รายงานฉบับสมบูรณ์
ชื่อโครงการ จัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การผลักดันมาตรการ
ทางภาษีในอาหาร”
สัญญาเลขที่ 52-00-0360/คคส.54-02
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นายแพทย์ทกั ษพล ธรรมรังสี
ชื่อองค์กรรับทุน สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ได้รับทุนสนับสนุนโดย
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.)
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรกฎาคม 2554

1

คํานํา
ภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อประชากรไทยและประเทศ
ไทย ทั้งทางด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคม การเพิ่มขึ้นของปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนพบได้ใน
ทุกสังคมรวมถึงในประเทศไทย ดังนั้นการดําเนินการแก้ไขปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น
จากผลการศึกษาจากต่างประเทศพบว่า การใช้มาตรการทางภาษีราคา เป็นอีกหนึ่งแนวทางสําคัญที่ช่วยลด
ปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน และเป็นแนวทางที่หลายประเทศนํามาใช้ เนื่องจากปัจจัยด้านราคามี
อิทธิพลสําคัญในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารของประชากรและครัวเรือน การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น เรื่อง “การผลักดันมาตรการทางภาษีในอาหาร” จึงเกิดขึ้น เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจัดการกับปัญหา
ทางด้านสุขภาพ อย่างปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน ในบริบทของประเทศไทย
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โครงการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง “การผลักดันมาตรการทางภาษีในอาหาร”
1. บทสรุปย่อการดําเนินงาน
การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การผลักดันมาตรการทางภาษีในอาหาร” มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อเปิดเวทีกลางรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป ในการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะผลักดันการใช้มาตรการทางภาษีในอาหาร เพื่อช่วยจัดการ
ปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน
โครงการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การผลักดันมาตรการทางภาษีในอาหาร” จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยแบ่งการดําเนินงานเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกเป็น
การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และช่วงที่ 2 เป็นการเปิดเวทีสาธารณะเพื่ออภิปราย เรื่อง “มาตรการทาง
ภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย เพื่อจัดการภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน” โดย
ผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้
จากการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การผลักดันมาตรการทางภาษีในอาหาร” ผลที่ได้ถือ
ได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมงานได้แสดงมุมมองข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในความเป็นไปได้ในการ
ใช้มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย เช่น การดําเนินมาตรการทางภาษีให้
ครอบคลุม และมีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และควรมีการใช้มาตรการอุดหนุนราคาสินค้าควบคู่ไปกับการเก็บ
ภาษี นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังเสนอข้อควรพึงระวังในการใช้มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารและ
เครื่องดื่มในประเทศไทย เช่น การกําหนดวัตถุประสงค์และการดําเนินงานที่ชัดเจนในการใช้มาตรการทางภาษี
และราคา ในการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน รวมทั้งควรมีการศึกษาข้อมูลผลกระทบจากด้าน
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากมีการดําเนินมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม และหาแนวทางที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้จากการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นฯ ในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสําคัญเพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการผลักดันการใช้มาตรการทางภาษีและราคา
ของอาหารในอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกิน
และโรคอ้วน และเสริมสร้างให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดี
2. หลักการและเหตุผล
การเพิ่มขึ้นของปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ในทุกสังคมรวมถึงในประเทศ
ไทย และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งต่อประชากรไทยและต่อสาธารณสุข เศรษฐกิจ และสังคมไทย
ดังนั้นการดําเนินการแก้ไขปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น
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จากการศึกษาวิจัยต่างประเทศ พบว่า การใช้มาตรการทางราคา เป็นแนวทางสําคัญที่ช่วยลดปัญหาภาวะ
น้ําหนักเกินและโรคอ้วน เนื่องจากปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลสําคัญในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารของ
ประชากรและครัวเรือน เช่น ครัวเรือนอเมริกันที่มีรายได้ต่ํา พบว่า มีค่าใช้จ่ายอาหารมากกว่าครัวเรือนที่มีรายได้
สูงกว่า1 โดยความถูกของอาหารฟ้าสต์ฟู้ดมีความสัมพันธ์กับการกินอาหารฟ้าสต์ฟู้ดของเด็กอเมริกัน2 และ
ครอบครัวอเมริกันเห็นว่า การซื้ออาหารประเภทนี้เลี้ยงคนในครอบครัวเป็นวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายทางหนึ่ง3
นอกจากนี้ จากการศึกษาในผู้บริโภคเป็นรายบุคคล4,5 และกลุ่มประชากร6-9 พบว่า ผู้บริโภคมีการตอบสนองต่อ
อาหารที่มีราคาสูงขึ้นในเชิงลบ
องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะให้มีการใช้นโยบายการคลังที่ส่งผลต่อราคาอาหาร เพื่อเอื้อให้ผู้บริโภคเข้าถึง
อาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น และลดความเสี่ยงจากภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน10,11 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้
มาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่มซึ่งได้รับความสนใจมากขึ้นจากทั่วโลก12,13
มาตรการทางภาษีกับผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นตัวอย่างมาตรการที่ให้ประสิทธิภาพ
โดยส่งผลให้ประชาชนลดการสูบบุหรี่14และการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์15ลง แม้ว่าโครงสร้างการเก็บ
ภาษีสําหรับธุรกิจยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น การเก็บภาษีสรรพสามิตตามรายสินค้าที่เป็นโทษต่อ
ร่างกาย อาจมีความแตกต่างและไม่สามารถนํามาปรับใช้กับอาหารซึ่งมีความจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์และมีความ
ซับซ้อนในกระบวนการผลิต รวมถึงการเลือกบริโภคของผู้บริโภคได้ทั้งหมด แต่สามารถใช้เป็นบทเรียน และ
แนวทางการดําเนินมาตรการ หากจะริเริ่มใช้มาตรการทางราคาในอาหาร
ในปีพ.ศ. 2552 ได้เกิดปรากฏการณ์สําคัญในสังคมไทยที่ตอบสนองต่อวิกฤตภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน
ผ่านกลไกของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยได้มีการเสนอร่างมติการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน
เข้าเป็นวาระในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 และได้มีการรับรองมติและยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมีการรับรองยุทธศาสตร์ฯจากที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมติในข้อ 3.3 ของยุทธศาสตร์ฯ ได้มีการร้องขอให้มีการสนับสนุน
การใช้มาตรการเร่งด่วนทางภาษีและราคาของอาหารเพื่อจัดการกับปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนของ
ประเทศด้วย
ประชากรไทยมี แ นวโน้ ม เข้ าถึ งอาหารที่ใ ห้ พ ลั ง งานสูง หลายประเภทง่ า ยขึ้ น เห็น ได้ จ ากงบประมาณที่
ผู้ประกอบการอาหารใช้ลงทุนสําหรับการตลาดและการโฆษณาอาหารทางสื่อมวลชน ซึ่งเป็นกลไกสําคัญที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อและการบริโภคอาหารของประชาชน เพิ่มขึ้นถึง 7.5 เท่าในระยะเวลาเพียงแค่ 14 ปี
(พ.ศ. 2532-2546)16 และประชากรไทยมีกําลังซื้ออาหารหลายประเภทเพิ่มขึ้น รวมถึงน้ําอัดลมและอาหารจาน
ด่วน เนื่องจากราคาของอาหารเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสัดส่วนเดียวกับรายได้ของประชากรที่เพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกับการศึกษาในต่างประเทศที่พบว่า แรงจูงใจด้านราคาอาหารเป็นปัจจัยสําคัญต่อการบริโภค
อาหารที่ให้พลังงานสูงเพิ่มขึ้น เนื่องจากอาหารเหล่านี้มีราคาถูกกว่าอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและให้
พลังงานต่ํา17,18
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แม้ว่าจะมีหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนการใช้มาตรการทางภาษีและราคาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพของประชากร แต่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้มาตรการทางภาษีและราคา
ของอาหารในประเทศไทย รวมถึงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติปี 2552 จึงควรจัดให้มีโครงการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง
“มาตรการภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย เพื่อจัดการภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน” ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดเวทีกลางรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ทั่วไป ในการผลักดันการใช้มาตรการทางภาษีในอาหาร เพื่อช่วยจัดการกับปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน
4. วิธีการดําเนินงาน
การจัดสัมมนาจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดําเนินมาตรการทาง
ภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย เพื่อจัดการภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนนี้ ได้เชิญ
ผู้เข้ าร่ วมจากทุก ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อ ง และเปิด โอกาสให้ประชาชนและนั กศึ ก ษาที่ ส นใจเข้ าร่ วมรับฟั งและ
แลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยใช้ ช่อ งทางประชาสั ม พั น ธ์ผ่ า นเครือ ข่ า ยได้ แ ก่ สํ า นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ
การสัมมนาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 12.00 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอล
รูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยแบ่งการดําเนินการสัมมนาเป็น 2 ช่วงดังนี้
ช่วงที่ 1 การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีและราคา จากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ช่วงที่ 2 การเปิดเวทีอภิปราย เรื่อง “มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย เพื่อ
จัดการภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน” โดยผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
และให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถาม
4.1 การอภิปราย
ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักดังนี้
1. เรื่อง การใช้มาตรการทางภาษีของและราคาของอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อลดปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและ
โรคอ้วน โดย ทันตแพทย์หญิงจันทนา อึ้งชูศักดิ์ ผู้จัดการแผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน
2. เรื่อง บทเรียนนโยบายทางภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดื่มในต่างประเทศ โดย นางสาวสิรินทร์ยา
พูลเกิด นักวิจัยจากสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
3. เรื่อง การดําเนินการและบริหารจัดการ รวมถึงการติดตามและประเมินผลมาตรการทางภาษีของอาหาร
และเครื่องดื่มในประเทศไทยในปั จจุ บัน โดย ดร.บัญชร ส่งสั ม พั นธ์ นั กวิชาการภาษีชํานาญการ จากกรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลัง
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ดําเนินรายการโดย นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล จากแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คณะเภสัช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.2 การเปิดเวทีสาธารณะเพื่ออภิปราย เรื่อง “มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดื่มใน
ประเทศไทย เพื่อจัดการภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน”
ประกอบด้วยผู้ร่วมอภิปรายดังนี้
1. นางสาวจณัญญา บัณฑุกุล ผู้อํานวยการส่วนการค้าสินค้าอุตสาหกรรม สํานักยุทธศาสตร์การเจรจา
การค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2. นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ ผู้อํานวยการส่วนนโยบายภาษีเงินได้และการบริโภค สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง กระทรวงการคลัง
3. ดร.บัญชร ส่งสัมพันธ์ นักวิชาการภาษีชํานาญการ จากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
4. นายพชร แกล้วกล้า ผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
5. ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดําเนินรายการโดย นายแพทย์ดร.ทักษพล ธรรมรังสี นักวิจัยอาวุโสจากสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ
4.3 ผู้เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมโครงการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การผลักดันมาตรการทางภาษีในอาหาร”
ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมประชาชนและนักศึกษาที่สนใจประมาณ 100 คน
ดังนี้
 ผู้จัดทํานโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงอุตสาหกรรม
 นักวิชาการจากด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการ
 สรรพสามิตจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัดจากเขตพื้นที่ปริมณฑล (นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม,
สมุทรปราการ, สมุทรสาคร)
 ตัวแทนองค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม
 ตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรม (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภา
หอการค้า ผู้ประกอบการ)
 ตัวแทนสื่อ
 นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
4.4 งบประมาณ
โครงการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การผลักดันมาตรการทางภาษีในอาหาร” ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จํานวน 109,500 บาท
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5. ผลการดําเนินงาน
การนําเสนอและอภิปราย ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะสําคัญเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทาง
ภาษีของอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนใน
ประเทศไทย มีประเด็นสําคัญที่สามารถสรุปได้ดังนี้
5.1 การอภิปราย
5.1.1 การใช้มาตรการทางภาษีของและราคาของอาหารและเครื่องดืม่ เพื่อลดปัญหาภาวะน้ําหนัก
เกินและโรคอ้วน
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการบริโภคน้ําตาลมากขึ้น ซึ่งการบริโภคน้ําตาลของคนไทยมาจากทั้งการบริโภค
ทางตรงและทางอ้อม โดยการบริโภคน้ําตาลทางอ้อมนั้น อาจมาจากโรงงานอุตสาหกรรมนําน้ําตาลไปใช้เป็น
วัตถุดิบ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ส่งผลต่อพฤติกรรมทางสุขภาพของคนไทยได้อีกทางหนึ่ง แม้ว่าภาวะน้ําหนัก
เกินและอ้วนเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่สร้างภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ เพื่อใช้จัดการกับปัญหาภาวะน้ําหนักเกิน
และโรคอ้วน
มาตรการด้านราคา เป็นหนึ่งในมาตรการสําคัญที่ถูกนํามาใช้เพื่อจัดการกับปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรค
อ้วน เช่น นโยบายไม่เก็บเงินค่าแผงสําหรับผู้ค้าผลไม้และนมจืดในโรงเรียน ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า รัฐที่
มีการใช้มาตรการทางด้านราคาและภาษี มีความชุกของโรคอ้วนน้อยกว่ารัฐที่ไม่มีการใช้ และด้วยการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีรสหวานจากน้ําตาลเพิ่มมากขึ้น จึงเน้นการจัดการกับปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนด้วยการ
เก็บภาษีที่ “เครื่องดื่ม” เพราะเป็นสินค้าที่มีองค์ประกอบของวัตถุดิบน้อยกว่ากลุ่มอาหาร มีประโยชน์ต่อร่างกาย
น้อยกว่าอาหารชนิดอื่น และส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว ทั้งอ้วน และฟันผุ จะช่วยลดปัญหาทางสุขภาพ
เหล่านี้ได้อีกทางหนึ่ง
อย่ า งไรก็ ต าม ข้ อ จํ า กั ด ของการผลั ก ดั น มาตรการภาษี ข องประเทศ คื อ การไม่ มี ก ารประเมิ น เชิ ง
เศรษฐศาสตร์ถึงผลของมาตรการทางภาษีที่ชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านความยืดหยุ่นของราคาอาหารและ
เครื่องดื่ม และผลกระทบทางอ้อมของมาตรการฯ ต่อการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน นอกจากนี้
ปัจจัยจากการต่อต้านจากกลุ่มผลประโยชน์ เนื่องจากอาจส่งผลต่อทั้งรายได้ของอุตสาหกรรมอาหาร และรายได้
รัฐ และการจ้างงาน การว่างงาน และการปรับทัศนคติของผู้บริโภคเรื่องการบริโภคอาหาร
5.1.2 บทเรียนนโยบายทางภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดื่มในต่างประเทศ
รูปแบบการใช้มาตรการทางภาษีและราคาในปัจจุบัน มี 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1) การเก็บภาษีอาหารและ
เครื่องดื่ม 2) การอุดหนุนราคาในผลิตภัณฑ์เกษตร และ 3) การเก็บภาษีอาหารและเครื่องดื่มควบคู่กับการ
อุดหนุนราคาในผักและผลไม้
การเก็บภาษีพบมากในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (European Union),
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา เช่น ไทย เม็กซิโก อินเดีย และซิมบับเว โดย
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ประเภทสินค้าที่มักถูกเก็บภาษี เช่น ขนมขบเคี้ยว (ลูกอม ขนมกรอบ หมากฝรั่ง ไอศกรีม) เครื่องดื่ม (น้ําอัดลม
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ) และน้ําหวาน ((syrup) ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่ม)
ประเทศที่ มี ก ารอุ ด หนุ น ราคาในสิ น ค้ า เกษตร เช่ น อิ ยิ ป ต์ ไทย จี น ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ศรี ลั ง กา บราซิ ล และ
โคลัมเบีย และมักเป็นการอุดหนุนราคาในสินค้าที่เป็นอาหารหลักของประชากร เช่น แป้งข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าว
จากการศึกษาวิจัยในต่างประเทศสรุปได้ว่า มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดื่มมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน และหากเก็บภาษีในระดับที่เหมาะสมจะส่งผลเชิงบวกทางสุขภาพ เช่น การ
ลดการบริโภคอาหาร น้ําหนักตัว และการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ขณะที่การอุดหนุนราคาสินค้าเกษตร
อาจส่งผลทางอ้อมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน และการใช้มาตรการทางภาษีและ
ราคาร่วมกัน อาจเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ภาวะโภชนาการ และลดการเกิด
โรคติดต่อไม่เรื้อรัง โดยกลไกการเก็บภาษีและอุดหนุนราคาสามารถทําได้ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้และผลิตภัณฑ์สุดท้าย
พร้อมจําหน่าย
อย่างไรก็ ตาม ในการดําเนินการมาตรการทางภาษีและราคาเครื่องดื่มยังมีความท้ าทายในบริบทของ
ประเทศไทย เช่น ประเภทของสินค้าที่ควรจัดเก็บ อัตราการจัดเก็บภาษี การเก็บภาษีจากสินค้าที่เป็นกลุ่มอาหาร
ส่วนน้อยของอาหารทั้งหมด แต่ให้พลังงานสูง และแนวทางการบังคับใช้
5.1.3 การดําเนินการและบริหารจัดการ รวมถึงการติดตามและประเมินผลมาตรการทางภาษีของ
อาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยในปัจจุบัน
ภาษีสรรพสามิตมีการจัดเก็บเมื่อมีการบริโภค และส่งผลเพื่อลดการบริโภคและผลกระทบ โดยเก็บตาม
ประเภทสินค้า 3 กลุ่ม คือ 1) สินค้าที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและผิดศีลธรรม (sin and health affected
goods), 2) สิ น ค้ า ประเภทฟุ่ ม เฟื อ ย (luxury goods), และ 3) สิ น ค้ า ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(environment affected goods) ซึ่งภาษีเครื่องดื่ม อยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย เพราะเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นกับชีวิต
รายได้จากการเก็บภาษีสรรพสามิตมาจาก 65% จากน้ําอัดลม, 17% จากโซดา, และ 17% จากเครื่องดื่ม
บํารุงกําลัง และเครื่องดื่มเติมน้ําตาล และผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นคู่แข่งน้ําอัดลมในอนาคต คือ เครื่องดื่มประเภทชา
และกาแฟ
ผลจากการเก็บภาษีจะมีทั้ง income effects และ substitution effects จากข้อมูล Market share ของ
เครื่องดื่มทั้งหมด พบว่า มีเครื่องดื่มอีกมากมายที่ยังไม่ถูกเก็บภาษี และข้อควรพึงระวังของการใช้มาตรการภาษี
คือ กระแสการยอมรับเรื่องการเก็บภาษี หรือการเพิ่ม-ลดภาษี และการ trade down ที่พบในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้การยอมรับการเก็บภาษี ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ รายได้ และทางเลือกทางนโยบาย
อื่นๆ เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปเช่นกัน
5.1.4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น




มีการเก็บภาษีของสินค้าที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เช่น เก็บภาษีที่น้ําอัดลมเพียงชนิดเดียว ควร
กระจายให้ถึงเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือมีน้ําตาลชนิดอื่น
ปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน อาจมีสาเหตุหลักอื่นๆ ที่ไม่ใช่การดื่มน้ําอัดลม
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การดําเนินมาตรการทางภาษีอาจเป็นทางเลือกท้ายๆ ในเชิงนโยบาย
การอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรในต่างประเทศอาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
เนื่องจากสินค้าเกษตรมีมากและมีตามฤดูกาล
ควรมีการสํารวจและศึกษาถึงสินค้าที่ยังไม่รบั การเก็บภาษี

5.2 การเปิดเวทีสาธารณะเพื่ออภิปราย เรื่อง “มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดื่ม
ในประเทศไทย เพื่อจัดการภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน”
5.2.1 ความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดืม่ ในประเทศไทย





ความเป็นไปได้ในการใช้กลไกภาษี คือ Border tax และ ภาษีภายใน
การอุดหนุนทางด้านราคา เป็นการสนับสนุนการอยู่ดีกินดีของประชากร เช่น การอุดหนุนราคาข้าว
ทําให้เกษตรกรอยู่ได้ ในต่างประเทศ มีมาตรการการอุดหนุนที่น่าสนใจ เช่น green box food
stamp สําหรับคนยากจน และโปรแกรมอาหารสุขภาพในโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งสามารถปรับใช้ได้ใน
ประเทศไทย
ควรเริ่มการดําเนินงานด้านภาษีพร้อมกับการอุดหนุนราคา เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน และควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมกับบริบทไทยในการใช้มาตรการอุดหนุนราคา



กลไกของมาตรการควรมีหลายระดับมารองรับ เช่น การเก็บตามประเภทของน้ําตาลหรือสารให้
ความหวานชนิดต่างๆ ซึ่งควรจะศึกษาความเป็นไปได้และเตรียมข้อมูลสําหรับการเตรียมการปรับ
ฐานภาษีต่อไป



การให้ความรู้ แ ก่ ประชาชนในเรื่องของสุขภาพเป็นอีกหนึ่งวิ ธีการที่ ควรทําควบคู่กับการดําเนิ น
มาตรการทางภาษีและราคา

5.2.2 ข้อพึงระวังในการใช้มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย









การดําเนินมาตรการเรื่องของภาษีและราคาเพื่อจัดการเรื่องของปัญหาสุขภาพยังเป็นเรื่องใหม่
สําหรับบางหน่วยงาน จึงต้องมีความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลการดําเนินงาน
ควรมีการกําหนดวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการใช้มาตรการทางภาษีและราคาเพื่อ
จัดการกับปัญหาทางด้านสุขภาพให้ชัดเจน
การดําเนินมาตรการด้านภาษีและราคาต้องสอดรับกับสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ
คํานึงถึงความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ให้ครอบคลุมสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
คํานึงถึงมาตรการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการดําเนินมาตรการทางภาษีและราคา
การเก็บภาษีอาจทําให้ประชาชนมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปที่เครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ที่อาจ
ส่งผลลบต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน
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การขึ้นราคาของเครื่องดื่ม (ผลจากการขึ้นภาษี) ไม่สามารถกระทําได้ในทันที เนื่องจากต้องอาศัย
กฎกระทรวงพาณิชย์
การเก็บภาษีของน้ําตาลที่ต้นทาง เป็นการดําเนินที่ค่อนข้างยาก ต้องศึกษาแนวทางการดําเนินการให้
ชัดเจน
ความสัมพันธ์ของปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนกับการบริโภคน้ําตาล ยังไม่ชัดเจน
คํานึงถึงการยอมรับของสังคม (Public acceptance) รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องการบริโภคน้ําตาลว่า
ไม่ได้เป็นประโยชน์มาก จึงจําเป็นต้องมีการเตรียมข้อมูลสําหรับผู้บริโภคควบคู่กันไป เช่น กําหนด
ปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภค และแนะนําทางเลือกสําหรับผู้บริโภคที่จะลดการบริโภคน้ําตาล

5.2.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 ในการจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน ในการใช้มาตรการภาษีและการอุดหนุนราคา
สินค้า ควรทําควบคู่กันไปมาตรการอื่นๆ เช่น นโยบายการส่งเสริมการออกกําลังกาย นโยบายการ
เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน มาตรการทางฉลาก และการให้ข้อมูล การศึกษา และ
ความรู้แก่ผู้บริโภค เป็นต้น


มีการเตรียมพร้อมเรื่องของทางเลือกแก่ผู้บริโภคหากมีการขึ้นภาษีอาหารและเครื่องดื่ม



ก่อนเริ่มการดําเนินมาตรการใหม่ๆ ต้องเตรียมข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อตอบคําถามแก่สังคม มีข้อมูลทาง
วิชาการทั้งในและต่างประเทศรองรับ แต่การนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ต้องพึงระมัดระวังเรื่องบริบทที่
แตกต่างกันและควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับประเทศไทย



การทบทวนมาตรการและนโยบายอื่น ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนที่จะ
เกิดขึ้น โดยไม่มีข้อขัดแย้ง เช่น กรณีของนโยบายในการควบคุมราคาสินค้า ของกรมการค้าภายใน
หากมีการเก็บภาษีแล้วทําให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น



ศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ ที่จําเป็น เช่น
o ด้านพฤติกรรมการบริโภคเมื่อราคาน้ําตาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
o ด้านภาระราคาและค่าใช้จ่ายที่อาจจะตกไปกับผู้บริโภคบางกลุ่ม เช่น เด็กยากจน เด็กในชนบท
และกรรมกร
o ด้านผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้สารทดแทนความหวานชนิดอื่น
o ด้านนวัตกรรมทางอาหาร ที่นําอาหารหรือผลไม้มาประยุกต์หรือดัดแปลงเป็นสารให้ความ
หวาน เช่น banana syrup เป็นต้น
o ด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางด้านอาหารของไทย เช่น ขนมหวาน ทองหยิบ ทองหยอด



หากเก็บภาษีตามปริมาณน้ําตาล อาจส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนสูตรอาหารของผู้ผลิตโดยลดน้ําตาลลง
ได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ผู้บริโภคค่อยๆ เปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
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การพิจารณาเรื่องการเก็บภาษีเฉพาะผู้ที่สร้างปัญหา เช่น การเก็บภาษีจากคนที่มีน้ําหนักเกินและ
อ้วนและการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมที่มีการปฏิบัติงานที่ดีอยู่แล้ว

6. สรุปผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การผลักดันมาตรการทางภาษีในอาหาร”
ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการ
ทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีเพื่อลดปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วนใน
ประเทศไทย
การใช้มาตรการทางด้านภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดิ่ม เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อทุกฝ่าย ทั้งผู้จัดทํา
นโยบาย หน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่หลักในการดําเนินงาน เช่น กรมสรรพสามิต และกรมการค้าภายใน
ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป การเตรียมความพร้อมที่จะดําเนินมาตรการเพื่อให้ทุก
ฝ่ายเกิดประโยชน์ร่วมกันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ ผลจากเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นนี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมี
มุมมองในการผลักดันการใช้มาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย โดยข้อคิดเห็นส่วน
ใหญ่ เห็นว่า การดําเนินมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่ม ควรกระทําให้ครอบคลุมและในทุก
สินค้าที่อาจทําให้เกิดปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน เช่น ควรครอบคลุมถึงเครื่องดื่มรสหวานที่ไม่ได้ผลิต
จากโรงงานอุตสาหกรรม (เช่น น้ําผลไม้ น้ําหวาน ที่พ่อค้าแม่ค้าเป็นผู้ผสมเอง) เป็นต้น การกําหนดแนวทางหรือ
ทางเลือกของวิธีการเก็บภาษีที่หลายหลาย เป็นอีกหนึ่งข้อคิดเห็นที่ควรให้ความสําคัญ เช่น หากมีการเก็บภาษีใน
เครื่องดื่มที่มีรสหวาน ก็ควรมีการเก็บตามประเภทของน้ําตาลหรือสารให้ความหวานชนิดต่างๆด้วย เป็นต้น
นอกจากนี้ เพื่อให้มีการดําเนินมาตรการการจัดเก็บภาษีที่สมบูรณ์ ควรกระทําควบคู่กับการอุดหนุนราคาสินค้า
ซึ่งจะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกิน
และโรคอ้วน อาจจะยังเป็นเรื่องใหม่สําหรับบางหน่วยงาน เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วการจัดเก็บภาษี มีจุดประสงค์
หลักเพื่อเป็นรายได้ของรัฐ และยังไม่ได้คํานึงถึงการจัดการปัญหาทางด้านสุขภาพ การกําหนดวัตถุประสงค์ของ
การจัดเก็บภาษีให้ชัดเจน จึงเป็นการดําเนินงานขั้นแรกที่ควรพึงปฏิบัติ นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อม และ
หาแนวทางที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน ควรมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องหากมีการ
ดําเนินมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ข้อมูลการศึกษาด้านผลกระทบ ในด้านต่างๆ
(เช่น พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน การแบกรับภาระค่าใช้ของประชาชนบางกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง
วัตถุดิบที่ให้ความหวาน นวัตกรรมการคิดค้นสารให้ความหวานชนิดอื่นๆ และด้านวัฒนธรรมของขนมไทย)
ข้อมูลทางเลือกแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนรวมทั้งสังคมยอมรับกับการดําเนินการใช้มาตรการนี้ และข้อมูลใน
การดําเนินงานเรื่องของมาตรการทางภาษีและราคาในอาหารที่มาจากต่างประประเทศ ซึ่งในเรื่องนี้ควรมีการ
คํานึงถึงความเหมาะสมในการใช้ข้อมูลเหล่านั้นกับบริบทในประเทศไทย นอกจากนี้ ในมุมมองความคิดเห็นจาก
ผู้เข้าร่วม ยังมองเห็นว่าการใช้มาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่มในการจัดการปัญหาภาวะ
น้ําหนักเกินและโรคอ้วนนั้น ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย การ
12

ดําเนินมาตรการในด้านอื่นๆ จึงเป็นเรื่องที่ควรพึงกระทําก่อน เช่น การให้ความรู้ และการศึกษาแก่ประชาชน ให้
มีพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม
ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นบุคคลากรที่มาจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่ง
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน นอกจากนี้การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นฯ ในครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม รวมถึงการเป็นเจ้าของจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันหา
แนวทางความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางภาษีและราคาในอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อจัดการปัญหาทางด้าน
สุขภาพ อย่างเช่นการจัดการเรื่องภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน
จากการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การผลักดันมาตรการทางภาษีในอาหาร” ผลที่ได้ถือ
ได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้จากการจัดเวที
สาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสําคัญเพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการผลักดันการใช้
มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารในอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ
จัดการปัญหาภาวะน้ําหนักเกินและโรคอ้วน และเสริมสร้างให้ประชาชนไทยมีสุขภาพดี
7. ปัญหาและอุปสรรค (ที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินโครงการ)
1. การดําเนินการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นฯ ได้กําหนดวันและเวลาการจัดงานในเดือนมิถุนายน
แต่ไม่สามารถจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นฯ ได้ เนื่องจากรัฐบาลจะจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 3
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการกระทําที่อาจเป็นการทุจริตเลือกตั้งจากการจูงใจผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เข้าร่วมเวทีสาธารณะฯ ส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัดเวทีสาธารณะฯ เป็นภายหลังการเลือกตั้ง คือวันที่ 8
กรกฎาคม พ.ศ. 2554
2. การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การผลักดันมาตรการทางภาษีในอาหาร” ยังขาด
ผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ และจากกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์
3. ระยะเวลาในการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ อาจน้อยเกินไป สําหรับการอภิปรายซักถาม
เนื่องจากได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง
8. ข้อเสนอแนะ
1. เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์
2. เพิ่มเวลาการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น
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