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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญของปญหา
ตลาดสุราในประเทศไทยแตเดิมกวา 40 ป อยูในความควบคุมภายใตบริษัทสุราเพียงหนึ่ง
หรือสองบริษัทเทานั้น ทําใหมีเปนในลักษณะของตลาดผูกขาดอันทําใหผูแขงขันรายอื่นไมสามารถ
เขามาแขงขันไดอยางเต็มที่ กอปรกับการที่กฎระเบียบหรือขอบังคับไมตองการใหมีการแขงขัน
ทําใหรัฐกลายเปนผูสนับสนุนใหเกิดการสะสมทุนแกกลุมทุนเหลาเอง เนื่องจากรัฐบาลมองวาสุรา
เปนสิ่งที่ทําลายสุขภาพของประชาชนในประเทศทําใหตองมีการควบคุมโดยการใหสัมปทานแก
บริษัทสุราเพียงบริษัทเดียวหรือ สองบริษัท แลวสงรายไดตามที่ไดทําขอตกลงไวกับหนวยงานของ
รัฐที่รับผิดชอบคือ กรมสรรพสามิต
ตลอดเวลาที่ผานมากรมสรรพสามิตมีรายรับทางภาษีจากกลุมทุนสุราขนาดใหญในแตละ
ปเปนสัดสวนที่สูงมาก โดยในชวงกอนเปดเสรีสุราพบวาการเสียภาษีของกลุมทุนสุรามีมูลคามาก
ถึง 22,700 ลานบาทในปงบประมาณ 2540 (ตาราง1.1)
ตาราง 1.1 : รายไดภาษีอากรสุรา
ปงบประมาณ
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
ที่มา: กรมสรรพสามิต

(ลานบาท)
ภาษี
21,548.45
22,763.33
20,257.35
22,800.40
8,257.66
8,932.96
22,290.17
25,676.15
26,181.47
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ดวยตลาดสุรามีขนาดใหญที่มีมูลคาสูงถึง 60,000 ลานบาท1 โดยเฉพาะสุราขาวมี
สัดสวนในตลาดสูงถึงรอยละ 50 โดยกลุมสุรามหาราษฎรและกลุมสุราทิพยครองสวนแบงตลาดสูง
ถึงกวารอยละ 90 ตั้งแตหลังเปดเสรีสุรา พบวาในชวงแรกการเก็บภาษีลดต่ําลงอยางมาก
เนื่ อ งจากมี การผลิตสุ ราสต อกไวของกลุ มโรงเหลา ในการเก็ บ ภาษี เปน อัต ราเหมาจา ยที่ผลิต
เทาไหรจายเทานั้น กอนเปดเสรีไดมีการผลิตไวเปนจํานวนมาก ทําใหการผลิตหลังจากเปดเสรี
ลดลง ทั้งนี้รายไดจากภาษีสุราในประเทศลดลงถึงรอยละ 63.7 ในชวงป 2543-2544 เมื่อเทียบกับ
ป2542 (ตาราง1.1) จนกระทั่งป 2545 รายไดภาษีสุราจึงไดเพิ่มขึ้นเปนกวา 2 หมื่นลานบาท
ใกลเคียงกับชวงกอนเปดเสรีสรุ า
หลังจากการเปดเสรีสุราในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2543 ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
ซึ่ง ได มี ม ติ ค ณะรั ฐ มนตรี ใ ห ส ามารถผลิ ต และจํ า หน า ยสุ ร าทุ ก ชนิ ด ได โ ดยเสรี ภ ายใต ป ระกาศ
กระทรวงการคลังเรื่องระเบียบวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2543 (ฉบับที่1) แตเนนไปที่สุราแชมิได
กลาวถึงสุรากลั่นแตอยางใด จนตอมาการเปดเสรีสุรากลั่นไดกระทําขึ้นอยางจริงจังในสมัยรัฐบาล
ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใหสามารถผลิตสุรากลั่นไดอยางเสรีโดยมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21
มกราคม พ.ศ.2546 ออกมา โดยใหชาวบานที่ตองการเปนผูผลิตสุรากลั่นพื้นบานใหไปลงทะเบียน
กับสรรพสามิตจังหวัด โดยแตเดิมใหสามารถผลิตเพียงสุราแชที่มีดีกรีที่ไมเกิน 15 ดีกรีเทานั้นมา
เปนการอนุญาตใหสามารถผลิตสุรากลั่น ซึ่งมีดีกรีสูงกวาโดยผานกระบวนการกลั่นทําใหดีกรีสูง
กวา 15 ดีกรีแตไมเกิน 40 ดีกรี
เมื่อมีการเปดเสรีสุรากลั่นและมีการใหขึ้นทะเบียนผูผลิตสุรากลั่นทั่วประเทศภายในวันที่1
มิถุนายน พ.ศ.2546 จนถึงปจจุบัน มีผูลงทะเบียนในการผลิตมากกวา 6,000 ราย (2547) และได
มีการเก็บภาษีอากรสุรากลั่นตามกฎระเบียบของกรมสรรพสามิตตั้งแต พ.ศ.2546 เปนตนมาพบวา
สามารถผลิตปริมาณสุราไดถึงกวา 10 ลานลิตรและสามารถเก็บภาษีไดถึงกวา 211 ลานบาท
(ตาราง1.2) ที่แสดงถึงรายไดภาษีสรรพสมิตที่เก็บจากชาวบานที่ผลิตสุรากลั่นสะทอนถึง
ความสามารถของชาวบ า นและชุ ม ชนที่ มี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จ ะขึ้ น มาเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
อุตสาหกรรมสุรากลั่นได

1

เดือนเดน นิคมบริรักษ. โครงการสํารวจพฤติกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนระบบการแขงขันตาม
โครงการสงเสริมระบบการแขงขันทางการคาที่เกื้อหนุนตอการสงออก. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(ทีดีอารไอ) หนา 9-1 , 2545.
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ตาราง 1.2 : ภาษีสุรากลั่นชุมชน ระหวางป 2546-2548
ปงบประมาณ
2546
2547
2548
ที่มา : กรมสรรพสามิต

ภาษี สุรากลัน่ ชุมชน (ลานบาท)
211.7
811
888.5

แตทวาการเขามาแขงขันในตลาดสุราตั้งแตเปดเสรีสุราของชาวบานก็ยังติดกับขอบังคับ
หรือกฎเกณฑที่ยังเขมงวดอยูไมวาจะเปนตองกระทําในรูปของบริษัทจดทะเบียน การผลิตกรณีเหลา
ขาวพบวาตองผลิตขั้นต่ําวันละ 90,000 ลิตรและมีพื้นที่ไมนอยกวา 350 ไร2 ทําใหการเขามาของ
ชาวบานหรือชุมชนในการผลิตตองถูกจํากัดโดยขอบังคับที่ออกมาเหลานี้ จึงเปนปญหาสําคัญ
อันดับแรกของการเปดเสรีสุราที่กฎหมายขอบังคับยังถูกทําใหเกิดการกีดกันผูเขาแขงขันรายใหมอยู
ทําใหในปจจุบันตลาดสุรายังถูกควบคุมและครองสวนแบงทางการตลาดอยูโดยกลุมบริษัทสุราของ
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งถือวาเปนรายใหญของตลาดสุรามายาวนานกวา 20 ปจนถึงปจจุบัน
แมวาจะมีการเปดเสรีสุรามานานถึง 4 ป (2543-2547) แตพบวาผูเขามาแขงขันตลาดสุรามีเพียง
รายใหญหรือเปนนายทุนจังหวัดเขามาผลิตโดยชวงแรกมีเพียงรายเดียวที่สามารถผลิตออกมา
แขงขันไดเปนของกลุมเบียรสิงหที่เขามาในชวงแรก ตอมาก็มีผูผลิตที่เปนนายทุนในจังหวัด เชน
ยี่หอพญาลอ เปนตน
เนื่องจากชวงแรกของการเปดเสรีสุรา ไดมีก ารประกาศขอบั งคับออกมาเปน ประกาศ
กระทรวงการคลังเรื่องการบริหารงานสุราฉบับที่ 1 พ.ศ.2543 ปรากฏวาขอบังคับตางๆ มีการตั้ง
เงื่อนไขในการเขามาของผูผลิตรายใหมไวคอนขางสูงมีผลใหชาวบานหรือชุมชนขนาดเล็กไม
สามารถเขามาแขงขันได หรือถาผูผลิตรายใดสามารถเขามาไดก็ยังไมสามารถแขงขันกับกลุมสุรา
เดิมได เพราะติดขัดทั้งเรื่องเงินทุน เทคโนโลยี วัตถุดิบที่ตนทุนตางกันมาก
กฎหมายที่สําคัญที่สงผลตอตลาดสุรามากที่สุดคือ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 และ
รวมถึงประกาศกระทรวงการคลังและประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งถือวาเปนกระทรวงที่มีสวน
เกี่ยวของกับการตั้งโรงงานผลิต การจําหนาย ตั้ งแตตนทางของการผลิตไปจนถึงมือผูบริ โภค

2

กรมสรรพสามิต(2543), ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2543 ฉบับที่ 1
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โดยประกาศกระทรวงการคลังเรื่องระเบียบวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2543-2546 ไดมีประกาศ
ออกมาบังคับใชทั้งสิ้น 4 ฉบับที่เกี่ยวของโดยตรงกับการเปดเสรีสุราทั้งสุราแชและสุรากลั่น
จากพระราชบั ญ ญั ติ จ นถึ ง ประกาศกฎกระทรวงการคลั ง จะแสดงถึ ง พั ฒ นาการของ
อุตสาหกรรมสุรา ผานสถาบันทางกฎหมาย สุราสวนใหญที่ระบุไวในกฎหมายจะเปนสุรากลั่น
ขณะที่สุราแช เชนไวน เบียร เหลาผลไม ตลอดจนเหลาพื้นบานถือวาเปนสวนนอยเพราะสุรากลั่น
ถือวาเปนอุตสาหกรรม คือผลิตเปนจํานวนมากทําใหความสําคัญของอุตสาหกรรมสุราอยูที่สุรา
กลั่น โดยผูที่เกี่ยวของในตลาดสุราเริ่มตั้งแตการออกนโยบายจากรัฐเปนผูรางนโยบาย จนมีการ
ประกาศมาเปนพระราชบัญญัติหรือประกาศกระทรวงโดยมีผูปฏิบัติงานหรือบังคับใชกฎหมาย
ผานกรมสรรพสามิตเพื่อมากํากับดูแลตลาดสุรา ทั้งนี้ในปจจุบันตลาดสุรามีผูแขงขันในตลาดแบง
ได 2 กลุมหลักๆ คือ กลุมทุนสุราเดิม (กลุมแสงโสม) และ กลุมสุราชุมชน (แผนภาพ 1)
แผนภาพ 1 : แบบจําลองภาพการควบคุมตลาดสุราเสรี
นโยบายรัฐ
พรบ.สุราและประกาศ
เกณฑกงารควบคุม
กระทรวงการคลั
กรมสรรพสามิต
บังคับใช
กลุมสุราชุมชน
(ชาวบาน)

กลุมทุนสุรา
(กลุมแสงโสม)

เนื่องจากมูลคามหาศาลของตลาดสุราในปจจุบันที่มูลคาทางตลาดทั้งระบบโดยเฉพาะ
สุรากลั่นมีมูลคาสูงถึง 60,000 ลานบาท3 ทําใหเกิดการมองกันวากลุมทุนสุราและรัฐมีปฏิสัมพันธ
ซึ่งกันและกันอยูทําใหเกิดคําถามเกิดขึ้นวาการมีปฏิสัมพันธเพื่อการรักษาผลประโยชนของกลุมทุน
3

เดือนเดน นิคมบริรักษ. โครงการสํารวจพฤติกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนระบบการแขงขันตาม
โครงการสงเสริมระบบการแขงขันทางการคาที่เกื้อหนุนตอการสงออก. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(ทีดีอารไอ). หนา9-1 , 2545.
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และของรัฐนั้นผานสิ่งใดเปนตัวกลางในการตกลงกัน เพื่อเปนตัวบงชี้ถึงการรักษาผลประโยชนของ
กลุมทุนสุราเองและรัฐบาลในตลาดสุราที่เปดเสรี
ปจจุบันตลาดสุราในตางประเทศ สุรากลายเปนสินคาที่มีความหลากหลายและเปนสินคา
ที่สรางชื่อเสียงใหแกประเทศหลายๆประเทศไมวาจะเปนสกอตวิสกี้จากสกอตแลนด สาเกของ
ญี่ปุน เหมาไถของจีน ไวนของฝรั่งเศส ซึ่งสุราตางๆเหลานี้ในประเทศเหลานี้เปนสินคาประจํา
ทองถิ่นที่สามารถสรางชื่อใหแกประเทศของตนเองได และเปนสินคาทองถิ่นในประเทศเหลานั้น
ขณะที่ในประเทศไทยกลับกลายเปนวาตลาดสุราขึ้นกับกลุมทุนสุราผูกขาดในตลาดสุราเพียงราย
เดียว ทําใหเกิดความสงสัยวาจะเปนไปไดแคไหนที่ทําใหทองถิ่นหรือชุมชนสามารถผลิตสุราใหเปน
สินคาประจําถิ่นขึ้นมาและสรางชื่อขึ้นมาเองเปนสินคาในระดับชาติไดและสามารถแขงขันในตลาด
สุราไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตั้งแตการเปดเสรีสุรากลั่น พ.ศ.2546 ยังมีการวิพากษวิจารณถึงการที่ขอบังคับตางๆใน
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 โดยการบังคับใชใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ไมวาจะเปนการผลิตสุราที่
จําเปนตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตจึงจะสามารถทําการผลิตได (มาตรา5) หรือ
ขอบังคับในเรื่องเชื้อสุราซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิต ในมาตรา 24 หามมิใหผูใดทําหรือขายเชื้อสุรา
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต อันเปนมาตราที่ทําใหผูที่จะริเริ่มทําการปรุง
เชื้อสุราขึ้นมาหรือคิดคนสูตรสุราขึ้นมาใหมไมสามารถทําได แมวาจะมีประกาศกระทรวงการคลัง
วาดวยการบริหารสุราขึ้นมาแลวก็ตาม แตทวา เนื้อหาในกฎหมายหลักคือตัวพระราชบัญญัติยัง
มิไดทําการแกไข จึงทําใหยังมีผลบังคับใชอยูทําใหเกิดกระแสการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับนี้
เกิดขึ้ น เนื่ องจากมองวาเปนกฎหมายที่เอื้อประโยชนแกกลุมทุนสุรากลุมเดิมและชาวบานไม
สามารถมีอิสระในการกระทําการผลิตเพื่อปรับปรุงการผลิตหรือการคิดคนสูตรสุรากลั่นขึ้นมาใหม
ได ทําใหมีการตอตานกฎหมายฉบับนี้อยางกวางขวางทําใหเกิดขอสงสัยที่วา หลังการเปดเสรี
การผลิตสุราแลวตลาดยังมีการผูกขาดจริงหรือไม เพราะอะไรและอยางไร
ในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ที่ไดมีการประกาศและบังคับใชนั้น ตลอดระยะเวลาที่
ผานมาจนกระทั่งปจจุบันที่เริ่มการเปดเสรีสุราแชจนถึงสุรากลั่น ผูผลิตที่เขามาในตลาดสุราแหงนี้
ไดลมหายตายจากไปมากมายเนื่องจากการแขงขันที่รุนแรงและการใชเครื่องมือตางๆของกลุมทุน
สุราดั้งเดิมเพื่อกีดกันผูแขงขันรายใหม จนเกิดคําถามวาการเปดเสรีน้นั เสรีจริงหรือไม มีอะไรเปน
ขออุปสรรคกีดขวางอยูหรือไมหรือเกิดจากการกีดกันเกิดขึ้นจากผูแขงขันรายเดิม อันรวมไปถึง
ตัวกฎหมายหลักและกฎหมายลูกที่ออกมาตางๆมากมายมีการบังคับใชอยูอยางเปนธรรม
หรือไม หรือเปนการบังคับใชที่กอใหเกิดการกีดกันโดยทางออมในการเขามาของผูแขงขัน
รายใหมในตลาดสุรา ไมวาจะเปนรายเล็กหรือรายใหญก็ตาม โดยเฉพาะในตลาดสุราขาวกลั่น
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เปนหลัก เพื่อสะทอนถึงการสนับสนุนการเปดเสรีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มาตราที่ 87 ที่เนนย้ําวารัฐตองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแล
ใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภคและปองกันการผูกขาดทั้งทางตรงและทางออม4
ดัง นั้นเพื่ อใหการแข ง ขันตลาดสุราเสรีอยางแทจริ งตามเจตจํานงที่ ช าวบ า นหรือชุมชนและใน
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไวอยางสมบูรณและโปรงใสมากที่สุด
1. 2 วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาโครงสรางตลาดสุราในประเทศไทย
2. วิเคราะหอุปสรรคในนโยบายการเปดสุราเสรีผานพระราชบัญญัติสุราและกฎหมายที่
เกี่ยวของ
3. ศึกษาการเขาสูตลาดสุราของชุมชนและกระบวนการตอสูของชุมชนเพื่อการมีสวน
แบงในตลาดสุรา
4. วิเคราะหอุปสรรคการเขาสูตลาดสุราของผูประกอบการรายใหม
1.3 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้แบงขอบเขตการศึกษาออกเปน 3 ดานคือดานขอบังคับและกฎหมาย
ดานเปาหมาย และดานเนื้อหาดังมีสาระสําคัญคือ
1. กลุมขอบังคับและกฎหมาย โดยศึกษาเชิงโครงสรางของสถาบันของตัวกฎหมาย
ที่เกี่ยวของในตลาดสุราที่ทําการควบคุมและบังคับใชตอกลุมผูผลิตและการจัดจําหนายในตลาด
จนถึง
สุร าตั้ งแตก อนเปดเสรี จนถึ งการเปดเสรีสุราไดแก พระราชบัญญั ติสุรา พ.ศ.2493
พระราชบัญญัติสุรา (ฉบับที่6) พ.ศ.2534, ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารงานสุรา
พ.ศ.2543-2546 ฉบับที่1-4, มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายสุรา เปนตน ชนิดสุราในการศึกษา
มุงศึกษาที่สุรากลั่นทั้งของกลุมบริษัทสุราและสุราชุมชน ที่มีดีกรีสูงกวา 15 ดีกรีคือสุรา 28-40 ดีกรี
2. กลุม เป า หมาย เปน การศึ ก ษาโครงสรา งตลาดสุ ร าโดยมี ก ลุ ม ต า งที่ เ กี่ ย วข อ ง
เชื่อมโยงกัน ไดแกกลุมทุนสุราขนาดใหญ (กลุมแสงโสม) กลุมสุราพื้นบาน (ชาวบานหรือชุมชน
4

สุทธิพันธ จิราธิวัตน., แนวนโยบายแหงรัฐ5ปรัฐธรรมนูญไทย. พิมพครั้งที่1. ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตร
การเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.หนา 243, 2545.
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,สหกรณ) เครือขายเหลาพื้นบาน กรมสรรพสามิต เจาหนาที่ทองถิ่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับสุรา
ชุมชน ยี่ปวหรือเอเยนต
3. กลุมเนื้อหา โดยศึกษาเฉพาะตลาดสุราขาวกลั่นที่มีดีกรีอยูที่28-40ดีกรี ในสวน
ของตลาดดานผูผลิตและจําหนาย(อุปทาน)
1.4 นิยามศัพทในการวิจัย
1. กลุมทุนสุรา หมายถึง กลุมสุราของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดีไดแก บริษัทไทยเบฟเวอเรจ
จํากัด (มหาชน) กลุมบริษัทแสงโสม เครือสุรามหาราษฎร สุราทิพยและบริษัทในเครือทั้งหมด โดย
อาจมีหุนสวนจากตระกูลอื่นๆที่เกี่ยวของในตลาดสุรา เชน ตระกูลเตชะไพบูลย ไชยวรรณ เปนตน
2.
สุรา หมายถึง เครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยแบงตามเกณฑของพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ.2493
พระราชบัญญัติสุราไดแบงสุราเปน 6 ประเภท
1.1 สุราสามทับ คือ สุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอลตั้งแต 80 ดีกรีขึ้นไป
1.2 สุราขาว คือสุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องยอมหรือสิ่งผสมปรุงแตง มีแรงแอลกอฮอล
ต่ํากวา80 ดีกรี ในปจจุบันนี้กรมสรรพสามิตอนุญาตใหผลิตสุราขาวได 4 ชนิด คือ 28ดีกรี ,30 ดีกรี
,35 ดีกรี ,40 ดีกรี
1.3 สุราผสม คือ สุรากลั่นที่ใชสุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแตง มีแรงแอลกอฮอล
ต่ํากวา 80 ดีกรี โดยกรมสรรพสามิตอนุญาตใหผลิตสุราผสมไดแก 28 ดีกรี, 30 ดีกรี ,35 ดีกรี
1.4 สุราปรุงพิเศษ คือ ที่ใชสุราสามทับมาปรุงแตง มีแรงแอลกอฮอลต่ํากวา 80 ดีกรี
อยูภายใตการกํากับและดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.5 สุราพิเศษ คือ สุรากลั่นที่ทําขึ้นโดยใชกรรมวิธีพิเศษ มีแรงแอลกอฮอลต่ํากวา
80 ดีกรีแบงได 2 ประเภท
(1) ประเภทวิสกี้ บรั่นดี ยิน รัม
(2) ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน บุนกุยโลว หรือสุราจีนแบบอื่นๆ
ในการศึกษาในงานชิ้นนี้มุงศึกษาเฉพาะสุราขาวกลั่นที่มีแรงแอลกอฮอลสูงกวา 15 ดีกรี
ขึ้นไปคือ 28-40 ดีกรี
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1.5 วิธีการศึกษา
ในงานวิจัยชิ้นนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยอธิบายในลักษณะ
ในเชิงพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) ทําการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ
โดยเริ่มจากโครงสรางตลาดสุราในชวงกอนและหลังเปดเสรีตลาดสุราโดยอาศัยแนวคิดเรื่องตลาด
แขงขันในสวนตอมาจึงเปนการศึกษาถึงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐและกลุมทุนในตลาด
สุรา โดยอาศัยแนวคิดการกระจุกตัวและการรวมศูนยของทุน รวมทั้งสถาบันที่มีบทบาทในการ
ควบคุ ม และจั ด สรรในตลาดสุ ร าที่ ไ ด เ ป ด เสรี แ ล ว โดยการใช ท ฤษฎี เ ศรษฐศาสตร ส ถาบั น ใน
การอธิบายกติกาหลักเพื่อการกํากับดูแลตลาดสุราตลอดจนเงื่อนไขที่เปนอุปสรรคอยางไมเปน
ทางการในการขัดขวางเพื่อเขาสูตลาดจากผูผลิตรายเดิมที่เปนกลุมทุนสุราผูกขาดมายาวนาน
และสุดทายเปนกรณีศึกษาจากผูผลิตขนาดเล็กในจังหวัดลําปาง จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
อุบลราชธานี
ทําการศึกษาโครงสรางของตลาดสุรากลั่นในประเทศไทย อันประกอบดวยกลุมทุนสุรา
ขนาดใหญคือกลุมแสงโสมทั้งกลุมของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเปนกลุมสุราที่มีขนาดใหญที่สุด
และกลุมสุราชุมชน ผูผลิตสุราขนาดเล็ก ขนาดกลาง และรัฐในฐานะที่กํากับดูแลควบคุมตลาด
สุราผานทางนโยบาย กฎหมาย และเจาหนาที่ โดยศึกษาในชวงกอนและหลังการเปดเสรีสุรา
ในชวง พ.ศ.2540-2547 โดยเฉพาะการเปดเสรีสุรากลั่นอยางเต็มรูปแบบในชวงหลังป พ.ศ.2546
เปนตนมา
ถัดมาทําการศึกษาจากพระราชบัญญัติสุราและประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวง
อุ ต สาหกรรมในเรื่ อ งระเบี ย บการบริ ห ารงานสุ ร าฉบั บ ที่ 1-4 ตลอดจนมติ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมตลาดสุรา ประกอบกับเอกสาร ตัวเลข สถิติ จากเอกสารที่
รวบรวมมาเบื้องตนตลอดจนขอมูลจากการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของในตลาดสุราเสรีทั้งชาวบาน
เครือขายเหลาพื้นบาน เจาหนาที่กรมสรรพสามิต เจาหนาที่ทองที่ที่เกี่ยวของกับสุราชุมชน ผูขาย
สุรา ซึ่งการศึกษาจะมุงเนนไปในสวนของสุรากลั่น ตลาดสุรากลั่นเทานั้นมิไดมุงเนนไปในสวนของ
สุราแช
การศึกษาเรื่องโครงสรางอุตสาหกรรมกรณีของกลุมทุนสุราตอระบบเศรษฐกิจไทยเปนการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ขอมูลและแหลงที่มาของขอมูลมีดังนี้
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ขอมูลปฐมภูมิ (primary data )
1. สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของไดแก
1.1 เจาหนาที่ขาราชการกรมสรรพสามิต ที่เกี่ยวของในการเก็บภาษีและตรวจสอบ
ปริมาณการผลิตสุรา
1.2 เจาหนาที่ทองถิ่นที่เกี่ยวของโดยตรงกับสุราชุมชน
1.3 เจาหนาที่ในกลุมบริษัทสุราแสงโสม
1.4 กลุมผูผลิตสุราชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นในรูปสหกรณ ซึ่งไดรับผลจากการเปดเสรีสุราใน
ป พ.ศ.2543
- กลุมเครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทย
- กลุมสหกรณผลิตเหลาชุมชน
1.4 กลุมผูขายสุรา ไดแก เอเยนต ยี่ปว ผูคารายยอย
2. เอกสารเบื้องตนที่เกี่ยวของไดแก
พระราชบัญญัติ และประกาศกระทรวง ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
- พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
- พระราชบัญญัติสุราแกไข พ.ศ.2521ฉบับที่4-5 ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ.2493
- พระราชบัญญัติสุราแกไข พ.ศ.2534ฉบับที่6-7 ฉบับปรับปรุงจาก พ.ศ.2493
- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา ฉบับที่1-4
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหทํา
และขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546
- ระเบียบกรมสรรพสามิต วาดวยการออกใบอนุญาต พ.ศ. 2528 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
- มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2546
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.
นโยบายรัฐ
2.
3.
4.

ได ภ าพรวมถึ ง พั ฒ นาการตลาดสุ ร าในประเทศไทยผ า นพระราชบั ญญั ติ สุ ร าและ
เขาใจโครงสรางตลาดสุรากอนและหลังเปดเสรีสุราไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ไดเห็นภาพรวมของปญหาในการแขงขันหลังการเปดเสรีสุรา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการเปดเสรีสุรากลั่นชุมชน
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่ วของและวรรณกรรมปริทัศน
2.1 เศรษฐศาสตรสถาบันแนวใหม (New Institutional Economics - NIE)
การศึ กษาเศรษฐศาสตรกระแสหลักแตเดิมจะพบคําว าปจจัยที่ ไมใชเศรษฐกิจ (NonEconomics Factors ) อยูเสมอซึ่งเกี่ยวพันกับสังคม การเมือง เปนตน โดยเฉพาะในกรอบของ
สถาบัน มีการมองวาปจจัยของสถาบันเปนปจจัยภายนอก (Exogenous Variable) โดยถูกทําให
เปนตัวแปรภายนอกที่มีลักษณะคงที่1 ทําใหมิไดนําเอาปจจัยเรื่องสถาบันเขามาเกี่ยวของในการ
วิเคราะหโครงสรางเศรษฐกิจแตอยางใด
การศึกษาเชิงสถาบัน เกิ ดขึ้นทํ าใหมี การมองวาการมองปญหาทางเศรษฐกิจควรเนน
ปญหาทางดานวัฒนธรรมมากขึ้นและมองวาระบบเศรษฐกิจนั้นไมไดมีเพียงแคดุลยภาพ และ มือ
ที่มองไมเห็น แตสถาบันเปนเรื่องของระบบความสัมพันธดานตางๆระหวางมนุษยดวยกันทั้งที่เปน
นามธรรมและรูปธรรม และยังรวมไปถึงความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจกับการเมือง สังคมวิทยา
จิตวิทยา และดานอื่นๆในสังคมมนุษยดวย สถาบันทางเศรษฐกิจไดแก การแบงสรรรายได ระบบ
กรรรมสิทธิ์ ระบบการแลกเปลี่ยน เปนตน2
การจั ด สรรทรั พ ยากรควรคํ า นึ ง ถึ ง ค า นิ ย มทางสั ง คม เพราะแตล ะกลุ ม ชนมีค า นิย มที่
แตกตางกันการจะจัดสรรทรัพยากรยอมแตกตางกันไป เศรษฐศาสตรสถาบันมองวาการบริหาร
เศรษฐกิจโดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรตองมีกลไกสําคัญ 2 สวนคือ กลไกทางอํานาจและกลไก
ทางคานิยม ทําใหมองขามไปจากเรื่องของระบบราคาและการแขงขันซึ่งเปนกลไกของเศรษฐกิจ
แบบเสรีที่อาศัยกลไกตลาดเปนเพียงผูกําหนดโดยอัตโนมัติเพียงฝายเดียว ฉะนั้นระบบเศรษฐกิจ
ไมไดถูกกําหนดโดยอํานาจของตลาดที่เปนสถาบันในรูปแบบหนึ่งภายใตระบบทุนนิยมเพียงอยาง
เดียวแตระบบเศรษฐกิจยังถูกควบคุมโดยกลุมที่มีพลังทรัพยและกลุมที่มีอํานาจ ทําใหมองวา

1

สมบูรณ ศิริประชัย. เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม : แนวการวิเคราะหขามพนกระแสหลัก?.
ใน วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพฯ หนา 82, 2547.
2
ปรีชา เปยมพงษสานต. ทฤษฎีและการศึกษาเศรษฐศาสตรแนวสถาบันและประวัติศาสตรใน
ทศวรรษที่ 1980 วารสารธรรมศาสตร ธันวาคม 2526 หนา172, 2526.
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ระบบเศรษฐกิจมีแนวโนมวาคนกลุมนอยซึ่งเปนผูผลิตรายใหญสะสมอํานาจทางเศรษฐกิจและ
ควบคุมเศรษฐกิจเอาไว ซึ่งถูกประสานเชื่อมโยงไวภายใตกฎเกณฑของโครงสรางทางอํานาจ ที่
ขึ้นกับวาอํานาจนั้นอยูกับปจเจกชนกลุมใด3
มีการนิยามสถาบันไวอยางกวางๆวาเปนตัวลดตนทุนทางธุรกรรม (Transaction Cost)
และตนทุนทางขอมูลขาวสาร4 ตลอดจนการใหคํานิยามแก สถาบัน โดยกลุมที่นําโดย ดักกลาส
ซี นอรท (Douglass C. North) นิยามไววา เปนขอจํากัดของสังคมที่เกิดขึ้นภายใตกติกาที่ทําให
สังคมรวมตัวกันอยูได ขอจํากัดเหลานั้นเปนขอจํากัดทางเทคโนโลยี รายไดในระบบเศรษฐกิจ
ซึ่งเปนตัวกําหนด พฤติกรรม มโนทัศน (perspective) ระบบคิด ซึ่งสถาบันถือวาเปนสวนหนึ่งของ
กติกาในการเลนเกมส (Rule of games) ที่จัดสรรทรัพยากรที่หายากในทางเศรษฐกิจ โดยมี
กรรมสิทธิ์ (property right) เปนรากฐานใหแกสถาบัน โดยสถาบันเปนเสมือนกับบรรทัดฐานหรือ
รากฐานที่กําหนดใหแกกิจกรรม5
สถาบั น มิ ไ ด มี ห น า ที่ ทํ า ใหต ลาดเกิ ด ความสมบู ร ณ ห รื อ ไม แ ต สถาบั น เป น ผู ทํ า ให เ กิ ด
โครงสรางทางองคกรเศรษฐกิจ องคกรทางสังคม และองคทางการเมือง ซึ่งสถาบันของ North
ประกอบดวย กฎที่เปนทางการ (Formal Rule) การบังคับอยางไมเปนทางการ (Informal
Constraint) และลักษณะการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ (Enforcement Effectiveness)
กฎที่เปนทางการ คือ กฎหรือขอบังคับที่ รัฐเปนผูบัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมสมาชิกในสังคมมี
ขอบเขที่ตอเนื่องกันเริ่มตั้งแต รัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธะสัญญา ธรรมเนียม ประเพณี ขอหาม
เพื่ อ ควบคุ ม สั ง คมที่ มี ค วามซั บ ซ อ น เนื่ อ งจากกฎที่ ไ ม เ ป น ทางไม ส ามารถควบคุ ม ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพจึงตองมีบุคคลหรือองคกรทําหนาที่ออกกฎหมายและควบคุม ทําใหกฎที่เปนทางการ
นั้นถูกกําหนดอยางจงใจจากการเมือง จากฝายตุลาการ หรือทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากความซับซอนทางสังคมและขององคกรมากขึ้นทําใหตองมีโครงสรางที่เปนทางการ
เปนตัวกํากับความสัมพันธระหวางผูนําและตัวแทนของกลุมตางๆ โดยกฎตางๆที่เกิดขึ้นเสมือนเปน
ตัวแบงแยกผูมีเอกสิทธ, กลุมตางๆที่ไดรับการคุมครองโดยรัฐธรรมนูญกับความยุติธรรม
กฎที่ไมเปนทางการ คือ แนวทางในการปฏิบัติที่ผูกติดมากับสังคม โดยทางความรูสึกนึก
คิด จากความเคยชินอันไดแกวัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติ ความเชื่อ อุดมการณ การใชอํานาจฯลฯ
3

เรื่องเดียวกัน, หนา173
North, Douglass C,New Institutional Economics and The World Development. Page 3,1995
5
Eirik G. Furubotn and Rudolf Ritcher. A Collection of Articles From The Journal of
Institutional and theoretical Economics. page 2, 1991
4
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ซึ่งการบังคับใชจะเปนไปอยางไมทางการโดยสมาชิกในสังคมจะมีการลงโทษสมาชิกที่กระทําผิด
ทําใหมีตนทุนที่ตองจายสูงขึ้นดวย ซึ่งมีดวยกันหลายระดับ ตั้งแตใช สายตา วาจาเชน หัวเราะเยาะ
นินทา ประณาม ไมคบคาสมาคม เปนตน โดยอาจมีความสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมของคน
ในสังคมหรือองคกรไมนอยไปกวากฎที่เปนทางการ โดยการบังคับใชนั้นกระทําดวยตนเอง โดย
คู สั ญ ญา หรื อ โดยบุ ค คลที่ ส าม (การต อ ต า นจากสั ง คมหรื อ เจ า หน า ที่ คุ ม บั ง คั บ ให เ ป น ไป)
ซึ่งประสิทธิผลนั้นขึ้นกับประสิทธิภาพในการบังคับใช
ลักษณะการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ การบังคับใชจะสําเร็จไดทั้งบุคคลที่ 1 คือ
ผูปฏิบัติเอง ดังนั้นจึงไมมีผูอื่นมาบังคับใหปฏิบัติตาม มีแตตัวผูปฏิบัติเอง การบังคับโดยบุคคลที่ 2
คือคูกรณีที่ไดทําธุรกรรมตางๆดวยกันมาซึ่งไดผลกระทบโดยตรงจากการปฏิบัติของบุคคลที่ 1 โดย
มีการตอบแทนหรือการการตอบโตกนั เชนการนัดหมาย และบุคคลที่ 3 คือคนกลางที่เปนดูแลการ
ปฏิบัติของทั้ง 2 ฝาย เชนการบังคับกฎหมายโดยตํารวจ,การบังคับโดยรัฐ6
หนาที่หลักของสถาบันคือลดความไมแนนอนโดยสรางความมั่นคง (อาจไมจําเปนตองมี
ประสิทธิภาพ) ของโครงสรางในปฏิสัมพันธแตความมั่นคงของสถาบันไมอยูในทางที่คัดคานที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงจาก บรรทัดฐานของพฤติกรรม , กฎหมาย , และพันธะสัญญาระหวางบุคคล
ในการเปลี่ยนแปลงสถาบันเปนกระบวนการที่ซับซอนเพราะการเปลี่ยนแปลงสวนเกินมีผลตอ
การเปลี่ยนกฎที่เปนทางการ กฎไมเปนทางการตลอดจนการบังคับใช
อันดับแรก ตองมีการแยก ”สถาบัน” (Institution) ออกจาก ”องคกร” (Organizations)
โดยสถาบันคือกฎแหงเกมส (Rule of Game) แตตัวหลังคือผูเลน โดยที่ “องคกร” หมายถึงกลุม
ต า งๆเช น กลุ ม การเมื อ ง (พรรคการเมื อ ง กลุ ม วุ ฒิ ส ภา เทศมนตรี องคก รราชการ) กลุ ม ทาง
เศรษฐกิจ (บริษัท สหภาพทางการคา สหกรณ ) กลุมทางสังคม (วัด สโมสร) และกลุมทาง
การศึกษา(โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนยวิชาชีพ) เปนตน กลุมเหลานี้ถูกผูกติดกันไวดวยเจตนาเพื่อ
การบรรลุเปาประสงคเดียวกันของแตละปจเจกบุคคลที่อยูภายใตขอจํากัดตางๆ7
โดยองคการมุงเนนที่บทบาทในการเปนตัวแทนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง
8
สถาบัน แตทวาองคการมีสวนที่คลายกับสถาบันคือการปฏิสัมพันธของมนุษย ดังนั้นเศรษฐศาสตร
สถาบันแนวใหมจึงเนนไปที่ความสัมพันธระหวางองคการและสถาบัน ในกติกาของเกมส องคการ
ถือวาเปนผูเลนภายในเกมส (Insider) ขณะที่สถาบันเปนตัวคอยกํากับตัวโครงสราง
6

North, Douglass C. “Prolouge”, in Drobak, John N. and John V.C.Nye (eds.). The Frontiers
of the New Institutional Economics. Page 6.,1997
7
North, Douglass C.Institutions Institutional Change and Economic Performance page 9 ,1990
8
เรื่องเดียวกัน หนา4-5
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ในโลกแหงการแขงขันและทรัพยากรที่มีอยูอยางหายากนั้นบทบาททางเศรษฐศาสตร
เปนไปเพื่อการอยูรอด ซึ่งการแขงขันนั้นจะเปนตัวนําและปรับปรุงกรอบของสถาบันในการพิสูจน
ตําแหนงของการแขงขัน โดยการแขงขันที่เขมขนจะตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงสถาบัน
ความสั ม พั น ธ กั น ระหว า งองค ก รและสถาบั น มี ก ารติ ด ต อ ซึ่ ง กั น และกั น อย า งต อ เนื่ อ ง
เนื่องจากความหายากและการแขงขันที่มีอยูซึ่งเปนแรงผลักดันใหตองมีการลงทุนในเรื่องทักษะ
และความรูซึ่งจะทําใหองคกรสามารถอยูรอดไดเพื่อใหองคกรเปนสวนที่จะทําใหเกิดรับรูโอกาสใน
การเลือกสถาบันเพิ่มมากขึ้น9
เนื่องจากความไมแนนอนมีมากมายเกิดขึ้นในสังคม สถาบันจึงมีหนาที่หลักอีกดานที่มุง
เขาไปลดความไมแนนอนอันเนื่องจากโครงสรางที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งถูกตั้งขึ้นมาเพราะ
พฤติกรรมของมนุษย ในสถาบันนั้นมีวิวัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไปตาม
ทางเลือกของมนุษย เพื่อการรับรูโลกแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเชิงสถาบัน10 สถาบันจึงถือวา
เปนสวนสําคัญในการเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร
องคการจะมีการพัฒนาและคงอยูไดอยางเหมาะสมอยางไรตองมาจากกรอบของสถาบัน
ในทางกลั บ กัน กรอบของสถาบั น ที่ เ หมาะสมจะมี พั ฒ นาการอย า งไรจึ ง มาให ความสํ า คั ญ ใน
การศึกษาสถาบันที่เปนรากฐานของกติกาและมุงเปาที่บทบาทขององคการอันเปนตัวแทนของใน
การกอใหเกิดเปลี่ยนแปลงทางสถาบัน เนื่องจากองคการถูกสรางขึ้นมาพรอมกับจุดประสงคสาํ คัญ
ของผลที่มาจาจากโอกาสที่ยังคงอยูของขอจํากัดและอุปสรรคบางประการ(คลายคลึงกับองคการ
เดิมในทฤษฎีเศรษฐศาสตร) และเปนแนวทางปฏิบัติที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคการในการ
เปลี่ยนแปลงสถาบัน ซึ่งแสดงถึงวาองคการเปนตัวหลักในการเปลี่ยนแปลงสถาบัน(Institutional
Change)11 ดั ง นั้ น เศรษฐศาสตร ส ถาบั น ใหม มุ ง เน น ไปที่ ก ารมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั น ระหว า ง
สถาบันและองคการ เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถาบันทั้งทางโครงสรางและตัว
กติกาเอง
คุณภาพของสถาบันสงผลตอตนทุนในการดําเนินการในตัวสถาบันหรือองคกร ซึ่งตนทุนที่
สําคัญที่ทาํ ใหสถาบันตองจายออกไปเพื่อมุงหวังประสิทธิผลของสถาบัน ก็คือ คาดําเนินการหรือ
9

North, Douglass C, “The New Institutional Economics and Third World Development”,
In Harris, John , Janet Hunter and Colin M.Lewis. New Institutional Economics and The World
Development. page 9, 1995.
10
เรื่องเดียวกัน หนา 6
11
North, Douglass C.1990, Institutions Institutional Change and Economic Performance
page 5, 1990
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ตนทุนทางธุรกรรม (Transaction cost) นี้เปนตัวตัดสินใจในการดําเนินการในระบบเศรษฐกิจ12
แตเดิมแนวคิดทางเศรษฐศาสตรวาตนทุนทางธุรกรรมมีคาเทากับศูนยโดยในระบบเศรษฐกิจทีม่ คี า
ธุรกรรมที่สูงจะสงผลตอการดําเนินการในระบบเศรษฐกิจทําใหเศรษฐกิจเติบโตไดชา สถาบันมี
ความสัมพันธกับตนทุนการดําเนินการ โดยมีกฎระเบียบที่สลับซับซอนภายในสถาบันกอใหเกิดคา
โสหุยหรือการฮั้วเกิดขึ้นในสถาบันจนทําใหเกิดการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบเกิดขึ้นในสถาบัน
ซึ่งตนทุนนี้ทําใหหนาที่หลักของสถาบันคือการทําใหเกิดความมั่นคงในสังคมตองลดลง ตนทุนทาง
ธุรกรรมถือวาเปนสวนหนึ่งของตนทุนในตลาด เชน คาใชจายที่ถูกกฎหมาย,คานายหนา,คาประกัน
เพราะการที่ตลาดอยูในลักษณะที่ไมใชเปนตลาดแขงขันสมบูรณ จึงทําใหตองพยายามทําใหมี
ตนทุนที่ต่ําสุดในการดําเนินการโดยมุงหวังวาจะมีประสิทธิภาพสูงสุดใหเกิดขึ้นในสถาบัน
ตนทุนทางธุรกรรมนั้น รวมมิติการจัดการ การเมือง การบริหาร เชนตนทุน สารสนเทศ
(Information) การเจรจา การตอรอง การกํากับดูแล การบังคับสัญญาเปนตน โดยมนุษยมี
ขีดจํากัดในการรับรูการตัดสินใจสัญญาที่มนุษยทําตอกัน ซึ่งมีความไมสมบูรณเสมอการไดมาซึ่ง
ขอมูลสารสนเทศมีตนทุนองคกรหรือมนุษยที่ทําธุรกรรมรวมกันมีขอมูลไมเทาเทียมกัน ระบบ
เศรษฐกิจมีทั้งองคการที่เปนตลาดแตก็มีองคการและสถาบันที่ไมใชตลาดอยูมากมายทั้งภาครัฐ
และเอกชน องคการประเภทหลังนี้ราคาไมไดมีบทบาทสําคัญเทากับอํานาจหรือลําดับการบังคับ
บัญชาในการจัดสรรทรัพยากร ตนทุนทางธุรกรรมในระยะยาวจะเปนตัวกําหนดองคการวาควรจะ
จัดในรูปแบบใดเชน การรวมตัวทางธุรกิจแนวดิ่ง เปนตน รูปแบบของสถาบันหรือกติกาที่องคการ
เลือกจึงมีความสําคัญ
ลักษณะพิเศษของการที่จะเขาใจถึงเศรษฐศาสตรสถาบันคือจําเปนตองนําศาสตรมาอื่น
รวมการวิเคราะหเพราะความหลากหลายและความซับซอนมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจจึงตองเขาใจ
สถาบันในบทบาทที่มีตอโครงสรางที่แตกตางกันเนื่องจากการที่ทรัพยากรมีความหายากทําใหเกิด
การควบคุมและการกระจายขอมูลขาวสาร (Control and Information) ซึ่งใครควรเปนควบคุม
ทรัพยากรที่หายากทั้งหมดในสังคมจะเปน มนุษย ตลาด รัฐ ชุมชน ซึ่งการที่ตนทุนขอมูลขาวสารมี
ความหายากและไมสมมาตร (Asymmetric and Scarcity of Information Scarcity) ทําใหขอมูล
หรือสารสนเทศมีตนทุนธุรกรรมสูงมากในการเขาถึง13 ทําใหสถาบันเปนทางออกทางหนึ่งที่จัดการ
กับปญหาความลมเหลวในตลาดไดโดยพยายามนําเอาหลักการทางเลือกที่มีเหตุผล (Bouned

12

เรื่องเดียวกัน หนา 7
สมบูรณ ศิริประชัย. เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม : แนวการวิเคราะหขามพนกระแสหลัก?.
ใน วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพฯ หนา 90, 2547.
13
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Rationality) เขามารวมในการการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ14 ทําใหสถาบันในกติกาที่เกิดขึ้นนั้น
สามารถใหคุณและใหโทษแกผูเลนในสังคมได โดยสถาบันที่ที่ดีตองตอบสนองสิ่งที่ไมพึ่งประสงค
ออกมาได เชน การลงโทษ, การสรางแรงจูงใจ, การสรางสภาพแวดลอมที่พึ่งปรารถนา หรือการ
สงเสริมเทคโนโลยี
สถาบันที่ไรประสิทธิภาพดํารงอยูไดเปนเวลายาวนานโดยไมถูกทําลาย สิ่งหนึ่งมาจากการ
ที่เศรษฐศาสตรมองวารัฐมีอํานาจมากที่สุด มีอํานาจในการปราบปราม, ทําลายลางสูง และรัฐมี
ทรัพยากรมากที่สุดในการจัดสรรใหแกเอกชน โดยสถาบันที่ดํารงไดนั้นมาจากการที่สามารถผสาน
ประโยชนกับกลุมผลประโยชนหรือกลุมที่มีอํานาจ เพื่อปกปองผลประโยชนของตน15
ในภาวะของการแขงขันในตลาดสินคาบางประเภทกติกาที่ถูกกําหนดขึ้นมานั้นเปนไปทั้ง
เอื้ออํานวยใหเกิดการแขงขันและเอื้อแกการกีดขวางสรางขออุปสรรคในการแขงขัน ซึ่งสถาบันเปน
แนวทางหนึ่งในการชวยในการลดขออุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากตัวกติกาที่ออกมาบังคับใชหรือ
ขออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากผูแขงขันที่สรางขึ้นมาเพื่อกีดกันการเขามาแขงขันของผูอื่นในตลาดที่เปน
ตนเองเปนเจาของตลาดอยู
แมวาตัวกติกาหลักหรือสถาบันหลัก (กฎหมาย) ที่ไดสรางขึ้นมาเพื่อลดการสรางอุปสรรค
ทางการแข งขั น แลวแตสภาพความเปนจริ งปฏิเสธไม ไดวาการสรา งเงื่อนไขที่เ ปน อุปสรรคตอ
การแขงขันยอมมีอยู เนื่องจากผูผลิตรายเดิมจําเปนรักษาสวนแบงการตลาดของตนอยูเพื่อคง
สภาพผูนําตลาดไว เมื่อเกิดการแขงขันที่มีมากขึ้นผูที่เขามาใหมยอมอาศัยความไดเปรียบบางดาน
ขึ้น มาเป น ผูแข ง ขัน เพื่อแข ง กั บรายเดิมในตลาด ทํา ใหเ กิดการสรา งอุปสรรคที่ไมเปน ทางการ
(informal rules ) เกิดขึ้น เพื่อปองกันการแขงขันที่จะสงผลตอรายไดของตนเอง
ในกรณีของตลาดสุราซึ่งเปนตลาดลักษณะผูกขาดเพียง 1-2 รายการเมื่อเปดเสรีการผลิต
ทําใหรายเล็กสามารถเขามาแขงขันได แตวากติกาในตลาดที่ถูกกําหนดโดยรัฐและผูครองตลาดอยู
กอนแลว เปนผูกําหนดทําใหเกิดอุปสรรคทั้งกฎที่เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งในสวนของกฎ
ที่เปนทางการนั้นมีกฎหมายตลอดจนเจาหนาที่ที่ดูแลและคอยบังคบใชกฎหมาย เปนสถาบันหลัก
ในการอธิบายของการเกิดอุปสรรคตอผูผลิตขนาดเล็ก
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ในสวนของกฎที่ไมเปนทางการ (informal Rule) ที่เปนกติกาที่ถูกกําหนดโดยผูเลนใน
ตลาดคือกลุมทุนสุรารายใหญซึ่งเปนเจาของตลาดอยูกอนการเปดเสรีทําใหอุปสรรคที่เกิดกับผูเลน
รายใหมในตลาดซึ่งมีขนาดเล็ก ขนาดกลางทําใหไมสามารถแขงขันไดอยางเต็มที่ โดยมุงไปที่วา
การสรางอุปสรรคของผูผลิตรายเดิมนั้นไดสรางอุปสรรคใดขึ้นมา ซึ่งเปนเหตุใหกลายเปนกําแพง
กีดขวางการเขามาหรือเมื่อเขามาแลวกลับตองเผชิญอุปสรรคที่สามจากกลุมทุนสุรารายเดิมสราง
ขึ้นเพื่อรักษาหรือปกปองโดยใชกลไกที่ตนเองมีอยูในการปกปองตลาดของตนไว
สถาบันจึงจําเปนในการเขามาจัดการผลประโยชนในตลาดเพื่อลดขออุปสรรคทั้งหลายที่
จะทําใหการแขงขันที่เกิดขึ้นไมไปทําลายผูเขามาใหมในตลาด เมื่อกติกาหลักมีการแกไขไปเปน
สวนมากแลวแตวากติกาที่ไมเปนทางการไมมีผูใดเขามาจัดการจึงตองอาศัยสถาบันหรือกติกา
บางอยางเขามาชวยจัดสรรผลประโยชนใหกระจายไปในทุกสวนที่ผูแขงขันจะไดประโยชนรวมกัน
2.2 แนวคิดเรื่องตลาดแขงขัน
แนวคิดตลาดแขงขัน สามารถแบงตลาดออกไดเปน 4 ลักษณะตามการแบงตามจํานวน
ผูขายและลักษณะสินคา ไดแก ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด
ตลาดแขงขันนอยราย
ในสภาวะตลาดสมบูรณ หนวยธุรกิจมีเปาหมายจะแสวงหากําไรสูงสุดมากที่สุด16 โดยฝาย
ผูผลิตสามารถไดกําไรสูงสุดโดยที่ไมไดบังคับหรือขูดรีดอยางเขมขนหรือการเอารัดเอาเปรียบกับ
ผูบริโภคเอง ซึ่งสินคาในตลาดสมบูรณมีมากมายสามารถหาสินคาทดแทนกันไดโดยงายยอมมีผล
ทําใหผูผลิตจะไดกําไรสูงสุดกลายมาเปนกําไรปกติ โดยสินคาที่ผลิตออกมาจําเปนตองมีคุณภาพ
เพื่อผูบริโภคจะไมหันไปบริโภคสินคาอื่นที่ทดแทนกันได
ระบบตลาดสมบูรณเกิดขึ้นไดยากจนถึงเกือบไมมีเกิดขึ้นได ซึ่งเงื่อนไขในการจะใหเกิดขึ้น
ไดนั้นจําเปนตองครบถวนอยางสมบูรณเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดแลกเปลี่ยนที่ผูผลิตและ
ผูบริโภคบรรลุความตองการของตนเองซึ่งอยูที่อรรถประโยชนสูงสุด
จากตลาดสมบูรณซึ่งเปนตลาดที่อยูในอุดมคติไมสามารถเกิดขึ้นไดในสังคมในความเปน
จริงได แตประโยชนคือ การนําลักษณะตางๆมาเปนกฎเกณฑในการอางอิงวาระบบตลาดที่เกิดขึ้น
มีขอบกพรองหรือสมบูรณอยางไรบาง ซึ่งจะนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
และใหเกิดความสมบูรณมากที่สุดในตลาดที่เกิดขึ้นจริง
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ตลาดผูกขาด (monopoly) จะมีผูแขงขันเพียงรายเดียวซึ่งมีผลทําใหไมตองเผชิญกับการ
แขงขันกับผูแขงขันรายอื่น แตอาจเผชิญกับการแขงขันทางออมได ในกรณีของสินคาฟุมเฟอยมิใชเปน
สินคาสําคัญในการดํารงชีวิตอันดับตนๆ หรือในกรณีของสินคาทดแทนกันที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีสินคาที่มี
คุ ณลั กษณะใกล เคี ยงกั น และจนถึ งกรณี ที่ ผู ผลิ ตนอกอุ ตสาหกรรมพร อมเข ามาผลิ ตแข งขั นใน
อุตสาหกรรม (potential producer) ถาปรากฏวากําไรในอุตสาหกรรมนั้นดึงดูดใจเปนอยางมาก ผูผลิต
ใหมพรอมเสมอที่จะเขามาในตลาดที่ผูกขาดอยูซึ่งเมื่อใดที่เขามาไดแลวสภาพการผูกขาดก็จะหมดไป17
สาเหตุสําคัญในการกอใหเกิดการผูกขาดไดกรณีแรกคือขอบังคับโดยกฎหมาย โดยรัฐอาจ
อนุญาตใหกิจการใดกิจการหนึ่งทําการผลิตแตเพียงผูเดียว กรณีตอมา ผูผลิตเปนผูกุมปจจัยการผลิตไว
ทั้งหมดทําใหเกิดอํานาจเต็มที่ในการควบคุมและมีสิทธิครอบครองปจจัยการผลิตมีผลทําใหกลายเปน
การผูกขาดเกิดขึ้น หรือภาวะที่แนวโนมการผลิตที่จะใชเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงทําใหตนทุนการ
ผลิตลดลงเมื่อขยายการผลิตออกไป สงผลใหราคาสินคาลดลงจนทําใหผูผลิตบางรายที่ไมสามารถแบก
รับภาระไวไดตองออกไปจากอุตสาหกรรมเปนการผูกขาดโดยธรรมชาติ(natural monopoly)
ตลาดผูกขาดเปนตลาดที่สามารดูดซับสวนเกินจากการแขงขันไดสูงสุดเนื่องจากในตลาด
มีเพียงผูผลิตรายเดียว กอใหเกิดการสะสมทุนขึ้นแกผูผลิต โดยตลาดที่มีความสามารถที่ใกลเคียง
กับตลาดผูกขาดในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจไดอีกตลาดหนึ่งคือ ตลาดผูแขงขันนอยราย
เปนเพราะในตลาดนั้นมีเพียงผูแขงขันเพียง 2-3 รายเทานั้น ในภาวการณแขงขันนั้นเมื่อมีการ
แขงขันภายในกลุม 2-3 รายนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ภาวะกําไรของทั้ง 2 ฝายเขาสูภาวะไมมีกําไร
สวนเกินเกิดขึ้นทําใหการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจเพื่อนําไปขยายกิจการหรือเพื่อการสะสมทุน
นั้นไมเกิดทําใหโอกาสที่ทั้งผูแขงขันในตลาดผูแขงขันนอยรายนั้นจะทําการจับมือฮั้วกันหรือรวมกัน
กําหนดราคาในตลาดตลอดจนปริมาณสินคาในตลาดเพื่อยังคงกําไรสวนเกินยังคงอยู
ตลาดผูกขาดและตลาดผูแขงขันนอยรายถือวาเปนตลาดที่สามารถสรางการกระจุกตัว
ของทุนเนื่องจากการสะสมทุนมาอยางยาวนานจากการผูกขาดและการรวมหัวซึ่งกันและกัน โดย
การกระจุกตัวของทุนนั้น อาจมาจากผูแขงขันเพียงรายเดียวที่ผูกขาดการแขงขันในตลาดและ
สะสมทุนมาจนขยายกิจการออกไปอยางกวาง หรือผูแขงขัน 2-3 รายรวมหัวซึ่งกันและกันทําการ
รวมกลุมรวมกันสะสมทุนจากการรวมมือกัน กอใหเกิดกลุมทุนขนาดใหญเกิดขึ้น ยอมกอใหเกิด
การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมหรือภาคการผลิตใดภาคการผลิตหนึ่งจากกลุมทุนเพียงกลุมเดียว
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ตลาดที่มีผูแขงขันมากรายเปนตลาดที่ผูเขามาแขงขันสามารถเขามาอยางคอนขางเสรี
แมวาจะนอยกวาตลาดสมบูรณ แตวาเปนตลาดที่มีผูแขงขันอยูมากกวาตลาด 2 แบบขางตนคือ
ตลาดผู ก ขาดและตลาดผูแ ข ง ขั น น อ ยราย โดยตลาดผู แข ง ขั น มากรายนี้ เ ป น ตลาดที่ส ามารถ
กระจายความมั่งคั่งออกไปจากกลุมทุนเพียงบางกลุมที่มีการกระจุกตัวอยู หรือกลุมทุนที่มีการ
ผูกขาดในตลาดอยู โดยตลาดผูแขงขันมากรายนี้ ผูเขามาสามารถ
ในตลาดสุราไทยที่ผานมาในอดีตแมวาจะเปนลักษณะผูกขาดโดยกลุมสุราขนาดใหญแต
ทวาก็ยังมีกลุมผูผลิตรายอื่นซึ่งเปนขนาดเล็กเขาสูตลาดเปนระยะ ดังนั้นถึงแมตลาดสุราจะไมใช
ตลาดผู กขาดรายเดีย วแต ก็ ใกลเ คีย ง เพราะกลุม สุราขนาดใหญ ครองสว นแบง ทางการตลาด
มากกวารอยละ 90
ดังนั้นแมวารัฐบาลจะไดมีแนวนโยบายในการเปดเสรีสุราตั้งแตป 2543 เปนตนมาแต
ในทางปฏิบัติเปนไปไดยาก เพราะการกีดกันผูแขงขันรายใหมจากผูผลิตกลุมเดิมในตลาดเพื่อ
ปองกันผลประโยชนที่ตนเองตองสูญเสียไปซึ่งมีปจจัยตางๆเชน การลงทุนสูง ขอบังคับบางดานที่
เปนตัวกีดกันผูเขามาแขงขัน
2.3 วรรณกรรมปริทัศน
ในตลาดสุราของไทยแต เ ดิมเปน ลักษณะการผูกขาดจนมีก ารเป ดเสรีสุราเกิดขึ้น ในป
พ.ศ.2543 ทําใหตลาดสุราเปลี่ยนไปเปนตลาดที่เสรีมากขึ้นแตทวาการณกลับไมเปนเชนนั้น ยังคง
มีแตผูผลิตรายใหญที่ครองตลาดในสัดสวนที่สูงอยูเชนเดิม จึงเกิด คําถามขึ้นมาวา เหตุใดตลาด
สุราไทยหลังเปดเสรีโดยเฉพาะสุรากลั่นจึงไมมีผูเขามาแขงขันไดอยางทัดเทียมหรืออยางนอยมี
ความโดดเดนขึ้นมาบาง
งานวิจัยเกี่ยวกับโครงสรางตลาดสุรา
การศึกษาโครงสรางตลาดสุรากลั่นเสรีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งแรกที่ตองเขาใจเปน
อันดับแรกคือ อุตสาหกรรมสุราของไทยโดยงานของ เดือนเดน นิคมบริรักษและคณะ18 ซึ่งได
กลาวถึงตั้งแตโครงสรางของตลาดสุรา ในสวนแบงของตลาดสุรา สุราขาวครองตลาดถึงรอยละ 50
รองลงมาเปนสุราพิเศษ สุราปรุงพิเศษ และสุราผสม ตามลําดับ ในสวนของผูประกอบการเปน
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เดือนเดน นิคมบริรักษ. โครงการสํารวจพฤติกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนระบบการแขงขันตาม
โครงการสงเสริมระบบการแขงขันทางการคาที่เกื้อหนุนตอการสงออก. สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(ทีดีอารไอ), 2545.
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รูปแบบของรัฐที่ใหสัมปทานแกเอกชนในชวง 10 ปที่ผานมา ผูประกอบการรายใหญคือกลุมของ
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งพบวากลุมแสงโสมของนายเจริญครองสวนแบงตลาดไวถึงรอยละ 90
แตห ลัง จากเป ดเสรีสุรา กฎเกณฑที่ออกมารองรับตลาดเสรีเอื้ อใหแกผูมีเ งินทุ น มากเทา นั้น ที่
สามารถผลิตไดขณะที่เกษตรกรรายเล็กไมสามารถกระทําไดตามกฎเกณฑที่ตั้งไว รวมทั้งในสวน
ของภาษีสรรพสามิตซึ่งเก็บในอัตราสวนที่สูงทําใหผูผลิตมีตนทุนสูงขึ้นทําใหไมสามารถแขงขันกับ
ผูผลิตรายเดิมได ในสวนของตลาดสุราในประเทศไทยซึ่งเปนงานของนิรมล สุธรรมกิจและคณะ19
ชี้ใหเห็นวาตลาดสุรามีการขยายตัวตลอด ปริมาณการผลิตยังมีสูงขึ้นอยางตอเนื่องโดยตลาดสุราที่
ใหญที่สุดเปนสุราขาวคือรอยละ 59 รองลงมาเปนสุราผสมพิเศษ สุราปรุงพิเศษ แสดงถึงสุรากลั่นมี
บทบาทตอตลาดสุราในประเทศไทย นอกจากนี้ยังชี้ใหเห็นถึงการผูกขาดโดยกลุมสุรามหาราษฎรสุราทิพย ในเครือแสงโสม สามารถครองตลาดสุราไดถึงรอยละ 98 ทําใหการแขงขันถูกจํากัดไวเพียง
ผูผลิตรายใหญเพียงรายเดียว อาจมีสอดแทรกจากโรงงานเอกชนอยูบางเชน รีเจนซี่ ของกลุมโชคชัย
ณรงค เปนตน และสัดสวนในตลาดสุราที่เหลือเปนของตลาดสุรานําเขาที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นซึ่งงาน
ของนิรมลสอดคลองกับงานของเดือนเดนในเรื่องที่วา ตลาดสุราแทบไมมีการแขงขันเรื่องราคาเพราะ
ในตลาดสุราเกือบทั้งหมดมาจากผูผลิตรายเดียวกัน การผลิตสุราซึ่งควบคุมโดยรัฐทําใหการผลิตสุรา
ไทยโดยเอกชนเสียเปรียบโรงงานสุราของรัฐทําใหไมวาจะเปนราคา ชองทางจัดจําหนาย
หลังการเปดเสรีแลวเดือนเดน ชี้วาภายหลังการเปดเสรีสุราเงื่อนไขในการเขามาในตลาด
สุราของผูแขงขันรายใหมติดกับเงื่อนไขที่มีอยูสูง ทําใหตนทุนการผลิตสูงตามไปดวย การแขงขันใน
ตลาดสุราซึ่งถูกครอบครองโดยผูผลิตรายเดิมที่พรอมในการเขามาสูตลาดเสรีแลว การแขงขันที่
เปนธรรมจึงเปน ไปไดยากนอกจากนี้ ยี่ปว ซาป ว ซึ่งเปนผูขายที่สําคัญในการกระจายการจัด
จําหนายถูกควบคุมโดยกลุมแสงโสม
ในเรื่องของโครงสรางตลาดในอุตสาหกรรมเบียรซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับตลาดสุราทาง
ฤนัย วิริยตระกูลชัย ชี้ใหเห็นถึงการผูกขาดของตลาดเบียรคลายกับตลาดสุราซึ่งมีเพียง 2 ราย
เทานั้นที่มีอิทธิพลตอตลาด โดยมุงเนนการขายสุราพวงเบียร20 อันมาจากอํานาจผูกขาดทางตลาด
เบียรทําใหผูบริโภคสุราขาวตองแบกรับภาระทางราคาสูงขึ้น ทําใหเห็นวาโครงสรางตลาดและตัว
ผูผลิตตางมีผลสะทอนตอกันและกันเพื่อการสรางอํานาจตลาดที่เหนือคูแขง จนเกิดการสราง
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นิรมล สุธรรมกิจ. โครงการวิจัยภาวะตลาดสุราในประเทศไทย. บทความ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539.
20
ฤนัย วิริยตระกูลชัย.
การวิเคราะหโครงสรางอุตสาหกรรมเบียรไทยกับการผูกขาดธุรกิจ
(กรณีศึกษาการบังคับขายสุราพวงเบียร). วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2541.
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อํานาจผูกขาดในตลาดเบียรทําใหผูบริโภคสุราขาวจนถึงผูผลิตและผูจัดจําหนายตองแบกรับ
รับภาระทางราคาในระยะยาวได ทําใหรัฐตองลงมาจัดการโดยอาศัย พ.ร.บ.ปองกันการผูกขาดป
พ.ศ.2522 มาชวยแกไข
ขณะที่นพพร วาสุเทพรังสรรค มองวาหลังจากการเปดเสรีตลาดเบียรแลวทําใหผูเขามา
แขงขันกันมากขึ้นจากตลาดผูกขาดกลายมาเปนตลาดที่มีผูแขงขันนอยรายสงผลใหอุตสาหกรรม
เบี ย ร ข ยายตัว มากขึ้น ซึ่ ง การเขา มาของผูแข ง ขัน รายใหมในตลาดเปน กลุม ทุน ที่ มีขนาดใหญ
พอที่จะสามารถลงทุนในตลาดเบียรที่ตองแขงขันกับผูที่มีอํานาจผูกขาดกับตลาดอยูแตเดิม ซึง่ ผู
ลงทุนที่มีทุนขนาดยอมไมสามารถเขามาไดเต็มที่21 นอกจากนี้นโยบายรัฐที่ออกหลักเกณฑมาทํา
ใหผูที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเบียรจําเปนตองลงทุนสูงซึ่งจะสงผลตอราคาของสินคาที่จะแขงขัน
กับผูผลิตรายเดิมในตลาดไดยาก แตถารวมทุนกับผูผลิตจากตางประเทศจะทําใหมีศักยภาพ
เพียงพอจะทําไดแตทวาผูผลิตรายยอยที่จะขึ้นมาผลิตแขงขันในตลาดเบียรทําไดยากพอสมควร
เมื่อมีการแขงขันของผูผลิตนอยรายเกิดขึ้นยอมทําใหเกิดการกีดกันผูแขงขันรายใหมเกิดขึ้น
เพื่อการครอบครองตลาดเพียงผูเดียวหรือเพียง 2-3 รายเทานั้น โดยฤนัยชี้ใหเห็นถึงการใชกลยุทธ
ตางๆเพื่อสูกับคูแขงขันรายใหญโดยอาศัยอํานาจผูกขาดตลาดสุรามาใชในการสรางโอกาสทางตลาด
ใหมคือตลาดเบียร โดยใชนโยบายบังคับขายสุราพวงเบียร ทําใหผูจัดจําหนาย และผูบริโภคตอง
รับภาระจากผูผลิตแทนสงผลตอการบิดเบือนของกลไกตลาดทําใหการแขงขันในตลาดเบียรเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบในเรื่องราคาเกิดขึ้น จนมีการออกกฎหมายการปองกันการผูกขาด
งานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายและภาษีอากรสรรพสามิต
ในการควบคุมและกํากับสุราเครื่องมือที่สําคัญที่สุดคือการจัดเก็บภาษีอากรสรรพสามิตใน
แต ล ะป โ ดยพิ ชั ย จิ ร ะอุ ด มทรั พ ย กล า วถึ ง โครงสร า งของรายรั บ ทางภาษี ส รรพสามิ ต และ
ผลตอบแทนตางๆโดยชี้วาผลตอบแทนที่รัฐจัดเก็บไดจากภาษีสรรพสามิตในสวนของสุรานั้นยังมี
ในระดับต่ําอยู โดยอัตราผลตอบแทนที่ไดรับไมเทากัน จากสัญญาที่ทําไวในชวงเวลาตางกันทําให
รัฐควรแกที่ตนเหตุคือสัญญาที่กระทําไวผูผลิต22 เพราะการจัดเก็บภาษีซ้ําซอนกันทําใหเกิดภาระ
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นพพร วาสุเทพรังสรรค. การศึกษาโครงสรางตลาดและกลยุทธการแขงขัน ในอุตสาหกรรมเบียร
ของไทย.วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542.
22
พิชัย จิระอุดมทรัพย. ภาษีสรรพสามิตกับกิจการสุรา. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528.
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แกผูผลิต ในชวงเวลาที่ไมไดผลิตก็จําเปนตองเสียภาษี แตวาเนื่องจากการที่ระบบการจัดเก็บภาษี
และอัตราสวนการจัดเก็บภาษีเปนของในชวงป พ.ศ. 2527ซึ่งไดมีการตอสัญญาโรงเหลามาแลว
ตลอดจนถึงคาบเวลาที่หางกันมากกับชวงการเปดเสรีสุราแลวทําใหการเปลี่ยนแปลงในการจัดเก็บ
ภาษีไดเปลี่ยนแปลงไปมาก
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดสุราเกิดขึ้นคือเมื่อมีการเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุรา
ขึ้ น ในป พ .ศ.2546 ย อ มจะส ง ผลต อ กฎหมายที่ ใ ช จั ด เก็ บ ภาษี ส รรสามิ ต โดยงานวิ จั ย ของ
วิศิษฐ วชิรวิรุฬห (2543) ไดทําวิจัยถึงเรื่อง ปญหาทางกฎหมายที่ใชจัดเก็บภาษีสรรพสามิตใน
ระบบสุราเสรี โดยกฎหมายที่เปนกลไกในการควบคุมการจัดเก็บภาษีสุราคือ พระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ.2493 แตเนื่องจากไดมีการเปลี่ยนแปลงเจตนารมณในกฎหมายที่เปนงานนโยบายโดยตรง
ของรัฐหรือกฎหมายการบริหารงานสุรา โดยไดยุติบทบาทจากการเขาไปผูกขาทุนดําเนินกิจการเอง
ในกิจการสุราของรัฐ (หรือใหเอกชนเฉพาะรายที่รัฐใหสิทธิในการเขาทําประโยชนในนามของรัฐ)
เปนเปดกวางใหเอกชนสามารถผลิตและจํานายไดอยางเสรี ซึ่งผูวิจัยไดพบวา บทบัญญัติใน พ.ร.บ
สุรา พ.ศ.2493 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับอํานาจของฝายบริหารในการกําหนดการผลิตและ
จําหนายสุรา การเสียภาษี การขนสุรา คุณลักษณะของแสตมป ยังไมสอดคลอง ไมเอื้อประโยชน
และไมสนับสนุนกับกฎหมายที่เปนงานทางนโยบายดังกลาว และไดเสนอแนะไววาควรมีการ
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในพ.ร.บ.สุราพ.ศ.2493 ในสวนที่เปนงานนโยบายโดยตรงหรือกฎหมายการ
บริหารวานสุราใหออกมาเพื่อการสนับสนุนนโยบายสุราเสรีของรัฐ โดยเฉพาะในสวนของ คําจํากัด
ความของสุราแตละชนิด วิธีการผลิต การใชเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ขยายพื้นที่การขนสุรา
ของรานขายสงใหคลอบคลุมทั่วประเทศ
งานวิจัยเกี่ยวกับตลาดสุราดานการผลิต
จากงานวิจัยของ จีระ หงษลดารมภ ซึ่งทําวิจัยในเรื่องปจจัยที่ทีผลกระทบตอการผลิต
สุราขาว23พบประเด็นวาปริมาณการผลิตไมสอดคลองกับจํานวนบรรจุลงในขวด โดยปริมาณที่ตม
กลั่นมีนอยกวาที่บรรจุลงในขวดซึ่งอาจมาจากสุราที่เหลือจากการตมจากปที่แลวและเก็บมาเพื่อ
บรรจุในปถัดไป ยังพบวาตนทุนการผลิตจริงๆแลวเปนเรื่องของวัตถุดิบถึงกวารอยละ 86 โดยอยูท่ี
กากน้ําตาลสูงถึงรอยละ 72 แสดงวาใชกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตขณะที่คาแรงงาน
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จีระ หงษลดารมภและบุญคง หนันจางสิทธิ์. ปจจัยที่มีผลกระทบตอการผลิตเหลาขาว. กรุงเทพฯ
: คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2528.
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นั้นมีสัดสวนเพียงรอยละ 5 เทานั้น ซึ่งราคาออยและน้ําตาลตลอดจนปริมาณน้ําตาลในตลาดมี
ผลกระทบตออุตสาหกรรมสุรามากที่สุด
นอกจากนี้พบวาปจจัยที่สําคัญที่สุดที่กําหนดพฤติกรรมการผลิตของโรงงาน คือ ภาษี และ
คาปรับ ซึ่งอาจมีการหลบเลี่ยงภาษีไดเนื่องจากเปนภาระตอโรงงานมากกกวาในแงการแขงขัน
เมื่อตลาดสุราเปนลักษณะการผูกขาดยาวนาน จนมีการเปดเสรีสุราเกิดขึ้นยอมสงผล
กระทบตอผูผลิตรายเดิมและผูเขามาแขงขันรายใหมที่เปนผูผลิตสุรา การเปดเสรีการผลิตสุรา
พื้นบานเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูผลิตรายเดิมที่มีอํานาจผูกขาดตองลงมาปกปองสวนแบงตลาด
ของตน โดยงานของ ปยะวรรณ สุขศรี ศึกษาถึงการผลิตเหลาขาวในสวนของตลาดสุราพื้นบาน24
โดยไดกลาวถึงนโยบายรัฐที่มีตอตลาดสุราในชวงตั้งแตป 2485-2543 พบวารัฐเปนผูที่ทําใหผูผลิต
สุรารายยอยลมหายไปซึ่งรัฐตองการใหสุราเปนสินคาควบคุมโดยผานไปที่ตัวกฎหมายที่ระบุถึง
หลักเกณฑตางๆ ทําใหผูผลิตสุราเปนในลักษณะการผูกขาด โดยในสวนของกฎเกณฑที่ถือวาเปน
นโยบายรัฐที่ออกมายังคงตองการควบคุมตลาดสุราไวใหเปนไปในลักษณะการควบคุมที่ใหตรง
ตามมาตรฐานที่รัฐกําหนดซึ่งรัฐถือวาการเปดเสรีก็ตองควบคุมการเสรีมิใชเปดเสรีแลวจะผลิตได
เองทุกกรณี แมจะสนับสนุนใหชาวบานสามารถผลิตสุราไดก็ตาม ซึ่งแตเดิมชาวบานผลิตสุราถือวา
เปนสุราเถื่อนซึ่งสุราที่ชาวบานผลิตก็เปนทั้งสุรากลั่นและสุราแช จนเมื่อมีการประกาศเปดเสรีสุรา
ชาวบานสามารถผลิตสุราที่มีดีกรีไมเกิน 15 ดีกรีขณะที่ สุราเกิน 15 ดีกรียังไมสามารถผลิตไดทํา
ใหการผลิตสุรากลั่นดีกรีเกิน 15 ดีกรีขึ้นไปอยูในกลุมผูผลิตรายใหญเทานั้น
ในสวนของตัวพระราชบัญญัติสุราตั้งแต พ.ศ.2493 จนถึงตัวแกไขพระราชบัญญัติสุรา
(ฉบับที่7) พ.ศ.2534 และประกาศกระทรวงการคลังเรื่องวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2543 (ฉบับที่
1) จนถึง พ.ศ.2546 (ฉบับที่4)นั้น ซึ่งเปนตัวกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่รัฐบาลไดมีการ
ประกาศใชหลังจากใหเปดเสรีสุราขึ้นในวันที่ 21 มกราคม 2543
จนมีการประกาศ
กระทรวงการคลังฉบับที่ 1 ขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2543 ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในนโยบาย
การเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุรา
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ปยะวรรณ สุขศรี. การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบานของชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษา
การผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.
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งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพสุรากลั่นพื้นบาน
จากการศึกษาในงานวิจัยของ สุภมาส ไขคําเรื่อง การศึกษาคุณภาพของสุรากลั่นพื้นบาน
ที่ผลิตในเขตภาคเหนือตอนบน25 โดยทําการทดลองหมักและผลิตสุรากลั่นโดยใชขาวเหนียว 3
พันธุ คือ กข6 กข10 และเหนียวสันปาตอง และลูกแปงสุรา 3 ชนิด คือ ลูกแปงสุราจังหวัด
เชียงใหม เชียงราย และแพรเ พื่อศึกษาประสิทธิ ภาพของขาวและลูกแปงในการหมักสุราดว ย
กรรมวิธีแบบพื้นบาน พบวาลูกแปงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดคือจังหวัดแพร จากการตรวจสอบพบวา
มีปริมาณยีสตและเชื้อราในลูกแปงมากที่สุด ซึ่งมีผลตอการใชน้ําตาลจากขาวไดเร็วทําใหเกิด
ปริมาณแอลกอฮอลไดรวดเร็ว และใหปริมาณกรดในจํานวนนอยที่สดุ และพันธุขาวที่เหมาะที่สุด
คือ คือเหนียวสันปาตองเพราะใหปริมาณแอลกอฮอลอยางรวดเร็ว
รวมทั้งยังศึกษาคุณภาพสุรากลั่นจากโรงงานสุราพื้นบานในเขตภาคเหนือตอนบนที่ยัง
ไมไดจดทะเบียน 5 ตัวอยางจากเชียงใหม เชียงราย ลําปาง แพร และพะเยา เปรียบเทียบกับ
โรงงานสุรากรมสรรพสามิต 2 ตัวอยาง คือ 35 ดีกรีและ 40 ดีกรี พบวาปริมาณแอลกอฮอลของ
โรงงานสุราสูงกวาที่ระบุในฉลากเล็กนอยและพบวาปริมาณแอลกอฮอลในสุราพื้นบานมีความ
แตกต า งกัน แม จ ะผลิต ในพื้น ที่เ ดี ย วกั น ขณะเดี ย วกัน ปริม าณทองแดงและตะกั่ว ที่พ บในสุ ร า
พื้นบานต่ํากวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนดไวเดียวกับสุราจากโรงงานสุราสรรพสามิต
จึง ถือวาสารใหโ ทษในสุรามี มาตรฐานในระดับเดียวกับโรงงานสุ ราของสรรพสามิต ซึ่ งสว นนี้
สอดคล อ งกั บ งานของ ปยวรรณ สุขศรีที่ไดนํา ตัว อยา งสุร ามาวิเ คราะห ถึงสารให โ ทษตามที่
กําหนดไวในกฎหมาย26 พบวาไมมีเชนเดียวกัน
งานวิจัยตลาดสุราหลังเปดเสรี
โดยเริ่มจากงานของนายสวาท อุปฮาดและคณะ ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง”ภูมิปญญาเหลา
พื้นบานเพื่อฟนฟูและพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคมชุมชน”
ซึ่งทําการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแกนเปนหลัก27 ศึกษาพบวาเหลาพื้นบานมีความแตกตาง
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สุภมาส ไขคํา .การศึกษาคุณภาพของสุรากลั่นพื้นบานที่ผลิตในเขตภาคเหนือตอนบน. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต. คณะวิทยาศาสตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2544.
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ปยะวรรณ สุขศรี. การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบานของชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษา
การผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.
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สวาท อุปฮาดและคณะ. รายงานวิจัย:โครงการการศึกษาเรื่องภูมิปญญาเหลาพื้นบาน เพื่อฟนฟู
และพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน. สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย , 2546.

24

กันแตละพื้นที่แตละภูมิภาค มีการใชวัตถุดิบที่แตกตางกัน ตลอดจนไดมีการศึกษาในหลายมิติ
ตั้งแตมิ ติทางเศรษฐกิจที่พ บว าการผลิตเหล าในชุม ชนทําใหเ กิดรายไดเ พิ่ม ขึ้นเชน ที่ บ านโนน
หนองลาด บานทาชาง โดยมีรายไดจากการผลิตเหลาขาย จากการขายลูกแปง ซึ่งรายไดมีตั้งแต
60,000-120,000 บาทถาทําตอเนื่องนอจากนี้ยังทําใหคาใชจายในการซื้อเหลาจากภายนอกลดลง
ไปดวย ขณะที่การเพิ่มมูลคาของผลผลิตทางการเกษตรมีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการผลิตเหลาทําใหสามารถ
เพิ่มมูลคาของขาวใหมีราคาสูงขึ้น
นอกจากนี้การผลิตสุราในชุมชนกอใหเกิดการรวมตัวกันของชาวบาน เชนที่สหกรณบานวัง
ชัย บานโคกประสิทธิ์ที่รวมกลุมกันจนมีอํานาจตอรองกับเจาหนาที่ของรัฐเมื่อเจาหนาที่เขามาจับกุม
ชาวบานที่ผลิตสุรา ตลอดจนเกิดการยอมรับและแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางชุมชนซึ่งกันและกัน
ขณะเดียวกันไดมีงานวิจัยที่ศึกษาถึงนโยบายการเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุราของ
จํารัส กันทะสัก ซึ่งศึกษาในพื้นที่ บานมอนยางเหนือ ตําบลหนองแรด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ซึ่ ง ทํ า การวิ จั ย ถึ ง กลุ ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลและมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การกํ า หนดนโยบาย 2 8 ได แ ก
กลุมนักการเมือง กลุมทุนรายใหญและกลุมเจาหนาที่ของรัฐ โดยเกี่ยวของในขั้นตอนตั้งแตการกอ
ตัวของประเด็นปญหา จนไปสูวาระของการกําหนดนโยบาย โดยกลุมที่มีบทบาทนอยที่สุดในการ
กําหนดนโยบายเปนสวนของภาคประชาชน โดยเปนผูที่รับผลจากการดําเนินนโยบายตางๆที่
ออกมา และไมไดมสี วนรวมในการออกนโยบาย
ตลอดจนทําการศึกษาความรูและความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอนโยบายโดยพบวา
ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับภาษีฯ นอย มีความรูในเรื่องกรอบและเงื่อนไขการเปดเสรีระดับปาน
กลาง และความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอนโยบายพบวาสวนใหญความคิดเห็นอยูบนพื้นฐาน
ของการไดหรือเสียประโยชนอันเกิดจากการดําเนินนโยบายของรัฐเปนสําคัญ ซึ่งเกิดจากเงื่อนไขที่
ออกมาไมสามารถอํานวยผลประโยชนและสรางโอกาสในการแขงขันได โดยไดเสนอกวา ควรให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายมากขึ้นรวมทั้งการสนับสนุนการผลิตระดับครัวเรือน
ตลอดจนวิจัยพัฒนาคุณภาพของสุราพื้นบาน
งานวิจัยดังกลาวพบวาเจาหนาที่รัฐมีความเห็นวาควรเปดเสรีการผลิตสุราและจัดจําหนาย
เชนเดียวกับชาวบานโดยมองวาเงินจากการเก็บภาษีเขาสูทองถิ่นใหทองถิ่นสามารถนําไปจัดการเพื่อ
พัฒนาทองถิ่นนั้นๆซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชัยชาญ ดาวดี ซึ่งวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
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จํารัส กันทะสัก. นโยบายการเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุรา:กรณีศึกษาบาน มอนปายางเหนือ
ตําบลหนองแรดอําเภอเทิงจังหวัดเชียงราย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัย
เชียงใหม, 2546.
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เจาหนาที่สรรพสามิตที่มีตอนโยบายสุราเสรี29 โดยเจาหนาที่รัฐโดยเฉพาะสวนปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีพ่ บวา
เห็นดวยในนโยบายในการเปดเสรีสุรา มีความเห็นวาควรปรับปรุงเงื่อนไขการเปดเสรีการผลิตในเรื่อง
การอนุญาตเพื่อใหสามารถแขงขันในเรื่องคุณภาพและราคารวมถึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธ ชี้แจง
ใหประชาชนทราบถึงเงื่อนไขการขออนุญาต แตเนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ทําขึ้นกอนการปรับปรุงเงื่อนไข
ของการอนุญาตซึ่งแตเดิมเงื่อนไขมุงไปที่การผลิตในจํานวนมาก โดยมีโรงงานขนาดใหญ ซึ่งหลังจากป
2546 ไดมีการปรับปรุงใหรายเล็กสามารถผลิตไดแลวโดยมีกําลังแรงมาไมเกิน 5 แรงมาซึ่งเปนการ
ผลิตในขนาดเล็ก (ระดับครัวเรือนแตจําเปนตองเปนการรวมกลุมกันขึ้น)

29

ชัยชาญ ดาวดี. ความคิดเห็นของเจาหนาที่กรมสรรพสามิตที่มีตอนโยบายสุราเสรี. บัณฑิต
วิทยาลัย. มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
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บทที่ 3
พัฒนาการของตลาดสุรา
การบริโภคสุราของคนไทยมีมาอยางยาวนานตั้งแตมีชุมชนเกิดขึ้น โดยทําการผลิตเพื่อใช
ประกอบพิธีกรรมที่ถือวาขาดไมไดไมวาจะเปนการสังเวยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบพิธีการตางๆ เชน
งานแตงงาน ตลอดจนเทศกาลงานตางๆ หรือแมแตใชเหลาในฐานะยา ในสวนสุราเพื่อการบริโภค
สุราที่ไดรับการบริโภคชนิดแรกๆ คือ สุราแช หรือสุราที่เกิดจากการหมักขาว ไดแก น้ําตาลเมาหรือ
กระแชทําจากน้ําตาลสดจากมะพราว อุจากขาวเหนียวโดยสุราแชบางครั้งเรียกวา เมรัย สวนสุราที่
หมายถึงสุรากลั่นนั้นมีหลักฐานตั้งแตสมัยอยุธยาวาคนไทยรูจักสุรากลั่นแลวเรียกวา เหลาโรง
สุราเพื่อการบริโภคมาได 2 ทาง คือ ทําเองและซื้อ สุราที่ทําขึ้นเองสวนใหญเปนสุราแช
เนื่องจากทํางายและใชขาวหรือผลผลิตการเกษตรอื่นๆมาทํา แตจะทํากันนอกฤดูเก็บเกี่ยวแลว
สวนสุรากลั่นจะเปนการซื้อตามชื่อของสุราคือเหลาโรงที่ตองมาจากโรงงาน พบวาชาวจีนเปนชาติ
แรกที่ทําสุรากลั่นพบไดในยานชุมชนจีนตั้งแตในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึงใหคนจีนผูกขาดทั้งการ
ผลิตและการขายสุรากลั่นตราบจนมาถึงสมัยพระจอมเกลาเจาอยูหัว
กิจการสุราตามการศึกษานี้แบงออกไดเปน 3 ยุคตามระเบียบกติกาหรือกฎเกณฑหรือ
นโยบายรัฐและกลไกที่บังคับใหเหมาะสมกับสภาพสังคมตลอดจนลักษณะของผูประกอบกิจการ
สุรา ที่ไดเขามาเปนผูเลนในตลาดสุราในชวงเวลาตางๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้
3.1 ตลาดสุราตั้งแตอดีต ถึง พ.ศ.2493
การบริหารบานเมืองทุกยุคทุกสมัยจะพบวา รายไดของสุราเมื่อเทียบกับรายไดประเภท
อื่นๆแลวนับวาเปนรายไดคอนขางสูง การเก็บภาษีสุรากลั่นเปนการเก็บภาษีที่มีความสําคัญมา
อยางยาวนานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เริ่มตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตนผูที่จะทําการผลิตสุราจะตอง
ไดรับอนุญาตจากรัฐเสียกอน จึงจะมีสิทธิไปดําเนินการผลิตสุราได โดยรัฐเปนผูจัดเก็บอากรสุรา
จนมาถึงสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดพบเอกสารชัดเจนในการเก็บภาษีอากรสุราในอดีต
วามีการเก็บอากรสุราตามจํานวนเตาที่ตั้งตมกลั่นสุรา เตาละ 2 บาทตอป ในอดีตเก็บเพียงเตาละ
1 บาทตอป และถาขายเปนจํานวนมากเก็บตามจํานวนสุราเปนโอง โองละ 1 บาท1 จนมาถึงชวง

1

เสนห โพธิปฐม. คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493. กรุงเทพฯ :โรงพิมพเจริญผล. หนา 12, 2526.
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รัตนโกสินทรตอนตนปรากฏวามีโรงงานสุราที่เอกชนเปนผูดําเนินการผลิตไดมาดวยวิธีประมูลทํา
การผูกขาดอากรสุราจากรัฐบาล2
กลุมที่เขามามีบทบาทในการประมูลผูกขาดการผลิตสุราสวนใหญเปนชาวจีนโดยเขามามี
บทบาทอยางมากในระบบเศรษฐกิจไทยเพราะชาวจีนไมตองขึ้นทะเบียนเปนไพร จึงเปดโอกาสให
ชาวจีนประกอบอาชีพอยางอิสระ ชาวจีนที่มีฐานะดีจะเปนเจาภาษีนายอากร นอกจากนี้ยังรวมถึง
ขุนนางขาราชการหรือราษฎรเปนผูรับประมูลผูกขาดการตมกลั่นสุรา ขณะที่การจําหนายสุรามี
ลักษณะใหนายอากรเปนผูจําหนายในเขตเมืองที่ตนเองประมูลไดแตผูเดียว โดยรัฐใหสิทธิในการ
กําหนดราคาตามความเหมาะสมสําหรับการจําหนาย
การจัดเก็บอากรสุราในชวงตนรัตนโกสินทรพบวาเปนการใหเอกชนเปนผูเก็บอากรสุราแทน
รัฐบาล โดยชําระเงินอากรสุราเปนรายป โดยระบบนี้ถูกเรียกวา ระบบเจาภาษีนายอากร3 การไดมา
เปนนายอากรผูกขาดการผลิตสุรานั้นตองมีการเสนอเงินอากรสุราใหรัฐเปนจํานวนสูงกวาผูอื่นเพื่อให
ผูประมูลไดมีสิทธิผูกขาดในเมืองที่ทําการผลิต แสดงถึงระบบการประมูลสุราเพื่อการผูกขาดถูกสราง
ขึ้นมาตั้งแตตนรัตนโกสินทร และเมื่อผูใดประมูลไดแลวยังถูกแตงตั้งเปนขุนนางหรือขาราชการจาก
กษัตริยอกี ดวยถือไดวาบทบาทของนายอากรสุราในอดีตมีสูงมากในระบบเศรษฐกิจ
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ไดตรากฎหมายเรื่องน้ําสุรา จ.ศ.1148 (พ.ศ.2329) มีเนื้อหาวา
หามมิใหประชาชนตมกลั่นสุราโดยมิไดรับอนุญาต หากฝาฝนจะถูกปรับสินไหม 3 ชั่งหรือ
240 บาท ผูซื้อสุราเถื่อนจะถูกปรับครึ่งหนึ่งของคาปรับที่ปรับผูขายเปนจํานวนเงิน 120 บาท
นอกจากนั้นไดทรงโปรดเกลาใหกอสรางโรงงานสุราขึ้นมาเองโดยไดกอสรางโรงงานสุราบางยี่ขัน
ขึ้นในป พ.ศ.2329 โดยถือวาเปนโรงงานสุราของรัฐบาลเปนแหงแรกใหชาวจีนเปนผูดูแลและ
ผูกขาดไปพรอมกัน โดยทําการผลิตสุรากลั่น สุราขาว 28 ดีกรี หรือที่ชาวบานเรียกวาเหลาโรง เปน
ขอตกลงในการผลิต ถือไดวาเปนกฎหมายในการผูกขาดสุราโดยรัฐอยางเดนชัดขึ้นเปนฉบับแรก
จากกฎหมายที่ถูกบัญญัติขึ้นมาในลักษณะดังกลาว ถือไดวาสุราที่ผลิตโดยผูที่ไมไดรับ
อนุญาตจากรัฐบาลเปนสุราเถื่อน สาเหตุหนึ่งของการผลิตสุราเถื่อนเนื่องจากนายอากรสุราหวัง
กําไรสูงจึงทําใหมีการตั้งราคาสุราสูงตาม ราษฎรจึงลักลอบตมสุรากลั่นเพื่อบริโภคเองและลักลอบ
2

เยาวภา ญาณสุภาพ. กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ.2367-2485. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. หนา 2 , 2532.
3
ปยะวรรณ สุขศรี. การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบานของชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษา
การผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 24, 2544.
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จําหนายในราคาที่ถูกกวา4 นับไดวาการผลิตสุราเถื่อนหรือการผลิตในลักษณะลักลอบมีมาอยาง
ยาวนานหลายรอยป
มาในสมัยรัชกาลที่ 4 ไดมีการเปดประเทศเขาสูระบบเสรีมากขึ้น เกิดการคาขายกับ
ตางประเทศมากขึ้นกวายุครัชกาลกอนหนานี้ทําใหตองมีการปรับปรุงการเก็บภาษีโดยการใหมีการ
ประมูลในการเขามาเปนเจาภาษีนายอากรโดยผูเสนอที่จะมาเปนเจาภาษีนายอากรนั้นตองยื่น
เรื่องทูลเกลาถวายเงินผลประโยชนแผนดินตามที่ตนสังกัดอยูมี กรมมหาดไทย, กรมพระกลาโหม,
กรมทา, กรมพระคลังสินคา ถาเปนเจาภาษีนายอากรเกา จะประมูลใหเงินมากขึน้ กวาเกาก็ใหยนื่ ที่
กรมพระคลังมหาสมบัติและกรมพระคลังสินคาตามที่สังกัดอยูทั้ง 2 รายนี้ตองยื่นพรอมกับหนังสือ
ประกันและนายประกันนั้นพระองคตองรูจักหรือควรจะรูจักดวย5 การเขามาเปนเจาภาษีนาย
อากรนั้นจําเปนตองแขงขันกันสูง ผูสามารถจะเขามาไดคือ เปนผูประมูลเงินผลประโยชนในราคา
สูงที่สุด รวมทั้งการไดสิทธิพิเศษตางๆอันพึงมีสมควรจะไดรับตามมา ทําใหเกิดการคบคาสมาคม
กันระหวางผูประมูลเจาภาษีนายอากร กับขุนนางเกิดขึ้น จนทําใหอาจมีการประพฤติที่ไมถูกตอง
ทํานองคลองธรรม
มาจนถึงรัชกาลที่ 5 ไดตราพระราชบัญญัติภาษีอากรชั้นในป จ.ศ.1248 (พ.ศ.2429) โดย
เปลี่ ยนวิธี การจัดเก็บมาเป นการจัดเก็บอากรสุราโดยรัฐ ใหเทศาภิบาลเปนกลไกหรือผูที่คอย
ควบคุ มในการจั ดเก็ บอากรสุ รา ใหน ายอากรสุร าเปน ผูผูกขาดในการตม กลั่ น สุ รา และให เ จา
พนักงานไปควบคุมโรงงานสุรา มีสมุหเทศาภิบาลเปนผูดูแลจัดเก็บจากมณฑลตางๆเขาสูพระคลัง
โดยภาษีจากการผูกขาดสุราสูงถึง 42,000,000 บาท ในชวง พ.ศ.2446-47 เปนรายไดสุรามากกวา
รอยละ 9 ของรายไดทั้งประเทศ6 นับไดวาบทบาทภาษีสุราตอรายไดของประเทศมีอยูคอนขางมาก
มาแตอดีต
ในชวงป พ.ศ.2435 อันเปนปของการปรับปรุงการบริหารราชการแผนดินครั้งใหญ และใน
สวนที่เปนการเก็บภาษีอากรก็ไดมีการปรับปรุงดวย โดยไดประกาศใช พระราชบัญญัติพิกัดภาษี
ภายใน ร.ศ.111 (พ.ศ.2435) และพระราชบัญญัติภาษีอากร ร.ศ.111 (พ.ศ.2435) เพื่อจะลด
4

เยาวภา ญาณสุภาพ. กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ.2367-2485. วิทยานิพนธศึกษาศาต
รมหาบัณฑิต มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. หนา 31, 2532.
5
พระไพศาล วิสาโล.
ประวัติศาสตรการบริโภคสุราในประเทศไทย. สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย
กรุงเทพฯ หนา 44 ,2537.
6
จี. วิลเลียม สกินเนอร. สังคมจีนในไทย มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
กรุงเทพฯ. หนา 123 , 2548.
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จํานวนเจาภาษีนายอากรใหหมดไป โดยใหเจาพนักงานเขาไปดําเนินการแทน เพราะการเก็บภาษี
อากรแบบผู ก ขาดนายภาษี อ ากรมี ข อ เสี ย หลายประการ เช น เจ า ภาษี มิ ไ ด ดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัติภาษีชั้นในและผลประโยชนที่รัฐเคยไดรับก็ตกต่ําลง รัฐบาลจึงไดมามีความเห็นวา
ถาหากรัฐบาลเขาจัดเก็บภาษีสุราเองทั้งหมดการเก็บภาษีอากรจะไดรับประโยชนมากขึ้น จึงได
ยกเลิกระบบเจาภาษีนายอากรมาเปนรัฐบาลเปนผูจัดเก็บเอง มีการจัดตั้งกรมสุราขึ้นในวันที่ 25
เมษายน พ.ศ.2452 โดยรัฐบาลอนุญาตใหผูตมกลั่นสุราเปนบุคคลทําการตมกลั่นเทานั้น หนาที่
ของรัฐคือผูควบคุมการผลิตซึ่งการคัดเลือกของผูตมกลั่น คุณสมบัติขอหนึ่งที่สําคัญคือ ตองเปนผูท ี่
ตมกลั่นอยูกอนแลวจะถูกพิจารณาในอันดับตนๆ 7 ตอมาใน พ.ศ.2459 ไดออกกฎเสนาบดีวาดวย
การขนสุราเขาในรานจําหนายสุราและขนออกจากรานตองมีใบอนุญาตใหขนสุรากํากับน้ําสุราไป
ดวย ใหทําบัญชีสุราขนเขาออกและคงเหลือในราน เพื่อปองกันมิใหน้ําสุราเถื่อนเขาไปปะปนขาย 8
การจัดเก็บภาษีในขณะนั้นสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทคือ
1.เสียภาษีแบบรายเท โดยอนุญาตใหมีผูรับอนุญาตกลั่นสุราและมีเจาพนักงาน
เก็บภาษีเปนรายเท ตามจํานวนสุรา และปริมาณแอลกอฮอลที่ขนออกนอกโรงงานสุรา
2.เสี ย ภาษี แ บบเหมาเตา จั ด ให มี ผูไ ด รั บ อนุญ าตตั้ ง โรงงานสุ ร าในเขตท อ งที่ ที่
หางไกล การคมนาคมไมสะดวก ใหเหมาเตาเปนรายป
3.เสียภาษีรายครัวเรือน จัดใหราษฎรรับใบอนุญาตทําสุราในทองถิ่นทุรกันดาร เชน
ชาวเขา เปนตน
โรงงานในเวลานั้นตั้งอยูตามตําบลตางๆเพราะเปนของนายอากรผูกขาด เมื่อเจาพนักงาน
ไปดําเนินการแทนนายอากร จึงไดยึดโรงงานกลั่นสุราตามตําบลตางๆ มารวมเปนโรงงานเปนแหง
เดียวแลวตมกลั่นจัดสงไปขายตามตําบลตางๆ โดยจัดตั้งรานขายสงสุราขึ้น โดยรับสุราจากโรงงาน
สุราไปขายใหรานปลีกอีกตอหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดจํานวนพนักงานควบคุมโรงงานสุราลง
ในชวง พ.ศ.2483-2485 รัฐบาลไดสรางโรงงานผลิตสุราเพิ่มขึ้นอีก 2 โรงคือ โรงงานสุรา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงงานสุราจังหวัดสงขลา โดยแบงใหโรงงานสุราบางยี่ขันสงสุราไป
จําหนายในเขตภาคกลาง รวมกับโรงงานสุราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานสุราจังหวัดสงขลา
ขายในเขตภาคใต ยกเวน จังหวัดสุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต ตรัง พังงา และกระบี่

7

เยาวภา ญาณสุภาพ. กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ.2367-2485. วิทยานิพนธศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. หนา 72, 2532.
8
เสนห โพธิปฐม. คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493. กรุงเทพฯ :โรงพิมพเจริญผล. หนา 2, 2526.
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ตอมา พ.ศ.2484 รัฐบาลไดสรางโรงงานสุราเพิ่มขึ้นอีก 5 โรงงาน เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต
สุราใหเพียงพอกับความตองการบริโภค โดยสรางขึ้นที่จังหวัดเชียงราย นครสวรรค พิษณุโลก
ราชบุรี และฉะเชิงเทรา9
ในชวงเวลา พ.ศ.2481-2485ไดมีการจัดการการตมกลั่นสุราโดยมีอยู 4 วิธี คือ
1. รัฐบาลทําการตมกลั่นสุราเอง ซึ่งการตมกลั่นนี้เกิดจากรัฐตองการเปนผูทําการ
ตมกลั่นเองและสงน้ําสุราจากโรงงานสุราของรัฐไปจําหนายทั่วราชอาณาจักร
2. ใหบริษัทจังหวัดรับผูกขาดไปทําการตมกลั่นสุรา เกิดจากการสรางและขยายโรงงานุ
สุราของรัฐยังไมเสร็จเรียบรอยและไดเกิดชองทางใหมีการลักลอบตมกลั่นสุราเถื่อนเกิดขึ้น ตลอดจนรัฐ
ไดเขามาถือหุนจํานวน รอยละ 51 ในบริษัทจังหวัด รัฐจึงมอบใหบริษัทจังหวัดทําการ ผูกขาดในการ
ตมกลั่นสุราในจังหวัดที่เสียภาษีเปนรายเท มาแตเดิมอยูแลวโดยไมตองมีการประมูลขึ้นมาเพียงแต
เสียคาธรรมเนียมใหรัฐบาลและเสียใบอนุญาตตั้งเตาตมกลั่นเตาละ 80 บาทตอปเทานั้น
3. ใหบริษัทจังหวัดหรือเอกชนรับผูกขาดตมกลั่นเหมาเตา เกิดขึ้นจากทองที่ที่ตั้งมี
การคมนาคมไม ส ะดวกแก ก ารส ง น้ํ า สุ ร าไปจํ า หน า ยและเป น ท อ งที่ค อ นขา งกั น ดาร ทางการ
จึงอนุญาตใหบริษัทจังหวัดผลิต โดยโรงงานเหมาเตาเปนขนาดเล็กเสียสวนใหญ
4. ใหเอกชนตมกลั่นเปนรายครัวเรือน จะเปนในทองที่กันดารมากโดยเฉพาะตาม
ชายแดนและทางการใหอนุญาตใหผลิตเพียงเพื่อการเสพภายในครัวเรือน และอาจมีบางกรณีให
สามารถจัดสงได
เมื่อรัฐบาลไดโอนกิจการสุราของกรมสรรพสามิตมาอยูในความควบคุมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในป พ.ศ.2485 โดยโอนไปครั้งแรก 3 โรงงาน ไดแก โรงงาน
สุราบางยี่ขัน โรงงานสุราจังหวัดอยุธยา และโรงงานสุราจังหวัดสงขลา จนมาในป พ.ศ.2490
โรงงานสุ ร ากรมสรรพสามิ ต ทั้ ง หมดถู ก โอนไปสั ง กั ด อยู กั บ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรมโดยกรม
สรรพสามิตมีหนาที่เฉพาะการเก็บภาษี การปราบปรามผูผลิตสุราเถื่อน
ตอมา พ.ศ.2493 ไดมีการตราพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ขึ้น เนื่องจากกฎหมายเดิม
คือ กฎหมายภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 ลาสมัยลง และแกไขมาหลายครั้ง โดยไดประกาศใชเมื่อวันที่ 6
มีนาคม พ.ศ.2493

9

สุรีรัตน บรรจงอักษร. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บผลประโยชนจากโรงงานสุรา:วิธีเก็บจาก
บริษัทกลางกับวิธีเก็บจากเขตจําหนายแตละเขต. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 4 , 2527.
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3.2 ตลาดสุราในชวง พ.ศ. 2493- 2542
ตั้งแต พ.ศ. 2493- 2542 เปนชวงเวลาที่ตลาดสุรามีการพัฒนาไปอยางมาก มีผูเขามาใน
ตลาดสุราหลายรายอยูดวยกันผลัดเปลี่ยนกันเปนผูไดรับสัมปทานจากรัฐ เกิดโรงงานสุราขนาด
ใหญขึ้นไปทั่วประเทศ ตลอดจนการขนาดของตลาดสุราขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเปนหลายหมื่นลาน
บาทภายในเวลาไมกี่สิบป สะทอนถึงผูเขามามีสวนสําคัญในตลาดสุรามากมาย โดยในตลาดสุรา
เจาของโรงงานสุราของรัฐทั้งหมดนั้นสามารถแบงออกไดเปน 3 หนวยงานหลักๆ คือ
1. กรมสรรพสามิต เปนเจาของโรงงานสุราทั่วประเทศในภูมิภาคตางๆจํานวน
ทั้งสิ้น 32โรงและไดมาปรับปรุงโรงงานและลดโรงงานลงเปน 11 โรงในชวงป 2529
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปนเจาของโรงงานสุราบางยี่ขัน1 และ 2
3. องคการสุรา เปนเจาของโรงงานแอลกอฮอลที่ผลิตเพื่อใชในอุตสาหกรรม
จากการที่นโยบายสุราหรือระเบียบการบริหารงานสุรา ตลอดจนการรับสัมปทานโรงงาน
สุราของรัฐมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมาโดยมาจากผูมีอํานาจรัฐเขามาจัดการผลประโยชนของรัฐที่
จากอุตสาหกรรมสุราที่มีการเติบโตขึ้นตลอดชวงเวลาดังกลาว นอกจากนั้นไดมีการเปลี่ยนผูถือ
ครองสิทธิการผลิตในโรงงานสุราจากการเขามาของกลุมทุนรายใหม และความสัมพันธกับอํานาจ
รัฐของกลุมทุนสุราเองไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาเปนอยางมากจนทําใหสามารถแบง
ออกเปนหลายชวงดวยกัน ดังตอไปนี้
3.2.1 การบริหารงานสุรา พ.ศ.2493-2500
ในชวง พ.ศ.2491 ถึง พ.ศ.2498 กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งดูแลโรงงานสุราในเวลา
นั้นใชการเปดประมูลเงินคาธรรมเนียมการผลิตและการขายสุราไวเปนเวลาตางกันออกไปตั้งแต 2
ปถึง 7 ป ขณะที่โรงงานสุราหลายโรงชําระคาภาษีและคาธรรมเนียมพิเศษไมไดจนตองถูกปดไป
หรือบางรายจายในระดับที่ต่ํากวาเคยประมูลไวเปนจํานวนมากทําใหมีการตออายุสัญญาตมกลั่น
และขายสงสุราของโรงงานออกไปจนถึง พ.ศ.2502
การสรางโรงงานสุราเพิ่มเติมขึ้นใน พ.ศ.2496 มีการอนุญาตใหบริษัท ไทยทํา
จํากัด เขามาเพื่อตั้งโรงงานสุราปรุงพิเศษขึ้น ณ จังหวัดนนทบุรี โดยมีเขตจําหนายในเขตพระนคร
และธนบุรี มีอายุสัญญา 20 ป และมีการสรางโรงงานสุราในจังหวัดชลบุรี โดยอนุญาตใหบริษัท
สุราตะวันออก จํากัด เปนผูกอสรางโรงงานและตมกลั่นสุราขาว-ผสม จําหนายในเขตชลบุรี
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3.2.2 การบริหารงานสุรา พ.ศ.2502-2517
เนื่ อ งจากการบริ ห ารงานสุ ร าภายใต ก รมโรงงานอุ ต สาหกรรมไม ส ามารถบรรลุ ต าม
เปาหมายได รายไดภาษีต่ํากวางบประมาณที่ตั้งไว10 รัฐบาลในขณะนั้นใหโอนการบริหารงานสุรา
กลับมายังกรมสรรพสามิตเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2502 ยกเวนโรงงานสุราบางยี่ขัน ยังอยูภายใต
การบริหารงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม แลวกรมสรรพสามิตไดเปลี่ยนแปลงการจัดการสุรา
ใหมโรงงานสุราที่รัฐดําเนินการเองไดโอนยายใหเอกชนเปนผูดําเนินการ กรมสรรพสามิตไดยกขึ้น
ประมูลใหเอกชนไดรับการตมกลั่นสุราและขายสงสุราจํานวน 9 โรงงาน รวมกับโรงงานสุราที่
อนุญาตใหเอกชนรับทําการตมกลั่นและขายสงอยูเดิม จํานวน 23 โรงงาน รวมเปนโรงงานสุราให
เอกชนดําเนินการทั้งหมด 32 โรงงาน การคัดเลือกเขามาดําเนินการตมกลั่นและขายสงสุรา มีการ
เปลี่ยนแปลงของการประมูลเงินคาธรรมเนียมพิเศษมาเปนการประมูลจํานวนน้ําสุราขั้นต่ําเพื่อเสีย
ภาษี (โควตา) การกําหนดสัญญาใหมจะถือเอาจํานวนน้ําสุราที่ประมูลไดใหถือเปนจํานวนในการ
กําหนดเพื่อเปนสัญญาใหผูประมูลไดจะตองเสียภาษี ถาเดือนใดมีการผลิตสุราและเสียภาษีต่ํา
กวาจํานวนที่กําหนดไวจะตองเสียคาปรับเทากับจํานวนภาษีจนครบ มีการกําหนดเขตการจัด
จําหนายและอายุสัญญาไว 5 ป ตั้งแตป 2503-250711
บริษัทสุรามหาคุณจํากัดในเวลานั้น มีผูถือหุนรายใหญประกอบดวย ตระกูลเตชะไพบูลย,
มหาคุณ, ล่ําซํา และนายเถลิง เหลาจินดา เขามาบริหารงานโรงงานสุราบางยี่ขันของกระทรวง
อุตสาหกรรมใน พ.ศ. 2502 อยูในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ในชวงเวลาดังกลาวตองนับวาเปน
ชวงสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดสุราครั้งสําคัญ เนื่องจากเปนการเขามาของกลุม
นายทุ น ขนาดใหญ โ ดยเฉพาะกลุ ม เตชะไพบู ล ย แ ละตระกู ล ล่ํ า ซํ า ในขณะนั้ น มี ก ารอาศั ย
ความสัมพันธกับผูมีอํานาจของรัฐโดยเฉพาะ ดวยอาศัยเพียงการพูดคุยกันระหวาง นายสหัท
มหาคุณ กับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เพียงไมกี่ประโยค12 ถือไดวาเปนการขยับขยายจากธุรกิจ
ธนาคารเขามายังธุรกิจอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสุราที่เปนลักษณะผูกขาดโดยรัฐ ใน
การนี้การเขามาครอบครองโรงงานสุราบางยี่ขันของกลุมดังกลาวยังไดถือครองสินคาสําคัญนั่นคือ
สุ ราปรุ ง พิเ ศษยี่หอ แม โ ขง อัน มี ชื่อ เสีย งที่ สุดของประเทศ ถื อ ไดว า ผลประโยชนจ ากการเข า
ครอบครองโรงงานสุราบางยี่ขันมีมากมายมหาศาล
10

ปยะวรรณ สุขศรี.
การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบานของชุมชนในประเทศไทย
กรณีศึกษาการผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา41, 2544.
11
เรื่องเดียวกัน.
12
สรกล อดุลยานนท. จอมยุทธน้ําเมา เจริญสิริวัฒนภักดีผูหาญกระตุกหนวดสิงห. หนา 18,2544.
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เนื่องจากตระกูลเตชะไพบูลยดําเนินธุรกิจสุรามายาวนานมีผลใหการสรางสัมพันธกับกลุม
ผูมีอํานาจรัฐเชน ทหาร นักการเมือง กระทําโดยเชิญกลุมผูมีอํานาจเขามาเปนกรรมการหรืออาจ
เขามารวมหุนในบริษัทที่ตั้งขึ้น ผูที่มีอํานาจในชวง พ.ศ.2500 นั้น คือ จอมพลถนอม กิตติขจร, จอม
พลประภาส จารุเสถียร, พลตํารวจเอกประเสริฐ รุจิรวงษ, พล.อ.อ.ทวี จุลทรัพย เขามาเปนผูถือหุน
ในสวนของบริษัทบวรวงศ จํากัด เพื่อผลประโยชนของกลุมทุนในเวลานั้นคือ การไดขยายสัญญา
สัมปทานโรงงานสุราบางยี่ขันออกไปอีก 10 ปจากเดิมที่หมดสัญญาในป 2513 ใหไปหมดสัญญา
ป 252213
ตอมาใน พ.ศ.2508 สัญญาของการทําสุรากลั่นและจัดจําหนายสุราของโรงงานสุราทั่ว
ประเทศไดสิ้นสุดลงและไดตออายุสัญญาใหแกผูผลิตและขนสงสุรารายเดิม โดยอางวาโรงงานเดิม
เกาและถูกสรางมากอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ประกอบกับโรงงานคับแคบและ อยูใกลแหลงชุมชน
จึงไดเสนอใหผูผลิตรายเดิมกอสรางโรงงานตามแบบแปลนที่ทางราชการกําหนด แตวาราชการ
จะตองอํานวยความสะดวกใหแกเอกชนโดยการใหสิทธิในการทําสัญญาการผลิตตอไปอีก 10 ป
ตั้งแต พ.ศ.2508-พ.ศ.2517 ยกเวน โรงงานสุราจังหวัดกําแพงเพชรเทานั้นที่ตออายุถึง 15 ป จนถึง
พ.ศ.2522 เนื่องจากถูกไฟไหม
หลักในการกําหนดจํานวนสุราขั้นต่ําเพื่อเสียภาษีคือยอดจํานวนสุราจริงใน พ.ศ.2504
หรือ พ.ศ.2505 ซึ่งเปนชวงที่ขายสุราไดมากที่สุด มาเฉลี่ยเปนรายเดือนและใหบวกโควตาของป
สัญญาชวง พ.ศ. 2502 และมาหารสอง เพื่อไดจํานวนโควตาใหม แตถาโควตาใหมต่ํากวาโควตา
เดิม ใหยึดเอาโควตาเดิมเปนหลัก
ในสวนของโรงงานสุราบางยี่ขันเปนโรงงานของบริษัทสุรามหาคุณ จํากัดไดทําการตอ
สัญญาการเชาออกไปอีก 10 ป ตั้งแต พ.ศ.2513-2522 ขณะที่โรงงานสุราจังหวัดชลบุรีของบริษัท
สุราตะวันออก ของนายเถลิงในขณะนั้น ไดรับการตอสัญญาออกไปอีก 10 เชนเดียวกัน คือ
พ.ศ.2524-2523 และตออายุสัญญาใหโรงงานสุรานนทบุรีใหแกบริษัทไทยทําเปนเวลา 20 ป
ตั้งแต พ.ศ.2516 ถึง 2537
3.2.3 การบริหารงานสุรา พ.ศ.2517-2527
ชวง พ.ศ.2518-2527 เปนเวลาของการยุบและเลิกโรงงานสุราที่เสียภาษีแบบรายเท และ
แบบเหมาเตาแลวนํามารวมกันในหลายเขตโดยใชการเสียภาษีแบบรายเท และเมื่อยุบแลวได
แตงตั้งผูทําการผลิตและขายสงสุราขาว-ผสมโดยกําหนดวา ใหเสียภาษีขั้นต่ําแตละโรงงานสุรา
13

ธนวัฒน ทรัพยไพบูลย. สูชุมนุมมังกรซอนพยัคฆแหงยุทธจักรน้ําเมาบนเสนทางผลประโยชนของ
กิจการสุราไทย เนชั่นสุดสัปดาห 8,408(27มีนาคม-2เมษายน2543) : หนา 38
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เปนจํานวนเดือนละเทาใด โดยคิดที่สุราแรงแอลกอฮอลที่ 28 ดีกรี ถาเดือนใดผูรับทําการเสียเงิน
ภาษี ต่ํ ากวา จํา นวนที่กํ าหนดไว ต องเสีย คาปรับเปน เงินเท า กับคา ภาษีสุราชนิดสุราขาว ตาม
จํานวนสุราที่ต่ํากวาที่กําหนดนั้น แตถาเดือนใดทําการเสียภาษีสุราสูงกวาที่กําหนด อนุญาตใหนํา
เงินคาภาษีสุรามาชดเชยเงินคาภาษีสุรา เมื่อคิดเปนสุราที่จะตองเสียในเดือนถัดไป เฉพาะภายใน
ปเดียวกันเทานั้น
เมื่ออายุสัญญาสัมปทานของโรงงานสุราทั้ง 31 โรงงานไดหมดลงใน พ.ศ.2517 (ยกเวน
โรงงานสุราจังหวัดกําแพงเพชรที่ไฟไหมใน พ.ศ.2506และอายุสัมปทานหมดในป2521) และ
จําเปนตองตออายุสัมปทานขึ้นใน พ.ศ.2518 จึงเกิดการประมูลขึ้นมาใหมรวมทั้งไดมีการปรับ
อัตราภาษี คาธรรมเนียมพิเศษ คาสิทธิตางๆ ในสวนของโรงงานสุราบางยี่ขัน โรงงานสุราจังหวัด
ชลบุรี โรงงานสุราจังหวัดกําแพงเพชร ตลอดจนผูไดรับอนุญาตขายสงสุรา ไดการตออายุสัญญา
โดยไมจําเปนตองประมูลเพียงแตตองเสียภาษี และไดมีการเพิ่มเงื่อนไขโดยใหมีการเพิ่มโควตาการ
ผลิตสุรารายเดือนใหสูงขึ้นและกอสรางโรงงานสุราใหมของโรงงานสุราจังหวัดชลบุรี (บริษัทสุรา
ตะวันออก จํากัด )
นอกจากนี้ในชวงเวลาเดียวกัน ตามกฎระเบียบวาดวยการบริหารงานสุรา พ.ศ.2518 ฉบับ
ที่1 ใหผูขายสงสุราขาว – ผสม ตองจัดใหมีรานคาปลีกสุราทุกหมูบานที่เปนยานชุมชนใหมากที่สุด
เทาที่จะมากได และเมื่อเจาพนักงานเห็นสมควรจะจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใดอีก ผูขายสงสุรา ตองจัดขึ้น ณ
ที่นั้นดวย
การตออายุสัญญาและประมูลออกไปสามารถแบงออกมาเปนรายตางๆ ได ดังนี้
1. โรงงานสุราที่ดําเนินการโดยรัฐมีการตออายุสัญญาการขายสงที่ใหประมูลแก
เอกชน ไดรับการตอสัญญาออกไปถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2532 มีระยะเวลา 10 ป ยกเวนโรงงาน
สุรานนทบุรี ซึ่งไดมีการตออายุสัญญาไวกอนแลวตั้งแต พ.ศ.2516 โดยตออายุออกไปถึง 20 ป
จนถึง พ.ศ.2536 โดยคูสัญญาคือบริษัท ไทยทํา จํากัด
2. ประมูลโรงงานสุราชลบุรี โดยวิธีเสนอจํานวนสุราขั้นต่ํา (โควตา) อายุสัญญา
4 ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2524 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2527 เพื่อใหอายุสัญญาสิ้นสุดพรอมกับ
โรงงานสุรา 31โรงงาน
3. ประมูลโรงงานสุรา ทั้งหมด 31 โรงงาน (ยกเวนโรงงานสุรากําแพงเพชร) โดย
วิธีการเสนอคาธรรมเนียมพิเศษเปนรายเท อายุสัญญา 10 ป ตั้งแตวันที่1 มกราคม 2518 ถึง 31
ธันวาคม 2527
4. ประมู ล โรงงานสุ ร ากรมสรรพสามิ ต จั ง หวั ด กํ า แพงเพชรโดยเสนอค า
ผลประโยชน อายุสัญญา 10ป ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม2523 ถึง 31ธันวาคม 2532
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เมื่อสัญญาโรงงานสุราบางยี่ขันหมดลงใน พ.ศ.2522 จึงมีการประมูลโรงงานสุราบางยี่ขัน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อไดสิทธิการผลิต-จําหนายสุราปรุงพิเศษแมโขง กวางทอง ทั่ว
ประเทศ และสุราขาว-ผสม มีเขตจําหนาย 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุ ท รปราการ แต เ ดิ ม โรงงานสุ ร าบางยี่ ขัน จะเปน ลั ก ษณะของการต อ อายุสั ญ ญา แต ท ว า
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหทําการประมูลขึ้น แตเดิมเปนการเก็บจากผลประโยชนเปนรอยละจากผล
กําไรของผูเชา มีผลที่ทําใหอัตราผลประโยชนที่รัฐไดต่ํากวาความเปนจริง เปลี่ยนมาเปนการตอง
จายทั้งคาภาษีและคาสิทธิ โดยคาสิทธิคือเงินใหเปลาแกรัฐ การตัดสินอยูที่ผูใดใหคาสิทธิสูงสุดจะ
เปนผูชนะการประมูลไป
โดยการประมูลครั้งนี้มีผูยื่นซองประมูลถึง 7 รายคือ บริษัทสุราแมโขง, บริษัทสุรามหาคุณ ,
นายประสาสน ณ นครพนม , บริษัทสุรามหาชน, นายชวิน เอี่ยมโสภา, นายเชวง อัศดรนิธิ, และ
นายวีระยุทธ ศุภพิพัฒน ในความเปนจริงแลวจะพบวามาจากบุคคลเพียง 3 กลุมเทานั้น คือบริษัท
สุรามหาชนที่ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนสุรามหาราษฎร บริษัทสุราแมโขง และบริษัทสุรามหาคุณเปนของ
กลุมนายสุเมธ นายประสาสน ณ นครพนมเปนตัวแทนของกลุมนายเถลิงและนายเจริญ และ นายช
วิน, เชวง, วีระยุทธ เปนของกลุมนายเกียรติ เอี่ยมสกุลรัตน14 โดยเฉพาะกลุมของนายสุเมธและกลุม
นายเถลิง-เจริญ มุงสรางสัมพันธกับผูมีอํานาจในเวลานั้น โดยกลุมนายสุเมธมุงไปที่พลเอกเกียงศักดิ์
นายกรัฐมนตรี ขณะที่กลุมนายเถลิงมุงไปยังนายประสิทธ ณรงคเดช รัฐมนตรีอุตสาหกรรม ซึ่งเปน
ผูควบคุมดูแลกรมโรงงานอุตสาหกรรมเจาของโรงงานสุราบางยี่ขัน สําหรับนายประสิทธในเวลานั้น
เปนหนึ่งในผูถือหุนบริษัท ธารน้ําทิพยของนายเถลิง-เจริญดวย15
ผลการประมูลนั้นผูไดสิทธิในการผลิตสุราคือ บริษัทสุรามหาราษฎร จํากัดของกลุมเตชะ
ไพบูลย ใหเงินคาสิทธิ รอยละ 45.67ของราคาจําหนายปลีกหักดวยภาษีสุรา มีอายุ 15 ป ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึง 31 ธันวาคม 253716 ดวยการประมูลในครั้งนั้นทําใหรัฐบาลโดยมีพล
เอกเกียงศักดิ์ ชมะนันท นายกรัฐมนตรี ตองลงมาควบคุมการประมูลดวยตัวเอง สิ่งหนึ่งที่ทําให
ตองใหผูนํารัฐบาลลงมาควบคุมนั่นก็คือ ผลประโยชนมูลคามหาศาลของ สุรา ที่เปนรายไดหลัก
14

สรกล อดุลยานนท. จอมยุทธน้ําเมา เจริญสิริวัฒนภักดีผูหาญกระตุกหนวดสิงห. หนา 30,2544.
ธนวัฒน ทรัพยไพบูลย. จากมิตรภาพสูความขัดแยงจนปริราว มหายุทธภาคพิสดารในศึกน้ําเมา
สีเลือด. เนชั่นสุดสัปดาห. 8,413(1-7พฤษภาคม2543) : หนา 38
16
สุรีรัตน บรรจงอักษร. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บผลประโยชนจากโรงงานสุรา:วิธีเก็บจาก
บริษัทกลางกับวิธีเก็บจากเขตจําหนายแตละเขต. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา 10 , 2527.
15
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ของรัฐมายาวนานและมีสัดสวนในงบประมาณที่สูงโดยตลอดมา และผูที่มีสวนในอุตสาหกรรม
สุราขณะนั้นเปนกลุมทุนที่มีบทบาทในภาคเศรษฐกิจไทยเปนอยางมาก
ในสวนผูแพประมูลโดยเฉพาะกลุมนายเถลิง-นายเจริญเวลานั้นไดออกมาผลิตสุราปรุงพิเศษ
ในนามของ หงษทอง ออกมาโดยอาศัยโรงงานสุราอยุธยาที่ประมูลไดสิทธิจากองคการสุราซึ่งมีเขต
จําหนาย 9 จังหวัดภาคกลางและโรงงานสุรากรมสรรพสามิตที่จังหวัดกําแพงเพชรโดยไดสิทธิตั้งแตป
2523-253217 ในชวงเวลาดังกลาว นายเจริญไดสรางความสัมพันธกับนายพงษ สารสินในขณะนั้น
มีบทบาททั้งวงการการเมือง ราชการ และภาคธุรกิจ จนตอมาไดดํารงตําแหนงทางการเมือง คือ รอง
นายกรัฐมนตรีเมื่อพรรคของนายพงษ สารสินเขารวมกับรัฐบาล18
ผลการประมูลในชวงเวลานี้สามารถสรุปไดวาผูครอบครองโรงงานสุราของรัฐที่สําคัญ
สามารถแบงเปน 3 สวนคือ
1. โรงงานสุราบางยี่ขัน ถูกประมูลไปไดโดยกลุมตระกูลเตชะไพบูลย
2. โรงงานสุรากรมสรรพสามิตทั่วประเทศทั้งหมด 32 โรงงานถูกกระจายไปยังกลุม
ตางๆโดยหลัก คือ กลุมนายเถลิงกับนายเจริญ กลุมเอี่ยมสกุลรัตน กลุมไชยวรรณ
3. โรงงานสุราองคการสุรา ถูกประมูลไปโดยนายเถลิงกับนายเจริญ
3.2.4 การบริหารงานสุรา พ.ศ.2528-2542
หลังจากโรงงานสุราทั้ง 32 โรงสิ้นสุดสัญญาพรอมกันในวันที่ 31 ธันวาคม 2527 กรม
สรรพสามิตไดมีแนวคิดสรางโรงงานสุราใหมขึ้นมา 12 โรงทดแทนโรงงานที่เกามากทั้ง 32 โรง และ
ปรับเขตการจําหนาย 60 จังหวัดใหม โดยใหมีการประมูล อายุสัญญา 15 ป รัฐเองก็จะได
ผลประโยชน ม หาศาล ส ว นของสุ ร ามหาราษฎรเสนอเงิ น กิ น เปล า สู ง ถึ ง 3,200 ล า นบาท แต
กระทรวงการคลังไมไดพิจารณาและจัดใหมีการประมูลในเดือนมีนาคม 2526 ผลการประมูล
พบวา กลุมนายเถลิง-นายเจริญชนะทั้งหมด 12 โรง รวมเงินคาผลประโยชนสูงถึง 5,888 ลานบาท
ดังตารางที่ 3.1 ขณะที่กลุมสุรามหาราษฎร เสนอ 2,796 ลานบาท แตเนื่องจากผูชนะประมูลไม
สามารถหาเงินครบตามจํานวนเงินที่ระบุไวจึงถูกริบคามัดจําซอง 105 ลานบาท และจายเงินคา
17

เรื่องเดียวกัน หนา.9
ธนวัฒน ทรัพยไพบูลย. จากมิตรภาพสูความขัดแยงจนปริราว มหายุทธภาคพิสดารในศึกน้ําเมา
สีเลือด (3). เนชั่นสุดสัปดาห. 8,413(1-7 พ.ค.2543) หนา 39
18
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ผลประโยชนเพียง 2,253 ลานบาท สําหรับ 5 โรงงานใหญ ไดแก ขอนแกน หนองคาย กาญจนบุรี
ราชบุรีและ เชียงใหม จนตอมา สรรพสามิตเปดประมูลโรงงานที่เหลือ 7 โรง ผลสุดทาย โรงงาน
ทั้ง หมดถูก กลุ ม สุ ราทิ พ ยของกลุม เถลิง -เจริญ ประมูลไปไดดว ยราคา 2,835 ลา นบาท รวมค า
ผลประโยชนที่จายใหรัฐทั้งสิ้น 5,088ลานบาท ลดลงจากครั้งแรกถึง 800 ลานบาทซึ่งเปนมูลคาที่
รัฐสูญเสียผลประโยชนไป19
ตาราง 3.1 : รายชื่อบริษัทของกลุมนายเถลิงกับนายเจริญที่ไดประมูลสัมปทาน
โรงงานสุราของกรมสรรพสามิต ทั้ง 12 โรงงาน พ.ศ.2527

317,740,800
412,000,999
411,211,322

บริษัทผูรับสัมปทาน

1
2
3

บริษัทสุราทิพยศรีอรุณจํากัด

ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี ตราด

บริษัทสุราทิพยยโสธราจํากัด

ฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

บริษัทสุราทิพยศรีบุรินทร
จํากัด
บริษัทสุราทิพยยุคนธรจํากัด

บุรีรัมย

บุรีรัมย สุรินทร

1.26
1.82
1.82

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร รอยเอ็ด

1.82

411,112,333

พิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก แพร
นาน
นครสวรรค พิจิต เพชรบูรณ

1.26

286,518,016

1.82

527,155,860

สุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา
ตรัง กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล
สงขลา ยะลา นราธิวาส ปตตานี
ขอนแกน ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ

2.10

469,348,132

1.82
1.26

488,172,564
409,099,536

1.68
1.54

461,401,176
475,377,936

5
6
7

บริษัทสุราทิพยแสนสุขโข
พิษณุโลก
จํากัด
บริษัทสุราทิพยสวรรควิจิตร นครสวรรค
จํากัด
บริษัทสุราทิพยศรีตะลุง จํากัด สุราษฎรธานี

เขตการขายสง

คาผลประโยชนที่
เสนอ(บาท)

ลําดับ

4

ที่ตั้ง

กําลังการ
ผลิต
ลานเท/ป

8
9

บริษัทสุราทิพยมหาสินจํากัด

ขอนแกน

บริษัทสุราทิพยนครเขต

หนองคาย

10
11

บริษัทสุราทิพยเวียงพิงค จํากัด เชียงใหม

หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม
เลย มุกดาหาร
เชียงใหม พะเยา ลําพูน แมฮองสอน ลําปาง

บริษัทสุราทิพยกาญจนา

กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี

19

กาญจนบุรี

ภาวดี ทองอุไทย . รัฐกับเหลา : เมื่อผลประโยชนอยูเหนือความเปนธรรม. บทความเสนอในงาน
สัมมนาวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา 165, 2531.

38

ลําดับ

12

บริษัทผูรับสัมปทาน

ที่ตั้ง

บริษัทสุราทิพยสินสมุทร จํากัด ราชบุรี

รวม

กําลังการ
ผลิต
ลานเท/ป

คาผลประโยชนที่
เสนอ(บาท)

ราชบุรี สมุ ทรสงคราม สมุทรสาคร
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ

1.40

419,348,232

69 เขต

19.6

5,088,486,906

เขตการขายสง

ที่มา : กรมสรรพสามิต
หลังจากการแขงขันประมูลโรงงานสุรา 12 โรงเสร็จสิ้น และเพื่อเตรียมแขงขันกับบริษัท
สุรามหาราษฎรของกลุมเตชะไพบูลยในตลาดสุรา ทางกลุมสุราทิพยของนายเจริญมี การมอบ
ตําแหนงประธานกรรมการใหกับ พลโทนพ พินสายแกว ผูใกลชิดของ พลเอกอาทิตย กําลังเอก
ซึ่งกําลังมีบารมีไปอยางกวางขวาง20 เพื่อเปนแรงสนับสนุนจากผูมีอํานาจในเวลานั้น จากการ
แขงขันในตลาดสุราของทั้งสองบริษัทมีผลตอสภาพหนี้สินที่เกิดขึ้นเปนจํานวนมากตอทั้งสองฝาย
จนนําไปสูภาระของธนาคารพาณิชยที่ปลอยใหกูแกทั้งสองฝาย จนนําไปสูการรวมตัวกันของทั้ง 2
ฝาย คือ สุราทิพยของกลุมนายเถลิงกับนายเจริญและกลุมสุรามหาราษฎรของเตชะไพบูลยในเวลา
ตอมา โดยกําลังสําคัญในการบังคับใหมีการรวมตัวกันนั่น คือ ธนาคารพาณิชยที่เปนเจาหนี้สุรา
ทิพยรวมกับแรงกดดันจากกระทรวงการคลังที่มีตอธนาคารศรีนครใหไปกระทบกลับไปยังบริษัท
สุรามหาราษฎร21
ภาระหนี้ สิ น ที่ ม หาศาลที่ มี อ ยู ไ ม ส ามารถแก ป ญ หาได เ พี ย งแค ก ารรวมตั ว กั น แต
จําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐ จึงมีการนําโดยสมาคมธนาคารไทยโดยมี นายชาตรี
โสภณพานิ ช ประธานสมาคมยื่ นหนัง สือตอ พลเอกเปรม ติณสูลานนท นายกรัฐมนตรี ขอให
รัฐบาลแกไขสัญญาสุรานั่นแสดงถึงอุตสาหกรรมสุราสําคัญมากในระดับใดตอรัฐ ตลอดจนผูที่รับ
สัมปทานผลิตสุราแลวยอมนับไดวามีอิทธิพลสูงมาก
หลังจากรวมตัวของบริษัทสุราแลวไดมีการดําเนินการแกไขสัญญาสุราเพื่อใหบริษัทสุรายัง
ดําเนินงานตอไปได และรัฐยังคงไดรายไดแนนอนตามสัญญาที่ไดทําไว โดยการแกไขสัญญานั้น
สามารถสรุปได ดังนี้ การเก็บรายไดเปนเหมาจาย เริ่มป 2530 ภาษีเทากับ 2,611 ลานบาท

20

ภาวดี ทองอุไทย.
รัฐกับเหลา : เมื่อผลประโยชนอยูเหนือความเปนธรรม. บทความ. คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา 177, 2531.
21
เรณู รื่นกลิ่น. ความเปนมาของนโยบายสุราเสรี. กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรมสรรพสามิต. หนา 40, 2542.

39

ผลประโยชนเทากับ 5,394 ลานบาท ตลอดสัญญาถึงป 2542 รัฐจะไดเทากับ137,070 ลานบาท
เทากับรายไดขั้นต่ําในการเสนอประมูล และใหโรงงานสุราทั้ง 12 โรงสามารถผลิตทดแทนกันได 22
โรงงานสุราขององคการสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงงานสุรา กรม
สรรพสามิต จังหวัดกําแพงเพชร ไดมีการขอตออายุสัญญาจากเดิมจะหมดสัญญาในป 2532 ขยาย
ออกไปจนถึงป 2542 โดยจะเก็บรายไดเปนเงินเหมาจาย โดยเริ่มตั้งแตปแรก ของสัญญาคือป 2533
และเพิ่มขึ้นรอยละ 3 ทุปจนสิ้นสุดสัญญา รวมรายไดไมตํา่ กวา 17,142 ลานบาท23
ในเวลาตอมาเมื่อสิ้น สุดสัญญาเชาโรงงานสุราบางยี่ขันของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม
พ.ศ.2542 ปรากฏวาบริษัทสุรามหาราษฎรฯ นําสุราชนิดตางๆทั้งหมดของบริษัทจัดเตรียมไวใน
โรงงานสุราบางยี่ขันเพื่อโอนขายใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสุราพิเศษแมโขงที่แปรสภาพไป
จากเดิม ทําการโอนสิทธิใหแกบริษัทสุราบางยี่ขัน จํากัด (มหาชน) ในความเปนจริงแลวสุราตางๆ
มีการผลิตในโรงงานสุราบางยี่ขันนั้น เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชาโรงงานสุราบางยี่ขันตองดําเนินการตาม
สัญญาที่ไดทําไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมนั่นคือ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 ซึ่งเปนวันสิ้นสุด
สัญญาเชา บริษัทสุรามหาราษฎรตองจัดใหมีสุราเหลืออยูในโรงงานสุราบางยี่ขันใหมีจํานวน
เทากับปริมาณจําหนายในหนึ่งเดือนของสุราแตละชนิด โดยคิดเฉลี่ยจากปริมาณการจําหนายในป
พ.ศ.2541 ในสัญญาเชาฯ ขอ 38 กําหนดไวอยางต่ําจํานวน 7,000,000ลิตรเพื่อโอนขายใหแกกรม
โรงงานอุตสาหกรรมในราคาตนทุน ถามีสุราเกินตองยกสุราจํานวนที่เกินใหเปนกรรมสิทธิ์ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมโดยไมคิดมูลคา24
จากกรณีดังกลาว เจาหนาที่ระดับสูงรูวาบริษัทสุรามหาราษฎรและบริษัทสุรา
บางยี่ขัน
จํากัด (มหาชน) ทั้ง 2 บริษัทนั้นเปนกลุมทุนเดียวกันจึงไดทําหนังสือตอบโตเปนพิธีเทานั้น25 ผลจาก
การกระทําดังกลาวทําใหเกิดการขอคืนภาษีของบริษัทสุราในเวลาตอมา แสดงถึงการเอื้อประโยชน
แกกลุมทุนสุราและมีผลทําใหรัฐตองเสียผลประโยชนจากการขอคืนภาษีหลายพันลานบาท

22

ปยะวรรณ สุขศรี. การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบานของชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษา
การผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร.
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา41, 2544.
23
เรื่องเดียวกัน. หนา 41-42
24
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา. รายงานผล
การพิจารณารสอบสวน กรณี การไมปฏิบัติตามสัญญาเชาโรงงานสุราบางยี่ขัน และใหใชสิทธิ์ในการผลิตและ
จําหนายสุรา . สํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. กรุงเทพฯ (สําเนา) หนา 9, 2548.
25
เรื่องเดียวกัน. หนา 12
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หลังจากการรวมตัวกันของสุรามหาราษฎรและสุราทิพยไดมีการใชเครือขายระบบอุปถัมภ
เพื่อสรางความสัมพันธกันระหวางกลุมสุราและเจาหนาที่ในกรมสรรพสามิตที่เปนผูดูแลในตลาด
ในรูปแบบของการใหการสนับสนุน อยางเชน การบริจาครถยนตแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน
รวมไปถึงการใหผูมีตําแหนงราชการสูงไปเปนที่ปรึกษา อยางเชน นายศุภชัย พิสิฐวานิช รัฐมนตรี
ชวยกระทรวงการคลังในเวลานั้น หรือนางเรณู รื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมสรรพสามิต หลังจากเกษียณ
ในป2543 ไดไปเปนที่ปรึกษาแกกลุมสุรามหาราษฎรในทันที26
จากที่กลาวมาขางตนจะพบวาความสัมพันธของกลุมสุราและฝายขาราชการมีมาอยาง
ยาวนานเพื่อการรักษาผลประโยชนของบริษัทของตนเพื่อใหไดสัมปทานการผลิตสุรามาและรักษา
ไวใหยาวนานมากที่สุด เพราะผลประโยชนมหาศาลในธุรกิจสุรานี้
3.3 ตลาดสุราหลังเปดเสรี พ.ศ.2542
เมื่อสัญญาสัมปทานใกลสิ้นสุดลงทําใหเกิดการพิจารณาเรื่องการบริหารงานสุราขึ้นมา
ใหม ใหเกิดความยุติธรรมมากขึ้น ทันสมัย ใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ผานไป
ตลอดจนรายไดเขารัฐไดเพิ่มมากขึ้น27 ตลอดจนสามารถออกไปแขงขันยังตลาดโลกได ทําใหกรม
สรรพสามิตกําหนดวาตลาดสุราหลังป 2542 นั้นควรจะเปนตลาดสุราเสรี ภายใตกรอบกติกา
กําหนดโดยรัฐ นอกจากนี้มีการประมูลขายโรงงานสุราทั้งหมดที่ควบคุมโดยกรมสรรพสามิตและ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก โรงงานสุรา 12 โรงและ โรงงานสุราบางยี่ขัน 2 เพื่อใหเกิดการ
แขงขันอยางเสรีข้นึ
กรอบในการเปดเสรีสุรา พ.ศ.2542 คือ การเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุราขาวและสุรา
สี ตามที่กระทรวงการคลังไดเสนอตอคณะรัฐมนตรี จนประกาศออกมาเปนมติคณะรัฐมนตรีใน
วั น ที่ 15 กั น ยายน 2542 โดยออก ประกาศประทรวงการคลั ง ว า ด ว ยระเบี ย บวิ ธี ก าร
บริหารงานสุรา พ.ศ.2543 ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543
และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานสุรา เมื่อวัน ที่ 3 เมษายน 2543 ของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศทั้งสองฉบับออกมาเพื่อเปนหลักเกณฑสําหรับการเปดเสรีการผลิตและจําหนาย ใหถือ

26

Sasi-on Kamon.The Liberalization of Thai Liquor Industry:Rent-Protecting Attemps.
Thammasat Economic Journal. Page 74, 2003.
27
เรณู รื่นกลิ่น. ความเปนมาของนโยบายสุราเสรี. กรุงเทพฯ:โรงพิมพกรมสรรพสามิต. หนา 65, 2542.
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ปฏิ บั ติ ในส วนของสุราสามทับ (แอลกอฮอล) ใหโรงงานสุร าขององค กรสุรา กรมสรรพสามิ ต
เปนผูรับผิดชอบในการผลิตและจําหนายแตเพียงผูเดียว
การประมูลขายโรงงานสุราเนื่องมาจาก รัฐไมมีนโยบายดําเนินกิจการทําและขายสุราขาว
และสุราสีอีกตอไป ประกอบกับนโยบายสุราเสรีมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการแขงขันกัน และใหเอกชน
เปนเจาของกิจการสุรารวมทั้งเปนเจาของที่ดิน เครื่องจักรอุปกรณในการผลิตสุรา จึงไมมคี วามจําเปน
ที่รัฐจะถือครองที่ดินเพื่อทําธุรกิจสุรา28 โดยการประมูลขายทํากันทั้งหมด 11 โรงและโรงงานสุรา
บางยี่ขัน 2 ยกเวน โรงงานสุราฉะเชิงเทรา เพราะไดมอบใหองคการสุรา กรมสรรพสามิตเปน
ผูจัดการ29 การประมูลขายนอกจากที่ดิน สิ่งกอสราง อุปกรณแลวยังรวมถึง ยี่หอสุราดวย
การประมูลขายโรงงานสุราทั้งหมดทําใหผูที่ประมูลโรงงานไปไดจะทําใหมีกําลังการผลิต
สุราที่จะสามารถรองรับการเปดเสรีสุราหลังป 2542 ไดอยางเต็มที่ รวมถึงสามารถสรางอํานาจ
เหนือตลาดไปไดระยะหนึ่งที่นานพอตอการสะสมทุนไดเปนอยางดี ทําใหการประมูลขายโรงงาน
ครั้งนี้นับไดวาเปนการแขงขันอยางรุนแรง โดยกลุมที่เขามาประมูลมีดวยกัน 2 กลุมหลัก คือ
กลุมแสงโสมในเวลานั้นของนายเจริญ และกลุมบุญรอด
โดยผลการประมูลโรงงานสุราทั้งหมด 12 โรง (โรงงานสุราของกรมสรรพสามิต 11 โรงและ
โรงงานสุราบางยี่ขันของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ) สามารถสรุปได ดังตาราง 3.2
ตาราง 3.2 : ผลการประมูลขายโรงงานสุราของรัฐ 12 โรงทั่วประเทศ

โรงงานสุรา

หนวยงานรัฐ
เจาของโรงงาน

บริษัทที่ประมูลได

ราคาชนะการ
ประมูล(ลาน
บาท)

ราคากลาง
(ลานบาท)

ผูชนะการประมูล

8,251.99

3,630

บริ ษั ท สุ ร ามหาราษฎร
จํากัด

1. บางยี่ขัน 2

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

บริษัทสราญชัย จํากัด

2. เชียงใหม

กรมสรรพสามิต

บริษัทธนภักดี จํากัด

430.00

305.2

กลุมเอี่ยมสกุลรัตน

3. นครสวรรค

กรมสรรพสามิต

บริษัทสีมาธุรกิจจํากัด

1,211.06

212.7

กลุมเอี่ยมสกุลรัตน

โรงงานสุรา

หนวยงานรัฐ
เจาของโรงงาน

บริษัทที่ประมูลได

ราคาชนะการ
ประมูล(ลานบาท)

ราคากลาง
(ลานบาท)

ผูชนะการประมูล

28

วิวัฒน เขาสกุล. การศึกษาเพื่อกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการประมูลจําหนายโรงงาน
สุรากรมสรรพสามิต 11 โรงงาน. กรมสรรพสามิต. หนา 22 , 2543.
29
เรื่องเดียวกัน. หนา 4
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โรงงานสุรา

หนวยงานรัฐ
เจาของโรงงาน

บริษัทที่ประมูลได

ราคาชนะการ
ประมูล(ลานบาท)

ราคากลาง
(ลานบาท)

ผูชนะการประมูล

4. ปราจีนบุรี

กรมสรรพสามิต

ปริ ษั ท เฟ อ งฟู อ นั น ต
จํากัด

1,211.00

298.6

5. อุบลราชธานี

กรมสรรพสามิต

บริษัทเอสเอสการสุรา
จํากัด

430.00

332.4

6. ราชบุรี

กรมสรรพสามิต

บริ ษัทหลั ก ชัยค าสุ รา
จํากัด

430.00

311.5

7. กาญจนบุรี

กรมสรรพสามิต

บริ ษั ท กาญจนสิ ง ขร
จํากัด

456.99

297.9

8. ขอนแกน

กรมสรรพสามิต

บริษัทแกนขวัญจํากัด

499.99

338.8

บริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด

9. สุราษฎรธานี

กรมสรรพสามิต

บริษัทนทีชัยจํากัด

528.99

377.2

บริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด

10. อุตรดิตถ

กรมสรรพสามิต

บ ริ ษั ท ม ง ค ล ส มั ย
จํากัด

399.99

269.4

กลุ ม บริ ษั ท สุ ร ามหาราษฎร
จํากัด

11.บุรีรัมย

กรมสรรพสามิต

บริษัทอธิมาตรจํากัด

1,222.00

297.9

กลุมตระกูลกิ่งชัชวาลย

12. หนองคาย

กรมสรรพสามิต

บริ ษั ท เทพอรุ โ ณทั ย
จํากัด

390.00

277.8

15,462

6,949.4

รวม

กลุมเอี่ยมสกุลรัตน
กลุมเอี่ยมสกุลรัตน
กลุมเอี่ยมสกุลรัตน
บริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด

กลุมตระกูลกิ่งชัชวาลย

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ, 3 ตุลาคม 2542, หนา 4.
จากตาราง3.2 จะพบวากลุมสุรามหาราษฎรไมไดเปนผูประมูลไปไดทุกโรงเพียงแตยึดเอา
โรงงานหลักๆของแตละภาคไว แตจับมือรวมกับตระกูลเอี่ยมสกุลรัตน , กิ่งชัชวาลย ซึ่งประมูล
โรงงานไปได โดยใหตระกูลเหลานี้มาถือหุนในสุรามหาราษฎร30 สุดทายแลวโรงงานสุราทั้งหมด
ตกไปอยูกับกลุมบริษัทสุรามหาราษฎร 31 แสดงวาการผลิตสุราโดยโรงงานสุราขนาดใหญทั้งหมด
ทั่วประเทศไปอยูกับกลุมสุรามหาราษฎรแตเพียงผูเดียวกลายเปนการผูกขาดผูผลิตรายใหญไว
เพียงรายเดียว เมื่อโรงงานสุราไดถูกครอบครองโดยกลุม ทุนสุราของนายเจริญ สิ ริวัฒนภัก ดี
30

ตระกูลกิ่งชัชวาลถือหุนในบริษัทสุรามหาราษฎร 0.325 ลานหุนหรือ รอยละ 0.5 ของจํานวนหุน
ทั้งหมด, ฐานเศรษฐกิจ,21 ตุลาคม 2542,หนา 2
31
จากหนังสือชี้ชวนของ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) โรงงานสุราที่ประมูลมาจากรัฐทั้งหมด
หลังจากป 2542เปนตนมาผูถือหุนหลัก คือ นายเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
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ทั้งหมดทําใหมีกําลังการผลิตสุราเหลือเฟอในการผลิตสุราจนนําไปสูการกักตุนน้ําสุราซึ่งที่ไดผลิต
เกินโควตาเอาไวเปนจํานวนมหาศาลจนสามารถนํามาขายลดราคาหลังการเปดเสรีไดนานหลายป
ในเวลาตอมาเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีใหมีการผลิตและจําหนายสุราเสรี ตั้งแตป 2543
เปนตนมา ชวงกอนยกเลิกการผูกขาดในป 2542 ผูไดรับสัมปทานโรงงานสุราบางยี่ขันตองจาย
คาสัมปทาน คาภาษี ประมาณ 6,000 ลานบาทตอป สวนโรงงานสุรากรมสรรพสามิต 12 โรง ตอง
จายคาสัมปทานใหรัฐ ประมาณ 12,000 ลานบาทตอป รวมรายไดของผูผูกขาดการผลิตสุราตอง
จายใหรัฐตอปประมาณ 18,000ลานบาท
นอกจากนี้ ห ลั ง การเป ด เสรี พ บว า เป า หมายในการจั ด เก็ บ ภาษี ข องกรมสรรพสามิ ต
มีการกําหนดเปาการจัดเก็บลดลงอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะในชวงหลังการประมูลจําหนา ย
โรงงานสุราออกไปโดยผูประมูลไดไปสูงสุดคือกลุมนายเจริญ ประจวบกับ พ.ศ.2543-2544 ไดมี
การปรับเปาหมายการจัดเก็บลดลงอยางเห็นไดชัด ดังตาราง 3.3
ตาราง 3.3
: เปรียบเทียบเปาหมายการจัดเก็บภาษีและผลการจัดเก็บจริง
ปงบประมาณ 2542-2547
รายได
2542
(ลานบาท)
เปาหมาย
20,600
จัดเก็บไดจริง 22,800.40
สุราใน
20,345.45
ประเทศ

2543

2544

2545

2546

2547

10,500
8,275.66
5,241.51

10,000
8,932.96
4,204.58

8,700
22,290.17
16,613.47

20,690
25,676.15
18,238.58

26,500
26,181.47
19,596.73

ที่มา : กรมสรรพสามิต
จากตาราง3.3 จะพบวาหลังการประมูลโรงงานในป 2542 ไปไดแลวตอมาป 2543 มีการลด
เปาการจัดเก็บลงอยางเห็นไดชัด นั่นแสดงถึงบางสิ่งบางอยางที่ทําใหทางภาครัฐเอื้อประโยชนตอ
กลุมทุนสุราที่นาจะชัดเจนมาก เพราะการลดเปาการจัดเก็บภาษีที่หายไปถึง 1.2 หมื่นลานบาท
ภายในปงบประมาณปเดียวเทานั้น ในป 2542 ไดตั้งเปาสูงถึงกวา 2 หมื่นลานบาท แตป 2543กลับ
ลดลงเหลือเพียง 1.05 หมื่นลานบาทเทานั้น เมื่อมาถึงป 2544 และป 2545 เหลือเพียง 1 หมื่นลาน
บาทและ 8.7 พันลานบาทเทานั้น แมวาจะมีการใหเหตุผลจากกรมสรรพสามิตวาเพราะไมตองจาย
คาผลประโยชนคาสัมปทานใหรัฐและเปนการจําหนายเหลาในสต็อกก็ตาม แตพอในป 2546 กลับ
สามารถตั้งเปาในอัตราสูงกวากอนเปดเสรี ป 2542 และยังสามารถจัดเก็บบรรลุเปาหมายจัดเก็บ
นับไดวาเปนการสรางความไดเปรียบเหนือคูแขงขันรายอื่นเพื่อใหจายภาษีลดลงนานถึง 3 ป
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นับมูลคาตอปสูงถึง หนึ่งหมื่นกวาลานบาท รวม 3 ปมูลคาที่สูญไปสูงถึง สามหมื่นกวาลานบาท
แตตองยอมรับวาการบริโภคสุรานั้นไมไดลดลงแตอยางใด แมจะเปลี่ยนเจาของก็ตาม
ดวยกลุมทุนและรัฐมีความสัมพันธกันมายาวนานผานการสัมปทานโรงงานสุราทําใหการ
เอื้อประโยชนซึ่งกันและกันในรูปแบบตางๆไดเกิดขึ้น นอกจากการที่รัฐเขามาชวยเหลือในลักษณะ
ที่ปกปองผลประโยชนแกกลุมทุนสุราดวยการลดภาษีกอนเปดเสรีลงถึงรอยละ 30 ตลอดจนการลด
เปาการจัดเก็บภาษีทั้งที่ปริมาณการดื่มสุราไมไดลดลง รวมถึงการออกกฎเกณฑการเปดเสรีใน
เวลาตอมาที่ทําใหไปสรางอุปสรรคตอผูผลิตสุราชุมชนรายใหมใหเขามาแขงขันไดลําบากมากขึ้น
กลายเปนการปกปองผลประโยชนแกกลุมทุนสุรา
3.4 ตลาดสุรานอกระบบ
ตลอดเวลาที่ ผ า นมาของประวั ติ ศ าสตร สุ ร าไทยการผลิ ต สุ ร ากลั่ น ของชาวบ า นมี ม า
ตลอดเวลาหลายรอยป ไมสามารถตัดขาดออกจากกันไดจนเมื่อรัฐเขามาควบคุมและดูแลตลาด
สุราเองโดยการขายใบอนุญาตใหเจาอากรเปนผูเก็บอากรสุราจนมาเปนใหสัมปทานแกเอกชนผลิต
สุรา แตในเวลาเดียวกันชาวบานยังคงการผลิตสุราขาวเพื่อใชในงานพิธีกรรม เพื่อการดื่มสังสรรค
กันในชุมชน ทั้งนี้รัฐมองวาเปนการผลิตสุราในระดับชุมชนหรือครอบครัวนั้นอยูนอกเหนือการ
ควบคุมดูแล จึงถือวาเปนการผลิตที่ผิดกฎหมาย จําเปนตองจับกุมและปราบปราม
ในอดีตปญหาการลักลอบการผลิตและจําหนายสุราเถื่อนในชวงรัตนโกสินทรตอนตน
โดยเฉพาะสมัยพระพุธยอดฟาจุฬาโลกคงจะมีมาก จึงไดมีการออกพระราชกําหนดโทษปรับไหม
ผูลักลอบผลิตสุราเถื่อนเพิ่มขึ้น 3 เทา เปนเงิน 9 ชั่ง ผูจําหนายถูกปรับครึ่งหนึ่งของผูลักลอบผลิต
การลักลอบผลิตเหลาเถื่อนยังคงมีเรื่อยมา จนการปราบปรามสุราเถื่อนอยางจริงจังในสมัยรัชกาล
ที่ 6 เกิดขึ้นอยางจริงจัง สาเหตุมาจากการเก็บภาษีสุราในหัวเมืองตามมณฑลตางๆลดลงเนื่องจาก
การลักลอบตมสุราเถื่อนเปนจํานวนมาก จนมาถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา สุราโรงราคาสูงขึ้นสุรา
เถื่อนยิ่งระบาดหนักเพิ่มมากขึ้นทําใหยอดจําหนายสุรารัฐบาลลดลง32
การผลิ ต สุ ร าเถื่ อ นมี ก ารผลิ ต ไปทั่ ว ประเทศ เนื่ อ งจากสุ ร ากลั่ น สามารถผลิ ต ได ง า ย
ใชผลผลิตทางการเกษตรที่สามารถหาซื้อไดในพื้นที่ กระบวนการผลิตไมยุงยาก ตลอดจนราคาถูก
กวา ที่ไ ปซื้อ เหลา โรงหรือ สุร าขาว แตจ ากการที่รั ฐตอ งการปราบปรามผูผลิ ตสุ ราเถื่อ นเพื่ อ ให

32

พระไพศาล วิสาโล. ประวัติศาสตรการบริโภคสุราในประเทศไทย. สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย
คณะกรรมการระบาดวิทยาแหงชาติ กรุงเทพฯ, หนา 51, 2537.
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ชาวบานไปดื่มสุราที่เสียภาษีอยางถูกตอง ซึ่งในขณะนั้น (กอนเปดเสรี) ก็คือเหลาโรง จึงไดมี
การปราบปรามอยางหนักในหลายพื้นที่ในทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให
การถายทอดสูตรเหลาตางๆ กรรมวิธีการผลิตที่สืบทอดกันมาขาดหายไป
ตาราง 3.4 : จํานวนคดีทกี่ ระทําผิดพระราชบัญญัตสิ ุรา พ.ศ.2493 ตั้งแตป 2482-2547
ป พ.ศ
จํานวนคดี(ราย)
2482
19,905
2502
67,514
2510
56,845
2520
53,109
2535
30,846
2540
18,843
2541
19,815
2542
27,814
2543
35,553
2544
39,687
2545
35,320
2546*
24,552
2547*
28,195
ที่มา : กรมสรรพสามิต
จันทรา ธนะวัฒนาวงศ. 2545. การเมืองเรื่องเหลา:กรณีศึกษาเครือขายเหลา
พื้นบานแหงประเทศไทย.
หมายเหตุ: *จํานวนคดีสุราเถื่อนหลังเปดเสรี

จากตารางที่ 3.4 จะพบวาคดีสุราเถื่อนชวงกอนเปดเสรีการผลิตเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน และ
การเพิ่มขึ้นของคดีสุราเถื่อนที่เพิ่มขึ้นนี้ยังแสดงถึงการผลิตซึ่งมีกระจายอยูทั่วประเทศและลดลง
อยางรวดเร็วในชวงป 2540 อันเปนชวงวิกฤตเศรษฐกิจและเพิ่มขึ้นในชวงป 2542 ที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องแตไมไดมีมากเทาในชวงป 2502-2520 ซึ่งมีผูถูกจับกุมจากการผลิตสุราเถื่อนสูงถึง 5 หมืน่
รายในรอบ 1 ป (ปงบประมาณ)

46

แมวาหลังการเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุราป 2546 แลวยังพบวามีการผลิตสุราเถื่อน
อยูออกมา เนื่องจากวาปญหาภาษีอากรสุราโดยเฉพาะอากรแสตมปสุรายังสูงอยูเนื่องจากทาง
กรมสรรพสามิตมองวาอากรแสตมปที่เก็บจากผูผลิตสุราตองเทาเทียมกันทุกรายไมวาจะเปนราย
เล็กหรือรายใหญ จึงทําใหเกิดการลักลอบผลิตและจําหนายอยู รวมถึงผูผลิตที่จดทะเบียนอยางถูก
กฎหมายแตกลับเปนผูหลีกเลี่ยงภาษีดวยการขายโดยไมปดอากรแสตมปทําใหบางสวนถูกจับกุม
ในคดีของการผลิตและจําหนายสุราโดยไมติดอากรแสตมปตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
การจับกุมคดีสุราเถื่อนในบางพื้นที่ทางภาคเหนือดังเชนในจังหวัดลําปาง โดยคุณบุญ
ธรรม ตะเฟย ประธานสมาคมสุรากลั่นจังหวัดลําปาง ไดเลาใหฟงวา เจาหนาที่สรรพสามิตใชการ
ลอซื้อสุรากลั่นที่ไมไดติดแสตมป หรือการเขาตรวจคนสวนของโรงงานและสวนที่เปนบานหรือที่พัก
อาศัยของชาวบานซึ่งจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายแลว โดยไดกลาวหาวาผลิตสุราจํานวน
มากเหตุใดจึงซื้ออากรแสตมปในจํานวนนอย และตั้งขอหาในมาตรา 5 อันเกี่ยวกับการทําสุรา
กอใหเกิดการจับกุมคดีสุราเถื่อนอยางกวางขวางในจังหวัดลําปางโดยเฉพาะการมุงไปยังผูผลิตที่
จดทะเบียนถูกกฎหมาย33
ในการจั บกุมชาวบ านผู ผลิ ตสุรากลั่นในบางพื้นที่ในอดีตช วงกําลั งเปดเสรี การผลิตเช น
จังหวัดอุบลราชธานี มีการเขาไปจับกุมผูผลิตสุราเถื่อนในหมูบาน แตทวาไดมีการตอบโตกลับมาจาก
ชาวบานโดยถูกชาวบานเขาปดลอมเจาหนาที่ไวในหมูบานไมใหออกมาจากหมูบานได มีผลทําให
ตองนํากําลังเจาหนาที่ตํารวจ ทหาร เขามาควบคุม และเจรจาตอรอง34 ซึ่งแสดงถึงอํานาจการตอรอง
ของชาวบานตลอดจนพลังของการรวมกลุมในการตอสูดิ้นรนของชาวบานในการผลิตสุรา
ในการแอบผลิตสุรากลั่นในหลายพื้นที่เกิดจากความตองการภายในพื้นที่หรือภายใน
หมูบานเองที่ตองการผลิตสุราเพื่อการบริโภคภายในครอบครัวเพื่อความสะดวกและไมตองการซื้อ
เหลาโรงที่มีราคาแพงกวา รวมไปถึงการผลิตถูกกฎหมายแตเงื่อนไขบางสวนที่ทําใหตนทุนการผลิต
สูงจนนําไปสูการขายอยางผิดกฎหมายเพื่อหวังผลกําไรเพียงพอตอการอยูรอดของธุรกิจ จนทําให
ปริมาณคดีผิด พ.ร.บ.สุรา 2493 ยังคงมีอยูสูงเปนหมื่นรายในแตละป
3.5 โครงสรางกลุมทุนสุรา
กลุมทุนสุราในปจจุบันนั้นผูถือหุนในบริษัทสุราจะพบวานอกจากนายเจริญและภรรยาแลว
จะพบกลุมทุนหรือตระกูลที่เคยดําเนินกิจการสุราในอดีตมาอยูในกลุมผูถือหุน เชน ภัทรประสิทธิ์
เตชะไพบูลย ไชยวรรณ เปนตน ดวยเหตุที่วาแตเดิม บริษัทสุรามหาราษฎรที่เปนหนึ่งในบริษัท
ลูกในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ของนายเจริญในปจจุบัน ในอดีตเปนของตระกูล
33

สัมภาษณคุณบุญธรรม ตะเฟย ประธานสมาคมสุรากลั่นชุมชน จ.ลําปาง, 25 เมษายน 2548
34
สัมภาษณคุณเสงี่ยม คงอุดม ผูผลิตสุรากลั่น จังหวัดอุบลราชธานี , 23 พฤษภาคม 2548
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เตชะไพบูลย โดยมีผูถือหุนใหญรวมดวยอีก คือ นายวิศาล ภัทรประสิทธิ์ , นายวาณิช ไชยวรรณ ,
นายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ ถือวาเปน 3 ทหารเสือภูธร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสุราขาวใน
เขตตางจังหวัด แตเนื่องจากในชวงป 2557-2529 เปนชวงเวลาของสงครามสุราที่ตอสูกันระหวาง
กลุมนายเถลิงและนายเจริญกับกลุมนายสุเมธ เตชะไพบูลย แตดวยแรงกดดันจากฝายธนาคารที่
เปนเจาหนี้ และทางภาครัฐที่ตองการยุติเรื่องดังกลาว ดวยเหตุที่ทั้งสองฝายตางมีปญหาหนี้สิน
มหาศาลจากการแขงขันทําใหทายที่สุดตองนําบริษัททั้งสองฝายมารวมกันเพื่อลดภาระหนี้สินและ
ยังคงสามารถจายเงินคาสิทธิประโยชนและคาภาษีตางๆไดดังเดิม ทําใหกลุมตางๆที่ผลิตสุราที่
เปนผูเลนหลักในตลาดสุราเวลานั้นไดมารวมตัวกัน
เมื่อการแขงขันการประมูลโรงงานสุราไดจบลงจนนํามาสูการรวมตัวกันของกลุมทุนสุราใน
อดีตทุกกลุมมาเปนกลุมเดียวภายใตการนําของ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี โดยรวมเอาบริษัทสุรา
ยักษใหญของประเทศในขณะนั้นคือ บริษัทสุรามหาราษฎรของนายสุเมธ เตชะไพบูลย และบริษัท
สุราทิพยของนายเถลิงและนายเจริญ มารวมตัวกันโดยใหบริษัทสุรามหาราษฎรเปนบริษัทแมและ
สัดสวนการถือหุนแบงออกเปน 3 กลุมคือกลุมเตชะไพบูลย กลุม 3 ทหารเสือภูธร และกลุมนาย
เจริญ ในสัดสวนที่เทากันโดยจะพบวากลุมทุนสุราหลังจากรวมกลุมกันแลวโดยมีผูถือหุนใหญที่สุด
คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี จนนําไปสูการขยายกลุมทุนสุราใหมีขนาดใหญมากขึ้นอยางตอเนื่อง 35
ในป 2547 ไดมีการเปลี่ยนโครงสรางทั้งหมดของบริษัทสุราเพื่อตองการเขามาระดมทุน
จากตลาดหลักทรัพยเพื่อเตรียมพรอมในการเปดเสรีตลาดสุราอยางจริงจัง แตทวากลุมสุราตางๆก็
ไดมีตัวแทนของตนถือหุนในบริษัทที่จะเขาไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเพียงแตถือหุนใน
สัดสวนที่แตกตางกันและจํานวนนอยมาก และมีการดํารงตําแหนงที่สําคัญ เชน ประธานกรรมการ
กรรมการ ในบริ ษัท สุ ร าที่ เ ป น บริ ษั ท หลั ก ของกลุ ม ทุ น สุ ร าอยู เ ชน เดิ ม ไม ว า จะเป น กลุม บริ ษั ท
แสงโสม บริษัทสุราทิพย กลุมบริษัทสุราบางยี่ขัน (ตาราง 3.5)

35

สรกล อดุลยานนท. จอมยุทธน้ําเมา เจริญสิริวัฒนภักดีผูหาญกระตุกหนวดสิงห. หนา 89,2544.

48

ตาราง 3.5 : ผูบริหารบริษัทสุรา,การถือครองหุนและตําแหนงในบริษัทในเครือ
ชื่อ-สกุล

สัดสวนการถือหุน

ตําแหนง

1. นายเจริญ สิรวิ ัฒนภักดี

14.35%

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒน
ภักดี

14.35%

รองประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการบริหารคนที่1
ประธานกรรมการ

3. นายโกเมน ตันติววิ ัฒน
พันธ

0.16%

รองประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการบริหารคนที่2
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการบริหารคนที่4
รองประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
บมจ.เบียรไทย
กลุมบริษัทสุรากระทิงแดง
บจ.ที.ซี.ซี แคปปตอลแลนด
บมจ.เบอรลี่ยุคเกอร
เครือบริษัท ที.ซี.ซี.
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
บจ.เบียรทิพย
กลุมบริษัทแสงโสม

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
กลุมบริษัทแสงโสม
กลุมบริษัทสุราทิพย
4. นายไพศาล ชีวะศิริ
0.97%
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
กลุมบริษัทสุราบางยี่ขัน
กลุมบริษัทแสงโสม
กลุมบริษัท 43
5. นางนงลักษณ ภัทร
ไมมี
กรรมการ
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
ประสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
กลุมบริษัทแสงโสม
ประธานกรรมการ
บจ.ภัทรประสิทธิ์โฮลดิ้ง
6. นายวานิช ไชยวรรณ
0.75%
กรรมการ
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
รองประธานกรรมการ
กลุมบริษัทแสงโสม
ประธานกรรมการ
บจ.ไทยประกันชีวิต
รองประธานกรรมการ
บจ.ไทยเอเชียแปซิฟค บริวเวอรี่
7.นายวิวัฒน เตชะไพบูลย
1.38%
กรรมการ
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
รองประธานกรรมการ
กลุมบริษัทสุราแสงโสม
ที่มา : บริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน). 2548. รางหนังสือชี้ชวนการลงทุน สําหรับการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปและ
ผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ. กรุงเทพฯ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย.

ขณะเดียวกันความสัมพันธภายในกลุมทุนจากอดีตที่เปนคูแขงกันไดเปลี่ยนเปนพันธมิตร
หลังจากสิ้นสุดการแขงขันกันระหวางกลุมเตชะไพบูลยกับกลุมนายเจริญ ตลอดจนเมื่อหมดยุค
สัมปทาน เขาสูการเปดเสรี ทําใหกลุมสุราตางๆที่เคยมีบทบาทในตลาดสุราในอดีตลดบทบาทลง
เพราะทุกกลุมที่เคยมีบทบาทไดถอยออกไปนอกตลาดสุราเหลือเพียงการถือหุนและตําแหนงใน
บริษัทสุราของนายเจริญเทานั้น ไมมีอํานาจในการบริหารหรืออํานาจตัดสินเด็ดขาดแตอยางใด
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ดูจากสัดสวนการถือหุนที่นอยมาก (ตาราง3.5) ที่มีไมถึงรอยละ 1 ทําใหกลุมทุนสุราในปจจุบัน
ขึ้นอยูกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เพียงคนเดียวซึ่งมีอํานาจลงนามและตัดสินใจ
หลังจากการเปดเสรีการผลิตสุราจะพบวากลุมทุนสุราที่นําโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
มีบทบาทเพิ่มสูงขึ้นในตลาดสุรา เนื่องจากมีผลิตภัณฑในเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่หลากหลายและมี
จํานวนมาก ตลอดจนความพรอมในทุกดานตั้งแตวัตถุดิบ การผลิต ชองทางจําหนาย ตราสินคา
ทํ า ให บ ริ ษั ท สุ ร าอื่ น หรื อ ผู ผ ลิ ต รายอื่ น ยั ง คงไม ส ามารถแข ง ขั น กั บ กลุ ม ทุ น สุ ร าได อ ย า งแท จ ริ ง
นอกจากนี้ยังเปนตัวแทนในการสรางความสัมพันธกับหนวยงานรัฐในฐานะตัวแทนของกลุมที่
บริจาคในนามของบริษัท ตลอดจนการบริจาคสิ่งของแกสังคมก็ใชชื่อบริษัทเปนตัวเบิกทางซึ่ง
สามารถสรางภาพลักษณใหแกบริษัทที่ดีได
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางกลุมทุนสุราที่แตเดิมในอดีตมีหลายกลุมดวยกันขึ้นอยูกับ
สถานที่ผลิตและจําหนายสุรา ตลอดจนสินคาสุราที่ผลิตออกมา และการแขงขันในตลาดระหวาง
กลุมดวยกัน จนเมื่อมารวมตัวเปนกลุมทุนสุราเพียงกลุมเดียวทําใหอํานาจผูกขาดในตลาดมีเพิ่ม
มากขึ้น แมวาการเปดเสรีการผลิตสุราจะทําใหมีผูแขงขันมากขึ้น แตเนื่องดวยโครงสรางของกลุม
ทุนที่แข็งแกรงและมีขนาดของทุนขนาดใหญโตมหาศาลทําใหโครงสรางกลุมทุนในปจจุบันยังเอื้อ
ตอการผูกขาดในตลาดสุราตอไปไดอยางตอเนื่อง
3.6 รัฐและทุนสุรา
ในอดีตที่ผานมานโยบายสุราของรัฐเกือบทั้งหมดตองการตอบสนองประเด็นหลัก คือ การหา
รายไดเขารัฐใหไดมากที่สุดผานระบบเจาภาษีนายอากร จนพัฒนามาเปนระบบสัมปทานโดยรัฐใน
เวลาตอมา จนสุดทายในเวลาตอมาไดทําการเปดเสรีการผลิตสุราเกิดขึ้นในปจจุบัน ดวยลักษณะของ
นโยบายดังกลาวมีผลใหกลุมผลประโยชนหลายกลุมเขามายังตลาดสุราเพื่อทําการผลิตและจําหนาย
แมวาในอดีตจะเปนเพียงพอคาชาวจีนเขามาดําเนินการเปนเจาภาษีนายอากรและสงรายไดเปน
อากรสุราเขาสูรัฐ แตเมื่อระบบถูกเปลี่ยนเปนระบบสัมปทานการผลิต คือ ตองสัมปทานตัวโรงงาน
ตรายี่หอสุรา เขตจัดจําหนาย และตองเสนอผลประโยชนแกรัฐใหสูงที่สุดเพื่อใหชนะการประมูล
สัมปทานเพื่อใหไดสิทธิการผลิตและจําหนายสุรา ทําใหที่ผานมาเกิดการตอสูในหลายครั้ง จนเกิด
การเชื่อวามีการเอื้อผลประโยชนซึ่งกันและกันจากการสรางสัมพันธกับผูมีอํานาจรัฐในหลายครั้ง
การเอื้ อ ซึ่ ง กั น และกั น ของรั ฐ ต อ ทุ น สุ ร าหรื อ ทุ น สุ ร าเอื้ อ แก เ จ า หน า ที่ รั ฐ ถื อ ว า เป น
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางกลุม คือระหวางรัฐและกลุมทุน โดยทั้ง 2 กลุมมีความสัมพันธ
รวมกันในเรื่องของผลประโยชน แมวารัฐเองมองวาการเอื้อแกกลุมทุนสุราเปนไปเพื่อการเก็บ
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รายไดเขารัฐดวยรายไดที่มั่นคงแนนอนในแตละป แตทวาการเอื้อนั้นกลับทําใหกลุมทุนสุรามีอํานาจ
มากขึ้นจนนําไปสูการเขาครอบงําเจาหนาที่หรือแมแตการมีอํานาจเหนือเจาหนาที่รัฐเพื่อแลกกับ
ผลประโยชนของกลุมทุนสุราคือ เพื่อการรักษาความมั่งคั่งของตนเองไวใหไดมากที่สุดและนานที่สุด
โดยจะพบวาการสรางความสัมพันธระหวางรัฐกับกลุมทุนสุรานั้นจะกระทํากันอยางไมเปดเผยแต
ทวาในบางกรณีกลับเกิดขอสงสัยบางประการวาเกิดจากการเอื้อจากผายรัฐตอกลุมทุนสุราที่เปน
การปกปองผลประโยชนของกลุมทุนสุราจนนําไปสูการปกปองและกีดกันตอผูแขงขันรายใหม
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจระหว า งรั ฐ และกลุ ม ทุ น ในช ว งอดี ต คื อ ก อ นเป ด เสรี ก ารผลิ ต
จะพบวามีการใหที่นั่งในตําแหนงที่ปรึกษาของบริษัท หรือเขามาเปนกรรมการ ในบริษัทในเครือ
บางหรือในบริษัทแมบาง ดังเชน การใหพลโทนพ พินสายแกวมาเปนประธานกรรมการบริษัท
ในชวงหลังการประมูลโรงงานสุราของกรมสรรพสามิต 12 แหงเรียบรอยแลว ตลอดจนมีการดึงคน
ที่พึ่งปลดเกษียณหรือพึ่งหมดวาระตําแหนงตางๆลง เพื่อมานั่งในตําแหนงสําคัญแตไมจําเปนตอง
บริหาร ดังกรณีของ นายเฉลิมชัย วสีนนท หรือนายพิศาล มูลศาสตรสาทร ที่เมื่อครั้งเกษียณอายุ
ราชการแลวก็มานั่งตําแหนงที่ปรึกษาของกลุมสุราทิพย หรือ กรณีของ พลเอกสุนทร คงสมพงษ ที่
เคยมานั่งตําแหนงประธานที่ปรึกษาบริษัทสุราทิพย36
การสร า งความสั ม พั น ธ ข องนายเจริ ญ พบว า กลุ ม ข า ราชการเป น กลุ ม อั น ดั บ แรกๆ
โดยเฉพาะเจาหนาที่ในกรมสรรพสามิตที่ดูแลโรงงานสุราทั่วประเทศ ดังกรณีหนึ่งในชวงหลังการ
ประมูลโรงงานสุรา 12 โรงเรียบรอยแลวนายเจริญไดเขามาซื้อทรัพยสินของตระกูลบุนนาคที่นาย
เฉลิมชัย วสีนนทเกี่ยวของในฐานะที่ภรรยาของนายเฉลิมเปนคนในตระกูลบุนนาค โดยทรัพยสิน
ดังกลาวคือ พันธุทิพยพลาซา โดยซื้อในวงเงิน 400 ลานบาท37 หรือแมแตการชักชวนขาราชการ
ระดับสูงของกรมสรรพสามิตไปเปนที่ปรึกษาในบริษัทสุราดังกรณีของนางเรณู รื่นกลิ่น ที่เขาไปเปน
ที่ปรึกษาของบริษัทสุราหลังเกษียณ38
ขณะเดียวกันกลุมนักการเมืองเปนอีกกลุมหนึ่งที่สําคัญเพราะอันดับแรกเปนผูมีอํานาจสูง
มากในสัง คม อันดับตอมาคือเปนผูกําหนดนโยบายตางๆโดยเฉพาะสิน คาที่ถูกควบคุมและมี
โรงงานเป น ของรั ฐ ดั ง เช น สุ ร า ทํ า ให จํ า เป น ต อ งสร า งสั ม พั น ธ กั บ ผู มี อํ า นาจโดยการสร า ง
ความสัมพันธจะกระทําผานวิธีตางๆ เชน ยุคหนึ่งในชวงหลังประมูลโรงงานสุรา 12 โรงและทําการ
36

สรกล อดุลยานนท.

จอมยุทธน้ําเมา เจริญสิริวัฒนภักดีผูหาญกระตุกหนวดสิงห. หนา 168,

2544.
37

สรกล อดุลยานนท. จอมยุทธน้ําเมา เจริญสิริวฒ
ั นภักดีผูหาญกระตุกหนวดสิงห. หนา 152-153 , 2544.
Sasi-on Kamon. The Liberalization of Thai Liquor Industry:Rent-Protecting Attemps.
Thammasat Economic Journal. Page 74, 2003.
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แก ไ ขสั ญ ญา ในสมั ย รั ฐ บาลพลเอกชาติ ช าย โดยมี รั ฐ มนตรี ก ระทรวงการคลั ง และกระทรวง
อุ ต สาหกรรมที่ ดู แ ลโรงงานสุ ร าทั้ ง หมดในประเทศ โดยผู เ ป น รั ฐ มนตรี ป ระจํ า กระทรวงนี้ คื อ
นายประมวล สภาวสุ และนายบรรหาร ศิลปอาชา ตามลําดับ โดยไดทําการตอสัญญาโรงงานสุรา
ของกรมสรรพสามิตออกไปอีก 10ปและตออีก 5 ปในกรณีของโรงงานสุราบางยี่ขันของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมใหหมดอายุสัญญาในป 2542 พรอมกัน โดยในกรณีนี้มีการจายเงินผานเช็คของขวัญ
กว า 941ล า นบาท ให แ ก นั ก การเมื อ งหลายคน เช น พลเอกชาติ ช าย นายประมวล พล.ต.อ
ประมาณ, นายวัฒนา โดยเงินจํานวนนี้จายใหโครงการที่สุรามหาราษฎรทําโครงการรวมกับ
รัฐมนตรีในรัฐบาล โดยเงินทั้งหมดเปนเช็คผานธนาคารเอเชียและธนาคารมหานครที่ผูถือหุน
ใหญเปนผูในกลุมทุนสุรานั่นคือ ในธนาคารมหานครมีนายเจริญเปนผูถือหุนใหญ และธนาคาร
เอเชียมีนายวิศาล ภัทรประสิทธิ์ ถือหุนใหญโดยกรณีดังกลาวถูกนําออกมาเผยเนื่องจากการยึด
อํานาจโดย ร.ส.ช.และมีการยึดทรัพยโดยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน39
การสรางความสัมพันธยังมีรูปแบบอื่นเชน การเปนผูบริจาคเงินพรรคการเมืองในหลาย
พรรค ดังกรณีของพรรคประชาธิปตยไดมีการบริจาคเงินเขาพรรคผานในนาม บริษัทแสงโสมจํากัด
เปนจํานวนเงิน1,200,000ลานบาท40 หรือการเปนเอเยนตสงสุรา น้ําดื่มไปยังบานหรือพรรคในชวง
การเลือกตั้ง41การชวยเหลือรัฐในรูปแบบของสิ่งของ เงิน ในโครงการของรัฐตางๆ หรือการเขาไปซื้อ
กิจการของนักการเมืองที่กําลังมีปญหาเชน การที่นายเจริญไดเขาไปซื้อศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
จากกลุมชินวัตรของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรในนามของบริษัท ทีซีซีแลนด จํากัด หรือในกรณีการ
เปนผูซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกผานบริษัททศภาคซึ่งเปนบริษัทในเครือทําการถายทอดผานเครือขาย
ของสถานี โ ทรทั ศ น รั ฐ คื อ ช อ ง 11 ของกรมประชาสั ม พั น ธ ใ นยุ ค ของรั ฐ มนตรี ป ระจํ า สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีขณะนั้นคือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน42หรือกรณีที่นักการเมืองเขาไปมีตําแหนงใน
บริษัทในเครือของกลุมทุนสุราดังเชน นายสนิท วรปญญา ที่เปนสมาชิกวุฒสภาเองก็ไปมีตําแหนง
เปนกรรมการในบริษัทบริษัทมหาราษฎรการเกษตรซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทในเครือของกลุมทุนสุรา43

39

อางแลว.หนา 75
40
คณะกรรมการการเลือกตั้ง. บัญชีรายชื่อผูบริจาคและจํานวนเงินที่บริจาคใหพรรคประชาธิปตย
[ระบบออนไลน].แหลงที่มา http://www.ect.go.th , 2544.
41
บริหารคอนเน็คชั่นยี่หอเจริญสิริวัฒนภักดี. Corporate Thailand 7,70 (มิถุนายน 2002) หนา 66-67
42
ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท. ยุคนี้คือยุคของเจริญ สิริวัฒนภักดี. ดอกเบี้ย (พฤษภาคม 2545) หนา 31
43
บริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน).
รางหนังสือชี้ชวนการลงทุน สําหรับการเสนอขายตอ
ประชาชนทั่ ว ไปและผู ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย เ บื้ อ งต น ในต า งประเทศ. กรุ ง เทพฯ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. เอกสารแนบ2 หนา 2, 2548.
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นอกจากนั้นแลวการเอื้อประโยชนจากรัฐตอกลุมทุนสุราโดยเฉพาะตอกลุมนายเจริญ
ที่ผานมาจะพบไดชัดเจนในบางกรณี ดังเชน กรณีเรื่องการโอนน้ําสุราภายในบริษัทในเครือ
เพื่อนําไปขอคืนภาษีสุรา ในประเด็นนี้เกิดขึ้นในชวงกอนทําการเปดเสรีผลิตสุรา ป2542 โดย
ในขณะนั้ น ทางโรงงานสุ ร าบางยี่ ขั น ที่ ผ ลิ ต สุ ร าปรุ ง พิ เ ศษยี่ ห อ แม โ ขง ได มี ก ารระบุ ถึ ง สุ ร า
เสื่ อ มสภาพกว า 20 ล า นขวด ในช ว งป 2543-2544 โดยรัฐ คื น ภาษี ก ว า 1,186ล า นบาท คืน แก
โรงงานสุราโดยทําการคืนในรูปของอากรแสตมป ซึ่งสามารถนําไปติดเหลาที่ปรับปรุงหรือผลิตใหม
และการนําเหลาเกามาผลิตใหมก็ถือวาเปนการผลิตเชนเดียวกัน โดยทําใหป 2544ยอดการผลิต
สุราอยูที่ 30 ลานขวดตามสัญญา แตเสียภาษีลดลง44
การคืนภาษีสุรานั้นพบวาจําเปนตองเริ่มตั้งแตการขอโอนน้ําสุราภายในบริษัทในเครือ
ซึ่งส งผลใหการกระทํา ดังกลาวไมไดปฏิบัติตามสัญญาเช าโรงงานสุราบางยี่ขัน แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 4) ดวยทางบริษัทสุรามหาราษฎรฯไดโอนขายน้ําสุราที่เตรียมไวเพื่อขายคืนแกกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในราคาตนทุน ใหแกบริษัทสุราบางยี่ขัน (เดิมชื่อบริษัท สราญชัย จํากัด) โดยในความ
เปนจริงแลวตามสัญญาที่ทางรัฐไดกระทํากับบริษัทสุรา เมื่อวันสิ้นสุดสัญญาคือ 31 ธันวาคม
2542 ตองจัดใหมีสุราเหลืออยูในโรงงานสุราบางยี่ขันใหมีจํานวนเทียบเทากับปริมาณการ
จําหนายในหนึ่งเดือนของสุราแตละชนิด โดยคิดเฉลี่ยจากปริมาณจําหนายในป 2541
เพื่อขายใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมในราคาตนทุน ถามีสุราเหลืออยูเกินกวาจํานวนที่
กํ า หนดดั ง กล า วข า งต น จะต อ งยกสุ ร าส ว นเกิ น ให เ ป น กรรมสิ ท ธิ์ ข องกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยไมคิดมูลคา โดยปริมาณขั้นต่ําดังกลาวคือ 7 ลานขวด45 โดยการขายน้ํา
สุ ร าแก บ ริ ษั ท ในเครื อ นั้ น เป น สุ ร าที่ ทั้ ง เสี ย ภาษี แ ละยั ง ไม เ สี ย ภาษี แ ละน้ํ า สุ ร าที่ บ รรจุ ภ าชนะ
เรี ย บร อยแล วและยั งไมไดบรรจุ รวมทั้ง ที่เ ก็บ ในสถานที่ เ ก็ บสุร านอกโรงงาน ดว ยการกระทํ า
ดั ง กล า วเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เจ า หน า ที่ร ะดั บ สูง ของกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมเป น ผู อนุ มั ติ ใ หก ระทํา ได
โดยกระทําในระยะเวลาอันสั้นมากคือเพียง 1 วันทําการเทานั้น และไมไดผานกองนิติการของ
กรมหรือกระทรวงแตอยางใดและจากสัญญานั้นเปนสัญญาสัมปทานเปนสัญญาทางปกครองทํา

44

2 ปรัฐคืนภาษี”เจริญ”พันลาน. กรุงเทพธุรกิจ (17 พ.ค.2545) หนา 2
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา. รายงานผล
การพิจารณาสอบสวน กรณี การไมปฏิบัติตามสัญญาแกไขเพิ่มเติม (ครั้งที่4) สัญญาเชาโรงงานสุราบางยี่ขัน
และใหใชสิทธิในการผลิตและจําหนายสุรา ระหวาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ บริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด
(มหาชน). กรุงเทพฯ. หนา 9-10, 2548.
45
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ให ไม สามารถตัดสิน ด วยอํานาจของเจ าหนาที่เพียงคนเดียวได แตตอ งผานระเบียบ กฎ และ
ขอบังคับทางราชการเชน ระเบียบวาดวยพัสดุหรือมติคณะรัฐมนตรี46
นอกเหนือจากการขายน้ําสุราแกบริษัทในเครือแทนการขายคืนแกรัฐและยกสุราสวนเกิน
ใหแลว พบวายังมีการขอคืนภาษีจากสุราเกาที่เปลี่ยนสภาพไมสามารถดื่มไดจากการขายน้ําสุรา
แก บ ริ ษั ท สุ ร าบางยี่ ขั น จากบริ ษั ท สุ ร ามหาราษฎร โดยเป น น้ํ า สุ ร าที่ ผ ลิ ต ในช ว งป 2543-2544
โดยอาศัยกฎหมายในขอมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติสุรา 2493 ซึ่งสามารถขอคืนภาษีเปนเงิน
สูงถึง 1,186.96 ลานบาท หรือก็คือปริมาณสุรากวา 20 ลานขวด และการคืนภาษีของรัฐเปนการ
คืนดวยอากรแสตมปที่สามารถนําไปติดเหลาทั้งเหลาผลิตใหมและเหลาเกามาผลิตใหมไดทั้งหมด
ทําใหในป 2544 ที่ตองจายภาษีสุราในสวนของโรงงานบางยี่ขัน 2 ที่ผลิตสุราแมโขงและสุราอื่น
ผลิตในจํานวนเทาเดิมคือ 30 ลานขวดตอป กลับเสียภาษีลดลงเพราะถือวาเหลาเกาไดจายภาษีไป
ครั้งหนึ่งแลวในอัตราภาษีตอขวดที่ 39.375 บาท แตเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 รัฐไดมีการปรับขึ้น
ภาษีสรรพสามิตสุราเปน 63 บาทตอขวด ทําใหบริษัทเสียเพียงสวนตางของสุรา 23.625บาท
ดังนั้นยอดจายภาษีสุราปรุงพิเศษแมโขงในป 2544 เหลือเพียง664 ลานบาทขณะที่เจาหนาที่
ระดับสูงของรัฐยังออกมายืนยันของความถูกตองของการคืนภาษี47 และเมื่อเทียบการเสียภาษีสุรา
ปรุงพิเศษแมโขงในป 2543 ที่ตองจาย 1,150 ลานบาทพบวาแตกตางกันมาก แมวาไดมีการอางวา
กฎหมายคือ พ.ร.บ.สุรา 2493 จะเปดชองไว แตพบวาในชวงที่ผานมาไมเคยมีการขอคืนภาษีกลุม
ทุนสุราเรื่องของสุราเปลี่ยนสภาพแตอยางใดแตกลับมาขอชวงเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดสุราที่
จะเปนตลาดเสรี
3.7 สรุปทายบท
เมื่อตลาดสุราถูกผูกขาดดวยระบบสัมปทานโดยรัฐจนทําใหกลุมสุรารายใหญคือ กลุม
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เปนผูที่ครอบครองการผลิตสุราภายในประเทศเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะ
สุราขาวที่นับไดวาเปนผูผลิตเพียงรายเดียว และจากโครงสรางของกลุมทุนที่รวมเอาผูผลิตสุรา
รายใหญ ใ นอดี ต ทั้ ง หมดมาไว ใ นกลุ ม เดี ย วกั น ผ า นรู ป แบบของบริ ษั ท โฮลดิ้ ง ในชื่ อ บริ ษั ท
ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด(มหาชน) ทําใหกลุมทุนมีความแข็งแกรงจากขนาดของทุน ความพรอมดาน
การผลิตและตัวสินคา รวมทั้งชองทางจําหนายที่อยูในเครือขายบริษัทกระจายไปทั่วประเทศและมี
46

เรื่องเดียวกัน หนา 11-15
47
กรุงเทพธุรกิจ (17 พ.ค. 2545) หนา 2, อางแลว
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จํานวนมาก จึงมีความพรอมมากกอนที่ตลาดสุราจะเปดเสรี ทําใหเกิดอํานาจการผูกขาดเหนือ
ตลาดจนสามารถกําหนดราคาหรือปริมาณสุราในตลาดไดโดยงาย
จากพัฒนาการในนโยบายของรัฐตออุตสาหกรรมสุราพบวารัฐเปนผูที่ทําใหตลาดสุราเกิด
การขยายตัวเปนอยางมาก ซึ่งมาจากคาสัมปทานของรัฐที่ตองจายมีจํานวนสูงมากและยังสูงขึ้น
ทุกครั้งเมื่อมีการทําสัมปทานรอบใหมทําใหผูผลิตจําเปนตองผลิตสุราออกมาขายเปนจํานวนมาก
เพื่อใหสามารถมีรายไดเพียงพอที่จะจายคาสิทธิและภาษีตอปที่สูงมากได นั่นทําใหตลาดสุราใน
ประเทศขยายตัวเพิ่มมากขึ้นมาตลอดตั้งแตเริ่มใชระบบสัมปทานเกิดขึ้นและสงผลตอผูบริโภคสุรา
ที่เพิ่มสูงขึ้นดวย
ขณะที่ตลาดสุราเกิดการขยายตัวเกิดขึ้นก็พบวาอํานาจของกลุมสุรารายใหญก็เพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ มาจากการที่เปนผูจายคาภาษีใหแกรัฐเปนลําดับตนๆของประเทศทําใหรัฐจําเปนตอง
ปกป อ งผลประโยชน ข องรั ฐ คือ คา สั ม ปทานที่จา ยแกรั ฐในแตล ะป จนกลายเป น การปกป อ ง
ผลประโยชน ข องกลุ ม สุ ร ารายใหญ ไ ปพร อ มๆกั น การปกป อ งกลุ ม สุ ร าจึ ง กลายเป น ลั ก ษณะ
การเอื้อประโยชนแกกลุมสุราไมวาจะเปนการแกไขสัญญาสัมปทานหลังจากประมูลโรงงานไดแลว
เพราะการประมูลไดมีการตั้งราคาไวสูงมากและเมื่อประมูลไดแลวจึงคอยมาตอรองลดคาภาษีที่
ตองจายลงในภายหลังจนทําใหบางครั้งรัฐตองเสียผลประโยชนที่ควรไดไปหลายรอยลานบาท
ดวยความสัมพันธกันระหวางกลุมทุนสุรากับกลุมการเมืองและขาราชการทําใหเกิดการ
เอื้อประโยชนกันในรูปแบบตางๆ ดวยเหตุของการเอื้อประโยชนนั้นกลุมทุนสุราไดรับประโยชน 2 ทาง
คือ การไดมาซึ่งสัมปทานการผลิตและการประมูลโรงงานสุรา และ การรักษาสภาพสัมปทานการผลิต
สุราไดอยางตอเนื่อง การสรางเครือขายความสัมพันธในทุกระดับของผูมีอํานาจรัฐ เชนนักการเมือง
และ ขาราชการจึงเกิดขึ้นอยางกวางขวางและรูปแบบการเอื้อประโยชนก็มีมากขึ้นตามไปดวย
ลักษณะการเอื้อประโยชนของกลุ มทุนสุราตอนักการเมืองและขา ราชการกระทํา ผา น
กิจกรรมตางๆ ไดแก การเปนผูบริจาคเงินแกพรรคการเมืองทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานตลอดจน
พรรคตางๆ หรือการบริจาคเงินแกหนวยราชการตางๆ การเปนผูอุดหนุนหรือเปนสปอนเซอรแก
ราชการในเรื่องตางๆ เชน การบริจาครถ บริจาคเงินสรางอาคาร เปนตน ตลอดจนการใหตาํ แหนง
การขาราชการระดับสูงของกรมสรรพสามิตไปเปนที่ปรึกษาแกบริษัทในเครือหลังจากเกษียณ48
ขณะที่กอนการเปดเสรีการผลิตสุราพบวารัฐทําการลดภาษีสุราขาวลงถึงรอยละ 30 แทนที่
จะเอื้อตอผูผลิตสุรารายใหมที่จะเขาตลาดกลับเปนวาไปเอื้อแกรายใหญที่ผลิตน้ําสุราไวอยูแลว
48

Sasi-on Kam-on. 2003, The Liberalization of Thai Liquor Industry : Rent-Protecting
Attempts. Thammasat Economic Journal. Page 74

55

และยังไมไดชําระภาษี ทําใหไปลดตนทุนลงถึงรอยละ 30 ทําใหสามารถนําสวนลดนี้ไปลดราคา
สุรามาแขงขันกับผูผลิตสุรารายใหมในเวลาตอมา49 นอกจากนั้นการปรับลดเปาการจัดเก็บภาษี
ของรัฐในชวงป 2543 – 2545 ซึ่งเปนชวงที่รัฐเปดเสรีครั้งแรกและเปนชวงยกเลิกสัมปทานแลว
แมวารัฐเองจะอางการเลิกสัมปทานทําใหไมมีคาสิทธิประโยชนก็ตามแตตอมารายไดภาษีสุราในป
2546 กลับขึ้นมาเทาเดิมกอนเปดเสรีป 2542 (ดูตาราง 3.3) กลายเปนวารัฐชวยลดตนทุน
โดยเฉพาะภาษีที่เปนตนทุนที่สําคัญมากของการผลิตสุราลงถึง 3 ป ยอมทําใหความพรอมของ
กลุมทุนสุราที่นอกจากความพรอมของตนเองอยูแลว ยังรวมถึงความพรอมที่รัฐเอื้ออํานวยใหจึงมี
ผลใหกอนเปดเสรีมีความพรอมมากกวากลุมที่จะเขามาใหมสูงมาก ไมวาจะเปนรายใหญหรือราย
ยอยก็ตาม
ดังนั้นแมวารัฐตองการเปดเสรีเพื่อขจัดการผูกขาดและตองการใหตลาดสุรามีการแขงขัน
มากขึ้นก็ตาม แตจะพบวาความสัมพันธกับอํานาจรัฐผานทั้งขาราชการและนักการเมืองที่มีมาอยาง
ยาวนานจะพบวายังคงมีการเอื้อประโยชนซึ่งกันและกันเกิดขึ้นตลอดเวลา ทําใหแมมีการเปดเสรีสุรา
เพื่อการผลิตและจําหนายแลวก็ตามแตกลุมทุนสุรายังคงมีอํานาจในตลาดสุราสูงอยูดังเดิมผูแขงขัน
รายใหมยังตองเผชิญการแขงขันจากลุมทุนสุรารายเดิมอยางรุนแรงอยางหลีกเลี่ยงไมได

49

กองบรรณาธิการ. ลดภาษีสุรากลั่น30%เอื้อรายใหญ. กรุงเทพธุรกิจ (22 มกราคม 2546) หนา 2.
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บทที่ 4
กติกาในตลาดสุราภายหลังการเปดเสรี
ภายใตกติกาของรัฐโดยมีหนาที่ควบคุมกํากับดูแลตลาดสุราอยางเขมแข็งมาโดยตลอดคือ
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 เปนกติกาหลักในการควบคุมดูแลตั้งแต ผูผลิต, ผูสง, ผูขาย
ตลอดเวลาอั น ยาวนาน กฎหมายนี้ เ กิ ด จากรั ฐ ต อ งการให สั ม ปทานแก เ อกชนเป น ผู ผ ลิ ต สุ ร า
จนกลายเป น นโยบายแบบผู ก ขาด กรอบของกฎหมายฉบั บนี้ คื อ เพื่ อใหเ อกชนเป น ผู จ า ยคา
สัมปทานตลอดจนรายไดจากการขายสุราแกรัฐเปนหลัก ทําใหสุราที่ผลิตขึ้นมาตองมาจากโรงงาน
สุราของรัฐที่ใหสัมปทานแกเอกชน โดยเฉพาะสุราขาวที่ไดรับความคุมครองจากรัฐโดยตลอดมา
4.1 สภาพตลาดสุราหลังเปดเสรี
สภาพตลาดสุราเริ่มเกิดภาวะชะลอตัวในขณะเดียวกันสินคากลุมเบียรกลับมีอัตราการ
เติบโตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มเขามาแทนที่สุรา ดวยเหตุของการที่ตลาดเบียรเพิ่มสูงขึ้นนั้นจะพบวา
ราคาเบียรลดลงเปนอยางมากจากแตเดิมผูที่ดื่มเบียรเปนกลุมของผูที่มีระดับรายไดปานกลางถึงดี
นั่นคือกลุมชนชั้นกลางเปนสวนใหญ ขณะที่ชนชั้นแรงงานหรือเกษตรกรโดยสวนใหญเปนกลุมที่
ดื่มสุรากลั่นหรือสุราขาวเปนหลัก จนเมื่อกลุมสุรารายใหญของนายเจริญ เขามาเปนผูเลนหนึ่งใน
ตลาดเบียร ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดเบียรครั้งสําคัญ
ในการที่กลุมสุรารายใหญคือ กลุมแสงโสมไดเขามาเปนผูเลนในตลาดเบียรโดยใชยี่หอ
เบียรชาง และไดนํากลยุทธขายเหลาพวงเบียรเขามาใชในตลาด จนทําใหราคาเบียรลดลงมาเปน
อันมาก โดยพบวาราคาเบียรที่เปดตลาดในชวงแรกๆอยูที่ 4 ขวด 100บาท หรือ 25 บาทตอ 1 ขวด
หรือในบางพื้นที่ 5 ขวด ตอ 100บาท หรือขวดละ 20 บาทเทานั้น ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจซื้อของกลุมแรงงานที่แตเดิมดื่มสุราขาวหันมาซื้อเบียร ดวยปจจัยเรื่องราคาและรสนิยม
ของผูดื่มที่ตองการยกระดับการดื่มของตนเองใหดูดีมากขึ้น จึงทําใหตลาดเบียรมีมูลคาตลาดเพิ่ม
สูงขึ้น นอกจากนี้รายไดของรัฐจากการเก็บภาษีเบียรเพิ่มมากขึ้นตามลําดับขณะที่ภาษีสุราเริ่มมี
การชะลอลงไปบางจากตาราง 4.1
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ตาราง 4.1: เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของภาษีสุราและภาษีเบียร ระหวางป
2537 -2547
ป
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

ภาษีสุรา
อัตราการเพิ่ม/ลด
(ลานบาท)
(เปอรเซ็นต)
19,249.58
15.41
19,758.87
2.64
21,548.45
9.05
22,763.33
5.64
20,257.35
-11.01
22,800.40
12.55
8,275.66
-63.70
8,932.96
7.94
22,290.17
149.53
25,676.15
15.19
26,181.47
1.97
28,619.97
9.31
ที่มา : กรมสรรพสามิต

ภาษีเบียร
(ลานบาท)
12,284.63
15,130.74
17,359.75
21,383.11
23,190
24,991.84
26,437.81
29,990.72
31,650.33
36,986.64
42,784.62
45,482.85

อัตราการเพิ่ม/ลด
(เปอรเซ็นต)
29.61
23.17
14.73
23.18
8.45
7.77
5.79
13.44
5.53
16.86
15.58
6.40

จากขอมูลจะพบวาการเสียภาษีเบียรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่ภาษีสุราปรับตัวลดลง
แมวาภาษีสุราจะลดลงชัดเจนในชวงเปลี่ยนแปลงนโยบายสุราเสรีและการประมูลขายโรงงานสุรา
ก็ตามแตเมื่อเทียบกันแลวการเสียภาษีสุรามูลคาในแตละปยังนอยกวาภาษีเบียรที่สูงขึ้นเรือ่ ยๆและ
เปนอัตราที่สูงมาก ดังในกรณีของชวงป 2548 จะพบวา มูลคาภาษีเบียรสูงกวาภาษีสุราถึงรอยละ
62 ตลอดจนตลาดเบียรมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปในชวง 10 ปที่ผานมานี้รวมถึงเมื่อเทียบในแตละ
ปแลวพบวาอัตราการเติบโตของตลาดเบียรสูงกวาตลาดสุรา จึงเปนการแสดงถึงวาตลาดสุราไดรับ
ผลจากตลาดเบียรที่เติบโตอยางรวดเร็วขึ้นเรื่อยๆ
ปจจัยที่ทําใหตลาดเบียรเติบโตไดเร็ว สวนหนึ่งมาจากชวงวิกฤตเศรษฐกิจสุราขาวราคา
แพงกวาเบียรชางที่พึ่งเขาตลาด โดยราคาเบียรชางที่เขามาตลาดในเวลานั้นราคาขายอยูที่ขวดละ
25บาท ขณะที่ราคาสุราขาว 40 ดีกรีซึ่งเปนดีกรีที่นิยมที่สุดอยูที่ขวดละ 55-60 บาท การตัดสินใจ
จากเงื่อนไขของราคาตลอดจนการเปลี่ยนรสนิยมการดื่มมีผลตอการหันมาดื่มเบียรเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้เบียรชางเปนเบียรที่เจาะตลาดลางกลุมผูใชแรงงานซึ่งเปนกลุมผูบริโภคสุราขาวอยูดวย

58

รวมทั้งการใชกลยุทธการขายพวงสินคา (tie in sale) โดยอาศัยเครือขายยี่ปวทั่วประเทศบังคับ
ขายพวงสินคาโดยผูคาสงตองซื้อสุราขาวหรือสุราชนิดอื่นคูกับเบียรชางในจํานวนอัตราสวนสูงถึง 6
โหลในบางเวลา เพื่อเพิ่มยอดขายอันนํามาสูการขายเบียรชางที่ยังคงราคาแทบจะไมเปลี่ยนแปลง
ไปในทองตลาดตั้งแตเปดตัวเบียรชางเปนตนมา จึงนับไดวาตลาดเบียรที่เบียรชางเปนผูนําตลาดมี
ผลตอตลาดสุราที่กําลังชะลอตัว และดวยแนวโนมของการเติบโตของตลาดเบียรยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ
ยอมทําใหผูผลิตสุรารายใหมตองเผชิญกับการแขงขันจากตลาดเบียรและตลาดสุราไปพรอมๆกัน
ขณะที่ในสวนของตลาดสุรากลั่นโดยเฉพาะสุราขาวไดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญขึ้น
จากนโยบายรัฐเปนสําคัญ จากการออกมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2543 ใหเปดเสรี
การผลิ ต และจํ า หน า ยสุ ร ากลั่ น ได โดยออกกติก าเพื่อ การรองรั บ การเปด เสรีขึ้ น คื อ ประกาศ
กระทรวงการคลังฉบับที่ 1 ในป พ.ศ.2543 เพื่อเปนเงื่อนไขในการกําหนดคุณสมบัติของผูจะเขามา
ผลิตสุรารายใหมในตลาด แตจะพบวาใน พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 อันเปนกติกาหลักใน
ตลาดยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงแมจะมีการแกไขมามากกวา 20 ครั้ง แตเนื่องจากการแกไขครั้ง
สุดทายอยูในป พ.ศ.2534 เปนชวงที่ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดสุรายังคงเปนในรูป
ของการรับสัมปทานจากรัฐ จนเมื่อมีการประกาศกฎระเบียบของรัฐเพื่อการรองรับการเปดเสรีการ
ผลิตสุรา โดยเฉพาะประกาศกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2543 ในชวงแรกมีขอบังคับหลายมาตราไมวา
จะเปนเรื่องของขอกําหนดขนาดโรงงานหรือกําลังการผลิต ตลอดจนพื้นที่โรงงาน จึงสงผลใหกติกา
ที่ออกมาในครั้งแรกเปนขออุปสรรคสําคัญในการเขามาของผูผลิตรายใหมเปนอยางมาก จนตอมา
ไดมีการแกไขประกาศกระทรวงการคลังมาทั้งหมด 4 ครั้ง เพื่อใหผูผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง
สามารถเขามาในตลาดสุรานี้ได
ในการศึกษานี้ไดใชแนวคิดของเศรษฐศาสตรสถาบันเปนพื้นฐานในการกําหนดกิจกรรม
ทางสังคมซึ่งถูกดําเนินการภายใตปจจัย 3 ประการของสถาบัน ไดแก กฎที่เปนทางการ กฎไมเปน
ทางการ และ การบังคับใช ตลาดสุราภายใตกติกาหลักอยางกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ.2493 นั้นไดกลายมาเปนขออุปสรรคสําคัญประการหนึ่งของผูผลิตรายใหมโดยเฉพาะผูผลิต
สุราชุมชน ดวยมาจาก พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 ไดถูกประกาศมาอยางยาวนานทําใหเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากนโยบายรัฐและสภาพตลาดที่เปลี่ยนไปเปนอันมากทําใหกลายเปนอุปสรรคหนึง่ ที่
สงผลตอผูผลิตรายใหมเปนสําคัญ นอกจากนี้กติกาอื่นๆที่ถูกประกาศออกมาเพื่อรองรับการเปด
เสรีการผลิตและจําหนายสุรากลั่นโดยเฉพาะสุราขาว ไดกลายมาเปนสวนหนึ่งของอุปสรรคจาก
กติกา ทําใหแมวานโยบายรัฐตองการเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุรากลั่นแตกติกาที่ออกมายังมี
สภาพเปนอุปสรรคอยู โดยนําเสนอในประเด็นตางๆ ดังนี้
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4.2 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
สุราเปนสินคาของรัฐโดยรัฐมีหนาที่จําเปนตองดูแลและควบคุม เหตุผลการควบคุมของรัฐ
คือ สุราเปนสินคาที่กอปญหาตอสุขภาพของประชาชนจึงควรเปนสินคาภายใตการควบคุมของรัฐ
นอกจากนี้สุรายังเปนสินคาที่สําคัญในสวนรายไดของรัฐ ในชวง พ.ศ.2493 รัฐตองการหารายได
เขามาเพิ่มมากขึ้น ตองการระบบภาษีเปนระบบมากขึ้น ตลอดจนมีการใหสัมปทานการผลิตสุราใน
โรงงานสุราของรัฐแกเอกชนเพื่อการดูแลที่สะดวกขึ้น ทําใหมีการออกพระราชบัญญัติสุราขึ้นมา
เพื่อควบคุมดูแลผลประโยชนของรัฐ มีการบังคับใชผานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยอาศัยกฎหมาย
ลูก ไดแก กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม และ ระเบียบกรม
ในกรอบของสถาบั น นั้ น กฎหมายถื อ ว า เป น สถาบั น หนึ่ ง ในหลายๆสถาบั น ที่ มี อ ยู ใ น
โครงสรางของเศรษฐกิจ โดยอยูในรูปของกฎกติกาที่เปนตัวกําหนดพฤติกรรมของผูเขามาเลน
แมวา สมาชิกหรือผูที่เขามาเปนผูเลนในตลาดจะยอมรับหรือไมก็ตาม เพราะวากฎหมายเปน
สถาบันหนึ่งนั้นออกโดยรัฐ ตัวของรัฐเปนสถาบันหนึ่งที่สําคัญรวมถึงมีอํานาจมากที่สุดเพราะมี
อํานาจในการปราบปราม ทําลายลางสูงสุด ตลอดจนรัฐมีทรัพยากรมากที่สุดที่สามารถจัดสรร
ใหแกภาคเอกชน1 รัฐสามารถนําเอาผลประโยชนที่รัฐไดรับและจัดสรรแกกลุมทุนในภาคเอกชน
ทําใหเกิดการผสานประโยชนกันเกิดขึ้น
พระราชบัญญัติสุราไดถูกบัญญัติขึ้นมาตั้งแต พ.ศ.2493 และไดรับการปรับปรุงถึง 20 ครั้ง
แตทวาไมไดเปนไปเพื่อการแขงขันแตอยางใดแตกลับเปนไปเพื่อการรักษารายไดของรัฐที่ผูประมูล
โรงงานสุราจะสามารถเสนอรายไดแกรัฐที่แนนอนเทานั้น กอใหเกิดการผลิตเพื่อการผูกขาดเพียงราย
เดียวเทานั้นโดยเฉพาะในกรณีของสุราขาว ขณะที่กติกาหลักใน พ.ร.บ.สุรานั้นชี้ชัดวาหามผูอื่นผูใด
ผลิตสุรานอกเหนือจากไดรับอนุญาตโดยรัฐผานอธิบดีกรมสรรพสามิตตามหมวด 1 มาตรา 5 ใน
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 ที่ระบุอยางชัดเจนวา ”หามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะ หรือเครื่องกลั่น
สําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต” ทําใหการ
ผลิตสุราโดยผูผลิตรายอื่นไมวาจะเปนผูใดไมสามารถกระทําได ถาอธิบดีกรมสรรพสามิตไมอนุญาต
ภายในเนื้อหาของ พ.ร.บ.สุรา โดยรวมแลวจะเปนไปในลักษณะการกํากับดูแลตั้งแตผผู ลิต
ไปจนถึงผูบริโภคหรือผูซื้อ การควบคุมนั้นแบงออกเปนหมวดหมูไดทั้งสิ้น 8 หมวดหลัก ไดแก

1

สมบูรณ ศิริประชัย. เศรษฐศาสตรสถาบันแบบใหม : แนวการวิเคราะหขามพนกระแสหลัก?.
ใน วารสารเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพฯ หนา 92, 2547.
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

หมวด 1 การทําสุราและการนําสุราเขามาในราชอาณาจักร
หมวด 2 ภาษีสุรา
หมวด 3 การใชและการขนสุรา
หมวด 4 การขายสุรา
หมวด 5 เชื้อสุรา
หมวด 6 เบ็ดเตล็ด
หมวด 7 บทกําหนดโทษ
หมวด 8 การรักษาพระราชบัญญัติ

กติกาที่ใชในการควบคุมผูผลิต มีหมวดหลัก คือ หมวด 1 และ หมวด 5 เกี่ยวของกับ
การผลิตและวัตถุดิบหลัก คือ เชื้อสุรา ขณะที่ผูขายหมวดที่เกี่ยวของคือ หมวดที่ 4 ซึ่งเกี่ยวของกับ
การขายสุราทั้งหมด ในสวนของผูซื้ออยูในหมวด 7 วาดวยบทกําหนดโทษซึ่งจะระบุโทษตั้งแต
ผูผลิตจนถึงผูซื้อ ในมาตรา 30, 31, 32 นอกเหนือไปจากตัวพระราชบัญญัติสุราแลวยังมีกฎหมาย
ลูกที่ออกมาเพื่อประกอบการบังคับใชซึ่งมีผลในการไปใชเพื่อปฏิบัติของเจาหนาที่ โดยออกมาใน
ลักษณะของ กฎกระทรวง, ประกาศกระทรวง, ประกาศกรม, ระเบียบกรม กติกาเหลานี้จะนํามา
บังคับใชโดยตรงตอผูผลิตจนถึงผูซื้อ ผานเจาหนาที่ของกรมสรรพสามิต
จากกรอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ระบุชัดเจนไววา ผูใดจะเขามาสูตลาดสุราไดนั้น
ในฐานะผูผลิตตองไดรับการพิจารณาจากอธิบดีกรมหรือผูไดรับหนาที่พิจารณา ทําใหหลายปที่
ผานมาไมมีผูผลิตสุรารายใดสามารถเขามาไดมากมายนัก มีเพียงนายทุนที่เขามาผลิตสุราไดไมกี่
ราย เชน กลุมสุราสุวรรณภูมิ ผลิตสุราปรุงพิเศษ ยี่หอรีเจนซี่ หรือกลุมสุรากระทิงแดงที่เขามา
ชวงหนึ่งแตสุดทายก็ถูกไปควบรวมกับกลุมสุรารายเดิมในตลาด หรือกลุมสุราบางรายเมื่อเขา
มาแลวเกิดขึ้นมาแตไมสามารถเติบโตขึ้นมาได เพราะกฎเกณฑบางดานมีสวนที่สําคัญตอผูผลิต
รายใหมในตลาดและยังเปนอุปสรรคที่ทําใหกลไกตลาดของการแขงขันไมสามารถดําเนินไปได
สะดวกมากนัก
ปญหาจาก พ.ร.บ.สุรา 2493 เริ่มตั้งแตการทําสุรา เรื่อยมาจนถึง การซื้อสุรา โดยสามารถ
ระบุออกมาเปนหมวดหลักๆได 3 หมวด ไดแก
(1) การทําสุรา
(2) การขนสงสุรา
(3) การขายสุรา
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จาก 3 หมวดขางตนนั้นสิ่งที่จะทําใหผูผลิตรายอื่นเขามาแขงขันในตลาดสุราไดตองเผชิญ
เปนกติกาอันดับแรก คือ กติกาการทําสุรา เนื่องจากวาการเขามาของผูเขามาแขงขันในตลาดสุรา
คือ การเปนผูผลิตไมวาจะเปนรายใหญหรือรายเล็กในตลาด กติกาแตเดิมที่ออกมาเปนไปเพื่อการ
ปกปองสัมปทานที่รัฐใหแกเอกชนผลิตสุราแทนรัฐและจายคาตอบแทนแกรัฐกลับคืน จึงกลายเปน
วา กติกาหรือ พ.ร.บ.สุรานั้นไมไดสงเสริมใหมีผูเขามาแขงขันในตลาดสุรา จุดสําคัญอยูที่หมวด 2
มาตรา5 วาดวยการทําสุรา โดยมาตรานี้เปนดานแรกของผูที่จะเขามา เพราะการเขามาทําสุราได
นั้นจะตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิตเปนสําคัญ ตลอดจนตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ตั้ ง แต กรรมวิ ธี ก ารทํ า สุ ร า การใช วั ต ถุ ดิ บ ระยะเวลาและการเก็บ สุ ร า ชนิ ด ของสุ ร าและแรง
แอลกอฮอล จํานวนสุราที่ใหทําและขายในทองที่ที่กําหนด (มาตรา 5 ทวิ) ตามคุณสมบัติเหลานี้
แสดงถึงวาการผลิตสุราตองผลิตตามเงื่อนไขของรัฐกระบวนการทําวัตถุดิบตองตามรัฐกําหนด
ทั้งหมด นั่น ทําใหเปนการปดกั้นผูจะเขามาผลิตสุราแขงขั น เนื่องจากผูผลิตรายเดิมผลิตตาม
เงื่อนไขของรัฐที่มีมาแตเดิม (พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493) เมื่อผูผลิตรายอื่นจะเขามาผลิตภายใตเงื่อนไข
ของรัฐเดียวกันยอมทําใหเกิดสุราที่มีเงื่อนไขเดียวกันในตลาดเพิ่มขึ้นมา ความแตกตางไมมี การจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสุราใหไปดื่มสุราอีกยี่หอหนึ่งทั้งที่มีรสชาติเดียวกันยอมเปนไปไดยาก
และผูผลิตรายใหมเมื่อเขามาตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเดียวกันแลวยังตองพบกับกติกาที่ถูกสราง
ขึ้นมาใหมเพื่อรองรับการเปดเสรีของตลาดทําใหกติกาเหลานี้กลายเปนสวนหนึ่งของตนทุนที่
เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากกติกาเดิมที่มีอยูแลว และผูผลิตรายเดิมไมไดถูกกติกาใหมบังคับใชดังเชน
ผูผลิตรายใหมในตลาด ทําใหเกิดขอเปรียบเทียบระหวางผูผลิตรายเดิมกับผูผลิตรายใหมที่กติกา
บังคับใชคนละสวนกันและสงผลตอตนทุนของผูผลิตรายเดิมและรายใหมที่ไมเทาเทียมกัน
จากกรณีดังกลาวมีผลใหผูผลิตรายใหมที่เขามาตองลงทุนเปนจํานวนมากนอกเหนือจาก
การผลิ ต สุ ร าตามเงื่ อ นไขของรั ฐ ไม ว า จะเป น การลงทุ น จั ด หาที่ ดิ น และสร า งโรงงานสุ ราใหม
(ประกาศกระทรวงฯ สวนที่ 1 ขอ 1) การทําการตลาดเพื่อเขาถึงผูบริโภคยอมยากกวาผูผลิตรายเดิม
ตนทุนเหลานี้กลายเปนตนทุนจม (Sunk Cost) เมื่อลงทุนแลวตองอาศัยระยะเวลาพอสมควรในการ
ไดทุนกลับคืนและเมื่อเลิกกิจการไปแลวผูผลิตยังไมสามารถถอนทุนที่ไดลงทุนไปแลวดวย สงผลตอ
ราคาสุราของผูผลิตรายใหมจําเปนตองตั้งราคาไวสูงในชวงแรกเพราะตองรองรับความเสี่ยงจากการ
ลงทุน และสวนหนึ่งมาจากตนทุนการผลิตที่สูงเมื่อเทียบกับรายเดิมในตลาด
ถัดจากการทําสุรามาสูขั้นตอนการขนสง การควบคุมถูกกํากับโดยหมวด 3 มาตรา 12-16
โดยผูผลิตสุราเรียบรอยแลวตองขนสุราออกไปขาย กติกาสวนนี้ระบุชัดวา หามมิใหผูใดขนสุราออก
นอกสถานที่ ผ ลิ ต เว น แต จ ะได รั บ การตรวจหรื อ ได รั บ ใบอนุ ญ าตจากเจ า หน า ที่ ส รรพสามิ ต
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การกํากับดูแลการขนสุราเปนไปเพื่อการปองกันการขนยายขามเขตสุราและปองกันการขนสุราที่
ยังไมไดเสียภาษีออกนอกโรงงาน เพราะในอดีตมีการแบงเขตการขายสุราออกเปนเขตและหาม
ขายขามเขต และเพื่อการเก็บภาษีที่แนนอน
ในประเด็นนี้การขนสุราตามกรอบของ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 อยูที่การขนสุราออกไดก็
ตอเมื่อปดแสตมปเรียบรอยแลวโดยเจาหนาที่ และตองไดรับอนุญาตจากอธิบดี ทั้งนี้การขนสุราได
ต อ งมีใบขนสุราออกโดยเจา หนา ที่กรมสรรพสามิต กติก าที่อ อกมารองรับการปฏิ บัติง านของ
เจาหนาที่ในชวงหลังการเปดเสรีการผลิตแลว คือ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง อนุญาตใหผูไดรับ
ใบอนุญาตใหขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ออกหนังสือสําคัญสําหรับการขนสุราออกจาก
สถานที่ขายสุราของตนได มีการใหสิทธิแกผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภท 1 หรือประเภท 2
มีอํานาจออกหนังสือสําคัญแบบ ส.1/42 สําหรับการขนสุราไดทั่วราชอาณาจักร แตมีเงื่อนไขวา
ผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ตองมิใชผูไดรับอนุญาตใหทําสุรา แสดงวา
ผูทําสุราไมสามารถออกใบขนสุราได ทั้งนี้ตามความเปนจริงผูทําสุราเมื่อทําเสร็จ ตองนําไปขาย
เมื่อผูทําและผูขายเปนคนเดียวกัน แตในเงื่อนไขประกาศหามผูทําเปนผูขายยอมกลายเปนการกีด
ขวางตอผูผลิตโดยตรง แมวา จะเปนการพิจารณาโดยผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตพิจารณา
เห็นวาสามารถควบคุมและตรวจสอบ และอนุมัติเปนรายๆไป
เมื่อเงื่อนไขออกมาเชนนี้ กลายเปนวาผูผลิตกับผูขายสุราถูกแยกสวนออกจากกัน ผูขอ
ใบอนุญาตผลิตกับใบอนุญาตขายสุราประเภท 1 หรือประเภท 2 แยกออกจากกันไมเกี่ยวของกัน
ขณะที่การพิจารณาเปนรายๆไปของเจาหนาที่ระดับผูอาํ นวยการสํานักงาน ยอมทําใหผขู ออนุญาต
ขนสุราตองรอการพิจารณาจากเจาหนาที่ถาเจาหนาที่ไมอนุญาตถือวาการขนสุราไมสามารถทําได
และการผลิตสุราออกมาก็ตองหยุดลงเพราะขนสุราไปขายไมได
4.3 กฎหมายสุราเสรีในกรอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
ดวยตลาดสุราหลังการเปดเสรีไดมีผูเขามาเกี่ยวของมากขึ้นโดยเฉพาะผูแขงขันรายใหม
ตั้งแตรายเล็กจนถึงรายใหญ ทํา ใหกฎหมายหลักหรือ พ.ร.บ.สุราที่กํากับดูแลตลาดสุ ราในรูป
แบบเดิมไดกลายเปนสวนหนึ่งการเปนอุปสรรคขัดขวาง (Barrier of entry) ตอผูเขามาแขงขันราย
ใหม ที่ อ ยู ใ นสภาพตลาดสุ ร าที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปที่ มี ก ารเป ด เสรี ม ากขึ้ น แต เ ดิ ม ตลาดสุ ร าเป น
ลักษณะของการรับสัมปทานจากรัฐผูจะไดสิทธิการผลิตตองประมูลโรงงานสุราและสิทธิการผลิต
กฎหมายจึงดูแลผูที่ไดรับสัมปทานจากรัฐเพื่อปกปองผลประโยชนของรัฐ โดยมิใหผูใดทําการผลิต
สุ ร าแข ง ขั น กั บ โรงงานสุ ร าของรั ฐ โดยเฉพาะสุ ร าขาวซึ่ ง เป น สุ ร าที่ ผ ลิ ต จากโรงงานสุ ร าของ
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รัฐโดยเฉพาะ ถาชาวบานผลิตจะเปนการผิดกฎหมายที่วาดวยการผลิตสุรามาตรา5 ระบุไววา
“หามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราไวในครอบครอง เวนแต
จะรับอนุญาตจากอธิบดี” การจะไดรับอนุญาตใหผลิตสุราจึงเปนไปไมไดเลย ในเมื่อระดับรัฐเอง
มิไดตองการใหผูแขงขันรายใหมเขามาเพราะรายไดจากภาษีสุราเองที่มีความแนนอน เกรงวาการ
เปดเสรีการผลิตจะทําใหภาษีที่ควรไดลดลง
จนเมื่อตลาดสุราไดมีการเปดเสรีการผลิตขึ้นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกติกาที่กํากับ
ดูแลตลาดสุราในขณะนั้นขึ้น การที่รัฐไดอนุญาตใหผูผลิตสุราขนาดกลางขนาดเล็กเขามาผลิตได
โดยผานกติกาที่ออกมาใหมเพื่อรองรับการเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุรานั้น ก็คือ ประกาศ
กระทรวงการคลัง วาดวยระเบียบวิธีการบริหารงานสุราฉบับที่ 4 (พ.ศ.2546) มาเปนกรอบ
หรือกติกาที่จะใชควบคุมผูเขาแขงขันรายใหมที่จะเขามาในตลาดสุราที่ผานการเปดเสรีมากขึ้น
เพียงแตยังคงไวตัวกฎหมายหลัก หรือ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 เอาไวเพื่อคอยกํากับดูแลอีกชั้นหนึ่ง
นั่นจึงกลายเปนปญหาตอมาของตลาดสุราหลังการเปดเสรี ที่กฎเกณฑในกติกาหลักและกติกาที่
ออกมาใหมนั้นสวนทางกัน โดยตัว พ.ร.บ.สุรายังคงมาตราที่เปนลักษณะการกีดกันผูแขงขันราย
ใหมแตทวากติกาที่ออกมาใหมนั้นไดทําการอนุญาตเขามาในตลาดสุราไดเสรีมากขึ้น ดวยความ
มุงหมายของกติกาแตฉบับไมไดสอดคลองกันทําใหตอมาไดกลายเปนเครื่องมือหนึ่งของเจาหนาที่
ที่ บั ง คั บ ใช ก ติ ก าเนื่ อ งจากทั้ ง กติ ก าหลั ก และกติ ก าที่ อ อกมาใหม นั้ น เป น กฎที่ เ ป น ทางการ
(Formal rule) โดยผานการใชงานของเจาหนาที่ที่บังคับใชและดวยการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่
ทําใหเกิด กฎที่ไมเปนทางการ (Informal rule) เกิดขึ้นมาควบคูกันในการบังคับใชกติกา จนนําไปสู
ขอขัดแยงระหวางผูผลิตรายใหมกับเจาหนาที่และกติกาเอง นอกจากนั้นยังนําไปสูปญหาและ
อุปสรรคที่ผูเขามาแขงขันรายใหมตองเผชิญ
ในสวนของตัวกติกาเองเปนกฎที่เปนทางการเมื่อไดถูกนํามาควบคุมและปฏิบัติตอตลาดสุรา
ที่ผูเลนในตลาดนั้นกําลังดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนไปนั้น กติกาที่นํามากํากับดูแลเพื่อ
สรางความเทาเทียมกันในตลาดเพื่อใหผูเลนทั้งรายเกาและรายใหมสามารถแขงขันไดอยางเปน
ธรรมชาติหรือการที่ตัวกติกานั้นๆไมถูกชักนําไปเปนตัวอุปสรรคเองแกผูแขงขันรายใหมในตลาด
เมื่อนํามากติกาในตลาดสุราหลังเปดเสรีมาเปรียบเทียบกันระหวางพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ.2493 , ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยระเบียบวิธีการบริหารงานสุราทั้งฉบับที่ 1 และ ฉบับ
ที่ 4 ที่ตางไดกําหนดเกณฑออกมาเพื่อควบคุมและกําหนดคุณลักษณะของผูที่จะเขามาทําการ
ผลิตและจําหนาย จะพบวาทั้ง 3 กติกานี้มีขอกําหนดควบคุมในสวนรายละเอียดตางกันออกไป
(ตาราง 4.1) เริ่มตั้งแตการเขามาสูตลาดสุราไดตองผานกระบวนการจดทะเบียนและขออนุญาต
และเมื่อเขามาเปนผูผลิตตองปฏิบัติตามขอบังคับของกติกาในสวนตางๆดังที่ระบุไวในตารางนี้
เพื่อใหอยูในกรอบของการเปดเสรีผานกลไกกติกาของรัฐ
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ตาราง
4.2 : เปรียบเทียบขอกําหนดในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 และ
ประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ 1 พ.ศ.2543 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546
กติกา/เงื่อนไข
ประกาศกระทรวงการคลัง วาดวย
พระราชบั
ญ
ญั
ต
ส
ิ
ร
ุ
า
พ.ศ.2493
การเขาสูตลาด
ระเบียบวิธีบริหารงานสุรา พ.ศ.2543

-ไมมีการระบุไว-

การจดทะเบียน

1.

2.
การทําสุรา

สถานที่ทําสุรา

หมวด 1 มาตรา 5 หาม
สุรามิใหผูใดทําสุรา
หรือมีภาชนะหรือเครื่อง
กลั่นสําหรับทําสุราไวใน
ครอบครอง เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากอธิบดี
หมวด 1มาตรา 5 ทวิ ผู
ไดรับใบอนุญาตทําสุรา
ตองปฏิบัติตามวิธีและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
วาดวยกรรมวิธีเกี่ยวกับ
การทําสุรา การใช
วัตถุดิบ ระยะเวลาและ
การเก็บสุรา ชนิดของ
สุราและแรงแอลกอฮอล
จํานวนสุราที่ใหทําและ
ขายในทองที่ที่กําหนด

-ไมมีการระบุไว-

- ผูขออนุญาตตองเสนอโครงการลงทุน
กอสรางโรงงานสุรา ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไข
การพิจารณาอนุญาตโรงงานสุรา

- ผูรับอนุญาตจะทําสุราชนิดใด ชื่อใด ตอง
ยื่นเรื่องขออนุญาตพรอมกับกรรมวิธีการทํา
สุราและวัตถุดิบที่ใชในการทําสุราใหกรม
สรรพสามิตพิจารณากอนดําเนินการทํา
- สุราที่ทําขึ้นตองมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

สวนที่ 1 ขอ 2.2 โรงงานสุราตองมีขนาด
กําลังการผลิตคิดเทียบเปนน้ําสุราที่มีแรง
แอลกอฮอล 28 ดีกรี ขั้นต่ําวันละ 90,000
ลิตร จะตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 350 ไร หาก
กําลังการผลิตเกินกวาวันละ 90,000 ลิตร
จะตองเพิ่มขนาดพื้นที่มากขึ้น ทั้งนี้สถาน
ที่ตั้งโรงงานสุราตองหางจากแมน้ําลําคลอง
สาธารณะที่ใชการสัญจรทางน้ําปกติ เปน
ระยะทางไมนอยกวา 2 กิโลเมตร

กติกา/เงื่อนไข
ประกาศกระทรวงการคลัง วาดวย
การเขาสูตลาด พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ระเบียบวิธีบริหารงานสุรา พ.ศ.2543

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการ
บริหารงานสุรา พ.ศ.2546
หมวด 1 ขอ 2 ผูขออนุญาตทําสุรากลั่นชุมชนตอง
มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก
- สหกรณ
- กลุมบุคคลธรรมผูมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย
เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
- กลุมเกษตรกรตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542
- นิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
- องคกรการเกษตรตาม พ.ร.บ.กองทุนฟนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542
- หมวด 3 ขอ 9 กอนดําเนินการทําสุราและขาย
สุรา ผูไดรับอนุญาตใหกอสรางสถานที่ทําสุรา
ตองทําสัญญาวาดวยการอนุญาตใหทําสุราและ
ขายสุรากลั่นชุมชน กับผูอํานวยการสํานักบริหาร
การจัดเก็บภาษี หรือผูอํานวยการสํานักงาน
สรรพสามิตภาค
- ขอ 11.1 นําวัตถุดิบจําพวกขาว หรือแปง หรือ
ผลไม หรือน้ําผลไม หรือผลผลิตทางการเกษตร
อื่นๆไปหมักกับเชื้อสุรา เพื่อใหเกิดแรง
แอลกอฮอลตามตองการ
- ขอ 11.2 นําสุราที่ไดตามขอ 11.1 ไปตมกลั่น
โดยเครื่องตมกลั่นสุราที่ติดตั้งในสถานที่ทําสุราที่
ไดรับอนุญาต

หมวด 1 ขอ 3 สถานที่ทําสุรากลั่นชุมชนตองมี
ลักษณะ ดังนี้
(1) แยกออกจากสวนที่อยูอาศัยโดยชัดเจน
(2) ตั้งอยูในทําเล และสภาพแวดลอมที่
เหมาะสม มีบริเวณและพื้นที่เพียง
พอที่จะทําสุรา โดยไมกอใหเกิดอันตราย
เหตุเดือดรอนรําคาญ หรือความ
เสียหายตอบุคคลอื่น
(3) ตั้งอยูหางจากแหลงน้ําสาธารณะไม
นอยกวา 100 เมตร

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการ
บริหารงานสุรา พ.ศ.2546
(4)

มีระบบบําบัดน้ําเสีย ที่ไมกอใหเกิด
มลภาวะ
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(5)

เชื้อสุรา

การขนสุรา

การขายสุรา

มาตรา 24 หามมิใหผูใดทําหรือขาย
เชื้อสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานสรรพสามิต
มาตรา 25 หามมิใหผูใดมีเชื้อสุราไว
ในครอบครอง เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาต ตามความในมาตรา 24
หรือเปนผูซื้อ หรือไดมาจากผูไดรับ
ใบอนุญาตดังกลาวแลว

- ขอ 16 ตองไดรับใบอนุญาตใหทําแปงเชื้อ
สุราใหแกผูที่ไดรับอนุญาตทําสุราที่ประสงค
ทําเชื้อสุราดวยแตหามทําแปงขาวหมัก
- การทําแปงขาวหมักในจังหวัดตางๆให
พิจารณาโดยใหมีจํานวนผูไดรับอนุญาต
เทาที่ไดรับอนุญาตไวอยูแลว
- ผูจะขายเชื้อสุราตองไดรับใบอนุญาตขาย
เชื้อสุราและขายไดเฉพาะผูทําสุราที่มี
ใบอนุญาต

มาตรา 13 หามมิใหผูใดทําการขน
สุราที่ยังมิไดเสียภาษีโดยถูกตอง
ออกจากโรงงานสุรา เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา 14 หามมิใหผูใดทําการขน
สุราตั้งแตสิบลิตรขึ้นไป เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตขนสุราจากเจา
พนักงานสรรพสามิต มาตรา 15
ผูใดทําการขนสุราที่ทําในราชอาณา
จักรเกินกวาหนึ่งลิตรแตไมถึงสิบ
ลิตรเขาในหรือออกนอกเขตทองที่ที่
กําหนดในกฎกระทรวง ตองไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
- ไมมีการระบุไว สรรพสามิต
ม า ต ร า 16 ใ ห อ ธิ บ ดี มี อํ า น า จ
อนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตใหขาย
สุราประเภทที่ 1 หรือ 2 ออกหนังสือ
สํ า คั ญ สํ า หรั บ การขนสุ ร าออกจาก
สถานที่ ข ายสุ ร าของตนได ต าม
เงื่อนไขที่กําหนด หนังสือสําคัญเชน
ว า นี้ ใ ห ถื อ เ ส มื อ น ห นึ่ ง เ ป น
ใบอนุ ญ าต ขนสุ ร าดั ง กล า วใน
มาตรา 14 ตามเงื่อนไขนั้น
ผูไดรับใบอนุญาตตองนํา
ใบอนุญาตขนสุรากํากับไปกับสุราที่
ขนดวย
ขอ 5.9 ผูไดรับอนุญาตตองแจงราคา ณ
มาตรา 17 หามมิใหผูใดขายสุรา
หรือนําสุราออกแสดงเพื่อขายเวนแต โรงงานสุราใหกรมสรรพสามิตทราบ
จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
สรรพสามิต

หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดกฎหมายทั้งหมดในภาคผนวก

ใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ํากวา 5
แรงมา หรือใชคนงานนอยกวา 7 คน
หรือกรณีที่ใชทั้งเครื่องจักรและคนงาน
เครื่องจักรตองมีกําลังต่ํากวา 5 แรงมา
และคนงานตองนอยกวา 7 คน

- ไมมีการระบุไว -

ขอ 14 สุรากลั่นที่จะนําออกจากสถานที่ทําสุรา
ตองบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม สะอาด ปด
สนิท ไมทําปฏิกิริยาและปดแสตมปที่ปาก
ภาชนะบรรจุ

ขอ 16 ผูรับอนุญาตตองแจงราคาขายที่แทจริง
ณ โรงงานสุราใหกรมสรรพสามิตทราบ
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ประเด็นสําคัญประการหนึ่งของการเขาสูตลาดสุราชวงแรกไมสามารถสรางผูแขงขันราย
ใหมไดเพราะกฎที่เปนทางการซึ่งออกมาในรูปของประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ 1 ไดสราง
เงื่อนไขไวสูงมากจนทําใหไมมีผูประกอบการรายใดสามารถปฏิบัติตามไดทั้งในเรื่องพื้นที่การผลิต
ตองเปนพื้นที่เดียวกันไมต่ํากวา 350 ไร หางจากแหลงน้ํา 2 กิโลเมตร ตองมีกําลังการผลิตไมต่ํา
กวา 90,000 ลิตรตอวัน ดังตาราง 4.1 ที่แสดงขอกําหนดและกฎเกณฑของผูที่จะเขามาเปนผูผลิต
รายใหม ทําใหเงื่อนไขสวนนี้ไมมีผูประกอบการรายใดในชวงปแรกสามารถทําไดเลย เพราะตนทุน
สู ง มากและต อ งแข ง ขัน กับ ผูป ระกอบการรายเดิม ที่มี ค รบหมดแลว ทั้ ง โรงงาน การขนส ง การ
จําหนาย วัตถุดิบตั้งแตตนทางถึงปลายทางตลอดจนควบคุมชองทางจัดจําหนายไวทุกสวน มีผล
ใหไมสามารถแขงขันไดอยางยากลําบากกลายเปนการปดชองของผูผลิตรายใหมอยางสิ้นเชิง
ทํา ให ตอ มาเมื่อ รัฐ ส ง เสริ ม เรื่ องภูมิ ป ญ ญาท องถิ่ น ก็ไ ด ม องไปที่ สุ ราพื้น บา นในระดั บ
ครัวเรือนและชุมชน แตเดิมเปนการผลิตระดับชุมชนอยูแลว แตเปนลักษณะของสุราเถื่อนการจะ
นําเขาสูระบบไดจําเปนตองมีกติกาชุดใหมขึ้นมาเพื่อใชในการดึงสุราเถื่อนเขาสูระบบ คือ ประกาศ
กระทรวงฯฉบับที่4 ไดเกิดขึ้นตามมาเพื่อลดเงื่อนไขบางดานใหเอื้อตอผูประกอบการรายเล็กหรือ
ขนาดกลางในระดับชุมชนใหสามารถเขามาสูระบบไดมากขึ้น แตตองยอมรับวาสุราเปนสินคา
ลักษณะพิเศษที่การดื่มสุรามีผลอันตรายตอรางกายและผูอื่นทําใหเมื่อเกิดการเปดเสรีการผลิตขึ้น
จึงมีความเปนหวงตอการดื่มสุราที่มากขึ้น
ในความเปนจริงจะพบวาการดื่มสุรามีอยูแลวและการผลิตสุราเถื่อนนอกระบบมีอยูแลว
การดึงเขาสูในระบบยอมเปนสิ่งที่ดีกวาในเรื่องการควบคุมดูแลคุณภาพ เพราะในอดีตที่ผานมา
กติกาไมไดทําใหผูผลิตนอกระบบสามารถเขามาถึงระบบที่มีอยูไวได เมื่อกติกาที่ดูแลเปดโอกาสให
แลวทําใหมีการเขามาสูระบบเปนจํานวนมาก แตปญหาตามมาคือการหายไปอยางรวดเร็วของ
ผูผลิตสุราทั้งหลาย ซึ่งสวนหนึ่งตองยอมรับวากติกาที่เกิดขึ้นไมไดเอื้ออํานวยผูประกอบการขนาด
เล็กหรือผูผลิตรายเล็กเหลานี้เทาที่ควร
4.4 อุปสรรคในตลาดสุราจากกติกา
จากการที่ รั ฐ ไดอ นุ ญ าตให ผู ป ระกอบการรายใหม ส ามารถทํ า การผลิ ต สุ ร าได เ พื่ อ ให
สามารถเขามาแขงขันในตลาดได จนเกิดการผลิตสุราทั่วประเทศไดเกิดขึ้นตั้งแตหลังมีประกาศมติ
คณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546 แตทวากติกาหลักคือพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ.2493 ยังคงมีการประกาศและบังคับใชอยูโดยเปนกรอบหลักในการบังคับใชผูประกอบการ
ทั้งหลายไมวาจะเปนรายเดิมหรือรายใหม โดยพบวากรอบกระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ฉบับนี้
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ไดกลายมาเปนอุปสรรคของการเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุรา โดยเฉพาะผูประกอบการราย
ใหมที่เขาสูตลาดแขงขัน โดยสามารถแบงออกเปนประเด็นหลักๆ ไดดังตอไปนี้
1) การเขาสูตลาด (การจดทะเบียนโรงงาน)
2) การผลิตและการทําสุรา
3) การขนยายสุราและการขายสุรา
4) การจัดเก็บภาษีและการทําบัญชี
4.4.1 กติกาการเขาสูตลาดสุรา
กติกาที่เขามากํากับดูแลตลาดหลังการเปดเสรีในสวนของการอนุญาตและจดทะเบียนผูผ ลิต
รายใหมในตลาดสุราที่สําคัญ คือ ประกาศกระทรวงการคลัง วาดวยระเบียบวิธีการบริหารงาน
สุราฉบับที่ 4 มีหนาที่กํากับและดูแลผูประกอบการขนาดเล็กในตลาดสุราทั้งหมด ผูผลิตจะเขามา
ไดตองปฏิบัติตามกติกาของประกาศกระทรวงการคลังอยางเครงครัด นอกเหนือจากเกณฑที่กําหนด
จะไมสามารถจดทะเบียนเปนผูผลิตละจําหนายสุราได โดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผูขออนุญาต
สามารถแบงออกเปนขอกําหนดหลักๆ 4 ประการดวยกัน คือ
(1) ตองเปนสหกรณ กลุมเกษตรกรหรือเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย
(2) ผูขออนุญาตในการทําสุรากลั่นชุมชนตองไมใชผูไดรับอนุญาตทําสุราที่
ใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาขึ้นไปหรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไป
(3) สถานที่กอสรางตองแยกจากสวนที่อยูชัดเจน โดยไกลลําน้ําสาธารณะไม
นอยกวา100เมตร และตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย
(4) วิธีการทําตองแจงตอเจาหนาที่ โดยนําวัตถุดิบจําพวกขาวหรือแปง ผลไม
ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆไปหมักกับเชื้อสุรา โดยไปตมกลั่นในเครื่องตมที่ติดตั้งในสถานที่ที่ทํา
สุราที่ไดรับอนุญาต
จากคุณสมบัติหลักทั้ง 4 ขอ เมื่อนํามาพิจารณาแลวพบวา ขอแรกของการขออนุญาตการ
เขามาเปนผูผลิตจําเปนตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ตลอดจนพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชน พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติ
กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542 และจําเปนตองมีภูมิลําเนาในพื้นที่ที่ขออนุญาตทําให
ผูที่เขามาถูกจํากัดอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายที่เปนตัวควบคุมในการเขามาขออนุญาตซึ่งผู
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ขออนุญาตตอ งผ า นขั้น ตอนเปน จํา นวนมาก แตจ ะพบว า ผูที่เ ขามาขออนุ ญาตสว นใหญ เ ปน
ชาวบานที่มีการศึกษาคอนขางนอยสวนใหญเปนเกษตรกรและทําสุราเปนอาชีพเสริม ขณะที่
ผูผลิตมีทุนและความรูมีเปนจํานวนนอยและไมไดถือวาเปนขออุปสรรคแตอยางใด แตกฎหมายใน
สวนนี้กลับไปสรางขออุปสรรคใหอีกกลุมหนึ่ง
กระบวนการขออนุญาตจดทะเบียนมีการระบุไวอยางชัดเจนในประกาศกระทรวงการคลัง
แลว รวมประกอบกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเพื่อการตรวจสอบสิทธิของการขึ้นทะเบียนเปนผูผลิต
สุรา รวมถึงการพิจารณาของเจาหนาที่ในการตัดสินอนุญาตเนื่องจากกฎหมายใหอํานาจเต็มที่ใน
การอนุมัติและระงับการอนุญาตเปนผูผลิตสุราได โดยอาศัยการพิจารณาของเจาหนาที่เปนสําคัญ
ดังแผนภาพที่ 4.1 จึงจะสามารถผลิตได
แผนภาพ 4.1 : การขออนุญาตการผลิต
ประกาศกระทรวงฉบับที่4 (2546) +กฎหมายนิติบุคคล
ผูผลิตสุราขอ
อนุญาตผลิต

กรม
สรรพสามิต

เจาหนาที่พิจารณา
อนุมัติ/ยกเลิก

ผูผลิตผลิตสุราได

แมวากติกาในการเขามาทําใหผูที่เขามาขออนุญาตผลิตสุราสามารถเขามาไดงาย แต
พบวาปญหาจากการใหเขามางายกลับเปนการสรางปมปญหาในระยะตอมา เพราะ รัฐใหผูผลิต
ขนาดเล็กเขามาในระบบตามกติกา ทวาแตเดิมผูผลิตสวนใหญเปนผูผลิตสุราเถื่อนเปนในลักษณะ
ของการผลิตเพื่อบริโภคกันเองในครอบครัวหรือแจกจายในชุมชน มิไดไวเพื่อขายเปนหลัก ตอมารัฐ
เปดการขออนุญาตใหผลิตไดแตตองเปนการผลิตเพื่อธุรกิจ คือ ทําเพื่อขายเมื่อเขามาแลวตองจด
ทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากัด เปนกลุมเกษตรกร เปนสหกรณ เมื่อมีการจดทะเบียนในลักษณะนี้
แลวผูผลิตขาดความรูในการประกอบธุรกิจ เพราะอาชีพหลักแตเดิม คือ ทําเกษตรกรรม ทําให
ความรูในสวนการทําธุรกิจจึงเปนปญหาหนึ่งของผูผลิตเอง
ขณะเดียวกันการใหรวมกลุมกันขึ้นมาในรูปของสหกรณ กลุมเกษตร หรือกองทุนฟนฟู
พบวาในกรณีของสหกรณจะเปนไปในลักษณะของการอาศัยเสียงขางมากของสมาชิกในสหกรณ
ถาเห็นดวยเปนเอกฉันทในกลุมก็สามารถทําการผลิตไดแตถาสมาชิกไมไดเห็นดวยทั้งหมดจะทํา
ใหไมสามารถไปยื่นขออนุญาตได ในสวนกลุมเกษตรกรจะคลายคลึงกันแตวามีขนาดเล็กกวา
เมื่อใดเกิดการขัดแยงภายในกลุมในสวนของผลประโยชน โดยผูผลิตสวนใหญทราบวารายไดจาก
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การขายสุรามีสูง ทําใหถาจัดสรรผลประโยชนภายในกลุมไดไมลงตัวจนกลายเปนปญหาตอมาที่
ทําใหสหกรณหลายแหงตองยกเลิกและตางแยกออกไปทําการขึ้นทะเบียนเปนหางหุนสวนจํากัด
กันเอง ซึ่งมีตนทุนทางธุรกรรม (Transaction cost) สูงกวาสหกรณ หรือกลุมเกษตร เนื่องจากตอง
เปนนิติบุคคลธรรมดาที่ตองเสียภาษีอากรโดยเฉพาะภาษีสรรพากร ภาษีมูลคาเพิ่ม ทําใหผูผลิตที่
เปนหางหุนสวนจํากัดตองรับภาระเองไปทั้งหมด ซึ่งจะตางกับสหกรณจะไมมีในสวนนี้
เมื่อเปนหางหุนสวนจํากัดยอมถูกดึงเขาสูระบบทุนนิยมเต็มรูปแบบในลักษณะ
การ
ประกอบธุรกิจที่มีการแขงขันกันเอง ไมไดอยูในลักษณะของการผลิตเพื่อภายในชุมชนเทานั้นแลว เกิด
ความจําเปนตองมีโครงสรางธุรกิจตางๆ ตองเสียภาษีเงินได ภาษีสรรพากร ภาษีมูลคาเพิ่ม จึงกลายเปนวา
สิ่งเหลานี้รัฐไมไดบอกชาวบาน เพราะถือวาเปนหนาที่ผูผลิตตองรูอยูแลว เมื่อผูผลิตเขามาแลวก็พบวา
เกิดระเบียบตางๆที่ออกมาบังคับใชตามมาทีหลัง จนเกิดปญหาแกผูผลิตในระยะเวลาตอมา
ปญหาเรื่องการขออนุญาตเขามานั้นตองยอมรับวารัฐเปดใหเขามาไดสะดวกมากขึ้นตาม
ตัวเลขที่ออกมา คือ 6,258 ราย ขอกําหนดเรื่องของการแยกโรงงานกับที่พักเปนสัดสวนที่แนนอน
หรือเรื่องของขั้นตอนการขออนุญาตลวนกระทํากันอยางตรงไปตรงมาเพราะถือวาอยูในระบบแลว
และผูประกอบการเหลานี้เปนชาวบานความรูไมมากนักจึงยอมรับกติกาโดยงายและปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด แมแตการบําบัดน้ําเสียเองเจาหนาที่ก็มีแบบแปลนการกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย
ตามระเบี ย บกรมควบคุ ม มลพิ ษ มาให เ ลย หรื อ การอบรมจากสถาบั น วิ ช าการในท อ งที่ เช น
มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฎตางๆ
เมื่อผูผลิตขนาดเล็กสามารถเขามาไดมากขึ้นแลวแตผูผลิตขนาดใหญที่สามารถสรางโรงงาน
ขนาดใหญตามเงื่อนไขที่มีในประกาศกระทรวงฉบับที่1 เงื่อนไขของประกาศฉบับนี้อยูที่ การตั้งโรงงาน
ตองหางจากแมน้ําอยางนอย 2 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่เดียวกันไมนอยกวา 350 ไร และตองมีกําลังการ
ผลิตขั้นต่ําวันละ 90,000 ลิตร จากเงื่อนไขเหลานี้ทําใหมีผูมาลงทุนในธุรกิจสุรามีเปนจํานวนนอยมาก
ดังกรณีของ บริษัทยูไนเต็ด ไวนเนอรี่ จํากัด เคยเขามาผลิตสุรายี่หอไผทองในชวงแรกของการเปดเสรีป
2543 แตสุดทายก็หายไปจากตลาดกลายเปนสวนหนึ่งของกลุมสุรารายใหญไป
ในกรณีของพื้นที่ที่ตั้งโรงงานระบุเอาไวอยางชัดเจนวาตองหางจากแหลงน้ําไมต่ํากวา 2
กิโลเมตรนั้น ในสวนของโรงงานสุราที่มีอยูแลวจะพบวาที่ดินมีการติดริมน้ําอยางชัดเจน เนื่องจาก
ในหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข การกอสรางโรงงานสุรากรมสรรพสามิต ในชวงป 2525
ที่มีคําสั่งในการยุบโรงงานสุราจากเดิม 32 โรง เหลือเพียง 12 โรงและใหมีการใหสรางโรงงานสุรา
ขึ้นมาใหม มีการระบุไวชัดเจนวา ตองติดริมน้ําบางสวน และขนาดพื้นที่กําหนดไวอยูเพียง 100150 ไร2 แตในประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ 1 ระบุไวถึง 350 ไร กลายเปนการเลือกปฏิบตั ติ อ ผู
เขามาใหมอยางมาก
2

เสนห โพธิปฐม, คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493, หนา 286
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แมวาจะมีผูลงทุนในธุรกิจสุราขาวอยางเชน บริษัท สินสุรางคการสุรา จํากัด ไดเขามาผลิต
สุราขาวแขงขันโดยใชประกาศกระทรวงฉบับที่ 1 เรื่องวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2543 เพื่อเขา
มาแขงขันในตลาดสุราขาวกับกลุมสุรารายใหญแตพบวากอตั้งและจดทะเบียนในชวงป 2547 และ
ผลิตออกจําหนายไดในชวงเดือนกันยายน 2548 ใชพื้นที่กวา 400 ไร ใชเงินลงทุนกวา 1,000ลาน
บาท ออกมาในยี่หอ เสือขาว เปนขอนาสังเกตวากฎหมายออกมาตั้งแต 2543 กลับมี ผูเขามา
ผลิตไดเพียง 1-2 รายเทานั้น จากกติกาจะพบวาผูเขามาเพื่อผลิตสุราโดยเฉพาะสุราขาวซึ่งมีสวน
แบงทางการตลาดของสุราทั้งหมดอยูที่รอยละ 70 ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขมงวด โดยกติการะบุ
ถึ ง การลงทุ น ที่ ต อ งการให ส ามารถผลิ ตเพื่อ ขายระดับ อุต สาหกรรมขนาดใหญ ที่ ส ามารถผลิ ต
ออกมาเพื่อขายทั่วประเทศ และดวยหลักเกณฑของกฎหมายเชนนี้ทําใหผูผลิตรายใหมที่จะเขามา
แขงขันกับผูผลิตรายเดิมซึ่งมีโรงงานพรอมอยูแลว มีเครือขายจําหนายอยูแลวจําเปนตองทบทวน
เปนอันมากในการลงทุนที่มีมูลคาสูง
4.4.2 กติกาในกระบวนการผลิตสุรา
แผนภาพ 4.2 : กติกาในกระบวนการผลิต
เครื่องจักร/แรงงาน
ภาชนะ
กระบวนการ
ผลิต

ฉลาก
วัตถุดิบ

จากแผนภาพที่ 4.2 แสดงถึง กติ ก าเข า มาเกี่ย วข อ งในกระบวนการผลิ ต ในส ว นต า งๆ
สถาบันหรือกติกาไดเขามากํากับดูแลหรือเขามามีสวนตอการสรางอุปสรรคแกผูผลิตรายเล็กโดย
เริ่มตั้งแต เมื่อผูที่เขามาทําการผลิตสุรากลั่นขึ้น กติกาเริ่มเขามากํากับตั้งแตในสวนของวัตถุดิบ
ตลอดจนกระบวนการผลิตจนไปถึงขั้นการขนสง พบวามีกติกาเขามาเกี่ยวของเปนจํานวนมากซึ่ง
ในกติกาที่เขามากํากับเริ่มตั้งแตตัววัตถุดิบเองคือผลิตผลทางการเกษตรเชื้อสาหรือหัวเชื้อเพื่อทํา
การผลิตสุรา การบรรจุ ฉลากการคา หรือแมแตเงื่อนไขของเครื่องจักรและแรงงาน
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ตั้งแตมีการเปดอนุญาตใหผูผลิตสุรากลั่นชุมชนสามารถผลิตสุรากลั่นหรือสุราขาวไดทั่ว
ประเทศตลอดจนสามารถขายไดทั่วประเทศเชนเดียวกัน ทําใหแตกตางจากในอดีตที่เปนลักษณะ
การรับสัมปทานจากรัฐ เมื่อมีการอนุญาตการผลิตอยางแพรหลาย โดยเฉพาะผูผลิตขนาดเล็กและ
ขนาดกลางเปนสวนใหญทําใหตองมีกติกามาควบคุม
(1) กําลังแรงมาและจํานวนแรงงาน
ในสวนถัดมาซึ่งเปนสวนที่มีขอโตแยงมากในเรื่องของแรงมาและจํานวนคน จะพบวาการ
กําหนดแรงมานั้นเปนไปเพื่อผูประกอบการขนาดเล็กอยางแทจริง โดยการกําหนดแรงมานั้นเปนไป
เพื่อ ปองกั น การผลิต ออกมาเพื่ อ การจํ า หนา ยเปน จํ า นวนมากๆ และเพื่อ กํ า หนดว า ผูม าขอ
อนุญาตนั้นเปนผูผลิตรายเล็กเปนขนาดของชุมชน ขณะที่การกําหนดจํานวนคนนั้นเพื่อชี้วาโรงงาน
ที่ทําสุรานั้นมีขนาดเล็กทํากันภายในกลุมเกษตรกรหรือสหกรณถาเปนนิติบุคคลก็เปนในลักษณะ
ของหางหุนสวนจํากัดซึ่งถือวาเปนนิติบุคคลขนาดเล็ก
แตทวากฎหมายที่กําหนดนั้นทําใหเกิดปญหาวา ขนาดของแรงมาจะวัดกันอยางไรในบาง
พื้นที่มีการใหอนุญาตไมเทากัน และผูผลิตทําการผลิตเปนผูขออนุญาตผลิตสุราชุมชนจะขยายขนาด
ของโรงงานเพิ่มแรงงานหรือแรงมาของเครื่องจักร ตองยอนกลับไปใชประกาศกระทรวงฉบับที่ 1 เปน
การขออนุญาตในระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญทําใหติดขัดทั้งเรื่องทุน เทคโนโลยี ตลอดจนขอ
กติกาที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงฯฉบับที่ 1 (2543) ทําใหเปนไปไดยากในการขยายและพัฒนา
คุณภาพ จึงนับวาเปนการขัดขวางการเติบโตของผูผลิตรายใหมๆเปนอยางมาก
ประเด็นถัดมาคือ แรงมาที่ถูกกําหนดกลับไปสงเสริมการผลิตสุราเถื่อนในระบบมากขึ้น
เนื่องจากปริมาณการผลิตสุราตองสอดคลองกับแสตมป โดยระเบียบสุราไมไดระบุวาผลิตไดไม
เกินเทาไหร แตในทางปฏิบัติพบวาบางรายผลิตออกมา 400-500 ขวดตอวัน3 ในรายขนาดกลางถึง
ใหญที่สงขายเปนจํานวนมากมีกําลังการผลิตใกลเคียงกัน4 แตบางรายผลิตแควันละ 50-80 ขวด
ในรายขนาดเล็กมากๆ5
ปญหาการผลิตกอใหเกิดอคติที่วาสุรากลั่นชุมชนนั้นผลิตออกมาแลวตองมีกลิ่นเหม็นเขียว
หรือมีกลิ่นแรง ไมหอม รสชาติบาดคอ เนื่องจากการระบุไวในกติกาในเรื่องของกําลังเครื่องจักรที่
หามเกิน 5 แรงมา เนื่องจากวาการผลิตเพื่อใหไดคุณภาพนั้นจําเปนตองมีเครื่องกลั่นที่มี

3

สัมภาษณ,นายอัฐวุฒิ ประเทืองบริบูรณ หจก.ประเทืองบริบูรณสุราไทย จ.ลําปาง, 27 เมษายน 2548
สัมภาษณทางโทรศัพท,สุวาธิณี คําแกว หจก.ฟาบันดาล จ.ศรีสะเกษ
5
สัมภาษณ,นางนอย หจก.นอยแดงสุรากลั่น จ.ลําปาง ,26 เมษายน 2548
4
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คุณภาพสูง โดยในกติการะบุอยางชัดเจนวาหามมิใหใชเครื่องจักรเกิน 5 แรงมา และถาเกินกวา 5
แรงมาตองจดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพราะกําลังเครื่องจักรถึงเกณฑตามกติกาของ
กรมโรงงานระบุไว รวมทั้งถาเกณฑเครื่องจักรเกิน 5 แรงมาก็ตองกลับไปใชประกาศกระทรวงฉบับ
ที่ 1 ระบุวาโรงงานตองใชพื้นที่ผืนเดียวกันไมนอยกวา 350 ไร เกินกําลังของผูผลิตรายใหมที่เขามา
ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางยอมไมสามารถทําตามได
จํานวนกําลังการผลิตเหลานี้เปนกําลังแรงมาที่บางรายเกิน 5 แรงมาจริง เพราะถาไมผลิต
เกิน5แรงมาจะไมคุมกับเงินที่ลงทุนไปซึ่งความเปนจริงหัวเตาแก็สจะมีกําลังแรงมาอยูที่ 3.8 แรงมา
แตถาเปนฟนไดประมาณ 10 เตา กําลังของเตาแกสเตาเดียวมีกําลังเกือบเทากับ 5 แรงมาทําให
ผลิตจํานวนมากไมได มีผลตอผูผลิตหลายรายในหลายพื้นที่ใชเตาฟนเปนเตาเพื่อการผลิตสุรา
แตเนื่องจากเตาฟนการควบคุมความรอนไมดีมีผลตอการควบคุมคุณภาพสุรา
ในความเปนจริงแลวเมื่อรัฐสงเสริมการเขามาผลิตแบบธุรกิจนั้นกําลังการผลิตเปนสวน
สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ส ามารถสร า งผลผลิ ต ที่ มี จํ า นวนมากพอเพื่ อ ได กํ า ไรมาจ า ยภาษี แ ก รั ฐ และ
คาธรรมเนียมตางๆ จํานวนแรงมาตามกติกากําหนดนั้นจึงกลายเปนสิ่งหนึ่งไปสรางขอจํากัดการ
ผลิตสุราเปนอยางมาก มิฉะนั้นก็ตองไปขึ้นกับประกาศฉบับแรกที่กลายเปนโรงงานขนาดใหญ
ขนาดกําลังการผลิตสูงมาก ขัดแยงกับการผลิตในลักษณะชุมชนอยางจริงจัง ทําใหผูผลิตถูกจํากัด
การขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตตลอดจนพัฒนาคุณภาพ ทําใหไมมีผูผลิตรายใดสามารถ
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงฉบับแรกไดอยางแนนอน เพราะถาตองขยายกําลังการผลิตสุรา
จําเปนตองไปจดแจงใหมในยี่หอใหม ทําใหตองไปลงทุนเพิ่มในสวนที่ซ้ําซอน เชน คาจดทะเบียน
นิติบุคคล, คาอากรแสตมป, พิมพฉลากใหม สิ่งเหลานี้ตองทําขึ้นใหมหมด
จึงกลายเปนวา
การจะขึ้นมาเปนผูผลิตรายกลางที่พอสามารถแขงขันในตลาดตางๆไดไมเกิดขึ้น
(2) ภาชนะและการบรรจุ
ในกติการอง คือ ประกาศกระทรวงฯยังมีขอบางประการที่สอดคลองกับกติกาหลักคือ
พระราชบัญญัติสุราโดยมิไดคํานึงถึงการปฏิบัติจริงๆของชาวบานดังเชน กรณีของขอที่ 14 กับ
มาตราที่ 7 ไดกลาวถึงการนําสุราที่กลั่นเสร็จแลวตองบรรจุลงภาชนะทันทีและตองปดแสตมปทันที
ภายใตการควบคุมของเจาหนาที่6 กรณีนี้ไดกลายมาเปนจุดหนึ่งที่เจาหนาที่นําเอากติกาสวนนี้มา

6

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2534
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บังคับใชแลวเกิดปญหาขึ้น เพราะวาตามธรรมดาของการกลั่นแลวบางครั้งสุรายังมีอุณหภูมิสูงอยู
ถานําภาชนะมาบรรจุเลยจะสรางความเสียหายไดตามปกติคือ ขวดแกว
แมวากติกาในสวนของภาชนะและอากรแสตมปทําใหเจาหนาที่เขามาตรวจสอบไดงาย
เพราะอาศั ย กฎหมายมี ก ารบั ญ ญั ติ ไ ว โ ดยตรง แต ท ว า ในบางกรณี ข องการเข า มาตรวจของ
เจาหนาที่ มิไดเขามาโดยอาศัยขอกฎหมายโดยตรงแตอาศัยพฤติกรรมในอดีตเคยมีมากอน เชน
ในบางพื้นที่ชาวบานเคยผลิตสุราเถื่อนมากอนและขายเถื่อนมากอนจะเปนพื้นที่ใหเจาหนาที่ใน
การเพงเล็งเปนพิเศษ7 จนบางกรณีนําไปสูการลอซื้อสุราไมไดบรรจุลงภาชนะที่ไมไดปดอากร
แสตมป แตเปนในลักษณะของแยกบรรจุในภาชนะอื่นขายเปนในลักษณะปลีกยอยมากๆ เชน ใส
ถุงพลาสติกแลวมัดถุง หรือใสขวดกระทิงแดง โดยชาวบานที่เขามาซื้อนําขวดมาเองแลวขอให
ผูขายกรอกลงขวดให หรือเปนไปในลักษณะของการใสถังแกลลอนเพื่อรอการบรรจุลงขวด แมแต
การใสขวดแลวแตยังไมไดปดแสตมปซึ่งผูผลิตขนาดเล็กมีความคิดวาไมนาจะเปนอะไร ยังไมไดขน
ยายออกไปหรือยังไมไดขายก็ไมนาจะมีความผิด ซึ่งในการจับกุมผูผลิตในหลายๆครั้งกลับพบวา
สิ่งเหลานี้ไดถูกนําไปเปนขอหาในการจับกุม
ในบางพื้นที่เจาหนาที่อาศัยชองวางตรงจุดนี้มาจับกุมผูผลิตวาไมยอมทําตามกฎหมาย
โดยทําการติดแสตมปเองไมมีเจาหนาที่มาควบคุม หรือบางพื้นที่เจาหนาที่มาจับกุมเนื่องจากสุรา
ไมไดบรรจุลงภาชนะที่บรรจุเพื่อขายเลย แตบรรจุลงแกลลอนเพื่อรอเวลาบรรจุทีหลังซึ่งเจาหนาที่
ไดเขามาจับกุมโดยกลาวถึงวาบรรจุลงภาชนะเชนนี้เปนไปเพื่อการลักลอบขายสุราไมติดอากร จึง
ถูกจับกุมตามมาตรา 58 (มาตรานี้กลาวถึงการหามมิใหทําสุราหรือเครื่องกลั่นไวในครอบครอง)
กลายเป น ว า ผิ ด ข อ หาหนึ่ ง แต ถู ก จั บ กุ ม ในอี ก ข อ หาหนึ่ ง ทั้ ง ที่ ผู ผ ลิ ต เป น ผู ผ ลิ ต ที่ จ ดทะเบี ย นมี
ใบอนุญาต9
ในสวนของปริมาณบรรจุถูกกําหนดอยางตายตัววาตองบรรจุดวยปริมาณบรรจุ 625 ซีซี
330 ซีซีและระบุชัดเจนวาตองผลิตไดดีกรีที่ 28, 30, 35 และ 40 ดีกรี นับวาเปนการบังคับโดยใช
กรอบการผลิตของโรงงานสุรารายใหญที่ผลิตออกมาจําหนายในทองตลาดโดยตรง ทั้งที่ในกติกา
ชวงแรกใหขอบเขตที่กวางกวาคือการกําหนดชวงของปริมาตรวาไมใหเกินที่ระบุและดีรีสุราในชวง
ที่ทําไดดังที่กลาวในขางตน เมื่อมีการระบุชัดเจนวาตองไดตามที่ระบุนั้นถือวาทําใหพัฒนาสุราที่
7

สัมภาษณ,นางรําพรรค สุวรรณประสงค กลุมเกษตรกรทํานาบานเอื้อม จ.ลําปาง, 27 เมษายน 2548
จากการสัมภาษณกลุมผูผลิตสุราจังหวัดลําปางโดยเปนสมาคมผูผลิตสุราลําปาง
9
สัมภาษณคุณเสาวนีย หจก.พลอยแพรสุวรรณจํากัดและคุณอําพร ใจเบี้ย หจก.อําพรสุรากลั่นทุงฝาย
จ.ลําปาง, 26เมษายน 2548
8
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แตกตางเชนภาชนะอาจจะไมตองเทากับที่ระบุไวตรงๆเพราะภาชนะบางประเภทอาจไมสามารถ
ทําใหปริมาตรไดเทาตามกติกาที่ระบุไว เชนภาชนะเซรามิค เครื่องปนดินเผา เปนตน ซึ่งภาชนะ
เหลานี้จะสามารถเพิ่มมูลคาของสุราใหเพิ่มมากขึ้นได
ในสวนการปฏิบัติในลักษณะการลอซื้อของเจาหนาที่บางรายในบางจังหวัดในภาคเหนือ
จากการสัมภาษณชาวบานพบวาเจาหนาที่แตงตัวนอกเครื่องแบบเขามาขอซื้อเหลาแยกบรรจุขาย
เมื่อมีการสงมอบกันแลวก็เขามาจับกุม ทําใหผูผลิตรายนั้นตองยอมรับวาผิดเพราะกฎหมายบังคับ
วาตองปดอากรเสียกอนและตองบรรจุลงตามที่กติการะบุปริมาณที่ระบุไวชัดเจนมีสลากติดถูกตอง
แต เ นื่ อ งจากการบั ง คั บใช จ ากเจา หนา ที่เ องนั้น ทํา ให เ มื่อ กติ ก าระบุ ขึ้ น มาเพื่อ การบัง คั บ ใชใ น
บางครั้งกลับขึ้นกับดุลยพินิจของเจาหนาที่เองดวยวาจะเขาไปบังคับใชกฎหมายเครงครัดมากนอย
เพียงใด เพราะในกรณีของจังหวัดอุบลราชธานีเองนั้นหรือแมแตจังหวัดนครราชสีมาเอง การเขามา
จับกุมดังเชนในจังหวัดทางภาคเหนือมีจํานวนนอยกวา ทําใหเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาวาการ
บังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่เองหรือไมที่ทําใหผูผลิตรายเล็กเปนจํานวนมากตองประสบปญหา
ในหลายๆสวนโดยมาจากเจาหนาที่ ทําใหตนทุนการผลิตตองสูงขึ้นจนทําใหไมสามารถแขงขันได
และตองออกจากตลาดไปในที่สุด
เมื่อทําการผลิตสุราขึ้นมาเปนน้ําสุราหรือน้ําเหลาแลว ยอมจะมีเปนจํานวนพอสมควรเพื่อ
การรอบรรจุเขาสูภาชนะ เมื่อจะทําการบรรจุลงภาชนะ จําเปนตองมีภาชนะบรรจุที่มีอากรแสตมป
สุรารอเพื่อจะปด ในการรอบรรจุจึงจําเปนตองใสภาชนะอื่นกอนเพื่อใชในการลดอุณหภูมิของสุราที่
เสร็จจากการกลั่นซึ่งอาจยังคงเหลือความรอนอยูบาง ทําใหเปนชองวางขึ้นมาวากติกาที่บังคับใช
อยูนั้นไดมีวาภาชนะในการบรรจุนั้นตองไดรับการอนุญาตจากเจาหนาที่ หรือมีอากรแสตมปปด
เรียบรอย ซึ่งทําใหเปนชองโหวที่ผูผลิตขนาดเล็กที่เปนชาวบานตองประสบคือ เจาหนาที่อาศัยขอ
กฎหมายในสวนภาชนะบรรจุสุราเขามาจับกุมและทําการปรับไป
(3) ฉลาก
แผนภาพ 4.3 : กระบวนการขออนุญาตฉลาก
ผูผลิตพิมพ
ฉลาก

เจาหนาที่ทําการพิจารณา
(ดุลพินิจ) + [ระเบียบกรม]

อนุญาตติดไดหรือ
กลับไปพิมพใหม
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เมื่อเขามาเปนผูผลิตสุราแลวและทําการผลิตสุราเพื่อทําการขาย พบวามีการใชฉลาก
หรือโลโกเปนรูปรวงขาว ซึ่งไปสอดคลองกับโลโกของทางโรงงานสุราเดิมซึ่งทางเจาหนาที่ไดออก
คําสั่งหามการใชโลโกรูปรวงขาว เพราะวาพฤติกรรมของผูบริโภคสุราขาวในระเวลาที่ผานมากวา
50ป คุนเคยกับฉลากรูปรวงขาวซึ่งมีความเชื่อวาเปนสุราคุณภาพดี ทําใหเมื่อผูผลิตขนาดเล็กนําโล
โกรูปรวงขาวมาประกอบฉลากก็พบวาถูกกีดกันจากเจาหนาที่จากการใชดุลพินิจซึ่งเปนกฎที่ไม
เปนทางการนํ ามาใชก ารตั ดสิ นว าไดห รือไมได เนื่องจากทางเจ าหนา ที่มองว าโลโกบางรายมี
สัญลักษณในลักษณะคลายรวงขาว จําเปนตองระงับและใหพิมพโลโกมาใหมโดยใหตัดรูปรวงขาว
ออกไป
จากการสัมภาษณคุณชวการ10 พบวาทางกรมสรรพสามิตออกมาบังคับการหามใชโลโกที่มี
ลักษณะบางอยางคลายคลึงกับโรงงานสุรารายใหญ เชน รุปของรวงขาว โดยอางถึงวาเปนลิขสิทธิ์
ของโรงานสุราเดิม หามผูอื่นใช ซึ่งจากปญหาของโลโกในชวงแรกนั้นยอมมีผลกระทบในเรื่องของการ
ซื้ออากรแสตมป เมื่อโลโกไมผานก็ไมมีสิทธิ์ในการซื้อแสตมป สิ่งนี้กลับเปนวาไดรับใบอนุญาตใหเขา
มาแลวแตผลิตไมได เพราะโลโกไมผาน จนเมื่อทางกรมทรัพยสินทางปญญาไดใหคําตอบวาโลโกรูป
รวงขาวไมไดเปนลิขสิทธิ์ของผูใดผูหนึ่งสามารถนํามาใชไดเปนสาธารณะ
กติกาที่เขามาควบคุมเรื่องการใชฉลากนั้นพบวาไมมีความชัดเจนของการใชกติกาแต
อยางใด เนื่องจากวาในประกาศกระทรวงนั้นเปนเพียงแคการระบุวาตองมีรายละเอียดในฉลาก
อยางไรบาง ตามปกติแลวในฉลากจะมีรายละเอียดประกอบดวย
1.1.1 ชื่อประเภทผลิตภัณฑวา “สุรากลั่นชุมชน”
1.1.2 ชนิดสุราวาเปน สุราขาว
1.1.3 ชื่อสุรา
1.1.4 สวนประกอบหลักหรือวัตถุดิบที่ใชทําสุรานั้น
1.1.5 แรงแอลกอฮอลเปนดีกรีหรือรอยละโดยปริมาตร
1.1.6 ปริมาตรสุทธิ
1.1.7 วันเดือนปที่ผลิตหรือรหัสรุนที่บรรจุ
1.1.8 คําเตือนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เชนการดื่มสุราทําให
ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง
1.1.9 ชื่อผูไดรับอนุญาตและชื่อสถานที่ทําสุรา
10
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1.1.10 ที่ตั้งของสถานที่ทําสุรา
1.1.11 เครือ่ งหมายการคาที่จดทะเบียน (ถามี)
จะสังเกตไดวาในรายละเอียดซึ่งเปนขอที่ 15 ใน ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตใหทําและขายกลั่นสุราชุมชน เปนฉบับแรก
เพื่อเปนกฎที่ใชการบังคับใชในทางปฏิบัติจริงของเจาหนาที่สรรพสามิตวาการพิจารณาฉลากตอง
มีรายละเอียดใดบาง พบวาไมมีการหามวาใชสัญลักษณคลายคลึงกับผูผลิตรายเดิมแตอยางใด
นั่นแสดงถึงวา กฎที่เปนทางการ (Formal rule) ไมไดเปนไปเพื่อการสรางปญหาแตกลับไปอยูที่
เจาหนาที่ซึ่งอาศัยกฎที่ไมเปนทางการ (Informal rule) ไดแก การใชดุลพินิจหรือการไดรับคําสั่งมา
จากเจาหนาที่ระดับสูง หรือแมแตความเชื่อวาสัญลักษณที่เปนฉลากไมควรซ้ํากับผูใด โดยมิได
คํานึงวาชื่อหรือสัญลักษณบางสวนอาจคลายได ทําใหกลายเปนกฎที่ไมเปนทางการเขามามีผลตอ
การใชฉลากของผูผลิตรายเล็ก
นอกจากนี้ในประกาศกรมสรรพสามิตที่บังคับใชนั้นไดออกมาระบุที่ไดกอใหเกิดปญหาแก
ผูผลิตรายใหมไดแก เรื่องฉลากตองระบุไววาเปน ”สุรากลั่นชุมชน” เนื่องจากวารัฐตองการให
ผูผลิตสุราที่เกิดขึ้นใหมทําการผลิตสุราในลักษณะของชุมชน ที่มาจากการรวมกลุมของเกษตรใน
ชุมชนนั้นๆ จึงจําเปนตองระบุวาเปนสุรากลั่นชุมชน แตทวาเมื่อมีการผลิตออกมาเกิดปญหาวา
ผูบริโภคไมเชื่อถือในคุณภาพสุราที่บริโภค ตามธรรมดาผูบริโภคซื้อสุราของกลุมสุราโรงใหญมา
โดยตลอด ทําใหการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคโดยทันทีไมได และเมื่อฉลากระบุวาเปนสุรากลั่น
ชุมชนบนฉลากก็เกิดอคติวาสุรากลั่นชุมชน รสชาติไมดี กลิ่นเหม็น11
ตอมามีประกาศกรมสรรพสามิตวาดวยระเบียบวิธีการบริหารงานสุรา ฉบับที่ 2 ออกมา
โดยเพิ่มขอความวาดวยการใชภาชนะบรรจุหามต่ํากวา 0.150 ลิตร และเพิ่มสวนของฉลากและ
เครื่องหมายตางๆ ผูไดรับอนุญาตตองดําเนินการสงตัวอยางฉลากและเครื่องหมายตางๆ ใหแก
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายใหความเห็นชอบกอน จึงจะนําไปใชได12 เปนการใหอํานาจการ
พิจารณาโดยไมมีห ลักเกณฑใดเปนตัวกํา หนดวาฉลากลัก ษณะใดใช ไดห รือไม ได ถือเอาการ
พิจารณาของเจาหนาที่เปนสําคัญ แมวาจะระบุวาภายในฉลากจําเปนตองมีขอความใดๆบาง แต
11
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ในความเปนจริง นอกเหนือขอความแลวยังมีเครื่องหมายการคาหรือรูปภาพที่เปนสัญลักษณทาง
การคาวาเปนยี่หอใด จุดนี้เปนปญหาตามมาของผูผลิตสุราวารูปหรือสัญลักษณแบบใดสามารถ
ใชไดหรือใชไมได ถารูปไปคลายคลึงกับรูปของผูผลิตสุรารายเดิมซึ่งทําออกมาในรูปของรวงขาว ก็
จะถูกตัดสิทธิ์การใชฉลากนั้นโดยปริยาย ถือไดวาเปนการใชกรอบพิจารณาที่กวางขวางมาก และ
เปนการพิจารณาที่นอกเหนือหนาที่เพราะในประกาศระบุหนาที่พิจารณาในเรื่องขอความเทานั้น
ไมไดระบุในสวนของรูปหรือสัญลักษณ และหนาที่การพิจารณาวาเครื่องหมายสัญลักษณที่เปนไป
ในรูปของเครื่องหมายทางการคานั้นจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือไมนั้น มิไดเปนหนาที่ของเจาหนาที่กรม
สรรพสามิต
เมื่อโลโกเขามาเปนสวนหนึ่งของอุปสรรคจากกติกาที่เปนกติกาจาก ผูปฏิบัติของทาง
ราชการที่ออกกติกาประกอบมาเพื่อใชในการควบคุมผูผลิต ยอมทําใหเกิดความไมเขาใจของ
ผูผลิตวาเมื่อกติกาหลักไมไดระบุชัดเจนแลวใชระเบียบภายในกรมมาบังคับใช ซึ่งเปนกติกาที่ไมได
เป น ทางการและไม ไ ด ถู ก ประกาศบั ง คั บ ใช อ อกมาย อ มสร า งป ญ หาในหลายเรื่ อ งตามมาใน
ภายหลัง
ในสวนผูผลิตรายใหญสามารถใชฉลากที่ขอบังคับมีจํานวนนอยกวา โดยอางวาฉลากได
ผลิตออกมากอนจะทําการเปดเสรี ทําใหแมวาในปจจุบันยังคงพบอยูทั่วไปวาฉลากไมไดมีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆเลย แตวาผูผลิตรายเล็กรายกลางทั้งหลายที่ผลิตสุราโดยถูกระบุเปนสุรากลั่น
ชุ ม ชน จํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ ต ามกติ ก าที่ ถู ก กํ า หนดโดยทางรั ฐ มี ค วามเข ม งวดมากกว า โดยมี
รายละเอียดในการปฏิบัติมากกวา13 ทําใหตนทุนการผลิตฉลากมีเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนตองสง
ฉลากไปใหพิจารณาจากเจาหนาที่ซึ่งขึ้นกับดุลพินิจของการใหอนุญาตวาจะใชฉลากไดหรือไม ทํา
ใหเกิดขอกังขาขึ้นมาวาหลักเกณฑที่ตั้งมาสุดทายก็ตองใชดุลพินิจของเจาหนาที่เปนเกณฑ
ในป ญ หาของฉลากลั ก ษณะนี้ ก ารที่ ก รมสรรพสามิ ต ออกกฎระเบี ย บในการควบคุ ม
ลักษณะของฉลากโดยมีลักษณะเปน เครื่องหมายทางการคา แตทวาในกรณีเชนนี้อํานาจหนาที่
การพิจารณาวาเปนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม เปนอํานาจของกรมทรัพยสินทางปญญา ทําใหกรณี
ที่กรมสรรพสามิตออกกติกาเปนการกระทําเกินอํานาจหรือขอบเขตของตนออกไป

13

ขอที่15 ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหทําและ
ขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ.2546 ฉบับที่2 (ดูภาคผนวก)
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(4) วัตถุดิบ
ในกระบวนการผลิตสุรากลั่นสวนสําคัญหนึ่งที่จําเปนตองมีคือ น้ําสุรา โดยจะตองผาน
กระบวนการหมักวัตถุดิบเพื่อกลายมาเปนน้ําสุรา โดยมีวัตถุดิบที่สําคัญเพื่อนํามาผลิตสุราไดแก
ขาวเหนียว ขาวเจา ขาวโพด เปนตน โดยนํามาหมักในภาชนะปดสนิทและเติมเชื้อสุราหรือยีสต
ธรรมชาติโดยสูตรการใชขึ้นอยูกับความรูของชาวบานที่สืบทอดกันมา สวนเชื้อสุราสวนมากถูก
ผลิตจากสมุนไพรในทองถิ่นมาผานกระบวนการผลิตตามสูตรของชาวบานจนไดเชื้อสุราที่เรียกวา
ลูกแปง แลวนําไปใสในถังหมักที่บรรจุขาวไวใหเกิดเปนสาเหลาหรือน้ําหมักที่มีแอลกอฮอลและ
นําไปผานกระบวนการกลั่นเพื่อกลายเปนสุรากลั่น
การผลิ ต สุร าขาวในป จ จุบั น จะพบว า สุ ร าขาวที่ ม าจากโรงงานสุ ร าขนาดใหญ นิ ย มใช
กากน้ําตาลหรือโมลาส เปนวัตถุดิบหลักมาทําการผลิตเพื่อประหยัดตนทุน ขณะที่ถาใชผลิตผล
ทางการเกษตรเปนวัตถุดิบหลักตนทุนของสุราขาวตองเพิ่มขึ้นมาก แตเมื่อผูผลิตรายใหมเขามา
โดยรัฐทําการสงเสริมใหผูผลิตใชวัตถุดิบที่เปนผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปโดยในประกาศ
กระทรวงการคลังฉบับที่ 4 ป 2546 ไดระบุไววา ”สุรากลั่นชุมชนจะตองทําขึ้นโดยวิธีการ นํา
วัตถุดิบจําพวกขาวหรือแปงหรือผลไมหรือน้ําผลไมหรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆไปหมักกับเชื้อ
สุรา” ตามหมวด 3 ขอ 8 เมื่อนํามาใชจริงกับผูผลิตระดับเล็กหรือชาวบานกลับเกิดปญหาวา เมื่อ
ชาวบานนําวัตถุดิบเหลานี้มาทําการผลิตสุรากลับไมสามารถตั้งราคาขายแขงขันกับผูผลิตรายเดิม
ไดเนื่องจากตนทุนในสวนนี้สูงกวามาก ถาผูผลิตนําขาวเหนียวมาเปนสวนประกอบหลัก ตนทุนขาว
เหนียวตอกิโลกรัมสูงถึง 10 บาท (ราคาป 2548) ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางเชน
อุบลราชธานีหรือแมแตพื้นที่ในภาคเหนือเชนจังหวัดลําปาง เปนตน ขณะที่โรงงานใหญของผูผลิต
รายเดิมยังคงใชกากน้ําตาลโดยมีราคาเพียง 1-2 บาทตอกิโลกรัมเทานั้น (ราคาป 2548)
ตัวกติกานี้แมเสมือนหนึ่งวาจะเปนการชวยเกษตรในเรื่องผลผลิตทางการเกษตรที่เพื่อการเพิ่ม
มูลคาของวัตถุดิบรวมทั้งเปนการสรางความแตกตางของสินคาที่ชัดเจนวาวัตถุดิบของสุราโรงใหญกับ
สุราของผูผลิตขนาดเล็กมีความแตกตางกันตรง แตกลับเปนการทําใหตนทุนชาวบานนั้นสูงกวาผูผลิต
รายเดิมทําใหความสามารถทางการแขงขันแตกตางกัน นอกจากนี้กติกาหลักเองไมมีผลบังคับใชกับ
ผูผลิตรายเดิมใหตองเปลี่ยนแปลงการผลิตจากกากน้ําตาลมาเปนวัตถุดิบทีมีคุณภาพมากขึ้นหรือ
ผลผลิตทางการเกษตรแตอยางใด จึงกลายเปนวาผูผลิตรายเดิมไดเปรียบในเรื่องวัตถุดิบราคาถูก
คุณภาพต่ํา แตสามารถขายไดโดยมีกําไรที่สูงกวาสุราพื้นบาน การที่ผูผลิตรายเล็กตองเผชิญปญหา
ตนทุนดังกลาวทําใหการหันไปใชวัตถุดิบจากกากน้ําตาลจึงเกิดขึ้นขณะที่เจาหนาที่รัฐเองไมไดจับกุม
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หรือดําเนินคดีแตอยางใด จึงทําใหผลที่ตามมาเปนวาผูผลิตรายเล็กตางก็ทยอยมาหันใชกากน้ําตาล
ผลิตเปนจํานวนมาก ดังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนจํานวนมาก
หลังจากผานกระบวนการผลิตจะไดสุราที่มีดีกรีสูงจึงจําเปนตองนํามาลดดีกรีโดยการผสมน้ํา
เพื่อลดดีกรี ลงมาตามความตองการของผูผลิตและตามกติกาที่ไดกําหนดไว (ประกาศกระทรวงฯ ป
2546 ขอ 4.1 ) เพื่อจําหนายตอไปเมื่อนํามาลดดีกรีเสร็จ ขั้นตอนตอมาตองมีการพักน้ําสุราไวเพื่อให
สารพิษที่ออกมาจากการผลิตระเหยออกไปตลอดจนลดอุณหภูมิสุราลงกอนการบรรจุภาชนะ ทั้งนี้
คุณภาพน้ําสุรายอมขึ้นอยูกับกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิต
ในกระบวนการผลิตสุราหลังจากผลิต สุราที่ไดอาจมีดีกรีสูงเกินกวาที่กําหนด คือ 40 ดีกรี
จึงตองลดดีกรีลงเพื่อใหไดตามเกณฑที่ระบุไวในกติกา (ประกาศกระทรวงฯ ป2546 หมวด1 ขอ 4)
ดีกรีที่สูงเกิน 40ดีกรีนั้นไมสามารถนําไปจําหนายได แตเนื่องจากเจาหนาที่บางราย นํามาเปน
เกณฑวาหามผลิตสุราเกิน 40 ดีกรี ตามปกติของการผลิตสุราไมสามารถควบคุมไดวาผลิตสุรา
ออกมาแลวตองไดตามดีกรีที่ตองการพอดี ทําใหเจาหนาที่ที่ตองการผลประโยชนบางอยางเขามา
หาผลประโยชนจากผูผลิตขนาดเล็กที่ไมทราบกติกาอยางดีพอ
นอกจากนั้ น กติ ก าที่ ค อยควบคุ ม ของผู ผ ลิ ต สุ ร ารายใหม จํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ ต ามอย า ง
เครง ครัดเพราะเมื่อเกิดการจั บกุ ม กลับ พบวาไดมีก ารใช ก ติก าหลัก คือ พ.ร.บ.สุรา2493 มาใช
โดยเฉพาะมาตรา 5 วาดวยการครอบครองสุราไวโดยไมไดรับอนุญาตโดยมีโทษปรับสูงถึง 5,000
บาท ในหลายครั้งถูกนํามาใชในเขตจังหวัดในภาคเหนือบางจังหวัด มีผูผลิตขนาดเล็กประกอบ
อาชีพเกษตรกรและหารายไดเสริมจากการผลิตสุรากลั่นเพื่อขายในชุมชน เมื่อโดนปรับครั้งหนึ่ง
ยอมสงผลตอการที่ตองหยุดผลิตเพราะไมมีเงินทุนไปหมุนเวียนเนื่องจากโดนปรับในจํานวนสูง
หรือตองเพิ่มราคาเพราะตนทุนจากการปรับถูกบวกรวมไปในสุราดวย และถือไดวาเปนการใชกฎ
กติกาที่บิดเบือนเปนอันมากดวยการไมใชกติกาที่สอดคลองกับความผิดของผูกระทําผิดนั้นๆตาม
ความเปนจริง
ในสวนเชื้อสุราเพื่อใชในการหมักขาวเพื่อใหไดแอลกอฮอลและนํามากลั่นเปนสุรา ตัว
กติกาที่นํามาควบคุมการผลิตเชื้อและมีไวครอบครองเพื่อใชในการผลิตนั้นอยูที่ พระราชบัญญัติ
สุรา ในหมวดที่5 มาตรา 24 และ 25 ซึ่งบัญญัติอยางชัดเจนวา “หามมิใหผูใดทําหรือขายเชื้อ
สุรา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต” การออกกฎหมายลักษณะนี้
มุงหวังเพื่อการไมใหมีการผลิตเชื้อสุราเพื่อนําไปลักลอบผลิตสุราเถื่อน
คําวา “เชื้อสุรา” หมายถึง แปงเชื้อสุรา แปงขาวหมัก หรือเชื้อใดๆซึ่งหมักกับวัตถุหรือ
ของเหลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได เปนนิยามตามมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.สุรา
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พ.ศ.2493 โดยเฉพาะการระบุวา แปงขาวหมัก นั้นเปนเชื้อสุราที่สามารถนํามาผลิตสุราได ทําใหตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ และผูใดผลิตเชื้อสุราเมื่อไดรับอนุญาตแลวจะตองผลิตและขายใน
สถานที่ตามที่ระบุไวในใบอนุญาตทําใหประสบปญหาที่ผูผลิตเชื้อสุราขายที่บางรายผลิตและขาย
ภายนอกสถานที่ที่ตนเองขออนุญาต บางรายขายเชื้อสุราไปทั่วประเทศ ขณะที่ผูผลิตสุราบางราย
นอกจากผลิตเชื้อสุราเพื่อนํามาหมักสุราของตนแลวยังขายเชื้อสุรานําไปสงตางพื้นที่เพื่อเสริมรายได
จากการขายสุราเพียงอยางเดียว ทําใหมาตราที่ 24, 25และ 26 เปนอุปสรรคสวนหนึ่งในตลาดสุรา
การผลิตเชื้อสุราของชาวบานที่ผลิตสุราพบวาเปนการนําเอาสมุนไพรในทองถิ่นมาผสม
กับขาว ผานกระบวนการตามสูตรที่ไดรับการถายทอดมา แตการผลิตเชื้อสุราถูกมองวาเปนตนทาง
ของการลักลอบไปผลิตสุราเถื่อนทําใหจําเปนตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ เมื่อการผลิตเชื้อสุรา
ตองไดรับอนุญาตทําใหการพัฒนาเรื่องเชื้อสุราเปนไปไดลําบาก เนื่องจาก เชื้อสุราผลิตโดย
วัตถุดิบทางธรรมชาติและสามารถหาไดในทองถิ่นนั้นๆแตขาดการพัฒนามายาวนานเพราะสุราที่
ผลิตในครัวเรือนหรือในชุมชนถูกทําใหกลายเปนสุราเถื่อนโดยรัฐ มีผลตอการผลิตเชื้อสุราตองหลบ
ซอนจากเจาหนาที่รัฐตลอดเวลาหลายสิบป ถาเชื้อสุรามีคุณภาพสูงยอมมีผลใหคุณภาพสุราดีขึ้น
ตามไปดวย
4.4.3 อากรแสตมป
กติกาที่กํากับดูแลเรื่องอากรแสตมปนั้นอยูในสวนของมาตรา 9 ในพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ.2493 ในการติดแสตมปใหสมบูรณจําเปนตองขีดฆาแสตมปแตเมื่อเปดเสรีการผลิตการเบิก
แสตมปไปเพื่อติดในผูผลิตรายเล็กเปนไปในลักษณะมาซื้อหรือในบางพื้นที่เจาหนาที่นําแสตมปมา
ขายใหถึงที่ผลิตสุรา
เนื่องจากปญหาของอากรแสตมปเปนปจจัยหนึ่งตอตนทุนการผลิตสุราอยูดวยทําใหอากร
แสตมป ถื อว า เป น ตน ทุน ที่ สํา คั ญมากเพราะตน ทุน กว า ครึ่ง ของราคาสุร าชุ ม ชนในป จจุบั น อยู
ประมาณรอยละ 50 ของราคาตนทุนทั้งหมด ทําใหเกิดการรองเรียนมาโดยตลอดวาใหลดอากร
แสตมปลง แตเ นื่องจากการบังคั บใชกติกาจํา เปน ตองเสมอภาคตามการกลาวของเจาหนา ที่
สรรพสามิตที่กลาวถึงวา การคิดคํานวณอากรแสตมปนั้นจําเปนตองบังคับใชตอผูผลิตทุกราย
อยางเทาเทียมกัน14 จึงกลายเปนปญหาตอมาจนถึงปจจุบันเนื่องจากตองยอมรับวาขนาดของ
ผูผลิตแตละรายในตลาดสุราไมเทากัน ผูผลิตรายเดิมไดเปรียบในเรื่องตนทุนการผลิตไปแลวเพราะ
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สัมภาษณ, คุณประพันธ รัตนดิลก เจาหนาที่สรรพสามิต, 30 ตุลาคม 2548
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มีโรงงานอยูโดยไมตองสรางขึ้นใหม นอกจากนี้ยังมีสินคาที่คิดอากรแสตมปในมูลคาแบบเดิมที่
สรางความไดเปรียบเรื่องราคาอยูแลวทําใหเมื่อขายในตลาดยอมสามารถสรางราคาไดใกลเคียง
กับสุราชุม ชน ขณะที่ ผูผลิ ตรายใหมซึ่งมีขนาดเล็ ก มีตน ทุน ตั้ งแต การกูเ งิน มาลงทุน
จ า ย
ดอกเบี้ยเงินกู คาเครื่องจักร คาวัตถุดิบตลอดจนคาธรรมเนียมตางและคาภาษีที่ตองจายในอัตรา
เทากันทําใหเกิดปญหาในลักษณะของกติกาไมไดเอื้อใหแกผูผลิตรายใหมที่มีขนาดเล็กในตลาดให
สามารถอยูไดในตลาดไมใหมีความไดเปรียบเสียเปรียบแตกตางมากเกินไป
ประเด็นถัดมาคือ การเบิกแสตมปมาปดภาชนะ เพราะบางพื้นที่อยางเชนในจังหวัดทาง
ภาคเหนือ พบวาจําเปนตองตั้งจํานวนการเบิกขั้นต่ําของผูผลิตขนาดเล็กขั้นต่ําตองไมนอยกวา
100 ดวงตอครั้งและถามีผูผลิตรายใดไมมาซื้ออากรนานเกินไป เจาหนาที่ก็ออกไปตรวจ หรือถา
รายใดมาซื้อในจํานวนนอยมากๆในบางจังหวัด จะมีการออกไปสํารวจการผลิตทําใหเกิดภาวะ
กดดันที่ผูผลิตขนาดเล็กตองรับรูตลอดเวลาวาเมื่อใดเบิกอากรแสตมปในจํานวนนอยมากๆ ตอง
เตรียมใหเจาหนาที่เขามาตรวจการผลิตและบรรจุสุรา13
ในบางพื้นที่มีพบปญหาในลักษณะตองใหเจาหนาที่เปนผูนําแสตมปมาใหผูผลิตและตอง
ปดแสตมปตอหนาเจาหนาที่ เมื่อทําการติดแสตมปกลับพบปญหาวาการติดแสตมปเปนไปอยาง
ลาชาเนื่องจากปดดวยมือและแรงงานที่ถูกกําหนดไวในเบื้องตนที่กําหนดไว 6 คนทําใหการติด
อากรแสตมปเปนไปอยางลาชา บางรายเจาหนาที่มาในชวงเย็นทําใหการติดแสตมปทําไดไม
สะดวกและเจาหนาที่บางรายก็กลับเร็วและนําแสตมปกลับไปและจะมาติดใหมในวันหลังทําให
ปริมาณขวดที่มีแสตมปซึ่งจะสามารถขายไดมีจํานวนต่ํากวาที่ตั้งไว
ทุ ก วั น นี้ ผู ผ ลิ ต สุ ร าขนาดเล็ ก ในระบบกลั บ กลายเป น ว า ต อ งซื้ อ แสตมป ใ นระยะเวลา
สม่ําเสมอหรือซื้ออยางตอเนื่องไมใหขาดชวงเพื่อไมใหเจาหนาที่สงสัยในแงที่วาเมื่อกอนยังซื้อ
อากรทุกวันนี้ยังซื้ออยูเชนเดิม แตถาชวงใดไมซื้ออากรแสตมป เจาหนาที่จะเขามาตรวจดูถึงใน
โรงงานสุราวามีการแอบขายสุราเถื่อนหรือไม ชาวบานก็จําเปนตองเขาไปซื้ออากรแสตมป โดย
ขายในราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดหรือบางทีกดราคาขายมาที่ราคาทุนและแอบขายเปนสุราแบบ
แบงขาย ผูกถุงขายหรือใหชาวบานที่ตองการดื่มเอาขวดมาใสเอง เพื่อใหคุมกับที่ตนเองลงทุนมา
การลงทุนโรงงานของชาวบานโดยสวนใหญนําเงินลงทุนมาจากการกู ทั้งจากกองทุนหมูบาน
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ จากสหกรณที่ตนเองเปนสมาชิก ตลอดจนเงินนอกระบบ
สวนหนึ่ง ทําใหตองขายสุราไปเพื่อชดใชหนี้ในหลายพื้นที14่
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สัมภาษณ, คุณบุญธรรม ตะเฟย นายกสมาคมสุราลําปาง , 26 เมษายน 2548
กลุมเกษตรกรและสหกรณตลอดจนเปน หจก.ซึ่งสวนใหญหรือเกือบทั้งหมดกูเงินมาผลิตสุรา และ
สวนใหญมีหนี้ในระบบกันกลุมละหลายแสนบาท สวนหนี้นอกระบบขึ้นกับแตละรายที่กูกันเองหรือกูนอกพื้นที่
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ในการซื้ออากรแสตมป ข องผูผลิตบางครั้ง พบปญ หาเรื่องอากรแสตมปเ มื่ อซื้อไปแลว
เจาหนาที่เมื่อเขามาตรวจจะทําการอางวาผูผลิตมีแสตมปปลอมมีไวในครอบครอง กลายเปน
คดีอาญาเพราะปลอมแปลงเอกสารทางราชการ แตถาสังเกตวาผูผลิตเปนผูผลิตขนาดเล็ก อาชีพ
หลักเปนเกษตรกร สวนใหญมีความรูไมมากนักโดยเฉพาะการไปปลอมแปลงเอกสารทางราชการ
คงเปนไปไดยาก ซึ่งผูผลิตเหลานี้ไดกลาววาไมมีทางไปปลอมแสตมปไดแนเพราะไมรูจะไปทํา
อยางไร ทําที่ไหน และการปลอมเชนนี้ตองอาศัยเทคโนโลยีพอสมควร รวมไปถึงอายุผูผลิตตอง
ยอมรับวาเปนกลุมผูสูงอายุในบานนั้นๆ อายุประมาณ 50 ปขึ้นไป เมื่อเจาหนาที่เขามาจับกุม ก็
อางวาเพื่อไมตองไปถึงศาลก็ขอปรับเปนเงินจํานวนเทานั้นๆ เพื่อเรื่องจะไดจบลงตรงนี้ ทําใหเกิด
ขอครหาของผูผลิตตอเจาหนาที่ในหลายพื้นที่15
นอกจากนั้น ก อนเปดเสรีก ารผลิตสุรากระทํา กันในโรงงานสุราขนาดใหญที่เ จาหนา ที่
สามารถควบคุมได รวมทั้ง มีจํานวนโรงงานทั่ วประเทศไม มากนัก แตเมื่อเกิดการเปดเสรีแลว
จํานวนโรงงานเพิ่มมากขึ้นหลายเทาตัวทําใหเจาหนาที่ไมเพียงพอไปติดอากรแสตมปเอง จึงทําให
หลายพื้นที่เจาหนาที่อนุญาตใหผูผลิตมาซื้อแสตมปไปปดกันเอง แตบางพื้นที่เจาหนาที่เครงครัด
มาก ตองใหเจาหนาที่ไปปดอากรแสตมปเองเทานั้น ทําใหเกิดการลาชาในการผลิตของผูผลิต
ขนาดเล็ก รวมไปถึงเจาหนาที่ไมเพียงพอตองรอวาเจาหนาที่จะสะดวกเมื่อไหรทําใหการผลิต
ออกมาขายลาชาออกไป
จากปญหาดังกลาวที่กลาวมาขางตนกลับเปนปญหาที่มาจากเจาหนาที่ ซึ่งเปนผูที่กํากับ
กติกาหรือก็คือผูบังคับใชกฎที่เปนทางการกอใหเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นแทนที่กติกานั้นเปนตัวทําให
เกิดอุปสรรคขึ้นแตก็ยังเปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น
ทําใหหลายพื้นที่เกิดปญหาตามมาคือการขายเหลาหัวโลนหรือสุราที่ไมปดแสตมป โดย
ผูผลิตสุราถูกกฎหมาย เพราะขายเหลาลักษณะนี้ไดกําไรไมตองเสียตนทุนเรื่องแสตมป เพื่อนําเอา
กําไรนี้ไปใชหนี้สวนหนึ่ง สวนหนึ่งคือใหยังคงสามารถดําเนินกิจการไปได ประกอบไปกับขายเหลา
ปดแสตมปถูกกฎหมาย จนกลายมาเปนวงจรอุบาทวตามมาในปจจุบันในหลายพื้นที่

15

ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการทําบัญชีประจําวันและบัญชีงบเดือนแสดงจํานวนสุราหรือเชื้อ
สุรา และการใชสุราทําสินคา พ.ศ.2536 ออกตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มาตรา 12,19 และ 24
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4.4.4 การทําบัญชีและภาษีอากร
แผนภาพ 4.4 : กระบวนการตรวจสอบการทําบัญชี
การทําบัญชีของผูผลิต
สงและตรวจสอบบัญชี

(ระเบียบกรม,กฎหมายแพง)
[การตรวจสอบ]

หนวยงานรัฐ
กฎที่เปนทางการ (..)
กฎที่ไมเปนทางการ[..]

จากแผนภาพจะพบวาการทําบัญชีนั้นจะมีกฎมายที่ใชกํากับดูแลเขามาคือ ระเบียบกรม
สรรพสามิต16 โดยกฎที่เ ป นทางการกํา กั บอยูนั้ นเพื่อดูแลการทํา บัญชีตองยื่น ใหตรวจสอบแก
เจาหนาที่ทุกเดือน และตองทําบัญชีทุกวันเพื่อสามารถตรวจสอบการเขาและออกของน้ําสุราและ
ขวดบรรจุที่บรรจุน้ําสุราเรียบรอยแลวเพื่อปองกันการลักลอบขนออกจําหนายในลักษณะของสุรา
เถื่อน
การกํากับโดยอาศัยกฎที่เปนทางการนี้แมวาจะเปนการปองกันสุราเถือ่ นไดในระดับหนึง่ แตก็
ยอมรับการผลิตและลักลอบขายนั้นอาจไมสัมพันธกัน เพราะขึ้นอยูกับผูผลิตเองดวยที่แมวาจะผลิต
ออกมาและทําบั ญชี แต ตัวเลขในบัญชีอาจไมตรงกันไดโดยการผลิตและขายโดยไม ได ทํ าบัญชี
กลายเปนว าข อสั งเกตของเจ าหน าที่ ที่เป นผู ตรวจสอบการทํ าบั ญชี ที่ เชื่ อได ว ามี การลักลอบใน
ลักษณะเชนนี้ทําให ผูผลิตบางรายที่ทําถูกตองกลายเปนเปาการตรวจสอบของเจาหนาที่
การทําบัญชีนั้นขึ้นกับผูผลิตเปนสําคัญที่จะกระทําตามกติกาหลักอยางตรงไปตรงมา แต
เมื่อเจาหนาที่ที่ตรวจสอบอาศัยดุลพินิจและอํานาจที่มีอยูในกติกาที่ใหอํานาจในการตรวจสอบ
ตามปกติอยูแลว17 ทําใหเกิดอุปสรรคในลักษณะที่เจาหนาที่เขามาตรวจสอบบัญชีที่ผูผลิตทําบัญชี
อยางถูกตอง แตพบวาบางรายถูกดําเนินคดีในลักษณะการทําบัญชีไมถูกตอง ทําใหตองถูกระงับ
การผลิตชั่วคราว
16

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่น
ชุมชน พ.ศ.2546 ฉบับที่2 (ดูภาคผนวก)
17
เรื่องเดียวกัน.
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การทําบัญชีตองทําและสงทุกเดือนเปนปกติตามระเบียบขอบังคับ จนมาระยะหลังตอง
มาเปลี่ยนเปนทําสงเจาหนาที่ทุกวัน (เรื่องการทําบัญชีประจําวันและบัญชีงบเดือน หมวด1-3) โดย
ทางเจาหนาที่ออกมากลาวอางกับผูผลิตวาตองทําเพื่อการควบคุมปริมาณใหชัดเจน ปองกันการ
แอบนําสุราไปขายนอกระบบ18 จากการเก็บขอมูลสัมภาษณพบวาชาวบานไมมีความรูในการทํา
บัญชีในหลายพื้นที่ทั้งทางภาคเหนือและทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ผูผลิตขนาดเล็กสวน
ใหญมีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไปหรือบางรายอายุมากกวา 50 ป การศึกษานอย และทําเกษตรกรรม
มานานรู เพียงการซื้อและขายเท านั้น ทํา ใหเ มื่ อทํ า บั ญชีไปส งเกิดปญหาการเขีย นผิดบ าง ลง
รายละเอียดผิด หรือไมครบ ทําใหเจาหนาที่จับปรับในสวนการทําบัญชีครั้งละ 500-2000 บาท
และเนื่องจากการทําบัญชีเพื่อสงใหแกทางราชการทําใหกลายเปนทรัพยสินของทางราชการ จึงมี
ผลตอความผิดที่จะออกมาในรูปของคดีอาญา
เมื่อกระทําผิดดังที่กลาวมาขางตนกลายเปนปญหาแบบงูกินหาง ที่เจาหนาที่ เขามาตรวจ
และพบวาผิดหรืออาจไมผิดแตใหผิด เมื่อใหทําการผลิตตอ ยังคงทําบัญชีแบบเดิมอยูในบางราย
และเมื่ อ ตรวจสอบอี ก ก็ ยั ง พบการทํ า บั ญ ชี ที่ ผิ ด พลาดอยู ทํ า ให ช าวบ า นต องจ า งทํ า บั ญ ชี จ าก
ภายนอก หรือบางพื้นที่กลับประสบปญหาที่เจาหนาที่ใหผูผลิตจางเจาหนาที่ทําบัญชีใหในราคา
ครั้งละ 3000 บาทตอเดือน ซึ่งเทากับราคาในตลาดที่จางทํากัน กอใหเกิดปญหาวาตนทุนที่ทําสุรา
อยูที่ตนทุนทางธุรกรรม (transaction cost) ตางๆเหลานี้เปนจํานวนมาก โดยปญหานี้พบเปน
ปญหาเปนรายๆ ขึ้นกับรายที่คอนขางยอมตอเจาหนาที่หรือเปนผูมีอายุมากแลว
ในสวนการเสียภาษีสรรพสามิตของผูผลิตสุราทุกรายเปนไปตามหนาที่ของผูผลิตสุราที่
ตอ งกระทํ า ตามที่ระบุ ไวใ นกติ ก า (มาตรา 7) เพื่อเปน การสรา งรายไดแกรัฐโดยใชวิธีคิดตาม
ปริมาณและมูลคา เพื่อคํานวณวาวิธีใดสามารถใหรายไดสูงสุด ก็จะเก็บตามวิธีนี้ การเก็บภาษี
สรรพสามิตจะเก็บในรูปของ อากรแสตมปที่ปดปากภาชนะบรรจุสุรา โดยแบงตามประเภทและ
ตามแรงดีกรีแอลกอฮอล โยกติกาที่สําคัญในการควบคุมคือ หมวด 2 แหง พระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ.2493 โดยระบุชัดเจนวา “ผูไดรับใบอนุญาตการทําสุรานอกจากการทําสุราในบานเรือน
ต อ งเสี ย ภาษี สํ า หรั บ สุ ร าที่ ไ ด ทํ า ก อ นขนสุ ร าออกจากโรงงานตามอั ต ราที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง การเสียภาษีใหกระทําโดยการปดแสตมปที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุม
ของเจาหนาที่ เวนแตในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควร ”

18

สัมภาษณ,นายชวการ โตสวัสดิ์ ประธานเครือขายผูประกอบอุตสาหกรรมสุราแหงประเทศไทย ,
20 สิงหาคม 2548
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แมวาการเก็บภาษีในอัตราเดียวกันเปนการสรางความเทาเทียมกันแกผูผลิตทุกรายใน
ตลาดแตในความเปนจริงพบวา เมื่อเปดเสรีของตลาดสุราในชวงแรกผูผลิตรายใหมที่เขามาใน
ระยะแรกจะมีตนทุนจากการดําเนินการในกิจการและตนทุนการผลิตที่ยังสูงประกอบกับขนาด
กําลังการผลิตและปริมาณการจําหนายมีเปนปริมาณไมมาก ขณะเดียวกันผูผลิตายเดิมในตลาด
อาศัยความไดเปรียบจากปริมาณการผลิตจํานวนมากกําลังการผลิตสูงเพราะผลิตจากโรงงานที่
ตั้งอยูทั่วประเทศ ทําใหสามารถเฉลี่ยตนทุนตอหนวยลงมา แมวาการเก็บภาษีในอัตราเดียวกันแต
เมื่อเทียบกันของตนทุนตอหนวยแลวพบวา สุราที่ผลิตจากชาวบานมีตนทุนสูงกวาสุราของผูผลิต
รายเดิม ทําใหอัตราภาษีที่เทากันไมไดเปนการชวยใหผูผลิตรายเล็กสามารถไดเปรียบกับผูผลิตาย
เดิมแตอยางใด เมื่อรัฐประกาศลดอัตราจัดเก็บภาษีในชวงป 2547 ใหลงมาจากแตเดิมเก็บที่รอย
ละ 30 เหลือรอยละ 25 ของการคิดตามมูลคาและเก็บตามปริมาณอยูที่ 70 บาทตอลิตรแหง
แอลกอฮอลริสุทธที่ลดจาก 100 บาทตอลิตรแหงแอลกอฮอลริสุทธ กลับไปสรางเงื่อนไขของความ
ไดเปรียบกับกลุมสุรารายเดิมในการนํามาปรับลดราคาสุราขาวลงมาเพื่อแขงขันกับสุราชาวบานได
มากขึ้น แมวาผูผลิตรายเล็กจะไดรับอานิสงคจากการลดอัตราภาษีก็ตามทีแตจะพบวาเมื่อลด
อัตราภาษีลงมาแลวผูผลิตรายเล็กทั้งหลาย แทนที่จะทําใหอัตรากําไรของสุราเพิ่มขึ้นกลับตองลด
ราคาลงมาแขงขันดวยกันเองและลดราคาเพื่อแขงกับผูผลิตรายใหญ ทําใหกําไรตอหนวยลดลงจน
เพียงเหลือเพียงพออยูไดเทานั้น หรือบางรายไมสามารถประกอบกิจการตอไดตองหยุดไปเปน
จํานวนมาก
เมื่อมีการเก็บภาษีสรรพสามิตแลวผูผลิตรายใดที่มีรายไดตอปเกินกวา 1,200,000 บาท
จําเปนตองเสียภาษีสรรพากรโดยเฉพาะเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ตลอดจนตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
รอยละ 7 ซึ่งในชวงของประกาศนโยบายออกไปมิไดกลาวถึงในสวนนี้ทําใหผูผลิตขนาดเล็กใน
ตางจังหวัดซึ่งมีการศึกษานอยหรือสวนใหญเปนเกษตรกรไมไดมีความเขาใจในเรื่องการเสียภาษี
ทําใหเมื่อผูผลิตเขามาผลิตแลวและสรรพากรเขามาขอจัดเก็บภาษีสรรพากรเพิ่มทําใหเกิดความไม
พอใจในบางพื้นที่ที่วาทําไมถึงเขามาจัดเก็บภาษีซ้ําซอนตามความเขาใจของชาวบาน ซึ่งคิดวาเมื่อ
เสียภาษีอากรแสตมปและคาใบอนุญาตก็เพียงพอแลว ทําใหเกิดความไมพอใจขึ้นของผูผลิตที่เปน
ชาวบานเกษตรกร
ในประเด็นของภาษีนี้พบวากติกาในประกาศกระทรวงตลอดมามุงใหผูผลิตเขามาในระบบ
เปนจํานวนมาก เพื่อเขามากอน ในสวนของระบบการจัดการในเรื่องภาษี ซึ่งมีกฎหมายหรือกติกา
หลัก อยูคนละสวนกันทําใหผูผลิตขนาดเล็กซึ่งที่จริงคือชาวบาน
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การที่กติกาหลักที่บังคับใชทั้งในสวนภาษีสรรพสามิตและภาษีสรรพากรเพื่อการจัดเก็บ
รายได ข องรั ฐ นั้ น แม ว า จะเป น ไปเพื่ อ สาธารณะ แต ท ว า การที่ ก ติ ก าที่ บั ง คั บ มิ ไ ด ส ร า งความ
หลากหลายหรือสรางความยืดหยุนที่มีผูผลิตที่หลากหลาย อาจกอใหการขอพิพาทระหวางรัฐและ
ผูประกอบการ จนทําใหผูผลิตที่เขามาใหมไมสามารถอยูไดอยางยาวนานพอ จนทําใหกติกาหลักที่
บังคับนั้นกลายเปนตัวผลักดันใหผูผลิตขนาดเล็กออกไปจากตลาดในที่สุด
4.4.5

การขนสงและการขายสุรา

เมื่อผลิตไดเรียบรอยแลวก็จําเปนตองทําการขนสงไปยังรานคาตางๆซึ่งกติกาหลักที่กํากับ
ดูแลคือในสวนของมาตราที่ 12-23 ในหมวดที่ 3 และ 4 ของพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ซึ่ง
เกี่ยวของกับการใช การขนและการขายสุรา ที่มีสวนสําคัญตอการที่จะสามารถกระจายสินคาไปยัง
แหลงตางๆทั้งรานคาสง ราคาปลีก หรือการตั้งหนารานของตนเองเพื่อจําหนายดวยตนเอง
แตเดิมกอนการเปดเสรีการผลิตการขนสงสุราเปนของผูผลิตสุรารายใหญมีโรงงานไมกี่สิบ
โรงทั่วประเทศทําใหสามารถดูแลไดงายและทั่วถึง ตลอดจนชองทางจัดจําหนายแตเดิมขึ้นกับกลุม
ทุนสุราเกือบทั้งหมดในตลาดทําใหสามารถควบคุมตั้งแตโรงงานถึงรานคาไดงาย เมื่อมีการเปดเสรี
การผลิตโรงงานสุราขนาดเล็กเปดเพิ่มมากขึ้นนับพันโรงงานทําใหเปนปญหาแกเจาหนาที่ที่ไม
สามารถออกใบขนสงสุราได
ตามปกติการออกใบขนสงสุราจะออกมาตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.
2493 ประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 2 ที่แตเดิมตองใหอธิบดีอนุญาตออกใบได โดยมีมาตรา 14 เปน
กติกาที่หามการขนสงสุราตั้งแตสิบลิตรขึ้นไปโดยไมมีใบขนสุราตลอดจน หามการขนสุราที่ยังไม
เสียภาษีออกจากโรงงาน (มาตรา 13)
เมื่อมีการเปดเสรีเกิดขึ้นการขนสุรามีปริมาณสูงขึ้นกติกาที่กํากับไมสามารถทํางานได
เต็มที่นอกจากนี้การขนสุราของผูผลิตรายเล็กเหลานี้เมื่อผลิตเสร็จจําเปนตองขายสุราใหไดเร็วที่สุด
เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนตอไปในกิจการตลอดจนเพื่อใชหนี้ที่ตนเองไดลงทุนไป ทําใหมีการขนสุรา
โดยไมไดมีใบขนสุรา โดยชวงแรกการเปดเสรีเปนปญหาของผูผลิตมากที่ไมทราบถึงกระบวนการ
เหลานี้ นอกจากนี้การขนสุราออกโรงงานแตละครั้งตองไปขอใบอนุญาตขนสุราที่สํานักงานเขต
สรรพสามิตตามพื้นที่ตางๆ ทําใหมีปญหาเรื่องเสียเวลาเปนอยางมากเพราะลูกคาสั่งสินคาแลว
ตองไปส งแตวา ต องมี ใบขนสุราดว ยมิฉ ะนั้นจะโดนจั บปรั บตาม โดยมีอัตราโทษคือ ปรับ ตาม
ปริมาณน้ําสุราที่ขนลิตรละ 10 บาท เปนเศษของลิตรถือเปน 1 ลิตร19

19
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เนื่ อ งจากกฎที่ เ ป น ทางการมี อั ต ราโทษที่ ถื อ ว า สร า งต น ทุ น การดํ า เนิ น การต อ ผู ผ ลิ ต
พอสมควรเพราะการขนสงไปยังรานคาสงตามปกติก็สงไมต่ํากวา 10 ลิตรอยูแลว แตประเด็นอยูที่
ในความเปนจริงการขนสงสุราของผูขนสุรารายยอยหรือเปนลักษณะเอเยนตหรือยี่ปวไมไดมีใบขน
สุราทุกรายนอกจากรายใหญ นอกจากนี้การขนสุราของผูผลิตสุรารายเล็กขนกันภายในพื้นที่ที่ไม
ไกลมากนักหรือในทองถิ่น นอกจากผูผลิตรายกลางที่ผลิตจํานวนมากพอที่สามารถขนขามจังหวัด
ไดจึงจําเปนตองมีเพื่อปองกันการลักลอบขายสุรากลางทาง
เมื่อกฎที่เปนทางการไมไดสอดคลองกับสภาพจริงในปจจุบันจึงไดมีการออก ประกาศกรม
สรรพสามิตที่อนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาต ใหขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ออก
หนังสือสําคัญสําหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได ถือเปนจุดเปลี่ยนที่
สําคัญทํ าใหสรางความสะดวกในการขนสุรามากขึ้น ที่ผู ผลิตสามารถซื้อใบขนสุราที่สํานั กงาน
สรรพสามิตเปนเลมและเขียนใบอนุญาตขนสุราดวยตนเอง แตวาปญหาที่เกิดจากกฎที่เปนทางการนี้
เปนไปในลักษณะที่การพิจารณาจะตองเปนรายๆไป20รวมถึงผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่1
หรือประเภทที่ 2 ดังกลาวตองมิใชเปนผูไดรับอนุญาตทําสุรา เวนแตผูอํานวยการสํานักงาน
สรรพสามิตพิจารณาเห็นวาสามารถควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาตราย
นั้นได
นั่นเปนประเด็นที่วาการที่ตองใชถึงผูอํานวยการสํานักงานในพื้นทีนั้นๆจําเปนมากนอย
เพียงใดเพราะในแตละพื้นที่ มีผูขออนุญาตผลิตสุราเปนจํานวนมากการพิจารณาวารายใดสามารถ
ควบคุ มได จําเปนตองใชเจาหน าที่ ลงพื้ นที่ เปนจํานวนมากซึ่งในความเปนจริงไมสามารถทําได
นอกจากนี้ผูผลิตรายเล็กตองขอใบอนุญาตขายสุราทั้งประเภทที่ 1-3 โดยเฉพาะประเภทที่ 1 และ
ประเภทที่ 2 โดยมีมาตรา 19 หมวด 4 แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.249321เปนตัวกํากับ ดังนัน้ ผูผ ลิต
จึงจําเปนตองทําการขอใบอนุญาตการขายสุรา เพราะเปนการขายน้ําสุราครั้งหนึ่งตั้งแตสิบลิตรเปน
ตนไปและเปนการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักรครั้งหนึ่งตั้งแตสิบลิตรเปนตนไป22

20

ประกาศกรมสรรพสามิตที่อนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาต ใหขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2
ออกหนังสือสําคัญสําหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได ,สําเนา (ดูไดในภาคผนวก)
21
ในที่นี้ใบอนุญาตสุราประเภทที่ 1 หมายถึง การขายสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งเปนจํานวนตั้งแต สิบลิตรขึ้น
ไป ประเภทที่ 2 หมายถึง สําหรับการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักรครั้งหนึ่งเปนจํานวนตั้งแตสิบลิตรขึ้นไป
ประเภทที่ 3 หมายถึง การขานสุราทุกชนิดครั้งหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวา 10 ลิตร
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จากประเด็นดังกลาวพบวากติกามีการแกไขเมื่อตลาดสุราเปลี่ยนแปลง แมจะชวยเหลือให
ผูผลิตรายเล็กสามารถขนสุราไดสะดวกมากขึ้น การจับกุมการขนสุราในระหวางตองยอมรับวาคือ
เจาหนาที่ตํารวจซึ่งเปนผูควบคุมกฎในตลาดสุราดวยสวนหนึ่งเปนจํานวนมากไมทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงกติกาไปแลว การจับกุมของเจาหนาที่ตํารวจ จึงเปนการจับกุมที่กติกาไดทําใหผูผลิต
ไดประโยชนแลวแตการทําใหเจาหนาที่สวนอื่นที่เกี่ยวของในการจับกุมเขาใจหรือรับทราบถึงกติกา
ที่เปลี่ยนแปลงไปแลว
4.5 การบังคับใชกติกา (Enforcement)
เมื่อ สถาบัน หรื อ กติกาไดอ อกกฎข อบัง คับ ออกมาและมีบ ทลงโทษ ผูใ ชตั ว สถาบัน คื อ
เจาหนาที่กระทําผานมาสูผูปฏิบัติ คือผูประกอบการ ทําใหสถาบันมอบหนาที่และอํานาจในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อควบคุมดูแลตลาด ในตลาดสุราแตเดิมนั้นเจาหนาที่จะอาศัยอํานาจ
ตามกติกาที่ไดมอบใหไว เพื่อเขาทําการตรวจคนและจับกุมผูที่ไดกระทําผิดตามกฎหมายที่บัญญัติ
ไว นั่นคือ ผูผลิตสุราเถื่อน แตเมื่อมีการเปดเสรีการผลิตสุราเกิดการเปลี่ยนรูปแบบจากผูผลิตสุรา
เถื่อนนอกระบบมาเปนผูผลิตจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย แตผูจดทะเบียนยังคงถูกตรวจคน
และถูกจับปรับอยูเหมือนเดิมทั้งที่เจาสูระบบตามรัฐตองการแลว
การเขาสูระบบการผลิตตามที่รัฐตองการนั้นมีเงื่อนไขและคุณสมบัติและตองไดรับความ
เห็นชอบจากเจาหนาที่ในพื้นที่มีการออกเอกสารอยางถูกตองตามกฎหมาย แตเมื่อไดรับการ
อนุญาตใหผลิตกลับพบวายังมีการเขามาตรวจคนของเจาหนาที่ โดยอาศัยการกลาวอางตางๆ
บางวา ”เขามาตรวจเพื่อดูวายังมีการแอบลักลอบผลิตสุราเถื่อนหรือไม” หรือ “กระทําถูกตองตาม
เงื่อนไขของกติกาหรือไม” กลายเปนวาการขออนุญาตเปนเพียงการใหเขามาในระบบเพื่อสามารถ
ตรวจสอบไดงายมากขึ้นและมีแนวโนมอาศัยอํานาจในหนาที่ของตนเองที่ไดรับมอบจากตัวกติกา
เพื่อเขาถึงผลประโยชนไดมากขึ้นจากผูผลิตสุรารายเล็กในทองถิ่น
ปญหาที่เกิดขึ้นในตลาดสุราที่เกิดขึ้นจริงนั้นแมวากติกาจะมีการแกไขจนสามารถทําให
ผูผลิตสามารถเขามาแขงขันไดอยางสะดวกแลวแตทวาปญหาที่คงอยูนั้นยังเปนไปในลักษณะที่
เจาหนาที่ซึ่งเปนผูกํากับดูแลและควบคุมผูผลิตสุราเปนผูกอใหเกิดอุปสรรคทางการแขงขันขึ้นใน
หลายพื้นที่ดังเชนในพื้นที่จังหวัดลําปาง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยปญหาที่เจาหนาที่ของรัฐเปนผูควบคุมดูแลตลาดสุรานั้นเปนไปในลักษณะของการ
นํ า กติ ก าที่ ค วบคุ ม มาใช ก อ ให เ กิ ด ป ญ หากั บ ผู ผ ลิ ต รายใหม ดั ง เช น การนํ า มาตรา 5
ใน
พระราชบัญญัติสุรา 2493 มาใช ซึ่งในมาตรานี้กลาวถึง การผลิตสุรา ดังกรณีของผูผลิตในจังหวัด
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ลํ า ปางประสบป ญ หาที่ ผ า นมาโดยคุ ณ บุ ญ ธรรม ต ะ เฟย นายกสมาคมสุ ร าลํ า ปางได ร ะบุ ถึ ง
ชาวบานในหลายหมูบานที่ทําการผลิตสุราประสบปญหาที่เจาหนาที่นํากําลังเขาตรวจคนผูผลิตที่
จดทะเบียนกับกรมสรรพสามิตแลว และไดปรับในขอหาที่ผลิตสุรามากเกินความจําเปน23 และขอ
กลาวหาอื่นๆที่มีผลตอผูผลิตสุรา
ปญหาเจาหนาที่ที่กระทําตอผูผลิตสุรารายใหมแบงปญหาออกเปนได 4 สวนหลัก ไดแก
1. การจับผูที่จดทะเบียนการผลิตสุราในขอหาตางๆ
2. การลอซื้อเพื่อจับกุม
3. การละเวนการจับกุมผูผลิตสุราเถื่อน
4. การตั้งเงื่อนไขในการซื้ออากรแสตมป
จากปญหาดังกลาวทั้ง 4 ขอหลัก พฤติกรรมของเจาหนาที่ที่เขามาปฏิบัติหนาที่แสดง
ออกมาในลักษณะไมไดอํานวยความสะดวกใหแกผูผลิตรายใหมที่เขามาแขง ขันมากนัก เมื่อ
เจาหนาที่ซึ่งเปนผูบังคับใชกติกากลับใชกติกาไปในลักษณะกีดกันผูผลิตรายใหมที่เขามาในตลาด
สุราไดแลวใหแขงขันไดลําบากขึ้น
ในปญหาดังกลาวจะพบวาการกระทําของเจาหนาที่นั้นเปนไปในลักษณะลงพื้นที่และเขา
หาชาวบานที่ผลิตสุราโดยตรง ซึ่งถือวาเปนผูปฏิบัติงานในระดับลาง ซึ่งเปนผูที่เขาทําการจับกุม
เมื่อเจาหนาที่เขาจับกุมนั้นไดอาศัยมาตราเรื่องการทําสุราและการขนสุราเปนมาตราหลักในการ
ดําเนินคดีแกผูผลิต (มาตรา 5 และ 13) จากการที่ประกาศกระทรวงการคลังวาดวยระเบียบวิธีการ
บริหารงานสุรานั้นมิไดระบุในเรื่องบทลงโทษหรือการกระทําผิด จึงจําเปนตองนํากฎหมายหลักคือ
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 มีการระบุโทษนํามาดําเนินคดีแทน ทั้งนี้การที่กติกาหลักนั้นมีการ
ระบุโทษของการกระทําผิดชัดเจนในคาปรับ
การที่ก ฎหมายแมนั้ น ถู ก ทํ าขึ้ น มาตั้ง แต พ.ศ.2493นั้น ตลาดสุราขณะนั้ น ยัง มิไดมีก าร
พัฒนาเทาที่ควรทําใหเกิดปญหาเรื่องกฎหมายที่ใชไดในระยะเวลาหนึ่งได แตเมื่อกาลเวลาผานไป
กฎหมายที่ถูกสรางขึ้นมิไดปรับปรุงมากนักถึงแมวาจะมีการปรับปรุงครั้งลาสุดเมื่อ พ.ศ.2534 ซึ่ง
ยังมิไดเปดเสรีการผลิตสุราแตอยางใด ยอมสงผลใหการบังคับใชนั้นลาสมัยในกรณีของเวลาของ
ปจจุบันที่ผูผลิตปจจุบันพัฒนาไปมาก จึงทําใหกลายเปนตัวที่สรางปญหาขึ้นมาเอง
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จากกติกาที่ถูกนํามาใชในการกํากับดูแลผูผลิตสุราดังที่กลาวมาขางตน พบวาเปนกติกาที่
ประกาศออกมาในระยะแรกนั้นเปนไปเพื่อใหผูที่ประสงคจะผลิตสุราสามารถเขามาในตลาดสุราได
สะดวก แลวจึงมาออกประกาศกรมฯออกมาเพื่อบังคับใชทีหลังทําใหเกิดปญหาที่ผูปฏิบัติคือผูผลิต
เกิดความสับสนวาเหตุใดชวงแรกจึงมิไดออกขอบังคับหรือกฎเกณฑที่ชัดเจนออกมาในครั้งเดียวใน
กรณีเรื่องปริมาณและดีกรีสุรา ที่ในระยะแรกไมมีการระบุไวในลักษณะเฉพาะเจาะจงเพียงแตเปน
กรอบกวางๆเทานั้น ดังกรณีของปริมาณบรรจุในชวงแรกระบุไววา 150 ซีซี ถึง 625 ซีซี แตเมื่อผาน
มาระยะหนึ่งกลับระบุวาตองผลิตเฉพาะปริมาณบรรจุเฉพาะ 150 ซีซี ,330ซีซีและ 625 ซีซีขณะที่
ดีกรีสุราถูกบังคับใหผลิตตามดีกรีที่บังคับในกติกาคือ 28ดีกรี,30ดีกรี,35ดีกรีและ40ดีกรี (ประกาศ
กระทรวงฉบับที่ 4)
เมื่ อ เจ า หน า ที่ ไ ด นํ า กฎหมายที่ ยั ง ไม ไ ด ป รั บ ปรุ ง ทั น สมั ย มาใช จึ ง กลายเป น ป ญ หาว า
กฎหมายลูกที่ประกาศออกมาเปนประกาศกระทรวงนั้นเมื่อนํามาใชเมื่อจําเปนตองลงโทษก็ตอง
ลงโทษโดยใชกฎหมายแม หรือกฎหมายแมนั้นในบางประการมิไดสงเสริมการใหผลิตสุราอยางเสรี
ในกาลปจจุบัน
ในการจับกุมของเจาหนาที่นั้นเจาหนาที่ยอมไดรับประโยชนจากการจับกุมอยู 2 ทาง คือ
การไดรางวัลนําจับรอยละ 55 ของมูลคาการจับกุม24 และการไดผลงานที่ทําใหบางครั้งกลายเปน
แรงจูงใจเพื่อเปนแรงกระตุนในการจับกุมกลับมายอนทําใหการจับกุมที่รุนแรงขึ้นในบางพื้นที่
ตลอดจนการที่ผูผลิตเชื่อวาการที่เจาหนาที่เขามาจับกุมเพราะการจับกุมผูผลิตที่ไดใบอนุญาตยอม
งายกวาการไปตามจับผูผลิตสุราเถื่อน เพราะการไปจับสาเถื่อนตองเสี่ยงทั้งการโดนทําราย การไป
จับกุมแลวโดนชาวบานปดลอม การไปจับแลวไมพบของกลางไมพบบุคคลขณะทําการผลิต ซึ่งทํา
ใหเกิดปญหาความนาเชื่อถือของเจาหนาที่
แมวาที่ผานมาคดีการจับกุมผูกระทําผิดเรื่องการผลิตสุราจะมีจํานวนมาก แตเชื่อไดวา
สวนใหญของคดีนั้นเปนคดีของผูผลิตที่ไดรับอนุญาตผลิตสุราที่ถูกตองตามกฎหมาย ตามเหตุผล
ขางตนที่กลาวมาแลว และยังรวมไปถึงสาเหตุที่วาแตเดิมผูผลิตสุราเหลานี้ในอดีตกวารอยละ 80
เคยผลิตสุราเถื่อนมาในอดีต ทําใหยังมีการแอบผลิตสุราเถื่อนอยูบางและการที่เขามาในระบบแลว
ยอมทําใหสามารถเขาถึงไดงายกวาแตเดิมที่ไมรูวา ใครผลิตสุราเถื่อนบาง
การที่ผูผลิตสุราขนาดเล็กนั้นเมื่อเขามาผลิตสุราอยางถูกตองตามกฎหมายแลวจากการ
สัมภาษณผูผลิตรายเล็กโดยสวนใหญพบวาไมมีผูใดอยากกระทําผิดกฎหมาย และการกระทําผิด
กฎหมายที่ตนเองไดเขามาอยูในระบบแลวยอมมีความเสี่ยงมากขึ้น เพราะเจาหนาที่ยอมทราบดี
24
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วาผูผลิตสุราในทองที่ไดตองเคยผลิตสุรามากอนอยูบาง ซึ่งในอดีตชาวบานไมมีสิทธิ์ในการผลิต
สุราอยูแลว สิ่งนี้เองยอมตอบเหตุผลไดวาชาวบานรูกระบวนการผลิตสุราไดอยางไร ถาไมเคยผลิต
สุราเถื่อนมากอน ทําใหกลายเปนถูกเพงเล็งจากเจาหนาที่ไดงายมากขึ้น
4.6 สรุปทายบท
เมื่อเกิดการเปดเสรีเกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐที่ถูกกดดันจากภาคประชาชนและภาค
สังคมทําใหการเปดเสรีสุราในครั้งนี้แตเนื่องจากผูผลิตสุรารายเดิมในตลาดมีขนาดใหญมากจึงยัง
มีการปกปองผูผลิตรายเดิมอยูโดยการใชนโยบายเปดเสรีใหเกิดขึ้นแตกติกาที่ใชบังคับตอผูผลิต
สุรารายใหมโดยสวนใหญเปนผูผลิตขนาดเล็กหรือในชุมชน
การเขามาของผูผลิตรายเล็กทั้งหลายตัวกติกาไดเปดชองพอสมควรใหสามารถเขามาทํา
การผลิตไดโดยสะดวก แตเมื่อเขามาแลวกลับพบอุปสรรคเปนจํานวนมากตั้งแตเรื่องกระบวนการ
ผลิตไดมีการบังคับเรื่องของแรงมาเครื่องจักรและกําลังคนเพื่อใชในการผลิต ถัดมาก็เกิดการบังคับ
เรื่องภาชนะบรรจุที่มีการบังคับเวลาการบรรจุ,การควบคุมการบรรจุ รวมไปถึงฉลากที่นํามาติด
หรือแมแตกรณีของวัตถุดิบ ทําใหกติกาที่บังคับตั้งแตออกมาครั้งแรกในชวงเปดเสรีและที่ออกมา
หลังจากเปดเสรีไปแลวไดระยะหนึ่งกลายเปนขออุปสรรคแกผูผลิตรายเล็ก
นอกจากกติกาหลักที่ลาหลังและสรางปญหาแกผูผลิตรายยอยในรูปของการจับกุมที่ถูก
บั ง คั บ ใช ม าตราเดี ย วต อ ความผิ ด ที่ ห ลากหลายโดยเฉพาะมาตรา 5 ที่ ถู ก นํ า มาใช ม ากที่ สุ ด
เนื่ อ งจากโทษปรั บ ที่ สู ง ที่ สุ ด คื อ 5,000 บาทจนกลายเป น ป ญ หาต อ ผู ผ ลิ ต รายย อ ยส ว นใหญ
ขณะเดียวกันในสวนของกติกายอย ไดแกประกาศกรมสรรพสามิต ระเบียบตางๆที่ไดนํามาบังคับ
ใชภายหลังที่ออกประกาศกระทรวงมาแลวไดไปสรางอุปสรรคแกผูผลิตรายยอยขึ้นมา ในลักษณะ
ที่ชาวบานเองยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องปริมาณการบรรจุ หรือดีกรีสุราที่ไดมีการระบุ
ไวอยางแนนอน ทําใหสุราที่ชาวบานผลิตออกมาเปนในลักษณะเดียวกับสุราของกลุมทุนสุรา การ
จะทําภาชนะบรรจุที่แตกตางยอมมีผลตอปริมาณบรรจุที่อาจไมสามารถตรงตามกับปริมาณบรรจุ
ที่ระบุไวในประกาศกรมฯได จนอาจกลายเปนความผิดที่ไมไดกระทําตามที่กติกาบังคับได แมวา
การระบุไวอยางชัดเจนของดีกรีสุราและปริมาณบรรจุจะทําใหงายในการจัดเก็บภาษี แตทวาเมื่อ
การระบุดีกรีและปริมาณในลักษณะเดียวกับโรงงานสุรารายใหญยอมทําใหผูผลิตรายเล็กผลิตสุรา
ในลักษณะเดียวกันกับสุราของกลุมทุนสุรา ทําใหอุปสรรคในลักษณะดังกลาวแมวาไมไดทําให
ชาวบานที่ผลิตไดรับผลในระยะสั้นแตในระยะยาวแลวผูผลิตรายยอยเองจะไมสามารถสรางสินคา
ที่เปนเอกลักษณไมวาจะเปนภาชนะบรรจุที่ควรจะมีหลายระดับหรือดีกรีมีหลายระดับ
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สิ่งหนึ่งที่ทําใหกติกาที่ออกมาบังคับใชเกิดปญหา คือ เจาหนาที่ผูบังคับใช ดวยเหตุวาแต
เดิมผูผลิตรายยอยสวนใหญเปนผูผลิตสุราเถื่อนมากอน การที่ถูกผลักดันเขาสูระบบยอมทําใหทราบ
วาผูใดเคยผลิตสุราเถื่อนมากอน และการที่เคยผลิตสุราเถื่อนมากอนกลายเปนขอหนึ่งในการถูก
เพงเล็งจากเจาหนาที่มากขึ้น ดวยเหตุที่เจาหนาที่เชื่อวาผูผลิตเหลานีอ้ าจจะลักลอบขายสุราเถือ่ น ทํา
ใหผูผลิตหลายรายเกิดความระแวงเกิดขึ้น จนนําไปสูการลักลอบขายหรือลักลอบการผลิตสุรานอก
กติกาจริงแมวาจะจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายเนื่องจากการถูกจับดําเนินคดีและเสียคาปรับใน
อัตราสูงจนการผลิตในระบบไมสามารถเลี้ยงตนเองใหอยูรอดจนตองแอบลักลอบผลิตนอกระบบแทน
การที่ ก ติ ก าหลั ก คื อ พ.ร.บ.สุ ร า พ.ศ.2493 และกติ ก ารองได แ ก ป ระกาศกระทรวงฯ,
ประกาศกรมฯ, ระเบียบกรมฯ ไดไปสรางอุปสรรคแกผูผลิตรายใหมที่เขามาในตลาดสุราแลว
ขณะเดียวกันกติกาที่ออกมาบังคับหลังการเปดเสรีไมไดไปบังคับกับกลุมทุนสุรา หรือมีกติกาใดมา
บังคับกลับกลุมทุนสุราเพื่อใหสอดคลองหรือไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหกลุมทุนสุราเองกลับไมได
รับผลกระทบจากกติกาใดๆของการเปดเสรีสุรากลั่น นอกจากนั้นการเปดเสรีสุรากลั่นไมไดทําให
ผูผลิตรายใหญเสียสวนแบงทางการตลาดมากนัก สวนหนึ่งสาเหตุมาจากผูผลิตรายยอยที่เขามา
ใหมมีขนาดเล็กจนเกินไปจนไมสามารถเขามาแขงขันกับรายใหญ และอีกสวนหนึ่งมาจากนโยบาย
รัฐที่ออกมาไมไดสรางความตอเนื่องหรือการสรางความจริงใจในการเปดเสรีทําใหแทนที่ผูผลิตราย
เล็กจะสามารถหาที่ยืนในตลาดสุราไดอยางยั่ ง ยืนกลับตองเลิก กิจการ, หยุ ดการผลิต ไปเปน
จํานวนมาก
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บทที่ 5
ตลาดสุราชุมชนหลังการเปดเสรี
ดวยตลาดสุราขาวถูกผูกขาดโดยนายทุนเพียงกลุมเดียวมาตลอดจนทําใหสุราพื้นบานที่
สืบทอดกันมายาวนานถูกทําใหกลายเปนสุราเถื่อน โดยรัฐมองวาสุราที่ไมไดผลิตภายใตระบบ
สัมปทานเปนสุรานอกกฎหมายมีผลใหชาวบายตองหลบซอนการผลิตจากเจาหนาที่รัฐ ทั้งที่สุรา
ถือวาเปนวิถีชีวิตสวนหนึ่งของชาวบาน แตการที่สุราถูกผูกขาดทําใหการสืบทอดสูตรการผลิตและ
กระบวนการผลิตสุราที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีเอกลักษณเฉพาะแตกตางกันไปในแตละทองที่
ตองสูญหายไปเปนจํานวนมาก ซึ่งไดมีการสรางภาพลักษณของสุราพื้นบานจนนากลัวในรูปแบบ
ตางๆเชน ดื่มเหลาชาวบานแลวจะตาย หรือเหลาชาวบานใสยาฆาแมลง สิ่งเหลานี้ถูกสรางภาพ
โดยรัฐและกลุมสุรามาตลอด จึงทําใหเกิดการรวมตัวกันขึ้นของกลุมผูผลิตสุราพื้นบานขึ้นมาเพื่อ
ตองการใหรัฐมองความเปนจริงวาสุราพื้นบานนั้นไมไดเปนเชนนั้นแตเปนเอกลักษณและวิถีชีวิต
อย า งแท จ ริ ง โดยกระบวนการต อ สู ข องสุ ร าพื้ น บ า นเกิ ด ขึ้ น มาได เ ป น ระยะเวลาพอสมควร
ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ชวงหลัก ดังนี้
5.1 กระบวนการตอสูกอนเปดเสรีการผลิตสุรากลั่น
การตอสูของผูผลิตสุราพื้นบานเพื่อไดสิทธิในการผลิตและจําหนายสุรากลั่นผานการตอสู
เรียกรองมาอยางยาวนานและหนักหนวง ยอนหลังไปป 2537 เจาหนาที่สรรพสามิตและกําลัง
ทหารบกอุตรดิตถและเจาหนาที่ตํารวจ เขาปราบปรามผูผลิตสาโทในจังหวัดแพร ครั้งที่สองเกิดขึ้น
ในป 2543 เจาหนาที่นํากําลังเขาตรวจคนชาวบาน 10 อําเภอในจังหวัดเชียงรายตลอดจนการ
ตรวจค น กลุม แม บา นผลิ ต ไวนใ นจั ง หวัดนา นจนเกิ ด การประท ว งของชาวบา นและลอ มกรอบ
เจาหนาที่ใหมีการปลอยตัวผูที่ถูกจับอยางไมมีเงื่อนไข1
การเคลื่อนไหวของชาวบานที่ถูกกดดันจากภาครัฐในรูปแบบตางๆ จนนําไปสูการเปด
ประเด็นเหลาพื้นบานในเวทีสาธารณะโดยมีกลุมเคลื่อนไหวที่สําคัญคือ เครือขายเกษตรกรรม
ทางเลือกทั้ง 4 ภาค โดยอาศัยกรอบรัฐธรรมนูญมาตรา 46 วาดวย “บุคคลซึ่งรวมตัวกันเปน
ชุ ม ชนท อ งถิ่ น ดั้ ง เดิ ม ย อ มมี สิ ท ธิ อ นุ รั ก ษ ห รื อ ฟ น ฟู จ ารี ต ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
1

สมเกียรติ พงษไพบูลย. คลื่นขบวนกบฏเหลาในสังคมไทย เนชั่นสุดสัปดาห 10,505 (4-10 ก.พ.
2545) หนา 25
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ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและของชาติ และมีสวนรวมในการจัดการ การ
บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมอยางสมดุล
และยั่งยืน” ตอมาไดจัดงานมหกรรมเหลาพื้นบานอีสานเพื่อการพึ่งตัวเองครั้งที่ 1 ในวันที่ 9-10
ธั น วาคม 2543 ขึ้ น โดยเครื อข า ยภู มิปญ ญาพื้น บ า นอีสาน โดยมีวั ต ถุป ระสงค เ พื่ อ การรวมตั ว
ปกปองภูมิปญญาการผลิตเหลาพื้นบานภาคอีสาน และตองการใหรัฐบาลชุดใหมกําหนดนโยบาย
ที่ชัดเจน ในขณะที่การจับกุมในชวงป2543-2544 ยังคงมีการจับกุมผูผลิตสุราพื้นบานไปทั่วทุก
ภาคโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือ และไดมีการดําเนินการตอบโตโดยใชการชุมนุมลอม
กดดันตอเจาหนาที่รัฐใหปลอยตัวชาวบาน และไดมีการเคลื่อนไหวของกลุมและเครือขายตางๆ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะผลักดันนโยบายสุราเสรีใหเกิดขึ้น จนในที่สุดวันที่ 10 มีนาคม 2544 ไดมีการ
จัดตั้ง เครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทย (คลท.) ขึ้นมา
หลังจากการจัดตั้งเครือขายเหลาพื้นบานฯขึ้นมาก็ไดมีกิจกรรมตางๆขึ้นมาเพื่อตองการให
สังคมรับรูประเด็นการเปดเสรีสุราไมวาจะเปนการจัดมหกรรมสุราพื้นบานหมุนเวียนไปตามภาค
ตางๆ พรอมไปกับกดดันรัฐโดยชองทางตางๆ เริ่มตั้งแต การสงหนังสือผานนายกสภาทนายความ
เรื่ อ งขอให เ ป น ตั ว แทนฟ องต อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญว า พ.ร.บ.สุ ร า พ.ศ.2493ขั ด รัฐ ธรรมนูญ 2540
หรือไม ในป2544 นอกจากนี้เครือขายฯลงชื่อ 5 หมื่นรายชื่อเพื่อรางพระราชบัญญัติจดแจงและ
จําหนายเหลาพื้นบาน หรือกฎหมายเหลาฉบับประชาชนตอประธานสภาเพื่อตองการใชแทน
พ.ร.บ.สุ รา พ.ศ.2493 รวมไปถึ ง การยื่ น ฟองตอศาลปกครองใหเ พิก ถอนกฎต า งๆที่กีดกั น และ
ขัดขวางสิทธิการทําสุราของประชาชน2 นอกจากนี้ยังทําหนังสือถึง 3 หนวยงานไดแก ผูตรวจการ
แผนดิน ศาลปกครอง และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ในเรื่องการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรม
สรรพสามิตวาขัดตอรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540หรือไม3
ในสวนของภาครัฐจากการไดรับแรงกดดันจากภาคประชาชนผานเครือขายสุราพื้นบาน
และเครือขายองคกรประชาชนภาคเหนือเพิ่มขึ้นในชวงป 2544 จนตอมาไดมีความเคลื่อนไหวของ
รัฐโดยการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามแกไขปญหาของสหพันธเกษตรกรภาคเหนือและเครือขาย
องคกรประชาชนภาคเหนือ โดยมีพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรีเปนประธานโดย
ป ญ หาสุ ร าพื้ น บ า นได จั ด ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการแก ไ ขป ญ หาเหล า พื้ น บ า น โดยมี ร.อ.สุ ช าติ
เชาววิศิษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังเปนประธานคณะอนุกรรมการ จากการตั้ง
คณะอนุกรรมการสุดทายผลที่ตามมาคือ การเปดเสรีการผลิตสุราที่ไดออกมาเปนมติคณะรัฐมนตรี
ในวันที่ 21 มกราคม 2546 ที่มีผลใหสุรากลั่นชุมชนไดเกิดขึ้นมาอยางแทจริง
2

ธวัชชัย จารนัย. ปลดแอกเหลาพื้นบานภูมิปญญาสายพันธุไทย. สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 49.14
(30ส.ค.- 5ก.ย.45) หนา 18
3
จันทรา ธนะวัฒนาวงศ. การเมืองเรื่องเหลา:กรณีศึกษาเครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทย.
ภาคนิพนธมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หนา 52-53 , 2545.
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5.2 กระบวนการตอสูหลังเปดเสรีการผลิตสุรากลั่น
การเปดเสรีสุรากลั่นไดเริ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2541 ภายหลังการมีมติการเปด
เสรีก ารผลิ ตและจํ า หน า ยสุร าแต ท วา เป น การเป ด สํา หรั บ นายทุ น ที่มี ศั ก ยภาพมากพอเทา นั้ น
เนื่องจากเงื่อนไขของการขออนุญาตตองเปนลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญมีเนื้อที่ไม
นอยกวา 250 ไรและกําลังการผลิตขั้นต่ําตอวันอยูที่ 90,000ลิตร ซึ่งกลายเปนอุปสรรคของผูผลิต
ขนาดเล็กทั้งหลาย จนเมื่ อรั ฐบาลในยุ คของ พ.ต.ท.ทั กษิณ ชิน วัตร มีนโยบายในการสงเสริม
อุตสาหกรรมรายยอย และมีการกดดันจากภาคสังคมผานเครือขายสุราพื้นบานและองคกรภาค
ประชาชนเปนจํานวนมาก จนมีการเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุรากลั่นผานมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 21 มกราคม 2546 เกิดขึ้น นับวาเปนจุดเริ่มตนของการเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุรากลั่น
ของชุมชนเต็มรูปแบบ
หลังจากการเปดเสรีสุรากลั่นเกิดขึ้นยังพบวามีกระบวนการเคลื่อนไหวในภาคประชาชน
ของผูผลิ ตรายเล็ก เปน จํ า นวนมาก อัน เนื่อ งจากป ญ หาของกติก าตา งๆที่ กํา กับดูแลตลอดจน
เจาหนาที่และผูผลิตรายเดิม โดยการเคลื่อนไหวดังกลาวออกมาในรูปของการชุมนุมในพื้นที่ตางๆ
โดยมีการชุมนุมครั้งสําคัญอยู 2 ชวงไดแก ครั้งแรกเปนการชุมนุมในวันที่ 9 กันยายน 2547 ที่ทํา
การชุมนุม ณ พระบรมรูปทรงมาและไดไปยังทําเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นขอเสนอขอใหชะลอการใช
คําสั่งของกรมสรรพสามิตในการทําโครงการปลอดสุราเถื่อนซึ่งจะทําใหเกิดการจับกุมผูผลิตสุรา
ชุมชนเปนจํานวนมากได โดยคําสั่งดังกลาวสามารถสั่งปดโรงงานไดเลยถาผูใดกระทําผิดประกาศ
กระทรวงฯ หรือ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 ซึ่งสุดทายแลวคําสั่งดังกลาวก็ถูกชะลอไปในที่สุด และการ
ชุมนุมครั้งใหญ อีกครั้งหนึ่ง คือ 21 กันยายน 2548 ในการมาชุมนุมในครั้งที่สองนี้ไดมีการเสนอ
ปญหาและแนวทางแกไขตอกระทรวงการคลังไว 9 ขอ ไดแก (1) เรื่องปญหาภาชนะบรรจุแบบขวด
จิ๋วหรือขนาดบรรจุ 150ซีซี ที่ตองการใหขยายเวลาออกไปอีก 1 ปเนื่องจากผูผ ลิตโดยมากยังมีวตั ถุดบิ
ในการผลิตสวนนี้เปนจํานวนมากไมวาจะเปนฉลาก,ขวด,ฝา (2) ขออนุญาตยายน้ําสุราระหวาง
โรงงานสุราชุมชนดวยกัน (3) ขอลดอากรสุราชุมชนที่ผลิตจากธัญพืช ยกเวนกากน้ําตาล (4) ขอแกไข
ปญหาภาษีซ้ําซอนจากมูลคาอากรสุราที่เก็บจากผูประกอบการ (5) ขออนุญาตจําหนายสุราสมุนไพร
(เหลายาดอง) (6) ขอแกไขเกณฑการตั้งโรงงานสุราพิเศษและสุราปรุงพิเศษระดับกลาง (7) ขอ
อนุญาตผลิตเอธานอลตั้งตน และเอทานอลบริสุทธในระดับชุมชน (8) จัดตั้งกองทุนลดผลกระทบจาก
การประกอบสุราชุมชน และ (9) กํากับและตรวจสอบการใชดุลพินิจของเจาพนักงานอยางเขมงวด4
จากขอเสนอทั้ง 9 ขอนี้ไมไดมีการตอบสนองใดๆจากรัฐทําใหปญหาที่กลาวมาขางตนไมไดรับการ
แกไขใดๆมีผลตอผูประกอบการรายเล็กหรือในชุมชนตางลมเลิกกิจการเพิ่มขึ้นไปอีกเปนจํานวนมาก
4

บรรณาธิก าร. บุ กคลั ง รอ งแกปญ หาสุร าชุมชน.
komchadluek.com [22 พฤษภาคม 2547]

[Online] คมชัดลึก แหลงที่มา: http://www.
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5.3 สภาพตลาดสุราชุมชนหลังเปดเสรี
เนื่องจากแตกอนผูผลิตสุราทั่วประเทศที่เปนชาวบาน เปนผูผลิตสุรานอกระบบทั้งสิ้น มี
การผลิตอยางผิดกฎหมายมาอยางยาวนาน เกิดการลุกขึ้นสูในบางครั้งและเกิดการจัดตั้งเวทีเพื่อ
การขอใหรัฐเปดใหใบอนุญาตในการผลิต ซึ่งปรากฏการณเชนนี้เกิดขึ้นมาอยางยาวนาน
หลั ง จากการเปด อนุ ญาตผลิ ต สุ ร าขาวอย า งถู ก กฎหมายขึ้น ตั้ ง แต ป 2546 เป น ต น มา
พบวาผูผลิตไดเขามาสูในระบบการขออนุญาตจากทางราชการเปนจํานวนมาก นับไดถึงกวา
6,258 ราย กระจายไปทั่วทุกภาคโดยจะมีจํานวนมากอยูใน 2 ภาคหลัก คือ ภาคเหนือ และ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีผูผลิตในอยูภาคละ 3,170 และ 1,689 ตามลําดับ
การที่มีผูผลิตเขามาเปนจํานวนมากสวนหนึ่งมาจากภาครัฐเองที่ไดเปดโอกาส และเปด
เงื่อนไขที่สะดวกในการเขามาขออนุญาต ทําใหจํานวนผูเขามาจดทะเบียนขออนุญาตผลิตสุราในป
2546 ซึ่งเปนปแรกของการเปดเสรีการผลิตและจําหนายสุราระดับชุมชนมีเขามาถึง 5,202 รายโดย
ทั้งหมดเขามาในชวงระยะเวลาเพียง1ปเทานั้นหลังจากเปดอนุญาตการผลิต แสดงถึงวา ตลาดสุรา
เปนตลาดที่ผูผลิตสุราขนาดเล็กซึ่งมีการผลิตในลักษณะของชุมชนหมูบานสวนใหญตองกานอยาง
มากและเปนเวลาที่ยาวนาน ซึ่งแตเดิมตลาดสุราตกอยูกับกลุมทุนสุราผูกขาดสัมปทานจากภาครัฐ
เทานั้นที่มีสิทธิ์ ตลอดจนการที่ผูมีขออนุญาตเปนจํานวนมากเชนนี้แสดงถึงวา ผูผลิตเหลาเหลานี้
ยอมมีความรูพอที่จะสามารถผลิตสุราไดในจํานวนมากพอที่จะผลิตไปเพื่อขาย
เมื่อมีการเปดเสรีการผลิตขึ้นยอมทําใหสภาพตลาดจากตลาดแบบกึ่งผูกขาดที่เปนผูผลิต
เพียงไมกี่รายในตลาด มาเปนตลาดผูแขงขันมากราย ซึ่งทําใหเกิดการแขงขันกันมากขึ้น โดยผูผ ลิต
รายเดิมยังคงเปนผูนําตลาดจนสามารถชี้นําตลาดในลักษณะสรางภาวการณแขงขันที่รุนแรง
รวมทั้งการแขงขันกันเองภายในตลาดผูผลิตรายใหมท่ีเกิดขึ้น ทําใหตลาดที่เกิดขึ้นมาใหมเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ยอมสงผลตอโครงสรางตลาดที่ผูผลิตรายใหญเดิมนั้นเปนผูที่สามารถควบคุม
หรือครอบงําตลาดไดทั้งหมดโดยเฉพาะตลาดสุราขาวที่เปนตลาดผูกขาดเพราะเปนผูผลิตเพียง
รายเดียวในตลาด ซึ่งแมวาจะมีผูผลิตสุราเถื่อนในตลาดก็ตามแตทวาผูผลิตเหลานี้อยูนอกระบบ
ของตลาดที่ถูกกฎหมายทําใหเปนการแขงขันนอกระบบไป
เมื่อตลาดเปนตลาดผูผลิตมากรายแลวยอมสงผลตอการกีดกันจากผูผลิตรายเดิมที่แมวาจะ
เกิดการแขงขันที่มากขึ้นแตถาวัดขนาดองคกรที่มีขนาดใหญแลวยอมพบวายังคงความสามารถ
ควบคุมตลาด โดยสามารถพบไดจากการที่ผูผลิตสุรารายเล็กตองประสบปญหาตางๆที่ไดมาจากการ
สัมภาษณผูผลิตเหลานี้ ซึ่งผูผลิตเหลานี้กลาวถึงกลุมทุนสุรารายเดิมในตลาดมีพฤติกรรมในการกีด
ขวางหรือสรางอุปสรรคบางสิ่งบางอยางใหเกิดขึ้นในตลาดที่จะสงผลตอผูผลิตสุราขนาดเล็กเกิดใหม
เหลานี้ใหประสบเพื่อทําใหประสบปญหาที่จะสงผลตอความสามารถในการแขงขันในตลาด
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ผูผลิตที่เขามานั้นพบวามีความสามารถพอจะผลิตสุราอยูแลวเนื่องจากโดยแตเดิมผลิต
สุราอยูนอกระบบกันตลอด โดยผลิตกันเพื่อการบริโภคกันในหมูบาน ชุมชน หรือการบริโภคใน
ครัวเรือนตามฤดูกาลชวงเทศกาลงานประเพณีเทานั้นหรืออาจมีบางทีผลิตเพื่อแอบขายแกพื้นที่
ขางเคียง เมื่อผูผลิตเหลานี้เขามาจะเบียนใบอนุญาตยอมทําใหเกิดการแขงขันกันในพื้นที่เองจนถึง
ตางพื้นที่เริ่มตั้งแตพื้นที่ใกลเคียงจนถึงพื้นที่ที่ไกลจากที่ตัวเองผลิตอยู จนไปทั่วประเทศ นั่นทําให
การแขงขันที่มีอยูดุเดือดเปนอยางมากและเมื่อรวมผูผลิตรายใหญในตลาดแลวยิ่งเปนตัวเรงใหการ
แขงขันมีมากขึ้นตามไปดวย
จากการแขงขันในตลาดสุราหลังเปดเสรีการผลิต ไดทําใหผูที่อยูในตลาดสุรามาแตเดิม
จําเปนตองรักษาสวนแบงทางการตลาดหรือการเปนผูนําตลาดไวใหได ตลอดจนผูที่เขามาใหมตอ ง
แขงขันกันเอง เพื่อใหสามารถอยูรอดไดในการตลาดที่มีการแขงขันกันอยางมาก เมื่อเกิดการ
แขงขันที่รุนแรงยอมนําไปสูการลมหายตายจากของผูผลิตที่เขามาใหมอยางหลีกเลี่ยงไมได
ขณะเดียวกันการเปดเสรีมิใชผูใดจะสามารถกระทําการผลิตและจําหนายไดอยางเสรีแต
จําเปนตองมีกรอบกติกาหรือกฎหมายเพื่อการกําหนดเงื่อนไขของผูที่เขามาผลิตเพื่อใหไดตามเกณฑ
ที่ทางรัฐตองการโดยกรอบของการเปดสุราเสรีสามารถแบงออกเปนเกณฑหลักๆได 4 สวนไดแก
(1) ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ คือกรมสรรพสามิต
(2) การผลิตตองไดมาตรฐาน ตามมาตรฐานการผลิตสุรากลั่นชุมชนของกรมสรรพสามิต
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(3) ตองมีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีคือ ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษโดยเฉพาะ
เรื่องน้ําเสีย
(4) ตองเสียภาษีที่ถูกตอง โดยเฉพาะภาษีอากรแสตมปสุรา
5.4 พฤติกรรมตลาดสุราหลังเปดเสรี
ตลาดสุ ร าเดิ ม มี ผู เ ล น ในตลาดเพี ย งไม กี่ ร ายและได มี ก ารจับ กลุ ม กั น ร ว มกั น ผลิ ต สุ ร า
ออกมาขายโดยเฉพาะสุราขาวซึ่งเปนสุราที่มีการบริโภคอยูทั่วประเทศ มุงเจาะกลุมผูใชแรงงานทั้ง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม กอสราง กลุมเหลานี้เปนฐานการบริโภคสุราขาว ทําใหผูผลิตสุราขนาด
เล็กที่สามารถผลิตสุราขาวไดอยางงายดายและราคาถูกสามารถเปนคูแขงขันไดอยางไมตองสงสัย
เมื่อผูผลิตขนาดเล็กเหลานี้ทําการผลิตสุราที่แตเดิมผลิตสุรานอกระบบอยูแลวและเปน
คูแขงที่อยูนอกระบบดวยทําใหยอมทําใหแขงขันกันเปนไปลําบาก เพราะฝงหนึ่งอยูในระบบอีกฝง
อยูนอกระบบ จนทําใหสมัยหนึ่งที่โรงงานสุราตองใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปชวยจับกุม เพราะมี
การผลิตเปนจํานวนมากในหลายพื้นที่
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หลังจากที่ใหผูผลิตเหลานี้จากเดิมเคยอยูนอกระบบเขามายอมทําใหผูผลิตรายเดิมใน
ตลาดสามารถสรางความไดเปรียบ เพราะเมื่อมาอยูในระบบเดียวกันจําเปนตองขึ้นกับกติกา
เดียวกันแมจะรายละเอียดแตกตางบางก็ตาม แตทวาในระบบนั้นผูผลิตรายเดิมเปนผูควบคุม
วัตถุดิบแทบจะทั้งหมด ตลอดจนผูผลิตรายเดิมในตลาดมีปฏิสัมพันธกับทางภาครัฐมายาวนาน
เขาใจในระบบมายาวนาน ยอมทําใหไดเปรียบแกผูเขามาใหมอยูพอสมควร
กลยุทธการแขงขันเกิดขึ้นเพื่อสรางความไดเปรียบในตลาดสุราของผูผลิตรายใหญเพื่อมุง
ในการรักษาฐานของผูบริโภคเอาไวในสัดสวนที่สูงหรือการรักษาสวนแบงทางการตลาด (Market
Share) เอาไวใหไดมากที่สุดของผูประกอบการธุรกิจสุรารายใหญที่นํามาสูการสรางกําแพง
กีดขวางหรืออุปสรรคตอผูประกอบการที่ผลิตสุรารายเล็กในตลาดสุราเสรี โดยทําการศึกษาผาน
กลยุทธการแขงขันตางๆ ดังตอไปนี้
(1) ราคา
(2) ผลิตภัณฑ
(3) ชองทางจัดจําหนาย
(4) การเขาครอบครองกิจการคูแขง
(5) การโฆษณาและประชาสัมพันธ
5.4.1 กลยุทธทางดานราคา (Price Strategy)
จากการสัมภาษณผูผลิตขนาดเล็กใน 3 จังหวัดที่ผานมา พบวาโรงงานสุราขนาดใหญมี
การผลิตสุราขาวออกมาและเมื่อนํามาสงขายไดใชการลดราคาอยางรุนแรงหรือการดั๊มพราคา
(Dumping) ลงมามากๆ เพื่อลงมาแขงขันกับสุราชุมชนได โดยราคาที่มีการลดลงมานั้นบางพื้นที่
เชน จังหวัดอุบลราชธานี มีการลดราคาทั้งขวดใหญ ขวดกลางและขวดเล็กลงมาถึง 10 บาท ถือได
วาเปนการลดราคาตัดคูแขงไดเปนอยางมาก5โดยสุราขาว 40 ดีกรี ขนาด 625 ซีซี จากราคาสงให
ยี่ปวที่ 65 บาท (2545) พอในป 2546 ทําการลดราคาสงของยี่ปวลงมาเปน 48 บาทเมื่อมาถึง
ผูขายปลีกหรือซาปว อยูที่ราคา 52 บาท เพื่อสามารถขายในราคาขวดละ 60บาทได ขณะที่ขวด
กลางลดราคาลงมาที่ 24-25 บาทจากเดิมราคา 34 บาท และเมื่อถึงผูขายปลีกอยูที่ราคา 27 บาท
สวนตางระหวางสุราชุมชนกับโรงงานสุรารายใหญลดลงมาก โดยราคาสุราชุมชนที่สงใหแกยี่ปว อยู
ที่ 45บาทในขนาด 625 ซีซี ขายปลีกไปอยูที่ 50 บาท ดังตารางที่ 5.1

5

สัมภาษณ, นายหา อุตะมะ สหกรณเดชอุดม จ.อุบลราชธานี ,26 เมษายน 2548
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นอกจากนี้ในตาราง 5.1พบวาการลดราคาลงของสุราขาว 40 ดีกรีที่ลงมาเกือบ 10 บาท
เพื่อมาแขงขันกับสุราชุมชนที่มีดีกรีเดียวกันและตอมาป 2547 ลดราคาลงมาในระดับเดียวกันหรือ
ถูกกวาในบางพื้นที่ ทําใหราคาของสุราชุมชนจําเปนตองลดราคาตามลงมาเพื่อใหแขงขันกับผูผลิต
รายใหญ ปจจัยหนึ่งในการเลือกวาจะซื้อสุราขาวของชาวบานปจจัยเรื่องราคามีผลอยางมากใน
การตัดสินใจ ดังนั้นเมื่อราคาสุราขาวของโรงใหญลดลงมาก็จําเปนตองลดลงมาเชนเดียวกันเพื่อให
ผูบริโภคที่หันมาดื่มสุราชุมชนยังไมกลับไปบริโภคสุราของโรงใหญในทันที ไมเชนนั้นจะทําใหลูกคา
จํานวนมากหันไปดื่มสุราขาวของโรงใหญทันทีเพราะคุนเคยในเรื่องรสชาติและมั่นใจในคุณภาพอยู
แลว
ตาราง 5.1 : เปรียบเทียบราคาสุราขาว 35 และ 40 ดีกรีของสุราโรงใหญและ
สุราชุมชนและราคาเบียร ณ รานคาปลีก ในชวงป 2543-2548
(หนวย : บาท)
ป

ราคาสุราชุมชน 40ดีกรี
(ราคาปลีก)
2543 ชวงเวลานี้ยังไมมีผูผลิต
รายยอยเขาสูตลาด
2544
2545
2546*
55
2547*
50-55
2548*
49-51

ราคาสุราขาว40ดีกรี
(ราคาปลีก)
n.a
n.a
65-70
58-60
50-55
55-60

ราคาสุราขาว35ดีกรี
(ราคาปลีก)
56-60
65
60
48
50
55

ราคาเบียรชาง
(ราคาปลีก)
33.33
33.33
35
30
35
35

ที่มา : เดือนเดนและคณะ ,โครงการสํารวจพฤติกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนระบบการแขงขันตามโครงการ
สงเสริมระบบการแขงขันทางการคาที่เกื้อหนุนตอการสงออก และการสัมภาษณรานคาปลีกในชวงป 2545 – 2547
หมายเหตุ : * ผูผลิตสุรารายยอยสามารถเขาสูตลาดสุราไดแลว

การที่ราคาสุราขาวลดลงอยางมากในระหวางป 2546 -2547 ที่เปนชวงการเปดเสรีสุราใน
ระยะแรกพบวามีปจจัยหลักอยู 4 ประการที่ทําใหราคาสุราขาวลดลงมา
ปจจัยแรก ตนทุนของการผลิตสุรารายใหญสวนหลัก คือกากน้ําตาลไดมีราคา
ลดลง โดยในชวงป 2546 ราคาอยูที่ 1,490 บาทตอตัน แตป 2547 ราคาลดลงมาที่ 996บาทตอตัน
และป 48 ราคาอยูท่ี 2,280 บาทตอตัน (ราคา 6 เดือนแรก)6 ขณะที่ตนทุนของผูผลิตรายยอย ณ
6

บริษัทไทยเบฟเวอรเรจ จํากัด (มหาชน).
รางหนังสือชี้ชวนการลงทุน สําหรับการเสนอขายตอ
ประชาชนทั่ ว ไปและผู ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย เ บื้ อ งต น ในต า งประเทศ. กรุ ง เทพฯ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. หนา 60 , 2548.
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ป 2548 อยูที่ 9,500 บาท (ราคาขาวเหนียวหัก 3) และรายที่ใชกากน้ําตาลตนทุนอยูที่ 4,800 บาท
ตอตัน (ป2548) ดวยราคาตนทุนที่แตกตางกันมากมีผลตอการลดราคาลงมาแขงขันในตลาดสุรา
ปจจัยที่สอง มาจากการลดภาษีสรรพสามิต สุรากลั่นชนิดสุราขาว โดยลดอัตรา
ภาษีตามมูลคาลงจากรอยละ 30 เหลือรอยละ 25 และตามปริมาณจากรอยละ 100 เหลือ รอยละ
70 แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ทําใหตนทุนสุราขาวของโรงงานสามารลดลงไดอีกถึง รอยละ 30 มีผล
ทําใหราคาชวงป 46 ลดต่ําลงมา
ปจจัยที่สาม คือ การพวงเบียรชางกับสุราขาวไดยกเลิกออกไปทําใหสุราขาวไมตอ ง
แบกภาระของราคาเบียรชางอีกตอไป ทําใหราคาสุราขาวสามารถลดลงมาเปนอยางมาก เพียง 2
ปคือ 45-47 ราคาลดลงมาถึง 20 บาท และยังสามารถขายไดจํานวนมากเชนเดิมสัดสวนการครอง
ตลาดของสุราขาวยังสูงอยู แมคูแขงคือสุราชุมชนจะใชราคาต่ําเปนตัวสรางแรงจูงใจการซื้อของ
ผูดื่มทั้งหลายก็ตาม
ปจจัยที่สี่ จากผูผลิตรายยอยที่ผลิตสุราออกมาจําหนายและใชราคาเปนตัวดึง
ลูกคาที่ดื่มสุราขาวรายใหญหันมาดื่มสุราชาวบานแทน ทําใหผูผลิรารายใหญตองมาใชการลด
ราคามาแขงขันกับผูผลิตรายยอย
จากการที่มีสินคาที่หลากหลายกวาของกลุมสุรารายใหญจึงสามารถกระจายกําไรไปใน
สินคาตัวอื่นได รวมทั้งตนทุนตอหนวยยอมมีตํ่ากวาจากวัตถุดิบที่ไดสต็อกไวกอนการเปดเสรีไมวา
จะเปน หัวเชื้อสุรา ยีสตเพื่อหมักกากน้ําตาล วัตถุดิบสวนนี้เสียภาษีในอัตราเดิม รวมถึงการลด
ภาษีสรรพสามิตที่ลดลงมาในชวงเวลาการเปดเสรีป 2547 ทําใหแมลดราคาลงมายอมไมมี
ผลกระทบแตอยางใดตอกลุมทุนสุรารวมไปถึงเงินทุนมหาศาลของกลุมทุนสุรายอมสรางความ
ได เ ปรี ย บในเรื่ อ งระยะเวลาการลดราคาให น านมากพอจะทํ า ให ผู ผ ลิ ต รายเล็ ก แข ง ขั น ไม ไ ด
เพราะสุราชุมชนมีตนทุนสูงกวาจากราคาวัตถุดิบ สินคาไมมีความหลากหลาย ตลอดจนทุนที่นอย
กวามากมีผลใหไมสามารถรองรับกลยุทธเรื่องราคาไดนานพอ ขณะที่ภาษีซึ่งออกมาในชวงป
2547 เพื่อรองรับการแขงขันเสรีมากขึ้นกลับไปเอื้อใหผูผลิตรายใหญมากกวา เมื่อผูผลิตรายใหญ
มาใชกลยุทธราคามาแขงขันกันในตลาด มีผลใหผูผลิตรายเล็กตองนํากลยุทธราคามาแขงขันกลับ
เพื่อใหสามารถแขงขันได ทําใหกําไรของผูผลิตรายเล็กลดลงตามไปดวยจนกลายเปนกําไรที่ไดมา
ไมคุมกับการลงทุนจนนําไปสูการลมหายไปของผูผลิตหลายรายในตลาด
เมื่อราคาเขามาอยูในระดับใกลกันมากๆ หรือระดับเดียวกันในบางพื้นที่เนื่องจากตนทุน
สุราชุมชนของแตละพื้นที่ไมเทากัน มีผลใหผูบริโภคเดิมเชื่อวาสุราโรงงานใหญมีคุณภาพดีกวาจึง
หันไปดื่มสุราโรงใหญแทนสุราชุมชนแมวาราคาจะถูกกวาก็ตาม การที่ราคาสุราโรงใหญสามารถ
ลดลงมาในระดับเดียวกันไดเนื่องมาจากตนทุนสวนหนึ่งที่ต่ํากวาแลว
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การลดราคาของรายใหญมีผลใหฝงผูผลิตรายยอยที่มีตนทุนการผลิตที่สูงกวาจําเปนตอง
ใชการตัดราคาเพื่อใหยังคงสามารถขายสินคาไดอยู ดวยการแขงขันกันทางดานราคาอาศัยเงินทุน
ที่ตนเองสามารถรับภาระไวไดเพราะการลดราคาคือการลดกําไรที่ควรไดลดลงมาเพื่อใหสามารถ
ขายในปริมาณเปนจําวนมากขึ้น แตไดกําไรลดลง นั่นทําใหการลดราคาดังกลาวทําใหกําไรของ
ผูผลิตสุรารายเล็กที่มีกําไรตอหนวยมีนอยอยูแลวตองลดลงมาอีกเพื่อไมใหถูกแยงลูกคาที่กําลังหัน
มาบริโภคสุราชุมชน
โดยกลยุทธราคานี้ ผูที่กระทําไดตองเปนผูผลิตรายใหญของตลาดและตองเปนมีขนาด
ใหญมากพอที่จะสามารถนําเอากลยุทธนี้ใชติดตอไดเปนระยะเวลานานพอสมควรเพื่อกดใหผู
แขงขันนั้นตองปรับราคาลง ซึ่งเมื่อพิจารณาแลวในปจจัยตางๆเฉพาะปจจัยเงินทุนยอมเปนไป
ไมไดเลยสําหรับผูผลิตขนาดเล็กซึ่งมีสินคาเดี่ยวหรือมีสินคาชนิดเดียวในตลาด ขณะที่ผูผลิตราย
ใหญมีสินคาที่หลากหลายมากกวา และสามารถกระจายกําไรไปยังสินคากลุมอื่นไดตลอดจน
อาศัยมีธุรกิจสวนอื่นเพื่อชดเชยรายได ทําใหผูผลิตรายเล็กจําเปนตองพบการแขงขันที่ดุเดือดและ
หนักเมื่อจะแขงขันในเรื่องราคา
แมวาราคาเองจะมิไดเปนตัวกําหนดความสามารถทางการแขงขันของผูผลิตรายเล็ก แต
วาเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูบริโภคจะเลือกซื้อหรือไมซื้อ สินคาตัวนั้นๆ ขณะที่ผูผลิตรายเล็กหลายราย
เมื่อลดราคาลงมาแลวก็สามารถขายสินคาไดเพิ่มมากขึ้น วาบางรายนั้นสามารถลดราคาไดโดย
การอาศัยชองวางของเจาหนาที่ดวยสวนหนึ่ง ดวยการนําแสตมปของขวดใหญมาติดลงขวดจิ๋ว
หรือการนําแสตมปของดีกรีต่ํามาติดในสุราที่มีดีกรีสูงกวาเพื่อลดราคาแขง นั่นก็เปนสวนหนึ่งที่ทํา
ใหผูผลิตที่ผลิตถูกตองตามกฎหมายตองประสบพบเจอเชนเดียวกัน เสมือนหนึ่งวาโดนบีบทั้งจาก
รายใหญเองและรายเล็กดวยกัน
5.4.2 ผลิตภัณฑ
ลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณของสุราชุมชนที่ทําใหสามารถเปนจุดเดนไดคือความเปน
ทองถิ่นจึงจําเปนตองทําใหผลิตภัณฑสุราที่ออกมาจําหนายตองมีจุดเดนของตนเอง โดยสวนสําคัญ
ที่สุดที่ทําใหความแตกตางของสินคาชัดเจนที่สุดคือ วัตถุดิบการผลิตและภาชนะบรรจุ แตกลับพบ
อุปสรรคกีดขวางจากกลุมสุรารายใหญโดยอาศัยเปนผูครอบครองปจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบที่จะ
นํามาผลิตสุรา ไมวาจะเปนกากน้ําตาล ขวด ลังกระดาษ และอื่นๆ ทําใหนําเอาความไดเปรียบเหลานี้
นํามาสรางอุปสรรคในการเขาถึงวัตถุดิบของผูผลิตรายยอย ดังรายละเอียด ตอไปนี้
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(1) วัตถุดิบทางการเกษตรและกากน้ําตาล (โมลาส)
การผลิตสุราโดยชาวบานหรือผูผลิตขนาดเล็กโดยปกติ มักจะเปนการผลิตจากวัตถุดบิ ทาง
การเกษตรเชน ขาวเหนียว ขาวเจา ขาวโพด เปนตน แตเนื่องจาก โรงงานสุราขนาดใหญของรัฐ
นําเอากากน้ําตาลหรือโมลาสมาใชในการผลิตสุราโดยเฉพาะสุราขาว ซึ่งเปนกากของเหลือจาก
กระบวนการผลิตน้ําตาลของโรงงานน้ําตาล ตามธรรมดามักจะนําไปเพื่อผลิตอาหารสัตว แตเมื่อ
นํามาผลิตสุราขาวนั้นทําใหตนทุนจากวัตถุดิบลดลงไปไดอยางมาก โดยราคาของกากน้ําตาล
ในชวงป 2547 เมื่อเทียบกับราคาวัตถุดิบทางการเกษตรอื่นๆ เชน ขาวเหนียว ขาวเจา ที่ราคาสูงถึง
10บาทตอกิโลกรัม (ราคาป 2547) ขณะที่การใชกากน้ําตาลที่นํามาผลิตสุราขาวมาอยางยาวนาน
จนกลายเปนมาตรฐานของสุราขาวในเรื่องของรสชาติ , กลิ่น และดวยมาจากโรงงานสุราที่ได
มาตรฐาน จึงมีผลตอรสนิยมในการบริโภคสุราทําใหการหันไปดื่มสุราขาวที่ผลิตจากวัตถุดิบทาง
การเกษตรซึ่งมีกลิ่นและรสชาติตางจากสุราเดิมเปนอันมาก การจะเปลี่ยนรสนิยมหรือพฤติกรรม
ยอมเปลี่ยนไปไดยาก
เมื่อผูผลิตสุราขนาดเล็กหลายรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตจังหวัดนครราชสีมา
จนไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี โดยสวนใหญเปนผูผลิตที่นําเอากากน้ําตาลมาผลิตสุราเปนจํานวน
มาก ดวยเหตุจากปญหาของตนทุนวัตถุดิบที่สูงกวากากน้ําตาลเปนอีกสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยน
มาใชก ากน้ํ า ตาลแทนประกอบกั บ ทางเจา หนา ที่ เองไม ได มี การบั ง คับใช ก ติ ก าในส ว นนี้ อยา ง
เข ม งวด โดยไม ไ ด มี ก ารจั บ กุ ม แต อ ย า งใดของผู ผ ลิ ต สุ ร าชุ ม ชนที่ ม าใช ก ากน้ํ า ตาล นอกจาก
กากน้ําตาลมีราคาต่ํากวาวัตถุดิบอื่นๆแลวยังรวมทั้งมีตัวแทนการขายของโรงงานน้ําตาลที่เขาไป
ขายถึงหมูบานหรือชุมชนซึ่งนํามาจากจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ7
ผูผลิตสุรารายเดิมเองก็มีโรงงานผลิตน้ําตาลอยูแลว แตเนื่องจากมีเพียง 2 ที่เทานั้น ยอม
ไมเพียงพอตอการผลิตสุราที่ตองใชปริมาณโมลาสเปนจํานวนมาก จึงมีสัญญาซื้อ โมลาสจากกลุม
โรงงานสุรากับโรงงานน้ําตาลหลายโรงทั่วประเทศ ทําใหโรงงานน้ําตาลหลายโรง สงโมลาสไปให
โรงงานสุราของนายเจริญโดยตลอดมา
ในชวงแรกของการเป ดเสรีการผลิตผูผลิตรายเล็ก สวนใหญ จะนําเอาวั ตถุ ดิบทางการ
เกษตรมาผลิตแตเมื่อผลิตไปไดสักระยะประสบปญหาหลายดานเชน ขายชา ตนทุนสูง คูแขงมาก
เปนตน สิ่งเหลานี้มีผลทําใหผูผลิตสุราหลายรายเปนจํานวนมากที่หันมาใชการผลิตจากโมลาสเพื่อ
สามารถแขงขันในเรื่องราคาได เพราะราคาของวัตถุดิบเชนขาวเหนียว ซึ่งเปนที่นิยมนํามาใชใน
7

สัมภาษณคุณเอนก นาคบุญตัน หจก.โคราชการสุรา จังหวัดนครราชสีมา 15 พฤษภาคม 2548
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การผลิต ตนทุนสูงกวาโมลาส ทําให เมื่อผลิตไปแลวไมไดกําไรหรือไดนอย เมื่อผูผลิตหันมาใช
กากน้ําตาลยอมทําใหผูผลิตสุรารายเดิมยอมทราบถึงวาพื้นที่ใดใชโมลาสในการผลิตเปนหลัก
พื้นที่ใชโมลาสจากโรงงานน้ําตาลใด เมื่อคูแขงใชโมลาสเชนเดียวกัน แตเนื่องจากกระบวนการผลิต
ดวยกากน้ําตาลจําเปนตองใชเครื่องจักรจํานวนมาก ขนาดใหญกวาซึ่งแตกตางจากการผลิตจาก
วัตถุดิบการเกษตรแบบอื่นๆ ยอมมีผลทําใหคุณภาพน้ําสุราของผูผลิตขนาดเล็กเหลานี้ไมสามารถ
สูโรงงานสุรารายใหญได
ขณะเดีย วกัน ผูผ ลิต รายเล็ ก เหลา นี้ เ มื่ อ ผลิ ตด ว ยโมลาสบางรายถูก บั ง คับต อ งซื้ อจาก
ตัวแทนจําหนายโมลาสของบางโรงงานเพื่อใหสงสินคาไดตลอดหรือผูผลิตสุราบางรายซื้อจาก
ตัวแทนในพื้นที่นั้นๆเลยเพื่อความสะดวก และขนโมลาสมาให ขณะที่ในจังหวัดนครราชสีมาถึงกับ
มีการสอนการผลิตสุราจากกากน้ําตาล โดยผูสอนเปนตัวแทนจําหนายกากน้ําตาลในจังหวัด โดย
เมื่ อ ผ า นการสอนผลิ ต สุ ร าจากกากน้ํ า ตาลก็ ต อ งมาซื้ อ กากน้ํ า ตาลจากผู ส อนซึ่ ง เป น ตั ว แทน
จําหนาย ทําใหผูผลิตบางรายตองซื้อกากน้ําตาลจากผูผลิตเพียงรายเดียวที่มาอบรมการผลิตให
กากน้ําตาลนั้นแมวาจะเปนวัตถุดิบที่สามารถหาซื้อไดโดยไปทั่วทําใหปญหาจากการกีด
กันจากโรงงานน้ําตาลของนายเจริญไมมากนัก เพราะจําเปนตองใชในการผลิตของตนเองอยูแลวแต
เนื่องจากโมลาสเปนสินคาที่มีความตองการใชอยูเพียงไมกี่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสุรา
ซึ่งผูใชมากที่สุดคือกลุมนายเจริญทําใหโมลาสจํานวนมากถูกนําไปเพื่อผลิตสุราหรือแอลกอฮอล8 ทํา
ใหผูผลิตสุราขนาดเล็กตองซื้อในราคาที่แพงกวาโรงงานสุราขนาดใหญ
เมื่อผูผลิตขนาดเล็กซื้อในราคาแพงกวายอมมีผลทําใหตองขายในราคาทีใ่ กลเคียงกับโรงงาน
สุราขนาดใหญยอมมีผลทําใหผูบริโภคเมื่อเปรียบเทียบกัน ผูบริโภคเดิมมีความเชื่อมั่นในสุราโรงงาน
ใหญอยูแลวและราคาตางกันในตลาดไมเกิน 5 บาทยอมทําใหผูบริโภคหันไปบริโภคสุราโรงงานใหญ
เชนเดิม ซึ่งมีผลทางออมตอผูผลิตสุรารายเล็กเปนจํานวนมากในเรื่องการขาย
ขณะที่กากน้ําตาลเปนวัตถุดิบที่ใชในโรงงานผลิตสุราของกลุมทุนสุราแตทวาในประกาศ
ระเบียบการบริหารงานสุราชุมชนฉบับที่ 4 นั้น มุงเนนไปที่วัตถุดิบภาคการเกษตรที่ไมใชเปน
วัตถุดิบที่เปนลักษณะผลผลิตทางออม (By Product) หรือของเสียก็ตามที แตวาการผลิตที่มุงเนน
ผลิตจากกากน้ําตาลโดยมุงหวังวาจะถูกรสนิยมผูบริโภคบางราย ขณะที่การผลิตจากวัตถุดิบจาก

8

เนื่องจากโมลาสในชวงป 2546-2547 เปนชวงของการเปดเสรีและราคาน้ํามันยังไมสูงมากนัก การนํา
โมลาสไปเพื่อผลิตเอธานอลยังไมแพรหลายและยังไมเปนนโยบายรัฐเทาที่ควรทําใหโมลาสในทองตลาดสวน
ใหญถูกนําไปใชการผลิตสุราและแอลกอฮอลในกลุมนายเจริญมากกวาสวนอื่น
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การเกษตรจริ ง ๆเช น จากข า ว ข า วโพดจะถู ก ลดทอนลงไป ย อ มทํ า ให ผู ผ ลิ ต จากวั ต ถุ ดิ บ ทาง
การเกษตรลดลงเพราะอยูไมได สิ่งนี้เปนการแสดงถึงวาเปนการลดผูผลิตไปในทางออม
ในที่สุดแลวแมวาจะผลิตจากกากน้ําตาลเชนเดียวกับโรงงานสุรารายใหญก็ตามแตวา
ความนาเชื่อถือของยี่หอและจากชื่อโรงงานยังคงเปนสิ่งที่ผูบริโภคตองการเพราะความจงรักภักดี
ในสินคา (Brand Royalty) ตัวนี้มีอยูอยางมาก ซึ่งสามารถพบไดจากการที่สุราขาวไมตองโฆษณา
ก็สามารถสรางยอดขายในระดับหมื่นลานได รวมทั้งสัดสวนสุราขาวในตลาดก็ยังสามารถครอง
สวนแบงไดในระดับสูงถึงรอยละ 50 ในตลาดสุรา
ทั้งนี้ผูผลิตสุราจากขาวหรือจากวัตถุดิบการเกษตรอื่นยอมไมสามารถแขงขันไดในระยะ
ยาว อาจผลิตไดในระดับครอบครัวหรือชุมชนขนาดเล็ก สุดทายผูผลิตเหลานี้เมื่อไมสามารถยืนใน
ตลาดที่มีการแขงขันที่ผูผลิตรายใหญใชเรื่องวัตถุดิบเปนเกณฑเรื่องรสชาติ คานิยม ความเชือ่ ถือใน
ตัวสินคาสุดทายก็ตองกลับไปเชนในอดีตคือแอบผลิตสุราเถื่อนตอไปหรือผลิตสุราในระบบแตแอบ
ลักลอบขายสุรานอกระบบ เพื่อความอยูรอด
(2) ปญหาภาชนะ
ปญหาตอมาของผูผลิตรายเล็กพบวาเปนปญหาภาชนะ โดยปกติการบรรจุสุรามักกระทํา
โดยการบรรจุลงขวดแกวสีน้ําตาลเพื่อกันแสง ไมใหทําลายน้ําสุราที่บรรจุอยู
ซึ่งโรงงานสุรา
รายใหญเองเปนตนแบบในการบรรจุภาชนะเชนนี้ เมื่อผูผลิตรายใหมก็จําเปนตองปฏิบัติตาม
ตนแบบที่ไดทํามาแลว แตปญหาที่เกิดขึ้นพบวาเปนปญหาของการจัดหาขวดเพื่อนํามาบรรจุใน
ชวงแรกของการเปดเสรีการผลิต
โดยปญหาชวงแรกพบวาผูผลิตรายเล็กทั้งหลายเมื่อผลิตแลวจําเปนตองนําขวดมาบรรจุแตการ
จะหาขวดจํานวนมากนั้นจึงจําเปนตองใชการซื้อขวดจากผูเก็บของเกามาบรรจุ โดยการขายขวดเหลานี้
จะถูกลางมาเรียบรอย ลอกฉลากมาเสร็จและขายเปนลัง ราคาลังตั้งแต 7-15 บาทขึ้นอยูกับสภาพของ
ขวด พื้นที่ที่ไปซื้อ การขนสง ซึ่งขวดมีหลากหลายโดยสวนใหญก็จะนําเอาขวดเหลาขาวของโรงงานใหญ
มาบรรจุเพื่อสรางความคลายคลึง ในการขาย แตเมื่อโรงงานสุราใหญไดออกซื้อขวดคืนจากแหลงตางๆ
เพื่อปองกันการนําขวดสุราไปบรรจุสุราชุมชน ทําใหชวงหนึ่งขวดขาดตลาด
เมื่อขวดขาดตลาดชวงหนึ่งปญหาตามมาคือ จะนําขวดที่ใดมาบรรจุ ซึ่งในตลาดขวดแกว
นั้นโรงงานใหญที่ผลิตขวดแกวมีอยูเพียงไมกี่โรงเทานั้น นอกจากนี้ โรงงานผลิตขวดแกวที่ใหญ
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ที่สุดยังเปนของกลุมสุรารายใหญดวย9 ทําใหเมื่อตองการจะซื้อขวด ยอมมีความเชื่อไดวาถาผูผลิต
รายเล็กเขาไปซื้ออาจตองซื้อในราคาแพงกวาที่ขายใหแกกลุมบริษัทในกลุมตนเอง หรืออาจถึงขั้น
ไมขายให
สิ่งเหลานี้ทําใหปญหาตอมาที่ผูผลิตรายเล็กเหลานี้ตองเลี่ยงมาใชขวดขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในขนาด 330 ซีซีและ 150 ซีซี โดยเฉพาะขวดขนาด 150 ซีซี โดยผูผลิตขนาดเล็กมองวา
ตามธรรมดาแลวผูบริโภคสุราขาวในตางจังหวัดโดยเฉพาะกลุมแรงงานแลวจะเปนกลุมที่มีการ
บริโภคในลักษณะเปนกงหรือก็คือแบงขายเปนแกวขนาดเล็กหรือแบงขายในลักษณะที่ผูบริโภค
บางรายนําขวดเครื่องดื่มชูกาํ ลังมาขอแบงซื้อ ตลอดจนมีการแบงถุงขายซึ่งในลักษณะนี้พบไดโดย
ทั่วประเทศ
โดยตามปกติแลวการบริโภคสุราขาวของชาวบานนั้นเปนการบริโภคในจํานวนทีละนอยๆ
มิใชการบริโภคจํานวนมากๆในคราวเดียว ซึ่งกลุมที่บริโภคในลักษณะนี้เปนกลุมที่ใชแรงงานในชน
ชั้นลางที่มีรายไดนอย เพราสุราขาวมีราคาไมแพงขณะที่มีดีกรีที่แรงมากพอตอความนิยมตามพืน้ ที่
ซึ่งในภาคเหนือการบริโภคสุราอยูที่ 35-40 ดีกรี ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริโภคในระดับที่
40ดีกรีหรือสูงกวา ซึ่งถาบริโภคในจํานวนมากยอมมีผลตอสุขภาพและราคาตอขวดก็สูงในระดับ
หนึ่ง แตถาบริโภคในลักษณะกง หรือทีละขวดกั๊ก ซึ่งมีราคาต่ํากวามาก ยอมกลายเปนปจจัยหนึ่งที่
ตอบสนองการบริโภคของผูดื่มสุราในจังหวัดตางๆ
จึงทําใหผูบริโภคกลุมนี้เปนเปาหมายหลักตอมาที่ผูผลิตรายเล็กทําการเจาะกลุม ลูกคาโดย
การออกขวดขนาดเล็ก 150 ซีซี อยางนอยก็สามารถหาขวดมาบรรจุที่ผลิตออกมาแลวขายได และ
สวนหนึ่งก็คือสามารถสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น จากการขายสุราขวดเล็กหรือที่ชาวบานเรียกวา ขวด
กั๊ก
เมื่อขวดกั๊กขายดีมากขึ้นเนื่องจากกลุมผูบริโภคเปนกลุมผูใชแรงงาน ก็ทําใหโรงงานสุรา
รายใหญหันมาผลิตขวดขนาดกลางและขนาดเล็กขายตามพื้นที่ตางๆที่มีโรงงานสุราของตนอยูแ ลว
เพื่ อ การเจาะกลุ ม ผูบริโภคกลุ ม เดีย วกันโดยในภาคอี ส านมีก ารผลิ ต จากทั้ ง โรงงานในจัง หวั ด
อุบลราชธานี หนองคาย บุรีรัมย ขอนแกน ซึ่งมีลูกคาที่ดื่มสุราในลักษณะดังกลาวอยูแลว
เมื่อผูผลิตสุรารายใหญหันมาผลิตเชนนี้ทําใหผูผลิตขนาดเล็กเจอปญหาในเรื่องของราคา
ที่ถูกลงมาขายแขง ประกอบกับระยะเวลาเดียวกันที่รัฐไดมองวาสุราขวดกั๊กเหลานี้เปนสิ่งมอมเมา
9

โรงงานเครื่องแกวไทย เปนบริษัทลูกของเบอรลี่ยุคเกอร ซึ่งหุนหลักเปนของกลุมนายเจริญและบริษัท
บางกอกกลาส จํากัด ซึ่งถือหุนโดยกลุมบุญรอด
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เยาวชน ซึ่งจําเปนตองระงับการผลิตและการขาย แตทวาทางกลุมผูผลิตสุราชุมชนเองก็ไดออกมา
เคลื่อนไหวในลักษณะที่ตนเองก็ผลิตสุราถูกตองตามกฎหมาย เสียภาษีถูกตองตามกฎหมายและ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่รัฐกําหนดเอาไว10
การที่รัฐมองวาสุรากั๊กขวดเล็กออกมาเพื่อมอมเมาเยาวชนนั่นทําใหกลายเปนขออุปสรรค
ที่เ กิดขึ้นร วมกั นระหว างรั ฐและกลุมทุ นสุ รารายใหญก ระทําต างบทบาทแตเปนไปในลักษณะ
เดียวกันในชวงเวลาใกลเคียงกัน โดยรัฐออกมาในลักษณะของขอบังคับที่หามการผลิตสุราหลัง
วันที่ 30 กันยายน 2548 เปนตนไป สวนฝงของกลุมทุนสุรารายใหญกระทําในลักษณะผลิตออกมา
เปนจํานวนมากกอนการประกาศหามผลิต ลักษณะคลายคลึงกับชวงกอนเปดเสรี และทยอย
ออกมาขายเพราะหลังประกาศหามผลิตแลวยังสามารถขายไดถายังมีสต็อกสุราเหลือจากการผลิต
ทําใหสามารถกดราคาลงมาสูกับผูผลิตขนาดเล็กได
นอกจากนี้ชวงยังมีการอนุญาตการผลิตอยูมีการผลิตออกมาโดยใชโลโกเดียวกับสุราขวด
ใหญ เพื่อสรางความเชื่อมั่นวาเปนสุราโรงใหญและทําราคาใกลเคียงกับสุราชุมชน ทําใหบางพื้นที่
เชนอุบลราชธานีพบวา สุราขวดเล็กของโรงงานใหญสามารถขายแขงกับสุราชุมชนได ทําใหผูผลิต
รายเล็กตองลดราคาลงมาสู ทําใหผูผลิตบางรายตองหยุดการผลิตไปชวงเวลาหนึ่ง
ตอมาโรงงานสุรารายใหญหยุดทําการขายสุราขนาดเล็กในพื้นที่บริเวณนั้น ทําใหผูผลิตราย
เล็กบางรายเกิดความกังวลในเรื่องการขายออกมาหลังประกาศหามการผลิต รวมทั้งผลิตออกมาแลว
ขายไมไดเพราะชาวบานยังไมคุนกับรสของสุราชุมชนทําใหบางรายขายไดลําบากและยังมีผลทําใหไป
ผลิตแตขวดใหญและกลางแทน ขณะที่บางรายกลาววา ขวดขนาดเล็กโดนโรงงานสุรา รายใหญ
กวานซื้อไปหมดทําใหไมมีขวดไวมาบรรจุหรือมีก็ตองซื้อแพงมากขึ้นทําแลวไมคุม11
ยิ่งไปกวานั้นในบางพื้นที่ถึงกับดักซื้อขวดเครื่องดื่มชูกําลัง มีการกวานซื้อขวดเครื่องดื่มชู
กําลังเพื่อนําไปทุบทิ้งเพื่อไมใหสามารถนําไปเปนภาชนะบรรจุขวด ซึ่งในชวงป 2547 พบมากใน
หลายพื้นที่การกระทําเชนนี้นับวาเปนการสรางอุปสรรคอยางรายแรง12 แมจะเปนชวงเวลาหนึ่งนั้น
แตก็สามารถทําใหผูผลิตขนาดเล็กตองประสบความลําบากในการจัดหาวัตถุดิบมาเปนภาชนะ
นําไปสูภาระตนทุนที่เพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ

10

สัมภาษณ, นายชวการ โตสวัสดิ์ ประธานเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมสุราแหงประเทศไทย
,20 สิงหาคม 2548
11
สัมภาษณคุณบุญ ตาเพชร , คุณทองพูน เหมคุณ, คุณวิชัย ตลอดพงษ , คุณทํานอง เนืองนรรค
ผูผลิตสุราในจังหวัดอุบลราชธานี ,25 พฤษภาคม 2548
12
สัมภาษณ, นายชวการ โตสวัสดิ์ ประธานเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมสุราแหงประเทศไทย
,20 สิงหาคม 2548
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5.4.3 ชองทางจัดจําหนาย
ตามปกติแลวในผูจัดจําหนายในตลาดที่จําหนายสุราสามารถแบงไดกลุมใหญเปน 3 กลุม
หลัก ไดแก
1) ยี่ปวในกลุมสุรา
2) ยี่ปวอิสระ
3) กลุมผูจําหนายโมเดิรนเทรด
ผูผลิตสุราเมื่อผลิตแลวก็จําเปนตองนํามาขายอาจจะเปนขายอยูกับที่ที่โรงงานผลิตหรือ
เอามาใหยี่ปวขาย ซึ่งถานํามาขายกับยี่ปวอิสระปญหาการกีดกันจะมีนอยกวายี่ปวของกลุมสุรา
โดดยตรง ในยี่ปวอิสระสามารถขายสินคาของกลุมใดก็ได แตอาจมีการถูกดดันจากกลุมโรงงาน
สุรารายใหญทางออม มักจะกระทําในรูปของสงสินคาชา13 ใหเครดิตในระยะเวลาที่สั้นลง14 หรือ
อาจจะลดปริมาณการสงสินคาบางตัวเพื่อกดดันใหยี่ปวเหลานี้ลดการขายสุราชุมชนลงเพื่อเพิ่ม
การขายสุราขาวของโรงงานใหญใหมากขึ้น
ในกรณีของยี่ปวของกลุมสุรารายใหญจะชัดเจนมากกวาตรงที่ไมใหขายสุรานอกกลุม
ตนเอง โดยการบอกกลาวโดยตรงตอผูที่มาเสนอขายหรือฝากขายสินคาที่เปนเหลาชุมชน โดยยก
เหตุผลตางๆ เชน กลัวเหลาเถื่อน สุราชุมชนขายชาไมอยากเก็บไวในสตอก ไมใหเครดิต สั่งจํานวน
นอยมาก ตลอดจนรวมกลุมของยี่ปวเหลานี้ไมรับสินคาสุราชุมชนเลยในบางพื้นที15่
โดยยี่ปวของกลุมสุรารายใหญจะเปนสวนหนึ่งของบริษัทในเครือกลุมทุนสุรา ซึ่งบริษัทใน
เครือที่ดูแลยี่ปวเหลานี้ทั่วประเทศคือบริษัทที่ขึ้นชื่อดวย นํา ทั้งสิ้น
เริ่มตั้งแต นํายุค ซึ่งดูแลเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ถัดมา นําเมือง ซึ่ง
ดูแลภาคกลางโดยมีที่ตั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถัดมาเปน นําธุรกิจ ซึ่งตั้งอยูที่ชลบุรีดูแลใน
สวนภาคตะวัน ออก ถัดมาคื อ นํา กิจ การ ซึ่ ง ดูแลภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อโดยที่ตั้ ง ที่จัง หวัด
นครราชสี ม า ถั ด มาคื อ นํ า พลัง ซึ่ ง ดู แ ลภาคเหนื อ ทั้ ง หมด โดยตั้ ง อยู ที่ พิ ษ ณุ โ ลก สุ ด ท า ยคื อ
นํานคร ซึ่งตั้งอยูที่จังหวัดสุราษฎรธานี ดูแลภาคใต
13

สัมภาษณ, นายณรงศักดิ์ จิ๋ววิเศษ หจก.ส.วารีทรัพย จ.นครราชสีมา ,5 มิถุนายน 2548
สัมภาษณ,นายอเนก นาคบุญตัน หจก.โคราชการสุรา จ.นครราชสีมา, 5มิถุนายน 2548
15
สัมภาษณ,นายดวงเดือน ทวีพุดซา กลุมเกษตรกรทํานาพุดซา จ.นครราชสีมา ,7 มิถุนายน 2548
14
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การที่บริษัทนํา ทั้งหลายเหลานี้ไปตั้งในจังหวัดที่สําคัญในภาคตางๆ จังหวัดเหลานี้เปน
ศูนยกลางของภาคตางๆหรืออยางนอยก็เปนจังหวัดที่มีความสําคัญในลําดับตนๆของภาค หรือ
อาจมีโรงงานสุราของกลุมที่มีขนาดใหญอยูเชนจังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปนตน จากเครือขายดังกลาวแสดงถึงการอาศัยเครือขายที่กลุมสุรารายใหญดูแลอยูที่มีกระจาย
ไปทั่วและแนนอนตลอดจนเครือขายเหลานี้ยังปฏิบัติตามนโยบายบริษัทที่แนนอน ทําใหการเขาถึง
ชองทางเหลานี้ของผูผลิตรายเล็กยอมเปนไปไดยากมากขึ้น
นอกจากนั้นยี่ปวบางพื้นที่ยังมีการกดราคาซื้อจากผูผลิตขนาดเล็กโดยยี่ปวอางถึงเหตุผล
ในการขอราคาต่ําลงมาเพื่อใหเปนสินคาทดลองตลาดแตซื้อจํานวนนอย16 รวมทั้งการที่ยี่ปวเหลานี้
เมื่อซื้อไปแลวกลับเพิ่มราคาขายที่ใกลเคียงกับราคาสุราโรงใหญ สวนตางระหวางสุราชุมชนและ
สุราโรงใหญหางกันไมมากนัก เมื่อผูผลิตมาเสนอขายอีกครั้งพบวาขายไดนอยมาก และทางยี่ปว
เองก็บอกปด โดยอางวาเหลาขายไมออก สุดทายตองขายในราคาต่ําเพื่อระบายสินคาใหหมด ทํา
ใหผูผลิตที่พบยี่ปวในลักษณะเชนนี้ตองหันไปหาชองทางอื่นที่เปนไปไดมากกวา17
นอกจากนี้ยังพบปญหาการจายเงินโดยตามธรรมดาเมื่อมีการสั่งสินคาก็ตองโอนเงินเขา
ธนาคารทําใหเปนตนทุนที่ตองลงทุนเปนจํานวนมากของผูคาสงเมื่อสั่งสินคาไปแลวก็จะตองรอ
บริษัทมาสงสินคา ซึ่งมีการกดดันในอยูวาถามีสุราตางยี่หอหรือสุราชุมขนมาตั้งจะไมขายเบียรชาง
ใหหรือสินคาตัวอื่นเชนเหลาสี หรือการใหราคาที่แพงกวาเจาอื่นเล็กนอยมากๆ แตเนื่องจากการ
ขายสงสินคาประเภทนี้กําไรนอยอยูแลวจึงเปนการผลักภาระไปที่ผูคาสงทั้งหลาย18
ในสวนของกลุมโมเดิรนเทรดซึ่งเปนชองทางจัดจําหนายอีกสวนหนึ่งพบวาผูที่จะเขามาได
จําเปนตองมีคาใชจายในหลายสวนตั้งแต คาแรกเขา คาตั้งชั้น ซึ่งผูผลิตที่เขามาไดตองเปนผูที่มี
เงินลงทุนมากพอสมควร สามารถจะจายตนทุนเปนจํานวนมากในคราเดียวกันได มีผลทําใหผูผลิต
รายเล็กไมสามารถเขามารวมใชชองทางในสวนนี้ในการจําหนายได
เมื่ อชองทางจําหนายในสว นของยี่ปวหรือผูค าส ง ในตลาดไม สามารถเปน ช องทางจัด
จําหนายไดดีพอ ทําใหผูผลิตขนาดเล็กจํานวนมากหันไปสูผูคาปลีกขนาดเล็กในระดับหมูบานหรือ
ชุมชน ซึ่งเปนผูขายสินคาโดยตรงกับผูบริโภค แตในบางรายประสบปญหาในลักษณะที่วาผูคา
ปลีกไมตองการรับสินคาที่ยังไมนิยมในตลาดหรือขายไดชาเพราะสินคาเหลานี้เมื่อซื้อเขามาแลว
ผูบริโภคนิยมเปนจํานวนนอยไมมากนักรวมทั้งมีสินคาทดแทนที่ดีกวาหรือทัดเทียมกันอยูทําให
16

สัมภาษณนางรําพรรณ สุวรรณประสงค กลุมเกษตรกรทํานาบานเอื้อม จ.ลําปาง,27 เมษายน 2548
สัมภาษณนายทองพูน หิมะกุล หจก.จุฑาทิพยการสุรา จ.อุบลราชธานี ,25 พฤษภาคม 2548
18
สัมภาษณ,นายเมธี ผูคาสงจังหวัดนนทบุรี , 2 พฤศจิกายน 2548
17

109

ความมั่นใจของผูคาปลีกบางรายเชื่อวาขายสินคาของกลุมทุนสุราดีกวาขายสุราชุมชนหรือบางราย
เชื่อวาสินคาที่ผูผลิตขนาดเล็กผลิตออกมาไมมีคุณภาพหรือมีคุณภาพนอยกวา ทําใหผูผลิตขนาด
เล็ ก จํ า นวนมากแก ป ญ หาโดยการขายส ง ในปริ ม าณน อ ยในผู ค า ปลี ก ที่ คุ น เคย หรื อ ฝากขาย
ตลอดจนมีการแจกใหลองขายทดลองตลาดในบางพื้นที่
การที่ชองทางจําหนายคอนขางตีบตันจากการที่สินคายังไมมีความนาเชื่อถือเทาที่ควร
ตลอดจนชองทางจําหนายถูกกีดกันจากผูผลิตรายใหญในตลาด พรอมกับการใชความเหนือกวาใน
หลายดานของผูผลิตรายใหญ ทําใหผูผลิตขนาดเล็กซึ่งผลิตสุราออกมาแตละเดือน 200-300 ลังใน
รายเล็กมากๆ หรือ 1,000-2,000 ลังในขนาดกลาง ที่ระบายสินคาออกไปไมไดหมด ทําใหเกิด
สินคาคงคลังหลงเหลือเปนจํานวนมาก บางรายถึงขั้นผลิตออกมาเพียงปแรกของการเปดเสรีการ
ผลิตแตสามารถขายไดอีกหนึ่งปถาหยุดการผลิตไปแลว19
สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ผูผลิตที่ระบายสินคาไมไดและยังตองผลิตตอไปเพราะยังมีภาระที่ลงทุนไป
แลว กูเงินมาแลวจําเปนตองทําตอไป ทําใหผูผลิตขนาดเล็กหลายรายตองเลิกกิจการไปจํานวน
มากหรือหยุดการผลิตแตยังมีชื่ออยูในระบบ
จากปรากฏการณดังกลาวแสดงถึงการกีดกันที่ชัดเจนคอนขางมากจากกลุมสุรารายใหญ โดย
อาศัยชองทางที่ตนเองที่สามารถควบคุมไดโดยตรงโดยเฉพาะชองทางจัดจําหนายที่ตนเองควบคุมมา
อยางยาวนานหลายสิบป และการที่ชองทางจัดจําหนายเหลานี้ทั้งผูคาปลีกและผูคาสงที่เปนอิสระมี
ทัศนคติในทางลบตอสุราชุมชน มีผลตอผูผลิตขนาดเล็กที่กระจายอยูทั่วประเทศเปนอยางมาก
5.4.4 การเขาครอบครองกิจการ (Take Over)
ในชวงการเปดเสรีการผลิตชวงแรกจะพบขาวการที่นายทุนหลายๆคนหลายกลุม
ออกขาวในทํานองจะเขามาแขงขันในตลาดสุราขาวที่ยังไมผูเขามาแขงขันอยางจริง โดยชวงเวลา
ดังกลาวจะพบวามีกลุมของบริษัท ยูไนเต็ดไวนเนอรี่ จํากัด ของกลุมนายไพศาล ชีวะศิริ ไดผลิต
สินคาสุรายี่หอไผทองออกมาจําหนาย เพื่อแขงขันกับสุราขาวของกลุมนายเจริญในชวงเดือน
เมษายน 254420 แตเนื่องจากเครือขายจัดจําหนายที่นอยกวาและโดนกดราคาลงมาแขงสูโดย
ราคาสุราขาวของกลุมโรงงานของนายเจริญ ไดทําการดั๊มพ (Dumping) ราคาลงมาอยูที่ 39 บาท
จากราคา60บาท ลงทําการลดราคามารอลวงหนากอนที่ไผทองจะเขาสูตลาด ทําใหในเวลาตอมา
19

สัมภาษณ, นายวิชัย ตลอดพงษ ผูผลิตสุรา จ.อุบลราชธานี(เลิกผลิตแลว), 26 พฤษภาคม 2548
20
นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, 21 มิ.ย.2545 หนา 3
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สุราไผทองเองจําเปนตองยายเครือขายจําหนายมาเขาสูเครือขายจัดจําหนายของกลุมนายเจริญ
ทั้งหมด และสุดทายบริษัท ยูไนเต็ดไวนเนอรี่ จํากัด ก็ตกไปเปนบริษัทหนึ่งในเครือของนายเจริญ
โดยนายไพศาล ชีวะศิริกลับไปถือหุนในกลุมบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) แทน ขณะที่
บริษัทยูไนเต็ดนายไพศาลไมไดมีตําแหนงใดๆอีกทั้งสิ้นกลับเปนนายเจริญเขามาเปนประธาน
กรรมการแทน21
การเข า มาครอบครอง บริ ษั ท ยู ไ นเต็ ด ไวน เ นอรี่ จํ า กั ด ทํ า ให สิ น ค า มี ค วาม
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพราะสินคาของกลุมยูไนเต็ดไวนเนอรี่ มีอยูหลายชนิดทําใหสามารถเขา
ไปกลุมผูบริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น เชน สุราพิเศษยี่หอแบล็คแคทที่ออกมาแขงขันกับแม
โขงสุพีเรีย หรือสุรากลั่นยี่หอไผทองของบริษัทที่สุดทายกลายเปนสินคาหลักในกลุมสุราขาวของ
กลุมบริษัทไทยเบฟเวอเรจ หรือก็คือกลุมสุราของนายเจริญ นั่นเอง
การใชกลยุทธในลักษณะการครอบครองกิจการนั้นมิไดกระทํากับผูผลิตรายใหญแต
เพียงอยางเดียวแตทวายังรวมไปถึงผูผลิตรายเล็กที่มีศักยภาพมากพอยอมมีโอกาสจะถูกเขา
ครอบครองกิจการเพื่อการไมใหเกิดการเติบโตขึ้นหรือมีศักยภาพมากพอที่แขงขันกับสินคาของสุรา
โรงใหญในทองถิ่นได ดังเชนกรณีของบางตําบลในเขต อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ใชการเขาไปถือ
หุนโดยโรงเหลารายใหญเพื่อใชประโยชนในการควบคุมการเติบโตของเหลาพื้นบาน นอกจากนั้น
ยังมีในกรณีอื่นเชน ใน จังหวัดระยอง หรือจังหวัดในภาคเหนือบางจังหวัด เปนตน การที่เขาไปถือ
หุนหรือเขาไปครอบครองกิจการ ยี่หอสุรานั้นๆยังคงอยูเหมือนเดิมและยังสามารถกระทําการขาย
ในตลาดไดเหมือนเดิม
การเขามาครอบครองกิจการของกลุมทุนสุรากระทําตอผูผลิตสุรารายใหญในตลาด
แสดงถึงการปกปองการเปนผูนําในตลาดสุราแมวารายนั้นจะผลิตสุราลักษณะใดก็ตามแมแต
รวมถึงการแสดงศักยภาพของกลุมทุนสุราที่มีอํานาจมากพอที่จะเขาไปถือหุนในกิจการสุราตางๆที่
จะสามารถขึ้นเปนคูแขงได จึงนับวาเปนการใชพฤติกรรมในลักษณะกดดันคูแขง
5.4.5 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ
การโฆษณาของกลุมทุนสุราที่ผานมาแตเดิมเปนการโฆษณาสินคารายตัวเชน แม
โขง แสงโสม เปนตน สินคาเหลานี้เปรียบเสมือนภาพลักษณของบริษัทที่จําเปนตองสรางขึ้นมา หรือ
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แมแตเบียรชางที่ขึ้นมาเปนสินคาหลักตัวหนึ่งของกลุมก็ถูกนํามาโฆษณาเปนอยางสูงตั้งแตเปดตัว
สินคาตัวนี้ออกมา ซึ่งตองยอมรับวางบประมาณโฆษณาของกลุมทุนสุรามีมากมายเปนอยางมาก
ตองยอมรั บวา ขอมูลที่เ ปนตัวเลขทีแนชัดนั้นไม สามารถคนหาได เนื่องจากเปน
ความลับของทางบริษัทโฆษณา แตพบวาบริษัททศภาคที่มีการจัดตั้งขึ้นมานั้นเปนงบประมาณ
หลั ก ที่ ม าจากงบโฆษณาของบริ ษั ท ในช ว งเวลาดั ง กล า วที่ เหลื อ จากการผลิ ต โฆษณาแล ว
นอกจากนี้การที่กลุมทุนสุราทําการโฆษณาในลักษณะภาพลักษณของกลุมโดยไมไดอิงในตัว
สินคาแตอยางใดเพื่อหลบหลีกจากนโยบายรัฐที่หามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตองยอมรับ
วาเปนการกระทําที่ไดอยางแทจริง
อนึ่ ง การโฆษณานี้ อ ย า งน อ ยไม ไ ด รั บ รู ใ นตั ว สิ น ค า แต รั บ รู ใ นลั ก ษณะภาพรวม
ทั้งหมด โดยเฉพาะการนําเสนอภาพลักษณของบริษัทที่เปนเจาของสินคาสุราและเบียรตลอดจน
เครื่องดื่มในชื่อชางในตลาด ตลอดจนการถายทอดฟุตบอลและกีฬารายการสําคัญมีลิขสิทธิ์ของ
กลุมชางอยูตลอด ทําใหเชื่อไดวาเปนการสนับสนุนที่ทําใหสามารถขายสินคาในเครือที่ทุกคนตาง
รับรูวาเปนเครือเดียวกันเพราะสุราที่ผลิตในประเทศไทยกวารอยละ91ในประเทศไทยผลิตโดยกลุม
ทุนสุราของนายเจริญ นั่นยอมทําใหความไดเปรียบจากการโฆษณาเปนไปไดอยางมาก
การโฆษณาของกลุมสุรานั้นมีการกระทําตอเนื่องมาอยางยาวนาน พอที่จะทําให
สินคาในกลุมทั้งหมดสามารถครองใจผูบริโภคได เมื่อการที่สินคาครองใจผูบริโภคจนทําใหโฆษณา
สินคาไมไดเปนไปเพื่อเพิ่มยอดขาย เปนเพียงแตรักษาระดับการรับรูสินคาไววายังคงมีสินคาอยูใน
ตลาด หรือปรับปรุงภาพลักษณขององคกรที่จากเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลกระทบเปนโฆษณาใน
ลักษณะการชวยเหลือสังคม นั่นทําใหสินคาจากโฆษณาไมไดมีผลตอตลาดมากนัก แตในแงของ
ผูผลิตรายใหมที่เขามาแลวการรับรูตราสินคา โดยเฉพาะสุรานั้นทําไดยากอยูแลวจากขอบังคับการ
หามโฆษณาในสื่อทางโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ ทําใหถูกปดกั้นในการรับรูมากพอสมควร
ขณะที่การเอื้อตอผูผลิตรายใหญตลอดจนสุราตางประเทศสามารถโฆษณาไดชวงเวลาหนึ่ง ขณะที่
กรณีของสุราขนาดเล็กการโฆษณาแมวาจะในพื้นที่ชุมชนหรือในพื้นที่จังหวัดของตนเปนไปไดยาก
เพราะเงินทุนไมมากพอ ขอบังคับทางราชการไมเอื้ออํานวย นั่นเปนการสรางอุปสรรคที่สวนหนึ่งที่ทํา
ใหการสรางตลาดของสินคาในลักษณะที่ถูกปดกั้นอยูแลว ทําไดยากเพิ่มมากขึ้น
ในปจจุบันรัฐมองวาสุราเปนเครื่องดื่มที่กอใหเกิดโทษมากมาย การโฆษณาเปน
สวนหนึ่งของการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นทําใหตองจํากัดเวลาการโฆษณาโดยใหเวลาเฉพาะ 22.00 05.00 น. นั้นทําใหแมวาผูผลิตสุราขนาดกลางสามารถกระทําไดแตเนื่องเงินทุนในชวงเวลานั้นมี
ปริมาณมากขึ้นเพราะแตงแยงชิงพื้นที่โฆษณามากขึ้นยอมทําให
การเลือกสินคาโฆษณายอมกระทําโดยเลือกสินคาที่เงินทุนมากกอนและเปนสินคา
ที่รูจักหรือกลุมผูผลิตเปนที่นิยมอยูแลวตลอดจนความสัมพันธใกลชิดตางๆตอสื่อตางๆ สิ่งเหลานี้
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เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหแมวาสามารถผลิตสุราออกมาไดก็ตามแตชองทางการสื่อสารถึงผูบริโภคไม
มียอมเปนสวนหนึ่งของอุปสรรคที่ถูกสรางแมไมไดตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามที
การประชาสัมพันธของกลุมสุราเปนไปในลักษณะการสรางประโยชนแกสังคมเพื่อ
สรางภาพลักษณแกองคกรที่มีสว นรับผิดชอบตอสังคม ไมวาจะเปนการแจกผาหม การบริจาคเงิน
แกองคกรการกุศลตางๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธในการสนับสนุนในวงการตางๆ โดยเฉพาะ
การกีฬาที่มีการทุมประชาสัมพันธเปนอยางมากในการเสริมสรางนักกีฬาไทยไประดับโลก ทําให
การประชาสัมพันธในดานสังคมเปนการทําใหภาพของการตอบแทนสังคมมากขึ้น และภาพของ
สัญลักษณหรือชื่อของสินคาซึ่งถูกนําเสนอขึ้นเปนตัวแทนขององคกรเพื่อการประชาสัมพันธเดนชัด
มากขึ้น โดยเฉพาะการนําเอาชื่อ ชาง ที่เปนชื่อสินคามานําเสนอการบริจาคการชวยเหลือตางๆ
เปนการตอกย้ํายี่หอแกผูบริโภคไดงายมากขึ้นเพราะการที่ชื่อสินคาเขาไปอยูในจิตใจของผูบริโภค
จะทําใหเขาถึงสินคาไดงายมากขึ้น
การที่กลุมทุนสุราอาศัยการโฆษณาและประชาสัมพันธเปนเครื่องมือในการสราง
ฐานลูกคา รักษาลูกคาและเปนการทําใหคูแขงเขามาแยงชิงลูกคาไปไดยากมากขึ้นทําใหแมวา
สินคาสุราจะมีภาพลักษณในเชิงลบก็ตามแตกระบวนการที่ไดมีการสรางขึ้น ทําใหภาพของสินคาดี
ขึ้นในระดับที่ผูบริโภคยอมรับ จนนําไปสูการเลือกบริโภคสินคาของกลุมสุรามากกวาสินคาที่ผลิต
ขึ้นแมจะภายในชุมชนมากกวา
5.5 สรุปทายบท
ตลาดสุราไดมีการเปลี่ยนผานจากระบบสัมปทานผูกขาดการผลิตที่มีมาอยางยาวนานมา
เปนการเปดเสรีการผลิตสุรากลั่นที่ทําใหเกิดตลาดผูขายมากรายเกิดขึ้นสวนหนึ่งตองยอมรับวาเกิด
จากการตอสูของชาวบาน จากเครือขายตางๆ องคกรเอกชน ที่ตองการใหรัฐมองผูผลิตสุราของ
ชาวบานในฐานะผูผลิตไมใชผูที่ทําผิดกฎหมาย การเกิดกระบวนการตอสูเพื่อไดสิทธิอันชอบธรรม
ในการผลิตสุรากลั่นตลอดจนรักษาภูมิปญญาการผลิตสุราที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน เกิดจาก
การกดขี่โดยอํานาจรัฐและอํานาจทุนของผูผลิตรายใหญ จนนําไปสูการจับกุมดําเนินคดีผูผลิตสุรา
ในทองถิ่นตางๆ เปนจํานวนมาก
กระบวนการตอสูที่ผานมาเปนในลักษณะรวมตัวกันกดดันหรือลอมเจาหนาที่ที่เขาไป
จั บ กุ ม จนต อ มาเริ่ ม ใช เ วที ส าธารณะในการออกมาเคลื่ อ นไหว ตลอดจนการรวมตั ว กั น เป น
เครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทย (คลท.) จนกลายเปนจุดเริ่มตนของการกดดันรัฐ การสราง
เครือขายสุราพื้นบานไปทั่วประเทศ วาถึงเวลาที่รัฐตองดําเนินการเพื่อใหชาวบานไดสิทธิการผลิต
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สุราเปนของตนเอง จนมาสําเร็จเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มกราคม 2546 ที่ใหชาวบาน
สามารถผลิตสุราไดเสรีภายใตการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎระเบียบที่เกิดขึ้นมา
ในการเปดเสรีการผลิตสุรากลั่นพบวาผูผลิตรายเดิมยังคงมีสัดสวนในตลาดสุราสูงถึงรอย
ละ 90 ของสุราทั้งหมด การเปดเสรีสุรากลั่นแมวาจะทําใหไดโอกาสการผลิตสุราขึ้นมา ไดสิทธิใน
การผลิตและจําหนายแตทวาขอระเบียบที่รัฐออกมาในแตละครั้งกลับเกิดเปนอุปสรรคแกผูผลิต
เพิ่มขึ้น ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เองกลายเปนสวนหนึ่งของอุปสรรคของผูผลิตราย
เล็ ก ขณะเดี ย วกั น การรั ก ษาสภาพผู นํ า ในตลาดสุ ร าหรื อ การรั ก ษาสั ด ส ว นในตลาดที่ ต นเอง
ครอบครองและมีอํานาจเหนือตลาดของกลุมทุนสุราไดเกิดพฤติกรรมเกิดขึ้นมากมายในการทําให
ผูผลิตรายเล็กทั้งหลายไดรับผลกระทบและตองเผชิญกับกลยุทธที่กลายเปนตัวเรงในการทําลาย
ผูผลิตรายเล็กเปนจํานวนมาก
โดยการใชกลยุทธหรือการแสดงพฤติกรรมในตลาดไดเกิดขึ้นเริ่มตั้งแตการใชกลยุทธเรื่อง
ราคา มาใชเพื่อบีบใหผูผลิตสุราชุมชนไมสามารถขายในราคาที่เปนจริงไดทําใหราคาสุราชุมชน
ราคาถูกกวาราคาสุราโรงใหญและถาจะตั้งราคาสูงกวาก็ไมสามารถกระทําไดดวยราคาตนทุนที่สูง
กวาแมวาคุณภาพวัตถุดิบจะดีกวาดวยการใชผลิตผลทางการเกษตรเชน ขาวเหนียว ขาวเจา
ขาวโพด เปนตน ขณะที่ทางโรงงานสุรารายใหญใชโมลาส หรือ กากน้ําตาลในการผลิต แตตนทุน
ต่ํากวาเปนอันมากแตสามารถตั้งราคาขายไดสูงกวา ขณะเดียวกันชองทางจัดจําหนายโดยสวน
ใหญในตลาดสุราจะพบวาเปนยี่ปวของกลุมสุราเปนจํานวนมากถูกกดดันในการหามขายสุรา
ชุมชนหรือสุราผูผลิตรายอื่น แมแตยี่ปวอิสระเองหลายรายถูกกดันจากการสงสุราใหในจํานวนที่
นอยลงหรือชามากขึ้นทําใหไดรับผลกระทบเปนอันมากจนทําใหตองไปบังคับกับผูผลิตสุราราย
ใหมแทนในการกดดัน หรือบางรายใชวิธีการตั้งหนารานแตขอราคาต่ําถาไมไดก็ไมขายใหหรือให
ตั้งหนาราน
การแสดงพฤติกรรมไปในลักษณะการสรางกําแพงกีดขวาง (Barrier of entry) ตอผูผลิตราย
ใหมที่เขามาในตลาด พบวาผูประกอบการทั้งหลายที่มีเงินทุนนอยหรือปสบปญหาจากเจาหนาที่รัฐ
เดิมอยูแลวไมสามารถทานทนจากพฤติกรรมของกลุมทุนสุรารายใหญไดมีผลใหเลิกกิจการไปเปน
จํานวนมาก ขณะเดียวกันผูประกอบการในรายที่สามารถจัดหาทุนมาไดหรือมีเครือขายตลอดจน
รวมกลุมกันเปนสหกรณแมแตผูที่เปนนายทุนทองถิ่นที่เปนเอเยนตสุราอยูแลวและเขามาทําการ
ผลิตสุราชุมชนก็พอที่จะสามารถประคองไปไดแตพบวาไมสามารถขยายหรือเติบโตขึ้น หรือแมแต
การหาตลาดใหมๆได นั่นแสดงถึงการเขามาของผูประกอบการผลิตสุราชุมชนไมสามารถอยูได

114

ตลอดรอดฝ ง ที่ รั ฐ วาดภาพเอาไว ว า สามารถนํ า ไปแข ง ขั น ในตลาดต า งประเทศได ทั้ ง ที่
ภายในประเทศเองรัฐเพียงแตสงเสริมการเขามาแตไมไดสงเสริมใหคงอยูไดอยางยั่งยืนแตอยางใด
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บทที่ 6
บทสรุป
6.1 สรุปผลการวิจยั
ตลอดระยะเวลานับศตวรรษสุราเปนสินคาที่เกี่ยวของกับอํานาจรัฐมากที่สุดชนิดหนึ่ง
ตั้งแตอดีตจวบจนกระทั่งในปจจุบัน ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐดําเนินการมาในรูปแบบ
ตางๆเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย สามารถสรุปไวไดเปน 3 ยุคหลัก ดังนี้
1. รัฐกับเจาภาษีนายอากร โดยมีความสัมพันธกันระหวางเจาภาษีนายอากรที่สวน
ใหญเปนชาวจีนที่เขามาทํากิจการการคา โดยระบบเจาภาษีนายอากรนี้จะทําการประมูลเหมา
เมืองเพื่อตมกลั่นสุราและจัดเก็บภาษีในเมืองที่ตนเองประมูลมาได สงรายไดมาในรูปอากรสุราแก
รัฐ โดยผูที่จะประมูลเมืองนั้นไดตองเสนอคาตอบแทนเปนรายปที่สูงสุด และผูประมูลไปไดจะไดรับ
การแตงตั้งเปนขุนนาง ถือวาเปนการเลื่อนชั้นทางสังคมจากเพียงพอคาอิสระขึ้นมาเปนขุนนางทํา
ใหระบบนี้ความสัมพันธระหวางพอคาชาวจีนที่ตองการประมูลเมืองเพื่อตมกลั่นสุรากับขุนนางมี
อยูสูงมาก และดวยทางรัฐเองไมตองการใหผูใดทําการตมกลั่นสุราเองโดยมิไดรับอนุญาต ยอมทํา
ใหการผูกขาดตมกลั่นสุราขึ้นกับเจาภาษีนายอากรมากขึ้นตามไปดวย
2. รัฐกับผูไดรับสัมปทานผูกขาดผลิตสุรา เมื่อรัฐเปลี่ยนนโยบายสุราและมีการสราง
โรงงานสุราเพิ่มมากขึ้นไปทั่วประเทศและตลาดสุราเองไดมีการขยายตัวมากขึ้นทําใหมีการนําเอา
ระบบประมูลสัมปทานโรงงานผลิตสุราเพื่อมุงหวังใหรัฐสามารถจัดเก็บรายไดไดแนนอนตลอดทั้ง
ระบบเจ า ภาษี ไ ด ล า สมั ย ลงไป ขณะเดี ย วกั น หน ว ยงานที่ ส ร า งโรงงานสุ ร าหลั ก ๆ คื อ 1) กรม
สรรพสามิต 2) กรมโรงานอุตสาหกรรม 3) องคการสุรา ไดขึ้นมาแทนที่
แตเนื่องจากรัฐถูกควบคุมดวยผูปกครองที่มีอาํ นาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ขณะที่กลุมทุนขนาด
ใหญ เ ข า มาในตลาดสุ ร าโดยเฉพาะตระกู ล เตชะไพบู ล ย มหาคุ ณ ล่ํ า ซํ า และกลุ ม เหล า นี้ ก็ มี
ความสัมพันธกับอํานาจรัฐโดยตรงทําใหการประมูลโรงงานสุราในอดีตตกอยูภายใตกลุมทุนไมกี่
กลุมโดยมีกลุมหลักคือกลุมเตชะไพบูลย จนตอมาเมื่อผลประโยชนในตลาดสุรามีมากขึน้ จากการที่
ตลาดขยายตัว ทําใหกลุมนายเจริญซึ่งกําลังมีบทบาทในฐานะคูแขงและมีความสัมพันธกับอํานาจ
รัฐในหลายกลุมเชนเดียวกันก็ไดมีอิทธิพลขึ้นมาและสามารถเปนผูครอบครองโรงงานสุราทั้งหมด
ในประเทศในที่สุดจนกลายเปนผูผูกขาดในตลาดสุราโดยเฉพาะสุราขาว
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3. รัฐกับบริษัทสุรา เมื่อสภาพนโยบายสุราเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งคือการเกิดขึ้น
ของนโยบายเปดเสรีการผลิตสุราและจําหนายสุราที่ตองการใหเกิดตลาดเสรีมากขึ้น มีผูเขามา
แขงขันกันมากขึ้นยกเลิกการผูกขาด ทําใหกลุมทุนสุรามีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนโครงสราง
ของกลุม เปนบริษัทมหาชนมีลักษณะเปนบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่สามารถระดมทุน
ไดสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยมีเปาหมายคือการเขามาในตลาดหลักทรัพย ขณะเดียวกันผูถือหุนใน
บริษัทเดิมที่มีลักษณะการถือหุนไขวกันในบริษัทสุราของนายเจริญตางก็เขามาเปนผูถือหุนรวมกัน
ตลอดจนเปนกรรมการในบริษัทในเครือ ดังเชนนายโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ ,นายไพศาล ชีวะศิริ ,
นางนงลักษณ ภัทรประสิทธิ์,นายวานิช ไชยวรรณ ,นายวิวัฒน เตชะไพบูลย โดยรายชื่อดังกลาว
ถือวาเปนตัวแทนของกลุมที่เคยประกอบกิจการสุรามาในอดีตและเขามาเปนสวนหนึ่งของกลุมทุน
สุ ร านายเจริ ญ หลั ง จากได ค รอบครองสั ม ปทานโรงงานสุ ราทั้ง หวดไวได ห ลัง จากสงครามสุร า
ระหวางนายเถลิง เหลาจินดาและนายสุเมธ เตชะไพบูลย สิ้นสุดลง
เมื่อมีการปรับตัวของกลุมทุนสุราในลักษณะดังกลาวยอมทําใหมีความพรอมมากกวา
กลุมอื่นๆ ไมวาจะเปนกลุมบุญรอด หรือกลุมสุราชุมชน เปนอยางมาก ขณะที่กลุมทุนสุราเองเปนผู
ครอบครองวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา มีชองทางจําหนายขนาดใหญ และ
ยังมีความสามารถระดมเงินทุนไดงายมากขึ้น ทําใหการเปดเสรีการผลิตในประเทศกลับไมไดสราง
ผลกระทบมากนัก กลับเปนการเตรียมพรอมเพื่อแขงขันกับบริษัทตางชาติที่เขามามากกวา ขณะที่
ความสัมพันธกับอํานาจรัฐที่สืบเนื่องมาจากยุคสัมปทานผูกขาดยังคงมีอยูและมีการกระทํากัน
อยางตอเนื่องแตดวยนโยบายเปดเสรีทําใหมีผลตอการสรางความสัมพันธเชิงอํานาจกับรัฐตอง
แนบเนี ย นมากยิ่ ง ขึ้ น โดยอาศั ย การบริ จ าคในงานของรั ฐ ต า งๆหรื อ การผ า นสมาคมกี ฬ าที่
นั ก การเมือง ทหาร ข า ราชการที่เ ข าไปเป น นายกสมาคมหรื อกรรมการสมาคม ตลอดจนการ
ชวยงานทางสังคมตางๆในนามบริษัทและนามบุคคล
ขณะที่โครงสรางตลาดสุราหลังการเปดเสรีนั้นตลาดสุราไดรับเอาผูผลิตรายใหมเขามาใน
ตลาดเปนจํานวนมากแตทวาดวยขนาดของตลาดสุรามีขนาดใหญมากประกอบกับผูผลิตรายเดิม
ยังคงอยูในตลาดและอยูในสภาพผูผลิตรายใหญที่ปอนน้ําสุราโดยเฉพาะสุราขาวเขาสูตลาดเปน
จํานวนมาก ทําใหแมวาผูผลิตรายใหมที่เขามาจะสามารถผลิตไดแตกลับไมสามารถทําการตลาด
ได ทําใหไมสามารถขายสุราที่ผลิตแลวไดเต็มที่ จนทําใหผูผลิตรายใหมที่เขามาตองเลิกกิจการไป
เปนจํานวนมาก ขณะที่สวนแบงในตลาดสุราขาวจะพบวารอยละ 80 ยังคงเปนของกลุมสุราใน
เครือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี นับไดวาตลาดสุรายังคงสภาพการเปนตลาดผูกขาดอยูเชนเดิมแม
เป ด เสรี แ ล ว ก็ ต ามขณะเดี ย วกั น สภาพความสั ม พั น ธ กั บ อํ า นาจไม ไ ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาก
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นักแมวาสัญญาสัมปทานจะหมดลงไปแลวก็ตามแตการรักษาความสัมพันธยังมีอยูอยางตอเนื่อง
ผานการบริจาค การเอื้ออํานวยตางๆแกขาราชการและนักการเมือง
ดวยสภาพตลาดสุราในระบบสัมปทานการผลิตทําใหตลาดสุราเปนไปในลักษณะตลาด
ผูกขาดโดยเฉพาะสุราขาวกลั่นที่ไดรับอนุญาตใหผูผลิตจะผลิตไดตองทําการประมูลสัมปทานการ
ผลิตและจําหนาย เมื่อระบบสัมปทานเกิดขึ้นยอมทําใหรัฐสามารถรับรายไดเปนจํานวนที่แนนอน
และเปนจํานวนมหาศาลจากคาภาษีและคาสิทธิประโยชน แตทวาระบบสัมปทานโดยรัฐนั้นกลับ
ทําใหเกิดการเอื้อประโยชนจากกลุมทุนสูกลุมการเมืองและกลุมราชการที่เกี่ยวของเพื่อประโยชน
ใน 2 ทางคือ การไดมาซึ่งสัญญาสัมปทานโรงงานและการรักษาสภาพของสัญญาสัมปทานไป
อยางตอเนื่อง ในระบบสัมปทานแตเดิมผูจะประมูลโรงงานไดคือผูที่ยื่นสิทธิประโยชนตอรัฐเปน
จํานวนสูงสุด แตหลังจากประมูลไดแลวเมื่อเห็นวาสัญญานั้นไมสามารถทําใหธุรกิจอยูรอดได ก็จะ
นําเอาสัญญานั้นมาเจรจาตอรองเพื่อลดหยอนคาสิทธิประโยชนลงเพื่อใหสามารถดําเนินกิจการไป
ได ทําใหรัฐสูญเสียผลประโยชนที่ควรไปเปนจํานวนไมนอย
ในการเป ด เสรี สุ ร าของไทยจะพบว า นโยบายที่ เ กิ ด ขึ้ น แม ว า จะมี ก ารกดดั น จากภาค
ประชาชนแตเนื่องจากภาคประชาชนมุงไปที่การเรียกรองเพื่อคืนวัฒนธรรมการผลิตสุราและภูมิ
ปญญาทอ งถิ่ นของชุ มชนคื นกลับมา แตการเปดเสรีสุราของรั ฐนั้นจุดมุ ง หมายนั้น มุ งเพื่ อ การ
เปลี่ยนโครงสรางตลาดสุราที่ตองการใหมีการแขงขันกันมากขึ้นตลอดจนตองการขจัดการผูกขาด
และมุงหวังที่จะขยายขีดความสามารถที่จะขยายไปยังตลาดตางประเทศ แตจุดประสงคหลักของ
รัฐยังคงมุงเนนที่การจัดเก็บรายไดเขารัฐเปนหลัก ทําใหนโยบายรัฐที่เปดเสรีชวงแรกเปนการเปด
เสรีในลักษณะการตั้งเงื่อนไขที่มีลักษณะเสมือนหนึ่งการปกปองอุตสาหกรรมสุราไมใหผูผลิตจาก
ตางชาติสามารถเขามาผลิตในประเทศไดงายนัก แตทวาการเปดเสรีในชวงเวลานั้นมีกลุมบุญรอด
เขามาเสมือนวาจะเขามาเปนคูแขงในตลาดสุรารายใหม มีการเขามาจะประมูลโรงงานสุราของ
กรมสรรพสามิตแตเมื่อผลประมูลออกมาโรงงานสุราของรัฐทั้งหมดสุดทายไปอยูที่กลุมทุนสุรา
ทั้งหมด ทางกลุมบุญรอดที่เหมือนวาจะขึ้นมาเปนคูแขงก็หยุดการดําเนินการดานตลาดสุราไป
จนเมื่อการเปดเสรีป 2546 ที่อนุญาตการเปดเสรีสุราระดับชุมชนเกิดขึ้นแตทวาเงื่อนไขที่
ออกมาเปนในลักษณะใหระดับชุมชนผลิตไดจริง แตระดับการผลิตในโรงงานระดับกลางที่มีขนาด
ไมใหญมากนักแตไมไดผลิตเพื่อปอนชุมชนเทานั้นใหสามารถผลิตขายในระดับประเทศได กลับไม
เกิดขึ้นนั่นแสดงถึงบางสิ่งที่ซอนในนโยบายการเปดเสรีวาเสมือนการเปดเสรีใหผลิตแตเงื่อนไขทัง้ 2
สวนที่ตางกันสุดขั้วที่ดานหนึ่งตองผลิตระดับโรงงานขนาดใหญผลิตวันละ 90,000ลิตร และอีกดาน
หนึ่งกลับผลิตไดเพียงชุมชนที่ผลิตไดวันละไมเกิน 1000 ลิตร ดวยกติกาของผูที่จะเขามาในตลาด
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มีการกําหนดเงื่อนไขไวแตกตางกันมากทําใหไมมีผูผลิตรายใดในตลาดในปจจุบันสามารถแขงขัน
กับกลุมทุนสุราเดิมไดเลย นั่นทําใหสภาพโครงสรางตลาดสุราขาวของไทย ยังคงอยูในสภาพ
ผูกขาดอยางสิ้นเชิง
การที่ตลาดสุรายังสภาพตลาดผูกขาดไมมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนตลาดที่เปดเสรีที่แทจริง
ที่มีผูผลิตเขามามีอิทธิพลหรือกําลังขับเคลื่อนในตลาดมากพอที่จะทําใหโครงสรางตลาดเดิมที่มี
การผูกขาดเปลี่ยนเปนตลาดแขงขันมากรายที่เกิดการแขงขันอยางเปนธรรมไดนั้นจะพบวามีปจจัย
ตางๆที่ชวยสนับสนุนที่ทําใหตลาดยังคงสภาพการผูกขาดอยูได ดังนี้
1. การสรางความสัมพันธกับกลุมอํานาจทางการเมืองและกลุมขาราชการ
จากระบบสัมปทานในอดีตไดทําใหกลุมทุนสุราไดเขามาทําการผลิตสุราอยางตอเนื่องและ
ยาวนาน สวนสําคัญในการไดสัมปทานมาและการรักษาใหสัญญาสัมปทานไมมีปญหากับภาครัฐ
คือ การแสวงหาความสัมพันธกับอํานาจรัฐโดยผานเจาหนาที่รัฐหรือขาราชการ นักการเมือง โดย
ชวงกอนการเปดเสรีนั้นพบวาความสัมพันธกับอํานาจรัฐสวนตางๆดังเชนในยุคของพลเอกเปรม
ติณสูลานนทชวงเปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการแตงตั้งนายเจริญ เปนสมาชิกวุฒิสภา หรือการจะ
กระทําโดยผานตัวแทนของกลุมทุนสุรา ที่ทําหนาที่เขาไปดูแลเปนธุระจัดการในเรื่องตางๆ
การสรางสัมพันธกับกลุมอํานาจรัฐไมวาจะเปนนักการเมืองของรัฐบาลและฝายคานกระทํา
ผานการบริจาคเงินแกพรรคดังเชน การบริจาคแกพรรคประชาธิปตยในป2545 ผานในนามบริษัทแสง
โสม จํานวนเงิน 1,200,000บาท ตลอดจนในงานกุศลตางๆเชน งานฉลองสิริราชสมบัติครบ60 ป ที่มี
การบริจาคผานนายกรัฐมนตรี 40ลานบาท การเปนผูอุดหนุนหรือเปนสปอนเซอรแกราชการในเรื่อง
ตางๆ จะกระทําโดยผานมูลนิธิที่ตั้งขึ้นคือ มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ในนามบริษัทเชน ในนามบริษัทแสง
โสม, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เปนตน หรือแมแตในนามของตัวเองหรือคนในครอบครัว
นอกจากนั้นแลวยังพบการเสนอตําแหนงแกขาราชการระดับสูงของกรมสรรพสามิตไปเปนที่ปรึกษา
แกบริ ษั ทในเครือหลั งจากเกษียณ หรือแม แตในแวดวงทหารเองที่มีการดึ งไปเป นที่ปรึกษาบ าง
กรรมการบาง ดังเชนยุคกอนเปดเสรีมีการดึงนายพลหลายคนเขามาเปนประธานและกรรมการเชน
พลโทนพ พิณสายแกว เขามาเปนประธานบริษัทสุราทิพย จนมาสมัยหลังการเปดเสรีก็มีกรณี พลเอก
สําเภา ชูศรี เปนประธานบริษัททศภาคหรือแมแตนายสนิท วรปญญา ทีเ่ ปนสมาชิกวุฒสิ ภาเองก็ไป
มีตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทบริษัทมหาราษฎรการเกษตรซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทในเครือของกลุม
ทุนสุรา ขณะที่การสรางความสัมพันธยังผานการจัดกีฬาโดยเฉพาะกีฬามวยทีม่ กั จะมีประธานการจัด
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งานเปนนักการเมืองและกรรมการเปนขาราชการระดับสูง ดังกรณี มวยชิงแชมปโลกในหลายครั้งที่จะ
มีประชาชนมาดูเปนจํานวนมากและถายทอดทางทีวี
นอกไปจากนี้ กอนเปดเสรีสุรากลั่นป 2546 จะพบวา รัฐไดทําการลดภาษีสรรพสามิตสุราลง
ถึง รอยละ 30 จากที่เก็บเดิมตามปริมาณอยูที่ 100 บาทตอลิตรแหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ มาอยูที่ 70
บาทตอลิตรแหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ ซึ่งแทนที่ผูไดรับประโยชนจะเปนผูผลิตรายใหมที่จะเขามาตลาด
กลับไปทําใหตนทุนของกลุมสุรารายเดิมที่ผลิตน้ําสุราไวแลวและยังไมไดเสียภาษีสามารถลดตนทุน
ไปไดถึง รอยละ 30 และนําไปลดราคาสุราลงมาแขงขันกับสุราชุมชนไดในเวลาตอมา
การ
เมื่อหลังการเปดเสรีการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธกับอํานาจรัฐกลับไมมี
เปลี่ยนแปลงมากนัก กลับยังสภาพเดิมอยูแมวาจะมีการเปลี่ยนผูนํารัฐบาลเปนผูที่มีพลังของทุนมากพอ
และมีกลุมทุนในพรรคอยูแลวแตความใกลชิดกับนักการเมืองหลายๆฝายยังคงไมเปลี่ยนแปลง ไมวาจะ
เปนพรรคประชาธิปตยโดยกระทําผานนายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ที่มีหุนรวมกับนายเจริญในบริษัทสุรา
หรือแมแตนายบรรหาร ศิลปอาชาที่ครั้งหนึ่งเคยเสนอตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาใหสมัยเปนนายกรัฐมนตรีก็
จะพบวามีตัวแทนจากนายเจริญเปนผูดูแลให แมแต พตท.ทักษิณเองก็ยังมีความสัมพันธจากเมื่อครั้ง
การขายศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตตใหแกกลุมของนายเจริญและความสัมพันธนี้คง ไมนาเปลี่ยนแปลง
มากนัก จากการออกงานดวยกันของทั้งสองคนในงานใหญๆหลายครั้ง
เมื่อความสัมพันธเชิงอํานาจของกลุมทุนสุรากับกลุมการเมืองและกลุมราชการแนบแนน
เปนอยางยิ่งตลอดจนการเอื้อประโยชนกันมาตลอดเวลาที่ยาวนานทําใหแมวารัฐจะเปดโอกาสให
มีการผลิตสุราไดเสรีมากขึ้นผานทางนโยบายที่ออกมาแตทวาการปกปองผลประโยชนตอกลุมทุน
สุร ายั ง มีอยูอย า งตอเนื่อ งจากกติ ก ารัฐ ขอระเบียบกฎเกณฑตางๆ รวมถึงการปฏิบัติ ง านของ
เจาหนาที่ในบางครั้ง ขณะเดียวกันการใชกลยุทธตางๆของกลุมสุราในลักษณะเปนอุปสรรคตอ
ผูผลิตรายใหม ขณะเดียวกันรัฐเองเมื่อเปดเสรีแลวก็ไมไดสรางความตอเนื่องในนโยบายในรูปของ
ทางปฏิบัติแลว ทําใหผูผลิตรายใหมกลับตองเผชิญปญหาจากทั้งกติการัฐและจากพฤติกรรมของ
กลุมทุนสุราจนนําไปสูการยกเลิกการผลิตไปเปนจํานวนมาก
2. การซอนกําไรภายในบริษัทในเครือ
การที่บริษัทสุรามีขนาดใหญโตและการมีเครือขายของบริษัทลูกที่ซับซอนและมีจํานวน
มากมีผลทําใหสุราที่ผลิตขึ้นมาตองผานบริษัทภายในเครือหลายขั้นตอนจึงจะถูกนําออกมาขายใน
ตลาดไดทําใหกําไรที่ขายภายในกลุมสวนหนึ่งเพื่อหลบเลี่ยงภาษีและสวนหนึ่งทําใหไดกําไรไป
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กอนที่จะขายในตลาด ซึ่งมีผลยอนกลับมาเมื่อใชกลยุทธลดราคากับคูแขงยอมทําไดแมวาจะลด
ราคาลงมามากเนื่องจากไดกําไรในสินคาตัวนั้นไปแลว
ในชวงกอนเปดเสรีสุรา บริษัทหลักของกลุมทุนสุราที่ทําการผลิตสุรา คือกลุมบริษัทสุรา
มหาราษฎรและสุราทิพยโดยทําการผลิตและขายสุราใหแกกลุมบริษัท43และขายสุราใหบริษัท
แอลเอสพี วี อี ก ทอดหนึ่ ง และนํ า ไปขายให แ ก บ ริ ษั ท แสงโสมซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ทํ า การจํ า หน า ยด ว ย
นอกเหนือจากการผลิตสุรา และเมื่อนํามาขายใหแก บริษัทแสงโสมแลวก็จะทําการขายใหตอยัง
ศูนยการจําหนายของกลุมทั้งหมด 6 บริษัทที่มีกระจายไปทั่วประเทศและนําไปขายใหแกเอเยนต
ในจังหวัดและอําเภออีกทอดหนึ่ง จะพบวากวาสุราจะมาถึงเอเยนตในพื้นที่ตองผานการขายใน
บริษัทในเครือถึง 4 บริษัทหรือ 4 รอบเลยทีเดียว นับไดวากําไรที่ขายเปนทอดๆนี้ไดถูกถายเทเพื่อ
นําไปสะสมทุนของกลุมสุรานายเจริญในที่สุด
ขณะที่หลังเปดเสรีพบวาไดมีการปรับโครงสรางใหมโดยมีบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
(มหาชน) เปนบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่มีบริษัทในเครือกวา 50 บริษัท โดยมีบริษัทที่
ทําการผลิตสุราทั้งหมด 15 บริษัท กอนจะทําการขายใหแกบริษัทจําหนายสุราที่ขึ้นตนดวย นํา
ทั้งหลาย และนําไปขายใหแกเอเยนตในจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง นั่นแสดงวาแมการเปดเสรีสุราแตไมมี
ผลตอบริษัทสุราแตอยางใด การชายแกบริษัทในเครือเพื่อไดกําไรเสียกอนแดละนํากําไรสวนนี้ไป
สะสมทุนเพื่อนําไปสูการใชกลยุทธราคาเพื่อแขงขัน หรือการนํากําไรไปขยายการลงทุน
ทําให การซอนกําไรในบริษัทในเครือของกลุมทุนสุรานั้นเปนไปอยางซอนเงื่อนมีความ
ซับซอนสูงมาก ขณะที่คูแขงที่เขามาในตลาดตองแบรับภาระตนทุนในการลงทุนชวงแรกสูงอยูมาก
แตทวากลุมสุราที่อยูในตลาดอยูแลวมีการเก็บกําไรไปกอนจะวางจําหนายเรียบรอยแลว นั่นแสดง
ถึงความไดเปรียบทางการแขงขันยอมแตกตางกันอยางชัดเจน
3. กติการัฐกับตลาดสุราเสรี
จากการศึกษาพบวากติกาที่ใชในการควบคุมและกํากับดูแลตลาดสุราที่เปนหลักใหญ คือ
พระราชบัญญัตสิ ุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งใชควบคุมดูแลตลาดสุราทุกสวนตั้งแตผลิตจนถึงการขาย โดย
กติกานี้แตเดิมเพื่อใชในตลาดสุราที่เปนการผูกขาดโดยอาศัยสัมปทานการผลิตจากรัฐ มุงตอการ
ปองกันผลประโยชนหรือรายไดของรัฐที่ไมใหผูใดสามารถเขามาผลิตไดถาไมไดรับอนุญาตจากรัฐ
เสียกอน นั่นคือการสัมปทานการผลิต เพราะรัฐมองผูผลิตในระดับครัวเรือนหรือชุมชนเปนผูผลิตที่
อยูนอกระบบ รวมทั้งมองกระบวนการผลิตของผูผลิตเหลาเหลานี้วาเปนอันตรายตอสุขภาพ โดย
ใชมาตรฐานระดับโรงงานไปเปรียบเทียบกับการผลิตระดับชาวบานทําใหกลายเปนวาสุราของผูผลิ
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รายเล็ ก เหล า นี้ ไ ม มี คุ ณ ภาพจํ า เป น ตอ งทํ า การจั บ กุ ม เพื่อ ไม ใ ห นํา ไปจํ า หน า ยที่ อ าจส ง ผลต อ
ผูบริโภคได
กติกาของรัฐไดรับการแกไขและปรับปรุงถึง 20 ครั้ง แตทุกครั้งมุงไปที่การรักษารายไดของรัฐ
โดยรักษาระบบสัมปทานไวไมใหผูใดเขามาผลิตแขงขันกับระบบสัมปทานได เพราะจะมีผลใหรายได
ของรั ฐที่ จ ะได รั บต อป ล ดลง จึ ง ทํ า ให ต อ งรั ก ษาระบบสั ม ปทานนี้ ไว ให น านที่ สุ ด จนเมื่ อมี ม ติ
คณะรัฐมนตรีในป 2543 ที่ตองใหมีการเปดเสรีการผลิตสุรา เพียงแตระยะแรกการเปดเสรีเปนการ
กําหนดกติ กาที่ต องการให มี ผูผลิตระดับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิ ตจํ าหน ายทั่วประเทศและ
สามารถสงออกไปได จึงทําใหไมมีผูใดสามารถเขามาผลิตเพื่อการแขงขันไดแมแตรายเดียว
จนตอมาเมื่อรัฐไดมีการเปลี่ยนแปลงโดยการออกกติกาใหมที่สรางโอกาสใหผูผลิตรายเล็ก
สามารถเขามาผลิตเพื่อการแขงขันไดมากขึ้นคือ ประกาศกระทรวงการคลัง วาดวยระเบียบวิธีการ
บริหารงานสุรา พ.ศ.2546 เกิดขึ้น ซึ่งมุงไปที่ผูผลิตรายเล็กที่สามารถผลิตสุรากลั่นในระดับชุมชน
ได โดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นเพียงแตตองปฏิบัติตามกติกาที่ไดระบุไวอยางเครงครัด เพื่อให
สามารถตรวจสอบการดําเนินงานได
สภาพตลาดสุราหลังการเปดเสรีโดยมีกติกาใหม คือประกาศกระทรวงฯฉบับที่ 4 และ
ประกาศกรมฯฉบับที่ 4 ออกมาในป 2546 พบวาผูเขามาเปนผูผลิตรายใหมเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก
โดยสูงถึง 6,000 กวาราย (2548) แสดงถึงวาผูตองการเขามาในตลาดสุรานั้นมีจํานวนมากแตเมื่อ
เขามาแลวกลับพบอุปสรรคจากกติกาที่ไดกําหนดขึ้นมาใหม โดยมีเงื่อนไขที่ทําใหเมื่อเขามาแลว
กลับดําเนินกิจการไปดวยความลําบากตลอดจนจากการแขงขันกับผูผลิตรายเดิมที่มีอํานาจมาก
ในตลาดสุรามาแตเดิม พบวาการแขงขันในตลาดสุราหลังเปดเสรีเปนไปอยางรุนแรงจนทําให
ผูผลิตรายเล็กเปนจํานวนมากตองหยุดกิจการชั่วคราวหรือ เลิกผลิตไปอยางถาวร
ดวยเหตุที่กติกากําหนดเงื่อนไขที่กวางขวางพอที่ทําใหผูใดก็ไดสามารถเขามาผลิตสุรา คือ
การใชการจดทะเบียนเป นผู ผลิ ตสุ รากับกรมสรรพสามิต และตองเปนผูไดจะทะเบียนขึ้น เป น
สหกรณ หางหุนสวน กลุมเกษตรกร หรือบริษัท ก็สามารถทําการผลิตไดแลว แตเมื่อเขามาแลวจะ
พบเงื่อนไขในการผลิตเปนจํานวนมากไลตั้งแตเครื่องจักรการผลิต วัตถุดิบในการผลิต การทําบัญชี
จนถึงการขายสุรา
หลั ง จากการได เ ข า สู ต ลาดสุ ร าอย า งเสรี ม ากขึ้ น ของผู ผ ลิ ต รายเล็ ก ๆที่ ส ว นใหญ เ ป น
ชาวบานที่มีอาชีพเดิมเปนเกษตรกรและเคยลักลอบผลิตสุราเถื่อนมากอนทําใหเมื่อเขามาแลวพบ
เงื่อนไขตางๆเพื่อการควบคุมไมใหลักลอบผลิตสุราเถื่อนดังแตกอน จึงมีการบังคับเริ่มตั้งแตการ
ผลิต การขนส ง การจํ า หนา ย ทั้ ง นี้ ก ติก าที่อ อกมาเป น ไปเพื่ อให ช าวบา นสามารถผลิ ตสุ ร าได
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มาตรฐานตามที่รัฐตองการตลอดจนการเก็บรายไดของรัฐที่ แนนอน ทํ าใหมาตรฐานของรัฐที่
ตองการแตผูผลิตรายเล็กเหลานี้ไมสามารถกระทําตามไดเพราะรัฐใชมาตรฐานระดับโรงงานมา
บังคับใชผูผลิตที่ผลิตในลักษณะอุตสาหกรรมครอบครัวที่ไมตองการใชเทคโนโลยีมากนัก ทําให
ผูผลิตรายเล็กตองแบกรับตนทุนที่สูงเกินควรจากกติกาดังกลาว แมวารัฐตองการใหสุราของผูผลิต
รายเล็กสามารถยกระดับเพื่อนําไปขายไดทั่วประเทศและใหสามารถสงออกไดก็ตาม แตเนื่องจาก
ระยะแรกกติกาดังกลาวกลับทําใหผูผลิตเหลานี้ปรับตัวไมทันจากการแขงขันที่รุนแรงทั้งจากผูผลิต
รายเล็กดวยกันและรายใหญที่อยูในตลาดมายาวนาน
กติกาที่บังคับใชกับผูผลิตสุราชุมชนหรือผูผลิตรายเล็กนั้น จากการศึกษาพบวา กติกา
มุงหวังที่จะใหชาวบานผลิตในกรอบของกฎหมายที่ตายตัว ตองการใหสินคาที่ออกมามีลักษณะถูก
กําหนดโดยรัฐระบุวาจําเปนตองบรรจุสุราและตองผลิตตามดีกรีตามที่ถูกกําหนดไว (ประกาศ
กรมฯฉบับที่ 4) หรือกรณีของฉลากพบวามีการตรวจสอบอยางเขมงวดในฉลากติดภาชนะวาจะ
คลายคลึงกับฉลากสุราของกลุมสุรารายใหญมากนอยเพียงใด เชนลักษณะของฉลากถามีรูปของ
รวงขาวจะถูกเพงเล็งเปนพิเศษหรืออาจไมอนุมัติออกฉลาก และเมื่อออกฉลากไมไดยอมมีปญหา
ตามมาคือไมสามารถผลิตออกจําหนายได
สวนสําคัญอีกจุดหนึ่งจากการศึกษาคือน้ําสุราและเชื้อสุราซึ่งเปนสวนสําคัญของสุรา
พบวากรณีของเชื้อสุราที่ผูผลิตรายยอยจะผลิตลูกแปงเพื่อทําเชื้อสุราจากความรูที่สั่งสมมาผลิต
จากพืชทองถิ่นและขาวปนเปนลูกแปงและนําไปหมักโดยผูผลิตสุราบางรายไมไดผลิตลูกแปงเอง
แตเปนการผลิตภายในชุมชนและไปจําหนายใหซึ่งกติการะบุถึงการจําหนายตองจําหนาย ณ ที่
ออกใบอนุญาตและดวยการควบคุมที่เครงครัดเพื่อไมใหนําไปผลิตสุราเถื่อนจึงสงผลตอการพัฒนา
แปงเชื้อสุรา ในสวนของน้ําสุราพบวาโดยสวนมากจะใชขาวเปนวัตถุดิบหลักเนื่องจากกติการะบุไว
วาตองทําจากวัตถุดิบทางการเกษตรขณะที่ผูผลิตสุรารายใหญกลับใชกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบหลัก
ทําใหเกิดขอเสียเปรียบในเรื่องตนทุนเนื่องจากผลิตแลวราคาสูงกวาแตไมสามารถขายในราคาที่
เหมาะสมไดตองลดราคาเพื่อแขงขันกับรายใหญที่ผลิตจากกากน้ําตาลที่มีตนทุนถูกกวา ซึ่งกติกา
ที่ อ อกมาไม ได บั ง คับ ผูผลิต รายเดิม หรือ ไมมีก ติ ก าใหม อ อกมารองรับผู ผลิ ต รายเดิม ทํา ใหข อ
ไดเปรียบของกติกาไมไดเอื้ออํานวยตอผูผลิตรายยอยเทาที่ควร
จุดหนึ่งของกติกาที่แมวาจะเปนการบังคับผูผลิตทุกรายและจําเปนตองทํา คือการทําบัญชี
และการเสียภาษีอากร โดยกรณีของการทําบัญชีพบวา ผูผลิตรายยอยสวนใหญไมมีความรูแต
อยางใดเนื่องจากเปนเกษตรกรทําใหตองจางผูทําบัญชีและตรวจสอบบัญชี กลายเปนตนทุนสวน
หนึ่ ง ที่เ พิ่ม ขึ้น ขณะที่ผูผลิ ต รายอ ยเหลา นี้ไมท ราบถึง วา เขา มาผลิ ตในระบบแล ว ตอ งทํา บัญ ชี
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วัตถุดิบและสุราที่จําหนายสงแกกรมสรรพสามิต จึงสรางปญหาเปนอยางมากตอผูผลิตสุราราย
ยอยเปนจํานวนมาก จนเจาหนาที่บางรายใชชองทางโดยใหผูผลิตจางเจาหนาที่รัฐทําบัญชีใหและ
เก็บเงินเองถือวาเปนการผลประโยชนจากความไมรูของผูผลิตรายเล็กเหลานี้
ขณะเดียวกันการเสียภาษีอากรแสตมปของรายยอยพบวารัฐใชมาตรฐานการเสียภาษี
อากรแสตมปเดียวกันทั้งรายเล็กและรายใหญเพื่อตองการใหเสมือนหนึ่งวามีความเทาเทียมกัน แต
ในความเปนจริงแลวพบวาผูผลิตรายเล็กเปนจํานวนมากเผชิญการใชมาตรฐานภาษีเดียวกันกับราย
ใหญทําใหตองแบกรับตนทุนที่สูงกวาสวนหนึ่งมาจากตนทุนการผลิตสูงกวาอยูแลวและการลดราคา
ของรายใหญเพื่อแขงขันในตลาด ทําใหภาระภาษีที่ตองจายโดยเฉพาะอากรแสตมปกลับเปนตนทุน
ที่สําคัญซึ่งสัดสวนตนทุนของภาษีอาแสตมปในรายยอยสูงถึงครึ่งหนึ่งจากตนทุนทั้งหมด แมวารัฐ
จะสามารถเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้นจากผูผลิตรายเล็กเหลานี้ แตเมื่อผูผลิตรายเล็กไมสามารถอยูในตลาด
ไดยาวนานพอหรือเปนจํานวนพอยอมกลับสรางผลกระทบตามมา และสุดทายผูผลิตรายยอยจะลม
หายจนเหลือไมกี่รายจนนําไปสูภาวะผูผลิตนอยรายหรือการผูกขาดดังเชนในอดีตก็ได
สวนหนึ่งของผูผลิตรายเล็กสามารถยกระดับขึ้นมาผลิตและจําหนายจนสามารถสราง
รายไดในระดับดี แตทวาการขยายคุณภาพและปริมาณใหมากขึ้นกลับประสบปญหาเนื่องจากการ
ขยายขนาดกําลังการผลิตกลับเจออุปสรรคของกําลังเครื่องจักรที่เดิมผลิตกันเพียง 5 แรงมาเทานั้น
เมื่อขยายกําลังการผลิตตองกลับไปใชกติกาของป 2543 ที่โรงงานสุราตองมีกําลังการผลิตอยูถึง
30,000 ลิตร และมีพื้นที่ไมนอยกวา 250 ไร ซึ่งนับวาเปนกติกาที่ไมไดสงเสริมการพัฒนาการผลิต
อยางเปนขั้นตอน รัฐเพียงออกกติกาที่ตอบสนองตัวกติกาที่มอี ยูในบางขอ มาใชโดยไมไดใชสภาพ
ความเปนจริงมาเปนตัวกําหนดกติกาที่ควรเปน
สิ่งหนึ่งที่ทําใหกติกาไมไดเปนสวนสนับสนุนการเปดเสรีการผลิตและจําหนายอยางแทจริง
คื อ ผู บั ง คั บ ใช ก ติ ก า หรื อ เจ า หน า ที่ รั ฐ ซึ่ ง ไม ไ ด นํ า มาเพื่ อ เอื้ อ อํ า นวยความสะดวกหรื อ สร า ง
บรรยากาศที่ดีในการพัฒนาอุตสาหกรรมสุรา เนื่องจากเจาหนาที่รัฐมองผูผลิตรายเล็กเหลานี้เปน
ผูผลิตสุราเถื่อนมากอน การเขามาเพียงเพื่อสรางความร่ํารวยเทานั้น แตในความเปนจริงแลว ยัง
รวมถึงการผลิตเพื่อการบริโภคภายในครอบครัวและชุมชนนั้นควรเปนสิทธิที่สามารถทําได ถาไมได
นําออกไปจําหนาย แตเนื่องจากรัฐมองวาการผลิตเพื่อการบริโภคสุราของชาวบานเปนสิ่งไมดี ตอง
มาซื้อสุราจากโรงงานสุราที่ใหเอกชนผลิตจึงจะดีกวา กอปรกับรัฐมองวาสุราของผูผลิตเหลานี้ไมมี
คุณภาพ เพราะการสรางภาพลักษณของรัฐตอชาวบานที่ผลิตสุรามาตลอดเวลาหลายสิบปที่วา
สุราของชาวบานอันตราย ดื่มแลวอาจตายได หรือตาบอด
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พฤติกรรมของรัฐจากการศึกษาพบวามีปญหาในหลายสวนเชน การลอซื้อจับกุมผูผลิตที่
จดทะเบียนโดยเฉพาะผูผลิตที่มีประวัติการทําสุราเถื่อนในอดีต ตลอดจนทําการปรับโดยใชมาตรา
เดียวทั้งที่ผิดในมาตราอื่นโดยเฉพาะ มาตรา 5 ซึ่งมีโทษปรับสูงสุด คือ 5,000 บาท ซึ่งในมาตรา
อื่นๆโทษปรับจะมีนอยกวาทําใหในหลายครั้งสรางปญหาแกผูผลิตรายเล็ก หรือการตั้งเงื่อนไขการ
ซื้อแสตมป วาตองซื้อขั้นต่ําตอเดือนถาไมมาซื้อเดือนใดจะถูกสงสัยและเขาตรวจคนทันที จนทําให
ผูผลิตหลายรายตองเลิกกิจการไปเนื่องจากถูกตรวจคนบอยและปรับในหลายขอหา
ผลจากกติ ก าและการปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ต อ ชาวบา นที่ เ ป น ผู ผ ลิ ต รายเล็ ก จาก
การศึกษาพบวาผูผลิตรายเล็กเหลานี้หันกลับไปจําหนายสุรานอกระบบแมวาผูผลิตเองจะอยูใน
ระบบผานการจดทะเบียนและผลิตกันภายในระบบ ดวยเงื่อนไขของตนทุนที่จําเปนตองจายที่
คอนขางสูง โดยตนทุนดังกลาวเชน คาอากรแสตมป การจํากัดกําลังการผลิต คาทําบัญชีและ
ตรวจสอบบัญชี สิ่งเหลานี้มีผลตอตนทุนสุราที่สูงขึ้นแตไมอาจเพิ่มกําไรได โดยผูผลิตรายเล็กทํา
การลักลอบจําหนายสุราไมติดแสตมปผานการจําหนายเปนถุงหรือบรรจุขวดเครื่องดื่มบํารุงกําลัง
และขายเฉพาะคนที่คุนเคยในชุมชนเพื่อทําใหยังมีกําไรพอจะนํามาเปนทุนหมุนเวียนไปได แตการ
ที่ ผู ผ ลิ ต กลั บ ไปจํ า หน า ยสุ ร ากั น นอกระบบแสดงถึ ง นโยบายที่ อ อกมาไม ไ ด ต อบสนองกั บ ผู ที่
เกี่ยวของโดยตรงอยางแทจริง นั่นคือ ผูผลิตรายเล็กทั่วประเทศ
4. พฤติกรรมจากผูผลิตสุรารายเดิม
แมวาการผลิตและจําหนายสุราไดมีการเปดเสรีมากขึ้นแตดวยการครอบครองตลาดสุรา
ในลักษณะการผูกขาดในตลาดสุราขาวมายาวนานทําใหเมื่อมีผูผลิตรายอื่นเขามาในตลาด จึง
จําเปนตองใชความสามารถของกลุมสุราในทุกดานเขามา เพื่อยังคงรักษาการเปนผูนําในตลาด
สุราขาว จึงเกิดพฤติกรรมการสรางอุปสรรคตอผูผลิตสุรารายยอยเกิดขึ้น โดยสามารถสรุปออกมา
เปน สวน ดังนี้
1) พฤติกรรมดานราคา มีการลดราคาลงมาแขงขันกับสุราชุมชนเปนอยางมาก โดย
สุราขาว 40 ดีกรีขนาด 625 ซีซีลดราคาจากเดิม 65-70 บาทลดลงมาที่ 50-55 บาท สวนสุราราย
ยอยที่ผลิตออกมาจําเปนตองตั้งราคาในระดับเดียวกันหรือถูกกวาเพื่อใหสามารถขายได สวน
สําคัญที่ทําใหการลดราคาของรายใหญสามารถกระทําไดรวดเร็ว มีสาเหตุจากตนทุนที่ถูกลงมา
มากไมวาจะเปนกากน้ําตาล หรือการลดอากรสุรา และการสตอกสินคาจําพวกวัตถุดิบกอนเปดเสรี
ตลอดจนความไดเปรียบของสินคาที่มีความหลากหลายของกลุมทุนสุราและขนาดของทุนที่หนา
มากพอ ทําใหสามารถกระทําไดงาย
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2) วัตถุดิบ พบวามีการกีดกันการขายสินคาโดยเฉพาะ ขวดแกว เพื่อไมใหไปบรรจุ
สุรามีการกวานซื้อขวดเกาในตลาด มีการไมขายขวดแกวซึ่งมาจากโรงงานขวดแกวภายในกลุม
ให แ ก ผู ผ ลิ ต รายอื่ น ขณะที่ วั ต ถุ ดิ บ ในการทํ า น้ํ า สุ ร าที่ ผู ผ ลิ ต รายย อ ยแต เ ดิม ผลิ ต จากวั ต ถุ ดิ บ
การเกษตรจําพวก ขาว ออย แตเมื่อบางรายไมสามารถแบกรับตนทุนที่สูงขึ้นจึงหันมาผลิตจาก
กากน้ําตาลเชน เดีย วกับกลุมสุราและกลายเปนว า มีการเสนอขายกากน้ํ า ตาลจากโรงงานทํา
น้ําตาลในกลุมและมีการเสนอสูตรทําสุราจากกาน้ําตาลเพื่อหันมาผลิตสุราจากากน้ําตาล ทําให
ความแตกตางของผลิตภัณฑไมเกิดขึ้นทําใหเกิดสินคาชนิดเดียวกันในตลาดเปนจํานวนมากสงผล
ใหการบริโภคสุรายังคงบริโภคสุราของโรงใหญอยูเพราะคุนเคยในรสชาติและการทําสุราจาก
กากน้ําตาลของรายยอยยังไมมีประสิทธิภาพเทาทําใหคุณภาพยังไมดี
3) ชองทางจัดจําหนาย พบวาในตลาดสุราโดนรวมแลวยี่ปวหรือเอเยนต จะอยูใน
เครือขายของสุราโรงใหญ การสอดแทรกของสุรารายยอยทําไดยาก โดยใชการหามตั้งสุราของราย
ยอยถาพบจะไมขายสุราในเครือใหหรือเพิ่มตนทุนการขายทําใหสินคาที่รับมาแพงกวารายอืน่ ทําให
ขายลําบากเปนการกดดันยี่ปว ขณะที่บางรายรับทั้งสุรารายยอยและสุราโรงใหญโดยเฉพาะ
รานคาปลีกที่รับไดจํานวนนอยและกดราคากับผูผลิตรายยอย
การจํ า หน า ยสิ น ค า โดยเฉพาะสุ ร านั้ น มิ ใ ช ว า มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ล ว จะสามารถขายได
โดยงาย แตจําเปนตองชองทางและเครือขายเพื่อสามารถจัดจําหนายใหแกผูบริโภคไดเร็วที่สุด ทํา
ให เ ครื อข า ยการจั ดจํ า หน า ยจํ า เป น ต อ งลงทุ น มหาศาล เชน เรื่ อ งทํ า เล ผู ที่ จ ะมาเปน ตั ว แทน
จําหนาย บุคลากร ยานพาหนะ ทุน ตลอดจนเทคโนโลยีดานตางๆที่จะเขามาสนับสนุน สิ่งเหลานี้
เปนเงินทุนมหาศาลนอกเหนือจากการสรางโรงงานผลิตสุราแลว ทั้งนี้พบวากลุมทุนสุรามีเครือขาย
เพื่อจัดจําหนายเพียงเฉพาะภายในของกลุมเองที่เปนยี่ปวขึ้นตรงตอบริษัทมีกวาแสนราย และยี่ปว
อิสระอีกนับแสนรายซึ่งเครือขายเพื่อการจําหนายจําเปนตองสรางดวยระยะเวลาอันยาวนาน
เงินทุนมหาศาล และการอํานวยจากภาครัฐ
สิ่งที่ทําใหกลุมทุนมีเครือขายจําหนายครอบคลุมไปทั่วประเทศสวนหนึ่งมาจากในอดีตการ
ประมู ล โรงงานสุ ร าของกรมสรรพสามิ ต ในพื้ น ที่ ต า งๆจะได เ ขตจั ด จํ า หน า ยไปในตั ว และยิ่ ง
ครอบครองโรงงานไดมากยอมครอบคลุมพื้นที่การจําหนายมากขึ้นไปพรอมกัน และเมื่อไดพื้นที่
จําหนายก็ยอมทําใหขยายชองทางจําหนายไดงายมากขึ้นและเมื่อชองทางมีจํานวนมากตามพื้นที่
ตางๆแลวยอมทําใหสามารถเขาถึงผูบริโภคไดงายมากขึ้น
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ขณะที่ ผู เ ข า มาแข ง ขั น รายใหม น อกจากต อ งลงทุ น สร า งโรงงานผลิ ต สุ ร าที่ ต อ งลงทุ น
มหาศาลมูลคาหลายรอยลานบาท ถาจะปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 1 ขณะที่
ชองทางจัดจําหนายยังตองฝากรานคาสงที่เปนผูขายสินคาของกลุมทุนสุราแตเดิมมาอยูแลวแมวา
ผูคาสงจํานวนมากจะยินดีรับมาขายแตก็ตองพบวาขอจํากัดของรานคาสงเหลานี้คือการมีพื้นที่ใน
การสต็อกสินคาจํากัด จําเปนตองเลือกสินคาที่ไดกําไรและสามารถขายออกไดเร็วเพื่อนําเงินไป
หมุนเวียนภายในราน ทําใหสุราของรายใหมแมวาจะเขามาขายในรานไดแตการสต็อกสินคากลับ
พบวาไมไดมีจํานวนมากและยังตองแบงใหกับสุรายี่หออื่นที่เปนรายใหมเชนเดียวกัน ขณะที่สุรา
ของรายเดิมยังครองพื้นที่สวนใหญและเปนสินคาหลักอันดับตนที่ขายออกไดเร็วแลวมีการเก็บ
สต็อกไวในรานมากที่สุด นั่นทําใหกลายเปนขออุปสรรคที่ผูเขามาแขงขันทุกรายตองเผชิญและเปน
ขออุปสรรคใหญอยางแทจริง
4) การโฆษณาประชาสัมพันธ พบวากลุมทุนสุรามีการทุมงบโฆษณาเปนจํานวน
มากเพื่ อ สร า งการรั บ รู ยี่ ห อ สิ น ค า รั บ รู ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ทั้ ง ในโทรทั ศ น ป า ยโฆษณา การทํ า event
marketing ตางๆ ทําใหผูบริโภครับรูแตยี่หอ (Brand) ของกลุมสุรารายใหญเพียงฝายเดียว ขณะที่
สุรารายยอยไมมีการทําประชาสัมพันธแตอยางใด และเมื่อรัฐหามการโฆษณาทางโทรทัศน ทําให
กลุมสุราจึงลงไปเจาะยังรานเหลา ผับ และรานอาหาร ตลอดจนรานคาปลีก โดยตรงทําใหการรับรู
สินคาตัวอื่นโดยเฉพาะสุราชาวบานเปนไปไดยากยิ่งขึ้น ทําใหภาพลักษณของสุราชาวบานไม
ชัดเจนเทากับสุรารายใหญ
5) การเขาครอบครองกิจการ โดยจะพบในชวงตนของการเปดเสรีในกรณีของ
บริษัทยูไนเต็ดไวนเนอรี่ ไดเขามาแขงขันในตลาดสุราขาวในยี่หอไผทอง แตการจําหนายตองไป
อาศัยรานคาสงในเครือของนายเจริญจนทายที่สุดบริษัทก็ถูกเขาครอบครองกิจการ (Take Over)
ในที่สุด ขณะที่ผูผลิตสุราชุมชนรายเล็กก็ถูกเขามาถือหุนโดยบริษัทในเครือและทําใหกิจการไม
สามารถขยายตอไปได ตลอดทั้งยังไปกดดันผูผลิตรายอื่นในพื้นที่ไมใหขยายตัวได โดยใชการลด
ราคามาแขงทํ าให คูแขง ตองลดราคาลงมาสู หรือการใชเ ครือขายการจําหนายรวมกดดัน การ
กระจายสินคาของคูแขง ทําใหบางพื้นที่เชน จ.นครราชสีมาประสบปญหานี้อยู
จากสาเหตุดังที่กลาวมาขางตน พบวาพฤติกรรมการแขงขันจากกลุมทุนสุรารายเดิมใน
ตลาดมุงที่จะลดผูเขามาแขงขันในตลาดใหนอยลงเพื่อยังคงรักษาสวนแบงในตลาดใหสูงหรือ
รักษาการเปนผูนําในตลาดอยู
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นอกเหนือจากสวนของกติกาและผูผลิตรายเดิมเองแลว สวนหนึ่งมาจากการที่ผูผลิตราย
เล็กเองที่ทําใหการผลิตสุราที่ควรเปนลักษณะของทองถิ่นมีเอกลักษณตองเลือนหายไป เนื่องจาก
ตองการแขงขันมากจนเกินไปทําใหตองขายสินคาเปนจํานวนมากและมุงหวังกําไรตอหนวยสูงๆ
เพราะเชื่อวาขายสุราจะทําใหรวยเร็ว จนทําใหผูผลิตหลายรายจํานวนมากหันกลับไปใชการผลิตที่
ใชวัตถุดิบเดียวกับผูผลิตรายใหญเพื่อตองการกําไรที่สูงขึ้น โดยไมไดคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของ
สุราทองถิ่นที่จําเปนตองมีเอกลักษณพิเศษตามแตละพื้นที่
6.2 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
6.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การที่ตลาดสุราไดรับการเปดเสรีทั้งการผลิตและจําหนายไดมากยิ่งขึ้นมีผลใหผู
เลนในตลาดยอมมีมากขึ้น ขณะที่ขอจํากัดหรืออุปสรรคบางประการไมไดเอื้ออํานวยตอผูผลิตราย
เล็กเพียงพอตอการแขงขันในตลาดเสรีสุรา ดวยเหตุจากกติกาที่มีมาแตเดิมและที่ออกมาใหม
ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูบังคับใชกติกา จึงเสนอขอเสนอแนะออกเปนสองสวนคือ
กติกาและเจาหนาที่ ดังรายละเอียดดังนี้
1) กติกาสุรา
ดวยเหตุที่วาลักษณะตลาดไดมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางมากจากตลาดสุราขาวที่
ผูกขาดเปนตลาดเสรีภายใตการกํากับแลวจําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับ
สภาพที่เปนจริงในสังคม โดยผูศึกษาเสนอการปรับปรุงกติกาสุรา ในสาระสําคัญดังนี้
1.1 ควรแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ในบางสวน เนื่องจากการออก
พระราชบัญญัติสุราใหมจําเปนตองผานขั้นตอนเปนจํานวนมาก ดังนั้นการปรับปรุงแกไขกระทําได
รวดเร็วกวา โดยผูศึกษาเห็นวาการแกไขควรดําเนินแกไขในสวนของผูทําสุรา (มาตรา 5) ดวยวา
เปนมาตราที่กําหนดโทษแกผูกระทําผิดที่เปนผูผลิตสุรารายยอยเปนจํานวนมาก โดยกําหนด
คุณลักษณะผูทําสุราขึ้นมาใหชัดเจนวาผูจะทําสุราไดตองมีคุณสมบัติอยางไรบางและกําหนดเปน
สองสวนแบงเปนผูผลิตรายใหญกับผูผลิตรายยอยเพื่อไมใหเกิดความคลุมเครือของกติกาที่จะถูก
ไปบังคับใชที่มีผูผลิตที่หลากหลาย
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1.2 การออกกติกาในสวนของกรมสรรพสามิตเชนประกาศกรมฯ ระเบียบกรมฯ ควร
กําหนดเกณฑที่ไมแคบหรือมีกรอบที่แนนหนาจนเกินไป เชน การกําหนดภาชนะบรรจุที่แนนอน ซึ่ง
งายตอการเก็บภาษีแตไมเหมาะกับการพัฒนาบรรจุภัณฑสุราที่จะสามารถสรางมูลคาแกสุราได
มากขึ้น เปนตน ควรออกเกณฑในลักษณะการเอื้อตอการพัฒนาสินคาดวย
1.3 ควรออกกติกาเพื่อมาควบคุมดานอุปสงค โดยดานอุปสงคตอสุราหรือการบริโภค
สุราเปนปญหาในสังคมแมวาจะมีการเปดใหแขงขันกันผลิตก็ตามแตก็จําเปนที่จะตองใหมีการ
ควบคุมการบริโภคสุราที่ไมมากจนเกินไป
2) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดวยอํานาจหนาที่ที่ไดรัยจากกติกาคือ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 และกฎหมาย
ประกอบทําใหมีอํานาจหนาที่เขาจับกุม ตรวจยึดและจับปรับ โดยไมตองอาศัยอํานาจศาลหรือ
พนักงานของรัฐหนวยอื่นกระทําการใดรวมได ทําใหมีอาจเพียงพอตอการเขาตรวจสอบและจับกุม
โดยเฉพาะผูผลิตสุราที่อยูระบบของการจดทะเบียนของกรมสรรพสามิต ทําใหเกิดการใชอํานาจ
บางสวนเกินเลยไปหรือเกิดการใชกติกาผิดไปทําใหมีผูไดรับผลกระทบจากกระทําของเจาหนาที่
ผูวิจัยขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดดังนี้
2.1 ควรเพิ่มขั้นตอนในการตรวจสอบการกระทําผิดวาผูผลิตดังกลาวกระทําผิด
จริงตามกฎหมาย ไมควรชี้ชัดเพียงแคพบอุปกรณบางอยางวาเปนสวนของความผิดทั้งหมด
2.2 การจับกุมผูกระทําผิดควรมีการถวงดุลอํานาจการจับกุมใหมากขึ้นอาจ
รวมกับเจาพนักงานตํารวจหรือศาลเพื่อมิใหกลายเปนผูใชอํานาจเดี่ยวมากเกินไป
2.3 การเขาตรวจสอบและจับกุมและแจงความผิดควรกระทําโดยมีพยานรูเห็น
โดยไมใชหนวยงานเดียวกันเพื่อลดขอครหาในการกระทําที่ไมโปรงใส
6.2.2. การสงเสริมโดยภาครัฐ
รัฐควรสงเสริมผลิตภัณฑสุราที่ถูกผลิตดวยความสามารถของผูผลิตรายยอยที่
ถีบตัวจากการเปนผูผลิตสุราเถื่อนมาเปนผูผลิตสุราถูกกฎหมายดวยการสนับสนุนดานตางๆ ดังที่
ผูวิจัยไดเสนอแนะเปนประเด็นดังตอไปนี้
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1) การพัฒนาคุณภาพสุราและผลิตภัณฑ ดวยการสงเสริมความรูจาก
สถาบันการศึกษาและแกผูผลิตรายยอยเพื่อพัฒนาคุณภาพของเชื้อแปงหมัก และน้ําสุราที่ได
คุณภาพมีเอกลักษณแตละทองถิ่น
2) การฝกอบรมวิชาการทางธุรกิจ เนื่องจากผูผลิตรายยอยเปนชาวบาน
เปนเกษตรกร ทําใหขาดโอกาสในการเรียนรูวิทยาการทางธุรกิจสมัยใหม การใหอนุญาตผลิตสุรา
ไดแตขาดความรูในการขายและการทําธุรกรรมตางๆมีผลใหเสียเปรียบผูอื่นโดยเฉพาะคูแขงเปน
อยางมาก จึงจําเปนตองใหความรูแกผูผลิตรายยอยเหลานี้ดวย
3) ตั้งหนวยงานดูแลเฉพาะดานนอกเหนือจากกรมสรรพสามิต มาจากกรม
สรรพสามิตมีหนาที่เพียงการบังคับใชกฎหมายเพื่อดูแลการเขามาในระบบเพื่อทําการผลิตให
ถูกตองตามกฎหมายและเสียภาษีตามอัตราที่ระบุไว ตลอดจนเจาหนาที่ไมเพียงพอที่จะทําการ
อบรมสงเสริมความรูไดมากพอ เกิดขอจํากัดเปนอยางมาก จึงควรมีหนวยงานในการอบรมสงเสริม
ความรูและเปนผูกํากับดูแลแยกสวนจากกรมสรรพสามิตเพื่อลดภาระและใหเกิดความคลองตัว
มากขึ้นในการควบคุมดูแลผูผลิตรายยอย
4) รัฐควรอนุญาตและสงเสริมการทําเหลายาดอง เนื่องจากจะเปนการสราง
มูลคาเพิ่มแกสุรามากขึ้นแลวยังสรางเอกลักษณแกสุรากลั่นเพิ่มขึ้นในอีกทางหนึ่ง เพราะสูตรการ
ทํายาดองในแตละพื้นที่แตกตางกันออกไป และสามารถสรางความแตกตางของผลิตภัณฑสุราได
ชัดเจนมากขึ้นจากผูผลิตรายยอยดวยกันและโดยเฉพาะกลุมสุรารายใหญไดอีกทางหนึ่ง
6.2.3 ขอเสนอแนะผูผลิตสุรารายยอย
หลังเปดเสรีสุราเปนตนมาผูผลิตรายใหมที่เขามาเปนจํานวนมากกลับไมสามารถดํารง
ในตลาดไดนานพอบางรายเขามาไดเพียง1ปก็ตองเลิกกิจการไป เกิดภาระตางๆตอผูผลิตเปนอยาง
มาก ทางผูวิจัยขอเสนอแนะในสวนที่ผูผลิตรายยอยพอกระทําได ดังรายละเอียดดังนี้
1) ผูผลิตรายยอยเปนจํานวนมากเปลี่ยนวัตถุดิบจากเดิมใชผลิตผลการเกษตร
มาเป น กากน้ํ า ตาลทํ า ให คุ ณ ภาพสุ ร าด อ ยคุ ณ ค า ลงเนื่ อ งจากไม ไ ด ส ร า งความแตกต า งกั บ
ผลิตภัณฑตัวเองแตอยางใด จึงควรรักษาการใชผลิตผลทางการเกษตรไวคงเดิมและพัฒนาในการ
ใชวัตถุดบิ ทางเกษตร เพื่อสรางสุราที่มีเอกลักษณเฉพาะของตนเองหรือทองถิ่น
2) ผูผลิตสุราที่ผลิตกันในชุมชนหรือทองที่ใกลเคียงรวมตัวกันเพื่อสรางอํานาจ
ตอรองในการซื้อวัตถุดิบ, การจัดจําหนาย ตลอดจนสรางเอกลักษณเฉพาะของสุราชุมชนขึ้นดวย
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วัฒนธรรมชุมชนหรือจุดเดนในชุมชนสูผลิตภัณฑสุราเพื่อเปนจุดขายสําคัญของผูจะบริโภคสุราที่มี
เอกลักษณพิเศษตองไปยัง ณ พื้นที่ใด
3) ผู ผ ลิ ต สุ ร ารายย อ ยจํ า เป น ต อ งพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ แ ละสู ต รสุ ร าที่ มี
ลักษณะเฉพาะของตนเพื่อสรางความแตกตางที่เดนชัดจากสุรารายยอยดวยกันและผูผลิตราย
ใหญในตลาด จากเดิมสุราตองบรรจุในภาชนะขวดสีชา ซึ่งเปนลักษณะเดียวกันทั่วประเทศ ควรนํา
ภาชนะทองถิ่นที่สะทอนชุมชนนั้นหรือทองถิ่นนั้นๆบรรจุสุราโดยมีปริมาตรตามที่ถูกกําหนดอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย
4) ผูผลิตรายยอยจําเปนตองสรางตราสินคา (Brand) เฉพาะตนขึ้นมา ไมควร
จะนําเอาตราสินคาของผูผลิตรายอื่นมาเปนสวนประกอบของตน เชนลักษณะรวงขาวเปนตน ดวย
จะทําใหเกิดความคลายคลึงกันไมไดบงชี้แตอยางใดวาสุราทําจากที่ใด
6.3 ขอจํากัดในการทําวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชการศึกษาโดยลงพื้นที่สัมภาษณผูผลิตรายยอยและเจาหนาที่
สรรพสามิตตลอดจนผูที่ทําการขับเคลื่อนสุราชุมชน โดยพื้นที่ที่ลงไปนั้นพบวามีจํานวนนอยอยู
เนื่องจากปญหาในแตละพื้นที่แตกตางกันออกไป จังหวัดในภาคเดียวกันก็มีปญหาแตกตางกัน
ออกไป ทําใหไมสามารถครอบคลุมในประเด็นปญหาทุกสวน จึงอาจตกประเด็นสําคัญไปบาง
ขณะที่การวิจัยในเรื่องความสัมพันธของรัฐและกลุมทุนมีขอจํากัดเปนอยางมากจากการ
ขออนุญาตสัมภาษณผูผลิตรายใหญและเจาหนาที่รัฐเองไมไดตอบในประเด็นคําถามที่สําคัญบาง
ประเด็นทําใหอาจไมครบถวนทุกประเด็นที่ตองการ
6.4 ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาในกติกาประกอบอื่นๆที่เกี่ยวของและใชรวมกับพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ.2493 เพื่อขยายขอบเขตที่ครอบคลุมมากขึ้น
2. ควรทําการศึกษาเปนพื้นที่เฉพาะมากขึ้นเนนในพื้นที่ที่มีความรุนแรงหรือมีการเลิก
กิจการเปนจํานวนมากๆ หรืออาจจะศึกษาในพื้นที่ที่มีการเติบโตและมีการเลิกกิจการเปนจํานวน
นอยมากเพื่อศึกษาถึงเหตุในการแขงขันถึงประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. ควรศึกษาการเปดเสรีสุราในกรอบเอฟทีเอ (FTA) และกรอบการคาโลกตอกลุมทุนสุรา
และสุราชุมชนในอนาคต
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ภาคผนวก ก.
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง วิธีการบริการงานสุรา พ.ศ. 2543
------------------------ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2541 เห็นชอบนโยบายการเปดเสรีการ
ผลิตและจําหนายสุราหลังป 2542 โดยใหกระทรวงการคลังขี้แจงใหประชาชนไดเขาใจชัดเจนใน
หลักการและกรอบของการเปดเสรีสุราดวย วามิไดหมายความวาผูจะผลิตสุราไดเองโดยเสรีทุก
กรณี โรงงานสุราที่ไดรับอนุญาตดําเนินการตองควบคุมการผลิตใหมีมาตรฐานในดานคุณภาพ
ตามที่กําหนดใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนสวนใหญ และรัฐตองเขาไปควบคุมดูแลและสุขอนามัย
รวมทั้งทําใหรัฐมีความมั่นใจวาจะมีการเสียภาษีสุราใหถูกตองดวยนั้น กระทรวงการคลังจึงออก
ประกาศกําหนดวิธีการบริหารงานสุราใหถือปฏิบัติตั้งแต พ.ศ. 2543 ดังตอไปนี้
สวนที่ 1
การทําแลขายสงสุรากลัน่
ขอ 1 ใหผูไดรับอนุญาตใหทําและขายสงสุรากลั่น ผูไดรับอนุญาตใหกอสรางโรงงาน
สุราผลิตสุราพิเศษประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน ยุนกุยโลว หรือสุราแบบจีนอยางอื่น และผูไดรับ
อนุญาตใหผลิตสุราสามทับ (แอลกอฮอล) ซึ่งเปนคูสัญญากับกรมสรรพสามิตอยูในวันที่ออก
ประกาศนี้ เปนผูทําและขายสงสุราตอไปตามเงื่อนไขแหงสัญญาที่มีอยูกรมสรรพสามิต
ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งประสงคจะทําและขายสงสุรากลั่นชนิดสุราขาว
สุราผสม สุราปรุงพิเศษ หรือสุราพิเศษดวย ตองทําสัญญาเพิ่มเติมกับกรมสรรพสามิตตามแบบที่
กรมสรรพสามิตกําหนด
ขอ 2 ผูประสงคจะขออนุญาตทําและขายสงสุรากลั่นรายใหมตอกรมสรรพสามิตตอง
เปนบริษัทจํากัด ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผูถือหุนสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละ 51 ของ
จํานวนหุนทั้งหมด
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2.1 การขออนุญาตทําและขายสงสุรากลั่นประเภทวิสกี้ บรั่นดี และยิน
ผูขออนุญาตตองเสนอโครงการลงทุนกอสรางโรงงานสุรา ซึ่งตองเปนไปตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานสุรา ลงวัน ที่
3 เมษายน 2543 กลาวคือ ตองมีขนาดกําลังการผลิตคิดเทียบเปนน้ําสุราที่มีแรงแอลกอฮอล 28
ดีกรี ขั้นต่ําวันละ 30,000 ลิตร จะตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 200 ไร หากกําลังผลิตเกินกวาวันละ
30,000 ลิตร จะตองเพิ่มขนาดพื้นที่มากขึ้นใหสอดคลองตามกําลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้
สถานที่ตั้งโรงงานสุราตองหางจากแมน้ําละคลองสาธารณะที่ใชในการสัญจรทางน้ําตามปกติและ
คลองชลประทานเปนระยะทางไมนอยกวา 2 กิโลเมตร
2.2 การขออนุญาตทําและขายสุรากลั่นชนิดอื่นรวมกับสุราชนิดพิเศษประเภท
วิสกี้ บรั่นดี และยิน
ผูขออนุญาตตองเสนอโครงการลงทุนกอสรางโรงงานสุราซึ่งตองเปนไปตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานสุรา ลงวันที่
3 เมษายน 2543 กลาวคือ ตองมีขนาดกําลังการผลิตคิดเทียบเปนน้ําสุราที่มีแรงแอลกอฮอล 28
ดกรี ขั้นต่ําวันละ 90,000 ลิตร จะตองเพิ่มขนาดพื้นที่มากขึ้นใหสอดคลองตามกําลังการผลิตที่เพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้สถานที่ตั้งโรงงานสุราตองหางจากแมน้ําลําคลองสาธารณะที่ใชในการสัญจรทางน้ํา
ปกติและคลองชลประทานเปนระยะทางไมนอยกวา 2 กิโลเมตร
ขอ 3 เมื่อไดรับหนังสือแจงการอนุญาตใหทําและขายสงสุรากลั่นจากกรมสรรพสามิต
แลว ผูไดรับอนุญาตตองดําเนินการขอใบประกอบกิจกรรมโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
และสงสําเนาคําขออนุญาตดังกลาวใหกรมสรรพสามิต 1 ชุด ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตมีความ
จําเปน ตอง สงออกหรือหลักฐานอนุญาตมีความจําเปนตองสองเอกสารหรือหลักฐานใด เพิ่ม
ประกอบ การพิจารณาตามกฎหมายวาดวยโรงงาน จะตองสงสําเนาเอกสารหรือหลักฐานนั้น ๆ
ใหกรมสรรพาสามิต 1 ชุด ดัวย
ขอ 4 เมื่อผูรับอนุญาตทําการกอสรางโรงงานสุราเสร็จ พรอมที่จะดําเนินการทําสุราได
จะตองแจงหนังสือใหกรมสรรพสามิตทราบลวงหนากอนที่จะเปดดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน
ทั้งนี้ ผูรับอนุญาตจะตองดําเนินการขอใบอนุญาตตาง ๆ ใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยสุราดวย
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ขอ 5 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการทําสุรากลั่นออกขายทั่วราชอาณาจักร ดังนี้
5.1

กอนที่จะเปดดําเนินการทําและขายสงสุรา ผูรับอนุญาตตองทําสัญญา

วาดวยการอนุญาตใหทําและขายสงสุรากับกรมสรรพสามิต ตามแบที่กรมสรรพสามติกําหนด
5.2

ผูรับอนุญาตจะทําสุราชนิดใด ชื่อใด ตองยื่นเรื่องขออนุญาตพรอมกับ

เสนอกรรมวิธีการทําสุราและวัตถุดิบที่ใชในการทําสุราใหกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุญาตกอน
ดําเนินการทําสุรา
ถาจะเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการทําสุรา หรือชนิดวัตถุดิบในวรรคหนึ่งเปนอยางอื่น
ตองไดรับความยินยอมจากกรมสรรพสามิตกอนเชนเดียวกัน
5.3

ผู รั บ อนุ ญ าตจะต อ งส ง ตั ว อย า งน้ํ า สุ ร าที่ ทํ า ได ต าม 5.2 ให ก รม

สรรพสามิตทําการวิเคราะหกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะนําออกจากโรงงานสุราได
สุราที่ไดรับอนุญาตใหนําออกจากโรงงานสุราไดแลว ถาไมมีการเปลี่ยนแปลง
กรรมวิธีการทําสุรา หรือเปลี่ยนแปลงชนิดวัตถุดิบใหผิดไปจากเดิมก็ไมตองสงตัวอยางใหทําการ
วิเคราะหอีก
5.4

สุราที่ทําขึ้นตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุรา

ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และตรงตาม
ตัวอยางที่กรมสรรพสามิตหรือเจาพนักงานสรรพสามิตประจําโรงงานเก็บรักษาไว
5.5

ผูรับอนุญาตตองสงตัวอยางฉลากและเครื่องหมายตาง ๆ ที่จะใชบรรจุ

สุรา และใหแจงชนิดกับขนาดความจุของภาชนะ พรอมตัวอยางภาชนะตาง ๆ ที่จะใชบรรจุสุราให
กรมสรรพสามิตพิจารณาและใหความเห็นชอบเสียกอน จึงจะนําไปใชได
ฉลากที่ใชนั้น ตองมีขอความที่ชัดเจนระบุชนิดสุรา ชื่อสุรา ชื่อโรงงานสุรา สถาน
ที่ ตั้งโรงงาน ขนาดบรรจุ แรงแอลกอฮอลของสุ รา วันเดือนป ที่บรรจุ และคําเตื อนตามประกาศ
กระทรวงสาธรณสุข ดวยตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษอังกฤษหรือภาษาอื่นที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบ
และไมเลียนแบบฉลากหรือเครื่องหมายของโรงงานสุราแหงอื่นที่ไดรับอนุญาตใหใชอยูแลว
ในกรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายแก บุ ค คลอื่ น อั น เนื่ อ งมาจากการใช ฉ ลากหรื อ
เครื่องหมายตาง ๆ ตามความในวรรคกอน หากกรมสรรพสามิตตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาดวย
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ประการใด ๆ ผูรับอนุญาตยินยอมชดใชคาเสียหายรวมทั้งคาใชจายในการนี้แทนกรมสรรพสามิต
โดยสิ้นเชิง
5.6

ผูรับอนุญาตจะมีสุราอยางอื่นนอกจากสุราที่ไดรับอนุญาตใหทําไวใน

โรงงานสุราไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแลวเทานั้น
5.7

การจัดสุราที่ผูรับอนุญาตทําขึ้นใหอยูในชนิดหรือประเภทใด ใหเปนไป

ตามคําสั่งของกรมสรรพสามิต และใหถือวาคําสั่งของกรมสรรพสามิตดังกลาวนั้นเปนอันขาด
5.8

ผูรับอนุญาตยินยอมใหกรมสรรพสามิตทําการตรวจสอบคุณภาพสุราที่

ทําขึ้นกอนนําออกจากโรงงานสุรา ถาตรวจสอบแลวปรากฏวาสุรานั้นไมมีคุณภาพตามที่กรม
สรรพสามิตไดอนุญาตไว กรมสรรพสามิตมีสิทธิส่ังหามไมใหนําออกจากโรงงานสุราได ในกรณี
เชนนี้ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาเสียหายหรือคาทดแทนจากกรมสรรพสามิตไมไดทั้งสิ้น
ในการตรวจสอบคุณภาพสุรา กรมสรรพสามิตจะเก็บตัวอยางสุราที่ไดตรวจสอบ
นั้นตามจํานวนที่เห็นสมควรก็ได และผูรับอนุญาตตองยินยอมมอบตัวอยางสุรานั้นใหแกกรม
สรรพสามิตโดยไมคิดมูลคาแตอยางใด
5.9

ผูรับอนุญาตตองแจงราคาขาย ณ โรงงานสุราใหกรมสรรพสามิตทราบ

ตามกฎหมายวาดวยสุรา สําหรับการกําหนดราคาสุรานั้น กรมสรรพสามิตอนุญาตใหผูรับอนุญาต
กําหนดราคาขายดังกลาวใหกรมสรรพสามิตทราบดวย
5.10 ผูรับอนุญาตตองทําบัญชีแสดงผลการทําสุราและการซื้อวัตถุดิบมาเพื่อ
ใชทําสุราตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด โดยยียื่นบัญชีแสดงการทําสุราและการรับซื้อวัตถุดิบ
ทุกเดือนตอกรมสรรพสามิตหรือที่สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดที่ตั้งโรงงานสุรา ภายในวันที่ 10
ของเดือนถัดไป และตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับวาดวยการควบคุมโรงงานสุราของกรม
สรรพสามิตที่ใชอยูในปจจุบัน และพึงนําออกใชบังคับในอนาคต ทั้งนี้ ผูรับอนุญาตตองยินยอมให
เจาพนักงานสรรพสามิตไปประจําควบคุมโดยเสียคาใชจายในการควบคุมตามระเบียบขอบังคับ
ดังกลาวนี้ และจะตองจัดสถานที่ไวสําหรับเจาพนักงานสรรพสามิตใชปฏิบัติราชการในการควบคุม
โรงงานใหเปนสัดสวนโดยเฉพาะภายในบริเวณโรงงานสุรา อีกทั้งจะตองจัดบานพักใหแกเจา
พนักงานสรรพสามิตผูควบคุมโรงงานสุราใหอยูอาศัยไดทั้งครอบครัวภายในบริเวณโรงงานสุรา ใน
การนี้ผูรับอนุญาตตองอํานวยความสะดวกใหแกเจาพนักงานสรรพสามิตตามสมควร
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ในกรณีที่กรมสรรพสามิตเห็นสมควรจะเรียกเก็บเงินคาใชจายในการควบคุ ม
โรงงานสุราเพิ่มขึ้น โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังแลว ผูรับอนุญาตตอง
ยินยอมชําระเงินดังกลาวนี้ใหแกกรมสรรพสามิตหรือเจาพนักงานสรรพสามิต
5.11 กอนนําสุราออกนอกโรงงานสุรา ผูรับอนุญาตตองชําระเงินคาภาษีสุรา
ตอกรมสรรพสามิตหรือเจาพนักงานสรรพสามิต โดยชําระเงินคาภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดไวใน
กฎหมายและรับแสตมปสุราไปปดภาชนะบรรจุสุรา โดยปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการควบคุม
โรงงานสุราของกรมสรรพสามิต
ถาผูรับอนุญาตประสงคจะเสียภาษีสุราโดยวิธีอื่นนอกจากการปดแสตมปตามวิธที ี่
กําหนดในกฎกระทรวง ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงดําเนินการตอไป
ได ทั้ งนี้ ผูรั บอนุ ญาตมี หน าที่ ต องปฏิบั ติตามกฎกระทรวง ระเบี ยบ ขอบั งคั บของทางราชการที่
เกี่ยวของ
ถามีกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดกําหนดใหผูรับอนุญาตตองยินยอมชําระเงิน
คาภาษีหรือเงินอื่นใดตอกรมสรรพสามิตหรือเจาพนักงานสรรพสามิต ผูรับอนุญาตตองยินยอม
ชําระเงินคาภาษีหรือเงินอื่นใด ตามอัตราที่กําหนดไวทุกครั้งที่มีการชําระเงินคาภาษีสุรา หรือกอน
นําสุราออกจากโรงงานสุรา
5.12 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ 5.1-5.11 โดยเครงครัด และจะ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบ ของบังคับ ขอกําหนด หรือคําสั่งกรมสรรพสามิต และตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
พิจารณาอนุญาตโรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เมษายน 2543 ซึ่งออกใชอยูในปจจุบัน หรือที่จะพึงนําออก
ใชในอนาคต กับทั้งยอมรับปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสรรพสามิตใหเปนการเรียบรอยดวย
ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ขอหนึ่งขอใด หรือมิไดปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือคําสั่งตาง ๆ ของทางราชการ นอกจากผูรับอนุญาต
จะตองรับผิดตามกฎหมายแลว ผูรับอนุญาตตองยินยอมใหกรมสรรพสามิตปรับเปนจํานวนเงิน
ตามที่กรมสรรพสามิตเห็นสมควรแตไมเกินครั้งละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) ซึ่งผูรับ
อนุญาตจะตองนําเงินคาปรับไปชําระตามคําสั่งของกรมสรรพสามิตภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับคําสั่ง ถาหากผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามกรมสรรพสามิตมีอํานาจพักใชใบอนุญาตทําสุราหรือ

143

เพิกถอนใบอนุญาตทํ า สุ ราและใบอนุญาตขายสุ ราประเภทที่ 2 เสี ย ก็ ได โดยผู รับอนุ ญ าตจะ
เรียกรองคาทดแทนความเสียหายอยางใดจากกรมสรรพสามิตมิได
ในกรณีที่มีการกระทําผิดเงื่อนไข กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือสําสั่ง
ของทางราชการ อันเกี่ยวกับการทําหรือการขายสุรา ไมวาการนั้นจะไดกระทําโดยบุคคลที่ผูรับ
อนุญาตแตงตั้ง มอบหมาย จาง วาน หรือใชใหกระทําหรือไมก็ตาม ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบ
เสมือนหนึ่งผูรับอนุญาตไดกระทําดวยตนเองทุกประการ โดยยินยอมใหกรมสรรพสามิตปรับตาม
อัตราที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยสุราหรือสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตทําสุราหรือใบอนุญาต
ขายสุราของผูรับอนุญาตก็ได ทั้งนี้ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาทดแทนความเสียหายจากผูอ นุญาตแต
อยางใดไมได
สวนที่ 2
การทําแลขายสุราแชชนิดเบียรและชนิดสุราผลไม
ขอ 6 ใหผูไดรับอนุญาตใหทําและขายสงสุราแชชนิดเบียร และผูไดรับอนุญาตใหทํา
และขายสงสุราไปตามเงื่อนไขแหงสัญญาที่มีอยูกับกรมสรรพสามิต
ขอ 7 ผูประสงคจะขออนุญาตทําและขายสงสุราแชรายใหมตอกรมสรรพสามิต
7.1 การขออนุญาตทําและขายสงสุราแชชนิดเบียร
ผูขออนุญาตตองเปนบริษัทจํากัด ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผูถือหุน
สัญชาติไทย ไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนทั้งหมด และมีทุนจดทะเบียนไมต่ํากวา 10 ลาน
บาท มีเงินคาหุนหรือเงินลงทุนที่ชําระแลวไมนอยกวา 10 ลานบาท ทั้งนี้ใหเสนอโครงการลงทุน
กอสรางโรงงานสุราในกรณีที่เปนโรงงานเบียรขนาดใหญ จะตองมีปริมาณการผลิตไมต่ํากวา
10 ลานลิตรตอป หรือในกรณีที่เปนโรงงานเบียรขนาดเล็กประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต
(Brewpub) จะตองมีปริมาณการผลิตไมต่ํากวา 100,000 ลิตร แตไมเกิน 1 ลานลิตรตอป
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7.2

การขออนุญาตทําและขายสงสุราแชชนิดสุราผลไม
ผูขออนุญาตตองเปนบริษัทจํากัด ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผูถือหุน

สัญชาติไทย ไมนอยกวารอยละ 51 ของจํานวนหุนทั้งหมด หรือเปนสหกรณ ทั้งนี้ใหเสนอโครงการ
ลงทุนกอสรางโรงงานสุรา พรอมทั้งกรรมวิธีการผลิตสุราแชประเภทสุราผลไมชนิดที่ขออนุญาตดวย
ขอ 8 เมื่อไดรับหนังสือแจงการอนุญาตใหทําและขายสงสุราแชชนิดเบียรหรือชนิดสุรา
ผลไมแลวแตกรณี จากกรมสรรพสามิตแลว ผูไดรับอนุญาตตองดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน และสงสําเนาคําขออนุญาตดังกลาวใหกรมสรรพสามิต
1 ชุ ด ในกรณีที่ผู ได รั บ อนุ ญ าตมี ความจํ า เป น ต องส ง เอกสารหรื อหลั ก ฐานใด ๆ เพิ่ ม เติม เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาตามกฎหมายวาดวยโรงงานจะตองสงสําเนาเอกสารหรือหลักฐานนั้น ๆ ให
กรมสรรพสามิต 1 ชุดดวย
ขอ 9 เมื่อผู รับอนุ ญาตทํ า การก อ สรา งโรงงานสุราแชชนิ ดเบี ย ร หรือชนิ ดสุ ราผลไม
แลวแตกรณีเสร็จพรอมที่จะดําเนินการทําสุราได จะตองแจงเปนหนังสือใหกรมสรรพสามิตทราบ
ล ว งหน า ก อนที่จ ะเป ดดํ า เนิ น การไม น อ ยกวา 15 วั น ทั้ ง นี้ ผูรับ อนุ ญ าตจะต อ งดํ า เนิ น การขอ
ใบอนุญาตตาง ๆ ใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยสุราดวย
ขอ 10 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการทําสุราแชชนิดเบียร หรือชนิดสุราผลไมออก
ขายทั่วราชอาณาจักร เชนเดียวกับเงื่อนไขที่กําหนดในการทําสุรากลั่นออกขายในขอ 5.1-5.12 ทุกประการ
สวนที่ 3
การทําและขายสงสุราสามทับ (แอลกอฮอล)
ขอ 11 ใหโ รงงานสุราองคการสุรา กรมสรรพสามิ ต เปนผูทกและขายส งสุราสามทับ
ตลอดจนกําหนดราคาขายสงและขายปลีก โดยการอนุ มัติของประธานคณะกรรมการบริหาร
กิจการองคการสุรา กรมสรรพสามิต และไมอนุญาตใหโรงงานสุรากลั่นแหงอื่นทําสุราสามทับออก
ขายภายในประเทศ
โรงงานสุราองคการสุรา กรมสรรพสามิต จะทําสุรากลัน่ หรือสุราแชชนิดใดๆ ออกขายดวยก็ได
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สวนที่ 4
การขายสุราตางประเทศ
ขอ 12 ใหกรมสรรพสามิตและจังหวัดอนุญาตใหเอกชนขายสุราตางประเทศไดโดยไม
จํากัดจํานวน
สวนที่ 5
การทําสุราเพื่อนําไปใชทาํ สินคา
ขอ 13 ใหเอกชนผูไดรับใบอนุญาตใหทําสุรากลั่นเพื่อนําไปใชทําน้ําสมสายชู ซึ่งยังคง
เปนคูสัญญากับกรมสรรพสามิตอยูในวันออกคําสั่งนี้ ทําสุราตามเงื่อนไขแหงสัญญาที่มีอยูตอทาง
ราชการตอไปสําหรับผูขอใบอนุญาตใชสุราทําน้ําสมสายชู โดยวิธีกลั่นรายใหม จะตองซื้อสุราสาม
ทับ (แอลกอฮอล) จากโรงงานสุราองคการสุรา กรมสรรพสามิต ไปเปนตามวัตถุดิบและจะตองทํา
หนังสือสัญญากับกรมสรรพสามิตตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด
ขอ 14 ใหเอกชนผูไดรับใบอนุญาตใหทําสุรากลั่นเพื่อนําไปใชทําสินคาใด ๆ ซึ่งยังคงเปน
คูสัญญากับกรมสรรพสามิตในวันที่ออกประกาศนี้ ทําสุราและสินคาตามเงื่อนไขแหงสัญญาที่มีอยู
ตอทางราชการตอไป สําหรับผูประสงคจะใชสุรากลั่นไปทําสินคารายใหม แตไมมีใบอนุญาตใหทํา
สุราซึ่งเปนวัตถุดิบไปจากโรงงานสุราองคการสุรา กรมสรรพสามิต หรือโรงงานสุรากลั่นแหงหนึ่ง
แหงใดที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบแลว เทานั้น
ขอ 15 ใหกรมสรรพสามิตมีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหบุคคลหรือนิติบุคคลทําสุราแช
เพื่ อ นํ า ไปใช ผ สมสี ย อ มผ า ทํ า น้ํ า ปรุ ง เต า หู ยี้ ทํ า อาหารสั ต ว หรื อ ทํ า สิ น ค า อื่ น ที่ มี ก รรมวิ ธี
เชนเดียวกัน และใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตเทากับอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทํา
สุราสําหรับทําน้ําสมโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง และใหผูไดรับใบอนุญาตทําหนังสือ
สัญญากับกรมสรรพสามิตตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด
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สวนที่ 6
การทําและขายเชื้อสุรา
ขอ 16 ใหกรมสรรพสามิตออกใบอนุญาตใหทําแปงเชื้อสุราใหแกผูไดรับอนุญาตใหทํา
สุราที่ประสงคจะทําเชื้อสุราดวย แตหามไมใหทําแปงขาวหมัก
ขอ 17 การทํ า แป ง ข า วหมั ก ในเขตท อ งที่ จั ง หวั ด ต า ง ๆ ให ก รมสรรพสามิ ต พิ จ ารณา
อนุญาตใหเอกชนทําไดโดยใหมีจํานวนผูไดรับอนุญาตเทาที่ไดรับอนุญาตอยูแลว และใหผูไดรับ
ใบอนุญาตทําสัญญากับเจาพนักงานตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด
ขอ 18 ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตทํ า เชื้ อ สุ ร าที่ มี ค วามประสงค จ ะขายเชื้ อ สุ ร า จะต อ งได รั บ
ใบอนุญาตขายเชื้อสุรา และจะขายไดแตเฉพาะผูไดรับใบอนุญาตไหทําสุรา โดยอนุมัติจากกรม
สรรพสามิตเทานั้น
ขอ 19 ผูไดรับใบอนุญาตขายแปงขาวหมักตองขายแปงขาวหมักของผูไดรับอนุญาตให
ทําและขายแปงขาวหมัก หรือจากรานที่เจาพนักงานสรรพสามิตกําหนดไวเทานั้น ทั้งนี้ ใหผูไดรับ
อนุญาตทําสัญญากับเจาพนักงานตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด
สวนที่ 7
เบ็ดเตล็ด
ขอ 20 เงินคาภาษีสุรา เงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา เงินคาปรับตามสัญญาและ
เงิ น อื่ น ๆ ให ป ฏิ บั ติ ก ารรั บ การนํ า ส ง และการนํ า ฝาก ตามระเบี ย บที่ ก รมสรรพสามิ ต และ
กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ 21 การปฏิ บั ติ ง านอย า งอื่ น ที่ มิ ไ ด สั่ ง การไว ใ นประกาศนี้ ให ถื อ ตามกฎหมาย
กฎกระทรวง และใหกรมสรรพสามิตวางระเบียบการปฏิบัติขอปลีกยอยและรายละเอียดตาง ๆ
เพื่อใหจังหวัดปฏิบัติโดยถูกตองอีกสวนหนึ่งได
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ขอ 22 ถ า มี ป ญ หาอย า งใดอย า งหนึ่ ง เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานสุ ร า รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543
(ลงชื่อ) ธารินทร นิมมานเหมินห
(นายธารินทร นิมมานเหมิ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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สําเนา
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546
(ฉบับที่ 4)
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546 เห็นชอบนโยบายสนับสนุน
เศรษฐกิ จชุมชนของรัฐบาล

โดยส งเสริมการใชผลผลิตทางการเกษตรทําสุรากลั่น ชุม ชน

ของประชาชนในทองถิ่ นที่ รวมกลุม กัน จัดตั้งเปนองค กรที่เหมาะสมและถู กตองตามกฎหมาย
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตอเนื่อง ซึ่งเปนการรับรองสิทธิพื้นฐานและเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน กระทรวงการคลังจึงออกประกาศกําหนดวิธีการบริหารงานสุรา
สําหรับสุรากลั่นชุมชนไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้
"สุรากลั่นชุมชน" หมายความวา สุรากลั่นชนิดสุราขาว และมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน
ประกาศนี้
"สถานที่ทําสุรา" หมายความวา โรงงานสุราตาม พระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493
หมวด 1 บทบัญญัติทั่วไป
ขอ 2 ผูขออนุญาตทําสุราตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.1 เปนสหกรณ
2.2 เปนกลุมบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
2.3 เปนกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติ สหกรณ พ.ศ. 2542 และ
มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่สถานที่ทําสุรากลั่นชุมชนตั้งอยูขณะที่ขออนุญาต
2.4 เปนนิติบุคคลตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่มีผูถือหุนทุกคนมี
สัญชาติไทย

และมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่สถานที่ทําสุรากลั่นชุมชนตั้งอยูขณะที่ขออนุญาต
2.5 เปนองคกรเกษตรกรตาม พระราชบัญญัติ กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

พ.ศ. 2542 และมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่สถานที่ทําสุรากลั่นชุมชนตั้งอยูขณะที่ขออนุญาต
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ทั้งนี้ ผูขออนุญาตทําสุรากลั่นชุมชน ตองไมใชผูไดรับอนุญาตทําสุราที่ใชเครื่องจักรที่มี
กําลังรวม ตั้งแตหาแรงมาขึ้นไปหรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไป หรือกรณีที่ใชเครื่องจักรและ
คนงาน เครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป และใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไป และตอง
ไมใชตัวแทนโดยตรงหรือโดยออมของผูไดรับอนุญาตทําสุราดังกลาวขางตน
ขอ 3 สถานที่ทําสุรา ตองมีลักษณะ ดังนี้
3.1 ตองแยกออกจากสวนที่ใชอยูอาศัยโดยชัดเจน
3.2

ตองตั้งอยูในทําเลและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีบริเวณและพื้นที่เพียง

พอที่จะทําสุรา โดยไมกอใหเกิดอันตราย เหตุเดือดรอนรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือ
ทรัพยสินของผูอื่น
3.3 ตองตั้งอยูหางจากแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา 100 เมตร
3.4 ตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย ที่ไมกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม (กรมควบคุม
มลพิษ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติและรูปแบบวิธีบําบัดน้ําเสียเบื้องตนไวแลว)
3.5 ตองใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ํากวาหาแรงมา หรือใชคนงานนอยกวาเจ็ดคน
หรือกรณีที่ใชเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรตองมีกําลังรวมต่ํากวาหาแรงมาและคนงานตอง
นอยกวาเจ็ดคน
ขอ 4 สุรากลั่นชุมชน ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1 ตองมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรี แตไมเกินสี่สิบดีกรี
4.2 ตองมีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล ฟูเซลออยล เฟอรฟวรัส เอสเทอร แอลดีไฮด
เอทิลคารบาเมต วัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิกหรือเกลือกรดเบนโซอิก

และสาร

ปนเปอนในน้ําสุราโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไมเกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด
หมวด 2 การกอสรางสถานที่ทําสุรากลั่นชุมชน
ขอ 5 ผูขออนุญาตทําสุรากลั่นชุมชนตองยื่นคําขออนุญาตสรางสถานที่ทําสุราตออธิบดี
กรมสรรพสามิต หรือผูที่ไดรับมอบหมาย พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้
5.1 แผนผังแสดงสถานที่ตั้งโดยสังเขป การติดตั้งอุปกรณ การหมักสาสุรา เครื่อง
ตมกลั่นสุรา รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณอื่น ๆ ในการทําสุรา
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5.2 แผนผังการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียตามที่กลาวใน 3.4
ขอ 6 เมื่อไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผูที่ไดรับมอบหมายแลวแตกรณี
ผูรับอนุญาตตองเริ่มดําเนินการทําสุรากลั่นชุมชนภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสืออนุญาต ซึ่ง
ตองไมเกินสามสิบหกเดือนนับแตไดรับหนังสืออนุญาตจากกรมสรรพสามิต แตทั้งนี้ผูรับอนุญาต
ทําสุราตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผูที่ไดรับมอบหมายทราบลวงหนากอน
เปดดําเนินการไมนอยกวาสิบหาวัน
ถาผูไดรับอนุญาตไมปฏิบัติตามกําหนดเวลาที่ระบุไวขางตน ใหถือวาสละสิทธิการไดรับ
อนุญาตทําสุรากลั่นชุมชน และจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากทางราชการไมได
หมวด 3 การทําและขายสุรากลั่นชุมชน
ขอ 7 กอนดําเนินการทําและขายสุรากลั่นชุมชน ผูไดรับอนุญาตตองทําสัญญาวาดวยการ
อนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชนกับอธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผูที่ไดรับมอบหมายตามแบบ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพสามิตกําหนด
ขอ 8 สุรากลั่นชุมชน จะตองทําขึ้นโดยวิธีการ ดังตอไปนี้
8.1 นําวัตถุดิบจําพวกขาวหรือแปง หรือผลไม หรือน้ําผลไมหรือผลผลิตทาง
การเกษตรอื่น ๆ ไปหมักกับเชื้อสุรา เพื่อใหเกิดมีแรงแอลกอฮอลตามตองการ
8.2 นําสุราที่ไดตาม 8.1 ไปตมกลั่นโดยใชเครื่องตมกลั่นสุราที่ติดตั้งในสถานที่ทํา
สุราที่ไดรับอนุญาต
ขอ 9 สุรากลั่นชุมชนที่ผลิตไดแลวกอนนําออกจากสถานที่ทําสุรา ผูไดรับอนุญาตตองสง
ตัวอยางใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เพื่อทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพกอน ดังตอไปนี้
9.1 กรมสรรพสามิต กรมวิชาการเกษตร สถาบันราชภัฏ กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กรมวิทยาศาสตรบริการ หรือหนวยงานของกรม หรือสถาบันดังกลาว
9.2 หนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่กรมสรรพสามิต ใหความเห็นชอบสําหรับ
คาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพดังกลาว ใหผูไดรับอนุญาตเปนผูรับผิดชอบ
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ขอ 10 สุรากลั่นชุมชนที่จะนําออกจากสถานที่ทําสุราตองบรรจุในภาชนะซึ่งตองมีความ
เหมาะสม สะอาด ปดใหสนิท และไมทําปฏิกิริยากับสุราและผลิตภัณฑที่บรรจุนั้น และสามารถปด
แสตมปสุราที่ปากภาชนะบรรจุได
ขอ 11 ฉลากที่ใชปดภาชนะบรรจุสุรา อยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
ชื่อประเภทผลิตภัณฑวา "สุรากลั่นชุมชน"
11.1 ชนิดสุราวาเปน "สุราขาว"
11.2 ชื่อสุรา
11.3 สวนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบที่ใชทําสุรานั้น
11.4 แรงแอลกอฮอลเปนดีกรี หรือรอยละโดยปริมาตร
11.5 ปริมาตรสุทธิ
11.6 วันเดือนปที่ทําหรือผลิต หรือรหัสรุนที่บรรจุ
11.7 คําเตือนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เชน การดื่มสุราทําให
ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง
11.8 ชื่อผูไดรับอนุญาต และชื่อสถานที่ทําสุรา (ถามี)
11.9 ที่ตั้งของสถานที่ทําสุรา
11.10 เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน (ถามี)
ขอ 12 ผูไดรับอนุญาตตองแจงราคาขาย ณ สถานที่ทําสุรา รวมทั้งเงินหรือผลประโยชน
อื่นใดที่อาจคํานวณไดเปนเงินไดซึ่งผูซื้อชําระใหหรือใหดวยประการใดๆ ใหอธิบดีกรมสรรพสามิต
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ตามแบบและระยะเวลาที่กรมสรรพสามิตกําหนด
ขอ 13 ผูไดรับอนุญาตมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปและปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับคาธรรมเนียมและภาษีสุรา
ขอ 14 ผูไดรับอนุญาตตองปดแสตมปสุราที่ภาชนะบรรจุสุราทันทีที่นําสุราบรรจุในภาชนะ
เสร็จ ทั้งนี้ภายใตการควบคุมของพนักงานเจาหนาที่
ขอ 15 ผูไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขใน ขอ 8 ขอ 9 ขอ 10
ขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 และ ขอ 14 จึงจะมีสิทธินําสุรากลั่นชุมชนออกจากสถานที่ทําสุรา เพื่อ
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จําหนายไดทั่วราชอาณาจักร เวนแตอธิบดีกรมสรรพสามิตสั่งการเปนอยางอื่น หรือกรณีนําสุรา
กลั่นชุมชนออกจากสถานที่ทําสุราเพื่อใชเปนตัวอยางตาม ขอ 9
หมวด 4 เบ็ดเตล็ด
ขอ 16 การรับ การนําสง และการนําฝาก เงินคาภาษีสุรา เงินประกัน การปฏิบัติตาม
สัญญาเงินคาปรับตามสัญญา และเงินอื่นใด

ใหเปนไปตามระเบียบที่กรมสรรพสามิตและ

กรมบัญชีกลางกําหนด
ขอ 17 การขออนุญาตกอสรางโรงงานผลิตสุรากลั่นที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหา
แรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไป หรือกรณีที่ใชเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรมี
กําลังรวมตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป และใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปและการทําและขายสงสุรากลั่นที่
เปนการประกอบกิจการขนาดใหญ หรือไมเปนไปตามเงื่อนไขนี้ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขเดิมที่กระทรวงการคลังไดกําหนดไวกอนแลว ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2543
ขอ 18 ผูไดรับอนุญาตตองทําบัญชีแสดงผลการทําสุรา การใชและการนําวัตถุดิบเขามา
ในสถานที่ทําสุราตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด โดยยื่นบัญชีตามแบบดังกลาวทุกเดือนตอ
อธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
ขอ 19 การปฏิบัติอยางอื่นที่มิไดกําหนดไวในประกาศนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดี
กรมสรรพสามิตกําหนด
ขอ 20 ในกรณีมีขอโตแยงเกี่ยวกับการบังคับใชตามประกาศฉบับนี้ ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 21 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ) รอยเอก สุชาติ เชาววิศษิ ฐ
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานสุรา
ด ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 87 ได กํ า หนดให รั ฐ ต อ ง
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัยกลไกตลาด กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม
คุมครองผูบริโภคและปองกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งยกเลิกและละเวน
การตรากฎหมาย และกฎเกณฑที่ควบคุมธุรกิจที่ไมสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ และ
ตองไมประกอบกิจการแขงขันกับเอกชน เวนแตมีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความ
มั่นคงของรัฐ รักษาผลประโยชนสวนรวมหรือการจัดใหมีการสาธารณูปโภค
ดังนั้น เมื่อรัฐไดมีนโยบายใหมีการผลิตและจําหนายสุราทุกชนิดไดโดยเสรีภายหลัง อายุ
สั ญ ญาการให สั ม ปทานการผลิ ต และจํ า หน า ยสุ ร าของโรงงานสุ ร าของรั ฐ ได สิ้ น สุ ด ลงใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2542 จึงคาดวาอุตสาหกรรมสุราจะมีการแขงขันกันสูงมากขึ้นทั้งในสวนของ
ผูผลิตและจําหนายภายในประเทศ และผูผลิตในตางประเทศ รวมทั้งการชักชวนสงเสริมใหมีการ
บริโภคสุราเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสภาพสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัยของผูบริโภค
สุ ร าโดยทั่ ว ไป โดยความเห็ น ชอบในหลั ก การของคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2542
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการอนุญาตโรงงานสุรา
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อใหโรงงานสุราที่สรางขึ้นใหมมีมาตรฐานดานการผลิต
และการประกอบการที่มีคุณภาพเปนที่นาเชื่อถือ ใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนสวนใหญ รักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ เปนการคุมครอง
ผูบริโภค และเพื่อประโยชนในดานเศรษฐกิจของประเทศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1. ในประกาศนี้
1.1 “สุรากลั่น” หมายความวา สุราที่ไดกลั่นแลวและมีแรงแอลกอฮอลไมเกิน
แปดสิบดีกรี และใหหมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ไดผสมกับสุราแชแลวแตมีแรงแอลกอฮอลเกิน
กวาสิบหาดีกรีดวย
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1.2 “สุราแช” หมายความวา สุราที่ไมไดกลั่น และใหหมายความรวมถึงสุราแชที่
ไดผสมกับสุรากลั่นแลวแตมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหาดีกรีดวย
ขอ 2. โรงงานสุรากลั่น
2.1 โรงงานสุรากลั่นประเภทวิสกี้ บรั่นดี และยิน ตองมีขนาดกําลังการผลิตคิด
เที ย บเป น น้ํ า สุ ร าที่ มี แ รงแอลกอฮอล 28 ดี ก รี ขั้ น ต่ํ า วั น ละ 30,000 ลิ ต ร จะต อ งมี พื้ น ที่ ไ ม
นอยกวา 200 ไร หากกําลังการผลิตเกินกวาวันละ 30,000 ลิตร จะตองเพิ่มขนาดพื้นที่มากขึ้นให
สอดคลองตามกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
สําหรับโรงงานสุรากลั่นประเภทอื่น ตองมีขนาดกําลังการผลิต คิดเทียบเปนน้ํา
สุราที่มีแรงแอลกอฮอล 28 ดีกรี ขั้นต่ําวันละ 90,000 ลิตร จะตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 350 ไร หาก
กําลังการผลิตเกินกวาวันละ 90,000 ลิตร จะตองเพิ่มขนาดพื้นที่มากขึ้นใหสอดคลองตามกําลัง
การผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
2.2 ตองไดรับอนุญาตทําสุราจากกรมสรรพสามิต
2.3 ตองใชวัตถุดิบสําหรับผลิตน้ําสุราภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 50
2.4 ตองหางจากแม น้ํา ลําคลองสาธารณะที่ใช ในการสัญจรทางน้ํา
ตามปกติและคลองชลประทาน เปนระยะทางไมนอยกวา 2 กิโลเมตร
2.5 การรวบรวมและ หรือการบําบัดน้ํากากสงของโรงงานตองเปนระบบปดเพื่อ
ปองกันกลิ่น
2.6 ตองไมมีการระบายน้ําทิ้งใด ๆ ออกจากพื้นที่ตามขอ 2.4
2.7 สุราที่ผลิตตองมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุรา
2.8

ต อ ง มี เ ค รื่ อ ง มื อ ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห คุ ณ ภ า พ น้ํ า สุ ร า ต า ม ฐ า น

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุราประจําโรงงาน
2.9 ตองพัฒนาเขาสูระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลภายใน
กําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่เริ่มแจงประกอบกิจการ
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ขอ 3.โรงงานสุราแช
3.1 ตองไดรับอนุญาตทําสุราจากกรมสรรพสามิต
3.2 ต อ งมี ก ารติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ แ ละ หรื อ กระบวนการผลิ ต ที่ ถู ก
สุขลักษณะ
3.3 การรวบรวมและ หรือการบําบัดกากของเสียจากการผลิตของโรงงานตอง
เปนระบบปดเพื่อปองกันกลิ่น
3.4 ตองไมมีการระบายน้ําทิ้งใด ๆ ออกจากโรงงาน
3.5 สุราที่ผลิตตองมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุรา
3.6 ต อ งมี เ ครื่ อ งมื อ ตรวจวิ เ คราะห คุ ณ ภาพน้ํ า สุ ร าตามมาตรผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรมสุราประจําโรงงาน
3.7 ตองพัฒนาเขาสูระบบการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลภายใน
กําหนดเวลา 3 ป นับแตวันที่เริ่มแจงประกอบกิจการ
ขอ 4. โรงงานบรรจุสุราทุกชนิดทุกประเภท
4.1 ตองไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
4.2 ตองเปนโรงงานสุราตามขอ 2 เพื่อบรรจุสุรากลั่น
4.3 ตองเปนโรงงานสุราตามขอ 3 เพื่อบรรจุสุราแช
4.4 สุราที่บรรจุตองมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุรา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตองไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2543

(นายสุวัจน ลิปพัลลภ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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สําเนา
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546
เพื่อสงเสริมการผลิตสุรากลั่นชุมชน โดยใชผลผลิตทางการเกษตรและภูมิปญญาชาวบาน
ตามนโยบายในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่ออนุวัติตามความใน มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับการทําสุรากลั่นชุมชน ตามนโยบายการ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล ประกอบกับอาศัยอํานาจตามความใน ขอ 19 แหง ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.
2546และ ขอ 9 แหง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 อธิบดีกรมสรรพสามิตออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในประกาศนี้
"สุรากลั่นชุมชน" หมายความวา

สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน

ประกาศนี้
"สถานที่ทําสุรา" หมายความวา โรงงานสุราตาม

พระราชบัญญัติ สุรา

พ.ศ. 2493

หมวด 1 บทบัญญัติทั่วไป
ขอ 2 ผูขออนุญาตทําสุรากลั่นชุมชนตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.1 เปนสหกรณ
2.2 เปนกลุมบุคคลธรรมดาผูมีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
2.3 เปนกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติ สหกรณ พ.ศ. 2542
และมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่สถานที่ทําสุรากลั่นชุมชนตั้งอยูขณะที่ขออนุญาต
2.4 เปนนิติบุคคล ตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่มีผูถือหุนทุกคนมี
สัญชาติไทย

และมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่สถานที่ทําสุรากลั่นชุมชนตั้งอยูขณะที่ขออนุญาต
2.5 เปนองคกรเกษตรกรตาม พระราชบัญญัติ กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

พ.ศ. 2542

และมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่สถานที่ทําสุรากลั่นชุมชนตั้งอยูขณะที่ขออนุญาต
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ทั้งนี้ ผูขออนุญาตทําสุรากลั่นชุมชนตองไมเปนผูไดรับอนุญาตทําสุราที่มิใชระดับชุมชน คือ
โรงงานที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาขึ้นไปหรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไป หรือกรณี
ที่ใชทั้งเครื่องจักรและคนงาน ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาขึ้นไปและมีคนงานตั้งแตเจ็ด
คนขึ้นไป และตองไมใชตัวแทนโดยตรงหรือโดยออมของผูไดรับอนุญาตทําสุราที่เปนโรงงานมิใช
ระดับชุมชนดังกลาวขางตน
ขอ 3 สถานที่ทําสุรากลั่นชุมชนตองมีลักษณะ ดังนี้
3.1 แยกออกจากสวนที่ใชอยูอาศัยโดยชัดเจน
3.2 ตั้งอยูในทําเลและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีบริเวณและพื้นที่เพียงพอที่จะ
ทําสุรา โดยไมกอใหเกิดอันตราย เหตุเดือดรอนรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสิน
ของผูอื่น
3.3 ตั้งอยูหา งจากแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา 100 เมตร
3.4 มีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไมกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม ตามแนวทาง
ปฏิบัติของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(เอกสารแนบ

หมายเลข 1)
3.5 ใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมต่ํากวาหาแรงมา หรือใชคนงานนอยกวาเจ็ดคน
หรือกรณีที่ใชทั้งเครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรตองมีกําลังรวมต่ํากวาหาแรงมาและคนงานตอง
นอยกวาเจ็ดคน
ขอ 4 สุรากลั่นชุมชนตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1
4.2

มี แ รงแอลกอฮอล เ กิ น กว า สิ บ ห า ดี ก รี

แต ไ ม เ กิ น สี่ สิ บ ดี ก รี

มีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล ฟูเซลออยล เฟอรฟวรัส เอสเทอร แอลดีไฮด

เอทิลคารบาเมต วัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิกหรือเกลือ

กรดเบนโซอิก และสาร

ปนเปอนในน้ําสุรา โดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไมเกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
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หมวด 2 การกอสรางสถานที่ทําสุรากลั่นชุมชน
ขอ 5 ผูขออนุญาตกอสรางสถานที่ทําสุรากลั่นชุมชนตองยื่นคําขออนุญาตกอสรางสถานที่
ทําสุรากลั่นชุมชน (เอกสารแนบหมายเลข 3) ดังนี้
5.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นตอผูทําหนาที่เปนสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-5 ณ สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 แหงทองที่ท่สี ถานที่ทําสุราตั้งอยู
5.2 ในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่นตอสรรพสามิตพื้นที่หรือสรรพสามิตพื้นที่สาขา ณ
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแหงทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู
ขอ 6 ผูมีอํานาจอนุญาตใหกอสรางสถานที่ทําสุรากลั่นชุมชน คือ
6.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ผูทําหนาที่เปนสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-5 แหงทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู
6.2 ในเขตจังหวัดอื่น ไดแก สรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู
ขอ

7 การออกหนังสืออนุญาตใหกอสรางสถานที่ทําสุราใหปฏิบัติตามขั้นตอนและ

ระยะเวลา ดังนี้
7.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร
7.1.1 เมื่อเจาหนาที่ลงทะเบียนรับคําขออนุญาตแลว ใหตรวจสอบคําขอ
อนุญาตพรอมเอกสารประกอบ แลวจัดทําบันทึกเสนอผูทําหนาที่เปนสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1-5
7.1.2

เมื่ อ ผูทํา หนา ที่เ ป น สรรพสามิ ตกรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ 1-5

เห็นสมควรอนุญาตใหสรางสถานที่ทําสุราได

ใหแจงผลการอนุญาตใหผูขออนุญาตทราบ

7.2 ในเขตจังหวัดอื่น
7.2.1 กรณียื่นคําขอ ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
(1) เมื่อเจาหนาที่ลงทะเบียนรับคําขออนุญาตแลว ใหตรวจสอบ
คําขออนุญาตพรอมเอกสารประกอบ แลวจัดทําบันทึกเสนอสรรพสามิตพื้นที่
(2) เมื่อสรรพสามิตพื้นที่เห็นสมควรอนุญาตใหสรางสถานที่ทํา
สุราได ใหแจงผลการอนุญาตใหผูขออนุญาตทราบ
7.2.2 กรณียื่นคําขอ ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
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เมื่อเจาหนาที่ลงทะเบียนรับคําขออนุญาตแลว ใหตรวจสอบคําขออนุญาตพรอมเอกสาร
ประกอบ แลวจัดทําบันทึกเสนอตอสรรพสามิตพื้นที่เพื่อใหสรรพสามิตพื้นที่พิจารณาดําเนินการ
ตาม ขอ 7.2.1 (2) ตอไป
การออกหนังสืออนุญาตดังกลาว ตั้งแตรับคําขออนุญาตจนถึงแจงผลการอนุญาตใหทราบ
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ
ขอ 8 เมื่อไดรับอนุญาตใหกอสรางสถานที่ทําสุราแลว ผูรับอนุญาตตองเริ่มดําเนินการ
กอสรางสถานที่ทําสุรากลั่นชุมชนภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสืออนุญาต ซึ่งตองไมเกิน
สามสิบหกเดือน นับแตวันไดรับหนังสืออนุญาต ทั้งนี้ เมื่อผูรับอนุญาตกอสรางสถานที่ทําสุรา
เรียบรอยแลว พรอมที่จะเปดดําเนินการ ตองแจงเปนหนังสือใหผูอนุญาตทราบลวงหนากอนเปด
ดําเนินการไมนอยกวาสิบหาวัน
ถาผูไดรับอนุญาตไมปฏิบัติตามกําหนดเวลาที่ระบุไวขางตน ใหถือวาสละสิทธิการไดรับ
อนุ ญ าตทํ า สุ ร ากลั่ น ชุ ม ชน

และจะเรี ย กร อ งค า เสี ย หายใดๆ จากทางราชการไม ไ ด

หมวด 3 การทําและขายสุรากลั่นชุมชน
ขอ 9 กอนดําเนินการทําและขายสุรากลั่นชุมชน ผูไดรับอนุญาตใหกอสรางสถานที่ทําสุรา
ตองทําสัญญา วาดวยการอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชนกับผูอํานวยการสํานักบริหารการ
จัดเก็บภาษี 1 ซึ่งทําหนาที่เปนผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หรือ
ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค แลวแตกรณี (เอกสารแนบหมายเลข 4)
ขอ 10 การอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน
10.1 เมื่อผูทําหนาที่เปนสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสรรพสามิต
พื้นที่แหงทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู เห็นสมควรใหใชเปนสถานที่ทําสุราได ใหสงรางสัญญาแก
ผูรับอนุญาตกอสรางสถานที่ทําสุรา เพื่อนัดหมายลงนามในสัญญาตอไป
10.2 เมื่อผูรับอนุญาตกอสรางสถานที่ทําสุราแจงนัดหมายลงนามในสัญญาแลว
ใหผูทําหนาที่เปนสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่สถานที่
ทําสุราตั้งอยู รายงานผูอํานวยการสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี 1 ซึ่งทําหนาที่เปนผูอํานวยการ
สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค แลวแตกรณี
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เพื่อลงนามในสัญญา จํานวน 3 ฉบับ โดยมอบใหผูรับอนุญาตกอสรางสถานที่ทําสุรา จํานวน 1
ฉบับ สงใหกรมสรรพสามิต จํานวน 1 ฉบับ และเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน ณ สํานักงานสรรพสามิต
พื้นที่แหงทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู จํานวน 1 ฉบับ
10.3 ผูรับอนุญาตกอสรางสถานที่ทําสุรา ตองขอใบอนุญาตทําสุราตาม มาตรา 5 ณ
สํานักงานสรรพสามิตแหงทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู โดยใหผูอํานวยการสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี
1 ซึ่งทําหนาที่เปนผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร หรือผูอํานวยการสํานักงาน
สรรพสามิตภาค แลวแตกรณีเปนผูออกใบอนุญาต เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว จึงเริ่มทําสุราได
การอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชนดังกลาว ตองใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
4 วันทําการ
ขอ 11 วิธีการทําสุรากลั่นชุมชน
11.1 นําวัตถุดิบจําพวกขาวหรือแปง หรือผลไม หรือน้ําผลไมหรือผลผลิตทาง
การเกษตรอื่นๆ ไปหมักกับเชื้อสุรา เพื่อใหเกิดมีแรงแอลกอฮอลตามตองการ
11.2 นําสุราที่ไดตาม 11.1 ไปตมกลั่นโดยใชเครื่องตมกลั่นสุราที่ติดตั้งในสถานที่
ทําสุราที่ไดรับอนุญาต
ขอ 12 กอนนําสุรากลั่นชุมชนที่ผลิตไดออกจากสถานที่ทําสุรา ผูไดรับอนุญาตตองสง
ตัวอยางใหทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพที่หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ดังตอไปนี้
12.1 กรมสรรพสามิต กรมวิชาการเกษตร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรม
วิทยาศาสตรบริการ หรือหนวยงานของกรม สถาบันราชภัฏ หรือหนวยงานของสถาบัน ดังกลาว
12.2 หนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่กรมสรรพสามิตใหความเห็นชอบ เชน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เปนตน
ทั้งนี้

สําหรับคาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพของหนวยงานอื่นนอกจากกรม

สรรพสามิต ใหผูไดรับอนุญาตเปนผูรับผิดชอบ
ขอ 13 การตรวจวิเคราะหสุรากลั่นชุมชน
13.1 กอนนําสุรากลั่นชุมชนออกจากสถานที่ทําสุรา ผูรับอนุญาตตองสงตัวอยาง
น้ําสุราไมนอยกวา 2 ลิตร ใหกรมสรรพสามิตหรือหนวยงานตาม ขอ 12 ตรวจวิเคราะห
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13.2 ผูรับอนุญาตตองขอใบอนุญาตขนสุราที่ยังมิไดเสียภาษีออกจากสถานที่ทํา
สุรา ตอผูทําหนาที่เปนสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สรรพสามิตพื้นที่ หรือสรรพสามิต
พื้นที่สาขาแหงทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู
ใหผูทําหนาที่เปนสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สรรพสามิตพื้นที่และสรรพสามิต
พื้นที่สาขาแหงทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู ออกใบอนุญาตขนสุราที่ยังมิไดเสียภาษี (เอกสารแนบ
หมายเลข 5) ใหภายใน 1 วัน และใหผูรับอนุญาตนําใบอนุญาตขนสุราดังกลาวกํากับไปกับ
ตัวอยางน้ําสุราเพื่อสงตรวจวิเคราะหตอไป
13.3 ใหนักวิทยาศาสตรตรวจวิเคราะหแรงแอลกอฮอล ปริมาณเมทิลแอลกอฮอล
วัตถุเจือปนอาหาร และสารปนเปอนของสุรา และเสนอผลการตรวจวิเคราะหตอหัวหนากลุมงาน
วิเคราะหสินคาและของกลางภายในวันที่ตรวจวิเคราะหแลวเสร็จ
การตรวจวิเคราะหสุรากลั่นชุมชนดังกลาว ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 12 วัน
13.4 หัวหนากลุมงานวิเคราะหสินคา และของกลางตองแจงผลการตรวจวิเคราะห
ตัวอยางน้ําสุราใหผูทําหนาที่เปนสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สรรพสามิตพื้นที่ หรือ
สรรพสามิตพื้นที่สาขาทราบภายใน 1 วัน นับแตวันที่ไดรับผลการตรวจวิเคราะหจากนักวิทยาศาสตร
ขอ 14 สุรากลั่นชุมชนที่จะนําออกจากสถานที่ทําสุราตองบรรจุในภาชนะซึ่งมีความ
เหมาะสม สะอาด ปดสนิท ไมทําปฏิกิริยากับสุราและผลิตภัณฑที่บรรจุนั้นและสามารถปดแสตมป
สุราที่ปากภาชนะบรรจุได
ขอ 15 ฉลากที่ใชปดภาชนะบรรจุสุราอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
15.1 ชื่อประเภทผลิตภัณฑวา "สุรากลั่นชุมชน"
15.2 ชนิดสุราวาเปน "สุราขาว"
15.3 ชื่อสุรา
15.4 สวนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบที่ใชทําสุรานั้น
15.5 แรงแอลกอฮอลเปนดีกรี หรือรอยละโดยปริมาตร
15.6 ปริมาตรสุทธิ
15.7 วันเดือนปที่ทําหรือผลิต หรือรหัสรุนที่บรรจุ
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15.8

คําเตือนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เชน

การดื่มสุราทําให

ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง
15.9 ชื่อผูไดรับอนุญาต และชื่อสถานที่ทําสุรา
15.10 ที่ตั้งของสถานที่ทําสุรา
15.11 เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน (ถามี)
ขอ 16 ผูไดรับอนุญาตตองแจงราคาขายที่แทจริง ณ สถานที่ทําสุรา รวมทั้งเงินหรือ
ผลประโยชนอื่นใดที่อาจคํานวณเปนเงินไดซึ่งผูซื้อชําระใหหรือใหดวยประการใดๆ (เอกสารแนบ
หมายเลข 6) กอนจําหนายสุราไมนอยกวา 15 วัน
ขอ 17 ผูไดรับอนุญาตตองปดแสตมปสุราที่ภาชนะบรรจุสุราทันทีที่นําสุราบรรจุในภาชนะ
เสร็จ ทั้งนี้ ภายใตการควบคุมของพนักงานเจาหนาที่
ขอ 18 ผูไดรับอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขใน ขอ 11 ถึง ขอ 17
และ ขอ 21 จึงจะมีสิทธินําสุรากลั่นชุมชนออกจากสถานที่ ทําสุราเพื่อจําหนายไดทั่ว
ราชอาณาจักร เวนแตกรณีนําสุรากลั่นชุมชนออกจากสถานที่ทําสุราตาม ขอ 12 และ ขอ 13.1
หรืออธิบดีกรมสรรพสามิต หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งการเปนอยางอื่น
ขอ 19 หลังการอนุญาตใหทําสุรากลั่นชุมชน กรมสรรพสามิต โดยสํานักงานสรรพสามิต
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแหง
ทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู จะเปนผูประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทําหนาที่กํากับ
ดูแลในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
19.1

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กํากับ ดูแล

ทางดาน

สิ่งแวดลอม มิใหเกิดปญหามลภาวะตอสภาพแวดลอม
19.2 กระทรวงสาธารณสุข กํากับ ดูแลทางดานความปลอดภัยในการบริโภค โดย
การสุมตัวอยางในทองตลาดเพื่อทําการตรวจวิเคราะหตอไป
19.3 กระทรวงอุตสาหกรรม กํากับ ดูแลขนาดโรงงาน
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หมวด 4 เบ็ดเตล็ด
ขอ 20 ผูไดรับอนุญาตมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตประจําปและปฏิบัติตาม
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวกับคาธรรมเนียมและภาษีสุรา
ขอ 21 ผูไดรับอนุญาตตองทําบัญชีวัตถุดิบ การทําสุรา การปดแสตมปสุราและการขนสุรา
ออกจากสถานที่ทําสุรา (เอกสารแนบหมายเลข 7) โดยยื่นบัญชีตามแบบดังกลาวทุกเดือนตอผูทํา
หนาที่เปนสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สรรพสามิตพื้นที่ หรือสรรพสามิตพื้นที่สาขาแหง
ทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป
ขอ 22 [1] ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ) สถิตย ลิ่มพงศพันธุ อธิบดีกรมสรรพสามิต

164

ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต
ใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖
(ฉบับที่ ๒)
ตามทีก่ รมสรรพสามิตไดออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การอนุญาต
ใหทาํ และขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ไปแลวนัน้
เพื่อ ให ก ารบริ ห ารการจัดการเก็บ ภาษีเ ป น ไปโดยถู ก ต อง รัดกุ ม มี ป ระสิท ธิ ภาพ และ
ประสิ ท ธิ ผ ล จึ ง อนุ วั ติ ค วามในมาตรา ๕ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ร า พ.ศ. ๒๔๙๓ และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เกี่ยวกับการทําสุรากลั่นชุมชนตามนโยบายการ
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาลประกอบกับอาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๙ แหงประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.
๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ อธิบดีกรมสรรพสามิต
จึงออกประกาศกําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหทําและขายสุรา กลั่นชุมชน
เพิ่มเติมไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกสัญญาวาดวยการอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน (เอกสารแนบ
หมายเลข ๔) ตามขอ ๙ แหงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ
อนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และใหใชสัญญาวาดวย
การอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน (เอกสารแนบหมายเลข ๔) ทายประกาศนี้แทน
ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ ๑๔ และขอ ๑๕ แหงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๔ สุรากลั่นชุมชนที่จะนําออกจากสถานที่ทําสุราตองบรรจุในภาชนะซึ่งตองมีความ
เหมาะสม สะอา ปดสนิท ไมทําปฏิกิริยากับสุราและผลิตภัณฑที่บรรจุนั้น และสามารถปดแสตมป
สุราที่ปากภาชนะบรรจุได
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ทั้งนี้ ขนาดของภาชนะจะตองมีความจุไมต่ํากวา 0.๑๕0 ลิตร เวนแตเปนภาชนะบรรจุสุรา
ตัวอยาง
ขอ ๑๕ ฉลากและเครื่องหมายตาง ๆ ที่ใชกับภาชนะบรรจุสุรา การแจงชนิดกับขนาดความ
จุภาชน และตัวอยางภาชนะบรรจุสุรา
๑๕.๑ ให ผูได รับอนุญาตสง ตัว อยางฉลากและเครื่องหมายตาง ๆ ที่จะใช ปด
ภาชนะบรรจุสุรา ตัวอยางละ ๕ แผน ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนจึงจะนําไปใชได ฉลากดังกลาวอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อประเภทผลิตภัณฑวา “สุรากลั่นชุมชน”
(๒) ชนิดสุราวาเปน “สุราขาว”
(๓) ชื่อสุรา
(๔) สวนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบที่ใชทําสุรานั้น
(๕) แรงแอลกอฮอลเปนดีกรี หรือรอยละโดยปริมาตร
(๖) ปริมาตรสุทธิ
(๗) วันเดือนปที่ทําหรือผลิต หรือรหัสรุนที่บรรจุ
(๘) คํ า เตื อ นตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกํ า หนด เช น คํ า เตื อ นตามประกาศ
กระทรวง สาธารณสุข เปนตน
(๙) ชื่อผูไดรับอนุญาต และชื่อสถานที่ทําสุรา
(๑๐) ที่ตั้งของสถานที่ทําสุรา
(๑๑) เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน (ถามี)
๑๕.๒ ใหผูไดรับอนุญาตแจงชนิดกับขนาดความจุของภาชน และตัวอยางภาชนที่
จะใหบรรจุสุราตัวอยาง ๑ ชนิดหรือขนาด ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาใหความ
เห็นชอบกอน จึงจะนําไปใชได
การพิจารณาใหความเห็นชอบตาม ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภาย
ใน ๑๐ วันทําการนับแตวันที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับหนังสือพรอมเอกสารครบถวนถูกตอง
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ในกรณีที่เกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใหความเห็นชอบใหใชฉลาก
และเครื่องหมายตาง ๆ ที่ใชกับภาชนบรรจุสุรา และใหใชภาชนะบรรจุสุรา ตามความในวรรคกอน
หากกรมสรรพสามิตตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายดวยประการใด ๆ ผูไดรับอนุญาตยินยอม
ชดใชคาเสียหายรวมทั้งคาใชจายในการนี้แทนกรมสรรพสามิตโดยสิ้นเชิง”
ขอ ๓ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตออกประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(นายชัยยันต โปปยานนท)
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต
ใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2547
(ฉบับที่ 3)
ตามที่กรมสรรพสามิตไดออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต
ใหทําและขายสุรากลั่นชุมชนไปแลว รวม 2 ฉบับ นั้น
เพื่อใหการบริการการจัดเก็บภาษีเปนไปโดยถูกตอง รัดกุม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงอนุวัติตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับการทําสุรากลั่นชุมชนตามนโยบายการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ชุมชนจองรัฐบาลประกอบกับอาศัยอํานาจตามความในขอ 19 แหง ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12
กันยายน พ.ศ. 2546 และขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงประกาศกําหนด หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชนเพิ่มเติมไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในขอ 9 แหงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546 ซึ่ง
แก ไขเพิ่ ม เติ มโดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กํา หนดหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขการ
อนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 9 กอนดําเนินการทําและขายสุรากลั่นชุมชน ผูไดรับอนุญาตใหกอสรางสถานที่ทํา
สุ ร าต อ งทํ า สั ญ ญาว า ด ว ยการอนุ ญ าตให ทํ า และขายสุ ร ากลั่ น ชุ ม ชนกั บ สรรพสามิ ต
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู แลวแตกรณี
(เอกสารแนบหมายเลข 4)”
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ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 10 แหงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 10 การอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน
10.1 เมื่อผูทําหนาที่เปนสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสรรพสามิต
พื้นที่แหงทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู เห็นสมควรใหใชเปนสถานที่ทําสุราไดใหสงรางสัญญาแก
ผูรับอนุญาตกอสรางสถานที่ที่สุรา และนัดหมายวันลงนามในสัญญาตอไป
10.2 ใหผูทําหนาที่เปนสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสรรพสามิต
พื้นที่แหงทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู แลวแตกรณี ลงนามในสัญญา จํานวน 3 ฉบับ โดยมอบให
ผูรับอนุญาตกอสรางสถานที่ทําสุรา จํานวน 1 ฉบับ สงใหสํานักงานสรรพสามิตภาคจํานวน 1
ฉบับ และเก็บรักษาไวเปนหลักฐาน ณ สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ที่สถานที่ทําสุราตั้งอยู
จํานวน 1 ฉบับ
10.3 ผูรับอนุญาตใหกอสรางสถานที่ทําสุรา ตองขอใบอนุญาตทําสุราตามมาตรา
5 ณ สํานักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่แหงทองที่ทํา
สุร าตั้ง อยู แล วแตกรณี โดยให สรรพสามิตกรุง เทพมหานครพื้ น ที่ 1-5 หรื อสรรพสามิ ตพื้น ที่ท่ี
สถานที่ทําสุราตั้งอยู แลวแตกรณี เปนผูออกใบอนุญาต เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว จึงเริ่มทําสุราได
การอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชนดังกลาว ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 4
วันทําการ”
ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
(นายสถิต ลิ่มพงศพนั ธุ)
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต
ใหทําและขายสุรากลัน่ ชุมชน พ.ศ. 2546
(ฉบับที่ 4)

เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารการจั ด เก็ บ ภาษี เ ป น ไปโดยถู ก ต อ ง รั ด กุ ม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล จึงอนุวัติตามความในมาตรา 5 และมาตรา 5 ทวิ แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับการทําสุรากลั่นชุมชนตามนโยบาย
การสนั บสนุ นเศรษฐกิ จชุม ชนของรัฐบาล ประกอบกับอาศัย อํา นาจตามความในข อ 19 แหง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 22 มกราคม
พ.ศ. 2546 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546
(ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2546 และขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 และสัญญาวาดวยการอนุญาตให
ทําและขายสุรากลั่นชุมชนเพิ่มเติมไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความใน 4.1 ของขอ 4 แหงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 มกราคม
พ.ศ. 2546 และใหใชความตอไปนี้แทน
“4.1 มีแรงแอลกอฮอล 28 ดีกรี 35 ดีกรี และ 40 ดีกรี”
ขอ 2 ใหยกเลิกความในขอ 14 แหงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการอนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546 ซึ่ง
แกไขเพิ่ ม เติมโดยประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กํา หนดหลัก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่อนไขการ
อนุญาตใหทําและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
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“ขอ 14 สุรากลั่นชุมชนที่จะนําออกจากสถานที่ทําสุราตองบรรจุในภาชนซึ่งตองมีความ
เหมาะสม สะอาด ป ด สนิ ท ไม ทํา ปฏิกิ ริย ากั บสุร าและผลิต ภัณ ฑที่บ รรจุนั้น และสามารถป ด
แสตมปสุราที่ปากภาชนะที่บรรจุได
ขนาดของภาชนะบรรจุสุราใหมี 3 ขนาดคือ 0.150 ลิตร 0.330 ลิตร และ 0.625 ลิตร ขึ้น
ไป ทั้งนี้สําหรับภาชนะบรรจุสุราขนาด 0.150 ลิตร ใหใชบรรจุและนําออกจากสถานที่ทําสุราไดถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548”
ขอ 3 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2546

(นายสุรพล สุประดิษษฐ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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- สําเนา ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง อนุญาตใหผูไดรับอนุญาตใหขายสุราประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒
ออกหนังสือสําคัญสําหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนเองได
เพื่อสงเสริมการผลิตและจําหนายสุราแชชนิดผลไม สุราแชพื้นเมืองและสุราแชชนิดอื่น
นอกจากเบียร และสุรากลั่นชุมชน ตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนของรัฐบาล เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการขนสุราของผูไดรับใบอนุญาตขายสงสุรา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๕๙๓ อธิบดีกรม
สรรพสามิตออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมสรรพสามิตเรื่อง อนุญาตใหผูไดรับอนุญาตขายสุราประเภท
ที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ ออกหนังสือสําคัญสําหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได ลง
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๗
ขอ ๒ ใหผูไดรับอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ หรือตัวแทนของผูไดรับ
อนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ มีอํานาจออกหนังสือสําคัญตามแบบ ส.๑/๔๒ ทาย
ประกาศนี้ เพื่อใชสําหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนไดทั่วราชอาณาจักร และ
หนังสือสําคัญเชนวานี้ใหถือเสมือนหนึ่งเปนใบอนุญาตขนสุรา โดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) หนังสือสําคัญแบบ ส.๑/๔๒ ตองประทับตราประจําตอและลงลายมือชื่อหรือ
ประทั บ ตราลายมื อ ชื่ อ เจ า ของพนั ก งานสรรพสามิ ต แห ง ท อ งที่ ที่ ส ถานที่ ข ายสุ ร าของผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตตั้งอยู จึงจะนําไปใชได
(๒) หนังสือสําคัญแบบ ส. ๑/๔๒ มีสามตอน ตอนตนที่ติดกับตนขั้วใหเก็บรักษา
ไว ณ สถานที่ ขายสุ ราที่ไ ด รั บ อนุ ญาตเพื่อ ให เ จ า พนัก งานสรรพสามิต ตรวจสอบ และเมื่ อ พ น
กําหนด ๖ เดือน แลวอนุญาตใหทําลายได ตอนกลางสําหรับใชควบคุมกํากับไปกับสุราที่ขน สวน
ตอนปลายใหรวบรวมนําสงเจาพนักงานสรรพสามิตแหงทองที่ ที่สถานที่ขายสุราตั้งอยู ตรวจสอบ
ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป โดยทําเปนหนังสือนําสงดวย

172

ทั้งนี้ ผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ มีความประสงคที่
จะจัดทําหนังสือสําคัญแบบ ส. ๑/๔๒ สําหรับขนสุราของตนขึ้นใชเอง ใหผูไดรับอนุญาตขายสุรา
ประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ แลวแตกรณี ดําเนินการจัดทําหนังสือสําคัญแบบ ส. ๑/๔๒ ดวย
กระดาษขาว และปกสีน้ําตาล โดยตองมีขอความครบถวนถูกตองตามแบบ ส. ๑/๔๒ ทายประกาศ
นี้ทุกประการ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตามขอ ๒ (๑) และ (๒) ดวย
ขอ ๔ ผูไดรับอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ หรือตัวแทนของผู
ไดรับอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ สามารถออกหนังสือสําคัญแบบ ส. ๑/๔๒ ที่มี
อยูเดิมสําหรับขนสุราเฉพาะภายในเขตจังหวัดที่ตั้งรานขายสุราของตนไดตอไปอีก ๖ เดือน นับแต
วันที่ประกาศฉบับนี้ใชบังคับ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาม ขอ ๒ (๑) และ (๒) ดวย
ขอ ๕ ประกาศนี้ใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(ลงชื่อ) สถิตย ลิ่มพงศพันธุ
(นายสถิตย ลิ่มพงศพันธุ)
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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สําเนา
ประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อง อนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตใหขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ออกหนังสือ
สําคัญสําหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขายสุราของตนได (ฉบับที่ 2)
ตามที่กรมสรรพสามิตไดออกประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง อนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาต
ใหขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ออกหนังสือสําคัญสําหรับการขนสุราออกจากสถานที่ขาย
สุราของตนได ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ไปแลว นั้น
เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บภาษีเปนไปโดยถูกตอง รัดกุม และมีประสิทธิภาพอาศัยอํานาจ
ตามความใน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ สุรา พ.ศ. 2493 อธิบดีกรมสรรพสามิตออกประกาศ
ไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิกความในวรรคสองของ ขอ 2 แหงประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง อนุญาตให
ผูไดรับใบอนุญาตใหขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ออกหนังสือสําคัญสําหรับการขนสุรา
ออกจากสถานที่ขายสุราของตนได ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และใหใชความตอไปนี้แทน
"ทั้งนี้ ผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 ดังกลาว ตองมิใชเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตทําสุรา เวนแตกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคพิจารณาเห็นวา สามารถ
ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผูไดรับใบอนุญาตทําสุรารายนั้นได ก็ใหพิจารณาอนุมัติเปน
รายๆ ไป"
ขอ 2 [1] ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันออกประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
(ลงชื่อ) สถิต ลิ่มพงศพันธุ
อธิบดีกรมสรรพสามิต
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การขออนุญาตทําสุรากลัน่ ชุมชน
1. คุณสมบัติของผูขออนุญาตทํา และทําขายสุรากลั่นชุมชน
1.1 เปนสหกรณ
1.2
เปนกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
1.3 เปนกลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และมี
ภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่สถานที่ทําสุรากลั่นชุมชนตั้งอยูในขณะขออนุญาต
1.4 เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่มีผูถือหุนทุกคนมีสัญชาติไทย
และมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่สถานที่ทําสุรากลั่นชุมชนตั้งอยูในขณะที่ขออนุญาต
1.5 เปนองคกรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2542
และมีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่ที่สถานที่ทําสุรากลั่นชุมชนตั้งอยูในขณะที่ขออนุญาต
2. สถานที่กอสรางสถานที่ทําสุรากลั่นชุมชน
2.1 แยกออกจากสวนที่อยูอาศัยโดยชัดเจน ตั้งอยูในทําเลและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
มีบริเวณและพื้นที่เพียงพอที่จะทําสุรา โดยไมกอใหเกิดอันตราย เหตุเดือดรอนรําคาญหรือความ
เสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น
2.2 ตั้งอยูหางจากลําน้ําสาธารณะไมนอยกวา 10 เมตร
2.3 มีระบบบําบัดน้ําสาธารณะไมกอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมตามแนวทางปฏิบัติ
ของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.4 ใชเครื่องจักรที่กําลังรวมต่ํากวาหาแรงมา หรือใชคนงานนอยกวาเจ็ดคน หรือในกรณีที่
ใชเครื่องจักรและคนงานเครื่องจักรตองมีกําลังรวมต่ํากวาหาแรงมา และคนงานตองนอยกวาเจ็ดคน
3. วิธีการทําสุรากลั่นชุมชน
3.1 นําวัตถุดิบจําพวกขาวหรือแปง/ผลไม/ผลผลิตทางเกษตรอื่น ๆ ไปหมักกับเชื้อสุรา เพื่อ
เกิดแรงแอลกอฮอล
3.2 นําสุราที่ไดตามขอ 3.1 ไปตมกลั่นโดยใชเครื่องตมกลั่นสุราที่ติดตั้งในสถานที่ทําสุราที่
ไดรับอนุญาต
4. สุรากลั่นชุมชนที่ทําและขายตองมีคุณสมบัติดังนี้
4.1 มีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรี แตไมเกินสี่สบิ ดีกรี
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4.2 มีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล/ฟูเซลออยล/เฟอรฟวรัลเอสเทอร/แอลดีไฮด/เมทิลคาร
บาเมต/วัตถุเจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิกหรือเกลือกรดเบนโซอิกและสารปนเปอนในน้ําสุรา
โดยเฉพาะสารหนูและสารตะกั่วไมเกินมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกําหนด
5. ภาชนะที่บรรจุสุรา
5.1 ภาชนะตองมีความเหมาะสม สะอาด ปดสนิท ไมทําปฏิกิริยากับสุรา และผลิตภัณฑ
สุรา และสามารถปดแสตมปสุราที่ปากภาชนะบรรจุได
5.2 ฉลากปดภาชนะบรรจุอยางนอยตองมีขอความ ดังนี้
- ชื่อประเภทผลิตภัณฑวา "สุรากลั่นชุมชน"
- ชนิดสุราวาเปน "สุราขาว"
- ชื่อสุรา
- สวนประกอบหลักหรือวัตถุดิบที่ใชทําสุรานั้น
- แรงแอลกอฮอลเปนดีกรี หรือรอยละโดยปริมาตร
- ปริมาตรสุทธิ
- วันเดือนปที่ทําหรือผลิต หรือรหัสรุนที่บรรจุ
- คําเตือนขนาดตัวอักษรไมนอยกวา 2 มม. วา "การดื่มสุราทําให
ความสามารถ
ในการขับขี่ยานพาหนะลดลง"
- ชื่อผูไดรับอนุญาตชื่อสถานที่ทําสุราและที่ตั้งของสถานที่ทําสุรา
- เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
6. อัตราภาษีสุรากลั่นชุมชน
6.1 อัตราตามมูลคา รอยละ 25
6.2 อัตราตามปริมาณลิตรละ 70 บาท แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ (คือ 100 ดีกรี) (โดยนํา
จํานวนภาษีที่หาไดทั้ง 2 อัตรามาเปรียบเทียบกัน ถาอัตราใดคิดเปนเงินภาษีไดสูงกวา ใหใชอัตรานั้น)
คาภาษีสรรพสามิตที่ตองเสีย (เมื่อนําสุราออกขายใหชําระภาษี โดยซื้อ
แสตมปไปติดที่ภาชนะ)
คาธรรมเนียม
- คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําสุรากลั่นชุมชนปละ 4,000 บาท

176

- คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําเชื้อสุราสําหรับใชในโรงงานปละ 300 บาท
- คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสงสุรา ประเภทที่ 2 ปละ 1,650 บาท
- คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายปลีกสุรา ประเภทที่ 4 ในเขตเทศบาล 55 บาท/ใน
เขต อบต. 11 บาท
7. ผูขออนุญาตทําสุรากลั่นชุมชนตองยื่นคําขออนุญาตสรางสถานที่ทําสุราตอกรม
สรรพสามิต หรือสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาในเขตทองที่
จะขอทําสุรา พรอมหลักฐานดังนี้
7.1 แผนผังแสดงสถานที่ตั้งสถานที่ทําสุราโดยสังเขป การติดตั้งอุปกรณการหมักสา
เครื่องตมกลั่นสุรา รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณอื่น ๆ ในการทําสุรา
7.2 สําเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในพื้นที่ดินที่ตั้งสถานที่ทําสุรา
หรือ
7.3 หนังสือแสดงความยินยอมใหใชพื้นที่ดินตั้งสถานที่ทําสุรา หรือ
- หนังสืออนุญาตจากผูมีอํานาจ (เชน กํานันหรือผูใหญบาน) อนุญาตใหทํา
ประโยชนในพื้นดินเพื่อตั้งสถานที่ทําสุรา กรณีทางราชการไมสามารถออกหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน
- แผนผังการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
8. เอกสารหลักฐานคุณสมบัติที่ตองนํามายื่นขออนุญาต
8.1 เปนสหกรณ
- สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียน
- สําเนาขอบังคับสหกรณ
- รายชื่อคณะกรรมการสหกรณ
8.2 กลุมเกษตรกร
- สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียน
- สําเนาขอบังคับกลุมเกษตรกร
- รายชื่อคณะกรรมการ
- สําเนาทะเบียนบานของคณะกรรมการ ฯ
8.3 นิติบุคคล
- สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด / บริษัทจํากัด
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- สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
- สําเนารายละเอียดวัตถุประสงคหางหุนสวนจํากัด / บริษัทจํากัด
- สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนผูถือหุน
8.4 องคกรเกษตรกรตาม พ.ร.บ. กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
- สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนองคกรเกษตรกร
- สําเนาขอบังคับองคกรเกษตรกร
- รายชื่อคณะกรรมการขององคเกษตรกร
- สําเนาทะเบียนบานของคณะกรรมการฯ
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ภาคผนวก ข.
ประเด็นการสัมภาษณ
การสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลเชิงลึก (in-dept interview) แบงออกเปนการสัมภาษณ
เจาหนาที่สรรพสามิต ผูผลิตสุราขนาดเล็กและขนาดกลาง ผูคาปลีกสงสุรา และ เครือขายสุรา
พื้นบาน ประเด็นการสัมภาษณที่ไดกําหนดขึ้นนี้ใชเพื่อเปนกรอบแนวทางในการสัมภาษณเทานัน้
ในการสัมภาษณจริงไดมกี ารเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมบางประเด็นคําถามอันเกี่ยวของโดยตรงกับ
องคกรหรือผูใหสัมภาษณ ประเด็นการสัมภาษณสามารถเปนกลุมใหญๆ ไดดังตอไปนี้
คําถาม ผูผ ลิต รายยอย
1. ประวัติการทําสุราของชาวบาน
- ในอดีตผลิตสุรากันอยางไรและปจจุบนั เปลี่ยนแปลงไปอยางไร
- ในอดีต เจาหนาที่ขาราชการเขามาตรวจเหลาเถื่อนหรือไม
- มีการอนุรักษกรรมวิธีการผลิตกันมาอยางไร
- สูตรเหลาปจจุบันกับอดีตตางกันหรือไม
- มีการนําออกไปขายนอกชุมชน/หมูบาน/ไปขายในตัวเมืองหรือไม
2. ตนทุนสุรา
- ตนทุนการผลิตเปนอยางไร(ขาวเหนียว ขวด ลัง ฉลาก กากน้ําตาล หัวเชื้อสุรา
กากน้ําตาล)
- วัตถุดิบหลักมาจากที่ไหนบาง
- เงินทุนมาจากที่ไหน ลงทุนไปเทาไหร
- พบปญหาการจัดหาวัตถุดบิ หรือไม
3. กฎหมายทีด่ ูแลและเจาหนาที่
- จดทะเบียนยากหรือไม
- ตั้งแตเขามาเจอปญหาจากกฎหมายอยางไรบาง
- กระบวนการใด
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เจาหนาที่เขามาตรวจหรือเขามากระทําอะไรบาง
เจาหนาที่เขามาจับเจอขอหาอะไรเปนหลัก
ตั้งแตการผลิตจนถึงขาย เจอปญหาจากกฎหมายใดบาง
นโยบายตางๆที่ออกมามีความคิดเห็นเปนอยางไร
ตองการใหกฎหมายสวนไหนไดรับการแกไข
กฎหมายสวนไหนสรางปญหามากที่สุด
เคยถูกเจาหนาที่ดําเนินคดีหรือไม ขอหาอะไร โดนลงโทษอยางไร

4. ปญหาจากการแขงขัน
- การแขงขันในการขายสุราเปนอยางไร
- มีกลยุทธการขายอยางไรบาง
- ปริมาณการผลิตและการขายอยางไร
- กลุมลูกคาเปนกลุมใด
- เจอปญหาในการแขงขันบางหรือไม
- ปญหาการกีดกันจากรายใหญมีบางหรือไมอยางไร
- ตองการใหการแขงขันเปนอยางไร
- คูแขงที่นากลัวในตลาดเปนใคร
- ตองการใหรฐั แกไขปญหาสวนไหน
คําถามเอเยนต ยี่ปว
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กอนเปดเสรี การขายเหลาสงมีระบบอยางไร
มีการบังคับหรือกําหนดโควตาการขาย/รับสินคาหรือไมอยางไร
การขอใบอนุญาตขายสงสุราเปนอยางไรในอดีต
ยอดขายสุราเปนอยางไรตั้งแตหลังเปดเสรีมา
หลังเปดเสรีมายอดขายเหลาโรงเทียบกับเหลาชาวบานเปนอยางไร
เอาสุราชาวบานมาขายตองเจอเกณฑกําหนดหรือไม หรือมีการกดดันจากรายเดิม
อยางไร
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7.
8.
9.

บริษัทสุราที่สงเหลามาใหผขู ายสงมีการกดดันลงมาหรือไมหรือมีการตั้งเงื่อนไข
ในการขายเหลาโรงหรือเหลาตัวอื่นหรือไมอยางไร
กําไรของสุราชาวบานกับเหลาโรงแตกตางกันมากนอยแคไหน
สุราชาวบานรับมาจากที่ไหน ใครมาสง หรือใครมาเสนอตั้งขาย จากจังหวัดใด
เปนหลัก

คําถาม เจาหนาที่สรรพสามิต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รัฐมองวาตลาดสุราตองไปในทิศทางใด
หลังเปดเสรีรัฐมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนในสวนของผูกํากับดูแลตลาด
อยางไรบาง
นโยบายรัฐที่ออกมาทมเหลาลดลงหรือละเวนการดื่มสุรามีผลตอการสงเสริมสุรา
ชุมชนหรือไม
ขณะนี้ชาวบาน/ชุมชนที่ผลิตสุราไดมีการมองมายังรัฐอยางไรในเรื่องการ
สนับสนุนสุรากลั่นชุมชน
เหตุใดรัฐเปดใหการผลิตสุราถูกกฎหมายแลวแตยังมียอดการจับกุมผูผลิตสุรา
เถื่อนยังสูงอยู
จากแตเดิมเปนการรับรายไดจากสัมปทานมาเปนการเปดเสรีรับรายไดจากทีจ่ ด
ทะเบียนทั้งรายเดิมและรายใหม มีผลตอการเก็บรายไดหรือไม อยางไร
เจาหนาที่ที่ลงไปตรวจสอบสุราชุมชน เจอปญหาอยางไรบาง
มีการรองเรียนหรือไมวามีการสรางอุปสรรคจาดผูผลิตรายเดิมที่เปนรายใหญใน
ตลาด
เหตุใดผูจดทะเบียนสุราชุมชน ถึงระงับการผลิตชั่วคราวถึงกวาครึ่งจากที่จด
ทะเบียนจาก 6,000 รายแตระงับไปถึง 3,000 ราย
มีการตอตานการบริโภคสุราอยางกวางขวาง รัฐมองอยางไรกับปญหานีท้ ี่จะสงผล
ตอสุราชุมชน
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายชัยพร เซียนพานิช เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2523 ในกรุงเทพมหานคร
สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) จากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปการศึกษา 2545 และศึกษาตอหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป พ.ศ.2545

