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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของบุหร่ีซิกาแรตของผู้บริโภคใน

ประเทศไทย 2) ศึกษาอัตราภาษีสรรพสามิตของบุหรี่ซิกาแรตที่เหมาะสมสำาหรับประเทศไทย และ 3) เปรียบ

เทยีบดลุยภาพกรณีทีรั่ฐบาลไมไ่ด้จดัเกบ็ภาษีสรรพสามติในอตัราตามมลูคา่กบักรณทีีร่ฐับาลจดัเก็บภาษีสรรพ

สามิตในอัตราตามมูลค่าร้อยละ 90 พร้อมหารายได้ที่รัฐบาลได้รับจากการจัดเก็บภาษีใน พ.ศ. 2560 และ

ภาระภาษสีว่นเกนิทีเ่กิดขึน้จากการจดัเก็บภาษ ีการศกึษานีใ้ชข้้อมลูทติุยภูม ิประเภทข้อมลูอนุกรมเวลารายป ี

ตั้งแต่ พ.ศ. 2533-2558 และใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ โดยประมาณค่าสัมประสิทธ์ิของสมการ
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จากสมการอปุสงค์ไปคำานวณหาอตัราภาษสีรรพสามติทีเ่หมาะสมของบหุร่ีซกิาแรตทีผ่ลติในประเทศไทยตาม

กฎของแรมซีย์ 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์บุหร่ีซิกาแรตในประเทศไทยท่ีระดับนัยสำาคัญ 0.05 ได้แก่ 

ปริมาณอปุสงค์ของบหุรีซ่กิาแรตในประเทศไทยปกีอ่นหนา้ รายไดป้ระชาชาตเิฉลีย่ตอ่คน ราคาขายปลกีเฉลีย่

ของบหุรีซ่กิาแรตท่ีผลติในประเทศ นโยบายการเพ่ิมอตัราภาษบีหุรี ่และทีร่ะดบันัยสำาคัญ 0.10 ไดแ้ก ่นโยบาย

การใช้รปูภาพเป็นคำาเตือนบนซองบหุรีซ่กิาแรต โดยคา่ความยืดหยุน่ของอปุสงคบ์หุร่ีซกิาแรตตอ่ราคาของบหุร่ี

ซิกาแรตในประเทศไทยเท่ากับ -0.63 สามารถอธิบายได้ว่า บุหร่ีเป็นสินค้าที่มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อ 

ราคาตำ่า ท้ังนี้อัตราภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสมของบุหร่ีซิกาแรตสำาหรับประเทศไทยที่คำานวณได้มีค่าเท่ากับ

ร้อยละ 26.19 ซึ่งมีค่าตำ่ากว่าอัตราภาษีที่จัดเก็บในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากอัตราภาษีที่เหมาะ

สมจะคำานึงถึงภาระภาษีส่วนเกินที่น้อยที่สุดพร้อมกับรายได้ที่รัฐบาลคาดว่า จะจัดเก็บได้ แต่ไม่ได้เป็นอัตรา

ภาษีที่รวมต้นทุนผลกระทบภายนอก ซ่ึงอัตราภาษีที่จัดเก็บในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 จัดเก็บที่ร้อยละ 

90 ใช้หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน และเป็นการสนับสนุน

นโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบของรัฐ หากพิจารณาถึงภาระภาษีส่วนเกินเมื่อมีการจัดเก็บอัตราภาษีตาม

มูลค่าใน พ.ศ. 2560 พบว่า มีภาระภาษีส่วนเกินเท่ากับ 11,505.65 ล้านบาท และรายได้ที่รัฐบาลได้รับจาก

การจัดเก็บภาษีดังกล่าวเท่ากับ 55,908.68 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ภาครัฐสามารถนำาผลการศึกษานี้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อกำาหนด

นโยบายการปรบัเปลีย่นอัตราภาษบีหุรีซ่กิาแรต พรอ้มทัง้นำาแบบจำาลองอปุสงคท์ีไ่ดจ้ากการศกึษาไปวเิคราะห์ 

ผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและทำาการพยากรณ์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบให้มีความเหมาะสม

คำาสำาคัญ : บุหรี่ซิกาแรต ภาษีที่เหมาะสม ภาษีสรรพสามิต
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Abstract
This study aimed : 1) to determine factors affecting the demand for cigarettes in Thailand;  

2) to study the optimal cigarettes excise tax rate in Thailand; and 3) to compare of equilibrium in 

cases of government charged and did not charge the excise taxes at 90% rate as well as calculate 

tax revenue and tax burden in 2017. The research used secondary data collected from 1990 to 2015 

which was analyzed by multiple regression technique. The parameters of the demand for cigarettes 

model were estimated by Ordinary Least Squares (OLS) method. The price elasticity of demand 

for cigarette was then calculated to find the optimal excise tax rate according to Ramsey’s rule.

The results of the study showed that factors affecting the demand for cigarette in Thailand 

at the statistical significance level of 0.05 are cigarette demand in Thailand in the previous year, 

GDP per capita, average retail price of cigarettes in Thailand, cigarette excise tax policy and at the 

statistical significance level of 0.10 was warning policy with terrible images on cigarette packets. 

According to the estimated model, the price elasticity of demand for cigarettes was equal to - 0.63 

which implied the inelastic of cigarette demand and the optimal cigarette excise tax rate in Thailand 

based on the Ramsey’s rule equal to 26.19 percent. The reason for the obtained optimal cigarette 
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excise tax rate was lower than the actual rate in July 2017 was that the Ramsey’s rule took into 

account only minimum tax burden under expected tax revenue regardless other external costs. In 

addition, the tax rate in July 2017 is 90% based on the guidelines of current economic situation and 

the tobacco control policy. With the optimal ad valorem tax derived from this study, tax burden and 

tax revenue were equal 11,505.65 and 55,908.68 Million Baht, respectively. 

The result from this study was beneficial for policy makers to determine the cigarette excise tax 

rate in Thailand. Moreover, the model could be applied for considering impact of relevant variables 

including forecast analysis to control tobacco consumption at an appropriate level.

Keywords : Cigarettes, Optimal tax, Excise tax 
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บทนำา

 การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดผลเสียและผล 

กระทบหลายด้านไม่ว่า จะเป็นผลกระทบต่อผู้สูบ 

สังคมและรัฐบาล ทั้งต้นทุนที่ เป็นตัวเงินไม่ว่า 

จะเปน็การสญูเสยีคา่ใช้จา่ยในการซือ้บุหรี ่ค่าใชจ้า่ย

ในการรกัษาโรคทีเ่กดิจากการสบูบหุรี ่ค่าใชจ้า่ยของ

รฐับาลทีต่อ้งนำาไปช่วยเหลอืผูป้ว่ยโรคทีเ่กดิจากการ

สูบบุหรี่ และต้นทุนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น สุขภาพของ 

ผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันจากบุหรี่ เป็นต้น รวมถึง

ความทุกข์ใจของผู้ป่วยและครอบครัวจากการเป็น

โรคท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ จากข้อมูลของสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่า 

สถานการณ์การสูบบุหรี่ในประเทศไทย ปี 2558 มี 

ผูส้บูบุหรีท่ัง้หมด 10.90 ลา้นคน โดยกลุม่อาย ุ30 ป ี

ขึ้นไปเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่จำานวน 

50,710 คน เป็นผู้ชาย 42,989 คน และเป็นผู้หญิง 

7,721 คน (กองทุนสำานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ, 2560) ด้วยเหตุน้ีรัฐบาลจึง

จำาเป็นต้องมีเครื่องมือและมาตรการกำากับดูแลเพ่ือ

ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 

มาตรการจัดเก็บภาษีและการรณรงค์ควบคุมยาสูบ 

ในเดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 มกีารเพ่ิมอตัราภาษี

โดยจัดเก็บอัตราตามมูลค่าจากร้อยละ 87 เป็น 

ร้อยละ 90 อัตราตามปริมาณจากกรัมละ 1 บาท 

เปน็ 1.10 บาท สง่ผลใหร้าคาของบหุรีเ่พ่ิมขึน้ 10-24 

บาท/ซอง (โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง, 2559)

จากการที่ประชาชนในประเทศสูบบุหรี่ก่อให้

เกิดต้นทุนทางสังคมและผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็น

ภาระของประเทศในด้านสวัสดิการรักษาผู้ป่วย

ด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ รัฐบาลจึงจำาเป็นต้อง

มีเครื่องมือและมาตรการกำากับดูแลเพ่ือช่วยลด 

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ โดยเครือ่งมอืทีถ่อืว่า มปีระสทิธภิาพ 

คือ มาตรการจัดเก็บภาษี  ลักษณะการจัดเก็บภาษี

ดังกล่าว ได้แก่ ภาษีสรรพสามิต เนื่องจากเป็นภาษี

การขายเฉพาะท่ีเรียกเกบ็จากสนิคา้และบริการบาง

ประเภทที่สมควรต้องรับภาระภาษีสูงกว่าปกติ เช่น 

สินค้าที่บริโภคแล้วก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและ

ศีลธรรม สินค้าและบริการที่มีลักษณะไม่จำาเป็นต่อ

การดำารงชีพหรือเป็นการฟุ่มเฟือย สินค้าที่ได้รับผล

ประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐบาล สินค้าที่ก่อให้เกิด

มลภาวะตอ่สิง่แวดลอ้ม หรอืเปน็สนิคา้และบรกิารที ่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม เป็นต้น หากบริโภค

สินค้าเหล่านี้มากเกินไปนอกจากจะเกิดผลเสียแก่

ผู้บริโภคแล้วยังทำาให้รัฐบาลต้องเสียงบประมาณ

ในการรักษาหรือแก้ไขปัญหา ซ่ึงถือว่า เป็นต้นทุน

ทางสังคมที่เพิ่มขึ้น จึงได้จัดเก็บภาษีเพื่อควบคุม

การบริโภค  และเพือ่เพิม่รายไดแ้กรั่ฐบาล ทัง้นี ้จาก

การจดัเกบ็รายไดข้องรฐับาลในปงีบประมาณ 2558 

มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเท่ากับ 

517,686 ลา้นบาท คดิเปน็รอ้ยละ 18.41 ของรายได ้

สทุธิจากภาษทีัง้หมด (สำานกังานเศรษฐกจิการคลงั, 

2559)

สำาหรบัประเทศไทยได้เริม่ควบคมุยาสบูตัง้แต ่

ปี 2532 จากการตั้งคณะกรรมการควบคุมการ

บริโภคยาสูบแห่งชาติและตั้งสำานักควบคุมยาสูบ 

จากนั้นได้ออกกฎหมายควบคุมโฆษณาและส่ง

เสริมการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ต่อมาได้มีการห้าม

สูบบุหร่ีในที่สาธารณะในปี 2535 แต่ปัญหาที่พบ 

คอื กระทรวงสาธารณสุขขาดงบประมาณจัดสรรเพือ่

นำามาควบคมุ จนกระทัง่ไดแ้นวคดิทีจ่ะนำาภาษยีาสบู

มาเปน็สว่นหนึง่ในการควบคมุยาสบูและสง่เสรมิสขุ

ภาพในเรื่องอื่น ๆ กอปรกับเมื่อปี 2539 กระทรวง

การคลังได้เร่ิมนโยบายการเงินการคลังเพื่อสังคม 

จึงมีแนวคิดให้หลักประกันสุขภาพเมื่อประชาชน

เจ็บป่วย รวมถึงจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อสนับสนุน 
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การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด้วยทั้งนี้  ภาษี 

สรรพสามิตบุหรี่ถือเป็นเครื่องมืออีกประเภทใน

การช่วยลดการบริโภคยาสูบ ซึ่งรัฐบาลจะได้ผล 

ประโยชนจ์ากการเก็บภาษบีหุรีผ่่านกระทรวงการคลงั 

โดยสาเหตุและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิตจากยาสูบในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 1. เพื่อเป็นรายได้ของรัฐบาล โดยใน พ.ศ. 

2549 รัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษียาสูบ

เทา่กบั 35,657 ลา้นบาท ตอ่มา พ.ศ. 2558 รฐับาล

มีรายได้จากการจัดเก็บภาษียาสูบเท่ากับ 62,734 

ล้านบาท ซึ่งรายได้ภาษียาสูบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.48 เนื่องจากอัตราภาษีที่เพิ่ม

มากขึน้จึงทำาใหร้ายไดร้วมของภาษสีรรพสามติเพ่ิม

ขึ้น ในขณะท่ีปริมาณการบริโภคยาสูบที่ผลิตจาก

โรงงานยาสูบมีแนวโน้มลดตำ่าลงจาก พ.ศ. 2549 

โดยปรมิาณการจำาหนา่ยบหุรีซ่กิาแรตจำานวน 1,711 

ล้านซอง ลดเหลือ 1,542 ล้านซองใน พ.ศ. 2558  

ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.94 (สำานักงานเศรษฐกิจการ

คลังและโรงงานยาสูบ, 2559)  

 2. เพื่อจำากัดและควบคุมการบริโภคยาสูบ 

เนื่องจากการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ประชาชน ดงันัน้ การทีร่ฐับาลจดัเกบ็ภาษยีาสบูเปน็

การคาดหวังว่า จะทำาให้ปริมาณการบริโภคยาสูบ

ลดลง  (ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์, 2559)

 ในอดีตที่ ผ่านมาพบว่า การใช้นโยบาย

ทางด้านภาษีสามารถลดจำานวนผู้สูบบุหรี่ลงได้ 

จากสถิติผู้สูบบุหร่ีของคนไทยย้อนหลัง 24 ปี

ที่ผ่านมามีแนวโน้มดีข้ึน (มีการปรับอัตราภาษี

รวม 11 คร้ัง) (จากภาพที่ 1) สำานักงานสถิติแห่ง

ชาติ ได้สำารวจเกี่ยวกับสวัสดิการและอนามัยของ

ประชาชน และสำารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีทั่ว

ประเทศพบว่า พ.ศ. 2534 มีคนไทยอายุ 15 ปีข้ึน

ไปจำานวน 38.50 ล้านคน เป็นผู้คนสูบบุหร่ีจำานวน 

12.26 ล้านคน ในขณะนั้นจัดเก็บอัตราตามมูลค่า

ที่ร้อยละ 55 ขณะที่ผลสำารวจใน พ.ศ. 2558  

มีคนไทยอายุ 15 ปีข้ึนไป จำานวนเพ่ิมเป็น 56.10 

ล้านคน แต่มีคนสูบบุหรี่เพียง 10.90 ล้านคน ซึ่งจัด

เก็บอัตราตามมูลค่าที่ร้อยละ 87 แสดงให้เห็นว่า  

การจัดเก็บภาษีบุหร่ีที่เพ่ิมข้ึนรวมถึงการรณรงค์

ควบคุมยาสูบที่ผ่านมาทำาให้คนไทยสูบบุหรี่ลด

ลง สวนทางกับจำานวนประชากรท่ีเ พ่ิมสูงข้ึน 

หากพิจารณาถึงปริมาณยาสูบที่ เสียภาษีของ

โรงงานยาสูบยังคงอยู่ในอัตราที่ลดลงจาก 1,941 

ล้านซอง ใน พ.ศ. 2534  เป็น 1,542 ล้านซอง ใน 

พ.ศ. 2558 ถือเป็นความสำาเร็จของนโยบายการ

เพิ่มภาษีรวมถึงการรณรงค์ควบคุมยาสูบของไทย 

(สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2559) 



114

   วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช    ปีที่ 31 ฉ บับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2561   วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช    ปีที่ 31 ฉ บับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2561

การเพิม่อตัราภาษีถอืเปน็ผลประโยชนแ์ละผล

เสียที่เกิดขึ้นกับรัฐบาล ผลประโยชนท์ี่เกิดขึน้ ไดแ้ก ่

1) รัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษียาสูบ และ 

2) ลดผลกระทบภายนอกที่เกิดจากการสูบบุหร่ีได้ 

เนือ่งจากมผีูบ้รโิภคบางคนสบูบุหรีล่ดลง ในทางกลบั

กนัยงัเกดิผลเสีย ไดแ้ก ่1) มลูค่าสวัสดิการของสงัคม

โดยรวม (total welfare) ลดลง เนื่องจากส่วนเกิน

ของผู้ผลิตและส่วนเกินของผู้บริโภคลดลงอันเนื่อง

มาจากการจัดเก็บภาษีเพิ่มข้ึน และ 2) อาจทำาให้

ผู้บริโภคบางรายหันไปซื้อบุหรี่นอกหรือบุหรี่ที่หลีก

เลี่ยงภาษีมาสูบเป็นการทดแทนกัน แต่อัตราการ

ทดแทนยังคงอยู่ในระดับที่ตำ่า เนื่องจากบุหรี่เป็นสิ่ง

เสพติดและผู้บริโภคมีรสนิยมในการบริโภคแต่ละ

ยี่ห้อแตกต่างกัน ส่วนในด้านมุมมองของผู้สูบบุหร่ี 

อาจจะตระหนกัถงึราคาท่ีแพงขึน้และลดการสบูบุหร่ี

ลงได้ อีกทั้งผู้สูบบุหรี่เสี่ยงเป็นโรคต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคมในด้านของผู้ป่วย

ที่จะเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงการสูบบุหร่ีเป็นปัจจัยสำาคัญท่ี

เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคไม่ติดต่อจำานวนมากโดย

เฉพาะ เช่น โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งหลอดอาหาร 

โรคมะเร็งกลอ่งเสยีง และโรคทางเดินหายใจอกัเสบ

เรือ้รงั เปน็ตน้ อยา่งไรกต็าม รฐับาลจะตอ้งคำานงึถงึ

ผลกระทบในด้านต่าง ๆ จากการปรับอัตราภาษีที่

อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคม เช่น ผลกระทบด้าน

รายได้ของรัฐบาล ปัญหาด้านผลกระทบด้านสังคม

ซึง่อาจกอ่ให้เกดิภาระภาษสีว่นเกนิ ปญัหาดา้นการ 

ลักลอบนำาเข้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น  

การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาในเร่ืองอัตราภาษี 

ที่เหมาะสมที่ทำาให้ภาระภาษีส่วนเกินจากการเก็บ

ภาษีเกิดขึ้นน้อยที่สุด อันจะส่งผลกระทบต่อรัฐบาล

ในด้านรายรับที่กำาหนด

ภาพที่ 1  จำานวนและอัตราการสูบบุหรี่ของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ปี 2534-2558 ของประเทศไทย

ที่มา : สำานักงานสถิติแห่งชาติ (2558)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1.  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ของบุหร่ี 

ซิกาแรตของผู้บริโภคในประเทศไทย

2. ศึกษาอัตราภาษีสรรพสามิตของบุหรี่  

ซิกาแรตที่เหมาะสมสำาหรับประเทศไทย

3. เปรียบเทียบดุลยภาพกรณีท่ีรัฐบาลไม่ได้

จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่ากับกรณี

ที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่า

ร้อยละ 90 พร้อมหารายได้ที่รัฐบาลได้รับจากการ

จัดเก็บภาษีใน พ.ศ. 2560 และภาระภาษีส่วนเกิน

ที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษี

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปร

ระหวา่งตวัแปรอสิระ และตวัแปรตาม สามารถสรุป

กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษาได้ดังนี้

ตัวแปรอิสระ ได้แก่

-  อุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศไทยปีก่อนหน้า

-  ราคาขายปลีกเฉลี่ยของบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ

-  รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคน

-  นโยบายการเพิ่มภาษีบุหรี่

-  นโยบายการใช้รูปภาพเป็นคำาเตือนบนซอง

ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์

ต่อราคาเบียร์

ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์

ต่อราคาของบุหรี่ซิกาแรต

ตัวแปรตาม

อุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรต 

ในประเทศไทย

อัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรตที่เหมาะสม

ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิคือ ปริมาณ

การจำาหน่ายบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศไทย 

ราคาขายปลีกเฉลี่ยของบุหร่ีซิกาแรตที่ผลิตใน

ประเทศไทย รายได้ประชาชาติเฉลีย่ต่อคน นโยบาย

ทางด้านการเพิม่อตัราภาษบีหุรีซ่กิาแรตและนโยบาย

ควบคุมยาสูบโดยการใช้รูปภาพเป็นคำาเตือนบน

ซอง ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายปีย้อนหลัง 26 ปี 

ต้ังแต่ พ.ศ. 2533-2558 โดยทำาการวิเคราะห์

สมการถดถอยเชิงพหุในรูปแบบสมการ Double 

Log Form ด้วยการประมาณด้วยวิธีกำาลังสองน้อย

สุด (Ordinary Least Squares; OLS) ซ่ึงแบบ

จำาลองที่จะต้องผ่านการทดสอบข้อการสมมติตาม 

Classical Linear Regression Model (CLRM) 

ได้แก่ 1) การทดสอบ Multicollinearlity 2) ทดสอบ 

Normality 3) การทดสอบ Heteroscedasticity 

และ 4) การทดสอบ Autocorrelation จากน้ันจึง

นำาค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากแบบจำาลองมาวิเคราะห์

หรอือธบิายผลคา่ความยดืหยุน่ของอปุสงคข์องบหุรี ่

ซกิาแรตในประเทศไทยตอ่ตวัแปรตา่ง ๆ จากน้ันนำา 

ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของบุหรี่  

ซิกาแรตมาคำานวณอัตราภาษีบุหรี่ซิกาแรตที่  

เหมาะสมตามกฎของแรมซ่ีย์ เพ่ือให้ภาระส่วนเกิน

จากการเสียภาษีมีค่าตำ่าสุด โดยพิจารณาพร้อมกับ

เป้าหมายรายได้จากการจัดเก็บภาษียาสูบท่ีคาด

วา่จะจดัเกบ็ได ้สามารถแสดงรายละเอยีดของแบบ

จำาลองทางเศรษฐมิติได้ดังนี้

1.  แบบจำาลองอุปสงค์บุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยตามกรอบแนวคิดในภาพที่ 2 สรุปได้ดังนี้

โดยที่

 Q  คือ  อุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทย (ซอง)

 Pc  คือ  ราคาขายปลีกเฉลี่ยของบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ (บาท/ซอง) 

 Y  คือ  รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคน (บาท)

 D1  คือ นโยบายการเพิ่มภาษีบุหรี่ (= 1 กรณีมีนโยบายการเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่, = 0 กรณีไม่มี

นโยบายการเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่)

 D2  คือ  นโยบายการใช้รูปภาพเป็นคำาเตือนบนซอง (= 1 หมายถึง หลังมีนโยบายการใช้รูปภาพ

เป็นคำาเตอืนบนซอง เริม่ใชน้โยบายตัง้แต ่พ.ศ. 2547, = 0 หมายถงึ กอ่นมนีโยบายการใช้รูปภาพเปน็คำาเตอืน 

บนซอง)

	 ε คือ  ค่าความคลาดเคลื่อน (error term)

2.  แบบจำาลองอัตราภาษีที่เหมาะสม ตามกรอบแนวคิดในภาพที่ 2 สรุปได้ดังนี้
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โดยที่    

   คือ ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาบุหรี่ซิกาแรต

   คือ  ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเบียร์

 Tc  คือ  อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าที่เหมาะสมของบุหรี่ซิกาแรต (ร้อยละ)

 Tb  คือ อัตราภาษีสรรพสามิตตามมูลค่าที่เหมาะสมของเบียร์ (ร้อยละ)

                (0.639)    (4.803)*       (-4.395)*     (3.771)*     (-2.415)*    (-1.884)**

  R-squared = 0.878987     Prob (F-statistic) = 0.000001

       F-statistic = 20.58021   Durbin-Watson stat = 2.029951

ผลการวิจัย
1. จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์

ของบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยสามารถแสดงผล
การประมาณสมการถดถอยเชิงพหุได้ดังนี้

                  

จากผลการศึกษาอุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรต

ในประเทศไทยพบว่า อุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรตใน

ประเทศไทยปกีอ่นหนา้ ราคาขายปลีกเฉลีย่ของบหุร่ี

ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศ รายได้ประชาชาติเฉลี่ย

ต่อคน นโยบายการเพิ่มภาษีบุหรี่ สามารถอธิบาย

อุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยได้อย่าง 

มีนัยสำาคัญท่ีระดับนัยสำาคัญ 0.05 และนโยบาย 

การใช้รูปภาพเป็นคำาเตือนบนซองบุหร่ีซิกาแรต 

สามารถอธิบายอุปสงค์ของบุหรี่ ซิกาแรตใน

ประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับนัยสำาคัญ 

0.10 จากค่า R2  มีค่าเท่ากับ 0.879 หมายความ

ว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่นำาเข้ามาพิจารณาในสมการ

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอุปสงค์บุหร่ีซิกา

แรตในประเทศไทยได้ร้อยละ 87.90 อีกร้อยละ 

12.10 เป็นอิทธิพลจากการเปล่ียนแปลงของปัจจัย

อื่น ๆ ที่ไม่ได้นำาเข้ามาพิจารณา ส่วนค่า F-statistic 

ของสมการมีค่า 20.58 และค่า Prob  (F-statistic) 

เท่ากับ 0.000001 ซ่ึงปัจจัยที่นำามาใช้ในพิจารณา

สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงอุปสงค์ของบุหร่ี 

ซิกาแรตในประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ

นัยสำาคัญ 0.10

หมายเหตุ 

 1.  ค่าที่แสดงในวงเล็บคือค่า t-Statistic

 2.  * และ ** หมายถึง มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 และ 0.10 ตามลำาดับ

 3.  แบบจำาลองนี้ได้คำานึงถึงข้อสมมติตาม Classical Linear Regression Model (CLRM) และผ่านการทดสอบข้อสมมติตาม  

  CLRM แล้ว ได้แก่  3.1 การทดสอบ Multicollinearlity 3.2 การทดสอบ Normality  3.3 การทดสอบ Heteroscedasticity   

  และ 3.4 การทดสอบ Autocorrelation
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2. การหาอัตราภาษีที่เหมาะสม ภายใต้กฎ

แรมซี่ย์ (Ramsey’s rule) มีเงื่อนไขคือ ให้เกิดภาระ

ภาษีส่วนเกินท่ีน้อยที่สุด พิจารณาร่วมกับรายได้

จากภาษีสรรพสามิตที่ถูกจัดเก็บบุหร่ีซิกาแรต โดย

พิจารณาสินค้าสองชนิด และเพื่อให้ง่ายต่อการ

วิเคราะห์จะสมมติให้สินค้าทั้งสองชนิดไม่สามารถ

ใช้ทดแทนกันหรือใช้ประกอบกันได้ ซึ่งการศึกษาน้ี 

จะใช้สนิคา้อกีประเภทคือ เบยีร ์ซึง่ถอืเปน็สิง่เสพติด 

และทำาลายสุขภาพและถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ตามมูลค่าเช่นเดียวกับบุหรี่ ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้นำาผล

การศึกษาของนิพนธ์  พัวพงศกร และคณะ (2552) 

ท่ีได้ศึกษาเรื่องโครงการวิเคราะห์ผลกระทบการขึ้น

ภาษีสุราและพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภค

สุราพบว่า มีค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา

เบยีร ์เท่ากบั -0.55 และมอัีตราภาษสีรรพสามติตาม

มูลค่าในอัตราร้อยละ 30 โดยสมมติให้อัตราภาษีที่

จัดเก็บดังกล่าวเป็นอัตราภาษีที่เหมาะสมของเบียร์ 

และสมมติให้อุปทานของบุหรี่ซิกาแรตและเบียร์

มีค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคามีค่าอนันต์

หรือต้นทุนส่วนเพิ่มมีลักษณะเป็นแบบต้นทุนคงที่  

ดงันัน้ สามารถแทนค่าเพ่ือหาอัตราภาษีสรรพสามติ

ของบุหรี่ซิกาแรตที่เหมาะสมได้ ดังนี้

จากการคำานวณพบว่า Tc = 0.2619 น่ันคือ 

อัตราภาษีสรรพสามิตที่เหมาะสมของบุหรี่ซิกาแรต

สำาหรับประเทศไทยมีค่าเท่ากับร้อยละ 26.19 ซ่ึง

เปน็การคำานวณภายใตก้ฎแรมซ่ีย ์(Ramsey’s rule) 

ทัง้นี ้อตัราภาษทีีเ่หมาะสมมคีา่นอ้ยกวา่อตัราภาษทีี่

จัดเก็บจริง โดยในปัจจุบันจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

จากบุหรี่ซิกาแรตที่ร้อยละ 90

3.  เปรียบเทียบดุลยภาพในกรณีที่รัฐบาลไม่

ได้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราตามมูลค่ากับ

กรณีท่ีรัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราตาม

มลูคา่รอ้ยละ 90 พรอ้มทัง้คำานวณหารายได้ทีรั่ฐบาล 

ได้รับจากการเรียกเก็บภาษีใน พ.ศ. 2560 และ 

ภาระภาษีส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษี

 3.1  การคำานวณหาดลุยภาพกรณมีกีารจดั

เก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหรี่ซิกาแรตจาก

จากข้อสมมติตามกฎของแรมซีย์ที่ให้ต้นทุน

สว่นเพิม่มคีา่คงทีห่รอืมค่ีาความยดืหยุน่ของอุปทาน

เป็นอนันต์ และกำาหนดให้ต้นทุนส่วนเพ่ิมมีค่า

เท่ากับราคาขายปลีกเฉลี่ยของบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิต

ในประเทศรวมการเก็บภาษีสรรพสามิตตามมูลค่า

ของบุหร่ีซิกาแรตไว้ด้วยแล้ว (Marginal Cost = 

Price + Tax) สามารถนำามาคำานวณหาดุลยภาพ 

กรณมีีการจดัเกบ็ภาษสีรรพสามติจากบหุร่ีซกิาแรต

ในอัตราตามมูลค่า โดยนำาค่าของตัวแปรต่าง ๆ ใน 

พ.ศ. 2560 แทนในแบบจำาลองอุปสงค์ของบุหร่ี

ซิกาแรตในประเทศไทย ได้แก่ อุปสงค์ของบุหรี่ 

ซิกาแรตในประเทศไทยปีก่อนหน้า ซึ่งคือ อุปสงค์

แบบจำาลองอุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทย ที่คำานวณได้จากข้อ 1 คือ
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ของบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทย พ.ศ. 2559 มีค่า

เท่ากับ  1,388,329,8201 ซอง รายได้ประชาชาติ

เฉลี่ยต่อคนใน พ.ศ. 2560 เท่ากับ  213,7762  บาท 

ซึ่งใน พ.ศ. 2560 อัตราภาษีสรรพสามิตท่ีเก็บจาก

สินค้าบุหรี่ซิกาแรตยังคงเท่ากับ พ.ศ. 2559 ที่อัตรา

        2560 = 23.85 – 0.63lnPC  เป็นสมการที่ 1

ร้อยละ 90 หมายความว่า พ.ศ. 2560 ไม่มีนโยบาย

การเพ่ิมอัตราภาษีบุหรี่ อีกท้ังยังมีนโยบายการใช้

รปูภาพเปน็คำาเตอืนบนซอง จะไดส้มการอปุสงคข์อง

บุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทย ดังนี้

   แทนค่าราคาขายปลีกเฉลี่ยของบุหรี่ 

ซิกาแรตที่ผลิตในประเทศใน พ.ศ.2560 เท่ากับ 

86 บาท/ซอง3 ในสมการที่ 1 จะได้ อุปสงค์ของ

บุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทย พ.ศ.2560 เท่ากับ 

1,372,435,192 ซอง

   ดงันัน้ ราคาบหุรีซิ่กาแรต ณ ดุลยภาพ

เมื่อมีการเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรตตามมูลค่าในอัตรา

ร้อยละ 90 เท่ากับ 86 บาท/ซอง และอุปสงค์ของ

บุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทย พ.ศ. 2560 เท่ากับ 

1,372,435,192 ซอง 

 3.2  การคำานวณหาดลุยภาพกรณไีมม่กีาร
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหรี่ซิกาแรต

   จากการคำานวณในส่วนที่ 3.1 พบว่า 

ราคาบุหรี่ซิกาแรต ณ ดุลยภาพเมื่อมีการเก็บภาษี 

บุหรี่ ซิกาแรตตามมูลค่าในอัตราร้อยละ 90  

เทา่กบั 86 บาท/ซอง สามารถนำามาคำานวณหาราคา  

ณ ดุลยภาพเมื่อไม่มีการเก็บภาษีได้ดังนี้

   PC(1+t)  =  86

   PC        =  86/(1+0.90)

   PC  =  45.26 บาท/ซอง

   นำาคา่ PC = 45.26 แทนในสมการท่ี 1 

เพื่อหาปริมาณบุหรี่ซิกาแรต ณ ดุลยภาพเมื่อมีการ

จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหร่ีซิกาแรตในอัตรา

ตามมูลค่า จะได้

 2560 = 23.85 – 0.63 ln45.26

   จะได้ อุปสงค์ของบุหรี่ ซิกาแรตใน 

ประเทศไทย พ.ศ. 2560 เท่ากบั 2,010,123,645 ซอง

   ดงันัน้ ราคาบหุรีซิ่กาแรต ณ ดลุยภาพ 

เมือ่ไมม่กีารเกบ็ภาษบีหุรีซ่กิาแรต เทา่กบั 45.26 บาท/

ซอง และอุปสงค์ของบุหร่ีซิกาแรตในประเทศไทย 

พ.ศ. 2560 เท่ากับ 2,010,123,645 ซอง

 3.3 คำานวณหารายได้ที่รัฐบาลได้รับจาก

การเรียกเก็บภาษีและภาระภาษีที่เกิดข้ึนจากการ

จัดเก็บภาษี

  1อุปสงค์ของบุหรี่ชิกาแรตในประเทศไทย พ.ศ. 2559 เท่ากับ 1,388,329,820 ซอง มาจากการคำานวญตามแบบจำาลองอุปสงค์

ของบุหรี่ชิกาแรตในประเทศไทย  

  2รายไดป้ระชาชาตเิฉลีย่ตอ่คนใน พ.ศ. 2560 เทา่กับ 213,776 บาท มาจากการคาดการณข์องสำานกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตวิา่ GDP พ.ศ. 2560 จะเพิม่ข้ึนรอ้ยละ 3.30 จาก พ.ศ. 2559 มรีายไดป้ระชาชาติเฉลีย่ตอ่คนเทา่กบั 206,947 บาท

  3คำานวณราคาขายปลีกเฉลี่ยจากราคาบุหรี่ที่ผลิตในประเทศ ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 จากราคาที่โรงงานยาสูบประกาศ
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  จากภาพที่ 3 สามารถนำามาหารายได้

ของรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

จากบุหรีซิ่กาแรตในอตัราตามมูลค่าได้ โดยคำานวณ

รายได้จากภาษีได้เท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยม abcEt ดังนี้

  รายได้ที่รัฐบาลได้รับจากการจัดเก็บ

ภาษี = (86 - 45.26)(1,372,435,192)

  รายได้ที่รัฐบาลได้รับจากการจัดเก็บ

ภาษี = 55,908,675,705 บาท

ภาพที่ 3  รายได้ที่รัฐบาลได้รับจากการเรียกเก็บภาษีและภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษี

  จากสมการที่ 1 คือ      2560 = 23.85 –  

0.63ln45.26 หรือ PC = e37.798Q-1.585 สามารถนำาไป

คำานวณหาภาระภาษีส่วนเกินที่เกิดจากการจัดเก็บ

ภาษสีรรพสามิตจากบหุร่ีซิกาแรตในอตัราตามมูลคา่

รอ้ยละ 90 ใน พ.ศ. 2560 ไดเ้ทา่กบัพืน้ทีส่ามเหลีย่ม 

aE
t
E

0
 ดังภาพที่ 3 ดังนี้
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 ภาระภาษีส่วนเกิน   = 

  =  11,505,651,275 บาท

 ดงันัน้ ภาระภาษสีว่นเกนิทีเ่กิดขึน้จากการ

จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหรี่ซิกาแรตในอัตรา

ตามมูลค่าร้อยละ 90 ใน พ.ศ. 2560 มีค่าเท่ากับ 

11,505,651,275 บาท

อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษานี้ เป็นการกำาหนดแบบจำาลอง

อุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยเพื่อนำา

ไปวิเคราะห์หาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์บุหรี่ 

ซกิาแรตตอ่ปจัจยัต่าง ๆ และหาอตัราภาษทีีเ่หมาะสม 

ตามกฎแรมซี่ย์ (Ramsey’s rule) มีเงื่อนไขคือ ให้

เกิดภาระภาษีส่วนเกินที่น้อยที่สุด โดยพิจารณา

ร่วมกับรายได้จากภาษีสรรพสามิตที่ถูกจัดเก็บจาก

บหุรีซ่กิาแรต จากผลการศึกษาเชงิประจกัษส์ามารถ

อภิปรายผลการวิจัยจากแบบจำาลองท่ีประมาณ

การได้ โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงแสดงถึงผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ 

ต่ออุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทย ดังนี้

อปุสงคข์องบหุรีซ่กิาแรตในประเทศไทยปีกอ่น

หน้าสามารถอธิบายอุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรตใน

ประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับนัยสำาคัญ 

0.05 ในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่ออุปสงค์ของบุหรี่

ซิกาแรตในประเทศไทยปีก่อนหน้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

1 จะส่งผลให้ปริมาณอุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรตใน

ประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63 เมื่อกำาหนดให้

ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ ทั้งนี้ ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์

ของบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยปีก่อนหน้าต่อ

อปุสงค์ของบุหรีซิ่กาแรตในประเทศไทย มค่ีาเทา่กบั

ค่าสัมประสิทธ์ิที่ได้จากการคำานวณคือ 0.63 มีค่า 

ความยืดหยุ่นตำ่า เนื่องจากบุหร่ีเป็นสินค้าประเภท 

สิง่เสพตดิ ดงันัน้ ปรมิาณการบรโิภคในอดตียอ่มมผีล 

ตอ่การบรโิภคในปจัจบุนัและอนาคตเชน่กนัสอดคลอ้ง 

กับงานวิจัยของก้องเกียรติ  พรรณวดี (2539)  

ที่กล่าวว่า อุปสงค์ของบุหรี่จะขึ้นอยู่กับปริมาณการ

สูบบุหร่ีในอดีตและมีความสัมพันธ์เป็นบวกเพราะ

บุหรี่เป็นสินค้าเสพติด

ราคาขายปลกีเฉลีย่ของบหุร่ีซกิาแรตทีผ่ลติใน 

ประเทศ สามารถอธิบายอุปสงค์ของบุหร่ีซิกาแรต

ในประเทศไทยไดอ้ยา่งมนัียสำาคญัทีร่ะดบันยัสำาคญั 

0.05 ในทิศทางตรงกันข้าม โดยเม่ือราคาขายปลีก

เฉลี่ยของบุหรี่ซิกาแรตท่ีผลิตในประเทศเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 1 จะส่งผลให้อุปสงค์บุหรี่ซิกาแรตใน

ประเทศไทยลดลงร้อยละ 0.63 เมือ่กำาหนดใหป้จัจยั

อ่ืน ๆ คงที ่ซึง่เป็นไปตามกฎของอุปสงค์ ทัง้นี ้งานของ 

สชุาดา  ตัง้ทางธรรม (2540) วรรณา  บงการสวุรรณ 

(2545) และจงจิตต์  ฐปนางกูร (2549) มีผลการ

ศึกษาว่าราคาขายปลีกเฉลี่ยของบุหรี่ซิกาแรตมี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอุปสงค์ของ

บุหรี่ซิกาแรต 

รายไดป้ระชาชาตเิฉลีย่ตอ่คนสามารถอธบิาย

อุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยได้อย่างมี

นยัสำาคญัทีร่ะดบันยัสำาคญั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั 

โดยเมือ่รายไดป้ระชาชาตเิฉลีย่ตอ่คนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 

1 จะส่งผลให้อุปสงค์บุหร่ีซิกาแรตในประเทศไทย

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.72 เมือ่กำาหนดให้ปจัจยัอืน่ ๆ คงที ่

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาดา  ต้ังทางธรรม 
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(2540) วรรณา  บงการสุวรรณ (2545) และจงจิตต์  

ฐปนางกรู (2549)  กลา่วคอื หากผูบ้รโิภคมรีายไดท้ี่

เพิ่มขึ้นย่อมจะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น โดยสินค้าในที่นี้คือ 

บุหรี่ซิกาแรต 

นโยบายการเพิ่มภาษีบุหรี่สามารถอธิบาย

ปริมาณอุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทย

ได้อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับนัยสำาคัญ 0.05 ใน

ทิศทางตรงกันข้าม โดยเมื่อรัฐบาลได้ใช้นโยบาย

การเพิ่มภาษีบุหรี่ จะส่งผลให้อุปสงค์บุหรี่ซิกาแรต

ในประเทศไทยลดลงร้อยละ 6.924 เมื่อกำาหนดให้

ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณา 

บงการสวุรรณ (2545) กลา่วคือ ผลนโยบายการเพ่ิม

ภาษีนี้ถูกสะท้อนไปยังราคาบุหรี่ซิกาแรต ซึ่งเมื่อ

ราคาสงูขึน้จะทำาให้ปรมิาณอุปสงค์ของบุหรีซ่กิาแรต 

ลดลงตามกฎอุปสงค์ 

นโยบายการใช้รูปภาพเป็นคำาเ ตือนบน

ซอง สามารถอธิบายอุปสงค์ของบุหรี่ซิกาแรตใน

ประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับนัยสำาคัญ 

0.10 ในทิศทางตรงกันข้าม โดยหลังจากรัฐบาลมี 

นโยบายการการใช้รูปภาพเป็นคำาเตือนบนซองจะ

ทำาให้อุปสงค์บุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยลดลง 

ร้อยละ 11.095เมือ่กำาหนดใหป้จัจัยอืน่ ๆ คงที ่กลา่วคอื

บนบรรจุภณัฑห์รือซองบหุร่ีจะมรูีปภาพหรือคำาเตอืน

ในการสูบบุหรี่ ซึ่งอาจทำาให้ผู้สูบบุหร่ีลดปริมาณ

การสูบลงเพื่อสุขภาพของตนเอง สอดคล้องกับ 

ผลการวิจัยของพมิพพ์รรณ  ศลิปะสวุรรณ (2558) คอื 

อิทธิพลจากส่ือที่เป็นรูปภาพหรือป้ายฉลากบนซอง

บุหรี่ก่อให้เกิดความเกรงกลัวอันตรายจากการสูบ

บุหรี่และความตั้งใจไม่ใช้บุหรี่ โดยเฉพาะการขยาย

ขนาดรูปคำาเตอืนเปน็ร้อยละ 85 จะทำาใหก้ารส่ือสาร

พิษภัยจากการใช้บุหร่ีชัดเจนจนเกิดความตั้งใจ 

ไม่ใช้บุหรี่ 

จากการคำานวณหาอัตราภาษีสรรพสามิต

ที่เหมาะสมของบุหรี่ซิกาแรตสำาหรับประเทศไทย

ภายใต้กฎแรมซี่มีอัตราภาษีตามมูลค่าเท่ากับ 

ร้อยละ 26.19 โดยอัตราภาษท่ีีเหมาะสมนีม้คีา่นอ้ย

กว่าอัตราภาษีที่จัดเก็บจริง เนื่องจากอัตราภาษีที่

เหมาะสมจะคำานึงถึงภาระภาษีส่วนเกินที่น้อยที่สุด

พร้อมกับรายได้ที่รัฐบาลคาดว่า จะจัดเก็บได้ ทั้งนี้

ไมไ่ดเ้ปน็อตัราภาษทีีร่วมตน้ทนุผลกระทบภายนอก

ที่เกิดข้ึนจากการที่ประชาชนหรือสังคมได้รับผล 

กระทบจากผู้สูบบหุร่ี ไม่วา่ จะเป็นควนัจากบหุร่ีหรือ

ต้นทุนทางด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยด้วย

โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ 

  4การคำานวณผลกระทบของตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) กรณีรัฐบาลใช้นโยบายการเพิ่มภาษีบุหรี่ (D1) ต่ออุปสงค์บุหรี่ 

ซิกาแรตในประเทศไทย (Q) โดยพิจารณาแบบจำาลอง Q ร่วมกับสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร D1 

  จะได้      ln (Q)
D1 = 1

 - ln (Q)
D1 = 0

  = - 0.07 นั่นคือ   [ln (Q)
D1 = 1

] / [ln (Q)
D1 = 0

] = - 0.07

  ดังนั้น         (Q)
D1 = 1

 /  (Q)
D1 = 0

    = 0.9308  หรือ     [     
D1 = 1

 - (Q)
D1 = 0

 ] / (Q)
D1 = 0

 = 0.9308-1.00 = - 0.0692

  หมายความว่า หากรัฐบาลใช้นโยบายการเพิ่มอัตราภาษีบุหรี่จะส่งผลให้อุปสงค์บุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทยลดลงร้อยละ 6.92

  5การคำานวณผลกระทบของตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) กรณีรัฐบาลมีนโยบายการใช้รูปภาพเป็นคำาเตือนบนซอง (D2) ต่อ

อุปสงค์บุหรี่ซิกาแรตในประเทศไทย (Q) โดยพิจารณาแบบจำาลอง Q ร่วมกับสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร D2

  จะได้      ln (Q)
D2 = 1

 - ln (Q)
D2 = 0

 = - 0.12 นั่นคือ    [ln (Q)
D1 = 1

] / [ln (Q)
D1 = 0

] = - 0.12

  ดังนั้น         (Q)
D1 = 1

 /  (Q)
D1 = 0

    = 0.8891  หรือ     [     
D1 = 1

 - (Q)
D1 = 0

 ] /     
D1 = 0

 = 0.8891-1.00 = - 0.1109

  หมายความว่า หากรฐับาลใช้นโยบายการเพิม่อตัราภาษีบหุรีจ่ะสง่ผลให้อปุสงคบ์หุรีซิ่กาแรตในประเทศไทยลดลงรอ้ยละ 11.09

(Q)(Q)

(Q)
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ผู้ศึกษาได้ศึกษา หรือช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2560 ไดจั้ดเกบ็ภาษสีรรพสามติจากบหุรีซ่กิาแรตที่

ร้อยละ 90 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีเพื่อ

ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน 

และเป็นการสนับสนุนนโยบายควบคุมการบริโภค

ยาสูบของรัฐบาล

จากการคาดประมาณดุลยภาพกรณีมีการ

จัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากบุหรี่ซิกาแรตในอัตรา

ตามมูลค่าร้อยละ 90 ใน พ.ศ. 2560 จะส่งผล

ให้การบริโภคบุหรี่ภายในประเทศลดลงจากข้อมูล

จริงปี 2558 ซ่ึงมีปริมาณการจำาหน่ายบุหรี่เท่ากับ 

1,541.82 ล้านซอง โดยปริมาณบุหรี่ซิกาแรตที่

จำาหน่าย ณ ดุลยภาพเมื่อมีการเก็บภาษีบุหรี่ซิกา

แรตตามมูลคา่ในอตัรารอ้ยละ 90 เทา่กบั 1,372.44 

ล้านซอง และราคาบุหรี่ซิกาแรต เท่ากับ 86 บาท/

ซอง ในกรณีไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก

บหุรีซ่กิาแรต ใน พ.ศ. 2560 พบวา่ ปรมิาณบหุรีซ่กิา

แรตที่จำาหน่าย ณ ดุลยภาพเท่ากับ 2,010.12 ล้าน

ซอง และราคาบหุรีซ่กิาแรต เทา่กบั 45.26 บาท/ซอง 

ซึ่งจากการจัดเก็บอัตราภาษีนี้มีภาระภาษีส่วนเกิน

ท่ีเกิดขึ้นเท่ากับ 11,505.65 ล้านบาท และรัฐบาล 

มีรายได้ที่ได้รับจากการจัดเก็บภาษีได้ท้ังหมด 

55,908.68 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา

พบว่า รายได้ที่คาดประมาณใน พ.ศ. 2560 จัดเก็บ

ไดน้อ้ยกว่าทีผ่า่นมา โดยการจดัเก็บรายได้จากภาษี

บุหรี่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายได้จำานวน 

62,734 ล้านบาท ในขณะนั้นจัดเก็บอัตราภาษี 

ร้อยละ 87 (ส่วนนโยบายการคลังและงบประมาณ 

สำานักนโยบายการคลัง, 2559) และในการจัดเก็บ

ภาษสีรรพสามติจากบุหรีซ่กิาแรตในอัตราตามมลูค่า

ร้อยละ 90 ใน พ.ศ. 2560 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา

 ผลจากการศึกษาครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะคือ

 1.1  จากนโยบายการเพิ่มอัตราภาษีของ

รัฐบาลในอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า มีการเพิ่มอัตรา

ภาษเีพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ ไมว่า่ จะดว้ยเหตผุลในดา้น 

การเพ่ิมรายได้ของรัฐบาล หรือการควบคุมการ 

สูบบุหร่ี โดยการเพิ่มอัตราภาษีในแต่ละคร้ังมิได้

คำานึงถึงภาระภาษีที่เกิดข้ึน ซ่ึงในการเพ่ิมอัตรา

ภาษแีตล่ะครัง้จะกอ่ใหเ้กดิภาระภาษสีว่นเกนิทีไ่มม่ ี

ฝ่ายใดได้ประโยชน์ไป 

 1.2 เนื่องจากบุหรี่เป็นสินค้าประเภทสิ่ง

เสพติด ในการบริโภคสินค้าจะก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อผู้บริโภคเองและผลกระทบต่อสังคม ดังนั้น หาก

รัฐบาลจะใช้หลักเกณฑ์การต้ังภาษีที่เหมาะสมควร

คำานึงถึงผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้นกับสังคมด้วย

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

มีดังนี้

 2.1 จากการหาอัตราภาษีสรรพสามิตที่

เหมาะสมภายใต้กฎแรมซีย์ ซึ่งเป็นการพิจารณา

ผลการเก็บภาษีจากสินค้าและบริการในตลาด

สนิคา้อืน่พรอ้ม ๆ กนั หรอืการวเิคราะหถ์งึดลุยภาพ

โดยท่ัวไป แต่ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ใช้การวิเคราะห์

ดุลยภาพบางส่วนจากสินค้า 2 ชนิดเท่านั้น หาก

พจิารณาถงึการเกบ็อตัราภาษสีรรพสามติจากสนิคา้

อื่น ๆ ร่วมด้วยจะทำาให้ผลการวิเคราะห์หาอัตรา

ภาษสีรรพสามติท่ีเหมาะสมของบหุร่ีซกิาแรตทีผ่ลติ 

ในประเทศไทยสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น

 2.2 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการหาอัตรา

ภาษีสรรพสามติทีเ่หมาะสมภายใตก้ฎแรมซยีเ์ทา่นัน้ 

มีเงื่อนไขคือ ให้เกิดภาระภาษีส่วนเกินที่น้อยที่สุด 
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พิจารณาร่วมกับรายได้จากภาษีสรรพสามิตที่ถูก

จัดเก็บบุหรี่ซิกาแรต ซึ่งไม่ได้รวมต้นทุนผลกระทบ

ภายนอกที่เกิดขึ้นด้วย ในการศึกษาครั้งต่อไปหาก

พจิารณาตน้ทนุผลกระทบภายนอกรว่มด้วยจะทำาให้

อัตราภาษีที่คำานวณได้สอดคล้องกับอัตราภาษีที่

รัฐบาลจัดเก็บจริงในปัจจุบันมากขึ้น

 2.3 ในการคำานวณหาอัตราภาษีสรรพ

สามิตทีเ่หมาะสมมกีฎเกณฑห์รอืวธิอีืน่ ๆ ทีส่ามารถ

หาภาษีที่เหมาะสมได้เช่นเดียวกัน เช่น พิจารณา

จากหลักเกณฑ์ Quality of Tax ของ Musgrave,  

R.A. ซึ่งพิจารณาจากภาระภาษีส่วนเกินส่วนเพิ่ม 

(Marginal Excess Burden) กับรายได้รัฐบาล 

ส่วนเพิ่ม (Marginal Tax Revenue) ในการศึกษา

คร้ังต่อไปอาจจะนำาวิธีอ่ืนมาคำานวณเพ่ือเปรียบ

เทียบอัตราภาษีที่เหมาะสมต่อไป 
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