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การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักในการยกเวนภาษี

สรรพสามิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษา นํ้าองุน ผูศึกษาไดปรับเพิ่มอัตราสวนผสมนํ้าองุน
จากเดิมที่กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 10 เปนไมนอยกวารอยละ 50 โดยปริมาตร เพื่อลดการ
หลีกเลี่ยงภาษีของเครื่องด่ืม Functional-drink-โดยผลการศึกษาไดมาจากมาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศ (Codex) มาตรฐานสหภาพยุโรป-(EU) และขอมูลจากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสจาก
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร กรมสรรพสามิต จากการศึกษาผลกระทบการนําเขาและสงออก หลังมี
การปรับเพิ่มอัตราสวนผสมน้ัน พบวาไมสงผลกระทบทั้งการสงออกและการนําเขา และจากการ
วิเคราะหศักยภาพทางการตลาดของนํ้าผลไมพรอมด่ืมประเภทนํ้าองุนที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวา
รอยละ 50 โดยใช marketing mix ในการวิเคราะหปจจัยทั้งสี่ดานไดแก Product Price Place และ 
Promotion จากการวิเคราะหพบวาปจจัยทั้งสี่ดานมีศักยภาพที่เขมแข็ง อันจะสงผลใหตลาดนํ้าผลไม
พรอมด่ืมที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 มีการขยายตัวและถือครองสวนแบงตลาดมากที่สุด
ในอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม มีความเขมแข็งกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืน ดังน้ันจาก
กรณีศึกษานํ้าองุนน้ี ผูศึกษาเห็นควรปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าผลไมและ
นํ้าพืชผักทั้ง 111 รายการ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษี
เครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก-ลงวันที่-29-มกราคม-พ.ศ. 2551-โดยเสนอใหกรมสรรพสามิต แตงต้ัง
คณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและ
นํ้าพืชผัก โดยมีการบูรณาการรวมกันระหวางกรมสรรพสามิตและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เพื่อใหการกํากับดูแลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนผลักดันใหมีการประกาศใช
บัญชีอัตราสวนผสมใหมตอไป 
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รายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตรา
สวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักในการยกเวนภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล กรณีศึกษานํ้าองุน สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาจาก ผศ.ดร. อัครเดช  ไชยเพิ่ม 
เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา  ปนทอง และศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน  คํ้าชู ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา
เปนที่ปรึกษาและ ใหคําแนะนําอยางดีที่เปนประโยชน เพื่อใหรายงานฉบับน้ีสมบูรณและถูกตองมาก
ย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ีผูศึกษาขอขอบคุณ คุณอรวรรณ  สุริยมาตร นักวิทยาศาสตรชํานาญการ  
คุณอาทิตยา  เคยนา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตลอดจนบุคลากรหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง กรมสรรพสามิตทุกทานที่ไดใหการสนับสนุนและใหความรวมมือ
เปนอยางดีในการใหขอมูลการปรับปรุงแกไขอัตราสวนผสมนํ้าผลไมประเภทนํ้าองุน 

สุดทายน้ีขอขอบคุณขอมูลจากกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และแหลงขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชน
โดยเปดโอกาสใหผูศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของเปนอยางดี ทําใหรายงานฉบับน้ีสําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณของผลิตผลทางการเกษตร  
ในบางฤดูกาลผลผลิตออกมาพรอมๆ กัน เกินความตองการบริโภค ทําใหสินคาเกษตรมีราคาตกตํ่า 
เพื่อใหเกษตรกรภายในประเทศมีรายไดจากการจําหนายผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มข้ึน อันจะสงผลดี
ตอเศรษฐกิจของประเทศ รัฐจึงไดนํามาตรการทางภาษีสรรพสามิตมาใช เพื่อจูงใจและสงเสริมใหผู
ประกอบอุสาหกรรมหันมาใชผลิตผลทางการเกษตรเปนวัตถุดิบในการผลิตนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก  
จึงไดมีการประกาศใช ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องด่ืม
นํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยใหสิทธิยกเวนภาษีเครื่องด่ืมประเภท 
นํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่มีอัตราสวนผสมเปนไปตามบัญชีทายประกาศฯ ดังกลาว แตเน่ืองจากบัญชี
ทายประกาศกําหนดอัตราสวนผสมคอนขางตํ่า จึงเปนชองวางในการหลีกเลี่ยงภาษีของกลุมเครื่องด่ืม 
Functional Drink ซึ่งถือเปนสินคาที่เกินความจําเปนตอการบริโภค เครื่องด่ืมประเภทน้ีจะเนนจุดขาย
ดานบํารุงสมอง ความงามและการสรางสมดุล โดยมีการเติมนํ้าผลไมใหมีอัตราสวนผสมเปนไปตามเกณฑ 
ที่กรมสรรพสามิตกําหนด เพียงรอยละ 10 เทาน้ัน และจะนิยมเติมนํ้าองุนขาว เพื่อขอยกเวนภาษี
สรรพสามิต เน่ืองจากนํ้าองุนขาวมีกลิ่นไมรุนแรง ไมมีสี เหมาะในการปรุงแตงรสชาติใหหลากหลายได 
และขายผลิตภัณฑเครื่องด่ืม Functional Drink-ในราคาสูงกวานํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่จําหนายใน
ทองตลาด นอกจากน้ีนํ้าผลไมบางชนิดที่กรมสรรพสามิตไมไดใหสิทธิยกเวนเน่ืองจากไมไดเปนผลไมที่
ปลูกในประเทศ ผูประกอบอุตสาหกรรมก็นิยมนํานํ้าองุนมาผสมเชนกันเพื่อขอสิทธิยกเวนภาษี
สรรพสามิต เชน นํ้าแอปเปลผสมนํ้าองุน นํ้ากีวีผสมนํ้าองุน นํ้าพรุนผสมนํ้าองุน โดยไมทําใหนํ้าผลไม
ที่เปนสวนผสมหลักเสียรสชาติไป ทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีสรรพสามิตเครื่องด่ืมเปนจํานวนมาก 

จากสภาพปญหาดังกลาว จึงเห็นสมควรที่จะศึกษาการแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสม
ของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษานํ้าองุน เพื่อ
ลดการหลีกเลี่ยงภาษี อันเปนการสงเสริมนโยบายภาษีใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อยางย่ังยืน 
ทําใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม อีกทั้งยังเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน เพิ่มความเช่ือถือในหมูผูบริโภค ใหไดบริโภคสินคาที่ทัดเทียมกับกลุม
เครื่องด่ืมที่มีการนําเขาจากกลุมยุโรปและอเมริกา ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ((ASEAN 
Free Trade Area (AFTA)) การปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมดังกลาว จะชวยใหสินคาประเภท
เครื่องด่ืมของไทยมีโอกาสขยายการคาและการลงทุนไปยังกลุมประเทศอาเซียนมากข้ึน 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  
1.2.1 เพื่อศึกษาใหทราบวาอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าองุนที่สอดคลองกับ

มาตรฐานสากลเปนอยางไร 
1.2.2 เพื่อนําขอมูลมาใชปรับปรุงอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าองุนในบญัชีทาย

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก 
1.2.3 เพื่อศึกษาการคาระหวางประเทศทั้งการนําเขาและการสงออกเครื่องด่ืมประเภทนํ้าองุน

หลังมีการประกาศใชบัญชีอัตราสวนผสมใหม 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าองุนตามประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ก) พรอมทั้งศึกษาผลกระทบตอการนําเขาสงออกและศักยภาพทางการตลาดของนํ้าผลไม
พรอมด่ืมประเภทนํ้าองุนเมื่อมีการปรับปรุงอัตราสวนผสม 

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาน้ีเปนการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดย

ศึกษา 
1) กฎหมายเกี่ยวกับสินคาเครื่อง ด่ืม คือ พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษี

สรรพสามิต พ.ศ. 2527 และ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษี
เครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 

2)  มาตรการทางภาษีสําหรับการนําเขาและสงออกสินคาเครื่องด่ืม 
3)  ขอมูลปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาเครื่องด่ืมและนํ้าองุน 
4)  ขอมูลเกี่ยวเครื่องด่ืม Functional drink 
5)  อัตราสวนผสมของนํ้าองุนจาก 

- สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
- มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) 
- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
 - มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 
- มาตรฐานสหภาพยุโรป (EU) 

6)  ขอมูลผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสจากหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร กรม
สรรพสามิต 

7)  กรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ 
อาฟตา (AFTA)) 

8)  ความตกลงวาดวยการคาระหวางประเทศ ภายใตองคการการคาโลก (WTO) 
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1.4  ประโยชนของการศึกษา 
1.4.1  เสนอแนะนโยบายภาษีใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน โดย

สนับสนุนการใชวัตถุดิบของเกษตรกร และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมในตลาดโลก 

1.4.2 ทําใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ทั้งผูประกอบอุตสาหกรรม
เครื่องด่ืมรายเล็ก และรายใหญที่มีสวนแบงการตลาดสูงในอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 

1.4.3 ลดการหลีกเลี่ยงภาษีเครื่องด่ืมของกลุม Functional drink ที่เนนจุดขายดาน 
บํารุงสมอง ความงาม และการสรางสมดุล ซึ่งเครื่องด่ืมประเภทน้ีจะมีราคาสูงกวานํ้าผลไมและ 
นํ้าพืชผักที่จําหนายในทองตลาด โดยมิไดสงเสริมการใชวัตถุดิบของเกษตรกรตามเจตนารมณของ
รัฐบาลอยางแทจริง 

1.4.4 สงเสริมใหประชาชนไดบริโภคเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 
1.5  นิยามศัพท 

1.5.1  เครื่องด่ืม1 หมายความวา สิ่งที่ซึ่งตามปกติใชเปนเครื่องด่ืมไดโดยไมตองเจือปนและ
ไมมีแอลกอฮอล โดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดอยูดวยหรือไมก็ตาม อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว 
เชน นํ้าแร นํ้าหวาน นํ้าผลไม นํ้าพืชผัก และนํ้าโซดา เปนตน และใหหมายความรวมถึงเครื่องด่ืมที่ทํา
หรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องด่ืมไมวาจะขายดวยวิธีใด แมจะไมไดบรรจุภาชนะและผนึกไว 
แตไมรวมถึง 

1)  นํ้าหรือนํ้าแรตามธรรมชาติ 
2)  นํ้ากลั่นหรือนํ้ากรองสําหรับด่ืมโดยไมปรุงแตง 
3)  เครื่อง ด่ืมซึ่งผูผลิตไดผลิตข้ึนเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะอันมิไดมีกาซ

คารบอนไดออกไซดอยูดวยทั้งมิไดสงวนคุณภาพดวยเครื่องเคม ี
4)  นํ้านมจืด นํ้านมอื่นๆ ไมวาจะปรุงแตงหรือไม ทั้งน้ีตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยอาหาร 
5)  เครื่องด่ืมตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

1.5.2  นํ้าองุน2 (grape juice) หมายถึง นํ้าผลไม (fruit juice) ที่อยูในลักษณะพรอม
บริโภค ทําจากผลองุน ที่แกสุก และสด พันธุ ไวติส ไวนิ เฟอรา แอล (Vitis-vinifera-L.)-หรือลูกผสม
พันธุน้ี หรืออาจทําจากองุน พันธุไวติส ลาบรุสกา แอล (Vitris labrusca-L.)-หรือพันธุอื่นที่เหมาะสม 
หรืออาจทําจากนํ้าองุนเขมขน ที่นํามาทําใหเจือจาง บรรจุในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เพื่อปองกันไมให
อากาศ และจุลินทรียจากภายนอกเขาไป นํ้าองุนตองผานกรรมวิธีการถนอมอาหารดวยความรอน 
(thermal-processing)-และสามารถรักษาคุณภาพไดที่อุณหภูมิหอง 

                                                
1
 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527, “ตอนที่ 2 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต”. 

2
 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 101-2549 
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1.5.3  Functional-drink3 หมายถึง ผลิตภัณฑเครื่องด่ืมที่มีการดัดแปลงองคประกอบ
ดวยการเติมสารที่มีประโยชนตอรางกาย ซึ่งนอกเหนือไปจากสารอาหารที่มีอยูในเครื่องด่ืมทั่วไป เพื่อ
เพิ่มคุณสมบัติใหสามารถลดความเสี่ยง จากการเปนโรค ปองกันโรค หรือชะลออาการจากโรคที่
เปนอยู รวมถึงสงผลใหผูบริโภคมีสุขภาพที่ดีข้ึน 

1.5.4  บัญชีอัตราสวนผสม หมายถึง บัญชีที่กําหนดอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมนํ้าผลไม
และนํ้าพืชผักที่มีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 

 
 

 

                                                
3
 ชุติมา ชุติกาโม, ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกดื่ม Functional drink ดานบํารุงสมองของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553). 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักในการ
ยกเวนภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ใชกฎหมาย/ระเบียบ แนวความคิดที่เกี่ยวของ 
ดังน้ี 

2.1.1  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับองุนและกรรมวิธีการผลิตนํ้าองุน 
องุน มีช่ือทางวิทยาศาสตร คือ Vitis vinifera Linn นับวาเปนผลไมยอดนิยม

สําหรับใครหลายๆ คนเลยทีเดียว โดยเฉพาะเสนหของรสชาติที่มาพรอมกับความเปรี้ยวอมหวานที่
โดนใจเปนอยางย่ิง และนอกจากในรูปแบบการบริโภคเน้ือองุนและนํ้าแลว ใบองุนก็ยังนิยมนํามาสกัด
และเปนสวนผสมในเครื่องสําอางอยางหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑบํารุงผิวตางๆ  

ในองุนมีสารอาหารมากมายที่รางกายตองการ และมีสวนในการสรางภูมิคุมกัน
รักษาปองกันโรคตางๆ ไดอยางมากมาย อาทิชวยใหผนังหลอดเลือดแข็งแรง ลดความเสี่ยงตอการจับตัว
ของกอนเลือด และลดโคเลสเตอรอล ชนิดแอลดีแอล (ไขมันไมดี) เหตุน้ีจึงชวยปองกันโรคเกี่ยวกับ
ระบบเลือดและหัวใจไดดีเปนอยางย่ิง นอกจากน้ียังมีคุณสมบัติชวยลดริ้วรอยและทําใหผิวหนังมีความ
ยืดหยุนมากข้ึน อีกดวย ทั้งน้ีองุนที่เราพบเห็นและผูคนนิยมบริโภคกันทั่วไป จะแบงเปน 3 ชนิดใหญ 
ไดแก (1) องุนเขียว (2) องุนแดง (3) องุนดํา 

โดยในองุนจะประกอบดวยสารอาหารหลักๆ คือ ฟรุกโตส กาแลกโตส กลูโคส ซึ่ง
เหลาน้ีเปนนํ้าตาลที่รางกายตองการใชเพื่อสรางพลังงาน เพื่อชวยเรงการเผาผลาญในรางกาย และ
กระตุนใหตับทําหนาที่ฟอกเลือดไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีองุนยังอุดมไปดวยวิตามิน B1, B2, 
A, C และเกลือแร เราจึงเห็นเครื่องด่ืมบํารุงกําลังบางชนิด นําองุนมาเปนสวนผสมรวม เพราะรางกาย
ของเราสามารถดูดซึมนํ้าตาลจากองุนไดงายน่ันเอง  

จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร เมืองนิวยอรก ประเทศอเมริกา พบวาในองุนมี
สารตานอนุมูลอิสระที่เรียกวา Polyphenols-ซึ่งสวนใหญเราจะสามารถบริโภคไดในรูปของนํ้าองุน
หรือไวนแดง สาร Polyphenols-น้ีมีสวนชวยใหคนเรามีอายุสมองที่ยาวนานและแข็งแรงข้ึน ทําให
สามารถทํางานและจดจําสิ่งตางๆ ไดเปนอยางดีถึงแมจะอายุมากแลวก็ตาม การบริโภคองุนทุกวันจึงมี
สวนทําใหสมอง ปลอดโปรง และรูสึกสดช่ืนข้ึนได 

1) ประโยชนสรรพคุณขององุนเขียว  
องุนเขียว นับเปนองุนที่หาบริโภคไดงายที่สุด ชวยลดภาวะเสี่ยงที่จะเกิด

โรคมะเร็ง และมีประโยชนอยางมากกับผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง ในองุนเขียวนอกจากจะมีสารอาหารหลักที่
รางกายตองการมากมาย อาทิเชน วิตามิน A, C, B1, B2 แลว ยังมีสารแอนต้ีออกซิแดนท 
(antioxidant) ที่ประกอบดวย คาเตชิน-(Catechin)-และเทอรซอทิลบีน (Ptersotilbene)-มี
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สรรพคุณชวยยับย้ังการเจริญของ สาร oxident ที่เปนสารกอใหเกิดอนุมูลอิสระ อันเปนสาเหตุทําให
เกิดโรคมะเร็งชนิดตางๆ อาทิ มะเร็งในลําไส มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก และ
โรคมะเร็งอีกหลายชนิดที่มีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระในรางกาย ทั้งน้ีองุนเขียวยังชวยในเรื่องของการ
ผลัดเซลลผิวทําใหผิวพรรณดูเปลงปลั่งข้ึนได 

2) ประโยชนสรรพคุณขององุนแดง 
องุนแดง ประกอบดวยสารอาหารปองกันโรคและชวยเสริมสรางความงาม

ใหกับผิวพรรณ น่ันเพราะตองอาศัยความพิถีพิถันเปนอยางมากในการปลูก จึงทําใหองุนแดงมีราคา
แพงมากที่สุดในเหลาบรรดาองุนชนิดอื่น องุนแดงอุดมไปดวยวิตามิน A,B1, B2 เกลือแร ธาตุเหล็ก 
นํ้าตาลฟรกุโตส กาแลกโตส ซูโครส ที่รางกายสามรถดูดซึมไดทันที โดยไมตองรอใหนํ้าตาลเปลี่ยนมา
อยูในรูปของคารโบไฮเดรต เหตุน้ีจึงทําใหผูบริโภคหายกังวลเรื่องความอวนไปไดเลย 

องุนแดงมีสรรพคุณในการปองกันโรคตางๆ ไดอยางมากมาย ในองุนแดงมี
สารสําคัญ อยาง ฟลาโวนอยด (flavonoid)-เปนสารที่มีสวนในการยับย้ังและตานอนุมูลอิสระที่เปน
สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดตางๆ ไดเชนเดียวกับองุนชนิดอื่นๆ และสารแอนโธไซยานิน ที่ชวย
ซอมแซมสวนประสาท ชวยขยายหลอดเลือด ทําใหโลหิตหมุนเวียนไดดีข้ึน จึงชวยใหผิวพรรณเปลงปลั่ง 
อมชมพูดูเปนธรรมชาติ และในการรับประทานองุนแดง ยังชวยลดคลอเลสเตอรอล (Cholesterol)-
จึงมีสวนชวยลดภาวะ การเกิดโรคหัวใจไดอีกดวย  

3) ประโยชนสรรพคุณขององุนดํา 
องุนดํา เปนองุนที่มีกระแสมาแรงในชวงน้ี ผูที่มีความตองการที่จะลดพุง หรือ

ลดไขมันสวนเกินในรางกาย องุนดําสมารถชวยได ทั้งน้ีเพราะองุนดําเปนผลไม ที่มีไฟเบอรสูงชวยใน
เรื่องการเผาผลาญไขมันไดดี และชวยลดความอยากรับประทานอาหารไดเน่ืองจากมีใยอาหารสูง 
ความหวานในองุนดํา เปนความหวานที่ไดจากฟรุกโตส ซึ่งเปนนํ้าตาลผลไมที่ใหพลังงานสูง รางกาย
สามารถนําไปใชไดโดยไมตองเปลี่ยนไปอยูในรูปแบบของคารโบไฮเดรต อีกทั้งองุนเปนผลไมที่ไมมี
ไขมัน ดังน้ันผูที่ ช่ืนชอบ ความหวาน การบริโภคองุนจึงทิ้งความกังวลเรื่องความอวนไปไดเลย 
นอกจากน้ีในองุนดํายัง มีสารแอนต้ี ออกซิแดนท (Antioxidant) ชวยขับลางสารพิษในลําไส ทําให
ระบบขับถายทํางานไดปกติ ปจจุบันองุนดํายังนับวามีราคาสูงเมื่อเทียบกับองุนชนิดอื่น 

4) กรรมวิธีการผลิตนํ้าองุน 
กระบวนการผลิตนํ้าองุนพรอมด่ืม นําองุนสดมาตัดและลางใหสะอาดแลว

นํามาค้ันนํ้าใสลงในรางผลิต เพื่อนําไปกรอง จากน้ันผูผลิตอาจเติมนํ้า นํ้าตาล สารปรุงแตง สารกันบูด 
(ถาม)ี แลวนําไปกรองอีกครั้ง เมื่อกรองเสร็จก็จะใหความรอนฆาเช้ือดวยระบบสเตอริไลเซช่ัน ระบบ
พาสเจอรไรส หรือ ระบบยูเอชที แลวนําไปบรรจุภาชนะ เชน กลอง กระปอง ขวด เปนตน 

กรณีผูผลิตรายยอย มักจะนํานํ้าองุนค้ัน/ผสมแลวมาตมจนเดือด 100 องศา
เซลเซียสจากน้ันนํามากรองโดยเร็ว แลวนําไปบรรจุภาชนะสะอาดและผนึกฝาใหเสรจ็ในอณุหภูมไิมตํ่ากวา 
60 องศาเซลเซียส โดยปกติผูผลิตขนาดเล็กมักจะใชการผลิตนํ้าองุนประเภทพาสเจอรไรส ซึ่งตองเก็บ
ไวในอุณหภูมิต่ํา 4-5 องศาเซลเซียส และมีอายุเพียง 15-30 วัน เทาน้ัน และรานคาตองมีตูแช ซึ่งเปน
ขอจํากัดอยางหน่ึง แตทําใหนํ้าผัก-ผลไมคงคุณคาทางโภชนาการไดดีกวา 
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2.1.2 ลักษณะของสินคาเครื่องด่ืมท่ีกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี  
เครื่องด่ืมเปนสินคาที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติ พิกัดอัตรา

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งไดกําหนดลักษณะของสินคาเครื่องด่ืมไว ดังน้ี 
เครื่องด่ืม หมายความวา สิ่งที่ซึ่งตามปกติใชเปนเครื่องด่ืมไดโดยไมตองเจือปนและ

ไมมีแอลกอฮอล โดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดอยูดวยหรือไมก็ตาม อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว 
เชน นํ้าแร นํ้าหวาน นํ้าผลไมนํ้าพืชผัก และนํ้าโซดา เปนตน และใหหมายความรวมถึงเครื่องด่ืมที่ทํา
หรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องด่ืมไมวาจะขายดวยวิธีใด แมจะไมไดบรรจุภาชนะและผนึกไวแต
ไมรวมถึง 

1)  นํ้าหรือนํ้าแรตามธรรมชาติ 
2)  นํ้ากลั่นหรือนํ้ากรองสําหรับด่ืมโดยไมปรุงแตง 
3)  เครื่อง ด่ืมซึ่งผูผลิตไดผลิตข้ึนเพื่อขายปลีกเองโดยเฉพาะอันมิไดมีกาซ

คารบอนไดออกไซดอยูดวยทั้งมิไดสงวนคุณภาพดวยเครื่องเคม ี
4)  นํ้านมจืด นํ้านมอื่นๆ ไมวาจะปรุงแตงหรือไม ทั้งน้ีตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน

กฎหมายวาดวยอาหาร 
5)  เครื่องด่ืมตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.1.3  ประเภทสินคาเครื่องด่ืมและอัตราภาษีสรรพสามิต 
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 กําหนดประเภทของสินคา

เครื่องด่ืมที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต และอัตราภาษีสรรพสามิต ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1  ประเภทเครื่องด่ืมที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี 
 

ประเภทเคร่ืองดื่มที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี 

อัตราภาษี 
ตามมูลคา ตามปริมาณ 
(รอยละ) หนวย หนวยละ

(บาท) 
02.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

นํ้าแรเทียม นํ้าโซดา และนํ้าอัดลมที่ไมเติมนํ้าตาล
หรือสารทําใหหวานอ่ืนๆ และไมปรุงกล่ินรส 
1) บรรจุภาชนะซ่ึงมีปริมาตรไมเกิน 440 ลบ.ซม. 
 
 
     
2) บรรจุภาชนะซ่ึงมีปริมาตรเกิน 440 ลบ.ซม. 
 
 
 
3) ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม 
 
 

 
 

25 
 
 
 

25 
 
 
 

25 
 
 

 
 

ภาชนะ 
ปริมาตร 440 ลบ.ซม. 
เศษของ 440 ลบ.ซม.ให
นับเปน 440 ลบ.ซม. 
ปริมาตร 440 ลบ.ชม. 
เศษของ 440 ลบ.ซม. ให
นับเปน 440 ลบ.ซม 
 
 
 
 

 
 
 

0.77 
 
 

0.77 
 
 
 

0.77 
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ประเภทเคร่ืองดื่มที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี 

อัตราภาษี 
ตามมูลคา ตามปริมาณ 
(รอยละ) หนวย หนวยละ

(บาท) 
02.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
02.90  

นํ้าแรและนํ้าอัดลมที่เติมนํ้าตาลหรือสารที่ทําให
หวานอ่ืนๆ หรือที่ปรุงกล่ินรสและเครื่องดื่มอ่ืนๆ ที่
ไมมีแอลกอฮอล แตไมรวมถึง นํ้าผลไมหรือนํ้า
พืชผักตามประเภทที่ 02.03 
1) บรรจุภาชนะซ่ึงมีปริมาตรไมเกิน 440 ลบ.ซม. 
 
 
 
2) บรรจุภาชนะซ่ึงมีปริมาตรเกินกวา 440ลบ.ซม. 
 
 
3) ทําหรือบรรจุไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม 
 
นํ้าผลไม (รวมถึงเกรปมัสต) และนํ้าพืชผักที่ไมได
หมักและไมเติมสุราไมวาจะเติมนํ้าตาล หรือสารทํา
ใหหวานอ่ืนๆ หรือไมก็ตาม 
1) บรรจุภาชนะซ่ึงมีปริมาตรไมเกิน 440 ลบ.ซม. 
 
 
 
2) บรรจุภาชนะซ่ึงมีปริมาตรเกินกวา 440 ลบ.ซม. 
 
 
3) ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม 
 
ประเภท 02.03 ตองมีอัตราสวนผสมตามที่อธิบดี
กําหนดตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องดื่มนํ้า
ผลไมและนํ้าพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 
2551 
 
อ่ืนๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 

20 
 
 
 

20 
 
 

20 
 
 
 
 

20 
 
 
 

20 
 
 

20 
 

ยกเวน 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 

ภาชนะ 
ปริมาตร 440 ลบ.ซม. 
เศษของ 440 ลบ.ซม.ให
นับเปน 440 ลบ.ซม. 
ปริมาตร 440 ลบ.ซม. 
เศษของ 440 ลบ.ซม.ให
นับเปน 440 ลบ.ซม. 
 
 
 
 
 
 ภาชนะ 
ปริมาตร 440 ลบ.ซม. 
เศษของ 440 ลบ.ซม.ให
นับเปน 440 ลบ.ซม. 
ปริมาตร 440 ลบ.ซม. 
เศษของ 440 ลบ.ซม.ให
นับเปน 440 ลบ.ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 

0.45 
 
 
 

0.45 
 
 

0.45 
 
 
 
 

0.45 
 
 
 

0.45 
 
 

0.45 
 

ยกเวน 
 
 
 
 
 
- 

 
ดังน้ัน สินคาเครื่องด่ืมที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจึงไดแก เครื่องด่ืมทั้งหลายทีอ่ยู

ในรูปด่ืมไดทันที หรือเครื่องด่ืมพรอมด่ืม(Ready-to-drink) และเครื่องด่ืมทั้ง 4 ประเภทที่กําหนดใน
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พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 สามารถจําแนกเปนชนิดเครื่องด่ืมที่ตองเสีย
ภาษีสรรพสามิตได 8 ชนิด คือ 

1. เครื่องด่ืมนํ้าหวาน 5. เครื่องด่ืมนํ้าเกลือแร 
2. เครื่องด่ืมนํ้าอัดลม 6. เครื่องด่ืมชูกําลัง 
3. เครื่องด่ืมนํ้าโซดา 7. เครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก 
4. เครื่องด่ืมนํ้าแรเทียม 8. เครื่องด่ืมที่ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องด่ืม 

2.1.4  ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขการยกเวนภาษีเครื่องด่ืม
นํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก ลงวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2551 

เปนมาตรการทางภาษีสรรพสามิต ที่นํามาใชเพื่อจูงใจใหผูประกอบอุตสาหกรรม
หันมาใชผลไมและพืชผักในประเทศผลิตเครื่องด่ืมกันมากข้ึน กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายยกเวน
ภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก ปจจุบันจะมีบัญชีอัตราสวนผสมของเครือ่งด่ืม
นํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่มีสิทธิไดรับการยกเวน 111 รายการ ทั้งน้ียังใหสิทธิยกเวนภาษีสําหรับ
เครื่องด่ืมนํ้าผลไมและที่นําเขาจากตางประเทศอีกดวย โดยจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่
กําหนดไวในประกาศฯ (รายละเอียดในภาคผนวก ข) 

2.1.5  การขอยกเวนภาษีสําหรับเครื่องด่ืมท่ีสงออกนอกราชอาณาจักร 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 100 กําหนดให สินคาที่

สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากรใหไดรับยกเวนภาษีหรือคืนภาษีหรือลด
อัตราภาษี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

กรมสรรพสามิตไดประกาศใช ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการยกเวนหรือคืน
ภาษีหรือลดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเขาไปในเขตปลอดอากรตาม
มาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืน
หรือยกเวนภาษีตามมาตรา 102 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 8 เมษายน 2547 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 11 
กรกฎาคม 2550 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ใหผูสงออกปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว 
(รายละเอียดในภาคผนวก ฆ และ ง) 

2.1.6  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 214) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องด่ืมใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 

ในการผลิตหรือนําเขาเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทจะตองไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดอยางเครงครัด 
(รายละเอียดในภาคผนวก จ) 

2.1.7  มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex)  
Codex เปนช่ือใชเรียกคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO 

(Codex Alimentarius Commission-Cac) มีหนาที่กําหนดมาตรฐานอาหารใหเปนมาตรฐานสากล 
นอกจากน้ีคําวา Codex เปนคําที่ใชเรียก “Codex Alimentarius”ซึ่งมาจากภาษาละติน หมายถึง 
“Food Code”ดวย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองคุมครองสุขภาพอนามัยของผูบริโภค และเพื่อให
เกิดความเปนธรรมในดานการคาระหวางประเทศ โดยไดกําหนดอัตราสวนผสมนํ้าผลไมตางๆ ตาม 
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Codex General Standard For FRUIT JUICES AND NECTARS (Codex STAN247-2005) 
(รายละเอียดในภาคผนวก ฉ) 

2.1.8 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หมายถึง ขอกําหนดทางวิชาการที่สํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) ไดกําหนดข้ึนเพื่อเปนแนวทางแกผูผลิตในการผลิตสินคาใหมี
คุณภาพ ในระดับที่เหมาะสมกับการใชงานมากที่สุด โดยจัดทําออกมาเปนเอกสารและจัดพิมพ 
ภายใน มอก. แตละเลม ประกอบดวยเน้ือหาที่เกี่ยวของกับการผลิตผลิตภัณฑน้ันๆ เชน เกณฑทาง
เทคนิค คุณสมบัติที่สําคัญ ประสิทธิภาพของการนําไปใชงาน คุณภาพของวัตถุดิบที่นํามาผลิต และ
วิธีการทดสอบ เปนตน โดยอาศัย CODEX STAN 247-2005 เปนแนวทาง (รายละเอียดในภาคผนวก ช) 

2.1.9  มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คือ ขอกําหนดดานคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ

ชุมชน ใหเปนที่เช่ือถือ เปนที่ยอมรับ และสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชนใหเปนไปตาม
มาตรฐานทีก่ําหนด โดยอาศัย CODEX STAN 247-2005 (รายละเอียดในภาคผนวก ซ) 

2.1.10 มาตรฐานสหภาพยุโรป(EU) 
ไดกําหนดอัตราสวนผสมของนํ้าผลไมชนิดตางๆ ไว (รายละเอียดในภาคผนวก ฌ) 

2.1.11 กรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) 
อาเซียน (ASEAN) คือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(Association-of South East Asian Nations) เริ่มกอต้ังข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2510 มีประเทศสมาชิก 10 
ประเทศ ประกอบดวยสมาชิกเดิม 6 ประเทศ : บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และสมาชิกใหม (CLMV) 4 ประเทศ : กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม 

1) ขอตกลงทางการคา  
ปจจุบันใชความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods 

Agreement-:-ATIGA) มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ซึ่งมีการปรับปรุงจากขอตกลง
ทางการคาเดิม คือ ความตกลงวาดวยการใชมาตรการกําหนดอัตราอากรรวมเพื่อจัดต้ังเขตการคาเสรี
อาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff : CEPT) ที่เคยใชมาต้ังแต
ป พ.ศ. 2536 

2) ขอผูกพันทางภาษี  
ประเทศสมาชิกยืนยันการลดภาษีสินคาในบัญชีลดภาษี (IL) ยกเวนสินคา

ออนไหว (SL) และสินคาออนไหวสูง (HSL) 
(1) ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศมีการกําหนดอัตราภาษีดังน้ี 

- 1 มกราคม 2546 - สินคา 60% ของรายการทั้งหมดลดภาษีเปนศูนย 
- 1 มกราคม 2552 - สินคา 80% ของรายการทั้งหมดลดภาษีเปนศูนย 
- 1 มกราคม 2553 - สินคา 100% ของรายการทั้งหมดลดภาษีเปนศูนย 

(2) ประเทศอาเซียนใหม 4 ประเทศ (CLMV) มีการกําหนดอัตราภาษีดังน้ี 
- ป 2546-2557 – ทยอยลดภาษีเหลือ 0-5% ใหมากรายการที่สุด 
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- 1 มกราคม 2552 – ลาว พมา เวียดนาม สินคา 100% ของรายการ
ทั้งหมดลดภาษีเปน 0-5% กัมพูชา สินคา 80% ของรายการทั้งหมดภาษีเปน 0-5% 

- 1 มกราคม 2558 – สินคา 100% ของรายการทั้งหมดลดภาษีเปนศูนย 
(รายละเอียดในภาคผนวก ญ) 

2.1.12 ความตกลงวาดวยการคาระหวางประเทศ ภายใตองคการการคาโลก (WTO) 
องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) เปนองคการระหวาง

ประเทศ ที่มีพัฒนาการมาจากการทําความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคาหรือแกตต 
(General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) เมื่อป พ.ศ. 2490 ซึ่งขณะน้ัน ยังไมมีสถานะ
เปนสถาบันจนกระทั่งการเจรจาการคารอบอุรุกวัยสิ้นสุดลง และผลการเจรจาสวนหน่ึงคือ การกอต้ัง 
WTO-ข้ึนเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 มีสมาชิกเริ่มแรก 81 ประเทศ และมีที่ต้ังอยูที่นครเจนีวา 
ประเทศ สวิตเซอรแลนด ประเทศไทยเขาเปนสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2538 เปนสมาชิก
ลําดับที่ 59 มีสถานะเปนสมาชิกกอต้ัง  

2.1.12.1 วัตถุประสงค WTO 
WTO มีการเจรจาอยางตอเน่ือง เพื่อเปดเสรีการคาระหวางประเทศอยาง

คอยเปนคอยไป (progressive liberalization) ตามความพรอมของประเทศสมาชิก และระดับการ
พัฒนาของประเทศสมาชิก กฎกติกาตางๆ ของ WTO-ไดกําหนดใหมีการปฏิบัติอยางเปนพิเศษแก
ประเทศกําลังพัฒนา (Special and Differential Treatment: S&D) เพื่อใหสามารถเขารวมในระบบ
การคาพหุภาคีได WTO จึงเปนองคกรที่ไมหยุดน่ิง จะมีการเจรจาเพื่อพัฒนาและสรางกฎกติกาใหมๆ 
เพื่อใหสามารถรองรับกับวิวัฒนาการของการคาระหวางประเทศและรูปแบบการคาโลกที่เปลี่ยนไป
อยางตอเน่ือง 

การเปนสมาชิกของ WTO-ทําใหประเทศสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณี 
(Rights-and Obligations) ที่จะตองปฏิบัติตามภายใตความตกลงตางๆ ของ WTO กฎระเบียบ
การคาระหวางประเทศของ WTO-นอกจากชวยสงเสริมใหการแขงขันทางการคาเปนธรรมแลว ยัง
สรางความมั่นใจใหแกทั้ง ผูคาและผูลงทุน ผูผลิตและสงออกสามารถคาดการณและวางแผนการคา
ระหวางประเทศลวงหนาได 

2.1.12.2 ความตกลงที่สําคัญภายใต WTO 
ความตกลงภายใตองคการการคาโลกแบงออกเปน 3 กลุม คือ 
1) การเปดตลาด 

1.1) การลดภาษีศุลกากรสินคาอุตสาหกรรม (รวมสินคาประมง)  
-  ประเทศตางๆ ลดภาษีลงเฉลี่ยรอยละ 33 ภายใน 5 ป (เริ่ม

มกราคม พ.ศ. 2538) 
-  หามเก็บคาธรรมเนียมพิเศษ หากไมมีการเก็บอยูแลว และ

ไมไดแจงไว 
1.2) สินคาเกษตร  

- ทุกประเทศยกเลิกมาตรการการหามนําเข า โดยให
ปรับเปลี่ยนมาใชมาตรการภาษีศุลกากรแทน 
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-  ลดภาษีลงเฉลี่ยรอยละ 36 และ 24 โดยลดลงอยางนอยรอยละ 
15 และ 10 ในแตละรายการสินคาภายใน 5 ป และ 10 ป สําหรับประเทศพัฒนาแลว และกําลัง
พัฒนาตามลําดับ 

-  ลดการอุดหนุนสินคาเกษตร ทั้งการอุดหนุนภายใน และการ
อุดหนุนสงออก 

1.3) สิ่งทอและเสื้อผา  
ใหมีการเปดเสรีสิ่งทอและเครื่องนุงหมแทนการใชขอตกลง

สินคาสิ่งทอระหวางประเทศ (Multi-Fibre Arrangement: MFA) โดย 
-  ใหยกเลิกการจํากัดการนําเขาภายใต MFA ทั้งหมดภายใน 10 ป 
-  ใหขยายโควตานําเขารายการที่ยังไมไดนํากลับเขามาอยูใน

แกตตอยางตอเน่ืองต้ังแตปพ.ศ. 2538 
2) กฎระเบียบการคา 

มีการปรับปรุงและกําหนดกฎระเบียบการคาที่สําคัญ เชน 
- ความตกลงวาดวยการใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

อนุญาตใหประเทศสมาชิกกําหนดระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐานสินคานําเขา แต
จะตองสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศเพื่อปองกันมิใหแตละประเทศกําหนดมาตรฐานตามใจชอบ 
ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการคา 

-  ความตกลงวาดวยการตอบโตการทุมตลาด กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการไตสวนการทุมตลาดใหรัดกุมย่ิงข้ึนเพื่อใหประเทศตางๆ ปฏิบัติใหสอดคลองกัน เปนการลด
โอกาสที่อาจมีประเทศผูนําเขาใชมาตรการตอบโตเพื่อกีดกันการคาอยางไมเปนธรรม 

- ความตกลงวาดวยการตอบโตการอุดหนุน กําหนดประเภทของ
การอุดหนุนไวอยางชัดเจนวาการอุดหนุนประเภทใดเปนการอุดหนุนที่ตองหาม ประเภทใดเปนการ
อุดหนุนที่ทําไดและประเภทใดเปนการอุดหนุนที่เมื่อทําแลวอาจถูกมาตรการตอบโต นอกจากน้ัน ยัง
ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการไตสวนเพื่อการตอบโตสินคาเขาที่ไดรับการอุดหนุนจากประเทศผูผลิต
เพื่อใหแตละประเทศถือปฏิบัติ 

3) เรื่องใหมๆ  
มีการจัดทําขอตกลงเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการในเรื่องทียั่งไม

มีกฎเกณฑของแกตตกํากับมากอนหรือหากมีก็นอยมาก ไดแก 
- ทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา (TRIPS)-กําหนดขอบเขต

และมาตรฐานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทที่สําคัญ ไดแก สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา 
ลิขสิทธ์ิการออกแบบ วงจรรวม สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร และความลับทางการคา 

- การคาบริการ กําหนดกรอบความตกลงทั่วไปวาดวยการคาบริการ 
โดยมีหลักการสําคัญในทํานองเดียวกับแกตต เชน หลักการไมเลือกปฏิบัติ ความโปรงใส การเปดเสรี
แบบคอยเปนคอยไป เปนตน 

- มาตรการลงทุนที่เกี่ยวของกับการคา (TRIMs) กําหนดหลักการ
สําคัญคือ ทุกประเทศตองยกเลิกมาตรการลงทุนที่มีผลเทากับการกีดกันการนําเขาโดยประเทศพัฒนา
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แลวตองยกเลิกใน 2 ป ประเทศกําลังพัฒนาใน 5 ป มาตรการเหลาน้ัน ไดแก มาตรการกําหนดใหใช
วัตถุดิบในประเทศในการผลิตสินคาหรือที่เรียกวา local-content-requirement-ไมวาขอกําหนดน้ี
จะเปนขอบังคับหรือเปนเงื่อนไขตอการที่ผูผลิตภายในจะไดรับสิทธิพิเศษใดๆ ก็ตาม เชน สิทธิใน
ขอยกเวนไมเสียภาษีตามนโยบายสงเสริมการลงทุน เปนตน 

2.1.13 ขอมูลสถิติการนําเขา – การสงออกเครื่องด่ืมประเภทไมมีแอลกอฮอลและนํ้าองุน 
ขอมูลสถิติการนําเขา-สงออก จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร

และสหกรณ โดยความรวมมือของ กรมศุลกากร 
  

ตารางท่ี 2  สถิติการนําเขาเครื่องด่ืมประเภทไมมีแอลกอฮอล 
 

ป พ.ศ.  ปริมาณนําเขา (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) 
2554 46,798,001 666,447,044.00 
2555 35,829,137 839,472,316.00 
2556 37,475,445 862,333,437.00 
2557 491,582,705 571,307,131.00 
2558 17,031,216 401,109,635.00 

 
ตารางท่ี 3  สถิติการสงออกเครื่องด่ืมประเภทไมมีแอลกอฮอล 
 

ป พ.ศ.  ปริมาณสงออก (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) 
2554 508,405,954 15,228,073,330.00 
2555 603,684,349 19,040,321,176.00 
2556 836,478,741 22,275,989,083.00 
2557 1,206,923,145 27,344,267,971.00 
2558 376,628,070 2,938,847,167.00 

 
ตารางท่ี 4  สถิติการนําเขานํ้าองุน 
 

ป พ.ศ.  ปริมาณนําเขา (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) 
2554 10,002,936 543,031,308.00 
2555 10,340,749 653,551,080.00 
2556 9,820,089 786,630,764.00 
2557 10,215,339 729,899,506.00 
2558 11,783,479 712,469,613.00 
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ตารางท่ี 5  สถิติการสงออกนํ้าองุน 
 

ป พ.ศ.  ปริมาณสงออก (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) 
2554 1,298,928 36,546,517.00 
2555 2,947,578 94,784,170.00 
2556 2,900,932 79,280,833.00 
2557 2,844,789 79,289,927.00 
2558 4,155,978 126,482,258.00 

 
2.1.14 ตลาดนําเขาและสงออกท่ีสําคัญของไทย ป 2558 

1) ตลาดนําเขา 
  

 
 

ภาพท่ี 1  แผนภูมิภาพแสดงตลาดนําเขาเครื่องด่ืมของไทย 
 

2) ตลาดสงออก 
  

 
 

ภาพท่ี 2  แผนภูมิภาพแสดงตลาดสงออกเครื่องด่ืมของไทย 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษา ไดพบงานวิจัยที่

เกี่ยวของโดยสรุปดังน้ี 
2.2.1 เอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติและผลงานในตําแหนงนักวิทยาศาสตร 9 ชช 

กรมสรรพสามิต (มัทนา  พฤกษะริตานนท กลุมงานวิเคราะหสินคาและของกลาง กรมสรรพสามิต, 
2547) 

ไดศึกษาการยกเวนภาษีนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักไวดังน้ี นํ้าผลไมและนํ้าพืชผักพรอม
ด่ืมเปนสินคาประเภทหน่ึงที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเครื่องด่ืมประเภทน้ีใช
ผลไมและพืชผักซึ่งเปนผลิตผลทางการเกษตรเปนวัตถุดิบในการผลิต ดังน้ัน เพื่อให เกษตรกร
ภายในประเทศมีรายไดจากการจําหนายผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มข้ึน อันจะสงผลดีตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ รัฐจึงไดนํามาตรการทางภาษีสรรพสามิตมาใช เพื่อจูงใจใหผูประกอบอุตสาหกรรมหันมาใช
ผลไมและพืชผักในประเทศผลิตเครื่องด่ืมกันมากข้ึน โดยในป พ.ศ. 2529 กระทรวงการคลังไดออก
ประกาศ เรื่อง การลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มกราคม 2529 ซึ่งมีใจความวา
เครื่องด่ืมเหลาน้ีจะตองผลิตจากผลไม พืช หรือผัก ไมนอยกวาเกณฑอัตราสวนที่กําหนดไวตามบัญชี
ทายประกาศ ซึ่งบัญชีทายประกาศที่จัดทําข้ึนในครั้งแรกน้ี กําหนดประเภท และเกณฑอัตราสวนผสม
ของเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่จะไดรับการลดอัตราภาษีไวเพียงแค 20 รายการ เทาน้ัน ไดแก 
นํ้าสม นํ้าสับปะรด นํ้าองุน นํ้าลิ้นจี่ นํ้าลําไย นํ้ามะมวง นํ้ากลวย นํ้าออย นํ้ามะพราว นํ้ามะเขือเทศ 
นํ้าถ่ัวเหลือง นํ้ามะนาว นํ้าสตรอเบอรรี่ นํ้ามะขาม นํ้ากระเจี๊ยบ นํ้าระกํา นํ้าพุทรา นํ้าฝรั่ง นํ้ากาแฟ 
และนํ้าชา 

ตอมากระทรวงการคลังไดออกประกาศ เรื่อง การลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 8) 
ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2530 ซึ่งไดเพิ่มประเภทและกําหนดเกณฑอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืม 
นํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่จะไดรับการลดอัตราภาษีอีก 15 รายการ ไดแก นํ้าเฉากวย นํ้าเกกฮวย  
นํ้าเม็ดแมงลัก นํ้าบวย นํ้าทอ นํ้าใบบัวบก นํ้าใบเตย นํ้ามะตูม นํ้าเสาวรส นํ้ามะยม นํ้าลูกหวา นํ้าตาลสด 
นํ้าแตงโม นํ้าละมุด และนํ้ามะละกอ ดังน้ัน รวมแลวตามประกาศฉบับที่มีเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและ 
นํ้าพืชผักที่สามารถขอลดอัตราภาษีได ทั้งหมด 35 รายการ 

ในปพ.ศ. 2534 เพื่อเปนการเพิ่มแรงจูงใจใหผูประกอบอุตสาหกรรมใช ผลไมและ
พืชผักในประเทศเปนวัตถุดิบในการผลิตเครื่องด่ืมมากข้ึน กระทรวงการคลัง จึงมีนโยบายยกเวนภาษี
สรรพสามิตสําหรับเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก และไดออกประกาศเรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 โดยบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืม 
นํ้าผลไมและนํ้าพืชผักทายประกาศฉบับน้ีมี 2 บัญชี คือ บัญชีสําหรับกรณีการใหลดอัตราภาษี
สรรพสามิต และบัญชีสําหรับกรณีการใหยกเวนภาษีสรรพสามิต 

ทั้งน้ีบัญชีสําหรับกรณีการใหยกเวนภาษีสรรพสามิต จะกําหนดเกณฑอัตรา
สวนผสมของเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักไวสูงกวา บัญชีสําหรับกรณีการใหลดอัตราภาษี
สรรพสามิต ดังน้ัน ผูประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงคจะไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิต จึงตองผลิต
เครื่องด่ืมใหมีสวนผสมของนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักมากกวากรณีขอลดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งการให
ยกเวนภาษีดังกลาวกอใหเกิดผลดี คือ 
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1)  จูงใจและสงเสริมใหผูประกอบอุตสาหกรรมนําผลิตผลทางการเกษตรใน
ประเทศมาใชในการผลิตเครื่องด่ืมใหมากข้ึน อันจะสงผลใหเกษตรกรผูปลูกมีชองทางในการจําหนาย
ผลิตผลเพิ่มข้ึนและมีรายไดเพิ่มข้ึน 

2)  คุมครองประชาชนผูบริโภคใหไดบริโภคเครื่องด่ืมที่มีคุณภาพ อันเปนผลมา
จากการกําหนดเงื่อนไขบังคับเอาไววาเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักไมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด 

3)  ลดตนทุนทางดานภาษีสรรพสามิต ทําใหผูประกอบอุตสาหกรรมสามารถ
จําหนายเครื่องด่ืมที่ผลิตข้ึนในราคาถูกลง สงผลใหประชาชนหันมาบริโภคเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและ 
นํ้าพืชผัก ซึ่งเปนเครื่องด่ืมที่มีประโยชนกันมากข้ึน เปนการสงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมนํ้าผลไม
และนํ้าพืชผักในประเทศใหมีการเจริญเติบโตมากย่ิงข้ึน 

ตอมาเมื่อประเทศไทยสมัครเขาเปนภาคีสมาชิกของความตกลงทั่วไปวาดวยภาษี
ศุลกากรและการคา (General Agreement on Tariffs and Trade หรือ GATT) ซึ่งในการลงนามใน
กรรมสารสุดทาย (Final act) รับรองความตกลงแกตตรอบอุรุกวัยระหวางวันที่ 12 – 15 เมษายน 
2537 ที่เมืองมาราเกซ ประเทศโมรอคโค จะตองมีการกลับไปทบทวนกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ตางๆ ในประเทศ เพื่อไมใหมีสวนใดที่ขัดแยงกับความตกลงทั้งหมดที่ไดลงนามรับรอง และดําเนินการ
ใหมีผลผูกพันทางกฎหมายในประเทศน้ันซึ่งในการน้ีมีที่เกี่ยวของกับกรมสรรพสามติในเรือ่งของการให
ยกเวนภาษีเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก เน่ืองจากมีการจํากัดวาเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่
จะไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิต จะตองผลิตจากผลไมและพืชผักเฉพาะที่เพาะปลูกไดภายในประเทศ 
ซึ่งเปนการขัดกับมาตรา 3 ของความตกลงแกตต 1947 หรือความตกลงแกตตด้ังเดิมในเรื่องของ 
National Treatment ที่กําหนดวาประเทศภาคีจะตองปฏิบัติตอสินคาที่นําเขาจากประเทศภาคี
ดวยกัน และสินคาที่ผลิตในประเทศ สําหรับสินคาประเภทเดียวกันอยางเทาเทียมกัน 

ดวยเหตุน้ีกรมสรรพสามิตจึงตองแกไขประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ 27 และ
ฉบับที่ 29 รวมทั้งประกาศกรมสรรพสามิต ในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักให
สอดคลองกับความตกลงแกตต ดังกล าว และอาศัยอํานาจตามความตกลงในประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทายโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 กรมสรรพสามิตจึงไดออกประกาศกรม
สรรพสามิต เรื่อง กําหนดสวนผสมของเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรอืผู
นําเขามีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2538ซึ่งประกาศฉบับน้ี
นอกจากจะมีการปรับปรุงโดยใหสิทธิยกเวนภาษีสําหรับเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่นําเขาจาก
ตางประเทศได โดยจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศฯ แลว ยังเพิ่ม
ประเภทรายการเครื่องด่ืมที่จะไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต ในบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืม
นํ้าผลไมนํ้าพืชผักทายประกาศฯ เปน 91 รายการ อีกดวย และหลังจากน้ี ก็ไดมีการปรับปรุงแกไข
ประกาศ กรมสรรพสามิตที่วาดวยการยกเวนภาษีเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักอีกหลายครั้ง สาํหรบั
ที่ใชอยูในปจจุบัน คือ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องด่ืม
นํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 
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2.2.2  ตลาดนํ้าผลไมพรอมด่ืมในประเทศไทย (ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ,
พฤศจิกายน 2558)  

พฤติกรรมการเอาใจใสสุขภาพยังเปนกระแสหลักในสังคมไทย ผูบริโภคยังคง
แสวงหาสิ่งที่ดีและมีคุณประโยชนตอสุขภาพและรางกาย เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจึงไดรับความนิยม
เพิ่มข้ึนตามไปดวย โดยเฉพาะนํ้าผลไม มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 8.7 ตอปนอกจากกระแส
ความใสใจสุขภาพจะเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนใหตลาดนํ้าผลไมพรอมด่ืมเติบโตแลว 
ผูประกอบการเองไดมีการนํากลยุทธตางๆ มาใชในการกระตุนตลาดอยางตอเน่ืองดวย อาทิ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑใหแตกตางหลากหลาย
ทั้งตัวผลิตภัณฑเองและบรรจุภัณฑ เพื่อใหตรงตามความตองการของผูบริโภค 

นํ้าผลไมพรอมด่ืมในตลาดสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ตามความเขมขนของ
สวนผสมนํ้าผลไม โดยแตละประเภทเนนกลุมเปาหมายและมีกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางกัน ดังน้ี 

1)  นํ้าผลไมแท  100% จัดเปนนํ้าผลไมพรอมด่ืมในตลาดระดับพรี เมี่ยม 
(Premium Market) มีราคาจําหนายสูงสุด เนนใหผูบริโภคไดรับคุณประโยชนจากผลไมใกลเคียงการ
บริโภคผลไมสดมากที่สุด เมื่อเทียบกับนํ้าผลไมชนิดอื่น นับไดวาเปนเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ
กลุมผูบริโภคสวนใหญเปนกลุมผูมีรายไดสูง มักคํานึงถึงคุณภาพและสวนประกอบของผลิตภัณฑ
มากกวาราคาและคอนขางมีความภักดีในผลิตภัณฑคอนขางสูง สําหรับรสชาติที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุด คือ นํ้าสม นํ้าผลไมรวม นํ้าแอปเปล และนํ้าองุน 

2)  นํ้าผลไม 25% ข้ึนไป นํ้าผลไมพรอมด่ืมที่มีสวนผสมของนํ้าผลไมเขมขน
มากกวา 25% แตไมถึง 100% เปนนํ้าผลไมพรอมด่ืมในระดับกลาง (Medium Market)-ที่ให
คุณประโยชนและชวยใหความสดช่ืน ดับกระหาย สําหรับรสชาตินํ้าผลไม 25% ข้ึนไป ที่ผูบริโภคนิยม
มากที่สุด คือ นํ้าสม นํ้าผลไมรวม นํ้าองุน 

3)  นํ้าผลไมตํ่ากวา 25% นํ้าผลไมพรอมด่ืมในตลาดระดับลาง (Economy-
Market) ครองสวนแบงตลาดสูงสุดคือ รอยละ 45.5 ของมูลคาตลาดนํ้าผลไมพรอมด่ืมรวม เน่ืองจาก
เปนผลิตภัณฑที่ราคาถูกที่สุดผูประกอบการรายใหญมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด อยางตอเน่ือง 
สงผลใหนํ้าผลไมเปนที่รูจักของผูบริโภคโดยทั่วไป ความสามารถในการกระจายสินคาแมกระทัง่รานคา
ขนาดเล็กตามตางจังหวัด รวมถึงอายุการเก็บรักษานานและไมจําเปนตองแชเย็นกลุมผูบริโภค
เปาหมายคือ ผูมีรายไดปานกลางถึงตํ่าที่ตองการเครื่องด่ืมดับกระหายใหความสดช่ืน รองลงไปจึงเปน
ประเด็นดานคุณประโยชนตอรางกาย ผูบริโภคในตลาดระดับลางนิยมด่ืม นํ้าสม มากที่สุด นํ้าผลไมที่
ไดรับความนิยมรองลงมา คือ นํ้าสับปะรด และนํ้าผลไมรวม 

2.2.3  ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกด่ืม Functional Drink-ดานบํารุงสมองของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ชุติมา ชุติกาโม, 2553) ไดศึกษาไวดังน้ี 

Functional Drink จัดเปนผลิตภัณฑกลุมเครื่องด่ืม (พรอมด่ืม) ซึ่งเปนเครื่องด่ืม
ประเภทไมมีแอลกอฮอล สําหรับ Functional Drink ในประเทศไทยมีลักษณะที่สําคัญอยู 3 ลักษณะ คือ 

1) Functional-Drink-ดานบํารุงสมอง เปนผลิตภัณฑที่ใหคุณประโยชนเฉพาะ
ดานคุณคาสมอง โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักเรียน นักศึกษา กลุมคนทํางาน 



18 

2) Functional Drink ดานความงาม เปนผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการ
ของกลุมที่ใสใจดูแลในเรื่องสุขภาพและความงาม ซึ่งโดยมากจะเปนกลุมผูหญิง 

3) Functional-Drink-ดานสรางสมดุล เปนผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการ
ของกลุมคนที่หวงใยสุขภาพและตองการใหรางกายสดช่ืนมีชีวิตชีวา และไดประโยชนจากเครื่องด่ืม 

ในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของเครื่องด่ืม Functional Drink เพิ่มสูงข้ึน
อยางชัดเจน (รอยละ 100) เมื่อเทียบกับตลาดเครื่องด่ืมชนิดอื่นๆ เน่ืองจากผูประกอบการหันมาให
ความสําคัญกับตลาดในกลุมน้ีอยางตอเน่ือง และเปนที่นิยมของผูบริโภค 

2.2.4  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverages) (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 
2558: ออนไลน) พบวา 

ตลาดเครื่องด่ืมของไทยมีมูลคาถึงปละ 4 แสนลานบาท สงผลใหมีผูประกอบการ 
จํานวนมากในธุรกิจน้ี รวมทั้งยังมีการนําเขาสินคาจากตางประเทศที่ทยอยเขามาแยงชิงสวนแบงตลาด 
จึงทําใหตลาดมีการแขงขันรุนแรง โดยผูประกอบการรายใหญ จะมีความไดเปรียบทางดานงบโฆษณา
ประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด รวมทั้งชองทางการจัดจําหนาย และการกระจาย
สินคาที่แขงแกรง อยางไรก็ตามสําหรับผูประกอบการ-SMEs-ก็มีจุดเดนทางดานตนทุนการดําเนินการ
ที่ตํ่า เน่ืองจากการทําตลาดเฉพาะพื้นที่ภายใตกลยุทธปาลอมเมือง ซึ่งการทําตลาดเฉพาะทองถ่ิน ยัง
ชวยใหการสต็อกสินคาไมสูงมากนัก หากเทียบกับผูประกอบการรายใหญที่ทําตลาดทั้งประเทศ 
ขณะเดียวกัน ผูประกอบการ-SMEs-ในทองถ่ินยังสามารขยายตลาดไปสูประเทศเพื่อนบาน ผานสาย
สัมพันธจากผูประกอบการในประเทศเพื่อนบานที่เดินทางเขามาติดตอซื้อขายสินคามายาวนาน ซึ่ง
คาดวา ภายหลังจากการเปดเสรี-AEC-เต็มรูปแบบการติดตอคาขายสินคาเครื่องด่ืม นาจะมีความ
เคลื่อนไหวที่คึกคักมากข้ึน รวมถึงการที่สินคาเครื่องด่ืมจากประเทศตางๆ ที่อาจเขามาในไทยซึ่งมี
ทําเลที่ต้ังอยูจุดศูนยกลางประเทศในอาเซียน เพื่อใชเปนฐานการผลิตหรือฐานกระจายสินคา เพื่อ
กระจายไปยังตลาดอาเซียนและเปนโจทกที่ผูประกอบการเครื่องด่ืมของไทยจําเปนตองหามาตรการ
รองรับโดยเฉพาะ การเรงสรางความแข็งแกรงทางดานการผลิต การตลาด รวมถึงการรับรูและยอมรับ
ในตราสินคา ซึ่งจะชวยใหศักยภาพการแขงขันของสินคาเครื่องด่ืมไทยมีเพิ่มข้ึน 
  



19 

2.3  สรุปกรอบแนวคิด  
การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก ในการ

ยกเวนภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษานํ้าองุน 
 

 
 

ภาพท่ี 3  กรอบแนวคิดการแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าผลไมและ  
นํ้าพืชผักในการยกเวนภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษานํ้าองุน 

 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก ให
สอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษานํ้าองุนน้ีเปนการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังน้ี 

  
3.1  ดานการกําหนดอัตราสวนผสมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักประเภทนํ้าองุนตามมาตรฐานตางๆ  

3.1.1  การกําหนดอัตราสวนผสมตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม 2551 ไดกําหนดอัตรา
สวนผสมไวในบัญชีทายประกาศ ประกอบดวยนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักจํานวน 111 รายการ สําหรับนํ้า
องุนกําหนดคุณสมบัติวัตถุดิบนํ้าองุนตองมีปริมาณสารที่ละลายไดไมนอยกวา 10 องศาบริกซ เมื่อวัด
ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร และมีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 10 ตอ
ปริมาตรสุทธิของเครื่องด่ืม 

3.1.2  การกําหนดอัตราสวนผสมนํ้าองุนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
214) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทสําหรับเครื่องด่ืมที่มีหรือทําจากนํ้าผลไม พืช 
หรือผักไมวาจะมีกาซคารบอนไดออกไซด หรือออกซิเจนผสมอยูดวยหรือไมก็ตาม ในประกาศฉบับน้ี 
ขอ 8(1.3) ไดใหใชช่ือเครื่องด่ืม ดังน้ี 

3.1.2.1 “นํ้า......100% (ความที่เวนไวใหระบุช่ือผลไม) สําหรับเครื่องด่ืมที่มีหรือ
ทําจากผลไมลวน 

3.1.2.2+“นํ้า......100% จากนํ้า......เขมขน”-(ความที่เวนไวใหระบุช่ือผลไม)สําหรับ
เครื่องด่ืมที่ทําจากนํ้าผลไมชนิดเขมขนมาเจือจางดวยนํ้า เพื่อใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานเหมือนกับ
เครื่องด่ืม 3.1.2.1 

3.1.2.3 “นํ้า......%” (ความที่เวนไวใหระบุช่ือและปริมาณเปนรอยละของผลไม) 
สําหรับเครื่องด่ืมที่มีหรือทําจากผลไมต้ังแตรอยละ 20 ของนํ้าหนักข้ึนไป แตไมใชเครื่องด่ืมตาม 
3.1.2.1 

3.1.2.4-“นํ้ารส......%”-(ความที่เวนไวใหระบุช่ือและปริมาณเปนรอยละของผลไม)
สําหรับเครื่องด่ืมที่มีหรือทําจากผลไมไมถึงรอยละ 20 ของนํ้าหนัก  

ดังน้ันในการกําหนดอัตราสวนผสมนํ้าองุนน้ันตองมีหรือทําจากองุนต้ังแตรอยละ 
20 ของนํ้าหนักข้ึนไป 
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3.1.3  การกําหนดอัตราสวนผสมนํ้าองุนตามมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ 
(Codex)  

ตามมาตรฐาน Codex General Standard For FRUIT JUICES AND NECTARS 
(Codex STAN247-2005) ไดกําหนดอัตราสวนผสมของนํ้าผลไมชนิดตางๆ ไว 91 ชนิด (รายละเอียด
ในภาคผนวก ฉ) สําหรับอัตราสวนผสมของนํ้าผลไมชนิดอื่น นอกเหนือจากที่กําหนดไวใหยึด
หลักเกณฑ ดังน้ี 

-  25% (โดยปริมาตร) ข้ึนไปสําหรับนํ้าผลไมประเภทที่มีรสเปรี้ยวหรือกลิ่นรสแรง
หรือมีเน้ือเย่ือมาก เชน นํ้ามะนาว นํ้ากลวย 

- 50% (โดยปริมาตร) ข้ึนไปสําหรับนํ้าผลไมประเภทที่มีรสเปรี้ยวหรือเน้ือเย่ือไมมาก 
หรือมีกลิ่นรสไมรุนแรง เชน นํ้าสม นํ้าสับปะรด  

สําหรับนํ้าองุนเปนนํ้าผลไมที่ไดกําหนดไวใน 91 ชนิด ดังกลาว โดยกําหนดให 
นํ้าองุนที่ไดจากการค้ันโดยตรงและนํ้าองุนที่ไดจากการคืนรูปนํ้าองุนเขมขนตองมีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 16 องศาบริกซ เมื่อวัดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร และมีอัตรา
สวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 

3.1.4  การกําหนดอัตราสวนผสมนํ้าองุนตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
กําหนดใหนํ้าองุนที่ไดจากการคืนรูปโดยตรงและนํ้าองุนที่ไดจากการคืนรูปนํ้าองุน

เขมขนตองมีปริมาณสารที่ละลายไดไมนอยกวา 15 องศาบริกซ เมื่อวัดดวยมาตรดัชนีหักเห 
(refractometer) ที่อุณหภูมิ (20±2) องศาเซลเซียส และกําหนดอัตราสวนผสมนํ้าองุนจากผลสดหรือ
นํ้าองุนจากการคืนรูปนํ้าองุนเขมขน รอยละ 100  

3.1.5  การกําหนดอัตราสวนผสมนํ้าองุนตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  
กําหนดใหครอบคลุมเฉพาะนํ้าองุนพรอมด่ืมที่ทําจากผลองุนสด โดยแบงออกเปน 

2 ชนิด คือ  
1)  นํ้าองุนแท หมายถึง นํ้าองุนที่ไมมีการเจือนํ้า อาจแตงรสดวยนํ้าตาลและกรดซิตริก 
2)  นํ้าองุนปรุง หมายถึง นํ้าองุนที่ทําจากนํ้าองุนแทไมนอยกวารอยละ 25 โดย

นํ้าหนัก  
3.1.6  การกําหนดอัตราสวนผสมนํ้าองุนตามมาตรฐานสหภาพยุโรป (EU)  

ไดกําหนดอัตราสวนผสมของนํ้าผลไมชนิดตางๆ ไว 41 ชนิด (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ฌ) สําหรับอัตราสวนผสมของนํ้าผลไมชนิดอื่น นอกเหนือจากที่กําหนดไวใหยึดหลักเกณฑ 
ดังน้ี 

-  25% (โดยปริมาตร) ข้ึนไปสําหรับนํ้าผลไมประเภทที่มีรสเปรี้ยวหรือกลิ่นรสแรง
หรือมีเน้ือเย่ือมากที่ไมสามารถบริโภคไดโดยตรงในสภาพสดจากธรรมชาติ เชน นํ้ามะนาว นํ้าเสาวรส 

- 50% (โดยปริมาตร) ข้ึนไปสําหรับนํ้าผลไมประเภทที่สามารถบริโภคไดโดยตรง 
ในสภาพสดจากธรรมชาติ เชน นํ้าสม นํ้าสับปะรด  

สําหรับนํ้าองุนไมไดกําหนดอัตราสวนไวในนํ้าผลไม 41 ชนิด แตใหยึดหลักเกณฑนํ้า
ผลไมประเภทที่สามารถบริโภคไดโดยตรงในสภาพสดจากธรรมชาติกําหนดใหมีอัตราสวนผสม 50% 
(โดยปริมาตร) ข้ึนไป  
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3.1.7  ขอมูลจากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสจากหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
กรมสรรพสามิต 

กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง กรมสรรพสามิต ไดแบงหมวดหมูนํ้าผลไมและ
นํ้าพืชผัก ออกเปน 4 กลุม ดังน้ี  

3.1.7.1  เครื่องด่ืมที่ทําจากผลไมและพืชผักประเภทที่มีความเปนกรด (มีรสเปรี้ยว) 
นอย มีเน้ือเย่ือนอย หรือมีกลิ่นรสตํ่าหรือปานกลาง เชน นํ้าออย นํ้ามะพราว นํ้าสม นํ้าองุน เปนตน 

3.1.7.2  เครื่องด่ืมที่ทําจากผลไมและพืชผักประเภทที่มีความเปนกรด (มีรสเปรี้ยว) 
เชน นํ้ามะนาว นํ้าเสาวรส นํ้ามะขาม เปนตน 

3.1.7.3  เครื่องด่ืมที่ทําจากผลไมและพืชผักที่มีกลิ่นรสแรง/มีเน้ือเย่ือ (Pulp) มาก 
เชน นํ้ามะมวง นํ้ากลวย นํ้ามะละกอ เปนตน 

3.1.7.4 เครื่องด่ืมที่ทําจากผลไมและพืชผักที่มีกลิ่นรสแรงมาก/มีความเปนยา เชน 
นํ้าหนอไมฝรั่ง นํ้าผักข้ึนฉาย นํ้าลูกยอ นํ้าสมุนไพร เปนตน 

จากขอมูลขางตนกลุมวิเคราะหสินคาและของกลางไดจัดใหเครื่องด่ืมที่ทําจากนํ้าองุน
เปนประเภทที่มีความเปนกรด (มีรสเปรี้ยว) นอย มีเน้ือเย่ือนอย หรือมีกลิ่นรสตํ่าหรือปานกลาง 
จากน้ันนํานํ้าองุนเขียว แดง และดํา ทีเ่ตรียมในหองปฏิบัติการโดยมีอัตราสวนผสมของนํ้าองุนรอยละ 
10 20 50 และ 100 โดยปริมาตร ตามลําดับ มาทําการทดสอบโดยประสาทสัมผัส (Sensory-Test) 
โดยนักวิทยาศาสตรที่มีความเช่ียวชาญเรื่องการทดสอบสินคาเครื่องด่ืมซึ่งมีประสบการณการทํางาน
มากกวา 10 ป จํานวน 10 ทาน รายงานผลการใหคะแนนในแบบบันทึกผลการทดสอบโดยประสาท
สัมผัส ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

แบบบันทึกผลการทดสอบโดยประสาทสมัผสั 
ประเภทนํ้าผลไม............................................ 

รอยละอัตราสวนผสม 10, 20, 50, 100 

คุณสมบัติทีต่รวจสอบ เกณฑที่กําหนด 
ระดับการตัดสินใจ (คะแนน) 

1 2 3 4 
ลักษณะปรากฏ นํ้าองุนอาจขุนหรือใส     

สี มีสีตามธรรมชาติขององุนไมมีสีผิดปกติที่ใช     
กล่ิน มีกล่ินตามธรรมชาติขององุนที่ใช และ

ปราศจากกล่ินอ่ืนที่ไมพึงปรารถนา 
    

กล่ินรส มีกล่ินรสตามธรรมชาติขององุนที่ใช     

โดยระดับการตัดสินใจ ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช =2 ตองปรับปรุง = 1 
 

……………………………………………………. 
ผูทดสอบ 

(แบบบันทึกผลการทดสอบโดยประสาทสัมผัส อางอิงจาก มอก .101-2549 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม : นํ้าผลไม : นํ้าองุน) 

ภาพท่ี 4  แบบบันทึกผลการทดสอบโดยประสาทสัมผสั 
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และรวบรวมคะแนนของกรรมการแตละทาน เสนอในรูปแบบขอมูลรายงานผลการ
ใหคะแนนเฉลี่ยของกรรมการ (นักวิทยาศาสตร) ในแตละรายการของนํ้าองุน ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 6  แสดงผลการใหคะแนนเฉลี่ยของกรรมการในแตละรายการของนํ้าองุนเขียว (ขาว) 
 

คุณสมบัติที่
ตรวจสอบ 

เกณฑที่กําหนด 

ระดับการตัดสินใจ (คะแนน) 
อัตรา 

สวนผสม
10% 

อัตรา 
สวนผสม 

20% 

อัตรา
สวนผสม

50% 

อัตรา 
สวนผสม
100% 

ลักษณะปรากฏ นํ้าองุนอาจขุนหรือใส 1.2 2.1 4 4 
สี มีสีตามธรรมชาติขององุนไมมีสีผิดปกติที่ใช 1.2 2.1 4 4 

กล่ิน 
มีกล่ินตามธรรมชาติขององุนที่ใช และ
ปราศจากกล่ินอ่ืนที่ไมพึงปรารถนา 

1.2 2.2 4 4 

กล่ินรส มีกล่ินรสตามธรรมชาติขององุนที่ใช 1.2 2.2 4 3.9 

 
ตารางท่ี 7  แสดงผลการใหคะแนนเฉลี่ยของกรรมการในแตละรายการของนํ้าองุนแดง 
 

คุณสมบัติที่
ตรวจสอบ 

เกณฑที่กําหนด 

ระดับการตัดสินใจ (คะแนน) 
อัตรา 

สวนผสม
10% 

อัตรา 
สวนผสม 

20% 

อัตรา
สวนผสม

50% 

อัตรา 
สวนผสม
100% 

ลักษณะปรากฏ นํ้าองุนอาจขุนหรือใส 1.2 2.2 4 3.7 
สี มีสีตามธรรมชาติขององุนไมมีสีผิดปกติที่ใช 1.2 2.1 4 3.9 

กล่ิน 
มีกล่ินตามธรรมชาติขององุนที่ใช และ
ปราศจากกล่ินอ่ืนที่ไมพึงปรารถนา 

1.2 2.3 4 4 

กล่ินรส มีกล่ินรสตามธรรมชาติขององุนที่ใช 1.2 2.2 4 3.7 

 
ตารางท่ี 8  แสดงผลการใหคะแนนเฉลี่ยของกรรมการในแตละรายการของนํ้าองุนดํา 
 

คุณสมบัติที่
ตรวจสอบ 

เกณฑที่กําหนด 

ระดับการตัดสินใจ (คะแนน) 
อัตรา 

สวนผสม
10% 

อัตรา 
สวนผสม 

20% 

อัตรา
สวนผสม

50% 

อัตรา 
สวนผสม
100% 

ลักษณะปรากฏ นํ้าองุนอาจขุนหรือใส 1.2 2.1 4 3.3 
สี มีสีตามธรรมชาติขององุนไมมีสีผิดปกติที่ใช 1.2 2.1 4 3.3 

กล่ิน 
มีกล่ินตามธรรมชาติขององุนที่ใช และ
ปราศจากกล่ินอ่ืนที่ไมพึงปรารถนา 

1.2 2.2 4 3.9 

กล่ินรส มีกล่ินรสตามธรรมชาติขององุนที่ใช 1.2 2.2 4 3.4 
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เมื่อพิจารณาจากผลการใหคะแนนเฉลี่ยของกรรมการในการทดสอบโดยประสาท
สัมผัสในแตละรายการของนํ้าองุนเขียว องุนแดง และองุนดํา พบวา อัตราสวนผสมของนํ้าองุนที่รอยละ 
50 มีระดับ การตัดสินใจดีมาก ในแตละคุณสมบัติที่ตรวจสอบทั้งลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น และกลิ่นรส 
ดังน้ันผูศึกษาพิจารณาและเห็นวาเครื่องด่ืมที่ทําจากนํ้าองุนเปนประเภทที่มีความเปนกรด (มีรสเปรี้ยว) 
นอย มีเน้ือเย่ือนอย หรือมีกลิ่นรสตํ่าหรือปานกลาง ประกอบกับผลการทดสอบโดยประสาทสัมผัส  
จึงเห็นควรเสนอใหนํ้าองุนมีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 

 
จากประกาศและมาตรฐานตางๆ สามารถสรุปเปนตารางดังน้ี 

 
ตารางท่ี 9  แสดงคุณสมบัติวัตถุดิบและอัตราสวนผสมนํ้าองุนตามมาตรฐานตางๆ 
 

 
  

 มาตรฐาน  คุณสมบัติวัตถุดิบ อัตราสวนผสมนํ้าองุน 
ประกาศกรมสรรพสามิต นํ้าองุนที่มปีรมิาณสารที่ละลาย

ไดไมนอยกวา 10 องศาบริกซ 
ไมนอยกวารอยละ 10 ตอปริมาตร

สุทธิ 
ประกาศกระทรวง

สาธารณสุข 
- ไมนอยกวารอยละ 20 ของนํ้าหนัก 

มาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศ (Codex) 

นํ้าองุนที่มปีรมิาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 16 องศาบริกซ 

ไมนอยกวารอยละ 50 โดย
ปริมาตร 

มาตรฐาน คุณสมบัติวัตถุดิบ อัตราสวนผสมนํ้าองุน 
มาตรฐานสหภาพยุโรป (EU) - ไมนอยกวารอยละ 50 โดย

ปริมาตร 
มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
มอก.101-2549 

นํ้าองุนที่มปีรมิาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 15 องศาบริกซ 

รอยละ 100 

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน - -นํ้าองุนแท รอยละ 100 
-นํ้าองุนปรงุ ไมนอยกวารอยละ 25 
โดยนํ้าหนัก 

หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
กรมสรรพสามิต 

- ไมนอยกวา รอยละ 50 โดย
ปริมาตร 
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3.2  ดานการนําเขาและการสงออกเครื่องด่ืมประเภทไมมีแอลกอฮอลและนํ้าองุน 
  

 
 

ภาพท่ี 5  แผนภูมิแสดงมูลคาการนําเขาและการสงออกเครือ่งด่ืมประเภทไมมีแอลกอฮอล 
 
จากขอมูลสถิติการนําเขา-สงออกเครื่องด่ืมประเภทไมมีแอลกอฮอล ต้ังแตป 2554-2558 พบวา 
1) ดานการนําเขา 

ในป 2554-2556 มีมูลคาการนําเขาเพิ่มข้ึน แตต้ังแตป 2557-2558 มีมูลคาการนําเขา
ลดลง 

2) ดานการสงออก 
ต้ังแตป 2554-2557 มีมูลคาการสงออกเพิ่มข้ึน ป 2558 มีมูลคาการสงออกลดลง 

 

 
 

ภาพท่ี 6  แผนภูมิแสดงมูลคาการนําเขาและการสงออกนํ้าองุน 
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จากขอมูลสถิติการนําเขา-สงออกนํ้าองุน ต้ังแตป 2554-2558 พบวา ประเทศไทยมีการ
นําเขานํ้าองุนมากกวาการสงออกนํ้าองุนโดยเปนการนําเขานํ้าองุนเขมขน 

 
3.3  ตลาดนําเขาและสงออกท่ีสําคัญของไทย ป 2558 

1) ตลาดนําเขา 
 

 
 

ภาพท่ี 7  แผนภูมิรูปภาพแสดงการตลาดนําเขาของไทย 
 

จากขอมูลแผนภูมิรูปภาพพบวาการนําเขาสวนใหญนําเขาจากประเทศยุโรป เกาหลีใต 
ญี่ปุนตามลําดับ 

2) ตลาดสงออก 
 

 
 

ภาพท่ี 8  แผนภูมิรูปภาพแสดงการตลาดสงออกของไทย 
 

จากขอมูลแผนภูมิรูปภาพพบวาตลาดสงออกที่สําคัญของไทยไดแก ประเทศในอาเซียน
โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV 
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3.4  ดานกรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) 
เขตการคาเสรีอาเซียนประกอบดวยสมาชิกเดิม 6 ประเทศ : บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และสมาชิกใหม (CLMV)-4 ประเทศ : กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม รวม
ทั้งสิ้น 10 ประเทศ โดยปจจุบันใชความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ASEAN Trade in Good 
Agreement : ATIGA) รวมกันซึ่งประเทศสมาชิกจะลดภาษีนําเขาสินคาทุกประเภทเปนศูนยภายในป 
2558-ดังน้ันนํ้าองุนซึ่งจัดเปนเครื่องด่ืมประเภทไมมีแอลกอฮอลจะไมเสียภาษีนําเขาตามกรอบ
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน 

 
3.5  ดานความตกลงวาดวยการคาระหวางประเทศ ภายใตองคการคาโลก (WTO)  

องคการการคาโลก (World-Trade-Organization:-WTO)-เปนองคการระหวางประเทศที่
มีพัฒนาการมาจากการทําความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคาหรือแกตต (General 
Agreement on Tariffs and Trade: GATT) เมื่อป พ.ศ. 2490 ซึ่งขณะน้ัน ยังไมมีสถานะเปน
สถาบันจนกระทั่งประเทศสมาชิกไดจบรอบการเจรจาการคารอบอุรุกวัย และผลการเจรจาสวนหน่ึง
คือ การกอต้ัง WTO-ข้ึนเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 มีสมาชิกเริ่มแรก 81 ประเทศ และมีที่ต้ังอยู
ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด 

ประเทศไทยเขาเปนสมาชิก WTO-เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2538 เปนสมาชิกลําดับที่ 59 มี
สถานะเปนสมาชิกกอต้ังการเปนสมาชิกของ WTO-ทําใหประเทศสมาชิกมีสิทธิและขอผูกพัน (Rights 
and-Obligations)-ที่จะตองปฏิบัติตามภายใตความตกลงตางๆ ของ WTO-กฎระเบียบการคา
ระหวางประเทศของ WTO นอกจากชวยสงเสริมใหการแขงขันทางการคาเปนธรรมแลว ยังสรางความ
มั่นใจใหแกทั้งผูคาและผูลงทุน ผูผลิตและสงออกสามารถคาดการณและวางแผนการคาระหวาง
ประเทศลวงหนาได 

ในความตกลงภายใตองคการการคาโลกในเรื่องกฎระเบียบการคา มีการปรับปรุงและ
กําหนดกฎระเบียบการคาที่สําคัญวาดวยการใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อนุญาตให
ประเทศสมาชิกกําหนดระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐานสินคานําเขา แตจะตอง
สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศเพื่อปองกันมิใหแตละประเทศกําหนดมาตรฐานตามใจชอบ 
ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการคา-ดังน้ันในการปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักของกรม
สรรพสามิตจะตองไมขัดกับระเบียบดังกลาว 
 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก
ในการยกเวนภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษา นํ้าองุน ผูศึกษาไดนําผล
การศึกษาจากมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(มอก.101-2549) มาใชในการกําหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบของนํ้าองุน สําหรับการกําหนดอัตรา
สวนผสมน้ันไดนําผลการศึกษาจากมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex)-มาตรฐานสหภาพยุโรป 
(EU)-และการวิจัยของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร กรมสรรพสามิต และเห็นสมควรเสนอแกไข
ปรับปรุงอัตราสวนผสมประเภทนํ้าองุนดังน้ี 
 
ตารางท่ี 10  อัตราสวนผสมประเภทนํ้าองุน 
 

ประเภท 
เครื่องด่ืม 

คุณสมบัติของวัตถุดิบท่ีใช
พิจารณาจาก 

อัตราสวนผสมของนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักตอ
ปริมาตรสุทธิของเครื่องด่ืมตองไมนอยกวารอยละ 

นํ้าองุน นํ้าองุนที่มีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 15 องศาบริกซ 

50 

 
4.1.2  การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักประเภทนํ้าองุนในครั้ง

น้ีจะตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะผูประกอบอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม ซึ่งเมื่อพิจารณาการ
กําหนดอัตราสวนผสมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักเปนไมนอยกวารอยละ 50 แลว จะไมกระทบตอผู
ประกอบอุตสาหกรรมรายใหญที่ ถือครองสวนแบงการตลาดเครื่องด่ืมนํ้าผลไมระดับพรีเมี่ยม 
(Premium-Market)-และตลาดระดับกลาง (Medium-Market) มากนัก เน่ืองจากผูประกอบ
อุตสาหกรรมรายใหญผลิตนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่มีอัตราสวนผสมเกินกวาเกณฑกําหนดอยูแลว แตใน
ขณะเดียวกันจะสงผลกระทบตอผูประกอบอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมรายเล็กที่ถือครองสวนแบง
การตลาดเครื่องด่ืมนํ้าผลไมระดับลาง (Economy-Market) ที่มักผลิตเครื่องด่ืมที่มีอัตราสวนผสมของ
นํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่ตํ่ากวาเกณฑกําหนด โดยเนนใหความสดช่ืน ดับกระหาย รวมทั้งผูประกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องด่ืม Functional Drink ที่อาศัยชองวางของกฎหมายโดยการเติมนํ้าผลไมใหผานเกณฑ
กําหนดเพื่อยกเวนภาษีเทาน้ัน การเพิ่มอัตราสวนผสมดังกลาวน้ี จึงเปนการสงเสริมใหประชาชนได
บริโภคนํ้าผลไมที่เนนใหไดรับคุณประโยชนจากผลไมใกลเคียงการบริโภคผลไมสดมากที่สุด สงเสริม
การใชผลผลิตของเกษตรกรในประเทศ และแกปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีเครื่องด่ืมไดอยางแทจริง แต
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จะสงผลกระทบในแงตนทุนการผลิตที่เพิ่มข้ึนของผูประกอบอุตสาหกรรมตลอดจนกําลังซื้อของ
ประชาชนในประเทศ 

4.1.3  การเพิ่มอัตราสวนผสมนํ้าองุนเปน ไมนอยกวารอยละ 50 โดยปริมาตร สามารถแก 
ปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีของเครื่องด่ืม Functional-Drink ไดอยางแทจริง เน่ืองจากเครื่องด่ืม 
Functional Drink-น้ีจะมีลักษณะเปนเครื่องด่ืมผสมวิตามิน กรดอะมิโน คอลลาเจน กลูตาไธโอน ใย
อาหาร แตอาศัยชองวางของกฎหมายเพื่อขอยกเวนภาษีสรรพสามิตโดยการเติมนํ้าผลไมเขาไปใหมี
อัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 10 เทาน้ัน แตถามีการปรับเพิ่มอัตราสวนผสมนํ้าองุนเปนไมนอย
กวารอยละ 50 จึงจะสามารถยกเวนภาษีได ลักษณะหรือรูปลักษณของเครื่องด่ืมประเภทน้ีจะ
เปลี่ยนแปลงไปเปนกลุมเครื่องด่ืมนํ้าผลไมที่ใกลเคียงกับการบริโภคผลไมสด ซึ่งอาจจะไมตอบโจทย
ลูกคาโดยฐานลูกคาสวนใหญจะเปนกลุมวัยรุนที่เนนคุณประโยชนดานความงาม รักษารูปราง จาก
สารอาหารที่เติมเขาไป-ดังน้ันการปรับอัตราสวนผสมครั้งน้ี ผูประกอบอุตสาหกรรมเครื่องด่ืม 
Functional-Drink จะตองทบทวนแผนการผลิต แผนการตลาด เน่ืองจากตองมีตนทุนการผลิตที่
เพิ่มข้ึนตลอดจนรูปแบบของสินคาที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเลือกที่จะคงไวซึ่งรูปลักษณของเครื่องด่ืมน้ี
เพื่อรักษาตลาด Functional-Drink-และเขาสูระบบภาษีสรรพสามิตใหถูกตอง 

4.1.4  ในการแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าผลไมและนํ้า
พืชผักในการยกเวนภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษา นํ้าองุน นอกจากการ
เพิ่มอัตราสวนผสมนํ้าองุนเปนไมนอยกวารอยละ 50 แลว ยังมีการแกไขคุณสมบัตินํ้าองุนจากเดิมที่
กําหนดนํ้าองุนที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไมนอยกวา 10 องศาบริกซ เปนไมนอยกวา 15 องศาบริกซ 
ซึ่งหมายถึงในการผลิตนํ้าองุนพรอมด่ืมจะตองมีวัตถุดิบนํ้าองุนสดเริ่มตนไมนอยกวา 15 องศาบริกซ
เมื่อวัดดวยรีเฟรคโตมิเตอร โดยจะเทียบเทากับองุนค้ันสด 100 เปอรเซ็นต ที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ประมาณ 16-19 องศาบริกซ ข้ึนกับพันธุขององุนและฤดูกาล อยางไรก็ตามปจจุบันอุตสาหกรรม 
นํ้าผลไมนิยมใชนํ้าองุนเขมขนที่ผลิตจากการนํานํ้าผลไมแทจากธรรมชาติไประเหยนํ้าบางสวนออกไป
เพื่อเพิ่มความเขมขนเปนวัตถุดิบในการผลิตนํ้าผลไมเน่ืองจากสามารถเก็บรักษาไดยาวนานกวาองุนสด  
ในการขอสิทธิยกเวนภาษีเครื่องด่ืมทางกรมสรรพสามิตจึงไดอนุโลมใหวัตถุดิบที่ใชผลิตนํ้าผลไมเปน 
นํ้าองุนเขมขนได แตตองมีคุณสมบัติเปนไปตามที่กรมสรรพสามิตกําหนดเพื่อไมใหกระทบกับ
อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมมากนัก 

ดังน้ันการปรับเพิ่มคุณสมบัติของวัตถุดิบของนํ้าองุนครั้งน้ีจะทําใหวัตถุดิบที่ใชผลิต
นํ้าองุนพรอมด่ืมมีปริมาณนํ้าองุนเพิ่มมากข้ึนใกลเคียงกับนํ้าองุนค้ันสด 100 เปอรเซ็นต ผูบริโภคจะได
บริโภคนํ้าผลไมที่ใกลเคียงกับการรับประทานผลไมสดอยางแทจริง 

แตดวยกลยุทธทางการตลาดของผูประกอบอุตสาหกรรมนํ้าผลไมที่สรางความ
เขาใจผิดในหมูผูบริโภค โดยมักจะแสดงฉลากเปนรูปผลไมสด และเขียนอัตราสวนผสมของนํ้าผลไม
ดวยตัวอักษรขนาดใหญเพื่อดึงดูดความสนใจ เชน นํ้าองุน 100 เปอรเซ็นต แตเขียนวาทําจากนํ้าองุน
เขมขนดวยอักษรขนาดเล็ก ทําใหผูบริโภคเขาใจวาตนซื้อนํ้าผลไมสดแท100 เปอรเซ็นต ทาง
หองปฏิบัติการกรมสรรพสามิตไดตระหนักถึงเรื่องน้ีมาโดยตลอด จึงมีการควบคุมและตรวจสอบ
เครื่องด่ืมนํ้าผลไมที่ไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต โดยการปรับปรุงวิธีวิเคราะหนํ้าผลไมใหสามารถ
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ตรวจสอบไดวานํ้าผลไมที่ไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตน้ันตองเปนนํ้าผลไมที่ผลิตจากผลไมสดที่ระบุ
ตามฉลากเทาน้ัน ไมใชเปนเพียงแคนํ้าแตงสี กลิ่น และรส เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคอีกทางหน่ึงดวย  

4.1.5  ผลกระทบการนําเขาและการสงออกเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก หลังจากการ
ปรับเพิ่มบัญชีอัตราสวนผสมนํ้าองุนเปนไมนอยกวารอยละ 50 

1) กรณีการนําเขา 
จากขอมูลสถิติการนําเขาพบวามีการนําเขาเครื่องด่ืมประเภทไมมีแอลกอฮอล 

โดยสวนใหญเปนการนําเขานํ้าองุนเขมขน โดยเปนการนําเขาเพื่อนํามาผสมในเครื่องด่ืมกลุม 
Functional-Drink และนํ้าผลไมที่ไมมีสิทธิขอยกเวนภาษี เชน นํ้าแอปเปล กีวี เปนตน เพื่อใหมีอัตรา
สวนผสมตามที่กําหนดไวในประกาศกรมสรรพสามิต สงผลใหรัฐสูญเสียรายได และเปนการยืนยันได
วาการยกเวนภาษีนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักตามประกาศดังกลาวผิดวัตถุประสงคในการสงเสริมการแปร
รูปสินคาเกษตรภายในประเทศ และจากการวิเคราะหขอมูลการนําเขานํ้าองุน จะเห็นไดวา มลูคาการ
นําเขานํ้าองุนระหวางป 2554-2556-เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง แตในป-2557-2558-การนําเขานํ้าองุนมี
มูลคาลดลง เน่ืองจากสถานการณการเมืองในประเทศ และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอันเน่ืองมาจากราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่าทําใหประชาชนขาดกําลังซื้อ 

สําหรับการนําเขาเครื่องด่ืมสวนใหญเปนการนําเขาจากประเทศยุโรป ญี่ปุน 
เกาหลีใต ซึ่งมีมาตรฐานการผลิตสูง มีอัตราสวนผสมของนํ้าผลไมสูงเน่ืองจากจะมีการอางอิงตาม
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) และมาตรฐานสหภาพยุโรป (EU) ดังน้ันการปรับเพิ่มบัญชี
อัตราสวนผสมนํ้าองุนเปนไมนอยกวารอยละ 50 จึงไมมีผลกระทบตอการนําเขานํ้าผลไมดังกลาว สวน
การนําเขาจากตลาดอาเซียนภายใตกรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนน้ัน จะทําใหตนทุนภาษีที่
นําเขาจากประเทศในกลุมอาเซียนลดลง ทําใหสินคาเครื่องด่ืมจากตางประเทศเขามาทําตลาดในไทย
ไดมากข้ึน และสงผลใหตลาดเครื่องด่ืมทวีการแขงขันที่รุนแรงย่ิงข้ึน แตเน่ืองจากกลุมประเทศอาเซียน 
เชน เวียดนาม อินโดนิเชีย ฟลิปปนส ไมไดกําหนดมาตรฐานของนํ้าผลไมตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศ อัตราสวนผสมนํ้าผลไมคอนขางตํ่า ดังน้ันการปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมนํ้าองุนเปนไมนอย
กวารอยละ 50 จะสงผลกระทบตอการนําเขาของนํ้าผลไมที่นําเขาจากประเทศดังกลาว ทําใหสินคา
น้ันตองเสียภาษีสรรพสามิตแตจะไดรับประโยชนจากการยกเวนภาษีนําเขา หากผูประกอบการนําเขา
จะลดตนทุนทางภาษีสรรพสามิตของสินคาเครื่องด่ืม ตองปรับรูปแบบการนําเขาสินคาเครื่องด่ืม โดย
ตองเลือกสรรสินคาที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับระบบภาษีสรรพสามิต อีกทั้งยังเปนการเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันของเครื่องด่ืมนํ้าผลไมนําเขาอีกดวย ดังน้ันการปรับเพิ่มอัตราสวนผสมนํ้าองุนในครั้งน้ี 
จึงเปนมาตรการภาครัฐอยางหน่ึงที่จะชวยควบคุมดูแลใหประชาชนไดบริโภคเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้า
พืชผักที่นําเขาจากตางประเทศที่มีคุณภาพมากข้ึน 

2) กรณีการสงออก 
จากขอมูลสถิติการส งออกพบวามีการส งออกเครื่อง ด่ืมประเภทไมมี

แอลกอฮอลมากกวาการนําเขาโดยมีการสงออกสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ต้ังแตป 2554-2557 อัน
เน่ืองมาจากความไดเปรียบทางดานวัตถุดิบที่อุดมไปดวยผลิตผลทางการเกษตร แตในป 2558 มีการ
สงออกลดลงเน่ืองจากประเทศไทยประสบปญหาภาวะภัยแลงผลผลิตทางการเกษตรไมเพียงพอตอ
ความตองการในประเทศ สําหรับนํ้าองุนน้ันไมไดผลิตเพื่อการสงออกนํ้าองุนโดยตรง(คิดเปนสัดสวนไม
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ถึงรอยละ-1-ของเครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล) แตจะเปนการสงออกในรูปแบบเครื่องด่ืมที่มีสวนผสมของ
นํ้าองุนมากกวา เชน เครื่องด่ืมเกลือแร บิวต้ีดริงค เปนตน สําหรับตลาดสงออกที่สําคัญของไทยไดแก 
ประเทศในอาเซียนซึ่งมีสัดสวนรอยละ 87 ของมูลคาการสงออกเครื่องด่ืมของไทย โดยเฉพาะกลุม
ประเทศ CLMV เน่ืองจากพฤติกรรมและรสนิยมการบริโภคเครื่องด่ืมของประชาชนมีความใกลเคียง
กัน อีกทั้งมูลคาการสงออกไปยังตลาดดังกลาวก็ยังเพิ่มข้ึนตอเน่ืองตามกําลังซื้อของประชาชนที่ไดรับ
อานิสงค จากเศรษฐกิจที่ เติบโตสูง รวมถึงจํานวนนักลงทุนและนักทองเที่ยวที่ เพิ่ม ข้ึนดวย 
นอกเหนือจากปจจัยดานตลาดแลว ภายใตกรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ที่ประเทศสมาชิกใน
อาเซียนปรับลดภาษีนําเขาสินคาเครื่องด่ืมเปนรอยละ 0 ประกอบกับมาตรการทางภาษีที่รัฐใชเพื่อ
สงเสริมการสงออก โดยใหสิทธิผูประกอบอุตสาหกรรมขอยกเวนภาษีสําหรับเครื่องด่ืมที่สงออกนอก
ราชอาณาจักร ไดชวยใหสินคาประเภทเครื่องด่ืมของไทย มีโอกาสขยายการคาและการลงทุนไปยัง
กลุมประเทศอาเซียนเพิ่มข้ึน ดังน้ันการปรับปรุงอัตราสวนผสมนํ้าองุนเปนไมนอยกวารอยละ 50 จะ
ไมสงผลกระทบตอการสงออก แตจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องด่ืมในตลาดโลก เน่ืองจากสินคาที่ผลิตจะทัดเทียมกับกลุมเครื่องด่ืมจากยุโรปและ
อเมริกา สรางความนาเช่ือถือในหมูผูบริโภค ดวยปจจุบันผูบริโภคหันมาใสใจเรื่องสุขภาพและเนน
คุณประโยชนในการเลือกซื้อสินคามากข้ึน 

4.1.6  การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก
ในการยกเวนภาษีสรรพสาสมิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีนํ้าองุน ตองเปนไปตามความตก
ลงวาดวยการคาระหวางประเทศองคการการคาโลก (WTO) น้ันคือ ประเทศสมาชิกจะกําหนดระดับ
ความปลอดภัยหรือการตรวจสอบมาตรฐานสินคานําเขา จะตองสอดคลองกับมาตรฐานระหวาง
ประเทศ เพื่อปองกันการกีดกันทางการคา-ดังน้ันการปรับปรุงอัตราสวนผสมนํ้าองุนเปนไมนอยกวา
รอยละ 50 สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ เปนไปตามกฎระเบียบการคาขององคการการคาโลก 
และบัญชีอัตราสวนผสมน้ีจะปฏิบัติเชนเดียวกันทั้งสินคานําเขาและผลิตในประเทศอยางเทาเทียมกัน 

4.1.7  การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษานํ้าองุนในครั้งน้ี สามารถลดการหลีกเลี่ยงภาษี อันเปนการ
สงเสริมนโยบายภาษีใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อยางย่ังยืน ทําใหการจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม อีกทั้งยังเปนการยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชนและเพิ่มความเช่ือถือในหมูผูบริโภค 

4.1.8  การวิเคราะหศักยภาพทางการตลาดของนํ้าผลไมพรอมด่ืมประเภทนํ้าองุนเมื่อมี
การปรับปรุงอัตราสวนผสมเปนไมนอยกวา รอยละ 50 

การวิเคราะหศักยภาพทางการตลาดของนํ้าผลไมพรอมด่ืมประเภทนํ้าองุนเมื่อมี
การปรับปรุงอัตราสวนผสมเปนไมนอยกวา รอยละ 50 สามารถนําหลักการสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) มาใชในการวิเคราะหได  

Marketing Mix เปนเครื่องมือทางธุรกิจที่ใชในการบริหารการตลาดโดยนักการ
ตลาดและมักใชในยามจําเปนและสําคัญเมื่อมีการนําเสนอสินคาใหมหรือย่ีหอใหมออกสูตลาด 
ประกอบดวย 4P-ไดแก Product , Price , Place และ Promotion  
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สําหรับกรณีศึกษานํ้าองุนที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 สามารถ
วิเคราะหไดดังน้ี 

1) Product (ผลิตภัณฑ)  
นํ้าผลไมพรอมด่ืมประเภทนํ้าองุนที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50  

ถือเปนนํ้าผลไมที่ไดรับการบริโภคเปนอันดับตนๆ โดยถือครองสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับสี่ของ
นํ้าผลไมพรอมด่ืมที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 ทั้งหมด รองมาจาก นํ้าสม นํ้าผลไมรวม 
และนํ้าแอปเปล เน่ืองจากปจจุบันพฤติกรรมการเอาใจใสสุขภาพยังเปนกระแสหลักในสังคมไทย 
ผูบริโภคยังคงแสวงหาสิ่งที่ดี และมีประโยชนตอสุขภาพและรางกาย เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพจึงไดรับ
ความนิยมเพิ่มข้ึนตามไปดวย ทําใหนํ้าองุนที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 ตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค โดยผูบริโภคจะไดรับคุณประโยชนใกลเคียงกับการบริโภคผลไมสดมากที่สุด 
ประกอบกับการผลิตที่ไดมาตรฐาน ทําใหสินคาน้ันมีคุณภาพและปลอดภัยสรางความนาเช่ือถือในหมู
ผูบริโภค สรางศักยภาพในการแขงขัน 

2) Price (ราคา) 
ราคาของนํ้าองุนที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวา 50 จะข้ึนกับภาชนะบรรจุ โดย

ภาชนะบรรจุที่มีปริมาตร 200 มิลลิลิตรจะมีราคาที่ 15-20 บาท ภาชนะบรรจุที่มีปริมาตร 1 ลิตรจะมี
ราคา 50-72บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากราคาแลวถือวาเปนราคาที่ไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับราคาของ
ผลไมสดในปจจุบัน แตดวยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เรงรีบ เนนความสะดวก จึงทําใหผูบริโภคนิยม
บริโภคนํ้าผลไมแทนการบริโภคผลไมสด อีกทั้งหากพิจารณาราคาของนํ้าผลไมที่มีอัตราสวนผสมตํ่าๆ 
และมีการแตงสี แตงกลิ่นใหมีความเปนนํ้าผลไมแลวจะมีราคาที่ 5-12 บาท พบวามีราคาไมแตกตาง
มากนักเมื่อเทียบกับคุณภาพของนํ้าผลไมที่แตกตางกัน จึงทําใหผูบริโภคนิยมบริโภคนํ้าผลไมที่มีอัตรา
สวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 ซึ่งเห็นไดจากตลาดนํ้าผลไมกลุมน้ีมีการขยายตัวสูงราวรอยละ 12.9 
ตอป ตลอด 5 ปที่ผานมา 

3) Place (ชองทางการจําหนาย)  
ชองทางการจําหนายนํ้าผลไมพรอมด่ืมประเภทนํ้าองุนที่มีอัตราสวนผสม 

ไมนอยกวา รอยละ50 น้ัน สามารถแบงตลาดเปน 2 กลุมใหญๆ คือตลาดในประเทศ และตลาด
ตางประเทศ สําหรับตลาดในประเทศน้ัน จะมีการกระจายสินคาไดหลายชองทาง ไดแก 

-  กระจายสินคาสูผูบริโภคโดยตรง 
-  จัดจําหนายสินคาผานผูคาสง  
-  จัดจําหนายสินคาผานผูคาปลีก 
สวนตลาดตางประเทศน้ันจะจัดจําหนายผานผูคาสงที่อยูในประเทศน้ันๆ โดย

ตลาดตางประเทศที่สําคัญ คือกลุมประเทศ CLMV-เน่ืองจากมีพฤติกรรมการบริโภค และความพึง
พอใจในรสชาติใกลเคียงกับคนไทย จากชองทางการจําหนายขางตนจะทําใหนํ้าผลไมพรอมด่ืม
ประเภทนํ้าองุนที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ50 มีการขยายตัวและเติบโตในตลาดเครื่องด่ืม
โดยสังเกตไดจากขอมูลสถิติการสงออกเครื่องด่ืมตลอด 5 ปที่ผานมาที่มีมูลคาการสงออกสูงข้ึน และมี
มูลคาการสงออกมากกวาการนําเขา ซึ่งแสดงใหเห็นวาตลาดนํ้าผลไมพรอมด่ืมของไทยมีศักยภาพ
สามารถแขงขันไดในตลาดโลก  
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4) Promotion (การสงเสริมการขาย) 
มาตรการทางภาษีของรัฐ เชน การใหสิทธิยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับ

เครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่จําหนายในประเทศที่มีอัตราสวนผสมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
การยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องด่ืมที่สงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อสงเสริมการสงออก และ
กรอบการคาเสรีอาเซียนที่ลดภาษีเปนศูนย ประกอบกับการที่ผูประกอบการเครื่องด่ืมนํ้าผลไมไดมี
การนํากลยุทธตางๆ มาเพื่อกระตุนการตลาดอยางตอเน่ืองดวย อาทิ การโฆษณาประชาสัมพันธ การ
จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพแตกตางหลากหลายทั้งตัวผลิตภัณฑเอง
และบรรจุภัณฑเพื่อใหตรงตามความตองการของผูบริโภค ลวนแตถือเปนกิจกรรมการสงเสริมการขาย 
เปนกลยุทธที่ใชกระตุนความสนใจของผูบริโภคใหหันมาสนใจสินคาหรือบริการมากข้ึน และยังทําให
ตลาดเครื่องด่ืมนํ้าผลไมมีการเติบโตและมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน  

จากการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P's ทั้งสี่
องคประกอบ พบวาตลาดนํ้าผลไมประเภทนํ้าองุนที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 มีศักยภาพ
ทั้งดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย ตลอดจนการสงเสริมการขายจากผูผลิตและมาตรการ
ของรัฐ ดังน้ันการปรับปรุงอัตราสวนผสมนํ้าองุนเปนไมนอยกวารอยละ 50 จะไมสงผลกระทบตอ
ศักยภาพทางการตลาดของตลาดนํ้าผลไมพรอมด่ืมประเภทนํ้าองุน แตจะเปนการเพิ่มศักยภาพทาง
การตลาดของนํ้าผลไมพรอมด่ืมใหเขมแข็งข้ึน โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันแก
ผูประกอบการเครื่องด่ืมที่ผลิตนํ้าองุนที่มีอัตราสวนผสมตํ่าๆ นอยกวารอยละ 50 ใหเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตนํ้าองุนใหมีอัตราสวนผสมสูงๆ เพื่อตอบโจทยและสนองความตองการของผูบริโภค และเนน
การพัฒนากระบวนการผลิตใหมีมาตรฐานและคุณภาพเพื่อการสงออกในตางประเทศ สามารถแขงขัน
ไดในตลาดโลก ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมของไทยมีความเขมแข็งกอใหเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางย่ังยืนตอไป  

 
4.2  ขอเสนอแนะ 

4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ควรแตงต้ังคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไข

เครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักใหสอดคลองกับนวัตกรรมเครื่องด่ืมที่เปลี่ยนแปลงไป 
2) ควรบูรณาการรวมกันระหวางกรมสรรพสามิตและสํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา เรื่องแนวทางการปรับปรุงอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมเพื่อใหการกํากับดูแลเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3) ควรปรับเพิ่มบัญชีรายช่ือนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่ไมมีในบัญชีฉบับเดิมเพื่อให
สอดคลองกับการเพาะปลูกและผลผลิตของเกษตรกรในประเทศ เชน นํ้าแกวมังกร เปนตน 

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
1) ควรปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมประเภทนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก

ทั้ง 111 รายการ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องด่ืม
นํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยปรับอัตราสวนผสมนํ้าผลไมนํ้าพืชผักให
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สอดคลองกบัมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) หรือมาตรฐานสหภาพยุโรป (EU) เปน 25-
50% (โดยปริมาตร) แลวแตประเภทของนํ้าผลไมและนํ้าพืชผัก  

2) ควรมีการแกไขคํานิยามหรือความหมายของเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักให
ชัดเจนเพื่อลดการหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยชองวางทางกฎหมาย 

3) การปรับปรุงอัตราสวนผสมน้ีจะตองกําหนดมาตรฐานตางๆ ใหชัดเจน  
อานแลวเขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใชภาษาทางกฎหมายเน่ืองจากภาษากฎหมายเปนภาษาที่ตองอาศัย
การตีความ ซึ่งจะเปนชองวางในการแสวงหาผลประโยชนจากผูประกอบการเครื่องด่ืมได 

4) นําเสนอบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องด่ืมนํ้าผลไมและนํ้าพืชผักที่ปรับปรงุใหม 
ตอกรมสรรพสามิต เพื่อผลักดันใหเกิดการประกาศใชตอไป 
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