 284.5 284.5 
    -  สรรพสามิต  –  อัตราตามประกาศ(1) 28 35 35 35 45 50 50 

            –  อัตราเก็บจริง3 68.0 94.5 93.4 93.4 144.4 177.8 177.8 
 - นําเขา               –  อัตราตามประกาศ(2) 68 66 64 64 62 60 60 
                             – อัตราเก็บจริง 68 66 64 64 62 60 60 
ไวน (% ตอราคา cif1)        
  - ภาษีรวม2 203.4 274.7 323.7 323.7 394.3 390.5 390.5 
     - สรรพสามิต  –  อัตราตามประกาศ(1) 40 50 55 55 60 60 60 
                             – อัตราเก็บจริง3 113.5 175.2 217.6 217.6 273.8 271.6 271.6 
      - นําเขา           – อัตราตามประกาศ(2) 58.8 57.6 56.4 56.4 55.2 54 54 
           – อัตราเก็บจริง 58.8 57.6 56.4 56.4 55.2 54 54 
สุราปรุงพิเศษ        
  - ภาษีรวม4 n.a. n.a. n.a. 38.1 60.9 60.9 101.5 
     - สรรพสามิต   –  อัตราตามประกาศ(1) 100 100 100 150 240 240 400 
            –  อัตราเก็บจริง3 n.a. n.a. n.a. 34.0 54.4 54.4 90.6 
เบียร        
  - ภาษีรวม4 52.8 55.0 58.3 59.4 61.1 61.1 61.1 
    - สรรพสามิต  – อัตราตามประกาศ(1) 48 50 53 53 55 55 55 
                            – อัตราเก็บจริง3 48 50 53 53 55 55 55 
เหลาขาว 28        
  - ภาษีรวม4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 52.1 52.1 
    - สรรพสามิต – อัตราตามประกาศ(1) 100 100 100 100 100 70 70 
             – อัตราเก็บจริง3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 46.7 46.7 

หมายเหต ุ: n.a. คํานวณไมไดเนื่องจาก ไมทราบราคาหนาโรงงานของสุราประเภทนั้นในชวงเวลาดังกลาว 
1 ราคา cif คือ ราคาตามใบแจงราคานําเขา (invoice) 

2 ภาษีรวม หมายถึง รวมภาษีนําเขา ภาษีสรรพสามิต ภาษเีพ่ือมหาดไทย  ภาษีสุขภาพ และภาษีมูลคาเพ่ิม 
3 อัตราภาษีสรรพสามิตเก็บจริง เทากับ (ราคาหนาโรงงาน) x อัตราภาษ ี 
4 เฉพาะภาษีสรรพสามิต ภาษีเพ่ือมหาดไทย ภาษีสุขภาพ และภาษีมูลคาเพ่ิม 

ที่มา : (1) กรมสรรพสามิต 
          (2) กรมศุลกากร 
 

ลักษณะของโครงสรางภาษีดังกลาว กอใหเกิดผลกระทบตอการบริโภคสุรา และตลาดสุรา
อยางนอย 2 ประการ ดังนี้ 

ก) การแจงราคานําเขาต่ํา (under-invoice) และแจงราคาหนาโรงงานต่ํากวาจริง (under-
price) ตารางท่ี 6.2 เปนขอมูลราคานําเขา (cif price) และราคาหนาโรงงานของสุราบางประเภท



ผลกระทบของโครงสรางภาษีสุราที่มีตอการบริโภคและการลกัลอบนาํเขาสุรา 6-3 

ระหวางป 2539-ปจจุบัน (ม.ค. 2549) ขอมูลดังกลาวส่ือนัยวาผูนําเขา และผูผลิตสุราไดกําหนดราคา
นําเขา (cif price) หรือราคาหนาโรงงาน (factory price) คอนขางต่ําเม่ือเทียบกับราคาขายปลีก 
ตัวอยางเชน ราคานําเขาสกอตวิสกี้ตรา Black ในปจจุบันเทากับขวดละ 173.3 บาท ซ่ึงเทากับรอยละ 
17.52 ของราคาขายปลีก (989 บาท/ขวด) ขณะท่ี 100 Pipers มีราคานําเขาขวดละ 38.90 บาท หรือ
รอยละ 13.89 ของราคาขายปลีก (ขวดละ 280 บาท)  

สวนสุราท่ีผลิตในประเทศก็มีราคาหนาโรงงานคอนขางต่ําเชนกัน ตัวอยางเชน สุราขาว (40 
ดีกร ีขนาดขวด 0.625 ลิตร) มีราคาหนาโรงงานขวดละ 31.6 บาท ขณะท่ีแมโขง (35 ดีกรี) มีราคา
หนาโรงงานขวดละ 116 บาท (ขนาดบรรจุ 0.75 ลิตร)  เบียรสิงห (4.9 ดีกรี) มีราคาหนาโรงงานขวด
ละ 36.95 บาท และเบียรชาง (6.4  ดีกรี) มีราคาหนาโรงงานเพียง 27.18 บาท เม่ือเทียบกับราคา 
ขายปลีก ราคาหนาโรงงานของสุราขาว คิดเปนรอยละ 42.13 ของราคาขายปลีก แมโขงมีราคาหนา
โรงงาน  คิดเปนรอยละ 77.33 ของราคาขายปลีก เบียรสิงหมีราคาหนาโรงงานคิดเปนรอยละ 63.70 
ของราคาขายปลีก และเบียรชางมีราคาหนาโรงงานคิดเปนรอยละ 77.66 ของราคาขายปลีก 

ตัวเลขราคานําเขาสุรามีแนวโนมท่ีนาสนใจ กลาวคือ ในระหวางวันท่ี 30 มิถุนายน 2540 -
13 ตุลาคม 2540 ราคานําเขาสุราประเภทตางๆ ถูกปรับใหเพ่ิมขึน้จากเดิม (ชวงเวลา 1 ตุลาคม 2539 - 
30 มิถุนายน 2540) ประมาณ 82% แตหลังจากนั้นราคานําเขาก็ถูกปรับใหลดลงอยางตอเนื่องจนใน
ท่ีสุด ราคาทรงตัวตั้งแต 24 กุมภาพันธ  2541 เปนตนมา 

แนวโนมราคานําเขาดังกลาวมีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงนโยบายภาษีตั้งแตป 2539 
เปนตนมา กลาวคือ ตั้งแตป 2538 เปนตนมา ไทยมีขอตกลงกับ WTO ท่ีจะปรับลดภาษีศุลกากรลง 
และมีขอตกลงการประเมินราคาศุลกากรท่ีกําหนดใหกรมศุลกากรยอมรับราคาของผูนําเขาตาม 
ใบแจงสินคา (invoice) ยกเวนในบางกรณี ดังนั้นไทยจึงเริม่ลดภาษีศุลกากรลงตั้งแตป 2539 เปนตนมา 
นอกจากนี้ในปเดียวกัน ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนก็มีผลบังคับทําใหอัตราภาษีนําเขาสุราจาก
กลุมอาเซียนเริ่มลดลง เชน ภาษีนําเขาวิสกี้ลดจาก 45% เปน 25% ในระหวางป 2538-39 แลวลดลง
เรื่อยจนเหลือ 5% ตั้งแตป 2543 เปนตนมา เพ่ือชดเชยผลกระทบของการสูญเสียรายไดจากการลด
ภาษีนํา เขา  รัฐบาลจึงปรับอัตราภาษีสรรพสามิต เพ่ิมขึ้น  (ดูตาราง ท่ี  6.1 และรูปท่ี  6.1)  
การเปล่ียนแปลงดังกลาวนาจะเปนเหตุผลใหกรมศุลกากรเพ่ิมราคาประเมินของราคานําเขาสุรา
ในชวงตุลาคม 2539 - มิถุนายน 2540 ดังกลาวแลว จากนั้นราคานําเขาก็คอยๆ ถูกปรับลดลง เพราะ
ขณะท่ีมีการลดภาษีนําเขา รัฐกลับเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิต ซ่ึงมีผลใหอัตราภาษีรวมท่ีเสียจริง
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการคิดภาษีสรรพสามิตแบบฝงในดังกลาวมาแลว 



6-4             โครงการวจิัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสรุา 

1. ราคานําเขา (CIF Price) หนวย : บาท/ขวด
ราคา CIF ราคาปลีก ราคา CIF ราคาปลีก ราคา CIF ราคาปลีก ราคา CIF ราคาปลีก ราคา CIF ราคาปลีก ราคา CIF ราคาปลีก ราคา CIF ราคาปลีก ราคา CIF ราคาปลีก ราคา CIF ราคาปลีก ราคา CIF ราคาปลีก

1 ต.ค. 2534 - 
29 มิ.ย. 2540 2539

30 มิ.ย. 2540 - 
13 ต.ค. 2540 2540

14 ต.ค. 2540 - 
23 ก.พ. 2541 2541

24 ก.พ. 2541- 
31 ธ.ค. 2542 2542

1 ม.ค. 2543 - 
27 มี.ค. 2544 2543

28 มี.ค. 2544 - 
31 ธ.ค. 2544 2544

1 ม.ค. 45  -  21
 ม.ค. 2546 2545

22 ม.ค. 2546 - 
31 ธ.ค. 2546 2546

1 ม.ค. 2547 - 
31 ธ.ค. 2547 2547

1 ม.ค. 2548 - 
ปจจุบัน 2548

วิสก้ีเดอลุกซ - Black (0.75 ลิตร) 43 128.7 675.0 234.0 670.0 216.7 698.0 173.3 869.0 173.3 812.0 173.3 750.0 173.3 915.0 173.3 939.0 173.3 972.0 173.3 989.0
วิสก้ีพรีเมียม - Red (0.70 ลิตร) 40 74.3 425.0 135.0 440.0 125.1 475.0 100.0 455.0 100.0 455.0 100.0 480.0 100.0 495.0 100.0 559.0 100.0 588.0 100.0 596.0
วิสก้ีสแตนดารด - 100 Pipers (0.70 ลิตร) 40 28.9 - 52.5 - 48.6 230.0 38.9 255.0 38.9 229.0 38.9 235.0 38.9 275.0 38.9 277.0 38.9 288.0 38.9 280.0
วิสก้ีประหยัด - Master Blend (0.70 ลิตร) 35 18.7 - 34.1 - 31.6 - 25.3 - 25.3 - 25.3 - 25.3 - 25.3 - 25.3 - 25.3 -
คอนยัค - Hennessy VSOP (0.70 ลิตร) 40 119.5 - 217.2 - 201.1 - 160.9 - 160.9 - 160.9 - 160.9 - 160.9 - 160.9 - 160.9 -
Fortified Wine - Taylor Port (0.75 ลิตร) 16 128.0 - 232.8 - 215.5 - 172.4 - 172.4 - 172.4 - 172.4 - 173.8 - 173.8 - 173.8 -
Light Apertifs - Martini (1.0 ลิตร) 16 64.3 - 117.0 - 108.3 - 86.7 - 86.7 - 86.7 - 86.7 - 86.7 - 86.7 - 86.7 -
White Spirit - Vodka (0.75 ลิตร) 40 43.3 - 78.8 - 72.9 - 58.3 - 58.3 - 58.3 - 58.3 - 58.3 - 58.3 - 58.3 -
2. ราคาหนาโรงงาน หนวย : บาท/ขวด

ราคาหนา
โรงงาน ราคาปลีก

ราคาหนา
โรงงาน ราคาปลีก

ราคาหนา
โรงงาน ราคาปลีก

ราคาหนา
โรงงาน ราคาปลีก

ราคาหนา
โรงงาน ราคาปลีก

ราคาหนา
โรงงาน ราคาปลีก

ราคาหนา
โรงงาน ราคาปลีก

ราคาหนา
โรงงาน ราคาปลีก

ราคาหนา
โรงงาน ราคาปลีก

ราคาหนา
โรงงาน ราคาปลีก

2539 2539 2540 2540 2541 2541 2542 2542 2543 2543 2544 2544 2545 2545 2546 2546 2547 2547 2548 2548
เหลาขาว (0.625 ลิตร) 40 49.2 50.4 59.5 64.9 65.6 67.3 67.8 34.5 70.3 34.5 70.0 34.5 75.0
แมโขง (0.75 ลิตร) 35 139.0 117.1 140.2 151.2 115.9 146.8 115.9 148.3 115.9 149.5 115.9 146.7 115.9 150.0 115.9 150.0
เบียรสิงห (0.63 ลิตร) 4.9 34.1* 49.0 40.1* 57.0 40.1* 57.0 39.9* 57.0 39.9* 57.0 36.95 58.0 36.95 58.0 36.95 58.0 36.95 58.0 36.95 58.0
เบียรไฮเนเกน (0.64 ลิตร) 5 36.9 36.9 38.9 38.9 38.9 38.9 60.0 38.9 65.0

ชนิดของสุรา แอลกอฮอล (%)

ชนิดของสุรา แอลกอฮอล (%)

ตารางที ่6.2 ราคานําเขา ราคาหนาโรงงาน และราคาขายปลกีของสุราบางประเภท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ: *เบียรสิงห ตั้งแตป 2539-43 คํานวณจากราคาตอกลองหนาโรงงานหาร12 เปนราคาหนาโรงงานตอขวด ที่มา : บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด 

ที่มา : กรมสรรพสามิต 
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ป ป 

รูปที่ 6.1 อัตราภาษีสุรา 
 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : กรมสรรพสามิต, กรมศุลกากร 

เม่ืออัตราภาษีรวมสูงขึ้น จึงไมนาแปลกใจท่ีราคานําเขาท่ีแจงในใบแจงสินคามีแนวโนม
ลดลงในระหวางป 2540-44 ดังกลาวมาแลว เพราะผูนําเขาตองพยายามลดภาระการเสียภาษี ซ่ึงจะ
ชวยใหราคาขายปลีกไมเพ่ิมขึ้นมากนักอันจะเปนการบรรเทาผลกระทบตอยอดขายท่ีลดลง ประการแรก 
ตั้งแตหลังป  2538  เปนตนมา  ผูนําเขาสามารถแจงราคาต่ําได เพราะตามขอตกลง WTO กรม
ศุลกากรตองยอมรับราคานําเขาตามใบแจงสินคา (invoice) ยกเวนวาจะมีเหตุผลสมควรจึงจะ
สามารถกําหนดราคาประเมินตามหลักเกณฑท่ีมีกําหนดไวในขอตกลงการประเมินราคาศุลกากร 
ประการท่ีสอง ผูนําเขาสามารถกําหนดราคานําเขาใหต่ํากวาปกติได โดยการนําเขาสุราท่ีติดตรา
สินคา (brand name) ท่ีไมมีจําหนายในตางประเทศ ทําใหกรมศุลกากรตองยอมรับราคาตามใบสง
สินคา (invoice) เพราะไมมีราคาในตางประเทศใหเปรียบเทียบ ประการท่ีสาม หลังจากท่ีขอตกลง
เขตการคาเสรีอาเซียนมีผลบังคับใช ผูนําเขาบางรายเริ่มนําเขาสุราจากฟลิปปนส โดยเฉพาะวิสกี ้
สกอต เพราะประเทศฟลิปปนสมีภาษีนําเขาสุราจากนอกกลุมอาเซียนต่ํากวาภาษีนําเขาสุราของไทย 
ขณะท่ีภาษีนําเขาระหวางอาเซียนลดเหลือรอยละ 5 การนําเขาวิสกี้สกอตจากอังกฤษผานฟลิปปนส
จึงเสียภาษีต่ํากวาการนําเขาวิสกี้สกอตโดยตรงจากอังกฤษ1 วิธีการนําเขาผานฟลิปปนส คือ การสง
หัวเช้ือวสิกี้จากอังกฤษไปบมและบรรจุขวดในฟลิปปนส แลวสงออกมาไทยเปนขวด ผูนําเขาสวน
ใหญจะไมนําเขาวิสกี้ในถังบรรจุขนาดใหญเพ่ือมาบรรจุลงขวดในไทย (ท้ังๆท่ีตนทุนคาขนสงต่ํา
กวา) เพราะตามกฎหมายสรรพสามิต  การบรรจุขวดใหมจะเสียภาษีสรรพสามิตอีกรอยละ 50 ของ
อัตราปกต ิ

                                                        
1 วิธีการหลบเลี่ยงภาระภาษีแบบนี้เรียกวา trade deflection  
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ทีม่า : IWSR ; Average alcohol content from representative products จาก บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด
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ทีม่า : IWSR ; Average alcohol content from representative products จาก บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด

ดังนั้นหลังจากขอตกลงเขตการคาเสรีมีผลบังคับใชตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ไทยจึงมี
การนําเขาวิสกี้ราคาถูก (หรือ economy และ standard whisky) จากฟลิปปนสหลายตรา ตัวอยางของ 
standard whisky ไดแก 100 Pipers สวนตัวอยางของ economy whisky คือ Benmore และ  Master 
Blend รูปท่ี 6.2 เปนหลักฐานแสดงใหเห็นวาวิสกี้นําเขาราคาถูกเพ่ิมปริมาณขึ้นถึง 283% ในระหวาง
ป พ.ศ. 2541-2547  

รูปที่ 6.2 ปริมาณนาํเขาวิสกี้จําแนกตามกลุมราคา (ลานลิตรแอลกอฮอลบริสุทธิ)์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผูประกอบการนําเขารายหนึ่งเสนอความเห็นวาการท่ีวิสกี้ราคาถูกมีปริมาณนําเขาเพ่ิมขึ้น

รวดเร็วกวาวิสกี้คุณภาพดีท่ีมีราคาแพงเปนเพราะผูนําเขา (และผูบริโภค) ถูกสถานการณภาษี (ท่ี
สูงขึ้น) บังคับใหตองหันมา “คา” สุราท่ีมีราคาถูกมากขึ้น (trade down) เพ่ือชดเชยกับการสูญเสีย
รายไดจากวิสกี้คุณภาพดี นอกจากนั้นถึงแมวารัฐบาลจะปรับอัตราภาษีสุราถึง 7 ครั้งในชวงป  
2539-46 แตการบริโภคสุราก็กลับมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น (ดูรูป 6.3) และรายรับจากภาษีสรรพสามิตเพ่ิมขึ้น
นอยกวาปริมาณการบริโภคสุรา (ยกเวนเบียร) ตั้งแตป 2542-47  (ดูรูปท่ี 6.4 กและรูปท่ี 6.4 ข) สวน
เบียรจะมีรายรับจากภาษีสรรพสามิตเพ่ิมขึ้นนอยกวาปริมาณการบริโภคเบียรท่ีเพ่ิมขึ้น ถึง 4 ครั้ง 
สวนอีก 3 ครั้ง จะมีรายรับจากภาษีสรรพสามิตเพ่ิมขึ้นมากกวาปริมาณการบริโภคเบียรท่ีเพ่ิมขึ้น (ดู
รูปท่ี 6.5 ก และรูปท่ี 6.5 ข) ทําใหบริษัทท่ีปรึกษาของผูนําเขาสุราจึงจัดทํารายงานตอรัฐบาลไทยวา
ควรแกปญหาการสูญเสียรายรับภาษีโดยการเปล่ียนฐานภาษีจากระบบ “สองฐาน เลือกหนึ่งฐานท่ี
ไดภาษีสูงสุด” มาเปนการจัดเก็บภาษีฐานเดียวคือ อัตราภาษีตามสภาพ (ตอแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ)  
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Total Volume of Alcoholic Beverages, 2536 to 2547 
(tax increases indicated by vertical lines)
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ที่มา : IWSR ; Average alcohol content from representative products จาก บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด
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ที่มา : IWSR ; Average alcohol content from representative products จาก บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด

รูปที่ 6.3 ปริมาณการบริโภคสุรา เม่ือมีการปรับอตัราภาษสุีรา ตั้งแตป 2536 ถึง 2547 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิจัยนี้จะพิสูจนประเด็นเรื่อง “การคาสุราท่ีมีราคาถูกลง” ในตอนท่ี 6.2  

ข) การหนีภาษี การท่ีอัตราภาษีรวมมีแนวโนมสูงขึ้น (ตารางท่ี 6.1) ทําใหเกิดการลักลอบ
นําเขาสุราราคาแพงบางประเภทอยางแพรหลาย ดังปรากฏหลักฐานจากการสํารวจผูบริโภคสุราท่ี
นําเสนอในบทท่ี 3 นอกจากนี้จากการสัมภาษณผูประกอบการสุราบางรายพบขอเท็จจริงท่ีนาสนใจ
บางประการดังตอไปนี้  

ประการแรก สุราท่ีมีการลักลอบนําเขาจํานวนมาก ไดแก สุราตราท่ีมีผูบริโภคนิยม และมี
ราคาแพง เชน วิสกี้ท่ีนิยมลักลอบนําเขามาก คือ สกอตวิสกี้ตรา Black, Red และ Chivas สวนไวน
นําเขาราคาแพงท่ีนิยมลักลอบนําเขา ไดแก Penfold ของออสเตรเลีย เปนตน  



6-8   โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสรุา 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

สุรานําเขา ภาษีสรรพสามิตสุรา

รูปที่ 6.4 ก ปริมาณการนําเขาสุรา และภาษีสรรพสามิตสุรานําเขา (ยกเวนเบียร) 2540-2547 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.4 ข อัตราการเพ่ิมขึ้นของสุรานําเขา และภาษีสรรพสามิต 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลานลิตร ลานบาท 

ที่มา : กรมสรรพสามิต 

รอยละ รอยละ 
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รูปที่ 6.5 ก ปริมาณการบริโภคเบยีรกบัรายรับภาษสีรรพสามิตจากเบยีรในประเทศ  
(ลานลิตรแอลกอฮอลบริสุทธิ,์พันลานบาท)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.5 ข อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการบริโภคเบียรและรายรับภาษีสรรพสามิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มา : คํานวณโดยนักวิจัย จากขอมูลรูปที่ 6.5 ก  

 

 

-5

5

15

25

35

45

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547

-5

5

15

25

35

45

อัตราเพ่ิมภาษีสรรพสามิต
อัตราเพ่ิมของปริมาณการบริโภคเบียร

รอยละ รอยละ 



6-10   โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสรุา 

ประการท่ีสอง ชองทางการลักลอบ มี 4 ชองทาง ดังรูปท่ี 6.6 ชองทางแรก คือ ลักลอบเขา
ประเทศไทยโดยตรงจากประเทศผูผลิตหรือประเทศท่ีมีตัวแทนจําหนาย เชน สกอตวิสกี้มีแหลง
ผลิตในสกอตแลนด แตอาจนําเขาจากโปรตุเกส หรือสิงคโปรก็ได เม่ือสงสินคาเขามาในนานน้ํา
ไทยแลวจะมีการลักลอบขนถายกลางทะเล หรือลักลอบออกจากทาเรือ หลักฐานท่ีแสดงการลักลอบ
ดวยวิธีนี้ คือ ตัวเลขปริมาณการนําเขาสุราจากประเทศตางๆ ของกรมศุลกากรไทยต่ํากวาตัวเลข
ปริมาณการสงออกสุราชนิดเดียวกันจากประเทศผูสงออก ตัวอยางเชน ในปพ.ศ. 2547 ขอมูลของ
สหประชาชาติ The United Nations Statistical Division รายงานวาสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) 
สงออกวิสกี้จํานวน 31.3 พันตันมายังไทย แตตัวเลขการนําเขาวิสกี้ของไทยมีเพียง 29.2 พันตัน2 
อยางไรก็ตามผูเช่ียวชาญดานศุลกากรหลายทานใหสัมภาษณตรงกันวาในระยะหลัง การลักลอบ
นําเขาทางทะเลมีแนวโนมลดลง ผลคือ สวนตางระหวางปริมาณการสงออกวิสกี้จากอังกฤษกับ
ปริมาณนําเขาวิสกี้จากอังกฤษของไทยมีแนวโนมลดลง และในระยะหลังตัวเลขสวนตางดังกลาว
เริ่ มไม มีแบบแผนท่ีแนนอน  (ตาราง ท่ี  6.3 )  เราไมทราบเหตุผลว าอะไรคือสาเหตุของ 
การเปล่ียนแปลงดังกลาว แตคาดวาในระยะหลังการลักลอบผานชองทางอ่ืนทําไดงายขึ้น 
โดยเฉพาะสินคาผานแดนไปสูประเทศลาว ชองทางท่ีสอง คือ สินคาผานแดนไปยังประเทศลาว 
ตามขอตกลงระหวางประเทศ ลาวสามารถนําสินคานําเขาและสินคาสงออกประเทศไทยไดเพราะ
ลาวไมมีอาณาเขตติดชายฝงทะเล สินคาท่ีผานแดนไทยจะมีการแจงขอมูลชนิดสินคา ปริมาณและ
มูลคาแกศุลกากรไทย แตศุลกากรไทยจะไมมีอํานาจเปดตูสินคาท่ีผานแดนไทย การลักลอบหนีภาษี
จากสินคาผานแดนใชวิธีการงายๆ คือ สินคาในตูถูกลักลอบขนออกจากตูในระหวางเสนทาง 
การขนสงจากทาเรือในประเทศไทยถึงชายแดนไทย-ลาว หลักฐานท่ีพิสูจนเรื่องการลักลอบนํา
สินคาผานชายแดนมาจําหนายในไทย คือ ในป 2548 มีรายงานขาวในหนังสือพิมพรายวันคมชัดลึก 
( 8 มิ.ย. 2548) วาเจาหนาท่ีกรมสรรพสามิตส่ังอายัดรถขนตูสินคาผานแดนกอนท่ีรถจะขามชายแดน
ไปยังลาวจํานวน 7 คันรถ เนื่องจากมีขอสงสัยวาจะมีการลักลอบนําสุรานําเขาเขามาในไทย เพราะ
รถขนตูสินคาท่ีเดินทางถึงชายแดนมีจํานวนนอยกวาจํานวนรถขนตูสินคาท่ีออกจากทาเรือ
คลองเตย3 สถิติสินคาสุราผานแดนเขาสูไทยในตารางท่ี 6.4 แสดงวาจํานวนสุรานําเขาของลาวท่ีขน

                                                        
2 สวนตางระหวางตวัเลขจํานวนสงออกของประเทศผูสงออก กับตวัเลขจํานวนนําเขาของประเทศผูนําเขาในปเดียวกันอาจมาจาก
สาเหตุตางๆ เชน การลักลอบนําเขา ปญหาความผิดพลาดในการบันทึก ความแตกตางของชวงเวลาการบันทึก โดยเฉพาะกรณีที่มี
สินคาถกูสงออกในปลายป และมาถงึทาเรือประเทศนาํเขาในปตอมา ฯลฯ แตกรณีที่ตวัเลขแตกตางกันมาก และภาษนีําเขาสูงนาจะ
เกิดจากการลักลอบนําเขา 
3 ตอมากรมสรรพสามติตองยอมปลอยรถตูทีอ่ายัดไวทั้งหมด รวมทัง้รถตูขนสนิคาที่หายไประหวางทาง เพราะผูนําเขาอางวารถตูที่
หายไปเกดิจากปญหารถเสยี ทําใหตองเปลี่ยนรถบรรทกุขนตูสินคา แตเหตผุลหลักที่กรมสรรพสามิตตองปลอยรถขนสินคาผานแดน 
มาจากกระแสกดดันระหวางประเทศ โดยมีนักการเมืองทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานพยายามวิ่งเตนใหปลอยสินคาที่
อายัดไว 
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ผานแดนไทยเพ่ิมขึ้นมากในหลังปพ.ศ. 2544-45 เปนตนมา ชองทางท่ีสาม คือ มีการลักลอบสุรา
ตางประเทศมาจากรานคาปลอดภาษีหรือเขตปลอดภาษีในบริเวณชายแดนติดตอกับไทย 
ตัวอยางเชน ในมาเลเซีย เกาะลังกาวี เปนเขตปลอดภาษีเพราะรัฐบาลตองการสงเสริมการทองเท่ียว
บนเกาะดังกลาว ดังนั้นจึงมีรานคาสุราจํานวนมากบนเกาะดังกลาวเพราะมีนักทองเท่ียวไทยนิยมไป
เท่ียว เนื่องจากอยูติดชายแดนไทย นอกจากนี้ยังมีการลักลอบสุราปลอดภาษีดังกลาวเขาสูไทยอยาง
เปนลํ่าเปนสัน ปรากฏการณเชนนี้เกิดขึ้นในบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา และชายแดนไทย-ลาวท่ีมี
รานคาปลอดภาษีอยูในประเทศเพ่ือนบาน แตจากการสัมภาษณผูบริโภคและเจาหนาท่ีดานศุลกากร
บริเวณจังหวัดชายแดนคาดวาชายแดนท่ีมีการลักลอบนําเขาสุรามากท่ีสุด คือ ชายแดนไทย-มาเลเซีย 
(เกาะลังกาวี) และชายแดนไทย-ลาว ชองทางสุดทาย คือ  สินคาปลอดอากรท่ีนําเขาโดยรานปลอด
ภาษีในไทยหรือตามขอยกเวนในกฎหมายศุลกากร (อาทิเชน องคกรสหประชาชาติ สถานฑูต เขต
ปลอดอากร เชน คลังสินคาทัณฑบน ฯลฯ)  แตมีผูมีอิทธิพลในเครื่องแบบใชอิทธิพลซ้ือสินคา
ปลอดภาษีแลวนํามาจําหนายในประเทศ คาดวาการลักลอบผานชองทางนี้อาจมีปริมาณคอนขาง
นอย  อยางไรก็ตามสถิติการนําเขาสุราปลอดอากรมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนปจจุบันมีสวน
แบงการนําเขาสุราท่ีสูงมาก รูปท่ี 6.7 แสดงแนวโนมการนําเขาสุราท่ีไมมีคาอากรและสุราท่ีนําเขา
โดยรานปลอดภาษี ในกรณีแรก ปริมาณสุราเพ่ิมจาก 3 ลานลิตรในป 2539 เปน 70 ลานลิตรในป 
2548 สวนรานปลอดภาษีเพ่ิมการนําเขาจาก 0.27 ลานลิตรในป 2543 เปน 2 ลานลิตรในป 2548 เม่ือ
รวมปริมาณสุราปลอดภาษีคิดเปนรอยละ 55.4 ของสุรานําเขาท้ังหมด 

รูปที่ 6.6 ชองทางการลักลอบนําเขาสุราสูไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ:   ชองทางหลัก             ชองทางรอง 
 1 ปรมิาณการนําเขาสุรามายังรานคาปลอดอากรป 2548 
 2 สวนตางของปริมาณวิสก้ีที่อังกฤษสงออกมายังไทยและไทยนําเขาจากอังกฤษป 2547 
 3 ปรมิาณสุรารวมทั้งหมดที่ผานแดนไทยไปยังลาวป 2548 
ที่มา : การสัมภาษณผูจําหนายสุราและเจาหนาที่สรรพสามิตและศุลกากร 

ลาว (รานปลอดภาษชีายแดนลาว) 

อังกฤษ/ออสเตรเลีย 

(รานปลอดภาษีในไทย) 

อังกฤษ/ออสเตรเลีย ประเทศไทย อังกฤษ/ฝรั่งเศส 

สงออก 

(2) ลักลอบนําเขาผานชายแดน
โดยทางเรือ/ทางบก 

(3) ลักลอบนําเขาโดยตรง 

ทาเรือไทย 

(4) ลักลอบนําเขา 

รานปลอดภาษีท่ี 
เกาะลังกาวี/ปอยเปต 

(ทะเลไทย/ทาเรือไทย) 

สินคาผานแดน 

(1) ลักลอบนําเขา 2,126 ตัน2 

2,052 ตัน1 

8,310 ตัน3 

(2) ลักลอบผานชายแดน 
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ป

รูปที่ 6.7 ปริมาณนาํเขาสุราในรานคาปลอดอากรและสุราทีไ่มมีคาอากรขาเขา 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ที่มา : กรมศุลกากร 
 

ตารางที ่6.3 ปริมาณการนาํเขาและสงออกวิสกี้ ระหวางประเทศอังกฤษกบัประเทศไทย 
หนวย : พันตนั 

ป อังกฤษสงออกวิสกี้มายังไทย ไทยนาํเขาวิสกี้จากองักฤษ 
2538 15.8 14.4 
2539 21.7 20.3 
2540 26.2 20.9 
2541 9.1 9.4 
2542 15.5 18.0 
2543 23.9 24.3 
2544 24.4 23.4 
2545 23.4 23.5* 
2546 27.0 24.9 
2547 31.3 29.2* 

 
หมายเหต ุ: * ขอมูลมาจากกรมศลุกากร เนื่องจากไมมีตัวเลขของ Comtrade 
ที่มา : The United Nations Statistical Division, Comtrade 
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ตารางที ่6.4 สุราผานแดนไทย จากประเทศที่สามไปประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
               หนวย : ปริมาณ (ตัน), มูลคา (พันบาท) 

ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 

กรมศุลกากร กรมศุลกากร กรมศุลกากร กรมศุลกากร 
สํานักศุลกากรทาเรือ

กรุงเทพ กรมศุลกากร 
สํานักศุลกากรทาเรือ

กรุงเทพ กรมศุลกากร 
สํานักศุลกากรทาเรือ

กรุงเทพ1 ประเภทสุรา 

ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา 
สุรา2 1,383.7 361,760.3 0.0 0.0 0.0 0.0 883.7 618,467.7 2,759.3 895,359.3 2,945.5 1,169,416.2 3,122.5 1,339,449.4 8,218.4 2,109,071.5 2,449.3 978,075.8 
ไวน3 44.4 6,819.5 19.0 118.5 0.0 0.0 0.0 0.0 918.9 112,833.5 0.0 0.0 953.9 148,884.8 9.0 122.5 789.9 114,491.7 
เบียร4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 4,251.8 409.9 19,600.9 0.0 0.0 388.6 19,221.8 83.4 23,749.7 180.5 8,875.9 
รวมทั้งหมด 1,428.0 368,579.8 19.0 118.5 0.0 0.0 890.4 622,719.5 4,088.0 1,027,793.8 2,945.5 1,169,416.2 4,465.0 1,507,556.0 8,310.8 2,132,943.7 3,419.7 1,101,443.4 

 

หมายเหต ุ: 1 ขอมูลจากสํานักศุลกากรทาเรือกรุงเทพ ป 2548 ถึงแควันที ่15 ธ.ค. 2548 

 2 สุราที่ผานแดนไทยไปลาวจากขอมูลศุลกากร หมายถึง สุราทั้งหมดที่ไมรวมไวนและเบียร 

 3 ไวนทีผ่านแดนไทยไปลาวจากขอมูลศุลกากร หมายถึง สุราที่มี HS 220410, 220421, 220429 และ 220590 

 4 เบียรที่ผานแดนไทยไปลาวจากขอมลูศุลกากร หมายถึง สุราที่มี HS 220300 

ที่มา : สํานักศุลกากรทาเรือกรุงเทพ, กรมศุลกากร 
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รายละเอียดของการประมาณการจํานวนสุราท่ีหนีภาษีจะอยูในตอนท่ี 6.3 นอกจาก 
การลักลอบนําเขาสุราจากตางประเทศแลว การเปดเสรีการผลิตสุราในประเทศประกอบกับการท่ี
สุราตองเสียภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพ่ิม ก็กอใหเกิดการลักลอบผลิตสุราโดยการหลีกเล่ียง
ภาษีอยางกวางขวางในบางจังหวัด (ตารางท่ี 6.5)  สุราท่ีมีการลักลอบผลิต คือ เหลาขาวเพราะเปน
เหลาท่ีคนชนบทนิยมบริโภค แมอัตราภาษีสรรพสามิตจะอยูในอัตราท่ีต่ําท่ีสุด (ดูบทท่ี 5) แตเหลา
ขาวท่ีไมเสียภาษีจะมีราคาต่ํามาก คือ ประมาณขวดละ 20 บาท เทียบกับเหลาขาวท่ีเสียภาษีถูกตอง
ขวดละ 40-50 บาท (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทท่ี 3) 

ประการท่ีสาม การจําหนายสุราหนีภาษีจะมีแพรหลายเฉพาะในจังหวัดชายแดน และใน
กรุงเทพฯ (ดูบทท่ี 3) สถานท่ีจําหนายสุรานําเขาหนีภาษีจะเปนรานคาปลีกในบางยาน เชน วงเวียน 
22 กรกฎา บางบอน  เปนตน สวนสุราชุมชนหนีภาษีจะมีจําหนายในพ้ืนท่ีชนบทท่ีมีโรงงานผลิต
สุราชุมชน  นอกจากนั้นสถานบันเทิงหลายแหงก็มีการนําวิสกี้หนีภาษีมาจําหนายในราคาขายปลีก 
(จําหนายเปนดริ้ง) เทากับวิสกี้เสียภาษีทําใหไดกําไรเพ่ิมขึ้น ผูนําเขาวิสกี้ช่ือดังรายหนึ่งดําเนิน 
การสํารวจสถานบันเทิงเม่ือเร็วๆ นี้ และพบวาเกือบครึ่งหนึ่งของวิสกี้ตราดังท่ีจําหนายตาม 
สถานบันเทิงเปนวิสกี้หนีภาษี 

สวนการลักลอบจําหนายไวนหนีภาษีในกรุงเทพฯ มีแหลงสําคัญ 2 แหลงๆ แรกคือ  
การลักลอบขนไวนจากจังหวัดในชายแดนภาคใตโดยใชรถโดยสารและรถไฟเขากรุงเทพฯ ดังนั้น
ในบริเวณใกลเคียงสถานีขนสงและสถานีรถไฟจึงมีแหลงขายไวนเถ่ือน แหลงท่ีสองคือ นายหนา
ขายไวนราคาถูกใหบุคคลท่ีตองการจัดงานเล้ียงตามโรงแรมตางๆ ในกรุงเทพฯ 

ขอมูลการหนีภาษีสุราขางตนนี้เปนหลักฐานแสดงวาอัตราภาษีสุราท่ีสูงมีผลตอการลักลอบ
หนีภาษี ในตอนท่ี 6.3 เราจะประมาณการปริมาณสุราหนีภาษีเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบ 
การพิจารณาเรื่องการกําหนดอัตราภาษีสุราท่ีเหมาะสมในบทสุดทาย 
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วิสก้ีนําเขา สุราชุมชน สุราอ่ืน ๆ รวมสุราหนีภาษี จํานวนสถานที่ จํานวนคนบอก
กรุงเทพฯ 376 0 1 0 1 0.27 1 1
ลพบุรี 465 1 6 0 7 1.51 3 6
อุทัยธานี 333 0 2 0 2 0.60 1 1
สุรินทร 312 1 2 0 3 0.96 2 2
นครราชสีมา 416 2 14 0 16 3.85 5 10
เชียงใหม 425 1 7 0 8 1.88 6 6
แพร 334 0 23 0 23 6.89 10 17
สงขลา 453 28 7 3 38 8.39 5 7
ตรัง 338 3 9 4 16 4.73 5 6
รวม 3452 36 71 7 114 3.30 38 56

จังหวัด
รอยละของผูบรโิภคที่ซื้อ

สุราหนีภาษี
แหลงผลิตและจําหนายสุราชุมชนหนีภาษีจํานวนผูบรโิภคที่ซื้อสุราหนีภาษีจํานวนคนดื่มสุรา

ทัง้หมด

ตารางที ่6.5 จํานวนผูซ้ือสุราหนีภาษ ีและจํานวนแหลงผลติ/จําหนายสุราหนีภาษ ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ: สุราชุมชน หมายถึง สุราขาวและสุราแชพ้ืนเมือง 

ที่มา : สถาบันวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย การสํารวจผูบริโภคสุรา, 2548. 
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Total Volume of Alcoholic Beverages by Category, 2536 to 2547
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Source:  IWSR; Average alcohol content from representative products
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จาก บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากดั
ที่มา : IWSR ; Average alcohol content from representative products จาก บริษทั ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด
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จาก บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากดั
ที่มา : IWSR ; Average alcohol content from representative products จาก บริษทั ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด

6.2 สาเหตุที่การบริโภควิสกี้นําเขาราคาถูกและการบริโภคเบียรเพิ่มมากข้ึน 
ในตอนนี้เราจะใชเครื่องมือเศรษฐมิติพิสูจนขอสมมติฐาน (หรือขอคาดการณ hypothesis) 

ของผูจําหนายสุราท่ีระบุวาการเพ่ิมการบริโภควิสกี้นําเขาราคาถูกเกิดจากภาษีสุราท่ีมีอัตราสูงขึ้นทํา
ใหผูนําเขา (และผูบริโภค) หันมาคาขายวิสกี้ราคาถูกเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการท่ียอดขายวิสกี้
ราคาแพงท่ีลดนอยลง (เรียกวา trade-down hypothesis) (ดูรูปท่ี 6.2 ท่ีไดมาจาก slide presentation 
ของบริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด ในป 2548 เปนเอกสารท่ีเผยแพรใหแกกรมสรรพสามิต และ
นักวิจัยของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย) 

นอกจากสมมติฐานเรื่อง trade down แลว ผูวิจัยมีขอสมมติฐานอีกขอ กลาวคือ ตลาดสุรา
บางประเภทขยายตัวอยางรวดเร็ว เชน เบียร (ดูรูปท่ี 6.8) สาเหตุการขยายตัว เกิดจาก (ก) การเติบโต
ของกลุมวัยรุนและผูใหญอายุระหวาง 20-45 ป หรือ 20-50 ป (ข) การเพ่ิมขึ้นของรายไดตอหัว ทํา
ใหมีการบริโภคสุราบางชนิดเพ่ิมขึ้นมาก โดยเฉพาะสุราท่ีเปนสินคาฟุมเฟอย (คือ อุปสงคตอสุรามี
ความยืดหยุนตอรายไดสูงกวาหนึ่ง) และ (ค) ในตลาดเบียร ปรากฏวาเบียรชางมีอัตราการขยายตวัสูง
มาก (รูปท่ี 6.9) เนื่องจากผูจําหนายเบียรชางพยายามใชกลยุทธการตลาดรณรงคเพ่ิมยอดขายเบียร
ชางซ่ึงเปนเบียรใหมเพ่ือแยงสวนแบงตลาดของเบียรตราสิงห กลยุทธเหลานั้นไดแก การขายเหลา
แมโขงพวงเบียรชางเพราะบริษัทเคยไดสัมปทานผูกขาดแมโขงซ่ึงเปนสุราท่ีติดตลาด ผลคือ ผูคา
ปลีกตองหาทางระบายเบียรชางออกสูตลาดโดยการลดราคา ในบางครั้งมีการขายเบียร 3 ขวดใน
ราคาเพียง 100 บาท การท่ีเบียรชางสามารถจําหนายไดในราคาท่ีต่ํากวาเบียรสิงห เพราะเบียรชาง
เสียภาษีต่ํากวาเบียรสิงหตามหลักเกณฑการประเมินราคาของกรมสรรพสามิตดังกลาวแลวขางตน 
คือ เบียรสิงหเสียภาษีสรรพสามิตขวดละ 20.32 บาท สวนเบียรชางเสียภาษีสรรพสามิตขวดละ 
14.95 บาท (ดูรูปท่ี 6.10) ทําใหการแขงขันระหวางเบียร 2 ตรามีความไมเปนธรรม (unfair 
competition) กลยุทธสุดทายคือการทุมโฆษณาของเบียรชาง เชน การสนับสนุนการถายทอดฟุตบอล
โลก และกําหนดใหสถานบันเทิงท่ีตองการจัดรายการฟุตบอลโลกตองจําหนายเบียรชาง และหยุด
จําหนายเบียรคูแขง 

รูปที่ 6.8 ปริมาณการบริโภคสุรา (ที่แจงเสียภาษี) จําแนกตามประเภทสุรา (ลานลิตรแอลอฮอลบริสุทธิ์) 
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Total Volume of Beer by Segment, 2536 to 2547
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ที่มา : IWSR ; Average alcohol content from representative products จาก บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด
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ที่มา : IWSR ; Average alcohol content from representative products จาก บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด

รูปที่ 6.9 ปริมาณการบริโภคเบยีร (ที่แจงเสียภาษ)ี จําแนกตามกลุมราคา  
(ลานลิตรแอลอฮอลบริสุทธิ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6.10 ภาษีเบียร 3 ประเภท (สรรพสามิต + เทศบาล + สุขภาพ) 
 

 

Economy Standard Premium

Economy

6.02 = สวนตางของภาษี

0.62 = สวนตางของภาษี

16.74

22.76

23.38
ภาษี(บาท/ขวด)

ชาง สิงห ไฮเนเกน

Economy Standard Premium

Economy

6.02 = สวนตางของภาษี

0.62 = สวนตางของภาษี

16.74

22.76

23.38
ภาษี(บาท/ขวด)

Economy Standard Premium

Economy

6.02 = สวนตางของภาษี

0.62 = สวนตางของภาษี

16.74

22.76

23.38
ภาษี(บาท/ขวด)

ชาง สิงห ไฮเนเกน

ที่มา : ประกาศสรรพสามิตสิงหาคม, 2546. 
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ตัวแปรท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานตางๆ ขางตน (ดูตารางท่ี 6.6) มีดังนี ้ 

(1) ตัวแปรตาม คือ สัดสวนระหวางปริมาณนําเขาวิสกี้ราคาถูกกับวิสกี้นําเขาท้ังหมด และ
สัดสวนระหวางปรมิาณการจําหนายเบียรกับสุราทุกประเภท ตัวแปรหลังนี้ใชในการอธิบายวาทําไม
ตลาดเบียร (เทียบกับตลาดสุราท้ังหมด) จึงขยายตัว เราไมตองการอธิบายวาทําไมเบียรชาง  จึงมี
สวนแบงตลาดเพ่ิมขึ้น ในการประมาณการเศรษฐมิติของสมการสัดสวนการนําเขาวิสกี้ราคา
ประหยัดและสมการยอดขายเบียรตัวแปรตาม (สัดสวนปริมาณนําเขา และปริมาณจําหนาย) ถูก
แปลงดวยฟงกช่ันคณิตศาสตรท่ีเรียกวา  logistic transformation เพราะสัดสวนวิสกี้ราคาถูกตอวิสกี้
นําเขาท้ังหมดจะมีคาระหวาง 0 ถึง 1 วิธีวัดตัวแปรตามแบบนี้จะทําใหสมการท่ีประมาณการไดมีคา
ใกลเคียงกับคาจริง (observed value)   

(2) ตัวแปรอิสระท่ีใชทดสอบสมมติฐานเรื่อง trade down ของวิสกี้นําเขา คือ ราคาวิสกี้
นําเขาแบบประหยัด (economy และ standard) เทียบกับราคาวิสกี้นําเขาท่ีมีราคาสูง (premium) และ
สัดสวนระหวางราคาวิสกี้นําเขาแบบประหยัดเทียบกับราคาแมโขง (ดูตารางท่ี 6.6) ตัวแปรสัดสวน
ราคาท้ังสองตัวแปรนี้รวมผลของภาษ ีและการสําแดงราคานําเขาต่ํา (under-invoice) ไวแลว เพราะ
เปนราคาขายปลีก  

(3) ในกรณีเบียร เราใชราคาขายปลีกเบียรสิงหเทียบกับราคาสุราชนิดอ่ืน ตัวแปรนี้มี
จุดออน เพราะราคาเบียรสิงหขายปลีกสูงกวาราคาขายปลีกเบียรชางคอนขางมาก แตผูวิจัยไมมีราคา
ขายปลีกเบียรชาง เพราะไมไดขอมูลจากบริษัทผูผลิต  

(4) ผลิตภัณฑประชาชาติแทจริงตอหัว (per capita GDP) เปนตัวแปรเพ่ือวัดผลของรายได
แทจริงตอสัดสวนการบริโภควิสกี้ราคาถูก และสัดสวนการบริโภคเบียร  

(5) สัดสวนอายุประชากรวัยทํางานอายุ 15-50 ตอประชากรท้ังหมดเพ่ือใชทดสอบขอ
สมมติฐานวาการเพ่ิมขึ้นของวัยรุนและประชากรในวัยทํางานจะมีผลตอสัดสวนการบริโภควิสกี้
ราคาถูก และสัดสวนการบริโภคเบียรอยางไร เรามีขอสันนิษฐานวาวัยรุนในชนบทนิยมดื่มเบียร
แทนเหลาขาว และคนทํางานวัยฉกรรจ (ชนช้ันกลาง) เริ่มหันมาบริโภควิสกี้นําเขาท่ีมีราคาถูก แทน
สุราอ่ืนๆ เพ่ือเปนการยกสถานภาพทางสังคมของตน  

(6) งบโฆษณาสุราประเภทตางๆ (ปรับลดดวยดัชนีราคาผูบริโภค) เพ่ือวัดผลของ 
การโฆษณาสุราบางประเภทตอสัดสวนการบริโภคสุราประเภทดังกลาว  

ขอมูลท่ีใชอยูในชวงปพ.ศ. 2537-2548 แหลงขอมูลการนําเขาและการจําหนายสุราไดมา
จากกรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร รายไดตอหัวมาจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแหงชาติ โครงสรางอายุประชากรมาจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ราคาสุรามาจาก 
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ตัวแปร นิยาม คาเฉลี่ย S.D. ที่มา
ตัวแปรตาม ln(w/(1-w))
ln(วสิกีน้ําเขา/วิสกีน้ําเขาทั้งหมด) ปรมิาณการนาํเขาวิสกี้(econ.+stand.)/วิสกี้นาํเขาทั้งหมด -3.4 1.2 IWSR
ln(เบยีร/สรุาทัง้หมด) ปรมิาณการบริโภคเบยีร/สรุาทัง้หมด -5.1 0.7 IWSR, กระทรวงพาณชิย
ตัวแปรอสิระ
กลุมราคาแทจริงสุรา (75 cl)
   price (econ./Premi.) ราคาวสิกีน้ําเขาระดับ Economy /ราคา วสิกี้นาํเขาระดับ Premium 0.28 0.47 IWSR
   price (econ./แมโขง) ราคาวสิกีน้ําเขาระดับ Economy /ราคา แมโขง 1.61 0.29 IWSR, กระทรวงพาณชิย
   price (econ.+stand)/Premi. ราคาวสิกีน้ําเขาระดับ Economy บวก Standard / ราคาวิสกี้นําเขาระดับ Premium0.91 0.07 IWSR
   price (econ.+stand.)/แมโขง ราคาวสิกีน้ําเขาระดับ Economy บวก Standard / ราคาแมโขง 4.79 0.93 IWSR, กระทรวงพาณชิย
   price (stand./Premi.) ราคาวสิกีน้ําเขาระดับ Standard / ราคาวสิกีน้ําเขาระดับ Premium 0.51 0.03 IWSR
   price (stand./แมโขง) ราคาวสิกีน้ําเขาระดับ Standard / ราคาแมโขง 3.18 0.65 IWSR
   price econ. ราคาวสิกีน้ําเขาระดับ Economy 246.94 29.85 IWSR, กระทรวงพาณชิย
   price premium ราคาวสิกีน้ําเขาระดับ Premium 875.40 204.41 IWSR
   price stand. ราคาวสิกีน้ําเขาระดับ Standard 460.84 51.37 IWSR
   price แมโขง ราคา แมโขง 129.40 23.29 กระทรวงพาณชิย
   price beer ราคา เบยีร 72.05 12.27 กระทรวงพาณชิย
   price เหลาขาว ราคา เหลาขาว 59.79 14.45 กระทรวงพาณชิย
   price เบยีร/แมโขง เบยีร / แมโขง 0.56 0.07 กระทรวงพาณชิย
   price เบยีร/วสิกีน้าํเขา เบยีร / วสิกีน้ําเขา 0.09 0.01 กระทรวงพาณชิย
   price เบยีร/เหลาขาว เบยีร / เหลาขาว 1.12 0.12 กระทรวงพาณชิย
Real Per capita GDP รายไดแทจริงตอคน (ราคาปฐาน 2537) 49065.00 5412.08 สนง.พฒันาการเศรษฐกจิฯ
Real งบโฆษณา beer งบโฆษณาแทจรงิ เบยีร (ลานบาท)  (ราคาปฐาน 2537) 866.60 526.40 สํารวจของบริษัท MEDIA DATA
Real งบโฆษณา whisky งบโฆษณาแทจรงิ วิสกี ้(ลานบาท)    (ราคาปฐาน 2537) 429.80 170.60 สํารวจของบริษัท MEDIA DATA
อายุ 15-35 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 15-35 / ประชากรทั้งหมด 0.35 0.05 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 15-40 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 15-40 / ประชากรทั้งหมด 0.42 0.06 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 15-45 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 15-45 / ประชากรทั้งหมด 0.48 0.07 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 15-50 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 15-50 / ประชากรทั้งหมด 0.53 0.08 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 15-55 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 15-55 / ประชากรทั้งหมด 0.57 0.08 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 15-60 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 15-60 / ประชากรทั้งหมด 0.60 0.09 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 20-35 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 20-35 / ประชากรทั้งหมด 0.25 0.04 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 20-40 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 20-40 / ประชากรทั้งหมด 0.33 0.05 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 20-45 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 20-45 / ประชากรทั้งหมด 0.39 0.06 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 20-50 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 20-50 / ประชากรทั้งหมด 0.43 0.06 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 20-55 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 20-55 / ประชากรทั้งหมด 0.47 0.07 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 20-60 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 20-60 / ประชากรทั้งหมด 0.51 0.08 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 25-35 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 25-35 / ประชากรทั้งหมด 0.16 0.02 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 25-40 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 25-40 / ประชากรทั้งหมด 0.24 0.03 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 25-45 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 25-45 / ประชากรทั้งหมด 0.30 0.04 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 25-50 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 25-50 / ประชากรทั้งหมด 0.34 0.05 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 25-55 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 25-55 / ประชากรทั้งหมด 0.38 0.06 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 25-60 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 25-60 / ประชากรทั้งหมด 0.42 0.06 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 30-35 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 30-35 / ประชากรทั้งหมด 0.08 0.01 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 30-40 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 30-40 / ประชากรทั้งหมด 0.15 0.02 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 30-45 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 30-45 / ประชากรทั้งหมด 0.21 0.03 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 30-50 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 30-50 / ประชากรทั้งหมด 0.26 0.04 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 30-55 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 30-55 / ประชากรทั้งหมด 0.30 0.05 สํานักงานสถิติแหงชาติ
อายุ 30-60 หาร pop ประชากรกลุมอายุ 30-60 / ประชากรทั้งหมด 0.33 0.05 สํานักงานสถิติแหงชาติ

กรมสรรพสามิตและบริษัทผูผลิตและจําหนายสุรา และการโฆษณาจากฐานขอมูลของสถาบันวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยซ่ึงซ้ือจากบริษัท Media Data Resources 

ตารางที่ 6.6 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรในสมการยอดขายวิสกี้นําเขาและยอดขายเบียร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมการวิสกี้นําเขา   
ผลการประมาณการสมการสัดสวนการนําเขาวิสกี้ราคาถูกอยูในตารางท่ี 6.7 ก โปรดสังเกต

วาเนื่องจากตัวแปรสัดสวนประชากรท่ีมีอายุในชวงวัยรุนและวัยทํางานมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 
ระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังนั้นเราจึงทดลองเปล่ียนอายุของประชากรเพ่ือตรวจสอบวาประชากร
กลุมใดจะมีอิทธิพลตออัตราการเพ่ิมขึ้นของการบริโภควิสกี้นําเขาแบบประหยัดมากท่ีสุด 
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นอกจากนั้นตารางท่ี 6.7 ข  ไดทดลองเปล่ียนตัวแปรราคาวิสกี้จากเดิมท่ีวัดดวยสัดสวน
ราคาวิสกี้ประหยัดตอราคาวิสกี้พรีเมียม และราคาวิสกี้ประหยัดตอราคาแมโขง มาเปนราคาสุรา
ประเภทตางๆ ไดแก ราคาวิสกี้ประหยัด (economy), ราคาวิสกี้ standard, ราคาวิสกี้พรีเมียม และ
ราคาแมโขง วิธีนี้เปนการทดสอบวาสุราประเภทใดทดแทนกันหรือใชประกอบกัน ผลการคํานวณ
พบวาการเพ่ิมขึ้นของสัดสวนการนําเขาวิสกี้ราคาต่ํา (economy และ standard) ตอวิสกี้นําเขา
ท้ังหมดเกิดจากการท่ีราคาวิสกี้ standard ลดลง สวนราคาสุราชนิดอ่ืนไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลในตารางท่ี 6.7 ก และ 6.7 ข สนับสนุนสมมติฐานสามขอจากท้ังหมดส่ีขอและตัวแปร
อิสระทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ (1) เม่ือราคาวิสกี้ประหยัดลดลงเทียบกับราคาวิสกี ้ 
พรีเมียม สัดสวนการนําเขาวิสกี้ประหยัดจะเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เปนการยืนยันสมมติฐานเรื่อง
การคาสุราราคาถูกทดแทนสุราเกรดพรีเมียม (trade down) (2) การเพ่ิมขึ้นของสัดสวนประชากร
ในชวงวัยรุนและวัยทํางาน ทําใหสัดสวนการนําเขาวิสกี้ประหยัดเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (เฉพาะ
สมการบางสมการในตารางท่ี 6.7 ข) การทดลองพบวาการเพ่ิมขึ้นของประชากรในชวงอายุ 25-50 ป
จะมีผลทําใหสัดสวนการนําเขาวิสกี้แบบประหยัดเพ่ิมขึ้นมากกวาการเพ่ิมประชากรในกลุมอายอ่ืุนๆ 
(คาสัมประสิทธ์ิเทากับ 79.99) เหตุผลก็คือผูท่ีจะดื่มวิสกีมั้กจะเปนผูอยูในวัยทํางาน ท่ีเปนคนหนุม
สาวและอยูในวัยกลางคน ถาอายุเกิน 50 ปขึ้นไป ปริมาณการดื่มสุราก็จะเริ่มลดลง (เพราะปญหา
สุขภาพ) ทําใหคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรประชากรอายุ 30-55 ป ต่ํากวาตัวแปรประชากรท่ีมีอาย ุ
25-50 ป (3) วิสกี้นําเขาแบบประหยัดเปนสินคาฟุมเฟอยเพราะความยืดหยุนตอรายไดของ 
การบริโภควิสกี้แบบประหยัดมีคาสูงมาก  ผลดังกลาวขัดแยงกับสมมติฐานขางตนวาวิสกี้นําเขาเปน
สินคาฟุมเฟอย (4) งบโฆษณามีผลใหการบริโภควิสกี้นําเขาแบบประหยัดเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
ผลการประมาณการนี้สอดคลองกับการศึกษาเรื่องอุปสงคตอสุรานําเขาของสถาบันวิจัยเพ่ือ 
การพัฒนาประเทศไทย (2547) 

แตประเด็นสําคัญคือตัวแปรใดมีอิทธิพลตอการเพ่ิมขึ้นของวิสกี้นําเขาแบบประหยัดมาก
ท่ีสุด ผูวิจัยจึงใชสัมประสิทธ์ิจากสมการท่ี 6.7 ข มาคํานวณหาอิทธิพลของตัวแปรอิสระแตละตัววา
มีสวนทําใหการบริโภควิสกี้นําเขามากนอยเพียงใด   ตารางท่ี 6.8 แสดงวาสัดสวนประชากรอาย ุ 
25-50 ป เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการบริโภควิสกี้นําเขาแบบประหยัดมากกวาราคาวิสกี้นําเขา
แบบประหยัด เพราะสัมประสิทธ์ิของสัดสวนประชากรมีขนาดใหญกวาสัมประสิทธ์ิของราคาวิสกี้ 
แสดงวาการเพ่ิมขึ้นของประชากรในวัยทํางานเปนเหตุผลหลักท่ีทําใหการบริโภควิสกี้นําเขาแบบ
ประหยัดเพ่ิมขึ้น  นัยเชิงนโยบายจากตารางท่ี 6.8 คือ นโยบายการลดการบริโภควิสกี้ท่ีไดผลท่ีสุด 
คือ นโยบายลดการบริโภคของประชากรอายุ 25-50 ป เพราะรอยละ 72.5 ของการเพ่ิมขึ้นของ
สัดสวนการบริโภควิสกี้ เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของประชากรกลุมอายุ 25-50 ป สวนมาตรการขึน้ภาษมีี
ผลรองลงมา คือประมาณรอยละ 24 (ดูบทสุดทายเพ่ิมเติม)  



ผลกระทบของโครงสรางภาษีสุราที่มีตอการบริโภคและการลกัลอบนาํเขาสุรา 6-21 

ตารางที ่6.7 ก สมการสัดสวนยอดขายวิสกีน้ําเขาแบบประหยดัตอวิสกีน้ําเขาทั้งหมด 
Dependent variable = In (w/(1-w))                                                             
โดยที่ w = วิสก้ีนําเขา (econ. + stand.) / วิสก้ีนําเขาทั้งหมด                                                     

สมการที่ (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  
N (ป 2538-47) 10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   
F 29.70   25.87   25.87   26.88   24.58   50.87   51.28   58.53   52.17   49.87   46.68   50.00   52.97   56.34   51.58   
Adjusted R Square 0.93   0.92   0.93   0.92   0.92   0.93   0.94   0.96   0.91   0.93   0.93   0.94   0.94   0.96   0.93   
Std. Error of the Estimate 0.28   0.25   0.26   0.24   0.22   0.24   0.25   0.20   0.21   0.20   0.21   0.23   0.23   0.20   0.21   
Durbin-Watson 1.68   1.55   1.54   1.42   1.60   2.01   2.08   2.16   2.00   2.11   1.99   1.94   1.96   1.99   1.97   
  Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
(Constant) 1.96 0.04 2.00 0.04 2.28 0.08 2.14 0.11 2.60 0.10 2.58 0.15 2.13 0.12 2.44 0.61 2.32 0.72 2.51 0.54 2.41 0.66 1.99 0.7 1.95 0.58 1.98 0.48 2.00 0.50 
price (econ. + stand.) /premi. -2.42 -2.25 -2.03 -2.15 -2.14 -2.21 -2.20 -2.3 -2.16 -2.11 -2.41 -2.27 -2.28 -2.24 -2.21 -2.31 -2.30 -2.4 -2.17 -2.35 -2.14 -2.11 -2.00 -2.05 -2.03 -2.00 -2.01 -2.02 -2.21 -2.03 
Real งบโฆษณา whisky 0.18 2.11 0.15 2.17 0.19 2.2 0.15 2.16 0.18 2.13 0.12 2.18 0.20 2.01 0.22 2 0.20 2.01 0.24 1.96 0.23 2.00 0.18 1.99 0.21 1.95 0.17 1.99 0.18 1.94 
Real Per capita GDP 0.03 1.99 0.04 2 0.08 2 0.05 2.05 0.04 2.11 0.18 2.03 0.12 2 0.15 2.04 0.20 1.98 0.16 1.99 1.00 1.96 0.12 1.98 0.08 1.98 0.09 2 0.04 1.95 
อายุ 20-40 หาร pop 10.01 1.36                                                         
อายุ 20-45 หาร pop     12.25 1.44                                                     
อายุ 20-50 หาร pop         11.58 1.52                                                 
อายุ 20-55 หาร pop             9.88 1.50                                             
อายุ 20-60 หาร pop                 8.18 1.62                                         
อายุ 25-40 หาร pop                     8.38 1.50                                     
อายุ 25-45 หาร pop                         8.99 1.50                                 
อายุ 25-50 หาร pop                             9.36 1.45                             
อายุ 25-55 หาร pop                                 12.27 1.39                         
อายุ 25-60 หาร pop                                     11.65 1.41                     
อายุ 30-40 หาร pop                                         6.87 1.28                 
อายุ 30-45 หาร pop                                             5.28 1.34             
อายุ 30-50 หาร pop                                                 6.01 1.41         
อายุ 30-55 หาร pop                                                     5.32 1.39     
อายุ 30-60 หาร pop                                                         7.08 1.40 

 



6-22              โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสุรา 

ตารางที ่6.7 ก สมการสัดสวนยอดขายวิสกี้นําเขาแบบประหยดัตอวิสกีน้ําเขาทั้งหมด (ตอ) 
Dependent variable = In (w/(1-w))                               
โดยที่ w = วิสก้ีนําเขา (econ. + stand.) / วิสก้ีนําเขาทั้งหมด                             

สมการที่ (16)  (17)  (18)  (19)  (20)  (21)  (22)  (23)  (24)  (25)  (26)  (27)  (28)  (29)  (30)  
N (ป 2538-2547) 10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   
F 19.19   18.00   15.32   18.93   16.21   21.32   20.00   22.11   19.87   19.59   13.45   12.78   11.43   12.43   13.48   
Adjusted R Square 0.91   0.91   0.93   0.92   0.92   0.90   0.91   0.92   0.91   0.91   0.94   0.93   0.92   0.93   0.94   
Std. Error of the Estimate 0.31   0.40   0.32   0.30   0.31   0.31   0.39   0.40   0.38   0.40   0.31   0.33   0.32   0.31   0.32   
Durbin-Watson 1.28   1.30   1.24   1.26   1.27   1.24   1.22   1.21   1.25   1.27   1.26   1.32   1.24   1.25   1.35   
  Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
(Constant) 2.58 0.49 2.32 0.33 2.51 0.38 2.47 0.42 2.38 0.40 3.43 0.32 3.21 0.33 3.00 0.56 2.65 0.40 2.97 0.31 3.65 0.63 3.23 0.66 3.33 0.74 3.65 0.57 2.45 0.68 
price (econ./premi.) 0.32 0.11 0.30 0.16 0.25 0.20 0.30 0.19 0.29 0.21 0.54 0.22 0.65 0.23 0.81 0.17 0.52 0.17 0.61 0.20 0.45 0.34 0.54 0.33 0.65 0.42 0.31 0.35 0.43 0.21 
price (stand./premi.) -6.54 -2.62 -5.31 -2.53 -4.98 -2.57 -5.02 -2.40 -5.04 -2.33 -6.32 -2.45 -6.00 -2.31 -5.32 -2.71 -4.76 -2.43 -4.87 -2.21 -3.34 -1.96 -3.65 -1.99 -3.31 -2.21 -4.00 -2.04 -3.76 -1.95 
Real งบโฆษณา whisky 0.10 1.96 0.17 1.57 0.15 1.68 0.10 1.64 0.13 1.63 0.15 1.57 0.18 1.54 0.19 2 0.13 1.59 0.11 1.60 0.00 1.32 0.01 1.45 0.02 1.54 0.00 1.65 0.02 1.32 
Real Per capita GDP 0.12 1.24 0.11 1.42 0.16 1.46 0.14 1.51 0.18 1.50 0.21 1.24 0.24 1.32 0.28 1.26 0.28 1.32 0.25 1.22 0.32 1.56 0.35 1.65 0.43 1.73 0.32 1.43 0.47 1.83 
อายุ 20-40 หาร pop 5.21 1.47                                                         
อายุ 20-45 หาร pop     5.22 1.44                                                     
อายุ 20-50 หาร pop         4.67 1.53                                                 
อายุ 20-55 หาร pop             4.23 1.52                                             
อายุ 20-60 หาร pop                 4.58 1.47                                         
อายุ 25-40 หาร pop                     7.54 1.65                                     
อายุ 25-45 หาร pop                         5.65 1.66                                 
อายุ 25-50 หาร pop                             6.31 1.58                             
อายุ 25-55 หาร pop                                 7.65 1.69                         
อายุ 25-60 หาร pop                                     7.48 1.58                     
อายุ 30-40 หาร pop                                         3.32 1.32                 
อายุ 30-45 หาร pop                                             3.11 1.33             
อายุ 30-50 หาร pop                                                 3.43 1.43         
อายุ 30-55 หาร pop                                                     3.26 1.32     
อายุ 30-60 หาร pop                                                         3.26 1.29 
ที่มา : ดูเน้ือหา                               

 



ผลกระทบของโครงสรางภาษีสุราที่มีตอการบริโภคและการลกัลอบนาํเขาสุรา 6-23 

ตารางที ่6.7 ข สมการสัดสวนยอดขายวิสกี้นําเขาแบบประหยดัตอวิสกีน้ําเขาทั้งหมด  
Dependent variable = In (w/(1-w))                           
โดยที่ w = วิสก้ีนําเขา (econ. + stand.) / วิสก้ีนําเขาทั้งหมด                           

สมการที่ (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  
N (ป 2538-2547) 10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   10.00   
F 23.62   22.21   23.62   23.59   21.28   16.43   17.31   16.32   15.98   14.32   18.54   19.00   19.01   18.32   18.65   
Ad. R Square 0.94   0.93   0.94   0.94   0.93   0.93   0.93   0.94   0.97   0.96   0.94   0.96   0.96   0.94   0.93   
Std. Error 0.26   0.25   0.18   0.19   0.25   0.32   0.31   0.30   0.29   0.30   0.26   0.25   0.25   0.24   0.23   
Durbin-Watson 2.02   2.01   2.06   2.04   2.05   1.95   1.96   1.96   1.98   1.86   2.00   1.99   2.01   1.98   2.02   
  Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
(Constant) -16.74 -4.65 -15.84 -4.57 -14.86 -6.18 -13.59 -5.32 -13.01 -4.67 -22.31 -7.31 -21.56 -7.01 -27.92 -8.32 -24.77 -8.22 -25.98 -7.74 -17.32 -8.88 -12.58 -7.45 -18.57 -6.32 -18.76 -8.40 -15.11 -8.53 
price econ. -0.05 -0.82 -0.05 -0.75 -0.07 -0.57 -0.03 -0.77 -0.02 -0.52 -0.03 -0.43 -0.02 -0.44 -0.03 -0.62 -0.04 -0.63 -0.03 -0.65 -0.02 -0.64 -0.01 -0.45 -0.02 -0.72 -0.03 -0.74 -0.04 -0.56 
price stand. -0.01 -2.24 -0.02 -2.31 -0.04 -2.23 -0.02 -2.40 -0.02 -2.28 -0.02 -2.56 -0.02 -2.43 -0.01 -2.63 -0.03 -2.61 -0.02 -2.56 -0.01 -2.00 -0.01 -1.99 -0.01 -2.01 -0.02 -2.04 -0.02 -1.96 
price premium -0.02 -1.65 -0.02 -1.70 -0.02 -1.56 -0.03 -1.55 -0.03 -1.40 -0.02 -1.49 -0.01 -1.47 -0.01 -1.50 -0.01 -1.56 -0.03 -1.53 -0.02 -1.23 -0.02 -1.14 -0.01 -1.21 -0.02 -1.46 -0.02 -1.32 
Real งบโฆษณา whisky 0.90 1.97 0.86 1.99 0.76 1.96 0.75 1.97 0.63 1.96 0.56 1.96 0.67 1.99 0.83 1.99 0.73 1.98 0.68 1.74 0.41 1.45 0.32 1.35 0.65 1.56 0.54 1.95 0.48 1.75 
Real Per capita GDP 0.00 2.34 0.00 2.28 0.01 2.33 0.00 2.31 0.01 2.23 0.02 2.26 0.04 2.43 0.03 2.72 0.02 2.71 0.02 2.65 0.03 2.01 0.02 2.06 0.00 2.11 0.00 2.14 0.02 2.05 
อายุ 20-40 หาร pop 42.26 5.92                                                         
อายุ 20-45 หาร pop     43.78 6.01                                                     
อายุ 20-50 หาร pop         51.33 6.12                                                 
อายุ 20-55 หาร pop             50.01 6.11                                             
อายุ 20-60 หาร pop                 47.52 5.93                                         
อายุ 25-40 หาร pop                     68.45 6.00                                     
อายุ 25-45 หาร pop                         46.76 6.21                                 
อายุ 25-50 หาร pop                             79.77 6.93                             
อายุ 25-55 หาร pop                                 55.56 6.30                         
อายุ 25-60 หาร pop                                     61.43 5.92                     
อายุ 30-40 หาร pop                                         69.58 3.21                 
อายุ 30-45 หาร pop                                             68.00 3.34             
อายุ 30-50 หาร pop                                                 72.11 4.00         
อายุ 30-55 หาร pop                                                     70.52 4.81     
อายุ 30-60 หาร pop                                                         73.45 3.56 
ที่มา : ดูเน้ือหา                               

 

 

 



6-24   โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสุรา 

ตารางที ่6.8 ที่มาของการเพ่ิมขึน้ของการนําเขาวิสกี้ประหยดัและเบยีร 
อิทธิพลตอการเพ่ิมขึน้ของวิสกีน้ําเขาแบบประหยดั รอยละ 

สัดสวนประชากรอายุ 25-50 ป 72.51 
สัดสวนราคาวิสกี้นําเขาแบบประหยัดตอราคาวิสกี้นําเขาราคาสูง 24.13 
รายไดตอหัว 2.43 
การโฆษณาวิสกี้ 0.93 

อิทธิพลตอการเพ่ิมขึน้ของเบยีร รอยละ 
สัดสวนประชากรอายุ 20-40 ป 18.89 
สัดสวนราคาเบียรตอราคาเหลาขาว 92.89 
สัดสวนราคาเบียรตอราคาวิสกี้นําเขา -13.41 
รายไดตอหัว 1.29 
การโฆษณาเบียร 0.34 

 

ที่มา : จากการคํานวณ 

สมการการบริโภคเบียร   
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเพ่ิมขึ้นของการบริโภคเบียรเทียบกับสุราท้ังหมดอยูในตารางท่ี 

6.9 ก ผลสรุปมีดังนี้ (1) การบริโภคเบียรเพ่ิมขึ้นเนื่องจากราคาเบียรลดลงเม่ือเทียบกับราคาเหลาขาว 
ผลในตารางท่ี 6.9 ข ยืนยันวาเหลาขาวกับเบียรเปนสุราท่ีใชทดแทนกัน เพราะเม่ือราคาเหลาขาว
แพงขึ้น สัดสวนการบริโภคเบียรตอสุราท้ังหมดจะเพ่ิมขึ้น ส่ิงอ่ืนๆ คงท่ี (2) เม่ือรายไดตอหัวเพ่ิมขึน้ 
สัดสวนการบริโภคเบียรตอสุราท้ังหมดก็เพ่ิมขึ้น ส่ิงอ่ืนๆ คงท่ี (3) การโฆษณาเบียรมีผลใหสัดสวน
การบริโภคเบียรเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (4) กลุมประชากรท่ีมีอิทธิพลทําใหสัดสวนการบริโภค
เบียรเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด ไดแก ประชากรอายุ 15-40 ป และ 25-50 ป เพราะคาสัมประสิทธ์ิของ
ประชากรสองกลุมนี้มีคาสูงสุด (ตารางท่ี 6.9 ข) แสดงวาวัยรุน (อายุ 15-20 ป) และกลุมผูใหญอายุ 
40-50 ป เปนกลุมท่ีนิยมดื่มเบียรคอนขางมาก 

เม่ือเปรียบเทียบคาสัมประสิทธ์ิของราคาเบียรตอราคาเหลาขาว รายไดตอหัว สัดสวน
ประชากร และงบโฆษณา พบวา สงครามลดราคาเบียรมีอิทธิพลทําใหสัดสวนการบริโภคเบียร
เพ่ิมขึ้นมากกวาตัวแปรดานประชากรและรายได กลาวคือ การเปล่ียนแปลงราคาเบียรตอราคาเหลาขาว
มีอิทธิพลสูงมาก เกือบรอยละ 93 ของสัดสวนการบริโภคเบียรท่ีเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการปรับอัตราภาษี
เบียรใหเหมาะสมนาจะสามารถชะลออัตราการเพ่ิมขึ้นของการบริโภคเบียรได เราจะพิจารณา
ขอเสนอเรื่องภาษีอยางละเอียดในบทสุดทาย 



ผลกระทบของโครงสรางภาษีสุราที่มีตอการบริโภคและการลกัลอบนําเขาสุรา 6-25 

ตารางที ่6.9 ก สมการสัดสวนยอดขายเบยีรเทียบตอยอดขายสุราทั้งหมด 
Dependent variable = In (w/(1-w))                   
โดยท่ี w = บริโภคเบียร / สรุาท้ังหมด                    

สมการท่ี (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  
N (ป 2536-2547) 12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   
F 63.58   68.54   64.25   68.50   58.57   62.47   70.58   79.32   78.55   
Ad. R Square 0.97   0.97   0.96   0.94   0.96   0.95   0.97   0.98   0.97   
Std. Error 0.11   0.12   0.12   0.13   0.14   0.11   0.13   0.12   0.12   
Durbin-Watson 1.64   1.54   1.64   1.52   1.47   1.32   1.63   1.73   1.66   
  Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
(Constant) 10.36 2.37 9.54 2.87 8.54 2.34 8.65 2.23 7.54 2.87 9.55 3.54 10.57 3.57 10.61 2.71 11.55 2.87 
price beer/เหลาขาว -5.28 -3.00 -5.35 -3.12 -4.32 -3.25 -5.64 -3.08 -5.24 -2.15 -5.32 -2.87 -6.57 -3.41 -7.23 -3.24 -7.24 -3.47 
price beer/วิสกี้นําเขา 15.25 1.32 16.55 1.22 14.25 1.28 13.58 1.34 14.88 1.38 12.50 1.41 14.35 1.40 18.00 1.46 13.55 1.48 
Real งบโฆษณา beer 0.42 3.21 0.47 3.28 0.52 2.58 0.35 3.04 0.47 3.55 0.40 2.01 0.38 2.87 0.32 3.45 0.41 3.38 
Real Per capita GDP 0.15 2.14 0.65 2.35 0.67 2.47 0.41 2.41 0.67 2.17 0.58 2.00 0.35 2.05 0.13 2.55 0.25 2.58 
อายุ 15-35 หาร pop 3.28 1.98                                 
อายุ 15-40 หาร pop     4.28 2.00                             
อายุ 15-45 หาร pop         4.17 2.04                         
อายุ 15-50 หาร pop             3.87 2.01                     
อายุ 15-55 หาร pop                 4.01 2.00                 
อายุ 15-60 หาร pop                     3.07 1.98             
อายุ 20-35 หาร pop                         4.07 2.07         
อายุ 20-40 หาร pop                             5.90 2.12     
อายุ 20-45 หาร pop                                 6.02 2.15 
อายุ 20-50 หาร pop                                     
อายุ 20-55 หาร pop                                     
อายุ 20-60 หาร pop                                     
อายุ 25-35 หาร pop                                     
อายุ 25-40 หาร pop                                     
อายุ 25-45 หาร pop                                     
อายุ 25-50 หาร pop                                     
อายุ 25-55 หาร pop                                     
อายุ 25-60 หาร pop                                     
อายุ 30-35 หาร pop                                     
อายุ 30-40 หาร pop                                     
อายุ 30-45 หาร pop                                     
อายุ 30-50 หาร pop                                     
อายุ 30-55 หาร pop                                     
อายุ 30-60 หาร pop                                     



6-26             โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสุรา 

ตารางที ่6.9 ก สมการสัดสวนยอดขายเบยีรเทียบตอยอดขายสุราทั้งหมด (ตอ) 
Dependent variable = In (w/(1-w))                   
โดยท่ี w = บริโภคเบียร / สรุาท้ังหมด                 

สมการท่ี (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  
N (ป 2536-2547) 12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   
F 72.50   61.55   65.58   72.58   54.58   58.54   59.60   60.58   61.28   
Ad. R Square 0.98   0.94   0.95   0.92   0.94   0.93   0.97   0.96   0.95   
Std. Error 0.13   0.13   0.12   0.14   0.13   0.12   0.14   0.13   0.12   
Durbin-Watson 1.80   1.78   1.77   1.78   1.82   1.84   1.89   1.82   1.78   
  Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
(Constant) 12.55 2.65 10.50 3.54 9.55 4.20 9.65 3.55 11.26 2.65 12.37 2.59 9.63 2.18 9.65 2.21 9.21 3.55 
price beer/เหลาขาว -7.12 -3.65 -7.14 -3.54 -7.04 -8.25 -3.40 -8.14 -3.21 -8.22 -3.30 -8.21 -8.32 -3.21 -8.14 -3.01 -8.12 -3.48 
price beer/วิสกี้นําเขา 17.55 1.35 12.55 1.52 13.88 1.51 14.25 1.47 16.44 1.53 15.20 1.56 16.04 1.53 14.01 1.39 13.02 1.47 
Real งบโฆษณา beer 0.50 3.69 0.48 4.02 0.47 4.25 0.33 3.58 0.40 3.14 0.51 3.68 0.52 3.39 0.64 3.47 0.47 3.58 
Real Per capita GDP 0.28 2.65 0.34 2.14 0.25 2.65 0.47 2.04 0.50 2.65 0.64 2.30 0.87 2.43 0.77 2.33 0.50 2.25 
อายุ 15-35 หาร pop                                     
อายุ 15-40 หาร pop                                     
อายุ 15-45 หาร pop                                     
อายุ 15-50 หาร pop                                     
อายุ 15-55 หาร pop                                     
อายุ 15-60 หาร pop                                     
อายุ 20-35 หาร pop                                     
อายุ 20-40 หาร pop                                     
อายุ 20-45 หาร pop                                     
อายุ 20-50 หาร pop 6.35 2.08                                 
อายุ 20-55 หาร pop     5.32 2.11                             
อายุ 20-60 หาร pop         5.38 2.07                         
อายุ 25-35 หาร pop             4.68 2.13                     
อายุ 25-40 หาร pop                 4.32 2.15                 
อายุ 25-45 หาร pop                     3.87 2.11             
อายุ 25-50 หาร pop                         4.41 2.11         
อายุ 25-55 หาร pop                             4.63 2.02     
อายุ 25-60 หาร pop                                 3.68 2.04 
อายุ 30-35 หาร pop                                     
อายุ 30-40 หาร pop                                     
อายุ 30-45 หาร pop                                     
อายุ 30-50 หาร pop                                     
อายุ 30-55 หาร pop                                     
อายุ 30-60 หาร pop                                     



ผลกระทบของโครงสรางภาษีสุราที่มีตอการบริโภคและการลกัลอบนําเขาสุรา 6-27 

ตารางที ่6.9 ก สมการสัดสวนยอดขายเบยีรเทียบตอยอดขายสุราทั้งหมด (ตอ) 
Dependent variable = In (w/(1-w))             
โดยท่ี w = บริโภคเบียร / สรุาท้ังหมด           

สมการท่ี (19)  (20)  (21)  (22)  (23)  (24)  
N ( ป 2536-2547) 12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   
F 60.48   58.37   54.58   60.24   62.10   61.58   
Ad. R Square 0.94   0.93   0.92   0.94   0.97   0.95   
Std. Error 0.13   0.14   0.15   0.13   0.13   0.12   
Durbin-Watson 1.85   1.84   1.92   1.90   1.97   1.95   
  Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
(Constant) 8.54 2.87 9.54 2.64 10.54 3.59 11.54 3.90 9.39 2.47 9.01 2.59 
price beer/เหลาขาว -7.24 -3.17 -7.25 -3.25 -7.38 -3.14 -7.01 -3.20 -7.29 -3.24 -7.25 -3.01 
price beer/วิสกี้นําเขา 12.77 1.35 13.58 1.52 14.02 1.50 13.55 1.47 15.55 1.41 15.32 1.38 
Real งบโฆษณา beer 0.52 2.88 0.55 2.65 0.40 3.05 0.46 3.14 0.58 3.47 0.50 3.33 
Real Per capita GDP 0.77 2.62 0.64 2.44 0.41 2.50 0.58 2.47 0.79 2.34 0.50 2.02 
อายุ 15-35 หาร pop                         
อายุ 15-40 หาร pop                         
อายุ 15-45 หาร pop                         
อายุ 15-50 หาร pop                         
อายุ 15-55 หาร pop                         
อายุ 15-60 หาร pop                         
อายุ 20-35 หาร pop                         
อายุ 20-40 หาร pop                         
อายุ 20-45 หาร pop                         
อายุ 20-50 หาร pop                         
อายุ 20-55 หาร pop                         
อายุ 20-60 หาร pop                         
อายุ 25-35 หาร pop                         
อายุ 25-40 หาร pop                         
อายุ 25-45 หาร pop                         
อายุ 25-50 หาร pop                         
อายุ 25-55 หาร pop                         
อายุ 25-60 หาร pop                         
อายุ 30-35 หาร pop 3.27 2.00                     
อายุ 30-40 หาร pop     3.28 1.97                 
อายุ 30-45 หาร pop         4.32 1.99             
อายุ 30-50 หาร pop             4.57 2.01         
อายุ 30-55 หาร pop                 4.96 2.00     
อายุ 30-60 หาร pop                     4.03 1.97 
ที่มา : ดูจากเน้ือหา 



6-28             โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสุรา 

ตารางที ่6.9 ก สมการสัดสวนยอดขายเบยีรเทียบตอยอดขายสุราทั้งหมด (ตอ) 
Dependent variable = In (w/(1-w))                   
โดยท่ี w = บริโภคเบียร / สรุาท้ังหมด                   

สมการท่ี (25)  (26)  (27)  (28)  (29)  (30)  (31)  (32)  (33)  
N (ป 2536-2547) 12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   
F 29.49   34.78   36.77   37.46   35.58   31.59   32.57   38.73   40.00   
Ad. R Square 0.95   0.95   0.94   0.95   0.96   0.95   0.94   0.97   0.96   
Std. Error 0.15   0.15   0.14   0.16   0.17   0.15   0.18   0.20   0.20   
Durbin-Watson 1.74   1.80   1.68   1.74   1.80   1.88   1.54   1.63   1.87   
  Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
(Constant) 11.39 1.71 12.89 1.65 13.55 1.64 13.87 1.57 12.58 1.64 11.67 1.64 12.58 1.87 11.13 1.71 11.90 1.77 
price beer/เหลาขาว -7.25 -3.25 -7.65 -3.58 -7.44 -3.74 -5.50 -4.25 -6.64 -4.10 -5.99 -3.85 -6.21 -4.11 -7.46 -4.73 -6.89 -4.62 
price beer/แมโขง 1.42 0.88 1.25 0.97 1.32 1.01 1.47 1.00 1.54 1.21 1.65 0.97 1.08 0.96 1.34 0.98 1.44 1.02 
Real งบโฆษณา beer 0.28 3.81 0.35 3.71 0.47 3.65 0.42 3.59 1.55 3.47 1.26 3.32 0.68 3.41 0.25 3.81 0.52 3.33 
Real Per capita GDP 0.44 1.58 0.48 1.68 0.52 1.67 0.56 1.74 0.62 1.58 0.74 1.47 0.52 1.35 0.32 1.74 0.55 1.45 
อายุ 15-35 หาร pop 4.58 2.00                                 
อายุ 15-40 หาร pop     4.37 2.01                             
อายุ 15-45 หาร pop         5.21 2.04                         
อายุ 15-50 หาร pop             5.37 2.05                     
อายุ 15-55 หาร pop                 5.01 2.05                 
อายุ 15-60 หาร pop                     4.67 1.99             
อายุ 20-35 หาร pop                         6.87 2.07         
อายุ 20-40 หาร pop                             8.60 2.01     
อายุ 20-45 หาร pop                                 6.07 2.01 
อายุ 20-50 หาร pop                                     
อายุ 20-55 หาร pop                                     
อายุ 20-60 หาร pop                                     
อายุ 25-35 หาร pop                                     
อายุ 25-40 หาร pop                                     
อายุ 25-45 หาร pop                                     
อายุ 25-50 หาร pop                                     
อายุ 25-55 หาร pop                                     
อายุ 25-60 หาร pop                                     
อายุ 30-35 หาร pop                                     
อายุ 30-40 หาร pop                                     
อายุ 30-45 หาร pop                                     
อายุ 30-50 หาร pop                                     
อายุ 30-55 หาร pop                                     
อายุ 30-60 หาร pop                                     



ผลกระทบของโครงสรางภาษีสุราที่มีตอการบริโภคและการลกัลอบนําเขาสุรา 6-29 

ตารางที ่6.9 ก สมการสัดสวนยอดขายเบยีรเทียบตอยอดขายสุราทั้งหมด (ตอ) 
Dependent variable = In (w/(1-w))                   
โดยท่ี w = บริโภคเบียร / สรุาท้ังหมด                   

สมการท่ี (34)  (35)  (36)  (37)  (38)  (39)  (40)  (41)  (42)  
N (ป 2536-2547) 12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   
F 41.11   43.25   38.47   45.37   41.25   40.39   41.62   43.89   46.35   
Ad. R Square 0.93   0.94   0.95   0.96   0.95   0.96   0.98   0.96   0.97   
Std. Error 0.18   0.17   0.16   0.14   0.16   0.13   0.12   0.13   0.14   
Durbin-Watson 2.00   2.11   2.32   2.40   2.00   2.04   2.61   2.55   2.55   
  Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
(Constant) 12.50 1.65 13.58 1.40 14.50 1.33 13.69 1.50 15.57 1.64 17.58 1.76 13.00 1.87 14.38 1.80 13.50 1.46 
price beer/เหลาขาว -4.58 -4.52 -5.65 -4.04 -6.14 -3.55 -5.11 -3.88 -6.15 -4.00 -7.44 -4.06 -7.96 -4.00 -7.26 -3.58 -7.64 -2.58 
price beer/แมโขง 1.54 1.13 1.25 1.04 1.08 9.54 2.14 1.02 2.31 1.05 1.65 9.54 1.86 1.04 1.47 1.00 1.74 1.11 
Real งบโฆษณา beer 1.25 3.21 1.87 3.58 1.35 3.74 1.54 3.47 0.58 3.60 1.25 3.51 1.31 3.65 1.47 3.20 1.35 3.27 
Real Per capita GDP 0.47 1.33 0.25 1.28 0.32 1.41 0.30 1.35 0.38 1.65 0.42 1.40 0.64 1.78 0.62 1.50 0.61 1.42 
อายุ 15-35 หาร pop                                     
อายุ 15-40 หาร pop                                     
อายุ 15-45 หาร pop                                     
อายุ 15-50 หาร pop                                     
อายุ 15-55 หาร pop                                     
อายุ 15-60 หาร pop                                     
อายุ 20-35 หาร pop                                     
อายุ 20-40 หาร pop                                     
อายุ 20-45 หาร pop                                     
อายุ 20-50 หาร pop 7.08 2.08                                 
อายุ 20-55 หาร pop     7.30 2.06                             
อายุ 20-60 หาร pop         6.99 2.01                         
อายุ 25-35 หาร pop             5.55 2.04                     
อายุ 25-40 หาร pop                 4.44 2.11                 
อายุ 25-45 หาร pop                     6.38 2.11             
อายุ 25-50 หาร pop                         6.51 2.00         
อายุ 25-55 หาร pop                             7.07 2.02     
อายุ 25-60 หาร pop                                 6.01 2.12 
อายุ 30-35 หาร pop                                     
อายุ 30-40 หาร pop                                     
อายุ 30-45 หาร pop                                     
อายุ 30-50 หาร pop                                     
อายุ 30-55 หาร pop                                     
อายุ 30-60 หาร pop                                     



6-30             โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสุรา 

ตารางที ่6.9 ก สมการสัดสวนยอดขายเบยีรเทียบตอยอดขายสุราทั้งหมด (ตอ) 
Dependent variable = In (w/(1-w))             
โดยที่ w = บริโภคเบียร / สุราทั้งหมด             

สมการที่ (43)  (44)  (45)  (46)  (47)  (48)  
N (ป 2536-2547) 12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   
F 44.87   48.31   50.58   49.50   51.54   46.00   
Ad. R Square 0.95   0.96   0.94   0.95   0.98   0.96   
Std. Error 0.14   0.15   0.16   0.11   0.11   0.12   
Durbin-Watson 2.61   2.51   2.41   2.61   2.61   2.32   
  Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
(Constant) 12.58 1.34 11.33 1.62 15.34 1.22 14.30 1.47 12.51 1.49 12.00 1.55 
price beer/เหลาขาว -6.32 -3.11 -6.80 -3.40 -6.22 -3.78 -6.34 -3.60 -6.41 -3.95 -5.80 -3.02 
price beer/แมโขง 1.58 0.93 1.64 1.21 1.38 1.28 1.55 1.32 1.45 1.11 1.35 1.20 
Real งบโฆษณา beer 1.58 3.34 1.40 3.65 1.23 3.42 1.38 3.25 1.27 3.42 1.44 3.32 
Real Per capita GDP 0.74 1.51 0.60 1.36 0.24 1.47 0.28 1.36 0.92 1.66 0.46 1.50 
อายุ 15-35 หาร pop                         
อายุ 15-40 หาร pop                         
อายุ 15-45 หาร pop                         
อายุ 15-50 หาร pop                         
อายุ 15-55 หาร pop                         
อายุ 15-60 หาร pop                         
อายุ 20-35 หาร pop                         
อายุ 20-40 หาร pop                         
อายุ 20-45 หาร pop                         
อายุ 20-50 หาร pop                         
อายุ 20-55 หาร pop                         
อายุ 20-60 หาร pop                         
อายุ 25-35 หาร pop                         
อายุ 25-40 หาร pop                         
อายุ 25-45 หาร pop                         
อายุ 25-50 หาร pop                         
อายุ 25-55 หาร pop                         
อายุ 25-60 หาร pop                         
อายุ 30-35 หาร pop 3.00 1.98                     
อายุ 30-40 หาร pop     4.74 1.97                 
อายุ 30-45 หาร pop         3.77 1.96             
อายุ 30-50 หาร pop             4.57 2.00         
อายุ 30-55 หาร pop                 5.98 1.98     
อายุ 30-60 หาร pop                     4.00 1.97 
   ที่มา : ดูจากเน้ือหา 



ผลกระทบของโครงสรางภาษีสุราที่มีตอการบริโภคและการลกัลอบนําเขาสุรา 6-31 

ตารางที ่6.9 ข สมการยอดขายเบยีรเทียบกบัยอดขายสุราทัง้หมด  
Dependent variable = In (w/(1-w))                   
โดยท่ี w = บริโภคเบียร / สรุาท้ังหมด                   

สมการท่ี (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  
N (ป 2536-2547) 12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   
F 18.09   20.81   18.54   18.83   17.53   18.30   16.48   15.48   13.43   
Ad. R Square 0.99   0.94   0.98   0.97   0.96   0.94   0.97   0.97   0.93   
Std. Error 0.07   0.22   0.23   0.23   0.22   0.21   0.15   0.15   0.17   
Durbin-Watson 2.12   2.19   2.16   2.15   2.19   2.14   2.05   2.02   2.02   
  Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
(Constant) -21.14 -6.29 -30.51 -2.79 -26.75 -3.57 -25.85 -4.76 -25.83 -4.37 -24.32 -3.40 -80.10 -2.63 -80.16 -2.98 -78.43 -3.53 
price beer -1.01 -2.01 -1.02 -2.14 -1.01 -2.13 -1.00 -2.25 -1.03 -2.31 -1.04 -2.16 -1.30 -2.52 -1.21 -2.74 -1.22 -2.65 
price เหลาขาว 0.05 2.06 0.02 2.09 0.04 2.17 0.04 2.10 0.06 2.09 0.03 1.98 0.01 2.77 0.04 2.77 0.03 2.68 
price แมโขง -0.04 -1.08 -0.04 -1.00 -0.04 -0.94 -0.03 -0.86 -0.02 -1.01 -0.03 -1.00 -0.01 -1.50 -0.01 -1.53 -0.01 -1.62 
Real งบโฆษณา beer 3.49 2.41 3.01 2.14 3.53 2.25 3.63 2.31 4.13 2.54 3.43 2.38 3.41 2.75 3.53 2.75 2.42 2.68 
Real Per capita GDP 0.00 1.99 0.00 1.59 0.00 1.42 0.01 1.32 0.02 1.47 0.00 1.41 0.02 2.80 0.02 2.80 0.02 2.81 
อายุ 15-35 หาร pop 43.76 1.98                                 
อายุ 15-40 หาร pop     46.41 2.00                             
อายุ 15-45 หาร pop         47.32 2.02                         
อายุ 15-50 หาร pop             48.21 2.03                     
อายุ 15-55 หาร pop                 43.86 2.00                 
อายุ 15-60 หาร pop                     46.87 2.01             
อายุ 20-35 หาร pop                         30.19 3.41         
อายุ 20-40 หาร pop                             32.90 3.42     
อายุ 20-45 หาร pop                                 40.32 3.31 
อายุ 20-50 หาร pop                                     
อายุ 20-55 หาร pop                                     
อายุ 20-60 หาร pop                                     
อายุ 25-35 หาร pop                                     
อายุ 25-40 หาร pop                                     
อายุ 25-45 หาร pop                                     
อายุ 25-50 หาร pop                                     
อายุ 25-55 หาร pop                                     
อายุ 25-60 หาร pop                                     
อายุ 30-35 หาร pop                                     
อายุ 30-40 หาร pop                                     
อายุ 30-45 หาร pop                                     
อายุ 30-50 หาร pop                                     
อายุ 30-55 หาร pop                                     
อายุ 30-60 หาร pop                                     



6-32             โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสุรา 

ตารางที ่6.9 ข สมการยอดขายเบยีรเทียบกบัยอดขายสุราทัง้หมด (ตอ) 
Dependent variable = In (w/(1-w))                   
โดยท่ี w = บริโภคเบียร / สรุาท้ังหมด                   

สมการท่ี (10)  (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  
N (ป 2536-2547) 12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   
F 10.89   12.42   11.30   11.32   11.35   10.56   10.01   11.00   10.23   
Ad. R Square 0.88   0.91   0.89   0.85   0.88   0.90   0.99   0.97   0.85   
Std. Error 0.20   0.20   0.19   0.18   0.19   0.19   0.18   0.19   0.18   
Durbin-Watson 2.06   2.04   2.03   2.02   2.03   2.04   2.03   2.00   2.04   
  Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
(Constant) -29.51 -3.61 -66.76 -3.50 -71.64 -3.73 -42.45 -4.32 -36.54 -4.75 -28.47 -4.32 -27.73 -4.64 -27.11 -3.75 -31.43 -3.25 
price beer -0.15 -2.32 -1.17 -2.31 -1.21 -2.11 -1.01 -2.11 -1.02 -2.13 -1.00 -2.00 -1.02 -2.14 -1.04 -2.04 -1.02 -2.03 
price เหลาขาว 0.01 2.71 0.02 2.54 0.02 2.36 0.03 2.35 0.02 2.26 0.02 2.27 0.02 2.23 0.03 2.15 0.02 2.12 
price แมโขง -0.02 -1.41 -0.03 -1.43 -0.02 -1.32 -0.02 -1.18 -0.02 -1.20 -0.01 -1.15 -0.01 -1.17 -0.03 -1.12 -0.02 -1.07 
Real งบโฆษณา beer 2.10 2.33 2.64 2.42 3.43 2.20 2.47 2.43 2.54 2.51 2.74 2.47 2.77 2.59 2.66 2.31 2.58 2.24 
Real Per capita GDP 0.00 2.18 0.00 2.40 0.01 2.41 0.02 1.98 0.02 1.97 0.03 2.02 0.01 2.00 0.01 2.01 0.00 1.96 
อายุ 15-35 หาร pop                                     
อายุ 15-40 หาร pop                                     
อายุ 15-45 หาร pop                                     
อายุ 15-50 หาร pop                                     
อายุ 15-55 หาร pop                                     
อายุ 15-60 หาร pop                                     
อายุ 20-35 หาร pop                                     
อายุ 20-40 หาร pop                                     
อายุ 20-45 หาร pop                                     
อายุ 20-50 หาร pop 44.33 3.15                                 
อายุ 20-55 หาร pop     42.87 3.12                             
อายุ 20-60 หาร pop         44.86 2.67                         
อายุ 25-35 หาร pop             50.32 3.12                     
อายุ 25-40 หาร pop                 51.75 3.09                 
อายุ 25-45 หาร pop                     48.43 3.05             
อายุ 25-50 หาร pop                         52.88 3.08         
อายุ 25-55 หาร pop                             50.00 3.00     
อายุ 25-60 หาร pop                                 54.12 2.53 
อายุ 30-35 หาร pop                                     
อายุ 30-40 หาร pop                                     
อายุ 30-45 หาร pop                                     
อายุ 30-50 หาร pop                                     
อายุ 30-55 หาร pop                                     
อายุ 30-60 หาร pop                                     
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ตารางที ่6.9 ข สมการยอดขายเบยีรเทียบกบัยอดขายสุราทัง้หมด (ตอ) 
Dependent variable = In (w/(1-w))             
โดยท่ี w = บริโภคเบียร / สรุาท้ังหมด             

สมการท่ี (19)  (20)  (21)  (22)  (23)  (24)  
N (ป 2536-2547) 12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   
F 17.45   16.32   15.32   17.32   18.04   17.86   
Ad. R Square 0.99   0.99   0.98   0.98   0.99   0.99   
Std. Error 0.17   0.17   0.18   0.18   0.17   0.16   
Durbin-Watson 2.12   2.13   2.20   2.17   2.12   2.16   
  Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t Coef. t 
(Constant) -22.54 -4.50 -24.54 -4.23 -20.30 -4.35 -19.32 -3.86 -21.14 -4.29 -20.99 -3.85 
price beer -1.02 -2.02 -1.05 -2.00 -1.00 -2.02 -1.01 -1.98 -1.01 -2.04 -1.04 -2.01 
price เหลาขาว 0.03 2.03 0.03 2.05 0.02 2.00 0.01 1.97 0.01 2.06 0.02 2.01 
price แมโขง -0.04 -1.07 -0.03 -1.10 -0.03 -1.12 -0.02 -1.17 -0.04 -1.18 -0.02 -1.05 
Real งบโฆษณา beer 3.42 2.41 3.78 2.37 3.74 2.36 2.95 2.42 3.49 2.41 3.13 2.36 
Real Per capita GDP 0.00 1.94 0.01 1.97 0.00 2.00 0.02 1.93 0.00 1.99 0.01 1.99 
อายุ 15-35 หาร pop                         
อายุ 15-40 หาร pop                         
อายุ 15-45 หาร pop                         
อายุ 15-50 หาร pop                         
อายุ 15-55 หาร pop                         
อายุ 15-60 หาร pop                         
อายุ 20-35 หาร pop                         
อายุ 20-40 หาร pop                         
อายุ 20-45 หาร pop                         
อายุ 20-50 หาร pop                         
อายุ 20-55 หาร pop                         
อายุ 20-60 หาร pop                         
อายุ 25-35 หาร pop                         
อายุ 25-40 หาร pop                         
อายุ 25-45 หาร pop                         
อายุ 25-50 หาร pop                         
อายุ 25-55 หาร pop                         
อายุ 25-60 หาร pop                         
อายุ 30-35 หาร pop 40.00 2.04                     
อายุ 30-40 หาร pop     37.54 2.13                 
อายุ 30-45 หาร pop         39.64 2.15             
อายุ 30-50 หาร pop             42.65 2.04         
อายุ 30-55 หาร pop                 43.76 2.90     
อายุ 30-60 หาร pop                     41.86 2.04 

ที่มา : ดูจากเนื้อหา 
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6.3 การคํานวณปริมาณการลักลอบนําเขาสุรา 
แนวคิดในการคํานวณปริมาณสุราตางประเทศท่ีมีการลักลอบนําเขาไดมาจากงานวิจัยใน

ตางประเทศประกอบกับการสัมภาษณเจาหนาท่ีกรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร ทําใหผูวิจัย
ทราบพฤติกรรมการลักลอบนําเขา ผูวิจัยจึงนําความรู เหลานี้มาสรางแบบจําลองประมาณ 
การปริมาณการการลักลอบนําเขาสุรา ซ่ึงมี 2 วิธีหลัก วิธีแรกเรียกวา การประมาณการสุราเถ่ือนจาก
ขอมูลการคาระหวางประเทศ วิธีท่ีสอง เปนการประมาณการสุราเถ่ือนท่ีลักลอบนําเขาจากประเทศ
เพ่ือนบานจากตัวเลขสวนเกินหรือสวนตางระหวางปริมาณการนําเขาในประเทศเพ่ือนบานกับ
ปริมาณการบริโภคสุราในประเทศเพ่ือนบาน จากนั้นผูวิจยัจะตรวจสอบความนาเช่ือถือของตวัเลขท่ี
ประมาณการไดโดยการสัมภาษณผูประกอบการดานสุรา 

เหตุผลสําคัญท่ีตองมีการประมาณการจํานวนสุราเถ่ือน  เพ่ือตอบคําถามวาในปจจุบันมี 
การลักลอบนําเขาสุราเถ่ือนมากนอยเพียงใด จากการสัมภาษณขาราชการกรมสรรพสามิตและ 
กรมศุลกากร รวมท้ังอดีตขาราชการช้ันผูใหญของกระทรวงการคลังตางก็ยืนยันวาในปจจุบัน 
การลักลอบนําเขาสุราเถ่ือนนาจะมีจํานวนลดลง เม่ือเทียบกับในอดีต (ประมาณกวา 10 ปกอน) 
ขณะเดียวกัน ผูประกอบการบางรายกลับยืนยันวามีการลักลอบนําเขาสุราบางชนดิในจาํนวนมากขึน้ 
โดยอางหลักฐานจากการสํารวจตลาดคาปลีกตามยานสถานบันเทิง ซ่ึงพบวาเกือบครึ่งหนึ่งของสุรา
ตราหนึ่งท่ีขายกันในสถานบันเทิง เปนสุราเถ่ือน ผูวิจัยจึงตองการตรวจสอบหลักฐานวา ขอเท็จจริง
สนับสนุนแนวคิดของฝายใด หากการลักลอบนําเขามีจํานวนมาก ก็จะเปนหลักฐานช้ินหนึ่งท่ีแสดง
วาอัตราภาษีสุราของไทยอยูในระดับท่ีสูง และ/หรือระบบการจัดเก็บภาษีและปราบปราม 
การลักลอบหนีภาษีอาจมีจุดออนบางประการ 

แหลงขอมูลท่ีใชเปนขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลปริมาณการนําเขาและปริมาณสงออกตาม
รหัส HS 6 หลักของ The United Nations Statistical Division ตัวเลขนี้สหประชาชาติไดรับจาก 
กรมศุลกากรของประเทศตางๆ แลวนํามาปรับปรุงใหตัวเลขสงออกและนําเขาของประเทศตางๆมี 
ความสอดคลองกัน 

วิธีที่ 1 การประมาณการสุราเถื่อนจากขอมูลทางการคา  
ในทางทฤษฎีรายงานปริมาณการสงออกในหนึ่งปของประเทศหนึ่ง (ประเทศA) ไปยังอีก

ประเทศหนึ่ง (ประเทศB) ควรจะเทากับปริมาณการนําเขาของประเทศ B จากการสงออกของ
ประเทศA แตผลจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ขอมูลปริมาณการสงออกของประเทศ A ไปยัง
ประเทศ B ไมเทากับขอมูลปริมาณการนําเขาของประเทศ B จากประเทศA ซ่ึงทําใหมีสวนตาง แม
สวนตางนี้จะเกิดจากสาเหตุหลายประการ แตนักวิชาการบางคนเช่ือวา สาเหตุหลัก คือ การลักลอบ
นําเขาสุรา (Raymond, Fisman and Shang-Jin Wei., 2001) การคํานวณปริมาณการนําเขาสุราเถ่ือน
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จากขอมูลทางการคา จะพิจารณาเฉพาะ 2 กรณี คือ วิสกี้ (HS 220830) ท่ีมาจากประเทศอังกฤษ  
โดยใชขอมูลการสงออกวิสกี้จากประเทศอังกฤษมายังประเทศไทยเทียบกับขอมูลการนาํเขาวสิกีจ้าก
ประเทศอังกฤษของไทย และไวน (HS 220429) ท่ีมาจากประเทศออสเตรเลีย โดยใชขอมูล 
การสงออกไวนจากประเทศออสเตรเลียมายังประเทศไทย และตัวเลขการนาํเขาไวนของประเทศไทย
จากประเทศออสเตรเลีย  ดังนั้นจะทําใหไดปริมาณสุราเถ่ือนท่ีผานไทย  

แตการคํานวณปริมาณการลักลอบท่ีผานไทยยังไมเพียงพอ ในความเปนจริงแลวยังมี 
การลักลอบสุรามาจากประเทศเพ่ือนบาน ในท่ีนี้จะพิจารณาเฉพาะ ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย 
และประเทศกัมพูชา การคํานวณปริมาณการลักลอบสุราท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบานโดยทางการคา 
จะมีวิธีการคํานวณเหมือนกับการคํานวณปริมาณการลักลอบท่ีผานไทย ยกเวน กรณีประเทศลาวท่ีมี
ท้ังปริมาณสุราผานแดน และสถิติศุลกากร คือ ปริมาณสงออกสุราของประเทศผูสงออกมายังลาว
กับปริมาณนําเขาสุราของลาว  ดังนั้นจึงมีวิธีคํานวณการลักลอบนําเขา 3 วิธียอย ดังนี ้

วิธีท่ี 1.1  มาจากขอเท็จจริงท่ีมีสุราผานแดนจากไทยไปลาว บางสวนไมไดขามไปยังฝงลาว 
ผูวิจัยสมมติให รอยละ 60 ของสุราผานแดนไทย-ลาว ไมไดขามไปยังฝงลาว ขอสมมตินี้มาจาก
ปริมาณสุราผานแดนท่ีถูกกรมสรรพสามิตจับไดวามิไดขามแดนลาว ในป 2548 ตามรายงานของ
หนังสือพิมพคมชัดลึก (8 มิ.ย. 2548) มีวิธีคํานวณดังนี ้ 

1
1S   = 111. CM AALAOTHAIDIF +++   (6.1) 

THAIDIF.  = ( ThaiexX .. ) – ( XimThai .. )    (6.2)  

1LAO   = ( TotalimLaoThai ... ) * ( gCrosNon sin. ) (6.3) 
1
jA   = ( jAexX .. ) – ( XimA j .. )   (6.4) 

โดยท่ี 
1
1S  = ปริมาณสุราเถ่ือนท้ังหมดท่ีเขามาในไทย จากขอมูลทางการคา  

วิธีท่ี 1 โดยวิธียอยท่ี 1 

THAIDIF.  = ปริมาณสุราเถ่ือนท่ีผานไทย  

 = ปริมาณสงออกสุราชนิดหนึ่งจากประเทศ(ก)สูประเทศ(ข) ลบ
ดวยปริมาณนําเขาสุราชนิดนั้นของประเทศ(ข)ท่ีนําเขาจาก
ประเทศ(ก)  
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ThaiexX ..  = ปริมาณสงออกสุราของประเทศ X (ผูสงออกตนทาง) มาสู
ประเทศไทย 

XimThai ..  = ปริมาณนําเขาสุราของประเทศไทยจากประเทศ X  

1LAO   = ปริมาณสุราเถ่ือนท่ีมาจากประเทศลาว โดยวิธีคิดท่ี 1 

  = ปริมาณสุราผานแดนไทยท่ีคาดวาไมไดขามไปฝงลาว 

TotalimLaoThai ...   =  ปริมาณสุราผานแดนไทย-ลาวท้ังหมด ของแตละประเภทสุรา 

gCrosNon sin.         = สัดสวนสุราผานแดนไทย-ลาว ท่ีไมไดขามไปยังฝงลาว 
1
MA   = ปริมาณสุราเถ่ือนท่ีมาจากประเทศมาเลเซีย จากขอมูลทางการคา 

 = สวนตางระหวางปริมาณสงออกสุราชนิดหนึ่งจากประเทศ(ก)สู
ประเทศ(ข) กับปริมาณนําเขาสุราชนิดนั้นของประเทศ(ข) ท่ี
นําเขาจากประเทศ(ก) 

1
CA  = ปริมาณสุราเถ่ือนท่ีมาจากประเทศกัมพูชา จากขอมูลทางการคา 

(คํานวณเหมือนกรณ ี 1
MA ) 

1
jA  = ปริมาณสุราเถ่ือนท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบาน จากขอมูลทาง

การคา โดยวิธีท่ี 1 

j   = ประเทศเพ่ือนบาน (มาเลเซีย = M , กัมพูชา = C ) 

jAexX ..  = ปริมาณสงออกสุราของประเทศ X (ผูสงออกตนทาง)  มาสู
ประเทศเพ่ือนบาน 

XimA j ..  = ปริมาณนําเขาสุราของประเทศเพ่ือนบานจากประเทศ X  

วิธีท่ี 1.2  มาจากขอสมมติท่ีกําหนดใหสุราผานแดนจากไทยไปลาว ขามแดนท้ังหมด แตมี
การลักลอบนําเขาไทยในภายหลัง หลังจากหักสวนท่ีขายใหนักทองเท่ียวไทย และคนลาวบริโภคใน
ประเทศ มีวิธีคํานวณดังนี ้

1
2S        =    112. CM AALAOTHAIDIF +++    (6.5) 

2LAO       =      ( TotalimLaoThai ... ) – (Tourist ) – ( ConsumLao. ) (6.6) 
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โดยท่ี 
1
2S  = ปริมาณสุราเถ่ือนท้ังหมดท่ีเขามาในไทย จากขอมูลทางการคา  

วิธีท่ี 1 โดยวิธีคิดท่ี 2 

2LAO   = ปริมาณสุราเถ่ือนท่ีมาจากประเทศลาว โดยวิธีคิดท่ี 2 

 = ปริมาณสุราผานแดนไทยไปลาว ลบดวยปริมาณท่ีขายให
นักทองเท่ียวในลาว (30% และ 60%) และปริมาณการบริโภคใน
ลาว (รอยละ 0.5 ของปริมาณการนําเขาในลาว) 

TotalimLaoThai ...   = ปริมาณสุราผานแดนไทย-ลาวท้ังหมด  

Tourist  = ปริมาณสุราท่ีขายใหนักทองเท่ียวโดยถูกกฎหมาย คิดจากจํานวน
นักทองเท่ียว×สัดสวนนักทองเท่ียวท่ีซ้ือสุราปลอดภาษี  

ConsumLao.   = ปริมาณการบริโภคสุราของคนลาว  

วิธีท่ี 1.3  คํานวณจากสุราท่ีลาวนําเขาโดยตรงหักปริมาณการบริโภคในประเทศ และสวนท่ี
จําหนายใหนักทองเท่ียวในรานปลอดภาษี แตตัวเลขนําเขานี้จะต่ํากวาความจริง เพราะมิไดรวม
สินคาผานแดน มีวิธีคํานวณดังนี ้

1
3S   = 113. CM AALAOTHAIDIF +++   (6.7) 

3LAO   = ( LaoexX .. ) – (Tourist ) – ( ConsumLao. ) (6.8) 

โดยท่ี 
1
3S  = ปริมาณสุราเถ่ือนท้ังหมดท่ีเขามาในไทย จากขอมูลทางการคา  

วิธีท่ี 1 โดยวิธียอยท่ี 3 

3LAO   = ปริมาณสุราเถ่ือนท่ีมาจากประเทศลาว โดยวิธีคิดท่ี 3 

 = ปริมาณสุราสงออกจากประเทศตางๆสูลาว ลบปริมาณท่ีขายให
นักทองเท่ียวในลาว (30% และ 60%) และปริมาณการบริโภคใน
ลาว (รอยละ 0.5 ของปริมาณนําเขาในลาว) 

LaoexX ..  = ปริมาณสงออกสุราของประเทศ X (ผูสงออกตนทาง)  มาสู
ประเทศลาว 
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ผลจากการคํานวณ พบวา ปริมาณวิสกี้ลักลอบมีประมาณรอยละ 10 ของปริมาณการนําเขา
วิสกี้ท้ังหมด และปริมาณไวนลักลอบมีประมาณรอยละ 40 ของปริมาณการนําเขาไวนท้ังหมด (ดู
ภาคผนวก ง )  ผลการประมาณการสอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีวา ปจจุบันมีไวนไมเสียภาษีจําหนาย
อยางกวางขวางในกรุงเทพฯดังท่ีอธิบายไปแลวขางตน สวนการลักลอบนําเขาวิสกี้มีจํานวนไมมาก  
สวนท่ีมีลักลอบนําเขาจะเปนวิสกี้ราคาแพงเฉพาะตราท่ีคนไทยนิยมดื่ม เชน แบล็ค เลเบ้ิล เปนตน 

วิธีที่ 2  การประมาณการสุราเถื่อน จากสวนเกินของการนําเขาสุราหลังหักการสงออกและ
การบริโภคสุราของประเทศเพ่ือนบาน  

การคํานวณปริมาณการนําเขาสุราเถ่ือน จากสวนเกินหรือสวนตางระหวางปริมาณ 
การนําเขาในประเทศเพ่ือนบานกับปริมาณการสงออกและปริมาณการบริโภคสุราในประเทศเพ่ือน
บาน โดยจะพิจารณาเฉพาะ 2 กรณี เชนเดียวกับวิธีท่ี 1 นั่นคือ วิสกี้ (HS 220830) ท่ีมาจากประเทศ
อังกฤษ และไวน (HS 220429) ท่ีมาจากประเทศออสเตรเลีย ท้ังนี้ปริมาณสุราเถ่ือนท้ังหมดท่ี
ลักลอบนําเขาสูประเทศไทย ( 2

iS ), ปริมาณสุราเถ่ือนท่ีผานไทย ( THAIDIF. ) และปริมาณสุรา
เถ่ือนท่ีมาจากประเทศลาว ( 3,2,1 LAOLAOLAO ) จะมีวิธีการคํานวณเหมือนกับวิธีท่ี 1 เชนกัน 
ยกเวน ปริมาณสุราเถ่ือนท่ีมาจากประเทศมาเลเซียและประเทศกัมพูชาจะมีวิธีคิดท่ีแตกตางจากเดิม 
ดังนั้น จึงมีวิธีการคํานวณการลักลอบนําเขา 3 วิธียอยดังนี้ 

วิธีท่ี 2.1  2
1S  = 221. CM AALAOTHAIDIF +++  (6.9) 

วิธีท่ี 2.2  2
2S  = 222. CM AALAOTHAIDIF +++  (6.10) 

วิธีท่ี 2.3  2
3S  = 223. CM AALAOTHAIDIF +++  (6.11) 
2
jA  = ( XimA j .. ) – ( exA j . ) – ( ConsumA j . ) (6.12) 

โดยท่ี  
2
iS  = ปริมาณสุราเถ่ือนท้ังหมดท่ีเขามาในไทย จากสวนเกินของ 

การนําเขาสุราหลังหักการสงออกและการบริโภคสุราของ
ประเทศเพ่ือนบาน วิธีท่ี 2 โดยวิธียอยท่ี i =1,2,3 

2
jA   = ปริมาณสุราเถ่ือนท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบาน โดยวิธีท่ี 2 

j   = ประเทศเพ่ือนบาน (มาเลเซีย = M , กัมพูชา = C ) 

XimA j ..  = ปริมาณนําเขาสุราของประเทศเพ่ือนบานจากประเทศ X  

exA j .   = ปริมาณการสงออกสุราของประเทศเพ่ือนบาน 
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ConsumA j .  = ปริมาณการบริโภคสุราของประเทศเพ่ือนบาน (คนมาเลเซีย
บริโภคสุรานําเขา รอยละ 50 และคนกัมพูชาบริโภคสุรานําเขา 
รอยละ 0.5)  

ผลจากการคํานวณพบวา ปริมาณวิสกี้ลักลอบมีประมาณรอยละ 10 ของปริมาณการนําเขา
วิสกี้ท้ังหมด และปริมาณไวนลักลอบมีประมาณรอยละ 55 ของปริมาณการนําเขาไวนท้ังหมด  
(ดูภาคผนวก ง) 

จุดออนของวิธีคํานวณแบบนี้อยูท่ี ปญหาการเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
มักมีความคลาดเคล่ือน และการรายงานขอมูลก็อาจมีปญหาเรื่องชวงเวลารายงานท่ีตางกัน ซ่ึงมีผล
โดยตรงทําใหขอมูลท่ีนําเสนอตอสาธารณะมีความแตกตางกันในระดับหนึ่ง อยางไรก็ตาม แนวคิด
วิธีหาปริมาณการลักลอบตามนี้ ก็ยังคงใชไดในระดับหนึ่งภายใตขอสมมติวา การนําเสนอขอมูล
จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของไมมีความคลาดเคล่ือนอยางมีนัยสําคัญ 



บทท่ี 7 

การประเมินอัตราภาษีสุราท่ีเหมาะสมและขอเสนอแนะดานนโยบายภาษีสุรา 
วัตถุประสงคของบทนี้มี 3 ประการ ประการแรก จะเปนการวัดอัตราภาษีท่ีสามารถลด

ผลกระทบภายนอก ประการท่ีสอง ผูวิจัยจะประเมินอัตราภาษีสุราวามีอัตราท่ีเหมาะสมหรือไม โดย
อาศัยขอมูลจากผลการวิจัยในบทตนๆ และงานวิจัยอ่ืน ประการท่ีสาม ผูวิจัยจะใหขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับนโยบายภาษีสุรา 2 ดาน คือ อัตราภาษีและฐานภาษีสรรพสามิตท่ีเหมาะสม ผูวิจัยจะให
ขอเสนอเฉพาะภาษีสรรพสามิต เพราะสภาพขอเท็จจริงในปจจุบันคือ อัตราภาษีศุลกากรมีแนวโนม
ลดลง เนื่องจากขอตกลงการคาเสรีท้ังระดับพหุภาคี1 ระดับภูมิภาค (โดยเฉพาะอยางยิ่ง AFTA-
CEPT)2 และระดับทวิภาคี3 สวนภาษีอ่ืนๆก็ไมมีประเด็นนโยบายท่ีจะตองแกไข เชน ภาษีมูลคาเพ่ิม
ก็จัดเก็บจากสินคาทุกชนิดในอัตราท่ีคอนขางต่ํา (รอยละ 7) ภาษีมหาดไทยและเงินเก็บเขากองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพก็จัดเก็บในอัตราท่ีคอนขางต่ําและมีวัตถุประสงค เฉพาะท่ีชัดเจน
อยูแลว 

ตอนท่ี 7.1 กลาวถึงเหตุผลทางเศรษฐศาสตรในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตพรอมท้ัง
หลักฐานการวิจัยท่ีสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับอัตราภาษี
สรรพสามิตเพ่ือลดผลกระทบภายนอกท่ีเกิดจากการบริโภคสุรา ตอนท่ี 7.2 เปนการนําเสนอแนวคิด
ทางวิชาการเรื่อง marginal social cost of fund เพ่ือใชประเมินวาอัตราภาษีสรรพสามิตของไทยใน
ปจจุบันอยูในอัตราท่ีเหมาะสมหรือไม หรืออีกนัยหนึ่งอัตราภาษีในปจจุบันสูงหรือต่ําเกินไป ตอนท่ี 
7.3 เปนการสรุปขอเสนอแนะท้ังหมด 

                                                        
1  ตามขอตกลงรอบอุรุกวยั ไทยผกูพันที่จะลดภาษสีินคาอุตสาหกรรม (รวมทั้ง) สุราลงรอยละ 30 ในระหวางป 2539-2549 สวน 
การเจรจารอบโดฮาในขณะนี้สมาชิก WTO ไดกําหนดหลักการสําคัญในการลดภาษีสินคาที่ไมใชสินคาเกษตร (NAMA) โดยตกลง
ใหทุกประเทศลดภาษีตามสูตรการลดภาษีแบบ Swiss formula ซึ่งจะทําใหรายการภาษ ี (tariff lines) ที่มีอัตราภาษีสูงตองลดภาษีลง
มากกวารายการภาษทีี่มีอัตราภาษตี่ํา วัตถปุระสงคเพ่ือใหภาษขีาเขาลดลงอยางรวดร็วและรายการภาษตีางๆมีอัตราภาษใีกลเคียงกนั 
ประเทศกําลงัพัฒนาจะลดภาษลีงในอตัราที่นอยกวาและใชเวลานานกวาประเทศพัฒนาแลว สวนสัมประสิทธิท์ี่ใชในการลดภาษยัีง
อยูระหวางการเจรจากนัในขณะที่ผูวจิยัสรุปผลวิจัย (พฤษภาคม 2549) 
2 ASEAN Free Trade Agreement  มีขอตกลงการลงภาษีที่เรียกวา Common Effective Preferential  Tariff นับตั้งแตป 2546 เปนตนมา 
อัตราภาษีสินคาสวนใหญระหวางกลุมสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ แรกที่ลงนามในขอตกลง AFTA ไดลดลงเหลือ 0-5 % แลว 
3 ไทยไดทําขอตกลงเขตการคาเสรีทวภิาคีกบัประเทศและกลุมประเทศรวม ขอตกลงไดแก ไทย-จีน (Early Harvest Agreement) ไทย-
ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด ไทย-บาเรนห BIMSTEC และกําลังเจรจากับอีกอยางนอย 7 ประเทศ ประเทศสําคัญ คือ ญ่ีปุน 
สหรัฐอเมริกา อาเซียน-เกาหลใีต อินเดีย เปนตน แมขอตกลงจะมีการลดภาษสีนิคาจํานวนมาก แตก็จะมีสินคาออนไหวหลายรายการ
ที่ไดรับการยกเวน 
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7.1 เหตุผลของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
รัฐบาลจัด เก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค าหลายชนิด  อาทิ เชน  สุรา  บุหรี่  น้ํ ามัน 

เครื่องปรับอากาศ รถยนต บริการอาบอบนวด และลาสุด คือ ภาษีสรรพสามิตจากการใชบริการ
โทรศัพทมือถือ เหตุผลหลักของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต คือ การแสวงหารายได เหตุผลอ่ืน 
ไดแก รัฐตองการลดการบริโภคสินคาฟุมเฟอยบางชนิด เชน รถยนต เครื่องปรับอากาศ หรือรัฐเห็นวา
สินคาบางชนิดเปนสินคาบาป (sin goods) ท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอสังคม จึงตองการจํากัด 
การบริโภคสินคาเหลานั้นอาทิเชน บุหรี่ สุรา บริการอาบอบนวด เปนตน อยางไรก็ตามภายใต
เง่ือนไขบางอยาง  วัตถุประสงคสองประการหลังอาจสอดคลองกับวัตถุประสงคของการหารายได 
นั่นคือ อุปสงคตอสินคาเหลานั้นมีความยืดหยุนตอราคาต่ํากวา 1 โดยเฉพาะสุรา และบุหรี่4 ดังนั้น
ภาษีสรรพสามิต  จึงเปนรายรับสําคัญของรัฐบาลตลอดมา โดยทํารายไดใหรัฐถึงรอยละ 21 ของ
รายรับภาษีท้ังหมดในป 2547 (ดูตารางท่ี 7.1) 

ตารางที ่7.1 รายรับภาษปีระเภทตาง ๆ  
ปงบประมาณ 2546 ปงบประมาณ 2547 ประเภท 

มูลคา : ลานบาท รอยละ มูลคา : ลานบาท รอยละ 
ภาษีท่ีมาจากกรมสรรพสามิต 246,640.97 22.33 275,773.31 21.38 
     - ภาษีสุรา 62,662.79 5.67 68,930.08 5.34 
     - ภาษียาสูบ 33,288.86 3.01 36,325.09 2.82 
     - ภาษีรถยนต 56,473.89 5.11 65,011.81 5.04 
     - ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน 73,604.75 6.66 76,996.02 5.97 
     - ภาษีกิจการโทรคมนาคม 6,419.63 0.58 12,625.35 0.98 
     - ภาษีสถานอาบน้ําฯ 77.94 0.01 160.99 0.01 
     - ภาษีสารทําลายช้ันบรรยากาศ 53.79 0.00 48.18 0.00 
     - ภาษีอื่น ๆ 1 14,059.32 1.27 15,675.79 1.22 
ภาษีท่ีมาจากกรมสรรพากร 627,682.49 56.82 772,236.42 59.88 
     - ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 117,308.74 10.62 135,154.61 10.48 
     - ภาษีเงินไดนิติบุคคล 208,859.19 18.91 261,890.27 20.31 
     - ภาษีมูลคาเพ่ิม 261,306.37 23.66 316,133.94 24.51 
     - ภาษีอื่น ๆ 2 40,208.19 3.64 59,057.60 4.58 
ภาษีท่ีมาจากกรมศุลกากร 111,819.02 10.12 106,122.41 8.23 
ภาษีท่ีมาจากหนวยงานอ่ืน 118,484.53 10.73 135,560.65 10.51 
รวมรายรับภาษีท้ังหมด 1,104,627.01 100.00 1,289,692.79 100.00 

หมายเหต ุ:  1ภาษีอ่ืน ๆ ไดแก ภาษีเครื่องไฟฟา, ภาษีรถจักรยานยนต, ภาษีไพ, ภาษีไนทคลับและดิสโกเธค ฯลฯ 
      2ภาษีอ่ืน ๆ  หมายถึง ภาษีเงินไดปโตรเลียม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ, อากรแสตมป และรายไดอ่ืน 
ที่มา : รายงานประจาํปสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

                                                        
4 เหตุผลก็คือ เมื่อรัฐเพ่ิมอัตราภาษ ีเชน 10% สมมติวาผูขายกเ็พ่ิมราคาขายขึ้น 10% แตยอดขายจะลดลงนอยกวา 10% ทําใหรายรับ
ภาษีของรัฐเพ่ิมขึ้น 
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ในบรรดาภาษีสรรพสามิตจากสินคาตางๆ ภาษีสุราเปนแหลงรายรับท่ีสําคัญท่ีสุดรองจาก
ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน  เพราะรอยละ 25 ของรายรับภาษีสรรพสามิตมาจากภาษีสุรา 
(ตารางท่ี 7.1) การท่ีภาษีสรรพสามิตเปนแหลงรายรับสําคัญของประเทศ รัฐบาลจึงกําหนดเปาหมาย
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ทําใหกรมสรรพสามิตตองสนองนโยบายของรัฐ โดยการจัดวางระบบ
บริหารภาษีท่ีทําใหกรมฯสามารถจดัเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีของสุรา ซ่ึงเปนสินคา
ภายใตการดูแลของกรมสรรพสามิต กรมฯ  จึงมีนโยบายการออกใบอนุญาตจําหนายสุราอยางเสรี 
โดยจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตในอัตราต่ํากวาอัตราสูงสุดทางกฎหมาย (ดูสถาบันวิจัยเพ่ือ 
การพัฒนาประเทศไทย, 2547) นโยบายการหารายรับสูงสุดจากภาษีสุราจึงขัดกับวัตถุประสงคเรื่อง
การลดความสูญเสียท่ีเกิดจากการบริโภคสุรา อาทิเชน อุบัติเหตุจากพฤติกรรมเมาแลวขับ ปญหา
ครอบครัว ปญหาการท่ีรัฐตองสูญเสียงบประมาณในการรักษาพยาบาลผูปวยจากโรคท่ีเกี่ยวของกับ
การดื่มสุรา และปญหาผลกระทบตอผลิตภาพการผลิตเนื่องจากการดื่มสุรา เปนตน  

ยิ่งกวานั้นผลการวิเคราะหโครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิต และการปรับอัตราภาษี
สรรพสามิตชดเชยการลดภาษีศุลกากรในบทท่ี 5-6 พบวา โครงสรางภาษสีรรพสามิตในปจจบัุนเริม่
สูญเสียประสิทธิภาพในการเปนเครื่องมือหารายรับของรัฐ (ดูรูปท่ี 5.8 และ 6.5ข) นอกจากการปรับ
อัตราภาษีสรรพสามิตจะไมสามารถชวยเพ่ิมรายรับภาษีแลว ก็ยังไมสามารถลดการบริโภควิสกี้
นําเขาและสุราขาวท่ีมีแอลกอฮอลสูง (รูปท่ี 5.7 และ 6.8) 

ประเด็นสําคัญของงานวิจัยครั้งนี้ คือ หากตองการใชภาษีสรรพสามิตเปนเครื่องมือสนอง
นโยบายดานตางๆ อัตราภาษีสรรพสามิตควรเปนเทาไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงคของแตละ
วัตถุประสงค 

ในปจจุบันนักเศรษฐศาสตรการคลังเช่ือวาภาษีสรรพสามิตมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 
ใชภาษีสรรพสามิตหารายไดใหรัฐ ใชภาษเีพ่ือลดผลกระทบภายนอกหรอืผลเสียหายจากการบรโิภค 
(private sector externality) ใชภาษีเพ่ือลดผลกระทบภายนอกตอรายจายของรัฐ (public expenditure 
externality) และใชภาษีเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดหรือสรางความเปนธรรม ประเด็น 
ทางเศรษฐศาสตร คือ ถาตองการจัดเก็บภาษีใหสนองวัตถุประสงคแตละขออยางมีประสิทธิภาพ 
เง่ือนไขจะเปนอยางไร 

ก) การหารายได หากไมพิจารณาเรื่องการกระจายรายได เง่ือนไขการใชภาษีสรรพสามิตหา
รายไดใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด5 คือ สินคาท่ีอุปสงคมีความยืดหยุนตอราคาต่ํา จะเสียภาษีใน
อัตราท่ีสูงกวาคาเฉล่ีย (ท้ังนี้โดยมีเง่ือนไขวาอุปสงคของสินคาแตละชนิดท่ีผูบริโภคซ้ือไมขึ้นกับ

                                                        
5 ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี คือ ตนทุนสวนเพ่ิมของภาษีบาทสุดทายที่จัดเก็บได (marginal social cost of fund) มีคาต่ําที่สุด 
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ราคาสินคาชนิดอ่ืน) นอกจากนั้น Corlett and Hague (1953) ไดพิสูจนวาการเก็บภาษีจากสินคาท่ีใช
คูกับเวลาวาง (เชน สุราใชดื่มในยามวาง) ในอัตราท่ีสูงกวาภาษีจากสินคาท่ีใชทดแทนกับเวลาวาง 
จะเปนการเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 

หลักฐานการวิจัยในบทท่ี 4 พบวาอุปสงคตอสุราสวนใหญ มีคาความยืดหยุนตอราคาต่ํา
กวาหนึ่ง ยกเวนเหลาขาว และวิสกี้สีในประเทศ (ตารางท่ี 7.2) หลักฐานนี้เปนการสนับสนุนใหรัฐ
เก็บภาษีสรรพสามิตจากสุราสูงกวาสินคาอ่ืนๆ เชน รถยนต  และเครื่องปรับอากาศ  ซ่ึงมี 
ความยืดหยุนตอราคาสูงกวาหนึ่ง 

ตารางที ่7.2 ความยดืหยุนของอปุสงคตอสินคาบางชนดิ 
สินคา งานวิจัยน้ี (บทที ่6) Chandoevwit-Dahlby (2549) อิศรา (2546) ดิเรก (2532) 

วิสก้ีสีในประเทศ -0.29 ถึง -1.68 - - - 
วิสก้ีนําเขา -0.12 ถึง -0.86 - - - 
เบียรในประเทศ -0.19 ถึง -0.93 - - - 
เหลาขาว -1.06 ถึง -1.59 - - - 
ไวนในประเทศ -0.31 ถึง -2.29 - - - 
สุราทั้งหมด - -0.89 -0.54 - 
บุหรี่ - -0.81 -0.39 -0.83 
นํ้ามันเชื้อเพลิง/ไฟฟา - -0.19 - - 

หมายเหต ุ : ความแตกตางของคาความยืดหยุนตอราคา เกิดจากวธิกีารที่ใชในการประมาณการแตกตางกัน และงานวจิยัคร้ังน้ีใชขอมูลจากการสํารวจผูบริโภค
สุรา แตงานวิจัย 3 เร่ืองทีอ่างถึงในตารางใชขอมลูการสํารวจรายไดรายจายของครัวเรือนในปทีแ่ตกตางกัน 

ที่มา : (1) บทที่ 4 
          (2) งานวจิยัอื่น ตามชือ่ที่อางที่หัวตาราง 

อยางไรก็ตาม อัตราภาษีสุราแตละประเภทไมควรแตกตางกันมาก เพราะงานวิจัยของเรา
พบวาอุปสงคตอสุราแตละประเภทมีความยืดหยุนไขว (หรือความยืดหยุนตอราคาของสุราประเภท
อ่ืน) คอนขางสูง เนื่องจากสุราแตละประเภทสามารถใชทดแทนกันไดดี (ดูตารางท่ี 7.3) กลาวคือ 
หากอัตราภาษสุีราชนดิหนึ่งตางจากสุราอีกชนดิคอนขางมาก ผูบริโภคจะลดการบริโภคสุราท่ีมีภาษี
สุราสูงขึ้น  แลวหันไปบริโภคสุราท่ีมีภาษีต่ําแทน สุราท่ีมีความยืดหยุนไขวเกิน 1 สามารถทดแทน
กันไดด ีไดแก เบียรกับวิสกี้สีในประเทศ เบียรกับเหลาขาว เหลาขาวกับวสิกี้สี วิสกี้สีในประเทศกับ
วิสกี้นําเขา (ซ่ึงมีความยืดหยุนไขวสูงสุด) ไวนในประเทศกับเบียรในประเทศ 

ตารางที ่7.3 ความยดืหยุนไขวของอปุสงคตอสุรา 
อุปสงคตอสุราชนิดตาง ๆ ราคาสุรา วิสกี้สีในประเทศ เบียรในประเทศ เหลาขาว วิสกี้นําเขา ไวนในประเทศ 

วิสก้ีสีในประเทศ -0.29 ถึง -1.68 0.68 ถึง 1.96 0.007 ถึง 3.48 3.35 ถึง 7.20 0.25 ถึง 4.96 
เบียรในประเทศ 0.18 ถึง 0.85 * -0.19 ถึง -0.93 - - 1.56 ถึง 2.45 
เหลาขาว - 0.75 ถึง 1.70 -1.06 ถึง -1.59 - - 
วิสก้ีนําเขา * - - -0.12 ถึง -0.86 - 
ไวนในประเทศ - - - - -0.31 ถึง -2.29 

หมายเหต ุ: * ไมมีนัยสําคัญ 
ที่มา : จากผลการคาํนวณในบทที่ 4 
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ข) การเก็บภาษีเพ่ือลดผลกระทบภายนอกจากการบริโภค การดื่มสุราของผูบริโภคอาจ
สงผลเสียหายตอบุคคลอ่ืนในสังคม โดยเฉพาะกรณีการดื่มสุราแลวขับรถจนเกิดอุบัติเหตุ ทําใหเปน
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอ่ืนๆ ในกรณีนี้รัฐมีเหตุผลท่ีจะเก็บภาษีสุราในอัตราท่ีสูง
กวาสินคาอ่ืนๆท่ีการบริโภคไมสงผลกระทบภายนอกตอสังคม ประเด็นคือ มีหลักฐานเชิงประจักษ
เรื่องผลของการดื่มสุราตออุบัติเหตุการจราจรหรือไม 

ผลการสํารวจผูบริโภค ยืนยันวาการดื่มสุรามีโอกาสสรางความเสียหายตอสังคมจริง 
กลาวคือ ปริมาณการดื่มสุราและความถ่ีในการดื่มสุรามีอิทธิพลตอโอกาสการเกิดอุบัติเหตุอยางมี
นัยสําคัญ (ดูคาตัวแปรในตารางท่ี 8.4 สมการอุบัติเหตุในตารางท่ี 7.5) นอกจากนั้นการดื่มสุรายัง
กอใหเกิดปญหาครอบครัวมากขึ้นดวย (สมการปญหาครอบครัวในตารางท่ี 7.5) 

ตารางที ่7.4 คาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรในสมการตาง ๆ 
ตัวแปร หนวย คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ชุดตัวแปรตาม    
การเจ็บปวยจากการดื่มสุรา (0,1) 0.19 0.39 
คารักษาพยาบาล บาท 253.37 1221.10 
เกิดอุบัติเหตุจากสุรา (0,1) 0.28 0.45 
ปญหาครอบครัว (0,1) 0.31 0.47 
การขาดงาน (0,1) 0.18 0.39 
ชุดตัวแปรอิสระ    
อายุ ป 35.83 15.15 
เพศชาย (0,1) 0.86 0.35 
จํานวนปที่ไดรับการศกึษา ป 12.62 4.06 
ปริมาณแอลกอฮอลบริสทุธิ์ที่ดื่ม ลิตร 1.62 2.97 
ความถี่ในการดื่มตอเดือน คร้ัง 11.26 18.33 
เกษตรกร กรรมกร ลูกจาง คนงานโรงงาน (0,1) 0.19 0.39 
ครู อาจารย งานบริการ ทหาร ตํารวจ (0,1) 0.02 0.13 
คาขาย พนักงานขาย งานบริการทั่วไป (0,1) 0.13 0.34 
งานวิชาชีพ ผูบริหาร ผูจัดการ (0,1) 0.16 0.37 
นักเรียน นักศึกษา ทํางานบาน วางงาน (0,1) 0.34 0.48 
ชางฝมือ หัวหนาคนงาน พนักงานขับรถ (0,1) 0.16 0.37 
ดื่มสุราที่บานเพ่ือน (0,1) 0.14 0.34 
ดื่มสุราที่รานอาหาร สถานบันเทิง (0,1) 0.43 0.50 
ดื่มสุราที่งานเลี้ยง (0,1) 0.15 0.36 
หลังดื่มขับรถบาง (0,1) 0.14 0.35 
หลังดื่มไมขับรถ (0,1) 0.64 0.48 
หลังดื่มขับรถประจํา (0,1) 0.22 0.41 
รายไดรวมทั้งครัวเรือนตอเดือน บาท 23491.12 21651.01 
บริโภคเหลาขาวและสุราผสม (0,1) 0.17 0.38 
บริโภคไวน (0,1) 0.16 0.37 
บริโภควิสกี้และบร่ันดีนําเขา (0,1) 0.41 0.49 
บริโภควิสกี้และบร่ันดีในประเทศ (0,1) 0.28 0.45 
บริโภคเบียร (0,1) 0.67 0.47 
บริโภคสุราพ้ืนเมือง (0,1) 0.01 0.11 

ที่มา : ขอมลูจากการสํารวจกลุมผูบริโภค, 2548. 
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ตารางที ่7.5 สมการผลกระทบตางๆจากการดื่มสุรา 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. ผลกระทบตอบคุคลที่สาม 2. ผลกระทบตอรายจายดานสาธารณสุข 

1.1 เกิดอุบัติเหต ุ 1.2 ปญหาครอบครัว 1.3 การขาดงาน 2.1 การเจ็บปวย 2.2 คารักษาพยาบาล 1 2.3 คารักษาพยาบาล 2 ตัวแปร Coeff. T-test Coeff. T-test Coeff. T-test Coeff. T-test Coeff. T-test Coeff. T-test 
คาคงที ่ -1.55 -0.80 -0.09 -0.07 -1.62 -1.02 -4.42 -4.05 1997.60 3.23 1615.24 2.86 
อายุ (ป) -0.08 -2.20 -0.02 -1.41 -0.06 -2.35 0.06 3.49 -13.54 11.84 -15.17 -2.01 
เพศชาย -0.29 -0.28 0.51 0.79 0.33 0.41 -0.07 -1 -78.12 -0.30 48.08 0.18 
จํานวนปที่ไดรบัการศึกษา (ป) -0.13 -1.20 -0.10 -1.44 0.02 0.23   -76.68 -2.66 -83.07 -2.84 
ปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธิท์ี่ด่ืม (ลิตร)   0.40 2.73 0.20 2.27 0.19 2.1 43.14 1.35   
ความถี่ในการด่ืมตอเดือน (คร้ัง) 0.08 2.27 0.01 0.72 0.01 0.38 0.05 2.6     
เกษตรกร กรรมกร ลูกจาง คนงานโรงงาน 0.63 0.75 0.53 0.97 1.40 2.13 -0.37 -0.51     
คร ูอาจารย งานบริการ ทหาร ตํารวจ 0.96 0.62           
คาขาย พนักงานขาย งานบรกิารทัว่ไป -0.17 -0.18     -1.15 -1.26     
งานวิชาชีพ ผูบรหิาร ผูจดัการ -1.77 -1.21     -0.09 -0.11     
นักเรียน นักศึกษา ทํางานบาน วางงาน       0.07 0.09     
ชางฝมือ หัวหนาคนงาน พนักงานขับรถ 1.21 1.30 0.03 0.06 1.38 2.19       
ดื่มสุราที่บานเพ่ือน         620.42 1.88 482.89 1.44 
ดื่มสุราที่รานอาหาร สถานบันเทิง         4.81 0.02 -37.20 -0.13 
ดื่มสุราที่งานเล้ียง         154.74 0.52 173.93 0.58 
หลังดื่มขบัรถบาง         97.62 0.32   
หลังดื่มไมขับรถ         -655.14 -2.90   
หลังดื่มขบัรถประจาํ 2.15 3.00         510.02 2.27 
มีการเจ็บปวยจากการดื่มสุรา 2.06 2.25   1.64 2.44       
รายไดรวมทั้งครวัเรอืนตอเดอืน 0.00 0.56           
บริโภคเหลาขาวและสุราผสม 1.52 1.27           
บริโภคไวน -0.10 -0.07           
บรโิภควสิก้ีและบรั่นดนํีาเขา 1.44 2.03           
บริโภควิสก้ีและบรั่นดีในประเทศ 1.26 1.99           
บริโภคเบียร 1.84 2.09           
บริโภคสุราพ้ืนเมือง -1.77 -0.95           
Adj. R-squared 0.51  0.26  0.25  0.03  0.12  0.08  
Obs 156  169  169  169  168  168  
F         3.65  2.97  
Method of estimation ML-Binary Logit ML-Binary Logit ML-Binary Logit ML-Binary Logit Linear Regression Linear Regression 

ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจกลุมผูบริโภค, 2548. 
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คําถาม คือ อัตราภาษีสรรพสามิตควรเปนเทาไรจึงจะสามารถลดผลกระทบภายนอกจาก
การดื่มสุราได การศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2547) พบวา ผลกระทบ
ภายนอกกอใหเกิดตนทุนรวมตอสังคม ประมาณ 8,039.5 ลานบาทถึง 26,179.8 ลานบาทในป 2546 
(หรือ 0.22%-0.56% ของ GDP) ในจํานวนนี้เปนตนทุนตอบุคคลท่ีสาม (external cost) ประมาณ 
62%-78% ของตนทุนรวมตอสังคม เม่ือเปรียบเทียบตนทุนผลกระทบภายนอกกับยอดขายสุรากอน
เสียภาษีในป 2546 (มูลคา 171,589.6 ลานบาท) ตนทุนผลกระทบภายนอกเทากับ 12%-36% ของ
ยอดขายสุรากอนเสียภาษี ขอสรุปก็คือ อัตราภาษีสรรพสามิตที่จะแกไขปญหาผลกระทบภาย
นอกจากการบริโภคสุราอยูในชวง 12%-36% ของราคาสุราหนาโรงงาน 

อยางไรก็ตาม อัตราภาษีสรรพสามิตท่ีจะใชแกไขปญหาผลกระทบภายนอกควรมีอัตราสูง
กวา 12% - 36% เพราะผลกระทบภายนอกดังกลาวขางตนยังไมไดรวมผลเสียหายตอสังคมดานอ่ืนๆ 
อาทิเชน ความเสียหายตอทรัพยสินของผูอ่ืนจากอุบัติเหตุเมาแลวขับ (เพราะงานวิจยัของสถาบันวจิยั
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยในป 2547 มิไดรวมขอมูลดังกลาวไว) ความเสียหายจากปญหา
ครอบครัว (ตารางท่ี 7.5) ฯลฯ ในสหรัฐอเมริกามีผลงานวิจัยหลายเรื่องท่ียืนยันถึงผลกระทบ
ภายนอกของการดื่มสุรา กลาวคือ ถาปจจัยอ่ืนๆคงท่ี การขึ้นราคาสุรา 1% จะมีผลชวยลดการทําราย
ภรรยาได 3.1-3.5% การขึ้นภาษีเบียร 10% จะชวยลดการทํารายเด็กลงได 2.3% หรืออาจชวยลด
อุบัติเหตุบนทางหลวงได 0.9%-1.0% หรือลดอัตราการขมขืนลง 1.3% หรือลดคดีจี้ชิงทรัพย 0.9% 
หรือลดคดีฆาตกรรมและการทํารายรางกายอยางละ 0.3% นอกจากนั้นการขึ้นภาษีเบียรใหมีอัตรา
เทาสุราอ่ืนจะชวยลดการดื่มสุราของเด็กและวัยรุนท่ีดื่มเบียรบอยมากลงไดถึง 32% และสุดทาย 
การขึ้นภาษีสุรา 10% จะชวยลดจํานวนผูชายท่ีเมาเหลาแลวขับรถลงได 7.4% ลดจํานวนผูหญิงท่ีเมา
แลวขับรถได 8.1% (ดู Cnossen, 2005, chapter 3) 

ค) การเก็บภาษีเพ่ือผลกระทบภายนอกตอคาใชจายดานสาธารณสุขของรัฐ  การดื่ม สุรา
เปนประจําจะมีผลกระทบตอสุขภาพของผูดื่มจนทําใหปวยเปนโรคท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดื่มสุรา6 ผล
คือ รัฐอาจตองมีคาใชจายในการจัดบริการรักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น อาทิเชน  การมีสถานบําบัดคนติด
สุรา การลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณการแพทย  เพ่ือรักษาผูปวยเปนโรคท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดื่ม
สุรา การท่ีรัฐมีงบประมาณจํากัดทําใหรัฐตองลดงบประมาณท่ีใชในกิจกรรมอ่ืนๆ ของสังคม 
ตนทุนตอสังคมดังกลาว จึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหรัฐตองเก็บภาษีสุราสูงกวาสินคาอ่ืนๆ ท่ีมิได
กอใหเกิดผลกระทบภายนอกดังกลาว 

                                                        
6 โรคที่เกี่ยวของกับการดื่มสุรา ไดแก โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคตับแข็ง ฯลฯ 



7-8 โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสุรา 

ผลการสํารวจพฤติกรรมของผูบริโภคสุรา พบหลักฐานท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติวาความถ่ีใน
การดื่มสุรามีผลทําใหผูดื่มมีโอกาสเจ็บปวยเพ่ิมขึ้น ถาปจจัยอ่ืนๆคงท่ี (ดูตารางท่ี 7.5) นอกจากนั้น
การดื่มสุรายังมีผลใหคาใชจายดานคารักษาพยาบาลของคนดื่มสุราเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญดวย และ
ทําใหผูดื่มมีโอกาสขาดงาน (ดูตารางท่ี 7.5) อันจะสงผลเสียหายตอผลิตภาพการผลิตและผลิตภัณฑ
ประชาชาติอีกดวย 

แมวา ขอมูลในตารางท่ี 7.5 จะเปนเพียงการยืนยันวาการดื่มสุรามีผลทําใหบุคคลมีคา
รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้น แตเนื่องจากผูปวยจํานวนมากยังตองพ่ึงการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของรัฐ การดื่มสุราจึงมีผลกระทบภายนอกตอสังคม เพราะรัฐตองเจียดเงินงบประมาณบางสวนท่ี
ควรนําไปลงทุนดานอ่ืน (เชน การศึกษา) มาลงทุนดานการรักษาพยาบาลผูปวยจากโรคสุรา 

เราสามารถคํานวณหาอัตราสวนระหวางคาใชจายดานการรักษาพยาบาลผูปวยจากโรคท่ี
เกี่ยวของกับการดื่มสุรา แลวเทียบกับยอดขายสุรากอนเสียภาษี  อัตราสวนดังกลาวจะวัดผลกระทบ
ภายนอกหรือตนทุนสังคมท่ีเกิดจากการท่ีรัฐตองเพ่ิมงบประมาณดานการรักษาพยาบาลผูปวยจาก
โรคท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดื่มสุรา อัตราสวนนี้ ก็คือ อัตราภาษีสรรพสามิตท่ีควรเก็บจากสุรา หากรัฐ
ตองการใหผูดื่มสุราเปนผูแบกรบัคาใชจายท้ังหมดท่ีเกดิจากการรักษาโรคท่ีเกี่ยวเนื่องกับการดืม่สุรา 

เรายังไมมีขอมูลเรื่องคาใชจายของรัฐในการรักษาพยาบาลผูปวยจากโรคท่ีเกี่ยวของกับ 
การดื่มสุรา แตจากการประมาณการในตอนท่ี 7.2.2 ขางลาง คาดวารัฐมีคาใชจายอยางนอย 620  
ลานบาทในป 2547 หรือประมาณ 0.07% ของมูลคาสุรากอนเสียภาษ ี

ง) การกระจายรายได โดยปกติ รฐับาลสวนใหญนิยมใชระบบภาษีท้ังระบบเปนเครื่องมือ
ในการกระจายรายได มากกวาการใชภาษีประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ แมวาภาษีชนิดหนึ่ง
อาจสงผลกระทบตอการกระจายรายได แตผลดังกลาวอาจถูกภาษีชนิดอ่ืนๆ ลบลาง อยางไรก็ตาม
ภาษีสุราแตละชนิดอาจมีผลกระทบตอครัวเรือนในแตละระดับรายไดแตกตางกันมาก และเปน 
การยากท่ีจะใชภาษีอ่ืนๆ ลบลางผลกระทบดังกลาวไดท้ังหมด ในกรณีเชนนี้จึงมีความจําเปนตอง
ประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอการกระจายรายไดของครัวเรือน 

ในประเทศไทยยังไมมีงานวิจัยวัดผลกระทบของภาษีสุราตอการกระจายรายได ใน
ตางประเทศมีงานศึกษาพอสมควร ตัวอยางเชน ในประเทศอังกฤษ การศึกษาพบวาภาษีสุราโดยรวม
กอใหเกิดภาระเปนสัดสวนกับรายไดครัวเรือน (proportional incidence) แตภาษีสุราแตละชนิด
กอใหเกิดภาระแตกตางกัน เชน ภาษีเบียรมีภาระเปนสัดสวนกับรายได ภาษีไวนเกิดภาระกาวหนา
ตอรายได  และภาษีเหลา (spirits เชน วิสกี้) กอใหเกิดภาระถดถอย (ดู Cnossen, 2005)  

ในประเทศไทยภาษีสรรพสามิตจากสุราชนิดตางๆ มีอัตราแตกตางกัน ทําใหการประเมิน
ภาระยุงยากขึ้น เชน เหลาขาว ซ่ึงเปนสุราท่ีคนชนบทและผูใชแรงงานนิยมบริโภค มีอัตราภาษีต่ํา
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กวาสุราชนิดอ่ืนๆ (ดูตารางท่ี 5.4) ดังนั้นแมวาคนจนจะเสียภาษีสุราคอนขางมาก (เทียบกับรายจาย
ของครัวเรือน) แตเนื่องจากอัตราภาษีคอนขางต่ํา  ภาระภาษีตอครัวเรือนยากจนก็จะลดลง แต
ขณะเดียวกัน ครัวเรือนร่ํารวยกลับไมนิยมบริโภคเหลาขาว  จึงเสียภาษีนอยมาก ดวยเหตผุลดังกลาว
ภาษีสุราขาวอาจมีลักษณะถดถอยแตอัตราความถดถอยอาจไมรุนแรง 

ภาษีเบียรอาจมีลักษณะเปนสัดสวนกับรายได เพราะปจจุบันประชาชนทุกกลุมอาชีพและ
กลุมรายไดนิยมบริโภคเบียรเปนอันดับหนึ่ง อยางไรก็ตามเนื่องจากเบียรเกรดมาตรฐาน และเบียร 
พรีเมียมเสียภาษีตอลิตรมากกวาเบียรเกรดประหยัดท่ีมีราคาถูก ภาระภาษีตอคนรวยอาจสูงขึ้นบาง 
ทําใหภาษีเบียรมีลักษณะกาวหนาแบบออนๆ (แตถาคนจนนิยมดื่มเบียรราคาแพง ภาระภาษีเบียรจะ
มีลักษณะถดถอย) 

สวนสุราสีในประเทศ เชน แมโขง และแสงโสมเปนสุราท่ีบริโภคโดยคนช้ันกลางท่ีมี
รายไดต่ําถึงปานกลาง ฉะนั้นภาระภาษีอาจมีลักษณะตกทองชาง คือ คนช้ันกลางรับภาระภาษีมากท่ีสุด 

สําหรับวิสกี้นําเขา และไวนนําเขาเปนสุราท่ีผูมีรายไดสูงนิยมบริโภค ดงันั้นภาระภาษนีาจะ
มีลักษณะกาวหนาโดยเฉพาะไวนท่ีมีภาษีนําเขาและภาษีสรรพสามิตอัตราสูงมาก ภาระภาษีจึงนาจะ
กาวหนา 

ขอพิจารณาเรื่องภาระภาษีนี้มิไดหมายความวารัฐควรกําหนดภาษีสุราท่ีคนจนบริโภคใน
อัตราต่ําเพ่ือลดภาระตอคนจน เพราะสุราเปนสินคาบาป และกอปญหาผลกระทบภายนอกตอ
ครอบครัวของผูดื่ม และตอสังคม 

ขอสรุปจากการคาดคะเนขางตน คือ ภาระภาษีของสุราชนิดตางๆ ขึ้นกับวาสุราเหลานั้น 
เปนสุราท่ีบริโภคโดยผูบริโภคท่ีมีฐานะอยางไร และขึ้นกับอัตราภาษีสรรพสามิต เพราะรัฐบาลไทย
กําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตของสุราแตละชนิดใหตางกัน7 สวนในตางประเทศ ปจจัยสําคัญท่ีมี
อิทธิพลตอภาระภาษี ไดแก ระยะเวลาในการคํานวณรายไดหรืออีกนัยหนึ่งขึ้นอยูกับประเภทรายได
วาเปนรายไดในปปจจุบัน หรือรายไดถาวรในระยะยาว (Pechman, 1985) 

จ) วัตถุประสงคอื่นของการเก็บภาษีสรรพสามิต เหตุผลอีกขอของผูสนับสนุนภาษี
สรรพสามิตสุราในอัตราท่ีสูงกวาภาษีสรรพสามิตจากสินคาอ่ืน (ยกเวนบุหรี่) เปนเหตุผลของฝาย
สนับสนุนแนวคิด “คุณพอรูดี” (paternalism) กลาวคือ การดื่มสุราเกิดผลเสียตอสุขภาพของผูดื่ม  
ผูดื่มสุรามีความเส่ียงท่ีจะประสบอุบัติเหตุสูงขึ้น หรือมีปญหาในการทํางาน ฯลฯ แมตนทุนท่ีเกิด
จากผลเสียหายเหลานี้จะไมใชผลกระทบภายนอก (externalities) เพราะเปนตนทุนสวนบุคคล แต
                                                        
7 ผูวิจัยเขาใจวาปจจัยทางการเมืองเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหอัตราภาษีเหลาขาว และแมโขงต่ํากวาสุราอื่นๆ สาเหตุอาจเปนเพราะใน
อดีตรัฐเปนเจาของโรงงานสุราทั้งสองประเภทและมีการใหสัมปทานเอกชน 
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กลุมบุคคลท่ีมีแนวคิด “คุณพอรูดี” จะสนับสนุนใหรัฐเก็บภาษีในอัตราท่ีสูงกวาสินคาอ่ืนๆ เชน 
กลุมบุคลากรดานสาธารณสุขและนักเคล่ือนไหว (activists) เหตุผลสําคัญก็เพราะผูดื่มสุราขาด
ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลเสียของการดื่มสุรา  อยางไรกต็ามฝายตอตานแนวคิด “คุณพอรูดี” แยง
วาผูดื่มสุราสวนใหญรูดีวาสุรามีผลเสียตอตนเองอยางไร และมีความเห็นวาหากไมมีหลักฐาน
ชัดเจนวาผูบริโภคขาดขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลเสียของการดื่มสุรา” ก็ยอมไมมีเหตุผลท่ีรัฐจะ
เขามาแทรกแซงทางเลือกในการบริโภคของประชาชน ทางแกไขท่ีตรงประเด็น คือ การใหขอมูล
เกี่ยวกับผลเสียของสุราแกประชาชน ไมใชใชวิธีควบคุมหรือจํากัดทางเลือกของผูบริโภค 

อยางไรก็ตาม ขอเสนอใหใชภาษีจํากัดการดื่มสุราของฝาย “คุณพอรูดี” เพ่ือ “ประโยชน
สวนตัวของผูดื่มสุรา” ไมใชเรื่องท่ีนักเศรษฐศาสตรสามารถละเลยไดงายๆ เพราะตนทุนบางสวน
ของการดื่มสุราเกิดจากผลพวงของ “การติดสุรา” (เหมือนกับการติดบุหรี่) การดื่มสุราวันนี้จะเพ่ิม
โอกาสท่ีจะติดสุรามากขึ้นในอนาคตจนกลายเปนปญหารายแรงตอสุขภาพของผูดื่ม แนนอน
ผูบริโภคท่ีมีสารสนเทศสมบูรณ และมีเหตุมีผลยอมจะไมดื่มสุราวันนี้มากจนถึงระดับท่ีจะติดสุรา
ในอนาคต8 แตขอสมมติท่ีวาผูบริโภคสวนใหญมีความรูอยางสมบูรณจนสามารถประเมินไดอยาง
ถูกตองวาสุราแตละแกวท่ีดื่มในวันนี้จะเพ่ิมความเส่ียงในการติดสุรามากนอยเพียงใด อาจเปน 
ขอสมมติท่ีไมสมจริง ดังนั้นการตัดสินใจดื่มสุราวันนี้อาจเปนการตัดสินใจท่ีไมใชการตัดสินใจ
อยางมีเหตุมีผล (rational) ท่ีมีการช่ังน้ําหนักระหวางประโยชนและตนทุนของการดื่มสุราแตละแกว 
(Viscusi 1995) ดวยเหตุนี้เหตุผลของฝายสาธารณสุข (หรือฝายคุณพอรูดี) ก็ยังมีน้ําหนักพอสมควร
ท่ีจะสนับสนุนใหมีการเก็บภาษีสุราในอัตราท่ีสูง หรือมิฉะนั้นก็ใหรัฐลงทุนเรื่องการใหสารสนเทศ
เกี่ยวกับอันตรายของการดื่มสุรา โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอความเส่ียงในการติดสุรา นัยตอ
บทบาทของนักวิจัย คือ การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการขึ้นภาษี กับมาตรการใหสารสนเทศเกี่ยวกับ
อันตรายของการดื่มสุราวามาตรการใดจะมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจมากกวากันในระยะยาว 

ประเด็นเรื่องนโยบายคุณพอรูดีกลับมาเปนท่ีสนใจของนักเศรษฐศาสตรอีกครั้งในชวง 10 
ปท่ีผานมา เพราะเริ่มมีงานวิจัยของกลุมนักเศรษฐศาสตรในสํานักพฤติกรรมศาสตร (behavioral 
school) และมีหลักฐานสนับสนุนแนวคิดท่ีวาการตัดสินใจบางส่ิงบางอยางของมนุษยมักเปนเรื่อง
ปราศจากเหตุและผล (rational) เพราะมนุษยบางคนมีปญหาในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง 
(self control problems) และภายหลังการตัดสินใจบางส่ิงบางอยางไปแลว ก็กลับมานั่งเสียใจน้ําตา
เช็ดหัวเขา (Schelling 1984) เชนการบริโภคอาหารท่ีมีไขมัน คนท่ัวไปรูวาอาหารท่ีมีไขมันจะทําให
อวน  แตคนบางคนหักหามใจตัวเองไมไดท่ีจะรับประทานอาหารเหลานั้น คนอวนจํานวนมากท่ี
                                                        
8 หรือถาเขายังคงตัดสินใจดื่มเพ่ิมขึ้นทั้งๆทีรู่วาอนาคตมีโอกาสติดสุรา ซึ่งจะเกิดผลเสียตอสุขภาพ ก็เปนเร่ืองที่ไมใชธุระของบุคคล
อื่นในสังคม 
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อยากลดน้ําหนักก็ประสบปญหาการบังคับใจตัวเองท่ีจะไมบริโภคอาหารบางชนิด ทําใหไมสามารถ
ลดน้ําหนักได9 ดวยเหตุนี้เองจึงมีนักเศรษฐศาสตรในสํานักพฤติกรรมศาสตรท่ีเสนอใหเกบ็ภาษบีาป 
(sin taxes) จากสุราและบุหรี่โดยอาศัยหลักเหตุผลท่ีไมเครงครัดเทากับฝายคุณพอรูดี” กลาวคือ  
การท่ีคนๆหนึ่งตัดสินใจดื่มสุรา เทากับจิตใจฝายท่ีนิยมอบายมุขกําลังทํารายจิตใจฝายท่ีตองการเลิก
สุรา เพราะจิตใจฝายท่ีนิยมอบายมุขไมเคยคํานึงถึงความเสียหายตออีกฝายท่ีอยากเลิกสุรา กรณีนี้
เปรียบเปรยเหมือนกับการท่ีผูดื่มสุราไมเคยคิดวาการดื่มสุราของตนอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุและ 
ความเสียหายตางๆ ตอชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอ่ืนในสังคม (externalities)  

นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตรบางคนยังเช่ือวาการเก็บภาษีบาปจากสุราในอัตราสูงขึ้น จะไม
สราง “ความอยุติธรรม” ตอคนจน (เนื่องจากภาระภาษีสุรามีลักษณะถดถอย โดยเฉพาะอยางยิง่เหลา
ขาว  ซ่ึงเปนเหลาท่ีคนจนบริโภค) เพราะคนจนจะมีปฏิกริยาออนไหวตอราคาสุรามากกวาคนรวย 
ดังนั้น ภาษีสุรานาจะเปนประโยชนท่ีชวยใหคนจน (โดยเฉพาะกายฝายท่ีตองการเลิกสุรา) เลิกสุรา
ได การเก็บภาษีสุราใหสูงขึ้น  จึงเปนการสรางความกาวหนาใหสังคม (Gruber and Koszegi, 2001)  

นอกจากขอเสนอเรื่องภาษีบาปแลว นักเศรษฐศาสตรยังมีขอเสนออีกประการหนึ่ง คือ 
ใบอนุญาตบาป (sin licenses) ประเด็นนี้มีขอเสนอของนักเศรษฐศาสตร 2 กลุมๆ แรก  คือ 
O’Donoghue and Rabin (2003) เสนอใหเก็บคาธรรมเนียมการซ้ือบุหร่ี (หรือสุรา) เปนกอนโตแทน
การเก็บภาษีสรรพสามิตตอซอง (หรือตอขวด) เชน ผูท่ีจะซ้ือเบียรตองซ้ือใบอนุญาตการซ้ือเบียรใน
ราคา 10,000 บาท ใบอนุญาตนี้มีสิทธิซ้ือเบียรโดยไมตองเสียภาษีสรรพสามิตเปนจํานวน 1,000 
ขวด (สมมติวาเดิมเบียรหนึ่งขวดเสียภาษีสรรพสามิต 10 บาท) วิธีนี้เปนการปองกันมิใหคนดื่มเบียร
ติดนิสัยการดื่มจากการดื่มเบียรทีละขวด คนท่ีตัดสินใจซ้ือใบอนุญาตก็คือ คนท่ีตัดสินใจวาจะดื่ม
สุราเปนประจํา (คลายๆกับการยอมเสียคาสินสอดเพ่ือขอแตงงานและใชชีวิตคูตลอดชีวิต) 

ขอเสนอของนักเศรษฐศาสตรอีกกลุมหนึ่ง คือ (Beshars, et.al 2006) เสนอวาใหขาย
ใบอนุญาตการซ้ือสุราในราคาปกต ิ(หรืออัตราท่ีไมสูง) แตเพ่ิมเง่ือนไขการซ้ือสุรา เชน ประเภทสุรา 
จํานวนสุราท่ีจะซ้ือตอเดือน และวัน-เวลาท่ีจะซ้ือสุรา เง่ือนไขเหลานี้สามารถขอเปล่ียนแปลงได แต
ตองใชเวลาในการขอเปล่ียนเง่ือนไข เชน 3 วัน วิธีนี้จะชวยใหคนท่ีไมตองการติดสุราเรื้อรัง ไม
กลายเปนคนติดสุราจากการท่ีสามารถหาซ้ือสุราไดอยางงายดาย เพราะตนทุนการหาซ้ือสุราสูงขึ้น 

                                                        
9 ศาสตราจารย Schelling  (1984)  ใชประสบการณความพยายามอดบุหร่ีของตนอธิบายพฤติกรรมนี้วาเปรียบเสมือนในกายของ
คนเรามีคนสองคน คนหนึ่งเปนฝายที่ชอบสูบบุหร่ี อีกคนเปนฝายที่อยากอดบุหร่ีเพ่ือเปนอิสระจากการตกเปนทาสของนิโคติน ฝาย
หลังมักเปนคนใหสัญญาวาจะเลิกบุหร่ี แตเมื่อถึงเวลาจะเลิกบุหร่ีจริงๆ ฝายแรกกลับเปนผูตัดสินใจที่จะสูบบุหร่ีตอไป 
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สวนผูท่ีติดสุราอยูแลวจะไมเดือดรอนจากการซ้ือใบอนุญาต เพราะคาใบอนุญาตไมแพง และตนก็รู
วาตนตองการดื่มสุราอะไร และเม่ือไรอยูแลว10 

อยางไรก็ตามขอเสนอเรื่องใบอนุญาตการซ้ือสุรานี้จะใชไดผลในประเทศท่ีสามารถบังคับ
ใหรานคาตางๆ จําหนายสุรา เฉพาะแกผูมีใบอนุญาตเทานั้น ในประเทศท่ียังมีรานคายอยจําหนาย
สุรากระจายอยูท่ัวทุกหัวระแหง  การบังคับใหรานคาตรวจสอบใบอนุญาตการซ้ืออาจมีตนทุน 
การบังคับกฎหมายสูงมาก  รานคาจะตองมีระบบคอมพิวเตอรท่ีใชอานคา (scan) ขอมูลใน
ใบอนุญาตการซ้ือและสงขอมูลการซ้ือไปยังศูนยขอมูล และรานคาอ่ืนๆ นอกจากนี้ก็มีปญหา 
การลงโทษผูขายสุราแกผูซ้ือท่ีไมมีใบอนุญาตการซ้ือสุรา 

7.2 อัตราภาษีสรรพสามิตสุราในปจจุบันเหมาะสมหรือยัง 
การอภิปรายขางตนเปนการอธิบายเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตสุราในอัตราท่ีสูงกวาสินคาท่ัวไป แตเนื่องจากในปจจุบัน รัฐบาลไดจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตในอัตราท่ีคอนขางสูงอยูแลว (ดูบทท่ี 4) ประเด็นเชิงนโยบายท่ีตามมา คือ อัตราภาษี
สรรพสามิตสุราในปจจุบันเปนอัตราท่ีเหมาะสมหรือยัง วิธีการประเมินอัตราภาษีวิธีหนึ่ง คือ  
การคํานวณหาตนทุนสังคมของการเพ่ิมอัตราการเก็บภาษี (marginal social cost of public fund) 
หากการปรับอัตราภาษีชนิดใดกอใหเกิดตนทุนสวนเพ่ิมของสังคมลดลง แสดงวาอัตราภาษีสินคา
ดังกลาวยังมีอัตราต่ํา สังคมควรเพ่ิมอัตราภาษีดังกลาว  ในทางตรงกันขาม หากปรับอัตราภาษีเพ่ิม
แลวทําใหตนทุนสวนเพ่ิมของสังคมสูงขึ้น แสดงวาสินคาดังกลาวมีอัตราภาษสูีงเกนิไป สมควรท่ีรฐั
จะลดภาษีลง11  

7.2.1 ทฤษฎกีารประเมินประสิทธิภาพของการเกบ็ภาษ ี
แมวารัฐมีความจําเปนตองเก็บภาษีเพ่ือใชในการปกครองประเทศและใหบริการตางๆ (เชน 

ปองกันประเทศ รักษาความสงบในบานเมือง ฯลฯ) แตการเพ่ิมภาษีขึ้นอีก 1 ลานบาทยอมมีผลให
สวัสดิการของประชาชนลดลง เพราะภาษีมีผลตอทางลบตอการบริโภค การออม การตัดสินใจ
ทํางานและการลงทุน  หากภาษีท่ีเพ่ิมขึ้นทําใหสวัสดิการสังคมลดลงไมถึง 1 ลานบาท ก็แสดงวายัง
คุมท่ีรัฐจะเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น แตถาสวัสดิการสังคมลดลงเกิน 1 ลานบาท ก็ไมคุมท่ีรัฐจะเก็บภาษีจาก

                                                        
10 ขอเสนอเร่ืองการเก็บคาใบอนุญาตการซื้อสุราจัดวาเปนขอเสนอของฝายสนับสนุนแนวคิดคุณพอรูดี แตในระยะหลังมีกลุมนัก
เศรษฐศาสตรที่ไมตองการใหรัฐแทรกแซงการตัดสินใจของประชาชน แตยอมรับวาบุคคลบางคนมีปญหาการควบคุมตนเองไมได
นักเศรษฐศาสตรกลุมนี้เสนอแนวคิดการแกปญหาการติดสุรา หรือปญหาการบริโภคอาหารเกินตัวในลักษณะที่ใหผูบริโภคที่มี
ปญหาการควบคุมตัวเองเปนผูเสนอแนะใหรัฐออกกฎหมายตางๆ เพ่ือปองกันมิใหตนผิดสัญญากับตนเอง  แนวคิดนี้ถูกขนานนามวา 
“soft paternalism”   
11 แนวคิดเร่ือง marginal social cost of public fund มาจากทฤษฎีการกําหนดอัตราภาษีที่เหมาะสมของ Ramsey (1927) 
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ประชาชนเพ่ิมขึ้น ตนทุนสวนเพ่ิมตอสังคมของการเก็บภาษี (MSCF) เปนเครื่องมือท่ีนัก
เศรษฐศาสตรการคลังคิดคนขึ้นมาวัดการบิดเบือนการใชทรัพยากรท่ีเกิดจากการท่ีรัฐพยายามเก็บ
ภาษีเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตามการประเมินการจัดเก็บภาษีมิไดเนนเฉพาะเปาหมายการลดความสูญเสีย
ดานประสิทธิภาพการใชทรัพยากร (minimizing the efficiency losses) เพียงอยางเดียว การเพ่ิมภาษี
อาจเปนภาระตอคนจน ดังนั้น MSCF จึงถูกออกแบบมาใหสามารถวดัผลเสียตอความเปนธรรมดาน
การกระจายรายไดดวย 

(ก) การใชภาษเีปนเคร่ืองมือหารายรับสูงสุด 
เพ่ือใหการวิเคราะหงายขึ้น นักเศรษฐศาสตรจึงเริ่มตนการสรางสูตร MSCF โดยการสมมติ

วาสังคมมีผูบริโภคเพียงคนเดียว ดังนั้นจึงสามารถระบุฟงกช่ันอรรถประโยชนทางออม (indirect 
utility function) ใหขึ้นกับราคาของสินคาชนิดตางๆท่ีผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ12 และขึ้นกับรายไดของ
ผูบริโภค นอกจากนั้นราคาสินคาจะขึ้นกับอัตราภาษีท่ีเรียกเก็บจากสินคาแตละชนิด สมมติวาเรายัง
ไมสนใจประเด็นความเปนธรรมของการกระจายรายได นักเศรษฐศาสตรสามารถพิสูจนไดวา ถารฐั
ตองการแสวงหารายรับจากภาษีสูงสุด อัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ อัตราท่ีทําให MSCF มีคา
ต่ําสุด โดยมีขอสมมติวาหากการเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น 1 บาททําใหราคาสินคาเพ่ิมขึ้น 1 บาทเชนกัน 
ตนทุนสวนเพ่ิมตอสังคมของการเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น 1 ลานบาทจะมีคาตามสมการท่ี (7.1) (ดู
รายละเอียดใน Chandoevwit and Dahlby, 2006)  
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      (7.1) 

โดยท่ี   bj = สวนแบงรายจายซ้ือสินคา j ในรายจายรวม 
 tj = อัตราภาษีท่ีเรียกเก็บจากสินคา j 
             jiε  = คาความยืดหยุนไขวของอุปสงคตอสินคา j เม่ือราคาสินคา i เปล่ียนแปลง 
สมการท่ี (7.1) แสดงความสําคัญของอัตราภาษีท่ีเรียกเก็บจากสินคาชนิดอ่ืนๆ เม่ือเรา

ตองการประเมินประสิทธิภาพของการเพ่ิมภาษีตอสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง กลาวคือ ถาสินคา j กับ i 
ทดแทนกัน (คา jiε  > 0) การเพ่ิมภาษีสินคา i จะทําใหอุปสงคตอสินคา  j เพ่ิมขึ้น ทําใหรัฐไดเงิน
ภาษีจากสินคา j เพ่ิมขึ้น ทําใหสังคมมีสวัสดิการสูงขึ้น ผลบวกทางสวัสดิการนี้จะชวยลดตนทุน
สวนเพ่ิมตอสังคมของการเพ่ิมภาษีตอสินคา i 

                                                        
12 สินคาที่ผูบริโภคตัดสินใจเลือก ไดแก สุรา บุหร่ี น้ํามันเช้ือเพลิง บริการโทรคมนาคม อาหาร เสื้อผา การรักษาพยาบาล บริการโทร
คม ที่อยูอาศัย บันเทิง และอื่นๆ สินคา 4 หมวดแรกมีภาษีสรรพสามิต 
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อยางไรก็ตามการวัดคา MSCF จะตองพิจารณาท้ังผลการบิดเบือนท่ีเกิดจากการเก็บภาษี
เพ่ิมขึ้น และการบิดเบือนท่ีเกิดจากมาตรการท่ีไมใชภาษี (non-tax distortions)  ซ่ึงไดแก  
(1) การบิดเบือนท่ีเกิดจากผลกระทบนอกของการดื่มสุรา (2) public expenditure externalities  
(3) การบิดเบือนอันเกิดจากการติดสุรา  ตลอดจน (4) การบิดเบือนอันเนื่องจากมีการลักลอบ 
หนีภาษี Chandoevwit and Dahlby (2006) สรุปสูตรท่ีวัด MSCF ในกรณีท่ีเกิดการบิดเบือนแตละ
กรณีดังนี ้

(ข) การบิดเบือนที่ เกิดจากผลกระทบภายนอกจากการบริโภคสุรา (private sector 
externalities)  
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โดยท่ี jiδ  = สัดสวนของตนทุนสวนเพ่ิมตอบุคคลท่ีสามท่ีเกิดจากการบริโภคสินคา i 

สมการ (7.2) มีความหมายวา  ถาการบริโภคสินคา i กอใหเกิดผลกระทบภายนอก  
(ความเสียหาย) ตอบุคคลท่ีสาม การเก็บภาษีจากสินคา i จะเปนผลดีตอสังคม เพราะคา MSCF จะ
ลดลง เนื่องจากการดื่มสุราเกิดผลกระทบภายนอกจริง การขึ้นภาษีสุราจะทําให MSCF ลดลง 

(ค) การบิดเบือนที่เกิดจากผลกระทบภายนอกตอรายจายของรัฐดานสาธารณสุข (public 
expenditure externalities) 
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โดยท่ี  gδ = การเพ่ิมขึ้นของตนทุนท่ีเกิดจากรายจายของรัฐดานสาธารณสุข อันเนื่องจาก
ผูดื่มสุราตองใชเงินเพ่ิมขึ้นในการรักษาสุขภาพของตนเอง (ตองซ้ือบริการ
รักษาพยาบาล x เพ่ิมขึ้น) 

สมการท่ี (7.3) มีขอสมมติวาอุปทานของสินคาท่ีถูกเก็บภาษีมีคาความยืดหยุนตอราคา
คอนขางสูงจนทําใหปริมาณอุปทานลดลงในอัตราเดียวกับภาษีท่ีเพ่ิมขึ้น 

ความหมายของสมการ (7.3) คือ การเก็บภาษีสุราเพ่ิมขึ้นจะทําให MSCF ลดลงหากภาษีมี
ผลทําใหอุปสงคตอบริการรักษาพยาบาลของผูดื่มสุราลดลง 

(ง) การบิดเบือนอันเนื่องจากผูดื่มสุรามีปญหาในการควบคุมตัวเอง มีผลตอ MSCF ดังนี ้
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โดยท่ี Aiδ  = (Vx1-Cx1-q1)/q1 

  = สวนตางระหวางประโยชนสวนเพ่ิมจากการบริโภคสุรา (Vxi) กับ
ตนทุนสวนเพ่ิมท้ังหมดจากการบริโภคสุรา (Cx1+q1) (เพราะปญหา
ควบคุมตัวเองไมได) คิดเปนรอยละของราคาสุรา (q1) 

ถาหากรัฐสามารถหารายไดจากการเก็บภาษีแบบ lump-sum tax จนทําให MSCF จากภาษี
ชนิดอ่ืนๆ มีคาเทากับ 1 อัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากสินคา xi จะเทากับ -δAi หรืออีกนัยหนึ่ง
อัตราภาษีบาปท่ีเหมาะสมจะสะทอนตนทุนสวนเพ่ิมจากการดื่มสุราท่ีผูบริโภคละเลย (เพราะปญหา
การควบคุมตัวเอง) โดยท่ีตนทุนสวนเพ่ิมนี้จะคิดเปนสัดสวนกับคาใชจายสวนเพ่ิมในการซ้ือสุรา 

(จ) การบิดเบือนเนื่องจากภาษีสุรากอใหเกิดการหนีภาษ ีมีผลตอ MSDF ดังนี ้
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โดยท่ี V = Xs/X หรือสวนแบงของการบริโภคสุราหนีภาษีตอการบริโภคสุรา
ท้ังหมด 

 1ε  = ความยืดหยุนตอราคาของอุปสงคตอสุราท่ีเสียภาษีตามกฎหมาย 

สมการ (7.5) อธิบายวาการหนีภาษีทําให MSCF เพ่ิมขึ้นเพราะฐานภาษีแคบ และฐานภาษี
จะมีความออนไหวตอการลักลอบหนีภาษีมาก เนื่องจากเม่ือมีการขึ้นภาษี ผูบริโภคมีโอกาสท่ีจะหัน
ไปบริโภคสุราหนีภาษีได นอกจากนัน้คาความยืดหยุนของอุปสงคตอสุราท่ีเสียภาษีตามกฎหมายจะ
ขึ้นกับความยืดหยุนของอุปสงครวมตอสุรา (สุราถูกกฎหมายรวมสุราหนีภาษี) และความยืดหยุน
ของอุปทานการหนีภาษี ดังนั้นการขึ้นภาษีจะทําใหปริมาณสุราท่ีเสียภาษีถูกตองตามกฎหมายลดลง 
เพราะการบริโภคสุราโดยรวมจะลดลง ขณะท่ีปริมาณสุราหนีภาษีจะสูงขึ้น 

(ฉ) การพิจารณาผลกระทบของภาษีที่มีตอการกระจายรายได  
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โดยท่ี  SMCF = ตนทุนสวนเพ่ิมของสังคมของการเพ่ิมภาษีหลังจากพิจารณา
ผลกระทบตอการกระจายรายไดของครัวเรือน 

 iΩ  = distributionally-weighted cost ของราคาสินคาผูบริโภค และราคา
สินคาผูผลิตทุกชนิดอันเนื่องมาจากการเพ่ิมอัตราภาษีท่ีเรียกเก็บจาก
สินคา i 
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 ds/dti = ผลของการเพ่ิมอัตราภาษีจากสินคา i ท่ีมีตอสวัสดิการสังคม 

 dR/dti = ผลของการเพ่ิมอัตราภาษีจากสินคา i ท่ีมีตอรายรับจากภาษี 

(ช) รวมผลกระทบภายนอกและการบิดเบือนทุกประเภท13  มีผลตอตนทุนสวนเพ่ิมของ 
การเก็บภาษีดังนี้ 
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โดยท่ี mjδ  = (qj-MC-tj)/qj 

 qj = ราคาสินคา j ท่ีมีการผูกขาด (บุหรี่) 

 MC = ตนทุนสวนเพ่ิมของการผลิตบุหรี่ 

   Vi,Vj = สัดสวนการบริโภคสินคาหนีภาษี (ชนิดท่ี i และ j) ตอการบริโภค
สินคา i หรือสินคา j ท้ังหมด 

 TΠj = อัตราภาษีจากกําไรท่ีไดจากสินคา j 

 Tε  = ความยืดหยุนไขวของอุปสงครวมตอสุรา j (ถูกกฎหมายและหนีภาษี) 
เม่ือราคาสินคา i เปล่ียน  

7.2.2 คา parameters ที่ใชในการประเมินประสิทธิภาพของภาษ ี
การประเมินประสิทธิภาพของอัตราภาษีตามสูตรท่ีกลาวในตอนท่ี 7.2.1 จะตองอาศัยขอมูล

แบบแผนการบริโภคสินคาทุกชนิดของผูบริโภค  เพราะการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีสินคาชนิดหนึ่ง
จะมีผลกระทบตออุปสงคตอสินคาชนิดอ่ืนๆ เราจึงตองทราบคาความยืดหยุนตอราคา และ 
ความยืดหยุนไขวของอุปสงคตอสินคาทุกชนิดรวมท้ังสวนแบงรายจายของสินคาแตละชนิดใน
รายจายของครัวเรือน ตัวเลขเหลานี้สามารถ ประมาณการจากขอมูลรายได-รายจายของครัวเรือนท่ี
สํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ นอกจากนั้นผูประเมินจะตองทราบอัตราภาษีตอสินคาตางๆ 
อัตราการเกิดผลกระทบภายนอกตอบุคคลท่ีสาม ผลกระทบภายนอกตอรายจายของรัฐดาน
สาธารณสุข อัตราการเสพติดบุหรี ่และสุรา อัตราการหนีภาษีอํานาจตลาดของผูจําหนายสินคาชนิด

                                                        
13 สูตรในสมการที ่7.7 รวมการบิดเบือนเนื่องจากรัฐเปนผูผูกขาดการผลิตบุหร่ีไวดวย 
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ตางๆ (โดยเฉพาะอยางยิ่งบุหรี่ สุรา และน้ํามันเช้ือเพลิง) ขอมูลเหลานี้ปรากฏอยูในบทความของ 
Chandoevwit and Dahlby (2006) และถูกคัดลอกมาไวในตารางท่ี 7.6-7.8) 

คา parameters สวนใหญไดมาจากงานวิจัยในตางประเทศ ยกเวนคาความยืดหยุนของ
อุปสงคตอสินคาชนิดตางๆ  อัตราภาษ ีอัตราการหนีภาษ ีและอํานาจตลาดท่ีมาจากงานวิจัยของไทย 
ตอไปนี้เปนการอธิบายคาพารามิเตอรตางๆ 

อนึ่งคา parameters ท่ีใชประเมิน MSCF นี้เปนคา parameters ของสุราทุกประเภทรวมกัน 
ดังนั้นคา MSCF ท่ีประเมินไดจึงเปนคา MSCF ของระบบภาษีสรรพสามิตของสุราทุกชนดิและบุหรี่
ทุกชนิดไมใช MSCF ของสุราชนิดใดชนิดหนึ่ง 

ตารางที ่7.6 ความยดืหยุนตอราคาของอปุสงคตอสินคาตางๆ 
 FOOD LIQ CIG CLOTH MED FUEL TELEC HOUSE RECRE OTHERS 

FOOD -0.3385 -0.0959 0.0818 0.1940 -0.0262 -0.0730 0.0545 -0.6860 -0.0486 0.0649 
LIQ 0.7103 0.8911 -0.0125 -0.2744 0.4372 0.5244 -0.9369 0.1127 0.8354 -0.8950 
CIG -0.0348 -0.5159 -0.8067 -0.0835 0.1114 -0.0185 -0.1424 0.2369 0.1969 -0.3799 
CLOTH -0.5169 -0.3983 0.0281 -0.6459 0.1388 -1.1741 0.5797 0.2243 -0.6041 0.4520 
MED 0.0206 1.0223 -0.6111 1.8406 -1.7320 1.2575 -1.1766 1.8135 1.4716 -1.6749 
FUEL -0.2923 -0.3043 0.2181 0.6647 -0.0927 -0.1955 0.2832 -0.5222 -0.1347 -0.0513 
TELEC -0.2673 0.2926 0.1845 -1.4932 0.9452 1.2515 -0.2170 -0.2629 0.6606 -2.5485 
HOUSE 0.1650 0.1295 -0.0802 0.7296 -0.5065 -0.0600 -0.2327 -0.1619 0.3480 -0.3652 
RECRE 0.0851 -0.1283 0.1458 0.0926 -0.4631 -0.3089 0.1216 -0.1335 -0.5652 0.1231 
OTHERS -0.9002 0.0565 0.0221 -1.1178 0.3235 0.2813 0.1250 -0.2827 -0.3962 -0.0330 
หมายเหต ุ: FOOD = อาหาร  LIQ = สุรา  CIG = บุหร่ี  CLOTH = เสื้อผา MED = การรักษาพยาบาล FUEL = เช้ือเพลิง  

TELEG = สื่อสาร  HOUSE  = ที่อยู  RECRE = บันเทิง  OTHERS = อื่นๆ 
ที่มา : Chandoevwit and Dahlby, 2006. 

ตารางที ่7.7  สวนแบงรายจายสินคา และอัตราภาษ ี(สัดสวน) 
สินคา สวนแบงรายจาย อัตราภาษ ี

อาหาร 0.234 0.016 
สุรา 0.042 0.393 
บุหรี่ 0.017 0.587 
เสื้อผา 0.131 0.018 
รักษาพยาบาล 0.640 0.035 
เช้ือเพลิง 0.024 0.536 
โทรคมนาคม 0.017 0.035 
ท่ีอยูอาศัย 0.126 0.036 
บันเทิง 0.042 0.037 
อื่นๆ 0.302 0.032 
ที่มา : Chandoevwit and Dahlby, 2006. 
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ตารางที ่7.8 Parameters เกี่ยวกับการบดิเบือนดานตางๆ 
Parameters คา (รอยละของราคารวมภาษ)ี 

- สุรา ผลกระทบภายนอกตอบุคคลที่สาม (δA) (-0.7) – (-5.0) 
 ผลกระทบภายนอกตอคาใชจายของรัฐ (δE) (-0.1)-(-0.8) 
 การติดสุรา (-3.0)-(-12.0) 
 สัดสวนประชากรติดสุรา (7.1) 
 การหนีภาษ ี (0.4)-(2.0) 
 ความยืดหยุนของอปุสงคตอสุราหนภีาษ ี (-0.54) 
- บุหร่ี ผลกระทบภายนอกตอบุคคลที่สาม (0.00)-(-0.5) 
 ผลกระทบภายนอกตอคาใชจายของรัฐ  (-0.4)-(-30) 
 การติดบุหร่ี (-8.0)-(-33.0) 
 สัดสวนประชากรติดสุรา (18.0) 
 การหนีภาษ ี (2.3)-(3.0) 
 ความยืดหยุนของอุปสงคตอบุหร่ีหนีภาษ ี (-0.4) 
- น้ํามัน ผลกระทบภายนอกตอสิ่งแวดลอม (-5.0)-(-38.0) 
 ผลกระทบภายนอกตอคาใชจายของรัฐ  (-9.0)-(-27.0) 
- อํานาจตลาด สุรา   6.5 - 26.0 
  บุหร่ี 10.0 - 30.0 
  น้ํามัน 0 
  โทรคมนาคม 10.0 - 55.0 

ที่มา : Chandoevwit and Dahlby, 2006. 

คาพารามิเตอรวัดผลกระทบภายนอกจากการบริโภคสุรา (δA) เทากับ -0.014 คานี้มาจาก
งานวิจัยของ Smith (2005) ท่ีพบวาตนทุนผลกระทบภายนอกเทากับ 8.2% ของราคาสุรากอนเสีย
ภาษี และอัตราภาษีสุราเฉล่ียของไทย (คิดแบบฝงนอก) เทากับ 39.3% ดังนั้นหากคิดตนทุน
ผลกระทบภายนอกเปนรอยละของราคาหลังบวกภาษีจะเทากับ -0.082 (1-0.393) แตเนื่องจาก
ตนทุนดังกลาวมาจากอังกฤษ   ซ่ึงมีคาครองชีพสูงกวาไทย จึงตองคูณดวยสัดสวนระหวาง 
purchasing power parity ของ GDP ไทย กับอังกฤษ (เทากับ 0.27) ดังนั้น δA = -0.082*  
(1-0.393)*0.27 = -0.014 

แตโปรดสังเกตวาตนทุนผลกระทบภายนอกท่ีผูวิจัยคํานวณไวในกรณีของไทยมีคาเทากับ 
12-36% ของยอดขายสุรากอนเสียภาษี หรือ -0.0728 ของราคาบวกภาษี  ซ่ึงสูงกวาการคํานวณของ 
Chandoevwit and Dahlby (2006) ถึง 5 เทาตัว 

คาพารามิเตอรผลกระทบภายนอกจากการสูบบุหรี่ถูกสมมติใหเทากับ -0.025 (คอนขางต่ํา) 
เพราะปจจุบันรัฐบาลไทยมีกฎหมายหามสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ ตนทุนผลกระทบภายนอกจึงนาจะ
ต่ํา แตยังไมมีงานวิจัยท่ีประมาณคาตนทุนดังกลาว 

คาพารามิเตอรผลกระทบตอคาใชจายสาธารณสุขท่ีเกิดจากโรคสุรา มาจากงานวิจัยใน
อังกฤษ (Smith) ซ่ึงพบวาสัดสวนคาใชจายในการรักษาโรคสุราตอคาใชจายสาธารณสุขท้ังหมด
เทากับ 1.3% ของราคากอนเสียภาษี ดังนั้น คาพารามิเตอรผลกระทบตอคาใชจายสาธารณสุขจึง
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เทากับ – 0.013 (1-0.39) * 0.27  = -0.002 ของราคาบวกภาษ ีโดยท่ี 0.39 คือ อัตราภาษีสุรา 0.27 คือ 
สัดสวนระหวาง purchasing power GDP ของไทยกับอังกฤษ 

โปรดสังเกตวาผูวิจัยคํานวณหาคาใชจายสาธารณสุขของรัฐ  สําหรับโรคสุราแบบหยาบๆ 
ไดเทากับ 620 ลานบาท14  ในป 2547 หรือคิดเปนรอยละ 0.06 ของยอดขายสุราบวกภาษ ี

สวนพารามิเตอรตนทุนสาธารณสุขท่ีเกิดจากโรคสูบบุหรี่เทากับ -0.046 คํานวณจากตัวเลข
ตนทุนสาธารณสุขท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ในสหรัฐอเมริกา (US $0.25 ตอซอง) คูณดวยสัดสวนของ 
p.p.p GDP ระหวางสหรัฐฯกับไทย (0.20) และหารดวยราคาเฉล่ียของบุหรี่ 1 ซองในไทย ($1.08) 
เนื่องจากตนทุนของรัฐดานสาธารณสุข เทากับ 10,681.5 ลานบาท และมูลคาการบริโภคบุหรี่ คือ 
55,832 ลานบาท และ WHO เคยประมาณการวารอยละ 15 ของตนทุนของรัฐดานสาธารณสุขถูกใช
ในการรักษาโรคท่ีเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ดังนั้นคาสุงสุดของพารามิเตอรตนทุนสาธารณสุขของรัฐท่ี
เกิดจากการสูบบุหรี่คือ -0.29 = (0.15) * (10,681.5)/(55,832)  

พารามิเตอรการติดสุราคํานวณมาจากการสูญเสียรายได เนื่องจากการวางงานและ 
การเสียชีวิตกอนถึงอายุขัย ขอมูลมาจากประเทศอังกฤษ  คาท่ีได คือ -0.06 สวนพารามิเตอรการติด
บุหรี่ไดจากตนทุนการท่ีคนสหรัฐอเมริกามีอายุส้ันลงเนื่องจากบุหรี ่แลวปรับดวยสัดสวนของ p.p.p 
GDP ระหวางสหรัฐอเมริกากับไทย กับราคาบุหรี่ไทย คาพารามิเตอรท่ีได  คือ 1.08 

การหนีภาษีสุราคํานวณจากขอมูลหลายตัว ไดแก ความยืดหยุนตอราคาของอุปสงคตอสุรา
ซ่ึงเทากับ -0.54 (ดูงานของอิศรา ศานติศาสน, 2546) และสัดสวนของไวนนําเขาท่ีหนีภาษี (0.1% 
ของท้ังหมด) และสัดสวนของวิสกี้นําเขาหนีภาษี (10-11% ของวิสกี้นําเขา)  (สัดสวนสุราหนีภาษี
มาจากงานวิจัยฉบับนี้) ดังนั้นพารามิเตอรการหนีภาษีสุราจึงเทากับ 0.003 

อยางไรก็ตามงานวิจัยฉบับนี้พบวาในชนบทมีการขายเหลาขาวท่ีไมเสียภาษี หรือเสียภาษี
เพียงบางสวน ผลการสํารวจพบวามีผูดื่มเหลาขาวและสุราชุมชนหนีภาษีคิดเปนรอยละ 21.4 ของ
จํานวนตัวอยางท่ีดื่มเหลาขาวและสุราชุมชน เนื่องจากยอดขายเหลาขาวท่ีเสียภาษีเทากับ 513 ลานลิตร
ในป 2547 ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวานาจะมีเหลาขาวหนีภาษี 99.84 ลานลิตร เม่ือรวมปริมาณสุราท่ี 
หนีภาษีท้ังสามประเภท ผูวิจัยคาดวาอัตราการหนีภาษีสุราเทากับ 10.6% ของการบริโภคสุรา

                                                        
14  ในป 2547 มผีูปวยที่เปนโรคตบัจากแอลกอฮอล 29.56 คนตอประชากร 100,000 คน และผูปวยเปนแผลในกระเพาะอาหารและ
ลําไส 166.36 คนตอประชากร 100,000 คน ดังนั้นจงึมีผูปวยเนื่องจากสรุา 127,508 คน หรือรอยละ 0.74 ของจํานวนผูปวยทั้งหมด
หากนําอัตราสวนผูปวยเนื่องจากสรุาคูณกบังบประมาณสาธารณสุข 83,786.6 ลานบาท ก็จะไดคาใชจายสําหรับการรักษาผูปวย
เนื่องจากสุราเทากับ 620 ลานบาท 
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ท้ังหมด15  อัตรานี้สูงกวาสหรัฐอเมริกา (4%) เม่ือคํานึงถึงสภาพความเปนจริงวาประเทศไทยมี
ระบบบริหารภาษีท่ีลาหลังกวาสหรัฐอเมริกา ตัวเลขอัตราหนีภาษีสุราท่ีประมาณการไดนาจะดู
สมเหตุสมผล 

การหนีภาษีบุหรี่ Chandoevwit and Dahlby (2006) คํานวณจากขอมูลตอไปนี้ คา 
ความยืดหยุนตอราคาของอุปสงคตอบุหรี่ (-0.40) และสัดสวนการหนีภาษีบุหรี่ (46%) โดยอิศรา 
(2546) ดังนั้น พารามิเตอรการหนีภาษีบุหรี่จึงเทากับ -2.25% = -0.46 (4.89) 

7.2.3  ผลการคํานวณ MSCF 
ก) ตอไปนีเ้ปนการสรุปผลการคํานวณ MSCF จากงานวิจัยของ Chandoevwit and Dahlby 

(2006) เม่ือแทนคาสมการ 7.1  ดวยคา benchmark parameters ดังกลาวแลว นักวจิยัท้ังสองพบวา คา 
MSCF ของการจัดเก็บภาษีสุราและบุหรี่มีคาสูงสุด (คือ 1.95 และ 2.22 ตามลําดับ) สวนภาษีน้ํามัน
เช้ือเพลิงทําใหเกิดตนทุน MSCF เพียง 0.512 แสดงวาภาษีสุราและบุหรี่มีอัตราสูงเกินไป หากลด
ภาษีสุราและบุหรี่ แลวชดเชยรายรับภาษีท่ีลดลงดวยการเก็บภาษีน้ํามันสูงขึ้น จะทําใหสังคมไดรับ
สวัสดิการสูงขึ้น อยางไรก็ตามนักวิจัยท้ังสองใหขอสังเกตวาขอสรุปนี้เกิดจากการท่ีความยืดหยุน
ของอุปสงคตอน้ํามันเช้ือเพลิงมีคาต่ํามาก เม่ือเทียบกับความยืดหยุนของอุปสงคตอสุราและบุหรี ่
หากคาอุปสงคตอน้ํามันมีความยืดหยุนสูงขึ้นสวัสดิการท่ีจะไดรับเพ่ิมขึ้นจากการขึ้นภาษีน้ํามัน 
และลดภาษีสุรากับภาษีบุหรี่ ก็จะเพ่ิมขึ้นไมมาก อยางไรก็ตามหากคํานึงถึงผลการศึกษาในบทท่ี 4 
ซ่ึงพบวาอุปสงคตอสุราหลายชนิดมีความยืดหยุนตอราคาสูงกวางานของ Chandoevwit and Dahlby 
(2006) เชน สุราสีในประเทศ สุราขาว และไวนในประเทศ  (ซ่ึงลวนมีความยืดหยุนเกินกวา 1)  
การสรุปวาภาษีเหลา-บุหรี่สุราเกินไปก็ไมนาผิดพลาด เพราะภาษีท้ังสองกอใหเกิดตนทุนสังคม
คอนขางสูง (หลังจากท่ีไดพิจารณาปญหาการบิดเบือนดานตางๆแลว เชน การหนีภาษี ผลกระทบ
ภายนอกจากการบริโภค ผลกระทบภายนอกตอคาใชจายสาธารณสุขของรัฐและการติดเหลา-ติด
บุหรี่) นอกจากนั้นขอมูลในบทท่ี 6 ก็ไดแสดงใหเห็นชัดเจนวาภาษีสุรามีอัตราท่ีสูงลิบ แตใน 
การคํานวณของ Chandoevwit and Dahlby (2006) ยังใชวิธีคํานวณภาษีสรรพสามิตแบบฝงนอก 
ไมใชแบบฝงในตามวิธีคิดของกรมสรรพสามิต ดังนั้นอัตราภาษีท่ีใชแทนคาในแบบจําลองตาม
สมการท่ี 7.1 จึงต่ํากวาความจริงมาก  แมกระนั้นก็ตามผลการคํานวณก็ยังแสดงวาภาษีสุราและบุหรี่
กอใหเกิดตนทุนสังคมสูงกวาภาษีสินคาชนิดอ่ืนๆ ประเด็นเรื่องภาษีสุรามีอัตราสูงจะนํามาพิจารณา
เพ่ิมเติมขางลาง 

                                                        
15 อัตราการหนีภาษีสุราทุกชนิดเทากับ (W+WH+S)/(LQ+W+WH+S) โดยที่ W =  ไวนนําเขาหนีภาษี (177 พันลิตร) , WH = วิสกี้
นําเขาหนีภาษ ี(3,475 พันลิตร) ,  S = เหลาขาวหนีภาษี (99,835 พันลิตร) และ LQ = สุราที่เสียภาษีทุกชนิดในป 2547 (870,000 พัน
ลิตร) รายละเอียดการคํานวณหาปริมาณสุรานําเขาหนีภาษีอยูในบทที ่6 
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ข) การประเมินอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บจากสุรา และสินคาอ่ืนๆ จะตองพิจารณา 
การบิดเบือนทุกๆดาน  ท่ีมีผลกระทบตอตนทุนสังคมของการจัดเก็บภาษี Chandoevwit and Dahlby  
(2006) ไดประเมินขนาดความสําคัญของการบิดเบือนตางๆ ไดแก การบิดเบือนเนือ่งจากผลกระทบ
ภายนอกจากการดื่มสุรา (private consumption externalities) การบิดเบือนจากผลกระทบภายนอก
ตอคาใชจายสาธารณสุขของรัฐ การหนีภาษี การติดสุรา/ติดบุหรี่ และอํานาจผูกขาด วิธีการคํานวณ 
คือ การคํานวณหาคา MSCF เม่ือขจัดการบิดเบือน แตละชนิดออกจากสมการ 7.7  ทีละชนิด ผล 
การคํานวณพบวาหากขจัดผลกระทบภายนอกจากการบริโภคสุราออกจากสมการ 7.7 ปรากฏวาคา 
MSCF ของสุราจะเพ่ิมขึ้นเปน 2.012 (เดิมเม่ือรวมผลกระทบดังกลาว คา MSCF เทากับ 1.95) แสดง
วาถามีการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดผลกระทบภายนอกจากการบริโภคสุรา MSCF จะลดลง (ดูผล
ตารางท่ี 7.9) ผลการคํานวณนี้สนันสนุนแนวคิดในตอนท่ี 7.1 ท่ีเสนอใหคํานวณอัตราภาษี
สรรพสามิตจากสุราเพ่ิมขึ้นเทากับตนทุนสวนเพ่ิมตอสังคมท่ีเกิดจากการบริโภคสุรา 

ในทํานองเดียวกัน หากขจัดผลกระทบภายนอกจากการสูบบุหรี่ออกปรากฏวา MSCF ก็จะ
เพ่ิมขึ้นเล็กนอย (0.053 ในตารางท่ี 7.9) แสดงวาควรเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหรี่เพ่ิมขึ้นเทากับ
ตนทุนสวนเพ่ิมตอสังคมท่ีเกิดจากการสูบบุหรี ่

การท่ีคา public sector externalities contribution มีคา -0.192 ก็สนับสนุนวารัฐควรเพ่ิมภาษี
ท่ีสะทอนผลกระทบภายนอกตอรายจายสาธารณสุขของรัฐท่ีใชรักษาคนไขจากโรคสุรา 

การหนีภาษีบุหรี่ทําให MSCF สูงขึ้น 0.644 แตท่ีนาแปลกใจท่ีการหนีภาษีสุรากลับทําให 
MSCF ลดลง สาเหตุประการหนึ่งมาจากการท่ีพารามิเตอรการหนีภาษีสุรามีคาต่ํามาก (0.4%) แต
การคํานวณของเราขางตน พบวา แทท่ีจริงแลว พารามิเตอรการหนีภาษีสูงขึ้นเปน 10.5% ของ 
การบริโภคสุราท้ังหมด ดังนั้นหากแทนคาพารามิเตอรการหนีภาษีคาใหม  จะพบวาการหนีภาษีสุรา
ทําให MSCF สูงขึ้นเหมือนบุหรี่ หรืออีกนัยหนึ่ง การขี้นภาษีสุรา จะทําใหมีอุปทานสุราหนีภาษี
เพ่ิมขึ้น ผลคือ ฐานภาษีจากสุราจะเล็กลงเพราะนอกจากผูบริโภคจะหันไปบริโภคสุราหนีภาษี
เพ่ิมขึ้น ซ่ึงทําใหปริมาณสุราท่ีเสียภาษีลดลงแลว การบริโภคสุราโดยรวมยังลดลงอีกดวย16 

เ ม่ือการหนีภาษีทําให  MSCF สูงขึ้น  การขึ้นภาษี สุราจึงเปนเรื่ องท่ีตองทําดวย 
ความระมัดระวัง หากอัตราภาษีสูงมากเกินไป กําไรจากการหนีภาษีจะสูงขึ้น ผูคามีแรงจูงใจ 

                                                        
16 อุปสงคตอสุราที่เสียภาษีมีความสัมพันธกับอุปสงคตอสุราโดยรวมและความยืดหยุนตอราคาของอุปทานสุราหนีภาษี ดังน้ี  

(1-V) εl=εT – V(P/Ps) ηS 
โดยที่ V คือ สัดสวนสุราหนีภาษี εl    =   ความยืดหยุนตอราคาของอุปสงคตอสุราเสียภาษี 

 εT   =   ความยืดหยุนตอสุราโดยรวม   
 P   =  ราคาสุราเสียภาษี  
 PS   =  ราคาสุราหนีภาษี และ  
 ηS =  ความยืดหยุนตอราคาของอุปทานสุราหนีภาษี 
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หนีภาษีมากขึ้น ทําใหฐานภาษีเล็กลงตนทุนสังคมจากการเพ่ิมภาษีสุราจึงสูงขึ้นดังอธิบายไปแลว 
คําถามตอมา คือ มีหลักฐานอ่ืนท่ีพิสูจนวาภาษีสุราในปจจุบันเปนอัตราท่ีสูงเกินไปหรือไม 

คา contribution of addiction ตอ MSCF ของสุรา คือ -0.132 และบุหรี่เทากับ -0.302  (ดู
ตารางท่ี 7.9) แสดงวารัฐมีเหตุผลพอเพียงท่ีจะเก็บภาษีสุราและบุหรี่เพ่ิมขึ้นเพ่ือลดผลการบิดเบือนท่ี
เกิดจากผูบริโภคติดเหลา และติดบุหรี่ 

ตารางที ่7.9 ผลของการบิดเบอืนประเภทตางๆ ที่มีตอคา MSCF  
(คํานวณจากคาBenchmark values) 

ตนตอของการบิดเบือน MSCF 
จากภาษีสุรา 

MSCF 
จากภาษีบุหร่ี 

MSCF 
จากภาษีน้ํามัน 

Benchmark parameter values  
ตนตอของตนทุนสวนเพิ่ม 

1.950 2.23 0.512 

- private sector externalities Eδ  
- public sector externalities Gδ  
- การติดสุรา/บุหรี่          Aδ  
- การแขงขันไมสมบูรณ  Mδ  
- การหนีภาษ ี
- รายรับภาษีอื่นๆ 

-0.062 
-0.192 
-0.132 
0.267 
-0.140 
0.514 

0.053 
0.187 
-0.302 
0.476 
0.644 
-0.071 

-0.005 
-0.012 

-0.0007 
-0.2005 
0.0008 
-0.198 

ที่มา : Chandoevwit and Dahlby, 2006. 

 

7.2.4 อัตราภาษีที่จะขจัดปญหาการหนีภาษ ี
ในบทท่ี 4  ผลการจําลองสถานการณ พบวา หากปริมาณการหนีภาษีสุราตางประเทศ

เทากับ 18% - 20% ของสุรานําเขาท้ังหมดตามผลการคํานวณในบทท่ี 6  อัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ไมทําใหมีการหนีภาษีมากกวา 18% - 20% จะตองไมเกิน 220% แตภาษีวิสกี้นําเขาในปจจุบันท่ีเก็บ
จาก Johny Walker-Black Label สูงถึง 259% (คิดภาษีแบบฝงใน17) ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจท่ีมี
การคาสุรานําเขาวิสกี้ตราดําอยางกวางขวาง 

คําถามท่ีตามมาคือ หากตองการขจัดปญหาสุราหนีภาษีใหหมดไป แตยังตองการรักษา
อัตราภาษีสุราในระดับท่ีสูงท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได เราควรกําหนดภาษีสุราในอัตราเทาใด ผูวิจัยใช
แบบจําลองดังตอไปนี้ในการประมาณการอัตราภาษีท่ีไมมีการหนีภาษีโดยปกติ 
                                                        
17 อัตราภาษีนี้รวมทั้งภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีสุขภาพ ถาไมรวมภาษี 2 ประเภทหลัง ภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากวิสกี้
ตราดําจะมีอัตรา 220% ของราคา CIF 
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         S
RP  = BCPM ++      (7.8) 

        l
RP  = MtPM ++ )1(      (7.9) 

โดยท่ี S
RP  = ราคาสุราขายปลีกท่ีหนีภาษี  

  l
RP  = ราคาสุราขายปลีกท่ีเสียภาษีตามกฎหมาย 

  MP = ราคานําเขาวิสกี้ตราดํา (cif) 

  t = อัตราภาษ ี

  C = ตนทุนท่ีคาดวาจะเกิดจากการถูกจับ เชน สุราท่ีถูกยึด คาปรับ  

    และโทษจําคุก 

  B = คาสินบนท่ีคนหนีภาษีจายใหเจาหนาท่ี 

  M = ตนทุนการตลาด (รวมกําไร) ของผูคาสุราตามกฏหมาย 

สมมติวาผูบริโภคยินดีจะซ้ือสุราลักลอบหนีภาษีตอเม่ือราคาสุราหนีภาษีถูกกวาราคาสุรา
เสียภาษีอยางนอย k บาท โดยท่ี x คือ ตนทุนการสืบเสาะหาแหลงขายสุราหนีภาษี นั่นคือ  

  kPP S
R

l
R ≥−      (7.10) 

ถาจะไมใหมีสุราหนีภาษี สุราขายปลีกท่ีเสียภาษีจะตองขายในราคาขั้นสูงตามสมการ 
(7.10) แทนคาสมการ (7.8) และ (7.9) ใน (7.10) จะไดอัตราภาษีสูงสุดท่ีไมชักจูงใหมีการหนีภาษ ี 

 kBCPMtP MM =−−+++ )1(    (7.11) 

                                             
MP

MBCkt −++
=       (7.12) 

ในการคํานวณตอไปนี้ ผูวิจัยจะใชวิสกี้ตราดําเปน “ตุกตา” ในการคํานวณ ท้ังนี้เพราะ 
การลักลอบนําเขาวิสกี้สวนใหญ คือ วิสกี้ตราดํา (Black Label) และผูวิจัยไดขอมูลเกี่ยวกับ 
การลักลอบนําเขาวิสกี้ดังกลาวจากผูประกอบการ และผูบริโภคสุรา 

จากการสํารวจผูบริโภคท่ีซ้ือวิสกี้นําเขาเถ่ือน ผูบริโภคยินดีจะซ้ือเหลาเถ่ือนตอเม่ือราคา
เหลาเถ่ือนถูกกวาราคาเหลาท่ีเสียภาษีตามกฎหมายอยางนอย k = 120 บาท สวนราคานําเขา (cif) 
ของวิสกี้ตราดํา (Johny Walker – Black) ขวดละ 173 บาท ราคาขายปลีกถูกกฎหมายของวสิกีต้ราดาํ
ขวดละ 989 บาท ราคาหนีภาษีขวดละ 600 บาท ภาษีขวดละ 449 บาท (รวมภาษีนําเขา ภาษี
สรรพสามิต ภาษีมหาดไทย และภาษีสุขภาพ) สวนภาษีมูลคาเพ่ิมเทากับขวดละ 64.7 บาท ดังนั้น 
เราจึงสามารถคํานวณหาสวนเหล่ือมการตลาด (M) ไดจากสวนตางระหวางราคาขายปลีกสุราเสีย
ภาษี (Pl

R) กับราคานําเขา (PM) บวกภาษี 



7-24 โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสุรา 

M = )( taxPP M
l

R +−      (7.13) 

M = 302.3  บาท/ขวด 

เราจะสมมติวาตนทุนการคาสุราหนีภาษี (C+B) สูงกวาคาการตลาดและกําไรจากการคา
สุราท่ีเสียภาษีตามกฎหมาย ถาสมมติให C+B = 1.5M ดังนั้น ตนทุนการคาสุราหนีภาษี (บวกกําไร) 
จะเทากับ 450 บาท ถา M =  300 บาท หากเอาตนทุนการคาสุราหนีภาษีบวกกับราคานําเขา ( MP ) 
จะเทากับ 623 บาท ซ่ึงสูงกวาราคาตราดําหนีภาษ ี(ขวดละ 600 บาท) เพียงเล็กนอย ดังนั้นจึงคาดวา
ตนทุนการคาสุราหนีภาษ ี(บวกกําไร) จะไมเกินขวดละ 450 บาท 

ดังนั้นเราสามารถหาอัตราภาษีท่ีจะไมมีการหนีภาษีสุรา โดยแทนคา k = 120, C+B = 450  
M = 300 และ PM = 173 ในสมการท่ี 7.12 

t =  (120 + 450 – 300) / 173 = 270/173 = 156% 

อัตราภาษีนี้ต่ํากวาอัตราภาษีท่ีคํานวณไดในบทท่ี 3 (220%) อัตราภาษีท่ีคํานวณไดนี ้
(156%) สมมติวาตนทุนการตลาดของการคาสุราถูกกฎหมายจะลดลงเทากับภาษีท่ีลดลง (หรืออีก
นัยหนึ่งเม่ือภาษีลดลง ราคาสุราเสียภาษีจะลดลงเทากับภาษีท่ีลดลง) และสมมติวาตนทุนการคาสุรา
เถ่ือนและกําไรจากการคาสุราเถ่ือนมีคาคงเดิมไมวาภาษีจะเปล่ียนไปเทาไรก็ตาม ขอสมมตินีอ้าจไม
สมจริง ผูวิจัยคาดวาหากอัตราภาษีสุราลดลงกําไรของผูคาสุราเถ่ือนจะลดลง เพราะกําไรดังกลาวมา
จากสวนตางระหวางราคาสุราเสียภาษี กับราคาสุราหนีภาษี คูณดวยโอกาสท่ีจะไมถูกจับเม่ือภาษี
ลดลง ราคาสุราหนีภาษีจะลดลง ดังนั้นหากภาษีลดลง คา C+B ตองต่ํากวา 450 บาท นั่นหมายความวา 
อัตราภาษีสูงสุดที่จะทําใหไมมีการหนีภาษีจะต่ํากวา 156% อยางไรก็ตามผูวิจัยจะใชอัตราภาษีนี้
(156%) ในการคํานวณหามูลคาภาษีสูงสุด (บาท/ลิตรแอลกอฮอล) และนําไปใชในการคํานวณภาษี
ใหมกับสุราทุกประเภท 18ในตารางท่ี 7.12 

นอกจากนั้นอัตราภาษีสูงสุดดังกลาว (156% หรือ 220 % ตามการคํานวณในบทท่ี 3) อาจ
สูงเกินไปจนเกิดการหนีภาษี เพราะวิธีคํานวณมีขอสมมติวาตนทุนการคาสุราถูกกฎหมาย และ
ตนทุนการคาสุราหนีภาษี มีคาคงท่ีเทากับตนทุนจริงในปจจุบัน แตตนทุนจริงในปจจุบันเกิดขึ้น
ภายใตอัตราภาษีสุราปจจุบัน (259%) แสดงวาผูคาสุราเถ่ือนจะมีกําไรคอนขางสูง ดังนั้นเราจึงหาวิธี
คํานวณอัตราภาษีขั้นต่ําสุดท่ีจะไมมีการหนีภาษีสุรา แนวคิด คือ การคํานวณหาราคาสุราหนีภาษี ท่ี
จะทําใหผูคาสุราหนีภาษีไมมีกําไรจากการคาสุราหนีภาษ ี ราคาดังกลาว (P*

R) เทากับราคาขายปลีก

                                                        
18 ขอเสียของขอสมมตินี ้คือ อัตราภาษีสูงสุดที่คํานวณไดสําหรับสุราชนิดอื่นๆ ที่มิใชวิสกี้ตราดํา (ดูตาราง 7.10) อาจเปนอัตราภาษีที่
สูงกวาความจริงจุดออนนี้เกิดจากผูวิจัยขาดขอมูลการหนีภาษีสุราชนิดอื่นๆ ที่มิใชวิสกี้ตราดํา หรือวิสกี้ตราแดง 
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สุราท่ีเสียภาษีถูกตอง (989 บาท/ขวด)  ลบดวยสวนตางระหวางราคาสุราเสียภาษีกับสุราเถ่ือนท่ี
ผูบริโภคยินดีซ้ือสุราเถ่ือน (k = 120 บาท)  

 

     *
RP  = kP l

R −       (7.14) 

  = 989-120 = 869 บาท / ขวด 

สมมติวาการคาสุราเถ่ือนมีตนทุนอยางต่ํา 60% ของราคาขายปลีก (C+B = 0.6P*
R) ราคาสุรา

เถ่ือนท่ีทําใหผูคาสุราเถ่ือนขายสุราในราคาเทาทุน เทากับ Cl 

  lC  = BCP −−*   = ** 6.0 RPP −   (7.15) 
   = 869 – 0.6 (869) 
   = 347.6          บาท/ขวด 
โปรดสังเกตวาราคานี้ต่ํากวาราคาวิสกี้ตราดําในตลาดหนีภาษีท่ีขายกันขวดละ 600 บาท  

หากเอาราคานําเขา (PM) ลบออกจาก Cl ก็จะไดมูลคาภาษีสุราท่ีทําใหผูคาสุราหนีภาษีไมมี
กําไรจากการหนีภาษ ี

  ภาษี = M
l PC −      (7.16) 

    = 347.6 – 173.3 
    = 174.3  ≈  175 บาท/ขวด 
ดังนั้นอัตราภาษีขั้นสูงท่ีจะทําใหผูคาสุราเถ่ือนเทาทุน คือ 175 บาทตอขวด หรือ 101% 

ท้ังนี้ผูวิจัยจะใชอัตราภาษีนี้ในการคํานวณหามูลคาภาษีต่ําสุด (บาท/ลิตรแอลกอฮอล) และนําไปใช
ในการคํานวณภาษีใหมกับสุราทุกประเภท ในตารางท่ี 7.12   

ในการคํานวณหามูลคาภาษีใหมท่ีสูงสุดและต่ําสุด มาจากการคํานวณหาคาเฉล่ียภาษีใหมท่ี
สูงสุดและต่ําสุดของสุราท่ีเปนตัวแทนสุราประเภทอ่ืนๆ ท้ัง 8 ชนิด ไดแก เบียร ไวน แมโขง Black 
Red 100pipers Henessy และเหลาขาว ดังนั้น จึงมีการกําหนดภาษีสุราสูงสุด เทากับ 940 บาท/ลิตร
แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ และภาษีสุราต่ําสุด เทากับ 610 บาท/ลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ  

หากแปลงมูลคาภาษีเทียบตอลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิจะไดอัตราภาษีตามสภาพ (specific 
tax rate = ts) ดังนี้ 

          ts  =  tax / (A  ×  V)     (7.17) 
  tax = จํานวนภาษีตอขวด (270 และ 175) 
  A = ปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ (43%) 
  V = ขนาดขวด (0.75 ลิตร)  
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ถาภาษีเทากับ 270 บาท/ขวด อัตราภาษสีรรพสามิตตอแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 1 ลิตร จะเทากับ 
837 บาท/ลิตร เทียบกับ 1,070.1 บาทตอลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิในปจจุบัน (ดูตารางท่ี 7.10)  

ถาเก็บภาษีเพียง 175 บาท/ขวด อัตราภาษีสรรพสามิตตอแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 1 ลิตรจะ
เทากับ 543 บาท/ลิตร (ดูอัตราภาษีเปรียบเทียบในตารางท่ี 7.10) 

ตารางที ่7.10 อัตราภาษสุีราปจจุบันเทียบกบักรณีไมมีการหนีภาษ ี
ภาษีใหมตามขอเสนอ อัตราและจํานวนภาษ ี ภาษปีจจบุัน ภาษีสูงสุด ภาษีต่ําสุด 

(ก) แบล็ค 43 ดีกรี ขนาด 0.75 ลิตร    
     อัตราภาษีตามมูลคา (% ของราคาcif)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ (%) 199.1 156 101 
             - จํานวนภาษ ี3 ชนิด (บาท/ขวด) 345.1 303.2 196.7 
             - จํานวนภาษีสรรพสามิต (บาท/ขวด) 308.1 - - 
     อัตราภาษีตามสภาพ (บาท/ลิตรแอลกอฮอล)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ  1,070.1 940 610 
        - ภาษีสรรพสามิต 955.3 - - 
 (ข) เรด 40 ดีกรี ขนาด 0.70 ลิตร    
     อัตราภาษีตามมูลคา (% ของราคาcif)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ (%) 199.1 - - 
             - จํานวนภาษ ี3 ชนิด (บาท/ขวด) 199.1 263.2 170.8 
             - จํานวนภาษสีรรพสามิต (บาท/ขวด) 177.8 - - 
     อัตราภาษีตามสภาพ (บาท/ลิตรแอลกอฮอล)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ  711.1 940 610 
        - ภาษีสรรพสามิต 635.0 - - 
(ค) ไวน Taylor Port 16 ดีกรี ขนาด 0.75 ลิตร    
     อัตราภาษีตามมูลคา (% ของราคาcif)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ (%) 304.4 - - 
             - จํานวนภาษ ี3 ชนิด (บาท/ขวด) 529.1 112.8 73.2 
             - จํานวนภาษีสรรพสามิต (บาท/ขวด) 472.4 - - 
     อัตราภาษีตามสภาพ (บาท/ลิตรแอลกอฮอล)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ  4,409.2 940 610 
        - ภาษีสรรพสามิต 3,936.7 - - 
(ง) แมโขง 35 ดีกรี ขนาด 0.75 ลิตร    
     อัตราภาษีตามปริมาณ (% ของราคาหนาโรงงาน)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ (%) 101.5 - - 
             - จํานวนภาษ ี3 ชนิด (บาท/ขวด) 117.6 246.8 160.1 
             - จํานวนภาษีสรรพสามิต (บาท/ขวด) 105.0 - - 
     อัตราภาษีตามสภาพ (บาท/ลิตรแอลกอฮอล)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ  448.0 940 610 
        - ภาษีสรรพสามิต 400.0 - - 
(จ) เบียรสิงห 4.9 ดีกรี ขนาด 0.63 ลิตร    
     อัตราภาษีตามมูลคา (% ของราคาหนาโรงงาน)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ (%) 61.7 - - 
             - จํานวนภาษ ี3 ชนิด (บาท/ขวด) 22.8 29.0 18.8 
             - จํานวนภาษีสรรพสามิต (บาท/ขวด) 20.3 - - 
     อัตราภาษีตามสภาพ (บาท/ลิตรแอลกอฮอล)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ  738.6 940 610 
        - ภาษีสรรพสามิต 658.3 - - 
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ตารางที ่7.10 อัตราภาษสุีราปจจุบันเทียบกบักรณีไมมีการหนีภาษ ี(ตอ) 
ภาษีใหมตามขอเสนอ 

อัตราและจํานวนภาษ ี ภาษปีจจบุัน 
ภาษีสูงสุด ภาษีต่ําสุด 

 (ฉ) สุราขาว 40 ดีกรี ขนาด 0.625 ลิตร    
     อัตราภาษีตามปริมาณ (% ของราคาหนาโรงงาน)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ (%) 56.8 - - 
             - จํานวนภาษ ี3 ชนิด (บาท/ขวด) 19.6 235.0 152.5 
             - จํานวนภาษีสรรพสามิต (บาท/ขวด) 17.5 - - 
     อัตราภาษีตามสภาพ (บาท/ลิตรแอลกอฮอล)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ  78.4 940 610 
        - ภาษีสรรพสามิต 70.0 - - 
(ช) สุราขาว 28 ดีกรี ขนาด 0.625 ลิตร    
     อัตราภาษีตามปริมาณ (% ของราคาหนาโรงงาน)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ (%) 52.2 - - 
             - จํานวนภาษ ี3 ชนิด (บาท/ขวด) 13.7 164.5 106.8 
             - จํานวนภาษีสรรพสามิต (บาท/ขวด) 12.3 - - 
     อัตราภาษีตามสภาพ (บาท/ลิตรแอลกอฮอล)    
        - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ  78.4 940 610 
        - ภาษีสรรพสามิต 70.0 - - 

 
หมายเหตุ : อัตราภาษีตามสภาพ = (จํานวนภาษีตอขวด)/(สัดสวนแอลกอฮอล*ปริมาตรตอขวด) 
ที่มา : ดูการคํานวณในเน้ือหา และดูตารางที่ 7.12 ประกอบ 

 
7.3 ขอเสนอแนะ 

แบงเปน 4 ดาน คือ ขอเสนอเรื่องอัตราภาษีสรรพสามิต ขอเสนอเกี่ยวกับฐานภาษี ขอเสนอ
เรื่องอัตราภาษีสําหรับสุราประเภทตางๆ และขอเสนอเรื่องภาษีเหลาขาว กอนอ่ืนผูอานควรทราบวา
อัตราภาษีท่ีจะเสนอตอไปนี้เปนอัตราภาษีท่ีรวมภาษี 3 ชนิด คือ ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย 
และภาษีสุขภาพ 

7.3.1 ขอเสนออตัราภาษสีรรพสามิต  
การวิเคราะหในตอนท่ี 7.2 เปนหลักฐานสนับสนุนแนวคิดทางเศรษฐศาสตรของการจดัเกบ็

ภาษีสรรพสามิตในอัตราท่ีสูงขึ้น เพ่ือเยียวยาหรือขจัดการบิดเบือนท่ีเกิดจากการบริโภคสุรา สวน
ตอนท่ี 7.1 เปนการประมาณการผลกระทบจากการบิดเบือนตางๆ เม่ือนําผลการวิเคราะหท้ังสอง
ตอนมาพิจารณารวมกัน ผูวิจัยจึงขอเสนออัตราภาษีสรรพสามิต ขั้นต่ํา ตามตารางท่ี 7.10 เหตุผล
สนับสนุนอัตราภาษีท่ีเสนอในตารางท่ี 7.11 มีดังตอไปนี ้
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ตารางที ่7.11 ขอเสนออตัราภาษสีรรพสามิตเพ่ือลดปญหาการบิดเบอืนทีเ่กดิจากการบริโภคสุรา 
ตนตอการบิดเบือน อัตราภาษ ี 

(% ของราคา cif หรือราคาหนาโรงงาน) 
1. อัตราภาษีข้ันตํ่า  
    - ผลกระทบภายนอกตอบุคคลท่ีสามจากการด่ืมสุรา 12-36 (1) 
   - ผลกระทบภายนอกตอคาใชจายสาธารณสุขของรัฐ 1.3 (2) 
   - การติดสุรา (ปญหาการหักหามใจหรือการควบคุมตัวเอง) 7.3(2) 
2. อัตราภาษีข้ันสูง  
   - การหนีภาษีสุรา 101-156 (3) 

 
ที่มา : (1) จากเน้ือหาตอนที่ 7.1 

(2) ผลการศึกษาของอังกฤษ (Smith, 2005) 
(3) จากเน้ือหาตอนที ่7.2 

 

อนึ่งตัวเลขอัตราภาษีขางตน (โดยเฉพาะกรณีการหนีภาษี) เปนการคํานวณเฉพาะอัตราภาษี
สรรพสามิตท่ีเก็บจากวิสกี้นําเขาตราดํา เพราะวิสกี้และบรั่นดีตราอ่ีนไมคอยมีการลักลอบหนีภาษีมาก 

ก) ผลกระทบภายนอกจากการดื่มสุรา (private sector externalities) ขอเสนออัตราภาษีเพ่ือ
ลดหรือขจัดผลกระทบภายนอก คือ รอยละ 12-36 ของราคานําเขา (cif) หรือราคาหนาโรงงาน อัตรา
ท่ีเสนอนี้เปนอัตราขั้นต่ํา เพราะคิดเฉพาะตนทุนผลกระทบภายนอกดานการรักษาพยาบาลและ
มูลคาการสูญเสียชีวิตของบุคคลท่ีประสบอุบัติเหตุจากพฤติกรรมการขับรถของผูดื่มสุรา  ตนทุน
ผลกระทบภายนอกนี้ยังมิไดรวมผลกระทบภายนอกตอทรัพยสินของบุคคลอ่ืนๆ และผลกระทบ
ภายนอกตอครอบครัวของผูดื่มสุรา ดังนั้นอัตราภาษีท่ีจะสามารถขจัดตนทุนผลกระทบภายนอกตอ
บุคคลท่ีสามอาจอยูในชวงรอยละ 40-50 ของราคานําเขา (หรือราคาหนาโรงงาน) 

ข)  ผลกระทบภายนอกตอตนทุนสาธารณสุขของรัฐ (public health expenditure 
externalities) อัตราภาษีท่ีตองการลดผลกระทบดังกลาว (โดยผลักภาระคาใชจายของรัฐดาน
รักษาพยาบาลผูปวยจากโรคสุรากลับไปยังผูดื่มสุรา) คือ รอยละ 1.3 อัตราดังกลาวไดมาจาก
การศึกษาในอังกฤษ เพราะยังไมมีขอมูลเพียงพอท่ีจะวัดตนทุนคารักษาผูปวยจากโรคสุราใน
ประเทศไทย ประเด็นนี้ควรเปนหัวขอวิจัยท่ีสําคัญในโอกาสตอไป 

ค) การบิดเบือนจากการติดสุรา (เพราะปญหาการควบคุมตัวเอง) ขอเสนอเรื่องภาษี
สรรพสามิตเพ่ือแกปญหาการบิดเบือนจากการติดสุรา มี 2 ประการ ประการแรก คือ การเพ่ิมอัตรา
ภาษีสรรพสามิตอีกรอยละ 7.3 ของราคานําเขา (หรือราคาหนาโรงงาน) เนื่องจากอัตราดังกลาวเปน
ตัวเลขจากการศึกษาในอังกฤษ ไมใชในประเทศไทยงานวิจัยในอนาคตจึงควรหาทางวัดผล 
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การบิดเบือนจากการติดสุรา โดยคํานวณหาตนทุนการติดสุราเทียบเปนรอยละของราคาสุราหนา
โรงงาน 

ขอเสนอประการท่ีสอง คือ การกําหนดใหผูดื่มสุราตองซ้ือใบอนุญาตการซ้ือสุราเปนรายป 
หรือใบอนุญาตท่ีมีอายุ 3 เดือน โดยกําหนดราคาใบอนุญาตใหสูง ราคานี้คิดจากตนทุนการติดสุรา
ตลอดชีวิตและผลกระทบภายนอกตางๆ แลวคํานวณเปนมูลคาตอป วิธีนี้จะปองกันมิใหประชาชนท่ี
ยังไมติดสุรา กลายเปนผูติดสุรา เพราะหากเริ่มตนดื่มสุรายอยครั้งขึ้น โอกาสติดสุราจะสูงขึ้น
เนื่องจากคนกลุมนี้หามใจตัวเองไมไดดังกลาวแลว ผูท่ีซ้ือใบอนุญาตสามารถซ้ือสุราท่ีไมเสียภาษ ี
แตขณะเดียวกันคนท่ีติดสุราแลวจะไดรับผลกระทบนอย เพราะคนเหลานั้นจะมีความตองการดื่ม
สุราอยางสมํ่าเสมอ 

อยางไรก็ตามการขายใบอนุญาตราคาแพงอาจกระทบผูดื่มท่ีมีฐานะยากจน ซ่ึงไมมีเงินซ้ือ
ใบอนุญาต ทางเลือกอีกทางหนึ่ง คือ ขายใบอนุญาตราคาต่ํากวาตนทุนจากการติดสุรา แตเพ่ิม
เง่ือนไขการซ้ือสุรา เชน จํานวนซ้ือ วัน เวลา และสถานท่ีตองการซ้ือสุรา ผูมีใบอนุญาตสามารถขอ
เปล่ียนเง่ือนไขได แตตองใชเวลาในการอนุญาต เชน 3 วัน วิธีนี้อาจปองกันคนท่ียังไมติดสุราไมให
กลายมาเปนคนติดสุรา เพราะเง่ือนไขการซ้ือสุราจะเปนตนทุนอีกอยางหนึ่งของการซ้ือสุรา (non-
price cost of liquor purchasing) 

อยางไรก็ตามขอเสนอเรื่องการขายใบอนุญาตซ้ือสุราอาจยังไมสามารถปฏิบัติไดใน
ประเทศไทย เพราะไทยมีรานคาสุราเล็กๆกระจัดกระจายท่ัวประเทศ และระบบการบริหารจัดเก็บ
ภาษียังไมทันสมัยพอ ดังนั้นวิธีงายๆ คือ การเก็บภาษีสรรพสามิตจากสุราเพ่ิมขึ้น เพ่ือปองกันมิให
คนติดสุราแตวิธีนั้นจะไมไดผลเทากับการขายใบอนุญาตซ้ือสุรา 

อัตราภาษีท่ีเสนอในขอ (ก) – (ค) เปนอัตราขั้นต่ํา เพราะคํานวณจากขอมูลการบิดเบือนของ
การบริโภคสุราเพียงบางมิติ และยังอาศัยตัวเลขจากงานวิจัยในตางประเทศ ถารวมอัตราภาษีเพ่ือ
แกไขการบิดเบือนทุกประเภท อัตราภาษีสรรพสามิตไมควรจะต่ํากวา 45%-50% ของราคาหนา
โรงงานหรือราคา cif 

ง) อัตราภาษีขั้นสูงสุดเพ่ือปองกันการหนีภาษ ี การเก็บภาษีในอัตราสูงจะกอปญหาการหนี
ภาษีดังกลาวแลวขางตน ผลการคํานวณในตอนท่ี 7.2 พบวา ถาไมตองการใหมีการหนีภาษี ภาษี
สรรพสามิตอัตราสูงสุดท่ีรัฐสามารถจัดเก็บไดนาจะอยูในชวง 101% -156% ของราคานําเขา (หรือ
ราคาหนาโรงงาน) อัตราดังกลาว ต่ํากวา อัตราภาษีเก็บจริงในปจจุบัน และโชคดีท่ีอัตราดังกลาวยัง 
สูงกวา ตนทุนการบิดเบือนทุกชนิดท่ีเกิดขึ้นจากการดื่มสุรา ตนทุนรวมประมาณรอยละ 44.6 (จาก
ตารางท่ี 7.10) หากรวมคาผลกระทบภายนอกอ่ืนๆ เชน ปญหาครอบครัว ปญหาการขาดงาน ฯลฯ 
ตนทุนการบิดเบือนเหลานี้รวมกันจะไมสูงกวา 100% ดังนั้นผูวิจัยจึงสามารถสรุปไดวา ภาษี
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สรรพสามิตท่ีสามารถแกไขปญหาการบิดเบือนทุกประเภท และไมกอปญหาการหนีภาษีอยาง
กวางขวาง คือ อัตราภาษีไมควรเกิน 100% - 150% 

ขอควรระวัง คือ หากรัฐตองการเลือกเก็บภาษีในอัตราสูงสุด เชน 150% หรือสูงกวา 150% 
โอกาสท่ีจะมีการหนีภาษีจะมากขึ้น รัฐจึงสมควรลงทุนในระบบการบริหารภาษีใหมีประสิทธิภาพ
ในการปองกันการหนีภาษี ตลอดจนลงทุนดานการปราบปรามการหนีภาษี นอกจากนั้นสุราท่ีจะมี
การหนีภาษีอยางกวางขวางมีนอยประเภท สวนใหญจะเปนสุราท่ีผูบริโภคนิยม เชน Black ไวนบาง
ยี่หอ และเหลาขาว ดังนั้นรัฐจะตองช่ังน้ําหนักระหวางรายรับภาษีท่ีจะไดมากขึ้นจากการขึ้นภาษีกับ
ตนทุนของการปองกันและปราบปรามการหนีภาษี หากรายรับภาษีท่ีเพ่ิมขึ้นนอยกวาตนทุน 
การปองกันปราบปรามก็ควรเลือกอัตราภาษีท่ีต่ํา วิธีนี้จะทําใหตนทุนสังคมของการจัดเก็บภาษี 
(MSCF) อยูในระดับต่ํา 

7.3.2 ฐานภาษ ี
บทท่ี 5 กลาวถึงขอดีขอเสียของระบบภาษีท่ีคิดจากมูลคาสินคา (advalorem tax) กับภาษีท่ี

คิดตามสภาพสินคา (specific tax) ในปจจุบันประเทศสวนใหญเริ่มหันมาเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
ลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ แทนระบบภาษีตามมูลคา (ดูรายงานของ KPMG A Specific Excise Tax 
Proposal for Special Distilled Ethyl Alcohol in Thailand, May 2005 รายงานนี้ติดตอขอไดจาก 
Riche Monde (Bangkok) Limited และดู power point presentation ของ Riche Monde เรื่อง Current 
Tax System, 2005) 

จากการวิเคราะหขอดีขอเสียของการเก็บภาษีตามสภาพ และภาษีตามมูลคา ผูวิจัยมี
ความเห็นวา หากวัตถุประสงคของการเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา คือ การลดตนทุนความเสียหายจาก
การบริโภคสุรา หรือลดการบริโภคสุราและรัฐบาลไมตองการใชภาษีสรรพสามิตเปนเครื่องมือ
สําคัญในการแสวงหารายได รัฐบาลควรหันมาจัดเก็บภาษีตามสภาพแทนระบบภาษีปจจุบันท่ีมีฐาน
ภาษี 2 ระบบ คือ อัตราภาษีตามสภาพ และอัตราตามมูลคา แลวเลือกฐานภาษีท่ีใหรายรับภาษีสูงสุด 
เหตุผลสําคัญ คือ อัตราภาษีตามสภาพจะทําใหผูบริโภคลดการดื่มสุราท่ีมีแอลกอฮอลสูง แลวหันมา
บริโภคสุราประเภทท่ีมีแอลกอฮอลต่ํา และจะลดปญหาการรายงานราคานําเขา (cif price) หรือราคา
หนาโรงงานต่ํากวาความเปนจริง19  ดังนั้นการเก็บภาษีตามสภาพจะทําใหรัฐไดเงินภาษีเต็มเม็ดเต็ม
หนวยจากสุราทุกประเภท โดยมีตนทุนการบริหารภาษีท่ีต่ํากวาการเก็บภาษีตามมูลคาขอดีอีก

                                                        
19 กรมสรรพสามิตตระหนักดีถึงปญหาการรายงานราคาต่ํา เพ่ือลดภาระภาษ ีดังนั้น กรมฯจึงตองใชวิธีประกาศราคาหนาโรงงาน หรือ
ราคานําเขาที่ใชเปนฐานในการประเมินภาษ ี กรณีที่คิดภาษีในอัตราตามมูลคา การกําหนดราคาดังกลาว กอใหเกิดปญหาวาสุราของ
ผูผลิตบางรายไดรับการประเมินราคาสูงกวาสุราชนิดเดียวกันของผูผลิตรายอื่นๆ เชน กรณีเบียรราคาประหยัดมีราคาประเมินต่ํากวา
เบียรมาตรฐานดังที่กลาวถึงในบทที ่6 
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ประการหนึ่งสําหรับผูผลิต คือ ภาษีตามสภาพทําใหผูผลิตสุรามีแรงจูงใจท่ีจะผลิตสุราท่ีมีราคาสูง 
(โดยใหเหตุผลวาเปนสุราคุณภาพสูง) เพราะสุรา 2 ชนิดท่ีมีแอลกอฮอลเทากัน สุราท่ีมีราคาสูงจะ
เสียภาษีเปนจํานวนเงินเทากับสุราราคาต่ํา ทําใหสุราราคาสูงเสียภาษีในอัตราท่ีต่ํากวา (เม่ือคิดภาษี
เทียบกับราคา) 

แตการเก็บภาษีตามสภาพก็มีจุดออนบางประการ จุดออนแรก คือ อัตราภาษีตามสภาพจะ
ทําใหรัฐไดเงินภาษีเทาเดิมไมวาราคาสุราจะเปล่ียนแปลงไปเทาใดก็ตาม จุดออนประการนี้แกไขได
โดยการออกกฎหมายภาษีท่ีกําหนดใหปรับอัตราภาษีตามสภาพตามอัตราเงินเฟอทุกๆ 3-5 ป 
จุดออนประการท่ีสอง คือ ถาตลาดสุราเปนตลาดท่ีผูผลิตมีอํานาจตลาด แมวารัฐจะสามารถกําหนด
อัตราภาษีตามสภาพใหมีผลตอการลดประมาณการบริโภคสุรา และมีผลใหราคาสุราสูงขึ้นเทากับ
กรณีการใชภาษีตามมูลคาก็ตาม แตรัฐจะไดรับเงินภาษีจากระบบภาษีตามมูลคามากกวาภาษีตาม
สภาพจึงไมนาแปลกใจท่ีผูผลิต/ผูจําหนายสุราจะเปนผูสนับสนุนระบบภาษีตามสภาพ เพราะตนจะ
เสียเงินภาษีนอยกวากรณีภาษีสุราเปนภาษีตามมูลคา อยางไรก็ตามในกรณีท่ีตลาดสุราเปนตลาด
แขงขัน ภาษีตามสภาพและภาษีตามมูลคาจะมีผลทําใหรัฐจัดเก็บภาษีไดจํานวนเทากันหากมี 
การกําหนดอัตราภาษีตามสภาพท่ีทําใหราคาสุราสูงขึ้นเทากับกรณีใชอัตราภาษีตามมูลคา 

ประเด็นหลักของขอเสนอแนะ คือ การคํานวณหาอัตราภาษีสรรพสามิต (รวมกันภาษี
มหาดไทยและสุขภาพ) ตามสภาพ (specific tax) ท่ีสะทอนปญหาการบิดเบือนทุกประเภทจาก 
การบริโภคสุรา วิธีคํานวณมี 2 วิธี วิธีแรกคือ คํานวณหามูลคาของการบิดเบือนจากการดื่มสุรา 
(ไดแก ผลกระทบภายนอกทุกประเภท รวมท้ังผลเสียจากการติดสุรา) แลวหารดวยปริมาณ 
การบริโภคสุราท่ัวประเทศในรูปของลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิสูตร (external cost/ปริมาณ 
การบริโภคแอลกอฮอล) นี้จะวัดมูลคาการบิดเบือนตางๆ ตอแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 1 ลิตร จากขอมูล
ในตอนตน เราทราบวาผลกระทบภายนอกตอสังคมในป 2546 มีมูลคา 71,268 ลานบาท ขณะท่ี
ปริมาณการบริโภคสุราเทากับ 305 ลานลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ ดังนั้น อัตราภาษีสรรพสามิตท่ีจะ
ใชเยียวยาผลกระทบภายนอกตอสังคม คือ 233.67 บาทตอลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ  ขอควรระวังคือ 
อัตราภาษีนี้เปนอัตราท่ียังต่ํากวาความเสียหายจริงของสังคม เพราะมิไดรวมรายการตอไปนี ้ 
(1) ความเสียหายของทรัพยสินของผูประสบอุบัติเหตุจราจรเนื่องจากถูกรถของผูดื่มสุราชนเสียหาย 
(2) ผลกระทบภายนอกอ่ืนๆ เชน การวิวาท ปญหาในครอบครัว (3) ผลกระทบตอคาใชจาย
สาธารณสุข (ซ่ึงคาดวาจะไมต่ํากวา 620 ลานบาทตอป) (4) ปญหาจากการติดสุรา หากมีขอมูล
ครบถวน อัตราภาษีสรรพสามิตตามสภาพไมควรจะต่ํากวา 250-300 บาท ตอลิตรแอลกอฮอล
บริสุทธ์ิ  

วิธีท่ีสอง คือ ใชอัตราภาษีสูงสุดท่ีจะไมสรางแรงจูงใจใหมีการหนีภาษีสุราตามท่ีคํานวณไว
ในตอนท่ี 7.2 (101%-156%) แลวนํามาคํานวณหาอัตราภาษีตามสภาพ ของสุราหลายๆชนิด (เบียร 
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ไวน วิสกี้ สุราปรุงพิเศษ และเหลาขาว) โดยนําราคาหนาโรงงาน (หรือราคานําเขา cif) มาคูณกับ
อัตราภาษีสูงสุดดังสูตรตอไปนี ้

 tmax  = NtP si

n

i
/)(

1
∗Σ

=

 

โดยท่ี tmax  = อัตราภาษีตามสภาพสูงสุดท่ีจะไมจูงใจใหมีการหนีภาษ ี 
(บาท/ลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ) 

Pi  = ราคาหนาโรงงาน (หรือราคา cif) ของสุราชนิด i 
t s  = อัตราภาษีตามมูลคาสูงสุดท่ีจะไมจูงใจใหมีการหนีภาษ ี(101%  

และ 156%) 
N = จํานวนชนิดสุราท่ีใชในการคํานวณ 

ผลการคํานวณอยูในตารางท่ี 7.12 โดยสุรป คือ อัตราภาษีสรรพสามิตตามสภาพสูงสุด ควร
จะเทากับ 650-950 บาทตอลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ ตัวเลขนี้คํานวณจากวิสกี้นําเขาตราดําและเปน
ภาษีท่ีรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล และภาษีสุขภาพ 

โปรดสังเกตวาเม่ือเทียบกับภาษีท่ีกรมสรรพสามิตเก็บจากสุราแตละประเภท (ดูตารางท่ี 
7.12) ปรากฏวาสุราท่ีตองเสียภาษีเพ่ิมขึ้น ไดแก วิสกี้ Johny Walker Red (เดิมเสียภาษี 711 บาท/
ลิตร ภาษีตามขอเสนอของนักวิจัยคือ 610-940 บาท/ลิตร) แมโขง (เดิมเสียภาษี 448 บาท/ลิตร) และ
เหลาขาว ซ่ึงตองเสียลิตรภาษีเพ่ิมมากขึ้นถึง 80%-180% (เดิมเสียภาษี 78 บาท/ลิตร) ประเด็นนี้
จะตองนํามาพิจารณาหาวิธีทยอยปรับภาษีเปนเวลา 3-5 ป ดังท่ีจะไดนําเสอนในตอนสุดทายของบทนี ้

สวนสุราท่ีจะเสียภาษีตอลิตรลดลง ไดแก สุราท่ีมีแอลกอฮอลต่ํา คือ ไวน และ เบียร  
(ดูตารางท่ี 7.12)  

ตารางที่ 7.12 การคํานวณหาอัตราภาษีตามสภาพสูงสุดและต่ําสุดที่จะไมสรางแรงจูงใจในการหนีภาษ ี
รายการ เบียร ไวน แมโขง Black Red 100 Pipers Henessy เหลาขาว 

ขนาดขวด (ลิตร) 0.63 0.75 0.75 0.75 0.70 0.70 0.70 0.625 
แอลกอฮอล (ดีกร)ี 4.9 16 35 43 40 40 40 40 
ราคาcif / หนาโรงงาน (บาท/ขวด) 36.95 173.8 115.9 173.3 100 38.9 160.9 34.5 
ภาษีเดิม1 (บาท/ขวด) 22.8 529.1 117.6 345.1 199.1 77.4 241.5 19.6 
ภาษีเดิม (บาท/LPA2) 738.6 4,409.2 448.0 1,070.1 711.1 276.4 862.5 78.4 
ราคาcif / หนาโรงงาน (ตอ 1 LPA) 1,197.0 1,448.3 441.5 537.4 357.1 138.9 574.6 138.0 
ภาษีใหมตามขอเสนอสูงสุด3   
(บาท/LPA) 1,867.2 2,259.4 688.8 838.3 557.1 216.7 896.4 215.3 
ภาษีใหมตามขอเสนอต่ําสุด4   
(บาท/LPA) 1,208.9 1,462.8 445.9 542.7 360.7 140.3 580.4 139.4 
เฉล่ียภาษีใหมตามขอเสนอสูงสุด (บาท/LPA)            = 942 เสนอภาษีใหมตามขอเสนอสูงสุด (บาท/LPA)           = 950 
เฉล่ียภาษีใหมตามขอเสนอต่ําสุด (บาท/LPA)            = 610 เสนอภาษีใหมตามขอเสนอต่ําสุด (บาท/LPA)            = 650 

หมายเหต ุ:  1 ภาษีเดิม คือ ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ 
                    2 LPA เทากับ 1 ลิตรแอลกอฮอลบริสุทธิ ์
                    3 อัตราภาษี เทากับ 156%ของราคา 
                    4 อัตราภาษี เทากับ 101%ของราคา 
ที่มา : ดูเน้ือหา 
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ขอดีของขอเสนอของเรา คือ ราคาเปรียบเทียบของสุราท่ีมีแอลกอฮอลสูงจะมีราคาสูงขึ้น
เทียบกับสุราท่ีมีแอลกอฮอลต่ํา ผูบริโภคจะหันมาดื่มสุราท่ีมีแอลกอฮอลนอย แตขอเสีย คือ 
ประชาชนอาจหันมาดื่มเบียรและไวนเพ่ิมมากขึ้นอีก อันเปนตนเหตุใหมีคนติดสุรามากขึ้นและเกิด
ความเสียหายเพ่ิมขึ้นในอนาคต เราจะเสนอใหใชภาษีหลายอัตราแกไขปญหานี้ในตอนท่ี 7.3.3 

7.3.3 ภาษีอัตราเดียวหรืออัตรากาวหนา 
ผูวิจัยมีขอเสนอ 2 ประการ คือ ขอเสนอสําหรับสุราชนิดเดียวกัน และขอเสนอสําหรับสุรา

ตางประเภทท่ีมีแอลกอฮอลในปริมาณตางกัน  

โครงสรางอัตราภาษีสรรพสามิตในปจจุบันมีปญหาสําคัญบางประเภท ปญหาแรก คือ  
การคิดภาษีสรรพสามิตแบบฝงใน ทําใหอัตราภาษีจริงสูงกวาอัตราภาษีในนาม และคนท่ัวไปไม
ทราบวาอัตราภาษีแทจริงเปนเทาไร ปญหาท่ีสอง คือ กอนปลายป 2548 อัตราภาษีสุราบางชนิดมี
อัตราต่ําเปนพิเศษ ไดแก เหลาขาว และแมโขง นอกจากเหตุผลวาเหลาขาวเปนเหลาท่ีคนจนนิยม
บริโภคแลว เหตุผลสําคัญอีกขอ คือ เหตุผลทางการเมือง เดิมสุราท้ังสองประเภทเปนสุราท่ีรัฐเปน 
ผูผูกขาดและใหสัมปทานแกเอกชน รัฐจึงตองการหารายไดจากภาษีโดยการสงเสริมใหประชาชน
ดื่มสุราท้ังสองชนิด ดังนั้นรัฐจึงกําหนดภาษีจากสุราท้ังสองชนิดในอัตราต่ํากวาสุราชนิดอ่ืนๆ (ดู
ตารางท่ี 7.13)  

ตารางที ่7.13 อัตราภาษสีรรพสามิตของสุราชนดิตางๆ ในปจจุบัน 
ชนิดสุรา อัตราภาษีตามสภาพ (บาท/ลิตร) อัตราภาษีตามมูลคา (รอยละ) 

เบียร   (4-6 ดีกร)ี 100 55 
เหลาขาว   (20-40 ดีกร)ี 70 25 
แมโขง  (35 ดีกร)ี 400 50 
สุราผสม  (25-35 ดีกร)ี 240 50 
ไวน  (5-13 ดีกร)ี 400 60 
วิสกี ้  (35-45 ดีกร)ี 400 50 
บรั่นดี  (35-45 ดีกร)ี 100 40 

ที่มา : กรมสรรพสามิต 

ก) ขอเสนอแรก คือ ใหเลิกระบบคิดภาษีสรรพสามิตแบบฝงใน แลวหันมาใชวิธีคํานวณ
แบบฝงนอก ซ่ึงจะทําใหทุกคนทราบวาสุราแตละประเภทมีภาระภาษีเทาไร ในระยะส้ันเพ่ือมิให
การเปล่ียนขอวิธีคิดภาษีมีผลกระทบตอรายรับภาษีและผูประกอบการกรมสรรพสามิตอาจคํานวณ
อัตราภาษีจากจํานวนภาษีท่ีเคยเก็บได หรือลดอัตราภาษีลงกวาอัตราภาษีเก็บจริง (effective tax rate) 
เล็กนอย แลวคอยๆปรับลดภาษีตามขอเสนอเรื่องอัตราภาษีท่ีเหมาะสมเพ่ือลดพอกระทบภายนอก
และลดปญหาการลักลอบหนีภาษี 
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ข) ขอเสนอที่สอง  สําหรับสุราชนิดเดียวกันท่ีมีแอลกอฮอลจํานวนเทากัน ควรเสียภาษีเปน
จํานวนเงินเทากัน กรมสรรพสามิตไมควรใชวิธีประเมินราคาหนาโรงงานใหตางกัน ทําใหสุราท่ีมี
ราคาหนาโรงงานสูงเสียภาษีจํานวนมากกวาสุราท่ีถูกประเมินราคาหนาโรงงานในอัตราต่ํากวา เชน 
เบียรสิงหถูกกําหนดใหเปนเบียรมาตรฐานท่ีมีราคาหนาโรงงานสูงกวาเบียรชาง ทําใหเบียรสิงหเสีย
ภาษีเปนจํานวนมากกวาเบียรชาง ท้ังๆท่ีเบียรชางมีปริมาณแอลกอฮอลมากกวาเบียรสิงห (ดูบทท่ี 6) 
วิธีนี้ทําใหภาษีกลายเปนเครื่องมือท่ีทําใหบริษัทเบียรชางไดเปรียบบริษัทเบียรสิงห เพราะสามารถ
ขายไดในราคาต่ํากวาเบียรสิงห จึงทําใหสามารถเพ่ิมยอดขายไดมากกวา รัฐไมควรปลอยใหภาษี
กลายเปนปจจัยกําหนดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางบริษัทเอกชนคูแขง ซ่ึงทําใหรัฐถูกกลาววา
มีการเก็บภาษีแบบเลือกปฏิบัติ เหตุผลของกรมสรรพสามิตท่ีวาบริษัทสุราพยายามลดภาระภาษ ี
โดยกําหนดราคาหนาโรงงานต่ําท่ีสุด  เปนเหตุผลท่ีมีน้ําหนัก แตการแกปญหาการจัดเก็บภาษี 
โดยวิธีจําแนกเบียรใหเปน 3 ชนิด ตามราคา เพ่ือใหรัฐไดเงินภาษีมากขึ้นจากเบียรมาตรฐานและ
เบียร พรีเมียมเปนวิธีท่ีไมเปนธรรมตอการแขงขัน การหันมาจัดเก็บภาษีตามสภาพ คือ เก็บภาษีตอ
ลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิจะเปนวิธีท่ีทําใหบริษัทเอกชนทุกบริษัทสามารถแขงขันกันในสนามท่ีมี 
กฎกติกาเหมือนกัน (level-playing field)  

ค) ขอเสนอที่สาม คือ สุราตางประเทศควรเสียภาษีตามสภาพในอัตราเดียวกันหรือไม 
ผูวิจัยมีขอเสนอ 2 ทางเลือก  

ทางเลือกแรก คือ สุราทุกชนิด (เบียร ไวน วิสกี้ ฯลฯ) ใหเสียภาษีตอลิตรแอลกอฮอล
บริสุทธ์ิ ในอัตราเดียวกัน เนื่องจากภาษีอัตราเดียวมีขอดีดังนี้ (1) ภาษีท่ีเทากันทําใหการแขงขัน
ระหวางเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทเปนไปอยางเปนธรรม ไมมีการบิดเบือน ท้ังผูดื่มและ 
ผูจําหนายตางตัดสินใจซ้ือ/ขายบนพ้ืนฐานของราคาเปรียบเทียบระหวางสุราชนิดตางๆ เนื่องจาก
แอลกอฮอลแตละลิตรตองเสียภาษีเทากัน (2) จํานวนภาษีแปรผันโดยตรงกับปริมาณแอลกอฮอล 
เนื่องจากแอลกอฮอลเปนตนเหตุใหเกิดผลเสียตอสังคม การเก็บภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล จึงเปน
การลดผลเสียตอสังคมโดยตรง 

ทางเลือกท่ีสอง คือ การเก็บภาษีอัตรากาวหนาตามปริมาณแอลกอฮอล โดยกําหนดใหสุรา
ท่ีมีแอลกอฮอลสูงเสียภาษีตามสภาพสูงกวาสุราท่ีมีแอลกอฮอลต่ํา เหตุผลสนับสนุนแนวทางนี้ คือ 
รัฐไมตองการใหประชาชนดื่มสุราท่ีมีแอลกอฮอลสูง เพราะการดื่มสุราท่ีมีแอลกอฮอลสูงมีโอกาส
สรางตนทุนทางสังคมหรือความเสียหายมากกวาการดื่มสุราท่ีมีแอลกอฮอลต่ํา นอกจากนั้นภาษีสุรา
หลายอัตราจะเปนเครื่องมือชักจูงใหประชาชนเปล่ียนพฤติกรรมการดื่มสุรา โดยหันมาดื่มสุราท่ีมี
แอลกอฮอลต่ําเปนจํานวนเพ่ิมขึ้น  เพราะมีราคาต่ํากวาสุราท่ีมีแอลกอฮอลสูง ประเทศแถบ OECD 
นิยมใชภาษีสุราหลายอัตรา โดยแบงประเภทสุราออกเปน 3 กลุม โดยเรียกระบบนี้วา 10-30 model 
คือ กลุมแรก เปนสุราท่ีมีแอลกอฮอลระหวาง 0.01 – 10 ดีกรี อัตราภาษีของกลุมนี้ต่ําท่ีสุด กลุมท่ีสอง 
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เปนสุราท่ีมีแอลกอฮอลระหวาง 10-30 ดีกรี เสียภาษีในอัตราท่ีสูงกวากลุมแรก และกลุมสุดทายเปน
สุราท่ีมีแอลกอฮอลเกิน 30 ดีกรีจะมีอัตราภาษีสูงสุด 

สําหรับประเทศไทยอาจซอยกลุมสุราใหมากขึ้นเปน 4 กลุม โดยอัตราภาษีสุราท่ีมี
แอลกอฮอลต่ําสุด เทากับอัตราภาษีขั้นต่ําสุด (650 บาทตอLPA ตามตารางท่ี 7.12) และสุราท่ีมี
แอลกอฮอลสูงสุดเสียภาษีลิตรละ 950 บาท ดังรายละเอียดตอไปนี ้

0.01-4   ดีกรี เสียภาษี  650 บาท/ลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ (LPA) 
4.01-20 ดีกรี  เสียภาษี  750 บาท/LPA 
20.01-30 ดีกรี เสียภาษี  850 บาท/LPA 
เกิน 30 ดีกรี เสียภาษี  950 บาท/LPA 
เหตุผลท่ีซอยกลุมสุราเปน 4 กลุม เพราะตองการใหประชาชนหันมาดื่มสุราท่ีมีดีกรีต่ํา 

โดยเฉพาะเบียรก็ตองการใหเบียรสวนใหญในทองตลาดมีแอลกอฮอลต่ําท่ีสุด (เหมือนใน
สหรัฐอเมริกา) สวนเบียรท่ีมีแอลกอฮอลเกิน 4% และไวน ซ่ึงมีแอลกอฮอล 10-20 ดีกรี จะเสียภาษี
มากขึ้น วธีินี้จะแกปญหาการขาดดุลการคา เนื่องจากมีการนําเขาไวน สวนสุราท่ีมีแอลกอฮอลสูงขึน้
ก็จะเสียภาษีมากขึ้น โดยท่ีอัตราภาษีสูงสุดสําหรับสุราท่ีมีแอลกอฮอลเกิน 30 ดีกรี คือ 850 บาทตอ
หนึ่งลิตรแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ อัตรานี้สูงกวาอัตราภาษีสูงสุดท่ีจะลดอัตราการลักลอบหนีภาษีให
นอยลง แตก็ยังเปนอัตราท่ีต่ํากวาอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บจากวิสกี้ตราแบล็คในขณะนี ้(955 บาท 
ตอลิตรแอลกอฮอล ตามตารางท่ี 7.10) 

ขอควรระวัง คือ อัตราภาษีสุราท่ีมีแอลกอฮอลนอยท่ีสุด (0.001-4 ดีกรี) ไมควรต่ําจนมีผล
ชักจูงใหเด็ก-วัยรุน สตรีและประชาชนเพ่ิมปริมาณการบริโภคสุราในกลุมนี้ ประสบการณใน
ออสเตรเลียท่ีเก็บภาษี cask wine ในอัตราต่ํากวาไวนขวดทําใหมีการดื่มไวนเพ่ิมมากจนเกิด
อุบัติเหตุจราจรเพ่ิมขึ้นอยางนาตกใจ ตอมารัฐบาลออสเตรเลียจึงตองปรับภาษี cask wine ใหสูงขึ้น
เทากับไวนขวด 

ทางเลือกท่ีสาม  เนื่องจากเบียร (ท่ีผลิตโดยโรงงานขนาดเล็ก) และไวนอาจมีปริมาณ
แอลกอฮอลท่ีแตกตางกันในการผลิตแตละครั้ง ดังนั้นการวัดแอลกอฮอลอาจมีปญหาในทางปฏิบัติ 
บางประเทศจึงใชวิธีแบงประเภทสุรา แลวจัดเก็บภาษีสุราใหแตกตางกันตามประเภทสุรา บาง
ประเทศอาจไมเก็บภาษีสุราบางประเภท เชน ฝรั่งเศส ไมเก็บภาษีไวน เพราะถือวาเปนเครื่องดื่มใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับประเทศไทย ขอเสนอของผูวิจัยคือ ใหแบงประเภทสุราเปน 4 ประเภท แตละ
ประเภทเสียภาษีตางกัน โดยสุราท่ีมีแอลกอฮอลต่ําใหเสียภาษีอัตราต่ํากวาสุราท่ีมีแอลกอฮอลสูง 
ตัวอยางเชน 
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เบียร   เสียภาษี  550 บาท/ลิตรแอลกอฮอล 
ไวน   เสียภาษี  650 บาท/ลิตรแอลกอฮอล 
วิสกี้และสุราอ่ืนๆ เสียภาษี  950 บาท/ลิตรแอลกอฮอล 
เหลาขาว  อัตราพิเศษกอนปรับเปน 900-950 บาท/ลิตรแอลกอฮอล  

(ดูขอเสนอตอนท่ี 7.3.4) 
ทางเลือกท่ีส่ี หากรัฐกังวลกับปญหาขาดดุลการคา เพราะในอนาคตภาษีนําเขาสุราจากบาง

ประเทศท่ีเปนผูผลิตสุราสําคัญ มีแนวโนมลดลงตามขอตกลงการคาเสรี รัฐมีทางเลือกท่ีจะเก็บภาษี
สรรพสามิตอีกประเภทหนึ่งเพ่ือลดการบริโภคสินคาฟุมเฟอย โดยกําหนดฐานภาษีตามมูลคาของ
ราคาขายปลีก เหตุผลท่ีใชภาษีตามมูลคาก็เพ่ือใหสุราราคาแพง (ซ่ึงถือเปนสินคาฟุมเฟอย) เสียภาษี
มากกวาสุราราคาถูก และการเก็บภาษีสรรพสามิตจะไมเลือกปฏิบัติระหวางสุราท่ีผลิตในประเทศ
กับตางประเทศ แตเลือกปฏิบัติระหวางสุราฟุมเฟอยกับสุราท่ีไมฟุมเฟอย เหตุผลท่ีใชราคาขายปลีก
ก็เพ่ือปองกันปญหาการแจงราคานําเขา (cif) หรือราคาหนาโรงงานต่ํากวาท่ีควรจะเปนเพ่ือเล่ียงภาษ ี
อยางไรก็ตาม เพ่ือปองกันปญหาการแจงราคาขายปลีกต่ํากวาปรกติ กรมสรรพสามิตควรวาง
หลักเกณฑการสุมตัวอยางรานคาและการกําหนดราคาขายปลีกท่ีใชประเมินภาษี เชน ราคาขายปลีก
จะเปนราคาขายปลีกสูงท่ีสุดจากรานคาตัวอยาง อยางนอย 50 รานในรอบ 3 เดือน (ภาคละ 10 
รานคารวม 5 ภาค) ราคาขายปลีกจะเปนราคาขายตามปรกติ ไมใชราคาท่ีมีการสงเสริมการขาย 
รานคาตัวอยางไดแก รานสะดวกซ้ือ ซุปเปอรมารเก็ต และไฮเปอรมารเก็ตในทุกภาค โดยอาจเลือก
รานคาตัวอยางประเภทละ 8-10 ตัวอยางตอภาค รวมท้ังส้ิน 150 รานคา (5 ภาค x 3 ประเภทรานคา x 
10 ตัวอยางตอภาค)  

ตัวอยางของอัตราภาษีสุราฟุมเฟอย มีดังนี้ (ก) สุราท่ีมีราคาขายปลีกต่ํากวา 100 บาทตอ
ขนาดบรรจุไมเกิน 1 ลิตร เสียภาษีรอยละ 5 ของราคาขายปลีก (ข) สุราท่ีมีราคา 100-499 บาทตอ
ลิตร เสียภาษี 10% (ค) สุราท่ีมีราคา 500-999 บาทตอลิตรเสียภาษ ี15% (ง) สุราท่ีมีราคาตั้งแต 1,000 
บาทขึ้นไปตอลิตรเสียภาษ ี20% 

ราคาขายปลีกคํานวณจากราคาเฉล่ียในชวง 3 เดือนท่ีผานมาจากรานคา 3 ประเภทใน
กรุงเทพฯ คือ ไฮเปอรมารเก็ต รานสะดวกซ้ือและภัตตาคาร โดยกําหนดจํานวนรานคาแตละ
ประเภท และกําหนดน้ําหนักของรานคาแตละประเภทใหสะทอนสวนแบงยอดขายของรานคาแต
ละประเภท นอกจากนั้นขนาดขวดหมายถึง 0.75 ลิตร 

7.3.4 ขอเสนอสําหรับภาษเีหลาขาว 
ดังท่ีกลาวขางตนวาหากเก็บภาษีสุราทุกชนิดในอัตรา 650-950 บาท/ลิตรแอลกอฮอล จะทํา

ใหราคาเหลาขาวแพงขึ้นมาก เพราะภาษีเหลาขาว 40 ดีกรี จะเพ่ิมขึ้น 80%-180% สวนเหลาขาว 28 
ดีกรีจะเสียภาษีเพ่ิม 92%-197% ผลก็คือ คนจนและคนชนบทจะถูกกระทบอยางรุนแรง อยางไรก็
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ตามรัฐก็ไมควรใชนโยบายภาษีต่ําสําหรับสุราท่ีมีแอลกอฮอลสูง เพราะเปนนโยบายท่ีจะสราง 
ความสูญเสียใหแกคนชนบทและคนยากจน  ดังนั้นจึงควรใชมาตรการทยอยปรับอัตราภาษีเหลา
ขาว หรือใชวิธี tax concession เพ่ิมสนับสนุนใหผูผลิตหันมาผลิตเหลาขาวท่ีมีแอลกอฮอลต่ําและ
คนชนบทกับคนจนหันมาดื่มสุราท่ีมีแอลกอฮอลต่ํา (เชน กําหนดเปาหมายใหคนชนบทหันมาดื่ม
สุราท่ีมีแอลกอฮอลต่ํากวา 20 ดีกรี เปนตน) รายละเอียดมีดังนี้ 

ก) tax concession ในปแรก รัฐจะไมเก็บภาษีเหลาขาวจากแอลกอฮอล 20 ดีกรีแรก ป
ตอๆไปจะลดจํานวนดีกรีท่ีไดรับการยกเวนภาษีจนถึงป 5 จะไมยกเวนภาษีอีก ดังนี ้

ปแรก ยกเวนภาษี 25 ดีกรีแรก แอลกอฮอลท่ีเหลือ (40-20) ดีกรีตองเสียภาษีอัตราปกต ิ 
(900 บาทตอลิตร) 

ปสอง ยกเวนภาษี 20 ดีกรีแรก  

ปสาม ยกเวนภาษี 15 ดีกรีแรก 

ปส่ี ยกเวนภาษี 10 ดีกรีแรก 

ปหา ยกเวนภาษี 5  ดีกรีแรก 

ปหก เสียภาษีเต็มตามปกต ิ

วิธีนี้จะทําใหเหลาขาว 28 ดีกรี และ 40 ดีกรี มีราคาถูกกวากรณีไมมีการยกเวนภาษี ดังนี ้
ราคายกเวนภาษีตํ่ากวาไมยกเวนภาษี ป ราคาที่ไมมีการยกเวนภาษี ราคาที่มีการยกเวนภาษี 

บาทตอขวด รอยละ 
เหลาขาว 28 ดีกรี 
ปแรก 190.2 49.6 140.6 73.9 
ปสอง 190.2 77.7 112.5 59.1 
ปสาม 190.2 105.8 84.4 44.4 
ปสี่ 190.2 134.0 56.3 29.6 
ปหา 190.2 162.1 28.1 14.8 
ปหก 190.2 190.2 0.0 0 
เหลาขาว 40 ดีกรี 
ปแรก 282.5 141.9 140.6 49.8 
ปสอง 282.5 170.0 112.5 39.8 
ปสาม 282.5 198.1 84.4 29.9 
ปสี่ 282.5 226.3 56.3 19.9 
ปหา 282.5 254.4 28.1 10.0 
ปหก 282.5 282.5 0.0 0.0 
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ข) ทยอยปรับอัตราภาษีเหลาขาว เปน 4 ชวง ดังนี ้

ชวงแรก (ทันที)   ปรับภาษีตามสภาพอีก 25% ของภาษีท่ีตองปรับเพ่ิมขึน้  

ชวงสอง (12-24 เดือน)  ปรับภาษีตามสภาพอีก 25% 

ชวงสาม (24-36 เดือน) ปรับภาษีตามสภาพอีก 25% 

ชวงส่ี (ปท่ี 4)  เก็บภาษีตามสภาพเทากับสุราอ่ืนๆ 

7.4 ขอจํากัดของการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดอยางนอย 5 ประการ ขอจํากัดแรก คือ เกณฑในการสุมตวัอยางยงัมี

ปญหาไมอาจทําตามหลักวิชาการสุมตัวอยางแบบ stratefied sampling อยางเครงครัด เพราะปญหา
ขาด sampling frame และขอกําหนดการวิจัย (terms of reference) ไดกําหนดกลุมตัวอยางไวตายตัว 
หากสํานักงานสถิติแหงชาติสามารถทําการสํารวจผูดื่มสุราท่ัวประเทศโดยมีตัวอยางขนาดใหญท่ี
จําแนกตามกลุมผูดื่มสุรา และประเภทสุรา ก็จะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยในภายหลัง 

ขอจํากัดประการท่ีสอง คือ ผลการคํานวณคาความยืดหยุนตอราคาของอุปสงคตอสุราของ 
ผูดื่มสุรามาก ดื่มปานกลางและดื่มนอย ไดผลตางจากงานวิจัยในตางประเทศ ท้ังนี้อาจเปนเพราะ
งานวิจัยนี้ใชสมการอุปสงคเชิงเดี่ยว ในขณะท่ีพฤติกรรมแทจริงของผูบริโภคไทยคือการตัดสินใจ
ดื่มสุราหลายๆ ประเภทในแตละรอบเดือน เชน ตนเดือนมีเงินมากก็ดื่มแมโขง หรือวิสกี้นําเขา 
ปลายเดือนไมมีเงินก็ดื่มเหลาขาว ดังนั้นในอนาคตควรประมาณการสมการอุปสงคตอสุราเปน
ระบบสมการอุปสงคตอสุราชนิดตางๆ พรอมๆ กัน (simultaneous equations)  

ขอจํากัดประการท่ีสาม คือ อัตราภาษีขึ้นต่ําท่ีสามารถแกไขปญหาผลกระทบภายนอก 
(internalizing externalities) อาจต่ํากวาความจริง เพราะขอจํากัดดานขอมูล และการศึกษาเรื่อง
ตนทุนทางสังคมจากการบริโภคสุราของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2548) ก็ยังมิได
รวมตนทุนของทรัพยสินท่ีสูญเสียจากการบริโภคสุรารวมท้ังราคาท่ีใชประเมินตนทุนการ
รักษาพยาบาลก็มิใชราคาตลาด 

ขอจํากัดประการท่ีส่ี คือ การประเมินอัตราภาษีท่ีเหมาะสมยังประสบปญหาขาดแคลน
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ parameters บางตัว ทําใหตองอาศัยงานวิจัยตางประเทศ 

 ขอจํากัดประการท่ีสุดทาย คือ การขาดแคลนขอมูลเรื่องการลักลอบหนีภาษี ดังนั้นการ
ประเมินอัตราภาษีขั้นสูงท่ีจะไมกอใหเกิดการหนีภาษีเพ่ิมขึ้น จึงตองอาศัยผลการสํารวจพฤติกรรม
ของผูบริโภควิสกี้นําเขาตราดํา อัตราภาษีท่ีคํานวณไดจึงอาจไมเหมาะสมสําหรับสุราประเภทอ่ืน 
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ขอจํากัดสามขอสุดทายทําใหมีความจําเปนท่ีจะตองมีการศึกษาเรื่องอัตราภาษีตามสภาพท่ี
เหมาะสม ขอเสนอของงานวิจัยครั้งนี้คือ อัตราภาษีท่ีเหมาะสมจะอยูระหวง 610-950 บาทตอลิตร 
แอลกอฮอลบริสุทธ์ิ งานวิจัยในอนาคตควรจะกําหนดอัตราภาษีท่ีมีชวงแคบลงกวางานวิจัยครั้งนี ้
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ผ-2 

ภาคผนวก ก 

ผลการประมาณสมการถดถอยโพรบทิ 
ในภาคผนวกนี้จะแสดงถึงผลการประมาณคาแบบจําลองของสมการถดถอยโพรบิท1 

 

ตารางที ่ก.1 ผลการประมาณสมการถดถอยโพรบิท 
Probit regression Number of obs   =       2612 

 Wald chi2(13)   =     139.92 

 Prob > chi2     =     0.0000 

Log pseudolikelihood = -749.98521 Pseudo R2       =     0.0826 

drinker coefficient Robust S.D. z p-value 95% Confidence Interval 
female 10.68686 6.774385 1.58 0.115 -2.590695 23.96441 

edu -.0917356 .1022367 -0.90 0.370 -2.921158 .1086446 
chld -.0252888 .0458442 -0.55 0.581 -.1151419 .0645643 
mart -.0093064 .1071498 -0.09 0.931 -.2193161 .2007034 
lnage 3.336628 2.368967 1.41 0.159 -1.306462 7.979718 

ln2age -.469815 .3347599 -1.40 0.160 -1.125932 .1863023 
femlna -6.299512 3.893431 -1.62 0.106 -13.93051 1.331464 

femln2a .8528468 .5558274 1.53 0.125 -.236555 1.942249 
lnp -.3946079 .7862531 -0.50 0.616 -1.935636 1.14642 

lninc .8236484 .8728891 0.94 0.345 -.8871828 2.53448 
ln2p .0542564 .0693957 0.78 0.434 -.0817566 .1902694 

ln2inc -.0467228 .0489445 -0.95 0.340 -.1426523 .0492067 
incpr -.0121261 .0943671 -0.13 0.898 -.1970822 .1728301 
คาคงท่ี -6.70105 5.605665 -1.20 0.232 -17.68795 4.285852 

 

                                                        
1 ผลการประมาณทีแ่สดงนี้เปนผลการประมาณกอนการตดัตวัแปรที่ไมมีนัยสําคัญออกจากแบบจําลอง 
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ผ-3 

ภาคผนวก ข 

การสัมภาษณเจาะลึกแบบ Focus groups ผูบริโภค 
กลุมวัยรุนมัธยม-มหาวทิยาลยั 

 ไดทําการสัมภาษณเจาะลึกแบบ Focus groups ผูบริโภคท่ีเปนกลุมวัยรุนมัธยม-มหาวิทยาลัย 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน จ.เชียงใหม ผูใหขอมูลเปนนักศึกษาชายช้ันปท่ี 2  
คณะนิเทศศาสตร 3 ราย ท้ังหมดพักอาศัยอยูท่ีบานของตนเอง ฐานะของครอบครวัปานกลางคอนขาง
ดี ประกอบอาชีพคาขายและขาราชการ ในครอบครัวมีผูท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูดวย แตไมได
ดื่มเปนประจํา ดื่มเฉพาะโอกาสพิเศษหรือตามงานสังคมเทานั้น และมักจะเปนพอท่ีดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ซ่ึงกลุมผูใหขอมูลพบเห็นมาตั้งแตเปนเด็ก จึงไมรูสึกวาเปนเรื่องท่ีผิดแปลกแตอยางใด 
เพราะพอไมไดดื่มจนทําใหมีปญหาในครอบครัว  

 ในการตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกนั้น ทุกคนกลาววาดื่มตอนเรียนช้ันมัธยม
ในชวงกฬีาสีของโรงเรียน แตแตกตางกนัไปตามอายท่ีุเริ่มดื่มครั้งแรก รายหนึ่งดื่มครั้งแรกเม่ือครัง้ท่ี
เรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 อีกสองรายดื่มครั้งแรกเม่ือเรียนช้ันมัธยมปท่ี 6 โดยใหเหตุผลวา แขงกีฬา
ชนะก็ชักชวนกันดื่มในกลุมเพ่ือนดวยกันโดยมีเพ่ือนซ้ือเหลาแมโขงมาดื่มฉลองกันท่ีรานคาขาง
โรงเรียนและบานเพ่ือนในกลุม โดยท่ีผูปกครองรับทราบแตไมไดตําหนิอะไร เพราะเห็นวาไมได
สรางความเดือดรอนใหใครและเปนโอกาสพิเศษจริงๆ การดื่มครั้งนั้นก็เพ่ือใหรูสึกสนุกสนานเฮฮา 
แตก็ไมไดดื่มจนเมาไมไดสติ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกนั้นก็ไมไดทําใหตองดื่ม
ตอมาเรื่อยๆอีกแตอยางใด   

จนกระท่ังเขามาเรยีนในระดับมหาวิทยาลัย การเปล่ียนสถานะจากเด็กเขาสูความเปนผูใหญ
ในความรูสึกของตนเอง ทําใหเริ่มดื่มใหมอีกครั้ง เหตุผลในการดื่มแตละครั้งตอมานี้ มักจะเกิดจาก
ตองการไปสนุกสนานเฮฮา หรือผอนคลายกับเพ่ือนๆ ในคืนวันศุกรและวันเสาร ซ่ึงไมตองรีบตื่น
แตเชาไปเรียนตามปกต ิในการดื่มแตละครั้งก็มักจะดื่มกับเพ่ือนๆท่ีคุนเคยกลุมเดิมๆ ไมนิยมดื่มกับ
คนท่ีไมสนิท เพราะเกรงวาจะไมสนุก คุยกันไมรูเรื่อง และเคยเห็นคนอ่ืนดื่มแลวทะเลาะกันเองเลย
ไมอยากใหเกิดเรื่องวุนวาย  

สถานท่ีประจําท่ีเลือกดื่มกันจะเริ่มจากรานอาหารท่ีมีเพลงฟงกอนแลวหลังเท่ียงคืนจึงยาย
ไปตอตามดิสโกเธคในเมืองจนถึงเวลาสถานบันเทิงปดจึงเดนิทางกลับท่ีพัก สวนใหญแลวไมดื่มตอ
จนถึงเชา เพราะในการดื่มแตละครั้งไมนิยมดื่มในปริมาณมาก ชอบท่ีจะเฮฮาหาบรรยากาศกับ
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สถานท่ีท่ีไปเท่ียวมากกวาดื่มจนเมา ปกติแลวหากในกลุมท่ีดื่มดวยกันมี 4-5 คน ก็จะส่ังเหลามามาก
สุด 2 ขวดเทานั้น โดยท่ีขวดท่ี 2 มักจะยังไมหมด เครื่องดื่มท่ีดื่มเปนประจําคือ เหลา ประเภทวิสกี ้
ยี่หอท่ีกําลังติดตลาดอยูในขณะนั้น เลือกท่ีจะดื่มเหลาท่ีราคาปานกลางไมสูงและต่ําเกินไป 
(ประมาณ 250 – 300 บาท) โดยจะส่ังเหลาท่ีรานอาหารท่ีตนไปนั่ง ไมซ้ือเหลาเขาไปเพราะไมรูสึก
วาราคาแตกตางกันมาก และถือวาราคาท่ีแพงกวาเล็กนอยนั้นเปนการซ้ือบริการท่ีสะดวกสบาย
กลับมา  

มีความเห็นวา ถาราคาของเครื่องดื่มยี่หอท่ีเลือกดื่มเปนประจําเปล่ียนแปลงไป โดยมีราคาท่ี
เพ่ิมสูงขึ้น ก็จะยังคงซ้ือมาดื่มอยู แตคงจะหันไปลดการส่ังอาหารแทน คํานวณใหราคาโดยรวมแลว
ไมแตกตางจากเดิมท่ีเคยจายกันเปนประจํา และในกรณีท่ีราคาของเครื่องดื่มถูกลง ปริมาณและ
ความถ่ีในการดื่มก็ไมไดเพ่ิมขึ้นตามไปดวย แตก็คงจะส่ังอาหารเพ่ิมจากเดิมแทนเชนเดียวกัน ซ่ึงมี
ความเห็นวาการท่ีราคาเครื่องดื่มแพงขึ้นหรือลดลงนั้นไมไดทําใหปริมาณการดื่มเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
เลย และในการซ้ือมาดื่มในแตละครั้งนั้นก็เปนการหารเฉล่ียกันทําใหไมไดใชจายเงินในการเท่ียว
เตรมากเกินกวาครั้งละ 200 บาท ปกติแลวจะเท่ียวกลางคืนกัน เดือนละ 2-3 ครั้ง การท่ีละลดปรมิาณ
การดื่ม หรือความถ่ีในการดื่มในแตละเดือนลดลง นาจะมาจากการเรียนท่ีหนักขึ้นหรือมีกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัยมากขึ้น และนอกจากนี้ก็ไมนิยมดื่มมากจนขาดสติ ดื่มพอใหรูสึกสนุกสนานเทานั้น 
ประกอบกับวันธรรมดาก็เปนวันท่ีตองเรียน ทําใหวันท่ีจะดื่มและเท่ียวมีเพียงวันหยุดเหมือนเดิม 
ถึงแมวาราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะลดลงก็ไมทําใหเพ่ิมปริมาณและความถ่ีในการดื่มไดเลย 

สําหรับประเด็นท่ีถามวา ราคาสุราเปนเหตุผลหลักในการเลือกซ้ือหรือไมนั้น กลุมนักศึกษา
กลุมนี้มีความเห็นวา ราคาสุราไมใชเหตุผลหลักประการเดียวของการเลือกซ้ือของตน เพราะตน
ไมไดดื่มเปนกิจวัตรหรือดื่มจนเมา แตดื่มเพ่ือเฮฮาเทานั้น ราคาของเครื่องดื่มท่ีถูกกวานี้ก็เคยซ้ือ 
เพราะตองการทดลองดื่มเทานั้น แตก็ไมไดหมายความวาจะตองซ้ือมาดื่มเพราะราคาถูกกวาท่ีตนดืม่
กันเปนประจํา การท่ีตนเลือกซ้ือเครื่องดื่มท่ีถือวาราคาปานกลางเพราะตามสถานท่ีทองเท่ียว
กลางคืนท่ัวไปเกือบทุกรานมีจําหนาย และกําลังเปนท่ีนิยม เกือบทุกโตะก็จะส่ังเครื่องดื่มยี่หอ
เดียวกันนี้ ถือวาเปนมาตรฐานเลย  

สําหรับคุณภาพของสุรานั้นมีความเห็นวา เกรดของเครื่องดื่มนั้นแบงจาก ราคาและยี่หอ 
เปนอันดับตนๆ ถาราคาสูงแลวยี่หอเปนท่ีนิยม แสดงวาสุรานั้นจัดอยูในเกรดดีตามไปดวย ถาราคา
สูงแตไมเปนท่ีรูจักก็เหมาวาเกรดของเครื่องดื่มนั้นจะต่ําลงมาดวย สวนเครื่องดื่มท่ีดื่มกันเปนประจํา
นั้นถือวาอยูในเกรดปานกลาง ราคาไมสูงไมต่ําเกินไป และเปนท่ีนิยมแพรหลาย นอกจากนี้
เครื่องดื่มยี่หอท่ีมีราคาต่ํากวาท่ีดื่มเปนประจํานั้นจะเหมารวมวาเกรดต่ํา ไมเหมาะกับการดื่มตาม
สถานท่ีทองเท่ียวกลางคืน แตอาจจะเหมาะกับการดื่มตามบานเพ่ือนฝูงมากกวา เชน เหลาไทยท่ัวไป 
หรือ เบียรชาง เปนตน 
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ตามปกติแลวจะไมนิยมซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากรานคาท่ัวไปเขาไปดื่มในรานเหลาท่ี
ไปเท่ียว เพราะเห็นวาราคาไมแตกตางกันมากนัก ไมตองเสียเวลาไปซ้ือตามราน และบางครั้งรานท่ี
ไปนั่งก็มีโปรโมช่ันถาเปดเหลาแลวฟรีคามิกเซอรชุดแรก ก็ถือวาคุมกวาซ้ือเหลาเขาไปแลวเสียคา
เปดขวดเพ่ิมอีก แตถาจะดื่มกินกันตามบานเพ่ือนก็มักจะซ้ือเครื่องดื่มตามรานสะดวกซ้ือท่ีอยูใกล
บานมากกวาท่ีจะตรงไปซ้ือเครื่องดื่มจากรานท่ีจําหนายโดยตรง เพราะตองการความสะดวกเปน
เหตุผลหลัก  

ไดตั้งขอสังเกตวา รานท่ีสามารถจําหนายเครื่องดื่มในราคาท่ีถูกกวารานอ่ืนๆนั้น นาจะมา
จากแผนการตลาดในชวงเปดรานใหมๆเพ่ือเรียกลูกคามากกวาเหตุผลอ่ืนๆ โดยรานท่ีเปดใหม
เหลานี้จะบอกวาเปดเหลาราคาถูก แตเม่ือรวมคามิกเซอรแลวทางรานก็ยังไดกําไรมากอยูดี เพราะ
ตนทุนคาน้ํา โซดา น้ําแข็ง มีราคาถูกมาก แตสามารถนํามาขายในราคาท่ีแพงกวา 2-3 เทาตัวทีเดียว 
สวนตางตรงจุดนี้จะเปนการชดเชยในกรณีท่ีขายเครื่องดื่มในราคาท่ีถูกกวารานประเภทเดยีวกนั (ถูก
กวารานเหลาเหมือนกัน แตก็ใกลเคียงกับรานสะดวกซ้ือท่ัวไป) 

กรณีของแหลงจําหนายสุราตางประเทศหนีภาษีนั้น กลุมนักศึกษาไมทราบวามีจําหนาย
หรือไมท่ีในเชียงใหม เพราะปกติก็ไมเคยไปหาซ้ือเครื่องดื่มตามรานท่ีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยเฉพาะอยูแลว สวนกรณีของสุราพ้ืนบานนั้น นักศึกษากลุมนี้เคยดื่มกันมาแลวอยางนอย 1-2 ครัง้ 
เพราะอยากทดลองและหาซ้ือไมยาก สวนมากเพ่ือนท่ีอยูตางอําเภอท่ีแถวบานมีการตมเหลาก็จะเอา
มาใหทดลองกัน แตก็ไมถูกใจในรสชาติ จึงไมเคยเสาะหามาดื่มกันอีก ถึงแมวาจะราคาถูกมากก็ตาม 

กลุมนักศึกษาที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.แพร  ผูใหขอมูลเปนนกัศึกษาหญงิ ช้ัน ปวส. 2 -3 
จํานวน 5 ราย มีประสบการณในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาแลวทุกคน แตไมไดดื่มเปนประจํา
ท้ังหมด สาเหตุท่ีทําใหดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลในครั้งแรกนั้น สวนใหญมาจาก เพ่ือนชักชวนและ
อยากสนุกสนานรวมกัน บางรายอยากทดลองดวยตัวเอง เม่ือเขาสูวัยรุน สวนการดื่มในครั้งตอๆมา
มักจะเกิดจากการชักชวนของเพ่ือนในกลุมของตนมากกวาสาเหตุอ่ืนๆ  

นักศึกษากลุมนี้ใหความเห็นวาพวกตนนั้นจะใหความสําคัญกับเพ่ือนมาก เม่ือเพ่ือนชวนก็
จะรวมดวย เนื่องจากความอยากสนุกสวนตัวหรือไมก็เกรงใจเพ่ือนนั่นเอง มีความเห็นวาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องท่ีสนุกสนานในกลุมเพ่ือนฝูงเวลาพบปะสังสรรคกัน เม่ือออกไปเท่ียว
ตอนกลางคืน  

 เครื่องดื่มท่ีนิยมดื่มในกลุมนักศึกษาหญิง ไดแก เบียร ไวน และสุราตางประเทศบางโอกาส
(ถามีคนอ่ืนจายให) มักจะเปนการดื่มกันเปนกลุม 4-5 คน ท้ังชายและหญิง ซ่ึงจะเปนท้ังเพ่ือนและ
แฟน  ความถ่ีในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เฉล่ียประมาณ 3-4 ครั้ง/เดือน ซ่ึงมักจะเปนชวงวัน
ศุกร-เสาร และเทศกาลตางๆ เชน วันเกิด ปใหม สงกรานต ลอยกระทง เปนตน  คาใชจายในการดื่ม
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แตละครั้งนั้นเฉล่ียคนละประมาณ 100-150 บาท/คน /ครั้ง ถาไมคอยมีเงินก็จะหาคนเล้ียง เชน แฟน 
คนท่ีมาจีบ หรือคนทํางานแลวท่ีเจอตามรานท่ีไปนั่งดื่มกันชวยจายเงินให ทําใหถึงแมวาราคาของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีดื่มเปนประจําจะมีราคาเพ่ิมสูงขึ้นก็ไมรูสึกเดือดรอนอะไรมากมาย เพราะ
มักจะหาคนจายเงินใหมากกวาซ้ือหามากินเอง 

 สวนใหญแลวจะไปดื่มตามผับและแหลงทองเท่ียวตางๆท่ีมักจะไมตรวจบัตรประจําตัว
ประชาชน (อายุยังไมถึง 20 ป) ถาหากไมไปดื่มท่ีสถานท่ีทองเท่ียวก็จะซ้ือเครื่องดื่มจากรานสะดวก
ซ้ือและนําไปดื่มกันเองเปนกลุมตามบานเพ่ือนหรือหองของเพ่ือนท่ีเชาหอพักอยูเปนบางโอกาส 

ผลกระทบจากการดื่มนั้น นักศึกษากลุมนี้มีความเห็นวา จะเกิดปญหาทะเลาะกันภายใน
ครอบครัว มีปญหากับพอแม ผูปกครอง (หลายครั้งท่ีตองโกหกเพ่ือออกมาเท่ียวกับเพ่ือน) เม่ือมี
ปญหากับท่ีบานมากก็ทําใหเบ่ือหนายในการเรียน (แตยังไมเคยพบวามีการขาดเรียนเนื่องจาก 
การดื่ม เพราะดื่มชวงวันหยุด) สวนดานรางกาย คือ รางกายทรุดโทรมเนื่องจากพักผอนไมเพียงพอ 
ในบางรายก็เกิดความอวน เพราะกินอาหารในตอนดึก สําหรับประเด็นโอกาสท่ีจะเสียตัวหรือมี
เพศสัมพันธหลังการดื่มนั้น นักศึกษามีความเห็นวา คงจะมีบางแตนอยมาก เพราะการมีเพศสัมพันธ
ของพวกตนมาจากสาเหตุอ่ืนมากกวา 

 นอกจากนี้ยังมีความเห็นตอนโยบายการส่ังหามไมใหเด็กอายุต่ํากวา 20 ป เขาสถานบันเทิง
วา ถามีการปฏิบัตอิยางเครงครัดจะทําใหลดปริมาณการดื่มของเด็กวัยรุนลงไดมาก แตในปจจุบันก็
ไมไดบังคับใชอยางจริงจัง  เพราะกลุมของตนเองก็ยังอายุไมถึง 20 ป แตก็ยังสามารถเขาไปเท่ียวใน
สถานบันเทิงไดโดยไมตองหลบซอน หรือใชบัตรประชาชนของคนอ่ืนดวย แตถึงแมวาจะเสนอ
ความเห็นวาใหรัฐปฏิบัติกับนโยบายนี้อยางจริงจังเพ่ือใหวัยรุนลดพฤติกรรมการดื่มลงเองก็ตาม แต
นักศึกษากลุมนี้ก็ยังยืนยันวายังไมเคยคิดจะเลิกดื่ม และจะดื่มถามีโอกาส  

กลุมนักศึกษาที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.ลพบุรี ผูใหขอมูลมีท้ังชายและหญิง จํานวน 8 
คนพฤติกรรมการดื่มโดยท่ัวไปเริ่มเม่ืออายุ 13-15 ป มักตามเพ่ือน หลังจากนั้นจะดื่มมาอยาง
ตอเนื่อง ปจจุบันจะดื่มเม่ือมีกิจกรรมพิเศษ หรือสามารถรวมกลุมกันไดปลายสัปดาหประมาณ 5-6 
คน แตไมดื่มเปนประจํา จุดนัดพบมักเปนรานอาหารท่ัวไปท่ีขายสุราหลังมหาวิทยาลัย หรือบาน
เพ่ือนในบางครั้ง    

ประเภทเครื่องดื่ม คือ crown 100 pipers แสงโสม การเลือกยี่หอจะดูราคาและรสชาติ
ประกอบกัน ถาเหลาแพงรสชาติจะดี เกรดสูง สาเหตุท่ีเลือกสุรา 2 ยี่หอนี้เพราะราคาพอจายได 
รสชาติพอรับไหว ตื่นนอนแลวไมปวดหัว ราคาตอขวด crown ประมาณ 165 บาท 100 pipers 
ประมาณ 265 บาท เฉล่ียคาใชจายรวมคาอาหารไมถึง 100 บาท/ครั้ง  โดยปกติจะหาซ้ือไดจาก
รานคาท่ัวไปในราคาปกต ิและรานคาขายสงซ่ึงจะซ้ือไดราคาถูกกวารานท่ัวไปประมาณ 5 บาทตอ
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ขวดเทานั้น ซ่ึงนักศึกษาท่ีใหขอมูลกลุมนีไ้มมีขอมูลเรื่องรานคาหนีภาษ ีเหลาปลอม บายรายเคยได
ยินแตยังไมเคยลองดวยตัวเอง สําหรับประเด็นท่ีวาเม่ือราคาของเครื่องดื่มมีการปรับขึ้นลง พบวาถา
ราคาเหลาเปล่ียนแปลงเพ่ิมหรือลดลงก็ตามจะไมมีผลตอปริมาณการดื่ม จะยังคงดื่มเทาเดิม แต
อาจจะมีผลตอการเลือกซ้ือประเภทหรือยี่หอท่ีแตกตางออกไป 

 กลุมนักศึกษาที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.อุทัยธานี  ผูใหขอมูลเปนนักศึกษาชาย จํานวน 
5 คน พฤติกรรมการดื่มนั้น มักจะดื่มตอนเย็นวันศุกร หรือวันเสาร-อาทิตย โดยจะมีการรวมกลุม
เพ่ือนประมาณ 4-5 คนท่ีบานของเพ่ือนคนใดคนหนึ่ง  เฉล่ียเดือนหนึ่งละครั้ง และมักทํากับแกลม
กินกันเองเพ่ือความประหยัด ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมักจะเลือกซ้ือ ก็คือ เบียรชาง ลีโอ  
แสงโสม หรือดื่มเหลาขาวบางแตไมบอยครั้งนัก เพราะมีดีกรีสูงเกินไปรางกายรับไมไหว ลีโอรส
ชาติดีกวาชางแตราคาแพงกวา (ชาง 3 ขวด 100บาท ลีโอ 115 บาท)  แตถาราคาชางและสิงหเทากัน
จะเลือกดื่มเบียรสิงหเพราะรสนุมกวา วิธีการเลือก จะดูราคาและรสชาติประกอบกันแตตองไมแพง
นัก ราคาบอกเกรดได  

กลุมนักศึกษาที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.สงขลา  ผูใหขอมูลเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 สวน
ใหญแลวจะดื่มครั้งแรกชวงอาย ุ15-17 ป ซ่ึงมักจะดื่มเฉพาะในงานเล้ียงตางๆ กับเพ่ือน โดยมักจะ
เลือกเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท สุราในประเทศและเบียร ยี่หอท่ีนิยมดื่ม คือ แสงโสม และเบียร
ชาง คาใชจายในการดื่มแตละครั้งนิยมใชวิธีหารเฉล่ีย ซ่ึงคาใชจายโดยเฉล่ียจะอยูท่ีครั้งละประมาณ 
100 บาท/คน ชวงท่ีดื่มมาก คือ ตอนเขาเรียนมหาวิทยาลัยป 1 เพราะมีกิจกรรมเยอะและรุนพ่ีชวนให
ดื่ม แตพอป 2 ก็ดื่มนอยลงเพราะกิจกรรมนอยลง และการเรียนก็ยากมากขึ้นดวย 

กลุมนักศึกษาที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.ตรัง   เริ่มดื่มครั้งแรกตั้งแตเรียนมัธยมตน 
ปจจุบันดื่มเบียรชาง ลีโอ ขวดละ 40 บาท นิยมดื่มรวมกับเพ่ือนๆ อาทิตยละ 1 ครั้งๆ ละประมาณ 10 
คน ซ้ือครั้งละ 3 ลัง หุนเงินกันคนละ 20 บาท ไมนิยมเลือกซ้ือและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภท
วิสกี ้เพราะดื่มแลวเมามาก อาเจียน และทําใหมีกล่ินตัวดวย แตเบียรดื่มงายกวา ดื่มกันไดทุกคน ไม
คอยมีใครแพ พวกเขาคิดวา การรณรงคใหงดเหลากับวัยรุนนั้น คิดวาไดผลนอย พวกเขาเองก็ไมใส
ใจ แตก็คิดวาถาราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลตางๆเพ่ิมขึ้น วัยรุนก็คงจะดื่มนอยลง เพราะยังไมมีรายได
มากพอนั่นเอง 

กลุมนักศึกษาที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.นครราชสีมา เปนนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาใน
วิทยาลัยดานวิชาชีพและพักอาศัยอยูกับผูปกครองซ่ึงอยูในเขตอําเภอเมืองแตยังคงเปนชุมชน
เกษตรกรรมอยู นักศึกษาหญิงท่ีใหขอมูลกลุมนี้เลาวา สวนใหญจะเลือกเท่ียวและดื่มในชวงเทศกาล
ตางๆมากกวาการเท่ียวเปนประจํา เพราะตองกลับบานทุกวัน ไมอยากมีปญหากับท่ีบาน แตก็มี
บางครั้งท่ีหนีเรียนมาเท่ียวตามหางในเมืองและซ้ือเบียรหรือไวนราคาถูกมาดื่มกันในกลุมเพ่ือน 
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ประมาณ 4-5 คนแตทายท่ีสุดก็จะกลับบานตรงตามเวลาเดิมทุกวัน สวนเวลาท่ีจะสามารถเท่ียวและ
ดื่มไดเต็มท่ีก็จะเปนชวงเทศกาลสงกรานต เพราะพอแม ญาติพ่ีนองก็ดื่มกัน เลยไมมีใครวากันได 
ซ่ึงก็เปนการดื่มรวมกับเพ่ือนฝูงและญาติพ่ีนองละแวกบานนั่นเอง 

คาใชจายในการดื่มแตละครั้งนั้นนิยมใชวิธีหารเฉล่ียกัน เพราะแตละตางก็ยังไมมีรายได 
ยกเวนวาเปนงานวันเกิดเพ่ือน เจาของวันเกิดก็จะเปนคนจายเองท้ังหมดแทน แตสวนมากแลวก็จะ
ใชเงินประมาณ 20-50 บาท เพราะไมไดไปเท่ียวตามแหลงทองเท่ียวตอนกลางคืน 

กรณีท่ีสมมุติวาเม่ือราคาของเครื่องดื่มท่ีดื่มประจํานั้นมีการปรับราคาขึ้นหรือลง 10% นั้น 
ผูใหขอมูลบอกวาจะยังคงซ้ือมาดื่มเหมือนเดิม เพราะไมไดดื่มเปนประจํา และดื่มไมมากในแตละ
ครั้งดวย 

กลุมนักศึกษาที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.สุรินทร สวนใหญนักศึกษาท่ีนี่จะมาจากอําเภอ
อ่ืนและเขามาเรียนในตัวเมือง โดยจะเชาหอพักอยูกับเพ่ือนประมาณ 2-3 คน สวนเสารอาทิตยก็กลับ
บาน ในกรณีของนักศึกษาหญิงท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะอยากดื่ม และบุคคลในบานก็ดื่ม
กันเปนเรื่องปกต ิและดื่มเพ่ือเปนการสังสรรคในหมูเพ่ือน สวนใหญจะไปดื่มกับเพ่ือนประมาณ 4-5 
คน  สถานท่ีท่ีไปดืม่คือท่ีหอและตามรานอาหารตาง ๆ  สวนใหญดื่มเบียรชางและแสงโสม และจะ
แชรกันออกประมาณ 30-50 บาท ผูหญิงสวนใหญท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะเริ่มดื่มเม่ืออายุ
ประมาณ 14 ป จะดื่มตลอด ถึงแมในชวงเขาพรรษาท่ีมีการรณรงคงดเหลาเขาพรรษา นักศึกษาท่ีดื่ม
อยูนี้ก็จะดื่มตอไปโดยไมมีการงด และจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากขึ้นเม่ือมีโปรโมช่ันดี ๆ ท่ีเขา
ชอบก็จะเปนซ้ือขวดแถมขวด  และจะชอบมากถามีโปรโมช่ันแบบบุฟเฟตเติมไดไมอ้ัน ราคาของ
สุราก็มีผลตอการบริโภคของกลุมนักศึกษาอยู นั่นคือ เม่ือราคาแพงขึ้นก็จะบริโภคนอยลง แตถา
ราคาสุราถูกลงก็จะบริโภคมากขึ้น แตก็จะมีการบริโภคไปเรื่อย ๆ โดยท่ีไมคิดจะเลิกบริโภค 

ในกรณีของนักศึกษาชายท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะเพ่ือนชวน เม่ือไดไปครั้งแรก
แลว ครั้งตอ ๆ ไปก็ไปอีก และมีปริมาณการบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ สวนใหญจะไปดื่มกับเพ่ือน
ประมาณ 5-6 คน สถานท่ีท่ีจะไปดื่มกัน คือ ดื่มท่ีรานสวนชนิดของสุราท่ีบริโภคก็เหมือนกับ
นักศึกษาหญิง คือ แสงโสมและเบียรชาง และจะแชรกันออกประมาณ 50-100 บาท สวนใหญกลุม
นักศึกษาจะไมคอยมีการซ้ือสุราหนีภาษ ีแตท่ีมีอยูบาง ก็คงเปนสุราพ้ืนบาน ท่ีผลิตและออกจําหนาย
โดยท่ีไมมีการจดทะเบียน ถึงแมวาจะรูวา ถาไปซ้ือสุราท่ีทําขึ้นมาเองโดยไมมีการจดทะเบียนจะ
เปนการผิดกฎหมายก็ตาม แตท่ียังมีการซ้ืออยูก็เพราะความอยาก ราคาถูก ดื่มแลวเมาเร็ว และไมเคย
โดนถูกจับจึงมีการซ้ือมาบริโภคตอไป 

กลุมนักศึกษาที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.แพร ผูใหขอมูลเปนนักศึกษาหญิงช้ัน ปวส.2 
จํานวน 4 ราย บอกเหตุผลท่ีไมดื่มเพราะวา คิดวาเปนส่ิงท่ีไมดี ไมมีประโยชนตอรางกายและยังทํา
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ใหส้ินเปลืองเงินทองอีกดวย และนอกจากนี้ยังไมมีรายไดของตนเองดวย ถาไปเท่ียวกลางคืนและ
ดื่มกินก็จะทําใหตองเอาเงินมาจากพอแมไปเท่ียวอีก ประกอบกับนักศึกษากลุมนี้มีท่ีพักอาศัยอยูตาง
อําเภอและตองเดินทางไปกลับทุกวัน ไมไดพักในเมืองตามหอพัก โอกาสท่ีจะออกมาเท่ียวในเมือง
ตอนกลางคืนจึงมีนอยมาก ยกเวนโอกาสพิเศษจริงๆ แตก็บอกวาไมเคยดื่มเชนกันเม่ือมีโอกาส
ออกมาเท่ียวกลางคืน ในขณะท่ีเพ่ือนนักศึกษาหลายคนดื่มกันบางเม่ือมีโอกาสพิเศษ เชน งานวัน
เกิด งานเทศกาลตางๆ เปนตน 

กลุมนักศึกษาที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.ลพบุรี ผูใหขอมูลเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 เลา
วาสภาพท่ัวไปของครอบครัว ในบานจะมีผูปกครองดื่มอยูอยางนอย 1 คน ซ่ึงมักจะเปนพอท่ีดืม่เปน
ประจํา ไมเคยถูกหามทางบานไมไหดื่มสุรา แตตนไมอยากดื่มเอง เคยถูกเพ่ือนชวนบางแตก็ไมเคย
นึกอยากลอง และสามารถอยูในกลุมเพ่ือนๆท่ีดื่มไดไมมีปญหากัน 

 กลุมนักศึกษาที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.สงขลา ผูใหขอมูลใหเหตุผลวาไมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะเคยทดลองดื่มมาแลวมีอาการปวดหัวมาก จึงไมอยากดื่มอีก และ
นอกจากนี้ก็ไมชอบเขาไปยุงเกี่ยวกับกลุมคนท่ีชอบดื่มเปนประจํา 

 กลุมนักศึกษาที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.สุรินทร เปนนักศึกษาชาย ช้ัน ปวช.1 ท่ีมี
ประสบการณอยูใกลชิดกับคนท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา แตสาเหตุท่ีไมดื่มเพราะ
มองเห็นวาแตละคนท่ีดื่มลวนแลวแตเมาแลวมีพฤติกรรมท่ีไมนาดูท้ังนั้น อีกท้ังยังตองวานคนอ่ืนให
ไปซ้ือหามาใหเพราะไมมีรายไดเปนของตนเอง บางรายก็ติดเหลายิ่งทําใหเกิดความรูสึกท่ีไมดีกับ
คนท่ีดื่มเหลาเปนประจํา สวนการมองเพ่ือนๆท่ีดื่มเหลาอยูนั้น มองวาเปนพวกเด็กซา เพราะถือวายัง
เด็กอยูมากแตก็ดื่มก็เท่ียวแลว ถาเปนรุนพ่ีๆขึ้นไปก็ไมมีความคิดเห็น เพราะถือวาเขาโตๆกันแลว
และบางคนก็มีรายไดพิเศษดวย อีกประการหนึ่งเพ่ือนท่ีเรียนดวยกันท่ีดื่มเหลานั้นก็มักจะเปนพวกท่ี
อาศัยตามหอพักมากกวาพวกท่ีอยูกับพอแมท่ีบาน คิดวาในอนาคตอาจจะมีโอกาสดื่ม แตคงจะไมใช
เร็ววันนี ้คงจะเปนชวงท่ีทํางานมีรายไดเปนของตัวเองแลว เพราะคิดวาบางครั้งการดื่มเหลาก็เปน
การเขาสังคมอยางหนึ่งเหมือนกัน แตก็คงจะไมใชดื่มเปนประจํา นาจะดื่มนานๆครั้งมากกวา  

กลุมคนงานในเมอืง 
 คนงานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.เชียงใหม ผูใหขอมูลเปนคนงานรับจางรายวัน จํานวน 

5 คน ใหขอมูลวาโดยท่ัวไปมักดื่มเหลาขาวหลังเลิกงานและดื่มเหลาสีบางนานๆครั้งซ่ึงก็มักจะเปน
เวลาท่ีไดรับเงินคาแรง หรือ นายจางซ้ือมาใหดื่มกันตอนเสร็จงาน ท่ีเลือกดื่มเหลาขาวเพราะราคาพอ
จายไหว และสามารถแบงซ้ือเปนกกหรือกั๊กได มักดื่มกอนอาหารเย็นโดยจะแวะท่ีรานเหลาขางทาง 
หรือรานขายของชําท่ีมีเหลาแบงขาย ครั้งละประมาณ 7-10 บาท ไมมากไปกวานี ้ยกเวนชวงเทศกาล
เชน สงกรานต ปใหม ท่ีจะดื่มมากเปนพิเศษ โดยใหเหตุผลในการดื่มสุราของตนเองวา เพ่ือใหเจริญ
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อาหารและเปนการแกปวดหลังปวดเอว (คลายกลามเนื้อ) เม่ือมีการสมมุติวา ถาราคาของเหลาขาวท่ี
ดื่มเปนประจํามีราคาสูงขึ้น เปน แกวละ 10 บาท จะซ้ือเหมือนเดิมหรือไม ก็ไดคําตอบท่ีวา คงจะดื่ม
เปนประจําทุกวันเหมือนเดิม แตถาแพงมากขึ้นจริงๆ ก็คงจะซ้ือเหลาตมชาวบานมากกวา เพราะ
ราคาถูกมาก ซ้ือเปนขวดมาเก็บไวเลยก็ได เพราะราคาประมาณ 20 บาทเทานั้น 

คนงานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.แพร ผูใหขอมูลเปนคนงานกอสราง นิยมดื่มเหลาขาว
และเบียรกับเพ่ือนท่ีทํางานกอสรางดวยกัน ใหเหตุผลวาดื่มเพ่ือผอนคลายจากความเหนื่อยลาใน 
การทํางานโดยจะซ้ือมาดื่มกันในบริเวณท่ีทํางานหรือไมก็กลับไปดื่มท่ีบานคนใดคนหนึ่งแทน ซ่ึง
ถาดื่มตามบานเพ่ือนก็มักจะใชเวลานานกวาดื่มท่ีทํางาน เพราะไมตองรีบกลับเม่ือมืดค่ําแลว สวน
เหลาขาวท่ีดื่มกันนั้นก็จะเปนเหลาขาวท่ีชาวบานตมขายกัน ซ่ึงมีท้ังท่ีซ้ือแบบติดแสตมปเรียบรอย
และใสขวดน้ําหรือถุงพลาสติก ตามแตวาอยูใกลแหลงจําหนายแบบไหน ซ่ึงแบบท่ีติดแสตมปก็จะ
แพงกวา ประมาณ 15-20 บาทตอขวด และเม่ือสมมุติวา ถาราคาของเหลาขาวท่ีดื่มเปนประจํามีราคา
สูงขึ้น ผูใหขอมูลท้ังหมดตอบเหมือนกันวา ขึ้นราคาเทาไหรก็ยังดื่มเทาเดิม เพราะถาแพงมากก็ซ้ือ
เหลาเถ่ือน หรือไมก็ตมเหลากินเองเลยก็ได เพราะชวงเทศกาลก็ตมกันเองอยูแลวเกือบทุกบาน 

คนงานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.ลพบุรี ผูใหขอมูลเปนลูกจางรายวัน จํานวน 3 คน ให
ขอมูลวา มักจะดื่มเม่ือมีงานสังสรรค ไมดื่มเปนประจํา หรือตองมีเพ่ือนรวมกลุมกันหลายๆคนจึงจะ
ดื่ม โดยเลือกดื่มเบียรชาง เพราะราคาถูก ไมชอบดื่มเหลาสี เพราะขม ปวดหัว/มึน ทํางานไมได ถา
ใหเลือก ชอบเบียรสิงหรสชาตินุมกวา หาซ้ือจากรานคาใกลบาน ไมเคยซ้ือของหนีภาษี  ปกติไมดื่ม
มากนัก ถาราคาเปล่ียนเพ่ิมขึ้น-ลดลงไมไมมีผลตอปริมาณการดื่ม ยกเวน ถาราคาเพ่ิมขึ้นไปมาก
เกินไปอาจตองลดปริมาณลงบาง 

คนงานทีด่ื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.อุทัยธานี ผูใหขอมูลเปนคนงานกอสราง จํานวน 6 คน
พฤติกรรมการดื่มโดยท่ัวไปมักดื่มเหลาขาวหลังเลิกงาน  และดื่มเหลาสีบาง เชน แสงโสม เม่ือมีงาน
บุญ (เจาภาพเล้ียง) ท่ีเลือกดื่มเหลาขาวเพราะราคาพอจายไหว และสามารถแบงซ้ือเปนกกหรอืกั๊กได 
มักดื่มกอนอาหารเย็น กับเพ่ือนบาน เพ่ือนท่ีทํางานดวยกัน  เปนเหลาโรงหาซ้ือจากรานขายของชํา
ท่ัวไป  

 คนงานทีด่ื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.สงขลา  ผูใหขอมูลเปนคนงานกอสราง นิยมดื่มเหลา
ขาวและเบียรกับเพ่ือนท่ีทํางานกอสรางดวยกัน ใหเหตุผลวาดื่มเพ่ือผอนคลายจากความเหนื่อยลาใน
การทํางานประมาณสัปดาหละ 5 วัน ดื่มครั้งละ 1 ขวด ราคา 75 บาท ผลัดกันจาย คาใชจายในการ
ดื่มตกเดือนละประมาณ 1,200 บาท แตชวงเขาพรรษาก็มีงดทุกป ถาตองเลิกดื่มจริงๆ คิดวาเลิกได 
100% เพราะไมไดติด 
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 คนงานทีด่ื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.ตรัง ผูใหขอมูลนิยมดื่มเหลาขาว ราคาขวดละ 55 บาท 
โดยจะดื่มกับเพ่ือนคนงานดวยกันหรือดื่มกับเพ่ือนบานใกลเคียง คาใชจายหารเฉล่ียกันครั้งละ 20-
30 บาท เหลาชาวบานตมเองก็มี แตหากินไดยากกวาเหลาท่ัวไปในทองตลาด และชอบรสชาติของ
เหลาขาวมากกวา เพราะไดมาตรฐานและรูสึกคุนเคยเพราะดื่มมานานแลว ถามีนโยบายท่ีทําใหราคา
เหลาเพ่ิมขึ้นหรือการรณรงคใหดื่มนอยลง ก็อาจจะลดปริมาณการดื่มไดบาง แตถาจะใหเลิกจริงๆ 
ตองรอใหหมอส่ังหาม  

คนงานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.นครราชสีมา ผูใหขอมูลเปนคนงานกอสรางชาย
จํานวน 3 ราย วัยประมาณ 30-35 ป โดยเริ่มดื่มมาตั้งแตเปนวัยรุนแตก็ไมไดดื่มเปนประจําทุกวัน
เหมือนทุกวันนี้ เพราะยังไมมีรายได ในปจจุบันก็จะดื่มกันทุกวัน ยกเวนบางคนชวงเทศกาล
เขาพรรษาก็จะหยุดดื่มตลอดจนกระท่ังออกพรรษาเรียบรอย สวนใหญแลวจะนิยมดื่มสุราขาว ซ้ือ
จากรานขายของชําละแวกบานมาดื่มกับเพ่ือนฝูงแถวบานนั่นเอง โดยเริ่มจากคนแรกซ้ือมาวางกอน 
1 ขวด จากนั้นก็จะมีการเปล่ียนคนไปซ้ือมาดื่มในขวดตอๆไป ซ่ึงตามปกติแลวจะจบท่ีขวดท่ี 2 แตก็
มีบอยครั้งท่ีมากกวานั้น โดยเฉพาะถาเปนเบียรท่ีจะมีราคาถูกกวา ซ่ึงก็อาจจะจบท่ี 6 ขวด หรือ 9 
ขวดก็ไดในแตละครั้ง ถาราคาเปล่ียนเพ่ิมขึ้น-ลดลงไมไมมีผลตอปริมาณการดื่ม ยกเวน ถาราคา
เพ่ิมขึ้นไปมากเกินไปอาจตองลดปริมาณลงบาง   

คนงานทีด่ื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.สุรินทร เปนคนงานกอสรางชายและหญิงจํานวน  
4 ราย วัยประมาณ 40-45 ป โดยฝายชายเริ่มดื่มมาตั้งแตเปนวัยรุน ในครั้งนัน้ดื่มตามๆกนัในกลุม
เพ่ือนละแวกบานเม่ือมีงานเทศกาล เชนงานวดั งานบุญประเพณีตางๆเปนตน และไดดื่มตอเนื่อง
เปนครั้งคราวมาเรื่อยๆจนกระท่ังมาทํางานกอสรางเม่ืออาย ุ 20 กวาปจึงดื่มเปนประจําทุกวันมาตั้งแต
นั้น สวนฝายหญิง เริ่มดื่มเม่ือแตงงานมีสามีแลวและมาทํางานเปนกรรมกรกอสรางกบัสามี มักจะดื่ม
คนเดยีวหลังเลิกงานกอนเขาบาน หรือบางครั้งก็ดื่มกบัสามีท่ีบานพักกอนทานอาหารเย็น 

สวนใหญแลวจะนยิมดื่มสุราขาว โดยซ้ือครั้งละ 1-2 แกว บางครั้งกจ็ะแวะดื่มท่ีรานขายของชํา
ละแวกหมูบานหรือทางผานกอนถึงบาน แตบางครั้งก็ซ้ือใสถุงนํากลับไปกนิท่ีบานกอนทานอาหารเยน็ 
คาใชจายในการดื่มแตละครั้งประมาณ 7-14 บาท โดยใหเหตุผลในการดื่มสุราของตนเองวา เพ่ือให
เจริญอาหารและเปนการแกปวดหลังปวดเอว (คลายกลามเนือ้) เม่ือมีการสมมุติวา ถาราคาของ 
สุราขาวท่ีดื่มเปนประจํามีราคาสูงขึ้น เปน แกวละ 10 บาท จะซ้ือเหมือนเดมิหรือไม ก็ไดคําตอบท่ีวา 
คงจะดื่มเปนประจําทุกวนัเหมือนเดิม แตอาจจะลดปริมาณการดื่มจาก 2 แกวเปน 1 แกวแทน หรือ
บางทีอาจจะซ้ือเปนขวดมาเก็บไวเลยก็ได เพราะจะทําใหราคาถูกกวาซ้ือเปนแกว แตก็มีบางรายท่ี
กลัววาถามีมากกจ็ะกินมากเหมือนกนั และในทางกลับกนัถาราคาสุราขาวถูกลง จะซ้ือเหมือนเดมิ
หรือไม ทุกคนตอบเหมือนกันวาซ้ือเหมือนเดมิเลย เพราะปกติก็เคยราคา แกวละ 5 บาท ก็ดื่มแค  
1-2 แกวเทานัน้ไมดื่มมากกวานี้ ถาราคากลับมาทีแกวละ 5 บาทก็ซ้ือวันละ 1-2 แกวเหมือนเดิม 
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คนงานที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.เชียงใหม ผูใหขอมูลเปนคนงานกอสราง เพศหญิง 
จํานวน 3 คน กลาววา ในครอบครัวนั้นดื่มทุกคน ตนเองเคยดื่มมากอนแลว แตไมชอบดื่ม เพราะดื่ม
แลวก็ไมเห็นมีอะไรด ีทําใหส้ินเปลืองมากกวา และตอนนี้คาแรงก็ไดนอย ขาวของก็ขึ้นราคา เลยไม
อยากไปส้ินเปลืองเปลาประโยชน เคยมีปญหากับสามีบางเหมือนกันในชวงท่ีขาดรายได เพราะสามี
ยังดื่มทุกวัน แตก็ไมเคยทําใหสามีหยุดดื่มได เพราะเพ่ือนๆดื่มกันทุกคน     

 คนงานที่ไมดืม่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.อุทัยธานี  ผูใหขอมูลเปนคนงานกอสราง เพศหญิง 
จํานวน 4 คน กลาววา ในครอบครัวนั้นดื่มทุกคน สามี ลูก ดื่มเหลาขาว แตตนเองเคยลองดื่มเหลาสี
บางเม่ือมีงานบุญแตไมมาก หรือบางครั้งดื่มยาดอง  ปจจุบันเลิกเด็กขาด เพราะไมเห็นประโยชน 
นอกจากส้ินเปลืองเงินเปลาๆ 

คนงานที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.สงขลา  ผูใหขอมูลท่ีไมดื่มนั้น เปนคนงานกอสราง
เชนกัน โดยท่ีสวนใหญจะเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากอนแลว แตไมชอบดื่ม เพราะดื่มแลวก็ไม
เห็นมีอะไรด ีทําใหส้ินเปลืองมากกวา 

 คนงานที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จ.สุรินทร เปนกรรมกรกอสรางชาย 2 คน อายุ
ประมาณ 20-25 ป ซ่ึงท้ังคูทํางานอยูในสถานท่ีเดียวกันกับกลุมคนงานกอสรางท่ีดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลนั่นเอง จากการพูดคุยทําใหทราบวาคนงานกอสรางท่ีนี่สวนใหญจะดื่มสุรากันเกือบทุก
คน ดื่มมากบางดื่มนอยบาง แตมีเพียง 2 คนเทานั้นท่ีไมดื่มเลย ซ่ึงไดกลาววา เหตุผลท่ีไมดื่มก็เพราะ 
ไมชอบคนดื่มเหลาแลวมักจะเมาโวยวาย มีกล่ินเหลาติดตัว และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ท่ีบานของท้ังคูก็
ไมมีคนท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย และก็เคยมีเพ่ือนท่ีทํางานดวยกันชักชวนแตก็ไมเคยนึกอยาก
ดื่มดวย นอกจากนี้ก็มักจะพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะนั่งรวมวงดวยเม่ือเพ่ือนรวมงานดื่มสุรากัน  

กลุมชาวบานในชนบท 
ชาวบานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จังหวัดเชียงใหม  ในตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง 

ชาวบานสวนใหญจะดื่มเหลาโรง (เหลาขาวโรงงาน)หรือเหลาแดง (เหลาสีในประเทศ) ท่ีมีขายตาม
ซุมเหลาแบงขายท่ัวไป สําหรับผูหญิงนั้นมักจะดื่มเฉพาะชวงเทศกาลปใหมเมือง (เทศกาล
สงกรานต) มีบางสวนท่ีดื่มยาดองทุกวัน วันละ 1 แกว โดยใหเหตุผลวาดื่มเปนยาบํารุง ผูชาย
สวนมากจะแวะดื่มขางทางหลังเลิกงานตามซุมเหลาแบงขายท่ัวไป โดยใหเหตุผลวา เพ่ือผอนคลาย
จากการทํางานหนัก 

 ต.น้ําบอหลวง อ.สันปาตอง ชาวบานจะดื่มในบริเวณท่ีทํางานอยูหลังจากทํางานเสร็จ ชวง
ฤดูเก็บลําไยมักจะมีการตั้งวงเหลาตามบานมากขึ้น จะดื่มเหลาขาวท้ังของโรงงานสุราและสุรากล่ัน
ชุมชน รวมท้ังสุราพ้ืนเมือง จําพวก สาโทดวย ท้ังนี้เพราะรายไดคอนขางต่ํา ประกอบอาชีพรับจาง
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ในภาคเกษตรเปนสวนใหญ โดยผูหญิงจะมีลักษณะท่ีพิเศษกวา คือ เลือกท่ีจะดื่มเบียร แตก็จะดื่ม
เฉพาะชวงงานเทศกาลตางๆเทานั้น ไมไดซ้ือหามาดื่มกันเองเปนประจํา  

 อ.หางดง ผูชายทํางานในตลาดจะมีการดื่มเหลาตามซุมแบงขายท่ีมีอยูท่ัวไปในตลาด มักจะ
มีอายุ 35-59 ป มานั่งดื่มเหลาเปนกงแลวคุยกันหลังเลิกงานในตลาด จากการขายของหรือรับจาง จะ
นั่งดื่มกันประมาณ 1-2 ช่ัวโมง ดื่มเหลาขาว(ท้ังโรงงานสุรา และ สุรากล่ันชุมชน) และเหลาสีใน
ประเทศ นิยมดื่ม แสงโสมท่ีสุด ผูหญิงสวนมากจะดื่มเฉพาะเวลามีงานตามประเพณ ีงานบุญตางๆ มี
บางคนท่ีดื่มเปนประจําวันละนิดหนอย อางวา เพ่ือเจริญอาหาร และบํารุงเลือด เปนตน  

ชาวบานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จังหวัดแพร ผูใหขอมูลเปนชาวบานในอําเภอสูงเมน 
จํานวน 4 คนโดยท่ัวไปมักดื่มเหลาขาวทุกเย็น ดื่มเหลาขาวท้ังของโรงงานสุราและสุรากล่ันชุมชน 
รวมท้ังสุราพ้ืนเมือง  ซ่ึงสามารถหาซ้ือไดจากรานคาในหมูบาน หรือซ้ือจากบานท่ีตมเหลาขาย บาง
รายก็เปนผูท่ีทําอาชีพตมเหลาเองในบางฤดูกาลดวย ดังนั้นถึงแมวาราคาของเครื่องดื่มจะเพ่ิมสูงขึ้น 
ชาวบานท่ีนี่ก็ยังคงดื่มในปริมาณเทาเดิม เพราะไมจําเปนตองเลือกซ้ือเครื่องดื่มท่ีราคาแพงกวา 
ในขณะท่ีเหลาชาวบานมีวางขายอยูท่ัวไป 

 ชาวบานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จังหวัดลพบุรี ผูใหขอมูลเปนชาวบานในอําเภอทาวุง 
จํานวน 4 คนโดยท่ัวไปมักดื่มเหลาขาวทุกเย็น หาซ้ือจากรานคาของชําท่ัวไปในหมูบาน ไมนิยมดื่ม
เหลาสี นอกจากมีงานบุญ 

ชาวบานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จังหวัดอุทัยธานี  ผูใหขอมูลเปนชาวบานในอําเภอ 
บานไร จํานวน 5 คนโดยท่ัวไปชอบดื่มเหลาขาว หาซ้ือไดจากรานคาในหมูบาน หรือซ้ือจากบานท่ี
ตมเหลาขาย ซ้ือไดในราคาถูกกวารานคาปลีกประมาณ 5 บาท ปริมาณการดื่มปจจุบันเต็มท่ี 
เหมาะกับรางกายตัวเองดีแลว ดังนั้นถาราคาเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้น-ลดลงปริมาณการดื่มคงไมเปล่ียน
มากนัก  

 ชาวบานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จังหวัดสงขลา ผูใหขอมูลกลาววาปกติจะดื่มเวลาเลิก
ทํางานหลายๆ คน แชรกันจาย ดื่มเบียร รีเจนซ่ี และ Red หนีภาษี หรือไมก็กินตามงานเล้ียงตางๆ 
ทุกงานตองมีเหลา งานไหนไมมีถือวาเชย คนกินเหลาจะไมเกี่ยงวาเหลาแพง อาจจะรูสึกวาแพง
เสียดายเงินแคขวดแรก แตพอเมาแลวขวดตอไปไมรูแลว แตถาเหลาแพงขึ้น ชาวบานก็สามารถผลิต
กินเองได ยิ่งในหมูบานมีคนผลิต หากินงาย คนกินก็รูสึกวาเช่ือใจไดวาเหลาในหมูบานเราเอง ไม
ปลอมแนนอน ชวงนี้เศรษฐกิจด ีราคายางพาราสูง คนก็มีเงินใหดื่มได ทําใหชาวบานสวนใหญไม
คอยกินเหลาเถ่ือนตมเอง เพราะมีกล่ินแอลกอฮอล ดีกรีแรงกินแลวปวดหัว ถาอยากใหหยุดดื่มตอง
ใหหมอส่ังวากินไมได เพราะเปนโรคถึงจะยอมหยุด 
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 ชาวบานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จังหวัดตรัง  ผูใหขอมูลกลาววาปกติจะดื่มเหลาขาว
ขวดละ 75 บาท และเหลาแมโขงแบนละ 80 บาท โดยดื่มกันหลายคนกับเพ่ือนๆ ในหมูบาน โดย
คาใชจายหารเฉล่ีย ดังนั้นถาราคาเหลาเพ่ิมขึ้นคิดวาไมมีผลทําใหการดื่มลดนอยลง เพราะจากเดิม
เหลาขาวขวดละ 50 บาทเพ่ิมเปน 70 บาทก็ยังกินเทาเดิม เพราะคาใชจายหารกันหลายคน ในพ้ืนท่ีมี
การตมเหลาเถ่ือนเหมือนกัน แตไมเปนท่ีนิยม เพราะเบ่ือและดีกรีแรงเกินไป กินแลวเจ็บคอ 

ชาวบานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จังหวัดนครราชสีมา ผูใหขอมูลกลาววาปกติจะดื่มเวลา
เย็นหลังเลิกงานเพ่ือแกปวดเม่ือย กอนกินขาวเย็นท่ีบานของตนเอง หรือไมก็ท่ีบานเพ่ือน โดยจะซ้ือ
จากรานขายของชําในหมูบาน โดยสวนใหญแลวเลือกท่ีจะซ้ือเหลาขาวมาดื่ม เพราะติดใจในรสชาติ
และดีกรีท่ีคอนขางสูง ทําใหไมตองเสียเงินมากก็เมาได แตถาอยากนั่งคุยสบายๆก็เลือกท่ีจะดื่มเบียร
บางในบางโอกาส แตก็มักจะตองหาเหลาขาวมาเสริมในตอนทายอีกครั้ง เพราะยังรูสึกไมเต็มท่ี 
สวนเหลาเถ่ือนท่ีชาวบานทําขายนั้น ละแวกนี้ไมคอยมีตองไปหาซ้ือท่ีตําบลอ่ืน แตตามปกติแลวก็
ไมไดไปหาซ้ือมาดื่มกัน นอกจากชวงดํานา เกี่ยวขาว ท่ีจะตองหาเหลามาเล้ียงคนท่ีมาทํางาน ก็จะ
ไปซ้ือจากบานท่ีตมเหลาขาย ซ่ึงสวนมากแลวชาวบานก็จะรูกันอยูแลววาท่ีไหนทําขาย เนือ่งจากราคา
ท่ีถูกกวาเหลาท่ัวไปตามทองตลาดมาก เปนการประหยัดคาใชจายในการดูแลคนทํางานอีกทางหนึ่ง 

  ชาวบานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จังหวัดสุรินทร เปนชาวบานในพ้ืนท่ีอําเภอปราสาท 
จํานวน 5 คน เปนชาย 4 คน หญิง 1 คน ท้ัง 5 คนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนครั้งคราว ซ่ึงมักจะดื่ม
ในชวงฤดูการเกษตร เชน ดํานา เกี่ยวขาว เปนตน นอกจากนี้ก็มักจะดื่มตามงานเทศกาลตางๆ
โดยเฉพาะชวงเทศกาลสงกรานต โดยจะนิยมดื่มสุราไทยมากท่ีสุด แตก็ไมบอยนักท่ีจะซ้ือมาดื่มได 
ดังนั้น เหลาขาวและเบียรจึงเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีมีโอกาสดื่มมากท่ีสุดแทน ในการดื่มแตละ
ครั้งนั้น ชาวบานใหเหตุผลวา นอกจากเปนการผอนคลายความเม่ือยลาจากการทํางานหนักแลว ยัง
เปนการสังสรรคกับเพ่ือนบานเพ่ือกระชับความสัมพันธอีกดวย ในพ้ืนท่ีนี้มีการตมเหลาเถ่ือนอยู 2-3 
ราย แตผูใหขอมูลบางรายก็บอกวาไมนิยม เพราะไมชอบรสชาติ ในขณะท่ีบริเวณลานบานท่ีนั่ง
พูดคุยกันอยูนั้นมีขวดน้ําพลาสติกบรรจุเหลาเถ่ือนเหลือประมาณครึ่งขวดวางอยูใกลๆ 

ชาวบานที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จังหวัดเชียงใหม  ผูใหขอมูลนั้นสวนใหญเคยดื่มมา
กอนแลวทุกคน แตเม่ืออายุมากแลวก็เลิกดื่ม เพราะเหตุผลวาตองการรักษาสุขภาพเนื่องจากอายุมาก
แลว ไมสามารถดื่มอยางตอนท่ีอายุยังนอยได สังขารไมเอ้ืออํานวยเม่ือตอนเปนหนุมสาว แตก็รวม
วงกับคนอ่ืนๆได ไมมีปญหากับคนรอบขาง 

ชาวบานทีไ่มดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จังหวัดลพบุรี ผูใหขอมูลเปนชาวบานในอําเภอทาวุง 
กลาววา คนในหมูบานมีจํานวนไมมากท่ีไมดื่ม หลายคนเคยดื่มหนักแตมาเลิกดื่มในภายหลัง 
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สําหรับคนท่ีไมดื่มหรอืเลิกดื่มแลวนั้น มักไมดื่มมาตั้งแตวัยหนุมสาว ดีตอสุขภาพ สังสรรคกับเพ่ือน
บานท่ีดื่มได 

ชาวบานที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จังหวัดสงขลา ผูท่ีไมดื่มนั้น เคยดื่มมากอนหนานี้ 
โดยดื่มคอนขางมาก คาใชจายประมาณเดือนละ 1,000 กวาบาท แตเลิกดื่มได 10 กวาปแลว เพราะ
คิดไดวากินแลวไมเห็นมีอะไรดีขึ้นมา 

ชาวบานที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล จังหวัดสุรินทร ผูใหขอมูลเปนชาวบานในพ้ืนท่ี
อําเภอปราสาทเชนกัน เปนผูหญิงวัยกลางคน อายุประมาณ 45-50 ป จํานวน 2 ราย ไมดื่มเพราะ สุรา
มีกล่ินเหม็น เคยลองกินเม่ือตอนเปนสาวๆแลวปวดหัว เลยไมดื่มอีก แตเวลาชวงเทศกาล ญาติพ่ีนอง
กลับมาเยี่ยมบานก็จะเปนคนไปหาซ้ือเหลา เบียรมาไวรอทาเปนประจํา 

กลุมพนกังานบริษัท 
กลุมพนักงานบริษัทที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.เชียงใหม ผูใหขอมูลเปนกลุมพนกังาน

ในบริษัทขนสงสินคาขนาดใหญแหงหนึ่ง มีปจจุบันมีรายไดอยูในระดับ 20,000 – 30,000 บาท / 
เดือน มีอายุอยูในชวง 35- 40 ป เหตุผลท่ีสําคัญในการดืม่เครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกนั้น แตกตาง
กันออกไป สวนใหญจะเริ่มดื่มในชวงท่ีเรียนมหาวิทยาลัยโดยกลาววาเพราะเพ่ือนฝูงชักชวนในครั้ง
แรก บางคนก็กลาววาเปนเพราะผูปกครองชักชวนใหทดลองดื่มเม่ือครั้งเรียนมัธยมปลาย ขณะท่ีมี
งานเทศกาล งานเล้ียงสังสรรคของครอบครัว ซ่ึงกรณีนี้จะเปนผูใหขอมูลท่ีเปนผูชาย ปริมาณใน 
การดื่มแตละครั้งนั้นไมมากเกินไป เฉล่ียอยูท่ีสุรา 1 ขวด / 3 คน ผูใหขอมูลท่ีเปนหญิงมักจะดื่มไม
บอยมากนัก เดือนละ 1 ครั้ง ในชวงวันหยุด ยกเวนโอกาสพิเศษตามงานเล้ียงตางๆ ในขณะท่ีผูให
ขอมูลท่ีเปนชายนิยมดื่มทุกวันหลังเลิกงาน สถานท่ีดื่มนั้นนิยมดื่มตามสถานท่ีทองเท่ียวประเภท
รานอาหารท่ีมีวงดนตรีบรรเลงใหฟง  

เครื่องดื่มท่ีดื่มนั้นไมนิยมเลือกเครื่องดื่มแอลกอฮอลของไทย เลือกท่ีจะส่ังสุราตางประเทศ 
เชน เรด แบล็ค และชีวาส เปนตน บางครั้งผูใหขอมูลท่ีเปนผูหญิงก็จะเลือกดื่มคอกเทลท่ีจําหนาย
เปนดริ้ง แทนการส่ังมาท้ังขวดเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศ การเลือกส่ังเครื่องดื่มนั้นก็ขึ้นอยูกับวารวมดื่ม
กับใครดวย ถาดื่มกับเจานายเครื่องดื่มท่ีส่ังมากจ็ะเปนไปตามรสนยิมของเจานาย ซ่ึงสวนมากแลวจะ
เปน แบล็ค และชีวาส ผูใหขอมูลบางรายท่ีตองดื่ม แสงโสม เพราะเจานายชอบดื่มเปนพิเศษ ท้ังท่ี
ตนเองไมชอบในรสชาติและกล่ินก็ตาม ในขณะท่ีถาดื่มกับลูกนองก็มักจะเลือกส่ังเครื่องดื่มท่ีราคา
ถูกลงมา เชน สุราตางประเทศท่ีราคา ประมาณ 250-300 บาท เพราะมักจะตองส่ังมามากกวา 1 ขวด
ใหลูกนองดื่ม  

สําหรับประเด็นท่ีวาทําไมจึงเลือกดื่มเครื่องดื่มท่ีมีราคาสูงนี้ ผูใหขอมูลสวนใหญบอกวา 
เคยมีโอกาสดื่มเครื่องดื่มมาหลายยี่หอ หลายราคา ตั้งแตสุราเถ่ือนตามตางจังหวัดเม่ือครั้งเรียน
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มหาวิทยาลัยแตไมชอบ เพราะเวลาเมาแลวไมสนุก ตื่นเชามาก็ปวดหัวมาก เรียนหรือทํางานไมได 
จึงเลือกท่ีจะดื่มยี่หอท่ีทําใหไมปวดหัวในตอนเชา และประกอบกับรูสึกชอบและติดใจรสชาติ และ
ไมเคยมีปญหาเรื่องคาใชจายสวนตัวจนทําใหตองหยุดดื่มหรือเปล่ียนมาดื่มเครื่องดื่มท่ีราคาถูกกวา 
และในการดื่มแตละครั้งคาใชจายจะประมาณ 2,000-3,000 บาท สวนใหญจะผลัดกันเล้ียงมากกวา 
สวนผูหญิงนั้นมักจะไมตองจายเม่ือไปกับกลุมเพ่ือนผูชาย 

ประเด็นคําถามท่ีเกี่ยวกับราคาสุราท่ีเปล่ียนแปลงสงผลตอพฤติกรรมการดื่มของผูบริโภค
กลุมนี้หรือไมนั้น จากคําตอบท่ีมีพบวา ไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลแตอยางใด เพราะไมเดือดรอนในเรื่องการเงิน และในกรณีท่ีราคาขายลดลง ก็คงจะไม
ดื่มมากขึ้นเพราะจะมีขอจํากัดทางรางกายและการทํางานเปนเครื่องมือควบคุมปริมาณการดื่ม 

กรณีสุราตางประเทศหนีภาษีนั้น ผูใหขอมูลไมทราบวามีจําหนายท่ีไหน แตเคยซ้ือสุราจาก
เขตปลอดภาษีเขามาดื่มกันเองมากกวาเม่ือมีโอกาสไปเท่ียวกับครอบครัว  จากประสบการณ 
การส่ังซ้ือเครื่องดื่มในรานท่ีไปนั่งนั้น 4 จาก 10 ราย เคยพบวาเครื่องดื่มท่ีส่ังมาดื่มนั้นผิดปกติจน
สังเกตได สันนิษฐานวาเปนสุราปลอม บางรายก็เรียกผูจัดการมาใหเปล่ียนใหใหม แตสวนใหญจะ
ไมดื่มตอและยายรานมากกวา เพราะไมอยากหงุดหงิดใจ แตก็จะยอนกลับมานั่งท่ีรานเดิมเม่ือ 
ลืมเลือนเหตุการณท่ีเกิดขึ้นแลว และจากกรณีท่ีผูใหขอมูลเคยพบสุราปลอมในรานท่ีไปเท่ียวนั้น 
สวนใหญมีความเห็นวา เปนเรื่องปกติท่ีจะมีการปลอมปนสุรามาขายเพ่ือเปนการลดตนทุนของทาง
รานบาง แตก็ไมควรจะมีมากเกินไป เพราะจะกลายเปนวาทําใหเสียลูกคา ทํานองวาตาดีไดตาราย
เสีย ไมรูสึกวาเปนเรื่องใหญมากมาย และถึงแมวาจะเคยพบสุราปลอม แตก็ยังไมนิยมซ้ือสุราจาก
รานคาภายนอกเขาไป เพราะรูสึกวาไมสะดวกในการเสาะหาซ้ือ ยกเวนจะตองซ้ือเพ่ือนําไปเปนของ
กํานัลจึงจะตรงไปซ้ือตามรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยเฉพาะหรือเลือกซ้ือตามหางสรรพสินคา
ท่ัวไป 

กลุมพนักงานบริษัทที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.อุทัยธานี ผูใหขอมูลเปนพนักงาน
ธนาคาร จํานวน 4 ราย พฤติกรรมโดยท่ัวไปจะดื่มเหลา วิสกี้ หรือเบียร เหลาท่ีชอบคือ 100 pipers , 
crown 99  ราคาไมแพงมาก รสชาติปานกลางพอรับได ราคาประมาณ 275 บาทตอขวด มักดื่มหลัง
เลิกงานแตไมเปนประจํา หาซ้ือเหลาจากรานอาหารท่ีไปดื่ม หรือจากรานคาท่ัวไป ไมมีแหลงหาซ้ือ
เหลาหนีภาษ ี ถาราคาเหลาแพงขึ้นหรือถูกลงไมมีผลตอปริมาณการดื่มเพราะโดยปกติดื่มไมมากไม
กระทบรายไดมากนัก  ถาเหลาท่ีเกรดดีๆ เชน black ลดราคาก็พรอมจะเปล่ียนไปดื่ม ทุกวันนี้ถามี
เจาภาพจายก็เลือกดื่มเหลาคุณภาพดี ราคาสูง เนื่องจากไมเสียงาน ไมปวดหัว/มึน รสชาตินุม แตถา
เหลาท่ีดื่มเปนประจําราคาเพ่ิมขึ้น ปกติจายราคาขวดละ275 บาท ถาราคาเพ่ิมเปน 300 บาท ยังไม
เปล่ียนพฤติกรรมการดื่ม ถาเพ่ิมขึ้นไปถึง 350 บาทอาจตองหาเหลาตัวอ่ืนมาทดแทน หรือลดการดื่มลง 
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 กลุมพนักงานบริษัทที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.สงขลา ผูใหขอมูลนิยมดื่มเบียรและ
เหลารีเจนซ่ี จอหนเรนเจอร ดื่มท้ังกับเพ่ือนรวมงานในบริษัทและเพ่ือนนอกบริษัท อาทิตยละ
ประมาณ 1 ครั้ง โฆษณามีผลเยอะทําใหคนอยากกิน ถาอยากใหคนเลิกดื่ม ไมนาใหมีการโฆษณา 
ราคาเพ่ิมก็ไมมีผลทําใหดื่มลดลง ยิ่งหามเหมือนยิ่งย ุถารัฐอยากใหคนเลิกเหลาจริงๆ ตองหามไมให
มีการผลิตมาขาย การรณรงคอยางงดเหลาเขาพรรษาก็ไมมีผล เพราะไมชอบทําตามกระแส เคยดื่ม
อยางไรก็ทําอยางนั้น คิดวาถาอยากเลิกดื่มก็เลิกไดแนนอน แตตอนนี้ยังไมคิดจะเลิก แตชวง 2 ปท่ี
ผานมาดื่มนอยลง เพราะมีครอบครัวแลว แมทางบานจะหาม แตก็ไมฟง เพียงแตสงสารลูกเลยดื่ม
นอยลง 

 กลุมพนักงานบริษัทที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.นครราชสีมา ผูใหขอมูลเปนกลุม
พนักงานธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง มีปจจุบันมีรายไดอยูในระดับ 18,000 – 25,000 บาท / เดือน 
สถานภาพโสด มีอายุอยูในชวง 25- 35 ป สวนใหญแยกออกมาพักอาศัยตามลําพัง ไมไดอยูรวมกับ
ครอบครัว สถานภาพทางสังคมของครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวปานกลาง
คอนขางด ีในครอบครัวมีผูท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูรวมดวย ซ่ึงมักจะเปน พอหรือญาติผูใหญ 
และเห็นการดื่มเครือ่งดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องจําเปนในการเขาสังคมของตน นอกเหนือจากการดื่ม
เพ่ือสังสรรคกับเพ่ือนฝูงตามปกต ิ 

เหตุผลในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกนั้น สวนใหญจะเริ่มดื่มในชวงท่ีเรียน
มหาวิทยาลัยโดยกลาววาเพราะเพ่ือนฝูงชักชวนในครั้งแรก ปจจุบันการดื่มสวนใหญจะเปนการดื่ม
กับเพ่ือนฝูงและคนรูจักมากกวาการดื่มเพราะการสมาคมในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการงาน แตการเลือกส่ัง
เครื่องดื่มนั้นก็ขึ้นอยูกับวารวมดื่มกับใครดวย ถาดื่มกันเองก็จะเปน เรด เรเบ้ิล แตถาดื่มกับเจานาย
เครื่องดื่มท่ีส่ังมาก็จะเปนไปตามรสนิยมของเจานาย ซ่ึงสวนมากแลวจะเปน แบล็ค และชีวาส 
ปริมาณในการดื่มแตละครั้งนั้นไมมากเกินไป เฉล่ียอยูท่ีสุรา 1 ขวด / 3-4 คน และมักจะไมดื่มเพ่ิม
เม่ือเครื่องดื่มหมดลง แตนิยมนั่งคุยกันไปจนไดเวลากลับบานมากกวา สวนใหญแลวจะมักจะเลือก
ท่ีจะดื่มในชวงวันหยุดสุดสัปดาห สถานท่ีดื่มนั้นนิยมดื่มตามสถานท่ีทองเท่ียวประเภทรานอาหารท่ี
มีวงดนตรีบรรเลงใหฟงในชวงหัวค่ําแลวเปล่ียนสถานท่ีไปตามดิสโกเธคเม่ือดึกมากแลว 

ในการดื่มแตละครั้งคาใชจายจะประมาณ 2,000-3,000 บาท บางครั้งก็ชวยกันจายถามาก
เกินไป แตสวนใหญจะผลัดกันเล้ียง เดือนละ 1-2 ครั้ง ก็จะเทากับวาคาใชจายสําหรับเรื่องนี้จะอยูท่ี
ประมาณเดือนละ 3,000-4,000 บาท 

ประเด็นคําถามท่ีเกี่ยวกับราคาสุราท่ีเปล่ียนแปลงสงผลตอพฤติกรรมการดื่มของผูบริโภค
กลุมนี้หรือไมนั้น จากคําตอบท่ีมีพบวา มีความสัมพันธกันอยูบาง แตไมสัมพันธกันในเรื่องของ
ปริมาณการดื่มหรือยี่หอท่ีดื่ม หากแตวาไปสงผลกับสถานท่ีเลือกซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากกวา 
เพราะเครื่องดื่มท่ีดื่มอยูตามปกตินั้นมีราคาท่ีสูงกวาราคาขายปกติมากเกือบเทาตัวอยูแลว แตถาราคา
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ขายตามรานท่ีไปเท่ียวเพ่ิมเกิน 500 บาทจากปกต ิก็มีความเปนไปไดท่ีจะเลือกซ้ือจากรานคาท่ัวไป
แทน เพราะถึงจะรวมคาเปดขวดก็ยังคงจะถูกกวาราคาขายในรานท่ีเท่ียวอยูดีนั่นเอง 

กลุมพนักงานบริษัทที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ในกรุงเทพมหานคร ผูใหขอมูลเปน
พนักงานบริษัทเอกชน ชาย 2 คน หญิง 3 คน จบการศึกษาปริญญาตรี รายได 15,000 – 25,000 บาท 
อายุระหวาง 24-35 ป สถานภาพโสด พักอาศัยตามลําพังในอพารตเมนต มีทัศนคติท่ีเห็นวาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องจําเปนในการเขาสังคมของตน นอกเหนือจากการดื่มเพ่ือสังสรรคกับ
เพ่ือนฝูงตามปกต ิ 

การตัดสินใจดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรกนั้น กลาววาเพราะเพ่ือนฝูงชักชวน สวนใหญ
จะเริ่มดื่มในชวงท่ีเรียนมหาวิทยาลัย สวนเหตุผลในการดื่มปจจุบัน เพราะวาตองการพักผอน ผอน
คลาย จากการทํางานมาตลอดท้ังสัปดาห โดยนิยมดื่มในชวงเย็นของวันทํางานวันสุดทายของ
สัปดาห ซ่ึงบางรายก็วนัศุกร บางรายก็วันเสาร ผูใหขอมูลท่ีเปนหญิงมักจะดื่มไมบอยมากนัก เดือน
ละ 1 ครั้ง ในขณะท่ีผูใหขอมูลท่ีเปนชายมีความถ่ีในการดื่มมากกวา ประมาณเดือนละ 3-4 ครั้ง 
ปริมาณในการดื่มแตละครั้งนั้นไมมากเกินไป เฉล่ียอยูท่ีสุรา 1 ขวด / 3-4 คน คาใชจายจะหารเฉล่ีย
อยูท่ีประมาณคนละ 400-500 บาทตอครั้ง  

สถานท่ีดื่มนั้นนิยมดื่มตามสถานท่ีทองเท่ียวประเภทผับ นิยมเลือกเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประเภทวิสกี้นําเขา ตั้งแตราคาปานกลางขึ้นไป บางครั้งผูใหขอมูลท่ีเปนผูหญิงก็จะเลือกดื่มคอกเทล
ท่ีจําหนายเปนดริ้ง แทนการส่ังมาท้ังขวดเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศ ซ่ึงการดื่มสวนใหญจะเปนการดื่ม
กับเพ่ือนฝูงและคนรูจักมากกวาการดื่มเพราะการสมาคมในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการงาน  

ประเด็นคําถามท่ีเกี่ยวกับราคาสุราท่ีเปล่ียนแปลงสงผลตอพฤติกรรมการดื่มของผูบริโภค
กลุมนี้หรือไมนั้น จากคําตอบท่ีมีพบวา มีผลกระทบเล็กนอยตอการตัดสินใจซ้ือ อาจจะลังเลใจใน
การส่ังซ้ือครั้งแรกๆ แตสุดทายแลวก็จะกลายเปนความเคยชินท่ีจะตองจาย ซ่ึงอาจจะตองจายเพ่ิมขึน้
ไมมากนักเพราะใชวิธีการหารเฉล่ีย และไมยึดติดกับยี่หอใดประจํา การเลือกซ้ือก็ดูจากรานท่ีไป
เท่ียวนั้นมีโปรโมช่ันอะไรเปนพิเศษหรือเปลาประกอบไปดวย และในกรณีท่ีราคาขายลดลง ก็คงจะ
ไมดื่มมากขึ้นหรือบอยขึ้นเพราะจะมีขอจํากัดทางรางกายเปนเครื่องมือควบคุมปริมาณการดื่มในแต
ละครั้ง และมีการทํางานเปนเครื่องมือควบคุมความถ่ีในการดื่มอยูแลว 

 กลุมพนักงานบริษัทที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.เชียงใหม  ผูใหขอมูลเปนผูหญิง 
อายุประมาณ 25-30 ป ใหเหตุผลวาไมดื่มเพราะเปนเครื่องดื่มท่ีขม ไมอรอย เคยทดลองหลายครั้งแต
ก็ไมชอบ เลยไมดื่มดีกวา ไมอยากเสียเงินไปดื่มแลวไมถูกใจอีก แตถึงจะไมดื่มแตก็ชอบออกไปเท่ียว
กลางคืนกับเพ่ือนๆท่ีดื่มเดือนละ 1-2 ครั้ง แตก็ไมเคยตองจายเงิน เวลาไปเท่ียวก็ดื่มน้ําอัดลมแทน  
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 กลุมพนักงานบริษัทที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.อุทัยธานี พนักงานธนาคาร จาํนวน 
2 ราย โดยปกติไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล แตถาตองมีงานสังสรรคมักเลือกดื่มน้ําอัดลมแทน ไมมี
ปญหาในการสมาคมกับเพ่ือนๆ สาเหตุท่ีไมดื่ม เพราะไมเคยดื่มมากอน เคยลองบางแตไมชอบทําให
ไมสนใจท่ีจะดื่ม 

 กลุมพนักงานบริษัทที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน จ.สงขลา ผูใหขอมูลใหเหตุผลวาไม
ดื่มเพราะไมชอบ คิดวาเรื่องการเลิกดื่มสุรา ผูใหญในรัฐบาลไมเปนแบบอยางท่ีดี มีการอนุญาตให
ชาวบานตมเหลาจดทะเบียนถูกกฎหมายไดทําใหเหลายิ่งแพรหลายมากขึ้น เพราะฉะนั้นนโยบายกบั
การปฏิบัติสวนทางกัน 

กลุมพนักงานบริษัทที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.สุรินทร ผูใหขอมูลจํานวน 2 ราย 
เปนผูหญิง อายุประมาณ 25 ป ใหเหตุผลวาไมดื่มเพราะ รสชาติขม และไมชอบอาการเวียนศีรษะ เมา 
เวลาท่ีกิน เพ่ือนและแฟนก็เคยชักชวนใหดื่มรวมกัน แตไมนึกอยากดวยขอนั่งดื่มน้ําอัดลมรวมวงดีกวา 

กลุมประกอบอาชีพอิสระ 
 กลุมประกอบอาชีพอิสระที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.เชียงใหม ประกอบอาชีพชาง

ซอมรถ จํานวน 3 ราย มีชวงอายุระหวาง 30-35 ป มักจะดื่มเปนประจําในชวงวันศุกร-วันเสาร 
เพราะจะมีเพ่ือนฝูงท่ีไมตองทํางานวันเสารอาทิตยมารวมดื่มดวย จะสนุกวานั่งดื่มกันเอง แตบางครัง้
เวลาเบ่ือๆก็จะซ้ือเบียรมานั่งดื่มกันบางเหมือนกัน แตดื่มไมมากเพราะตองทํางานตอนเชาอีก 
สําหรับเครื่องดื่มท่ีนิยมซ้ือมาดื่มจะเปนเหลาไทย จําพวก แสงโสม แมโขง มากกวาท่ีจะซ้ือเหลาขาว
มาดื่ม เพราะไมชอบกล่ินและดีกรีท่ีแรงเกินไป ดื่มแลวจะปวดหัวมาก  

 คาใชจายในการดื่มนั้นถาดื่มเบียรกัน 2-3 คน ก็จะดื่มกันเต็มท่ีไมเกิน 6 ขวด ประมาณ 200 
บาท ซ่ึงสวนมากจะผลัดกันจาย ซ้ือครั้งละ 3 ขวด ประมาณ 100 บาท คนตนคิดจะเปนคนจายรอบ
แรกกอน ถาจะดื่มตอคนอ่ืนๆก็จะจายแทน แตถาดื่มเหลาไทย ก็มักจะเก็บเงินกันคนละ 100 บาท
กอนเปนเงินกองกลางสําหรับคาใชจายท้ังหมด ถาเงินไมพอก็ผลัดกนัจายเพ่ิมในสวนท่ีเหลือ และถา
เงินกองกลางเหลือก็มักจะเก็บเอาไวใชตอในครั้งตอๆไปมากกวาท่ีจะแบงคืนกัน  

 กรณีท่ีสมมุติวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยมนั้นปรับราคาขึ้นหรือลง 10% ผูใหขอมูลกลุมนี้
จะยังไมเปล่ียนพฤติกรรม เพราะเปนการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยเทานั้น แตถามีการปรับราคา
ประมาณ 50% จะมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องดื่มแนนอน โดยถาขึ้นราคาอาจจะ
เปล่ียนยี่หอหรือประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอลแทนการลดปริมาณ แตถาลดราคาลงอาจจะเพ่ิม
ปริมาณการดื่มเพียงเล็กนอย เพราะดื่มในปริมาณมากกวาไปกําลังรางกายจะสูไมไหว 
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 กลุมประกอบอาชพีอิสระทีด่ื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.ลพบุรี ประกอบอาชีพขับรถ
มอเตอรไซดรับจาง จํานวน 5 คนโดยปกติมักดื่มเหลาสี เชน Crown 99 หรือ 100 pipers, master 
blend ราคาอยูระหวาง 160-200 บาทตอขวด ปริมาณการดื่มเฉล่ีย 4-5 ครั้งตอเดอืน มักดื่มกบั 
เพ่ือนบานหรือเพ่ือนท่ีทํางานดวยกัน การเลือกยี่หอของเหลาจะดูท่ีรสชาติเปนหลัก มักดื่มกับเพ่ือน
หลังชวงเย็น การหาซ้ือเหลาซ้ือจากรานคาขายของชําท่ัวไปใกลบาน และไมทราบเรื่องเหลาหนีภาษ ี

ราคาและปริมาณการดื่มไมเกี่ยวของกัน ถาราคาถูกลง ปริมาณการดื่มจะไมเปล่ียนแปลง 
แตถาราคาเหลาท่ีดื่มประจําเพ่ิมขึน้ อาจตองหาเหลาชนดิอ่ืนท่ีราคาไมตางจากท่ีเคยดื่มมากนกัมา
แทน หรือลดปริมาณการดื่มลง 

กลุมประกอบอาชีพอิสระที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.สงขลา ถาซ้ือดื่มเองจะดื่มรีเจนซ่ี 
และเบียร ทุกวันกอนทานขาวเพ่ือเจริญอาหาร ไมคิดจะหาเหลาเถ่ือน/เหลาถูกมาดื่มเพราะไมไดดื่ม
มาก แตถาดื่มกับเพ่ือนก็ขึ้นกับเพ่ือนวาดื่มอะไรกันก็จะตองดื่มอยางนั้น สวนใหญจะกินเหลาขาว 
เพราะราคาถูกกวา การท่ีราคาเหลาเพ่ิมขึ้นคิดวาไมมีผลตอการบริโภค การรณรงคงดเหลา
เขาพรรษาก็ไมมีผลทําใหหยุดดื่ม ในชวง 2 ปท่ีผานมาก็ดื่มตามปกติ 3 วันดื่มเหลา 1 แบน และจะ
ดื่มตอไปนี้เรื่อยๆ คนในครอบครัวก็ไมไดหาม 

กลุมประกอบอาชีพอิสระที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.นครราชสีมา ผูใหขอมูลกลุมนี้
ประกอบดวย อาสาสมัครองคกรพัฒนาเอกชน 3 ราย เจาของกิจการรานเกมส 1 ราย เปนเพศชาย 2 
ราย และ หญิง 2 ราย มีชวงอายุระหวาง 25-35 ป การศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี รายได
ประมาณ 10,000-15,000 บาทตอเดือน สถานภาพสมรสแลว มาจากพ้ืนฐานครอบครัวท่ีมีฐานะทาง
เศรษฐกิจปานกลาง และในครอบครัวมีคนท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจําอยางนอย 1 ราย  

 แรงจูงใจในการดื่มครั้งแรกมักจะมาจากเพ่ือนสนิท และทดลองดื่มครั้งแรกอายุประมาณ 
16-17 ป เปนการดื่มรวมกันเปนกลุมใหญๆซ่ึงมักจะเปนภายหลังการจัดการแขงขันกีฬาท่ีตนมีสวน
รวมดวยนั่นเอง แตจากนั้นมาก็ไมไดดื่มเปนประจํา จะดื่มนานครั้งเม่ือมีโอกาสเชนเดียวกับการดื่ม
ครั้งแรก ดวยเหตุผลเพ่ือความตื่นเตนและสนุกสนานท่ีตองคอยหลบซอนเพราะกําลังกระทําผิดอยู 
แตความรูสึกทาทายมีมากกวาความกลัวการถูกลงโทษท่ียังมาไมถึง  

 สําหรับการดื่มท่ีถือไปวาเริ่มตนดื่มเปนกิจวัตรนั้น 3 ใน 4 ราย จะอยูในชวงเรียน
ระดับอุดมศึกษาท่ีมักจะมีการสังสรรคก็อยูเสมอๆ ซ่ึงมักจะดื่มเปนประจําในชวงวันหยุดสุดสัปดาห
หรือคืนท่ีตอนเชาวันรุงขึ้นไมมีช่ัวโมงเรียน เฉล่ียแลวสัปดาหละ 2-3 ครั้งเสมอ และเกือบทุก
สัปดาหท่ีจะมีการดื่มเกิดขึ้น ในการดื่มครั้งนั้นก็มักจะเลือกดื่มสุราไทย เชน หงษทอง แมโขง หรือ
แสงทิพย เม่ือดื่มกันหลายๆคนครั้งละประมาณ 1-2 ขวดขึ้นอยูกับจํานวนผูรวมดื่มและงบประมาณ
ท่ีมีอยู ซ่ึงสวนมากแลวจะพยายามไมใหตองจายเกินคนละ 100 บาท สวนการเลือกดื่มเบียรนั้น
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มักจะดื่มเม่ือนั่งอยู 1 – 2 คนเทานั้นและไมอยากท่ีจะเมา ซ่ึงก็จะดื่มในปริมาณท่ีไมมากเพียงคนละ 1 
ขวดแลวแยกยายกันไปนอน สวนสถานท่ีท่ีดื่มกันเปนประจํานั้นมักจะเปนรานลาบขางทางบริเวณ
หนาสถานศึกษาในกรณีของผูชาย สวนผูหญิงนั้นมักจะเลือกดื่มในรานอาหารท่ีดูดีกวา ซ่ึงจะใช
งบประมาณท่ีมีก็เทาๆกันและเลือกท่ีจะดื่มเครื่องดื่มจําพวกไวน สปาย เปนตน 

เม่ือจบการศึกษาและมีงานทําพฤติกรรมการดื่มก็เปล่ียนไปบางเล็กนอย จากการนั่งดื่มขาง
ทางก็ยายมานั่งดื่มตามรานอาหาร สถานท่ีทองเท่ียวกลางคืนท่ัวไปแทน เครื่องดื่มท่ีเลือกก็เปล่ียนไป
ดวย ราคาของเครื่องดื่มท่ีส่ังมีความสําคัญมากขึ้น นอกเหนือไปจากงบประมาณท่ีมี และเคยมีอยาง
จํากัดทําใหไมสามารถส่ังเครื่องดื่มท่ีมีราคาสูงกวาอีกระดับหนึ่งได ราคาของเครื่องดื่มกลายเปน
เครื่องวัดระดับของฐานะทางเศรษฐกิจกลายๆในความคิดเห็นของผูบริโภคกลุมนี้ โดยกลาววา 
“เวลาเดินเขาไปในรานมองไปทุกโตะสวนใหญก็จะส่ังเหมือนๆกัน ถาเราจะไปส่ังของท่ีราคาต่ํา
กวานั้นก็เหมือนวาจะถูกมองวาแปลก และบางครั้งก็รูสึกวาพนักงานในรานก็ไมคอยเต็มใจบริการ
มากนัก” คําตอบของผูบริโภคกลุมนี้สวนใหญเห็นวาเวลาไปนั่งรานอาหารไมวาจะเอาเหลาไปเอง
หรือไปส่ังซ้ือท่ีรานอยางนอยก็ควรจะเปนเครื่องดื่มท่ีคนท่ัวไปกําลังนิยมกัน และราคาปานกลางไป
แพงเกินไป เพราะกินก็เมาเหมือนกัน แตก็ไมกลาเลือกยี่หอท่ีราคาถูกกวา ปจจุบันนี้จึงเลือก
เครื่องดื่มท่ีราคาประมาณ 250-300 บาทเปนประจํา 

ถึงแมวาจะเลือกเครื่องดื่มยี่หอเดิมทุกครั้ง แตราคาท่ีซ้ือก็แตกตางกันไปตามแหลงจําหนาย 
บางครั้งเลือกท่ีจะซ้ือจากรานสะดวกซ้ือซ่ึงราคาเทากันกับสถานท่ีทองเท่ียวเจาประจํา บางครั้งก็
เลือกท่ีจะไปซ้ือท่ีรานคาสง หรือบอยครั้งท่ีจะไปเปดเหลาในรานท่ีไปนั่งเลย ขึ้นอยูกับสถานท่ีท่ีจะ
ไปดื่ม ถาบริเวณท่ีจะไปดื่มผานรานคาสงก็จะแวะซ้ือติดไปดวย ซ่ึงราคาขายของรานขายสงจะถูก
กวาถึง 40 บาท/ขวด แตถานั่งดื่มกันตามบานเพ่ือนก็จะซ้ือตามรานสะดวกซ้ือใกลบานแทน  

สถานท่ีดื่มและคนท่ีรวมดื่มดวยก็เปนเหตุผลสวนหนึ่งในเลือกซ้ือเครื่องดื่ม หากดื่มท่ีบาน
ตามลําพังก็มักจะเลือกดื่มเบียรเพียง 1-2 ขวดแทน แตถาดื่มกับเพ่ือนท่ีบานก็มักจะดื่มเหลา
ตางประเทศราคาปานกลางไมเกิน 250 บาท และถาดื่มกับชาวบานท่ัวไปหรือเพ่ือนรวมงานก็เลือกท่ี
จะดื่มเหลาไทย หรือเบียรชางแทน แตเม่ือเปล่ียนสถานท่ีไปดื่มตามรานก็จะตองส่ังเครื่องดื่ม
ประมาณเดียวกันกับคนท่ัวๆไปราคาอยูท่ี 250-300 บาท หรือถาไปสามีหรือภรรยาเพียงสองคนก็
มักจะเลือกท่ีจะดื่มเบียรสดเปนเหยือกแทน และดื่มในปริมาณท่ีไมมาก 

สําหรับประเด็นคําถามเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลตอ
พฤติกรรมการดื่มของผูบริโภคอยางไรนั้น ผูใหขอมูลมีความเห็นวา ถาราคาของเครื่องดื่มท่ีดื่มเปน
ประจําเพ่ิมขึ้นไมมากไมเกิน 50 บาทก็ยังเลือกซ้ือยี่หอเดิม ดื่มปริมาณเทาเดิมไมนอยลงเพราะราคา
เพ่ิมขึน้ แตถาเพ่ิมมากขึ้นเกินกวา 100 บาท ก็คงจะไมเลือกซ้ือยี่หอเดิม เปล่ียนมาซ้ือยี่หออ่ืนท่ีราคา
ประมาณเดียวกันกับท่ีเคยเลือกซ้ือกอนหนา เพราะไมไดยึดติดท่ียี่หอเดิมตลอดเวลา และยังคงดื่มใน
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ปริมาณเทาเดิม มีความถ่ีในการดื่มเหมือนเดิมเชนเคย แตถาราคาเครื่องดื่มท่ีดื่มเปนประจําลดลงมาก 
แลวหมายถึงเครื่องดื่มยี่หออ่ืนๆก็ลดลงตามไปดวยก็อาจจะเปล่ียนยี่หอไปดื่มยี่หอท่ีเคยมีราคาแพง
กวาแตลดราคามาในระดับท่ีเราเลือกซ้ือมาดื่มได คือ ประมาณ 300 บาท/ขวดก็เปนไปได สวนจากท่ี
จะทําใหดื่มมากขึ้นหรือไมนั้น คงจะไมมากขึ้นเพราะดื่มตามกําลังของรางกายมากกวา แตจะดื่ม
บอยขึ้นหรือไมนั้นไมแนใจเหมือนกันเพราะในปจจุบันก็ดื่มบอยอยูแลว 

กลุมประกอบอาชีพอิสระที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.เชียงใหม ผูใหขอมูลเปน
เจาของรานเชาวีซีดี เจาของรานเสริมสวย และเจาของรานขายเหลาตอง ผูใหขอมูลท้ัง 3 รายเปน
ผูหญิง โดยท่ีทุกคนไดเคยลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาแลวมากกวา 1 ครั้ง ในชวงเปนวัยรุน ซ่ึง
ในการลองดื่มครั้งนั้นมักจะเปนการดื่มในงานเทศกาลในหมูบานท่ีมีการเล้ียงฉลองกันท้ังวันท้ังคืน
นั่นเอง โดยเครื่องดื่มท่ีเคยทดลองนั้นก็เปนจําพวกเหลาตมพ้ืนบาน ซ่ึงผูใหขอมูลบอกวาไมเคยดื่มก็
ดื่มกันจนเมา พอเชามาก็รูสึกวาเหม็นตามตัว ถึงแมจะไมมีอาการปวดหัว แตก็ไมรูสึกชอบจึงไมดื่ม
อีก แตบางรายก็ยังมีโอกาสดื่มเครื่องดื่มจําพวก ไวน สปาย เม่ือเริ่มทํางานเพราะตองเขาสังคม แตก็
ไมรูสึกวาอรอย พอนานเขาก็เลยไมดื่ม แตก็สามารถไปรวมวงกับคนท่ีดื่มไดจนกระท่ังแยกวงกลับ
บาน ท้ังสามรายนี้มีเหตุผลท่ีไมดื่มเหมือนกัน คือ ไมอรอย ขม เลยไมดื่ม แตก็ไมรังเกียจท่ีจะรวมวง
สังสรรคกับคนท่ีดื่มดวย มองวาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนเรื่องธรรมดา ใครจะดื่มก็ได แต
ตองไมไปทําความเดือดรอนใหใคร เปนความชอบสวนบุคคลมากกวา ไมรูสึกวาเปนความผิด
หรือไมดีแตอยางใดในการดื่มเหลา 

จํานวน 2 ใน 3 รายถึงแมจะไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแตก็มีโอกาสซ้ือเครื่องดื่มอยูเสมอ 
เพราะคนในครอบครัวดื่มเปนประจํา และรายหนึ่งประกอบอาชีพขายเหลาตองดวย จึงตองหาซ้ือ
เหลามาดองยาและขายเปนแกว รวมท้ังเหลาไทยท่ัวไปก็นํามาแบงขายดวย ซ่ึงผูใหขอมูลรายนี้บอก
วา ถึงแมจะไมดื่ม เหม็นกล่ินเหลา แตในเม่ือเปนอาชีพก็ตองทํา จะมารังเกียจไมได และเม่ือถามวามี
โอกาสท่ีนะดื่มในอนาคตหรือไม ท้ัง 3 ราย ยืนยันอยางหนักแนนวา ไมแนนอน เพราะทํางานและ
ดูแลครอบครัว ไมมีเวลาวางเหมือนคนอ่ืนๆ และถาจะดื่มก็คงจะดื่มมานานแลวเพราะมีโอกาสดื่ม
มาตั้งนาน คนในบานก็ดื่มกัน แตเลือกท่ีจะไมดื่มเองมากกวา  

สําหรับความเห็นในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับราคาสุราท่ีเปล่ียนแปลงจะสงผลตอพฤติกรรม
การบริโภคหรือไมนั้น ผูใหขอมูลมีความเห็นท่ีแตกตางกันไปในรายละเอียด แตพอสรุปไดวา 
พฤติกรรมของคนจะเปล่ียนไปหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับลักษณะนิสัย อาชีพ  ฐานะของครอบครัวหรือ
รายไดท่ีไดรับเปนสาเหตุสําคญั โดยยกตัวอยางวา คนท่ีมีรายไดสูงคงจะไมรูสึกวาตองจายเพ่ิมขึ้น
มากเทาไรนัก เพราะไมมีความวิตกกังวลเรื่องการเงินแบบคนรายไดนอย สวนคนรายไดนอยบางคน
ท่ีติดเหลาแลวตอใหไมมีเงินติดตัวก็สามารถท่ีจะหาทางดื่มเหลาจนไดนั่นเอง ถึงแมวาจะตองไปขอ
กินกอนจายทีหลังก็ตาม 
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 กลุมประกอบอาชีพอิสระที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.ลพบุรี ผูใหขอมูลมีอาชีพขับ
รถมอเตอรไซดรับจาง จํานวน 2 คน ใหขอมูลวา เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากอนในอดีต แตก็
ตองเลิกดื่มเพราะสุขภาพไมด ีมีลูกแลว และประกอบกับตองทํางานทุกวัน ทําใหไมสามารถดื่มได
เหมือนเดิม   

กลุมประกอบอาชีพอิสระทีไ่มดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.สงขลา ผูใหขอมูลมีอาชีพขับ
รถมอเตอรไซดรับจาง จํานวน 2 ราย ใหขอมูลวา อดีตเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาเกือบทุกชนิด 
และดื่มเปนประจําในปริมาณท่ีคอนขางมาก แตตองเลิกดื่มเพราะมีปญหาเรื่องสุขภาพ หมอหามดื่ม 

กลุมประกอบอาชีพอิสระที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.นครราชสีมา ผูใหขอมูล
ประกอบอาชีพคาขาย โดยขายของตามตลาดนัดท่ีตางๆ เปนชาย 1 คน หญิง 2 คน ไดใหเหตุผลท่ีไม
ดื่มวา ไมมีเวลา เพราะตองขายของในตอนเย็นถึงกลางคืน และถาจะดื่มไปดวยระหวางขายของแบบ
พอคาบางคนก็รูสึกวาไมด ีลูกคาอาจจะไมชอบใจ เพราะจะรูสึกไมปลอดภัยเวลาเขามาซ้ือของ  

กลุมแมบาน / ผูวางงาน 
 กลุมแมบานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.เชียงใหม  ผูใหขอมูลสวนใหญไมไดดื่มเปน

ประจํามักจะดื่มเม่ือมีโอกาสพิเศษ เชน งานเล้ียงสังสรรค หรือเทศกาลสงกรานต มากกวาดื่มเพราะ
ความท่ีเกิดอยากดื่มขึ้นมาเฉยๆ สําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยมซ้ือมาดื่มกัน ไดแก เบียร 
เนื่องจากดื่มไดงายกวาสุรา ดีกรีไมมากเกินไป สวนคาใชจายนั้นมักจะไมไดเปนผูจายเงินซ้ือเอง แต
ถามีการจายเงินก็จะประมาณ 50-100 บาทตอครั้ง และความถ่ีในการดื่มกป็ระมาณ 2-3 เดือนตอครั้ง 
โดยท่ีบางเดือนอาจจะมีการดื่มมากกวา 1 ครั้ง แตหลายๆเดือนท่ีเหลืออาจจะไมเคยดื่มอีกเลย ขึ้นอยู
กับโอกาสพิเศษดังกลาวขางตนนั่นเอง กรณีท่ีสมมุติวามีการปรับราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีกลุม
แมบานนิยมนั้นขึ้นหรือลง 10% พบวาไมสงผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือเครื่องดื่มแตอยางใด โดย
ผูใหขอมูลใหเหตุผลวานานๆจะไดซ้ือมาดื่มเอง เพราะปกติดื่มตามงานเล้ียง แตถาขึ้นมากกวา 30-
50% อาจจะทําใหลังเลใจในการซ้ือมากขึ้นก็ได และในทางกลับกัน ถาราคาถูกลงก็ไมทําใหดื่มใน
ปริมาณท่ีเพ่ิมมากขึ้นเพราะจะดื่มเม่ือมีโอกาสพิเศษเทานั้นไมไดดื่มเปนประจํา  

กลุมแมบานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.ลพบุรี ผูใหขอมูลจํานวน 4 ราย กลาววา มี
แมบานจํานวนไมมากนักท่ีดื่มสุราเปนประจํา สวนใหญจะดื่มกันเม่ือมีงานบุญในหมูบานซ่ึงกมั็กจะ
เปนสุราไทยท่ัวไป เชน แมโขง แสงโสม ตามแตจะมีคนหาซ้ือมาเล้ียงกัน สวนมากแลวแมบานจะ
เปนคนทําอาหารใหมากกวาจะเปนคนจายเงินคาเครื่องดื่ม  สวนคนท่ีดื่มเปนประจํานั้นเลือกท่ีจะดืม่
เหลาขาวหรือยาดองในเวลาเย็นกอนรับประทานอาหาร มักจะใหเหตุผลวา เพ่ือเปนยาบํารุง ทําให
เจริญอาหาร แตถึงแมวาจะดื่มประจําแตก็ดื่มในปริมาณท่ีนอยมากในแตละครั้ง ประมาณ 1 แกว
เล็กๆเทานั้น ซ่ึงก็มักจะ หาซ้ือไดจากรานคาในหมูบาน โดยจะซ้ือครั้ง 1 ขวดแลวนํามาเก็บไวท่ีบาน
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เพ่ือดื่มกอนรับประทานอาหารเย็น ตามปกติแลวถาดื่มคนเดียวครั้งละ 1 แกว ก็จะดื่มไดนาน
ประมาณ 12-15 วัน จึงจะหมด 

นอกจากนี้ราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยมดื่มนั้น ไมมีผลกระทบตอปริมาณการดื่ม
มากนักเพราะดื่มในปริมาณท่ีนอยในแตละวัน ถาราคาสูงขึ้นมากกวา 20 % ก็อาจลดปริมาณลงบาง
แตคงจะไมมาก เพราะปกติจะดื่มพอประมาณไมถึงกับติด หรือเปนขี้เหลาประจําหมูบาน และ
ถึงแมวาราคาเหลาจะถูกกวาปจจุบัน ปริมาณการดื่มจะคงท่ี 

กลุมแมบานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.สงขลา  ผูหญิงในภูมิภาคนี้ไมคอยมีคนท่ีดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจํา อยางมากก็แคดื่มตามงานเล้ียงสังสรรคเล็กนอยพอเปนพิธี ไมให
เจาภาพตองเสียน้ําใจ แมบานท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจําหายากมาก และก็มักจะถูกคน
รอบขางตําหนิติเตียนเอาได วาทําตัวไมเหมาะสม เม่ือแมบานไมไดดื่มเปนประจํา สวนใหญจะดื่ม
ตามงานเล้ียงสังสรรค เม่ือราคาของเครื่องแอลกอฮอลปรับขึ้นลงจึงไมสงผลกระทบตอปริมาณ 
การดื่มแตอยางใด ประกอบกับการดื่มตามงานเล้ียงสังสรรคนั้น แมบานก็ไมไดเสียคาใชจายใน 
การซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย 

กลุมแมบานที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.นครราชสีมา  ผูใหขอมูลมีอายุอยูในชวง 45-
50 ปทดลองดื่มครั้งแรกอายุประมาณ 16-17 ป เปนการดื่มรวมกันเปนกลุมใหญๆกับเพ่ือนและญาติ
พ่ีนอง ในงานเทศกาลประจําปของหมูบาน จากนั้นก็ดื่มบางเล็กๆนอยๆมาเรื่อยๆ แตไมบอยนัก 
ประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง แลวแตโอกาส ไมเคยนั่งดื่มคนเดียว นิยมท่ีจะซ้ือมารวงวงสังสรรคกัน 
ซ่ึงก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดเกือบทุกประเภท แตท่ีนิยมดื่มมากท่ีสุด คือ เบียร เพราะดื่มงาย และ
ราคาไมแพง คาใชจายในการดื่มนั้นใชวิธีผลัดกันจายบาง เฉล่ียกันจายบาง ตามแตโอกาส สมมุติวา
ถาใครคนหนึ่งถูกหวยมาก็จะเปนคนเล้ียง โดยท่ีกําหนดวงเงินไวกอนวาจะเล้ียงเทาไหร สวนท่ีเกิน
คนอ่ืนๆก็ออกเพ่ิมเติมลงไป หรือไมก็รอบนีค้นท่ี 1 จาย รอบหนาก็คนท่ี 2 จาย และก็นิยมดื่มกันท่ี
บานผลัดเปล่ียนกันเปนเจาภาพเรื่องสถานท่ี แตโดยเฉล่ียแลวคาใชจายในการซ้ือเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลจะไมเกิน 200-300 บาทตอครั้ง โดยท่ีจะมีผูรวมดื่มประมาณ 3-5 คน  

 กรณีท่ีสมมุติวาเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยมนั้นปรับราคาขึ้นหรือลง 10% ผูใหขอมูลกลุมนี้
จะยังไมเปล่ียนพฤติกรรม เพราะเปนการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยเทานั้น แตถามีการปรับราคา
ประมาณ 20-30% จะเริ่มมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพราะจะเกิด
ความลังเลในการตัดสินใจเลือกซ้ือ โดยอาจจะเปล่ียนยี่หอของเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือลดปริมาณ
การดื่มลงแทน 

กลุมแมบานที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.เชียงใหม ผูใหขอมูลมีอายุอยูในชวง 40-50 
ป จํานวน 3 ราย ทํางานคาขายเล็กๆนอยๆละแวกบาน แตมีหนาท่ีหลักคือเล้ียงลูกและทํางานบาน 
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สามีของท้ังหมดก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจําเกือบทุกวันดวย ถึงแมจะไมดื่มแตก็ตองหา
กับแกลมไวใหสามีและเพ่ือนๆของสามีท่ีมานั่งดื่มกินกันท่ีบางเกือบทุกครั้ง เพราะไมอยากใหสามี
ออกไปดื่มกินท่ีอ่ืน เหตุผลท่ีไมดื่มคือ เหลามันขม ไมมีประโยชน แตก็ไมกลาส่ังหามสามีใหเลิกดื่ม
เด็ดขาด ทําไดแคเตือนใหดื่มนอยลงเพราะดื่มมากๆสุขภาพไมด ีซ่ึงก็ไดผลบางบางครัง้บางคราว ท้ัง
สามคนเคยมีปญหาทะเลาะกับสามีเรื่องการดื่มเหลาอยูบางแตไมรุนแรง มักจะเกิดในชวงท่ี
ครอบครัวมีปญหาดานการเงิน 

กลุมแมบานที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.ลพบุรี ผูใหขอมูลจํานวน 3 คน ไมเคยดืม่มา
ตั้งแตหนุมสาว (สามีดื่มบาง) หรือเคยลองบางแตนานมาแลว เพ่ือนสงใหดื่มในงานบุญตางๆ ขัด
ไมได แตถาตองมีงานสังสรรคมักเลือกดื่มน้ําอัดลมแทน ไมมีปญหาในการสมาคมกับเพ่ือนบาน
หรือคนในครอบครัวท่ีดื่มอยู  

กลุมแมบานที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.นครราชสีมา ผูใหขอมูล 3 ราย มีท่ีพักอยูใน
ชุมชนเมือง ปจจุบันไมไดประกอบอาชีพ รับหนาท่ีการเล้ียงดูลูกและงานบาน อายุของท้ังสามราย
นั้นแตกตางกันมาก คือ 16 ป 30 ป และ 45 ป ตามลําดับ ลักษณะรวมท่ีเหมือนกันอีกประการหนึ่ง 
คือ คนในครอบครัวและเพ่ือนบานขางเคียงเปนผูท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนสวนใหญ และดื่ม
กันเปนประจําทุกวันหลังเลิกงาน 

 ผูใหขอมูล 2 ใน 3 เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประเภทไวน สปาย หรือเบียร มากอนหนา
นี้ โดยกลาววาเคยดื่มรวมกับเพ่ือนเม่ือครั้งท่ียังเปนนักเรียนเปนครั้งคราว เม่ือมีโอกาสพิเศษ เชน 
งานวันเกิด ปใหม เปนตน แตเม่ือมีครอบครัวก็เลิกดื่มเพราะเห็นวาเปนเรื่องส้ินเปลือง ไมเกิด
ประโยชนอยางใด สวนผูใหขอมูลรายสุดทายนั้น ไมเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากอนเลย และ
กลาววาไมเคยคิดจะดื่มดวย เพราะไมชอบกล่ินท่ีคอนขางแรง และเปนเครื่องดื่มท่ีไมมีประโยชน 
ทําใหส้ินเปลืองเงินทองโดยไมจําเปน แตก็ตองซ้ือเครื่องดื่มประเภทเบียรเกือบทุกวัน เพราะสามี
จะตองดื่มกอนรับประทานอาหารเย็น และมีความคิดวา เม่ือสามีไมสามารถเลิกหรือหยุดท่ีจะดื่ม
เปนประจําได และไมตองการใหสามีออกไปเท่ียวและดื่มนอกบาน เพ่ือตัดปญหาดังกลาวจึงเลือกท่ี
จะซ้ือมาใหแทนและทําใหสามารถจํากัดปริมาณการดื่มในแตละวันไดดวย 

 ผูใหขอมูลกลุมนี้สามารถรวมกิจกรรมสังสรรคกับกลุมคนท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลได 
เม่ือมีโอกาสพิเศษโดยเลือกท่ีจะดื่มเครื่องดื่มประเภทอ่ืนแทน แตสวนใหญแลวมักจะรูสึกไมชอบใจ
เม่ือคนใดคนหนึ่งท่ีรวมสังสรรคกันอยูนั้น ดื่มมากจนมีอาการของคนเมาท่ีเริ่มคุมสติไมได 
นอกจากนี้ผูใหขอมูลรายหนึ่งเคยมีปากเสียงกับสามีอยูบอยครั้งในเรื่องคาใชจายดานการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลเม่ือเริ่มมีคาใชจายท่ีมากเกินไป ซ่ึงมักจะเปนในชวงท่ีครอบครัวกําลังมีปญหา
ดานการเงิน 
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ท้ังสามรายมีความเห็นตรงกันในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับราคาสุราท่ีเปล่ียนแปลงจะสงผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคหรือไมวา ถึงแมวาราคาจะเพ่ิมขึ้น คนท่ีดื่มกันเปนประจําก็คงจะดื่มตอไป คง
จะไมเลิกดื่มเพราะราคาแพง เหมือนกับกรณีของบุหรี ่คนท่ีสูบบุหรี่หลายคนเคยบอกวาถาราคาบุหรี่
ขึ้นมาจนถึงซองละ 30 บาทก็จะเลิกสูบ แตทุกวันนี ้บุหรี่ราคาซองละ 38 บาท ก็ยังซ้ือสูบเหมือนเดิม 
เพราะมันกลายเปนความเคยชิน เหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือ ในการขึ้นราคานั้นมักจะคอยๆเขยิบ
ราคาขึ้น คนซ้ือไมคอยรูสึกวาจายแพงมากนัก ตางจากการขึ้นราคารวดเดียวเลย ซ่ึงจะทําใหคนซ้ือ
อาจจะตองหยุดคิดวาแพงไปหรือไม     

 กลุมขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
 กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.เชียงใหม ผูใหขอมูลเปน

ขาราชการกรมปาไม ซ่ึงเปนกลุมท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจําเกือบทุกวัน เนื่องจากมีเวลา
วางจากงานประจําคอนขางมาก และประกอบกับเม่ือออกทํางานในพ้ืนท่ีก็ตองรวมสังสรรคกับ
ชาวบานและลูกนองดวย สําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยมดื่มนั้นเปนประเภทวิสกี้นําเขา ถาดื่ม
กันเองในกลุมเพ่ือนขาราชการดวยกัน แตถาดื่มกับลูกนองก็จะลดเกรดของเครื่องดื่มลงมา อาจเปน
วิสกี้นําเขาราคาปานกลาง หรือสุราไทย แตถาตองดื่มรวมกบัชาวบานถาจัดหาไปเองกมั็กจะเปนสุรา
ไทย แตถาชาวบานนํามาเล้ียงดูก็มักจะเปนเหลาเถ่ือน (เหลาตมของชาวบาน) 

 คาใชจายในการดื่มแตละครั้งจึงแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนํามา
ดื่มนั่นเอง แตโดยเฉล่ียแลวคาใชจายในการดื่มตอครั้งจะอยูท่ีประมาณ 200-500 บาท ในกรณีท่ี
สมมุติวาราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลปรับเพ่ิมขึ้น 10% ก็จะไมสงผลกระทบกับการตัดสินใจซ้ือ 
เพราะไมมีปญหาในเรือ่งคาใชจาย แตถาเพ่ิมขึ้นเกินกวา 50% อาจจะมีผลตอการตัดสินใจซ้ืออยูบาง
ในเครื่องดื่มบางประเภท เพราะถาดื่มกับลูกนองแลวราคาสูงขึ้นมาก การจายเงินเทาเดิมจะทําใหมี
ปริมาณของเครื่องดื่มท่ีไมเพียงพอกับความตองการของคนจํานวนมาก ถาเปล่ียนมาซ้ือยี่หอท่ีถูกลง
ก็จะทําใหทุกคนไดดื่มในปริมาณท่ีเทาเดิมอีกได สวนเครื่องดื่มสําหรับตนเองนั้นไมรูสึกวาลําบาก
ใจในการซ้ือ เพราะคิดวาไมไดส้ินเปลืองมากเกินไปประกอบกับแตละคนก็มีรายไดเพียงพออยูแลว          

 กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.อุทัยธานี ผูใหขอมูลเปน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ดานธนาคาร จํานวน 3 ราย ใหขอมูลวา มักจะดื่มเปนประจํากับเพ่ือนรวมงาน
ทุกวันพฤหัสบดีและวันเสารหรือกับลูกคาบาง โดยสถานท่ีมักเปนรานอาหารท่ัวไป วันหยุดอาจ
เปนท่ีบานพัก  การเลือกยี่หอเหลาจะดูท่ีรสชาติประกอบกับราคาพอรับได เหลาสีท่ีดื่มประจํา คือ 
100 pipers จะดื่มเบียรบางเปนครั้งคราว ถาเหลาราคาสูงรสชาติจะดี แหลงซ้ือเหลา มักซ้ือตาม
รานอาหารท่ีไปใชบริการ หรือรานคาท่ัวไป เคยซ้ือของหนีภาษีมาลองจากชายแดนแมสาย ปรากฏ
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วาเปนของปลอม ซ่ึงทราบจากรสชาติและกล่ินท่ีเปล่ียนไป (สันนิษฐานวาเปนการนําเหลาราคาถูก
มาผสมลงไป) ราคาเหลาหนีภาษีเหลือประมาณ 30-40 % ของราคาเหลายี่หอนั้นๆตามปกต ิ

ราคาและปริมาณการดื่มไมเกี่ยวของกัน ถาราคาเพ่ิมคาดวาปริมาณการดื่มจะยังคงเทาเดิม
เพราะไมเดือดรอนเรื่องรายจายท่ีจะเกิดขึ้น แตก็ไมดื่มเพ่ิมขึ้นเม่ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีราคาถูกลง 
เพราะคิดวาสภาพรางกายรับไดจํากัด 

 กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.สงขลา ปกติดื่มเดือนละ 1-2 
ครั้ง กินกับพรรคพวกเพ่ือนท่ีทํางานดวยกันตามรานตางๆ  ชนิดเหลาท่ีดื่มสวนใหญเปนเหลายี่หอ
หงสหยก แมโขง Red label นานๆ ทีถึงจะกินเหลาขาวเถ่ือนท่ีชาวบานตม ขวดละ 70 บาท ถึงแมวา
ราคาถูกกวาแมโขงครึ่งตอครึ่ง แตรสชาติแมโขงดีกวา แตโดยสวนตัวไมสนใจหาเหลาหนีภาษีมา
ดื่ม ก็ซ้ือเหลาท่ีขายท่ัวไปในทองตลาด  ราคามีผลตอการซ้ือในแงการเลือกวาจะกินเหลาไทยหรือ
เหลานอก ซ่ึงขึ้นกับเงินท่ีมีและวัตถุประสงคการดื่ม ถาเปนงานสังคม ดื่มเหลาอีกเกรดหนึ่ง แต 
การขึ้นภาษีไมนามีผลชวยใหคนดื่มเหลาลดลงเสมอไป ขึ้นกับตัวบุคคล บางคนอาจเลือกไปดื่ม
เหลาท่ีราคาถูกกวา การรณรงค เชน งดเหลาเขาพรรษา นาจะไดผลมากกวา 

  กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.นครราชสีมา ผูใหขอมูล 3 ราย 
รับราชการทหารเปนผูท่ีดื่มเปนประจํามาตั้งแตรับราชการท้ัง 3 ราย โดยท่ี 2 รายแรกนั้นเปนผูท่ีดื่ม
มาตั้งแตเรียนช้ันมัธยมปลาย สวนอีกหนึ่งรายเพ่ิงเริ่มดื่มเรียนเขารับราชการทหาร โดยมีแรงจูงใจใน
การดื่มจากกลุมเพ่ือนท้ังสามราย โดยกลาววา “เพ่ือนๆยุใหดื่มก็เลยลองดื่ม เพราะเพ่ือนคนอ่ืนๆก็
ลองดื่มกันหมดแลว ไมอยากทําตัวแตกแยกจากคนอ่ืนๆ” หลังจากท่ีทดลองดื่มในครั้งแรกแลวสวน
ใหญจะรวมดื่มกับเพ่ือนอีกเปนประจํา  

 ในปจจุบันผูใหขอมูลท้ังสามรายจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกือบทุกวันเปนประจํา โดย
เลือกท่ีจะดื่มหลังเลิกงานตามบานพักขาราชการทหารเปนสวนใหญ และมีบางโอกาสท่ีเลือกจะนั่ง
ดื่มตามรานอาหารหรือสถานบันเทิงในเมืองซ่ึงก็มักจะเปนโอกาสพิเศษ เชน วันเกิด งานเล้ียงรับ-สง 
หรือตองการเปล่ียนบรรยากาศ ซ่ึงมักจะเปนการพาคนในครอบครวัไปดวยมากกวาท่ีจะไปกบัเพ่ือน
รวมงาน และเม่ือไปดื่มกับครอบครัวนั้นก็จะดื่มในปริมาณท่ีไมมาก (เหลา ประมาณ 1 แบน เบียร 
ประมาณ 1-2 ขวด) แตจะอาศัยนั่งทานอาหารและพูดคุยกันไปนานๆมากกวา ซ่ึงจะตางจากการรวม
ดื่มกับเพ่ือนรวมงานท่ีมักจะดื่มมากจนเมาและดื่มนานจนเกือบเชา ถาดื่มเบียรบอยครั้งท่ีดื่มครั้งละ 
1-2 ลัง โดยมีเพ่ือนรวมดื่มดวย 5-6 คน เฉล่ียแลวจะดื่มประมาณ 3-4 ขวดทีเดียว และถาดื่มเหลา ก็
มักจะดื่มเหลาไทย ประมาณ 2 ขวดขึ้นไป ตามปกติแลวก็มักจะซ้ือหาเครื่องดื่มกันท่ีรานคา
สวัสดิการ หรือรานคาของชําใกลเคียง รวมท้ังการออกไปดื่มตามรานอาหารก็มักจะซ้ือติดออกไป
ดวยเปนสวนใหญ นอยครั้งท่ีจะส่ังจากรานอาหารท่ีไปนั่ง ยกเวนจะดื่มเบียรซ่ึงจะส่ังท่ีรานเพราะ
สะดวกท่ีสุด เม่ือออกมานั่งตามรานอาหารนั้นผูใหขอมูลกลาววามักจะส่ังเหลานําเขาราคาปานกลาง
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ประมาณ 250-300 บาทท่ีพนักงานมาแนะนําซ่ึงก็มักจะเปนเครื่องดื่มท่ีลูกคาคนอ่ืนๆมักจะส่ังมา
มากกวาจะส่ังเครื่องดื่มท่ีเคยดื่มอยูเปนประจํา เพราะเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก ไมอยากทํา
ตัวแตกตางจากคนอ่ืน และถาจะเอาเหลาไทยมานั่งดื่มก็ดูไมดีนักในความรูสึกของตนเอง และ 
ประการท่ี 2 รานท่ีไปนั่งกันนั้นมักจะไมมีเหลาไทยท่ีดื่มกันเปนประจําไวบริการ เลยเลือกท่ีจะส่ัง  

 ประเด็นท่ีวาถาราคาสุราท่ีดื่มเปนประจําปรับสูงขึ้นจะดื่มนอยลงหรือไม ผูใหขอมูล
ท้ังหมดบอกวาคงจะไมดื่มนอยลง แตมีความเปนไปไดวาถาราคาเปล่ียนไปมากก็คงจะหันไปดื่ม
ยี่หอท่ีมีราคาถูกกวาแทน ในกรณีของเหลานําเขาจากตางประเทศ หรือเบียร สวนเหลาไทยคงจะไม
เปล่ียนยี่หอแลวเพราะคอนขางติดรสชาติและถาเปล่ียนก็คงจะตองหันไปดื่มเหลาขาวแทน และคิด
วาถาเหลาไทยปรับราคาเพ่ิมสูงขึ้นก็จะทําใหคงสวนใหญหันไปดื่มเหลานอกราคาถูกมากขึ้นเพราะ
ตอนนี้ราคาใกลเคียงกันมาก  

 สําหรับเหลาเถ่ือน ผูใหขอมูลตีความวาเปนเหลาชาวบานท่ีมีตมกันตามชนบท ผูใหขอมูล
กลาววาสวนใหญแลวคนท่ีทํางานแบบเดียวกับตนเองนั้นนาจะเคยดื่มกันมาแลวท้ังนั้น เพราะมีอยู
ตามชนบทท่ัวไป ยิ่งเวลางานเทศกาลก็จะมีมาก แตก็ไมเคยไปเสาะแสวงหามาดื่มเพราะความอยาก
หรือคิดวามีราคาถูกเลย ซ่ึงท่ีเคยดื่มก็เปนเพราะชาวบานชักชวนใหดื่มมากกวา เปนบางโอกาสไมได
ดื่มกันเปนประจําเม่ือตองออกไปทํางานขางนอก 

 กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน กรุงเทพมหานคร ผูใหขอมูลเปน
ขาราชการในสังกัด กทม. และกรมศุลกากร เพศชาย อายุระหวาง 30-45 ป มีรายไดประมาณ 
12,000-20,000 บาทตอเดือน เปนกลุมท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนประจําเกือบทุกวัน แตจะดื่มใน
ปริมาณท่ีไมมากในตอนเย็นถาเปนวันทํางานปกติ แตถาเปนชวงวันหยุดก็จะดื่มมากกวาเดิมเพราะ
ไมมีภาระในวันรุงขึ้น ประกอบกับสามารถท่ีจะนัดพบปะเพ่ือนฝูงไดงาย ตามปกติแลวมักจะดื่ม
เบียรตอนเลิกงานซ่ึงถาดื่มคนเดียวก็ประมาณ 1-2 ขวด ถามีเพ่ือนนั่งดื่มดวยก็อาจจะมากกวานั้นได 
แตก็ไมนานเกิน 24.00 น. เพราะตองทํางานตอนเชา ถาดื่มคนเดียวก็จะเลือกดื่มท่ีบานมากกวา
รานอาหาร แตถาดื่มกันเปนกลุมก็มีหลายท่ี  ตั้งแต ท่ีทํางาน  บานเพ่ือน รานอาหาร  จนถึง 
สถานบันเทิงตางๆ คาใชจายในแตละครั้งก็จะขึ้นอยูกับสถานท่ีในการดื่ม เพราะสวนใหญแลว
เครื่องดื่มจะเปนแบบเดิมไมคอยเปล่ียน คือ จะดื่มเบียร หรือ วิสกี้นําเขา มากกวาประเภทอ่ืนๆ 
คาใชจายในการดื่มโดยเฉล่ียจะอยูท่ีประมาณ เดือนละ 5,000 บาท 

 ขอสมมุติท่ีวาเม่ือราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยมมีการปรับราคาขึ้นหรือลง จะมี
ผลกระทบตอการตัดสินใจซ้ือหรือไมนั้น ผูใหขอมูลมีความเห็นวาราคาของเครื่องดื่มมีผลตอ 
การตัดสินใจซ้ืออยูบางแตไมมากนัก  ถาราคาเพ่ิมคาดวาปริมาณการดื่มจะยังคงเทาเดิมเพราะไม
เดือดรอนเรื่องรายจายท่ีจะเกิดขึ้น แตก็ไมดื่มเพ่ิมขึ้นเม่ือเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีราคาถูกลง เพราะคดิ
วาสภาพรางกายรับไดจํากัด 
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กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.เชียงใหม ผูใหขอมูล 3 ราย 
เปนขาราชการตํารวจเพียง 3 รายเทานั้นท่ีไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานีตํารวจท่ีเขาไปขอ
สัมภาษณ โดยผูใหขอมูลนั้นมีลักษณะนิสัยท่ีคอนขางใกลเคียงกัน คือ สนใจและศึกษาธรรมะ ผาน
การบวชเรียนมากกวา 1 พรรษา โดยผูใหขอมูล 1 ใน 3 ราย ไดบวชเรยีนมาตลอดตั้งแตเปนเดก็เล็กๆ 
แตถึงแมวาท้ังสามจะสนใจในธรรมะ แตก็เคยทดลองดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากอนแลวท้ังส้ิน ซ่ึง
มักจะเคยดื่มในชวงอายุ 17-18 ป รวมดื่มกับเพ่ือนสนิทในงานเทศกาลประจําปใกลบาน โดยผูให
ขอมูลท่ีบวชเณรมาตลอดนั้น บอกวา ตัวเองก็เคยดื่มท้ังๆท่ียังบวชเณรอยู ก็แอบดื่มกันท่ีงานวัด
นั่นเอง ซ่ึงการดื่มกอนหนานั้นมักจะมีเหตุผลจากความคะนองตามวัย ประกอบกับการอยูรวมกันใน
กลุมเพ่ือนสนิท และสภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยใหทดลองดื่มไดไมยากเย็น 

ซ่ึงการดื่มในชวงวัยรุนก็ไมไดสงผลใหเม่ือเติบโตขึ้นจะยังดื่มเปนประจําแตอยางใด 
ถึงแมวา เพ่ือนในกลุมท่ีเคยรวมดื่มกันมานั้นสวนมากเม่ือเติบโตจะยังดื่มอยูก็ตาม แตผูใหขอมูลมี
ความเห็นวา การท่ีคนเราเลือกท่ีจะดื่มหรือไมดื่มนั้น เหตุผลหลักนาจะมาจาก จิตใจ เปนเหตุผลท่ี
สําคัญท่ีสุด ถามีความตั้งม่ันท่ีจะไมดื่มมาตั้งแตตน ก็จะทําใหสามารถปฏิเสธการหยิบยื่นหรือ
โอกาสในการดื่มได แตคนสวนใหญไมไดตั้งม่ันวาจะดื่มหรือไมดื่ม จิตใจไมม่ันคง เลยทําใหสวน
ใหญมักจะหันไปดื่มเม่ือโอกาสมาถึงในท่ีสุด 

 สําหรับเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหผูใหขอมูลท้ังสามราย เลือกท่ีจะไมดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ท้ังๆท่ีมีโอกาสและความเปนไปไดท่ีจะดื่มสูง คือ ความรูสึกท่ีวาการเมาจนขาดสติ ทํา
ใหเปล่ียนจากคนหนึ่งกลายเปนอีกคนหนึ่งได และไดพบเห็นคนท่ีเมาขาดสติแลวมีพฤติกรรมท่ีไม
พึงประสงคมาหลายครั้งจนไมปรารถนาท่ีจะตองกลายเปนคนท่ีมีลักษณะดังกลาวเชนกัน ประการท่ี
สอง เม่ือครั้งท่ียังดื่มนั้น เคยดื่มมากจนทําใหอาเจียนและเม่ือตื่นเชาขึ้นมามีอาการปวดหัวมาก ไมมี
ความสุข เลยทําใหไมอยากเปนแบบนั้นอีก และนอกจากนี้ก็คิดวาเปนการส้ินเปลืองเงินทอง โดยไม
มีประโยชนใดๆเลย หลายคนอางวาการดื่มเหลาทําใหมีสังคม มีเพ่ือนมากขึ้น แตก็เห็นวาไมดื่ม
เหลาก็มีเพ่ือนมีสังคมท่ีกวางขึ้นได และยังไมทําใหเกิดการกระทบกระท่ังกันอีกดวย เพราะ
สวนมากแลวเม่ือดื่มมากๆก็มักจะเกิดการทะเลาะเบาะแวงกัน พูดจาผิดหูกันมากกวาท่ีจะดื่มแลว
กระชับความสัมพันธอยางแทจริง 

กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.อุทัยธานี ผูใหขอมูลเปน
ขาราชการท่ีทํางานในศาลากลางจังหวัด จํานวน 3 ราย ใหเหตุผลท่ีไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลวา 
ตั้งใจไมดื่มหลังจากมีลูก ประกอบกับสภาพรางกายท่ีไมพรอม เพราะวัยท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงแพทยก็ยัง
ไมไดส่ังหามดื่ม แตรูสึกตัววารางกายเริ่มผิดปกติ อาจจะเปนเพราะสมัยหนุมๆเคยดื่มหนักมาก  
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 กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.สงขลา ผูใหขอมูลให
เหตุผลวาไมดื่มเพราะไมชอบใหตัวเองเมา ทําใหรางกายทรุดโทรม เคยลองกินตอนเด็ก แตกินแลว
ปวดหัวเลยเลิก ในครอบครัวก็ไมมีใครดื่มเปนประจํา อาจจะมีบางก็ดื่มตามงานเล้ียงเทศกาลตางๆ  
แมไมดื่ม แตไมมีปญหากับการเขาสังคม เวลาไปงาน เพ่ือนท่ีรูวาเราไมดื่ม เขาก็ไมมาชวน คิดวา
สังคมไมมีผลตอแรงจูงใจใหเกิดการดื่ม แตครอบครัวเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหดื่มหรือไมดื่ม  
การขึ้นราคาเหลาก็ไมชวยใหคนดื่มลดลง เพราะเหลาขวดแรกคนกินยังมีสติอาจจะนึกถึงราคาบาง 
แตพอดื่มขวดตอๆ ไปแลวจะขาดสต ิไมคํานึงถึงราคา 

 กลุมขาราชการ/รัฐวิสาหกิจที่ไมดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใน จ.นครราชสีมา   ผูใหขอมูล
เปนขาราชการคร ูเพศหญิง ใหเหตุผลท่ีไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลวา ตองการรักษาภาพลักษณและ
เปนแบบอยางท่ีดีของเด็กนักเรียน เพราะตองอยูใกลชิดกัน โดยกอนหนาท่ีจะรับราชการครูก็เคยดื่ม
กันเกือบทุกคน โดยเฉพาะเม่ือครั้งท่ียังเรียนระดับปริญญาตรีจะดื่มคอนขางบอยพอสมควร พอมา
รับราชการใหมๆก็ยังดื่มอยูบาง แตเม่ือมีวุฒิภาวะสูงขึ้นก็คิดไดเอง แตก็ไมมีปญหาอะไรกับเพ่ือน
รวมงานคนอ่ืนๆท่ีดื่มแอลกอฮอล เพราะเห็นวาเปนเรื่องสวนบุคคล แตก็ตองไมทําใหเรื่องสวนตัว
มากระทบกับงานหรือเส่ือมเสียสถาบันได 
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ภาคผนวก ค  

ขอมูลจากการสัมภาษณผูผลิตสุราชมุชน 
รายที่ 1 สุรากลั่น (เหลาขาว)  ที่ต้ัง ต.พุดซา  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 ตําบลพุดซาเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการตมเหลากันมานานตั้งแตรุนพอแม เปนท่ีรูจักกันท่ัวไปวาเปน
แหลงตมเหลาเถ่ือนรสชาติดีแหงหนึ่ง ใชขาวเหนียวเปนวัตถุดิบหลักในการตมเหลา มี 2-3 ราย
เทานั้นท่ีทําเปนอาชีพและมีลูกคามาอุดหนุนเปนประจํา ซ่ึงสวนใหญแลวจะเปนคนในพ้ืนท่ีนั่นเอง 
ชวงท่ีมีการซ้ือขายกันมากก็มักจะเปนชวงเทศกาลตางๆ ปใหม สงกรานต ออกพรรษา งานแตง  
งานบวช และงานศพ รวมท้ังชวงเกี่ยวขาวท่ีเจาของนาจะซ้ือหามาเล้ียงคนท่ีมาชวยลงแขกเกี่ยวขาว 
เพราะเหลาตมจะมีราคาท่ีถูกกวาเหลาท่ีมาจากโรงงานมาก กอนหนาท่ีรัฐจะเปดเสรี ชาวบานมี 
การรวมกลุมกันตมเหลาและขายกันเองในหมูบานท่ียังไมมีผูผลิต เพ่ือท่ีจะไมตองไปซ้ือจากบานอ่ืน 
โดยจะทําขายกันในชวงเทศกาลเทานั้นไมไดทําเปนอาชีพท่ีตองทําตลอดท้ังป 

เม่ือรัฐบาลเปดโอกาสใหมีการตมเหลาเสรี ในชวง 3 เดือนแรกของการเปดเสรีเปนชวงท่ี
การซ้ือขายคึกคักมาก ท่ีเคยมีการรวมกลุมกันทําก็เริ่มแตกแยกกัน ออกไปทําสวนตัวเพราะใครก็ขอ
อนุญาตได จํานวนของผูผลิตในตาํบลนี้เพ่ิมขึ้นจํานวนมาก โรงเหลาก็ผุดขึ้นเปนดอกเห็ด ทํากนัเปน
อาชีพ เปนธุรกิจมากขึ้น เงินลงทุนกับเครื่องมือในการทําเหลามากขึ้น จากท่ีเคยลงทุนหลักหม่ืนก็
เพ่ิมเปนหลักแสน หลายๆแสนบาท การแขงขันก็สูง ตมเหลาแลวก็ไมสามารถขายใหคนในชุมชน
ได เพราะใครๆก็ตมกันเปน รวมท้ังคนตางถ่ินก็มีแหลงซ้ือท่ีอยูใกลมากขึ้นดวยไมตองเดินทางมา
ไกลถึงตําบลพุดซา นอกจากนี้ราคาขายก็สูงกวาเดิม เพราะตนทุนสูงขึ้น ตองมีการบรรจุขวด ปดฝา 
รวมคาภาษีสุราเขาไป ตอนนี้ราคาประมาณขวดละ 40 บาท จากเดิม 20 บาท ลูกคาท่ีเคยอุดหนุนกันมา
นานก็เริ่มหดหาย เพราะเม่ือรวมภาษีแลวเบียรไทยตามทองตลาดท่ัวไปมีราคาท่ีถูกกวามาก บางยี่หอก็
ใกลเคียงกัน คนรุนใหมในทองถ่ินสวนใหญจึงหันไปดื่มเบียรแทน เพราะดูดีกวาการดื่มเหลาขาว  

ผูผลิตสวนหนึ่งจึงหันมาใชโมลาสต (กากน้ําตาล)แทนการใชขาวเหนียวเปนวัตถุดิบ
เหมือนเดิม (แตฉลากบนขวดระบุวาผลิตจากขาวเหนียว ตามท่ีขออนุญาตไวในตอนแรก) ผูผลิต
บอกวาเปนการลดตนทุนและขั้นตอนการผลิตลง และพอผูผลิตใชโมลาสต คนดื่มเหลาทองถ่ินท่ียัง
พอเหลืออยูบางก็เลิกดื่มของท่ีผลิตในหมูบาน แลวไปซ้ือเหลาโรงท่ีใชขาวเหนียวจากแหลงอ่ืน หรือ
โรงเหลาขนาดใหญแทน ผูผลิตพอลูกคาลดลงมาก และไมมีตลาดภายนอกเหมือนโรงเหลาใหญ จึง
หันกลับมาขายหนีภาษี บรรจุขวดไมติดแสตมปเพ่ือลดคาภาษีสุราท่ีตองจายไป ราคาขายก็จะลดลง
มาใกลเคียงกอนท่ีจะมีการเปดเสรี ลูกคาเกาแกก็เริ่มกลับมาซ้ือไปดองยากันบาง ในการขายก็จะ
เลือกขายใหเฉพาะคนในหมูบานท่ีเคยเปนลูกคากันมากอนแลวเทานั้น เพราะเกรงวาจะถูกจับ ถาถูก
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จับครั้งหนึ่งก็จะตองเสียคาปรับ 2-3 พันบาท บางรายก็เคยถูกจับแลวแตก็ยังลักขายเหมือนเดิม 
เพราะ ถาขายติดแสตมปก็ไมมีใครซ้ือ ราคาแพงขึ้นคนก็ไปซ้ืออยางอ่ืนดื่มแทน หลายรายก็ตองเลิก
กิจการไปเพราะทําแลวไมมีคนซ้ือ หรือไมก็ลักทําเฉพาะชวงเทศกาลแทน อีกอยางเวลาเจาหนาท่ี
สรรพสามิตมาตรวจตอนท่ีซ้ือแสตมปมาก็ตองจายคาเบ้ียเล้ียงใหทุกครั้ง ๆ ละ 200 บาท ถาจะ
ลักลอบขายก็เลือกวันท่ีไมตรงกับเจาหนาท่ีสรรพสามิตเขามา แตก็ตองระวังใหมากเพราะแตละบาน
ท่ีทําก็ซ้ือแสตมปไมพรอมกัน นอกจากจะตองระวังสรรพสามิตแลวยังตองระวังเพ่ือนบานท่ีตม
เหลาเหมือนกันอีก  เพราะมีการกระทบกระท่ังแยงลูกคากัน  บางรายก็โดนเพ่ือนบานแจง
สรรพสามิตใหเขามาจับเวลาลักขาย 

นอกจากนี้รายไดหลักในระยะหลังของโรงเหลาเล็กๆในตําบลพุดซามาจากการทําเหลาใส
แกลลอนไวแลวขายใหโรงเหลาใหญท่ีมากวานซ้ือในราคาแกลลอนละ 350 บาท (คาถังอีก 50-80 
บาท) ซ่ึงปริมาณแอลกอฮอลจะอยูท่ี 45-50 ดีกรี ผูผลิตบอกวาโรงใหญจะมาซ้ือไปทุกเดือนเม่ือ 
ออเดอรของโรงงานมีมากผลิตไมทัน ก็จะมาซ้ือไปผาน้ําใหเหลือปริมาณแอลกอฮอลตามมาตรฐาน
ของตนเอง แลวบรรจุขวดติดแสตมปขาย การขายแบบนี้จะมีความเส่ียงสูงเพราะตองขนเหลา
จํานวนมากๆ และใชความเร็วดวย ถาโดนจับไดไมคุม ตองเสียท้ังของและเงินคาปรับ แตก็ตองทํา
เพราะถารอดก็จะมีเงินกลับมาใชหมุนเวียนตอไป เงินไมจม  

รายที่ 2 สุราแช (น้ําตาลเมา)  ที่ต้ัง ต.พะไล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 การทําน้ําตาลเมาเปนภูมิปญญาพ้ืนบานดั้งเดิมของตําบลนี้ มีชาวบานท่ีทํากันประมาณ 6 

ครอบครัว และใน 1 ป จะสามารถทําน้ําตาลเมาได 4 เดือน คือ มีนาคม – มิถุนายน ซ่ึงเปนชวงท่ี 
ตนตาลใหผลผลิต กรรมวิธีในการทําน้ําตาลเมานั้นยุงยากมาก ในชวง 4 เดือนท่ีทําน้ําตาลเมานั้น 
เวลาเกือบท้ังหมดในแตละวันผูผลิตน้ําตาลเมาจะหมดไปกับกระบวนการทําน้ําตาลเมาตั้งแตเชามืด 
จนพระอาทิตยตกดิน เม่ือน้ําตาลเมาพรอมขายแลว ก็จะตองขายใหหมดภายใน 1 วันดวย ถาขายไม
หมดก็ตองเทท้ิง เก็บไวก็ดื่มไมได รสชาติเปล่ียนไปจากเดิม เม่ือกอนชาวบานจะนําน้ําตาลเมาใส
กระบอกมาหาบขายตามตลาดในเมือง ขายท้ังเปนแกวและยกกระบอก ขายเพียงแคครึ่งวันก็
หมดแลวเพราะเปนเครื่องดื่มท่ีมีตามฤดูกาลเทานั้น หักคาใชจายแลวจะเหลือเงินประมาณ 500 – 
600 บาท / วัน ในชวงท่ีตนตาลใหผลผลิตมาก (เดือนเมษายน- พฤษภาคม) 

เม่ือรัฐบาลเปดเสรีสุราชุมชน ผูผลิตน้ําตาลบานนี้ก็ไปขอใบอนุญาตดวย แตการทําน้ําตาล
เมาแตกตางไปจากการทําเหลากล่ัน หรือสาโท เพราะมีอายุท่ีส้ันกวา เม่ือการขออนุญาตท่ีถูกตอง 
จะตองมีการแสดงภาชนะบรรจุดวย จากท่ีไมตองมีขวดบรรจุก็ตองหาขวดมาใส ตองปดฝา ติด
แสตมปดวย ปญหานี้ ผูผลิตน้ําตาลเมาบอกวา อันแรกก็เพ่ิมตนทุนเรา เดิมทุนก็มากกวาครึ่งแลว 
ตองมาเพ่ิมตรงนี้อีกก็ไมเหลืออะไรเลย แลวถาขายไมหมดใน 1 วัน ก็ตองท้ิง ท่ีลงทุนไปกับขวด ฝา 
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และแสตมปก็ยิ่งหมดไปอีก พยายามไปตอรองวาขอเปนใสถุงขายเหมือนเดิมแลวซ้ือแสตมปมา
ติดตามจํานวนท่ีขายไดจริง ก็ยังตอรองไมได เลยตองลักลอบขายไปกอนแตลําบากกวาเดิมเพราะไม 

สามารถไปเดินหาบขายไดอยางเม่ือกอน ทุกวันนี้ไมไดเอาออกไปขายเลย คนซ้ือมาซ้ือเอง
ถึงบานทุกวัน ใสถุงขาย ถุงละ 5 ลิตร ราคา 50 บาท เปนตนทุนประมาณ 30 บาท (ยังไมรวมคาแรง) 
ทุกวันนี้จะมีเงินเหลือประมาณ 200-300 บาท / วัน เพราะทํามากไมได  

 ผูผลิตน้ําตาลเมาบานนี้บอกวา เม่ือไมไดไปซ้ือแสตมปมาอีก ก็ไปตกลงกับเจาหนาท่ี
สรรพสามิตวาขอจายครั้งละ 2,000 บาท(ไมมีใบเสร็จ)แทนทุกปตอนตนฤด ูถาไมไปเสียหรือไปเสีย
ชา เจาหนาท่ีสรรพสามิตก็จะเขามาจับและจะเขามาบอยมาก ถาไมจายก็ไมตองทําขายกันเลยเพราะ
มากันทีก็ยึดเครื่องมือไปหมด เลยตองไปหาเงินมาจายทุกป ถาเลิกทําน้ําตาลเมาก็ไมมีรายไดในชวง 
4 เดือนนี้ ตองรอเงินจากการทํานาอยางเดียวซ่ึงเปนไมพอเล้ียงคนในบาน เพราะมีท่ีนานอย 

รายที่ 3 สุราแชและสุรากลั่น (สาโทและเหลาขาวเหนียว) ที่ต้ัง ต.ทาชาง อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จ.นครราชสีมา 

ตําบลทาชางเปนอีกหนึ่งพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงตมเหลาพ้ืนบานท่ีเปนท่ีรูจักกันแพรหลาย 
เม่ือกอนชาวบานจะแอบตมกันในปา และมีลูกคามาขอซ้ือท่ีบาน ลูกคาของใครของมัน ไมตองไปเร
ขาย หรือขายแขงกัน ละแวกบานใครตมเหลาก็จะเวียนกันขาย กระจายใหขายกันไดทุกบานยกเวน
ลูกคาระบุเลยวาจะซ้ือเหลาของบานใคร เพราะรสชาติแตกตางกันไปตามสูตรท่ีแตละบานมี การตม
เหลาจึงเปนอาชีพหลักของชาวบาน โดยมีการทําการเกษตรคูไปดวยเทานั้น ผูผลิตท่ีนี่บอกวา 
เม่ือกอนมีรายไดจากการตมเหลาอยางต่ําเดือนละ 10,000 บาท มีเงินสงลูกหลานเรียนหนังสือถึงใน
เมือง  อยากกินอะไรก็ไดกิน คนเฒาคนเกาเปนคนสําคัญมากเพราะเปนเจาของตํารา  

 เม่ือรัฐเปดเสรีสุราชุมชน ตอนแรกก็ดีใจ เพราะไมตองหลบซอนกันอีก คิดวานาจะมีรายได
ดีกวาเดิม แตเม่ือใบขออนุญาตแลวก็กลายเปนวา ตองลงทุนเพ่ิมอีกหลายอยาง ตองแขงกนัคนอ่ืนอีก
เยอะแยะ เพราะใครๆก็ขออนุญาตได จากท่ีตอนแรกบอกวาใหรวมกลุมกันเปนสหกรณ หรือกลุม
เกษตรกร จึงจะผลิตไดถูกกฎหมาย ชาวบานท่ีนี่ก็รวมกลุมกันแลวไปขออนุญาต ชวงแรกท่ีทําขาย
กันก็ขายดี 2-3 เดือนเทานั้นก็เงียบ เพราะรัฐอนุญาตใหเปดเปนหางหุนสวนก็ผลิตเหลาได คนเลย
หันมาตมเหลากันมาก ตอนนี้เฉพาะในหมูบานคนท่ีไมเคยทําก็หันมาทํา เลยขายยากขึ้น คนนอก
หมูบานท่ีเคยมาซ้ือก็นอยลง เพราะเขาก็ตมเหลาเองได ลูกคาก็นอยลงเพราะตองแบงกับคนตมราย
อ่ืนๆ  

 สามเดือนแรกท่ีเปดเสรีบรรจุขวดเทาไหรก็ไมพอขาย เพราะบานนี้มีช่ือเสียงเรื่องตมเหลา
อยูแลว เดี๋ยวนี้ตองมีออเดอรมากอนถึงจะบรรจุขวด พอขายไมคอยไดชาวบานหลายคนก็หันไปขาย
เถ่ือนควบคูไปกับขายติดแสตมป ซ่ึงรายไดสวนใหญมักจะมาจากการขายเถ่ือนในแตละเดือน 



ผ-34 โครงการวิจัยการประเมินผลกระทบของภาษีสุราตอราคาและการบริโภคสุรา 

ผ-34 

เพราะถาขายกันเองในหมูบาน ผูผลิตดั้งเดิมก็จะขายไดเพราะมีลูกคาเกากันอยู ก็จะใสถุงขายกันไป 
เวลาชวงทํานา ชาวบานก็จะมาซ้ือไปเล้ียงผูผลิตนา เพราะราคาจะถูกกวาซ้ือติดแสตมปมาก  

 ท่ีบานนี้นยิมทํากันท้ังสาโท และเหลาตม วัตถุดิบหลักมาจากขาวเหนียว สาโทของท่ีนี่จะมี
อายุ 7 วันมักจะทํากันเม่ือมีการส่ังซ้ือไวลวงหนา ไมนิยมทําไวเปนประจํา เนื่องจากมีอายุส้ันและมี
ลูกคาเฉพาะกลุม ซ่ึงก็ทําขายท้ังบรรจุขวดติดแสตมปและขายเถ่ือน (บรรจุขวดติดแสตมปมักจะขาย
ออกนอกพ้ืนท่ี สวนขายเถ่ือนนั้นขายกินกันเองในหมูบานไมขายคนแปลกหนา) ชาวบานท่ีหันมา
ตมเหลาในภายหลังนั้น บางรายก็ลดตนทุนดวยการใชโมลาสตแทนขาวเหนียว และบรรจุขวดสง
ขายตางจังหวัด ขายใหคนในหมูบานไมได ไมมีใครกิน  

รายที่ 4  สุรากลั่น ที่ต้ัง ต.ทาผา อ.แมแจม จ.เชียงใหม 
พ้ืนท่ีอําเภอแมแจม ชาวบานสวนใหญเปนชาวไทยภูเขา ในบริเวณตัวตลาดและหมูบาน

ใกลๆตัวอําเภอเทานั้นท่ีเปนคนเมือง การตมเหลาและดื่มเหลาพ้ืนเมืองเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย
สําหรับชาวบานท่ัวไป (ยกเวนกลุมเด็กวัยรุนสมัยใหมท่ีพักอาศัยในตลาด หรือออกไปเรียนหนังสือ
ในตัวเมืองเชียงใหม) แหลงตมเหลาท่ีขึ้นช่ือนั้นมีอยู 3-4 แหง ท่ีตมกันมานาน ชาวบานก็จะไปหา
ซ้ือกันถึงบานผูผลิตตามแตวาถูกใจรสชาติของบานไหน  

 เม่ือรัฐเปดใหมีการตมเหลาเสรี ผูผลิตท่ีอําเภอแมแจมก็ไมไดเพ่ิมขึ้นมากมายนัก เพราะคน
กินยึดติดกับรสชาติท่ีคุนเคย คนท่ีตมใหมๆจึงไมมีลูกคามาซ้ือ คนท่ีเคยตมเหลากันมากอนหนานั้น
ก็พากันไปขอใบอนุญาตใหถูกตองตามกฎหมาย เพราะไมอยากมีปญหากับเจาหนาท่ีรัฐ ผูผลิตบาน
ไหนท่ีพอมีเงินทุนก็ขยายกิจการออกไปไดเพราะไมตองลักลอบขาย บรรจุขวด ติดแสตมปไป
วางขายท่ีอ่ืนได เอาไปวางขายตามรานคาท่ีตําบลอ่ืนท่ีอยูหางไกลออกไป ราคาอยูท่ีขวดละ 40 บาท 
ขายสงท่ี 35 บาท แตก็ยังมีการลักลอบขายเปนถุงอยูเพราะคนในหมูบานเองไมซ้ือเปนขวด อยากซ้ือ
ท่ีราคาถูกเหมือนเดิม ถุงละ 20 บาท สวนผูผลิตท่ีไมมีเงินทุนก็อาศัยขายเถ่ือนในหมูบาน ใสถุงขาย 
หรือรับทําเม่ือมีคนในหมูบานมาส่ังซ้ือจํานวนมากๆ ซ่ึงมักจะเปนในชวงงานเทศกาลตางๆ ใสถุง
ขนาดใหญ ถุงละ 600 บาท คนซ้ือจะเอาไปใสขวดเอง ใสไดประมาณ 40 ขวด ใชเล้ียงกันตามงาน
เทศกาล หรือโอกาสพิเศษตางๆ 

 ผูผลิตท่ีอําเภอแมแจมนี้มีความพิเศษกวาท่ีอ่ืนตรงท่ี คนท่ีมีอาชีพตมเหลานี้มักจะเปนคนท่ี
ไมมีท่ีดินทํากิน มีฐานะยากจน ถาไมตมเหลาก็จะไปรับจางในภาคเกษตร คาแรงวันละ 100 บาท 
บางรายเม่ืออายุมากทํางานรับจางไมไหว ลูกหลานก็ลงทุนใหมาตมเหลาท่ีบาน ไมตองออกไป
รับจางทํางานนอกบาน ดังนั้นผูผลิตท่ีนี่จึงมักจะไมไดทําเปนธุรกิจท่ีตองใชเงินลงทุนหลายหม่ืน
หลายแสนเหมือนแหลงตมเหลาอ่ืนๆ ผูผลิตท่ีใหขอมูลมานั้น เลาวา เริ่มลงทุนตมเหลาดวยเงินจาก
การขายทอง 1 สลึงเทานั้น (ประมาณ 1,500 บาท) ขาวเหนียวก็มาจากการไปขอซ้ือเงินเช่ือมาจาก 
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พอคาขายขาวท่ีตลาดนัด พอขายเหลาไดก็เอาเงินไปจายคาขาวเหนียว (ซ้ือครั้งละ 4 กระสอบ 
กระสอบละ 350 บาท) แลวก็ซ้ือขาวเหนียวมาเพ่ิมใหม ใชแรงงาน 2 คนเทานั้น ปริมาณท่ีทําขายใน
แตละครั้งจึงไมมากประมาณ ครั้งละ 3 ถุงใหญ (120 ขวด) สามารถขายไดหมดภายใน 2 วัน เงินท่ี
ไดก็นํากลับไปซ้ือวัตถุดิบและใชเปนคาใชจายในบานประจําวัน ทําใหไมตองเปนหนี้กองทุน
หมูบานอยางคนอ่ืนท่ีกูเงินมาลงทุนใหญโต เพราะเนนลูกคาภายในหมูบานเทานั้น แตเม่ือมีเงินเก็บ
มากพอก็จะปรับปรุงโรงเรือนใหถูกตองและบรรจุขวดขายตามรานเหมือนผูผลิตรายอ่ืนๆ บาง ทุก
วันนี้ก็ซ้ือแสตมปทุกครั้งท่ีจะขายเหลา แตไมไดติดแสตมปท่ีขวด เพราะยังไมมีเงินซ้ือเครื่องปดฝา
ขวด รับปากเจาหนาท่ีสรรพสามิตท่ีมาตรวจไววาปหนาจะทําใหถูกตองมากขึ้น 

 รายที่ 5 สุราแช (ไวนสตรอเบอร่ี) ที่ต้ัง ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 
สตรอเบอรี่เปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของอําเภอสะเมิง เพาะปลูกกันมากในหลายตําบล มี

พ้ืนท่ีเพาะปลูกในอําเภอสะเมิงประมาณ 2,300 ไร จากจํานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกสตรอเบอรี่ท้ังหมด
ประมาณ 2,500 ไร การแปรรูปสตรอเบอรี่เริ่มจากการท่ีผลผลิตของสตรอเบอรี่ลนตลาด จึงมี 
การสงเสริมใหมีการนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน แยม น้ําผลไม กวน และ ไวน  

 กลุมผูทําไวนสตรอเบอรี่มีอยู 2 กลุม คือ สหกรณการเกษตรสะเมิง และ กลุมแปรรูป 
สตรอเบอรี่ตําบลบอแกว โดยท้ังสองกลุมจะรับซ้ือสตรอเบอรี่สดจากไรของสมาชิกกลุม แลวนํามา
หมักในถังสแตนเลส โดยระยะเวลาในการหมักและสวนผสมแตกตางกันไปตามกรรมวิธีของแตละ
กลุมผูผลิต ตลาดของไวนสตรอเบอรี่ในพ้ืนท่ีนั้นไมมี ตลาดหลักอยูในกรุงเทพ และไฮเปอรมารเก็ต 
รวมท้ังการจัดงานแสดงสินคา OTOP งานเทศกาลทองเท่ียวประจําปของจังหวัดเชียงใหม และงาน 
สตรอเบอรี่สะเมิง ซ่ึงเปนเทศกาลประจําปท่ีมีนักทองเท่ียวเขามาซ้ือผลผลิตและผลิตภัณฑจํานวนมาก  

 เนื่องจากการทําไวนนั้นไมมีตลาดในพ้ืนท่ี มุงตลาดภายนอกและเปนตลาดเฉพาะกลุมนั้น 
ทําใหผลิตภัณฑยังไมติดตลาด เพียงแตยังเปนผลิตภัณฑท่ีมีความแตกตางจากแหลงอ่ืนๆ เพราะเปน
ไวนสตรอเบอรี่ท่ีพ้ืนท่ีอ่ืนๆไมมี ซ่ึงจุดนี้ถือวาเปนขอไดเปรียบ ท่ีจะตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑและ
สงเสริมการตลาดมากขึ้น สําหรับดานรายได กลุมผูผลิตไวนดําเนินการมาเปนเวลา 3 ปเศษ พบวา
ตนทุนวัตถุดิบเพ่ิมสูงขึ้นทุกๆป (15-25 บาท / ก.ก.) เนื่องจากจํานวนสตรอเบอรี่มีไมมากจนลน
ตลาดเหมือนเดิม แตก็ตองซ้ือไวเพ่ือรักษาลูกคาไวนท่ีมีอยู จึงตองซ้ือสตรอเบอรี่เก็บไวเพ่ือทําไวน
อยางนอย 1 ลานขวด/ป ปจจุบันตนทุนการผลิตอยูท่ี 100-110 บาท / ขวด ราคาขายสง 130 บาท / 
ขวด ราคาขายปลีก 150 บาท / ขวด  กลุมผูผลิตเห็นวาตองใชเวลามากกวานี้จึงจะถึงจุดคุมทุน แตถา
มองยอนกลับไปถึงท่ีมาของการผลิตไวนเพ่ือแกปญหาสตรอเบอรี่ลนตลาดก็นับวาสามารถทําได
ตามความคิดดั้งเดิมแลว เพราะทุกวันนี้ ผลผลิตตอปของอําเภอสะเมิง ประมาณ 6,000 ตัน จําหนาย
เพ่ือการบริโภคสด 3,000 ตัน สวนท่ีเหลือสงเขาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆท้ังหมด ทําใหราคาของ
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สตรอเบอรี่สดไมต่ําเกินไป เกษตรกรไดรับประโยชนเต็มเม็ดเต็มหนวย แตผูผลิตสินคาแปรรูปตอง
รับซ้ือวัตถุดิบในราคาท่ีสูงขึ้นตามไปดวย 

รายที่ 6 สุราแช (ไวนผลไม+ไวนสมุนไพร) ที่ต้ัง ต.หวยทราย อ.แมริม จ.เชียงใหม 
กลุมเกษตรกรผลิตไวนหนองปลามัน เปนกลุมท่ีมีการริเริ่มจากแมบานท่ีทดลองนําผลไมท่ี

มีในสวนของตนเองมาทําไวน เม่ือทําเรียบรอยแลวมีผูชิมแลวชมวารสชาติดี จึงเกิดความคิดท่ีจะทํา
ขายเปนรายไดเสริมจากการทําสวน เม่ือรัฐเปดเสรีสุราชุมชน จึงไดไปขออนุญาตทําและขายโดยจด
ทะเบียนในรูปของหางหุนสวนจํากัด แตก็ประสบปญหาในการจัดการดานบัญชีท่ีไมคุนเคยจึงตอง
จางพนักงานบัญชี แตผลผลิตท่ีมีก็ไมมากพอท่ีจะทํารายไดในระยะแรก จึงตองยกเลิกกิจการไป 
และไดรับคําแนะนําใหดําเนินกิจการในรูปของกลุมเกษตรกรท่ีสามารถจัดการไดงายกวา จึงมี 
การระดมหุนจากสมาชิก และผลิตไวนผลไมตอไปในนามของกลุมเกษตรกรผลิตไวนหนองปลามัน 
โดยในทางปฏิบัติมีผูท่ีทํางานจริงๆ 2 ทานเทานั้น สมาชิกสวนใหญไมมีสวนรวมดวยเลย ผลิตภัณฑ
ท่ีสรางช่ือใหกับกลุมคือ ไวนขาวเหนียวดํา และไวนกลวยหอม ซ่ึงเปนผลผลิตทางการเกษตรใน
พ้ืนท่ีนี้ เคยไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 จากการประกวดไวนพ้ืนเมืองของภาคเหนอื ถึงแมวา
ผลิตภัณฑของกลุมจะไดรับรางวัล แตกลุมก็ยังคงมีปญหาดานการตลาด เนื่องจากไมมีการวางแผน
การตลาด ไมมีตลาดในทองถ่ินรองรับ ตลาดหลักของกลุมคือนักทองเท่ียวท่ีมาหาซ้ือของฝากตาม
งานเทศกาลตางๆ ท่ีกลุมนําสินคาไปจัดแสดง เม่ือกลุมไมมีตลาดรองรับ การผลิตในแตละครั้งจึงมี
ปริมาณคอนขางนอย และจะบรรจุขวดแตละครั้งก็ตอเม่ือมีการส่ังซ้ือเขามา หรือจะตองนําไปจัด
แสดงสินคาเทานั้น ประธานกลุมไดเคยนําผลิตภัณฑของกลุมออกไปวางขายตามรานคาในพ้ืนท่ี
ใกลเคียง และสงไปวางขายนอกพ้ืนท่ี แตมีปญหาการจัดการการเงินกับผูรับฝากขาย จึงเลิกลมท่ีจะ
นําสินคาออกไปฝากขายตามรานคา 

 ปญหาอีกประการหนึ่งในฐานะผูผลิตไวน คือ เม่ือจํานวนการผลิตในแตละครั้งไมมาก 
การซ้ือแสตมปมาติดก็จึงนอยตามไปดวย แตในการเดินทางไปซ้ือแสตมปมีระยะคอนขางไกล จึง
ตองเสียคาใชจายในการเดินทางเปนตนทุนการผลิตเพ่ิมไปอีก และเม่ือซ้ือแสตมปกลับมาติดแลว 
เจาหนาท่ีสรรพสามิตก็จะออกมาตรวจในวันรุงขึ้น กลุมเกษตรกรจะตองจายคาเบ้ียเล้ียงใหเจาหนาท่ี
สรรพสามิต 200 บาท/คน/ครั้ง ซ่ึงเคยตองจายมากถึง 800 บาท/ครั้งมาแลว ในขณะท่ีราคาแสตมปท่ี
ซ้ือมาไมถึง 500 บาท เม่ือเห็นวาความใชจายท่ีกลุมจะตองเสียไปมีมากจึงปรึกษาหารือกับกลุม
ผูผลิตสุราชุมชนกลุมอ่ืนๆถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นนี ้แลวสงตัวแทนเจรจาขออนุญาตซ้ือแสตมปมาเก็บไว
มากกวาเดิมใหพอสําหรับใช 2-3 เดือน และทํารายการการติดแสตมปในการผลิตแตละครั้งวาผลิตกี่
ขวดแลวติดแสตมปตามจํานวนนั้น เม่ือมีการบรรจุขวดเพ่ิมอีกก็ลงบัญชีไววาติดแสตมปอีกกี่ขวด 
จนแสตมปท่ีซ้ือมาหมด ซ่ึงทําใหเจาหนาท่ีสรรพสามิตไมตองเสียเวลาเขามารตรวจทุกครั้งท่ีมี 
การติดแสตมป 
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 สําหรับการผลิตสาโทนั้น กลุมจะผลิตเฉพาะชวงเทศกาลเทานั้น ซ่ึงลูกคาสวนใหญเปนคน
ในพ้ืนท่ีในการขายก็จะบรรจุขวดติดแสตมปเชนเดียวกับไวน โดยจําหนายในราคาขวดละ 35 บาท 
เพียงแตวา สาโทนั้นมีอายุในการเก็บรักษาเพียง 7 วัน หากไมมีการส่ังซ้ือลวงหนาก็จะไมมีการผลิต
เกิดขึ้น  

รายที่ 7 สุรากลั่น ที่ต้ัง ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
โรงสุรากล่ันชุมชน ทําการผลิตอยูในปจจุบันโดยใช ยี่หอ นิวสกาย ซ่ึงกอนหนานั้นใชช่ือ

ยี่หอวาอินเดียนแดง เหลาท่ีผลิตนั้นเปนเหลาท่ีทําจากขาวเหนียวมีการผสมกะทิในการหมัก เปน
สูตรท่ีมีเฉพาะในพ้ืนท่ีนี้ การผลิตใชแรงงานภายในครอบครัวกําลังผลิตอยู ท่ี 3 เตา เปนเตา
มาตรฐาน ผลิตได 200 ลัง/เดือน มีขนาดบรรจุ 750 CC ขนาดเดียว จะตมเดือนละ 2-3 ครั้ง ตาม 
ออเดอรท่ีส่ังซ้ือเขามาจากลูกคาประจํา ซ่ึงเปนรานคาในทองถ่ินและพ้ืนท่ีใกลเคียง โดยโรงสุราจะ
ขายใหในราคาสง   

จากการสอบถามชาวบานในละแวกนั้น พบวาตามปกติแลวก็มักจะซ้ือสุรากล่ันจากแหลง
ผลิตโดยไมบรรจุขวดติดแสตมปเรียบรอย สวนใหญแลวซ้ือในลักษณะนําขวดไปเติม หรือซ้ือใสถุง
มาแทน ชาวบานหลายคนบอกวาซ้ือใสถุงแตก็ติดแสตมปดวย  

รายที่ 8 สุราแช (เถื่อน) ที่ต้ัง ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร 
ผูผลิตทําการผลิตและจําหนายสุราตั้งแตป 2545 แตไมไดมีการจดทะเบียนขออนุญาต โดย

ใหเหตุผลวาในการจดทะเบียนนั้นมีขั้นตอนท่ียุงยากมาก ตองเปนกลุม เปนสหกรณ ตองมีประธาน 
คณะกรรมการ มีรายช่ือสมาชิก มีฝายบัญชี และตองใชเงินลงทุนสูง ถึงประมาณ 50,000-60,000 
บาท เพ่ือทําโรงเรือนใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว จึงไมไดทําการจดทะเบียนขออนุญาต แตก็ยัง
ผลิตสุราแช (เถ่ือน) ขายเปนประจํา  

 โดยกอนท่ีจะทําการผลิตในแตละครั้งผูผลิตจะไปบอกกลาวกับเจาหนาท่ีกรมสรรพสามิต
ในพ้ืนท่ีกอน และ จายเงินใหกับเจาหนาท่ีสรรพสามิต ครั้งละ 1,000 บาท (ประมาณเดือนละ 1-2 
ครั้ง) ทุกครั้งท่ีไปจายเงินท่ีสรรพสามิตจะไดรับใบเสร็จซ่ึงแจง ขอหาลักลอบผลิตสุราเถ่ือน (แตช่ือ
ของผูกระทําผิดในใบเสร็จนั้นไมใชช่ือของผูผลิต ไมทราบวาเปนใคร) แตถาไมไดไปจายใหท่ี
สรรพสามิตตามกําหนดกจ็ะมีเจาหนาท่ีมาเก็บท่ีบาน โดยจะตองจายเงิน 1,000 บาทเหมือนกันแตจะ
ไมมีใบเสร็จให ซ่ึงผูผลิตก็จะมีการผลิตอยางนี้ตอไปเนื่องจากวาไมยุงยากและไมตองใชเงินลงทุน
สูง  ซ่ึงผูผลิตเลาวา กอนหนาท่ีจะมีการตกลงกับเจาหนาท่ีสรรพสามิต เคยโดนจับจากการลอซ้ือ
ของเจาหนาท่ีและปรับไปประมาณ  4,000-5,000 บาท  มาแลว 1 ครั้ง จึงไดตกลงขอจายเงินเปน
งวดๆแทนในครั้งแรกเจาหนาท่ีขอครั้งละ 2,000 บาท แตตนเองมีไมพอจายใหจงึขอลดลงมาครึง่หนึง่
แทน 
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 ผลิตภัณฑท่ีผูผลิตทําการผลิตมี 2 ชนิด คือ  สุราแชแบบชนิดหวาน และแบบปกติซ่ึงจะมี
ดีกรีสูงกวา ซ่ึงสุราแชท้ัง 2 ชนิดนี ้จะตางกันท่ี สุราแชแบบชนิดหวานจะตองเติมน้ําตาลเพ่ิมลงไป
อีก และใชระยะเวลาในการหมักท่ีนอยกวา โดยจะหมักท้ิงไวประมาณ 3 คืน สวนสุราแชแบบปกติ
ชนิดดีกรสูีงกวานั้นจะหมักไวประมาณ 1 อาทิตย  ในการผลิตสุราแช 1 ถัง จะใชขาวท่ี 3 คือ ขาวหัก
ท่ีเปนเม็ดเล็ก ๆ ประมาณ 5 กิโลกรัม ลูกแปง 4-5 เม็ด (โดยเปนลูกแปงท่ีทําเอง ซ่ึงไดสูตรการทําลูก
แปงมาจาก จ.ขอนแกน) หมักท้ิงไวตามชนิดของสุราท่ีตองการ ถังหมักสุรา 1 ถัง จะไดน้ําสุรา 6 
ขวด ขวดละ 1 ลิตร สวนกากท่ีเหลือจากการทําสุราแชจะเอาไปเปนอาหารสัตวตอไป 

การผลิตแตละครั้งจะทํามากหรือนอยนั้น จะดูจากกิจกรรมตางๆของชาวบานเปนหลัก ถา
เปนชวงเทศกาลปใหม สงกรานต และออกพรรษา จะหมักสุรามากถึง 20 ถัง เพราะชาวบานนิยมซ้ือ
ไปดื่มกัน ถานอกเหนือจากชวงเทศกาลแลวก็จะลดการหมักลงครึ่งหนึ่งในแตละครั้งท่ีหมักเพราะ
คนท่ีซ้ือจะนอยลงไปดวย ชาวบานท่ีมาซ้ือสวนใหญจะเปนคนท่ีรูจักกันในหมูบาน และสวนใหญมี
อายุมากกวา 30 ปขึ้นไป เด็กวัยรุนจะไมนิยมซ้ือไปดื่มกัน ในการจําหนายมีการนํามาบรรจุขวด
พลาสติกขนาด 1.25 ลิตร แตใสไมเต็ม บางครั้งก็ใสถุงจําหนาย โดย 1 ลิตร จะขายในราคา 20 บาท 
แตระยะหลังนี้ก็เริ่มขายไดนอยลงเรื่อยๆแมแตในชวงเทศกาล โดยตั้งแตป 2547 จะเห็นไดจากกําไร
ท่ีไดจากการจําหนายลดลงเหลือประมาณ 30 เปอรเซ็นตเทานั้น และท้ังนี้เนื่องมาจากคนในหมูบาน
หันไปนิยมดื่มเบียรและเหลาขาวจากโรงงานสุราเพ่ิมมากขึ้น 

รายที่ 9 สุราแช ที่ต้ัง ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร 
ผูผลิตเริ่มทําการผลิตและจําหนายสาโทตั้งแตป 2545 โดยยังไมไดมีการจดทะเบียนขอ

อนุญาต ตอมาป 2547 ไดมีการจดทะเบียนขออนุญาตผลิตและจําหนายสุราแชชุมชน โดยลูกคาสวน
ใหญก็จะเปนชาวบานในละแวกใกลเคียง 

ในชวงป 2545 ท่ีทําการผลิตโดยไมมีการจดทะเบียนนั้น สุราแชในชวงนั้นจะขายดีมาก แต
เม่ือมีการจดทะเบียนเม่ือป 2547 สาโทท่ีทํากต็องขายในราคาท่ีสูงกวาเดิม เนื่องจากมีตนทุนเพ่ิมขึ้น 
ทําใหขายไดนอยลง หลายๆครั้งจะตองนําไปขายเลหลังในราคาถูก โดยขายเพียงในราคาขวดละ 10 
บาท ถึงแมวาจะขายไมได และบางเดือนก็ไมไดทําการผลิต แตผูผลิตก็ยังตองซ้ือแสตมป จํานวน 
100 ดวง ดวงละ 4 บาท ทุก ๆ เดือน (ผูผลิตบอกวาเปนยอดซ้ือแสตมปขั้นต่ําท่ีเจาหนาท่ีกําหนดไว) 
ไมสามารถเลิกซ้ือไดเพราะเจาหนาท่ีสรรพสามิตแจงวาถาไมมาซ้ือแสตมป ก็จะถือวาเลิกผลิตไป
แลวและไมสามารถจะผลิตขายไดอีก และในบานก็หามมีสุราเปนอันขาด มิฉะนั้นจะถือวามีสุรา
เถ่ือนไวในครอบครอง จึงทําใหตองเสียเงินซ้ือแสตมปทุกๆเดือนท้ังๆท่ีขายสาโทไดนอยกวา
แสตมปท่ีซ้ือมา  

ในการผลิตแตละครั้งจะใชถังหมัก 6 ถัง ถัง 1 มีขนาด 20 ลิตร จะใสขาวท่ี 3 คือ ขาวหักท่ี
เปนเม็ดเล็ก ๆ ประมาณ 5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 24 บาท ซ่ึงขาวนี้ตองไปซ้ือท่ี อ.เมือง จ.สุรินทร จึง
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มีคาขนสงรวมกับคาคนแบกขาวประมาณ 80 บาท ลูกแปง 24 เม็ดตอถัง โดยลูกแปงจะไปซ้ือมา 
เม็ดละ 1 บาท สุราท่ีหมัก 1 ถัง จะไดน้ําสุราประมาณ 12 ขวด ขวดละ 0.64 ลิตร หรือประมาณ 5 
เหยือก เหยือกละ 1 ลิตร ขึ้นอยูกับปริมาณน้ําท่ีเติมดวย โดยขายราคาเทากัน คือ 20 บาทตอขวด 
พรอมแสตมป หรือ 20 บาทตอเหยือกแตไมติดแสตมป  ผูบริโภคชอบซ้ือแบบใสถุงมากกวา ทําให
ตอมาบรรจุใสถุงขาย แตก็ยังมีการติดแสตมปให  
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การประมาณปริมาณการลกัลอบวิสกี้เขาไทยของแตละประเทศ (220830)
Reporter 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
DIF.Thai 1,400 1,347 5,310 -346 -2,531 -428 994 -128 2,094 2,126
Lao1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 819 n.a. n.a. 523 1,744
Lao2 (0.3) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,240 n.a. n.a. 729 2,750
Lao2 (0.6) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,220 n.a. n.a. 704 2,718
Lao3 (0.3) n.a. n.a. 353 188 449 754 538 987 560 1,305
Lao3 (0.6) n.a. n.a. 337 172 431 734 519 965 536 1,273
Malay1 771 851 637 1,241 -1,267 1,351 1,387 473 535 438
Malay2 726 266 278 125 2,349 442 99 1,046 822 354
Cambodia1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 198 189 n.a. n.a. 341
Cambodia2 652 552 476 122 234 202 186 277 410 340
Thai_im_Total 14,606 20,776 21,826 10,366 24,313 34,040 29,818 26,150 30,682 32,664
การประมาณปริมาณการลักลอบไวนเขาไทยของแตละประเทศ (220429)
Reporter 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547
DIF.Thai 155 178 137 216 125 87 -131 -101 21 108
Lao1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13 n.a. n.a. 7 24
Lao2 (0.1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14 n.a. n.a. 2 27
Lao2 (0.05) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 17 n.a. n.a. 6 32
Lao3 (0.1) n.a. n.a. 33 9 62 118 180 167 172 141
Lao3 (0.05) n.a. n.a. 36 12 65 121 183 171 176 146
Malay1 5 30 18 31 16 67 -93 7 -26 -984
Malay2 -30 -52 -52 17 -10 36 112 98 148 1,103
Cambodia1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -14 -24 5 -3 -8
Cambodia2 12 12 25 7 11 8 6 11 8 12
Thai.im.Total 107 316 135 204 261 456 408 375 429 449

ภาคผนวก ง การประมาณปริมาณการลักลอบสุรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : จากการคํานวณ 
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นโยบายภาษสุีราเพ่ือลดผลกระทบตอสังคม
นิพนธ พัวพงศกร *
สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท *
ดวงมณี เลาวกุล *
เอ้ือมพร ตสาริกา *
ทิพาตรี จิตตรีขันธ **
พรรณนิภา รุงเรืองสาร **
เศก เมธาสุรารักษ **

* คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
** สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

การสัมมนาเรื่อง มาตรการภาษีสุรา ที่อาคารศูนยประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
จัดโดย ศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 30 สิงหาคม 2549

2

1. วัตถุประสงคของการวิจัย

1. ศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล กลุมตางๆ 
ทั้งในเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณ

2. ประมาณการคาความยดืหยุนตอราคา และตอรายไดของอุปสงค
ตอเครื่องดื่มแอลกอฮอลประเภทตางๆ (เบียร วิสกี้ เหลาขาว 
และไวน) รวมท้ังคาความยดืหยุนของอุปสงคท่ีมีตอภาษสุีรา 
2 ประเภท คือ ภาษีนําเขา และภาษีสรรพสามิต โดยแยก
ผลกระทบดานราคาเปนผลกระทบดานราคาที่ไมรวมภาษี กับ
ผลกระทบของภาษี 
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วัตถปุระสงคของการวิจัย (ตอ)

3. ทบทวนผลงานวิจัยในตางประเทศและในประเทศเก่ียวกับทฤษฎี
ภาษเีครื่องดื่มแอลกอฮอลและผลของการดาํเนินนโยบายข้ึนภาษี
และนโยบายราคาตอการบริโภคสุรา 

4. ประเมินผลกระทบเบ้ืองตนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล

5. ใหขอเสนอแนะมาตรการปรับเปลี่ยนภาษทีี่มีประสิทธิภาพตอการ
ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจของการบริโภคสรุา 

4

ลําดับความหัวขอการนําเสนอ
Ø ระบบภาษีสุราในไทย : โครงสราง ปญหาและ
ผลกระทบ
Øทฤษฎีภาษีท่ีเหมาะสมตามหลักประสิทธิภาพและ
ความเทาเทยีมทางสังคม และผลกระทบภายนอก 
(หรือความเสียหาย) ตอสังคมจากการบริโภคสุรา
Øพฤติกรรมผูดื่มสุราและอุปสงคตอสุรา
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ลําดับความหัวขอการนําเสนอ (ตอ)

Øการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิด
จากการบริโภคสุรา
Øขอเสนอแนะอัตราภาษีสุรา
Øขอจํากัดของการศึกษา และงานวิจัยในอนาคต

6

2. ระบบภาษีสุราในไทย

Ø 2.1 โครงสรางภาษีเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลในปจจุบัน
§ ประเภทของภาษี
การจัดเกบ็ภาษีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลประกอบดวย ภาษ ี5 ประเภท คือ
1. ภาษีศุลกากร (Customs Duty) 
2. ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax)
3. ภาษีทองถ่ิน (Local Tax) 
4. ภาษีสุราและบุหรี่เพ่ือสุขภาพ (Health Tax) 
5. ภาษีมูลคาเพ่ิม (Value Added Tax

7

ตารางที ่1 รายไดภาษีสุรา
หนวย : ลานบาท

135.48677.406,774.021,708.882547

161.46807.298,072.912,109.692546

124.80624.006,239.961,842.122545

-446.394,463.912,019.252544

-269.642,696.391,092.252543

-234.832,348.331,131.562542

--1,710.94778.412541

--2,625.601,871.022540

ภาษีสุราในประเทศ เพิ่ม 18.70% ตอป

376.361,881.8118,818.06-2547

337.511,687.5616,875.63-2546

373.021,865.0918,560.93-2545

-638.326,383.23-2544

-336.493,364.86-2543

-1,932.9819,329.78-2542

--18,438.12-2541

--17,899.42-2540

ภาษีสุราในประเทศ เพิ่ม 2.20% ตอป

ภาษีสุขภาพภาษีทองถิ่นภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรป

8

§ ฐานภาษี สามารถจาํแนกตามประเภทของภาษีไดดังนี้

1. ฐานภาษีศุลกากร จะจัดเก็บภาษีตามราคา C.I.F (Cost,
Insurance and Fright)

2. ฐานภาษีสรรพสามิต แบงเปน 2 กรณคีอื
I. การจัดเก็บภาษีแบบตามสภาพ (Specific Tax) จัดเก็บจาก

ปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ (จํานวนลิตรแหงแอลกอฮอล
บริสุทธ์ิ)

II. การจัดเก็บภาษีตามมูลคา จัดเก็บภาษีจากราคา ณ โรงงาน 
(Ex-Factory Price) การคํานวณภาษีสรรพสามิต จะคดิจาก
ฐานภาษีของสินคาที่รวมภาษีศุลกากรแลว 
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III. เน่ืองจากรัฐมีเปาหมายในการหารายรับสูงสุด การจัดเก็บภาษี
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล จึงเปนการจัดเก็บในอัตราภาษีแบบ
ผสมผสาน (Combination Rate) คือมีการจัดเก็บภาษีในอัตรา
ตามมูลคา (Advalorem Rate) หรือตามสภาพ (Specific Rate) 
แลวแตอัตราใดจะทําใหรัฐไดรายรับสูงสุด ก็เก็บภาษใีนอัตราน้ัน

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลที่มีราคาแพงสวนใหญจะถูก
เก็บภาษตีามมูลคา เชน ไวน เบียร และสุราพิเศษ (โดยเฉพาะ
เคร่ืองดื่มที่นําเขามาจากตางประเทศ) สวนเคร่ืองดื่มที่มี
แอลกอฮอลที่มีราคาถูกจะเปนสุราแชพ้ืนเมือง สุราขาว และสุรา
ผสม จะถูกจัดเก็บภาษโีดยใชอัตราภาษีตามสภาพในอัตราตํ่า 
ถึงแมวาเครื่องดื่มเหลาน้ีจะมีปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธิ์สูงก็
ตาม

10

รายการ อัตราภาษี

2 ม.ค. 
2535 - 

13 พ.ค. 
2537

14 พ .ค. 
2537 - 
25 ก .ค. 

2539

26 ก.ค. 
2539 - 
10  ก.ย. 

2539

11 ก.ย. 
2539 - 
14 ต.ค. 

2540

15 ต.ค. 
2540 - 
24 ก.พ. 

2541

25 ก.พ . 
2541 - 
28 มี.ค. 

2543

29 มี .ค. 
2543 - 
27 มี .ค. 

2544

28 มี.ค. 
2544 - 
21 ม.ค. 

2546

22 ม.ค. 
2546 - 5

 ก.ย. 
2548

6 ก.ย. 
2548 - 
ปจจุบัน

1 สุราแช
1.1 ชนดิเบยีร มูลคา 48 48 48 48 50 53 53 55 55 55

ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.2 ชนิดไวนและสปารกลิ้ง มูลคา 20 20 40 40 50 55 55 60 60 60

ไวนท ี่ท ําจากองุน ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1.3 ชนิดสรุาแชพื้นเมือง มูลคา 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25

ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 100 100 70 70
1.4 ชนิดอื่นนอกจาก 1.1 1.2 มูลคา 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25

และ 1.3 ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 100 100 70 70
2 สุรากลั่น

2.1 ชนดิสรุาขาว มูลคา 28 28 28 28 28 28 28 28 25 25
ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 100 100 70 70

2.2 ชนดิสรุาผสม มูลคา 28 28 28 28 28 28 35 45 50 50
ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 150 240 240 240

2.3 ชนิดสุราปรุงพิเศษ มูลคา 28 28 28 28 28 28 35 45 50 50
ปริมาณ 100 100 100 100 100 100 150 240 240 400

2.4 ชนิดสุราพเิศษ
2.4.1 ประเภทบรั่นดี มูลคา 20 20 20 20 25 25 25 30 35 40

ปริมาณ 100 100 100 100 150 150 150 190 240 400
2.4.2 ประเภทวิสกี้ มูลคา 24 24 24 28 35 35 35 45 50 50

ปริมาณ 100 100 100 100 150 150 150 240 240 400
2.4.3 ประเภทอื่นนอกจาก(1) มูลคา 28 28 28 28 35 35 35 45 50 50

และ(2) ปริมาณ 100 100 100 100 150 150 150 240 240 400

ตารางที ่2 แสดงอตัราภาษีสรรพสามติตามประกาศของสุราตาง ๆ 
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3. ฐานภาษีทองถิ่น เปนภาษีที่รัฐบาลแบงใหกบัองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจากภาษีสรรพสามิตที่รัฐบาล
จัดเก็บได 

4. ฐานภาษีสุราและบุหรี่เพ่ือสุขภาพ เปนการจัดสรรเงินมา
จากภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บได

5. ฐานภาษมีูลคาเพิ่ม เปนการจัดเก็บภาษีตามราคาของ
สินคาที่มีการซือ้ขายกนัโดยทั่วไป โดยที่ภาษีมูลคาเพ่ิม
คิดจากฐานภาษีที่รวมภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีเพ่ือสุขภาพแลว

§ ฐานภาษี สามารถจําแนกตามประเภทของภาษีไดดงันี้(ตอ)

12

§ รูปแบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

v 2 รูปแบบ คอื 
1) ภาษีตามสภาพ
2) ภาษีตามมลูคา

v การจดัเก็บภาษีในแตละรูปแบบมีขอดีและขอเสียท่ี
แตกตางกัน
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ขอดีของภาษีตามสภาพ

§ การบริหารจัดการของการจัดเก็บภาษีทําไดงาย 
§ ไมมีปญหาการรายงานราคาสินคาที่ต่ํากวาความเปนจริง
เหมอืนในกรณขีองการจัดเก็บภาษีตามมูลคา 
§ ไมเปนการลงโทษสินคาที่มีคุณภาพสูง 
§ ผูผลิตจะมีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงคุณภาพใหสูงขึ้น ซึ่งจะ
เปนประโยชนกับผูบริโภค 

14

ขอเสียของภาษีตามสภาพ

§ ไมมีการปรับตวัไปตามสภาวะเงินเฟอ
§ เมื่อเกดิภาวะเงินเฟอสูงขึ้นจะทําใหรัฐบาลจัดเก็บภาษีที่
แทจริงไดนอยลง
§ การจัดเก็บภาษีตามสภาพจึงมีอัตราภาษีแบบถดถอย ผูที่มี
รายไดนอยที่บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่มีราคาถูกจะแบก
รับภาระภาษีมากกวาผูที่มีรายไดมากที่บริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลท่ีมีราคาแพง

15

ขอดีของภาษีตามมูลคา 
§ การจัดเก็บภาษีตามมลูคาเปนอัตราภาษีแบบกาวหนา
§ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่มีราคาแพงจะถูกเก็บภาษีท่ีสูงกวาเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลท่ีมีราคาถูก

ขอเสียของภาษีตามมูลคา
§ มีความยุงยากในการบรหิารจัดการ 
§ ในการกําหนดมูลคาหรือราคาของสินคา พนักงานจัดเก็บภาษีมีอํานาจในการ
ตดัสินใจ จึงทําใหเกิดการบิดเบือนราคาท่ีแทจริงได 
§ เอ้ือประโยชนใหแกเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลที่มีราคาถูก ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะมี
คุณภาพต่ํา และกอใหเกิดความเส่ียงทางดานสุขภาพของผูบริโภคได
§ ผูผลิตไมมีแรงจูงใจท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของสินคา 
§ เปนเครื่องกีดขวางทางการคา 

16

v ประเภทและอัตราภาษีสุรา 5 ประเภท

1. ภาษีศุลกากร ในกรณอีาฟตา มีอัตราภาษีรอยละ 5 และใน
กรณอีื่น ๆ มีอัตราภาษีรอยละ 60 (ดูการเปดเสรีเพ่ิมเติม)

2. ภาษีมหาดไทย (หรือภาษีทองถิ่น) คิดเปนรอยละ 10 ของ
ภาษีสรรพสามิต

3. ภาษีสุราและบุหรี่เพ่ือสุขภาพ จัดสรรใหในอัตรารอยละ 2 
ของภาษีสรรพสามิต
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4. ภาษีมูลคาเพ่ิม เก็บในอัตรารอยละ 7 โดยคิดจากฐานภาษีที่
รวมภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษีสุราและบุหรี่เพ่ือ
สุขภาพเขาไวแลว

5. ภาษีสรรพสามิต กําหนดอัตราภาษท่ีีจะใชในการจัดเก็บ
ได 2 แบบคือ 

I. การจัดเก็บภาษโีดยใชอัตราภาษีเดียวสําหรับเคร่ืองดื่มที่มี
แอลกอฮอลทุกประเภท 

II. การจัดเก็บภาษีโดยใชอัตราภาษีหลายอัตรา โดยจัดเก็บในอัตราท่ี
แตกตางกันไปข้ึนอยูกับประเภทของเครื่องดื่ม

v ประเภทและอัตราภาษีสุรา 5 ประเภท(ตอ)
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Ø 2.2 ปญหาของระบบภาษี 
§ อัตราภาษจีริงสูงกวาภาษตีามอตัราประกาศมาก : เพราะ
วิธีเก็บแบบภาษีฝงใน
การคิดคํานวณภาษีสรรพสามิตเปนการคํานวณภาษทีีมี่ลักษณะ

ของภาษฝีงในอยู (Inclusive Tax) สูตรการคํานวณดังน้ี
v(ก). กรณเีครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลท่ีผลิตภายในประเทศ

การคํานวณภาษีแบบฝงใน (Inclusive Tax)
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายหนาโรงงาน X ตัวคูณสรรพสามิต

= ราคาขายหนาโรงงาน X อัตราภาษี/[1-(1.1 X
อัตราภาษี)]

ตัวคูณสรรพสามิต = อัตราภาษี/[1-(1.1 X อัตราภาษี)]

การคํานวณภาษีแบบปกต ิ(Exclusive Tax)
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายหนาโรงงาน X อัตราภาษี

19

v (ข). กรณเีครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลทีน่ําเขาจากตางประเทศ
การคํานวณภาษีแบบฝงใน (Inclusive Tax)
ภาษีสรรพสามิต = [ราคา CIF + ภาษีศลุกากร + ภาษีคาธรรมเนยีมอ่ืน ๆ 

(ถามี)] X ตัวคูณสรรพสามิต

การคํานวณภาษีแบบปกติ (Exclusive Tax)
ภาษีสรรพสามิต = [ราคา CIF + ภาษีศลุกากร + ภาษีคาธรรมเนยีมอ่ืน ๆ 

(ถามี)] X อัตราภาษี

20

ตัวอยางเชน
§ Deluxe (Black) ดีกรี 43% ขนาดบรรจุ 0.75 ลิตร ราคา CIF 
เทากับ 173.3 บาทตอขวด กรมศุลกากรจัดเก็บอากรขาเขาในอัตรา
รอยละ 60 และมีมูลคาอากรเรียกเก็บ 104 บาท อัตราภาษี
สรรพสามิตตามมูลคา รอยละ 50
§ จากการคาํนวณภาษแีบบฝงในทําให Deluxe (Black) ดีกรี 43%
ขนาดบรรจ ุ0.75 ลิตร จะตองชําระภาษีสรรพสามิตเปนเงิน 308.1 
บาท ซ่ึงคิดเปนอัตราภาษีท่ีแทจริงท่ีสูงกวารอยละ 50 จึงนับไดวา
ระบบการคํานวณภาษีแบบฝงในเชนน้ีทําใหจัดเก็บภาษีในอัตราท่ี
สูงจนเกินไป ผูเสียภาษีจึงมีแนวโนมท่ีจะหลีกเลี่ยงภาษีสูง
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ตารางที ่3 อัตราภาษีสรรพสามิต : อัตราประกาศ และอัตราแทจริง
ประเภทสุรา ดีกรี (%) อัตราภาษีประกาศ

สรรพสามิต (%) 
อัตราภาษีแทจริง (%) 

วสิกี้นําเขา    
 - Swing  43 50 199 
 - Black  43 50 199 
 - Red 40 50 199 
 - 100 Pipers 40 50 199 
วสิกี้ในประเทศ    
 - V.O. 43 50 75.9 
 - แสงโสม 40 50 103.6 
 - สิงหเจาพระยา 40 50 112.3 
สุราขาว    
 - สุราขาว 28 25 52.1 
 30 25 52.4 
 - เชี่ยงชุน 28 50 76.9 
เบียร    
 - ชาง 7.3 55 61.6 
 - สงิห 4.9 55 61.6 
 - ลีโอ 4.9 55 61.6 
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§ ภาษทีําใหเกิดการไดเปรยีบ เสียเปรียบในการแขงขัน 
(Non – level playing field)

การเปล่ียนแปลงอัตราการจัดเก็บภาษีเบียรประเภท
ตาง ๆ ภายหลังจากเดือนสิงหาคม 2546 สงผลใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรยีบในการแขงขันของอุตสาหกรรมเบียรท่ีผลิตเบียรตาง
ประเภทกัน คือผูผลิตเบียรประเภท Standard เสียเปรียบในเชิงการ
แขงขันตอผูผลิตเบียรประเภท Economy และ Premium

23.3838.9เบียรไฮเนเกน (Premium)
22.7636.95เบียรสิงห (Standard)
16.7427.18เบียรชาง (Economy)

ภาษี (บาท/ขวด)ราคาหนาโรงงาน (บาท)ชนิดของสุรา

23

รูปที่ 1 ภาษีมีผลตอฐานะในการแขงขันของผูผลติเบียร
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รูปที่ 2 อัตราการจัดเก็บภาษีเบียรประเภทตางๆ 
(ภาษีสรรพสามิต + ภาษีเทศบาล + ภาษีสุขภาพ)

Economy Standard Premium

Economy

6.02 = สวนตางของภาษี

0.62 = สวนตางของภาษี

16.74

22.76

23.38
ภาษี(บาท/ขวด)

Economy Standard Premium

Economy

6.02 = สวนตางของภาษี

0.62 = สวนตางของภาษี

16.74

22.76

23.38
ภาษี(บาท/ขวด) 
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Ø2.3 การเปดเสรีตลาดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

§ การปฏิรูประบบภาษีศลุกากรตั้งแตป พ.ศ. 2534
เปนตนมา มีการพยายามชดเชยการสูญเสียภาษี
ศลุกากรดวยการเพิ่มอตัราภาษสีรรพสามิต

26

การลดอัตราภาษีศุลกากรลงตามขอตกลงของ WTO VS อัตราภาษี
สรรพสามิต สําหรับวิสกี้ เบียร และไวน

รูปที ่3 อัตราภาษีนําเขาสําหรับวิสกี้
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รูปที ่4 อัตราภาษีนําเขาสําหรับเบียร
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รูปที่ 5 อัตราภาษีนําเขาสําหรับไวน
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§ ผลการเพิ่มภาษีสรรพสามิต ชดเชยการลดภาษีศลุกากร 
ทําใหอัตราภาษีสรรพสามิตแทจริงสูงขึ้นมาก เพราะวิธีคิด
ภาษีแบบฝงใน
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§ ผลกระทบของการเปดการคาเสรี
1) การลดภาษีตาม AFTA-CEPT และการแขงขันของ

ผูผลิต
วิสก้ีจากประเทศฟลิปปนสเขามาในตลาดของประเทศไทย

มากขึ้น รวมท้ังเบียรไทเกอรและซานมิเกลเขามาแขงขันในตลาด
ไทยได

2)  ไวนนําเขาจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต
ขอตกลงการคาทวิภาคกัีบออสเตรเลียจะมีผลตอการนําเขา

ไวนในอนาคตอันใกล 
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§การเปดเสรีตลาดสุราในประเทศเริ่มตน พ.ศ. 2542 
ทําใหจํานวนผูผลิตสุราภายในประเทศเพ่ิมข้ึน

21--2541

2119646,1092548
2119395,7222547
2117884,0912546
21861-2545

โรงงานสัมปทานจํานวนผูผลิตสรุาแชจํานวนผูผลิตสุรากลั่นชุมชนป
21--2541

2119646,1092548
2119395,7222547
2117884,0912546
21861-2545

โรงงานสัมปทานจํานวนผูผลิตสรุาแชจํานวนผูผลิตสุรากลั่นชุมชนป

ตารางที่ 4 แสดงจํานวนผูผลิตสุรากลั่นชมุชน สุราแช และโรงงานทีไ่ดสัมปทาน

32

Ø 2.4 ผลกระทบของโครงสรางภาษ ี และการเปดเสรีตลาดสุรา
§ ผูประกอบการพยายามลดภาระภาษีโดยการรายงานราคานําเขา
ที่ต่ํากวาความเปนจริง (Under – invoice) เพ่ือจะไดเสียภาษี
นอย รวมทั้งใชเครื่องด่ืมนําเขาย่ีหอใหมที่ไมมีราคานําเขาเดิม
อางอิง และรายงานราคานําเขาที่ต่ํา 

ตารางท่ี 5 ราคา C.I.F. ของสุราแตละยี่หอ

25.30.70035มาสเตอรแบลน
38.90.70040ฮันเรดไปเปอร
1000.70040เรด

173.30.75043แบล็ค
ราคา C.I.F (บาท)ขนาด (ลิตร)ดีกรียี่หอสุรา

สุราตางประเทศ

25.30.70035มาสเตอรแบลน
38.90.70040ฮันเรดไปเปอร
1000.70040เรด

173.30.75043แบล็ค
ราคา C.I.F (บาท)ขนาด (ลิตร)ดีกรียี่หอสุรา

สุราตางประเทศ 
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§ สําหรบัเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลที่ผลิตในประเทศ 
ผูประกอบการก็พยายามลดภาระภาษีของตนลงดวยการ
รายงานราคาหนาโรงงานที่ต่ํากวาความเปนจริง (Under Price)

ตารางท่ี 6 ราคาหนาโรงงานของสุราแตละประเภท
สุราในประเทศ 

ยีห่อสุรา ดีกรี ขนาด (ลิตร) ราคาหนาโรงงาน (บาท) 
สุราขาว 28 0.625 26.3 
สุราขาว 40 0.625 34.5 
แมโขง 35 0.750 115.9 
สิงห 4.9 0.630 36.95 
ชาง 7.3 0.640 27.18 
ไฮเนเกน 5 0.640 38.9 
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§Trade – down Hypothesis
ผูผลิตเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลราคาแพงจึงพยายามท่ีจะหา

กลยุทธในการขายที่จะทําใหตนเองไมตองเสียภาษีในมูลคาท่ีสูง ผูนําเขา
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลจึงหันมานาํเขาวิสก้ีที่มีราคาถูกลง เชน Sprey Royal, 
Golden Knight, Master Blend และ 100 pipers เปนตน 

การนําเขามาจากฟลิปปนส เพราะภาษีนําเขาระหวางอาเซียนลดเหลือ 
5% ขณะท่ีฟลิปปนสมีภาษีนําเขาสุราจากนอกกลุมอาเซียนตํ่ากวาไทย

ไทยนําเขาวิสก้ีจากฟลิปปนส

0
5,000,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003

ตัน

ไทยนําเขาวิสก้ีจากฟลิปปนส
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จากขอมูลการบริโภคเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลจะ พบวา 
ผูบริโภคหันมาด่ืมวิสกี้นําเขาท่ีมีราคาถูกลง ซ่ึงเปนประเภท 
Economy Whisky (เชน Master Blend) และ Standard Scotch 
(เชน 100 Pipers) มากขึ้น ในขณะท่ีมีการลดการบริโภคเครื่องด่ืม
ประเภท Premium Scotch (เชน Johnnie Walker Red Label) 
และ Deluxe Scotch (เชน Johnnie Walker Black Label) นับวา
เปนการลดระดับในการบริโภคเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลลง 
(trade down effect) 

36

รูปท่ี 6 ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่นําเขามาจากตางประเทศ

0

5

10

15

20

25

2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547

V
ol

um
e 

(M
ill

io
n 

LP
A

s)

Economy Whisky e.g. 
Master Blend

Other Imported Spirits

Standard Scotch   e.g. 
100 Pipers

Premium Scotch e.g. 
Johnnie Walker Red Label

Deluxe Scotch  e.g. 
Johnnie Walker Black Label

Source:  IWSR; Average alcohol content from representative products

ลา
นล

ิตร
แอ

ลก
อฮ

อล
บริ

สุท
ธิ์

ที่มา : IWSR ; Average alcohol content from representative products จาก บริษัท  ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด

0

5

10

15

20

25

2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547

V
ol

um
e 

(M
ill

io
n 

LP
A

s)

Economy Whisky e.g. 
Master Blend

Other Imported Spirits

Standard Scotch   e.g. 
100 Pipers

Premium Scotch e.g. 
Johnnie Walker Red Label

Deluxe Scotch  e.g. 
Johnnie Walker Black Label

Source:  IWSR; Average alcohol content from representative products

ลา
นล

ิตร
แอ

ลก
อฮ

อล
บริ

สุท
ธิ์

ที่มา : IWSR ; Average alcohol content from representative products จาก บริษัท  ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด

0

5

10

15

20

25

2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547

V
ol

um
e 

(M
ill

io
n 

LP
A

s)

Economy Whisky e.g. 
Master Blend

Other Imported Spirits

Standard Scotch   e.g. 
100 Pipers

Premium Scotch e.g. 
Johnnie Walker Red Label

Deluxe Scotch  e.g. 
Johnnie Walker Black Label

Source:  IWSR; Average alcohol content from representative products

ลา
นล

ิตร
แอ

ลก
อฮ

อล
บริ

สุท
ธิ์

ที่มา : IWSR ; Average alcohol content from representative products จาก บริษัท  ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด

ลา
นล

ิตร
แอ

ลก
อฮ

อล
บริ

สุท
ธิ์

ที่มา : IWSR ; Average alcohol content from representative products จาก บริษัท  ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด



37

§ ผลเสียของ Trade down effect
เม่ืออัตราภาษีสรรพสามิตสูงข้ึน แตปรมิาณการบริโภคสรุากลับไม

ลดลง
รูปที ่7 การบริโภคสุรา (ตามปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธิ์) กับปที่เพิ่มภาษี

Total Volume of Alcoholic Beverages, 2536 to 2547 
(tax increases indicated by vertical lines)
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§การพิสูจนสมมตฐิาน trade down hypothesis

นอกจากการปรบัลดราคา invoice เนื่องจาก
ภาษีนําเขาสูงขึ้น สาเหตอุื่นที่คนไทยบริโภควสิกี้
นําเขามากขึ้น คือ รายไดตอหัวเพิ่มขึ้น ประชากรวัย
ทํางานมีสัดสวนสูงขึ้น และการโฆษณาของบริษัทสุรา

39

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําเขาวิสกี้ราคาถูก/วิสกี้นําเขาทั้งหมด
(ตัวแปรตาม = ln w/(1-w โดย w = วิสกี้ราคาถูก/วิสกี้นําเขา)

* การเพิ่มของประชากรวัย 25-50 ป มีอทิธิพลมากที่สุดตอการลดการบริโภควิสกี้นําเขาราคาแพง

สมาการ (1)  สมการ (2)  ตัวแปรอิสระ 
สัมประสิทธ์ิ t สัมประสิทธ์ิ t 

ตัวคงท่ี 2.44 0.61 -27.92 -8.32 
ราคาวิสก้ีถูก/วิสก้ีแพง -2.21 -2.31 - - 
ราคาวิสก้ีถูก - - -0.03 -0.6 
ราคาวิสก้ีมาตรฐาน - - -0.01 -2.63 
ราคาวิสก้ีพิเศษ - - -0.01 -1.50 
งบโฆษณา 0.22 2.00 0.83 1.99 
รายรับตอหัว 0.15 2.04 0.03 2.72 
อายุ 25-50/รวม 9.36 1.45 79.77 6.93 
ตัวอยาง 2538-47  2538-47  
F 58.53  16.32  
Adjusted R2 0.96  0.94  
Durbin Watson 2.00  1.96  
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§ผลกระทบของการเปดเสรีตลาดสุราตอการบริโภค
เบียร และสุราตางๆ 
• การบริโภคเหลาขาว/เหลาสีในประเทศทรงตัว
บริโภคเบียร และสุรานําเขาเพ่ิม สุราอื่นทรงตัว

Total Volume of Alcoholic Beverages by Category, B .E.2536 
to B .E.2547 (Million LPAs )
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• การดื่มเบียร เพ่ิมข้ึนรวดเร็วมาก ทุกกลุมอาชีพ :
รอผลวิเคราะหสาเหตุ

- กลยุทธเบียรราคาถูก เบียรพวงเหลา เบียร economy 
เสียภาษีนอยมาก

- ชาวชนบทเปลี่ยนจากเหลาขาวมาด่ืมเบียร...ยกฐานะ
ทางสังคม

- รายไดชาวชนบทสูงขึ้น
- การด่ืมเบียรแทนเหลาขาวอาจชวยลดผลกระทบทาง
สังคม แตมีผลตอรายจายคนชนบทเพิม่
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• เบียรเปนเครื่องด่ืมยอดนยิมของทุกคน

ประเภทของเครื่องด่ืมที่ไดรับความนิยมจากคนกลุมอายุตางๆ

51.61 48.52
43.82

26.6424.75 25.52

1.31

21.44 17.47
8.42 6.45 5.06

53.28

26.22

13.87.43

-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

15-24 ป 25-39 ป 40-59 ป 60 ปข ึน้ไป

เบียร วิสกี้ ในประเทศ วิสกี้ นําเขา สุราขาวและสุราผสม ไวน
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ประเภทเครื่องด่ืมที่ไดรับความนิยมจากชาย และหญิง

• หญงินิยมด่ืมเบียรมากกวาชาย

ชาย

44.48

26.41

6.40

21.46

0.90

0.35 หญิง

51.69

15.28

5.39

10.45

16.18 1.01
เบียร

วิสกี้ ในประเทศ 

วิสกี้ นําเขา

สุราขาวและสุราผสม

ไวน

อื่นๆ

44

-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

ข
าร

าช
ก
าร

/
รัฐ

วิส
าห

กิ
จ

พ
นั
ก
งา

น
บ
ริษ

ัท

นั
ก
เร

ียน
 /

นั
ก
ศึ
ก
ษ

า

วิสกี้ นําเขา

วิสกี้ ในประเทศ 

เบียร

ไวน -
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

อ
าช

ีพ
อิ

ส
ระ

ค
น

งา
น

ใน
เมื

อ
ง/

รับ
จา

งท
ั่วไ

ป

วิสกี้ นําเขา

วิสกี้ ในประเทศ 

เบียร

สุราขาวและสุราผสม

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

แมบาน/วางงาน เกษตรกร

วิสกี้ ในประเทศ 
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สุราขาวและสุราผสม

ไวน

• 50% ของคนเกือบทุกอาชีพด่ืมเบียร
• เกษตรกรนิยมทั้งสุราขาว และเบียรพอๆกัน

ประเภทเครื่องด่ืมท่ีไดรับความนิยมตามกลุมอาชีพ
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§ปจจัยอธิบายสดัสวนการบริโภคเบียรท่ีเพิ่มอยางรวดเร็ว

2.00D.W.
0.99Adjusted R2

12F
2.048.21* สัดสวนอาย ุ15-50
3.152.88สัดสวนคนอาย ุ25-50
2.00.01GDP ตอหัว
2.62.77งบโฆษณา
0.02.23ราคาแมโขง
2.20.02ราคาเหลาขาว
-2.1-1.02ราคาเบียร
t-Statisticสัมประสิทธิ์ตัวแปร

46

§ การลักลอบหนีภาษี 
เมื่ออัตราภาษีที่ทําการจัดเก็บอยูในอัตราที่สูง จะทําใหผูบริโภค

ลักลอบหนีภาษีมากขึ้น โดยไมไดทําใหรายไดจากภาษีของรัฐเพ่ิมขึ้น 
แตกลบัทําใหรายไดจากภาษีของรัฐลดลง และอาจจะไมทําใหการ
บรโิภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลลดลง เนื่องจากผูบริโภคยังคง
สามารถซ้ือเครื่องด่ืมทีม่ีราคาไมแพงนกัจากการลักลอบหนีภาษีอยู
รูปแบบในการหนีภาษเีครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลนําเขา
§ การขนเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลเถื่อนมาทางทะเล 
§ การลักลอบขนสินคามาตามชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบาน 
เชน ประเทศมาเลเซีย ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว เปนตน 
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รูปท่ี 8 ชองทางการลักลอบนําเขาสุราสูไทย

 อังกฤษ/ออสเตรเลีย 

(รานปลอดภาษีในไทย) 

สงออก 

(4) ลักลอบนําเขา 

(ทะเลไทย/ทาเรือไทย) 

(1) ลักลอบนําเขา 2,126 ตัน2 

2,052 ตัน1 

8,310 ตัน3 

ลาว (รานปลอดภาษีชายแดนลาว) 

อังกฤษ/ออสเตรเลีย ประเทศไทย อังกฤษ/ฝร่ังเศส 

(2) ลักลอบนําเขาผานชายแดน
โดยทางเรือ/ทางบก 

(3) ลักลอบนําเขาโดยตรง 

ทาเรอืไทย  

รานปลอดภาษีที่ 
เกาะลงักาว/ีปอยเปต 

สินคาผานแดน 

(2) ลักลอบผานชายแดน 
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รูปที่ 9 ปริมาณการนําเขาและสงออกสุราระหวางไทยกับอังกฤษ 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

อังกฤษสงออกมาไทย ไทยนําเขาจากอังกฤษ

ตัน

0

10,000

20,000

30,000

40,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

อังกฤษสงออกมาไทย ไทยนําเขาจากอังกฤษ

ตัน



49

ตารางที ่7 สุราผานแดนไทย จากประเทศทีส่ามไปประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2,132,943.78,310.81,169,416.22,945.5622,719.5890.4รวมทั้งหมด

23,749.783.40.00.04,251.86.7เบียร

122.59.00.00.00.00.0ไวน

2,109,071.58,218.41,169,416.22,945.5618,467.7883.7สุรา

มูลคาปริมาณมูลคาปริมาณมูลคาปริมาณ

ป 2548ป 2547ป 2546
ประเภทสุรา
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§ ปริมาณการลักลอบสุรานําเขา
มี 2 วิธีหลกั ดังนี้

1. การประมาณการสุราเถือ่นจากขอมูลการคาระหวาง
ประเทศ

วิสกี้เถื่อนผานไทยโดยเฉลี่ย 1,264 ตัน
วิสกี้เถือ่นที่มาจากลาวโดยเฉลี่ยวิธทีี่ 1 (วิสกี้ผานแดนที่ไมขามไปฝงลาว) 1,028 ตัน

โดยเฉลี่ยวิธีที ่2 (วิสกี้ผานแดนที่มีการลักลอบภายหลัง) 1,560 ตัน
โดยเฉลี่ยวิธีที ่3 (วิสกี้นําเขาโดยตรงหักการจําหนายและบริโภค) 860 ตัน

วิสกี้เถื่อนที่มาจากมาเลเซียโดยเฉลี่ย 775 ตัน
วิสกี้เถื่อนที่มาจากกัมพูชาโดยเฉลี่ย 270 ตัน

คิดเปนรอยละ 10 ของปริมาณการนําเขาวิสก้ีทั้งหมด
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ไวนเถื ่อนผานไทยโดยเฉลี่ย 123 ตัน
ไวนเถื่อนที่มาจากลาวโดยเฉลี่ยวิธีที ่1 (ไวนผานแดนที่ไมขามไปฝงลาว) 15 ตัน

โดยเฉลี่ยวิธีที ่2 (ไวนผานแดนที่มีการลักลอบภายหลัง) 17 ตัน
โดยเฉลี่ยวิธีที ่3 (ไวนนําเขาโดยตรงหักการจําหนายและบริโภค) 112 ตัน 

ไวนเถื่อนที่มาจากมาเลเซียโดยเฉลี่ย 25 ตัน
 ไวนเถื่อนที่มาจากกัมพูชาโดยเฉลี่ย 5 ตัน
คิดเปนรอยละ 40 ของปริมาณการนําเขาไวนท้ังหมด
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2. การประมาณการสุราเถื่อนที่ลักลอบนาํเขาจากประเทศ
เพื่อนบาน จากสวนเกินหรือสวนตางระหวางปริมาณ
การนาํเขาสุราหลักหักการสงออกและการบริโภคของ
ประเทศเพื่อนบาน

วิสกี้เถื่อนผานไทยโดยเฉลี่ย 1,264 ตัน
วิสกี้เถือ่นที่มาจากลาวโดยเฉลี่ยวธิทีี่ 1 (วิสกี้ผานแดนที่ไมขามไปฝงลาว) 1,028 ตัน

โดยเฉลี่ยวิธีที ่2 (วิสกี้ผานแดนที่มีการลักลอบภายหลัง) 1,560 ตัน
โดยเฉลี่ยวิธีที ่3 (วิสกี้นําเขาโดยตรงหักการจําหนายและบริโภค) 860 ตัน

วิสกี้เถื่อนที่มาจากมาเลเซียโดยเฉลี่ย 539 ตัน
วิสกี้เถื่อนที่มาจากกัมพูชาโดยเฉลี่ย 317 ตัน
คิดเปนรอยละ 10 ของปริมาณการนําเขาวิสก้ีทั้งหมด
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ไวนเถื ่อนผานไทยโดยเฉลี่ย 123 ตัน
 ไวนเถื่อนที่มาจากลาวโดยเฉลี่ยวิธีที ่1 (ไวนผานแดนที่ไมขามไปฝงลาว) 15 ตัน

โดยเฉลี่ยวิธีที ่2 (ไวนผานแดนที่มีการลักลอบภายหลัง) 17 ตัน
โดยเฉลี่ยวิธีที ่3 (ไวนนําเขาโดยตรงหักการจําหนายและบริโภค) 112 ตัน 

ไวนเถื่อนที่มาจากมาเลเซียโดยเฉลี่ย 82 ตัน
ไวนเถื่อนที่มาจากกัมพูชาโดยเฉลี่ย 11 ตัน
คิดเปนรอยละ 55 ของปริมาณการนําเขาไวนท้ังหมด
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3. ทฤษฏีที่เก่ียวของกับภาษสีรรพสามิตสุรา

Øทฤษฎีภาษีแอลกอฮอลท่ีเหมาะสมที่สุด 
(Optimal Alcohol Tax Theory) 

Øทฤษฎีการประเมินประสิทธิภาพของการเก็บภาษี ใน
กรณีท่ีเกิดการบิดเบือนตางๆในตลาดสุรา 

55

3.1 การจัดเก็บภาษีแอลกอฮอลท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
(Optimal Alcohol Taxation) 

Ø พ้ืนฐานแนวคิดเรื่องภาษีอุปโภคบริโภคท่ัวไป
§ความมีประสิทธิภาพของภาษี (Efficiency)
§ความเทาเทยีมทางสังคม (Social Equity)

Øหลักการกําหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม ในกรณีท่ีการ
บริโภคสุรากอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
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Øพ้ืนฐานแนวคิดเร่ืองภาษีอุปโภคบริโภคท่ัวไป : 
ความสมดลุระหวางหลักประสิทธิภาพกับหลัก
ความเทาเทียม 

ตามแนวคิด Diamond and Mirrlees ที่พัฒนาจาก 
Ramsey Rule อัตราภาษีที่เหมาะสมจะขึ้นอยูกับ บรรทัดฐาน 
หรือ คานิยม(Social Value) ของสังคมน้ันๆ กลาวคอือตัรา
ภาษีท่ีจะเก็บขึ้นอยูกับการใหนํ้าหนักความสําคญัระหวางเรื่อง 
ประสิทธิภาพของการเกบ็ภาษี (Revenue Maximisation)  กับ
เรื่องความเทาเทียมในสังคม (Equity Consideration) 
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3.1.1 หลักประสิทธิภาพของภาษีแอลกอฮอล 

โดยทั่วไป การเก็บภาษีจะทําใหเกิดการบิดเบอืนในการ
จัดสรรทรัพยากร (Distortion in Resource Allocation) ใน
ระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากการเก็บภาษจีะทําใหผูเสียภาษี
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค การออม การตัดสินใจ
ในการทํางานและการลงทุน... ฉะน้ันนักเศรษฐศาสตรจึงใช
หลักพิจารณาวา หากรฐัตองการรายรบัภาษีเพ่ิมขึ้น 1 ลาน
บาท สังคมจะตองใชทรัพยากรในการจดัเก็บภาษีเทาไร
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§ แนวคดิทฤษฎีภาษแีอลกอฮอลที่มีประสิทธภิาพ
ที่สุด
 วัตถุประสงคหลักของแนวคดิของ Frank Plumpton
Ramsey เมื่อ ค.ศ. 1927 : “หากมีการกําหนดเปาหมายการ
หารายรับของรัฐจากภาษี ซึ่งเกบ็จากการใชจายของ
ประชากร... โดยทั่วไปภาษีดังกลาวจะมีไดหลายอัตรา
ดวยกัน...คาํถามหลักคอืจะมีวิธกีารปรับอัตราภาษีดังกลาว
อยางไรจึงจะมีผลในทางลบตออรรถประโยชนนอยที่สุด...”
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§ การสรางทฤษฎีอัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุด

โจทยในการคํานวณอัตราภาษีที่เหมาะสมที่สุดเริ่ม
จากสมการดังน้ี
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§ การสรางทฤษฎีอัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุด (ตอ)

อัตราภาษีที่เหมาะสมที่สุดเปรียบเสมือนการตั้ง
ราคาสาธารณะ (Public Sector Pricing)
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§ การสรางทฤษฎีอัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุด (ตอ)

Roy’s Identity:

อรรถประโยชนสวนเพิม่ของรายได (Marginal Utility of 
Income)เมื่อแทนคาจาก (3) ไปใน (2) จะได (4) และ (5). 
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§ การสรางทฤษฎีอัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุด (ตอ)

Slutsky’s Equation: 
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I

x
x

q
x

S i
k

k

i
ik ∂

∂
+

∂
∂

=

I
x

xS
q
x i

kik
k

i

∂
∂

−=
∂
∂

63

§ การสรางทฤษฎีอัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุด (ตอ)

(6) แทนคาใน (5) :
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§ การสรางทฤษฎีอัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุด (ตอ)

Young’s Theorem:
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§ การสรางทฤษฎีอัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุด (ตอ)

โดยภายในตัวแปรฟงกชั่น Theta ประกอบดวยตนทุนทาง
สังคมสวนเพ่ิมของกองทุนสาธารณะ (Social Marginal Cost of 
Public Fund) ในสมการที่ (11) 
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3.1.2 การคํานวณอัตราภาษีที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาเรื่อง 
ความเทาเทียมทางสังคม : จุดออนของหลกัประสิทธิภาพ
ตามกฎ Ramsey Rule นัยสําคัญของ Ramsey Tax Rule มี
ขอสมมติและขอพิจารณาดังตอไปน้ี

1. การวัดอุปสงคตอสินคา โดยใช Compensated Demand กับสินคา
ทุกชนิด

2. ตามนัยขอที่ (1) สินคาท่ีไมมีความยืดหยุนตอราคา ยอมตองถูกเก็บ
ภาษีในอตัราทีสู่งกวาสินคาที่มีความยืดหยุนมาก ภายใตขอสมมติวา
ไมมีผลทางความยืดหยุนไขว (Cross-Price Effect)

3. เม่ือภาษีเปนไปตามนัยขอที ่(2) ครวัเรือนที่มีรายไดนอยจึงตองเสีย
ภาษีในอตัราทีสู่งกวาครวัเรือนที่มีรายไดสูง (proof อยูในงานวิจัย
ของ Deaton (1981) เรื่อง weak separability preferences)
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4. จากนัยขอที ่(3) จะเห็นไดวา Ramsey Tax Rule ที่ยังไมไดมีการ
ปรับปรงุ พิจารณาเพียงเรื่องความมีประสทิธิภาพเทานัน้ ดงัน้ัน 
การเก็บภาษีเปนแบบ Lump-Sum ยอมถือวาเปนวิธีการที่ดีที่สุด 
(First-Best Solution)  และการเก็บภาษี Consumption Tax ถือ
วาเปนวิธีการที่ดีอันดับสอง (Second-Best Solution) ดังน้ัน 
Ramsey Tax Rule เปนเพียงแนวทางการเก็บภาษีเพ่ือลดการ
สูญเสียใหไดนอยท่ีสุด (Minimise Loss) ท่ีเกิดจากการไมมี
ประสิทธิภาพในการเก็บเทาน้ัน แตไมใชวิธีที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุด เม่ือพิจารณาถึงความเทาเทียมทางสังคม

68

§ การคาํนวณอัตราภาษีที่เหมาะสมที่สุดโดย
พิจารณาเรื่อง ความเทาเทียมทางสังคม

ตอมาในป พ.ศ. 2514 (ค.ศ. 1971) Peter Diamond 
และ James Mirrlees ไดนําแนวทฤษฎีของ Ramsey มา
พัฒนาเพ่ือสามารถครอบคลุมถึงระบบเศรษฐกิจที่มีหลาย
ครัวเรือน (Many-Household Economy) ที่ไมไดใช 
Welfare Function เหมือนกันหมดทุกครัวเรือน และ
คํานึงถึงสวัสดิการของสังคมโดยรวม (Social Welfare 
Aspects)  บทความทางวิชาการของ Diamond และ 
Mirrlees
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§ การคํานวณอัตราภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยพิจารณาเร่ือง 
ความเทาเทียมทางสังคม (ตอ)

Modified Ramsey Tax Rule ที่ไดรับการปรับปรุง
โดยพิจารณาถึงประเด็นเรื่อง Efficiency และ Equity 
เปนไปตามสมการน้ี
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§ สมการ Ramsey Rule  มีขอสรุปดังน้ี

1. ปญหาดานความเทาเทียม คือภาระภาษีอาจจะตกอยูกับกลุมคนบาง
กลุมมากกวา การใชการจัดเก็บตามมลูคาซ่ึงเปนภาษีท่ีมีความกาวหนา
จะชวยลดปญหาความไมเทาเทียมกันของภาษีแอลกอฮอลไปได เมื่อ
พิจารณาเรื่องความเทาเทียม อัตราภาษีควรจะต่ําสําหรับครัวเรือนท่ี
บริโภคสินคานั้นไดรบัอรรถประโยชนสวนเพ่ิมจากการบริโภคสินคา
ดังกลาวมากกวาการบริโภคสินคาอ่ืน

2. เมื่อพิจารณาเร่ืองความมีประสิทธิภาพ อัตราภาษีควรจะต่ําเมื่อ
พฤตกิรรมการบริโภคสินคานั้นมคีวามผกผันอยางรุนแรงจากการ
เปล่ียนแปลงทางราคา (Tax rate should be low if the households’
consumption nature of that good is highly sensitive or reflexive to 
their income changes (efficiency aspect).)
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§ การบริโภคสุรา จะมีผลทางลบตอความเปนอยูของสังคม
โดยรวม ไดแก
- ผลกระทบภายนอกจากการบริโภค (Private Sector Externality)
- ผลกระทบภายนอกตอรายจายสาธารณะ (Public Sector  

Externality)
- ผลท่ีเกิดจากการแขงขันไมสมบูรณ (Imperfect Competition)
- ผลของการลักลอบซ้ือขายสินคาท่ีมีการจัดเก็บภาษี (Smuggling)
- ผลท่ีเกิดจากปญหาการท่ีผูบริโภคไมสามารถควบคุมตนเอง 

3.2 เงื่อนไขการกําหนดอัตราภาษีแอลกอฮอล เมื่อเกิด
การบิดเบอืนตางๆ ในตลาดสุรา 
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§ เงื่อนไขสําคัญในการกําหนดอัตราภาษีแอลกอฮอลท่ี
เหมาะสมท่ีสุด เพ่ือลดการบิดเบือนตางๆ

“กําหนดอตัราภาษีท่ีจะทําใหผลกระทบขั้นตนเกิดขึ้นนอย
ที่สุดเทาท่ีจะทําได (Externality Minimisation Problem)”
§ สามารถนําตนทุนสวนเพ่ิมของกองทุนสาธารณะ (Marginal 

Cost of Public Funds: MSCF) มาประกอบการคํานวณอัตรา
ภาษีท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Chandaevwit and Dahlby, 2006)

§ MSCF สะทอนถึงตนทุนสวนเพิ่มทางสังคม คํานวณจากการ
บิดเบือนสวนเพิ่ม (Marginal Distortion) ในการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีเกิดจากการท่ีรัฐจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึนเพื่อหารายได 
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§ เงื่อนไขสําคัญในการกําหนดอัตราภาษีแอลกอฮอลท่ีเหมาะสมท่ีสุด (ตอ)

การศึกษาเบ้ืองตน (unpublished) เพ่ือคํานวณผลจากการจัดเก็บ
ภาษีที่เปนอยูในปจจุบัน ของ Chandaevwit and Dahlby, 2006 
พิจารณาขอมูลดังน้ี:
§ อัตราภาษีที่เปนอยูจริงในประเทศไทย
§ ความยืดหยุนไขว (Cross-Price Elasticities)
§ ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา (Price Elasticities of Demand) 

จาก Almost Ideal Demand System (AIDS) ใน Deaton and 
Muellbaner (1980)

§ ขอมูลดานคาใชจายในการบริโภคจากบัญชีรายไดประชาชาติจัดทํา
โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป พ.ศ. 2536- 2545
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§ เงื่อนไขสําคัญในการกําหนดอัตราภาษีแอลกอฮอลท่ีเหมาะสมท่ีสุด
(ตอ)

ตนทุนทางสังคมสวนเพิ่มของกองทุนสาธารณะ 
(Marginal Social Cost of Public Funds) คือการกําหนด
อัตราภาษีโดยใชหลักการ ตนทนุสวนเพ่ิมของกองทุน
สาธารณะ โดยพิจารณาเรื่องความเทาเทียมทางสังคม 
(Social Equity) ไปพรอมกนัดวย
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§ ทบทวนปจจัยประกอบการพิจารณา:
ภาษีในประเทศไทยควรเปนอยางไร ?

เครื่องดื่มแอลกอฮอลถือไดวาเปนสนิคาที่มีผลกระทบภายนอก
ที่มีนัยสําคัญ จึงถือไดวาเปนสินคาที่จะตองเผชิญกับภาษีหลาย
สวน ดังน้ัน ในแตละสวนจึงมีหลายประเดน็ที่จะตองนํามา
พิจารณา กลาวคือ :

1) Revenue maximisation
2) Equity consideration  ซึ่งเปนสวนของหลักการเก็บภาษีสินคา

ทั่วไป (Consumption Tax) และ 
3) Externality minimization (งานวิจัยนี้ไดใหความสําคญัในเร่ือง

น้ีมากที่สุด)
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4. การประมาณการสมการอุปสงค

§ ผูบริโภคสวนใหญจะเริ่มด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลครั้งแรก
เมื่ออายุ 15- 20 ป โดยมีเหตุผลในการตัดสินใจดื่ม น่ันคอื 
ตองการท่ีจะทดลองดื่มเอง และเกิดจากการชักชวนของ
เพื่อนหรือญาตใิหรวมวงสังสรรคกัน

4.1 ผลการสํารวจผูดื่มสุรา
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§ อายุของผูด่ืมสุราสวนใหญ อยูในชวง 26-59 ป
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§ ระดับการศึกษาของผูดืม่สุราสวนใหญ มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา รองลงมาคือ มหาวิทยาลัย
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§ผูบริโภคที่ด่ืมสุราบอยมาก จะเปนกลุมผูประกอบอาชีพอิสระ 
กลุมคนงานในเมือง และกลุมชาวชนบท 
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รอยละ
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§ เครื่องด่ืมแอลกอฮอลท่ีนิยมด่ืมมากท่ีสุด คือ เบียร รองลงมา 
ไดแก สุราสีในประเทศ สุราขาว และวิสกี้นําเขา 
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§ ถาราคาของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลท่ีนิยมดืม่เปนประจําเพ่ิมข้ึน
(ลดลง) รอยละ 10 จากราคาปกติ พบวา ผูบริโภคสวนใหญยังคงมี
พฤติกรรมการบริโภคเหมือนเดิม ยกเวนกลุมแมบาน 
§ การเพ่ิมราคารอยละ 10 จากราคาปกติ (ส่ิงอ่ืน ๆ คงท่ี) จะสงผล
กระทบตอพฤติกรรมการบรโิภคของกลุมผูบริโภคที่ดื่มนอย 
มากกวากลุมผูบริโภคที่ด่ืมเปนประจาํ 
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§ การลดราคารอยละ 10 จากราคาปกติ (สิ่งอ่ืน ๆ คงท่ี) จะสงผล
ทําใหพฤติกรรมการบรโิภคของผูท่ีด่ืมสุราเปนประจาํมีโอกาสท่ี
จะด่ืมสุราเพ่ิมมากข้ึน มากกวาผูบริโภคท่ีด่ืมสุรานอย 
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รอยละ
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§ ผลกระทบท่ีเกิดจากการบริโภคสุรา ไดแก การเกิดอุบัติเหตุ, 
ความเจ็บปวย, การขาดงาน และเกิดปญหาครอบครัว เปนตน 
ซ่ึงแตละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน มาจากปจจัยตางๆ ท่ีแตกตางกันไป
§ ผูบริโภคโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสาน เคยมี
ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับเรื่องของสุราชุมชนหนีภาษ ีแต
สําหรับผูบรโิภคในภาคใต สวนใหญจะเคยมีประสบการณท่ี
เกี่ยวของกับเร่ืองของสุราตางประเทศท่ีมีการลักลอบนําเขามา 
§ ผลการประมาณคาปริมาณการลักลอบสุราตางประเทศ พบวา 
ปริมาณวิสกี้ลักลอบมีประมาณรอยละ 10-11 ของปริมาณการ
นําเขาวิสกี้ท้ังหมด และปริมาณไวนลักลอบมีประมาณรอยละ 
40-55 ของปริมาณการนําเขาไวนท้ังหมด
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4.2 การประมาณสมการอปุสงคดวยแบบจําลอง
เศรษฐมิต ิเพ่ือใชกําหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม

ประเด็นการนําเสนอ
Ø จํานวนตัวอยาง
Ø ลักษณะและพฤติกรรมของผูบริโภค
Ø แบบจําลองการถดถอยโพรบิท (Probit regression model)
Ø แบบจําลองการถดถอยควอนไทล (Quantile regression model)
Ø การจําลองสถานการณ (Simulation) เพื่อหาระดับอัตราภาษีท่ี
เหมาะสม
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Ø จํานวนตัวอยาง
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Ø ลักษณะและพฤติกรรมของผูบริโภค

§ จากผูตอบแบบสอบถาม 4,046 คน ผูท่ีเคยดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลทั้งประเทศคิดเปนรอยละ 85.4 หรือ 3,456 
ราย
§ สวนมากผูตอบแบบสอบถามจะบริโภคเบียร (รอยละ 

46.3) สุราสีอื่นๆในประเทศ (รอยละ 16.2) และสุราขาว 
(รอยละ 16.0)
§ การเปลี่ยนแปลงของราคาไมมีผลตอการเปล่ียนแปลง
ปริมาณการซื้อแอลกอฮอลที่ด่ืม สําหรับเกินกวา
ครึ่งหนึ่งของผูตอบแบบสอบถาม
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Ø ลักษณะและพฤติกรรมของผูบริโภค (ตอ)

§ ในกรณทีีม่ีการเพ่ิมราคา ผูบริโภคสวนใหญจะไมลด
การบริโภค แตจะเปลี่ยนไปบริโภคประเภทอื่นซึ่งมี
ราคาถูกกวา
§ โปรโมชั่นแบบซ้ือ 1 แถม 1 และการลดราคาสงผลอยาง
มากตอผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อเพ่ิมหรือเลือกที่จะ
หันไปบริโภคย่ีหอน้ัน
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Ø แบบจําลองการถดถอยโพรบิท

§ ขอมูลของผูบริโภคจะถูกแบงออกเปนสองกลุม คือ กลุมผู
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล และ กลุมผูไมด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล (ความถี่ในการด่ืมนอยกวา 12 ครั้งตอป)
§ ตัวแปรตาม คือ ด่ืม/ไมด่ืม ตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปร
เกี่ยวกับราคาและรายได รวมท้ังลักษณะทางสังคมตางๆ 
เชน เพศ อายุ การศึกษา ฯลฯ
§ จากการคํานวณพบวา ถาปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี หากเพิ่มราคา
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล 1% ผูบริโภคท่ีด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล 10,000 คน จะเลิกด่ืมประมาณ 8 คน
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Ø แบบจําลองการถดถอยควอนไทล

§ ขอมูลผูบริโภคจะถูกนํามาจัดเรียงลําดับปริมาณการ
บริโภคจากนอยไปหามาก โดยแบงเปนด่ืมนอย ด่ืมปาน
กลาง และด่ืมจดั 
§ ตัวแปรตาม คือ ปริมาณการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล
ชนิดน้ัน ๆ และตัวแปรอิสระ คือ ราคาเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลชนิดนั้น ราคาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลชนดิอื่น 
รายได และตัวแปรอิสระอื่นๆเชนเดียวกับท่ีใชใน
แบบจําลองการถดถอยโพรบิท 
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Ø แบบจําลองการถดถอยควอนไทล (ตอ)

§ วิสกี้นําเขาจากตางประเทศ 
§ ผูท่ีด่ืมนอยและผูท่ีด่ืมมากจะมีความยืดหยุนสูงกวาผูท่ี
ด่ืมปานกลาง 
§ เม่ือราคามีการเปลี่ยนแปลงโดยเปรียบเทียบ ผูบริโภคจะ
หันไปด่ืมสุราสีท่ีผลิตในประเทศแทนวิสกี้นําเขา (trade 
down)
§ รายไดของผูท่ีบริโภคสรุานาํเขาในปจจบุันไมมีผลตอ
อุปสงคของผูบริโภคกลุมท่ีสํารวจมานี้อยางมีนัยสําคัญ 
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Ø แบบจําลองการถดถอยควอนไทล (ตอ)

§ สุราสีที่ผลิตในประเทศ 
§ ผูท่ีด่ืมนอยมีความยืดหยุนสูงกวาผูท่ีด่ืมปานกลางและ
ผูที่ด่ืมมาก 
§ การทดแทนกันของสุราสีกับเบียรมีนอยเม่ือพิจารณา
จากความยืดหยุนของอุปสงค
§ ราคาวิสกี้นําเขาไมมีผลตออุปสงคของสรุาสีในประเทศ 
§ ถารายไดเพิ่มข้ึน 1% อุปสงคของสุราสีในประเทศจะ
เพิ่มข้ึนประมาณ 0.3% - 0.5%
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Ø แบบจําลองการถดถอยควอนไทล (ตอ)

§ สุราขาว
§ อุปสงคของสุราขาวมีความยืดหยุนตอราคาสูงกวา 1 โดย
ท่ีผูท่ีด่ืมนอย ผูท่ีด่ืมปานกลาง และผูท่ีด่ืมมาก มีความ
ยืดหยุนใกลเคียงกัน 
§ ผูท่ีด่ืมสุราขาวมากจะด่ืมสุราขาวและสุราสีทดแทนกันสูง 
§ ถารายไดเพิ่มข้ึน 1% อุปสงคของสุราขาวจะเพิ่มข้ึน
ประมาณ 0.36%
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Ø แบบจําลองการถดถอยควอนไทล (ตอ)

§ เบียร 
§ ผูท่ีด่ืมนอยและผูท่ีด่ืมมากมีความยืดหยุนสูงกวาผูท่ีด่ืม
ปานกลาง 
§ ผูด่ืมปานกลางจะด่ืมเบียรนอยลงมากเม่ือราคาสุราสี
และสุราขาวลดลง 
§ ถารายไดเพิ่มข้ึน 1% อุปสงคของสุราสีท่ีผลิตใน
ประเทศจะเพิม่ข้ึนประมาณ 0.33% - 0.46%
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Ø แบบจําลองการถดถอยควอนไทล (ตอ)

§ ไวนในประเทศ
§ ผูท่ีด่ืมนอยจะมีความยืดหยุนตํ่ากวาผูที่ด่ืมปานกลาง
และผูท่ีด่ืมมาก 
§ ผูด่ืมไวนในประเทศจะด่ืมไวนในประเทศนอยลงมาก
เม่ือราคาเบียรลดลง 
§ รายไดของผูท่ีบริโภคไวนในประเทศในปจจุบันไมมีผล
ตออุปสงคของผูบริโภคกลุมท่ีสํารวจมานี้อยางมี
นัยสาํคัญ 
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Ø  การจําลองสถานการณ เพ่ือหาระดับอัตราภาษีท่ีเหมาะสม

§ เนื่องจากผูบรโิภคบางสวนสามารถหาซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลจากตลาด
มืด (Black market) ซึ่งมีราคาถูกกวาราคาในตลาดถูกกฎหมายได
§ ถาอัตราภาษีมีคาสูงข้ึน การหนีภาษียอมมีสูงข้ึนดวย และเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลที่มีราคาแพงจะมีอัตราการหนีภาษีมากกวาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลที่มีราคาถูก 
§ แบบจําลองประกอบดวย 2 สมการ คือ สมการอุปสงค (demand) และ 
สมการอุปทาน (supply) โดยใชกรอบการวิเคราะห partial equilibrium 
analysis
§ ผลการจําลองสถานการณไดแสดงใหเห็นวา ภายใตขอสมมติตาง ๆ ที่
แบบจําลองกําหนดข้ึนมา ถาในปจจุบันนี้มีการหนีภาษีมากกวา 18% 
ของปริมาณนําเขาจริงท้ังหมด อัตราภาษีที่เก็บในปจจุบันจะเปนอัตราที่
สูงเกินไป
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Øนัยจากการประมาณการอปุสงคตอสุรา
§การข้ึนราคา (หรือภาษี) 1% จะทําใหคนดื่มสรุาลดลง 

8 ใน 10,000 คน
§ เหลาขาว : คาความยืดหยุนตอราคาคอนขางสูง ผล
การศึกษาจึงชัดเจนวาการ ข้ึนราคา เหลาขาว สามารถ
ลดการบริโภคเหลาขาวได นอกจากนั้นจะชวยให
สุขภาพคนจนดีข้ึนดวย (คิดแบบคุณพอรูดี)

• Cross price elasticities ของราคาเบียรสูง : เหลาขาว
กับเบยีรทดแทนกันไดดี
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§ วิสกี้นําเขา : ความยดืหยุนตอราคา (own price 
elasticities) สวนใหญไมมีนัยสําคัญ

• หมายความวา อุปสงคตอวิสกี้นําเขามีความ
ยืดหยุนตอราคาไมแตกตางจาก “ศูนย”

• นยัเชิงนโยบาย อาจ หมายความวา รัฐสามารถขึ้น
ภาษสุีรานาํเขาได เพราะจะไมกระทบตอการ
บริโภควิสก้ีนําเขา
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• แตขอเท็จจรงิคือ (1) วิสกี้นําเขาตรายอดนยิมมีการลักลอบ
นําเขาสงูมาก (~50% ของปริมาณบริโภค)  (2) ผูนําเขาหนั
ไปนําเขาวสิกี้ราคาถกูมากขึ้น (3) ผูดื่มมพีฤตกิรรม
เปลี่ยนแปลงจากการดื่มวิสกี้ราคาแพงมาดื่มวิสกี้นําเขา
ราคาถูก (trade down) และ (4) โครงสรางอายุประชากร
เปนปจจัยสําคญัที่สุดทีท่ําใหมีการเพิ่มการบริโภควิสกี้
นําเขาราคาถกู/ประกอบการผลของการโฆษณา

• ดังนั้นนโยบายลดการบริโภคสุราที่ไดผลจึงไมใช “การขึ้น
ภาษ”ี แตควรใช “non-price measures” มากกวา
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§  ผลการประมาณการอุปสงคตอเหลาสีในประเทศ และเบยีร
ในประเทศ ยังไมคอยดี...หาขอสรุปยาก 
• ปญหาจากวธิีประมาณการแบบสมการเชิงเด่ียวขัดแยงกับ
ขอเท็จจริงวาคนไทยดื่มสุราหลายชนิด

• คนที่บริโภคเหลาสนีอย (และปานกลาง) นิยมบริโภคเหลา
ขาวมาก : ชวงที่มีเงินมาก คนด่ืมเหลาขาวจะหนัไปดื่ม
เหลาสี

• 65% ของคนกินหลาสีเปนนักเรียนมัธยมปลาย นี้คือ
เหตุผลที่ตัวแปร “รายได” ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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§ไวนในประเทศ
•ความยืดหยุนตอราคาของผูด่ืมปานกลางและด่ืม
หนกั มีคาสูงกวาหนึ่ง...นัย : ข้ึนภาษีได

• ไวนในประเทศกับเบียรทดแทนกันไดดี : คูแขง
ของผูผลิตสุราชมุชน คือ ผูผลิตเบยีรรายใหญ
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Øนัยจากการ simulation ผลของโอกาสถูกจับของผู
ลักลอบนําเขาสุราตออัตราภาษี
§หากรัฐตองการ maximize รายรับภาษี ควรลดอัตรา
ภาษี เพราะจะดึงคนดื่มสุราหนีภาษีเขามาดื่มสุราท่ี
เสียภาษี รัฐจะไดเงินมาใชในโครงการบรรเทาและ
เยียวยา ผลกระทบจากการบริโภคสุรา !!
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5. การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่มีตอตนทุนการจัดเก็บภาษี (MSCF)

Ø หลักการ : อัตราภาษีสรรพสามิตสุราในปจจุบันเปนอัตรา
ที่เหมาะสมหรือยัง วิธีการประเมินอัตราภาษีวิธีหน่ึง คอื 
การคํานวณหาตนทนุสวนเพ่ิมตอสังคมของการเก็บภาษี 
(marginal social cost of public fund, MSCF) ถารัฐ
ตองการแสวงหารายรับจากภาษีสูงสุด อัตราภาษีที่
เหมาะสมท่ีสุด คือ อัตราที่ทําให MSCF มีคาตํ่าสดุ โดยมี
ขอสมมติวาหากการเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น 1 บาททําใหราคา
สินคาเพ่ิมขึ้น 1 บาทเชนกัน 
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Ø 5.1 เหตุผลสมัยใหมของการจัดเก็บภาษีสรรพาสามิต : ใช
ภาษีเปนเครื่องมือแกไขเยียวยาผลกระทบของการบริโภคตอ
เศรษฐกิจและสังคม มากกวา การหารายไดสูงสุด
§ แมบางกรณีการใชภาษีเปนเครื่องมือหารายไดจะสอดคลอง

กับวัตถุประสงคอื่น (แกปญหาสุขภาพ)
• แตบางครั้งการหารายไดจะเกิดผลขางเคียงที่ไมปรารถนา 

เชน ออกใบอนุญาตจาํหนายสุรา การหนีภาษี ฯลฯ
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Ø 5.2 ขอมูลท่ีใชในการคํานวณการบิดเบือนในตลาดสุรา
หรือผลกระทบภายนอก
§ 1. แบบจําลองและการประมาณการแบบจําลองไดมา
จากงานวจิัยของ ดร.วรวรรณ และ Dahlby
§ 2. คาความยดืหยุนของอุปสงคตอราคาของสินคา 10 
ชนิด จากขอมูลการสํารวจรายได-รายจายของ
ครัวเรือน
§ 3. Parameters เรื่องการบิดเบือนและผลกระทบ
ภายนอก จากงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ
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§ Parameters ท่ีใชในการกําหนดอัตราภาษีแอลกอฮอลท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 

การศึกษาเบื้องตน (unpublished) เพื่อคํานวณผลจาก
การจัดเก็บภาษทีี่เปนอยูในปจจุบัน ของ Chandaevwit and 
Dahlby, 2006 เปนดงันี้:

1. ผลกระทบภายนอกของเอกชน: -0.062
2. ผลกระทบภายนอกสาธารณะ: -0.192
3. ผลท่ีเกิดจากการแขงขันไมสมบูรณ: +0.267
4. ผลของการลักลอบซ้ือขายสินคาท่ีมีการจัดเก็บภาษี: -0.624 (?)
5. ผลท่ีเกิดจากปญหาการท่ีผูบริโภคไมสามารถควบคุมตนเอง: -0.302
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Ø 5.3 ผลวจิัยสนับสนุนเหตุผลสมัยใหม

• (1) ผลกระทบภายนอกจากการบริโภค : ผลวิจัยพบวา สุราทําให
เกิดความเสียหายตอสังคม เชน

– (ก) ด่ืมสุราบอย มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 
– (ข) ด่ืมสุรามาก เกิดปญหาครอบครัวและขาดงาน

• (2) สุราทําใหรัฐเสียคาใชจายสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น เพราะปริมาณ
การดื่มและความถี่ในการด่ืมมีผลตอโอกาสเจ็บปวย และปริมาณ
การดื่มกับการขับรถหลังด่ืมสุรามีผลตอคารักษาพยาบาล

– แตยังไมมีงานวิจัยคํานวณตนทุนดังกลาว
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• ผลวิจัยสนบัสนนุเหตผุลสมัยใหม(ตอ)

• (3) ผูด่ืมสุรามีปญหาการควบคมุตวัเอง กรณน้ีียังไมมีการวจัิย
ในไทย

• (4) ภาษีสุราท่ีสูงเกินไปกอใหเกิดการหนีภาษี ย่ิงระบบการคา
สุราเถื่อนมีผูมีอาํนาจของรฐัเขาเกี่ยวของ การคาสุราเถื่อนก็
ขยายตัว

• (5) การกระจายรายได ยังไมมกีารศกึษาในไทย
• (6) การคาสุราท่ีมีอาํนาจผูกขาด มีการศึกษาเฉพาะบางกรณี
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Ø เหตุผลสมัยใหมมีผลทาํใหตนทุนสวนเพ่ิม (MSCF) ของการเก็บ
ภาษีสรรพสามิตเพ่ิมขึ้น

§ (1) MSCF ของภาษีสรรพสามิตจากสุรา และบุหรี่สูงกวาน้ํามัน
§ (2) หากเก็บภาษีสงูสุดโดยไมคํานึงถึงผลกระทบภายนอกจากการ
บริโภคสุรา MSCF จะสูงข้ึน แสดงวาการเก็บภาษีควรคาํนึงถึง
ผลกระทบตอสงัคม
§ (3) public sector externalities ทําให MSCF ลดลง แสดงวาการ
เก็บภาษีควรรวมผลกระทบดานสาธารณสุข
§ (4) หากใชคา parameter ของการหนีภาษใีนระดับตํ่า (0.4%) คา 

MSCF จะลดลง แตถาปรับคา parameter ใหม MSCF จะสูงข้ึน 
แสดงวาอัตราภาษีสรรพสามิต อาจ สูงเกินไป
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6. ขอเสนอแนะอัตราภาษีสุรา
6.1 ขอเสนอเก่ียวกับอัตราภาษีสรรพสามิต 
เพ่ือลดปญหาการบิดเบือนท่ีเกิดจากการบริโภคสุรา มีดังน้ี
(การคํานวณใชกรณีภาษีจากการนําเขาวิสก้ีตราดําเปนฐานในการคํานวณ)

ตนตอการบิดเบือน อัตราภาษี (% ของราคาcif หรือราคาหนาโรงงาน) 
1. อัตราภาษีข้ันต่ํา  
 - ผลกระทบภายนอกตอบุคคลท่ีสามจากการด่ืมสุรา 12-36 (1) 
 - ผลกระทบภายนอกตอคาใชจายสาธารณสุขของรัฐ 1.3 (2) 
 - การติดสุรา (ปญหาการหักหามใจหรือการควบคุมตัวเอง) 7.3(2) 
2. อัตราภาษีข้ันสูง  
 - การหนีภาษีสุรา 101-156 (3) 
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อัตราภาษีสุราปจจุบันเทียบกับกรณีไมมีการหนีภาษี 
ภาษีใหมตามขอเสนอ อัตราและจํานวนภาษ ี ภาษีปจจุบัน ภาษีสูงสุด ภาษีตํ่าสุด 

(ก) แบล็ค 43 ดีกรี ขนาด 0.75 ลิตร    
 อัตราภาษตีามมลูคา (% ของราคาcif)    
 - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ (%) 199.1 156 101 
 - จํานวนภาษ ี3 ชนิด (บาท/ขวด) 345.1 303.2 196.7 
 - จํานวนภาษีสรรพสามิต (บาท/ขวด) 308.1 - - 
 อัตราภาษีตามสภาพ (บาท/ลิตรแอลกอฮอล)    
 - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ  1,070.1 940 610 
 - ภาษีสรรพสามิต 955.3 - - 
(ข) แมโขง 35 ดีกรี ขนาด 0.75 ลิตร    
 อัตราภาษีตามปริมาณ (% ของราคาหนาโรงงาน)    
 - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ (%) 101.5 - - 
 - จํานวนภาษ ี3 ชนิด (บาท/ขวด) 117.6 246.8 160.1 
 - จํานวนภาษีสรรพสามิต (บาท/ขวด) 105.0 - - 
 อัตราภาษีตามสภาพ (บาท/ลิตรแอลกอฮอล)    
 - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ  448.0 940 610 
 - ภาษีสรรพสามติ 400.0 - - 
(ค) เบียรสิงห 4.9 ดีกรี ขนาด 0.63 ลิตร    
 อัตราภาษตีามมลูคา (% ของราคาหนาโรงงาน)    
 - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ (%) 61.7 - - 
 - จํานวนภาษ ี3 ชนิด (บาท/ขวด) 22.8 29.0 18.8 
 - จํานวนภาษีสรรพสามิต (บาท/ขวด) 20.3 - - 
 อัตราภาษีตามสภาพ (บาท/ลิตรแอลกอฮอล)    
 - ภาษีสรรพสามิต+มหาดไทย+สุขภาพ  738.6 940 610 
 - ภาษีสรรพสามิต 658.3 - - 
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รัฐบาลควรหนัมาจดัเก็บภาษีตามสภาพแทนระบบ
ภาษีปจจุบันท่ีมีฐานภาษี 2 ระบบ คอื อัตราภาษีตามสภาพ 
และอัตราตามมูลคา แลวเลือกฐานภาษีที่ใหรายรับภาษี
สูงสุด 

เหตุผลสําคัญ คือ อัตราภาษีตามสภาพจะทําให
ผูบริโภคลดการด่ืมสุราที่มีแอลกอฮอลสูง แลวหันมาบริโภค
สุราประเภทที่มแีอลกอฮอลต่ํา และจะลดปญหาการรายงาน
ราคานําเขา (cif price) หรือราคาหนาโรงงานต่ํากวาความ
เปนจริง 

6.2 ขอเสนอเกี่ยวกับฐานภาษี
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§ ขอเสนอแรก คือ ใหเลกิระบบคิดภาษสีรรพสามิต
แบบฝงใน แลวหันมาใชวิธีคํานวณแบบฝงนอก 
§ ขอเสนอที่สอง สําหรับสุราชนิดเดียวกันที่มี
แอลกอฮอลจํานวนเทากนั ควรเสียภาษเีปนจาํนวน
เงินเทากัน และการหันมาจดัเก็บภาษตีามสภาพ 
เพราะจะเปนวิธีที่ทําใหบริษัทเอกชนทุกบริษัท
สามารถแขงขันกันในสนามที่มีกฎกตกิาเหมือนกัน 
(level-playing field)

6.3 อัตราภาษีสําหรับสุราประเภทตาง ๆ 
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§ ขอเสนอที่สาม มีดังนี้ 

• ทางเลือกแรก คอื สุราทุกชนิด (เบียร ไวน วิสก้ี 
ฯลฯ) ใหเสียภาษีตอลติรแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ใน
อัตราเดียวกัน 

• ทางเลือกที่สอง คอื การเก็บภาษีอัตรากาวหนาตาม
ปริมาณแอลกอฮอล โดยกําหนดใหสุราที่มี
แอลกอฮอลสูงเสียภาษีตามสภาพสูงกวาสุราที่มี
แอลกอฮอลต่ํา 
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สําหรับประเทศไทยอาจกําหนดอัตราภาษีสุรา ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี

0.01-4 ดีกรี เสียภาษี 650 บาท/ลิตรแอลกอฮอล 
บริสุทธิ์ (LPA)

4.01-20 ดีกรี เสียภาษี 750 บาท/LPA
20.01-30 ดีกร ี เสียภาษี 850 บาท/LPA
เกิน 30 ดีกรี เสียภาษี 950 บาท/LPA
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• ทางเลือกที่สาม คือ แบงประเภทสุราเปน 4 ประเภท 
แตละประเภทเสียภาษีตางกัน โดยสุราที่มีแอลกอฮอล
ต่ําใหเสียภาษีอัตราต่ํากวาสุราที่มีแอลกอฮอลสูง 
ตัวอยางเชน

เบียร เสียภาษี 550 บาท/ลิตรแอลกอฮอล
ไวน เสียภาษี 650 บาท/ลิตรแอลกอฮอล
วิสกี้และสุราอ่ืนๆ เสียภาษี 950 บาท/ลิตรแอลกอฮอล
เหลาขาวอัตราพิเศษกอนปรับเปน 900-950 บาท/ลิตรแอลกอฮอล 
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หากรัฐกังวลกับปญหาขาดดุลการคา เพราะใน
อนาคตภาษีนําเขาสุราจากบางประเทศจะลดต่ําลงถงึศูนย
ตามขอตกลงเขตการคาเสรี ในกรณีเชนน้ีรัฐอาจปรับอัตรา
ภาษีสรรพสามิต (ตามสภาพ) ใหสูงขึ้นเทากับภาษี
ศุลกากรที่จะสญูเสียไปหรืออาจใชวิธีเก็บภาษีตามสภาพที่
มีอัตราตางกนัตามราคาขายปลกี ดังตัวอยางตอไปน้ี

เบียรทกุประเภท เสียภาษี 550 บาท/ลิตรแอลกอฮอล
ไวน ราคาตํ่ากวาขวดละ 2,000 บาท เสียภาษี 650 บาท/ลิตรแอลกอฮอล

ราคาเกินขวดละ 2,000 บาท เสียภาษี 750 บาท/ลิตรแอลกอฮอล
วิสกี้ ราคาตํ่ากวาขวดละ 1,000 บาท เสียภาษี 850 บาท/ลิตรแอลกอฮอล

ราคาเกินขวดละ 1,000 บาท เสียภาษี 950 บาท/ลิตรแอลกอฮอล
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§ ขอเสนอแรก คือ tax concession ในปแรก รัฐจะไม
เก็บภาษเีหลาขาวจากแอลกอฮอล 20 ดีกรีแรก ปตอๆ 
ไปจะลดจํานวนดีกรทีี่ไดรับการยกเวนภาษจีนถึงป 5 
จะไมยกเวนภาษีอีก ดังนี้

ปแรก ยกเวนภาษี 25 ดีกรีแรก แอลกอฮอลที่เหลือ (40-20) ดีกรีตองเสียภาษี
อัตราปกติ (900 บาทตอลิตร)

ปสอง ยกเวนภาษี 20 ดีกรีแรก
ปสาม ยกเวนภาษี 15 ดีกรีแรก
ปส่ี ยกเวนภาษี 10 ดีกรีแรก
ปหา ยกเวนภาษี 5 ดีกรีแรก
ปหก เสียภาษีเต็มตามปกติ

6.4 อัตราภาษีสําหรับเหลาขาว
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§ ขอเสนอที่สอง คือ ทยอยปรับอัตราภาษีเหลาขาว 
เปน 4 ชวง ดังน้ี

ชวงแรก (ทันที) ปรับภาษตีามสภาพอกี 25% ของภาษีที่
ตองปรบัเพ่ิมข้ึน 

ชวงสอง (12-24 เดือน) ปรับภาษตีามสภาพอกี 25%
ชวงสาม (24-36 เดือน) ปรับภาษตีามสภาพอกี 25%
ชวงส่ี (ปท่ี 4) เก็บภาษีตามสภาพเทากับสุราอ่ืนๆ
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7. ขอจํากัดของการศึกษา และงานวิจัยในอนาคต

Ø จุดออนของวิธีประมาณการอุปสงคตอสุราดวยสมการ
เชิงเดี่ยว
§ Own price elasticities มีคาลําเอียง
§ ตองประมาณการอุปสงคเปนระบบสมการ เพราะคนไทยมี
พฤติกรรมบริโภคสุราหลายชนิดพรอมๆกัน

Ø ยังไมมีขอมูลสําคญัหลายรายการ
§ Public Expenditure Externalities 
§ ปญหาการควบคุมตัวเองของผูด่ืมสุรา
§ Private Consumption Externalities ท่ีมีอยูยังตํ่ากวา
ความจริง
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7. ขอจํากัดของการศึกษา และงานวิจัยในอนาคต (ตอ)

Øตองมีการปรับคาพารามิเตอรในแบบจําลอง MSCF
เชน การใชคา Price Elasticity of Demand ท่ีไดจาก
งานวิจัยฉบับนี้
Øคํานวณคา MSCF ใหมท่ีคํานึงถงึความเทาเทียมทาง
สังคม ใหม
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Ø การคิดอัตราภาษีสําหรับสุราประเภทอื่นๆ (นอกเหนือจาก
วิสก้ี) โดยปรับปรุงขอมูลตางๆใหม เพราะอัตราภาษีที่เสนอ
ในงานนี ้คํานวณจากภาษีนําเขาวิสกี้ตราดําเทาน้ัน
§ ขอสมมติเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีท่ีใชในงานวิจัยนี้ 
อาจไมเหมาะสมกับสุราประเภทอื่นๆ 

Ø ควรมกีารศกึษาระบบการบรหิารจัดเก็บภาษี เพ่ือนําไปสู
การปรับปรงุระบบจัดเก็บภาษีสมัยใหมท่ีเหมาะสมกับ
โครงสรางตลาดสุราในปจจุบัน (ที่มีการแขงขันมากกวาใน
อดีต)
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