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สรรพสามิตสุรา หรือ ภาษีสุรา เป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส าคัญของรัฐบาล คือ รัฐบาล
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สนใจศึกษาวิจัยผลกระทบของมาตรการภาษีต่อปริมาณการบริโภคสุราในประเทศไทย โดยมี
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ป้องกันการลักลอบบริโภคสุรานอกระบบภาษีได้ 
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ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากท่ีสุดประเทศหนึ่ง 
ของในอาเซียน ซึ่งส่งเสียต่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการลดความเสียหาย
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา  (ภาษีสุรา)  เพื่อควบคุม
และจ ากัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เนื่องจากการจัดเก็บภาษีสุราท าให้ราคาสุราสูงขึ้น 
ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคสุราลดลง ภาษีดังกล่าวยังอาจมีผลกระทบต่อการบริโภคสุราโดยไม่เสีย
ภาษีเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาสุราในระบบ จึงเป็นที่น่าสนใจจะศึกษาว่าการใช้
เครื่องมือด้านภาษีสรรพสามิตสุรา ส่งผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างไร  งานวิจัยนี้ จึงได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลกระทบของภาษีสรรพสามิตสุราต่อ
ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูล
ทุติยภูมิ รายไตรมาส จาก 2540Q1-2555Q4 โดยเน้นการศึกษาผลกระทบของมาตรการภาษีต่อ
ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 5 ประเภท ได้แก่ สุราขาว สุราผสม สุรา
ปรุงพิเศษ สุราพิเศษ และเบียร์ ผลการศึกษาพบว่า การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีผลกระทบกับ
ระดับการบริโภคสุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษในประเทศไทย ท้ังในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

 

 ABSTRACT 

   

 Thailand is the one of the top alcohol-consuming country in Thailand in 
ASEAN, which leads to negative effects on social and economic system. Therefore, 
Thai government pays attention on reducing the negative effects from alcohol 
consumption by collecting alcohol excise tax. Although, the   alcohol excise tax 
can reduce the alcohol consumption, it might cause untaxed alcohol 
consumption. The purpose of this research was to investigate the effects of 
alcohol tax on the level of alcohol consumption in Thailand. The research was 
conducted by using secondary data from 1997Q1 to 2012Q4. There are five 
alcohol beverage included in this research;   white spirit, blend spirit, special 
blend spirit, special spirit, and beer. The results indicated that the alcohol tax has 
effect on blend spirit, special blend spirit, special spirit, and beer.  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

สุราหรือเหล้าเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ชนิด เอทิลแอลกอฮอล์) เป็นส่วนประกอบหลัก  
ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารธรรมชาติที่ได้มาจากกระบวนการหมักน้้าตาล (เช่น จากข้าว องุ่น ข้าวโพด)  
กับยีสต์ เกิดเป็นสารที่เรียกว่า เอทานอล* (ethanol)  โดยเมื่อบริโภคเข้าไปแล้ว จะออกฤทธิ์ต่อสมอง 
ซึ่งหากดื่มในปริมาณน้อยในระยะแรกจะท้าให้ผู้ดื่มเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย กระปรี้กระเปร่าและคึกคะนอง 
แต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีผลต่อการตัดสินใจ การพูด ความว่องไว การท้างานของระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อจะช้าลง ซ่ึงท้าให้มีผลต่อการขับข่ียานพาหนะ จะท้าให้สูญเสียการทรงตัว การมองเห็น  
สมาธิความจ้า และอาจรุนแรงถึงขั้นหมดสติได้ นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ยังเป็นพิษโดยตรงต่อกล้ามเนื้อ
หัวใจอีกด้วย จะเห็นได้ว่า แอลกอฮอล์มีผลต่อระบบภายในร่างกายหลายระบบ ยิ่งบริโภคในปริมาณที่
มากและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ก็ยิ่งเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ เหล่านี้มากขึ้น (สารานุกรมไทย ส้าหรับ
เยาวชน เล่มที่ 27.    2555  :  เว็บไซต์)  ในอดีตคนไทยนิยมใช้สุราเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรม และ
ดื่มเพ่ือความรื่นเริงในเทศกาลต่าง ๆ แต่ปัจจุบัน สุรากลายเป็นเครื่องดื่มเพ่ือความบันเทิง และ 
การสังสรรค์ การฉลองเทศกาลและประเพณีต่าง ๆ การดื่มเพ่ือสมาคมและสังสรรค์ ท้าให้เกิดสถานที่
ส้าหรับดื่มสุราในรูปใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้สุราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันมากขึ้น 

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกในปี 2555 พบว่าประชากรทั่วโลกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
มากถึงประมาณ 2,000 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลก ซึ่งเฉลี่ยแล้วดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากถึงประมาณ  6.13 ลิตร/คน  โดยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ประมาณล้าดับที่  40 ของโลก  และสูงเป็นอันดับที่ 4 ในระดับเอเซีย รองจากเกาหลีใต้ 
เนปาล และญี่ปุ่น โดยมีประมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เฉลี่ย 58 ลิตร/ปี (ทิพพรรณ ไชยูป
ถัมภ์. 2556: 1) นอกจากนี้ จากการส้ารวจข้อมูลพฤติกรรมการการดื่มสุราของประชากรไทยที่มี อายุ 
15 ปีขึ้นไป ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่ 2549-2555  พบว่า กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-25 ปี 
ยังคงมีอัตราการดื่มสุราที่สูงเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอ่ืน โดยมีสัดส่วน 23.7% ในปี 2555 สาเหตุเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวที่ล่อแหลมไม่ว่าจะเป็นการจ้าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่รอบ
สถานศึกษา การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ รวมถึงการหาซื้อง่ายและสะดวก และจากการส้ารวจผลกระทบ
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรถึง 90% โดยมีผู้เสียชีวิต 26,000 คนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนก่อให้เกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจปีละไมต่่้ากว่า 150,000 ล้านบาท) ในด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุจาก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังมากถึง 1,790,275 ราย ในปี 2555 หรือเพ่ิมขึ้น 9.2% จากปีที่ผ่านมา 
โดยพบผู้ป่วย โรคความดันโลหิตมากที่สุด ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคคาดว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะ
สูญเสียรายได้เนื่องจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 52,150 ล้านบาท (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) 
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 จากความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่มีผลมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดังกล่าวข้างต้น ท้าให้รัฐบาลให้ความส้าคัญกับการลดความเสียหายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
โดยรัฐบาลพยายามส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่มีประโยชน์ และพยายามลดการบริโภคด่ืม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา  (ภาษีสุรา)  เพ่ือควบคุมและจ้ากัด 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เนื่องจากการจัดเก็บภาษีสุราท้าให้ราคาสุราสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณ 
การบริโภคสุราลดลงช่วยในการควบคุมหรือจ้ากัดการบริโภคสุรา นอกเหนือไปจากการหารายได้เข้ารัฐ 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราเป็นนโยบายที่หลายประเทศด้าเนินการเพราะสุราเป็นสินค้าท่ีบริโภคแล้ว
ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  (Economic and Social Cost)  ส่งผลกระทบ
ทางลบต่อผู้ที่บริโภคสุราโดยตรงและต่อบุคคลอ่ืนๆ (Negative Externality) 
 ภาษสีรรพสามิตสุรา  หรือ ภาษีสุรา เป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส้าคัญของรัฐบาล โดยทั่วไป
แล้วรัฐบาลในแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศไทย จะมีการเก็บสรรพสามิตสุราที่แตกต่างกัน แต่มักจะมี
แนวคิดในการจัดเก็บคล้ายกัน คือ รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีสุราสูงกว่าภาษีท่ีจัดเก็บจากสินค้าและบริการ
อ่ืนๆ  (ชลธาร วิศรุตวงศ์ และคณะ.  2554)  ภาษีสุราเป็นแหล่งรายได้รัฐที่มีประสิทธิภาพ (Revenue-
Raising Efficiency)  เนื่องจากสุราเป็นสินค้าที่มีความยืดหยุ่นต่อราคา (Price Elasticity of Demand) 
และต่อรายได้  (Inelastic Income Elasticity of Demand) ต้่า  ท้าให้การจัดเก็บภาษีมีผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่มากหรือมีการบิดเบือนทางเศรษฐกิจต่้า ท้าให้ต้นทุนการ
จัดเก็บภาษีสุราไม่สูง ทั้งต้นทุนต่อเศรษฐกิจ (Economic Distortion) และต้นทุนในการบริหาร/จัดเก็บ
ภาษ ี (Tax Administration Cost)  การจัดเก็บภาษีสุราก่อให้เกิดรายได้ต่อรัฐจ้านวนมาก (Revenue 
Maximization) จึงถือว่าภาษีสุราเป็นแหล่งรายได้ที่แน่นอนมีเสถียรภาพ (Stability) โดยในประเทศที่
พัฒนาแล้ว รายได้ภาษีสุราคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6 -11 ของรายได้ภาษีรัฐบาลทั้งสิ้น 
นอกจากนี้บางประเทศยังมักขึ้นภาษีสุราในเวลาที่รัฐต้องการรายได้ภาษีเพ่ือชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ อย่างไรก็ตาม หากรัฐขึ้นอัตราภาษีสุรามากๆ อาจท้าให้รายได้ภาษีสุราลดลงได้เช่นกัน โดย
การลดลงของภาษีอาจเกิดจากการที่ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงการบริโภคไปบริโภคสินค้าอ่ืนทดแทนสุราที่
แพงขึ้น และการลักลอบผลิตหรือซื้อขายหรือขนสุราแบบผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ ภาษีสุรา  
ยังสามารถช่วยแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาผลกระทบภายนอก (Externality) อันเกิดจากการบริโภคสุรา 
(Correcting Externality Problems) การบริโภคสุราอย่างไม่เหมาะสมก่อให้เกิดผลกระทบภายนอก
ทางลบ (Negative Externality) ต่อทั้งผู้บริโภคเองและบุคคลอื่น ตลอดจนต่อสังคม  เช่น สุขภาพ 
ทรุดโทรม อุบัติเหตุจากการขับขี่ การทะเลาะวิวาท ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการรักษา 
พยาบาล และเนื่องจากปริมาณการบริโภคสุราแปรผกผันต่อราคาของสุรา คือ ราคาสุราสูงขึ้นปริมาณ
การบริโภคสุรามีแนวโน้มลดลง การจัดเก็บภาษีสุราเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้ราคาสุราสูงขึ้นจึงช่วยสะท้อน
ต้นทุนในการบริโภคสุราเอง ทั้งผู้บริโภคและสังคม ท้าให้เกิดการบริโภคสุราในปริมาณที่ลดลง และ 
ลดผลกระทบภายนอก อันเกิดจากการบริโภคสุรามากเกินไป (Misuse of Alcohol)  และอีกเหตุผลที่
รัฐบาลมักจะเก็บภาษีสุราในอัตราที่สูง คือ ภาษีสุรามีผลทางด้านการกระจายภาระภาษี (Distributional 
Incidence)  ซ่ึง แม้ว่าโดยทั่วไปภาษีท่ีเก็บจากสินค้าจะส่งผลต่อการกระจายรายได้แบบถดถอย 
(Regressive Distribution Tax) กล่าวคือ ผู้บริโภคสินค้าไม่ว่ามีรายได้สูงหรือรายได้ต่้าจะได้รับภาระ
ภาษีเท่าๆ กันเมื่อบริโภคสินค้าเหมือนกัน แต่ภาษีสุราจะมีการกระจายภาระภาษีไม่เท่ากันส้าหรับ
ผู้บริโภคท่ีอยู่ในระดับรายได้เท่าๆ กัน อันเนื่องมาจากผู้ที่ดื่มสุราในปริมาณท่ีมากจะได้รับภาระภาษีสูง 
ในขณะที่ผู้ที่ไม่ดื่มสุราจะไม่ได้รับภาระภาษีสุรา ผลท้าให้การกระจายภาระภาษีสุราจึงไม่ส่งผลกระจา
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รายได้แบบถดถอยเช่นเดียวกับการจัดเก็บภาษีสินค้าอ่ืนๆ และท้าให้เวลารัฐจะขึ้นภาษีสุราเกิดแรง
ต่อต้านจากสังคมไม่มาก เพราะมีแต่ผู้ที่บริโภคสุราถูกกระทบจากภาษีที่สูงขึ้น 
 รัฐบาลไทยมีการใช้มาตรการภาษีสุราเพ่ือเป็นเครื่องมือในการลดการบริโภคสุราและเป็นแหล่ง
รายได้ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จากสถิติการเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต พบว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา 
การจัดเก็บภาษีสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอัตราเพ่ิมขึ้น 1.95 เท่า ปี 2545 มียอดการจัดเก็บ 
ภาษี 85,637 ล้านบาท ปี 2555 ยอดการจัดเก็บภาษีมากถึง 167,319 ล้านบาท พบว่า ยอดการจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นปี 2552 ยอดการจัดเก็บภาษีสุราลดลง เนื่องจากรัฐบาลมีการปรับขึ้น
อัตราภาษโีดยการปรับภาษีท่ีเห็นได้ชัดเจนคือการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งสุรา
แช่ประเภทเบียร์ และสุรากลั่นชนิดสุราขาว สุราผสม และสุราพิเศษ (บรั่นดี) โดยมีผลในเดือน 
พฤษภาคม 2552 ซึ่งการปรับขึ้นภาษีในครั้งนี้ ท้าให้ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการดังกล่าวเป็นอย่างมาก  เนื่องจากเป็นการปรับขึ้นภาษีในช่วงที่ก้าลังซื้อของประชาชนปรับ
ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและปัญหาการเมือง  ซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความต้องการสังสรรค์ที่ลดลง 
อีกทั้งยังต้องเผชิญกับราคาจ้าหน่ายที่สูงขึ้นตามภาระต้นทุนด้านภาษีที่ประชาชนมีแนวโน้มจะตัดสินใจ
ชะลอหรือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยลง จากปัจจัยด้านก้าลังซื้อที่ชะลอ 
นอกจากนี้ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน คือ การผลิตและลักลอบน้าเข้าสุราโดยไม่เสียภาษีมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งท้ายท่ีสุดท้าให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรับเพ่ิมข้ึนได้ไม่เท่ากับที่คาดหวังไว้ (ทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์. 2556) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะพบว่าภาษีสรรพสามิตนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการหารายได้ของ
รัฐบาลแล้วยังเป็นเครื่องมือในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย อย่างไรก็ตามภาษีดังกล่าว
ยังอาจมีผลการทบต่อการบริโภคสุราโดยไม่เสียภาษีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของราคาสุราในระบบ 
จึงเป็นที่น่าสนใจจะศึกษาว่าการใช้เครื่องมือด้านภาษีสรรพสามิตสุรา ส่งผลกระทบต่อปริมาณ 
การบริโภคสุราในประเทศอย่างไร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยผลกระทบของมาตรการภาษีต่อ
ปริมาณการบริโภคสุราในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบว่าการเปลี่ยนแปลงภาษี
สรรพสามิตสุราจะส่งผลต่อการบริโภคสุราหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ ยังจะศึกษาถึงปัจจัยอ่ืนที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการบริโภคสุราในประเทศไทย ซึ่งผลจากการวิจัยสามารถน้าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ก้าหนดแนวทาง และมาตรการทางภาษีสรรพสามิตสุรา เพ่ือควบคุมประมาณการบริโภคสุราในประเทศ 
รวมทั้งก้าหนดแนวทางการป้องกันการลักลอบบริโภคสุรานอกระบบภาษีได้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

 1.2.1  เพ่ือศึกษาสถานการณ์การบริโภคสุราในประเทศไทย  
 1.2.2   เพ่ือศึกษาลักษณะ โครงสร้าง และมาตรการทางด้านภาษีสรรพสามิตสุราในประเทศ

ไทย 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาผลกระทบของมาตรการภาษีสรรพสามิตสุราต่อปริมาณการบริโภคสุรา  

ในประเทศไทย 
1.2.4 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคสุราในประเทศไทย 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1.3.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการด้าเนินนโยบายของรัฐบาลในการก้าหนดมาตรการทางภาษี 

เพ่ือปรับเปลี่ยนปริมาณการบริโภคสุราในประเทศไทย 
1.3.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการก้าหนดนโยบายภาษีและการอัตราภาษีสุราส้าหรับ 

กรมสรรพสามิตในการก้าหนดอัตราภาษีสุราที่เหมาะสม 
1.3.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการก้าหนดและวางแผนกลยุทธ์ในการด้าเนินธุรกิจส้าหรับธุรกิจ 

ที่เก่ียวข้องกับการผลิต และจ้าหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
1.3.4 เพ่ือเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐบาลหรือองค์กรที่เก่ียวข้องในการก้าหนด 

นโยบายส่งเสริมการลดการบริโภคสุราในประเทศไทย 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
           การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของมาตรการภาษีต่อปริมาณการบริโภคสุราในประเทศไทย ในครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายไตรมาส จาก 2540Q1-2555Q4
เป็นข้อมลูที่รวบรวมจากเอกสารต่างๆ รวมทั้งรายงานสถิติ เอกสารทางวิชาการ และรายงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งจากเอกสารในประเทศและต่างประเทศโดยเน้นการศึกษาผลกระทบของมาตรการภาษีต่อ
ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 5 ประเภท ได้แก่ สุราขาว สุราผสม สุราพิเศษ 
สุราปรุงพิเศษ และเบียร์ 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1.5.1 สุราขาว หมายถึง สุราที่ได้มาจากวัตถุดิบประเภทข้าว หรือน้้าตาล หรือกากน้้าตาล 
น้ามาผลิตตามกระบวนการผลิตจะได้น้้าสุราโดยปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งปรุงแต่ง สุราขาวนี้จะมี 
แรงแอลกอฮอล์เพียง 4 ชนิด ได้แก่ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 25 ดีกรี และ 40 ดีกรี  โดยจะต้องเสียภาษีสุรา 
ก่อนน้าสุราขาวออกจากโรงงาน 

1.5.2 สุราผสม หมายถึง  สุรากลั่นที่มีกรรมวิธีการผลิตโดยใช้สิ่งผสมปรุงแต่งมาปรุงผสมกับ 
สุราขาวหรือสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) และเมื่อผสมปรุงแต่งแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
ก่อนจึงจะออกจ้าหน่ายได้ สุรามีแรงแอลกอฮอล์เป็น 4 ชนิด เช่นเดียวกับสุราขาว โดยต้องเสียภาษีสุรา
ก่อนที่จะน้าสุราผสมออกจากโรงงาน 
 1.5.3  สุราปรุงพิเศษ หมายถึง สุรากลั่นที่ผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากสุราสามทับ(แอลกอฮอล์) 
เมื่อผสมปรุงแต่งแล้วต้องได้รับการพิจารณาจากกรมสรรพสามิตเพื่ออนุมัติว่าเป็นสุราปรุงพิเศษ โดยมี
แรงแอลกอฮอล์ชนิด 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี เช่น สุราปรุงพิเศษแม่โขงและกวางทอง  ต้องเสียภาษีสุรา
ก่อนน้าออกจากโรงงานภาษีสุราก่อนที่จะน้าสุราผสมออกจากโรงงาน 
 1.5.4 สุราพิเศษ หมายถึง  สุราที่กลั่นได้โดยตรงจากข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวโพด ผลองุ่น หรือ 
พืชผลอ่ืน ๆ หรือสุราที่ผสมปรุงแต่งขึ้นจากสุราที่กลั่นได้  โดยมีกรรมวิธีพิเศษ ต้องมีแรงแอลกอฮอล์
ตั้งแต่ 38 ดีกรีข้ึนไป 
 1.5.5 เบียร์ หมายถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท สุราแช่ ซึ่งมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม
โดยที่แอลกอฮอล์นั้นได้มาจากการหมักบ่ม มิใช่โดยการกลั่น 
 1.5.6 ภาษีสรรพสามิตสุรา หรือภาษีสุรา (Liquor Tax) หมายถึง ภาษีสรรพสามิตที่บังคับ
จัดเก็บจากสินค้าสุรา โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะหมายถึง ภาษีสรรพสามิตสุราที่รัฐบาลจัดเก็บจากผู้ผลิต
สุราในประเทศ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  
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1.6  โครงร่างงานวิจัย 
 โครงร่างการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น   5 บท ดังนี้ 

 บทที่1 บทน้า กล่าวถึงท่ีมาและความส้าคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ในการศึกษา ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการงานวิจัย ขอบเขตงานวิจัย และโครงร่างงานวิจัย 
 บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม แสดงถึงทฤษฎี และกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา รวมถึง 
การทบทวนวรรณกรรมในอดีตที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

 บทที่ 3 วิธีด้าเนินการวิจัย ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึง ขอบเขตการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แนวคิดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและโมเดลที่ใช้ในการศึกษา 

 บทที่ 4 ผลการศึกษา แสดงถึงผลกระทบของมาตรการภาษีต่อปริมาณการบริโภคสุรา 
ในประเทศไทย รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการบริโภคสุราในประเทศไทย  

 บทที่ 5   สรุปและข้อเสนอแนะ แสดงถึงผลที่ได้จากการศึกษา และข้อเสนอแนะทั้งใน 
เชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยในอนาคต 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของภาษีสรรพสามิตสุราตํอปริมาณการบริโภคสุราในประเทศไทย  

ครั้งนี้ ได๎ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการวิจัย โดยในบทนี้  
จะน าเสนอแนวคิดและทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย ซึ่งจะแบํงออกเป็น 3 สวํนคือ 
 

1. ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุรา ประกอบด๎วย 
-   ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุรา 
-   สถานการณ์การบริโภคสุราในประเทศไทย 
-   มาตรการการควบคุมปริมาณการบริโภคสุราและการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา 

ในประเทศไทย  
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช๎ในการศึกษา ประกอบด๎วย  
-  แนวคิดด๎านอุปสงค์ และความยืดหยุํนของอุปสงค์ 
-  แนวคิดด๎านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต 
-  

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 
2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคสุรา นโยบายของรัฐบาลและการจัดเก็บภาษี  
     สรรพสามิตสุราในประเทศไทย 

2.1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสุรา 
  2.1.1.1 ความหมายของสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ“สุรา” เป็นเครื่องดื่มที่อยูํคูํกับโลกมาเป็นระยะเวลานานนับตั้งแต ํ
เมื่อประมาณ 5,000 – 10,000 ปีกํอนคริสตกาลโดยมีการเริ่มต๎นจากการหมักน ้าผลไม๎และใช๎เป็นเครื่องดื่ม
และมีการน ามาใช๎ในพิธีทางศาสนาบางศาสนาแล๎วหลายพันปี ตํอมาจึงได๎มีการพัฒนาเป็นการกลั่นสุรา
ครั้งแรกในปี ค.ศ. 800 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย และส าหรับประเทศไทย พบวํามีการผลิตสุรามานาน
เทําใดไมํชัดเจน แตํอยํางน๎อยมีปรากฏในศิลาจารึกสมัยลพบุรีในศตวรรษที่ 16 ที่มีการเซํนสรวงเทพเจ๎า
โดยใช๎สุราเนื้อสัตว์และอาหารซึ่งการเซํนไหว๎นั้นยังท าติดตํอกันมาถึงปัจจุบัน ในชํวงแรกท่ีมี 
การผลิตสุราคนไทยนิยมผลิตสุราไว๎บริโภคเองในบ๎านหรือผลิตไว๎เลี้ยงแขกเมื่อมีงาน ไมํมีไว๎เพ่ือจ าหนําย
แตํเมื่อมีความต๎องการสุราเพิ่มข้ึน จึงมีการต๎มสุราเพ่ือจ าหนํายและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน (ขวัญ
ฤทัย รัตนพรม และคณะ, 2554) 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องได๎มีผู๎ให๎ความหมายของค าวํา เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือสุราไว๎ดังนี้  

  ส านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, (2549) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา สุรา หมายถึง 
เครื่องดื่มที่มีแรงแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี แตํไมํเกิน 80 ดีกรี  
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  สูตร ไพศาล (2546) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา สุรา หมายถึง วัตถุท้ังหลายหรือของผสมที่มี
แอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได๎เชํนเดียวกับน้ าสุราหรือดื่มกินไมํได๎แตํเมื่อผสมกับน้ าหรือของเหลวชนิด
อ่ืนแล๎ว สามารถดื่มกินได๎เชํนเดียวกับน้ าสุรา  

  ราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 542) ได๎ให๎ความหมายของค าวํา สุรา มาจากภาษาบาลีและ
สันสกฤตแปลวําเหล๎าหรือน้ าเมาท่ีกลั่นแล๎วหรือหมักแล๎ว 

  สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย (2541) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา สุรา หมายถึง เหล๎าหรือน้ าเมา 
ที่กลั่นแล๎ว สุราท ามาจากพืชหรือผลไม๎ที่มีแป้งหรือน้ าตาลโดยใช๎การหมัก  

  อรวรรณ หุํนดี (2536) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา สุรา หมายถึง เครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งมี
เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ผสมอยูํเรียกสั้นๆ วํา แอลกอฮอล์  

  อ านวย พิรุณสาร (2537) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา สุรา หมายถึง ของเหลวที่สามารถดื่มกิน
ได๎ มีสํวนประกอบของแอลกอฮอล์เมื่อดื่มกินแล๎วท าให๎เกิดความมึนเมา ซึ่งความมึนเมานี้ขึ้นกับปริมาณ
และความแรงของแอลกอฮอล์ที่เป็นสํวนประกอบของเหล๎า  
  นอกจากนี ้ยังมีการให๎ค าจ ากัดความของสุราประเภทตํางไว๎ เชํน ค านิยามของสุราตาม
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา  

  สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ดื่มกินได๎เชํนเดียวกับน ้า
สุราหรือซึ่งดื่มกินไมํได๎แตํเมื่อได๎ผสมกับน ้าหรือของเหลวอยํางอ่ืนแล๎วสามารถดื่มกินได๎เชํนเดียวกับสุรา 

  สุราแชํ หมายความวํา สุราที่ไมํได๎กลั่นและให๎หมายรวมถึงสุราแชํที่ได๎ผสมกับสุรากลั่น
แล๎วแตํยังมีความแรงแอลกอฮอล์ไมํเกินสิบห๎าดีกรีด๎วย 

  สุรากลั่น หมายความวําสุราที่ได๎กลั่นแล๎วและให๎หมายความถึงสุรากลั่นที่ได๎ผสมกับสุราแชํ
แล๎วแตํยังมีความแรงแอลกอฮอล์เกินกวําสิบห๎าดีกรีด๎วย 

  นอกจากนี้ ราชบัณฑิตยสถานให๎ความหมายของ แอลกอฮอล์ไว๎คือ สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง
ลักษณะเป็นของเหลวใสกลิ่นฉุนระเหยงํายมีจุดเดือด 78.6 องศาเซนเซียสชื่อเต็มคือเอธิลแอลกอฮอล์ 
(Ethyl Alcohol) แตํมักเรียกสั้นๆ วําแอลกอฮอล์ (Alcohol) โดยปกติมักเกิดจากการหมักสารประเภท
แป้งหรือน ้าตาลผสมยีสต์ซึ่งมักเรียกวําแป้งเชื้อหรือเชื้อหมักเป็นองค์ประกอบส าคัญของสุราและเมรัย 
ทุกชนิดเมื่อดื่มเข๎าไปจะเกิดอาการมึนเมา 

  ในทางวิชาการ สุรา หมายถึงเครื่องดื่มที่มีเอธิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ผสมอยูํใน
ปริมาณไมํเกินร๎อยละ 60 ซึ่งอยูํในเกณฑ์ที่ถือวําคนสามารถดื่มกินได๎ (เป็นเกณฑ์ก าหนดของสากลทั่วไป
แตํไทยครอบคลุมถึงปริมาณไมํเกินร๎อยละ 80) และท่ีมาของแอลกอฮอล์ในสุราจะต๎องเป็นแอลกอฮอล์ 
ที่ท าจากวัตถุดิบจากธัญพืชในขั้นปฐมภูมิ (Primary Agricultural Origin) เทํานั้นซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ก าหนดมาตรฐานสากล เชํน ผลไม ๎เมล็ดจากพืช ข๎าว แป้งจากพืช น ้าตาลจากพืช เป็นต๎น สํวนแอลกอฮอล์
ในสุราไทยปัจจุบันสํวนมากผลิตจากกากน ้าตาล (เป็นกากของเสียที่เหลือจากบวนการผลิตน ้าตาลและ 
น ้าอ๎อยของโรงงานอุตสาหกรรมน ้าตาล) ซึ่งถือวําผิดจากมาตรฐานสากลเนื่องจากกากน ้าตาลถึงแม๎วําจะ
มาจากธัญพืชคืออ๎อยก็ตามแตํก็ได๎ผํานกระบวนการอุตสาหกรรมในโรงงานน ้าตาลมาแล๎วถือวําได๎วัตถุดิบ
ขั้นทุติยภูมิซึ่งมีสารเคมีและสิ่งปฏิกูลปนเปื้อนอยูํหนาแนํนอยํางเห็นได๎ชัดเจน (ประกิจ  โพธิอาศน์. 
2541 : 19 ; ฉัตรสมุน  พฤติภิญโญ. 2548 : 1-9)   

 ส าหรับงานวิจัยนี้ ได๎ให๎ความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ สุรา ตามพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493 กลําวคือ สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีสํวนผสมของแอลกอฮอล์ โดยในงานวิจัยนี้จะ
รวมถึงสุรา 5 ประเภท ได๎แกํ สุราขาว สุราผสม  สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ และเบียร์ 
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 2.1.1.2 ประเภทของสุรา 
  สุรา หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถ แบํงออก ได๎เป็นหลายประเภทขึ้นอยูํกับลักษณะ
การแบํง ในงานวิจัยครั้งนี้ ได๎แบํง สุรา หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็น 2 ประเภทใหญํๆ (เขมณัฐฐ์  
สินสายออ, 2549) ได๎แกํ  

1) สุรากลั่น (Distilled Liquors)  หมายถึง สุราที่เกิดจากการเอา น ้าสํา (แป้งหรือ 
น ้าตาลหมักด๎วยยีสต์จนเกิดมีแอลกอฮอล์) มากลั่นอาจจะตามด๎วยการเติมสีปรุงกลิ่นแตํงรสด๎วยสารปรุง
แตํงชนิดอื่นๆ ลงไปหรือเก็บบํมตํอไปเพ่ือให๎ถูกใจผู๎ดื่ม สุรากลั่นไทยที่มีจ าหนําย คือ สุราขาว (เหล๎าโรง) 
สุราผสม สุราผสมพิเศษ สุราปรุงพิเศษ (เหล๎าเหลือง) สุราไทยนิยมให๎สารปรุงแตํง เชํน น ้าเชื้อ 
(Essence หรือ Flavor) น ้ายาสกัด (Extract) สีผสมอาหาร 

2 ) สุราไมํกลั่นหรือสุราแชํ (Fermented Liquors) หมายถึง สุราที่ได๎จาการหมักสํา 
ให๎เกิดเป็นน ้าเมาแตํไมํมีการกลั่นมักจะหมักสําจากเมล็ดธัญพืชแป้งจากพืชผลไม๎และน ้าตาลจากพืช  
เชํน เบียร์ไวน์กระแชํน ้าขาวน ้าตาลเมาเป็นต๎น เบียร์ไทยจะมีดีกรีสูงและแรงกวําเบียร์ตํางประเทศ 
สํวนเหล๎าขาวน ้าตาลเมาชาวบ๎านมักจะท ากันเองซึ่งผิดกฎหมายจึงไมํมีจ าหนํายเนื่องจากท าจากวัตถุดิบ
ธัญพืชธรรมชาติขั้นต๎นจริงๆ เชํน ข๎าว น ้าตาลสดจากน ้าตาล น ้าตาลจากยอดมะพร๎าว ผลที่ได๎ คือ
รสชาติอรํอยหวานดื่มแล๎วสบายไมํอึดอัดหรือไมํมีอาการเมาค๎างเหมือนสุราทั่วไป 

  โดยทั่วไปแล๎ว สุราชนิดตํางกันมักจะมีความแรงที่ตํางกัน (ณัฐกิตติ ์ ธรรมเจริญ. 2543 :  
19-21) โดยประเทศไทยได๎มีการแบํงชนิดของสุราตามลักษณะความนิยมในการบริโภคในปัจจุบัน  
ได๎ดังนี้  

- สุราสามทับ คือ สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแตํ 80 ดีกรีข้ึนไป 
- สุราขาว คือ สุราที่ปราศจากเครื่องย๎อมหรือสิ่งปรุงแตํงมีแรงแอลกอฮอล์  

ต ่ากวํา 80 ดีกร ี
- สุราผสม คือ สุรากลั่นที่ใช๎สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแตํงมีแรงแอลกอฮอล์ 

ต ่ากวํา 80 ดีกร ี
- สุราปรุงพิเศษ คือ สุรากลั่นที่ใช๎สุราสามทับมาปรุงแตํงมีแรงแอลกอฮอล์  

ต ่ากวํา 80 ดีกร ี
- สุราพิเศษ คือ สุรากลั่นที่ท าข้ึนโดยกรรมวิธีพิเศษมีแรงแอลกอฮอล์ ต ่ากวํา 80 ดีกร ี

แบํงออกเป็นประเภทวิสกี้ ได๎แกํ บรั่นดี รัม ยีนหรือสุราตํางประเทศอยํางอ่ืนและประเภทเกาเหลียง 
เซียงซุน บุ๎นกุํยโลํย หรือสุราแบบจีนอยํางอ่ืน 
 

  2.1.1.3 ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  นอกจากประเภทของสุราทั้งสองที่แบํงตามกระบวนการผลิตแล๎ว ปัจจุบัน ยังสามารถ 
แบํงชนิดของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามประเภทที่คนไทยบริโภคมีหลายชนิดได๎ดังนี้ 

1) เหล๎าบรั่นดี (Brandy)  
    เหล๎าบรั่นดี เป็นสุราที่มีรสเยี่ยมมากที่สุด มีราคาแพงเนื่องจากเป็นเหล๎าที่กลั่นมาจาก
องุํน มีกรรมวิธีการผลิตและข้ันตอนการบํมที่ใช๎เวลานาน เพ่ือให๎มีคุณภาพดีแล๎วปรุงแตํงตามกรรมวิธี 
ให๎มี สี กลิ่น รส และแรงแอลกอฮอล์ตามต๎องการ โดยเหล๎าบรั่นดีในไทยมีทั้งน าเข๎ามาจากตํางประเทศ
และผลิตขึ้นเองในประเทศ บรั่นดีที่ขายตามท๎องตลาดทั่วๆ ไป แบํงเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
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    -  บรั่นดีพื้นเมือง (Domestic Brandy) คือ บรั่นดีที่ผลิตจากองุํน แล๎วน ามากลั่นเป็น
บรั่นดีอีกที เชํน Regency Brandy, Germany Brandy 
    - บรั่นดีมาตรฐาน (Regular Brandy) สํวนใหญํเป็นบรั่นดีที่น าเข๎ามาจากตํางประเทศ 
    - บรั่นดีเกรดสูง (Premium Brandy) เป็นบรั่นดีราคาแพงที่เก็บบํมเอาไว๎ใน 
ถังไมโ๎อ๏คนาน โดยระบุคุณภาพเป็นตัวอักษรยํอหรือชื่อพิเศษ เชํน คอนยัค (Connac) อาร์มายัค
(Armagnac) 
    2) เหล๎าบรั่นดีผลไม๎ (Fruit Brandy)  
   บรั่นดีผลไม๎  หมายถึง บรั่นดีที่ท าจากผลไม๎อ่ืนๆ ที่ไมํใชํผลองุํนซึ่งจะให๎กลิ่นรสแตกตําง 
กันไป ซึ่งในปัจจุบันบรั่นดีผลไม๎ที่มีจ าหนํายในประเทศไทยสามารถแบํงได๎เป็น 2 ชนิด ได๎แกํ  
     - บรั่นดีผลไม๎สีขาว (White Fruit Brandy) เป็นเครื่องดื่มท่ีผลิตจากการกลั่นผลไม๎
โดยไมํต๎องบํมในถังไม๎จะได๎กลิ่นหอม และรสของผลไม๎นั้นๆ นิยมแชํให๎เย็นแล๎วดื่มโดยไมํต๎องผสมหรือจะ
น าไปผสมในค็อกเทลตําง ๆ 
     - บรั่นดีผลไม๎ท่ีมีสี (Colour Fruit Brandy) เป็นเครื่องดื่มท่ีผลิตจากการกลั่นผลไม๎
แล๎วน าไปเก็บบํมในถังไม๎โอ๏ค ผลไม๎ที่น ามากลั่น เชํน แอบเปิ้ล เชอร์รี่ พลัม แพร์ ราสเบอร์รี่ 
    3) วิสกี้ (Whisky) 
   วิสกี้ เป็นสุรากลั่นที่ท ามาจากข๎าวไมํวําจะเป็นข๎าวบาเลํย์  ข๎าวไรย์ ข๎าวโอ๏ต ข๎าวโพด
หรือข๎าวเหนียว แตํวิสกี้ที่มีคุณภาพจะต๎องท ามาจากข๎าวบาเลํย์  โดยน ามาหมักกลั่นแล๎วเก็บบํม 
ในถังไม๎โอ๏ค 
   4) เหล๎ารัม (Rum)  
   เหล๎ารัม  เป็นสุราที่กลั่นมาจากน้ าอ๎อย กากน้ าตาลและน้ าเชื่อมอาจจะมีการผสมผิวส๎ม
และผลไม๎อ่ืนในเหล๎ารัมเพ่ือให๎มีรสชาติใกล๎เคียงกับไวน์ ในประเทศไทยมีการผลิตเหล๎ารัมผสมเครื่องยา
จีนหรือยาไทยอีกด๎วย รัมแบํงเป็น 3 ชนิดด๎วยกัน ดังนี้ 
 
    - รัมสีขาว (White Rum) เป็นรัมสีใส บางชนิดไมํต๎องเก็บบํม บางชนิดต๎องเก็บบํม
ในถังไม๎เพ่ือให๎กลิ่นรสดีขึ้น บางครั้งเรียกวํา Silver Rum เหมาะส าหรับน าไปผสมค๏อกเทลที่ไมํต๎องการ
ให๎เปลี่ยนสี 
    - รัมสีทอง (Gold Rum) เป็นรัมที่มีสีเหลืองใส ได๎จากการเก็บบํมไว๎ในถังไม๎ 
เพ่ือให๎เกิดสีหรือผสมสี กลิ่นรสชาติด๎วยคาราเมล (Caramel) ที่ได๎จากการเค่ียวน้ าตาล เป็นสีเหลืองทอง 
เพ่ือให๎ได๎เหล๎ารัมที่มีกลิ่น สี รสชาติมากขึ้นกวําเดิม 
    - รัมสีด า (Dark Rum)  เป็นรัมที่สีเกือบด า ได๎จากการเก็บบํมไว๎ในถังไม๎ เพ่ือให๎เกิด
สี และผสมกับคาราเมลที่ได๎จากการเคี่ยวน้ าตาลจนเป็นสีด าเกือบไหม๎ จะได๎กลิ่นและรสชาติมากขึ้น
เหล๎ารัมนิยมน าไปผสมกับค๏อกเทลมาก ที่รู๎จักกันมา คือ Rum Coke หรือ Cuba Libre นอกจากนี้ 
ยังน าไปผสมกับเครื่องดื่มชนิดอ่ืนๆ เชํน น้ าผลไม๎ โดยเฉพาะที่เรียกวํา Punch จะเป็นเครื่องดื่มที่เข๎ากัน
ได๎ดีมากกวํารัม เหล๎ารัมจ าหนํายจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ประมาณ 40 ดีกรี แตํมีหลายชนิดผลิตให๎มี
ปริมาณสูงมากถึง 75.5 ดีกรี 
   5) เหล๎าคอกเทล  
   เหล๎าคอกเทล หมายถึง การน าเหล๎าหลายๆ ชนิดมาผสมกันตามสูตรแล๎วแตํรสนิยม 
ของผู๎ดื่ม 
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   6) วอดก๎า (Vodka)  
   วอดก๎า เป็นสุราที่มีลักษณะคล๎ายวิสกี้ แตํมีดีกรีของแอลกอฮอล์สูงมากกวํา วอดก๎าท า
มาจากข๎าวสาลี ปัจจุบันเป็นเหล๎าที่ได๎รับความนิยม โดยใช๎ผสมคอกเทลสูตรตํางๆ เครื่องดื่มวอดก๎าที่รู๎จัก
กันดี คือ Screw Driver, Bloody Mary, Vodka Matini, Saltry Dog’s เป็นต๎น สํวนเหล๎าวอดก๎า 
ที่รู๎จักกันดีในประเทศไทย คือ Borzoi, Smirnoff, Stolighinaya 
   7) เหล๎าตากีลา (Taguila) 
   ตากีลาเป็นเหล๎ากลิ่นแรง หมักจากพืชที่เรียกวํา Mezcal ผลิตในประเทศเม็กซิโก  
ซ่ึงปกติ ตากีลา จะมีสีขาวแตํบางชนิดจะมีสีเหลืองทองจากการบํมในถังไม๎ ปกติชาวเมืองเม็กซิโกนิยมดื่ม
เหล๎าตากีลาโดยไมํผสมหากแตํกํอนดื่มจะหยิบมะนาวใสํปากแล๎วบีบเกลือตามจึงยกเหล๎าขึ้นดื่มเพ่ือให๎มี
รสชาติที่ดีข้ึน ปัจจุบันนิยมน าตากีลามาท าเป็นเครื่องดื่มผสม เชํน tequila sunrise, Margarita เป็นต๎น 
เหล๎าตากีลารู๎จักกันดีในประเทศไทย เชํน  El – Toro, Cuervo, Sauz 
   8) เหล๎าขาว  

 เหล๎าขาว เป็นเหล๎าที่กลั่นมาจากข๎าว น้ าตาล หรือกากน้ าตาล เป็นวัตถุดิบโดยสุราที่กลั่น
ออกมาได๎จะปราศจากเครื่องย๎อมหรือสิ่งปรุงแตํงแตํอยํางใด คนในชนบทและผู๎มีรายได๎น๎อยนิยมดื่ม
เหล๎าขาวกันมาก 
   9) แชมเปญ  

   แชมเปญ เป็นเหล๎าหมักที่ท าจากองุํนโดยไมํผํานกระบวนการกลั่นมีลักษณะพิเศษ คือ  
เป็นสุราองํุนที่มีฟองคือ มีก๏าซคาร์บอนไดออกไซด์เจือปนอยูํคล๎ายๆ เบียร์ กระบวนการผลิตและขั้นตอน
ในการเก็บรักษาท าให๎แชมเปญมีราคาแพง 
   10) ไวน์ (Wine) 

 ไวน์ เป็นเหล๎าผลไม๎หมักที่เกําที่สุดในโลก วัตถุดิบที่ใช๎ในการท าไวน์ คือ องุํน ไวน์ตําง
จากแชมเปญที่ไมํมีฟองและกรรมวิธีการผลิตจะไมํซับซ๎อนเทําแชมเปญ สามารถแบํงเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 
     10.1) Table Wine หรือ Still Wine คือ ไวน์ที่หมักจากองุํน โดยไมํต๎องเพ่ิมเติมสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดลงไป ไมํมีแก๏ส มีปริมาณแอลกอฮอล์ 10 – 13 ดีกรี นิยมดื่มในทุกโอกาส แตํสํวนใหญํดื่มเพ่ือ
เจริญอาหารและชูรสชาติ มี 3 สี 
      - ไวน์แดง (Red Wine) จะมีตั้งแตํสีอํอน ถึงแดงเข๎ม ขึ้นอยูํกับชนิดขององํุน 
ที่น ามาหมักและระยะเวลาในการหมัก สํวนใหญํไวน์แดงจะมีรสฝาดและให๎รสหวานน๎อยมากเรียกวํา 
Dry นิยมดื่มโดยไมํแชํเย็น 
      - ไวน์ขาว (White Wine) จะมีตั้งแตํสีเหลืองซีดจนถึงสีเหลืองทองลักษณะ
โดยทั่วไปจะมีรสอํอน กลิ่นน๎อย ความหวานมีตั้งแตํหวานน๎อยจนถึงหวานมาก ไมํมีรสฝาดนิยมดื่ม 
โดยไมํแชํเย็น 
      - ไวน์สีชมพู (Rose Wine) จะมีตั้งแตํสีชมพูอํอนถึงเกือบแดง ไวน์สีชมพูจะมี
ลักษณะระหวํางไวน์ขาวกับไวน์แดง คือ มีรสฝาดเล็กน๎อยและมีรสเปรี้ยวอมหวาน จึงเป็นที่นิยมดื่มงําย 
นิยมแชํเย็นกํอนดื่ม 
     10.2) Sparkling Wine คือ ไวน์ที่มีแก๏ส จึงท าให๎มีรสซํา มีทั้งสีขาว ชมพู และแดง
Sparkling Wine ใช๎กรรมวิธหีมักไวน์ซ้ าเป็นครั้งที่สองภายในขวด และเก็บรักษาแก๏สนี้ไว๎ จึงท าให๎เกิด
รสซําเป็นที่นิยมกันมาก จึงมีการจดลิขสิทธิ์ไว๎ในชื่อ “champangne” ของฝรั่งเศส สํวนไวน์ที่ผลิตด๎วย
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กรรมวิธีคล๎ายคลึงกันจะใช๎ค าวํา Sparkling Wine แชมเปญที่นิยมดื่มเพ่ือแสดงความยินดีตํอกันเสิร์ฟ
โดยแชํเย็นจัด 
     3) Fortfied Wine คือ ไวน์ที่เพ่ิมแอลกอฮอล์ให๎สูงประมาณ 18 – 19 ดีกรี  
จะมีกลิ่นรส และแอลกอฮอล์มากกวําไวน์ธรรมดา แชํเย็นเพียงเล็กน๎อยกํอนดื่ม 
   11) เบียร์ (Beer)  

 เบียร์ เป็นสุราที่มีปริมาณการบริโภคสูงที่สุด เบียร์ ท ามาจากข๎าวบาเลํย์ หมัก อบ  
และบดต๎มให๎สุกแล๎วใสํถัง เมื่อหมักได๎ที่แล๎วจึงใสํดอกฮอพ เพ่ือให๎มีรสขม จากนั้นจึงใสํยีสต์ 
   12) น้ าตาลเมา/ กระแชํ 

 น้ าตาลเมา หรือ กระแชํเป็นสุราที่ท าจากการหมักแชํของน้ าตาลสดจากต๎นมะพร๎าว  
หรือตาล 
   13) อุ  

  อุ เป็นสุราแชํที่ท าขึ้นจากการหมักแชํของข๎าวเหนียวกล๎อง เป็นแป้งเชื้อสุราทิ้งไว๎จน
เกิดมีแรงแอลกอฮอล์ขึ้นแล๎วใช๎ดื่มกินเชํนเดียวกับน้ าสุรา เหล๎าอุนี้ภาคอีสานเรียกวํา สาโท 
  นอกจากนี้ เครื่องดื่มท่ีมีสํวนผสมแอลกอฮอล์ที่มีการจ าหนํายในประเทศไทย  
ยังสามารถแบํงชนิดของเครื่องดื่มท่ีมีสํวนผสมของแอลกอฮอล์ออกได๎ เป็น 11 ประเภท ดังนี้  
(ส านักงานส ารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2551 : 131)   

  1) น ้าผลไม๎ผสมแอลกอฮอล์ เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จัดอยูํในจ าพวกค็อกเทล พ้ันซ์
ซึ่งในปัจจุบันได๎มีวางขายตามท๎องตลาดทั่วไปซึ่งมีหลายยี่ห๎อ ได๎แก ํสปายไวน์คูเลอร์ Cruiser, Nite, 
Bacardi, Smirnoff Premium ซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กลําวมานี้ จะมีปริมาณในการบรรจุเทํากับ 
300 ml 5 ดีกร ีนอกจากนี้ ก็ยังมียี่ห๎อ Smirnoff Black มีปริมาณบรรจุเทํากับ 300 ml เชํนกันแตํจะมี
ดีกรีมากกวําชนิดอื่นๆ คือ 7 ดีกรี 

 
  2) ไวน์ (Wine) ไวน์สามารถแบํงออกได๎เป็น 4 ชนิด ตามปริมาณของแอลกอฮอล์ 

ความหวานคาร์บอนไดออกไซด์สีและการปรุงแตํง คือ 
   2.1) ไวน์ตั้งโต๏ะ (Table Wines, Still Wines หรือ Natural Wines) ท ามาจาก 
การหมักน ้าองุํนโดยเป็นการหมักตามธรรมชาติบางครั้งอาจมีการเติมน ้าตาลหรือยีสต์ด๎วยก็ได๎สามารถ
แบํงไวน์ตามสีของไวน์ได๎ 3 ชนิด คือ สีเหลืองหรือสีทอง(White) สีแดงเข๎มถึงมํวง(Red) และสีชมพูอํอน
(Rose) ซึ่งมีรสชาติหลากหลายตั้งแตํหวาน เชํน Aleaticoและไมํหวานเรียกวํา Dry ไมํขมเชํน
GamayGrenahe, GrignolinaและTavelปริมาณแอลกอฮอล์ไวน์มีตั้งแตํร๎อยละ 7-15 สํวนมากจะมี
ปริมาณแอลกอฮอล์อยูํประมาณร๎อยละ 12 ไวน์ตั้งโต๏ะ (Table Wines) สํวนใหญํได๎แกํเหล๎าองุํน 

  2.2) ไวน์แรง (Fortified Wines, Dessert Wines หรือ Aperitif Wines) เป็นเหล๎า
องุํนที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ร๎อยละ 17-23 โดยมีการเติมแอลกอฮอล์ระหวํางการผลิตมักเติมบรั่นดี 
ที่ท าจากองุํนมีสีตํางๆ เชํน ขาวอ าพันแดงเจิดจ๎าและแดงคล ้าไวน์ ชนิดนี้นิยมดื่มกํอนหรือหลัง
รับประทานอาหารไวน์ที่นิยมดื่มกันมากท่ีสุด คือ Sherry ซึ่งเป็นไวน์ชนิดแรงมีคุณสมบัติที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะจากแหลํงที่ปลูกและพันธุ์องุํนรวมทั้งกระบวนการผลิตที่เฉพาะสํวนใหญํผลิต 
ในประเทศสเปนมีรสชาติตั้งแตํหวานมากจนไปถึงไมํหวาน 
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     2.3) ไวน์ซําหรือเหล๎าองุํนอัดลม (Sparkling Wines) เป็นไวน์ที่มีแก๏สจึงท าให๎มีรสซํา 
มีสีตํางๆ ได๎แกํ ขาวชมพูและแดง Sparkling Wines ใช๎กรรมวิธีการหมักไวน์ซ ้าเป็นครั้งที่สองภายใน
ขวดและเก็บรักษาแก๏สนี้ไว๎จึงท าให๎เกิดรสซําซึ่งเป็นที่นิยมกันมากมีการจดลิขสิทธิ์ไว๎ในชื่อ
Champagne” ของฝรั่งเศสไวน์ที่ผลิตด๎วยกรรมวิธีคล๎ายคลึงกันจะใช๎ค าวํา “Sparkling Wines”  
แชมเปญนิยมดื่มเพ่ือแสดงความยินดีตํอกันมักจะเสิร์ฟโดยแชํเย็นจัด  

       2.4) ไวน์ปรุงแตํง (Flavored Wines) มีหลากหลายชนิดบางชนิดผสมโดยผู๎บริโภคเอง
และบางชนิดผสมโดยผู๎ผลิต เชํน Glogg เป็นพั้นซ์รสเผ็ดผลิตในประเทศสวีเดนซึ่งมักจะใช๎ไวน์แดง
เครื่องเทศอัลมอนด์และลูกเกดผสมกันเวอร์มุธ (Vermouth) เป็นไวน์ไมํมีสีแดงมีการเติมสมุนไพร 
เพ่ือให๎รสชาติและกลิ่นที่เปลี่ยนไปสํวน Aperitifs หมายถึง เหล๎าองุํนที่ดื่มกํอนอาหารจะมีการเติมควินีน
และสํวนผสมอื่นๆ เพ่ือท าให๎รสชาติเข๎มข๎นและมักมีรสหวาน เชํน ดูบอนเนต์ (Doubonnet) ของ
ฝรั่งเศสและแคมพารี (Campari) ของอิตาลีแอลกอฮอล์ที่ดื่มหลังอาหารเชํนวํา Digestifs อาจใช๎ 
Sherry ก็ได๎แตํโดยทั่วไปนิยมใช๎บรั่นดีหรือ Liqueurs มากกวํา 

  3) เบียร์ คือ เครื่องดื่มที่ได๎จากการหมักข๎าวมอลท์ (Malt) มีแรงแอลกอฮอล์ประมาณ  
4 -6 ดีกรีเบียร์ที่มีจ าหนํายในประเทศไทยมีหลายยี่ห๎อ เชํน  ลีโอ  เรดฮอสส์  อาชา ช๎าง ไทเกอร์ สิงห์
ไฮเนเก๎น 

  4) เหล๎าแดง (Whisky) หรือสุรากลั่นที่ท าจากข๎าวชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลากหลายชนิด 
ก็ได๎โดยน ามาหมักแล๎วกลั่นให๎มีดีกรีสูงขึ้น จากนั้นน าไปเก็บบํมในถังไม๎โอ๏คเพ่ือให๎ได๎สีกลิ่นรสที่ดีข้ึนและ
กํอนจะน ามาบรรจุขวดบางชนิดอาจมีการปรุงแตํงสีกลิ่นรสชาติอีกครั้งหนึ่งโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์
ประมาณ 40-50 ดีกร ีเหล๎าแดงที่มีจ าหนํายในประเทศไทย เชํน แมํโขง มังกรทอง หงส์ทอง แสงโสม 
Crown99 Mater Blend  

  5) เหล๎าขาวหรือสุราขาว คือ สุรากลั่นที่ได๎จากน ้าสําที่หมักด๎วยวัตถุดิบประเภทแป้ง 
น ้าตาลและ/หรือกากน ้าตาลที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ไมํเกิน 80 % (ดีกรี) ในการบรรจุจ าหนํายต๎องมี
การปรุงแตํงให๎มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ไมํเกิน 40 %(ดีกรี) สุราขาวที่มีจ าหนํายในประเทศไทย เชํน 
เหล๎าขาว เสือด า เหยี่ยวเงิน Varintip 

  6) บรั่นดี (Brandy) บรั่นดีเป็นเหล๎าที่นิยมกันมากได๎จากการหมักองุํนให๎เป็นไวน์แล๎วจึง
น ามากลั่นเป็นบรั่นดีอีกทีจากนั้นน าไปเก็บบํมให๎ได๎สีกลิ่นรสชาติที่ดีบรั่นดีที่มีขายตามท๎องตลาดสามารถ
แบํงได๎เป็น 3 ประเภทคือ 

   6.1) บรั่นดีพื้นเมือง (Domestic Brandy) เชํน Regency Brandy, German Brandy  
   6.2) บรั่นดีมาตรฐาน (Regular Brandy) สํวนมากเป็นบรั่นดีที่น าเข๎ามาจากตํางประเทศ  
   6.3) บรั่นดีเกรดสูง (Premium Brandy) เป็นบรั่นดีราคาแพงที่เก็บบํมไว๎ในถังไม๎โอ๏ค

เป็นเวลานานโดยระบุคุณภาพเป็นอักษรยํอหรือชื่อพิเศษ เชํน คอนยัค(Cognac) หรือ Armagnac  
  7) น ้าตาลเมา เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยผํานกระบวนการหมักน ้าตาลที่ได๎จาก 

การปาดจั่นมะพร๎าว จั่นต๎นตาล งวงตาล งวงต๎นระก า งวงสละและงวงน ้าอ๎อย โดยมีการเติมสมุนไพร 
ที่มีคุณสมบัติเป็นแทนนิน เชํน เปลือกไม๎เคี่ยม พะยอม ตะเคียน เปลือกมะเกลือ ลงไปในกระบอก 
น ้าตาลมีแอลกอฮอล์ประมาณ 3-4 ดีกร ี

  8) กระแชํ คือ การเปลี่ยนน ้าตาลในน ้าตาลเมาให๎เป็นแอลกอฮอล์ด๎วยการใช๎เชื้อยีสต์จาก
เชื้อหมักหรือที่เรียกวํา “แป้งใหญํ” ท าหน๎าที่เปลี่ยนน ้าตาลให๎เป็นแอลกอฮอล์และเปลี่ยนน ้าตาลเมาให๎
เป็นกระแชํ 
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  9) สาโท เป็นเหล๎าแชํประเภทไวน์ท าจากข๎าวเหนียวเปลําหมักสําจนได๎ปริมาณแอลกอฮอล์
ประมาณ 7-8 ดีกร ีสาโทที่มีจ าหนํายในท๎องตลาดทั่วไป ได๎แกํ เจ๎าพระยาสาโทสุราแชํพ้ืนเมืองกรูปรี
สาโทสาโทซํามีปริมาณบรรจุ 640 ml 6.7 ดีกรี 

  10) น ้าขาวอุ เป็นน ้าเมาชนิดหนึ่งที่ใช๎ข๎าวเหนียวหรือปลายข๎าวเหนียวน าข๎าวเหนียวแชํน ้า
สะอาดพร๎อมน าแกลบนึ่งให๎สุกใสํกระด๎งผึ่งให๎แห๎งทิ้งไว๎ให๎เย็นบดลูกแป้งให๎ละเอียดพรมลงบนข๎าวเหนียว
ให๎ทั่วใสํกระบุงหมักให๎เกิดแอลกอฮอล์หนึ่งคืนน าออกมาผึ่งให๎แห๎งกํอนบรรจุลงไหกดให๎แนํน 
ปิดปากไหด๎วยใบตองแห๎งกับขี้เถ๎าให๎สนิททิ้งไว๎ในอุณหภูมิปกติประมาณ 7-15 วันจะเกิดแอลกอฮอล์  
10 ดีกร ีจึงจะรับประทานได๎บรรจุลงไห ขนาดบรรจุ 2 ลิตร 3 ลิตร 4 ลิตรและ 5 ลิตร 

  11) สาเก เป็นเครื่องดื่มประจ าชาติของญี่ปุ่นที่ได๎จากการหมักข๎าวโดยมีปริมาณ
แอลกอฮอล์ประมาณ 15-17 ดีกร ีสาเกแบํงออกเป็น 3 ประเภทใหญํๆคือ 

    11.1) Ginjo-shu เป็นสาเกชั้นหนึ่งทั้งในรสชาติและกลิ่นในกระบวนการหมักจะมี
การเติมแอลกอฮอล์ลงในข๎าวที่มีหัวเชื้อและน ้าโดยใช๎ข๎าวประมาณ 60% หรือต ่ากวํา 

    11.2) Junmai-shu เป็นสาเกที่ผลิตจากขบวนการหมักของข๎าว,ข๎าวที่มีหัวเชื้อ
และน ้าโดยใช๎ข๎าวประมาณ 70% หรือต ่ากวํา 

    11.3) Honjozo-shu เป็นสาเกท่ีผลิตจากขบวนการหมักจะมีการเติมแอลกอฮอล์ 
ลงไปในข๎าวและข๎าวที่มีหัวเชื้อและน ้าโดยใช๎ประมาณ 70% หรือต ่ากวํามีขบวนการหมักท่ีแตกตําง 
จากGinjo-shu 
 

  2.1.1.4 การวัดความแรงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  ความแรงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการวัดโดยการประมาณคํา 2 เทําของปริมาณ
แอลกอฮอล์หนํวยเป็น “ปรู๏ฟ” (Proof) (Bruess and Richardson. 1992 : 372) ความแรงของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ = 2 X จ านวนร๎อยละของปริมาณแอลกอฮอล์ เชํน เบียร์ตํางประเทศมีปริมาณ
แอลกอฮอล์ร๎อยละ 4-6 จะมีความแรงอยูํระหวํางในชํวง 8 -12 ปรู๏ฟ 
  ความเข๎มของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด (Blood Alcohol Concentration = BAC) 
หมายถึงร๎อยละของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดมักถูกใช๎ในการพิจารณาผู๎ขับขี่รถยนต์ที่มีอาการเมาและ
ให๎ประโยชน์กับผู๎ดื่มได๎รู๎วําเขาจะดื่มได๎มากน๎อยเทําใดที่ตัวผู๎ดื่มยังมีความสามารถอยูํ คําความเข๎มข๎น 
ในกระแสเลือดข้ึนอยูํกับน ้าหนักของรํางกายปริมาณที่ดื่มระยะเวลาในการดื่มโดย 1 แก๎วที่ดื่มนั้น
หมายถึงเบียร์ 12 ออนซ์ไวน์ 4 ออนซ์และเหล๎าอ่ืนที่มีความแรง 100 ปรู๏ฟ 1 ออนซ์โดยมีสูตรการ
ค านวณคือ 

       
          

  
 

 
โดยที่              BAC   =  ความเข๎มข๎นของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด                   

C   = 14  เทําของจ านวนแก๎วที่ดื่ม 
BV  = 8  เทําของน ้าหนักรํางกาย (กิโลกรัม)  
H   = ระยะเวลาในการดื่ม 
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  ความเข๎มข๎นของแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดมีหนํวยเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น 0.05 
เปอร์เซ็นต ์หมายถึง ปริมาณแอลกอฮอล์ 5 มิลลิลิตรตํอเลือด 10 ลิตร  

   ส าหรับระดับความแรงของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีจ าหนํายในประเทศไทย สามารถแบํง
ออกได๎ตามท่ีแสดงในตาราง 2.1 

 ตาราง 2.1 ประเภทความรุนแรงเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
ชนิดของเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ดีกรี 

รัม 60 

วิสกิ้ฝรั่ง 42-53 

วิสกี้ไทย  ธารา  ไกํแดง 40 

บรั่นดี 45 

ยิน 44 

ริเคอร์ 35-60 

สุราพิเศษ  แสงโสม 40 

ไกํขาว  กวางทอง 40 

สุราขาว (เหล๎าโรง) 35-40 

แมํโขง 35 

สุราจีน (เซี่ยงซุน) 30 

ไวน์อยํางแรง 20 

แชมเปญ 16 

ไวน์หวาน 15 

ไวน์ขาว 8 

สุราหมักไทย สาโท 8-10 

ไวน์แดง 6-14 

เบียร์ 4-6 

ที่มา : ศูนย์วิจัยสรุา (2553) 
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 2.1.2   สถานการณ์สุราในประเทศไทย 
 

  2.1.2.1 โครงสร้างการผลิตภายในประเทศของไทย 

  การผลิตสุราภายในประเทศสํวนใหญํเป็นการผลิตเพื่อจ าหนํายภายในประเทศของไทย 
โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีผู๎ผลิตที่ได๎รับอนุญาตให๎เป็นผู๎ผลิตสุรา ตามพระราชบัญญัติสุรา ปี 2493 
จ านวน 82 โรงงาน ซึ่งแบํงได๎เป็น โรงงานสุรากลั่น จ านวน 29 โรงงาน โรงงานสุราแชํประเภท  
จ านวน 17 โรงงาน โรงงานสุราแชํประเภทปรุง จ านวน 5 โรงงาน โรงงานสุราแชํประเภทเบียร์  
จ านวน 8 โรงงาน และโรงงานสุราแชํประเภทเบียร์ประเภทจ าหนํายในสถานผลิต จ านวน 16 โรงงาน 
โดยมีเงินทุนที่ใช๎หมุนเวียนในการผลิตสุราภายในประเทศมากกวํา 3 หมื่นล๎านบาท  โดยในจ านวนนี้ 
ได๎มีการใช๎แรงงานในอุตสาหกรรมผลิตสุรามากกวําหมื่นคน และในจ านวนโรงงานที่ท าการผลิตสุรา
ภายในประเทศของไทย เป็นโรงงานกรมสรรพสามิตเป็นเจ๎าของหรือมีสํวนเป็นเจ๎าของถึงประมาณ 13 
โรงงานการผลิตสุราภายในประเทศของไทยยังเป็นการผลิตที่มุํงเน๎นผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ
เป็นส าคัญ โดยการผลิตสุราภายในประเทศอาจแบํงเป็นประเภทใหญํๆ ได๎ 6 ชนิด  คือ 
 
                                 -  สุราขาว         -  สุราพิเศษ       
                                 -  สุราผสม         -  สุราผลไม ๎
                                -  สุราปรุงพิเศษ         -  สุราสามทับ 
   
จากสถิติปริมาณการผลิต ตั้งแตํอดีต พบวํา สุราขาวเป็นสุราที่มีการผลิตมากท่ีสุดประมาณมากกวํา ร๎อย
ละ 50 ของการผลิตทั้งหมด โดยในการผลิตมีการผลิตสุราขาวที่มีความแรงแตกตํางกัน คือ มีดีกรีตั้งแตํ  
28 ดีกรี  ถึง 60 ดีกรี สุราที่มีปริมาณการผลิตรองลงมา คือ การผลิตสุราผสมมีดีกรี 28-35 ดีกรี และ
สุราปรุงพิเศษ  มีดีกรี  35-40 ดีกรี ซึ่งสุราแมํโขงเป็นสินค๎าหลักในสุราชนิดนี้ ส าหรับสุราพิเศษ  มีดีกรี  
38-43 ดีกรี  แบํงออกเป็น 2 ชนิด  คือ บรั่นดี  และวิสกี้  (ศูนย์วิจัยสรุา, 2556) 
  ถึงแมว๎ําปัจจุบันจะมีการเปิดเสรีในการผลิต และจ าหนํายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้น  
แตสํภาวการณ์ผลิตสุราภายในประเทศเกือบจะเป็นธุรกิจผูกขาด โดยมีผู๎ผลิตรายใหญํไมํกี่รายที่มี 
สํวนแบํงตลาดจ านวนมาก  โดยมีกลุํมสุรามหาราษฎร   สุราทิพย์  และแสงโสม เป็นผู๎น าตลาดในการ
ผลิตสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส าหรับตลาดระดับลําง กลาง คือสุราที่มีราคาไมํสูงนัก และ 
มุํงกลุํมลูกค๎าท่ีมีรายได๎ปานกลางและต่ า ซึ่งนอกจากนี้ กลุํมผู๎ผลิตดังกลําวได๎เข๎าไปซื้อกิจการ แบล็คแคท 
ซึ่งเป็นสุราที่ผลิตในประเทศ และได๎เข๎าไปซื้อกิจการบริษัทผู๎น าเข๎าสก๏อตช์วิสกี้ภายใต๎ยี่ห๎อ Blue Eagle 
และ Crown  ในขณะนี้จึงเหลือบริษัทสุราที่ยังไมํถูกซื้อกิจการ 3 บริษัท  คือ บริษัทสุราพิเศษสุวรรณภูมิ   
บริษัทประมวลผลที่ผลิตภายใต๎ยี่ห๎อ สีหราช ทัมเบลอร์กันน์ และบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ เทํานั้น 
(กรุงเทพธุรกิจ) ดังนั้น ผู๎ผลิตกลุํมนี้สามารถครอบครองตลาดในระดับลําง – กลางได๎เป็นสํวนใหญํ 
ในขณะที่ในตลาดระดับบนนั้นเป็นของ Brand วิสกี้น าเข๎า เนื่องจากผู๎บริโภคท่ีมีรายได๎สูง นิยมบริโภค
สุราที่น าเข๎าจากตํางประเทศ (ศูนย์วิจัยสุรา, 2556)   
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ตาราง 2.2 ปริมาณการผลิตและการจ าหนํายสุราในประเทศไทย     
                                                     หนํวย : ล๎านลิตร 

ชนิดสุรา  2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554 
สุราขาว 28 ดีกรี ผลิต 446.62 541.92 571.39 854.86 243.39 4.27 60.21 

 จ าหนําย 451.39 447.83 465.30 415.95 472.06 455.83 467.88 
สุราผสม 28 ดีกรี ผลิต 231.23 213.82 203.43 219.50 112.35 26.08 59.66 

 จ าหนําย 226.26 220.79 213.70 166.31 184.33 137.62 100.35 
สุราปรุงพิเศษ ผลิต 92.48 100.82 99.66 77.49 16.33 22.63 23.48 

 จ าหนําย 78.38 74.79 64.81 22.87 24.11 44.75 37.77 
สุราพิเศษ ผลิต 14.72 12.09 8.93 27.51 79.09 24.02 23.20 

 จ าหนําย 10.76 10.70 19.94 24.04 30.92 81.02 97.64 
สุราผลไม๎ ผลิต 7.96 11.02 10.15 19.42 23.18 31.75 31.27 

 จ าหนําย 3.92 3.99 3.93 7.48 102.09 55.57 19.20 
สุราสามทับ ผลิต 57.57 85.97 61.60 76.69 83.55 130.81 93.71 

 จ าหนําย 7.15 6.45 5.00 4.91 5.80 6.65 6.82 
อื่นๆ ผลิต 9.60 6.24 0.00 28.63 0.62 2.56 14.65 

 จ าหนําย 0.00 0.00 0.00 29.16 1.07 0.00 0.82 
รวม ผลิต 860.18 971.88 955.16 1303.11 558.51 242.12 606.18 

 จ าหนําย 777.86 764.54 772.67 670.61 820.38 781.45 730.49 
ที่มา: กรมสรรพสามติ  (2556) 
             
           
  2.1.2.1 โครงสร้างการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย  
  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการบริโภคสุราที่มากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต๎ โดยจากสถิติการผลิตและการน าเข๎าสุราใน ตารางที่ 2.2  พบวํา มีการเติบโตของตลาดสุรา 
อยํางรวดเร็วคนไทยดื่มเบียร์และสุราน าเข๎ามากข้ึนขณะที่ดื่มสุราขาวและสุรากลั่นที่ผลิตในประเทศ
ลดลงและเมื่อจัดหมวดหมูํประเภทเครื่องดื่มที่ใกล๎เคียงกันพบวําคนไทยมีการบริโภคเบียร์มากขึ้นเรื่อยๆ
จาก 0.8 ลิตรแอลกอฮอล์บรสิุทธิ์ตํอคนตํอปีในปี 2538 มาเป็น 2.3 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ตํอคนตํอปี
ในป ี2551 คิดเป็นเพ่ิมข้ึน 1.8 เทําใน 14 ปี นอกจากนี ้ยังพบวําคนไทยบริโภคสุราน าเข๎าเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ
เชํนกัน จาก 0.2 ลิตรแอลกอฮอล์บรสิุทธิ์ตํอคนตํอปีในปี 2538 เป็น 1.2 ลิตรแอลกอฮอล์บรสิุทธิ์ตํอคน
ตํอปีในปี 2551 คิดเป็นเพ่ิมข้ึน 5 เทําใน 14 ปี และส าหรับการบริโภคสุราขาวของคนไทยลดลงจาก 3 
ลิตรแอลกอฮอล์บรสิุทธิ์ตํอคนตํอปีในปี 2538 มาเป็น 2 ลิตรแอลกอฮอล์บรสิุทธิ์ตํอคนตํอปีในปี 2551 
คิดเป็นลดลง 1 ใน 3 และเชํนเดียวกันการบริโภคสุรากลั่นที่ผลิตในประเทศลดลงจาก 2.3 ลิตร
แอลกอฮอล์บรสิุทธิ์ตํอคนตํอปีในปี2538 มาเป็น 0.9 ลิตร  ดังตารางที ่2.3 
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ตาราง 2.3  ปริมาณการผลิตและน าเข๎าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ตํอคนตํอปี   
               ตามประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. สุราขาว สุราผสม สุราปรุง
พิเศษ 

รวมสุรา
พิเศษ 

บรั่นด ี ไวน์ สุราแชํ
พื้นเมือง 

เบียร ์ สุรา
น าเข๎า 

รวม 

2538 3.07 1.48 0.69 0.02 0.05 0.01 - 0.81 0.18 6.35 
2539 2.56 1.54 0.81 0.07 0.06 0.02 - 0.94 0.25 6.29 
2540 3.70 1.26 0.73 0.03 0.06 0.03 - 1.08 0.40 7.33 
2541 3.52 1.19 0.62 0.01 0.04 0.03 0.00 1.16 0.15 6.76 
2542 5.33 1.90 0.41 0.33 0.05 0.05 0.00 1.26 0.21 9.57 
2543 0 0.03 0.16 0.30 0.06 0.06 0.00 1.36 0.29 2.30 
2544 0.41 0.30 0.16 0.08 0.07 0.08 0.00 1.39 0.45 2.99 
2545 2.30 0.23 0.18 0.21 0.08 0.07 0.00 1.46 0.83 5.39 
2546 2.52 0.08 0.00 0.41 0.08 0.06 0.00 1.80 1.13 6.12 
2547 4.40 0.16 0.03 0.90 0.12 0.10 0.00 1.77 1.30 8.83 
2548 2.46 0.08 0.04 0.61 0.08 0.05 0.00 1.87 1.40 6.62 
2549 2.71 0.26 0.03 0.33 0.10 0.05 0.00 2.15 1.26 6.91 
2550 2.47 0.52 0.01 0.22 0.11 0.05 0.00 2.28 1.18 6.87 
2551 2.03 0.61 0.00 0.18 0.11 0.05 0.00 2.34 1.20 6.55 

ที่มา : กรมสรรพสามิต   (2554) 
 

  จากตาราง 2.4 พบวํา ปริมาณการผลิตสุราและน าเข๎าของประเทศไทย เพ่ิมขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง โดยเพิ่มจาก 1,391 ล๎านลิตร ในปี 2538 เป็น 3,377  ล๎านลิตร ในปี 2552  โดยสุราน าเข๎ามี
อัตราการเพ่ิมขึ้นสูงที่สุด คือ เพ่ิมจาก 19.9 ล๎านลิตร ในปี 2538 เป็น 114.5 ล๎านลิตร ในปี 2552  
ซึ่งเพ่ิมขึ้นมากกวํา 6 เทํา ในขณะที่ปริมาณการผลิตสุราขาวและสุราผสมในประเทศกลับมีแนวโน๎มลดลง 
ดังตารางที่ 2.3 แสดงให๎เห็นวําคนไทยนิยมบริโภคสุราตํางประเทศมากขึ้น  
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ตาราง 2.4  แสดงถึงปริมาณการผลิตและน าเข๎าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย ระหวํางปี 2538 – 2552     
              จ าแนกตามประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกรมสรรพสามิต (ล๎านลิตร)   

ปี 
พ.ศ. 

สุราขาว สุราผสม สุราปรุง
พิเศษ 

วิสกิ้ บรั่นดี ลิเคียว รัม สุรา
จีน 

สุราสาม
ทับ 

ไวน์ สุรา
พื้นเมือง 

เบียร์ สุรา
น าเข๎า 

ยอดรวม
ผลิตและ
น าเข๎า 
(ล๎าน
ลิตร) 

2538 378.099 183.039 86.024 2.446 6.63 N.A. N.A. N.A. 68.69 5.24 N.A. 641.08 19.97 1,391.2 
2539 321.000 193.657 102.323 7.733 7.690 N.A. N.A. N.A. 76.62 8.97 N.A. 756.89 28.50 1,503.4 
2540 473.323 161.381 94.369 4.253 7.127 N.A. N.A. N.A. 89.34 11.16 N.A. 883.70 45.14 1,769.8 
2541 457.756 155.539 81.793 1.929 5.541 0.027 N.A. 0.199 65.868 11.461 0.075 964.939 17.643 1,762.8 
2542 704.983 251.445 55.044 4.615 6.417 0.015 32.931 1.136 79.005 21.501 0.302 1,060.531 24,448 2,242.4 
2543 0. 5.235 22.500 5.243 8.586 0.005 29.890 0.363 92.512 25.988 0.760 1,165.401 34.699 1,391.2 
2544 57.055 42.175 22.500 3.854 9.965 N.A. 5.550 0.497 129.706 32.801 2.288 1,212.844 54.569 1,573.8 
2545 318.671 32.348 25.388 0.436 10.266 N.A. 24.967 0.006 82.418 32.218 3.969 1,283.513 101.065 1,915.3 
2546 352.831 12.083 0.496 0.431 10.924 N.A. 50.769 0.000 100.702 26.934 3.554 1,603.988 138.731 2,301.4 
2547 623.352 23.765 5.170 0.957 16.196 N.A. 111.740 0.016 162.197 44.283 5.610 1,603.988 161.812 2,759.1 
2548 353.165 12.801 6.295 0.530 11.023 N.A. 76.076 0.000 68.997 22.307 0.340 1,708.978 176.692 2,437.2 
2549 393.301 38.142 4.659 0.165 14.685 N.A. 41.759 N.A. 33.574 22.438 0.417 1,983.656 159.888 2,739.6 
2550 362.130 77.035 2.225 0.002 15.635 N.A. 28.475 N.A. 48.581 21.400 0.105 2,128.275 152.300 2,836.2 
2551 277.069 94.041 1.649 0.331 15.351 N.A. 23.010 N.A. 76.025 25.313 0.175 2,209.207 156.153 2,878.3 
2552 325.300 110.803 1.850 0.000 13.913 N.A. 23.055 N.A. 152.820 24.026 N.A. 2,611.534 114.572 3,377.8 

ที่มา : กรมสรรพสามิต   (2554) 
 
  ตารางที ่2.5  แสดงถึงประมาณการจ าหนํายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศไทย
และน าเข๎าจากตํางประเทศ จากตารางพบวํา ปริมาณการจ าหนํายสุราในประเทศไทยรวมทั้งที่ผลิตใน
ประเทศและน าเข๎าจากตํางประเทศเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ตั้งแตํปี 2540 โดยปริมาณการจ าหนํายเพิ่มขึ้น
จาก 1,649 ล๎านลิตร ในปี 2540 เป็น 2,568.47 ล๎านลิตร ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา คนไทย
บริโภคสุราเพิ่มมากข้ึนมากกวําสองเทําภายในระยะเวลา 12 ปี นอกจากนี้  หากพิจารณาถึงปริมาณ 
การจ าหนํายสุราน าเข๎าจากตํางประเทศ พบวํา ปริมาณการน าเข๎าสุราจากตํางประเทศเพ่ิมข้ึนอยํางเห็น
ได๎ชัด โดยเพิ่มขึ้นจาก 45.1 ล๎านลิตรในปี 2540 เป็น 176.9  ล๎านลิตร ในปี 2548  และลดลงเป็น  
114.67 ล๎านลิตรในปี 2552 ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความนิยมบริโภคสุราตํางประเทศมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
หากพิจารณาถึงสัดสํวนการบริโภคสุราตามประเภท จะพบวํา คนไทยนิยมบริโภคสุราขาวมากที่สุด
นับตั้งแตํปี 2540 เป็นต๎นมา รองลงมา คือ สุราผสมและสุราน าเข๎าตามล าดับดังตารางที่ 2.5 
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ตาราง 2.5 ปริมาณการจ าหนํายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศและที่น าเข๎าจากตํางประเทศ              
ระหวํางปี พ.ศ. 2540 – 2552 (ล๎านลิตร) 

ที่มา : กรมสรรพสามิต   (2554) 
 
 นอกจากนี้ จากการศึกษาข๎อมูลจากองค์การอนามัยโลก ปี 2555 ระบุมีประชากรทั่วโลก 
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณ 2,000 ล๎านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรโลก เฉลี่ยดื่ม 
คนละ 6.13 ลิตร โดยประเทศไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดล าดับที่ 40 และสูงเป็นอันดับที่ 4  
ในระดับเอเซีย รองจากเกาหลีใต๎ เนปาล และญี่ปุ่น (ส ารวจข๎อมูลปี 2555) โดยพบวํา คนไทยมีการใช๎
จําย ประมาณ 600 บาท/เดือน ซื้อเหล๎าดื่มเฉลี่ย 58 ลิตร/ปี โดยจากการส ารวจยังพบอีกวํา คนไทยดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 17.0 ล๎านคน หรือคิดเป็นร๎อยละ 31.54 ซึ่งในจ านวนนี้ เป็นผู๎ที่ดื่มนานๆ 
ครั้ง 9.5 ล๎านคน (ร๎อยละ 55.8) และเป็นผู๎ที่ดื่มสม่ าเสมอ 7.5 ล๎านคน (ร๎อยละ 44.2) โดยกลุํมผู๎ที่ดื่ม
สม่ าเสมอ (5 วันตํอสัปดาห์ขึ้นไป) มีถึงร๎อยละ 41.3 ซึ่งในจ านวนนี้เป็นดื่มทุกวันร๎อยละ 25.7 (ทิพพรรณ 
ไชยูปถัมภ,์ 2556) 

   ส าหรับประเภทของสุรา พบวํา นิยมดื่มเบียร์มากท่ีสุด (เขตเทศบาล 48.4% นอกเขต
เทศบาล 40.3%) ส าหรับอายุเฉลี่ยของผู๎เริ่มต๎นดื่มสุรา ระหวํางปี พ.ศ. 2544 - 2554 พบวํา ไมํมี 
ความแตกตําง หากพิจารณาสถานการณ์บริโภคสุรา ของชาวชาวชนบท ในรอบ 11 ปี (2545-2556) 
ระหวํางปี 2545 – 2556 ซึ่งองค์การอนามัยโลกได๎จัดเก็บข๎อมูลจากคนไทยที่อาศัยอยูํนอกเขตเทศบาล 
พบวํา กลุํมเป้าหมายที่อยูํในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน ดื่มเหล๎าหมายถึง การดื่ม  
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยูํ เชํน สุรา เบียร์ ไวน์ ยาดอง กระแชํ สาโท หรือที่ผลิตจากผัก ผลไม๎ 
เชํน มันฝรั่ง ข๎าว น้ าองํุน โดยการน าวัตถุดิบดังกลําว มาหมักและเติมยีสต์ลงไป ยกเว๎นการดื่มเป็น 
ครั้งคราวในงานเทศกาล งานประเพณี หรืองานเลี้ยงทางสังคมสถิติการดื่มเหล๎าและสูบบุหรี่ ของชาว
ชนบท เมื่อปี พ.ศ. 2544 พบผู๎ดื่มเหล๎า เพียงร๎อยละ 1.2 มีสถิติลดลงเรื่อยๆ จนถึงปี พ.ศ. 2549 และ 

ปี พ.ศ. ปริมาณการจ าหนําย ปริมาณ
การผลิต

สุรา
พื้นเมือง 

ปริมาณ
การน าเข๎า
สุราน าเข๎า 

ยอดรวมปริมาณการ
จ าหนํายสุราที่ผลิต 
ในประเทศไทย, 

ปริมาณการผลิตสุรา
พื้นเมืองและปริมาณ 

การน าเข๎าสุรา 
จากตํางประเทศ 

สุราขาว สุราผสม สุราปรุง
พิเศษ 

สุราพิเศษ เบียร ์ ไวน์ 

2540 449.7 204.1 72.6 10.2 863.9 3.9 N.A. 45.15 1,649.55 
2541 389.9 315.1 52.4 16.9 950.3 4.3 0.08 17.64 1,746.62 
2542 419.7 116.7 44.4 17.8 1032.2 7.2 0.30 24.45 1,662.75 
2543 395.3 167.1 19.3 27.2 1092.2 15.4 0.76 34.70 1,751.96 
2544 404.8 130.3 31.1 83.5 1158.7 11.0 2.29 54.57 1,876.26 
2545 421.6 99.1 34.0 84.2 1195.6 21.3 3.97 101.07 1,960.83 
2546 495.5 39.3 19.9 71.3 1506.7 22.6 3.55 138.73 2,297.59 
2547 489.6 21.7 19.0 69.2 1531.7 32.6 5.61 161.81 2,331.22 
2548 507.1 24.2 17.6 78.6 1468.7 3.3 0.34 176.69 2,276.53 
2549 527.1 39.9 18.9 55.2 1621.1 1.7 0.42 159.89 2,424.21 
2550 480.1 75.3 9.9 48.0 1711.0 1.6 0.11 152.30 2,478.31 
2551 441.2 112.7 8.5 44.6 1477.1 1.5 0.17 156.15 2,241.95 
2552 384.9 103.8 2.8 24.2 1928.4 9.5 N.A. 114.67 2,568.47 
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ผู๎ดื่มเหล๎าเพียง ร๎อยละ 0.13 จนปี พ.ศ. 2550 สถิติดื่มเหล๎าพุํงสูงขึ้น โดยพบสัดสํวนผู๎ดื่มเหล๎าร๎อยละ 
1.0 จากนั้น สถิติก็คํอยๆ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบสถิติการดื่มสุราในรอบ 10 ปีที่ผํานมา พบสถิติการดื่ม
สุราไมํมีความแตกตําง โดยในปี พ.ศ. 2544 สัดสํวนผู๎ดื่มสุราประมาณร๎อยละ 32.6 และ ปี พ.ศ. 2554
ร๎อยละ 31.5 โดยเพศชาย มีสัดสํวนการดื่มสุราสูงกวําเพศหญิง   
  เมื่อแยกเป็นรายภาค พบวํา ภาคท่ีดื่มเหล๎ามากท่ีสุดคือภาคเหนือ ร๎อยละ 6.05 รองลงมา
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4.91%) สํวนภาคใต๎และภาคกลางเป็นภาคที่ดื่มเหล๎าในสัดสํวนที่
ใกล๎เคียงกันคือ ร๎อยละ 3.84 และร๎อยละ 3.61 ตามล าดับ ส าหรับประเภทของเหล๎า ข๎อมูลจาก
ส านักงานสถิติแหํงชาติ (2554) พบวํา ชาวชนบทนิยมดื่มเบียร์มากถึงร๎อยละ 40.3 รองลงมา คือ 
สุราขาว / สุรากลั่นชุมชน ร๎อยละ 32.8 เหล๎าที่เป็นที่นิยมน๎อยที่สุดคือประเภทไวน์ (0.3%) 
 
 2.1.3 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา 

  2.1.3.1 ความหมายภาษีสรรพสามิตสุรา 
  ภาษีสุรา (Liquor Tax) หมายถึง ภาษีสรรพสามิตที่บังคับจัดเก็บสินค๎าสุรา โดยสํวนใหญํ

รัฐบาลจัดเก็บภาษีสุราจากผู๎ผลิตสุราในประเทศและผู๎น าสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร หรือที่จุดต๎น
ทางการผลิตหรือการน าเข๎าเพ่ือให๎งํายตํอการบริหารจัดเก็บภาษี แทนการจัดเก็บท่ีจุดจ าหนําย ซึ่งได๎แกํ
ร๎านค๎าสํง ร๎านค๎าปลีก หรือจุดปลายทางท่ีเป็นผู๎บริโภคสุรา เพราะจ านวนผู๎ผลิตและผู๎น าเข๎ามีน๎อยกวํา
จ านวนผู๎จ าหนํายและผู๎บริโภคจึงงํายตํอการบริหารจัดเก็บภาษีสุรา ในรายงานฉบับนี้ ภาษีสุรา หมายถึง 
ภาษีสุรา ตาม พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งจัดเก็บ ภาษีโดยกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
บางครั้งอาจเรียกวํา “ภาษีสรรพสามิตสุรา” 
  2.1.3.2 วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีสุรา  
  ภาษีสุราหรือภาษีสรรพสามิตสุราเป็นภาษีท่ีจัดเก็บเพ่ิมขึ้นจากภาษีสินค๎าและบริการ
โดยทั่วไปหรือภาษีมูลคําเพ่ิม ท าให๎สุราเป็นสินค๎าที่มีภาระภาษีโดยรวมแล๎วสูงมากกวําสินค๎าและบริการ
อ่ืนๆ เชํนเดียวกับสินค๎าและบริการสรรพสามิตอ่ืนๆ เชํน ยาสูบ ผลิตภัณฑ์น้ ามัน และรถยนต์ เป็นต๎น 
สินค๎าและบริการที่ถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะต๎องเสียทั้งภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต 

  ภาษีสุราเป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส าคัญของรัฐ โดยเหตุผลที่สนับสนุนให๎รัฐจัดเก็บภาษี
สุราสูงกวําสินค๎าและบริการอ่ืนๆ 3 ประการหลัก คือ 

  1) ภาษีสุราเป็นแหลํงรายได๎รัฐที่มีประสิทธิภาพ (Revenue-Raising Efficiency) 
การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การคลังสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสุราในอัตราที่สูงกวําอัตราปกติเพราะสุรา
เป็นสินค๎าที่มีความยืดหยุํนด๎านอุปสงค์ตํอราคา (Price Elasticity of Demand) และตํอรายได๎ 
(Inelastic Income Elasticity of Demand) ต่ าท าให๎การจัดเก็บภาษีมีผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู๎บริโภคไมํมากหรือมีการบิดเบือนทางเศรษฐกิจต่ า ท าให๎ต๎นทุนการจัดเก็บภาษีสุราไมํสูง 
ทั้งต๎นทุนตํอเศรษฐกิจ (Economic Distortion) และต๎นทุนในการบริหาร/จัดเก็บภาษี (Tax 
Administration Cost) แตํการจัดเก็บภาษีสุรากํอให๎เกิดรายได๎ตํอรัฐจ านวนมาก (Revenue 
Maximization) จึงถือวําภาษีสุราเป็นแหลํงรายได๎ท่ีแนํนอนมีเสถียรภาพ (Stability) โดยในประเทศ
พัฒนาแล๎ว รายได๎ภาษีสุราคิดเป็นสัดสํวนประมาณร๎อยละ 6 -11 ของรายได๎ภาษีรัฐบาลทั้งสิ้น  
หลายประเทศมักขึ้นภาษีสุราในเวลาที่รัฐต๎องการรายได๎ภาษีเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ  
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อยํางไรก็ตาม หากรัฐขึ้นอัตราภาษีสุรามากๆ อาจท าให๎รายได๎ภาษีสุราลดลงได๎เชํนกัน โดยการลดลง 
ของภาษีอาจเกิดจากการที่ผู๎บริโภคเปลี่ยนแปลงการบริโภคไปบริโภคสินค๎าอ่ืนทดแทนสุราที่แพงขึ้น 
และการลักลอบผลิตหรือซื้อขายหรือขนสุราแบบผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น 

  2) ภาษีสุราชํวยแก๎ไขหรือบรรเทาปัญหาผลกระทบภายนอก (Externality) อันเกิด 
จากการบริโภคสุรา (Correcting Externality Problems) 

  การบริโภคสุราอยํางไมํเหมาะสมกํอให๎เกิดผลกระทบภายนอกทางลบ (Negative 
Externality) ตํอทั้งผู๎บริโภคเองและบุคคลอ่ืน ตลอดจนตํอสังคม เชํน สุขภาพทรุดโทรม อุบัติเหตุจาก
การขับขี่ การทะเลาะวิวาท กํอให๎เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการรักษาพยาบาลของรัฐ และเนื่องจาก
ปริมาณการบริโภคสุราแปรผกผันตํอราคาของสุรา คือ ราคาสุราสูงขึ้นปริมาณการบริโภคสุรามีแนวโน๎ม
ลดลง การจัดเก็บภาษีสุราเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให๎ราคาสุราสูงขึ้นจึงชํวยสะท๎อนต๎นทุนในการบริโภคสุรา
เอง ทั้งผู๎บริโภคและสังคม ท าให๎เกิดการบริโภคสุราในปริมาณท่ีลดลง และลดผลกระทบภายนอก  
อันเกิดจากการบริโภคสุรามากเกินไป (Misuse of Alcohol) 

  3) ภาษีสุรามีผลทางด๎านการกระจายภาระภาษี (Distributional Incidence) 
  แม๎วําโดยทั่วไปภาษีท่ีเก็บจากสินค๎าจะสํงผลตํอการกระจายรายได๎แบบถดถอย 

Regressive Distribution Tax) กลําวคือ ผู๎บริโภคสินค๎าไมํวํามีรายได๎สูงหรือรายได๎ต่ าจะได๎รับภาระ
ภาษีเทําๆ กันเมื่อบริโภคสินค๎าเหมือนกัน แตํภาษีสุราจะมีการกระจายภาระภาษีไมํเทํากันส าหรับ
ผู๎บริโภคท่ีอยูํในระดับรายได๎เทําๆ กัน อันเนื่องมาจากผู๎ที่ดื่มสุราในปริมาณที่มากจะได๎รับภาระภาษีสูง 
ในขณะที่ผู๎ที่ไมํดื่มสุราจะไมํได๎รับภาระภาษีสุรา ผลท าให๎การกระจายภาระภาษีสุราจึงไมํสํงผลกระจาย
รายได๎แบบถดถอยเชํนเดียวกับการจัดเก็บภาษีสินค๎าอ่ืนๆ และท าให๎เวลารัฐจะขึ้นภาษีสุราเกิดแรง
ตํอต๎านจากสังคมไมํมาก เพราะมีแตํผู๎ที่บริโภคสุราถูกกระทบจากภาษีที่สูงขึ้น 

 นโยบายภาษีสุราที่รัฐสํวนใหญํก าหนดไมํได๎มุํงท่ีจะก าจัดสุราให๎หมดไปจากตลาด เพราะถ๎ารัฐ
ไมํต๎องการให๎มีการบริโภคสุราแล๎ว รัฐสามารถออกกฎหมายห๎าม (Ban) ไมํให๎มีการผลิตและซื้อขายสุรา
เชํนเดียวกับกรณียาเสพติดและฝิ่น แตํรัฐนิยมจัดเก็บภาษีสุรา เพ่ือหารายได๎เข๎ารัฐ และเพ่ือจ ากัด 
การบริโภคสุรา ซึ่งวัตถุประสงค์ท้ังสองสอดคล๎องกัน จะขัดแย๎งกันเฉพาะกรณีที่จัดเก็บอัตราภาษีสุรา 
อยูํในระดับสูงมากๆ การก าหนดนโยบายภาษีสุราและการวางระบบการบริหารจัดเก็บภาษีจึงจ าเป็นต๎อง 
สร๎างความสมดุลระหวํางวัตถุประสงค์ตํางๆ อันจะกํอให๎เกิดการผลิตและการบริโภคสุราในระดับที่
เหมาะสม ไมํอยูํในระดับที่สูงจนเกิดผลเสียตํอผู๎บริโภคสุราและตํอสังคม อีกท้ังรัฐยังคงได๎รายได๎ภาษีสุรา
จ านวนมากและแนํนอน 

  2.1.3.3 วิธีการบริหารจัดเก็บภาษีสุรา (Tax Administration)  
 วิธีการบริหารจัดเก็บภาษีสุรา สามารถจัดแบํงได๎เป็น 4 วิธีหลัก ดังนี้ (ส านักงานนโยบาย

ภาษีส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 2552) 
1) การหักภาษี ณ ที่จําย (Withholding Tax)  
การหักภาษี ณ ที่จําย เป็นการก าหนดให๎ผู๎ที่จํายเงินให๎แกํผู๎ที่รับเงิน มีหน๎าที่หักภาษี ณ 

เวลาที่จํายเงิน แล๎วน าภาษีสํงให๎แกํรัฐ โดยที่ผู๎ที่รับเงินไมํได๎รับเงินสํวนที่หักเป็นภาษีนั้น เชํน นายจ๎างหัก
เงินบางสํวนของเงินเดือนเป็นภาษีน าสํงแกํรัฐ  

2) การประเมินตนเอง (Self- Assessment) 
   การประเมินตนเอง เป็นวิธกีารจัดเก็บภาษีที่ก าหนดให๎ผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีแสดงรายได๎หรือ

รายรับของตนเองหรือฐานภาษีค านวณภาษีที่ตนเองต๎องเสียเอง และช าระภาษีทันทีหรือหลังจากยื่น
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แบบแสดงรายการภาษีโดยมิต๎องรอการประเมินจากเจ๎าพนักงาน วิธีนี้จะท าให๎รัฐบาลได๎รับเงินภาษีเร็ว
และสะดวกตํอผู๎เสียภาษี เพราะผู๎เสียภาษีไมํต๎องรอเจ๎าหน๎าที่ประเมินวําตนจะต๎องเสียภาษีเทําไร วิธีนี้
การนิยมใช๎กับภาษีระดับชาติของหลายประเทศ ส าหรับประเทศไทยใช๎วิธีประเมินตนเองกับภาษีหลาย
ประเภท เชํน ภาษีเงินได๎ ภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร 

3) การประเมินโดยเจ๎าพนักงานหรือเจ๎าหน๎าที่ภาษี (Authoritative Assessment)  
  การประเมินโดยเจ๎าพนักงานหรือเจ๎าหน๎าที่ภาษี เป็นการก าหนดให๎ผู๎เสียภาษีแจ๎งรายได๎
หรือรายรับหรือฐานภาษีของตนให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ และอาจค านวณภาษีหรือไมํค านวณภาษีก็ได๎ แตํวํา 
ยังไมํต๎องช าระภาษีทันทีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผู๎เสียภาษี ในบางประเทศห๎ามไมํให๎มีการซื้อขาย
สุราโดยประชาชนในท๎องถิ่น แตํอนุญาตให๎ชาวตํางชาติและนักทํองเที่ยวน าสุราเข๎ามาดื่มได๎ในบางพ้ืนที่ 
เชํน บังคลาเทศ มัลดีฟ เป็นต๎น โดยจากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตสุรา (The 
Comparative Study on Alcohol Excise Tax) (ส านักงานนโยบายภาษีส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 2552)
จะต๎องรอให๎เจ๎าพนักงานประเมินท าการประเมินวํา แบบแสดงรายการที่ยื่นไว๎ภาษีถูกต๎องหรือไมํ และ
ค านวณภาษีถูกต๎องหรือไมํ เจ๎าพนักงานประเมินจะแจ๎งการประเมินภาษีให๎แกํผู๎เสียภาษีมาช าระภาษีใน
ภายหลัง วิธีการนี้ท าให๎รัฐบาลได๎รับเงินช๎าลง แตํได๎ตรวจสอบความถูกต๎องของภาษีกํอน จึงไมํเหมาะกับ
กรณีท่ีมีผู๎เสียภาษีจ านวนมาก เพราะจะเสียเวลาในการตรวจสอบและใช๎พนักงานประเมินภาษีจ านวน
มาก วิธีการนี้ประเทศไทยใช๎อยูํกับภาษีบางประเภท ได๎แกํ ภาษีสุรา ภาษีบ ารุงท๎องที่ และภาษีโรงเรือน  

4) การตรวจสอบภาษี (Tax Audit or Examination or Investigation) 
  การตรวจสอบภาษี เป็นวิธีการที่เม่ือผู๎เสียภาษีได๎ช าระภาษีไปแล๎วเจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบภาษี

จะท าการตรวจสอบข๎อมูลขําวสาร หรือวิเคราะห์ความถูกต๎องของการช าระภาษีในภายหลัง หาก
เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบพบวํา มีเหตุอันควรที่ผู๎เสียภาษีเสียภาษีไว๎ไมํถูกต๎อง เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบจะเรียก 
ผู๎เสียภาษีมาท าการตรวจสอบโดยให๎น าบัญชีหลักฐานมาด๎วยเพ่ือตรวจสอบในรายละเอียด หากพบวํา 
เสียภาษีไมํถูกต๎องจริงก็จะประเมินภาษีเพ่ิมเติมให๎ถูกต๎อง และอาจมีการเรียกเก็บเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม
ด๎วย การบริหารจัดเก็บภาษีสุรา พบวํา มีหลายประเทศใช๎ระบบแสตมป์ (Stamp System/Tax Mark) 
ด๎วย เพื่อการควบคุมการเสียภาษีให๎ถูกต๎อง และป้องกันการค๎าสุราไมํเสียภาษี อีกทั้งระบบใบอนุญาต 
ในการควบคุมการผลิตและจ าหนํายสุราก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่นิยมใช๎กัน เพ่ือควบคุมและตรวจสอบ 
การผลิตและการจ าหนํายสุราอยํางใกล๎ชิด   

 
 2.1.4 การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราในประเทศไทย 
  ภาษีสุรา จัดเป็นภาษีสินค๎าประเภทแรกๆ ที่มีการจัดเก็บในรูปแบบภาษีสรรพสามิต  

โดยในชํวงแรกที่มีการจัดเก็บ คือในชํวงกํอนปี พ.ศ. 2429 การจัดเก็บภาษีสุรามีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แหลํงรายได๎ของรัฐบาลรัฐ ดังนั้น การควบคุมการจัดเก็บภาษีจึงใช๎วิธีการผูกขาดโดยให๎มีการประมูล
เหมาผูกขาดไปเรียกเก็บภาษีจากราษฎรเอง  โดยผู๎ที่ชนะประมูล เรียกวํา “เจ๎าภาษี หรือ นายอากร”  
ซึ่งสํวนใหญํในสมัยนั้นมักจะเป็นชาวจีนที่เป็นนายอากร นอกจากนี้ ในชํวงแรกยังไมํมีการออกกฎหมาย
เพ่ือใช๎ในการจัดเก็บภาษีสุราโดยตรง แตํจะใช๎วิธีการท าสัญญาระหวํางรัฐบาลกับนายอากรที่มาจาก 
การประมูลเทํานั้น  

 ในปี พ.ศ. 2429 ประเทศไทยมีการออกกฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับแรกขึ้น เรียกวํา 
พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จุลศักราช 1249 โดยได๎ก าหนดให๎การผลิตสุราเป็นการผูกขาดและบริหาร
โดยรัฐบาล โดย “กรมสุรา” ท าหน๎าที่ในการผลิตและบริหารจัดการทั้งหมด และตํอมาในปีพ.ศ. 2493 
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ได๎มีการออกกฎหมายฉบับใหมํข้ึนอีก เพ่ือใช๎แทนพระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จุลศักราช 1249 เรียกวํา 
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 หรือเรียกวํา “กฎหมายสุรา” ซึ่งถือวําเป็นกฎหมายสุราฉบับแรก  
และมีการใช๎กันมาจนถึงปัจจุบัน โดยหนํวยงานที่ท าหน๎าที่จัดเก็บภาษีสุรา คือ กรมสรรพสามิต  
สังกัดกระทรวงการคลัง (ชลธาร วิศรุตวงศ์ และคณะ, 2554)  
 2.1.4.1 การบริหารจัดเก็บภาษีสุราของประเทศไทย 

  ประเทศไทยด าเนินการบริหารจัดเก็บภาษีสุราภายใต๎พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  
โดยใช๎วิธีประเมินภาษีโดยเจ๎าหน๎าที่ประเมินภาษี (Authoritative or Official Assessment)  
กลําวคือ เจ๎าหน๎าที่ประเมินภาษีท าการตรวจสอบและประเมินภาษีกํอนผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีช าระภาษีหรือ
คําแสตมป์สุรา โดยไมํมีการตรวจสอบภาษีย๎อนหลัง (Post-Audit) โดยการบริหารจัดเก็บภาษีสุราของ
ประเทศไทยประกอบไปด๎วยระบบงานหลายด๎านรองรับการบริหารจัดเก็บภาษี (ชลธาร วิศรุตวงศ ์และคณะ
, 2554) ดังนี้  

1) ระบบใบอนุญาต (Licensing system) 
    ประเทศไทยมีการใช๎การบริหารจัดเก็บภาษีสุราโดยใช๎ใบอนุญาตหลายประเภท ได๎แกํ

ใบอนุญาตผลิตสุรา ใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตน าเข๎าสุรา และการอนุญาตอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจสุรา 
    1.1) ใบอนุญาตผลิตสุรา 
    ในชํวงกํอน ปี พ.ศ. 2543 ระบบใบอนุญาต ถูกน ามาใช๎เพ่ือควบคุมและก ากับผู๎ผลิต

สุรารายใหญํเทํานั้น โดยได๎มีการใช๎กับโรงงานสุราทุกประเภท โดยที่สุราขาวและสุราผสมจัดเป็นสุรา
ประเภทที่มลีักษณะพิเศษ คือ รัฐใช๎ระบบใบอนุญาตควบคูํกับระบบสัมปทานด๎วย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 
2543 ประเทศไทยได๎มีการประกาศเปิดเสรีสุรา รัฐบาลจึงได๎มีการยกเลิกระบบสัมปทาน และ 
ได๎ออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขวําด๎วยการน าแสตมป์สุราไป 
ปิดภาชนะบรรจุสุรา ณ โรงงานผู๎ผลิตสุราในประเทศและเปิดให๎กลุํมบุคคลหรือประชาชนทั่วไป (ราย
ใหญํและรายยํอย) สามารถขออนุญาตผลิตสุราได๎โดยต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ
ใบอนุญาตและกฎหมายตามที่รัฐก าหนด ซ่ึงการเปิดเสรีผลิตสุราเป็นการเปิดเสรีภายใต๎การควบคุมก ากับ
ของรัฐบาล 

   รัฐบาล โดยอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นผู๎ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ใบอนุญาต
แตกตํางกันไปตามชนิดของใบอนุญาต ตั้งแตํกระบวนการผลิตสุราวําจะให๎หรือไมํให๎ใครผลิตสุราชนิด
หนึ่งชนิดใด เชํน คุณสมบัติของผู๎ขออนุญาตผลิตสุรา ขนาดโรงงานสุรา การควบคุมการใช๎วัตถุดิบและ
กรรมวิธีการผลิต มาตรฐานของผลิตภัณฑ์สุรา ฉลากและขนาดบรรจุภัณฑ์ การสํงตัวอยํางน้ าสุราให๎กรม
สรรพสามิตตรวจวิเคราะห์ และการตรวจสอบคุณภาพสุราที่ท าขึ้นกํอนน าออกจากโรงงานสุรา ปริมาณ
การผลิตสุรา กระบวนการผลิตสุราที่ต๎องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม หรือ กรณีสุราแชํผลไม๎จะมีหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขท่ีแตกตํางในบางสํวน เชํน ก าหนดวัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิตสุราผลไม๎ ก าหนดกรรมวิธีการหมักให๎
ใช๎กรรมวิธีการหมักสําเป็นส าคัญ ก าหนดแรงแอลกอฮอล์ไมํเกิน 15 ดีกรี ห๎ามท าสุราขาวหรือสุราปรุง
พิเศษประเภทวิสกี้ เป็นต๎น โดยผู๎ได๎รับใบอนุญาตผลิตสุราต๎องปฏิบัติตาม หากผู๎ใดไมํปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่รัฐก าหนด รัฐสามารถเพิกถอนหรือยกเลิกการอนุญาตผลิตสุราได๎  
สํวนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขวําด๎วยกรรมวิธีเกี่ยวกับการผลิตและจาหนํายเบียร์จะแตกตํางจาก
สุราอ่ืนๆ ในบางสํวน อาทิ ไมํมีการจ ากัดวงเงินและขนาดโรงงาน เป็นต๎น  

   ส าหรับการผลิตเบียร์ ประเทศไทยไดม๎ีการผลิต แบํงออกเป็น 2 ประเภท ตามขนาด
โรงงาน คือ โรงงานเบียร์ขนาดใหญํ และโรงงานเบียร์ขนาดเล็ก ดังนี้ 
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-  โรงงานเบียร์ขนาดใหญํ (Major Brewery) เป็นโรงงานเบียร์ที่มีขนาดก าลัง 
การผลิตสูง ใช๎เงินลงทุนคํอนข๎างมาก โรงงานเบียร์ขนาดใหญํแหํงแรกในประเทศไทย คือ โรงงานเบียร์ 
บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จ ากัด จ าหนํายครั้งแรกในปี พ.ศ. 2476 การตั้งโรงงานเบียร์ขนาดใหญํ
ก าหนดให๎ต๎องมีปริมาณการผลิตไมํต่ ากวํา 10 -100 ล๎านลิตรตํอปี ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตเบียร์แตํละโรง
จะข้ึนอยูํกับการท าสัญญากับกรมสรรพสามิต หากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนจากสัญญา
ต๎องมีการขออนุญาตและแก๎ไขสัญญาทุกครั้งกับกรมสรรพสามิต 

   การผลิตเบียร์ต๎องขออนุญาตจากกรมสรรพสามิต เชํนเดียวกับสุราประเภทอ่ืนๆ 
วิธีการจัดเก็บภาษีเบียร์ใช๎เจ๎าหน๎าที่ประเมินภาษีผํานระบบมาตรวัดเบียร์ ผู๎ผลิตเบียร์ต๎องแจ๎งปริมาณ
เบียร์พร๎อมช าระภาษีเบียร์ลํวงหน๎าตํอเจ๎าหน๎าที่ โดยยื่นค าขอตํอเจ๎าหน๎าที่ควบคุมโรงงานพร๎อมแสดง
หนังสือสั่งจํายน้ าเบียร์จากเจ๎าหน๎าที่เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ควบคุมโรงงานตรวจสอบจ านวนเบียร์ที่ขอน าไป
บรรจุภาชนะวํามีชนิดถูกต๎องและไมํเกินปริมาณเบียร์ที่ช าระภาษีไว๎ เมื่อตรวจสอบแล๎วถูกต๎องเจ๎าหน๎าที่
ควบคุมโรงงานจึงอนุญาตให๎ท าการบรรจุภาชนะ โดยท าลายตราและไขกุญแจที่ทํอทางจํายเบียร์จากถัง
เก็บและที่เครื่องบรรจุ เมื่อบรรจุภาชนะเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว เจ๎าหน๎าที่ควบคุมโรงงานจะลั่นกุญแจและ
ผนึกตราที่ทํอทางและเครื่องบรรจุภาชนะไว๎เชํนเดิม เนื่องจากการลงทุนสร๎างโรงงานเบียร์ขนาดใหญํ 
ใช๎เงินลงทุนสูงนับร๎อยล๎านพันล๎านบาทท าให๎มีจ านวนผู๎ผลิตและจ าหนํายเบียร์มีจ านวนไมํมากนัก  

- โรงงานเบียร์ขนาดเล็ก โรงเบียร์ขนาดเล็ก สามารถแบํงยํอยออกได๎เป็นอีก  2 
ประเภท ได๎แกํ Microbrewery ซ่ึงเป็นโรงงานเบียร์ที่มีขนาดก าลังการผลิตต่ ากวําโรงงานเบียร์ 
ขนาดใหญ ํมีระบบการผลิตและจ าหนํายเชํนเดียวกับโรงงานเบียร์ขนาดใหญํ  และ Brew Pub  
เป็นโรงงานเบียร์ที่สร๎างให๎เป็นสํวนหนึ่งของภัตตาคาร โรงแรม หรือร๎านอาหาร ผลิตเบียร์สด และ
จ าหนํายเบียร์ภายในสถานที่นั้นๆ 

   ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลไมํอนุญาตให๎เอกชนตั้งโรงงานเบียร์ขนาดเล็กแบบ 
Microbrewery ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตแบบโรงงานขนาดใหญํ เพราะกํอให๎เกิดความได๎เปรียบตํอโรงงาน
เบียร์ขนาดใหญํ แตํอนุญาตให๎มีการตั้งโรงงานเบียร์แบบ Brew Pub ไดโ๎ดยก าหนดหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขการผลิตและจ าหนํายในท านองเดียวกับโรงงานเบียร์ขนาดใหญํ จะมีสํวนตํางคือ การก าหนดจุด
จ าหนํายเบียร์ 
    นอกจากนี้ยังมปีระกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตผลิต
และจ าหนํายเบียร์ ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2535, ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการ
บริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และ  ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตผลิตเบียร์และจ าหนํายเบียร์ ประกาศ 22 มกราคม พ.ศ. 2546
วนัได๎เฉพาะในสถานที่ท่ีขออนุญาต และการจ ากัดก าลังการผลิตเบียร์ไมํน๎อยกวํา 1 แสนลิตรและไมํเกิน 
1 ล๎านลิตรตํอปี ข๎อมูลของกรมสรรพสามิต  

   ปี พ.ศ. 2553 พบวํา มีโรงงานสุราที่ได๎รับใบอนุญาตผลิตสุราทั้งสิ้น จ านวน 5,349 
โรงงาน ทั้งนี้สามารถแบํงผู๎ผลิตเป็น 5 กลุํม ดังนี้ 1) โรงงานสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ใช๎เครื่องจักรที่มี 
ก าลังต่ ากวําห๎าแรงม๎าหรือใช๎คนงานน๎อยกวําเจ็ดคน  2) โรงงานสุรากลั่นชนิดอื่นๆ นอกจากข๎อ  
1) เป็นโรงงานสุรากลั่นรายใหญํ 3) โรงงานสุราชนิดผลไม๎ สุราพ้ืนเมือง และผลิตภัณฑ์จากผลผลิต 
ทางการเกษตร (ยกเว๎นเบียร์) แบํงเป็นโรงงานสุราชนิดสุราผลไม๎ และไวน์โรงใหญํ และโรงงานผลิตสุรา
พ้ืนเมือง (รายยํอย 4) โรงงานสุราแชํชนิดอื่นๆ นอกจากข๎อ 3) ซ่ึงเป็นโรงงานสุราแชํที่เป็นเครื่องปรุง
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อาหารหรือผสมอาหาร และ  5) โรงงานเบียร์ แบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงงานเบียร์ขนาดใหญํ  
และโรงงานเบียร์ขนาดเล็ก 

   นอกจากการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขใบอนุญาตแล๎ว กฎหมายสุรายังมีการก าหนด
คําธรรมเนียมใบอนุญาตไว๎ด๎วยรายละเอียดตามตารางที่ 2.6 อัตราคําธรรมเนียมใบอนุญาตการผลิตสุรา
และให๎ท าเชื้อสุราใช๎ในโรงงาน ทั้งนี้อัตราคําธรรมเนียมใบอนุญาตให๎ผลิตสุราตํอปีปัจจุบันอยูํในชํวง 
100- 5,000 บาท โดยอัตราคําธรรมเนียมใบอนุญาตให๎ท าสุรา และให๎ท าเชื้อสุราใช๎ในโรงงานประเภท
สุรา คําธรรมเนียมในการให๎ท าสุราตํอโรงตํอปี 
 
ตาราง 2.6  อัตราคําธรรมเนียมใบอนุญาตให๎ท าสุรา และให๎ท าเชื้อสุราใช๎ในโรงงาน 

ประเภทสุรา ค่าธรรมเนียมในการให้ท า 
สุราต่อโรงต่อป ี

ค่าธรรมเนียมให้ท าเชื้อสุรา 
ใช้ในโรงงานต่อปี 

1. 1. สุรากลั่นชนิดสรุาขาว (15-40 ดีกรี) ที่ใช๎เครื่องจักร
ที่มีก าลังรวมต่ ากวําห๎าแรงมา๎ หรอืใช๎คนงานน๎อยกวํา
เจ็ดคนฯ –  ขายครั้งหนึ่ง 

2. จ านวน 10 ลิตรขึ้นไป 

 
1000 - 5,000 บาท 

 
200 บาท 

 
50 - 500 บาท 

2. สุรากลั่นอื่นนอกจาก ข๎อ 1  5000 - 10,000 บาท 300 - 500 บาท 
3. สุราชนิดผลไม๎ สรุาแชํพื้นเมือง และผลิตภัณฑ ์
จากผลผลติทางการเกษตร (ไมํเกนิ 15 ดีกรี)  
ทีใ่ช๎เครื่องจักรที่มีกาลังรวมต่ า กวําห๎าแรงม๎า  
หรือใช๎คนงานน๎อยกวําเจ็ดคนฯ ยกเว๎นเบียร ์

100 - 5,000 บาท 50 - 500 บาท 

4. สุราแชํชนิดอื่นๆ นอกจาก 3. 4,000-5,000 บาท 300 – 500  บาท 
ที่มา กรมสรรพสามิต 
 

   1.2) ใบอนุญาตขายสุรา 
   การออกใบอนุญาตขายสุรามีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมการขายสุราให๎เป็นไปตาม

กฎหมายสุรา โดยก าหนดให๎เป็นหนึ่งหมวดเฉพาะ คือ หมวด 4 การขายสุรา ( มาตรา 17-23) ซึ่งมาตรา 
19 ก าหนดให๎ใบอนุญาตขายสุรามี 7 ประเภท และก าหนดอัตราคําธรรมเนียม แตกตํางกันตามประเภท
ของใบอนุญาตขายสุรา ดังตารางที่ 2.7 ตํอไปนี้ 
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ตาราง 2.7 อัตราและเพดานอัตราคําธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
 

ใบอนุญาตขาย
สุราประเภทที ่

หลักเกณฑก์ารให้ใบอนุญาตขายสุรา ค่าธรรมเนียมต่อป ี เพดานอัตรา
ค่าธรรมเนียม 

1 ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแตํสิบลิตรขึ้นไป 7,500 บาท 10,000 บาท 
2 ขายสุราทีผ่ลติในประเทศ ครั้งหนึง่สิบลิตรขึ้นไปขึ้นกับปริมาณสรุา

ที่ยื่นขออนุญาตขาย ดังนี้  
    - ไมํเกิน 6,000 ลิตร 
    - 6,000-20,000 ลิตร 
    - 20,000-32,000 ลิตร 
   - เกิน 32,000 ลิตรขึ้นไป หรือไมํก าหนดปรมิาณสรุา  
- สุราชนิดผลไม๎ สุราแชํพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากผลผลติทาง
การเกษตร (ไมํเกิน 15 ดีกรี) ทีใ่ช๎เครื่องจักรที่มีกาลังรวมต่ ากวํา
ห๎าแรงม๎า หรือใช๎คนงานน๎อยกวําเจ็ดคนฯ ยกเว๎นเบียร์ ขายครั้ง
หนึ่ง 10 ลิตรขึ้นไป 

 
 

200 บาท 
 600 บาท  
1,200 บาท  
1,500 บาท 

 
 100 บาท 

5,000 บาท 

3 ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจ านวนต่ ากวําสิบลิตร ตามเขตพื้นท่ี
ที่ขออนุญาต ดังนี้ 
 - เขตกรุงเทพฯ เทศบาลนคร เมอืงพัทยา  
 - เขตอื่น ๆ 

 
 

1,500 บาท 
1,000 บาท 

2,000 บาท 

4 ขายสุราทีผ่ลติในประเทศ ครั้งหนึง่เป็นจานวนต่ ากวําสิบลิตร  
ตามเขตพื้นท่ีที่ขออนุญาต ดังนี้  
- เขตกรุงเทพฯ เทศบาลนคร เมืองพัทยา  
- เขตเทศบาลเมือง เทศบาลต าบล  
- เขตอื่น ๆ 

 
 

100 บาท 
50 บาท 
10 บาท 

200 บาท 

5 ขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็นจ านวนต่ ากวําสิบลิตร  
เพื่อดื่ม ณ สถานท่ีขายเป็นการชั่วคราวไมเํกินสิบวัน 

ฉบับละ 100 บาท 300 บาท 

6 ขายสุราทีผ่ลติในประเทศ ครั้งหนึง่เป็นจ านวนต่ ากวําสิบลิตรเพื่อ
ดื่ม ณ สถานท่ีขายเป็นการชั่วคราวไมํเกินสิบวัน ตามเขตพื้นท่ีที่ขอ
อนุญาต ดังนี ้
 - เขตกรุงเทพฯ เทศบาลนคร เมอืงพัทยา  
- เขตเทศบาลเมือง เทศบาลต าบล  
- เขตสุขาภิบาล 

 
 
 

50 บาท 
25 บาท 

12.50 บาท 

100 บาท 

7 การขายสรุาที่ท าในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็นจ านวนต่ ากวําสิบ
ลิตรเพื่อดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร แบํงออกเป็น 
 - ขายสุราทุกชนิด 
 - ขายสุราที่ท าในประเทศ 

 
 

200 บาท 
50 บาท 

 

  ที่มา: กรมสรรพสามิต 
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    1.3) ใบอนุญาตน าเข๎าสุรา 
    ในอดีต มีการน าเข๎าสุราจากตํางประเทศ เข๎ามาในราชอาณาจักรไทยจ านวนมาก  

ท าให๎รัฐบาลหันมาสนับสนุนการตั้งโรงงานผลิตสุราในประเทศ เพ่ือทดแทนการน าเข๎าสุราตํางประเทศ 
ที่มีราคาแพงและสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ ทั้งนี้การน าเข๎าสุรา ผู๎น าเข๎าต๎องขออนุญาตจาก 
กรมสรรพสามิต เรียกวํา ใบอนุญาตน าเข๎าเพ่ือให๎รัฐบาลสามารถก ากับและควบคุมปริมาณการน าเข๎า
สุราได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยใบอนุญาตให๎น าสุราเข๎ามาในราชอาณาจักร เพื่อการค๎ามีราคาฉบับละ 
200 บาท ซึ่งมีอายุ 6 เดือน และการน าเข๎าท่ีมิใชํเพื่อการค๎า ฉบับละ 50 บาท ตํอ 6 เดือน  และในกรณี
ที่มีการน าสุราตํางประเทศเข๎ามาในราชอาณาจักรโดยไมํมีใบอนุญาต กฎหมายสุราก็มีการก าหนดห๎าม
ไมํให๎น าเข๎าเกินกวํา 1 ลิตรตํอคน (มาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 846)  

    1.4) ใบอนุญาตและการอนุญาตอ่ืนๆ 
       นอกจากใบอนุญาต สามประเภทข๎างต๎นแล๎ว ประเทศไทยยังมีการก าหนดการออก

ใบอนุญาตที่กฎหมายสุราก าหนดให๎มี เชํน ใบอนุญาตให๎ท าเชื้อสุราเพ่ือขาย ใบอนุญาตให๎ขายเชื้อสุรา 
ใบอนุญาตให๎ท าเชื้อสุราส าหรับใช๎ในบ๎านเรือน ใบอนุญาตให๎ท าสุราส าหรับใช๎ในบ๎านเรือน ใบอนุญาต
เก็บหรือรักษาสุราไว๎สถานที่อ่ืน  

   2) ระบบแสตมป์สุรา 
   ระบบแสตมป์สุรา เป็นระบบการควบคุมสุราโดยการออก พระราชบัญญัติสุรา  

พ.ศ. 2493 มาตรา 7 และมาตรา 8 ซึ่งก าหนดให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาตให๎ผลิตสุราหรือผู๎น าเข๎าสุรามา 
ในราชอาณาจักรเสียภาษีโดยการปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของเจ๎าหน๎าที่  
หรือผู๎เสียภาษีอาจใช๎วิธีการเสียภาษีโดยวิธีอ่ืนได๎ในกรณีท่ีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเห็นสมควร 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ตามวิธีการเสียภาษีท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 7 ทวิ) ซึ่งการใช๎
ระบบแสตมป์ของรัฐมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือควบคุมการจัดเก็บภาษีจากสุราและงํายตํอการตรวจสอบ 
ดังนั้น ในแสตมป์ จึงมีการก าหนดรายละเอียดในลักษณะที่เป็นตราเครื่องหมาย (รหัส) ประทับลงบนดวง
ตราแสตมป์ (การขีดฆําแสตมป์สุรา) เชํน รายละเอียดของประเภทของสุรา แหลํงที่ผลิตสุรา วันที่ช าระ
ภาษีสุรา เป็นต๎น เพ่ือให๎ได๎มาซึ่งแสตมป์สุรา ผู๎เสียภาษีต๎องมายื่นแบบแสดงรายการช าระภาษีและให๎
เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบความถูกต๎องกํอนช าระภาษี และให๎ผู๎มีหน๎าที่ปิดแสตมป์ขีดฆําแสตมป์ในควบคุมของ
เจ๎าหน๎าที่น าแสตมป์ไปปิดภาชนะบรรจุสุรากํอนการน าสุราออกจาหนํายโดยแสตมป์สุรามีราคาเทํา
มูลคําภาษีที่จะต๎องช าระให๎ติดแสตมป์ภาชนะละ 1 ดวง เพ่ือให๎งํายตํอการตรวจสอบ 

   ระบบแสตมป์ถูกใช๎ควบคูํกับภาษีสุรามาโดยตลอดจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยมี
กฎหมายและระเบียบรองรับ ประกอบกับรัฐเห็นวําแสตมป์เป็นหลักฐานแสดงวํามีการเสียภาษีแล๎ว  
จึงควบคุมแสตมป์อยํางรัดกุม เชํน สถานที่เก็บรักษา การรับและเก็บรักษา การเบิกจําย การควบคุม 
ทางบัญชี การตรวจสอบ นอกจากนี้รัฐยังก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการปิดแสตมป์ 
ตลอดจนวิธีการปิดและขีดฆําแสตมป์ในสุราแตํละประเภทไว๎อีกด๎วย 

 
   3) การใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ที่ไม่ใช่แสตมป์สุรา 
      ประเทศไทยได๎มีการก าหนดกฎหมายสุรา มาตรา 7 โดยก าหนดให๎ผู๎ได๎รับใบอนุญาต

ผลิตสุราเสียภาษีโดยการปิดแสตมป์ที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของเจ๎าหน๎าที่ เว๎นแตํรัฐมนตรี 
จะให๎จัดเก็บภาษีโดยวิธีอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี โดยก าหนดวิธีการเสียภาษีวิธีอ่ืน 
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ในกฎกระทรวง มาตรา 7 ทวิ ระบุวํากรณีที่มีกฎกระทรวงก าหนดวิธีการเสียภาษีด๎วยวิธีอ่ืนนอกจาก
วิธีการปิดแสตมป์สุรา ผู๎ได๎รับอนุญาตท าสุราต๎องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ปัจจุบัน กฎกระทรวงที่รองรับการใช๎เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีที่ไมํใชํแสตมป์ คือ
กฎกระทรวงฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2541) ก าหนดรายละเอียดการใช๎เครื่องมือวัดปริมาณน าสุรา  
การใช๎เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีอ่ืนๆ สรุปได๎ดังนี้ 

  3.1) การใช๎เครื่องมือวัดปริมาณน้ าสุรา หรือมาตรวัด โดยก าหนดให๎ใช๎กับ 
การจัดเก็บภาษีเบียร์ของโรงเบียร์ขนาดใหญํ เดิมรัฐให๎ใช๎ฝาจีบแทนการติดแสตมป์ เพราะการบริโภค
เบียร์มักต๎องแชํเย็น ไอเย็นท าให๎แสตมป์สุราหลุดออกได๎งํายตํอมาเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น จึงมีการน าระบบ
มาตรวัดหรือมิเตอร์วัดมาใช๎ควบคุมการผลิตและบรรจุเบียร์แทนฝาจีบ เนื่องจากการผลิตเบียร์เป็น 
ระบบปิดการใช๎มิเตอร์วัดปริมาณน าเบียร์ที่ไหลจากถังพักไปสูํทํอ และสูํกระบวนการบรรจุขวดท าให๎รัฐ
ควบคุมปริมาณการผลิตเบียร์ได๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาไปสูํระบบมิเตอร์เบียร์ออนไลน์ข๎อมูล
การผลิตและการบรรจุเบียร์จะถูกจัดสํงทางคอมพิวเตอร์ออนไลน์มาที่กรมสรรพสามิตตามเวลาที่เกิดขึ้น
จริง (Real Time) แม๎วําการบริหารจัดเก็บภาษีเบียร์จะปรับเปลี่ยนไปใช๎ระบบมิเตอร์ประเมินภาษีแทน 
การใช๎เจ๎าหน๎าที่ควบคุมแล๎ว แตํในปัจจุบัน ยังคงมีการจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ควบคุมโรงงาน ส าหรับโรงงาน
เบียร์ขนาดเล็ก จะใช๎วิธีการการจัดเก็บภาษีเบียร์แตกตํางจากโรงงานขนาดใหญํ โดยใช๎ระบบแสตมป์
ควบคูํกับการผนึกตราที่หัวจําย คือ ผู๎ผลิตเบียร์ต๎องซื้อแสตมป์การเสียภาษีท่ีส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
ในท๎องที่ที่โรงงานเบียร์ขนาดเล็กตั้งอยูํ เจ๎าหน๎าที่จะท าการผนึกตราที่หัวจํายของภาชนะบรรจุเบียร์  
(ถังเบียร์) ไว๎กํอนทุกครั้ง เมื่อมีการน าเบียร์ที่หมักเสร็จแล๎วเข๎าเก็บบํมในถังเบียร์ (เบียร์เมื่อหมักเสร็จ
ต๎องพักท้ิงไว๎มากกวํา 2 สัปดาห์เพื่อให๎ได๎รสชาติที่ดีกํอนขาย) เจ๎าหน๎าที่จะตรวจสอบความถูกต๎องของ
ภาษีและปริมาณเบียร์ และควบคุมการปิดแสตมป์ที่หัวจํายของภาชนะบรรจุเบียร์ 
    3.2) การใช๎เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีสุราผนึกหรือปิดภาชนะสุราหรือเป็น
ภาชนะสุรา  โดยผู๎ได๎รับใบอนุญาตท าสุราที่ประสงค์จะใช๎เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแทนแสตมป์ 
ต๎องขอจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีกับเจ๎าหน๎าที่กํอน โดยเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ต๎องมีลักษณะอยํางหนึ่ง อยํางใด ดังนี้   

(1) สิ่งผนึกภาชนะ เป็นฝาจีบหรือฝาเกลียว ฝาหรือจุก เมื่อใช๎แล๎วต๎องขาดแยก 
ออกหรือช ารุดหรือเสียสภาพเดิมจนไมํสามารถใช๎ได๎อีก เชํน ฝาขวดเบียร์ เป็นต๎น  
     (2) สิ่งปิดภาชนะซ่ึงเมื่อใช๎สุราแล๎วสิ่งปิดภาชนะบรรจุสุรานั้น ต๎องขาดแยกออก
หรือช ารุดหรือเสียสภาพเดิมจนไมํสามารถใช๎ได๎อีก 
 
     (3) ภาชนะบรรจุสุราที่สามารถปิดผนึกได๎โดยไมํต๎องใช๎สิ่งผนึกภาชนะเม่ือใช๎สุรา
แล๎วภาชนะบรรจุสุรานั้นต๎องขาดแยกออกหรือชารุดหรือเสียสภาพเดิมจนไมํสามารถใช๎ได๎อีก เชํน 
กระป๋องเบียร์ เป็นต๎น 

   4) การควบคุมทางบัญชี 
การควบคุมทางบัญชีเป็นมาตรการที่ก าหนดให๎ผู๎ได๎รับอนุญาตบางประเภท เชํน  

ผู๎ได๎รับใบอนุญาตให๎ผลิตสุรา ต๎องท าบัญชีแสดงผลการผลิตสุรา และการซื้อวัตถุดิบมาเพ่ือใช๎ผลิตสุรา
ตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด หรือผู๎ได๎รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1-356 ต๎องท าบัญชีประจ าวันและ
บัญชีงบเดือนแสดงจ านวนสุราหรือเชื้อสุรา และยื่นแบบบัญชีงบเดือนตํอเจ๎าหน๎าที่ ตามแบบและ
ก าหนดเวลาที่อธิบดีก าหนด เป็นต๎น โดยบัญชีประจ าวันให๎เก็บรักษาไว๎ในสถานที่ซึ่งได๎รับใบอนุญาต 
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(มาตร 27 พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493) ข๎อสังเกต ถึงแม๎วํากฎหมายจะก าหนดให๎มีการควบคุมทางบัญชี 
(มาตรา 27) แตํในการบริหารจัดเก็บภาษีสุรา ไมํมีระบบตรวจสอบภาษีทางบัญชี เพ่ือประเมินภาษีใน
ภายหลัง (Post Audit) เชํนเดียวกับภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
ซึ่งถ๎าหากเจ๎าหน๎าที่ตรวจพบบัญชีที่ผิดพลาด และการเสียภาษีไมํครบถ๎วน มาตรา 43 วรรค 1 ก าหนด
โทษปรับเพียงไมํเกินสองพันบาท (กรณีท าบัญชีไมํถูกต๎องหรือไมํท าบัญชี) หรือมาตรา 43 วรรค 2 
ก าหนดโทษปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาท ต๎องระวางโทษไมํเกิน 6 เดือนหรือทั้งจ าทั้งปรับ (กรณียื่นบัญชี
เป็นเท็จ) ซึ่งโทษที่ก าหนดดังกลําวอาจไมํสะท๎อนกับภาษีท่ีไมํครบถ๎วน และอาจไมํสูงพอที่จะป้องปราม
ไมํให๎เกิดการหลบเลี่ยงหรือหนีภาษีได๎ วิธีปฏิบัติใช๎การเพิ่มโทษเข๎าไปในสัญญา 

5) การใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมหรือตรวจสอบ 
กฎหมายภาษีสุราก าหนดให๎มีการควบคุมหรือตรวจสอบภาษีโดยเจ๎าหน๎าที่ไว๎หลาย

มาตรา อาทิ เจ๎าหน๎าที่ต๎องเข๎าไปควบคุมการผนึกตราที่ทํอทางและภาชนะบรรจุสุราที่ผลิตเสร็จกํอน 
การเสียภาษี หรือการตรวจโรงงานสุราของเจ๎าหน๎าที่ ซึ่งอาจตรวจบัญชีหรือหลักฐานตํางๆ เป็นครั้งคราว 
(มาตรา 8 28 และ 29) เป็นต๎น นอกจากนี้ในโรงสุราขนาดใหญํ กรมสรรพสามิตยังจัดให๎มีเจ๎าหน๎าที่ไป
ประจาอยูํที่โรงงานสุรา เพื่อควบคุมและตรวจสอบการผลิตสุราได๎อยํางใกล๎ชิดและตลอดเวลา  

6) มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามสุราผิดกฎหมาย  
มาตรการการป้องกันและปราบปรามสุราผิดกฎหมายเป็นมาตรการที่ใช๎ควบคูํกับ 

การบริหารจัดเก็บภาษีสุรา เพ่ือป้องกันรายได๎ภาษีท่ีจะสูญหายจากการกระท าการผลิตสุรา การขายสุรา 
ตลอดจนการครอบครองสุราผิดกฎหมาย โดยเฉพาะสินค๎าสุราที่มีภาระภาษีสูง ท าให๎มีแรงจูงใจในการที่
จะกระท าผิดกฎหมาย และมีความเสี่ยงทางรายได๎ภาษีสุรามาก ดังนั้นรัฐจ าเป็นต๎องมีการก าหนด
มาตรการส าหรับป้องกันและปราบปรามผู๎กระท าผิดกฎหมาย และการลงโทษผู๎กระท าผิดกฎหมาย
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ผู๎กระท าผิดกฎหมายสุราสามารถแบํงออกเป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 

 6.1) ผู๎กระท าผิดกฎหมายภาษีสุรา ในการผลิตการจ าหนํายสุราปลอม (สุราที่ท า
เลียนแบบสุราตัวอ่ืนๆ) เชํน การท าสุราแชํและสุรากลั่นชุมชน สุรายาดอง (ยาดอง) 

 
 6.2) ผู๎กระท าผิดกฎหมายภาษีสุรา การกระท าผิดสํวนใหญํเป็นลักษณะสุราเถื่อน  

(สุราที่ลักลอบหนีภาษี) เชํน การน าสุราตํางประเทศติดตัวเข๎ามาในราชอาณาจักรในลักษณะกองทัพมด 
หนํวยงานที่ท าหน๎าที่หลักในการป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายสุรา 

คือ กรมสรรพสามิต โดยการอาศัยทักษะของเจ๎าหน๎าที่ในการตรวจจับ การใช๎สายสืบในการปราบปราม
สุราผิดกฎหมายรวมทั้งมีการด าเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามของกรมสรรพสามิตที่มีมาอยําง
ตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้การป้องกันและปราบปรามสุราผิดกฎหมายนอกจากกรมสรรพสามิต
แล๎ว ยังมีหนํวยงานอื่นๆ อีกหลายหนํวยงานที่ท าหน๎าที่ในการปราบปรามสุราผิดกฎหมายตามกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่หนํวยงานตํางๆ รับผิดชอบนอกจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 อาทิ กรมศุลกากร  
ส านักงานต ารวจแหํงชาติ และกระทรวงสาธารณสุข เป็นต๎น 

7) บทก าหนดโทษ 
กฎหมายสุราก าหนดบทลงโทษไว๎หลายประเภท เชํน การเพิกถอนใบอนุญาต การปรับ 

การจ าคุก การริบภาชนะและเครื่องกลั่นสุรา โดยก าหนดบทลงโทษแตกตํางกันตามฐานความผิด อาทิ 
การกระท าฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องการผลิตสุรา การน าเข๎าสุรา การขายสุรา การซื้อสุรา การขนสุรา  
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การไมํแจ๎งราคาขายสุรา การใช๎แสตมป์ปลอม เป็นต๎น (หมวด 7 มาตรา 30 -46) ทั้งนี ้บทก าหนดโทษ
จะแตกตํางกันตามประเภทสุรา ตามฐานความผิด การขาย การครอบครอง หรือซื้อสุรา เป็นต๎น  
โดยแบํงประเภทฐานความผิดออกเป็น 2 ประเภท คือ ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว และความผิด 
ที่มีโทษจ าคุกหรือทั้งจ าทั้งปรับ  
 

2.1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสุรา 
กฎหมายที่ส าคัญที่เก่ียวข๎องกับภาษีสุราของประเทศไทย ทั้งนโยบายภาษีสุราและการ 

บริหารจัดเก็บภาษีสุรา มีหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติจัดสรรเงิน
ภาษีสุรา พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) พ.ศ. 2544 และ
พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพรํภาพสาธารณะแหํงประเทศไทย (TPBS) พ.ศ. 2551  
แตํที่ส าคัญตํอการจัดเก็บภาษีสุราโดยตรง คือ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 

  (1) พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 เป็นกฎหมายที่ก าหนดถึง นโยบายภาษีสุรา โครงสร๎าง
ภาษีสุรา อัตราภาษีสุรา ระบบการบริหารจัดเก็บภาษีสุรา และบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหรือไมํ
ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

  (2) พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 เป็นกฎหมายที่ก าหนดให๎จัดเก็บภาษี
เพ่ิมข้ึนอีกร๎อยละ 10 ของภาษีสุราตามกฎหมายวําด๎วยสุรา เพื่อสํงให๎กระทรวงมหาดไทยน าไปจัดสรร
ให๎แกํกรุงเทพมหานครและราชการสํวนท๎องถิ่นทุกแหํง 

  (3) พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ก าหนดให๎จัดเก็บ
เงินบ ารุงกองทุนจากผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีสุราตามกฎหมายสุรา และยาสูบตามกฎหมายยาสูบ ในอัตรา 
ร๎อยละ 2 ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบ (มาตรา 11 ) 

  (4) พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพรํภาพสาธารณะแหํงประเทศไทย  
พ.ศ. 2551 ให๎มีการจัดเก็บเงินบ ารุงองค์การ โดยเรียกเก็บเงินเพ่ิมจากผู๎มีหน๎าที่เสียภาษีตามกฎหมายวํา
ด๎วยสุราและกฎหมายวําด๎วยยาสูบในอัตราร๎อยละ 1.5 ของภาษีท่ีเก็บจากสุราและยาสูบ (มาตรา 12) 

  (5) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่ก าหนดข๎อ
ปฏิบัติ และข๎อห๎ามตํางๆที่ผู๎ผลิตและผู๎น าเข๎าสุรา ต๎องด าเนินการตามท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ จัดให๎มี
บรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร๎อมข๎อความค าเตือน การห๎ามขาย ห๎ามบริโภคในบางบริเวณ บางสถานที่  
(วัด โรงเรียน ฯลฯ) การห๎ามขายในวันส าคัญตํางๆ (วันเขา๎พรรษา ฯลฯ) การห๎ามขายเรํ การห๎ามใช๎
เครื่องขายอัตโนมัติ การห๎ามโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ (มาตรา 26-32) 

2.1.4.2 การจัดเก็บภาษีสุราในประเทศไทย  
    ปัจจุบันภาษีท่ีรัฐบาลไทยเก็บจากสินค๎าสุรา ประกอบด๎วยภาษี 5 ประเภท ได๎แกํ  

1) ภาษีศุลกากร (Customs duty) โดยจะเก็บเฉพาะสินค๎าน าเข๎า ซึ่งรวมถึงสุราน าเข๎า
ด๎วย วัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกันสินค๎าในประเทศ ปัจจุบันเก็บอัตราในอัตรา 60 % ของราคา C.I.F. 
(Cost, Insurance and Freight)   

2) ภาษีสรรพสามิต (Excise tax) จะจัดเก็บเฉพาะสินค๎าท่ีมีอันตรายตํอประชาชนหรือ
สิ่งแวดล๎อม ไมํวําจะเป็นสินค๎าน าเข๎าหรือสินค๎าในประเทศ เพ่ือให๎ราคาสูงขึ้นท าให๎ปริมาณการใช๎ไมํมาก
เกินไป ซึ่งสุราก็เป็นสินค๎าหนึ่งที่ต๎องเสียภาษีสรรพสามิตนี้ ปัจจุบันเก็บในอัตราที่กรมสรรพสามิตก าหนด 
โดยภาษีสรรพสามิต คิดจากฐานภาษีสินค๎าที่รวมภาษีศุลกากรแล๎ว 
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3) ภาษีท๎องถิ่น (Local Tax) เป็นภาษีท่ีเก็บเพ่ือเป็นรายได๎ของท๎องถิ่นปัจจุบันเก็บใน
อัตรา 10% ของภาษีสรรพสามิต 

4) ภาษีสุราและบุหรี่เพ่ือสุขภาพ (Health Tax) ภาษีจ านวนนี้น าไปเข๎ากองทุน
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ เพื่อการด าเนินการป้องกันแก๎ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการท าลาย 
ของสุราและบุหรี่ ปัจจุบันเก็บในอัตรา 2% ของอัตราภาษีสรรพสามิต 

5) ภาษีมูลคําเพ่ิม (Value Added Tax) เป็นภาษีท่ีเก็บขณะที่มีการซื้อขายกันทั่วไป 
คือ บวกในราคาซื้อขายเป็นทอดๆ เพ่ือให๎ประชาชนมีสํวนเสียภาษีเข๎ารัฐ ปัจจุบันเก็บในอัตรา 7%  

ภาษีมูลคําเพ่ิมคิดจากฐานภาษีท่ีรวมภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและภาษี 
เพ่ือสุขภาพแล๎ว 

(1)  วิธีคิดภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 
(2)  วิธีคิดภาษีตามมูลคํา 

วิธีคิดภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  หมายถึง การเก็บภาษีโดยค านวณจาก
ปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ที่มีอยูํในภาชนะบรรจุนั้นๆ จริงๆ ไมํได๎คิดปริมาณน้ าที่ผสมอยูํ และไมํ
ค านึงถึงราคาขาย สูตรค านวณ คือ เม็ดเงินภาษี = ปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (ลิตรตํอขวด) X  
อัตราภาษีตามปริมาณฯ (บาทตํอลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) เชํนตัวอยํางในตาราง 
 
ตาราง 2.8 ตารางแสดงวิธีค านวณภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ 

ชนิดสุรา ปริมาณแอลกอฮอล ์
 

อัตราภาษีที่เก็บเต็ม
เพดาน 

(บาท/ลิตรแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์) 

อัตราภาษีที่เก็บใน
ปัจจุบัน 

(บาท/ลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์) 

เม็ดเงินภาษี 
จากการค านวณ 

(บาท/ขวด) 
(อัตราภาษีที่เก็บ 

ในปัจจุบันฯ ปริมาตร/ลิตร) 
1. เหล๎าขาว 40 ดีกร ี
(ปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เทํากับ 40 
% โดยปริมาตร) ขนาดขวดกลม 625 
มิลลิลิตร (ซีซี) 

250 มิลลิลิตรa 

(0.250 ลิตร) 
400 70 

(หํางจากอัตราเดิม 
330) 

17.50 บาทb 

2. แมํโขง (เหล๎าสี)  
35 ดีกรี ขนาดขวดกลม 
750 มิลลิลิตร (ซีซี) 

262.5 มิลลิลิตร 
(0.2625) 

400 240 
(หํางจากอัตราเดิม 

160) 

63 บาท 

3. โกลเด๎น ไนท์ 35 ดีกร ี ขนาดขวด
กลม 
700 มิลลิลิตร (ซีซี) 

245 มิลลิลิตร 
(0.245 ลิตร) 

400 240 
(หํางจากอัตราเดิม 

160) 

58.80 บาท 

4. แบล็คเลเบล 43 ดีกรี ขนาดขวดกลม 
750 มิลลิลิตร (ซีซี) 

322.5 มิลลิลิตร 
(0.3225) 

400 240 
(หํางจากอัตราเดิม 

160) 

77.40 บาท 

5. เบียร์ช๎าง 6.4% ดีกรี ขนาดขวดกลม 
640 มิลลิลิตร (ซีซี) 

40.96 มิลลิลิตร 
(0.0496) 

100 100 
(เต็มอัตราเต็ม) 

4.096 บาท 

6. เบียรส์ิงห์ 6% ดีกร ีขนาดขวดกลม 
630 มิลลิลิตร (ซีซี) 

37.8 มิลลิลิตร 
(0.0378) 

100 100 
(เต็มอัตราเต็ม) 

3.78 บาท 

 a 250  มิลลิลิตร = 40% x 625 มิลลิลิตร 
 b 17.50 บาท = 70 บาท/ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ x 0.250 ลิตร 
ที่มา: กรมสรรพสามิต  
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  จากตารางที่ 2.8 จะเห็นวํา ปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์จะแปรตามความเข๎มข๎นของ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (ดีกรี) และปริมาตรของสุราในภาชนะบรรจุนั้น (ซีซี) เชํน เหล๎าขาว 40 ดีกรี  
ขวดกลม 625 ซีซี จะมีปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เทํากับ 250 ซีซี และภาษีตามปริมาณท่ีจะต๎องเสีย
ตามปริมาณที่เรียกเก็บในปัจจุบัน (เชํน 70 หรือ 240 บาท/ลิตร แอลกอฮอล์บริสุทธิ์) และปริมาณ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ในขวดนั้นๆ เชํน เหล๎าขาว 40 ดีกรี ขวดกลม 625 ซีซี ต๎องเสียภาษีตาม ปริมาณ
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ เทํากับ 70 บาท/ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ x 0.25 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ = 17.50 
บาท/ขวด และประเภทอ่ืนๆ เมื่อค านวณแล๎วเสียภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ดังนี้ แมํโขง 35 
ดีกรี ขวดกลม 750 ซีซี เสียภาษี 63 บาท/ขวด โกลเด๎น ไนท์ 35 ดีกรี ขวดกลม 700 ซีซี เสียภาษี 
58.80 บาท/ขวด แบล็คเลเบล 73 ดีกรี ขวดกลม 750 ซีซี เสียภาษี 77.40 บาท/ขวด เบียร์ช๎าง 6.4 
ดีกรี ขวดกลม 640 ซีซี เสียภาษี 4.096 บาท/ขวด และเบียร์สิงห์ ขวดกลม 630 ซีซี เสียภาษี 3.78 
บาท/ขวด เป็นต๎น 

  การเก็บภาษีตามมูลคํา หมายถึง  การเก็บภาษีค านวณจากราคาขายหน๎าโรงงาน ส าหรับ
สุราที่ผลิตในประเทศไทยหรือราคา ณ ดํานศุลกากร  บวกด๎วยภาษีศุลกากร (C.I.F + ภาษีศุลกากร) 
ส าหรับสุราน าเข๎าจากตํางประเทศ โดยไมํค านึงถึงปริมาณแอลกอฮอล์ในภาชนะบรรจุนั้น ภาษีตาม
มูลคําจะแปรตามอัตราภาษีตามมูลคําที่เรียกเก็บจริงในปัจจุบัน และราคาขายหน๎าโรงงาน หรือ  
ราคา C.I.F + ภาษีศุลกากร ตามสูตรค านวณดังนี้ 
 

กรณีสุราผลิตในประเทศ 
ภาษีสรรพสามิต = ราคาขายหน๎าโรงงาน X อัตราภาษ ี
   = (ราคาหน๎าโรงงาน + ภาษีสรรพสามิต +ภาษีเพ่ือมหาดไทย) X อัตราภาษี 
   = (ราคาหน๎าโรงงาน) x อัตราภาษี/ [1-(1.1 x อัตราภาษี)] 
 
กรณีสุราน าเข้า  
ภาษีสรรพสามิต = (C.I.F + ภาษีศุลกากร) + ภาษีสรรพสามิต +ภาษีคําธรรมเนียมอ่ืนๆ ไมํรวม VAT 
       X อัตราภาษี 

         = (C.I.F + ภาษีศุลกากร) + ภาษีคําธรรมเนียมอ่ืนๆ ไมํรวม VAT) x  
    อัตราภาษี / [1-(1.1 x  อัตราภาษี)]  

ยกตวัอยํางวิธีคิดได๎ดังตารางที่ 2.9  
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ตาราง 2.9 ตารางแสดงการค านวณภาษีตามมูลคํา 
ชนิดสุรา ราคาหน๎าโรงงาน

หรือราคา C.I.F 
บวกด๎วยภาษี

ศุลกากร 
(ราคากํอนภาษี) 

อัตราภาษตีาม
มูลคําที่เก็บ
เต็มเพดาน 

อัตราภาษตีาม
มูลคําที่เก็บใน

ปัจจุบัน 

เม็ดเงินภาษีจาก
การค านวณ 
(บาท/ขวด) 

 

ราคาหลังภาษ ี
(ภาษี

สรรพสามติ,
ภาษีเพื่อ

มหาดไทยและ
ภาษีสุขภาพ) 

1. เหล๎าขาว 40 ดีกร ี
ขนาดขวดกลม 625 
มิลลลิิตร (ซีซี) 

24.96 บาท 50 25 
(50%ของอัตรา

เต็ม) 

8.64d 34.55 

2. แมํโขง (เหล๎าสี)  
35 ดีกรี ขนาดขวดกลม 
750 มิลลิลิตร (ซีซี) 

52.45 บาท 50 50 
(เต็มอัตรา) 

58.00 115.99 

3. โกลเด๎น ไนท์ 35 ดีกร ี
ขนาดขวดกลม 
700 มิลลิลิตร (ซีซี) 

26.81 บาท 50 50 
(เต็มอัตรา) 

29.76 59.51 

4. แบล็คเลเบล 43 ดีกรี 
ขนาดขวดกลม 
750 มิลลิลิตร (ซีซี) 

277.87 บาท 50 50 
(เต็มอัตรา) 

308.44 บาทe 616.88 

5. เบียร์ช๎าง 6.4% ดีกรี 
ขนาดขวดกลม 
640 มิลลิลิตร (ซีซี) 

10.75 บาท 60 55 
(91.7% ของอัตรา

เต็ม) 

14.95 บาท 27.18 

6. เบียร์สิงห์ 6% ดีกร ี
ขนาดขวดกลม 
630 มิลลิลิตร (ซีซี) 

14.62 บาท 60 55 
(91.7% ของอัตรา

เต็ม) 

20.32 บาท 36.95 

c ภาษีเพื่อมหาดไทย = 10 % ของมูลคําภาษสีรรพสามิต,ภาษีสุขภาพ = 2% ของมูลคําภาษีสรรพสามติ 
d ภาษีตามมลูคําตํอขวด 8.64 บาท = ราคาหนา๎โรงงาน 24.96 บาท x 25%/[1-(1.1)x25%] ของราคาหน๎าโรงงาน 
e ภาษีตามมูลคําตํอขวด 308.44 บาท = ราคา C.I.F บวกด๎วยภาษีศุลกากร คิดเป็น 277.87 บาท X  50%/[1-
(1.1)x50%] 
 
ภาษีท่ีเรียกเก็บตามมูลคําจึงค านวณได๎ดังนี้ 
  

- เหล๎าขาว 40 ดีกรี ขวดกลม 625 ซีซี ราคาหน๎าโรงงาน 24.96 บาท อัตราภาษีตาม 
มูลคําที่เรียกเก็บจริงในปัจจุบัน 25 % ต๎องเสียภาษีตามมูลคํา เทํากับ 24.96 บาท X 25 % 
/[(1.1X25%)] = 8.64 บาท/ขวด 

- เหล๎าและประเภทอ่ืนๆ  ค านวณแล๎วเสียภาษีตามมูลคําดังนี้  แมํโขง 35 ดีกรี ขวดกลม 
 750 ซีซี เสียภาษี 58.00 บาท/ขวด โกลเด๎นไนท์ 35 ดีกรี ขวดกลม 700 ซีซี เสียภาษี 29.76 บาท/ขวด 
แบล็คเลเบล 43 ดีกรี ขวดกลม 750 ซีซี เสียภาษี 308.44 บาท/ขวด เบียร์ช๎าง 6.4 ดีกรี ขวดกลม 640 
ซี.ซี เสียภาษี 14.95 บาท/ขวด และเบียร์สิงห์ 6.0 ดีกรี ขวดกลม 630 ซีซี เสียภาษี 20.32 บาท/ขวด 
เป็นต๎น 
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  เมื่อเปรียบเทียบอัตราภาษีคิดตามปริมาณแอลกอฮอล์และภาษีคิดตามมูลคํา  
กรมสรรพสามิตจะเลือก เก็บตามวิธีคิดภาษีที่ได๎เม็ดเงินสูงกวํา ดังตารางที่ 2.10  
 
  
ตาราง 2.10 ตารางแสดงการเลือกเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต 

ชนิดสุรา เม็ดเงินภาษีท่ี
ค านวณโดยวิธี
เก็บภาษีตาม

ปริมาณ
แอลกอฮอล์

บริสุทธ์ิ 

เม็ดเงินภาษีท่ี
ค านวณโดยวิธี
เก็บภาษีตาม

มูลคํา 

ภาษีตามมูลคํา 
ภาษีตามปริมาณ 

(เทํา) 

วิธีเก็บภาษีที่กรม
สรรพสามติเลือกเก็บ 

1. เหล๎าขาว 40 ดีกร ี
ขนาดขวดกลม 625 มิลลิลติร (ซีซ)ี 

17.50 บาท 8.64 บาท 0.49 เทํา ตามปรมิาณ 
17.50 บาท 

2. แมํโขง (เหล๎าสี)  
35 ดีกรี ขนาดขวดกลม 
750 มิลลิลิตร (ซีซี) 

63 บาท 58.00 บาท 0.92 เทํา ตามปรมิาณ 
63 บาท 

3. โกลเด๎น ไนท์ 35 ดีกรี  
ขนาดขวดกลม 
700 มิลลิลิตร (ซีซี) 

58.80 บาท 29.76 บาท 0.50 เทํา ตามปรมิาณ 
58.80 บาท 

4. แบล็คเลเบล 43 ดีกรี   ขนาดขวดกลม 
750 มิลลิลิตร (ซีซี) 

77.40 บาท 308.44 3.99 เทํา ตามมลูคํา 
308.44 บาท 

5. เบียร์ช๎าง 6.4% ดีกรี   ขนาดขวดกลม 
640 มิลลิลิตร (ซีซี) 

4.096 14.95 บาท 3.65 เทํา ตามมลูคํา 
14.95 บาท 

6. เบียร์สิงห์ 6% ดีกรี ขนาดขวดกลม 
630 มิลลิลิตร (ซีซี) 

3.78 20.32 บาท 5.38 เทํา ตามมลูคํา 
20.32 บาท 

a 250 มิลลิเมตร = 40% x 625 มลิลิเมตร 
b 17.50  บาท = 70 บาท/ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ x 0.250เมตร 
  ที่มา : กรมสรรพสามิต 
 
 จากตารางที่ 2.10 จะเห็นวําสัดสํวนภาษีตามมูลคําตํอภาษีตามปริมาณที่ต่ ากวํา 1 หมายถึง 
ภาษีตามมูลคําน๎อยกวําภาษีตามปริมาณสุราประเภทนั้นจะถูกเลือกเก็บภาษีตามปริมาณ ซึ่งจากตัวอยําง
ในตารางที่ 2.10 ได๎แก ํเหล๎าขาว 40 ดีกรี แมํโขง 35 ดีกรี และโกลเด๎น ไนท์ 35 ดีกรี และกรณีสัดสํวน
ภาษีตามมูลคําตํอภาษีตามปริมาณที่สูงกวํา 1 หมายถึง ภาษีตามมูลคํามากกวําภาษีตามปริมาณสุรา
ประเภทนั้นจะถูกเลือกเก็บภาษีตามมูลคํา ซึ่งจากตัวอยํางในตารางที่ 3 ได๎แกํ แบล็คเลเบล เบียร์ช๎าง 
และเบียร์สิงห์ ซึ่งภาษีตามมูลคําสูงเป็น 3.99, 3.65 และ 5.38 เทําตามล าดับ เป็นต๎น ระบบการเก็บ
ภาษีแบบนี้คือมีวิธีคิดภาษีสองวิธี (คิดตามปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และตามมูลคํา ) แล๎วรัฐเลือกเก็บ
วิธีที่ได๎เม็ดเงินมากกวํานี้  
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2.1.4.3 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีสุราในประเทศไทย 
 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีสุรา  

   ประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างอัตราภาษีสุราครั้งใหญํในประเทศไทย 
หลังจากท่ีไมํได๎มีการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างภาษีสุรามานานถึงแม๎วําที่ผํานมา รัฐบาลจะมีการปรับขึ้น
อัตราภาษีสุราเป็นระยะๆ แตํเป็นการขึ้นอัตราภาษีสุราแบบใช๎โครงสร๎างอัตราภาษีสุราแบบเดิม คือ 
อัตราตามมูลคําแบบมีอัตราตามสภาพเป็นฐาน (Ad Valorem Rate with Specific Floor) หรือที่คน
ในวงการภาษีสรรพสามิตเรียกกันวํา “อัตราแบบสองขา” คือ คิดภาษีจากท้ังอัตราตามมูลคําและอัตรา
ตามสภาพ อัตราใดให๎มูลคําภาษีสูงกวําให๎จัดเก็บภาษีในอัตรานั้น การเปลี่ยนแปลงภาษีครั้งนี้เป็น 
การปรับเปลี่ยนโครงสร๎างภาษีจากอัตราแบบสองขาเป็นอัตราแบบผสม (Mixed Rate System) ที่มี
หลายอัตราภาษีตามสภาพ (Tier Specific Rates) แบํงตามขนาดดีกรีแอลกอฮอล์ และแบํงตามราคา
ขายสํงชํวงสุดท๎าย อัตราภาษีตามสภาพฐานภาษีเป็นตํอลิตรแหํงแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และตํอลิตรให๎
ค านวณเปรียบเทียบกันและให๎ใช๎ฐานที่ท าให๎มูลคําภาษีสูงกวํา แล๎วน ามารวมกับมูลคําภาษีท่ีค านวณจาก
อัตราตามมูลคําจากฐานราคาขายสํงชํวงสุดท๎าย ท าให๎การค านวณยุํงยากกวําเดิมหลายเทํา จากอัตรา
ภาษีแบบเดิมที่มีคนบํนวํายุํงยากอยูํแล๎ว อัตราใหมํนี้ยุํงยากกวําเดิม ขัดแย๎งกับหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีที่
ควรเรียบงําย (Simple) และชัดเจน (Transparence) กระทรวงการคลังให๎เหตุผลประกอบในการ
ปรับปรุงโครงสร๎างภาษีครั้งนี้วําเพ่ือให๎เหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน โครงสร๎างภาษี
สุราของประเทศไทย แบํงออกเป็น 2 ระยะ คือ  โครงสร๎างอัตราภาษีสุราเดิม (กํอนหน๎า  3 กันยายน 
2556) และโครงสร๎างอัตราภาษีสุราใหมํ (3 กันยายน 2556) 

  1.1) โครงสร้างอัตราภาษีสุราเดิม (ก่อนหน้า 3 กันยายน 2556)  
  โครงสร๎างอัตราภาษีสุราเดิมเป็นแบบสองขา คือ อัตราตามมูลคําจากฐานราคาขาย ณ  
โรงอุตสาหกรรม หรือ อัตราตามปริมาณ (บาทตํอลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) และให๎จัดเก็บภาษีในอัตราใด
ที่ให๎มูลคําภาษีที่สูงกวํา เพดานอัตราภาษีก าหนดให๎เพดานอัตราภาษีสุราตามมูลคําของสุราแชํสูงกวํา
สุรากลั่น และเพดานอัตราภาษีตามสภาพของสุรากลั่นสูงกวําสุราแชํ  
  1.2) โครงสร้างอัตราภาษีสุราใหม่ (3 กันยายน 2556)  

  โครงสร๎างอัตราภาษีสุราใหมํ เป็นอัตราภาษีที่ต๎องค านวณหลายขั้นหลายตอน ขอเรียกวํา 
“อัตราแบบผสมสองขา” ไมํใชํอัตราแบบผสมธรรมดา กลําวคือ อัตราตามมูลคําจากฐานราคาขายสํง
ชํวงสุดท๎ายรวมกับอัตราตามสภาพ (บาทตํอลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์หรือบาทตํอลิตรแล๎วแตํวําฐานใด 
ให๎มูลคําภาษีสูงกวํา) หากสุราใดมีดีกรีแอลกอฮอล์สูงเกินกวําเกณฑ์ท่ีก าหนดจะต๎องเสียภาษีเพ่ิมเติมอีก 
(แตํเนื่องจากเกณฑ์ก าหนดไว๎คํอนข๎างสูงจึงยังไมํกระทบสํวนนี้) การก าหนดโครงสร๎างอัตราภาษีจาก
หลายเงื่อนไข และหลายฐานภาษีท าให๎การค านวณภาษีสุราซับซ๎อนและคํอนข๎างยุํงยากกวําเดิม  
การค านวณภาระภาษีต๎องใช๎ข๎อมูลและตัวแปรหลายตัว ได๎แกํ ราคาขายสํงชํวงสุดท๎าย (สูงสุด)  
เพ่ือค านวณภาษีตามอัตราตามมูลคํา (กรณีน าเข๎าให๎แจ๎งราคา ซี.ไอ.เอฟ.ด๎วย) โดยก าหนดให๎มีการแจ๎ง
ราคาขายสํงชํวงสุดท๎ายสูงสุดไมํน๎อยกวํา 15 วัน  

- ดีกร ี(ความแรงแอลกอฮอล์) ของสุราและราคาขายสํงชํวงสุดท๎ายตํอขนาดภาชนะ
บรรจุ เพ่ือหาอัตราภาษีตามสภาพที่จะนามาค านวณ  

- การค านวณภาษีตามอัตราตามสภาพ ให๎คิดจากท้ังฐานลิตรแหํงแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 
และจากฐานลิตร (ปริมาตรหรือขนาดบรรจุ) อัตราตามสภาพแบบใดให๎มูลคําภาษีสูงกวําให๎ใช๎อัตรานั้น 
(สองขา)  
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- น าผลค านวณของภาษีอัตราตามมูลคําและอัตราตามสภาพมารวมกัน (อัตราภาษี
แบบผสม) เพ่ือช าระภาษี  

- ในกรณีที่สุรามีแรงแอลกอฮอล์สูงกวําระดับหนึ่งๆ เชํน สุราแชํเกินกวํา 15 ดีกรี  
สุรากลั่นขาวเกินกวํา 40 ดีกรี เป็นต๎น กฎหมายสุราก าหนดให๎จัดเก็บภาษีเพ่ิมอีกในอัตราภาษีตามสภาพ
ดีกรีละ 3 บาทตํอลิตร  

 ตารางที่ 2.11 แสดงโครงสร๎างอัตราภาษีสุราใหมํ (ตั้งแตํวันที่ 4 กันยายน 2556 เป็นต๎นไป) 
จะเห็นได๎วํามีการปรับปรุงโครงสร๎างอัตราภาษีสุราใหมํ และก าหนดเพดานอัตราภาษีสุราใหมํ โดยแยก
เป็นหลายเพดานอัตราส าหรับแตํละรูปแบบของอัตราภาษีและฐานภาษี และแยกส าหรับแตํละประเภท
สุรา เพดานอัตราส าหรับอัตราตามมูลคําสํวนใหญํมีคําเทําเดิม แตํเนื่องจากฐานเปลี่ยนจากราคาขาย  
ณ โรงอุตสาหกรรมเป็นราคาขายสํงชํวงสุดท๎าย ท าให๎มีผลเสมือนขยายเพดานอัตราภาษีมูลคําข้ึนไป 
ในขณะที่อัตราภาษีตามมูลคําที่จัดเก็บมีการปรับลดอัตราภาษีลงเพ่ือให๎สอดคล๎องกับฐานภาษีท่ีสูงขึ้น 
(ราคาขายสํงชํวงสุดท๎าย (ฐานภาษีใหมํ) สํวนใหญํจะสูงกวําราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม (ฐานภาษีเดิม) 
นอกจากนี้ยังก าหนดอัตราภาษีตามมูลคําเป็นขั้นๆ (Tier) ตามดีกรีแอลกอฮอล์ของสุราและราคาขายสํง
ชํวงสุดท๎าย (กรณีไวน์) อัตราตามสภาพมีการปรับลดในสํวนของฐานที่ค านวณจากลิตรแหํงแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ แตํมีการคิดเปรียบเทียบกับอัตราตามสภาพที่ค านวณจากลิตรอีกที อัตราใดให๎มูลคําภาษีสูงกวํา
ให๎ใช๎อัตรานั้น (สองขา) การก าหนดเพดานอัตราภาษีและอัตราภาษีท่ีแตกตํางกันระหวํางสุราประเภท
ตํางๆ ทั้งภายในกลุํมสุราแชํ และสุรากลั่น แม๎วําสุราประเภทตํางๆ จะสามารถทดแทนกันได๎ ทาให๎เกิด
ความแตกตํางของราคาสุราอันเกิดจากนโยบายภาษีมากขึ้น นอกจากทาให๎การบริหารจัดเก็บภาษียุํงยาก
ขึ้นมากแล๎ว ยังท าให๎เกิดการบิดเบือนทางพฤติกรรมการการผลิตและการบริโภคแบบไร๎ทิศทาง 
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ตาราง 2.11 แสดงโครงสร๎างอัตราภาษีสุราใหมํ (ตั้งแตํวันที่ 4 กันยายน 2556 เป็นต๎นไป) 
รายการ อัตราภาษ ี

ตามมลูคํา 
(% ราคาขาย 
สํงชํวงสุดท๎าย) 

ตามสภาพ 
(บาทตํอลิตรแหํง

แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ) 

ตามสภาพ 
(บาทตํอปริมาณ

หนึ่งลิตร) 
1.สุราแชํ    
1.1 เบียร ์(เพดานอัตรา) 60 300 30 
(1) เบียรไ์มํเกิน 7 ดีกร ี 48 155 8 
(2) เบียรเ์กินกวํา 7 ดีกรีขึ้นไปเก็บเพิ่มจาก (1) อีกดีกรีละ 0 0 3 
1.2 ไวน์และปาร์กลิ้งไวน์ท่ีท าจากองํุน (เพดานอัตรา) 60 2,000 300 
(1) ไมํเกิน 15 ดีกร ีมีราคาขายสํงชํวงสุดท๎าย 
ไมํเกิน 600 บาทโดยไมํรวมภาษีมลูคําเพิ่ม 

0 1,000 225 

(2) ไมํเกิน 15 ดีกร ีมีราคาขายสํงชํวงสุดท๎าย 
เกินกวํา 600 บาทโดยไมํรวมภาษมีูลคําเพิม่ 

36 1,000 225 

(3) เกิน 15 ดีกรีขึ้นไป เก็บเพิ่มจากอัตรา (1) และ (2) อีกดีกรีละ 0 0 3 
1.3 สุราแชํพื้นเมือง และสุราแชํประเภทอื่นๆ นอกจาก 1.1-1.2 (เพดาน
อัตรา) 

25 150 30 

(1) ไมํเกิน 15 ดีกร ี 5 70 10 
(2) เกินกวํา 15 ดีกรีขึ้นไป เก็บเพิ่มจากอัตรา (1) อีกดีกรลีะ   3 
2.สุรากลั่น (เพดานอัตรา) 50 400 60 
2.1 สุราขาวที่ปราศจากเครื่องย๎อมหรือสิ่งปรุงแตํง หรือการปรุงแตงํใดๆ    
(1) ไมํเกิน 40 ดีกร ี 4 145 40 
(2) เกินกวํา 40 ดีกรีขึ้นไป เก็บเพิ่มจากอัตรา (1) อีกดีกรลีะ 0 0 3 
2.2 ประเภทอ่ืนๆ นอกจาก 2.1 (อาทิสุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ 
(บรั่นด ีวิสกี้ ฯ) 

   

(1) ไมํเกิน 45 ดีกร ี 25 250 50 
(2) เกินกวํา 45 ดีกรีขึ้นไป เก็บเพิ่มจากอัตรา (1) อีกดีกรลีะ 0 0 3 
2.5 สุราสามทับ     
2.5.1 ที่น าไปใช๎ในอุตสาหกรรมหรือแปลงสภาพ ทั้งนี ้ตามวิธีการที่
อธิบดีก าหนด  

0 0 1 

2.5.2 ที่น าไปใช๎ในการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ทั้งนี้  
ตามวิธีการที่อธิบดีก าหนด  

0 0 0.05 

2.5.3 อื่นๆ นอกจาก 2.51.-2.5.2  0 0 0 
ที่มา กฎกระทรวงการคลัง ก าหนดประเภทของสุราและอัตราภาษีสรุา พ.ศ. 2556 ราชกิจจานุเบกษา  
      เลํม 130 ตอนที่ 76 ก วันท่ี 3 กันยายน 2556 
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   2) ความแตกต่างของโครงสร้างอัตราภาษีสุรา  
   การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างอัตราภาษีสุราครั้งนี้มีเหตุผลอันเนื่องมาจากวิธีการจัดเก็บ

ภาษีสุราแบบเดิมไมํเหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรแก๎ไขให๎เหมาะสม และโดยที่
เป็นกฎหมายเก่ียวกับกับภาษีอากรซึ่ง ต๎องได๎รับการพิจารณาโดยดํวนและลับเพื่อรักษาประโยชน์ของ
แผํนดิน จึงออกเป็นพระราชก าหนดแทนการออกพระราชบัญญัติ การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างอัตราภาษี
สุราครั้งนี้ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในด๎านโครงสร๎างอัตราภาษีคํอนข๎างมาก จากเดิมท่ีอัตราตามมูลคํา
คิดจากฐานราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรมและมีอัตราภาษีตามสภาพเป็นภาษีฐาน (อัตราแบบสองขา)  
มาเป็นอัตราแบบผสมระหวํางอัตราตามมูลคําคิดจากฐานราคาขายสํงชํวงสุดท๎ายรวมกับอัตราตามสภาพ
คิดจากฐานลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์หรือจากฐานลิตรก็ได๎ แล๎วแตํฐานใดให๎มูลคําภาษีสูงกวํา แล๎วยังมี
การก าหนดอัตราภาษีให๎ปรับเพ่ิมข้ึนตามสภาพตํอลิตร สาหรับทุกๆ ดีกรีที่สูงกวําเกณฑ์ที่ก าหนดเป็น  
3 บาทตํอลิตร ซึ่งเมื่อลองประมาณการตัวเลขแล๎วจะพบวํา การก าหนดอัตราสํวนเพิ่มนี้ยังไมํสํงผล
เปลี่ยนแปลงใดๆ ตํอตลาดสุราในปัจจุบัน เพราะเงื่อนไขที่ก าหนดขั้นบันไดของอัตราภาษีตามความแรง
ดีกรีของแอลกอฮอล์ก าหนดไว๎คํอนข๎างสูง ครอบคลุมประเภทสุราที่ผลิตกันอยูํในปัจจุบัน ผลจาก 
การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ไว๎สูงมากนี้ ทาให๎การปรับโครงสร๎างอัตราภาษีครั้งนี้ไมํสํงผลให๎เกิด 
การสํงเสริมการผลิตสุราที่มีดีกรีแอลกอฮอล์ต่ าลง แตํสํงผลให๎ไมํผลิตสุราที่มีดีกรีแอลกอฮอล์สูงกวํา 
ที่เป็นอยูํ  

นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนโครงสร๎างอัตราภาษีครั้งนี้ ท าให๎สุราแชํ (เบียร์ ไวน์ สุราแชํพ้ืนเมือง) 
นําจะมีภาระภาษีสูงขึ้น เพราะแม๎วําอัตราภาษีจะลดลง เพราะค านวณบนฐานภาษีที่สูงจากเดิม (ราคา
ขายสํงชํวงสุดท๎ายโดยปกติสูงกวําราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม) ในขณะที่สุรากลั่นยังไมํชัดเจนวํา
รับภาระภาษีสูงขึ้นกวําเดิมหรือไมํ สํวนสุราสามทับเปลี่ยนไปใช๎อัตราตามสภาพ เป็นหลัก และมี 
การเปลี่ยนฐานภาษีท่ีใช๎ในการค านวณสาหรับสุราสามทับอ่ืนๆ 

การก าหนดโครงสร๎างภาษีสุราที่ยุํงยากและซับซ๎อนขึ้นนี้ทาให๎ค านวณภาษีและบริหารจัดเก็บ
ภาษียากขึ้น การค านวณภาษีต๎องใช๎ข๎อมูลและตัวแปรมากขึ้น สํวนที่วําจะสํงผลกระทบให๎เกิดมูลคํา/
ภาระภาษีหรือรายได๎ภาษีเข๎ารัฐเพ่ิมข้ึน (เพ่ือวัตถุประสงค์ด๎านการคลัง)หรือไมํ ผลยังไมํทราบแนํชัด  
คาดวําจะท าให๎ปริมาณการบริโภคสุราลดลง (เพ่ือวัตถุประสงค์ด๎านสาธารณสุข) เนื่องจากภาระภาษีสุรา
ที่สูงขึ้นจากเดิมเล็กน๎อย ส าหรับที่มีการอ๎างวํา การปรับเปลี่ยนโครงสร๎างภาษีสุราครั้งนี้ไมํใชํเพื่อมุํงหา
รายได๎เข๎ารัฐเป็นหลัก แตํต๎องการสร๎างความเป็นธรรม ซึ่งไมํชัดเจนวํา หมายถึงความเป็นธรรมในด๎านใด 
อาทิ สร๎างการแขํงขันที่เป็นธรรมระหวํางผู๎ผลิตในประเทศและผู๎น าเข๎า หรือวําสร๎างการแขํงขันที่เป็น
ธรรมระหวํางสุราประเภทตํางๆ หรือระหวํางผู๎ผลิตขนาดใหญํและขนาดเล็ก ในหัวข๎อตํอไปจะเป็น 
การทดลองประมาณการผลกระทบของโครงสร๎างอัตราภาษีสุราใหมํนี้เปรียบเทียบกับโครงสร๎างอัตรา
ภาษีสุราแบบเดิมวํามีการเปลี่ยนไปอยํางไร  
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ตาราง 2.12 เปรียบเทียบสร๎างอัตราภาษีสุรา 
รายการ อัตราภาษ ี

ตามมลูคํา 
(% ราคาขาย ณ โรง

อุตสาหกรรม) 

ตามสภาพ 
(ลิตรแหํงแอลกอฮอล์

บริสุทธ์ิ) 
1.สุราแช่ (เพดานอัตรา)  60 100 
1.1 เบียร ์ 60 100 
1.2 ไวน์และปาร์กลิ้งไวน์ทีทาจากองํุน  60 100 
1.3 สุราแชํพื้นเมือง  25 70 
1.4 อื่นๆ นอกจาก 1.1-1.3  25 70 
2.สุรากลั่น (เพดานอัตรา)  50 400 
2.1 สุราขาว  50 150 
2.2 สุราผสม  50 350 
2.3 สุราปรุงพิเศษ  50 400 
2.4 สุราพิเศษ   
2.4.1บรั่นด ี 50 400 
2.4.2 วิสกี ้ 50 400 
2.4.3 นอกจาก 2.4.1-2.4.2  50 400 
2.5 สุราสามทับ   
2.5.1 ที่น าไปใช๎ในอุตสาหกรรมหรือแปลงสภาพ  
ทั้งนี ้ตามวิธีการที่อธิบดีก าหนด  

2 1.00 บาทตํอลิตร 

2.5.2 ที่น าไปใช๎ในการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ทั้งนี ้ 
ตามวิธีการที่อธิบดีก าหนด  

0.1 0.05 บาทตํอลิตร 

2.5.3 อื่นๆ นอกจาก 2.51.-2.5.2  10 6.00 บาทตํอลิตร 
ที่มา : กรมสรรพสามิต 
 
   3) การประมาณการผลกระทบของโครงสร้างอัตราภาษีสุราใหม่  

   เนื่องจากข๎อมูลสุรามีจ ากัดและเป็นข๎อมูลลับ การค านวณคําประมาณการจึงใช๎ข๎อมูล
จากตัวอยํางสุราบางยี่ห๎อเทํานั้น ผลจากการประมาณการ พบวํา โดยรวมแล๎วการปรับโครงสร๎างอัตรา
ภาษีสุราใหมํครั้งนี้ท าให๎สุราทุกประเภทมีภาระภาษีสูงขึ้นจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบตํอภาชนะ ราคาสุรา
โดยเฉลี่ยจึงสูงขึ้น และท าให๎ปริมาณการบริโภคสุราลดลง ในขณะที่ท าให๎รัฐมีรายได๎ภาษีสุราโดยเฉลี่ยตํอ
หนํวยเพิ่มขึ้น คาดวํารายได๎ภาษีสุราโดยรวมจะเพ่ิมข้ึนด๎วย เพราะสุราเป็นสินค๎าที่คําความยืดหยุํนของ
อุปสงค์ตํอราคาต่ า (อัตราสํวนการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการบริโภคท่ีลดลงต่ ากวําอัตราสํวนของราคา
ที่สูงขึ้น) สํวนใหญํผลจากการปรับขึ้นภาษีสุราแตํละครั้งพบวํา ปริมาณการบริโภคสุราจะลดลงในชํวง
ระยะแรก หลังจากนั้นปริมาณการบริโภคสุราจะปรับสูงขึ้นตามปกติ การปรับขึ้นภาษีสุราครั้งนี้เกิดใน
เดือนกันยายน 2556 ใกล๎กับชํวงปลายปีซึ่งเป็นชํวงฉลองเทศกาลรื่นเริงปริมาณการบริโภคสุราจะสูงเป็น
พิเศษจึงเชื่อวํา ปริมาณการบริโภคสุราจะไมํลดลงมากนัก และรายได๎ภาษีสุราจะสูงขึ้น เมื่อพิจารณา
แยกรายประเภทของสุรา (ตารางที่ 3-4) พบวํา การปรับเพิ่มของภาระภาษีสูงสุดสาหรับไวน์ รองลงมา
คือเบียร์ สุรากลั่นสี สุรากลั่นขาว และสุราแชํอ่ืนๆ ที่ไมํใชํไวน์และเบียร์ ตามลาดับ การเก็บภาษีสุราจาก
เบียร์เดิมจะเน๎นที่การเก็บภาษีตามมูลคํามากกวําภาษีตามปริมาณ เปลี่ยนมาเป็นการใช๎อัตราภาษีแบบ
ผสม โดยภาษีตามอัตรามูลคําลดลง และภาษีตามปริมาณใช๎อัตราภาษีตามสภาพบาทตํอลิตร ในขณะที่
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การเก็บภาษีสุราจากสุรากลั่นขาวและสุรากลั่นสี เปลี่ยนมาจัดเก็บอัตราภาษีแบบผสม โดยเน๎นการเก็บ
ภาษีในอัตราตามสภาพบาทตํอลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์มากกวําอัตราตามมูลคํา ภาระภาษีเพ่ิมข้ึน
จากเดิมเล็กน๎อย ในขณะที่ อัตราภาษีสุรากลั่นสีถูกก าหนดให๎สูงกวําอัตราภาษีสุรากลั่นขาว ทาให๎มีภาระ
ภาษีสุรากลั่นสีสูงกวําสุรากลั่นขาวโดยเปรียบเทียบ และหากสุรายี่ห๎อใดมีราคาจ าหนํายสูง (แพง) ภาระ
ภาษีสุราที่เกิดจากอัตราภาษีตามมูลคําจะสูงขึ้นตามไปด๎วย  
 
ตาราง 2.13 การประมาณการภาระภาษีเบียร์ (ตัวเลขสมมติ) 
ประเภทสุรา ขนาดบรรจ ุ ดีกร ี ภาษีตามมูลคํา

ตํอภาชนะ 
ภาษีตาม
ปริมาณ 

ภาษีตาม
ปริมาณ 

ภาษีที่จัดเก็บ
จริง 

อัตราภาษเีดิม   60% 100 บาท/ลิตร
แอลกอฮอล์

บริสุทธ์ิ 

  

เบียร ์ 0.63 5.0 24.0 3.15  24.0 
 0.64 6.4 18.0 4.10  18.0 
 0.33 5.0 15.0 1.65  15.0 
 0.33 5.0 12.0 1.62  12.0 
 0.33 6.4 12.0 2.11  12.0 
      8 บาทตํอลิตร 

อัตราภาษีใหม ํ ไมํเกิน 7 ดีกรี  48% 155 บาท/ลิตร
แอลกอฮอล์

บริสุทธ์ิ 

8 บาทตํอลิตร  

เบียร ์ 0.63 5.0 23 4.9 5.0 28 
 0.64 6.4 17.5 6.4 5.1 23.9 
 0.33 5.0 13 2.5 2.6 15.6 
 0.33 5.0 12 2.5 2.6 14.6 
 0.33 6.4 10 3.3 2.6 13.3 
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ตารางที่ 2.14 การประมาณการภาระภาษีสุรากลั่น (ตัวเลขสมมติ) 
ประเภทสุรา ขนาดบรรจ ุ ดีกร ี ภาษีตามมูลคํา

ตํอภาชนะ 
ภาษีตาม
ปริมาณ 

ภาษีตาม
ปริมาณ 

ภาษีที่จัดเก็บ
จริง 

อัตราภาษเีดิม   50% 150 บาท/ลิตร
แอลกอฮอล์

บริสุทธ์ิ 

  

สุรากลั่นขาว 0.62 28.0 21.0 26.3  26.3 
 0.33 28.0 12.50 13.8  13.8 
 .625 30.0 22.5 28.1  28.1 
 .625 40.0 30.0 37.5  37.5 

อัตราภาษีใหม ํ ไมํเกิน 40 
ดีกร ี

 4% 145 บาท/ลิตร
แอลกอฮอล์

บริสุทธ์ิ 

40 บาทตํอ
ลิตร 

 

สุรากลั่นขาว 0.62 28.0 2.28 25.4 25.0 27.7 
 0.33 28.0 1.20 13.5 13.2 14.7 
 .625 30.0 2.52 27.2 25.0 29.7 
 .625 40.0 3.00 36.3 25.0 39.3 

อัตราภาษเีดิม   50% 350 และ400 
บาท/ลิตร

แอลกอฮอล์
บริสุทธ์ิ 

  

สุรากลั่นส ี 0.35 35.0 33.5 43  43 
 0.70 35.0 71.0 86  86 
 0.70 40.0 87.5 112  112 
 0.70 38.0 142.5 107  142.5 

อัตราภาษีใหม ํ ไมํเกิน 45 
ดีกร ี

 25% 250 บาท/ลิตร
แอลกอฮอล์

บริสุทธ์ิ 

50 บาทตํอ
ลิตร 

 

สุรากลั่นส ี 0.35 35.0 22.0 30.7 17.5 52.7 
 0.70 35.0 49.5 61.3 35.0 110.8 
 0.70 40.0 42.5 70.0 35.0 112.5 
 0.70 38.0 96.3 66.5 35.0 162.8 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา  
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช๎แนวคิด และทฤษฎี ในการศึกษา 2 แนวคิดหลัก คือ แนวคิดความอุปสงค์
และยืดหยุํนอุปสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลตํอการบริโภคสุราในประเทศไทย และแนวคิด
ที่สองคือ แนวคิดภาษีสรรพสามิตเพ่ือทดสอบผลกระทบจากการเก็บภาษีสรรพสามิตสุราตํอปริมาณ 
การบริโภคสุราในประเทศไทย  
 
 2.2.1 แนวคิดความยืดหยุ่นของอุปสงค์ 
            ความยืดหยุํนของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ความต๎องการซื้อสินค๎าตํออัตราการเปลี่ยนแปลงปัจจัยตํางๆ ที่ก าหนดอุปสงค์ เชํน ราคา รายได๎  
ราคาสินค๎าชนิดอื่นที่เก่ียวข๎อง เป็นต๎น ความยืดหยุํนของอุปสงค์มี 3 ชนิด ดังนี้ 
 

 2.2.1.1  ความยืดหยุํนของอุปสงค์ตํอราคา  
ความยืดหยุํนของอุปสงค์ตํอราคา (Price Elasticity of Demand) เป็นการวัดการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ความต๎องการซื้อสินค๎าเมื่อราคาสินค๎าเปลี่ยนแปลง โดยวัดออกมาในรูปของร๎อยละ 
       ความยืดหยุํนของอุปสงค์ตํอราคา (Ed) =    % การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต๎องการซื้อ 
                                                                     % การเปลี่ยนแปลงของราคา 
   โดยสูตรที่ใช๎ค านวณหาคําความยืดหยุํนนั้นมี 2 ลักษณะ คือ 
   ก. สูตรความยืดหยุํนของอุปสงค์แบบจุด (Point elasticity of Demand) 

                                            Ed  =    
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               โดยที่ :   Ed        = คําความยืดหยุํนของอุปสงค์ตํอราคา 
                          Q1         = ปริมาณความต๎องการซื้อสินค๎า ณ ระดับราคาเดิม 
      Q2         = ปริมาณความต๎องการซื้อสินค๎า ณ ระดับราคาใหมํ 
      P1         = ราคาสินค๎าเดิมกํอนมีการเปลี่ยนแปลง 
      P2         = ราคาสินค๎าหลังการเปลี่ยนแปลง 
 
   ข คําความยืดหยุํนของอุปสงค์บนชํวงใดชํวงหนึ่งบนเส๎นอุปสงค์ (Arc elasticity of 
demand) คือ ชํวง AB 

  dE = 
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  2.2.1.2 ความยืดหยุํนของอุปสงค์ตํอรายได๎ (Income Elasticity of Demand) 
  อุปสงค์ตํอรายได๎ หมายถึง จ านวนตํางๆ ของสินค๎าท่ีผู๎บริโภคต๎องการเสนอซื้อ ณ ระดับ
รายได๎ตํางๆ ภายในระยะเวลาหนึ่งโดยก าหนดให๎ปัจจัยอื่นๆ คงที่ 
              ความยืดหยุํนของอุปสงค์ตํอรายได๎ (Income Elasticity of demand) หมายถึง การวัด
อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณความต๎องการซื้อสินค๎าเมื่อรายได๎เปลี่ยนแปลง  
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       ความยืดหยุํนของอุปสงค์ตํอรายได๎ (Ey) =     % การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต๎องการซื้อ 
                                                                       % การเปลี่ยนแปลงของรายได๎ 
  
 ก. สูตรความยืดหยุํนอุปสงค์ตํอรายได๎แบบจุด 

          yE  = 
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โดยที่ :  Ey       = คําความยืดหยุํนของอุปสงค์ตํอรายได๎ 
Q1      = ปริมาณความต๎องการซื้อสินค๎า ณ ระดับรายได๎เดิม 
Q2      = ปริมาณความต๎องการซื้อสินค๎า ณ ระดับรายได๎ใหมํ 
Y1      = ระดับรายได๎เดิมกํอนการเปลี่ยนแปลง 
Y2      = ระดับรายได๎หลังการเปลี่ยนแปลง 
 

  
 ข. สูตรความยืดหยุํนอุปสงค์ตํอรายได๎แบบชํวง 
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            ถ๎าคําความยืดหยุํนของอุปสงค์ตํอรายได๎มีเครื่องหมายเป็นบวกแสดงวําเป็นสินค๎าปกติ 
(Normal Goods) หรือสินค๎าฟุ่มเฟือย (Superior Goods) และถ๎ามีเครื่องหมายเป็นลบแสดงวํา 
เป็นสินค๎าด๎อยคุณภาพ (Inferior Goods)  
  2.2.1.3 ความยืดหยุํนของอุปสงค์ไขว๎ (Cross - Price Elasticity of Demand) 
             อุปสงค์ไขว๎ หมายถึง ปริมาณความต๎องการซื้อสินค๎าชนิดหนึ่ง ณ ระดับราคาตํางๆ  
พิจารณาตํอสินค๎าอีกชนิดหนึ่งที่เก่ียวข๎องภายในระยะเวลาหนึ่ง โดยก าหนดให๎ปัจจัยอื่นๆ คงที่ 
ความยืดหยุํนของอุปสงค์ไขว๎ (Cross - Price Elasticity of Demand) หมายถึง การวัดอัตรา 
การเปลี่ยนแปลงปริมาณความต๎องการซื้อสินค๎าเม่ือราคาสินค๎าชนิดอื่นที่เกี่ยวข๎องเปลี่ยนแปลง 
สินค๎าท่ีเกี่ยวข๎องกันแบํงได๎ 2 ชนิด ดังนี้ 
               สินค๎าท่ีใช๎ประกอบกัน (Complementary Goods) เป็นสินค๎าที่ในการอุปโภคบริโภค
ต๎องใช๎รํวมกัน ถ๎าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะไมํสามารถบริโภคได๎ เชํน รถยนต์และน้ ามัน เป็นต๎น ความสัมพันธ์
ของสินค๎าที่ต๎องใช๎ประกอบกันจะมีทิศทางตรงกันข๎ามหรือเป็นลบ 
               สินค๎าทดแทนกัน (Substitute Goods) เป็นสินค๎าที่ในการอุปโภคบริโภค ถ๎าหาสินค๎า
ชนิดหนึ่งไมํได๎สามารถใช๎สินค๎าอีกชนิดหนึ่งทดแทนได๎ เชํน เนื้อหมูกับเนื้อไกํ เป็นต๎น ความสัมพันธ์ของ
สินค๎าท่ีใช๎ทดแทนกันได๎จะมีทิศทางเดียวกันหรือเป็น บวก 
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ความยืดหยุํนของอุปสงค์ไขว๎ (Ec) = %การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต๎องการซื้อสินค๎า A          
                                                      % การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค๎า B 
   
ก. สูตรความยืดหยุํนอุปสงค์ไขว๎แบบจุด 
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โดยที่ :  Ec          = คําความยืดหยุํนของอุปสงค์ไขว๎ 
QA1        = ปริมาณความต๎องการซื้อสินค๎า A ณ ระดับราคาสินค๎า B  

กํอนการเปลี่ยนแปลง 
QA2        = ปริมาณความต๎องการซื้อสินค๎า A ณ ระดับราคาสินค๎า B  

หลังการเปลี่ยนแปลง 
PB1        = ราคาสินค๎า B กํอนการเปลี่ยนแปลง 
PB2        = ราคาสินค๎า B หลังการเปลี่ยนแปลง 
 

  ข. สูตรความยืดหยุํนอุปสงค์ไขว๎แบบชํวง 
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  ถ๎าค านวณได๎คําเป็นบวก (+) แสดงถึง เป็นสินค๎าที่ใช๎ทดแทนกัน และถ๎าค านวณได๎คําเป็น
ลบ (-) แสดงถึง เป็นสินค๎าที่ใช๎ประกอบกัน 

 
 2.2.2 แนวคิดภาษีสรรพสามิตสุรา 

 สุราหรือภาษีสรรพสามิตสุราเป็นภาษีท่ีจัดเก็บเพ่ิมขึ้นจากภาษีสินค๎าและบริการโดยทั่วไป 
หรือภาษีมูลคําเพ่ิม ท าให๎สุราเป็นสินค๎าที่มีภาระภาษีโดยรวมแล๎วสูงมากกวําสินค๎าและบริการอ่ืนๆ 
เชํนเดียวกับสินค๎าและบริการสรรพสามิตอ่ืนๆ เชํน ยาสูบ เพราะสินค๎าและบริการที่ถูกจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตจะต๎องเสียทั้งภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต  นอกจากนี้ภาษีสุราเป็นเครื่องมือทาง 
การคลังที่ส าคัญของรัฐ โดยมีเหตุผลที่สนับสนุนให๎รัฐจัดเก็บภาษีสุราสูงกวําสินค๎าและบริการอ่ืนๆ  
3 ประการคือ   
  1) ภาษีสุราเป็นแหลํงรายได๎รัฐที่มีประสิทธิภาพ (Revenue-Raising Efficiency)  
การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การคลังสนับสนุนการจัดเก็บภาษีสุราในอัตราที่สูงกวําอัตราปกติเพราะสุรา
เป็นสินค๎าที่มีความยืดหยุํนด๎านอุปสงค์ตํอราคา (Price Elasticity of Demand) และตํอรายได๎ 
(Inelastic Income Elasticity of Demand) ท าให๎การจัดเก็บภาษีมีผลกระทบตํอการเปลี่ยนแปลง 
การบริหาร/จัดเก็บภาษี (Tax Administration Cost)  แตํการจัดเก็บภาษีสุรากํอให๎เกิดรายได๎ตํอรัฐ
จ านวนมาก (Revenue Maximization) จึงถือวําภาษีสุราเป็นแหลํงรายได๎ท่ีแนํนอนมีเสถียรภาพ 
(Stability) โดยในประเทศพัฒนาแล๎ว รายได๎ภาษีสุราคิดเป็นสัดสํวนประมาณร๎อยละ 6 -11 ของรายได๎
ภาษีรัฐบาลทั้งสิ้น หลายประเทศมักข้ึนภาษีสุราในเวลาที่รัฐต๎องการรายได๎ภาษีเพ่ือชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ อยํางไรก็ตาม หากรัฐขึ้นอัตราภาษีสุรามากๆ อาจท าให๎รายได๎ภาษีสุราลดลงได๎เชํนกัน  
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โดยการลดลงของภาษีอาจเกิดจากการที่ผู๎บริโภคเปลี่ยนแปลงการบริโภคไปบริโภคสินค๎าอ่ืนทดแทนสุรา
ที่แพงขึ้น และการลักลอบผลิตหรือซื้อขายหรือขนสุราแบบผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น 
  2) ภาษีสุราชํวยแก๎ไขหรือบรรเทาปัญหาผลกระทบภายนอก (Externality) อันเกิดจาก
การ บริโภคสุรา (Correcting Externality Problems) ซึ่งการบริโภคสุราอยํางไมํเหมาะสมกํอให๎เกิด
ผลกระทบภายนอกทางลบ (Negative Externality) ตํอทั้งผู๎บริโภคเองและบุคคลอ่ืน ตลอดจนตํอสังคม 
เชํน สุขภาพทรุดโทรม อุบัติเหตุจากการขับข่ี การทะเลาะวิวาท กํอให๎เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการ
รักษาพยาบาลของรัฐ และเนื่องจากปริมาณการบริโภคสุราแปรผกผันตํอราคาของสุรา คือ ราคาสุรา
สูงขึ้นปริมาณการบริโภคสุรามีแนวโน๎มลดลง การจัดเก็บภาษีสุราเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให๎ราคาสุราสูงขึ้น
จึงชํวยสะท๎อนต๎นทุนในการบริโภคสุราเอง ทั้งผู๎บริโภคและสังคม ท าให๎เกิดการบริโภคสุราในปริมาณที่
ลดลง และลดผลกระทบภายนอก อันเกิดจากการบริโภคสุรามากเกินไป (Misuse of Alcohol)  
  3) ภาษีสุรามีผลทางด๎านการกระจายภาระภาษี (Distributional Incidence)แม๎วํา
โดยทั่วไปภาษีท่ีเก็บจากสินค๎าจะสํงผลตํอการกระจายรายได๎แบบถดถอย Distribution Tax) กลําวคือ 
ผู๎บริโภคสินค๎าไมํวํามีรายได๎สูงหรือรายได๎ต่ าจะได๎รับภาระภาษีเทําๆ กันเมื่อบริโภคสินค๎าเหมือนกัน  
แตํภาษีสุราจะมีการกระจายภาระภาษีไมํเทํากันส าหรับผู๎บริโภคท่ีอยูํในระดับรายได๎เทําๆ กัน  
อันเนื่องมาจากผู๎ที่ดื่มสุราในปริมาณท่ีมากจะได๎รับภาระภาษีสูง ในขณะที่ผู๎ที่ไมํดื่มสุราจะไมํได๎รับ 
ภาระภาษีสุราผลท าให๎การกระจายภาระภาษีสุราจึงไมํสํงผลกระจายรายได๎แบบถดถอยเชํนเดียวกับ 
การจัดเก็บภาษีสินค๎าอ่ืนๆ และท าให๎เวลารัฐจะขึ้นภาษีสุราเกิดแรงตํอต๎านจากสังคมไมํมาก เพราะมีแตํ
ผู๎ที่บริโภคสุราถูกกระทบจากภาษีท่ีสูงขึ้น 
  นโยบายภาษีสุราที่รัฐสํวนใหญํก าหนดไมํได๎มุํงท่ีจะก าจัดสุราให๎หมดไปจากตลาด เพราะถ๎ารัฐ
ไมํต๎องการให๎มีการบริโภคสุราแล๎วรัฐสามารถออกกฎหมายห๎าม (Ban) ไมํให๎มีการผลิตและซื้อขายสุรา
เชํนเดียวกับกรณียาเสพติดและฝิ่น แตํรัฐนิยมจัดเก็บภาษีสุรา เพ่ือหารายได๎เข๎ารัฐ และเพ่ือจ ากัด 
การบริโภคสุรา ซึ่งวัตถุประสงค์ท้ังสองสอดคล๎องกัน จะขัดแย๎งกันเฉพาะกรณีที่จัดเก็บอัตราภาษีสุรา 
อยูํในระดับสูงมากๆ การก าหนดนโยบายภาษีสุราและการวางระบบการบริหารจัดเก็บภาษีจึงจ าเป็นต๎อง
สร๎างความสมดุลระหวํางวัตถุประสงค์ตํางๆ อันจะกํอให๎เกิดการการผลิตและการบริโภคสุราในระดับ 
ที่เหมาะสม ไมํอยูํในระดับที่สูงจนเกิดผลเสียตํอผู๎บริโภคสุราและตํอสังคม อีกทั้งรัฐยังคงได๎รายได๎ภาษี
สุราจ านวนมากและแนํนอน 
 
  2.2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง พบวํา งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับความต๎องการบริโภคสุรา 
ในประเทศไทยสํวนใหญํ เน๎นไปที่การศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคสุราของกลุํมวัยรุํน นิสิตนักศึกษา 
เชํน งานวิจัยของนิรัติยา ใจเสียง และคณะ (2549) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมํ พบวํา นักศึกษาสํวนใหญํดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
(ร๎อยละ62.8) ซึ่งนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์สํวนใหญํดื่มเป็นบางโอกาส (ร๎อยละ 85.5) 
รองลงมาคือดื่มเฉพาะวันหยุด (ร๎อยละ 9.7) นักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สํวนใหญํดื่มสุราผสม 
(ร๎อยละ 49.9) รองลงมาคือดื่มสุรา (ร๎อยละ 41.2) ซึ่งนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เสีย
คําใช๎จํายในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แตํละครั้งเฉลี่ยคนละ 218 บาท นอกจากนี้ สมพร  
สิทธิสงคราม (2549) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุํน ซึ่งในการศึกษา 
พบวํา การรับรู๎สมรรถนะแหํงตนในการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และความคาดหวังจาก 
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การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถรํวมกันท านายพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได๎) และ
อิทธิพลทางสังคมตํอการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลตํอกลุํมตัวอยําง คือ ได๎รับการสนับสนุนการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากพํอแมํระดับปานกลางมากที่สุด และกลุํมเพ่ือนมีอิทธิพลตํอกลุํมตัวอยํางใน
ระดับสูง และสื่อมวลชนมีอิทธิพลตํอกลุํมตัวอยํางในระดับปานกลางมากท่ีสุด หลังจากนั้น ชลธิชา  
โรจนแสง (2550) ได๎ศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกํน ในปี พ.ศ. 2550 
พบวํา นักศึกษาสํวนใหญํดื่มสุราในโอกาสที่ไปเที่ยวกลางคืนกับเพ่ือน เพราะเพ่ือนชวน โดยซื้อสุราจาก
ร๎านสะดวกซ้ือซึ่งเปิดขายตลอด 24 ชั่วโมง ในแตํละครั้งของการดื่มสุราจะมีคําใช๎จํายประมาณ 100-200 
บาท โดยเงินที่ใช๎ในการดื่มสุราเป็นเงินสํวนตัวที่เก็บสะสมไว๎และใช๎เวลาในการดื่มสุราแตํละครั้ง
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง กิจกรรมที่นักศึกษาสํวนใหญํท าหลังจากดื่มสุราแล๎วคือนอนหลับ สํวนใหญํบอกวํา
การดื่มสุราไมํมีผลกระทบตํอการเรียน (ร๎อยละ 80.2)  ซึ่งคล๎ายกับงานวิจัยของอ๎อยทิพย์ ถานันตะ 
(2550) ได๎ศึกษาทัศนคติตํอการดื่มสุราของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกํน พบวํานักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกํนมีทัศนคติในทางบวกตํอการดื่มสุรา โดยพบวํานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกํนที่
เรียนในกลุํมสาขาวิชาที่แตกตํางกันมีทัศนคติตํอการดื่มสุราในทางบวกแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกํนกลุํมที่ดื่มสุรามีทัศนคติทางบวกคํอนข๎างสูงตํอการดื่ม
สุรา ในขณะที่นักศึกษากลุํมที่ไมํดื่มสุรามีทัศนคติทางลบตํอการดื่มสุรา   

จากเอกสารงานวิจัยที่กลําวมาข๎างต๎นพบวํา งานวิจัยที่ผํานมาเน๎นการส ารวจพฤติกรรม 
การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ โดยผลของงานวิจัยสํวนใหญํเป็นการสรุปถึงการเข๎าถึงเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์  พฤติกรรมการซื้อและการบริโภค รวมถึงความคิดเห็นของผู๎บริโภคท่ีเกี่ยวกับผลกระทบ
ของการบริโภคเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นการศึกษาโดยใช๎ข๎อมูลปฐมภูมิ ซึ่งยังไมํมีงานที่ใช๎วิธีการ
วิจัยที่เป็นระดับมหภาค โดยเน๎น การใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิที่เป็น Time Series ในการวิเคราะห์และ
ประมาณการผลกระทบที่เกิดจากการเก็บภาษีสรรพสามิตสุราตํอปริมาณการบริโภคสุราในประเทศไทย 
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้นอกจากจะศึกษากระทบที่เกิดจากการเก็บภาษีสรรพสามิตสุราตํอปริมาณ 
การบริโภคสุราในประเทศไทยแล๎วยังจะเน๎นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่นําจะมีผลกระทบตํอปริมาณ 
การบริโภคสุราในประเทศไทย เชํน ราคาสุรา และ รายได๎อีกด๎วย  

ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับผลกระทบของการเก็บภาษีสรรพสามิตตํอการผู๎บริโภคนั้น  
สํวนใหญํเป็นงานศึกษาจากตํางประเทศ เชํน Chaloupka,F.J., Saffer, H. and Grossman,M. (1993) 
กลําววํา ถ๎ากระบวนการเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ จะท าให๎ลดการบริโภคเบียร์ได๎ Ruhm 
(1996) ศึกษาผลกระทบการขึ้นราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตํอการบริโภค พบวํา ถ๎าราคาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพิ่มข้ึนร๎อยละ10 จะท าให๎การบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดลงได๎ถึง ร๎อยละ 7.4 
Centre for Science in the public Interest (2003) ได๎ศึกษาถึงผลกระทบของการจัดเก็บภาษีสุรา
ตํอรายรับรัฐบาล การบริโภค และราคาสินค๎า พบวํา การเก็บภาษีสุราสํงผลโดยตรงท าให๎ราคาสุราและ
รายรับรัฐบาลเพิ่มข้ึนอยํางเห็นได๎ชัด ในขณะที่ปริมาณการบริโภคสุราลดลงเพียงเล็กน๎อย Elder,R.W el 
at. (2010) ศึกษาประสิทธิผล 
ของภาษีสรรพสามิตสุราและผลกระทบตํอการบริโภคสุรา ซึ่งการศึกษาพบวํา ภาษีสรรพสามิตสุรามี
ประสิทธิภาพจะสํงผลท าให๎การบริโภคสุราลดลงและลดภาวะเสี่ยงและอันตรายจากการดื่มสุราลดลง
ด๎วย  
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ส าหรับการศึกษาของไทย จากการศึกษาของ ฉัตรสุมล พฤฒิภิญโญ (2555) กลําววํา ข๎อมูลที่
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ในปี 2550 ซึ่งได๎ศึกษาผลของการเพ่ิมภาษีสุราตํอความต๎องการซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในประเทศไทยซึ่งการศึกษาพบวํา หากข้ึนภาษีสุราสีร๎อยละ 1 จะมีผลตํอความ
ต๎องการซื้อสุราสีลดลงร๎อยละ 1.56 แตํจะมีผลตํอความต๎องการสุราขาว เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.77 และมีผล
ตํอการซื้อเบียร์เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 0.32 ถ๎าสุราขาวขึ้นภาษีร๎อยละ 1 
จะมีผลตํอความต๎องการซื้อสุราขาวลดลงร๎อยละ 2.73 แตํมีผลตํอความต๎องการซื้อสุราสีเพิ่มข้ึนร๎อยละ 
1.06 และความต๎องการซื้อเบียร์เพิ่มร๎อยละ 1.25 กรณีเบียร์ขึ้นภาษีร๎อยละ 1 จะมีผลตํอความต๎อง 
การซื้อเบียร์ลดลง ร๎อยละ 2.68 ความต๎องการซื้อสุราสีเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 0.17 ความต๎องการซื้อสุราขาว 
เพ่ิมข้ึนร๎อยละ 1.3 แตํไมํมีผลตํอสุราและไวน์น าเข๎าและถ๎าขึ้นภาษีสุราน าเข๎าเพ่ิมอีกร๎อยละ 1 จะมีผล
ตํอความต๎องการซื้อสุราน าเข๎าลดลง ร๎อยละ 0.61 แตํไมํสํงผลตํอสินค๎ากลุํมอ่ืน หมายความวํา ผู๎ดื่มสุรา
ตํางประเทศท่ีจงรักภักดีตํอแบรนด์ ไมํดื่มสุราอ่ืน หรือดื่มก็ไมํมีผลตํอการเปลี่ยนแปลง พิจารณาแตํ
เฉพาะสุราตํางประเทศระดับพรีเมียมขึ้นไป ปรับราคาข้ึนอีกเกือบขวดละ 100 บาท ทั้งๆ ที่ต๎นทุนขวด
ละไมํเกิน 200 บาท แตํการน าเข๎าอยํางถูกกฎหมายเสียภาษีทุกอยํางถูกต๎อง ราคาจ าหนํายปลีกจะพุํงไป
เกือบขวดละ 1,000 บาทชํองวํางสํวนตํางกันมาก ยิ่งท าให๎ขบวนการขนสุราเถื่อนมีมาก นอกจากนี้
งานวิจัยของนิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2552) ที่เน๎นการศึกษาในทางเชิงนโยบาย พบวํา  
ความยืดหยุํนตํอราคาสุราเกือบทุกชนิดมีคําใกล๎เคียง -0.5 (ยกเว๎นสุราขาว (-0.70) และบรั่นดี 
ในประเทศ (-1.21) ที่มีความยืดหยุํนสูงกวํา -0.5) หมายความวํา เมื่อราคาสุราเพิ่ม 10% การบริโภค 
จะลดลง 5%  

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณ 
การบริโภคสุราในประเทศไทยและตํางประเทศพบวํา งานที่ผํานมาสํวนใหญํจะศึกษาถึงการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตสุราและผลกระทบตํอการบริโภคสุรา โดยการออกแบบส ารวจและใช๎ข๎อมูลที่เป็นปฐมภูมิ 
โดยเน๎นการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นภาษีสรรพสามิตสุราตํอระดับการบริโภค นอกจากนี้  
ยังศึกษาผลกระทบของการจัดเก็บภาษีสุราตํอเศรษฐกิจมกภาคเชํนรายรับรัฐบาล การบริโภค และราคา
สินค๎า ซึ่งเน๎นผลกระทบเชิงนโยบายตํอรายรับ และบางงานวิจัยที่ใช๎ข๎อมูลทุติยภูมิก็เป็นการศึกษาเฉพาะ
โครงสร๎างภาษีโดยไมํมีการสร๎างตัวแบบเศรษฐ์มิติเพ่ือใช๎ในการประมาณการปริมาณความต๎องการ
บริโภคสุรา ดังนั้น งานวิจัยฉบับนี้จึง จะศึกษาถึงได๎ศึกษาผลของการเพิ่มภาษีสุราตํอปริมาณการบริโภค
สุราโดยผลที่ได๎จะได๎ทั้งความยืดหยุํนของราคา ความยืดหยุํนรายได๎ และความยืดหยุํนภาษีสรรพสามิต
สุราตํอปริมาณการบริโภคสุราทั้งสุราในระบบและนอกระบบ โดยจะมีการสร๎างตัวแบบเศรษฐมิติใน 
การประมาณคําตํางๆ 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัย เรื่อง ผลกระทบภาษีสรรพสามิตสุราต่อการบริโภคสุราในประเทศไทย ครั้งนี้ได้

ด าเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
1.  วิธีการศึกษา และ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.  ทฤษฎี แนวคิด และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.  โมเดล หรือตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 

3.1 วิธีการศึกษา และ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.1.1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ปี 2540-

2556 เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารต่างๆ รวมทั้งรายงานสถิติ เอกสารทางวิชาการ และรายงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องทั้งจากเอกสารในประเทศและต่างประเทศ  

3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ได้เน้นการศึกษา การบริโภคสุรา และผลกระทบภาษีสรรพสามิตสุราต่อ 

การบริโภคสุราในประเทศไทย รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการบริโภคสุราประเทศไทย โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล 2 วิธี ได้แก่  

1) การศึกษาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และน าเสนอเปรียบเทียบ
ประเด็นต่างๆ โดยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น พฤติกรรมการบริโภคสุรา 
นโยบายต่างๆที่เก่ียวข้องกับการควบคุม และ จ ากัดการบริโภคสุรา และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา
ในประเทศไทย 

2)  การศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative  Analysis)  โดยใช้วิธีการทางสถิต ิ
ในการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณ ใน 
การทดสอบ  ผลกระทบภาษีสรรพสามิตสุราต่อการบริโภคสุราในประเทศไทย รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อ
ปริมาณการบริโภคสุราประเทศไทย ซึ่งมีวิธีการทดสอบ   ดังต่อไป 
    2.1) ทดสอบความนิ่ง หรือการมีเสถียรภาพด้วยการ แสดงการ Plot ข้อมูลเบื้องต้น 
ของทุกตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
    2.2) ทดสอบความนิ่ง หรือการมีเสถียรภาพของข้อมูลด้วยวิธี Unit Root Method  

  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลมีลักษณะเป็นอนุกรมเวลา (Times Series Data)  
ซึ่งในการศึกษาที่ต้องใช้ข้อมูลอนุกรมเวลานั้น มีข้อสมมติฐานที่ว่าข้อมูลอนุกรมเวลานั้นจะต้องมี 
คุณสมบัตินิ่ง (Stationary) ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงเริ่มต้นจากการทดสอบคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ 
โดยการทดสอบหาความมีเสถียรภาพของข้อมูล (Testing stationary of Data) โดยใช้ วิธีแบบ 
Augment Dickey-Fuller Test หรือเรียกว่า ADF Test Unit Root Method 
    2.3)  ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเบื้องต้น ด้วยวิธี หาค่า
สหสัมพันธ์ Correlation Metrix 
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    2.4)  ทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบระยะยาวระหว่าง ภาษีสรรพสามิตสุราและ
ปริมาณการบริโภคสุรา Co-integration method 

    หลังจากการทดสอบหาความมีเสถียรภาพของข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ท า 
การทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบระยะยาวระหว่าง ภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภค
สุรา โดยใช้วิธ ีCo-integration method โดยการวิจัยครั้งนี้ ได้ประยุกตว์ิธีการของ Johanson’ 
Cointegration Test มาใช้ในการวิจัย 
    2.5) ทดสอบหาความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณ 
การบริโภคสุราระยะสั้น  โดยการใช้ Vector Error Correction Model  

  การวิจัยครั้งนี้นอกจากจะทดสอบความสัมพันธ์และผลกระทบระยะยาวระหว่าง  
ภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุราแล้ว ยังท าการ ทดสอบหาความสัมพันธ์ระยะสั้น
ระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุราระยะสั้น  โดยการใช้ Vector Error 
Correction Model 

 
3.2 ทฤษฎี แนวคิด และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในวงการเศรษฐศาสตร์แล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทางเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีประมาณโดยวิธีทางเศรษฐมิติดั้งเดิม เช่น  OLS (Ordinary Least Square) 
หรือ Two-Stage Least Squares (2SLS) นั้น อาจท า ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่แท้จริง (Spurious 
Relationship) ได้ เนื่องจากการประมาณโดยวิธีดังกล่าวมีข้อสมมติที่ส าคัญคือ ตัวแปรที่ใช้ต้องเป็น 
Stationary Process หรือเป็นข้อมูลที่ค่า Mean และ Variance มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลา แต่ถ้าหากว่าข้อสมมติดังกล่าวไม่เป็นจริงแล้วค่าสัมประสิทธิ์ที่ค านวณได้จะไม่มีประสิทธิภาพ
และขาดความน่าเชื่อถือ ก็คือในกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะเป็น Nonstationary หรือเป็นข้อมูลที่ค่า Mean 
และ Variance มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา การอ้างอิงทางสถิติหรือการวิเคราะห์เชิงนโยบาย 
โดยอิงกับค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจ าลองท่ีประมาณการได้ดังกล่าว จึงอาจท า ให้ภาพที่บิดเบือนไปจาก
ความเป็นจริงได้ 

ปัญหาของข้อมูลที่เป็น Nonstationary อาจแก้ด้วยการท า First Differencing ตามวิธีการ
ของ Box and Jenkins (1970) ก่อนเพ่ือให้ข้อมูลมีคุณสมบัติ Stationary ที่จะน า ข้อมูลมาประมาณ
การทางเศรษฐมิติ แต่วิธีการดังกล่าวก็ท า ให้สูญเสียข้อมูลในส่วนที่เกี่ยงข้องกับการปรับตัวของตัวแปร
ต่างๆ ในฟังก์ชัน เพ่ือให้เกิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจระยะยาวในช่วงกลางปี 1980s จึงได้เกิดแนวคิดของ 
Cointegration ขึ้น โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติที่ใช้ได้กับอนุกรมเวลา
โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหา Spurious Relationships ขึ้น ท าให้เทคนิคดังกล่าวเหมาะสมในการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐกิจในดุลยภาพระยะยาว ซึ่งก่อนที่จะเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ 
Cointegration จะขอขยายความเก่ียวกับลักษณะของข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะ Stationary และ 
Nonstationary และวิธีการทดสอบคุณสมบัติ Stationary ของข้อมูลเสียก่อน 

การก าหนดฟังก์ชันใดๆ ที่ต้องใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาในอดีตมาก าหนดฟังก์ชัน เพ่ือใช้พยากรณ์
ข้อมูลนอกช่วงเวลาจะต้องมีข้อสมมติว่าฟังก์ชันที่ใช้ต้องคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือมี Stationary 
Process หรือเป็น Integrated of Order 0 (I(0))  
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 1. ค่าเฉลี่ย (Mean) มีค่าคงท่ี 
 

   E(xt) = E(xt+k) = μ    ส าหรับช่วงเวลา t และ lag ที่ k ใดๆ 
 

2. ความแปรปรวน (Variance) มีค่าคงที 
 

   var(xt) = E (xt - μ)2 = σ2 ส า หรับช่วงเวลา t และ lag ที่ k ใดๆ 
 

3. ค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) มีค่าคงที่ไม่ขึ้นกับช่วงเวลา t ใดๆ 
 

    cov (xt ,xt + n) = γt = E[(xt - μ)(xt + k-μ) 
 

หากอนุกรมเวลาที่พิจารณาขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น แสดงว่าข้อมูลอนุกรมเวลามี
คุณสมบัติ  Nonstationary อย่างไรก็ตามการแปลงข้อมูลที่มีคุณสมบัติ  Nonstationary ให้มี
คุณสมบัติ Stationary สามารถท า ได้โดยการหาผลต่าง (Differencing) 1 ครั้งหรือมากกว่า (แต่
โดยทั่วไปแล้วจะไม่เกิน 2 ครั้ง) หากหาผลต่างดังกล่าวครั้งแรกแล้วปรากฏว่าข้อมูลมีคุณสมบัติ 
Stationnary เราเรียกว่าข้อมูลนั้นก่อน Differencing ว่ามี Integrated of Order 1 หรอื I(1) และ 
หากการหาผลต่างดังกล่าวครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าข้อมูลมีคุณสมบัติ  Stationnary เราเรียกว่าข้อมูล
นั้นก่อน Differencing ว่ามี Integrated of Order 2 หรือ I (2) 

 
3.2.1 การทดสอบคุณสมบัติของตัวแปรด้วยวิธี ยูนิทรูท (Unit Root) 
งานวิจัยโดยเรื่อง ภาษีสรรพสามิตสุราต่อการบริโภคสุราในประเทศไทย ครั้งนี้ใช้ข้อมูลมี

ลักษณะเป็นอนุกรมเวลา (Times Series Data) ซ่ึงในการศึกษาที่ต้องใช้ข้อมูลอนุกรมเวลานั้น มีข้อ
สมมติฐานที่ว่าข้อมูลอนุกรมเวลานั้นจะต้องมี คุณสมบัตินิ่ง (Stationary) โดยตัวแปรที่มีคุณสมบัตินิ่ง 
(Stationary) สมมติฐานอยู่ 3 ประการ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความแปรปวน (Variance) ค่าความ
แปรปรวนร่วม (Covariance) คงท่ี ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโดยวิธีการทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง 
(Stationary) ของตัวแปรที่มีลักษณะเป็นอนุกรมเวลา(Times Series Data) นิยมมากท่ีสุดในปัจจุบัน 
คือ การทดสอบยูนิทรูท (Unit Root Test) หรือการหาอันดับความส าคัญของข้อมูล (Order of 
Integration) ก่อนที่จะน าข้อมูลไปทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration 
Relationship)   

วิธีการในการทดสอบคุณสมบัติว่าอนุกรมเวลาใดๆนั้นลักษณะเป็น Stationary หรือไม่นั้น 
ท าได้หลายวิธี แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและเป็นวิธีที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก็ คือ 
การทดสอบ Unit Root ซึ่งเสนอโดย Dickey และ Fuller (1979) ซึ่งเริ่มต้นด้วยการประมาณ  
การแบบจ าลอง Autoregressive ดังนี้ 
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  Yt = ρYt-1 + ut         (3.1) 
 

โดยที่ ut เป็นตัวแปรสุ่มที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์ มีค่าความแปรปรวนคงท่ี และมีค่า 
ความแปรปรวนร่วมระหว่าง ut กับ ut - 1 เท่ากับศูนย์ สมการที่ 3.1 สามารถเขียนใหม่ได้ดังนี้ 

 
      ΔYt   = (ρ - 1) Yt -1 + ut 

       = δYt - 1 + ut          (3.2) 
 โดย         ΔYt  = Yt - Yt - 1 
        Δ  = ρ - 1 

  
  H0 : δ = 0 หรือ ρ = 1 (Yt เป็น Nonstationary) 
  H1 : δ < 0 หรือ ρ < 1 (Yt เป็น Stationary) 

  
ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบเรียกว่า Tau Ratio ซึ่งการค านวณหาค่า Tau Ratio เป็นวิธีการ 

เดียวกับการหาค่า t-ratio ถ้าค่า Tau Ratio ที่ค านวณได้น้อยกว่าค่าที่ได้จากการเปิดตาราง Dickey-
Fuller Statistic ณ ระดับนัยส าคัญที่ก าหนด เราไม่สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลักท่ีตั้งไว้ 
แสดงว่าข้อมูลอนุกรมเวลาดังกล่าวมีคุณสมบัติ Nonstationary หรือมี Unit Root 

วิธีการแบบ Unit Root Test  ได้พัฒนา โดย Dickey and Fuller (1979) หรือที่เรียกว่า  
Augment Dickey-Fuller Test หรือเรียกว่า ADF Test ซ่ึงวัตถุประสงค์หลักของการทดสอบคือ  
เพ่ือทดสอบสมมติฐานว่าง (null hypothesis) ที่ ρ = 1 ส าหรับวิธีการทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง 
(Stationary) ของตัวแปรที่มีมีลักษณะเป็นอนุกรมเวลา(Times Series Data) คือ การทดสอบ 

ยูนิทรูท (Unit Root Test) หรือการหาอันดับความส าคัญของข้อมูล (Order of 
Integration) ก่อนที่จะน าข้อมูลไปทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Cointegration 
Relationship) ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้เลือกใช้วิธีแบบ Augment Dickey-Fuller Test หรือเรียกว่า ADF 
Test โดยสมการที่ใช้ เริ่มจาก  

 
ΔYt = β1 + δYt -1 + ut    (3.3) 
 
ΔYt = β1 + β2 t + δYt -1 + ut  (3.4) 
 
 

การทดสอบ Unit Root Test ด้วยวิธีดังกล่าวอาจมีปัญหาได้หากตัวแปรสุ่มเกิดนั้นมี 
Autocorrelation ซึ่งจะท า ให้สมการ OLS ได้ความแปรปรวนสูงกว่าความเป็นจริง ท า ให้ Dickey-
Fuller พัฒนาวิธีการโดยการเพ่ิมตัวแปรในรูปของ lag (ΔYt - i) เข้าไปเป็นตัวแปรอธิบายตัวหนึ่ง 
เรียกการทดสอบนี้ว่า Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) สมการที่ 3.1, 3.2 และ 3.3  
กลายเป็นสมการที่ 3.5, 3.6 และ 3.7 ดังนี้ 
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(3.7) 

 
ค่า k คือจ านวนตัวแปรในรูป lag ที่ท า ให้สมการทั้ง 3 สมการไม่เกิดปัญหาAutocorrelation 

ซึ่งในการเลือก Lag หากจ านวน Lag มากเกินไปจะท า ให้เกิดปัญหา Power of Test อันจะท า ให้
ยอมรับ Null Hypothesis ทั้งๆท่ีสมมติฐานดังกล่าวไม่เป็นจริง และหากน้อยเกิน ไปก็อาจท าให้เกิด
ปัญหา Autocorrelation ได ้หลักการในการเลือก Lag ที่เหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้คือค่า Akaike 
Information Criterion (AIC) โดยจ านวน Lag ที่เหมาะสมที่สุดจะพิจารณา จากจ านวน Lag ที่ให้ค่า 
AIC ต ่าที่สุด 

 
AIC = - (2l/n) + (2k/n) 
 

l = -n/2[1 + log(2π) + log(RSS/n)] 
 
l คือ ค่า Log Likelihood Function 
k คือ จ านวนพารามิเตอร์ที่ถูกประมาณค่า 
RSS คือ Residual Sum of Squares 
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 นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทดสอบยูนิตรูทโดยใช้วิธี Augment Dickey-Fuller Test 

โดยใช้สมการ  
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โดยสมมติฐานในการทดสอบยูนิตรูทโดยใช้วิธี Augment Dickey-Fuller Test คือ 
 

0:0 H   หมายถึง ตัวแปร tX  มีคุณสมบัติเป็น Non-Stationary 
:1H < 0   หมายถึง ตัวแปร tX  มีคุณสมบัติเป็น Non-Stationary 
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วิธีทดสอบนั้นเป็นการบอกให้ทราบว่าตัวแปรที่สนใจและศึกษา tX   นั้นมี Unit Root 
หรือไม่ โดยดูจากค่า   และค่า   มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า tX  มี Unit Root ข้อมูลมีลักษณะที่ไม่นิ่ง
จะต้องท าการทดสอบในระดับผลต่างที่สูงขึ้น ถ้าค่า  > 0 สามารถปฏิเสธ 0H  แสดงว่าตัวแปรนั้น 
มีลักษณะนิ่ง (Stationary) หรือ I(0) ก็สามารถน าไปทดสอบในขั้นต่อไป 

 
3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Cointegration Test 
Cointegration Test เป็นวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่างระยะยาวของตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษา หรือ การมีลักษณะมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Wang and Ke,2002) โดย
วิธีการทดสอบ Cointegration Test ต้องท าการทดสอบความนิ่ง (Staionary) ของข้อมูลอนุกรมเวลา  
โดยวิธ ีUnit Root โดยวิธ ีAugment Dickey-Fuller Test (ADF Test) ก่อนโดยวิธี Cointegration 
Test การวิจัยครั้งนี้ได้น าเอาวิธีการของ Johanson’ Cointegration Test มาใช้ในการทดสอบโดยใช้
สมการ Vector Autoregressive (VAR Model) ดังนี้ 
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 โดยที่ tX  คือ Vector (n x 1) ที่ใช้ในการทดสอบ Cointegration  
     1 ttt XXX : D คือ Deterministic Term  
       และ   คือ Martices of Coefficients  
 
การทดสอบ Cointegration จะท าได้โดยการทดสอบ ค่า Rank ของ Coefficient Matrix 

ของ   เพราะจ านวนของ Cointegration Vectors จะเท่ากับจ านวน Rank ของ  โดยที่ค่า  
Rank = 0,  = 0 สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรที่ท าการทดสอบไม่มีความ Cointegration กัน  
การทดสอบที่มีลักษณะเป็นตัวแปร 2 ตัว (n = 2)ตัวแปรทั้ง 2 ตัวนั้นจะมีความ Cointegration  
ก็ต่อเมื่อ ค่า Rank ของ   = 1 (Johansen and Juselius, 1991) 

ค่าสถิติท่ีใช้ทดสอบหาจ านวนความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาว (Cointegration 
Vectors) สามารถใช้ค่า Trace Test และ Maximum Eigenvalue Test ซึ่งแสดงได้ดังนี้ 

 
Trace Test                      


1 1)1ln(

jtrace T           (3.11) 

 
        Maximum Eigenvalue Test     )1ln( 1max  tT              (3.12) 
 
 
 สมมติฐานที่ใช้ส าหรับทดสอบในกรณี Trace Test เป็นดังนี้ 
       0H   :  จ านวน Cointegration Vectors อย่างมากเท่ากับ r 

     1H   :  จ านวน Cointegration Vectors มากกว่า r 
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สมมติฐานที่ใช้ส าหรับทดสอบในกรณี Maximum Eigenvalue Test เป็นดังนี้ 

  0H : จ านวน Cointegration Vectors อย่างมากเท่ากับ r 

     
1H : จ านวน Cointegration Vectors มากกว่า r + 1 

 
การทดสอบทั่วไปจะเริ่มจากสมมุติฐานหลัก 0H  ที่ว่า r =0 คือ ไม่มี Cointegration 

Vectors ในสมการ VAR Model ถ้าไม่สามารถปฏิเสธได้ก็สิ้นสุดการทดสอบ แต่ถ้าปฏิเสธได้ก็จะ
ทดสอบสมมติฐานในล าดับต่อมา คือ r < 1 การทดสอบจะด าเนินต่อไปจนกระทั่งไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลักท่ีว่า r < r0 ได้ แต่สามารถปฏิเสธ r < r0 – 1 ได้ เมื่อ 1 < r0< n ซึ่งสรุปได้ว่าจ านวน 
Cointegration Vectors = r0 
 3.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Vector Error Correction Model  

Engle and Granger (1987) ได้เสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี Vector Error Correction 
Model (VECM) โดย เป็นการรวมวิธี Vector Auto Regressive (VAR) และ the Error Correction 
Model (ECM) เข้าด้วยกัน โดยเริ่มจากสมการ VAR model คือ 
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10                                      (3.13) 

 โดยที่ ty  คือ เวคเตอร์  x 1 ของตัวแปร ที่น ามาศึกษา  
     0  คือ  เวคเตอร์  x 1 vector ของค่าคงที่   
     i   คือ เมตริค  x   ของสัมประสิทธิ์ i   
     tu   คือ  เวคเตอร์  x 1 ของ  error term. 
 
ตัวแบบ VAR model สามารถ integrate โดยการหา first differencing ของตัวแปร  

โดยถ้าค่า first differenced ของตัวแปร เป็น I (1) สมการ VAR equation จะสามารถเขียนได้เป็น: 
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Engle and Granger (1987) กล่าวว่า Vector Error Correction Model (VECM)  
เป็น restricted VAR  ซึ่งเมื่อรวมกับ the Error Correction Model (ECM) จะได้เป็น VECM ดังนี้  
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หรือสามารถเขียนได้เป็น  
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where t ~ TtN ,...,2,1),,0(  , 
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The VECM ยังสามารถเขียนในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระ ดังสมการ 
3.17  
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ttitiit ECTyy                           (3.17) 

 โดยที่  ECT คือ ค่า Error Correction Term. 
 
ค่า  ECT ได้มาจาก cointegration vectors และ  ซึ่งแสดงถึงการตอบสนอง หรือการ

ปรับตัวของตัวแปรตามในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้  
 itittt yyyy    ...2211                    (3.18) 

ดังนั้น ค่า  error correction term จะได้ 
ititttt yyyyECT    ...2211       (3.19) 

 ซ่ึงค่า  ECT ได้มาแสดงถึงการตอบสนอง หรือการปรับตัวของตัวแปรตามในแต่ละช่วงเวลา
เมื่อมีการปรับออกห่างจากดุลยภาพ  

 
3.3 โมเดล หรือตัวแบบท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

ศึกษาผลการทบของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราและปัจจัยมีผลต่อการบริโภคสุรา  
จากสมการ โดยในการศึกษาวิจัยครั้งได้แบ่งการศึกษาวิจัย สุรา สี่ประเภท ได้แก่ สุราขาว สุราผสม  
สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ และเบียร์โดยสมการที่ใช้ในการทดสอบมีดังนี้  

 
การบริโภคสุราขาว 
WHI_SPI = β1P_ SPI + β2P_BEER + β2P_WINE+ β3INC+ β4WHI_Tax  
 
การบริโภคสุราผสม 
BLE_SPI  = β1P_ SPI + β2P_BEER + β2P_WINE+ β3INC+ β4BLE_Tax 
 
การบริโภคสุราปรุงพิเศษ 
SPB_SPI  = β1P_ SPI + β2P_BEER + β2P_WINE+ β3INC+ β4SPI_Tax 
 
การบริโภคสุราพิเศษ 
SPC_SPI = β1P_ SPI + β2P_BEER + β2P_WINE+ β3INC+ β4SP_Tax 
 
การบริโภคเบียร ์
BER      = β1P_ BEER+ β2P_SPI + β2P_WINE+ β3INC+ β4BER_Tax 
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WHI_SPI (ประมาณการบริโภคสุราขาวในประเทศ) 
สุราขาว ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ที่ได้มาจากวัตถุดิบประเภทข้าว หรือน้ าตาล หรือกากน้ าตาล 

น ามาผลิตตามกระบวนการผลิตจะได้น้ าสุราโดยปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งปรุงแต่ง จะมีแรง
แอลกอฮอล์เพียง 4 ชนิด ได้แก่ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 25 ดีกรี และ 40 ดีกรี โดยจะต้องเสียภาษีสุรา 
ก่อนน าสุราขาวออกจากโรงงาน โดยการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ปริมาณ การจ าหน่ายสุราขาวในประเทศไทย  
(ล้านลิตร ) เป็นตัวแสดงแทน(Proxy) ประมาณการบริโภคสุราขาวในประเทศ โดย ข้อมูลที่ใช้  
เป็นข้อมูลรายไตรมาสที่ได้จาก กรมสรรพสามิต 

 
BLE_SPI (ประมาณการบริโภคสุราผสม หรือ สุราสี) 

สุราผสม  ในงานวิจัยนี้ หมายถึง  สุรากลั่นที่มีกรรมวิธีการผลิตโดยใช้สิ่งผสมปรุงแต่งมาปรุง
ผสมกับสุราขาวหรือสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) และเมื่อผสมปรุงแต่งแล้วจะต้องได้รับอนุญาตจากกรม
สรรพสามิตก่อนจึงจะออกจ าหน่ายได้ สุรามีแรงแอลกอฮอล์เป็น 4 ชนิดเช่นเดียวกับสุราขาวต้องมีแรง
แอลกอฮอล์ 28 ดีกรี 30 ดีกรี 25 ดีกรี และ 40 ดีกรี โดยต้องเสียภาษีสุราก่อนที่จะน าสุราผสมออกจาก
โรงงาน  โดยวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ปริมาณ การจ าหน่ายสุราผสม หรือ สุราสี ซ่ึงจ าหน่ายในประเทศไทย  
(ล้านลิตร ) ซึ่งจะรวมทั้งสุราผสม ที่ผลิตภายในประเทศ และ น าเข้าจากต่างประเทศ เป็นตัวแสดงแทน 
(Proxy) ประมาณการบริโภคสุราผสม ในประเทศ โดย ข้อมูลที่ใช้ เป็นข้อมูลรายไตรมาสที่ได้จาก  
กรมสรรพสามติ 

 
SPB_SPI (ประมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ ) 

สุราปรุงพิเศษ ในงานวิจัยนี้ หมายถึง  สุรากลั่นที่ผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากสุราสามทับ
(แอลกอฮอล์) เมื่อผสมปรุงแต่งแล้วต้องได้รับการพิจารณาจากกรมสรรพสามิตเพ่ืออนุมัติว่าเป็นสุราปรุง
พิเศษ โดยมีแรงแอลกอฮอล์ชนิด 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี เช่น สุราปรุงพิเศษแม่โขงและกวางทองต้องเสีย
ภาษีสุราก่อนน าออกจากโรงงานภาษีสุราก่อนที่จะน าสุราผสมออกจากโรงงาน โดยการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้
ปริมาณ การจ าหน่ายปรุงพิเศษ ซึ่งจ าหน่ายในประเทศไทย (ล้านลิตร ) ซึ่งจะรวมทั้งปรุงพิเศษ ที่ผลิต
ภายในประเทศ และ น าเข้าจากต่างประเทศ เป็นตัวแสดงแทน (Proxy) ประมาณการบริโภคสุราปรุง
พิเศษ ในประเทศ โดย ข้อมูลที่ใช้ เป็นข้อมูลรายไตรมาสที่ได้จาก กรมสรรพสามิต 

 
SP_SPI (ประมาณการบริโภคสุราพิเศษ ) 

สุราพิเศษ ในงานวิจัยนี้ หมายถึง  สุราที่กลั่นได้โดยตรงจากข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวโพดผลองุ่น  
หรือพืชผลอ่ืน ๆ หรือสุราที่ผสมปรุงแต่งขึ้นจากสุราที่กลั่นได้นั้นโดยมีกรรมวิธีพิเศษต้องมีแรง
แอลกอฮอล์ตั้งแต่ 38 ดีกรีขึ้นไป โดยการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ปริมาณ การจ าหน่ายสุราพิเศษ ซึ่งจ าหน่าย 
ในประเทศไทย (ล้านลิตร ) ซึ่งจะรวมทั้งพิเศษ ที่ผลิตภายในประเทศ และ น าเข้าจากต่างประเทศ  
เป็นตัวแสดงแทน (Proxy) ประมาณการบริโภคสุราสุราพิเศษ ในประเทศ โดย ข้อมูลที่ใช้ เป็นข้อมูล 
รายไตรมาสที่ได้จาก กรมสรรพสามิต 
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BER (ประมาณการบริโภคเบียร์ในประเทศ) 
เบียร์ หมายถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประเภท สุราแช่ ซึ่งมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม 

โดยที่แอลกอฮอล์นั้นได้มาจากการหมักบ่ม มิใช่โดยการกลั่นโดยการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ปริมาณ  
การจ าหน่ายเบียร์ในประเทศไทย (ล้านลิตร ) เป็นตัวแสดงแทน (Proxy) ประมาณการบริโภคเบียร์  
ในประเทศ โดย ข้อมูลที่ใช้ เป็นข้อมูลรายไตรมาสที่ได้จาก กรมสรรพสามิต 

 
P_SPI (ราคาสุราในประเทศ)  

งานวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป ของสินค้าประเภท สุรา เป็นตัวแสดงแทน 
(Proxy) ราคาสุราในประเทศ โดยใช้ ปี พ.ศ. 2550 เป็นปีฐาน โดย ข้อมูลที่ใช้ เป็นข้อมูลรายไตรมาส 
ที่ได้จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย  

 
P_BEER (ราคาเบียร์ในประเทศ)  

งานวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป ของสินค้าประเภท เบียร์ เป็นตัวแสดงแทน 
(Proxy) ราคาเบียร์ในประเทศ โดยใช้ ปี พ.ศ. 2550 เป็นปีฐาน โดย ข้อมูลที่ใช้ เป็นข้อมูลรายไตรมาส 
ที่ได้จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
P_WINE (ราคาไวน์ในประเทศ)  

งานวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไป ของสินค้าประเภท ไวน์ เป็นตัวแสดงแทน 
(Proxy) ราคาไวน์ในประเทศ โดยใช้ ปี พ.ศ. 2550 เป็นปีฐาน โดย ข้อมูลที่ใช้ เป็นข้อมูลรายไตรมาสที่
ได้จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
INC (รายได้ผู้บริโภค) 

งานวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้รายได้ประชาชาติ เป็นตัวแสดงแทน (Proxy) รายได้ผู้บริโภคในประเทศ 
โดยใช้ ปี พ.ศ. 2550 เป็นปีฐาน โดย ข้อมูลที่ใช้ เป็นข้อมูลรายไตรมาสที่ได้จาก ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
 
WHI_TAX   (ภาษีสุราขาว) 

งานวิจัยครั้งนี้ ได้รายได้จากการเก็บภาษีสุราขาวเป็นตัวแสดงแทน (Proxy) ภาษีสุราขาว 
ในประเทศ โดยข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายไตรมาสที่ได้จากกรมสรรพสามิต 

 
BLE_TAX   (ภาษีสุราผสม) 

งานวิจัยครั้งนี้ ได้รายได้จากการเก็บภาษีสุราผสมเป็นตัวแสดงแทน (Proxy) ภาษีสุราผสม  
ในประเทศ โดยข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายไตรมาสที่ได้จาก กรมสรรพสามิต 

 
SPB_TAX   (ภาษีสุราปรุงพิเศษ) 

งานวิจัยครั้งนี้ ได้รายได้จากการเก็บภาษีสุราปรุงพิเศษ เป็นตัวแสดงแทน (Proxy) ภาษีสุรา
ปรุงพิเศษ ในประเทศ โดย ข้อมูลที่ใช้ เป็นข้อมูลรายไตรมาสที่ได้จาก กรมสรรพสามิต 
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SP_TAX   (ภาษีสุราปรุงพิเศษ) 
งานวิจัยครั้งนี้ ได้รายได้จากการเก็บภาษีสุราพิเศษ เป็นตัวแสดงแทน (Proxy) ภาษีสุราพิเศษ 

ในประเทศ โดย ข้อมูลที่ใช้ เป็นข้อมูลรายไตรมาสที่ได้จาก กรมสรรพสามิต 
 

BER_TAX (ภาษีสุราปรุงพิเศษ) 
งานวิจัยครั้งนี้ ได้รายได้จากการเก็บภาษีสุราพิเศษ เป็นตัวแสดงแทน (Proxy) ภาษีสุราพิเศษ 

ในประเทศ โดย ข้อมูลที่ใช้ เป็นข้อมูลรายไตรมาสที่ได้จาก กรมสรรพสามิต 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิจัย เรื่อง ผลกระทบของมาตรการภาษีต่อปริมาณการบริโภคสุราในประเทศไทย บทนี้
ได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
  4.1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

   4.2.1  การทดสอบหาความมีเสถียรภาพของข้อมูลที่จะใช้  
(Testing Stationary of Data) โดยใช้ Unit Root Method 

   4.2.2  การทดสอบหาความสัมพันธ์และผลกระทบระยะยาวระหว่าง  
ภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุรา โดยใช้วิธี Co-integration method 

   4.2.3    ทดสอบหาความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างภาษีสรรพสามิตสุรา 
และปริมาณการบริโภคสุรา โดยการใช้ Vector Error Correction Model 

 
4.1 . สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิจัยในบทนี้ได้มีการก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 

WHI_SPI หมายถึง ปริมาณการบริโภคสุราขาว 
BLE_SPI หมายถึง ปริมาณการบริโภคสุราผสม 
SPB_SPI หมายถึง ปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ 
SP_SPI หมายถึง ปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ 
BER หมายถึง ปริมาณการบริโภคเบียร์ 
WHI_TAX หมายถึง รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราขาว 
BLE_TAX หมายถึง รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราผสม 
SPB_TAX หมายถึง รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษ 
SP_TAX หมายถึง รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษ 
BER_TAX หมายถึง รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราเบียร์ 
P_SPI หมายถึง ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา 
P_BEER หมายถึง ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์ 
P_WINE หมายถึง ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ 
INC หมายถึง รายได้ผู้บริโภค 
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4.2  ผลการวิจัย  

 4. 2.1  การทดสอบหาความมีเสถียรภาพของข้อมูลที่จะใช้ (Testing Stationary of 
Data)  

 จากเงื่อนไขที่ส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series data) คือต้องใช้ข้อมูล
ที่เป็นข้อมูลที่นิ่งหรือมีเสถียรภาพ (Stationary Data) เนื่องจากการน าข้อมูลอนุกรมเวลามาวิเคราะห์
โดยไม่มีการตรวจสอบความนิ่งหรือมีเสถียรภาพก่อน อาจจะท าให้เกิดปัญหาความไม่นิ่งของข้อมูล 
กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนไม่คงท่ีและเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ซึ่งสามารถสังเกตได้ 
จากสถิติบางอย่าง เช่น ค่า R2 มีค่าสูงในขณะที่ ค่า Durbin-Watson อยู่ในระดับที่ต่ า ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์และเกิดปัญหา Autocorrelation ในระดับสูง ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงเริ่ม
จากการทดสอบหาความนิ่งหรือความมีเสถียรภาพของข้อมูลที่จะใช้ (Testing Stationary of Data) 
โดยใช้วิธีการ Unit Root Method โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีการ The augmented Dickey–
Fuller (ADF) ทดสอบหาความมีเสถียรภาพของข้อมูล โดยจะใช้ทดสอบกับตัวแปรทุกตัวแปร ได้แก่ 
ปริมาณการบริโภคสุราขาว, ปริมาณการบริโภคสุราผสม, ปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ, ปริมาณการ
บริโภคสุราพิเศษ, ปริมาณการบริโภคเบียร์, รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราขาว, รายได้จากภาษี
สรรพสามิตสุราผสม, รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษ, รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษ, 
รายได้จากภาษีสรรพสามิตเบียร์ ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์, 
ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค 
 ในการศึกษานี้ได้เริ่มจากการสร้างกราฟข้อมูลของตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ เพ่ือทดสอบ
ทดสอบความนิ่งของข้อมูลอนุกรมเวลาที่นามาใช้ในแบบจ าลองเบื้องต้น ก่อนที่จะน าชุดข้อมูลไปทดสอบ
ความนิ่งหรือมีเสถียรภาพด้วยวิธี วธิีการ The augmented Dickey–Fuller (ADF) โดยผลจากสร้างกราฟ
ข้อมูล โดยข้อมูลที่แสดงในกราฟเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ Logarithm ยกเว้นข้อมูลที่เป็นราคา ซึ่งใน
งานวิจัยฉบับนี้ ใช้ ดัชนีราคาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  แทนราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละประเภท  
 
กราฟ 1 ข้อมูลตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ 
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กราฟ1 (ต่อ) ข้อมูลตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ 
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กราฟ1 (ต่อ) ข้อมูลตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบ 

        

        
 
หลังจาก สร้างกราฟข้อมูลของตัวแปรเพ่ือดูความนิ่งเบื้องต้นของข้อมูล พบว่า มีข้อมูลบางตัว 

เช่น รายได้สรรพากรเบียร์ และ ราคาไวท์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงเวลาที่มีการทดสอบ 
ดังนั้น ในขั้นตอนต่อไปจึงได้ท าการทดสอบความนิ่งของข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ คือ การทดสอบโดยการใช้ 
Unit Root Method ด้วยวิธกีาร The Augmented Dickey–Fuller (ADF test)   ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการทดสอบหาความมีเสถียรภาพ หรือความนิ่งของข้อมูล ซึ่งเป็นการทดสอบข้อมูลที่มีค่าเฉลี่ย 
และความแปรปรวน (Variances) ที่ไม่คงที่ในแต่ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ได้แสดงไว้ ในตารางที่ 4.1 โดย
ที่ตัวเลขในตารางแสดงถึงค่า ADF t-statistic ซึ่งในการทดสอบจะเปรียบเทียบค่า ADF t-statistic  กับ 
ค่า MacKinnon Critical Value  ซ่ึง หากค่า ADF t – Statistic มีค่ามากกว่า ค่า MacKinnon 
Critical Value แสดงว่า สามารถปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ของการทดสอบ นั่นคือ ตัวแปรที่สนใจไม่
มี Unit Root หรือมีความนิ่ง  ส าหรับค่า Lag length order ที่แสดงในตาราง  4.1 แสดงถึง ค่า 
optimum lag-length of ADF โดยในการวิจัยครั้งนี้ได้ทดสอบโดยการใช้ Automatic based on AIC 
และก าหนดค่า MAXLAG=5  

  จากผลการศึกษาในตารางที่ 4.1 แสดงถึงผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลที่อยู่ในรูปโดย
การทดสอบ Unit Root โดยการใช้ Augmented Dickey–Fuller (ADF) ในระดับ Level  ซึ่งจากผล
การศึกษา พบว่า ค่า ADF t-statistics  ในระดับ Level ของทุกตัวแปรยกเว้น ตัวแปรปริมาณการ
บริโภคสุราขาว (WHI_SPI)  ปริมาณการบริโภคเบียร์ (BER)  ภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษ (SPB_TAX) 
และภาษีสรรพสามิตเบียร์ (BER_TAX) มีค่าน้อยกว่า Critical value  ณ. ระดับนัยส าคัญ 0.01 และ 
0.05 แสดงว่า ข้อมูลของตัวแปร ปริมาณการบริโภคสุราผสม, ปริมาณ การบริโภคสุราปรุงพิเศษ, 
ปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ, รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราขาว, รายได ้จากภาษีสรรพสามิตสุราผสม, 
รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษ, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา,  ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท 
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เบียร์, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภคมี Unit Root นั้นคือข้อมูลมีลักษณะไม่นิ่ง
หรือไม่มเีสถียรภาพในระดับ Level เนื่องจากค่า ADF t-statistics น้อยกว่าค่า Absolute ของ  
MacKinnon Critical value  ในขณะที่ข้อมูลของตัวแปร การบริโภคสุราขาว (WHI_SPI) ปริมาณการ
บริโภคเบียร์ (BER)  ภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษ (SPB_TAX) และภาษีสรรพสามิตเบียร์ (BER_TAX) 
มีลักษณะที่นิ่งหรือมีเสถียรภาพในระดับในระดับ Level เนื่องจาก ค่า ADF t-statistic มีค่าสูงกว่า 
Absolute ของ  Critical value  ณ. ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
ตาราง 4.1 ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของตัวแปรโดยวิธีการ Unit Root Testในระดับ Level 
 

 ตัวแปร ADF statistic 
at Level 

Lag 
Length 

MacKinnon  
Critical at 1% 

MacKinnon 
Critical at 5 % 

WHI_SPI          -3.27** 0 -3.61  -2.93 
BLE_SPI 0.48 2 -3.62 -2.94 
SPB_SPI -2.92 0   -3.61  -2.93 
SP_SPI 0.44 0 -3.61 -2.93 
BER -3.94* 0 -3.61 -2.93 
WHI_TAX 0.27 3 -3.62 -2.94 
BLE_TAX -0.75 0 -3.61 -2.93 
SPB_TAX -4.21* 0 -3.61 -2.93 
SP_TAX -0.78 2 -3.62 -2.94 
P_SPI -0.81 4 -3.61 -2.93 
BER_TAX -6.42* 0 -3.61 -2.93 
P_BEER -2.71 0 -3.63 -2.94 
P_WINE -0.15 0 -3.61 -2.93 
INC -1.50 0 -3.61 -2.93 

  หมายเหตุ  *   ยอมรับท่ีระดับนยัส าคญั 0.01   

     * * ยอมรับท่ีระดับนัยส าคญั 0.05   
                 Lag Length แสดงถึง optimum lag-length of ADF (Automatic based on AIC, MAXLAG=5) 

 หลังจากทดสอบความนิ่งของข้อมูลตัวแปรทุกตัวในระดับ Level แล้ว ในระดับต่อไปได้ท า 
การเพ่ือท าให้ข้อมูลที่น ามาใช้มีความนิ่งและอยู่ใน Order เดียวกัน ต้องน าตัวแปรเหล่านั้นมาท า 
การทดสอบในอันดับที่สูงขึ้น หรือ ทดสอบที ่order of integration ที่สูงขึ้น โดยการหาผลต่าง 
ล าดับที่ 1 (First Difference Level) โดยผลการทดสอบความนิ่งของข้อมูลที่ระดับ ผลต่างล าดับที่ 1 
(First Difference Level) หรือ I(1)  แสดงไว้ในตารางที่ 4.2 ซึ่งจากการทดสอบ พบว่า ข้อมูลทุกตัว
แปรที่น าเข้ามาใช้ในการประมาณค่า ได้แก่ ปริมาณการบริโภคสุราขาว, ปริมาณการบริโภคสุราผสม, 
ปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ, ปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ, รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราขาว, 
รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราผสม, รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษ, รายได้จากภาษี
สรรพสามิตสุราพิเศษ, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์, ดัชนีราคา
เครื่องดื่มประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค มีค่า ADF t-statistics สูงกว่าค่า MacKinnon Critical 
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value ณ. ระดับนัยส าคัญ 0.01 แสดงว่า ตัวแปรทุกตัวมีความนิ่งหรือมีเสถียรภาพ หรือ ไม่มีUnit root 
ดังนั้น จงึสามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลตัวแปรทุกตัว ไม่มี Unit Root และสามารถน าไปใช้ในการพยากรณ์
ในขั้นตอนต่อไป 

 
ตาราง 4.2  ผลการทดสอบความมีเสถียรภาพของตัวแปรโดยวิธีการ Unit Root Testในระดับ First 

Difference Level 
ตัวแปร ADF statistic 

at Level 
Lag 

Length 
MacKinnon  

Critical at 1% 
MacKinnon 

Critical at 5 % 
WHI_SPI -6.29* 2 -3.62  -2.94 
BLE_SPI -8.37* 1 -3.62  -2.94 
SPB_SPI -4.73* 2 -3.62  -2.94 
SP_SPI -5.63* 1 -3.62  -2.94 
BER -7.60* 0 -3.62  -2.94 
WHI_TAX -10.34* 2 -3.62 -2.94 
BLE_TAX -7.09* 0 -3.61 -2.94 
SPB_TAX -8.19* 0 -3.61 -2.93 
SP_TAX -6.09* 2 -3.62 -2.94 
BER_TAX -10.68* 0 -3.62 -2.94 
P_SPI -6.41* 0 -3.62 -2.94 
P_BEER -3.33* 3 -3.63 -2.94 
P_WINE -6.42* 0 -3.61 -2.93 
INC -5.60* 0 -3.61 -2.93 

  หมายเหตุ   * ยอมรับท่ีระดับนยัส าคัญ 0.01   
                 Lag Length แสดงถึง optimum lag-length of ADF ( Automatic based on AIC, MAXLAG=5 
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 4.2.2  การทดสอบหาความสัมพันธ์และผลกระทบระยะยาวระหว่าง ภาษีสรรพสามิตสุรา
และปริมาณการบริโภคสุรา โดยใช้วิธี  Co-integration method  
 
 หลังจากการทดสอบความนิ่งหรือความมีเสถียรภาพของข้อมูลแล้ว ในขั้นต่อไปจะทดสอบ
ผลกระทบและความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง ภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุรา  และ 
ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการบริโภคสุรา ในประเทศไทย โดยในงานวิจัยนี้ได้ใช้การทดสอบโดยวิธี  
Co-integration method ซ่ึงในงานวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการของ  Johansen (1991) ในการทดสอบ  
ส าหรับค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบจะใช้ค่าสถิติสองค่า คือค่าสถิติ  maximum eigenvalue ( max ) 
และค่า  สถิติ trace ( trace  ) โดยในการทดสอบจะท าการเปรียบเทียบค่า max  และ trace  ที่ได้กับ 
critical value ที่ก าหนด ในระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 99 และ ร้อยละ 95 โดยมีสมมุติฐานหลัก  
(Null Hypothesis) ในการทดสอบ คือ ตัวแปรที่ต้องการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาวต่อกัน  
โดยในงานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง ภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณการ
บริโภคสุรา ของสุรา  4 ประเภท ได้แก่  บริโภคสุราขาว บริโภคสุราผสม บริโภคสุรา และบริโภค  
ปรุงพิเศษ  โดยได้ผลตังต่อไปนี้  
 
  4.2.2.1 การบริโภค สุราขาว 
  ในการทดสอบผลกระทบและความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราขาว 
และปริมาณการบริโภคสุราขาว มีการน าเอาตัวแปรเข้ามาทดสอบทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก ่ปริมาณ 
การบริโภคสุราขาว, รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราขาว, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, ดัชนีราคา
เครื่องดื่มประเภท เบียร์, ดัชนรีาคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค 
   ก่อนที่จะน าตัวแปรไปทดสอบ ในขั้นต่อไป ผู้วิจัยได้น าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย  เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเบื้องต้น 
ก่อนที่จะน าตัวแปรไปท าการทดสอบผลกระทบของ ภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุราขาว
ซ่ึง ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4.3  ซึ่งจากตารางพบว่า ตัวแปรที่น ามาศึกษาในครั้งนี้ มีความสัมพันธ์
กันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.47  - 
0.93 ซ่ึงค่าของความสัมพันธ์เกินกว่า 0.80  ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้นจึงได้
ทดสอบหาค่า  Variance Inflation Factors (VIF) เพ่ือทดสอบความรุนแรงของ ของปัญหา 
Multicollinearity  โดยผลการทดสอบพบว่า ค่า VIF มีค่าเท่ากับ 1.75 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 5 แสดงว่า ตัว
แปรที่น ามาใช้ในการศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับที่ไม่เกิดหา Multicollinearity (Studenmund, 
2006: 259)  
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ตาราง 4.3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรผลกระทบของภาษีสรรพสามิตสุราที่มีต่อ 
               ปริมาณการบริโภคสุราขาว 

  WHT_SPI WHT_TAX P_SPI P_BEER P_WINE INC 

WHT_SPI 1.00 -0.50* -0.63* -0.55* -0.52* -0.51* 

WHT_TAX   1.00 0.59* 0.47* 0.75* 0.53* 

P_SPI     1.00 0.93* 0.72* 0.75* 

P_BEER       1.00 0.62* 0.78* 

P_WINE         1.00 0.79* 

INC           1.00 
 * มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  
 
  หลังจากทดสอบ โดยผลจากการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรแล้ว ผู้วิจัยจึง
ได้ทดสอบผลกระทบและความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราขาวและปริมาณการบริโภค
สุรา โดยวิธีการ Johansen cointegration  Johansen (1988) โดยอาศัยแบบจ าลอง VAR ด้วยสถิติ 
Trace Test ทดสอบโดยสมมติฐานหลักท่ีว่า ตัวแปรในแบบจ าลอง VAR มีจ านวน cointegrating 
vectors อยู่จ านวน k vectors (Altermative Hypothesis มีมากท่ีสุด k-1 vectors) และการทดสอบ
ด้วยสถิติ Maximal Eigenvalue ทดสอบโดยสมมติฐานหลักท่ีว่า ตัวแปรในแบบจ าลอง VAR มีจ านวน 
cointegrating vectors อยู่จ านวนไม่ต่ ากว่า k vectors (Alternative Hypothesis มีมากท่ีสุด k+1 
vectors) ซึ่งได้ผลในตารางที่ 4.4 ซึ่งพบว่า ค่า สถิติ trace ( trace  ) ของ At most 1 (ปฏิเสธสมมติฐาน 
r=1 และยอมรับสมมติฐาน r=2 )  มีค่าเท่ากับ 83.04 ซึ่งสูงกว่าค่า Critical Value ซึ่งเท่ากับ 76.97 
แสดงว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลักท่ีว่าตัวแปรที่ต้องการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาว และยอมรับ
สมมติฐานที่ว่า แบบจ าลองการบริโภคสุราขาวมีค่า cointegration vector เท่ากับ 2 ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05  ซึ่งสอดคล้องกับค่า maximum eigenvalue ที่ให้ผลการทดสอบเหมือนกันคือ มีค่าสถิติ 
maximum eigenvalue ( max  ) ของ At most 1 มีค่าเท่ากับ 35.50 ซึ่งสูงกว่าค่า Critical Value  
ซึ่งเท่ากับ 34.80 แสดงว่าในแบบจ าลองการบริโภคสุราขาวที่น ามาทดสอบ พบว่า มีตัวแปรอย่างน้อย
สองตัวแปรที่ความสัมพันธ์ระยะยาวต่อกัน 
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ตาราง 4.4 ผลการทดสอบโดยวิธี Johansen cointegration ของ การบริโภคสุราขาว 

 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.698614  128.6255  103.8473  0.0004 

At most 1 *  0.607191  83.04974  76.97277  0.0160 

At most 2  0.414832  47.54131  54.07904  0.1682 

At most 3  0.298050  27.17878  35.19275  0.2800 

At most 4  0.203610  13.73082  20.26184  0.3084 

At most 5  0.125123  5.079519  9.164546  0.2748 

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)  

     
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.698614  45.57576  40.95680  0.0141 

At most 1 *  0.607191  35.50843  34.80587  0.0412 

At most 2  0.414832  20.36253  28.58808  0.3849 

At most 3  0.298050  13.44796  22.29962  0.5136 

At most 4  0.203610  8.651301  15.89210  0.4721 

At most 5  0.125123  5.079519  9.164546  0.2748 

     
      Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างปริมาณการบริโภคสุราขาว และ ภาษีสรรพสามิต
สุราขาว โดยก าหนดให้ปริมาณการบริโภคสุราขาว  เป็นตัวแปรตาม และ รายได้จากภาษีสรรพสามิต
สุราขาว, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์, ดัชนีราคาเครื่องดื่ม
ประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค เป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งผลการทดสอบได้ผลดังสมการต่อไปนี้  
 

WHI_SPI = 23.04 - 0.199 WHT_TAX – 0.021 P_SPI + 0.007 P_BEER +0.009P_WINE+0.404 INC   

                                  (- 1.833)**           (-4.17)*        (1.71)**        (2.01)*           (3.19)* 

   
จากสมการข้องต้นจะพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลกระทบระยะยาวต่อปริมาณการบริโภคสุราขาวใน
ประเทศไทย ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ได้แก่ ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา (P_SPI), ดัชนี
ราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ (P_WINE) และ รายได้ผู้บริโภค (INC) ในขณะที่ ภาษีสรรพสามิตสุรา 
(WHT_TAX) และ ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภทเบียร์ (P_BEER) มีความสัมพันธ์และผลกระทบระยะยาว
ต่อ ปริมาณการบริโภคสุราขาวในประเทศไทยระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.10  
 เมื่อพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร ต่อปริมาณการบริโภคสุราขาว 
พบว่าความสัมประสิทธิ์ของ ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา (P_SPI) มีค่าเท่ากับ -0.021 แสดงว่า ถ้า
ดัชนีราคาสุราเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้ ความต้องการสุราขาวในประเทศไทยลดลง ร้อยละ 0.021  
ในขณะที่ ค่าสัมประสิทธิ์ของสินค้าทดแทนสุราขาว ซึ่งในการวิจัยนี้ได้ก าหนด ให้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่สุราเป็นสินค้าทดแทน ซึ่งได้แก่ เบียร์ และ ไวน์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ค่ายืดหยุ่นของ
อุปสงค์สุราขาว ต่อราคาเบียร์และราคาไวน์มีค่าเป็นบวก แสดงว่า ปริมาณความต้องการซื้อหรือบริโภค
สุราขาวจะเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อราคาต่อราคาเบียร์และราคาไวน์สูงขึ้น โดยค่าสัมประสิทธิ์ของ ดัชนีราคา
เครื่องดื่มประเภท เบียร์ (P_BEER), ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ (P_WINE) เท่ากับ 0.007 และ 
0.009 แสดงว่า ปริมาณการบริโภคสุราขาวจะเพ่ิมสูงขึ้น 0.007 % เมื่อดัชนีราคาเบียร์มาราคาสูงขึ้น 1
หน่วย และ ปริมาณการบริโภคสุราขาวจะเพ่ิมสูงขึ้น 0.009 % เมื่อดัชนีราคาไวน์มาราคาสูงขึ้น 1 หน่ย
 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์ของรายได้ผู้บริโภค (INC) ซึ่งแสดงถึงความยืดหยุ่นของอุปสงค์สุราขาว
ต่อรายได้ค่ามากท่ีสุดคือ มีค่าเท่ากับ 0.404 ซึ่งหมายความว่า หากประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 1% จะ
ส่งผลท าให้ปริมาณความต้องการบริโภคสุราเพิ่มขึ้นถึง 0.404 %  
  ความยืดหยุ่นของปริมาณการบริโภคสุราต่อภาษีสรรพสามิตสุรามีค่าค่อนข้างสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆ กล่าวคือ มีค่าสัมประสิทธ์หรือค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ -0.19 ซึ่งหมายความ
ว่า หากรัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราขาว เพ่ิมสูงขึ้น 1 % จะมีผลท าให้ปริมาณความต้องการ
ซื้อ หรือการบริโภคสุราขาวลดลง ประมาณ 0.19 %   
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  4.2.2.2 การบริโภค สุราผสม 
   การทดสอบสมการอุปสงค์สุราผสม หรือ ผลกระทบและความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่าง
ภาษีสรรพสามิตสุราผสมและปริมาณการบริโภคสุราผสม ได้มีการน าเอาตัวแปรเข้ามาทดสอบทั้งหมด  
6 ตัวแปร ได้แก่ ปริมาณการบริโภคสุราผสม, รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราผสม, ดัชนีราคาเครื่องดื่ม
ประเภท สุรา, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค  
  ผู้วิจัยได้น าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย   
เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเบื้องต้น ก่อนที่จะน าตัวแปรไปการทดสอบผลกระทบของ 
ภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุราผสม ซ่ึงได้ผลดังแสดงในตาราง  4.5  ซึ่งพบว่า ตัวแปรที่
น ามาศึกษาในครั้งนี้ มีความสัมพันธ์กันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.62-0.93 ซึ่งค่าของความสัมพันธ์เกินกว่า 0.80  ซึ่งน่าจะ
ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้นจึงได้ทดสอบหาค่า  Variance Inflation Factors ( VIF) 
เพ่ือทดสอบความรุนแรงของ ของปัญหา Multicollinearity  โดยผลการทดสอบพบว่า ค่า VIF มีค่า
เท่ากับ 2.86 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 5 แสดงว่า ตัวแปรที่น ามาใช้ในการศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับท่ีไม่เกิด
หา Multicollinearity (Studenmund, 2006: 259) 
 
ตาราง 4.5  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรผลกระทบของภาษีสรรพสามิตสุราที่มีต่อ 
               ปริมาณการบริโภคสุราผสม 
  BLE_SPI P_SPI P_BEER P_WINE BLE_TAX INC 
BLE_SPI 1.00 0.89* 0.81* 0.92* 0.94* 0.84* 
P_SPI   1.00 0.93* 0.72* 0.92* 0.75* 
P_BEER     1.00 0.62* 0.84* 0.78* 
P_WINE       1.00 0.82* 0.79* 
BLE_TAX         1.00 0.81* 
INC           1.00 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
  ผลทดสอบผลกระทบและความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราผสมและ
ปริมาณการบริโภคสุราผสม โดยวิธีการ cointegration ของ Johansen (1988) โดยผลจากการทดสอบ
สามารถแสดงในตารางที ่4.6  ซึ่งจากตารางพบว่า ค่า สถิติ trace ( trace   ) ของ At most 3 มีค่า
เทา่กับ 71.15 ซึ่งสูงกว่าค่า Critical Value ซึ่งเท่ากับ 54.07 แสดงว่า ปฏิเสธสมมุติฐานหลักท่ีว่าตัว
แปรที่ต้องการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาว และยอมรับสมมุติฐานที่ว่า แบบจ าลองการบริโภคสุรา
ผสมมีค่า cointegration vector เท่ากับ 4 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ในขณะที่การทดสอบค่า
ความสัมพันธ์ระยะยาวของการบริโภคสุราผสมกับภาษีสรรพสามิตโดยใช้สถิติ maximum eigenvalue 
( max )พบว่า สถิติ max ของ At most 3 มีค่าเท่ากับ 14.51 ซ่ึงต่ ากว่าค่า Critical Value ซึ่งเท่ากับ 
22.29 แต่ สถิติ max ของ At most 2 ค่าเท่ากับ 33.49 ซึ่งมากกว่าค่า Critical Value ซึ่งเท่ากับ 28.58  
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แสดงว่า ปฏิเสธสมมุติฐานหลักท่ีว่าตัวแปรที่ต้องการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาว และยอมรับ
สมมุติฐานที่ว่า แบบจ าลองการบริโภคสุราผสมมีค่า cointegration vector เท่ากับ 3 ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05  แสดงว่าแบบจ าลอง  บริโภคสุราผสม แสดงว่าในแบบจ าลองการบริโภคสุราผสมที่น ามาทดสอบ 
พบว่ามีตัวแปรอย่างน้อยสองตัวแปรที่ความสัมพันธ์ระยะยาวต่อกัน 
 
ตาราง 4.6 ผลการทดสอบโดยวิธี Johansen cointegration ของ สุราผสม 

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.787552  169.6318  103.8473  0.0000 

At most 1 *  0.671267  112.3168  76.97277  0.0000 
At most 2 *  0.595579  71.15398  54.07904  0.0007 
At most 3 *  0.377129  37.65789  35.19275  0.0266 
At most 4  0.311244  20.14149  20.26184  0.0519 
At most 5  0.157596  6.345349  9.164546  0.1657 

     
      Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.787552  57.31507  40.95680  0.0003 

At most 1 *  0.671267  41.16279  34.80587  0.0076 
At most 2 *  0.595579  33.49609  28.58808  0.0108 
At most 3  0.377129  17.51640  22.29962  0.2038 
At most 4  0.311244  13.79614  15.89210  0.1038 
At most 5  0.157596  6.345349  9.164546  0.1657 

     
      Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างปริมาณการบริโภคสุราผสม และ ภาษีสรรพสามิต
สุราผสม และตัวแปรอื่น โดยก าหนดให้ปริมาณการบริโภคสุราผสม  เป็นตัวแปรตาม และ รายได้จาก
ภาษีสรรพสามิตสุราผสม, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์, ดัชนี
ราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค เป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งผลการทดสอบได้ผลดังสมการ
ต่อไปนี้   

 
BLE_SPI = 306.17  -0.79BLE_TAX – 1.99 P_SPI -0.043 P_BEER +1.353P_WINE+5.631 INC   

                            (-25.55)*           (1.48)              (-11.15)*         (6.70)*           (1.97)* 

  จากสมการข้างต้นจะพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวแปร ยกเว้น ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท 
สุรา (P_SPI)  มีความสัมพันธ์ระยะยาวกับปริมาณการบริโภคสุราผสมในประเทศไทยที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ซ่ึงตัวแปรเหล่านี้ประกอบด้วยรายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราผสม (BLE_TAX) , ดัชนี
ราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์ (P_BEER), ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ (P_WINE) และ รายได้
ผู้บริโภค (INC)  

  โดยเมื่อพิจารณาถึงความค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร ต่อ ปริมาณการบริโภคสุราผสม
คล้ายกับผลการทดสอบสุราขาว กล่าวคือ  พบว่า ความยืดหยุ่นของอุปสงค์สุราผสมต่อรายได้ค่ามาก
ที่สุดคือ มีค่ามากถึง 5.631  ซึ่งหมายความว่า หากประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 1% จะส่งผลท าให้ปริมาณ 
ความต้องการบริโภคสุราเพิ่มขึ้นถึง 5.631 % 
  ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาณการบริโภคสุราต่อภาษีสรรพสามิตสุรา มีค่าเท่ากับ -0.79 ซ่ึง
หมายความว่า หากรัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราผสม เพ่ิมสูงขึ้น 1 %  จะมีผลท าให้ปริมาณ
ความต้องการซื้อ หรือ การบริโภคสุราผสมลดลง ประมาณ 0.79 %  
  เมื่อพิจารณาความค่าสัมประสิทธิ์ของสินค้าทดแทนสุราผสม ซ่ึงได้แก ่เบียร์ และ ไวน์ ซ่ึง
ผลการศึกษาพบว่า ค่าค่าสัมประสิทธิ์ของดัชนีราคาราคาเบียร์มีค่าเป็นลบและในขณะสัมประสิทธิ์ของ
ดัชนีราคาไวน์มีค่าเป็นบวก โดยค่าสัมประสิทธิ์ของ ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์ (P_BEER)  
มีค่าเท่ากับ -0.043 ซึ่งแสดงว่า การบริโภคสุราผสมจะลดลง 0.043% เมื่อราคาเครื่องดื่มประเภท  
เบียร์ เพ่ิมข้ึน 1หน่วย และ ค่าสัมประสิทธิ์ของ ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ (P_WINE) ต่อปริมาณ
การบริโภคสุราผสมต่อ เท่ากับ 1.35 แสดงว่า ปริมาณการบริโภคสุราผสมจะเพ่ิมสูงขึ้น 1.35 % เมื่อไวน์ 
มาราคาสูงขึ้น 1 หน่วย 
 
 4.2.2.3 การบริโภค สุราปรุงพิเศษ  
 
 ผลการทดสอบโดยวิธี Johansen cointegration ของ สมการการบริโภคสุราปรุงพิเศษได้มี
การน าเอาตัวแปรเข้ามาทดสอบทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก ่ปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ, รายได้จาก
ภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษ, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์, 
ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค  
 ในการทดสอบ ผู้วิจัยได้น าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่าย  เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเบื้องต้น ก่อนที่จะน าตัวแปรไปการทดสอบ 
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ผลกระทบของ ภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ ซึ่งได้ผลดังแสดงในตาราง  
4.5  ซึ่งพบว่า ตัวแปรที่น ามาศึกษาในครั้งนี้ มีความสัมพันธ์กันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.12 - 0.93 ซึ่งค่าของความสัมพันธ์เกินกว่า 
0.80  ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้นจึงได้ทดสอบหาค่า  Variance Inflation 
Factors ( VIF) เพ่ือทดสอบความรุนแรงของ ของปัญหา Multicollinearity  โดยผลการทดสอบพบว่า 
ค่า VIF มีค่าเท่ากับ 2.05 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 5 แสดงว่า ตัวแปรที่น ามาใช้ในการศึกษามีความสัมพันธ์ใน
ระดับท่ีไม่เกิดหา Multicollinearity (Studenmund, 2006: 259) 
 
ตาราง 4.7  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรผลกระทบของภาษีสรรพสามิตสุราที่มีต่อ 
               ปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ 

  SPB_SPI SPB_TAX P_SPI P_BEER P_WINE INC 
SPB_SPI 1.00 0.12* -0.28* 0.17* -0.40 0.18* 
SPB_TAX   1.00 -0.20* -0.14* -0.53* -0.33* 

P_SPI     1.00 0.93* 0.72* 0.75* 
P_BEER       1.00 0.62* 0.78* 
P_WINE         1.00 0.79* 

INC           1.00 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
  ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษและปริมาณ
การบริโภคสุราปรุงพิเศษ โดยวิธี Johansen cointegration   แสดงในตารางที ่4.8 แสดงถึงผล 
การทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษและปริมาณการบริโภคสุรา
ปรุงพิเศษ โดยวิธี Johansen cointegration ทั้งค่าสถิติ trace (  trace  )  และ ค่าสถิติ  maximum 
eigenvalue ( max  ) ซึ่งจากตาราง พบว่า ค่า สถิติ trace ( trace   ) ของ At most 3 มีค่าเท่ากับ 
59.33 ซึ่งสูงกว่าค่า Critical Value ซึ่งเท่ากับ 35.19 แสดงว่า ปฏิเสธสมมุติฐานหลักท่ีว่าตัวแปรที่
ต้องการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาว และยอมรับสมมุติฐานที่ว่า แบบจ าลองการบริโภคสุราปรุง
พิเศษมีค่า cointegration vector เท่ากับ 4 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ส าหรับการทดสอบค่า
ความสัมพันธ์ระยะยาวของการบริโภคสุราปรุงพิเศษกับภาษีสรรพสามิตโดยใช้สถิติ maximum 
eigenvalue ( max )พบว่า สถิติ max ของ At most 3 มีค่าเท่ากับ 39.18 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
ค่า Critical Value ซึ่งเท่ากับ 22.29 แสดงว่า ปฏิเสธสมมุติฐานหลักท่ีว่าตัวแปรที่ต้องการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์ระยะยาว และยอมรับสมมุติฐานที่ว่า แบบจ าลองการบริโภคสุราปรุงพิเศษมีค่า 
cointegration vector เท่ากับ 3 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05   แสดงว่าแบบจ าลอง  บริโภคสุราผสม  
แสดงว่าในแบบจ าลองการบริโภคสุราผสมที่น ามาทดสอบ พบว่ามีตัวแปรอย่างน้อยสามตัวแปรที่
ความสัมพันธ์ระยะยาวต่อกัน 
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ตาราง 4.8 ผลการทดสอบโดยวิธี Johansen cointegration ของ สุราปรุงพิเศษ 
 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.890311  252.3235  103.8473  0.0000 

At most 1 *  0.836185  172.7595  76.97277  0.0000 
At most 2 *  0.738561  107.6348  54.07904  0.0000 
At most 3 *  0.663302  59.33889  35.19275  0.0000 
At most 4  0.317558  20.15040  20.26184  0.0518 
At most 5  0.162769  6.395584  9.164546  0.1623 

     
      Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.890311  79.56394  40.95680  0.0000 

At most 1 *  0.836185  65.12470  34.80587  0.0000 
At most 2 *  0.738561  48.29596  28.58808  0.0001 
At most 3 *  0.663302  39.18848  22.29962  0.0001 
At most 4  0.317558  13.75482  15.89210  0.1052 
At most 5  0.162769  6.395584  9.164546  0.1623 

     
      Max-eigenvalue test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

   
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ และ  

ภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษ และปัจจัยอื่นที่มีผลระยะยาวต่อความต้องการบริโภคสุราปรุงพิเศษ 
ในประเทศไทย  โดยก าหนดให้ปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ  เป็นตัวแปรตาม และ รายได้จากภาษี
สรรพสามิตสุราปรุงพิเศษ, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์,  
ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค เป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งผลการทดสอบได้ผล 
ดังสมการต่อไปนี้    

 
SPB_SPI = 85.69 - 0.024SPL_TAX – 0.742 P_SPI +0.874P_BEER +0.193P_WINE- 14.915 INC   

                               (-5.01)*           (-6.59)*              (3.76)*         (3.98) *          (5.78)* 



- 74 - 
 

  จากสมการข้องต้นจะพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัว ได้แก่ ด้วยรายได้จากภาษีสรรพสามิตสุรา
ปรุงพิเศษ (SPL_TAX) , ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา (P_SPI), ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์ 
(P_BEER), ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ (P_WINE) และ รายได้ผู้บริโภค (INC) มีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ ณ. ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร ต่อปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษคล้าย
กับผลการทดสอบประเภทอ่ืน กล่าวคือ  พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของรายได้ค่ามากถึง 14.91  ซ่ึง
หมายความว่า หากประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 1% จะส่งผลท าให้ปริมาณความต้องการบริโภคสุราปรุง
พิเศษเพ่ิมขึ้นถึง 14.91 % 
  ค่าสัมประสิทธิ์ของภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษ เท่ากับ -0.024 หมายความว่า หาก
รัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราผสม เพ่ิมสูงขึ้น 1 %  จะมีผลท าให้ปริมาณความต้องการซื้อ 
หรือ การบริโภคสุราผสมลดลง ประมาณ 0.024 % 
  ค่าสัมประสิทธิ์ของดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา มีค่าเท่ากับ -0.742 แสดงว่า ถ้าดัชนี
ราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะมีผลท าให้ปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษลดลง 
0.742  % และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของสินค้าทดแทนสุราผสม ซึ่งได้แก่ เบียร์ และ ไวน์  
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สัมประสิทธิ์ของอุปสงค์สุราปรุงพิเศษต่อราคาเบียร์ ที่ราคาไวน์มีค่าเป็นบวก  
โดยค่าสัมประสิทธิ์ของ ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์ (P_BEER) มีค่าเท่ากับ 0.874  ซึ่งแสดงว่า 
การบริโภคสุราปรุงพิเศษจะเพ่ิมข้ึน 0.875% เมื่อดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์ เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย 
และ ค่าสัมประสิทธิ์ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ (P_WINE) เท่ากับ 0.193 แสดงว่าปริมาณการ
บริโภคสุราปรุงพิเศษจะเพ่ิมสูงขึ้น 0.193 % เมื่อดัชนีราคาไวน์สูงขึ้น 1 หน่วย 
 
 4.2.2.4 การบริโภค สุราพิเศษ  
 
 การทดสอบโดยวิธี Johansen cointegration ของ สมการการบริโภคสุราพิเศษได้มี 
การน าเอาตัวแปรเข้ามาทดสอบทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก ่ปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ, รายได้จาก 
ภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษ, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์,  
ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค  
 ในการทดสอบ ผู้วิจัยได้น าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่าย  เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเบื้องต้น ก่อนที่จะน าตัวแปรไปการทดสอบ
ผลกระทบของ ภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ ซึ่งได้ผลดังแสดงในตาราง  4.5  
ซึ่งพบว่า ตัวแปรที่น ามาศึกษาในครั้งนี้ มีความสัมพันธ์กันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.46 - 0.85 ซึ่งค่าของความสัมพันธ์เกินกว่า 0.80  ซึ่ง
น่าจะก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้นจึงได้ทดสอบหาค่า  Variance Inflation Factors ( 
VIF) เพ่ือทดสอบความรุนแรงของ ของปัญหา Multicollinearity  โดยผลการทดสอบพบว่า ค่า VIF มี
ค่าเท่ากับ 2.49 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 5 แสดงว่า ตัวแปรที่น ามาใช้ในการศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับท่ีไม่
เกิดหา Multicollinearity (Studenmund, 2006: 259) 
 
 
 



- 75 - 
 

ตาราง 4.9  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรผลกระทบของภาษีสรรพสามิตสุราที่มีต่อ 
               ปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ 

  SP_SPI P_SPI P_BEER P_WINE INC SP_TAX 
SP_SPI 1.00 -0.85* -0.69* -0.84* -0.75* 0.71* 
P_SPI   1.00 0.83* 0.72* 0.75* -0.61* 

P_BEER     1.00 0.62* 0.7*8 -0.46* 
P_WINE       1.00 0.79* -0.70* 

INC         1.00 -0.54* 
SP_TAX           1.00 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
  การทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษและปริมาณ 
การบริโภคสุราปรุงพิเศษ โดยวิธี Johansen cointegration  แสดงไว้ในตารางที่ 4.10  ซึ่งผล 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ, รายได้จากภาษีสรรพสามิต
สุราพิเศษ, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์, ดัชนีราคาเครื่องดื่ม
ประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค  โดยวธิี Johansen cointegration ของ แสดงดังตารางที่ 4.6  
ซึ่งจากตารางพบว่า ค่า สถิติ trace ( trace   ) ของ At most 3 มีค่าเท่ากับ 49.86 ซึ่งสูงกว่าค่า Critical 
Value ซึ่งเท่ากับ 35.19 แสดงว่า ปฏิเสธสมมุติฐานหลักท่ีว่าตัวแปรที่ต้องการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์
ระยะยาว และยอมรับสมมุติฐานที่ว่า แบบจ าลองการบริโภคสุราพิเศษมีค่า cointegration vector 
เท่ากับ 4 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ส าหรับการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระยะยาวของการบริโภคสุรา
พิเศษกับภาษีสรรพสามิตโดยใช้สถิติ maximum eigenvalue ( max ) พบว่า สถิต ิ max ของ At most 
3 มีค่าเท่ากับ 31.74 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า Critical Value ซึ่งเท่ากับ 22.29 แสดงว่า ปฏิเสธสมมุติฐาน
หลักท่ีว่าตัวแปรที่ต้องการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาว และยอมรับสมมุติฐานที่ว่า แบบจ าลอง 
การบริโภคสุราปรุงพิเศษมีค่า cointegration vector เท่ากับ 4 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งหมายความ
ว่า มีตัวแปรอย่างน้อย สี่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ระยะยาวต่อกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 76 - 
 

ตาราง 4.10 ผลการทดสอบโดยวิธี Johansen cointegration ของ สุราพิเศษ 
 
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.959586  272.2906  103.8473  0.0000 

At most 1 *  0.827387  156.7820  76.97277  0.0000 
At most 2 *  0.702789  93.54065  54.07904  0.0000 
At most 3 *  0.585952  49.86137  35.19275  0.0007 
At most 4  0.265052  18.11754  20.26184  0.0961 
At most 5  0.177420  7.031151  9.164546  0.1248 

     
      Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.959586  115.5086  40.95680  0.0000 

At most 1 *  0.827387  63.24133  34.80587  0.0000 
At most 2 *  0.702789  43.67928  28.58808  0.0003 
At most 3 *  0.585952  31.74383  22.29962  0.0018 
At most 4  0.265052  11.08639  15.89210  0.2455 
At most 5  0.177420  7.031151  9.164546  0.1248 

     
      Max-eigenvalue test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ และ ภาษี
สรรพสามิตสุราพิเศษ และปัจจัยอื่นที่มีผลระยะยาวต่อความต้องการบริโภคสุราพิเศษในประเทศไทย  
โดยก าหนดให้ปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ  เป็นตัวแปรตาม และ รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษ, 
ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ 
และ รายได้ผู้บริโภค เป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งผลการทดสอบได้ผลดังสมการต่อไปนี้ เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ และ ภาษีสรรพสามิตสุราผสม รวมทั้ง
ปัจจัยอื่นที่น ามาทดสอบได้ผลดังนี้ 
 
SP_SPI = 12.38 – 2.281SP_TAX – 0.113 P_SP+0.085P_BEER + 0.054P_WINE+1.3614.915 INC   

                               (-4.48)*           (-0.12)           (0.18)         (-7.74)*           (1.48) 

 
  จากสมการข้างต้น รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษ (SP_TAX) , และ ดัชนีราคา
เครื่องดื่มประเภทไวน์ (P_WINE) มีความสัมพันธ์กับปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ ณ. ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ0.05 ในขณะที่ ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา (P_SPI) ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์
(P_BEER) และ รายได้ของผู้บริโภค (INC) ไม่มคีวามสัมพันธ์กับปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ 
  เมื่อพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร ต่อ ปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ พบว่า 
ความค่าสัมประสิทธิ์ของภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษ มีค่ามากถึง -2.28  ซึ่งหมายความว่า หากรัฐบาลมี
การเพ่ิมภาษีร้อยละ 1 จะมีผลท าให้ปริมาณการบริโภคสุราพิเศษลดลงถึงประมาณร้อยละ 2.28  
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของสินค้าทดแทนสุราพิเศษ ซึ่งได้แก่ เบียร์ และ ไวน์ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงราคาเบียร์ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ ในขณะที่ 
ราคาไวน์ มีผลการทบต่อ ปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ โดย ค่าค่าสัมประสิทธิ์ดัชนีราคาเครื่องดื่ม
ประเภท ไวน์ (P_WINE) เท่ากับ 0.054 แสดงว่า ปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษจะเพ่ิมสูงขึ้น 0.054  
% เมื่อ ไวน์มาราคาสูงขึ้น 1 หน่วย 
 
 4.2.2.5 การบริโภค เบียร์  
 
 การทดสอบโดยวิธี Johansen cointegration ของ สมการการบริโภคสุราเบียร์ได้มี 
การน าเอาตัวแปรเข้ามาทดสอบทั้งหมด 6 ตัวแปร ได้แก่ ปริมาณการบริโภคเบียร์, รายได้จากภาษี
สรรพสามิตเบียร์, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์, ดัชนีราคา
เครื่องดื่มประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค  
 ในการทดสอบ ผู้วิจัยได้น าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา มาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่าย  เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเบื้องต้น ก่อนที่จะน าตัวแปรไปการทดสอบ
ผลกระทบของ ภาษีสรรพสามิตเบียร์และปริมาณการบริโภคเบียร์ ซึ่งได้ผลดังแสดงในตาราง  4.11   
ซึ่งพบว่า ตัวแปรที่น ามาศึกษาในครั้งนี้ มีความสัมพันธ์กันมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า 
สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.08 - 0.79 ซึ่งค่าของความสัมพันธ์ต่ ากว่า 0.80   
ซ่ึง แสดงว่า ตัวแปรที่น ามาใช้ในการศึกษามีความสัมพันธ์ในระดับที่ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 
(Studenmund, 2006: 259) 
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ตาราง 4.11  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรผลกระทบของภาษีสรรพสามิตเบียร์ที่มีต่อ 
                ปริมาณการบริโภคเบียร์ 
   BER P_BEER P_SPI P_WINE INC BER_TAX 
BER 1.00 0.46* 0.48* 0.08* 0.21* 0.14* 
P_BEER   1.00 0.63* 0.62* 0.78* 0.68* 
P_SPI     1.00 0.72* 0.75* 0.11* 
P_WINE       1.00 0.79* 0.40* 
INC         1.00 0.44* 
BER_TAX           1.00 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างภาษีสรรพสามิตเบียร์และปริมาณบริโภคเบียร์ โดย
วิธี Johansen cointegration  แสดงไว้ในตารางที ่4.12  ซึ่งผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะยาว
ระหว่างปริมาณการบริโภคเบียร์, รายได้จากภาษีสรรพสามิตเบียร์, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, 
ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค  โดยวิธ ี
Johansen cointegration ซึ่งจากตารางพบว่า ค่า สถิติ trace  ของ At most 1 มีค่าเท่ากับ 79.72 ซ่ึง
สูงกว่าค่า Critical Value ซึ่งเท่ากับ 76.97 แสดงว่า ปฏิเสธสมมุติฐานหลักท่ีว่าตัวแปรที่ต้องการศึกษา
ไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาว และยอมรับสมมุติฐานที่ว่า แบบจ าลองการบริโภคเบียร์มีค่า cointegration 
vector เท่ากับ 2 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ส าหรับการทดสอบค่าความสัมพันธ์ระยะยาวของการบริโภค
เบียร์กับภาษีสรรพสามิตเบียร์โดยใช้สถิต ิmaximum eigenvalue พบว่า สถิติ  ของ none มีค่าเท่ากับ 
41.27 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า Critical Value ซึ่งเท่ากับ 40.95 แสดงว่า ปฏิเสธสมมุติฐานหลักท่ีว่าตัวแปร
ที่ต้องการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ระยะยาว และยอมรับสมมุติฐานที่ว่า แบบจ าลองการบริโภคเบียร์มีค่า 
cointegration vector เท่ากับ 1 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
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ตาราง 4.12 ผลการทดสอบโดยวิธี Johansen cointegration ของ เบียร์ 
 

 

 
  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างปริมาณการบริโภคเบียร์ และ ภาษีสรรพสามิต
เบียร์ และปัจจัยอื่นที่มีผลระยะยาวต่อความต้องการบริโภคเบียร์ในประเทศไทย   
โดยก าหนดให้ปริมาณการบริโภคเบียร์เป็นตัวแปรตาม และ รายได้จากภาษีสรรพสามิตเบียร์,  
ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท  
ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค เป็นตัวแปรอิสระ ซึ่งผลการทดสอบได้ผลดังสมการต่อไปนี้         
 
BER = 5.45 – 0.086BER_TAX + 0.012 P_SP - 0.041P_BEER + 0.031P_WINE+0.563 INC   

                     (-4.44)*             (-0.09)          (4.77)*                (5.16)*          (2.77)* 

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.662541  121.0095  103.8473  0.0023 

At most 1 *  0.534698  79.72967  76.97277  0.0303 
At most 2  0.409669  50.65705  54.07904  0.0976 
At most 3  0.315313  30.62830  35.19275  0.1431 
At most 4  0.268794  16.23414  20.26184  0.1637 
At most 5  0.107880  4.337876  9.164546  0.3641 

     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.662541  41.27983  40.95680  0.0460 

At most 1  0.534698  29.07263  34.80587  0.2061 
At most 2  0.409669  20.02874  28.58808  0.4100 
At most 3  0.315313  14.39417  22.29962  0.4266 
At most 4  0.268794  11.89626  15.89210  0.1921 
At most 5  0.107880  4.337876  9.164546  0.3641 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  



- 80 - 
 

  จากสมการข้างต้น จะไดร้ายได้จากภาษีสรรพสามิตเบียร์ (BER_TAX) , และ ดัชนีราคา
เครื่องดื่มประเภท เบียร์ (P_BEER) ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ (P_WINE) และ รายได้ผู้บริโภค 
(INC) มีความสัมพันธ์กับปริมาณการบริโภคเบียร์ ณ. ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  เมื่อพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละตัวแปร ต่อ ปริมาณการบริโภคเบียร์  
พบว่า ความยืดหยุ่นของอุปสงค์เบียร์ต่อภาษีสรรพสามิตเบียร์มีค่าเท่ากับ -0.086 ซึ่งหมายความว่า  
หากรัฐบาลมีการเพ่ิมภาษีร้อยละ 1 จะมีผลท าให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลงถึงประมาณ  
ร้อยละ0.086   
  เมื่อพิจารณาความยืดหยุ่นของสินค้าทดแทนเบียร์ ซึ่งได้แก่ สุรา และ ไวน์ ซึ่งผลการศึกษา
พบว่า การเปลี่ยนแปลงราคาสุราไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคเบียร์ ในขณะที่ ราคาไวน์ มีผล
การทบต่อ ปริมาณการบริโภคเบียร์ โดย ค่าความสัมประสิทธิ์ของดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ 
(P_WINE) เท่ากับ 0.031 แสดงว่า ปริมาณการบริโภคสุราเบียร์จะเพ่ิมสูงขึ้น 0.031  % เมื่อ ไวน์มา
ราคาสูงขึ้น 1หนว่ย 
  เมื่อพิจารณาความยืดหยุ่นของรายได้ต่อปริมาณการบริโภคเบียร์ พบว่า ค่า สัมประสิทธิ์มี
ค่าเท่ากับ 0.56 แสดงว่า ปริมาณการบริโภคสุราเบียร์จะเพ่ิมสูงขึ้น ประมาณร้อยละ 0.56 เมื่อ ไวน์
ผู้บริโภคมีรายได้สูงขึ้นร้อยละ 1  
 
 4.2.3 ทดสอบหาความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณ 
การบริโภคสุรา โดยการใช้ Vector Error Correction Model 
 
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพของการบริโภคสุราแต่ละประเภท กับภาษีสรรพสามิต
สุราและตัวแปรอื่นๆระยะยาวแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะทดสอบกระบวนการปรับตัวในระยะสั้นของตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม เพ่ือเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวโดยวิธี Vector Error Correction Model โดยใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ทดสอบความสัมพันธ์ระยะสั้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้าประเภท ได้แก่ สุราขาว 
สุราผสม สุราปรุงพิเศษ  สุราพิเศษ และเบียร์ 
 

  4.2.3.1 สุราขาว  
 

  ตาราง 4.13 แสดงถึงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างภาษีสรรพสามิตสุรา
และปริมาณการบริโภคสุราขาวในประเทศไทย โดยใช้วิธี Vector Error Correction Model  
โดยก าหนดให้ D(WHT_SPI) เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงรายได้จากภาษี
สรรพสามิตสุราขาว D(WHT_TAX), การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา D(P_SPI) ,  
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์ D(P_BEER) , การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเครื่องดื่ม
ประเภท ไวน์ D(P_WINE) และ การเปลี่ยนแปลงรายได้ผู้บริโภค D(INC) 

  โดยจากตาราง 4.13 พบว่า ค่า error correction term (CointEq1) เท่ากับ -0.772  
และ ค่า t-statistics เท่ากับ -3.233 ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรับที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงให้เห็นว่า 
เมื่อเกิดภาวะใดๆ หรือมีปัจจัยที่มีผลท าให้ความต้องการบริโภคสุราขาวในประเทศไทย ปรับตัวออกจาก 
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ดุลยภาพระยะยาว หรือปรับเปลี่ยนแปลงจากเดิม ผู้บริโภคภายในประเทศจะมีการการปรับตัวเข้าสู่ 
ดุลยภาพของ หรือปรับเปลี่ยนกับการบริโภคสุราขาวจะปรับเข้าสู่ดุลยภาพได้ถึงร้อยละ 77.2  
(Speed Adjustment ) ในช่วงเวลา 1 ไตรมาส และจะค่อยไปปรับระดับการบริโภคเข้าสู่ภาวะปกติ 
ในช่างไตรมาสต่อไป   
 
ตาราง 4.13 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระยะสั้นสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุราขาว 

      
D(INC) 

      
 D(WHT_SPI) D(WHT_TAX) D(P_SPI) D(P_BEER) D(P_WINE) 

              
CointEq1 -0.772584*  0.077836 -8.932123 -14.80986  2.527326 -0.267262 

 [-3.23325] [ 0.11083] [-1.73237] [-3.91767] [ 0.53628] [-1.30285] 
D(WHT_SPI(-1)) -0.096337  0.750362  8.019807  16.54171  1.154630 -0.001958 

 [-0.47274] [ 1.25284] [ 1.82387] [ 5.13098] [ 0.28729] [-0.01119] 
D(WHT_SPI(-2)) -0.208324  0.233720  7.742758  8.741623 -1.336226  0.022698 

 [-1.07813] [ 0.41154] [ 1.85704] [ 2.85962] [-0.35063] [ 0.13683] 
D(WHT_TAX(-1))  0.034155 -0.557498  0.342001  1.667594 -1.328930  0.108398 

 [ 0.47091] [-2.61527] [ 0.21853] [ 1.45331] [-0.92902] [ 1.74089] 
D(WHT_TAX(-2))  0.029396 -0.413704 -0.908418  1.535306 -1.706176  0.073240 

 [ 0.48827] [-2.33803] [-0.69928] [ 1.61195] [-1.43692] [ 1.41705] 
D(P_SPI(-1))  0.020214  0.030973  0.343820  0.555750 -0.042554  0.011613 

 [ 1.59935] [ 0.83378] [ 1.26068] [ 2.77936] [-0.17071] [ 1.07025] 
D(P_SPI(-2))  0.023180 -0.009023  0.309567  0.197907 -0.110949  0.002237 

 [ 1.65766] [-0.21955] [ 1.02597] [ 0.89461] [-0.40230] [ 0.18632] 
D(P_BEER(-1)) -0.029466 -0.009522 -0.675228 -0.783204 -0.003816 -0.010734 

 [-1.90671] [-0.20964] [-2.02489] [-3.20343] [-0.01252] [-0.80907] 
D(P_BEER(-2)) 0.041495*  0.026552 -0.214220 -0.144854  0.134525 -0.006247 

 [-3.14114] [ 0.68389] [-0.75153] [-0.69312] [ 0.51634] [-0.55085] 
D(P_WINE(-1)) -0.000883  0.065261 -0.340369 -0.391223 -0.112612  0.020215 

 [-0.07740] [ 1.94620] [-1.38259] [-2.16749] [-0.50046] [ 2.06388] 
D(P_WINE(-2)) -0.005313  0.026139  0.056936 -0.019944  0.107481 -0.014171 

 [-0.41383] [ 0.69275] [ 0.20554] [-0.09820] [ 0.42450] [-1.28579] 
D(INC(-1))  0.172607 -0.816809  0.564935  7.688811 -4.391610  0.420417 

 [ 0.67191] [-1.08184] [ 0.10192] [ 1.89191] [-0.86679] [ 1.90634] 
D(INC(-2))  0.295190  0.965590  5.284632  5.622344 -3.601596 -0.052607 

 [ 1.11900] [ 1.24540] [ 0.92841] [ 1.34720] [-0.69225] [-0.23229] 
C  0.011434 -0.020802  0.744980  0.841111  0.458407  0.007080 
 [ 0.67467] [-0.41761] [ 2.03711] [ 3.13700] [ 1.37140] [ 0.48660] 

หมายเหตุ :   1. ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงค่าสถิติ t-statistic  
   2. . *, และ **, แสดงถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติ 1% และ 5% 
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หากน าตัวเลขในตารางมาเขียนเป็นสมการการบริโภคสุราขาวระยะสั้นจะได้ผลดังนี้  

 

  
                 

BEERPD.ecSPIWHTD tt 21 _)(0410772.0)_(    

  R-square = 0.763      Adjust R -square = 0.630 

  SEE = 0.074               Sum sq resides = 0.129 

   Log likelihood = 53.136  F-statistic =5.721 

  จากสมการข้างต้น พบว่า ในระยะสั้น ตัวแปรที่มีผลการทบต่อปริมาณการบริโภคสุราขาว 
ในประเทศไทย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงราคาเบียร์ โดยจะเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาเบียร์
ในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา ค่าสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงราคาเบียร์ในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา
เท่ากับ - 0.041 หมายความว่า หากมีการดัชนีราคาเบียร์เมื่อสองไตรมาสที่ผ่านมาเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะ
ส่งผลท าให้ปริมาณการบริโภคสุราขาวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.041  
 
  4.2.3.2 สุราผสม 
 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราผสมและปริมาณการ
บริโภคสุราผสมในประเทศไทย โดยใช้วิธี Vector Error Correction Model  โดยก าหนด lag = 2 โดย
ก าหนดให ้D(BLE_SPI) เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงรายได้จากภาษี
สรรพสามิตสุราขาว D(BLE_TAX), การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา D(P_SPI) , การ
เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์ D(P_BEER) , การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเครื่องดื่ม
ประเภท ไวน์ D(P_WINE)และ การเปลี่ยนแปลงรายได้ผู้บริโภค D(INC) 
  โดยจากตารางพบว่า ค่า error correction term (CointEq1) เท่ากับ -0.0138 และ  
ค่า t-statistics เท่ากับ (-2.07) ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรับที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงให้เห็นว่า  
เมื่อเกิดภาวะใดๆ หรือมีปัจจัยที่มีผลท าให้ความต้องการบริโภคสุราผสมในประเทศไทย ปรับตัวออกจาก
ดุลยภาพระยะยาว หรือปรับเปลี่ยนแปลงจากเดิม ผู้บริโภคภายในประเทศจะมีการปรับตัวเข้าสู่ดุลย
ภาพของ หรือปรับเปลี่ยนระดับการบริโภคสุราผสมจะปรับเข้าสู่ดุลยภาพประมาณร้อยละ 0.013  
(Speed Adjustment )ในช่วงเวลา 1 ไตรมาส และจะค่อยไปปรับระดับการบริโภคเข้าสู่ภาวะปกติ 
ในช่างไตรมาสต่อไป   
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ตาราง 4.14 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระยะสั้นสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุราผสม 

หมายเหตุ :   1. ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงค่าสถิติ t-statistic   
 *, และ **, แสดงถึงระดับนัยส าคญัทางสถิติ 1% และ 5% 

Error Correction: D(BLE_SPI) D(BLE_TAX) D(P_SPI) D(P_BEER) D(P_WINE) D(INC) 
CointEq1 -0.013892* -0.000287 -0.006471 0.006324 -0.006195 0.00011 

  [-2.07734] [-0.40476] [-1.56152] [ 1.53310] [-1.66703] [ 0.68778] 
D(BLE_SPI(-1)) -0.165385 0.051025 0.063745 0.182115 -0.031231 0.002451 

  [-0.72025] [ 2.09566] [ 0.44796] [ 1.28574] [-0.24475] [ 0.44820] 
D(BLE_SPI(-2)) -0.723864* 0.018461 0.097726 0.18968 -0.206976 -0.003606 

  [-3.51410] [ 0.84522] [ 0.76555] [ 1.49278] [-1.80811] [-0.73500] 
D(BLE_SPI(-3)) -0.116313 -0.008253 0.181218 0.285192 0.024962 -0.000229 

  [-0.52765] [-0.35309] [ 1.32654] [ 2.09734] [ 0.20377] [-0.04354] 
D(BLE_TAX(-1)) 7.655941* -0.062691 -1.016881 -3.080819 2.146061 0.016979 

  [ 2.86845] [-0.22151] [-0.61479] [-1.87124] [ 1.44690] [ 0.26706] 
D(BLE_TAX(-2)) 0.940071 0.203272 -0.58158 -2.654677 0.296845 0.028976 

  [ 0.49115] [ 1.00156] [-0.49031] [-2.24843] [ 0.27908] [ 0.63554] 
D(BLE_TAX(-3)) 3.104421 -0.234355 1.103345 0.358293 1.669801 -0.086319 

  [ 1.79045] [-1.27468] [ 1.02683] [ 0.33499] [ 1.73298] [-2.08996] 
D(P_SPI(-1)) -0.981332 0.048718 -0.332051 0.625847 -0.618914 0.030559 

  [-1.30588] [ 0.61139] [-0.71301] [ 1.35012] [-1.48206] [ 1.70715] 
D(P_SPI(-2)) -0.288128 -0.001846 -0.280763 0.375239 -0.228343 -0.013703 

  [-0.45666] [-0.02760] [-0.71805] [ 0.96412] [-0.65125] [-0.91174] 
D(P_SPI(-3)) -0.795266 0.050052 -0.40419 0.232324 -0.514687 0.012316 

  [-1.23970] [ 0.73581] [-1.01671] [ 0.58710] [-1.44376] [ 0.80600] 
D(P_BEER(-1)) 0.649715 0.020324 0.020289 -0.186871 0.228617 -0.018538 

  [ 1.29021] [ 0.38062] [ 0.06501] [-0.60158] [ 0.81694] [-1.54545] 
D(P_BEER(-2)) -0.521149 -0.044625 0.248323 0.099455 0.0272 0.012371 

  [-1.15138] [-0.92979] [ 0.88528] [ 0.35620] [ 0.10814] [ 1.14736] 
D(P_BEER(-3)) 0.968668** -0.064086 0.076009 0.03341 0.278471 0.00409 

  [ 2.06599] [-1.28904] [ 0.26159] [ 0.11552] [ 1.06876] [ 0.36621] 
D(P_WINE(-1)) -0.076816 -0.009125 -0.260179 0.098655 -0.094553 0.02331 

  [-0.16491] [-0.18475] [-0.90131] [ 0.34335] [-0.36528] [ 2.10088] 
D(P_WINE(-2)) -0.368891 -0.039243 -0.21267 -0.323605 0.163921 -0.003942 

  [-0.76170] [-0.76417] [-0.70859] [-1.08322] [ 0.60907] [-0.34169] 
D(P_WINE(-3)) 0.63604 0.007847 -0.304848 -0.011402 -0.143745 0.003949 

  [ 1.31318] [ 0.15278] [-1.01561] [-0.03816] [-0.53405] [ 0.34232] 
D(INC(-1)) -19.34435 0.782741 -1.575187 15.91097 -9.857388 0.532373 

  [-1.62647] [ 0.62066] [-0.21371] [ 2.16872] [-1.49142] [ 1.87914] 
D(INC(-2)) 4.558233 0.370309 0.529318 7.356747 -2.675002 -0.241413 

  [ 0.38700] [ 0.29650] [ 0.07252] [ 1.01255] [-0.40868] [-0.86045] 
D(INC(-3)) -16.43341 0.601561 -8.18985 2.59375 -10.26074 -0.008505 

  [-1.29291] [ 0.44634] [-1.03973] [ 0.33081] [-1.45267] [-0.02809] 
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นอกจากนี ้หากน าตัวเลขในตารางมาเขียนเป็นสมการการบริโภคสุราผสมระยะสั้นจะได้ผลดังนี้  
 

                 

BEERPDTAXBLEDSPTPDecSPIBLED tttt )_(968.0)_(765.0)_(723.0013.0)_( 3121  

                 R-square = 0.716      Adjust R -square = 0.417 
                 SEE = 2.843            Sum sq resides = 137.41 
                 Log likelihood = 57.192  F-statistic =2.843 
 
  จากสมการข้างต้น พบว่า ในระยะสั้น ตัวแปรที่มีผลการทบต่อปริมาณการบริโภคสุราผสม
ในประเทศไทย ได้แก ่การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาประเภทสุรา การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเบียร์  และ 
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราผสม  โดยการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสุรา มีผลกระทบระยะสั้นต่อ
ปริมาณการบริโภคสุราผสมในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ เมื่อมีการปรับขึ้นของดัชนีราคาสินค้าประเภท
สุรา 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ปริมาณการบริโภคสุราผสมปรับลดลงในอีกสองไตรมาสประมาณ 0.72%  
  เมื่อพิจารณาผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสุราผสมพบว่า  
ค่าสัมประสิทธิ์มีค่าเท่ากับ 0.76 แสดงว่า เมื่อมีการปรับเพ่ิมภาษี สรรพสามิตสุราผสมในช่างไตรมาสที่
ผ่านมา จะส่งผลท าให้ปริมาณการบริโภคสุราผสมจะมีการปรับเพิ่มขึ้น0.76 % ซึ่งเปน็ผลมาจากการเร่ง
ซื้อเพ่ือกักตุนสินค้าก่อนที่จะมีการปรับเพิ่มราคา ในขณะที่ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาเบียร์
ในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา ค่าสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเบียร์ในช่วงสองไตรมาสที่
ผ่านมาเท่ากับ 0.96 หมายความว่า หากมีการปรับเพิ่มข้ึนของดัชนีราคาเบียร์เมื่อสองไตรมาสที่ผ่านมา 1 
หน่วย จะส่งผลท าให้ปริมาณการบริโภคสุราขาว 0.96 % 
 
  4.2.3.2 สุราปรุงพิเศษ 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษและปริมาณ 
การบริโภคสุราปรุงพิเศษในประเทศไทย โดยใช้วิธี Vector Error Correction Model  โดยก าหนด ส
lag เท่ากับ 3 และก าหนดให้ D(SPB_SPI) เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ ได้แก ่ การเปลี่ยนแปลง
รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราขาว D(SPB_TAX), การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา 
D(P_SPI) , การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์ D(P_BEER) , การเปลี่ยนแปลงดัชนี
ราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ D(P_WINE)และ การเปลี่ยนแปลงรายได้ผู้บริโภค D(INC) 
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษและปริมาณ
การบริโภคสุราปรุงพิเศษในประเทศไทยแสดงในตาราง 4.15  โดยจากตารางพบว่า ค่า error 
correction term (CointEq1) เท่ากับ -0.0138 และ ค่า t-statistics เท่ากับ (-2.07) ซึ่งเป็นค่าที่
ยอมรับที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดภาวะใดๆ หรือมีปัจจัยที่มีผลท าให้ 
ความต้องการบริโภคสุราผสมในประเทศไทย ปรับตัวออกจากดุลยภาพระยะยาว หรือปรับเปลี่ยนแปลง
จากเดิม ผู้บริโภคภายในประเทศจะมีการการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพของ หรือปรับเปลี่ยนระดับ 
การบริโภคสุราผสมจะปรับเข้าสู่ดุลยภาพประมาณร้อยละ 0.013 (Speed Adjustment ) ในช่วงเวลา 
1 ไตรมาส และจะค่อยไปปรับระดับการบริโภคเข้าสู่ภาวะปกติในช่างไตรมาสต่อไป   
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ตาราง 4.15 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระยะสั้นสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ 
Error Correction: D(SPB_SPI) D(SPB_TAX) D(P_SPI) D(P_BEER) D(P_WINE) D(INC) 

CointEq1 -1.230557* 1.247016 2.826772 0.844426 1.330525 -0.012942 
  [-5.18711] [ 1.31955] [ 2.56936] [ 0.71595] [ 1.68144] [-0.31962] 

D(SPB_SPI(-1)) 0.381233 -1.049188 -1.499683 -0.056063 0.800091 0.006201 
  [ 0.09542] [-1.44766] [-1.77742] [-0.06198] [ 1.31842] [ 0.19968] 

D(SPB_SPI(-2)) 0.345663 -1.777276 -0.7871 0.46196 -0.648366 0.020892 
  [ 1.89133] [-2.44119] [-0.92866] [ 0.50842] [-1.06358] [ 0.66977] 

D(SPB_SPI(-3)) 0.316039 0.287636 -1.089278 -0.083467 -1.216093 0.051844 
  [ 1.51906] [ 0.34706] [-1.12898] [-0.08070] [-1.75241] [ 1.45999] 

D(SPB_TAX(-1)) -0.17526* 0.104976 0.514043 0.233754 0.215134 0.012034 
  [-2.52816] [ 0.38014] [ 1.59894] [ 0.67824] [ 0.93039] [ 1.01707] 

D(SPB_TAX(-2)) -0.168942* 0.052007 0.602926 0.203111 0.403491 -0.009725 

  [-2.76310] [ 0.21353] [ 2.12634] [ 0.66818] [ 1.97845] [-0.93188] 

D(SPB_TAX(-3)) -0.070943 -0.078632 0.218631 -0.041497 -0.001181 -0.006272 
  [-1.56257] [-0.43477] [ 1.03836] [-0.18384] [-0.00780] [-0.80936] 

D(P_SPI(-1)) 0.23394* -0.585551 -0.56213 0.153175 -0.214265 0.010313 
  [ 2.56277] [-1.61028] [-1.32786] [ 0.33752] [-0.70370] [ 0.66190] 

D(P_SPI(-2)) -0.045641 -0.41949 -0.547147 -0.176671 -0.432536 0.008645 
  [-0.48408] [-1.11691] [-1.25135] [-0.37690] [-1.37537] [ 0.53721] 

D(P_SPI(-3)) 0.094044 -0.122696 -0.153627 0.028992 0.257235 0.008886 
  [ 1.20973] [-0.39620] [-0.42612] [ 0.07501] [ 0.99202] [ 0.66966] 

D(P_BEER(-1)) 0.032513 0.216916 0.048215 -0.154549 0.135201 -0.006969 
  [ 0.46388] [ 0.77690] [ 0.14833] [-0.44352] [ 0.57830] [-0.58257] 

D(P_BEER(-2)) 0.185111* 0.099905 0.021177 0.125129 0.056222 0.002576 
  [ 2.74497] [ 0.37190] [ 0.06771] [ 0.37322] [ 0.24994] [ 0.22377] 

D(P_BEER(-3)) 0.122914 0.131764 -0.126859 -0.127196 -0.293672 0.004766 
  [ 1.90743] [ 0.51331] [-0.42450] [-0.39703] [-1.36629] [ 0.43330] 

D(P_WINE(-1)) -0.06478 0.480249 0.041175 -0.057147 0.096998 0.021736 
  [-1.00071] [ 1.86236] [ 0.13716] [-0.17756] [ 0.44922] [ 1.96727] 

D(P_WINE(-2)) -0.297458* -0.562019 0.424703 -0.058395 0.530448 -0.019139 
  [-3.68981] [-1.75009] [ 1.13599] [-0.14570] [ 1.97267] [-1.39094] 

D(P_WINE(-3)) 0.107137 0.222467 0.146526 0.12724 0.194623 0.011158 
  [ 1.47118] [ 0.76688] [ 0.43387] [ 0.35144] [ 0.80123] [ 0.89767] 

D(INC(-1)) 1.29308 5.438816 2.304108 10.5943 -4.217228 0.19565 
 [ 0.89235] [ 0.94221] [ 0.34287] [ 1.47056] [-0.87251] [ 0.79088] 

D(INC(-2)) -6.179552* -5.40617 2.534848 -0.188777 -0.661353 -0.278174 
  [-3.76199] [-0.82620] [ 0.33275] [-0.02312] [-0.12071] [-0.99219] 

D(INC(-3)) -1.885093 2.244216 6.488125 1.088827 9.140862 -0.052764 

  [-1.15112] [ 0.34402] [ 0.85431] [ 0.13374] [ 1.67343] [-0.18877] 
หมายเหตุ :   1. ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงค่าสถิติ t-statistic  
      2. . *, และ **, แสดงถึงระดับนัยส าคญัทางสถิติ 1% และ 5% 
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 เมื่อน าตัวเลขในตารางมาเขียนเป็นสมการการบริโภคสุราปรุงพิเศษระยะสั้นจะได้ผลดังนี้  
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                 R-square = 0.816       Adjust R -square = 0.623 
                 SEE = 0.410               Sum sq resides = 2.867 
                 Log likelihood = -5.541      F-statistic =4.214 
 
 จากสมการข้างต้น พบว่า ในระยะสั้น ตัวแปรที่มีผลการทบต่อปริมาณการบริโภคสุราปรุง
พิเศษในประเทศไทย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสุรา  การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษ 
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาไวน์ และการเปลี่ยนแปลงรายได้ของผู้บริโภค   โดยการเปลี่ยนแปลงดัชนี
ราคาสุรา มีผลกระทบระยะสั้นต่อปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษในทิศทางตรงข้าม กล่าวคือ เมื่อมี
การปรับขึ้นของดัชนีราคาราคาสินค้าประเภทสุรา 1 หน่วย จะส่งผลท าให้ปริมาณการบริโภคสุราผสม
ปรับลดลงในอีกสองไตรมาสประมาณ 0.233%   
  เมื่อพิจารณาผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษ 
พบว่า เมื่อมีการปรับเพ่ิมภาษีสุราปรุงพิเศษ 1%  ปริมาณการซื้อสุราผสมจะมีการลดลง 0.175 %  
ในไตรมาสแรกท่ีมีการปรับขึ้นภาษี และ 0.068 % ในไตรมาสที่สองที่มีการปรับขึ้นในขณะที่ผลที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาไวน์ในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา ค่าสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลง
ราคาเบียร์ในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมาเท่ากับ 0.297 หมายความว่า หากมีการปรับเพิ่มข้ึนของดัชนีราคา
ไวน์เมื่อสองไตรมาสที่ผ่านมา จะส่งผลท าให้ปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษเพ่ิมข้ึน 0.297%  
  นอกจากนี้  พิจารณาผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายได้ผู้บริโภคท่ีมีต่อ
ปริมาณการบริโภคสุราพิเศษพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงรายได้ในช่วงสองไตรมาสที่ผ่าน
มาเท่ากับ - 6.179 หมายความว่า หากผู้บริโภคมีรายได้ในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านเพ่ิมข้ึน 1 % จะส่งผล
ท าให้ปริมาณการ บริโภคสุราปรุงพิเศษเดลง 6.179 % 
 
  4.2.3.4 สุราพิเศษ 
 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษและปริมาณ 
การบริโภคสุราพิเศษในประเทศไทย โดยใช้วิธี Vector Error Correction Model  โดยก าหนด ค่า lag 
เท่ากับ 2 และก าหนดให้ D(SP_SPI) เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงรายได้
จากภาษสีรรพสามิตสุราขาว D(SP_TAX), การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา D(P_SPI) 
, การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์ D(P_BEER) , การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเครื่องดื่ม
ประเภท ไวน์ D(P_WINE) และ การเปลี่ยนแปลงรายได้ผู้บริโภค D(INC) 
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษและปริมาณ 
การบริโภคสุราพิเศษในประเทศไทยแสดงในตาราง 4.16 โดยจากตารางพบว่า ค่า error correction 
term (CointEq1) เท่ากับ 0.250 และ ค่า t-statistics เท่ากับ (4.04) ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดภาวะใดๆ หรือมีปัจจัยที่มีผลท าให้ความต้องการบริโภค
สุราพิเศษในประเทศไทย ปรับตัวออกจากดุลยภาพระยะยาว หรือปรับเปลี่ยนแปลงจากเดิม ผู้บริโภค
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ภายในประเทศจะมีการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพของ หรือปรับเปลี่ยนระดับการบริโภคสุราผสมจะปรับเข้า
สู่ดุลยภาพประมาณร้อยละ 0.250 (Speed Adjustment )ในช่วงเวลา 1 ไตรมาส และจะค่อยไปปรับ
ระดับการบริโภคเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงไตรมาสต่อไป   
 
ตาราง 4.16 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระยะสั้นสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ  

หมายเหตุ :   1. ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงค่าสถิติ t-statistic  
     2.  *แสดงถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

Error Correction: D(SP_SPI) D(SP_TAX) D(P_SPI) D(P_BEER) D(P_WINE) D(INC) 

CointEq1 0.250385* 0.154204 -0.691454 0.55625 0.256854 0.046337 
  [ 4.04433] [ 1.10698] [-0.88502] [ 0.70978] [ 0.45050] [ 1.46179] 

D(SP_SPI(-1)) -0.839079* 1.179246 -2.482246 -0.862445 2.035023 -0.150271 
  [-3.49420] [ 2.18250] [-0.81911] [-0.28372] [ 0.92021] [-1.22220] 

D(SP_SPI(-2)) -0.606231* 0.744784 0.107934 2.058464 -0.699906 -0.087333 
  [-2.47680] [ 1.35235] [ 0.03494] [ 0.66437] [-0.31050] [-0.69687] 

D(SP_TAX(-1)) 0.41205* -0.334421 -2.389494 0.519114 -1.006311 0.100113 
  [ 3.08348] [-1.11222] [-1.41694] [ 0.30688] [-0.81771] [ 1.46319] 

D(SP_TAX(-2)) 0.112054 -0.009248 -2.644773 -0.413797 -1.054093 0.030054 
  [ 1.03980] [-0.03814] [-1.94475] [-0.30334] [-1.06212] [ 0.54468] 

D(P_SPI(-1)) 0.005693 0.118768 -0.338576 0.379374 -0.011513 0.01148 
  [ 0.19958] [ 1.85040] [-0.94053] [ 1.05062] [-0.04383] [ 0.78597] 

D(P_SPI(-2)) -0.009098 0.023689 -0.187365 0.071622 -0.061646 0.000563 
  [-0.35934] [ 0.41581] [-0.58640] [ 0.22347] [-0.26438] [ 0.04340] 

D(P_BEER(-1)) 0.008252 -0.090351 0.309316 -0.306838 -0.032512 -0.006893 

  [ 0.30368] [-1.47780] [ 0.90205] [-0.89208] [-0.12993] [-0.49542] 

D(P_BEER(-2)) -0.002245 -0.010436 0.145918 -0.102239 0.051239 0.00553 
  [-0.09865] [-0.20381] [ 0.50811] [-0.35491] [ 0.24450] [ 0.47461] 

D(P_WINE(-1)) -0.014747 -0.005707 0.005876 -0.299427 -0.118806 0.01715 
  [-0.65081] [-0.11193] [ 0.02055] [-1.04394] [-0.56935] [ 1.47827] 

D(P_WINE(-2)) -0.077963* 0.019781 0.092145 -0.368453 0.16552 -0.01368 
  [-3.62899] [ 0.40923] [ 0.33988] [-1.35487] [ 0.83661] [-1.24364] 

D(INC(-1)) 1.026322* -1.388249 4.533623 13.87975 -1.298478 0.388918 
  [ 2.29495] [-1.37963] [ 0.80332] [ 2.45181] [-0.31528] [ 1.69851] 

D(INC(-2)) -0.21374 2.505711 -4.521176 -0.485474 -3.436246 -0.181573 
  [-0.45294] [ 2.35987] [-0.75920] [-0.08127] [-0.79070] [-0.75149] 

C -0.069811 0.029216 0.15468 0.713055 0.426643 -0.002485 
  [-1.94794] [ 0.36231] [ 0.34201] [ 1.57179] [ 1.29269] [-0.13543] 



- 88 - 
 

 
เมื่อน าตัวเลขในตารางมาเขียนเป็นสมการการบริโภคสุราพิเศษระยะสั้นจะได้ผลดังนี้  
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   R-square = 0.625       Adjust R -square = 0.413 
                 SEE = 0.135               Sum sq resides = 0.423 
                 Log likelihood = 30.19      F-statistic =2.953 
 
  จากสมการข้างต้น พบว่า ในระยะสั้น ตัวแปรที่มีผลการทบต่อปริมาณการบริโภคสุรา
พิเศษในประเทศไทย ได้แก่ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษ การเปลี่ยนแปลงราคาไวน์ และ การ
เปลี่ยนแปลงรายได้ของผู้บริโภค   โดยการเปลี่ยนแปลงราคาสุรา โดยเมื่อพิจารณาผลกระทบระยะสั้น 
ที่เกิดจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษพบว่า เมื่อมีการปรับเพ่ิมภาษีสุราปรุงพิเศษ 1%  
ปริมาณการซื้อสุราพิเศษจะมีการลดลง0.077 % ในขณะที่ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาไวน์
ในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา ค่าสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเบียร์ในช่วงสองไตรมาสที่
ผ่านมาเท่ากับ 0.077หมายความว่า หากมีการปรับเพิ่มข้ึนของดัชนีราคาไวน์เมื่อสองไตรมาสที่ผ่านมา 1 
หน่วย จะส่งผลท าให้ปริมาณการบริโภคสุราพิเศษเพ่ิมข้ึน 0.297%  
  นอกจากนี ้ พิจารณาผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายได้ผู้บริโภคท่ีมีต่อ
ปริมาณการบริโภคสุราพิเศษพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงรายได้ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา
เท่ากับ 1.026 หมายความว่า หากผู้บริโภคมีรายได้ในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านเพ่ิมข้ึน 1 % จะส่งผลท าให้
ปริมาณการ บริโภคสุราปรุงพิเศษเพ่ิมข้ึน 1.026 % 
 
  4.2.3.5 เบียร์ 
 
  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษและปริมาณ 
การบริโภคเบียร์ในประเทศไทย โดยใช้วิธี Vector Error Correction Model  โดยก าหนดให้ D(BER) 
เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระ ได้แก ่ การเปลี่ยนแปลงรายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราเบียร์ 
D(BER_TAX), การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา D(P_SPI) , การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา
เครื่องดื่มประเภท เบียร์ D(P_BEER) , การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ D(P_WINE)
และ การเปลี่ยนแปลงรายได้ผู้บริโภค D(INC) 
  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างภาษีสรรพสามิตเบียร์และปริมาณ 
การบริโภคเบียร์ในประเทศไทยแสดงในตาราง 4.16 โดยจากตารางพบว่า ค่า error correction term 
(CointEq1) เท่ากับ -0.57 และ ค่า t-statistics เท่ากับ (-0.42) ซึ่งเป็นค่าท่ียอมรับที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ0.05 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดภาวะใดๆ หรือมีปัจจัยที่มีผลท าให้ความต้องการบริโภคเบียร์ใน
ประเทศไทย ปรับตัวออกจากดุลยภาพระยะยาว หรือปรับเปลี่ยนแปลงจากเดิม ผู้บริโภคภายในประเทศ
จะมีการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพของ หรือปรับเปลี่ยนระดับการบริโภคเบียร์จะปรับเข้าสู่ดุลยภาพ
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ประมาณร้อยละ 0.576 (Speed Adjustment )ในช่วงเวลา 1 ไตรมาส และจะค่อยไปปรับระดับการ
บริโภคเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงไตรมาสต่อไป   
 
ตาราง 4.17 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระยะสั้นสรรพสามิตเบียร์และปริมาณการบริโภคเบียร์  
 

Error Correction: D(BER) D(BER_TAX) D(P_BEER) D(P_SPI) D(P_WINE) D(INC) 
       CointEq1 -0.579664* -4.263185 -0.803729  4.903378 -1.536746 -0.249617 
 [-3.42747] [-1.05464] [-0.25411] [ 1.43633] [-0.53722] [-1.98846] 

D(BER(-1)) -0.278633  1.350489  4.990765 -0.788179  2.004272  0.126109 
 [-1.72202] [ 0.34920] [ 1.64928] [-0.24132] [ 0.73234] [ 1.05002] 

D(BER(-2)) -0.264730 -0.957419  2.351335 -0.382255 -0.713960  0.110225 
 [-1.85815] [-0.28116] [ 0.88250] [-0.13292] [-0.29628] [ 1.04232] 

D(BER_TAX(-1))  0.017934 -0.530731 -0.070238 -0.254451  0.168817  0.006107 
 [ 1.52857] [-1.89253] [-0.32011] [-1.07439] [ 0.85067] [ 0.70127] 

D(BER_TAX(-2))  -0.020171* -0.137103  0.061534  0.007838 -0.136580  0.003876 
 [ -2.99808] [-0.59665] [ 0.34224] [ 0.04039] [-0.83991] [ 0.54317] 

D(P_BEER(-1)) -0.034123  0.076325 -0.261379 -0.011188  0.043418 -0.020430 
 [-2.04486] [ 0.19136] [-0.83755] [-0.03321] [ 0.15383] [-1.64946] 

D(P_BEER(-2)) -0.046167*  0.375872  0.182058  0.182135 -0.394771  0.006118 
 [-2.73821] [ 0.93272] [ 0.57739] [ 0.53517] [-1.38431] [ 0.48885] 

D(P_SPI(-1))  0.015432 -0.084006  0.195224 -0.028399 -0.158650  0.018815 
 [ 1.06891] [-0.24344] [ 0.72305] [-0.09745] [-0.64968] [ 1.75570] 

D(P_SPI(-2))  0.057315* -0.076862 -0.197438 -0.182589  0.184881 -0.003334 
 [ 3.67994] [-0.20647] [-0.67784] [-0.58078] [ 0.70180] [-0.28841] 

D(P_WINE(-1)) -0.017237  0.449893 -0.096083 -0.150114 -0.032691  0.019492 
 [-1.41156] [ 1.54144] [-0.42074] [-0.60902] [-0.15828] [ 2.15056] 

D(P_WINE(-2)) -0.040772 -0.000587 -0.159498 -0.173868  0.009984 -0.001798 
 [-2.09218] [-0.00180] [-0.62590] [-0.63214] [ 0.04332] [-0.17777] 

D(INC(-1)) -0.286060 -4.618591  12.25968  2.048529 -3.467409  0.364227 
 [-1.01056] [-0.68263] [ 2.31583] [ 0.35852] [-0.72420] [ 1.73350] 

D(INC(-2))  0.586847  10.50100  0.750135 -0.772805  1.007300 -0.118546 
 [ 1.91270] [ 1.43194] [ 0.13073] [-0.12478] [ 0.19410] [-0.52054] 
C  0.053132 -0.455888  0.471132  0.462121  0.585924  0.003458 
 [ 2.83884] [-1.01909] [ 1.34601] [ 1.22321] [ 1.85086] [ 0.24893] 

หมายเหตุ :   1. ตัวเลขในวงเล็บแสดงถึงค่าสถิติ t-statistic  
    2.  *แสดงถึงระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
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 เมื่อน าตัวเลขในตารางมาเขียนเป็นสมการการบริโภคเบียร์จะได้ผลดังนี้  
 

  
)_(020.0)(57.0)_(046.0579.0)( 2221   tttt TAXBERDSPDBERPDecBERD

  
  
                 R-square = 0.818      Adjust R -square = 0.751 
                 SEE = 0.088            Sum sq resides = 0.179 
                 Log likelihood = 46.04   F-statistic =7.793 
 
  จากสมการข้างต้น พบว่า ในระยะสั้น ตัวแปรที่มีผลการทบต่อปริมาณการบริโภคเบียร์ 
ในประเทศไทย ได้แก ่การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเบียร์ การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเบียร์ และ  
การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาสุรา พิจารณาผลกระทบระยะสั้นที่เกิดจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตเบียร์ 
ค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ -0.020 แสดงว่า เมื่อมีการปรับเพิ่มภาษีเบียร์ 1%  ปริมาณการซื้อเบียร์จะมี 
การลดลง 0.020 % ในอีกสองไตรมาส ในขณะที่ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาเบียร์ในช่วง 
สองไตรมาสทีผ่่านมา ค่าสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงราคาเบียร์ในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา 
เท่ากับ -0.46 หมายความว่า หากดัชนีราคาเบียร์เมื่อสองไตรมาสที่ผ่านมา เพ่ิมข้ึน 1 หน่วยจะส่งผลท า
ให้ปริมาณการบริโภคเบียร์ลดลง 0.046%  
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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย  เรื่อง   ผลกระทบของมาตรการภาษีต่อปริมาณการบริโภคสุราในประเทศไทยในบท
นี้ได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้มีประเด็นส าคัญในการน าเสนอ  ดังนี้ 
  5.1 สรุปผลผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีระดับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณ
ที่สูง ซึ่งจากสถิติองค์การอนามัยโลก พบว่า  คนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงเป็นอันดันที่ 40 ของโลก 
และอันดับที่ 3 ของเอเชีย  ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงพยายามหามาตรการต่างๆที่ส่งเสริมให้ประชาชน
บริโภคกลุ่มสินค้าที่มีประโยชน์ และเห็นโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซ่ึงมาตรการหนึ่งที่มี 
การน ามาใช้ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันคือ  การเรียกเก็บภาษีเพ่ือลดความต้องการซื้อในกลุ่ม เครื่องดื่ม 
ที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น โดยการเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา (ภาษีสุรา) เป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่ใช้ใน 
การควบคุมหรือจ ากัดการบริโภคสุรา เนื่องจากการจัดเก็บภาษีสุราท าให้ราคาสุราสูงขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณการบริโภคสุราลดลง นอกจากนีภ้าษีสรรพสามิตสุรายังเป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาลอีกด้วย  

จากการรัฐบาลไทยมีการใช้มาตรการภาษีสุราในการเพ่ือเป็นเครื่องมือในการการลด 
การบริโภคสุราและเป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับภาษีท่ีเป็นได้ชัดเจนคือ 
การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2552 ซึ่งการปรับขึ้นภาษีในครั้งนี้ จะท าให้
ภาครัฐมีรายได้ทางภาษีเพ่ิมข้ึนประมาณ 6,300 ล้านบาทต่อปี และท าให้ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการปรับขึ้นภาษีในช่วงที่ก าลังซื้อของ
ประชาชนปรับลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและปัญหาการเมืองซึ่งส่งผลต่ออารมณ์ความต้องการ
สังสรรค์ที่ลดลง และยิ่งต้องเผชิญกับราคาจ าหน่ายที่สูงขึ้นตามภาระต้นทุนด้านภาษี ก็มีแนวโน้มที่
ประชาชนจะตัดสินใจชะลอหรือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยลง แต่จาก
ปัจจัยด้านก าลังซื้อที่ชะลอ อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนึ่งที่จะเกิดข้ึนพร้อมๆกับการเพ่ิมภาษีกันคือการผลิต
และลักลอบน าเข้าสุราโดยไม่เสียภาษีจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน
ซึ่งท้ายท่ีสุดอาจท าให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรับเพ่ิมข้ึนได้ไม่เท่ากับที่
คาดหวังไว้ ซึ่งปัญหานี้จ าเป็นที่ภาครัฐต้องระวังป้องกันไว้ด้วย  

ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงไดศ้ึกษาการมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการใช้เครื่องมือด้านภาษี
สรรพสามิตสุราส่งจะผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคสุราในประเทศหรือไม่ อย่างไร ดังนั้น งานวิจัยนี้
จึงจัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาวิจัยผลกระทบของมาตรการภาษีต่อปริมาณการบริโภคสุราในประเทศไทย โดย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ รายไตรมาส จาก 2540Q1-2555Q4 โดยเนน้การศึกษา
ผลกระทบของมาตรการภาษีต่อปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 5 ประเภท 
ได้แก่ สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ และเบียร์นอกจากนี้ยังจะศึกษาถึงปัจจัยอื่นที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการบริโภคสุราในประเทศไทย โดยได้ศึกษาซึ่งผลจากการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดแนวทาง และมาตรการทางภาษีสรรพสามิตสุรา เพื่อควบคุมประมาณการบริโภค
สุราในประเทศ รวมทัง้ก าหนดแนวทางการป้องกันการลักลอบบริโภคสุรานอกระบบภาษีได้ 
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ผลจากการศึกษา ได้แบ่งการศึกษา ผลกระทบของมาตรการภาษีต่อปริมาณการบริโภคสุรา 
ในประเทศไทยออกเป็น 2 คือ การทดสอบหาความสัมพันธ์และผลกระทบระยะยาวระหว่างภาษี
สรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุรา โดยใช้วธิี Co-integration method และทดสอบหา
ความสัมพันธ์ระยะสั้นระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณการบริโภคสุรา โดยการใช้ Vector Error 
Correction Model 

 

ความสัมพันธ์และผลกระทบระยะยาว 
ในการทดสอบผลกระทบและความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างภาษีสรรพสามิตสุราและปริมาณ

การบริโภคสุราในครั้งนี้ได้ทดสอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 5 ประเภทได้แก่ สุราขาว สุรา
ผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ และเบียร์ โดยก าหนดให้ปริมาณการบริโภคสุราแต่ละประเภท  เป็นตัว
แปรตาม และ รายได้จากภาษีสรรพสามิตสุราแต่ละประเภท  , ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท สุรา, ดัชนี
ราคาเครื่องดื่มประเภท เบียร์, ดัชนีราคาเครื่องดื่มประเภท ไวน์ และ รายได้ผู้บริโภค เป็นตัวแปรอิสระ 
ซึ่งผลการทดสอบปัจจัยแต่ละตัวกับปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยทั้ง 5 
ประเภทได้ผลดังนี้  

 
สุราขาว  
 
WHI_SPI = 23.04 - 0.199 WHT_TAX – 0.021 P_SPI + 0.007 P_BEER +0.009P_WINE+0.404 INC   
                           (- 1.833)             (-4.17)*        (1.71)         (2.01)*       (3.19)* 
  

สุราผสม 
BLE_SPI = 306.17 -0.79BLE_TAX – 1.99 P_SPI -0.043 P_BEER +1.353P_WINE+5.631 INC   

                                          (-25.55)*           (1.48)              (-11.15)*         (6.70)*           (1.97)* 
 

สุราปรุงพิเศษ 
SPB_SPI = 85.69 - 0.024SP_TAX – 0.742 P_SPI +0.874P_BEER +0.193P_WINE- 14.915 INC   

                                         (-5.01)*           (-6.59)*              (3.76)*         (3.98) *          (5.78)* 
 

สุราพิเศษ 
SP_SPI = 12.38 – 2.281SP_TAX – 0.113 P_SP+0.085P_BEER + 0.054P_WINE+0.915 INC   
                        (-4.48)*           (-0.12)              (0.18)         (-7.74)*           (1.48)  
เบียร์ 
BER = 5.45 – 0.086BER_TAX + 0.012 P_SP - 0.041P_BEER + 0.031P_WINE+0.563 INC   
                     (-4.44)*             (-0.09)          (4.77)*                (5.16)*          (2.77)* 
 
เมื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแต่ละตัวต่อปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของภาษีต่อการบริโภคองดื่มแอลกอฮอล์เกือบทุกประเภท ได้แก่ สุรา
ผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ และเบียร์ มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 กับปริมาณการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยกเว้น สุราขาว ซึ่งหมายความว่า ระยะยาว การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมี
ผลกระทบกับระดับการบริโภคสุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษในประเทศไทย แต่ไม่มีผลกระทบ
ต่อปริมาณการบริโภคสุราขาวในประเทศ  
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เมื่อพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรภาษีสรรพสามิตสุราแต่ละประเภท พบว่า  
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรภาษีสรรพสามิตสุราพิเศษมีค่ามากท่ีสุด กล่าวคือ มีค่าเท่ากับ – 2.281  
ซึ่งหมายความว่า การที่รัฐบาลเก็บสรรพสามิตสุราเพ่ิมข้ัน 1 % มีผลท าให้ความต้องการซื้อสุราพิเศษ 
มีค่าลดลง ถึง– 2.281% เมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าสัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่นของของตัวแปรภาษี
สรรพสามิตสุราผสม กับสุราปรุงพิเศษ ซึ่งมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ -0.19 และ -0.79 ตามล าดับ  
ซึ่งหมายความว่า การที่รัฐบาลเก็บสรรพสามิตสุราเพ่ิมข้ัน 1 %มีผลท าให้ความต้องการซื้อสุราผสม  
กับสุราปรุงพิเศษ ค่าลดลง -0.19%  และ -0.79% ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นว่าการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สุราสามารถลดปริมาณการบริโภค สุราพิเศษ สุราผสม และ สุราปรุงพิเศษ ได้ แต่ใช้ไม่ได้ผลกับ 
การบริโภคสุราขาว 

ดัชนีราคาสุรา มีผลต่อปริมาณการบริโภคสุราขาว และสุราพิเศษ เมื่อพิจารณาถึงค่า
สัมประสิทธิ์ของดัชนีราคาสุรา ต่อการบริโภคสุราขาว กับ สุราพิเศษพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -0.02 
และ -0.74  ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เมื่อ ราคา สุราขาว กับ สุราพิเศษเพ่ิมขั้น 1 %มี ผลท าให้
ความต้องการซื้อสุราขาว กับสุราพิเศษ ค่าลดลง -0.02 %  และ -0.05 %  

เมื่อพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรสินค้าทดแทนการบริโภคสุราแต่ละประเภท พบว่า 
การเปลี่ยนแปลงราคาไวน์ มีผลกระทบในระยะยาวต่อปริมาณการบริโภคสุราขาว สุราผสม สุราปรุง
พิเศษ และสุราพิเศษ ในขณะที่ การเปลี่ยนแปลงราคาเบียร์ มีผลกระทบในระยะยาวต่อปริมาณการ
บริโภค สุราผสม และสุราพิเศษ เท่านั้น ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวราคาไวน์ต่อ การบริโภคสุราผสมมีค่ามาก
ที่สุด คือมีค่า ท่ากับ  1.353 ซึ่งหมายถึง หากมีการเพ่ิมข้ึนของราคาไวน์ 1% จะส่งผลท าให้ปริมาณ 
การบริโภคสุราผสมเพิ่มขึ้น  1.35 % ในขณะที่ ปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษเพ่ิมข้ึน 
เพียง 0.19  % และ 0.05  เท่านั้น  

รายได้ผู้บริโภค เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเทศไทย โดยจากการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของรายได้ผู้บริโภค มีผลการทบต่อ ต่อปริมาณการ
บริโภคสุราขาว สุราผสม และสุราปรุงพิเศษ อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะที่ รายได้
ผู้บริโภคไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคสุราพิเศษในประเทศไทย ค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณการ
บริโภคสุราขาว และ สุราผสม ต่อ รายได้ผู้บริโภค มีค่าเป็นบวก โดยค่าความยืดหยุ่นปริมาณการบริโภค
สุราขาว และ สุราผสม ต่อ รายได้ผู้บริโภคมีค่าเท่ากับ 0.40 และ 5.63 แสดงว่า ถ้ารายได้ผู้บริโภค
เพ่ิมข้ึน 1% จะส่งผลท าให้ปริมาณการบริโภคสุราขาว และ สุราผสม เพ่ิมขึ้น 0.40% และ 5.63% 
ตามล าดับ ในขณะที่ ค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ ต่อ รายได้ผู้บริโภค มีค่าเท่ากับ – 
14.91 ถ้ารายได้ผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น 1% จะส่งผลท าให้ปริมาณการบริโภคสุราปรุงพิเศษ ลดลง 14.91 %  
ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์ถือว่า สุราปรุงพิเศษ เป็นสินค้าด้อย  

 

ความสัมพันธ์และผลกระทบระยะส้ัน 
การศึกษานี้นอกจากจะทดสอบความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพของการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แต่ละประเภท กับภาษีสรรพสามิตสุราและตัวแปรอื่นๆระยะยาวแล้ว ยังได้มีการจะทดสอบ
กระบวนการปรับตัวในระยะสั้นของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนั่นคือ ทดสอบดุลยภาพบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละประเภท กับภาษีสรรพสามิตสุราและตัวแปรอื่นๆ เพื่อเข้าสู่ดุลยภาพระยะ
ยาวโดยวิธี Vector Error Correction Model โดยจากการศึกษา ได้ผลตามสมการต่อไปนี้  
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สุราขาว 
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 สุราปรุงพิเศษ  
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 สุราพิเศษ 
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   เบียร์     
 

                 

TAXBERSPBEERΔPecBER tttt 2221 _020.057.0_046.0579.0  

 

จากสมการข้างต้น พบว่า ในระยะสั้น การปรับตัวในระยะสั้น เพื่อปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ 
ระยะยาว โดยดูจากค่า error correction term (ect-1) ในแต่ละสมการ พบว่า การบริโภคสุราปรุง
พิเศษมีการปรับตัวจากระสั้นเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวได้เร็วที่สุดโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ error correction 
term เท่ากับ -1.230  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดภาวะใดๆ หรือมีปัจจัยที่มีผลท าให้ความต้องการ
บริโภคสุราผสมในประเทศไทย ปรับตัวออกจากดุลยภาพระยะยาว หรือปรับเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
ผู้บริโภคภายในประเทศจะมีการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพของ หรือปรับเปลี่ยนระดับการบริโภคสุราผสมจะ
ปรับเข้าสู่ดุลยภาพประมาณร้อยละ 1.23  (Speed Adjustment )ในช่วงเวลา 1 ไตรมาส และจะค่อย
ไปปรับระดับการบริโภคเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงไตรมาสต่อไป   ในขณะที่ ค่าสัมประสิทธิ์ error 
correction term ของสมการอื่นมีค่าไม่สูงนัก กล่าวคือ ค่า error correction term (ect-1) ของ  
สุราขาว สุราพิเศษ และสุราผสม มีค่าเท่ากับ  0.77, 0.25 และ  0.013 เมื่อมีปัจจัยที่มีผลท าให้ 
ความต้องการบริโภคสุราขาว สุราพิเศษ และสุราผสมในประเทศไทยปรับตัวออกจากดุลยภาพระยะยาว
หรือปรับเปลี่ยนแปลงจากเดิมผู้บริโภคภายในประเทศจะมีการปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพของ หรือ
ปรับเปลี่ยนระดับการบริโภคสุราขาว สุราพิเศษ และสุราผสม จะปรับเข้าสู่ดุลยภาพประมาณร้อยละ 
0.77, 0.25 และ  0.013 (Speed Adjustment )ในช่วงเวลา 1 ไตรมาส ตามล าดับ 

ในดุลยภาพระยะสั้น จากการศึกษาพบว่า การปรับเปลี่ยนภาษีสรรพสามิตสุราผสมสุราปรุง
พิเศษ และ สุราพิเศษ มีผลกระทบกับปริมาณการบริโภคสุราทั้งสามประเภท แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า  
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ภาษีสรรพสามิตสุราขาว ไม่มีผลกระทบระยะสั้นต่อปริมาณการบริโภคสุราขาวในประเทศ โดยเมื่อ
สังเกตจากสมการพบว่า เมื่อรัฐบาลมีการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตสุรา จะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ
การบริโภคสุราในทันที แต่จะส่งผลกระทบกับปริมาณการบริโภคสุราในช่วงเวลาถัดไป  

เมื่อพิจารณาถึงค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรการเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตสุราแต่ละประเภท 
พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรการเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตสุราผสม มีค่ามากที่สุด คือ  
มีค่าเท่ากับ 0.765 ซึ่งหมายถึงในระยะสั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตสุรา 1 % จะส่งผลให้ 
ปริมาณการซื้อสุราผสมจะมีการปรับเปลี่ยนแปลง 0.76 % ในขณะที่ สัมประสิทธิ์ของตัวแปรการ
เปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตสุราปรุงพิเศษและสุราพิเศษ เท่ากับ 0.765% และ 0.412% ซึ่งหมายถึง 
ปริมาณการซื้อสุราปรุงพิเศษและสุราพิเศษ จะมีการปรับเปลี่ยนแปลง 0.765% และ 0.412% 
การเปลี่ยนแปลงภาษีสรรพสามิตสุราทั้งสองประเภท  1 %  นอกจากนี้ ในระยะสั้น การเปลี่ยนแปลง
รายได้ผู้บริโภคท่ีมีต่อปริมาณการบริโภคสุราพิเศษ และสุราปรุงพิเศษเท่านั้น แต่ไม่มีผลกระทบต่อ 
ระดับการบริโภคสุราขาว และ สุรา ผสม   

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากผลการศึกษา ศึกษาการผลกระทบของภาษีสรรพสามิตสุราต่อปริมาณการบริโภคสุราขาว 
สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ และเบียร์ สามารถเสนอและได้ ดังนี้  

1. ในการศึกษาระยะยาว พบว่า การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรามีผลกระทบกับระดับ 
การบริโภคสุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ และเบียร์ในประเทศไทย แต่ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณ 
การบริโภคสุราขาวในประเทศ ดังนั้น หากรัฐบาลต้องการจะใช้เครื่องมือทางด้านภาษี เพ่ือ จ ากัด  
หรือ ลดปริมาณการบริโภคเครื่องในประเทศไทย จะสามารถใช้ได้ผลกับ บริโภคสุราผสม สุราปรุงพิเศษ  
สุราพิเศษ และเบียร์ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสรรพสามิตสุราขาว จะไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการบริโภค 
สุราขาวในประเทศ แต่รัฐบาลก็สามารถใช้นโยบายภาษี เป็นเครื่องมือในการหารายได้ให้กับรัฐบาล  

2. จากค่าความสัมประสิทธิ์ของการบริโภคสุราพิเศษต่อ ภาษีสุราพิเศษ มีค่าค่อนข้างสูง คือ 
มีค่าเท่ากับ - 2.281 หากทีการเพิ่มภาษีสุราประเภทนี้ จะส่งผลท าให้ปริมาณบริโภคสุราพิเศษ ลดลง 
จ านวนมาก อย่างไรก็ตามรัฐบาลควรระวังในการเก็บภาษีสรรพสามิตบริโภคสุราพิเศษ เนื่องจากจะท า
ให้รายได้ของรัฐบาลลดลงเช่นเดียวกัน และนอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงต่อการบริโภคสุรานอกระบบอีก
ด้วย  ดังนั้น หารรัฐบาลจะเพ่ิมภาษสีรรพสามิตสุราพิเศษ ควรมีการพิจารณาถึงการหารรายได้ของ
รัฐบาลจากวิธีการอ่ืนเพื่อชดเชยรายได้ที่เสียไป  

3. ในการศึกษาระยะยาว พบว่า ดัชนีราคาสุรามีผลต่อปริมาณการซื้อหรือการบริโภคสุราขาว 
และสุราพิเศษ ดังนั้น รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับการก าหนดราคาสินค้าของสุราขาว และสุราพิเศษ 
เพ่ือจ ากดัการบริโภคของสุราทั้งสองประเภท 

4. ในการศึกษาระยะสั้น การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรามีผลกระทบกับระดับการบริโภค 
สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษและเบียร์ในประเทศไทย แต่ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการบริโภคสุรา
ขาวในประเทศ ดังนั้น จะเห็นว่า การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสุรา สามารถลดปริมาณการบริโภคบริโภค
สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษในประเทศไทย หากรัฐบาลต้องการจะใช้เครื่องมือทางด้านภาษี  
เพ่ือ จ ากัด หรือ ลดปริมาณการบริโภคสุราในประเทศไทย สามารถใช้ได้ผลกับ บริโภคสุราผสม สุราปรุง
พิเศษ และสุราพิเศษ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสรรพสามิตสุราขาว จะไม่มีผลกระทบต่อปริมาณการ
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บริโภคสุราขาวในประเทศ แต่รัฐบาลก็สามารถใช้นโยบายภาษี เป็นเครื่องมือในการหารายได้ให้กับ
รัฐบาล 

 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  

1. ผลการศึกษาในงานการผลกระทบของภาษีสรรพสามิตต่อปริมาณการบริโภคสุรา  
ในครั้งนี้ สามารถศึกษาได้เพียงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียง 5 ประเภท ได้แก่สุขาว สุราผสม สุราปรุง
พิเศษ  สุราพิเศษ และเบียร์ โดยเป็นการศึกษาภาพรวมของทั้งประเทศ ซึ่ง ในครั้งต่อไป น่าจะมี
การศึกษาเป็นพ้ืนที่ เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคสุราของแต่ละพ้ืนที่ เช่น แต่ละภาคน่าจะมีความ
แตกต่างกัน ซึ่งหากมีการศึกษาโดยแยกเป็นภาค และมีการเปรียบเทียบ อาจจะท าให้งานวิจัยมีความ
น่าสนใจมากขึ้น 

2. งานการผลกระทบของภาษีสรรพสามิตสุราต่อปริมาณการบริโภคสุรา ในครั้งนี้เป็น
การศึกษาด้วยวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ โดยการทดสอบจากตัวแบบเศรษฐมิติ และมีการใช้ข้อมูล 
ทุติยภูมิ ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไป น่าจะมีการใช้วิธีการวิจัยแบบอื่น เช่น การออกแบบส ารวจ  
แบบสัมภาษณ์  แล้วน ามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยที่ได้จากทดสอบจากตัวแบบเศรษฐมิติ เป็นต้น  

3. ในการศึกษาครั้งต่อไป น่าจะมีการศึกษาถึงการผลกระทบของภาษีสรรพสามิตสุราต่อ
ปริมาณการบริโภคสุรานอกระบบ เนื่องจาก มีงานวิจัยบางส่วนกล่าวไว้ว่า การเพิ่มของภาษีสรรพสามิต
สุราจะส่งผลต่อการลดการบริโภคสุรา และในขณะเดียวกันก็ส่งผลท าให้มีการบริโภคสุรานอกระบบ 
เพ่ิมข้นด้วย  

 
4. เนื่องจากข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาวิจัยเป็น ข้อมูลมีลักษณะเป็น aggregation bias 

ซึ่งเป็นข้อมูลรวมระดับมหภาค ท าให้ variation ของข้อมูลมี น้อยซ่ึงผลการศึกษาบางอย่างอาจที่ได้ 
ไม่ตรงตามทฤษฎี ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควร มีการ review งานเพ่ิมเติม หรือปรับวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีใหม่ 
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