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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักในการยกเวนภาษี
สรรพสามิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษา น้ําองุน ผูศึกษาไดปรับเพิ่มอัตราสวนผสมน้ําองุน
จากเดิม ที่กําหนดไวไมนอยกวารอยละ 10 เปนไมนอยกวารอยละ 50 โดยปริม าตร เพื่อลดการ
หลีกเลี่ยงภาษีของเครื่องดื่ม Functional-drink-โดยผลการศึกษาไดมาจากมาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศ (Codex) มาตรฐานสหภาพยุโรป-(EU) และขอมูลจากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสจาก
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร กรมสรรพสามิต จากการศึกษาผลกระทบการนําเขาและสงออก หลังมี
การปรับ เพิ่ม อัตราสวนผสมนั้น พบวาไมสง ผลกระทบทั้งการสงออกและการนําเขา และจากการ
วิเคราะหศักยภาพทางการตลาดของน้ําผลไมพรอมดื่มประเภทน้ําองุนที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวา
รอยละ 50 โดยใช marketing mix ในการวิเคราะหปจจัยทั้งสี่ดานไดแก Product Price Place และ
Promotion จากการวิเคราะหพบวาปจจัยทั้งสี่ดานมีศักยภาพที่เขมแข็ง อันจะสงผลใหตลาดน้ําผลไม
พรอมดื่มที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 มีการขยายตัวและถือครองสวนแบงตลาดมากที่สุด
ในอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม มีความเขม แข็ง กอใหเ กิดการพัฒ นาเศรษฐกิจ อย างยั่ง ยืน ดัง นั้นจาก
กรณีศึกษาน้ําองุนนี้ ผูศึกษาเห็นควรปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและ
น้ําพืชผักทั้ง 111 รายการ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษี
เครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก-ลงวันที่-29-มกราคม-พ.ศ. 2551-โดยเสนอใหกรมสรรพสามิต แตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและ
น้ําพืชผัก โดยมีการบูรณาการรวมกันระหวางกรมสรรพสามิตและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เพื่อใหการกํากับดูแลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนผลักดันใหมีการประกาศใช
บัญชีอัตราสวนผสมใหมตอไป

จ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาสวนบุคคล (Individual Study) เรื่อง การแกไขปรับปรุงบัญ ชีอัตรา
สวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักในการยกเวนภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสากล กรณีศึกษาน้ําองุน สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาจาก ผศ.ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม
เอกอัครราชทูต ดร. จิตริยา ปนทอง และศาสตราจารย ดร. ไชยวัฒน ค้ําชู ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา
เปนที่ปรึกษาและ ใหคําแนะนําอยางดีที่เปนประโยชน เพื่อใหรายงานฉบับนี้สมบูรณและถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ผูศึ ก ษาขอขอบคุ ณ คุ ณอรวรรณ สุริ ยมาตร นั ก วิ ท ยาศาสตร ชํา นาญการ
คุณอาทิตยา เคยนา เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตลอดจนบุคลากรหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง กรมสรรพสามิตทุกทานที่ไดใหการสนับสนุนและใหความรวมมือ
เปนอยางดีในการใหขอมูลการปรับปรุงแกไขอัตราสวนผสมน้ําผลไมประเภทน้ําองุน
สุดทายนี้ขอขอบคุณขอมูล จากกรมสง เสริม การคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และแหลงขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชน
โดยเปดโอกาสใหผูศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของเปนอยางดี ทําใหรายงานฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี
วัลลีย อินทรจักร
สิงหาคม 2559
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีความอุดมสมบูรณของผลิตผลทางการเกษตร
ในบางฤดูกาลผลผลิตออกมาพรอมๆ กัน เกินความตองการบริโภค ทําใหสินคาเกษตรมีราคาตกต่ํา
เพื่อใหเกษตรกรภายในประเทศมีรายไดจากการจําหนายผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น อันจะสงผลดี
ตอเศรษฐกิจของประเทศ รัฐจึงไดนํามาตรการทางภาษีสรรพสามิตมาใช เพื่อจูงใจและสงเสริมใหผู
ประกอบอุสาหกรรมหันมาใชผลิตผลทางการเกษตรเปนวัตถุดิบ ในการผลิตน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
จึงไดมีการประกาศใช ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องดื่ม
น้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยใหสิท ธิยกเวนภาษีเครื่องดื่มประเภท
น้ําผลไมและน้ําพืชผักที่มีอัตราสวนผสมเปนไปตามบัญชีทายประกาศฯ ดังกลาว แตเนื่องจากบัญชี
ทายประกาศกําหนดอัตราสวนผสมคอนขางต่ํา จึงเปนชองวางในการหลีกเลี่ยงภาษีของกลุมเครื่องดื่ม
Functional Drink ซึ่งถือเปนสินคาที่เกินความจําเปนตอการบริโภค เครื่องดื่มประเภทนี้จะเนนจุดขาย
ดานบํารุงสมอง ความงามและการสรางสมดุล โดยมีการเติมน้ําผลไมใหมีอัตราสวนผสมเปนไปตามเกณฑ
ที่กรมสรรพสามิตกําหนด เพียงรอยละ 10 เทานั้น และจะนิยมเติมน้ําองุนขาว เพื่อขอยกเวนภาษี
สรรพสามิต เนื่องจากน้ําองุนขาวมีกลิ่นไมรุนแรง ไมมีสี เหมาะในการปรุงแตงรสชาติใหหลากหลายได
และขายผลิตภัณฑเครื่องดื่ม Functional Drink-ในราคาสูงกวาน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่จําหนายใน
ทองตลาด นอกจากนี้น้ําผลไมบางชนิดที่กรมสรรพสามิตไมไดใหสิทธิยกเวนเนื่องจากไมไดเปนผลไมที่
ปลูก ในประเทศ ผูป ระกอบอุตสาหกรรมก็นิยมนําน้ําองุนมาผสมเชนกันเพื่อขอสิท ธิยกเวนภาษี
สรรพสามิต เชน น้ําแอปเปลผสมน้ําองุน น้ํากีวีผสมน้ําองุน น้ําพรุนผสมน้ําองุน โดยไมทําใหน้ําผลไม
ที่เปนสวนผสมหลักเสียรสชาติไป ทําใหรัฐสูญเสียรายไดจากภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มเปนจํานวนมาก
จากสภาพปญหาดังกลาว จึงเห็นสมควรที่จะศึกษาการแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสม
ของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษาน้ําองุน เพื่อ
ลดการหลีกเลี่ยงภาษี อันเปนการสงเสริมนโยบายภาษีใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อยางยั่งยืน
ทําใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม อีกทั้งยังเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน เพิ่มความเชื่อถือในหมูผูบริโภค ใหไดบริโภคสินคาที่ทัดเทียมกับกลุม
เครื่องดื่มที่มีการนําเขาจากกลุมยุโรปและอเมริกา ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ((ASEAN
Free Trade Area (AFTA)) การปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมดังกลาว จะชวยใหสินคาประเภท
เครื่องดื่มของไทยมีโอกาสขยายการคาและการลงทุนไปยังกลุมประเทศอาเซียนมากขึ้น
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาใหทราบวาอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําองุนที่สอดคลองกับ
มาตรฐานสากลเปนอยางไร
1.2.2 เพื่อนําขอมูลมาใชปรับปรุงอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําองุน ในบัญชีทา ย
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
1.2.3 เพื่อศึกษาการคาระหวางประเทศทั้งการนําเขาและการสงออกเครื่องดื่มประเภทน้ําองุน
หลังมีการประกาศใชบัญชีอัตราสวนผสมใหม
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาอัตราสวนผสมของเครื่องดื่ม ประเภทน้ําองุนตามประกาศกรมสรรพสามิต
เรื่อ ง หลั ก เกณฑแ ละเงื่ อนไขการยกเวน ภาษีเ ครื่อ งดื่ ม น้ํ าผลไมแ ละน้ํา พืช ผัก (รายละเอีย ดใน
ภาคผนวก ก) พรอมทั้งศึกษาผลกระทบตอการนําเขาสงออกและศักยภาพทางการตลาดของน้ําผลไม
พรอมดื่มประเภทน้ําองุนเมื่อมีการปรับปรุงอัตราสวนผสม
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึก ษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดย
ศึกษา
1) กฎหมายเกี่ ย วกั บ สิ น ค า เครื่ อ งดื่ ม คื อ พระราชบั ญ ญั ติ พิ กั ด อั ต ราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 และ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษี
เครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
2) มาตรการทางภาษีสําหรับการนําเขาและสงออกสินคาเครื่องดื่ม
3) ขอมูลปริมาณการนําเขาและสงออกสินคาเครื่องดื่มและน้ําองุน
4) ขอมูลเกี่ยวเครื่องดื่ม Functional drink
5) อัตราสวนผสมของน้ําองุนจาก
- 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 เสนอแนะนโยบายภาษี ใหเ กิดการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมอยางยั่ง ยืน โดย
สนับ สนุน การใช วัต ถุดิบ ของเกษตรกร และเพิ่ม ขี ดความสามารถในการแข ง ขั นของผู ป ระกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในตลาดโลก
1.4.2 ทําใหการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม ทั้งผูประกอบอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มรายเล็ก และรายใหญที่มีสวนแบงการตลาดสูงในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
1.4.3 ลดการหลีกเลี่ยงภาษีเครื่องดื่มของกลุม Functional drink ที่เนนจุดขายดาน
บํารุงสมอง ความงาม และการสรางสมดุล ซึ่ง เครื่องดื่ม ประเภทนี้จ ะมีราคาสูง กวาน้ําผลไมและ
น้ําพืชผักที่จําหนายในทองตลาด โดยมิไดสงเสริมการใชวัตถุดิบของเกษตรกรตามเจตนารมณของ
รัฐบาลอยางแทจริง
1.4.4 สงเสริมใหประชาชนไดบริโภคเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่มีคุณภาพมากขึ้น
1.5 นิยามศัพท
1.5.1 เครื่องดื่ม1 หมายความวา สิ่งที่ซึ่งตามปกติใชเปนเครื่องดื่มไดโดยไมตองเจือปนและ
ไมมีแอลกอฮอล โดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดอยูดวยหรือไมก็ตาม อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว
เชน น้ําแร น้ําหวาน น้ําผลไม น้ําพืชผัก และน้ําโซดา เปนตน และใหหมายความรวมถึงเครื่องดื่มที่ทํา
หรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่มไมวาจะขายดวยวิธีใด แมจะไมไดบรรจุภาชนะและผนึกไว
แตไมรวมถึง
1) น้ําหรือน้ําแรตามธรรมชาติ
2) น้ํากลั่นหรือน้ํากรองสําหรับดื่มโดยไมปรุงแตง
3) เครื่ อ งดื่ ม ซึ่ ง ผู ผ ลิ ต ได ผ ลิ ต ขึ้ น เพื่ อ ขายปลี ก เองโดยเฉพาะอั น มิ ไ ด มี ก า ซ
คารบอนไดออกไซดอยูดวยทั้งมิไดสงวนคุณภาพดวยเครื่องเคมี
4) น้ํานมจืด น้ํานมอื่นๆ ไมวาจะปรุงแตงหรือไม ทั้งนี้ตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยอาหาร
5) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
1.5.2 น้ําองุน2 (grape juice) หมายถึง น้ําผลไม (fruit juice) ที่อยูในลักษณะพรอม
บริโภค ทําจากผลองุน ที่แกสุก และสด พันธุ ไวติส ไวนิ เฟอรา แอล (Vitis-vinifera-L.)-หรือลูกผสม
พันธุนี้ หรืออาจทําจากองุน พันธุไวติส ลาบรุสกา แอล (Vitris labrusca-L.)-หรือพันธุอื่นที่เหมาะสม
หรืออาจทําจากน้ําองุนเขมขน ที่นํามาทําใหเจือจาง บรรจุในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท เพื่อปองกันไมให
อากาศ และจุลินทรียจากภายนอกเขาไป น้ําองุนตองผานกรรมวิธีการถนอมอาหารดวยความรอน
(thermal-processing)-และสามารถรักษาคุณภาพไดที่อุณหภูมิหอง
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พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527, “ตอนที่ 2 พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต”.
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 101-2549
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1.5.3 Functional-drink3 หมายถึง ผลิตภัณฑเครื่องดื่มที่มีการดัดแปลงองคประกอบ
ดวยการเติมสารที่มีประโยชนตอรางกาย ซึ่งนอกเหนือไปจากสารอาหารที่มีอยูในเครื่องดื่มทั่วไป เพื่อ
เพิ่ม คุณสมบัติใหสามารถลดความเสี่ยง จากการเปนโรค ปองกันโรค หรือชะลออาการจากโรคที่
เปนอยู รวมถึงสงผลใหผูบริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้น
1.5.4 บัญชีอัตราสวนผสม หมายถึง บัญชีที่กําหนดอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มน้ําผลไม
และน้ําพืชผักที่มีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
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ชุติมา ชุติกาโม, ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกดื่ม Functional drink ดานบํารุงสมองของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553).

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฏี
การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผักในการ
ยกเวนภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ใชกฎหมาย/ระเบียบ แนวความคิดที่เกี่ยวของ
ดังนี้
2.1.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับองุนและกรรมวิธีการผลิตน้ําองุน
องุน มีชื่อทางวิทยาศาสตร คือ Vitis vinifera Linn นับวาเปนผลไมยอดนิยม
สําหรับใครหลายๆ คนเลยทีเดียว โดยเฉพาะเสนหของรสชาติที่มาพรอมกับความเปรี้ยวอมหวานที่
โดนใจเปนอยางยิ่ง และนอกจากในรูปแบบการบริโภคเนื้อองุนและน้ําแลว ใบองุนก็ยังนิยมนํามาสกัด
และเปนสวนผสมในเครื่องสําอางอยางหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑบํารุงผิวตางๆ
ในองุนมีสารอาหารมากมายที่รางกายตองการ และมีสวนในการสรางภูมิคุมกัน
รักษาปองกันโรคตางๆ ไดอยางมากมาย อาทิชวยใหผนังหลอดเลือดแข็งแรง ลดความเสี่ยงตอการจับตัว
ของกอนเลือด และลดโคเลสเตอรอล ชนิดแอลดีแอล (ไขมันไมดี) เหตุนี้จึงชวยปองกันโรคเกี่ยวกับ
ระบบเลือดและหัวใจไดดีเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติชวยลดริ้วรอยและทําใหผิวหนังมีความ
ยืดหยุนมากขึ้น อีกดวย ทั้งนี้องุนที่เราพบเห็นและผูคนนิยมบริโภคกันทั่วไป จะแบงเปน 3 ชนิดใหญ
ไดแก (1) องุนเขียว (2) องุนแดง (3) องุนดํา
โดยในองุนจะประกอบดวยสารอาหารหลักๆ คือ ฟรุกโตส กาแลกโตส กลูโคส ซึ่ง
เหลานี้เปนน้ําตาลที่รางกายตองการใชเพื่อสรางพลังงาน เพื่อชวยเรงการเผาผลาญในรางกาย และ
กระตุนใหตับทําหนาที่ฟอกเลือดไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้องุนยังอุดมไปดวยวิตามิน B1, B2,
A, C และเกลือแร เราจึงเห็นเครื่องดื่มบํารุงกําลังบางชนิด นําองุนมาเปนสวนผสมรวม เพราะรางกาย
ของเราสามารถดูดซึมน้ําตาลจากองุนไดงายนั่นเอง
จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร เมืองนิวยอรก ประเทศอเมริกา พบวาในองุนมี
สารตานอนุมูลอิสระที่เรียกวา Polyphenols-ซึ่งสวนใหญเราจะสามารถบริโภคไดในรูปของน้ําองุน
หรือไวนแดง สาร Polyphenols-นี้มีสวนชวยใหคนเรามีอายุสมองที่ยาวนานและแข็งแรงขึ้น ทําให
สามารถทํางานและจดจําสิ่งตางๆ ไดเปนอยางดีถึงแมจะอายุมากแลวก็ตาม การบริโภคองุนทุกวันจึงมี
สวนทําใหสมอง ปลอดโปรง และรูสึกสดชื่นขึ้นได
1) ประโยชนสรรพคุณขององุนเขียว
องุนเขียว นับ เปนองุ นที่ห าบริโ ภคไดงายที่ สุด ชวยลดภาวะเสี่ ยงที่จ ะเกิ ด
โรคมะเร็ง และมีประโยชนอยางมากกับผูปวยที่เปนโรคมะเร็ง ในองุนเขียวนอกจากจะมีสารอาหารหลักที่
รางกายต องการมากมาย อาทิเ ชน วิตามิน A, C, B1, B2 แลว ยัง มีส ารแอนตี้อ อกซิแดนท
(antioxidant) ที่ ป ระกอบด ว ย คาเตชิ น -(Catechin)-และเทอร ซ อทิ ล บี น (Ptersotilbene)-มี

6
สรรพคุณชวยยับยั้งการเจริญของ สาร oxident ที่เปนสารกอใหเกิดอนุมูลอิสระ อันเปนสาเหตุทําให
เกิดโรคมะเร็งชนิดตางๆ อาทิ มะเร็งในลําไส มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก และ
โรคมะเร็งอีกหลายชนิดที่มีสาเหตุมาจากอนุมูลอิสระในรางกาย ทั้งนี้องุนเขียวยังชวยในเรื่องของการ
ผลัดเซลลผิวทําใหผิวพรรณดูเปลงปลั่งขึ้นได
2) ประโยชนสรรพคุณขององุนแดง
องุนแดง ประกอบดวยสารอาหารปองกันโรคและชวยเสริม สรางความงาม
ใหกับผิวพรรณ นั่นเพราะตองอาศัยความพิถีพิถันเปนอยางมากในการปลูก จึงทําใหองุนแดงมีราคา
แพงมากที่สุดในเหลาบรรดาองุนชนิดอื่น องุนแดงอุดมไปดวยวิตามิน A,B1, B2 เกลือแร ธาตุเหล็ก
น้ําตาลฟรุกโตส กาแลกโตส ซูโครส ที่รางกายสามรถดูดซึมไดทันที โดยไมตองรอใหน้ําตาลเปลี่ยนมา
อยูในรูปของคารโบไฮเดรต เหตุนี้จึงทําใหผูบริโภคหายกังวลเรื่องความอวนไปไดเลย
องุนแดงมีสรรพคุณในการปองกันโรคตางๆ ไดอยางมากมาย ในองุนแดงมี
สารสําคัญ อยาง ฟลาโวนอยด (flavonoid)-เปนสารที่มีสวนในการยับยั้งและตานอนุมูลอิสระที่เปน
สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งชนิดตางๆ ไดเชนเดียวกับองุนชนิดอื่นๆ และสารแอนโธไซยานิน ที่ชวย
ซอมแซมสวนประสาท ชวยขยายหลอดเลือด ทําใหโลหิตหมุนเวียนไดดีขึ้น จึงชวยใหผิวพรรณเปลงปลั่ง
อมชมพูดูเปนธรรมชาติ และในการรับประทานองุนแดง ยังชวยลดคลอเลสเตอรอล (Cholesterol)จึงมีสวนชวยลดภาวะ การเกิดโรคหัวใจไดอีกดวย
3) ประโยชนสรรพคุณขององุนดํา
องุนดํา เปนองุนที่มีกระแสมาแรงในชวงนี้ ผูที่มีความตองการที่จะลดพุง หรือ
ลดไขมันสวนเกินในรางกาย องุนดําสมารถชวยได ทั้งนี้เพราะองุนดําเปนผลไม ที่มีไฟเบอรสูงชวยใน
เรื่องการเผาผลาญไขมันไดดี และชวยลดความอยากรับประทานอาหารไดเนื่องจากมีใยอาหารสูง
ความหวานในองุนดํา เปนความหวานที่ไดจากฟรุกโตส ซึ่งเปนน้ําตาลผลไมที่ใหพลังงานสูง รางกาย
สามารถนําไปใชไดโดยไมตองเปลี่ยนไปอยูในรูปแบบของคารโบไฮเดรต อีกทั้งองุนเปนผลไมที่ไมมี
ไขมัน ดัง นั้นผู ที่ชื่นชอบ ความหวาน การบริโ ภคองุน จึง ทิ้ ง ความกัง วลเรื่องความอวนไปไดเ ลย
นอกจากนี้ในองุนดํายัง มีสารแอนตี้ ออกซิแดนท (Antioxidant) ชวยขับลางสารพิษในลําไส ทําให
ระบบขับถายทํางานไดปกติ ปจจุบันองุนดํายังนับวามีราคาสูงเมื่อเทียบกับองุนชนิดอื่น
4) กรรมวิธีการผลิตน้ําองุน
กระบวนการผลิตน้ําองุนพรอมดื่ม นําองุนสดมาตัดและลางใหสะอาดแลว
นํามาคั้นน้ําใสลงในรางผลิต เพื่อนําไปกรอง จากนั้นผูผลิตอาจเติมน้ํา น้ําตาล สารปรุงแตง สารกันบูด
(ถามี) แลวนําไปกรองอีกครั้ง เมื่อกรองเสร็จก็จะใหความรอนฆาเชื้อดวยระบบสเตอริไลเซชั่น ระบบ
พาสเจอรไรส หรือ ระบบยูเอชที แลวนําไปบรรจุภาชนะ เชน กลอง กระปอง ขวด เปนตน
กรณีผูผลิตรายยอย มักจะนําน้ําองุนคั้น/ผสมแลวมาตมจนเดือด 100 องศา
เซลเซียสจากนั้นนํามากรองโดยเร็ว แลวนําไปบรรจุภาชนะสะอาดและผนึกฝาใหเสร็จในอุณหภูมไิ มตา่ํ กวา
60 องศาเซลเซียส โดยปกติผูผลิตขนาดเล็กมักจะใชการผลิตน้ําองุนประเภทพาสเจอรไรส ซึ่งตองเก็บ
ไวในอุณหภูมิตํ่า 4-5 องศาเซลเซียส และมีอายุเพียง 15-30 วัน เทานั้น และรานคาตองมีตูแช ซึ่งเปน
ขอจํากัดอยางหนึ่ง แตทําใหน้ําผัก-ผลไมคงคุณคาทางโภชนาการไดดีกวา
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2.1.2 ลักษณะของสินคาเครื่องดื่มที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี
เครื่องดื่มเปนสินคาที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติ พิกัดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งไดกําหนดลักษณะของสินคาเครื่องดื่มไว ดังนี้
เครื่องดื่ม หมายความวา สิ่งที่ซึ่งตามปกติใชเปนเครื่องดื่มไดโดยไมตองเจือปนและ
ไมมีแอลกอฮอล โดยจะมีกาซคารบอนไดออกไซดอยูดวยหรือไมก็ตาม อันบรรจุในภาชนะและผนึกไว
เชน น้ําแร น้ําหวาน น้ําผลไมน้ําพืชผัก และน้ําโซดา เปนตน และใหหมายความรวมถึงเครื่องดื่มที่ทํา
หรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่มไมวาจะขายดวยวิธีใด แมจะไมไดบรรจุภาชนะและผนึกไวแต
ไมรวมถึง
1) น้ําหรือน้ําแรตามธรรมชาติ
2) น้ํากลั่นหรือน้ํากรองสําหรับดื่มโดยไมปรุงแตง
3) เครื่ อ งดื่ ม ซึ่ ง ผู ผ ลิ ต ได ผ ลิ ต ขึ้ น เพื่ อ ขายปลี ก เองโดยเฉพาะอั น มิ ไ ด มี ก า ซ
คารบอนไดออกไซดอยูดวยทั้งมิไดสงวนคุณภาพดวยเครื่องเคมี
4) น้ํานมจืด น้ํานมอื่นๆ ไมวาจะปรุงแตงหรือไม ทั้งนี้ตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยอาหาร
5) เครื่องดื่มตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.1.3 ประเภทสินคาเครื่องดื่มและอัตราภาษีสรรพสามิต
พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 กําหนดประเภทของสินคา
เครื่องดื่มที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต และอัตราภาษีสรรพสามิต ดังนี้
ตารางที่ 1 ประเภทเครื่องดื่มที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี

ประเภทเครื่องดื่มที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี
02.01

น้ําแรเทียม น้ําโซดา และน้ําอัดลมที่ไมเติมน้ําตาล
หรือสารทําใหหวานอื่นๆ และไมปรุงกลิ่นรส
1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไมเกิน 440 ลบ.ซม.

ตามมูลคา
(รอยละ)

25

2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 440 ลบ.ซม.

25

3) ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม

25

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หนวย
หนวยละ
(บาท)
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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ประเภทเครื่องดื่มที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี
02.02

02.03

ตามมูลคา
(รอยละ)

อัตราภาษี
ตามปริมาณ
หนวย
หนวยละ
(บาท)

น้ําแรและน้ําอัดลมที่เติมน้ําตาลหรือสารที่ทําให
หวานอื่นๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรสและเครื่องดื่มอื่นๆ ที่
ไมมีแอลกอฮอล แตไมรวมถึง น้ําผลไมหรือน้ํา
พืชผักตามประเภทที่ 02.03
1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไมเกิน 440 ลบ.ซม.

20

2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกวา 440ลบ.ซม.

20

3) ทําหรือบรรจุไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม

20

น้ําผลไม (รวมถึงเกรปมัสต) และน้ําพืชผักที่ไมได
หมักและไมเติมสุราไมวาจะเติมน้ําตาล หรือสารทํา
ใหหวานอื่นๆ หรือไมก็ตาม
1) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรไมเกิน 440 ลบ.ซม.

20

2) บรรจุภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกินกวา 440 ลบ.ซม.

20

3) ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม

20

0.45

ยกเวน

ยกเวน

หมายเหตุ

ประเภท 02.03 ตองมีอัตราสวนผสมตามที่อธิบดี
กําหนดตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ํา
ผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.
2551

02.90

อื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา

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.

0.45

0.45
0.45

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

-

ดังนั้น สินคาเครื่องดื่มที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจึงไดแก เครื่องดื่มทั้งหลายทีอ่ ยู
ในรูปดื่มไดทันที หรือเครื่องดื่มพรอมดื่ม(Ready-to-drink) และเครื่องดื่มทั้ง 4 ประเภทที่กําหนดใน
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พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 สามารถจําแนกเปนชนิดเครื่องดื่มที่ตองเสีย
ภาษีสรรพสามิตได 8 ชนิด คือ
1. เครื่องดื่มน้ําหวาน
5. เครื่องดื่มน้ําเกลือแร
2. เครื่องดื่มน้ําอัดลม
6. เครื่องดื่มชูกําลัง
3. เครื่องดื่มน้ําโซดา
7. เครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
4. เครื่องดื่มน้ําแรเทียม 8. เครื่องดื่มที่ทําหรือบรรจุหรือไดจากเครื่องขายเครื่องดื่ม
2.1.4 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องดื่ม
น้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
เปนมาตรการทางภาษีสรรพสามิต ที่นํามาใชเพื่อจูงใจใหผูประกอบอุตสาหกรรม
หันมาใชผลไมและพืชผักในประเทศผลิตเครื่องดื่มกันมากขึ้น กระทรวงการคลังจึงมีนโยบายยกเวน
ภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ปจจุบันจะมีบัญชีอัตราสวนผสมของเครือ่ งดืม่
น้ําผลไมและน้ําพืชผัก ที่มีสิท ธิไดรับ การยกเวน 111 รายการ ทั้ง นี้ยัง ใหสิท ธิยกเวนภาษีสําหรับ
เครื่องดื่มน้ําผลไมและที่นําเขาจากตางประเทศอีกดวย โดยจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่
กําหนดไวในประกาศฯ (รายละเอียดในภาคผนวก ข)
2.1.5 การขอยกเวนภาษีสําหรับเครื่องดื่มที่สงออกนอกราชอาณาจักร
พระราชบัญ ญัติภาษีส รรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 100 กําหนดให สินคา ที่
สงออกนอกราชอาณาจักรหรือนําเขาไปในเขตปลอดอากรใหไดรับยกเวนภาษีหรือคืนภาษีหรือลด
อัตราภาษี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง (รายละเอียดในภาคผนวก ค)
กรมสรรพสามิตไดประกาศใช ระเบียบกรมสรรพสามิตวาดวยการยกเวนหรือคืน
ภาษีหรือลดอัตราภาษีสําหรับสินคาที่สงออกนอกราชอาณาจักร หรือนําเขาไปในเขตปลอดอากรตาม
มาตรา 100 และการขอรับคืนหรือยกเวนภาษีสําหรับสินคาที่ผูประกอบอุตสาหกรรมมีสิทธิไดรับคืน
หรื อยกเวน ภาษีต ามมาตรา 102 พ.ศ. 2547 ลงวั นที่ 8 เมษายน 2547 ฉบับ ที่ 2 ลงวัน ที่ 11
กรกฎาคม 2550 และฉบับที่ 3 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ใหผูสงออกปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว
(รายละเอียดในภาคผนวก ฆ และ ง)
2.1.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องดื่มใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ในการผลิตหรือนําเขาเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทจะตองไดรับอนุญาตจาก
สํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดอยางเครง ครั ด
(รายละเอียดในภาคผนวก จ)
2.1.7 มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex)
Codex เปนชื่อใชเรียกคณะกรรมาธิก ารโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO
(Codex Alimentarius Commission-Cac) มีหนาที่กําหนดมาตรฐานอาหารใหเปนมาตรฐานสากล
นอกจากนี้คําวา Codex เปนคําที่ใชเรียก “Codex Alimentarius”ซึ่งมาจากภาษาละติน หมายถึง
“Food Code”ดวย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองคุมครองสุขภาพอนามัยของผูบริโภค และเพื่อให
เกิดความเปนธรรมในดานการคาระหวางประเทศ โดยไดกําหนดอัตราสวนผสมน้ําผลไมตางๆ 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.) ไดกําหนดขึ้นเพื่อเปนแนวทางแกผูผลิตในการผลิตสินคาใหมี
คุณภาพ ในระดับ ที่เ หมาะสมกับ การใชง านมากที่สุด โดยจัดทําออกมาเปนเอกสารและจัดพิม พ
ภายใน มอก. แตละเลม ประกอบดวยเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการผลิตผลิตภัณฑนั้นๆ 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 ใหเปนที่เชื่อถือ เปนที่ยอมรับ และสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนาอยางยั่ง ยืน เพื่อยกระดับ คุณภาพของผลิตภัณฑชุม ชนใหเปนไปตาม
มาตรฐานทีก่ ําหนด โดยอาศัย CODEX STAN 247-2005 (รายละเอียดในภาคผนวก ซ)
2.1.10 มาตรฐานสหภาพยุโรป(EU)
ไดกําหนดอัตราสวนผสมของน้ําผลไมชนิดตางๆ ไว (รายละเอียดในภาคผนวก ฌ)
2.1.11 กรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA)
อาเซี ย น (ASEAN) คื อ สมาคมประชาชาติ แ ห ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต
(Association-of South East Asian Nations) เริ่มกอตั้งขึ้นเมื่อป 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) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ซึ่งมีการปรับปรุงจากขอตกลง
ทางการคาเดิม คือ ความตกลงวาดวยการใชมาตรการกําหนดอัตราอากรรวมเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรี
อาเซียน (Agreement on the Common Effective Preferential Tariff : CEPT) ที่เคยใชมาตั้งแต
ป พ.ศ. 2536
2) ขอผูกพันทางภาษี
ประเทศสมาชิกยืนยันการลดภาษีสินคาในบัญชีลดภาษี (IL) ยกเวนสินคา
ออนไหว (SL) และสินคาออนไหวสูง (HSL)
(1) ประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศมีการกําหนดอัตราภาษีดังนี้
- 1 มกราคม 2546 - สินคา 60% ของรายการทั้งหมดลดภาษีเปนศูนย
- 1 มกราคม 2552 - สินคา 80% ของรายการทั้งหมดลดภาษีเปนศูนย
- 1 มกราคม 2553 - สินคา 100% ของรายการทั้งหมดลดภาษีเปนศูนย
(2) ประเทศอาเซียนใหม 4 ประเทศ (CLMV) มีการกําหนดอัตราภาษีดังนี้
- 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 ที่มีพัฒ นาการมาจากการทําความตกลงทั่วไปวาดว ยภาษีศุล กากรและการคาหรือแกตต
(General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) เมื่อป พ.ศ. 2490 ซึ่งขณะนั้น ยังไมมีสถานะ
เปนสถาบันจนกระทั่งการเจรจาการคารอบอุรุกวัยสิ้นสุดลง และผลการเจรจาสวนหนึ่งคือ การกอตั้ง
WTO-ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 มีสมาชิกเริ่มแรก 81 ประเทศ และมีที่ตั้งอยูที่นครเจนีวา
ประเทศ สวิตเซอรแลนด ประเทศไทยเขาเปนสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2538 เปนสมาชิก
ลําดับที่ 59 มีสถานะเปนสมาชิกกอตั้ง
2.1.12.1 วัตถุประสงค WTO
WTO มีการเจรจาอยางตอเนื่อง เพื่อเปดเสรีการคาระหวางประเทศอยาง
คอยเปนคอยไป (progressive liberalization) ตามความพรอมของประเทศสมาชิก และระดับการ
พัฒนาของประเทศสมาชิก กฎกติกาตางๆ ของ WTO-ไดกําหนดใหมีการปฏิบัติอยางเปนพิเศษแก
ประเทศกําลังพัฒนา (Special and Differential Treatment: S&D) เพื่อใหสามารถเขารวมในระบบ
การคาพหุภาคีได WTO จึงเปนองคกรที่ไมหยุดนิ่ง จะมีการเจรจาเพื่อพัฒนาและสรางกฎกติกาใหมๆ
เพื่อใหสามารถรองรับกับวิวัฒนาการของการคาระหวางประเทศและรูปแบบการคาโลกที่เปลี่ยนไป
อยางตอเนื่อง
การเปนสมาชิก ของ WTO-ทําใหป ระเทศสมาชิกมีสิท ธิและพันธกรณี
(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 หากไมมีการเก็บ อยูแลว และ
ไมไดแจงไว
1.2) สินคาเกษตร
- ทุ ก ประเทศยกเลิ ก มาตรการการห า มนํ า เข 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
ใหมีก ารเปดเสรีสิ่งทอและเครื่องนุง หมแทนการใชขอตกลง
สินคาสิ่งทอระหวางประเทศ (Multi-Fibre Arrangement: MFA) โดย
- ใหยกเลิกการจํากัดการนําเขาภายใต MFA ทั้งหมดภายใน 10 ป
- ใหขยายโควตานําเขารายการที่ยังไมไดนํากลับเขามาอยูใน
แกตตอยางตอเนื่องตั้งแตปพ.ศ. 2538
2) กฎระเบียบการคา
มีการปรับปรุงและกําหนดกฎระเบียบการคาที่สําคัญ เชน
- ความตกลงวาดวยการใชม าตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
อนุญาตใหประเทศสมาชิกกําหนดระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐานสินคานําเขา แต
จะตองสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศเพื่อปองกันมิใหแตละประเทศกําหนดมาตรฐานตามใจชอบ
ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการคา
- ความตกลงวาดวยการตอบโตการทุมตลาด กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการไตสวนการทุมตลาดใหรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อใหประเทศตางๆ ปฏิบัติใหสอดคลองกัน เปน การลด
โอกาสที่อาจมีประเทศผูนําเขาใชมาตรการตอบโตเพื่อกีดกันการคาอยางไมเปนธรรม
- ความตกลงวาดวยการตอบโตก ารอุดหนุน กําหนดประเภทของ
การอุดหนุนไวอยางชัดเจนวาการอุดหนุนประเภทใดเปนการอุดหนุนที่ตองหาม ประเภทใดเปนการ
อุดหนุนที่ทําไดและประเภทใดเปนการอุดหนุนที่เมื่อทําแลวอาจถูกมาตรการตอบโต นอกจากนั้น ยัง
ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการไตสวนเพื่อการตอบโตสินคาเขาที่ไดรับการอุดหนุนจากประเทศผูผลิต
เพื่อใหแตละประเทศถือปฏิบัติ
3) เรื่องใหมๆ
มีการจัดทําขอตกลงเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการในเรื่องทีย่ งั ไม
มีกฎเกณฑของแกตตกํากับมากอนหรือหากมีก็นอยมาก ไดแก
- ทรัพยสินทางปญ ญาที่เ กี่ยวกับการคา (TRIPS)-กําหนดขอบเขต
และมาตรฐานการคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทที่สําคัญ ไดแก สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา
ลิขสิทธิ์การออกแบบ วงจรรวม สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 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 มาตรการเหลานั้น ไดแก มาตรการกําหนดใหใช
วัตถุดิบในประเทศในการผลิตสินคาหรือที่เรียกวา local-content-requirement-ไมวาขอกําหนดนี้
จะเปนขอบังคับหรือเปนเงื่อนไขตอการที่ผูผลิตภายในจะไดรับสิท ธิพิเ ศษใดๆ ก็ตาม เชน สิทธิใน
ขอยกเวนไมเสียภาษีตามนโยบายสงเสริมการลงทุน เปนตน
2.1.13 ขอมูลสถิติการนําเขา – การสงออกเครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอลและน้ําองุน
ขอมูลสถิติการนําเขา-สงออก จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ โดยความรวมมือของ กรมศุลกากร
ตารางที่ 2 สถิติการนําเขาเครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอล
ป พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558

ปริมาณนําเขา (กิโลกรัม)
46,798,001
35,829,137
37,475,445
491,582,705
17,031,216

มูลคา (บาท)
666,447,044.00
839,472,316.00
862,333,437.00
571,307,131.00
401,109,635.00

ตารางที่ 3 สถิติการสงออกเครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอล
ป พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558

ปริมาณสงออก (กิโลกรัม)
508,405,954
603,684,349
836,478,741
1,206,923,145
376,628,070

มูลคา (บาท)
15,228,073,330.00
19,040,321,176.00
22,275,989,083.00
27,344,267,971.00
2,938,847,167.00

ตารางที่ 4 สถิติการนําเขาน้ําองุน
ป พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558

ปริมาณนําเขา (กิโลกรัม)
10,002,936
10,340,749
9,820,089
10,215,339
11,783,479

มูลคา (บาท)
543,031,308.00
653,551,080.00
786,630,764.00
729,899,506.00
712,469,613.00
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ตารางที่ 5 สถิติการสงออกน้ําองุน
ป พ.ศ.
2554
2555
2556
2557
2558

ปริมาณสงออก (กิโลกรัม)
1,298,928
2,947,578
2,900,932
2,844,789
4,155,978

มูลคา (บาท)
36,546,517.00
94,784,170.00
79,280,833.00
79,289,927.00
126,482,258.00

2.1.14 ตลาดนําเขาและสงออกที่สําคัญของไทย ป 2558
1) ตลาดนําเขา

ภาพที่ 1 แผนภูมิภาพแสดงตลาดนําเขาเครื่องดืม่ ของไทย
2) ตลาดสงออก

ภาพที่ 2 แผนภูมิภาพแสดงตลาดสงออกเครื่องดื่มของไทย
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
จากการศึก ษาทบทวนงานวิจั ยหรือเอกสารที่เ กี่ยวของกั บ การศึก ษา ไดพบงานวิจัย ที่
เกี่ยวของโดยสรุปดังนี้
2.2.1 เอกสารประกอบการประเมินคุณสมบัติและผลงานในตําแหนงนักวิทยาศาสตร 9 ชช
กรมสรรพสามิต (มัทนา พฤกษะริตานนท กลุมงานวิเคราะหสินคาและของกลาง กรมสรรพสามิต,
2547)
ไดศึกษาการยกเวนภาษีน้ําผลไมและน้ําพืชผักไวดังนี้ น้ําผลไมและน้ําพืชผักพรอม
ดื่มเปนสินคาประเภทหนึ่งที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต อยางไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องดื่มประเภทนี้ ใช
ผลไมและพืชผัก ซึ่ง เปนผลิตผลทางการเกษตรเปนวัตถุดิบ ในการผลิต ดั ง นั้น เพื่อให เกษตรกร
ภายในประเทศมีรายไดจากการจําหนายผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น อันจะสงผลดีตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ รัฐจึงไดนํามาตรการทางภาษีสรรพสามิตมาใช เพื่อจูงใจใหผูประกอบอุตสาหกรรมหันมาใช
ผลไมและพืชผักในประเทศผลิตเครื่องดื่มกันมากขึ้น โดยในป พ.ศ. 2529 กระทรวงการคลังไดออก
ประกาศ เรื่อง การลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มกราคม 2529 ซึ่งมีใจความวา
เครื่องดื่มเหลานี้จะตองผลิตจากผลไม พืช หรือผัก ไมนอยกวาเกณฑอัตราสวนที่กําหนดไวตามบัญชี
ทายประกาศ ซึ่งบัญชีทายประกาศที่จัดทําขึ้นในครั้งแรกนี้ กําหนดประเภท และเกณฑอัตราสวนผสม
ของเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่จะไดรับการลดอัตราภาษีไวเพียงแค 20 รายการ เทานั้น ไดแก
น้ําสม น้ําสับปะรด น้ําองุน น้ําลิ้นจี่ น้ําลําไย น้ํามะมวง น้ํากลวย น้ําออย น้ํามะพราว น้ํามะเขือเทศ
น้ําถั่วเหลือง น้ํามะนาว น้ําสตรอเบอรรี่ น้ํามะขาม น้ํากระเจี๊ยบ น้ําระกํา น้ําพุทรา น้ําฝรั่ง น้ํากาแฟ
และน้ําชา
ตอมากระทรวงการคลังไดออกประกาศ เรื่อง การลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 8)
ลงวันที่ 13 ตุล าคม พ.ศ. 2530 ซึ่งไดเ พิ่มประเภทและกําหนดเกณฑอัตราสวนผสมของเครื่องดื่ม
น้ําผลไมและน้ําพืชผัก ที่จ ะไดรับ การลดอัตราภาษีอีก 15 รายการ ไดแก น้ําเฉากวย น้ําเกก ฮวย
น้ําเม็ดแมงลัก น้ําบวย น้ําทอ น้ําใบบัวบก น้ําใบเตย น้ํามะตูม น้ําเสาวรส น้ํามะยม น้ําลูกหวา น้ําตาลสด
น้ําแตงโม น้ําละมุด และน้ํามะละกอ ดัง นั้น รวมแลวตามประกาศฉบับที่มีเ ครื่องดื่มน้ําผลไมและ
น้ําพืชผักที่สามารถขอลดอัตราภาษีได ทั้งหมด 35 รายการ
ในปพ.ศ. 2534 เพื่อเปนการเพิ่มแรงจูงใจใหผูประกอบอุตสาหกรรมใช ผลไมและ
พืชผักในประเทศเปนวัตถุดิบในการผลิตเครื่องดื่มมากขึ้น กระทรวงการคลัง จึงมีนโยบายยกเวนภาษี
สรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก และไดออกประกาศเรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษี
สรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 โดยบัญ ชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่ม
น้ําผลไมและน้ําพื ชผัก ท ายประกาศฉบับ นี้มี 2 บัญ ชี คือ บั ญ ชีสําหรับ กรณีก ารใหล ดอัตราภาษี
สรรพสามิต และบัญชีสําหรับกรณีการใหยกเวนภาษีสรรพสามิต
ทั้ง นี้บั ญ ชีสํ า หรั บ กรณีก ารให ยกเวน ภาษี ส รรพสามิต จะกํา หนดเกณฑ อัต รา
สว นผสมของเครื่อ งดื่ม น้ํา ผลไมแ ละน้ํา พื ชผั ก ไวสู ง กว า บัญ ชี สํา หรั บ กรณีก ารให ล ดอั ตราภาษี
สรรพสามิต ดังนั้น ผูประกอบอุตสาหกรรมที่ประสงคจะไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิต จึงตองผลิต
เครื่องดื่มใหมีสวนผสมของน้ําผลไมและน้ําพืชผักมากกวากรณีขอลดอัตราภาษีสรรพสามิต ซึ่งการให
ยกเวนภาษีดังกลาวกอใหเกิดผลดี คือ
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1) จูง ใจและสง เสริ ม ใหผูป ระกอบอุ ตสาหกรรมนําผลิตผลทางการเกษตรใน
ประเทศมาใชในการผลิตเครื่องดื่มใหมากขึ้น อันจะสงผลใหเกษตรกรผูปลูกมีชองทางในการจําหนาย
ผลิตผลเพิ่มขึ้นและมีรายไดเพิ่มขึ้น
2) คุมครองประชาชนผูบริโ ภคใหไดบริโ ภคเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ อันเปนผลมา
จากการกําหนดเงื่อนไขบังคับเอาไววาเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
3) ลดตนทุนทางดานภาษีส รรพสามิต ทําใหผูป ระกอบอุตสาหกรรมสามารถ
จําหนายเครื่องดื่มที่ผลิตขึ้นในราคาถูก ลง สงผลใหประชาชนหันมาบริโภคเครื่องดื่ม น้ําผลไมและ
น้ําพืชผัก ซึ่งเปนเครื่องดื่มที่มีประโยชนกันมากขึ้น เปนการสงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ําผลไม
และน้ําพืชผักในประเทศใหมีการเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น
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
ใหมีผลผูกพันทางกฎหมายในประเทศนั้นซึ่งในการนี้มีที่เกี่ยวของกับกรมสรรพสามิตในเรือ่ งของการให
ยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก เนื่องจากมีการจํากัดวาเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่
จะไดรับยกเวนภาษีสรรพสามิต จะตองผลิตจากผลไมและพืชผักเฉพาะที่เพาะปลูกไดภายในประเทศ
ซึ่งเปนการขัดกับ มาตรา 3 ของความตกลงแกตต 1947 หรือความตกลงแกตตดั้ง เดิม ในเรื่องของ
National Treatment ที่กําหนดวาประเทศภาคีจะตองปฏิบัติตอสินคาที่นําเขาจากประเทศภาคี
ดวยกัน และสินคาที่ผลิตในประเทศ สําหรับสินคาประเภทเดียวกันอยางเทาเทียมกัน
ดวยเหตุนี้กรมสรรพสามิตจึงตองแกไขประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่ 27 และ
ฉบับ ที่ 29 รวมทั้ง ประกาศกรมสรรพสามิต ในเรื่องเกี่ยวกับ เครื่องดื่ม น้ําผลไมและน้ําพืชผัก ให
สอดคล อ งกั บ ความตกลงแกตต ดั ง กล า ว และอาศั ย อํ า นาจตามความตกลงในประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.
2534 ซึ่ง แกไขเพิ่มเติม ครั้งสุดทายโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราและยกเวนภาษี
สรรพสามิต (ฉบับ ที่ 33) ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538 กรมสรรพสามิตจึงไดออกประกาศกรม
สรรพสามิต เรื่อง กําหนดสวนผสมของเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ผูประกอบอุตสาหกรรมหรือผู
นําเขามีสิทธิไดรับการยกเวนภาษีส รรพสามิต ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2538ซึ่งประกาศฉบับ นี้
นอกจากจะมีการปรับปรุงโดยใหสิทธิยกเวนภาษีสําหรับเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่นําเขาจาก
ตางประเทศได โดยจะตองปฏิบัติตามกฎเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศฯ แลว ยัง เพิ่ม
ประเภทรายการเครื่องดื่มที่จะไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต ในบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่ม
น้ําผลไมน้ําพืชผักทายประกาศฯ เปน 91 รายการ อีกดวย และหลังจากนี้ ก็ไดมีการปรับปรุงแกไข
ประกาศ กรมสรรพสามิตที่วาดวยการยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักอีกหลายครั้ง สําหรับ
ที่ใชอยูในปจจุบัน คือ ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องดื่ม
น้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
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2.2.2 ตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มในประเทศไทย (ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ,
พฤศจิกายน 2558)
พฤติก รรมการเอาใจใสสุขภาพยัง เปนกระแสหลัก ในสัง คมไทย ผูบ ริโ ภคยัง คง
แสวงหาสิ่งที่ดีและมีคุณประโยชนตอสุขภาพและรางกาย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจึงไดรับความนิยม
เพิ่มขึ้นตามไปดวย โดยเฉพาะน้ําผลไม มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 8.7 ตอปนอกจากกระแส
ความใส ใ จสุ ข ภาพจะเป น ปจ จั ย สํา คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นให ตลาดน้ํา ผลไม พ รอ มดื่ ม เติ บ โตแล ว
ผูประกอบการเองไดมีการนํากลยุทธตางๆ มาใชในการกระตุนตลาดอยางตอเนื่องดวย อาทิ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑใหแตกตางหลากหลาย
ทั้งตัวผลิตภัณฑเองและบรรจุภัณฑ เพื่อใหตรงตามความตองการของผูบริโภค
น้ําผลไมพรอมดื่มในตลาดสามารถแบงไดเปน 3 ประเภท ตามความเขมขนของ
สวนผสมน้ําผลไม โดยแตละประเภทเนนกลุมเปาหมายและมีกลยุทธทางการตลาดที่แตกตางกัน ดังนี้
1) น้ํ า ผลไม แ ท 100% จั ด เป น น้ํ า ผลไม พ ร อ มดื่ ม ในตลาดระดั บ พรี เ มี่ ย ม
(Premium Market) มีราคาจําหนายสูงสุด เนนใหผูบริโภคไดรับคุณประโยชนจากผลไมใกลเคียงการ
บริโภคผลไมสดมากที่สุด เมื่อเทียบกับน้ําผลไมชนิดอื่น นับไดวาเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ
กลุม ผูบ ริโภคสวนใหญเปนกลุมผูมีรายไดสูง มักคํานึง ถึงคุณภาพและสวนประกอบของผลิตภัณฑ
มากกวาราคาและคอนขางมีความภักดีในผลิตภัณฑคอนขางสูง สําหรับรสชาติที่ไดรับความนิยมมาก
ที่สุด คือ น้ําสม น้ําผลไมรวม น้ําแอปเปล และน้ําองุน
2) น้ําผลไม 25% ขึ้น ไป น้ํา ผลไมพ รอ มดื่ ม ที่มี สว นผสมของน้ํ าผลไม เ ข ม ข น
มากกวา 25% แตไมถึง 100% เปนน้ําผลไมพรอมดื่ม ในระดับ กลาง (Medium Market)-ที่ใ ห
คุณประโยชนและชวยใหความสดชื่น ดับกระหาย สําหรับรสชาติน้ําผลไม 25% ขึ้นไป ที่ผูบริโภคนิยม
มากที่สุด คือ น้ําสม น้ําผลไมรวม น้ําองุน
3) น้ํา ผลไม ต่ํ ากว า 25% น้ํ า ผลไม พ รอ มดื่ ม ในตลาดระดั บ ล าง (EconomyMarket) ครองสวนแบงตลาดสูงสุดคือ รอยละ 45.5 ของมูลคาตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มรวม เนื่องจาก
เปนผลิตภัณฑที่ราคาถูกที่สุดผูประกอบการรายใหญมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด อยางตอเนือ่ ง
สงผลใหน้ําผลไมเปนที่รูจักของผูบริโภคโดยทั่วไป ความสามารถในการกระจายสินคาแมกระทัง่ รานคา
ขนาดเล็ก ตามตางจัง หวั ด รวมถึง อายุก ารเก็บ รัก ษานานและไมจําเปน ตองแชเ ย็นกลุม ผู บ ริโ ภค
เปาหมายคือ ผูมีรายไดปานกลางถึงต่ําที่ตองการเครื่องดื่มดับกระหายใหความสดชื่น รองลงไปจึงเปน
ประเด็นดานคุณประโยชนตอรางกาย ผูบริโภคในตลาดระดับลางนิยมดื่ม น้ําสม มากที่สุด น้ําผลไมที่
ไดรับความนิยมรองลงมา คือ น้ําสับปะรด และน้ําผลไมรวม
2.2.3 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกดื่ม Functional Drink-ดานบํารุงสมองของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ชุติมา ชุติกาโม, 2553) ไดศึกษาไวดังนี้
Functional Drink จัดเปนผลิตภัณฑกลุมเครื่องดื่ม (พรอมดื่ม) ซึ่งเปนเครื่องดื่ม
ประเภทไมมีแอลกอฮอล สําหรับ Functional Drink ในประเทศไทยมีลักษณะที่สําคัญอยู 3 ลักษณะ คือ
1) Functional-Drink-ดานบํารุงสมอง เปนผลิตภัณฑที่ใหคุณประโยชนเฉพาะ
ดานคุณคาสมอง โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักเรียน นักศึกษา กลุมคนทํางาน
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2) Functional Drink ดานความงาม เปนผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการ
ของกลุมที่ใสใจดูแลในเรื่องสุขภาพและความงาม ซึ่งโดยมากจะเปนกลุมผูหญิง
3) Functional-Drink-ดานสรางสมดุล เปนผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการ
ของกลุมคนที่หวงใยสุขภาพและตองการใหรางกายสดชื่นมีชีวิตชีวา และไดประโยชนจากเครื่องดื่ม
ในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของเครื่องดื่ม Functional Drink เพิ่มสูงขึ้น
อยางชัดเจน (รอยละ 100) เมื่อเทียบกับตลาดเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ เนื่องจากผูประกอบการหันมาให
ความสําคัญกับตลาดในกลุมนี้อยางตอเนื่อง และเปนที่นิยมของผูบริโภค
2.2.4 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverages) (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,
2558: ออนไลน) พบวา
ตลาดเครื่องดื่มของไทยมีมูลคาถึงปละ 4 แสนลานบาท สงผลใหมีผูประกอบการ
จํานวนมากในธุรกิจนี้ รวมทั้งยังมีการนําเขาสินคาจากตางประเทศที่ทยอยเขามาแยงชิงสวนแบงตลาด
จึงทําใหตลาดมีการแขงขันรุนแรง โดยผูประกอบการรายใหญ จะมีความไดเปรียบทางดานงบโฆษณา
ประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด รวมทั้งชองทางการจัดจําหนาย และการกระจาย
สินคาที่แขงแกรง อยางไรก็ตามสําหรับผูประกอบการ-SMEs-ก็มีจุดเดนทางดานตนทุนการดําเนินการ
ที่ต่ํา เนื่องจากการทําตลาดเฉพาะพื้นที่ภายใตกลยุทธปาลอมเมือง ซึ่งการทําตลาดเฉพาะทองถิ่น ยัง
ชวยใหก ารสต็อกสินคาไมสูงมากนัก หากเทียบกับ ผูป ระกอบการรายใหญที่ทําตลาดทั้ง ประเทศ
ขณะเดียวกัน ผูประกอบการ-SMEs-ในทองถิ่นยังสามารขยายตลาดไปสูประเทศเพื่อนบาน ผานสาย
สัมพันธจากผูประกอบการในประเทศเพื่อนบานที่เดินทางเขามาติดตอซื้อขายสินคามายาวนาน ซึ่ง
คาดวา ภายหลังจากการเปดเสรี-AEC-เต็มรูป แบบการติดตอคาขายสินคาเครื่องดื่ม นาจะมีความ
เคลื่อนไหวที่คึกคักมากขึ้น รวมถึงการที่สินคาเครื่องดื่มจากประเทศตางๆ ที่อาจเขามาในไทยซึ่ง มี
ทําเลที่ตั้งอยูจุดศูนยกลางประเทศในอาเซียน เพื่อใชเปนฐานการผลิตหรือฐานกระจายสินคา เพื่อ
กระจายไปยังตลาดอาเซียนและเปนโจทกที่ผูประกอบการเครื่องดื่มของไทยจําเปนตองหามาตรการ
รองรับโดยเฉพาะ การเรงสรางความแข็งแกรงทางดานการผลิต การตลาด รวมถึงการรับรูและยอมรับ
ในตราสินคา ซึ่งจะชวยใหศักยภาพการแขงขันของสินคาเครื่องดื่มไทยมีเพิ่มขึ้น
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ในการ
ยกเวนภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษาน้ําองุน

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการแกไขปรับปรุงบัญ ชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและ
น้ําพืชผักในการยกเวนภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษาน้ําองุน

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การแกไขปรับ ปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ให
สอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษาน้ําองุนนี้เปนการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary
Research) ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
3.1 ดานการกําหนดอัตราสวนผสมน้ําผลไมและน้ําพืชผักประเภทน้ําองุนตามมาตรฐานตางๆ
3.1.1 การกํา หนดอัตราสวนผสมตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องหลัก เกณฑและ
เงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม 2551 ไดกําหนดอัตรา
สวนผสมไวในบัญชีทายประกาศ ประกอบดวยน้ําผลไมและน้ําพืชผักจํานวน 111 รายการ สําหรับน้ํา
องุนกําหนดคุณสมบัติวัตถุดิบน้ําองุนตองมีปริมาณสารที่ละลายไดไมนอยกวา 10 องศาบริกซ เมื่อวัด
ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร และมีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 10 ตอ
ปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่ม
3.1.2 การกําหนดอัตราสวนผสมน้ําองุนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
214) พ.ศ. 2543 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทสําหรับเครื่องดื่มที่มีหรือทําจากน้ําผลไม พืช
หรือผักไมวาจะมีกาซคารบอนไดออกไซด หรือออกซิเจนผสมอยูดวยหรือไมก็ตาม ในประกาศฉบับนี้
ขอ 8(1.3) ไดใหใชชื่อเครื่องดื่ม ดังนี้
3.1.2.1 “น้ํา......100% (ความที่เวนไวใหระบุชื่อผลไม) สําหรับเครื่องดื่มที่มีหรือ
ทําจากผลไมลวน
3.1.2.2+“น้ํา......100% จากน้ํา......เขมขน”-(ความที่เวนไวใหระบุชื่อผลไม)สําหรับ
เครื่องดื่มที่ทําจากน้ําผลไมชนิดเขมขนมาเจือจางดวยน้ํา เพื่อใหมีคุณภาพหรือมาตรฐานเหมือนกับ
เครื่องดื่ม 3.1.2.1
3.1.2.3 “น้ํา......%” (ความที่เวนไวใหระบุชื่อและปริมาณเปนรอยละของผลไม )
สําหรับ เครื่องดื่ม ที่มีห รือทําจากผลไมตั้งแตรอยละ 20 ของน้ําหนักขึ้นไป แตไมใชเ ครื่องดื่ม ตาม
3.1.2.1
3.1.2.4-“น้ํารส......%”-(ความที่เวนไวใหระบุชื่อและปริมาณเปนรอยละของผลไม)
สําหรับเครื่องดื่มที่มีหรือทําจากผลไมไมถึงรอยละ 20 ของน้ําหนัก
ดังนั้นในการกําหนดอัตราสวนผสมน้ําองุนนั้นตองมีหรือทําจากองุนตั้ง แตรอยละ
20 ของน้ําหนักขึ้นไป

21
3.1.3 การกํ า หนดอั ต ราส ว นผสมน้ํ า องุ น ตามมาตรฐานอาหารระหว า งประเทศ
(Codex)
ตามมาตรฐาน Codex General Standard For FRUIT JUICES AND NECTARS
(Codex STAN247-2005) ไดกําหนดอัตราสวนผสมของน้ําผลไมชนิดตางๆ ไว 91 ชนิด (รายละเอียด
ในภาคผนวก ฉ) สํ าหรั บ อั ตราส วนผสมของน้ํ าผลไมช นิด อื่น นอกเหนื อจากที่กํ าหนดไว ให ยึ ด
หลักเกณฑ ดังนี้
- 25% (โดยปริมาตร) ขึ้นไปสําหรับน้ําผลไมประเภทที่มีรสเปรี้ยวหรือกลิ่นรสแรง
หรือมีเนื้อเยื่อมาก เชน น้ํามะนาว น้ํากลวย
- 50% (โดยปริมาตร) ขึ้นไปสําหรับน้ําผลไมประเภทที่มีรสเปรี้ยวหรือเนื้อเยื่อไมมาก
หรือมีกลิ่นรสไมรุนแรง เชน น้ําสม น้ําสับปะรด
สําหรับ น้ําองุนเปนน้ําผลไมที่ไดกําหนดไวใน 91 ชนิด ดัง กลาว โดยกําหนดให
น้ําองุนที่ไดจากการคั้นโดยตรงและน้ําองุนที่ไดจากการคืนรูปน้ําองุนเขมขนตองมีปริมาณสารที่ละลาย
ไดไมนอยกวา 16 องศาบริกซ เมื่อวัดที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส โดยรีแฟรคโตมิเตอร และมีอัตรา
สวนผสมไมนอยกวารอยละ 50
3.1.4 การกําหนดอัตราสวนผสมน้ําองุนตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กําหนดใหน้ําองุนที่ไดจากการคืนรูปโดยตรงและน้ําองุนที่ไดจากการคืนรูปน้ําองุน
เข ม ข น ต องมี ป ริ ม าณสารที่ ล ะลายได ไ ม นอ ยกว า 15 องศาบริ ก ซ เมื่ อ วั ดด ว ยมาตรดั ช นี หั ก เห
(refractometer) ที่อุณหภูมิ (20±2) องศาเซลเซียส และกําหนดอัตราสวนผสมน้ําองุนจากผลสดหรือ
น้ําองุนจากการคืนรูปน้ําองุนเขมขน รอยละ 100
3.1.5 การกําหนดอัตราสวนผสมน้ําองุนตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
กําหนดใหครอบคลุมเฉพาะน้ําองุนพรอมดื่มที่ทําจากผลองุนสด โดยแบงออกเปน
2 ชนิด คือ
1) น้ําองุนแท หมายถึง น้ําองุนที่ไมมีการเจือน้ํา อาจแตงรสดวยน้ําตาลและกรดซิตริก
2) น้ําองุนปรุง หมายถึง น้ําองุนที่ทําจากน้ําองุนแทไมนอยกวารอยละ 25 โดย
น้ําหนัก
3.1.6 การกําหนดอัตราสวนผสมน้ําองุนตามมาตรฐานสหภาพยุโรป (EU)
ไดกําหนดอัตราสวนผสมของน้ําผลไมช นิดตางๆ ไว 41 ชนิ ด (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ฌ) สําหรับอัตราสวนผสมของน้ําผลไมชนิดอื่น นอกเหนือจากที่กําหนดไวใหยึดหลักเกณฑ
ดังนี้
- 25% (โดยปริมาตร) ขึ้นไปสําหรับน้ําผลไมประเภทที่มีรสเปรี้ยวหรือกลิ่นรสแรง
หรือมีเนื้อเยื่อมากที่ไมสามารถบริโภคไดโดยตรงในสภาพสดจากธรรมชาติ เชน น้ํามะนาว น้ําเสาวรส
- 50% (โดยปริมาตร) ขึ้นไปสําหรับน้ําผลไมประเภทที่สามารถบริโภคไดโดยตรง
ในสภาพสดจากธรรมชาติ เชน น้ําสม น้ําสับปะรด
สําหรับน้ําองุนไมไดกําหนดอัตราสวนไวในน้ําผลไม 41 ชนิด แตใหยึดหลักเกณฑน้ํา
ผลไมประเภทที่สามารถบริโภคไดโดยตรงในสภาพสดจากธรรมชาติกําหนดใหมีอัตราสวนผสม 50%
(โดยปริมาตร) ขึ้นไป
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3.1.7 ขอมูล จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสจากหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
กรมสรรพสามิต
กลุมวิเคราะหสินคาและของกลาง กรมสรรพสามิต ไดแบงหมวดหมูน้ําผลไมและ
น้ําพืชผัก ออกเปน 4 กลุม ดังนี้
3.1.7.1 เครื่องดื่มที่ทําจากผลไมและพืชผักประเภทที่มีความเปนกรด (มีรสเปรี้ยว)
นอย มีเนื้อเยื่อนอย หรือมีกลิ่นรสต่ําหรือปานกลาง เชน น้ําออย น้ํามะพราว น้ําสม น้ําองุน เปนตน
3.1.7.2 เครื่องดื่มที่ทําจากผลไมและพืชผักประเภทที่มีความเปนกรด (มีรสเปรี้ยว)
เชน น้ํามะนาว น้ําเสาวรส น้ํามะขาม เปนตน
3.1.7.3 เครื่องดื่มที่ทําจากผลไมและพืชผักที่มีกลิ่นรสแรง/มีเนื้อเยื่อ (Pulp) มาก
เชน น้ํามะมวง น้ํากลวย น้ํามะละกอ เปนตน
3.1.7.4 เครื่องดื่มที่ทําจากผลไมและพืชผักที่มีกลิ่นรสแรงมาก/มีความเปนยา เชน
น้ําหนอไมฝรั่ง น้ําผักขึ้นฉาย น้ําลูกยอ น้ําสมุนไพร เปนตน
จากขอมูลขางตนกลุมวิเคราะหสินคาและของกลางไดจัดใหเครื่องดื่มที่ทําจากน้ําองุน
เปนประเภทที่มีความเปนกรด (มีรสเปรี้ยว) นอย มีเนื้อเยื่อนอย หรือมีกลิ่นรสต่ําหรือปานกลาง
จากนั้นนําน้ําองุนเขียว แดง และดํา ทีเ่ ตรียมในหองปฏิบัติการโดยมีอัตราสวนผสมของน้ําองุนรอยละ
10 20 50 และ 100 โดยปริมาตร ตามลําดับ มาทําการทดสอบโดยประสาทสัมผัส (Sensory-Test)
โดยนักวิทยาศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการทดสอบสินคาเครื่องดื่มซึ่งมีประสบการณการทํางาน
มากกวา 10 ป จํานวน 10 ทาน รายงานผลการใหคะแนนในแบบบันทึกผลการทดสอบโดยประสาท
สัมผัส ตามรายละเอียดดังนี้
แบบบันทึกผลการทดสอบโดยประสาทสัมผัส
ประเภทน้ําผลไม............................................
รอยละอัตราสวนผสม 10, 20, 50, 100
คุณสมบัติทตี่ รวจสอบ

เกณฑที่กําหนด

ลักษณะปรากฏ
สี
กลิ่น

น้ําองุนอาจขุนหรือใส
มีสีตามธรรมชาติขององุนไมมีสีผิดปกติที่ใช
มีกลิ่นตามธรรมชาติขององุนที่ใช และ
ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงปรารถนา
มีกลิ่นรสตามธรรมชาติขององุนที่ใช

กลิ่นรส

ระดับการตัดสินใจ (คะแนน)
1
2
3
4

โดยระดับการตัดสินใจ ดีมาก = 4 ดี = 3 พอใช =2 ตองปรับปรุง = 1
…………………………………………………….
ผูทดสอบ
(แบบบั น ทึ ก ผลการทดสอบโดยประสาทสั ม ผั ส อ า งอิ ง จาก มอก.101-2549
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม : น้ําผลไม : น้ําองุน)
ภาพที่ 4 แบบบันทึกผลการทดสอบโดยประสาทสัมผัส

มาตรฐาน
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และรวบรวมคะแนนของกรรมการแตละทาน เสนอในรูปแบบขอมูลรายงานผลการ
ใหคะแนนเฉลี่ยของกรรมการ (นักวิทยาศาสตร) ในแตละรายการของน้ําองุน ดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงผลการใหคะแนนเฉลี่ยของกรรมการในแตละรายการของน้ําองุนเขียว (ขาว)
ระดับการตัดสินใจ (คะแนน)
คุณสมบัติที่
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
เกณฑที่กําหนด
ตรวจสอบ
สวนผสม สวนผสม สวนผสม สวนผสม
10%
20%
50%
100%
ลักษณะปรากฏ น้ําองุนอาจขุนหรือใส
1.2
2.1
4
4
สี
มีสีตามธรรมชาติขององุนไมมีสีผิดปกติที่ใช
1.2
2.1
4
4
มีกลิ่นตามธรรมชาติขององุนที่ใช และ
1.2
2.2
4
4
กลิ่น
ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงปรารถนา
กลิ่นรส
มีกลิ่นรสตามธรรมชาติขององุนที่ใช
1.2
2.2
4
3.9

ตารางที่ 7 แสดงผลการใหคะแนนเฉลี่ยของกรรมการในแตละรายการของน้ําองุนแดง
ระดับการตัดสินใจ (คะแนน)
คุณสมบัติที่
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
เกณฑที่กําหนด
ตรวจสอบ
สวนผสม สวนผสม สวนผสม สวนผสม
10%
20%
50%
100%
ลักษณะปรากฏ น้ําองุนอาจขุนหรือใส
1.2
2.2
4
3.7
สี
มีสีตามธรรมชาติขององุนไมมีสีผิดปกติที่ใช
1.2
2.1
4
3.9
มีกลิ่นตามธรรมชาติขององุนที่ใช และ
1.2
2.3
4
4
กลิ่น
ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงปรารถนา
กลิ่นรส
มีกลิ่นรสตามธรรมชาติขององุนที่ใช
1.2
2.2
4
3.7

ตารางที่ 8 แสดงผลการใหคะแนนเฉลี่ยของกรรมการในแตละรายการของน้ําองุนดํา
ระดับการตัดสินใจ (คะแนน)
คุณสมบัติที่
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
เกณฑที่กําหนด
ตรวจสอบ
สวนผสม สวนผสม สวนผสม สวนผสม
10%
20%
50%
100%
ลักษณะปรากฏ น้ําองุนอาจขุนหรือใส
1.2
2.1
4
3.3
สี
มีสีตามธรรมชาติขององุนไมมีสีผิดปกติที่ใช
1.2
2.1
4
3.3
มีกลิ่นตามธรรมชาติขององุนที่ใช และ
1.2
2.2
4
3.9
กลิ่น
ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงปรารถนา
กลิ่นรส
มีกลิ่นรสตามธรรมชาติขององุนที่ใช
1.2
2.2
4
3.4
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เมื่อพิจารณาจากผลการใหคะแนนเฉลี่ยของกรรมการในการทดสอบโดยประสาท
สัมผัสในแตละรายการของน้ําองุนเขียว องุนแดง และองุนดํา พบวา อัตราสวนผสมของน้ําองุนที่รอยละ
50 มีระดับ การตัดสินใจดีมาก ในแตละคุณสมบัติที่ตรวจสอบทั้งลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น และกลิ่นรส
ดังนั้นผูศึกษาพิจารณาและเห็นวาเครื่องดื่มที่ทําจากน้ําองุนเปนประเภทที่มีความเปนกรด (มีรสเปรี้ยว)
นอย มีเนื้อเยื่อนอย หรือมีกลิ่นรสต่ําหรือปานกลาง ประกอบกับผลการทดสอบโดยประสาทสัมผัส
จึงเห็นควรเสนอใหน้ําองุนมีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50
จากประกาศและมาตรฐานตางๆ สามารถสรุปเปนตารางดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงคุณสมบัติวัตถุดิบและอัตราสวนผสมน้ําองุนตามมาตรฐานตางๆ
มาตรฐาน
ประกาศกรมสรรพสามิต

คุณสมบัติวัตถุดิบ
อัตราสวนผสมน้ําองุน
น้ําองุนที่มปี ริมาณสารที่ละลาย ไมนอยกวารอยละ 10 ตอปริมาตร
ไดไมนอยกวา 10 องศาบริกซ
สุทธิ
ไมนอ ยกวารอยละ 20 ของน้ําหนัก

ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
มาตรฐานอาหารระหวาง น้ําองุนที่มปี ริมาณสารที่ละลาย
ประเทศ (Codex)
ไดไมนอยกวา 16 องศาบริกซ
มาตรฐาน
คุณสมบัติวัตถุดิบ
มาตรฐานสหภาพยุโรป (EU)
-

ไมนอยกวารอยละ 50 โดย
ปริมาตร
อัตราสวนผสมน้ําองุน
ไมนอยกวารอยละ 50 โดย
ปริมาตร
รอยละ 100

มาตรฐาน
น้ําองุนที่มปี ริมาณสารที่ละลาย
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ไดไมนอยกวา 15 องศาบริกซ
มอก.101-2549
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
-น้ําองุนแท รอยละ 100
-น้ําองุนปรุง ไมนอยกวารอยละ 25
โดยน้ําหนัก
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ไมนอยกวา รอยละ 50 โดย
กรมสรรพสามิต
ปริมาตร
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3.2 ดานการนําเขาและการสงออกเครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอลและน้ําองุน

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงมูลคาการนําเขาและการสงออกเครือ่ งดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอล
จากขอมูลสถิติการนําเขา-สงออกเครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอล ตั้งแตป 2554-2558 พบวา
1) ดานการนําเขา
ในป 2554-2556 มีมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้น แตตั้งแตป 2557-2558 มีมูลคาการนําเขา
ลดลง
2) ดานการสงออก
ตั้งแตป 2554-2557 มีมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น ป 2558 มีมูลคาการสงออกลดลง

ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงมูลคาการนําเขาและการสงออกน้ําองุน
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จากขอมูลสถิติการนําเขา-สงออกน้ําองุน ตั้งแตป 2554-2558 พบวา ประเทศไทยมีการ
นําเขาน้ําองุนมากกวาการสงออกน้ําองุนโดยเปนการนําเขาน้ําองุนเขมขน
3.3 ตลาดนําเขาและสงออกที่สําคัญของไทย ป 2558
1) ตลาดนําเขา

ภาพที่ 7 แผนภูมิรูปภาพแสดงการตลาดนําเขาของไทย
จากขอมูลแผนภูมิรูปภาพพบวาการนําเขาสวนใหญนําเขาจากประเทศยุโรป เกาหลีใต
ญี่ปุนตามลําดับ
2) ตลาดสงออก

ภาพที่ 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 และสมาชิก ใหม (CLMV)-4 ประเทศ : กัม พูชา ลาว พมา เวียดนาม รวม
ทั้งสิ้น 10 ประเทศ โดยปจจุบันใชความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ASEAN Trade in Good
Agreement : ATIGA) รวมกันซึ่งประเทศสมาชิกจะลดภาษีนําเขาสินคาทุกประเภทเปนศูนยภายในป
2558-ดัง นั้นน้ําองุนซึ่ง จัดเปนเครื่องดื่ม ประเภทไมมีแอลกอฮอลจ ะไมเ สียภาษีนําเขาตามกรอบ
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน
3.5 ดานความตกลงวาดวยการคาระหวางประเทศ ภายใตองคการคาโลก (WTO)
องคการการคาโลก (World-Trade-Organization:-WTO)-เปนองคการระหวางประเทศที่
มีพัฒนาการมาจากการทําความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคาหรือแกตต (General
Agreement on Tariffs and Trade: GATT) เมื่อป พ.ศ. 2490 ซึ่งขณะนั้น ยังไมมีสถานะเปน
สถาบันจนกระทั่งประเทศสมาชิกไดจบรอบการเจรจาการคารอบอุรุกวัย และผลการเจรจาสวนหนึ่ง
คือ การกอตั้ง WTO-ขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 มีสมาชิกเริ่มแรก 81 ประเทศ และมีที่ตั้งอยู
ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด
ประเทศไทยเขาเปนสมาชิก WTO-เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2538 เปนสมาชิกลําดับที่ 59 มี
สถานะเปนสมาชิกกอตั้งการเปนสมาชิกของ WTO-ทําใหประเทศสมาชิกมีสิทธิและขอผูกพัน (Rights
and-Obligations)-ที่จ ะต อ งปฏิ บัติ ต ามภายใตค วามตกลงตา งๆ ของ WTO-กฎระเบี ยบการค า
ระหวางประเทศของ WTO นอกจากชวยสงเสริมใหการแขงขันทางการคาเปนธรรมแลว ยังสรางความ
มั่นใจใหแกทั้งผูคาและผูล งทุน ผูผลิตและสงออกสามารถคาดการณและวางแผนการคาระหวาง
ประเทศลวงหนาได
ในความตกลงภายใตองคการการคาโลกในเรื่องกฎระเบียบการคา มีการปรับปรุงและ
กําหนดกฎระเบียบการคาที่สําคัญวาดวยการใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อนุญาตให
ประเทศสมาชิก กําหนดระดับ ความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐานสินคานําเขา แตจะตอง
สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศเพื่อปองกันมิใหแตละประเทศกําหนดมาตรฐานตามใจชอบ
ซึ่งจะเปนอุปสรรคตอการคา-ดังนั้นในการปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมน้ําผลไมและน้ําพืชผักของกรม
สรรพสามิตจะตองไมขัดกับระเบียบดังกลาว

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
ในการยกเวนภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษา น้ําองุน ผูศึกษาไดนําผล
การศึกษาจากมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.101-2549) มาใชในการกําหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบ ของน้ําองุน สําหรับการกําหนดอัตรา
สวนผสมนั้นไดนําผลการศึกษาจากมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex)-มาตรฐานสหภาพยุโรป
(EU)-และการวิจัยของหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร กรมสรรพสามิต และเห็นสมควรเสนอแกไข
ปรับปรุงอัตราสวนผสมประเภทน้ําองุนดังนี้
ตารางที่ 10 อัตราสวนผสมประเภทน้ําองุน
ประเภท
คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช
อัตราสวนผสมของน้ําผลไมและน้ําพืชผักตอ
เครื่องดื่ม
พิจารณาจาก
ปริมาตรสุทธิของเครื่องดื่มตองไมนอยกวารอยละ
น้ําองุน น้ําองุนที่มีปริมาณสารที่ละลาย
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ไดไมนอยกวา 15 องศาบริกซ
4.1.2 การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมน้ําผลไมและน้ําพืชผักประเภทน้ําองุนในครั้ง
นี้จะตองคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะผูประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ซึ่งเมื่อพิจารณาการ
กําหนดอัตราสวนผสมน้ําผลไมและน้ําพืชผัก เปนไมนอยกวารอยละ 50 แลว จะไมก ระทบตอผู
ประกอบอุต สาหกรรมรายใหญที่ ถือ ครองสว นแบง การตลาดเครื่ องดื่ม น้ํา ผลไม ร ะดับ พรี เ มี่ ย ม
(Premium-Market)-และตลาดระดั บ กลาง (Medium-Market) มากนั ก เนื่อ งจากผูป ระกอบ
อุตสาหกรรมรายใหญผลิตน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่มีอัตราสวนผสมเกินกวาเกณฑกําหนดอยูแลว แตใน
ขณะเดีย วกัน จะสง ผลกระทบตอ ผูป ระกอบอุต สาหกรรมเครื่อ งดื่ ม รายเล็ ก ที่ถื อครองสวนแบ ง
การตลาดเครื่องดื่มน้ําผลไมระดับลาง (Economy-Market) ที่มักผลิตเครื่องดื่มที่มีอัตราสวนผสมของ
น้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ต่ํากวาเกณฑกําหนด โดยเนนใหความสดชื่น ดับกระหาย รวมทั้งผูประกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม Functional Drink ที่อาศัยชองวางของกฎหมายโดยการเติมน้ําผลไมใหผานเกณฑ
กําหนดเพื่อยกเวนภาษีเทานั้น การเพิ่มอัตราสวนผสมดังกลาวนี้ จึงเปนการสงเสริมใหประชาชนได
บริโภคน้ําผลไมที่เนนใหไดรับคุณประโยชนจากผลไมใกลเคียงการบริโภคผลไมสดมากที่สุด สงเสริม
การใชผลผลิตของเกษตรกรในประเทศ และแกปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีเครื่องดื่มไดอยางแทจริง แต
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จะสง ผลกระทบในแงตนทุนการผลิตที่เ พิ่ม ขึ้นของผูป ระกอบอุตสาหกรรมตลอดจนกําลังซื้อของ
ประชาชนในประเทศ
4.1.3 การเพิ่มอัตราสวนผสมน้ําองุนเปน ไมนอยกวารอยละ 50 โดยปริมาตร สามารถแก
ปญ หาการหลีก เลี่ยงภาษีของเครื่องดื่ม Functional-Drink ไดอยางแทจ ริง เนื่องจากเครื่องดื่ม
Functional Drink-นี้จะมีลักษณะเปนเครื่องดื่มผสมวิตามิน กรดอะมิโน คอลลาเจน กลูตาไธโอน ใย
อาหาร แตอาศัยชองวางของกฎหมายเพื่อขอยกเวนภาษีสรรพสามิตโดยการเติมน้ําผลไมเขาไปใหมี
อัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 10 เทานั้น แตถามีการปรับเพิ่มอัตราสวนผสมน้ําองุนเปนไมนอย
กวารอยละ 50 จึง จะสามารถยกเวนภาษีได ลัก ษณะหรือรูป ลั ก ษณของเครื่องดื่ม ประเภทนี้จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปเปนกลุมเครื่องดื่มน้ําผลไมที่ใกลเคียงกับการบริโภคผลไมสด ซึ่งอาจจะไมตอบโจทย
ลูกคาโดยฐานลูกคาสวนใหญจะเปนกลุมวัยรุนที่เนนคุณประโยชนดานความงาม รักษารูปร าง จาก
สารอาหารที่เ ติม เขาไป-ดัง นั้ นการปรั บ อัต ราส วนผสมครั้ ง นี้ ผูป ระกอบอุตสาหกรรมเครื่ องดื่ ม
Functional-Drink จะตองทบทวนแผนการผลิต แผนการตลาด เนื่องจากตองมีตนทุนการผลิตที่
เพิ่มขึ้นตลอดจนรูปแบบของสินคาที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเลือกที่จะคงไวซึ่งรูปลักษณของเครื่องดื่มนี้
เพื่อรักษาตลาด Functional-Drink-และเขาสูระบบภาษีสรรพสามิตใหถูกตอง
4.1.4 ในการแกไขปรับปรุงบัญ ชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่ม ประเภทน้ําผลไมและน้ํา
พืชผักในการยกเวนภาษีสรรพสามิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษา น้ําองุน นอกจากการ
เพิ่มอัตราสวนผสมน้ําองุนเปนไมนอยกวารอยละ 50 แลว ยังมีการแกไขคุณสมบัติน้ําองุนจากเดิมที่
กําหนดน้ําองุนที่มีปริมาณสารที่ละลายไดไมนอยกวา 10 องศาบริกซ เปนไมนอยกวา 15 องศาบริกซ
ซึ่งหมายถึงในการผลิตน้ําองุนพรอมดื่มจะตองมีวัตถุดิบน้ําองุนสดเริ่มตนไมนอยกวา 15 องศาบริกซ
เมื่อวัดดวยรีเฟรคโตมิเตอร โดยจะเทียบเทากับองุนคั้นสด 100 เปอรเซ็นต ที่มีปริมาณสารที่ละลายได
ประมาณ 16-19 องศาบริกซ ขึ้นกับพันธุขององุนและฤดูก าล อยางไรก็ตามปจจุบันอุตสาหกรรม
น้ําผลไมนิยมใชน้ําองุนเขมขนที่ผลิตจากการนําน้ําผลไมแทจากธรรมชาติไประเหยน้ําบางสวนออกไป
เพื่อเพิ่มความเขมขนเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําผลไมเนื่องจากสามารถเก็บรักษาไดยาวนานกวาองุนสด
ในการขอสิทธิยกเวนภาษีเครื่องดื่มทางกรมสรรพสามิตจึงไดอนุโลมใหวัตถุดิบที่ใชผลิตน้ําผลไมเปน
น้ําองุ นเข ม ขน ได แตตอ งมีคุ ณ สมบั ติเ ป นไปตามที่ ก รมสรรพสามิ ตกํา หนดเพื่อไมให ก ระทบกั บ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมากนัก
ดังนั้นการปรับเพิ่มคุณสมบัติของวัตถุดิบของน้ําองุนครั้งนี้จะทําใหวัตถุดิบที่ใชผลิต
น้ําองุนพรอมดื่มมีปริมาณน้ําองุนเพิ่มมากขึ้นใกลเคียงกับน้ําองุนคั้นสด 100 เปอรเซ็นต ผูบริโภคจะได
บริโภคน้ําผลไมที่ใกลเคียงกับการรับประทานผลไมสดอยางแทจริง
แตดวยกลยุท ธทางการตลาดของผูป ระกอบอุตสาหกรรมน้ําผลไมที่ส รางความ
เขาใจผิดในหมูผูบริโภค โดยมักจะแสดงฉลากเปนรูปผลไมสด และเขียนอัตราสวนผสมของน้ําผลไม
ดวยตัวอักษรขนาดใหญเพื่อดึงดูดความสนใจ เชน น้ําองุน 100 เปอรเซ็นต แตเขียนวาทําจากน้ําองุน
เขม ขนด วยอัก ษรขนาดเล็ ก ทํ าใหผูบ ริโ ภคเขา ใจว าตนซื้อ น้ําผลไมส ดแท 100 เปอร เ ซ็ นต ทาง
หองปฏิบัติก ารกรมสรรพสามิตไดตระหนักถึง เรื่องนี้มาโดยตลอด จึงมีการควบคุมและตรวจสอบ
เครื่องดื่มน้ําผลไมที่ไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต โดยการปรับปรุงวิธีวิเคราะหน้ําผลไมใหสามารถ
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ตรวจสอบไดวาน้ําผลไมที่ไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิตนั้นตองเปนน้ําผลไมที่ผลิตจากผลไมสดที่ระบุ
ตามฉลากเทานั้น ไมใชเปนเพียงแคน้ําแตงสี กลิ่น และรส เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคอีกทางหนึ่งดวย
4.1.5 ผลกระทบการนําเขาและการสงออกเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผัก หลังจากการ
ปรับเพิ่มบัญชีอัตราสวนผสมน้ําองุนเปนไมนอยกวารอยละ 50
1) กรณีการนําเขา
จากขอมูลสถิติการนําเขาพบวามีการนําเขาเครื่องดื่มประเภทไมมีแอลกอฮอล
โดยสวนใหญ เ ป นการนํา เขา น้ํา องุน เขม ขน โดยเป นการนํา เข าเพื่ อนํา มาผสมในเครื่อ งดื่ม กลุ ม
Functional-Drink และน้ําผลไมที่ไมมีสิทธิขอยกเวนภาษี เชน น้ําแอปเปล กีวี เปนตน เพื่อใหมีอัตรา
สวนผสมตามที่กําหนดไวในประกาศกรมสรรพสามิต สงผลใหรัฐสูญเสียรายได และเปนการยืนยันได
วาการยกเวนภาษีน้ําผลไมและน้ําพืชผักตามประกาศดังกลาวผิดวัตถุประสงคในการสงเสริมการแปร
รูปสินคาเกษตรภายในประเทศ และจากการวิเคราะหขอมูลการนําเขาน้ําองุน จะเห็นไดวา มูลคาการ
นําเขาน้ําองุนระหวางป 2554-2556-เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตในป-2557-2558-การนําเขาน้ําองุนมี
มูลคาลดลง เนื่องจากสถานการณการเมืองในประเทศ และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอันเนื่องมาจากราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําทําใหประชาชนขาดกําลังซื้อ
สําหรับการนําเขาเครื่องดื่มสวนใหญเปนการนําเขาจากประเทศยุโรป ญี่ปุน
เกาหลีใต ซึ่งมีมาตรฐานการผลิตสูง มีอัตราสวนผสมของน้ําผลไมสูงเนื่องจากจะมีการอางอิงตาม
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) และมาตรฐานสหภาพยุโรป (EU) ดังนั้นการปรับเพิ่มบัญชี
อัตราสวนผสมน้ําองุนเปนไมนอยกวารอยละ 50 จึงไมมีผลกระทบตอการนําเขาน้ําผลไมดังกลาว สวน
การนําเขาจากตลาดอาเซียนภายใตกรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนนั้น จะทําใหตนทุนภาษีที่
นําเขาจากประเทศในกลุมอาเซียนลดลง ทําใหสินคาเครื่องดื่มจากตางประเทศเขามาทําตลาดในไทย
ไดมากขึ้น และสงผลใหตลาดเครื่องดื่มทวีการแขงขันที่รุนแรงยิ่งขึ้น แตเนื่องจากกลุมประเทศอาเซียน
เชน เวียดนาม อินโดนิเ ชีย ฟลิปปนส ไมไดกําหนดมาตรฐานของน้ําผลไมตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศ อัตราสวนผสมน้ําผลไมคอนขางต่ํา ดังนั้นการปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมน้ําองุนเปนไมนอย
กวารอยละ 50 จะสงผลกระทบตอการนําเขาของน้ําผลไมที่นําเขาจากประเทศดังกลาว ทําใหสินคา
นั้นตองเสียภาษีสรรพสามิตแตจะไดรับประโยชนจากการยกเวนภาษีนําเขา หากผูประกอบการนําเขา
จะลดตนทุนทางภาษีสรรพสามิตของสินคาเครื่องดื่ม ตองปรับรูปแบบการนําเขาสินคาเครื่องดื่ม โดย
ตองเลือกสรรสินคาที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับระบบภาษีสรรพสามิต อีกทั้งยังเปนการเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันของเครื่องดื่มน้ําผลไมนําเขาอีกดวย ดังนั้นการปรับเพิ่มอัตราสวนผสมน้ําองุนในครั้งนี้
จึงเปนมาตรการภาครัฐอยางหนึ่งที่จะชวยควบคุมดูแลใหประชาชนไดบริโภคเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้าํ
พืชผักที่นําเขาจากตางประเทศที่มีคุณภาพมากขึ้น
2) กรณีการสงออก
จากข อ มู ล สถิ ติ ก ารส ง ออกพบว า มี ก ารส ง ออกเครื่ อ งดื่ ม ประเภทไม มี
แอลกอฮอล ม ากกว าการนําเขา โดยมีก ารสง ออกสูง ขึ้ นอยา งตอ เนื่ อง ตั้ง แต ป 2554-2557 อั น
เนื่องมาจากความไดเปรียบทางดานวัตถุดิบที่อุดมไปดวยผลิตผลทางการเกษตร แตในป 2558 มีการ
สงออกลดลงเนื่องจากประเทศไทยประสบปญหาภาวะภัยแลงผลผลิตทางการเกษตรไมเพียงพอตอ
ความตองการในประเทศ สําหรับน้ําองุนนั้นไมไดผลิตเพื่อการสงออกน้ําองุนโดยตรง(คิดเปนสัดสวนไม
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ถึงรอยละ-1-ของเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล) แตจะเปนการสงออกในรูปแบบเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
น้ําองุนมากกวา เชน เครื่องดื่มเกลือแร บิวตี้ดริงค เปนตน สําหรับตลาดสงออกที่สําคัญของไทยไดแก
ประเทศในอาเซียนซึ่งมีสัดสวนรอยละ 87 ของมูลคาการสงออกเครื่องดื่มของไทย โดยเฉพาะกลุม
ประเทศ CLMV เนื่องจากพฤติกรรมและรสนิยมการบริโภคเครื่องดื่มของประชาชนมีความใกลเคียง
กัน อีกทั้งมูลคาการสงออกไปยังตลาดดังกลาวก็ยังเพิ่มขึ้นตอเนื่องตามกําลังซื้อของประชาชนที่ไดรับ
อานิ ส งค จากเศรษฐกิ จ ที่ เ ติ บ โตสู ง รวมถึ ง จํ า นวนนั ก ลงทุ น และนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ด ว ย
นอกเหนือจากปจจัยดานตลาดแลว ภายใตกรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ที่ประเทศสมาชิกใน
อาเซียนปรับลดภาษีนําเขาสินคาเครื่องดื่มเปนรอยละ 0 ประกอบกับมาตรการทางภาษีที่รัฐใชเพื่อ
สงเสริมการสงออก โดยใหสิทธิผูประกอบอุตสาหกรรมขอยกเวนภาษีสําหรับเครื่องดื่มที่สงออกนอก
ราชอาณาจักร ไดชวยใหสินคาประเภทเครื่องดื่มของไทย มีโอกาสขยายการคาและการลงทุนไปยัง
กลุมประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงอัตราสวนผสมน้ําองุนเปนไมนอยกวารอยละ 50 จะ
ไมสงผลกระทบตอการสง ออก แตจ ะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง ขันของผูป ระกอบ
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในตลาดโลก เนื่องจากสินคาที่ผลิตจะทัดเทียมกับกลุมเครื่องดื่มจากยุโรปและ
อเมริกา สรางความนาเชื่อถือในหมูผูบริโภค ดวยปจจุบันผูบริโภคหันมาใสใจเรื่องสุขภาพและเนน
คุณประโยชนในการเลือกซื้อสินคามากขึ้น
4.1.6 การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
ในการยกเวนภาษีสรรพสาสมิตใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีน้ําองุน ตองเปนไปตามความตก
ลงวาดวยการคาระหวางประเทศองคการการคาโลก (WTO) นั้นคือ ประเทศสมาชิกจะกําหนดระดับ
ความปลอดภัยหรือการตรวจสอบมาตรฐานสินคานําเขา จะตองสอดคลองกับ มาตรฐานระหวาง
ประเทศ เพื่อปองกันการกีดกันทางการคา-ดังนั้นการปรับปรุงอัตราสวนผสมน้ําองุนเปนไมนอยกวา
รอยละ 50 สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ เปนไปตามกฎระเบียบการคาขององคการการคาโลก
และบัญชีอัตราสวนผสมนี้จะปฏิบัติเชนเดียวกันทั้งสินคานําเขาและผลิตในประเทศอยางเทาเทียมกัน
4.1.7 การแกไขปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
ใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล กรณีศึกษาน้ําองุนในครั้งนี้ สามารถลดการหลีกเลี่ยงภาษี อันเปนการ
ส ง เสริ ม นโยบายภาษี ใ ห เ กิ ด การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม อย า งยั่ ง ยื น ทํ า ให ก ารจั ด เก็ บ ภาษี มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม อีกทั้งยังเปนการยกระดับคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชนและเพิ่มความเชื่อถือในหมูผูบริโภค
4.1.8 การวิเคราะหศักยภาพทางการตลาดของน้ําผลไมพรอมดื่มประเภทน้ําองุนเมื่อมี
การปรับปรุงอัตราสวนผสมเปนไมนอยกวา รอยละ 50
การวิเคราะหศักยภาพทางการตลาดของน้ําผลไมพรอมดื่มประเภทน้ําองุนเมื่อมี
การปรับปรุงอัตราสวนผสมเปนไมนอยกวา รอยละ 50 สามารถนําหลักการสวนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) มาใชในการวิเคราะหได
Marketing Mix เปนเครื่องมือทางธุรกิจที่ใชในการบริหารการตลาดโดยนักการ
ตลาดและมัก ใช ในยามจําเปนและสําคัญ เมื่อมี ก ารนําเสนอสิน คาใหมห รือยี่หอ ใหมออกสูตลาด
ประกอบดวย 4P-ไดแก Product , Price , Place และ Promotion
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สํา หรับ กรณี ศึ ก ษาน้ํา องุน ที่ มี อัต ราส ว นผสมไม นอ ยกวา ร อยละ 50 สามารถ
วิเคราะหไดดังนี้
1) Product (ผลิตภัณฑ)
น้ําผลไมพรอมดื่มประเภทน้ําองุนที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50
ถือเปนน้ําผลไมที่ไดรับการบริโภคเปนอันดับตนๆ โดยถือครองสวนแบงทางการตลาดเปนอันดับสี่ของ
น้ําผลไมพรอมดื่มที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 ทั้งหมด รองมาจาก น้ําสม น้ําผลไมรวม
และน้ําแอปเปล เนื่องจากปจ จุบันพฤติกรรมการเอาใจใสสุขภาพยังเปนกระแสหลักในสังคมไทย
ผูบริโภคยังคงแสวงหาสิ่งที่ดี และมีประโยชนตอสุขภาพและรางกาย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจึงไดรับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทําใหน้ําองุนที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 ตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค โดยผูบริโภคจะไดรับคุณประโยชนใกลเคียงกับการบริโภคผลไมสดมากที่สุด
ประกอบกับการผลิตที่ไดมาตรฐาน ทําใหสินคานั้นมีคุณภาพและปลอดภัยสรางความนาเชื่อถือในหมู
ผูบริโภค สรางศักยภาพในการแขงขัน
2) Price (ราคา)
ราคาของน้ําองุนที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวา 50 จะขึ้นกับภาชนะบรรจุ โดย
ภาชนะบรรจุที่มีปริมาตร 200 มิลลิลิตรจะมีราคาที่ 15-20 บาท ภาชนะบรรจุที่มีปริมาตร 1 ลิตรจะมี
ราคา 50-72บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากราคาแลวถือวาเปนราคาที่ไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับราคาของ
ผลไมสดในปจจุบัน แตดวยรูปแบบการดําเนินชีวิตที่เรงรีบ เนนความสะดวก จึงทําใหผูบริโภคนิยม
บริโภคน้ําผลไมแทนการบริโภคผลไมสด อีกทั้งหากพิจารณาราคาของน้ําผลไมที่มีอัตราสวนผสมต่ําๆ
และมีการแตงสี แตงกลิ่นใหมีความเปนน้ําผลไมแลวจะมีราคาที่ 5-12 บาท พบวามีราคาไมแตกตาง
มากนักเมื่อเทียบกับคุณภาพของน้ําผลไมที่แตกตางกัน จึงทําใหผูบริโภคนิยมบริโภคน้ําผลไมที่มีอัตรา
สวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 ซึ่งเห็นไดจากตลาดน้ําผลไมกลุมนี้มีการขยายตัวสูงราวรอยละ 12.9
ตอป ตลอด 5 ปที่ผานมา
3) Place (ชองทางการจําหนาย)
ชองทางการจําหนายน้ําผลไมพรอมดื่ม ประเภทน้ําองุนที่มีอัตราสวนผสม
ไมนอยกวา รอยละ50 นั้น สามารถแบงตลาดเปน 2 กลุมใหญๆ คือตลาดในประเทศ และตลาด
ตางประเทศ สําหรับตลาดในประเทศนั้น จะมีการกระจายสินคาไดหลายชองทาง ไดแก
- กระจายสินคาสูผูบริโภคโดยตรง
- จัดจําหนายสินคาผานผูคาสง
- จัดจําหนายสินคาผานผูคาปลีก
สวนตลาดตางประเทศนั้นจะจัดจําหนายผานผูคาสงที่อยูในประเทศนั้นๆ โดย
ตลาดตางประเทศที่สําคัญ คือกลุมประเทศ CLMV-เนื่องจากมีพฤติกรรมการบริโภค และความพึง
พอใจในรสชาติใกลเ คียงกับ คนไทย จากชองทางการจําหนายขางตนจะทําใหน้ําผลไมพรอมดื่ม
ประเภทน้ําองุนที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ50 มีการขยายตัวและเติบโตในตลาดเครื่องดื่ม
โดยสังเกตไดจากขอมูลสถิติการสงออกเครื่องดื่มตลอด 5 ปที่ผานมาที่มีมูลคาการสงออกสูงขึ้น และมี
มูลคาการสงออกมากกวาการนําเขา ซึ่งแสดงใหเห็นวาตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มของไทยมีศักยภาพ
สามารถแขงขันไดในตลาดโลก
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4) Promotion (การสงเสริมการขาย)
มาตรการทางภาษีของรัฐ เชน การใหสิท ธิยกเวนภาษีส รรพสามิตสําหรับ
เครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่จําหนายในประเทศที่มีอัตราสวนผสมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
การยกเวนภาษีสรรพสามิตสําหรับเครื่องดื่มที่สงออกนอกราชอาณาจักรเพื่อสงเสริมการสงออก และ
กรอบการคาเสรีอาเซียนที่ลดภาษีเปนศูนย ประกอบกับการที่ผูประกอบการเครื่องดื่มน้ําผลไมไดมี
การนํากลยุทธตางๆ มาเพื่อกระตุนการตลาดอยางตอเนื่องดวย อาทิ การโฆษณาประชาสัมพันธ การ
จัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพแตกตางหลากหลายทั้งตัวผลิตภัณฑเอง
และบรรจุภัณฑเพื่อใหตรงตามความตองการของผูบริโภค ลวนแตถือเปนกิจกรรมการสงเสริมการขาย
เปนกลยุทธที่ใชกระตุนความสนใจของผูบริโภคใหหันมาสนใจสินคาหรือบริการมากขึ้น และยังทําให
ตลาดเครื่องดื่มน้ําผลไมมีการเติบโตและมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
จากการวิเ คราะห สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4P's ทั้ง สี่
องคประกอบ พบวาตลาดน้ําผลไมประเภทน้ําองุนที่มีอัตราสวนผสมไมนอยกวารอยละ 50 มีศักยภาพ
ทั้งดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจําหนาย ตลอดจนการสงเสริมการขายจากผูผลิตและมาตรการ
ของรัฐ ดังนั้นการปรับปรุงอัตราสวนผสมน้ําองุนเปนไมนอยกวารอยละ 50 จะไมสงผลกระทบตอ
ศักยภาพทางการตลาดของตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มประเภทน้ําองุน แตจะเปนการเพิ่มศักยภาพทาง
การตลาดของน้ํา ผลไมพ ร อ มดื่ ม ให เ ข ม แข็ง ขึ้ น โดยการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข ง ขั นแก
ผูประกอบการเครื่องดื่มที่ผลิตน้ําองุนที่มีอัตราสวนผสมต่ําๆ นอยกวารอยละ 50 ใหเปลี่ยนรูปแบบ
การผลิตน้ําองุนใหมีอัตราสวนผสมสูงๆ เพื่อตอบโจทยและสนองความตองการของผูบริโภค และเนน
การพัฒนากระบวนการผลิตใหมีมาตรฐานและคุณภาพเพื่อการสงออกในตางประเทศ สามารถแขงขัน
ไดในตลาดโลก ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของไทยมีความเขมแข็งกอใหเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนตอไป
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรแตง ตั้ง คณะทํางานเพื่อศึก ษาแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑและเงื่อนไข
เครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักใหสอดคลองกับนวัตกรรมเครื่องดื่มที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ควรบูรณาการรวมกันระหวางกรมสรรพสามิตและสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา เรื่องแนวทางการปรับ ปรุงอัตราสวนผสมของเครื่องดื่ม เพื่อใหก ารกํากับ ดูแลเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3) ควรปรับเพิ่มบัญชีรายชื่อน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ไมมีในบัญชีฉบับเดิมเพื่อให
สอดคลองกับการเพาะปลูกและผลผลิตของเกษตรกรในประเทศ เชน น้ําแกวมังกร เปนตน
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
1) ควรปรับปรุงบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มประเภทน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
ทั้ง 111 รายการ ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการยกเวนภาษีเครื่องดื่ม
น้ําผลไมและน้ําพืชผัก ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยปรับอัตราสวนผสมน้ําผลไมน้ําพืชผักให
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สอดคลองกับมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex) หรือมาตรฐานสหภาพยุโรป (EU) เปน 2550% (โดยปริมาตร) แลวแตประเภทของน้ําผลไมและน้ําพืชผัก
2) ควรมีการแกไขคํานิยามหรือความหมายของเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักให
ชัดเจนเพื่อลดการหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยชองวางทางกฎหมาย
3) การปรั บ ปรุ ง อั ต ราส ว นผสมนี้ จ ะต อ งกํ า หนดมาตรฐานต า งๆ ให ชั ด เจน
อานแลวเขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใชภาษาทางกฎหมายเนื่องจากภาษากฎหมายเปนภาษาที่ตองอาศัย
การตีความ ซึ่งจะเปนชองวางในการแสวงหาผลประโยชนจากผูประกอบการเครื่องดื่มได
4) นําเสนอบัญชีอัตราสวนผสมของเครื่องดื่มน้ําผลไมและน้ําพืชผักที่ปรับปรุงใหม
ตอกรมสรรพสามิต เพื่อผลักดันใหเกิดการประกาศใชตอไป
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