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1. ประเด็นปัญหา  

 

จากปัญหาท่ีศูนยว์ิจยัปัญหาสุรา (ศวส.) ไดร้วบรวมไว ้และจากการรวบรวมของผูว้จิยั พบวา่

สถานการณ์ปัญหามีดงัต่อไปน้ี 
 

1.1. ประชาชนคนไทยดื่มสุรามากขึน้ และอายุทีเ่ร่ิมดื่มลดลง  

 

ประเทศไทยนั้นถือวา่เป็นประเทศท่ีพลเมืองมีการบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิโดยเฉล่ียต่อหวัสูง

ท่ีสุดประเทศหน่ึง จากฐาน ขอ้มูลการบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) 

ร่วมกบัองคก์ารอาหารและการเกษตรศาสตร์ (FAO) ท่ีคาํนวณการบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิต่อหวัต่อปี

ของประชากร  พบวา่ พ.ศ. 2543 คนไทยบริโภคต่อหวัเท่ากบั 13.59 ลิตร สูงเป็นอนัดบั 5 ของโลก    รอง

จากโปรตุเกต สาธารณรัฐไอร์แลนด์ บาฮาม่าส์ และสาธารณรัฐเชก ตามลาํดบั สูงกวา่ประเทศท่ีเขา้ใจกนั

วา่ด่ืมมากเช่น ฝร่ังเศส เยอรมนั รัสเซีย องักฤษ สหรัฐอเมริกา และ ญ่ีปุ่น และคนไทยบริโภคแอลกอฮอล์

เพิ่มเกือบหน่ึงเท่าตวัในช่วง 10 ปี โดยในพ.ศ.2533 คนไทยบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิโดยเฉล่ียต่อหวัต่อ

ปีเพียง 7.46 ลิตร  และเพิ่มเป็น 13.5 ลิตรต่อปีในพ.ศ.2547 
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ในพ.ศ.2546  อตัราการบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์เฉล่ีย 58.0 ลิตร ต่อคนต่อปี      เพิ่มจาก

พ.ศ. 2532 ท่ีอตัราการด่ืมเฉล่ีย 20.2 ลิตรต่อปีเกือบ 3 เท่าตวั, เฉพาะอตัราการบริโภคเบียร์ต่อหัวต่อปี

เพิ่มข้ึนในพ.ศ. 2546 เทียบกบัพ.ศ. 2532 มากกว่า 8 เท่าตวั จากอตัราเฉล่ีย 4.4 ลิตรต่อคนในพ.ศ. 2532 

เพิ่มเป็น 39.4 ลิตรต่อคน ในพ.ศ. 2546 
 

ในช่วงเวลาเพียง 7 ปี (พ.ศ. 2539-2546) กลุ่มผูห้ญิงวยั 15 -19 ปี เป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด 

เน่ืองจากมีการเพิ่มจาํนวนข้ึนเกือบ 6 เท่า คือจากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 5.6 และในกลุ่มหญิงท่ีด่ืมวยั 15 -

19 ปี ร้อยละ 14.1 เป็นกลุ่มท่ีด่ืมประจาํ (ด่ืม 1 -2 คร้ังต่อสัปดาห์ถึงด่ืมทุกวนั), วยัรุ่นเพศชายวยั 11 – 19 ปี 

ท่ีบริโภคเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์มีจาํนวนประมาณ 1.06 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 21.23 ของประชากร

ในกลุ่มอายน้ีุ 
 

1.2. ยอดขายสุราเพิม่มากขึน้ 
 

ใน พ.ศ. 2546 กรมสรรพสามิตและกรมศูลกากรเก็บภาษีเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สูงถึง 6.27 หม่ืน

ลา้นบาท  จากการใชเ้งินงบประมาณ 2 แสนลา้นบาทของคนไทยเพื่อซ้ือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์มาบริโภค  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เนน้กลุ่มตลาดวยัรุ่น ทั้งรูปแบบสินคา้ท่ีหลากหลาย การ

โฆษณาท่ีรุนแรงข้ึน ราคาท่ีถูกลง ช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีสะดวกข้ึน  การจดักิจกรรมการตลาดท่ีเร้า

อารมณ์ผูบ้ริโภค (Event marketing) 

 

มูลค่าโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงพ.ศ. 2539 – 2545 เฉล่ียสูงกวา่สองพนัลา้นต่อปี  โดย

ในพ.ศ. 2542  มีมูลค่า 1891.7 ลา้นบาท พ.ศ. 2543 มีมูลค่า 2751.6 ลา้นบาท พ.ศ. 2544 มีมูลค่า 2191.6 

ลา้นบาท พ.ศ. 2545 มีมูลค่า 2360.4 ลา้นบาท 
 

ผลการศึกษาก่อนมติครม. ในการจาํกดัการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ มีผลในการบงัคบัใช้

เม่ือปลายพ.ศ.2546  ระบุว่า โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จาํนวนมากถูกแพร่ภาพทางโทรทศัน์ในช่วง

รายการท่ีผา่นตาเยาวชน นัน่คือ ภาคเชา้ (09.01-12.00 น.) และช่วงหวัคํ่า (19.31-21.00 น.) โดยมีความถ่ี

ของการโฆษณามาก และปรากฏวา่ในรายการท่ีมีโฆษณาเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์แพร่ภาพถ่ีท่ีสุดไดแ้ก่ 

รายการข่าวและรายการกีฬา จากการสํารวจของ ABAC Poll ก่อนห้ามโฆษณาระหวา่งเวลา 5.00 – 22.00 

น. พบวา่ คนไทยร้อยละ 87.8 เห็นหรือพบการโฆษณาแอลกอฮอล์ในรอบหน่ึงวนัท่ีผา่นมา โดยเห็นใน

โทรทศัน์ 3.34 คร้ัง ไดย้นิจากวทิย ุ2.41 คร้ัง ไดเ้ห็นจากป้ายกลางแจง้หรือคทัเอาท ์1.93 คร้ัง และส่ืออ่ืนๆ 

รวมเฉล่ียทุกส่ือเห็นมากถึง 4.73 คร้ังในหน่ึงวนั 
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สุรานอกและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ตํ่าคือประตูสู่การด่ืม ผลวิจยัระบุว่า วยัรุ่นหญิงนิยมด่ืม

เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ต่างประเทศ เคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์และนํ้ าผลไม ้หรือไวน์คูลเลอร์ เพราะ

เช่ือวา่มีแอลกอฮอล์นอ้ยด่ืมแลว้ไม่เมา  ในต่างประเทศ ไดมี้การวิจยัพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมผสม

แอลกอฮอล์และนํ้ าผลไม ้หรือ RTD (Ready to Drink) พบขอ้สรุปวา่  เคร่ืองด่ืมประเภทน้ีเป็นประตูบาน

แรกท่ีเปิดใหเ้ยาวชนในประเทศเหล่านั้นกลายเป็นผูด่ื้มเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ในท่ีสุด ในประเทศไทย

ผลิตภณัฑ์สุราผสมเขา้สู่ตลาดในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา เช่น Bacardi Breezer, Vodka Cruiser, Nite และการ

โฆษณาทางตรงและทางออ้มท่ีเจาะกลุ่มวยัรุ่น โดยเฉพาะเพศหญิง น่าเป็นสาเหตุสาํคญัของการด่ืมเพิ่มข้ึน 

5.6 เท่าตวัใน 7 ปี (2539-2546) ของกลุ่มหญิงวยั 15 – 19 ปี  

 

แต่จากมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิดของรัฐบาล(ยกเวน้เคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของนํ้ าหนกั) ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทศัน์ ตั้งแต่  

เวลา 5:00 น.– 22:00  น. โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2546 เป็นตน้มา  และการกาํหนด เวลาขายสุราเป็น 

2 ช่วง คือ 11:00 น.-14:00 น.และ 17:00น.-24:00 น.  ตามประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 253 พ.ศ.2515 ส่งผล

ให้ธุรกิจสุราหันมาให้ความสําคญักบัการจดักิจกรรมพิเศษ เพื่อให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

เช่น เป็นสปอนเซอร์สนบัสนุนสมาคมกีฬา การจดัประกวดนางงาม ส่งผลให้การใชเ้งินในอุตสาหกรรม

โฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ดลงจากปีละ 1,500 ลา้นบาท เหลือ 1,000 ลา้นบาท 

 
1.3. ผลกระทบมาก ทั้งด้าน ทะเลาะววิาท สุขภาพ และอุบัติเหตุ  

 

การด่ืมสุรานอกจากจะทาํให้เกิดอนัตรายแก่ผูด่ื้มแลว้ ยงัทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อนดว้ย ซ่ึงเห็นไดจ้าก

ร้อยละของคดีอาญาศาลจงัหวดั ซ่ึงมีสาเหตุมีการด่ืมเก่ียวขอ้งเม่ือพิจารณาประเภทความผิด ได้แก่ 

ความผิดทาํให้เสียทรัพย ์ร้อยละ 59.1, ความผิดเก่ียวกบัเพศ ร้อยละ 34.8, ความผิดต่อร่างกาย ร้อยละ 

20.8, ความผดิฐานบุกรุก ร้อยละ 16.1, ความผดิฐานข่มขืนกระทาํชาํเรา ร้อยละ 10.5 

 

ขอ้มูลปัญหาสัมพนัธภาพและสุขภาพจิตจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซ่ึงเป็นปัญหา

สังคมท่ีมีขนาดปัญหาค่อนข้างใหญ่และซึมลึกแต่ไม่ค่อยมีการพูดถึงพบว่า อัตราการติดสุรามี

ความสัมพนัธ์กบัภาวะความเครียดและอาการซึมเศร้าสูงมาก โดยมีผลการวิจยั ดงัน้ี ผูท่ี้ติดสุรา 51.2% มี

ความเครียดอยู่ในระดบัสูงหรือรุนแรง, 48.6% มีอาการซึมเศร้าอยูใ่นระดบัท่ีถือวา่ควรจะไปพบแพทย,์ 

11.9% มีความคิดอยากฆ่าตวัตาย, 11.3% มีความคิดอยากฆ่าผูอ่ื้น , ปัญหาการหยา่ร้างและเปล่ียนงานในผู ้

ติดสุรามีแนวโนม้สูงเกินคร่ึงหน่ึงของผูติ้ดสุรา  
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 นกัด่ืมยงัมีปัญหาโรคจิต จากการศึกษาขององคก์ารอนามยัโลก พบวา่ 1 ใน 3 ของผูป่้วยทางจิต

ในแต่ละประเทศมีสาเหตุมาจากสุรา 

 

 ทั้ งน้ีเ น่ืองจาก สารเตตราไฮโดรไอโสควิโนลินส์ซ่ึงเป็นสารพิษท่ีเกิดจากการเผาผลาญ

แอลกอฮอลใ์นร่างกาย จะเขา้ทาํลายสารเคมีในสมองท่ีช่วยให้คนเรารู้สึกมีความสุข และทาํให้จิตใจสงบ 

นกัด่ืมจึงมกัมีจิตใจและอารมณ์อ่อนไหว ความอดทนต่อสภาวะเครียด หรือความอดทนต่อความกดดนั

ลดลง ไม่มีสมาธิ ส่งผลใหสุ้ขภาพจิตเส่ือมโทรม 
 

 โรคจิตท่ีมกัเกิดกบันกัด่ืมจะมีหลายอาการ และมกัรักษาไม่หายขาด ไดแ้ก่ โรคประสาทหลอน 

หวาดระแวง ความจาํเส่ือม ซึมเศร้า โรคหวาดกลวัผดิปกติ 
 

สาํหรับปัญหากายภาพเร้ือรังนั้น องคก์ารอนามยัโลกคาดประมาณวา่ ร้อยละ 30 ของการตายจาก

มะเร็งหลอดอาหาร โรคตบั โรคชกั อุบติัเหตุจราจร ฆาตกรรม และการบาดเจ็บโดยเจตนา มีสาเหตุจาก

การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ 
 

จากการเฝ้าระวงัการบาดเจ็บรุนแรงจากอุบติัเหตุขนส่งในช่วงวนัหยุดปีใหม่ 2547 ของสํานัก

ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ร้อยละ 72.7 ของผูบ้าดเจ็บรุนแรงจาํนวน 

1,405 คนจากพาหนะทุกประเภทด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก่์อนเกิดเหตุ (ร้อยละ 72.0 ของผูบ้าดเจ็บรุนแรง

จากรถจกัรยานยนต)์ และท่ีน่าเศร้าคือ ร้อยละ 44.2 ของผูบ้าดเจ็บรุนแรงท่ีมีอายุต ํ่ากวา่ 18 ปี ด่ืมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลก่์อนเกิดเหตุ สูงกวา่ พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีร้อยละ 19.2 ของผูบ้าดเจบ็รุนแรงท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี 
 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ยงัทําลายสุขภาพ เร่ิมตั้ งแต่เร่ิมด่ืม มันจะไประคายเคืองช้ินเยื่อบุท่ี

ละเอียดอ่อนในช่องปาก และหลอดอาหาร ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการเป็นมะเร็งหลอดอาหาร ฤทธ์ิของ

แอลกอฮอลย์งัทาํใหผ้วิหนงัและหลอดเลือดขยายตวั ทาํให้หนา้แดง ตวัแดง แต่ในทางตรงกนัขา้ม นกัด่ืม

บางรายมีอาการเส้นเลือดหดตวั ทาํใหห้นา้ซีด ซ่ึงเป็นอนัตรายถึงชีวติได ้
 

ผลร้ายแรงอีกประการคือ เป็นพิษต่อสมอง ทาํให้เซลล์สมองเส่ือม และไปกดศูนยค์วบคุมระบบ

ต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น กดศูนยห์ายใจและศูนยค์วบคุมการไหลเวียนของเลือดในสมอง หวัใจทาํงาน

หนกัข้ึน ในระยะยาวจะทาํใหก้ลา้มเน้ือหวัใจทาํงานแปรปรวน 
 

พิษของแอลกอฮอล์ ยงัทาํให้เยื่อบุกระเพาะอาหารอกัเสบเฉียบพลนั เซลล์ตบัถูกทาํลาย เกิดการ

อกัเสบของตบัอ่อน และเลือดออกอย่างเฉียบพลนั การไหลเวียนของเลือดช้าลง ออกซิเจนในร่างกาย

นอ้ยลง และยงัทาํใหเ้ยือ่บุกระเพาะปัสสาวะและไตบวม ไม่สามารถทาํงานไดต้ามปกติ 
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1.4. ผลกระทบต่อเชาวน์ปัญญา 

มีงานวจิยัท่ีพบวา่ การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต์ั้งแต่อายยุงันอ้ย ทาํใหผู้ด่ื้มมีระดบัเชาวน์ปัญญา

ลดลง  โดยกลุ่มผูเ้ร่ิมด่ืมในช่วงอาย ุ 20-29 ปี ซ่ึงยงัอยูใ่นวยัเรียนจนถึงวยัเร่ิมตน้ทาํงาน เกิดปัญหาเชาวน์

ปัญญาลดลงมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ 

 

1.5. ปัญหาครอบครัวล่มสลายจากสุรา 

“สุรา” เป็นส่ิงเสพติดท่ีทาํให้ผูด่ื้มขาดสติ ทาํร้ายร่างกายและจิตใจของคนรอบขา้ง ไม่วา่จะเป็น

คนในครอบครัว หรือผูเ้ป็นท่ีรัก 

 

 พิษแอลกอฮอลย์งัไปกดการทาํงานของสมอง โดยเฉพาะสมองส่วนท่ีควบคุมความรู้สึกผดิชอบ

ชัว่ดี ทาํใหส้มองส่วนอ่ืนๆ เพิ่มอิทธิพลต่อความคิด และพฤติกรรมมากกวา่ ส่งผลใหผู้ด่ื้มขาดความยบัย ั้ง

ชัง่ใจ จนก่อความรุนแรง สร้างความเดือดร้อนและเป็นอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้นไดง่้าย 

 

 เด็กวยัรุ่นท่ีมีบิดาเป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง มีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตมากกวา่เด็ก

วยัรุ่นท่ีบิดาไม่เป็นโรคน้ี 11.5 เท่า ส่วนมารดาของวยัรุ่นท่ีมีบิดาเป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง มีความเส่ียงต่อการ

เปิดปัญหาสุขภาพจิตมากกวา่มารดาของเด็กวยัรุ่นท่ีบิดาไม่เป็นโรคพิษสุราเร้ือรัง 13.5 เท่า 

 

 เด็กท่ีเติบโตในครอบครัวท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงเพราะสมาชิกในครอบครัว

เป็นนกัด่ืม จะทาํใหเ้กิดการสะสมความรุนแรงในบุคลิกภาพ และมีโอกาสเป็นผูใ้หญ่ท่ีม◌บุีคลิกภาพและ

พฤติกรรมการด่ืมเหมือนบิดามารดา 

 

ในช่วงพ.ศ. 2540 เป็นตน้มาประเทศไทยมีปัญหาการบริโภคสุราอย่างมาก ทั้งปริมาณการด่ืมท่ี

มากข้ึน อายุของผูด่ื้มนอ้ยลง ขอ้มูลจากสํานกังานเครือข่ายองคก์ร งดเหลา้พบวา่ กลุ่มท่ีติดแอลกอฮอล์

มากท่ีสุด คือ วยัทาํงาน ช่วงอายุ ประมาณ 25-48 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนสถานการณ์ของ

แอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน อายุ 15-19 ปี ร้อยละ 46.9 เร่ิมทดลองด่ืมสุรา ซ่ึงเยาวชนไทยในปัจจุบนัด่ืม

เป็นอนัดบัสอง รองจากวยัทาํงาน   ปริมาณการผลิตและยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

ผลกระทบทั้งดา้นการทะเลาะวิวาท สุขภาพ และอุบติัเหตุท่ีมากมาย และ การขาดองคค์วามรู้ท่ีเขม้แข็ง

เพียงพอกบัการพฒันา ติดตามและประเมินผลนโยบายและมาตรการต่างๆในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

สุรา ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจในการจดัทาํโครงการทบทวนองคค์วามรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ดา้นอุปทาน

ของการบริโภคสุรา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เป็นฐานขอ้มูลสนบัสนุนการดาํเนินงานเพื่อการป้องกนั และ

แกไ้ขปัญหาสุรา แก่หน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
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2. วตัถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

 

2.1. เพื่อรวบรวม ทบทวน และวเิคราะห์องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ของช่องทางการจดั

จาํหน่าย และการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

2.2. เพื่อรวบรวม ทบทวน และวเิคราะห์องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ของการกาํหนดราคา

และภาษีเคร่ืองด่ืม แอลกอฮอล ์

2.3. เพื่อรวบรวม ทบทวน และวเิคราะห์องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ของการผลิตและการ

นาํเขา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

2.4. เพื่อรวบรวม ทบทวน และวเิคราะห์องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ของการโฆษณา การ

ส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆ ของอุตสาหกรรมสุรา 

 

 

3. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 
 

3.1. องคค์วามรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ดา้นอุปทานของการบริโภคสุราท่ีไดรั้บการเก็บรวบรวม ทบทวน 

สรุป และวิเคราะห์ จะเป็นประโยชน์ในด้านการเป็นฐานความรู้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะ

นาํไปใชใ้นการกาํหนดนโยบายและกลยุทธ์ เพื่อลดปัญหาจากการบริโภคสุราของกลุ่มเป้าหมาย

ต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มเยาวชน 

 

3.2. ขอ้มูลจากองคค์วามรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ดา้นอุปทานของการบริโภคสุราในโครงการน้ี หน่วย

ปฏิบติัท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในดา้นการจดัการองค์ความรู้เร่ืองสุรา อาจนาํไปใชใ้นการปฏิบติั◌ิทั้ง

ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการบริโภคสุรา อนัเป็นปัญหาทั้งดา้นเศรษฐกิจและ

สังคม ทั้งในระดบัปัญหาสาธารณะ และปัญหาส่วนบุคคล 

 

3.3. ทาํให้เกิดเครือข่ายนกัวิชาการในการติดตามองค์ความรู้สากลไดอ้ย่างทนัสมยั และนาํไปสู่การ

เช่ือมโยงองค์ความรู้เขา้ในระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศในระดบัชาติ เพื่อนาํไปใช้ในด้านการ

ดาํเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่างๆของการบริโภคสุรา รวมทั้งการวางนโยบายและการ

ประเมินผลโครงการต่างๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการด่ืมสุราของประชาชน 
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4. แนวทางการศึกษา 

 

 การวจิยัน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research)  แนวทางการศึกษาวจิยันั้นไดแ้บ่งการ

ดาํเนินการเป็นระยะคือ ระยะแรก เป็นการสืบคน้ ทบทวน วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิจากภาค

นิพนธ์ เอกสาร วารสารต่างๆ รวมทั้งเวบไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศยอ้นหลงั 5 ปี 

ระหวา่ง พ.ศ. 2543-2547 และเน่ืองจากในช่วงพ.ศ.2548 เป็น ช่วงท่ีสังคมเร่ิมมีการต่ืนตวัอยา่งมาก ถึงการ

ตระหนกัในโทษของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มีการเสนอข่าวสารดา้นโทษของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ผา่นส่ือ

ต่างๆ มากมาย ผูว้จิยัจึงไดเ้ก็บขอ้มูลในพ.ศ.2548 เพิ่มเติมจนถึงเดือนสิงหาคม 2548 เพื่อความต่อเน่ืองใน

การวจิยัทบทวนองคค์วามรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ดา้นอุปทานของการบริโภคสุรา ในขอบเขต 4 เร่ือง

ต่อไปน้ี 

 

4.1. การทบทวนองค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัสถานการณ์ของช่องทางการจัดจําหน่ายและการดื่ม  

 

ขอบเขตของประเด็นครอบคลุม ดงัน้ี 

 

4.1.1. ลกัษณะและขนาดของระบบช่องทางการจดัจาํหน่าย ครอบคลุมทั้งการขายส่งและการ

ขายปลีก ทั้งในเมืองและในชนบท ทั้งตลาดดั้งเดิม (ได้แก่ สุราไทย สุราพื้นบา้น สุรา

เถ่ือน) และตลาดใหม่ (ไดแ้ก่ เบียร์ ไวน์ และสุรานาํเขา้จากต่างประเทศ)  

 

4.1.2. การขายส่ง ครอบคลุม  

4.1.2.1. โครงสร้างระบบการจดัจาํหน่ายระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ และ  

4.1.2.2. การจดัจาํหน่ายก่อนการขายปลีก (ไดแ้ก่ การเก็บสินคา้ การขายส่ง การนาํเขา้

ส่งออก การลกัลอบ)  

 

4.1.3. การขายปลีก ครอบคลุม  

4.1.3.1. สถานท่ี (ทั้ งประเภทสถานบริการขายอย่างเดียว และขายและด่ืมด้วย) 

ครอบคลุม  

1.) ความหนาแน่นของแหล่งขาย/ด่ืม  

2.) ตาํแหน่งของแหล่งขาย/ด่ืม  
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4.2. การทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของการกําหนดราคาและภาษี ขอบเขตของ 

ประเด็นครอบคลุม  

4.2.1. โครงสร้างภาษีต่างๆ ทั้งภาษีทางตรง (สรรพสามิต) ภาษีทางออ้ม (เช่น ภาษีธุรกิจ) และ

ภาษีอ่ืนๆ ครอบคลุมทั้งสุราไทย สุรานาํเขา้ เบียร์ ไวน์ RTDต่างๆ สุราทอ้งถ่ิน (OTOP)  

4.2.2. โครงสร้างของผลิตภณัฑ์และราคาในระบบผูค้า้ ตั้ งแต่โรงงานผลิต การนาํเข้า ราคา

ระดบัขายส่ง ราคาระดบัขายปลีก การลดราคาทางออ้ม (เช่น การแถม เป็นตน้)  

4.2.3. โครงสร้างของผลิตภณัฑแ์ละราคาระดบัผูบ้ริโภค ครอบคลุมทั้งตลาดดั้งเดิม (ไดแ้ก่ สุรา

ไทย สุราพื้นบา้น สุราเถ่ือน) และตลาดใหม่ (ไดแ้ก่ เบียร์ ไวน์ RTDต่างๆ และสุรานาํเขา้

จากต่างประเทศ) ทั้งในเมืองและในชนบท  

4.2.4. กลยุทธ์ด้านราคาของอุตสาหกรรมสุรา ทั้ งในระบบผู้ค้าและระดับผูบ้ริโภค และ

ผลสัมฤทธ์ิของกลยทุธ์ (ผลต่อการเพิ่มยอดขาย)  
 

4.3. การทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของการผลิตและการนําเข้า ขอบเขตของ 

ประเด็นครอบคลุม  

4.3.1. โครงสร้างชนิดของผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และความเข้มข้นของระดับ

แอลกอฮอล์ และความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายผูบ้ริโภค ทั้งท่ีผลิตเองในประเทศไทย 

(ครอบคลุมการผลิตระดับประเทศ ระดับท้องถ่ิน และสุราเถ่ือน) และนําเข้าจาก

ต่างประเทศ  

4.3.2. ปริมาณการผลิตและนาํเขา้ตามโครงสร้างชนิดของผลิตภณัฑ ์ 

4.3.3. กระบวนการผลิตในระดบัอุตสาหกรรม ในระดบัทอ้งถ่ิน (เพื่อดูแลกาํกบัความปลอดภยั

ของผลิตภณัฑ)์  
 

4.4. การทบทวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของการโฆษณาและการส่งเสริมการขายและ

การดื่ม ขอบเขตของประเด็นครอบคลุม  

4.4.1. กลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการ ขนาดของการลงทุน และประสิทธิผลของการโฆษณาและการ

ส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆของอุตสาหกรรมสุรา ครอบคลุมระดับนานาชาติ 

ระดบัประเทศ ระดบัทอ้งถ่ิน และสุราเถ่ือน และครอบคลุมกลยุทธ์ต่อกลุ่มผูบ้ริโภค

ทัว่ไปและผูบ้ริโภคท่ีเป็นเยาวชน  

 

ระยะท่ีสอง เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์องคค์วามรู้สถานการณ์ดา้นอุปทานของการบริโภค

สุรา  และนาํความรู้เหล่านั้นเผยแพร่ใหแ้ก่เครือข่ายและหน่วยงานท่ีเห็นความสาํคญั และใหค้วามร่วมมือ

ในการแกไ้ขปัญหาสุราของสังคมไทย 
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5. แนวคดิในการศึกษา (Framework of study) 

 
ในการศึกษาวเิคราะห์องคค์วามรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ดา้นอุปทานของการบริโภคสุรา   ผูว้จิยัขอ

กาํหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 
 
 
  

       
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อทิธิพลของสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
 ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
 เศรษฐกิจ  
 กฎหมายการเก็บภาษีสุรา 

สถานการณ์ด้านอปุทานสุรา 
 ผลิตภณัฑ ์
 ราคาสุรา 
 ช่องทางการจาํหน่าย 
 การส่งเสริมการตลาด 

 

อุปทานของการบริโภคสุรา 
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6. ทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 

 

จากงานวิจยัของรศ.  ดร.  นิพนธ์  พวัพงศกร   และคณะ   พบว่า  ในปัจจุบนั  สังคมไทยกาํลงั

เผชิญกบัความเสียหายจากการด่ืมสุรา  ซ่ึงคิดเป็นตน้ทุนส่วนบุคคลและตน้ทุนต่อสังคมโดยรวม  เป็น

มูลค่าสูงถึง  13,007.9  ลา้นบาทถึง  33,652.6  ลา้นบาท  หรือร้อยละ  0.22-0.56  ของผลิตภณัฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP)  ในพ.ศ.  2546    และขอ้เสนอเชิงนโยบาย  ของสํานกังานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ในการควบคุมการบริโภคสุรา ดงัต่อไปน้ี 
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แต่อย่างไรก็ตามการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 4 คร้ังในรอบ 7 ปีท่ีผ่านมา  

(พ.ศ. 2541- พ.ศ. 2548 )  ส่งผลอยา่งมากต่อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลร์วมถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอยา่งมาก  

ท่ีเห็นไดช้ัดคือ  ตลาดสุราราคาถูกมีการเติบโตอย่างมาก  และมีผูป้ระกอบการท่ีผลิตหรือจาํหน่ายสุรา

ราคาถูกเข้ามาแข่งขนัในตลาดอย่างต่อเน่ือง   นอกจากน้ี  ผลงานวิจยัของ  ดร.  นิพนธ์  พวัพงศกร   

หัวหน้าโครงการวิจยัพฒันารูปแบบเพื่อการป้องกันการด่ืมสุราและแอลกอฮอล์แผนพฒันานโยบาย

สาธารณะเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  ยงัระบุวา่การข้ึนอตัราภาษีสรรพสามิตท่ีแลว้มา

ลม้เหลวในแง่การลดปริมาณการบริโภคสุราของประเทศไทยเน่ืองจากวตัถุประสงคห์ลกัของการเพิ่มภาษี

คือการควบคุมปริมาณการบริโภคซ่ึงถือวา่เป็นเหตุผลท่ีดี  และเหมาะสม  แต่ในระยะเวลา  10ปี  ท่ีผา่นมา  

ยอดการบริโภคสุรายงัคงสูงข้ึน  (จากเดิมบริโภคแอลกอฮอล ์บริสุทธ์ิ  185  ลา้นลิตร  ในพ.ศ.  2536  เป็น

สูงกวา่  256  ลา้นลิตร  ใน พ.ศ. 2546  )  เทียบไดเ้ท่ากบัการเพิ่มปริมาณข้ึนถึงร้อยละ   145   แมว้า่  การ

ลดปริมาณการบริโภคในบางปีเน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงพ.ศ.  2540-2541   ดงันั้นมาตรการในการ

จดัเก็บภาษีสุราโดยคิดตามเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์  น่าจะเหมาะสมกว่าคิดท่ีราคาตน้ทุนจะเห็นไดว้่าใน

ประเทศต่างๆทัว่โลกท่ีใช้มาตราการด้านภาษีสุราโดยจดัเก็บตามเปอร์เซนต์แอลกอฮอล์ ซ่ึงประสบ

ความสําเร็จอยา่งมากในการควบคุมการบริโภคและลดผลกระทบดา้นสุขภาพ  ดา้นอุบติัเหตุจากการเมา

ไม่ขบัรวมทั้งลดปัญหาเยาวชนด่ืมก่อนวยั ตลอดจนสนับสนุนให้ผูผ้ลิตผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ท่ีมี

ปริมาณแอลกอฮอลต์ํ่าลง เพราะจะทาํใหเ้สียภาษีตํ่า หากผูใ้ดผลิตสินคา้ท่ีมีแอลกอฮอล์สูงก็จะเสียภาษีสูง 

ความสําเร็จในการดาํเนินมาตรการดงักล่าวเห็นไดช้ัดในประเทศออสเตรเลีย เช่น เบียร์ และเคร่ืองด่ืม

พร้อมด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 2 จะมีราคาตํ่ากว่าเบียร์หรือเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 5 

สุราท่ีมีแอลกอฮอล ์ร้อยละ 35  ก็จะมีราคาตํ่ากวา่สุราท่ีมีแอลกอฮอลร้์อยละ 40 

 

 ระดบัการบริโภคสุราได้เพิ่มมากข้ึนในช่วงระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา แมว้่าจะมีการปรับข้ึนภาษี

สุราอยา่งมาก แต่การบริโภคสุราท่ีเพิ่มมากข้ึนนั้นส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มข้ึนของการบริโภคสินคา้สุราใน

ระดบัราคาปานกลางและราคาประหยดั  เป็นการแสดงให้เห็นวา่  มาตรการดา้นภาษีเหลา้ท่ีผา่นมาไม่ได้

ทาํให้ปริมาณการบริโภคสุราลดลง  และส่วนหน่ึงของตลาดสุราท่ีเติบโตข้ึนมาจากการแข่งขนัท่ีรุนแรง

ของผูป้ระกอบการ 

 

 ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาถึงองค์ความรู้เก่ียวกับสถานการณ์ด้านอุปทานของการบริโภคสุรา  

เพราะตลอดเวลาท่ีผ่านมา หน่วยงานต่างๆ    ได้เน้นการศึกษาด้านอุปสงค์ของการบริโภคสุรา   ซ่ึง

การศึกษาดา้นอุปทานของการบริโภคสุราจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะให้มีขอ้มูลท่ีครบวงจรท่ีจะนาํไปใช้

วิเคราะห์ประกอบการศึกษาเก่ียวกบัการบริโภคสุรา และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อเป็นการแก้ปัญหาท่ี

สังคมไทยกาํลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั 
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ในพ.ศ.  2548    ตลาดสุราระดบับนจะมีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ  21  หรือคิดเป็นปริมาณ

ราว 3 แสนลงั  มูลค่ากว่า 3.5 พนัล้านบาท  ขณะท่ีตลาดสุรานอกในพ.ศ. 2547  มีมูลค่าตลาดรวมกว่า  

14,000 ลา้นบาท  หรือประมาณ  3.4  ลา้นลงั  แบ่งเป็นตลาดเหลา้นอกระดบัดีลกัซ์  2,100  ลา้นบาท  อาทิ  

จอนห์น่ี  วอล์กเกอร์   แบล็ค  เลเบิ้ล   ชีวาส รีกลั  แจ็คแดเนียล     มีการเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ  8 – 10  

ระดบั สแตนด์ดาร์ด  8,500  ล้านบาท   อาทิ ฮนัเดรตไพเพอร์ส  สเปร์ย รอยลั  เบนมอร์   มีการเติบโต

เพิ่มข้ึนร้อยละ 15-20  และสุดทา้ยท่ีเหลือคือระดบัเซคัน่ดาร่ี  วสิก้ี  ท่ีมีระดบัราคาเฉล่ีย  200  บาทข้ึนไป 

 

7. การสํารวจเอกสารงานการวจิัย 

 

จากการสํารวจเอกสารงานวิจยัต่างๆ รวมทั้งการสืบคน้จากเวบไซต์    สถานการณ์เบ้ืองตน้ของ

อุปทานสุราและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์มีดงัน้ี 

 

7.1. การแบ่งประเภทของสุรา 
 

7.1.1. สุราแช่  หมายถึง  สุราท่ีมีระดบัแอลกอฮอล ์ ไม่เกิน 15 ดีกรี  ข้ึนไป  เช่น  กระแช่  สาโท  

ไวน์  และเบียร์ 

7.1.2. สุรากลัน่  แบ่งเป็น 5 ชนิด คือ 

1.) สุรา  3 ทพั  สุราท่ีมีระดบัแอลกอฮอล ์ ตั้งแต่  80  ดีกรี  ข้ึนไป  ซ่ึงใหอ้งคก์าร

สุราจาํหน่ายแต่เพียงผูเ้ดียว 

2.) สุราขาว  หมายถึง  สุราท่ีปราศจากเคร่ืองปรุงใดๆทั้งส้ิน  มีระดบัแอลกอฮอล ์ 

ตํ่ากวา่ 80 ดีกรี 

3.) สุราผสม  ทาํจากสุรา  3  ทพั  หรือสุราขาวมาผสม  ปรุงแต่งท่ีมีระดบั

แอลกอฮอล ์ไม่เกิน  80  ดีกรี  เช่น  เช่ียงชุน  แลว้แต่กรรมวธีิท่ีแตกต่างกนั 

4.) สุราท่ีปรุงพิเศษ   ทาํจากสุรา  3  ทพั  มาผสมปรุงแต่งมีระดบัแอลกอฮอล ์ไม่

เกิน  80 ดีกรี  เช่น  แม่โขง 

5.) สุราพิเศษแบ่งเป็น 

- สุราท่ีทาํแบบต่างประเทศ  เช่น  whisky  brandy  

- สุราจีนเช่น   เกาเหลียน 
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7.2. ผู้ผลติหรือผู้จัดจําหน่ายรายใหญ่ในตลาดเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์   

 

บมจ.  ไทยเบฟเวอร์เรจ จาํกดั (มหาชน)  ประกอบไปดว้ยบริษทัต่างๆน้อยใหญ่รวมทั้งส้ิน  48  

บริษทั  ดว้ยกนั  โดยมีทุนจดทะเบียน  29,000 ลา้นบาท  ในจาํนวนน้ีแยกเป็นโรงงานแอลกอฮอล์บริสุทธ์

ซ่ึงสามารถนาํไปใชใ้นการผลิตแก๊สโซฮอล์เพื่อประหยดัพลงังาน    นอกจากน้ี  ยงัมีโรงงานผลิตเบียร์  2  

โรง  โรงงานสุรา  16  โรง  โรงงานผลิตอิฐจากชานออ้ย  1 โรง  โดยธุรกิจหลกัคือ  ผลิต  และจาํหน่าย

แอลกอฮอล์  เคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์  และไม่มีแอลกอฮอล์    ภายใตต้ราสินคา้ต่างๆ  เช่น  แม่โขง  แสง

โสม  มงักรทอง  สาเกชิโนบุ  เบียร์ชา้ง  เบียร์อาชา  นํ้าด่ืมตราชา้ง  และโซดาชา้ง  เป็นตน้ 

 

บริษทัริชมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั  มีสกอตวิสก้ีตระกูลจอห์นน่ี  วอล์กเกอร์  เป็นตวัขบัเคล่ือน

ตลาดและมีความแขง็แกร่งในกลุ่มของสกอตวสิก้ีระดบับนทั้ง 3 ตลาด คือ   ตลาดวิสก้ีระดบัพรีเมียม  เรด  

เลเบิลมีส่วนแบ่งตลาด  ร้อยละ  86.9  แบล็ก  เลเบิ้ล  มีส่วนแบ่งตลาด  ระดับดีลักซ์   ร้อยละ  72.3   

ขณะท่ีตลาดระดบัซูเปอร์พรีเมียม  โกล์ด เลเบิ้ล  กรีนเลเบิ้ล  และบลู  เลเบิ้ล  มีส่วนแบ่งตลาดรวมกนั 

ร้อยละ94.8 

 

เพอร์นอตริคาร์ด  ประเทศไทย  เป็นผูน้าํ  ตลาดในระดบัสแตนดาร์ด   วนัฮนัเดรดไพเพอร์ส  มี

ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ   80   ระดบัอีโคโนม่ีมาสเตอร์เบลน     มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 40     ขณะท่ี

ตลาดพรีเมียม   ชีวาสรีกลัป์ยงัมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ  30 

 

บริษทับาคาร์ด้ี  (ประเทศไทย)   จาํกดั   ผูน้าํตลาดเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์พร้อมด่ืม  ตราบา

คาร์ด้ี  เปิดเผยวา่  แนวโนม้ตลาดเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์พร้อมด่ืม  (อาร์ทีดี)  ในช่วง  4  ปี ท่ีผา่นมาน้ี   

นบัตั้งแต่พ.ศ.  2544   ตลาดหดตวัลง   ซ่ึงจากเม่ือปี  พ.ศ.  2544  บาคาร์ด้ีเป็นผูป้ระกอบการรายแรกท่ี

เปิดตวัสินคา้สู่ตลาด  มูลค่าตลาดปีแรกถึง  400  ลา้นบาท   พ.ศ.  2545   เพิ่มข้ึนเป็น1,500 ลา้นบาท  จาก

การมีผูจ้าํหน่ายในตลาดถึง  10  ราย  และปี  พ.ศ.  2546  ตลาดหดตวัลงเหลือ  1,200  ลา้นบาท  และพ.ศ.  

2547  เหลือ  1,000 ลา้นบาท  สําหรับพ.ศ.  2548 มูลค่าตลาดจะเหลือ  850  ลา้นบาท   หรือลดลงถึง ร้อย

ละ15 

 

 สุราไทยแบ่งเป็น 2 ระดบัชั้น สุราระดบัสแตนดาร์ดมีราคาประมาณ 100 บาทต่อขวด  เช่น แม่

โขง หงส์ทอง มงักรทอง แบล็คแคท  สิงห์เจา้พระยา ฯลฯ และสุราระดบัพรีเมียมมีราคาประมาณ 200-

300 บาทต่อขวด ซ่ึงสุราในระดบัพรีเมียมน้ีเป็นสุราไทยท่ีถูกวางตาํแหน่งสินคา้ให้เป็นคู่แข่งกบัวสิก้ี

นาํเขา้ระดบัเซกนัดาร่ี (ฐานเศรษฐกิจ, 2543) 
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ตารางที ่1. รายช่ือผู้ประกอบการจําหน่ายสุราไทย 
 

รายช่ือ ตราผลติภัณฑ์ 

1.) บริษทั สุรามหาราษฎร จาํกดั แม่โขง แสงทิพย ์แสงโสม หงส์ทอง 

2.) บริษทั ยไูนเต็ด ไวน์เนอร่ี แอนดดิ์สทิลเลอร์ จาํกดั ว.ีโอ. สิงห์ทอง ไผท่อง 

3.) บริษทั ประมวลผล จาํกดั สิงหราช สิงหเจา้พระยา กนัน์ทมัเบลอส์ 

ทีม่า : บริษทั ศูนยว์จิยั ไทยพาณิชย ์จาํกดั, 2544 

 

ตลาดสุรานําเข้า 
 

 จากภาวะการเปิดเสรีการผลิตและจาํหน่ายสุราเป็นผลทาํใหมี้จาํนวนผูป้ระกอบการจาํหน่ายสุรา

จากต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน  โดยผูป้รกอบการจาํหน่ายรายใหญ่ ยงัคงเป็นผูน้าํตลาดและวางกลยทุธ์ท่ีโด

เด่นอยู ่เม่ือพิจารณาส่วนแบ่งตลาดของตลาดสุรานาํเขา้ในประเทศไทย  บริษทันาํเขา้ท่ีครองส่วนแบ่ง

ตลาดมากท่ีสุดในแต่ละระดบัตลาดคือ บริษทั ริชมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั ซ่ึงเป็นผูน้าํเขา้และจาํหน่ายสุรา

นาํเขา้ในตระกลู จอห์นน่ี วอลกเกอร์ และในตลาดระดบัซูเปอร์พรีเมียม มีจอห์นน่ี วอลเกอร์ สวงิ เปป็น

ผูน้าํตลาดดว้ย ส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 20 รองลงมาคือ รอยลัไซเทซนั จากค่ายซีแกรม มีส่วนแบ่ง

ตลาดร้อยละ 10 และบลัลนัไทนส์ จากค่ายอลัลายด ์โดเมค สปิริต แอนดไ์วน์ 

 

 สําหรับตลาดระดบัพรีเมียม มีจอห์นน่ี วอล์กเกอร์  แบล็ก เลเบิล เป็นผูน้าํตลาดด้วยส่วนแบ่ง

ตลาดร้อยละ 98.9 รองลงไปคือ ชีวาส รีกลั ของบริษทัซีแกรม(ประเทศไทย) จาํกดั ขณะท่ี จอห์นน่ี วอล์ก

เกอร์  เรด เลเบิล ครองส่วนแบ่งตลาดในระดบัสแตนดาร์ด มากท่ีสุด ถึงร้อยละ 93 จากเดิมใพ.ศ.2540 มี

ส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 71 สําหรับตราท่ีมีส่วนแบ่งตลาดรองลงมาคือ แกรนท์ส  จากค่าย รอยลั 

ดิสทิลเลอร์ (ไทยแลนด์) ส่วนในตลาดระดบั เซกนัดาร่ี มีสเปย ์รอยลั ท่ีอยู่ในความดูแลของบริษทั ริ

ชมอนเด ้จาํกดั มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดท่ีร้อยละ 40 
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ตารางที ่2. รายช่ือผู้ประกอบการจําหน่ายสุรานําเข้าจากต่างประเทศ 
 

รายช่ือ ตราผลติภัณฑ์ 

1.) บริษทั คอลดเ์บคค ์แมคเกรเกอร์ จาํกดั แจคแดเนียส์   วลิเลียมลอร์สันส์   คิตต้ีชาร์ก 

เฮอร์ริเทจ คิงส์เอด็เวิร์ด 

2.) บริษทั ซีแกรม (ประเทศไทย) จาํกดั ชีวาส รีกลั   พาสปอร์ต   รอยลั ไซเทชัน่ 

ซมัธิง สเปเชียล มาร์แคล ฮนัเดรดไพเพอร์ส  

3.) บริษทั นามทอง จาํกดั แมคอาเธอร์ จอกค ์บาร์กเลยส์ เลียวพาร์ด 

ยเูนียนเกลน บารอนไมคเ์คิล 

4.) บริษทั  บุญรอดเทรดด้ิง จาํกดั ซนัโตร่ี เวสทเ์อนด ์ทอนเดน่า 

5.) บริษทั  เพอร์ริไทย จาํกดั แคลนแคมเบลล ์เกรทสก๊อต คลินตนั เจมริน 

6.) บริษทัมาสเตอร์เบลนด ์จาํกดั เสปยร์อยลั เจแอนดบี์ ดามุส คริสเตียนบราเคอร์ส 

7.) บริษทั ยไูนเต็ด โฮลเซลเลอร์ จาํกดั ซูเปอร์สก๊อต แบล็คฮอวค์ 

8.) บริษทั ยไูนเต็ด แปซิฟิกโฮลด้ิง จาํกดั บลูอีเกิล ทมัเบเลอร์ คราวน์ 99 

9.) บริษทั ริชมอนเด ้(บางกอก) จาํกดั แบล็ก เลเบิล เรด เลเบิล สวงิ เฮนเนสซ่ี  ฮนัเตอร์ 

สเปย ์รอยลั 

10.) บริษทั แมก็ซ์เซ่ียม ฟายน์ ไวน์ส แอนด ์

สปิริตส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

เดะไฟมสัเกราส์  สก๊อตแลร์ค  เรม่ี มาร์แตง จิมบีม 

แอลโซลุต วอดกา 

11.) บริษทั รอยลัดิสทิลเลอร์ส จาํกดั แกรนทส์ แคลน  แมค็เกรเกอร์ 

12.) บริษทั อลัลายดโ์ดเมค สพิริทส์ แอนด ์

ไวน์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บลัลนัไทนส์  ทิชเชอร์ คูริวาเอร์  แมคแนร์ เบรมาร์ 

13.) บริษทั เอฟ แอนด ์บี (ประเทศไทย) จาํกดั แมคคลัลินส์     เอฟแอนดบี์     กรีนไฮแลนดเ์ดอร์ 

จอ็กสก๊อต 

ทีม่า : ฐานเศรษฐกิจ, 2544  
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7.3. สถานการณ์ตลาดสุราในประเทศไทย 

 

หากประเทศไทยปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสุราใหม่ โดยเก็บจากปริมาณแอลกอฮอล์เพียง

อยา่งเดียว จะทาํใหสุ้ราระดบัพรีเมียมจากต่างประเทศลดราคาลงอยา่งมหาศาล ขณะท่ีสุราระดบัรองลงมา

ราคาเพิ่มข้ึนเล็กนอ้ย และสุราไทยระดบัล่างจะมีราคาเพิ่มสูงข้ึนมาก ซ่ึงจะทาํให้คนท่ีด่ืมสุราอยูแ่ลว้ หัน

มาด่ืมสุราต่างประเทศมากข้ึน ส่งผลใหป้ระเทศตอ้งสูญเสียเงินตราใหก้บัต่างประเทศมากข้ึน 

 

ทั้งน้ีในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาประเทศไทยต้องสูญเสียเงินเป็นล้านล้านบาทในการนําเข้าสุรา

ต่างประเทศ และหากยอ้นดูสถิติสัดส่วนทางการตลาดของสุราไทยและสุราต่างประเทศ จะเห็นว่าสุรา

ต่างประเทศไดเ้ขา้มารุกในตลาดไทยมากข้ึน  โดยเพิ่มจากร้อยละ 2 ในพ.ศ.2538 มาอยูท่ี่ร้อยละ 19-20 ใน

พ.ศ.2547 ขณะท่ีสัดส่วนของเหลา้ไทยลดลงจากร้อยละ 98 ในพ.ศ.2538 มาอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 80 ใน

พ.ศ. 2548 แสดงให้เห็นว่า สุราต่างประเทศมีแนวโน้มเขา้มามีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทย

เพิ่มข้ึน 

 

7.3.1. ตลาดเป้าหมาย 
 

จากพ.ศ.2543 มีปริมาณการจาํหน่าย 695.26 ลา้นลิตร เพิ่มจากพ.ศ.2542  ร้อยละ 0.62 อตัราการ

บริโภคสุราของคนไทยประมาณคนละ 14 ลิตรต่อปี หรือประมาณ 19 ขวด (บริษทั ศูนยว์ิจยัไทยพาณิชย ์

จาํกดั, 2544)  สาํหรับสุราท่ีมีราคาถูก เป็นสุราท่ีคนไทยนิยมด่ืมมากกวา่ ดงันั้นตลาดสุราส่วนใหญ่จะเป็น

ตลาดของผูบ้ริโภคระดบัล่างและระดบักลาง  ซ่ึงมีกาํลงัซ้ือสอดคล้องกบัราคา และกลุ่มผูบ้ริโภคส่วน

ใหญ่จะเป็นผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยในสัดส่วนท่ีมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง ตลาดจึงมีขนาดใหญ่ สร้างรายได้

ใหก้บัผูผ้ลิตจาํนวนมาก และตลาดจะอยูต่่างจงัหวดัเสียส่วนใหญ่ 

 

7.3.2. ขนาดตลาด 
 

ตลาดสุราในประเทศไทยในพ.ศ.2543 มีมูลค่าประมาณ 70000 ล้านบาท เป็นสุราท่ีผลิตใน

ประเทศมูลค่าประมาณ 61,600 ลา้นบาท ซ่ึงแบ่งเป็นสุราขาวมูลค่า 43,120 ลา้นบาท และสุราสี (วสิก้ีไทย) 

18,480 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นสุรานาํเขา้จากต่างประเทศ(วิสก้ีต่างประเทศ) มีมูลค่าประมาณ8,400 

ลา้นบาท มีแหล่งนาํเขา้ท่ีสําคญั ไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร  ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และญ่ีปุ่น 

(ฐานเศรษฐกิจ, 2544) 
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โดยตลาดสุราสีหรือวิสก้ีไทย มีมูลค่าตลาด 18,480 ลา้นบาท สามารถท่ีจะทาํการแบ่งส่วนตลาด

ออกเป็น 2 ระดบั คือ 

1) ระดับสแตนดาร์ด  

ตลาดระดบัสแตนดาร์ด มีมูลค่าตลาดประมาณ 16,630 ลา้นบาท       (ร้อยละ 90 ของมูลค่าตลาด

สุราสีทั้งหมด) มีระยะเวลาบ่มไม่เกิน 3 ปี และมีราคาประมาณ 100 บาทต่อขวด ผลิตภณัฑ์ในตลาดระดบั

น้ี อาทิ แม่โขง หงส์ทอง แสงทิพย ์และสิงห์เจา้พระยา เป็นตน้ 

 

2) ระดับพรีเมียม 

ตลาดระดบัพรีเมียม มีมูลค่าตลาดประมาณ 1,850 ลา้นบาท (ร้อยละ 10 ของมูลค่าตลาดสุราสี

ทั้งหมด) มีระยะเวลาการบ่ม 5 ปีข้ึนไป และมีราคาประมาณ 200-300 บาท ต่อขวด ผลิตภณัฑ์ในตลาด

ระดบัน้ี อาทิ แม่โขง สุพีเรีย กนัน์ มาสเตอร์เบลน 

 

 สาํหรับสุรานาํเขา้หรือวิสก้ีต่างประเทศมีมูลค่าตลาดประมาณ 8,400 ลา้นบาท สามารถท่ีจะแบ่ง

ตลาดออกเป็น 4 ระดบั คือ 

1.) ระดบัเซกนัดาร่ีวิสก้ี มีอายุการบ่ม 3 ปี ราคาประมาณ 160-270 บาทต่อขวด ผลิตภณัฑ์ในตลาด

ระดบัน้ี อาทิ สเปย ์รอยลั บูล อีเก้ิล ฮนัเตอร์ ฮนัเดรดไพเพอร์ส และเบรมาร์ 

2.) ระดบัสแตนดาร์ดวิสก้ี มีอายุการบ่ม 3-5 ปี ราคาประมาณ 400 บาทต่อขวด ผลิตภณัฑ์ในตลาด

ระดบัน้ี อาทิ จอห์นน่ี วอล์กเกอร์ เรดเลเบิล   แกรนด์ เฟมสัเกร้าส์  เจแอนด์บี    พาสปอร์ต และ

แบล็กแอนดไ์วท ์เป็นตน้ 

3.) ระดบัพรีเมียมวิสก้ี มีอายุการบ่ม 12-15 ปี ราคาประมาณ 600 บาทต่อขวด ผลิตภณัฑ์ในตลาด

ระดบัน้ี อาทิ จอห์นน่ี วอลก์เกอร์ แบล็กเลเบิล และ ชีวาสรีกลั เป็นตน้ 

4.) ระดบัซูเปอร์พรีเมียมวิสก้ีมีอายุการบ่ม 15 ปีข้ึนไป ราคาประมาณ  1,000-10,000 บาทต่อขวด 

ผลิตภณัฑ์ในตลาดระดบัน้ี อาทิ จอห์นน่ี วอล์กเกอร์ สวิง รอยลัไซเทซนั และบลัลนัไทนส์ เป็น

ตน้ 

 

หากพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดของวิสก้ีต่างประเทศ แบ่งไดเ้ป็นวิสก้ีระดบัพรีเมียม และ

ซูเปอร์พรีเมียม ร้อยละ 13.5 ระดบัสแตนดาร์ด ร้อยละ 11.5 และรดบัเซกนัดาร่ี ร้อยละ 75 

 

ในพ.ศ.  2548    ตลาดสุราระดบับนจะมีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ  21  หรือคิดเป็นปริมาณ

ราว 3 แสนลงั  มูลค่ากว่า 3.5 พนัล้านบาท  ขณะท่ีตลาดสุรานอกในพ.ศ. 2547  มีมูลค่าตลาดรวมกว่า  

14,000 ลา้นบาท  หรือประมาณ  3.4  ลา้นลงั  แบ่งเป็นตลาดเหลา้นอกระดบัดีลกัซ์  2,100  ลา้นบาท  อาทิ  

จอนห์น่ี  วอล์กเกอร์   แบล็ค  เลเบิ้ล, ชีวาส, แจ็คแดเนียล     มีการเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ  8 – 10  ระดบั 
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สแตนด์ดาร์ด  8,500  ลา้นบาท   อาทิ ฮนัเดรตไพเพอร์ส, สเปร์ย, รอยลั,  เบนมอร์   มีการเติบโตเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 15-20  และสุดทา้ยท่ีเหลือคือระดบัเซคัน่ดาร่ี  วสิก้ี  ท่ีมีระดบัราคาเฉล่ีย  200  บาทข้ึนไป 

7.4. การนําบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจส์ จํากดั (มหาชน)เข้าตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจส์ จํากดั (มหาชน) ไดย้ืน่หนงัสืออยา่งเป็นทางการขอ นาํหุน้เพิ่มทุน

จาํนวน 7,000 ลา้นหุน้ของบริษทั เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 14 ก.ค.

2548 หลงัจากท่ีใชเ้วลา ประมาณปีเศษในการวา่จา้ง บริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน ขนาดใหญ่ 4 แห่ง เขา้

จดัทาํแผนการระดมทุน และรวบรวมธุรกิจในเครือทั้ง 48 แห่งเขา้เป็นบริษทัเดียวกนั 

การดาํเนินงานดงักล่าวเป็นไปตามมติของคณะกรรมการตลาด หลกัทรัพย ์เม่ือปี พ.ศ.2538 ท่ี

เห็นชอบใหรั้บบริษทัท่ีประกอบธุรกิจประเภทพิเศษ ซ่ึงผลิตเคร่ืองด่ืมผสมแอลกอฮอล์ เช่น เบียร ◌์ และ

ไวน์ เขา้จดทะเบียนเพื่อระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ 

แมจ้ะมีนโยบายเปิดกวา้งในการรับบริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลากหลายเขา้ตลาดเพิ่มข้ึน แต่

คณะกรรมการตลาดในขณะนั้นก็กาํหนดใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ และเอกชน จดัทาํแผน และมาตรการ

บรรเทาผลกระทบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มไวด้ว้ย แต่น่าเสียดายท่ีบรรดาผูเ้ก่ียวขอ้งปล่อยใหป้ระเด็นน้ี

กลายเป็นปัญหา ในภายหลงั 

172 องคก์รเครือข่ายงดเหลา้ และพนัธมิตรเกือบหม่ืนคน ไดชุ้มชนประทว้ง บริษทั ไทยเบฟเวอร์

เรจส์ จาํกดั (มหาชน) ผูผ้ลิตเบียร์ชา้ง เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2548 หลงั

ทราบข่าววา่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยจ์ะมีการพิจารณาเร่ืองน้ี และจะมีการประทว้งหนกัข้ึนเร่ือย 

จนกวา่ท่ีประชุมคณะกรรมการจะมีมติ ไม่รับจดทะเบียน 

ทั้งน้ี กลุ่มผูชุ้มนุมไดอ้อกแถลงการณ์ว่า ไดมี้ความพยายามของบุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีกาํลงัเสนอให้

นาํธุรกิจเบียร์ และสุราเขา้สู่ตลาดหลกัทรัพย ์แมจ้ะมีกระแสมหาชนออกมาคดัคา้ย แต่ความพยายามของ

บุคคลดงักล่าวก็ยงัคงมุ่งมัน่แมก้ระทัง่ดาํเนินการรวบรัดและปกปิดเพื่อนาํธุรกิจดงักล่าวเขา้จดทะเบียน 

โดยมองถึงประโยชน์ทางธุรกิจเป็นสําคญัเท่านั้น เช่น การมีรายไดภ้าษีมากข้ึน แต่มิไดม้องถึงผลกระทบ

ทางดา้นศีลธรรมและความสงบร่มเยน็ของสังคม และยงับ่ายเบ่ียงวา่ ควรจะหามาตรการแกไ้ขท่ีตวับุคคล

มิใหด่ื้มสุรามากกวา่ 
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