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บทคัดย่อ

	 ประเทศไทยมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	โดยมีการเปล่ียนแปลงพิกัดอัตราภาษีและวิธีการ
จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล	(sugar-sweetened	beverages:	SSBs)	ส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างและอัตราภาษีเครื่อง
ดื่มที่มีน�้าตาลเพิ่มขึ้น	โดยมีเป้าหมายที่จะลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลลง	โครงสร้างภาษีใหม่นี้	เครื่องดื่มที่มีน�้าตาลสูง
กว่า	6	กรัมต่อ	100	มิลลิลิตรจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกันตามระดับปริมาณน�้าตาล	อย่างไรก็ตาม	ผลิตภัณฑ์นมยัง
คงได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีดังกล่าว การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามราคาและปริมาณน�้าตาลในเครื่องดื่มที่มี
น�า้ตาลเปรียบเทยีบระหว่างก่อนและหลงัการปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติเครือ่งดืม่ทีมี่น�า้ตาล	การศกึษานีใ้ช้วธิกีารวเิคราะห์
เปรยีบเทียบราคาและปรมิาณน�า้ตาลในเครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลจากการส�ารวจ	2	ครัง้	ซึง่จดัเกบ็ข้อมลูในเดอืนมีนาคม	พ.ศ.	2558	
และในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2561	และใช้สถิติ	Mann-Whitney	U	test	ในการทดสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลก่อนและหลัง
การปรบัโครงสร้างภาษีสรรพสามติ	ผลการศกึษาพบว่า	หลงัจากการปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติเครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาล	ราคา
เครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลในภาพรวมปรบัเพิม่ขึน้จากช่วงก่อนร้อยละ	11.1	(ค�านวณจากค่ามธัยฐาน)	โดยเครือ่งดืม่ทีผ่ลิตในประเทศ
เพิม่ขึน้ร้อยละ	12.7	และเครือ่งดืม่น�าเข้าเพิม่ขึน้ร้อยละ	18.1	ส�าหรบัปรมิาณน�า้ตาลในเครือ่งดืม่ทีผ่ลติในประเทศมกีารปรบั
ลดลงร้อยละ	9.6	ขณะทีเ่ครือ่งดืม่น�าเข้ากลบัมปีรมิาณน�า้ตาลเพิม่สงูขึน้ รวมทัง้ผลติภณัฑ์นม	ซึง่ถกูละเว้นภาษยีงัคงมปีรมิาณ
น�้าตาลค่อนข้างสูง	การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าในภาพรวมสถานการณ์ราคาและปริมาณน�้าตาลในเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลมีการ
เปลีย่นแปลงไปในเชิงบวกภายหลงัการปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติเครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาล	อย่างไรกต็าม	ปรมิาณน�า้ตาลของ
เครื่องดื่มบางชนิดไม่ลดลงและบางส่วนเพิ่มขึ้น	แสดงให้เห็นว่าควรมีความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล	
และควรมีมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุมปริมาณน�้าตาลในเครื่องดื่มที่ยังไม่มีการปรับลดปริมาณน�้าตาลดังกล่าวต่อไป
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ภูมิหลังและเหตุผล

ส ถานการณ์ผู้เสียชีวิตของประเทศไทยจากโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง	 (non-communicable	diseases:	

NCDs)	ในกลุ่ม	4	โรคหลัก	ได้แก่	โรคหัวใจและหลอดเลือด	
โรคเบาหวาน	โรคมะเร็ง	และโรคทางเดินหายใจเร้ือรัง	
ในช่วง	พ.ศ.	2552	-2556	มีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อ
เนื่องจาก	343	ต่อประชากรแสนคนใน	พ.ศ.	2552	เป็น	
355	ตอ่ประชากรแสนคน	ใน	พ.ศ.	2556	(1)	โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่โรคเบาหวานทีม่แีนวโนม้เพิม่สงูขึน้อยา่งมาก	โดยขอ้มลู
การตรวจสุขภาพประชาชนไทย	ตัง้แต	่พ.ศ.	2552-2557	ได้
แสดงให้เห็นว่าคนไทยที่มีอายุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไปมีความชุก
ของภาวะโรคเบาหวานสงูข้ึนอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยเพิม่ขึน้จาก
ร้อยละ	6.9	เป็นร้อยละ	8.9	นอกจากนี้	ใน	พ.ศ.	2556	ยัง
พบว่าคนไทยมภีาวะไขมนัในเลือดสงูถงึ	25.5	ล้านคน	รวม
ถึงโรคหัวใจ	0.7	ล้านคนอีกด้วย(2)

	 สภาวะน�า้หนกัเกนิและโรคอ้วนถือเป็นจุดเร่ิมต้นทีน่�า
ไปสู่การเกิดโรค	NCDs	สถานการณ์ดัชนีมวลกาย	(body	
mass	index:	BMI)	ในประชากรไทยตัง้แต่อาย	ุ18	ปีขึน้ไป

นั้น	มีความชุกของผู้มีสภาวะน�้าหนักเกิน	 (BMI	≥	25	
กิโลกรัมต่อตารางเมตร)	เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อย
ละ	28.1	ใน	พ.ศ.	2547	เป็นร้อยละ	37.5	ในปี	พ.ศ.	2557	
ในขณะเดียวกันความชุกของผู้มีสภาวะอ้วน	(BMI	≥	30	
กิโลกรัมต่อตารางเมตร)	ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน	โดย
เพิ่มจากร้อยละ	6.9	เป็นร้อยละ	10.9	(1)

	 การบริโภคน�้าตาลที่มากเกินความจ�าเป็นถือเป็น
สาเหตุส�าคัญของการเกิดสภาวะน�้าหนักเกินและสภาวะ
อ้วน	จากรายงานของ	GAIN	(Global	Agricultural	Infor-
mation	Network)	ระบุว่าประชาชนไทยมีการบริโภค
น�้าตาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยเพิ่มขึ้นจาก	2.2	ล้านตัน	
ในปี	พ.ศ.	2553	(3)	(ประมาณ	34.8	กิโลกรัมต่อคนต่อปี(4))	
เป็น	10.1	ล้านตันในปี	พ.ศ.	2559	(5)	 (ประมาณ	40.2	
กิโลกรัมต่อคนต่อปี(4))	โดยรูปแบบการบริโภคน�้าตาลของ
คนไทยมีทั้งการบริโภคโดยตรง	(ผู้บริโภคได้รับน�้าตาลที่
จ�าหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหรือจ�าหน่ายให้กับผู้บริโภค
โดยตรง)	และโดยอ้อม	(ผู้บริโภคได้รับน�้าตาลผ่านอาหาร
และเคร่ืองด่ืมที่ผลิตโดยโรงงานอุตสาหกรรม)	โดยทั่วไป

Abstract

	 Thailand	has	enacted	the	Excise	Tax	Act	B.E.	2560	and	relevant	regulations	since	2017.	As	a	result,	
the	structure	and	tax	rates	of	sugar-sweetened	beverages	(SSBs)	have	been	adjusted	with	an	intention	
to	reduce	sugar	intake	from	SSBs.	The	majority	of	SSBs	containing	sugar	more	than	6	grams/100	ml.	have	
been	taxed	with	different	rates	according	to	the	sugar	contents.	However,	dairy	products	have	been	
exempted.	The	objective	of	this	study	was	to	monitor	SSBs’	prices	and	sugar	content,	compared	between	
pre	and	post	SSBs	tax	adjustment.	This	study	used	a	comparative	analysis	of	prices	of	and	sugar	content	
in	SSBs	from	two	surveys	(March	2015	and	March	2018)	and	used	Mann-Whitney	U	test	to	test	differ- 
ences	between	pre	and	post	SSBs	tax	adjustment.	The	results	indicated	that	overall	of	SSBs’	prices	were	
increased	after	the	tax	adjustment	(+11.1%	by	median),	both	domestic	beverages	(+12.7%	by	median)	
and	imported	beverages	(+18.1%	by	median).	Sugar	contents	in	domestic	SSBs	were	declined	(-9.6%),	
while	in	imported	SSBs	increased.	In	addition,	high	sugar	content	in	dairy	products	was	not	decreased.	
Conclusion,	the	study	shows	that	the	SSBs	tax	adjustment	may	provide	a	positive	change	in	terms	of	
prices	and	sugar	content	as	intended,	except	for	imported	SSBs	and	dairy	products.	Therefore,	the	excise	
tax	should	cover	all	SSBs	and	there	should	be	complementary	measures	to	reduce	SSBs	consumption.

 Keywords:	 sugar-sweetened beverages, SSBs, excise taxation, prices of beverage, sugar content
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สดัส่วนการบรโิภคโดยตรงจะสงูกว่าสดัส่วนการบรโิภคโดย
อ้อมในอัตรา	63	ต่อ	37	อย่างไรก็ตาม	สัดส่วนการบริโภค
โดยอ้อมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น	54	ต่อ	46	
ใน	พ.ศ.	2553	และเมือ่พจิารณาเฉพาะการจ�าหน่ายน�า้ตาล
ทรายโดยอ้อม	จะพบว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีสัดส่วน
ยอดจ�าหน่ายสูงที่สุดถึงประมาณร้อยละ	46.6	ของการ
จ�าหน่ายน�้าตาลทรายโดยอ้อมทั้งหมด(6)	ซึ่งสอดคล้องกับ
การส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่าคนไทยมี
ความชกุของการบรโิภคน�า้อัดลมและเครือ่งดืม่ท่ีมรีสหวาน
ในสัดส่วนที่สูง	โดยคิดเป็นร้อยละ	58.3	และร้อยละ	63.6	
ของประชากรที่ส�ารวจ	(7)

	 ในปี	พ.ศ.	2560	ประเทศไทยประกาศใช้พระราช-
บัญญัติสรรพสามิต	พ.ศ.	2560	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	16	
กันยายน	พ.ศ.	2560	กฎหมายนี้จ�าแนกเครื่องดื่มออกเป็น	
5	กลุม่	ได้แก่	1)	น�า้แร่เทยีม	น�า้โซดาและน�า้อดัลมท่ีไม่หวาน
และไม่ปรงุกลิน่รส	2)	น�า้แร่และน�า้อดัลมทีเ่ตมิน�า้ตาลหรือ
สารให้ความหวานอืน่ๆ	หรอืปรงุกลิน่รส	แต่ไม่รวมน�า้ผลไม้
หรือน�้าจากพืชผัก	3)	น�้าผลไม้	(รวมถึงเกรปมัสต์)	และน�้า

พชืผกัทีไ่ม่ได้หมกัและเตมิสรุา	ไม่ว่าจะเติมน�า้ตาลหรอืสาร
ใหค้วามหวานอื่นหรือไม่ก็ตาม	4)	หัวเชื้อเข้มข้นทีใ่ช้ในการ
ผลิตเครื่องด่ืมพร้อมด่ืมเพื่อขายให้กับผู้บริโภค	ณ	จุดขาย
ปลีก	และ	5)	ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีมีลักษณะผง
เกล็ด	หรือเครื่องดื่มเข้มข้นที่มีส่วนผสมของน�้าตาลและ
สามารถละลายน�้าได้	อีกท้ังยังปรับโครงสร้างอัตราภาษี
สรรพสามิตของเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล	ทั้งตามมูลค่า	 (add	
valorem)	และตามปริมาณน�้าตาล	(sugar	content)	โดย
อัตราภาษีตามมูลค่าอยู่ระหว่างร้อยละ	0-14	ตามแต่ละ
ชนิดของเครื่องดื่ม	ส่วนอัตราภาษีตามปริมาณน�้าตาลได้
ก�าหนดอัตราแบบก้าวหน้า	 (ปริมาณน�้าตาลยิ่งมากอัตรา
ภาษียิ่งสูง)	 โดยจ�าแนกระดับปริมาณน�้าตาลออกเป็น	6	
ระดับ	 ได้แก่	1)	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	6	กรัมต่อ	100	
มิลลิลิตร	2)	มากกว่า	6	ถึง	8	กรัมต่อ	100	มิลลิลิตร	 
3)	มากกว่า	8	ถึง	10	กรัมต่อ	100	มิลลิลิตร	4)	มากกว่า	
10	ถึง	14	กรัมต่อ	100	มิลลิลิตร	5)	มากกว่า	14	ถึง	18	
กรัมต่อ	100	มิลลิลิตร	และ	6)	มากกว่า	18	กรัมต่อ	100	
มิลลิลิตร(8-10)	(ตารางที่	1)
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Table 1  Sugar-sweetened	beverages	(SSBs)	tax	structure	and	rates

 Before 16 Sep. 2017 After 16 Sep. 2017
 (choose 1, high value) (choose both)

	 																								Group*	 	 Ad-valorem	 Specific	 Ad-valorem	 Specific
   Tax Tax Tax Tax
   (%) (Baht) (%) (Baht)

1)	 Mineral	water	and	soft	drink	containing	sugar	 ≤6	 20	 0.45	 14	 0
	 or	sweetening	agents	or	additives	and	other	 >6-8	 20	 0.45	 14	 0.1
	 beverages	but	not	including	fruit	or	vegetable	 >8-10	 20	 0.45	 14	 0.3
	 juice	under	category,	such	as	carbonated	drink,	 >10-14	 20	 0.45	 14	 0.5
	 energy	drink,	mineral	drinks.	(0202)	 >14-18	 20	 0.45	 14	 1
	 	 >18	 20	 0.45	 14	 1

2)	 Non-fermented	and	non-alcoholic	fruit	juice	 ≤6	 20	 0.45 10 0
	 (including	grape	must)	and	vegetable	juice,	 >6-8	 20	 0.45	 10	 0.1
	 regardless	of	whether	sugar	or	other	sweetening	 >8-10	 20	 0.45	 10	 0.3
	 agent	is	added	or	not,	such	as	tea,	coffee	(0203(1))	 >10-14	 20	 0.45	 10	 0.5
	 	 >14-18	 20	 0.45 10 1
	 	 >18	 20	 0.45 10 1

3)	 Non-fermented	and	non-alcoholic	fruit	juice	 ≤6	 20	 0.45 0 0
	 (including	grape	must)	and	vegetable	juice,	 >6-8	 20	 0.45	 0	 0.1
	 regardless	of	whether	sugar	or	other	sweetening	 >8-10	 20	 0.45	 0	 0.3
	 agent	is	added	or	not,	in	accordance	with	the	 >10-14	 20	 0.45	 0	 0.5
	 rules,	procedures	and	conditions	prescribed	by	 >14-18	 20	 0.45 0 1
	 the	Director-General,	such	as	fruit	juice,	 >18	 20	 0.45 0 1
	 vegetable	juice	(0203(2))	

4)	 Instant	powder	drinks	or	concentrated	drinks	 ≤6	 50 0 0 0
	 that	contain	sugar	and	can	be	soluble	(16.90)	 >6-8	 50 0	 0	 0.1
	 	 >8-10	 50 0	 0	 0.3
	 	 >10-14	 50 0	 0	 0.5
	 	 >14-18	 50 0 0 1
	 	 >18	 50 0 0 1

Note:	*	Excluding	supplementary	food	and	dairy	products,	**	Volume	of	sugar	(g.)	per	100	ml.	beverage 
Source:	The	ministerial	regulations	excise	tax	rate	of	2017(8),	The	ministerial	regulations	set	excise	tariffs	rate	(no.3)	of	2017(9),	Excise	
Tariff	Act	(No.	3)	of	1991(11) 

	 ดังนั้น	เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ทางราคาและ
ปรมิาณน�า้ตาลในเครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลว่ามกีารเปลีย่นแปลง
อย่างไรหลังการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าว	จึงมีความ
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเปรียบเทียบราคาและ
ปริมาณน�้าตาลในเครื่องดื่มท้ังก่อนและหลังการปรับ
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล

ระเบียบวิธีศึกษา
	 การวิจัยนี้ใช ้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบราคาและ
ปรมิาณน�า้ตาลในเครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลในภาพรวมของแต่ละ
ประเภทในช่วงก่อนและหลงัการปรบัโครงสร้างภาษสีรรพ-
สามิตเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล	ดังนี้

Sugar
content**

(g.)
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ช่วงก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต

	 ข้อมูลด้านราคาและปริมาณน�้าตาลในช่วงก่อนการ
ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตวันที่	 16	กันยายน	พ.ศ.	
2560	วิเคราะห์จากข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการ	“การ
ประเมินติดตามสภาพแวดล้อมด้านอาหารและนโยบายที่
เกีย่วข้องเพื่อการป้องกนัควบคมุปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง	(ฉลากโภชนาการ	และคุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหารส�าเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท)”(12)	ซึ่งส�ารวจข้อมูลราคาและคุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหารและเครือ่งดืม่ในภาชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิทกุชนดิ
ในเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2558

ช่วงหลังการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต

	 ในช่วงหลังการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตวันที่	
16	กันยายน	พ.ศ.	2560	ผู้วิจัยด�าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ปฐมภูมิ	 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและแหล่งข้อมูลให้
สอดคล้องตามระเบียบวิธีวิจัยของโครงการ	“ประเมิน
ติดตามสภาพแวดล้อมด้านอาหารและนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อการป้องกันควบคุมปัญหาโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง	 (ฉลากโภชนาการและคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารส�าเร็จรูปพร้อมบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท)”	
โดยลงเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคมและเมษายน	พ.ศ.	2561	
ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีคาดว่า	สินค้าเครื่องดื่มท่ีจ�าหน่ายใน
ท้องตลาดเป็นสินค้าเครื่องด่ืมที่ได้รับการจัดเก็บภาษีตาม
กฎหมายฉบับใหม่แล้ว	รายละเอียดดังนี้

กลุ่มตัวอย่าง

	 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่มีการแสดงฉลาก
โภชนาการทุกรายการ(13)	แต่ไม่รวมน�้าดื่ม	(กลุ่ม	0201)	หัว
เชื้อเข้มข้นส�าหรับปรุงจ�าหน่าย	 (กลุ่ม	0204)	 เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์	และเครื่องดื่มที่มีการปรุงจ�าหน่าย	ณ	จุดขาย	
เช่น	น�้าชงต่างๆ	เนื่องจากไม่สามารถระบุปริมาณ	ราคา	
หรอืต�าแหน่งร้านค้าทีแ่น่นอนชดัเจนได้	รวมทัง้	กรณหีวัเชือ้
เข้มข้นส�าหรับปรุงจ�าหน่ายที่มิได้จ�าหน่ายแก่ผู้บริโภค

โดยตรง
	 ผู้วิจัยจ�าแนกเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลเป็น	2	ลักษณะ	คือ	
1)	จ�าแนกตามชนิดของเครื่องดื่มเป็น	9	ชนิด	ได้แก่	(1)	น�้า
ผลไม้	(2)	น�้าผัก	น�้าธัญพืชและนมถั่วเหลือง	(3)	ชา	กาแฟ	
ชาสมุนไพรพร้อมด่ืม	(4)	น�้าอัดลม	(5)	เครื่องด่ืมเกลือแร	่
(6)	 เครื่องดื่มชูก�าลัง	 	 (7)	 เครื่องดื่มฟังก์ชันแนลดริ๊งค	์ 
(functional	drink)	เช่น	บิวตี้ดริ๊งค์	น�้าหวาน	(8)	นม	และ	
(9)	โยเกิร์ต(12)	2)	จ�าแนกตามกรมสรรพสามิตเป็น	2	กลุ่ม	
ได้แก่	 (1)	กลุ่ม	0202	คือน�้าแร่	น�้าอัดลม	และ	(2)	กลุ่ม	
0203	ซ่ึงประกอบด้วย	น�้าผลไม้	น�้าผัก	น�้าธัญพืช	นมถ่ัว
เหลือง	ชา	กาแฟ	และอื่นๆ	นอกเหนือจากน�้าอัดลม

แหล่งข้อมูล

	 การวิจัยนี้ใช้แหล่งข้อมูลคือร้านค้าปลีกสมัยใหม่	
(modern	trade)	 เนื่องจากมีสถานที่ต้ังชัดเจน	มีสินค้า
หลากหลายครอบคลุมสินค้าที่มีจ�าหน่ายในท้องตลาด	ณ	
ปัจจุบัน	และมีการกระจายตัวสู่ผู้บริโภคได้ครอบคลุมทุก
จังหวัดของประเทศ	ทั้งยังมีการก�าหนดราคาที่แน่นอน
เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา	 	โดยการศึกษานี้ลง
เก็บตัวอย่าง	 ในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในพื้นที่จังหวัด
กรุงเทพมหานครและนนทบุรี
	 ร้านค้าปลีกสมัยใหม่	(modern	trade)	ในการวิจัย
นี้จะประกอบด้วย	3	ลักษณะ	ได้แก่	1)	ไฮเปอร์มาร์เก็ต	
(hypermarket)	ได้แก่	Tesco	Lotus,	Big	C	และ	Makro	
2)	ซุปเปอร์มาร์เก็ต	(supermarket)	ได้แก่	Tops,	Max	
Valu,	Gourmet	Market	และ	Home	Fresh	Mart	และ	
3)	ร้านสะดวกซ้ือ	(convenience	store)	ได้แก	่7-eleven,	
108	shop,	FamilyMart,	Jiffy	และ	Lawson	108	รวม
จ�านวนทั้งสิ้น	12	ร้าน

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ในการวิเคราะห์ราคาของเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล	ผู้วิจัย
จะวิเคราะห์จากราคาที่แท้จริง	(real	price)	ของเครื่องดื่ม	
โดยใช้สูตรการหาราคาที่แท้จริง	ดังนี้
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	 RP	 คือ	ราคาที่แท้จริงของสินค้า	(real	price)
	 P	 คือ	ราคาทีจ่�าหนา่ยของสนิคา้	(nominal	price)
	 CPI	คือ	ดัชนีราคาผู้บริโภคของสินค้า	 (consumer	

price	index)
	 i	 คือ	สินค้าชนิด	i
	 t		 คือ	เวลาที่	t	(เดือน)(14)

	 ส�าหรับค่าดัชนีราคาผู้บริโภค	(consumer	price	in-
dex:	CPI)	ผู้วิจัยจะใช้ค่า	CPI	ของสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ของเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2558	(CPI=100.01)	
และเดือนมีนาคม	พ.ศ.	2561	(CPI=102.45)(15)	 ในการ
วิเคราะห์
	 การวิจัยนี้จะวิเคราะห์ค่าต�่าสุด	(min)	สูงสุด	(max)	
และค่ามัธยฐาน	(median)	ของราคา	(บาท)	และปริมาณ
น�้าตาล	(กรัม)	ต่อปริมาตร	100	มิลลิลิตร	(การเลือกใช้ค่า
มัธยฐานเนือ่งจากข้อมลูราคาและปรมิาณน�า้ตาลของเคร่ือง
ดื่มท่ีมีน�้าตาลมีความเบ่ียงเบนของข้อมูลค่อนข้างสูง)	และ
ใช้สถิติ	Mann-Whitney	U	test	 ในการทดสอบความ

สมัพนัธ์ของข้อมลูราคาและปรมิาณน�า้ตาลในเครือ่งดืม่ก่อน
และหลังการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต	 เนื่องจาก
เครื่องดื่มที่มีน�้าตาลก่อนและหลังการปรับโครงสร้างภาษี
สรรพสามิตมีจ�านวนรายการ	(item)	ที่แตกต่างกัน

ผลการศึกษา

จำานวนรายการเครื่องดื่มที่มีน้ำาตาล

 จำ�นวนร�ยก�รก่อนก�รปรับโครงสร้�งภ�ษี
สรรพส�มิต
	 เคร่ืองด่ืมท่ีมีน�้าตาลในช่วงก่อนการปรับโครงสร้าง
ภาษสีรรพสามติมจี�านวนท้ังสิน้	2,154	รายการ	จ�าแนกเป็น
เครือ่งด่ืมท่ีผลติในประเทศ	1,717	รายการ	และน�าเข้า	437	
รายการ	(ภาพที่	1)	เครื่องดื่มประเภทหลักๆ	ได้แก่	น�้าผัก	
441	รายการ	น�้าผลไม้	393	รายการ	ชาเละกาแฟ	271	
รายการ	นม	220	รายการ	โยเกิร์ต	205	รายการ	น�้าอัดลม	
95	รายการ	และเครื่องดื่มชนิดผง	409	รายการ	(ภาพที่	2)	
เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจะพบว่า
เครื่องดื่มกลุ่มน�้าแร่และน�้าอัดลม	(0202)	มีจ�านวน	215	

Figure 1		Number	of	sugar-sweetened	beverages	(SSBs),	categorized	by	source	of	production
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รายการ	กลุ ่มชาและกาแฟ	 (0203(1))	มีจ�านวน	271	
รายการ	กลุ่มน�้าผลไม้และผัก	(0203(2))	มีจ�านวน	834	
รายการ	และกลุ่มเครื่องดื่มชนิดผง	(1690)	มีจ�านวน	409	
รายการ	(ภาพที่	3)

 จำ�นวนร�ยก�รหลังก�รปรับโครงสร้�งภ�ษี
สรรพส�มิต
	 ในช่วงหลังการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเครื่อง
ด่ืมที่มีน�้าตาล	 เคร่ืองด่ืมกลุ่มนี้มีจ�านวนทั้งส้ิน	1,984	

Figure 3		Number	of	sugar-sweetened	beverages	(SSBs),	categorized	by	beverages	subjected	to	the	excise	tax

Figure 2		Number	of	sugar-sweetened	beverages	(SSBs),	categorized	by	type	of	beverages

Note: 0202 means carbonated drinks, mineral drinks, energy drinks and functional 
drinks , 0203(1) means tea and coffee, 0203(2) means fruit and vegetable juice, 1690 
means instant powder drinks

1690 Group
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รายการ	จ�าแนกเป็นเครื่องดื่มที่ผลิตในประเทศ	1,697	
รายการ	และน�าเข้า	287	รายการ	(ภาพที่	1)	เครื่องดื่มประ
เภทหลกัๆ	ได้แก่	น�า้ผลไม้	433	รายการ	น�า้ผกั	255	รายการ	
โยเกิร์ต	218	รายการ	นม	207	รายการ	น�้าอัดลม	165	
รายการ	ชาและกาแฟ	132	รายการ	และเครื่องดื่มชนิดผง	
287	รายการ	(ภาพที่	2)	เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตจะพบว่ากลุ่มน�้าแร่และน�้าอัดลม	(0202)	
มีจ�านวน	345	รายการ	กลุ่มชาและกาแฟ	(0203(1))	มี
จ�านวน	128	รายการ	กลุ่มน�้าผลไม้และผัก	(0203(2))	มี
จ�านวน	688	รายการ	และกลุ่มเครื่องดื่มชนิดผง	(1690)	มี
จ�านวน	287	รายการ	(ภาพที่	3)
 ก�รเปล่ียนแปลงจำ�นวนร�ยก�รของเครื่องดื่มที่มี
นำ้�ต�ล
	 การเปล่ียนแปลงของเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลในช่วงหลัง

การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตนั้น	พบว่า	มีจ�านวน
รายการของเคร่ืองด่ืมลดลงจากช่วงก่อน	170	รายการ	(ลด
ลงร้อยละ	8)	โดยเครื่องดื่มน�าเข้าลดลง	150	รายการ	(ลด
ลงร้อยละ	34)	และเครื่องดื่มท่ีผลิตในประเทศลดลง	20	
รายการ	(ลดลงร้อยละ	1)	(ภาพที่	1)	และเมื่อจ�าแนกตาม
ประเภทของเครื่องดื่ม	พบว่า	กลุ่มน�้าผักลดลงมากที่สุด	
(186	 รายการ)	 รองลงมาคือกลุ่มชาและกาแฟ	 (139	
รายการ)	เครื่องดื่มชนิดผง	(122	รายการ)	ทั้งนี้มีเครื่องดื่ม
บางประเภทมจี�านวนรายการของเครือ่งดืม่เพิม่ขึน้	เช่น	น�า้
อัดลม	น�้าผลไม้	และโยเกิร์ต	(ภาพที่	2)	ส�าหรับการจ�าแนก
ตามกลุ่มการจัดเก็บภาษี	พบว่า	กลุ่มน�้าแร่และน�้าอัดลม	
(0202)	มีจ�านวนเพ่ิมข้ึน	130	รายการ	กลุ่มชาและกาแฟ	
(0203(1))	มีจ�านวนลดลง	143	รายการ	กลุ่มน�้าผลไม้และ
ผกั	(0203(2))	มจี�านวนลดลง	146	รายการ	และกลุม่เครือ่ง

Table 2 Price	of	sugar-sweetened	beverages	(SSBs)	between	pre	and	post	new	excise	tax	structure	(Baht	per	100	
ml.),	categorized	by	type	of	beverages
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ดื่มชนิดผง	(1690)	มีจ�านวนลดลง	122	รายการ	(ภาพที่	3)

ราคาเครื่องดื่มที่มีน้ำาตาล

 ร�ค�ก่อนก�รปรับโครงสร้�งภ�ษีสรรพส�มิต
	 ช่วงก่อนการปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติ	ภาพรวม
ของราคาเครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลต่อปรมิาตร	100	มลิลลิติรอยู่
ท่ี	7.2	บาท	โดยเครือ่งดืม่ทีผ่ลติในประเทศมรีาคาอยูท่ี	่6.3	
บาท	เครื่องดื่มชูก�าลังมีราคาสูงที่สุด	(10	บาท)	รองลงมา
คือโยเกิร์ต	(9.3	บาท)	น�้าผลไม้และน�้าผัก	(6.9	บาท)	ขณะ
ที่น�้าอัดลมมีราคาต�่าที่สุด	 (2.4	บาท)	 (ตารางที่	2)	 เมื่อ
จ�าแนกตามกลุม่การจดัเกบ็ภาษจีะพบว่ากลุม่น�า้ผลไม้และ
ผัก	(2203(2))	มีราคาอยู่ที่	6.9	บาท	กลุ่มชาและกาแฟ
(0203(1))	มีราคาอยู่ที่	4.6	บาท	และกลุ่มน�้าแร่และน�้า
อัดลม	(0202)	มีราคาอยู่ที่	4.8	บาท	(ตารางที่	3)
	 ในส่วนของเครื่องดื่มน�าเข้ามีราคาอยู่ที่	 14.9	บาท 
โดยเครื่องดื่มฟังก์ชันแนลดริ๊งค์มีราคาสูงที่สุด	(38.3	บาท)	
รองลงมาคือโยเกิร์ต	(30	บาท)	ในขณะที่เครื่องดื่มเกลือแร่
มีราคาต�่าที่สุด	(7.5	บาท)	(ตารางที่	2)	 เมื่อจ�าแนกตาม 
กลุม่การจดัเก็บภาษี	พบว่า	กลุม่น�า้แร่และน�า้อัดลม	(0202)	
มีราคาอยู่ที่	17.9	บาท	กลุ่มน�้าผลไม้และผัก	(2203(2))	มี
ราคาอยู่ที่	13.3	บาท	และกลุ่มชาและกาแฟ	(0203(1))	มี
ราคาอยู่ที่	13	บาท	(ตารางที่	3)
 ร�ค�หลังก�รปรับโครงสร้�งภ�ษีสรรพส�มิต
	 ช่วงหลงัการปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติ	ภาพรวม
ของราคาเครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลต่อปรมิาตร	100	มลิลลิติรอยู่
ที	่8	บาท	โดยเครือ่งดืม่ท่ีผลติในประเทศในภาพรวมมีราคา
อยู่ที่	7.1	บาท	เครื่องดื่มชูก�าลังมีราคาสูงที่สุด	(9.8	บาท)	
ขณะที่น�้าอัดลมมีราคาต�่าที่สุด	(3.9	บาท)	(ตารางที่	2)	เมื่อ
จ�าแนกตามกลุ่มการจัดเก็บภาษี	พบว่า	กลุ่มน�้าผลไม้และ
ผัก	 (2203(2))	มีราคาอยู่ที่	7.5	บาท	กลุ่มชาและกาแฟ
(0203(1))	 มีราคาอยู ่ที่	 6.5	บาท	และกลุ ่มน�้าแร่และ 
น�้าอัดลม	(0202)	มีราคาอยู่ที่	5.3	บาท	(ตารางที่	3)
	 ในส่วนของเครือ่งดืม่น�าเข้ามรีาคาอยูท่ี	่17.6	บาท	โดย
เครื่องดื่มฟังก์ชันแนลดริ๊งค์มีราคาสูงที่สุด	(31.2	บาท)	ใน

ขณะที่เครื่องดื่มเกลือแร่มีราคาต�่าที่สุด	(5.9	บาท)	(ตาราง
ที	่2)	เมือ่จ�าแนกตามกลุม่การจดัเกบ็ภาษ	ีพบว่า	กลุ่มน�า้แร่
และน�้าอัดลม	(0202)	มีราคาอยู่ที่	21.8	บาท	กลุ่มชาและ
กาแฟ	(0203(1))	มีราคาอยู่ที่	20.6	บาทและกลุ่มน�้าผลไม้
และผัก	(0203(2))	มีราคาอยู่ที่	12.6	บาท	(ตารางที่	3)
 ก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�เครื่องดื่มที่มีนำ้�ต�ล
	 ภายหลังการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต	ราคา
เครื่องดื่มที่มีน�้าตาลในภาพรวมเพิ่มข้ึนจากช่วงก่อน	ร้อย
ละ	11.1	โดยราคาเครื่องดื่มที่ผลิตในประเทศในภาพรวม
เพิม่ขึน้ร้อยละ	12.7	โดยน�า้อดัลมเพิม่ขึน้มากทีส่ดุ	(ร้อยละ	
62.5)	รองลงมาคอืชาและกาแฟ	(ร้อยละ	39.1)	ท้ังนี	้เครือ่ง
ดืม่ฟังก์ชนัแนลดริง๊ค์และเครือ่งดืม่ชกู�าลงักลบัมรีาคาลดลง	
(ร้อยละ	5.3	และ	2	ตามล�าดับ)	(ตารางที่	2)	เมื่อจ�าแนก
ตามกลุ ่มการจัดเก็บภาษี	 พบว่า	 กลุ ่มชาและกาแฟ	
(0203(1))	เพิ่มขึ้นร้อยละ	41.3	โดยเครื่องดื่มที่มีปริมาณ
น�้าตาล	14-18	กรัมเพิ่มสูงที่สุด	(ร้อยละ	62.1)	รองลงมา
คือน้อยกว่า	6	กรัม	(ร้อยละ	59)	ส่วนกลุ่มน�้าแร่และน�้า
อัดลม	(0202)	มีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	10.4	โดยเครื่องดื่มที่
มีปริมาณน�้าตาล	14-18	กรัมเพิ่มสูงที่สุด	(ร้อยละ	61)	รอง
ลงมาคือระดับ	10-14	กรัม	(ร้อยละ	10.8)	ในขณะที่เครื่อง
ดื่มที่มีน�้าตาลต�่ากว่า	10	กรัมมีราคาลดลง	(ตารางที่	3)
	 ส�าหรับราคาเครื่องดื่มน�าเข้าในภาพรวมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	18.1	โดยน�้าอัดลมเพิ่มขึ้นมากที่สุด	(ร้อยละ	64.8)	
รองลงมาคอืชาและกาแฟ	(ร้อยละ	58.5)	อย่างไรกต็าม	น�า้
ผลไม้	เคร่ืองดื่มเกลือแร่	เคร่ืองดื่มฟังก์ชันแนลดริ๊งค์	และ 
โยเกร์ิตกลบัมรีาคาลดลง	(ตารางที	่2)	เมือ่จ�าแนกตามกลุม่
การจดัเกบ็ภาษี	พบว่า	กลุม่ชาและกาแฟ	(0203(1))	มรีาคา
เพ่ิมขึน้ร้อยละ	58.5	โดยเคร่ืองด่ืมทีมี่ปริมาณน�า้ตาล	8-10	
กรัมเพิ่มสูงที่สุด	(7.1	เท่า)	ขณะที่	 เครื่องด่ืมที่มีปริมาณ
น�า้ตาลต�า่กว่า	8	กรัม	มกีารปรับราคาลดลง	กลุ่มน�า้แร่และ
น�้าอัดลม	(0202)	มีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	21.8	เนื่องจากเริ่ม
มกีารน�าเข้าเครือ่งดืม่ทีมี่ปริมาณน�า้ตาลสงูเข้ามาในประเทศ
เพิ่มมากขึ้น	ในขณะที่เครื่องดื่มที่มีน�้าตาลน้อยกว่า	6	กรัม
มีการปรับราคาลดลง	(ร้อยละ	26.8)	ส�าหรับกลุ่มน�้าผลไม้

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562



Table 3	 Price	of	sugar-sweetened	beverages	(SSBs)	between	pre	and	post	new	excise	tax	structure	(Baht	per	100	
ml.),	categorized	by	beverages	subjected	to	the	excise	tax
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และผัก	(0203(2))	มีราคาลดลงร้อยละ	5.3	โดยเครื่องดื่ม
ที่มีน�้าตาลต�่ากว่า	6	กรัมมีราคาลดลงร้อยละ	3.8	ในขณะ
ที่เครื่องด่ืมที่มีปริมาณน�้าตาล	6-8	กรัม	มีราคาเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ	53	และเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณน�้าตาล	8-10	กรัมมี
ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	19.4	(ตารางที่	3)

ปริมาณน้ำาตาลในเครื่องดื่มที่มีน้ำาตาล

 ปริม�ณนำ้�ต�ลก ่อนก�รปรับโครงสร ้�งภ�ษี
สรรพส�มิต
	 ช่วงก่อนการปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติ	ภาพรวม
ของปริมาณน�า้ตาลในเคร่ืองด่ืมทีม่นี�า้ตาลต่อ	100	มลิลลิติร

Table 4	Sugar	content	in	sugar-sweetened	beverages	(SSBs)	pre	and	post	new	excise	tax	structure	(Gram	per	100	ml.)
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อยู่ที่	8.6	กรัม	โดยเครื่องด่ืมที่ผลิตในประเทศมีปริมาณ
น�า้ตาลในภาพรวมอยูท่ี่	9.4	กรมั	เครือ่งดืม่ชูก�าลงัมปีรมิาณ
น�า้ตาลสงูทีส่ดุ	(18	กรมั)	รองลงมาคอืน�า้อดัลม	(12.8	กรัม)	
โยเกิร์ต	 (12.4	กรัม)	น�้าผลไม้	 (11	กรัม)	ในขณะที่นมมี
ปริมาณน�า้ตาลต�า่ทีส่ดุ	(7.1	กรัม)	เมือ่จ�าแนกตามกลุ่มการ
จัดเก็บภาษี	พบว่า	กลุ่มน�้าแร่และน�้าอัดลม	 (0202)	มี
ปรมิาณน�า้ตาลอยูท่ี	่11.3	กรมั	กลุม่ชาและกาแฟ	(0203(1))	
มีปริมาณน�้าตาลอยู่ท่ี	8	กรัม	และกลุ่มน�้าผลไม้และผัก	

(0203(2))	มีปริมาณน�้าตาลอยู่ที่	9.5	กรัม
	 ส�าหรับเครื่องดื่มน�าเข้าในภาพรวมเป็นเครื่องดื่ม
น�้าตาลต�่าหรือไม่มีน�้าตาล	(median	=	0	กรัม)	โดยเครื่อง
ดื่มชูก�าลังยังคงมีปริมาณน�้าตาลมากที่สุด	(10.8	กรัม)	เมื่อ
จ�าแนกตามกลุ่มการจัดเก็บภาษี	พบว่า	ในภาพรวมของทั้ง	
3	กลุม่เป็นเครือ่งดืม่ไม่มนี�า้ตาลหรอืน�า้ตาลต�า่	(median	=	
0	กรัม)	(ตารางที่	4)

Table 5 Proportion	of	sugar-sweetened	beverages	(SSBs)	pre	and	post	new	excise	tax	structure,	categorized	by	bev-
erages	subjected	to	the	excise	tax
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 ปริม�ณนำ้�ต�ลหลังก�รปรับโครงสร ้�งภ�ษี
สรรพส�มิต
	 ช่วงหลงัการปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติ	ภาพรวม
ของปรมิาณน�า้ตาลในเครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลต่อ	100	มลิลิลิตร
อยู่ที่	8.9	กรัม	โดยเครื่องด่ืมที่ผลิตในประเทศมีปริมาณ
น�า้ตาลในภาพรวมอยูท่ี่	8.5	กรมั	เครือ่งดืม่ชูก�าลงัมปีรมิาณ
น�า้ตาลสงูทีส่ดุ	(16.5	กรมั)	รองลงมาคอืโยเกร์ิต	(11.9	กรัม)	
น�้าอัดลม	(10.5	กรัม)	น�้าผลไม้	(9.7	กรัม)	เครื่องดื่มเกลือ
แร่	(9.6	กรมั)	ในขณะทีน่�า้ผกัมปีริมาณน�า้ตาลต�า่ทีส่ดุ	(4.5	
กรมั)	เมือ่จ�าแนกตามกลุม่การจดัเกบ็ภาษี	พบว่า	กลุม่น�า้แร่
และน�า้อัดลม	(0202)	มปีรมิาณน�า้ตาลอยูท่ี่	10.5	กรัม	กลุ่ม
ชาและกาแฟ	(0203(1))	มีปริมาณน�้าตาลอยู่ที่	7.2	กรัม	
และกลุ่มน�้าผลไม้และผัก	(0203(2))	มีปริมาณน�้าตาลอยู่ที่	
7.5	กรัม	(ตารางที่	4)
	 ส�าหรับเครื่องดื่มน�าเข้ามีปริมาณน�้าตาลในภาพรวม
อยู่ที่	10	กรัม	โดยโยเกิร์ตมีปริมาณน�้าตาลสูงท่ีสุด	(13.6	
กรัม)	รองลงมาคือเครื่องดื่มชูก�าลัง	(10.8	กรัม)	นม	(10.5	
กรมั)	น�า้ผลไม้	(10.1	กรมั)	น�า้อดัลม	(10	กรมั)	ขณะทีเ่ครือ่ง
ดื่มฟังก์ชันแนลดริ๊งค์มีปริมาณน�้าตาลต�่าที่สุด	 (2.9	กรัม)	
และเมื่อจ�าแนกตามกลุ่มการจัดเก็บภาษี	พบว่า	กลุ่มน�้าแร่
และน�้าอัดลม	(0202)	มีปริมาณน�้าตาลอยู่ที่	10	กรัม	กลุ่ม
ชาและกาแฟ	(0203(1))	มีปริมาณน�้าตาลอยู่ที่	7.8	กรัม	
และกลุ่มน�้าผลไม้และผัก	(0203(2))	มีปริมาณน�้าตาลอยู่ที่	
9.2	กรัม	(ตารางที่	4)
 ก�รเปลี่ยนแปลงปริม�ณนำ้�ต�ลในเครื่องด่ืมที่มี
นำ้�ต�ล
	 ภายหลงัการปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติ	ปรมิาณ
น�้าตาลในเครื่องดื่มในภาพรวมเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อน 
ร้อยละ	3.4	อันเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณ
น�้าตาลในเครื่องดื่มน�าเข้าที่เพิ่มถึง	10	เท่า	โดยโยเกิร์ตน�า
เข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด	 (13.6	 เท่า)	รองลงมาคือนมน�าเข้า	
(10.5	เท่า)	น�้าผลไม้น�าเข้า	(10.1	เท่า)	น�้าอัดลมน�าเข้า	(10	
เท่า)	ชาและกาแฟน�าเข้า	(7.8	เท่า)	ในขณะท่ีเครื่องด่ืมที่
ผลิตในประเทศมีปริมาณน�้าตาลลดลงร้อยละ	9.6	โดยน�้า

ผักลดลงมากที่สุด	 (ร้อยละ	38.4)	รองลงมาคือน�้าอัดลม	
(ร้อยละ	18)	น�้าผลไม้	(ร้อยละ	11.8)	ชาและกาแฟ	(ร้อย
ละ	10)	นม	(ร้อยละ	9.9)	ทั้งนี้	เครื่องดื่มฟังก์ชันแนลดริ๊งค์
กลับมีปริมาณน�้าตาลเพิ่มขึ้น	(ร้อยละ	3.8)
 ก�รเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของจำ�นวนเครื่องดื่มที่มี
นำ้�ต�ล
	 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของจ�านวนเครื่องดื่มที่มี
น�้าตาลเมื่อจ�าแนกตามกลุ่มและระดับปริมาณน�้าตาลที่ใช้
ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	(กรัมต่อ	100	มิลลิลิตร)	จะ
พบว่าเครื่องด่ืมที่ผลิตในประเทศในภาพรวมมีการเพิ่ม
สัดส่วนของจ�านวนเครื่องดื่มที่มีปริมาณน�้าตาลน้อยกว่า	6	
กรัมสูงที่สุด	 (ร้อยละ	14.4)	 โดยกลุ ่มน�้าผลไม้และผัก	
(0203(2))	มสีดัส่วนเครือ่งดืม่ทีม่ปีรมิาณน�า้ตาลน้อยกว่า	6	
กรัม	 เพ่ิมมากที่สุด	 (ร้อยละ	20.4)	ขณะท่ีเครื่องดื่มที่มี
ปริมาณน�้าตาล	10-14	กรัม	มีสัดส่วนลดลงมากที่สุด	(ร้อย
ละ	6.4)	รองลงมาคือระดับ	6-8	กรัม	(ร้อยละ	5.1)
	 ในทางตรงกันข้าม	เครื่องด่ืมน�าเข้ากลับมีการเพิ่ม
สดัส่วนของจ�านวนเครือ่งดืม่ทีม่ปีรมิาณน�า้ตาล	10-14	กรมั	
สูงที่สุด	(ร้อยละ	29.1)	รองลงมาคือระดับ	8-10	กรัม	(ร้อย
ละ	10.3)	ขณะท่ีเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณน�้าตาลน้อยกว่า	6	
กรัม	มีสัดส่วนลดลงมากที่สุด	(ร้อยละ	48)	(ตารางที่	5)

วิจารณ์และข้อยุติ

	 ระเบียบวิธีศึกษาในการวิจัยนี้	 โดยเฉพาะวิธีการ
เปรียบเทียบราคาเคร่ืองด่ืมท่ีมีน�้าตาล	ผู้วิจัยใช้วิธีเปรียบ
เทียบจากราคาที่แท้จริง	 (real	price)	ของเคร่ืองดื่มที่มี
น�้าตาลเป็นส�าคัญ	โดยใช้ค่าดัชนีราคาผู้บริโภคของเครื่อง
ดื่ม	(consumer	price	index)	ในการค�านวณ	เนื่องจาก
ฐานข้อมลูราคาทีใ่ช้ในการเปรยีบเทยีบเป็นข้อมลูในปี	พ.ศ.	
2558	ซึ่งห่างจากช่วงเวลาที่มีการปรับโครงสร้างภาษีถึง	2	
ปี	ดังนั้น	ราคาจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ตามอตัราเงินเฟ้อ	(inflation)	โดยราคาทีแ่ท้จริงของสนิค้า
ที่น�ามาใช้เปรียบเทียบนี้จะไม่มีปัจจัยจากอัตราเงินเฟ้อเข้า
มาเกีย่วข้อง	นอกจากนี	้ในการส�ารวจราคาเคร่ืองด่ืมในช่วง

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2562



หลงัปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติ	ผูว้จิยัได้เว้นระยะเวลา
มากกว่า	3	เดือนหลังจากการปรับโครงสร้างภาษีวันที่	16	
กันยายน	พ.ศ.	2560	เพื่อให้เชื่อได้ว่าสินค้าเครื่องดื่มที่
จ�าหน่ายในตลาดเป็นสินค้าที่ผ่านการจัดเก็บภาษีในอัตรา
ใหม่ท้ังหมด	ซึ่งจะท�าให้การวิเคราะห์ผลกระทบจากการ
ปรบัโครงสร้างภาษีสรรพสามติต่อราคาเคร่ืองดืม่ทีมี่น�า้ตาล
มีความแม่นย�ามากยิ่งขึ้น
	 ส�าหรับแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้	 แม้ว่าจะยัง
ไม่ครอบคลุมร้านค้าประเภทขายของช�า	 (grocery)	ซึ่งผู้
บริโภคเข้าถึงได้มากกว่าร้านค้าปลีกสมัยใหม่	 (modern	
trade)	โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่ขตนอกเมอืง	อยา่งไรกต็าม	รา้น
ค้าปลีกสมัยใหม่ยังคงสามารถใช้เป็นตัวแทนในภาพรวม
ของประเทศได	้เนือ่งจากมจีดุแข็งของการกระจายไดท้ัว่ทกุ
จงัหวัดของประเทศ	ทัง้ยงัมมีาตรฐานราคาทีไ่มแ่ตกตา่งกัน
ในแต่ละจุดจ�าหน่าย
	 ในส่วนของผลการศึกษานั้น	จะเห็นว่ารายการเครื่อง
ด่ืมที่มีน�้าตาลในช่วงหลังปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตมี
จ�านวนน้อยลงจากช่วงก่อนปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติ
ถึง	170	รายการ	(ลดลงร้อยละ	8)	โดยเป็นเครื่องดื่มน�าเข้า
มากถึง	150	รายการ	การลดลงของจ�านวนรายการเครื่อง
ดื่มนี้อาจมาจากปัจจัย	2	ประการ	ประการที่	1	ปัจจัยด้าน
บริบทของเครื่องดื่มหรือสินค้าอาหารท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
สูตรหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลา	
ตามแต่กลยุทธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมนั้นๆ	ดังนั้น
เครือ่งดืม่แต่ละชนดิจงึมกีารเข้าและออกจากตลาดอยูเ่สมอ	
และประการที	่2	ปัจจยัจากราคาของเครือ่งดืม่ท่ีน�าเข้าจาก
ต่างประเทศที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่าเครื่องดื่มที่ผลิตใน
ประเทศ	ประกอบกบัเครือ่งดืม่น�าเข้ามกัมจีดุจ�าหน่ายสนิค้า
ที่ค่อนข้างกระจุกตัว	(พบในร้าน	Gourmet	Market	และ	
Home	Fresh	Mart	เท่านั้น)	ซึ่งอาจส่งผลให้เครื่องดื่มน�า
เข้าไม่สามารถครองส่วนแบ่งตลาดจากเครื่องดื่มในชนิด
เดียวกันได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	และอาจส่งผลให้
ปริมาณการจ�าหน่ายลดลง	จนน�าไปสู่การลดการน�าเข้าลง
ในที่สุด

	 จากผลการติดตามราคาเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลนั้น	อาจ
กล่าวได้ว่าการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเป็นปัจจัย
ส�าคัญที่ส่งผลให้มีการปรับราคาของเคร่ืองด่ืมที่มีน�้าตาล
เพิ่มขึ้น	โดยพิจารณาจากราคาเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลในภาพ
รวมปรับเพ่ิมข้ึนร้อยละ	11.1	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	
(p-value	<0.05)	โดยเคร่ืองด่ืมทีผ่ลิตภายในประเทศมีการ
ปรับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	12.7	(p-value	<0.05)	นอกจากนี้	
เมือ่พจิารณาการเปลีย่นแปลงราคาเครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลโดย
การจ�าแนกตามกลุ่มและระดับปริมาณน�้าตาลที่ใช้การจัด
เก็บภาษีสรรพสามิต	ยังแสดงให้เห็นว่า	การจัดเก็บภาษี
แบบก้าวหน้า	(ปริมาณน�้าตาลยิ่งมาก	ภาษียิ่งสูง)	มีความ
สอดคล้องกับราคาที่เพิ่มขึ้นของเครื่องดื่มที่มีปริมาณ
น�้าตาลสูงขึ้น	โดยเฉพาะเครื่องด่ืมที่มีปริมาณน�้าตาล	14	
กรัมต่อ	100	มิลลิลิตรขึ้นไปมีราคาเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับระดับอื่นๆ
	 นอกจากนี้	การปรับโครงสร้างภาษียังส่งผลให้เครื่อง
ดื่มที่มีน�้าตาลต�่ามีการปรับลดราคาลง	เนื่องจากโครงสร้าง
ภาษีใหม่ได้ปรับลดอัตราภาษีตามมูลค่าลงจากร้อยละ	20	
เหลือร้อยละ	14	และยกเว้นภาษีตามปริมาณในเครื่องดื่ม
ที่มีน�้าตาลน้อยกว่า	6	กรัมต่อ	100	มิลลิลิตรอีกด้วย	ซึ่งผล
เห็นได้ชัดที่สุดในกลุ่มน�้าแร่และน�้าอัดลม	 (0202)	และ
เครื่องดื่มน�าเข้าที่มีการปรับลดราคาลงในเครื่องดื่มที่มี
น�้าตาลน้อยกว่า	6	กรัมต่อ	100	มิลลิลิตร	อย่างไรก็ตาม	ใน
เครื่องดื่มบางชนิดที่ผลิตในประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งชา
และกาแฟ	(0203(1))	มิได้มีการปรับลดราคาลงในเครื่อง
ดื่มที่มีน�้าตาลน้อยกว่า	6	กรัมต่อ	100	มิลลิลิตร	ซึ่งต้องมี
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวต่อไป
	 จากการติดตามราคาเครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลยงัพบอีกว่า	
เครื่องดื่มที่ไม่ได้ถูกจัดเก็บภาษี	(นมและโยเกิร์ต)	ที่ผลิตใน
ประเทศมีการปรับราคาเพิ่มข้ึนเช่นกัน	ซึ่งอาจมีปัจจัยมา
จากค่าความยดืหยุน่ไขว้ของสนิค้าดงักล่าวกบัเครือ่งดืม่ท่ีมี
น�้าตาล	(cross	price	elasticity	of	the	demand	for	
SSBs)	อื่นๆ	มีค่าเป็นบวก	โดยงานศึกษาของ	Guerre-
ro-López	CM	et	al.	ระบุว่าผลิตภัณฑ์นมมีค่าความ
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ยดืหยุน่ไขว้กบัเครือ่งดืม่ท่ีมนี�า้ตาลอ่ืนๆ	อยูท่ี่	0.25(16)	กล่าว
คือ	เมื่อเคร่ืองดื่มที่มีน�้าตาลอื่นๆ	มีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ	1	
ปรมิาณการบรโิภคผลติภณัฑ์นมจะเพิม่ร้อยละ	0.25	ดังนัน้	
ในเชิงเศรษฐศาสตร์จึงมีความเป็นไปได้ว่าอุตสาหกรรมนม
อาจเกาะกระแสและใช้เป็นโอกาสในการปรับเพิ่มราคา
ผลิตภัณฑ์ของตนเองขึ้น
	 ในส่วนของการติดตามปริมาณน�้าตาลในเครื่องดื่ม
อาจกล่าวได้เช่นเดียวกันว่า	การปรับโครงสร้างภาษีสรรพ-
สามิตส่งผลให้อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลภายใน
ประเทศปรบัลดปรมิาณน�า้ตาลในเครือ่งดืม่ลง	โดยพจิารณา
จากปรมิาณน�า้ตาลในเครือ่งดืม่ทีผ่ลติภายในประเทศลดลง
ร้อยละ	9.6	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p-value	<0.05)	
และเมือ่พจิารณากับสดัส่วนของจ�านวนเครือ่งด่ืมทีม่นี�า้ตาล
จ�าแนกตามกลุม่และระดบัปรมิาณน�า้ตาลท่ีใช้ในการจดัเกบ็
ภาษีจะพบว่าเคร่ืองดื่มที่ผลิตในประเทศมีสัดส่วนของ
จ�านวนชนิดเครื่องดื่มที่มีปริมาณน�้าตาลระดับต�่า	(<6	กรัม
ต่อ	100	มิลลิลิตร)	เพิ่มขึ้นร้อยละ	14.4	ในขณะที่ระดับ
อื่นๆ	มีการปรับลดสัดส่วนลง
	 ในทางตรงกันข้าม	 เครื่องดื่มน�าเข้ากลับมีปริมาณ
น�า้ตาลในทิศทางท่ีสงูขึน้	โดยพบว่าหลงัการปรบัโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามติ	เครือ่งดืม่น�าเข้ามปีริมาณน�า้ตาลทีเ่พ่ิมขึน้
ถึง	10	เท่า	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p-value	<0.05)	
และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของจ�านวนเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล
จ�าแนกตามกลุม่และระดบัปรมิาณน�า้ตาลท่ีใช้ในการจดัเกบ็
ภาษีจะพบว่าเครื่องดื่มท่ีมีปริมาณน�้าตาลสูง	(10-14	กรัม
ต่อ	100	มิลลิลิตร)	มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ	29.1	และ
ครองสัดส่วนมากที่สุด	(ร้อยละ	38.3)	แทนที่เครื่องดื่มที่มี
ปริมาณน�้าตาลต�่า	(น้อยกว่า	6	กรัมต่อ	100	มิลลิลิตร)	ที่
ในช่วงก่อนการปรับโครงสร้างภาษีเคยครองสัดส่วนมาก
ทีส่ดุร้อยละ	78	เช่นเดยีวกบัเครือ่งดืม่ท่ีไม่ได้ถูกจดัเกบ็ภาษี	
(นมและโยเกิร์ต)	ทีม่สีดัส่วนเครือ่งดืม่ทีม่ปีรมิาณน�า้ตาลสงู	
(10-14	กรัมต่อ	100	มิลลิลิตร)	 เพิ่มขึ้นเช่นกัน	จาก
สถานการณ์ดังกล่าว	 อาจเป็นไปได้ว ่าหลังการปรับ
โครงสร้างภาษีสรรพสามิต	ผู้น�าเข้ามีการน�าเข้าเครื่องดื่มที่

มีน�้าตาลสูง	(10-14	กรัมต่อ	100	มิลลิลิตร)	เพ่ิมขึ้นเพ่ือ
ทดแทนเครื่องดื่มที่มีน�้าตาลสูงภายในประเทศที่ลดลง	โดย
หากพิจารณาสัดส่วนของจ�านวนเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล
จ�าแนกตามกลุ ่มและระดับปริมาณน�้าตาลที่ใช้ในการ
ค�านวณภาษีจะเห็นว ่าหลังการปรับโครงสร ้างภาษี
สรรพสามิต	อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศให้ความ
ส�าคญักบัการผลิตเครือ่งดืม่ทีม่ปีริมาณน�า้ตาลต�า่	(<6	กรมั
ต่อ	100	มิลลิลิตร)	เพิ่มขึ้นเพื่อลดต้นทุนจากภาษี	(สัดส่วน
เพิม่ขึน้จากร้อยละ	23.4	เป็น	37.8)	และลดการผลติเคร่ือง
ดื่มที่มีน�้าตาลสูง	(10-14	กรัมต่อ	100	มิลลิลิตร)	ลงจาก
สัดส่วนร้อยละ	30.6	เป็น	24.2
	 ทั้งนี้	การน�าเข้าเครื่องด่ืมที่มีน�้าตาลสูงเพิ่มขึ้นย่อมมี
ภาระภาษีเพิ่มขึ้น	ดังนั้น	ผู้น�าเข้าจึงปรับราคาขึ้นร้อยละ	
49.5	 เพื่อผลักภาระภาษีแก่ผู ้บริโภค	ซึ่งอาจส่งผลให้ผู ้
บรโิภคลดการบรโิภคเครือ่งด่ืมน�าเข้าลง	อย่างไรก็ตาม	ด้วย
เครื่องดื่มน�าเข้ามักเป็นสินค้าที่มีราคาสูงและมุ่งเน้นตลาด
ผู้บริโภคท่ีมรีายได้สูงเป็นส�าคญั	ประกอบกบังานศกึษาของ	
M.A.	Colchero	et	al.	ได้รายงานค่าความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์ต่อราคาเครื่องด่ืมที่มีน�้าตาล	(own	price	elas- 
ticity	of	the	demand	for	SSBs)	ของผู้มีรายได้สูงมีค่า
น้อยทีสุ่ดเมือ่เทยีบกับกลุม่รายได้ในระดับอืน่ๆ	(ควนิไทล์	1	
(-1.16),	2	(-1.22),	3	(-1.16),	4	(-1.10),	5	(-1.06))(17)	กล่าว
คือผู้มีรายได้สูงจะตอบสนองต่อการบริโภคเมื่อมีการปรับ
ราคาเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นน้อยกว่าผู้มีรายได้ต�่า	ดังนั้น	การน�า
เข้าเครือ่งด่ืมทีม่นี�า้ตาลสูงเพิม่ขึน้เพ่ือทดแทนเคร่ืองดืม่ทีมี่
น�้าตาลสูงภายในประเทศจึงมีโอกาสเป็นไปได้
	 จากการพิจารณาราคาและปริมาณน�้าตาลในเครื่อง
ดื่มที่มีน�้าตาลในแต่ละประเภท	จะเห็นว่าน�้าอัดลมกับชา
และกาแฟที่ผลิตในประเทศมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นสูงที่สุด	
(ร้อยละ	62.5	และ	39.1)	อีกทั้งปริมาณน�้าตาลมีแนวโน้ม
ลดลง	(ร้อยละ	18	และ	10)	แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรม
เคร่ืองด่ืมประเภทดังกล่าวมีความมั่นใจว่าจะสามารถขาย
เครื่องดื่มเหล่านี้ได้แม้ว่าราคาจะสูงขึ้น	สอดคล้องกับงาน
ศึกษาของ	M.A.	Guerrero-López	CM	et	al.	ได้ระบุค่า
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ความยืดหยุ ่นของอุปสงค์ต่อราคาเคร่ืองดื่มในแต่ละ
ประเภท	โดยน�า้อัดลมมค่ีาความยดืหยุน่ฯ	น้อยท่ีสดุ	(-1.37)	
เมื่อเทียบกับเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ	รองลงมาคือกลุ่มชาและ
กาแฟ	(-1.62)	ในขณะที่เครื่องดื่มประเภทอื่นๆ	มีค่าความ
ยืดหยุ่นฯ	ที่มากกว่า	เช่น	น�้าเปล่า	(-3.2)	นม	(-1.8)	และ
เครื่องดื่มอ่ืนๆ	 (-1.63)(16)	แสดงให้เห็นว่าการบริโภคน�้า
อดัลมและชาและกาแฟจะลดปรมิาณลงในอตัราทีน้่อยกว่า
เคร่ืองดื่มชนิดอื่นๆ	เมื่อมีการปรับราคาในอัตราที่เท่ากัน	
นอกจากน้ี	ถึงแม้ว่าราคาของน�้าอัดลมจะมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงสูงกว่าเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ	แต่สุดท้ายแล้ว	
ราคากย็งัคงอยูใ่นระดบัทีต่�า่กว่าเครือ่งดืม่ประเภทอืน่ๆ	จึง
ยิง่ส่งผลให้ผูบ้รโิภคอาจไม่เปลีย่นแปลงการบรโิภคน�า้อัดลม
มากนัก

ข้อยุติ

	 จากการตดิตามราคาและปรมิาณน้�าตาลในเครือ่งดืม่
ที่มีน้�าตาลเปรียบเทียบก่อนและหลังการปรับโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิต	มีข้อค้นพบ	4	ประการ
	 ประการที่	1	การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตในปี	
พ.ศ.	2560	สง่ผลใหภ้าพรวมของเครือ่งดืม่ทีม่นี้�าตาลมกีาร
ปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	โดยกลุ่มเครื่อง
ดืม่ทีไ่ดร้บัการละเวน้ภาษ	ี(นมและโยเกริต์)	มกีารปรบัราคา
เพิ่มขึ้นเช่นกัน
	 ประการที่	2	การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตในปี	
พ.ศ.	2560	ส่งผลให้เครื่องดื่มที่มีน�้าตาลต�่า	(น้อยกว่า	6	
กรัม	ต่อ	100	มิลลิลิตร)	โดยเฉพาะในเครื่องดื่มกลุ่มน�้าแร่
และน�้าอัดลม	(0202)	และเครื่องดื่มน�าเข้าท่ีมีน�้าตาลต�่ามี
การปรับราคาลดลง	เนื่องจากโครงสร้างภาษีใหม่มีอัตรา
ภาษีตามมูลค่าลดลง	และยกเว้นภาษีตามปริมาณส�าหรับ
เครือ่งดืม่ทีม่นี�า้ตาลต�า่	(น้อยกว่า	6	กรมั	ต่อ	100	มลิลลิติร)
	 ประการที่	3	การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตในปี	
พ.ศ.	2560	ส่งผลให้ปริมาณน�้าตาลในเครื่องดื่มที่ผลิตใน
ประเทศลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	โดยเฉพาะเครื่อง
ดืม่ท่ีมีปริมาณน�า้ตาลต�า่มสีดัส่วนของจ�านวนเครือ่งดืม่เพิม่

ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
	 ประการที่	4	การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตในปี	
พ.ศ.	2560	มิได้ส่งผลให้ผู้น�าเข้าเพิ่มการน�าเข้าเครื่องดื่มที่
มีปริมาณน�้าตาลต�่าเข้ามาในประเทศ	ในทางตรงกันข้าม
กลับน�าเข้าเคร่ืองด่ืมทีม่ปีริมาณน�า้ตาลสูงเข้ามาเพ่ิมมากขึน้
ซึ่งอาจมีปัจจัยมาจากการน�าเข้า	เพื่อทดแทนเคร่ืองดื่มที่มี
ปริมาณน�้าตาลสูงในประเทศที่ลดลง
	 ประการที่	 5	การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
เครื่องดื่มที่มีน�้าตาลในปี	พ.ศ.	2560	ที่ไม่ครอบคลุมเครื่อง
ด่ืมประเภทนมและโยเกิร์ตถือเป็นช่องว่างของมาตรการที่
ส�าคญั	แม้ว่าราคาของนมและโยเกร์ิตจะมทีศิทางสูงขึน้	แต่
ในด้านของปริมาณน�้าตาลยังไม่มีการปรับลดลงอย่าง
ชัดเจนนัก	ซึ่งการปรับราคาเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเพียงอย่าง
เดียวนี้	 ในระยะสั้นอาจส่งผลให้ประชาชนลดการบริโภค
เครื่องดื่มชนิดดังกล่าวลงได้	แต่ในระยะยาวเมื่อประชาชน
คุน้ชินกบัราคาทีเ่พิม่ขึน้ประกอบกบัประชาชนมรีายได้เพ่ิม
ข้ึนตามอัตราเงินเฟ้อ	อาจส่งผลให้ผู้บริโภคกลับมาบริโภค
เครื่องดื่มที่มีน�้าตาลสูงได้ในอนาคต
	 การศึกษานี้	ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
กรมสรรพสามิตและหน่วยงานด้านสุขภาพ	ให้ร่วมกันจัด
ท�าแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มี
น�า้ตาลให้ครอบคลมุเครือ่งดืม่ทกุชนดิทีม่นี�า้ตาลเกินเกณฑ์	
รวมท้ัง	เสนอให้หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจท�าการศึกษา
แนวทางในการส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจผู้น�าเข้าให้น�าเข้า
เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น	เช่น	สิทธิพิเศษทางการค้า
ส�าหรับการน�าเข้าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ	หรือ
สิทธิในการน�าไปลดหย่อนภาษีสรรพากร	ทั้งนี้	หน่วยงาน
ภาครัฐและประชาสังคมท่ีมหีน้าท่ีให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักต่อการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีน�้าตาลเกินเกณฑ์จะต้อง
ท�างานอย่างแข็งขนัควบคูไ่ปด้วยกนั	และสดุท้ายหากจะให้
เกิดผลชัดเจนต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว	ภาครัฐ
ควรจดัสรรงบประมาณทีไ่ด้จากการจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติ
เครื่องดื่มที่มีน�้าตาลนี้มาใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการดื่ม
เคร่ืองดื่มที่มีน�้าตาล	การรณรงค์เพื่อลดการบริโภคน�้าตาล
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