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คำนิยม
“ความตกลงการค้าเสรี คือ ระเบิดเวลา ของการควบคุมปัญหา
ยาสูบ โภชนาการ สิ่งแวดล้อม และการเข้าถึงยา ในศตวรรษที่ 21” Mathew
Myers ประธานกลุ่ม Tobacco-Free Kids
คำกล่าวของนักรณรงค์ควบคุมยาสูบท่านนี้คงไม่ห่างไกลนักจากการ
ควบคุมปัญหาสุรา
aaaa

ในวงการสาธารณสุข เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ “ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
อันดับหนึ่ง” ของสังคมไทย ในวงการด้านสังคมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ
ปัจจัยที่นำความเสียหายมาสู่ผู้ดื่ม ครอบครัวและสังคม
แต่ผคู้ นในวงการการเจรจาการค้าระหว่างประเทศล้วนเห็นว่าเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ เป็นแค่สินค้าธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่ง เท่านั้น ซื้อขายเหล้าก็ไม่
ต่างจากการซื้อขายผักบุ้ง
aaaa

คงไม่เกินเลยไปหากจะกล่าวว่า สังคมไทยยังไม่มีการเตรียมพร้อมใน
การป้องกันและรับมือผลกระทบจากความตกลงการค้าระหว่างประเทศ
ที่เห็นและเป็นไปคือ การได้แต่ “เยียวยา” ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น
เราวิ่งไล่ตามปัญหา แต่ไม่เคยคิดจะป้องกันปัญหา
ส่วนหนึ่งนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นเพราะกระบวนการตระเตรียม
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นั้นเป็นกระบวนการที่ไม่เปิดเผย ยากที่
สาธารณชนจะเข้ามามีส่วนร่วม แม้แค่การติดตาม
ส่วนหนึ่งนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ระบบ กลไก และกระบวนการค้าเสรี
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ระหว่างประเทศ เป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อน ยุ่งยาก โดยเฉพาะสำหรับคนนอก
วงการ ส่วนหนึ่งนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นเพราะ เกิดความไม่สมดุลเชิง
อิทธิพลของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสนใจกับกระบวนการ ผู้ที่ให้ความ
สำคัญกับตัวเลขผลกำไร การซื้อมาขายไป ดูจะมีอิทธิพลมากกว่าภาคประชาชน
และนักวิชาการที่ให้ความสนใจกับด้านอื่นๆ ของความตกลงการค้า
แต่อีกส่วนก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกัน ว่าเป็นเพราะสังคมไทยยังไม่ตื่นรู้กับ
กระบวนการและผลกระทบที่เกิดขึ้น
และ เมื่อปิดลับ เมื่อซับซ้อน เมื่ออำนาจไม่สมดุล และเมื่อมีแต่ความไม่รู้
ก็ไม่ต้องแปลกใจที่จะไม่มีการป้องกันและควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้น
aaaa

หนังสือการติดตามผลการค้าเสรีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เล่มนี้ เป็น
การเรียบเรียงข้อมูลวิชาการ เกี่ยวกับ สถานการณ์ ระบบ กลไก กระบวนการ
ของความตกลงการค้าเสรีที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัญหา
ที่ตามมา หนังสือเล่มนี้เป็นการเรียบเรียงเรื่องราวที่ซับซ้อนให้ออกมาง่ายขึ้น
เป็นการคลี่ขยายภาพอนาคตของปัญหาที่จะเกิดขึ้น หากไม่มีการเตรียมพร้อม
อาจารย์ ฉ ั ต รสุ ม น พฤฒิ ภ ิ ญ โญ จากคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นนักวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่ก้าวลงมาสู่โลก
ความเป็นจริงของกระบวนการนโยบายสาธารณะผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง
หาก นักวิชาการ คือ ผู้ที่ทำให้สังคมตื่นรู้ ต่อปัญหาและเรื่องราวใน
สังคม ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เชื่อมั่นว่า อ.ฉัตรสุมน ได้ทำหน้าที่นั้นแล้วอย่าง
สมบูรณ์ในหนังสือเล่มนี้
ดร. นายแพทย์ ทักษพล ธรรมรังสี
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
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คำนิยม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดที่ถูกกฎหมาย แต่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยมากกว่าสารเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกชนิดรวมกัน
โดยเป็นสาเหตุอันดับที่ 1 ซึ่งทำให้คนไทยเจ็บป่วย ล้มตาย และพิการ
ในปัจจุบันซึ่งมากกว่าการติดเชื้อโรคทุกชนิด แต่เนื่องด้วยเป็นสารเสพติดที่มี
ต้นทุนต่ำแต่ให้กำไรสูงและซื้อง่ายขายคล่องโดยเด็กและเยาวชนสามารถหา
ซือ้ ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 นาที จึงทำกำไรให้กบั ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างมากมายมหาศาล เกินพอที่จะสามารถใช้ในการ
แทรกแซงหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง และด้านนโยบายสาธารณะ
เพือ่ มุง่ หมายในการสนับสนุนการขายและบัน่ ทอนประสิทธิภาพของมาตรการ
ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนา
และบังคับใช้มาตรการต่างๆ ที่มีประสิทธิผลได้เป็นอย่างมาก
ในนามของข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้หนึ่งที่เป็น
แพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันแขนงระบาดวิทยาซึ่งรับผิดชอบงาน
ควบคุ ม การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ โ ดยตรงในฐานะผู้ อ ำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องขอขอบพระคุณ
อาจารย์ ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการสาธารณสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอย่างสูงที่นิพนธ์หนังสือ
ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้น เพราะการเปิดเสรีทางการค้าที่มี
การเจรจาค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นปัจจัยคุกคามเพิ่มเติมต่องาน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างแน่นอน อันไม่เป็นการสมควรดำเนินการ
อย่างชัดแจ้ง แต่ด้วยเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจได้ยากและอาจจะกลับกลายเป็น
การเข้าใจผิดว่าเป็นการต่อต้านการค้าขายบ่อนทำลายเศรษฐกิจได้ ซึ่งไม่จริง
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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โดยสิน้ เชิง เพราะถ้าเราเปรียบเทียบธุรกิจระหว่างประเทศทีเ่ ป็นธุรกิจการขาย
สินค้ากับธุรกิจการท่องเที่ยวนั้น สินค้าต่างๆ ก็เหมือนกับนักท่องเที่ยว ซึ่ง
แน่นอนว่ามีทั้งที่ดีและร้ายปะปนกันไป เราไม่ควรห้ามโดยสิ้นเชิงเพราะสินค้า
กับนักท่องเทีย่ วทีด่ มี มี ากกว่าทีร่ า้ ยอย่างชัดเจน แต่ในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วอาจจะ
มีผู้ก่อการร้ายแฝงเข้ามาที่เปรียบได้กับการที่อาจจะมีสินค้าบาปบางประเภท
ทีจ่ ะฉวยโอกาสเข้ามาทำร้ายทำลายคนในชาติ เช่น สินค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และยาสูบ เป็นต้น ดังนั้นการเปิดตลาดเสรีเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าดังกล่าว
ก็เทียบเท่ากับการส่งเสริมสนับสนุนผู้ก่อการร้ายให้มาฆ่าลูกหลานของเรา
นั่นเอง
หนังสือฉบับนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการเมือง ข้าราชการ
ผูป้ ระกอบการ รวมถึงประชาชนทัว่ ไปทีส่ นใจทุกท่าน เพราะจะทำให้สามารถ
เข้าใจผลของการค้าเสรีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง ที่
อาจจะเหนือกว่าการคาดการณ์ของเราอย่างมากมาย
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และโฆษกกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัย “การติดตามผลการค้าเสรีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” นี้ สำเร็จ
ลุล่วงลงได้ด้วยดีโดยได้รับการอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบ
พระคุณ ดร.นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ทีพ่ จิ ารณาเนือ้ หาของงานวิจยั นี้ และช่วยแนะนำให้ขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมตลอดจน
กรุณาแก้ไขสำนวนต่างๆ จนงานวิจัยนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น คณะกรรมการวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์
ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล ที่ได้กรุณาให้ข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศจนงานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
อาจารย์จารุพร เลิศพิสัณฑ์ และคุณอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล ที่ช่วยเหลือแนะนำ
เครือข่ายผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ และผูใ้ ห้คำสัมภาษณ์ทกุ ท่านซึง่ รายนามของท่านผูใ้ ห้
คำสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ระบุไว้ทา้ ยเล่ม รวมถึงผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทไ่ี ม่ประสงค์ใส่นาม
ยิ่งกว่านั้น งานวิจัยนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากมิได้รับทุนการสนับสนุน
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และศูนย์วิจัยปัญหาสุราที่ได้ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
25 ธันวาคม 2555

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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สารบัญ
บทที่			
หน้าที่
1 บทนำ
1
		 ความสำคัญของปัญหา
1
		 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
9
		 ขอบเขตของการศึกษา
9
		 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
10
		 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
11
		 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
11
		 คำนิยามศัพท์
13
2 การทบทวนวรรณกรรม
17
		 แนวคิดเกี่ยวกับความตกลงทางการค้าเสรี
17
		 กลไกการระงับข้อพิพาทของแกตต์และองค์การการค้าโลก
40
		 ปัญหาการปฏิบัติตามคำตัดสิน และปัญหาการตอบโต้
		 กรณีไม่มีการปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือคำตัดสิน
		 ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุราหนีภาษี
45
นโยบายและการนำนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ 63
		 กรอบแนวคิดในการศึกษา
70
3 สถานการณ์การค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตลาดไทย
75
		 และอาเซียน
		 โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
75
		 ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเซียน
79
		 ผลของความตกลงทางการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
100
		 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 107
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

(7)

สารบัญ
บทที่			
หน้าที่
4 สถานการณ์การดื่มและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
115
		 สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย
115
		 การตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
121
		 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
124
5 ผลต่อการค้า การลงทุน และทิศทางการค้าที่ไทย
135
		 ต้องปฏิบัติในภาคการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
		 ผลต่อการค้าการลงทุน
135
		 ผลที่จะนำมาสู่การพิพาททางการค้า
151
		 ทิศทางการค้าที่ไทยต้องปฏิบัติในภาคการค้า
160
		 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6 อัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
171
		 ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเซียน
172
		 มาตรการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
177
		 ปัญหาของการบริโภคที่สัมพันธ์กับภาษีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 182
		 คดีพิพาทตามหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่เกี่ยวกับภาษี
185
7 สุราผิดกฎหมาย
191
		 การลักลอบค้าสุราผิดกฎหมาย
191
		 การป้องกันและปราบปรามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย 198
		 ของรัฐ
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สารบัญ
บทที่			
8 การปกป้องนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์และการเฝ้าระวัง
		 นโยบายควบคุมแอลกอฮอล์
		 การสร้างความเข้มแข็งในนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
		 และการบังคับใช้กฎหมาย
		 การเฝ้าระวัง: แผนยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก
		 และกรอบอนุสัญญาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
		 ความร่วมมือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเซียน
9 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
		 สรุปผลการศึกษา
		 ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก		
ดัชนี			
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หน้าที่
209
209
214
218
223
227
227
233
239
253
255
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สารบัญตาราง
ตารางที่		
หน้าที่
2.1 ผลของการเปลี่ยนแปลงในภาษีสรรพสามิตสุรา
48
		 ในประเทศสหรัฐอเมริกา
3.1 สัดส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าในประเทศอาเซียน
80
		 ปี พ.ศ.2548-2552
3.2 การนำเข้าเบียร์ ขนาดและแนวโน้มของตลาดเบียร์
85
		 ปี พ.ศ.2548-2552
3.3 สัดส่วนของเบียร์ในประเทศกลุ่มอาเซียนจำแนกตามแหล่งผลิต 88
3.4 ส่วนแบ่งทางการตลาดไวน์นำเข้าจำแนกตามแหล่งผลิต
90
		 ในปี พ.ศ.2552
3.5 ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการผลิต/นำเข้าวิสกี้
92
		 ปี พ.ศ.2548-2552
3.6 ส่วนแบ่งทางการตลาดผู้นำวิสกี้ตลาดอาเซียน
94
		 จำแนกตามแหล่งที่มา
3.7 ร้อยละของส่วนแบ่งการตลาดของวอดก้าในตลาดอาเซียน
95
		 จำแนกตามแหล่งที่มา
3.8 มูลค่าของการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ล้านเหรียญสหรัฐ) 98
3.9 สัดส่วนของประเทศนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างประเทศ
98
		 จำแนกตามแหล่งที่มา
3.10 ส่วนแบ่งทางการตลาดของการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
99
		 ในประเทศไทย
3.11 การคาดประมาณอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2554-2559 108
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สารบัญตาราง
ตารางที่		
หน้าที่
4.1 อัตราการดื่มและอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุรา พ.ศ. 2554
116
6.1 ภาษีศุลกากรนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย
173
6.2 โครงสร้างภาษีศุลกากรนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมาเลเซีย 174
6.3 โครงสร้างภาษีศุลกากรนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของฟิลิปปินส์ 175
6.4 โครงสร้างภาษีศุลกากรนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเวียดนาม 175
6.5 มูลค่าภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
176
		 จำแนกตามประเภท
6.6 โครงสร้างภาษีในอาเซียน
178
6.7 แนวปฏิบัติสากลโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
179
		 จำแนกตามประเทศและประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6.8 มูลค่าภาษีสรรพสามิตจากสุราจำแนกตามประเภท
184
6.9 สรุปมูลค่าภาษีสรรพสามิตจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
185
7.1 ช่องทางการเข้ามาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย
197
		 ในประเทศไทย
7.2 จำนวนคดีและค่าปรับ
205
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่		
หน้าที่
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางราคา
51
		 ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการบริโภคส่วนเกิน
2.2 โครงสร้างการเก็บภาษี
55
2.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
67
2.4 แนวทางการศึกษาผลกระทบการค้าเสรี
71
2.5 กรอบการศึกษา การค้าระหว่างประเทศของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 72
		 และโลกาภิวัตน์ของโรคติดต่อ
2.6 กรอบการศึกษา ผลการติดตามการค้าเสรี
73
3.1 ช่องทางการกระจายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเซียน
84
4.1 การเปรียบเทียบอัตราการดื่มสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 117
		 ที่ดื่ม จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2544-2545
4.2 ร้อยละของประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา
118
		 ใน 12 เดือนที่แล้ว
4.3 ร้อยละของประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุรา
119
		 ใน 12 เดือนที่แล้ว
4.4 แนวโน้มอัตราการดื่มเปรียบเทียบ 2 ปี พ.ศ.2552 และ 2554 120
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษานี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ติ ด ตามผลความตกลงการค้ า เสรี ใ น
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ วิธกี ารศึกษาใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากมูลค่า อัตรา
และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา พบว่า หลังจากอาเซียนได้
ปรับอัตราศุลกากรเป็นศูนย์ ภาพรวมการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
อาเซียนลดลง สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะประเทศกลุ่มมุสลิม อาทิ ประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ลดการนำเข้า ในอนาคต การเปิดเอฟทีเอมีลักษณะรัฐ
สมาชิกนอกพื้นที่อาเซียนเข้ามาร่วมการค้าภายในอาเซียน ท้ายที่สุด การเปิด
เอฟทีเอจะมีรูปแบบการนำเข้าคู่ขนาน แม้ว่าการค้าเสรีทำให้ไม่มีอุปสรรค
ทางด้านภาษีศุลกากรแล้ว แต่การค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายยังมี
อยู่มากเพราะไม่ต้องเสียภาษีเลย งานวิจัยนี้มีข้อเสนอให้ทุกคนควรตระหนัก
ว่า “ไม่มีแอลกอฮอล์ระดับใดที่ปลอดภัย” ผลการค้าเสรีทำให้งานบริการ
กระบวนการผลิตที่ประเทศท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้ออกแบบและผลิต
มากขึน้ เนือ่ งจากค่าขนส่งระหว่างประเทศมีราคาแพง การนำสูตรและกรรมวิธี
จากต่างประเทศมาจ้างโรงงานในท้องถิ่นผลิต หรือการตั้งโรงงานเป็นลักษณะ
ร่วมทุนระหว่างประเทศ ทั้งหมดนี้กระทบต่ออุปสงค์ อุปทาน และนโยบาย
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ภาคสังคม เอ็นจีโอ และรัฐต้องปรับจุดหมุน ทำนโยบาย
และกฎหมายภายในประเทศให้เข้มแข็ง
คำสำคัญ: การค้าเสรี, องค์การการค้าโลก, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, สุรา,
อัตราภาษี
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
แม้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นสิ่งถูกกฎหมายในเกือบทุกประเทศ
ทั่วโลก แต่งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบมากกว่าในเชิงบวก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาระโรคและความบาดเจ็บเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบ
กับปัจจัยเสีย่ งอืน่ ๆ และจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยกว่า 60 โรค รวมถึงการส่งผลกระทบต่อสังคม
และเศรษฐกิจโดยรวม และแอลกอฮอล์สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่ออีกด้วย
เพราะว่าโลกทางการค้ามีความซับซ้อน มีผลประโยชน์ซ่อนเงื่อนอยู่
ภายใต้สนธิสัญญาความตกลงร่วมกันการค้าใช้ภาษาที่เข้าใจยาก กลยุทธ์การ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปฏิปักษ์ต่อกฎหมายการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ
งานวิจัยนี้เห็นว่า การควบคุมจำกัดการกระจายของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำเป็น
ต้องสนใจเบือ้ งหลังการผลิตและการกระจายของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เหตุผล
ที่ ซ่ อ นอยู่ ภ ายใต้ ก ารดื่ ม ก็ คื อ การตลาดเชิ ง รุ ก และการลอบบี้ รั ฐ บาลจาก
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งวิสกี้ บรั่นดี และเบียร์ เป็นต้น ความ
เป็นโลกาภิวัตน์ทำให้เพิ่มพื้นที่แก่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริษัท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ใช้ตราสินค้าเข้าครอบงำตลาดโลก
ความตกลงทางการค้าเสรีอาเซียนหรืออ๊าฟต้าได้จัดทำมาระยะหนึ่งแล้ว
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อติดตามผลความตกลงการค้าเสรี
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปรียบเทียบผล
ของการค้าเสรีในภูมิภาค โดยวิเคราะห์มูลค่านำเข้า อัตรานำเข้า และภาษี
สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และปัจจัยที่ทำให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิด
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กฎหมาย การวิจัยนี้ใช้วิธีการแบบผสมผสาน ได้แก่ การวิเคราะห์และคำนวณ
ข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าและศุลกากร ข้อมูลจากกรมสรรพสามิต และการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาวิเคราะห์มลู ค่า อัตราการนำเข้าของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
จากต่างประเทศ และมูลค่าของภาษี พบว่า อัตราการนำเข้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ของไทยจากต่างประเทศ 20 ประเทศ ประเทศในยุโรปหลายประเทศ อาทิ
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี เบลเยียม ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
สวีเดน มีอัตราและมูลค่านำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่สูง สหภาพยุโรปได้
ปรับแนวทางเป็นการเจรจาในระดับทวิภาคีกับสมาชิกอาเซียน แต่สถานะ
ล่าสุดยังไม่มีการลงนามตามกรอบการเจรจา (เดือนกันยายน, 2555)
ความตกลงทางการค้าเสรีด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบอย่าง
แน่นอน หลังจากอาเซียนได้ปรับอัตราศุลกากรเป็นศูนย์ เว้นแต่ประเทศ
นอกกลุ่มที่ทำความตกลงการค้าเสรี อัตราการเติบโตของนำเข้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของอาเซียนซึ่งมี 9 ประเทศ ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงจาก
ร้อยละ 20.19 เป็นร้อยละ 7.74 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547-2554 เป็นต้นมา ยกเว้น
ประเทศเวียดนาม ไทยนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเวียดนามในอัตราเพิ่ม
ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ในร้อยละ 0.8 ถึงปี 2554 เป็นร้อยละ 2.09 ภาพรวม
ของอาเซียนทีล่ ดลงเพราะประเทศกลุม่ มุสลิม อาทิ ประเทศมาเลเซียได้ลดการ
นำเข้าจนไม่มีข้อมูลการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าประเทศไทย ประเทศ
กลุ่มสหภาพยุโรปมีส่วนแบ่งทางการตลาดนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่า
ร้อยละ 70 รองลงมาคือประเทศอาเซียน สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นตามลำดับ
เมื่อจำแนกเอฟทีเอรายประเทศ พบว่า เอฟทีเอประเทศไทยกับ
ออสเตรเลียมีอัตรานำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.2 ในปี
พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 5.41 ในปี 2554 เช่นเดียวกับเอฟทีเอระหว่างไทย
กับชิลี ไทยนำเข้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในอัตราเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.5 ในปี 2548
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เป็น 0.95 ในปี 2554 เอฟทีเออาเซียน ไทย และจีน นำเข้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
จากจีนเพิ่มขึ้นมาก ในปี พ.ศ.2549-2551 แต่ปี พ.ศ.2552 มีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อย
ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ในภาคการค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หากไทยจะดึงภาคการค้าสุราออกจากความตกลงการค้าเสรีมี
ความเป็นไปได้ยาก เพราะสัญญาความตกลงทางการค้าเสรีต้องดำเนินการ
ขยายสาขาธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากมีการเลือกปฏิบัติเยี่ยงชาติ ถือว่าละเมิด
กฎขององค์การการค้าโลก การเปิดเสรีทางการค้าต้องมีบรรทัดฐานเดียวกัน
ในกลุ่มประเทศทั้งหมดที่อยู่ในสัญญา การดึงสุราออกจากการค้าเสรี ต้องไม่
มีการส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากประเทศเราด้วย ปัญหาการค้าสุราอยู่ตรง
ที่ประเทศไทยไม่เคยทำข้อสงวน สิ่งที่เป็น Negative list หรือ Reservation
ต้องกำหนดก่อนมีการลงนาม เราต้องกำหนดข้อยกเว้นไว้ก่อนตาม “หลัก
Standstill and rollback” เมื่อเราผูกพันไปแล้ว หน้าที่คือปฏิบัติตามกฎ
ของแกตต์และแกสต์
ระหว่างปี พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า รัฐบาลเข้าใจ
และเห็นความสำคัญของการทำสัญญาความตกลงทางการค้าเสรี ด้วยผลพิสจู น์
กว่า 6 ปี ที่มีการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และรายละเอียดย่อยๆ ไปแล้ว
ก็ตาม แต่รัฐฝ่ายบริหารภาคการเมืองฝ่ายพาณิชย์อาจจะยังมองไม่เห็นปัญหา
ผลดีผลเสียที่จะตามมาจากการเจรจาการค้าเสรี เช่น การสูญเสียโอกาสใน
อนาคตในการปรับแก้ไขสัญญา ดังนั้น รัฐควรมีท่าทีที่ชัดเจนไม่นำเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เข้ามาเจรจาการค้าเสรีในกลุ่มประเทศที่ยังไม่ได้เซ็นลงนามใน
อนาคต
ทิศทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับทิศทางของผู้บริหารทาง
การเมืองในปัจจุบันต้องใช้หลักการตรวจสอบ ธรรมาภิบาล และกระตุ้นให้
สังคมรับทราบ เช่น การตรวจสอบการนั่งเป็นบอร์ดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
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สุราหรือไม่ รายละเอียดของสัญญาต้องได้รับการเปิดเผยให้สาธารณะทราบ
ระหว่างการทำความตกลงทางการค้าเสรี นักการเมือง ผู้บริหารประเทศ
อาจจะทำสัญญาอย่างลับๆ และไม่เปิดเผยต่อสื่อมวลชน หรือชี้แจงแต่เฉพาะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ฉะนั้น ภาคประชาสังคมต้องติดตามต่อไปและ
เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลต่อราคาสินค้าและบริการ
ทั่วไปลดลงในภูมิภาคอาเซียน เพราะมุ่งขจัดภาษีศุลกากรระหว่างประเทศ
ในอาเซียน การเปิดเอฟทีเอในอนาคตมีลักษณะประเทศต่างๆ สามารถเข้า
มาร่วมการค้าและลงทุนภายในอาเซียนได้ กฎเกณท์ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
จะไม่มีความสำคัญต่อไป ทิศทางในปี 2020 หากภูมิภาคอื่นสนใจทำการค้า
การลงทุนกับภูมิภาคอาเซียน อาเซียนสามารถเปิดรับการค้าการลงทุนทั่วไป
ได้หมด ท้ายที่สุด การเปิดเอฟทีเอจะมีรูปแบบการนำเข้าแบบคู่ขนาน เช่น
เดิมอาเซียนมีสัญญาการค้าเสรีเปิดรับการค้าเสรีเพียง 10 ประเทศ หาก
ประเทศฟิลิปปินส์มีตัวแทนหรือเอเย่นต์อยู่ในประเทศไทย และเป็นตัวแทน
ผู้นำเข้ามาแต่ผู้เดียว หากมีคนนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา โดยไม่ได้ใช่ตัวแทน
ก็สามารถเข้ามาได้เลย คดีในศาลยุติธรรมแห่งยุโรปเคยวินิจฉัยว่า คนที่นำ
สินค้าเข้ามาบริโภค หรือประเทศทีไ่ ม่ได้เป็นตัวแทนก็สามารถนำเข้าเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ได้ ห้ามจำกัดตลาดเมื่อภูมิภาคได้กลายเป็นพื้นที่ตลาดร่วมแล้ว
อีกมาตรการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคคือการใช้ฉลากและยี่ห้อหรือแบรนด์ คนที่ได้
ประโยชน์จากการค้าเสรีไม่ใช่คนในชาติ แต่เป็นบริษทั ข้ามชาติ คณะกรรมการ
อนุญาโตตุลาการขององค์การการค้าโลกมักจะเข้าข้างฝ่ายที่ทำการค้าเสรี
ดังนั้น รัฐบาลต้องคิดให้ลึกก่อนทำความตกลง ประเทศต้องมีกฎหมายที่แข็ง
พอ นักการเมืองต้องมีความรู้ มีความโปร่งใส และธรรมาภิบาล
การค้าเสรีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ไม่มีอุปสรรคทางด้านภาษี
ศุลกากรหรือภาษีนำเข้าแล้ว การค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายหรือ
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สุราเถื่อนยังมีอยู่มากเพราะไม่ต้องเสียภาษี ขบวนการลักลอบค้าสุรากระทบ
ต่อรายได้ภาษีสรรพสามิต และภาษีอน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สุรานอกเถือ่ นถูกประเมิน
ว่า อย่างน้อยมีอยู่สองเท่าของภาษีสุราต่างประเทศในระบบที่รัฐจัดเก็บภาษี
สุราเถือ่ นไม่ตอ้ งเสียภาษีทง้ั สรรพสามิตและศุลกากร จึงมีราคาถูก คนมีคา่ นิยม
ชอบดืม่ สุราต่างประเทศ เมือ่ ผูบ้ ริโภคได้บริโภคสุราราคาถูก สุราเถือ่ นยังดำรง
อยู่ได้ ทางแก้ไขก็คือใช้กลไกราคาและการลดความรู้สึก “ความเป็นของนอก”
ปัญหาสุราเถื่อนค่อนข้างแก้ไขยาก เพราะมีการผลิตล่วงหน้า 1 ปี การ
ปราบปรามมีข้อเสนอให้ใช้การปรับระบบแสตมป์ และติดสลากว่า “ผลิตเพื่อ
จำหน่ายประเทศ….” เพื่อลดการลักลอบค้าสุราเถื่อน
รูปแบบและทิศทางที่ภาคประชาสังคมจะนำมาใช้ในนโยบายควบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ คือการใช้เครือข่าย การรวมตัวของสตรี แม่บา้ น นักเรียน
เอ็นจีโอ สื่อมวลชนท้องถิ่น พระ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นต้น โดย
ประสานงานกับจังหวัด ให้ทมี สาธารณสุขจังหวัดแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภาคใต้ แม้กระทั่ง
กลุ่มมุสลิมก็หย่อนยานลงไปมาก ความเข้มข้นทางศาสนาลดลง มีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตัวอย่างเช่น เบียร์ฮาลาล เยาวชนจากภาคใต้ได้รับอิทธิพลจาก
การโฆษณามาก ในสามจังหวัดภาคใต้มีสินค้าปลอดภาษี ซื้อได้ที่ด่านปลอด
ภาษี
งานวิจัยนี้มีข้อเสนอให้ทุกคนควรตระหนักว่า “ไม่มีแอลกอฮอล์ระดับ
ใดที่ปลอดภัย” ตระหนักถึง ศักยภาพของอุตสาหกรรมสุรามีสูง เพราะ
อุ ต สาหกรรมนี้มีงบประมาณทุ่มได้อย่างมหาศาลและมี เ ป้ า หมายชั ด เจน
ทำให้มอี ำนาจในการต่อต้านมาตรการต่างๆ หลักฐานทางวิชาการ เพือ่ ผลักดัน
นโยบายให้ ไ ปในทิ ศ ทางที่ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ต้ อ งการ
เช่น การเป็นผู้อุปถัมภ์ และลอบบี้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจน
การโฆษณา และสร้างภาพลักษณ์ ภาคประชาชนและสังคมควรเฝ้าระวังอย่าง
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

(19)

ใกล้ชิด การส่งเสริมการลงทุนมีความหมายในเชิงการกระจายรายได้ซ้ำ (redistribution) ซึ่งผลผลิตตกแก่คนส่วนใหญ่ แต่ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีผลประโยชน์ตกแก่คนไม่กี่คน
ผลการค้าเสรี ทำให้งานบริการ กระบวนการผลิตที่ประเทศท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริมให้ออกแบบและผลิตมากขึ้น เนื่องจากค่าขนส่งระหว่าง
ประเทศมีราคาแพง การนำสูตรและกรรมวิธีจากต่างประเทศมาจ้างโรงงาน
ในท้องถิน่ ผลิต หรือการตัง้ โรงงานเป็นลักษณะร่วมทุนระหว่างประเทศ การค้า
เสรีไปควบคู่กับการไหลเงินทุนเสรี ภาคบริการในช่องทางทันสมัย จะเน้น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม เบียร์และไวน์มากขึ้น มีรูปแบบขวดที่สวยตา
ดึงดูดเงินผู้ซื้อ ทั้งหมดนี้กระทบต่ออุปสงค์ อุปทาน และนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การค้าเสรีคงต้องดำเนินต่อไป ไม่หยุดยั้งในธุรกิจอุตสาหกรรม
ดังนั้นภาคสังคม เอ็นจีโอ และรัฐต้องปรับจุดหมุน ทำนโยบายและกฎหมาย
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง

(20)
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Executive Summary
Although alcohol is a legal product in almost every
countries around the world, but researches and studies indicate
that drinking alcoholic beverages cause negative effects more
than positive ones. Drinking alcoholic beverages is a leading risk
factor which contributes to the burden of disease and injury,
when compared with other risk factors. Data from the World
Health Organization indicate that alcohol is the cause of more
than 60 illnesses, including impact on society and economy.
Alcohol drinking is also related to chronic, non-communicable
diseases.
Because of the complexity of international trade and
commerce, under the Free Trade Agreement, usage of difficult to
understand language, strategies of alcohol control is an obstacle
to the objective of free trade. This research study suggests that
in order to restrict alcohol products distribution effectively, to
prevent alcoholic beverages drinking, it is necessary to look at the
background of production and distribution of alcohol products.
The underlying reason for cue to drinking is aggressive innovative
marketing strategies, and lobbying of government by the alcohol
industry. Globalization increases marketing areas for the alcohol
industry, to dominate the world market by using its brand and
logo.
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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The ASEAN Free Trade Agreement has been negotiated
at different dimensions and levels for sometime. The objective
of this research study is to monitor the results of Free Trade
Agreement in economic, social and legal aspects related to
alcoholic beverages drinking, comparing to the consequences of
trade liberalization in the region. This research study analyses
alcoholic products imported value, rate of importation, alcoholic
beverages tax, and factors related to illegal trade and the existence
of illegal liquor products. This research employed mixed and
integrated method, such as analysis and calculation of data from
Trade Negotiation department and Custom department; data
from Excise department; and interviewing stakeholders.
The results of the quantitative analysis on imported
alcoholic beverages products value, and tax amount found that
the imported rate from 20 countries and the value of imported
products were quite high, such as from Great Britain, France,
Italy, Germany, Belgium, Ireland, the Netherlands, and Sweden.
European Union has adjusted the level of negotiation to
bi-lateral agreement with ASEAN member states, but according
to the latest status of negotiation process, there is no signing of
agreement yet (September 2012).
Definite impacts will happen from free trade agreement on
alcoholic beverages products, after ASEAN member states adjusted
custom tax rate to become zero, except countries which do not
(22)
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sign the agreement. Growth rate of imported alcoholic products
among 9 ASEAN member states has decreased in general, from
20.9% to 7.74% between 2004-2010, except Vietnam. Thailand
imported alcoholic products from Vietnam at increasing rate since
2006, at 0.8% to 2.09% in 2011. In general, the decreasing rate of
imported alcoholic products in ASEAN member states is due to
Islamic countries such as Malaysia, reduced imported alcoholic
products but data were not available for imported products to
Thailand. European Union countries has higher market share of
imported alcoholic products more than 70%, followed by ASEAN
countries, United States of America, and Japan
When categorized FTA per countries, FTA between Thailand
and Australia has increasing imported alcoholic products rate,
up from 2.2 percent in 2005 to 5.41 percent in 2011. Similarly,
the FTA between Thailand and Chile. It indicates that Thailand
increases imported alcoholic beverages from 0.5 to 0.95 between
2005-2011. ASEAN FTA, Thailand, and China, there was an
increased imported Chinese alcoholic beverages from 2006 to
2008, but there was a slight downward trend in 2009.
Results from interviews can be summarized as follow.
The direction and results of free trade agreement on alcoholic
products would be difficult for Thailand to exempt alcoholic
products from the free trade agreement. This is because the
objective of free trade agreement is to liberalize commerce by
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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continuing further expansion of commerce and trade. If there
is a discrimination of national treatment, this is in violation of
the World Trade Organization rule. The free trade agreement
must have one standard among group of countries in the
treaty. Exemption of alcoholic products means there must be
no promotion of alcoholic products from our country as well.
The major problem on free trade agreement regarding alcoholic
products is that, Thailand has never make any reservation for
negative list of products, which was required before signing of the
treaty. We need to indicate exemption list of products before
enter into agreement, which follows “Standstill and rollback
principle”. Once we are committed by signing of the treaty, we
have responsibility to follow the rules of GATT and GATS.
From 2006 to present, the researcher has an opinion that
the government understands the importance of a free trade
agreement, with over 6 years of proven results on amendments of
the constitution and other details of national laws and regulations.
But the administrative branch of Thai government, especially in
the department of Commerce, may not see the advantages and
disadvantages as consequences of free trade negotiations, such
as the loss of future opportunities in modification of agreement.
Therefore, the government should have a clear objective on not
bringing alcoholic products into the future free trade negotiation
among countries which have not signed the treaty.
(24)
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Direction of the alcohol control policy and the direction
of the current political leaders must been checked, good
governance and society recognized, for example, they do not
sit on stakeholder condition, board committee as a forum to
monitor a business related, the details of the agreement have
not been disclosed to the public. Free trade agreement between
the politicians who run the FTA contract may be made in secret,
and not disclosed, or clarify only specific benefits expected to be
received. Therefore, the civil society must continue to follow the
strict surveillance.
ASEAN Economic Community (AEC) will influence the spirits
business, by reducing the price of the products and services.
After 2020, the ASEAN trade is opened for non-ASEAN members,
nullifying the rules of origin (ROI). Finally, ASEAN FTA is opened
to pararel importation. For example, originally there was an
imported agent in the Philippines, who has exclusive imported
rights for the products. The pararel importation means that
if anyone imported the same products from United States of
America, direct importation can be done without the need for
representation in ASEAN. The agent was not used to it, unless
the company has a representative. A court case in the EU is the
parent company should be the sole agent of imported goods.
This pararel importation does not restrict, or available to access.
Another measure is the label trade barrier (TBT) measure. One
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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who benefits from free trade is not the nation, but a multinational company. The Appellate body would favor liberalization
also. Therefore the government should think carefully before
entering the FTA contract. We need a strict and strong legislation
to protect national benefits. The politicians or policy makers
should be knowledgeable on FTA, have transparency conducts,
and have good governance.
Although FTA eliminates customs tax, but Illegal liquor
trade is still in existence because it is not subject to any domestic
taxes, sin tax, excise tax, local tax, etc. Movement of smuggling
liquor has impact on taxation system. The illicit imported liquor
value is estimated at least double the amount of foreign liquor
tax in Thailand. Illicit alcohol has a cheap price since it does
not have to pay any taxes, and Thais like imported drinks. The
remedial measure is using pricing mechanism and reduces the
popularity of “imported” products. The illegal liquor is difficult
to solve because the production is done one year in advance.
Recommendations for suppression is using of innovative stamps
tracing system, and labeling to identify that “Produced for
domestic consumption....” to reduce smuggling illicit liquor.
The pattern and direction that the civil society should use in
alcohol control policy are coordinate, cooperate, and collaborative
use of networking of NGOs. The cooperation of women group,
housewives, students, local media, monks, the alcohol abstinent
(26)

การติดตามผลการค้าเสรี ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

network, etc., which coordinate by the provincial officials. The
Provincial team monitors the illegal alcohol sources and alcohol
control law violation. In the southern area, Muslim religion is not
as strictly observed any more, even in three Muslim provinces.
The trend in southern part is the halal beer. Southern youth are
heavily influenced by advertising. Duty free liquor are available
and have easy access.
This research has suggested that everyone should be
aware of, “There is no safe level of alcohol.” Everyone should
also be award of alcohol industry’s enormous potential. The
alcohol industry has enormous budget to promote to the target
group, using of corporate power against the law, deviate the
scientific evidence, in order to push policy in the direction of the
industry, such as sponsorship by alcoholic beverages, lobbying
the politicians and government officials and advertising. There
is a need to monitor alcohol industry closely. The investment
is significant in terms of the income distribution but not
re-distribution for the most people. Alcohol industry benefits
only a few groups of people.
The consequence of free trade agreement is increasing
the service industry, production process in the local area are
promoted to design and produce more. Since international
logistics is expensive, bringing the formulation and processing
of foreign employment into local manufacturing plants, or in
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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the form of joint venture investment. Trade liberalization goes
hand in hand with the free flow of capital. Service sector in the
modern trade will emphasize on alcohol ready to drink (RTD), and
alcoholic beverages. The customers are attracted with beautiful,
innovative design. All these have impact on the supply, demand
and national alcohol control policy. The trade liberalization is
still ongoing, therefore, the government, NGO and civil society
should adjust the pivotal point to create and strengthen alcohol
control policy and domestic law.

(28)
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บทที่ 1
บทนำ
ความสำคัญของปัญหา
ความพยายามของนักสาธารณสุขก็คือการหาวิธีลดการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากการจัดทำมาตรการเพื่อ
ลดต้นทุนที่เกิดจากการรักษาพยาบาลและต้นทุนทางสังคม (Social Cost)
ความพยายามในการควบคุมการเข้าถึงอย่างง่าย (availability & affordability)
การตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรการควบคุมการขับขี่ภายใต้
อิทธิพลของสุรา
องค์การอนามัยโลก หน่วยงานระหว่างประเทศ และองค์การพัฒนา
ภาคเอกชน ได้แสดงความกังวลเพิ่มขึ้นถึงอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และเรียกร้องให้มกี ารพัฒนานโยบายการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ รวมถึง
นโยบายในระดับนานาชาติเพื่อลดอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น
แนวคิดการพัฒนากรอบอนุสัญญาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการปฏิบัติการในระดับชาติ การให้ความร่วมมือ และการเจรจาต่อรอง
เกี่ยวกับประเด็นนี้ในระดับระหว่างประเทศและภูมิภาค (Casswell &
Thamarangsi, 2009)
ธุ ร กิ จ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นธุรกิจ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในระดั บ โลกและ
ควรจะถูกควบคุมการขยายผลิตภัณฑ์นี้จากการขยายการตลาดในหลายๆ
ประเทศ บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้กลยุทธ์หลากหลายในการดึงดูดความ
ต้องการของผู้บริโภค และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้
ในระดับสากล จนเห็นได้ว่าในกลุ่มเยาวชนมีวัฒนธรรมยึดติดกับแบรนด์
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ตราสินค้า และป้ายสัญลักษณ์ การตอบสนองต่อการดื่มที่ออกแบบเพื่อดึงดูด
คนหนุ่มสาว กลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทรงพลัง สร้าง
ความวิตกกังวลแก่วงการสาธารณสุขและบ่งชี้ถึงความจำเป็นสำหรับการ
ควบคุมการตลาดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทเ่ี ข้มงวดมากขึน้ ในสหราชอาณาจักร
การควบคุมการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีลักษณะเป็นไปทีละน้อย และ
ปัจจุบันยังมีการควบคุมอุตสาหกรรมตามความสมัครใจ ซึ่งพบว่า ยังไม่มี
ประสิทธิผลเพียงพอ (Margaret C. Jackson, 2000)
การบาดเจ็บและความเจ็บป่วยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
ภาระทางสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และความ
รุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กับความเสี่ยงในการเป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ วัณโรค มี
มากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดความตระหนักและ
ความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาไปทั่วโลก เพราะเกิดกระแสทิศทางที่
เยาวชนมีวัฒนธรรมการดื่มและดื่มหนักเพิ่มขึ้น (Pitkanen et al, 2005;
Hibell, 2004)
แม้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นสิ่งถูกกฎหมายในเกือบทุกประเทศ
ทั่วโลก แต่ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (2003) ชี้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยกว่า 60 โรค รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมอีกด้วย เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 องค์การอนามัย
โลกได้ร่วมกับสภาวิจัยทางการแพทย์ของประเทศแอฟริกาใต้ในการประชุม
ผู้ เชี่ ย วชาญเพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ กั บ
อุบัติการณ์ของการเกิดโรคติดเชื้อ (Rehm et al, 2009) ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วม
ประชุมได้ทบทวนงานวิจัยและข้อมูลทางระบาดวิทยา จากหลักฐานทางวิชาการ
ขององค์การอนามัยโลกปี พ.ศ.2547 พอที่จะสรุปและเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่ า งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ กั บ อุ บั ติ ก ารณ์ ก ารเกิ ด โรคเอดส์
2
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โรควัณโรค และโรคปอดอักเสบ พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในภาพรวมทั่วโลกจากเดิมร้อยละ 3.8 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 4.5
และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้จำนวนปีสุขภาพดีที่สูญเสียไปจาก
การตายก่อนวัยอันควรและความพิการที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย (DisabilityAdjusted Life Year: DALY) เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 4.6 เป็นร้อยละ 5
ค่าความสูญเสียทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ในเพศชายและหญิงมีคา่ ใกล้เคียงกัน คือประมาณ
ร้อยละ 12 หากพิจารณาเฉพาะในประเทศไทย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข
(2548) พบว่าร้อยละของจำนวนปีสุขภาพดีที่สูญเสียไปจากการตายก่อนวัย
อันควรและความพิการที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นจากเดิม 8.1 เป็น
ร้อยละ 10.4 โดยที่โรคเอดส์ก่อให้เกิดความสูญเสียมากที่สุด ความสูญเสียที่
เพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดอยู่ที่เพศชาย
ทีมนักวิชาการชาวออสเตรเลียได้ศึกษาความสัมพันธ์ของภาระโรค
และความบาดเจ็ บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการดื่ ม เครื่ อ งแอลกอฮอล์ กั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของโลก (Room & Babor, 2003) พบว่า ประเทศที่มี
รายได้ต่ำและปานกลาง ในทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้บางประเทศจะ
มีอัตราการตายจากโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงที่สุด
แต่กลับพบว่าความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ในแถบยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะระบบสาธารณสุข หรือมีการลักลอบนำเข้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายซึ่งไม่ผ่านระบบภาษี ปริมาณการดื่มจึงต่ำกว่า
ความเป็นจริง ภูมิภาคเอเชียใต้-ตะวันออกเฉียงใต้กลุ่ม B (กลุ่มที่มีอัตราการ
เสียชีวิตค่อนข้างต่ำ) มี 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย ศรีลังกา และประเทศไทย
มีตัวเลขที่น่าสนใจ คือ ทุกๆ หนึ่งลิตรของแอลกอฮอล์ที่ดื่มจะทำให้ป่วยและ
เสียชีวิต 6.51 คน (ต่อผู้ที่ดื่ม 1,000 คน) และเสียชีวิต 1.86 คน (ต่อผู้ที่ดื่ม
10,000 คน) ซึ่งเป็นค่าที่สูงสุดเมื่อเทียบกับทวีปอื่นๆ ทั่วโลก และค่า
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ดังกล่าวมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมของโลกประมาณ 2 เท่า (Rehm et
al, 2003)
อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก รายงานสถิติปี พ.ศ. 2554 สำหรับ
ประเทศไทยมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทสุรากลั่นร้อยละ 73
และเบียร์ร้อยละ 27 และไวน์ต่ำกว่าร้อยละ 1
Gerard Hastings และคณะ (2010) พบว่า กลุ่มเยาวชนในอังกฤษ
มีพฤติกรรมการดื่มในลักษณะที่เป็นอันตรายเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบทั้ง
ต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และผลกระทบต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้ยังพบอีกว่า
การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทำให้ผดู้ ม่ื เสียชีวติ ก่อนวัยอันควร ข้อมูลทีไ่ ด้
จากการศึกษาระบุว่า ในแต่ละปี กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ทุ่มงบประมาณเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ถึง 800 ล้านเหรียญยูโร
ในขณะที่ Smith และ Foxcroft (2010) ชี้ว่าการโฆษณา การส่งเสริมกลยุทธ์
ทางการตลาดนั้นเป็นการเพิ่มปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มของ
เยาวชนเช่นเดียวกับ Anderson และคณะ (2011) ที่ได้ประเมินผลกระทบ
ของการโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ผา่ นสือ่ ต่างๆ ต่อพฤติกรรมการดืม่ เครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ของวัยรุน่ ในอนาคต โดยทำการศึกษาจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดยพบว่า ผลกระทบจากการเข้าถึงสื่อโฆษณาและการสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่มี
อยู่อย่างหลากหลายนั้น ได้เพิ่มโอกาสให้วัยรุ่นเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และหากวัยรุ่นเหล่านี้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ก่อนแล้วจะทำให้มีปริมาณ
การดื่มเพิ่มมากยิ่งขึ้น
มาตรการเชิงประจักษ์ที่มีประสิทธิผลต่อการลดปัญหาจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
ได้แก่ การขึ้นภาษีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามและควบคุมการโฆษณา
และการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ มาตรการด้านราคาและ
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ศักยภาพในการเพิ่มภาษีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากจะสามารถลด
การดืม่ ยังช่วยลดความเสีย่ งต่อปัญหา และเพิม่ รายได้ให้รฐั ในการนำไปใช้จา่ ย
ด้านสุขภาพ การป้องกันและการรักษาการติดสุรา
ภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายแอลกอฮอล์
ของชาติในหลายประเทศและไม่สามารถควบคุมการดืม่ ได้จริง จากการศึกษา
ของ Bakke และ Endal โดยเปรียบเทียบนโยบายแอลกอฮอล์ในทวีปแอฟริกา
ของประเทศเลโซโท มาลาวี ยูกันดา และบอตสวานา พบว่าทั้งสี่ประเทศมี
นโยบายที่เหมือนกัน คือ เป็นผลจากความร่วมมือของบริษัท SABMiller ซึ่ง
เป็นผูค้ า้ สุรารายใหญ่ทม่ี กี ารดำเนินงานในทัง้ 6 ทวีปทัว่ โลก และศูนย์นโยบาย
แอลกอฮอล์นานาชาติ (International Center for Alcohol Policies;
ICAP) ซึง่ เป็นหน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ และได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากบริษทั
ผู้จำหน่ายแอลกอฮอล์ยักษ์ใหญ่ทั้งสิ้น 10 บริษัท เช่น ไฮเนเก้น (Heineken)
อาซาฮี (Asahi Breweries) ไดอาจิโอ (Diageo) แซพมิลเลอร์ (SABMiller)
เป็นต้น (Hastings et al, 2010)
จากข้อเท็จจริงที่พบในประเทศกำลังพัฒนา อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะใช้วิธีการลอบบี้ในฐานะที่ปรึกษาของรัฐบาล เพื่อให้ภาครัฐลด
การใช้นโยบายควบคุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวคืออุตสาหกรรม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความพยายามที่จะทำให้นโยบายการตลาดและการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่อนแอลง และผลักดันมาตรการควบคุมตนเอง
ของอุตสาหกรรมสุราเป็นทางเลือกทดแทน ปัญหาที่รัฐถูกแทรกแซงหรือถูก
ล็อบบี้โดยธุรกิจเหล่านี้ อาจพิจารณาได้จากผลการจัดอันดับของดัชนีความ
โปร่งใสในประเทศต่างๆ ได้ เช่น ไทย อินโดนีเซีย เป็นต้น
Robin Room และคณะ (2548) ได้อธิบายถึงสถานการณ์ของประเทศ
กำลังพัฒนากับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า ในประเทศกำลังพัฒนามีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และรายได้สงู มีหลายปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการดืม่ รวมถึง
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วัฒนธรรมและศาสนา อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างในประเทศอินโดนีเซียเป็น
ประเทศที่มีประชากรมากและถือว่าคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีการ
“ห้ามดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์” แต่ปรากฏว่า อัตราการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
กลับสูงขึ้น มีการค้าและการลักลอบการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน
มากที่เป็นข่าวต่างประเทศในปี 2552 ที่ผ่านมา (Dian Ariffahmi, 2009)
เหตุผลก็คือรัฐบาลมีนโยบาย “หรี่ตา” เพื่อรักษารายการการลงทุนที่
ขาดดุล (ทางลบ) ที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้า
การเพิ่มจำนวนใบอนุญาตนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถนำผู้จำหน่าย
สุราเถื่อนกลับสู่ระบบให้รัฐบาลมีรายได้หลายร้อยล้านดอลลาร์จากรายได้
ภาษีเพิ่มเติม สิ่งนี้สะท้อนถึงการสนับสนุนงานการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กับการส่งเสริมรายได้เข้ารัฐ โดยไม่ได้คำนึงถึงความเคร่งครัดของข้อห้ามศาสนา
หรือปัญหาสุขภาพ ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกกฎหมายของ
อินโดนีเซียจะมีราคาแพงกว่าในประเทศอื่นๆ เพราะการจำกัดใบอนุญาต
และมีการลักลอบนำเข้าสินค้าสูง (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553)
มาตรการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขององค์การอนามัยโลก
และประเทศต่างๆ อาจจะขัดต่อแนวทางของนโยบายทางการค้าหรือการ
ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขององค์การการค้าโลก
จากการพิจารณาข้อพิพาททัง้ ในอดีตและปัจจุบนั และทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างสมาชิก
ขององค์การการค้าโลก เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลโดยตรงต่อปัจจัยเสี่ยง
โดยเฉพาะมาตรการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และอาหารนัน้ มีนยั ขององค์การการค้าโลกทีค่ ล้ายกันอย่างกว้างขวาง ภายใต้
มาตรการกำกับดูแลเพื่อควบคุมโรคไม่ติดต่อ แต่การตรวจสอบแนวคิดและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละมาตรการภายใต้บริบทขององค์การการค้าโลกยังเป็น
ที่น่าสงสัยอยู่ ทำให้ผู้วิจัยไม่แน่ใจระหว่างองค์การการค้าโลกกับองค์การ
อนามัยโลก ใครมีอิทธิพลมากกว่ากัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาคดีพิพาท
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ในศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป จะเห็นได้ว่า ศาลยุติธรรมฯ ได้ให้ความสำคัญ
แก่ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจการค้ามากกว่าประเด็นสุขภาพอนามัย
อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั ได้เคยมีขอ้ เสนอให้จดั เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ออกจาก
กรอบการค้าเสรีระหว่างประเทศ เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่
ไม่ควรถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับสินค้าทั่วไป ที่ผ่านมาจึงมีมาตรการหลายด้าน
เพื่อที่จะควบคุม เช่น การใช้ภาระภาษี การห้ามโฆษณา แต่ก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร
(ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553) เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ไม่
เหมาะกับหลักการของการค้าเสรีที่เป็นไปเพื่อ “ความมั่งคั่งของประเทศ
(wealth of nation)” ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับ “สินค้า” ทุกประเภท
ประเด็นพื้นฐานเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ที่ไม่อาจพิจารณาว่าสุราควรอยู่ในความ
ตกลงทางการค้าเสรี ดังที่นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี (2553) ได้เสนอไว้
ดังนี้
1. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าธรรมดา
2. ไม่มีการดื่มที่ปลอดภัย
3. ไม่ มี ป ระโยชน์ ท างสุ ข ภาพจากแอลกอฮอล์ ใ นระดั บ ประชากร
ในประเทศไทย
4. สุราก่อผลกระทบสุทธิเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจ
5. การแก้ปัญหาแอลกอฮอล์ต้องการทุกมาตรการ รวมถึงการจัดการ
ภาวะคุกคาม
6. มาตรการแต่ละชนิดมีประสิทธิผลและความคุ้มค่าต่างกัน
ดังนั้น การที่อ้างว่า การค้าควรจัดให้มีการเปิดเสรี ส่วนมาตรการ
คุมเข้มการดื่ม ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แยกออกจากกัน และประเทศไทยก็มี
มาตรการที่ดีครบถ้วนอยู่แล้ว ก็น่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงเป็น
ข้ออ้างที่ไม่มีเหตุผล
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ที่ผ่านมากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้กำหนดเป้าหมายและ
แผนดำเนินการเสนอต่อรัฐมนตรี โดยเป้าหมายที่ 1 กำหนดแผนยุทธศาสตร์
การค้าระหว่างประเทศของไทย พ.ศ. 2554-2558 (Thailand’s International
Trade Blueprint 2011-2015) เป้าหมายที่ 2 คือขยายโอกาสกับประเทศ
คู่เจรจารายใหม่ เช่น ประเทศชิลีและสหภาพยุโรป รวมทั้งปกป้องและรักษา
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย สำหรับการเจรจากรอบใหม่คอื การเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่การเจรจาเขตการค้าเสรีฉบับใหม่ในอนาคต โดยศึกษา
ความเป็นไปได้และผลกระทบในการจัดทำความตกลงทางการค้าเสรีใน
กรอบใหม่กับกลุ่มคู่ค้าที่สำคัญ เช่น ASEAN+31; ASEAN +6; ASEAN-GCC;
ASEAN-Mercosur และเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) และมีการ
เจรจาอย่างต่อเนื่องที่สัมพันธ์กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การทบทวน
ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามข้อตกลงทาง
การค้าในกรอบอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ตลอดจนศึกษาประโยชน์และ
ผลกระทบของการเปิดเสรีสินค้าแอลกอฮอล์
ในประเทศไทย ได้ผ่านช่วงของการทำความตกลงทางการค้าเสรีมา
ระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งมีคำถามต่อมาว่า ทิศทาง
และผลของการค้าเสรีในภาคการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นอย่างไร
ช่องว่างของปัญหาอยูท่ ต่ี รงไหน การรวมกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
จะมีผลต่อธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร สถานการณ์การค้าเสรีที่ผ่านมา
และควรมีทิศทางการเฝ้าระวังอย่างไร การค้าเสรีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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อาเซียน+3 ได้แก่ (อาเซียน + จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) และ/หรือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่าง
อาเซียนกับ 6 ประเทศ หรือ CEPEA ส่วนอาเซียน+6 ได้แก่ (อาเซียน+ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) ควบคู่กันไป
การติดตามผลการค้าเสรี ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ทำให้ไม่มอี ปุ สรรคทางด้านภาษีศลุ กากรหรือภาษีนำเข้าแล้ว การค้าเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ผดิ กฎหมายหรือสุราเถือ่ นยังมีอยูม่ ากน้อยเพียงไร การศึกษานีจ้ ะ
เป็นประโยชน์เชิงนโยบาย เพื่อเป็นฐานข้อมูลเตรียมรับการค้าเสรีที่กำลังรุก
มาสู่สังคมไทย และการศึกษาถึงผลกระทบจากความตกลงทางการค้าเสรี
และการศึกษาผลลัพธ์ของความตกลงทางการค้าเสรี เพื่อใช้จัดทำนโยบาย
สุขภาพระดับมหภาคและควบคุมผลกระทบเชิงลบ
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. การติดตามผลความตกลงการค้าเสรีด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
กฎหมายในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. เปรียบเทียบผลของการค้าเสรีในภูมิภาค (ก่อนมีการค้าเสรีและ
หลังจากการมีการค้าเสรี) ว่ามีผลเกี่ยวเนื่องกับการยกเลิกภาษีศุลกากร โดย
วิเคราะห์ด้านภาษี
3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้าและวิธีการของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทั้งที่ผิดกฎหมาย (สุราเถื่อน) ที่ดำรงอยู่
ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาเฉพาะประเทศที่ทำสัญญาการค้าเสรีและกลุ่มอาเซียน
2. การบูรณาการระหว่างแนวคิดทางนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง
และการค้าระหว่างประเทศ
รูปแบบการศึกษา
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั ในรูปแบบของการผสมผสาน ได้แก่ การวิเคราะห์
และคำนวณข้อมูลจากกรมเจรจาการค้าและศุลกากร ข้อมูลจากกรมสรรพสามิต
และการสัมภาษณ์ โดยสรุป ดังนี้
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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1. การวิจัยเอกสารและการใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่บันทึกโดยกรมศุลกากร
และสรรพสามิต
2. ศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) จาก
ต่างประเทศที่สามารถเป็นตัวอย่างการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
3. การสัมภาษณ์ผมู้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholder) ผูแ้ ทนทางการค้า กฎหมาย
และประชาสังคม
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร มีสองส่วน ได้แก่
1. วิเคราะห์เชิงปริมาณจากมูลค่า สัดส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
นำเข้าจากต่างประเทศ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นำเข้าจากต่างประเทศและ
มูลค่าของภาษี
2. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นักวิชาการ นักกฎหมาย เจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้แทนทางการค้าและผู้แทนภาคประชาสังคม  
เครื่องมือ/แบบเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่
1. ใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมิ วิเคราะห์ปริมาณและมูลค่าเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์
นำเข้าจากต่างประเทศและมูลค่าของภาษี
2. เปรียบเทียบสัดส่วนทางการค้าก่อนมีการค้าเสรีและหลังจากการมี
การค้าเสรี
3. ใช้ข้อมูลปฐมภูมิ โดยสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยเลือกตัวอย่าง
แบบเจาะจง สัมภาษณ์ในกลุ่มผู้แทนทางการค้า ทางกฎหมาย และภาค
ประชาสังคม เช่น สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
2. รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์
3. รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ใช้สถิติเชิงพรรณนาข้อมูล เช่น ร้อยละ อัตรา
2. ใช้แผนภาพ การวิเคราะห์ทางตรรกวิทยาและอรรถาธิบายจากข้อมูล
จากการสัมภาษณ์

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

11

12

การติดตามผลการค้าเสรี ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คำนิยามศัพท์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุรา (Alcoholic Beverage) หรือ คนทั่วไป
เรียกว่า “เหล้า” ความหมายที่องค์การอนามัยโลกให้ไว้คือ เครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เริ่มต้นผสมอยู่ระหว่างช่วงร้อยละ 0.1-12 โดยปริมาตรหรือมาก
กว่านั้น โดยมีค่าเฉลี่ยความแรงของแอลกอฮอล์อยู่ที่ร้อยละ 1.95 แต่
กฎหมายสุราของประเทศไทยได้ให้ความหมายของคำว่า “สุรา” ที่มีขอบเขต
ค่อนข้างกว้าง คือ “วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถ
ดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือ
ของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา” ดังนั้น สุราจึง
เป็นสิ่งใดก็ได้ที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 0% ขึ้นไป และดื่มกินได้เช่นเดียวกับ
น้ำสุรา
หน่วยดื่มมาตรฐาน (Standard Drink) ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทต่างๆ ในไทย เทียบปริมาณเอทานอลแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยในการ
สำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตามค่าดื่มมาตรฐาน
โดยทั่วไปเครื่องดื่มแต่ละประเภท ได้แก่ น้ำผลไม้มีผสมแอลกอฮอล์ผสม 5-7%
ไวน์ 12% เบียร์ 3.5-7% เหล้าแดง 35-40% เหล้าขาว 28-40% สาโท สุราแช่
สุราพื้นเมือง 6-7% น้ำขาว อุ กะแช่ 10% แต่ต้องพิจารณาขึ้นอยู่กับแต่ละ
ยี่ห้อ ซึ่งสังเกตได้จากฉลาก การคำนวณเพื่อหาค่าหนึ่งหน่วยมาตรฐาน ใน
ปริมาณแอลกอฮอล์หนึ่งหน่วยมาตรฐาน หรือ ‘1 สแตนดาร์ด ดริ๊งค์’ มี
แอลกอฮอล์ (เอทานอล) 10-12 gm ethanol ค่ามาตรฐานปริมาณแอลกอฮอล์
1 มิลลิลิตรเอทานอล เท่ากับ 0.79 กรัม
ความตกลงทางการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) คือ การ
รวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายเพือ่ ลดภาษีศลุ กากรระหว่างกัน การร่วมมือ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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กันระหว่างประเทศมีหลายรูปแบบ เช่น ตลาดร่วม (Common Market)
สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) และพันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Closer
Economic Partnership: CEP) และถ้ามีการเจรจาข้ามกลุม่ ประเทศอย่างเช่น
ความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership Agreement:
TPPA) ก็มักครอบคลุมทุกประเด็นและมีมาตรฐานสูงทางเศรษฐกิจเพื่อเปิด
เสรีทางด้านการค้าการบริการระหว่างกัน รวมทั้งความร่วมมือในหลายสาขา
สุราผิดกฎหมาย คือ สุราทีไ่ ม่ได้เสียภาษีถกู ต้อง หรือไม่ได้เสียภาษี เป็น
สุราเถื่อน หรือสุราปลอม สำหรับสุราเถื่อนอาจเป็นสุราที่ผลิตถูกต้อง แต่
ไม่ได้เสียภาษีถูกต้อง ส่วนสุราปลอมนั้น ผู้ผลิตมีเจตนาแต่แรกที่จะผลิตผิด
กฎหมาย โดยทำปลอมแปลงตั้งแต่กระบวนการผลิต หรือผลิตขึ้นเองโดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อหรือ
แบรนด์ และแสตมป์ปลอม  
สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรตามระบบ CEPT (Common Effective
Preferential Tariff Scheme) ซึง่ กำหนดให้ประเทศสมาชิกให้สทิ ธิประโยชน์
ต่างตอบแทน กล่าวคือ การที่จะได้สิทธิประโยชน์จากการลดภาษีของประเทศ
อื่นสำหรับสินค้าชนิดใด ประเทศสมาชิกนั้นจะต้องประกาศลดภาษีสำหรับ
สินค้าชนิดเดียวกันด้วย ทั้งนี้ CEPT ได้กำหนดให้สินค้าที่ได้รับประโยชน์
จากการลดภาษีจะต้องมีสัดส่วนมูลค่าที่เกิดขึ้นในอาเซียน (ASEAN Local
Content) อย่างน้อย 40% และสามารถคำนวณวัตถุดิบในอาเซียนแบบสะสม
(Cumulative Rules of Origin) โดยกำหนดอัตราขั้นต่ำของวัตถุดิบเท่ากับ
20%
การระงับข้อพิพาทโดยองค์กรอุทธรณ์ (Appellate Body) ภายใต้
องค์การการค้าโลกนั้น เป็นการระงับข้อพิพาทที่มีผลทางกฎหมายนั้น จะ
ดำเนินการโดยองค์กรระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement Body: DSB)
โดยมีอำนาจอยูภ่ ายใต้บทบัญญัติ DSU การค้าเสรีระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทย
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กระทำกับประเทศคู่ค้านั้นมีฐานมาจากการระงับข้อพิพาททางการค้าใน
องค์การการค้าโลก กลไกการระงับข้อพิพาทนี้อาจแบ่งออกได้เป็นสองประเภท
ใหญ่ๆ คือการระงับข้อพิพาทที่ไม่มีผลผูกพัน และการระงับข้อพิพาททาง
กฎหมาย หรือเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า การระงับข้อพิพาททีม่ ผี ลผูกพัน กฎเกณฑ์
การระงับข้อพิพาทมีกระบวนวิธีพิจารณาที่คล้ายคลึงกับคณะผู้พิจารณา
(Panel) ขององค์การค้าโลก โดยเปิดโอกาสให้คู่พิพาทสามารถอุทธรณ์ใน
ประเด็นข้อกฎหมายได้ โดยองค์กรอุทธรณ์นี้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน
การค้าระหว่างประเทศโดยจะหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ สิทธิอุทธรณ์นี้มีได้
เฉพาะรัฐคู่พิพาทเท่านั้น บุคคลที่สามไม่มีสิทธิอุทธรณ์ การอุทธรณ์นี้มีได้
เฉพาะสองกรณีเท่านั้นคือ กรณีเฉพาะประเด็นทางกฎหมายที่ครอบคลุมใน
รายงานของคณะผู้พิจารณา และประเด็นการตีความทางกฎหมายโดย
คณะผู้พิจารณาเท่านั้น

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

15

16

การติดตามผลการค้าเสรี ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
นักวิจัยได้ทำการทบทวนการศึกษา ดังมีหัวข้อสำคัญต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับความตกลงทางการค้าเสรี
2. กลไกการระงับข้อพิพาทของแกตต์และองค์การค้าโลก ปัญหาการ
ปฏิบัติตามคำตัดสินและปัญหาการตอบโต้ กรณีไม่มีการปฏิบัติตามคำแนะนำ
หรือคำตัดสิน
3. ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุราหนีภาษี
4. นโยบายและการนำนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา
1. แนวคิดเกี่ยวกับความตกลงทางการค้าเสรี
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ มีเป้าหมายหลักประการหนึ่งเพื่อเป็นการ
ลดอุปสรรคทางการค้า เช่น การลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน ความร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีหลายรูปแบบ เช่น ตลาดร่วม (Common
Market) ซึ่งมีรูปแบบกำหนดนโยบายการค้าเสรีเป็นแบบเดียวกัน เช่น เก็บ
ภาษีสินค้านำเข้าในอัตราเดียวกัน กำหนดให้มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต
แรงงานและทุนเสรีด้วย และหากมีวิธีการกำหนดนโยบายการค้าเป็นแบบ
เดียวกัน การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตรวมทั้งมาตรฐานการดำเนินนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลังแบบเดียวกันก็เรียกว่า สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) และหากมีรูปแบบที่มีกรอบความร่วมมือกว้างกว่าเขตการค้า
เสรี โดยครอบคลุมทางเศรษฐกิจทั้งด้านการค้า สินค้า บริการ และการลงทุน
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ก็เรียกว่า พันธมิตรทางเศรษฐกิจ (Closer Economic Partnership: CEP)
และถ้ามีการเจรจาข้ามกลุ่มประเทศอย่างเช่น Trans-Pacific Strategic
Economic Partnership Agreement: TPP ก็มักครอบคลุมทุกประเด็นและ
มีมาตรฐานสูงทางเศรษฐกิจเพื่อเปิดเสรีทางด้านการค้าการบริการระหว่าง
กัน รวมทั้งความร่วมมือในหลายสาขา เช่น กฎแหล่งกำเนิดสินค้า การค้า
การบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา มาตรการสุขอนามัยพืชและสัตว์
และมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และนโยบายการ
แข่งขัน รวมทั้งแรงงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเจรจานี้จะเปิดเสรีมากกว่า
ความตกลงเขตการค้าธรรมดา
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานโดยย่อ ผู้วิจัยขอสรุปหลักการขั้นพื้นฐานของความ
ตกลงในระบบการค้าโลก ซึ่งองค์การการค้าโลกได้วางหลักไว้ ได้แก่ การ
ค้าขายแบบไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือ ประเทศสัญญาต้องอนุเคราะห์แก่ทุก
ประเทศทีค่ า้ ขายกับประเทศตนอย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน (Most Favoured
Nation: MFN) ทั้งการปฏิบัติหรือให้ความอนุเคราะห์แก่ประเทศอื่นที่ขาย
สินค้าหรือบริการเท่าเทียมกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการสินค้าประเภทเดียวกัน
ที่อยู่ในประเทศ (National Treatment: NT) นอกจากนี้การค้าเสรียังต้อง
เพิม่ ข้อผูกพันเฉพาะ แบบก้าวหน้าอย่างเป็นลำดับ (Progressive liberalization)
ขยายการลดอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรและที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร รวมถึง
อุปสรรคอื่นๆ ในการค้าบริการและทรัพย์สินทางปัญญาผ่านการเจรจา โดย
ให้ความยืดหยุน่ แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยข้อตกลงทีผ่ กู มัดระหว่างประเทศ
คูค่ า้ จะต้องมีความแน่นอน ชัดเจน เปิดเผย โปร่งใส และยุตธิ รรม และท้ายสุด
ต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในประเทศ
กำลังพัฒนาและพัฒนาน้อยที่สุด (WTO, 2008)
สำหรับการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (MFN) ตาม
ข้อ I:1 ของแกตต์ (GATT) 1947 ซึ่งเป็นบทบังคับพื้นฐานของแกตต์ 1994
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กฎ MFN ข้อนี้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข คือประเทศ
สมาชิกจะต้องให้การปฏิบัติที่เท่าเทียมกับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศ
สมาชิกอื่นทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในการเรียกเก็บอากรศุลกากร
(customs duties) ค่าภาระ (charges) ที่เกี่ยวกับการนำเข้าหรือส่งออก
รวมทั้งการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า วิธีการเรียกเก็บ (method) ระเบียบ
และกฎเกณฑ์ต่างๆ (rules and formalities) (WTO, 1994)
ในส่วนของการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติว่าด้วยการเก็บภาษีอากรและข้อบังคับ
ภายใน (Nation Treatment on Internal Taxation and Regulation:
NT) ตามข้อ III ของแกตต์ 1947 ซึ่งเป็นบทบังคับพื้นฐานของแกตต์ 1994
เช่นกัน หมายถึง สินค้านำเข้าและสินค้าภายในประเทศผู้นำเข้าซึ่งเป็นสินค้า
ชนิดเดียวกันต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในเรื่องภาษีภายในประเทศ
ค่าใช้จ่ายภายในที่เกิดขึ้น สินค้านำเข้าจะต้องไม่เสียภาษีหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
ภายในประเทศ ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม มากกว่าสินค้าชนิดเดียวกันทีผ่ ลิต
ภายในประเทศ และได้รับความเท่าเทียมในเรื่องกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ (WTO, 1994)
อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกที่ได้ให้ความผูกพันรายการสินค้า รวมทั้ง
อากร ค่าภาระอื่นๆ และตารางข้อลดหย่อนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความตกลง
สามารถเจรจาขอเปลีย่ นแปลงแก้ไขรายการสินค้าผูกพันหรือตารางข้อลดหย่อน
ได้ ซึ่งอาจต้องมีการเจรจาเพื่อชดเชยสิทธิประโยชน์ที่ไม่น้อยกว่าประโยชน์ที่
ประเทศคู่ค้าจะต้องเสียไปจากการยกเลิกความผูกพันกับสินค้ารายการนั้น
ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงตารางข้อผูกพัน (Modification of Schedules)
ตามข้อ XVIII ของแกตต์ 1947 ซึ่งเป็นบทบังคับพื้นฐานของแกตต์ 1994
เช่นกัน (WTO, 1994)
สำหรับความตกลงการค้าเสรีประเภททวิภาคี มักมีลักษณะดังนี้
1. ต้องเปิดเสรีทางการค้า สินค้า และบริการ ให้เร็วกว่า และลึกกว่า
ข้อผูกพันในองค์การการค้าโลก
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2. ต้องครอบคลุมการค้าระหว่างกันมากพอ (substantial coverage)
3 ต้องอำนวยความสะดวก (facilitation) ทางการค้าโดยเปิดเสรีหรือ
ลดภาษีศุลกากร (ยืดหยุ่นได้ หากมีเหตุผลสมควร)
4. มีการกำหนดมาตรการและกลไกริเริ่มใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทาง
การค้า เช่น มาตรการระงับข้อพิพาทระหว่างกัน
1.1 ความตกลงการค้าขององค์การการค้าโลกและพันธกรณีของ
หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติ
มาตรการที่ผูกพันตามหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติ อาจอธิบายได้จากคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (panel) ที่ผ่านมาได้ (Verhoosel, 2002:
19-20) ดังนี้
1. ครอบคลุมทัง้ มาตรการทีม่ ผี ลบังคับโดยทัว่ ไป และมาตรการทีบ่ งั คับ
ใช้เฉพาะกรณีอีกด้วย
2. ครอบคลุมมาตรการทางด้านกฎหมาย และมาตรการจูงใจอื่นให้ภาค
ธุรกิจปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ
3. ครอบคลุมทั้งมาตรการทางด้านสารบัญญัติและการบังคับให้เป็นไป
ตามมาตรการทางด้านสารบัญญัติอีกด้วย
หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติมักมีลักษณะเป็นมาตรการเลือกปฏิบัติทางนิตินัย
(de jure) ซึ่งเป็นการบังคับใช้มาตรการที่แตกต่างกันระหว่างผลิตภัณฑ์
นำเข้าและผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ แต่ขอ้ พิพาทระหว่างประเทศภาคีสมาชิก
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อพิพาทจากการเลือก
ปฏิบัติพฤตินัย (De Facto) ซึ่งเป็นมาตรการที่มีการบังคับใช้ทั้งผลิตภัณฑ์
นำเข้าและผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ แต่ทำให้ผลิตภัณฑ์นำเข้ารับภาระจาก
มาตรการมากกว่าผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (ประสิทธิ์ เอกบุตร, 2550)
ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับมาตรการภายในที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติ
จริง (de facto) โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการตีความคำว่า ‘ผลิตภัณฑ์
20

การติดตามผลการค้าเสรี ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่เหมือนกัน’ (Like Product) คำว่า ‘มีผลต่อ’ (affecting) และคำว่า
‘ไม่ด้อยไปกว่า’ (No less favourable than) ในประเด็นการตีความคำว่า
‘ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน’ (like product) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
(panel) และองค์การอุทธรณ์ (appellate body) มีวิธีการตีความ 2 วิธี
(Verhoosel, 2002: 23; Hudec, 1998: 9-16; Mattoo, 1997: 124-125 )
คือ วิธีการแบบดั้งเดิม (The traditional approach) และวิธีการพิจารณา
วัตถุประสงค์และผลกระทบ (The aim and effect approach) โดยการ
ตีความตามวิธีการแบบดั้งเดิม เป็นการตีความคำว่า ‘ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน’
(Like Product) จากเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ตามรายงานของคณะทำงานเรื่อง
Border Tax ในปี 2513 ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าเป็นวิธีการแบบดั้งเดิม (traditional
approach) ซึ่งมีลักษณะการพิจารณาเป็นรายกรณีไป (case-by-case) มี 4
หลักเกณฑ์ คือ
1. ลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์ (Product’s end-uses)
2. รสนิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer’s tastes and
habits)
3. คุณสมบัติ ลักษณะตามธรรมชาติ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
(Product’s properties, nature and quality) และ
4. การจำแนกผลิตภัณฑ์ตามพิกัดศุลกากร (The product’s tariff
classification)
การละเมิดพันธกรณีตามหลักการปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติ (MFN) ภายใต้ขอ้ I:1
ของแกตต์ 1994 จะต้องครบองค์ประกอบมาตรการ 3 ประการ คือ มาตรการ
ประเด็นข้อพิพาทเป็นมาตรการที่ให้สิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อ I:1 แกตต์ 1994
ผลิตภัณฑ์ประเด็นข้อพิพาทเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน และสิทธิประโยชน์ใน
ประเด็นข้อพิพาทมิได้ให้โดยทันทีหรือมีเงื่อนไขแก่ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน
(สิทธิกร นิพภยะ, 2552: 1-15) ดังนี้
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1) มาตรการที่ให้สิทธิประโยชน์
พันธกรณีนี้มีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ การอนุเคราะห์เอกสิทธิ์
หรือความคุ้มกันใดที่ภาคีค่สู ัญญาใดให้แก่ผลิตภัณฑ์ใดซึ่งมีถ่นิ กำเนิดในประเทศ
อื่นใดหรือมีจุดหมายปลายทางไปยังประเทศอื่นใด ในเรื่อง ก) อากรนำเข้า
และ ข) ค่าภาระไม่ว่ารูปแบบใดที่เรียกเก็บจากการนำเข้าหรือการส่งออก เช่น
ค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้าและอากรกงสุล ค) ค่าธรรมเนียมใดที่เกี่ยวข้อง
กับการนำเข้าหรือการส่งออก เช่น ค่าธรรมเนียมศุลกากร และค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ง) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการโอนเงินระหว่าง
ประเทศที่ชำระสำหรับการนำเข้าหรือการส่งออก จ) วิธีการเรียกเก็บอากร
และค่าภาระ เช่น วิธีประเมินมูลค่าสินค้า ซึ่งเป็นฐานภาษีการคำนวณอากร
นำเข้า ในกรณีที่กำหนดอัตราภาษีนำเข้าแบบตามมูลค่า ฉ) กฎเกณฑ์และพิธี
การที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและการส่งออก เช่น รายการให้ข้อมูลหรือการ
สำแดงการส่งออกหรือการนำเข้า ช) ภาษีภายในและค่าธรรมเนียมภายใน
เช่น ภาษีขาย และ ซ) กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอันมีผลกระทบต่อ
การขาย การเสนอขาย การซือ้ การขนส่ง การจัดจำหน่าย หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ใด
เช่น ข้อกำหนดใบประกันคุณภาพ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย การ
ขนส่ง คลังสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย รูปแบบบรรจุภัณฑ์
นอกจากนี้ พันธกรณีตามหลักการข้างต้นยังครอบคลุมเฉพาะสิทธิ
ประโยชน์ที่ให้แก่ประเทศสมาชิกและรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ประเทศ
อื่นทั้งมวล ถ้าประเทศสมาชิกให้สิทธิพิเศษใดแก่ประเทศอื่นที่มิใช่ประเทศ
สมาชิกองค์การการค้าโลก ข้อ I:1 กำหนดพันธกรณีให้ประเทศสมาชิกนั้น
ต้องให้สิทธิประโยชน์นั้นแก่ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกอื่นทั้งมวล
เช่นกันโดยทั่วไปแล้ว ซึ่งทั้งคณะพิจารณาและคณะพิจารณาอุทธรณ์ต่าง
ยอมรับว่า ข้อ I:1 แกตต์ 1994 ครอบคลุมหลายมาตรการมาก และเห็นว่า
ข้อ I:1 บัญญัติว่า ผลประโยชน์หรือความคุ้มกันใดที่ภาคีคู่สัญญาใดให้แก่
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ผลิตภัณฑ์ใด ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศอื่นใด หรือมีจุดหมายปลายทางไปยัง
ประเทศอื่นใด จะต้องให้โดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขที่เหมือนกันในผลิตภัณฑ์
ซึ่งมีถิ่นกำเนิดหรือจุดหมายปลายทางในภาคีคู่สัญญาอื่นทั้งปวง
2) ผลิตภัณฑ์ในประเด็นข้อพิพาทเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน
แนวคิดเรื่อง ‘ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน’ มิได้นิยามไว้ เพียงแต่กำหนดไว้
ในข้อ I:1 แต่ยังปรากฏในข้อ II:2 (a) ข้อ III:2 ข้อ III:4  ข้อ VI:1 (a)  ข้อ IX:1  
ข้อ IX:2(c)  ข้อ XII:1  ข้อ XVI:4 และข้อ XIX:1 ของแกตต์ 1994 อีกด้วย
ข้อ I:1 ใช้กับผลิตภัณฑ์ใดซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศอื่นใดหรือมีจุดหมาย
ปลายทางไปยังประเทศอื่นใด และกำหนดว่าสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่ผลิตภัณฑ์
นั้นจักต้องให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในภาคีคู่สัญญาอื่นทั้งปวง
หรือมีจุดหมายปลายทางไปยังอาณาเขตของภาคีคู่สัญญาอื่นทั้งปวง
เกณฑ์การพิจารณาในการตีความคำว่า ‘ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน’ (Like
Product) โดยวิธีการดั้งเดิมดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เน้น
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ คุณสมบัติ ลักษณะตามธรรมชาติ
และคุณภาพของสินค้า และการจำแนกผลิตภัณฑ์ตามพิกัดศุลกากร (tariff
classification) และกลุ่มที่เน้นความสัมพันธ์ทางด้านการแข่งขัน) ได้แก่
ลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์ รสนิยมและพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค โดยเกณฑ์ทเ่ี น้น
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการตีความอย่างแคบ โดยเป็นการพิจารณาเพียง
ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น การตีความอย่างแคบนี้ทำให้
ประเทศภาคีสมาชิกมีโอกาสใช้มาตรการภายในซึ่งมีลักษณะที่เลือกปฏิบัติ
ทางพฤตินัย (de facto) ได้มากขึ้น ประกอบกับแกตต์ตีความคำว่า ‘ผลิตภัณฑ์
ทีเ่ หมือนกัน’ โดยพิจารณาจากความสามารถในการแข่งขันระหว่างผลิตภัณฑ์
ซึ่งจะทำให้ประเทศภาคีสมาชิกมีโอกาสดำเนินนโยบายภายในซึ่งมีลักษณะ
ที่เลือกปฏิบัติทางพฤตินัยได้น้อยลง แต่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
(Panel) ได้เลือกตีความคำว่า ‘ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน’ ในลักษณะอย่างแคบ
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(Hudec, 1998: 19-20) อธิบายความหมายทีแ่ ตกต่างกันของคำว่า ‘ผลิตภัณฑ์
ที่เหมือนกัน’ ในข้อบัญญัติต่างๆ ภายใต้ความตกลงขององค์การการค้าโลกว่า
‘ขอบเขตของ Accordion ของความหมายของผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันถูกกำหนด
จากบริบทของข้อบัญญัติและพฤติการณ์ในแต่ละกรณี’
ส่วนการพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์นำเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับ
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือไม่นั้น อาจพิจารณาจากวัตถุประสงค์และ
ผลกระทบของมาตรการ หากมาตรการภายในที่นำมาใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
คุม้ ครองการผลิตภายในประเทศและมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์นำเข้ามากกว่า
ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแล้ว ผลิตภัณฑ์นำเข้าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ แต่ถา้ หากมาตรการภายในทีน่ ำมาใช้
นั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองการผลิตภายในประเทศ และไม่กระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์นำเข้ามากไปกว่า ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ภายในประเทศแล้ว
ผลิตภัณฑ์นำเข้าก็ไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันกับผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
แม้ว่าการตีความโดยใช้วิธีนี้จะช่วยให้เข้าใจ หลักเกณฑ์การตีความคำว่า
‘ผลิตภัณฑ์ทเี่ หมือนกัน’ ง่ายกว่าวิธกี ารดัง้ เดิม ประกอบกับเป็นวิธที สี่ อดคล้อง
กับการทดสอบใน New Standard Code2 และ SPS Code3 ซึ่งเป็นวิธีการ
ทดสอบในขั้นตอนเดียว กล่าวคือ เป็นการพิจารณาว่ามาตรการภายในนั้น
เป็นการฝ่าฝืนต่อพันธกรณีหรือไม่ ไปพร้อมกับการพิจารณาถึงผลกระทบ
การปกป้อง

2

3

New Standard Code (Agreement on Technical Barrier to Trade) เป็นข้อกำหนดที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดอุปสรรคทางการค้าโดยไม่จำเป็นในข้อกำหนดเกี่ยวทางด้านเทคนิค
มาตรฐาน ทั้งทางด้านฉลากสินค้า การตลาด และวิธีการบังคับการให้เป็นไปตามข้อกำหนด
SPS Code (Sanitary and Phytosantitary) เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการปกป้องชีวิตและสุขภาพ
ของมนุษย์ สัตว์ และพืช
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อย่างไรก็ตาม คณะพิจารณาอุทธรณ์คดี พิจารณาจากคำถาม 3 ข้อ คือ
1. คุณลักษณะหรือคุณภาพประการใดเป็นปัจจัยกำหนดความเหมือนกัน
2. ขอบเขตหรื อ ขนาดที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ จ ะมี คุ ณ ลั ก ษณะหรื อ คุ ณ ภาพ
ร่วมกันเท่าใดจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน และ
3. มุมมองฝ่ายใดที่ใช้ในการวินิจฉัยความเหมือนกัน
4) สิทธิประโยชน์ในประเด็นข้อพิพาทมิได้ให้โดยทันทีหรือมีเงื่อนไข
แก่ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน
ข้อ I:1 กำหนดให้ประเทศสมาชิกจักต้องให้สทิ ธิประโยชน์แก่ผลิตภัณฑ์
ที่เหมือนกันของประเทศสมาชิกอื่น โดยทันทีและปราศจากเงื่อนไข
สำหรับสิทธิประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีศุลกากรและค่าภาระชนิด
ใดๆ ที่เรียกเก็บหรือเกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือการส่งออก หรือเรียกเก็บ
จากการโอนเงินระหว่างประเทศที่ชำระสำหรับการนำเข้าหรือการส่งออก
และในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บอากรและค่าภาระเช่นว่านั้น และในส่วน
ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และพิธีการทั้งปวงเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออก
และในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องทั้งปวงที่อ้างถึงในวรรค 2 และวรรค 4 ของข้อ III
ผลประโยชน์ การอนุเคราะห์เอกสิทธ์ หรือความคุ้มกันใดที่ภาคีคู่สัญญาใด
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ใด ซึ่งมีถิ่นกำเนิดหรือมีจุดหมายปลายทางในประเทศอื่นใด
จะต้องให้โดยทันที และปราศจากเงื่อนไขแก่ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน ซึ่งมีถิ่น
กำเนิดหรือจุดหมายปลายทางของภาคีคู่สัญญาอื่นทั้งปวง
1.2 การปรับตัวของความตกลงทางการค้าเสรีในบริบทใหม่
เขตการค้าเสรีอาเซียนเกิดขึ้นได้ในปี ค.ศ.1992 เนื่องจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบ และบังคับใช้กฎกติกา
ระหว่างประเทศด้วยกันเอง “เขตการค้าเสรีอาเซียนเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้อาศัย
ประเทศมหาอำนาจในการก่อตั้ง” โดยมีการประสานงานกันทั้งในระดับหัวหน้า
รัฐบาลไปจนถึงคณะทำงานในระดับล่าง ซึ่งเงื่อนไขที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียน
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ร่วมมือกันจัดตั้งกฎกติกาการค้าเสรีกันได้ มีอยู่ 3 ประการ คือเป็นตัวกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ นอกเหนือจากความคาดหวังในการเพิ่ม
ปริมาณการค้าระหว่างกัน ประเทศในกลุ่มต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลก และใช้หลักการประนีประนอม
ในการกำหนดนโยบายร่วมกัน ทำให้ความขัดแย้งไม่เกิดขึ้นมากนัก แม้ว่า
ความร่วมมือจะเป็นไปอย่างเชื่องช้าก็ตาม (พีรเดช สันติวงศ์, 2542)
ความตกลงทางการค้าเสรีของอาเซียน มีบางประเทศได้ขยายความ
สัมพันธ์ลึกเข้าไปในเขตพื้นที่ของความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก (TransPacific Partnership Agreement: TPPA) ในพื้นที่การค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก
(Free Trade Area of the Asia-Pacific) ซึ่งถือเป็นความตกลงทางการค้า
เสรีระดับพหุภาคีที่มีความสมบูรณ์แบบ กรอบของ TPP เริ่มต้นจาก P4 ซึ่ง
เป็นความตกลงการค้าเสรีระหว่าง 4 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ชิลี นิวซีแลนด์
และสิงคโปร์ ที่มีผลบังคับใช้ไปแล้วในปี พ.ศ.2548 หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2551
ประเทศสหรัฐฯ ก็ได้เข้ามาร่วมเจรจาเขตการค้าเสรีกับ P4 และมีประเทศ
ออสเตรเลีย เปรู มาเลเซีย และเวียดนาม เข้าร่วมเจรจาด้วยตามลำดับ ต่อ
จากนัน้ ก็มปี ระเทศญีป่ นุ่ ขณะนี้ ความตกลงหุน้ ส่วนภาคพืน้ แปซิฟกิ มีประเทศ
ร่วมเจรจาทั้งหมด 10 ประเทศ ในจำนวนนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ 4
ประเทศ คือ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม
ผลกระทบของความตกลงการค้ า ใหม่ ส ำหรั บ นโยบายเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ (Jane Kelsey, 2010, 2012) ในเอกสารการประชุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โลก (2012) ชี้ถึง ความตกลงการค้าเสรีในอดีตเป็นเพียงเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการขจัดข้อจำกัด การนำเข้า และมาตรการที่เลือกปฏิบัติต่อ
สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่หายไปนาน ข้อตกลงหลายๆ รุ่นได้รับการ
ออกแบบให้มรี ายละเอียดลึกเข้าไปซึง่ มีอทิ ธิพลต่อความสามารถในการควบคุม
ปัญหาของประเทศ
26

การติดตามผลการค้าเสรี ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สิ่งแรก กฎเกณฑ์ทางการค้าสามารถแพร่หลายอย่างไม่มีอุปสรรคทาง
ภาษี อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการตักเตือน
ด้านสุขภาพบนฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ธุรกรรมในการให้บริการ เช่น
การตลาดและสิทธิค้าปลีกข้ามพรมแดนและผ่ า นการลงทุ น ต่ า งประเทศ
และผูกขาดเหนือกว่าทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เครื่องหมายทางการค้า
กลายเป็นประเด็นที่ ‘การค้า’ หลัก เมื่อองค์การการค้าโลกเข้ามาในปี
พ.ศ.2538 ในปี พ.ศ.2543 กฎเหล่านี้มีรายละเอียดลึกขึ้น ผ่านข้อตกลง
การค้าเสรี การทำแบรนด์การค้าใหม่ (rebranded) เสมือนเป็นหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจซึ่งกำหนดข้อจำกัดรุนแรงมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและการ
กำกับดูแลอิสระ ระเบียบการควบคุมภายในประเทศกลายเป็นองค์ประกอบ
มาตรฐานของความตกลงการค้าเสรี
ความตกลงทางการค้าเสรีล่าสุด มีรูปแบบใหม่ที่มีจุดมุ่งหมาย หาก
ประสบความสำเร็จก็จะกำหนดภาระหน้าที่และขั้นตอนสำคัญใหม่ที่ขยาย
การใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์เชิงพาณิชย์มากกว่าการควบคุมของรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีท่ ร่ี ฐั บาลอยูภ่ ายใต้แรงกดดันในการควบคุมมากขึน้
และอยู่ในความสนใจของประชาชน
มาตรฐานทองคำ (gold standard) ได้เกิดขึ้นจากการเจรจาระหว่าง
ประเทศออสเตรเลีย บรูไน ชิลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ในปีกของแคนาดา ญี่ปุ่น และเม็กซิโก เป้าหมาย
ของความตกลงก็คือการสร้างรัฐตามข้อตกลงในพื้นที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (APEC) ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา
ใช้ความตกลงหุ้นส่วนทรานส์แปซิฟิก TPPA เป็นแขนขาทางเศรษฐกิจของ
แผนยุทธศาสตร์การขนานนาม ‘ศตวรรษแปซิฟิกอเมริกา (America’s Pacific
Century)’ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อต่อต้านอิทธิพลของประเทศจีน
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สำหรับประเทศที่สนับสนุนยุทธศาสตร์นี้จะต้องเผชิญความขัดแย้ง
ภายใน ในประเด็นที่อ่อนไหว แรงกดดันในพื้นที่เชิงนโยบายในประเทศขัดแย้ง
เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ผลกระทบสะสมของกฎที่สำคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับการลงทุนต่างประเทศ การบริการข้ามพรมแดน การรับรู้
และการที่รัฐเป็นเจ้าของร่วมกันและความต้องการของกระบวนการที่มีต่อ
ความโปร่งใสและการเชื่อมโยงกันของกฎระเบียบเมื่อรวมกับที่มีอยู่ องค์การ
การค้าโลกและพันธกรณีเขตการค้าเสรีจะเปลี่ยนความสมดุลของอำนาจเพื่อ
สร้างนโยบายตามความต้องการผลประโยชน์ของบริษัทข้ามชาติ
รูปแบบของสัญญาการค้าอาจหมายถึงการกำหนดนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในกลไกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) การอำนวยความสะดวกในสายโซ่ของอุปทานสินค้าและบริการ
(อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าบริการข้ามพรมแดน)
2) กฎการลงทุน และข้อพิพาทของรัฐกับนักลงทุน
3) การเชื่อมโยงระหว่างความโปร่งใสและกฎระเบียบ
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์อาจต้องใช้การคาดการณ์ เนื่องจาก ร่าง
ความตกลงหุน้ ส่วนทรานส์แปซิฟกิ เป็นความลับ แม้วา่ อาจจะมีขอ้ มูลบางส่วน
รั่วไหลออกมา
1.3 สนธิสัญญาทางการค้าเพื่อรองรับตลาดทั่วโลก
สัญญาณของการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ที่นำเสนอหุ้นส่วนทรานแปซิฟิก
(Trans-Pacific Partnership) แนวคิดการออกแบบของความตกลง ‘การ
ค้าเสรี’ มีดังนี้
แนวคิดแรกคือ ข้อตกลงการค้าดั้งเดิมได้ถูกสนับสนุนโดยทฤษฎีของ
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่เน้นการผลิตในสิ่งที่พวกเขา
ไม่มีและแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาข้ามพรมแดน รูปแบบใหม่ของ
การค้าตั้งขึ้นผ่านกระแสรวมทั่วโลกของเงินทุน บริการ สินค้า ข้อมูล และ
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บุคลากรชั้นนำ และส่งเสริมการบูรณาการ ระบบของตลาดโซ่อุปทาน และ
ผู้เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์ จะจัดเรียงอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก (Linda Hill, 124-135)
แนวคิดทีส่ อง ข้อตกลงนีเ้ ป็นเป้าหมายหลักและควบคุมนโยบายภายใน
ประเทศยังคงมีกฎ ‘การค้า’ พิกัดอัตราภาษีศุลกากรและข้อจำกัดการนำเข้า
สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเลือกปฏิบัติ เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แต่จะเพิ่ม ‘ระเบียบกฎเกณฑ์’ ใหม่ที่มีผลต่อนักลงทุนต่างชาติ
ให้บริการข้ามพรมแดนและห่วงโซ่สินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบต่อมาตรการด้านอุปทานทีม่ กี ลยุทธ์การควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
แนวคิดที่สาม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจใหม่แบบ
บูรณาการ การปรับโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับความเป็นจริงของการ
ดำเนินงานของบรรษัทข้ามชาติ และกฎเกณฑ์บทใหม่จะถูกนำเข้าไปในเขต
การค้าเสรี และอาจจะไม่สอดคล้องสำหรับองค์การการค้าโลก มีความหมาย
นัยเชิงนโยบายสำหรับนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะเข้าใจได้ด้วยการ
ดูข้อตกลงทั้งหมด
แนวคิดที่สี่ ให้โอกาสใหม่ๆ แก่ผู้เล่นในตลาดเพื่อที่จะมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในนโยบายระดับชาติและมีส่วนร่วมในการเตรียมการเกี่ยวกับความ
ตกลงที่กว้างขึ้น จะเพิ่มขยายอิทธิพลของกลุ่มประชาสังคมในขณะที่กลุ่มที่
สนับสนุนสุขภาพของประชาชนกำลังมองหาการลดอำนาจกลุม่ ล็อบบีท้ างธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.4 การสนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน
การเพิ่มขึ้นของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) สินค้าแอลกอฮอล์
มาจากกลยุทธ์การแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสินค้าทั่วโลกและผลกำไร
ของบริษัท (Babor et al, 2003, ch 12) เครือข่ายอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของผู้ผลิตในท้องถิ่น ผู้นำเข้า ผู้ลงโฆษณา และผู้จัดจำหน่าย
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ทำงานในลักษณะบูรณาการตามแนวตั้งและแนวนอนที่มีผู้แสดงร่วมทั่วโลก
การทำงานร่วมกันบนกรอบทัว่ ไป จุดเน้นได้เปลีย่ นจากการผลิตสินค้าธรรมดา
โดยกลยุทธ์ทางการตลาดไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดเป้าหมายสินค้าพรีเมียม
ได้อย่างลงตัวในตลาดระดับชาติ นั่นคือการอาศัยความหลากหลายของบริการ
จากการโฆษณา อุตสาหกรรมบันเทิง การตลาดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อีเมล์และโทรศัพท์มือถือ และการจัดกิจกรรมเพื่อ
กระจายค้าส่งและปลีก และแฟรนไชส์ซึ่งจะถูกส่งข้ามพรมแดน และโดยการ
ลงทุนของท้องถิ่น
สมาพันธ์ผู้ค้าปลีกสหรัฐฯ ชี้ว่าการกระจายความตกลงการค้าเสรีและ
การเติบโตของข้อตกลงการค้ามีมาก ซับซ้อน และราคาแพงขึน้ และไม่สามารถ
เข้ากับระบบร้านค้าปลีกของประเทศสหรัฐฯ และบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจ
โซ่อุปทานทั่วโลก ทำให้เกิดความจำกัดสำหรับบริษัทของสหรัฐฯ ในการใช้
ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (economy of scale) และการสนับสนุน
การเชื่อมต่อระหว่างกันของโซ่อุปทานทั่วโลก (National Retail Federation
submission on TPP, 11 March 2009)
ทำนองเดียวกัน สายโซ่อุปทานได้กลายเป็นหนึ่งในปัญหา สมาคม
ผู้ประกอบการร้านขายของชำได้ชี้ว่า ห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
เครือ่ งดืม่ ของผูบ้ ริโภคมีจำนวนมากขึน้ ทัว่ โลก และได้ประโยชน์จากการบูรณาการ
มากขึ้นของนโยบายและกฎระเบียบที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้า หุ้นส่วน
ทรานส์แปซิฟิกสามารถประสานกฎระเบียบมาตรฐานของการแหล่งและ
นโยบายการค้าอื่นๆ ที่มีความตกลงทางการค้าในภูมิภาค (Grocery Manufacturers Association submission on TPP, 11 March 2009)
ผู้สังเกตการณ์เห็นวิธีการจัดฉาก และมีความลับของการเจรจาของ
ความตกลงหุ้นส่วนทรานส์แปซิฟิก การล็อบบี้ของอุตสาหกรรมโดยเข้าไปมี
ส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการออกแบบ ขจัดอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า
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(Technical barriers to trade: TBT) สำหรับห่วงโซ่อุปทาน (Supply
chain) อีกทั้งองค์การการค้าโลกได้กำหนดหน้าที่ ให้รัฐสมาชิกต้องแจ้งแก่
สมาชิกองค์การการค้าโลกอื่นๆ การแนะนำมาตรการที่อาจขัดต่อข้อตกลง
อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า นัน่ คือ การสร้างแรงกดดันของรัฐต่อรัฐ (statestate pressure) ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นร้องเรียนผ่านลู่ทางต่างๆ โดยความตกลง
หุ้นส่วนทรานส์แปซิฟิก (TPPA) (Jane Kelsey, 2012)
รัฐบาลของประเทศต่างๆ อาจถูกร้องเรียนจากธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ข้ามชาติวา่ ขาดข้อมูลวิชาการมารองรับความชอบธรรมของมาตรการนโยบาย
ควบคุมแอลกอฮอล์ ขาดหลักฐานการเชื่อมต่อระหว่างมาตรการและวัตถุประสงค์ของนโยบายสาธารณะ และมีความล้มเหลวที่จะใช้มาตรการอื่นๆ ที่
มีผลกระทบให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ข้อกล่าวหาของธุรกิจแอลกอฮอล์ว่า
ขาดงานวิจัยและวิธีการที่น่าเชื่อถือ เป็นเรื่องธรรมดาในความสัมพันธ์กับ
นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการใหม่ที่ไม่มีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการแสดงถึงประสิทธิภาพของมาตรการ (Babor et al, 2003,
ch 7) การขาดข้อมูลในประเทศกำลังพัฒนาได้ทำให้มนั ยากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อทำให้เป็นกรณีสำหรับการควบคุมเกี่ยวกับการตลาด ราคา หรือ
ความสามารถในการเข้าถึง (Babor et al, 2003, ch 16) ความขัดแย้งเหล่านี้
ต้องได้รับการสนับสนุนโดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นผลประโยชน์
เชิงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็ น ที่ ชั ด เจนจากการอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ กฎหมายควบคุ ม การดื่ ม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ในที่ประชุมคณะกรรมการอุ ป สรรคทางเทคนิ ค ต่ อ
การค้า (TBT) เดือนมิถุนายนและพฤศจิกายน พ.ศ.2553 การอภิปรายเน้น
ไปที่อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าเกี่ยวกับกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของประเทศไทย ร่างออกในเดือนมกราคม พ.ศ.2553 ซึ่งกำหนดสัดส่วน
พืน้ ผิวของผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งมีคำเตือนและภาพทีจ่ ำเป็นในการหมุนเวียน
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ไป ความตกลงหุ้นส่วนทรานส์แปซิฟิกในฝ่ายผู้แทนของประเทศออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และชิลี พร้อมกับสหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก
และสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า พวกเขาสนับสนุนสิทธิของประเทศไทยในการ
ควบคุมอันตรายจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ แต่ตง้ั คำถามว่า วิธกี ระทำทีเ่ ข้มงวด
น้อยกว่า ตัวอย่าง นิวซีแลนด์มีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการ
กำหนดให้ ผู้ ส่ ง ออกพิ ม พ์ ค ำเตื อ นและมี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จากความ
แตกต่างในอุปสงค์ของประเทศไทย กับ ประเทศอื่นๆ ในโลก ตัวแทนสมัชชา
ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า “กลยุทธ์ที่การดื่มเป็นอันตราย” ควรจะมี
ความเหมาะสมและสมดุลระหว่างเป้าหมายของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเป็นอันตรายและเป้าหมายนโยบายอื่นๆ
(TBT Committee, 2011: 235)
ยิง่ กว่านัน้ ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ยงั มีขอ้ ปฏิเสธข้อโต้แย้ง
ที่คล้ายกัน เพื่อกดดันประเทศไทยว่า ข้อเสนอนี้มีงานวิจัยรองรับหรือไม่
การประชุ ม พหุ ภ าคี ข องสมาชิ ก องค์ ก ารการค้ า โลก และต่ อ มาได้ แจ้ ง
คณะกรรมการเกีย่ วกับอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าจะได้ตง้ั คณะอนุกรรมการ
ใหม่เพื่อศึกษาผลกระทบของกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้ง
สุขภาพ
รัฐบัญญัติควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ของเคนยาปี พ.ศ.2553 กำหนด
ให้มีภาษาคำเตือนทางสุขภาพรวมถึงรูปภาพต้องมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 30% ของ
พื้นที่ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ และมีการหมุนเวียนรูปภาพคำเตือนทุก 50 ห่อ
ดึงดูดการตอบสนองที่คล้ายกัน เม็กซิโกกล่าวว่า กฎหมายได้วางอุปสรรคที่
ไม่จำเป็นเพื่อการค้าและการรณรงค์ (campaign) มีกลไกที่ต่อสู้กับการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป นอกจากนี้ยังมีผลบังคับใช้ก่อนที่สมาชิก
ในองค์การการค้าโลกจะได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ประเทศสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปได้มีความเห็นคล้ายกันว่า เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรค
ทางเทคนิคต่อการค้า
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ตั ว บ่ ง ชี้ ข องความท้ า ทายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ภายใต้ ค วามตกลงหุ้ น ส่ ว น
ทรานส์แปซิฟิก (TPPA) ก็คือรายงานของ USTR ว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิค
เพื่อการค้าสำหรับปี พ.ศ.2554 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของ
อุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา รายงาน USTR TBT Report 2011
คัดค้านว่า ข้อกำหนดการติดฉลากของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในหลายประเทศ
ว่า ‘เป็นมาตรการที่ไม่อยู่บนฐานวิทยาศาสตร์’ (lack a scientific basis) และถือเป็นการแทรกแซงโดยใช้เครื่องหมายการค้าที่ชอบด้วยกฎหมาย
เช่ น เดี ย วกั บ การจำกั ด ปริ ม าณแอลกอฮอล์ ต่ ำ สุ ด และสู ง สุ ด บนสุ ร ากลั่ น
ปริมาณสารเคมี วัตถุเจือปน อาหาร เป็นภาระหนักที่ถือเป็นการจำกัดทาง
การค้า ในการโต้แย้งคู่ขนานกับ USTR ของสหรัฐอเมริกาชี้ว่า การติดฉลาก
ขนมขบเคี้ยวที่แพร่หลายเกี่ยวกับสุขภาพและโภชนาการ’ ของประเทศไทย
อาจจะ “เบี่ยงเบนไปจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค” และอาจ
นำไปสู่การกีดกันการส่งออกของสหรัฐอเมริกา
รั ฐ บาลต้ อ งเผชิ ญ กั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นเหนื อ นโยบายควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ห รื อ ยาสู บ โดยหั น ไปหาข้ อ ยกเว้ น ทั่ ว ไปของมาตรการด้ า น
สาธารณสุข ซึ่งใช้บททดสอบความจำเป็นและความต้องการที่จะเลือกปฏิบัติ
คำวิจารณ์ชว้ี า่ ละเมิดกฎการค้าเกีย่ วกับนโยบายสาธารณะทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว
บางอย่างในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อยกเว้นขององค์การการค้าโลก (Ben Mc
Grady, 2009) ล่าสุดรายงาน US-Clove Cigarettes (Todd Tucker, 2012
(ตามเหตุผลในปี 2550 รายงานการเชื่อมโยงบุหรี่กานพลูและยางนำเข้าที่
เนื้อหาอุทธรณ์ว่า  มี “ความจำเป็น” เพียงใด ซึ่งมาตรการที่จำเป็นต้องสรุป
โดยการเปรียบเทียบกับมาตรการทางเลือกที่เป็นไปได้ (Brazil, 2007, para
178)
วิธีการวินิจฉัยอุทธรณ์เนื้อหา นโยบายสาธารณะทางการค้าให้ทางเลือก
ที่จำกัด และมีข้อดีอยู่ไกลจากการรับประกัน กระบวนการในการยุติข้อ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ขัดแย้งภายใต้ความตกลงทางการค้าเสรี คดีพพิ าททีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
เฉพาะกิจของอนุญาโตตุลาการ (ad hoc process of arbitration) กล่าวคือ
แต่ละทางเลือกนั้นจะต้องเป็นทางเลือกแท้มากกว่าที่จะอ้างว่าเป็นมาตรการ
ที่เพียงพอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีเหตุผล มาตรการในข้อพิพาทยัง
อาจนำมาสร้างเพื่อเป็นชุดมาตรการที่สะสมล่วงหน้า ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนอาจใช้นโยบายที่ครอบคลุมด้วยหลาย
มาตรการ (Brazil-Retreaded Tyres, para 151)
1.5 อุปทานข้ามพรมแดนของการให้บริการ
การควบคุมกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ระดับพรีเมีย่ ม
ในตลาดระดับโลกต้องมีน้อยที่สุดในเรื่องการโฆษณา การติดฉลากคำเตือน
หรือสุขภาพและการส่งมอบไม่มีข้อจำกัด ตลอดสายโซ่อุปทาน
กฎเกี่ยวกับบริการข้ามพรมแดน (Cross-border supply of services)
เพื่อแสวงหาการป้องกันจากรัฐบาลกลางและท้องถิ่นในการจำกัดการเข้าถึง
และการเติบโตของตลาดระหว่างประเทศของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ห้ามการจำกัดเชิงปริมาณ เช่น การทดสอบความจำเป็นทางเศรษฐกิจทีจ่ ำกัด
ช่องทางเข้าใหม่ (new outlets) ที่มีบทบัญญัติเพียงพอหรือจำกัดเกี่ยวกับ
ปริมาณหรือขนาดของการดำเนินงานบริการ การห้ามซึง่ แตกต่างจากองค์การ
การค้าโลกที่ให้บริการอยู่ภายใต้กฎที่รัฐบาลได้กำหนดความคุ้มครองในช่วง
เวลาที่ตนผูกพัน ในความตกลงหุ้นส่วน
ทรานส์แปซิฟิกจะต้องอยู่ภายใต้แนวทางรายการเชิงลบ นั่นหมายถึง
ทั้งช่วงของการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การ
สื่อสารมวลชน และการกระจายผลิตภัณฑ์ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต จัดจำหน่าย
ข้ามพรมแดนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐโดยปราศจากข้อจำกัด ยกเว้นกรณีที่
รัฐบาลได้ระบุอย่างชัดเจนว่า นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้ถือเป็น
‘การทั่วไป’ รวมอยู่ในรายการดังกล่าว
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นอกจากนี้ ยั ง มี ก ฎเกณฑ์ ใ นการควบคุ ม ภายในประเทศที่ ใช้ ก าร
ทดสอบความจำเป็นและภาระผูกพันน้อยสุดเกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิค
(รวมถึงคำเตือนหรือข้อจำกัดการโฆษณา) และการออกใบอนุญาต (เช่น ร้าน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) คล้ายกับอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ซึ่งขยายเข้า
ไปอยู่ในองค์การการค้าโลกและถูกไปรวมกับการบรรลุ ‘คุณภาพ’ ของบริการ
โดยวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรมของนโยบายสาธารณสุข
ยิ่งกว่านั้น มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันถูกพิจารณาว่าเป็นตัวกีด
ขวางสายโซ่อุปทาน (supply chain) ที่บูรณาการทั่วโลก เช่นเดียวกับบริการ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สำหรับการโฆษณาและการตลาด และได้กลายเป็นปัญหา
สำหรับนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2554 การยื่นการปฏิรูป (ร่าง) กฎหมายการดื่ม
แอลกอฮอล์ของนิวซีแลนด์ บริษัทในนามของผู้ผลิตอิสระ (Independent
Distillers (Aust)) ได้ชี้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม RTDs ภายใต้ร่าง
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือว่าละเมิดต่อประมวลกฎหมายรหัส
มาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (TTRMA) และหลักการของ
ข้อตกลงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทีใ่ กล้ชดิ ระหว่างสองประเทศ (the Closer
Economic Relations agreement) ผูผ้ ลิตเหล่านีย้ งั อ้างว่า มาตรการละเมิด
พันธกรณีที่เป็นอุปสรรคทางการค้าขององค์การการค้าโลก การเปลี่ยนแปลง
ประมวลกฎหมายมาตรฐานจะต้องมี ‘กระบวนการให้คำปรึกษาที่มีความ
ยาวนาน’ จนอุตสาหกรรมจะได้ปราศจากข้อสงสัย นอกจากนี้พวกเขาสามารถ
หลีกเลีย่ งกฎระเบียบใหม่ของนิวซีแลนด์ภายใต้ประมวลกฎหมายรหัสมาตรฐานฯ
โดยการนำเข้าสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่สามารถจำหน่ายอย่าง
ถูกกฎหมายในออสเตรเลีย
1.6 การคุ้มครองการลงทุนและข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนกับรัฐ
ความตกลงหุ้นส่วนทรานส์แปซิฟิก TPPA ให้ความสำคัญต่อบทการ
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ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในการปรึกษาหารือของรัฐบาล USTR อุตสาหกรรม
สหรัฐฯ หอการค้า และคณะกรรมการฉุกเฉินสำหรับการค้าอเมริกันทั้งหมด
ยืนยันว่า “การคุ้มครองผู้ลงทุนและกลไกการบังคับใช้มีความสำคัญสูงสุด”
สนธิสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิการรับประกันและความคุม้ ครองสำหรับนักลงทุน
และการลงทุนไม่ได้เป็นของใหม่ แต่มองว่าสำคัญมากขึ้น ความตกลงหุ้นส่วน
ทรานส์แปซิฟกิ กำหนดการลงทุนอย่างกว้างเพือ่ ให้ครอบคลุมสินทรัพย์ทกุ ชนิด
รวมทั้งเครื่องหมายการค้า หุ้น หรือเจ้าของกิจการ ใบอนุญาตให้เป็นผู้ผลิต
หรือจำหน่ายสินค้าที่มีแอลกอฮอล์และข้อตกลงการจัดจำหน่าย
1.7 กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า
ภายใต้การแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ทำให้
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกหันมาจับคู่เจรจาการค้าในลักษณะการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจและการค้า ลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันคือ การเจรจาเพื่อ
จัดทำความตกลงทางการค้าเสรีทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี ซึ่งหลาย
ประเทศเชือ่ ว่าการทำความตกลงนีจ้ ะช่วยสนับสนุนการค้า อำนวยความสะดวก
ทางการค้า และในที่สุดปริมาณการค้าระหว่างกันก็จะเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไร
ก็ตาม ประเด็นที่มีความสำคัญและต้องให้ความสนใจควบคู่ไปกับเนื้อหาของ
การเจรจาความตกลงอืน่ ๆ ก็คอื กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rule of Origin)
ในกระบวนการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงนั้นจะต้องมีการตกลงหลักเกณฑ์
ที่จะเป็นตัวกำหนดและตัดสินว่า สินค้าที่จะได้รับสิทธิพิเศษทำการผลิตขึ้นใน
ประเทศนั้นจริงหรือไม่ (ชวลิต เศรษฐเมธีกุล, 2547)
กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าคือกฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศ
ที่ใช้ตัดสินว่า สินค้าแต่ละประเภทมีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศใด ซึ่งสินค้า
ที่ได้แหล่งกำเนิดจะต้องมีใบรับรองกำเนิด Origin Conferred (Certificate
of Origin : C/O) กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าเริม่ มีความสำคัญเมือ่ การแข่งขัน
ทางการค้าระหว่างประเทศมีความรุนแรงขึ้น ทำให้รูปแบบการผลิตสินค้า
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เปลี่ยนแปลงจากการผลิตในประเทศเดียว เป็นการผลิตสินค้าที่ต้องผ่านการ
ผลิตจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง สินค้าที่ได้มาจากการผลิตและถูก
ส่งออกไปจะต้องมี “สัญชาติ” เพื่อประโยชน์ของประเทศที่ผลิตสินค้านั้น
กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการค้าระหว่าง
ประเทศหลายประการที่สำคัญ ได้แก่
- การใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้น
- โอกาสเป็นแหล่งลงทุนของผูป้ ระกอบการต่างประเทศเพือ่ ให้สามารถ
รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ
- การรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าตามหลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสินค้า
สำหรับสินค้าที่กำเนิดหรือใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtain :
WO)
- การพิสูจน์หาประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าในกรณีที่มีการใช้มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (AD/CVD) สำหรับสินค้านำเข้าที่ก่อ
ความเสียหายให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ
กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. Non-Preferential Rules of Origin เป็นคำวินิจฉัยข้อความบังคับ
และกฎหมาย ซึ่งออกโดยฝ่ายบริหาร เพื่อใช้บังคับกับสมาชิกองค์การการค้า
โลกในเรื่องของแหล่งกำเนิดสินค้า
2. Preferential Rules of Origin เป็นคำวินิจฉัยข้อบังคับและ
กฎหมาย ซึ่งออกโดยฝ่ายบริหารเช่นกัน แต่มีผลบังคับใช้กับสมาชิกที่อยู่
ภายใต้สิทธิสัญญาทางการค้าเฉพาะถิ่น หรือเฉพาะที่ที่ทำความตกลงทาง
การค้าเสรีเท่านั้น
เกณฑ์สำหรับการพิจารณากฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศนั้น ทางปฏิบัติมี 3 หมวดหมู่ที่สำคัญ ซึ่งเป็นการแยกตามกรอบการ
เจรจาการค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ค้า ซึ่งก็คือ
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1. เกณฑ์ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลกเป็นกฎที่ไม่มีการให้สิทธิพิเศษ
ทางการค้า (Non-preferential rule of origin) โดยมีเกณฑ์หลักๆ ได้แก่
สินค้าที่ใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด และสินค้าที่ผลิตโดยใช้วัตถุดิบนำเข้า
วัตถุดิบนี้ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปอย่างมี
นัยสำคัญหรือได้รับการแปรสภาพอย่างเพียงพอ จึงจะถือว่าเป็นสินค้าที่มี
แหล่งกำเนิดในประเทศนั้นๆ ซึ่งการแปรสภาพอย่างเพียงพอนั้น สามารถ
พิจารณาได้โดยใช้การเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (change in tariff classification) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
2. เกณฑ์ภายใต้กรอบอาเซียนมีการใช้ 2 เกณฑ์ในการพิจารณาแหล่ง
กำเนิดสินค้าคือ (1) เกณฑ์ที่กล่าวไปแล้วในข้อ 1. ข้างต้น ซึ่งเป็นเกณฑ์เดียว
กับองค์การการค้าโลก และ (2) เกณฑ์ local content สินค้าที่ได้แหล่ง
กำเนิดในอาเซียนจะต้องผลิตจากวัสดุภายในอาเซียนที่มีมูลค่ารวมกันตั้งแต่
ร้อยละ 40 ขึ้นไป
3. เกณฑ์ภายใต้กรอบความตกลงทางการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศ
คู่ค้าต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความตกลงระหว่างกันเป็น
สำคัญ ปัจจุบันเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับแล้วมีประเทศจีน
อย่างไรก็ตาม เกณฑ์มูลค่าเพิ่มที่พิจารณาจาก Local Content นั้น
ค่อนข้างมีปัญหายุ่งยาก เนื่องจากแต่ละประเทศมีมาตรฐานในการคำนวณ
แตกต่างกัน ซึ่งมักไม่ค่อยเปิดเผยสูตรการคำนวณกันมากนัก ระเบียบวิธี
ในการปฏิบัติและตรวจสอบในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน รวมทั้ง
กระบวนการในการฟ้องร้องกรณีเกิดกรณีพิพาท ซึ่งต้องให้มีองค์การกลางมา
พิจารณา ทำให้ผู้ปฏิบัติมีความยากลำบาก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการจับคู่
เจรจาทวิภาคีกันมากขึ้น ยิ่งทำให้กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้ามีความหลาก
หลาย เพราะไม่มีสูตรกลาง ทำให้การป้องกันการแอบอ้างแหล่งกำเนิดสินค้า
(circumvention) และการดำเนินการของกรมศุลกากรต่อสินค้าที่ผลิตจาก
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นอกเขตอาเซียนแล้ว มาแอบอ้างสิทธิภายใต้เขตอาเซียนควรจะต้องมีการ
ตรวจสอบที่รัดกุม ซึ่งอาเซียนจะต้องมีหน่วยงานกลางในการตรวจสอบ
เนื่องจากการที่ให้แต่ละประเทศตรวจสอบกันเองจะทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางการค้าได้ เช่น ลักษณะของพันธกรณีการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติตามข้อ III
GATT 1994
1.8 พันธะกรณีการปฏิบัติเยี่ยงชาติ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของข้อ III ของแกตต์ปี ค.ศ.1994 ว่า
ด้วยการห้ามเลือกปฏิบัติต่อสินค้านำเข้า กล่าวคือ ห้ามประเทศสมาชิกปฏิบัติ
ต่ อ สิ น ค้ า นำเข้าด้อยกว่าการปฏิบัติต่อสินค้ า ภายในประเทศที่ เ หมื อ นกั น
คณะพิจารณาอธิบายประเด็นวัตถุประสงค์ขอ้ III ว่า “ความมุง่ หมายของผูร้ า่ ง
ความตกลงต้องการให้ปฏิบัติต่อสินค้านำเข้าเช่นเดียวกับสินค้าที่ผลิตภายใน
ประเทศเมื่อสินค้านำเข้านั้นผ่านขั้นตอนทางศุลกากรแล้ว มิเช่นนั้นจะมีการ
ให้การคุ้มครองสินค้าภายในประเทศโดยทางอ้อม”
คณะพิจารณาอุทธรณ์คดี Japan-Alcoholic Beverage II ชี้ว่า
‘เป้าหมายโดยรวมและพันธกรณีพื้นฐานของข้อ III คือ การหลีกเลี่ยงการ
กี ด กั น การค้ า โดยใช้ ม าตรการภายในประเทศและมาตรการกำกั บ ดู แ ล’
กล่าวโดยจำเพาะเจาะจงคือ เป้าหมายของข้อ III คือ การประกันว่ามาตรการ
ภายในจะไม่ใช้กับสินค้านำเข้าหรือสินค้าภายในประเทศเพื่อให้การคุ้มครอง
ผู้ผลิตภายในประเทศ
คณะพิจารณาอุทธรณ์คดี Korea-Alcoholic Beverage เห็นว่า
วัตถุประสงค์ของข้อ III คือ การหลีกเลี่ยงลัทธิการกีดกันทางการค้า (protectionism) สร้างความเท่าเทียมกันของโอกาสการแข่งขัน และคุ้มครอง
ความคาดหมายของความสัมพันธ์ด้านการแข่งขันอย่างเท่าเทียมจากคำวินิจฉัย
ของคณะพิจารณาและคณะพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว
ส่วนข้อยกเว้นการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีตามหลักปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติ ได้แก่
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ข้อ III วรรค 8 เอ และ บี ข้อ III วรรค 10 ของแกตต์และข้อยกเว้นตามความ
ตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและการตอบโต้ การทุ่มตลาด รวมทั้งในความตกลง
เรื่องมาตรการที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุน (TRIMs) ดังต่อไปนี้
1. พันธกรณีตามหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติมิได้ใช้กับกฎหมาย ข้อกำหนด
ข้อบังคับกับการจัดซื้อของภาครัฐบาลที่มิได้เป็นการจัดซื้อเพื่อนำไปจำหน่าย
หรือเพื่อนำไปผลิตสำหรับจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังนี้ก็คือ
เพื่อให้รัฐบาลสามารถสร้างงานให้กับประชาชนในรัฐได้ เพราะเมื่อมีการผลิต
ก็ย่อมสามารถจำหน่ายได้โดยไม่ต้องแข่งขันกับสินค้านำเข้า การสงวนสิทธิที่
จะพิจารณาซื้อของที่ผลิตในประเทศของตนในกรณีท่เี กี่ยวกับความมั่นคงของ
ชาติ และการแก้ไขสภาพการขาดดุลการค้าและดุลการชำระเงิน
2. พันธกรณีตามหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติไม่ครอบคลุมถึงการอุดหนุนโดย
ตรงแก่ผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น ในปี 2535 สหรัฐอเมริกาอ้างว่า การยกเว้น
ภาษีสรรพสามิตแก่ผู้ผลิตเบียร์และไวน์ภายในประเทศเป็นการอุดหนุนผู้ผลิต
ภายในประเทศมิได้อยู่ในบังคับของหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติ โดยคณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทเห็นว่า การอุดหนุนผู้ผลิตภายในประเทศนั้นจะต้องเป็น
ลักษณะการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ผลิตภายในประเทศโดยตรง มิใช่อยู่ในรูป
ของมาตรการให้สินเชื่อทางภาษี (tax credit) หรือลดภาษีแต่อย่างใด
2. กลไกการระงับข้อพิพาทของแกตต์และองค์การการค้าโลก ปัญหาการ
ปฏิบัติตามคำตัดสิน และปัญหาการตอบโต้ กรณีไม่มีการปฏิบัติตามคำ
แนะนำหรือคำตัดสิน
2.1 กลไกระงับข้อพิพาท
กลไกการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกเป็นกลไกที่เกิดจาก
แกตต์ (แต่การระงับข้อพิพาทของแกตต์ไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจน แต่เกิดจาก
ทางปฏิ บั ติ ใ นลั ก ษณะของกฎหมายจารี ต ประเพณี ร ะหว่ า งประเทศ
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(International customary law) มีขั้นตอนและกระบวนการอื่นๆ ในการ
ระงับข้อพิพาท เช่น การตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (panel) หรือ
การทำรายงานของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (panel report) ซึ่ง
เกิดจากทางปฏิบัติของแกตต์ทั้งหมด ในทางกฎหมายแล้ว ถือว่ารายงาน
คำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาทมีคา่ บังคับทางกฎหมายเป็นเพียง
คำเสนอแนะ (recommendation) ไม่มีผลผูกพันคู่พิพาทจนกว่าจะมีการ
รับรองจากคณะมนตรีที่จะต้องกระทำโดยฉันทามติ (consensus) โดยพบว่า
บทบัญญัติของแกตต์มีเพียง 2 มาตราเท่านั้นที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
คือ มาตรา 22 เรื่องการปรึกษาหารือ (consultation) และมาตรา 23
เรื่องการทำให้เสื่อมสิทธิและการชดใช้ความเสียหาย (nullification and
impairment) ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ตามมาก็คอื การใช้หลักฉันทามติ (consensus) นี้
ได้เปิดโอกาสให้ประเทศภาคีทุกประเทศ รวมถึงประเทศคู่พิพาทเองสามารถ
ออกเสียงคัดค้าน (veto) หรือขัดขวางการรับรองคำตัดสินได้ (block adoption)
ทำให้การระงับข้อพิพาทของแกตต์ขาดสภาพบังคับ
2.2 กฎเกณฑ์และกระบวนการระงับข้อพิพาท
เนื่องจากการปฏิบัติตามคำตัดสินในกระบวนการระงับข้อพิพาทของ
แกตต์นั้นมีข้อบกพร่องในหลายด้าน ต่อมาเมื่อได้มีการจัดตั้งองค์การการค้า
โลกขึ้นจึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงการระงับข้อพิพาททางการค้าขึ้นใหม่ โดย
เรียกว่า ความเข้าใจว่าด้วยกฎเกณฑ์และกระบวนการระงับข้อพิพาท (Understanding on Rule and Procedure Governing the Settlement of
Dispute)
ในเรือ่ งของการปฏิบตั ติ ามคำแนะนำหรือความเข้าใจการระงับข้อพิพาท
(Dispute Settlement Understanding: DSU) ปี พ.ศ. 2537 กำหนดให้
มีการปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำตัดสินในทันทีและได้ประกาศอย่างชัดเจน
ว่าการปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำตัดสินเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้การแก้ไข
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ปัญหาข้อพิพาทมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์โดยรวมแก่รัฐสมาชิก
โดยประเทศคู่พิพาทจะต้องแจ้งให้องค์การระงับข้อพิพาททราบถึงเจตนาที่จะ
ปฏิบตั ติ ามคำแนะนำหรือคำตัดสิน หากไม่สามารถทำได้ทนั ทีจะมีการกำหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยระยะเวลาที่เหมาะสมนี้เป็นสิ่งที่ประเทศคู่พิพาท
ต้องปฏิบัติ เนื่องจากถ้าไม่ทำภายในระยะเวลาที่กำหนด ประเทศคู่พิพาทอีก
ฝ่ายอาจร้องขอให้มีการให้อำนาจในการตอบโต้ได้
1. สมาชิกขององค์การการค้าโลกมีสิทธิใช้กระบวนการระงับข้อพิพาท
ได้ หากเห็นว่าสิทธิของตนภายใต้ความตกลงถูกกระทบกระเทือน  
2. สมาชิกสามารถขอหารือกับสมาชิกที่ทำให้ตนเกิดความเสียหาย
โดยคำขอหารือจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อกั ษร ระบุถงึ มาตรการทีเ่ ป็นประเด็น
ข้อพิพาทและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ในกรอบการพิจารณา มีขั้นตอนประกอบด้วย ดังนี้
- คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (panel) มีองค์คณะ 3 คน เว้นแต่
ภาคีคู่พิพาทตกลงให้มี 5 คน
- คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทจะต้องพิจารณาคดีและทำรายงาน
ให้เสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันเลือกคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท
- คณะอุทธรณ์ (appellate body) ประกอบด้วยสมาชิก 7 คน คัดเลือก
โดยองค์การระงับข้อพิพาท (DSU) มีวาระ 4 ปี คณะอุทธรณ์มีองค์คณะใน
การพิจารณา 3 คน และจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกำหนดไม่เกิน 60 วัน
- สมาชิกทีแ่ พ้คดีจะต้องปฏิบตั ติ ามคำตัดสินของคณะกรรมการวินจิ ฉัย
ข้อพิพาททันทีหรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งจะต้องไม่เกิน 15 เดือน
- เปิดโอกาสให้คกู่ รณีไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของคณะกรรมการวินจิ ฉัย
ข้อพิพาทนำเรื่องเข้าสู่การอุทธรณ์ โดยให้สามารถจัดตั้งคณะอุทธรณ์เพื่อ
ทบทวนการตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ในส่วนของข้อกฎหมาย
และการตีความตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลกได้
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- หากไม่มีคะแนนเสียงเป็นฉันทามติปฏิเสธการจัดตั้งคณะผู้พิจารณา
การรับรองรายงาน หรือการอนุญาตให้ตอบโต้ ก็ให้ดำเนินการตามทีเ่ สนอได้เลย
- ให้ประเทศที่ชนะคดีได้รับการชดเชยหรือตอบโต้ได้ หากประเทศที่
แพ้คดีไม่ปฏิบตั ติ ามคำตัดสินของคณะกรรมการวินจิ ฉัยข้อพิพาทภายในระยะ
เวลาที่กำหนด
ในเรื่องของการตอบโต้ (retaliation) ความเข้าใจฯ หรือ DSU ปี
พ.ศ.2537 มีการกำหนดว่า หากพ้นกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว ประเทศ
คู่พิพาทไม่ปฏิบัติตาม ประเทศผู้ร้องเรียนจะร้องขอเจรจากับประเทศคู่พิพาท
ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ใน 20 วัน ประเทศผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอต่อ
องค์การระงับข้อพิพาทเพื่อให้อำนาจในการระงับข้อลดหย่อนและพันธกรณี
ต่อประเทศทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามนัน้ ได้ (โดยการตอบโต้จะกระทำในระดับทีเ่ ท่าเทียม
กับความเสียหายที่เกิดขึ้น) นอกจากนี้การตอบโต้ยังอนุญาตให้มีการตอบโต้
ข้ามสาขาหรือความตกลงฉบับอื่นได้อีกด้วย นอกจากนี้การให้อำนาจตอบโต้
ภายใต้ความเข้าใจฯ นี้ เป็นการให้อำนาจโดยอัตโนมัติ กล่าวคือเมื่อได้รับ
การร้องขอ องค์การระงับข้อพิพาทจะให้อำนาจในการระงับข้อลดหย่อน หรือ
พันธกรณีภายใน 30 วัน นับแต่ระยะเวลาที่เหมาะสมสิ้นสุดลง ยกเว้นในกรณี
ที่มีฉันทามติปฏิเสธคำร้องขอการให้อำนาจตอบโต้นั้น ดังนั้น เมื่อครบกำหนด
30 วันหลังจากทีร่ ะยะเวลาทีเ่ หมาะสมสิน้ สุดลง องค์การระงับข้อพิพาทจะต้อง
ให้อำนาจในการระงับข้อลดหย่อนหรือพันธกรณี ซึ่งระบบนี้ทำให้กระบวนการ
ระงับข้อพิพาทภายใต้ความเข้าใจฯ เกิดความรวดเร็วและมีสภาพบังคับในการ
บังคับให้ประเทศคู่พิพาทต้องปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำตัดสิน (ประสิทธิ์
เอกสิทธิ์, 2548)
2.3 ปัญหาการปฏิบัติตามคำตัดสิน
ประเทศคู่พิพาทอาจจะไม่ปฏิบัติตามคำตัดสิน เนื่องจากแกตต์ไม่มี
กลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการบังคับให้มกี ารปฏิบตั ติ ามคำตัดสิน เพราะการให้
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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อำนาจแก่ประเทศภาคีในการใช้มาตรการตอบโต้ (retaliation) ต้องได้รับ
การรับรองโดยฉันทามติจากคณะมนตรี ผลต่อมาก็คือ ทำให้การปฏิบัติตาม
คำตัดสินต้องกระทำโดยการเจรจาทางการทูตระหว่างประเทศคู่พิพาท ทำให้
อาจเกิดความล่าช้าและความไม่พอใจแก่ประเทศผู้ชนะคดีที่คำตัดสินของ
คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทไม่ได้รับการปฏิบัติตาม จากการปฏิบัติต่อ
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศได้ หากว่าการปฏิบัติเช่นนั้นไม่เป็นการทำให้โอกาส
ในการแข่ ง ขั น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ำเข้ า ด้ อ ยไปกว่ า โอกาสในการแข่ ง ขั น ของ
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ การที่ผู้ร่างได้กำหนดให้ปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์นำเข้า
ในลักษณะ ‘ไม่ด้อยไปกว่า’ แทนการกำหนดให้ปฏิบัติ “เหมือนกัน” กับ
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ เนื่องจากการที่จะปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์นำเข้าให้
เหมือนกับปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไม่ได้ประกันว่า จะไม่ทำให้เกิด
การเลือกปฏิบัติแต่ประการใด ทั้งนี้เนื่องจากมาตรการภายในบางประเภท
แม้ว่าจะไม่มีลักษณะเลือกปฏิบัติโดยชัดแจ้ง แต่ก็มีลักษณะเลือกปฏิบัติทาง
พฤตินัย (de facto) ได้ นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติแล้วคงเป็นการยากที่จะให้
ปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์นำเข้าให้เหมือนกับปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
(Roessler, 1997: 26)
เมื่อการปฏิบัติซึ่งไม่ด้อยไปกว่าเป็นการพิจารณาจากโอกาสทางการ
แข่งขัน (competitive opportunity) ระหว่างผลิตภัณฑ์นำเข้ากับผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศแล้ว ประเด็นในการพิจารณา ต่อมา คือ โอกาสทางการแข่งขัน
ของผลิตภัณฑ์นำเข้าและผลิตภัณฑ์ภายในประเทศจะต้องแตกต่างกันอย่างไร
จึงเป็นการปฏิบตั ติ อ่ ผลิตภัณฑ์นำเข้าด้อยไปกว่าผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมือนกันซึง่ ผลิต
ภายในประเทศ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ที่ผ่านมาใช้วิธีการทดสอบ 2
วิธี (Ehring, 2002) คือ
1. การทดสอบแบบแนวทแยงมุม (diagonal test) โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบของมาตรการในเชิงสัมบูรณ์ (absolute) ซึ่งถ้ามีผลิตภัณฑ์นำเข้า
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ได้รับผลทางเสียจากการใช้มาตรการดังกล่าว หรือมีผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
ได้รับผลดีจากการใช้มาตรการดังกล่าวแล้ว ถือว่า ผลิตภัณฑ์นำเข้าได้รับการ
ปฏิบัติที่ด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
2. การทดสอบผลกระทบแบบอสมมาตร (asymmetry impact test)
โดยพิจารณาผลกระทบของมาตรการในเชิงสัมพัทธ์ (relative) เป็นการ
พิจารณาถึงสัดส่วนผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์นำเข้ามากกว่าสัดส่วนผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ นั่นคือ การปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์นำเข้ามีลักษณะ
ที่ด้อยกว่าการปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท และองค์การอุทธรณ์ (Appellate Body) ที่ผ่าน
มาได้ใช้วิธีการทดสอบแบบอสมมาตร ในข้อพิพาทเรื่อง Japan-Alcoholic
Beverage (1987) US-Malt Beverage (1992) Korea-Alcoholic Beverage
(1998) Chile-Alcoholic Beverage (1999)
3. ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุราหนีภาษี
ความพยายามหลีกเลีย่ งการเสียภาษี อาจเป็นภาพต่อหรือจิก๊ ซอว์  หนึง่
ในภาพใหญ่ของขบวนการขนสุราเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายรวมถึงสุราไทย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายมักจะหลีกเลี่ยงหรือหลบหนีการจัดเก็บ
ภาษี   ตัวอย่างสุรากลั่นชุมชน กรมสรรพสามิต (2555) พบว่า บางจังหวัด
รายได้จากการเก็บภาษีหายไปถึง 50 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาในส่วนนี้ผู้วิจัย
ขอนำเสนอประเด็นต่อไปนี้
3.1 ภาษีเป็นเครื่องมือหารายได้ของรัฐไม่ใช่เพื่อสุขภาพ
ภาษีสรุ าเป็นเครือ่ งมือทางการคลังทีส่ ำคัญของรัฐ โดยมีเหตุผลทีส่ นับสนุน
ให้รัฐจัดเก็บภาษีสุราสูงกว่าสินค้าและบริการอื่นๆ 3 ประการหลัก คือ
1) ภาษีสุราเป็นแหล่งรายได้รัฐที่มีประสิทธิภาพ (revenue-raising
efficiency) การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การคลังสนับสนุนการจัดเก็บภาษี
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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สุราในอัตราที่สูงกว่าอัตราปกติ เพราะสุราเป็นสินค้าที่มีความยืดหยุ่นด้าน
อุปสงค์ต่อราคา (price elasticity of demand) และความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์ต่อรายได้ (income elasticity of demand) ต่ำ4 ทำให้การจัดเก็บ
ภาษีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ภาษีสรุ า คือ ภาษีทร่ี ฐั จัดเก็บจากสุราประกอบไปด้วยภาษีหลายประเภท
ได้แก่ อากรนำเข้าหรือเรียกว่าภาษีศุลกากร อัตราปัจจุบันประมาณร้อยละ
0-60 ภาษีสรรพสามิต ภาษีที่จะเก็บเฉพาะสุรา ประมาณ 25-60% ภาษี
มูลค่าเพิ่มจัดเก็บประมาณร้อยละ 7 ในอัตราเต็มที่จัดเก็บร้อยละ 10 และ
นอกจากนี้แล้วยังมีภาษีท้องถิ่นส่งไปยังท้องถิ่นและภาษีเพื่อกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพร้อยละ 2
ภาระภาษีที่สูงที่สุด คือ ภาษีสรรพสามิต ประมาณ 60-70% ของภาษี
ทีจ่ ดั เก็บ5 แต่การจัดเก็บภาษีสรุ าก่อให้เกิดรายได้ตอ่ รัฐจำนวนมาก (revenue
maximization) จึงถือว่าภาษีสุราเป็นแหล่งรายได้ที่แน่นอนมีเสถียรภาพ

4

ความยืดหยุ่นต่ำ (Inelastic) หมายถึง ค่าความยืดหยุ่นน้อยกว่า 1 ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าความยืดหยุ่น
อุปสงค์ต่อราคาของสุราเท่ากับ -0.5 หมายถึง เมื่อราคาสุราสูงขึ้นร้อยละ 10 ปริมาณความต้องการบริโภค
สุราจะลดลงร้อยละ 5 จากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าค่าความยืดหยุ่นด้าน
อุปสงค์ต่อราคาของเบียร์เท่ากับ -0.3 ไวน์ -1.0 และสุรากลั่น -1.5
เอกสาร Special Report How are Distilled Spirits Taxed Worldwide? International Tax &
Investment Center (2001) ชี้ว่าค่าความยืดหยุ่นด้านอุปสงค์ต่อราคาในประเทศอังกฤษ ณ ปี 1999
ของเบียร์เท่ากับ -0.59 ไวน์ -0.38 และสุรากลั่น -1.38
และกระทรวงการคลังรวมกับคณะกรรมการสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาค่าความยืดหยุ่น
ด้านอุปสงค์ต่อราคาของสุรากลั่น ได้ค่า -0.79 ในขณะที่มีค่าความยืดหยุ่นด้านอุปสงค์ต่อราคาของไวน์
และเบียร์เท่ากับ -0.4 ซึ่งค่าความยืดหยุ่นด้านอุปสงค์ของสุราจึงแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และ
ในแต่ละช่วงเวลายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ชัดเจน
5
รัฐควรเลือกจัดเก็บภาษีสูงจากสินค้าที่มีค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อราคาต่ำ ทำให้การบิดเบือนทาง
เศรษฐกิจต่ำ ตัวอย่างสินค้าที่เกี่ยวกับการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น บุหรี่ สุรา เรือสำราญ เป็นต้น (Cnossen, 2005)
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(stability)  หลายประเทศมักขึ้นภาษีสุราในเวลาที่รัฐต้องการรายได้ภาษีเพื่อ
ชดเชยการขาดดุลงบประมาณ อย่างไรก็ตาม หากรัฐขึ้นอัตราภาษีสุรามากๆ
อาจทำให้รายได้ภาษีสุราลดลงได้เช่นกัน โดยการลดลงของภาษีอาจเกิดจาก
การที่ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงการบริโภคไปบริโภคสินค้าอื่นทดแทนสุราที่แพง
ขึน้ และการลักลอบผลิตหรือซือ้ จำหน่ายหรือขนสุราแบบผิดกฎหมายเพิม่ ขึน้ 6
2) ภาษีสุรามิได้ชดเชยปัญหาผลกระทบภายนอก (externality) อัน
เกิดจากการบริโภคสุราต่อบุคคลอืน่ และสังคม7 เช่น สุขภาพทรุดโทรม อุบตั เิ หตุ
จากการขับขี่ การทะเลาะวิวาท ก่อให้เกิดการสิน้ เปลืองทรัพยากรในการรักษา
พยาบาลของรัฐ โดยมีผลต่อปริมาณการบริโภคในสังคมด้วย เนือ่ งจากปริมาณ
การบริโภคสุราแปรผกผันต่อราคาของสุรา คือ ราคาสุราสูงขึ้นปริมาณการ
บริโภคสุรามีแนวโน้มลดลง
3) ภาษีสุรามีผลทางด้านการกระจายภาระภาษี (distributional
incidence)
ภาษีสุราจะมีการกระจายภาระภาษีไม่เท่ากันสำหรับผู้บริโภคที่อยู่ใน
ระดับรายได้เท่าๆ กัน โดยผู้ที่ดื่มสุราในปริมาณสูงจะรับภาระภาษีสูงกว่า ใน
ขณะที่ผู้ที่ไม่ดื่มสุราจะไม่ต้องรับภาระภาษีสุรา การกระจายภาระภาษีสุรา

6

อ้างอิง How Are Distilled Spirits Taxed Worldwide? By International Tax & Investment
Center การศึกษาของ World Health Organization ซึ่งสำรวจพฤติกรรมการบริโภคสุราของ 17
ประเทศ ในช่วงปี ค.ศ. 1970-1991 พบว่า การบริโภคสุราลดลงเมื่อราคาสุราสูงขึ้น สะท้อนว่าการ
บริโภคสุราสัมพันธ์กับราคาอย่างใกล้ชิด ราคาสูงขึ้นการบริโภคสุราลดลง แสดงว่าการเพิ่มอัตราภาษี
สุรามีผลทำให้การบริโภคสุราลดลงและรายได้ภาษีเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับอัตราภาษีหนึ่งซึ่งเชื่อว่าหาก
มีการเพิ่มอัตราภาษีสุราสูงเลยจุดนี้จะส่งผลให้รายได้ภาษีลดลงเพราะยอดจำหน่ายสุราลดลง (the
Laffer Curve)
7
มีงานวิจัยค้นพบว่า ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของสุราและบุหรี่ สำหรับเด็กโดยเฉลี่ยจะมี
ค่าสูงกว่าผูใ้ หญ่ประมาณ 2 เท่า ทำให้หากเก็บภาษีสรุ าและทำให้ราคาสุราสูงขึน้ จะมีผลต่อปริมาณการ
บริโภคสุราของเด็กลดลงมากกว่าของผู้ใหญ่ 2 เท่า (Cnossen, 2005)
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

47

อาจจะไม่ส่งผลต่อการกระจายรายได้ เช่นเดียวกับการจัดเก็บภาษีสินค้าที่
จำเป็นอื่นๆ และทำให้มีแรงต่อต้านจากสังคมไม่มากหากขึ้นภาษีอีก
นโยบายภาษีสรุ าทีร่ ฐั ส่วนใหญ่กำหนด ไม่ได้มงุ่ ทีจ่ ะกำจัดสุราให้หมดไป
จากตลาด เพราะถ้ารัฐไม่ต้องการให้มีการบริโภคสุราแล้ว รัฐสามารถออก
กฎหมายห้ามไม่ให้มกี ารผลิต ซือ้ และจำหน่ายสุราเช่นเดียวกับกรณียาเสพติด
และฝิ่นฯ แต่รัฐนิยมจัดเก็บภาษีสุรา เพื่อหารายได้เข้ารัฐ และเพื่อจำกัดการ
บริโภคสุรา ซึ่งวัตถุประสงค์ทั้งสองสอดคล้องกัน
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษีและรูปแบบการดื่มและสุขภาพ
เป็นที่ทราบกันดีว่านโยบายภาษีเป็นนโยบายที่จะช่วยควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การศึกษาหลายๆ ชิ้น ได้พบว่า การเพิ่มอัตรา
ภาษีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เช่น ลดความรุนแรง ลดจำนวนการดื่ม
ของผู้อายุน้อย และลดการเมาแล้วไปขับขี่ เป็นต้น
ตารางที่ 2.1 ผลของการเปลี่ยนแปลงในภาษีสรรพสามิตสุราในประเทศสหรัฐ
อเมริกา
		 ผลกระทบและ		ผลการเปลี่ยนแปลงของภาษีต่อการบริโภค
		 รายนามนักวิจัย
เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน
Markowitz &
การเพิ่มภาษี 10% ในภาษีสรรพสามิตเบียร์จะ
Grossman1999
ช่วยลดความรุนแรงต่อเด็กในครอบครัวอย่าง
รุนแรงลง 2.2%
Grossman et al. 1994 การเพิ่มภาษีสรรพสามิตเบียร์เทียบเท่ากับสุรา
กลั่น จะลดการดื่มของผู้ดื่มอายุน้อยดื่มบ่อยลง
32%
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		 ผลกระทบและ		ผลการเปลี่ยนแปลงของภาษีต่อการบริโภค
		 รายนามนักวิจัย
การขับขี่
Ruhm 1996
การเพิ่มขึ้น 78% ในภาษีสรรพสามิตเบียร์
จะลดการเสียชีวิตทางหลวงลง 7-8 %
Kenkel 1993
การเพิ่มขึ้น 10% ในราคาของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะลดการเมาขับรถ 7.4% สำหรับ
ผู้ชายและ 8.1% สำหรับผู้หญิง; ผลกระทบ
ต่อผู้ดื่มที่มีอายุต่ำกว่าจะมีขนาดใหญ่
Chaloupka, Saffer
นโยบายการปรับภาษีสรรพสามิตเบียร์สหรัฐฯ
& Grossman, 1993
สำหรับอัตราเงินเฟ้อตั้งแต่ปี ค.ศ.1951 ถึง
			
ช่วงกลางทศวรรษ 1980 จะช่วยลดการเสียชีวิต
บนถนนโดยรวม 11.5% และเสียชีวิต
ระหว่างอายุ 18-20 ปี ถึง 32.1%
อาชญากรรมและความรุนแรง
Markovitz, 1999
การเพิ่มขึ้น 1% ในราคาของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะลดอัตราการทำร้ายภรรยา
3.1-3.5% แต่ไม่มีผลใดๆ เกี่ยวกับการทำร้าย
สามี
Cook & Moore, 1993 การเพิ่มขึ้น 10% ในภาษีสรรพสามิตเบียร์จะ
ลดการข่มขืน 1.32%, การปล้น 0.9%
ฆาตกรรม 0.3% และถูกทำร้ายร่างกาย 0.3%
Markovitz, 2000
การเพิ่มขึ้น 10% ของจำนวนร้านค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จะเพิ่มโอกาสของการกระทำผิด
ทางเพศหรือข่มขืนเกือบ 20%
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		 ผลกระทบและ		ผลการเปลี่ยนแปลงของภาษีต่อการบริโภค
		 รายนามนักวิจัย
ภาวะความเจ็บป่วยและสุขภาพ
Grossman et al. 1994 การเพิ่มขึ้น 10% ในราคาของเบียร์ช่วยลด
จำนวนของนักเรียนมัธยมปลายที่ดื่มลง
Williams, Chaloupka นักศึกษาวิทยาลัยเผชิญกับการเพิ่มขึ้นของเงิน
& Wechsler 2002
1 ดอลลาร์สหรัฐ ในราคาจริงเฉลี่ยของการดื่ม
จะเป็น 33% ซึ่งจะน้อยกว่าการเปลี่ยนจาก
การเป็นนักดืม่ ปานกลาง (moderate drinker)
ถึงดื่มมาก (binge drinker)
Harrison &
การเพิ่มขึ้นของภาษีสรรพสามิตเบียร์
Kassler 2000
($ 0.20 ต่อเบียร์ 6 กล่อง) จะลดอัตราเป็น
โรคหนองใน (gonorrhea) 8.9%
Randy W. Elder และคณะ (2553) ได้ศกึ ษารายงานวิจยั 8 ชิน้ พบว่า
ราคาที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับการบริโภค ในรายงานวิจัย 7 ชิ้น ผลมีนัยสำคัญทาง
สถิติต่อกัน และงานวิจัยอีก 4 ชิ้น มีผลแบบผสมระหว่างประเภทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือตัวแบบเชิงวิเคราะห์ ผลที่ได้เป็นไปในทางที่คาดหวัง และ
บางชิ้นได้ผลทิศทางตรงกันข้าม ราคาหรือภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
แบบแผนการบริโภคส่วนบุคคล การศึกษาจำนวนมากประเมินความชุก
(prevalence) ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างประชากรที่อายุ
25 ปีและกลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้ตอบรวมทั้งนักศึกษาระดับเตรียมอุดม (high
school students) วิทยาลัย และคนหนุ่มสาว และผู้ใหญ่ในประชากรทั่วๆ
ไป มีงานวิจัย 2 ชิ้นศึกษาในสหรัฐอเมริกา ในงานวิจัย 9 ชิ้นที่ประเมินความ
สัมพันธ์ระหว่างราคาหรือภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับความชุกของการดื่ม
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ท่ามกลางคนหนุ่มสาว งานวิจัย 6 ชิ้นได้ชี้ผลคงที่ว่าราคาหรือภาษีที่สูงขึ้น
สัมพันธ์กับความชุกที่ต่ำลงของการดื่ม มีการศึกษา 3 ชิ้นที่รายงานค่าความ
ยืดหยุ่น สำหรับการดื่มในกลุ่มวัยรุ่นมัธยมปลาย

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นทางราคาของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กับการบริโภคส่วนเกิน (แต่ละจุดเป็นงานวิจัยที่แยกอิสระต่อกัน)
ที่มา Elder et al / Am J Prev Med 2010; 38 (2): 222

แผนภูมิ 2.1 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นราคาเครือ่ งดื่ม
แอลกอฮอล์และการบริโภคส่วนเกินทีว่ ดั โดยการบริโภคแอลกอฮอล์ของสังคม
ข้อมูลแต่ละจุดแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของค่าประมาณการของรายงาน
วิจัยแต่ละชิ้นจำนวน 50 ชิ้นที่ประเมินการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวม
มีการศึกษา 12 ชิน้ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการบริโภค
โดยรวม แต่การศึกษาเหล่านี้ ไม่ได้วัดค่าความยืดหยุ่น ในการวิเคราะห์
ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการเพิม่ ของภาษีเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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และการลดลงของการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปและเป็นอันตรายที่เกี่ยวข้อง
กัน อุปสงค์ของการดื่มมีผลโดยตรงกับภาวะสุขภาพ ในแผนภูมินี้สะท้อนถึง
การบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์แต่ละประเภทของสังคม (Elder et al, 2010)
ในการสรุปงานวิจยั ข้างต้นพบว่า ภาษีหรือราคาทีส่ งู ขึน้ มีความสัมพันธ์
กับการลดการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในทัว่ ไป และการดืม่ ทีม่ ากเกินไป แม้วา่
ผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้ถูกจำกัดในกลุ่มประชากรเฉพาะ มีหลักฐานว่า ภาษี
อาจจะเด่นชัดมากขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ดื่มมากเกินไป (เช่น วัยหนุ่มสาว) มีงาน
วิจัย 22 ชิ้นที่ประเมินผลกระทบของราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือภาษีใน
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์หลากหลายทีท่ ำอันตรายต่อสุขภาพและผูค้ น ผลทัว่ ๆ ไป
ที่ประเมิน ได้แก่ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ เมาแล้วขับ รวมทั้งเสียชีวิต
ความรุนแรง ในครอบครัว โรคตับเรื้อรัง (liver cirrhosis) การศึกษานี้ทำ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ข้อมูลระดับมลรัฐ ผลการศึกษา 11 ชิ้น พบว่า
มีความสัมพันธ์ระหว่างราคา ภาษี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความบาดเจ็บ
และการเสียชีวิต ซึ่งสะท้อนข้อเท็จจริงว่า ภาษีเป็นตัวแทนสัดส่วนเล็กน้อย
เชิงเปรียบเทียบของราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด การเพิ่มสัดส่วนใน
ภาษีมีความจำเป็นต้องทำให้บรรลุผลเช่นเดียวกับในราคาซื้อสุดท้ายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สำหรับราคาสุราไทย พบว่า การเปลี่ยนแปลงในราคาของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในประเทศไทยไม่เป็นสัดส่วนกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ บัณฑิต
ศรไพศาล (2553) ชี้ว่า นโยบายทางราคาและภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรมีการจัดเก็บระบบภาษีพิเศษที่มีความเหมาะสม ที่ผ่านมา แนวทางการ
จัดเก็บภาษีที่ไทยทำอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 8090 ที่ดื่มมาก ลักษณะภาษีที่ดีควรทำให้ไม่เพิ่มจำนวนคนดื่มขึ้น และเพื่อไม่
ให้วัฒนธรรมเปลี่ยนจากวัฒนธรรมไม่ดื่มมาเป็นวัฒนธรรมการดื่ม ปัจจุบัน
โครงสร้างการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยที่ใช้ระบบสอง
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เลือกหนึ่ง คือคิดตามปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และตามมูลค่า อัตราการ
จัดเก็บภาษีส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 5-60 ซึ่งระบบเก็บภาษีแบบสองเลือกหนึ่งนี้
เป็นระบบที่เก็บภาษีมากกว่าหรือเท่ากับเก็บตามปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
เพียงอย่างเดียวอยู่แล้ว เป็นการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและเพิ่มรายได้ของ
รัฐด้วย
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันภาษีไทยยังมีการเก็บภาษีในอัตราไม่เท่าเทียม
และเอื้อบางประเภท เช่น สุราขาว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รสผลไม้ ทำให้
เครื่องดื่มประเภทนี้มีราคาถูกมาก และเป็นที่นิยมของวัยรุ่น ดังนั้น สุราขาว
กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รสผลไม้ต้องขึ้นให้เต็มเพดาน
3.3 โครงสร้างภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในการศึกษานี้ได้ทบทวนจากงานของชลธาร วิศรุตวงศ์ และคณะ
(2554) ซึง่ ได้ทบทวนการศึกษาเกีย่ วกับภาษีสรรพสามิตสุราของสหภาพยุโรป
ซึง่ กำหนดในรูปคำสัง่ ของสภาสหภาพยุโรปหรือทีเ่ รียกว่า “Council Directive”
ซึ่งที่ผ่านมามีการปรับปรุงมาเป็นระยะๆ คำสั่งที่สำคัญ ได้แก่
1) คำสั่งการรวมโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของสุราให้เป็นเอกภาพ
Council Directive ที่ 92/83/EEC โดยจำแนกประเภทสุราที่จัดเก็บภาษี
สรรพสามิตออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) เบียร์ (Beer) (2) ไวน์ (Wine)
(3) สุราแช่อน่ื ๆ นอกจากเบียร์และไวน์ (Fermented Beverages other than
Beer and Wine) อาทิ ไซเดอร์ (Cider) เพอรี่ (Perry) (4) ผลิตภัณฑ์
แอลกอฮอล์แปรรูป (Intermediate Products) อาทิ พอร์ท (Port) และเชอรี่
(Sherry) (5) เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) หรือสุรากลั่น (Spirit
Drinks)
2) คำสั่งกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตของสุราขั้นต่ำแต่ละประเภท
Council Directive 92/84/EEC ซึง่ แต่ละประเทศสามารถกำหนดโครงสร้าง
อัตราภาษีสรรพสามิตสุราตามทีแ่ ต่ละประเทศเห็นสมควร สอดคล้องกับสภาพ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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สังคมและเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป แต่ทง้ั นีต้ อ้ งมีภาระภาษีสรุ าไม่ตำ่ ไปกว่า
อัตราภาษีสรรพสามิตสุราขั้นต่ำ และไม่ได้เป็นการกำหนดอัตราภาษีสุราเพื่อ
ปกป้องอุตสาหกรรมสุราภายในประเทศ และลดการบิดเบือนทางการแข่งขัน
ทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและลดการค้าสุราที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้
คณะกรรมาธิการฯ เพียงแต่ต้องประเมินความเหมาะสมของอัตราภาษี
สรรพสามิตสุราขั้นต่ำเป็นระยะๆ
ในปี พ.ศ.2536 คณะกรรมาธิการฯ กำหนดให้สุรากลั่นมีภาระภาษีสูง
ที่สุด รองลงมาได้แก่ สุราแปรรูป และเบียร์ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ.2548
การปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตสุราขั้นต่ำอีกครั้ง และเสนอให้ปรับอัตรา
ภาษีสูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณร้อยละ 31 โดยคำนวณจากอัตราเงินเฟ้อที่
เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2536-2548 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม
ปีพ.ศ.2551 และขยายการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราได้ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.
2553 กรณีที่ประเทศสมาชิกใดมีปัญหาในการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิต
ของสุราดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดร่วมกัน ให้มีการปรับขึ้นภาษีทุกๆ
2-4 ปี โดยอัตราภาษีที่ปรับขึ้นแต่ละครั้งจะต้องปรับขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
และไม่เกินร้อยละ 20
3) คำสั่งเกี่ยวกับหลักการทั่วไปในการบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
Council Directive 92/12/EEC ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2535 ได้แก่
การควบคุม การเก็บรักษา การเคลื่อนย้ายสุรา การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
และอื่นๆ ข้อกำหนดทั่วไป (general provisions) นี้บังคับใช้กับสินค้าทุก
ประเภทที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต ซึ่งโดยปกติ สินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
เมือ่ ถูกผลิตขึน้ จะสามารถนำส่งไปเก็บรักษาในคลังสินค้าภาษีได้และจะได้รบั
การยกเว้นภาษีชั่วคราว (duty suspension) การจัดตั้งและดำเนินการคลัง
สินค้าภาษีจะต้องได้รับอนุญาตจากประเทศสมาชิก และเป็นไปตามหลักการ
ทีค่ ณะกรรมาธิการฯ แนะนำ (Commission recommendation 2000/789/EC)
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4) คำสั่งใหม่ที่เกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับสินค้าที่ต้องเสียภาษี
สรรพสามิต Council Directive 2008/118/EC เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15
มกราคม 2552 และขยายใช้ทั่วสหภาพยุโรปในวันที่ 1 เมษายน 2553 และ
คำสั่ง Council Directive 92/12/EEC ได้ถูกยกเลิกไปในวันเดียกัน

โครงสร้างราคาสุรา
ราคาโรงงาน

ราคา c.i.f.
+ ภาษีนำเข้า

+ภาษีสรรพสามิตและภาษีสุขภาพ
+ ภาษีบำรุงท้องถิ่น

+ กำไร
+ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขายปลีก
แผนภูมิที่ 2.2 โครงสร้างการเก็บภาษี
ที่มา กรมสรรพสามิต

โครงสร้างราคาของสุราในอดีตก่อนมีการทำความตกลงทางการค้าใน
กลุ่มอาเซียนและนอกกลุ่มอาเซียน
ในทางปฏิบตั ิ ภาษีสรุ าจะคำนวณจากทัง้ อัตราตามมูลค่าและอัตราตาม
สภาพ และบังคับจัดเก็บภาษีในอัตราทีใ่ ห้มลู ค่าภาษีสงู กว่า (มาตรา 8 ตรี แห่ง
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493) ผลทำให้สุราใดที่มีราคาแพง สุรานั้นจะถูก
จัดเก็บภาษีตามอัตราตามมูลค่า เพราะราคาที่สูงมากทำให้มูลค่าภาษีคิดจาก
อัตราภาษีตามมูลค่าสูงกว่ามูลค่าภาษีคิดจากอัตราภาษีตามปริมาณ และรับ
ภาระภาษีสูงกว่าสุราชนิดเดียวกันที่ราคาไม่แพง ซึ่งถูกคิดภาษีจากอัตราตาม
ปริมาณและมีความแรงของดีกรีแอลกอฮอล์เท่ากัน สุราราคาแพงส่วนใหญ่
ได้แก่ สุราพิเศษ ไวน์ เบียร์ฯ โดยเฉพาะสุราที่นำเข้า สำหรับสุราราคาถูก
ส่วนใหญ่ เป็นสุราขาว สุราผสม สุราแช่พื้นเมืองฯ ทำให้การจัดเก็บภาษีใช้
อัตราตามปริมาณ ทำให้เกิดการวิจารณ์ว่าสุรากลั่น (สุราขาว) มีความแรง
แอลกอฮอล์สูงมากกว่าไวน์และเบียร์ แต่กลับเสียภาษีไม่สูงมากนัก
ขั้นตอนการชำระภาษีสุรามีสองกรณี กล่าวคือกรณีสุราที่ทำในราชอาณาจักร และกรณีที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร
กรณีสุราจากต่างประเทศ นอกเขตความตกลงการค้าเสรี ประเทศไทย
คิดราคาภาษีโรงงานรวมกับราคา c.i.f.8 บวกกับภาษีนำเข้า ดังแผนภูมิ 2.2
อย่างไรก็ตาม เมื่อทำความตกลงการค้าระหว่างคู่สัญญา ภาษีนำเข้าก็ไม่ได้
นำมาพิจารณา คงไว้แต่ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นๆ ทั้งนี้ การจัดเก็บ
อัตราภาษีสรรพสามิต มีเงื่อนไข ดังนี้
8

การจัดเก็บภาษีศุลกากร ส่วนใหญ่คิดอัตราตามมูลค่า ซึ่งคำนวณจากฐานราคานำเข้า หรือ ราคา
ซี.ไอ.เอฟ. ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนสินค้า ค่าประกันภัย และค่าระวางขนส่ง ทั้งนี้ กรมศุลกากรสามารถ
ตรวจสอบราคา ซี.ไอ.เอฟ. ว่าเหมาะสมหรือไม่ กรมศุลกากรสามารถประเมินภาษีหรือกำหนดราคา
นำเข้าได้ 6 วิธี ภายใต้คู่มือระบบราคาแกตต์ (GATT Valuation Agreement: GVA Handbook)
ไทยเริ่มนำมาใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2543 ระบบราคาแกตต์ เป็นการตีราคาของที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
โดยยึดถือราคาตามที่ผู้สั่งซื้อในประเทศได้จ่ายไปจริงให้กับผู้ขายหรือผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งเมื่อกรม
ศุลกากรเห็นว่าราคานำเข้าที่ผู้นำเข้าประเมินตนเองไม่เหมาะสม กรมศุลกากรสามารถกำหนดราคาได้
แต่จำกัดว่าจะต้องใช้เพียงวิธี 6 วิธีเท่านั้น ได้แก่ ราคาซื้อขายของที่นำเข้า ราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน
ราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน ราคาหักทอน ราคาคำนวณ และราคาย้อนกลับ ผลทำให้ในทางปฏิบัติ
กรมศุลกากรจะไม่กำหนดราคา หากไม่มีหลักฐานชัดเจน ทั้งนี้ การนำเข้าสุราหลายกรณีเป็นการนำเข้า
ระหว่างบริษทั ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั การปฏิบตั ติ ามระบบราคาแกตต์ แม้วา่ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบราคา
ได้หลายวิธี แต่จำกัดวิธีในการตรวจสอบ (คู่มือระบบราคาแกตต์ กรมศุลกากร, 2542)
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1. อัตราภาษีทั้งสุราผลิตในประเทศ และนำเข้ามาในราชอาณาจักร ได้
ใช้อัตราภาษีเดียวกัน  
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราจะต้องมีหน้าที่เสียภาษีเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวง
มหาดไทย 10% ของภาษีสุรา
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราจะต้องมีหน้าที่เสียเงินกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 2% ของภาษีสุรา
สำหรับการศึกษาของไทย ข้อมูลจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
(2550) ขยายเพิม่ ระบุวา่ หากขึน้ ภาษีสรุ าสีรอ้ ยละ 1 จะมีผลต่อความต้องการ
ซือ้ สุราสีลดลงร้อยละ 1.56 แต่จะมีผลต่อความต้องการสุราขาว เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
3.77 และมีผลต่อการซือ้ เบียร์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.32 ถ้าสุราขาวขึน้ ภาษีรอ้ ยละ 1
จะมีผลต่อความต้องการซื้อสุราขาวลดลงร้อยละ 2.73 แต่มีผลต่อความต้องการ
ซื้อสุราสีเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.06 และความต้องการซื้อเบียร์เพิ่มร้อยละ 1.25
กรณีเบียร์ขึ้นภาษีร้อยละ 1 จะมีผลต่อความต้องการซื้อเบียร์ลดลง ร้อยละ 2.68
ความต้องการซื้อสุราสีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.17 ความต้องการซื้อสุราขาว เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.3 แต่ไม่มีผลต่อสุราและไวน์นำเข้าและถ้าขึ้นภาษีสุรานำเข้าเพิ่มอีก
ร้อยละ 1 จะมีผลต่อความต้องการซื้อสุรานำเข้าลดลง ร้อยละ 0.61
แต่ไม่ส่งผลต่อสินค้ากลุ่มอื่น หมายความว่า ผู้ดื่มสุราต่างประเทศที่
จงรักภักดีตอ่ แบรนด์ ไม่ดม่ื สุราอืน่ หรือดืม่ ก็ไม่มผี ลต่อการเปลีย่ นแปลง พิจารณา
แต่เฉพาะสุราต่างประเทศระดับพรีเมียมขึ้นไป ปรับราคาขึ้นอีกเกือบขวดละ
100 บาท  ทัง้ ๆ ทีต่ น้ ทุนขวดละไม่เกิน 200 บาท แต่การนำเข้าอย่างถูกกฎหมาย
เสียภาษีทกุ อย่างถูกต้อง ราคาจำหน่ายปลีกจะพุง่ ไปเกือบขวดละ 1,000 บาท
ช่องว่างส่วนต่างกันมาก ยิ่งทำให้ขบวนการขนสุราเถื่อนมีมาก เพราะต้นทุน
สุราเถื่อนไม่เกิน 200 บาท ข้ามชายแดนมาได้จำหน่ายแค่ขวดละ 600 บาท
ต่ำกว่าสุราถูกกฎหมาย 400 บาท  
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

57

จากงานวิจยั ของนิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2552) นัยทางเชิงนโยบาย
ที่พบ คือ ความยืดหยุ่นต่อราคาสุราเกือบทุกชนิดมีค่าใกล้เคียง -0.5 (ยกเว้น
สุราขาว (-0.70) และบรั่นดีในประเทศ (-1.21) ที่มีความยืดหยุ่นสูงกว่า -0.5)
หมายความว่า เมื่อราคาสุราเพิ่ม 10% การบริโภคจะลดลง 5% ขณะที่ยอด
ภาษีจะสูงขึ้น ซึ่งแปลว่า การขึ้นภาษีสุราเกือบทุกชนิดจะไม่ทำให้รายรับภาษี
ของรัฐบาลลดลง แต่จะมีผลต่อการบริโภคลดลงเล็กน้อย
พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล และบัญชร ส่งสัมพันธ์ (2552) ชี้ว่าโครงสร้าง
ภาษีในประเทศไทยปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อสมมติฐานที่ล้าสมัย ส่งผล
ให้เป็นแรงจูงใจให้คนไทยสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูงในราคาที่ถูก
อันเป็นผลให้เกิดการเสพติดและอันตรายอย่างเรือ้ รังกับสุขภาพของประชาชน
โดยรวม
3.4 การหลบหนีภาษี
การหลบหนีภาษีอากรที่ปรากฏมีสองลักษณะ ดังนี้
การหลบเลี่ยงภาษีอากร (Tax Avoidance) คือ การเลี่ยงภาษีอากร
โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมาย (Loop Hole) ได้แก่ การแตกหน่วยภาษี
ออกเป็นหลายๆ หน่วยเพื่อลดอัตราภาษีไม่ให้เสียภาษีในอัตราก้าวหน้าที่สูง
เกินไป หรือการหาประโยชน์จากข้อยกเว้นของกฎหมาย และการหาประโยชน์
จากการตีความข้อกฎหมาย โดยการแปลงสภาพของสินค้าจากสินค้าสำเร็จรูป
ที่ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่า ถ้าเป็นชิ้นส่วนจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ำหรือไม่
ต้องชำระภาษีเลย
การหลบหนีภาษีอากร (Tax Evasion) คือ การกระทำที่มีเจตนาจงใจ
ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย ไม่เสียภาษีอากรตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติ
สาเหตุการหลบหนีภาษี และการเลีย่ งภาษีมาจากภาระภาษีทส่ี งู เกินไป
ความไม่เป็นธรรมในการรับภาระภาษีของประชาชน การบริหารงานของรัฐบาล
ความบกพร่องของระบบภาษีอากร กฎหมายภาษีอากรมีชอ่ งว่าง และนโยบาย
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ของรัฐทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (ขจร สาธุพันธ์, 2531, 50)
การหลบภาษีเป็นการหลีกเลีย่ งภาษีโดยถูกกฎหมาย โดยใช้ชอ่ งว่างของกฎหมาย
เป็นประโยชน์ในการลดจำนวนภาษีทค่ี วรจะเสียให้นอ้ ยลง มีลกั ษณะคล้ายกับ
ความหมายการวางแผนภาษี ซึ่งเป็นการทำให้ชำระภาษีเป็นไปอย่างมีแผน
รัดกุมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ส่วนความหมายของการหลีกเลี่ยงภาษี
(Tax Evasion) คือ การหลีกเลี่ยงซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย (บุญชนะ
อัตถากร, 2543)
อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างกรณีสุราที่มีการซื้อขายระหว่างประเทศสมาชิก
ยุโรปมีการจำแนก 2 กลุ่ม (ชลธาร วิศรุตวงศ์ และคณะ, 2554) คือ
(1) สุราที่ซื้อขายเพื่อการค้า (commercial traffic) การขนย้ายสุรา
จะเกิดขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกผ่านคลังสินค้าภาษีเพื่อยกเว้นภาษีชั่วคราว
ให้จัดเก็บภาษีก็ต่อเมื่อสินค้าถูกนำออกเพื่อการบริโภค ณ ประเทศใด ให้
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราภาษีของประเทศจุดหมายปลายทาง ในกรณีท่ี
สินค้าขนย้ายระหว่างการยกเว้นภาษีไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง และไม่สามารถ
ตรวจพบว่า มีความผิดปกติซึ่งนำไปสู่การปล่อยสินค้าเพื่อการบริโภคขึ้น
ให้กำหนดความผิดปกติเกิดขึ้น ณ จุดต้นทางและ ณ เวลาการขนย้ายสินค้า
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบภาษีสรรพสามิตสุรา (The Comparative
study on Alcohol excise tax) หรือที่ซึ่งมีการบริโภคเกิดขึ้น เพื่อป้องกัน
การจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน พร้อมทั้งกำหนดระบบการคืนภาษีสำหรับภาษี
สรรพสามิตที่ ชำระแล้วในประเทศต้นทาง จากการศึกษาเชื่อว่า ปริมาณ
การค้าขายสุราระหว่างประเทศสมาชิกมีจำนวนไม่มากนัก เพราะแต่ละประเทศ
จะกำหนดลักษณะภาชนะสุราที่พร้อมบริโภคภายในประเทศและสุราส่งออก
อีกทั้งบางประเทศกำหนดให้ติดเครื่องหมายการเสียภาษี เช่น แสตมป์ (fiscal strip) ที่ภาชนะสุราก่อนขนย้ายสุราไปจำหน่ายอีกประเทศหนึ่ง
(2) สุราทีซ่ อ้ื ขายเพือ่ การบริโภคส่วนตัว (private traveler) ซึง่ เดินทาง
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ไปประเทศต้นทางและการซื้อสุราขนกลับไปบริโภคในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่ง
เป็นประเทศจุดหมายปลายทาง ให้จัดเก็บภาษี สรรพสามิตในอัตราภาษีของ
ประเทศต้นทาง (origin) หรือประเทศที่มีการซื้อสุรา และไม่ต้องจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตซ้ำอีกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภาษีประเทศสมาชิก อาจ
กำหนดแนวทางการยกเว้นภาษี กำหนดแบบฟอร์มหรือหลักฐานในการยกเว้น
ภาษีเพื่อบังคับใช้ภายในประเทศของตนเองได้ แต่มีเงื่อนไขด้านปริมาณสุรา
ไม่ควรเกินจำนวนหนึ่งๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
จากการศึกษาเชื่อว่าสัดส่วนของปริมาณการซื้อขายสุราข้ามชายแดน
(Intra-community movements) มีมาก เพราะอัตราภาษีสุราที่แตกต่างกัน
มากระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆ
องค์การอนามัยโลกให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า นอกจากปัจจัยด้านผล
ตอบแทนจำนวนมหาศาลที่ผู้ค้าได้รับแล้ว การขาดมาตรฐานการควบคุมที่
เหมาะสมในระบบการค้าระหว่างประเทศ การคงอยู่ของเครือข่ายลักลอบค้า
การให้จำหน่ายสินค้าได้โดยไม่มีใบอนุญาต ระบบกฎหมายที่หย่อนยานและ
การบังคับใช้ที่อ่อนแอ การฉ้อราษฎร์บังหลวงของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจน
บทบาทของเจ้าของกิจการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอง ล้วนมีส่วนสร้างปัญหา
การลักลอบค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทง้ั สิน้ การลักลอบค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
จึงถือได้ว่าเป็นปัญหาระหว่างประเทศ และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ลักลอบค้าเพิ่ม
ขึน้ ทุกปี ค่อนข้างเด่นชัดว่าขบวนการลักลอบค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในปัจจุบนั
ได้กลายเป็นองค์การอาชญากรรมทางการค้าที่มีความเข้มแข็งมาก ปัจจัยที่
สนับสนุนให้เกิดการลักลอบค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สำคัญมี 3 ประการ
(สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ, 2547) คือ
1. ราคา ประเทศสองประเทศที่มีพรมแดนติดกัน หากราคาของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความแตกต่างกันในราคาซื้อจำหน่ายของผู้บริโภค
คนสุดท้าย อันเป็นผลมาจากการกำหนดอัตราภาษีของรัฐบาลประเทศใด
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ประเทศหนึ่ง เพื่อให้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อถึงมือผู้บริโภคในประเทศ
ของตนสูง จะด้วยจากการควบคุมจำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ
รายได้ที่รัฐจะได้รับก็ตาม ก็เป็นแรงจูงใจประการสำคัญที่ทำให้มีการลักลอบ
นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น
2. ความโปร่งใสของเจ้าหน้าที่รัฐ ประเทศที่มีระดับการรับสินบนของ
เจ้าหน้าที่รัฐมาก ปัญหาการลักลอบค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีมากตามไป
ด้วย
3. ความเข้มงวดในการปราบปรามการซื้อจำหน่ายสินค้าหนีภาษีของ
ทางการ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับปัญหาการลักลอบค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การลักลอบนำเข้าสินค้าจำนวนมากต้องพึ่งพากระบวนการทำ
ผิดกฎหมายและการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่รัฐในการขนถ่ายสินค้าและ
ความหย่อนยานในการควบคุมการขนย้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างประเทศ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการลักลอบส่วนใหญ่มักเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่รู้จักกันดีและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จำนวน
มหาศาลทั้งผู้ผลิตและผู้ค้า
3.5 การลักลอบขนสุราหนีภาษี
ในปี พ.ศ. 2546 การเก็บภาษีศุลกากรในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อ
ผู้ใหญ่มีผลแตกต่างกันในแต่ละภาค การเก็บภาษีสรรพสามิตที่แตกต่างกัน
ระหว่างประเทศ อาจจะทำให้เกิดการจับจ่ายข้ามพรมแดนและการลักลอบ
ขน (cross-border shopping and smuggling) การจับจ่ายข้ามพรมแดน
มีมาก ถ้ามีความแตกต่างราคาอย่างมากในระยะทาง เช่น ภูมิภาค Öresund
(เบียร์ในเดนมาร์กมีราคาเพียงร้อยละ 40 ของราคาในประเทศสวีเดน) และ
Helsinki-Talinn (สุราในเอสโตเนียมีคา่ ใช้จา่ ย หนึง่ ในสี่ ของราคาในฟินแลนด์)
(Karlsson และ Tigerstedt, 2005) โดยรวมแล้วอย่างน้อย 1 ใน 6 ของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางในสหภาพยุโรปเดินทางในต่างประเทศถือเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์โดยเฉลี่ยกว่า 2 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (Leifman, 2001) ใน
สหราชอาณาจักร ในปี 1998 การซื้อจำหน่ายข้ามพรมแดนทำให้เกิดการ
สูญเสียรายได้จาก 5% ของรายได้ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวม (HM
Customs and Excise, 2004)
ในทำนองเดียวกันการลักลอบขนเป็นปัญหาที่ร้ายแรงในสหภาพยุโรป
(European Commission 2547) สำหรับสหภาพยุโรป 15 ประเทศ การ
ทุจริตในภาคยาสูบและสุรา (1998) คาดว่ารายได้สูญหายไป 1.5 พันล้าน
ยูโร (€) จากการทุจริตในปี 1996 คิดเป็นประมาณ 8% ของการเก็บภาษี
สรรพสามิตในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด ในสหราชอาณาจักร การลักลอบ
ขนคาดว่าจะได้ 4% ของการเก็บภาษีสรรพสามิตแอลกอฮอล์รวมในปี 2544
(HM Customs and Excise, 2004) Wells, Gerrard and Hubbard  (2005)
เชื่อว่าการค้าที่ผิดกฎหมายส่วนใหญ่อยู่ในส่วนที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เกิดขึ้นเมื่อเครื่องดื่มจะถูกย้ายจากพื้นที่ที่มีอัตราภาษีต่ำ (low tax) ไปปลาย
ทางใหม่ที่ภาษีสูงกว่า
การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
กลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic) ได้วางอยู่บนสามหลักเกณฑ์ การควบคุมการ
เข้าถึงทางกายภาพ (physical availability) การผูกขาดของรัฐที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับการผลิตเบ็ดเสร็จ (a comprehensive state monopoly) และ
การค้าที่ทำให้ภาคเอกชนมีกำไรแสวงหาและกำหนดราคาของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้สูง (private profit-seeking and high prices)
การเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญในการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ฟนิ แลนด์
ปี พ.ศ.2547 โควต้าการนำเข้าปลอดภาษีเ ครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ โ ดย
นักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรปที่เดินทางมาถึงประเทศฟินแลนด์ถูกยกเลิก
เมื่อ 1 มกราคม พ.ศ.2547 ซึ่งมีผลหลังจากที่ประเทศเพื่อนบ้านทางตอน
ใต้คือประเทศเอสโตเนียซึ่งเป็นประเทศที่มีราคาแอลกอฮอล์ต่ำมาก เพราะ
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เข้าร่วมกับสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ทำให้ภาษีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ลดลงโดยเฉลี่ยถึงหนึ่งในสามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม การจัดเก็บ
ภาษีสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
และอันตรายที่เกี่ยวข้องและนักดื่มหนักจะตอบสนองต่อราคาในฟินแลนด์
ในปี พ.ศ.2547 (Pia Mäkelä and Esa Österberg, 2003)
4. นโยบายและประสิทธิผลของการนำนโยบายควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ไปปฏิบัติ
4.1 นโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ
ประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการควบคุมแอลกอฮอล์ทางกฎหมาย
เกือบครบถ้วน จะมีก็แต่การห้ามโฆษณาอย่างเด็ดขาด (Total ban) กับการ
ไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปไว้ในสนธิสัญญาการค้าเสรี ซึ่งเป็นกฎหมาย
ระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการจัดทำนโยบายและมาตรการ
ควบคุมอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทส่ี ำคัญก็คอื อิทธิพลของอุตสาหกรรม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ไ ด้ เข้ า มามี บ ทบาทผ่ า นบุ ค คลและองค์ ก รตั ว แทน
ทักษพล ธรรมรังสี (2552) ได้ศึกษาวิจัยและชี้ให้เห็นว่า การแทรกแซงของ
อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เริม่ ตัง้ แต่การก่อตัวของนโยบาย เข้าไปร่วม
แก้ไขหรือกดดันไม่ให้ผ่านสภาได้อย่างง่ายๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์เชิง
การเมืองอาจจะเป็นการมีผลประโยชน์ร่วมกัน การมีภาวะคุกคามร่วมกัน
การได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งการ
สนับสนุนองค์กร สนับสนุนกิจกรรมขององค์กร และสนับสนุนเป็นรายบุคคล
การที่องค์กรนั้นๆ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบและสนับสนุนผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการรายงานว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์สามารถสนับสนุนบุคลากรในองค์กรภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการ
ต่างๆ ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ได้ในหลายรูปแบบ เช่น การ
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สนับสนุน รายได้รายเดือน โบนัสและของขวัญในโอกาสต่างๆ และการ
จ้างงานหลังการเกษียณอายุขา้ ราชการ หรืออาจจะเป็นการสนับสนุนในลักษณะ
สนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อน เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร และโบนัส
นอกจากนี้ยังปรากฏรายงาน Thomson Financial (2008) ว่า
ผู้ประกอบการได้เข้าไปมีส่วนชี้นำการเมือง และอาจปรับเปลี่ยนผู้บริหาร
องค์กร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีจุดยืนเป็นปรปักษ์ต่อผู้ประกอบการ เช่นเดียวกับ
การสนับสนุนจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปยังนักการเมืองและ
พรรคการเมือง ผูป้ ระกอบการในประเทศรายหนึง่ ได้เปิดเผยถึงงบประมาณใน
การสนับสนุนนักการเมืองจำนวนมากร่วมกับการสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมและพิธีกรรม กีฬา งานประเพณี ในท้องถิ่นของ
นักการเมือง ยังมีรายงานถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุนในรูปแบบของ
เครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอาจจะเป็นการใช้ประโยชน์ทางการเมือง
เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการ
ในหลายประเทศ Babor (2003) ได้ชี้ให้เห็นว่า ตัวแทนของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ครองเสียงส่วนใหญ่ของตัวแทนภาคเอกชน
และสังคมในเวทีการตัดสินใจทั้งในระดับประเทศ และเวทีนโยบายระดับ
นานาชาติ ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งตัวแทนมากถึง
10 สมาคมการค้าในการประชุมของรัฐมนตรีประเทศต่างๆ ขององค์การ
การค้าโลกที่ฮ่องกง (WTO, 2005) เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กลไกการค้า
เสรีขององค์การค้าโลก
การล็อบบี้ เจรจาต่อรอง และการกดดันเป็นกลไกพื้นฐานที่มีประสิทธิผล
ในการแสดงอิทธิพลต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยปัจจัยความสำเร็จ
ในการเจรจาต่อรอง รวมถึงระดับอิทธิพล และความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างคูเ่ จรจา
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเจรจาต่อรองกับผู้กำหนดนโยบาย
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ได้ในหลายลักษณะ เช่น เจรจาโดยตัวแทนผู้ประกอบการรายเดียวโดยผู้แทน
ของกลุ่มผู้ประกอบการ หรือโดยองค์กรหน้าฉาก นอกจากนั้นยังสามารถ
กระทำโดยบุคลากรของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือกระทำผู้โน้มน้าวหรือล็อบบี้ (Lobbyist) มืออาชีพก็ได้
การแสดงบทบาทด้วยวิธีล็อบบี้เจรจาต่อรองพบได้ในทุกระดับของ
นโยบายตั้งแต่ระดับโลกจนถึงท้องถิ่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี
การล็อบบี้ที่ประสบความสำเร็จอีกมากมายทั้งในและต่างประเทศ ในระดับ
นานาชาตินั้น อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะล็อบบี้ผ่านตัวแทน
ประเทศสมาชิก โดยเฉพาะกับประเทศที่ผู้ประกอบการตั้งอยู่ หรือล็อบบี้
ตัวแทนของประเทศต่างๆ ในระหว่างที่ร่วมอยู่ในเวทีก็ได้ ตัวอย่างเช่น กลุ่ม
ผู้ผลิตแอลกอฮอล์ระดับโลก (Global Alcohol Producers Group: GAPG)
ที่ได้ใช้งบประมาณมากถึง 240,000 เหรียญสหรัฐฯ ในการล็อบบี้รัฐมนตรี
สาธารณสุขและตัวแทนของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก เพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้ประกอบการในการประชุมของสมัชชาอนามัยโลก ปี พ.ศ.
2550 ซึ่งอาจจะมีส่วนให้การประชุมในครั้งนี้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลง
(ทักษพล ธรรมรังสี, 2552: 70-73)
มีรายงานข่าวของสำนักข่าวเอเอฟพีอ้างถึงการเปิดเผยของคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (เอสอีซี) ว่า “บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
ยักษ์ใหญ่ของโลก รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบรนด์ดัง ซึ่งมีสำนักงานใหญ่
ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษยอมตกลงจ่ายเงินถึง 16.4 ล้านดอลลาร์
หรือประมาณ 492 ล้านบาท ให้แก่ทางการสหรัฐฯ เพื่อเป็นค่าข้อตกลงระงับ
คดีฟ้องร้อง หลังถูกตั้งข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดีย เกาหลีใต้และ
ไทย เอสอีซีระบุว่า บริษัทนี้ได้จ่ายสินบนกว่า 81 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา
มากกว่า 6 ปี เพื่อแลกกับผลประโยชน์ด้านภาษี    และการจำหน่ายสุราแบรนด์
ต่างๆ ในประเทศเอเชีย สำหรับประเทศไทย บริษัทนี้ได้จ่ายเงินประมาณ 18
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ล้านบาท ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยระดับสูงคนหนึ่งในช่วงปี 2547-2551”
เพื่อสู้คดีด้านภาษีและศุลกากรหลายคดี (ผู้จัดการ, 17 มกราคม 2554)
4.2 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมาย
ในระดับผู้ปฏิบัติการหรือข้าราชการคือดำเนินการให้มาตรการควบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ (มยุรี อนุมานราชธน,
2548 : 208) เมื่อกระบวนการกำหนดนโยบายถูกแทรกแซงโดยกลุ่มทุน
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะขั้นตอนการระบุปัญหา และผู้บริหาร
ประเทศตัดสินใจเปลี่ยนนโยบายการกําหนดนโยบายการค้าเสรีในเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัญหาของเจ้าหน้าที่ในการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ
นอกจากนี้ กรณีของการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการควบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เนือ่ งจากธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์นน้ั ผูป้ ระกอบการ
มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจากทางการในรูปใบอนุญาต สิทธิบัตร สัมปทาน
และการประมูล ขั้นตอนที่จะให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษเหล่านี้ ทำให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐสามารถให้คุณหรือให้โทษได้ ผู้ประกอบการบางกลุ่มได้อาศัยอำนาจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษโดยการจ่ายสินจ้างรางวัลเป็นเครื่อง
ตอบแทน รายได้จำนวนนี้ไม่ได้ถูกรายงานต่อเจ้าหน้าที่ภาษีของรัฐอย่าง
ถูกต้อง มีการซือ้ จำหน่ายแลกเปลีย่ นสินค้าบริการเหมือนตลาดปกติ แต่ไม่ได้
เงินตราเป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ น ทำให้ปริมาณสินค้าและบริการไม่ผา่ น
การบันทึกเป็นข้อมูลทางการ (สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ, 2547, 5-6)
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นโยบายแอลกอฮอล
และการนำไปปฏิบัติ
คานิยม
ของสังคม

การเขาถึงเครื่องดื่ม
(ราคา คาใชจาย กายภาพ สังคม)

การโฆษณา ปจจัย
สนับสนุนการดื่ม

ปจจัย/เงื่อนไข รายบุคคล
การเริ่มตนดืม่

แผนภูมิที่ 2.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่มา ทักษพล ธรรมรังสี ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ

การควบคุมการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการวิ จั ย เชิ ง สำรวจเพื่ อ ประเมิ น ผลการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายตาม
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2552 โดยในส่วนของประชาชนผู้บริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อสอบถามถึงมาตรการเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พบว่าประชาชนผูบ้ ริโภค รูว้ า่ มีมาตรการห้ามโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ใน
ลักษณะดื่มแล้วดีมีประโยชน์ทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม โดยสิ้นเชิงทุกสื่อ
24 ชั่วโมง ร้อยละ 66.21 ไม่รู้ 33.79, ร้อยละ 63.07 รู้ว่ามีมาตรการควบคุม
เนื้อหาการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้กระทำได้
เฉพาะในลักษณะให้ขอ้ มูลข่าวสารและความรูเ้ ชิงสร้างสรรค์สงั คม ไม่รู้ 36.93,
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ส่วนมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการปรากฏภาพของ
สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิงทุกสื่อ 24 ชั่วโมง
มีผู้รู้ร้อยละ 57.51 ไม่รู้ร้อยละ 42.49 เมื่อถามถึงมาตรการห้ามส่งเสริมการ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดแลกแจกแถม รู้ร้อยละ
49.11 ไม่รู้ร้อยละ 50.89 ส่วนมาตรการห้ามการส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในรูปแบบการขายพ่วง มีผู้รู้ร้อยละ 55.73 และไม่รู้ร้อยละ 44.27
สำหรับมาตรการห้ามการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบ
การขายโดยเครื่องขายอัตโนมัติ รู้ร้อยละ 52.70 และไม่รู้ร้อยละ 47.30
(เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล และคณะ, 2551)
แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสุราของประเทศไทย จากผลการศึกษาที่เป็นสถานการณ์ และการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของกลุม่ ผูบ้ ริโภค ผูจ้ ำหน่ายและเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
สามารถกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของการบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ดังนี้
1) การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เนื่องจากผลการศึกษาพบชัดเจนว่า
แม้วา่ กลุม่ ตัวอย่างทุกกลุม่ รับรูว้ า่ มีมาตรการการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
แต่ก็ยังมีการรับรู้ในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการที่เกี่ยวข้องยังไม่ถูกต้อง
ทั้งในเรื่องสถานที่ห้ามดื่ม สถานที่ห้ามจำหน่าย หรือแม้แต่เวลาจำหน่าย
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ทำให้กลุม่ ตัวอย่างบางส่วนยังคงไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
อนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว หากสามารถทำ
ได้ในระดับกลุ่มย่อยจะเกิดผลดีได้มากขึ้น เพราะจากความเห็นของเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายเห็นว่า ยังต้องทำให้ทั้งผู้บริโภคและผู้จำหน่ายตระหนัก และมี
ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงทำให้การปฏิบัติตามกฎหมายเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
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2) การพัฒนากระบวนการให้เจ้าพนักงานตามกฎหมาย มีความมั่นใจ
ในการกำกับควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ผลการศึกษาพบว่า แม้วา่ เจ้าพนักงาน
ตามกฎหมาย จะพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในบางส่วน เช่น สถานที่จำหน่าย จำหน่ายในเวลาห้ามจำหน่าย หรือดื่มใน
สถานที่ห้ามดื่ม หรือ แม้แต่การส่งเสริมการจำหน่าย แต่เจ้าพนักงานตาม
กฎหมาย ก็ไม่สามารถจะดำเนินการตามกฎหมายได้มากนัก เพราะบางส่วน
มีทัศนคติว่า เรื่องสุราเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน และบางส่วนรับรู้ว่า
ไม่ใช่พื้นที่รับผิดชอบ จึงมิได้ดำเนินการใดๆ ทั้งนี้มีบางส่วนยังเห็นว่า เป็นสิ่ง
ทีเ่ จ้าพนักงานตามกฎหมายต้องเผชิญหน้ากับชุมชน อันอาจนำไปสูค่ วามขัดแย้ง
ในการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ เพราะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ที่เป็นเจ้าหน้าที่
ตำรวจ มักเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในระดับชุมชน ที่ต้องการความร่วมมือกับ
ชุมชนในเรือ่ งงานข่าวอืน่ ๆ ดังนัน้ หากมีกลไกตัง้ แต่ในระดับชุมชน คือ หมูบ่ า้ น
ที่จะช่วยเหลือตำรวจในการสอดส่องดูแล ก็จะลดการเผชิญหน้าลงได้ ซึ่ง
กลไกนี้พบได้จากการลงเก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีบทบาทมาก
ในการให้ข่าวสารข้อมูล และนำไปสู่การสร้างกฎระเบียบของชุมชนขึ้นมา
รองรับในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งการซื้อและการจำหน่าย
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาพบว่าเจ้าพนักงานตามกฎหมาย ที่เป็นเจ้าหน้าที่
ด้านสาธารณสุข ยังไม่มีบทบาทในการตักเตือนผู้บริโภค หรือ ผู้จำหน่ายที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากนัก จึงควรมีกระบวน
การสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าพนักงานตามกฎหมายกลุ่มดังกล่าวด้วย
สำหรับประเทศไทย กระทรวงการคลังซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี
และได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตดำเนินการจัดเก็บภาษีสินค้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และวางมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อนและปลอม โดยกำหนดให้มีตัวแปรย่อยในการ
กำหนดมาตรการป้องกันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อนและปลอมสามประการ
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คือ (1) ตัง้ จุดสกัดการลักลอบนำเข้าบริเวณแนวชายแดนประเทศกัมพูชา และ
ประเทศมาเลเซีย (2) สัง่ การให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปราบปรามทุกพืน้ ทีต่ รวจร้านค้า
จำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์อย่างทัว่ ถึงและต่อเนือ่ ง และ (3) ปรับปรุงแก้ไข
การพิมพ์แสตมป์ให้มีมาตรฐาน
5. กรอบแนวคิดในการศึกษา
การดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ ป็ น ปั จ จั ย เสี่ ย งทางสุ ข ภาพสำคั ญ ยิ่ ง
ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีอัตราตายต่ำ และมีความเสี่ยงเป็นอันดับสาม
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ความเสี่ยงนี้คิดเป็นร้อยละ 6.2 ความพิการที่ปรับ
ตามปีที่สูญเสีย (disability-adjusted years lost) (Ezzati et al, 2000:
1347-1360) มีงานวิจยั จำนวนมากทีช่ ว้ี า่ เครือ่ งดืม่ สุราเป็นปัจจัยเสีย่ งสำคัญ
ที่สุดที่นำไปสู่การเกิดโรคซึ่งสูงกว่าโรคเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความ
อ้วน และความดันโลหิต (WHO, 2002) ที่แย่กว่านั้นก็คือ อิทธิพลของการค้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมากและมีพลังต่อรองในภาคการเมืองสูง การทำ
นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐบาลได้
หลายทาง เช่น จากการผลิต การบริโภค จากรายได้อันเนื่องมาจากกำไร
จากการดำเนินกิจการ รายได้อื่นๆ ตามที่รัฐบาลกำหนด แต่เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ไม่ธรรมดา เป็นสินค้าเสพติดที่ถูกกฎหมาย นั่นคือ
การไม่สามารถใช้วิธีปกติในการวิเคราะห์ผลของ FTA ในกรณีของสุรา (อิศรา
ศานติศาสน์, 2549) กรอบแนวคิดควรมีรูปแบบ ดังนี้
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แนวการศึกษาผลกระทบของ FTA
วิธีการปกติ

มุมมองอื่นๆ ในกรณีสุรา
ราคาสุราลดลง

การเพิ่มขึ้นของการค้า
ระหว่างประเทศ

การดื่มเพิ่มขึ้น
รายรับจากภาษี
ผลต่อสุขภาพ

การผกผันของการค้า
ระหว่างประเทศ

สุราเถื่อน

แผนภูมิที่ 2.4 แนวทางการศึกษาผลกระทบการค้าเสรี
ที่มา ปรับจาก อิศรา ศานติศาสน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549.

จากกรอบแนวคิดการค้าระหว่างประเทศของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และโลกาภิวัตน์ของโรคติดต่อ Labonté และคณะ (2553) ชี้ว่า กฎการค้า
ระหว่างประเทศนำไปสู่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงขึ้น และติดตามมา
ด้วยการเพิ่มภาระโรค กฎการค้าระหว่างประเทศทำให้มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์
ของแต่ละประเทศสูงขึน้ ขณะเดียวกัน ก็ทำให้อตุ สาหกรรมข้ามชาติได้เปรียบ
เชิงการค้าและการแข่งขันดังแผนภูมิที่ 2.5

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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แผนภูมทิ ่ี 2.5 กรอบการศึกษา การค้าระหว่างประเทศของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
และโลกาภิวัตน์ของโรคติดต่อ
ที่มา Ronald Labonté, Katia S Mohindra and Raphael Lencucha. Framing
international trade and chronic disease Globalization and Health 2554,
7:21.

เนื่องมาจากการอ้างกระบวนการโลกาภิวัตน์ ข้อตกลงทางการเมือง
ระหว่างประเทศทำให้มีการลดเขตแดนเชิงภูมิศาสตร์ (Geographical
boundaries) เพิ่มขึ้น และภาครัฐมีความตั้งใจทำสัญญาผูกพันการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจในบริบทโลก ความหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะ
ที่ครอบคลุมพื้นที่ที่ประกอบไปด้วย
1. ผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม
2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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3. การทำการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. นโยบายแอลกอฮอล์และความสามารถของประเทศในการจัดการ
ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป้าหมายของนักสาธารณสุข คือ ทำอย่างไรจึงจะเพิม่ การรับรูโ้ ดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายในชุมชนและสังคม จากผลกระทบการค้า การสร้างเครื่องมือ
ต่างๆ ทีจ่ ะต่อสูก้ บั โรคไม่ตดิ ต่อ และการเน้นวิธกี ารลดความขัดแย้งกับพันธกิจ
องค์การการค้าโลก (Smith et al, 2009: 373, 768) การค้าเสรีมีปรัชญาและ
แนวทางในการที่จะลดการกีดกันทางการค้า เช่น การลดการจำกัดปริมาณ
ลดกำแพงภาษี และส่งเสริมให้มีการค้าขยายตลาดมากยิ่งขึ้น การขัดขวาง
มาตรการควบคุมการตลาดและการควบคุมการดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ถอื ว่า
เป็นปฏิปักษ์ต่อกฎเกณฑ์องค์การการค้าโลก ในบริบทเฉพาะนี้จะอภิปราย
อย่างต่อเนื่องในวงกว้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศ
และการสาธารณสุข โดยผู้วิจัยสรุปการใช้กรอบความคิดดังนี้

ผลการติดตามการค้าเสรี
รูปแบบความตกลงที่ปรับเปลี่ยนไป
สถานการณ์การค้า

ภาษีอากร
และสุราเถื่อน

ปัญหาทางสุขภาพ
อันเนื่องจากสุรา

ผลของการนำนโยบาย
ไปปฏิบัติ

ข้อพิพาทระหว่างประเทศ
ผ่านอนุญาโตตุลาการและศาล

ปฏิบัติการทางสังคมผ่านการเคลื่อนไหวทางสุขภาพ
แผนภูมิที่ 2.6 กรอบการศึกษา ผลการติดตามการค้าเสรี
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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บทที่ 3
สถานการณ์การค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในตลาดไทย
และอาเซียน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุน
จำนวนมากในการซื้อเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิต
ที่ทันสมัย ทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนไม่มากเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศไทยจัดเป็นตลาดที่มี
ผู้จำหน่ายน้อยราย มีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่มีอิทธิพลในการ
กำหนดทิศทางของตลาด อุตสาหกรรมเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมการผลิต
เพือ่ ทดแทนการนำเข้า จึงมีตลาดส่วนใหญ่อยูใ่ นประเทศ และเป็นอุตสาหกรรม
ที่ก่อให้เกิดการจ้างงานโดยตรงรวมทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
1. โครงสร้างอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.1 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในประเทศ
ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานเครื่องดื่มที่จดทะเบียนไว้กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมประมาณ 168 แห่ง โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กคิด
เป็นร้อยละ 72 ขนาดกลางร้อยละ 20 ร้อยละ 8 เป็นโรงงานขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีการจ้างงานที่แจ้งไว้ขณะจดทะเบียนโรงงานกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี พ.ศ.2551 ประมาณ 20,000 คน โดย
แรงงานเหล่านี้กระจายอยู่ใน 3 อุตสาหกรรมสำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมเบียร์
สุรากลั่น ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน หรืออุตสาหกรรมละประมาณ 5,000 คน
และอีกประมาณ 10,000 คน อยู่ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ไวน์ สุราจากผลไม้
และเครื่องดื่มสุราผสมพร้อมดื่ม (RTD)
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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เบียร์มีทั้งรสหวานจนถึงรสขม มีทั้งสีอ่อนจนถึงสีเข้ม แต่ส่วนใหญ่แล้ว
จะมีสีและรสชาติค่อนข้างอ่อน และมีระดับแอลกอฮอล์ต่ำประมาณร้อยละ
3-5 โดยปริมาตร อุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ภายหลังจากทางภาครัฐมีนโยบายเปิดเสรีการค้าในช่วงปี 2535 โดยปรับลด
เงื่อนไขให้ผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตเบียร์ เพียงแค่
มีบคุ คลสัญชาติไทยหรือนิตบิ คุ คลสัญชาติไทยเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ อย่างไรก็ตาม
การลงทุนในอุตสาหกรรมเบียร์จำเป็นต้องใช้เงินทุนรวมทัง้ เครือ่ งจักรทีม่ รี าคาสูง
ส่งผลทำให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเบียร์ประมาณ 13 ราย
ทั่วประเทศ และมีเพียงผู้ผลิตรายใหญ่ 2 รายเท่านั้นที่เป็นผู้นำตลาด ในปี
พ.ศ.2551 ตลาดเบียร์ภายในประเทศมีมูลค่าประมาณ 115,000 ล้านบาท
แบ่งเป็นเบียร์ตลาดบนซึ่งเป็นเบียร์นำเข้า (Premium Lager) ร้อยละ 5 เบียร์
มาตรฐาน (Standard Lager) ร้อยละ 10 และเบียร์ตลาดล่าง (Economy
Lager) ร้อยละ 85 ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์ทางด้านราคามาใช้แข่งขันใน
ตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะเบียร์ตลาดล่าง เพื่อจับลูกค้ากลุ่มใหญ่ของประเทศที่
มีรายได้ไม่มาก กลุ่มเบียร์ระดับอีโคโนมี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีราคาขายถูกกว่า
กลุ่มอื่น มีการเติบโตที่ชัดเจนที่สุด โดยสัดส่วนของมูลค่าตลาดเบียร์ในกลุ่ม
อีโคโนมีเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 80 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 85 ในปี 2555
กรมสรรพสามิตเปิดเผยตัวเลขส่วนแบ่งทางการตลาดเบียร์โดยรวมว่า
ในปี 2554 ค่ายสิงห์ เจ้าของเบียร์สิงห์และลีโอ มีส่วนแบ่งทางการตลาดรวม
62-63% ส่วนค่ายไทยเบฟฯ หรือเบียร์ช้าง เจ้าของเบียร์ช้าง, อาชา มีส่วนแบ่ง
ตลาดปัจจุบันประมาณ 22-23% ลดลงจากช่วงปี 2554 ที่มีส่วนแบ่งการตลาด
มากกว่า 30% และบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด เจ้าของเบียร์
ไฮเนเก้นและไทเกอร์เบียร์ มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 3-4% ลดลงจาก
ปี 2554 ที่มีส่วนแบ่งการตลาด 5-6% (ประชาชาติธุรกิจ, กันยายน 2555)
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สุรากลั่น หรือวิสกี้
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในปัจจุบนั ปรับรูปแบบ ภาพลักษณ์ และตำแหน่ง
ทางการตลาดขึน้ เสมอระดับเครือ่ งดืม่ ต่างประเทศ โดยวางตำแหน่งเครือ่ งดืม่
แบรนด์พรีเมียม และใช้กลยุทธ์การผสมเครื่องดื่ม “ค็อกเทล” เป็นตัวสื่อสาร
หลัก มีการว่าจ้างบริษัท Employees Only and cocktail Conception
ในประเทศสหรัฐอเมริกา คิดค้นค็อกเทลสูตรพิเศษที่ปรุงรสชาติตามกระแส
วั ฒ นธรรมการดื่ ม ค็ อ กเทลที่ ก ลั บ มาได้ รั บ ความนิ ย มอี ก ครั้ ง ในอเมริ ก า
การสร้างแบรนด์ในต่างประเทศเกือบ 5 ปี เป็นการชูจุดขายเครื่องดื่มที่ผ่าน
การบ่มทัง้ รสชาติและสร้างมูลค่าทางการตลาดจนได้ท่ี กลยุทธ์ใหม่จงึ มีการจัด
ทีมการตลาดเพื่อแข่งขันกับตลาดเครื่องดื่มนำเข้า สร้างภาพลักษณ์ใหม่
(Repositioning) เป็นพรีเมียมมากขึ้น และตอบสนองไลฟ์สไตล์ระดับสุรา
ต่างประเทศ เพื่อจับกลุ่มเป้าหมายนักดื่มทั้งหญิงและชายอายุ 25-35 ปี ระดับ
รายได้กลุ่ม A จากเดิมเป็นกลุ่มลูกค้ากว้างมาก ผู้ชายตั้งแต่วัยหนุ่มไปจนถึง
ผู้ใหญ่อายุ 50-70 ปี โดยไม่จำกัดรายได้ ปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด
(repacking) ตั้งแต่รูปแบบขวด ฝา ฉลาก และใช้ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ
เพื่อให้แบรนด์สามารถสื่อสารได้ทั่วโลก เพิ่มช่องทางการจำหน่ายในโรงแรม
ระดับห้าดาว และซูเปอร์มาร์เก็ตระดับไฮเอนด์ เช่น กูร์เมต์มาร์เก็ต วิลล่า
ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านดิวตี้ฟรี การเปลี่ยนรูปแบบนำเสนอสู่กลุ่มเป้าหมาย
(Representing) นอกจากรูปแบบการนำเสนอเป็น “ค็อกเทล” โรงแรมระดับ
ห้าดาว การใช้เครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ ไอแพด และไอโฟน ตามลีลาชีวิต
ของกลุ่มเป้าหมาย และการเปิดตัว (relaunching) เพื่อบุกตลาดต่างประเทศ
ผ่านแคมเปญระดับไฮเอนด์ โดยใช้กลยุทธ์การตลาดอุปถัมภ์ (sponsorship)
หรือการเป็นผู้สนับสนุนงานที่สื่อถึงความหรูหรา งานระดับเวิลด์คลาส เพื่อ
ผลักดันเครื่องดื่มสู่ตลาดพรีเมียม จัดโครงการโรดโชว์ตามจังหวัดที่มีศักยภาพ
สูงด้านธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์สูตรค็อกเทลที่ชนะเลิศ ให้แก่
ร้านค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป
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ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับ
การแข่งขันและระบบการค้าที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่
ยกเลิกสัมปทานการผลิตในปี 2542 และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน
(the Asean Free Trade Agreement: AFTA) มีผลบังคับในปี 2546
ผู้ประกอบการระหว่างประเทศและผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีห้นุ ใหญ่
ในตลาดทั้งในและกระบวนการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทักษพล ธรรมรังสี
(2551) ได้วิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด 4 Ps ในประเทศไทยผ่านทาง
ทฤษฎีคลาสสิกที่เป็นที่รู้จักทั่วไปโดยของ McCarthy (1960) สรุปได้ดังนี้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความสำคัญที่มุ่งไปภาคส่วนของตลาดเล็กๆ ที่เติบโต
มาก รวมถึงเบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม (RTD) และวิสกี้
(ราคาประหยัด) จำนวนแบรนด์ของต่างประเทศที่เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทย
ผู้ประกอบการต่างชาติจำนวนมากมีการขยายสายการผลิตในตลาดสินค้า
ฟุ่มเฟือย รัฐบาลไทยอนุญาตให้การผลิตเครื่องดื่มหมักและกลั่นแบบดั้งเดิม
โดยชาวบ้านได้ผลิตระดับโอทอป ในปี 2544 และ 2546 ตามลำดับ ตั้งแต่
นั้นมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบดั้งเดิมจำนวนมากได้รับการคัดเลือกและ
ส่งเสริมให้เป็น ‘สินค้าของตำบล’ ถูกต้องตามกฎหมายนี้ ส่งเสริมความพร้อม
ของเครื่องดื่มราคาถูกและถูกต้องตามกฎหมายในระดับชุมชน การผลิตนี้
ได้รับการผ่อนผันเรื่องภาษีด้วย
1.2 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้า
ปัจจุบนั ประเทศไทยได้ทำเขตการค้าเสรีกบั ประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ชิลี และประเทศเปรู
ในส่วนของสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ประเทศไทยมีการนำเข้าอยู่
3 ประเภท คือ วิสกี้, ไวน์ และเบียร์ ข้อมูลโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2541-2551
ไทยมีการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 57.32 ล้านลิตร แต่มียอดการ
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ส่งออกสูงถึง 79.05 ล้านลิตร เทียบปริมาณการผลิตในประเทศทั้งหมด
2,257.47 ล้านลิตร
ผู้บริโภคไทยนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้ามากกว่าเครื่องดื่มใน
ประเทศ เพราะราคาถูกและเสริมด้วยการรับรู้เชิงวัฒนธรรม และค่านิยม
ผลของความตกลงทางการค้าอาเซียนนำไปสูก่ ารขยายตัวของขนาดของตลาด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประสบการณ์ของไทย ผลกระทบของเขตการค้าเสรี
อาเซียนทำให้ราคาจำหน่ายปลีกของเครื่องดื่มภายในประเทศที่นำเข้ามาใน
ระบบเศรษฐกิจ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ระดับพรีเมียม วิสกี้ และอืน่ ๆ จำนวนมาก
ราคาลดลง จึงกลายเป็นเครื่องดื่มทางเลือกสำหรับผู้บริโภค
2. ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเซียน
สำหรับภูมิภาคอาเซียน คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการค้าระหว่าง
ประเทศของแคนาดา สิงคโปร์ และกรมการค้าระหว่างประเทศแคนาดา
ได้มีการเน้นรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับตลาดในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ตามข้อมูลที่มีอยู่ตามตารางที่ 3.1 เป็นข้อมูล
ทางการค้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งชี้ว่า ตัวเลขข้อมูลการค้าระหว่างภูมิภาคนี้ยัง
ต่ำกว่าความเป็นจริง ในความคิดเห็นของผู้บริหารเห็นว่า ข้อมูลนี้อาจไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด เพราะพื้นที่นี้มีภาษีศุลกากรสูงและภาษีสรรพสามิตสูง และมีการ
ลักลอบขนสุราเถื่อนและอยู่ภายใต้ประกาศของการค้าที่มีประวัติอันยาวนาน
ในภูมิภาคอาเซียน
การนำเข้าลดลงในปี พ.ศ.2552 เกิดขึ้นเพราะตลาดอาเซียนขาดความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจและผู้บริโภคและอุปสงค์ ในส่วนหลังของปี พ.ศ.2551 และ
ครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2552 นี้เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่พัฒนาในระยะสั้น
ในอาเซียน ปี 2552 สภาวะของการโจมตีของวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่พัฒนาใน
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

79

สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ทำให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง แนวโน้มนี้ถือ
เป็นปกติที่เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ได้ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ประเทศเวียดนาม
มีทิศทางการนำเข้าค่อนข้างสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศที่ยังมี
ทิศทางการเติบโตอยู่
ตารางที่ 3.1 สัดส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าในประเทศอาเซียน
พ.ศ.2548-2552
ประเทศ
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม

2548
5.7%
5.3%
5.0%
7.3%
4.6%
8.4%

2549
5.5%
5.8%
5.3%
8.4%
5.2%
8.2%

2550
6.3%
6.2%
7.1%
7.8%
4.9%
8.5%

2551
6.1%
4.6%
3.8%
1.1%
2.6%
6.2%

2552
4.5%
(1.7%)
1.1%
(1.3%)
(2.2%)
5.3%

ที่มา: National governments and the Asian Development Bank

2.1 การเติบโตและอุปสงค์สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเซียน
(Stanton, Emms & Sia, 2011)
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในตลาดอาเซียน
สำหรับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะปัจจัยที่ผลักดันตลาดนี้ คือรายได้ที่สูง
ขึ้น ความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ให้ความบันเทิงและของขวัญที่จะเกิดขึ้น และ
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งมีเงินใช้จ่ายเพื่อการบริโภค และสถานบันเทิง ในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทั่วไปมีความต้องการ “ไปงานเลี้ยง” (บันเทิง
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รับประทานอาหารและการดื่ม) และจะให้ของขวัญ ปัจจัยทางเศรษฐกิจนี้
มีผลกระทบในทุกกลุ่มรายได้และในขณะที่ผู้หญิงอาจดื่มไม่มาก การบริโภค
ผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น ไวน์และเบียร์ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ผ่านมา เครื่องดื่ม
จำพวกคอนยัค หรือวิสกี้ (ซึ่งควบคุมโดยบริษัทข้ามชาติ) นอกจากนี้ สถานะ
สำหรับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางกลุ่ม กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่าใน
บางตลาด เบียร์พรีเมีย่ มหรือพิเศษในราคาแพงมียอดจำหน่ายทีป่ ระสบความ
สำเร็จ
สมาคมการค้าต่างประเทศวิเคราะห์ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีปัจจัย
บวกสำหรับสุรานำเข้า (Stanton, Emms & Sia, 2554) คือ
1. กลยุทธ์ทางธุรกิจของธุรกิจเครื่องดื่มข้ามชาติที่มีสำนักงานภูมิภาค
ในสิงคโปร์และนโยบายของรัฐบาลของสิงคโปร์ที่อำนวยความสะดวกทาง
การค้าระหว่างประเทศในสินค้าที่ผลิตคือเรื่องการส่งออก
2. ประเพณียาวนานของการดื่มสุราในทุกประเทศของภูมิภาคนี้ ได้แก่
กลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมในประเทศมุสลิมส่วนใหญ่ คือ มาเลเซียและ
อินโดนีเซีย
3. การตลาดแบบพลวัตร ของตลาดผู้บริโภคมีแนวโน้มการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เช่น เวียดนาม
4. กลุ่มรายได้ขนาดใหญ่และชนชั้นกลางที่เป็นที่ยอมรับ ในประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย
ส่วนปัจจัยด้านลบในประเทศของภูมิภาคอาเซียนคือ
1. อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศฟิลิปปินส์ และไทย อุตสาหกรรมเหล่านี้ รวมถึงโรงกลั่น
เบียร์ข้ามชาติที่เป็นเจ้าของ
2. กลุ่มอนุรักษ์นิยม (the protectionist) ในประเทศต่างๆ เช่น ไทย
และเวียดนาม พยายามที่นำกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้
3. การจัดเก็บภาษีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่สูงในประเทศ
กลุ่มมุสลิม
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นๆ ตั้งแต่การขนส่งไปจนถึง
การขายปลีก จากธุรกิจการนำเข้าส่งออก ไปถึงเกษตรกรรม จากธุรกิจบริการ
ไปถึงธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ผับ และบาร์ เครือข่ายการกระจายสินค้า
ปกติเกี่ยวข้องกับสามขั้นตอน ค้าส่ง ค้าปลีก และจุดขาย ขณะที่ผลิตภัณฑ์
เคลื่อนตัวตามระบบโซ่อุปทาน ในอีกด้านหนึ่ง ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผลักดันธุรกิจผ่านทางทุกช่องทาง เพือ่ ให้เข้าถึงผูบ้ ริโภคทีม่ ศี กั ยภาพและมีรายได้
เพื่อสร้างตลาดใหม่ เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคและได้ประโยชน์จาก
โอกาสในเรื่องช่องว่างทางภาษีและต้นทุน เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ผลักดันสร้าง
งานให้กับธุรกิจ ยิ่งกว่านั้น อุตสาหกรรมบริการเป็นส่วนที่มีขนาดใหญ่สุด มี
ขนาดร้อยละ 43 ของผลผลิตประชาชาติเบื้องต้น (GDP) ธุรกิจค้าส่งและ
ค้าปลีกจัดเป็น 32% ถือเป็นสัดส่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด รองลงมา คือโรงแรม
และร้านอาหาร มีขนาด 11% อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบมีสัดส่วนใหญ่ที่สุด
33% และส่วนที่ใหญ่เป็นอันดับสาม คือ โรงแรมและร้านอาหารที่ 9% ใน
แง่การจ้างงาน ภาคเกษตรกรรมและบริการมีการจ้างแรงงานเกือบ 40% ของ
แรงงานทั้งหมด ในขณะที่รัฐบาลได้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเบียร์เพียง 3% และ
จากธุรกิจยาสูบเพียง 2% รายได้จากการจัดเก็บภาษีทั้งหมด ขณะเดียวกัน
เราไม่สามารถมองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวได้ มาตรการทางภาษี
กฎระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางการบริหารใดๆ สำหรับอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะส่งผลกระทบต่อภาคบริการและเกษตรกรรมด้วย
(พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล และบัญชร ส่งสัมพันธ์, 2552)
ช่องทางการกระจายทางพื้นที่ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Stanton,
Emms & Sia (2011) ชี้ว่า มีลักษณะกระจัดกระจายและซับซ้อน จุดที่
ควรทราบคือช่องทางที่ซับซ้อนมากที่สุดในเวียดนามเป็นที่ภาคการค้าปลีกส่วน
ใหญ่ ถู ก ครอบงำไปด้ ว ยร้ า นค้ า ขนาดเล็ ก และมี ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต น้ อ ยมาก
เครือข่ายร้านค้าซึ่งขณะนี้ไม่มีในเวียดนาม และไม่มีระบบแฟรนไชส์เหมือน
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ประเทศไทย ส่วนช่องทางค้าปลีกฟิลิปปินส์ยังแยกส่วนอย่างมาก แม้ว่าจะมี
จุดสำคัญของการจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่และความสะดวกสบาย
เมื่อเทียบกับประเทศไทย
ช่ อ งทางค้าปลีกสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใ นประเทศมาเลเซี ย
สิงคโปร์และไทย มีการกระจุกตัวสูงในยอดค้าปลีกผ่านเครือข่ายขนาดใหญ่
ของซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต (hyper-markets) และเครือข่ายร้าน
สะดวกซือ้ ในประเทศเหล่านี้ ช่องทางเหล่านีม้ คี วามสำคัญมากสำหรับผลิตภัณฑ์
ที่กำหนดเป้าหมายตลาดที่สำคัญในพื้นที่เขตเมือง ผู้บริโภคมีรายได้ระดับ
กลาง และภาคการโรงแรม ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง (HORECA: hotel, restaurant, catering) ผับ คลับ และบาร์ เป็นตลาดแยกส่วนอย่างมาก และ
ธุรกิจขนาดใหญ่มีน้อยมากที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาตมีความสำคัญ
อย่างยิ่งสำหรับประเภทของผลิตภัณฑ์นำเข้าแตกต่างกัน และช่องทางร้านค้า
เหล่านีม้ กี ารโฆษณาอย่างมากและกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายในทุกรูปแบบ
สุราในท้องถิ่นและเบียร์อาเซียนโดยทั่วไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ระดับท้องถิ่น
ในร้านเหล่านี้ มีข้อสังเกตว่า ช่องทางการจัดจำหน่ายของภูมิภาคนี้ยังมีฐาน
การส่งออก 2 ฐาน (re-export bases) ที่สำคัญแห่งหนึ่งในสิงคโปร์และ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงทีอ่ ยูน่ อกพรมแดนของอาเซียน นอกจากนี้ ไทยยังทำ
หน้าที่เป็นศูนย์กลางส่งออกรายย่อยสำหรับพม่าและประเทศในอินโดจีน
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ผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล : ผูสงออก

ผููนำเขา
เครื่องดื่มเฉพาะ

ผูนำเขาอาหาร และเครื่องดืม่
(ขนาดกลางและใหญ)

เบียรทอ งถิ่น
กลุมที่ดื่มแบรนดตางประเทศ

ผูคาสง

รานคายอย

ชองทางคาปลีก
ขนาดใหญและยอย

โรงแรม
คลับ ผับ บาร

ผูบริโภค

แผนภูมิที่ 3.1 ช่องทางการกระจายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเซียน

ที่มา Stanton, Emms & Sia. Agri-Food Trade Service The ASEAN Regional
Market for Alcoholic Drinks, A Senior Management Briefing, March 2554

2.2 ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าแยกประเภท
2.2.1 ตลาดเบียร์นำเข้า
สำหรับภูมิภาค AEC ตลาดเบียร์มีขนาดประมาณ 7 พันล้านลิตร หรือ
สัดส่วนประมาณ 3.5% ของโลก โดย 3 ประเทศหลักที่มีการดื่มเบียร์มากที่สุด
ใน AEC คือ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย โดยบริษัทเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน คือ บริษัทซานมิเกลของฟิลิปปินส์ รองลงมา คือ บริษัทเอเชีย
แปซิฟิกบริเวอรีส์ (APB) ของสิงคโปร์ เป็นที่น่าสังเกตตลาดเบียร์ใน AEC
นั้น จะแตกต่างกันมาก โดยแต่ละประเทศจะมีเบียร์ยี่ห้อขายดีแตกต่างกันไป
โดยกรณีของฟิลิปปินส์ บริษัทซานมิเกลครองตลาดสูงถึง 95% นอกจากนี้
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บริษทั แห่งนีย้ งั ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจระดับหนึง่ ในต่างประเทศ เป็นต้นว่า
ครองตลาดมากถึง 24% ในฮ่องกง และตลาดท้องถิน่ ผูผ้ ลิตมีสว่ นแบ่งทางการ
ตลาดสูงและพอร์ตการลงทุนกว้าง คาร์ลสเบอร์ก (Carlsberg) ไฮเนเก้นเอเชีย
แปซิฟิก และโรงเบียร์ซานมิเกลคอร์ปอเรชั่น (ฟิลิปปินส์) มีการดำเนินงานที่
มีขนาดใหญ่ในภูมภิ าคและมีแบรนด์รายละเอียดทีส่ งู มาก เนือ่ งจากการตลาด
ที่แข็งแกร่งมาก และกลยุทธ์การจัดจำหน่าย และการจัดกิจกรรม นอกจากนี้
ยังมีโรงงานผลิตเบียร์ในประเทศอื่นๆ ที่มีส่วนแบ่งการตลาดที่แข็งแกร่งใน
ประเทศไทย เวียดนามและฟิลิปปินส์ ธุรกิจเหล่านี้ยังมีส่วนร่วมในการส่งออก
เบียร์ไปที่อื่นๆ ในอาเซียนและประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ตารางที่ 3.2 การนำเข้าเบียร์ ขนาดและแนวโน้มของตลาดเบียร์ ปี 25482552 (% การเปลี่ยนแปลง)
ประเทศ
2548
2549
2550
2551
2552
มาเลเซีย
-22.8% 68.1% 80.9% 0.5%
ฟิลิปปินส์
3.3% 137.2% -53.2% 14.3%
สิงคโปร์
-9.2% 19.9%
4.6%
-7.8%
ไทย
157.1% -4.0%
-5.6% -55.9%
เวียดนาม
33.1% -7.0% 246.5% 59.2%
รวม (ต่อตัน) 105,041 113,134 132,501 162,796 156,730
(% การ
เปลี่ยนแปลง) 7.7%
17.1% 22.9% -3.7%
ที่มา National governments’ official trade statistics
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ตลาดอาเซียนที่ใหญ่ที่สุด คือ สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซียตาม
ลำดับ การนำเข้าในประเทศไทยและฟิลปิ ปินส์มอี ตั ราต่ำเพราะมีการแข่งขันมาก
จากแบรนด์ที่ผลิตในประเทศที่สำคัญคือ แบรนด์ท้องถิ่น และแบรนด์ต่าง
ประเทศ
กรณีของเวียดนาม บริษทั เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทค่ี รองตลาดมากอันดับ 1
คือ บริษัท Saigon Beer, Alcohol and Beverage Corporation (Sabeco)   ซึ่งเป็นเจ้าของเบียร์แบรนด์ไซ่ง่อนและตองสาม (333) มีส่วนแบ่ง
ตลาดเป็นสัดส่วนสูงถึง 33% ขณะทีบ่ ริษทั เอเชียแปซิฟกิ บริวเวอรี่ (Asia Pacific
Brewery: APB) APB ครองตลาดเป็นอันดับ 2 ส่วนแบ่งตลาด 20% โดย
เน้นจำหน่ายในแบรนด์ไทเกอร์ ไฮเนเก้น และแองเคอร์ อย่างไรก็ดี รัฐบาล
เวียดนามมีแผนลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั Sabeco ซึง่ ปัจจุบนั มีสถานภาพ
เป็นรัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยรัฐบาลอยู่ 89.5% กำหนดลดลงเหลือ 51% ทำให้
รัฐวิสาหกิจแห่งนี้ต้องเร่งแสวงหาหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในอนาคต
ส่วนกลุ่มคาร์ลสเบอร์กมีความแข่งแกร่งมากในประเทศลาวและกัมพูชา
แม้วา่ จะเป็นเบียร์ทใ่ี ช้แบรนด์ของท้องถิน่ โดยไม่ใช้แบรนด์คาร์ลสเบอร์กก็ตาม
โดยได้ถือหุ้น 51% ในบริษัทลาวบริวเวอรี่  ผู้ผลิตเบียร์ลาว ซึ่งครองส่วนแบ่ง
ตลาดเป็นอันดับ 1 มากถึง 97.5% ส่วนที่เหลือ 2.5% เป็นของบริษัท APB
ส่วนกัมพูชา กลุ่มคาร์ลสเบอร์กก็เป็นอันดับ 1 เช่นเดียวกัน โดยร่วม
ลงทุนสัดส่วน 50% ในบริษัท Cambrew ผู้ผลิตเบียร์ยี่ห้ออังกอร์ ครองส่วน
แบ่งตลาดอันดับ 1 มากถึง 58% ในกัมพูชา ขณะที่บริษัท APB ครองตลาด
เป็นอันดับ 2 โดยเน้นจำหน่ายในแบรนด์แองเคอร์ ส่วนแบ่งตลาด 34%
ส่วนไทย เบียร์มีการแข่งขัน 2 ค่าย แต่ละค่ายมีหลายแบรนด์ ขณะที่
มีแบรนด์ระดับอินเตอร์มาร่วมไม่มาก โดยบริษทั APB มีสว่ นแบ่งตลาดในไทย
เพียงประมาณ 5% ตลาดเบียร์ไทยเน้นสร้างช่องทางการกระจายสินค้าผ่าน
ทางผู้ค้าปลีกรายย่อยในต่างจังหวัด เพื่อขยายฐานของตลาดเบียร์ในระดับ
ราคาประหยัดหรืออีโคโนมี และระดับมาตรฐานหรือสแตนดาร์ดมากขึ้น
รวมถึงการเพิ่มการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า
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สำหรับประเทศที่เหลือ คือ พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียนั้น
บริษัท APB นับเป็นเจ้าตลาด โดยทั้งทุนเองและร่วมทุนในประเทศเหล่านี้
ใช้ชอ่ื แบรนด์ตา่ งออกไป โดยกรณีพม่า ได้รว่ มทุนในบริษทั Myanmar Brewery
Limited (MBL) ซึ่งผลิตเบียร์หลายแบรนด์ทั้งเมียนม่าร์เบียร์ ไทเกอร์เบียร์
ไฮเนเก้น แองเคอร์ ฯลฯ
ส่วนอินโดนีเซีย บริษัท APB เน้นจำหน่ายเบียร์ยี่ห้อบินตัง มีส่วนแบ่ง
ตลาด 69% สิงคโปร์เน้นยี่ห้อไทเกอร์ ไฮเนเก้น และแองเคอร์ ส่วนแบ่งตลาด
64% และมาเลเซียเน้นยี่ห้อกินเนสและแองเคอร์ ส่วนแบ่งตลาด 57% โดย
กลุ่มคาร์ลสเบอร์กครองส่วนใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดรองลงมาเป็นอันดับ 2 ใน
ประเทศเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนประเทศที่ผลิตเบียร์ใหญ่ที่สุดในโลกคิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 25% ของตลาดโลก โดยเบียร์ยี่ห้อสโนว์ของจีน เป็นเบียร์
ขายดีที่สุดในโลก (แต่ไม่รวมกลุ่มบัดไวเซอร์ ซึ่งมีแบรนด์ย่อยหลายแบรนด์
ก็จะแซงหน้าจีนเป็นแบรนด์ขายดีอันดับ 1 ของโลก) โดยเป็นธุรกิจเบียร์
ร่วมทุนฝ่ายละครึ่งระหว่างบริษัท China Resources Enterprises ของ
ฮ่องกง และบริษัท SABMiller ของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นผู้ผลิตเบียร์
รายใหญ่อันดับ 2 ของโลก
ทิศทางการแข่งขันของตลาดเบียร์ยงั คงต้องเผชิญกับการแข่งขันทีร่ นุ แรง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ประกอบการในประเทศ และเบียร์นำเข้าที่เริ่มกลับมา
นำเข้าเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2554 ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 58 ในอุตสาหกรรม
ผลิตเบียร์ของภูมิภาคอาเซียนนี้ได้สร้างสถานการณ์เป็นรูปแบบตลาดเบียร์
นำเข้าทั่วทั้งภูมิภาค ภูมิภาคอาเซียนนี้มีผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ ผู้เล่นสำคัญใน
การค้านี้เป็นโรงเบียร์เอเชียแปซิฟิก (ไฮเนเก้น) คาร์ลสเบอร์ก (Carlsberg)
ซานมิเกล (San Miguel Corporation) ของฟิลิปปินส์) และบางส่วนของเบียร์
จากประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย
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ตารางที่ 3.3 สัดส่วนของเบียร์ในประเทศกลุ่มอาเซียนจำแนกตามแหล่งผลิต
(% Share) ในปี พ.ศ.2552
อันดับ
1
2
3
4
5

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม
อาเซียน
อาเซียน
อาเซียน
อาเซียน
อาเซียน
(46%)
(42%)
(48%)
(45%)
(54%)
จีน
สหรัฐอเมริกา
จีน
จีน
เนเธอร์แลนด์
(18%)
(24%)
(10%)
(31%)
(29%)
เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี
เยอรมนี
สหรัฐอเมริกา
(7%)
(10%)
(9%)
(7%)
(8%)
เนเธอร์แลนด์
จีน
เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
เยอรมนี
(6%)
(8%)
(8%)
(5%)
(5%)
เยอรมนี ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก
เบลเยี่ยม
(4%)
(4%)
(7%)
(4%)
(1%)

ที่มา National governments (Vietnam is 2009 provisional data)

ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ได้แก่ จีน (ส่วนใหญ่แบรนด์ ซิงเต๋า (Tsingtao
ซึง่ ชาวจีนในท้องถิน่ ของภูมภิ าคนีม้ อี ปุ สงค์เหล้าแบบดัง้ เดิมจำนวนมาก) เบียร์
ต่างๆ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ (ไฮเนเก้นที่ส่งออกมีความสำคัญมาก เบียร์
ที่มีรายละเอียดเฉพาะที่นำเข้าจากเม็กซิโก (Corona ส่วนใหญ่) เบลเยียม
(ปกติเบียร์พิเศษในตลาดหลัก) และเบียร์อังกฤษ และไอริชส่วนใหญ่อยู่ใน
สิงคโปร์และประเทศไทย
ในประเทศไทยที่ผ่านมา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ในปี 2552 เนื่องจากการซบเซาของธุรกิจการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากสภาวะ
การชะลอตัวของ เศรษฐกิจโลกและปัญหาการเมืองภายในประเทศ แนวทาง
การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี พ.ศ. 2552
นี้ กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เริ่มรุกเข้าสู่ธุรกิจ
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เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์มากขึ้น ธุรกิจเครื่องดื่มข้ามชาติรายใหญ่มีแนวโน้ม
เข้ามาลงทุนผลิตขยายตลาดภายในประเทศ และใช้สิทธิพิเศษเพื่อลดภาษี
นำเข้าวัตถุดบิ รวมทัง้ ส่งออกสินค้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน การออกประกาศ
ควบคุมไม่ให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด ในช่วงเทศกาล
และวันสำคัญทางศาสนาของกระทรวงสาธารณสุข นับได้ว่าปี พ.ศ.2552
เป็นปีทผ่ี ปู้ ระกอบการต้องเผชิญกับปัจจัยเสีย่ ง ซึง่ มีผลกระทบต่อยอดจำหน่าย
มากกว่าในปี พ.ศ.2551 โดยเฉพาะปัจจัยเสีย่ งจากกำลังซือ้ ของภาคประชาชน
ที่ถดถอยตามภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงจากมาตรการของภาครัฐที่
ส่งผลต่อยอดจำหน่าย ดังนั้น ผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กำลังซื้อที่มีจำกัด เน้นกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จับตลาดผู้บริโภคที่มีกำลัง
ซื้อไม่สูงมากนัก เช่น สุราและเบียร์ราคาถูก
2.2.2 ตลาดไวน์อาเซียน
ตลาดสุราในอาเซียนได้รับอิทธิพลจากนโยบายภาษีใหม่ได้ถูกนำมา
เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะกีดกันการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
(ในประเทศมาเลเซีย) ปัญหาการประท้วงรัฐบาล และปัญหาการท่องเที่ยวใน
ภาพลบ (ในประเทศไทย) และนอกจากความวุ่นวายทางการเมืองการพัฒนา
ในเขตกรุงเทพมหานครที่ทำให้อุปสงค์ไวน์ในประเทศไทยซึ่งการบริโภคไวน์
รายใหญ่มีการเชื่อมโยงกับการค้าต่างประเทศท่องเที่ยว
การนำไวน์เข้าประเทศในกลุม่ อาเซียนมีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว
ตั้งแต่ฝรั่งเศสเริ่มพัฒนาตลาดในช่วงปี 1980 ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา
เข้าร่วมกับฝรั่งเศสพัฒนาตลาดในช่วงปี 1990 และตั้งแต่นั้นมา ทุกประเทศ
ผู้ผลิตไวน์ได้มีส่วนร่วมในตลาด อเมริกาใต้ ส่งออกไวน์ 10 ปีที่ผ่านมา และ
พวกเขากำลังนำเสนอผลที่แข็งแกร่งและตลาดเฉพาะในภูมิภาค
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ตารางที่ 3.4 ส่วนแบ่งทางการตลาดไวน์ของประเทศนำเข้า จำแนกตาม
แหล่งผลิตในปี พ.ศ.2552
อันดับ
1
2
3
4
5

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
Australia
USA
(38%)
(35%)
Singapore Spain
re-exports
(17%)
(16%)
France Australia
(12%)
(10%)
Chile
Chile
(8%)
(8%)
Spain
France
(7%)
(8%)

สิงคโปร์
France
(40%)
Australia
(27%)
Chile
(8%)
USA
(6%)
Italy
(5%)

ไทย
Italy
(25%)
Australia

เวียดนาม
France
(38%)
Chile

(22%)
(21%)
France Australia
(20%)
(8%)
Chile
USA
(12%)
(6%)
USA South Africa
(7%)
(4%)

ที่มา National governments (Vietnam is 2009 provisional data)

บริษัทข้ามชาติฝรั่งเศส (French multinationals) ใช้ประเทศสิงคโปร์
เป็นฐานส่งออกในภูมิภาคอาเซียน (re-export base) สำหรับไวน์พรีเมียม
และไวน์หรู (super premium wines) ของบริษัทซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญว่า
ทำไมจึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ชัดเจนขนาดใหญ่
ส่วนในประเทศเวียดนามมีอุปสงค์ไวน์ฝรั่งเศสมาก เพราะเป็นอุปสงค์
สำหรับ “ทุกสิ่งที่เป็นฝรั่งเศส” (all things French) มีการกระจายของไวน์
ฝรั่งเศสในเขตเมืองที่สำคัญ
ไวน์อติ าเลียนมีสถานะทีแ่ ข็งแกร่งในประเทศไทยเพราะมีชาวอิตาเลียน
ร้านอาหารอิตาเลียนจำนวนมาก และยังเป็นปลายทางท่องเทีย่ วทีส่ ำคัญสำหรับ
นักท่องเที่ยวอิตาลี ไวน์อิตาลียังมีผู้จัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง สถานการณ์นี้
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อาจมาจากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของการเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างสอง
ประเทศและยังเป็นเพราะนักท่องเที่ยวอิตาลีมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
และประเทศในเอเชียสูง
ไวน์สหรัฐและสเปนเป็นผูน้ ำในฟิลปิ ปินส์ เพราะการเชือ่ มโยงทีแ่ ข็งแกร่ง
มากจากอดีตที่เป็นอาณานิคม วัฒนธรรม อาหาร และความต้องการ และ
เพื่อให้ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น ทั้งการนำเข้าที่มีความจงรักภักดีในระดับสูงให้แก่
ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสเปน ไวน์โดยทั่วไปส่วนหนึ่ง การ
ส่งเสริมการดื่มของสหรัฐในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น กิจกรรมของบริษัทที่ไม่ได้
จำกัดแต่ประเทศฟิลิปปินส์
ไวน์ชิลีเป็นไวน์ที่มีคุณภาพสูง คุ้มราคาที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตและการดำเนินงานที่ได้รับอนุญาต HORECA บาร์ ผับ และ
คลับ การส่งเสริมการดื่มไวน์ของชิลีอยู่ในร้านอาหารภัตตาคารของสิงคโปร์
กรุงเทพฯ มนิลา โรงแรม และคลับไวน์ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
2.2.3 ตลาดสุรากลั่นในอาเซียน
ประเทศในอาเซียนหลายประเทศมีอุตสาหกรรมผลิตสุรากลั่นที่ใหญ่
โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตสุรากลั่น
แบบดั้งเดิม โดยใช้ข้าวในการหมัก ส่วนสุรากลั่นระดับนานาชาติคือ มีการ
ผลิตภายในประเทศฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ส่วนกระบวนการบรรจุใหม่
(rebottling operations) โดยประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์   เช่น วอดก้า
การนำเข้าสุราจำนวนมากมาบรรจุใหม่ เช่น วิสกี้ที่มาจากสหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ ยังเกิดขึ้นในบางประเทศในอาเซียน

ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

91

ตารางที่ 3.5  ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการผลิต/นำเข้าวิสกี้ใน
ประเทศอาเซียน ปี พ.ศ.2548-2552
ประเทศ
2548
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม
รวม (ตัน) 64,557
% change
-

2549
19.1%
39.3%
(48.4%)
46.9%
(57.9%)
61,873
4.2%

2550
21.3%
(36.15)
97.1%
(12.1%)
21.4%
72,442
17.1%

2551
29.5%
(0.6%)
11.2%
8.5%
70.9%
81,168
12.1%

2552
(14.3%)
(2.2%)
(13.7%)
(18.4%)
58.9%
70,247
(13.5%)

ที่มา National governments’ official trade statistics

ความผันผวนทีส่ ำคัญในการนำเข้ามาในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย
ในช่วง 2548-2550 ปรากฏว่า มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเมือง มีการ
เปลีย่ นแปลง เพราะสหราชอาณาจักรมีฐานการผลิตวิสกี้ การส่งออกวิสกีข้ อง
สิงคโปร์ในปี 2549 ได้ปรับตัวลดลงมา เป้าหมายหลักของสิงคโปร์ คือ
เป็นฐานการส่งออก (re-export) ทั่วเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นในปี
นัน้ การส่งออกของสิงคโปร์มายังประเทศไทยในปี 2549 ลดลงประมาณ 33%
เมือ่ เทียบกับการส่งออกอีกครัง้ ในปี 2548 เกิดจากปัจจัยการเมืองในประเทศไทย
ปลายปี 2549 และส่งผลให้ปี 2550 การนำเข้าประเทศไทยลดลงอย่างมาก
สำหรับวิสกี้ในตลาดของอาเซียนมีแนวโน้มเติบโต แต่เนื่องจากเกิด
ปัญหาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนา มีธุรกิจได้ล้มละลายและถูก
ลดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน ช่วงหลังของปี 2552
เหตุผลนี้นำไปสู่การลดการนำเข้าในทุกประเทศ ยกเว้นประเทศเวียดนามใน
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ปี 2552 เวียดนามไม่มีผลกระทบจากวิกฤตเนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ
ยังคงเติบโตในอัตรา 5.3 ในปี 2552 ฐานการส่งออกวิสกี้ของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน มีดังนี้
1. สหราชอาณาจักรส่งออกสก็อตวิสกี้
2. สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการกระจายเอเชียแปซิฟิกภูมิภาคส่วนใหญ่
เป็นแบรนด์ที่สำคัญของสก็อตวิสกี้
3. ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพื้นที่แบ่งบรรจุและฐานส่งออกสำหรับวิสกี้ระดับ
ชั้นมาตรฐาน
4. เนเธอร์แลนด์ซง่ึ เป็นจุดเปลีย่ นถ่ายพาหนะทีส่ ำคัญ (key transshipment point) สำหรับวิสกี้ของของสหราชอาณาจักรบางแบรนด์ออกมาจาก
ยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์พิเศษ
5. อเมริกันเหนือ (North American) ไอริช (Eire origin : ชื่อเดิม
ของสาธารณรัฐไอร์แลนด์) และวิสกี้ญี่ปุ่นจะถูกส่งออกไปยังภูมิภาคโดยตรง
ตลาดสุราวิสกี้อาเซียนมีอัตราการนำเข้าลักษณะขึ้นๆ ลงๆ ยกเว้นใน
ประเทศสิงค์โปร์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ไทยผู้นำเข้ารายใหญ่ได้พยายามที่จะขยาย
ตลาดการนำเข้าจากสหราชอาณาจักร (Bulmers และ Strongbow) ไอร์แลนด์
(Magners) และ ในสิงคโปร์ ออสเตรเลีย (the Thirty Three) ซึ่งเป็น
ผู้นำตลาดแบรนด์ Savanna มาจากแอฟริกาใต้เป็นวิสกี้ที่เข้ามาในภูมิภาคนี้
อย่างไม่นาน แบรนด์ Somersby และ DFI ผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดนี้เป็น
ธุรกิจสุรากลั่นข้ามชาติและเจ้าของแบรนด์ต่างประเทศที่มีการตลาดภายใต้
แบรนด์วอดก้าที่มีต้นกำเนิดในประเทศสวีเดน รัสเซีย สหราชอาณาจักร และ
โปแลนด์ ตลาดยังมีแบรนด์เฉพาะ เช่น ฟินแลนด์
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ตารางที่ 3.6 ส่วนแบ่งทางการตลาดผู้นำวิสกี้ในตลาดอาเซียนจำแนกตาม
แหล่งที่มา
					
อันดับ มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
1 สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
(76%)
(67%)
(43%)
(50%)
2
แอฟริกาใต้
ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์
(20%)
(33%)
(32%)
(48%)
3
ไอร์แลนด์
(13%)
4
ฝรั่งเศส
(3%)
5
แอฟริกาใต้
				
(3%)

เวียดนาม
-

ที่มา National governments (Vietnam is 2009 provisional data)

2.2.4 ตลาดสุราวอดก้าอาเซียน
ตลาดนำเข้าของวอดก้ามีการเติบโตในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด
ยกเว้นประเทศไทยช่วง 5 ปี ถึงปี 2552 ในขณะที่ประเทศไทย มีการลดลง
ซึ่งเป็นผลจากปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ การนำเข้าของภูมิภาคนี้เป็น
ผลจากการตลาดเชิงรุกมาก โดยเฉพาะวอดก้า แบรนด์เจ้าของที่ทั้งธุรกิจกับ
ธุรกิจ (B2B: business-to-business) และธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C:
business-to-consumer) ซึง่ อธิบายได้วา่ “ค่อนข้างเป็นตลาดผูบ้ ริโภคเฉพาะ
(spirits niche market segment)”
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ตารางที่ 3.7 ร้อยละของส่วนแบ่งทางการตลาดของวอดก้านำเข้าในตลาด
อาเซียนจำแนกตามแหล่งที่มา
อันดับ
1

มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ฝรั่งเศส
นิวซีแลนด์
สวีเดน
(27%)
(46%)
(27%)
2 สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
(15%)
(37%)
18%)
สิงค์โปร์
สิงคโปร์
โปแลนด์
3 (re-exports) (re-exports)
(12%)
(13%)
(9%)
เนเธอร์แลนด์
เวียดนาม
รัสเซีย
4
(12%)
(4%)
(12%)

ไทย
ฟิลิปปินส์
(41%)
สวีเดน
(18%)
เวียตนาม
(9%)

เวียดนาม
Russia
(38%)
ฟิลิปปินส์
(14%)
ยูเครน
(11%)

ฝรั่งเศส
(7%)

5

ฟินแลนด์
(5%)

สิงคโปร์
(re-exports)
(8%)
มาเลเซีย
(7%)

ฟิลิปปินส์
(11%)

เกาหลีใต้
(2%)

ฟิลิปปินส์
(11%)

ที่มา National governments (Vietnam is 2009 provisional data)

สำหรับอุปสงค์เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในภูมภิ าคเอเชีย ซึง่ รวมถึงผลิตภัณฑ์
เอเชียแบบดั้งเดิม เช่น จากประเทศจีนซึ่งมีอุปสงค์ในหมู่ประชากรชาวจีน
ชาติพนั ธุท์ ง้ั หมดทัว่ ทัง้ ภูมภิ าค เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ตา่ งชาติในเอเชียโดยเฉพาะ
อุปสงค์จากประชากรในญี่ปุ่นและเกาหลี และแบรนด์เอเชียที่อยู่ภายใต้การ
ตลาดเชิงรุกทั่วทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์ญี่ปุ่น รวมถึงแบรนด์ที่
ไม่ใช่เอเชียและผลิตภัณฑ์จากฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และผลิตภัณฑ์จาก
ไอร์แลนด์และเม็กซิโก
การใช้ฐานการส่งออกเพื่อกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ฐาน
ความต้องการทัง้ ภูมภิ าค เช่น เขตปกครองพิเศษฮ่องกงและสิงคโปร์ สิงคโปร์
เป็นฐานส่งออกให้กับแบรนด์ข้ามชาติและต่างประเทศ เช่น ที่มีต้นกำเนิด
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ในยุโรป (เช่น ไอร์แลนด์ ฝรัง่ เศส สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และสวีเดน)
ฮ่องกงมีการส่งออก (re-exporting) เครื่องดื่มท้องถิ่นจากจีนสู่พื้นที่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาเซียนรวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทวิสกี้
(เช่น Drambuie) สุราหวานครีม (Bailey’s Irish Cream) สุรากาแฟ  (เช่น
Kahlua) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หวานผลไม้ สุราสมุนไพร (เช่น Benedictine
DOM) ผลิตภัณฑ์ที่มีถั่ว (เช่น Amaretto) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น Creme
de Menthe, Southern Comfort และ anise flavoured products
นอกจากนี้ยังมีจำนวนแบรนด์เอเชียในตลาด เช่น Choya Umeshu (ไวน์และ
สุราที่ลดความแรง) และ Yomeishu จากประเทศญี่ปุ่น
สถานการณ์เช่นนีเ้ ป็นผลจากอุปสงค์สำหรับผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็นเอกลักษณ์
ในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้การตลาดที่มุ่งเน้นและกลยุทธ์การแบ่ง
ส่วนการตลาดของการจัดจำหน่ายตามคุณลักษณะอุปสงค์ผู้บริโภค สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น รสนิยม ความชอบ ของขวัญ และความสามารถใน
การจ่ายมากขึ้น
2.3 การวิเคราะห์การนำเข้าเครื่องดื่มไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียนหรืออ๊าฟต้า อัตราภาษีนำเข้าสุราลดลงเหลือศูนย์ กรณีตลาดส่งออก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยมีอัตราสูงขึ้น เพราะธุรกิจได้พัฒนาแบรนด์ ภาพลักษณ์
รสชาติ ให้เทียบเคียงระดับสากล มีจัดทำกิจกรรมการตลาด แต่ในปี 2552
ปัจจัยเสี่ยงจากมาตรการภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่สำคัญ ได้แก่ การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต มาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล องค์การภาคเอกชนต่างๆ มีการเสนอให้ภาครัฐ
ออกนโยบายควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหยุดเทศกาล
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และวันสำคัญทางศาสนา ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาสุขภาพ และอุบัติเหตุจราจร
อันเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างขับขี่รถ ผู้ประกอบการได้ปรับตัวให้
สอดคล้องกับมาตรการและนโยบายของรัฐบาล การท่องเที่ยวซบเซา เพราะ
ผลทางเศรษฐกิจโลกทีซ่ บเซา ทำให้กระทบถึงอุปสงค์กำลังซือ้ ของนักท่องเทีย่ ว
ชาติต่างๆ
สุราต่างประเทศมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับ 3 รองจากเบียร์ และ
สุราขาว และมีแนวโน้มการนำเข้าสูงอย่างต่อเนื่อง จาก 19.98 ล้านลิตร
ในปี 2538 เพิ่มขึ้นเป็น 156.2 ล้านลิตรในปี 2551 หรือเพิ่มถึง 7.8 เท่า
การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งไทยได้ลดภาษีศุลกากรลง 12 เท่า ส่งผล
ให้ส่วนแบ่งของตลาดสุรานำเข้าเฉพาะอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน สมาคม
ผู้ผลิตสุราในสหภาพยุโรป (2552) ระบุว่า ไทย มีขนาดตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ใหญ่ในเชิงปริมาณเป็นลำดับ 8 ถ้าเชิงมูลค่าถือเป็นลำดับที่ 18
มีมูลค่าการตลาดอยู่ที่ 72 ล้านเหรียญยูโร หรือกว่า 3,000 ล้านบาท ตลาด
สุราไทยจึงเป็นเป้าหมายของการขยายตลาดของบริษัทต่างประเทศ โดยใช้
การส่งเสริมการจำหน่าย ตราสินค้า และรูปแบบการดื่ม
กรณีนำเข้ายังคงเห็นว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มาจากสหภาพยุโรปยัง
คงมีสัดส่วนสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ อย่างชัดเจน ส่วนแบ่งทางการตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มาจากอาเซียนค่อยๆ ลดลง เหลือเพียงประมาณ 10% เท่านั้น
เมื่อพิจารณาข้อมูลจากกรมศุลกากร เห็นได้ว่า มูลค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
มาจากสหภาพยุโรปมีค่อนข้างสูง ขณะที่สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นมีมูลค่า
ไม่มาก แต่กระนั้นก็ตาม เครื่องดื่มที่ไทยนำเข้า หนึ่งในสี่มาจากอาเซียน เมื่อ
พิจารณารายประเทศ เห็นได้ว่าสหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เป็นแหล่งที่
ส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ไทยในมูลค่ามากที่สุดในปัจจุบัน
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ตารางที่ 3.8 มูลค่าของการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
พื้นที่
		
โลก
อาเซียน (9)
ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป (27)

2547
152.1
30.7
0.8
2.7
107

มูลค่าของนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2548 2549 2550 2551 2552
175 203.7 196.5 251.1 205.2
27.4 30.9 26.9 26.7 22.3
0.7
6.5
1
1.3
1.2
3.8
4.2
4.1
4.4
4.2
120.3 135.3 133.3 181.3 149.6

2553
244.5
25.8
1.3
5.1
183.5

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ตารางที่ 3.9 สัดส่วนของประเทศนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างประเทศ
ในประเทศไทย
ประเทศ
นำเข้าไทย
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
ฟิลิปปินส์
จีน
ออสเตรเลีย
มาเลเซีย
สหรัฐฯ
อิตาลี
เวียดนาม
แอฟริกาใต้
สิงคโปร์
ชิลี
เม็กซิโก
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2547
52.97
11.76
15.88
0.70
2.21
0.15
1.81
1.81
0.84
0.74
0.58
0.50
0.53

สัดส่วนของการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2548 2549 2550 2551 2552
57.14 53.32 53.89 55.81 50.50
7.32 8.44 8.38 11.57 13.91
11.22 10.69 8.77 5.70 6.41
1.10 3.69 6.41 5.33 1.59
2.32 3.14 4.81 4.33 4.95
0.41 1.01 1.94 2.02
2.19 2.06 2.08 1.74 1.87
1.25 1.25 2.50 1.56 1.27
0.65 0.81 1.58 1.55 1.43
0.83 0.68 1.17 1.35 2.24
0.91 2.46 0.97 0.93 0.51
0.54 0.51 0.83 0.80 0.71
0.34 0.51 0.48 0.77 0.63
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(%)
2553
58.60
10.87
6.12
0.67
4.68
2.07
1.57
3.01
2.69
0.71
0.85
0.53

2554
56.47
13.08
4.69
0.90
5.41
2.29
1.65
2.09
2.88
0.59
0.95
0.54

ประเทศ
นำเข้าไทย
ไอร์แลนด์
เยอรมนี
ญี่ปุ่น
สวีเดน
อินเดีย
อินโดนีเซีย
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
ปากีสถาน
เบลเยี่ยม
รวม
อื่นๆ
รวมทั้งหมด
มูลค่า$ล้านสรอ

สัดส่วนของการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2547 2548 2549 2550 2551 2552
0.56 0.54 1.09 0.44 0.72 0.54
0.95 0.48 0.82 0.88 0.71 0.69
0.51 0.39 3.18 0.53 0.51 0.53
0.12 0.27 0.25 0.49 0.67
0.90 0.55 0.46 0.47 0.49 0.51
2.74 1.90 0.16 0.38 0.37 0.44
0.27 0.26 0.34 0.33 0.34
0.92 0.96 0.50 0.42 0.27 0.28
0.30 0.60
0.45 0.45 0.26 0.47 0.32 0.47
98.46 92.36 96.37 98.87 98.69 91.76
1.54 7.64 3.63 1.13 1.31 8.25
100 100 100 100 100 100
152 175 204 197 251 205

(%)
2553
0.65
0.88
0.55
0.88
0.48
0.28
0.32
0.62
0.52
0.34
98.76
1.24
100
244

2554
0.93
0.65
0.47
0.89
0.57
0.28
0.27
1.47
0.57
0.48
98.77
1.23
100
299

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ตารางที่ 3.10 ส่วนแบ่งทางการตลาดของการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในประเทศไทย
พื้นที่
		
อาเซียน (9)
ญี่ปุ่น
สหรัฐฯ
สหภาพยุโรป (27)
รวม
อื่นๆ
โลก

ส่วนแบ่งทางการตลาดของการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (%)
2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
20.19 15.63 15.17 13.67 10.65 10.18 10.55 7.74
0.51 0.39 3.18 0.53 0.51 0.53 0.55 0.47
1.81 2.19 2.06 2.08 1.74 1.87 2.07 2.29
70.35 68.74 66.4 67.82 72.2 68.82 75.08 76.25
92.86 86.95 86.81 84.1 85.1 81.4 88.25 86.75
7.14 13.05 13.19 15.9 14.9 18.6 11.75 13.25
100 100 100 100 100 100 100 100

ทีม่ า : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย
ความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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3. ผลของความตกลงทางการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีการยอมรับถึงความพยายามระดับทวิภาคีและภูมภิ าคทีป่ ระกอบด้วย
หลายชั้นและหลายช่องทางเพื่อที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระดับพหุภาคีและทวิภาคีให้แข็งแกร่ง เพือ่ ทีจ่ ะอำนวยความสะดวก
ต่อการเกิดความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่างๆ
ช่วงหลายปีทผ่ี า่ นมา องค์การการค้าโลก (WTO) ประสบความล้มเหลว
เจรจาการค้าหลายครั้ง โดยเฉพาะความล้มเหลวเจรจาการค้ารอบซีแอตเทิล
จึงมาให้ความสนใจในระดับทวิภาคี ไทยเริม่ เข้มข้นการเจรจา ซึง่ รวมถึงจำนวน
คู่ประเทศเจรจา และระดับความลึกการเจรจา เริ่มส่งผลมากขึ้นปี 2545
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน FTA รายประเทศ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,
2555) ประกอบด้วยคู่สัญญา ไทย-ชิลี, ไทย-ญี่ปุ่น, ไทย-อินเดีย, ไทยสหภาพยุโรป, อาฟต้า, อาเซียน+6, อาเซียน+3, อาเซียน-จีน, อาเซียน-อินเดีย,
อาเซียน-เกาหลีใต้, อาเซียน-ญี่ปุ่น, บิมสเทค (เขตการค้าเสรี BIMSTEC (Bay
of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic
Cooperation), ไทย-เปรู (ลงนามแล้ว) อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
(ลงนามแล้ว) ไทย-นิวซีแลนด์ (ลงนามแล้ว)  ไทย-ออสเตรเลีย (ลงนามแล้ว)
ไทย-สหภาพยุโรป
ไทยได้ร่วมกับอาเซียนในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนสหภาพยุโรป (ASEAN-EU FTA) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 โดยมีการเจรจา
รวม 7 ครั้ง และในการเจรจาฯ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2552
ที่มาเลเซีย ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศหยุดพักการเจรจา เนื่องจากทั้งสองฝ่าย
เห็นว่าการเจรจาคืบหน้าไปค่อนข้างช้า ฝ่ายสหภาพยุโรปมีปัญหาการเมือง
ระหว่างประเทศเรือ่ งนโยบายการยอมรับประเทศพม่า ขณะทีส่ มาชิกอาเซียน
ต่างๆ ยังมีความแตกต่างในระดับการพัฒนาทำให้มีปัญหา ในเรื่องระดับการ
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เปิดตลาดสินค้าและบริการที่อาเซียนไม่สามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง
ของสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรปจึงปรับแนวทางเป็นการเจรจาในระดับทวิภาคีกับสมาชิก
อาเซียนที่พร้อมเจรจา 3 ประเทศแรก ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย
และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ได้เห็นชอบ
อย่างเป็นทางการให้เปลี่ยนแนวทางการเจรจาเป็นแบบทวิภาคีกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
สถานการณ์เจรจาระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ไทยอยู่ระหว่างการ
เตรียมการเพื่อหารือขอบเขตการเจรจากับสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม สถานะ
ล่าสุดยังไม่มีการลงนามตามกรอบการเจรจา (เดือนกันยายน, 2555) ในทาง
คู่ขนานกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้หารือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ พร้อมทั้งจัดจ้างโครงการศึกษา
แนวทางการเจรจาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดทำความตกลง
การค้าเสรีดังกล่าว และเพิ่มเติมประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดทำ
ความตกลงการค้าเสรี นอกจากนี้ ได้หารือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Stakeholders)
ในทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง
รวมทั้งได้หารือและรับฟังความคิดเห็นเรื่องสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
บุหรีก่ บั การจัดทำความตกลงการค้าเสรีกบั ผูแ้ ทนกลุม่ ธุรกิจ ผูผ้ ลิต หน่วยงาน
ภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคม
จากสถิติร้อยละของประเทศนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างประเทศ
20 ประเทศ พบได้ว่า ประเทศในยุโรปหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี เบลเยียม ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน มียอด
นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าประเทศไทยอยู่สูง
ความตกลงทางการค้าที่ไทยได้เจรจาก้าวหน้าไประดับหนึ่ง และอีก
ส่วนหนึ่งได้ลงนามแล้ว ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ได้แก่
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อาเซียน
อัตราการเติบโตของนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของอาเซียนภาพรวม
ดังตารางที่ 3.10 มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา แต่เมื่อ
พิจารณารายประเทศดังตารางที่ 3.9 พบว่า ไทยนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากเวียดนามเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ตั้งแต่ 0.8 เป็นร้อยละ 2.09 ส่วน
ภาพรวมของอาเซียนที่ลดลง สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะประเทศกลุ่มมุสลิม อาทิ
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลดการนำเข้า โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย พบว่า
ไม่มี ข้ อ มู ล ในฐานข้อมูลการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้ า ประเทศไทย
นอกจากนี้ ยังไม่มีสถิติของประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาด้วย ดังตารางที่
3.9 ประกอบกับประเทศกลุม่ สหภาพยุโรป ซึง่ มีสว่ นแบ่งทางการตลาดนำเข้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าร้อยละ 70 ดังตาราง 3.11 รองลงมาคือประเทศ
อาเซียน สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นตามลำดับ
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (Agreement Establishing the ASEANAustralia- New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) สำหรับประเทศไทย
วันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ 12 มีนาคม 2553 ร้อยละของจำนวนรายการ
สินค้าที่มีการลดภาษีเป็นศูนย์ เมื่อลงนามแล้ว ประเทศสิงคโปร์ลดภาษีสินค้า
ทัง้ หมดเป็นศูนย์ทนั ที ประเทศอาเซียน-6 อืน่ ๆ มีระดับการลดภาษีทใ่ี กล้เคียง
กับไทย ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ได้รบั ความยืดหยุน่
ให้ลดภาษีชา้ กว่าและน้อยกว่าประเทศอืน่ ๆ ความตกลง AANZFTA เป็นความ
ตกลงทีม่ ขี อบเขตกว้าง โดยครอบคลุมเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าเกือบทุกเรือ่ ง
รวมทัง้ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในแขนงต่างๆ การค้าบริการ มีพื้นฐานมาจากความตกลง GATS ภายใต้
องค์การการค้าโลก โดยกำหนดให้มีการทบทวนข้อผูกพันเฉพาะด้านเป็นระยะๆ
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ไทย-ออสเตรเลีย
มีการลงนามแล้วระหว่างประเทศไทยกับออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
เปิดให้คนไทยสามารถเข้าไปลงทุนในธุรกิจทุกประเภทได้ 100% ยกเว้น
หนังสือพิมพ์ การกระจายเสียง การขนส่งทางอากาศ และท่าอากาศยาน
อย่างไรก็ตาม หากเป็นการลงทุนที่มีขนาดเกิน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลีย
จะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของต่างชาติก่อน
ไทยและออสเตรเลียมีโครงสร้างการผลิตสินค้าทั้ง 2 ประเทศลักษณะเกื้อกูล
กัน สำหรับการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามีสถิติเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
2.2 ในปี พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 5.41 ในปี 2554
ไทย-นิวซีแลนด์
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ไทย-นิวซีแลนด์ (ThailandNew Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) นิวซีแลนด์
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 นิวซีแลนด์ลดภาษีเป็นศูนย์ไปแล้วจำนวน
88.46% ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด ส่วนรายการที่เหลือ ได้แก่ สิ่งทอ
เสื้อผ้า และรองเท้า จัดเป็นสินค้าอ่อนไหว ซึ่งจะลดภาษีเป็นศูนย์ ในปี 2558
ส่วนไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ไทยลดภาษีเป็นศูนย์ ไปแล้วจำนวน
89.72% ของจำนวนรายการสินค้าทั้งหมด ส่วนรายการที่เหลือเป็นสินค้า
อ่อนไหว เช่น นมและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ฯลฯ จะลดภาษีเป็นศูนย์ ในปี 2563
สำหรับการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าไทยในปี 2554 ปรากฏว่ามีอยู่
ร้อยละ 0.27
ไทย-ชิลี
ในส่วนของการค้าบริการและการลงทุน การทำ FTA จะช่วยเพิ่มมูลค่า
การค้าบริการและขยายการลงทุนให้มากขึ้น สาขาบริการที่ไทยมีศักยภาพใน
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การลงทุนในชิลี ได้แก่ การท่องเที่ยว และสปา และสาขาที่มีศักยภาพในการ
ร่วมลงทุนกับชิลี ได้แก่ การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางอากาศ การจัดจำหน่าย
และการประมง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หลังจากมีความตกลงทางการค้าระดับ
ทวิภาคี ไทยได้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากชิลีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดปี
2548 ถึง 2554 ในอัตราร้อยละ 0.95
ไทย-จีน
การตั้งเขตการค้าเสรีไทย-จีน เป็นความริเริ่มฝ่ายไทย จีนลดภาษีผัก
และผลไม้เหลือ 0% จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน ซึ่งเป็น
ลักษณะที่เรียกว่า ส่วนที่จะมีผลปฏิบัติได้ก่อน
ในการค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ไทยนำเข้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จากจีน
เพิ่มขึ้นมาก ในปี พ.ศ.2549-2551 หลังจากปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมามีแนวโน้ม
ลดลง
ไทย-บาห์เรน
รัฐมนตรีพาณิชย์ลงนามกรอบความตกลง เป็นพันธมิตรเศรษฐกิจ
ระหว่างไทย-บาห์เรน ซึ่งนำไปสู่การตั้งเขตการค้าเสรี 29 ธันวาคม 2545
ด้วยการลดภาษีสินค้าทันที 626 รายการ บาห์เรนถือเป็นประตูส่งออกสินค้า
ไปตะวันออกกลาง เนื่องจากโครงสร้างผลิตทั้ง 2 ประเทศไม่แข่งขันกัน โดย
บาห์เรน มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทรายและหิน ซึ่งไม่เหมาะกับการเกษตรกรรม
ขณะที่ไทยเป็นประเทศที่มีผลผลิตการเกษตรเพื่อส่งออก เมื่อเปิดเสรีการค้า
ต่อกัน ไทยจึงสามารถส่งออกสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร
ประเภทข้าว ผลไม้สดปลาสด และสินค้าอุตสาหกรรม เช่น สินค้าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์และอุปกรณ์ สิ่งทอและ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์พลาสติก อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าที่ไทย
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เสียเปรียบ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน สำหรับการค้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าไทย ไม่ปรากฏว่ามีประเทศบาห์เรนใน 20 ประเทศ
ไทย-อินเดีย
มีการลงนามอาเซียน-อินเดียแล้ว อาเซียนและอินเดียใช้วิธีการลดภาษี
ศุลกากรแบบค่อยเป็นค่อยไปจากฐานอัตราภาษีทั่วไป ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
2550 โดยใช้ระยะเวลาต่างกันในการลด/ยกเลิกภาษี สำหรับอาเซียน 5 ประเทศ
(ยกเว้นฟิลิปปินส์) กับอินเดีย ฟิลิปปินส์กับอินเดีย และประเทศสมาชิกอาเซียน
ใหม่ (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ตามตารางข้อผูกพันภาษีศุลกากรเป็น
รายสินค้าซึ่งเป็นภาคผนวก 1 ของความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้า
อินเดียถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ ประชากรกว่า 1,000 ล้านคน เก็บภาษี
นำเข้าอัตราค่อนข้างสูง ข้อจำกัดนำเข้ามาก ไทยยังได้ประโยชน์จากการนำเข้า
วัตถุดิบจากอินเดีย เพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบราคาถูก โดยเฉพาะสินค้าประมง
เครื่องเพชรพลอย วัตถุดิบผลิตเหล็กกล้าและปุ๋ย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนผลิต
ภาคอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้การเปิดเสรีแล้ว สินค้าบางชนิดของไทยอาจไม่
สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากผลผลิตภาคเกษตรหลายชนิดของอินเดียคล้าย
ไทย ไทยยังเป็นรองการผลิตเพือ่ ส่งออก อย่างไรก็ตาม ไทยได้นำเข้าเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์จากประเทศอินเดียในลักษณะทรงตัว ช่วงปี พ.ศ.2548 ถึง 2554
ในอัตราร้อยละ 0.57
ไทย-ญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 รัฐสภามีมติเห็นชอบกรอบการเจรจา
ต่อเนื่องภายใต้ JTEPA มีการเจรจาและจะทบทวนข้อบทและการลงทุนในปี
2555 ระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น หรือความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น
(ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) และ
การเจรจาทวิภาคีตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-ญี่ปุ่นหรือความตกลงหุ้นส่วน
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เศรษฐกิจที่ใกล้ชิดไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership
Agreement: JTEPA)  ไทยจะได้ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าประมง
และข้าว แต่เนือ่ งจากทางญีป่ นุ่ มีมาตรการกีดกันทีไ่ ม่ใช่ภาษี ค่อนข้างเข้มงวด
ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานสินค้าด้านคุณภาพและความสะอาด ญี่ปุ่นเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าใช้เทคโนโลยีระดับสูง สินค้าญี่ปุ่นจึงเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดสินค้า
ไทยมากขึ้น สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ประเทศญี่ปุ่นมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ราว 0.47 ในปี 2554
ไทย-สหรัฐอเมริกา
ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย สัดส่วนประมาณ
17-20% ของการส่งออกโดยรวม อย่างไรก็ตาม อัตราเติบโตของการนำเข้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 20.22 ในปี 2554
ประเทศสหรัฐอเมริกามีสว่ นแบ่งทางการตลาดของการนำเข้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 1.8 ในปี พ.ศ.2548 เป็นร้อยละ 2.9 ในปี พ.ศ.
2554
ไทย-เปรู
ไทยและเปรูได้มกี ารลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยการเป็นหุน้ ส่วน
ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น (the Framework Agreement on Closer
Economic Partnership between the Government of Thailand
and the Government of the Republic of Peru) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2546 ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการเปิดเสรี การอำนวยความสะดวก และความ
ร่วมมือด้านการค้าสินค้า บริการและการลงทุน รวมทั้งการขยายความร่วมมือ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เปรูกับไทยด้านการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันยังไม่มี พิจารณาจาก
ข้อมูลที่บันทึกจากกรมศุลกากร
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4. ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในแต่ละประเทศของอาเซียนมีกฎระเบียบการนำเข้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ตลาดอาเซียน รัฐบาลควบคุมธุรกิจนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกต่างกัน
ผู้นำเข้าจัดจำหน่ายได้ชี้ถึงปัญหาที่เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการกับ
ระบบราชการ  การปกป้องอัตราภาษีศลุ กากรสูง ภาษีสรรพสามิตสูง และการ
ควบคุมช่องทางการจัดจำหน่าย และการเข้าถึงผู้บริโภค สภาพแวดล้อมที่มี
กฎระเบียบมาก เปลีย่ นแปลงถี่ แนวโน้มของอัตราภาษีมเี พิม่ ขึน้ ขาดเสถียรภาพ
ในเรื่องกฎเกณฑ์ และผลกระทบทางสังคมเปลี่ยนแปลงไว ในส่วนกลุ่มอาเซียน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีประชากรมุสลิมขนาดใหญ่
แต่กฎระเบียบจะไม่มผี ลต่อการส่งออก เพราะนักธุรกิจทำตามระเบียบ
โดยผ่านผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายที่มีความรู้ นอกจากนี้ นักธุรกิจจะสนใจ
ผลิตภัณฑ์เฉพาะ และเสนอขายเฉพาะตัวแก่ผู้บริโภค (USPs: unique selling
points) เช่น ไวน์ที่มีคุณภาพ เบียร์พิเศษ วิสกี้ที่มีคุณภาพ วอดก้า และ
เหล้าหวาน (liqueurs) จะไม่มีปัญหา ในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้นำเข้า
จะมีหน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามระเบียบของข้อกฎหมายท้องถิ่นและ
กฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าและการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในประเทศของตนในการดำเนินการ เช่น ด้านของการประสานงานอย่าง
ใกล้ชิดกับผู้ส่งออกเพื่อให้ผู้นำเข้ามีความรู้ทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ
เพื่ออำนวยความสะดวก หรือปฏิบัติตามกฎระเบียบตามความต้องการของ
ท้องถิ่น ดังนั้น ผู้นำเข้ามาจัดจำหน่ายต้องมีความรู้และมุ่งมั่นต่อตราสินค้า
และมีกลยุทธ์ช่องทางที่ดี
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ตารางที่ 3.11 การคาดประมาณอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2554-2559 (%)
ประเทศ
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม

2554
6.0-6.5
5.0-6.0
ราว 4.5
4.0-6.0
4.0-5.0
ราว 7%

2555
5.8-6.2
5.0-5.5
4.0-5.0
3.0-6.0
4.0-4.5
6.5-7.5

2556-2559
ราว 6
4.5-5.0
3.5-4.5
ไม่มีข้อมูล *
4.0
6.0-8.0

ที่มา : ADB, World Bank, national governments and economic analysts
หมายเหตุ *การเติบโตในอนาคตของเศรษฐกิจของสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของโลกซึ่งมีความซับซ้อนสูงในขณะนี้

ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับแรงกดดันจากมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในประเทศที่มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยในปัจจุบันมาตรการ
ดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการควบคุมการจำหน่าย (กำหนดช่วงเวลา
ขาย กำหนดสถานทีห่ า้ มจำหน่าย กำหนดระยะเวลาในการเปิด-ปิดของบริการ
สถานบริการ/สถานบันเทิงที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) การจำกัดกลุ่ม
ผูบ้ ริโภค (ห้ามเด็กซือ้ และดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ห้ามดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ในทางสาธารณะขณะขับขี่หรือขณะโดยสารในรถ) การควบคุมการโฆษณา
(กำหนดช่วงเวลาในการโฆษณา เงื่อนไขในการโฆษณาผ่านป้ายกลางแจ้ง)
ตลอดจนการควบคุมข้อความบนฉลากสินค้า (ระบุห้ามจำหน่ายเด็กอายุต่ำกว่า
18 ปี ระบุคำเตือนเรื่องความสามารถในการขับขี่ในขณะเมาสุรา)
ทั้งนี้ จากการที่ตลาดเบียร์ในประเทศมีทิศทางการแข่งขันที่ค่อนข้าง
รุนแรง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาปริมาณการจำหน่ายเบียร์เติบโตในอัตรา
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ที่ไม่สูงมาก (ร้อยละ 2.6 ต่อปีในช่วงปี 2548-2555) และการขยายตัวของ
ตลาดมุ่งไปยังกลุ่มเบียร์ในระดับอีโคโนมี รวมถึงข้อจำกัดจากการบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ ซึ่งมี
แนวโน้มเข้มงวดมากขึน้ ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ เป็นแรงผลักดันให้ผปู้ ระกอบการ
เบี ย ร์ ไ ทยจำเป็ น ต้ อ งหาช่ อ งทางขยายตลาดไปยั ง ต่ า งประเทศมากขึ้ น
โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ซึ่งมีการบริโภคเบียร์มากกว่า 2 เท่าของไทย
ประกอบกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่ง
จะช่วยลดข้อจำกัดทางด้านการลงทุน และช่วยหนุนให้กำลังซื้อประชาชนใน
อาเซียนเพิ่มขึ้นในอนาคต
แหล่งที่มาการค้าระหว่างประเทศแสดงความเห็นว่า อัตราการเจริญ
เติบโตเหล่านี้จะยังคงกระตุ้นอุปสงค์ในระดับต่างๆ ในตลาดผู้บริโภคสำหรับ
ผลิตภัณฑ์ตามใจ ไม่ว่าจะผ่านช่องทาง โรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง เช่น
ผับ คลับ และบาร์ (HORECA: hotel, restaurant and catering) หรือ
ร้านค้าปลีกแบบพิเศษ ตลาดสำหรับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ยงั คงมีการสนับสนุน
โดยอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง
ในประเทศมาเลเซีย เบียร์เติบโต 2-5% ขึน้ อยูก่ บั ราคาอนาคตในช่องทาง
การค้าต่างๆ ไซเดอร์ 5-10% จากฐานที่ต่ำมาก แต่ขึ้นอยู่กับราคาและจำนวน
กิจกรรมที่มุ่งเป้าหมายเฉพาะ ไวน์เติบโต 4-6% สุรากลั่นและกลุ่มสุรา (spirits and liqueurs) 2-4% ขึ้นอยู่กับราคาอนาคตในช่องทางการค้าต่างๆ
ในประเทศฟิลิปปินส์ เบียร์เติบโต 2-3% ต่อปี ไซเดอร์ไม่มีข้อมูล
พยากรณ์เพราะผลิตภัณฑ์ไม่เป็นที่รู้จักในตลาดและมีการแข่งขันอย่างมีนัย
สำคัญจากการดื่มที่เลือกได้ ไวน์โต 8-12% ต่อปี และสุรากลั่นและกลุ่มสุรา
(spirits and liqueurs) โตประมาณ 2% ต่อปี
ในประเทศสิงคโปร์  ยอดจำหน่ายเบียร์เติบโต 2-4% ขึน้ กับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยว ไซเดอร์เติบโต 5-10% ในช่วงสั้นๆ ไวน์
เติบโต 3-6% ขึ้นกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยว
สุรากลั่นและกลุ่มสุราเติบโตสม่ำเสมอประมาณ 3%
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ในประเทศไทย เบียร์เติบโต 5-7% ต่อปี ไซเดอร์ไม่มีข้อมูลพยากรณ์
ไวน์เติบโต 5-8% ต่อปี สุรากลั่นและกลุ่มสุรา (spirits and liqueurs) ตลาด
ลดความต้องการ เพราะอุปสงค์การดื่มเปลี่ยน แม้ว่าแนวโน้มนี้ไม่มากในสุรา
กลั่นประเภทพรีเมี่ยมและมีเอกลักษณ์ซึ่งอยู่ในกลุ่มตลาดสูง เช่น คลับ บาร์
ในประเทศเวียดนาม เบียร์เติบโต 10-12% ต่อปี ไซเดอร์ไม่มีข้อมูล
พยากรณ์เพราะสินค้าไม่เป็นที่รู้จักในตลาดและมีการแข่งขันมากจากเครื่องดื่ม
ทางเลือก ส่วนไวน์มีอัตราเติบโต 8-10% ต่อปี สุรากลั่นและกลุ่มสุราเติบโต
5% ต่อปี
มีปัจจัยสนับสนุนว่าอาเซียนเป็นตลาดการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
น่าสนใจและมีศักยภาพสูงในการขยายตลาดในมุมมองของผู้แทนทางการค้า
ทั้งที่เกิดจากการสัมภาษณ์และบทวิเคราะห์เอกสารทั้งในและต่างประเทศดังนี้
จากการคาดประมาณของ Business Monitor International (BMI)
พบว่าการขยายตัวของยอดจำหน่ายเบียร์แต่ละประเทศในอาเซียนช่วงปี
2010-2015 จะมีอัตราค่อนข้างสูง อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 4-8 ต่อปี เพราะ
จำนวนประชากรในอาเซียนมีประมาณ 612 ล้านคน ซึ่งขยายตัวโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 1.2 ต่อปี นับว่ามีการเพิ่มขึ้นของประชากรมากกว่าประเทศในกลุ่ม
พัฒนาแล้วและเป็นประชากรในวัยทำงาน (อายุ 15-60) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลัง
ซื้อสูงและเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักในเครื่องดื่มเบียร์ กำลังซื้อของประชากรใน
อาเซียนจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จากรายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (เดือนเมษายน 2555)
ทีค่ าดการณ์วา่ รายได้ของกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนภายหลังจากการรวมตัว
กันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
เบื้องต้น (GDP) เพิ่มขึ้น จากมูลค่าประมาณ 2,338.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
ในปี 2555 เพิ่มเป็นมูลค่าประมาณ 3,069.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี
2558 โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่มีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ยปีละประมาณร้อยละ 9.8 และ 16.8 การรวมตัวกันเป็นประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดอุปสรรคด้านการค้าต่างๆ
เช่น การเก็บภาษีศุลกากรขาเข้า การเพิ่มความสะดวกในกระบวนการทาง
ศุลกากรรวมถึงการผ่อนปรนกฎระเบียบทางด้านการลงทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
โอกาสในการเข้าไปทำตลาดภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
ทำให้ศักยภาพของตลาดเบียร์ในอาเซียนที่ผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มอาเซียน
เองและนอกกลุ่มอาเซียน ทั้งจีน ญี่ปุ่น รวมทั้งสหรัฐฯและยุโรป ต่างมุ่งที่จะ
เพิ่มบทบาทในตลาดเบียร์อาเซียน โดยพิจารณาได้จากมูลค่าการนำเข้าเบียร์
ของประเทศในอาเซียนในปี 2554 มีมูลค่าประมาณ 340 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ไม่รวมไทย) และมูลค่านำเข้ามีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ภายหลังการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จากการทีก่ ำลังซือ้ ของประชาชนในอาเซียนมีเพิม่ ขึน้ โดยเป็น
ที่น่าสังเกตว่า จากข้อได้เปรียบทางด้านต้นทุนค่าขนส่งประกอบกับรสนิยม
การดื่มเบียร์ที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่จะพึ่งพาการ
นำเข้าเบียร์ภายในกลุ่มสมาชิกด้วยกันเองเป็นส่วนใหญ่
หากพิจารณาในด้านของการส่งออกพบว่า ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออก
หลักที่มีบทบาทการส่งออกเป็นลำดับ 2 รองจากสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม การ
ที่ผู้ประกอบการเบียร์ไทยจะเข้าไปมีบทบาทในตลาดเบียร์อาเซียนเพิ่มขึ้น
แต่ยังไม่เพียงพอที่จะช่วงชิงโอกาสด้านการตลาด เพราะสินค้าเบียร์ท้องถิ่นที่
ครองส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างสูงในตลาด ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องใช้วิธีการ
เข้าไปลงทุนตัง้ โรงงานผลิตเบียร์ในประเทศอาเซียนทีม่ ศี กั ยภาพ เพือ่ ลดต้นทุน
รวมทั้งดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างเต็มที่ หรือการเข้าไปควบรวม
หรือซื้อกิจการหรือลงทุนร่วมกับธุรกิจท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผู้ร่วมทุนที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด รวมทั้งความแข็งแกร่งทางด้านเครือข่ายการ
จัดจำหน่ายหรือกระจายสินค้าไปสูร่ า้ นค้าหรือผูบ้ ริโภค ซึง่ คาดว่าแนวทางการ
ดำเนินธุรกิจรูปแบบดังกล่าว จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นก่อนที่จะเกิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
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สรุป ยอดขายเบียร์ทผ่ี า่ นมา พบว่าปริมาณการขยายตัวภายในประเทศ
มีอัตราที่ไม่สูงมาก แต่การแข่งขันเริ่มมีแนวโน้มทวีความรุนแรง และมุ่งเป้า
ขยายตลาดไปยังกลุ่มเบียร์ในระดับประหยัดมีมากขึ้น ประกอบกับความเข้มงวด
ของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะ
เป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการเบียร์ไทยจำเป็นต้องหาช่องทางขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ซึ่งมีความน่าสนใจทั้งทาง
ด้านของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) การขยายตัวของจำนวนประชากร รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณการบริโภคเบียร์ต่อหัวที่ยังคงเติบโตในอัตราสูงที่สุดภูมิภาคหนึ่งของ
โลก โดยมีแนวโน้มขยายตัวประมาณร้อยละ 4-8 ต่อปี
แนวโน้มสำคัญของอุตสาหกรรมเบียร์ทั่วโลก คือ กระแสควบรวม
กิจการทำให้เปลี่ยนจากธุรกิจเบียร์ท้องถิ่นมาเป็นเครือข่ายของบริษัทเบียร์
ยักษ์ใหญ่ของโลก 4 บริษัท คือ บริษัท Anheuser-Busch InBev ของเบลเยี่ยม
บริษัท SABMiller ของสหราชอาณาจักร บริษัทคาร์ลสเบอร์กของเดนมาร์ก
และบริษัทไฮเนเก้นของเนเธอร์แลนด์ หลักสำคัญ 4 ประการของการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะสำคัญคือ ประการ
ที่ 1 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ประการที่ 2 การเป็นภูมิภาค
ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ประการที่ 3 การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนา
การทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และประการที่ 4 การเป็นภูมิภาคที่บูรณาการ
เข้ากับเศรษฐกิจโลกได้อย่างดี ภาคธุรกิจไทยจะออกไปลงทุนในประเทศเพือ่ นบ้าน
เพื่อใช้โอกาสในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต เช่น ค่าแรงงาน ทรัพยากร และ
วัตถุดบิ ขณะเดียวกันสัดส่วนการลงทุนของต่างประเทศในไทยทีเ่ คยเป็นแรงขับ
เคลือ่ นเศรษฐกิจไทยจะมีนอ้ ยลง เมือ่ เทียบกับประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ กำลังเป็น
ประเทศที่มีการเติบโตสูงมากและมีประชากรมาก เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
และเวียดนาม การประมูลแข่งขันเพื่อแย่งชิงบริษัทเอเชียแปซิฟิกบริวเวอรีส์
(APB) ของสิงคโปร์ระหว่างกลุ่มไทยเบฟและกลุ่มเบียร์ไฮเนเก้น จะนับเป็น
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จุดเปลี่ยนสำคัญในเร่งกระแสควบรวมกิจการและผนึกเป็นพันธมิตรในอาเซียน
ทิศทางการขยายตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มขยายฐานทั้งทางด้านการส่งออก
สินค้าและการมุ่งเข้าสู่การลงทุนในรูปแบบของทั้งการหาพันธมิตรทางการค้า
และการเข้าไปตั้งฐานการผลิต รวมถึงการควบรวมและซื้อกิจการ ซึ่งจะเป็น
ช่องทางที่สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ
เบียร์ไทย เพื่อที่จะแข่งขันในระดับภูมิภาคในอนาคต
ความตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (EU) อียยู งั ให้ความ
สำคัญด้านการลงทุน โดยเน้นการอำนวยความสะดวก การเปิดตลาด และการ
สร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีให้ภาคธุรกิจยุโรปในอาเซียน เนื่องจากอาเซียน
เป็นศูนย์กลางและจุดเชือ่ มต่อไปสูจ่ นี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้ประโยชน์จาก
เอฟทีเอ อาเซียน-จีน ดังนั้น อียูจึงให้ความสำคัญกับการเจรจาเอฟทีเอกับ
อาเซียนในลักษณะ “Comprehensive FTA” กล่าวคือ การเจรจาที่ไม่ได้
ครอบคลุมเฉพาะการลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวม
การอำนวยความสะดวกและความร่วมมือในภาคบริการ การลงทุน และประเด็น
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา Corporate Social
Responsibility (CSR) และด้านแรงงาน
ผูว้ จิ ยั ขอสรุปว่า ความตกลงทางการค้าเสรีในเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กอ่
ให้เกิดผลตามมา ดังนีค้ อื 1) ลดอุปสรรคทางการค้าทัง้ ทีเ่ ป็นภาษีและมิใช่ภาษี
หรือเพื่อขยายการส่งออก และเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดของคู่ค้า 2) ส่งเสริมให้
มีการลงทุน โดยนักธุรกิจต่างชาติมากขึ้น 3) ในเวทีการค้าโลก คู่ค้าสำคัญของ
ไทย ได้แก่ อาเซียน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป จีน อย่างไรก็ตาม
การแข่งขันในตลาดภายในจะเข้มข้นมากขึ้น ผู้ประกอบการอาจเผชิญกับการ
แข่งขันจากสุราต่างประเทศทีต่ น้ ทุนต่ำกว่า ผูใ้ ห้บริการ อาจเผชิญกับการแข่งขัน
อย่างรุนแรงจากบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีทุนมหาศาล การรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีความเห็น 2 ทาง ซึ่งสวนทางกัน ผู้ค้าส่ง
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รายย่อยเห็นว่า ธุรกิจสุราไทยไม่ได้รับผลกระทบจากต่างประเทศ ขณะที่
ความเห็นของผูค้ า้ สุรารายใหญ่เห็นว่า ได้รบั ผลกระทบจากต่างประเทศแน่นอน
เพราะสุราจะราคาถูกลง
สรุป การสัมภาษณ์ผู้แทนทางการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผู้จำหน่ายส่งสุรา)
ข้อมูลทั่วไปเป็นห้างสรรพสินค้าขายส่งรายใหญ่ ประเภท Type A ซึ่งมีสี่
แห่งในประเทศไทย สาขาบางบอน ลาดพร้าว ศรีนครินทร์ และแจ้งวัฒนะ
เป้าหมายการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเศรษฐกิจธรรมดา อยู่ที่ 8-10
ล้านบาทต่อวัน ช่วงเทศกาล เป้าหมายการขายอยู่ที่ 12-14 ล้านบาทต่อวัน
1. ไม่ปัญหาอุปสรรคระหว่างการจำหน่ายสุราไทยกับต่างประเทศ (การ
จำหน่าย การเก็บรักษายอดขาย)
2. สุราไทยขายดีสำหรับผูค้ า้ ส่งรายย่อย ซือ้ ไปขายต่อ ขายเป็นลัง อย่างน้อย
มี 12 ขวดต่อหนึ่งลัง สุราต่างประเทศ ขายดีช่วงเทศกาล ซื้อเป็นของชำร่วย
3. การขึ้นภาษีสุราที่ผ่านมา มีผลสัปดาห์แรกช่วงแรก หลังจากปรับราคา
และยอดจำหน่ายปกติ การขึ้นภาษีก็ไม่มีผลเท่าไร
4. การนำเข้าไวน์มีมาก ต่างจากเบียร์ เบียร์เน้นผลิตในประเทศ
5. เส้นทางการขนส่ง logistic สุราทั้งไทยและต่างประเทศ
กรณีผู้ค้ารายย่อย มีเซลล์นักการตลาดเป็นสายมาติดต่อและจัดส่ง รวมทั้ง
จัดโปรโมชั่น อีเว้นท์กิจกรรมทางการตลาด ร้านที่ไปสัมภาษณ์ ได้ยอดขายเกินเป้า
ทุกเดือน ผลตอบแทน คือ การให้ลูกน้องไปต่างประเทศและได้แถมสุรามาเป็นลัง
กรณีผู้ค้ารายใหญ่  ฝ่ายจัดซื้อติดต่อผู้ผลิตที่เป็น Suppliers สั่งซื้อตามระบบ
ออนไลน์ ตัวอย่าง สำนักงานใหญ่อยู่ที่ลาดพร้าว การสั่งซื้อสินค้าเพิ่มใช้ตามคำสั่ง
ซื้อออนไลน์ และบริษัทส่งตามคำสั่งซื้อ ส่งสินค้าโดยใช้เวลา 2 วัน ขายขาด จ่าย
เช็ครอบสองสัปดาห์
6. ความเห็ น ของผลกระทบเชิ ง เศรษฐกิ จ หากมี ก ารควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ จุดอ่อนของกฎหมายควบคุมสุราในสายตาผู้แทนทางการค้าคืออะไร
พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีข้อใดที่เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้มากที่สุด และข้อใดไม่
สามารถปฏิบัติได้เลย
           ไม่มีผลต่อห้างสรรพสินค้าค้าส่งรายใหญ่ กฎทุกข้อในการควบคุมการ
จำหน่ายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ปฏิบตั ไิ ด้ทง้ั หมด หากผูซ้ อ้ื ส่งจะซือ้ นอกเวลา ต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎ คือ จำนวน 10 ลิตรขึ้นไป ประมาณ (2 ลัง)  
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บทที่ 4
สถานการณ์การดื่มและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจพฤติกรรมการดื่มสุราของ
ประชากร เป็นครัง้ แรกเมือ่ ปี พ.ศ.2519 สําหรับการสํารวจครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ที่ 13
ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2554 โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลประชากรอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนตัวอย่าง แต่
ในการรายงานจะนําเสนอผลการสํารวจของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้
เพื่อสามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลของประเทศต่างๆ ได้ตามข้อเสนอแนะของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งสรุปผลการสํารวจที่สําคัญได้
จากการสํารวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรใน ปี 2554 พบว่า
ประชากรอายุ 15 ปีขน้ึ ไปจํานวน 53.9 ล้านคน เป็นผูด้ ม่ื สุราในรอบ 12 เดือน
ก่อนวันสัมภาษณ์ 17.0 ล้านคน (ร้อยละ 31.5) โดยผู้ชายมีอัตราการดื่มสูงกว่า
ผู้หญิงประมาณ 5 เท่า และกลุ่มวัยทํางาน (25-59 ปี) มีอัตราการดื่มสูงกว่า
กลุ่มอื่น คือร้อยละ 37.3  และมีข้อสังเกตว่ากลุ่มผู้สูงอายุของไทยยังมีการดื่ม
สุราสูงถึงร้อยละ 16.6 สําหรับอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุราโดยรวมจะเริ่มดื่มที่อายุ
20.3 ปี ผู้ชายจะเริ่มดื่มเร็วกว่าผู้หญิง คืออายุ 19.4 และ 24.9 ปีตามลําดับ
1. สถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย
จากการสํารวจพฤติกรรมการดื่มสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ใน
ช่วงปี 2544-2554 พบว่า อัตราการดื่มสุราของประชากรในปี 2544-2550
มีแนวโน้มลดลง คือ จากร้อยละ 32.7 เป็นร้อยละ 30.0  แต่กลับเพิ่มขึ้นในปี
2552 (ร้อยละ 32.0) และมีอัตราลดลงเล็กน้อยในปี 2554 (ร้อยละ 31.5)   
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โดยในปี 2554 ผู้ชายมีอัตราการดื่มสุราสูงกว่าผู้หญิงเกือบ 5 เท่า แต่มีข้อ
สังเกตว่าผู้หญิงมีอัตราการดื่มเพิ่มขึ้นจากปี 2552 (ร้อยละ 10.8 เป็น 10.9)
ขณะที่ผู้ชายมีอัตราการดื่มลดลง (ร้อยละ 54.5 เป็น 53.4)
ตารางที่ 4.1 อัตราการดื่มและอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุรา พ.ศ.2554
เพศและ ประชากรอายุ ประชากร อัตราการดื่ม
กลุ่มอายุ
15 ปีขึ้นไป
ที่ดื่มสุรา
สุราของ
				
ประชากร
รวม
53,896.2
16,992.0
31.5
ชาย
26,192.0
13,979.4
53.4
หญิง
27,704.2
3,012.6
10.9
กลุ่มอายุ				
  15-24
10,405.1
2,462.7
23.7
  25-59
35,272.3
13,166.3
37.3
  60 ปีขึ้นไป
8,218.8
1,363.0
16.6

อายุเฉลี่ย
ที่ดื่มสุรา
20.3
19.4
24.9
17.2
20.6
23.5

ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ้างในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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รอยละ
60
50
40
30
20
10
0

55.9

55.5

52.3

54.5

53.4

32.7

32.7

31.5

30.0

32.0

31.5

9.8

10.3

9.1

9.1

10.8

10.9

2544

2547

2549

2550

2552

2554

50.2

รวม

ชาย

พ.ศ.

หญิง

แผนภูมิที่ 4.1 การเปรียบเทียบอัตราการดื่มสุราของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
			 ที่ดื่ม จำแนกตามเพศ พ.ศ.2544-2545
ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ้างในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ในจํานวนผู้ที่ดื่มสุรา 17.0 ล้านคน เป็นผู้ที่ดื่มนานๆ ครั้ง 9.5 ล้านคน
(ร้อยละ 55.8) และเป็นผู้ที่ดื่มสม่ำเสมอ 7.5 ล้านคน (ร้อยละ 44.2) โดยกลุ่ม
ผู้ที่ดื่มสม่ำเสมอ (ดื่ม 5 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป) มีถึงร้อยละ 41.3 ซึ่งในจํานวนนี้
เป็นผู้ที่ดื่มทุกวันถึงร้อยละ 25.7
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ดื่มนานๆ ครัง้
ดื่มสม่ำเสมอ
55.8%
44.2%

25.7

ดื่มทุกวัน

15.6

5-6 วันตอสัปดาห

20.0

3-4 วันตอสัปดาห

38.7

1-2 วันตอสัปดาห

หมายเหตุ : ผูดื่มนานๆ ครั้ง หมายถึง ดื่ม 1-3 วัน/เดือน หรือนอยกวา

แผนภูมิที่ 4.2 ร้อยละของประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุราใน 12 เดือน
ที่แล้วจำแนกตามความถี่ในการดื่ม พ.ศ.2554
ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ้างในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

จากการสํารวจประเภทสุราทีด่ ม่ื ในรอบ 12 เดือนทีแ่ ล้ว พบว่าส่วนใหญ่
ดื่มเบียร์มากที่สุดคือร้อยละ 42.7 รองลงมาดื่มสุราขาว/สุรากลั่นชุมชน และ
สุราสี/สุราแดง ร้อยละ 27.3 และ 25.9 ตามลําดับ สําหรับสุราประเภทอื่นๆ
มีไม่มากนัก (ร้อยละ 4.1) และพบว่าในเขตเทศบาล สุราประเภทที่นิยมดื่มใน
ระดับต้นๆ คือเบียร์และสุราสี/สุราแดง คือ ร้อยละ 48.4 และ 32.6 ตาม
ลําดับ ขณะที่นอกเขตเทศบาลนิยมดื่มเบียร์และสุราขาว/สุรากลั่นชุมชน
ร้อยละ 40.3 และ 32.8 ตามลําดับ สําหรับสุราประเภทไวน์ฯ ในเขตเทศบาล
มีสัดส่วนสูงกว่านอกเขตเทศบาล ซึ่งตรงข้ามกับประเภทยาดองเหล้าฯ สุรา
แช่ พื้นบ้าน นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนของการดื่มสูงกว่าในเขตเทศบาล
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รอยละ
100
80
60

448.44

42.7

40
20
0

4
40.3

เบียร

114.33

332.66

27.3

25.9

332.88

223.00

สุราขาว/
สุรากลั่น
ชุมชน

สุราสี/
สุราแดง

ในเขตเทศบาล

1.4

0 4 0.7
0.4
09
0.9
สุราแช
พื้นบาน
นอกเขตเทศบาล

1.8
1.3 0.6
2.0
07
0.
0.7
00.33
ประเภทสุรา
ไวนองุน/ ไวนคูลเลอร
ยาดอง
แชมเปญ สุราผสมน้ำ เหลา/สุราจีน/
ไวนผลไม ผลไม/เหลาปน
อื่นๆ
1.6 1.0

ทั่วราชอาณาจักร

แผนภูมิที่ 4.3 ร้อยละของประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ดื่มสุราใน 12 เดือน
			 ทีแ่ ล้วจำแนกตามประเภทของสุรา และเขตการปกครอง พ.ศ.2554
ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ้างในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

จากการสอบถามครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือนดื่มสุราและมีปัญหา
พบว่ามีถึงร้อยละ 36.6 ที่มีปัญหาการใช้ความรุนแรงในครัวเรือน/ปัญหา
ความสัมพันธ์ในครัวเรือน   รองลงมาร้อยละ 25.7 และ 23.1 มีปัญหาเกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพและการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ ส่วนอีกร้อยละ 14.6
มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงกับบุคคลนอกครัวเรือน ซึ่งเมื่อพิจารณา
ครัวเรือนที่มีปัญหาจากสมาชิกในครัวเรือนดื่มสุราทั้งในเขตเทศบาลและ
นอกเขตเทศบาล พบว่ามีลําดับของปัญหาไม่แตกต่างกัน มีเพียงสัดส่วนปัญหา
การใช้ความรุนแรงในครัวเรือน/ปัญหาความสัมพันธ์ในครัวเรือน ซึ่งพบว่า
นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนที่สูงกว่าในเขตเทศบาล คือร้อยละ 37.5 และ 34.2
ตามลําดับ
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จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2554 พบในกลุ่ม
ประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสุรา 17 ล้านคน คิดเป็น 32% ของ
ประชากรวัยนี้ที่มีทั้งหมด 53.9 ล้านคน ทั้งนี้ ผู้ชายดื่มมากกว่าผู้หญิง 5
เท่าตัว ผู้ชายเริ่มดื่มอายุเฉลี่ย 19.4 ปี ผู้หญิงอายุ 24.6 ปีและเมื่อเทียบกับ
พ.ศ.2552 พบผู้ชายมีแนวโน้มอัตราการดื่มลดลงจาก 54.5% เป็น 53.4%
ส่วนผู้หญิงอัตราการดื่มเพิ่มขึ้นจาก 10.8% เป็น 10.9%  
ไทยจัดเป็นประเทศที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
หรืออัตราการดื่มอยู่ที่ 30% ขณะที่ยุโรปและอเมริกาดื่มสูงถึง 80% โดยไทย
ดื่มเบียร์มากที่สุด รองลงมาเป็นสุรากลั่น ซึ่งขณะนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
บำบัดผู้ที่ติดสุราเรื้อรังขั้นรุนแรงประมาณ 3.5 หมื่นบาทต่อราย
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แผนภูมิที่ 4.4 แนวโน้มอัตราการดื่มเปรียบเทียบ 2 ปี พ.ศ.2552 และ 2554
ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ อ้างในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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2. การตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การแข่งขันที่รุนแรงในหมู่ผ้ปู ระกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้บังคับ
ผู้ประกอบการที่จะใช้กลยุทธ์การโฆษณาจำนวนมากในเชิงรุก รวมถึงการโฆษณา
ทางตรงกับคุณภาพของเครื่องดื่ม การใช้สาวเชียร์เบียร์ กฎระเบียบ และ
หลีกเลี่ยงการละเมิด การให้ของขวัญ และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทาง
นวัตกรรม
การวิเคราะห์ผา่ นรูปส่วนผสมทางการตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายเพื่อ
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและขนาดของตลาดโดยรวม หลายกลยุทธ์เหล่านี้
กำหนดเป้าหมายเฉพาะเยาวชน ซึง่ เคยใช้และสามารถมองเห็นในประเทศอืน่ ๆ
มาแล้ว
กลยุทธ์เหล่านี้นำไปสู่การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้นเพราะ
ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นมิตรกับเยาวชนและรูปแบบของการดื่มที่จงรักภักดีต่อ
ตราสินค้า ผูป้ ระกอบการเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ยงั คงสร้างบรรยากาศทางสังคม
เกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างปกติ กลยุทธ์เหล่านี้มีผลทำให้
นโยบายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์มปี ระสิทธิผลการควบคุมลดลง เพราะอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกแบบกลยุทธ์มาอย่างดีเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว
ในช่วงสี่สิบปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระดับการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และส่วนแบ่งทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
เหล่านี้เกิดขึ้น แม้จะมีลักษณะค่อนข้างคงที่จากกฎระเบียบของการโฆษณา
และข้อห้าม ผลการศึกษาวิจยั ได้อธิบายถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องรวมทัง้ ราคาสินค้า
รายได้ ว่างงาน ท่องเที่ยว การสูงอายุ และวัฒนธรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การพิจารณาจากตัวแปรเหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีจ่ ำเป็นสำหรับการประเมินผลนโยบาย
หลายๆ คนเริ่มต้นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่อายุยังน้อย การโฆษณามี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจการมีส่วนร่วมระยะสั้น (Jon P. Nelson, 2009)
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

121

การดื่มมีผลต่อคนรุ่นใหม่ และหากแยกประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จึงจะเห็นความแตกต่าง จากผลศึกษาพบว่าการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ และการโฆษณาโดยผ่านสื่อที่ทันสมัย
เช่น การสร้างเครือข่ายสังคม (Social network) ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
และแคมเปญต่างๆ ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มของ
กลุ่มเยาวชน ซึ่งผลจากการส่งเสริมการจำหน่ายเหล่านี้ทำให้บรรทัดฐานทาง
สังคมสำหรับผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้นำกลยุทธ์ทางการตลาด โดยผสมผสานทั้งกลวิธีด้าน
ราคา การกระจายตัวของสินค้า การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้าง
ตราสัญลักษณ์ของสินค้าให้เป็นที่รู้จัก มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านการตลาด
และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แสดงให้เห็นว่าตนเองมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ซึ่งเป็น
แนวคิดทางธุรกิจที่กำลังกลายเป็นกระแสไปทั่วโลก แต่ปัจจุบันการทำ CSR
มักบิดเบือนหรือตีความเพื่อให้เป็นการทำดี การบริจาค การให้ทุนการศึกษา ฯลฯ
มากกว่า “ความรับผิดชอบ” ของตัวธุรกิจต่อสังคม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบรรจุภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อ
ให้พอดีกับกลุ่มเป้าหมาย ความหลากหลายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับ
การออกแบบมาให้เหมาะกับขนาด ประเภท และรูปแบบการดื่ม (Tailored
beverage types, sizes and drinking patterns) เครื่องดื่มพร้อมดื่ม
(Ready to drink; RTD) และไวน์คูลเลอร์ที่ได้รับสัญลักษณ์ว่าเป็นเครื่องดื่ม
ของสตรี RTDs ส่วนใหญ่จะมีหบี ห่อสีสนั สวยงามและยากแก่การทีจ่ ะแยกออก
มาจากเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ แบรนด์ไวน์คูลเลอร์ รุ่นเปิดตัวผลิตภัณฑ์
พิเศษภายใต้ชื่อของวงร็อคที่มีชื่อเสียงและใช้พวกเขาเป็นทูตของแบรนด์
(brand ambassadors) สุราขาวขวดขนาดเล็ก (150 ml.) เป็นที่นิยมใน
หมู่เยาวชนเพราะความง่ายและความสะดวกในการนำติดตัวโดยถูกซ่อนอยู่
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ในชุดเครื่องแบบนักเรียนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่ดื่มรอบๆ มหาวิทยาลัยที่มีรูปแบบ
การดืม่ เครือ่ งดืม่ นวัตกรรม เช่น เย็นเป็นวุน้ แอลกอฮอล์ (Alcoholic Frappe
and serve-in-a-shot) หรือค็อกเทลในเหยือก (cocktail-in-jug) ได้รบั ความ
นิยมในหมู่เยาวชนไทย เนื่องจากราคาไม่แพง รูปทรงดึงดูด เตะตา สภาพ
อากาศที่เหมาะสมของประเทศไทย รสหวานและปริมาณแอลกอฮอล์สูง ใน
ปีล่าสุด การจำหน่ายแอลกอฮอล์เย็นเป็นวุ้นได้กลายเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ไป
แล้ว การจำหน่ายสุราขาวกับน้ำเชื่อมสีแดง (red syrup) (ที่ช่วยลดรสชาติที่
แข็งแกร่งของสุราขาว) ในชนบท ราคาถูกเป็นวิธีหนึ่งที่มอมเมาเยาวชนไทย
ในประเทศไทยมีข้อบังคับเกี่ยวกับเวลาของการจำหน่ายและข้อห้าม
ในการจำหน่ายให้แก่เยาวชน โดยทั่วไป กระทรวงการคลังมีนโยบายเพื่อ
ขยายการค้าปลีกมากกว่าการควบคุม การขอใบอนุญาตจึงมีกระบวนการที่
ง่ายขึ้น ค่าธรรมเนียมต่ำ และให้บริการจุดเดียว (One-stop service) เพื่อ
ความสะดวกในขั้นตอนการขอใบอนุญาต
มีความพยายามในการห้ามจำหน่ายในบริเวณ ซึ่งสถานบันเทิงห้าม
อยู่ใกล้พื้นที่สถานศึกษาและศาสนาโดยเฉพาะร้านค้าที่ดื่มได้   (on-premise
licensing) เพื่อลดการเข้าถึงสำหรับเยาวชนในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกจากนี้ ในการควบคุมการดืม่ ของเยาวชนตามพระราชบัญญัตสิ ถานบริการ
พ.ศ. 2509 นักวิจัยเห็นว่า กฎเกณฑ์ที่อยู่ในกฎหมายนี้ทำไม่ได้ เพราะร้านค้า
ส่วนใหญ่รอบๆ มหาวิทยาลัยได้จดทะเบียนเป็นร้านอาหารไม่ใช่สถานบันเทิง
ที่ผ่านมาเทคนิคการกระจายสินค้าที่สำคัญอีกชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ชนิดนี้เป็นกลยุทธ์การจำหน่ายพ่วง (Tied Selling strategy) การปฏิบัติของ
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายที่บังคับให้ผู้จำหน่ายค้าปลีกเพื่อซื้อสินค้าอื่นๆ ควบคู่
ไปกับผลิตภัณฑ์ที่นิยมและทำกำไร ส่วนภาคการค้าที่ทันสมัย มีการเติบโต
ของพื้นที่การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหน่วยบริการเคลื่อนที่และซุ้ม
รวมทั้งการจัดกิจกรรมบันเทิงเพื่อส่งเสริมการดื่ม พื้นที่เหล่านี้ได้กลายเป็น
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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แหล่ ง ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในหมู่ เ ยาวชนไทยและเวลาและสถานที่
กฎระเบียบของการจำหน่าย เช่นเดียวกับการกำหนดอายุการซื้อขั้นต่ำ
ซึ่งค่อนข้างยากที่จะบังคับใช้กฎหมาย
3. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าเยาวชนเริ่มดื่มอายุ
น้อยลงตามลำดับ ส่งผลให้มีเยาวชนต้องเสียชีวิต หรือเสียอนาคตเพราะ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ทำแท้ง ติดคุก (งานวิจัยของสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็ก) ติดเอดส์ (พระอาจารย์อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ระบุว่า 70-80 % ของ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งมีแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุ) ทั้งหมดนี้ล้วนมีแอลกอฮอล์เป็น
เหตุ รวมแล้วปีละนับแสนคน (มติชน, 31 ก.ค. 2551) นอกจากนี้ ผลสำรวจ
พฤติกรรมและประสบการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เยาวชนชายบ้าน
กาญจนาภิเษก โดยเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก (ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก) สำรวจระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2555
จำนวน 130 คน พบว่าส่วนใหญ่กว่า 80% เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และ
49.5% เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งแรกอายุ 13-15 ปี
เหตุ ผ ลที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า สั ง คมต้ อ งการให้ มี ก ารควบคุ ม แอลกอฮอล์
โดยคนไทยมากกว่า 13 ล้านคนได้ลงนามสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็คือการจำกัดวิธีการ
และพื้นที่จำหน่าย จำกัดพื้นที่การดื่ม และจำกัดการโฆษณา ผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูก
ลงโทษซึ่งมีทั้งโทษจำและโทษปรับ โดยมีคณะกรรมการระดับชาติ และระดับ
จังหวัดเป็นกลไกในการควบคุม สาระของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีดังนี้
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“มาตรา 26 ให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มบี รรจุภณ
ั ฑ์ ฉลาก พร้อมทัง้ ข้อความคำเตือนสำหรับเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการควบคุ ม ประกาศกำหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) การอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการควบคุมกำหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 27 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณ
ดังต่อไปนี้
(1) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
(4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(6) สถานีบริการน้ำมันเชือ้ เพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(7) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชน
โดยทั่วไป
(8) สถานที่ อื่ น ที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกำหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ
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มาตรา 28 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ประกาศ
ดังกล่าวจะกำหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใดๆ เท่าที่จำเป็นไว้ด้วยก็ได้
บทบัญญัตใิ นวรรคหนึง่ มิให้ใช้บงั คับกับการขายของผูผ้ ลิตผูน้ ำเข้าหรือ
ตัวแทนของผูผ้ ลิตหรือผูน้ ำเข้าไปยังผูข้ ายซึง่ ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
สุรา
มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือ
ในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ
(2) การเร่ขาย
(3) การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย
(4) ให้หรือเสนอให้สทิ ธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ
การชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้นำหีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
(5) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ
กับสินค้าอื่น หรือการให้บริการอย่างอื่นแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเป็นการ
จูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไข
การขายในลักษณะที่เป็นการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
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(6) โดยวิ ธี ห รื อ ลั ก ษณะอื่ น ใดตามที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกำหนดโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการ
มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือ
บริเวณดังต่อไปนี้
(1) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็นส่วน
หนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้
เป็นที่พักส่วนบุคคล
(3) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือ
สโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
(4) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณ
ที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือ
สถานศึ ก ษาที่ ส อนการผสมเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละได้ รั บ อนุ ญ าตตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(5) สถานีบริการน้ำมันเชือ้ เพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
(6) สวนสาธารณะของทางราชการทีจ่ ดั ไว้เพือ่ การพักผ่อนของประชาชน
โดยทั่วไป
(7) สถานที่ อื่ น ที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการ
มาตรา 32 ห้ามมิให้ผใู้ ดโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์หรือแสดงชือ่ หรือ
เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจ
ให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม
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การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกประเภทให้กระทำได้เฉพาะการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และความรูเ้ ชิงสร้างสรรค์
สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น
ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มี
ต้นกำเนิดนอกราชอาณาจักร
มาตรา 39 ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา 27 หรือ
มาตรา 28 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 42 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ “ทั้งจำทั้งปรับ”
มีกฎกระทรวงที่ถูกผลักดันจนสำเร็จหลังจากพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้สองปี คือการกำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2553 กฎกระทรวงฉบับนี้ออกภายใต้พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 32 ซึ่งกำหนดให้ห้ามโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการจูงใจให้ด่มื ทั้งทางตรงและทางอ้อม
และห้ามแสดงภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิง โดยระบุให้
การโฆษณาและการแสดงภาพสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือสัญลักษณ์บริษัท
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดง
ภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ.2553 ขึ้น กฎกระทรวงฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ
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- การแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ ภาพสัญลักษณ์
ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ต้องใช้ร่วมกับการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม
และ
- ต้องไม่มีลักษณะเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้มีการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- ภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ภาพเครื่องหมาย
การค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม
กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า ส่วนภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง ภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมาย และไม่ซ้ำหรือทำให้เข้าใจได้ว่า
เป็นเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภาพสัญลักษณ์ของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษทั
ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
- ไม่เป็นภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบรรจุภัณฑ์ หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ไม่แสดงให้ปรากฏในรูปแบบ ลักษณะหรือภาพใดๆ ที่สามารถสื่อ
ให้เห็นหรือทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพ
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ไม่มีข้อความอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภาพ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ไม่เป็นการชักจูงใจให้มกี ารบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ไม่วา่ โดยตรง
หรือโดยอ้อม
- มีการจำกัดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อต่างๆ ดังนี้
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- การสื่อทางกิจการโทรทัศน์ การฉายภาพ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การ
แสดงภาพโดยผ่านเครือ่ งมือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสือ่ อืน่ ใดในทำนองเดียวกัน
ให้กระทำได้เฉพาะในช่วงเวลา 22.00-05.00 น. เท่านั้นและให้แสดงภาพ
สัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในตอนท้ายของการโฆษณา โดยภาพสัญลักษณ์ต้องมีขนาดไม่เกินร้อยละห้า
ของพื้นที่โฆษณาทั้งหมดและใช้เวลาแสดงภาพสัญลักษณ์ไม่เกินร้อยละสอง
ของเวลาโฆษณาทั้งหมด ทั้งนี้สูงสุดต้องไม่เกินสองวินาที
- กรณีสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพสัญลักษณ์ต้องมีขนาดไม่เกินร้อยละห้าของ
พื้นที่โฆษณาทั้งหมด โดยห้ามแสดงที่ปกหน้า ปกหลัง คู่หน้ากลาง หรือที่สิ่ง
ห่อหุ้มสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าว
- ทั้งนี้ให้มีการแสดงข้อความคำเตือนทุกครั้งและตลอดเวลาขณะที่มี
การแสดงภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยรูปแบบข้อความคำเตือนนั้นให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกำหนด
นอกจากนี้ คณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้ออกระเบียบ
คณะกรรมการควบคุมฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่
14 มิถุนายน พ.ศ.2553 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบังคับใช้กฎหมาย
โดยการแต่งตั้งและมอบอำนาจให้คณะกรรมการควบคุม คณะอนุกรรมการ
พนักงานสอบสวน หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมาย
ให้มีอำนาจดำเนินการเปรียบเทียบ แทนที่จะมีเพียงพนักงานสอบสวน (ตำรวจ)
เหมือนกรณีการบังคับใช้กฎหมายทั่วไป ในประกาศฉบับนี้มีการกำหนดบัญชี
อัตราการเปรียบเทียบแนบท้ายไว้ดว้ ย โดยหลักเกณฑ์คอื ให้มกี ารเปรียบเทียบ
ปรับค่าปรับแทนการเอาผิดทางอาญา หากเห็นว่าการกระทำของผู้กระทำ
ความผิดมิได้ร้ายแรงหรือเจตนา ให้มีการปรับค่าปรับเป็นลำดับขั้นตามจำนวน
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ครั้งของการกระทำความผิดจากน้อยไปจนถึงเต็มเพดานของอัตราค่าปรับ
กรณีกระทำความผิดในมาตราต่างๆ ทัง้ นีผ้ กู้ ระทำความผิดหากมิใช่เป็นผูผ้ ลิต
หรือผู้นำเข้าอาจได้รับการลดหย่อนค่าปรับมากกว่าผู้กระทำความผิดที่เป็น
ผู้ผลิตหรือนำเข้า
สรุปผลการดำเนินงานการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายฯ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในระหว่างช่วงเดือน
ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2553 ได้สรุปไว้ว่าได้ดำเนินการกล่าวโทษ
และดำเนินคดีแล้วทัง้ สิน้ 840 รายทัว่ ประเทศซึง่ ถูกดำเนินคดีโดยการเปรียบเทียบ
ปรับโดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (บัณฑิต
ศรไพศาลและคณะ, 2553)
สรุป การสัมภาษณ์ กรณีผู้แทนทางการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผู้จัดการร้าน
อาหาร สถานบันเทิง ฯลฯ)
ข้อมูลทั่วไปร้านเหล้ามักจดเป็นรูปร้านอาหาร เป้าหมายการจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีลูกค้าที่เข้ามารับบริการวันละกว่าร้อยคน ร้านจำหน่ายมีที่นั่งสูงสุดได้
200 คน ตามกฎหมายปิดบริการเที่ยงคืน แต่ข้อเท็จจริงปิดเวลา 02.00 น. ของ
วันรุ่งขึ้น ต้องทำผิดกฎหมายเพราะช่วงเวลาสั้นไป เน้นขายอาหาร และเครื่องผสม
ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Mixer)  พฤติกรรมการดื่ม สำหรับวิสกี้ ดื่มไม่หมด ฝาก
ขวดไว้ มาดื่มต่อในคราวถัดไป เป็นลูกค้าประจำ ลูกค้าต่างประเทศ เน้นการดื่มแบบ
on the rock คือ เทสุราลงในน้ำแข็ง แต่หากเป็นคนไทย เป็นแบบมี mixer
มีน้ำแข็ง โซดา โค้ก ผสมลงไปด้วย
สำหรับเบียร์ ลูกค้าไทย ประหยัด สั่งขวดใหญ่ ผสมน้ำแข็ง นิยมสั่งเบียร์
ขวดใหญ่ ไม่นิยมเบียร์กระป๋อง แต่ลูกค้าต่างชาติ นิยมขวดเล็ก ขนาดพอดีกับ
ความเย็น
ส่วนโรงเบียร์ มีคา่ ใช้จา่ ยทีแ่ พงกว่า ขายเบียร์ให้กบั กลุม่ ชนชัน้ กลางมาก การ
ตกแต่งร้านสไตล์ Country ที่ผสมผสานวัสดุธรรมชาติให้เข้ากับร้าน เช่น การ
ปูพื้นด้วยไม้ หรือการนำไม้หมอนมาใช้ในการตกแต่งร้าน เน้นไปที่เรื่องของอาหาร
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บรรยากาศ ที่นั่งมี 1,500 ที่ ลูกค้าแน่นในวันศุกร์ เสาร์ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มคนทำงานมากกว่าวัยรุ่น
ผลกระทบการขึ้นภาษี พบว่า การขึ้นภาษีสุราเดือนสิงหาคม 2555 ไม่มี
ผลต่อการดื่ม สำหรับผู้ติดสุรา ราคาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญ และลูกค้าที่มาดื่มอยู่ใน
ระดับมีเงิน
ร้านอาหาร สถานบันเทิงมีระดับจะไม่จำหน่ายสุราราคาถูก หลังจากดื่ม
จะเมาแล้วมีเรื่อง จดในรูปร้านอาหาร แต่เปิดและจำหน่ายในรูปแบบสถานบันเทิง
ได้กำไรจากการจำหน่ายสุราไม่มาก แต่ได้จากส่วนผสมของสุรามาก ได้แก่ โค้ก
น้ำแข็ง โซดา ตัวอย่าง น้ำแข็งราคาต้นทุน 5 บาท แต่ขายราคา 50 บาท (พัทยาขาย
100 บาท) น้ำดื่ม 100 บาท สุราต่างประเทศ ขายดีช่วงเทศกาล ซื้อเป็นของชำร่วย
สุภาพสตรีที่มาด้วยนิยมดื่มเหล้าปั่น (ดูเป็นน้ำหวานใส่สีปั่นกับน้ำแข็ง) ราคา
เหยือกละ 85 บาท รินเทได้ 2 แก้ว ดื่มหมดไม่รู้ตัว และสั่งมาใหม่ (เมาแบบไม่รู้ตัว)
เบียร์ตา่ งประเทศขายดีกว่าเบียร์ในร้านเหล้า เบียร์ไม่ฝาก แต่วสิ กีม้ กี ารฝาก
และลูกค้ามาดื่มต่อ
ปัญหาอุปสรรคระหว่างการจำหน่ายสุราไทยกับต่างประเทศ (การจำหน่าย
การเก็บรักษา ยอดขาย เจ้าพนักงานของรัฐ)
การเปิดร้านมีค่าใช้จ่ายสูง ค่าเช่าพื้นที่ร้านธรรมดาในทำเลริมถนนใหญ่
เดือนละประมาณ  40,000 บาท ค่าส่วยเดือนละกว่า 20,000 บาท ใบอนุญาตค้าสุรา
ราคาไม่แพง เสียค่าธรรมเนียม 1,000 กว่าบาท
จุดอ่อนของกฎหมายควบคุมสุราในสายตาผูแ้ ทนทางการค้า และข้อกฎหมาย
ที่อยู่ใน พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เห็นว่าสามารถปฏิบัติได้มากที่สุด และข้อใด
ไม่สามารถปฏิบัติได้เลย
เห็นว่า ตามกฎหมายนี้ ผู้ขายผิดระเบียบทั้งหมด ต้องจ่ายส่วย มีมาตรวจ
ต่อเนื่อง ไม่ให้ร้านค้า ติดตั้งป้ายโฆษณาที่เป็นสัญลักษณ์ของสินค้า รวมถึงการสั่ง
ให้รื้อถอนป้ายโฆษณา ทางแก้ คือ การใช้ผ้าคลุม และการปิดชื่อสัญลักษณ์ของ
ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตำรวจจราจร
กล่าวหาว่า ติดกีดขวางทางถนน ตม.อ้างว่า ค้ามนุษย์ ค้าแรงงานต่างด้าว สรรพสามิต
ก็มาตรวจ ทุกวันนี้จ่ายส่วยประมาณเดือนละ กว่าสองหมื่นบาท ผู้ขายไม่เข้าใจว่า
ทำไมผู้ประกอบการก็ไม่มีสิทธิ์โฆษณาได้ และการแสดงสัญลักษณ์สีแดง หรือ
หัวกวาง ผิดตรงไหนของ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 บริษัท
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ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ ทั้งภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการควบคุมฯ ชี้ว่า การโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลต่อธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างไร
มีคำตอบทั้งที่มองว่า มีผลกระทบแน่นอน ในเรื่องราคา การแข่งขัน คุณภาพ
แต่ผู้ประกอบการร้านเหล้ารายเล็กสองรายมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว และหนึ่งรายไม่
มีความเห็นเกี่ยวกับการค้าเสรีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรณีผู้แทนที่นำนโยบายไปปฏิบัติ (สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐ)
ขอบเขตนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านใบอนุญาต
ภาษี/ด้านฉลาก/การควบคุมการโฆษณา มีการบังคับใช้กฎหมายมากน้อยเพียงใด
1. ใบอนุญาตขายสุรา เปิดง่าย ขายง่าย การอนุญาตสุราขายมีมานาน
ประเทศไทยเราดื่มเหล้า สัมปทานเหล้า ไม่มีตรงไหนที่เป็นการควบคุมการบริโภค
มีแต่ตอ้ งการภาษีและรายได้เข้ารัฐ มีแต่ทำอย่างไรให้กระจายสุราไปทัว่ เพือ่ ประกัน
จำนวนภาษี ถ้าเก็บภาษีสุรา ปริมาณผลิตเหล้าไม่เคยลด ทุกครั้งที่เพิ่มภาษี ยอด
ผลิตอาจจะตกไปนิดหนึ่ง แล้วก็ผลิตเหมือนเดิม ระบบภาษีไม่ได้ใช้ในการควบคุม
บริโภค เราเคยอยากให้เขาขายง่าย ยิ่งต่อใบอนุญาตง่าย เอาใบเดิมมาต่อ แต่ของ
ใหม่ก็ขอใบอนุญาตยากขึ้น เพราะห้ามการขายในรัศมีที่ติดวัด ติดโรงเรียน 500
เมตร ซึ่ง 500 เมตรทางปฏิบัติยาก ห้ามขายติดต่อเนื่อง ถ้าเราไม่ออกใบอนุญาต
เขาอุทธรณ์ ห้องแถวมีใบอนุญาต แต่เดินออกมาดื่มหน้าร้าน ปั้มน้ำมันมาตั้งทีหลัง
ห้างที่เคยขายได้ แต่เนื่องจากติดปั๊ม ต่อมาถูกห้ามขาย เขาไม่ยอม ตามหลักสุจริต
พอต่อใบอนุญาต จะออกใบอนุญาตไม่ได้ เขาก็ไม่ยอม ไปฟ้องกรมสรรพสามิตที่
ศาลปกครอง ที่ออกคำสั่งทางปกครองที่กระทบเขา
2. ส่วนแบ่งตลาดเบียร์ในประเทศเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เบียร์นำเข้าน้อยมาก
แม้ว่าจะลดภาษีเปอร์เซ็นต์ 60 เป็นเหลือศูนย์ไม่มีผล จริงๆ เขาทะลุออกไปจำหน่าย
นอกประเทศ
3. การตั้งโรงงาน ก็ต้องมาขึ้นกับสรรพสามิต ตอนนี้ ตั้งลำบากมีข้อจำกัด
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เพราะสเป็กสูง เป็นอุตสาหกรรม ห้าร้อยล้านลิตรต่อปี ต้องทำ EIA แต่ก่อนหน้า
นั้น สเป็กยังไม่แรงเท่านี้ ต้องมีคณะกรรมการฯ ต้องยื่นพิสูจน์ก่อน ให้สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมฯ หลังปี 2553 ไม่มีกฎหมายควบคุมการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นมาตรการการจัดระเบียบทางสังคม ไม่ได้ห้ามจัดจำหน่ายหรือห้าม
ดื่มทั้งหมด เป็นการจัดระเบียบเวลา บุคคล สถานที่ เพราะเป็นที่ทราบกันว่า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อสุขภาพ ภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขคือการเฝ้า
ระวังตรวจเข้มห้ามสื่อทุกประเภท ผู้ประกอบการ ละเมิดกฎหมายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หากพบโฆษณาหรือแสดงเครื่องหมายเป็นการละเมิดจับกุมทันที โทษ
ฝ่าฝืนปรับ 200,000 บาท จำคุก 5 ปี และปรับรายวัน วันละ 2,000 บาท จน
กว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง
4. เจ้าหน้าที่รัฐที่จะดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ต้องมี
คุณสมบัติทั้งความรู้ทางสาธารณสุข ต้องพูดภาษากฎหมายได้ เพราะใช้กฎหมาย
ไปตรวจ จับ ปรับ ต้องสื่อสารเป็น และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานด้านการควบคุม
แอลกอฮอล์ แต่ถ้าเป็นแพทย์ ถนัดแต่พระคุณ การบังคับใช้กฎหมายต้องมีพระเดช
ด้วย และต้องเอาจริงเอาจัง การรณรงค์ การควบคุมการโฆษณา การบังคับใช้
กฎหมายทำได้ยาก จึงต้องใช้การรณรงค์ หากร่างกฎหมายการจำกัดการเข้าถึง
แอลกอฮอล์ได้บงั คับใช้ จะเกิดผลดีตอ่ เยาวชนไทยอย่างมาก เนือ่ งจากเป็นการจำกัด
การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน เป็นหลักการที่ได้ผลอย่างยิ่งในการ
ป้องกันปัญหา ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติสามารถดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมี
เวลาให้ผู้ประกอบการและร้านค้าปรับตัว
5. สถานการณ์การค้าเสรีที่ผ่านมา ในด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรมีทิศทางการเฝ้าระวังอย่างไร
ทางกระทรวงเคยเสนอคำเตือนสุราบนบรรจุภัณฑ์ เพราะมองประเด็นด้าน
สุขภาพ ขณะที่องค์การการค้าโลกมองเรื่องการค้า พาณิชย์เป็นสำคัญ จึงเป็นเรื่อง
ยาก และมีโอกาสถูกร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลก
6. รูปแบบของปฏิบัติการสำหรับการค้าเสรีมีผลกระทบต่อนโยบายและ
งานสาธารณสุขมองความเชื่อมโยงภาคการค้ากับการแทรกแซงทางอุตสาหกรรม
สุรา โดยการเป็นผู้อุปถัมภ์ทั้งระดับใหญ่และระดับท้องถิ่น จึงมีอิทธิพลมาก และไม่
ได้เป็นเรื่องง่ายเลยที่จะนำการค้าสุราออกจากความตกลงทางการค้าเสรี
7. การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะต้องทำให้นโยบาย
และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เข้มแข็งขึ้น  และปฏิบัติต่อผู้ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน
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บทที่ 5
ผลต่อการค้า การลงทุน และทิศทางการค้าที่ ไทยต้องปฏิบัติ
ในภาคการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยทั่วไป หลักการค้าผลต่างตอบแทน มีหลักการที่ว่า “สัญญาต้อง
เป็นสัญญา” เมื่อสัญญาถูกละเมิด จึงนำไปสู่ปฏิบัติเยียวยาตามหลักสัญญา
ต่างตอบแทน อย่างไรก็ตาม ภาษาการค้าและกฎหมายระหว่างประเทศมี
ความเข้าใจยาก สลับซับซ้อน และคำตัดสินส่วนใหญ่ คูพ่ พิ าทอาจให้อนุญาโต
ตุลาการ หรือศาลยุตธิ รรม เป็นผูช้ ข้ี าด สาเหตุของการพิพาทมักมาจากมาตรการ
ภายในรัฐสมาชิกมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นั้น โดยทั่วไป แล้วมัก
ตั้งคำถามว่า มาตรการภายในที่นำมาใช้ เป็นอย่างไร มีความสมเหตุสมผล
หรือไม่ การวิจัยนี้จึงพยายามที่จะวิเคราะห์กรณีพิพาทตามหลักการของ
องค์การการค้าโลก
1. ผลต่อการค้าการลงทุน
1.1 รูปแบบการค้าบริการที่เข้าข่ายระหว่างประเทศ
รูปแบบการค้าบริการที่เข้าข่ายจะต้องมีองค์ประกอบข้ามชาติ (International Element) และธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเข้ามาได้ทุกรูป
แบบ (Mode) ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งหมด ดังนี้
1) การบริการข้ามพรมแดน (Cross Border Supply) เป็นการให้
บริการจากดินแดนของสมาชิกหนึ่งไปยังดินแดนของสมาชิกอื่น ซึ่งเป็นการ
บริการในลักษณะที่เป็นการค้าบริการข้ามแดนอย่างแท้จริง กล่าวคือ เป็น
การค้าบริการซึ่งผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่างอยู่ในประเทศของตนเองหรือ
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ประเทศอืน่ แต่ตวั การบริการเท่านัน้ ทีข่ า้ มแดน เช่น การให้บริการโทรคมนาคม
โทรศัพท์ หรือการขนส่งสินค้า เป็นต้น
2) การบริโภคข้ามพรมแดน (Consumption Aboard) เป็นการให้
บริการในประเทศของตนต่อผู้รับการบริการที่มาจากสมาชิกอื่น กรณีนี้เป็น
การบริการโดยผู้รับบริการ (Service Consumer) มาจากประเทศอื่นเข้ามา
รับบริการจากผู้ให้บริการ (Service Supplier) ซึ่งเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
ของสมาชิกหนึ่ง (To the source of supply) อันมีลักษณะเป็น “การรับ
บริการข้ามแดน” (Consumption abroad) หมายถึงการค้าบริการซึ่งบุคคล
หรือนิติบุคคลจากประเทศหนึ่งเข้าไปใช้บริการในอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศ
ของผู้ให้บริการ การบริการนี้จึงไม่มีลักษณะของการบริการข้ามชาติอย่างแท้
จริง แต่เป็นการข้ามชาติของผู้รับการบริการซึ่งมาจากประเทศอื่น เช่น การ
บริการนักท่องเที่ยวย่านถนนข้าวสาร (Tourist services) เป็นต้น
3) การลงทุนข้ามพรมแดนของ “ผู้ให้บริการข้ามชาติ” ที่เข้ามาจัดตั้ง
ธุรกิจบริการ (Commercial Presence) เป็นการให้บริการโดยองค์การธุรกิจ
ของสมาชิกหนึ่งในดินแดนของสมาชิกอื่น หมายความว่าผู้ให้บริการเป็นองค์การ
ธุรกิจของประเทศสมาชิกหนึ่งและได้เข้าไปลงทุนจัดตั้งองค์การธุรกิจเพื่อ
การให้บริการ (Service supplying entities) ในประเทศสมาชิกอื่น การ
บริการรูปแบบนี้จึงเป็นการบริการที่มีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ให้
บริการและผู้รับบริการโดยเป็นการลงทุนของต่างชาติเพื่อดำเนินกิจการด้าน
การบริการ รวมทั้งการตั้งสาขาธุรกิจ เช่น การลงทุนผลิตจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เพื่อให้บริการด้วย
4) แรงงานข้ามพรมแดน เป็นการบริการโดยบุคคลธรรมดาของประเทศ
สมาชิกหนึ่งซึ่งเดินทางไปยังดินแดนของสมาชิกอื่นเพื่อให้บริการ การบริการ
ใน Mode นี้ จึงมีลกั ษณะคล้ายกับ Mode 3 แต่แตกต่างกันเพียงตัวผูใ้ ห้บริการ
เท่านัน้ กล่าวคือ ผูใ้ ห้บริการใน Mode 4 เป็นบุคคลธรรมดา เคลือ่ นย้ายแรงงาน
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(Labor Movement) ในขณะที่ผู้ให้บริการใน Mode 3 เป็นองค์การธุรกิจ
เช่น การบริการของบุคคลในทางวิชาชีพ (Professional Services) ประเทศ
ไทยเองก็มีพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ซึ่งวาง
กฎเกณฑ์ เงื่อนไขของการเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติ
1.2 ความเป็นไปได้ของการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน
ชาวต่ า งชาติ ส ามารถเข้ า มาเปิ ด ตลาดได้ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการ
ส่งเสริมการลงทุน การผลิตหรือการร่วมทุนกับท้องถิ่นในการตั้งโรงงาน ใช้
ทรัพยากรท้องถิ่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นธุรกิจที่ต้องใช้พื้นที่
มาก และการขนย้ายข้ามประเทศจะมีค่าขนส่งหรือโลจิสติกส์สูง การผลิต
ภายในประเทศจะทำได้ดีกว่า เช่น เบียร์ แต่อาจติดขัดเรื่องการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพ (HIA) และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA)
การลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทยที่ผ่านมา มีชาวต่างชาติขออนุญาตเปิด
โรงงานไปแล้วบ้าง อย่างไรก็ตาม ในอนาคตมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้น ทำได้ยากขึ้น
เพราะกรมสรรพสามิตต้องพิจารณาและเงื่อนไขการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วย
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยก็อาจเสียเปรียบจากการค้าบริการในรูปธุรกิจ
ข้ามชาติจากประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือแม้แต่ประเทศ
สิงคโปร์ ซึ่งเป็นรูปแบบการค้าบริการแบบที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศ
สิงคโปร์มีศักยภาพในด้านบริการสูงที่สุดในอาเซียนทั้งสาขาโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร์ การขนส่งทางอากาศ และโลจิสติกส์ ส่วนประเทศไทย
จำเป็ น ต้ อ งดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น ชาวต่ า งชาติ เข้ า มาลงทุ น ในกิ จ การดั ง กล่ า ว
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ได้กำหนดลักษณะของกิจการ
ที่ประเทศไทยส่งเสริมให้มีการลงทุน และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งมีเจตนารมณ์ควบคุมการเข้ามาประกอบธุรกิจ
ของชาวต่างชาติ โดยต้องคำนึงถึงผลดีและผลเสียต่อความปลอดภัยและความ
มัน่ คงของประเทศ ซึง่ เป็นเนือ้ หาสาระทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ชดั แจ้ง ในบทบัญญัติ มาตรา 5
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อย่างไรก็ตาม มีความเห็นจากนักวิชาการบางฝ่ายชี้ว่า “กรมส่งเสริม
การลงทุน และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุขภาพของสาธารณชนในประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น กรมเจรจาฯ ก็มุ่งแต่ขยาย
เป้าหมายเชิงปริมาณการทำสัญญาเป็นสำคัญ”
สำหรับประเทศไทย การเปิดการค้าเสรีได้มีอยู่ทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีทง้ั ภาคสินค้าและการให้บริการ สำหรับการรวมกลุม่ ภายใต้ประชาคม
อาเซียน คือ การอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจด้านบริการได้
อย่างเสรี และผู้บริโภคมีเสรีภาพที่จะเลือกใช้บริการต่างๆ ตามความพึงพอใจ
ทั้งนี้ สาขาธุรกิจบริการที่อาเซียนเร่งรัดการรวมกลุ่มให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมี
5 สาขา อย่างน้อยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์กค็ อื สาขาท่องเทีย่ ว
เทคโนโลยีสารสนเทศ และโลจิสติกส์
กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (ASEAN Framework
Agreement on Services: AFAS) เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ภายใต้
AFAS ต้องคำนึงถึงความตกลงแกตต์ (GATT) และความตกลงภายใต้องค์การ
การค้าโลก ดังนั้น การดำเนินการด้านการเปิดเสรีบริการของประเทศสมาชิก
อาเซียนจึงต้องไม่ขัดกับความตกลงแกตส์ (GATS) และความตกลงภายใต้
องค์การการค้าโลกที่ผูกพันประเทศในอาเซียน
กล่าวโดยสรุป ปัญหาเรื่องรูปแบบการค้าบริการจะผูกติดกับปัญหา
เรื่องการจดแจ้งคำมั่นเฉพาะในตารางข้อผูกพัน และเป็นปัญหาที่มีความเห็น
แตกต่างกันในเรื่องของเส้นแบ่งแยกความชัดเจนในแต่ละ Mode ของการค้า
บริการ รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับการค้าบริการแบบใหม่ๆ ที่สามารถจัดเข้าอยู่
ในหลาย Mode ได้ด้วย ดังนั้น ในเวลาที่มีการเจรจาเพื่อยื่นข้อเสนอและ
ข้อเรียกร้องในแต่ละสาขา สมาชิกควรนำประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาลและ
แหล่งกำเนิดการบริการมาเป็นข้อพิจารณาประกอบกันไปด้วยเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดปัญหาของการเปิดตลาดและการวางข้อจำกัดในแต่ละสาขาหรือ
138

การติดตามผลการค้าเสรี ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กิจกรรมการบริการนั้นๆ ปัญหาของคำมั่นเฉพาะในตารางข้อผูกพัน ซึ่งรัฐ
สมาชิกยังต้องมีภาระผูกพันตามตารางคำมั่นเฉพาะ (Schedule of Specific
Commitment) อันเป็นโครงสร้างสำคัญส่วนที่ 3 ของแกตส์ (GATS) ซึ่ง
เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกได้จดแจ้งให้คำมั่นเฉพาะในการเปิดตลาดการค้า
บริการโดยให้ถือว่าคำมั่นนั้นเป็นการให้ประโยชน์ขั้นต่ำ (Minimum Standard)
แก่รัฐสมาชิกอื่นๆ รัฐสมาชิกมีสิทธิเลือกที่จะผูกพันหรือไม่ผูกพันตามความ
สมัครใจ
การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากความตกลงทางการค้าเสรี
การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากความตกลงทางการค้าเสรี มี
ความเป็นไปได้น้อยในมุมมองผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐ
สมาชิกมีหน้าที่ต้องจัดทำข้อผูกพันเพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้มีการเจรจา
ครัง้ แรก คือ หลังจากองค์การการค้าโลกมีผลใช้บงั คับไปแล้ว 5 ปี (ตามมาตรา
19-21) เพื่อให้เป็นไปตามหลัก “การเปิดเสรีแบบก้าวหน้า” (Progressive
Liberalization) โดยการเข้าร่วมเจรจาเพื่อให้คำมั่นเฉพาะ (Negotiation of
Specific Commitments) ซึ่งแกตส์ (GATS) จัดให้มีขึ้นในรอบต่อๆ ไปอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการเจรจาสองฝ่ายหรือหลายฝ่าย เพื่อเปิดเสรี
การค้าบริการเพิ่มขึ้นและลดข้อจำกัดต่างๆ ของการค้าบริการที่มีอยู่ให้หมด
ไปให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามมาตรา 16: 2 กำหนดชัดเจนว่าข้อจำกัด
ในหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติ (National Treatment) นั้นครอบคลุมถึงกรณี
ที่มีการเลือกปฏิบัติ
ในการเจรจามีลักษณะเป็นการเจรจาสองฝ่ายระหว่างประเทศที่สนใจ
จับคู่กันตกลงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน มีลักษณะเป็นความลับ
เฉพาะกลุ่มที่เจรจากันต่อรองซึ่งกันและกันอย่างเข้มข้นบนพื้นฐานของประเทศ
ต่อประเทศ ทั้งในระดับของการรวมกลุ่มภูมิภาค ทวิภาคี และพหุภาคี การ
เจรจาต่อรองซึ่งกันและกันก็ใช้กลยุทธ์ในหลายระดับมากขึ้น
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ในทางปฏิบัติเมื่อประเทศเข้าสู่การเจรจา ก็จะมีการจัดลำดับรายการ
สินค้าหรือบริการของตนที่พร้อมจะเปิดตลาด และรายการสินค้าหรือบริการ
ที่เป็นรายการอ่อนไหวที่จะค่อยๆ ทยอยเปิดตลาดภายหลังหรือเป็นรายการ
ยกเว้น โดยจะต้องมีกรอบระยะเวลากำหนดไว้ ทั้งนี้แล้วแต่แนวทางที่ใช้ใน
การเจรจา หากเป็นแบบ Positive List หรือ Inclusion List ประเทศจะแสดง
รายการสินค้าและบริการที่พร้อมเปิดตลาดตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ส่วน
สินค้าหรือบริการใดที่ไม่ได้แสดงไว้ในรายการก็จะถือว่าเป็นรายการที่ยกเว้น
แต่ถ้าเป็นแบบ Negative List ประเทศจะแสดงเฉพาะสินค้าและบริการที่
อ่อนไหวหรือยกเว้นไม่ให้ความผูกพัน ดังนั้นสินค้าหรือบริการใดที่ไม่ได้แสดง
ไว้ในรายการก็จะถือว่ารวมอยู่ในความตกลงทั้งสิ้น
รูปแบบของตารางคำมั่นเฉพาะอาจพิจารณาได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ
คือ (1) แบบที่เป็นการผูกพันตนตามสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน (ซึ่งส่วนใหญ่
ก็คือการเปิดตลาดการค้าบริการในสาขาที่ตนได้เปิดอยู่ในระดับนั้นอยู่ก่อน
แล้ว) และ (2) แบบที่เป็นการผูกพันให้เปิดเสรีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
ปัญหาของคำมั่นเฉพาะตามตารางข้อผูกพันเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง
ใหญ่ๆ สามประเด็นคือ การเปิดตลาด การปฏิบตั เิ ยีย่ งคนในชาติ และข้อผูกพัน
เพิม่ เติม ซึง่ รวมถึงปัญหาเรือ่ งการกำหนดเงือ่ นไขและข้อจำกัดต่างๆ ของสมาชิก
ด้วยการเข้าสู่ตลาด (Market Access) แกตส์ (GATS) (มาตรา 16) กำหนดให้
สมาชิกต้องเข้าร่วมเจรจาเพื่อให้มีการจดแจ้งคำมั่นเฉพาะในการเปิดตลาดให้
ผู้ประกอบการของสมาชิกอื่นสามารถเข้าไปให้บริการในประเทศตนหรือเปิด
ให้พลเมืองของสมาชิกตนมีโอกาสเข้าไปใช้บริการในสมาชิกอื่นได้
1.3 ระเบียบกฎเกณฑ์การค้าเสรี
ทั้งนี้แกตส์ (GATS) กำหนดให้สมาชิกต้องวางข้อจำกัดไว้ให้ชัดเจน
มิฉะนั้นแล้วจะถือว่าไม่มีข้อจำกัดและข้อจำกัดนั้นๆ ก็ต้องเป็นข้อจำกัดเชิง
ปริมาณดังต่อไปนี้เท่านั้น
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• จำกัดจำนวนผู้ให้บริการ (Service suppliers) เช่น กำหนดจำนวน
ใบอนุญาตการจัดตั้งบริษัทค้าบริการรายใหม่ กำหนดจำนวนโควตาของการ
บริการ (Numerical Quotas) การให้สิทธิผูกขาดบริการแต่ผู้เดียวหรือน้อย
ราย (Monopolies, Exclusive Service Suppliers) การวางข้อจำกัด
ด้วยการกำหนดเงื่อนไขการทดสอบเหตุจำเป็นทางเศรษฐกิจ (The Requirements of an Economic Needs Test: ENT) ที่ไม่เหมาะสม
• จำกัดมูลค่ารวมหรือสินทรัพย์ของธุรกิจการค้าบริการ (The total
value of service transactions or assets) เช่น กำหนดมูลค่าที่ผู้ประกอบการสามารถทำการค้าจำหน่ายได้ในแต่ละปีไม่เกินจำนวนมูลค่ารวมที่กำหนด
ไว้ หรือจำกัดขนาดของโรงแรมสำหรับการท่องเที่ยว หรือการวางข้อจำกัด
ด้วยการแสดงเหตุจำเป็นทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสม
• จำกัดจำนวนการบริการ หรือจำกัดรายรับจากการให้บริการ เช่น
กำหนดจำนวนผู้ประกอบการ หรือกำหนดขนาดของห้างสรรพสินค้าในชานเมือง
หรือวางเงื่อนไขด้วยการให้แสดงเหตุจำเป็นทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสม
• จำกัดจำนวนผูใ้ ช้แรงงานตามสัญญาว่าจ้าง หรือการวางข้อจำกัดด้วย
การแสดงเหตุจำเป็นทางเศรษฐกิจที่ไม่เหมาะสม
• จำกัดสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศ หรือ
• วางข้อกำหนดหรือเงื่อนไขพิเศษสำหรับนิติบุคคลหรือการร่วมลงทุน
(Restrict or require specific types of legal entity or joint venture)
ซึ่งรวมถึงสำนักงานธุรกิจที่มิใช่นิติบุคคลด้วย เช่น จำกัดประเภทของธุรกิจว่า
จะต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศของตนหรือกำหนดมาตรฐาน
ขั้นสูงสำหรับการถือหุ้นในบริษัทเกี่ยวกับสื่อหรือกำหนดคุณสมบัติของการ
ร่วมทุนซึ่งผู้แทนท้องถิ่นต้องเป็นกรรมการเท่านั้น เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาในการตีความข้อความที่จดแจ้งไว้ในตารางฯ ใน
ส่วนของกฎเกณฑ์การเข้าสู่ตลาดของแกสต์ (GATS) ตามมาตรา 16 อยู่มาก
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และยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบ่งเฉพาะสาขาบริการที่ครอบคลุมกว้าง และ
เกีย่ วเนือ่ งกับบริการอืน่ ๆ จนทำให้ผลของคำมัน่ เฉพาะนัน้ กระทบถึง “กฎระเบียบ
ภายใน” ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมและปกป้องคุณภาพสิง่ แวดล้อมของประเทศ
หลักการสำคัญอันหนึง่ ของแกตส์ในมาตรา 17 คือ หลักการปฏิบตั เิ ยีย่ ง
ชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favored-Nation Treatment: MFN)
ซึง่ ระบุวา่ ภาคีจะต้องให้การปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ แก่ภาคีทกุ ประเทศโดยไม่มเี งือ่ นไข
สมาชิกต้องปฏิบัติต่อผู้ให้บริการของสมาชิกอื่นเป็นอย่างเดียวกันกับผู้ให้บริการ
ในประเทศของตน มีขอบเขตครอบคลุมไปถึงมาตรการทัง้ หลายทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อ “การค้าบริการ” และมาตรการที่มีผลกระทบต่อ “ผู้ให้บริการ”ด้วย
แต่หลัก “ปฏิบัติการเยี่ยงชาติ” (National Treatment) ไม่มีผลบังคับใช้เป็น
“หลักทั่วไป” หากแต่มีผลเป็น“พันธกรณีเฉพาะ” ตามที่จดแจ้งไว้ แกตส์
ครอบคลุมภาคบริการเกือบทุกสาขา ยกเว้นบริการที่หน่วยงานรัฐเป็นผู้ให้
การกำหนด “ปฏิบัติการเยี่ยงชาติ”เป็นการให้คำมั่นควบคู่ไปกับ “การ
เข้าสู่ตลาด” เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการปฏิบัติ
ที่แตกต่างต่อผู้ให้บริการต่างชาติได้อยู่บ้าง ทำให้เห็นได้ว่าข้อจำกัดเรื่อง
“การเข้าสู่ตลาด” เป็นข้อจำกัด “ก่อน” มีการเปิดตลาด แต่ข้อจำกัดเรื่อง
“ปฏิบัติการเยี่ยงชาติ” เกี่ยวโยงกับเงื่อนไขที่มีขึ้น “ภายหลัง” การเข้าสู่ตลาด
แล้ว เห็นได้ว่าหลักนี้จำเป็น แต่ก็อาจไม่เพียงพอต่อการทำให้มั่นใจได้ว่าการ
เข้าสู่ตลาดจะมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุที่ว่าหากสมาชิกใดยินยอมให้การ “ปฏิบัติ
เยี่ยงคนในชาติ” กับสาขาการค้าบริการใด แต่มิได้ให้ความยินยอมใน “การ
เข้าสู่ตลาด” ในสาขานั้น ข้อผูกพันเปิดตลาดในสาขาบริการนั้นๆ ก็จะเป็น
อันไร้ผล นอกจากนั้นการที่แกตส์ยินยอมให้การค้าบริการตามกรอบของ
แกตส์ สมาชิกออกกฎระเบียบภายในของตนได้ ก็อาจทำให้การใช้หลักนี้เป็น
เครื่องมืออันดีต่อการกีดกันทางการค้าได้
สำหรับกรณีสมาชิกอาเซียนมีพนั ธกรณีทจ่ี ะต้องยกเลิกมาตรการกีดกัน
ทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Barriers: NTBs) โดยสมาชิกอาเซียนแต่ละ
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ประเทศได้ยกเลิกมาตรการมิใช่ภาษี (NTBs) ต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนแล้ว
โดยประเทศสิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซียยกเลิก NTBs
ภายในปี 2553 และสำหรับฟิลิปปินส์ยกเลิก NTBs ภายในปี 2555 ในส่วนของ
กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามยกเลิก NTBs ในปี 2558
1.4 ข้อยกเว้นในความตกลง (General exceptions)
ประเทศสมาชิกหรือประเทศไทยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ
แกตต์ (GATT) ได้ในกรณีที่จำเป็นต้องออกกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อปกป้องศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพมนุษย์
สัตว์ พืช และกรณีอื่นๆที่สำคัญ เช่น เพื่อการคุ้มครองทรัพย์สมบัติแห่งชาติ
ที่มีคุณค่าทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี และกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงภายในประเทศหรือระหว่างประเทศตามมาตรา 20 และแกตส์
(GATS) ได้ระบุขอ้ ยกเว้นไว้ในมาตรา 24 ว่าการออกกฎหมายหรือการบังคับใช้
กฎหมายทีม่ คี วามจำเป็นเพือ่ ปกป้องชีวติ ของมนุษย์และสัตว์ หรือสุขภาพ หรือ
เพื่อศีลธรรมอันดีของสังคมนั้นย่อมทำได้ อย่างไรก็ดี การที่จะใช้ข้อยกเว้นนี้ได้
มาตรการนั้นจะต้องการผ่านการทดสอบความจำเป็นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
กล่าวคือ 1) นโยบายอยู่ในข้อยกเว้นใดยกเว้นหนึ่ง 2) มีประสิทธิผลในการ
ปกป้องสุขภาพตามวัตถุประสงค์และไม่ได้กระทบหรือจำกัดการค้า และ 3)
ไม่เลือกปฏิบัติ หากเป็นเช่นนี้โอกาสที่จะผ่านการทดสอบก็จะง่ายขึ้น (WHO
and WTO Secretariat, 2002)
กรณีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากต้องผ่านการทดสอบจะพบว่า
1) แต่เดิมไม่เคยมีรายการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในข้อยกเว้นมาก่อนของ
ความตกลงทางการค้าเสรีโดยเฉพาะเขตการค้าเสรีอาเซียนซึ่งผนวกจีนเข้าไป
ด้วย 2) แม้มคี วามสำคัญในการปกป้องสุขภาพแต่อาจถือว่าจำกัดการค้าเพราะ
มีการผลิตภายในประเทศเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ 3) ความตกลงทางการค้า
เสรีในอาเซียนมีลักษณะพหุภาคีและแพร่ไปลักษณะหลายประเทศ สินค้าไทย
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และสินค้าต่างประเทศในประเทศไทยต้องได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน
สำหรับโอกาสการเปลี่ยนแปลงรายการผูกพัน (modification of
schedule) และการ “ถอนตัว”(withdrawal) เนื่องจากกระบวนการเจรจา
ทางการค้าประกอบไปด้วยหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนใช้เวลามาก การ
ถอนหรือยกเลิกรายการสินค้าหรือสาขาบริการใดออกจากความตกลง แม้จะ
ไม่ต้องพิจารณารายละเอียดทั้งหมดเหมือนเช่นตอนเริ่มเจรจากรอบความ
ตกลง แต่นั่นหมายถึง การเข้าสู่กระบวนการเจรจาใหม่อีกครั้ง โดยนำเอา
กรอบความตกลงเดิมที่มีตารางข้อผูกพันและเงื่อนไขต่างๆ มาพิจารณา ซึ่ง
ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายนัก เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง (Baumberg, 2008. 103)
ที่ผ่านมา ยังไม่มีการพบว่า ได้มีการทบทวนความตกลงทางการค้าเสรี
ในประสบการณ์ขององค์การการค้าโลก
บางประเทศทีก่ ำลังมุง่ มัน่ จะเปิดการค้าเสรีกบั ประเทศใหม่ๆ อาจไม่ให้
ความสนใจเพราะการรื้อฟื้นของเก่าอาจจะขัดขวางความตกลงฉบับใหม่
การขอถอนสินค้าหรือบริการใดๆ ออกจากความตกลง มีความเป็นไปได้ใน
ทางวิชาการ แต่ในทางปฏิบัติแทบไม่มีทางเป็นไปได้ และหากการเจรจาแลก
เปลี่ยนไม่เป็นผล แต่ยังคงต้องการถอนสินค้านั้นจากรายการ ก็ต้องพิจารณา
ว่าประเทศมีความพร้อมที่จะจ่าย “ค่าชดเชย” หรือไม่ ซึ่งการจ่ายค่าชดเชย
นี้มีระบุไว้ชัดเจนในมาตรา 20 ของแกสต์เป็นบทบังคับว่า ประเทศที่ขอถอน
สินค้าหรือบริการออกจากความตกลงจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับประเทศ
คู่สัญญาซึ่งจะสูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับไปจากการถอนสินค้าหรือ
บริการนั้น และค่าชดเชยนั้นต้องเป็นที่พอใจของคู่สัญญา
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การค้ า เสรี ใ นเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ที่ ผ่ า นมา
มีข้อสรุปว่า ประเทศที่ยอมรับกฎเกณฑ์การค้าเสรีของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ เช่น แกตต์ (GATT) และ
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แกตส์ (GATS) พิจารณาว่า เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เป็นสินค้าธรรมดา การบังคับ
ข้อตกลงทางการค้าโดยองค์การการค้าโลก ในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นำไปสู่ความอ่อนแอต่อการควบคุมด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก่อให้เกิด
ปัญหาสาธารณสุขในหลายประเทศ (Grieshaber-Otto & Schacter, 2001,
2002) และสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นทั้งประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา แต่ประเทศ
กำลังพัฒนาเกรงการถูกแทรกแซงทางเศรษฐกิจ (economic sanctions)
มากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
หากแต่ประเทศยังไม่ได้ลงนามความตกลงทางการค้า ข้อเสนอการนำ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากการค้าทั่วไป (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553)
เป็นการห้ามการนำเข้าสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยการขอคงสิทธิในการ
เก็บภาษีศุลกากร ซึ่งไม่ผิดกฎการค้าขององค์การค้าโลกว่าด้วยการค้าและ
ภาษีศุลกากร (GATT) แต่อย่างใด โดยไทยเก็บภาษีศุลกากรและสรรพสามิต
และมีมาตรการควบคุมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งสินค้านำเข้าและสินค้าภายใน
ประเทศ ควรเป็นการค้าที่ยุติธรรม (Fair Trade) ที่วางอยู่บนฐานของการ
พูดคุย (Dialogues) ความโปร่งใส (Transparency) และความเคารพ
(Respect) เพื่อแสวงหาการค้าระหว่างประเทศที่มีความเท่าเทียมกันมากยิ่ง
ขึ้น ซึ่งคงจะยากขึ้นเพราะที่ผ่านมา ประเทศเราไม่ได้คงสิทธิหรือสงวนสิทธิ
ข้างต้นไว้
1.5 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความตกลงทางการค้าเสรี
อาเซี ย นหรื อ สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
(the Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ไม่ได้เป็น
องค์การเหนือรัฐ (Supra-national organization) ที่รัฐต่างๆ ยอมที่จะสละ
อำนาจอธิปไตยของตนบางส่วนให้กบั องค์การดังกล่าว สหภาพยุโรป (European
Union) คือ องค์การระหว่างประเทศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในแง่ของ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ระดับบูรณาการอันมีลักษณะใกล้เคียงกับการเป็น “องค์การเหนือรัฐ” มาก
ทีส่ ดุ เป็นภาวะ “การขึน้ ต่อกันอย่างซับซ้อน” (complex interdependency)
ระหว่างรัฐต่างๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นองค์การที่สามารถดึงอธิปไตย
มาจากรัฐสมาชิกได้มากที่สุด และมีการตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงธรรมนูญ
ทางการเมืองร่วมกัน เป็น regulation ประเทศทีร่ บั ต้องปฏิบตั ติ าม (comply
with) ประเทศที่รับมีลักษณะต้องทำเป็น Top-down  ซึ่งแต่ละประเทศมีการ
ทำประชาวิจารณ์ และมีการรับนโยบายร่วมกัน (common policy) แต่ก็มี
บางประเทศไม่เข้าร่วม เช่น ประเทศอังกฤษ ก็ไม่มีปัญหา ทุกประเทศไปออก
กฎหมายเองได้ เพียงแต่ไม่ให้ไปขัดประเทศอื่นๆ
ขณะที่อาเซียนเป็นเพียงเป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศ (International Cooperation) คือ เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
เพื่อทำให้รัฐของตนเข้มแข็งขึ้นทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ เศรษฐกิจ และการ
เมือง และไม่ใช่ตลาดเดี่ยว (One single market) ดังเช่นสหภาพยุโรป
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี9  มีองค์ประกอบหลายด้านทั้งการเปิด
เสรีสินค้า บริการ และการลงทุนในอาเซียนอยู่ภายใต้ความตกลง 3 ฉบับ
ได้แก่ 1) ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 2) กรอบความตกลงว่าด้วย
การค้าบริการของอาเซียน และ 3) ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน
นอกจากนี้ ยังรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เพื่อสร้าง
พื้นฐานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุน
ระหว่างกัน เพื่อให้มีการเคลื่อนย้าย และกระจายสินค้า บริการ การลงทุน
ตลอดจนการเดินทางของประชาชนและผู้ประกอบการให้เป็นไปอย่างสะดวก
9

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN   Economic   Community: AEC) เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียน ซึ่งยังมีเสาหลักอีก 2 เสา คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็น
เป้าหมายสำหรับการรวมกลุ่ ม ของอาเซี ย นซึ่ ง ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ประเทศบรู ไ นดารุ ส ซาลาม
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ทั้งนี้อาเซียนมี
เป้าหมายที่จะให้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจบรรลุผลภายในปี 2558
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คล่องตัว โดยมีความร่วมมือทั้งในด้านปัจจัยโครงสร้าง พื้นฐานโลจิสติกส์
การสร้างความสอดคล้องในด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ การประสาน
นโยบายด้านการแข่งขันเพื่อสร้างความเป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการใน
การดำเนินธุรกิจ และความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น เช่น
เดียวกับสหภาพยุโรป
ข้อสรุปจากการศึกษา เมื่ออาเซียนไม่ได้เป็นองค์การเหนือรัฐ (Supranational organization) เป็นเพียงประเทศเดี่ยวๆ (individual member
country) เพียงแต่ว่า แต่ละประเทศแจ้งว่าจะเปิดเสรีภายในสามปี ไม่มีข้อ
สงวน (Reservation หรือ negative list) ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ก็สามารถ
เข้ามาอยู่ในรายการทางการค้ามากขึ้น สุราไม่ได้อยู่ในข้อสงวน จึงเปิดการค้า
เสรีได้อยู่แล้ว ดังนั้นจะไปทำให้เป็นข้อสงวนหรือ negative list ย่อมไม่ได้
และในกฎหมายไทย พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ก็ไม่ได้
ระบุว่ามีข้อสงวน ในภาคการค้าบริการ (trade service) ตามสัญญาความ
ตกลงทางการค้าเสรีทกุ ฉบับ ก็ไม่มกี ารระบุชดั แจ้ง ประเทศบรูไน เขาสามารถ
ทำได้ เพราะเขาไม่มีการผลิต เพราะประเทศเขาห้าม (ban) มาแต่แรก เวลา
เปิดเสรีทางการค้าต้องพิจารณาทุกระดับและมีลักษณะเป็น multi-layer
ระดับองค์การการค้าโลก ไม่มีข้อสงวน (negative list) ระดับภูมิภาค
(regional) ไม่มีข้อสงวน ระดับทวิภาคี (bilateral) ก็ไม่มีข้อสงวน และ
ระดับชาติ (national) ก็ไม่มีข้อสงวน แล้วจะนำหลักเกณฑ์ใดไปห้าม และ
ศาสนาพุทธ เราก็ผลิต ต่างจากมุสลิม เขาไม่ผลิตจริงๆ เขาจึงไม่มีอุปสรรค
เลยทุกระดับ ฉะนั้น ทิศทางการค้าเสรี เรามีแต่ต้องก้าวหน้า (Progressive)
1.6 การตลาดโลกาภิวัตน์กับกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด
การใช้ความเหนือกว่าของทุน เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และอิทธิพล
ทางการเมือง ผ่านกลไกต่างๆ ขององค์การการค้าโลกมาบีบให้ประเทศที่มี
อำนาจต่อรองน้อยกว่าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของประเทศที่มีก้าวหน้ากว่า
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ภายใต้แนวคิด “การค้าเสรี” รัฐบาล และกลุ่มผลประโยชน์ในประเทศกำลัง
พัฒนาได้กลายเป็นเครื่องมือมาตรการด้านนโยบายที่จะสนับสนุนอุดมการณ์
ตลาดเสรีทร่ี ฐั ต้องดำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับอุดมการณ์น้ี มีอยู่ 3 ประการ
ได้แก่
(1) การแปรรูปกิจการของรัฐให้เป็นของเอกชน  
(2) การผ่อนคลายและยกเลิกระเบียบข้อบังคับ และ
(3) การเปิดเสรีด้านการค้าและการเงิน
การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Communication
Marketing: IMC) มุง่ เน้นการโฆษณาผ่านสือ่ ทุกประเภทโดยมีความสอดคล้อง
กัน ทำให้ผู้บริโภคเกิดความคล้อยตาม และผู้ขายจะเน้นแต่ด้านบวกของ
ผลิตภัณฑ์ ประกอบกับการเน้นในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer
Relationship Management: CRM) ดังนั้น ข้อสรุป จึงขึ้นอยู่กับกฎหมาย
ภายในประเทศกระทำได้แค่ไหน เพียงไร ถ้ามีการควบคุมเด็ดขาด ตอนเปิด
การค้าเสรี ก็ยังควบคุมเด็ดขาด แต่ถ้าไม่มีการควบคุม ก็ทำไม่ได้ จึงขึ้นอยู่
กับปัจจุบันควบคุมเพียงไร บริษัทพวกนี้นำสิ่งสูงสุดไปใส่ในการโฆษณา เช่น
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การเผยแพร่คุณค่า ทำให้คน
เบี่ยงเบนจากสุราเป็นเรื่องเลวร้ายกลายเป็นเรื่องน่าชื่นชม จิตวิทยาเชิงคุณค่า
ดึงขึ้นไป
ฉะนั้น ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ภายในประเทศ หากผู้นำไปลงนามและมี
ผลบังคับใช้ประเทศไทยต้องอนุวัติกฎหมายในประเทศตาม โดยหลัก Standstill and rollback คือ เมื่อใดที่เราไม่ได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ก็จะต้องเปิดเสรี
ส่วนกฎหมายภายในประเทศอื่นๆ ก็จะไม่มีผลในการป้องกัน เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับที่ดิน เนื่องจากภายใต้ข้อตกลงการลงทุน (ASEAN Investment
Area : AIA) นักลงทุนต่างประเทศเท่ากับได้สิทธิคนชาติแล้ว และถ้าหากเปิด
เสรีการลงทุน คุ้มครองการลงทุน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการลงทุน
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ครอบคลุมธุรกิจรวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่องตามกรอบความตกลงว่าด้วยการ
ลงทุนอาเซียนเบ็ดเสร็จ (ASEAN Comprehensive Investment Agreement:
ACIA) ไม่มีผลบังคับใช้ภายใต้ข้อตกลงการลงทุนอาเซียน AIA ก็จะมีผลบังคับ
ใช้ยกเว้นแต่ 10 ประเทศจะยินยอมทบทวน  ส่วนเมื่อมีการเปิดเสรีการลงทุน
ประเทศที่จะได้รับประโยชน์แน่ๆ คือ  ประเทศสิงคโปร์
กรณีเลี่ยงภาษี ถ้าเป็นบริษัทอุตสาหกรรม ก็ขอส่งเสริมจาก BOI ต้อง
ดูว่า BOI มีข้อยกเว้นอะไร ส่งเสริมการลงทุนอะไร ถ้าไม่มีข้อห้ามข้อสงวน
ก็จะได้รับกฎเกณฑ์เดียวกัน และประเทศในอาเซียนอาจจะมาอ้างหลักการ
ปฏิบัติเยี่ยงชาติ “ทำไมไทยได้ และทำไมเขาไม่ได้” อาจนำไปสู่ข้อพิพาททาง
การค้าตามกฎของแกตต์และแกสต์
1.7 การลงทุนของนิติบุคคลต่างด้าว
ผลจากการทบทวนกฎหมายธุรกิจ (ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล, 2553) และ
ข้อสรุปจากการสัมภาษณ์นักวิชาการและนักกฎหมาย มีดังนี้
ภายใต้ พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มาตรา 4 กำหนด
นิยาม บุคคลต่างด้าวว่าหมายถึง บุคคลธรรมดาไม่มีสัญชาติไทย นิติบุคคล
ที่ไม่จดทะเบียนในไทย และนิติบุคคลที่มีหุ้นตั้งแต่กึ่งหนึ่ง ส่วนนิติบุคคลที่ไม่
เข้าลักษณะตามมาตรา 4 ไม่ถือว่าเป็นคนต่างด้าว ในมาตรา 1108 กล่าวถึง
หุ้นบุริมสิทธิ์ ซึ่งเป็นช่องทางให้คนต่างด้าวมาใช้ประโยชน์ เช่น ผู้ถือหุ้น
ต่างด้าว 49% แต่มีสิทธิ์ออกเสียงได้ถึง 99%  ขณะที่ผู้ถือหุ้นไทย 51%
ออกเสียงได้เพียง 1% เป็นต้น ทำให้อำนาจในการครอบงำกิจการบริษัทอยู่
ในมือผู้ถือหุ้นต่างด้าวได้ (นอกจากนี้ มาตรา 1142 กำหนดไม่ให้แก้ไขหุ้น
บุริมสิทธิ์เลย)
มาตรา 10 ภายใต้ พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว เป็นมาตราที่
ยกเว้นการบังคับใช้มาตรา 5 , 8, 17 และ 18
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มาตรา 5 กำหนดให้อนุญาตคนต่างด้าวประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. นี้
โดยคำนึงผลดีและเสียต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความสงบเรียบร้อย ฯลฯ ซึ่งมาตรา 5 นี้เป็นข้อ
ยกเว้นทั่วไปของ national treatment คือ การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ ดังนั้น
ไม่มีความจำเป็นที่มาตรา 10 จะต้องยกเว้นมาตรา 5 วิธีแก้คือ จะต้องเอา
มาตรา 5 ออกจากมาตรา 10 และต้องแก้ไข พ.ร.บ. ประมวลแพ่งและพาณิชย์
ด้วยในประเด็นหุ้นบุริมสิทธิ์
ตามปกติ ข้อตกลงภูมิภาคจะให้สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกในภูมิภาค เช่น
ภายใต้ข้อตกลงอียู แต่ภายใต้ข้อตกลงการลงทุนอาเซียน (AIA) ซึ่งปัจจุบัน
กลายเป็น ACIA ให้สิทธิพิเศษกับสมาชิกนอกภูมิภาคด้วย โดยระบุในคำนิยาม
ของนักลงทุนอาเซียนว่าหมายถึง “นิติบุคคลที่มีหุ้นสะสม (equity ratio)” เช่น
บริษัทจากอังกฤษซึ่งไปลงทุนในสิงคโปร์ก่อน เพราะไม่มีข้อจำกัดเรื่องการ
ถือหุ้น เขาก็จะได้นิยามว่าเป็นนักลงทุนสิงคโปร์ 100% และก็กลายเป็น
นักลงทุนอาเซียนตามความหมายของ AIA หลังจากนั้น ไปลงทุนในมาเลเซีย
ซึ่งสมมุติว่ากฎหมายอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้น 50:50 ดังนั้น บริษัทนี้จะ
กลายเป็นบริษัทที่มีคนถือหุ้นชาติมาเลเซีย 50% สิงคโปร์ 50% ต่อมาเมื่อ
บริษัทนี้มาลงทุนต่อในไทยซึ่งมีกฎถือหุ้น 49:51 ก็ต้องการคนไทยอีกเพียง
คนเดียวเท่านั้นก็จะตรงตามที่กฎหมายไทยกำหนดลงทุนได้ (การตั้งบริษัท
มีผู้ร่วมลงทุนอย่างน้อย 3 คน ตาม ป.พ.พ. ที่แก้ไขใหม่ มาตรา 1097 เพื่อ
ให้ผู้ประกอบการบริหารกิจการได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น) เห็นได้ว่า มีปัญหาใน
กฎหมายไทย ที่เกิดจากช่องโหว่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เรื่องการ
จดทะเบียนหุ้นบุริมสิทธิ์และใน พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวมาตรา 10
ทีใ่ ห้ยกเว้นมาตรา 5 นอกจากนี้ แม้วา่ เราจะใส่สาขาทีก่ ำลังจะเกิดเสรีในรายการ
สาขาอ่อนไหว (sensitive list) สุดท้าย ก็จะต้องเปิดอยู่ดีภายในปี ค.ศ.2020
ยกเว้นแต่เราจะไม่ให้สาขาเหล่านี้อยู่ในรายการเปิดเสรีเลย คือกำหนดให้อยู่
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ใน General Exception ภายใต้หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National
Treatment)
2. ผลที่จะนำมาสู่การพิพาททางการค้า
ความตกลงทางการค้าเสรีมีหลักการที่สำคัญคือ ห้ามประเทศคู่ค้าใช้
มาตรการภาษีกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ซึ่งอาจจะจำแนกเป็นมาตรการทาง
เทคนิค หรือการกีดกันด้วยวิธีการต่างๆ สำหรับประเด็นการกีดกันในรูปของ
อุปสรรคทางเทคนิคทางการค้านั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนสำคัญคือ
(1) การกีดกันในเรื่องของการเลือกปฏิบัติ การกีดกันประเภทนี้น่าจะ
ตรวจสอบได้ง่ายเพราะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของเทคนิค หรือการพิสูจน์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ ดังนั้น ความสำคัญของการเจรจาในส่วนนี้จึงอยู่ที่การให้ใช้
มาตรฐาน หรือข้อกำหนดที่อยู่ในกรอบเดียวกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
(2) การกีดกันในรูปของการกำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคที่ไม่สมเหตุ
สมผล หรือไม่เหมาะสม เป็นกรณีทต่ี อ้ งใช้ทง้ั มาตรฐานอ้างอิงซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
และการพิสูจน์เชิงวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ความสำคัญในส่วนนี้จึงอยู่ที่ทั้งเรื่อง
ของการมีมาตรฐานระหว่างประเทศทีจ่ ำเป็น และการพัฒนาขีดความสามารถ
ทัง้ ของภาครัฐ และเอกชนด้านการรับรู้ และการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ ำหนดไปจนถึงการกำหนดมาตรฐานทีเ่ หมาะสมเพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม
และคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไปด้วยพร้อมกัน
ผลของสัญญาความตกลงทางการค้าเสรีทำให้เกิดการปกป้องผลประโยชน์
โดยอำนาจกฎหมายระหว่างประเทศ ด้วยการใช้ระบบอนุญาโตตุลาการ เพราะ
การทำสัญญาความตกลงทางการค้า หรือเอฟทีเอ เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ
ทีร่ ฐั มีเจตนาเพือ่ ให้มคี า่ บังคับระหว่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือจากบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ และหากภายหลังขอยกเลิกข้อสัญญา โดยไม่ยินยอมพร้อมใจ
หรือทำละเมิดข้อสัญญาก็จะถูกฟ้องศาลระหว่างประเทศ ท้ายสุดรัฐบาลก็
อาจจะต้องสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลเพื่อจ่ายคืนเป็นค่าชดใช้ที่ผิดข้อสัญญา
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2.1 มาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า: การปิดฉลากสินค้า
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นเงือ่ นไขทางเทคนิคทีป่ ระเทศสมาชิก
ขององค์การการค้าโลกสามารถกระทำได้ภายใต้ความตกลงว่าด้วยอุปสรรค
ทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade:
TBT) โดยจุดประสงค์ของความตกลงว่าด้วย TBT คือเพื่อให้ประเทศผู้นำเข้า
สามารถใช้มาตรฐานเหล่านีม้ าบังคับให้ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ทีผ่ ลิตในประเทศหรือ
นำเข้ามาจากต่างประเทศ มีความปลอดภัยแก่การบริโภค และเพื่อคุ้มครอง
ชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ พืช และสิ่งแวดล้อมได้
ตัวอย่างของสุรา Tequila ที่ประเทศเม็กซิโก ได้ออกข้อบังคับเกี่ยวกับ
การตลาดและการปิดฉลากสินค้าสุรา Tequila ซึง่ มีผลกระทบต่อผูผ้ ลิตประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ จึงลงนามความตกลงกับเม็กซิโก เมื่อ 17 มกราคม
2549 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. ห้ามจำกัดการส่งออก Tequila ในลักษณะจำนวนมาก (Bulk) มา
ยังสหรัฐฯ
2. ห้ามการกำหนดกฎเกณฑ์การปิดฉลาก และการจำหน่ายสินค้าสุรา
Tequila และสินค้าสุราประเภทพิเศษนอกเขตแดนเม็กซิโก
3. สหรัฐฯ จัดตั้งหน่วยงานจดทะเบียน ผู้ผลิตสินค้าสุรา Tequila และ
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของสินค้าให้เป็นไปตามระเบียบมาตรฐานของ
เม็กซิโก
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้เคยเสนอ (ร่าง) มาตรการให้แก่คณะกรรมการ TBT สำหรับการปรึกษาหารือ และแสดงข้อคิดเห็นต่อการ “ประกาศ
G/TBT/N/THA/332 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
ฉลากพร้อมทั้งข้อความเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า
พ.ศ. ...” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แต่ประเทศสมาชิกทัง้ เจ็ด ได้แก่ เม็กซิโก สหภาพยุโรป อาร์เจนตินา นิวซีแลนด์
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สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับ
ร่างมาตรการของประเทศไทย (G/TBT/N/THA/332 และ Add.1) ที่ต้องการ
แสดงคำแนะนำ และรูปภาพบนบรรจุภณ
ั ฑ์ของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ประเทศ
เหล่านี้ ได้อภิปรายว่า การติดฉลากที่เป็นการสร้างอุปสรรคที่ไม่จำเป็นเพื่อ
การค้า ซึ่งประเทศไทยอาจใช้วิธีการ เช่น การรณรงค์ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน สมาชิกยังกล่าวอีกว่า การติดฉลากอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจ
ผิดได้ โดยแจ้งให้เขาทราบว่าการดื่มในระดับใดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้
ในระดับปานกลางอาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพ (WHO, 2010)
2.2 คดีอุทาหรณ์ของศาลยุติธรรมสหภาพยุโรป
บทเรียนที่เกิดขึ้นสำหรับการกำหนดนโยบาย ความกังวลเกี่ยวกับ
ความชอบด้วยกฎหมายของนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้กฎหมาย
ของสหภาพยุโรปนี้จะเป็นกรณีศึกษา โดยทั่วไป ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสุขภาพควรสนใจในกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ให้
ความสำคัญต่อนโยบายสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปที่ได้ตกลงร่วมกันส่งเสริมการกระทำ
ของประเทศสมาชิกในการทีจ่ ะลดอันตรายจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์น้ี รวมถึง
ข้อมูลและมาตรการป้องกันปัญหาสาธารณสุข ที่พิจารณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และยาสูบ ยกเว้นก็แต่ความกลมกลืนของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของรัฐสมาชิก
(Excluding any harmonisation of the laws and regulations of the
member states) รัฐสมาชิกยุโรปได้สร้างความผูกพันทางการค้าต่อแกตส์
(GATS) อย่างเหนียวแน่น รวมถึงช่องทางการกระจายแอลกอฮอล์ ซึ่งทำให้
ยากต่อการกล่าวถึงปัญหาแอลกอฮอล์ในอนาคต
บทบาทของศาลยุติธรรมของยุโรป (European Court of Justice:
ECJ) ส่งผลลบต่ออุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ การทบทวนวรรณกรรมนี้
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เพื่อตรวจสอบบทบาทของศาลยุโรปและกฎหมายคอมมอนลอว์ในสมาคม
การค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) ซึ่งพบว่า
จากการจัดเก็บภาษี การกำหนดราคาขัน้ ต่ำ นโยบายการโฆษณาและการผูกขาด
ขอบเขตการแทรกแซงและคำตัดสินของศาลสหภาพยุโรปในเรื่องเหล่านี้มี
ความแน่นอน อย่างไรก็ตาม บทบาทของศาลสหภาพยุโรป เมื่อพิจารณา
จากบางส่วนของการตัดสิน (juridification) พบว่า นโยบายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ได้นำไปสู่ความร่วมมือกันทางลบ (ขจัดนโยบายการค้า ซึ่งเป็นนโยบายที่
บิดเบือน) มากกว่าร่วมมือทางบวก (การสร้างนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในยุโรป) แม้ว่ากฎหมายของสหภาพยุโรปเป็นมิตรต่อสุขภาพมากขึ้นก็ตาม
แต่ให้ความสำคัญในอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับต่ำ (Anderson
and Baumberg, 2006)
แม้จะมีการเชื่อมโยงในกลุ่มผู้สนับสนุนและนักวิจัยจากทั่วยุโรป แต่
ขอบเขตการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกรอบสหภาพยุโรปก็เป็นไป
อย่างเชื่องช้า การทบทวนนี้ได้พิจารณาจากคำตัดสินของศาลยุโรป ซึ่งพบว่า
ยังมีความกังวลที่ให้ความสำคัญต่อการค้ามากกว่าสุขภาพในสหภาพยุโรป
(Ziegler, 2006: Nordlund, 2007: Anderson and Baumberg, 2006)
เนื่องจากความเป็นภูมิภาคนิยมในกลุ่มอียูมีมายาวนาน อยู่บนฐาน
ของความร่วมมือและการยอมรับ ให้ศาลยุตธิ รรมแห่งยุโรปมีอำนาจเหนือกว่า
รัฐธรรมนูญของประเทศ กติกาทางการค้ามีสถานะอยู่เหนือกฎหมายภายใน
ประเทศ และภาระผูกพันนี้ทำให้รัฐต้องตกอยู่ในอาณัติทางการค้าของ
องค์การการค้าโลกเช่นกัน รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องทำตามความตกลง ในขณะที่
ฝ่ายรัฐหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการค้าเห็นว่า ประเทศยังคงออก
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆ ได้เหมือนเดิม เพียงแต่ต้องคำนึง
ถึงภาระผูกพันที่ได้ให้ไว้ในความตกลง
ผูว้ จิ ยั ขอนำเสนอข้อมูลพืน้ ฐานของศาลยุตธิ รรมในสหภาพยุโรป เกิดได้
จากข้อตกลงร่วมของประเทศสมาชิก (Member States) มาจากสนธิสัญญา
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สหภาพยุโรป (EU treaties) ซึ่งลงนามโดยผู้นำประเทศ มีผลผูกพันสนธิสัญญา
และจะถูกตีความผ่านศาลสหภาพยุโรป (ECJ) ในการนำคดีเฉพาะ ซึ่ง
นำโดยคณะกรรมาธิการยุโรปคดีที่ตัดสินตามบรรทัดฐานคำพิพากษาก่อน
(precedents for subsequent jurisprudence) (Österberg E, 1993; Majone G, 2006) มีประเทศที่ไม่อยู่ในกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น Norway, Iceland
และ Lichtenstein แต่ประเทศเหล่านี้ก็มีการลงนามในเขตเศรษฐกิจยุโรป
(the European Economic Area (EEA) agreement) สัญญาซึ่งมีพื้นที่ตลาด
ภายในของสหภาพยุโรป ดังนั้น จึงผูกพันตามกฎหมายเช่นเดียวกับประเทศ
ในสหภาพยุโรป เกี่ยวกับประเด็นการตลาดภายในและข้อพิพาทที่ประเทศ
ต่างเกิดขึ้น ซึ่งไปสู่การตัดสินของสมาคมการค้าเสรีของยุโรป (EFTA) ที่ทำงาน
คู่ขนานกับศาลในสหภาพยุโรป (ECJ) อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของศาล
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างอัตโนมัติในนโยบายทั้งหมดของประเทศนั้นๆ (Vink
MP, 2002) และยังสามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามการตัดสิน (Hix S,
2005) แต่คำวินิจฉัยของศาลสหภาพยุโรปมีผลกระทบจริงเกี่ยวกับนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสหภาพยุโรป
กฎหมายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายในประเทศ ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปอาจเลือกที่จะมอบอำนาจ
ผ่านสนธิสัญญาสหภาพยุโรป ในขณะที่กรอบการทำงานในปัจจุบันชี้ถึงหน้าที่
ของสหภาพยุโรปเพื่อบรรลุการป้องกันสุขภาพของมนุษย์ “ระดับสูง” ตาม
สนธิสัญญาสหภาพยุโรป [EC Treaty Article 152] แต่กรอบสนธิสัญญานี้
กลับไม่ได้ให้อำนาจใดๆ สำหรับการออกกฎหมายทีม่ ผี ลผูกพันเพือ่ สุขภาพอย่าง
แท้จริง
แม้วา่ ประเทศต่างๆ มีนโยบายคล้ายกัน แต่อาจได้รบั การปฏิบตั จิ ากศาล
แตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตภายในประเทศ คดีของ
จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ (The Johnny Walker) พบว่า ไม่มีผลกีดกันทางการค้า
“ถ้าสัดส่วนสำคัญของการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในประเทศอยู่ใน
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ระดับที่ได้จัดเก็บอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง” (Para 23) กรณีการเลือกปฏิบัติ
ผกผันก่อนหน้านี้ยังพบว่ากฎหมายของสหภาพยุโรป “ไม่ได้ห้ามการกำหนด
ภาษี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายในประเทศในส่ ว นที่ เ กิ น จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ น ำเข้ า ”
(Para 38) ซึ่งหมายความว่า ประเทศที่ผลิตเบียร์นั้น ภาษีไวน์จะสูงกว่าเบียร์ได้
(Lubkin GP, 1996)
ตั้งแต่สนธิสัญญาเดิมของโรม (และปัจจุบันก็คือมาตรา 31 ของ EC)
เป็นต้นมา ประเทศได้รับอนุญาตให้มีการผูกขาดตราบเท่าที่แต่ละประเทศไม่
เลือกปฏิบัติ กฎหมายของสหภาพยุโรป ที่มีกฎหมายการผูกขาดให้ได้รับการ
ยกเว้น เพราะสนธิสัญญาไม่มีทางออก คดีที่เกี่ยวกับการผูกขาดยาสูบอิตาเลียน
Manghera (C-59/75) ศาลยุโรปยอมให้มีสิทธินำเข้าแต่เพียงผู้เดียวนั้นไม่ได้
เป็นส่วนหนึง่ ของการผูกขาดเหล่านี้ คณะกรรมาธิการชีว้ า่ ในระหว่างการเจรจา
ต่อรองสำหรับการเข้าประเทศกลุ่มนอร์ดิก (the Nordic countries accession) ไปยังตลาดยูโรในปี ค.ศ. 1994 (Österberg E, 1993) แต่นอกเหนือ
จากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ประเทศกลุ่มนอร์ดิกเพียงทำคำประกาศโดย
ไม่มกี ฎหมายทีไ่ ด้คำนึงถึงสุขภาพทีส่ ำคัญและการพิจารณานโยบายทางสังคม
(Holder HD, Kühlhorn E, Nordlund S, et al., 1998)
คำตัดสินแต่ละครัง้ ได้แนะว่านโยบายการเก็บภาษีเพือ่ จูงใจด้านสุขภาพ
ซึ่งแตกต่างจากนโยบายภาษีอากรอื่นๆ ความแตกต่างของภาระภาษีแปรตาม
รูปแบบเครื่องดื่ม ซึ่งสามารถป้องกันสุขภาพได้ โดยถกเถียงว่า เครื่องดื่ม
แต่ละชนิดอาจจะไม่ ‘เหมือนกัน’ แต่ความแตกต่างนี้ไม่ได้เป็นการปกป้อง
เราควรตระหนักว่า คำตัดสินตามมุมมองของศาลยังขาดเหตุผลต่อเกณฑ์ที่
เหมาะสม
นอกจากนี้ สำนักงานการค้ายุติธรรมได้ชี้ให้เห็นว่ามาตรการต่างๆ จะ
ต้องมีสัดส่วนเป้าหมายไปยังท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบของ
การส่งเสริมและสิทธิของบุคคล ซึ่งมีนัยว่าพวกเขาเชื่อว่าศาลยุติธรรมยุโรป
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จะพบเป้าหมายนี้ นอกจากนี้ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต)
ซึ่งราคาแอลกอฮอล์ปลีกเพิ่มต่ำกว่าราคาต้นทุน และสามารถดูดซับภาษีเพิ่ม
ขึ้นในอนาคต งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ราคาของเครื่องดื่มที่ถูกที่สุดใน
ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในระดับของการบริโภค (Gruenewald et al, 2006)
กรณีคดีผูกขาดซึ่งมีข้อจำกัดการนำเข้าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการผูกขาด
ตามมาตรา 28 และยอมให้มีการป้องกันสุขภาพ แต่ในคดี Rosengren ล่าสุด
ศาลยุตธิ รรมยุโรปตัดสินว่า การห้ามนำเข้าไม่ได้สดั ส่วนกับเป้าหมายทีก่ ำหนด
ไว้ตาม  ‘ความจำเป็นทั่วไป’ เพื่อจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Paras
45-6) ศาลไม่ได้สนใจต่อเป้าหมายของการขายแก่ผู้เยาว์หรือบุคคลที่ไม่บรรลุ
นิติภาวะ และไม่ได้ผูกขาดแก่ร้านค้าอาหารที่ได้รับอนุญาต (Para 53)  
มีคดีที่คล้ายกัน (C-186/05) คดี Ahokainen-Leppik ที่ระบบการ
ออกใบอนุญาตนำเข้าสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์สูงกว่า
ร้อยละ 80 โดยปริมาตร (ABV) ในฟินแลนด์ถูกมองว่าเป็นธรรม แต่ยังคง
ถูกอ้างกลับมาที่ศาลระดับชาติเรื่อง ‘สัดส่วน’ สัญญาณของสัดส่วนมาจาก
ข้อจำกัดของฟินแลนด์ต่อการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากประเทศนอก
สหภาพยุโรปซึ่งเดินทางออกนอกประเทศน้อยกว่า 20 ชั่วโมง (C-343/97;
‘Heinonen’) คดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าภายในตลาดเดียว
ข้อสรุป กฎหมายของสหภาพยุโรปได้ขยายออกไปในพื้นที่เกี่ยวกับ
นโยบายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์มากกว่าทีค่ าดไว้ การตัดสินใจก่อนหน้านีเ้ ท่านัน้
ทีช่ ว้ี า่ ภายใต้แรงกดดันทางการเมืองในบางประเทศสมาชิกอยูภ่ ายใต้แรงกดดัน
ทางกฎหมายของสหภาพยุโรป การสงวนความถูกต้องชอบธรรมของศาลที่
ต้องใช้สมดุลของความสอดคล้องตามกฎหมายที่มีการยอมรับคำวินิจฉัยทาง
การเมือง (Alavaikko M, Osterberg E, 2000) แต่ที่พิจารณาในแง่กฎหมาย
ที่มีบทบาทไกลมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ชี้ให้เห็นว่าเขตอำนาจศาลสามารถกำหนด
กรอบของนโยบายใหม่กว้างขึน้ ทางด้านสุขภาพหรือสังคม (Carrubba CJ, 2003)
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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แม้ว่านโยบายการโฆษณาและการจำกัดราคาขั้นต่ำ (advertising
and minimum-pricing policies) อาจปรากฏว่าศาลบิดเบือน สนธิสัญญา
มาตรา 28 นีไ้ ด้หา้ มพฤติกรรมทีถ่ กู มองว่าเป็น “เทียบเท่ากับการจำกัดปริมาณ”
(เทียบ cf. Dassonville C-8/74) ถือว่าครอบคลุม “การจำกัดการโฆษณา”
สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของต่างประเทศที่จะเจาะเข้าสู่ตลาดยุโรปจะทำได้
ยากขึ้น และในราคาต่ำสุดด้วย ถ้าผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศที่มีต้นทุนการ
ผลิตต่ำสุดอย่างเพียงพอ แต่ไม่สามารถตัดราคาสินค้าภายในประเทศ (“เหล้า
จิน” ในประเทศเนเธอร์แลนด์-อ้างในคดี C-82/77)
สำหรับนโยบายเกี่ยวข้องกับสุขภาพ การโฆษณาที่ตรงเป้าหมายและ
กระจายได้มาก กฎหมายฝรั่งเศส ‘Loi Evin’10 ได้อนุญาตให้หลายประเทศจะมี
การถ่ายทอดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ห้ามการส่งผ่านมากเกินไป
ในฝรั่งเศสกำหนดเป้าหมายของกิจกรรมทั้งสองประเทศ ในทำนองเดียวกัน
การห้ามการโฆษณาเครื่องดื่ม คล้ายๆ กับการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่มีแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 23 โดยปริมาตร (alcohol by volume:
ABV) ในสื่อ ตามถนน โรงภาพยนตร์ และในระบบขนส่งสาธารณะได้ระบุไว้
อย่างชัดเจนโดยมีเป้าหมายเพื่อผู้ขับขี่รถยนต์และเยาวชน
10

สำหรับประเทศฝรั่งเศสได้มีกฎหมายที่ควบคุมยาสูบเมื่อปี ค.ศ. 1976 ต่อมามีการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ คำอธิบายของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน Loi Evin อาจจะสรุป
ได้ดังนี้
• เครื่องดื่มทั้งหมดที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์โดยปริมาตรมากกว่าร้อยละ 1.2 จะถือว่าเป็นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ กฎหมายมีอำนาจกำหนดสถานที่และสื่อโฆษณาไว้:
• การโฆษณาไม่ควรจะกำหนดเป้าหมายที่คนหนุ่มสาว;
• การโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตในโทรทัศน์หรือในโรงภาพยนตร์;
• การโฆษณา/ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือการกีฬายังไม่มีอนุญาต
• จะได้รับอนุญาตเท่านั้นสำหรับผู้ใหญ่บนป้าย billboards บนช่องวิทยุ (ภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอน)
ที่จัดกิจกรรมพิเศษหรือสถานที่เช่น งานแสดงสินค้าไวน์, ไวน์พิพิธภัณฑ์ เมื่อโฆษณาได้รับอนุญาต
สาระเนื้อหาของมันจะถูกควบคุม
• การโฆษณาต้องมีข้อความ “แอลกอฮอล์เป็นอันตราย และทำลายสุขภาพ”หรือ “l’abus d’alcool
est dangereux pour la santé”
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กรณีตัวอย่างในยุโรป การจำกัดนโยบายการโฆษณาถูกพิจารณาว่า
เป็นการต่อต้านการแข่งขันเสรี ภายใต้สนธิสัญญายุโรป (European Treaty)
ต้นปี พ.ศ.2546 ประเทศเดนมาร์กอนุญาตให้มีการโฆษณาแอลกอฮอล์ใน
โทรทัศน์ได้ เพราะเหตุผลนี้ กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาแอลกอฮอล์ของ
ประเทศสวีเดนและนอร์เวย์ท้าทายกฎหมายของสหภาพยุโรปมาก กฎหมาย
ของสวีเดนได้ถูกเพิกถอนโดยศาล และมีการบัญญัติใหม่ (Anderson, P. and
Baumberg, B, 2006)
ขอบเขตของศาลสหภาพยุโรปมีบทบาทมากขึ้นในคำตัดสินนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อผลประโยชน์ด้านสุขภาพเข้าไปเกี่ยวข้อง ในด้าน
หนึ่ง กฎหมายล้มเหลวในการทดสอบเชิงสัดส่วน (ข้อจำกัดการนำเข้า การ
กำหนดราคาขั้นต่ำ) ความล้มเหลวในการทดสอบ และส่งกลับไปยังศาล
ระดับชาติ (ห้ามการโฆษณาที่สมบูรณ์) อีกด้านหนึ่ง ศาลยุติธรรมยุโรปยืนยัน
อย่างชัดเจนเมื่อตัดสินว่า ข้อจำกัดการโฆษณามีเป้าหมายที่ขัดต่อความ
ต้องการของตลาดร่วมยุโรป
คำตัดสินของศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice: ECJ)
และสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA)
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสุขภาพและสังคมมีมากขึ้น แต่ขอบเขตที่ขยายเพิ่มเติม
ยังลำเอียงไปทางประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าประโยชน์ทางสังคมและ
ในทางปฏิบัติ คดีต่างๆ ได้แสดงให้เห็นว่า มีการพิจารณาประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจเหนือกว่าประโยชน์ทางสุขภาพ
ศาลยอมให้มกี ารผูกขาดการค้าปลีกตัง้ แต่ปี ค.ศ.1980 สิทธิของรัฐบาล
แห่งชาติที่จะทำให้นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพถูกบิดเบือน
โดยตลาดเดียวของสหภาพยุโรป (EU single market) ตลาดยุโรปอ้างว่า
ผลเสียมีน้อยมาก การรวมกลุ่มต่อนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมี
ผลต่อการยกเลิกการผูกขาดนำเข้า ขายส่ง และส่งออกในประเทศกลุม่ นอร์ดกิ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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(Nordic) แต่ไม่ส่งผลกระทบถึงพิษภัยของแอลกอฮอล์ตราบเท่าที่การผูกขาด
การค้าปลีกจะยังคงที่ มุมมองเกิดขึ้นในช่วงกลางปี ค.ศ.1990 โดยรัฐบาล
สวีเดนและฟินแลนด์ ยกเลิกข้อจำกัดการนำเข้า แต่รัฐบาลสวีเดนได้ชี้ว่า
‘นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สวีเดนถูกกำหนดโดยบริษัทผู้นำเข้าเอกชน
ซึ่งจะยังคงต้องจ่ายภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สวีเดนและการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์พร้อมดื่ม (Carrubba CJ, 2003)
อย่างไรก็ตาม ความเป็นสหภาพยุโรป (Europeanisation) ได้ส่งผล
กระทบทางอ้อมต่อประชากรในสหภาพยุโรป สำหรับกรณีการดื่มส่วนบุคคล
สามารถซือ้ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์นำกลับไปยังประเทศตนในปริมาณทีไ่ ม่จำกัด
บุคคลจ่ายภาษีอากรในประเทศที่ซื้อมากกว่าประเทศตนเอง แม้ว่าผลกระทบ
นี้จะไม่ได้รับการพิจารณาซึ่งส่งผลต่อความสามารถประเทศในควบคุมรายได้
จากภาษี
3. ทิศทางการค้าที่ไทยต้องปฏิบัติในภาคการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความตกลงทางการค้า ทำให้ประเทศไทยมีสิทธิและหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อผูกพันในฐานะเป็นสมาชิกลำดับที่ 59 ที่สำคัญๆ ดังนี้
การลดภาษี การขยายการส่งออก การเปิดตลาดการค้าบริการ ภาษีศุลกากร
จากการใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์  การยกเลิกการกำหนดสัดส่วนการใช้วตั ถุดบิ หรือ
ชิ้นส่วนภายในประเทศ และการออกกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาที่
เกี่ยวกับการค้า เป็นต้น
กฎหมายสหภาพยุโรปไม่ได้จัดทำเพื่อสุขภาพดังที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
บางกลุ่มเชื่อ และไม่สำคัญสำหรับสุขภาพเลย บางทีข้อสรุปที่แข็งแกร่งที่สุด
คือต้องจับตาดูกฎหมายของสหภาพยุโรปอย่างใกล้ชิด การต่อรองของอนุสัญญา
(convention) และการเจรจาสนธิสัญญา (treaty) ในอนาคตยังคงพัฒนา
ต่อไป
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การทบทวนถึงบทบาทขององค์การการค้าโลกและศาลยุติธรรมแห่ง
สหภาพยุโรป ได้ให้บทเรียนสองประการแก่ผู้กำหนดนโยบายของสหภาพ
ยุโรปและประเทศอื่นๆ คือ
ประการแรก นโยบายที่กว้าง มีความยากลำบากมากขึ้นในการผ่าน
การทดสอบสัดส่วนและผู้กำหนดนโยบายควรตระหนักว่า แม้การกำหนด
เป้าหมายเล็กน้อยจากในวงกว้างโดยทั่วไปเห็นว่าสามารถสร้างความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญ
ประการที่สอง นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอดีตมักจะมาจากความ
กังวลทางเศรษฐกิจและสุขภาพและกลายเป็นปัญหามากขึ้น นโยบายของ
แอลกอฮอล์จึงต้องมีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความกังวล
เรื่องสุขภาพและสังคม ซึ่งเป็นวิธีการที่มีศักยภาพสำหรับนโยบายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผู้ผลิตสุราระดับชาติ)
แต่เห็นได้ว่า ขอบเขตของศาล ECJ และ EFTA มีการขยายครอบคลุม
นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายสาขา ในขณะที่คนในสหภาพยุโรปถกเถียง
กันเพื่อจัดลำดับความสำคัญทางเศรษฐกิจมากกว่าผลประโยชน์ของสุขภาพ
ความสำเร็จบนพื้นฐานสุขภาพไม่ได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาใหม่แทนย้อนหลัง
ไปถึงปี ค.ศ.1980 ยังคงมีผลบังคับในการที่นโยบายด้านสุขภาพยังต้องผ่าน
การทดสอบจากสัดส่วน“ความจำเป็นของมาตรการ”
การพิจารณาการค้าเสรีในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนไป
หลักประกันที่สำคัญที่สุดคือการไม่เลือกปฏิบัติ จำกัดการเข้าถึงตลาด
‘รักษาความเป็นธรรมและเสมอภาค’ (Porterfield, 2011, 159-197) และ
นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจจะมีความท้าทาย เช่น
• ภาพคำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพบนสลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและการออกแบบ
• ข้อจำกัดการแสดงรูปแบบร้านค้า ทีต่ ง้ั ผลิตภัณฑ์ และชัว่ โมงการจัดซือ้
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และราคาต่ำสุดที่ป้องกันไม่ให้กลุ่มร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่จากการ
ซือ้ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เป็นความสูญเสียผูน้ ำ ซึง่ ตัง้ ใจร่วมกันเพือ่ ลดกระแส
การจำหน่ายที่มีผลกระทบต่อกำไรและมูลค่าส่วนแบ่ง (profits and share
value)
• กฎระเบียบใหม่ที่จำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม (ready to
drink alcopops) ที่นักลงทุนต่างประเทศดำเนินการหรือ
• บทกฎหมายของการควบคุมที่เข้มงวดของการจำหน่ายและการตลาด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในประเทศกำลังพัฒนา
กฎหมายและพื้นที่นโยบายของประเทศสมาชิกต้องทำให้มีหลักประกัน
แก่นักลงทุนในนโยบายของรัฐบาล กลายเป็นที่ถกเถียงกันว่า สหรัฐฯ และฝ่าย
อื่นๆ เพื่อความตกลงหุ้นส่วนทรานส์แปซิฟิก มีภาคผนวกที่สื่อถึงความหมาย
ด้วยว่า ‘ข้อสันนิษฐานว่านโยบายสาธารณสุขจะไม่ได้รับพิจารณาถึงการเยียวยา’
การจำกัดขอบเขตความคิดสร้างสรรค์สำหรับการตีความโดยอนุญาโตตุลาการ
ของสิ่งที่ถือว่า ‘ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค’ แต่บทบัญญัติใหม่ยังไม่
ได้ผ่านการทดสอบในข้อพิพาท
ข้อยกเว้นทั่วไปสำหรับมาตรการ ‘จำเป็นเพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์’
ที่นำไปใช้เพื่อการค้าในสินค้าและบริการไม่สามารถใช้กับบทการลงทุนใน
ความตกลงทางการค้าเสรีในสหรัฐฯ มากที่สุด
บทการลงทุน (Investment Chapter) ผู้ลงทุนของรัฐหนึ่งมีสิทธิบังคับ
รัฐอื่นๆ ในศาลระหว่างประเทศของเอกชน กระบวนการระงับข้อพิพาทเป็น
ความลับให้แก่บคุ คลและมีรายงานจำกัด และยังไม่มกี ารเผยแพร่ของเอกสาร
สำคัญหรือคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการว่า อะไรคือ ‘การคำนึงผลประโยชน์
ของประชาชน’
อำนาจสำหรับนักลงทุนในการบังคับใช้กฎเหล่านี้โดยตรงให้ทางเลือก
ที่น่าสนใจที่จะพึ่งพารัฐของตนที่จะนำข้อพิพาทกับประเทศเจ้าภาพ ธุรกิจมี
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การควบคุมที่มากกว่าการดำเนินคดีเพราะเขาจะมีการทูตทางเศรษฐกิจและ
การเมือง ในบางรัฐอาจมีความลังเลที่จะดำเนินการฟ้องร้องธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ข้อพิพาทการลงทุนเกี่ยวข้องกับศาลเฉพาะกิจที่มีกฎไม่แน่นอน
คดีฟิลิป มอร์รีส (Philip Morris) และประเทศอุรุกวัย (Uruguay)
ข้อพิพาทนีถ้ กู ยืน่ ให้กบั ศูนย์ระหว่างประเทศเพือ่ การระงับข้อพิพาทการลงทุน
(ICSID: International Centre for the Settlement of Investment
Disputes) ในเดือนมกราคม 2553 ภายใต้สนธิสัญญาทวิภาคีการลงทุน (BIT)
สวิตเซอร์แลนด์-อุรกุ วัย11 ผูร้ อ้ งมีการดำเนินการในอุรกุ วัยและสวิตเซอร์แลนด์
ตามที่บริษัทย่อยของฟิลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล ข้อพิพาทท้าทายปี
2552 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ปลอดบุหรี่ของอุรุกวัย:
1) ข้อห้ามในการใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เข้าใจผิด เช่น ‘นุ่มนวล’
2) ภาพกราฟิกคำเตือนที่ต้องปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ยาสูบและ
3) ภาพคำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกเพิ่มขึ้นจาก 50% ถึง 80% จาก
ส่วนล่างของซองบุหรี่
บริษัทฟิลิป มอร์ริส อ้างว่า ภายใต้มาตรการนี้ว่า ไม่มีเหตุผลเพราะ
(ก) เนื้อหากว้างเกินไปและขาดความเชื่อมโยงเหตุผลทางสาธารณสุข (ข) ขอ
เรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการละเมิดเครื่องหมายการค้าฟิลิป มอร์ริสเอเชีย และ (ค) อุรุกวัยไม่สามารถให้ ‘การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค’
ผ่านสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่มั่นคงและสามารถคาดการณ์ได้ และ

11

Request for Arbitration, FTR Holdings S.A. (Switzerland) v Oriental Republic of
Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7, February 2010. For a detailed analysis of
the legal issues in this case and a defense of the Uruguay law see Todd Weiler,
‘Philip Morris vs Uruguay: An Analysis of Tobacco Control Measures in the
Context of International Investment Law’, commissioned by Physicians for a Smoke
Free Canada, 28 July 2010
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โดยการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ ฟิลิป มอร์ริส ภายใต้ข้อตกลง
องค์การการค้าโลกเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (WTO’s Agreement
on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)
บริษัทจะขอค่าเสียหายและการเยียวยาที่ไม่ปกติตามระบบกันสะเทือนของ
กฎระเบียบ นอกจากนี้ยังพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความต้องการในสัญญาการ
ลงทุนทวิภาคีว่าต้องให้เวลา 6 เดือนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับรัฐบาลและ
ความพยายามที่จะดำเนินการฟ้องร้องผ่านศาลในประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย
18 เดือน การใช้บทบัญญัติ ‘ประเทศที่ให้ความอนุเคราะห์ (most-favourednation)’ ในสัญญาการลงทุนทวิภาคี ท้ายสุดฟิลิป มอร์ริส ประสบความสำเร็จ
ในข้อพิพาทโดยใช้อนุญาโตตุลาการ (Emilio Agustin Maffezini v. Kingdom
of Spain, ICSID Case No. ARB/97/7)
ภายหลังการพักจากข้อพิพาท รัฐบาลอุรุกวัยยอมยึดนโยบายเดิม โดย
แก้ไขกฎหมาย เช่น การลดขนาดคำเตือนเกี่ยวกับสุขภาพถึงร้อยละ 65 และ
ยอมให้สทิ ธิในการจำหน่ายบุหรี่ ‘ไลท์ (light)’ ทีผ่ รู้ ณรงค์ดา้ นสุขภาพได้ตอ่ ต้านไว้
คดีฟิลิป มอร์ริส (Philip Morris) และประเทศออสเตรเลีย (Australia)
ฟิลิป มอร์ริส เอเชียได้พิพาทกับออสเตรเลียภายใต้สนธิสัญญาทวิภาคี
ออสเตรเลีย-ฮ่องกง ปี ค.ศ. 1996 หลังจากที่รัฐบาล Howard ปฏิเสธที่จะ
ยอมรับผู้ลงทุนของรัฐมีกระบวนการระงับข้อพิพาทในความตกลงการค้าเสรี
ออสเตรเลีย-สหรัฐ ที่มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2548 ปรากฏว่า บริษัท ยาสูบ
เริ่มทบทวนสัญญาการลงทุนทวิภาคีอื่นๆ ของออสเตรเลีย ฟิลิป มอร์ริส เอเชีย
อ้างว่า กฎหมายบรรจุภัณฑ์เรียบง่าย (plain packaging) จะส่งผลกระทบ
ต่อการลงทุนในฐานะที่เป็นหุ้นของบริษัท ฟิลิป มอร์ริส จำกัด และข้อพิพาท
จะถูกนำภายใต้กฎของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยกฎเกณฑ์การค้า
ระหว่างประเทศ (UNCITRAL) ก่อนที่จะส่งศาลเฉพาะกิจ บริษัทฟิลิป มอร์ริส
จำกัด ต้องการให้ยกเลิกกฎหมายบรรจุภัณฑ์เรียบง่าย และเรียกร้องความ
เสียหาย ดังนี้
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1. สิทธิในเครื่องหมายการค้าบนหีบห่อเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด
การละเมิดสิทธิ เป็นการทำลายมูลค่าของเงินลงทุนและเป็นการเวนคืนทางอ้อม
2. สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมถูกละเมิด
โดยขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงสาเหตุระหว่างกฎหมาย
บรรจุภัณฑ์เรียบง่ายและวัตถุประสงค์ที่จะลดการสูบบุหรี่ นักลงทุนภายใต้
ข้อตกลงทริปส์และข้อตกลงไม่มีอุปสรรคทางการค้า (TBT) ถูกละเมิด ทางเลือก
ที่ภาระน้อยลงมีอยู่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ระบุไว้
3. รัฐบาลออสเตรเลียล้มเหลวในความคุ้มครองเต็มรูปแบบและให้
ความปลอดภัยแก่การลงทุนกับฟิลิป มอร์ริสเอเชีย
บทสรุปของบทนี้มีอย่างน้อยสามประการสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่
ต้องตระหนักถึง กล่าวคือ
1. วิธีการของมาตรการที่ไทยจะอ้างถึง “ความจำเป็นเพื่อการดูแล
สุขภาพของสาธารณะ”
2. การคุ้มครองนักลงทุนต่างชาติและบริษัทข้ามชาติในลักษณะการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างรัฐสมาชิก เช่น การกำหนดอัตราภาษี การ
จำกัดของกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ
3. มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี การกำหนดมาตรฐานต่างๆ รวมถึงมาตรการ
ที่เกี่ยวข้องในสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา
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สรุป การสัมภาษณ์นักวิชาการและนักกฎหมาย
หากประเทศไทยดึงการค้าสุราออกจากสัญญาการค้าเสรี จะมีความเป็นได้
1. คงเป็นไปไม่ได้ เพราะเสียหน้าผู้บริหารประเทศชาติ
2. คงเป็นไปไม่ได้เพราะ สัญญาความตกลงทางการค้าเสรีต้องดำเนินการ
ขยายสาขาธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
3. การห้ามการควบคุมโฆษณาอย่างเด็ดขาดในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คงทำ
ไม่ได้ทั้งหมด คงได้เพียงบางส่วนมากกว่า
4. หากมีการเลือกปฏิบัติเยี่ยงชาติ คงทำไม่ได้
การเปิดเสรีทางการค้าต้องมีบรรทัดฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศทั้งหมดที่
อยู่ในสัญญา การดึงสุราออกจากการค้าเสรี ต้องไม่มีการส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากประเทศเราด้วย มีความเห็นอย่างไร
1. ธุรกิจไทยต้องเลิกผลิต และเลิกเก็บภาษีด้วย การห้ามหรือดึงสุรา
ออกจากการค้าเสรี ของประเทศอื่นเขามีหลักเกณฑ์เรื่องศาสนาและการผลิต เช่น
บรูไน แต่ประเทศไทยไม่มีหลักเกณฑ์นี้
2. แต่อินโดนีเซียไม่ได้ห้ามการค้าสุรา กลยุทธ์ที่เสนอคือ การปรับภาษีเป็น
แบบเฉพาะเจาะจง (specific rate)
ปัญหาการค้าสุราอยู่ตรงทีป่ ระเทศไทยไม่เคยทำข้อสงวน
สิ่งที่เป็น Negative list หรือ Reservation ต้องกำหนดก่อนมีการลงนาม
เราต้องกำหนดข้อยกเว้นไว้ก่อน “หลัก Standstill and rollback” ณ ก่อนวัน
ลงนามสามารถกำหนดได้ แต่หลังจากลงนาม มีแต่ rollback คือค่อยๆ ปลดปล่อย
หรือลดกฎเกณฑ์ลง (deregulation) ในหลัก Stand still and rollback จะไป
สร้างอุปสรรคให้มากเกินกว่าเดิมไม่ได้ และเราไม่เคยมีกฎหมายภายในประเทศที่
เป็นอุปสรรคการค้าสุรา เราไม่มีทุกระดับ เราจะตั้งอุปสรรคให้มีมากกว่าเดิมไม่ได้
ต้องพิจารณากรอบใหญ่ของสนธิสัญญา สมมุติว่าไปเจรจาที่มันไม่อยู่ใน
มาตรา 190 มันก็หลุดหมด แต่ที่ต่อต้านกัน against กันเองก็คือ รัฐธรรมนูญ
ระบุว่า เราจะปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ขณะที่รัฐธรรมนูญ เรา
ได้เพิ่มความรับผิดชอบเกินกว่าที่มีอยู่ในสัญญา กรณีที่เกิดความเสียหาย เช่น
ชาวต่างประเทศเสียหาย มีการประท้วงมีมวลชน ประเทศต้องรับผิดชอบต่อการ
เคลื่อนไหวมวลชน หากไปกระทบเขา
เมื่อเราผูกพันไปแล้ว หน้าที่คือปฏิบัติตาม อยู่ในส่วนการคุ้มครองการลงทุน
(Investment protection) ในบทว่าด้วยการลงทุน (Investment chapter)
เรารับประกันขนาดนั้น เป็นกฎหมายระหว่างประเทศผนวก (international law
plus) เหมือนกรณีทริปส์ผนวก
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มาตรการเชิงกฎหมายในภาคการค้าเสรี ในควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี
ความเป็นไปได้เพียงไร และอุปสรรคที่ต้องป้องกันล่วงหน้า
1. การใช้หลักการตามกฎขององค์การค้าเสรี เช่น การใช้หลักปฏิบตั เิ ยีย่ งชาติ
การใช้หลักแหล่งกำเนิดสินค้า การใช้หลักการคิดภาษีจาก C.I.F ถ้าทำผิดไปจากนี้
ก็อาจเกิดการฟ้องร้อง และต้องเยียวยาค่าเสียหายแก่ประเทศคู่ค้า
2. เน้น Equal treatment
ทิศทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับทิศทางผู้บริหารการเมือง
1. สวนทางแน่นอน สวนทางกัน นักการเมืองยึดผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง
2. มีธรรมาภิบาล แต่สอดการเจรจา หรือยกเลิกมติ ครม.เลยเมื่อเปลี่ยน
ผู้บริหาร
3. คนที่ไปเซ็นทุกอย่างเป็นความลับ มีไม่กี่คนที่ทราบ แม้ภายในหน่วยงาน
ก็ไม่ทราบ เมื่อ Implement ก็ต้องไปแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้อง เช่น
ตราอาเซียนมาร์ค เกิดซ้ำซ้อน (Duplicate) กับเครื่องหมาย มอก. ของไทย
ซึ่งตราหรือเครื่องหมาย มอก.นี้ผู้ประกอบการจะได้มาต้องผ่านการตรวจสอบอย่าง
ละเอียดตามมาตรฐาน แต่เครื่องหมายอาเซียนกลับเหนือกว่าทั้งที่เป็นเครื่องหมาย
ภาคเอกชนอนุมัติ ใช้เครื่องหมายอาเซียนศักดิ์ศรีสูงกว่า แต่ถามว่า ทางกระทรวง
ทราบเรื่อง มอก. ไหม คำตอบคือไม่ทราบ ต่อไปก็ไม่มีความจำเป็นต้องเอาตรา
มอก. เพราะตราอาเซียน ผ่านแล้ว เป็น Redundancy
4. ยากมาก ก็อ้าง transparency ทุกอย่างเป็นความลับ subject to
confidential เอกสารกระทบ อย. มาตราเดียว เจ้าหน้าที่ของ อย. ดูไม่รู้เรื่องว่า
มันกระทบกับมาตราอะไร และก็อาจไม่มีโอกาสได้ดู ตัวอย่าง การวิเคราะห์
“เจเทปา” คำว่า area หมายถึง investment area แต่เขาโยงไปมาตราหนึ่ง
หมายถึง “เขตการลงทุน” ขณะที่การบังคับสนธิสัญญา มันบังคับในราชอาณาจักร
territorial coverage of treaty มันหมายถึงทั้งดินแดน แต่เขาเอามาโยงกันว่า
area เป็นการลงทุน ถ้าดูมาตราเดียว ไม่มีทางรู้ และดูมาตราอื่นร่วม มันกระทบ
เช่นเดียวกับ อย. ดูมาตราเดียวไม่มี ดูไม่รู้เรื่องว่าจะมีปัญหาอะไรตามมา
- การทำความตกลง จริงๆ ต้องให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดูสัญญาทั้งหมด แต่
ของเรารู้กันไม่กี่คน อาจจะสี่ห้าคน คนอื่นไม่รู้  เป็น Good boy ขณะที่ประเทศสหรัฐฯ
จะเอาข้อมูลก่อนเซนต์สัญญาไปลงเว็บเลย แล้วให้ประชาชนทั้งประเทศได้วิพากษ์
ตัวโมเดลเอฟทีเอ และปรับเปลี่ยนให้ตรง เช่น คนอเมริกันไม่ต้องการตกงาน อเมริกา
ไปลงทุนที่ไหน แรงงานอเมริกันไปได้ และได้ค่าจ้างสูงเท่าอยู่อเมริกา อย่างนี้
ประชาชนก็ยอมรับได้
- การลงทุนมาพร้อมแรงงาน ประโยชน์ก็หมดไป เมื่อก่อน เราผ่าน ตม. มา
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ได้เมื่อเป็น expert แต่เมื่อทำเอฟทีเอ แล้วต้องเปิดหมด รับแต่ทุน แรงงานต้องจ้าง
คนของเราคงไม่ได้
- แหล่งกำเนิดสินค้า มีขึ้นเพื่อสกัดกั้น Free rider ตัวอย่าง เราทำกับญี่ปุ่น
เราให้ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นให้เรา จีนแอบเอาเข้ามา โดยไม่ได้เซ็น จีนมาได้ประโยชน์ด้วย
เอามาเพื่อสมประโยชน์
ทิศทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับทิศทางของผู้บริหารทางการเมือง
ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
1. ต้องใช้หลักการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล การตรวจสอบการนั่งเป็น
บอร์ดของธุรกิจเหล่านี้หรือไม่ และ
2. กระตุ้นให้สังคมรับทราบ
3. มีธรรมาภิบาลในการทำสัญญาการค้าเสรี
4. การใช้งบบัญชี ความชัดเจนในรูปแบบของภาษีต่างๆ ทั้งสรรพสามิต
มูลค่าเพิ่ม
เปิดอาเซียน AEC สุรามีผลไหม และถ้าเลยสามปี เปิดแบบ Non-member
ในอนาคต ภายในอาเซียน กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (ROI) ไม่มีความหมาย
เพราะว่า ชาติไหนๆ ก็มาได้ ปี 2020 อาเซียนเปิดรับ เปิดหมดทุกชาติ nonmember
เปิดหมด
- ตัวบทกฎหมาย เปิดกี่ประเทศ จะแสดงไว้หมด
- ผลิตฟิลิปปินส์ เข้าไทยได้เลย เว้นแต่ลักลอบจากอเมริกา ไม่ยอม
- ไม่มี Barrier ท้ายที่สุด อเมริกาก็เข้ามาได้เป็น pararel importation
เช่น เดิมเปิด 10 ประเทศ ฟิลิปปินส์มีเอเย่นต์ในประเทศไทย และนำเข้ามาแต่ผู้เดียว
แต่ parael คือ ถ้ามีคนนำเข้ามาจากอเมริกา โดยไม่ได้ใช้ตัวแทนก็เข้ามาได้เลย
ยกเว้นแต่ว่า บริษัท ก มีตัวแทนคือนางแดง คนอื่นจะมาเป็นตัวแทนอีกไม่ได้ แต่
ถ้านางแดงนำเข้ามาเอง ได้ ไม่ได้ผ่าน คดี EU ผิดสัญญาตัวแม่ ศาลว่า sole agent  
แต่คนที่นำเข้ามาบริโภค หรือไม่ได้เป็นตัวแทน ก็ทำได้ ห้ามจำกัดตลาด
การสวมสิทธิเป็นการปนเปื้อน เราแบนไม่ได้ แต่ถ้าปนเปื้อน เรายกข้อสงวน
ได้ ถ้าขัดมาตรา 20
การเลือกปฏิบัติ การตั้งอัตราภาษีที่แตกต่างกัน ขัดกับหลัก National
treatment ขัดกับหลัก MRA:  Mutual recognition ไวน์ฝรั่งเศสกับไวน์ลาว มี
ตัวอย่างคดีญี่ปุ่น ญี่ปุ่นผลิตสาเก appellate body ว่า ไวน์คือไวน์ ต้องเสียภาษี
เท่ากัน
Appellate body จะ favor liberalization อะไรที่ไม่เข้าหลักการ มาตรา
20, scientific prove จะมาห้ามไม่ได้
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สัญญาความตกลงการค้าเสรีที่เรากำลังจะทำกับสหรัฐอเมริกา ในสัญญา
ห้ามติดสลาก เพราะเขาได้บทเรียน ติดฉลากแล้วคนไม่ซื้อ (กรณีสินค้า GMO VS
organic food)
อีกมาตรการถือ Label TBT รูปภาพ (สื่อโฆษณาบิดเบือนโทษสุรา) ก่อน
ที่จะมีอะไร ก็ใช้ฉลาก การโฆษณา การห้ามจำหน่าย ถ้าลักลอบ ก็ใช้มาตรา 20 เป็น
general expectation ปนเปื้อน เอาของมาบรรจุใหม่ เรายังมีอธิปไตยในการที่จะ
ใช้เพื่อสุขอนามัย ชีวิต พืช สัตว์
Brand stretching การขยายตราสินค้า จดหลายๆ แบรนด์ เพื่อเลี่ยงการ
ถูกแบนโดยตรง เป็นกลไกการโฆษณา ไปกำกับนวัตกรรมการสื่อสาร และเข้าถึง
หัวใจของคน
ว่าด้วยการเปิดเสรีไม่มีทางห้าม ต้องใช้ Regulatory impact ห้ามเด็กดื่ม
สุรา ห้ามทั้งหมด คนที่ได้ประโยชน์จากการค้าเสรีไม่ใช่คนชาติ แต่เป็นบริษัท
ข้ามชาติ ต้องคิดให้ลึก ก่อนเปิดให้รอบด้าน Free flow เราต้องมีกฎหมายที่แข็ง
พอ นักการเมืองบ้านเราไม่มีความรู้ มีแต่ผลประโยชน์ องค์ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์
ไม่มี
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บทที่ 6
อัตราภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภาษีสุรานับเป็นแหล่งรายได้ภาษีที่สำคัญของรัฐบาลทุกประเทศ ภาษี
ในบทนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเพียงสองประเภท ได้แก่ ภาษีสรรพสามิตและภาษี
ศุลกากร
ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) คือ ภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บจาก
สินค้าและบริการบางประเภท ซึง่ มีเหตุผลสมควรทีจ่ ะต้องรับภาระภาษีสงู กว่า
ปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรม
อันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับ
ผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการ
ที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้บริการผู้บริโภค หรือเป็น
สินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
ภาษีศุลกากร (Customs Duty) หรืออากร เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก
สินค้าที่ผ่านเข้าออกระหว่างประเทศ ภาษีศุลกากรเป็นภาษีชนิดที่เรียกว่า
“กำแพงภาษี หรือ Tariff Barrier” คือเป็นภาษีที่ไม่เกิดจากการมีรายได้เพิ่ม
ขึ้น แต่เป็นภาษีที่สกัดกั้นการไหลบ่าของสินค้าจากต่างประเทศที่จะเข้ามา
ภายในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อปกป้องสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ ฉะนั้น ภาษี
ศุลกากรของสินค้าแต่ละตัวจึงมีอัตราที่ไม่เท่ากัน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีศุลกากร ได้แก่ ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก และผู้โอน
รวมถึงผูร้ บั โอนหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับของทีไ่ ด้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอากร
โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีสัดส่วนรายได้ภาษีสุราต่อรายได้ภาษีทั้งสิ้น
ต่ำกว่ากลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ทั้งสัดส่วนดังกล่าวอยู่ระหว่างร้อยละ 6-11
(International Tax & Investment Center) สำหรับประเทศไทย สุราเป็น
สินค้าประเภทหนึ่งที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) และศุลกากร
กรณีที่เป็นสินค้านำเข้ามาเป็นเวลานานแล้ว
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1. ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเซียน
การลดอากรเหลือร้อยละศูนย์ สำหรับประเทศสมาชิกเดิม 6 ประเทศ
(บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย) ภายในปี
พ.ศ.2553
การลดอากรให้เหลือร้อยละศูนย์ สำหรับประเทศสมาชิกใหม่ 4
ประเทศ (เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา) ภายในปี พ.ศ.2558
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2553 ผู้นำเข้าต้องเสียภาษีจาก ราคา C.I.F ของสินค้า +
อากรขาเข้า + ภาษีสรรพสามิต + ค่าธรรมเนียมอื่น
หลังวันที่ 1 มกราคม 2553 ผู้นำเข้าเสียภาษีจาก ราคา C.I.F ของสินค้า +
ภาษีสรรพสามิต + ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

AFTA

อากรนำเข้าจากสินค้าสรรพสามิตได้ลดลงเป็น 0% ภายในปี พ.ศ.2553
TAFTA และTNZCEP
อากรนำเข้าจากสินค้าสรรพสามิตได้ลดลงเป็น 0% ภายในปี พ.ศ.2553
ยกเว้นไวน์ และสปาร์กกลิ้งไวน์ลดลงเป็น 0% ภายในปี พ.ศ.2556
JTEPA (Thai-Japan)
- เบียร์ ไซเดอร์ และวิสกี้ลดลงเป็น 0% ในปี พ.ศ.2555
- สุรา อากรนำเข้าจะลดลงเป็น 0% ในปี พ.ศ.2560
ACFTA (ASEAN-China)
- ยาสูบ เบียร์ และสุรา อากรนำเข้าลดลงเป็น 0% ในปี พ.ศ.2553
สินค้าอ่อนไหว (Sensitive Tracks) ที่มีอัตราฐานต่ำกว่า 50% จะคงที่
อัตรานั้น สำหรับสินค้าอ่อนไหวที่มีอัตราฐานสูงกว่า 50% จะลดลงเหลือ
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2558
การศึกษาของอิสรา ศานติศาสน์ ได้ศึกษาถึงแนวโน้มราคาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ของประเทศไทย พบว่า การที่
อัตราภาษีนำเข้าลดลง ก็ไม่ได้ทำให้ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถูกลง ถ้ารัฐไม่
ปรับราคาลงตามไปด้วย ผลก็คือบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับผลดีที่
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เกิดจาก FTA เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ไว้ทง้ั หมด บริษทั ใดทีม่ ี Import Content
มาก ก็ได้มาก นั่นคือ ลักษณะสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีความเหมือน
หรือคล้ายกับยาสูบ
ตารางที่ 6.1 ภาษีสุราของประเทศในกลุ่มอาเซียน (บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์)
ประเทศ
บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
เมียนม่าร์

ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม

สกุลเงิน
เบียร์
ไวน์
BND (ดอลล่าร์
1,488
1,091.2
บรูไน)
KHR (เรียล)
25%
10%
IDR (รูเปีย)
ภายในประเทศ
740
808
นำเข้า
1,072
LAK (กีบ)
50%
60%
MYR (ริงกิต)
1,480+15% 952+15%
MMK (จั๊ด)
นำเข้า
50%
50%
ภายในประเทศ
50%
50%
สุราชุมชน
PHP (เปโซ)
160
128
SGD (ดอลล่าร์
1,190
1,735
สิงคโปร์)
Baht (บาท) 60% หรือ 100 60% หรือ 100
Dong (ดอง)
45%
25%

สุรากลั่น
1,549.75
10%
627.5
1,090
70%
745+15%
200%
60%
472
1,735
400
45%

หมายเหตุ เทียบจากผลิตภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์ คือ
1) เบียร์ช้าง ขนาด 330 มิลลิลิตร ดีกรี 6 % ราคาหน้าโรงงาน 19.13 บาท
2) ไวน์ ขนาด 750 มิลลิลิตร ดีกรี 12.5 % ราคาหน้าโรงงาน 169 บาท
3) สุรากลั่น (รัม) ขนาด 700 มิลลิตร ดีกรี 40 % ราคาหน้าโรงงาน 174 บาท
ที่มา กรมสรรพสามิต กันยายน 2555
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ตารางที่ 6.2 โครงสร้างภาษีศุลกากรนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย
ฐานภาษี
MFN applied
ASEAN Free
Trade Area
(AFTA) *
ASEAN-China
FTA
ASEAN-AustraliaNew Zealand
(AANZFTA)

60%

เบียร์

60%

ไซเดอร์

ไวน์
54% or 60%

สุรากลั่นและอื่นๆ
54% or 60%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

7% in 2011,
reducing to 0%
in 2013 **.

30% in 2011,
reducing phases
to 0% in 2020
and thereafter **.
16% in 2011,
reducing to 0%
in 2015 and
thereafter **.
16% in 2011,
reducing to 0%
in 2015 and
thereafter **.

30% in 2011,
reducing phases
to 0% in 202
0 and thereafter **.
16% in 2011,
reducing to 0%
in 2015 and
thereafter **.
2% or 16% in
2011, reducing to
0% in 2015 and
thereafter **.

% in 2011, reducing
to 0% in 2013 **.

Thailand-Australia 0% now **
FTA (TAFTA)

0% now **

New Zealand- 0% now **
0% now **
Thailand Closer
Economic
Partnership
Agreement
(NZTCEPA)
*: For ASEAN content products
** มีความแตกต่างระยะเวลาในประเทศไทยเมื่อข้อผูกพันการลดภาษีศุลกากรภายใต้ TAFTA
และจัดตั้งขึ้นในภายหลัง AANZFTA
Source: Tariff schedules issued by National Governments  2009
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ตารางที่ 6.3 โครงสร้างภาษีศลุ กากรนำเข้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของมาเลเซีย
ฐานภาษี
MFN applied

เบียร์
ไซเดอร์
ไวน์
สุรากลั่นและอื่นๆ
RM (Ringgit
RM 7 per litre. RM 7 per litre. RM 58 per litre for
Malaysia **)
Whisky and RM 55
5 per litre.
per litre for Vodka.
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะไม่อยู่ในขอบเขตของเขตการค้าเสรีนี้ด้วยเหตุผลของความไว
(sensitivities) คือมาเลเซียเป็นประเทศกลุ่มมุสลิม

ASEAN Free  
Trade Area
(AFTA) *
ASEAN-China FTA เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะไม่อยู่ในขอบเขตของเขตการค้าเสรีนี้ด้วยเหตุผลของความไว
(sensitivities) คือมาเลเซียเป็นประเทศกลุ่มมุสลิม
ASEAN-Australia- เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จะไม่อยู่ในขอบเขตของเขตการค้าเสรีนี้ด้วยเหตุผลของความไว
New Zealand FTA (sensitivities) คือมาเลเซียเป็นประเทศกลุ่มมุสลิม

*: For ASEAN content products under the definition of the ASEAN Free
Trade Area treaties, protocols and guidelines. 2009

ตารางที่ 6.4 โครงสร้างภาษีศลุ กากรนำเข้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ของฟิลปิ ปินส์
ฐานภาษี
เบียร์
MFN applied 15%
ASEAN Free  
Trade Area
0%
(AFTA) *
ASEAN-China 0%
FTA
ASEAN-Australia- 5% in 2011,
New Zealand reducing to 0%
FTA
in 2013.

ไวน์
5% or 7%

สุรากลั่นและอื่นๆ
10% or 15%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3% in 2011,
3% or 5% in
reducing to 0% 2011, reducing
in 2015.
to 0% in 2013.

5%

ไซเดอร์

*: For ASEAN content products under the definition of the ASEAN Free
Trade Area treaties, protocols and guidelines.
Source: Tariff schedules issued by National Governments  2009
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ตารางที่ 6.5 โครงสร้างภาษีศุลกากรนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเวียดนาม
ฐานภาษี
MFN applied,
latest official
information
MFN bound
AFTA*
ASEAN-China FTA

เบียร์

ไซเดอร์

59%

62%

35% in 2012
5% until 2013
15%

55% in 2012
5% until 2013
15%

ไวน์
62%

สุรากลั่นและอื่นๆ
60%

50-55% in 2012 45% in 2013
5% until 2013. 5% until 2013
15%
Excluded from
this FTA
ASEAN-Australia- 80% in 2011 and 80% in 2011 and 80% in 2011 and 80% in 2011 and
New Zealand FTA until 2021, then until 2021, then until 2021, then until 2021, then
40% from 2022 40% from 2022 20% or 40% from 40% from 2022 and
and thereafter **. and thereafter **. 2022 and
thereafter **.
thereafter **.
ที่มา Source: Tariff schedules issued by National Governments, 2009.
* : สำหรับผลิตภัณฑ์อาเซียน มีประเทศในอาเซียนได้รับสิทธิพิเศษบางอย่างที่
จะชะลอการดำเนินการ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่า เนื่องจากเป็นประเทศที่
พัฒนาน้อยกว่ารัฐสมาชิกอาเซียน
** : ผู้ส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของออสเตรเลียส่งออกไวน์ เบียร์ และสุรา
จะส่งออกภายใต้อตั ราภาษี MFN ทีผ่ กู ไว้ตามทีพ่ วกเขาจะดำเนินการ อัตราภาษีสงู มาก
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อผูกพัน AANZFTA สำหรับในประเทศเวียดนามมากกว่าความตกลงของ
FTA ผลที่ตามมา คือจะไม่มีการต่อรอง เพราะว่าออสเตรเลียมีปัญหาการเข้าถึงตลาด

จากตารางข้างต้น ในประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในข้อตกลงเขตการค้าเสรีของตน ผลิตภัณฑ์ของอาเซียน สินค้าจีนและ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะมีภาษีนำเข้าพิเศษ ในทางตรงกันข้ามผลิตภัณฑ์
นอกพื้นที่อาเซียนจะต้องเสียภาษี MFN ในอัตราที่สูงกว่าสิทธิพิเศษเขตการค้า
เสรีอัตราภาษีศุลกากร
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การนำเข้าขึ้นอยู่กับสูตรที่รัฐจะจัดตั้งขึ้นในการออกกฎหมาย อากร
ขาเข้าซึ่งไม่ได้ใช้กับเบียร์ที่นำเข้าจากสิงคโปร์ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน
หรือประเทศใดที่ทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี ช่วยขจัดภาษีนี้ เช่น ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ภายใต้ AANZFTA ขณะนี้เป็นกรณีที่การจัดเก็บภาษีหลักใน
ทุกรูปแบบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะในประเทศหรือนำเข้าเป็นหน้าที่
ของภาษีสรรพสามิตสูง
2. มาตรการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าตั้งอยู่บนพื้นฐานการคำนวณจาก
มูลค่าของสินค้านำเข้าทัง้ หมดหรือต้นทุน ประกันภัย และค่าขนส่ง (C.I.F) ตาม
กฎหมายสุรา ขณะที่ผลิตภัณฑ์ในประเทศคำนวณภาษีจากราคาหน้าโรงงาน
(ex-factory) เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้าใช้การ
คำนวณแบบฝังใน (Inclusive tax) ด้วยอัตราภาษีตามมูลค่า (Ad Valorem)
ตัวอย่างเช่น อัตราภาษีสรรพสามิต (nominal excise tax rate) สำหรับ
ผู้ผลิตในประเทศอยู่ที่ 60% หากผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเดียวกัน
ต้องเสียภาษีอัตราที่แท้จริง (effective rate) ที่ 176.5%
โดยทัว่ ไป หลักการจัดเก็บภาษีภายใต้โครงสร้างภาษีเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ของกรมสรรพสามิตในปัจจุบัน หากเป็นสุราสีจะเก็บภาษีลิตรละ 400 บาท
สำหรับแอลกอฮอล์บริสทุ ธิ์ เมือ่ วันที่ 21 สิงหาคม 2555 คณะรัฐมนตรี (ครม.)
มีมติปรับเพิ่มภาษีสุรากลั่น 3 รายการ ประกอบด้วย ปรับสุราผสมในเชิง
ปริมาณหรือดีกรีจากเดิมจัดเก็บ 300 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
ปรับเพิม่ ขึน้ เป็น 350 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสทุ ธิ์ ปรับเพิม่ ภาษีบรัน่ ดี
ในเชิงมูลค่าจาก 48 เป็น 50 บาทต่อลิตร และปรับภาษีสุราขาวในเชิงปริมาณ
หรือดีกรี จาก 120 บาท เป็น 150 บาทต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นั้น
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สำหรับโครงสร้างภาษีสุราในอาเซียน ผู้วิจัยได้นำเสนอในตารางที่ 6.6  
ส่วนแนวปฏิบัติสากลโครงสร้างภาษีสรรพสามิตในประเทศต่างๆ ที่เลือกมา
เสนอในตารางที่ 6.7 ดังนี้
ตารางที่ 6.6 โครงสร้างภาษีสุราในอาเซียน
ประเทศ
  สิงคโปร์
  มาเลเซีย
  ไทย
  ฟิลิปปินส์
  อินโดนีเซีย
  เวียดนาม
  กัมพูชา
  บูรไน
  ลาว
  พม่า

เบียร์

ไวน์

สุรากลั่น

S
A  และ  U
A  หรือ  S
U
U
A
A
U
A
A

S
A  และ  U
A  หรือ  S
U
U
A
A
U
A
A

S
A  และ  U
A  หรือ  S
S
U
A
A
U
A
A

หมายเหตุ S = Specific Taxation = อัตราตามปริมาณ (ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์)
U = Unitary Taxation = อัตราตามปริมาณ (ต่อลิตร)
		 A = Ad valorem Taxation = อัตราตามมูลค่า
ที่มา กรมสรรพสามิต 2555
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ตารางที่ 6.7 แนวปฏิบตั สิ ากลโครงสร้างภาษีสรรพสามิตจำแนกตามประเทศ
และประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเทศ

เบียร์

ไวน์

สุรากลั่น

OECD (10)
  ไอร์แลนด์
S
U
S
  สวิตเซอร์แลนด์
S
U
S
  สหราชอาณาจักร
S
U
S
  แคนาดา
S
U
S
  เนเธอร์แลนด์
U
U
S
  นิวซีแลนด์
S
U
S
  สเปน
S
nil
S
  สหรัฐอเมริกา
U
U
S
  ญี่ปุ่น
U
U
S
  ออสเตรเลีย
S
A
S
เอเชีย
  สิงคโปร์
S
S
S
  ฟิลิปปินส์
U
U
S
  อินโดนีเซีย
U
U
U
  มาเลเซีย
A  และ  U
A  และ  U
A  และ  U
  ไทย
A  หรือ  S
A  หรือ  S
A  หรือ  S
  กัมพูชา
A
A
A
  เวียดนาม
A
A
A
  เกาหลีใต้
A
A
A
  อินเดีย
ระบบภาษีผสม (Mixed state-based tax system)
หมายเหตุ S = Specific Taxation = อัตราตามปริมาณ (ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์)
U = Unitary Taxation = อัตราตามปริมาณ (ต่อลิตร)
A = Ad valorem Taxation = อัตราตามมูลค่า
ที่มา OECD (2005) Consumption tax trends. European Commission 2007,
Excise Duty Table
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อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมสรรพสามิต ชี้ว่า สหภาพยุโรปขอให้ไทย
ทยอยปรับภาษีสุราขาวขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 400 บาทต่อลิตรเหมือนสุราสี ส่วน
ภาษีในอุตสาหกรรมเบียร์ ปัจจุบันสูตรในการคำนวณภาษีเบียร์จะมีอยู่ 2
รูปแบบ วิธีแรก จะคำนวณจากภาษีตามปริมาณลิตรละ 100 บาทแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ส่วนวิธีที่สอง จะคำนวณจากภาษีตามมูลค่า โดยเก็บภาษี
ร้อยละ 60 ของมูลค่า เมื่อใช้ทั้ง 2 วิธีมาคำนวณแล้ว วิธีไหนได้ภาษีมากที่สุด
ให้ใช้วิธีนั้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ วิธีคำนวณภาษีตามปริมาณไม่
ทำงาน เพราะใช้วิธีที่ 2 เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตเบียร์เองก็ได้
พยายามหาช่องทางในการลดต้นทุนทางภาษี โดยการออกผลิตภัณฑ์เบียร์
มาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประหยัด (ECONOMY) ระดับมาตรฐาน (Standard)
และระดับพรีเมียม (Premium) ราคา ณ โรงงานและปริมาณแอลกอฮอล์
(ดีกรี) ไม่เท่ากัน ผลที่ตามมาคือ เสียภาษีไม่เท่ากัน ทำให้เกิดความได้เปรียบ
เสียเปรียบกันเอง (ประชาชาติธุรกิจ, 21 กุมภาพันธ์ 2554: หน้า 1)
การแก้ไขอัตราภาษีตามกฎหมายสุรา กฎหมายให้อำนาจกรมสรรพสามิต
สามารถระเบียบ ข้อบังคับได้เลย การจัดเก็บภาษีในหมวดสุราแช่ (ตามปริมาณ)
ไว้สูงสุดเพียงลิตรละ 100 บาท ซึ่งกรมสรรพสามิตเสนอให้ขยายเพดานจัดเก็บ
ภาษีสุราจาก 100 บาทต่อลิตร เป็น 200 บาทต่อลิตร การคำนวณภาษี
สุราตามปริมาณก็จะกลับมาทำงาน ซึ่งลดความขัดแย้งในกลุ่มของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ประเภทเบียร์จะหมดไปและไม่จำเป็นต้องจำแนกประเภทของเบียร์
ออกเป็น 3 ระดับ
ในเวลาเดียวกัน ทั้งผู้ผลิตในประเทศและนำเข้าต้องถูกคำนวณระบบ
อัตราภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ (specific rate) ซึ่งเป็นการคำนวณแบบ
ปกติ (exclusive tax) ที่มีความโปร่งใส และไม่ทำให้เกิดการบิดเบือนตลาด
โดยหลักการแล้ว รัฐบาลจะเลือกเก็บอัตราภาษีที่ทำให้รัฐสามารถเก็บภาษีได้
มากกว่าระหว่างภาษีที่เก็บตามมูลค่า (ad valorem) และภาษีที่เก็บตาม
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ปริมาณแอลกอฮอล์ แต่ในความเป็นจริง การจัดเก็บภาษีสุราที่ภาครัฐส่วนใหญ่
จัดเก็บภาษีตามแบบมูลค่าเป็นตัวคำนวณภาษีแบบฝังใน (inclusive tax)
เพราะอัตราภาษีแบบคิดตามปริมาณแอลกอฮอล์ (specific tax) ไม่สามารถ
นำมาใช้ได้ เนื่องจากเพดานอัตราภาษีต่ำเกินไป
อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นอยู่ประการหนึ่ง คือ หากอัตราภาษีสรรพสามิต
เท่ากัน เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ทง้ั ทีผ่ ลิตในประเทศและนำเข้าต้องถูกคำนวณ
ด้วยระบบฝังใน (inclusive tax) แต่สำหรับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์สูงราคา
ถูกมีความแตกต่างทางภาษีอย่างมาก ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ อาทิเช่น
สุราขาวที่ผลิตในประเทศใช้ฐานการคำนวณภาษีเป็นแบบราคาหน้าโรงงาน
ซึ่งถูกกว่าราคา C.I.F. ที่ผู้นำเข้าถูกใช้เป็นฐานการคำนวณภาษี เนื่องจาก
ราคาหน้าโรงงานไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและการประกันภัย ผลที่ตามมา
ก็คือ ผู้ผลิตในประเทศถูกเรียกเก็บภาษีแบบตามปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์
(specific tax) และการคำนวณภาษีแบบปกติ (exclusive tax) ขณะที่สินค้า
นำเข้าถูกเก็บภาษีแบบตามมูลค่า (Ad Valorem) และการคำนวณภาษีแบบ
ฝังใน (inclusive tax) ในอีกแง่หนึ่ง สุราขาวในประเทศจ่ายภาษีในอัตราตาม
ปริมาณแอลกอฮอล์ (specific tax) จำนวน 120 บาท ต่อขวดบรรจุ 0.75
ลิตร 40 ดีกรี ต้องชำระภาษี 36 บาทต่อขวด ขณะที่สินค้านำเข้าต้องจ่าย
ภาษีแบบตามมูลค่า (Ad Valorem) ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก รวมถึงภาษีอื่นอีก
5 ประเภท ทำให้อัตราภาษีที่แท้จริงอยู่ที่ 176.5% สำหรับเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ประเภทเดียวกัน สิ่งนี้เป็นผลโดยตรงจากกฎหมายและประกาศ
กระทรวงที่ให้อำนาจในการเลือกตามอัตราที่ทำให้มีการจัดเก็บภาษีท่ไี ด้จำนวน
มากที่สุด
เนื่องจากการคำนวณภาษีแบบฝังใน (inclusive tax) อัตราภาษี
สรรพสามิตเพิม่ มากขึน้ เท่าไร ความไม่เท่าเทียมกันในแง่การเก็บภาษี ระหว่าง
สินค้าที่แตกต่างกัน ในระดับราคาที่แตกต่างกันก็มากขึ้นโดยไม่ขึ้นกับปริมาณ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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แอลกอฮอล์ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการบิดเบือนตลาด (Market distortion)
อย่างมากและเป็นผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นในการลักลอบนำเข้าและการแจ้ง
ราคา C.I.F อันเป็นเท็จ หรือการแจ้งราคานำเข้าที่ต่ำ (under-invoicing)
ในกรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตภายในประเทศมูลค่าภาษีสรรพสามิต
จะคำนวณจากราคาขายหน้าโรงงานบวกกับภาษีสรรพสามิต และภาษีท้องถิ่น
ส่วนในกรณีของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทน่ี ำเข้าจากต่างประเทศ จะคำนวณจาก
ราคา ณ ด่านศุลกากร (C.I.F) บวกด้วยภาษีศลุ กากร ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ภาษีสรรพสามิต และภาษีท้องถิ่น ดร.นิพนธ์และคณะ (2550) ประมาณว่า
อย่างน้อย 16% ของปริมาณเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ทม่ี กี ารบริโภคในปัจจุบนั
มาจากการลักลอบนำเข้า (smuggling) และการผลิตที่ผิดกฎหมาย
ภาษีทำหน้าที่ปกป้องสุขภาพของประชาชนควรเน้นการจัดเก็บภาษี
ตามปริมาณ ขณะเดียวกันก็ใช้ฐานมูลค่าในแง่ความฟุ่มเฟือย (Luxury) ด้วย
เพราะถ้าหากใช้ฐานการคำนวณเชิงปริมาณเก็บจากจำนวนดีกรีอย่างเดียว
อาจจะกลายเป็นว่า สุราขาวเก็บภาษีแพงกว่าไวน์ได้
3. ปัญหาของการบริโภคที่สัมพันธ์กับภาษีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปั ญ หาที่ สุ ร าบางชนิ ด ที่ มี ร ะดั บ แอลกอฮอลส์ สู ง แต่ ข ายในราคาตํ่ า
มาก เพราะการเสียภาษีตามสภาพในอัตราต่ำ เช่น สุราขาว และเชี่ยงชุน
การบริโภคสุราขาวจึงไม่มแี นวโน้มทีจ่ ะลดลง ขณะเดียวกันวิสกีน้ ำเข้าราคาถูก
ก็สามารถเสียภาษีต่ำ แม้อัตราภาษีตามมูลค่าจะสูงถึง 50% เพราะสามารถ
แจ้งราคานำเข้าตํ่า และเสียภาษีศุลกากรตํ่าลง โดยนำเข้าจากประเทศสมาชิก
อาฟต้า ดังนั้น โครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตของไทยจึงสนับสนุนให้ผู้บริโภค
ดื่มสุราในประเทศที่มีราคาถูก ดื่มเบียร์ราคาถูก และดื่มวิสกี้นำเข้าราคาถูก
เพราะสุราเหล่านี้เสียภาษีต่ำกว่าสุราคู่แข่ง
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นอกจากนี้ การคำนวณแบบฝังใน (inclusive) ทำให้ผู้นำเข้าเสียภาษี
จำนวนมาก โดยเฉพาะวิสกี้ สก๊อต และไวน์ ราคาแพง ยังมีการลักลอบ
นำเข้าสุราบางประเภทในปริมาณสูง ดังจะเห็นได้จากการมีสรุ าเถือ่ นขายอย่าง
กว้างขวางในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้ชายแดนประเทศ
นักเศรษฐศาสตร์ได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราภาษีที่เหมาะสม
คือ หลักการลดผลกระทบภายนอกให้ตํ่าสุด (Externality minimization)
เพราะในปัจจุบันวัตถุประสงค์หลักของภาษีสรรพสามิตไม่ใช่การหารายได้
สูงสุด แต่เป็นการเก็บภาษีเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม และการจำกัดการ
บริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยบางชนิด ผลคือสุราที่มีแอลกอฮอล์สูงเสียภาษีมากขึ้น
และราคาจะสูงขึ้น การบริโภคสุราที่มีแอลกอฮอล์สูงจะลดลง อย่างไรก็ตาม
ในกรณีที่โครงสร้างตลาดมีการแข่งขันน้อยราย ภาษีตามสภาพจะก่อให้เกิด
รายรับภาษีแก่รัฐบาลน้อยกว่าภาษีตามมูลค่า รัฐจึงควรละทิ้งเป้าหมายการ
แสวงหารายได้จากภาษีสุรา
และเมื่อภาษีนำเข้าสุราจากบางประเทศได้ลดตํ่าลงถึงศูนย์ตามข้อตกลง
เขตการค้าเสรี ทำให้มีการนำเข้าสุราที่มีราคาแพงจำนวนมากขึ้น ในกรณี
เช่นนี้รัฐอาจเพิ่มภาษีสรรพสามิต อีกประเภทหนึ่งเพื่อลดการบริโภคสินค้า
ฟุ่มเฟือย แต่เพื่อป้องกันผู้นำเข้ารายงานราคานำเข้า (c.i.f. price) ตํ่ากว่า
ความจริง รัฐควรกำหนดภาษีสรรพสามิตจากฐานราคาขายปลีก แต่เพื่อมิให้
เกิดปัญหาเลือกปฏิบัติ ควรจัดเก็บภาษีฟุ่มเฟือยอัตราก้าวหน้า
ประเทศไทยใช้ภาษีระบบแสตมป์ (Stamp System/Tax Mark) เพื่อ
การควบคุมการเสียภาษีให้ถูกต้อง และป้องกันการค้าสุราไม่เสียภาษี และ
ระบบใบอนุญาตในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายสุรา เพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบการผลิตและการจำหน่ายสุราอย่างใกล้ชิด รายได้จากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มาจากเบียร์ รองลงมาคือสุรา รวมทั้งการแสดงรายละเอียด
ของภาษีสุรา ดังตารางที่ 6.8
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ตารางที่ 6.8 มูลค่าภาษีสรรพสามิตจากสุราจำแนกตามประเภท (หน่วย: ล้านบาท)
		
ประเภทสุรา
กระแช่หรือน้ำตาลเมา
คอกเทลสำเร็จรูป
บรั่นดี
มาร์ตินี
ยิน
รัม
ลิเคียว
วอดก้า
วิสกี้
วิสกี้ (แสตมป์ต่างประเทศ)
วิสกี้ (แสตมป์ในประเทศ)
สาเก
สาโทหรือน้ำขาว
สุรา
สุรากลั่น
สุรากลั่นชุมชน
สุราขาว
สุราจีน
สุราปรุงพิเศษ
สุราผสม
สุราผสมพิเศษ
สุราพิเศษ
สุราพิเศษอื่นๆ
สุราสามทับ
สุราสามทับหรือแอลกอฮอล์
สุราแช่
สุราแช่ผลไม้
สุราแช่พื้นเมือง
สุราแช่ผลไม้, สุราพื้นเมือง
หัวน้ำเชื้อ
อื่นๆ
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2549
0.12
126.3
2,109.3
0
87.9
57.1
939.3
161.8
5,409.6
0.5
36.8
31.6
0.4
4.5
3.3
834.9
8,865
11.1
558
1,720.1
0.3
6,923
0.1
2.2
8.4
49.6
154.6
12.0
4.6
0.1
0

2550
0.21
146.3
2,437.7
0
108.2
88.1
446.1
187.8
5,825.4
0.2
0.3
29
0.3
12.3
19.7
1,420.8
9,888
2.4
295.8
6,323.7
0
4,534
0.0
0
8.8
9.2
236.4
14.1
3.8
0.0
0

2551
0.22
121.94
2,497.3
0
122.5
85.9
350.4
244.9
5,688.1
0.1
0
22
0.3
0.4
35.5
1,921.9
11,605
0
197.6
9,020.4
0
3,626.5
0
0
10.5
10.5
253
23
4
0.0
0
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2552
0.12
99.01
2,430.5
1.2
99.9
75.3
294.9
228.1
3,737.5
0
0.2
26.2
0.3
2.1
25.2
1,827.5
13,894
0
46.6
10,897.6
1.3
2,931.8
0.1
0.1
29.9
11
286.5
26.6
3.2
0.1
0.2

2553
0.1
11.16
2,565.4
0.2
95.4
106.7
300.8
244.9
4,134.8
0
5.2
25.6
0.5
-7.7
19.4
1,711.5
14,441
0
65.8
14,656
0
2,607.8
0
0
16.7
14
317.8
33.4
3.9
0.1
0

2554
0.09
2.97
2,851.5
0
106.7
100.8
336.2
266.6
3,652.3
0
0
28.7
4.5
1.2
25
1,741.2
16,125
0
47.3
18,935
0
2,783.8
0
0.9
18.4
10.1
423.1
31.8
5.4
0.0
0

		
ประเภทสุรา
อุ
เชอร์รี่
เปปเปอร์มินท์
เวอร์มุท
แชมเปญ
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์เพื่อการแพทย์
แอลกอฮอล์แปลงสภาพ
ไวน์
ไวน์ที่ทำจากผลไม้อื่น
ไวน์องุ่น

2549 2550
1.8
1.9
0.04
0
2.54
0
5.3
5.5
112.3 86.8
27.2 35.4
0.7
0.1
9.0
7.7
871
542
2.4
12
1.7 562.6

2551
2
0
0
3.3
110.0
34.4
0.1
5.1
6
17.3
795.5

2552
2
0
0
1.4
70
32.5
0.2
3.6
16.1
18
860.9

2553
2
0
0
2.1
98.7
42.2
0.1
2.7
4.5
18.8
836.5

2554
2
0
0
1.9
86.8
40
0.6
3.9
2.3
19
971.1

ที่มา กรมสรรพสามิต 2555

ตารางที่ 6.9 สรุปมูลค่าภาษีสรรพสามิตจากเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ (หน่วย: ล้านบาท)
		
ประเภทสุรา
  ภาษีเบียร์
  ภาษีสุรา

2549 2550 2551 2552 2553 2554
44,210 52,088 53,465 48,993 58,832 61,498
29,146 33,298 36,816 37,982 42,377 48,626

ที่มา กรมสรรพสามิต 2555

4. คดีพิพาทตามหลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่เกี่ยวกับภาษี
มีคำวินิจฉัยของศาลยุติธรรมของสหภาพยุโรป (ECJ) ที่เกี่ยวกับกฎ
พื้นฐานในปี 1970 และ 1980 คือว่า ภาษีสรรพสามิตจะมีความยืดหยุ่นใน
การกำหนดจัดเก็บภาษีเชิงสัมพัทธ์ที่ประเทศต่างๆ ไม่สามารถเลือกปฏิบัติต่อ
เครื่องดื่มภายในประเทศตนมากกว่าเครื่องดื่มต่างประเทศที่คล้ายกัน
ฝรั่งเศสและอิตาลีมีกฎห้ามการเลือกปฏิบัติ เช่น การชำระภาษีสุราที่
ทำจากองุ่น (เช่น คอนญัก cognac) มากกว่าสุราที่ทำจากข้าว (เช่น วิสกี้)
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การจัดเก็บภาษี โดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ของไวน์มากกว่าเบียร์ในสหราชอาณาจักร และภาษีสรรพสามิตที่ต่ำกว่าเชิงสัมพัทธ์ในสุรากลั่นต่างประเทศ
ในประเทศเดนมาร์ก คณะกรรมการยุโรปได้ดำเนินการฟ้องสวีเดนที่ศาลใน
เรือ่ งภาษีสรรพสามิตในไวน์ทม่ี ากกว่าเบียร์ แม้ปริมาณแอลกอฮอล์เหมือนกัน
(IP/04/1280) ศาลยุติธรรมของยุโรปได้วินิจฉัยว่า รัฐบาลจะดำเนินการผูกขาด
อนุญาตการค้าแอลกอฮอล์ ยกเว้นสิทธินำเข้าแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ แม้ว่าใน
สหภาพยุโรปมีความกังวลอย่างมากเกีย่ วกับอันตรายจากการบริโภคเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ (Elinder et al, 2003)
มีคดีที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับคำวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ หรือการกีดกัน
ทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
1. Japan-Alcoholic Beverages (1987) โดย EEC ร้องเรียนว่าญี่ปุ่น
ได้เก็บภาษีสุราและไวน์ที่แตกต่างกันตามระดับของแอลกอฮอล์ เป็นการ
ฝ่าฝืนพันธกรณีตามข้อ III วรรค 2 ประโยคแรก
ประเด็นที่เป็น ‘ผลิตภัณฑ์เหมือนกัน’
สุรามีประโยชน์ในการใช้งานที่ไม่แตกต่างกัน (Functional Effect)
ประกอบกับพิกัดศุลกากรและการจำแนกสุราตามข้อมูลทางด้านสถิติ ก็มิได้
จำแนกเครือ่ งดืม่ ผสมแอลกอฮอล์ให้มคี วามแตกต่างกันออกไปอีก ดังนัน้ ทัง้ จิน
วอดก้า และบรั่นดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน (Traditional Approach)
ประเด็น ‘ได้รับการปฏิบัติด้อยกว่า’
คณะผู้พิจารณา (Panel) พบว่า วิสกี้และบรั่นดีชั้นหนึ่งที่นำเข้าจาก
EEC ถูกเก็บอัตราภาษีสูงกว่าวิสกี้และบรั่นดีที่ผลิตในญี่ปุ่น (The Diagonal
Test) นอกจากนี้ คณะผู้พิจารณายังได้บันทึกอีกว่าวิสกี้และบรั่นดีนำเข้า
ส่วนใหญ่ถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าวิสกี้และบรั่นดีที่ผลิตในญี่ปุ่นส่วนใหญ่
(The Asymmetric Impact Test)
2. U.S.-Malt Beverages (1992) การที่สหรัฐอเมริกาเก็บภาษีไวน์ที่
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ผลิตจากองุ่นพันธุ์ Scuppernong ในอัตราที่ต่ำกว่าไวน์ที่ผลิตจากองุ่นพันธุ์
อื่น เป็นการฝ่าฝืนพันธกรณีตามข้อ III วรรค 2 ประโยคที่สอง
ประเด็นที่เป็น ‘ผลิตภัณฑ์เหมือนกัน’
เมื่อสหรัฐอเมริกาไม่อาจแสดงถึงวัตถุประสงค์อันแท้จริง (Bona Fide)
ของการเก็บอัตราภาษีไวน์ที่แตกต่างกันตามชนิดองุ่นที่ใช้ได้ การใช้มาตรการ
ดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อคุ้มครองการผลิตไวน์ภายในประเทศ ดังนั้น ไวน์ที่ผลิต
จากองุ่นพันธุ์ Scuppernong และไวน์ที่ผลิตจากองุ่นพันธุ์อื่นเป็นผลิตภัณฑ์
ที่เหมือนกัน
ประเด็น ‘ได้รับการปฏิบัติด้อยกว่า’
คณะผู้พิจารณาชี้ว่าเนื่องจากองุ่นพันธุ์ Scuppernong ปลูกเฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกาและแถบเมดิเตอร์เรเนียน จึงไม่มีการนำเข้า
ไวน์ที่ผลิตจากองุ่นพันธุ์นี้
3. Japan.-Malt Beverages (1992) EU ร้องเรียนว่าการที่ประเทศ
ญี่ปุ่นคิดอัตราภาษีกับเครื่องดื่ม Shochu ซึ่งเป็นสุราประเภทหนึ่งที่ผลิต
ภายในประเทศญี่ปุ่นต่ำกว่าที่คิดกับสุราประเภทอื่น เป็นการฝ่าฝืนพันธกรณี
ตามข้อ III วรรค 2
ประเด็นที่เป็น ‘ผลิตภัณฑ์เหมือนกัน’
เนื่องจากข้อ III วรรค 2 ประโยคแรกมิได้อ้างถึงข้อ III ของแกตต์ ดังนั้น
จึงไม่ต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของมาตรการ ดังนั้น Shochu และวอดก้า
มีลักษณะที่เหมือนกัน แตกต่างกันเฉพาะมีการกรองหรือไม่เท่านั้น ส่วน
Shochu และสุราประเภทอื่นเป็นสินค้าที่แข่งขันกันโดยตรง
ประเด็น ‘ได้รับการปฏิบัติด้อยกว่า’
Shochu และสุราประเภทอืน่ เป็นผลิตภัณฑ์ทเ่ี หมือนกัน (Traditional
Approach) คณะผูพ้ จิ ารณาพบว่า วอดก้าถูกเก็บอัตราภาษีทส่ี งู กว่า Shochu
โดยให้เหตุผลเพียงว่ามาตรการทางด้านภาษีนั้นคุ้มครองการผลิต Shochu
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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เท่านั้น โดยมิได้ใช้ทั้งวิธีการ The Asymmetric Impact Test แม้ว่าข้อเท็จจริง
ในกรณีดังกล่าวจะพบว่าวอดก้า นำเข้าส่วนใหญ่เสียโอกาสทางการแข่งขัน
จากมาตรการดังกล่าว อีกทั้งมิได้แสดงว่าได้มีการใช้วิธีการ Diagonal Test
แต่ประการใด
4. Korea-Alcoholic Beverages (1998)
ประเด็นที่เป็น ‘ผลิตภัณฑ์เหมือนกัน’
การที่เกาหลีคิดอัตราภาษีกับ Soju ซึ่งเป็นสุราที่ผลิตภายในประเทศ
เกาหลีต่ำกว่าสุราประเภทอื่นเป็นการฝ่าฝืนพันธกรณีตามข้อ III วรรค 2
ประโยคแรก Soju และสุราอื่นมีลักษณะที่เหมือนกัน ดังนั้นจึงเป็นผลิตภัณฑ์
ที่เหมือนกัน (Traditional Approach)
ประเด็น ‘ได้รับการปฏิบัติด้อยกว่า’
คณะผู้พิจารณาชี้ว่าเนื่องจากไม่มีการนำเข้า Soju ดังนั้นผลดีจาก
ระบบภาษีดังกล่าวตกอยู่กับผู้ผลิตภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยการผลิต
ภายในประเทศเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่ถูกเรียกเก็บอัตราภาษี
5. Chile-Alcoholic Beverages (1998)
ประเด็นที่เป็น ‘ผลิตภัณฑ์เหมือนกัน’
การทีช่ ลิ ใี ช้ระบบภาษีแบบใหม่ ซึง่ เก็บอัตราภาษีกบั Pisco ซึง่ เป็นสุรา
ที่ผลิตภายในชิลี ต่ำกว่าสุราประเภทอื่น เป็นการฝ่าฝืนพันธกรณีตามข้อ III
วรรค 2 ประโยคทีส่ อง Pisco และสุราอืน่ มีลกั ษณะทีเ่ หมือนกัน ดังนัน้ จึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน (Traditional Approach)
ประเด็น ‘ได้รับการปฏิบัติด้อยกว่า’
คณะผู้พิจารณาให้เหตุผลว่าการผลิต Pisco ร้อยละ 70-80 ถูกเก็บ
อัตราภาษีที่ต่ำกว่า ขณะที่สุรานำเข้าเกือบร้อยละ 95 ถูกเก็บภาษีที่สูงกว่า
คณะผู้พิจารณาอุทธรณ์ (Appellate Body) ให้เหตุผลว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ภายในประเทศร้อยละ 75 ถูกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำ ขณะที่ผลิตภัณฑ์นำเข้า
ประมาณร้อยละ 95 ถูกเก็บอัตราภาษีที่สูงกว่า
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อาจจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการบิดเบือนตลาดที่ “เหมือน”
ผลิตภัณฑ์จากประเทศต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกัน ในกรณีทก่ี ฎหมายของสหภาพยุโรป
(ตามมาตรา 90 ของสนธิสัญญา) ไปไกลเกินกว่าที่คาดไว้ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นเพียง “การแข่งขัน” กับแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถ
เรียกเก็บภาษีที่แตกต่างกัน ในขอบเขตที่ว่านี้ไม่ถือว่าเป็นการกีดกันทางอ้อม
มีคดีจำนวนมากที่ได้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลยุโรป (Lenaerts & Heremans, 2006; Luedtke, 2004)   ซึ่งได้วินิจฉัยทั่วไปว่า สุรากลั่นทั้งหมด
(all spirits) อาจมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ดังนั้น กฎหมายที่ต่อต้าน
นโยบายการกีดกันทางการค้า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุรากลั่นที่ผลิตภายใน
ประเทศเหนือกว่าสุรากลั่นจากต่างประเทศ
ความแตกต่างของภาษีจะกลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่ศาลยุโรป คดี
เบียร์ ไวน์ และสุรา คำตัดสินตามคำพิพากษาเดิมของคดีไวน์และเบียร์ที่มีผล
ในการแข่งขันทางการค้า เมื่อเทียบกับสุรากลั่น ศาลยุโรปชี้ว่า ข้อโต้เถียงที่
“นโยบายภาษีของรัฐสมาชิกจะต้องไม่ทำให้ผู้บริโภคลำเอียง หรือ ส่งเสริม
การแข่งขันอุตสาหกรรมภายในประเทศ (Para 14)” คดีต่อมา ชี้ว่า ความ
แตกต่างระหว่างผู้ผลิตเบียร์และไวน์ของสวีเดนผิดกฎหมาย (C-167/05)
ปัญหานี้ก็คือ ไม่ใช่ว่าเครื่องดื่มทุกประเภทจะต้องเสียภาษีเท่ากัน แต่ที่ศาล
ชี้คือว่า เกิดจากมีสัดส่วนการจัดเก็บภาษีที่ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆ
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สรุปการสัมภาษณ์ความเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ มีความเห็นว่า การขึ้นราคาเหล้าขาวให้เท่ากับ เหล้าวอดก้า
รัฐไม่สามารถทำได้ ถ้ายุโรปเชื่อว่า ขายวอคก้าในไทยได้ ก็เอาเลย เหล้าผลิต
ง่าย เหล้ากลั่น กลิ่นเหล้า มันมีน้ำมันหอมระเหย ชุมชนในเขา ในดอย ตำรวจ
ไม่จับ หรือจับได้บ้างไม่ได้บ้าง รสนิยมแต่ละประเภทไม่เหมือนกัน ผลิตของกิน
ในบ้าน จะไปออกใบภาษี เดินออกไปซื้อ สองทุ่มก็ได้ ในหมู่บ้าน กินไม่เสีย
ภาษี ขณะที่นักวิชาการและนักกฎหมายมีความเห็นว่าต้องทำให้อัตราภาษี
เท่ากัน มิฉะนั้นจะมีปัญหาการเลือกปฏิบัติ เหล้าไทยกับเหล้านอก
2. บทบาทการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and
Production Base) ส่งผลจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและ
แรงงานมีฝมี อื อย่างเสรี และการเคลือ่ นย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากทำให้ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการภายใน ได้แก่ ระบบการรับชำระภาษี
และช่องทางการชำระภาษี ระบบการควบคุมสินค้าสรรพสามิต ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม ระบบการตรวจสอบมูลค่า และประเมินภาษี
3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาษีสรรพสามิต ได้แก่ ผลกระทบจากการค้าเสรี การ
เพิ่มขึ้นของสินค้าหนีภาษีตามแนวชายแดน การย้ายฐานการผลิต ผลกระทบ
จากการคิดคำนวณภาษีอัตราตามมูลค่า อัตราภาษี ฐานภาษี และค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตระหว่างประเทศไม่เท่ากันซึ่งอาจจะต้องใกล้เคียงกันเพื่อพัฒนาไปสู่
ตลาดเดียวกัน
4. เจ้าหน้าทีป่ ระเมินภาษีทำให้ไม่มอี ำนาจตรวจสอบย้อนหลัง ระบบประเมินราคา
สินค้าสรรพสามิตตามมูลค่าจากราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม และราคา C.I.F.
(Advance Pricing Agreement) ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการ
แข่งขัน อาจต้องใช้ราคาขายส่งทอดสุดท้ายแทน รวมถึงมาตรฐานราคาสินค้าที่
จัดเก็บตามมูลค่า ระบบประเมินภาษีสินค้าต้องเป็นระบบภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีต้องประเมินตนเอง (Self-Assessment)
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บทที่ 7
สุราผิดกฎหมาย
สุราผิดกฎหมาย คือ สุราที่ไม่ได้เสียภาษีถูกต้อง หรือไม่ได้เสียภาษี
เป็นสุราเถื่อน หรือ สุราปลอม สำหรับสุราเถื่อนอาจเป็นสุราที่ผลิตถูกต้อง
แต่ไม่ได้เสียภาษีถูกต้อง ส่วนสุราปลอมนั้น ผู้ผลิตมีเจตนาแต่แรกที่จะผลิต
ผิดกฎหมาย โดยทำปลอมแปลงตั้งแต่กระบวนการผลิต หรือผลิตขึ้นเองโดย
มิได้รับอนุญาตจากทางราชการ รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อหรือ
แบรนด์ และแสตมป์ปลอม  
1. การลักลอบค้าสุราผิดกฎหมาย
เนื่องจากสุราเถื่อนอาจเป็นสุราแท้แต่เป็นสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีถูกต้อง
แหล่งผลิตจะมาจากการนำเข้าประเทศ ส่วนสุราปลอม แหล่งผลิตนั้นพบว่า
ผลิ ต ในประเทศไทยหรื อ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ มี ช ายแดนติ ด ประเทศไทย
จากการจับกุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ตรวจ
พิสูจน์ระบบการผลิต รูปแบบแสตมป์ที่ใช้เลียนแบบพอจะแยกได้เป็นสี่แหล่ง
ผลิต คือ ประเทศกัมพูชา มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
และไทย
สำหรับประเทศไทย การผลิตสุราปลอมถือเป็นการกระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ข้อหาทำสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต และ
จำหน่ายสุรานั้นด้วย มีแสตมป์สุราซึ่งรู้ว่าเป็นแสตมป์สุราปลอมไว้ในครอบครอง
เพื่อการค้า มีไว้ในครอบครองซึ่งสุรา ที่รู้ว่าทำขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา 5 มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสุราที่ต้องปิดแสตมป์สุรา แต่มิได้ปิดแสตมป์สุรา นอกจากนี้ยัง
ผิดข้อหาละเมิดลิขสิทธิท์ างปัญญา และปลอมแปลงอากรแสตมป์ของทางราชการ
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การลักลอบค้าสุราเถื่อนที่มีพบอยู่มี 2 แบบ คือ การสำแดงสินค้าเท็จ
(false declaration) และการส่งออกแล้วลักลอบนำเข้ามาใหม่ (re-landing)
ส่วนวิธีการที่นิยมมี 2 เส้นทาง คือการลักลอบทางบก (land smuggling)
และการลักลอบทางน้ำ (sea smuggling) จากประสบการณ์การปราบปราม
ของอดีตผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิตได้ชี้ถึง
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายจากอดีตนั้นพบว่า
มีปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอม
พอสรุปได้ ดังนี้
1. การเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในภูมภิ าคประเทศ
จีน เวียดนาม กัมพูชา พม่า และลาว กลายเป็นประเทศทีเ่ ป็นแหล่งผลิตและ/
หรือเป็นเส้นทางผ่านของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอม
2. ผู้ลักลอบค้าได้รับผลตอบแทนสูง ไม่ต้องเสียภาษีใดๆ ให้แก่รัฐ
3. กระบวนการผลิตเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ปลอมค่อนข้างง่าย มีเทคโนโลยี
ในการผลิตที่ไม่ซับซ้อน และยังสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องมือในการผลิตจาก
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้โดยสะดวก รวมทั้งต้นทุนในการผลิตที่ไม่สูงเกินไป
4. กระบวนการกระจายสินค้ากระทำได้ง่ายและกว้างขวาง เพราะมี
เครือข่ายร้านค้าปลีกจำนวนมาก นอกจากนี้ ในเขตพื้นที่ห่างไกล ทำให้สุรา
ข้ามเขตและตัดราคากันเองของร้านค้า และบางรายหันไปพึ่งพาสุรานอกระบบ
ที่เสนอจำหน่ายให้ถึงที่และมีราคาที่ต่ำกว่า
5. การบังคับใช้กฎหมายไม่มปี ระสิทธิภาพ เพราะเกีย่ วข้องกับเจ้าหน้าที่
ส่วนหนึ่งซึ่งมีทั้งทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานอื่นๆ ผู้นำสุราปลอม
จากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้านเข้ามากระจายตามร้านค้าปลีกในพื้นที่
ต่างๆ  
ขบวนการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อนและปลอมก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมหลายด้าน ได้แก่ รัฐสูญเสียรายได้ ทำลายสุขภาพ
ของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น  และ
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เกิดกระบวนการผู้มีอิทธิพลนอกระบบ จากการประมวลการศึกษาการจับกุม
ตามชายแดน พบว่า ขบวนการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอมจะมาพร้อมกับ
การค้ายาสูบปลอม ขบวนการนี้อาศัยพื้นที่นอกประเทศทั้งที่มีชายแดนติด
กับไทย และไม่ติดกับไทย เช่น จีน เวียดนาม กัมพูชา และเกาะลังกาวี
ประเทศมาเลเซียเป็นแหล่งผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอม หลังจากนั้นจึง
ลักลอบนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เพราะการค้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อนมีความเสี่ยงและโทษปรับสูง ดังนั้น ผู้ที่กระทำจึง
ต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีเงินทุน มีสายสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองและข้าราชการ
ในพื้นที่เป็นอย่างดี และมีเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั่วทั้งประเทศ
ขบวนการลักลอบนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อนและปลอมนั้นมี
หลายวิธีการด้วยกัน อาจลักลอบนำเข้ามาทางทะเลโดยจะมีการลักลอบขนส่ง
กัน ขณะที่อยู่กลางทางขนส่งระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง
ที่ต้องการนำเข้า เนื่องจากจะไม่มีการเก็บค่าอากร ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ระหว่าง
ที่สินค้านั้นกำลังผ่านประเทศต่างๆ ทำให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก
จึงไปไม่ถึงปลายทาง เพราะถูกซื้อจำหน่ายระหว่างทางโดยมือมืด หรืออีกแบบ
หนึ่งที่เรียกว่าแบบไปกลับ (Round-tripping) ซึ่งจะเกิดขึ้นในที่ซึ่งราคา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างกันมากระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ส่งออกไปแล้วนั้นจะมีการบันทึกว่าได้ส่งออกไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านแล้ว แต่ก็กลับไปปรากฏตัวอยู่ในประเทศต้นทางอีกครั้งในราคาที่
ต่ำกว่าเดิม เนื่องจากไม่ได้เสียภาษี
การลักลอบนำเข้าสุราผิดกฎหมาย
วิธีการที่สุราเถื่อนและปลอมเข้ามาในประเทศมี 3 ระดับ ได้แก่
ระดับแรกคือการขนแบบรายใหญ่ตามชายแดน แต่ละเที่ยวขนเป็น
จำนวนมาก เป็นขบวนการระดับชาติ ไม่สามารถทำได้บ่อย เส้นทางผ่านมัก
เป็นด่านชายแดนทีม่ ภี มู ศิ าสตร์ตดิ ทะเล พืน้ ทีท่ เ่ี ชือ่ มต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน
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ทีม่ แี หล่งส่งสินค้า เมือ่ ผ่านชายแดนเข้ามาแล้ว สุราเถือ่ นจะถูกลำเลียงต่อด้วย
รถกระบะนำสินค้ากระจายไปยังร้านค้าส่งเพื่อปล่อยต่อให้ร้านค้าย่อยอีก
ทอดหนึ่ง สุราเถื่อนบางส่วนยังกระจายตรงไปถึงสถานบันเทิงขนาดใหญ่ ที่
ต้องการสุรานอกราคาแพงแต่ต้นทุนต่ำ
ระดับต่อมาคือการขนแบบรายย่อย เพราะขนเข้ามาทีละไม่มาก
ขบวนการขนทำด้วยกองทัพมด แบ่งกันขนเข้ามาทีละน้อย พื้นที่สำคัญคือ
ด่านชายแดนทางใต้ที่มีเขตกันชน กองทัพมดจะทำงานแบบตรงๆ ขน และ
ฝากขึ้นรถทัวร์ หรือรถนำเที่ยวที่เป็นหมู่คณะผ่านเข้าประเทศ ขบวนการขน
เหล่านี้ลงทุนไม่สูงแต่เสี่ยงมาก เพราะต้องพบกับด่านตรวจที่มีอยู่หลายด่าน
โดยเฉพาะสายสืบทีน่ ง่ั ดูสถานการณ์ทเ่ี ขตปลอดภาษี (Duty free) ในประเทศ
เพื่อนบ้าน และส่งสัญญาณให้ด่านไทยดักจับทันที
ระดับสุดท้ายคือขนแบบรายบุคคล ซึ่งทุกคนมีสิทธิขนสุราราคาถูกมา
ได้ ไม่ว่าจะมาทางเครื่องบิน รถยนต์ ถ้าเป็นด่านตามแนวชายแดน คนละ
ขวดเป็นคนละสองขวด เจ้าหน้าที่ถือเป็นเรื่องธรรมดา ไม่เข้มงวด เพราะถือว่า
ไม่ได้ค้ากำไร
ช่องทางการเข้ามาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย
สภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาสลับซับซ้อนทำให้
เจ้าหน้าที่ยากแก่การดำเนินการป้องปรามและจับกุม อีกทั้งบางจุดของบริเวณ
แนวตะเข็บชายแดนจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ของบางหน่วยงานตั้งอยู่ เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่รับผิดชอบเหล่านั้นเป็นผู้กระทำผิดเสียเอง ทำให้ง่ายต่อการ
ลักลอบนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อนและปลอม ช่องทางเขตชายแดนที่
ขบวนการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อนและปลอมได้ลักลอบนำเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เข้ามาในประเทศไทยมีหลายจุดด้วยกัน ในลำดับแรก ได้แก่
1. แนวชายแดนประเทศกัมพูชา  สุราปลอมทีล่ กั ลอบขนเข้ามาจากประเทศ
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กัมพูชา นอกจากจะเป็นยี่ห้อต่างประเทศแล้ว ยังมีสุราทั้งสุราสีและสุราขาว
ติดตรายีห่ อ้ ไทยรวมอยูด่ ว้ ย แต่เป็นสุราทีผ่ ลิตในกัมพูชา ในชัน้ ต้นโดยเริม่ แรก
จับกุมได้ในหลายอำเภอที่ติดชายแดนด้านจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากพื้นที่
ส่วนใหญ่ตามแนวชายแดนที่ติดต่อกันเป็นพื้นที่ราบ ทุ่งนา การข้ามไปมาของ
ประชากรของทั้ง 2 ประเทศ เส้นทางที่สามารถขนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปลอมเข้าจุดศูนย์กลางในกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อ
กระจายสินค้าปลอมต่อไปได้หลายจังหวัด
การเปิดด่านชายแดนหลายจุดในหลายจังหวัดที่ติดต่อกับประเทศ
กัมพูชา ได้แก่ จุดผ่อนปรนในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด่าน
ชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ จุดผ่อนปรนช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ ก็
ทำให้สรุ าปลอมเข้ามาในประเทศไทย ซึง่ นอกจากจุดผ่านแดนทีก่ ล่าวมานีต้ อ่ ไป
จะมีการเปิดจุดผ่านแดนในอีกหลายจุดในจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และ
ศรีสะเกษเพิ่มขึ้น
2. แนวชายแดนประเทศมาเลเซีย  เป็นแหล่งขนส่งและผ่านเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ปลอมที่มีการลักลอบนำเข้ามาและกระจายในพื้นที่ภาคใต้ของ
ประเทศ โดยถูกส่งเข้ามาทางด้านปาดังเบซาร์ สุไหงโกลก
3. ประเทศลาว มีจำหน่ายที่ร้านค้าด่านชายแดนฝั่งนครเวียงจันทน์
สำหรับรูปแบบแสตมป์เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ปลอมในประเทศลาวจะแตกต่าง
จากประเทศกัมพูชา จึงน่าจะเป็นข้อสันนิษฐานได้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปลอมที่วางจำหน่ายในประเทศลาวมาจากแหล่งผลิตอีกแห่งหนึ่ง
4. ประเทศไต้หวัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งมาให้ตรวจรูปแบบเช่น
เดียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จำหน่ายภายในประเทศไทย ผลการตรวจ
พิสูจน์ปรากฏว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอม
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การขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย
สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ชี้ว่า การขนส่งของขบวน
การค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอมที่พบจะมีหลายรูปแบบ ได้แก่
1. รถบรรทุก เจ้าพนักงานสามารถจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ได้หลายครั้งใน
การขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอมจะพบว่าเป็นการขนส่งด้วยรถบรรทุก
2. รถตู้ รถกระบะ เป็นการขนส่งสุราปลอมรายย่อยลงมาเป็นลักษณะ
การกระจายสินค้า และพบตามด่านชายแดนที่มีบ่อนการพนัน เช่น อำเภอ
โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจะใช้รับส่งนักพนันเป็นพาหนะในการขนส่ง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอมด้วย เป็นต้น
3. ทางรถไฟ
4. ทางเรือ มีการลำเลียงขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอมทั้งเรือเร็ว
เรือสินค้า และมีเรือประมงด้วยเช่นกัน สำหรับการขนส่งด้วยเรือเร็ว นอกจาก
ที่จังหวัดตราดแล้วที่จังหวัดสตูล  ยังมีการจับกุมการขนสุราปลอมจากเกาะ
ลังกาวี เป็นเรือเร็วขนาดใหญ่มีความเร็วสูง ขนส่งสุราจากเมืองกำปงโสม
ประเทศกัมพูชา โดยเรือสินค้า
5. ทางเครื่องบิน เจ้าพนักงานสรรพสามิตเคยจับกุมและยึดสุราปลอม
ที่ถูกขนส่งโดยทางเครื่องบินจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปยังจังหวัด
ภูเก็ต และถูกขนส่งจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ตารางที่ 7.1 ช่องทางการเข้ามาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายใน
ประเทศไทย
พม่า
- แม่สาย
- แม่สอด

ลาว
- หนองคาย
- มุกดาหาร
- นครพนม
- ปราจีนบุรี

กัมพูชา
- สุรินทร์
- บุรีรัมย์
- สระแก้ว
- ศรีสะเกษ

สิงคโปร์
- จันทบุรี
- ตราด

มาเลเซีย
(เกาะลังกาวี
รัฐเคดาห์)
- สตูล
(ด่านสตูลหาดใหญ่,
ด่านในดง)
- สงขลา
(รอยต่อระหว่าง
อ.รัตภูมิ กับ
อ.ควนกาหลง

กรมศุลกากรได้พยายามปราบปรามสินค้าลักลอบหลีกเลีย่ งสินค้าอากร
ของต้องห้าม การจับกุมสุราเถื่อน ซึ่งกรมศุลกากรสามารถตรวจจับได้ทุกวัน
แต่ในช่วงเทศกาลอย่างปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ หรือแม้กระทัง่ วันคริสต์มาส
ก็จะมีการลักลอบเข้ามาจำนวนมากกว่าปกติ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการนำเข้ามา
ทางเรือจากทางประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะทางฝั่งมาเลเซีย อินโดนีเซีย
ซึง่ หลังจากจับกุมแล้วจะมีการนำของกลางส่งกรมศุลกากร เพือ่ ดำเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป
ในกรณีกลุ่มประเทศที่มีความตกลงทางการค้าเสรี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ถือว่าเป็นสินค้าทั่วไป จึงอยู่ในกลุ่มสินค้าปกติที่ไม่ต้องมีภาษีศุลกากร แต่ยังพบว่า
มีกระบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสุราเถื่อน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิด
กฎหมาย จากรายงานของกรมสรรพสามิต ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 ถึง
กันยายน 2553 นัน้ สถิตกิ ารจับกุมผูก้ ระทำผิด พ.ร.บ. สุรามีจำนวนมากถึง 27,401
คดี มีคา่ ปรับ 88,212,106.21 ล้านบาท และตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2553 ถึง มกราคม
2554 กรมสรรพสามิตมีสถิติจับกุมผู้กระทำผิด พ.ร.บ.สุราได้ 8,360 คดี มีค่าปรับ
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28,968,750.66 บาท สถิติที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกปี กรมสรรพสามิตได้ปรับแผนงาน
ประจำและแผนงานเชิงรุกเฉพาะกิจในโครงการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อนปี
พ.ศ.2554 รวมทั้งแผนบูรณาการตั้งจุดสกัดผู้กระทำผิดพระราชบัญญัติสุรา (สุรา
ชุมชน) โดยการตั้งด่านสกัดในเขตพื้นที่ที่มีการลักลอบกระทำผิด รวมถึงแผนเร่ง
รณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคสุราเถือ่ น และระวังการบริโภคของเถือ่ นผิดกฎหมาย
ทีม่ อี นั ตรายต่อสุขภาพของผูบ้ ริโภค โดยเขตแดนทีม่ กี ารลักลอบการะทำผิดมาก คือ
จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตามแนวชายแดน และทางภาคใต้ เช่น สงขลา สตูล
ส่วนยาดองและสุราขาว เจ้าหน้าที่จับกุมได้มากในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร
ส่วนต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่จับกุมได้มากที่บริเวณภาคเหนือในจังหวัดแพร่ พะเยา
และลำปาง
ที่มา สรรพสามิต “รุก ” เครื่องดื่มแอลกอฮอล์-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เถื่อน : ผู้จัดการ
ออนไลน์

2. การป้องกันและปราบปรามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายของรัฐ
การมีมาตรการป้องกันและปราบปรามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย
ในทางสาธารณสุขถือเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค
เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อ
สุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการลักลอบนำเข้ามา
ตามแนวชายแดนอยู่เป็นประจำ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ. สุรา พ.ศ.2493
สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต มีหน้าที่โดยตรง
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และกองทัพเรือ เพื่อร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย
สรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมาย เช่น บริเวณแนวตะเข็บชายแดน แหล่งชุมชน
และสถานบริการ
1. การตั้งจุดสกัดมีศูนย์ประสานงานฯ ไว้จำนวน 4 จุด พร้อมทั้งเพิ่ม
เทคโนโลยี เครื่องมือสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ GPS และกล้อง CCTV ตาม
บริเวณแนวชายแดนของประเทศกัมพูชา อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จุดผ่านแดน
ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จุดผ่อนปรนช่องสะงำ อำเภอ
ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จุดผ่านแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
และประเทศมาเลเซีย
2. การสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามทุกพื้นที่ตรวจร้านค้าจำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบการกระทำผิดก็ให้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต
อย่างไรก็ตาม การดำเนินการตรวจร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น
ร้านค้าผู้กระทำผิดก็จะมีวิธีการใหม่ๆ ในการลักลอบค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เถื่อนและปลอม อีกทั้งการปลอมแปลงสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน
มีความพิถีพิถันและรายละเอียดคล้ายของจริงมาก ทำให้ยากแก่การสังเกต
หากมองด้วยตาเปล่าจะต้องอาศัยความชำนาญของเจ้าหน้าที่
3. การมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ส ำนั ก งานสรรพสามิ ต ภาคและสำนั ก งาน
สรรพสามิตพื้นที่แต่ละภาคจัดทำโปสเตอร์คำเตือนตามแนวตะเข็บชายแดน
เตือนให้ประชาชนทราบ
4. การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อน
ตามแนวชายแดน โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบบริเวณแนว
ชายแดนของประเทศไทย ได้แก่ กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง) และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อม
สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการ
กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำ
ผิด เช่น บริเวณตะเข็บชายแดนแหล่งชุมชนและสถานบริการ
การป้องกันการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย
การนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความผิดทางศุลกากร ซึ่งความผิด
ทางศุลกากรนัน้ มักพบได้ในการนำเข้าส่งออกสามารถจำแนกออกเป็น 5 ประเภท
คือ
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1. ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรซึ่งเป็นความผิดกรณีนำสุราที่ยัง
ไม่ได้เสียค่าภาษีอากร หรือของทีค่ วบคุมการนำเข้าหรือสุราทีย่ งั ไม่ได้ผา่ นพิธกี าร
ศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาหรือส่งออกไปนอกประเทศไทย กฎหมายศุลกากร
ได้กำหนดโทษผู้กระทำผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรสำหรับความผิดครั้งหนึ่งๆ
ไว้สูงสุดคือ ให้ริบของที่ลักลอบหนีศุลกากรและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของ
ราคารวมค่าภาษีอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับและจำ
2. ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากร ซึ่งเป็นการนำสุราที่ต้องชำระค่า
ภาษีอากรเข้ามาหรือส่งสุราออกไปนอกประเทศไทยโดยนำมาผ่านพิธีการ
ศุลกากรโดยถูกต้อง แต่ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเจตนาเพื่อมิให้ต้อง
ชำระค่าภาษีอากรหรือชำระในจำนวนที่น้อยกว่าที่จะต้องชำระ เช่น สำแดง
ปริมาณ น้ำหนัก ราคา ชนิดสินค้า หรือพิกดั อัตราศุลกากรเป็นเท็จ เป็นต้น
กฎหมายศุลกากรได้กำหนดโทษผู้กระทำผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรไว้สูงสุด
คือ ให้ริบของที่หลีกเลี่ยงภาษีอากรและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของของราคา
รวมค่าภาษีอากร หรือจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับและจำ แต่ในกรณีที่
มีการนำของซุกซ่อนมากับของที่สำแดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีอากรสำหรับของ
ซุกซ่อน โทษสำหรับผู้กระทำผิด คือ ปรับ 4 เท่าของอากรที่ขาดกับอีก 1
เท่าของภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษีเพื่อมหาดไทยที่ขาด (ถ้ามี)
และให้ยกของที่ซุกซ่อนมาให้เป็นของแผ่นดิน
3. ความผิดฐานสำแดงเท็จ ซึ่งเป็นการสำแดงเกี่ยวกับการนำเข้าหรือ
ส่งออกสินค้าไม่ตรงกับหลักฐานเอกสารและข้อเท็จจริงในการนำเข้าและส่งออก
ทั้งนี้ กฎหมายศุลกากรได้กำหนดโทษผู้กระทำผิดฐานสำแดงเท็จไว้สูงสุดคือ
ปรับเป็นเงินไม่เกิน 50,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน
4. ความผิ ด ฐานนำของต้ อ งห้ า มต้ อ งกำกั บ เข้ า มาในหรื อ ส่ ง ออก
นอกราชอาณาจักร ของต้องห้ามคือของที่มีกฎหมายห้ามมิให้นำเข้าหรือส่งออก
เช่น ของที่มีการแสดงถิ่นกำเนิดเป็นเท็จ ของที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นต้น ส่วนของต้องกำกับคือ ของทีจ่ ะนำเข้า-ส่งออกได้ ต้องได้รบั
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อนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
เช่น ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวง
สาธารณสุข ต้องปฏิบตั ติ ามประกาศอันเกีย่ วกับฉลากหรือใบรับรองการวิเคราะห์
หรือเอกสารกำกับยา เป็นต้น ของต้องกำกับเหล่านี้หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กฎหมายอืน่ ๆ กำหนดแล้ว ก็สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้ กฎหมายศุลกากร
ได้กำหนดโทษผู้กระทำผิดในการนำของต้องห้ามต้องกำกับเข้าประเทศไทย
โดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับความผิดครั้งหนึ่งๆ ไว้สูงสุดคือ ให้ริบของที่หลีกเลี่ยง
ข้อห้ามข้อกำกับและปรับเป็นเงิน 4 เท่าของของราคารวมค่าภาษีอากร หรือ
จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งปรับและจำ
5. ความผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากร ในการนำเข้าและส่งออกสินค้า
แต่ละครั้งผู้นำเข้าและส่งออกจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารและการ
ควบคุ ม การจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรและการนำเข้ า -ส่ ง ออกเป็ น ไปด้ ว ยความ
เรียบร้อย การกระทำผิดฐานฝ่าฝืนพิธีการศุลกากรมีหลายลักษณะ เช่น การ
ปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากรผิดท่า การขอยืน่ ปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากรแบบใบขนสินค้า
ขาเข้าตามมาตรา 19 ทวิ ย้อนหลัง การกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนระเบียบที่
กำหนดไว้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากร ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับ  
แม้ว่ารัฐจะมีความพยายามทุกวิธีทางในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตลอด
แนวชายแดนไทยกับประเทศรอบข้างแล้วก็ตาม แต่ปัญหาการการนำเข้า
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ผดิ กฎหมายยังมีในพืน้ ทีป่ ระเทศไทยซึง่ เจ้าหน้าทีส่ ามารถ
จับกุมดำเนินคดีได้อย่างต่อเนื่อง แนวทางการป้องกัน ได้แก่
1) นโยบายป้องกันการลักลอบนำเข้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
การลักลอบสุราสูงมากยิง่ กว่าสินค้านำเข้าชนิดอืน่ ๆ ปัญหานีเ้ ป็นปัญหา
รุนแรงในประเทศที่อัตราภาษีต่างกันมากกับอัตราภาษีในประเทศข้างเคียง
ในประเทศที่มีการรับสินบนกันอย่างกว้างขวาง และในประเทศที่มีการยอมให้
ซื้อจำหน่ายสินค้าหนีภาษี การที่ราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างประเทศ
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2 ประเทศทีเ่ ป็นเพือ่ นบ้านกัน มีความแตกต่างกันเป็นแรงจูงใจให้มกี ารลักลอบ
นำเข้าเพิม่ ขึน้ ราคาไม่ใช่สง่ิ เดียวทีท่ ำให้เกิดปัญหานี้ ยังมีปจั จัยอืน่ ๆ ประกอบด้วย
ดังนั้น การลักลอบนำเข้าสินค้าจำนวนมากนั้นต้องพึ่งขบวนการกลุ่ม
ทำผิดกฎหมายในการขนถ่าย และความหย่อนยานในการควบคุมการขนย้าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างประเทศ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการลักลอบ
นั้นส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ที่รู้จักกันดี และเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมาก ความ
สำเร็จของการลักลอบนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ท่เี ครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นั้นผ่านมือหลายมือในเวลา สั้นๆ ซึ่งทำให้ติดตามได้ยาก นอกจากนั้น การ
ควบคุมการค้าสิ่งผิดกฎหมายที่หย่อนยานและการไม่สามารถแยกแยะการค้า
สิ่งผิดกฎหมายกับสิ่งถูกกฎหมายออกจากกันได้ ทำให้ผู้ลักลอบมีความเสี่ยง
น้อยลง
อย่างไรก็ตาม นโยบายการป้องกันการลักลอบนำเข้า มีดังนี้
1) ควรช่วยให้ผู้บริโภคและผู้รักษากฎหมายสามารถจำแนกเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ถูกกฎหมายได้ง่ายขึ้น เช่น ด้วยการติดอากรแสตมป์ที่มีลักษณะ
พิเศษและปลอมได้ยากบนขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกกฎหมาย และด้วย
การทำขวดบรรจุพเิ ศษสำหรับชนิดทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษี (Duty-free packs)
การติดป้ายคำเตือน ก็จะช่วยให้สามารถจำแนกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูก
กฎหมายออกจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ลักลอบนำเข้าได้เหมือนกัน
2) ควรจะปรับบทลงโทษผู้ลักลอบนำเข้าให้รุนแรงเพียงพอที่จะทำให้
ผู้ลักลอบรู้สึกกลัว
3) ควรมีการจดทะเบียนทุกคนที่เกี่ยวข้องในการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภค ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำกันแล้วในฝรั่งเศสและสิงคโปร์
4) ควรออกกฎบังคับให้ผู้ผลิตต้องทำหมายเลขกำกับบนขวดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แต่ละขวดเพื่อประโยชน์ในการติดตาม บนขวดควรมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้จำหน่าย ผู้ค้าส่งและผู้ส่งออกด้วย
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5) ควรจะมีกฎที่บังคับให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบต่อการเก็บข้อมูล เพื่อ
ให้แน่ใจว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไปถึงปลายทางนั้นเป็นปลายทางที่ต้องการ
ให้ไปถึงจริง การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยให้รัฐสามารถติดตามเฝ้าดูการขนย้าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และสามารถเข้าตรวจความ
คืบหน้า
6) ควรออกกฎให้ผ้สู ่งออกต้องติดป้ายแสดงชื่อประเทศที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางไว้บนห่อ เช่น ‘ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ….’ พิมพ์คำเตือนภัย
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นภาษาที่ใช้กันในประเทศนั้นติดไว้ด้วย ในกรณี
ที่บริษัทผู้ผลิตไปผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบรนด์นั้นๆ ภายในประเทศนั้นๆ
ก็ควรติดป้ายบอกกล่าวไว้บนขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย เพื่อช่วยในการ
ตรวจค้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการลักลอบนำเข้าประเทศต่างๆ หลาย
ประเทศกำลังดำเนินการต่างๆ มากขึ้นเพื่อต่อต้านการลักลอบนำเข้า
2) การป้องกันการสำแดงเท็จ
การตรวจสอบโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษหลายกรณี เกี่ยวกับการสำแดง
เท็จเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร ตามมาตรา
27, 29 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีศุลกากร พ.ศ.2469 ก่อนหน้าที่จะมีการเก็บภาษี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีกรณีผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 72/2550 ได้มีหนังสือ
ขอทำความตกลงระงับคดีเลี่ยงภาษี จำนวนเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท
จากนั้นในเดือนมิถุนายน 2554 กรมศุลกากรมีหนังสือแจ้งกลับไปยังดีเอสไอ
ว่า คณะกรรมการพิจารณาเปรียบเทียบปรับของกรมศุลกากรได้มีมติให้บริษัทฯ
ต้องจ่ายค่าปรับให้กรมศุลกากร 2 เท่าของภาษีที่จ่ายไม่ครบ ซึ่งเป็นเรื่องราว
ในหน้าสือ่ มวลชน (ไทยโพสต์วนั ที่ 14 ส.ค.2554) เลขานุการเครือข่ายรณรงค์
ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ได้กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีผู้ผลิตสุรารายใหญ่
จ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่และนักการเมืองไทย 600,000 ดอลลาร์ หรือ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

203

ประมาณ 18 ล้านบาท ในระหว่างปี 2547-2551 เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้า
โดยหวังให้ฝ่ายไทยช่วยเหลือในทางคดีและแก้ไขกลไกบางอย่าง ซึ่งมีประเด็น
สำคัญที่เชื่อมโยงกัน 3 เรื่อง คือ
1. บริษัทฯ ถูกจับได้ว่าแสดงรายการเท็จเพื่อเลี่ยงภาษีนำเข้าสุรา และ
เดือนมิถุนายน 2554 คณะกรรมการพิจารณาเปรียบเทียบปรับ กรมศุลกากร
มีมติให้บริษัทจ่ายค่าปรับให้กรมศุลกากร 2 เท่าของภาษีส่วนที่จ่ายไม่ครบ
เป็นวงเงิน 3,000 ล้านบาท
2. ต้องการให้ไทยเปลี่ยนแปลงระบบจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยอ้าง
ว่าระบบปัจจุบันกีดกันทางการค้า แต่หากปรับตามหลักการค้าเสรีจะเหลือ
เพียงทางเดียวคือ “เลือกเก็บตามดีกรี” ซึ่งจะทำให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต่างประเทศราคาจะลดถูกลงมาก
3. ต้องการให้รัฐบาลไทยเร่งเปิดเจรจาการค้าเสรีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งเป็นฐานสำคัญของบริษัท
ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ร่วมกับเครือข่าย
เฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพได้ เข้ายื่นจดหมายถึงอธิบดีกรมศุลกากรให้ตรวจสอบ
ที่มาของค่าปรับ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อเสนอข้อเรียกร้องให้ใช้มาตรการ
ทางกฎหมายขั้นสูงสุด กับบริษัทสุราต่างชาติแห่งหนึ่ง หลังจากที่มีความพยายาม
ไกล่เกลี่ยขอจ่ายค่าเสียหายเพื่อให้จบคดี จากกรณีถูกจับฐานแสดงรายการเท็จเพื่อ
เลี่ยงภาษีนำเข้าสุราชนิดหนึ่งกว่า 45,000 ลัง ทั้งนี้ บริษัทนี้ได้ยื่นข้อเสนอยอมจ่าย
1,534 ล้านบาท เพื่อขอปิดคดี หลังจากที่มีการเลี่ยงภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากกว่า 45,000 ลัง โดยบริษัทดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าภาษีส่วนที่ขาดให้ครบถ้วน
เช่น ภาษีนำเข้า ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมหาดไทย เป็นต้น จากนั้น
จะต้องจ่ายค่าปรับอีกไม่เกินสองเท่าของค่าอากรส่วนที่ขาด ซึ่งจะขึ้นการพิจารณา
เปรียบเทียบปรับ อย่างไรก็ตาม มีความไม่ตรงกันของข้อมูลระหว่างกรมศุลกากร
กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ชี้ว่า บริษัทต้องจ่ายค่าปรับสี่เท่าของมูลค่า
สินค้าที่รวมค่าอากรแล้ว ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 เพื่อให้เรื่อง
ดังกล่าวเกิดความโปร่งใส เครือข่ายฯ ได้เรียกร้องให้กรมศุลกากรพิจารณา ดังนี้
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1. การสร้างบรรทัดฐานใหม่ โดยการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและไม่ประนอม
ระงับคดีตามข้อเสนอ 1,534 ล้านบาท
2. กรมศุลกากรต้องชีแ้ จงข้อเท็จจริงต่อสาธารณะให้ชดั เจน เพือ่ ให้เกิดความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ หากกรมศุลกากรตัดสินใจที่จะยอมทำความตกลง
ระงับคดี ตามข้อเสนอของบริษัทและยืนยันที่จะดำเนินการตามคำชี้แจงของอธิบดี
ที่ระบุว่าบริษัทผู้นำเข้าจะต้องจ่ายค่าภาษีที่ส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนก่อน อาทิ ภาษี
นำเข้า ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมหาดไทย เป็นต้น จากนั้นจะต้องจ่าย
ค่าปรับอีกไม่เกิน 2 เท่า ของค่าอากรส่วนที่ขาด
3. การเร่งทบทวนปรับปรุงกฎหมายของศุลกากร เพราะกฎหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีนาน เสนอควรมีหน่วยงานกลางเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเพื่อความ
โปร่งใส
4. การเรียกร้องผ่านไปยังบริษัทดังกล่าวให้หยุดพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษี
และขอให้แสดงความรับผิดชอบมากกว่าการยอมจ่ายเงินแล้วจบคดี บริษัทฯ เหล่านี้
ฝ่าฝืนกฎหมายหลายมาตราโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ลด แลก แจก แถม
ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่มา เดลินิวส์ “เครือข่ายต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” บี้กรมศุลกากร และเครือข่าย
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์บกุ DSI วันที่ 17 มค.2553 http://www.alcoholwatch.in.th

ตารางที่ 7.2 จำนวนคดีและค่าปรับ
ปี จำนวนคดี ผลการปราบปราม
		 ที่ปราบปราม
2546
212
7,479,661.10
2547
2,088
17,051,782.63
2548
2,804
30,449,610.20
2549 33,330
239,976,587.78
2550 34,331
226,895,595.25
2551 39,064
309,854,751.40
2552 12,440
108,841,669.40

คดีที่เสียค่าปรับ ค่าปรับตาม พ.ร.บ. สุรา
166
1,435
2,088
24,177
25,029
26,200
8,604

1,842,906.35
6,589,587.54
10,785,090.15
72,032,179.42
86,422,053.04
93,491,310.87
37,157,435.00

ที่มา กรมสรรพสามิต
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3) การกำหนดให้นำคดีอาญามาใช้ในศาลภาษีอากรกลาง
คดีอาญาเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตมีปัญหาน้อยและไม่มีความสลับ
ซับซ้อน เนือ่ งจากพนักงานอัยการในส่วนกลางมีความรูค้ วามสามารถมากกว่า
ในส่วนภูมิภาค การนำคดีอาญามาพิจารณาคดีในศาลภาษี เป็นเรื่องที่ต้อง
อาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะด้าน และบางกรณีต้องดูเจตนาพิเศษของ
ผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นเจตนาทางวิชาชีพด้วย ยิ่งกว่านั้น ผู้พิพากษาในศาลอาญา
ไม่มีแนวความคิดทางด้านภาษี
1) ความผิดเกี่ยวกับอาญาทางภาษี มีกฎหมายพิเศษ 4 ฉบับ คือสุรา
ยาสูบ ไพ่ พระราชบัญญัติสรรพสามิต
2) ปริมาณคดีปีละ 30,000-40,000 คดี ส่วนใหญ่จะเป็นคดีที่มีโทษ
ปรับเป็นหลัก มีคดีอาญาประมาณ 200 คดี ที่มาสู่ศาลคิดเป็นร้อยละ 1 ของ
คดีอาญาภาษีทั้งหมด
3) ตามกฎหมายอาญาเกี่ยวกับภาษีโทษปรับตามที่อธิบดีกรมฯ หรือ
ที่อธิบดีมอบหมายมีโทษอาญาจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ถ้าโทษเกิน 1 เดือน แต่
ไม่เกิน 6 เดือน เป็นอำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับกรมสรรพสามิต
4) กฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตทั้งหมดเจ้าพนักงานสรรพสามิต
ไม่มีอำนาจจับกุมเฉพาะตามพระราชบัญญัติไพ่
5) คดีอาญาจะกระจายไปทุกส่วนภูมิภาค ภาคใต้ส่วนใหญ่จะเป็นคดี
น้ำมันเถื่อน สุราหนีภาษีเป็นหลัก ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.สุรา กรมสรรพสามิต
พนักงานอัยการมีความเห็นว่าคดีความผิดทางอาญาเกี่ยวกับภาษี
สรรพสามิตมีจำนวนน้อยที่เข้ามาสู่กระบวนการพิจารณา ทั้งนี้เป็นคดีเล็กๆ
น้อยๆ ควรจะนำวิธีการฟ้องด้วยวาจาที่ใช้พิจารณาในศาลแขวงมาใช้บังคับ
ส่วนวิธีการยื่นฟ้องควรจะใช้วิธีการเดิม คือ ยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดหรือศาลแขวง
แล้วแต่เขตอำนาจศาล แล้วส่งคำฟ้องให้ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาต่อไป
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และขั้นตอนการสอบพยานก่อนส่งฟ้อง จะมีปัญหาในการสอบพยานในการ
ส่งฟ้องเพราะพยานอยู่ต่างจังหวัด
สรุป การสัมภาษณ์ความเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐ
ขบวนการลักลอบค้าสุรา กระทบรายได้ภาษีสรรพสามิต และภาษีอน่ื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่รัฐควรจะจัดเก็บได้ ตัวเลขความเสียหายภาษีสุรานอก ใช้ประสบการณ์วงใน
ประเมินว่า “อย่างน้อยๆ อยู่ที่สองเท่าของอัตราภาษีสุราต่างประเทศในระบบที่รัฐ
จัด”
สำหรับสุราและไวน์เถื่อนที่ไปจับกุม โดยขวดสุรามักเป็นของแท้ ซึ่งรับซื้อ
จากบรรดาร้านรับซื้อของเก่า ส่วนฉลาก กล่อง ลูกกลิ้ง ฝา และส่วนประกอบต่างๆ
สั่งนำเข้าจากประเทศจีน ซึ่งสุราปลอมดังกล่าวมีส่วนผสมของสุราจริงบางส่วน ก่อน
จะนำเอาสุราปลอมมาผสม ของกลางมัก ได้แก่
- สุราและไวน์ต่างประเทศที่บรรจุขวดเรียบร้อยแล้ว
- อุปกรณ์ในการผลิต เช่น ขวดเปล่า หรือขวดเปล่าพร้อมด้วยฉลากและสติ๊กเกอร์ปลอมแปลงที่ใช้ติดขวด ลูกแก้ว ฝา กล่อง และลัง  แสตมป์ของกรมสรรพสามิต
ของกระทรวงการคลัง
รัฐก็ต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่าเป็นตัวช่วย เพื่ออุดรูรั่ว...ที่สำคัญต้องสามารถ
ทำให้ผู้บริโภค ตรวจสอบของปลอม...ของแท้ได้ด้วย” ในต่างประเทศ ก็เจอปัญหา
สูญเสียภาษีรายได้ จากการลักลอบหนีภาษีเหมือนบ้านเรา แต่ล่าสุดเขาใช้เทคโนโลยี
แสตมป์ภาษีแบบดิจิตอล คือการใช้โค้ดหรือรหัสดิจิตอลพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์
แนวนโยบายใช้อิเล็กทรอนิกส์
1. ติดเครื่องหมาย มีโครงการปรับปรุงแสตมป์
2. เป็นกระดาษที่ปลอมแปลงไม่ง่าย เอากาวทาหลังติดแสตมป์ แต่ถ้าโรงงาน
ใหญ่ ทุกคนที่มาติดต่อเรา เครื่องจักรที่ออกแบบมาไม่เข้ากับเรา เขามีเทคโนโลยีทำ
เราฝึกเจ้าหน้าที่เราจนสามารถลูบแสตมป์ ประเด็นที่มีแสตมป์เป็นเครื่องหมายเสีย
ภาษี เหล้าเถื่อน แสตมป์เก่าแปะ
3. แสตมป์แต่ละดวงมีรหัส ที่ผ่านมา เวลาจัดทำงบประมาณ ขอทำแสตมป์
แต่จริงๆ ต้องทำทั้งระบบแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์มีแนวคิดที่ทำมาตลอด รวมถึงระบบ
บริหารแสตมป์
4. สินค้าในประเทศ โรงงานในประเทศ เบียร์ออกจากโรงงานปิดแสตมป์ที่
ฝาขวด เบียร์นอกแสตมป์หลุด แช่ตู้เย็น เลอะเทอะ แสตมป์หลุด ขายไม่ได้ ถ้า
เป็นเบียร์ของไทยขายได้ ของก็เก็บกลับโรงงาน แปะใหม่ได้
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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การสกัดกั้นการค้าสุราเถื่อนทำได้มากน้อยแค่ไหน อะไรเป็นปัจจัยในการ
สนับสนุนให้สุราเถื่อนยังมีอยู่
1. คดีที่สรรพสามิตจับจะเป็นเหล้าปลอม เหล้าชุมชน คดีใหญ่ๆ จะเป็นของ
DSI
2. สุราเถื่อนไม่ต้องเสียภาษีทั้งสรรพสามิตและศุลกากร ราคาถูก ที่สำคัญ
รสนิยมการดื่มสุราต่างประเทศยังมีอยู่ แต่ผู้บริโภคได้ขยับราคาแพงเป็นราคาถูก
สุราเถื่อนยังดำรงอยู่ได้ ทางแก้ไขก็คือใช้กลไกราคาและการลดความรู้สึก “ความ
เป็นของนอก”
3. ปัญหาสุราเถื่อนค่อนข้างแก้ยาก เพราะมีการผลิตล่วงหน้า 1 ปี
4. การปราบปราม ปรับระบบแสตมป์ ใช้ลายน้ำ และสลาก “ผลิตเพื่อ
จำหน่ายประเทศ….” เพื่อลดการลักลอบสุราเถื่อน
5. เมื่อพบการกระทำผิด ยึดอุปกรณ์การกระทำความผิด เป็นของรัฐ
6. การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลต่อธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ราคาสินค้าและบริการทั่วไปลดลง เก็บภาษีได้น้อยลง พิจารณา
สามเสาหลัก ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการเมือง
7. สุราชุมชน ก็ต้องมีบัญชี การควบคุมสุราเถื่อนได้ต้องใช้ระบบบัญชี
การดำเนินนโยบายภาษีมีผลต่อความตกลงทางการค้าในสุราต่างไทยและ
สุราต่างประเทศ ในปัจจุบันในกลุ่มอาเซียนไม่มีความแตกต่างแล้ว เว้นแต่นอกกลุ่ม
ที่ทำความตกลงการค้าเสรี
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศ และต่างประเทศ ควรมี
1. ทุกวันนี้ หน่วยงานรัฐมีเครื่องมือเดียวในการประเมินภาษี
2. ควรใช้ Specific rate ปรับภาษีทุก 3 ปี
3. ปัจจุบันโครงสร้างภาษีเป็นแบบ Inclusive ทำให้ขึ้นราคาอย่างไรก็ไม่ถึง
100%
4. การประเมินสุรา ควรใช้ราคาขั้นต่ำ (Floor price) เครื่องดื่มนี้ทำลาย
สุขภาพ ต้องใช้ราคาจริง
5. ยังต้องคงราคา C.I.F. เพราะเป็นการค้าสากลระหว่างประเทศ และอยู่
ในระเบียบขององค์การการค้าโลก
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บทที่ 8
การปกป้องนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์และการเฝ้าระวัง
จากการศึกษาขององค์การระหว่างประเทศภายใต้กรอบขององค์การ
สหประชาชาติหรืออังค์ถัด (UNCTAD, 2004) พบว่าผลของการเปิดเสรีทาง
การค้ามากขึ้นจะทำให้ประเทศพัฒนาแล้วมีส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
หากเปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกด้วยกัน
ดังนั้น ในปัจจุบัน บรรดาประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาจึงเริ่มตระหนักถึง
ความสูญเสียและความเสียเปรียบของตนต่อประเทศพัฒนาแล้ว ประชาชน
และนักวิชาการในประเทศก็พากันเรียกร้องให้รัฐคำนึงถึงผลเสียต่อประชาชน
จากการทำความตกลงและการเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการนั้นด้วย แม้แต่
ในประเทศไทยก็ได้มีการเรียกร้องจากนักวิชาการและกลุ่มเอ็นจีโอ (NGOs)
1. นโยบายควบคุมแอลกอฮอล์
ความตกลงทางการค้าเสรีไม่ได้มีข้อห้ามที่จะออกกฎหมายเพื่อควบคุม
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ เพียงแต่การบังคับใช้กฎหมายนัน้ ลักษณะของกฎหมาย
ต้องไม่มีนัยในการเลือกปฏิบัติและต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์การเปิด
เสรีทางการค้าเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ภาคประชาชนและหน่วยงานทางสุขภาพต่าง
เห็นว่า ประเทศไทยไม่ควรปกป้องธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานการณ์
การตลาดของสุราในประเทศไทยมีการแข่งขันกันอย่างมาก ผู้ประกอบการ
ภายในประเทศและความร่วมมือ ธุรกิจข้ามพรมแดนและการแข่งขันเชิงรุก
การปรับตัวของผู้ประกอบการในประเทศ การครอบครองตลาด (Market
domination) ขอบเขตของอิทธิพล มีเครือ่ งดืม่ ประเภทใหม่ๆ วิธกี ารจำหน่าย
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

209

ใหม่ วิธีการดื่มใหม่ ส่วนแบ่งการตลาด เซกเมนต์ของตลาดย่อยขยายตัวขึ้น
อย่างชัดเจน (ทักษพล ธรรมรังสี, 2553) สะท้อนถึงนโยบายสุราเสรีส่งผลให้
กลุ่มธุรกิจภาคเอกชนได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยในเรื่องของการค้าเสรี เกิด
การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มแวดล้อมกับนโยบายของรัฐ มีความใกล้ชิดหรือ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พรรคการเมื อ งมากที่ ป ระสงค์ ใ นผลประโยชน์ เรื่ อ งใด
เรื่องหนึ่ง
ในต่างประเทศ ผลการค้าเสรีได้สง่ ผลถึงการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้าง
ที่เรียกว่า “ตุลาการทางการเมือง (Judicialisation of politics)” ขอบเขต
นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุโรปของทุกวันนี้ ผู้บริหาร ผู้นำนโยบายไป
ปฏิบัติจำเป็นต้องเข้าใจหลักตรรกะของกฎหมายต่างๆ และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างถูกต้อง (The Nordic Centre for Alcohol and Drug Research)
ได้แก่ EC law, EFTA และ WTO เช่นเดียวกับประเทศไทย ความตกลงทาง
การค้าเสรีได้เข้ามากำหนดกรอบทางกฎหมายใหม่ในภูมภิ าคอาเซียน กฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ต้องใช้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการกำกับ ดูแล
การลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะกลไกในการกำกับดูแลได้ถูกยกเลิกไป ทำให้
อุตสาหกรรมข้ามชาติสามารถเข้ามาลงทุนได้โดยเสรี ไม่เลือกปฏิบตั ิ ปัจจุบนั
สัดส่วนการถือครองหุ้นได้ถูกยกเลิกโดยกฎหมาย เพื่อให้การลงทุนเป็นไป
โดยเสรี และไม่เลือกปฏิบัติ เช่น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553)
ปัจจุบันประเทศไทยได้ทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ อาทิ  
ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย ชิลี และประเทศเปรู
กรณีของการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีความเป็นไปได้น้อยมากที่
จะเข้าไปแก้ไขในพันธะสัญญา เพราะการเปิดเสรีทางการค้าเป็นพันธะสัญญา
ที่ใช้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันในกลุ่มประเทศที่อยู่ในสัญญาทั้งหมด การจะ
แก้ไขในจุดนี้ได้ก็ต้องไม่มีการส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากประเทศเราด้วย
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แต่ขอ้ เท็จจริง ประเทศไทยมีการนำเข้าอยู่ 3 ประเภท คือ วิสกี้ ไวน์ และเบียร์
สาเหตุที่ไทยไม่สามารถยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกจากความตกลงทาง
การค้าเสรีได้นั้น เพราะว่าสัญญาการค้าเสรี อยู่บนแนวคิดการแข่งขันเสรี
ระหว่างประเทศ หากประเทศไทยยังผลิตและส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อยู่ ก็จำเป็นต้องเปิดเสรีให้มกี ารนำเข้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์จากกลุม่ ประเทศ
คู่สัญญาด้วยเช่นกัน (นัดดาเนตร ชื่นวณิช, 2553)
ประเทศไทย แนวทางแก้ไขการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยัง
ทำได้ไม่ง่ายนัก เพราะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่
จากปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นำเข้าจากต่างประเทศของคนไทย
ในปี พ.ศ.2540 พบว่า เพิ่มขึ้นจาก 0.31 ลิตรต่อคนต่อปี เป็น 1.24 ลิตร ใน
ปี พ.ศ.2550 หรือมีการเติบโตประมาณ 13 % ต่อปี ผลประโยชน์ที่ได้จาก
การลดภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือได้ว่ามีมูลค่าน้อยกว่า เมื่อเทียบกับผล
กระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ ในทางตรงกันข้าม ปริมาณการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในประเทศมีแนวโน้มคงที่ เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น
ของประชากรไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาระหว่างปี พ.ศ.2540-2550 เป็น
ผลมาจากการเติบโตของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้าเป็นสำคัญ (ฉัตรสุมน
พฤฒิภิญโญ, 2550)
จากข้อมูลการนำเข้าและผลิตเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ในช่วง 13 ปี พบว่า
สุราต่างประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นลำดับ 3 รองจากเบียร์ และสุราขาว
และมีแนวโน้มการนำเข้าสูงอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน
ซึ่งไทยได้ลดภาษีศุลกากรลง 12 เท่า ส่งผลให้ส่วนแบ่งของตลาดสุรานำเข้า
เฉพาะอาเซียนเพิม่ ขึน้ อย่างชัดเจน เข้ามามีอทิ ธิพลต่อนโยบายควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ ปัญหาคือ การที่กลไกการค้าเสรี จะจำกัดความสามารถของ
ประเทศ ในการจัดการกับปัญหาแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พบได้จาก
ประสบการณ์ของหลายประเทศในยุโรป
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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แม้วา่ ภาครัฐอาจจะพิจารณาภาพรวมว่า การค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เป็นเพียงส่วนเล็กน้อย จึงพิจารณาว่าแอลกอฮอล์เป็นเสมือนสินค้าทั่วไป แต่
อิทธิพลของการค้าเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ยังมีอยู่มาก ในแง่ผลกระทบต่อ
การดื่ม โดยเฉพาะการนำเข้าสุราจากสหภาพยุโรปมีมูลค่าและปริมาณการ
นำเข้าอยู่สูง
ผลการศึกษาสถานการณ์การนำเข้า และข้อเสนอการนำเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ออกจากความตกลงทางการค้าเสรี ของฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
(2550, 2553) พบว่า
1. ผลกระทบทางด้านภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นำเข้าได้ปรับลดลงแล้ว
2. อัตราการใช้ประโยชน์ในเชิงการส่งออกจากเขตการค้าเสรีอาเซียน
ยังคงต่ำ
3. สินค้าจากกลุ่มอาเซียนมีราคาจำหน่ายต่ำ ทำมีให้ผู้บริโภคได้เลือก
บริโภคอย่างหลากหลาย และเพิ่มปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
อัตราที่สูงขึ้น จนนำมาสู่อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  
นัยเชิงนโยบายและข้อเสนอ ได้แก่ การยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากการค้าเสรี จากการให้ความเห็นของฝ่ายวิชาการทั้งทางกฎหมายและ
ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อต่อต้านสุรายาสูบ ผลมีดังนี้
1. การสกัดห้ามผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสุขภาพเพื่อไม่ให้อุตสาหกรรมสุรา
เข้ามาภาคการค้ามากขึ้น
2. ตัวแทนรัฐพึงกระทำโดยผ่านรัฐสภา และการจัดทำประชาพิจารณ์
โดยองค์ประกอบการเจรจาควรมีภาคประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม
เจรจา
3. ความผูกพันของสนธิสัญญานั้นมีหลายแบบ ทั้งแบบที่ลงนามแล้วมี
ผลผูกพันทันที หรือแบบที่ลงนามแล้วต้องนำกลับมาทบทวนเพื่อให้สัตยาบัน
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4. ภาครัฐผู้กำหนดนโยบายไม่ควรให้บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วม
“นั่งโต๊ะเจรจา” ดำเนินนโยบายควบคุมธุรกิจตนเอง
5. การเตรียมความพร้อม ถ้ามีการนำสุราออกจากการค้าเสรี ภาค
รัฐก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหามาตรการสุขภาพมาคู่กับกฎหมายการค้าบริษัท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่สามารถฟ้องร้องนโยบายและมาตรการการควบคุม
จากรัฐได้
ทั้งนี้ ก่อนมีความตกลงทางการค้าเสรี รูปแบบการเสียภาษีนั้นต้องมี
ภาษีนำเข้าดังภาพโครงสร้างราคาสุรา เมื่อมีความตกลงทางการค้าเสรี ทำให้
กำแพงภาษีนำเข้าถูกกำจัดลง การนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงไม่ต้องเสีย
ภาษีศุลกากร ส่งผลให้รายได้จากการเก็บภาษีส่วนนี้ลดลง โดยรัฐหวังว่าจะ
ไปให้ความสำคัญกับการขยายเศรษฐกิจด้านอื่น ซึ่งแท้จริงแล้วต้องดำเนิน
แยกการค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ออกจากการเจรจาการค้าเสรีหรือจากการค้า
สินค้าทั่วไป ดังที่เคยมีข้อเสนอว่า “สุราเป็นสินค้าไม่ธรรมดา”
ในช่วงกลางปี พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา มีสถานการณ์และประเด็นทาง
การเมืองที่ส่งผลต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวคือ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งให้ทบทวนกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศ โดยแสดงจุดยืนที่ต้องการยกเลิกการเปิดเสรีให้กับสินค้าที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เบียร์ ไวน์ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ออกจากบัญชีสินค้าที่นำมาลดภาษีเป็น 0%  (ผู้จัดการออนไลน์,
15 ธันวาคม 2553) นอกจากนี้ มติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีความ
เห็นพ้องให้มีมาตรการปกป้องความเข้มแข็งของนโยบายแอลกอฮอล์จาก
ผลกระทบของข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
มีแนวทางคือ
1) พิจารณาสนับสนุนการถอนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบริการที่
เกี่ยวข้องออกจากข้อตกลงการค้าและผลกระทบที่พึงมี และ/หรือ การละเว้น
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การบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าเป็นรายชื่อสินค้าภายใต้ข้อตกลงการค้า
เสรีระหว่างประเทศ (list of commitment) ทัง้ ในระดับทวิภาคี และพหุภาคี
โดยให้มกี ระบวนการทีม่ สี ว่ นร่วมอย่างกว้างขวาง จากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่าย
และคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติ
2) สนับสนุนการป้องกันนโยบายแอลกอฮอล์จากผลกระทบจากข้อ
ตกลงการค้าเสรี รวมถึง พิจารณาพัฒนานโยบายแอลกอฮอล์ของประเทศ
เพื่อชดเชยผลกระทบหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยต้องเน้นที่มาตรการที่มีประสิทธิผล
และความคุ้มค่า เช่น การปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อชดเชยภาษี
ศุลกากรที่ลดลง
3) พัฒนากระบวนการเจรจาต่อรองข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ความโปร่งใส
และมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยลดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมจาก
อุตสาหกรรมสุรา
4) พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมทุกภาคส่วนถึงผลกระทบของ
ข้อตกลงการค้าเสรีที่มีต่อสินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองปีที่ผ่านมา นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงฯ ดังกล่าว และมติคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ถูกยกเลิกไป
เนื่องจากมีเหตุผลทางการเมืองเข้าแทรกแซง
2. การสร้างความเข้มแข็งในนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการ
บังคับใช้กฎหมาย
นายแพทย์หทัย ชิตานนท์ ประธานสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิ
สาธารณสุขแห่งชาติ ชี้ถึงกรณีตัวอย่างการควบคุมยาสูบที่ได้ต่อสู้มากกว่า
20 ปี มาตรการต่างๆ ว่ามีความเข้มแข็งและหลากหลายเพียงใด อุตสาหกรรม
บุหรี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทบุหรี่ข้ามชาติสามารถล็อบบี้ผู้กำหนดนโยบาย
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และผู้บริหารได้ แต่บุหรี่ต่างประเทศสามารถครองตลาดได้เพียงร้อยละ 3-4
เท่านั้น สาเหตุก็คือความเข้มแข็งของกฎหมายไทย (พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ.2535) ที่ห้ามโฆษณาบุหรี่ในทุกสื่อและทุกรูปแบบ ต่อมา ปี พ.ศ.
2542 ประเทศไทยเข้าสู่การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ไทยไม่ได้นำบุหรี่ออกจาก
รายการที่ต้องปฏิบัติตามกฎเขตการค้าเสรีอาเซียน จึงต้องลดภาษีนำเข้าบุหรี่
จากร้อยละ 30 ลงมาตามลำดับ เป็นเหตุที่ทำให้บุหรี่นำเข้าลดลงเรื่อยๆ จน
สามารถยึดตลาดได้มากขึ้น และในปัจจุบันไทยพยายามเปิดการค้าเสรีกับ
ประเทศต่างๆ มากขึ้น “รัฐบาลคำนึงถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจมากกว่าคุณภาพ
ชีวิตของคน เพราะไม่เห็นผลทันที ซึ่งการทำงานรณรงค์ต่อสู้สุรา ไม่ต่างจาก
ยาสูบ ตลอด 20 ปีที่เป็น NGO ต่อต้านอุตสาหกรรมยาสูบ ยอมรับว่าน่าพอใจ
แต่ถ้าอนาคตรัฐบาลคำนึงถึงเศรษฐกิจมากกว่าคุณภาพชีวิต เราก็ไม่แน่ใจ
เหมือนกัน”
ยิง่ ไปกว่านัน้ ธุรกิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ผูผ้ ลิตมีอทิ ธิพลมหาศาล และ
สามารถโน้มน้าว (Lobby) ให้เกิดนโยบายเป็นมิตรทั้งระดับประเทศและ
นานาประเทศ ตัวแทนของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์โลก โดยเฉพาะภาค
สุรากลั่น มีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งในอนุสัญญาการค้าและขยายตลาดเกิด
ใหม่ พันธมิตรของสุรากลั่นโลก (The World Spirits Alliance) ได้ล็อบบี้
ข้อตกลงการค้าภาคบริการ (GATS) เพือ่ เสรีทางการค้าและขจัดพิกดั ศุลกากร
รวมทัง้ จำกัดการโฆษณา อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์โดยใช้การโน้มน้าว
ทางตรง
จุดมุ่งหมายหลักของการล็อบบี้เพื่อที่จะต่อต้านกลยุทธ์การรณรงค์
ตัวอย่างการล็อบบี้ที่ทำได้สำเร็จในบราซิล ครั้งเมื่อรัฐบาลได้ตรวจสอบ
กฎหมายในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สรุ า บริษทั เบียร์ทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ (AmBev) ริเริม่
แคมเปญการประชาสัมพันธ์ตอ่ ต้านการขับรถ และโครงการการศึกษาต่อต้าน
การดื่มในผู้เยาว์ ผลการศึกษา พบว่า หลักฐานที่มีอยู่ไม่มีผลในการต่อต้าน
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อุตสาหกรรมสุรา กองทุน Diageo และกองทุน SABMiller ได้ใช้การรณรงค์
การดื่มที่รับผิดชอบพุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นและมีการจัดตั้งความร่วมมือกับตัวแทน
รัฐบาลและหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐในตลาดที่เกิดใหม่ งานวิจัยชี้ให้เห็นว่า
ข้อความดื่มอย่างรับผิดชอบมีวิธีการคลุมเครือ แม้ว่าข้อความเหล่านี้ดูเหมือน
เพื่อดูแลสุขภาพ (Smith et al, 2006)
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ความสนใจในประชาสัมพันธ์
เพิ่มขึ้น โดยเน้นกิจกรรมขององค์กร เช่น การบรรเทาภัยพิบัติและสนับสนุน
กิจกรรม ธรรมาภิบาลโลก การวิเคราะห์เอกสารภายในบริษัทได้แสดงวิธีการ
ทำบุญซึง่ ดำเนินการโดย Phillip Morris เพือ่ ปรับปรุงภาพลักษณ์ในศตวรรษ
ที่ 21 รวมถึงการจ่ายเงินของเงินปันผล และสร้างอิทธิพลกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณะ
การแสดงขององค์กรอุตสาหกรรมเป็นเครือข่ายกว่า 30 กลุ่มองค์กรด้าน
สังคม (Social Aspects Organizations: SAOs) (McCreanor T, Casswell, S, Hill, L, 2000: Anderson P, 2004) หนึ่งในกลุ่มขององค์กรเหล่านี้
ที่ก่อตั้งโดย Portman Group ในสหราชอาณาจักร เป็นผู้ที่มีบทบาทในเวที
นโยบายแอลกอฮอล์ เช่น ข้อเสนอเพื่อลดขีดจำกัดของความเข้มข้นแอลกอฮอล์
ในเลือดสำหรับการขับขี่ตามแนวทางของยุโรป (Room R, 2004)
ในสหราชอาณาจักร การจำหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ธุรกิจบันเทิง
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวแทนของสมาคมการค้าหลายแห่ง
ได้แก่ สมาคมผับและเบียร์บริติช (the British Beer and Pub Association
(BBPA) สมาคมนี้เป็นตัวแทนกว่าครึ่งหนึ่งที่มาจากผับและบริษัทเบียร์
ขนาดใหญ่ และมีอิทธิพลแข็งแกร่งในนามอุตสาหกรรม ล่าสุด BBPA ได้ใช้
วิ ธี ก ารพั ฒ นารหั ส ของการขายโดยนำแนวคิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม
(social responsibility) มาใช้ รวมทั้งสมาคมสก๊อตวิสกี้ (Scotch Whisky
Association: SWA), สมาคมไวท์และสุรากลั่น (Wine and Spirits
Association: WSA) สมาคมร้านค้าปลีก (Association of Convenience
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Stores: ACS) สมาคมค้าปลีก (British Retail Consortium: BRC) พหุสมาคม
พ่อค้าปลีก (Association of Multiple Retailers: AMR) สมาคมบันเทิง
บาร์ และเต้นรำ (Bar Entertainment and Dance Association (BEDA)
สถาบันการโรงแรม (British Institute of Inn keeping: BII) และสมาคมโฆษณา
(Advertising Association) (Baggott R, 2006)
ปัญหาการโฆษณาเป็นอีกประเด็นหนึง่ ทีท่ ำให้ธรุ กิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และผู้บริโภคข้อมูลผ่านการสื่อสารทางการตลาดจะมี
ทัศนคติที่ดีต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากเปรียบเทียบมาตรการทาง
กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยใน
การควบคุมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นได้ว่า
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยมีความเข้มงวดน้อยกว่าในบางกรณี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 กรณี (จุมพล ศรีจงศิริกุล, 2553: 14) คือ
1) การอนุญาตให้มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทยได้ ในขณะที่ในประเทศฝรั่งเศสห้ามไม่ให้
มีการโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์อย่างเด็ดขาด
2) เนื้อหาและรายละเอียดที่กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสอนุญาตให้
สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ถูก
จำกัดอยูเ่ ฉพาะข้อมูลเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วกับเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์นน้ั เท่านัน้ และ
3) กฎหมายฝรั่งเศสห้ามมิให้มีการส่งเสริมสนับสนุน หรือการอุปถัมภ์   
ต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม และไม่มีกรณียกเว้นใดๆ
ทั้งสิ้น ตัวอย่าง เช่น
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- การโฆษณาโดยใช้ภาพขวดไวน์หลายขวดตัง้ เรียงกัน ถือเป็นการโฆษณา
ที่มีเนื้อหาขัดกับที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ จึงเป็นการโฆษณาที่ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (ศาลอาญาแห่งกรุงปารีส, คดี “กองบราส์”
- การโฆษณาทีแ่ สดงภาพนกกระจอกเทศกำลังดืม่ เบียร์ พร้อมข้อความ
“ใครว่านกกระจอกเทศดืม่ อะไรก็ได้” ถือเป็นการโฆษณาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย
เพราะไม่ได้ระบุเนื้อหาตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ข้อความประกอบ
โฆษณาดังกล่าวยังขัดแย้งกับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องระบุข้อความ
ที่บอกถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคแอลกอฮอล์ที่มากเกินควร
(ศาลอุทธรณ์แห่งกรุงปารีส, คดี“อะเดล สก็อตต์”
- ข้อความประกอบโฆษณาทีร่ ะบุถงึ ในเชิงคุณค่าของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
หรือเป็นการสร้างภาพในแง่บวกให้แก่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การระบุว่า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามโฆษณามีความเป็นสากล เปรียบเสมือนความผ่อน
คลายและความฝัน โฆษณาดังกล่าวถือเป็นโฆษณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ศาลฎีกา แผนกคดีอาญา, คดี “เจแอนด์บี”
- ข้อความประกอบโฆษณาที่ว่า “ฉันกล้าที่จะลอง ฉันชิม ฉันจึงชอบ”
ถือเป็นการโฆษณาที่ชักชวนให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ศาลอาญา
แห่งกรุงปารีส, คดี “ซูซ”
- ข้อความประกอบโฆษณาทีว่ า่ “ฟองครีมทีน่ มุ่ ละมุน ความผสมผสาน
ที่ลงตัวและการรอคอยที่มาถึง” ถือเป็นการโฆษณาที่ชักชวนให้มีการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ศาลอุทธรณ์แห่งกรุงปารีส และศาลฎีกา แผนกคดี
อาญา, คดี “โครเนนบูร์ก”
3. การเฝ้าระวัง: แผนยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกและกรอบอนุสัญญา
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ความสนใจของชาวโลกเกี่ยวกับภัยของสุรายังมีน้อยมาก การขยาย
การผลิตและการตลาดยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการดื่มแอลกอฮอล์ในวัยรุ่น
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หลายประเทศยังมีมาตรการควบคุมไม่เพียงพอ แม้ในคณะรัฐมนตรีของ
สหภาพยุโรปก็ได้สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่ม
สุราที่เป็นอันตรายในเยาวชน (คำแนะนำ 2001/ 458/ EC) อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยที่ขัดขวางความก้าวหน้าของการควบคุมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(Casswell & Thamarangsi, 2009) ได้แก่
1. ความตั้งใจทางการเมืองของรัฐสมาชิก
2. การขาดความร่วมมือจากอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง
จริงจังในกระบวนการพัฒนานโยบาย
3. ความยุ่งยากในเรื่องสภาพแวดล้อมของการค้าเสรี
4. การตอบสนองน้อยในองค์กรภาคเอกชน เอ็นจีโอ ตัวแทนที่ร่วม
รับผิดชอบนโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กรอบอนุสัญญาการควบคุม
แอลกอฮอล์จำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมดำเนินการระหว่างประเทศ
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก (2010) มีวัตถุประสงค์ 5
ประการ เพื่อ
1. กระตุ้นความตระหนักระดับโลกต่อขนาดและธรรมชาติของปัญหา
สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. สร้างฐานความรูใ้ ห้เข้มแข็งเกีย่ วกับขนาดและปัจจัยทีท่ ำให้เกิดความ
อันตรายที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์และประสิทธิผลขอมาตรการป้องกันและ
แก้ไขอันตรายเหล่านี้
3. เพิ่มความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
ประเทศสมาชิกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนการ
ระดมและแบ่งปันทรัพยากรทีจ่ ำเป็นสำหรับการร่วมกันป้องกันปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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5. พัฒนาระบบการติดตามและเฝ้าระวังในระดับต่างๆ  และพัฒนาการ
ใช้ข้อมูลเพื่อการสร้างความตระหนักต่อปัญหา การพัฒนานโยบายและการ
ประเมินผล
องค์การอนามัยโลก (2010) ได้เสนอหลักการทีส่ ำคัญของแผนยุทธศาสตร์
โลกฯ คือ การปกป้องสุขภาพของประชาชนโดยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นพันธกิจสำคัญระดับต้นของงาน
สาธารณสุข การดำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขนี้ต้องการการพัฒนา
นโยบายในทุกระดับ และความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยไม่จำกัดอยู่
เพียงภาคสาธารณสุขเท่านั้น อีกทั้งประเทศต่างๆ ต้อง
- ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางสุขภาพเป็นหลักใหญ่
- ออกแบบการดำเนินการโดยคำนึงถึงบริบทเชิงสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศของตน
- ทุกภาคส่วนของประเทศต้องดำเนินการในลักษณะที่ไม่ทำให้มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อ่อนแอลง
- ปกป้องประชาชนกลุม่ ทีเ่ สีย่ งต่ออันตรายจากการดืม่ และกลุม่ ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการดื่มของคนอื่น
- สนับสนุนให้บุคคลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบได้เข้าถึงบริการ
- เด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ที่เลือกที่จะไม่ดื่มมีสิทธิที่จะได้รับการสนับสนุน
พฤติกรรมของตนและปกป้องเขาเหล่านั้นจากแรงกดดันที่จะให้ดื่ม
- นโยบายและการดำเนินการเหล่านี้ควรครอบคลุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกชนิด
นโยบายทางเลือกและมาตรการต่างๆ ในระดับชาติ องค์การอนามัยโลก
ได้จัดกลุ่มไว้เป็น 10 กลุ่ม (World Health Organization, 2010) ดังนี้
1. ภาวะผู้นำ ความตระหนัก และความมุ่งมั่นครอบคลุมการพัฒนา
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ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทั้งระดับประเทศและระดับรองลงมา การ
จัดตั้งองค์กรรับผิดชอบดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนการสร้างความ
ร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักต่อปัญหาสุราใน
สังคม
2. การตอบสนองของระบบสุขภาพ ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพของ
ระบบสุขภาพและระบบสวัสดิการให้สามารถให้บริการการป้องกันและการ
บำบัดรักษาปัญหาความผิดปกติของพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. การสนับสนุนให้ชุมชนค้นพบและจัดระดับความสำคัญของมาตรการ
ต่างๆ ที่ชุมชนสามารถดำเนินการได้
4. นโยบายและมาตรการควบคุมปัญหาการเมาแล้วขับครอบคลุมการ
กำหนดและบังคับใช้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ผิด
กฎหมาย และกำหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดนี้ให้ต่ำลงไปอีกสำหรับ
คนขับรถอาชีพและกลุม่ เยาวชนและคนทีเ่ พิง่ หัดขับใหม่ๆ สนับสนุนการตรวจจับ
เมาแล้วขับทั้งการตั้งด่านตรวจเป็นปกติและการสุ่มตรวจ การพักหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่
5. การกระจายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมมาตรการควบคุม
ใบอนุญาตจำหน่าย การควบคุมจำนวนและทำเลของจุดจำหน่าย (ทั้งจุด
จำหน่ายแบบซื้อกลับ [Off-premise] หรือซื้อแล้วมีที่ให้ดื่ม [On-premise])
การควบคุมวัน เวลา รูปแบบ สถานที่หรือเหตุการณ์เฉพาะ การกำหนดอายุ
ขั้นต่ำที่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างถูกกฎหมาย การกำหนด
ห้ามจำหน่ายสุราแก่คนเมา การกำหนดห้ามดืม่ ในสถานทีส่ าธารณะตลอดจน
การควบคุมและลดการจำหน่ายสุราผิดกฎหมายหรือสุราที่ผลิตขึ้นเองโดย
ไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์ เป็นต้น
6. การจัดให้มีกรอบเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมกิจกรรมการตลาดให้
ครอบคลุมมาตรการด้านเนื้อหาและปริมาณกิจกรรมการตลาด การควบคุม
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กิจกรรมการตลาดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในบางสื่อ การควบคุมการให้การ
อุปถัมภ์ (Sponsorship) แก่กิจกรรมที่สนับสนุนการขายหรือดื่มแอลกอฮอล์
การควบคุมการตลาดที่ใช้วิธีการสื่อสารใหม่ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต การจัดตั้ง
หน่วยงานอิสระเพื่อดำเนินการติดตามเฝ้าระวังกิจกรรมการตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตลอดจนการจัดให้มีระบบการป้องปรามการฝ่าฝืนกฎระเบียบ
การควบคุมกิจกรรมการตลาด เป็นต้น
7. นโยบายด้านราคาครอบคลุมมาตรการภาษีสรรพสามิตสำหรับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเก็บภาษีให้สัมพันธ์กับปริมาณแอลกอฮอล์
8. การลดผลกระทบด้านลบจากการดืม่ และการเมาครอบคลุมมาตรการ
ควบคุมบริบทการดื่มไม่ให้เป็นอันตราย ออกกฎหมายไม่ให้จำหน่ายแก่คนเมา
การกำหนดให้ พ นั กงานบริการต้องเข้ารับการอบรมการบริ ก ารที่ มี ค วาม
รับผิดชอบ การลดระดับความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลง จัดให้มี
ฉลากคำเตือนแก่ผู้ที่ดื่มฯ
9. การลดผลกระทบด้านสาธารณสุขของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่ผิดกฎหมายหรือที่ผลิตแบบไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์ครอบคลุมมาตรการควบคุม
คุณภาพการผลิตและการจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนำเข้าสู่
ระบบปกติที่ต้องเสียภาษี การควบคุมและบังคับใช้ระบบแสตมป์ภาษี การ
พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบสุราเถื่อน เป็นต้น
10. การติดตามและเฝ้าระวังครอบคลุมการกำหนดกรอบการติดตาม
เฝ้าระวัง การจัดตั้งองค์กรขึ้นมารับผิดชอบระบบข้อมูลสุรา การพัฒนาชุด
ดัชนีชี้วัดปัญหาและการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนจัดให้มีกลไก
การประเมินผล เป็นต้น
เนื่องจากปัญหาแอลกอฮอล์เป็นปัญหาระดับโลก จึงมีการกระตุ้นให้
เกิดการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกฝ่าย จากการประชุมแอลกอฮอล์
ระดับโลก (Global Alcohol Policy Conference: GAPC) ซึ่งจัดขึ้นที่
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ประเทศไทยครั้งแรกระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา มี
นักวิชาการ ตัวแทนภาคประชาชน สาธารณสุข ภาครัฐ และนักรณรงค์ จาก
59 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 1,200 คน ในการประชุมเน้น
การขับเคลื่อนนโยบาย การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจะมีการร่วม
ออกกรอบอนุสัญญาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ที่ใช้ปฏิบัติกันทั่วโลกเพื่อควบคุม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ความร่วมมือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอาเซียน
ผลการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน 10 ประเทศ ครั้งที่ 11
ซึ่งจัดประชุมที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการอาเซียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เวียดนาม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ ร่วมแถลงข่าว
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาสุขภาพหลักและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของ
ประเทศอาเซียน วาระหนึ่งของการประชุมก็คือการควบคุมบุหรี่-สุรา โดยเฉพาะ
มาตรการเรื่องภาษี ข้อตกลงการค้าเสรี การห้ามทำสื่อสารทางการตลาดที่
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทบุหรี่และสุรา และการควบคุมสุราเถื่อน
เนื่องจากการบูรณาการเศรษฐกิจเข้าหากันแต่ละประเทศจะเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพ ฉะนั้นในการทำตลาดการค้าเสรี จะต้องเป็นการค้าเสรีที่ปลอดภัย
ด้วย ภายใต้ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดจากองค์การอนามัยโลก ทั้งนี้
มุ่งเน้นทั้งมาตรการที่ดำเนินการเฉพาะบุคคล ครอบครัว และมาตรการที่มี
ผลทางสังคมที่กำหนดพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งตกลงให้มีเครือข่ายการ
ควบคุมการบริโภคสุราในอาเซียน
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สรุปการสัมภาษณ์ภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ
รูปแบบและทิศทางแบบใดที่ภาคประชาสังคมจะนำมาใช้ในนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
การใช้เครือข่ายจากเจ้าหน้าที่สรรพสามิต เอ็นจีโอ สื่อมวลชนท้องถิ่น พระ
เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เป็นต้น โดยประสานงานกับจังหวัด ให้ทีมสาธารณสุขจังหวัด
แจ้งเบาะแสอิทธิพลเอเย่นต์ใหญ่ ตัวแทนการขายอยู่กับหอการค้าจังหวัด นัก
การเมืองท้องถิ่น แหล่งทุน สปอนเซอร์ให้ผู้ว่าจังหวัด ดังนั้น ผู้ว่าจึงทำไม่รู้ไม่เห็น
ไม่สั่งการ มีข้อมูลจากเครือข่ายงดเหล้าแจ้งมาว่า มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Event)
การแก้ไข เราใช้วิธีการให้ทีมพื้นที่สาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายเยาวชนช่วยชูป้าย
ผู้บริหารจังหวัดเห็นภาพของเยาวชน ทำให้ปฏิกิริยานุ่มนวลขึ้น
เครือข่ายที่เป็นเยาวชนช่วยเป็นหูเป็นตา แจ้งเบาะแส ใช้วิธีการหลายอย่าง
โทรศัพท์ อีเมล์ โทรสาร จดหมายเวียนของทางการ เป็นต้น การเป็นสมาชิกไม่มี
ผลตอบแทนทางการเงิน
สถานการณ์การค้าเสรีที่ผ่านมา ในด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ควรมีทิศทางการเฝ้าระวังอย่างไร
การควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ในภาคใต้ แม้กระทัง่ กลุม่ มุสลิมก็หย่อนยาน
ลงไปมาก ความเข้มข้นทางศาสนาลดลง มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวอย่างเช่น เบียร์
ฮาลาล เยาวชนจากภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากการโฆษณามาก การดื่มจะแอบๆ ดื่ม
และดื่มจัด ไม่มีเหล้าปลอม เพราะสามจังหวัดภาคใต้มีสินค้าปลอดภาษี ซื้อได้ที่
ด่านปลอดภาษี
รูปแบบของปฏิบัติการและทิศทางแบบใดที่ภาคประชาสังคมจะนำมาใช้ในนโยบาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- การคิดด้วยกัน เปิดให้ทำข้อเสนอ มีประเด็นใดบ้างทีจ่ ะสือ่ สารทัว่ ประเทศ
ทำข่าว
- เป็นผู้เสียหายภาคพลเมือง ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม
- เป็นความชอบธรรมทีจ่ ะเรียกร้อง รณรงค์หลายอย่างในสังคม รวมทัง้ เหล้า
- การทำการรณรงค์เพื่อสังคม สร้างกระแสสังคม ทางปฏิบัติ ยิ่งพบว่ามี
ปัญหา คนยิ่งเข้ามาช่วย มีเพื่อนใหม่ๆ เข้ามาด้วย ประชาคมจังหวัดน่าจะยั่งยืน
- วิ ธี ก ารเข้ า ใจว่ า จะทำให้ ก ารเซ็ น สั ญ ญาทำความตกลงล่ า ช้ า ลงจะเป็ น
ความยั่งยืนต่อเนื่องไป และสร้างกระแสให้ภาคประชาชนได้ทราบความจริง เช่น
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การแทรกแซงของอุตสาหกรรมสุรา การคอร์รับชั่นของนักการเมือง การมีส่วนได้
เสียของเจ้าหน้าที่รัฐในระบบอุปถัมภ์
- การเฝ้าระวังผลกระทบการค้าเสรีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากตัวแทน
ภาคเอกชน (NGO) โดยมีเครือข่ายต่างๆ ได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อผู้บริหาร
ประเทศ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายกรัฐมนตรี เป็นต้น ตัวอย่าง
เช่น “เครือข่ายฯ ได้เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อแสดงจุดยืนในการต่อต้านกลุ่มบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่พยายามแฝงตัว
มาในนามนักธุรกิจจากสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐอเมริกา (US-ASEAN Business
Council: USABC) โดยหวังรื้อมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขัดขวาง
การออกมาตรการภาพคำเตือนบนขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรการห้าม
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา การแทรกแซงนโยบายของไทย
ผ่านนอมินีต่างๆ เช่น กรณี ICAP หรือ TABBA รวมไปถึงการเข้าพบในครั้งนี้
และต้องการให้กระทรวงสาธารณสุขหนักแน่นในจุดยืนด้านสุขภาวะของประชาชน
และไม่เปิดโอกาสให้ทุนข้ามชาติเข้าพบ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ โดยใช้กระทรวง
เป็นเครื่องมือ”
การมียุทธศาสตร์ควบคุมปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก จึงเป็นสิ่ง
จำเป็น เพราะไม่ได้ทำเฉพาะประเทศไทย แต่เป็นความร่วมมือของประเทศอื่นๆ
ทั่วโลก ต่างก็ให้ความสำคัญและหาทางป้องกัน เพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสุขภาพ
สังคม และเศรษฐกิจ และเร็วๆ นี้ ทางเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ มีเหตุผลชัดเจน
ที่ไม่ควรนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด อาวุธในการเจรจาการค้าเสรี เพราะ
เป็นตัวการฆ่ามนุษย์ แต่มงี านวิจยั ชัดเจนว่า เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ฆา่ ชีวติ คนทัว่ โลก
มากกว่าทั้งยาเสพติดและอาวุธ ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยที่จะปล่อยให้มีการค้าเสรี
เกิดขึ้น
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บทที่ 9
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
แม้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นสิ่งถูกกฎหมายในเกือบทุกประเทศ
ทั่วโลก แต่งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบมากกว่าในเชิงบวก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้
เกิดภาระโรคและความบาดเจ็บเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ
และจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของ
ความเจ็บป่วยกว่า 60 โรค รวมถึงการส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
โดยรวมอีกด้วย แอลกอฮอล์สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นได้ทั้งปอด
หัวใจ ไต ตับ มะเร็ง รวมถึงการเผาผลาญอาหารที่ไม่สมบูรณ์ด้วยนั้น โดย
พบว่า 60% ที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อพบว่า ล้วนมีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์
ร่วมอยู่ด้วย
เพราะว่าโลกทางการค้ามีความซับซ้อน มีผลประโยชน์ซ่อนเงื่อนอยู่
ภายใต้สนธิสัญญา ความตกลงร่วมกันทางการค้าใช้ภาษาที่เข้าใจยาก กลยุทธ์
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปฏิปักษ์ต่อกฎหมายการค้าเสรี งาน
สาธารณสุขต้องสนับสนุนขบวนการนี้เพื่อกำหนดตำแหน่งการต่อรองของ
ประเทศ ความล้มเหลวของความตกลงทางพหุภาคี (Multilateral Agreement)
ในทางเศรษฐกิจ องค์การการค้าโลกได้สนับสนุนให้มีผลต่อการต่อรองใน
ข้อปฏิบัติทางการค้าของประเทศต่างๆ ได้
งานวิจัยนี้เห็นว่า การควบคุมการกระจายของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำเป็น
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ

227

ต้องสนใจเบื้องหลังการผลิตและการกระจายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหตุผล
ที่ซ่อนอยู่ภายใต้การดื่มก็คือการตลาดเชิงรุก (Aggressive marketing) และ
การล็อบบี้รัฐของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งวิสกี้ บรั่นดี เบียร์
เป็นต้น ความเป็นโลกาภิวัตน์ทำให้เพิ่มพื้นที่แก่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ บริษทั เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้ใช้ตราสินค้าเข้าครอบงำตลาดโลก
ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกที่ต้องได้รับผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละการแผ่ ข ยายอำนาจทางการค้ า เพื่ อ ขยายตลาด
ในสังคมไทย การผลิตย่อยๆ (The small-scale local production) หรือ
การเกื้อหนุนเศรษฐกิจได้หายไป การผลิตได้กลายเป็นอุตสาหกรรม เป็น
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ระดับโลก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังทำลาย
เศรษฐกิจท้องถิ่น และเป็นกำไรมหาศาลในธุรกิจขนาดใหญ่ การขยายธุรกิจ
เบียร์ไปทุกมุมโลกและเติบโตเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดด้วยความเร็วสูง ระหว่าง
10-20 ปีที่ผ่านมา บริษัทต่างประเทศ ได้รุกมาทุ่มตลาด กรณีตัวอย่าง บริษัท
อุตสาหกรรมใหญ่ซื้อบริษัทเล็ก อุตสาหกรรมเบียร์และสุรากลั่น (sprits)
แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาอุตสาหกรรมอื่นๆ  หนังสือ The FORUT/GAPA
booklet “The Promise of Youth” ได้แสดงถึงภาพของอุตสาหกรรมใช้
วิธีการมุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นในสังคมของประเทศกำลังพัฒนา เช่น ศรีลังกา
อินเดีย มาลาวี (Øystein Bakke, 2550) และกลุ่มเยาวชนไทยก็จะเป็นส่วน
หนึ่งที่เป็นเป้าหมายนี้เช่นกัน สิ่งนี้จึงเป็นเล่ห์กลของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และเราต้องรู้เท่าทัน !!!
อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของความตกลงทางการค้าในอาเซียนในอนาคต
เราไม่อาจหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาของการเซ็นสัญญาร่วมค้าได้เลย และการ
อ้างกฎแหล่งกำเนิดของสินค้าก็จะไม่มคี วามหมาย เพราะภายในสมาชิกอาเซียน
ประเทศต่างๆ มีการไหลของการค้า แรงงาน และเงินอย่างเสรี ประเทศที่
มิได้ทำสัญญาทวิภาคี หรือพหุภาคีโดยตรงกับไทย แต่อาจเป็นพันธมิตรหรือ
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ทำสัญญาทวิภาคี พหุภาคีกับประเทศอื่นในอาเซียนอีก 9 ประเทศ ประเทศ
เหล่านี้จะมีอิทธิพลดึงดูด ทำให้ประเทศที่มิใช่สมาชิก (non-member) เช่น
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา สามารถเข้ามาในไทยได้โดย
เป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของวิสาหกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน และใช้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นตัวผ่านเข้ามาประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียนได้
เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ ฯลฯ สินค้าทีเ่ ราไม่ได้จดั รายการหวงห้ามไว้
(Negative list) ก็ไม่สามารถที่จะหวงกันหรือป้องกันพื้นที่ทางการค้าได้
และการที่สหรัฐอเมริกาต้องการขยายบทบาททางการค้าต่อความ
ตกลงทางการค้าในพื้นที่ความตกลงทางการค้าทรานส์แปซิฟิก (TPPA) และ
ต้องการลดอิทธิพลจากจีน ต่อความเห็นว่า ไทยควรเข้าร่วมเจรจาหรือไม่ เมือ่
พิจารณารายละเอียด เห็นได้ว่า สหรัฐอเมริกาต้องการให้มีการเจรจาแบบ
Negative list approach หมายถึง ระบุเฉพาะสาขาบริการที่ไม่ต้องการเปิด
เสรี สาขาที่ไม่ระบุจะต้องเปิดเสรีให้ประเทศคู่เจรจา สำหรับประเด็นทรัพย์สิน
ทางปัญญา สหรัฐฯ ต้องการให้คมุ้ ครองอย่างเข้มงวดมากขึน้ และยืดระยะเวลา
คุ้มครองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ให้นานขึ้น ส่วนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกัน
สหรัฐอเมริกามีจุดยืนที่จะใช้มาตรฐานที่เข้มงวด จนเป็นที่เกรงว่าจะเป็นข้ออ้าง
ในการกีดกันทางการค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประเทศในอาเซียนที่มี
อยู่ในความตกลงทรานส์แปซิฟิก ได้แก่ ประเทศบรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์
เวีย ดนามซึ่งทั้งสี่ประเทศมีความสัมพันธ์กับไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน
ในพื้นที่ทรานส์แปซิฟิก มีประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ญี่ปุ่นก็มีความสัมพันธ์ทาง
การค้าเสรี (JTEPA) กับไทย เช่นเดียวกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ไทยก็
มีความสัมพันธ์ทางการค้าเสรีอยู่แล้ว ทั้งกับอาเซียนและกับไทยเองใน
แบบทวิภาคี นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว การลดหรือขจัดอุปสรรค
ทางการค้าสินค้าและบริการกับอีก 9 ประเทศ จะทำให้ไทยถูกบีบให้ต้องเข้า
ร่วมเจรจาในประเด็นการค้าบริการในที่สุด
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ระหว่างปี พ.ศ.2549-ถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า รัฐบาลเข้าใจ
และเห็นความสำคัญของการทำสัญญาความตกลงทางการค้าเสรี ด้วยผล
พิสูจน์กว่า 6 ปี ที่มีการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และรายละเอียดย่อยๆ
ไปแล้วก็ตาม แต่รัฐฝ่ายบริหารภาคการเมืองฝ่ายพาณิชย์อาจจะยังมองไม่เห็น
ปัญหาผลดีผลเสียที่จะตามมาจากการเจรจาการค้าเสรี เช่น การสูญเสียโอกาส
ในอนาคตในการปรับแก้ไขสัญญา เพราะลักษณะของการลงนามไปแล้ว จะ
แก้ไขยากกว่ายังไม่ลงนาม ดังนั้น รัฐควรมีท่าทีที่ชัดเจนไม่นำเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เข้ามาเจรจาการค้าเสรีในกลุ่มประเทศที่ยังไม่ได้เซ็นลงนาม
การที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ถอดถอนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ออกจากรายการลดภาษี นอกจากจะช่วยให้รัฐมีรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นแล้ว
ที่สำคัญกว่าคือ จะช่วยให้คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์น้อยลง ส่งผลให้รัฐประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากในอนาคต
ภาษีเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความตกลงทางการค้าเสรีโดยตรง
ทฤษฎีภาษีอธิบายถึงความสัมพันธ์ผกผันระหว่างอัตราภาษีและราคาสินค้า
ซึ่งสวนทางกับอุปสงค์หรือการบริโภค ดังนั้น หากขึ้นราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จะทำให้ลดการบริโภคลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งมีเงินจำกัด แต่
หลักการนีข้ ดั กับการค้าเสรี เพราะต้องลดกำแพงภาษี การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอาเซียน 10 ประเทศได้ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ
ทุนและบุคลากร เป็นไปอย่างเสรี ขณะเดียวกัน การเคลื่อนย้ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก็เสรีด้วย
มีหลักฐานที่พบว่า การเพิ่มภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากเกินไปและเป็นอันตราย ทีเ่ กีย่ วข้องผลกระทบของการเพิม่ ภาษีมอี ทิ ธิพล
ต่อขนาดปัญหาและการแก้ไขได้โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ และ
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ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประชากร
กลุ่มต่างๆ โดยมีการรายงานเกี่ยวกับความยืดหยุ่นสำหรับความสัมพันธ์
ระหว่างราคาและการดื่มสุราอยู่ในช่วง 0.29-1.29 ระดับที่เทียบเท่ากับที่
สังคมโดยรวม สำหรับระดับการบริโภค สะท้อนถึง “สุราเป็นสินค้าจำเป็น
สำหรับผู้ติดสุรา”
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายด้วย ในภาค
การค้าเสรี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงต้องเสียภาษีสรรพสามิต ภาษีสุขภาพ
แต่เครื่องดื่มผิดกฎหมายกลับไม่ต้องเสียภาษีเลย การปรับปรุงภาษีของไทย
โดยเฉพาะภาษีที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นระหว่างพรมแดน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกัน และการปราบปราม
สินค้าผิดกฎหมาย และหลบเลี่ยงภาษี และการให้ความสำคัญกับการสำแดง
ราคาฐานภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกจากนี้ การปฏิบัติการระดับชาติโดยภาคประชาสังคมจะมีส่วน
ผลักดัน ตรวจสอบเพื่อให้ภาครัฐมีความระมัดระวังและมีความโปร่งใสใน
การทำสัญญาความตกลงทางการค้า การปฏิบัติการระดับชาตินี้ต้องให้ความ
สำคัญในการพัฒนากลไกการจัดการภาคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เข้มแข็ง
รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐในภาคส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการลงนาม
ความตกลงทางการค้าเสรี ในกรณีประเทศใหม่ที่สัญญายังไม่แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องทำอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้น
การศึกษาประเมินผลกระทบและต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงการร่วมเสนอ
กรอบการเจรจา จึงจะทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นเป็นไปอย่างมีความหมาย
และมีผลกดดันอย่างแท้จริง และเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาอย่างเต็มที่ ไม่
เป็นเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนดบังคับไว้
เท่านั้น
งานวิจยั ชิน้ ทีส่ อง “ข้อเสนอให้นำการค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ออกจาก
การค้าทั่วไป” ผู้วิจัยได้เคยเสนอถึงสิ่งที่พึงตระหนักในการจัดทำนโยบาย
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ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี พ.ศ.2553 และแม้ขณะนี้ ก็ยังคงต้องรอ
ให้ปฏิบัติการเกิดเป็นจริงขึ้นมาได้ ดังนี้คือ
- การวางยุทธศาสตร์ภาครัฐโดยปลอดฝ่ายอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่ควรให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีส่วนร่วมในการ
นั่งโต๊ะเจรจา มีผลการวิจัยมากมายที่ชี้ให้เห็นเล่ห์กลของอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการโน้มน้าว (ล็อบบี้) ทางการเมือง
- เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในกระทรวงสาธารณสุ ข
และองค์การเอกชน (เอ็นจีโอ)
- การเจรจาภาคการค้าไม่ว่าจะเป็นตลาดทุน หรือตลาดการค้าเสรี
ฝ่ายสาธารณสุขต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมด้วย มิใช่มีแต่ฝ่ายเศรษฐกิจ
เท่านั้น
สำหรับการจัดทำข้อตกลงของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำมา
พัฒนากรอบอนุสัญญาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำ
ให้เกิดความตระหนักในระดับนานาชาติ นักสาธารณสุขต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
ชี้แจงผลกระทบและลงมติก่อนการลงนามความตกลงทางการค้าเสรี ซึ่งธุรกิจ
ข้ามชาติได้พยายามหาวิธีการขยายตลาด ลดราคา และทำให้กฎเกณฑ์ของ
ในประเทศอ่อนแอลง กรอบอนุสัญญาควบคุมแอลกอฮอล์ได้พยายามถ่วงดุล
และหาทางเลือกเพื่อการค้า นโยบายของประเทศและบทบัญญัติของสัญญา
สามารถให้แนวทางและปกป้องสุขภาพได้ดีกว่าที่ไม่มีสนธิสัญญา นอกจากนี้
กรอบอนุสัญญาควบคุมแอลกอฮอล์จะป้องกันประเทศต่างๆ ในการอนุญาต
ให้ประเทศที่ออกพระราชบัญญัติและระเบียบทางเทคนิคเพื่อปกป้องสุขภาพ
ของประชาชนระดับมาตรฐานสากล โดยสร้างตัวกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำไว้ใน
กรอบอนุสัญญา
ทั้งนี้ เห็นได้ว่า ภูมิภาคยุโรปก็มีจุดมุ่งหมายลดการดื่มแอลกอฮอล์เช่น
กัน ในการประชุมครั้งที่ 61 มีคณะกรรมาธิการผู้แทน 53 ประเทศ ร่วมกัน
จัดทำแผนปฏิบตั กิ ารใหม่ขององค์การอนามัยโลกในภูมภิ าคยุโรป (The WHO
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EURO Action Plan, 15 sep 2011) เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่ง
นำไปใช้ใน 53 ประเทศแถบยุโรป ดังที่กล่าวไปในบทที่ผ่านมา ส่วนระดับโลก
มีการประชุมนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก (Global Alcohol
Policy Conference: GAPC) ได้มกี ารประกาศเจตนารมณ์วางแนวยุทธศาสตร์
โลกเพื่อจัดการกับปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งระดับประเทศ
และท้องถิ่นใน 4 ระดับ ดังนี้
1) การสนับสนุน สร้างความเข้มแข็ง และผสมผสานมาตรการที่มีหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ในยุทธศาสตร์
2) การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เพียงพอและยั่งยืน ผ่านช่องทางทาง
การเงิน รวมถึงการขึ้นภาษี หรือการเก็บเงินพิเศษสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และแบ่งรายได้ที่จัดเก็บได้ให้แก่แผนงานรณรงค์เพื่อลดอันตรายที่เกิดจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) การส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคมที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีบทบาท
สำคัญในการสนับสนุนภาครัฐ เพื่อก่อให้เกิดนโยบายการควบคุมแอลกอฮอล์
ที่มีประสิทธิผล และ
4) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ทั้งสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความเข้มแข็ง
ของนโยบาย
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยยังคงยืนกรานว่า ความตกลงทางการค้าเสรี หากประเทศได้ทำ
ความตกลงไปแล้ว ตามหลัก “สัญญาต้องเป็นสัญญา” ก็ยากที่จะแก้ไขได้
ภาคประชาคมมีความหมายต่อสายตาชาวต่างชาติ และนักการเมืองต้องทำ
สิ่งที่จะปกป้องผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ของธุรกิจ
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อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบความตกลงทางการค้าเสรีตามที่
Professor Dr.Jane Kelsey แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Auckland
ได้ให้ข้อแนะว่า ยังไม่เคยปรากฏในรอบกว่าสิบปีที่ผ่านมาว่า “จะมีการแก้ไข
สัญญาการค้าได้ หากได้ทำความตกลงไปแล้ว และยังพบด้วยว่า ประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ดี สหภาพยุโรปก็ดี หากไทยได้เข้าร่วมลงนามไปแล้วก็ยากที่
จะถอนสัญญาโดยเฉพาะการค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ออกได้” ผูว้ จิ ยั ได้พยายาม
ทบทวนผลของความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ เห็นได้ว่า หาก
ลงนามไปแล้ว เกิดกรณีข้อพิพาท ประเทศไทยมีโอกาสเสียเปรียบมากกว่า
ได้เปรียบ ยิ่งกว่านั้น เรามีนักกฎหมายระหว่างประเทศที่จำกัด
อย่างไรก็ตาม การทำความตกลงทางการค้าเสรี นักการเมือง ผู้บริหาร
ประเทศอาจจะทำสัญญาอย่างลับๆ และไม่เปิดเผยต่อสื่อมวลชน หรือชี้แจง
แต่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ฉะนั้น ภาคประชาสังคมต้องติดตามต่อไปและ
เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
การประชุมนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลกที่ผ่านมา (วันที่
12-15 กุมภาพันธ์ 2555) มีความต้องการให้มีการดำเนินการจัดทำ “กรอบ
อนุสญ
ั ญาควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์” เช่นเดียวกับกรอบอนุสญ
ั ญาควบคุม
ยาสูบ แม้ว่าผลผูกพันของความตกลงระหว่างประเทศ เหล่านี้อาจถือได้ว่า
มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็จริง อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ระหว่างประเทศก็มีค่าบังคับในระดับหลากหลาย กฎหมายระหว่างประเทศ
ที่ผ่านมามีค่าบังคับทางกฎหมายระดับในลักษณะเป็นความร่วมมือ ขบวนการ
เคลื่อนไหวการจัดทำกฎหมายระหว่างประเทศให้มีค่าบังคับเข้มแข็งและผูกพัน
ระหว่างรัฐประเทศ ทำให้บางกลุ่มภูมิภาคให้ค่าบังคับกฎหมายระหว่างประเทศ
มีอำนาจเหนือกฎหมายภายในประเทศ เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป ดังนั้น จึง
ต้องพิจารณาประเด็นเจตจำนงที่ประเทศต่างๆ จะยอมให้มีค่าบังคับระดับใด
กรณีเป็นอนุสัญญากลุ่มประเทศ สัญญาย่อมมีค่าบังคับที่ต่ำกว่าสนธิสัญญา
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ที่ผูกพันเฉพาะราย อย่างไรก็ตาม หากเป็นอนุสัญญากลุ่มประเทศ ยิ่งแก้ไข
ได้ยากใหญ่ เพราะต้องมีจำนวนมติที่เพียงพอในความเห็นชอบร่วมกันแก้ไข
สัญญา และในบางกรณีกเ็ ป็นผลผูกพันแบบไม่ได้ผกู พันเฉพาะ (non-binding)
ดังนั้น การทำสนธิสัญญาแบบทวิภาคีจึงมีผลผูกพันที่มีค่าสูงกว่า มีตัวอย่าง
กรณีกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ ซึ่งหากประเทศใดประเทศหนึ่งได้
ละเมิดในเรื่องกฎเกณฑ์การควบคุมยาสูบ ผู้วิจัยเห็นว่า ผลในเชิงกฎหมาย
ถือว่าไม่มีบทบังคับเชิงลงโทษ หรือมาตรการตอบโต้ เนื่องจากพันธกรณีของ
กรอบอนุสญั ญาฯ ดังกล่าวเป็นผลผูกพันแบบไม่ผกู พัน ขณะทีส่ ญั ญาทางการค้า
หากประเทศใดประเทศหนึ่งละเมิดกลับมีผลผูกพัน เพราะมีบทบังคับเชิง
ลงโทษ (sanction) และประเทศผู้ละเมิดต้องเยียวยาความเสียหายแก่ประเทศ
ที่ตนลงนาม
เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2554 ประเทศไทยได้รบั ประสบการณ์ “อย่างอ่อน”
จากองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ซึ่งได้ออก
รายงานผลการพิ จ ารณาข้ อ อุ ท ธรณ์ ซึ่ ง เป็ น คำตั ด สิ น ขั้ น สุ ด ท้ า ยเกี่ ย วกั บ
กรณีพิพาทเรื่องสินค้าบุหรี่ระหว่างประเทศไทยกับฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นรายงาน
ของคณะผู้พิจารณาอุทธรณ์ (Appellate Body) หลังจากที่ไทยได้ยกบาง
ประเด็นจากผลการตัดสินของคณะผู้พิจารณา (Panel) ขึ้นอุทธรณ์ การ
พิจารณากรณีพิพาทนี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เมื่อฟิลิปปินส์ยื่น
ฟ้องร้องไทยต่อองค์กรระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก โดยกล่าวหาว่า
ไทย โดยกรมศุลกากรได้ประเมินราคาศุลกากรสินค้าบุหรี่นำเข้าไม่สอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกและกระทรวงการคลังจัดเก็บภาษีภายใน
กับสินค้าบุหรี่นำเข้าสูงกว่าบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ ขัดกับพันธกรณีของไทย
ภายใต้องค์การการค้าโลก สิ่งที่ไทยจะต้องดำเนินการหลังคำตัดสินสุดท้าย
ขององค์การการค้าโลกคือต้องปรับเปลี่ยนมาตรการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เรื่องการจ่าย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายเหมือนกรณีพิพาทในศาลภายในประเทศ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ข้อที่ต้องพึงตระหนักและงานที่ต้องดำเนินต่อไป
1. ควรตระหนักว่า “ไม่มีแอลกอฮอล์ระดับใดที่ปลอดภัย”
2. ตระหนักถึง ศักยภาพของอุตสาหกรรมสุรามีสงู เพราะอุตสาหกรรม
นี้มีงบประมาณทุ่มได้อย่างมหาศาลและมีเป้าหมายชัดเจน ทำให้มีอำนาจใน
การต่อต้านมาตรการต่างๆ หลักฐานทางวิชาการ เพื่อผลักดันนโยบายให้ไป
ในทิศทางที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องการ เช่น การเป็นผู้อุปถัมภ์
และล็อบบี้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการโฆษณา และสร้าง
ภาพลักษณ์ จึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
3. การส่งเสริมการลงทุนมีความหมายในเชิงการกระจายรายได้ซ้ำ
(re-distribution) ซึง่ ผลผลิตตกแก่คนส่วนใหญ่ แต่ธรุ กิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
มีผลประโยชน์ตกแก่คนไม่กค่ี น ซ้ำร้าย ยังทำให้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้
4. ประเทศไทยเพิ่งได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งองค์การการค้าโลกได้
ให้คำเตือนที่ต้องปฏิบัติตามพันธะกรณีของกรณียาสูบ ฉะนั้น หากลงนามทำ
ความตกลงทางการค้าไปในระดับทวิภาคี อีกไม่นานอาจจะเกิดความสุ่มเสี่ยง
ต่อกรณีพิพาทและนำมาซึ่งความสูญเสีย ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งภาษาการค้าและ
ภาษากฎหมายเข้าใจยาก สลับซับซ้อน ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและสังคมอาจไม่
รู้เท่าทัน
5. ให้ความรู้แก่เยาวชน และผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ถึงภัยอันตรายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากให้มีการดำรงอยู่เป็นสินค้าทั่วไปปกติในสัญญา
ความตกลงทางการค้าเสรี
6. การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตซึ่งยังพบว่ามีอัตราภาษีไม่เต็ม
เพดานได้แก่ 1) สุราขาว ภาษีที่เก็บตามมูลค่า รัฐได้เก็บเต็มเพดาน 50% ของ
มูลค่ามานานแล้ว แต่ภาษีที่เก็บตามปริมาณดีกรียังเหลือห่างจากเพดานอยู่
มาก 2) สุราผสม 3) สุราแช่พื้นเมือง สุราแช่อื่นๆ ที่ไม่ใช่เบียร์ ไวน์ สุราแช่
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พื้นเมือง ยังไม่เต็มเพดาน และรัฐบาลควรพิจารณาเพิ่มเพดานภาษีเบียร์ ไวน์
สุราปรุงพิเศษ วิสกี้ สุราพิเศษที่ไม่ใช่วิสกี้และบรั่นดี ซึ่งเก็บเต็มเพดานแล้ว
7. กำหนดระดับดีกรีของแอลกอฮอล์ตอ่ ปริมาณ และเสนอให้มยี ทุ ธศาสตร์
การห้ามโฆษณาเด็ดขาด (Total ban) มาใช้ในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกชนิดที่กำหนดดีกรี ลดช่องทางการจัดจำหน่าย และควบคุมใบอนุญาตค้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8. ควบคุมการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อนและปลอมโดยใช้บทลงโทษ
มากขึ้น
9. อย่าหยุดการปฏิบัติการในภาคประชาสังคมเพื่อการป้องกันการ
ลงนามในสัญญาความตกลงทางการค้าเสรี จนกว่าจะจัดรายการ “เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” เป็นรายการหวงห้าม หรือ “negative list” โดยปฏิบัติให้
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เป็นสินค้าไม่ธรรมดา และต้องมีราคาแพงเพียงพอต่อ
การเยียวยาภาวะความเจ็บป่วยอันเนือ่ งมาจากสาเหตุของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เป็นส่วนร่วมพอ
10. ผลการค้าเสรี ทำให้งานบริการ กระบวนการผลิตที่ประเทศท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริมให้ออกแบบและผลิตมากขึ้น เนื่องจากค่าขนส่งระหว่าง
ประเทศมีราคาแพง การนำสูตรและกรรมวิธีจากต่างประเทศมาจ้างโรงงาน
ในท้องถิ่นผลิต หากท้องถิ่นไม่ดี เขามาตั้งโรงงานให้ เป็นลักษณะร่วมทุน
ระหว่างประเทศ การค้าเสรีไปควบคู่กับการไหลเงินทุนเสรี ภาคบริการใน
ช่องทางทันสมัย (modern trade) จะเน้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม
และไวน์มากขึ้น มีรูปแบบขวดที่สวยตา ดึงดูดเงินผู้ซื้อ ทั้งหมดนี้กระทบต่อ
อุปสงค์ อุปทาน และนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
11. ความตกลงทางการค้าเสรีในอาเซียนในอนาคต จะเปิดโอกาสให้
ประเทศที่มิใช่สมาชิกอาเซียนเข้ามาร่วมค้าได้ทั้งหมด รวมทั้งกลุ่มพื้นที่
ทรานส์แปซิฟิก
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12. ภาคสังคมและรัฐต้องปรับจุดหมุน ทำนโยบายและกฎหมาย
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง ควบคุมทั้งอุตสาหกรรม ตลาดการค้าสุราทั้งผู้ผลิต
รายใหญ่ รายย่อย และการควบคุมการดื่มไม่ให้มีสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า ไทย
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บทที่ 9
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
แม้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเป็นสิ่งถูกกฎหมายในเกือบทุกประเทศ
ทั่วโลก แต่งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบมากกว่าในเชิงบวก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้
เกิดภาระโรคและความบาดเจ็บเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ
และจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของ
ความเจ็บป่วยกว่า 60 โรค รวมถึงการส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
โดยรวมอีกด้วย แอลกอฮอล์สัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นได้ทั้งปอด
หัวใจ ไต ตับ มะเร็ง รวมถึงการเผาผลาญอาหารที่ไม่สมบูรณ์ด้วยนั้น โดย
พบว่า 60% ที่ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อพบว่า ล้วนมีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์
ร่วมอยู่ด้วย
เพราะว่าโลกทางการค้ามีความซับซ้อน มีผลประโยชน์ซ่อนเงื่อนอยู่
ภายใต้สนธิสัญญา ความตกลงร่วมกันทางการค้าใช้ภาษาที่เข้าใจยาก กลยุทธ์
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปฏิปักษ์ต่อกฎหมายการค้าเสรี งาน
สาธารณสุขต้องสนับสนุนขบวนการนี้เพื่อกำหนดตำแหน่งการต่อรองของ
ประเทศ ความล้มเหลวของความตกลงทางพหุภาคี (Multilateral Agreement)
ในทางเศรษฐกิจ องค์การการค้าโลกได้สนับสนุนให้มีผลต่อการต่อรองใน
ข้อปฏิบัติทางการค้าของประเทศต่างๆ ได้
งานวิจัยนี้เห็นว่า การควบคุมการกระจายของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำเป็น
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ต้องสนใจเบื้องหลังการผลิตและการกระจายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เหตุผล
ที่ซ่อนอยู่ภายใต้การดื่มก็คือการตลาดเชิงรุก (Aggressive marketing) และ
การล็อบบี้รัฐของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งวิสกี้ บรั่นดี เบียร์
เป็นต้น ความเป็นโลกาภิวัตน์ทำให้เพิ่มพื้นที่แก่อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ บริษทั เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ได้ใช้ตราสินค้าเข้าครอบงำตลาดโลก
ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกที่ต้องได้รับผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละการแผ่ ข ยายอำนาจทางการค้ า เพื่ อ ขยายตลาด
ในสังคมไทย การผลิตย่อยๆ (The small-scale local production) หรือ
การเกื้อหนุนเศรษฐกิจได้หายไป การผลิตได้กลายเป็นอุตสาหกรรม เป็น
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ระดับโลก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังทำลาย
เศรษฐกิจท้องถิ่น และเป็นกำไรมหาศาลในธุรกิจขนาดใหญ่ การขยายธุรกิจ
เบียร์ไปทุกมุมโลกและเติบโตเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดด้วยความเร็วสูง ระหว่าง
10-20 ปีที่ผ่านมา บริษัทต่างประเทศ ได้รุกมาทุ่มตลาด กรณีตัวอย่าง บริษัท
อุตสาหกรรมใหญ่ซื้อบริษัทเล็ก อุตสาหกรรมเบียร์และสุรากลั่น (sprits)
แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาอุตสาหกรรมอื่นๆ  หนังสือ The FORUT/GAPA
booklet “The Promise of Youth” ได้แสดงถึงภาพของอุตสาหกรรมใช้
วิธีการมุ่งเป้าไปที่วัยรุ่นในสังคมของประเทศกำลังพัฒนา เช่น ศรีลังกา
อินเดีย มาลาวี (Øystein Bakke, 2550) และกลุ่มเยาวชนไทยก็จะเป็นส่วน
หนึ่งที่เป็นเป้าหมายนี้เช่นกัน สิ่งนี้จึงเป็นเล่ห์กลของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และเราต้องรู้เท่าทัน !!!
อย่างไรก็ตาม อิทธิพลของความตกลงทางการค้าในอาเซียนในอนาคต
เราไม่อาจหลีกเลี่ยงประเด็นปัญหาของการเซ็นสัญญาร่วมค้าได้เลย และการ
อ้างกฎแหล่งกำเนิดของสินค้าก็จะไม่มคี วามหมาย เพราะภายในสมาชิกอาเซียน
ประเทศต่างๆ มีการไหลของการค้า แรงงาน และเงินอย่างเสรี ประเทศที่
มิได้ทำสัญญาทวิภาคี หรือพหุภาคีโดยตรงกับไทย แต่อาจเป็นพันธมิตรหรือ
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ทำสัญญาทวิภาคี พหุภาคีกับประเทศอื่นในอาเซียนอีก 9 ประเทศ ประเทศ
เหล่านี้จะมีอิทธิพลดึงดูด ทำให้ประเทศที่มิใช่สมาชิก (non-member) เช่น
ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา สามารถเข้ามาในไทยได้โดย
เป็นหุ้นส่วนหรือเจ้าของวิสาหกิจในประเทศสมาชิกอาเซียน และใช้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นตัวผ่านเข้ามาประเทศไทยและประเทศอืน่ ๆ ในอาเซียนได้
เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ ฯลฯ สินค้าทีเ่ ราไม่ได้จดั รายการหวงห้ามไว้
(Negative list) ก็ไม่สามารถที่จะหวงกันหรือป้องกันพื้นที่ทางการค้าได้
และการที่สหรัฐอเมริกาต้องการขยายบทบาททางการค้าต่อความ
ตกลงทางการค้าในพื้นที่ความตกลงทางการค้าทรานส์แปซิฟิก (TPPA) และ
ต้องการลดอิทธิพลจากจีน ต่อความเห็นว่า ไทยควรเข้าร่วมเจรจาหรือไม่ เมือ่
พิจารณารายละเอียด เห็นได้ว่า สหรัฐอเมริกาต้องการให้มีการเจรจาแบบ
Negative list approach หมายถึง ระบุเฉพาะสาขาบริการที่ไม่ต้องการเปิด
เสรี สาขาที่ไม่ระบุจะต้องเปิดเสรีให้ประเทศคู่เจรจา สำหรับประเด็นทรัพย์สิน
ทางปัญญา สหรัฐฯ ต้องการให้คมุ้ ครองอย่างเข้มงวดมากขึน้ และยืดระยะเวลา
คุ้มครองสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ให้นานขึ้น ส่วนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกัน
สหรัฐอเมริกามีจุดยืนที่จะใช้มาตรฐานที่เข้มงวด จนเป็นที่เกรงว่าจะเป็นข้ออ้าง
ในการกีดกันทางการค้า อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประเทศในอาเซียนที่มี
อยู่ในความตกลงทรานส์แปซิฟิก ได้แก่ ประเทศบรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์
เวีย ดนามซึ่งทั้งสี่ประเทศมีความสัมพันธ์กับไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน
ในพื้นที่ทรานส์แปซิฟิก มีประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ญี่ปุ่นก็มีความสัมพันธ์ทาง
การค้าเสรี (JTEPA) กับไทย เช่นเดียวกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ไทยก็
มีความสัมพันธ์ทางการค้าเสรีอยู่แล้ว ทั้งกับอาเซียนและกับไทยเองใน
แบบทวิภาคี นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว การลดหรือขจัดอุปสรรค
ทางการค้าสินค้าและบริการกับอีก 9 ประเทศ จะทำให้ไทยถูกบีบให้ต้องเข้า
ร่วมเจรจาในประเด็นการค้าบริการในที่สุด
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ระหว่างปี พ.ศ.2549-ถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า รัฐบาลเข้าใจ
และเห็นความสำคัญของการทำสัญญาความตกลงทางการค้าเสรี ด้วยผล
พิสูจน์กว่า 6 ปี ที่มีการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และรายละเอียดย่อยๆ
ไปแล้วก็ตาม แต่รัฐฝ่ายบริหารภาคการเมืองฝ่ายพาณิชย์อาจจะยังมองไม่เห็น
ปัญหาผลดีผลเสียที่จะตามมาจากการเจรจาการค้าเสรี เช่น การสูญเสียโอกาส
ในอนาคตในการปรับแก้ไขสัญญา เพราะลักษณะของการลงนามไปแล้ว จะ
แก้ไขยากกว่ายังไม่ลงนาม ดังนั้น รัฐควรมีท่าทีที่ชัดเจนไม่นำเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เข้ามาเจรจาการค้าเสรีในกลุ่มประเทศที่ยังไม่ได้เซ็นลงนาม
การที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอให้ถอดถอนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ออกจากรายการลดภาษี นอกจากจะช่วยให้รัฐมีรายได้ภาษีเพิ่มขึ้นแล้ว
ที่สำคัญกว่าคือ จะช่วยให้คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์น้อยลง ส่งผลให้รัฐประหยัดงบประมาณในการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มากในอนาคต
ภาษีเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความตกลงทางการค้าเสรีโดยตรง
ทฤษฎีภาษีอธิบายถึงความสัมพันธ์ผกผันระหว่างอัตราภาษีและราคาสินค้า
ซึ่งสวนทางกับอุปสงค์หรือการบริโภค ดังนั้น หากขึ้นราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จะทำให้ลดการบริโภคลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งมีเงินจำกัด แต่
หลักการนีข้ ดั กับการค้าเสรี เพราะต้องลดกำแพงภาษี การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศอาเซียน 10 ประเทศได้ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ
ทุนและบุคลากร เป็นไปอย่างเสรี ขณะเดียวกัน การเคลื่อนย้ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ก็เสรีด้วย
มีหลักฐานที่พบว่า การเพิ่มภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มากเกินไปและเป็นอันตราย ทีเ่ กีย่ วข้องผลกระทบของการเพิม่ ภาษีมอี ทิ ธิพล
ต่อขนาดปัญหาและการแก้ไขได้โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น รายได้ และ
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ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มประชากร
กลุ่มต่างๆ โดยมีการรายงานเกี่ยวกับความยืดหยุ่นสำหรับความสัมพันธ์
ระหว่างราคาและการดื่มสุราอยู่ในช่วง 0.29-1.29 ระดับที่เทียบเท่ากับที่
สังคมโดยรวม สำหรับระดับการบริโภค สะท้อนถึง “สุราเป็นสินค้าจำเป็น
สำหรับผู้ติดสุรา”
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายด้วย ในภาค
การค้าเสรี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงต้องเสียภาษีสรรพสามิต ภาษีสุขภาพ
แต่เครื่องดื่มผิดกฎหมายกลับไม่ต้องเสียภาษีเลย การปรับปรุงภาษีของไทย
โดยเฉพาะภาษีที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นระหว่างพรมแดน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต จะต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกัน และการปราบปราม
สินค้าผิดกฎหมาย และหลบเลี่ยงภาษี และการให้ความสำคัญกับการสำแดง
ราคาฐานภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกจากนี้ การปฏิบัติการระดับชาติโดยภาคประชาสังคมจะมีส่วน
ผลักดัน ตรวจสอบเพื่อให้ภาครัฐมีความระมัดระวังและมีความโปร่งใสใน
การทำสัญญาความตกลงทางการค้า การปฏิบัติการระดับชาตินี้ต้องให้ความ
สำคัญในการพัฒนากลไกการจัดการภาคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เข้มแข็ง
รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐในภาคส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันผลกระทบจากการลงนาม
ความตกลงทางการค้าเสรี ในกรณีประเทศใหม่ที่สัญญายังไม่แล้วเสร็จ
ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องทำอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้น
การศึกษาประเมินผลกระทบและต่อเนื่องจนกระทั่งมาถึงการร่วมเสนอ
กรอบการเจรจา จึงจะทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมนั้นเป็นไปอย่างมีความหมาย
และมีผลกดดันอย่างแท้จริง และเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาอย่างเต็มที่ ไม่
เป็นเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนดบังคับไว้
เท่านั้น
งานวิจยั ชิน้ ทีส่ อง “ข้อเสนอให้นำการค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ออกจาก
การค้าทั่วไป” ผู้วิจัยได้เคยเสนอถึงสิ่งที่พึงตระหนักในการจัดทำนโยบาย
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ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี พ.ศ.2553 และแม้ขณะนี้ ก็ยังคงต้องรอ
ให้ปฏิบัติการเกิดเป็นจริงขึ้นมาได้ ดังนี้คือ
- การวางยุทธศาสตร์ภาครัฐโดยปลอดฝ่ายอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่ควรให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีส่วนร่วมในการ
นั่งโต๊ะเจรจา มีผลการวิจัยมากมายที่ชี้ให้เห็นเล่ห์กลของอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการโน้มน้าว (ล็อบบี้) ทางการเมือง
- เพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง แก่ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในกระทรวงสาธารณสุ ข
และองค์การเอกชน (เอ็นจีโอ)
- การเจรจาภาคการค้าไม่ว่าจะเป็นตลาดทุน หรือตลาดการค้าเสรี
ฝ่ายสาธารณสุขต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมด้วย มิใช่มีแต่ฝ่ายเศรษฐกิจ
เท่านั้น
สำหรับการจัดทำข้อตกลงของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำมา
พัฒนากรอบอนุสัญญาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำ
ให้เกิดความตระหนักในระดับนานาชาติ นักสาธารณสุขต้องเข้าไปมีส่วนร่วม
ชี้แจงผลกระทบและลงมติก่อนการลงนามความตกลงทางการค้าเสรี ซึ่งธุรกิจ
ข้ามชาติได้พยายามหาวิธีการขยายตลาด ลดราคา และทำให้กฎเกณฑ์ของ
ในประเทศอ่อนแอลง กรอบอนุสัญญาควบคุมแอลกอฮอล์ได้พยายามถ่วงดุล
และหาทางเลือกเพื่อการค้า นโยบายของประเทศและบทบัญญัติของสัญญา
สามารถให้แนวทางและปกป้องสุขภาพได้ดีกว่าที่ไม่มีสนธิสัญญา นอกจากนี้
กรอบอนุสัญญาควบคุมแอลกอฮอล์จะป้องกันประเทศต่างๆ ในการอนุญาต
ให้ประเทศที่ออกพระราชบัญญัติและระเบียบทางเทคนิคเพื่อปกป้องสุขภาพ
ของประชาชนระดับมาตรฐานสากล โดยสร้างตัวกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำไว้ใน
กรอบอนุสัญญา
ทั้งนี้ เห็นได้ว่า ภูมิภาคยุโรปก็มีจุดมุ่งหมายลดการดื่มแอลกอฮอล์เช่น
กัน ในการประชุมครั้งที่ 61 มีคณะกรรมาธิการผู้แทน 53 ประเทศ ร่วมกัน
จัดทำแผนปฏิบตั กิ ารใหม่ขององค์การอนามัยโลกในภูมภิ าคยุโรป (The WHO
232

การติดตามผลการค้าเสรี ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

EURO Action Plan, 15 sep 2011) เพื่อลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่ง
นำไปใช้ใน 53 ประเทศแถบยุโรป ดังที่กล่าวไปในบทที่ผ่านมา ส่วนระดับโลก
มีการประชุมนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก (Global Alcohol
Policy Conference: GAPC) ได้มกี ารประกาศเจตนารมณ์วางแนวยุทธศาสตร์
โลกเพื่อจัดการกับปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งระดับประเทศ
และท้องถิ่นใน 4 ระดับ ดังนี้
1) การสนับสนุน สร้างความเข้มแข็ง และผสมผสานมาตรการที่มีหลัก
ฐานเชิงประจักษ์ในยุทธศาสตร์
2) การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เพียงพอและยั่งยืน ผ่านช่องทางทาง
การเงิน รวมถึงการขึ้นภาษี หรือการเก็บเงินพิเศษสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และแบ่งรายได้ที่จัดเก็บได้ให้แก่แผนงานรณรงค์เพื่อลดอันตรายที่เกิดจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) การส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคมที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนมีบทบาท
สำคัญในการสนับสนุนภาครัฐ เพื่อก่อให้เกิดนโยบายการควบคุมแอลกอฮอล์
ที่มีประสิทธิผล และ
4) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ทั้งสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความเข้มแข็ง
ของนโยบาย
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยยังคงยืนกรานว่า ความตกลงทางการค้าเสรี หากประเทศได้ทำ
ความตกลงไปแล้ว ตามหลัก “สัญญาต้องเป็นสัญญา” ก็ยากที่จะแก้ไขได้
ภาคประชาคมมีความหมายต่อสายตาชาวต่างชาติ และนักการเมืองต้องทำ
สิ่งที่จะปกป้องผลประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ของธุรกิจ
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อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบความตกลงทางการค้าเสรีตามที่
Professor Dr.Jane Kelsey แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Auckland
ได้ให้ข้อแนะว่า ยังไม่เคยปรากฏในรอบกว่าสิบปีที่ผ่านมาว่า “จะมีการแก้ไข
สัญญาการค้าได้ หากได้ทำความตกลงไปแล้ว และยังพบด้วยว่า ประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ดี สหภาพยุโรปก็ดี หากไทยได้เข้าร่วมลงนามไปแล้วก็ยากที่
จะถอนสัญญาโดยเฉพาะการค้าเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ออกได้” ผูว้ จิ ยั ได้พยายาม
ทบทวนผลของความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ เห็นได้ว่า หาก
ลงนามไปแล้ว เกิดกรณีข้อพิพาท ประเทศไทยมีโอกาสเสียเปรียบมากกว่า
ได้เปรียบ ยิ่งกว่านั้น เรามีนักกฎหมายระหว่างประเทศที่จำกัด
อย่างไรก็ตาม การทำความตกลงทางการค้าเสรี นักการเมือง ผู้บริหาร
ประเทศอาจจะทำสัญญาอย่างลับๆ และไม่เปิดเผยต่อสื่อมวลชน หรือชี้แจง
แต่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ฉะนั้น ภาคประชาสังคมต้องติดตามต่อไปและ
เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
การประชุมนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลกที่ผ่านมา (วันที่
12-15 กุมภาพันธ์ 2555) มีความต้องการให้มีการดำเนินการจัดทำ “กรอบ
อนุสญ
ั ญาควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์” เช่นเดียวกับกรอบอนุสญ
ั ญาควบคุม
ยาสูบ แม้ว่าผลผูกพันของความตกลงระหว่างประเทศ เหล่านี้อาจถือได้ว่า
มีสภาพบังคับเป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็จริง อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ระหว่างประเทศก็มีค่าบังคับในระดับหลากหลาย กฎหมายระหว่างประเทศ
ที่ผ่านมามีค่าบังคับทางกฎหมายระดับในลักษณะเป็นความร่วมมือ ขบวนการ
เคลื่อนไหวการจัดทำกฎหมายระหว่างประเทศให้มีค่าบังคับเข้มแข็งและผูกพัน
ระหว่างรัฐประเทศ ทำให้บางกลุ่มภูมิภาคให้ค่าบังคับกฎหมายระหว่างประเทศ
มีอำนาจเหนือกฎหมายภายในประเทศ เช่น กลุ่มสหภาพยุโรป ดังนั้น จึง
ต้องพิจารณาประเด็นเจตจำนงที่ประเทศต่างๆ จะยอมให้มีค่าบังคับระดับใด
กรณีเป็นอนุสัญญากลุ่มประเทศ สัญญาย่อมมีค่าบังคับที่ต่ำกว่าสนธิสัญญา
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ที่ผูกพันเฉพาะราย อย่างไรก็ตาม หากเป็นอนุสัญญากลุ่มประเทศ ยิ่งแก้ไข
ได้ยากใหญ่ เพราะต้องมีจำนวนมติที่เพียงพอในความเห็นชอบร่วมกันแก้ไข
สัญญา และในบางกรณีกเ็ ป็นผลผูกพันแบบไม่ได้ผกู พันเฉพาะ (non-binding)
ดังนั้น การทำสนธิสัญญาแบบทวิภาคีจึงมีผลผูกพันที่มีค่าสูงกว่า มีตัวอย่าง
กรณีกรอบอนุสัญญาการควบคุมยาสูบ ซึ่งหากประเทศใดประเทศหนึ่งได้
ละเมิดในเรื่องกฎเกณฑ์การควบคุมยาสูบ ผู้วิจัยเห็นว่า ผลในเชิงกฎหมาย
ถือว่าไม่มีบทบังคับเชิงลงโทษ หรือมาตรการตอบโต้ เนื่องจากพันธกรณีของ
กรอบอนุสญั ญาฯ ดังกล่าวเป็นผลผูกพันแบบไม่ผกู พัน ขณะทีส่ ญั ญาทางการค้า
หากประเทศใดประเทศหนึ่งละเมิดกลับมีผลผูกพัน เพราะมีบทบังคับเชิง
ลงโทษ (sanction) และประเทศผู้ละเมิดต้องเยียวยาความเสียหายแก่ประเทศ
ที่ตนลงนาม
เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2554 ประเทศไทยได้รบั ประสบการณ์ “อย่างอ่อน”
จากองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ซึ่งได้ออก
รายงานผลการพิ จ ารณาข้ อ อุ ท ธรณ์ ซึ่ ง เป็ น คำตั ด สิ น ขั้ น สุ ด ท้ า ยเกี่ ย วกั บ
กรณีพิพาทเรื่องสินค้าบุหรี่ระหว่างประเทศไทยกับฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นรายงาน
ของคณะผู้พิจารณาอุทธรณ์ (Appellate Body) หลังจากที่ไทยได้ยกบาง
ประเด็นจากผลการตัดสินของคณะผู้พิจารณา (Panel) ขึ้นอุทธรณ์ การ
พิจารณากรณีพิพาทนี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 เมื่อฟิลิปปินส์ยื่น
ฟ้องร้องไทยต่อองค์กรระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก โดยกล่าวหาว่า
ไทย โดยกรมศุลกากรได้ประเมินราคาศุลกากรสินค้าบุหรี่นำเข้าไม่สอดคล้อง
กับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกและกระทรวงการคลังจัดเก็บภาษีภายใน
กับสินค้าบุหรี่นำเข้าสูงกว่าบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ ขัดกับพันธกรณีของไทย
ภายใต้องค์การการค้าโลก สิ่งที่ไทยจะต้องดำเนินการหลังคำตัดสินสุดท้าย
ขององค์การการค้าโลกคือต้องปรับเปลี่ยนมาตรการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เรื่องการจ่าย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายเหมือนกรณีพิพาทในศาลภายในประเทศ
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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ข้อที่ต้องพึงตระหนักและงานที่ต้องดำเนินต่อไป
1. ควรตระหนักว่า “ไม่มีแอลกอฮอล์ระดับใดที่ปลอดภัย”
2. ตระหนักถึง ศักยภาพของอุตสาหกรรมสุรามีสงู เพราะอุตสาหกรรม
นี้มีงบประมาณทุ่มได้อย่างมหาศาลและมีเป้าหมายชัดเจน ทำให้มีอำนาจใน
การต่อต้านมาตรการต่างๆ หลักฐานทางวิชาการ เพื่อผลักดันนโยบายให้ไป
ในทิศทางที่อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องการ เช่น การเป็นผู้อุปถัมภ์
และล็อบบี้นักการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการโฆษณา และสร้าง
ภาพลักษณ์ จึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
3. การส่งเสริมการลงทุนมีความหมายในเชิงการกระจายรายได้ซ้ำ
(re-distribution) ซึง่ ผลผลิตตกแก่คนส่วนใหญ่ แต่ธรุ กิจเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
มีผลประโยชน์ตกแก่คนไม่กค่ี น ซ้ำร้าย ยังทำให้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้
4. ประเทศไทยเพิ่งได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งองค์การการค้าโลกได้
ให้คำเตือนที่ต้องปฏิบัติตามพันธะกรณีของกรณียาสูบ ฉะนั้น หากลงนามทำ
ความตกลงทางการค้าไปในระดับทวิภาคี อีกไม่นานอาจจะเกิดความสุ่มเสี่ยง
ต่อกรณีพิพาทและนำมาซึ่งความสูญเสีย ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งภาษาการค้าและ
ภาษากฎหมายเข้าใจยาก สลับซับซ้อน ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐและสังคมอาจไม่
รู้เท่าทัน
5. ให้ความรู้แก่เยาวชน และผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ถึงภัยอันตรายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากให้มีการดำรงอยู่เป็นสินค้าทั่วไปปกติในสัญญา
ความตกลงทางการค้าเสรี
6. การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิตซึ่งยังพบว่ามีอัตราภาษีไม่เต็ม
เพดานได้แก่ 1) สุราขาว ภาษีที่เก็บตามมูลค่า รัฐได้เก็บเต็มเพดาน 50% ของ
มูลค่ามานานแล้ว แต่ภาษีที่เก็บตามปริมาณดีกรียังเหลือห่างจากเพดานอยู่
มาก 2) สุราผสม 3) สุราแช่พื้นเมือง สุราแช่อื่นๆ ที่ไม่ใช่เบียร์ ไวน์ สุราแช่
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พื้นเมือง ยังไม่เต็มเพดาน และรัฐบาลควรพิจารณาเพิ่มเพดานภาษีเบียร์ ไวน์
สุราปรุงพิเศษ วิสกี้ สุราพิเศษที่ไม่ใช่วิสกี้และบรั่นดี ซึ่งเก็บเต็มเพดานแล้ว
7. กำหนดระดับดีกรีของแอลกอฮอล์ตอ่ ปริมาณ และเสนอให้มยี ทุ ธศาสตร์
การห้ามโฆษณาเด็ดขาด (Total ban) มาใช้ในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทุกชนิดที่กำหนดดีกรี ลดช่องทางการจัดจำหน่าย และควบคุมใบอนุญาตค้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8. ควบคุมการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เถื่อนและปลอมโดยใช้บทลงโทษ
มากขึ้น
9. อย่าหยุดการปฏิบัติการในภาคประชาสังคมเพื่อการป้องกันการ
ลงนามในสัญญาความตกลงทางการค้าเสรี จนกว่าจะจัดรายการ “เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” เป็นรายการหวงห้าม หรือ “negative list” โดยปฏิบัติให้
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เป็นสินค้าไม่ธรรมดา และต้องมีราคาแพงเพียงพอต่อ
การเยียวยาภาวะความเจ็บป่วยอันเนือ่ งมาจากสาเหตุของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
เป็นส่วนร่วมพอ
10. ผลการค้าเสรี ทำให้งานบริการ กระบวนการผลิตที่ประเทศท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริมให้ออกแบบและผลิตมากขึ้น เนื่องจากค่าขนส่งระหว่าง
ประเทศมีราคาแพง การนำสูตรและกรรมวิธีจากต่างประเทศมาจ้างโรงงาน
ในท้องถิ่นผลิต หากท้องถิ่นไม่ดี เขามาตั้งโรงงานให้ เป็นลักษณะร่วมทุน
ระหว่างประเทศ การค้าเสรีไปควบคู่กับการไหลเงินทุนเสรี ภาคบริการใน
ช่องทางทันสมัย (modern trade) จะเน้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม
และไวน์มากขึ้น มีรูปแบบขวดที่สวยตา ดึงดูดเงินผู้ซื้อ ทั้งหมดนี้กระทบต่อ
อุปสงค์ อุปทาน และนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
11. ความตกลงทางการค้าเสรีในอาเซียนในอนาคต จะเปิดโอกาสให้
ประเทศที่มิใช่สมาชิกอาเซียนเข้ามาร่วมค้าได้ทั้งหมด รวมทั้งกลุ่มพื้นที่
ทรานส์แปซิฟิก
ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ
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12. ภาคสังคมและรัฐต้องปรับจุดหมุน ทำนโยบายและกฎหมาย
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง ควบคุมทั้งอุตสาหกรรม ตลาดการค้าสุราทั้งผู้ผลิต
รายใหญ่ รายย่อย และการควบคุมการดื่มไม่ให้มีสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่า ไทย
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและมีการกีดกันทางการค้าเสรี
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