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 นับตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันเหลาถือเปนธุรกิจที่ชวยสรางรายไดในดานภาษี
ใหกับรัฐ และผลประโยชนทางดานกําไรใหแกกลุมผูประกอบการไดเปนอยางดี ซ่ึงความสําคัญ
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ที่กอใหเกิดกลุมผลประโยชนขึ้นมาในธุรกิจเหลา 
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ธุรกิจเหลาของประเทศไทย ในชวงระหวาง พ.ศ. 2470 – 2542 
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รัฐจะเปดนโยบายเหลาเสรีใหแลวก็ตาม แตในทางปฏิบัตินโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเหลาของรัฐ 
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 Up until the present time, liquor business is the main revenue generator for the state 
and project generator for the produce. Revenue from spirit and liquor had given rise to 
governmental policies and measures designed to control and facilitate the state revenue collection. 
The fact that liquor business generated income and profit for those involved was the main impetus 
to the rise of interest group within the business. 
 This thesis aims at examining the interest group and its roles within the liquor 
business in Thailand between 1927-1999  
 The study shows that the interest group within the liquor business in Thailand 
consisted of the state bureaucracy  ,the big corporation, the small-sale business and the importer 
of foreign liquor, However, the two main interest groups among the four were the state 
bureaucracy and the big business corporation. These two also had mutual vested interest. For the 
small business, although Thai government liberalized the production and sale of liquor in practice 
however governmental policies concerning liquor, such as the Liquor Act 1950 continued to  
favor the monopoly by the big corporation. At present, therefore, the production and sale of liquor 
in Thailand were in the hand of a small group of large cooperated company. As a result, the small 
business finds it necessary to continue struggle for a larger share of business and larger 
involvement in the liquor business of Thailand. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาของผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงทิพย 
เกียรติสหกุล อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่กรุณาชี้แนะแนวทางในการทําวิทยานิพนธ ปรับแก
สํานวนภาษา  ใหคําแนะนําที่ทรงคุณคาแกผูวิจัย รวมทั้งไดกรุณาชวยตรวจสอบ  แกไขใน
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับการทําวิทยานิพนธ ตลอดจนเปนผูที่ใหกําลังใจและคอยหวงใยแกผูวิจัย
เสมอมา ผูวิจัยมีความซาบซึ้งเปนอยางยิ่งและขอกราบขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ 
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 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย มลิวัลย แตงแกวฟา อาจารยผูที่คอยหวงใยและ
ชวยจุดประกายความคิดใหผูวิจัยเร่ิมสนใจศึกษาประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับธุรกิจเหลา และ
ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุลีพร วิรุณหะ ที่ชวยแนะนําแนวทางในการศึกษาคนควา 
ตลอดจนกรุณาชวยแปลบทคัดยอภาษาอังกฤษ  รวมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชา
ประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทานที่ไดใหการสั่งสอนวิชาความรูและ
ใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา 
 ขอขอบคุณ คุณสุวิมล สุขเกษม คุณกมลทิพย ธรรมกีระติ และคุณธนัญชัย รสจันทร 
เพื่อนและพี่รวมรุนที่เปนความสุขและกําลังใจ รวมทั้งใหความชวยเหลือแกผูวิจัยตลอดมา และ
ขอขอบคุณอาจารย ดร.วรพร ภูพงศพันธุ พี่ผูที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาที่ดีแกผูวิจัยเสมอมา 
 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ไดชวยกรุณาตรวจสอบรูปแบบ
วิทยานิพนธ และขอขอบคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย เจาหนาที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทนทุกทาน สําหรับการใหการบริการและอํานวยความสะดวก 
 วิทยานิพนธฉบับนี้อาจจะไมสําเร็จลงได ถาไมไดรับความรัก ความเขาใจ การชวยเหลือ 
และการดูแลเอาใจใสจากบุคคลอันเปนที่รักในครอบครัว ลูกขอกราบขอบพระคุณ คุณแมเสนอ 
วงษทาว ผูเปนทุกสิ่งทุกอยางของลูกมาตลอดชีวิต และไนซขอกราบขอบพระคุณ คุณนาลําดวน 
วงษทาว ผูเปนเสมือนเสนเลือดที่หลอเล้ียงใหการศึกษากับหลานคนนี้เสมอมา ขอกราบขอพระคุณ
ครอบครัวที่รักยิ่งทั้งคุณยาย คุณลุง คุณปา คุณนา และคุณอาทุกทานที่ใหความเอื้ออาทรกับหลาน
คนนี้ตลอดมา ประโยชนและคุณคาอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอบูชาแดพระคุณทาน 
 ขอบกพรองใด ๆ ที่เกิดขึ้นในวิทยานิพนธฉบับนี้ถือเปนความรับผิดชอบของผูวิจัยแตผู
เดียว 
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and Significance of the problem) 

แหลงรายไดที่สําคัญของรัฐนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สวนหนึ่งมาจากการเรียกเก็บ
ผลประโยชนในธุรกิจเหลาและยาสูบ ซ่ึงธุรกิจเหลานี้เปนธุรกิจประเภทรัฐวิสาหกิจผูกขาดที่อยู
ภายใตการดูแลและควบคุมของรัฐโดยตรง โดยรัฐจะไดรับผลตอบแทนจากผูประกอบการที่เขามา
ขอรับทําสัมปทานในรูปของภาษีและคาสิทธิตางๆ โดยเฉพาะ “เหลา” เปนธุรกิจที่สามารถสราง
รายไดใหกับรัฐและผูประกอบการไดเปนจํานวนมหาศาล ทั้งนี้สามารถดูไดจากปริมาณการเสียภาษี
ของเหลาในปงบประมาณ 2548 ที่สูงถึง 8,307,830 พันลิตร1 คิดเปนภาษีที่รัฐไดรับตอปเปนจํานวน
เงินถึง 28,619.97 ลานบาท2  และในแตละปรัฐยังเรียกเก็บคาสิทธิจากบริษัทผูผลิตและจําหนายเหลา
ไดอีกเปนจํานวนไมนอยกวา 5 พันลานบาท 

การที่ เหลาเปนแหลงรายไดสําคัญของประเทศนับเปนแรงจูงใจประการหนึ่งที่
กอใหเกิดกลุมผลประโยชนขึ้นในธุรกิจเหลา โดยกลุมผลประโยชนในที่นี้หมายถึง กลุมบุคคลที่เขา
มาเกี่ยวของสัมพันธและเปนผูที่ไดผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจเหลาทั้งทางตรงและ
ทางออม  ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 4 กลุมที่สําคัญ คือ หนวยงานรัฐ กลุมทุนรายใหญ กลุมผูผลิตราย
ยอย และกลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ โดยหนวยงานรัฐจะประกอบไปดวยกระทรวงตางๆ ที่
เกี่ยวของ เชน กระทรงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม สวนกลุมทุนรายใหญจะเปนการ
รวมกลุมผลประโยชนในรูปของบริษัท ซ่ึงประกอบดวยผูผลิต ผูจําหนายและนายธนาคาร สวนกลุม
ผูผลิตรายยอยจะเปนกลุมที่อยูในระดับชาวบาน คือ มีการผลิตและจําหนายเชนเดียวกันกับกลุมทุน
รายใหญ แตการผลิตและปริมาณที่ผลิตในแตละครั้ง  รวมทั้งดานเทคนิคจะมีความแตกตางกัน โดย
ผลิตภัณฑของกลุมนี้สวนใหญจะจําหนายเฉพาะในชุมชนหรือตําบลเทานั้น สวนการจัดจําหนายได
ทั่วประเทศยังคงมีอยูนอยราย  และสุดทายคือกลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ โดยกลุมนี้จะมี
ลักษณะเปนกลุมบริษัทเอกชนอิสระและกลุมทุนรายใหญรวมอยูดวยกัน ซ่ึงวัตถุประสงคสําคัญของ
                                                 

1 กรมสรรพสามิต, ปริมาณการเสียภาษีของธุกิจตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ 10 ธันวาคม, 2548. เขาถึงไดจาก http:///www.excise.go.th/tax/ 

2 กรมสรรพสามิต, สถิติปงบประมาณ 2548 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 ธันวาคม, 2548. เขาถึงไดจาก 
http:///www.excise.go.th/rev/Total_oct48 htm/ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2 
 
กลุม คือ การนําเหลาจากตางประเทศเขามาจําหนายแขงขันยังตลาดเหลาภายในประเทศ อยางไรก็
ตาม ถึงแมวาแตละกลุมมีบทบาทและความสําคัญตอธุรกิจเหลาแตกตางกันออกไปก็ตาม แตทุก
กลุมตางพยายามแสวงหาผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจเหลาเปนสําคัญ 

สวนความหมายของคําวาธุรกิจเหลาในที่นี้ หมายถึง ธุรกิจที่มีผูผลิต ผูจําหนาย ผูซ้ือ 
และผูบริโภค โดยการผลิตเพื่อการจําหนายที่เกิดขึ้นนั้นผูบริโภคเหลาจะตองไดรับความพึงพอใจใน
สินคา ขณะเดียวกันผูผลิตก็จะตองไดรับผลประโยชนและบรรลุวัตถุประสงคของการประกอบ
กิจการดวยเชนกัน3 ซ่ึงลักษณะของธุรกิจเหลาที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยไดปรากฏใหเห็นมา
ตั้งแตชวงกอน พ.ศ. 2398 โดยในสมัยนั้นรัฐเริ่มมีนโยบายใหเจาภาษีนายอากรเปนผูผลิตเพื่อการ
จําหนายเหลา และนับตั้งแต พ.ศ. 2470 เปนตนมาจนกระทั่งปจจุบัน การประกอบธุรกิจเหลาเพื่อ
การจําหนายและเพื่อผลประโยชนก็ยังปรากฏใหเห็นอยางมาอยางตอเนื่องและชัดเจน  

เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตรแลวเห็นวา  เหลามีความสําคัญในดานภาษี
อากรมาตั้งแตสมัยอยุธยา  และเมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เหลาก็ยังเปนธุรกิจที่สามารถสรางรายได
ใหรัฐสูงถึง 6.2 ลานบาท4  ซ่ึงการที่ธุรกิจเหลาเปนแหลงรายไดจํานวนมหาศาลนี้เอง ไดสงผลทําให
มีผูตองการเขามาแขงขันในวงการธุรกิจเหลากันเปนจํานวนมาก  ประกอบกับในสมัยนั้นวัฒนธรรม
ของชาติตะวันตกไดเขามามีอิทธิพลจนสงผลทําใหสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย
เปลี่ยนแปลงเขาสูความเปนสมัยใหมมากขึ้น จากภายใตภาวการณดังกลาวไดสงผลทําใหเกิดกลุม
ผลประโยชนธุรกิจเหลาในระยะเวลาตอมา  กลาวคือ นับตั้งแต พ.ศ. 2470  กลุมผลประโยชน ซ่ึง
ไดแกหนวยงานรัฐได เข าไปทําการผูกขาดการผลิต เหล าในรูปของรัฐวิสาหกิจ  โดยมี
กระทรวงการคลังเปนผูผลิต  ซ่ึงการเขามาดําเนินงานของหนวยงานรัฐมีมูลเหตุมาจากเรื่องของ
รายได  ที่รัฐเล็งเห็นวาการใหเอกชนเขามาประมูลเพื่อทําการผลิตและจัดเก็บภาษีสงเขารัฐนั้น  ทํา
ใหรัฐไมไดรับเงิน  คาภาษีอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย  อยางไรก็ตามการเขามาเปนผูผลิตของ
กระทรวงการคลังจะดําเนินงานเฉพาะโรงงานในกรุงเทพฯ  แตในสวนบริเวณจังหวัดรอบนอกรัฐ
ยังคงอนุญาตใหเอกชนผูกขาด  โดยใชวิธีประมูลเปนขอกําหนดในการขอรับสัมปทานเพื่อประกอบ
ธุรกิจเหลาในโรงงานของรัฐ  ซ่ึงลักษณะของการประกอบธุรกิจเหลาเชนนี้ยังคงดําเนินตอไปจนถึง 
พ.ศ.2485  แตเมื่อรัฐไดจัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นใน พ.ศ. 2485 ก็ไดสงผลใหโรงงานเหลาถูก
โอนความดูแลและรับผิดชอบจากกระทรวงการคลังมาอยูภายใตกระทรวงอุตสาหกรรมแทน 

                                                 
3 สุดาดวง เรืองรุจิระ, หลักการตลาด, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพฯ แผนกวิชาการตลาด, 

พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพประกายพรึก, กุมภาพันธ 2543), 15. 
4 พระไพศาล วิสาโล, ประวัติศาสตรการบริโภคสุราในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท ดีไซด 

จํากัด, 2537), 47. 
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อยางไรก็ตาม ตั้งแต พ.ศ.2503 หนวยงานรัฐไมไดทําการผลิต  แตในขณะเดียวกันรัฐได
เร่ิมเปดเสรีใหเอกชนเขามาเชาทําธุรกิจเหลาในโรงงานที่รัฐเคยผลิต  ทั้งที่ตั้งอยูในกรุงเทพฯ และใน
บริเวณตางจังหวัดรอบนอก  ซ่ึงบริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูเชาโรงงานในกรุงเทพฯ  และ
บางโรงงานในตางจังหวัด ตั้งแต พ.ศ.2503  คือ บริษัทสุรามหาคุณ จํากัด  มีกําหนดระยะเวลาเชา 10 
ป  เสียคาเชาใหรัฐปละ 41 ลานบาท และตอจากนั้นไดรับการตอสัญญาอีก 10 ป นับตั้งแต พ.ศ.
2513–2522 โดยเสียคาเชาปละ 55 ลานบาทกับสวนแบงผลกําไรสุทธิอีกรอยละ 255 แตตอมาใน 
พ.ศ.2522 ไดมีการปรับเปลี่ยนกลุมบริษัทผูเชาทําธุรกิจเหลาในกรุงเทพฯ จากบริษัทสุรามหาคุณ 
จํากัด  มาเปน บริษัท สุรามหาราษฎร จํากัด โดยการเขามาของบริษัทนี้ไดทําใหกลุมผูเชาเกาตองหัน
ไปลงทุนทําธุรกิจเหลารวมกับกลุมเอกชนอิสระในโรงงานตางจังหวัดรอบนอกแทน อันเปนเหตุผล
ที่ทําใหในชวงระหวาง พ.ศ.2522–2529 เกิดความขัดแยงทางการแขงขันกันสูงในวงการธุรกิจเหลา
ของไทย อยางไรก็ดี ถึงแมวาภายหลังพ.ศ.2529 จะมีความรวมมือระหวางกลุมผลประโยชนมากขึ้น 
แตการแขงขันในเชิงธุรกิจยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการเขามาแขงขันของกลุมผูผลิตราย
ยอยและกลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ  ซ่ึงจะปรากฏชัดขึ้นใน พ.ศ. 2542  ดังนั้น ในการศึกษา
เร่ือง “กลุมผลประโยชนของธุรกิจเหลาในประเทศไทย พ.ศ.2470-2542” ใหชัดเจน จึงมีจุดมุงหมาย
ที่จะอธิบายใหเห็นถึงบทบาทของกลุมผลประโยชนที่ เกี่ยวของกับธุรกิจเหลาของไทยอัน
ประกอบดวย หนวยงานรัฐ กลุมทุนรายใหญ กลุมผูผลิตเหลารายยอย และกลุมผูนําเขาเหลาจาก
ตางประเทศ 

จากการศึกษางานเขียนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศไทยพบวา
งานเขียนโดยสวนใหญเปนงานทางดานเศรษฐศาสตร  ทั้งที่เปนวิทยานิพนธและบทความ โดยงาน
เขียนทางเศรษฐศาสตรสวนใหญเนนในเรื่องที่เกี่ยวของกับภาษีเปนสําคัญ โดยเนนการวิเคราะหใน
รูปแบบของเศรษฐศาสตรเปนหลัก  เชน  งานวิทยานิพนธของ พิชัย จิวะอุดมทรัพย เรื่อง “ภาษี
สรรพสามิตกับกิจการสุรา” คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2528.  ไดอธิบายใหเห็น
ถึงลักษณะโครงสรางทางรายรับของภาษีสรรพสามิตและผลตอบแทนตาง ๆ ที่ทางราชการไดรับ
จากธุรกิจเหลาในชวงระหวาง  พ.ศ.2513 – 2526 โดยงานวิจัยช้ินนี้สามารถทําใหเห็นถึงภาพของ
ความแตกตางทางดานการจัดเก็บภาษีของรัฐ ซ่ึงเหตุที่ทําใหรัฐไดรับผลตอบแทนที่แตกตางกัน
ออกไป เปนเพราะธุรกิจเหลาของไทยมีหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องเหลาถึง 2 กระทรวง 

งานวิทยานิพนธของชนุตม   ศรีปราบ  เ ร่ือง  “สรรพสามิต” คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2499.  เปนงานวิทยานิพนธที่อธิบายถึงเรื่องภาษีที่รัฐไดรับจากธุรกิจ
                                                 
 5 นิตยสารผูจัดการ, กวาจะมาเปนแมโขง (ตุลาคม 2542) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ ธันวาคม, 2548. 
เขาถึงไดจาก http://gotomanager.com/news/details.aspx?id=1224 
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เหลา โดยเฉพาะกฎระเบียบในการเรียกเก็บภาษีเหลาเปนสําคัญ นอกจากนั้น ยังมีวิทยานิพนธของ       
สุรีรัตน  บรรจงอักษร เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บผลประโยชนจากโรงงานสุรา: วิธี
เก็บจากบริษัทกลางกับวิธีเก็บจากเขตจําหนายแตละเขต” ภาควิชาการเงินและการธนาคาร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528. ที่ไดอธิบายใหเห็นถึงภาพของธุรกิจเหลาในแงเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะการจัดเก็บรายไดเขาสูรัฐ โดยผลิตภัณฑเหลาที่เปนตัวอยางกรณีศึกษาในงานวทิยานพินธ
เลมนี้ คือ เหลาที่มาจากโรงงานสุราบางยี่ขัน ภายใตการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม  และเหลา
จากโรงงานสุราในเครือสุราทิพย ภายใตการดูแลของกระทรวงการคลัง    

สวนงานเขียนในสาขาประวัติศาสตรมีปรากฏอยู 2 เร่ือง ไดแก งานของพอใจ ถมยา 
เร่ือง  “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรา
กับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528.  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเหลาในเชิงเศรษฐกิจการเมือง
ในชวงระหวาง  พ.ศ. 2424-2429 โดยเนื้อหาหลักมุงเนนไปที่บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางคซ่ึง
เปนราชทูตในการเจรจาแกไขสนธิ สัญญาเหลากับนานาประเทศ  เชน  อังกฤษ  ฝร่ังเศส  
สหรัฐอเมริกา เดนมารก เนเธอรแลนด เยอรมัน โปรตุเกส เบลเยี่ยม อิตาลี สวีเดน นอรเวย  
ออสเตรีย-ฮังการี และสเปน เปนตน และการแกไขสนธิสัญญาเหลาไดสําเร็จในครั้งนั้น  ทําให
รัฐบาลไทยสามารถจัดเก็บภาษีจากเหลานําเขาไดเพิ่มมากขึ้น  และไทยไดกลับมามีสิทธิในการ
ควบคุมการคาเหลาภายในประเทศอีกครั้งหนึ่ง   

สวนงานเขียนของเยาวภา  ญาณสุภาพ เร่ือง“กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ.
2367-2485”วิทยานิพนธปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร, 2532. ไดศึกษาเกี่ยวกับกิจการเหลาของประเทศไทย
ในชวงระหวาง พ.ศ.2367-2485 โดยเนนทางดานการดําเนินกิจการเหลาในระบบผูกขาดของเจาภาษี
นายอากร และพัฒนาการทางดานการจัดเก็บภาษีเปนสําคัญ ในขณะเดียวกันไดอธิบายถึงปญหาและ
วิธีการแกไขขอบกพรองในการดําเนินกิจการเหลาของนายอากร นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงกลุม
ผลประโยชนในกิจการเหลาระหวาง พ.ศ. 2367-2485 อีกดวย  ซ่ึงงานเขียนดังกลาวถือเปนปจจัยที่
กระตุนใหผูศึกษาตองการที่จะศึกษาถึงบทบาทของกลุมผลประโยชนในธุรกิจเหลาในชวงเวลาที่
ตอเนื่อง 

สําหรับงานเขียนเกี่ยวกับเหลาในปจจุบันพบวาโดยสวนใหญจะเปนการอธิบายถึงเหลา
พื้นบาน ซ่ึงเหลาพื้นบานในที่นี้ ไดแก ประเภทเหลาแชตาง ๆ เชน  สาโท  อุ น้ําตาลเมา และไวน
สมุนไพร  เปนตน และงานเขียนที่ชวยอธิบายใหเห็นถึงเรื่องราวของเหลาพื้นบานซึ่งเปนผลิตภัณฑ
ของกลุมผูผลิตรายยอย ไดแก งานของ ปยวรรณ  สุขศรี เร่ือง “การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุรา
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พื้นบานของชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษาการผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร” 
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.  โดยเนื้อหา
ของงานวิจัยไดนําเสนอใหเห็นถึงการผลิตเหลาพื้นบานของชุมชนในประเทศไทย   และมีสวนหนึ่ง
ไดวิเคราะหถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะตามมาจากการผลิตเหลาพื้นบานของกลุมกรณีตัวอยาง 
อันไดแก ชุมชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร  นอกจากนี้ความรับรูเกี่ยวกับเหลาพื้นบานยัง
สามารถศึกษาไดจากงานของณรงคฤทธ์ิ  อุปรานุเคราะห เร่ือง “การเมืองเรื่อง "เหลาพื้นบาน”: 
กรณีศึกษาบานมอนปายาง อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย” ปริญญามหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547. ซ่ึงรายละเอียดของเนื้อหาเนนไปที่การ
ทําเหลาพื้นบานเปนสําคัญ แตในขณะเดียวกันก็มีการนําเสนอถึงการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองให 
“ภูมิปญญาเหลาพื้นบาน” กลับมาสูสังคมไทยอีกครั้งโดยผานกลุมที่เรียกตนเองวา “เครือขายเหลา
พื้นบานแหงประเทศไทย (คลท.)  และบทสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ  รัฐตอบสนองตอขอเรียกรอง
โดยมีการเปดนโยบายเหลาเสรีใหกับกลุมผูผลิตรายยอย หรือปจจุบันรูจักกันในนามของสินคา      
“1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ” (One Tombon One Product) 

เมื่อพิจารณาองคความรูทั้งหมดที่ไดรับจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ส่ิงที่เห็นไดชัดที่สุด คือ  
งานวิทยานิพนธโดยสวนใหญมุงศึกษาถึงเรื่องการจัดเก็บภาษีเหลาเขาสูรัฐเปนประเด็นสําคัญ  โดย
การนําเสนอที่เนนเฉพาะเรื่องรายไดทําใหองคความรูที่เกี่ยวของกับธุรกิจเหลาสวนใหญเนนอยูที่รัฐ
มากกวาสวนอื่น จึงเปนขอจํากัดที่ทําใหเห็นภาพกลุมผลประโยชนแครัฐเพียงกลุมเดียว สวนกลุม
ผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของในการประกอบธุรกิจเหลา ยังใหภาพที่ไมชัดเจน
เทาที่ควร โดยเฉพาะในชวงระหวาง พ.ศ. 2470–2542  ดวยเหตุนี้ผูศึกษาจึงสนใจที่จะทําการศึกษา
คนควาถึงเรื่องราวของกลุมผลประโยชนที่ประกอบธุรกิจเหลาของไทยตั้งแต พ.ศ. 2470–2542 โดย
ในชวงเวลานี้สามารถมองเห็นกลุมผลประโยชนที่มีบทบาทสําคัญในธุรกิจเหลาของไทยแบงไดเปน 
4 กลุม คือ หนวยงานรัฐ กลุมทุนรายใหญ  กลุมผูผลิตรายยอย และกลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ  
โดยแตละกลุมจะมีบทบาทตอธุรกิจเหลาแตกตางกันออกไปตามแตชวงเวลา  กลาวคือ นับตั้งแต 
พ.ศ. 2470 หนวยงานรัฐเปนกลุมที่มีบทบาทชัดเจนที่สุด แตใน พ.ศ.2503 เอกชนหรือกลุมนายทุน
รายใหญจะเขามามีบทบาทในธุรกิจเหลาแทน จนกระทั่ง พ.ศ. 2530 เปนตนมา บทบาทของกลุม
ผูผลิตรายยอยจึงเริ่มมีความชัดเจนขึ้น สวนกลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศจะมีบทบาทและ
ความสําคัญเรื่อยมานับตั้งแตภายหลัง พ.ศ. 2398 เปนตนมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน ดังนั้น การศึกษา
ถึงกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลาของไทยนับตั้งแต พ.ศ. 2470  เปนตนมา จึงเปนประเด็นที่นาสนใจ
ในการศึกษาและทําการวิเคราะหตอไป ทั้งนี้เพื่อใหมองเห็นถึงการการปรับเปลี่ยนบทบาทและ
ความสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนในธุรกิจเหลาใหมีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะบทบาท
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ของกลุมทุนรายใหญที่สามารถเขามาผูกขาดการผลิตเหลาภายในประเทศได จนทุนขนาดเล็กไม
สามารถเขามาแขงขันไดดังที่เปนอยูในปจจุบันนี้ ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงที่จะศึกษาถึงกลุม
ผลประโยชนในธุรกิจเหลา ตั้งแต พ.ศ. 2470  - 2542 โดยการศึกษาจะเนนศึกษาถึงบทบาทของ
หนวยงานรัฐ  กลุมทุนรายใหญ  กลุมผูผลิตรายยอย และกลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ  ซ่ึง
การศึกษาจะเนนศึกษาถึงนโยบายรัฐที่มีผลตอการปรับเปลี่ยนของกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลา 
รวมทั้งศึกษาถึงผลกระทบของธุรกิจเหลาที่มีตอเศรษฐกิจและสังคมไทยเปนสําคัญ 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective) 
 1.   เพื่อศึกษาถึงนโยบายรัฐที่มีตอธุรกิจเหลาของไทย ระหวาง พ.ศ. 2470 – 2542 
 2.   เพื่อศึกษาบทบาทและความสัมพันธของกลุมผลประโยชนในธุรกิจเหลาของไทย
ในชวงระหวาง พ.ศ. 2470 - 2542 
 3.  เพื่อศึกษาผลกระทบของธุรกิจเหลาที่มีตอเศรษฐกิจและสังคมไทย 
 
สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 
 การลงทุนประกอบธุรกิจเหลาในลักษณะผูกขาดสามารถสรางรายไดเปนอันดับตน ๆ 
ใหกับประเทศและผูผลิต  และการที่เหลาเปนสินคาที่สรางรายไดจํานวนมหาศาลนี้เอง ไดกลายเปน
แรงกระตุนที่ทําใหเกิดกลุมผลประโยชนในธุรกิจเหลาขึ้นมา  จนเกิดเปนการแขงขันที่จะเขามาใน
วงการธุรกิจเหลากันเปนจํานวนมาก  ซ่ึงการแขงขันของกลุมผลประโยชนไดสงผลใหเกิดการ
ขยายตัวของทุนในธุรกิจเหลา   อันจะมีผลทําใหธุรกิจเหลาเขาสูการเปนอุตสาหกรรมผูกขาดที่จํากัด
อยูเฉพาะกลุมนายทุนรายใหญบางกลุมเทานั้น   และถึงแมวารัฐจะมีนโยบายเหลาเสรีก็ตาม  แต
ในทางปฏิบัตินโยบายตาง ๆ ของรัฐยังคงเอื้อตอการผูกขาดโดยกลุมผลประโยชนรายใหญอยู
เชนเดิม 
 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or Delimitation of the Study) 

การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาจะศึกษาถึงกลุมผลประโยชนของธุรกิจเหลา โดยการศึกษาจะ
ศึกษาในชวงตั้งแต พ.ศ.2470-2542 ซ่ึงสาเหตุที่เร่ิมใน พ.ศ. 2470 เปนเพราะปนี้ธุรกิจเหลาไดมีการ
เปลี่ยนแปลงจากที่รัฐเคยใหเอกชนผลิตมาเปนรัฐผลิตเอง และการศึกษานี้จะศึกษาจนถึงชวงที่รัฐ
เปดนโยบายเหลาเสรีใหกับกลุมผูผลิตรายยอยใน พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดสงผลใหกลุมผูผลิตเหลารายยอย
สามารถผลิตเหลาไดโดยถูกตองตามกฎหมาย ทั้งนี้การศึกษาถึงบทบาทของกลุมผลประโยชนใน
ธุรกิจเหลาในชวงระหวาง พ.ศ.2470–2542 จะชวยทําใหมองเห็นถึงความสัมพันธระหวางกลุม
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ผลประโยชนในธุรกิจเหลา รวมถึงผลกระทบที่ธุรกิจเหลามีตอเศรษฐกิจและสังคมไทยไดเปน  
อยางดี 
 
วิธีการศึกษา (Method of Study) 
 ใชวิ ธีการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตรและใชการนําเสนอแนว
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจเชิงวิเคราะห โดยอาศัยเอกสารและหลักฐานรวมสมัยภายในประเทศ  ทั้ง
เอกสารชั้นตนและชั้นรอง โดยเอกสารชั้นรองศึกษาจากวิทยานิพนธ ผลงานวิจัย บทความ หนังสือ
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
 
ขั้นตอนการศึกษา (Process of the Study) 
 1. ศึกษาขอมูลที่มีอยูทั้งขอมูลเอกสารชั้นตนและเอกสารชั้นรองเพื่อใหไดประเด็นที่
สนใจศึกษา 
 2. รวบรวมและศึกษาขอมูลหลักฐานเอกสารและงานเขียนที่เกี่ยวของกับการศึกษาใน
ประเด็นที่ศึกษา 
 3. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 
 4. เรียบเรียงขอมูลเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ 
 
แหลงขอมูล 
 1. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร วังทาพระและ
เพชรบุรี  

2. หอสมุดแหงชาติ   
3. สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติและสวนภูมิภาค (สจช.) 
4. หอสมุดปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
5. สํานักหอสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
6. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 
7. สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
8. กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
9. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
10. สํานักงานสถิติแหงชาติ 
11. อินเตอรเน็ต และการสัมภาษณ 
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ขอตกลงเบื้องตน 
 1. ในงานเขียนวิทยานิพนธช้ินนี้ จะใชคําวาเหลาแทนคําวา สุรา เพราะเหลาเปนคําที่ใช
เรียกเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีการผสมแอลกอฮอล และคําวาเหลาสามารถใชเรียกแทนสุราไดทุก
ประเภท ทั้งประเภทสุรากล่ัน สุราแช และสุราผสม  

โดยความหมายของคําวา  “เหลา” ในที่นี้ หมายถึง วัตถุทั้งหลายหรือเครื่องดื่มทุกชนิดที่
มีแอลกอฮอลผสมอยูและสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําเหลา ซ่ึงประเภทและชนิดของเหลาที่ใช
เปนกลุมตัวอยาง ไดแก  

“เหลากลั่น” เชน เหลาขาว เหลาสามทับ (แอลกอฮอล) เหลาผสม เหลาปรุงพิเศษ อยาง
แมโขง กวางทอง และเหลาพิเศษ ประเภทวิสกี้ บร่ันดี รัม ยิน เกาเหลียง เชี่ยงชุน บุนกุยโลย หรือ
เหลาแบบจีนอื่น ๆ และ 

“เหลาแช” เชน เบียร เหลาแชผลไม (ไวน) และเหลาพื้นเมือง อยางอุ สาโท กระแช น้ํา
ขาว น้ําแดง และน้ําตาลเมา เปนตน  
 2.  กลุมผลประโยชนธุรกิจเหลา หมายถึง กลุมบุคคลที่เขามาเกี่ยวของสัมพันธและเปน
ผูที่ไดผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจเหลาทั้งทางตรงและทางออม  ซ่ึงสามารถแยกไดเปน
หนวยงานรัฐ  กลุมทุนรายใหญ  กลุมผูผลิตรายยอย และกลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ  โดยใน
บางกลุมอาจเปนกลุมเดียวกันได เชน กลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศอาจเปนทุนเอกชนอิสระ
หรือเปนกลุมทุนรายใหญก็เปนได   
 3. การศึกษาเรื่องกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลา ไดใชขอมูลสวนหนึ่งจากเอกสาร
หลักฐานชั้นตน โดยในเอกสารชั้นตนนั้นไดเรียกเหลาวาสุรา ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดคัดลอกตาม
ตนฉบับที่ปรากฏ ทั้งนี้เพื่อใหตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยูในหลักฐานชั้นตน 

4. จากการศึกษาเรื่องกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลาในประเทศไทย ผูศึกษาไดพบกับ
ขอจํากัดจากการสัมภาษณ โดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับกลุมผูประกอบการรายใหญ ดวยเหตุนี้   
ผูศึกษาจึงจําเปนตองอาศัยการสืบคนและวิเคราะหขอมูลจากเว็บไซดหรืออินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือ
ชวยในการดําเนินการศึกษา ซ่ึงในปจจุบันบริษัทผูประกอบการรายใหญไดจัดทําเว็บไซดโฆษณา
สินคาและประวัติความเปนมาของกลุมตนลงไวในอินเตอรเน็ต ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงได
อาศัยการวิเคราะหขอมูลสวนหนึ่งจากอินเตอรเน็ตดวย 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ทําใหเกิดความเขาใจนโยบายรัฐที่มีตอธุรกิจเหลาในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2470 
– 2542  
 2. ทําใหเกิดความเขาใจในบทบาทและความสัมพันธของกลุมผลประโยชนในประเทศ
ไทยในชวงระหวาง พ.ศ. 2470 – 2542 
 3. ทําใหเกิดความเขาใจถึงผลกระทบที่ธุรกิจเหลามีตอเศรษฐกิจและสังคมไทย  
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บทท่ี  2 

 
 นโยบายรัฐท่ีมีผลตอธุรกิจเหลาในประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ. 2398 – 2542 

 
ในการดําเนินงานพัฒนาประเทศใหประสบความสําเร็จอยางสูง ส่ิงสําคัญที่สุดคือ

ภาครัฐ  เพราะประเทศจะพัฒนาไปในทิศทางใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับการชี้นําจากภาครัฐทั้งสิ้น เพราะ
รัฐเปนผูกําหนดนโยบาย ตลอดจนเปนที่รวมของเงินทุน เทคโนโลยี และทรัพยากรตางๆ ซ่ึงเอกชน
โดยทั่วไปโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนาไมสามารถสรรหามาไดดวยกําลังของตนเอง ดวยเหตุนี้ 
นโยบายของภาครัฐจึงมีบทบาทและความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจภายในประเทศ1 ดังกรณี
ตัวอยางของธุรกิจเหลา เปนตน 

โดยนโยบายที่รัฐนํามาใชเพื่อการจัดการในธุรกิจเหลา คือ รัฐไดเขามาควบคุมทั้ง
ทางดานการผลิตและจําหนาย โดยเฉพาะการผลิตเพื่อจัดจําหนายนั้นรัฐจะใหการดูแลเปนพิเศษ  
เหตุที่เปนเชนนี้เพราะรัฐไดเล็งเห็นวานโยบายดังกลาวสามารถชวยใหรัฐจัดเก็บภาษีอากรจากธุรกิจ
เหลาไดในอัตราที่สูง แตขณะเดียวกันรัฐจําเปนตองมีมาตรการในการควบคุมการผลิตและจัด
จําหนายเหลา  ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะตามมา  เพราะเหลาถือเปนสินคาประเภทสิ่งเสพย
ติดที่เปนอันตรายตอสุขภาพ โดยเฉพาะถาบริโภคเหลาในปริมาณที่มากเกินควรอาจสงผลใหผูดื่ม
ขาดสติสัมปชัญญะ  ขาดความรับผิดชอบ  และกอความวุนวายหรืออันตรายตอผูอ่ืนและตนเองได 
ดังนั้น ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นตอสังคมไดเปนปจจัยสวนหนึ่งที่ชวยผลักดันใหรัฐออกกฎหมาย  
นอกจากนี้ผลประโยชนในดานอื่นๆ เชน เพื่อปองกันและควบคุมใหการผลิตสินคาเหลาอยูใน
ขอบเขตที่เหมาะสม รวมถึงเพื่อปกปองแหลงรายไดที่สําคัญของรัฐก็ถือเปนสาเหตุประการสําคัญที่
ทําใหรัฐออกมาซึ่งกฎหมาย  แตทั้งนี้การควบคุมการผลิตและจําหนายเหลาของภาครัฐยังคงเปน
ลักษณะทวิลักษณ กลาวคือ รัฐมิไดกําหนดมาตรการที่เขมงวดจนเกินไป  และในขณะเดียวกันรัฐก็
ไมปลอยใหมีการผลิตไดอยางเสรี  โดยลักษณะดังกลาวของธุรกิจเหลาไดปรากฏมาตั้งแตชวงกอน 
พ.ศ. 2470 เปนตนมา  
 ทั้งนี้เพื่อใหเห็นภาพและลําดับเหตุการณที่ตอเนื่องกันของนโยบายที่รัฐนํามาใชตอการ
ประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศ  ฉะนั้น ในบทนี้จึงจะทําการศึกษาถึงนโยบายรัฐที่เกิดขึ้นในแต
ละชวงเวลา ซ่ึงการทราบถึงนโยบายรัฐโดยเฉพาะกฎหมายพระราชบัญญัติที่รัฐกําหนดถือเปนสิ่งที่
                                                 
 1 ดิเรก โชคชัยณรงค, “บทบาทของรัฐกับการพัฒนาอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสุรา
พิเศษ” (วิทยานิพนธ สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535), 1. 
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มีความสําคัญ เพราะเปนปจจัยสวนหนึ่งที่สงผลใหเกิดการปรับเปลี่ยนขึ้นในธุรกิจเหลาของไทย 
รวมทั้งการกอใหเกิดกลุมผลประโยชนขึ้นในธุรกิจเหลาของไทยดวย  
 
2.1 นโยบายของรัฐท่ีมีตอธุรกิจเหลาในประเทศกอนการลงนามในสนธิสัญญาเบาวร่ิง พ.ศ. 2398 

2.1.1  ความสําคัญของอากรเหลาตอรัฐ และการกําหนดลักษณะประเภทของเหลาเพื่อ
การจัดเก็บภาษี 

หากมองในแงความสําคัญของอากรเหลาตอรัฐในชวงกอนการลงนามในสนธิสัญญา
เบาวร่ิง เมื่อ พ.ศ. 2398 กลาวไดวาเหลาถือเปนอากรชนิดหนึ่งที่สําคัญของรัฐ โดยอากรเหลานับเปน
อากรอีกชนิดหนึ่งในจํานวนอากร 9 ชนิดที่สําคัญของแผนดิน คือ อากรเหลา อากรบอนเบี้ย อากร
สวน อากรสมพัตสร อากรตลาด อากรดีบุก อากรรังนก อากรคาน้ํา และอากรคานา2 โดยเหตุผล
สําคัญที่สงผลใหรัฐเรียกเก็บอากรจากเหลาสามารถมองได 2 ประการ คือ เพื่อเหนี่ยวร้ังมิใหมีการ
ผลิตและบริโภคเหลามากจนเกินไป โดยรัฐเชื่อวาราคาเหลาที่สูงขึ้นจะชวยทําใหประชาชนบริโภค
เหลานอยลง อีกประการหนึ่งคือเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแกแผนดิน ซ่ึงบอยครั้งที่เหตุผลทั้งสอง
ประการนี้มักกลายมาเปนขอสนับสนุนในการเรียกเก็บอากรเหลาโดยรัฐ แตเหตุผลหลักที่ทําใหรัฐ
เรียกเก็บอากรจากเหลานาจะมาจากเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจมากกวา ทั้งนี้เพราะรัฐเริ่มตระหนักถึง
เร่ืองรายไดที่พึงจะไดรับ ดังนั้น รัฐจึงมีนโยบายใหเก็บอากรเหลาจากทั้งผูผลิต ผูขายและผูดื่ม และ
การเรียกเก็บอากรเหลาในลักษณะดังกลาวนี้ สงผลใหราษฎรที่เคยผลิตเหลาไดอยางเสรีถูกจํากัด
สิทธิในการผลิต และการผลิตเหลาที่ไมไดรับอนุญาตจากรัฐหรือที่เรียกกันทั่วไปวา “เหลาเถื่อน” 
ไดเริ่มกลายเปนปญหาอยางเปนทางการนับตั้งแตนั้นมา แตจํานวนเหลาเถ่ือนในสมัยนั้นยังไม
สามารถระบุไดอยางแนชัด  

อยางไรก็ดี สําหรับการจัดเก็บภาษีอากรจากเหลาของรัฐในชวงกอนการลงนาม
สนธิสัญญาเบาวร่ิงเมื่อ พ.ศ. 2398 รัฐจะดําเนินการจัดเก็บไดเพียง 2 ประเภทใหญ ๆ ที่สําคัญ คือ 
“เมรัย” และ “สุรา” โดยเมรัยหมายถึงเหลาแชหรือเหลาที่ยังไมไดกล่ัน ไดแก น้ําตาลเมาหรือกระแช  
อุ  สาโท น้ําขาว เบียร และไวน3 ซ่ึงเหลาประเภทนี้จะเปนเหลาที่ชาวบานผลิตขึ้นเอง ดังนั้น สีที่ได

                                                 
 2 สจช. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 จ.ศ.1226 เลขที่ 74 เรื่องเมืองไทยแตกอนมีภาษีอากร 9 อยาง อางถึง
ใน พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับ
นานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), 7. 
 3 การผลิต เมรัยหรือเหลาแชประเภทเบียร และไวนในลักษณะของอุตสาหกรรมจะปรากฏขึ้น
ภายหลังจากไทยทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง 
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จึงคอนขางขนไมใส   สวนสุรา หรือ “เหลาโรง” คือเหลาที่กล่ันแลวโดยเฉพาะ โดยเหลาชนิดนี้แต
เดิมมิใชของพื้นบาน  เพราะชื่อวาเหลาโรงก็บงบอกอยูแลววามาจากโรงงาน ดังเชนเหลาที่ผลิต
ออกมาจากโรงงานสุราบางยี่ขันก็เรียกวาเหลาโรงดวยเชนกัน  และผูที่ทําเหลากล่ันเปนชาติแรกเชื่อ
วาคือชาวจีน  เมื่อชาวจีนอพยพเขามายังประเทศไทยไดนําเอากรรมวิธีในการผลิตเหลากลั่นมา
เผยแพรใหกับชาวไทยดวย  ซ่ึงลักษณะของเหลากลั่นนี้จะมีสีที่ใสกวาเมรัย ดังปรากฏเปนคํากลาว
อยูในพระราชกําหนดใหมของรัชกาลที่ 1 ที่วา “สุราน้ําใส เมรัยน้ําขน”4   

สําหรับประเภทของเหลาที่ รัฐเรียกเก็บภาษีไดมากที่สุด  คือ สุราหรือเหลากลั่น 
โดยเฉพาะชวงรัตนโกสินทรตอนตนนับตั้งแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
เปนตนมา การผลิตเหลากลั่นหรือเหลาโรงเปนที่นิยมกันมากในหมูชาวจีน อีกทั้งในชวงเวลา
ดังกลาวประเทศไทยเริ่มมีการผลิตอุตสาหกรรมน้ําตาลจากออยเกิดขึ้น5 การทําเหลากล่ันก็
เชนเดียวกันเพราะวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิต คือ ออย และเมื่อคนไทยรูถึงวิธีการทําน้ําตาลจากออย  
ขณะเดียวกันก็ยอมทราบถึงวิธีการกลั่นออยมาเปนเหลาไดเชนกัน ดวยเหตุและปจจัยดังกลาวยอม
สงผลทําใหสังคมไทยมีการผลิตเหลากลั่นเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ดี ส่ิงที่มีลักษณะเปนเหลาและรัฐ
สามารถเรียกเก็บภาษีได คือ ส่ิงที่มีแอลกอฮอลผสมเจือปนอยูดวย หรือสามารถนํามาใชเพื่อการ
บริโภคได และเมื่อนํามาผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอื่นแลวสามารถใชเพื่อการบริโภคได
เชนเดียวกับน้ําเหลา6  

การกําหนดประเภทของเหลาเพื่อการจัดเก็บภาษี ยอมสงผลใหการจัดเก็บภาษีอากรจาก
ธุรกิจเหลาของรัฐดําเนินไปไดดวยความเปนระเบียบ  ถึงแมวาในระยะแรกเริ่มนโยบายที่รัฐกําหนด
ขึ้นจะยังมีชองวางและไมสามารถครอบคลุมดูแลธุรกิจเหลาไดทั้งหมดก็ตาม แตการมีซ่ึงขอ
กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของกับธุรกิจเหลาก็ยอมแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของธุรกิจเหลา
โดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งความสําคัญในเชิงรายไดที่รัฐนับตั้งแตสมัยอยุธยาเปนตนมาจนกระทั่ง
ถึงตนรัตนโกสินทรสามารถเรียกเก็บภาษีไดในอัตราสูง  และการที่รัฐกําหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อเอ้ือ
ตอการจัดเก็บรายไดเขาสูรัฐนั้น ก็ยอมสงผลพวงใหการผลิตเหลาโดยเสรีของราษฎรตองยุติลงไป
เปนจํานวนมาก ทั้งนี้ การที่ถูกจํากัดโดยเฉพาะเรื่องสิทธิในการผลิตอยางถูกตองตามกฎหมาย ยอม

                                                 
 4 กฎหมายตราสามดวง รัชกาลที่ 1 เลม 5, 339. 
 5 ดูรายละเอียดการผลิตน้ําตาลใน มณฑล คงแถวทอง, “เศรษฐกิจขาวและน้ําตาลทรายในลุมแม
น้ําทาจีน พ.ศ. 2398-2453” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาควิชา
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 50. 
 6 ทวี สวนมาลี, “ภาษีสุราในประเทศไทย” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2505), 21. 
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นําไปสูจุดเริ่มตนของการแขงขันระหวางกลุม ซ่ึงการแขงขันที่เกิดขึ้นถือเปนปจจัยผลักดันประการ
หนึ่งที่กอใหเกิดกลุมผลประโยชนขึ้นในธุรกิจเหลาในระยะตอมา   

ถึงแมวาการบริโภคเหลาในสังคมไทยจะมีกฎหมายและวัฒนธรรมเปนตัวกําหนด  แต
ความเปนจริงแลวแทบจะทุกสังคมยอมไมสามารถปฏิบัติตามมาตรการที่วางไวไดอยางครบถวน 
ดังนั้น การที่จะมีผูประพฤติผิดขอกฎหมายอยูไมนอยจึงมิใชเร่ืองแปลกแตอยางใด นอกจากนี้ เมื่อมี
ปจจัยทางดานรายไดเขามาเกี่ยวของก็สงผลใหทัศนคติที่ไมดีตอเหลาซ่ึงฝงรากลึกมาเปนเวลาหลาย
ศตวรรษไดเปลี่ยนแปลงไปและในที่สุดก็ถูกแทนที่ดวยการใหความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น 
กลาวโดยสรุปไดวา ในชวงสมัยกอน พ.ศ. 2398 เหลาถือเปนแหลงรายไดที่สําคัญของรัฐอีกประเภท
หนึ่ง  และจากเหตุผลดังกลาวสงผลใหรัฐไดกําหนดประเภทของเหลาขึ้นมาเพื่อการจัดเก็บภาษี 
รวมทั้งอนุญาตใหเอกชนเขามาประมูลเพื่อขอรับสิทธิของการเปนเจาภาษีนายอากรในการตมกลั่น
และจําหนายเหลาในเขตทองที่ที่ตนยื่นประมูล  ซ่ึงการกําหนดนโยบายดังกลาวก็เพื่อปองกันความ
เสี่ยงในเรื่องของรายได  แตในขณะเดียวกันถึงแมวาเหลาจะเปนแหลงรายไดที่สําคัญแหลงหนึ่งของ
รัฐก็ตาม  แตรัฐยังคงตระหนักถึงขอเท็จจริงที่วา เหลาเปนสินคาประเภทฟุมเฟอยและเมื่อดื่มเขาไป
แลวอาจทําใหผูบริโภคเกิดอันตราย  ดังนั้น เพื่อปองกันอันตรายและปญหาที่อาจจะตามมา รัฐจึง
จําเปนที่จะตองวางมาตรการและนโยบายเพื่อควบคุมการผลิตและการจําหนายใหอยูในขอบเขตที่
เหมาะสม  ขณะเดียวกันปญหาที่เกิดขึ้นตามมาภายหลังการประกาศหามมิใหราษฎรทําการตมกล่ัน
เหลาไดโดยเสรีเหมือนเมื่อคร้ังอดีต  คือ การลักลอบผลิตและจําหนายเหลาเถ่ือน แตรัฐบาลใน
ชวงเวลาดังกลาวยังคงสามารถควบคุมสภาพการคาเหลาภายในประเทศไวได  แตภายหลังการลง
นามในสนธิสัญญาเบาวร่ิงหนังสือสัญญาทางไมตรีและการคาระหวางไทยกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398 
สภาพการคาเหลาภายในประเทศและนโยบายที่รัฐเคยใชมาแตเดิมนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง
จะไดกลาวถึงในประเด็นตอไป 
 
2.2 นโยบายของรัฐกับการหลั่งไหลเขามาของเหลาตางประเทศภายหลังการลงนามในสนธิสัญญา
เบาวร่ิง เม่ือ พ.ศ. 2398  

2.2.1 วาดวยสนธิสัญญาเบาริ่ง 
นับตั้งแต พ.ศ. 2382 เมื่อสถานการณการขยายอิทธิพลของชาติมหาอํานาจหรือ

จักรวรรดินิยมตะวันตกที่กําลังครอบคลุมประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชียอาคเนย  รวมไปจนถึง
ประเทศจีนประเทศคูคาที่ไทยมีสัมพันธไมตรีมายาวนาน ถือไดวาเปนสัญญาณเตือนภัยและปจจัย
สําคัญที่กระตุนใหรัฐบาลไทยภายใตการนําของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) 
และเสนาบดีตางตระหนักและเล็งเห็นถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงนโยบายตางประเทศ 
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กลาวคือ จากที่ไทยเคยติดตอกับตางประเทศอยางระมัดระวังมาเปนพิจารณาตอบรับนโยบายการ
เปดประเทศเพื่อสรางสัมพันธไมตรีทางการคาตามเงื่อนไขของประเทศมหาอํานาจตะวันตกแทน  
ทั้งนี้ก็เพื่อความอยูรอดของประเทศเปนสําคัญ7 นอกจากนั้น นอกเหนือไปจากการตระหนักถึงภัย
จากลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกที่กําลังคุกคามประเทศตาง ๆ ในแถบเอเชียแลว พระองคยังทรงมี
นโยบายในการพัฒนาประเทศโดยการสรางสัมพันธไมตรีและคบคากับชาติตะวันตกเพื่อชวยให
ประเทศพัฒนากาวหนาเยี่ยงอารยประเทศ ดังนั้น เมื่อรัฐบาลภายใตการปกครองของสมเด็จพระนาง
เจาวิคตอเรีย พระบรมราชินีแหงราชวงศอังกฤษ  สงราชทูต คือ เซอร จอหน เบาวร่ิง เขามาทํา
สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีและพาณิชยระหวางไทยกับอังกฤษใน พ.ศ. 2398  รัฐบาลไทยจึงตอบ
รับและมีการลงนามอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 23988  โดยสนธิสัญญาฉบับ
ดังกลาวเปนที่รูจักกันทั่วไปวา “สนธิสัญญาเบาริ่ง”9  

ความตองการสร างสัมพันธไมตรีทางการค าของชาติมหาอํ านาจตะวันตก
ภายในประเทศไทย ถือเปนผลที่สืบเนื่องมาจากจักรวรรดินิยมตะวันตกตองการขยายอิทธิพลทาง
การเมืองและเพื่อสรางความสะดวกทางดานการคากับประเทศไทย โดยกอนหนาที่รัฐบาลสมัย
รัชกาลที่ 4 จะลงนามในสนธิสัญญาเบาวร่ิง  รัฐบาลไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) ก็ไดเคยทําสนธิสัญญาในลักษณะเดียวกันนี้มากอนเชนกัน เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน พ.ศ. 2369 ซ่ึงเปนที่รูจักกันในนามของสนธิสัญญาเบอรนี โดยสนธิสัญญาเบอรนี คือ 
ความประสงคของรัฐบาลอังกฤษในการขอเปดเจรจาสรางสัมพันธไมตรีทางการคากับไทยและ   
ขอความสะดวกในดานการคาไดโดยเสรี  ทั้งนี้ สนธิสัญญาเบอรนีถือไดวาเปนสนธิสัญญาทางพระ
ราชไมตรีและการพาณิชยฉบับแรกที่ไทยทํากับประเทศตะวันตกในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร 
อยางไรก็ตาม  แมวาในสมัยรัชกาลที่ 3 จะมีสนธิสัญญาเบอรนีแลวก็ตาม  แตรัฐบาลไทยก็ยังมิได
เปดโอกาสทางดานการคาเทาที่ควร เพราะในสมัยนั้นการคากับตางประเทศสวนใหญจะเปนไปใน
ลักษณะของการผูกขาดโดยรัฐ  ซึ่งการผูกขาดดังกลาวยอมไมเปดชองวางใหกับชาติตะวันตกเขามา

                                                 
7 เพ็ญศรี ดุก, การตางประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย (ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงสิ้นสมัย

จอมพล ป.พิบูลสงคราม) (กรุงเทพฯ : บริษัท เฟกซ แอนส เจอรนัล พับลิเคชั่น จํากัด, 2542), 4-6. 
8 เรื่องของไทยในอดีต [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2550. เขาถึงไดจาก http://www.tv5. 

co.th/service/mod/heritage/nation/pastevent/past_ram41.htm    
9 “สนธิสัญญาเบาริ่ง” คือช่ือที่ต้ังขึ้นเพื่อเปนเกียรติแกเซอรจอหน เบาริ่ง ราชทูตผูมีอํานาจเต็มเชิญ

พระราชสาสนและเปนผูที่ทําหนาที่ในการเจรจาลงนามในสนธิสัญญาฉบับดังกลาว โดยสนธิสัญญาเบาริ่งมีผล
บังคับใชอยูในประเทศไทยเปนเวลานานถึง 70 กวาป และไดถูกยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 6 ภายหลังการสิ้นสุด
ลงของสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2461 
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แสวงหาผลประโยชนไดอยางเต็มที่ ดังนั้น จึงเปนเหตุใหรัฐบาลของชาติมหาอํานาจตะวันตกตอง
ดําเนินการเจรจาดวยการสงราชทูตเขามาลงนามในสนธิสัญญาสรางสัมพันธไมตรีทางการคาอีกครัง้
หนึ่ง ดังจะเห็นไดจากกรณีของสนธิสัญญาเบาวร่ิง   

โดยใจความสําคัญของสนธิสัญญาเบาวร่ิงประกอบดวยขอตกลง 21 ขอ แยกออกไดเปน
สัญญาทางดานการเมือง 12 ขอ สัญญาวาดวยกฎหมาย 6 ขอ และพิกัดสินคาอีก 3 ขอ10 โดย
สาระสําคัญของสนธิสัญญาเบาวร่ิง พอสรุปไดดังนี้ 

1.  ไทยและอังกฤษจะเปนมิตรไมตรีตอกัน 
2.  คนในบังคับซึ่งเขามาอยูในประเทศไทยจะตองไปจดทะเบียนเปนหลักฐานที่สถาน

กงสุลอังกฤษ ณ กรุงเทพฯ  และจะไดรับอนุญาตใหซ้ือที่ดินไดภายในเขต 4 ไมลจากกําแพงเมือง 
และอังกฤษสามารถเชาที่ในประเทศไทยได  

3.  คนในบังคับอังกฤษมีเสรีภาพในทางศาสนา อังกฤษสามารถสรางโบสถและเผยแพร
ศาสนาคริสตไดในประเทศไทย 

4.  เปดเสรีทางดานการคา ระหวางประเทศไทยและประเทศอังกฤษ  และอังกฤษ
สามารถซื้อขายสินคาไดโดยเสรี 

5.  ยกเลิกคาธรรมเนียมปากเรือ และประเทศไทยตองกําหนดภาษีขาเขาไดไมเกินใน
อัตรารอยละ 3 สวนภาษีขาออกเก็บไดเพียงครั้งเดียวตามอัตราที่ระบุไวในทายสัญญา ถาของ
จําหนายไมไดไทยตองคืนภาษีจนครบ 

6.  อังกฤษมีสิทธิตั้งกงสุลไวในประเทศไทยที่กรุงเทพฯ ได เพื่อคอยดูแลผลประโยชน 
และใหสิทธิสภาพนอกอาณาเขต (Extraterritoriality) แกคนในบังคับอังกฤษ หากคนในบังคับ
อังกฤษเปนจําเลย กงสุลอังกฤษเปนผูมีอํานาจพิจารณาตัดสินคดีตาง ๆ ทั้งคดีแพงและอาญา โดย
กงสุลจะลงโทษตามกฎหมายอังกฤษ และฝายไทยไมมีสิทธิใด ๆ ทั้งส้ินในการดําเนินงานแกไข
กรณีขอพิพาทตาง ๆ 

สวนในคดีที่คนในบังคับอังกฤษเปนโจทกและคนไทยเปนจําเลยนั้น ใหขึ้นศาลไทยซึ่ง
เปนผูพิจารณาลงโทษตามกฎหมายไทย  ในกรณีนี้กงสุลอังกฤษจะเขารวมฟงการพิจารณาตัดสินได 

7.   สินคาตองหามที่รัฐบาลไมอนุญาตใหนําออกนอกประเทศหากเกิดภาวะขาดแคลน
สินคา ไดแก ขาว ปลา และเกลือ 

                                                 
10ไกรฤกษ นานา, “กรณีลอบสังหาร” เซอรจอหน เบาริ่ง คดีอึกทึกที่ตองปดเงียบไว, ศิลปวัฒนธรรม 

28, 6 (เมษายน 2550): 116. 
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8. ฝน เงินแทง หรือทองแทงซ่ึงเคยเปนสินคาตองหาม  จะไดรับอนุญาตใหนําเขามาขาย
ในประเทศได  และตองไมเก็บภาษีฝน แตฝนนั้นตองนํามาขายแกเจาภาษีฝนเทานั้น ถาเจาภาษีไม
ซ้ือก็ตองบรรทุกนํากลับออกไป 

9.  สิทธิพิเศษหรือผลประโยชนใด ๆ ที่รัฐบาลไทยเคยให และจะใหแกคนชาติอ่ืน ๆ 
รัฐบาลอังกฤษและคนอังกฤษยอมไดรับสิทธินั้น ๆ  ดวย และไทยจะใหการปฏิบัติตออังกฤษเยี่ยง
ชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง 

10. สนธิสัญญานี้จะบอกเลิกไมได และหามมิใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
แตเมื่อพน 10 ป  นับแตประทับตราเปลี่ยนหนังสือสัญญานี้แลว  ฝายไทยและฝายอังกฤษจะขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงขอใด ๆ ในหนังสือสัญญาได โดยบอกใหคูสัญญารูลวงหนา 1 ป  กอนที่จะมีการ
เจรจาตกลงแกไข  ทั้งนี้ทั้งสองฝายตองใหการยินยอมดวย11 

โดยสาระสําคัญขางตนในสนธิสัญญาเบาวร่ิงไดกลายเปนแมแบบสําคัญที่ฝายชาติ
มหาอํานาจอื่น ๆ ใชเปนตนแบบเพื่อขอลงนามทําสนธิสัญญากับฝายไทย  ซ่ึงประเทศมหาอํานาจที่
สําคัญอ่ืน ๆ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เดนมารก โปรตุเกส เยอรมนี เนเธอรแลนด 
สวีเดน นอรเวย เบลเยี่ยม อิตาลี ออสเตรีย-ฮังการี สเปน ญี่ปุน และรัสเซีย รวมทั้งหมด 14 ประเทศ 
ทั้งนี้ จากสาระสําคัญที่ปรากฏอยูในสนธิสัญญาเบาวร่ิง  สามารถสะทอนใหเห็นไดวาประเทศไทย
ไดรับผลกระทบโดยตรง ทั้งทางดานเศรษฐกิจและการเมือง เพราะทางฝายรัฐบาลไทยตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่วางไวในสนธิสัญญาอยางยากที่จะหลีกเล่ียงได  โดยเฉพาะเงื่อนไขทางเศรษฐกิจได
ทําใหไทยตองเสียเปรียบ  ซ่ึงถาหากพิจารณาในกรณีของธุรกิจเหลาก็ถือเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่ไดรับ
ผลกระทบจากการลงนามในสนธิสัญญาเบาวร่ิงดวยเชนกัน เพราะการที่รัฐมิไดระบุวาเหลาคือ
สินคาตองหามในหนังสือสนธิสัญญาจึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาเหลาภายในประเทศ
ตามมาโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมและการจัดเก็บภาษี กลาวคือ ภายหลังการลงนามใน
สนธิสัญญาเบาวร่ิงเพียง 1 ป ส่ิงที่เห็นไดชัดในขณะนั้น คือสภาพการคาเหลาภายในประเทศเกิด
ความเปลี่ยนแปลง  เนื่องดวยการทําหนังสือสัญญาทางไมตรีและการคากับนานาประเทศ  ฝายไทย
สามารถกําหนดอัตราภาษีขาเขาไดเพียงรอยละ 3  ซ่ึงเปนการเรียกเก็บอัตราภาษีขาเขาที่ไมสูงนัก  
อันมีผลทําใหเรือสินคาจากตางประเทศพากันเขามาในกรุงเทพฯ มากขึ้น โดยหนึ่งในสินคาที่
บรรทุกเขามาเปนจํานวนมากนั้นมีเหลารวมอยูดวย  และการที่เหลาจากตางประเทศหลั่งไหลเขามา
เปนจํานวนมาก  ไดเปนผลใหมีผูเขามาเกี่ยวของในการผลิตและการคาเหลาภายในประเทศเพิ่มขึ้น  
                                                 

11 เพ็ญศรี ดุก, การตางประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย (ต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 4 ถึงสิ้นสมัย
จอมพล ป.พิบูลสงคราม), 7 ; พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงใน
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 17 - 19. 
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จากที่มีผูผลิตและจัดจําหนายเหลาภายในประเทศเพียงแคเจาภาษีนายอากรและพรรคพวก  มาเปน
เร่ิมมีผูผลิตและจําหนายสินคาเหลาเพิ่มขึ้น โดยผูที่นําสินคาเหลาตางประเทศเขามาจําหนายแขงกับ
เจาภาษีนายอากรคือ พอคาชาวตางชาติและลูกจางในบังคับของกงสุล ดังที่จะไดกลาวถึงในประเด็น
การหลั่งไหลเขามาของเหลาตางประเทศตอไป 

 
2.2.2 การหลั่งไหลเขามาของเหลาตางประเทศ ขอกําหนดและขอตกลงของรัฐบาลไทย

เก่ียวกับเหลาตางประเทศ 
เมื่อรัฐมิไดระบุในหนังสือสัญญาวาเหลาคือสินคาตองหามในการนําเขา และสินคา

นําเขาเสียภาษีขาเขาแคเพียงรอยละ 3 ถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหพอคาชาวตางชาติตางอางสิทธิใน
การนําเหลาตางประเทศเขามาจําหนายในไทยไดโดยเสรี และมีปริมาณการนําเขาที่เพิ่มมากขึ้น  ซ่ึง
การที่พอคาชาวตางชาตินําเหลาตางประเทศเขามายังเมืองไทยมากขึ้น เปนผลใหใน พ.ศ. 2399 รัฐ
ไดออกประกาศพระราชบัญญัติเร่ือง “ฝร่ังมาทําหนังสือสัญญา”12 โดยประกาศฉบับนี้มีใจความ
สําคัญ คือ เพื่อแจงใหประชาชนไดทราบถึงจุดมุงหมายในการเขามาของชาติตะวันตก และวิธีการ
ปฏิบัติของชาวไทยตอชาวตะวันตก ตลอดไปจนถึงขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อเหลาและฝนจาก
ชาวตางชาติ13 ซ่ึงแนวทางตอการปฏิบัติในเรื่องของเหลาตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้สามารถ
สรุปไดดังนี้  คือ พอคาชาวตางชาติมีสิทธิรับชวงเหลาโรงจากนายอากรเหลามาจําหนายได  สวน
เหลาตางประเทศที่นําเขามายังไทยนั้น สามารถนํามาบริโภคและซื้อขายกันไดเฉพาะชาวยุโรป
เทานั้น  หามมิใหประชาชนซื้อและบริโภคเหลาตางประเทศโดยเด็ดขาด ถาหากพบวาชาวไทย
ลักลอบซื้อและขายเหลาตางประเทศ  และถาถูกจับไดผูกระทําความผิดจะตองโทษถูกปรับไหมใน
อัตราเดียวกันกับผูลักลอบผลิตเหลาเถ่ือนคือ ปรับ 3 ช่ัง เปนเงิน 240 บาท14  ซ่ึงอัตราคาปรับ
ดังกลาวถือวามีความรุนแรงมาก 

                                                 
12 “ประกาศฝรั่งทําหนังสือสัญญา” วันพฤหัสบดี ขึ้น 6 ค่ํา เดือน 9 ปมโรงนกษัตรศก, 

พระราชบัญญัติและประกาศ ตาง ๆ ในรัชกาลที่ 4, พิมพครั้งที่ 2. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรกิจ, ร.ศ.121), 34-35 
อางถึงใน พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
สุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 25.  

13 มัลลิกา เรืองระพี, “บทบาทของชาวจีนในดานเศรษฐกิจ สังคม และศิลปกรรมไทยสมัย ร.4” 
(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2518), 82. 

14 พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 25. 
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ถึงแมวารัฐจะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับฝร่ังมาทําหนังสือสัญญาแลวก็ตาม 
แตการประพฤติผิดตอขอกําหนดที่มีไวในหนังสือสัญญายังคงปรากฏใหเห็น  ที่เปนเชนนี้เพราะมี
เร่ืองของผลประโยชนเขามาเกี่ยวของโดยตรง  ดังเชนกรณีของจีนลิมหนูเตียดคนในบังคับฝร่ังเศส 
ไดนําเอาเหลาจากตางประเทศเขามาจําหนายไดที่เมือง พิษณุโลก พิจิตร พิชัย อุตรดิตถ15 โดยใหเจา
เมืองบังคับจีนเทียนหู เจาภาษีนายอากรเหลาของพื้นที่แหงนี้อนุญาตใหจีนลิมหนูเตียดขายเหลากับ
ราษฎรได  ซ่ึงการที่ชาวจีนผูที่อยูในบังคับฝร่ังเศสตางถืออภิสิทธิ์ในการจําหนายเหลาดังกลาว 
สาเหตุสวนหนึ่งเปนเพราะขุนนางขาราชการไทยบางคนตางเห็นถึงผลประโยชนบางประการ
รวมกัน  และดวยเหตุที่เจาหนาที่รัฐบางรายไมปฏิบัติตามกฎเกณฑที่รัฐกําหนดไวก็มักจะนําไปสู
ปญหา และเกิดเปนคดีความฟองรองระหวางเจาภาษีนายอากรกับพอคาเหลาชาวตางชาติอยูเสมอ ๆ 
รวมทั้งยังจะเปนเหตุที่กอใหเกิดความไมพอใจระหวางรัฐบาลไทยกับนานาประเทศไดอีกดวย 

อยางไรก็ตาม การที่รัฐบาลไทยมิไดระบุขอกําหนดเกี่ยวกับการนําเหลาตางประเทศเขา
มายังไทยแตอยางใดนั้น  สาเหตุประการสําคัญก็เนื่องมาจากผูรวมลงนามในสนธิสัญญาตางไมเห็น
ดวยในการนําเรื่องของเหลาเขามาไวในหนังสือสัญญา16 ดวยเหตุนี้ฝายไทยจึงยินยอมใหเปนไปตาม
ความตองการของผูรวมลงนามอยางประเทศอังกฤษ นอกจากนี้สนธิสัญญาที่ไทยทํากับประเทศ
ฝร่ังเศสก็ไมยอมตกลงในเรื่องนี้ดวยเชนกัน  ทั้งนี้ฝร่ังเศสไดอางวาประเทศของตนเปนแหลงผลิต
เหลาองุนชั้นเลิศและในป ๆ หนึ่งฝรั่งเศสทําการผลิตเหลาองุนไดเปนจํานวนมาก  ดังนั้น การที่เหลา
องุนเปนผลผลิตที่สําคัญของฝรั่งเศส  ฝร่ังเศสจึงไมยินยอมใหไทยระบุวาเหลาเปนสินคาตองหามไว
ในหนังสือสัญญาโดยเด็ดขาด17 ดังนั้น ดวยเหตุผลและความตองการของประเทศตะวันตกดังกลาว  
มีผลทําใหรัฐบาลไทยไมสามารถกําหนดนโยบายควบคุมการผลิตและจําหนายเหลาไดอยางเต็มที่ 
เพราะการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเหลาที่นําเขามาจากตางประเทศ ฝายไทยไมสามารถกระทําได
โดยลําพัง แตตองรอรับการตัดสินใจรวมจากประเทศคูสัญญาดวย ซ่ึงจะทําใหฝายไทยไมสามารถ
ดําเนินการในดานนโยบายเหลาไดอยางเต็มที่ดังที่ผานมา 

                                                 
15 สจช. เอกสารรัชกาลที่ 4 จ.ศ. 1228 เลขที่ 161. “อากรสุราขุนเทพอากรขอใหเมืองพิษณุโลก เมือง

พิชัย ฯลฯ” อางถึงใน เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485” (วิทยานิพนธ
ปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร, 
2532), 36. 
 16 Sir John Bowing, The Kingdom and People of Siam, part II, pp.  305-306. 

17 พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 25. 
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การที่พอคาชาวตางชาติ เชน อังกฤษ ฝร่ังเศส และอเมริกา ฯลฯ ตางตองการเขามา
แสวงหาผลประโยชนจากการคาเหลาภายในประเทศไทย โดยการเพิ่มปริมาณและจําหนายเหลาใน
ราคาที่ถูก  สงผลใหเหลาตางประเทศพากันหล่ังไหลเขามายังไทยกันเปนจํานวนมาก  ซ่ึงการที่เหลา
ตางประเทศไดเขามามีบทบาทรวมกับเหลาที่เจาภาษีนายอากรผลิต  ก็ยอมสงผลใหเกิดการแขงขัน
และแยงชิงตลาดการคาเหลาภายในประเทศขึ้น อันเปนการทําลายระบบเศรษฐกิจการคาเหลาของ
เจาภาษีนายอากรโดยตรง  เพราะเหลาตางประเทศที่นําเขามายอมแขงขันโดยตรงกับเหลาที่เจาภาษี
นายอากรผลิตขึ้นภายในประเทศ  และแมวาภายหลังการลงนามในหนังสือสัญญาทางไมตรีและ
การคากับประเทศตะวันตกแลว รัฐบาลไทยจะมีนโยบายควบคุมการซื้อและจําหนายเหลา
ตางประเทศแลวก็ตาม แตในทางปฏิบัติรัฐกลับไมสามารถควบคุมการซื้อขายเหลาตางประเทศไดดี
เทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสินคามีราคาถูก และสามารถซื้อหาไดโดยสะดวก  ยิ่งสงผลใหเปน
ที่ตองการของผูบริโภค  ซึ่งสภาพทางการคาเหลาที่เปล่ียนแปลงไปนี้  ตลอดจนปญหาความขัดแยง
ระหวางเหลาของเจาภาษีนายอากรกับเหลาของชาวตางชาติ  ถือเปนกรณีตัวอยางสําคัญที่มีผลใหรัฐ
ไดตระหนักถึงและพยายามกําหนดมาตรการเพื่อชวยใหการแกไขปญหาเปนไปโดยเร็วที่สุด โดย
มาตรการที่รัฐนํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาในเรื่องผลประโยชนเหลาของรัฐและเจา
ภาษีนายอากรอยางเรงดวน คือ รัฐพยายามขอแกไขขอตกลงในหนังสือสนธิสัญญากับนานา
ประเทศ  โดยรัฐอางวาแตเดิมเหลาถือเปนสินคาตองหาม การที่พอคาชาวตางชาติจะนําเขามา
จําหนายในไทยนั้น จําเปนตองมีหนังสืออนุญาตจากทางราชการ  และรัฐไดขอเพิ่มอัตราภาษีเหลา
ขาเขาใหอยูในระดับที่สูงขึ้นจากรอยละ 3 ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันมิใหเหลาตางประเทศหลั่งไหล
เขามายังไทยมากจนเกินไป แตผลที่เกิดขึ้นภายหลังการขอเจรจาคือ รัฐบาลนานาประเทศ เชน 
ประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส สหรัฐอเมริกา เดนมารก เนเธอรแลนด เยอรมัน โปรตุเกส เบลเยี่ยม อิตาลี 
สวีเดน นอรเวย ออสเตรีย-ฮังการี และสเปน เปนตน ตางไมยินยอมและเห็นวาขอตกลงเดิมที่ใชอยู 
ณ ขณะนั้นดีอยูแลว ซ่ึงสาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะรัฐบาลตางประเทศกลัวที่จะสูญเสียผลประโยชน
ในดานการคาเหลาภายในประเทศไทย 

เมื่อการเจรจาเพื่อขอแกไขอัตราการเรียกเก็บภาษีเหลานําเขาไมประสบความสําเร็จ 
รัฐบาลจึงตองมีการวางมาตรการในเรื่องของเหลาตางประเทศตลอดจนการจําหนายเหลานําเขา
ภายในประเทศที่เขมงวดขึ้น อาทิเชน หากพอคาชาวตางชาติตองการขายเหลาภายในประเทศ เหลา
ที่นําไปขายไดตามกฎหมายนั้น จะตองเปนเหลาที่พอคาชาวตางชาติรับซื้อจากเจาภาษีนายอากร
เทานั้นจึงจะนําไปจําหนายตอไปไดโดยไมมีความผิด สวนเหลาตางประเทศที่พอคาชาวตางชาติ
นําเขามานั้นสามารถจําหนายไดเฉพาะชาวตางชาติดวยกันเองเทานั้น  หากชาวไทยซื้อและขายเหลา
ตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตจะตองโทษ นอกจากนี้ รัฐยังอนุญาตใหเจาภาษีนายอากรทําการ
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ผลิตและจําหนายเหลาโรงไดเหมือนเดิม  ทั้งในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองตาง ๆ พรอมกับใหสิทธิ
ในการตรวจตราและจับกุมผูลักลอบซื้อขายเหลาเถ่ือนไดตามกฎหมาย และสําหรับกรณีของเหลา
ตางประเทศหากมีผูใดลักลอบซื้อหรือขาย เจาภาษีนายอากรมีสิทธิเขาจับกุมไดตามสารตราตั้ง
เชนกัน ดังความวา  

 
ถาคนชาติอังกฤษ ฝรั่งเสศ อเมริยกัน ซึ่งอยูในหนังสือสัญญา เขามาอยูในกรุงเทพฯ เอาน้ําสุราเมือง
นอกประเทษ บรรทุกกําปนเรือใหญเลกเขามา ขอใหทํามาหากินแตในพวกอังกฤษ ฝรั่งเสศ 
อเมริยกัน ฝรั่งพุทเกษใหมซึ่งเขามาทําหนังสือสัญญา ถาแลราษฎรไทย จีน ลาว มอญ เขมร ญวน 
แขก ฝรั่งพุทเกษเดิมแลภาษาตาง ๆ จะไปรับซื้อสุรากับชาติอังกฤษ ฝรั่งเสศ พุทเกษใหมและชาติ 
อเมริยกัน ซึ่งอยู ณ กรุงเทพฯ ออกมาซื้อขายแกกัน จะขอจับมาปรับไหมตามอยางตมน้ําสุราขาย18 

 
เมื่อพิจารณาสารตราตั้งฉบับนี้สันนิษฐานไดวาขอกําหนดขางตน คือ มาตรการเพื่อให

ชาวไทยไดพึงปฏิบัติตามโดยเฉพาะ  สวนคนในบังคับของชาติตะวันตกนาจะไมมีผลบังคับใช   
เนื่องดวยสถานะของคนในบังคับตางชาติในไทยนั้นอยูนอกเหนือกฎหมายของไทย อยางไรก็ตาม 
การที่รัฐอนุญาตใหเจาภาษีนายอากรสามารถจับกุมผูซ้ือขายเหลาตางประเทศและเหลาที่ไมไดรับ
อนุญาตใหผลิตในเขตที่ตนรับผิดชอบไดนั้น มีผลทําใหพอคาชาวตางชาติเกิดความเดือดรอนใน
ดานการจําหนายเหลาเปนอยางมากจนตองนําเรื่องไปรองเรียนตอกงสุลของตน  และกงสุลตางชาติ
ตางก็ใหความชวยเหลือคนในบังคับ  โดยการปฏิเสธคําอางของรัฐบาลวาเหลาคือส่ิงตองหาม  และ
ไมยอมรับขอตกลงที่วาเจาภาษีนายอากรมีสิทธิในการจับกุมผูนําเหลาชนิดอื่น ๆ ไปจําหนายในเขต
ของตน ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวของกงสุลแสดงใหเห็นวาตองการปกปองผลประโยชนใหกับคนใน
บังคับดวยการสนับสนุนใหคนของตนทําการคาเหลาภายในประเทศตอไป19  อยางไรก็ตาม รัฐบาล
ไดพยายามแกไขขอกําหนดและขอบกพรองในการระบุสินคาตองหามรวมถึงอัตราภาษีขาเขาเพียง
รอยละ 3 โดยนโยบายรัฐที่นํามาใชในการดําเนินงาน คือ การขอเจรจาแกไขสนธิสัญญากับนานา
ประเทศอีกครั้งหนึ่ง และประเทศที่รัฐบาลใหความสําคัญในการเจรจากอนประเทศอื่น ๆ ไดแก 
ประเทศฝรั่งเศส โดยใน พ.ศ. 2410 รัฐไดสงทูตคณะหนึ่งเดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อตกลงเจรจาในเรื่อง
เขตแดนเมืองเขมร  และการเดินทางไปครั้งนั้นรัฐบาลก็มุงหวังในการชี้แจงใหฝายฝรั่งเศสไดทราบ
                                                 
 18 สจช.เอกสารรัชกาลที่ 4 กห. เลม 14. “สารตราตั้งนายอากรสุรากรุงเทพฯ และ 4 หัวเมือง”, 19. 
อางถึงใน พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
สุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 25. 

19 พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 28-31. 
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ถึงการควบคุมการจําหนายเหลาภายในประเทศ  และการจัดเก็บภาษีขาเขาของเหลาตางประเทศตอ
ฝร่ังเศสดวย  ซ่ึงการขอแกไขสัญญาเหลากับฝรั่งเศสในครั้งนั้นมีใจความสําคัญ 7 ประการ ดังนี้ 

1.  ผูที่อยูในบังคับฝรั่งเศสชําระคาธรรมเนียมรอยละ 3 แลวสามารถนําเหลาตางประเทศ
ซ่ึงเปนเหลากลั่นหรือเหลาที่ไมไดกล่ัน (เหลาแช) เขามาในประเทศไทยใหนําไปจําหนายในหัว
เมืองไดสะดวก  โดยไมตองชําระคาภาษีเหลาอีกครั้งหนึ่ง  นอกจากจะกําหนดไวในสัญญาเทานั้น 

2.  พอคาเหลาคนใดนําเหลาตางประเทศ  ซ่ึงเปนเหลากลั่นหรือหมักไปจําหนายปลีก
ใหกับผูบริโภคนั้นจะตองขอหนังสืออนุญาตจําหนายเหลาตอเจาพนักงาน 

3. การขอหนังสืออนุญาตจําหนายเหลากล่ันซึ่งมีราคาต่ํากวาลิตรละ 2 สลึง (50 สตางค) 
ใหใชไดเฉพาะแหงเทานั้น เชน โรงเหลา รานเหลา เรือ แพที่จําหนายเหลาหรือเมืองใดเมืองหนึ่ง 

4.  ผูที่ขอหนังสืออนุญาตจําหนายเหลาโดยไมตองชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คา
เสมียน คาตราตั้ง จะตองนําเหลาที่มีราคาต่ํากวาลิตรละ 2 สลึงไปจําหนายปลีก เจาพนักงานก็จะ
เรียกคาธรรมเนียมปละไมเกินแปดสิบบาท  แตถาผูใดจําหนายเหลาราคาต่ํากวาก็จะตองชําระคา
หนังสืออนุญาตจําหนายเหลาเชนเดียวกัน 

5.  ถาผูใดไมปฏิบัติตามสัญญาที่กําหนดไวจะถูกปรับลงโทษไมเกิน 200 บาท ถาหาก
ผูกระทําผิดเปนคนในบังคับฝรั่งเศสหรือประเทศอื่น ๆ ก็จะตองถูกปรับเชนเดียวกัน 

6.  ถาคนในบังคับตางประเทศของประเทศอื่น ๆ ไดรับผลประโยชนอยางไร คนใน
บังคับตางประเทศของฝรั่งเศสก็จะไดรับผลประโยชนอยางนั้นดวย 

7.  ถาหากประเทศใดประเทศหนึ่งที่ทําสัญญาตอกันเรียบรอยแลว  เมื่อตองการเปลี่ยน
ขอความบางประการในสัญญาที่ไดทําไว  จะตองแจงใหประเทศตาง ๆ ที่ทําสัญญารวมกันทราบ
ลวงหนาเปนเวลาหนึ่งป  ซ่ึงการเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมขอความในสัญญาขอใดนั้นจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐบาลของทั้งสองฝายที่ทําสัญญารวมกัน20 

นโยบายดังกลาวขางตนยังคงครอบคลุมไปถึงการแกไขปญหาเหลาระหวางไทยกับ
ประเทศตะวันตกอื่น ๆ ดวยเชนกัน  โดยผลของการเจรจาระหวางไทยกับฝร่ังเศสในครั้งนั้น คือทั้ง
สองฝายสามารถตกลงตามเงื่อนไขขางตนกันไดดวยดี แตฝายไทยยังคงเก็บภาษีเหลาขาเขาไดเพียง
รอยละ 3 ตามเดิม21  อยางไรก็ดี ถึงแมวารัฐจะดําเนินการขอเจรจาเพื่อแกไขปญหาในเรื่องของเหลา
ตางประเทศกับนานาประเทศแลวก็ตาม แตปญหาที่เกิดจากเหลาตางประเทศและเหลาเถื่อนยังคง

                                                 
 20 สจช. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 จ.ศ. 1229 เลขที่ 35. “สัญญาเรื่องสัญญาเมืองไทยกับเมืองฝรั่งเศส” 
พระยาเสนา ผูรวบรวม 27-29. อางถึงใน พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจา
ตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 46. 

21 เรื่องเดียวกัน 
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ปรากฏใหเห็น โดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการเจรจาเพื่อขอเพิ่มภาษีเหลาขาเขาขึ้นจากรอยละ 3 ยัง
ไมประสบผลสําเร็จ  ซ่ึงการที่อัตราภาษีขาเขาไมสูงเทาใดนัก  ยอมสงผลทําใหเหลาและเรือสินคา
จากตางประเทศยังคงหลั่งไหลเขามาในกรุงเทพฯ กันเปนจํานวนมาก22 และการที่รัฐยังไมสามารถ
ควบคุมการหลั่งไหลเขามาของเหลาตางประเทศได  ก็ยอมเปนผลทําใหเหลาตางประเทศที่นําเขามา
ในประเทศไทยยังคงสามารถจําหนายไดดังสินคาทั่วไป อีกทั้งราคาจําหนายที่ไมแพงจนเกินไป ก็
ยอมทําใหเหลาตางประเทศสามารถจําหนายไดในราคาถูก  จนเปนผลใหเจาภาษีนายอากรผูรับ
ผูกขาดการผลิตเหลาโรงตองลดราคาขายใหอยูในระดับเดียวกัน  และถึงแมวาเจาภาษีนายอากรจะ
ยอมลดราคาที่ต่ําลงเพื่อขายแขงกับเหลาตางประเทศแลวก็ตาม  แตในความเปนจริงกลับไมสามารถ
ชวยเพิ่มปริมาณการจําหนายเหลาไดดีเทาที่ควร  เพราะราษฎรไดหันไปบริโภคเหลาที่นําเขามาจาก
ตางประเทศกันเปนจํานวนมาก23 และการที่รัฐยังไมสามารถควบคุมตอการหล่ังไหลเขามาของเหลา
ตางประเทศได ก็ยอมเปนผลทําใหเหลาตางประเทศที่นําเขามาในประเทศไทยยังคงสามารถ
จําหนายไดดังสินคาทั่วไป อีกทั้งราคาจําหนายที่ไมแพงจนเกินไป จึงยอมมีผลทําใหเหลา
ตางประเทศสามารถจําหนายไดในราคาถูก  และเปนเหตุผลักดันใหเจาภาษีนายอากรผูรับผูกขาด
การผลิตเหลาโรงตองลดราคาขายใหอยูในระดับเดียวกัน แตแมวาเจาภาษีนายอากรจะยอมลดราคา
ที่ต่ําลงเพื่อขายแขงขันกับเหลาตางประเทศแลวก็ตาม  ในทางปฏิบัติกลับไมสามารถชวยเพิ่ม
ปริมาณการจําหนายเหลาโรงไดดีเทาที่ควร  เพราะราษฎรไดหันไปบริโภคเหลาที่นําเขามาจาก
ตางประเทศกันเปนจํานวนมาก  จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหเจาภาษีนายอากรบางกลุมเพิ่มรายได
โดยการลักลอบผลิตเหลาเถื่อน คือ ตมกลั่นเหลาเพื่อจําหนายแตไมยอมจายเงินคาภาษีใหแกรัฐ  
และในบางรายมีการนําเอาเหลาตางประเทศมาผสมกับน้ําแลวนํามาวางจําหนาย เปนตน  ซ่ึงการ
กระทําดังกลาวไดสงผลโดยตรงตอผลประโยชนที่รัฐพึงจะไดรับ   

กลาวโดยสรุป  การดําเนินนโยบายในดานนโยบายตางประเทศของรัฐ โดยการลงนาม
ในหนังสือสนธิสัญญาทางไมตรีและการคาระหวางไทยกับนานาประเทศเมื่อ พ.ศ. 2398 ไดมีผลทํา
ใหสภาพการคาเหลาภายในประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ การกําหนดอัตราภาษีขาเขาได
เพียงแครอยละ 3 สงผลใหมีสินคาเขาตาง ๆ รวมท้ังเหลาจากตางประเทศหลั่งไหลเขามายังประเทศ
ไทยกันเปนจํานวนมาก ซ่ึงการที่เหลาตางประเทศเขามาจําหนายแขงขันในตลาดภายในไดมีผลทํา
ใหการผลิตเหลาของไทยไมเกิดการเจริญเติบโตและพัฒนาไดดีเทาที่ควร นอกจากนั้น การที่รัฐไม

                                                 
22 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอแกไขในสนธิสัญญาเหลาในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดจากพอใจ   

ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานา
ประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 48 – 49. 

 23 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 33. 
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สามารถระบุวาเหลาเปนสินคาตองหามไวในหนังสือสัญญาไดนั้น ไดสงผลโดยตรงตอการควบคุม
การผลิตและจําหนายเหลาภายในประเทศของรัฐ ซ่ึงจากปญหาดังกลาวนับเปนสาเหตุสําคัญสวน
หนึ่งที่จะนําไปสูการขอเจรจาเพื่อแกไขใหไทยไดกลับมามีสิทธิในการควบคุมการคาเหลา
ภายในประเทศอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังที่จะไดกลาวในประเด็นตอไปนี้ 
 
2.3 ปญหาธุรกิจเหลากับนโยบายรัฐในสมัยรัชกาลที่ 5 

2.3.1 การขอเจรจาเรื่องเหลาในหนังสือสัญญากับนานาประเทศ  
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ความขัดแยงและ

การแขงขันระหวางการคาเหลาภายในประเทศกับเหลาที่นําเขาจากตางประเทศยังคงเปนปญหาที่
สําคัญ ซึ่งเหตุที่สงผลใหปญหาดําเนินมาอยางตอเนื่องเปนเพราะวารัฐยังคงไมสามารถควบคุม
สภาพการคาเหลาภายในประเทศไดดีเทาที่ควร แมวาในสมัยรัชกาลที่ 4 จะมีการเจรจากับนานา
ประเทศในเรื่องของเหลา  จนสามารถดําเนินการตกลงและแกไขขอกําหนดบางประการ  แตการ
หล่ังไหลเขามาของเหลาตางประเทศภายใตอัตราภาษีเพียงรอยละ 3 ก็ยังคงเปนปญหาที่ปรากฏ
ขึ้นอยู เชนเดิม คร้ันตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 สภาพการคาเหลาในชวงตนรัชกาลเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น กลาวคือ พอคาชาติตางชาติไดนําเหลาตางประเทศเขามาจําหนายยังเมืองไทย
เพิ่มมากขึ้นกวาเดิม  แตเหลาที่นําเขามานั้นแทนที่จะเปนเหลายุโรปที่มีราคาแพง  ก็กลับเปนเหลาที่
ผลิตขึ้นในประเทศแถบเอเชีย เชน จีน ฮองกง สิงคโปร และอินโดนีเซียแทน  

การที่เหลาตางประเทศหลั่งไหลเขามาจําหนายยังเมืองไทยเปนจํานวนมาก   เปนผลให
ผูประกอบการโดยเฉพาะเจาภาษีนายอากรที่ผลิตเหลาภายในประเทศเกิดความเสียเปรียบ  ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากราคาจําหนายเหลาของเจาภาษีนายอากรไมสามารถแขงขันกับเหลาที่นําเขาจาก
ตางประเทศได  เพราะผูประกอบการผลิตเหลาภายในประเทศสวนใหญมักจะตองเสียเงินคาประมูล
เพื่อใหไดรับสิทธิในการผลิตเหลาในแตละครั้งเปนอัตราที่สูงพอควร อีกทั้ง  ลัทธิจักรวรรดินิยมที่
ยังครอบคลุมประเทศตาง ๆ ในเอเชีย ก็ยิ่งมีผลทําใหธุรกิจการผลิตเหลาภายในประเทศของไทยตอง
ประสบกับสภาวการณแขงขันที่สูง  โดยพอคาชาวตางชาติภายใตการคุมครองของจักรวรรดินิยม
ตางไดเร่ิมนําเหลาที่มีตนทุนการผลิตต่ําโดยเฉพาะเหลาที่ผลิตในประเทศแถบเอเชียเขามาจําหนาย
แขงกับเหลาโรงของไทย  โดยเหลานําเขาเหลานี้มีสวนผสมที่สําคัญ คือ ขาว  และการที่เหลามีขาว
เปนสวนประกอบที่สําคัญทําใหรสชาติของเหลาที่นําเขามานั้น  มีลักษณะและรสชาติใกลเคียงกับ
เหลาโรงที่ผลิตและจําหนายโดยเจาภาษีนายอากรเปนอยางมาก  ประกอบกับเหลาที่พอคา
ชาวตางชาตินําเขามาเสียภาษีขาเขาเพียงรอยละ 3  ก็ยิ่งมีผลทําใหเหลาตางประเทศมีราคาถูกกวา
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เหลาโรง24  ดังนั้น การที่เหลาตางประเทศมีราคาจําหนายที่ไมแพงจนเกินไป ก็ยอมทําใหผูบริโภค
หันไปซื้อเหลาตางประเทศกันเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะยิ่งสงผลใหปญหาการนําเขาเหลาตางประเทศมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง พอคาชาวตางชาติยังนําเหลาเหลานั้นออกจําหนายโดยไมยอมขอหนังสือ
อนุญาตจากเจาหนาที่รัฐบาลไทยดวย  ซ่ึงจากพฤติการณดังกลาวยอมกอใหเกิดผลกระทบโดยตรง
ตอผลประโยชนแหงรัฐ และนับเปนปจจัยประการสําคัญที่จึงกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอ
ประโยชนของรัฐ และถือเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการโตเถียง ตลอดจนความขัดแยงและคดีความ
ในเรื่องเหลาระหวางไทยกับนานาประเทศในที่สุด  

จากปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดังกลาวขางตน เปนผลใหรัฐไดตระหนักถึงและพยายาม
กําหนดนโยบายเพื่อแกไขปญหาโดยดวน  เพราะเหลาถือเปนสินคาที่สามารถสรางรายไดอันดับสูง
ใหกับรัฐ  ดังนั้น รัฐจึงตองเขามาควบคุมและดูแลธุรกิจเหลาเปนพิเศษ กลาวคือ รัฐไดเร่ิมปรับปรุง
นโยบายในการควบคุมและดูแลเหลาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใน พ.ศ. 2524 รัฐไดพยายาม
แกไขปญหาเหลาภายในประเทศโดยการทําเปนภาษีหลวง ซ่ึงภาษีหลวงในที่นี้ตางจากภาษีผูกขาด
ในเร่ืองที่วา  เจาภาษีหลวงไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือเงินสวนลด สวนเจาภาษี
ผูกขาดมีหนาที่ตองสงเงินงวดตามที่ประมูลไวกับรัฐบาล25 การทําภาษีหลวงของรัฐนั้นเริ่ม
ดําเนินการขึ้นในกรุงเทพฯ กอนแลวจึงขยายการดําเนินการไปยังหัวเมืองตาง ๆ26 โดยจุดมุงหมาย
ของการทําภาษีหลวงก็เพื่อใหมีการปรับปรุงอากรเหลา รวมทั้งรัฐยังไดดําเนินการปรับปรุงวิธีการ
ผลิตและการจัดจําหนายเหลาใหมีระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้นดวย โดยรัฐไดทําการควบคุมในดาน
การผลิตเหลาของเจาภาษีนายอากรใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  ดวยการสงเสริมใหมีการปรับปรุง
รสชาติของเหลาใหแรงยิ่งขึ้น และสงเสริมการผลิตเหลาภายในประเทศใหมีรสชาติที่คลายคลึงกับ
เหลาที่นําเขาจากตางประเทศ  เพื่อใหเหลาที่ผลิตขึ้นภายในมีรสชาติที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีการลดราคา
เหลาลงเพื่อเปนแรงจูงใจใหผูบริโภคหันมาซื้อเหลาที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศอีกดวย  ซ่ึงการ
ปรับปรุงในเรื่องของรสชาติและคุณภาพ  ตลอดจนการลดราคาเหลาโรงลง  ทั้งนี้ก็เพื่อสรางฐานการ
แขงขันในดานการจําหนายกับเหลาตางประเทศนั่นเอง27   

                                                 
 24 สจช. ร.5 นก. เลมที่ 13. “เจาพนักงานหอรัษฎากรพิพัฒนกราบบังคมทูลกรมพระยาบําราบ
ปรปกษ” วันเสาร แรม 2 ค่ํา เดือน 10 จ.ศ.1243, 651. 

25 พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 62.  
 26 สจช.ร.5 กต. เลมที่ 33. “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงเจาพระยา
สุรวงศไวยวัฒน” วันอาทิตย ขึ้น 4 ค่ํา เดือน 5 ปฉลูเปนนพศก จ.ศ.1239, 9-10. 

27 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 86. 
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นอกจากนี้ รัฐบาลยังดําเนินการเพื่อรักษาผลประโยชนของเหลาภายในประเทศไว โดย
การกําหนดมาตรการอื่น ๆ มาเปนสิ่งชวยเสริมอีก เชน การออกประกาศใหผูจําหนายเหลาทุก
ประเภทจําเปนจะตองมีหนังสืออนุญาตในการจําหนายเหลา ทั้งนี้ก็เพื่อชวยใหรัฐสามารถดาํเนนิการ
ควบคุมในการจัดจําหนายเหลาภายในประเทศเปนไปไดโดยสะดวก และมีการออกประกาศหาม
จําหนายเหลาโรงในสถานที่เดียวกันกับเหลาจีน  ซ่ึงกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 24 
เมษายน พ.ศ. 242428  และเพื่อเปนการสนับสนุนการจําหนายเหลาโรงของเจาภาษีนายอากร รัฐจึง
ไดเพิ่มมาตรการในการตรวจจับเหลาเถื่อน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมีคําสั่ง
ใหพระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท) ผูบังคับการกรมทหารหนาจัดกําลังทหารไปประจํา
ตามที่ตาง ๆ ของโรงเหลาตั้งแตวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 242429  ทั้งนี้ เพราะรัฐตองการใหความ
สะดวกแกนายอากรเหลาตอการออกตรวจจับน้ําเหลาเถ่ือน อีกทั้งรัฐยังไดมอบหมายใหนายทหาร
กองลาดตระเวนลําน้ําคอยตรวจตราและชวยเหลือนายอากรเหลาจับกุมผูลักลอบบรรทุกเหลานอก
ออกจําหนายอีกดวย30  ซ่ึงการกําหนดนโยบายดังกลาวขางตนมีจุดประสงคสําคัญ คือ เพื่อเปนการ
กระตุนใหกงสุลตางชาติพึงปฏิบัติตามขอผูกพันที่กําหนดไวในหนังสือสนธิสัญญา  อีกทั้งเปนการ
ชวยยับยั้งการหล่ังไหลเขามาของเหลาตางประเทศ  ตลอดจนปองกันปญหาที่อาจเกิดจากการ
ลักลอบผลิตเหลาเถื่อนอีกดวย 

หากพิจารณาถึงมาตรการตาง ๆ ที่รัฐบาลสมัยภายหลัง พ.ศ. 2398 กําหนดขึ้นมาเพื่อ
ควบคุมดูแลตอธุรกิจการผลิตและจําหนายเหลาภายในประเทศ  นับตั้งแตการออกประกาศกฎหมาย
วาดวยเรื่องของเหลาตางประเทศ  การจัดเก็บอากรเหลามาเปนภาษีหลวง การปรับปรุงดานเทคนิค
การผลิต  การลดราคาเหลาโรงลง  และเพิ่มมาตรการเพื่อควบคุมการจําหนายเหลาโรงใหมีความ
รัดกุมมากขึ้นนั้น  ถือไดวาประสบกับความสําเร็จ  ทั้งนี้สามารถพิจารณาไดจากการที่ประชาชนหัน
มานิยมบริโภคเหลาโรงกันมากขึ้น  และเหลาตางประเทศจําหนายไดนอยลง จนเกิดเปนเหลาตกคาง
และขายไมออกอีกเปนจํานวนมาก  แตความสําเร็จดังกลาวถือเปนความสําเร็จในเบื้องตนเทานั้น  

                                                 
 28 สจช. ร.5 พ.ศ.เลมที่ 20. “เจาพระยาสุรวงศไวยวัฒนกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว” วันอาทิตย แรม 11 ค่ํา เดือน 5 ปมเสง ตรีศก จ.ศ.1243, 413.  

29 สจช. เอกสารรัชกาลที่ 5 เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระราชหัตถเลขาถึง
พระยานรรัตนราชมานิต” วันอาทิตย แรม 11 ค่ํา เดือน 5 ปมเสงตรีศก จ.ศ.1243 [ณส.] อางถึงใน พอใจ ถมยา, 
“บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ 
พ.ศ. 2424-2429”, 66.  

30 พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 66. 
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เพราะถึงแมวารัฐมีมาตรการและแนวทางในการควบคุม ตลอดจนแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  แต
ในทางปฏิบัตินโยบายดังกลาวของรัฐยังไมสามารถระงับและยุติคดีความอันมีมูลเหตุมาจากเหลาได
โดยเด็ดขาด อีกทั้งปญหาการแขงขันและความขัดแยงในการผลิตและจัดจําหนายเหลายังคงมีอยู 

อยางไรก็ดี ในขณะนั้นปญหาการลักลอบตมกลั่นและซื้อขายเหลาเถื่อนยังคงเปนปญหา
ที่สําคัญ  เพราะราษฎรจํานวนมากยังคงทําการลักลอบตมกลั่นเหลา  ซ่ึงการลักลอบตมกล่ันมีทั้งเพื่อ
การบริโภคและการจําหนายในบางราย สวนเจาภาษีนายอากรในบางรายไดมีการลักลอบตมกลั่น
เหลาเถื่อนเพื่อขายแขงกับเหลาตางประเทศดวยเชนกัน  ถึงแมวารัฐบาลจะพยายามวางมาตรการและ
ออกกฎหมายควบคุม  แตในทางปฏิบัติรัฐก็ไมสามารถหามปรามมิใหราษฎรลักลอบตมกลั่นเหลา
ไดอยางจริงจัง  แมวาจะมีการดําเนินการปราบปรามอยางหนักก็ตาม  ซ่ึงสามารถเห็นไดจาก
หลักฐานการปราบปรามผูกระทําผิด ดังกรณีตัวอยาง คือ  “เจาภาษีจะออกตรวจน้ําสุรา ขอใหโปลิศ
อําเภอเปนธุระชวยจับดวย”  “เจาพนักงานผูตรวจจับสุราที่จีนฉวนขายไมมีใบอนุญาต สงไปยังหอ
รัษฎากรพิพัฒน” “นายอากรตรวจจับสุราเถ่ือนบานญวนสามเสน” หรือ “พระยาธรรมสารเนติ 
หมายสงตัวอายจีนยุลาย อายจีนโปซือ อายจีนอุตุดไปพิจารณาคดี โทษตมน้ําสุราเถ่ือน” และ 
“มิสเตอรอาเยคี บิล เจาพนักงานตรวจน้ําสุรา ใหโปลิศไปถนนบางรักษจับตัวจีนชวนกับน้ําสุรา
เล้ียงไหหนึ่ง และมาสงแจงความวาจีนชวนขายน้ําสุราไมมีใบอนุญาต ผูคุม ๆ ตัวจีนชวนกับขวดไส
น้ําสุราผูกเชือกตีตราประจําลิบหนึ่งขวด” 31 เปนตน 

สาเหตุประการสําคัญที่ราษฎรสามารถลักลอบตมกลั่นเหลาเถื่อนกันอยูเสมอ  เหตุและ
ปจจัยประการแรก ก็เนื่องดวยความไมเอาใจใสของเจาพนักงานรัฐ  กลาวคือ  มิไดดําเนินการตรวจ
ตราดูแลอยางเขมงวด  ในทางกลับกันกลับรูเห็นเปนใจใหกับพรรคพวกของตนในการกระทําผิด  
ประการที่สอง รัฐบาลก็มิไดมีมาตรการลงโทษที่เด็ดขาดตอเจาพนักงานที่บกพรองตอหนาที่แต

                                                 
 31 สจช. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/6 “คอเรศปอนเดนซเรื่องเจาภาษีจะออกตรวจน้ําสุรา ขอใหโป
ลิศอําเภอเปนธุระชวยจับดวย” (27-29 เมษายน) ร.ศ. 109; น.42.10/7 “คอเรศปอนเดนซเรื่องเจาพนักงานผูตรวจจับ
สุราที่จีนฉวนขายไมมีใบอนุญาต สงไปยังหอรัษฎากรพิพัฒน” (8-12 พฤษภาคม) ร.ศ. 109. ; น.42.10/7 “คอเรศ
ปอนเดนซเรื่องเจาพนักงานผูตรวจจับสุราที่จีนฉวนขายไมมีใบอนุญาต สงไปยังหอรัษฎากรพิพัฒน” (8-12 
พฤษภาคม) ร.ศ. 109. ; น. 42.10/37 “ตรวจจับสุราเถื่อนบานญวนสามเสน” (5 มิถุนายน – 10 สิงหาคม) ร.ศ. 119. ; 
น. 42.10/37 “ตรวจจับสุราเถ่ือนบานญวนสามเสน” (5 มิถุนายน – 10 สิงหาคม) ร.ศ. 119. ; น.45.3/4 “เรื่องพระยา
ธรรมสารเนติ หมายสงตัวอายจีนยุลาย อายจีนโปซือ อายจีนอุตุด โทษตมน้ําสุราเถื่อน” (30 กรกฎาคม 112 – 25 
กุมภาพันธ) ร.ศ. 112-115. ; น.42.10/34 “หนังสือของขุนนครเขตเกษมศรี ถึงพระนรนารท เรื่อง “ขอพลตระเวน
ประจําโรงสุราตําบลบางยี่ขัน 2 โรง” (9 เมษายน -2 ธันวาคม) ร.ศ.108; น.42.10/34 “หนังสือของขุนนครเขตเกษม
ศรี ถึงพระนรนารท เรื่อง “ขอพลตระเวนประจําโรงสุราตําบลบางยี่ขัน 2 โรง” (9 เมษายน -2 ธันวาคม) ร.ศ. 108. 
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อยางใด32  ดังนั้น เหลาเถื่อนจึงเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องและดําเนินเรื่อยมาจนกระทั่งเปนผล
ใหรัฐตองสูญเสียผลประโยชนจํานวนมหาศาล ประการที่สาม การที่รัฐบาลไมมีพระราชบัญญัติ
ตัดสินคดีความเรื่องเหลา โดยเฉพาะในกรณีที่รัฐอนุญาตใหคนในบังคับตางชาติมีหนังสือเดินทาง  
แตในหนังสือเดินทางนั้นไมระบุถึงการอนุญาตใหจําหนายเหลา แตชาวตางชาติมักนําเอาเหลา
ออกจําหนายดวยนั้นจึงไดสงผลใหรัฐบาลไทยมีขอโตแยงกับกงสุลตางชาติอยูเสมอ เพราะเรื่องนี้
ไมสามารถตัดสินใจไดวารัฐบาลไทยมีอํานาจทําตามกฎหมายไทยไดหรือไม  จึงเปนผลใหตองมี
การเจรจาโตตอบกับกงสุลไมมีที่ส้ินสุด ประกอบกับการจัดเก็บภาษีนําเขาในอัตรารอยละ 3 ตามที่
ระบุในสนธิสัญญาไมตรีและการคากับนานาประเทศ  ยังมิไดระบุวาเหลาเปนสินคาตองหาม
หรือไม  ก็ยิ่งสงผลใหปญหาเกี่ยวกับเหลาของทั้งสองฝายไมสามารถสิ้นสุดลงได  ดังนั้น การเปด
การเจรจาระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศจึงนาจะเปนวิธีการที่ดีที่สุดที่สามารถจะชวยให
เกิดการแกไขปญหาเหลาภายในประเทศได  ดวยเหตุนี้ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวจึงทรงแตงตั้งราชทูตพิเศษขึ้นเพื่อเปนตัวแทนฝายรัฐบาลไทยในการขอเจรจาแกไข
สนธิสัญญากับนานาประเทศ  โดยราชทูตพิเศษผูที่พระบาทสมเด็จจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงแตงตั้ง
เพื่อเปนตัวแทนฝายรัฐบาลไทยในการขอเจรจาแกไขสนธิสัญญาวาดวยเร่ืองของเหลากับนานา
ประเทศ คือ พระยาภาษกรวงษ โดยพระยาภาษกรวงษไดเปนตัวแทนฝายรัฐบาลไทยเดินทางไป
เจรจากับรัฐบาลอังกฤษเมื่อ พ.ศ.242333 แตการเจรจาในครั้งนี้ไมประสบกับความสําเร็จเทาที่ควร 
เนื่องดวยปจจัยทั้งภายในและภายนอกไมเอื้ออํานวย  กลาวคือ สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ
ปวย และรัฐบาลพึงตองระวังในสถานการณบานเมืองที่อาจจะเกิดความไมสงบขึ้นไดในขณะนั้น34 
อยางไรก็ดี ตอมาในปเดียวกันรัฐบาลก็ไดสงเจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดี (ทวม บุนนาค) ไป
ทําการเจรจาอีกครั้งหนึ่ง แตการเจรจาในครั้งนี้ก็ยังคงมิประสบกับความสําเร็จดังเชนเคย เพราะ
อังกฤษยังคงไมไดลงนามในสัญญาฉบับที่เจาพระยาภาณุวงศมหาโกษาธิบดีนําไปเพื่อขอเจรจาดวย
แตอยางใด นอกจากนั้นสเปนและอิตาลีตางก็ไมใหความรวมมือตอการเจรจาในครั้งนั้นแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม ใน พ.ศ.2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหพระองคเจาปฤษฎางคเปนราชทูตในการเจรจาขอแกไขสนธิสัญญากับนานา
ประเทศอีกครั้งหนึ่ง  โดยสาระสําคัญที่ฝายไทยนําไปเสนอตอประเทศตะวันตก พอสรุปไดดังนี้ 

 

                                                 
 32 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 47. 

33 พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 71-72. 

34 เรื่องเดียวกัน, 74. 
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1.  รัฐมีอํานาจควบคุมการผลิตและจําหนายเหลาภายในประเทศ 
2.  เหลาจากตางประเทศที่มีแรงแอลกอฮอลเทากับเหลาโรงจะตองเสียภาษีเทากับภาษี

เหลาภายในประเทศ  สวนเหลาที่มีแรงแอลกอฮอลสูงกวาเหลาโรงจะตองเสียภาษีเพิ่มขึ้นตามสวน
ของแอลกอฮอลที่สูงขึ้น 

3. เหลาองุนและเบียรที่ผลิตจากยุโรปเมื่อนําเขามาจะเสียภาษีในอัตราไมเกินรอยละ 10 
ของราคาสินคา 

4. การจําหนายเหลา เหลาองุน และเบียรรายยอยจะตองไดรับหนังสืออนุญาตจาก
รัฐบาลไทย 

5. รัฐบาลไทยมีอํานาจตรวจทดลองแรงเหลา  และเมื่อพบวามีอันตรายตอประชาชน  
รัฐสามารถแจงใหผูนําเขานํากลับออกไปโดยรัฐจะคืนเงินภาษีที่เก็บไวให  ถาไมปฏิบัติตามรัฐมี
สิทธิยึดและทําลายได35 

ผลลัพธจากการเจรจาในครั้งนั้นของพระองคเจาปฤษฎางค คือ ประเทศตาง ๆ ทาง
ตะวันตกตางก็ตกลงยินยอมในขอสาระที่ไทยเสนอไปดังขางตน  โดยชาติตะวันตกยินยอมเสียภาษี
เหลาขาเขาในอัตรารอยละ 8  และยอมรับในขอเสนอตาง ๆ ของฝายไทย อยางไรก็ดี การเจรจาเพื่อ
ขอแกไขสนธิสัญญาในเรื่องของเหลากับประเทศตาง ๆ นั้น ฝายไทยจะตองมีส่ิงแลกเปลี่ยน อาทิ
เชน ฝร่ังเศสใหไทยทําสัญญาโทรเลข  และสัญญาทะเลสาบเปนการแลกเปลี่ยน สวนรัฐบาล
ประเทศเนเธอรแลนดใหไทยทําการลดภาษีปลาเปนการตอบแทน36 และหากจะมีการยกเลิกสัญญา
ที่ระบุขึ้นใหมนี้จะตองมีการแจงตอรัฐบาลประเทศคูสัญญากอนลวงหนา 6 เดือน จึงจะมีผลบังคับ
ใช เปนตน 

กลาวโดยสรุป การดําเนินตามนโยบายสงราชทูตพิเศษเพื่อขอเจรจาแกไขสนธิสัญญาวา
ดวยเร่ืองของเหลากับนานานาประเทศถือวาประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี  และการที่รัฐสามารถ
แกไขสนธิสัญญาเหลาไดเปนผลสําเร็จนั้น  โดยเฉพาะในเรื่องของภาษีเหลาขาเขาที่รัฐสามารถเรียก
เก็บไดในอัตรารอยละ 8 อันเปนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่สามารถเก็บไดเพียงรอยละ 3  ไดมผีลทาํให
รัฐมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการเรียกเก็บภาษีจากเหลาตางประเทศ  นอกจากนี้ หลังจากการเจรจาตกลง
เรื่องเหลาดังกลาวไดสงผลทําใหรัฐบาลไทยกลับมามีสิทธิชอบธรรมในการควบคุมการผลิตและ

                                                 
35 เรื่องเดียวกัน, 124. 
36 Prince Prisdang, Letter to Krommun Dewawongse 6 April 1883. [มช.] , Virginia Thompson, 

Thailand: The New Siam, 2d Ed, (New York: Paragon Book, 1941) p.40. และ การดําเนินการแกไขสนธิสัญญา
เรื่องเหลาของไทยนั้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากพอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: 
ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 106-198. 
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การจําหนายการคาเหลาภายในประเทศอีกครั้งหนึ่ง โดยรัฐสามารถลดทอนอํานาจการแทรกแซงใน
ดานการบริหารงานเรื่องเหลาจากกงสุลตางชาติไดดีขึ้นในระดับหนึ่ง  และภายหลังจากที่รัฐ
ดําเนินการแกไขปญหาเหลากับนานาประเทศไดเปนผลสําเร็จ รัฐก็ไดดําเนินการประกาศใช
พระราชบัญญัติกฎหมายภาษีช้ันใน จ.ศ.1248 ขึ้นเมื่อใน พ.ศ. 2429  

 
2.3.2  พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 (พ.ศ. 2429)  
พระราชบัญญัติกฎหมายภาษีช้ันใน ปจุลศักราช 1248 หรือ อากรชั้นใน ปกุนนพศก จุล

ศักราช 1248 คือ กฎหมายพระราชบัญญัติที่ถูกตราขึ้นมาเพื่อควบคุมและจัดการในเรื่องของเหลา
ภายในประเทศโดยตรง  โดยพระราชบัญญัติภาษีอากรชั้นใน จ.ศ. 1248 ไดถูกตราขึ้นเพื่อใชแทน
พระราชบัญญัติเรื่องน้ําสุรา จ.ศ. 1148 ที่ใชมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 1 ซ่ึงใจความทั้งหมดใน
พระราชบัญญัติมีจุดมุงเนนที่เรื่องของเหลา ทั้งนี้ก็เพื่อใหการดําเนินงานในธุรกิจเหลาสามารถ
ดําเนินไปอยางเปนระเบียบ และมีหลักเกณฑที่แนชัดขึ้น  โดยรายละเอียดของพระราชบัญญัติที่มผีล
บังคับใชตอการดําเนินธุรกิจเหลาประกอบดวย 9 สวนสําคัญ ไดแก สวนที่ 1 วาดวยช่ือกฎหมาย
อธิบายคําในกฎหมายเวลาจําเดิมที่จะใชกฎหมายแลยกเลิกกฎหมายเกา สวนที่ 2 วาดวยอากรชั้นใน
ภาษีขาเขาการลักลอบเหลาเขามาฯลฯ  สวนที่ 3 วาดวยตั้งนายอากรชั้นในแลอํานาจหนาที่ของนาย
อากรนั้นๆ สวนที่ 4 วาดวยหนังสือใบอนุญาตแลขอบังคับผูที่จะรับหนังสือใบขายน้ําเหลา สวนที่ 5 
วาดวยโรงตมกลั่นเหลา  สวนที่ 6 วาดวยขอบังคับแลปรับไหมตามโทษตาง ๆ สวนที่ 7 วาดวยตั้งเจา
พนักงานตรวจแลอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานนั้น ๆ  สวนที่ 8 วาดวยชําระความ  สวนที่ 9 วาดวย
ความตาง ๆ37 เปนตน  

โดยการประกาศใชพระราชบัญญัติกฎหมายภาษีช้ันใน จ.ศ.1248 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ.2429 ขางตน38 สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตออัตราภาษีเหลาตางประเทศ  กลาวคือ รัฐได
กําหนดพิกัดอัตราภาษีขาเขาของเหลาตางประเทศเทากับพิกัดภาษีเหลาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทย ซ่ึง
การจัดเก็บภาษีจะเก็บตามจํานวนแอลกอฮอลในน้ําเหลา  เชน เหลาที่มีจํานวนแอลกอฮอลตั้งแต 50 
ดีกรีลงมา จะเสียพิกัดอัตราภาษีขาเขาเทละ 8 บาท 37 สตางคคร่ึง แตถาจํานวนแอลกอฮอลสูงขึ้น
กวา 50 ดีกรี ใหเรียกเก็บตามสวนของแรงแอลกอฮอล สวนภาษีเหลาองุนและเบียรนั้น รัฐไดเพิ่ม
อัตราการเรียกเก็บภาษีเปนรอยละ 5 ตามราคา   ดังที่ปรากฏอยูในมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติภาษี
                                                 

37 สจช. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/57. “พระราชบัญญัติอากรชั้นใน” (7 กุมภาพันธ) ร.ศ. 107, 1-
25. 
 38 เสถียร ลายลักษณ (รวบรวม), “พระราชบัญญัติอากรชั้นใน จ.ศ.1248 (พ.ศ.2429)”, ประชุม
กฎหมายประจําศก, เลม 11 (พระนคร: โรงพิมพเอลิเมย, 2478), 52. 
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ช้ันใน  แตทั้งนี้วิธีการกําหนดปริมาณดีกรีเพื่อการจัดเก็บภาษีนั้น เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาเหลาโรงที่
มีการตมกลั่นกันภายในไทยยอมมีความเสียเปรียบ ซ่ึงเหตุเปนเพราะเหลาที่ผลิตภายในประเทศมักมี
ดีกรีไมสูงนัก  ประมาณ 27-30 ดีกรีเปนสวนใหญ ดังนั้น รัฐจึงตองพยายามแกไขปญหาโดยมีการ
แกพิกัดอัตราภาษีเสียใหม ซ่ึงใน พ.ศ. 2460 รัฐไดตราพระราชบัญญัติภาษีช้ันในเพิ่มเติม  และใน
พระราชบัญญัติฉบับใหมนี้ระบุไววาการจัดเก็บภาษีเหลาที่มีจํานวนแอลกอฮอลตั้งแต 25 ดีกรี ลงมา 
ใหเก็บลิตรละ 40 สตางค  และจะทําการเก็บเพิ่มอีกดีกรีละ 1.6 สตางค39  การปรับปรุงเปล่ียนแปลง
พิกัดอัตราภาษีในครั้งนี้  สงผลใหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีขาเขาของเหลาตางประเทศไดเพิ่มขึ้น  
และถึงแมจะเปนเพียงสินคาแคประเภทเดียวก็ตาม  แตนับไดวามีสวนชวยใหรายไดในดานการคลัง
ของรัฐเพิ่มจํานวนมากขึ้น นอกจากนี้ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติภาษีช้ันในยังมีการกําหนด
กฎหมายขึ้นมาเพื่อเปนขอปฏิบัติในการเสียภาษีเหลาขาเขาของเหลาตางประเทศ  และควบคุมการ
นําเขาเหลาตางประเทศอีกดวย โดยหากพอคาชาวตางชาติมีความประสงคจะนําเหลาเขามาจําหนาย
ภายในประเทศไทย พอคาชาวตางชาติจะตองมีหนังสืออนุญาตการจําหนายเหลาจากเจาหนาที่ฝาย
ไทยเสียกอน จึงจะสามารถนําเหลาตางประเทศออกจําหนายได และเหลาที่มาจากตางประเทศโดย
สวนใหญจะบรรจุลงในภาชนะที่มีตราประทับหรือเคร่ืองหมาย พรอมกับมีการลงทะเบียนไวใน
บัญชีเหลาตางประเทศที่กรมศุลกากร  หากวาผูใดตองการจําหนายเหลาตางประเทศโดยใชภาชนะ
ชนิดเดิมจะตองเขามาดําเนินการตกลงกับเจาหนาที่กรมศุลกากรวาจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
เครื่องปรุงและจํานวนแอลกอฮอลแตอยางใด และถาหากวามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็จะตองถูก
ปรับและลงโทษตามกฎหมายที่รัฐไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติ จ.ศ. 1248  เปนตน ทั้งนี้ การตก
ลงในลักษณะเชนนี้คือเพื่อปองกันการทําเหลาผิดกฎหมายขึ้น เพราะหากวามีการทําเหลาแบบผสม
กับน้ําขึ้นยอมสงผลตอการสูญเสียรายไดของรัฐโดยตรง40  

อยางไรก็ตาม  วิธีปองกันมิใหพอคาเหลาทําการทุจริตการจําหนาย โดยการออกกฎการ
จดบัญชีเหลาที่นําเขามาอยางรัดกุมนั้น ไดชวยใหฝายไทยทราบวาเหลาที่พอคานํามาจําหนายคือ
เหลาชนิดใด  มีแอลกอฮอลเทาใด  และหากวาพอคาเหลาคนใดตองการนําเหลาตางประเทศไปปรุง
แตงรสหรือผสมกับน้ําเพื่อการนําไปจําหนายตอไปก็สามารถกระทําได แตเหลาที่พอคาสามารถ
นําไปปรุงแตงเพื่อการจําหนายนั้นจะตองเปนเหลาที่ลงไวในบัญชีเทานั้น  สวนเหลาที่มิไดทําการ
ลงบัญชีไวหามขนหรือจําหนายเปนอันขาด  ซ่ึงวิธีดังกลาวขางตนถือเปนอีกวิธีหนึ่งของรัฐบาลที่
สามารถปองกันและแกไขในเรื่องปญหาการจําหนายเหลาตางประเทศในประเทศไทยไดดีพอควร 

                                                 
 39 รังสรรค ธนะพรพันธุ, ภาษีอากรในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร, 2528), 171. 

40 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 87-88. 
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ดังนั้น  การประกาศใชพระราชบัญญัติกฎหมายภาษีช้ันใน จ.ศ.1248 ถือเปนอีกหนึ่ง
นโยบายที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อแกไขปญหาการจัดเก็บภาษีเหลา ซ่ึงรัฐประสบผลสําเร็จตรงตาม
เปาหมาย เพราะนโยบายดังกลาวสามารถชวยแกไขปญหาในเรื่องของเหลาตางประเทศและเหลา
ภายในประเทศไดในระดับที่ดีพอควร กลาวคือ  การนําเขาของเหลาจากตางประเทศมีอัตราที่ลด
นอยลง จนเปนผลใหรัฐบาลไทยสามารถควบคุมสภาพการคาเหลาภายในประเทศไดดียิ่งขึ้น  และ
สามารถควบคุมราคาเหลาตางประเทศไมใหจําหนายไดในราคาที่ถูก  อีกทั้ง ยังชวยสรางฐานระบบ
การจัดเก็บภาษีใหมีระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยพระราชบัญญัติกฎหมายภาษีช้ันใน จ.ศ.1248 (พ.ศ.
2429)  มีผลบังคับใชในการจัดเก็บภาษีมาจนถึง พ.ศ.2493 จึงไดยกเลิกไปและมีพระราชบัญญัติ สุรา 
พ.ศ. 2493 ขึ้นมาแทน อยางไรก็ตาม แมวารัฐจะสามารถแกไขปญหาสนธิสัญญาเหลากับนานา
ประเทศไดเปนผลสําเร็จ และการประกาศใชพระราชบัญญัติกฎหมายภาษีช้ันใน จ.ศ. 1248 สงผล
ใหมีระเบียบการจัดเก็บภาษีเหลาที่รัดกุมยิ่งขึ้นก็ตาม  แตขณะเดียวกันปญหาในเรื่องรายไดที่รัฐพึง
จะไดรับจากนายอากรเหลายังคงดําเนินมาอยางตอเนื่อง  จากปญหาดังกลาวจึงเปนเหตุผลสวนหนึ่ง
ซ่ึงสงผลใหรัฐตัดสินใจดําเนินการยกเลิกระบบผูกขาดโดยเจาภาษีนายอากร และกอใหเกิดการ
ปฏิรูประบบภาษีอากรขึ้นในที่สุดเมื่อ พ.ศ.244841 

กลาวโดยสรุป การหล่ังไหลเขามาเปนจํานวนมากของเหลาตางประเทศในชวงตนรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีผลใหรัฐบาลตองวางมาตรการและกําหนดนโยบาย
เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยเรงดวน โดยนโยบายที่รัฐใหความสําคัญ คือ การเปดการเจรจาเพื่อขอ
แกไขสนธิสัญญาเหลากับนานาประเทศ  และการเจรจาในครั้งนี้นับวารัฐประสบกับความสําเร็จ  
เพราะไทยไดสิทธิในการควบคุมการคาเหลาภายในประเทศอีกครั้งหนึ่ง  และรัฐสามารถเรียกเก็บ
ภาษีเหลานําเขาไดสูงถึงรอยละ 8  อยางไรก็ดี  ถึงแมวาในชวงตนสมัยรัชกาลที่ 5 ไทยตองสูญเสีย
เงินตราเพื่อการนําเขาเหลาจากตางประเทศในอัตราที่สูงก็ตาม แตรัฐก็ยังคงไมมีนโยบายใหมีการ
ผลิตเหลาขึ้นเองในครัวเรือนอยูเชนเดิม  และแมวาใน พ.ศ. 2429 รัฐไดตราพระราชบัญญัติภาษี
อากรชั้นใน จ.ศ. 1248 ขึ้นมาใหม เพื่อใชเปนขอบังคับในการจัดเก็บภาษีเหลา ทั้งประเภทที่ทําการ
ตมกลั่นในประเทศและนําเขามาจากตางประเทศใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันแลวก็ตาม แตการ
จัดเก็บภาษีเหลาของรัฐยังเปนปญหาที่สําคัญ  เพราะรายไดที่รัฐไดรับจากการจัดเก็บภาษีเหลามิได
เปนไปตามเปาประสงคที่รัฐวางไว  ดังนั้นรัฐจึงแกไขปญหาโดยสงเจาหนาที่ของรัฐเขาไปเปน
ผูดําเนินการในเรื่องการจัดเก็บภาษีเสียเอง สวนนายอากรก็มีหนาที่เหลือเพียงแคทําการตมกลั่น
                                                 

41 พระราชบัญญัติกฎหมายภาษีช้ันใน จ.ศ. 1248 ยังคงมีผลบังคับใชมาอยางตอเนื่อง ถึงแมวาจะมี
การปฎิรูประบบเจาภาษีอากรขึ้นใน พ.ศ. 2448 ก็ตาม แตกฎหมายที่เกี่ยวของและมีผลบังคับใชโดยตรงตอธุรกิจ
เหลายังคงเปนพระราชบัญญัติกฎหมายภาษีช้ันใน จ.ศ. 1248  อยูเชนเดิม 
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เหลาเทานั้น ซ่ึงรัฐไดดําเนินตามนโยบายดังกลาวมาตั้งแต พ.ศ. 2452 เปนตนมา และมีอัตราการ
ขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 อันมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การดําเนินธุรกิจเหลาอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะปญหาของเหลาเถื่อน เปนตน 
 
2.4 การประกอบธุรกิจเหลาในสมัยรัชกาลที่ 6  

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) นโยบายรัฐที่มีตอ
การประกอบธุรกิจเหลายังคงมีลักษณะเชนเดียวกันกับในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 5  กลาวคือ 
เจาหนาที่รัฐยังคงดําเนินการควบคุมและดูแลในการจัดเก็บภาษีเหลาเสียเอง  แตการตมกล่ันเหลารัฐ
ยังคงอนุญาตใหเจาภาษีนายอากรเปนผูดําเนินการอยูเชนเดิม แตตอมาเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 
ขึ้นในยุโรประหวาง พ.ศ. 2457  (ค.ศ.1914) ถึง พ.ศ. 2461 (ค.ศ.1918) ซ่ึงการปรากฏขึ้นของ
สงครามโลกครั้งที่ 1 ไดสงผลกระทบในหลาย ๆ ดานใหกับประเทศตาง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะ
ประเทศทางแถบทวีปยุโรป เพราะเปนสมรภูมิและที่ตั้งของสงคราม แตขณะเดียวกันประเทศทาง
แถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยก็ไดรับผลกระทบจากการเกิดสงครามในครั้งนี้ไมนอยเชนกัน  และ
แมวาสงครามครั้งนี้จะไมมีผลกระทบกับไทยในเชิงความเสียหายทางดานกายภาพภายหลังการ
ส้ินสุดของสงครามก็ตาม แตผลพวงที่เกิดขึ้นโดยตรงจากสงครามโลกครั้งที่ 1 คือ  ระบบเศรษฐกิจ
ไทยอยูในระดับที่ตกต่ําลง  การดําเนินธุรกิจเหลาซึ่งเปนสินคานําเขาชนิดหนึ่งก็ตองตกอยูภายใต
ภาวการณที่ตกต่ําดวยเชนกัน กลาวคือ ในชวงระหวางสงครามการแขงขันในดานการตลาดระหวาง
ผูผลิตภายในประเทศกับผูนําเขาเหลาจากตางประเทศยังคงดําเนินมาอยางตอเนื่อง แตการแขงขันที่
เกิดขึ้นระหวางผูผลิตภายในและผูนําเขาเหลากลับมิไดมีความรุนแรงเหมือนในชวงกอนหนานี้ 
เหตุผลสวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากเรือที่ใชบรรทุกเหลาเขามาจากตางประเทศ  ไดถูกนําไปใชเปนเรือ
รบในสงครามแทน ดังนั้น เมื่อมีเรือบรรทุกเหลาจากตางประเทศเขามายังไทยไดนอยลง  ก็ไดสงผล
ใหการคาและการจําหนายเหลาตางประเทศซบเซาลง  อยางไรก็ดี  ถึงแมวาเหลาตางประเทศจะเขา
มาแขงขันนอยลง  แตการผลิตเหลาของไทยยังคงมีปญหา  โดยเฉพาะปญหาการลักลอบตมกลั่น
เหลาเถื่อนที่มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงการลักลอบตมกลั่นหรือการทําเหลาปลอมนั้น สามารถกระทําได
โดยลักลอบผลิตเหลาในพื้นที่ที่รัฐไมสามารถตรวจตราและดูแลไดอยางทั่วถึง สวนการปลอมปน
เหลาสามารถกระทําไดโดยวิธีการเจือปนดวยสีหรือผสมเหลาดวยวัตถุอ่ืน ๆ  ที่ทําใหเกิดสีคลายคลงึ
กับเหลาตางประเทศ และเมื่อผสมเสร็จแลวก็จะนําเอาเหลาที่ไดไปใสไวในขวดที่มีตรา เชน ตรา
ของเหลาตางประเทศอยางเหลาประเภทบรั่นดี  เปนตน  โดยพวกที่นิยมปลอมแปลงเหลาโดยสวน
ใหญจะเปนรานเหลาของชาวจีน  ที่เสียผลประโยชนจากการขายเหลาแขงกับชาวตางชาติ42  
                                                 
 42 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 91. 
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ถึงแมวารัฐจะมีพระราชบัญญัติควบคุมจัดการเรื่องเหลาที่รัดกุมมากขึ้นแลวก็ตาม  แตในชวงที่เกิด
สงครามโลกครั้งที่ 1  รัฐไมสามารถควบคุมดูแลการผลิตไดอยางทั่วถึง ซ่ึงสงผลทําใหมีผูลักลอบ
ผลิตเหลาเถื่อนไดโดยงาย  โดยประเภทเหลาที่ลักลอบผลิตจะมีทั้งประเภทเหลากลั่นและประเภท
เหลาแช  แตเหลากล่ันจะเปนที่นิยมในการปลอมปนเสียมากกวา  ซ่ึงการลักลอบผลิตและปลอม
แปลงเหลาไดสงผลใหผูที่ทําการคาขายเหลาโดยสุจริตตองเสียผลประโยชน และรัฐก็ไดรับ
ผลกระทบในดานรายไดดวยเชนกัน 

หากพิจารณาถึงความไดเปรียบและเสียเปรียบในเชิงการแขงขันดานการตลาด ของ
ผูผลิตเหลาภายในประเทศกับผูที่นําเขาเหลาตางประเทศ  ในชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่ 1 
สามารถกลาวไดวาผูผลิตเหลาภายในประเทศจะไดเปรียบมากกวา ทั้งนี้  เพราะการเกิดสงครามโลก
ครั้งที่ 1  ไดสงผลทําใหการคาเหลาตางประเทศของชาวตะวันตกตองลดบทบาทลง เนื่องจากเรือที่
เคยใชบรรทุกสินคาโดยสวนใหญถูกใชเพื่อการทําสงครามแทน  แตก็ยังคงมีสวนหนึ่งที่สามารถนํา
สินคาเหลามาจําหนายยังไทยไดบาง  โดยการนําเขาเหลาจากตางประเทศจะผานมาทางเมืองอาณา
นิคมของชาติตะวันตกแทน   อยางไรก็ตาม  การเกิดขึ้นของสงครามโลกครั้งที่ 1 ไดสงผลใหรัฐบาล
ไทยไดใชโอกาสดังกลาวดําเนินการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเหลาของไทย  กลาวคือ ฝายรัฐบาลไทย
ไดมีหนังสือแจงไปยังผูแทนรัฐบาลของประเทศตาง ๆ ใหทราบลวงหนา 6 เดือน วาฝายไทยจะทํา
การเปลี่ยนแปลงราคาการจัดเก็บภาษีเหลากับนานาประเทศ  โดยรัฐไทยจะเรียกเก็บอัตราภาษีเหลา
เพิ่มสูงขึ้นเปนอัตรารอยละ 5 ของราคาเหลาขาเขา เหลาเบียรและเหลาองุน สวนภาษีเหลา
ตางประเทศและเหลาโรงที่มีแอลกอฮอลไมเกิน 25 ดีกรีขึ้นไป เสียภาษีเหลาลิตรละ 40 สตางค เหลา
ที่มีแอลกอฮอลตั้งแต 25 ดีกรีขึ้นไปใหเก็บลิตรละ 60 สตางค ซ่ึงแตเดิมเหลาที่มีแอลกอฮอลไมเกิน 
50 ดีกรี จะตองชําระคาภาษีเหลาเทละ 8.37 บาท43  เปนตน การฉวยโอกาสในการเรียกเก็บภาษีเหลา
เพิ่มขึ้นในชวงระหวางสงครามดังกลาว  มีสาเหตุมาจากความตองการที่จะรักษาผลประโยชนของ
รัฐเปนสําคัญ 

อยางไรก็ตาม  ถึงแมวาประเทศไทยจะอยูในสภาวะสงครามโลกครั้งที่ 1 แตการเกิดขึ้น
ของสงครามก็มิไดเปนผลทําใหธุรกิจการผลิตเหลาของไทยตองยุติการผลิตลง ในทางตรงกันขาม
การประกอบธุรกิจเหลาของไทยนับตั้งแตภายหลัง พ.ศ.2452 เปนตนมา ไดมีการขยายตัวออกไป
เร่ือย ๆ  จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2470  และในป พ.ศ. 2470 นี้เองรัฐไดมีนโยบายใหเจาหนาที่ของรัฐเขา
มาทําการตมกลั่นและควบคุมการจัดจําหนายเหลาเสียเอง  ซ่ึงการเกิดขึ้นของนโยบายดังกลาวได
แสดงใหเห็นถึงบทบาทของเจาหนาที่รัฐในเชิงกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลาไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น  
ดังการอธิบายความในชวงถัดไป 
                                                 

43 สจช.เอกสารเย็บเลมรัชกาลที่ 6 ค.7/18. “แกพิกัดภาษีเหลาตางประเทศ”, 2460. 9-12 
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2.5 นโยบายรัฐกับการดําเนินธุรกิจเหลาระหวาง พ.ศ.2470 – 2503 

2.5.1   การเขามาดําเนินงานของหนวยงานรัฐเมื่อ พ.ศ. 2470  
ใน พ.ศ.2470 ซ่ึงเปนชวงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 

(รัชกาล ที่ 7) นโยบายรัฐที่มีตอธุรกิจเหลาไดมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง  กลาวคือ รัฐได
ตัดสินใจเขามาเปนผูผลิตเหลาเสียเอง  ภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง  โดยสาเหตุ
สําคัญก็เนื่องมาจากปจจัยทางดานรายได  และความตองการควบคุมการผลิต รวมทั้งการจัดจําหนาย
เหลาใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น รัฐจึงไดมีนโยบายใหเจาพนักงานกรมสรรพสามิตที่
อยูภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังเขาไปดําเนินการตมกลั่นเหลาเองในโรงงานตม
กล่ันบางยี่ขัน กรุงเทพฯ ซ่ึงแตเดิมนั้นใหเอกชนเปนผูประมูลเพื่อเขาทําการผลิต  อยางไรก็ดี 
สําหรับบางพื้นที่ที่หางไกลและมีการคมนาคมที่ไมสะดวก รัฐยังคงอนุญาตใหเอกชนสามารถ
ประมูลเพื่อเชาทําไดเชนเดิม นอกจากนี้ ในกรณีของการขายสงเหลานั้นรัฐยังอนุญาตใหเอกชนเปน
ผูดําเนินการ โดยวิธีประมูลเงินคาธรรมเนียมพิเศษ  (คาแปะเจี๊ยะ)  และไดกําหนดจํานวนเหลาขัน้ต่าํ 
(โควตา) เปนเกณฑในการจําหนาย  และเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ของแตละป44  โดยเหลาเหลานี้จะจัด
จําหนายในจังหวัดตาง ๆ ของภาคใต ภาคตะวันออก และภาคกลางรวมทั้งส้ิน 42 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดพระนคร ธนบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อางทอง ปทุมธานี สิงหบุรี 
นครสวรรค อุทัยธานี  ชัยนาท พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ สุโขทัย ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก 
ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ชุมพร พัทลุง สตูล ปตตานี 
นราธิวาส ยะลา และระยอง45 

อยางไรก็ดี แมวารัฐจะมีนโยบายในการประกอบธุรกิจเหลาเสียเอง  แตขณะเดียวกัน
การดําเนินการตมกล่ันเหลาโดยเจาหนาที่รัฐก็มิไดทําใหปญหาในเรื่องของเหลาเถื่อนลดลงนอยแต
อยางใด และแมวาสงครามโลกครั้งที่ 1 จะสิ้นสุดลงตั้งแต พ.ศ. 2461 (ค.ศ.1918) แลวก็ตาม แตผล
พวงที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังจนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  คือ 
ระบบเศรษฐกิจไทยตลอดจนธุรกิจการผลิตเหลายังคงอยูในระดับที่ตกต่ํา  กลาวคือ ปญหาเหลา
เถ่ือนในชวงภายหลังการสิ้นสุดลงของสงครามไดเพิ่มอัตราสูงขึ้นเปนจํานวนมาก โดยสถิติของคดี
เหลาเถื่อนสามารถพิจารณาไดจากตารางที่ 1  
                                                 
 44 บุญชัย  พิทักษดํารงกิจ, “ดีมานดของสุราขาว-ผสมในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2512-2521” 
(วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524), 36. 
 45 พิชัย  จิวะอุดมทรัพย, “ภาษีสรรพสามิตกับกิจการสุรา” (วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528), 25. 
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ตารางที่ 1 คดีเหลาเถื่อนในสมัยรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 8 
 

พ.ศ. ราย 
2409 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2477 
2478 
2479 
2480 
2481 
2482 
2483 
2484 

4,456 
6,743 
6,825 
2,913 
7,781 
8,463 

11,647 
12,152 
10,130 
11,327 
12,858 
12,323 
14,589 
19,905 
13,232 

 
ที่มา : กรมสรรพสามิต, อางถึงใน พระไพศาล วิสาโล, ประวัติศาสตรการบริโภคสุราในประเทศ
ไทย (กรุงเทพฯ: บริษัท ดีไซด จํากัด, 2537), 122. 
 

จากตารางขางตนสามารถอธิบายไดวาในชวง พ.ศ. 2409 คดีเหลาเถื่อนที่รัฐทําการ
ปราบปรามมีประมาณ 4,456 คดี ซ่ึงจํานวนคดีความเหลาเถื่อนที่เกิดขึ้นในชวงเวลาดังกลาวถือเปน
ส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงปญหาในเรื่องของเหลาที่รัฐตองนํามาพิจารณาและแกไข  และนับตั้งแต พ.ศ. 
2471 – พ.ศ. 2484 ปญหาเหลาเถื่อนยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และถึงแมวาในชวงเวลาดังกลาวรัฐไดเขา
มาดําเนินการผลิตและจัดจําหนายเหลาดวยตนเองแลวก็ตาม แตคดีความในเรื่องของการลักลอบ
ผลิตเหลาเถื่อนยังคงมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้ เพราะการดําเนินนโยบายของรัฐโดยการใหจัดเก็บ
ภาษีจากเหลาทุกประเภท  และการขยายตัวของเสนทางคมนาคมภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได
สงผลใหรัฐเขาไปดําเนินการควบคุมการผลิตเหลาของราษฎรไดใกลชิดขึ้น  ซ่ึงการพยายามเขาไป
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ดูแลและจัดการในเรื่องของการผลิต ตลอดจนการนําเหลาจากภายนอกเขาไปจําหนายในทองถ่ิน ได
สงผลทําใหราษฎรที่หางไกลที่เคยผลิตและบริโภคเหลาโดยเสรีเกิดความไมพึงพอใจ  ดังนั้น จึงทํา
ใหราษฎรมีการลักลอบตมกลั่นเหลาเถื่อนเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้สามารถพิจารณาไดจากคดีความในเรื่อง
ของเหลาที่เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย โดยใน พ.ศ.2171 คดีความเกี่ยวกับเหลาไดเกิดขึ้นประมาณ 
6,743 คดี และใน พ.ศ. 2484 คดีความเกี่ยวกับเหลาไดเพิ่มสูงถึง 13,232 คดี ซ่ึงการเพิ่มสูงขึ้นของคดี
ความตาง ๆ แสดงใหเห็นถึงการทํางานของรัฐบาล กลาวคือ แมวารัฐจะมีนโยบายในการควบคุมทั้ง
ทางดานการผลิตและการจัดเก็บภาษีอยางเครงครัด  แตในทางปฏิบัติรัฐยังไมสามารถปองกันปญหา
ที่เกิดขึ้นเนื่องดวยการลักลอบตมกล่ันเหลาเถื่อนของราษฎรได  สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องมาจากในบาง
พื้นที่ที่หางไกล เจาหนาที่รัฐไมสามารถปฏิบัติการควบคุมดูแลในเรื่องของเหลาไดเต็มที่และใกลชิด 
และถึงแมวาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เสนทางการคมนาคมภายในประเทศจะมีความ
สะดวกสบายมากขึ้นก็ตาม  แตในบางทองที่ที่หางไกลมาก ๆ รัฐก็ยังไมสามารถจัดสงเจาหนาที่กรม
สรรพสามิตเขาไปควบคุมดูแลและตรวจตราการผลิตเหลาของประชาชนไดอยางทั่วถึง 

แตถึงแมวารัฐจะมีการปราบปรามและจับกุมการลักลอบผลิตเหลาเถ่ือนอยางเขมแข็ง  
ตลอดจนออกประกาศหามมิใหมีการดื่มและผลิตเหลาไดเองโดยไมไดรับอนุญาต  แตในทางปฏิบัติ
นโยบายการปราบปรามดังกลาวก็มิไดเกิดผลท่ีแทจริง เพราะการลักลอบตมกลั่นหรือดื่มกินเหลา
เถ่ือนของราษฎรยังคงมีปรากฏอยูอยางแพรหลาย โดยประเภทเหลาที่ราษฎรลักลอบผลิตและเปนที่
นิยมมากที่สุด จะมีอยูดวยกัน 2 ประเภท คือ เหลากลั่นและเหลาแชชนิดตาง ๆ โดยเฉพาะเหลาแช
สามารถลักลอบทําการผลิตไดโดยงาย โดยแทบทุกครัวเรือนนิยมผลิตไวเพื่อการบริโภคเอง ดวย
สาเหตุนี้จึงสงผลใหรัฐบาลไดกําหนดนโยบายขึ้นมาใหมเพื่อปราบปรามผูกระทําผิดในคดีเหลา
เถ่ือนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อรัฐจะไดสามารถควบคุมการผลิตเหลาของราษฎรไดดี
ยิ่งขึ้นอีกดวย  ดังนั้น ใน พ.ศ. 2476  รัฐจึงมีนโยบายใหดําเนินการจัดเก็บภาษีแบบผูกขาดสินคา
เหลาทุกประเภท ซ่ึงนโยบายดังกลาวรัฐเล็งเห็นวานาจะเปนนโยบายที่สามารถแกไขปญหาไดดี
ที่สุด 

อยางไรก็ตาม  ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ.2475 รัฐบาลภายใตการ
นําของพระยามโนปกรณนิติธาดา ไดมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือการจัดหาเงินทุนเพื่อใชจายใน
ราชการ ซ่ึงความตองการดังกลาวเปนผลใหรัฐออกพระราชบัญญัติภาษีอากรใหม ๆ หลายประเภท 
โดยในกรณีของธุรกิจเหลารัฐไดกําหนดไววาหากผูใดยอมเสียสละและใหเงินชวยราชการ หรือคา
แปะเจี๊ยะสําหรับการตมกลั่นเหลามากกวาผูอ่ืน  รัฐก็จะพิจารณาใหผูนั้นรับทําการตมกล่ันเหลาได46  
                                                 

46 สจช.[2] สร.0201.91/10. “นายบั๊กสงค มาสะกี รองทุกขเรื่องการตมกลั่นสุรา” (24 พ.ย.2476 – 21 
ส.ค.2477), 1. 
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ดังนั้น เมื่อรัฐมีความประสงคจะไดรับเงินจํานวนมากจากผูรับทําการตมกลั่นเหลาในขณะที่ภาวะ
ทางเศรษฐกิจตกต่ํานั้น  ไดสงผลใหบรรดาพอคาผูรับประมูลตองประสบกับภาวะขาดทุนกันเปน
จํานวนมาก เพราะผูประมูลตองจําหนายเหลาในราคาที่ต่ํากวาตนทุน  อีกทั้งรัฐบาลยังดําเนินการตัด
ทอนคาขนสงเหลาตอโรงงานที่เอกชนเชาผลิต จากมาตรการดังกลาวของรัฐสงผลใหผูที่ไดรับ
ประมูลตางไมพึงพอใจและไดเสนอขอเรียกรองตอฝายรัฐบาล เพื่อใหมีการแกไขและเลิกลม
มาตรการที่มีตอการประมูล  โดยผูที่ยื่นเรื่องราวรองทุกขเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากมาตรการดังกลาว
ของรัฐ ไดแก นายเทียนเปา ผูรับทําการตมกล่ันเหลาจังหวัดนครปฐม นายแตไหเหา ผูรับทําการตม
กล่ันเหลาจังหวัดราชบุรี และนายบั๊กสงค มาสะกี ผูรับทําการตมกล่ันเหลาจังหวัดฉะเชิงเทรา47 เปน
ตน  แตเมื่อรัฐไดพิจารณาแลวเห็นวาคาแปะเจี๊ยะเปนเงินคาธรรมเนียมพิเศษที่ผูตมกลั่นประมูล
ใหกับรัฐดวยความเต็มใจ  และเมื่อรัฐทําการตรวจสอบแลวเล็งเห็นวาภาวการณขาดทุนมิไดมีความ
หนักหนาเทาใดนัก ดังนั้น รัฐจึงมีคําสั่งใหยกเลิกเรื่องราวที่ผูประมูลรองเรียนเสีย พรอมกับเรงใหผู
ประมูลสงเงินที่คางชําระตอรัฐบาลโดยเร็ว  ซ่ึงจากสภาวการณดังกลาวไดสรางความขัดแยงให
เกิดขึ้นระหวางรัฐกับผูประมูล และจากความขัดแยงดังกลาวก็ยิ่งนําไปสูการลักลอบผลิตเหลาเถื่อน
มากยิ่งขึ้น 

อยางไรก็ดี ปญหาเหลาเถื่อนยังคงถือเปนปญหาที่สําคัญของรัฐตอไป  แมวารัฐไดมีการ
กําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ รวมทั้งจัดสงเจาพนักงานของรัฐเขาไปดูแลและควบคุมอยาง
ใกลชิดแลวก็ตาม  แตเมื่อไดพิจารณาจากขอเท็จจริงกลับพบวามาตรการในการหามดื่มเหลาที่ผลิต
โดยผิดกฎหมายดวยวิธีดําเนินการปราบปรามหรือจับกุมหาไดเกิดผลในทางปฏิบัติไม เพราะการ
ลักลอบตมกล่ันและบริโภคเหลาเถ่ือนยังคงมีปรากฏอยูอยางแพรหลาย โดยเฉพาะเหลาที่ทําการ
ผลิตไดโดยงายภายในครัวเรือนอยางประเภทเหลาแช เปนตน ฉะนั้น รัฐจึงตองปรับวิธีการควบคุม
และดูแลการผลิตเหลาเสียใหม โดยรัฐเห็นสมควรวาควรมีการจัดเก็บภาษีในสินคาเหลาทุกประเภท 
อาทิ ใน พ.ศ. 2476 รัฐยังไดทําการทดลองเปดใหมีผูเขามาประมูลทําการผลิตและจัดจําหนายน้ําตาล
เมาประเภทเพื่อใชในการดื่มกินขึ้นในบางพื้นที่ เชน มณฑลนครศรีธรรมราช  และอําเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎรธานี48  พรอมกันนี้รัฐยังไดดําเนินนโยบายโดยแตงตั้งใหสรรพสามิตประจําจังหวัด

                                                 
47 สจช.[2] สร.0201.91/8. “นายเทียนเปา รองทุกขเรื่องการตมกลั่นสุรา” (17 พ.ย. 2476 – 4 พ.ย.

2478); สจช.[2] สร.0201.91/9. “นายแตไหเหา รองทุกขเรื่องการตมกลั่นสุรา” (20 พ.ย. 2476 – 29 ส.ค. 2477); 
สจช.[2] สร.0201.91/10. “นายบั๊กสงค มาสะกี รองทุกขเรื่องการตมกลั่นสุรา” (24 พ.ย.2476 – 21 ส.ค.2477) 

48 การทดลองเปดประมูลการผลิตและตมน้ําตาลเมาเริ่มเมื่อ พ.ศ. 2476 สจช. [2] สร.0201.91/5. 
“ควบคุมและเก็บภาษีน้ําตาลเมา” (13 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2476), 12-13. 
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หรือผูทําการแทนในตําแหนงเปนผูดําเนินการพิจารณาหนังสือใบอนุญาตใหแกรานจําหนายเหลา
ประจํามณฑล49 ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสะดวกตอการปฏิบัติงานของทางราชการ เปนตน  

ตอมาใน พ.ศ. 2478  รัฐไดมีนโยบายขยายฐานกําลังการผลิตเหลาในกรุงเทพฯ ใหมี
อัตราการผลิตที่ใหญโตมากขึ้น ซ่ึงการขยายตัวของธุรกิจเหลาภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ เปน
ความพยายามที่รัฐตองการรักษาผลประโยชนของแผนดินเปนสําคัญ  ตอมาในสมัยรัฐบาลจอมพล 
ป.พิบูลสงคราม พ.ศ. 2483 - 2484  รัฐไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม โดยการดําเนินงานตาม
นโยบายดังกลาวไดสงผลใหธุรกิจเหลาเขาสูกระบวนการของรัฐวิสาหกิจโดยรัฐมากยิ่งขึ้น และมี
อัตราการขยายตัวในทางเศรษฐกิจคอนขางสูง  โดยเฉพาะในชวงระหวาง พ.ศ. 2481 - 2485  เปนตน 
อยางไรก็ดี  แมวาในชวงเวลาดังกลาวธุรกิจการผลิตเหลาจะมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น แตใน
ขณะเดียวกันรัฐก็ตองประสบกับปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สําคัญ อันเปนผลมาจาก
สงครามมหาเอเชียบูรพาที่มีญี่ปุนเปนผูนําไดเร่ิมขยายอิทธิพลเขามาสูประเทศไทย  โดยในระยะ
แรกเริ่มของสงครามรัฐบาลไทยภายใตการนําของจอมพล ป. พิบูลสงครามไดประกาศวางตัวเปน
กลาง  แตตอมารัฐบาลไทยก็ไดตัดสินใจลงนามในกติกาสัญญาเปนพันธไมตรีในสงครามรวมกับ
ญี่ปุนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2484 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตลอดจนยินยอมใหกองทัพญ่ีปุน
สามารถเดินทัพผานประเทศไทยได และตัดสินใจประกาศสงครามตออังกฤษและสหรัฐอเมริกาเมื่อ
วันที่ 25  มกราคม 2485  อันไดสงผลใหประเทศไทยเขารวมสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยตรง และ
ในชวงระหวางที่เกิดสงครามครั้งนี้รัฐจําเปนจะตองเพิ่มความเขมงวดตอการดูแลและควบคุมธุรกิจ
ตาง ๆ ของไทย รวมทั้งธุรกิจเหลาเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงจะไดกลาวถึงรายละเอียดในประเด็นตอไป 

 
2.5.2 นโยบายรัฐกับการดําเนินธุรกิจเหลาในชวงสงครามมหาเอเชียบูรพา 
การที่รัฐบาลไทยเขารวมสงครามกับกองทัพญ่ีปุนในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยการ

ยินยอมใหกองทัพญ่ีปุนเขามาตั้งฐานทัพอยูในประเทศไทยในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา  ไดมีผล
ทําใหรัฐบาลไทยตองดําเนินการปรับเปลี่ยนนโยบายบางสวนเพื่อใหเขากับสถานการณที่กําลัง
เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยนโยบายหนึ่งที่สําคัญของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม คือ นโยบาย
เศรษฐกิจแบบชาตินิยม  ซ่ึงการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวมีผลสืบเนื่องมาจากความตองการ
สนับสนุนใหเกิดการลงทุนในหมูคนไทยแทนชาวตางชาติ และในชวงเวลาดังกลาวประเทศไทย
กําลังมีความตื่นตัวในดานชาตินิยมเปนพิเศษ  เพราะไทยพึ่งไดรับดินแดนอินโดจีนคืนจากฝรั่งเศส  
และไดรับมอบสี่รัฐมลายูคืนจากอังกฤษ  ภายใตภาวการณที่เกิดขึ้นสงผลใหรัฐไดดําเนินนโยบาย
                                                 
 49 สจช. [2] สร.0201.91/12. “ต้ังกึ่งกรรมการพิจารณาขออนุญาต และเจาพนักงานออกใบอนุญาต
รานจําหนายสุรา” (11-27 ม.ค. 2476), 2. 
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เศรษฐกิจแบบชาตินิยมมากยิ่งขึ้น โดยรัฐไดเขามาดําเนินการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมตาง ๆ เพิ่ม
มากขึ้น ทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องหนัง  ธุรกิจอุตสาหกรรมยาสูบ รวมทั้งธุรกิจการผลิต
เหลา โดยในกรณีของการประกอบธุรกิจเหลาถึงแมจะอยูในชวงระหวางสงคราม แตรัฐก็ไดเล็งเห็น
วาธุรกิจการผลิตเหลายังคงถือเปนรัฐวิสาหกิจที่สําคัญและยังคงเปนธุรกิจที่สามารถสรางรายได
อันดับตน ๆ ใหกับรัฐอยูเชนเดิม  ดังนั้นรัฐจึงไดดําเนินการวางนโยบายและกําหนดมาตรการในการ
ควบคุมการผลิตและจัดจําหนายเหลาใหเปนระบบ  ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันการเกิดปญหาระหวางไทยกับ
กองทัพญ่ีปุน กลาวคือ ในชวงระหวางสงครามมหาเอเชียบูรพา  กองทัพญ่ีปุนไดเขามาของเกี่ยว
สัมพันธกับกิจการเหลาของไทยอยางยากที่จะหลีกเล่ียงได  โดยความของเกี่ยวดังกลาวในชวงระยะ
เริ่มตนของสงครามจะเปนไปในเชิงของการขอซื้อเหลาจากรัฐบาลไทย  ซ่ึงจุดประสงคสําคัญใน
การซื้อเหลาของญี่ปุน คือ เพื่อนําไปใชในทางการแพทย อันเกี่ยวเนื่องกับการรักษาคนไขในหนวย
ราชการทหารญี่ปุน และเพื่อการดื่มสังสรรคกันในหมูทหาร เปนตน โดยประเภทของเหลาที่กองทพั
ญี่ปุนขอซื้อจะมีทั้งประเภทเหลาแชและประเภทเหลากลั่นโดยเหลาแชประเภทเบียรขอซ้ือจาก
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด เพราะบริษัทบุญรอดฯ ถือเปนบริษัทผลิตเบียรเพียงแหงเดียวที่
ดําเนินการอยูในขณะนั้น สวนเหลากลั่นอันไดแกแอลกอฮอลบริสุทธิ์  ญี่ปุนไดขอซ้ือจากโรงงาน
เหลาที่อยูภายใตการดูแลของรัฐ และนอกจากญี่ปุนจะขอซื้อเหลาจากรัฐบาลไทยแลว ในชวงระยะ
หลังกองทัพญ่ีปุนยังประสงคที่จะจัดตั้งบริษัทรวมทุนเพื่อทําเหลาสาเกในไทยขึ้นอีก  ทั้งนี้ก็เพื่อใช
ในกิจการของกองทัพ  แตรัฐบาลไทยปฎิเสธเพราะเห็นวากิจการเหลาของไทยก็ควรสงวนไวใหกับ
รัฐไทยเทานั้น50 

การปฏิเสธการจัดตั้งบริษัทรวมทุนเพื่อผลิตเหลาสาเกของรัฐบาลไทยกับกองทัพญ่ีปุน
นั้น มีผลทําใหญี่ปุนไดลักลอบตั้งโรงตมกลั่นแอลกอฮอลขึ้นเอง  โดยโรงงานที่ญี่ปุนกอตั้งขึ้นนี้มี
ช่ือเรียกวา “กิดซวง”  ซ่ึงเปนภาษาจีนแปลวา “ทะเลกวาง” แตโรงงานกิดซวงเปนโรงงานเหลาของ
พลเรือนญี่ปุนจัดทําขึ้น ภายใตการควบคุมและรักษาการของทหารญี่ปุน โดยโรงงานกิดซวงไดเปด
ทําการตมกลั่นเหลาในไทยมาตั้งแตตนเดือนกันยายน 2487 สถานที่ตั้งของโรงงานจะอยูบริเวณหลัง
โรงเล้ียงเด็ก มีถนนเขาไปจากถนนบํารุงเมือง ตรงมุมตึกแพทยสมาคมแหงประเทศไทย อําเภอปอม
ปราม นครบาล กรุงเทพฯ ธนบุรี ซ่ึงโรงงานดังกลาวสามารถผลิตแอลกอฮอลไดวันละประมาณ 
1,500 – 2,000 ลิตร51  การที่ญี่ปุนตั้งโรงงานผลิตเหลาขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐบาลไทย มีผล
ทําใหรัฐตองสูญเสียรายไดจากการจําหนายเหลาใหกับกองทัพญี่ปุนไปเปนจํานวนมาก  เพราะ
แทนที่กองทัพญี่ปุนจะเจรจาเพื่อขอซ้ือเหลาจากฝายรัฐบาลไทย  กองทัพญ่ีปุนกลับซ้ือเหลาจาก
                                                 

50 สจช. บก.สูงสุด 2.6.2/10. “ญี่ปุนขอซื้อแอลกอฮอล” (18 มกราคม 2485 – 18 กุมภาพันธ 2486), 1. 
51 เรื่องเดียวกัน 
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โรงงานที่ผลิตโดยพลเรือนของตนเอง  ซ่ึงภาวการณดังกลาวสงผลใหรัฐตองสูญเสียผลประโยชน
ไปอยางนาเสียดาย และถึงแมวาพฤติกรรมดังกลาวของกองทัพญ่ีปุนจะสรางความไมพอใจใหกับ
ฝายรัฐบาลไทยเปนอยางมาก  แตรัฐบาลก็ไมสามารถจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น เพราะถาหากวารัฐ
ลงมือปราบปรามผูลักลอบตมกลั่นเหลาอยางเชน กรณีการลักลอบตมกลั่นเหลาเถ่ือนของพลเรือน
ญี่ปุน ก็อาจเปนเหตุใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอความสัมพันธระหวางรัฐบาลไทยกับกองทัพ
ญี่ปุนขึ้นได  ดังนั้น ฝายรัฐบาลไทยจึงแกลงทําเปนเพิกเฉยและไมรูไมเห็นถึงพฤติกรรมดังกลาวเสีย 
โดยรัฐไดใหเหตุผลวา “ถาฝายญี่ปุนจะทําเพื่อการบริโภคของทหานทางเราไมรับซาบ แตหยาไห
นํามาจําหนายแกบุคคลภายนอก”52 

อยางไรก็ดี  ถึงแมวารัฐจะเพิกเฉยและกองทัพญ่ีปุนสามารถซื้อเหลาไดจากโรงงานที่ 
พลเรือนของตนลักลอบผลิตไดแลวก็ตาม แตความตองการเหลาของกองทัพญ่ีปุนยังคงไมเพียงพอ  
โดยเฉพาะเบียรถือเปนเหลาที่กองทัพญ่ีปุนมีความตองการมากที่สุด ดังนั้น  กองทัพญ่ีปุนจึงตองขอ
ซ้ือเหลาจากผูประกอบการของไทยเปนจํานวนมาก  โดยการขอซื้อของกองทัพญ่ีปุนมีปริมาณสูงถึง 
90 เปอรเซ็นต53 ของเบียรที่ผลิตไดในแตละครั้ง เหตุที่เปนเชนนี้เพราะในชวงที่เกิดสงครามขึ้นเรือที่
บรรทุกวัตถุดิบในการผลิตเบียรอยางมอลทและฮอบรมีเฉพาะเรือของกองทัพญ่ีปุนเทานั้น ดังนั้น 
ญี่ปุนจึงอางสิทธิใหบริษัทเบียรบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด ทําการผลิตเบียรใหกับกองทัพญ่ีปุนสูงถึง 
90 เปอรเซ็นต  ของปริมาณเบียรที่บริษัทสามารถผลิตไดในแตละครั้ง โดยที่เหลืออีก 10 เปอรเซ็นต  
บริษัทจึงสามารถนําไปจําหนายใหกับทหารไทยและราษฎรได จากขอเสนอดังกลาวของฝาย
กองทัพญ่ีปุน ไดทําใหรัฐและบริษัทผูผลิตเบียรตองดําเนินการพิจารณาปญหารวมกัน  ทั้งนี้ก็เพื่อ
ปองกันมิใหเกิดความขัดแยงขึ้น  

นอกจากนี้ ภายใตสภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2  รัฐไดทําการสนับสนุนและสงเสริมใหมี
การประกอบธุรกิจเหลาเพิ่มมากขึ้น โดยประกาศไมขึ้นคาภาษีเหลาในพ.ศ. 2487  ซ่ึงการไมขึ้นคา
ภาษีเหลาของรัฐเทากับเปนการเปดโอกาสใหเอกชนพัฒนาสินคาและประกอบธุรกิจไดโดย
ปราศจากความกดดันจากนโยบายภาษีอากร อันเปนการสงเสริมของรัฐที่มีตอโรงงานเหลาของ
เอกชน โดยพิจารณาไดจากการแจงขาวของนายหลาบ ตรีโสภา ผูชวยผูอํานวยการโรงงานสุรา
ผลไม ที่กลาววา “แมจะหยูในภาวะสงครามการผลิตสุราผลไมก็จะดําเนินการตอไปไมไหขาด
แคลน และจะไมขึ้นราคา เวลานี้ทําสุราแชมเปญออกจําหนายมากกวาเกา”54 นอกจากนั้น  รัฐยังได

                                                 
52 เรื่องเดียวกัน 
53 สจช. บก.สูงสุด  2.6.2/102. “การประชุมระหวางไทยกับญี่ปุนเรื่องเบียร” (5 ม.ค. – มิ.ย. 2487) 
54 สจช. บัญชีประมวลขาวและเหตุการณประจําแตละป “การผลิตสุราผลไมในยามสงคราม” 

หนังสือพิมพนิกร 27 มีนาคม 2487 
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ดําเนินนโยบายชวยเหลือโรงงานเหลาโดยการใหรางวัลนําจับพอคาผูลักลอบผลิตและจําหนายเหลา
เถ่ือน ดังขอความที่วา “โรงงานสุราไดขอรองใหประชาชนรวมมือปราบปรามรายที่กระทําผิด
สัญญา โดยใหแจงไปยังโรงงานพรอมดวยหลักฐาน โรงงานจะจายรางวัลใหกึ่งหนึ่งของอัตรา
คาปรับ”55 

กลาวโดยสรุป การเขามาตั้งฐานทัพของกองทัพญ่ีปุนในประเทศไทยในสมัยสงคราม  
มหาเอเชียบูรพา ไดสงผลกระทบตอไทยทั้งในดานบวกและดานลบ  เพราะการเกิดขึ้นของสงคราม
ยอมนํามาซึ่งความสูญเสียทางดานชีวิตและทรัพยสิน อยางไรก็ดีในชวงระหวางสงครามธุรกิจและ
อุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภทภายในประเทศ   ไดมีการปรับเปลี่ยนเปนสินคาทดแทนการนําเขา
จากตางประเทศไดเปนจํานวนมาก  และสําหรับธุรกิจเหลาซึ่งเปนตัวอยางหนึ่งของการดําเนิน
รัฐวิสาหกิจนั้น รัฐยังคงพยายามรักษาผลประโยชนและอํานาจในการควบคุมตอธุรกิจเหลาทั้ง
ทางดานการผลิตและจัดจําหนาย โดยการเขามาของกองทัพญ่ีปุนไดสงผลใหรัฐยิ่งตองเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความเขมงวดในการดูแลธุรกิจเหลาใหใกลชิดมากขึ้น ทั้งนี้เพราะรัฐตระหนักดีวา
หากปลอยใหกองทัพญ่ีปุนสามารถทําการผลิตเหลาขึ้นประเทศไทยเพื่อการบริโภคของกองทัพเอง  
รัฐจะตองสูญเสียผลประโยชนอยางมาก  ดังนั้น รัฐจึงประกาศจัดตั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นใน 
พ.ศ. 2485 เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงานดูแลและรับผิดชอบตอธุรกิจเหลาโดยตรง 

 
2.5.3 ธุรกิจเหลากับการเปลี่ยนหนวยงานที่รับผิดชอบ 
ความตองการรักษาอํานาจและผลประโยชนในธุรกิจเหลาของรัฐ ไดสงผลใหรัฐเพิ่ม

ความเขมงวดตอการประกอบธุรกิจเหลาเปนอันมาก โดยเฉพาะในชวงของสงครามหาเอเชียบูรพา
รัฐไดเขามาควบคุมการขอรับสัมปทานผูกขาดการผลิตและจัดจําหนาย ตลอดจนทําการตรวจตรา
และควบคุมการผลิตเหลา รวมทั้งการอุตสาหกรรมชนิดอื่น ๆ อยางใกลชิด และเพื่อใหการ
ควบคุมดูแลตอธุรกิจตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น พ.ศ. 2485 รัฐจึงไดทําการ
กอตั้ง “กรมโรงงานอุตสาหกรรม” ใหอยูภายใตการดูแลของกระทรวงการอุตสาหกรรมขึ้นเปนครั้ง
แรก โดยจุดประสงคในการจัดตั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ เพื่อใหประเทศไทยมีหนวยงานที่
รับผิดชอบและดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการคาและอุตสาหกรรมโดยตรง และเหลาก็เปนอีกหนึ่งธุรกิจ
ที่ตองโอนยายมาอยูในสังกัดความดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมดวย
เชนกัน กลาวคือ ธุรกิจการผลิตเหลาในบางโรงงานเริ่มเปลี่ยนหนวยงานที่ รับผิดชอบจาก
กระทรวงการคลังมาอยูภายใตการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมแทน โดยในชวงแรกจะเริ่มที่
                                                 

55 สจช. บัญชีประมวลขาวและเหตุการณประจําแตละป “ใหรางวัลจับพอคาสุรา” หนังสือพิมพ
ประชามิตร 6 กุมภาพันธ 2488 
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โรงงานเหลาบางยี่ขัน โรงงานเหลาอยุธยาและโรงงานเหลาสงขลากอน แตโรงงานที่เหลือยังอยูใน
การควบคุมของกระทรวงการคลังตอไป  ซ่ึงการเปลี่ยนหนวยงานที่รับผิดชอบดังกลาวขางตนนี้  
เปนผลมาจากวัตถุประสงคของรัฐที่ตองการสงเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมเหลาของไทยใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น56 ดวยเหตุนี้  รัฐจึงไดประกาศจัดตั้งหนวยงานที่เขามารับผิดชอบตอธุรกิจ
อุตสาหกรรมเหลาโดยตรง  เพื่อใหหนวยงานดังกลาวมีหนาที่รับผิดชอบอยางตรงจุดและสามารถ
ชวยใหเกิดการพัฒนาในธุรกิจชนิดนั้น ๆ ไดเปนอยางดี   

อยางไรก็ดี การจัดตั้งหนวยงานเพื่อการดูแลรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของเหลา  ก็ยัง
ไมสามารถยุติหรือควบคุมปญหาในเรื่องของการลักลอบตมกล่ันเหลาเถื่อนไดดีเทาที่ควร  สาเหตุก็
เนื่องดวยในชวงเวลาดังกลาวรัฐไดทําการจัดสรางและขยายโรงงานเหลาเพิ่มขึ้น  แตโครงการ
จัดสรางและขยายโรงงานผลิตเหลาของรัฐมิไดดําเนินไปอยางรวดเร็ว  จึงเปนผลใหรัฐไมสามารถ
ผลิตเหลาเพื่อการจําหนายไดในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของผูบริโภค ดังนั้น เมื่อเกิดการ
ขาดแคลนสินคาเหลาในตลาดจึงสงผลใหเกิดการลักลอบตมกล่ันและจําหนายเหลาที่มิชอบดวย
กฎหมายกันมากยิ่งขึ้น57 ดวยเหตุนี้ รัฐจึงตองหามาตรการในการควบคุมตลอดจนปองกันปญหาที่
                                                 
 56 ในอดีตการอุตสาหกรรมของไทยเปนเพียงอุตสาหกรรมในครอบครัว (Cottage Industry) หรือ
อุตสาหกรรมหัตถกรรม (Handy craft Industry) เทานั้น สวนลักษณะของอุตสาหกรรมสมัยใหมที่อาศัย
เครื่องจักรกลเขาชวยแทนแรงงานคนนั้น  เพิ่งจะมาเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เชน  
การนําเครื่องจักรไอน้ํามาใชกับโรงสีขาว  และโรงเลื่อยจักร  โดยลักษณะของอุตสาหกรรมขนาดยอมแบบนี้ไดมี
การขยายตัวเปนอยางมาก ก็ในชวงภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 เปนตนมา  เพราะรัฐบาลใน
สมัยภายหลังการเปลี่ยนการปกครองไดเนนการสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศดวยการขยายและสงเสริมการ
ลงทุนอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ ทั้งการลงทุนของรัฐและเอกชน  โดยความสนใจของรัฐบาลจะเห็นไดจากการ
เริ่มจัดต้ังหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบตอหนาที่นี้โดยตรง คือ เมื่อ พ.ศ. 2479  รัฐบาลไดมีการประกาศพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งกองอุตสาหกรรมขึ้นตรงตอกรมพาณิชย  กระทรวงเศรษฐการ  มีหนาที่สนับสนุนสงเสริมและ
คนควาการอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่ทําอยู  และกําลังจะเกิดขึ้นใหมใหไดดําเนินการไปตามแบบแผนและวิธีการที่ดี  
และเมื่อครั้นถึง พ.ศ. 2484  รัฐบาลก็ไดยกฐานะกองอุตสาหกรรมขึ้นเปน “กรมอุตสาหกรรม”  สังกัดกระทรวง
เศรษฐกิจ (เปลี่ยนช่ือมาจากกระทรวงเศรษฐการเดิม)  ตลอดจนตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติ  ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2485 โดยไดยุบกระทรวงเศรษฐกิจ และไดจัดตั้งกระทรวง
ใหมขึ้น 2 กระทรวง คือ กระทรวงการอุตสาหกรรม  และกระทรวงพาณิชย (กระทรวงอุตสาหกรรม จึงไดถือวันนี้
เปนวันที่สถาปนากระทรวง) แตใน พ.ศ. 2495 ไดมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2495 ขึ้นใหม  เปนช่ือกระทรวงการอุตสาหกรรมเปนกระทรวงอุตสาหกรรม สจช. อก.0201.2.3. “บัญชีสํารวจ
เอกสาร กระทรวงอุตสาหกรรม กองกลาง สํานักงานปลัดกระทวงอุตสาหกรรม (เลม 2)” 

57 เสนห  โพธิ์ปฐม, คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพเจริญผลการพิมพ, 2535), 53. 
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อาจจะเกิดขึ้นจากการลักลอบตมกลั่นเหลาของราษฎร โดยนโยบายที่รัฐนํามาใช คือ การสนับสนุน
สงเสริมใหมีการตมกล่ันเหลาขึ้นภายในครัวเรือน  และเมื่อทําการตมกล่ันไดน้ําเหลาแลวใหราษฎร
ตองนํามาขายใหแกรัฐบาล  เพื่อรัฐจะไดนําไปกลั่นเปนแอลกอฮอลเพื่อใชในการเดินเครื่องยนต
แทนการใชน้ํามันเบนซินตอไป58  การที่รัฐนํานโยบายดังกลาวมาใชก็เพราะในชวงระหวางที่เกิด
สงครามมหาเอเชียบูรพาการนําเขาในผลิตภัณฑประเภทสินคาน้ํามันไมสามารถดําเนินการได
โดยสะดวก จนสงผลใหเกิดภาวะการขาดแคลนน้ํามัน  ดังนั้น รัฐจึงพยายามหาแนวทางแกไขปญหา
โดยการนําเหลามากลั่นเพื่อผลิตเปนพลังงานเชื้อเพลิง  ซ่ึงนาจะสามารถชวยแกไขปญหาภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามันไดในระดับหนึ่ง นอกจากนั้น รัฐยังไดดําเนินการจัดสรางโรงงานกลั่นแอลกอฮอล
ขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   โดยโครงการดังกลาวของรัฐบาลมีวัตถุประสงคเพื่อผลิต
แอลกอฮอลใหมีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการภายในประเทศในขณะนั้น59 

ตอมาในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2490  รัฐไดมีนโยบายใหโอนกองอํานวยการโรงงานสุรา
ปทุมวันรวมเข ากับโรงงานเหล าบางยี่ ขัน 60 ดั งนั้น  กิจการ เหล าของกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลังจึงไดปรับเปลี่ยนไปอยูในความดูแลและควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงการอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมด  สวนโรงงานใดที่ยังไมหมดสัญญาเชาก็ใหดําเนินการ
ตอไป   แตเมื่อหมดสัญญาแลวจะตองโอนมาสังกัดกระทรวงการอุตสาหกรรม   สวนกรม
สรรพสามิต  กระทรวงการคลังจะมีหนาที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องการจัดเก็บภาษีเหลาและทําการ
ปราบปรามผูฝาฝนกฎหมายเหลาเทานั้น61 ถึงแมวารัฐจะไดดําเนินการปรับเปลี่ยนหนวยงานที่ดูแล
และรับผิดชอบตอธุรกิจเหลาดังกลาวแลวก็ตาม  แตการประกอบธุรกิจเหลาในชวงระหวาง พ.ศ. 
2491 ถึง พ.ศ. 2498  ยังคงเปนการผูกขาดโดยรัฐ แตในขณะเดียวกันรัฐก็อนุญาตใหเอกชนสามารถ
เขามาประมูลเพื่อขอรับทําการผลิตและขายสงเหลาที่ผลิตจากโรงงานเหลาของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได โดยเหตุผลที่รัฐตองเปดประมูลอาจเนื่องดวยรัฐตองการกระจายความเสี่ยง  และไม
ตองการแบกรับภาระในปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเหลาแตเพียงฝายเดียว   

                                                 
 58 สจช. [2] สร.0201.91/23. “สงเสริมใหราษฎรตมเหลาภายในครัวเรือนเพื่อนํามากลั่นแอลกอฮอล” 
(23 ก.ค. – 23 ก.ย. 2485), 5. 
 59 เรื่องเดียวกัน, 23. 
 60 สจช. [2] สร.0201.91/26. “คลังขอรับโอนโรงงานสุราจากระทรวงอุตสาหกรรม” (4 ม.ค. 2489 -
21 มี.ค. 2492), 13. 

61 ปยวรรณ  สุขศรี, “การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบานของชุมชนในประเทศไทย
กรณีศึกษาการผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 30. 
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โดยเฉพาะในชวงเวลานั้นรัฐยังคงตอสูกับโรงงานเหลาเถื่อน  และแมแตกองทัพของญี่ปุนก็มีความ
พยายามที่จะตั้งโรงผลิตเหลาขึ้นเอง ฉะนั้น การที่รัฐเปดโอกาสใหเอกชนสามารถเขามาประมูลเพื่อ
ผลิตและขายเหลาอีกครั้ง จึงนาจะเปนวิธีที่ดีที่สุดในการชวยปกปองการสูญเสียรายไดซ่ึงเปน
ผลประโยชนของรัฐ  โดยการประมูลของเอกชนจะใชวิธีเปดประมูลเงินคาธรรมเนียมพิเศษ  มี
กําหนดอายุสัญญาการตมกลั่นและขายสงเหลา 2 ป  5 ป หรือ 7 ป สวนการขายสงเหลาเพียงอยาง
เดียว กําหนดอายุสัญญาไวงวดละ 2 ป แตทั้งนี้ผลปรากฏวาผูรับอนุญาตทําการขายสงเหลาไม
สามารถชําระเงินคาภาษีเหลาและคาธรรมเนียมพิเศษได  จนเปนเหตุใหกระทรวงการอุตสาหกรรม
ดําเนินการสั่งยกเลิกสัญญาการอนุญาตใหตมกล่ันและขายสงเหลา62  และไดทําการเปดประมูลขึ้น
ใหม แตผลกลับปรากฏวาเงินคาธรรมเนียมพิเศษที่รัฐไดรับยังคงต่ํากวาที่เคยประมูลไดไวแตเดิม
เปนจํานวนมาก ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเปลี่ยนวิธีเปนตออายุสัญญาใหจนถึง พ.ศ. 250263  

อยางไรก็ตาม สามารถสรุปไดวาการดําเนินธุรกิจเหลาไมวาจะเปนในชวงกอนหรือหลัง
สงครามมหาเอเชียบูรพา ธุรกิจการผลิตเหลายังคงถือเปนธุรกิจที่มีความสําคัญและรัฐจําเปนตองเขา
มาดูแลตลอดจนควบคุมอยางใกลชิด ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชนของรายไดแหงรัฐเปนสําคัญ  และ
สําหรับนโยบายที่รัฐนํามาใชตอธุรกิจเหลาในชวงระหวางสงครามมหาเอเชียบูรพา  คือ รัฐได
ดําเนินการปรับเปลี่ยนหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบตอการประกอบธุรกิจเหลา จากกระทรวงการคลัง
มาสูกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยสาเหตุของการโอนความรับผิดชอบในเรื่องของธุรกิจเหลาใหมา
อยูที่กระทรวงอุตสาหกรรม เปนผลสืบเนื่องมาจากรัฐไดเล็งเห็นวาการมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงตอธุรกิจการผลิตเหลา  จะสามารถชวยแกไขปญหาการผลิตและจําหนายเหลา
ภายในประเทศ ตลอดจนปญหาที่เกิดขึ้นจากการลักลอบผลิตเหลาเถื่อนได อีกทั้ง ยังจะชวยใหเกิด
การพัฒนาการผลิตเหลาภายในประเทศไดอีกดวย  อยางไรก็ตาม  แมวารัฐจะมีนโยบายและ
มาตรการตาง ๆ เพื่อควบคุมธุรกิจการผลิตเหลาแลวก็ตาม  แตเนื่องจากสถานการณที่ เ ร่ิม
เปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ   ไดสงผลใหรัฐตองปรับเปลี่ยนกฎหมาย
พระราชบัญญัติอันเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเหลาอีกครั้ง  เพราะพระราชบัญญัติกฎหมายภาษี
ช้ันในที่ประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ. 2429 ไดมีความลาหลังไมเขากับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไป  ดังนั้น ใน พ.ศ. 2493  รัฐจึงไดประกาศพระราชบัญญัติเหลาฉบับใหมขึ้นอีกครั้ง 

 
 

                                                 
62 เสนห  โพธิ์ปฐม, คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493, 69. 

 63 ปยวรรณ  สุขศรี, “การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบานของชุมชนในประเทศไทย
กรณีศึกษาการผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร”, 30. 
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2.5.4  พระราชบัญญัติเหลาฉบับ พ.ศ. 2493 
พระราชบัญญัติเหลาฉบับ พ.ศ. 2493 คือ กฎหมายพระราชบัญญัติเหลาฉบับใหมที่ตรา

ขึ้นมาเพื่อใชแทนพระราชบัญญัติกฎหมายภาษีช้ันใน จุลศักราช 1248 ที่ใชบังคับเก็บภาษีเหลามา
ยาวนานนับตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 564   แมวาพระราชบัญญัติกฎหมายภาษีช้ันใน จุลศักราช 1248 ไดมี
การแกไขเพิ่มเติมมาแลวหลายคร้ังก็ตาม แตก็ยังคงมีความหละหลวมไมเหมาะสมกับสถานการณ
และไมสะดวกตอการนําไปปฏิบัติ ฉะนั้น รัฐจึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงและแกไขเพื่อใหมี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อรักษาผลประโยชนของแผนดิน ดวยเหตุนี้รัฐจึงทําการยกราง
กฎหมายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเหลาขึ้นมาใหมใหเปนฉบับเดียว และทําการประกาศใช
พระราชบัญญัติฉบับ พ.ศ. 2493 นับตั้งแต วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 249365 เปนตนมา (รายละเอียดของ
พระราชบัญญัติเหลา 2493 ดูไดจากภาคผนวก ก) โดยพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ.2493 ไดมีการ
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและประเภทของเหลาไวดังตอไปนี้  

“เหลา” ตามที่บัญญัติไวในกฎพระราชบัญญัติ หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของ
ผสมที่มีแอลกอฮอลซ่ึงสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกันกับน้ําเหลาหรือสุรา หรือซ่ึงดื่มกินไมไดแต
เมื่อไดผสมกับน้ําหรือของเหลวอยางอื่นแลวสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําเหลา66   

สวนประเภทและชนิดของเหลาตามที่กฎหมายกําหนดและรัฐสามารถเรียกเก็บภาษีได
จากเหลาชนิดตางๆ เหลานี้ มีดังตอไปนี้ คือ 

“เหลากล่ัน” หมายความวา เหลาที่ไดกล่ันแลว และใหหมายความรวมถึงเหลากล่ันที่ได
ผสมกับเหลาแชแลวแตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวา 15 ดีกรีดวย ไดแก เหลาขาวชนิด 28, 30, 35 และ 
40 ดีกรี เหลาผสม เหลาสามทับ (แอลกอฮอล) เหลาปรุงพิเศษ เชน แมโขง กวางทองและเหลา

                                                 
64 พระราชบัญญัติเหลาฉบับ พ.ศ. 2493 คือ กฎหมายพระราชบัญญัติเหลาฉบับใหมที่วาดวยเรื่องของ

การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเหลาโดยตรง   โดยพระมหากษัตริยทรงมีพระบรมราชโองการใหตรา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ขึ้นไว ตามคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดชทรงลงนามในพระปรมาภิไทย ใหไว ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2493 

65 บุญชัย  พิทักษดํารงกิจ, “ดีมานดของสุราขาว-ผสมในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2512-2521”, 37. , 
เสนห  โพธิ์ปฐม, คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493, 67. ; พระราชบัญญัติสุรา 2493 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 
กุมภาพันธ, 2550. เขาถึงไดจาก http://www.lp.ago.go.th/law/law/law05/L05-052.htm   
 66 ชนุตม ศรีปราบ, “สรรพสามิต” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร, 2499), 92. 
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พิเศษ67ประเภทวิสกี้ บร่ันดี รัม ยิน เกาเหลียง เชี่ยงชุน บุนกุยโลยหรือเหลาแบบจีนอยางอื่น68 เปน
ตน 

“เหลาแช” หมายความวา เหลาที่ไมไดกล่ันและใหหมายความรวมถึงเหลาแชที่ไดผสม
กับเหลากลั่นแลวแตยังมีแรงแอลกอฮฮลไมเกิน 15 ดีกรีดวย ไดแก เบียร เหลาแชผลไม (ไวน) และ
เหลาพื้นเมือง อยางเชน อุ สาโท กระแช น้ําขาว น้ําแดง69 น้ําตาลเมา เปนตน 

“เชื้อเหลา” หมายความวา แปงเชื้อเหลา แปงขาวหมัก หรือเชื้อใด ๆ ซ่ึงเมื่อหมักกับวัตถุ
หรือของเหลวอยางอื่น แลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทําสุราได70 

หากพิจารณาถึงการกําหนดประเภทของสิ่งที่เปนเหลาหรือสุราเพื่อการจัดเก็บภาษีตาม
พระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 ขางตน พบวามิไดมีความแตกตางไปจากชวงสมัยรัชกาลที่ 5 เทาใด
นัก เพราะเหลาหรือสุรายังคงหมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลาย หรือของผสมที่มีแอลกอฮอลซ่ึง
สามารถดื่มกินไดเชนเดียวกันกับน้ําเหลาหรือสุรา หรือซ่ึงดื่มกินไมไดแตเมื่อไดผสมกับน้ําหรือ
ของเหลวอยางอื่นแลวสามารถดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําเหลาอยูเชนเดิม  แตในพระราชบัญญัติเหลา 
พ.ศ. 2493 ไดเพิ่มเติมเรื่องของแปงเชื้อเหลาไวดวย  ทั้งนี้ เพราะแปงเชื้อเหลาเปนสารประกอบ
สําคัญในการผสมใหเกิดเปนน้ําเหลาขึ้น อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวจะเห็นวา  ในสมัย
แรกเริ่มนั้นการบัญญัติไวซ่ึงประเภทและชนิดของเหลาจะใชแคคําวาเมรัยและสุราเทานั้น  แต
ภายหลังจากประกาศใชพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 การบัญญัติคําเพื่อใชเรียกประเภทและชนิด
ของเหลาไดปรับเปลี่ยนมาเปนเหลากล่ัน เหลาแช และเพิ่มเติมแปงเชื้อเหลาไวในพระราชบัญญัติ
ดวย โดยประเภทของเหลาที่ผลิตกันในชวงภายหลัง พ.ศ. 2493 เปนตนมาจะมีความหลากหลาย
ชนิดเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น การกําหนดลักษณะเหลาใหชัดเจนก็เพื่อผลประโยชนของรัฐในการจัดเก็บ
ภาษีเปนสําคัญ  อีกทั้ง ยังสามารถควบคุมการบริโภคเหลาของประชาชนไดอีกดวย  โดยรัฐสามารถ
วางแนวทางในการหยุดยั้งมิใหประชาชนบริโภคเหลาเกินขนาด  แตใหมีการบริโภคตามความ
เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น นอกจากนั้น ในพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 
ไดมีการกําหนดหมวดที่สําคัญ ๆ ดังที่แสดงไวในตารางที่ 2  คือ 

                                                 
 67 ดูรายละเอียดใน เสรี เวชโช. “อุตสาหกรรมสุราเพื่อการสงออกและทดแทนการนําเขา” 
(กรุงเทพฯ: วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2535), 88-119. 
 68 ปยวรรณ  สุขศรี, “การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบานของชุมชนในประเทศไทย
กรณีศึกษาการผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร”, 12-13. 
 69 เรื่องเดียวกัน, 13-14.  

70 กรมสรรพสามิต, พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ กุมภาพันธ, 2550. เขาถึง
ไดจาก http://www.excise.go.th/law2b4/law_sura1.html  
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ตารางที่ 2 แสดงหมวดและมาตราที่สําคัญ ๆ ในพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 

 
หมวด วาดวยเรื่อง มาตราสําคัญในพระราชบัญญัติเหลา 2493 

1 การทําสุราและการนําสุราเขามายัง
ราชอาณาจักร 

มาตราที่ 5, 5 ทวิ, 6 
 

2 ภาษีสุรา มาตราที่ 7, 7ทวิ, 7ตรี, 8, 8ทวิ, 8 ตรี, 8 จัตวา, 8 
เบญจ, 8 ฉ, 9, 10, 10 ทว,ิ 11 

3 การใชและการขนสุรา มาตราที่ 12, 13, 14, 15, 16 
4 การขายสุรา มาตราที่ 17, 18, 19, 19 ทวิ, 20, 21, 22, 23 
5 เชื้อสุรา มาตราที่ 24, 25 
6 เบ็ดเตล็ด มาตราที่ 26, 27, 28, 29 
7 บทกําหนดโทษ มาตราที่ 30, 31, 32, 32ทวิ, 33, 33ทวิ, 33ตรี, 34, 34

ทวิ, 34ตรี, 35, 36, 37, 38, 38ทวิ, 39, 40, 41, 42, 42
ทวิ, 43, 43ทวิ, 44, 45, 46 

8 การรักษาพระราชบัญญัติ มาตราที่ 47 
 
ที่มา : กรมสรรพสามิต, พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ สิงหาคม, 2549. 
เขาถึงไดจาก http://www.ekrungthep.com/marketplace/Biz_ContentDetail.asp?ContentID=473& 
SP=20503010053  
 

จากตัวอยางหมวดที่สําคัญของพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 ทั้ง 8 หมวดขางตนนี้  
ถือเปนกฎหมายหลักที่บัญญัติไวเพื่อชวยใหการประกอบธุรกิจเหลาของไทยดําเนินไปไดดวยดีมี
ความเปนระเบียบเรียบรอย  ตลอดจนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป    นอกจากนี้การประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับใหมนี้ยังชวยใหรัฐสามารถรักษาผลประโยชน
ของแผนดิน โดยเฉพาะผลประโยชนที่พึงจะไดรับจากผูที่ผลิตและจัดจําหนายเหลาเปนสําคัญ 

อยางไรก็ตาม การที่รัฐประกาศใชนโยบายพระราชบัญญัติเหลาฉบับ พ.ศ.2493 ได
สงผลใหการผลิตเหลาพื้นบาน ซ่ึงเปนภูมิปญญาที่ชาวบานเปนผูผลิตถูกสั่งหามมิใหมีการผลิต ทั้งนี้
เพราะภายใตขอกําหนดในพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 ในหมวดที่ 1 ที่วาดวยเรื่องการทําสุรา
และการนําสุราเขามายังราชอาณาจักร ไดหามมิใหมีการตมกลั่นเหลากันเองภายในครัวเรือน และ
หากผูใดตองการที่จะประกอบธุรกิจการตมกลั่นเหลาจะตองมีใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต
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เทานั้น จึงจะสามารถทําการตมกลั่นเหลาเองได โดยขอปฏิบัติดังกลาวไดมีระบุไวในมาตราที่ 5 
ความวา  

 
หามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกล่ันสําหรับ ทําสุราไวในครอบครอง เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน ใหเปนไปตามที่ 
กําหนดในกฎกระทรวง71 

 
 จากขอกําหนดขางตนแสดงใหเห็นวารัฐหามมิใหประชาชนดําเนินการผลิตเหลาโดย
ไมไดรับอนุญาตแตอยางใด และถาหากจะมีการผลิตเหลาเกิดขึ้นการผลิตดังกลาวจะตองอยูภายใต
เงื่อนไขที่รัฐกําหนดขึ้นโดยเฉพาะการใชวัตถุดิบ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บภาษีเหลา ชนิดของเหลา  
แรงแอลกอฮอล  รวมทั้งจํานวนเหลาที่ใหทําและขายในทองที่ที่กําหนดเทานั้น สวนการผลิตเพื่อ
บริโภคกันเองภายในครัวเรือนหรือผลิตเพื่อพิธีกรรม ประเพณีและชุมชนนั้น รัฐยังไมมีมาตรการ
และขออนุญาตที่ชัดเจน ทั้งนี้เปนเพราะนโยบายที่ประกาศใชโดยสวนใหญไดมุงเนนในเรื่อง
ผลประโยชนตอบแทนในรูปของภาษีใหแกรัฐเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากตัวอยางของขอกําหนด
ในมาตราสําคัญๆ ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 ดังนี้ 
 หมวดที่  3  วาดวยเรื่องการใชและการขนสุรา  
 มาตราที่ 12 ความวา “หามมิใหผูใดใชสุราทําของสิ่งหนึ่งส่ิงใดตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงเพื่อการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิตบทบัญญัติในมาตรา
นี้มิใหใชบังคับแกการใชสุราในการปรุงยาตามคําส่ังของแพทย” 
 มาตราที่ 13 ความวา “หามมิใหผูใดทําการขนสุราที่ยังมิไดเสียภาษีโดยถูกตองออก
จากโรงงานสุรา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี” 
 มาตราที่ 22 ความวา “หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 
2 และประเภทที่ 3 ถึง ประเภทที่ 7 ทําการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราอ่ืนใด หรือน้ํา หรือ 
ของเหลว หรือวัตถุอ่ืนใดเจือปนลงหรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากเจาพนักงานสรรพสามิต และทําตอ หนาพนักงานเจาหนาที่ โดยปฏิบัติตามวิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 

                                                 
71 หมวด 1 การทําสุราและการนําสุราเขามายังราชอาณาจักร มาตราที่ 5 และมาตราที่ 5 (ทวิ)        

กรมสรรพสามิต, พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ สิงหาคม, 2549. เขาถึงไดจาก 
http://www.ekrungthep.com/marketplace/Biz_ContentDetail.asp?ContentID=473&SP=20503010053  
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 ถาปรากฏวา สุราที่มีอยูในความครอบครองของผูไดรับใบอนุญาต ดังกลาวในวรรค
กอนเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ซ่ึงมิไดเปนไปตามธรรมชาติ ใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูนั้นทําการ
เปลี่ยนแปลงสุรา” 
 นอกจากนั้น ในบทลงโทษของหมวดที่ 7 มาตราที่ 30(1)  ยังไดระบุวา “ผูใดฝาฝน 
มาตรา 5 มีความผิดตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําทั้ง
ปรับ และถาไดขายสุราที่ทําขึ้นนั้นดวย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน หนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ แตถาเปนการทําสุราแช มีความผิดตอง ระวางโทษปรับไมเกินสองรอย
บาท”72 เปนตน 
 จากตัวอยางมาตราสําคัญ ๆ ของพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 ขางตน แสดงใหเห็น
วารัฐไดบัญญัติมาตราตาง ๆ ขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชนแหงรัฐ โดยการที่รัฐมุงเนนเฉพาะในเรื่อง
ของรายไดเปนสําคัญ ไดสงผลใหเกิดการปดกั้นการพัฒนาภูมิปญญาเหลาพื้นบานของไทย  ซ่ึง
แมวารัฐจะอนุญาตใหเอกชนสามารถเขามาเชาโรงงานของรัฐเพื่อทําการผลิตเหลาแลวก็ตาม แต
นโยบายดังกลาวก็ยังคงถือวาเปนการปดกั้นการผลิตเหลาของกลุมเหลาพื้นบานอยูดี  เพราะเอกชน
ที่สามารถเขามาเชาเพื่อทําการผลิตเหลาจากรัฐโดยสวนใหญมักจะเปนกลุมเอกชนที่มีเงินทุน
สนับสนุนสูง  สวนในพื้นที่ที่หางไกลจากแหลงผลิตเหลารายใหญอยางโรงงานรัฐ  รัฐก็จะอนุญาต
ใหประชาชนสามารถผลิตเหลาขึ้นเพื่อการบริโภคได  แตการผลิตจะตองอยูภายใตความดูแลของ
กรมสรรพสามิต  และแมวารัฐจะเปดโอกาสใหประชาชนสามารถผลิตเหลาไดในบางพื้นที่ที่
หางไกลก็ตาม  แตในทางปฏิบัติเหลาที่ชาวบานผลิตไดก็ไมสามารถนําเขามาจําหนายและแขงขัน
กับตลาดของเอกชนรายใหญในตลาดเหลาภายในประเทศได  ทั้งนี้ เพราะรัฐไมไดใหการสนับสนุน
และสงเสริมในอุตสาหกรรมการผลิตเหลาพื้นบานเทาที่ควร  อีกทั้งนโยบายของรัฐยังคงจํากัดสิทธิ
ใหเฉพาะแกผูมีทุนในการกอสรางโรงงานและจายคาผลประโยชนในอัตราสูงใหกับรัฐเทานั้น  ซ่ึง
จากขอกําจัดตาง ๆ ดังกลาวนี้ไดกอใหเกิดปญหาทางดานการแขงขันและความขัดแยงที่รุนแรง  
โดยเฉพาะความขัดแยงระหวางรัฐกับกลุมผูผลิตเหลาพื้นบาน  ดังจะไดกลาวถึงรายละเอียดตอไป
ในบทที่ 3 
 อยางไรก็ตาม อาจจะกลาวไดวาการประกาศใชพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ.  2493 ของ
รัฐ เปนส่ิงที่สนับสนุนใหธุรกิจการผลิตเหลาของสังคมไทยเขาสูกระบวนการของทุนนิยมมากขึ้น 

                                                 
(1) - (3)  แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2497 กรมสรรพสามิต, พระราชบัญญัติ

สุรา พ.ศ. 2493 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ สิงหาคม, 2549. เขาถึงไดจาก http://www.ekrungthep.com/marketplace/ 
Biz_ContentDetail.asp?ContentID=473&SP=20503010053  

72 เรื่องเดียวกัน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50 
 
กลาวคือ การประกอบธุรกิจเหลามักจะถูกผูกขาดอยูเฉพาะกลุมผูที่มีทุนเสียเปนสวนใหญ  และ
อาจจะถูกผูกขาดอยูเฉพาะแคเพียงคนกลุมเดียว  โดยเฉพาะในชวงหลัง พ.ศ.2503 เปนตนมา 
ลักษณะของการผูกขาดดังกลาวจะปรากฏชัดเจนขึ้น เพราะนับตั้งแต พ.ศ. 2503 รัฐไดมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายจากการเปนผูผลิตเหลามาเปนผูใหเชาเพื่อทําการผลิต โดยรัฐไดเร่ิมเปดเสรีให
เอกชนสามารถเขามาเชาทําธุรกิจเหลาในโรงงานที่รัฐเคยผลิตได ทั้งที่ตั้งอยูในบริเวณกรุงเทพฯ 
และตามตางจังหวัดรอบนอก  ซ่ึงการที่รัฐปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวไดเปนผลใหการประกอบ
ธุรกิจเหลาของไทย รวมไปจนถึงบทบาทของกลุมผลประโยชนเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้ง
หนึ่ง โดยมูลเหตุและปจจัยสําคัญก็ยังคงเปนเรื่องของรายไดอยูเชนเดิม 
 กลาวโดยสรุป นโยบายของรัฐนับตั้งแต พ.ศ. 2470-2503  คือ รัฐยังคงพยายามรักษา
ไวเพื่อผลประโยชนที่สําคัญของแผนดิน ดังจะไดเห็นไดจากการที่รัฐเขามาประกอบธุรกิจเหลาเสีย
เองในรูปของรัฐวิสาหกิจ  พรอมกับมีการจัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นมาเพื่อสงเสริมทางดาน
การคาและอุตสาหกรรมของประเทศ  อีกทั้งใน พ.ศ.2493 รัฐไดประกาศใชพระราชบัญญัติเหลา
ฉบับใหม  ซ่ึงทั้งหมดนี้มีปจจัยมาจากรายไดเปนสําคัญ  และการที่รัฐเขามามีบทบาทในธุรกิจเหลา
ในฐานะผูผลิต  ยอมเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทของเจาหนาที่รัฐในการเขามาเกี่ยวของกับเรื่อง
ผลประโยชนของธุรกิจเหลาไดเปนอยางดี  อยางไรก็ดี ในชวง พ.ศ.2503 เปนตนมารัฐได
เปลี่ยนแปลงนโยบายตัวผูผลิตเหลาจากรัฐบาลมาเปนเอกชน โดยนโยบายที่รัฐกําหนดขึ้นยังคงเนน
ความสําคัญในดานรายไดที่รัฐพึงจะไดรับเปนหลัก   ซ่ึงการดําเนินตามนโยบายตาง ๆ ดังกลาวของ
รัฐไดสงผลใหเกิดการเคลื่อนไหวของกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในหลายลักษณะดวยกัน โดยเฉพาะ
การเคลื่อนไหวของกลุมเหลาพื้นบาน ซ่ึงสามารถวิเคราะหไดในบทตอไป 

 
2.6 นโยบายรัฐท่ีมีตอการประกอบธุรกิจเหลาระหวาง พ.ศ.2503-2542 

2.6.1 การเปดใหเอกชนเชาโรงงานเหลาบางยี่ขัน พ.ศ. 2503 และนโยบายเหลาเสรี พ.ศ. 
2542 

ตอมาใน พ.ศ. 2503 ภายใตการนําของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตช รัฐไดมีนโยบาย
อนุญาตใหเอกชนสามารถเขามาเชาเพื่อประกอบธุรกิจเหลาในโรงงานที่รัฐเคยผลิต ทั้งที่ตั้งอยูใน
กรุงเทพฯ และตามตางจังหวัดรอบนอก  ทั้งนี้ การที่รัฐดําเนินตามนโยบายดังกลาวสาเหตุสืบ
เนื่องมาจากใน พ.ศ. 2502 รัฐไดมีนโยบายใหโอนโรงงานเหลาคืนสูความดูแลและรับผิดชอบของ
กรมสรรพสามิตหนวยงานภายใตการดูแลของกระทรวงการคลัง  (ยกเวนโรงงานเหลาบางยี่ขันที่
ยังคงอยูภายใตการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม) โดยการกลับมามีสิทธิตอการควบคุมและดูแล
ในธุรกิจเหลาอีกครั้งหนึ่งของกรมสรรพสามิต  ไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเกี่ยวกับ
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การประกอบธุรกิจเหลาตามไปดวย  กลาวคือ ใน พ.ศ. 2503  กรมสรรพสามิตไดอนุญาตให
บริษัทเอกชนสามารถเขามายื่นประมูลแขงขันกันเพื่อขอรับสิทธิในการผลิตเหลาไดอีกครั้งหนึ่ง  
และในครั้งนี้ไดมีการเปลี่ยนวิธีการประมูลจากการจายเงินคาธรรมเนียมพิเศษมาเปนการประมูล
จํานวนน้ําเหลาขึ้นต่ําหรือโควตาเพื่อการเสียภาษีแทน73  แตยังมีโรงงานเหลาที่มิไดยกขึ้นมาประมูล 
ไดแก โรงงานเหลาบางยี่ขัน  โรงงานเหลาบริษัทสุราตะวันออก จํากัด ชลบุรี  โรงงานเหลาบริษัท
สุราไทยทํา จํากัด นนทบุรี  โรงงานเหลาผลไมบริษัทประมวลผล จํากัด  โรงงานเบียรบริษัทบุญ
รอดบริวเวอรี่ จํากัด  และโรงงานเบียรบริษัทบางกอกเบียร จํากัด74  เปนตน โดยเหตุที่รัฐมิไดมี
นโยบายใหเปดประมูลในโรงงานเหลาตาง ๆ ขางตน เปนเพราะมีบางโรงงานเปนของบริษัทเอกชน
โดยถูกตองตามกฎหมายอยูแลว ฉะนั้น จึงไมจําเปนที่จะตองทําการเปดประมูลเพื่อหาผูเชาในการ
ประกอบการผลิตแตอยางใด  

สําหรับโรงงานเหลาบางยี่ขันที่ยังอยูภายใตการดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมิไดเปดใหเอกชนเขามาประมูลแขงขัน  เนื่องดวยรัฐไดตัดสินใจให
บริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งสามารถเขามาดําเนินการผลิตเหลาไดโดยมิตองผานขั้นตอนของการ
ประมูล  โดยบริษัทเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูเชาและเขามาดําเนินกิจการเหลาในโรงงานบางยี่
ขัน  คือ บริษัทสุรามหาคุณ จํากัด  มีกําหนดระยะเวลาเชา 10 ป โดยเริ่มตั้งแต 1 มกราคม  พ.ศ. 2503  
ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2512  เสียเปนเงินคาเชาตอบแทนประมาณปละ 41 ลานบาท และตอจากนั้น
ไดรับการตอสัญญาอีก 10 ป นับตั้งแต พ.ศ.2513 – 2522 โดยเสียคาเชาปละ 55 ลานบาทกับสวน
แบงผลกําไรสุทธิอีกรอยละ 2575 โดยบริษัทไดทําการตมกลั่นเหลาขาว – ผสม  จําหนายในเขต
กรุงเทพ ธนบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี และทําการผลิตแหลาปรุงพิเศษ “แมโขง” 
และ “กวางทอง” ขายไดทั่วประเทศ แตครั้นตอมาใน พ.ศ.2522 ไดมีการปรับเปลี่ยนกลุมบริษัทผูเชา
ทําธุรกิจเหลาในกรุงเทพฯ จากบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด  มาเปน บริษัท สุรามหาราษฎร จํากัด  ซ่ึง
การเขามาของบริษัทใหมนี้ไดทําใหกลุมผูเชาเกาตองหันไปลงทุนทําธุรกิจเหลารวมกับกลุมเอกชน
อิสระในโรงงานเหลาตางจังหวัดรอบนอกแทน ซึ่งจะเปนเหตุทําใหชวงระหวาง พ.ศ.2522–2529 
เกิดเปนความขัดแยงทางการแขงขันกันสูงในวงการธุรกิจเหลาของไทย ดังจะทําการวิเคราะหในบท
ความสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนตอไป 

                                                 
73 สจช. 2 กค.1.2.3 /2. “การจัดการสุราประจําป พ.ศ. 2503” (9 ธันวาคม 2509) 

 74 สจช. [2] กค 1.2.6/16. “การจัดเก็บคาภาษีสุราและคาปรับ” (2-24 พฤศจิกายน 2508), 2. 
75 นิตยสารผูจัดการ, กวาจะมาเปนแมโขง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ กุมภาพันธ, 2549. เขาถึงไดจาก 

http://gotomanager.com/news/details.aspx?id=1224 
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ทั้งนี้  การที่รัฐดําเนินนโยบายโดยการเปดโอกาสใหเอกชนสามารถเขามาเชาและ
ประมูลเพื่อแขงขันกันดังกรณีตัวอยางขางตนนี้  ยังคงเปนเหตุผลในเร่ืองการใหความสําคัญตอ
รายไดของรัฐอยูเชนเดิม กลาวคือ ในชวงที่รัฐมีนโยบายในการประกอบธุรกิจเหลาภายใตรูปแบบ
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจนั้น รัฐไมสามารถสรางผลกําไรใหตรงตามเปาประสงค  และ
ถึงแมวารัฐจะสามารถเพิ่มอัตราผลกําไรใหมากขึ้นกวาในชวงกอนหนาที่รัฐจะเขามาผลิตได แตผล
กําไรดังกลาวก็ยังไมเปนไปตามเปนหมายที่รัฐไดกําหนดไว  นอกจากนี้ ปญหาที่เกิดจากการ
ลักลอบตมกลั่นเหลาเถื่อนยังคงปรากฏอยูอยางตอเนื่อง และรัฐไมสามารถปราบปรามไดหมด  
ฉะนั้น จากเหตุและผลที่เกิดขึ้นดังกลาวไดสงผลใหรัฐตัดสินใจเปดโอกาสใหเอกชนสามารถเขามา
เชาทําธุรกิจเหลาแทนรัฐ โดยรัฐมีหนาที่เหลือเพียงแคกําหนดนโยบายและวางมาตรการในดานภาษี
เทานั้น  ซึ่งการดําเนินตามนโยบายดังกลาวก็เพื่อชวยปองกันภาวะความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไดจาก
การลงทุนในธุรกิจเหลา นอกจากนั้น การที่หนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเหลาของรัฐถูก
แบงออกเปนหลาย ๆ หนวยดวยกัน  ไดทําใหรัฐเล็งเห็นวาหากรัฐยังคงทําการลงทุนเพื่อประกอบ
ธุรกิจเหลาตอไป  รัฐอาจไดรับผลประโยชนไมคุมกับการลงทุน  ดังนั้น รัฐจึงมีนโยบายใหเอกชน
รับไปดําเนินการแทน โดยคิดเปนเงินคาเชาตอบแทน  และบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูเขามา
ดําเนินกิจการเหลาตอจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนครั้งแรก  คือ บริษัทสุรามหาคุณ จํากัด  ดังที่
กลาวมาแลวขางตน 

นอกจากนี้ ใน  พ.ศ. 2513 ภายใตการนําของรัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติขจร รัฐไดมี
นโยบายสงเสริมใหเอกชนลงทุนตั้งโรงงานผลิตเหลาตางประเทศประเภทวิสกี้  บร่ันดี และเหลา
ผลไม เนื่องจากรัฐพิจารณาแลวเห็นวาในประเทศไทยมีผลไมอยูหลายชนิดที่สามารถนํามาทําเหลา
ได เชน องุน เปนตน76 ซ่ึงผลจากนโยบายดังกลาวสงผลใหเกิดกลุมผูประกอบการรายใหม ๆ ขึ้นใน
ธุรกิจเหลาหลายราย  อีกทั้งประกอบกับในขณะนั้นไทยไดส่ังซื้อเหลาประเภทตาง ๆ จาก
ตางประเทศเขามาจําหนายและบริโภคกันเปนจํานวนมาก  ดังนั้น รัฐบาลซึ่งมี ดร.เสริม วินิจฉัยกุล 
เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  จึงมีความคาดหวังวา หากเอกชนสามารถตั้งโรงงานผลิต
เหลาพิเศษไดอยางที่ตางประเทศผลิตและมีคุณภาพทัดเทียมกัน  ก็นาจะเปนแนวทางการแกไข
ปญหาความขาดดุลทางการคาและชวยประหยัดเงินตราตางประเทศใหกับไทยไดเปนอยางดี77  อีก
ทั้ง ยังเปนการชวยสงเสริมการทําสวนผลไมของเกษตรกร  ทําใหเกษตรกรมีรายไดที่เพิ่มมากขึ้น  

                                                 
 76 ระหวางรัฐ-ราษฎร, “เมืองไทยจะผลิตวิสกี้และสุราผลไม”, สารประชาชน (15 พฤศจิกายน 2513), 
7. 
 77 สจช. 2 กค.1.2.3/7. “ขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตสุราพิเศษ” (13 กรกฎาคม 2509 – 18 กรกฎาคม 
2510) 
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ซ่ึงจะขจัดปญหาเรื่องการสูญเปลาของผลไมที่เหลือจากการบริโภคในแตละฤดูกาล อยางไรก็ดี การ
ขออนุญาตผลิตเหลาพิเศษ ไดมีมาตั้งแต พ.ศ. 250978  แตการขออนุญาตในครั้งนั้นไมประสบกับ
ความสําเร็จ เพราะรัฐยังไมไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการผลิตเหลาพิเศษเหมือนในครั้งนี้79 

การที่รัฐอนุญาตใหเอกชนสามารถผลิตเหลาพิเศษขึ้นไดภายในประเทศ สงผลใหเกิด
กลุมผลประโยชนในธุรกิจเหลาขึ้นอีกหลายราย โดยเฉพาะกลุมทุนผูผลิตเหลาพิเศษที่เริ่มเขามามี
บทบาทในวงการธุรกิจเหลารวมกับกลุมผูจําหนายเหลาตางประเทศและกลุมผูประมูลเชาโรงงาน
เหลาของรัฐ  ซ่ึงภายหลังจากที่รัฐมีนโยบายสงเสริมการลงทุนผูที่ไดรับผลประโยชนโดยตรง คือ 
กลุมที่ตองการจะมีใบอนุญาตการผลิตเหลา  เพราะในชวงกอนหนานี้รัฐมิไดออกใบอนุญาตการ
ผลิตเหลาใหแกประชาชนทั่วไปที่ประสงคจะเขามาลงทุน โดยผูที่ประสงคจะลงทุนทั้งในอดีต
จนกระทั่งถึงปจจุบันโดยสวนใหญมักจะตองประมูลโรงงานเหลาเพื่อจะไดรับสิทธิในการเขาไป
ดําเนินการ  และเมื่อหมดอายุสัญญาก็จะตองเริ่มทําการประมูลใหม เพราะฉะนั้นการดําเนินนโยบาย
ในลักษณะนี้ก็ยอมสงผลใหเอกชนไมมีโรงงานเหลาเปนของตนเอง ฉะนั้น เมื่อรัฐมีนโยบาย
สงเสริมใหมีการผลิตเหลาพิเศษเพื่อทดแทนการนําเขาของเหลาตางประเทศขึ้น เอกชนหรือผูที่
ประสงคในการดําเนินการผลิตเหลาชนิดนี้จึงไดรับผลประโยชนโดยตรง เพราะสามารถตั้ง
โรงงานผลิตเหลาของตนเองไดอยางถูกตองตามกฎหมาย  แตการจัดสรางโรงงานนั้นจะตองปฏิบัติ
ตามมาตรการที่รัฐวางไวอยางเครงครัด80 

สวนการเสียผลประโยชนของกลุมผูนําเขาเหลาตางประเทศในชวงระยะแรกเริ่มของ
การลงทุนผลิตเหลาพิเศษนั้น ยังไมปรากฏผลเสียหายเทาใดนัก เพราะเหลาพิเศษที่มีการผลิตขึ้น
ภายในประเทศยังไมมีความแข็งแรงพอที่จะทําใหกลุมผูนําเขาเหลาตางประเทศตองเสีย
ผลประโยชน แตสําหรับกลุมผูประมูลเชาทําเหลาในโรงงานของรัฐบางรายอาจจะไดรับผล
กระทบกระเทือน  เพราะผูรับใบอนุญาตใหผลิตเหลาพิเศษบางรายอาจจะฉกฉวยโอกาสผลิตเหลาที่
มีคุณภาพเหมือนหรือเลียนแบบเหลาขาวหรือเหลาผสมที่ผูประมูลเชาโรงงานรัฐกําลังดําเนินการ
ผลิตอยูในขณะนั้น81 

                                                 
 78 ดูรายละเอียดของการประกอบธุรกิจเหลาพิเศษใน ดิเรก โชคชัยณรงค, “บทบาทของรัฐกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสุราพิเศษ”, 36 – 43. 
 79 บุญชัย  พิทักษดํารงกิจ, “ดีมานดของสุราขาว-ผสมในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2512-2521”, 48. 

80 สจช. 2 กค.1.2.3/7. “ขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตสุราพิเศษ” (13 กรกฎาคม 2509 – 18 กรกฎาคม 
2510) 

81 ดิเรก โชคชัยณรงค, “บทบาทของรัฐกับการพัฒนาอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสุรา
พิเศษ”, 44. 
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ใน  พ.ศ. 2528 สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูรานนท  รัฐไดมีนโยบายใหยุบเลิกโรงงาน
เหลาขาว – ผสม จํานวน 32 โรงงานทั่วประเทศ ซ่ึงจะสิ้นอายุสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2527 ลง 
และใหมีการกอสรางโรงงานเหลาขึ้นใหมจํานวน 12 โรงงานแทน  การยุบเลิกโรงงานทั้ง 32 
โรงงานนั้น มีสาเหตุสําคัญมาจากรัฐเล็งเห็นวาสภาพโรงงานเหลาทั้ง 32 โรงงานมีความทรุดโทรม
เปนอยางมาก  อุปกรณการผลิตลาสมัย  และตั้งอยูในยานชุมชน82 ตลอดจนมีปญหาทางดานการ
ระบายน้ําเสียซ่ึงจะเปนสิ่งที่กอใหเกิดมลภาวะโดยตรงตอชุมชน  ดังนั้น รัฐจึงเห็นวาหากทําการ
จัดสรางโรงงานขึ้นมาใหมก็นาจะสามารถแกไขปญหาน้ําเสียและทําใหโรงงานเหลามีกําลังการผลิต
ที่ทันสมัยมากขึ้น  และการเกิดขึ้นของโรงงานเหลาทั้ง 12 โรงงานถือเปนจุดสําคัญที่กอใหเกิดความ
ปนปวนขึ้นในวงการธุรกิจเหลาของไทย ที่กลาวเชนนี้เพราะวากลุมโรงงานเหลาใหมทั้ง 12 โรงงาน
นี้ ถือเปนฐานการผลิตที่สําคัญใหแกกลุมผลประโยชนเกาที่พลาดโอกาสในครั้งการประมูล ณ 
โรงงานเหลาบางยี่ขัน  และจากความพลาดหวังในครั้งนั้นไดสงผลใหกลุมผลประโยชนกลุมนี้ตาง
เรงสรางฐานการผลิตเพื่อการจัดจําหนายเหลาใหเกิดขึ้น  ซ่ึงความตองการในการแขงขันทั้งในเชิง
การผลิตและการจําหนายเหลากับกลุมผลประโยชนที่ดําเนินการอยูในโรงงานเหลาบางยี่ขัน  ได
สงผลใหการประกอบธุรกิจเหลาภายหลัง พ.ศ. 2529 เปนตนมา จะเห็นถึงบทบาทของกลุม
ผลประโยชนรายใหญที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังที่จะทําการวิเคราะหในบทถัดไป 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวานับตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันนโยบายของรัฐที่มีตอธุรกิจ
เหลาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  แตนโยบายที่ผานมาของรัฐจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2543 
ก็ยังคงเอื้อผลประโยชนใหกับกลุมทุนเอกชนรายใหญเปนสําคัญ สวนกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานรัฐ
ยังคงมิไดเปดโอกาสหรือใหการสนับสนุนแตอยางใด  ซ่ึงการที่นโยบายรัฐยังคงมีการปดกั้น
โดยเฉพาะในกรณีที่หามมิใหชาวบานสามารถดําเนินการผลิตเหลาไดโดยเสรี  ถือเปนสาเหตุสําคัญ
สวนหนึ่งที่สงผลทําใหชาวบานจากแทบจะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเกิดการเคลื่อนไหว
รวมตัวกันในนาม “เครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทย” หรือ คลท.  ซ่ึงการเกิดขึ้นของกลุม
เครือขายเหลาพื้นบาน  ตลอดจนปญหาการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิในการผลิตเหลาดังกลาว
ของกลุมเหลาพื้นบานตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540  ได
สงผลทําใหรัฐเริ่มพิจารณาและวางนโยบายเพื่อแกไขปญหาการบริหารงานเหลาขึ้นใหม กลาวคือ 
ภายหลังการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2541 (หนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีที่ นร.0205/12559 ลว.28 กันยายน 2541) รัฐไดมีมติเห็นชอบใหเปดนโยบายการ

                                                 
82 ปยวรรณ  สุขศรี, “การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบานของชุมชนในประเทศไทย

กรณีศึกษาการผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร”, 34 
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บริหารงานเกี่ยวกับโรงเหลาเสรีขึ้น83 โดยหลังป 2542 เปนตนมา รัฐไดอนุญาตใหเปดเสรีทางการ
ผลิตและการจําหนายเหลาสีทั้งหมด ซ่ึงสาระของนโยบายดังกลาวมีใจความสําคัญของการ
ดําเนินการดังนี้ คือ 1.  เปดเสรีเหลาทั้งหมดทั้งประเภทเหลาสีและเหลาขาว 2. ใชระบบสัมปทาน
แบบเดิมมีการตออายุสัมปทานออกไปหรือเปดประมูลใหม 3. ใชวิธีแบบผสมผสาน ทั้ง 2 แนวทาง
เขาดวยกัน และ 4. รัฐเปดนโยบายเหลาเสรีใหกับกลุมผูผลิตเหลาพื้นบาน โดยเปดโอกาสให
ประชาชนหรือชุมชนสามารถทําการผลิตและจําหนายเหลาไดโดยเสรีมากยิ่งขึ้น แตการประกอบ
ธุรกิจเหลาของชุมชนตองขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่รัฐกําหนด เชน เร่ืองขออนุญาตเพื่อทําเหลากล่ันชุมชน 
และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการขออนุญาตทําและขายเหลาอยางเครงครัด   

การที่รัฐกําหนดนโยบายในเชิงเหลาเสรี ตลอดจนการอนุญาตใหกลุมเหลาพื้นบาน
สามารถพัฒนาตนเองไดอีกครั้ง เหตุและปจจัยผลักดันที่สําคัญสืบเนื่องมาจากรัฐมีนโยบายในการ
สรางความรอมชอมและยุติปญหาการเคลื่อนไหวของกลุมเหลาพื้นบาน ตลอดจนปองกันปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นไดโดยเฉพาะปญหาที่อาจจะเกิดจากความขัดแยงระหวางกลุมผูผลิตเหลาในโรงงาน
อุตสาหกรรม กับกลุมผูผลิตเหลาในอุตสาหกรรมครัวเรือน แตถึงแมวารัฐจะวางกรอบนโยบายเหลา
เสรีใหกับผูผลิตเหลาพื้นบาน  แตนโยบายเหลาเสรีที่เกิดขึ้นยังคงเปนนโยบายที่อยูภายใตเงื่อนไข
หลายประการ  อาทิเชน การกําหนดใหมีระบบบําบัดน้ําสาธารณะไมกอใหเกิดมลภาวะตอ
ส่ิงแวดลอมตามแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  แผนผังแสดงสถานที่ตั้งสถานที่ทําเหลาโดยสังเขป การติดตั้งอุปกรณการหมักสา 
เครื่องตมกลั่นเหลา รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณอ่ืน ๆ ในการทําเหลา สําเนาหลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในพื้นที่ดินที่ตั้งสถานที่ทําเหลา และยังคงไมอนุญาตใหมีการผลิต
แอลกอฮอลในรูปแบบใด ๆ อยูเชนเดิม ทั้งนี้การที่รัฐบาลมีการกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ หลายประการ 
และยังไมมีนโยบายสนับสนุนการผลิตแอลกอฮอลไดโดยเสรี สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องมาจากรัฐ
ตองการควบคุมการผลิตเหลาของกลุมผูผลิตรายยอยใหอยูมีคุณภาพ และแอลกอฮอลถือเปนสินคา
ยุทธปจจัย   ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่สามารถสงตรงไปยังอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ ได เชน  อุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง  และอุตสาหกรรมทางการแพทย  เปนตน84  ดวยเหตุนี้หากวารัฐไมดําเนินการควบคุม
ตอการผลิตแอลกอฮอลขึ้นเปนพิเศษ ก็จะสงผลทําใหผูที่ลักลอบผลิตเหลาโดยผิดกฎหมายสามารถ

                                                 
83  จีรวรรณ กุลดิลก และคนอื่น ๆ, “พฤติกรรมและความพึงพอใจในการบริโภคไวนพ้ืนบานและ

สุราพื้นบานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  (ภาควิชาเศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร, 2546), 4. 
 84 สถานการณ ความเคลื่อนไหว – เหลาพื้นบาน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ กรกฎาคม, 2549. เขาถึงได
จาก http://pcc.th.org/annouce/011421141422.htm ////26/05/41. 
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แสวงหาชองทางในการนําแอลกอฮอลไปผสมกับเหลาเถ่ือนไดงายขึ้น  ซ่ึงจะเปนการสรางภาระ
ใหกับรัฐในการเขาไปควบคุมดูแล  ดังนั้น  การที่รัฐไมมีนโยบายสงเสริมใหผลิตแอลกอฮอลไดโดย
เสรีจึงถือไดวาเปนนโยบายที่เหมาะสมที่สุด 

อยางไรก็ดี  ถึงแมว ากลุมผูผลิตเหลาพื้นบานจะทําการเรียกรองให รัฐยกเลิก
พระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 เพื่อลดความขัดแยงและการคุกคามสิทธิ  โดยเฉพาะในกรณีที่
เจาหนาที่กรมสรรพสามิตนิยมใชพระราชบัญญัติเหลาเปนเครื่องมือในการจับกุม  ตลอดจน
เรียกรองใหมีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติเพื่อการผลิตและการจําหนายเหลาพื้นบานฉบับ
ประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหชาวบานไดผลิตและจําหนายเหลาที่มีคุณภาพแลวก็ตาม แตทายที่สุด
รัฐยังคงเพิกเฉยและมิไดมีการดําเนินการหรือประกาศใชนโยบายที่นอกเหนือไปจากที่เคยกําหนด
ไวใหแกกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานในเบื้องตนแตอยางใด และนโยบายโดยรวมของรัฐยังคงมีลักษณะ
ที่เอื้อและสนับสนุนตอกลุมทุนเอกชนอยูเชนเดิม  ซ่ึงการที่รัฐไมตอบสนองตอความตองการของ
กลุมผูผลิตเหลาพื้นบาน ไดนําไปสูความเคลื่อนไหวและความขัดแยงในวงการธุรกิจเหลาอยางยาก
ที่จะหลีกเลี่ยงได โดยความขัดแยงดังกลาวที่เกิดขึ้นไดสงผลใหกลุมผลประโยชน ตาง ๆ เกิดความ
เคล่ือนไหวทั้งในแงที่พัฒนา และในแงที่สูญสลาย ดังที่จะอธิบายและวิเคราะหในบทถัดไป   

กลาวโดยสรุป จากนโยบายตาง ๆ ที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อการประกอบธุรกิจเหลาในแตละ
ชวงเวลาดังที่กลาวมาแลวขางตน ถือเปนปจจัยผลักดันสําคัญที่มีผลกอใหเกิดกลุมผลประโยชนใน
ธุรกิจเหลาทั้ง 4 กลุมสําคัญ  คือ หนวยงานรัฐ กลุมทุนรายใหญ กลุมผูผลิตรายยอย และกลุมผูนําเขา
เหลาจากตางประเทศ เปนตน โดยภายใตนโยบายเหลาของรัฐยังคงถือเปนปจจัยที่มีผลตอบทบาท
และความสัมพันธทางดานการแขงขันและความรวมมือระหวางกลุมผลประโยชน  ดังที่จะทําการ
วิเคราะหในบทถัดไป อยางไรก็ดี ถึงแมวานโยบายของรัฐจะมีอยูดวยกันหลายนโยบายก็ตาม แต
นโยบายสวนใหญของรัฐจะมีความโนมเอียงและเอื้อตอผลประโยชนใหกับกลุมทุนรายใหญเปน
สําคัญ ทั้งนี้เพราะรัฐเล็งเห็นวากลุมทุนรายใหญเปนกลุมที่สามารถจายคาผลประโยชนใหกับรัฐได
โดยตรง และเปนจํานวนมหาศาล สวนนโยบายเพื่อกลุมผูผลิตรายยอยรัฐเพิ่งจะใหการอนุญาตและ
เอ้ือประโยชนในการผลิตเหลาเมื่อ พ.ศ. 2542 นี่เอง อยางไรก็ตาม ขณะเดียวกันแมวานโยบายของ
รัฐจะมีลักษณะของการสนับสนุนสงเสริมเฉพาะกลุมทุนรายใหญก็ตาม  แตในทางปฏิบัติรัฐ
พยายามกําหนดนโยบายที่พึงจะกอใหเกิดประโยชนกับรัฐมากที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อใหรัฐสามารถไดรับ
รายไดที่เปนกอบเปนกํา และเพื่อชวยใหการดําเนินงานในการประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและอยูในขอบเขตที่เหมาะสม  
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 บทท่ี 3 
 

บทบาทของกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลาระหวาง พ.ศ. 2470 – 2542 
 

การอธิบายถึงบทบาทของกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลาของไทยในชวงระหวาง พ.ศ. 
2470 – 2542 ในบทที่ 3 นี้ ผูศึกษาไดเนนการอธิบายถึงกลุมผลประโยชนที่มีบทบาทสําคัญ 4 กลุม
ไดแก หนวยงานรัฐที่ดูแลผลประโยชนในธุรกิจเหลา กลุมทุนรายใหญ กลุมผูผลิตรายยอย และกลุม
ผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ  ซ่ึงก็ เพื่อชวยใหเขาใจและวิ เคราะหได ถึงบทบาทของกลุม
ผลประโยชนเหลาไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น   
 
3.1  บทบาทของกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลา 

3.1.1  บทบาทของหนวยงานรัฐท่ีมีตอการควบคุมผลประโยชนในธุรกิจเหลา 
จากการศึกษากรณีของธุรกิจเหลาพบวาหนวยงานรัฐที่เขามามีบทบาทตอการประกอบ

ธุรกิจเหลาที่สําคัญประกอบดวย  กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม  และกระทรวงกลาโหม  
ซ่ึงในที่นี้จะไดอธิบายใหเห็นถึงบทบาทของแตละกลุมดังนี้  

 
3.1.1.1 บทบาทของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลังถือไดวาเปนหนวยงานรัฐที่มีบทบาทตอการประกอบธุรกิจเหลามา

อยางตอเนื่องยาวนาน  และจากหลักฐานตาง ๆ ที่พบสวนใหญมักจะกลาวถึงบทบาทและความ
เกี่ยวของของกระทรวงการคลังที่มีตอผลประโยชนในธุรกิจเหลาอยูเสมอ กลาวคือ นับตั้งแตสมัย
ตนรัตนโกสินทรเปนตนมา หนวยงานรัฐที่ทําหนาที่ในการดูแลเร่ืองรายไดจากอากรเหลาทั้งใน
กรุงเทพฯ และบริเวณหัวเมืองตาง ๆ คือ กรมพระคลังมหาสมบัติ โดยบทบาทและหนาที่ของกรม
พระคลังสมบัติจะดําเนินการในดานการกําหนดนโยบายเพื่อการประกอบธุรกิจเหลา  การจัดเก็บ
รายไดจากภาษีอากรเหลาทั่วประเทศ ทําหนาที่ในการพิจารณาใหสิทธิแกผูที่ประสงคจะขอรับเปน
นายอากรตมกลั่นเหลา รวมทั้งมีหนาที่ในการตัดสินคดีพิพาทเกี่ยวกับอากรผูกขาด เปนตน1 

                                                 
1 สจช. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2409 เลขที่ 98 อางถึงใน เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราใน

ประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485” (วิทยานิพนธปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร, 2532), 13. 
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แตขณะเดียวกันหนวยงานรัฐอื่น ๆ ที่ทําหนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากรเหลารวมกับกรม
พระคลังมหาสมบัติในสมัยตนรัตนโกสินทรยังไดแก กรมพระกลาโหม โดยกรมพระกลาโหมไดทาํ
หนาที่จัดเก็บอากรเหลาในพื้นที่บริเวณกรุงเทพฯ  และจัดเก็บอากรแปงขาวหมากดวยเชนกัน2  
อยางไรก็ตาม ถึงแมวากรมพระกลาโหมจะมีหนาที่ในการจัดเก็บภาษีเหลาเชนเดียวกันกับกรมพระ
คลังมหาสมบัติก็ตาม แตในทางปฏิบัติผลประโยชนสวนใหญของธุรกิจเหลาจะตกอยูที่กรมพระ
คลังมหาสมบัติเปนสวนมาก  ทั้งนี้ เพราะการตมกลั่นเหลาของเจาภาษีนายอากรในชวงตน
รัตนโกสินทรสวนใหญจะอยูภายใตการดูแลของกรมพระคลังมหาสมบัติ แตอยางไรก็ดี แมวากรม
พระคลังมหาสมบัติจะมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรจากเหลาเปนอัตราที่สูงกวาหนวยงานอื่น ๆ 
ก็ตาม แตกรมก็ตองนําเงินสวนดังกลาวไปใชจายในการทําสงครามและใหเปนเบี้ยหวัดแกกลุม
ขาราชการไปเปนจํานวนไมนอย  ตัวอยางเชน จากคําอธิบายของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
ในสมัยรัชกาลที่ 2 ไดกลาวไววาผลประโยชนที่รัฐไดรับจากภาษีอากรเหลาในชวงสมัยนี้  มีอัตราที่
ไมสูงนักนั้นเปนความจริง  เพราะรายไดที่รัฐไดรับจากเจาภาษีอากรเหลามีความรั่วไหลเปนจํานวน
มาก  เหตุก็เนื่องดวยบรรดาเจานายและขุนนางทั้งหลายในสมัยนั้นมีบาวไพรมากจนตองแสวงหา
ผลประโยชนใสตน เนื่องจากขาราชการขุนนางสมัยนั้นยังไมมีเงินเดือนประจําไดรับก็แตเพียง
บําเหน็จเทานั้น3  สวนในสมัยรัชกาลที่ 3 การคลังของประเทศประสบกับปญหารายรับไมพอตอ
รายจายโดยเฉพาะคาเบี้ยหวัดของขาราชการ  เพราะรัฐตองทําศึกสงครามกับญวน4 และที่สําคัญคือ
การคาของหลวงไดรับผลกําไรที่นอยลง เพราะสนธิสัญญาเบอรนีที่ไทยทําชาติตะวันตก สงผลให
รัฐบาลไทยไมสามารถทําการผูกขาดการคาไดอยางเต็มที่เหมือนดังแตกอน นอกจากนี้ การจัดเก็บ
รายไดจากภาษีอากรเหลาของรัฐยังตองประสบกับปญหาเหลาเถื่อนอีกดวย ซ่ึงการลักลอบตมกลั่น
เหลาเถื่อนของราษฎรถือเปนสาเหตุหนึ่งที่สงผลใหการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีอากรเหลาของ
เจาหนาที่รัฐไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย 

ตอมาในชวงหลังจากที่รัฐบาลไทยลงนามในหนังสือสนธิสัญญาเบาวร่ิงเมื่อ พ.ศ. 2398  
จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผลประโยชนที่กรมพระคลัง

                                                 
2 เสนห  โพธิ์ปฐม, คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพเจริญผลการพิมพ, 2535), 1. 
3 พระเจาบรมวงศเธอ สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร, 

331. อางถึงใน เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 18. 
4 พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญา

เกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), 66. 
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มหาสมบัติสามารถเรียกเก็บไดจากการประกอบธุรกิจเหลาเริ่มประสบกับปญหามากยิ่งขึ้น เพราะ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ มีการหลั่งไหลเขามาทางดาน
ความคิด วัฒนธรรม และเทคโนโลยีของชาติตะวันตก ตลอดจนวิถีการผลิตของสังคมไทยเริ่ม
เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพมาสูวิถีการผลิตแบบการคา  ซ่ึงการเปลี่ยนวิถีชีวิตในการผลิตไดสงผล
ใหเกิดการขยายตัวในเรื่องของทุน  โดยการลงทุนเริ่มมีการขยายตัวจากทุนขนาดเล็กพัฒนาไปสูการ
ลงทุนขนาดใหญขึ้น  นอกจากนั้น  การลงนามในสนธิสัญญาเบาวร่ิงกับนานาประเทศยังสงผลให
กงสุลตางชาติเขามามีอิทธิพลและบทบาทตอการจัดการในธุรกิจเหลาภายในประเทศรวมกับ
เจาหนาที่รัฐของไทยอีกดวย  ทั้งนี้เพราะไทยไมสามารถกําหนดไดวาเหลาเปนสินคาตองหามได  
ดังที่ไดกลาวรายละเอียดไปแลวในสวนของการดําเนินนโยบายของรัฐในบทที่ 2  เมื่อเปนเชนนี้จึง
สงผลใหเหลาตางประเทศหลั่งไหลเขามาภายใตการจัดเก็บภาษีเหลาขาเขาเพียงรอยละ  3  
เชนเดียวกันกับสินคาทั่วไป และเมื่อกงสุลตางชาติมิไดคํานึงวาเหลาเปนสินคาตองหาม  ก็มีผลทํา
ใหเจาหนาที่รัฐไมอาจควบคุมการหลั่งไหลเขามาของเหลาตางประเทศดีเทาที่ควร นอกจากนี้ เมื่อ
พอคาชาวตางชาติเขามาแขงขันในดานการจําหนายเหลาตางประเทศกันมากขึ้น สงผลใหพอคา
ชาวตางชาติสามารถเขามาครอบครองตลาดเหลาภายในไทยไดโดยปริยาย  และสงผลทําใหเหลา
โรงจําหนายไดนอยลง5 ซ่ึงการที่เจาภาษีนายอากรเก็บภาษีอากรจากเหลาไดในอัตราที่ต่ํา ยอมสงผล
ใหรายไดจากภาษีอากรเหลาที่เจาหนาที่รัฐดําเนินการจัดเก็บจากเจาภาษีนายอากรผูประกอบธุรกิจ
เหลาตกต่ําตามไปดวย   

นอกจากนั้น  การปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีอากรเหลาและภาษีอากรชนิดอื่น ๆ ของ
หนวยงานรัฐในชวงระหวางสมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงตนรัชกาลที่ 5 ยังคงไมมีความเครงครัดและมี
ประสิทธิภาพมากนัก กลาวคือ  เมื่อกรมตาง ๆ ดําเนินการจัดเก็บภาษีอากรไดแลวจะตองสงเงินสวน
หนึ่งใหแกกรมพระคลังมหาสมบัติ แตในทางปฏิบัติกลับพบวาบางกรมไมไดสงเงินใหแกกรมพระ
คลังมหาสมบัติ หรือบางครั้งก็สงไมตรงตามเวลาที่กําหนดไว เปนตน  ดังนั้น  ถึงแมวากรมพระคลัง
มหาสมบัติจะถือเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ มากที่สุดก็ตาม  แตกรมพระคลังมหา
สมบัติยังคงเปนเพียงแตเจาพนักงานรับเงินหลวง ไมมีอํานาจบังคับหรือเรียกรองใหกรมตางๆ 
ปฏิบัติตามแตอยางใด  เพราะไมมีระเบียบบทบัญญัติกําหนดไวชัดเจน เมื่อเปนเชนนี้ทําให
ผลประโยชนของแผนดินแทนที่จะเขาสูทองพระคลังกลับตองร่ัวไหลและสูญหายไปในทางอื่นเสีย
เปนอันมาก โดยในบางรายเจาพนักงานก็มักจะเห็นแกผลประโยชนสวนตนมากกวาปกปอง
ผลประโยชนสวนรวมของรัฐ จึงเปนเหตุใหเกิดปญหาในเรื่องภาษีอากรตาง ๆ รวมทั้งภาษีอากร
เหลาคงคางตามมา  
                                                 

5 เรื่องเดียวกัน, 46. 
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อีกทั้ง การที่ไมแบงแยกกรมและระบบหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องภาษีอากร
เหลาใหถูกตองและชัดเจน  จึงยอมสงผลทําใหรายไดของรัฐถูกเบียดบังไปสูเจานายและขุนนางผูมี
อํานาจ โดยอํานาจการจัดเก็บภาษีอากรกระจายไปอยูตามกรมตางๆ เชน กรมพระคลังมหาสมบัติ 
กรมพระกลาโหม กรมมหาดไทย กรมนา และกรมพระคลังสินคา เปนตน ซ่ึงการที่ไมมีระเบียบ
แบบแผนที่มีมาตรฐานเดียวกันจึงยอมกอใหเกิดขอบกพรองและทําใหเงินรายไดร่ัวไหลไปเปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะการจัดทําบัญชีของกรมพระคลังมหาสมบัติก็มิไดมีการดําเนินการอยาง
เครงครัดชัดเจน  เพราะนับตั้งแตรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมาจนถึง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2325 - 2411) การทําบัญชีรายรับและรายจายเงินของ
กรมพระคลังมหาสมบัติ มิไดมีปรากฏไวเปนแบบอยางและเปนหลักฐานใหตรวจสอบได จึงไม
ทราบแนนอนวาในแตละป รัฐไดรับเงินเทาไร และจายราชการไปเทาไร มีกําไรหรือขาดทุนเทาไร 
ดังนั้น  เมื่อกรมพระคลังมหาสมบัติมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีเมื่อใด 
บัญชีนั้นก็จะสูญหายไปหมด ไมมีการจัดทําบัญชีไวสําหรับแผนดิน เมื่อส้ินปก็มิไดนําบัญชีขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวายใหทรงทราบถึงจํานวนเงินพระคลังขางที่วามีเงินมากนอยเพียงใด โดยนับตั้งแต 
พ.ศ. 2411 เปนตนมา เงินผลประโยชนรายไดของแผนดินลดลงไปมาก ในขณะที่การใชจายในกรม
พระคลังมหาสมบัติเพิ่มรายการขึ้นทุกป จนในที่สุดรายไดไมพอจายตองคางชําระ รัฐบาลตองเปน
หนี้สินอยูเปนอันมาก ดังปรากฏหลักฐานอยูในพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 5 ซ่ึงทรงมีไปถึง
สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม ร.ศ. 122 (พ.ศ. 2447) 
ความตอนหนึ่งวา  

 
ในเวลาครึ่งปตอมา เงินภาษีอากรก็ลดเกือบหมดทุกอยาง ลดลงไปเปนลําดับ จนถึงปมะแม ตรีศก
เงินแผนดินที่เคยไดอยูปละ 50,000 - 60,000 ช่ังนั้น เหลือจํานวนอยู 40,000 ช่ัง แตไมไดตัวเงินกี่
มากนอย แตเงินเบี้ยหวัดปละ 11,000 ช่ัง ก็ว่ิงตาแตก ไดเงินในคลังมหาสมบัติ ซึ่งเปนของเจาหนาที่
ว่ิงมาหาเปนพื้น นอกนั้นก็ปลอยคาง ที่ไดเงินตัวจริงมีประมาณ 20,000 ช่ังเทานั้น เงินไมพอจาย
ราชการก็ตองเปนหนี้6  

 
 จากปญหาดังกลาวขางตนโดยเฉพาะเรื่องของการหลั่งไหลเขามาจําหนายแขงขันของ
เหลาตางประเทศ และเรื่องรายไดที่กระจายอยูตามหนวยงานตาง ๆ หลายหนวยงาน ตลอดจน
ขอบกพรองในระบบการจัดเก็บภาษีที่กรมพระคลังมหาสมบัติยังคงไมสามารถแกไขปญหาไดนั้น    

                                                 
6 การปฎิรูปการคลังของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาอยูหัว [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 

พฤศจิกายน, 2549. เขาถึงไดจาก http://www.treasury.go.th/webprovice/ratchaburi/noname89.html  
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เปนปญหาที่รัฐตระหนักถึงและพยายามหามาตรการในการแกไขปญหาอยางเรงดวน โดยใน        
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคไดทรงทําการปฏิรูประบบการ
บริหารราชการแผนดินใหมีความทันสมัยมากขึ้น เพราะพระองคทรงตระหนักวาการบริหารงานที่
ผานมาและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐไมประสบกับผลสําเร็จเทาที่ควร  พรอมกันนั้น  ยังทรง
ไดทําการปรับปรุงและแกไขระบบการจัดเก็บภาษีอากรตาง ๆ  รวมไปจนถึงระบบการคลังที่กําลัง
ประสบกับปญหาอยู ณ ขณะนั้น โดยพระองคทรงโปรดเกลาฯใหมีการจัดตั้ง “หอรัษฎากรพิพัฒน” 
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2416 ในพระบรมมหาราชวัง ใหเปนที่ทําการประจําของเจาพนักงานกรมพระคลังมหา
สมบัติ และใหทุกกระทรวงมีเจาพนักงานบัญชีกลางสําหรับรวบรวมบัญชีเงินผลประโยชนแผนดิน
และตรวจตราการเก็บภาษีอากรที่กระทรวงนั้น ๆ ทําการจัดเก็บได โดยระบุใหรูวาเปนจํานวนเงิน
เทาใด และเรงใหเจาพนักงานจัดเก็บผลประโยชนของแผนดินพรอมกับนําสงเขาพระคลังมหา
สมบัติตรงตามเวลาที่กําหนด พรอมกันนั้นไดทรงตราพระราชบัญญัติสําหรับหอรัษฎากรพิพัฒนขึ้น
ในปเดียวกัน (จุลศักราช 1235 หรือ พ.ศ. 2416)   
 ภายหลังจากทรงประกาศใชพระราชบัญญัติสําหรับหอรัษฎากรพิพัฒน  พระองคทรง
มอบหมายใหสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปกษเปนผูดําเนินการ  
และทรงจัดใหมีเจาพนักงานบัญชีกลางรวบรวมพระราชทรัพย ซ่ึงขึ้นในทองพระคลังทั้งปวงตั้ง
สํานักงานอยูในหอรัษฎากรพิพัฒนในพระบรมมหาราชวัง ใหมีแบบธรรมเนียมที่เจาภาษีนายอากร
ตองปฏิบัติในการรับประมูลผูกขาดจัดเก็บภาษีอากร  ใหมีเจาจํานวนภาษีของพระคลังทั้งปวงมา
ทํางานในสํานักงานเปนประจํา7 เพื่อตรวจตราเงินภาษีอากรที่เจาภาษีนายอากรนําสงตอพระคลังแต
ละแหง โดยครบถวนตามงวดที่กําหนดให การกําหนดหนาที่ของเจาพนักงานหอรัษฎากรพิพัฒน 
และระเบียบขอบังคับใหเจาภาษีนายอากรปฏิบัติโดยเครงครัด เปนการตัดผลประโยชนของเจา
พนักงานทั้งปวง อันจะเปนการทําใหรัฐบาลมีรายไดเพิ่มมากขึ้น   
 โดยหนวยงานรัฐที่มีบทบาทและทําหนาที่ในการควบคุม  ตลอดจนดูแลในเรื่องธุรกิจ
เหลาในชวงภายหลังการจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนก็ยังคงเปนกรมพระคลังมหาสมบัติอยูเชนเดิม   
แตรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรเหลาของกรมพระคลังมหาสมบัติก็ยังคงมีอัตราที่ไมแนนอน  
เพราะผลประโยชนสวนใหญยังคงกระจัดกระจายและตกคางอยูกับเจาภาษีนายอากรเปนจํานวน
มาก อีกทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมพระคลังมหาสมบัติก็ยังคงไมมีความเปนระเบียบ
เรียบรอยและรัดกุม นอกจากนั้น ปญหาเหลาเถื่อนยังคงเปนปญหาที่สําคัญอยางตอเนื่อง ดวยเหตุนี้ 
จึงทรงผลใหพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปรึกษากับสภาที่ปรึกษาราชการแผนดิน 
                                                 

7 การคลังของไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ. 2411 - 2453) 
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ พฤศจิกายน, 2549. เขาถึงไดจาก http://www.mof.go.th/mofhistory/history2.html   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



62 
 
หรือเคานซิลเลอร ออฟ สเตด (Councile of State) พรอมดวยคณะเสนาบดี และไดบทสรุปที่วาให
ตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติ จุลศักราช 1237 ขึ้นไวเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 24188 
และในปเดียวกันกรมพระคลังมหาสมบัติไดทําการจัดตั้งหนวยงานเพื่อการตรวจสอบน้ําเหลาทั้งที่
ผลิตภายในประเทศและนําเขาจากตางประเทศขึ้น  ซ่ึงการตรวจสอบดังกลาวจะชวยปองกันมิใหผู
หนึ่งผูใดกระทําผิดกฎหมาย  โดยผูที่ทําหนาที่ในการดําเนินงาน คือ เจาพนักงานภาษีเหลาหรือที่
เรียกวาเจาจํานวน  โดยการตรวจสอบน้ําเหลาจะดําเนินการในบริเวณโรงเหลาและรานจําหนาย
เหลา รวมถึงสถานที่อ่ืน ๆ ที่มีเหลา สวนวิธีการตรวจนั้นเจาพนักงานจะใชปรอทเพื่อเปนเครื่อง
ตรวจวัดดีกรีของเหลา เพื่อใหทราบถึงปริมาณแอลกอฮอลวาตรงกับผูขอจําหนายเหลาลงไวในบัญชี
หรือไม  สวนรานจําหนายก็ตองมีเครื่องตวงเหลาที่มีอัตราหรือเครื่องหมายกํากับไว  สวนการ
ตรวจน้ําเหลาในบางพื้นที่ ๆ หางไกลจากเมืองหลวง เชน บานเรือนของราษฎรก็ใหกํานันหรือ
ผูใหญบานเปนผูตรวจ สวนในกรณีที่มีการใชกําลังตอสูจับกุมผูกระทําผิดกองตระเวนหรือ
เจาหนาที่ตํารวจจะเขามาเปนผูชวยในการตรวจเหลาอีกทางหนึ่ง9 ทั้งนี้ การที่กรมพระคลังมหา
สมบัติไดจัดตั้งหนวยงานเพื่อการตรวจสอบน้ําเหลาขึ้นมา สาเหตุสวนหนึ่งคือเพื่อควบคุมและรักษา
ผลประโยชนในการประกอบธุรกิจเหลาใหกับกลุมของตน 
 ตอมาใน พ.ศ. 2433 รัฐไดทําการยกฐานะกรมพระคลังมหาสมบัติขึ้นเปนกระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติ โดยวัตถุประสงคในการยกระดับหนวยงานนี้ก็เพื่อการเก็บรักษาเงินรายไดของ
แผนดิน และควบคุมในดานรายจายตาง ๆ ของแผนดิน พรอมกันนี้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติยัง
ทําหนาที่และบทบาทในการจัดเก็บภาษีโดยตรงทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งภาษีอากรจากเหลาอยู
เชนเดิม10  อยางไรก็ตาม ถึงแมวารัฐจะมีการยกระดับกรมพระคลังมหาสมบัติขึ้นเปนกระทรวงแลว
ก็ตาม แตขณะเดียวกันหนวยงานรัฐก็ยังไมสามารถจัดเก็บภาษีอากรเหลาไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย  
เพราะในขณะนั้นรัฐยังคงอนุญาตใหเจาภาษีนายอากรสามารถทําการผูกขาดสินคาภาษีที่จําเปนบาง
ชนิด อันไดแก ฝน เหลา บอนเบี้ย และหวยฯ ได ซ่ึงการที่รัฐยังคงอนุญาตใหเจาภาษีนายอากร
ดําเนินการจัดเก็บภาษีเฉพาะบางชนิดนั้น สาเหตุสืบเนื่องมาจากการจัดภาษีเฉพาะอยางเหลานี้ตอง
อาศัยความชํานาญ ประสบการณ และการเอาใจใสเปนพิเศษ  เพราะรายไดจากภาษีทั้ง 4 ประเภทนี้

                                                 
8 เรื่องเดียวกัน   
9 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 88-89. 
10 เสนห  โพธิ์ปฐม, คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493, 20. ;   พระราชบัญญัติกรมพระคลัง

มหาสมบัติ จุลศักราช 1237 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ พฤศจิกายน, 2549. เขาถึงไดจาก http://www.mof.go.th/ 
mofhistory/history3.html   
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ถือเปนแหลงรายไดซ่ึงคิดเปนเงินไดถึงครึ่งหนึ่งของรายไดโดยรวมทั้งหมด  และการที่เจาหนาที่รัฐ
จะเขาไปดําเนินการดวยตนเองนั้นอาจไมกอใหเกิดผลประโยชนในเชิงรายไดที่ดีเทาใดนัก เพราะ
เจาหนาที่รัฐอาจจะขาดซึ่งความชํานิชํานาญในการประกอบการ อันจะสงผลใหผลประโยชนที่รัฐ
ไดรับตองลดนอยลงไปกวาเดิม11  
 ตอมาใน พ.ศ. 2448 รัฐไดมีนโยบายยกเลิกระบบเจาภาษีนายอากรเหลา โดยสาเหตุที่รัฐ
ดําเนินการยกเลิกสืบเนื่องมาจากรัฐเล็งเห็นวาระบบเจาภาษีนายอากรหรือระบบที่รัฐคาดหวังพึงเงิน
รายไดเพื่อการทํานุบํารุงประเทศนั้น ไมไดมีประสิทธิภาพเทาที่ควร กลาวคือ แตเดิมในชวงเร่ิมตน
ของระบบระบบเจาภาษีนายอากรเมื่อตนกรุงรัตนโกสินทร  ระบบสามารถนําเงินจากการจัดเก็บ
ภาษีอากรตาง ๆ รวมทั้งภาษีอากรเหลาสงเขาสูราชการไดอยางเต็มตามจํานวนและตรงเวลา แต
ตอมาภายหลังรัชกาลที่ 4 เปนตนมา การประกอบธุรกิจเหลาของนายอากรสวนใหญจะประสบกับ
ภาวะขาดทุน  โดยสาเหตุของความลมเหลวในการประกอบธุรกิจเหลาของเจาภาษีอากรเหลาที่
สงผลใหนายอากรประสบกับความขาดทุน ไดแก การหล่ังไหลเขามาของเหลาตางประเทศที่เขามา
จําหนายแขงขันกับเหลาของนายอากร และเจาหนาที่กระทรวงพระคลังฯ  ยังไมสามารถควบคุมและ
จัดการกับปญหาเหลาเถ่ือนที่ลักลอบเขามาจําหนายแขงกับสินคาของเจาภาษีนายอากรไดดี
เทาที่ควร  อีกทั้ง  ในชวงที่เจาภาษีนายอากรมีการประมูลเพื่อขอรับสิทธิในการผลิตเหลาจากรัฐ   เจา
ภาษีนายอากรตางไดทําการแขงขันกันโดยการตั้งราคาประมูลที่สูงเกินควร  และการยื่นเงนิประมลูที่
สูงเกินไปนั้น  ยอมทําใหการประกอบธุรกิจเหลาของเจาภาษีไมไดรับผลกําไรมากนัก และในบาง
รายก็ตองประสบกับความขาดทุนจนไมสามารถสงเงินคาภาษีใหแกกระทรวงพระคลังฯ ได  
นอกจากนี้  ในบางปหากวาราษฎรผูซ้ือเหลาของนายอากรไมสามารถผลิตพืชผลไดดีเทาที่ควร ก็จะ
เปนเหตุใหราษฎรไมมีเงินมาซื้อเหลาที่นายอากรผลิต  ซ่ึงจะมีผลโดยตรงตอรายไดของนายอากร
เชนกัน  
 อยางไรก็ตาม เหตุผลประการหนึ่ง คือ เจาภาษีนายอากรมักพยายามหลบเลี่ยงและ
บิดพล้ิวผัดผอนไมสงเงินตามกําหนดหรือจายชําระเงินใหกับหนวยงานรัฐไมครบตามยอดที่ไดเคย
ประมูลหรือตกลงกันไว  โดยนายอากรมักจะทําเรื่องรองเรียนถึงรัฐวาการประกอบกิจการของตน
ประสบกับความขาดทุน  หรือการจัดเก็บภาษีอากรจากเหลามิไดเปนไปตามเปาหมาย  และในบาง
รายถึงกับขอผัดผอนการชําระเงิน  รวมทั้งขอคางการชําระหนี้ตอกรมพระคลังมหาสมบัติไวก็มี  อีก
ทั้ง นายอากรมักจะนําเงินเก็บที่ไดจากการจัดเก็บภาษีอากรเหลาไปทําประโยชนสวนตัวเปนสําคัญ 
เชน  นําไปลงทุนเพื่อคาขายแลวขาดทุน เปนตน 

                                                 
11 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 86. 
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 นอกจากนั้น ระบบเจาภาษีนายอากรยังถือเปนระบบที่ไมดีมากนัก ทั้งนี้ เพราะระบบเจา
ภาษีนายอากรไดเปดโอกาสใหเอกชนเขามาแสวงหาผลประโยชน  โดยการประมูลผูกขาดการทํา
ภาษีกับรัฐบาล  เจาภาษีนายอากรจะเปนผูที่ควบคุมราคาสินคาในตลาดดวย การทําภาษีอากร และ
การทําภาษีอากรสามารถสรางความร่ํารวยใหกับผูที่ไดรับการประมูลเปนอยางมาก แตระบบนี้จะ
ถูกสรางและถูกลมเลิกไปตามนโยบายรัฐฉะนั้น บทบาททางเศรษฐกิจของเจาภาษีนายอากรจึงมัก
ขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐดวยเชนกัน12  อีกทั้ง  ระบบเจาภาษีอากรเปนระบบที่รัฐสรางขึ้นมาเพื่อ
แกไขปญหาทางการเงินของรัฐ  ระบบนี้สามารถตอบสนองความตองการของรัฐไดในระยะเวลา
หนึ่ง  แตขณะเดียวกันระบบดังกลาวไมไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารรัฐแตอยางใด  
เพราะระบบดังกลาวเปนเสมือนสิ่งที่เพิ่มเติมหรือซอนทับเขาไปในโครงสรางแบบเดิมที่มีขุนนาง
เปนผูกุมอํานาจในการบริหาร  ซ่ึงระบบนี้ตอมาไดกลายเปนอุปสรรคในการบริหารทางดานการเงิน 
เนื่องจากผลประโยชนตกอยูกับเจาภาษีและขุนนางเสียสวนใหญ13  ดังนั้น   เมื่อสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการเขามาของลัทธิจักรวรรดินิยม  ระบบ
เจาภาษีนายอากรจึงถูกยกเลิกไปพรอมกับการปรับการบริหารไปสูแบบใหมในยุคปฎิรูป  ทั้งนีก้ารที่
ระบบเจาภาษีนายอากรถูกสรางขึ้นมาโดยชนชั้นปกครอง   มีผลทําใหระบบนี้ไมไดสรางการผลิต
ตัวเองหรือผลักดันการผลิตของสังคมใหกาวหนา  เมื่อระบบนี้ถูกยกเลิกไปเจาภาษีนายอากรก็หมด
บทบาทตามไปดวย อีกทั้ง  การที่ระบบเจาภาษีนายอากรมีความใกลชิดสนิทสนมระหวางเจาภาษกีบั
เจาหนาที่หนวยงานรัฐ  ก็ยอมสงผลกอใหเกิดระบบการยักยอก ฉอโกงเงินหลวงของเจาหนาที่และ
เจาภาษีนายอากรขึ้นได14  รวมทั้งระบบเจาภาษีนายอากรยังเปนระบบที่เอ้ือผลประโยชนใหเพียง
เฉพาะกลุมของเจาภาษีนายอากรเทานั้น  สวนราษฎรมิไดรับผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจ
เหลาของนายอากรแตอยางใด  ซ่ึงหากวาราษฎรทําการลักลอบตมกลั่นเหลาเพื่อการบริโภคภายใน
ครัวเรือนขึ้น  ก็มักจะถูกเจาภาษีนายอากรบางรายและพรรคพวกใชอํานาจขมขูจนเกินขอบเขต 
รวมทั้งมักจะทําการรีดนาทาเรนราษฎรที่ลักลอบผลิตเหลาใหไดรับความเดือดรอน ตัวอยางเชน ใน
กรณีของการตมกลั่นเหลาโรง ถาผูใดตมเหลาเถื่อนแตเพียงเล็กนอย และมีผูไปแจงขอหาดังกลาวแก
นายอากร  นายอากรและพรรคพวกจะพากันบุกไปยังบานของผูที่กระทําผิด ลามโซผูชาย ผูหญิง 

                                                 
12 พรรณี บัวเล็ก, “ลักษณะนายทุนไทยในชวงระหวาง พ.ศ. 2457 - 2482” (วิทยานิพนธปริญญา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2443), 
53. 

13 เรื่องเดียวกัน, 88. 
14 เรื่องเดียวกัน, 44- 46, 53. 
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และเด็ก  แลวริบเครื่องเรือนบานชองเรือกสวนจนหมดสิ้น และบางครั้งอาจจะราวีไปยังบริเวณบาน
ใกลเรือนเคียงอีกดวย15  
 ดังนั้น ใน พ.ศ. 2448 รัฐจึงทําการยกเลิกระบบเจาภาษีนายอากรไปอยางถาวร แตการ
ยกเลิกระบบเจาภาษีนายอากรนั้น รัฐดําเนินการเลิกระบบอยางเปนขั้นเปนตอน  โดยในขั้นแรกรัฐ
ไดทําการทดลองปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเหลาขึ้นมาใหม โดยกระทรวงพระคลังฯ มีนโยบาย
ในการดําเนินงานกับเหลาเปนมณฑล  กลาวคือ รัฐแตงตั้งใหมีเจาพนักงานผูรับผิดชอบธุรกิจเหลา
เปนผูอํานวยการและมีขาหลวงเทศาภิบาลเปนผูชวย ซ่ึงในชวงเวลานี้บทบาทของเจาพนักงานรัฐ
ภายใตการดูแลของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติไดเริ่มเขาไปทําการจัดเก็บภาษีแทนเจาภาษีนาย
อากรโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอดจนเริ่มมีหนาที่ในการควบคุมดูแลโรงงานตาง ๆ ที่ทําการ
ผลิตเหลา สวนตามหัวเมืองหรือภูมิภาคตาง  ๆ รัฐไดใหขาหลวงเทศาภิบาลประจํามณฑลนั้น ๆ เปน
ผูรับผิดชอบ  สวนเจาภาษีนายอากรหากวาตองการตมกลั่นเหลาก็ยังคงสามารถทําการผูกขาดได แต
การผูกขาดนั้นสามารถกระทําไดเพียงการตมกลั่นเหลา  และการผลิตเหลานั้นจะตองอยูภายใตความ
ควบคุมของรัฐ  ซ่ึงถือเปนขอแตกตางไปจากการตมกล่ันเหลากอนหนานี้  ที่ใหเจาภาษีนายอากรรับ
ทําทั้งหมดทั้งการตมกลั่นและการจัดเก็บภาษีเขาสูรัฐ อยางไรก็ดี  แมวาพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะมีนโยบายลดบทบาทเจาภาษีนายอากรในทางการเก็บภาษีลง แตคนเหลานี้ก็
ยังคงไดรับผลประโยชนอยางมากจากการเปนเจาภาษีนายอากร16 เพราะในบริเวณพื้นที่ ๆ หางไกล
ออกไป อาทิเชน มณฑลนครราชสีมา อําเภอรัตนบุรี อําเภอภูเขียว อําเภอเกษตรสมบูรณ มณฑล
นครสวรรค  และอําเภอแมสอด17 รัฐยังคงอนุญาตใหมีเจาภาษีนายอากรเปนผูผูกขาดดังเดิม  
 แตการผูกขาดของผูขอรับอนุญาตทําการตมกล่ันเหลาจะตองผานวิธีการดําเนินงานและ
หลักเกณฑของเจาหนาที่รัฐอยางเครงครัดและมีความเปนระเบียบแนนอนมากขึ้น  กลาวคือ 
ขาหลวงเทศาภิบาลที่รัฐบาลมอบอํานาจใหในแตละมณฑล จะทําการพิจารณาตรวจสอบและ
คัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติ เมื่อไดผูที่ผานการคัดเลือกแลวขาหลวงเทศาภิบาลจะออกหนังสืออนุญาต
ใหทําการตมกลั่นเหลาไดโดยสะดวกตอไป  โดยรายละเอียดของผูที่มีคุณสมบัติดี คือ  มีประวัติการ
ทําภาษีอากรที่ดี  ไมเคยปรากฏหลักฐานของการจายเงินคงคางตอรัฐ  เปนผูที่มีความนาเชื่อถือได  

                                                 
 15 มงเซเญอร  ปาลเลกัวส, เลาเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ : กาวหนา 
การพิมพ, 2520), 287. 

16 สุทธิพันธ  ขุทรานนท,  การจัดเก็บภาษีและผลกระทบตอสังคมไทย พ.ศ. 2416- 2475, 138 อางถึง
ใน พรรณี บัวเล็ก, “ลักษณะนายทุนไทยในชวงระหวาง พ.ศ. 2457 - 2482”, 41-42.  
 17 สจช. ร.5 ค 14.18/13. “จัดอากรเหลาเปนของรัฐบาล” (11 มกราคม ร.ศ.125 – 13 สิงหาคม) ร.ศ. 
129. 
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เปนผูที่มีประสบการณ ความสามารถและเปนผูชํานาญการเปนอยางดี  เปนผูที่มีทุนรอนฐานะมั่นคง 
และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติกําหนดไวได ทั้งในเรื่อง
ปริมาณการผลิตเหลา ปริมาณแอลกอฮอลในน้ําเหลา รสชาติและราคาที่จะจําหนาย  รวมถึงสถานที่
ที่ทําการตมกลั่นเหลาคือเปนไปตามที่กระทรวงพระคลังฯ ไดกําหนดไว18 ตลอดจนสามารถให
ผลประโยชนเปนที่นาพอใจแกรัฐบาล  
 สวนโรงงานเหลาที่ เจาหนาที่ รัฐเขาไปทําการทดลองจัดเก็บภาษีเองโดยตรงนั้น 
กระทรวงพระคลังฯ  ยังคงเขาไปดําเนินการจัดเก็บภาษีในโรงงานของรัฐที่ใหเอกชนเชาและใน
โรงงานที่เจาภาษีนายอากรเปนเจาของ  แตขณะเดียวกันเจาหนาที่ของกระทรวงพระคลังฯ ก็ได
พยายามดําเนินการจัดซ้ืออุปกรณการผลิตเหลาคืนจากผูผลิตเดิม  แตการจัดซ้ือของกระทรวงพระ
คลังฯ ก็ยังไมสามารถซื้อโรงงานเหลาคืนไดทั้งหมด เนื่องดวยรัฐบาลมีเงินไมเพียงพอที่จะจัดซื้อ
เครื่องตมกล่ันเหลาของราษฎรในมณฑลตาง ๆ ใหเปนของหลวงไดทั้งหมด ดังนั้น เจาหนาที่รัฐ
ภายใตการดูแลของกระทรวงพระคลังฯ จึงมีบทบาทเพียงแคเขาไปดําเนินการทําการซอมแซมโรง
เหลาและเครื่องตมกลั่นของหลวงที่มีมาแตเดิมอยูแลว  โดยยังคงคุณสมบัติของโรงงานไวตามที่
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติกําหนดไว และในบางพื้นที่ก็ยังคงอนุญาตใหมีผูที่เหมาะสมเชาเพื่อ
ตมกล่ันเหลาตอไป  สวนในพื้นที่ที่ยังไมมีโรงเหลาและเครื่องตมกล่ันของหลวงใหสรางขึ้นมาใหม
ตามความจําเปน  การที่รัฐบาลเล็งเห็นถึงการสรางโรงงานในมณฑลตาง ๆ เปนจํานวนนอยนั้น 
สาเหตุเนื่องมาจากรัฐตองการประหยัดคาใชจาย จํานวนเจาพนักงานและผูตมกล่ัน  แตรัฐก็ใชวิธีสง
เหลาจากโรงงานใหญในกรุงเทพฯ หรือจากโรงงานตาง ๆ ในบางมณฑล ไปจําหนายในทองที่ตาง 
ๆ ที่ยังไมมีการตั้งโรงตมกลั่น เปนตน อยางไรก็ดี  ในชวงที่รัฐมีนโยบายในการจัดสรางโรงงาน
เหลาขึ้นใหม  กลุมเจาหนาที่รัฐที่มีบทบาทในการควบคุมและดูแลการจัดสรางโรงงานเหลาแหง
ใหมนอกเหนือไปจากกระทรวงพระคลังฯ คือ  กลุมของขาราชการทองถ่ินหรือกลุมเทศาภิบาล 
เพราะโรงงานเหลาที่จัดสรางขึ้นใหมโดยสวนใหญมักจะอยูในพื้นที่ตางจังหวัด  ทั้งนี้ แมวา
หนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของโรงงานเหลาโดยสวนใหญจะอยูภายใตของกระทรวงพระคลังฯ 
แตการที่มีโครงการขนาดใหญก็ยอมสงผลใหผลประโยชนจากการจัดสรางโรงงานผลิตเหลากระจัด
กระจายไปตามหนวยงานที่เขามาควบคุมดูแล  โดยเฉพาะกลุมเจาหนาที่ขาราชการทองถ่ินและเจา
พนักงานผูที่ผิดชอบในเรื่องดังกลาวโดยตรง 
 สําหรับผลลัพธจากการดําเนินการทดลองเขาไปจัดเก็บภาษีเองโดยตรงของเจาหนาที่รัฐ 
สามารถกลาวไดวาประสบกับผลสําเร็จมากขึ้น  ซ่ึงผลจากการทดลองปฏิบัติการดังกลาวไดเปนผล
ใหใน พ.ศ. 2452  รัฐไดตัดสินใจดําเนินงานตามวิธีดังกลาว  โดยเจาหนาที่ไดมีบทบาทอยางชัดเจน
                                                 

18 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 70. 
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ตอการจัดเก็บภาษีเสียเองโดยตรง19  พรอมกันนี้ในปเดียวกันเมื่อวันที่ 25 เมษายน รัฐบาลไดทําการ
จัดตั้งกรมสุราขึ้นเพื่อชวยใหการจัดเก็บภาษีเหลาเปนไปอยางถูกตองและสอดคลองตามขอกําหนด
ในพระราชบัญญัติภาษีอากรชั้นใน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดจนนโยบายดังกลาวได
สงผลใหจํานวนเจาภาษีนายอากรลดจํานวนลง ที่ยังคงเหลือในบางรายตางก็พยายามดิ้นรนแขงขัน
เพื่อใหไดรับการประมูลภาษี  ดวยการยื่นเงินประมูลในอัตราที่สูง ซ่ึงการแขงขันกันอยางรุนแรงได
นํามาสูการยุติบทบาทลงของเจาภาษีนายอากรในบางรายในที่สุด20 
 อยางไรก็ตาม การแกไขปญหาเรื่องภาษีอากรเหลาโดยวิธีการปฎิรูปการจัดเก็บภาษี
อากรจากเจาภาษีนายอากรมาเปนเจาหนาที่รัฐ ภายใตการดําเนินงานของกระทรวงพระคลังฯ เมื่อ 
พ.ศ. 2452ไดสงผลใหรัฐบาลมีรายไดเพิ่มขึ้น คิดเปนเงินประมาณ 6,326,611 บาท ซ่ึงมากกวารายได
ในป พ.ศ. 2451 ถึง 3,116,280 บาท (ดูไดจากตารางที่ 3) เพราะเจาหนาที่รัฐดําเนินการตรวจสอบ
การสงเงินภาษีอากรเหลาของเจาภาษีนายอากรวามีการติดคางหรือเปนหนี้สินกับรัฐบาลหรือไมอยู
อยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อความเรียบรอยในการจัดเก็บภาษีและปกปองผลประโยชนตอรายไดของ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดวิธีการจําหนายและสํารวจรายไดที่ไดจากการจําหนายเหลาโดย
เปรียบเทียบกับรายไดของเจาภาษีนายอากรที่เคยทําไดเมื่อคร้ังผูกขาดวามากหรือนอยกวากัน
เทาไร21  เพื่อที่รัฐบาลจะไดนํามาเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุงตอการจัดเก็บภาษีอากรและเพิ่ม
รายไดของรัฐตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

19 เสนห  โพธิ์ปฐม, คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493, 5. 
20 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 69. 
21 เรื่องเดียวกัน, 69. 
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ตารางที่ 3 รายไดจากภาษีอากรเหลา ตั้งแต พ.ศ. 2442 – 2464 

 
 

พ.ศ. รายได (บาท) หมายเหตุ 
2442 
2443 
2444 
2445 
2446 
2447 
2448* 
2449 
2450 
2451 
2452* 
2453 
2454 
2455 
2456 
2457 
2458 
2459 
2460 
2461 
2462 
2463 
2464 

3,730,060 
3,412,734 
4,353,108 
3,859,394 
4,142,889 
4,499,641 
4,164,495 
3,947,759 
3,961,012 
3,210,331 
6,326,611 
6,260,587 
6,088,713 
5,786,154 
6,350,282 
6,301,873 
3,217,004 
7,509,228 
8,621,541 
10,552,808 
10,949,869 
8,219,792 
8,062,544 

 
 
 
 
 
 
* กอน พ.ศ. 2448  การจัดเก็บภาษีเหลามีนาย
อากรผูกขาด  แตตอมาภายหลัง พ.ศ. 2448  
รั ฐบาลไดส ง เ จ าหน าที่ สรรพสามิ ต เข า
ดําเนินการเอง โดยเริ่มในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
เขตปริมณฑลกอน แลวจึงคอย ๆ ดําเนินการ
ทั้งหมดทั่วราชอาณาจักรเมื่อ พ.ศ. 2452 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : Statistical Year Book of the Kingdom of Siam : Bureau of General Statistics B.E.2437 – 
2468 
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วิธีการปฎิรูปการจัดเก็บภาษีอากรจากเจาภาษีนายอากรมาเปนเจาหนาที่รัฐดําเนินการ
จัดการเองนั้น ถือเปนการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายครั้งหนึ่งที่มีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจ
เหลา  ซ่ึงการปรับและการปฎิรูปตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ทั้งที่เกี่ยวของกับธุรกิจเหลา และทางดานเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง มีปจจัยผลักดันที่
สําคัญคือ เพื่อผลประโยชนของรัฐ  นอกจากนั้น ความไมประสบผลสําเร็จของระบบเจาภาษีนาย
อากรไดสงผลทําใหเจาหนาที่รัฐมีบทบาทในการจัดการตอการประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศ
เพิ่มมากขึ้น  เพราะการที่รัฐไมสามารถพึ่งพาระบบเจาภาษีนายอากรในการเพิ่มรายไดใหแกรัฐ ก็
ยอมสงผลใหเจาหนาที่และหนวยงานรัฐพยายามแสวงหาหนทางในการไดซ่ึงรายไดตอไป และเมื่อ
รัฐไดมีนโยบายใหเจาหนาที่ของรัฐภายใตการดูแลของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเขาไปดูแล
รับผิดชอบตอการจัดเก็บภาษีเหลาเอง  ผลปรากฏวาเจาหนาที่รัฐสามารถจัดเก็บรายไดที่เต็มเม็ดเต็ม
หนวยมากขึ้นกวาในชวงที่พึ่งพาระบบเจาภาษีนายอากร ดังนั้น เจาหนาที่รัฐจึงไดเร่ิมเขามามี
บทบาทโดยตรง โดยเฉพาะในหนาที่ในการควบคุมดูแลเรื่องการผลิตและจัดเก็บภาษีเอง  

ในระยะแรกเริ่มของการปฏิบัติงานภายใตการดําเนินการของเจาหนาที่กระทรวงพระ
คลังฯ  มูลคาที่รัฐสามารถจัดเก็บไดจากภาษีเหลามีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงจากตารางแสดงใหเห็นวา
รายไดใน  พ.ศ. 2452  มีอัตราคาเฉลี่ยที่สูงกวา พ.ศ. 2451 เกือบ 2 เทา (พ.ศ. 2451 รายไดจากภาษี
เหลาเทากับ 3,210,331 และ พ.ศ. 2452 เทากับ 6,326,611 ดังดูไดจากตารางขางตน) โดยรายไดเฉลี่ย
ภายใตการปฏิบัติงานของและดูแลของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในชวงปถัดมาก็ถือวาอยูใน
ระดับที่ดีพอควร แตก็อาจจะมีในบางปที่เจาหนาที่ของรัฐไมสามารถเพิ่มยอดรายไดจากการจัดเก็บ
ภาษีเหลา เหตุที่เปนเชนนี้อาจจะเนื่องดวยการเขามาควบคุมและดําเนินการของกลุมเจาหนาที่รัฐ 
ยังคงจํากัดอยูเฉพาะแคในบางพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก ไมหางไกลจากชุมชนเทาใดนัก อีกทั้ง 
ถึงแมวาเจาหนาที่รัฐจะเขามาดําเนินการควบคุมตลอดจนดูแลในเรื่องของการประกอบธุรกิจเหลา
เองแลวก็ตาม แตขณะเดียวกัน ปญหาในเรื่องของผูลักลอบผลิตเหลาเถื่อนยังคงเปนปญหาที่รัฐ
พยายามแกไขมาอยางตอเนื่อง และในขณะนั้นยังคงถือเปนปญหาที่สําคัญอยูเชนเดิม  

อยางไรก็ดี ในชวงหลัง พ.ศ. 2452  เปนตนมา  การประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศ
ภายใตการดําเนินการดูแลและควบคุมอยางใกลชิดของเจาหนาที่หนวยงานรัฐถือไดวามีกําลังอัตรา
การขยายตัวมาอยางตอเนื่อง  เพราะภายหลังจากที่รัฐบาลไทยสามารถขอแกไขสนธิสัญญากับนานา
ประเทศไดจนเปนสําเร็จก็ไดสงผลทําใหธุรกิจการผลิตและจําหนายเหลามีอัตราขยายตัวออกไปตาม
เสนทางการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ การที่ธุรกิจเหลามีขอบเขตในการผลิตและจัด
จําหนายที่กวางขวางออกไป ยอมสงผลใหแกรัฐโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องที่รัฐสามารถจัดเก็บรายได
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จากภาษีอากรเหลาไดในอัตราที่เพิ่มขึ้น เพราะรัฐสามารถสงเจาหนาที่เขาไปทําการจัดเก็บภาษีเหลา
ไดในพื้นที่ที่หางไกลขึ้นกวาเดิม 

การที่เจาหนาที่รัฐสามารถเพิ่มรายไดในการจัดเก็บภาษีอากรเหลาใหกับรัฐแทนเจาภาษี
นายอากรนั้น  ไดสงผลใหรัฐเล็งเห็นถึงความสําคัญของเจาหนาที่รัฐ  ดังนั้น  รัฐจึงมอบหมายให
เจาหนาที่ของรัฐเขามามีบทบาทในการประกอบการผลิตเหลาแทนเอกชน  โดย ใน พ.ศ. 2470 รัฐ
ไดมีนโยบายใหเจาหนาที่กระทรวงพระคลังฯ เขามาเปนผูผลิตและควบคุมตอการจัดจําหนายเหลา
เสียเอง ทั้งนี้  ปจจัยสําคัญที่สงผลใหหนวยงานรัฐเขามาดําเนินการในธุรกิจเหลา คือ  ปจจัยดาน
รายไดและความตองการควบคุมการผลิต  ตลอดจนการจัดจําหนายเหลาใหดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายดังกลาวยอมสงผลตอบทบาทและความสัมพันธ
ของกลุมผลประโยชนโดยตรง โดยเฉพาะเจาหนาที่รัฐและหนวยงานรัฐ  

การดําเนินงานในขั้นแรกภายหลังจากที่เจาหนาที่กระทรวงพระคลังฯ เขามามีบทบาท
ในการผลิตเหลาดวยตนเอง คือ รัฐไดมีนโยบายใหเจาพนักงานกระทรวงพระคลังเขาไปดําเนินการ
ตมกลั่นเหลาเอง โดยพ้ืนที่ที่เจาหนาที่ของกระทรวงพระคลังเขาไปดําเนินการตมกลั่นเหลา คือ 
บริเวณที่มีความเจริญ การคมนาคมสะดวก และมีประชาชนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก อาทิเชน การ
เขามาดําเนินการตมกล่ันเหลาเองในโรงงานสุราบางยี่ขันแทนกลุมเอกชน สวนในบางบริเวณตาม
ทองที่ที่หางไกลและรัฐยังไมสามารถจัดสรางหรือขยายโครงการโรงงานเหลาใหเปนที่เรียบรอยได
นั้น รัฐก็ยังคงอนุญาตใหเอกชนเปนผูรับประมูลเขาทําการผูกขาดการผลิตในเขตทองที่ที่ไดกําหนด
ไวอยูเชนเดิม อยางไรก็ดี  ถึงแมวาการผลิตและตมกล่ันเหลา  รัฐจะเปนผูดําเนินการเองแลวก็ตาม 
แตการจําหนายและขายสงนั้นรัฐยังคงอนุญาตใหเอกชนเปนผูดําเนินการ 

การที่เจาหนาที่รัฐไดเขามาควบคุมทางดานการผลิตเหลาเองดังกลาวขางตน  ถือวาเปน
จุดเริ่มตนที่แสดงใหเห็นถึงการเขามามีบทบาทของกลุมเจาหนาที่รัฐในการดําเนินธุรกิจเหลา  โดย
หนาที่และบทบาทของเจาหนาที่รัฐในชวงหลัง พ.ศ. 2470 เปนตนมา  มิไดจํากัดเฉพาะแคในฐานะผู
ที่ดูแลและควบคุมตอธุรกิจการผลิตเหลาภายในประเทศเทานั้น แตการจัดการที่เกิดขึ้นของเจาหนาที่
รัฐที่มีตอธุรกิจเหลาหลัง พ.ศ. 2470  แสดงใหเห็นวารัฐมีการลงทุนในธุรกิจเหลา โดยการลงทุนของ
รัฐจะอยูภายใตการดูแลของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  อยางไรก็ดี  ถึงแมวาเจาหนาที่กระทรวง
พระคลังฯ จะเขามามีบทบาททั้งทางดานการผลิตและจัดจําหนายเหลาอยางเต็มตัวแลวก็ตาม  แตรัฐ
ก็ยังคงอนุญาตใหเอกชนสามารถตั้งโรงงานผลิตเหลาขึ้นไดดวย  โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหกับ
เอกชนสามารถเขามายื่นประมูลเพื่อขอรับสิทธิในการผลิตเหลาไดในพื้นที่ที่หางไกล  รวมทั้งกรณี
เมื่อพระยาภิรมยภักดีขอจัดตั้งโรงเบียรภายใตช่ือของบริษัทบุญรอด บริวเวอร่ี จํากัด ขึ้นใน พ.ศ. 
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247522  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 7) ก็ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกลาฯ 
อนุญาตใหบริษัทดังกลาวสามารถตั้งโรงผลิตเบียรขึ้นเปนแหงแรกของไทย   ทั้งนี้ เพราะรัฐ
พิจารณาแลววาการสงเสริมใหเอกชนไทยทําการผลิตเบียรเพื่อจําหนายภายในประเทศ สามารถลด
การสูญเสียรายไดที่ประเทศไทยตองเสียใหแกตางประเทศลงได โดยบริษัทบุญรอด บริวเวอร่ี จํากัด 
ก็สามารถบริหารจัดการผลิตเบียรของตนไดอยางเจริญกาวหนามั่นคงและสืบเนื่องมาจนกระทั่งถึง
ปจจุบัน 

นอกจากนี้ รัฐยังทําการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเหลา
ขึ้น โดยใน พ.ศ. 2472 รัฐไดแยกงานในการจัดเก็บภาษีเหลาออกจากกรมศุลกากร และในวันที่ 17 
กุมภาพันธ พ.ศ.247423 กระทรวงพระคลังมหาสมบัติไดเปล่ียนชื่อหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่อง
เหลามาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 จากกรมสุรามาเปนกรมสรรพสามิตแทน24  ทั้งนี้คือเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสมตอหนาที่ โดยเฉพาะหนาที่ในการจัดเก็บภาษีเหลา และนอกจากจะทําหนาที่ในการจัดเก็บ
ภาษีเหลาแลวกรมสรรพสามิตยังตองเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีชนิดอ่ืน ๆ อีกดวย25 นอกจากนั้น 
ยังไดมีการดําเนินการปรับปรุงและจัดการกับการประกอบธุรกิจเหลาโดยการจางที่ปรึกษาชาว
ตางประเทศผูที่มีความรูความชํานาญงานมาชวยแนะนําเปนการชั่วคราว เพื่อชวยสนับสนุนใหธุรกิจ
การผลิตเหลาภายในประเทศมีความทัดเทียมกับตางประเทศและเพื่อใหเจาหนาที่รัฐสามารถดําเนิน
ธุรกิจเหลาไดโดยสะดวก26 

ตอมาในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475  ประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่อยู
ภายใตรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุด  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังกลาวไดสงผลให

                                                 
22 สจช. [2] สร.0201.91/1. “พระยาภิรมยภักดีต้ังโรงทําเบียร” (7 ธันวาคม – 27 มีนาคม 2475) 
23 เสนห  โพธิ์ปฐม, คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493, 4. 
24 กรมสรรพากรในสมัยที่พระวรวงศเธอพระองคเจาวิวัฒนไชย ทรงดํารงตําแหนงอธิบดี

กรมสรรพากร (พ.ศ. 2473-2478) ไดมีการรวมกรมสุราเขามาอยูในกรมสรรพากร เนื่องจากพิจารณาเห็นวากรมทั้ง
สองมีหนาที่ที่เกี่ยวพันกันอยู แตการรวมทั้งสองกรมนี้เปนไปไดเพียงปเดียว ก็มีประกาศพระบรมราชโองการแยก
กรมสุราออกจากกรมสรรพากรไปตั้งเปนอีกกรมหนึ่งตางหาก เพราะตอไปภายหนาจะมีกิจการอื่นเพิ่มขึ้นอีก 
ดังนั้น เพื่อใหเหมาะสมแกหนาที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนนามกรมสุรา เปนกรมสรรพสามิต  การ
คลังของไทย ต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว จนถึงสมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 
2475 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ พฤศจิกายน, 2549. เขาถึงไดจากhttp://www.mof.go.th/mofhistory/history5.html 

25 สจช. เอกสารรัชกาลที่ 7 ค.6/7. “การจัดต้ังกรมสุราและการจัดการกรมสุรากับเปลี่ยนนามกรม
สุรา” (29 มกราคม 2472 – 17 กุมภาพันธ 2474), 20. 

26 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 100. 
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ประเทศไทยมีรัฐบาลชุดใหมภายใตการนําของพระยามโนปกรณนิติธาดา โดยรัฐบาลชุดนี้ไดทํา
การปรับปรุงระบบกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมและมีความทันสมัยมากขึ้น 
ทั้งนี้  การดําเนินงานปรับปรุงแกไขโครงสรางของระบบภาษีอากร  ไดสงผลทําใหประเทศไทยมี
ระบบการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ซ่ึงระบบการจัดเก็บภาษีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ยอมจะทําใหการจัดเก็บภาษีภายในประเทศดําเนินไปไดดวยความเปนระเบียบ และสําหรับกรณี
ของธุรกิจเหลาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐยังคงมีนโยบายใหกระทรวง
พระคลังเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับธุรกิจเหลาอยูเชนเดิม แตในสมัยนั้น 
เมื่อ พ.ศ.2476  กระทรวงพระคลังไดเปลี่ยนชื่อมาเปนกระทรวงการคลังแทน และกระทรวงการคลัง
ก็ยังคงทําหนาที่เปนผูดําเนินการตมกลั่นเหลาในโรงงานสุราบางยี่ขันเหมือนในชวงที่ผานมา 
อยางไรก็ตาม  ตอมาใน พ.ศ. 2478  รัฐไดพิจารณาการตมกลั่นของเจาหนาที่กระทรวงการคลังแลว
พบวา   หากรัฐยังคงปลอยใหเจาหนาที่กระทรวงการคลังดําเนินการตมกลั่นเหลาในเฉพาะโรงงาน
ที่ตั้งอยูในกรุงเทพ ฯ แตเพียงแหลงเดียว รัฐมิไดรับผลประโยชนจากการประกอบการเทาใดนัก อีก
ทั้งการที่อนุญาตใหเอกชนสามารถเขามารับทําการผูกขาดในโรงงานสวนอื่น ๆ ตามบริเวณพื้นที่
ตางจังหวัด ยอมทําใหผลประโยชนสวนใหญมิไดตกอยูที่รัฐ  แตตกอยูที่ผูทําการตมกลั่นเหลาแหง
นั้น ๆ  ดังนั้น รัฐจึงมีนโยบายขยายการตมกล่ันในโรงงานที่เจาหนาที่กระทรวงการคลังจัดทําอยู  
โดยเฉพาะที่กรุงเทพฯ ใหมีอัตราการขยายตัวและกําลังการผลิตมากขึ้น  สาเหตุที่รัฐดําเนินตาม
นโยบายดังกลาวมาจากปจจัยทางดานรายไดเปนหลัก  เพราะการที่รัฐขยายฐานการผลิตเหลาใหมี
ความพรอมทั้งในการสรางสถานที่ใหมีความทันสมัย การคมนาคมสะดวก ใกลแหลงการตลาดและ
แหลงวัตถุดิบ  ยอมเปนผลใหเจาหนาที่รัฐภายใตกระทรวงพระคลังสามารถจัดเก็บรายไดจากการ
ตมกลั่นเหลาไดในอัตราที่สูง (รายไดที่รัฐสามารถจัดเก็บไดในชวงระหวาง พ.ศ. 2480 -2484 
สามารถดูไดจากตารางที่ 4) แตสําหรับโรงตมกลั่นเหลาแหงอ่ืน ๆ รัฐบาลยังคงอนุญาตใหเอกชนรับ
ไปทําการผูกขาดตามจังหวัดตาง ๆ อยูเชนเดิม27   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 27  สจช. [2] สร.0201.91/15. “ขยายโรงตมกลั่นสุราในกรุงเทพฯ (บางยี่ขัน)” (16-18 ก.ค. 2477), 2-4. 
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนรายไดของเหลาทีรั่ฐสามารถจัดเก็บไดตั้งแต  พ.ศ. 2480 ถึง พ.ศ. 2484 

 
                                       จัดเก็บจากภาษีเหลาประเภทรายเท เหมาเตา และครัวเรือน : บาท 

ประจําป จํานวนเงินรายได ตอป 
พ.ศ. 2480 
พ.ศ. 2481 
พ.ศ. 2482 
พ.ศ. 2483 (เมษายน – ธันวาคม) 
พ.ศ. 2484 

6,283,711.60 
6,270,833,73 
7,169,344.45 
6,644,815.75 

10,692,371.70 
 
ที่มา : รวบรวมขอมูลมาจาก ปยวรรณ สุขศรี, “การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบานของ
ชุมชนในประเทศไทยกรณีศึกษาการผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544), 30. 

 
อยางไรก็ตาม ในชวงระหวาง พ.ศ. 2483 - 2484  ภายใตการดําเนินงานตามนโยบาย

เศรษฐกิจชาตินิยมของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม การประกอบธุรกิจเหลาในขณะนั้นไดถูก
หนวยงานของรัฐดึงเขาสูกระบวนการโดยรัฐวิสาหกิจ28 พรอมกันนี้ในชวงเวลาดังกลาวรัฐก็ไดทํา
การจัดสรางโรงงานเหลาเพิ่มขึ้นอีก 7 แหง  ไดแก โรงงานเหลาจังหวัดสงขลา โรงงานเหลาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  โรงงานเหลาจังหวัดนครสวรรค  โรงงานเหลาจังหวัดพิษณุโลก  โรงงานเหลา
จังหวัดราชบุรี   โรงงานเหลาจังหวัดอุตรดิตถ  และโรงงานเหลาจังหวัดเชียงราย โดยโรงงานเหลา
ใหมทั้ง 7 แหงนี้ รัฐไดสงเจาหนาที่ของกรมสรรพสามิตเขาไปดูแลและดําเนินการผลิตเหลาอยาง
ใกลชิด ซ่ึงความใกลชิดของกรมสรรพสามิตกับโรงงานเหลาแหงใหม ถือเปนสิ่งที่เอ้ือผลประโยชน
ตอกันไดเปนอยางดี   

แตในขณะเดียวกันหนวยงานที่เขามามีบทบาทเกี่ยวของกับธุรกิจเหลามิไดมีเพียงเฉพาะ
แคเจาหนาที่ของกรมสรรพสามิต  เหตุที่กลาวเชนนี้ก็เพราะวากรมสรรพสามิตมีหนาที่ในการดูแล
และผลิตเหลาเทานั้น สวนการจัดจําหนายเหลารัฐไดพิจารณาวาควรใหบริษัทจังหวัดเขามาเปน
                                                 

28 รัฐวิสาหกิจ (Government-Owned Corporation หรือ State Enterprise) คือ องคการธุรกิจที่รัฐบาล
เปนเจาของ หรือรัฐถือหุนอยูมากกวารอยละหาสิบ 
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ผูดําเนินการ  เพราะรัฐไดถือหุนในบริษัทจังหวัดถึงรอยละ 51  ของหุนทั้งหมดแตทั้งนี้การนําเหลา
ออกไปจําหนายของบริษัทจังหวัดจําเปนจะตองเสียเงินคาธรรมเนียมพิเศษและกําหนดจํานวนเหลา
ขั้นต่ํา (โควตา)  เชนเดียวกันกับเอกชน29   ซ่ึงการที่หนาที่ในการผลิตและจําหนายเหลาไมไดรวมอยู
ในหนวยงานเดียวกัน  ก็ยอมสงผลทําใหรายไดที่พึงจะไดรับจากการจําหนายเหลาไมไดตกอยู
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งทั้งหมด แตกรมสรรพสามิตก็ยังคงเปนหนวยงานที่ไดรับผลประโยชน
มากที่สุดเชนเดิม  เพราะผูที่ตองการจําหนายเหลาหลายราย รวมทั้งหนวยงานของรัฐตางก็ตองยื่น
เงินคาธรรมเนียมใหกับกรมสรรพสามิต 

อยางไรก็ดี ถึงแมวาในชวงระหวาง พ.ศ. 2483-2485  โรงงานที่เอกชนเปนผูตมกลั่น
และจําหนายเหลาเองจะมีอยูดวยกัน13 แหง อันไดแก โรงงานเหลาจังหวัดอุดรธานี   โรงงานเหลา
จังหวัดอุบลราชธานี  โรงงานเหลาจังหวัดรอยเอ็ด  โรงงานเหลาจังหวัดสุรินทร  โรงงานเหลา
จังหวัดนครราชสีมา  โรงงานเหลาจังหวัดขอนแกน  โรงงานเหลาจังหวัดเชียงใหม  โรงงานเหลา
จังหวัดลําปาง  โรงงานเหลาจังหวัดกําแพงเพชร  โรงงานเหลาจังหวัดเพชรบูรณ  โรงงานเหลา
จังหวัดแพร  โรงงานเหลาจังหวัดภูเก็ต  และโรงงานเหลาจังหวัดยะลาก็ตาม   แตการผลิตและ
จําหนายเหลาของโรงงานเอกชนดังกลาวก็มิไดมีมากพอที่จะทํากลุมเจาหนาที่กรมสรรพสามิตตอง
สูญเสียผลประโยชนจากการผลิตและจําหนายเหลาแตอยางใด 

แตคร้ันตอมาภายหลังจากที่ รัฐไดมีนโยบายใหจัดตั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงการอุตสาหกรรมขึ้นใน พ.ศ. 2485 ก็มีผลทําใหกลุมเจาหนาที่กรมสรรพสามิตตองลด
บทบาทในการการดูแลรับผิดชอบตอการประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศลงไปอยางมาก เหตุก็
เนื่ อ งมาจากหน าที่ และบทบาทที่ มี ต อการประกอบธุ รกิ จ เหล าของกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง ไดถูกแทนที่ดวยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใตการดูแลของกระทรวง
อุตสาหกรรมแทน  ซ่ึงการเขามาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงการอุตสาหกรรมดังกลาว 
ถือเปนจุดที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานที่รับผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจเหลา 
เพราะในชวงเวลาหลายทศวรรษที่ผานมาหนวยงานที่มีหนาที่และบทบาทในการรักษาผลประโยชน
โดยเฉพาะรายไดจากการประกอบธุรกิจเหลาสวนใหญคือกระทรวงการคลัง แตแมวาเจาหนาที่ของ

                                                 
 29 บริษัทจังหวัดไดต้ังขึ้นมาภายหลังจากที่ไทยไดรับดินแดนอินโดนจีนทั้ง 4 คืนจากฝรั่งเศส  โดย
รัฐบาลไดต้ังสํานักงานที่เรียกวา “สํานักงานกลางบริษัทจังหวัด” ใหอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงการ
เศรษฐกิจ ซึ่งบริษัทจังหวัดจะมีหนาที่ทําการคาขององคการรัฐเปนสวนใหญ พรอมกับมีนโยบายใหบริษัทจังหวัด
เปนเจาของโรงงานเหลาทุกแหง หรืออาจกลาวไดวาสํานักงานกลางบริษัทจังหวัดคือรัฐวิสาหกิจในรูปของบริษัท 
พิชัย จิวะอุดมทรัพย, “ภาษีสรรพสามิตกับกิจการสุรา” (วิทยานิพนธปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528), 26. 
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กระทรวงการคลังจะถูกลดบทบาทลงในชวงระยะเวลาหนึ่ง (ในระหวาง พ.ศ. 2485 - 2503)  แต
อยางไรก็ดี  บทบาทของกลุมเจาหนาที่กระทรวงการคลังก็มิไดหมดบทบาทไปเสียแตอยางใด 
เพราะบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีตอการประกอบธุรกิจเหลาในฐานะของผูผลิตเหลาก็
มิไดมีความตอเนื่องแตอยางใด  เพราะนับตั้งแต พ.ศ. 2502 เปนตนมา เจาหนาที่กระทรวงการคลังก็
ไดรับการโอนสิทธิในการดูแลและควบคุมตอการจัดการในธุรกิจเหลาอีกครั้งหนึ่ง แตในครั้งนี้
กระทรวงการคลังมีหนาที่และบทบาทเหลือเพียงเฉพาะกําหนดมาตรการใหกับกลุมเอกชนที่จะเขา
มาขอรับทําธุรกิจภายในประเทศ ตลอดจนปราบปรามผูที่กระทําผิดกฎหมายพระราชบัญญัติเหลา 
พ.ศ.2493 เปนสําคัญ 

โดยเฉพาะเจาหนาที่กระทรวงการคลังยังคงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบตอการประกอบ
ธุรกิจเหลามาอยางตอเนื่อง และยังคงมีความสําคัญมาจนถึงปจจุบัน กลาวคือ นับตั้งแต พ.ศ. 2503 
เปนตนมา ถึงแมวากรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงการคลัง จะไมไดดําเนินการผลิตเหลาดวย
ตนเองก็ตาม แตกรมสรรพสามิตคลังก็ยังคงเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการดูแลและควบคุมการ
ประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศใหดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะหนาที่ในการ
จัดเก็บภาษีเหลาเขาสูรัฐ  ซ่ึงการที่กรมสรรพสามิตมีหนาที่ยาวนานและตอเนื่องมาจนกระทั่งถึง
ปจจุบัน ยอมสะทอนใหเห็นถึงบทบาทและผลประโยชนที่หนวยงานนี้พึงจะไดรับจากการประกอบ
ธุรกิจเหลา  ถึงแมวากระทรวงอุตสาหกรรมยังคงมีบทบาทในการควบคุมโรงงานเหลาบางยี่ขันอยู
เชนเดิม  แตอยางไรก็ดี  กระทรวงการคลังก็ยังคงสามารถแสวงหาผลประโยชนไดจากการจัดเก็บ
ภาษีเหลา และการเปนผูใหอนุญาตผลิตเหลาแกเอกชนไดอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน ใน พ.ศ. 2513 
เมื่อรัฐมีนโยบายเปดโอกาสใหเอกชนสามารถจัดตั้งโรงงานผลิตเหลาพิเศษหรือเหลาที่ทําจากผลไม
ได เจาหนาที่กระทรวงการคลังก็ไดเขามามีบทบาทรวมดวย ในฐานะของผูที่ดําเนินการพิจารณา
เพื่อใหการอนุญาต  ซ่ึงจุดนี้แสดงใหเห็นถึงบทบาทของกระทรวงการคลังที่มีตอการจัดสราง
โรงงานเหลาของเอกชนไดอยางชัดเจน 

ตอมาในชวงระหวาง พ.ศ. 2523 – 2529   กระทรวงการคลังยังคงมีบทบาทสําคัญตอ
การประกอบธุรกิจเหลา  โดยเฉพาะในชวงเวลานี้ถือเปนชวงที่กระทรวงการคลังไดรับผลประโยชน
จากการใหสัมปทานผลิตเหลาเปนจํานวนมาก กลาวคือ เมื่อใน พ.ศ. 2523  กระทรวงการคลังไดมี
การเปดประมูลโรงงานเหลาจังหวัดกําแพงเพชร   และโรงงานสุราองคการสุราจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีเขตการขายสง 8 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อางทอง สิงหบุรี  
สระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา  ชัยนาท และอุทัยธานี ขึ้น  ซ่ึงการเปดประมูลในครั้งนั้น ไดสงผลให
กระทรวงการคลังไดรับผลประโยชนเปนจํานวนมาก ดังดูไดจากตารางที่ 5 
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ตารางที่  5  แสดงผลประโยชนที่กระทรวงการคลังไดรับจากการเปดประมูล   โรงงานเหลาจังหวัด 

กําแพงเพชร  และโรงงานเหลาองคการสุราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2523 
 
 
 

จังหวัด คาผลประโยชน/ป (บาท) ปริมาณเหลาท่ีกําหนดใหทําและเสีย
ภาษีเดือนละ (เท) 

1. กําแพงเพชร 
2. พระนครศรีอยุธยา 
3. อางทอง 
4. สิงหบุรี 
5.สระบุรี 
6. ลพบุรี 
7. นครราชสีมา 
8. ชัยนาท 
9. อุทัยธานี 

79,999,999 – 
74,999,999 – 
23,999,999 – 
23,999,999 – 
76,999,999 – 
53,999,999 – 

219,999,999 – 
34,580,000 – 
27,880,000 – 

20,485 
19,518 
5,963 
5,937 

22,225 
14,765 
69,950 
7,986 
7,083 

รวม 616,459,993 - 173,912 
 
 
ที่มา : สุรีรัตน บรรจงอักษร, “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บผลประโยชนจากโรงงานสุรา: วิธี
เก็บจากบริษัทกลางกับวิธีเก็บจากเขตจําหนายแตละเขต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชา
การเงินและการธนาคาร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 30. 

 
 
 
อยางไรก็ดี  การเปดประมูลโรงงานเหลาจังหวัดกําแพงเพชร  และโรงงานสุราองคการ

สุราจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของกระทรวงการคลังในครั้งนั้น ยังสามารถคิดเปนคาภาษีเหลาตอ
ขวดไดดังตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6   แสดงคาภาษีและผลประโยชนเหลาตอขวดที่กระทรวงการคลังไดรับจากการเปด        

ประมูลโรงงานเหลาจังหวัดกําแพงเพชร  และโรงงานสุราองคการสุราจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
หนวย : บาทตอขวด 

คาภาษี / ขวด คาผลประโยชน / ขวด รายไดของรัฐ / ขวด  
 

จังหวัด 
เหลา
ขาว (1) 

เหลาผสม 
(2) 

เหลาขาว 
(3) 

เหลาผสม 
(4) 

 (1)+(3)=(5) (2)+(4)
=(6) 

1. กําแพงเพชร 
2.พระนครศรีอยุธยา 
3. อางทอง 
4. สิงหบุรี 
5.สระบุรี 
6. ลพบุรี 
7. นครราชสีมา 
8. ชัยนาท 
9. อุทัยธานี 

3.75 
3.75 
3.75 
3.75 
3.75 
3.75 
3.75 
3.75 
3.75 

7.51 
7.51 
7.51 
7.51 
7.51 
7.51 
7.51 
7.51 
7.51 

6.10 
6.00 
6.29 
6.32 
5.41 
5.72 
4.91 
6.77 
6.15 

9.15 
9.01 
9.43 
9.48 
8.12 
8.57 
7.37 

10.15 
9.23 

9.85 
9.75 

10.04 
10.07 
9.16 
9.47 
8.66 

10.52 
9.90 

16.66 
16.52 
16.94 
16.99 
15.63 
16.08 
14.88 
17.66 
16.74 

เฉล่ีย 3.75 7.51 5.54 8.31 9.29 15.82 
 
ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง อางถึงใน สุรีรัตน บรรจงอักษร, “การศึกษาเปรียบเทียบ
วิธีการจัดเก็บผลประโยชนจากโรงงานสุรา: วิธีเก็บจากบริษัทกลางกับวิธีเก็บจากเขตจําหนายแตละ
เขต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการเงินและการธนาคาร บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 31. 

หมายเหตุ :  ตัวเลขที่แสดงอยูในวงเล็บตาง ๆ เชน (1),(2),(3) และ (4) หมายถึง ชนิด
ของเหลาที่นํามาคิดคาภาษีและคาผลประโยชน  

โดยหมายเลข (1) และ (3) หมายถึง เหลาขาวคิดที่แรงแอลกอฮอล 28 ดีกรี ขนาด 625 
ซี.ซี. สวนหมายเลข (2) และ (4) หมายถึง เหลาผสมคิดที่แรงแอลกอฮอล 35 ดีกรี ขนาด 750 ซี.ซี.  

หลังจากนั้น นําตัวเลขดังกลาวมาบวกกัน ยกตัวอยางเชน (1)+(3)=(5) และ (2)+(4)=(6) 
จะไดเปนผลลัพธของรายไดที่รัฐไดจากคาภาษีเหลาขาว – ผสม เปนตน 
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โดยบริษัทที่สามารถใหผลประโยชนแกกระทรวงการคลังมากที่สุดดังตารางที่ 5  และ 6 
รวมถึงเปนบริษัทที่กระทรวงการคลังใหการอนุญาตใหดําเนินการผลิตเหลาได คือ บริษัทสุราทิพย 
จํากัด ผลิตเหลาผสมพิเศษหงสทอง  วางจําหนายเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2523 ซ่ึงการกาวเขามามี
บทบาทของกลุมบริษัทสุราทิพยจะไดกลาวในประเด็นของกลุมทุนเอกชนตอไป อยางไรก็ดี การ
กาวเขามามีบทบาทของบริษัทสุราทิพยในชวงเวลาดังกลาว  ไดสงผลใหกระทรวงการคลังไดรับ
ผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจ เหล า เปนจํ านวนมาก  เพราะในชวง  พ .ศ .  2524 
กระทรวงการคลังไดเปดประมูลโรงงานเหลาที่จังหวัดชลบุรี มีเขตการจําหนาย 5 จังหวัด คือ 
จังหวัดชลบุรี จันทบุรี  ระยอง ตราด และฉะเชิงเทรา กลุมบริษัทสุราทิพยก็สามารถเปนผูประมูล
โรงงานเหลาที่จังหวัดชลบุรีไดอีก  และบริษัทตองเสียภาษีรายเดือนใหแกกระทรวงการคลังไดดัง
ตารางที่ 7  
 
ตารางที่ 7  แสดงจํานวนเหลาขั้นต่ําที่โรงงานเหลาจังหวัดชลบุรีจะตองเสียภาษีรายเดือนในชวง 

ระหวาง พ.ศ. 2524 – 2527 
 

หนวย : เทตอเดือน 
พ.ศ. ปริมาณน้าํเหลาขั้นต่ําของการเสียภาษ ี
2524 
2525 
2526 
2527 

322,222 
322,222 
331,889 
341,556 

 
ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
หมายเหตุ :   (1)   ระหวาง พ.ศ. 2524 – 2525 จํานวนเหลาขั้นต่ําของการเสียภาษีเดือนละ 

322,222 เท (1 เท = 20 ลิตร) เนื่องจากผูประมูลไดเสนอโควตาเกินกวารอย
ละ 100 ของโควตาที่กําหนด 
(2)  ระหวาง พ.ศ. 2526 – 2527 เพิ่มโควตาในอัตรารอยละ 3 แบบไมทบตน  

 
นอกจากนั้น  เมื่อกระทรวงการคลังไดทําการยุบเลิกโรงงานผลิตเหลาขาว – ผสม 

จํานวน 32 โรงงานทั่วประเทศ ซ่ึงจะสิ้นอายุสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2527 ลง และใหมีการ
กอสรางโรงงานเหลาขึ้นใหมจํานวน 12 โรงงานแทน กลุมบริษัทสุราทิพยก็ยังคงสามารถประมูลได 
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และใหคาผลประโยชนแกกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังมีมูลคาสูงถึง 5,088,486,906 บาท 
และใหโควตาการเสียภาษีปละ 14,664,168 เท ดังรายละเอียดในตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8  แสดงผลการประมูลโรงงานเหลากรมสรรพสามิต 12 โรงงาน เมื่อ พ.ศ. 2528 ตามเขต 

จังหวัดที่ตั้งของโรงงาน 
 

เขตจังหวัดท่ีตัง้โรงงาน คาผลประโยชนท่ีเสนอเมื่อ พ.ศ. 2528 โควตา พ.ศ. 2528 (เท) 
1. ขอนแกน 
2. หนองคาย 
3. เชียงใหม 
4. กาญจนบุรี 
5. ราชบุรี 
6. ปราจีนบุรี 
7. ฉะเชิงเทรา 
8. บุรีรัมย 
9. อุบลราชธานี 
10. พิษณุโลก 
11. นครสวรรค 
12. สุราษฎรธานี 

488,172,564.00 
409,099,536.00 
461,401,176.00 
475,377,936.00 
419,348,232.00 
317,740,800.00 
412,000,999.00 
411,211,322.00 
411,112,333.00 
286,518,016.00 
527,155,860.00 
469,348,132.00 

1,344,828 
995,376 

1,253,832 
1,126,488 
1,020,312 
948,480 

1,237,944 
1,411,800 
1,351,716 
991,104 

1,369,236 
1,613,520 

รวม 5,088,486,906.00 14,664,168 
  

ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง อางถึงใน สุรีรัตน บรรจงอักษร, “การศึกษาเปรียบเทียบ
วิธีการจัดเก็บผลประโยชนจากโรงงานสุรา: วิธีเก็บจากบริษัทกลางกับวิธีเก็บจากเขตจําหนายแตละ
เขต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการเงินและการธนาคาร บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 37. 
 

จากตารางที่ 8 สามารถอธิบายไดวาคาผลประโยชนที่กระทรวงการคลังไดรับใน พ.ศ. 
2528 เปนจํานวนเทากับ  5,088,486,906 บาท สวนโควตาในการเสียภาษีเทากับ 14,664,168 เท ตอป 
และการประมูลโรงงานเหลาทั้ง 12 โรงงานในครั้งนี้ กระทรวงการคลังยังไดรับคาภาษีตอขวด ดัง
คิดเปนรายละเอียดไดในตารางที่ 9  
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ตารางที่ 9  แสดงคาภาษีและผลประโยชนเหลาตอขวดที่กระทรวงการคลังไดรับจากการเปด 

ประมูลโรงงานเหลาทั้ง 12 โรงงานเมื่อ พ.ศ. 2528 
 

หนวย : บาทตอขวด 
คาภาษี / ขวด คาผลประโยชน / ขวด รายไดของรัฐ / ขวด  

 
จังหวัด 

เหลาขาว 
(1)  

เหลาผสม 
(2) 

เหลาขาว 
(3) 

เหลาผสม 
(4) 

 (1)+(3)= 
(5) 

(2)+(4)=
(6) 

1. ขอนแกน 
2. หนองคาย 
3. เชียงใหม 
4. กาญจนบุรี 
5. ราชบุรี 
6. ปราจีนบุรี 
7. ฉะเชิงเทรา 
8. บุรีรัมย 
9. อุบลราชธานี 
10. พิษณุโลก 
11. นครสวรรค 
12. สุราษฎรธานี 

5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 

11.55 
11.55 
11.55 
11.55 
11.55 
11.55 
11.55 
11.55 
11.55 
11.55 
11.55 
11.55 

10.47 
10.40 
9.10 
9.50 

11.34 
12.84 
11.50 
9.03 

12.03 
13.91 
12.84 
9.09 

15.70 
15.60 
13.65 
14.26 
17.02 
19.27 
17.25 
13.55 
18.05 
19.78 
19.27 
13.64 

16.24 
16.17 
14.87 
15.27 
17.11 
18.61 
17.27 
14.80 
17.80 
19.67 
18.61 
14.86 

27.25 
27.15 
25.20 
25.81 
28.57 
30.82 
28.80 
25.10 
20.60 
31.33 
30.82 
25.19 

เฉล่ีย 5.77 11.55 10.84 16.27 16.61 27.82 
 

ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง อางถึงใน สุรีรัตน บรรจงอักษร, “การศึกษาเปรียบเทียบ
วิธีการจัดเก็บผลประโยชนจากโรงงานสุรา: วิธีเก็บจากบริษัทกลางกับวิธีเก็บจากเขตจําหนายแตละ
เขต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการเงินและการธนาคาร บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 38. 

หมายเหตุ :  ตัวเลขที่แสดงอยูในวงเล็บตาง ๆ เชน (1),(2),(3) และ (4) หมายถึงชนิดของ
เหลาที่นํามาคิดคาภาษีและคาผลประโยชน โดยหมายเลข (1) และ (3) หมายถึง เหลาขาวคิดที่แรง
แอลกอฮอล 28 ดีกรี ขนาด 625 ซี.ซี. ลิตรละ 30 บาท สวนหมายเลข (2) และ (4) หมายถึง เหลาผสม
คิดที่แรงแอลกอฮอล 35 ดีกรี ขนาด 750 ซี.ซี. ลิตรละ 40 บาท ตอจากนั้น นําตัวเลขดังกลาวมาบวก
กัน ยกตัวอยางเชน (1)+(3)=(5) และ (2)+(4)=(6) จะไดเปนผลลัพธของรายไดที่รัฐไดจากคาภาษี
เหลาขาว – ผสม เปนตน 
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ทั้งนี้  จากสถิติในตารางที่  6-9 ชวยแสดงให เห็นถึงรายไดหรือผลประโยชนที่
กระทรวงการคลังไดรับจากการเปดประมูลโรงงานเหลาที่อยูในความดูแลของกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง  โดยผลประโยชนที่กระทรวงการคลังไดรับโดยสวนใหญจะมาจากคาธรราม
เนียมพิเศษที่ผูประมูลโรงงานเหลาตาง ๆ จะตองทําการยื่นเสนอใหแกกรมสรรพสามิต กระทรวง
การครั้งในทุกครั้งที่มีการประมูลข้ึนใหม  แตอยางไรก็ตาม ผลประโยชนที่กรมสรรพสามิตไดรับ
ในบางครั้งก็ประสบกับปญหา  โดยเฉพาะปญหาที่ เกิดขึ้นมาจากการผิดสัญญาการประมูล
คาธรรมเนียมพิเศษระหวางผูประมูลกับกรมสรรพสามิต ซ่ึงในบางครั้งก็จะสงผลใหเกิดการ
ฟองรองกันขึ้นระหวางระหวางผูประมูลกับกรมสรรพสามิต  โดยคดีฟองรองที่เกิดขึ้นกับกรม
สรรพสามิตในชวงระหวาง พ.ศ. 2518 – 2527 ชวงของการประมูลโรงงานเหลา 32 โรงงานนั้น มี
คดีความเกิดขึ้นรวมเปน 25 คดี คดีแพง 20 คดี คดีอาญา 3 คดี และคดีที่กรมสรรพสามิตเปนโจทย
ฟองอีก  2 คดี  เปนตน 30ซ่ึงการเกิดคดีความฟองรองระหวางผูประมูลกับกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลังยอมมีผลทําใหรายไดหรือผลประโยชนที่กระทรวงการคลังพึงจะไดรับตองลด
นอยลงตามไปดวย   เพราะการฟองรองระหวางกันยอมทําใหตางฝายตางสูญเสียผลประโยชนทั้ง
ดานทรัพยสิน เงินทองและเวลา อีกทั้ง รัฐก็จะไดคาภาษีและผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจ
เหลาลดนอยตามไปดวย 

จากทั้งหมดที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวากระทรวงการคลังถือเปนหนวยงานที่มี
บทบาทตอการประกอบธุรกิจเหลาของไทยมาอยางตอเนื่องยาวนานสืบมาจนกระทั่งปจจุบัน  และ
แมวานับตั้งแต พ.ศ. 2485 เปนตนมา จนกระทั่งปจจุบัน  กระทรวงอุตสาหกรรมจะเขามามีบทบาท
และผลประโยชนในธุรกิจเหลารวมกับกระทรวงการคลังก็ตาม แตอยางไรก็ดี การเขามาของ
กระทรวงอุตสาหกรรมก็มิไดสงผลใหกรมสรรพสามิตหมดบทบาทในการดูแลและควบคุมธุรกิจ
เหลาแตอยางใด  ในปจจุบันกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังนับเปนหนวยงานที่ใหญที่สุดที่มี
หนาที่ในการจัดการและควบคุมตอการประกอบธุรกิจเหลาทั้งหมดภายในประเทศ  โดยปจจุบัน
สินคาและบริการตาง  ๆ  ที่อยู ในความควบคุมและการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง  นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑเหลา ไดแก  ยาสูบ ไพ  น้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามัน  
เครื่องดื่ม เครื่องไฟฟา แกวและเครื่องแกว รถยนต  เรือ ผลิตภัณฑเครื่องหอมและเครื่องสําอาง  
พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ รถจักรยานยนต  หินออนและหินแกรนิตที่แปรรูปแลว แบตเตอรี่ 

                                                 
30 สุรีรัตน บรรจงอักษร, “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บผลประโยชนจากโรงงานสุรา: วิธีเก็บ

จากบริษัทกลางกับวิธีเก็บจากเขตจําหนายแตละเขต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการเงินและการ
ธนาคาร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 28.  
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สนามแขงมา และสนามกอลฟ เปนตน31 กลาวโดยสรุป การกําหนดหรือการดําเนินงานตาง ๆ ที่มี
ตอการประกอบธุรกิจเหลาของกระทรวงการคลังนับตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน นับวาเปน
ปจจัยสําคัญที่สุดสืบเนื่องมาจากความพยายามรักษาผลประโยชนทางดานรายไดใหแกหนวยงาน
ของกลุมตนเปนสําคัญ  

 
3.1.1.2 บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรม 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถือไดวาเปนอีกหนึ่งหนวยงานรัฐที่มี

บทบาทตอการประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศไทย  เพราะนับตั้งแต พ.ศ. 2485 เปนตนมา จนถึง
ปจจุบันกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงเปนหนวยงานที่ดูแลและควบคุมให
สัมปทานการผลิตเหลาในโรงงานบางยี่ขัน  ซ่ึงโรงงานเหลาบางยี่ขันถือเปนโรงงานผลิตเหลาขนาด
ใหญ  มีกําลังในการผลิตและจําหนายเหลาไดทั่วประเทศ ซ่ึงการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถครอบครองแหลงผลิตเหลาขนาดใหญไวได ยอมสงผลทําใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถแสวงหาผลประโยชนสวนตนจากการใหสัมปทานผูกขาดกับกลุมทุนเอกชนผูขอเชาทําการ
ผลิตเหลาในโรงงานบางยี่ขันไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม  บทบาทของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม เพิ่งจะเริ่มเขามามีบทบาทและแสวงหาผลประโยชนในธุรกิจเหลาในชวง
ภายหลัง พ.ศ. 2485 เปนตนมา สาเหตุที่หนวยงานนี้เพิ่งจะเริ่มตนมีบทบาทในชวงหลัง พ.ศ. 2485 
เปนตนมานั้น ก็เนื่องดวยรัฐเพิ่งจะมีนโยบายใหจัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้น ซ่ึงการจัดตั้ง
หนวยงานดังกลาวสงผลใหหนวยงานรัฐที่มีบทบาทในการดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับธุรกิจเหลา
ยายจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังมาสูกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
แทน   กลาวคือ  ภายหลังการจัดตั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงการอุตสาหกรรมใน พ.ศ. 
2485 กลุมเจาหนาที่กรมสรรพสามิตไดถูกลดบทบาทในการการดูแลรับผิดชอบตอการประกอบ
ธุรกิจเหลาภายในประเทศลง   เพราะบทบาทและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเหลาที่เคย
เปนของกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง ถูกโอนไปอยูในความดูแลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ภายใตการดูแลของกระทรวงการอุตสาหกรรมแทน อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลง
หนวยงานดังกลาวยังสงผลใหผลประโยชนที่กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังเคยไดรับจากการ
ประกอบธุรกิจเหลาเปลี่ยนมาอยูที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมอีกดวย  เมื่อ
เปนเชนนี้กระทรวงการคลังจึงพยายามที่จะขอกลับเขามามีบทบาทในการผลิตเหลาอีกครั้งหนึ่ง  
                                                 

31 พรรณนภา  ชางเพ็ชร, “ผลกระทบของภาษีตออุปสงคผลไมไทยและสุราผลไมตางประเทศ” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544), 27-28. 
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โดยกระทรวงการคลังไดพยายามยื่นเรื่องถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการ
พิจารณาเกี่ยวกับการขอรับโอนโรงงานเหลาทั้งหมดคืนมาสูความรับผิดชอบของกลุมดังเดิม โดย
เหตุผลที่กระทรวงการคลังกลาวอาง คือ กระทรวงการคลังเล็งเห็นวากรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรมมุงเนนแตรายไดของกลุมตนเองเปนหลัก มิไดมุงเนนที่รายไดเขาสูรัฐ
เชนเดียวกับกระทรวงการคลัง  ดังปรากฏเปนหลักฐานความวา 

 
ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดเพงเล็งแตรายไดในทางดานกําไรเทานั้น มิไดเพงเล็งถึงดานภาษี
สุราเมื่อตองการใหไดเงินตามงบประมาณ เขาก็จําหนายแพงไดเงินมากพอตามความตองการ ไม
จําเปนตองผลิต สถิติการผลิตจึงลดมากมาย ดังแนบสถิติการผลิตของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมา
ดวยแลว  สวนกรมสรรพสามิตนั้นตองการผลิตจํานวนมาก ราคาถูกยิ่งดี แตไดภาษีเพิ่มขึ้น  จํานวน
เงินที่ไดจากภาษีนั้นนับสิบ ๆ ลานบาท แตเงินกําไรของโรงงานสุราในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นั้นเปนจํานวนแสน ๆ บาท เทานั้น  เราตองเพงเล็งถึงภาษีมากกวาเพงเล็งกําไร ถาหวังแตกําไรแลว  
ผูบริโภคไดบริโภคสุราแพงและสุราขาดตลาด32  

 
แตผลลัพธสําหรับความพยายามของกระทรวงการคลังมิไดรับผลตอบรับแตอยางใด 

เพราะท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีไมเห็นดวยตอขอเรียกรองดังกลาว อีกทั้งคณะรัฐมนตรียังคงเล็งเห็น
วานาจะใหกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการผลิตและควบคุมธุรกิจเหลาตอไป เพราะรัฐจัดตั้ง
กระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนาและดูแลอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยตรง ดังนั้น คณะรัฐมนตรี
จึงคาดหวังวากระทรวงอุตสาหกรรมนาจะสามารถสรางรายไดจากการผลิตและจําหนายเหลาใหแก
รัฐไดเชนกัน  ดวยเหตุนี้ หนวยงานที่ทําหนาที่ในการผลิตและควบคุมตอธุรกิจเหลาในชวงเวลา
ดังกลาวยังคงเปนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมอยูเชนเดิม โดยการผลิต
เหลาของกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถพิจารณาไดจากตารางที่ 10 และจากหลักฐานที่ปรากฏ
ขางตนสามารถชวยสะทอนใหเห็นวาความตองการดูแลโรงงานเหลาของกระทรงการคลังก็มีปจจัย
ในเรื่องของรายไดและผลประโยชนเปนสําคัญเชนเดียวกัน  

นอกจากนี้  ใน พ.ศ. 2485  กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่ทํา
หนาที่ในการผลิตและจําหนายเหลาขึ้นใหม  โดยหนวยงานที่ได รับอนุญาตจากกระทรวง
อุตสาหกรรมใหเปนผูดําเนินการผลิตและจําหนายเหลาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเองได
ทั้งหมด โดยไมตองใหเอกชนประมูล คือ สํานักงานบริษัทจังหวัด  แตทั้งนี้สํานักงานบริษัทจังหวัด
จะตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษเหมือนกับเอกชน  ซ่ึงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตใหบริษัท
                                                 
 32 สจช. [2] สร.0201.91/26. “คลังขอรับโอนโรงงานสุราจากระทรวงอุตสาหกรรม” (4 ม.ค. 2489 -
21 มี.ค. 2492), 5. 
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จังหวัดเขามาดําเนินการในเรื่องการผลิตและจําหนายเหลาแทนเอกชน สาเหตุสวนหนึ่งสืบ
เนื่องมาจากรัฐบาลมีหุนสวนอยูในบริษัทจังหวัดถึง 51 เปอรเซ็นต  และกระทรวงอุตสาหกรรมมี
ความคาดหวังวาบริษัทจังหวัดที่หนวยงานรัฐมีหุนรวมอยูดวยจะชวยใหกระทรวงสามารถควบคุม
การผลิตและจําหนายเหลาทั่วประเทศไดดียิ่งขึ้น  อีกทั้งการผลิตเหลาของบริษัทจังหวัดยังจะชวย
ขจัดปญหาการลักลอบผลิตและจําหนายเหลาเถื่อนในพื้นที่ที่หางไกลไดอีกดวย  อยางไรก็ดี ในทาง
ปฏิบัติการดําเนินงานของสํานักงานบริษัทจังหวัดกลับทําไดไมดีตามเปาหมายที่วางไว  ดังนั้น ใน 
พ.ศ. 2491  รัฐจึงไดตั้งกองอํานวยการโรงงานสุรากรมสรรพสามิตหรือกองอํานวยการโรงงานสุรา
ปทุมวันขึ้นเพื่อดําเนินการแทน 

 

ตารางที่ 10  แสดงจํานวนเหลาที่กําหนดใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทําการผลิตและจําหนายในป 
พ.ศ. 2497 

 
 

 เขตการจําหนาย ลําดับ โรงงานเหลา กําหนดทํา
เหลา 

เดือนละ (เท) 
จังหวัด เดือนละ 

(เท) 

หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

บางยี่ขัน 
 
 
 
 
 
 
พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
สระบุรี 
 

36,000 
 
 
 
 

18,645 
54,645 
8,300 

 
 
 
 

3,300 
 

 

พระนคร-ธนบุรี 
นนทบุรี 
ปทุมธานี 
สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร 
ทุกจังหวัด 
 
พระนครศรีอยุธยา 
 
 
อางทอง 
สิงหบุรี 
สระบุรี 
 

23,000 
2,500 
3,300 
5,400 
1,800 

18,645 
54,645 
4,800 

 
 

1,300 
600 

2,800 
 

 

 
 
 
 
 
สุราปรุง
พิเศษ 
สงโรงงาน
สุราบางยี่
ขันเดือนละ 
1,600 เท 
 
สงโรงงาน
สุราบางยี่
ขันเดือนละ 
500 เท 
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ตารางที่ 10  (ตอ)  
 

เขตการจําหนาย ลําดับ โรงงานเหลา กําหนดทํา
เหลาเดือนละ 

(เท) 
จังหวัด เดือนละ 

(เท) 

หมายเหตุ 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 
8 
9 
 
 

10 
 
 

11 
 

12 
13 
14 
15 

นครปฐม 
 
 
 
ราชบุรี 
 
 
เพชรบุรี 
 
ชัยนาท 
ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา 
 
 
ชลบุรี 
 
 
จันทบุรี 
 
นครราชสีมา 
เชียงใหม-ลําพูน 
สุราษฎรธานี 
สงขลา-สตูล 

4,900 
 
 
 

6,300 
 
 

2,600 
 

1,100 
3,800 
6,700 

 
 

7,800 
 
 

1,600 
 

2,500 
5,200 
1,700 
2,650 

นครปฐม 
 
 
 
กาญจนบุรี 
ราชบุรี 
สมุ ท ร ส ง ค ร า ม
เพชรบุรี 
ประจวบคี รีขันธ
ชัยนาท 
ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา 
 
 
ชลบุรี 
 
 
จันทบุรี 
ตราด 
นครราชสีมา 
เชียงใหม-ลําพูน 
สุราษฎรธานี 
สงขลา-สตูล 

2,000 
 
 
 

3,000 
 
 

1,800 
800 

1,100 
2,800 
5,500 

 
 

6,800 
 
 

1,100 
500 

2,500 
5,200 
1,700 
2,650 

สงโรงงาน
สุราบางยี่
ขันเดือนละ 
1,400 เท 
สงโรงงาน
บางยี่ขัน
เดือนละ 
600 เท 
 
 
สงโรงงาน
บางยี่ขัน
เดือนละ 
1,000 เท 
สงสุราบางยี่
ขันเดือนละ 
1,200 เท 
สงโรงงาน
สุราบางยี่
ขันเดือนละ 
1,000 เท 

 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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จากตารางขางตนแสดงใหเห็นถึงจํานวนเหลาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมตองผลิตขึ้นเพื่อการจําหนายเมื่อใน พ.ศ. 2497  โดยโรงงานเหลาที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  สามารถดําเนินการผลิตและมีเขตการจําหนายไดเปนจํานวน
มากที่สุดทั่วประเทศ  คือ โรงงานสุราบางยี่ขัน โดยใน พ.ศ. 2497 โรงงานเหลาบางยี่ขันสามารถ
ผลิตเหลาไดเปนจํานวนถึง  109,280 เท มีเขตการจําหนายที่รับผิดชอบคือ พระนคร-ธนบุรี นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร พรอมทั้งสามารถจําหนายไดทั่วประเทศ สวนโรงงาน
เหลาอื่น ๆ ก็จะดําเนินการผลิตและจําหนายในเขตจังหวัดของตนไปตามลําดับ ดังดูไดจากตาราง
ดังกลาวขางตน 

ใน พ.ศ.2486 รัฐไดมีนโยบายใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทําการจัดสรางโรงงานทํา
เมรัยหรือเหลาประเภทแชขึ้น ทั้งนี้เพราะรัฐเห็นวาในขณะนั้นเครื่องดื่มประเภทเมรัย เชน แชมเปญ
และเหลาองุนชนิดตาง ๆ มีจําหนายไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน  สาเหตุสวนหนึ่ง
เปนเพราะวาการเกิดขึ้นของสงครามมหาเอเชียบูรพาไดสงผลใหเรือที่นําเหลาและสินคาอ่ืน ๆ เขา
มายังประเทศไทยไดถูกใชเพื่อในสงครามแทน  ดังนั้น เรือท่ีนําสินคาเขามาติดตอคาขายในประเทศ
ไทยจึงลดจํานวนลง  โดยในบางเดือนก็ไมมีเรือสินคาเขามาจอดเทียบทาที่กรุงเทพฯ เลยก็มี 
นอกจากนี้ ภาวะสงครามที่ตอเนื่องยาวนานหลายปไดมีผลทําใหการติดตอคาขายระหวางทวีปใน
ยุโรปและทวีปเอเชียตองหยุดชะงักลง ซ่ึงจากเหตุและผลดังกลาวไดเปนสาเหตุสวนหนึ่งซึ่งทําให
สินคาเหลานําเขาจากตางประเทศเขามายังไทยไดนอยลง จึงสงผลใหสินคาเหลาตางประเทศ
ประเภทเหลาแชเกิดภาวการณขาดแคลนและมีปริมาณไมเพียงพอตอการจําหนาย  และที่มีจําหนาย
อยูในตลาดก็มีราคาที่สูงเกินกวาปกติหลายเทา จากปจจัยทางดานผลประโยชนที่เอื้ออํานวยไดสงผล
ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมทําการจัดตั้งโรงงานเมรัยหรือโรงงานที่ทํา
หนาที่ในการผลิตเหลาแชขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อสนองตอบตอความตองการเหลาแชของประชาชน  อีกทั้ง
ยังเปนการสงเสริมและสรางฐานการผลิตเหลาประเภทเหลาแชใหเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยตรง ซ่ึง
จะเปนการเพิ่มพูนรายไดและจะชวยแกปญหาในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศไดอีกดวย33  ซ่ึงจากการ
ประมาณการรายไดที่กระทรวงอุตสาหกรรมพึงจะไดรับจากผลกําไรของการลงทุนในครั้งนี้วา ใน
แตละเดือนกระทรวงอุตสาหกรรมอาจไดผลกําไรถึงเดือนละ 15,470 บาท หรือปละ185,640 บาท34  

ขณะเดียวกันถึงแมวากระทรวงอุตสาหกรรมจะไดรับรายไดจากการลงทุนเพื่อการ
ประกอบการผลิตเหลาชนิดตาง ๆ เองแลวก็ตาม  แตกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยังสามารถแสวงหา
ผลประโยชนและรายไดที่มาจากการประกอบธุรกิจเหลาจากแหลงอ่ืน ๆ ไดอีก  เชน ใน พ.ศ. 2488 
                                                 
 33 สจช.  [2] สร.0201.91/24. “ต้ังโรงงานเมรัย” (6 มกราคม 2486 – 19 มีนาคม 2489), 1. 

34 เรื่องเดียวกัน ,3. 
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีนโยบายอนุญาตใหเอกชนสามารถเขามา
ประมูลเพื่อเร่ิมขอประกอบการผลิตธุรกิจเหลาได  ซ่ึงการยื่นเรื่องดังกลาวของเอกชนจะตองเสียเงิน
คาแปะเจี๊ยะหรือเงินกินเปลาใหกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมดวย35  ซ่ึง
บริษัทที่เขามาประมูลไดและจายเงินคาแปะเจี๊ยะใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมในชวงเวลานี้สวน
ใหญจะดําเนินงานโดยชาวจีน  แตเนื่องจากยังขาดความชํานาญจึงสงผลใหบริษัทดังกลาวที่
ดําเนินงานโดยชาวจีนตองประสบกับภาวะขาดทุนจนไมสามารถดําเนินงานตอไปได ดังนั้น ใน 
พ.ศ. 2492 คณะกรรมการอํานวยการสุรากระทรวงการอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรใหบริษัท
อุตสาหกรรมแอลกอฮอลไทย จํากัด เขามาดําเนินการผลิตแทน  โดยบริษัทนี้เปนบริษัทของชาวไทย  
และมีทุนไทยถึง 93.17 เปอรเซ็นต   

นอกจากนั้น ใน พ.ศ. 2496  กระทรวงอุตสาหกรรมยังอนุญาตใหบริษัทไทยทํา  จํากัด 
หรือโรงงานเหลาจังหวัดนนทบุรี  ตั้งโรงงานเหลาปรุงพิเศษที่อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  โดยมี
เขตการจําหนายเฉพาะกรุงเทพและธนบุรี ตอมาใน พ.ศ. 2498  กระทรวงอุตสาหกรรมใหบริษัท
ประมวลผลจํากัด ตั้งโรงงานผลิตเหลาผลไม  ที่อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  จําหนายเหลา
ผลไมไดทั่วประเทศ  และใน พ.ศ. 2499  กระทรวงอุตสาหกรรมไดอนุญาตใหบริษัทสุราตะวันออก  
จํากัด  ทําการกอสรางโรงงานเหลาทันสมัยที่จังหวัดชลบุรี  และอนุญาตใหตมกล่ันเหลาขาว – ผสม 
จําหนายในเขตจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด มีกําหนดอายุ 15 ป ตั้งแต พ.ศ. 
2493-2512  โดยการกอสรางโรงงานเหลาแหงใหมของบริษัทสุราตะวันออก จํากัด ไดสงผลใหกรม
โรงงานอุตสาหกรรมยุบโรงงานเหลาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 2 โรงงาน คือ ที่จังหวัดชลบุรี
และฉะเชิงเทรา รวมทั้งยุบโรงงานเหลาที่เอกชนเคยทําอีก 2 โรงงาน คือ ที่จังหวัดระยองและตลาด36  
แตสําหรับโรงงานแหงใหมที่บริษัทสุราตะวันออก จํากัด จัดสรางขึ้นเมื่อหมดสัญญาเชาแลว
โรงงานเหลาดังกลาวจะตองตกเปนกรรมสิทธิ์ของทางราชการ  สวนการผลิตเหลาพิเศษประเภท
วิสกี้ บร่ันดี เหลาผลไม เหลาแชประเภทเบียร เหลาจีน และแอลกอฮอลนั้น  กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมยังมิไดใหการสนับสนุนสงเสริมมากนัก  แตก็มีการอนุญาตใหกับเอกชนบางแตการ
ผลิตนั้นจะตองอยูภายใตเงื่อนไขของทางราชการ37 

การที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเปดโอกาสใหบริษัทเอกชน
สามารถเขามาประกอบการในธุรกิจเหลาไดเพิ่มมากขึ้น สาเหตุเนื่องมาจากกระทรวงอุตสาหกรรม

                                                 
35 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 102. 
36 พิชัย  จิวะอุดมทรัพย, “ภาษีสรรพสามิตกับกิจการสุรา”, 29. 
37 สจช. [2] สร.0201.91/29. “นโยบายเกี่ยวกับการตมกลั่นสุราและแอลกอฮอล” ( 11 ม.ค. 2492 – 25 

ก.ค. 2495)  
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เล็งเห็นวาสามารถสรางรายไดใหแกกระทรวงอุตสาหกรรมมากขึ้นกวาเดิม นอกจากนี้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดเล็งเห็นถึงปญหาที่เกิดจากขอบกพรองหลายประการของการประกอบธุรกิจเหลา
โดยเจาหนาที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเอง  ดังนั้น การที่เปดชองทางเพื่อลดอัตราเสี่ยงของ
ภาวะการขาดทุนตอการประกอบธุรกิจเหลาโดยวิธีการใหเอกชนเขามาแบงเบาในอัตราเสี่ยง
ดังกลาว จึงเปนแนวทางการแกไขปญหาที่ดีที่สุด  เพราะท้ังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเอกชน
ตางก็ตองการพยายามรักษาไวซ่ึงผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจเหลาเปนสําคัญ   

อยางไรก็ดี การประกอบธุรกิจเหลาภายใตการดูแลและควบคุมของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดําเนินมาไดเพียงแคระยะเวลาไมถึง 2 ทศวรรษ  บทบาทและ
หนาที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะของผูผลิตก็เริ่มที่จะหมดบทบาทลง เพราะเมื่อมาถึง
สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชตขึ้นมาเปนผูนําประเทศ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ใหโอนโรงงานเหลาในสังกัดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรมกลับคืนไปยังกระทรวงการคลังเกือบทั้งหมด  จะเหลือไวใหกระทรวงอุตสาหกรรม
ดูแลก็มีแคเพียงโรงงานเหลาบางยี่ขันตามความตองการของจอมพลสฤษดิ์เทานั้น38  ซ่ึงสาเหตุของ
การโอนโรงงานเหลาจากสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรมคืนไปสูกระทรวงการคลังนั้น เปนเพราะ
ตลอดระยะเวลาที่โรงงานเหลาอยูในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม มิไดมีผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่รัฐคาดหวังไว และรายไดจากคาภาษีเหลาบางปก็กลับลดต่ําลงกวา
งบประมาณที่ตั้งไวอีกดวย39 โดยสถิติการผลิตเหลาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมในระหวาง พ.ศ. 2485 – 2488 สามารถพิจารณาไดจากตารางที่ 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 38 ดิเรก โชคชัยณรงค, “บทบาทของรัฐกับการพัฒนาอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสุรา
พิเศษ”, 35. 
 39 บุญชัย  พิทักษดํารงกิจ, “ดีมานดของสุราขาว-ผสมในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2512-2521”, 44. 
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ตารางที่ 11 แสดงสถิติการผลิตเหลาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต พ.ศ.2485-2488 
 

โรงงาน
เหลา 

2485 
เท 

+ สูง 
- ต่ํา 

2486 
เท 

+ สูง 
-  ต่ํา 

2487 
เท 

+ สูง 
- ต่ํา 

บางยี่ขัน 
อยุธยา 
สงขลา 

392,267 
36,649 
34,900 

- 
+ 
+ 

30,198 
15,439 
10,189 

361,969 
52,088 
45,089 

- 
- 
- 

123,715 
1,821 
8,159 

238,255 
53,909 
39,930 

- 
- 
- 

116,346 
13,616 
13,893 

รวม 463,816 - 4,670 459,146 - 130,053 329,093 - 43,855 
 
ที่มา : สจช. [2] สร.0201.91/26. “คลังขอรับโอนโรงงานสุราจากระทรวงอุตสาหกรรม” (4 ม.ค. 
2489 - 21 มี.ค. 2492) 
 

จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาการประกอบธุรกิจเหลาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมไมประสบความสําเร็จ ที่กลาวเชนนี้เพราะวาสถิติการผลิตเหลาที่พบใน
ตารางที่ 11 ไดสะทอนใหเห็นวาการดําเนินงานผลิตเหลาของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมิไดตรงตาม
เปาหมายที่วางไว  โดยปริมาณการผลิตเหลาของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนับตั้งแต พ.ศ. 2485 เปน
ตนมา จนกระทั่งถึง พ.ศ.2488  มีอัตราที่ลดต่ําลงเรื่อย กลาวคือ  ใน พ.ศ. 2485  ระยะแรกเริ่มของ
การผลิตเหลาโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม   กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมโรงงานฯ สามารถผลิต
เหลาไดถึง   463,816 เท แตตอมา ใน พ.ศ. 2486 จํานวนเหลาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมผลิตไดมี
จํานวนที่ลดลงเหลือเพียง 459,146 เท  และลดลงเรื่อย ๆ เหลือเพียง 329,093 เท ใน พ.ศ. 2487 และ
เหลือเพียง  285,238 เท ใน พ.ศ. 2488 ตามลําดับ 

นอกจากนี้  การดําเนินงานประกอบธุรกิจเหลาของเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ยังคงขาดประสบการณและความชํานาญในการประกอบการ  และการที่มุงแสวงหาเพียงแตรายได
จากการประกอบการเปนสําคัญ ก็ไมไดกอใหเกิดการพัฒนาการในอุตสาหกรรมธุรกิจเหลาแตอยาง
ใด  และยังจะทําใหธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตเหลาภายในประเทศมีความลาสมัยไมมีความ
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได  อีกทั้ง รัฐบาลยังเล็งเห็นวาเพื่อใหรัฐไดรับผลประโยชนอยางเต็ม
เม็ดเต็มหนวย สมควรมอบใหอยูในความควบคุมรับผิดชอบของหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น  
ดังนั้น เพื่อรักษาผลประโยชนของรัฐจึงไดดําเนินการโอนความรับผิดชอบเกี่ยวกับโรงงานเหลากับ
คืนมาสูกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่ง  (โรงงานเหลาที่อยูภายใตความควบคุมของหนวยงานรัฐ 
สามารถพิจารณาไดจากแผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงโรงงานเหลาของรัฐที่เอกชนสามารถประมูลไดในระหวาง พ.ศ.2518 - 2524 
ที่มา : สุรีรัตน บรรจงอักษร. “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บผลประโยชนจากโรงงานสุรา: วิธีเก็บจากบริษัทกลางกับวิธีเก็บจากเขตจําหนายแตละเขต” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการเงินและการธนาคาร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 7. 

โรงงานเหลาของรัฐ 

โรงงานสุราองคการสุรา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โรงงานสุราจังหวัด 
กําแพงเพชร 

โรงงานเหลา 
32 โรงงาน 

บริษัทสุราไทยทํา  
จํากัด 

พ.ศ. 2517-2536

กลุมผูคาเหลารายยอย 
พ.ศ.2518-2527 

โรงงานสุราบางยี่ขัน 

บริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด 
(2523 - 2537) เวลาเชา 15 ป 

กลุมโรงงานเหลาที่อยูภายใตความ
ดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กลุมโรงงานเหลาที่อยูภายใตการ
ดูแลของกรมสรรพสามิต 

บริษัทสุราทิพย ฯ  
จํากัด  

พ.ศ. 2523 - 2532 

บริษัทสุราทิพยเวียง
วัชระ จํากัด  

พ.ศ.2523 -2532 

โรงงานสุรา 
จังหวัดนนทบุรี 

โรงงานสุรา 
จังหวัดชลบุรี 

บริษัทสุราทิพย ฯ  
ศรีบูรพา จํากัด  
พ.ศ. 2524-2527 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงโรงงานเหลาของรัฐที่อยูในความควบคุมของหนวยงานรัฐตั้งแต พ.ศ. 2424 – 2542 
ที่มา : สุรีรัตน บรรจงอักษร. “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บผลประโยชนจากโรงงานสุรา: วิธีเก็บจากบริษัทกลางกับวิธีเก็บจากเขตจําหนายแตละเขต” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการเงินและการธนาคาร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 9. 

โรงงานเหลาของรัฐ 

โรงงานสุราองคการสุรา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โรงงานสุราจังหวัด 
กําแพงเพชร 

โรงงานเหลา 
12 โรงงาน 

บริษัทสุราไทยทํา จํากัด 
(2517  - 2536)

บริษัทสุราทิพย ฯ จํากัด 
(2528- 2542) 

โรงงานสุราบางยี่ขัน 

บริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด 
(2523 - 2537) เวลาเชา 15 ป 

กลุมโรงงานเหลาที่อยูภายใตความ
ดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กลุมโรงงานเหลาที่อยูภายใต 
ความดูแลของกรมสรรพสามิต 

บริษัทสุราทิพย ฯ 
จํากัด

บริษัทสุราทิพย ฯ จํากัด 
(2523-2532) 

โรงงานสุรา 
จังหวัดนนทบุรี 
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จาก เหตุและผลดั งกล าวข างตน  ไดส งผลใหกรมสรรพสามิตภายใต สังกัด
กระทรวงการคลังกลับเขามามีสิทธิในการดําเนินการควบคุมอีกครั้ง และยังคงมีบทบาทมา
จนกระทั่งปจจุบันนี้  อยางไรก็ดี ถึงแมวากรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมจะ
สูญเสียผลประโยชนในการควบคุมและผลิตเหลาทั่วประเทศไปก็ตาม  แตขณะเดียวกันนับตั้งแต 
พ.ศ. 2503 เปนตนมา จนกระทั่งปจจุบัน กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังคงมีหนาที่และบทบาทตอการ
ดําเนินการในธุรกิจเหลาของโรงงานสุราบางยี่ขันอยูเชนเดิม ซ่ึงโรงงานดังกลาวถือเปนโรงงานที่มี
ความสําคัญ เพราะเปนโรงงานที่สามารถสงรายไดสวนใหญใหแกรัฐ  

ทั้งนี้ รายไดและผลประโยชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไดรับจากการควบคุมและ
ดูแลการประกอบธุรกิจเหลาในโรงงานบางยี่ขัน  คือ เงินคาเชาโรงงานเหลาที่เอกชนจะเปนผูมอบ
ให  โดยใน พ.ศ. 2503  กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดรับเงินคาเชาโรงงานเหลาบางยี่ขันจากบริษัท
สุรามหาคุณ จํากัด เปนจํานวน 41 ลานบาท และใน พ.ศ. 2513 กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดรับเงิน
คาเชาเพิ่มเปน 51 ลานบาทตอป  ตอมาใน พ.ศ. 2522 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรมไดเปดใหมีการประมูลเชาโรงงานเหลาบางยี่ขันอีกครั้ง  ซ่ึงผลจากการเปดประมูลใน
ครั้งนั้น บริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด เปนบริษัทที่ชนะการประมูลและใหคาสิทธิแกกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมสูงถึงรอยละ 45.67 ของราคาจําหนายปลีกที่หักลบดวยภาษี
เหลาแลว  โดยรายไดจากคาสิทธิและคาภาษีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมพึงจะไดรับสามารถ
พิจารณาไดจากตารางที่ 12  
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ตารางที่ 12  แสดงรายไดคาภาษีและคาสิทธิที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไดรับจากการผลิตเหลา 

ในโรงงานบางยี่ขันตามชนิดของเหลา 
 
 

          หนวย : บาทตอขวด 
 
 

ชนิดเหลา 

 
ราคาขาย
ปลีก (1) 

 
คาภาษี
เหลา (2) 

เหลือ
มูลคาเพื่อ
คาสิทธิ
(3) = 

 (1) - (2) 

 
คาสิทธิ 
(4) = (3) 

(45.67%) 

รวม
รายไดท่ี
รัฐไดรับ 

(5) = 
 (2) + (4) 

เหลาขาว 28 ดีกรี 625 ซี.ซี 
 
เหลาขาว 40  ดีกรี 625 ซี.ซี 
 
เหลาผสม 28 ดีกรี 625 ซี.ซี. 
 
เหลาผสม 35 ดีกรี 75 ซี.ซี 
 
เหลาปรุงพิ เศษกวางทอง  35 
ดีกรี 750 ซี.ซี. 

(1) 22.00 
(2) 18.00 
(1) 26.00 
(2) 20.00 
(1) 24.00 
(2) 19.00 
(1) 40.00 
(2) 52.00 
(3) 45.00 
(1) 32.00 
(2) 44.00 

5.78 
5.78 
8.25 
8.25 
7.70 
7.70 

17.33 
17.33 
17.33 
14.44 
14.44 

16.22 
12.22 
17.75 
11.75 
16.30 
11.30 
22.67 
34.67 
27.67 
17.56 
29.56 

7.41 
5.58 
8.11 
5.37 
7.44 
5.16 

10.35 
15.83 
12.64 
8.02 

13.50 

13.19 
11.36 
16.36 
13.62 
15.14 
12.86 
27.68 
33.16 
29.97 
22.46 
27.94 

 
 
ที่มา : กองอุตสาหกรรมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อางถึงใน สุรี
รัตน บรรจงอักษร, “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บผลประโยชนจากโรงงานสุรา: วิธีเก็บจาก
บริษัทกลางกับวิธีเก็บจากเขตจําหนายแตละเขต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการเงิน
และการธนาคาร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528), 36. 
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หมายเหตุ :  ก. เหลาขาว 25 ดีกรี (1) ราคาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2523 – 19 เมษายน  

2526 
   (2)  ราคาตั้งแต 20 เมษายน 2526 
  
      เหลาผสม 40 ดีกรี (1) ราคาตั้งแต 1 มกราคม 2523 – 16 มีนาคม 2525 
   (2) ราคาตั้งแต 17 มีนาคม 2525 
  
      เหลาแมโขง 35 ดีกรี   (1)  ราคาตั้งแต 1 มกราคม 2523 – 29 มกราคม  

2524 
(2)  ราคาตั้งแต 30 มกราคม 2524 – 13 กุมภาพันธ 2525 และ
ตั้งแต 17 สิงหาคม 2527 – 2528  
(3) ราคาตั้งแต 14 กุมภาพันธ 2526 – 16 สิงหาคม 2527 

 
กวางทอง 35 ดีกรี (1) ราคาตั้งแต 1 มกราคม 2523 – 29 มกราคม 2524 และตั้งแต 

17 สิงหาคม 2527 – 2528 
(2) ราคาตั้งแต 3 มกราคม 2524 – 16 สิงหาคม 2527 

ข. คาภาษีเหลาขาว-ผสมคิดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 76 : 2524 คาภาษีเหลาผสมพิเศษ
แมโขง – กวางทองคิดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 80 : 2525 
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อยางไรก็ตาม  ถึงแมวากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะไดรับคาสิทธิจากการใหสัมปทาน
ผลิตเหลาขาว – ผสม และเหลาแมโขง – กวางทอง สูงถึงรอยละ 45.67  รวมทั้งมีการประกาศเพิ่ม
ราคาเหลาปรุงพิเศษแมโขง – กวางทองขึ้นในระหวาง พ.ศ. 2524 – 2525  แลวก็ตาม แตผลในทาง
ปฏิบัติกลับพบวากรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไดรับรายไดลดนอยลง  สาเหตุ
สวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากการขึ้นราคาเหลาปรุงพิเศษแมโขง  – กวางทอง  ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ไดสงผลใหผูบริโภคหันไปซื้อเหลาเหลาหงสทองของบริษัทสุราทิพย จํากัด ที่อยู
ภายใตการดูแลของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังแทน  ซ่ึงการที่เหลาแมโขง- กวางทอง 
ภายใตสังกัดความดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมไมสามารถจําหนายไดมากเทาที่ควร ก็ยอม
สงผลโดยตรงใหรายไดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมพึงจะไดรับลดนอยตามไปดวย  ดวยเหตุนี้       
จึงสงผลใหกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดมาตรการขึ้นมาเพื่อชวย
ปองกันมิใหเหลาหงสทองที่อยูภายใตความดูแลของกรมสรรพสามิต  สามารถเขาแยงสวนแบงทาง
การตลาดกับเหลาแมโขงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมดูแลอยูได  โดยมาตรการที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนดขึ้นเพื่อปองกันการแขงขัน คือ หามมิใหมีการผลิตเหลาปรุงพิเศษเพิ่มขึ้นโดย
เด็ดขาด  และหากวามีการผลิตเหลาเหมือนเหลาปรุงพิเศษแมโขง  ไมวาจะเปนบุคคลใด หรือบริษัท
ใด ๆ ก็ตาม กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดําเนินการฟองรองฐานปลอมแปลงหรือลักลอบสูตร      
แมโขง ซ่ึงเปนความลับของทางราชการไปแสวงหาผลประโยชนใหถึงที่สุด40  อยางไรก็ดี มาตรการ
ตาง ๆ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดขึ้นก็ยังไมสามารถยับยั้งการเขามาแขงขันของเหลา
หงสทองที่อยูภายใตความดูแลของกรมสรรพสามิตได  ดวยเหตุนี้ จึงเปนเหตุใหกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมไดสูญเสียผลประโยชนจากการดูแลธุรกิจเหลาในเครือขาย
ของตนไปเปนจํานวนมาก ในชวงระหวาง พ.ศ. 2523 – 2529  แตภายหลังจาก พ.ศ. 2529 เปนตนมา 
รายไดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดรับจากกลุมผูประกอบการเอกชนผูเชาโรงงานบางยี่ขันมีความ
แนนอนและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  โดยรายไดที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดรับจากการประกอบ
ธุรกิจเหลาในปจจุบัน รวมเปนจํานวนเงินมากกวา 5 พันลานบาท   

จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตน สามารถกลาวโดยสรุปไดวาภายหลังจากที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมโอนโรงงานเหลาใหคืนสูความดูแลรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลัง  เมื่อใน  พ.ศ. 2502  กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ไดมีนโยบายใหเอกชนเขามา
ดําเนินการเปนผูประกอบกอบการแทนเจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด ซ่ึงการ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายดังกลาวไดสงผลใหเจาหนาที่รัฐลดบทบาทจากการเปนผูผลิตเหลือเพียงแค
                                                 

40 สุรีรัตน  บรรจงอักษร, “การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดเก็บผลประโยชนจากโรงงานสุรา: วิธีเก็บ
จากบริษัทกลางกับวิธีเก็บจากเขตจําหนายแตละเขต”, 55. 
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หนาที่ในการควบคุมและจัดเก็บภาษีเทานั้น  และนับตั้งแต พ.ศ. 2503 เปนตนมา รัฐไมไดทําการ
ผลิตเหลาเองจนกระทั่งถึงปจจุบัน การที่รัฐเปลี่ยนนโยบายโดยอนุญาตใหเอกชนสามารถเขามาเชา
เพื่อประกอบธุรกิจเหลานั้น มีปจจัยที่ผลักดันมาจากการปฏิบัติงานประกอบธุรกิจเหลาของ
เจาหนาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมไมประสบผลสําเร็จ ซ่ึงการที่เจาหนาที่รัฐภายใตสังกัดกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจเหลาไมสามารถสืบทอดบทบาทมาจนกระทั่ง
ปจจุบันนี้  มีมูลเหตุสวนหนึ่งมาจากความขัดแยงที่มีอยูในโครงสรางรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะรวม
ศูนยสูง  กลาวคือ ในภาคเศรษฐกิจของรัฐ การจัดสวนบริหารสามารถแบงออกเปน 3 ลําดับขั้น คือ 
1.รัฐบาล (หรือคณะรัฐมนตรี) และสภาพัฒนาฯ ประกอบกันเปน “สวนกลาง” 2.กระทรวง และ      
3.รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงความสัมพันธระหวางหนวยงานทั้ง 3 ระดับนี้ จะมีลักษณะเปนแกนตั้ง กลาวคือ 
“เบื้องลาง” ขึ้นตรงตอ “เบื้องบน” การกําหนดนโยบายโดยสวนใหญมักจะกระทําจาก “บน” ลง 
“ลาง” ดังจะเห็นไดจากในชวงเวลาที่เกิดปญหาหรือจะดําเนินการไปในทิศทางใด กรมหรือกองการ
ตาง ๆ จะตองทําหารรองเรียนไปถึงหนวยงานใหญใหเปนผูตัดสินใจ  และถึงแมวากรมหรือ
กระทรวงใด ๆ ก็ตามจะมีอํานาจ แตอํานาจดังกลาวของกรมหรือกระทรวงเหลานี้ตางก็ตองไดรับ
อนุมัติมาจากคณะรัฐมนตรีอีกขั้นหนึ่ง นอกจากนี้ ระบบรัฐวิสาหกิจโดยสวนใหญไมวาจะในธุรกิจ
เหลาหรือในธุรกิจผูกขาดชนิดใดก็ตาม การบริหารงานโดยสวนใหญจะเปนแบบรวมอํานาจ การ
จัดแบงสวนงานและสายบังคับบัญชาจะยึดถือแบบอยางจากการแบงสวนงานของทางราชการ การ
ส่ังงานในแตละครั้งจึงตองเปนไปตามลําดับขั้น41  อาทิเชน ในชวงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอ
จัดตั้งโรงงานทําเมรัยขึ้น ในลําดับขั้นแรกกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะตองนําเรื่องไปยื่นที่หัวหนา
หนวยของฝายตนเองกอน คือ กระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะนํา
เร่ืองไปยื่นตอคณะกรรมการเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไป
ตามลําดับ และหากวาในกรณีที่เกี่ยวของกับเหลาตางประเทศก็อาจจะตองเจรจาผานกระทรวงการ
ตางประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตประจําประเทศตาง ๆ เปนตน ทั้งนี้การปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังกลาวก็เพราะในแตละวิสาหกิจจะประกอบดวยหลายกรม หลายแผนก ซ่ึงในบางครั้งสงผลให
การทํางานไมมีประสิทธิภาพ  มีความลาชา  ซํ้าซอน และขาดการประสานงาน  

จากระบบงานที่ถูกแบงแยงออกเปนหลาย ๆ หนวยงาน  ทําใหรัฐเล็งเห็นวาการลงทุน
เพื่อประกอบการในรูปแบบรัฐวิสาหกิจธุรกิจเหลาอาจไมคุมกับการลงทุน  ดังนั้น ใน พ.ศ. 2503  
รัฐจึงไดมีนโยบายใหเอกชนรับไปดําเนินการแทน โดยคิดเปนเงินคาเชาตอบแทน  ซ่ึงบริษัทที่ไดรับ
อนุญาตใหเปนผูเขามาเชาดําเนินการกิจการเหลาโดยไมตรงผานการประมูลตอจากกรมโรงงาน
                                                 

41 สจช. รวมขาวและเหตุการณที่สําคัญ ๆ ใน ป พ.ศ. 2529  ก/ป/2529/66 ปกที่ 1 “รากเหงาความ
หายนะของรัฐวิสาหกิจไทย” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 23 (กุมภาพันธ พ.ศ.2529), 21.  
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อุตสาหกรรมเปนครั้งแรก  คือ บริษัทสุรามหาคุณ จํากัด ซ่ึงการที่รัฐบาลภายใตการนําของจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต  อนุญาตใหบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด  สามารถเขามาเชาทําไดโดยไมตองผาน
การประมูลสาเหตุสวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากความสัมพันธในดานผลประโยชนสวนตัวระหวางจอม
พลสฤษดิ์กับกลุมผูประกอบการ อยางไรก็ดี นับตั้งแตหลัง พ.ศ. 2503 เปนตนมา บทบาทและหนาที่
ของเจาหนาที่กระทรวงตาง ๆ ก็มิไดลดนอยลง   เพราะแตละหนวยงานยังคงมีบทบาทในฐานะของ
ผูดูแลและจัดเก็บภาษีจากธุรกิจเหลามาอยางสืบเนื่อง  โดยเฉพาะกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงกุมอํานาจและมีบทบาทสําคัญตอการใหสัมปทานเหลาแมโขง  
กวางทองใหกับบริษัทเอกชน และแมวาโรงงานเหลาภายใตการดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐจะมีโรงงานเหลาบางยี่ขันเหลือเพียงโรงงานเดียว  แตโรงงานดังกลาว
นับเปนโรงงานเหลาที่มีอัตราการผลิต  การจายภาษี  และคาธรรมเนียมใหแกรัฐเปนจํานวนมาก   
 

3.1.1.3 บทบาทของกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงกลาโหมถือเปนอีกหนึ่งหนวยงานรัฐที่มีบทบาทตอการประกอบธุรกิจเหลา

ภายในประเทศ แตบทบาทของกระทรวงกลาโหมที่มีตอการประกอบธุรกิจเหลาของไทยมิไดมี
ความตอเนื่องยาวนานมาจนกระทั่งถึงปจจุบันเหมือนกับกระทรวงการคลังและกระทรวง
อุตสาหกรรม  โดยบทบาทของกระทรวงกลาโหมกลาวไดวาเพิ่งจะเริ่มมีบทบาทตอการประกอบ
ธุรกิจเหลาก็ในชวงสมัยหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาเปนตนมา กลาวคือ หลังจากที่สงครามมหา
เอเชียบูรพาส้ินสุดลงกระทรวงกลาโหมหรือเจาหนาที่ทหารตางไดเขามามีบทบาทตอการประกอบ
ธุรกิจเหลาของไทยกันเปนจํานวนมาก  เหตุก็เพราะผูนําที่ขึ้นมามีอํานาจในฐานะนายกรัฐมนตรีโดย
สวนใหญในชวงหลังสงคราม มักจะเปนผูที่อยูในแวดวงขาราชการกระทรวงกลาโหมเปนสําคัญ 
ดังนั้น จึงสงผลใหกระทรวงกลาโหมและขาราชการจากกระทรวงดังกลาวเร่ิมเขามามีบทบาทใน
ฐานะผูดูแลธุรกิจเหลารวมกับกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม 

อย างไรก็ดี  ใน  พ .ศ .  2478   ชวงกอนการ เกิดสงครามมหา เอ เชี ย บูรพาขึ้น 
กระทรวงกลาโหมหรือกลุมทหารก็ไดเคยยื่นเรื่องราวในการขอผลิตเหลาเพื่อเก็บไวใชบริโภค
กันเองภายในหนวยทหารมาแลว เชนกัน  แต เ ร่ืองราวที่ ยื่น เสนอตอกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการคลังมีความเห็นวาไมเปนการสมควรที่จะปลอยใหหนวยงานตาง ๆ สามารถผลิตเหลา
ไดโดยเสรี  ดังหลักฐานที่ปรากฏความวา  
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กระทรวงการคลังไดมีหนังสือตอบชี้แจงมาวา การขออนุญาตตั้งโรงตมกลั่นแอลกอฮอลนี้ ไดเคยมี
บุคคลและบริษัทแสดงความจํานงมายังรัฐบาลมากรายหลายครั้งหลายหนแลว แตเปนความขัดของ
ที่รัฐบาลจะใหสัมปทานหรือใหอนุญาตไมได  ดวยขัดแกนโยบายในการจัดภาษีสุราตาม
พระราชบัญญัติภาษีภายใน ที่สุดเมื่อเร็วๆ นี้ ในวงการทหารจัดการทดลองทําขึ้นภายในกรอบของ
ทหารเอง กระทรวงการคลังก็ไดแสดงความขัดของไมเห็นชอบดวย 

 
ดวยเหตุนี้ กระทรวงกลาโหมจึงไมสามารถดําเนินการผลิตเหลาไดแตอยางใด อยางไรก็

ดี ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. 2475 กลาวไดวาเปนชวงเวลาที่กลุมทหารภายใต
สังกัดของกระทรวงกลาโหมไดเร่ิมเขามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ซ่ึงเหลาก็ถือเปนอีก
หนึ่งธุรกิจที่กระทรวงกลาโหมไดใหความสนใจที่จะดําเนินการผลิต  โดยเฉพาะในชวงระหวาง 
พ.ศ. 2481 – 2503 เปนตนมา กระทรวงกลาโหมตางไดพยายามยื่นเรื่องราวเพื่อจัดตั้งโรงงานผลิต
เหลาขึ้น แตการขอจัดตั้งโรงผลิตเหลาของกระทรวงกลาโหมมิไดรับผลสําเร็จมากนัก ดังนั้น 
กระทรวงกลาโหมจึงตองดําเนินการประกอบธุรกิจเหลารวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทจังหวัดเปนเครือขายที่สําคัญในการจําหนายผลิตภัณฑเหลา42

นอกจากนี้ ผูนําที่ดํารงตําแหนงอยูในกระทรวงกลาโหม ยังไดมีบทบาทในการจัดตั้งกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นมาดูแลและรับผิดชอบตอการประกอบธุรกิจเหลาอีกดวย   
และถึงแมวากรมโรงงานอุตสาหกรรมจะอยูภายใตกระทรวงอุตสาหกรรมก็ตาม  แตการเกิดขึ้นของ
กระทรวงอุตสาหกรรมก็เปนผลที่สืบเนื่องโดยตรงมาจากนโยบายที่กลุมรัฐบาลทหารกําหนดขึ้น
เพื่อการประกอบธุรกิจเหลา เปนตน 

อยางไรก็ดี  บทบาทและหนาที่ที่กระทรวงกลาโหมมีตอการประกอบธุรกิจเหลานั้น  
ถือไดวามีความสําคัญในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น  โดยเฉพาะในชวงภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพา
เปนตนมา จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2503 โดยในชวงภายหลังจากที่รัฐตัดสินใจไมทําการผลิตเหลาดวย
ตนเองเมื่อใน พ.ศ. 2503 บทบาทของกลุมเจาหนาที่กระทรวงกลาโหม คือ การเปดอนุญาตให
สัมปทานโรงงานผลิตเหลาแมโขงกับเอกชนผูที่มีความสัมพันธสนิทชิดเชื้อตอกันกับกลุมรัฐบาล
ทหาร ซ่ึงการใหสัมปทานดังกลาวยอมแสดงใหเห็นถึงบทบาทของความมีอํานาจเต็มของกลุมทหาร
ที่มีตอการประกอบธุรกิจเหลาในชวง ณ ขณะนั้นไดเปนอยางดี  แตภายหลัง พ.ศ. 2503 เปนตน 
บทบาทของกลุมนี้ก็ไดถูกลดความสําคัญลงตามสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงไป   

                                                 
42 อุทัย สินสาร, ธุระกิจของรัฐ, 137. 
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จากบทบาทตาง ๆ ของหนวยงานรัฐดังที่กลาวมาแลวขางตน สามารถกลาวโดยสรุปได
วา  หนวยงานรัฐไมวาจะสังกัดกรม กองหรือหนวยงานใด ๆ ก็ตาม โดยสวนใหญจะมีหนาที่และ
บทบาทตอการประกอบธุรกิจเหลาแตกตางกันออกไปตามปจจัยที่เขามาในแตละชวงเวลา โดย
หนวยงานรัฐที่มีบทบาทสําคัญตอการประกอบธุรกิจเหลา คือ กระทรวงการคลัง  กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงกลาโหม โดยเฉพาะกระทรวงการคลังยังคงถือเปนหนวยงานที่มี
บทบาทมากที่ สุดตอการประกอบธุรกิจเหลานับตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน   เพราะ
กระทรวงการคลังยังคงรับผิดชอบและดูแลในเกือบจะทุกเรื่องของการประกอบธุรกิจเหลา
ภายในประเทศ  อยางไรก็ดี ไมวากระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงกลาโหม 
จะเขามาดําเนินการประกอบธุรกิจเหลาในรูปแบบใดก็ตาม แตเหตุผลประการสําคัญคือแรงจูงใจ
ทางดานรายไดเพื่อหนวยงานของตนเปนสําคัญ และถึงแมวาการดําเนินงานของหนวยงานรัฐสวน
ใหญจะมุงเนนไปที่เร่ืองรายไดเปนสําคัญ แตการมุงเนนดังกลาวก็มีปจจัยโดยเฉพาะเพื่อการควบคุม
และดูแลใหธุรกิจเหลาภายในประเทศดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะหนวยงานรัฐถือเปน
กลุมที่มีบทบาทและความสําคัญกลุมเดียวในการที่จะกําหนดซึ่งทิศทางหรือนโยบายเพื่อการ
ประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศใหเปนไปในลักษณะหรือรูปแบบใด ๆ ก็ได  และถึงแมวาใน
สังคมยุคปจจุบันบทบาทและพัฒนาการของกลุมผูประการเอกชนจะมีความโดดเดนมากกวากลุม
เจาหนาที่รัฐ แตส่ิงหนึ่งที่ปฏิเสธไมไดคือบทบาทและความสําคัญดังกลาวที่มีตอธุรกิจเหลาของ
กลุมเอกชน มักจะเปนผลที่สืบเนื่องมาจากการกําหนดนโยบายของหนวยงานรัฐเปนสําคัญ และ
ถึงแมวาในบางครั้งหนวยงานรัฐจะมีการขัดแยงซึ่งผลประโยชนระหวางกลุม แตความขัดแยง
ดังกลาวก็มักจะอยูบนพื้นฐานแหงความรอมชอม ดังความรวมมือที่ปรากฏใหเห็นอยูเสมอ 
 

3.1.2 บทบาทของกลุมผูประกอบการเอกชนหรือนายทุนรายใหญท่ีมีตอธุรกิจเหลา
ภายในประเทศ 

การที่เหลาเปนแหลงรายไดสําคัญยอมเปนแรงจูงใจที่กอใหเกิดกลุมผลประโยชน  โดย
กลุมผูที่เขามามีบทบาทสําคัญอยางมากตอการประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศไทย  คือ กลุม
ผูประกอบการเอกชนหรือนายทุนรายใหญ  ซ่ึงในที่นี้จะเนนการอธิบายถึงบทบาทของ 3 บริษัท
ใหญที่มีบทบาทชัดเจนมากที่สุด  คือ บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด มหาชน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด มหาชน ซ่ึงการอธิบายบทบาทของ
ทั้ง 3 กลุมบริษัทจะชวยสะทอนใหเห็นความสําคัญของกลุมผูประกอบการเอกชนที่มีตอการ
ประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศไทยไดเปนอยางดี  
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3.1.2.1 บทบาทของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด มหาชน 
3.1.2.1.1 ความเปนมาของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด มหาชน 
ใน พ.ศ. 2473 ซ่ึงเปนปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว พระยา

ภิรมยภักดี (นายบุญรอด เศรษฐบุตร) 43 ไดยื่นคํารองไปยังกระทรวงพระคลังเพื่อขออนุญาตจัดตั้ง
โรงทําเบียรขึ้นภายในประเทศไทย44 การขออนุญาตดังกลาวของพระยาภิรมยภักดีไดสงผลให
กระทรวงการคลังตองทําการพิจารณาเปนกรณีพิเศษ เพราะในสมัยนั้นประเทศไทยยังไมเคยทําการ
จัดตั้งโรงงานเพื่อการผลิตเหลาประเภทเบียรมากอน  ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงตองใชเวลาในการ
                                                 

43 จุดเริ่มของตระกูลขุนนาง ใหญที่หันมาเอาดีทางดานธุรกิจคือ พระยาภิรมยภักดี หรือ นายบุญรอด 
เศรษฐบุตร บุตรชาย คนโตของพระยาภิรมยภักดี ผูกลายเปนเจาของชื่อบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด ที่เปนที่
รูจักดีจนถึงทุกวันนี้ เพราะตัวผูกอต้ังไดรับพระราชทานศักดินา ใชราชทินนามตอจากบิดาในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6)  

นายบุญรอดเคยเปนทั้งครู ลูกจางหาง “กิมเซงหลี” ทํากิจการโรงสีไฟและเครื่องจักร ทําหนาที่เปน
ลามแปลภาษาอังกฤษเพื่อใชสําหรับการติดตอสั่งสินคาจากตางประเทศจนกลายเปนผูรอบรูดานภาษา จนยายไป
ทํางานที่หางฝรั่ง “หางเด็นนิม็อต แอนด ดิกซั่น” ที่ดําเนินกิจการโรงเลื่อยจักร ที่แหงนี้นายบุญรอดตองรับภาระ
งานดานบัญชี และพัฒนาความรูในการติดตอคาขายกับตางประเทศ จากความรูในการติดตอคาขายไม 

ใน พ.ศ. 2447 นายบุญรอดออกมาตั้งกิจการของตนเอง จนไดช่ือวาเปน “เถาแก” คนหนึ่ง การ
เดินทางไปดูงานที่ประเทศอังกฤษเพื่อหาชองทางการทําธุรกิจทําใหใน พ.ศ. 2451 นายบุญรอดกลายเปนตัวแทน
จําหนายรถยนตยี่หอ “เบลไซซ” ที่ดําเนินธุรกิจจําหนายรถใน ยุคตนๆ สําหรับอุตสาหกรรมยานยนตไทย  

 พ.ศ. 2453 ไดเขารวมซื้อหุนซื้อเรือยนตเมล 2 ลํา เพื่อทํากิจการรับสงผูโดยสาร ระหวางทาน้ําตลาด
พลู และทาน้ําราชวงศ การดําเนินกิจการเดินเรือที่เจริญรุงเรืองมากขึ้น และไดมีการมองหาธุรกิจใหมจนได
ตัดสินใจยื่นเสนอทํากิจการจําหนายเบียร และเมื่อ พ.ศ. 2472 ในปเดียวกันก็กอต้ังบริษัทรับสงทางอากาศ ที่รูจักดี
ในนามบริษัท เดินอากาศไทย จํากัด ซึ่งทายสุดเขารวมกิจการกับบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนตน         
บิสิเนสไทย, “ภิรมยภักดี” ไมไดมีแตเบียร [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ ธันวาคม, 2549. เขาถึงไดจาก 
http://www.businessthai.co.th/content.php?data=401387_Biz.Profile%20&%20Ranking  

44 เบียร หมายถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลาย ๆ รูปแบบที่ผานกระบวนการหมัก จากผลิตภัณฑพวก
ธัญพืช  และประวัติศาสตรของเบียรนั้นมีความเปนมาอยางยาวนาน เพราะเบียรถือเปนเครื่องดื่มแอลกอฮอลชนิด
แรกของโลก ที่ไดผลิตมาต้ังแตครั้งเมื่อ 6,000 ปกอนคริสตกาล โดยชนชาติบาบิโลเนียน ซึ่งเบียรไดเปนที่รูจักกัน
อยางแพรหลายในสังคมสมัยอียิปตโบราณและเมโสโปเตเมีย โดยวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเบียรในชวงราว 1,000 ป
กอนคริสตกาล คือ ขาวบาเลย  และมีการผสมพืชอีกหนึ่งชนิดเขาไปคือ ฮอปส ทั้งนี้ก็เพื่อทําใหเบียรมีกลิ่นหอม, 
รสชาติขม และ สามารถรักษาคุณภาพของเบียรใหเก็บไดนานขึ้น แตเบียรเหลานี้แตกตางจากเบียรในปจจุบัน และ
เนื่องจากเครื่องปรุงและกรรมวิธีในการผลิตเบียรแตกตางกันไปตามสถานที่ ดังนั้น จึงสงใหลักษณะของเบียร
(ชนิดของเบียร,รสชาติ,และสี) มีความแตกตางกันไปตามแตละชวงเวลา วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย, “เบียรยุคดึกดํา
บรรพมันมาจากไหน?”. ศิลปวัฒนธรรม 13, 2 (ธันวาคม 2534): 152-162. 
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พิจารณาเรื่องดังกลาวนานเปนพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 247545 ผูแทนกระทรวงการคลัง
คือ พระยาไชยยศสมบัติไดทําการเจรจากับพระยาภิรมยภักดีและขอทราบถึงความเจตจํานงคในการ
จัดตั้งบริษัทดังกลาว  อยางไรก็ดี ในระยะแรกของการจัดตั้งบริษัทผลิตเบียรขึ้นภายในประเทศไทย 
เจาหนาที่รัฐยังคงไมเล็งเห็นถึงความเปนไปไดเทาใดนัก  

ในชวงระยะแรกเริ่มอัตราภาษีอากรที่พระยาภิรมยภักดีไดยื่นเสนอและลงบันทึกไวเมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2475 มิไดเปนที่พอใจแกรัฐบาลเทาใดนัก กลาวคือ พระยาภิรมยภักดีขอให
ในปแรกเริ่มของการเริ่มจัดทําเก็บอัตราภาษีในลิตรละ 5 สตางค ปที่ 2 และปที่ 3 ลิตรละ 10 สตางค 
และขอยกเวนไมเสียภาษีเบียรตัวอยางที่แจกจายไปโดยไมไดรับเงินนั้นดวย46 เปนตน  ซ่ึงการ
ตอรองดังกลาวของพระยาภิรมยภักดีไดสงผลใหรัฐบาลภายใตการนําของพระยามโนปกรณนิติ
ธาดาไมเห็นชอบดวย ดังที่พระยาภิรมยภักดีเลาถึงเมื่อคร้ังพบอุปสรรคในการทําเบียรความวา  
 

แลวขาพเจากราบถวายบังคมทูลลาไปเยี่ยมผูจัดการธนาคารฮองกงฯ เขาแจงวาไดรับคําสั่งจาก
ผูจัดการใหญ ใหใชเงินบัญชีขาพเจาตามตองการ แลวไปกระทรวงการคลัง ขณะนั้นพระยามโน
ปกรณนิติธาดา เปนทั้งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีคลัง ไมพบ ไดเที่ยวไปหาอีกหลายครั้งจึงไดพบ 
ทานวาสัมปทานทําเบียรที่รัฐบาลเกาทําใหไว  จะเก็บภาษีเบียรในปแรกลิตรละ 1 ปที่สอง 3 และป
ที่สาม 5 สตางคนั้น  รัฐบาลนี้จะใหอยางนั้นไมได  เพราะอาจจะมีผูอื่นขอตั้งโรงเบียรขึ้นแขงขัน
บาง  วันหลังใหมาทําความตกลงกันใหม47  

 
นอกจากนั้น ความลาชาในการเจรจาและการอนุญาตใหจัดตั้งโรงเบียรโดยเอกชนไทย

ขึ้นเปนครั้งแรก   ยังมีมูลเหตุสําคัญมาจากการที่เจาหนาที่หรือเสนาบดียังไมมีความแนใจวาบริษัท
จะสามารถจัดตั้งผลิตเบียรขึ้นในประเทศเมืองรอน เชนในเมืองไทยไดหรือไม  อีกทั้งยังคงมีเรื่อง
อัตราภาษีที่ไมสามารถตกลงกันได ดังความในหนังสือที่กระทรวงพระคลังไดแจงมายังพระยา
ภิรมยภักดีความวา  

 
 
 
 

                                                 
45 สจช. [2] สร.0201.91/1. “พระยาภิรมยภักดีต้ังโรงทําเบียร” (7 ธันวาคม – 27 มีนาคม 2475) 
46 เรื่องเดียวกัน, 4. 
47 หมอมหลวงยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา, พระยาภิรมยภักดี และประวัติโรงเบียร โดยพระยาภิรมยภักดี 

โชคชะตาชีวิตที่พอใจ (พระนคร : คุรุสภา, 2506), 255. 
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อัตราภาษีที่ทานไดยื่นบันทึกลงวันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2475 วา ขอใหกําหนดอัตราภาษีในปแรก
ลิตรละ 5 สตางค ปที่ 2 และปที่ 3 ลิตรละ 10 สตางค และขอยกเวนไมเสียภาษีตัวอยางที่แจกจายไป
โดยไมไดรับเงินนั้น  กระทรวงพระคลัง ฯ พิจารณาโดยถองแทแลว เห็นวาที่จะกําหนดอัตราปแรก
ลิตรละ 5 สตางคนั้น ไมเปนการสมควร  เพราะเปนอัตราที่ตํ่ากวาอัตราภาษีขาเขามากนัก ถากําหนด
อัตราลิตรละ 12 สตางค และคํานวณคาภาษีขาเขาในวัตถุดิบอื่นซึ่งนํามาใชในการทําเบียรแลว  จะ
ไดเปรียบเบียรที่เสียภาษีขาเขาในเชิงภาษีราว 13% เมื่อสามารถใชวัตถุดิบที่เปนของพื้นเมืองมาก
ขึ้นก็ยิ่งไดเปรียบมากขึ้น กระทรวงพระคลังเห็นวาควรกําหนดในอัตรานี้ แตอาศัยเหตุที่โรงทําเบียร
นี้เปนของใหมไมแนใจวาจะเปนผลสําเร็จดวยดีในทันที  และเพื่อเปนทางอุดหนุนอุตสาหกรรมคน
ไทย จึงเสนอความเห็นตอรัฐบาลใหต้ังภาษีเบียรที่ทําขึ้นในเมืองไทยในป พ.ศ. 2536 ในอัตราลิตร
ละ 10 สตางค ซึ่งจะไดเปรียบเชิงภาษีจากเบียรตางประเทศราว 26 % โดยสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
อัตราภาษีใหมในปตอไปตามพฤติการณ แตอยางไรก็ดี  รัฐบาลจะพยายามชวยเหลืออุตสาหกรรม
ในประเทศที่จะตั้งตัวและเจริญรุงเรืองตอไปตามสมควร48 

  
อยางไรก็ตาม  ปจจัยในเรื่องภาษีนาจะเปนปญหาที่สําคัญที่สุดที่สงผลใหการจัดตั้งโรง

เบียรของพระยาภิรมยภักดีดําเนินการไปอยางลาชา ดังที่พระยาภิรมยภักดีไดกลาวไวในบันทึกใน
ประวัติโรงเบียร ความวา 

 
ขาพเจาไดนําเรื่องปรึกษาคณะกรรมการบริษัทบางหลวงตางเห็นชอบดวย และแนะวา ถาไดรับ
อนุญาตจากรัฐบาลแลว สมควรขาพเจาตองออกไปเลือกซื้อหาเครื่องจักรทําเบียรดวยตนเองดีกวา 
ดวยการทําเบียรเปนเรื่องใหญ ขาพเจายังไมเคยรูเห็น จึงไดเที่ยวสืบสวนตอไปอีกจนเปนที่แนใจ 
วันที่ 12 มกราคม 2473 จึงไดหนังสือขออนุญาตตั้งโรงตมกลั่นเบียรในพระนคร ยื่นตอเสนาบดี 
กระทรวงพระคลัง แลวคอยไมไดตอบรับเปนเวลานาน จึงไดทําขึ้นอีกหนึ่งฉบับ กราบบังคมทูล
เหลาฯ ขอพระมหากรุณาฯ49 

 
อยางไรก็ดี  ตอมาใน วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2476 กรมสรรพสามิตไดอนุญาตใหพระยา

ภิรมยภักดีสามารถจัดตั้งโรงผลิตเบียรขึ้นได โดยในงวดรายป วางมัดจําเงิน 2,000 บาท  เสียภาษี น้ํา
เบียรรายปลิตรละ 10 สตางครวด50 โดยภายหลังจากที่ไดรับอนุญาตใหทําการผลิตเบียร พระยา
ภิรมยภักดีก็ไดดําเนินการจัดสรางตัวอาคารโรงงานเพื่อการผลิตเหลาประเภทเบียรขึ้น  ในยานบาง

                                                 
48 สจช. [2] สร.0201.91/1. “พระยาภิรมยภักดีต้ังโรงทําเบียร”, 4. 
49 หมอมหลวงยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา, พระยาภิรมยภักดี และประวัติโรงเบียร โดยพระยาภิรมยภักดี 

โชคชะตาชีวิตที่พอใจ, 210-211. 
50 เรื่องเดียวกัน, 259. 
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กระบือ ริมฝงแมน้ําเจาพระยา ภายใตช่ือบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด เมื่อในวันที่ 10 เมษายน 
2476 ดวยทุนจดทะเบียน 600,000 บาท อยางไรก็ดี  แตเดิมนั้นพระยาภิรมยภักดีมีความตั้งใจที่จะ
เร่ิมทุนจดทะเบียน 1,000,000  บาท   แตเนื่องดวยความลาชาในการไดรับสัมปทานก็ไดสงผลทําให
ผูจองหุนจํานวน มาก ๆ ตางพากันปฏิเสธกันหลายราย ฉะนั้น ดวยเหตุดังกลาวจึงสงผลใหทุนจด
ทะเบียนลดลงเหลือเพียง 600,000 บาท แบงเปน 6,000 หุน หุนละ 100 บาท51 และทําการผลิตเบียร
ออกจําหนายไดเปนครั้งแรกใน พ.ศ. 2477 ภายใตเครื่องหมายการคา ตราหมี ตราสิงหแดง ตราสิงห
ขาว ตราแหมม ตราพระปรางคทอง ตราวาวปกเปา ตรากุญแจ ตรารถไฟ  เปนตน แตยี่หอเบียรของ
พระยาภิรมยภักดีในสมัยนั้นมักจะถูกเหมารวมเรียกวา “เบียรเจาคุณ”52 อยางไรก็ดี เพื่อใหเกิดความ
แข็งแกรงในการจําหนายและความนิยมในผลิตภัณฑสินคา ดังนั้น ในระยะเวลาตอมาพระยาภิรมย
ภักดีจึงไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อยี่หอเบียรทุกยี่หอ  และ คงไวแตเพียงยี่หอ “เบียรสิงห” ซ่ึงเปน
ช่ือที่ยังมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ 

ความตั้งใจแรกในการจัดตั้งบริษัทของพระยาภิรมยภักดี คือ ตองการจําหนายหุนใหแก
ผูรวมถือหุนในอัตรา 50 เปอรเซ็นตของทุนจดทะเบียนทั้งหมด53 แตในทางปฏิบัติผูที่เขามาจองซื้อ
หุนของบริษัทมีไมถึงหนึ่งในสามของจํานวนหุน  ดังนั้น พระยาภิรมยภักดีจึงมีความจําเปนที่จะตอง
รับซ้ือไวทั้งหมด แตการรับซื้อหุนที่เหลือไวเกือบทั้งหมดไดสงผลใหพระยาภิรมยภักดีจําเปนตอง
กูยืมเงินจากพระคลังขางที่มาเปนทุนในการลงทุนอีกขั้นตอนหนึ่ง และภายหลังจากการจัดการใน
เร่ืองของทุนจดทะเบียนไดเปนที่ เ รียบรอย  วันที่ 11 กรกฎาคม  พ.ศ.  2476 เวลา  10:30 น . 
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี พระบรม
ราชินี  ไดเสด็จมาทอดพระเนตรการปกเข็มคอนกรีตรากตึกโรงเบียรดวยเครื่องจักรพรอมดวย    
กรมพระกําแพงเพ็ชร ซ่ึงการที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จเพื่อมาทอดพระเนตรการ
ประกอบกิจการเหลาเบียรของพระยาภิรมยภักดี สามารถสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
ขุนนางกับพระมหากษัตริยไดเปนอยางดี54 อยางไรก็ดี ความคิดในการทําเบียรของพระยาภิรมยภักดี
เริ่มมาตั้งแตครั้งที่ไดไปพบกับมิสเตอรไอเซนโฮเฟอรผูจัดการหางเพาสปกเคนปก  จากหลักฐาน   
ที่พบไดกลาวไววาในครั้งนั้นมิสเตอรไอเซนโฮเฟอรไดเปดเบียรเยอรมันเลี้ยงตอนรับพระยาภิรมย

                                                 
51 เรื่องเดียวกัน, 260. 
52  บิสิเนสไทย, “ภิรมยภักดี” ไมไดมีแตเบียร [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ ธันวาคม, 2549. เขาถึงไดจาก 

http://www.businessthai.co.th/content.php?data=401387_Biz.Profile%20&%20Ranking 
53 เรื่องเดียวกัน 
54 หมอมหลวงยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา, พระยาภิรมยภักดี และประวัติโรงเบียร โดยพระยาภิรมยภักดี 

โชคชะตาชีวิตที่พอใจ, 264. 
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ภักดี ซ่ึงการไดล้ิมรสเบียรในครั้งนั้นไดสงผลใหพระยาภิรมยภักดีสนใจที่จะเรียนรูวาคนไทย
สามารถประกอบกิจการเบียรไดหรือไม และหากมีความประสงคที่จะดําเนินการควรเปนไปตาม
ขั้นตอนอยางไร ดังบันทึกตอนหนึ่งของพระยาภิรมยภักดีที่ไดกลาวไววา  

 
ตอมาเมื่อขาพเจาไปพบมิสเตอรไอเซนโฮเฟอรผูจัดการหางเพาสปกเคนปก เขาเปดเบียรเยอรมัน
เลี้ยงรสดี ทําใหขาพเจานึกจะทําเบียรขึ้นบาง  จึงถามเขาวาการทําเบียรงายหรือยาก เขาเคยมีความรู
ในเรื่องนี้บางไหม ถาเราคิดจะทําบางจะไดเบียรดีหรือไม?...เขาตอบวา ถารัฐใหอนุญาตและเก็บ
ภาษียอมเยา  เช่ือวาจะทําเบียรไดผลกําไร เขายินดีรับจะสั่งเครื่องจักรทําเบียร  และจางนายชางตม
เบียรมาใหดวย สวนจํานวนเงินทุนนั้นราวสัก 500,000 บาท ก็เห็นจะพอ....จากนั้นขาพเจาพบฝรั่ง
บางคนที่รูจักชอบพอกัน ถามเขาก็ใหความเห็นยืนยันวาจะทําเบียรในประเทศไทย ขาพเจาไดนํา
เรื่องปรึกษาคณะกรรมการบริษัทบางหลวงตางเห็นชอบดวย55   

 
แตในขณะนั้นประเทศไทยก็มีเบียรจากตางประเทศเขามาจําหนายดวยเชนกัน โดย

บริษัทตางชาติยังคงนําเบียรจากตางประเทศหลายชนิดและยี่หอเขามาจําหนายในประเทศ  เชน 
เบียรตราเสือจากสิงคโปร เบียรตรามิกาโซ  เบียรตราวิตามิน และเบียรอาซาฮีของสิงคโปร56 เปนตน  

ตอมาใน พ.ศ. 2504  บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ีไดมีคูแขงในการผลิตและจําหนายเบียร
เกิดขึ้น กลาวคือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น มีความเห็นวารัฐควรดําเนินการ
ผลิตเบียรเพื่อผลประโยชนของรัฐดวยเชนกัน ดังนั้น จึงไดมีนโยบายใหเจาหนาที่รัฐภายใตการ
ดําเนินการโดยบริษัทบางกอกเบียร จํากัด ทําการจัดตั้งโรงงานผลิตเบียรเพื่อการจําหนายขึ้น57  โดย
บริษัทบางกอกเบียร จํากัด ไดจัดตั้งโรงงานผลิตเบียรขึ้นที่เขตบางโพ กรุงเทพฯ และมีช่ือผลิตภัณฑ
ที่ใช  คือ  ตราหนุมาน ตราแผนที่ และตรากระทิง เปนตน แตการเกิดขึ้นของเบียรยี่หอตาง ๆ ของรัฐ
ก็มิไดมีผลทําใหธุรกิจการผลิตเบียรของบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ีประสบกับปญหาแตอยางใด เพราะ
เบียรยี่หอที่ผลิตโดยบริษัทบางกอกเบียร จํากัด มิไดรับความนิยมจากผูบริโภคเทาใดนัก  ดังนั้น
ภายในระยะเวลาไมนานก็ตองลมเลิกกิจการไป ตอมาใน พ.ศ. 2509 รัฐไดขายพื้นที่ที่บริษัทบางกอก
เบียรเคยดําเนินการใหกับกลุมเตชะไพบูลย  โดยกลุมเตชะไพบูลยไดเขามาดําเนินงานภายใตช่ือ
บริษัทไทยอมฤต บริวเวอรี่ จํากัด ทําการผลิตเบียรตราพระสุริเทพทรงราชรถ หรือที่รูจักกันอยาง
แพรหลายในนามของเบียรอมฤต  แตเบียรของกลุมตระกูลเตชะไพบูลยก็ไมสามารถครองตลาด
                                                 

55 เรื่องเดียวกัน, 210-211. 
56 เรืองยศ จันทรศิริ, ทางสิงหผาน : 60 ป ประวัติศาสตรความสําเร็จของธุรกิจอุตสาหกรรมไทยแท 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพยุคสมัย, 2537), 45. 
57 เรื่องเดียวกัน, 71. 
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แทนเบียรสิงหของกลุมภิรมยภักดีได ดังนั้น ใน พ.ศ. 2521 กลุมเตชะไพบูลยจึงไดทําการซื้อลิขสิทธิ์
ยี่หอเบียรจากตางประเทศชื่อคลอสเตอร มาผลิตแขงกับบริษัทบุญรอดฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยผลของ
การแขงขันในปแรกของการดําเนินงาน คือ เบียรคลอสเตอร ของกลุมเตชะไพบูลย สามารถแยง
สวนแบงทางการตลาดของเบียรสิงหไปได 2.28 เปอรเซ็นต และเติบโตมาเปน 11 เปอรเซ็นตใน 
พ.ศ. 252758 แตสวนที่เหลือบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ียังคงสามารถครองสวนแบงทางการตลาดไวได 

อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่ประเทศไทยมีโรงงานเบียรแหงที่สองแลว ภาครัฐก็ไมไดมี
การสนับสนุนใหมีการจัดตั้งโรงงานผลิตเบียรเพิ่มขึ้น  เนื่องจากเห็นวาเบียรเปนสินคาฟุมเฟอย อีก
ทั้งยังไดตั้งกําแพงภาษีเพื่อใหความคุมครองกับกลุมผูผลิตภายในประเทศ ซ่ึงการที่รัฐมิไดมีนโยบาย
เปดเสรีใหมีการจัดตั้งโรงงานเพื่อทําการผลิตเบียรมากจนเกินไป  ยอมเปนผลดีตอผูประกอบธุรกิจ
เหลาเบียรของบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด เพราะบริษัทจะมีคูแขงที่เขามาแบงสวนแบงในทาง
การตลาดนอยลง ซ่ึงจะสงผลใหบริษัทสามารถพัฒนาสินคาไดอยางตอเนื่อง เพราะไมตองมั่วมา
พะวงถึงเรื่องคูแขงทางการตลาด และการตั้งกําแพงภาษีสินคาเบียรนําเขาของรัฐบาลก็ถือวาเปนสิ่ง
ที่ชวยใหผลิตภัณฑของบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด สามารถเปนที่นิยมในตลาดผูบริโภคได
โดยงาย  

ดังนั้น สรุปไดวาการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมเบียรภายใตการดําเนินงานของบริษัทบุญ
รอด  บริวเวอร่ี จํากัด  สามารถสรางฐานการผลิตและจําหนายเบียรใหกับสังคมไทยไดเปนจํานวน
มาก  โดยกลาวไดวาการลงทุนของขุนนางอยางพระยาภิรมยภักดีไดสงผลใหสินคาเบียรของไทย
สามารถแขงขันและแบงสวนทางการตลาดกับเบียรตางประเทศได  โดยปจจัยที่ทําใหเบียรไทย
แขงขันกับเบียรตางประเทศไดคือความสดใหมของสินคา  เพราะเบียรที่นําเขามาจากตางประเทศ
กวาจะสงผานเขามาถึงเมืองไทยตองใชระยะเวลานาน ทําใหรสชาติของเบียรเกิดการเปลี่ยนแปลง  
แตเบียรที่ผลิตขึ้นภายในประเทศสามารถนําออกมาจําหนายใหแกผูบริโภคไดในทันที  จึงมีรสชาติ
ที่ดีกวา  นอกจากนั้น เบียรที่บริษัทบุญรอดผลิตขึ้นยังมีรสชาติที่ถูกปากและเปนที่นิยมของผูบริโภค
มาตั้งแตคร้ังแรกที่วางจําหนาย  ดวยเหตุนี้ ทําใหเบียรไทยสามารถแยงสวนแบงทางการตลาดจาก
เบียรตางประเทศไดโดยงาย 

การใหความสําคัญในการผลิตเบียรของบริษัทบุญรอดฯ ถือเปนปจจัยสําคัญที่ชวย
ผลักดันใหธุรกิจการลงทุนในธุรกิจเบียรเกิดการขยายตัว โดยบริษัทบุญรอด บริวเวอร่ีใหความเอาใจ
ใสในเรื่องรสชาติโดยการวาจางให “บรูว มาสเตอร” (Brew Master) ชาวเยอรมณีเปนผูปรุงเบียร 
และมีการสั่งซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อนํามาใชในการผลิตเบียร นอกจากนี้ พระยาภิรมยภักดีผู
กอตั้งโรงเบียรแหงแรกของไทย ยังไดสงบุตรชาย คือ นายประจวบ ภิรมยภักดี ไปทําการศึกษา
                                                 

58 เรื่องเดียวกัน, 73. 
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วิธีการทําเบียรจากประเทศเยอรมันซ่ึงประเทศผูที่ทําการผลิตเบียรรายใหญของโลกอีกดวย ดังนั้น 
การลงทุนในขั้นตนนี้ของบริษัทบุญรอดฯ จึงสามารถสรางฐานการผลิตที่สูงอยางมากใหกับธุรกิจ
เบียรภายในประเทศ อันสงผลใหการแขงขันทางดานการตลาดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ59  

 
3.1.2.1.2 บทบาทของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด ท่ีมีตอธุรกิจเหลาของไทย 
นับตั้งแตปแรกที่บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด ผลิตเบียรออกจําหนายจนถึงปจจุบนั ใน 

พ.ศ.2551 รวมระยะเวลา 74 ป ความสําเร็จทั้งหมดที่เกิดขึ้นของผลิตภัณฑเบียร “สิงห” ของตระกูล 
“ ภิรมยภักดี” ลวนแลวแตเปนฝมือของลูกหลานผูสืบธุรกิจของ “พระยาภิรมยภักดี” สูผูบริโภคที่ช่ืน
ชอบและนิยมดื่มเบียรทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศอยางแทจริง โดยธุรกิจเบียรของบริษัท     
บุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด เปนธุรกิจในลักษณะเครือขายครอบครัว และนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
บริษัทบุญรอดบริว เวอรี่ หรือช่ือในปจจุบันคือ “สิงหคอรปอเรชั่น” ถือเปนกลุมผูประกอบการที่มี
บทบาทมาอยางตอเนื่องและยาวนานเกือบหนึ่งศตวรรษ โดยในปจจุบันถือเปนยุคที่ 4 ของกลุม
ผูประกอบการของตระกูล “ภิรมยภักดี” ดังที่แสดงใหเห็นจากการสืบทอดธุรกิจของบริษัทบุญ
รอดบริวเวอร่ี จํากัดไดในแผนภูมิที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59 เรื่องเดียวกัน, 63. 
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แผนภูมิที่ 3 สายตระกูลภิรมยภักดีผูประกอบการผลิตเบียรสิงหภายใตช่ือบริษัทบุญรอด บริวเวอร่ี 
ที่มา : รวบรวมมาจาก เรืองยศ จันทรศิริ, ทางสิงหผาน: 60 ป ประวัติศาสตรความสําเร็จของธุรกิจ
อุตสาหกรรมไทยแท (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพยุคสมัย, 2537), 63. 

จุ ติ นั นท  ผู จั ด ก า รฝ า ย
การเงิน 

พรภิรมย รองผูจัดการฝาย
โฆษณา

สันติ กรรมการบริหาร 
และกรรมการอํานวยการ
ฝายการตลาด

ป ย ะ  ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร / ผลิต

วาป รับผิดชอบ 
การขายตางประเทศ 

วุฒา กรรมการบริหาร
ดู แ ล โ ร ง ง า น แ ล ะ
เคร่ืองจักร 

จํานงค + คุณหญิงสุภัจฉวี 
ภิรมยภักดี 
ก ร ร ม ก า ร  /  ดู แ ล ด า น
การเงิน 

ประจวบ + ศรีจันทร ภิรมย
ภักดี 
ประธานกรรมการ 

วิทย + สําเนียง ภิรมยภักดี 
รองประธานกรรมการ 
และกรรมการผูจัดการ 

พระยาภิรมยภักดี 
(บุญรอด เศรษฐบุตร) 

บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด 
(เบียรสิงห) 

สันต   ภิรมยภักดี 
ผู จั ด ก า ร ฝ า ย
ก า ร ต ล า ด ข อ ง 
Non-Alcohol และ
ผูจัดการฝายพัฒนา
ธุรกิจ  
Business 

ปติ ภิรมยภักดี 
Ambassador 
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จากแผนภูมิที่ 3 ขางตนอธิบายไดวาเมื่อยอนกลับไปใน พ.ศ. 2476 “พระยาภิรมยภักดี” 
เปนผูประกอบการรุนแรกที่ทําการประกอบธุรกิจเบียรภายใตช่ือของบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด 
ตอมาใน พ.ศ. 2493 การผลิตเบียรของบริษัทไดเปล่ียนเขาสูทายาทรุนที่ 2 คือ นายประจวบ ภิรมย
ภักดี ไดเขามาเปนผูที่มีบทบาทและสานตอธุรกิจจากบิดาในฐานะบุตรชายคนโต และทําใหเขาเปน
ผูที่มีบทบาททางธุรกิจมากกวาผูเปนนองอยาง “วิทย” และ “จํานงค”60 เพราะประจวบคือผูที่พระยา
ภิรมยภักดีสงไปเรียนรูเรื่องวิชาปรุงเบียรหรือ Master in Brewery Management จาก World 
Brewing Academy ของประเทศเยอรมณี ในยุคนี้ถือวาเปนยุคแหงความมั่นคง และรุงเรืองยุคหนึ่ง
ของบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี เพราะอุตสาหกรรมการผลิตเบียรของบริษัทไดเริ่มมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและมีการประกอบธุรกิจในรูปแบบของโรงงานอุตสาหกรรมที่จริงจังมากขึ้น โดยมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑสินคาใหมีความทันสมัยเขากับยุคที่เปลี่ยนแปลง  พัฒนาทางดานเทคโนโลยีใหมี
กําลังการผลิตที่สูงมากขึ้นไปอีก  และในชวง พ.ศ. 2494 เปนตนมา บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่
สามารถขยายกิจการออกไปเรื่อย ๆ มีการเพิ่มขอบเขตความสามารถของระบบการผลิต เพิ่มจํานวน
คนงานจากรอยกวาคนเปนรวมพันกวาคน ทางดานเครื่องจักรไดพัฒนาจากเดิมที่มีหมอตมเพียง 2 
หมอเล็ก ๆ ที่พระยาภิรมยภักดีไปหาซื้อมาจากเยอรมัน แตเมื่อมาถึงสมัยของนายประจวบไดจัดการ
เพิ่มขาวของขึ้นมาเรื่อย ๆ จนทําใหโรงงานและเครื่องจักรในระบบการผลิตคอยเพิ่มความทันสมัย
มากยิ่งขึ้น61 

โดยในชวงยุคที่ 2 ของผูประกอบผลิตเบียร บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด สามารถ
สรางผลกําไรไดอยางตอเนื่องยาวนาน กลาวคือ นับตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา กําไรกอนการหัก
ภาษีมีมูลคามากกวา 10 ลานบาท และนับตั้งแต พ.ศ. 2521 ผลกําไรไดเพิ่มสูงขึ้นถึง 100 ลานบาท 
สืบจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2526 กําไรที่บริษัทฯ ไดรับมีมูลคาถึง 315 ลานบาท และเพิ่มเปน 361 ลาน
บาทใน พ.ศ. 2527  แตใน พ.ศ. 2528 ผลกําไรของบริษัทฯ ลดต่ําลง สาเหตุก็เนื่องจากรัฐบาลไดขึ้น
อัตราภาษีเปน 100 เปอรเซ็นต  แตบริษัทก็ยังคงมีกําไรเหลืออยูประมาณ 133 ลานบาท แลวมีอัตราที่
เพิ่มสูงขึ้นเปน 277 กับ 252 ลานบาทใน พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 2530 ตามลําดับ62 

ผลิตภัณฑ “สิงห” ของบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด ไดมีความเติบโตมาอยาง
ตอเนื่อง กระทั่งมาสูรุนที่ 3 ในยุคของนายปยะ ภิรมยภักดี และ นายสันติ ภิรมยภักดี บุตรชาย 2 ใน

                                                 
60 Brandage. Power of Gen [Online], accessed December, 2007.  Available from http://www.brand 

age.com/issue/cs_detail.asp?id=1903 
61 เรืองยศ จันทรศิริ, ทางสิงหผาน : 60 ป ประวัติศาสตรความสําเร็จของธุรกิจอุตสาหกรรมไทยแท, 

66-67. 
62 เรื่องเดียวกัน, 93. 
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จํานวนบุตร 5 คนของนายประจวบ  ซ่ึงยุคนี้หากพิจารณาความเจริญที่สืบเนื่องมายาวนานของ
บริษัทก็นาจะสามารถกลาวไดวาเปนยุคที่สืบทอดความรุงเรืองและนาจะมีการพัฒนาไปอยาง
ตอเนื่อง เพราะบริษัทไดมีการขยายตัวและพัฒนาความเจริญมาอยางตอเนื่อง และไดมีการขยาย
โรงงานแหงที่ 2 ที่ปทุมธานี มีการจัดตั้งบริษัทบางกอกกลาส ซ่ึงเปนโรงงานผลิตขวดเบียร โรงงาน
พลาสติกไทย ผูผลิตลัง พลาสติก บรรจุขวดเบียร รวมทั้งจัดตั้งบริษัทเชียงใหม มอลทติ้ง เพื่อ
เพาะปลูกขาวมอลท ซ่ึงเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเบียรอีกดวย   แตอยางไรก็ดี ในทางตรงกัน
ขามกลับกลายเปนวายุคนี้เปนยุคที่ไดถือวา “สาหัสสุดสุด ของลูกหลานสิงหรุนที่ 3 เพราะดวย
ภาวการณแขงขันที่รุนแรงของตลาดเบียรเมืองไทย และการเปดเสรีทางการคา ทําใหบุญรอดตองกู
ศักดิ์ศรี และรักษาความเปนเบอร 1 ในตลาดเบียรเอาไวตอไปใหได”63 

โดยในชวงเวลานี้บริษัทบุญรอดฯ กาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ เนื่องจากใน พ.ศ. 
2535  รัฐบาลเริ่มดําเนินนโยบายเปดใหมีการแขงขันของธุรกิจเบียรไดอยางเสรี  การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทําใหผูประกอบการบริษัทบุญรอดฯ ตองคิดหนัก เพราะเบียรสิงหเปนเบียรที่ผูกขาดตลาด
ภายในประเทศมาเปนระยะเวลานาน การมีคูแขงเกิดขึ้น จึงตองมีการปรับตัวกันอยางขนานใหญ  
โดยในปจจุบันคูแขงสําคัญที่สุดของเบียรสิงห คือ เบียรชางของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ภายใตการ
ดําเนินงานของบริษัทเครือขายไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีฐานเงินทุนที่แนนหนาและ
พยายามใชกลยุทธทางการตลาดทุกวิถีทาง เพื่อที่จะเบียดเขามาแยงสวนแบงทางการตลาดไปจาก
บุญรอดบริวเวอร่ีใหได64 

อยางไรก็ตาม  ในชวงเวลาที่บทบาทของบริษัทกําลังถูกผูแขงขันเขามาตีตลาด ไดสงผล
ทําใหนายสันติ  ภิรมยภักดีและนายปยะ  ภิรมยภักดี  ตางตองทํางานหนักมากขึ้นกวายุคบุกเบิกใน
รุนปู หรือในชวงของการขยายอาณาจักรในชวงที่บิดาของเขาเปนผูดูแลกิจการ โดยนายสันติทํา
หนาที่รับผิดชอบดานการตลาด สวนนายปยะรับหนาที่ดูแลดานการผลิต แตภายหลังขอถอนตัว
ออกไปดําเนินธุรกิจสวนตัวดวยการเปนผูผลิตไวนในชื่อของ เขาใหญ ไวนเนอรี่  และในชวงที่เกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจในรุนที่ 3 นี้ นายสันติและนายปยะไดดึงตัวญาติผูนอง คือ นายจุตินันท ภิรมย
ภักดี บุตรชายของนายจํานงคเขามาชวยกันแกไขปญหาในยุควิกฤตเศรษฐกิจ ซ่ึงนายจุตินันทเขามา
มีบทบาทในการจัดการทางดานการเงิน65 อยางไรก็ดี  ในชวงยุคที่ 3 ของเบียรสิงหหรือบริษัทบุญ
รอดบริวเวอร่ีจะประสบกับภาวการณแขงขันที่สูง และประสบกับปญหาในการประกอบธุรกจิหลาย

                                                 
63 นพดล อินนา, “เบื้องหลังของ "สิงห" ผงาดในวงการไอที”, นิตยสารผูจัดการ (สิงหาคม 2538) 

[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ มกราคม, 2549. เขาถึงไดจาก http://www.brandage.com/issue/cs_detail.asp?id=1903 
64 เรื่องเดียวกัน 
65 เรื่องเดียวกัน 
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ประการ  แตในชวงเวลานี้กลุมผูประกอบการเบียรสิงหตางพยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และจาก
ปญหาที่ เกิดขึ้นดังกลาวก็มิไดทําใหบทบาทของบริษัทโดยเฉพาะบทบาทในดานการเปน
ผูประกอบการผลิตและจําหนายเบียรรายใหญของประเทศหมดความสําคัญลงแตอยางใด โดยใน
ปจจุบันบทบาทของบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ียงัปรากฏอยูในธุรกิจเหลาของไทยมาอยางตอเนื่องและ
ชัดเจน 

ในเวลาปจจุบันถือเปนยุคเชื่อมตอของทายาทรุนที่ 3 และ 4 เปนยุคที่นาสนใจมากที่สุด
อีกยุคหนึ่งของตํานาน “ภิรมยภักดี” โดยผูที่มีบทบาทมากที่สุดในกลุมทายาทรุนเหลนของ “พระยา
ภิรมยภักดี” และเปนที่รูจักอยางกวางขวางในวงสังคมและธุรกิจ คือ นายสันต  ภิรมยภักดี และนาย
ปติ ภิรมยภักดี สองพี่นองบุตรชายของนายสันติที่เขามารับชวงงานสําคัญตอในยุคที่วิกฤตเศรษฐกิจ
ที่กําลังคลี่คลายในชวง พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปนชวงที่องคกรของสิงหกําลังเขาสูชวงของการปรับเปล่ียน
โครงสรางทางธุรกิจ  โดยนายสันต ภิรมยภักดี ทายาทคนโตของตระกูล “ภิรมยภักดี” ในขณะ
ปจจุบันนี้รับผิดชอบในฐานะผูจัดการฝายการตลาดของ Non-Alcohol และผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 
Business Innovation Center และเขาเปนตัวตั้งตัวตีในการกอตั้ง BIC ซ่ึงเปนหนวยงานใหมที่ยังไม
เคยเกิดขึ้นในบริษัทบุญรอดฯ ในชวงยุคกอนหนานี้  โดย BIC  มีหนาที่หลักเกี่ยวกับการสรางสรรค
ผลิตภัณฑใหม ๆ ออกสูตลาด  

สวนทายาทคนรอง คือ นายปติ ภิรมยภักดี กลาวไดวาเปนคนรุนใหมไฟแรงที่ผูเปนบิดา
ถึงกับเอยปากทีเลนทีจริงวา “....อยากไดหนุมวัย 27 ปเต็มผูนี้ มาเปน คนตอไปใหกับ “สิงห”….”66 
นายปติจบการศึกษาในสาขาวิศวอุตสาหกรรม แตไดหันมาใหความสนใจและเรียนรูเกี่ยวกับ
หลักการตลาด ตลอดจนดูแลงานดานการโฆษณาประชาสัมพันธใหกับผลิตภัณฑในเครือบุญรอดฯ 
พรอมกับทําหนาที่รับผิดชอบในตําแหนง ผูจัดการฝายโฆษณาของบุญรอด เทรดดิ้ง นอกจากนี้ ใน
จํานวนเครือญาติของรุนที่ 4 ของตระกูล “ภิรมยภักดี” ยังมีนายพลิศร ภิรมยภักดี อีกคนหนึ่งที่ไดเขา
มีบทบาทสําคัญในงานบริหารระดับแถวหนา และมีตําแหนงเปนผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท 
บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด โดยนายพลิศรมีศักดิ์เปนลูกพี่ลูกนองกับนายสันตและนายปติ และเปนรุน
หลานในสายของนายวิทย ภิรมยภักดี โดยในปจจุบันนายพลิศรรับผิดชอบในเรื่องการขาย การ
พัฒนาระบบจัดจําหนาย และระบบลอจิสติกส รวมไปจนถึงการสนับสนุนการขายใหกับเหลา
ตัวแทนจําหนายในแตละระดับ ซ่ึงเขาไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องการประกอบธุรกิจเหลาให
สามารถดําเนินบทบาทมากอยางยาวนานไววา “...หัวใจหลักของธุรกิจเครื่องดื่ม ก็คือ ระบบการจัด
จําหนายที่มีประสิทธิภาพ…”67 
                                                 

66 เรื่องเดียวกัน 
67 เรื่องเดียวกัน 
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นอกจากนี้ บทบาทและความสําเร็จของกลุมผูประกอบการบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี 
นอกจากจะเปนผลิตภัณฑประเภทเบียรแลว   บริษัทยังประสบความสําเร็จและมีบทบาทตอธุรกิจ
อ่ืน ๆ อีก อาทิเชน การผลิตธุรกิจโซดาตราสิงห  ผลิตภัณฑน้ําดื่ม ทั้งที่เปนตัวแทนจําหนายและผลิต
เพื่อจําหนาย  และบริษัทบางกอกกลาส จํากัด ดําเนินการผลิตบรรจุภัณฑประเภทแกวที่ทันสมัย
ที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย68 นอกจากนั้น กิจการของตระกูลยังครอบคลุมไปถึงเรื่องของการ
ทองเที่ยว การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ธุรกิจการบิน แมแตกิจการดานโทรคมนาคมโดยการเขาไปถอื
หุนบริษัท คอม-ลิงค จํากัด ซ่ึงเปนผูดําเนินการวางเคเบิ้ลใยแกวตามรางรถไฟ ที่ไดรับรายไดจากการ
ใชวงจรโทรศัพทเชื่อมตอระหวางเครือขายภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กับจังหวัดตางๆ ใน
ภูมิภาค  เปนตน 

กลาวโดยสรุป ตระกูลภิรมยภักดีถือเปนตระกูลสําคัญตระกูลหนึ่งที่มีบทบาทอยางมาก
ตอการสรางชื่อใหแกธุรกิจเบียรของไทยใหเปนที่รูจักไปทั่วโลกในนามของผลิตภัณฑ “เบียรสิงห” 
หรือ “Singha Beer” ซ่ึงหากมองจากอดีตจนถึงปจจุบันสามารถกลาวไดวาบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี 
จํากัด ไดมีบทบาทในแวดวงธุรกิจเบียรมาเปนระยะเวลานานเกือบจะ 1 ศตวรรษ โดยสาเหตสํุาคญัที่
สงผลใหกลุมผูประกอบการบริษัทบุญรอดฯ ประสบกับผลสําเร็จและมีความเจริญเติบโตมาอยาง
ตอเนื่อง คือ ความสามารถและฐานเงินทุนที่มั่นคง สายสัมพันธทางธุรกิจที่มีอยูหลายประเภท 
ตลอดจนความรวมมือรวมใจกันฟนฟาอุปสรรคของผูบริหารที่ใชฐานของครอบครัวเปนตัวผลักดัน
ในการสรางความเจริญเติบโต  ดังที่นายพลิศร ภิรมยภักดีไดกลาวไววา  

 
รุนที่ 4 เขามามีบทบาทคอนขางมาก และยังคงความมั่นคงแข็งแกรงไวได อีกทั้งยังแข็งแกรงกวาที่
เคยเปนมาดวยซ้ํา เรายังคงยึดปรัชญาการทําธุรกิจมาตั้งแตสมัย “พระยาภิรมยภักดี” วาจะทําธุรกิจ
ถูกตองและมีคุณธรรมไมวาในอนาคตจะพัฒนาไปในทิศทางใด69  
 

3.1.2.2 บทบาทของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
3.1.2.2.1 ความเปนมาของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
ในปจจุบันบริษัทเหลาที่มีความสําคัญเปนอันดับตนๆ ของประเทศไทยมีอยูดวยกัน      

3-4 บริษัทโดยหนึ่งในบรรดาไมกี่บริษัทใหญที่จายภาษีและผลประโยชนใหกับรัฐในอัตราที่สูง  คือ 
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และกอนที่จะกลาวถึงบทบาทของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ฯ 

                                                 
68 บริษัทบางกอกกลาส จํากัด [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ ธันวาคม, 2549. เขาถึงไดจาก 

http://www.bgiglass.com/corporate-info_th.htm 
69 เรื่องเดียวกัน 
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ภายใตการดําเนินการของนายเจริญ สิริวัฒนภักดีในปจจุบัน ในชวงแรกนี้จะตองกลาวถึงเกี่ยวกับ
ความเปนมาของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ฯ  เสียกอน ทั้งนี้เพื่อชวยใหมองเห็นภาพรวมของการดําเนิน
ธุรกิจเหลาของบริษัทนี้ใหชัดเจนยิ่งขึ้น กลาวคือ ภายหลังจากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรมไดเปดสัมปทานใหเอกชนเขามาเชาโรงงานบางยี่ขันเพื่อดําเนินการผลติเหลา
แมโขง กวางทอง เมื่อ พ.ศ. 2503  กลุมผูประกอบการของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ฯ ก็ไดเร่ิมตนมี
บทบาทในธุรกิจเหลาขึ้น  โดยในชวงแรกผูที่เขามารับสัมปทานผูกขาดการผลิตเหลาพิเศษแมโขง 
กวางทอง คือ  นายสหัท มหาคุณ  เมื่อนายสหัทไดรับสัมปทานแมโขง  ภายใตการดําเนินงานของ
บริษัทสุรามหาคุณ จํากัด  นายสหัทก็ไดวาจางนายเถลิง เหลาจินดา มาเปนผูชวยของตนในการ
เดินเรื่องการคา และใหดําเนินการติดตอขาราชการชั้นผูใหญ  มีการนําเงินและทองไปให ซ้ือ
ของขวัญไปให ตลอดจนดูแลอํานวยความสะดวกใหกับผูใหญเหลานี้ นอกจากนั้น  นายสหัทและ
นายเถลิงยังไดชักชวนนายทุนจากตระกูลลํ่าซํา โสภณพนิช เตชะไพบูลย และเอี่ยมสกุลรัตน มาเปน
หุนสวนชวยกันบริหารจัดการบริษัทฯ  ตลอดจนทําการผูกขาดการประกอบธุรกิจเหลาแมโขง 
กวางทอง ที่สามารถจําหนายไดทั่วประเทศไวอีกดวย  โดยรายชื่อของผูประกอบการที่รวมหุนผลิต
เหลาแมโขงกับนายสหัท  มหาคุณ ดูไดในตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 แสดงรายชื่อผูประกอบการรวมหุนกับนายสหัท มหาคุณ ใน พ.ศ. 2503 – 2522 
  

รายชื่อผูรวมหุน ตําแหนง/หนาที่ 
สหัท  มหาคุณ   อิงอํานาจทางการทหาร 
จุรินทร ลํ่าซํา ฐานะฐานกําลังทางการเงิน 
อุเทน  เตชะไพบูลย   ฐานทางการเงิน  และประธานบริษัทผูอํานวยการใหญ 
บัญชา  ลํ่าซํา    กรรมการบริษัท  ที่คุมดานธุรกิจ 
เชรษฐ  บูรพวงศ  สุรพันธุ  พิศาล
บุตร  บุตรเขยของตระกูลลํ่าซํา   

เหรัญญิก  

สุเมธ  เตชะไพบูลย   คุมทางดานโรงงานและการจัดซื้อ 
เถลิง  เหลาจินดา   คุมทางดานการคา 
ศุภสิทธิ์  มหาคุณ   กรรมการ 
เจริญ   สิริวัฒนภักดี ผูชวยนายเถลิง เหลาจินดา 

 
 

ที่มา : บุญชัย ใจเย็น, เจริญ สิริวัฒนภักดี บุรุษที่รวยท่ีสุดในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
ดอกหญากรุป, 2546), 45-46. 
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การดําเนินงานของผูรวมหุนกับนายสหัท  มหาคุณ ในชวงแรกประสบกับผลสําเร็จเปน
อยางดี แตตอมาในชวงระหวาง พ.ศ. 2517 – 2522 กลุมผูประกอบการเหลานี้ไดเริ่มมีความขัดแยง
ระหวางกลุมเกิดขึ้น  โดยสาเหตุเกิดขึ้นจากความไมลงรอยในดานความคิดของกลุมผูประกอบการ 
กลาวคือ  นายเถลิง  เหลาจินดา เห็นดวยกับการจัดสรรรายได เชน  เงินโบนัสใหกับกลุมนายทหาร  
แตฝายตระกูลเตชะไพบูลย  และล่ําซํา  กลับมองวาการสงสวยใหกับพวกทหารนั้นมันไมยุติธรรม
กับการลงทุนของพวกตน  ดังนั้น ความขัดแยงจึงเกิดขึ้น ฝายทหารที่ไมอยากเสียผลประโยชนตอ
สวยไปจึงผลักดันใหนายเถลิง ขึ้นมาเปนรองผูอํานวยการ  คุมฝายโรงงานกับการจัดซื้อท่ีเปนอํานาจ
เดิมของนายสุเมธ  เตชะไพบูลย  ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหนายเถลิงกับนายสุเมธ  เกิดความแตกแยกราว
ฉานหนักยิ่งขึ้นไปอีก  ไมนานนักนายบัญชา ลํ่าซํา  ไดถอนตัวออกไป  เพราะไมอยากไปยุงเกี่ยวกับ
อิทธิพลทางการเมืองของพวกทหาร  สวนนายอุเทน  เตชะไพบูลย  ก็เร่ิมที่จะวางมือจากกิจการเหลา 
และใหนายเถลิงคุมแมโขง  และในชวงระหวาง พ.ศ. 2517 – 2522  นายเจริญ  สิริวัฒนภักดี  ก็ได
ขึ้นมามีบทบาทและใหการชวยเหลือแกนายเถลิงอยางเต็มตัว  รวมทั้งความขัดแยงกับนายสุเมธก็เร่ิม
จริงจังและมีความรุนแรงมากขึ้น70   

โดยความขัดแยงที่รุนแรงไดเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทสุรามหาคุณไดหมดสัญญาเชา
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อ พ.ศ. 2522  และกรมโรงงานไดเปดโอกาสใหกับกลุมเอกชนเขา
มาทําสัญญาเชาโรงงานบางยี่ขันครั้งใหม  แตในครั้งนี้พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนายกรัฐมนตรีใน
สมัยนั้น  ไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากที่เคยใหเชาโดยไมตองผานการประมูลมาเปนการเปดให
มีการประมูลแขงขันกันเชาโรงงานเหลาบางยี่ขันแทน ซ่ึงการเปดประมูลโรงงานเหลาดังกลาวได
สงผลใหกลุมของนายเถลิงและกลุมของนายสุเมธ  ตางฝายตางก็ตองการสิทธิในการผลิตเหลาแม
โขง  กวางทอง ดังนั้น จึงทําการแขงขันยื่นเงินประมูลและคาสิทธิใหกับรัฐในอัตราที่สูง โดยรายชื่อ
ผูที่ยื่นเงินประมูลโรงงานเหลาบางยี่ขันมีดังตารางที่ 14 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 รวบรวมมาจาก บุญชัย ใจเย็น, เจริญ สิริวัฒนภักดี บุรุษที่รวยที่สุดในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพดอกหญากรุป, 2546), 47-48. 
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ตารางที่ 14 แสดงรายชื่อของผูประกอบการที่ยื่นซองประมูลโรงงานบางยี่ขันเมื่อ พ.ศ. 2522 

 
ราย ชื่อบริษัท คาสิทธิ (%) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

บริษัทสุราแมโขง 
บริษัทสุรามหาคุณ 
นายประสาสน ณ นครพนม (กลุมนายเถลิง) 
บริษัทสุรามหาชน (กลุมนายสุเมธ) 
นายชวิน  เอี่ยมโสภา 
นายเชวง  อัศดรนิธิ 
นายวีระยุทธ  ศุภพิพัฒน 

12 
13.59 
31.6 

45.67 
19.30 
18.10 
20.86 

 
 

ที่มา : “แกสัญญาสุรากับผลประโยชน 200,000 ลาน” (กรุงเทพฯ: มติชน, 2530), 4. 
 

แตผลจากการยื่นประมูลในครั้งนี้กลุมของนายเถลิงประสบกับความพายแพ  เพราะ
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหกลุมของนายสุเมธภายใตการดําเนินการของบริษัทสุรามหาชน (มหา
ราษฎร) จํากัด เปนผูชนะในการประมูลครั้งนี้ พรอมกับเซ็นสัญญาเชาโรงงานสุราบางยี่ขันเปนเวลา 
15 ป นับตั้งแต 2523 จนถึง พ.ศ. 2537 โดยสาเหตุที่สงผลใหกลุมของนายสุเมธชนะการประมูลก็
เนื่องมาจากนายสุเมธไดใหคาสิทธิตอรัฐบาลสูงถึง 45.67 เปอรเซ็นต แตฝายของนายเถลิงไดใหคา
สิทธิตอรัฐแคเพียง 31.6 เปอรเซ็นต อยางไรก็ดี ภายหลังจากความพายแพดังกลาวของกลุมนายเถลิง
และนายเจริญ ไดสงผลใหทั้งคูหันไปลงทุนซื้อโรงงานสุราธาราวิสกี้ที่นครชัยศรีเปนฐานการผลิต
เหลาแหงใหม  และเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน ทีซีซี โดยบริษัททีซีซีมีความหมายมาจากชื่อของผูรวม
กอตั้งทั้ง 3 คน นายเถลิง  เหลาจินดา  นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และนายจุล กาญจนลักษณ ดังนั้น 
แผนการในการโจมตีเพื่อแยงสวนแบงในการตลาดจากเหลาแมโขงก็ไดเริ่มตนขึ้น โดยเหลาที่
บริษัทของนายเถลิงและนายเจริญผลิตออกมาจําหนายแขงกับเหลาแมโขงคือ เหลายี่หอแสงโสม71 
แสงโสมเปนประเภทเหลารัมที่มีสิทธิขายไดทั่วประเทศเชนเดียวกันกับแมโขง แตอยางไรก็ดี 
ในชวงเริ่มตนของการผลิตเหลาแสงโสมก็ประสบกับปญหาหลายประการ และแมวาเหลาแสงโสม

                                                 
71 เหลาแสงโสมไดรับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดสุรา ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ใน พ.ศ. 

2525 และ 2526 และชนะการประกวดสุรา ณ เมืองดุชเซลดอรฟ ประเทศเยอรมนี ในป พ.ศ. 2526 บริษัทไทยเบฟ
เวอเรจ จํากัด (มหาชน) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 ธันวาคม, 2548. เขาถึงไดจาก http://www.thaibev.com/busi 
ness_sub.php?ID 
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จะมีตนทุนในการผลิตที่ต่ํากวาเหลาแมโขง แตแสงโสมก็ยังไมสามารถสรางความนิยมใหกับ
ผูบริโภคได  เพราะผูบริโภคโดยสวนใหญยังคงนิยมในรสชาติของแมโขงอยู  อีกทั้งแสงโสมยังคง
ไมสามารถแยงสวนแบงทางการตลาดมาจากเหลาแมโขงได ดังนั้น กลุมของนายเถลิงและนายเจริญ
จึงจําเปนตองหาลูทางในการสรางผลประโยชนใหกับการประกอบธุรกิจเหลาของกลุมตอไป 

ตอมา ใน พ.ศ. 2527  รัฐไดมีนโยบายใหยุบเลิกโรงงานผลิตเหลาขาว – ผสม ภายใตการ
ดูแลของกรมสรรพสามิตจํานวนทั้ง 32 โรงงานทั่วประเทศ ซ่ึงจะสิ้นอายุสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 
2527 ลง เพราะทางกรมสรรพสามิตไดมีความคิดเห็นวาควรดําเนินการปรับปรุงโรงงานเหลาขึ้น
ใหม และเห็นควรใหมีการกอสรางโรงงานเหลาขึ้นใหมเพียง 12 โรงงานแทน ซ่ึงการยุบเลิกโรงงาน
เหลาทั้ง 32 โรงงานนั้น สาเหตุสําคัญคือกรมสรรพสามิตเล็งเห็นวาสภาพโรงงานเหลาทั้ง 32 
โรงงานมีความทรุดโทรมเปนอยางมาก  อุปกรณการผลิตลาสมัย  และตั้งอยูในยานชุมชน72  
ตลอดจนมีปญหาทางดานการระบายน้ําเสียซ่ึงจะเปนสิ่งที่กอใหเกิดมลภาวะโดยตรงตอชุมชน  
ดังนั้น รัฐจึงคิดวาหากทําการจัดสรางโรงงานขึ้นมาใหมก็นาจะสามารถแกไขปญหาน้ําเสียและทํา
ใหโรงงานเหลามีกําลังการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้น โดยโรงงานที่จัดสรางขึ้นใหมทั้ง 12 โรงงาน มี
เขตที่ตั้งของโรงงานและเขตการขายสงใน 60 จังหวัด ดังตารางที่ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
72  ปยวรรณ  สุขศรี, “การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบานของชุมชนในประเทศไทย

กรณีศึกษาการผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร”, 34. 
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ตารางที่ 15 แสดงจังหวัดที่ตั้งโรงงานของ 12 โรงงานและเขตการขายสง  60 จังหวัด 

 
ท่ี จังหวัดท่ีตัง้โรงงาน เขตการขายสง 
1 ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี, นครนายก, จันทบุรี, ตราด 
2 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง 
3 บุรีรัมย บุรีรัมย, สุรินทร 
4 อุบลราชธานี อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, รอยเอ็ด 
5 ขอนแกน ขอนแกน, ชัยภูมิ, มหาสารคาม, กาฬสินธุ 
6 หนองคาย หนองคาย, อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม, เลย, มุกดาหาร 
7 เชียงใหม เชียงใหม, เชียงราย, พะเยา, ลําพูน, แมฮองสอน, ลําปาง 
8 พิษณุโลก พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ, แพร, นาน 
9 นครสวรรค นครสวรรค, พิจิตร, เพชรบูรณ 
10 กาญจนบุรี กาญจนบุรี, นครปฐม, สุพรรณบุรี 
11 ราชบุรี ราชบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ 
12 สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี, ชุมพร, ระนอง, ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, 

นครศรีธรรมราช, ตรัง, พัทลุง, สงขลา, สตูล, ยะลา, ปตตานี, 
นราธิวาส 

 
ที่มา : เสนห โพธ์ิปฐม, คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพเจริญผลการพิมพ, 2535), 275. 
 

การที่กรมสรรพสามิตมีนโยบายใหมีการประมูลเพื่อจัดสรางและเปดใหเชาโรงงานผลติ
เหลาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  ไดสงผลใหกลุมของนายเถลิงและนายเจริญที่ผิดหวังเมื่อคร้ังประมูลโรงงาน
สุราบางยี่ขันเล็งเห็นถึงโอกาสในการกลับมามีบทบาทในธุรกิจเหลาอีกครั้ง  ดังนั้น ในครั้งนี้ทั้งสอง
จึงมีการเตรียมตัวเปนอยางดีเพื่อใหพรอมรับการประมูลคร้ังใหมนี้ ภายใตสัญญาเชา 15 ป ระหวาง 
2528-2542  ซ่ึงผูที่ยื่นซองประมูลเพื่อโรงงานเหลาใหมทั้ง 12 โรงงานนี้ สามารถดูไดจาก         
ตารางที่ 16  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



117 
 
ตารางที่ 16  แสดงรายชื่อผูยื่นซองประมูลสูงสุด และเสนอคาผลประโยชนปแรก พ.ศ. 2528 
 

ซอง 
หมายเลข 

จังหวัดท่ีตัง้โรงงาน ชื่อผูยืน่ประมลูสูงสุด เสนอคาผลประโยชน 
ปแรก พ.ศ. 2528 

6 ปราจีนบุรี บริษัทสุราทิพยศรีบูรพา จํากัด 400,258,560 
6 ฉะเชิงเทรา บริษัทสุราทิพยศรีบูรพา จํากัด 522,412,368 
1 บุรีรัมย บริษัทสุราไทยทําเดิม จํากัด 519,542,400 
1 อุบลราชธานี บริษัทสุราไทยทําเดิม จํากัด 555,555,276 
4 ขอนแกน หางหุนสวนจํากัดสิบเจ็ดการสุรา 488,172,564 
1 หนองคาย บริษัทสุราไทยทําเดิม จํากัด 409,099,536 
1 เชียงใหม บริษัทสุราไทยทําเดิม จํากัด 461,410,176 
1 พิษณุโลก บริษัทสุราไทยทําเดิม จํากัด 407,343,744 
3 นครสวรรค หางหุนสวนจํากัดมหาบุญการสุรา 562,755,966 
2 กาญจนบุรี บริษัททิพยนิมิต จํากัด 475,377,936 
2 ราชบุรี บริษัททิพยนิมิต จํากัด 419,348,232 
2 สุราษฎรธานี บริษัททิพยนิมิต จํากัด 662,964,372 

 
ที่มา : เสนห โพธ์ิปฐม, คําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพเจริญผลการพิมพ, 2535), 310. 
 

จากตารางขางตนใหคําอธิบายไดวาบริษัทที่ชนะการประมูลและไดครอบครองการผลิต
ในโรงงานเหลาใหมทั้ง 12 โรงงานมากที่สุด คือ บริษัทสุราไทยทําเดิม จํากัด  โดยบริษัทสุราไทยทํา
เดิม ฯ สามารถยื่นซองประมูลชนะและไดรับสิทธิในการเปนผูผลิตเหลาเปนจํานวนถึง 5 โรงงานใน
จําหนวนทั้งหมด 12 โรงงาน ซ่ึงเขตพื้นที่ที่บริษัทสามารถผลิตและจําหนายเหลาไดแก จังหวัด
บุรีรัมย  อุบลราชธานี หนองคาย เชียงใหม และพิษณุโลก สวนบริษัทที่สามารถยื่นซองประมูลและ
ไดสิทธิในการผลิตรองลงมาคือ บริษัททิพยนิมิต จํากัด มีเขตการผลิตและจําหนายในจังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี และสุราษฎรธานี นอกจากนั้น ยังมีบริษัทสุราทิพยศรีบูรพา จํากัด สามารถผลิต
และจัดจําหนายเหลาไดในเขตจังหวัดปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา หางหุนสวนจํากัดสิบเจ็ดการสุรา 
จังหวัดขอนแกน และหางหุนสวนจํากัดมหาบุญการสุรา จังหวัดนครสวรรค ตามลําดับ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



118 
 

อยางไรก็ตาม  บริษัทที่ประมูลไดทั้ง 12 บริษัทนี้  คือ บริษัทในเครือของกลุมนายเถลิง
และนายเจริญ  โดยการประมูลในครั้งนี้กลุมของนายเถลิงและเจริญตองจายใหเงินแกรัฐเปนจํานวน
ทั้งสิ้น 5,884.24 ลานบาท  แตผลปรากฏวาในครั้งแรกบริษัทสุราไทยทําเดิม หรือบริษัทสุราทิพย
ของกลุมนายเถลิงและนายเจริญยังไมสามารถหาเงินมาชําระงวดแรกไดทั้งหมด ดังนั้น จึงไดไป
เพียง 5 โรง  แตเมื่อมีการเปดประมูลโรงงานที่เหลือข้ึนอีกครั้งหนึ่ง กลุมนายเถลิงและนายเจริญก็ได
เขามายื่นซองประมูลอีก โดยในครั้งนี้กลุมของนายเถลิงและนายเจริญชนะและสามารถหาเงินมา
จายใหแกรับไดทั้งหมด ซ่ึงรวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 5,088 ลานบาท  และใหคาผลประโยชนตอ
รัฐอีก 800 รอยลาน73  

ภายหลังจากที่ประมูลโรงงานเหลา 12 โรงงานไดแลว กลุมบริษัทสุราทิพย ภายใตการ
นําของนายเถลิงและนายเจริญ ก็ตองการกวาดซื้อเหลาเกาที่ผลิตไดจากโรงงานเกาทั้ง 32 โรงงาน  
เพราะผูถือหุนของโรงงานเหลานี้สวนใหญจะขึ้นอยูกับบริษัทสุรามหาราษฎรซึ่งเปนบริษัทคูแขง  
ดวยเหตุนี้จึงตองซ้ือเหลาเกามาไวในเครือของกลุมเสียกอนเพื่อปองกันการเสียเปรียบ  ดังนั้น 
ในชวงระหวาง พ.ศ. 2523 – 2528 กลุมของนายเถลิงและนายเจริญจึงตองลงทุนในจํานวนคอนขาง
สูง ทั้งการกอสรางโรงงานใหม และการจายคาผลประโยชนใหแกรัฐ รวมทั้งรายจายที่ตองซ้ือเหลา
จากโรงงานเกาทั้ง 32 ดวย 

อยางไรก็ดี กลุมของนายเถลิงและนายเจริญถือวามีความโชคดี  เพราะไดนายจุล กาญ
จนลักษณผูปรุงเหลาแมโขงมารวมหุนดวย74 และนายจุลก็ไดปรุงเหลาที่มีรสชาติใกลเคียงกับเหลา
แมโขงขึ้น มีช่ือวา “หงสทอง” ซ่ึงเหลาหงสทองไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางรวดเร็ว จน
กลายเปนตํานาน “หงสบิน” เพราะเหลาหงสทองเปนเหลาที่มีรสชาติดีใกลเคียงกับแมโขง แตมีราคา
ถูกกวา ดังนั้น จึงสามารถจําหนายไดในปริมาณที่สูงและเปนที่ตองการของตลาด  ซ่ึงการที่เหลา
                                                 

73 แกไขสัญญาสุรากับผลประโยชน 200,000 ลาน (กรุงเทพฯ : มติชน), 4. 
74 หุนที่นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และนายเถลิง เหลาจินดา ใหแกนายจุล กาญจนลักษณ คือหุนลม โดย

ทั้ง 3 ไดจัดตั้งบริษัททีซีซี โดยทียอมาจากชื่อของนายเถลิง สวนตัวแรกซี คือช่ือของนายจุล และซีตัวสุดทายคือช่ือ
ของนายเจริญ  โดยบริษัททีซีซีไดทําการยื่นประมูลโรงงานเหลาในเขตชลบุรี ซึ่งผลคือบริษัททีซีซีสามารถประมูล
ได ในขั้นแรกบริษัทฯ คิดจะผลิตเหลาขาวเหมือนเชนเดิม แตในระยะตอมานายเถลิงและนายเจริญมีความคิดวา
นาจะผลิตเหลาสีออกมาจําหนายบาง  เพราะกลุมตนก็มีมือปรุงแมโขงอยางนายจุล กาจนญลักษณรวมหุนอยูดวย  
ดังนั้น ตอมาในระยะเวลาไมนานนักเหลาช่ือวาหงสทองจึงไดเกิดขึ้น ซึ่งการเกิดขึ้นของเหลาหงสทองถือเปน
จุดเริ่มตนที่สรางความร่ํารวยใหแกกลุมนายเถลิงและนายเจริญ  อยางไรก็ดี  ในชวงระยะแรกเมื่อเหลาหงสทองได
ถูกจํากัดใหขายเฉพาะเขตที่ไดรับสัมปทานเทานั้น  แตกลุมของนายเถลิงและนายเจริญ ไดทําใหหงสทอง
กลายเปนหงสที่บินได หรือจะกลาวอีกนัยคือ ทุจริตขายขามเขต รวบรวมมาจาก สจช. ก/2/2525/73. “หงสทองบุก
กรุงฯ ตีตลาดแมโขงยับ” หนังสือพิมพสยามรัฐ (6 เมษายน 2525), 16. 
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หงสทองสามารถเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วในตลาดเหลา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากนายเถลิงและ
นายเจริญไดอาศัยอํานาจของเจาหนาที่กรมสรรพสามิตและบารมีของกลุมทหาร  กลาวคือ เหลา
หงสทองเปนเหลาที่มิไดรับอนุญาตใหจําหนายไดทั่วประเทศเหมือนเหลาแมโขง  แตกลุมของนาย
เถลิงและนายเจริญตางไดพยายามทําใหเหลาหงสทองสามารถจําหนายไดทั่วประเทศ  โดยอาศัย
ความรวมมือจากเจาหนาที่กรมสรรพสามิตที่ทําการตรวจเฉพาะตนทางการขนสง  และผูที่ขนสง
เหลาขามเขตใหแกกลุมนายเถลิงและนายเจริญ คือ  กลุมทหารโดยนายเจริญไดกลาวอางวาเหลา
หงสทองที่ขนสงไปนั้น เปนเหลาที่นําไปขายเฉพาะในสโมสรทหาร แตผลในทางปฏิบัติคือรถ
ทหารที่ขนเหลากลับกลายเปนรถขนสงเหลาหงสทองเพื่อการจําหนายไดทั่วประเทศ  โดยกลุมนาย
เถลิงและนายเจริญไดแบงเปอรเซ็นตใหกับกลุมทหาร และดวยความรวมมือของเจาหนาที่รัฐในการ
ปดหูปดตาใหมีการกระทําเชนนี้ได จึงสงผลทําใหคาผลประโยชนที่รัฐพึงจะไดรับอยูในอัตราที่ต่ํา  
แตตอมาในชวงระหวาง พ.ศ. 2528 -2529 หงสทองกลายเปนหงสปกหัก เพราะกลุมสุเมธไดชักชวน
ผูอิทธิพลเขามาพัวพันในวงการเหลาเปนจํานวนมาก ซ่ึงจากการกระทําดังกลาวสะทอนใหเห็น
ขอจํากัดที่วาตางฝายตางพยายามรักษาไวซ่ึงผลประโยชนของตน  อยางไรก็ดี  ในชวงระหวาง พ.ศ. 
2525 -2529  ซ่ึงเปนชวงที่ธุรกิจเหลามีการแขงขันกันสูง  ยอมสงผลดีใหประชาชนผูบริโภคเหลา 
สามารถซื้อหาเหลาไดในอัตราราคาที่ถูกลง และสามารถเลือกสินคาที่มีคุณภาพไดโดยไมตองซ้ือใน
ราคาที่แพงเกินควร แตในชวงที่เกิดการแขงขันระหวางกลุมนายสุเมธ และกลุมนายเถลิง –เจริญนั้น  
รัฐบาลไมไดรับผลประโยชนจากการตอสูแขงขันในครั้งนี้เทาใดนัก เพราะตางฝายตางพยายาม
หาทางเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ซ่ึงในบางครั้งรัฐเองก็ตองเสียเปรียบตามไปดวย   

ตอมาใน พ.ศ. 2529  การแขงขันและการตอสูระหวางกลุมผูประกอบการทั้งสองกลุมนี้
ก็ไดยุติลง โดยกลุมของนายสุเมธและกลุมของนายเถลิง – เจริญ ตางก็ยอมแพตอการแขงขัน และ
ตองใชหนี้ทั้งหมดคืนใหแกธนาคารและรัฐบาล ซ่ึงภายหลังจากการยอมแพในครั้งนี้ไดสงผลใหนาย
เถลิง เหลาจินดา ไดวางมือจากธุรกิจเหลาไปโดยปริยาย และนายสุเมธ เตชะไพบูลยก็ไดบอกเลิก
การประกอบธุรกิจเหลาไปอยางถาวรเชนกัน เหลือก็เพียงแคนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ซ่ึงตอมา
ภายหลังนายเจริญไดเขาไปรวมทําธุรกิจเหลาในโรงงานเหลาบางยี่ขัน และตอมาการประกอบธุรกิจ
เหลาในโรงงานบางยี่ขันของนายเจริญไดใชช่ือใหมที่รูจักกันโดยทั่วไปวา บริษัทไทยเบฟเวอเรจ 
จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงจะไดกลาวถึงตอไป 
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3.1.2.2.2 บทบาทของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ท่ีมีตอธุรกิจเหลาของไทย 
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) คือ บริษัทที่เกิดจากการรวมตัวของบริษัทผูผลิต

เครื่องดื่มแอลกอฮอลและแอลกอฮอลเพื่อใชในอุตสาหกรรม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องรวม 58 
บริษัท โดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)  ภายใตการดําเนินงานของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี  
ไดดําเนินการจัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 ดวยทุนจดทะเบียน 20,000 ลานบาท ตอมาใน
เดือนธันวาคม พ.ศ.2546 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 22,000 ลานบาท และในปจจุบันบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยบริษัทยอยจํานวน 63 บริษัท75  และกลุมบริษัทไทย
เบจฯ เปนเจาของโรงงานเหลา 16 โรงงาน โรงงานเบียร 3 โรงงาน และโรงงานแอลกอฮอลเพื่อใช
ในอุตสาหกรรมอีก 1 โรงงาน76  แตโรงงานเหลาที่สําคัญที่สุดของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
(มหาชน) คือ โรงงานสุราบางยี่ขัน โรงงานที่ผลิตเหลาแมโขง กวางทองออกจําหนายไดทั่วประเทศ
และเปนโรงงานที่นายเจริญ สิริวัฒนภักดี  เจาของกิจการของบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ในปจจุบันได
เติบโตและมีบทบาทขึ้นมาในวงการธุรกิจเหลาของไทย  ดังที่กลาวมาแลวขางตน  และการยกกรณี
ตัวอยางของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ขึ้นเปนกรณีตัวอยางของกลุมผูประกอบการราย
ใหญนั้น  สาเหตุสวนหนึ่งก็เนื่องจากผูประกอบการรายใหญของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ฯ  ถือวามี
บทบาทสําคัญในวงการธุรกิจเหลาอยางตอเนื่องนับตั้งแต พ.ศ. 2503 เปนตนมา  อีกทั้งบริษัทมี
โรงงานผลิตเหลาและเบียรอันทันสมัย  ขนาดของโรงงานก็ถือวามีขนาดที่ใหญกวาแหลงอ่ืน ๆ 
รวมทั้งรายไดหลักจากภาษีอากรที่รัฐไดรับจากการประกอบธุรกิจเหลาสวนใหญมักจะมาจาก
โรงงานที่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ ฯ เปนสําคัญ  ดังนั้น  กลุมผลประโยชนที่มีฐานการผลิตอยูใน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) จึงถือวาเปนกลุมที่มีบทบาทและความสําคัญยิ่งตอการศึกษา
และวิเคราะหในวิทยานิพนธเลมนี้  เพราะบริษัทไทยเบจฯ ถือวาเปนอีกหนึ่งบริษัทที่สามารถ
ดําเนินการบริหารจัดการธุรกิจเหลามาไดอยางมั่นคงและมีบทบาทจนถึงยุคปจจุบัน 

นอกจากนั้น ใน พ.ศ. 2532 ภายหลังจากที่รัฐบาลไดเปดนโยบายเสรีเหลาประเภทเบียร
ขึ้น  บริษัทไทยเบฟเวอเรจ  จํากัด (มหาชน) ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดีก็ไดยื่นเรื่องขอดําเนินการ
ผลิตเหลาประเภทเบียรขึ้นดวยเชนกัน ซ่ึงผลของการยื่นเพื่อขอเปดโรงงานผลิตเบียรขึ้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในครั้งนั้น  นายประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น ก็
ไดใหการอนุมัติแกบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ของนายเจริญ โดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ไดทําการ
ผลิตเบียรชางและเบียรอาชา  ภายใตการดําเนินการของบริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) ซ่ึง
                                                 

75 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 10 ธันวาคม, 2548. เขาถึงไดจาก 
http://www.thaibev.com/business_sub.php?ID 

76 เรื่องเดียวกัน 
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การเกิดขึ้นของเบียรชางไดสงผลใหเบียรสิงหของบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด ตองประสบกับ
ภาวะการแขงขันทางการตลาดเปนอยางสูง เพราะทั้งบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ฯ และบริษัทบุญรอดฯ
ตางก็ตองการครอบครองสวนแบงทางการตลาด นอกจากนี้ บริษัทผูผลิตและจําหนายเบียรยี่หอ   
อ่ืน ๆ ก็มีความตองการที่จะครอบครองสวนแบงทางการตลาดดวยเชนกัน (โดยกลุมบริษัทผูผลิต
เบียรในประเทศไทยสามารถพิจารณาไดจากตารางที่ 17) ดังนั้น ในชวงภายหลังจาก พ.ศ. 2535 เปน
ตนมา ผลิตภัณฑสินคาประเภทเบียรของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ฯ จึงตองมีการพัฒนาฐานการผลิต
โดยการจัดสรางโรงงานที่ทันสมัยเพื่อใหมีกําลังในการผลิตที่สูงมากขึ้น ใชวัตถุดิบชั้นเยี่ยม และมี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูง โดยเฉพาะ “บรูว มาสเตอร” (Brew Master) ของโรงงานซึ่งไดรับ
การฝกฝนและพัฒนาใหมีความสามารถในระดับโลก77  
 
ตารางที่  17  แสดงกลุมบริษัทผูผลิตเบียรในประเทศไทย 
 

ชื่อกลุมบริษัทผูผลิตเบียรในประเทศไทย รายการ 
 

บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด 
ผูผลิตเบียรตราสิงห  โรงงานอยูที่จังหวัดปทุมธานี  และ
ขอนแกน บริษัทมีโครงการปลูกขาวบารเลย โรงงานแปรรูป
มอลทอยูทางภาคเหนือ  

 
บริษัท ไทยอมฤต บริวเวอร่ี จํากัด 

ผูผลิตเบียรตราอมฤต เอ็นบี คลอสเตอร และรับผลิตเบียรบัด
ไวเซอร จากสหรัฐอเมริกา โรงงานตั้งอยูที่จังหวัดปทุมธานี 
ปจจุบันถูกซื้อกิจการโดย ซาน มิเกล จากฟลิปปนส เมื่อ พ.ศ. 
2547  

 
บริษัท คารลสเบอรก บริวเวอร่ี จํากัด 

ผูผลิตเบียรตราคารลสเบอรก จากประเทศเดนมารก เริ่มวาง
จําหนายประมาณกลางป พ.ศ. 2536 ต้ังโรงงานอยูที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด ผูผลิตเบียรชาง ของกลุมนายเจริญ สิริวัฒนภักดี เจาของเบียร
คารลสเบอรก ต้ังโรงงานอยูที่จังหวัดกําแพงเพชร  

 
บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟค บริวเวอร่ี จํากัด 

ผูผลิตเบียรไฮเนเกน เบียรจากประเทศเนเธอรแลนด เริ่มวาง
จําหนายเมื่อเดือนกรกฎาคม 2538 ต้ังโรงงานอยูที่จังหวัด
นนทบุรี 

 
ที่มา : รวบรวมมาจากเรืองยศ จันทรศิริ, ทางสิงหผาน: 60 ป ประวัติศาสตรความสําเร็จของธุรกิจอุตสาหกรรม
ไทยแท (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพยุคสมัย, 2537), 138-145.  
                                                 

77 เรื่องเดียวกัน 
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จากตารางขางตนแสดงใหเห็นถึงบริษัทตาง ๆ ที่ดําเนินการผลิตเบียรไทยในปจจุบันนี้ 
โดยแตละบริษัทจะมีบทบาทที่แตกตางกันออกไปตามความนิยมของผูบริโภค ซ่ึงหากวาบริษัทใด
ผูบริโภคนิยมซื้อมากที่สุดบริษัทก็มักจะมีบทบาทตอทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นดวยเชนกัน  
อยางไรก็ดี ทุกบริษัทมักจะมีบทบาทที่โดดเดนกันออกไปในคนละดาน อาทิเชน บริษัทเบียรไทย 
(1991) บริษัทในเครือของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออ่ืน ๆ โดยสวน
ใหญมักจะมีบทบาทและมีสวนสนับสนุนสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรง และทางออม
มาโดยตลอดเวลากวา 30 ป ทั้งในรูปแบบของการทํารายไดใหแกรัฐ และการชวยเหลือสังคมในทุก
ดานโดยเฉพาะ78 นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
และจําหนายแอลกอฮอลของรัฐ โดยเฉพาะในยุคสมัยใหมไดมีพัฒนาการอยางกาวกระโดด ซ่ึงถือ
เปนการเพิ่มพูนศักยภาพในกลุมอุตสาหกรรมแอลกอฮอลไทยทั้งระบบ อันสงผลใหเกิดประโยชน
ตอประเทศชาติหลายประการ 

กลาวโดยสรุป  บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ถือเปนอีกหนึ่งบริษัทฯ ที่มี
บทบาทและความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหลาภายในประเทศใหมีความทันสมัยมาอยาง
ตอเนื่อง  ตลอดจนประสบการณอันยาวนานทั้งในดานการผลิตและการจําหนายเหลาทุกชนิด ทุก
รูปแบบ ก็ยิ่งสงผลทําใหการประกอบการของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ฯ สามารถตอบสนองตอความ
ตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี  นอกจากนั้น  การผลิตและการจําหนายเหลาของกลุมบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ ฯ ยังมีบทบาททั้งในประเทศและตางประเทศ เพราะบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ไดทํา
การพัฒนาเหลาของกลุมตนใหกาวหนาทัดเทียมกับผลิตภัณฑระดับโลกอยูตลอดเวลา ซ่ึงบรษิทัไทย
เบฟเวอเรจ ฯ ถือเปนบริษัทเหลาที่พยายามดํารงรักษาบทบาทและความสําคัญของตนที่มีตอการ
ประกอบธุรกิจเหลาไวอยางดีเยี่ยม  โดยการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสินคาและอุตสาหกรรมเหลาของ
กลุมบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ดําเนินงานโดยผานบริษัทในเครือท่ีสําคัญทั้ง 3  บริษัท คือ บริษัท สุรา
บางยี่ขัน  บริษัท แสงโสม และบริษัทสุรากระทิงแดง  เปนตน79 

 
3.1.2.3  บทบาทของบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด 
3.1.2.3.1 ความเปนมาของบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด  
บริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด  ในปจจุบันถือเปนบริษัทที่ประสบกับ

ผลสําเร็จอยางสูงตอการประกอบการธุรกิจการผลิตเหลาพิเศษหรือบร่ันดีไทย ภายใตเครื่องหมาย
การคา  “รีเจนซี่” แตธุรกิจเหลาพิเศษนี้ถือเปนธุรกิจเหลาที่พึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยในชวงเมื่อไม
                                                 

78 เรื่องเดียวกัน 
79 เรื่องเดียวกัน 
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นานมานี้ กลาวคือ เมื่อพ.ศ. 2513 รัฐไดมีนโยบายสงเสริมใหเอกชนลงทุนตั้งโรงงานผลิตเหลา
ตางประเทศประเภทวิสกี้  บรั่นดี และเหลาผลไม เนื่องจากรัฐพิจารณาแลวเห็นวาในประเทศไทยมี
ผลไมอยูหลายชนิดที่สามารถนํามาทําเหลาไดโดยเฉพาะองุน80 ซ่ึงผลจากนโยบายดังกลาวสงผลให
เกิดกลุมผูประกอบการเหลารายใหม ๆ เกิดขึ้นหลายราย  ซ่ึงนายณรงค โชคชัยณรงคก็ถือเปนหนึ่ง
ในบรรดานายทุนผูประกอบการในธุรกิจเหลาพิเศษนี้ดวยเชนกัน  

อยางไรก็ดี หากพิจารณายอนหลังไปในชวง พ.ศ. 2478  พ.อ. พระยาพิชัยภูเบนทร ก็ได
ขออนุญาตกระทรวงการคลังจัดตั้งโรงเหลาแบบตางประเทศขึ้นที่จังหวัดอุตรดิตถดวยเชนกัน โดย 
พ.อ. พระยาพิชัยภูเบนทร ขออนุญาตตั้งโรงอุตสาหกรรมทําเหลาแบบตางประเทศขึ้น โดยยอมเสีย
ภาษีใหตามสวนแหงรายได   ดังที่ไดเรียนใหนายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังทราบวา  

 
ดวยเวลานี้โรงงานอุตสาหกรรมทําสุราชนิดตางประเทศยังหามีในประเทศของเราไม พวกเราชาว 
ไทยตองซื้อสุราตางประเทศดื่มกันปละหลาย ๆ ลาน บาท แมแตรัฐบาลขึ้นภาษีสุราตางประเทศ
แพงขึ้นและทั้งทําสุราเทียมตางประเทศขึ้นแลวก็ตาม  ยังหาอาจทําใหสุราตางประเทศลดนอยลงได
ไม  เมื่อคํานึงถึงเงินออกนอกประเทศดวยการซื้อสุราตางประเทศแลว ยอมเปนที่นาเสียดายอยางยิ่ง 
เหตุที่เปนทั้งนี้เพราะโรงงานอุตสาหกรรมทําสุราตางประเทศของเรายังหามีไม บัดนี้พวกกระผมได
รวมกันคิดทําสุราอยางตางประเทศไดแลว 3 ชะนิด คือ สุราชะนิดบรั่นดี สุราชะนิดวิศกี้ สุราชะนิด
เวอรมุท โดยสุราทั้ง 3 ชะนิดนี้เมื่อทําขึ้นแลวอาจมีรสและกลิ่นทัดเทียมกับสุราตางประเทศและ
ราคาอาจถูกกวาสุราตางประเทศตั้งรอยเปอรเซ็นต 
 
การต้ังโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศของเราขึ้นนั้น  ยอมเปนทางชวยเหลือกรรมกรใหมีงานทํา  
ขอนี้รัฐบาลก็ไดดําเนินชวยเหลืออยูแลวเชน รวมทุนชวยสรางโรงงานทํากระดาด เปนตน สําหรับ
โรงงานอุตสาหะกรรมทําสุราตางประเทศนี้ นอกจากเปนทางชวยกรรมกรใหมีงานทําแลว ยังจะทํา
ใหพสกนิกรไดทําพืชผลจําหนายใหแกโรงงาน  เชน ขาวเหนียวและผลไม  ซึ่งใชในการทําสุราซึ่ง
กลาวแลวขางตน ในเวลานี้สุราเถื่อนกําลังดกดื่นอยูทั่วไปแมแตรัฐบาลไดใชนโยบายอยางดี
ปราบปรามอยูแลวก็หาสงบลงไม เพราะสุราเถื่อนมีดีกรีแรงและราคาถูกดวย เมื่อโรงงานอุตสาหะ
กรรมที่เรียนมานี้ไดต้ังขึ้นกับทั้งไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลบางแลว กระผมเชื่อวาอาจ
แกปญหาใหคนเลิกดื่มสุราเถื่อนและหันมาดื่มสุราของเรา  เพราะอาจลดราคาสุราบางอยางให
เทากับสุราเถื่อนที่ซื้อขายกันอยูในเวลานี้ได 

                                                 
 80 ระหวางรัฐ-ราษฎร. “เมืองไทยจะผลิตวิสกี้และสุราผลไม”. สารประชาชน (15 พฤศจิกายน 2513), 
7. 
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ตามเหตุผลที่เรียนมาแลวขางตนนั้น กระผมขออนุญาตรัฐบาลตั้งโรงงานอุตสาหะกรรมทําสุรา
ชะนิดตางประเทศขึ้นที่ตําบลทุงยั้งอําเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถหนึ่งโรง มีทุนประมาณ 160,000 
บาท (แสนหกหมื่นบาท) กระผมขอใหรัฐบาลเก็บภาษีสุราที่ทําขึ้นจากโรงงานอุตสาหะกรรมทํา
สุราชะนิดตางประเทศนี้จากเงินผลกําไรที่หักทุนออกแลวตามสมควร เพราะเหตุวาการเก็บภาษี
เชนนี้ ฝายผูต้ังบริษัทก็ไมถูกกระทบกระเทือนจากการเก็บภาษีของรัฐบาล ประการหนึ่ง และอีก
ประการหนึ่งรัฐบาลอาจไดผลประโยชนจากบริษัทอยางไมจํากัดเมื่อบริษัทมีความเจริญยิ่งขึ้นไป 
 
โรงงานอุตสาหกรรมทําสุราชะนิดตางประเภทนี้จะตั้งเปนบริษัทจํากัดสินใช มีราคาหุนละ 10 บาท 
รวมเปน 16000 หุน  และสุราชะนิดตาง ๆ ที่ทําออกจากโรงงานขออนุญาตจําหนายไดทั่วพระราช
อาณาจักร  ตามที่เรียนมานี้ถารัฐบาลเห็นชอบดวยแลว  กระผมขออนุญาตใหดําเนินการนี้ไดต้ังแต 
พ.ศ. 2478 นี้เปนตนไป81 

 
แตการขออนุญาตของพระยาพิชัยภูเบนทรในครั้งนั้นไมประสบกับความสําเร็จ เพราะ

ในขณะนั้นรัฐยังไมไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการผลิตเหลาพิเศษ อีกทั้งกระทรวงการคลังยัง
เล็งเห็นวาไมเปนการสมควรที่จะอนุญาตใหมีการทําเหลาแบบตางประเทศตามที่พระยาพิชัย          
ภูเบนทรเสนอมานี้  เพราะทางกรมสรรพสามิตก็ไดจัดทําในลักษณะดังกลาวอยูแลว แตปรากฏวา
ไมไดรับความนิยมจากประชาชนมากนัก อีกทั้งการประกอบอุตสาหกรรมทําเหลาที่พระยาพิชัย      
ภูเบนทรขออนุญาตจัดทําขึ้นมานี้  ก็มิใชจะเปดชองอาชีพแกประชาชนมากมาย และหากจะอนุญาต
ใหมีการทําสุราแบบตางประเทศแขงขันกับสรรพสามิตของรัฐบาลขึ้นในแงภาษีอากรก็จะทําใหเงิน
ไดสวนใหญของรัฐบาลตกต่ําไป  ซ่ึงจะสงผลกระทบกระเทือนถึงงบประมาณรายไดของแผนดิน 
จึงเห็นควรใหระงับคําขอนี้เสีย 

ตอมาใน พ.ศ. 2492 ก็ไดมีผูยื่นเรื่องราวเพื่อขอรับทําเหลาพิเศษอีกเปนจํานวนมาก อาทิ
เชน นายเฮียงซง  แซเตีย เจาของบริษัทเล่ียงอัน โดยนายเฮียงซงไดเขียนเร่ืองราวเสนอตอกระทรวง
อุตสาหกรรมความวา  

 
เนื่องจากกระผมไดเคยมีหนังสือกราบเรียนวิงวอนเพื่อขอรับเปนผูทําการตมกลั่นสุราในนามของ
องคการทหารผานศึกมาแลวครั้งหนึ่ง บัดนี้กระผมไดทราบวา ใน พ.ศ.  2492 ทางกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม จะเลิกอนุญาตใหทําการปรุงสุราพิเศษเสียทั้งหมด โดยมีนโยบายที่จะชวยเหลือโรง
ตมกลั่นสุราตางจังหวัดใหไดสงน้ําสุราเขามาขายในกรุงเทพฯ แตน้ําสุราดังกลาวนี้คงเปนเพียงน้ํา
สุราขาวที่เรียกวาสุราโรงเทานั้น 

                                                 
81 สจช.[2] สร.0201.91/20. “พระยาพิชัยภูเบนทร ขอตั้งโรงทําสุราแบบตางประเทศที่อุตรดิตถ”  (14 

ธ.ค. – ม.ค. 2478) 
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ในปจจุบันประเทศไทยเราตองสั่งซื้อสุราตางประเทศเขามาจําหนายคือวิสกี้และบรั่นดี  ปหนึ่ง
นับเปนราคาเปนลานบาท  อุตสาหกรรมสุราชนิดวิสกี้และบรั่นดีภายในประเทศของเราเคยมีอยูบาง  
เชนโรงงานสุราตราขาว  แตก็ไดลมไปแลว  เพราะไมมีผูนิยม  ขณะนี้ยังมีอยูก็เฉพาะโรงงานบางยี่
ขันที่ผลิตสุราตราแมโขงเทานั้น  และยังไมอาจที่จะแขงขันกับสุราตางประเทศที่หล่ังไหลเขามาใน
ประเทศไดอยางจริงจัง  และยิ่งเมื่อทางราชการสั่งใหเลิกทําสุราผสมปรุงพิเศษเสียดวยแลว             
ก็ยอมจะเปนการแนนอนโดยไมมีปญหาวา สุราตางประเทศจะตองหลั่งไหลเขามาอีกหลายเทาตัว 
 
ในฐานะที่กระผมเปนผูมีความชํานาญ  เคยตมกลั่นสุราและปรุงสุราพิเศษออกจําหนายอยูเปน
เวลานานป  กระผมมีความเห็นชอบดวยกับทางราชการที่ดําริจะเลิกอนุญาตใหผลิตสุราผสม
ออกจําหนายเสียทีเดียว  เพราะสุราผสมไดทํากันมากมายหลายเจาของ  และตางก็แขงขันกันโดย
มุงหวังกําไร  คุณภาพของน้ําสุราก็ยอมตองเลวลง  ราษฎรผูดื่มเขาไปก็เปนโทษแกรางกาย  เสื่อม
สุขภาพและอนามัย  เปนการบั่นทอนความเจริญอยูสวนหนึ่ง  เมื่อทางราชการใหเลิกเสียก็ยอมจะ
เปนประโยชนสําหรับชาติในดานดังกลาวนี้ แตอยางไรก็ดี  ผูดื่มสุรายอมจะไมละเวนการดื่มเสียได  
เมื่อไมมีสุราปรุงพิเศษจําหนาย  เขาก็จะตองหันไปหาสุราอยางอื่นแทน  และก็เปนวิสัยธรรมดาที่ผู
ดื่มจะดื่มสุราใหดีขึ้นอยูเรื่อยๆ  ฉะนั้นผูดื่มสุราปรุงพิเศษอยูแลว  ก็คงจะไมหันไปดื่มสุราขาวหรือ
สุราโรง  และคงจะตองหันไปดื่มสุราตางประเทศซึ่งหลั่งไหลเขามานา ๆ  ชนิดนั้นแทน ในที่สุด
เศรษฐกิจของชาติก็จะพลอยเสื่อมโทรมลงไปดวย 
 
สงครามเคยสอนใหเราตองชวยตัวเองมาแลว  ดังจะเห็นไดวา  ระหวางสงครามประเทศไทยก็
สามารถผลิตสุราวิสกี้และบรั่นดีออกจําหนายได  แตตองมาเสื่อมไปในภายหลัง  ทั้งนี้เหตุอันสําคัญ
ก็คือ  รัฐบาลเปนผูผลิต  และรัฐบาลไมใชนักการคา  จึงยอมสูพอคาไมไดอยูนั่นเอง  กระผมเห็นวา
การผลิตสุราวิสกี้และบรั่นดีสําหรับประเทศไทย  ยังมีความจําเปนและตองการของตลาดอยูเปนอัน
มาก  แมทางการทหารและกองทัพก็ยังมีความตองการเชนเดียวกัน  อีกประการหนึ่งเพื่อปองกันการ
ตีตลาดของสุราตางประเทศ  จึงเห็นควรที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราวิสกี้และบรั่นดีขึ้นใน
ประเทศเราเอง  เพื่อชวยฟนฟูฐานะทางเศรษฐกิจของชาติ  เพราะวัตถุดิบเชนขาวและน้ําตาล
ประเทศเราก็มีอยูบริบูรณ  ความจําเปนในการผลิตสุราดังกลาวมีอยูเพียง  3 ประการ คือ 1. ตองมี
เครื่องจักรที่ทันสมัย 2.ตองผลิตน้ําสุราที่มีคุณภาพดี  มีปริมาณมากพอที่จะแขงขันหรือทัดเทียมกับ
ของตางประเทศได 3. โรงงานและการรับอนุญาตจากรัฐบาล 
 
เฉพาะในขอ  1.  2.  นั้นกระผมพรอมอยูแลวที่จะปฏิบัติไดทันที  สวนในขอ  3. นั้นยอมอยูในพินิจ
ของทางราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม แตกระผมไดกราบเรียนมาขางตนแลววา สุรานั้นก็เปน
สิ่งบํารุงความสุขของทหาร บํารุงน้ําน้ําใจของกองทัพอยูดวย ฉะนั้นถาหากพระเดชพระคุณจะ
กรุณาขออนุญาตตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อทําการผลิตสุราวิสกี้และบรั่นดีในนามของ
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องคการทหารผานศึก โดยใหกระผมเปนผูดําเนินการแลว ก็จะเปนพระคุณอยางหาที่สุดมิได สวน
ผลประโยชนรายไดนั้นก็สุดแตพระเดชพระคุณกําหนดกับองคการทหารผานศึก ดังนั้นที่กระผม
เคยกราบเรียนมาแลวในคราวกอน82 

 
นอกจากนี้  ใน พ.ศ. 2492  ยังมีบริษัทเหลาไทยนครนายก จํากัด (THE SIAM LIQUEUR 

NAKORNAYOK CO., LTD.) ของนายชิต  บุญเจิม  ก็ไดยื่นเรื่องขออนุญาตทําเหลาปรุงพิเศษ
จําหนายเมื่อวันที่  30 มีนาคม พ.ศ.  2492 ดวยเชนกัน ดังความวา 
  

ดวยกระผมไดรับอนุญาตทําการตมสุราที่โรงงานสุราจังหวัดนครนายก โดยวิธีประมูลเสียเงินคา
แปะเจี๊ยะใหแกรัฐบาล กําหนดเวลาทําการตมกลั่น 3 ป นับต้ังแต พ.ศ.  2491 ถึง พ.ศ.  2493  ในการ
ดําเนินงานตมกลั่นสุรารายนี้  กระผมไดทําการกอสรางโรงหมักสาเครื่องหมักสา  และเครื่องตม
กลั่นเพิ่มขึ้น  สามารถผลิตสุราไดมากในเวลารวดเร็ว  เพราะเปนเครื่องกลั่นที่ทันสมัย  ใชกลั่นดวย
กําลังไอน้ํา  ขณะนี้ทําการตมกลั่นอยูวันละ  100  เท  และยังสามารถจะเพิ่มการผลิตไดถึงวันละ  
500  เท  โดยไมตองลงทุนสรางเครื่องกลั่นเพิ่มอีก  แตกระผมก็ไมสามารถจะทําการกลั่นไดเต็ม
ความสามารถของเครื่อง  เพราะเมื่อกลั่นแลวก็ขายไมหมด  เนื่องจากจังหวัดนครนายกเปนจังหวัด
เล็ก  การจําหนายไดอยางสูงภายในจังหวัดประมาณเดือนละ  800  เท  ถึง  900  เท  และที่เหลือก็ขน
เขามาขายในพระนครไดบาง  สวนจังหวัดอื่นๆทางการไมอนุญาตใหนําเขาไปขายได 
 
นอกจากนี้ในป  พ.ศ.   2492  ทางกระทรวงการอุตสาหกรรมไดสั่งปดโรงงานสุราปรุงพิเศษ  5  โรง
ในพระนครเพราะหมดอายุสัญญา  เปนเหตุใหประชาชนตามจังหวัดตางๆทั่วราชอาณาจักรที่เคยดื่ม
สุราปรุงพิเศษ  หาสุราดื่มไมได  ทั้งยังจะทําใหสุราตามจังหวัดตางๆที่มีอยูนอย  มีราคาสูงขึ้น  ทํา
ใหประชาชนไดรับความเดือดรอน  ดวยเหตุนี้ประกอบกับกระผมมีเครื่องกลั่นที่สามารถทําการตม
สุราไดปริมาณสูง  กระผมจึงขออนุญาตทําสุราปรุงพิเศษ  40  ดีกรี  ออกจําหนายแทนโรงงานปรุง
พิเศษ  5  โรงที่ยุบเลิกไป  โดยขอทําการจําหนายไดทั่วราชอาณาจักรตามหลักเกณฑของสุราปรุง
พิเศษ  เพื่อเปนการชวยใหประชาชนไดมีโอกาสดื่มสุราที่มีคุณภาพดีไดในราคาถูก  และเปนการ
เพิ่มพูนภาษีรายไดในทางสุราใหเพิ่มมากขึ้น 
 
อน่ึงการที่กระผมรองเรียนมานี้  ก็โดยเห็นวากิจการที่กระผมจะจัดทําลงไปนี้  จะกอใหเกิด
ประโยชนเปนการเพิ่มพูนรายไดใหแกประเทศชาติ  และเปนการชวยพยุงฐานะการเศรษฐกิจของ
ชาติใหดีขึ้นตามควร  ก็หวังวาคณะกรรมการเศรษฐกิจแหงประเทศไทยจะรับพิจารณาดวยดี  โดย
ขอไดโปรดเสนอคณะกรรมการเศรษฐกิจพิจารณา   แลวใหกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให

                                                 
82  เรื่องเดียวกัน   
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กระผมทําสุราปรุงพิเศษออกจําหนายไดนี้  เมื่อครั้งสุราขึ้นอยูกับกรมสรรพสามิตไดเคยอนุญาตให
เอกชนผูตมกลั่นมีสิทธิทําได  ถาทําการตมกลั่นสุราไดครบตามจํานวนที่ทางการกําหนดไวใน
โควตาแลวแตจํานวนสุราปรุงพิเศษที่ทําขึ้นนี้ไมนับรวมเขาในโควตาดวย. ทั้งนี้กระผมหวังเปน
อยางยิ่งวา  คณะกรรมการเศรษฐกิจฯ  จะรับพิจารณาเรื่องนี้ไดดี  เพื่อเปนการชวยสงเสริมการ
อุตสาหกรรมสุราของโรงงานสุรานครนายก  ซึ่งเปนโรงงานของคนไทยและเพื่อยังประโยชน
ใหแกชาติที่จะไดรับภาษีสุราเพิ่มขึ้น  และประชาชนก็จะมีโอกาสไดดื่มสุราที่มีคุณภาพดีไมมีโทษ
ในการบริโภค  อันเปนนโยบายสําคัญสวนหน่ึงของประเทศไทย83 
  

เมื่อรัฐไดพิจารณาการเสนอขอทําเหลาพิเศษของทั้งบริษัทเลี่ยงอัน และบริษัทเหลาไทย
นครนายก จํากัด ดังกลาวขางตนแลว เห็นวาใหสามารถจัดทําไดแตตองอยูภายในเงื่อนไขที่รัฐ
กําหนดขึ้น ดังความวา  

 
คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่  11  เมษายน  2492  กําหนดนโยบายควบคุมการผลิตสุราไวตาม
ขอเสนอของคณะกรรมการเศรษฐกิจ  และไดแตงตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อกําหนดเงื่อนไขใน
การที่จะขออนุญาตใหเอกชนทําการผลิตสุราปรุงพิเศษ  สุราผลไม  และแอลกอฮอล  ประกอบดวย
ผูแทนกระทรวงการอุตสาหกรรมเปนประธานกรรมการ  และผูแทนกระทรวงการคลัง  กระทรวง
เกษตราธิการ กระทรวงการสาธารณสุข และกระทรงมหาดไทยเปนกรรมการ ซึ่งในขณะนี้คณะ
กรรมการฯ  ก็กําลังเรงพิจารณากําหนดเงื่อนไขดังกลาวอยู  เมื่อเสร็จเรียบรอยแลว  ก็จะไดเสนอขอ
อนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป  ฉะนั้น  การที่เอกชนผูหนึ่งผูใดจะทําการผลิต
สุราปรุงพิเศษก็ดี สุราผลไมกด็ีหรือแอลกอฮอลก็ดี จะตองปฏิบัติการตามเงื่อนไขที่กรรมการคณะนี้
จะไดกําหนดขึ้นและไดรับอนุมัติคณะรัฐมนตรีเรียบรอยแลว  สําหรับเรื่องที่บริษัทเหลาไทย
นครนายก จํากัด และบริษัทเลี่ยงอัน ขออนุญาตตมกลั่นสุราปรุงพิเศษนี้ก็จะตองปฏิบัติตามระเบียบ
ที่ไดเรียนมา ฉะนั้น ขอไดโปรดแจงใหบริษัททั้งสองทราบวา  เมื่อคณะกรรมการฯ ไดกําหนด
เง่ือนไขไวเรียบรอยแลว  และทางการไดประกาศใหทราบทั่วกันเมื่อใด  ก็ใหมายื่นขออนุญาตได
จากกระทรวงการอุตสาหกรรม84 
  

อยางไรก็ตาม การยื่นความประสงคเพื่อขอรับทําเหลาพิเศษตอกระทรวงอุตสาหกรรม
ยังคงมีปรากฏใหเห็นอยางตอเนื่อง กลาวคือ  ใน พ.ศ. 2496 นางผุสดี  ปุณณกันต  ก็ไดยื่นเรื่องราว
ขอจัดตั้งโรงงานผลิตเหลาพิเศษขึ้นดวยเชนกัน โดยนางผุสดีไดยื่นเรื่องไปถึงพณะทานประธาน     
ด.ป.ศ. ความวา 

                                                 
83 เรื่องเดียวกัน 
84 เรื่องเดียวกัน 
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เนื่องดวยขาพเจาไดทราบวารัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนใหเอกชนประกอบการอุตสาหกรรม 
ขึ้นภายในประเทศ ประกอบกับพิจารณาเห็นวาโรงงานตมกลั่นผลิตสุราปรุงพิเศษในประเทศไทย
ปจจุบันนี้ยังไมมีโรงงานที่ทันสมัย  สามารถผลิตสุราปรุงพิเศษใหเทียบเคียงกับวิสกี้ตางประเทศได  
เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมสุราของประเทศใหเจริญกาวหนาถึงคั่นเปนสินคาออก  และเพื่อสงเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชนที่จะมีโอกาสไดดื่มสุราที่มีคุณภาพสูง  ไมมีสิ่งเปนพิษเจือปน  
ขาพเจาจึงไดกราบเรียนมาเพื่อขออนุญาตจัดต้ังโรงงานผลิตสุราปรุงพิเศษขึ้น 
 
ความมุงหมายที่สําคัญ  นอกจากการผลิตสุราช้ันดีแลว  จะไดใชแอลกอฮอลสวนที่เหลือจาก
โรงงานนี้มาผลิตทินเนอรเพื่อประโยชนในการกอสรางซึ่งอุตสาหกรรมประเภทนี้ยังไมมีใน
ประเทศไทย  ทั้งจําเปนตองใชเปนจํานวนมาก  ทั่วประเทศวันหนึ่งประมาณ  500 ปบ ซึ่งตองสั่งซื้อ
จากตางประเทศเปนเงินปละหลายสิบลานบาท ฉะนั้นหากไดรับอนุมัติใหจัดตั้งโรงงานผลิตสุรา
ปรุงพิเศษขึ้นแลว จึงเปนเครื่องประกันไดวาจะไมมีแอลกอฮอลของโรงงานนี้ออกมาสูตลาดอันอาจ
เปนเหตุใหขัดตอผลประโยชนของรัฐบาลได 
 
เรื่องนี้ไดเรียนขออนุมัติไปทางกระทรวงอุตสาหกรรมครั้งหนึ่งแลวเปนเวลานาน  แตยังมิไดรับการ
พิจารณาประการใด  จึงกราบเรียนมาเพื่อขอความกรุณาอนุญาตใหไดจัดตั้งโรงงานผลิตสุราปรุง
พิเศษนี้ดวย85  

 
อยางไรก็ดี  ถึงแมวาในชวงเวลาดังกลาวรัฐจะอนุญาตใหมีการจัดตั้งโรงงานผลิตเหลา

พิเศษขึ้น  แตการพัฒนาและบทบาทของกลุมบริษัทดังกลาวก็มิไดดําเนินมาอยางตอเนื่องและใน
บางบริษัทก็ไดลมเลิกกิจการลง  แตในสมัยปจจุบันกลุมผูประกอบการที่มีบทบาทสําคัญในการผลิต
เหลาพิเศษ คือ บริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด  ซ่ึงบทบาทของบริษัทโรงงานสุราพิเศษ
สุวรรณภูมิ ฯ เกิดขึ้นไดภายใตนโยบายการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและจําหนายเหลา
พิเศษของรัฐตั้งแตใน พ.ศ. 2513 โดยภายหลังจากที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการผลิตเหลาพิเศษ  
บริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิฯ ก็ไดดําเนินการผลิตเหลาบรั่นดีและใชช่ือยี่หอทางการคาวา “รี
เจนซี่” ซ่ึงเปนบรั่นดีไทยรายแรกและรายเดียวที่สามารถครองตลาดการคาเหลาพิเศษ ตลอดจนเปน
ที่นิยมของผูบริโภคมาจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้  โดยผูที่ทําใหบรั่นดีรีเจนซี่ไทยเปนที่รูจักกัน
โดยทั่วไปถึงในปจจุบัน คือ นายณรงค โชคชัยณรงค ซ่ึงการประกอบการผลิตเหลาพิเศษของนาย
ณรงค หรือรีเจนซี่เปรียบเสมือนเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับรายไดโดยรวมของรัฐ เพราะการ
เกิดขึ้นของเหลาบรั่นดีไทยสามารถลดอัตราการนําเขาเหลาจากตางประเทศไดเปนจํานวนมาก  และ
                                                 

85 เรื่องเดียวกัน 
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การที่บร่ันดีรีเจนซี่ไทยประสบความสําเร็จมาจนถึงปจจุบันก็เนื่องมาจากคุณภาพของผลิตภัณฑและ
ความสามารถของนายณรงค  ดังจะเห็นไดจากรายละเอียดของความเปนมาของบริษัทโรงงานสุรา
พิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด และชีวประวัติของณรงค โชคชัยณรงค ที่จะกลาวถึงตอไปนี้ 

ในสมัยยุคตน ๆ กอนที่จะมีการผลิตเหลาพิเศษขึ้นในประเทศไทย  ผูที่มีความประสงค
หรือตองการเขามาประกอบธุรกิจเหลารายใหม ๆ สวนใหญ  จะมีแนวความคิดและทางเลือกอยู 2 
ทาง คือ แนวความคิดที่หนึ่ง ผลิตเหลาขาว 28 ดีกรี ซ่ึงลงทุนนอยแตใหกําไรมาก หรือแนวความคิด
ที่สอง ผลิตเหลา 35 ดีกรี ซ่ึงตองแขงกับเหลาแมโขงที่ครองใจนักดื่มไทยทั่วประเทศมาตั้งแต พ.ศ.
2503 อยางไรก็ตาม ผูประกอบการหลายรายตางก็ไดพยายามทําเลียนแบบเหลาแมโขงอยูเชนกัน แต
ผลลัพธคือไมสามารถสรางบทบาทในตลาดเหลาไดเหมือนแมโขง  สวนสําหรับบริษัทโรงงานสุรา
พิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด ในชวงยุคแรกเริ่มบริษัท ฯ ก็มีความตั้งใจที่จะผลิตเหลาจีน คือ เกาเหลียง แต
การดําเนินการผลิตในระยะแรกเริ่มตองประสบปญหาและอุปสรรคระหวางผูถือหุนซึ่งไดแกกลุม
นายตํารวจกับพอคาจีน จนตองมีการเปลี่ยนกรรมการบริหารใหม โดยมี พ.ต.อ.อรรณพ พุกประยูร
เปนกรรมการผูจัดการ และไดให พล.ต.อ.พจน เกกะนันท และพล.อ.สม ขัตพันธมาเปนที่ปรึกษา86

ซ่ึงการที่บริษัทพบกับอุปสรรคในชวงระยะเริ่มตนของการทําการผลิตไดสงผลใหเหลาเกาเหลียงไม
สามารถผลิตออกมาจําหนายไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด คือ เดือนสิงหาคม 2515 อยางไรก็ดี 
บริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด ตองประสบกับปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ คือ เมื่อ
บริษัทฯ ดําเนินการสํารวจตลาดการคาเหลาเกาเหลียงแลวกลับพบวาไมเปนที่ตองการของผูบริโภค  
โดยเหลาเกาเหลียงสามารถจําหนายในตลาดผูบริโภคไดไมถึง 10  เปอรเซ็นต87 ดังนั้น ผูบริหารของ
บริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด จึงไดตัดสินใจทําการเปลี่ยนทิศทางและเปาหมายของการ
ผลิตเหลาเกาเหลียงมาสูการผลิตเหลาบรั่นดีและวิสกี้แทน และตองขอยื่นเรื่องเปลี่ยนประเภทเหลาที่
จะทําการผลิตตอกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่ง  ใชเวลาประมาณ 5 เดือน ในการขออนุญาตและมี
การเพิ่มทุนขึ้นจาก 5 ลานเปน 7.5 ลานบาทเมื่อใน พ.ศ. 2515  จังหวะนี้เองนายณรงค โชคชัยณรงค 
ก็ไดกาวเขามามีบทบาทในฐานะผูบริหารบริษัท  และกลายเปนผูที่สรางบทบาทใหบร่ันดีรีเจนซี่
กลายเปนปรั่นดีไทยที่ปรากฏสืบมาจนกระทั่งปจจุบัน  

ประวัติและความเปนมาของบรั่นดีรีเจนซี่ตามที่นิตยสารผูจัดการ ฉบับเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2530 ไดกลาวไวมีใจความวา 

                                                 
86 สุปราณี คงนิรันดรสุข, “บริษัทรีเจนซี่ บรั่นดีไทย ขี่หลังเสือ....ระวังเสือกัด”, นิตยสารผูจัดการ 

(กันยายน 2534), [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ กุมภาพันธ, 2551. เขาถึงไดจาก http://www.gotomanager.com/news/ 
details.aspx?id=6133 

87 เรื่องเดียวกัน 
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การเกิดขึ้นของบรั่นดีรีเจนซี่เปนเสมือนเรื่องราวของลูกวัวที่ไมเคยรูวาแมเสือนั้นรูปรางเปนอยางไร 
ดุรายนาหวาดกลัวเพียงไหน จึงหาญกลาเขาไปคลุกเคลาหยอกลอราวกับวาเปนแมของตน แตตอเมื่อ
ผานพนและไดรูวาสิ่งที่ตัวเองไดเคลียคลอนั้นคือแมเสือราย ก็อดมองกลับไปไมไดวา แลวรอดตายมา
ไดอยางไรกัน88  

 
เหตุที่กลาวเชนนี้ก็เพราะชื่อของนายณรงค โชคชัยณรงค89  เมื่อเทียบกับกลุมผลิตเหลา  

แมโขงแลว ถือไดวาเพิ่งจะเริ่มปรากฏในวงการธุรกิจเหลาเมื่อไมนานมานี้ (พ.ศ. 2518) โดยในชวง
กอนหนานั้นสามารถกลาวไดวานายณรงคมิไดมีบทบาทอยูในกลุมผูประกอบการในธุรกิจเหลาของ
ไทยแตอยางใด แตถาเอยช่ือของเขาในวงการอัญมณีประเภทเพชรพลอย  นายณรงคถือเปนหนึ่งใน
บรรดาพอคาอัญมณีอันดับตน ๆ ของเมืองไทยและเมื่อนายณรงคมีความประสงคที่จะผลิตเหลา
บร่ันดีขึ้นเพื่อขายแขงกับเหลาแมโขงเมื่อประมาณป 2518 เพื่อนและคนสนิทของนายณรงคตางมอง
วา “อยูดี ๆ ไมชอบคิดจะฆาตัวตายอยางนั้นหรือ”90  เพราะกระบวนการผลิตบรั่นดีถือไดวาเปนทั้ง
ศาสตรและศิลป  มีความพิถีพิถันตั้งแตคัดเลือกพันธุองุนชั้นดีที่ปลูก เก็บเกี่ยวในภูมิอากาศ

                                                 
88 “ณรงค โชคชัยณรงค พอคาเพชรผูเกือบตายกับ “รีเจนซี่”, นิตยสารผูจัดการ (มีนาคม 2530) 

[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ เมษายน, 2550. เขาถึงไดจาก http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=9190 
89 ชีวิตประวัติของนายณรงค โชคชัยณรงค ผูที่สรางบทบาทใหกับบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณ

ภูมิ จํากัด จนเปนที่รูจักในปจจุบันนั้น  คือ  นายณรงค  ซึ่งเกิดที่ประเทศจีน เมื่อ    พ.ศ. 2467 มารดาชื่อแตสี บิดา
ช่ือจินซุย  ชีวิตในวัยเด็กของนายณรงคเริ่มตนดวยความลําบากยากเข็ญ จนเปนปจจัยประการหนึ่งที่ทําใหเขา
ตัดสินใจเดินทางจากแผนดินจีนมายังแผนดินไทย ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะนั้นณรงคเพิ่งจะมีอายุรุน 
ๆ เพียง 13-14 ป และยังคงใชช่ือสกุลวาแซเฮง  ในระยะเริ่มตนชีวิตของเขาในเมืองไทยคือการทํางานเรียนรูเปน
ชางเจียระไนเพชรพลอยในรานคาเพชรยานหัวเม็ด การเรียนรูงานในรานเจียระไนเพชรไดสงผลใหเขาพบรักกับ
นางสาวสุทธิวรรณ อัศวปรีชา บุตรสาวเศรษฐีเจาของรานเพชรแซเบ  และดวยความมานะพยายาม  ตลอดจนมีแวว
เฉลียวฉลาด  ทําใหพอตาคือนายปรีชา อัศวปรีชายินยอมยกลูกสาวใหแกนายณรงค ตอมาภายหลังจากที่สะสม
เงินทุนจํานวนหนึ่งจากกิจการคาเพชรและรับเหมากอสรางตึกแถวที่สามยานอันเปนที่ทรัพยสินของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  นายณรงคก็ไดนําเงินทุนดังกลาวมาลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจเหลาพิเศษ  ซึ่งผลของการลงทุนในครั้ง
นั้นของนายณรงคถือไดวาประสบกับผลสําเร็จ และนายณรงคเปนเสมือนผูสรางตํานาน “แจกผูหาญกลาฆายักษ
แมโขง” เหตุที่กลาวเชนนี้ก็เพราะถึงแมวาณรงค โชคชัยณรงค จะเขามามีบทบาทในธุรกิจเหลาของไทยเมื่อไม
นานมานี้ แตดวยผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคา คือ บรั่นดีรีเจนซี่ ก็สามารถสรางบทบาทในวงการธุรกิจเหลา
ภายในประเทศไทยไดเปนอยางดี สุปราณี คงนิรันดรสุข, “บริษัทรีเจนซี่ บรั่นดีไทย ขี่หลังเสือ....ระวังเสือกัด”, 
นิตยสารผูจัดการ (กันยายน 2534), [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ กุมภาพันธ, 2551. เขาถึงไดจาก http://www.goto 
manager.com/news/details.aspx?id=6133  

90 เรื่องเดียวกัน 
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เหมาะสม  ผานการกลั่นและบมรสชาติใหนุมนวล  และกวาจะไดบร่ันดีคุณภาพดีจะตองใช
เวลานานไมต่ํากวา 2-3 ป โดยทุกๆ ปน้ําเหลาบรั่นดีที่เก็บบมไวมักจะระเหยออกไปประมาณปละ 2 
มิลลิเมตร ซ่ึงการระเหยระหวางเก็บบมมักจะกอใหเกิดเปนการสูญเสียที่แพงมากแตหลีกเลี่ยงไมได  
อันถือเปนการสวนทางกับหลักการทางธุรกิจที่วา “แสวงหากําไรสูงสุดในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อให
บรรลุจุดคุมทุน”91  อีกทั้ง การลงทุนผลิตบรั่นดีตองใชงบประมาณตนทุนคอนขางสูง กอปรกับ
ประเทศไทยในขณะนั้นยังขาดแคลนองุนพันธุดีที่จะนํามาทําบรั่นดีโดยตรง นอกจากนี้ การผลิต
บร่ันดีของนายณรงคยังตองพยายามสรางฐานการแขงขันอยางหนักกับบรั่นดีนอกที่คุณภาพยอม
เหนือกวาอีกดวย  แตนายณรงคตางก็พยายามคนควาและหากระบวนการในการผลิตเพื่อใหเหลา
ของตนสามารถแขงขันในตลาดเหลาภายในประเทศได โดยเขามีความเชื่อมั่นและมีความคิดเห็นวา
คนไทยก็สามารถผลิตเหลาบรั่นดีคุณภาพดีไดไมแพที่นําเขามาจากตางประเทศดวยเชนกัน  ดังนั้น 
ใน พ.ศ. 2518 โรงงานเหลาผลิตบรั่นดี ภายใตการดําเนินการของบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ 
จํากัด จึงไดถูกกอตั้งขึ้น และเหลาบรั่นดียี่หอรีเจนซี่ก็ไดเขามามีบทบาทในวงการตลาดการคาเหลา
ของไทยนับตั้งแตนั้นเปนตนมา  

ในระยะแรกเริ่มของการนําบรั่นดีรีเจนซี่เขาสูตลาดผูบริโภค ปรากฏวาบรั่นดีไทยรีเจน
ซี่ไมเปนที่ตองการของตลาดผูบริโภคเทาใดนัก อีกทั้งในขณะนั้นบรั่นดีที่จําหนายอยูในทองตลาดก็
มีอยูประมาณ 10 กวาชนิด จนนายณรงคถึงกลับปรารภวา “จะตายแลว ไมไหวแลว”92 แตทวานาย
ณรงคยังคงยืนหยัดแกไขปญหาที่เกิดขึ้นมาอยางตอเนื่อง จนกระทั่งในชวงประมาณ พ.ศ. 2525 
บร่ันดีรีเจนซี่เร่ิมจะเปนที่รูจักกันมากขึ้น และในปนี้นายณรงคไดโฆษณาสินคาเหลารีเจนซี่ของตน
ตามงานตางๆ เชน งานฉลองครบวาระเฉลิมฉลองกรุงเทพ 200 ป แบบชนิดใหเปลา เปนจํานวน 
2,252 ขวด โดยแตละขวดจะมีหมายเลข บรรจุลงในกลองกระดาษสวยงาม ขายในราคาขวดละ 
2,500 บาท ซ่ึงการโฆษณาในครั้งนี้นายณรงคคาดหวังวาผูบริโภคจะรูจักบรั่นดีรีเจนซี่ไดดียิ่งขึ้น 
และผลปรากฏวาการโฆษณาและออกรานใน พ.ศ. 2525 ไดมีผูใหความสนใจและซื้อหาเพื่อเปน
ของที่ระลึกกันเปนจํานวนมาก  เพราะรีเจนซี่รุนที่นํามาโฆษณาและออกรานนี้ เปนบรั่นดีรสชาติ
อรอยนุมนวล เพราะทําการเก็บบมไวนานตั้งแตรุนแรก 

นอกจากแผนการโฆษณาสินคาดังกลาวขางตนแลว นายณรงคยังพยายามสรางบทบาท
ใหเกิดขึ้นกับธุรกิจเหลาของตนอีก กลาวคือ นายณรงคอาศัยชองทางที่เปนประโยชนใหกับบริษัท
โดยการเริ่มผูกสัมพันธกับรัฐบาล  ในสมัยนั้นพล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนนายกรัฐมนตรี และ
                                                 

91 เรื่องเดียวกัน. 
92 “ณรงค โชคชัยณรงค พอคาเพชรผูเกือบตายกับ “รีเจนซี่”, นิตยสารผูจัดการ (มีนาคม 2530) 

[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ เมษายน, 2550. เขาถึงไดจาก http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=9190 
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ดวยความที่พล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท เปนผูที่นิยมในบรั่นดี  ดังนั้น จึงสงผลทําใหนายณรงค
สามารถสรางสายสัมพันธกับอดีตนายกฯ คนนี้ไดโดยงาย  นายณรงคไดสรางสายสัมพันธกับกลุม
รับดวยการสนับสนุนสงเสริมภาครัฐในทุกรูปแบบ อยางไรก็ดี ในระยะแรกเริ่มของแผนการ
ดังกลาว  ยอดจําหนายของ   รีเจนซี่ตั้งแต พ.ศ. 2525 เปนตนมา ยังอยูเพียงแคในระดับไมเกินรอยละ 
4 ของบรั่นดีในตลาด ซ่ึงถือเปนอัตราที่ต่ํามาก93  ทั้งนี้ การที่เหลาของบริษัทโรงงานสุราพิเศษ
สุวรรณภูมิ จํากัด มียอดการจําหนายที่ต่ํามากกวาปกติ สาเหตุเนื่องมาจากผูบริโภคยังคงมิไดให
ความนิยมตอบร่ันดี รีเจนซี่มากเทาใด 

อยางไรก็ดี เมื่อประมาณ พ.ศ. 2528 ยอดการจําหนายเหลาบรั่นดีรีเจนซี่เร่ิมมีอัตราที่เพิ่ม
สูงขึ้น และโดยเฉพาะใน พ.ศ.2529 ยอดการจําหนายรีเจนซี่ก็ยิ่งมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
สาเหตุสวนหนึ่งที่สงผลใหบร่ันดีรีเจนซี่เปนที่ตองการของตลาด ก็เนื่องจากใน พ.ศ. 2529 รัฐไดมี
นโยบายใหขึ้นภาษีเหลาเบียรทุกประเภทในอัตราสูง เชน รัฐไดปรับใหมีการขึ้นอัตราภาษีเบียรจาก
ลิตรละ 14 บาท เปน 28 บาท  เปนตน  ซ่ึงการขึ้นภาษีของรัฐไดสงผลใหบริษัทผูประกอบการผลิต
เหลาภายในประเทศตางก็ประสบปญหาดังกลาว  และตองทําการปรับราคาการจําหนายใหสูงขึ้น 
ดังนั้น เมื่อเหลาแมโขง หงสทอง และเบียรชนิดตาง ๆ  มีราคาจําหนายที่สูงขึ้น ก็ยอมสงผลใหบร่ันดี
รีเจนซี่ของบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด เร่ิมมีความไดเปรียบในดานราคาจําหนาย  ดวย
เหตุนี้  รีเจนซี่จึงเริ่มเปนที่ตองการและไดรับการยอมรับในตลาดผูบริโภคเพิ่มขึ้น94 จากที่เคยวาง
จําหนายหรือเนนหนักเฉพาะในหางรานใหญ ๆ ก็เร่ิมมีการกระจายเขาไปตามรานคาตาง ๆ ทั่วไป
มากขึ้น  ปจจุบันจากตัวเลขลาสุดของกรมสรรพสามิตแสดงใหเห็นวา รีเจนซี่สามารถกาวขึ้นมามี
บทบาทในวงการธุรกิจเหลาไดอยางไมนอยหนาผูประกอบการรายอื่น ๆ ดวยเชนกัน เพราะยอด
อัตราการจําหนายปจจุบันของรีเจนซี่สามารถครองตลาดสวนแบงเหลาบรั่นดีไดถึงรอยละ 70 
เปอรเซ็นต95  ดังนั้น จะเห็นไดวาจากที่นายณรงคเคยกลาววา “ไมไหว” แตในยุคปจจุบัน   รีเจนซี่ก็
                                                 

93 เรื่องเดียวกัน 
94 จุดแข็งทางการตลาดของรีเจนซี่ก็คือราคาจําหนาย รีเจนซี่ไมไดขึ้นราคามานานนับต้ังแตเริ่มออก

ขายราคาขายปลีกขวดใหญตกขวดละ 170-180 บาท เมื่อเทียบคุณภาพและราคากับบรั่นดีจากตางประเทศ จะ
ตางกันถึงขวดละ 500 บาท ประกอบกับสุราไทยอยางแมโขงขยับราคาขึ้นเปนขวดละ 80-90 บาท และเหลา
ตระกูลหงสขึ้นราคาเดือนละไมตํ่ากวาสองครั้งในป 31 ทําใหราคาประมาณขวดละ 65-70 บาท  บรรดาคอเหลาจึง
เริ่มหันมานิยมดื่มรีเจนซี่มากขึ้น เพราะมั่นใจวาเปนของแทไมปลอมปน เมื่อดื่มแลวไมเกิดอาการเมาคางและตา
แฉะตอนเชา ซึ่งนับเปนคุณสมบัติที่เดนของรีเจนซี่ สะทอนถึงพฤติกรรมของคอสุราที่มีมาตรฐานสูงขึ้นเพราะมี
กําลังซื้อเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ 

95 “ณรงค โชคชัยณรงค พอคาเพชรผูเกือบตายกับ “รีเจนซี่”, นิตยสารผูจัดการ (มีนาคม 2530) 
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ เมษายน, 2550. เขาถึงไดจาก http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=9190 
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สามารถสรางบทบาทของตัวเองใหเปนที่รูจักและพัฒนาจนกลายเปนสินคาอุตสาหกรรมเหลาพิเศษ
อันดับตน ๆ ของประเทศไทยไดเปนอยางดี 

 
3.1.2.3.2 บทบาทของบรั่นดี “รีเจนซ่ี” ท่ีมีตอวงการธุรกิจเหลาไทย 
การเกิดขึ้นของบรั่นดี “รีเจนซี่” ในวงการธุรกิจเหลาไทย สามารถสะทอนใหเห็นถึง

ความหมายอยูประการหนึ่งคือ ความไมเอาใจใสของกลุมผูประกอบการเหลาคายแมโขง- หงสทอง 
เพราะการมองขามคูแขงรายใหมถือเปนจุดออนที่สําคัญที่สงผลใหกลุมคายเหลาแมโขงและ
หงสทองตางตองสูญเสียรายไดจากการจําหนายเหลาภายในประเทศไปเปนจํานวนมาก อยางไรก็ดี 
ความเติบโตและบทบาทที่ผานมาของบรั่นดีรีเจนซี่ ไดสงผลใหกลุมผูประการเหลากลุมอื่น ๆ เร่ิม
หันมาทําการพิจารณาถึงบทบาทที่เติบโตของกลุมผูผลิตเหลารีเจนซี่ขึ้นเปนพิเศษ  

การที่ธุรกิจเหลาของบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด  สามารถสรางความ
เจริญเติบโตและเขามามีบทบาทในธุรกิจวงการคาเหลาอยางกวางขวางในเวลาอันรวดเร็ว มีปจจัยมา
จากในชวงระหวาง พ.ศ. 2530-2534 ที่ผานมา เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นปละไมต่ํากวา  10 เปอรเซ็นต 
ทําใหผูบริโภคภายในประเทศกลาใชจาย กลากินและกลาดื่มกันมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งในชวงเวลา
ดังกลาวพฤติกรรมการดื่มเหลาของประชาชนเริ่มหันมาคํานึงถึงคุณภาพมากขึ้น  และถึงแมวาจะมี
ราคาที่แพงกวา แตผูบริโภคก็ยังคงยินดีและยินยอมซื้อหาเหลาที่มีคุณภาพดีราคาแพง ซ่ึงเหลารีเจน
ซ่ีก็ถือไดวาเปนอีกหนึ่งยี่หอที่มีคุณภาพดวยเชนกัน  ดวยเหตุนี้จึงทําใหรีเจนซี่ บร่ันดีไทยสามารถ
จําหนายไดเปนจํานวนมาก  และในประมาณ พ.ศ. 2532 การเกิดขึ้นของกลุมแหลงบันเทิง อาทิเชน 
ผับหรือบาร ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ก็เปนเสมือนปจจัยผลักดันที่ทําใหมีสถานที่ในการ
จําหนายเหลากวางขวางเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนั้น การที่บริษัทฯ  ทุมงบสงเสริมการตลาดดวยการ
แจกแถมแกวและปฏิทิน รวมทั้งบริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการจัดจําหนายเองในพื้นที่กรุงเทพฯ 
นั้น ก็ยอมสงผลทําใหยอดการจําหนายของบริษัทมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น  กลาวคือ   ยอดการจําหนายรี
เจนซี่ ในชวงระหวาง พ.ศ.2529 ถึง พ.ศ. 2533 ไดมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึงปละ 30-40 
เปอรเซ็นต โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2530 ยอดอัตราการจําหนายไดกาวกระโดดเพิ่มสูงขึ้นกวาปกอนหนา
นี้ถึง 54 เปอรเซ็นต ทั้งนี้ สามารถเห็นยอดการจําหนายเหลาบรั่นดีรีเจนซี่ตั้งแต พ.ศ. 2529 – 2533 
ไดจากตารางที่ 18 
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ตารางที่ 18 แสดงยอดการจําหนายบรั่นดีรีเจนซี่ ตั้งแต พ.ศ.2529 – 2533 
 

ป ยอดการจําหนาย (บาท) 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 

151,602,063 
329,583,303 
497,850,826 
686,056,946 
831,754,110 

 
ที่มา : รวบรวมมาจาก สุปราณี คงนิรันดรสุข, “บริษัทรีเจนซี่ บร่ันดีไทย ขี่หลังเสือ....ระวังเสือกัด”, 
นิตยสารผูจัดการ (กันยายน 2534), [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ กุมภาพันธ, 2551. เขาถึงไดจาก 
http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=6133 

 
ปจจัยสําคัญที่ชวยทําใหบรั่นดีรีเจนซี่มียอดการจําหนายที่พุงสูงขึ้นในอัตราเกือบ

พันลานบาทตอปตามตารางขางตนนั้น  สาเหตุสวนหนึ่งเกิดจากความพยายามไมต่ํากวายี่สิบปของ
นายณรงค โชคชัยณรงคเจาของบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด ที่มีวัตถุประสงคตองการ
ผลิตบรั่นดีใหมีคุณภาพทัดเทียมกับเหลาบรั่นดีที่นําเขามาจากตางประเทศ แมในชวงระยะเริ่มตน
จะตองประสบปญหาอุปสรรคนานานับประการ แตในทายที่สุดกลุมผลประโยชนเหลาพิเศษจาก
บริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด ก็สามารถสรางบทบาทของกลุมตนใหเปนที่ประจักษดังที่
เปนอยูในปจจุบัน  

อยางไรก็ดี หากจะกลาววาบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด เปนเพียงบริษัท
เดียวที่ประสบความสําเร็จจากการประกอบธุรกิจเหลาพิเศษก็อาจจะไมถูกตองเทาใดนัก เพราะแต
เดิมนั้นเหลาที่ผลิตขึ้นมาจากผลไม อันไดแก เหลาประเภท ไวน บร่ันดี และลิเคียว ในประเทศไทย
จะมีเพียงบริษัทประมวลผลอยูรายเดียว  ที่ดําเนินการประกอบการมาตั้งแตเมื่อ พ.ศ. 2497 ซ่ึงการที่
บริษัทประมวลผลสามารถดําเนินการผลิตมาอยางตอเนื่อง อาจเนื่องดวยในชวงที่มีการโอนสิทธิ
และหนาที่ในฐานะผูอนุญาตจากกรมโรงงานคืนกลับกรมสรรพสามิตในป 2502 (ยกเวนโรงงาน
สุราบางยี่ขัน) บริษัทประมวลผลยังคงไดรับอนุญาตใหเปนผูผลิตและจําหนายเหลาพิเศษผลไมได
ตอไป  ซ่ึงการที่บริษัทมีเครื่องกลั่นเหลาหรือแอลกอฮอลอยูในโรงงานถือไดวามีความไดเปรียบ
มากกวาบริษัทอ่ืน ๆ ที่ไดรับอนุญาตในภายหลัง โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายหลังมักจะตองอยูภายใต
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เงื่อนไขที่วาหามทําการผลิตเหลาขาวหรือวิสกี้ควบคูไปกับไวนโดยเด็ดขาด ดังนั้น ผลิตภัณฑไวน
และเหลาพิเศษตรา “แมวทอง” ของบริษัทประมวลผลจึงสามารถจําหนายไดดีในชวงเวลาหนึ่ง  

ถึงแมวาในระยะเวลาตอมารัฐจะมีการอนุมัติใหผูประการรายใหม ๆ คือ บริษัทเหลา
ไวนไทย พรอม ณ อยุธยา กานชลวิจารณ และบริษัทบุญฤกษ ตลอดจนรายอื่น ๆ รวมเปน 4 ราย แต
ผลลัพธที่ปรากฏออกมา คือบริษัททั้ง 4 ไมสามารถสรางบทบาทใหเกิดขึ้นในวงการเหลาพิเศษได
แตอยางใด  ตอมาใน  พ.ศ. 2513  รัฐยังคงมีการเปดเสรีใหกับผูที่ตองการจัดตั้งโรงงานผลิตเหลา
ผลไมและเหลากลั่น  โดยใน พ.ศ. 2517 ไดมีผูประกอบการเพิ่มขึ้นนับเปน 17 ราย ดวยกัน แตผล
ปรากฏวามีการขอสละสิทธิ์บาง ไมตอบรับบางและไมอาจกอสรางโรงงานไดแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ดังนั้น  จึงเหลือผูไดรับอนุญาตขณะนี้เพียง 6 ราย คือ บริษัทประมวลผล บริษัท
กรุงเทพไทยจําเริญ ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนบริษัทที.ซี.ไวเนอรี่ (ผูผลิต "สปายไวนคูลเลอร" ซ่ึงอยูใน
เครือกระทิงแดงของเฉลียว อยูวิทยา) บริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด บริษัทสุราไทยเดิม 
(1987) บริษัทซีแกรม (ประเทศไทย) และบริษัทซันฟูดส ซ่ึงเดิมชื่อ หางหุนสวนจํากัดไทยสายธาร 
ทําไวนสงออกขายตางประเทศเทานั้น96  ซ่ึงบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด ถือเปนบริษัท
ที่ดําเนินการผลิตเหลาบรั่นดีเพียงรายเดียว ใน 6 บริษัทที่ยังคงดําเนินการอยู   และอีกที่เหลือทั้ง 5 
บริษัท  โดยสวนใหญจะทําการผลิตเหลาไวนซ่ึงมีกรรมวิธีการผลิตงายและใชเวลานอยกวากันมาก 

แมวานายณรงค โชคชัยณรงคจะเคยถูกหาวาเสียสติ  เพราะวาเขาคิดที่จะดําเนินการผลิต
บร่ันดีรีเจนซี่ขึ้นมาในวงการเหลาของไทย แตความไมยอทอของนายณรงคและความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของสินคาเปนอยางมาก เพราะไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญของกรมสรรพสามิตวามี
คุณภาพสูงกวาบรั่นดีตางประเทศยี่หอ “สไตรฟ” (STRIVE) ตลอดจนความโชคดีที่เขาไดรูจักกับ
ผูเชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณในบริษัทบรั่นดีเกาแกของฝรั่งเศส ก็ชวยสงผล
ใหการประกอบธุรกิจเหลาของนายณรงค โชคชัยณรงค ภายใตการดําเนินงานของบริษัทโรงงาน
สุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด สามารถพัฒนาและกลายเปนสินคาเหลาที่เปนที่นิยมในตลาดผูบริโภค
ในปจจุบัน 

นับตั้งแต พ.ศ.2530 เปนตนมา บริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด  สามารถสราง
ยอดการจําหนายไดไมต่ํากวา 30 - 40 เปอรเซ็นต  โดยอุปสงคของตลาดผูบริโภคไดสงผลใหบร่ันดี
รีเจนซี่ประสบกับปญหาสินคาขาดตลาดเมื่อ พ.ศ. 2531  เนื่องจากบริษัทไมสามารถขยายกําลังผลิต
ไดทัน และปญหาการกักตุนสินคาของเอเยนตและรานคา แมจะมีการตักเตือนจากบริษัทแลวก็ตาม 
จนทําใหราคาจําหนายรีเจนซี่สูงขึ้นปละครั้ง จากราคาขายปลีกขวดใหญ 175 บาท เขยิบราคาเปน 
190 บาท จากนั้นเพิ่มขึ้นเปน 230 บาท เทานั้นยังไมพอข้ึนราคาอีกเปน 290 บาทและใน พ.ศ. 2533 
                                                 

96  เรื่องเดียวกัน 
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ราคาไดเพิ่มขึ้นเปน 320-350 บาท ขณะที่ขวดขนาดกลาง (ขวดแบน) ราคาขวดละ 120 บาท และ
ขนาดเล็กซึ่งขายในภัตตาคารราคาขวดละ 70-80 บาท97 

กลยุทธในการสรางตลาดของกลุมผูประกอบการรีเจนซี่ คือ ใชกลยุทธตอสูดวยแผน
ลอมกรอบตลาดคูแขงในลักษณะยุทธศาสตรปาลอมเมือง โดยการจําหนายจะเริ่มในพื้นที่ที่หางไกล
เมืองหลวงกอน อาทิเชน การสงไปจําหนายยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน โดยยอด
จําหนายในภาคอีสานมีการพุงสูงขึ้นเปนอันดับหนึ่ง เพราะพลเมืองหนึ่งในสามของอีสานนิยมดื่ม
เหลามากที่สุด รองลงมาก็คือภาคกลางไดแกจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงจํานวนเอเยนตของรีเจนซี่ที่มีอยู
จังหวัดละแหงนั้น โคราช ถือวาเปนจังหวัดที่ไดรับโควตามากที่สุด  เพราะขายดีมากเปนอันดับหนึ่ง
ของประเทศ ยกเวนกรุงเทพฯ ที่บริษัทจัดจําหนายเอง  สาเหตุที่โคราชขายไดมากที่สุดเพราะเปน
จังหวัดใหญที่มีกองทัพทหารและคนเดินทางผานสัญจรเปนจํานวนมาก  ขณะที่ทางภาคเหนือเชน
เชียงใหม ยอดการจําหนายรีเจนซี่จะตกอยูในอันดับที่ 5-10 เพราะรสนิยมและคานิยมคลายคน
กรุงเทพ ซ่ึงการเติบใหญของกลุมผูประกอบการบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด ไดสงผล
ใหบริษัทมีการจัดตั้งบริษัทในเครือขึ้นมาเพื่อชวยสนับสนุนใหการดําเนินการในธุรกิจเหลาดําเนิน
ไปอยางครบวงจร โดยใน พ.ศ. 2532 นายณรงคไดทําการจัดตั้งบริษัทรีเจนซี่ บร่ันดีไทยขึ้น ผลิต
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับน้ํา ดังคํากลาวของนายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ความวา 

 
บริษัทรีเจนซี่ บรั่นดีไทย เปนบริษัทที่ต้ังใจไววาจะทําแบบดีทแฮลมหรือบอรเนียวทํา โดยเราจะเอา
สินคาเกี่ยวกับน้ํามาขาย ไมวาจะเปนน้ําดื่มหรือนําเขาเหลานอกมาขาย เพราะตามรานคาสงเขาก็ทํา
อยางนี้อยูแลว เชนจะเอารีเจนซี่กี่โหลเขาก็พวงเหลานอกไปดวย แตพอมาเจอปญหาเรื่องขยายกําลัง
ผลิตไมไดตอนนั้น ก็ตองชะงักไป คุณณรงคบอกวาใหทําทีละอยางกอน เพราะตอนนี้มารเก็ตแชรรี
เจนซี่ยังนอย มันถูกเบียดตกเวทีไดงาย98  

 
อยางไรก็ตาม จากการพิจารณากําไรขาดทุนของบริษัทรีเจนซี่ บร่ันดีไทยในป 2533 

ปรากฏวามีรายไดจากการขาย 925 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 19 ลานบาท  เนื่องจากคนหันมาดื่ม
บร่ันดีรีเจนซี่มากขึ้นตั้งแตป 2531 ยอดขายที่เพิ่มสูงถึง 500 ลานบาท ทําใหสวนแบงตลาดของเหลา
ไทย ทั้งแมโขง หงสทองและสุราปรุงพิเศษแสงโสมเหรียญทองตางไดรับความกระทบกระเทือน 
แมจะเปนเหลาคนละประเภทก็ตาม  แตราคาที่ไมหางกันมากจนเกินไป ประกอบกับรีเจนซี่มี
คุณภาพที่ดีกวา ทําใหเหลาแสงโสม เหรียญทองของกลุมผูประกอบการไทยเบฟเวอเรจฯ ไดรับ

                                                 
97 เรื่องเดียวกัน 
98 เรื่องเดียวกัน 
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ผลกระทบกระเทือนโดยตรงจนในทายที่สุดก็ตองเลิกผลิต แลวหันไปผลิตเหลาปรุงพิเศษแสงทิพย
ซ่ึงรสชาตินุมคอกวาขึ้นมาแทน   

การที่ฐานทางการตลาดเหลาของกลุมบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด มีความ
มั่นคงมากขึ้น ไดสงผลทําใหกลุมผูประกอบการของบริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินงานขยาย
กิจการใหมีความใหญโตและทันสมัยมากขึ้น  แตการขยายตัวของผลิตภัณฑบร่ันดีรีเจนซี่ในทาง
ปฏิบัติมิสามารถดําเนินไปไดโดยสะดวก  สาเหตุก็เนื่องดวยการขยายฐานการผลิตและพัฒนา
คุณภาพสินคาของกลุมบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด  ยอมสงผลกระทบกระเทือน
โดยตรงตอกลุมผลประโยชนเหลากลุมอื่น ๆ ซ่ึงผลกระทบดังกลาวไดทําใหกลุมผูประกอบการ
เหลารายอื่น ๆ ตางก็ปองกันการสูญเสียผลประโยชนของตนอยางเต็มที่ โดยวิธีปองกันผลประโยชน
ของผูประกอบการเหลากลุมอ่ืน ๆ อาทิเชน อิงอาจทางการเมือง กลาวคือ ในชวง พ.ศ. 2522  นาย
ณรงคไดยื่นเรื่องเพื่อขอใบรง.4 หรือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานสวนขยายตอกระทรวง
อุตสาหกรรม  แตนายอบ วสุรัตนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้นก็ไมไดใหการ
อนุญาตแตอยางใด  สงผลใหตอมานายณรงคไดทําการยื่นเรื่องอุทธรณอีกครั้ง  เมื่อวันที่ 31 
มิถุนายน 2532 แตนายบรรหาร ศิลปอาชารัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในสมัยนั้น กลับมี
ความคิดเห็นวาเรื่องดังกลาวควรใหระงับไวเสียกอน และมีการออกบันทึกหามจัดตั้ง หามขยายโรง
เหลา ยกเวนสินคาประเภทเบียร โดยเหตุผลที่นายบรรหาร  ศิลปอาชา กลาวอางคือเพื่อการคุมครอง
บริษัทสุรามหาราษฎรซึ่งจายผลประโยชนทั้งคาสิทธิและคาภาษีแกรัฐ  แตนายณรงคก็ยังคงไดทํา
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่ง  ภายหลังจากที่
ประเทศไทยไดเปล่ียนผูบริหารประเทศมาเปนคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.)  เมื่อ 
พ.ศ. 2535  ในครั้งนี้การยื่นเรื่องดังกลาวของนายณรงคประสบกับผลสําเร็จ เพราะนายวีระ สุสังกร
กาญจน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดอนุญาตใหนายณรงคสามารถดําเนินการได  

อยางไรก็ตาม การขยายตัวบทบาทของกลุมผูประกอบการรีเจนซี่ ไดสงผลใหกลุมผู
ประกอบรายอื่น ๆ เชน บริษัทสุรามหาราษฎรเกิดความไมพึงพอใจ อันไดนําไปสูความขัดแยงและ
การแขงขัน โดยความขัดแยงที่เกิดขึ้น คือ บริษัทสุรามหาราษฎรฯ ไดสรางกระแสขาวในเรื่องขอมูล
เกี่ยวกับความไดเปรียบ  เสียเปรียบในเชิงภาษีระหวางโรงงานสุราพิเศษของเอกชนกับโรงงานเหลา
ของรัฐขึ้น  ทั้งนี้ก็เพื่อใหประชาชนทั่วไปเกิดความเห็นใจและมีความเขาใจถึงขอเสียเปรียบที่  
บริษัทฯ ของตนไดรับ โดยขออางดังกลาวของบริษัทสุรามหาราษฎรฯ มีใจความวา    

 
บริษัทเอกชนไมมีภาระผูกพันที่ตองสงรายไดใหแกรัฐเปนรายเดือนหรือรายป และไมมีอัตราภาษี
ตามมูลคาขณะที่โรงงานสุราของรัฐตองจายภาษีมูลคา (Advalorem Tax) 35 เปอรเซ็นต และเบียร 
50 เปอรเซ็นต แตบรั่นดีรีเจนซี่จายภาษีรวม (Lumsum Tax) ทั้งสิ้นเพียง 10 เปอรเซ็นต นั่นคือขาย
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จากโรงงานขวดละ 220 บาทจะเสียภาษีเพียงขวดละ 24.21 บาทเทานั้น และขายปลีกขวดละ 260-
350 บาท ยังอางวาบางแหงสูงถึงขวดละ 350 บาท และถาหากจะขยายโรงงานสุราเอกชนหรือขยาย
กําลังผลิตโดยไมมีทางเลือกแลว ขอใหรัฐพิจารณาใหโรงงานสุราของรัฐทําสุราไดทุกดีกรีและทุก
ชนิด รวมทั้งสุราพิเศษ ไวน  และอื่น ๆ ดวย ไมใชทําแตสุราพื้นเมืองประเภทสุราขาว-ผสมและปรุง
พิเศษ รวมทั้งขอใหจําหนายไดทั่วประเทศ และอายุสัญญาควรจะเปน 30-50 ปหรือไมมีเลย ทั้งนี้
เพื่อใหเก็บบมสุราไดตามสุราตางประเทศ99 
 

จากขอเรียกรองดังกลาวของบริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด บริษัทผูผลิตเหลาแมโขง
ผูกขาดสัมปทานของรัฐ ก็ยังคงมิไดสงผลทําใหกระทรวงอุตสาหกรรมระงับการอนุญาตขยาย
โรงงานใหแกกลุมบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ  จํากัด  แตอยางใด   โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมยังคงดําเนินการสงเรื่องดังกลาวผานไปยังกรมสรรพสามิต เพื่อใหกรมสรรพสามิต
ดําเนินการพิจารณาและขออนุมัติจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงผลคือเร่ืองดังกลาวดําเนินไป
ไดดวยความเปนระเบียบเรียบรอยและประสบกับความสําเร็จ นอกจากนี้ นายวีระ สุสังกรกาญจน 
ยังไดกลาวเกี่ยวกับกลุมผูประกอบการของบริษัทสุรามหาราษฎรไวใจความวา  

 
ผมนะยกธงขาวมานานแลว เหลาพวกนี้เหรอผมทานทีเดียวก็เลิกเลย เรื่องโรงบมเราไมมีอํานาจ
บังคับ เพียงแตรับฟงเขาเลาวา เขาจะทําโรงบม 9 แหง 3,800 ลานบาท เขาเลาใหฟงแตเขาไมไดให
รัฐ เราฟงแลวก็สลดใจไปกับความกาวหนาของเขา 100   

 
ทั้งนี้ จากถอยคําดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธที่ไมลงรอยระหวางกลุม

ผลประโยชนระหวางเจาหนาที่รัฐกับกลุมทุนเอกชนไดเปนอยางดี อยางไรก็ดี  บริษัทโรงงานสุรา
พิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด  หรือผูประกอบการบรั่นดีรีเจนซี่ยังคงประสบกับปญหาในประกอบธุรกิจ
เหลามาอยางตอเนื่อง กลาวคือ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534  กรมสรรพสามิตไดดําเนินการปรับฐาน
ภาษีของเหลาในประเทศและเหลาที่นําเขาใหอยูในระดับเดียวกัน  คือ ประมาณ 30 เปอรเซ็นต ของ
ราคาซี.ไอ.เอฟ โดยแตเดิมเหลาตางประเทศจะเก็บภาษีโดยเฉลี่ยในราคาขวดละ 64 บาท  แตในชวง
ประมาณ พ.ศ. 2533 – 2534 รัฐไดเพิ่มภาษีอากรแสตมปเปน 128 บาท  สําหรับเหลาขวดขนาด 750 
ซีซี โดยไมไดแยกประเภทเหลา หรือราคาจําหนายสูงต่ําแตอยางใด  สวนเหลาภายในประเทศจะเสีย
ภาษีแบบเหมาจาย โดยรวมภาษีกับคาผลประโยชนตอบแทนหรือคาสิทธิไวดวยกัน  ซ่ึงการที่รัฐ
ปรับอัตราภาษีเหลาที่นําเขามาจากตางประเทศใหอยูในระดับเดียวกันกับเหลาที่ผลิตภายในประเทศ 

                                                 
99 เรื่องเดียวกัน 
100 เรื่องเดียวกัน 
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ยอมสงผลกระทบโดยตรงตอกลุมผูประกอบการบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด เพราะ
บริษัทฯ ตองเผชิญกับภาวการณแขงขันทางการตลาดกับเหลาที่นําเขามาจากตางประเทศ  

อยางไรก็ดี การแขงขันดังกลาวผลิตภัณฑบร่ันดีรีเจนซี่ของบริษัทฯ ยังคงสามารถ
แขงขันในตลาดกับเหลาตางประเทศได และนับตั้งแต พ.ศ. 2532  เปนตนมา บร่ันดีรีเจนซี่เร่ิมมียอด
การผลิตและยอดการจําหนายที่ เพิ่มสูงขึ้น  (ยอดการผลิตและยอดการจําหนายเหลาพิ เศษ
ภายในประเทศไทย ตั้งแต พ.ศ.2536 - 2539 สามารถดูไดจากตารางที่ 19) โดยจําหนายประมาณ 
1.42 ลานลิตร ในขณะที่บร่ันดีตางประเทศมียอดขายเพียง 9.49 แสนลิตร และจากที่เหลา
ตางประเทศเคยครองตลาดสวนแยงถึง 70 เปอรเซ็นต และบรั่นดีรีเจนซี่ครองสวนแบงทางการตลาด
เพียง 30 เปอรเซ็นต ในทายที่สุดก็เปลี่ยนแปลงมาเปนบรั่นดีรีเจนซี่สามารถครองตลาดไดถึง 70 
เปอรเซ็นต และบรั่นดียี่หอตาง ๆ ของตางประเทศครองสวนแบงทางการตลาดเพียงแค 30  
เปอรเซ็นต101  เปนตน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
101 เรื่องเดียวกัน. 
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ตารางที่ 19 แสดงปริมาณการจําหนายเหลาพิเศษตั้งแต ป 2536 – 2539 

หนวย : พันขวด 
เดือน/ป 2536 2537 2538 2539 

มกราคม 
กุมภาพันธ 
มีนาคม 
เมษายน 
พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 

401.34 
534.26 
594.71 
523.48 
582.38 
596.19 
497.80 
455.14 
550.68 
698.93 
566.03 
583.10 

937.10 
872.96 
661.96 
757.30 
678.39 
686.04 
852.22 
650.73 
688.98 
778.03 
784.40 
711.31 

928.05 
769.39 
904.77 

1,487.36 
1,131.36 
1,017.69 
970.49 
998.12 
751.19 
998.58 

1,015.11 
1,160.94 

876.04 
1,001.23 
1,707.23 
470.75 
793.00 

1,002.73 
1,682.82 
1,652.71 
1,755.92 
1,113.65 
1,407.55 
1,519.11 

รวม 6,584.04 9,056.35 12,132.87 14,983.50 
อั ต ร าก า รขย ายตั ว
เฉล่ียตอเดือน 

 
3.45 

 
-2.48 

 
2.06 

 
5.13 

 
ที่มา : กรมสรรพสามิต, อางถึงใน ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน, “ภาระภาษีและความลอยตัวของ
ภาษีมูลคาเพิ่ม: กรณีสินคาเบียรเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล และสุราพิเศษ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), 66. 
 

จากกรณีตัวอยางที่เกิดขึ้นของกลุมผูประกอบการบรั่นดีรีเจนซี่  ถือเปนกรณีศึกษาที่
สําคัญที่ควรสงเสริมใหเปนบริษัทเหลาตนฉบับของความริเร่ิมสรางสรรค เพราะบริษัทฯ ดําเนินการ
ผลิตเหลาที่แตกตางจากที่ผูประกอบการภายในประเทศไทยเคยผลิต  คือ เปลี่ยนจากเหลาขาว – 
ผสม หรือเหลาปรุงพิเศษ แมโขง กวางทอง หงสทอง มาสูเหลาพิเศษประเภทบรั่นดี ซ่ึงบทบาทและ
ผลประโยชนของกลุมผูประกอบการบริษัทโรงงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด ยังคงปรากฏสืบมา
จนกระทั่งปจจุบันนี้   
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กลาวโดยสรุป รีเจนซี่ บร่ันดีไทยภายใตการดําเนินการของบริษัทโรงงานสุวรรณภูมิ
พิเศษ จํากัด ถือเปนบรั่นดีที่มีแหลงผลิตมาจากอุตสาหกรรมครอบครัวของตระกูลโชคชัยณรงคที่มี
ความมานะสรางโรงงานผลิตบรั่นดีจากผลผลิตชาวไรองุนไทย เพื่อทดแทนสินคาตางประเทศอันมี
มูลคานําเขาปละพัน ๆ ลานบาท และถึงแมวาการดําเนินงานของบริษัทฯ จะตองประสบกับ
ภาวการณแขงขันกับกลุมธุรกิจผูกขาดใหญในโรงงานเหลาภายใตสัมปทานของรัฐของสองคายยักษ
ใหญทั้งเหลาแมโขงและเหลาตระกูลหงสก็ตาม แตผลิตภัณฑเหลาพิเศษรีเจนซี่ก็สามารถเติบโต
ขึ้นมาได ซึ่งการที่รีเจนซ่ีสามารถสรางฐานการผลิตและครองตลาดการจําหนายเหลาพิเศษไดดังที่
เปนอยูในปจจุบัน ถือไดวาเปนการสรางบทบาทและสงผลใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมเหลา
บร่ันดีของไทย เพราะบทบาทการครองตลาดเหลาพิเศษของรีเจนซี่สามารถชวยใหประเทศไทยลด
อัตราการนําเขาเหลาพิเศษจากตางประเทศไปเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ภาครัฐยังไดรับเงินจาก
การจายภาษีของบริษัทในอัตราที่สูงอีก เชน ใน พ.ศ. 2533 บริษัทจายภาษีใหแกกรมสรรพสามิต
ทั้งสิ้น 114.5 ลานบาท โดยในปนี้บริษัทสามารถจําหนายเหลาไดเปนเงินรายไดถึง 831.7 ลาน
บาท102 เปนตน และในปจจุบันนอกจากรีเจนซี่บร่ันดีแลว เหลาพิเศษของไทยยังคงมีการพัฒนามา
อยางตอเนื่อง และมีผลิตภัณฑที่ออกมาสูตลาดใหม ไดแก แบล็คแคท และมาสเตอรเบลน103 เปนตน 
ความสําเร็จที่บริษัทโรงงานสุวรรณภูมิพิเศษ จํากัด ประสบอยูในปจจุบันก็เนื่องดวยบทบาทของ
ผูประกอบการ ซ่ึงถือเปนคุณสมบัติประการแรกที่จะสงผลใหทิศทางของบริษัทดํารงอยูหรือ
ลมละลาย  แตสําหรับกรณีของบริษัทโรงงานสุวรรณภูมิพิเศษ จํากัด ผูประกอบการของบริษัทได
สามารถพิสูจนตัวเองไดเปนอยางดี โดยในปจจุบันวงการธุรกิจเหลาของไทยไมสามารถปฏิเสธ
บทบาทของกลุมผูประกอบการที่มีแหลงฐานการผลิตอยูในบริษัทโรงงานสุวรรณภูมิพิเศษ จํากัด 
ไปไดเลย  
 

3.1.2.4 บทบาทของกลุมนายทุนธนาคารที่มีตอธุรกิจเหลาของไทย 
นับตั้งแตที่ประเทศไทยมีระบบธนาคารเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

จุลจอมเกลาอยูหัว กลุมทุนธนาคารก็ไดกาวเขามามีบทบาทและความสําคัญตอธุรกิจตาง ๆ ของไทย
มาอยางตอเนื่อง เชนเดียวกันกับกรณีของธุรกิจเหลาที่ธนาคารก็ไดเขามามีสวนสําคัญในการกําหนด
ทิศทางการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะบทบาททางดานการเปนแหลงกูยืมเงินขนาดใหญ  
                                                 

102 เรื่องเดียวกัน 
103 ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน, “ภาระภาษีและความลอยตัวของภาษีมูลคาเพิ่ม: กรณีสินคาเบียรเครื่องดื่ม

ไมมีแอลกอฮอล และสุราพิเศษ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2541), 67. 
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กลาวคือ ในชวงที่กลุมผูประกอบการตองการแหลงเงินทุนในการประกอบธุรกิจเหลา ธนาคารจะ
เปนกลุมที่สําคัญที่จะชวยใหธุรกิจเหลาของกลุมผูประกอบการดําเนินไปไดดวยดี แตขณะเดียวกัน
ธนาคารก็สามารถทําใหธุรกิจเหลายุติการดําเนินการไดดวยเชนกัน ตัวอยางเชน ในชวงที่นายสหัท 
มหาคุณ เขามาดําเนินการประกอบการในธุรกิจเหลาเมื่อ พ.ศ. 2503 นายสหัทก็ไดชักชวนแหลง
เงินทุนรายใหญอยางตระกูลเตชะไพบูลย และลํ่าซําเขามารวมหุนดําเนินการผลิตเหลาแมโขง
รวมกัน ซ่ึงทั้งสองตระกูลดังกลาวถือไดวาเปนตระกูลที่ดําเนินการในเรื่องของธนาคารดวยกันทั้งคู 
โดยธนาคารของตระกูลเตชะไพบูลย คือ ธนาคารศรีนคร และธนาคารของตระกูลลํ่าซํา คือ  
ธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงการมีแหลงเงินทุนรวมหุนอยูดวยยอมสงผลทําใหการประกอบธุรกิจเหลา
ของนายสหัท ไมมีอุปสรรคทางดานเงินทุนเทาใดนัก  

แตตอมาในชวงระหวาง พ.ศ. 2527 -2529 ธนาคารพานิชยไดเพิ่มบทบาทตอธุรกิจเหลา
มากยิ่งขึ้น เพราะในชวงเวลานี้เปนชวงเวลาที่กลุมผูประกอบการดําเนินการแขงขันทั้งในดานการ
ผลิต การจําหนายเหลา รวมทั้งแขงขันในดานการประมูลกันอยางรุนแรง โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2527 
รัฐไดเปดใหมีการประมูลแขงขันกันเพื่อขอจัดสรางโรงงานเหลาแหงใหม 12 โรงงาน  กลุม
ผูประกอบการรายใหญ คือ กลุมบริษัทสุราทิพย จํากัด ของนายเถลิง เหลาจินดาและนายเจริญ สิริ
วัฒนธภักดี   กับกลุมบริษัทสุรามหาราษฎร  จํากัด  ของนายสุเมธ  เตะชะไพบูลย  สองกลุม
ผูประกอบการรายใหญตางก็มีความตองการเงินทุนในการขอยื่นประมูลโรงงานทั้ง 12 โรงงานจาก
กรมสรรพสามิต แตการประมูลในครั้งนั้นกลุมธนาคารตางใหการสนับสนุนฝายของนายเถลิงและ
นายเจริญมากกวา โดยผลภายหลังการประมูลคือ กลุมบริษัทสุราทิพยของนายเถลิงและนายเจริญ
สามารถชนะการประมูลโรงงานทั้ง 12 โรงงานมาได แตในครั้งแรกของการประมูลนั้นบริษัท    
สุราทิพยฯ ไมสามารถหาเงินมาจายใหแกกรมสรรพสามิตไดทั้งหมด จะมีก็เพียงแคธนาคารกรุงเทพ
เพียงธนาคารเดียวที่ใหเงินกูยืมแกกลุมบริษัทสุราทิพยฯ และถึงแมบริษัทสุราทิพยจะมีธนาคาร
กรุงเทพเปนแหลงเงินทุนเพียงแหลงเดียวก็ตาม แตในครั้งแรกบริษัทสุราทิพยก็ยังคงนําเงินที่
ธนาคารกรุงเทพปลอยใหกูยืมไปจายใหแกกรมสรรพสามิตจนไดโรงงานทั้ง 5 แหงมาครอบครอง
ไวไดกอน โดยเงินที่ธนาคารกรุงเทพปลอยใหบริษัทสุราทิพยทําการกูยืมไปนั้นมีจํานวนไมนอยกวา 
5,000 ลานบาท  เพราะการจายเงินในครั้งแรกของบริษัทสุราทิพย บริษัทตองจายคาผลประโยชน 
รวมทั้งคาประกันซองใหแกรัฐเปนจํานวนเงินถึง 5,088 ลานบาท104 

อยางไรก็ดี การที่ในครั้งแรกของการประมูลมีเพียงธนาคารกรุงเทพเพียงแหงเดียวที่
ปลอยเงินกู สาเหตุก็เนื่องมาจากกลุมธนาคารอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากธนาคารกรุงเทพยังคงไม
แนใจตอสถานการณการแขงขันของธุรกิจเหลาที่กําลังดําเนินอยูในขณะนั้น เพราะในชวงเวลา
                                                 

104 “แกสัญญาสุรากับผลประโยชน 200,000 ลาน” (กรุงเทพฯ: มติชน, 2530), 11. 
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ดังกลาวไดมีการปลอยขาววาคาผลประโยชนที่รัฐจะเรียกจัดเก็บจากผูประมูลมีอัตราที่สูงเกินจริง 
ดวยเหตุนี้ จึงทําใหกลุมธนาคารอื่น ๆ ไมมีความแนใจที่จะปลอยใหกู และทําใหบางธนาคารที่
สัญญาวาจะสนับสนุนก็พากันถอนตัวออกไป  นอกจากนี้ สาเหตุอีกประการหนึ่งคือ กรม
สรรพสามิตใหเวลาสั้นเกินไปในการวางเงินมัดจําคาประโยชน ซ่ึงระยะเวลาอันจํากัดทําใหธนาคาร
ไมสามารถหาเงินหมุนเปนจํานวนมากไดทัน ดังนั้น การประมูลในครั้งนั้นจึงมีเพียงธนาคาร
กรุงเทพเพียงแหงเดียวที่สนับสนุนเงินในการประมูลโรงงานเหลาใหแกกลุมบริษัทสุราทิพย  

ตอมาเมื่อการประมูลครั้งที่ 2 เร่ิมขึ้นกลุมธนาคารยังคงใหการสนับสนุนแกกลุมบริษัท
สุราทิพยของนายเถลิงและนายเจริญอยูเชนเดิม โดยในครั้งนี้กลุมทุนธนาคาร อันไดแก ไทยพานิชย
กสิกรไทย ไทยทนุ และสหธนาคาร ไดใหเงินสนับสนุนการประมูลโรงงานเหลาทั้ง 6 โรงงาน สวน
อีกหนึ่งโรงงานธนาคารนครหลวงไทยเปนผูใหการสนับสนุน105 ซ่ึงการปลอยใหกูยืมเงินของ
ธนาคารพานิชยทั้ง 6 แหงนั้น กลุมทุนธนาคารใชวิธีการแบบ “โปรเจ็กตโลน” คือ ไมจําเปนตองมี
หลักทรัพยค้ําประกันโดยเหตุผลที่กลุมธนาคารปลอยสินเชื่อใหแกกลุมบริษัทผูผลิตเหลามีปจจัย
สําคัญมาจากกลุมธนาคารเล็งเห็นถึงผลกําไรที่พึงจะไดรับจากกลุมผูประกอบการผลิตเหลา คือ 
บริษัทสุราทิพย ดังที่นายณรงค ศรีสอาน กรรมการรองกรรมการผูจัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย 
ในฐานะตัวแทนสมาคมธนาคารไทยในการแกไขปญหาสุรา  กลาวถึงเหตุผลที่ใหกูยืมวา               
“ที่ธนาคารพานิชยยอมปลอยใหเงินกูกับสุราทิพย ก็เนื่องดวยที่ผานมาธุรกิจสุราทํากําไรไดเปน
อยางดี และการประมูลในครั้งนี้เปนแบบโมโลโพลี่ นอกจากนั้น ราคาจําหนายของสุราจาก 12 
โรงงานนี้ไมมีการควบคุม”106 

จากเหตุผลดังกลาวของนายณรงค ศรีสอาน สะทอนใหเห็นถึงความมั่นใจที่กลุมทุน
ธนาคารมีตอบริษัทสุราทิพยวานาจะสามารถทํากําไรจากการประกอบธุรกิจเหลาไดเปนอยางดี ซ่ึง
กลุมทุนธนาคารตาง ๆ ก็พึงจะไดรับผลประโยชนดังกลาวตามไปดวย ดวยเหตุนี้ กลุมธนาคารจึงให
บริษัทสุราทิพยกูยืม ทั้งนี้ การใหสินเชื่อในดานเงินทุนแกบริษัทสุราทิพย ก็เนื่องดวยความสัมพันธ
สวนตัวระหวางผูใหการสนับสนุนกับผูขอกู โดยเฉพาะพอตาของนายเจริญ คือ นายกึ้งจู แซจิว 
เพื่อนรวมชั้นเรียนของนายชิน โสภณพนิช เจาของธนาคารกรุงเทพ เขาเปนอีกบุคคลหนึ่งที่ชวยให
บริษัทสุราทิพยของนายเถลิงและนายเจริญ สามารถขอกูยืมเงินจากกลุมธนาคารไดเปนผลสําเร็จ107  

                                                 
105 เรื่องเดียวกัน,12. 
106 เรื่องเดียวกัน 
107 สรกล  อดุลยานนท, จอมยุทธน้ําเมา : เจริญ สิริวัฒนภักดี ผูหาญกระตุกหนวดสิงห, พิมพครั้งที่ 4 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2539), 57. 
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ธนาคารยังคงมีบทบาทและความสําคัญตอกลุมผูประกอบการธุรกิจเหลามาอยาง
ตอเนื่องจนกระทั่งถึงปจจุบัน ถึงแมวาในชวง พ.ศ. 2529 ธนาคารและกลุมผูประกอบการจะประสบ
กับปญหาในดานหนี้สินที่บริษัทสุราทิพยไมสามารถชําระหนี้คืนไดในขณะนั้นก็ตาม แตภายหลัง
จากเหตุการณในชวงเวลาดังกลาว บริษัทผูประกอบการผลิตเหลาก็สามารถดําเนินการแกไขและใช
หนี้ใหแกธนาคารไดทั้งหมด  โดยในปจจุบันธนาคารตาง ๆ ไมนอยกวา 13 -14 แหงยังคงใหการ
สนับสนุนแกกลุมบริษัทผูประกอบการธุรกิจเหลาอยูเชนเดิม และผูประกอบการธุรกิจเหลาก็ยังคง
จําเปนตองพึ่งพาแหลงเงินทุนรายใหญเพื่อพัฒนาและลงทุนเพื่อสรางผลิตภัณฑของกลุมตนอยาง
ทุนธนาคารสืบตอไป 

กลาวโดยสรุป การเขามามีบทบาทของกลุมทุนธนาคารตอธุรกิจเหลาของไทย  สะทอน
ใหเห็นถึงบทบาททางดานการลงทุนของธนาคารรวมกับกลุมทุนเอกชน ถึงแมวาการลงทุนโดยการ
สนับสนุนปจจัยทางการเงินในบางชวงเวลาจะประสบกับปญหาก็ตาม แตธนาคารก็ยังคงมีความ
มั่นใจที่จะใหการสนับสนุนตอธุรกิจเหลามาอยางตอเนื่อง เพราะธุรกิจเหลาถือไดวาเปนอีกหนึ่ง
ธุรกิจที่สามารถสรางรายไดและผลกําไรใหกับธนาคาร 

 
3.1.3 บทบาทของกลุมผูผลิตรายยอยหรือเหลาพื้นบาน 
กลุมผูผลิตเหลารายยอยหรือเหลาพื้นบาน  ถือเปนกลุมที่มีบทบาทและพัฒนาการใน

ธุรกิจเหลาของไทยมาอยางตอเนื่องยาวนาน  กลาวคือ นับตั้งแตสมัยที่ผูคนในสังคมไทยเริ่มรูจัก
วิธีการผลิตเหลา  กลุมผูผลิตเหลารายยอยก็เปนกลุมที่มีบทบาทควบคูตอการประกอบธุรกิจเหลา
เร่ือยมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน  โดยในสมัยนั้นการผลิตเหลาพื้นบานของกลุมผูผลิตเหลารายยอยจะ
ผลิตขึ้นเพื่อใชบริโภคกันเองภายในครัวเรือน หรือชุมชน และใชในการประกอบพิธีกรรมเปนหลัก 
แตตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาการผลิตเหลาพื้นบานของกลุมนี้ไดถูกควบคุมโดยรัฐ  ซ่ึงการเขามา
ควบคุมของรัฐโดยเฉพาะความตองการรายไดจากภาษีอากรที่มีตอเหลาทุกประเภท ไดสงผลใหการ
ผลิตเหลาพื้นบานของกลุมนี้ตางสูญหายไปเปนจํานวนมาก  เพราะจากที่ราษฎรสามารถผลิตเพื่อ
บริโภคกันเองภายในครัวเรือนและชุมชนไดโดยเสรี  ราษฎรกลับตองมาซื้อเหลาจากนายอากรผูรับ
ทําสัมปทานผูกขาดการผลิตเหลาแทน  และการจัดจําหนายเหลาของนายอากรมักจะสรางความไม
พึงพอใจใหกับผูบริโภคเทาใดนัก  เนื่องจากการประกอบธุรกิจเหลาโดยเอกชนในลักษณะของโรง
ตมกลั่นนั้น  โดยสวนใหญมักจะแสวงหารายไดจากการประกอบการเปนสําคัญ และการที่รัฐให
สิทธิแกนายอากรในดานการกําหนดราคาจําหนายเหลาเอง  ก็ยอมมีผลใหนายอากรบางรายคากําไร
เกินควร คือ กําหนดอัตราราคาขายที่สูงเกินความเปนจริง   ซ่ึงการที่เหลามีราคาแพงยอมสงผลให
ผูบริโภคไมสามารถซื้อหาเหลามาไวเพื่อการบริโภคได  ดังนั้น ทางออกที่ราษฎรเลือกใช  คือ ทํา
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การลักลอบผลิตเหลาเถ่ือนขึ้นเพื่อการบริโภค  และในบางรายก็ทําการผลิตเพื่อจัดจําหนายแขงกับ
นายอากร  ซ่ึงการลักลอบผลิตเหลาโดยมิไดรับอนุญาตจากรัฐของกลุมผูผลิตรายยอยในสมัยนั้น ได
สงผลใหกลุมเหลาพื้นบานถูกมองวาเปนกลุมที่กอใหเกิดปญหาตอวงการธุรกิจเหลาไทย  เพราะ
นับตั้งแตที่ผูผลิตเหลาพื้นบานทําการลักลอบผลิตเหลาเถื่อน รัฐก็มองวารายไดที่พึงจะไดรับจากการ
จัดเก็บภาษีอากรตางตองสูญเสียไปเปนจํานวนมาก  

อยางไรก็ตาม  บทบาทและความสําคัญของกลุมเหลาพื้นบานสามารถกลาวไดวาเปน
กลุมภูมิปญหาเหลาทองถ่ินของไทย  เพราะในชวงกอนที่ประเทศไทยจะมีการจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเพื่อทําการผลิตเหลาขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1  กลุมนี้ถือไดวาเปนกลุมที่ดําเนินการผลิต
เหลาเพื่อใชในการบริโภคภายในสังคมไทยมาตั้งแตสมัยอดีต แตนับตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนตน
มาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2542  กลุมภูมิปญญาเหลาทองถ่ินกลับตองตอสูเพื่อผลประโยชนของกลุม
ตนเองมากกวากลุมผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่กลาวเชนนี้เพราะกลุมผลประโยชนเหลาทองถ่ินไดถูกรัฐ
จํากัดสิทธิในดานการผลิตและจําหนายเหลามาอยางตอเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะภายหลังจากที่รัฐ
ประกาศใชพระราชบัญญัติเหลาฉบับใหมเมื่อ พ.ศ. 2493 ก็ยิ่งมีผลทําใหบทบาทและสถานะของ
กลุมนี้ถูกจํากัดในดานสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้น  ดังคํากลาวที่กลุมเครือขายเหลาพื้นบานแหง
ประเทศไทย กลุมผูเรียกรองสิทธิในการผลิตและจําหนายเหลาพื้นบาน ไดกลาวไววา 
 

พระราชบัญญัติเหลา 2493 เขียนขึ้นเพื่อรับใชกลุมธุรกิจ ที่ผูกขาดสัมปทานการผลิตเหลา ซึ่งมีอยู 
เพียงไมกี่ตระกูลเทานั้น กลุมที่รางกฎหมายฉบับนี้ ไมวาจะเปนกระทรวงการคลัง หรือรัฐบาลที่
ผาน ๆ มา ลวนไดรับผลประโยชน จากกลุมธุรกิจที่ผูกขาดเหลาเหลานี้ และถึงแมจะมีการแก
กฎระเบียบการบริหารจัดการเมื่อป 2543 แตระเบียบใหมที่ออกมา ก็เปนเสมือนการกีดกันชาวบาน
ไปในตัวอยูดี ทั้งเรื่องจํานวนเงินลงทุน ที่ดิน ซึ่งเกินกําลังของชาวบานที่จะทําได เหตุผลตาง ๆ ที่
หยิบยกขึ้นมานั้น เปนเพียงขออาง เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุมธุรกิจเทานั้น 
 
นับต้ังแตมีพระราชบัญญัติเหลา 2493 ทําใหการผลิตเหลาของชาวบาน ที่เรียนรูสืบทอดกันมาตอง
กลายเปนสิ่งผิดกฎหมาย เปนการทําลายภูมิปญญาชาวบาน ประเทศไทยมีสมุนไพรอยูเปนจํานวน
มาก การทําหัวเช้ือหมักเหลาแบบพื้นบาน ตองใชสมุนไพรหลายชนิดเปนสวนผสม สูตรยาโบราณ
ไมวาจะเปนยาไทยยาจีน รวมไปถึงพิธีกรรมของชาวบาน จะพบวามีเหลาพื้นบาน เขามาเกี่ยวของ
เสมอ แตภูมิปญญาเหลานี้ไดสูญหายไปบางสวน เนื่องจากถูกกีดกันไมใหมีการถายทอดเรียนรู    
ทั้ง ๆ ที่ควรจะมีการพัฒนาเพื่อสงออกดวยซ้ําไป  
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นอกเหนือจากภูมิปญญาที่หายไปแลว พระราชบัญญัติเหลาฉบับนี้ ยังทําใหเราขาดดุลการคา แก
ตางประเทศเปนจํานวนมหาศาล ประเทศไทยตองนําเขาเหลาจากตางประเทศ ปละหลายหมื่นลาน
บาท เหลาตางชาติเขามาขายแขงกับเหลาไทยอยางคึกคัก แตคนไทยซึ่งเปนเจาของบานกลับถูกหาม 
ถูกกีดกัน จะผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน หรือเพื่อการศึกษาวิจัยก็ทําไมได  ถึงเวลาแลวที่รัฐบาล
ตองทบทวนนโยบาย ระเบียบวิธีการบริหารสุราเสียใหม ยกเลิกกฎระเบียบของกระทรวงการคลัง 
และกรมสรรพสามิต ที่เปนขอจํากัดกีดกั้น ไมใหชาวบานผลิตเหลา และเปดโอกาสใหชาวบานได
ผลิตเหลา ตามภูมิปญญาพื้นบาน ซึ่งมีขอดีหลายประการ108  

 
จากคํากลาวของกลุมเครือขายเหลาพื้นบานฯ ขางตนไดสะทอนใหเห็นถึงความไม     

พึงพอใจที่กลุมผูผลิตเหลารายยอยมีตอพระราชบัญญัติเหลาฉบับ พ.ศ. 2493 โดยกลุมนี้มองวา
พระราชบัญญัติเหลาฉบับดังกลาวเปนเสมือนกําแพงที่กั้นมิใหรัฐเปดโอกาสในการผลิตเหลาใหแก
กลุมของตน ดังนั้น  กลุมเหลาพื้นบานหรือผูผลิตรายยอยจึงพยายามเรียกรองสิทธิในการประกอบ
ธุรกิจเหลาโดยถูกตองมาอยางตอเนื่อง  ซ่ึงความพยายามดังกลาวก็เพื่อใหกลุมตนสามารถผลิตและ
จําหนายเหลาไดโดยถูกกฎหมาย  และไมตองอยูในฐานะของผูลักลอบผลิตเหลาเถื่อนของวงการ
ธุรกิจเหลาไทยอีกตอไป  ซ่ึงการเรียกรองสิทธิในการผลิตเหลาของกลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 
ดําเนินการโดยรวมตัวกันภายใตการนําของ “เครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทย” หรือ คลท. 
โดยเครือขาย ฯ ดังกลาวมีวัตถุประสงคในการรวมตัวที่สําคัญ คือ เพื่อชวยเรียกรองและอางสิทธิใน
การผลิตเหลาพื้นบานใหกลับคืนมาสูกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานหรือประชาชนอีกครั้ง  และสิทธิที่ได
ในการผลิตรวมทั้งการจําหนายเหลาภายในประเทศนั้นตองเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย  โดย
เจตนารมณที่กลุมเครือขายเหลาพื้นบานแสดงตอรัฐ คือ กลุมมิไดมีเจตนารมณที่จะดําเนินการ
สนับสนุนใหมีการผลิตเหลาโดยไรกฎเกณฑ ตลอดจนมิไดเปนไปเพื่อสนับสนุนการดื่มกินและ
มอมเมาประชาชนอยางไรสติ  และการเรียกรองที่เกิดขึ้นกลุมถือวาเปนการเรียกรองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ ดังคําประกาศในวันกอตั้งเครือขาย
เหลาพื้นบานแหงประเทศไทยวา  
 

พวกเราจะขอพิทักษและรักษาสิทธิภูมิปญญาเหลาพื้นบานที่บรรพบุรุษสืบทอดกันมาใหเปนมรดก 
ของลูกหลานตอไป พวกเราจะยึดมั่นในวิถีแหงภูมิปญญานี้ โดยจะไมเกรงกลัวตอเครื่องแบบและ
เครื่องมือทางกฎหมายที่รัฐและนายทุนไดสมรูรวมคิดกระทําการทํารายและทําลายวิถีชีวิตของพวก
เรา พวกเราจะผลิตและบริโภคเหลาพื้นบานเพื่อสืบทอดภูมิปญญาอันเปนวิถีแหงวัฒนธรรมของ

                                                 
108 สารคดีกระดานขาว. การเคลื่อนไหวของกลุมเครือขายเหลาพื้นบาน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 

ธันวาคม, 2549. เขาถึงไดจาก Available from http://www.sarakadee.com/feature/2001/07/Vote-support.htm. 
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ชนบท ตราบที่พวกเรายังเปนชาวนาผูปลูกขาวและสรางผลผลิตที่สามารถแปรรูปเปนเหลาไดและ
เราพรอมเสมอที่จะคืนภาษีใหกับสังคมหากเครื่องมือทางกฎหมายนั้นเปนไปโดยชอบธรรม109 

 
นอกจากนี้  บทบาทของกลุมเครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทยยังสามารถเห็นได

จากความพยายามของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานที่รวมตัวกันเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญและคุณคาของ
เหลาพื้นบาน  ดังเหตุผลที่ยกขึ้นมากลาวอาง ความวา 

 
ในชวงที่ผานมา เหลาพ้ืนบานกลับเปนเหลาเถื่อนในสายตาชนชั้นผูปกครอง และนายทุนโดย
รัฐบาลและเจาหนาที่ขาราชการ ซึ่งเปนขี้ขานายทุนไดใชเครื่องแบบและเครื่องมือทางกฎหมาย
กระทําการกดขี่ขูดรีดประชาชน ผูผลิตและผูบริโภคเหลาพื้นบานอยางไมธรรม เปดโอกาสให
นายทุนผูกขาดการผลิตเหลาเพียงกลุมเดียว  
 
หากจะพิจารณายอนหลังไปในอดีต สามารถกลาวไดวาบรรพบุรุษไดคิดคนภูมิปญญาเหลาพื้นบาน
ขึ้นเพื่อใหลูกหลานไดรูจักวิธีการทําเหลา แตครั้นตอมาเมื่อรัฐออกกฎหมายพระราชบัญญัติเหลา
ฉบับ พ.ศ. 2493 เพื่อการกําหนดและจัดเก็บภาษีเหลา ก็ไดสงผลทําใหเหลาพื้นบานไดกลายเปน
เหลาเถื่อน ประชาชนที่เคยตมกลั่นเหลาไดอยางเสรีก็ไมสามารถผลิตเหลาไดอีกตอไป เพราะรัฐไม
อนุญาตใหมีการผลิต อีกทั้งใน พ.ศ. 2529 คณะรัฐมนตรีไดยกเลิกการอนุญาตการทําเหลาเพื่อใชใน
ครัวเรือนอีก เพราะรัฐถือวาการคมนาคมในชวงเวลานั้นถือวามีความสะดวกพอหาซื้อเหลาได
โดยทั่วไป  ซึ่งนับแตนั้นมา สถิติการจับกุมเหลาเถื่อนมีอัตราสูงขึ้นเรื่อย ๆ อันเปนสิ่งที่สรางความ
เดือดรอนแกชาวบานเปนอันมาก 
 
การที่รัฐกีดกันการตมกลั่นเหลาของชาวบาน เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประชาชนเกือบทั่วทุกจังหวัด
ในประเทศไทย ตองลุกขึ้นตอสู เพื่อเรียกเรียกสิทธิในการผลิตเหลาพื้นบานใหกลับคืนมาสู
ประชาชนอีกครั้ง โดยใจกลางของ “การลุกขึ้นสู” สวนใหญจะอยูที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และ
อีกหลายจังหวัดในภาคอีสาน และเสนทางของการตอสู คือ การตรากฎหมายเหลาฉบับประชาชน 
ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหเหลาพื้นบานที่มีวิถีการผลิตมาแตอดีตสูญสลายไป พรอมกับยกระดับเหลา
พ้ืนบานใหกลายเปนเหลาที่สามารถสรางชื่อใหกับประเทศไทยไดในอนาคต นอกจากนี้ยังชวยให
เหลาพื้นบานมิตองกลายเปนเหลาเถื่อนหรือสิ่งที่รัฐมองวาผิดกฎหมายอีกตอไป 
 
นอกจากนี้ เครือขายผูเรียกรองสิทธิในการผลิตเหลาพื้นบานยังตองการที่จะใหรัฐดําเนินการแกไข
และยกเลิกพระราชบัญญัติเหลาฉบับ พ.ศ. 2493 พรอมกับเปดใหมีการผลิตเหลาไดอยางเสรี ทั้งนี้ 

                                                 
109 สื่อทางเลือกเพื่อการพัฒนา, สถานการณความเคลื่อนไหว –เหลาพื้นบาน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 

ธันวาคม, 2549. เขาถึงไดจาก http://www.thaingo.org/story/info_029.htm 
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หากวารัฐเปดเสรีในการผลิตเหลาแลว ยอมสงผลทําใหชาวบานมีอาชีพ มีผลประโยชนทางดาน
รายได และชวยทําใหทําใหเศรษฐกิจทั้งระบบหมุนเวียน ซึ่งจะสงผลตอไปใหรัฐมีรายไดที่เพิ่มมาก
ขึ้น ประเทศชาติจะมีช่ือเสียง จากการมีผลิตภัณฑประจําชาติ เหมือนที่ญี่ปุนมีสาเก รัสเซียมีวอดกา 
จาเมกามีเหลารัม ดานผูบริโภคเองก็จะมีทางเลือกมากขึ้น สินคาจะมีคุณภาพมีความหลากหลายมาก
ขึ้น ทุกวันนี้เราไมมีทางเลือกเลย เรามีเหลาที่เปนของคนไทยอยูเพียง 2-3 ยี่หอที่คุณภาพต่ํามาก การ
แกกฎหมายฉบับนี้ จะเปนการลดความขัดแยงในสังคมที่ดํารงอยูมาเปนเวลานาน และสามารถ
แกปญหาอื่น ๆ ในสังคมไดอีกหลายเรื่อง ถึงเวลาแลวที่รัฐสภา ตองรางพระราชบัญญัติเหลาฉบับ
ใหมขึ้นมาแทนที่ พระราชบัญญัติฉบับเกาที่ใชมาตั้งแตป 2493 เพื่อใหคนไทยประกอบอาชีพได
โดยเสรีอยางแทจริง    
 
ถึงเวลาแลวที่รัฐควรเปดโอกาสใหกับพลังการผลิตของชุมชน และเลิกอุมเอื้อตอกลุมทุนผูผูกขาด
รายใหญ ถึงเวลาแลวที่ประชาชนควรลุกขึ้นมาทวงสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 50 และมาตรา 46 
ซึ่งรับรองสิทธิของจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น โดยการฟองรองกระทรวงการคลังและ
กรมสรรพสามิตที่กระทําการละเมิดตอรัฐธรรมนูญอยางอกุอาจ ดวยคําสั่งของกรมที่หมกเม็ด 
 
ถึงเวลาแลวที่สภาราง ควรรางพระราชบัญญัติเหลาขึ้นใหม แทนฉบับอื่น ๆ ที่ลาสมัย  โดยควร
ยกเลิกอํานาจการตรวจจับและปรับของกรมสรรพสามิต และคืนสิทธิทางเศรษฐกิจในการประกอบ
อาชีพอยางเสรีและเปนธรรม โดยอาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีในเชิงภูมิปญญาพื้นบาน ใหทุก
ครัวเรือนสามารถผลิตเปนอุตสาหกรรมในครับครัวไดตามสิทธิที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ฉบับ 
2540 อีกทั้ง ควรปฏิบัติตามกติการะหวางประเทศที่ประเทศไทยไดลงสัตยาบรรณแลวดวย ทั้ง 2 
ฉบับขางตน คือ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง และสิทธิการเมือง110 บัดนี้ พ่ีนองประชาชนทุกภาคของ
ประเทศ เหนือ กลาง อีสาน ใต ขอประกาศพรอมกันวา พวกเราจะขอพิทักษและรักษาสิทธิภูมิ
ปญญาเหลาพื้นบานที่บรรพบุรุษของเราสืบทอดกันมาใหเปนมรดกของลูกหลานตอไป พวกเราจะ
ยึดมั่นในวิถีแหงภูมิปญญานี้โดยไมเกรงกลัวตอเครื่องแบบและเครื่องมือทางกฎหมายที่รัฐและ
นายทุนไดสมรูรวมคิดกระทําการทํารายและทําลายวิถีชีวิตของพวกเรา นับตั้งแตนี้ไป พวกเราจะ
ผลิตเหลาและบริโภคเหลาพื้นบานอยางเสรี ตราบที่พวกเรายังเปนชาวนา  ผูปลูกขาวและสราง
ผลผลิตที่สามารถแปรรูปเปนเหลาพื้นบานได และเราพรอมเสนอที่จะคืนภาษีใหกับสังคม หาก
เครื่องมือทางกฎหมายนั้นเปนไปโดยชอบธรรม111 

                                                 
110 ประเวศ วะสี และคณะ, เหลาพื้นบาน : ภูมิปญญาและสิทธิอันชอบธรรมกับการแกไขปญหา

ความยากจน (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544), 50, 57, 58. 
111  เรื่องเดียวกัน, 47. 
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 จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการเรียกรองสิทธิเพื่อการผลิต
เหลาของกลุมเหลาพื้นบานไดเปนอยางดี โดยการเรียกรองและการลุกขึ้นสูของกลุมผูผลิตเหลา
พื้นบาน  จุดประสงคสําคัญคือเพื่อสรางกติกาใหมโดยใชกฎหมายอยางไมเลือกปฏิบัติและเปน
ธรรม112 อยางไรก็ดี  บทบาทการเรียกรองของเครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทยไดดําเนินมา
จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2542 ในปนี้รัฐไดใหความสําคัญกับการเรียกรองของกลุมเหลาพื้นบานมากขึ้น 
โดยรัฐไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของสินคาเหลาพื้นบาน  ดังนั้น ใน พ.ศ. 2544 รัฐจึงประกาศใช
นโยบายเหลาเสรีใหแกกลุมผูผลิตเหลาพื้นบาน  ซ่ึงนโยบายดังกลาวไดสงผลใหกลุมผูผลิตเหลา
พื้นบานสามารถสรางผลิตภัณฑของตนเองไดภายใตเครื่องหมายการคา คือ “หนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ” หรือ OTOP (One Tambon One Product) (การขออนุญาตทําและขายสงเหลากล่ัน เหลา
แชชนิดเบียร และเหลาผลไม รวมทั้งใบแสดงการจดทะเบียนเพื่อขอทําเหลาแช สามารถพิจารณาได
จากรายละเอียดในภาคผนวก ข และภาคผนวก ค) สาเหตุที่ทําใหรัฐสนองตอบตอการเคลื่อนไหว
ของเครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทย จนสงผลใหรัฐตัดสินใจเปดโอกาสใหชาวบานสามารถ
ผลิตและจําหนายเหลากลั่นชุมชนไดอยางถูกกฎหมายนั้น มีปจจัยผลักดันมาจาก ผลพวงที่เปน
เงื่อนไขของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 กลาวคือใน พ.ศ. 2540 ประกาศกระทรวงการคลังและ
ระเบียบของกรมสรรพสามิต ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 50 ได
กําหนดไววา  

 
บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรีอยางเปน 
ธรรม การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะเพื่อผลประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ การ
คุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือปองกันการผูกขาด หรือขจัด
ความไมเปนธรรมในการแขงขัน113   

 
อยางไรก็ดี การที่รัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร  (สมัยที่ 1 พ.ศ. 

2544 -2547) อนุญาตใหชาวบานสามารถผลิตและจําหนายเหลากลั่นชุมชนไดอยางถูกตองตาม
กฎหมาย ปจจัยที่สําคัญก็เนื่องดวยรัฐตองการรอมชอมตอปญหาการเรียกรองของกลุมเหลาพื้นบาน

                                                 
112 เรื่องเดียวกัน. 
113 ราชกิจจานุเบกษา 2540, พระราชบัญญัติฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 

เมษายน, 2551. เขาถึงไดจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/055/1. 
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ที่กําลังดําเนินอยูในขณะนั้น รวมทั้งขอเรียกรองของเครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทยมีความ
สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐในการสงเสริมและกระตุนเศรษฐกิจในระดับรากหญา โดยเฉพาะ
นโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) รวมทั้งแรงจูงใจจากความเชื่อมั่นในแนวคิดเรื่องการ
พัฒนาที่ผูกติดอยูกับระบบการคาเสรี ถึงแมวาระบบเศรษฐกิจการเมืองที่เปนประชาธิปไตย อันเปน
ผลพวงมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2540 ดูเหมือนวาสงผลใหเกิดระบบเศรษฐกิจเสรีในทุกระดับ 
แตในทางปฏิบัติกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2540  ก็มิไดสงผลใหชาวบานในระดับรากหญาไดรับ
ประโยชนจากกระบวนการกําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจโดยตรง ในทางตรงกันขามความเปนเสรี
ดังกลาวกลับมีแนวโนมที่จะนําไปสูการเอื้อประโยชนใหกับกลุมทุนที่มีความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
กับผูมีอํานาจอยูเสมอ จนกระทั่งชาวบานไดมีการรวมตัวเคล่ือนไหวตอสูและตอรองกับอํานาจรัฐ
อีกครั้ง ความเปนเสรีประชาธิปไตยเหลานั้นจึงจะเอื้อประโยชนใหกับประชาชนระดับรากหญามาก
ยิ่งขึ้น กลาวคือ กลุมผูผลิตเหลาพื้นบานสามารถประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศไดโดยถูกตอง
ตามกฎหมาย และกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตยก็ยังมีประโยชนในฐานะเครื่องมือที่
ชาวบานจะใชเปนหลักอางอิงเพื่อสรางความชอบธรรมในการเคลื่อนไหว114 ในที่นี้ผูศึกษาไดแสดง
รายช่ือของผูที่ไดรับอนุญาตใหสามารถประกอบธุรกิจเหลารายยอย ดังตารางที่ 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 Pratueng Moung-on. Liquor policy change : a case study network of Thailand 

 [Online], accessed October, 2007.  Available from http://library.car.chula.ac.th:82/search*thx?/aPrapapun+ 
Youngsukying/aprapapun+youngsukying/47%2C1%2C1%2CE/frameset&FF=apraphat+pintoptaeng&1%2C1
%2C 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 20 สรุปจํานวนรายผูไดรับอนุญาตใหทําและขายสุราแชและผลิตภัณฑ ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา  พ.ศ. 2544 (ฉบับ   
    ที่ 3) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 ตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2544 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 

 

ภาคที่ 1 
จํานวน 
(ราย) ภาคที่ 2 

จํานวน 
(ราย) ภาคที่ 3 

จํานวน 
(ราย) ภาคที่ 4 

จํานวน 
(ราย) ภาคที่ 5 

จํานวน 
(ราย) 

ชัยนาท 6 ชลบุรี 15 นครราชสีมา 158 อุดรธานี 21 เชียงใหม 47 
นนทบุรี 7 ฉะเชิงเทรา 12 ชัยภูม ิ 92 หนองคาย 4 ลําพูน 28 
ปทุมธานี 12 ปราจีนบุรี 11 บุรีรัมย 125 หนองบัวลําภ ู 6 ลําปาง 27 
ลพบุรี 39 ระยอง 31 สุรินทร 226 นครพนม 28 แพร 20 
สระบุรี 25 จันทบุรี 18 ศรีสะเกษ 66 มุกดาหาร 11 นาน 13 
สิงหบุรี 13 ตราด 7 อุบลราชธานี 91 สกลนคร 42 อุตรดิตถ 17 
อางทอง 9 สมุทรปราการ 5 ยโสธร 18 ขอนแกน 73 พะเยา 31 
พระนครศรีอยธุยา 6 สระแกว 26 อํานาจเจริญ 10 กาฬสินธุ 6 เชียงราย 25 
    นครนายก 8 รอยเอ็ด 41 มหาสารคาม 14 แมฮองสอน 23 
            เลย 82     

รวม 117 รวม  133 รวม 827 รวม 287 รวม  231 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 20 (ตอ) 
 
 

ภาคที่6 
 

จํานวน 
(ราย) 

ภาคที่ 7 
 

จํานวน 
(ราย) 

ภาคที่ 8 
 

จํานวน 
(ราย) 

ภาคที่ 9 
 

จํานวน 
(ราย) 

ภาค 
 

จํานวน 
(ราย) 

พิษณุโลก 39 นครปฐม 12 กระบี ่ 7 สงขลา 14 ภาคที่ 1 117 
กําแพงเพชร 24 ราชบุรี 10 ชุมพร 25 ตรัง 9 ภาคที่ 2 133 
ตาก 12 กาญจนบุรี 24 พังงา 1 พัทลุง 3 ภาคที่ 3 827 
นครสวรรค 47 เพชรบุรี 10 ภูเก็ต 3 สตูล 2 ภาคที่ 4 287 
พิจิตร 12 สมุทรสงคราม 5 ระนอง 4 ยะลา 3 ภาคที่ 5 231 
เพชรบูรณ 14 สมุทรสาคร 1 สุราษฎรธานี 18 ปตตาน ี 5 ภาคที่ 6 161 
สุโขทัย 9 สุพรรณบุรี 13 นครศรีธรรมราช 12 นราธิวาส 1 ภาคที่ 7 82 
อุทัยธาน ี 4 ประจวบคีรีขนัธ 7        ภาคที่ 8 70 
                ภาคที่ 9 37 
                กรุงเทพฯ 23 

รวม 161 รวม 82 รวม 70 รวม 37 รวมทั้งหมด 1968 
 

ที่มา : กรมสรรพสามิต 
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อยางไรก็ตาม  ถึงแมวารัฐไดอนุญาตใหประชาชนสามารถขอรับทําเหลาจาก            
กรมสรรพสามิตไดโดยเสรี  แตความเสรีดังกลาวนั้นยังคงอยูบนเงื่อนไขหลายประการดวยกัน  เชน  
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษัณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2544 ที่จังหวัดศรีสะเกษไดมีมติใหชาวบานที่รวมตัวกันในรูปแบบนิติบุคคล กลุมหรือสหกรณ 
สามารถผลิตเหลาแชพื้นบานได แตการอนุญาตใหผลิตเหลาไดในครั้งนั้นรัฐกําหนดไววาหามทํา
การตมกลั่นเหลาเกิน 15 ดีกรี  ซ่ึงการจํากัดปริมาณแอลกอฮอลไวเพียง 15 ดีกรี ไดสงผลใหชาวบาน
ไมสามารถตมเหลาแบบดั้งเดิมได เพราะเหลาพื้นบานดั้งเดิม เชน สาโท จะมีแรงแอลกอฮอลที่สูง
กวา 15 ดีกรี  ดังนั้น เมื่อเหลาสาโทดีกรีต่ําเหลือจากการจําหนาย ก็ยอมไมสามารถนําไปตมกลัน่เปน
เหลาได  ตอมาถึงแมวาในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีจะมีมติใหลดภาษีเหลาขาว  
ลง 30 เปอรเซ็นต และเปดใหมีการกลั่นเหลาขาวไดโดยถูกตองตามกฎหมายแลวก็ตาม  แตการตม
กล่ันก็ยังคงอยูภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดที่ตองเปนนิติบุคคล เปนกลุมเกษตรกร เปนสหกรณ และ
เปนกลุมเกษตรกรเปนวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติวิสาหกิจชุมชนอยูเชนเดิม ซ่ึงจาก
ขอกําหนดดังกลาวยอมทําใหชาวบานทั่วไป ๆ ที่ไมไดรวมตัวในฐานะของนิติบุคคลหรือสหกรณ
ไมสามารถยื่นเรื่องราวเพื่อขอดําเนินการประกอบธุรกิจเหลาได อีกทั้ง เงื่อนไขของการรวมตัวเปน
กลุมเกษตรกรหรือสหกรณเพื่อการผลิตเหลากลั่นหรือสาโทนั้น ในทางปฏิบัติไมสามารถทําได  
เนื่องจากยังมีปญหาในรายละเอียดการปฏิบัติ เพราะมีปญหาในเรื่องการเปนนิติบุคคล  เนื่องจาก
พระราชกฤษฎีกาสหกรณนั้นระบุอาชีพไว 10 อาชีพ และใน 10 อาชีพที่ปรากฏอยูนั้น ไมมีการระบุ
หรืออนุญาตใหมีการทําเหลาสามารถจดทะเบียนเปนสหกรณไดแตอยางใด รวมทั้งในสวนของการ
กําหนดใหเปนวิสาหกิจชุมชนนั้นก็ยังไมมีกฎหมายรองรับ โดยหนทางเดียวท่ีชาวบานจะขอ
ดําเนินการไดคือตองไปจดทะเบียนเปนนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวน จํากัด115 

นอกจากนั้น  อัตราคาภาษีก็ยังเปนอัตราที่สูงมาก  เมื่อเทียบกับผลกําไรจริงๆ ที่ไดจาก
การผลิตเหลาของชาวบาน  การใชอัตราภาษีของเหลาโรงงานและเหลาพื้นบานในอัตราเดียวกันที่
ดีกรีละ 70 สตางคตอลิตร  ทั้ง ๆ ที่เหลาพื้นบานตนทุนการผลิตตกขวดละ 13-24 บาท ในขณะที่
โรงงานเหลาขนาดใหญที่ใชกากน้ําตาลในการผลิตซ่ึงมีตนทุนต่ําเพียงขวดละ 6 บาท เนื่องจากใน
การผลิตเหลาพื้นบานใชวัตถุดิบจากขาวและผลไมในทองถ่ิน  และการเก็บคาธรรมเนียมที่เกษตรกร
ตองแบกรับภาระอยางต่ําถึงปละ 11,800 บาท จึงทําใหไมสามารถแขงขันกันในเรื่องราคาได  ดังนั้น 
เมื่อคํานวณอัตราภาษีแลว ชาวบานจะตองจายภาษีเหลากล่ัน 40 ดีกรีอยูที่ขวดละ 19.25 บาท ทําให
ตนทุนเพิ่มขึ้นจาก 13-24 บาท บวกกับคาภาษี 19.25 บาท เปนราคาขวดละ 35.25-43.25 บาท แตขาย
                                                 

115 หทัยชนก  อินทรกําแหง และ สุพัฒน กุมพิทักษ, เหลาพื้นบาน ภูมิปญญาการพึ่งพาตนเองของ
ชุมชน (นนทบุรี : บริษัทสยามศิลปการพิมพ จํากัด, 2547), 127. 
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ในราคาขวดละ 50 บาท เมื่อรวมคาขนสงบวกกับคาภาษีขนสงแลวก็แทบไมเหลือผลกําไรอยูเลย116   
ดังนั้น ดวยเหตุและปจจัยขางตนสงผลใหเหลาของกลุมผูผลิตรายยอยไมสามารถสูเหลาที่ผลิตได
จากโรงงานขนาดใหญได 

แตขณะเดียวกันชุมชนหลายชุมชนก็ยินยอมที่จะดําเนินการจดทะเบียนเพื่อที่จะจําหนาย
เหลากลั่นไดอยางถูกตองตามกฎหมาย  และดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ผลิตเหลา  เพื่อใหไดมาตรฐาน
ตามที่สรรพากรกําหนด และแมวาจะไมสามารถแขงขันกับผูผลิตรายใหญ  แตก็มีฐานผูบริโภคใน
ชุมชนและบริเวณชุมชนขางเคียง รวมทั้งเปนการแลกเปลี่ยนผลผลิตในกลุมเกษตรกรที่มีผลผลิต
แตกตางกัน นอกจากนั้นของเหลือจากการผลิตเหลาพื้นบาน  ยังสามารถนําปุยน้ําซึ่งมีคุณสมบัติ
คลายกับน้ําหมักชีวภาพจากกากน้ําตาล  ที่เปนไดทั้งปุยชีวภาพและยังสามารถไลแมลงไดดวย  และ
ใชกับสวนผลไมและพืชเศรษฐกิจในทองถ่ินไดดี นอกจากนั้นแลวการตมเหลากินเองนี้ก็ยังเปน
สวนหนึ่งของการฟนฟูภูมิปญญาดั้งเดิมรวมทั้งความสัมพันธที่เคยมีใหกลับคืนมา  ตั้งแตการสีขาว
เองดวยแรงงานในครอบครัวไปจนถึงการพึ่งพากันในชุมชน  โดยการฟนฟูวัฒนธรรมการลงแขก 
รวมทั้งงานบุญเหมือนเชนสมัยกอน  และยังเปนการหันกลับมาสูวิถีเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง  เพราะ
รายจายชุมชนเคยจายเปนจํานวนเงินมากมาย  คือ คาเหลา ซ่ึงตองใชในทุกๆ งาน ทั้งงานบวช งาน
แตงงาน ขึ้นบานใหม งานประเพณีตาง ๆ ที่เปนการชุมนุมกัน  เมื่อชาวบานสามารถตมเหลาเพื่อการ
บริโภคเองไดก็ยอมสงผลใหคาใชจายลดลงตามไปดวย เชน ตนทุนในการทําเหลาสาโทหนึ่งไห 
เพียง 20 – 30 บาท เล้ียงคนไดถึง 30 – 40 คน ลูกแปงที่ทําเองจากขาวที่ปลูกและเก็บเกี่ยวเอาไว เอา
มาสี มาตํา มาหมักกินเอง แทนที่เหลาขาวราคาขวดละ 80 บาท เมื่อมีงานวันหนึ่งก็หมดเงินหลาย
รอยบาท แตตมเอง ลงทุน 30-50 บาท ก็ดื่มไดทั้งวัน และหากคนในชุมชนซื้อเหลาในชุมชนก็จะ
ชวยใหสามารถลดรายจายลงไดเปนจํานวนมาก 

อยางไรก็ดี  การผลิตเหลาโดยเสรีแตมีเงื่อนไขจึงไดสงผลใหการประกอบการของ
ผูผลิตเหลาพื้นบานหลายรายไมประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจเหลา ทั้งนี้ เพราะผูผลิต
เหลาพื้นบานไมสามารถผลิตสินคาประเภทเหลาขาว รวมทั้งไมสามารถขยายเครือขายในการ
ประกอบธุรกิจเหลาในเชิงภูมิปญญาเหลาพื้นบานไดดีเทาที่ควร  สาเหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากปจจัย
ทางดานการลงทุน กลาวคือ ตนทุนในการประกอบธุรกิจเหลาโดยรวมมักมีสวนผสมดังนี้ คือ ไฟฟา 
น้ําประปา วัตถุดิบประเภท ขาว กากน้ําตาล เชื้อเพลิง ขวด ลัง คาขนสง และแรงงาน117 รวมทั้ง

                                                 
116 เรื่องเดียวกัน, 127. 

 117 จีรวรรณ กุลดิลก และคนอื่น ๆ. “พฤติกรรมและความพึงพอใจในการบริโภคไวนพ้ืนบานและ
สุราพื้นบานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” (ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร, 2546), 85. 
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เครื่องจักรอุตสาหกรรม  ซ่ึงแมวาผูผลิตเหลาพื้นบานบางกลุมจะสามารถสรางผลผลิตในรูปแบบ
ของเหลากลั่นไดก็ตาม  แตเมื่อนํามาเปรียบเทียบในเชิงอุปทานที่มีตอทองตลาด กลุมเหลาพื้นบานก็
ยังไมสามารถตอสูกับการลงทุนในเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญของกลุมทุนรายใหญได  ทั้งนี้ มี
สาเหตุมาจากขอจํากัดทางดานตนทุนในการประกอบธุรกิจเหลาของผูผลิตเหลาพื้นบานนั่นเอง    

นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากอัตราภาษีที่สูงจนเกินไป (อัตราภาษีเหลาที่รัฐเรียกเก็บ
สามารถดูไดจากตารางที่  21) ไดเปนผลใหกลุมเหลาพื้นบานไมสามารถตอสูและแขงขันกับเหลาที่
ผลิตโดยกลุมทุนรายใหญได  ดังที่นายศักดิ์ชัย เตชะเกรียงไกร นายกสมาคมสุราแชและสุรากล่ัน
ไทย จ.บุรีรัมย  กลาวถึงภาวการณการผลิตเหลาพื้นบานของกลุมผูผลิตและจําหนายเหลาแชและ
เหลากลั่นพื้นบาน ที่ผานมาวา  
 

ทั้งประเทศไดมีผูผลิตสุราแชจดทะเบียนอยางถูกตองกับกรมสรรพสามิต ต้ังแตป 2545 รวมไมตํ่า
กวา 10,000 ราย แตปจจุบันขาดทุนปดกิจการไปแลวกวา 90 เปอรเซ็นต ซึ่งผูประกอบการสุราแช ที่
ปดกิจการบางสวนไดหันมาจดทะเบียนประกอบการสุรากลั่นพื้นบานแทน ขณะที่สุรากลั่นพื้นบาน 
ซึ่งรัฐเปดใหผลิตไดต้ังแตป 2546 ไดมีผูจดทะเบียนผลิตและจําหนายสุรากลั่นพื้นบานรวมทั้ง
ประเทศแลวกวา 8,000 ราย หลังประกอบธุรกิจมาระยะหนึ่งไดประสบปญหาดานการตลาดอยาง
หนัก ไมสามารถแขงขันกับบริษัทผูผลิตสุรารายใหญหรือเหลาโรงได118 

 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากเหลากลั่นพื้นบานตองใชขาวเหนียว เปนวัตถุดิบในการผลิต 
แตใน พ.ศ. 2546 เปนตนมา ราคาขาวเหนียวขยับสูงขึ้นอีกกวา 30 เปอรเซ็นต จากเดิมที่ราคาสูงอยู
แลว เมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบการรายใหญ ที่ใชกากน้ําตาลหรือโมลาสผลิต จึงมีตนทุนในการ
ผลิตที่ต่ํากวาแตเสียภาษีเทากัน อีกทั้งผูผลิตรายใหญยังเปนผูผูกขาดการผลิตและการตลาดมานาน มี
ความพรอมทั้งเงินทุนและความไดเปรียบในทุกดาน ชาวบานจึงตองจําหนายในราคาถูกกวาเหลา
โรง ทําใหในที่สุดตองขาดทุนและไมสามารถอยูได 

 
 
 
 
 

                                                 
118 ผูจัดการออนไลน, เหลาพื้นบาน จวกรัฐกลับลําอุมยักษผูกขาด [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ ธันวาคม, 

2549. เขาถึงไดจาก http://www.biothai.net/news/view.php?id=909 
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ตารางที่  21 แสดงอัตราภาษีเหลาที่รัฐเรียกจัดเก็บจากเหลาแช และเหลากลั่น 

 

อัตราภาษ ี
ตามปริมาณ 

 
  
 ประเภท 

 
มูลคา 
รอยละ 

หนวย หนวยละ 
(บาท) 

1. สุราแช มีเพดานอัตราภาษี 
1.1 สุราแชชนิดสุราผลไมที่ทําจากองุน
และสปารกล้ิงไวน 
1.2  สุราแชชนิดสุราผลไมที่ทําจาก
ผลไมอ่ืน ๆ เชน จากมังคุด สับปะรด 
หรือผลไมรวม 
1.3 สุราแชพื้นเมือง เชน กระแชหรือ
น้ําตาลเมา อุ น้ําขาว หรือสาโท 
1.4 สุราแชอ่ืน ๆ เชน สุราแชที่ทํามา
จากสมุนไพรน้ําผ้ึง เปนตน 
1.5 สุราแช ประเภทเบียร  

60 
60 
 

25 
 
 

25 
 

25 
 

55 

ลิตรแหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์** 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
 
 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 

100 
100 

 
100 

 
 

100 
 

100 
 

100 
2. สุรากลั่น มีเพดานอัตราภาษี 
2.1.ชนิดสุราพิเศษ 
     (1) ประเภทวิสกี้ 
     (2) ประเภทบรั่นดี 
     (3) ประเภทอื่นนอกเหนือจาก (1) 
และ (2) (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 118 
พ.ศ. 2544 ลว. 27 มี.ค. 44) 
2.2 ชนิดสุราสามทับ 
     (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 103 พ.ศ. 
2534 ลง 30 ธ.ค.40) 
2.3 ชนิดสุราสามทับ 
     (1) ที่นําไปใชในอุตสาหกรรมหรือ
นําไปทําการเปลี่ยนสภาพทั้งนี้ตามที่
อธิบดีกําหนด     

50 
 

45 
30 
45 
 
 
 

10 
 
 

2 
 
 

ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
 
 
 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
 
 

ลิตร 
 

  

100 
 

100 
100 
100 
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ตารางที่  21 (ตอ)  
 

อัตราภาษ ี
ตามปริมาณ 

 
  
 ประเภท 

 
มูลคา 
รอยละ 

หนวย หนวยละ 
(บาท) 

       (2) ที่นําไปใชในการแพทยเภสัช
กรรม วิทยาศาสตร หรือนําไปผสมกับ
น้ํ ามัน เชื้ อ เพลิง  ทั้ งนี้  ตามที่ อ ธิบดี
กําหนด (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 107 
พ.ศ. 2537  ลว. 27 เม.ย. 37) 
2.4  ชนิดสุราขาว (ตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543 ลว. 22 มี.ค. 43) 
2.5 ชนิดสุราผสม 
2 . 6  ช นิ ด สุ ร า ป รุ ง พิ เ ศ ษ  ( ต า ม
กฎกระทรวงฉบับที่ 118 พ.ศ. 2544 ลว. 
27 มี.ค. 44) 

0.1 
 
 
 
 

28 
 

45 
45 

ลิตร 
 
 
 
 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 
ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 

0.05 
 
 
 
 

100 
 

240 
240 

 
ที่มา :  ณัฐกิตต ธรรมเจริญ, เหลาพื้นบาน ครบเครื่องไวน สาโท อุ และน้ําตาลเมา จากภูมิปญญา
เหลาพื้นบาน, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ, 2543), 51-52. 

หมายเหตุ :  มูลคา* คือ ราคาขาย ณ โรงงานสุรา 
  ลิตร แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์** คือ ที่แรงแอลกอฮอล 100 ดีกรี 

***กรณีที่กฎหมายกําหนดอัตราภาษีทั้งตามมูลคาและตามประมาณ ตอง
เสียภาษีในอัตราที่คิดเปนเงินภาษีไดสูงกวา 

  
อีกทั้ง สาเหตุสําคัญคือรัฐยังคงมิไดยกเลิกพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 แตอยางใด 

ถึงแมวารัฐจะมีนโยบายเหลาเสรีใหแกกลุมผูผลิตเหลารายยอยแลวก็ตาม  แตพระราชบัญญัติที่มีผล
และบังคับใชตอการประกอบธุรกิจเหลาก็ยังคงเปนพระราชบัญญัติเหลาฉบับ พ.ศ. 2493 อยูเชนเดิม 
และแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไขระเบียบวิธีการบริหารงานสุราของกระทรวงการคลังที่เปดเสรี
การผลิตเหลาบนเงื่อนไขตาง ๆ ดังกลาวขางตนแลวก็ตาม แตการผลิตเหลาโดยเสรีที่แทจริงนั้น
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ยังคงไมเกิดขึ้น  เพราะนโยบายเหลาเสรียังคงไมสามารถลดความขัดแยงระหวางผูประกอบการราย
ยอยและรัฐ รวมถึงกลุมสัมปทานผูกขาดเหลารายใหญที่ดํารงอยูมาเปนเวลานานได  เพราะเงื่อนไข
ในการขออนุญาตผลิตและจําหนายที่ระบุไวในประกาศนั้นเปนเสมือนการกีดกั้นไมใหการผลิต
เหลาของกลุมเหลาพื้นบานดําเนินไปไดโดยเสรี ซ่ึงลักษณะของการปดกั้นดังกลาวก็ถือไดวามิไดมี
ความแตกตางไปจากเดิม  ดวยเหตุนี้ การเคลื่อนไหวของกลุมเครือขายเหลาพื้นบานฯ และกลุม
เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน และเขตภาคอีสาน รวมทั้งนักวิชาการกลุมหนึ่ง จึงยังคง
ดําเนินการเคลื่อนไหวตอไป ทั้งนี้ ก็เพื่อใหรัฐยกเลิกพระราชบัญญัติเหลา 2493  และเรียกรองใหมี
การรางพระราชบัญญัติเหลาชุมชน (หรือเหลาพื้นบาน) ขึ้นใชแทนพระราชบัญญัติเหลา 2493 ที่ใช
มาตั้งแต พ.ศ. 2493 จนถึงปจจุบัน ซ่ึงก็เพื่อเปดโอกาสใหเกษตรกรหรือคนทั่วไป สามารถผลิตเหลา
พื้นบาน เพื่อบริโภคและจําหนายไดโดยเสรี 

กลาวโดยสรุป ในปจจุบันกลุมผูประกอบการรายยอยหรือเหลาพื้นบานถือไดวาเปนอีก
กลุมหนึ่งที่มีบทบาทตอการประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศไทย  ถึงแมวากลุมนี้จะเปนกลุม
ผูประกอบการขนาดยอมในลักษณะของอุตสาหกรรมครัวเรือน และบทบาทของบางกลุมอาจจะไม
ประสบกับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจเหลามากนักก็ตาม  แตบทบาทที่ผานมาของกลุม
ดังกลาวก็มีความสําคัญไมนอยไปกวากลุมผูประกอบการรายใหญแตประการใด เพราะแมวารัฐจะ
ไมไดรับคาสัมปทานผูกขาดจากกลุมผูผลิตรายยอยเหมือนดังที่รัฐไดรับจากกลุมผูประกอบการราย
ใหญก็ตาม แตกลุมเหลาพื้นบานในปจจุบันที่มีอยูดวยกันประมาณ 500 ราย  ก็สามารถที่จะจายภาษี
ใหกับรัฐไดเชนเดียวกัน โดยในปจจุบันเหลาที่กลุมนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อการจัดจําหนายไดแก เหลาไวน 
เหลาสาเก เหลาแชผลไม เหลาอุ และเหลายาดอง เปนตน 
 

3.1.4 บทบาทของกลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ และบริษัทตางชาติ 
กลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศและบริษัทตางชาติถือเปนกลุมที่มีบทบาทใน

ผลประโยชนธุรกิจเหลาของไทยอีกกลุมหนึ่ง โดยกลุมนี้ไดเร่ิมมีบทบาทมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  
แตเหลาตางประเทศที่เขามาจําหนายในประเทศไทยในสมัยนั้นยังไมสามารถระบุไดวารัฐเก็บอากร
เหลาตางประเทศไดเปนจํานวนเทาใดและอยางไร  โดยเหลาตางประเทศที่นําเขามาในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ไดแก เหลาองุน โดยนํามาจากประเทศโปรตุเกส  ฮอลันดา รวมทั้งนําเขามาจากประเทศจีน
และญ่ีปุนดวย  นอกจากนี้ยังมีเหลาที่นําเขามาจากเปอรเซีย เหลาองุนจากสเปน ซ่ึงเหลาชนิดนี้มี
จําหนายในตลาดเปนจํานวนมาก  แตผูบริโภคชาวไทยในสมัยนั้นนิยมดื่มเหลาพื้นเมืองที่ทําจากขาว
หมักและปูนขาว เรียกวาสุรา ซ่ึงความนิยมคือนิยมดื่มพอๆ กับเหลาองุนที่ชาวตางประเทศนําเขามา
เชนกัน   
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การที่เหลาตางประเทศเริ่มเปนที่รูจักมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาไมไดเปนสิ่งที่แสดงให
เห็นวา เหลาตางประเทศจะมีบทบาทและมีผลกระทบตอดานภาษีอากรของรัฐไทยแตอยางใด 
เพราะจากหลักฐานที่พบไมปรากฏวาเหลาตางประเทศจะมีผลทางดานภาษีเทาใดนัก  เนื่องจาก
พอคาชาวตางประเทศและพวกทูตทั้งหลายที่เขามาในสมัยอยุธยานั้นจะนําเหลาเขามาก็เพื่อการ
บริโภคและจําหนายใหแกเฉพาะชาวตะวันตกดวยกันเทานั้น119  สวนชาวไทยหรือชาวจีนและ
ชาวตางชาติอ่ืน ๆ มักนิยมดื่มเหลาที่ผลิตขึ้นภายในประเทศเทานั้น เพราะการซื้อหาเหลาจาก
ตางประเทศ คงจะมีเพียงเฉพาะกลุมผูที่มีฐานะร่ํารวยเทานั้นเพราะราคาที่จําหนายมีอัตราที่คอนขาง
สูง  และถึงแมวาจะมีผูซ้ือเหลาตางประเทศไวเพื่อการบริโภคแตก็ถือวาเปนสวนนอย  ดวยเหตุนี้
รัฐบาลในสมัยนั้นจึงไมเห็นถึงความจําเปนที่จะควบคุมและกีดกันการจําหนายเหลาตางประเทศแต
อยางใด120 เพราะผูที่นิยมบริโภคเหลาตางประเทศจะมีเฉพาะกลุมชาวตะวันตกเปนสวนใหญ   

แตภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวร่ิง เหลาตางประเทศไดเขามามีบทบาทใน
สังคมไทยอยางแทจริง โดยเหลาตางประเทศที่เขามาจําหนายยังในประเทศไทยนั้น สามารถแบงได
เปน  2 ประเภทสําคัญ  คือ  

ประเภทที่ 1 คือเหลาที่ปรุงมาจากประเทศตาง ๆ ของทางยุโรปหรือประเทศอาณานิยม
อยางประเทศจีน โดยเหลาประเภทนี้ไดแก บร่ันดี วิสกี้ เหลาจีนตาง ๆ เหลาเบียร และเหลาองุน เปน
ตน  ซ่ึงเหลาเหลานี้จะมีรสชาติที่แตกตางไปจากเหลาที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ  อีกทั้งราคราที่
จําหนายก็สูงกวาราคาเหลาในประเทศอีกดวย  ผูบริโภคกลุมสําคัญของเหลาประเภทนี้สวนใหญจะ
เปนชาวตางชาติและชาวจีน 

ประเภทที่ 2  เปนประเภทหัวเชื้อเหลา พอคาชาวตางชาติมักนําเอาหัวเชื้อเหลาดังกลาว
มาผสมหรือเติมน้ําลงไป พรอมทั้งปรับปรุงรสชาติเหลาขึ้นใหมแลวจึงนําไปจําหนายตออีกทีหนึ่ง 
โดยไมตองทําการชําระภาษีเหลาเพิ่ม  ซ่ึงการกระทําดังกลาวถือเปนการเอาเปรียบตอเหลาที่ผลิต
และจําหนายในประเทศเปนอันมากและรัฐบาลตางตองสูญเสียผลประโยชนไปเปนอันมาก
เชนกัน121 

อยางไรก็ดี สามารถกลาวไดวาการเสียภาษีเหลาขาเขาในอัตรารอยละ 3 สงผลใหเหลา
ตางประเทศสามารถจัดจําหนายไดในราคาที่ไมแพงจนเกินควร  อีกทั้งเหลาที่นําเขามาเปนเหลา
รสชาติดี ซ่ึงเปนสิ่งที่แตกตางจากเหลาที่เจาภาษีอากรจําหนายทั้งในดานรสชาติและราคา  ดังนั้น  
การที่เหลาตางประเทศมีรสชาติที่เหนือกวาเหลาที่เจาภาษีอากรผลิต ก็ยอมสงผลทําใหเหลา
                                                 

119 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 8. 
120 เรื่องเดียวกัน, 9. 
121 เรื่องเดียวกัน, 86. 
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ตางประเทศมีบทบาทในธุรกิจการจําหนายเหลาภายในประเทศไทยเปนอยางมาก การที่เหลาไทยไม
สามารถแขงขันกับเหลาตางประเทศได  มีสาเหตุสําคัญมาจากเหลาตางประเทศโดยสวนใหญจะ
เปนเหลาที่ทํามาจากผลไม เชนองุน ซ่ึงเมื่อนํามาทําเหลาจะมีรสชาติที่ดี อีกทั้งราคาเหลาที่เจาภาษี
นายอากรจําหนายกลับมีราคาแพงกวาถึงเกือบเทา เพราะเจาภาษีอากรเสียภาษีในอัตราที่สูงกวาใน
ลักษณะของรายเทหรือเสียภาษีแบบเปนลิตร ดังนั้น  การที่เหลาตางประเทศมีรสชาติดีและมีราคา
ไมแพงจึงยอมเปนที่นิยมของผูบริโภค นอกจากนั้น การเพิ่มเติมขอกําหนดของการขอรับเปนเจา
ภาษีนายอากรในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเฉพาะเรื่องที่ตองมีหนังสือ
ประกัน  และนายประกันจะตองเปนบุคคลที่พระเจาแผนดินทรงรูจักนั้น ก็ยิ่งสงผลใหเปนการปด
กั้นทางดานการแขงขันระหวางเจาภาษีอากรกับพอคาชาวตางชาติไปโดยปริยาย ทั้งนี้เพราะผูที่พระ
เจาแผนดินรูจักในที่นี้ หมายถึง เหลาขาราชการหรือขุนนางผูที่ทําหนาที่รับใชในราชการแผนดิน 
ซ่ึงการที่พระองคทรงมีนโยบายดังกลาวเนื่องดวยเล็งเห็นวา นายประกันจะเปนผูที่สามารถรับรอง
หรือสามารถค้ําประกันการรับทําภาษีของเจาภาษีและนายอากรไดในระดับหนึ่ง   และถาหากวามี
ปญหาในการรับทําภาษีเกิดขึ้น นายประกันจะตองเปนผูรับผิดชอบรวมดวย ซ่ึงถือเปนการปองกัน
การสูญเสียรายไดของรัฐอีกทางหนึ่ง   

หลังจากที่ผานขั้นตอนของนายประกันแลว ผูขอรับการประมูลตองนําเรื่องมายื่นที่กรม
พระคลังมหาสมบัติ   จากนั้นกรมพระคลังฯ จึงจะนําเรื่องขึ้นทูลเกลาฯ ใหองคพระมหากษัตริยเปน
ผูตัดสินขั้นสุดทาย  ซ่ึงจากหลักฐานที่ปรากฏพบวาถึงแมจะมีเงื่อนไขในการขอรับสิทธิแหงการเปน
เจาภาษีนายอากรเพิ่มขึ้น  แตผูที่เขามาเสนอเรื่องเพื่อขอรับทําภาษีและอากรเหลายังคงมีอยูเปน
จํานวนมาก  และตางคนตางแยงกันเสนอราคาคาผลประโยชนใหกับรัฐในอัตราที่คอนขางสูง  
เหตุผลเนื่องมาจากผูประมูลหวังในผลกําไรที่ผูรับทําเหลาในอดีตเคยไดรับ อีกทั้งยังไดรับแตงตั้งให
เปนขุนนาง  ซ่ึงจะมีราชทินนามที่เปนเกียรติแกวงศตระกูล  อยางไรก็ดี การแกงแยงกันเปนนาย
อากรประกอบการผลิตสุรามักมิไดทําถูกตองตามทํานองคลองธรรมเสียทุกครั้ง  รัชกาลที่ 4 จึงทรง
มีพระราชกําหนดวา  ถานายอากรผูใดประพฤติตนไมชอบ  ฉอโกงประชาชน  ก็จะไมไดรับการ
พิจารณาใหมีสิทธิตอไป  และยังทรงประกาศมิใหเหลาขาราชการหรือประชาชนคบคาสมาคมอีก
ดวย122 ซ่ึงการที่รัฐมุงเนนในเรื่องของผลประโยชน  โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียกเก็บภาษีจากเจา
ภาษีนายอากรเหลาในอัตราที่สูงกวาเหลาที่นําเขาจากตางประเทศ ยอมมีผลทําใหเหลาที่เจาภาษีนาย
อากรผลิตและจําหนายภายในประเทศนั้น ไมสามารถแขงขันกับเหลาที่นําเขามาจากตางประเทศได
ดีเทาที่ควร  อยางไรก็ดี  จากปจจัยทางดานขอกําหนด การจายภาษีและราคาจําหนายที่สูงกวาเหลา
                                                 

122 พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 48. 
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นําเขา  ไดสงผลใหเจาภาษีนายอากรบางรายใชวิธีจําหนายเหลาในราคาที่ต่ําลงเพื่อจะไดสามารถ
แขงขันกับเหลาตางประเทศได   

อยางไรก็ตาม  ถึงแมวาในชวงระหวาง พ.ศ. 2410 – 2425  เจาภาษีนายอากรบางรายจะ
จําหนายเหลาในราคาที่ต่ํากวาตนทุนที่ตนประมูลไวใหกับรัฐแลวก็ตาม แตการแขงขันในดานการ
จําหนายกับเหลาตางประเทศ เจาภาษีนายอากรบางรายก็ยังไมสามารถแขงขันกับพอคาเหลาตางชาติ
ไดอยูดี  เนื่องดวยพอคาชาวตางชาติไดนําเหลาเขามาจําหนายในเมืองไทยเปนจํานวนมาก  ทั้งใน
กรุงเทพฯ และบริเวณพื้นที่หัวเมือง ซ่ึงการมีเหลาตางประเทศราคาถูกจํานวนมากอยูในพื้นที่ตาง ๆ 
แทบจะทั่วประเทศ ยอมสงผลใหราษฎรหันมาซื้อหาและบริโภคเหลาตางประเทศกันมากขึ้น  และ
แมกระทั่งในหางจีนบางหางก็ไดหันมาสั่งเหลาตางประเทศเพื่อการจําหนายอีกดวย  ตอมาในชวง
ปลาย พ.ศ. 2452  ชาวฝร่ังเศสไดนําเอาเหลาฝร่ังเศสที่มีแหลงผลิตอยูที่เมืองญวน (เวียดนาม) เขามา
จําหนายภายในประเทศไทยเปนจํานวนมาก  โดยพอคาชาวฝรั่งเศสตางไดทําการชักชวนและชวน
เชื่อใหราษฎรผูบริโภคหันมาสนใจและนิยมบริโภคในเหลาที่พอคาชาวฝรั่งเศสนําเขามา  โดยชาว
ฝร่ังเศสใชคําชวนเชื่อที่วา เหลาที่นําเขามาเปนเหลารสชาติดีเชนเดียวกันกับเหลาในประเทศหรือ
เหลาโรงของรัฐบาล123  ซ่ึงผลจากการชวนเชื่อคือราษฎรหันไปนิยมและบริโภคเหลาฝร่ังเศสกันเปน
จํานวนมาก  ทั้งนี้ เหตุที่เหลาของชาวฝรั่งเศสสามารถสรางตลาดและเปลี่ยนความนิยมของผูบริโภค
ไดอาจเนื่องดวยเหลาฝรั่งเศสที่ผลิตขึ้นในเมืองไซงอนประเทศญวนมีรสชาติที่ดี ราคาถูกกวาเหลา
โรงของไทย124 ซ่ึงจากเหตุการณดังกลาวไดแสดงใหเห็นวากลุมผูนําเขาเหลาตางประเทศญวนมี
ความไดเปรียบอยางยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องการจําหนายเหลาไดในราคาถูก แตถึงแมวาบรษิทัของชาว
ฝร่ังเศสจะสามารถจําหนายเหลาและแสวงหาผลประโยชนได เปนจํานวนมากก็ตาม  แต
ขณะเดียวกันบริษัทของชาวฝรั่งเศสก็ยังมิสามารถครอบครองสวนแบงตลาดเหลาตางประเทศได
ทั้งหมด  เพราะในชวงเวลาไลเล่ียกันบริษัทผูผลิตเหลาจากชวาก็ไดนําเหลาที่มีรสชาติคลายคลึงกัน
กับเหลาของบริษัทฝร่ังเศสเขามาจําหนายแขงขัน นอกจากนั้น ยังมีผูนําเหลาจีน และเหลาจาก
ประเทศทางแถบยุโรปเขามาจําหนายกันมากขึ้น ซ่ึงรายละเอียดของมูลคาเหลานําเขาจาก
ตางประเทศสามารถดูไดจากตารางที่ 22  

 
 
 

                                                 
123 สจช. เอกสารรัชกาลที่ 6 ค.7/12. “รายงานเรื่องการจัดเก็บภาษีสุราเปนของรัฐ” 20 เมษายน 2457, 

12 อางถึงใน เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 84. 
124 เรื่องเดียวกัน, 84. 
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ตารางที่ 22 แสดงมูลคาเหลานําเขาจากตางประเทศ และคาเปรียบเทียบกับสินคานําเขาโดยรวม

ทั้งหมด ตั้งแต พ.ศ. 2408 - 2432 
 

พ.ศ. Spirits  
Mex, dol, 

Total 
Mex, dol, 

เหลาคิดเปน % ของมูลคา
นําเขาสวนรวม 

2408 
2409 
2410 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
2422 
2423 
2424 
2425 
2426 
2427 
2428 
2429 
2430 
2431 
2432 

26,505 
56,460 
79,068 

- 
- 
- 

48,863 
89,151 

- 
100,824 
122,064 
138,653 
311,617 
358,720 
467,609 
405,511 
365,542 
302,020 
251,431 
254,884 

- 
- 
- 

179,381 
156,342 

2,495,018 
3,791,358 
3,807,908 

- 
- 
- 

4,509,461 
5,247,779 

- 
5,884,140 
6,383,235 
7,070,053 
5,930,521 
5,827,640 
6,489,817 
6,341,519 
6,279,484 
7,104,361 
5,167,459 
6,247,893 

- 
- 
- 

10,872,016 
9,559,541 

0.01 
0.015 
0.02 

- 
- 
- 

0.01 
0.016 

- 
0.017 
0.019 
0.019 
0.052 
0.061 
0.072 
0.063 
0.058 
0.042 
0.041 
0.040 

- 
- 
- 

0.016 
0.16 

  
ที่มา : พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), 44-45.  
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จากตารางมูลคาการนําเขาเหลาตางประเทศขางตน จะเห็นไดวาใน พ.ศ. 2509  มีการ
นําเขาเหลาตางประเทศเปนอัตราถึง 2 เทาของป พ.ศ. 2508  (26,505 เพิ่มมาเปน 56,460 ลิตร) การที่
มูลคาการนําเขาเหลาตางประเทศสูงขึ้น สะทอนใหเห็นวาเจาหนาที่รัฐไมสามารถระงับการนําเขา
เหลาจากตางประเทศได  เพราะพอคาชาวตางชาติและคนภายใตการบังคับของกงสุลยังคงสามารถ
จําหนายเหลาไดในปริมาณที่สูงขึ้น อันสงผลใหปริมาณการนําเขาเหลาตางประเทศสูงขึ้นตามไป
ดวย ประกอบราคาเหลาตางประเทศมีราคาถูกกวาเหลาโรง อีกทั้งการซื้อหาก็สามารถกระทําได
โดยงาย ทั้งนี้ เพราะคนในบังคับตางชาติและลูกจางนําไปจําหนายยังที่ตาง ๆ ทั้งทางบกและทางเรือ 
โดยไมคํานึงถึงกฎหมายไทย  เพราะไดรับความคุมครองสิทธิของตนจากกงสุล  และใน พ.ศ. 2422  
มูลคาการนําเขาของเหลาตางประเทศมีอัตราการขยายตัวที่สูงกวา พ.ศ. 2508 ถึง 17 เทา (26,505 เพิ่ม
มาเปน 467,609 ลิตร) ซ่ึงเหตุก็เพราะพอคาตางชาติไดทุมนําเอาเหลาตางประเทศเขามาตีตลาดเหลา
ของไทย  ดังจะเห็นไดจากขอความของรัฐบาลที่วา “....คร้ันปชวดอัฐศก 1238 มีสุราเลวมาแตเมือง
จีน  เปนสุราเลวแลแรงเหมือนสุราเถื่อน เปนของต่ํากวาสุราฝรั่งเศส....”125 

การที่พอคาชาวตางชาติพากันนําเอาเหลาจากแหลงตาง ๆ ทั้งในเขตเอเชียและยุโรปเขา
มาจําหนายยังเมืองไทยกันเปนจํานวนมาก ในชวงนับตั้งแต พ.ศ. 2398 เปนตนมา จนกระทั่งถึง พ.ศ. 
2425 รัฐบาลไทยมิไดมีความเห็นชอบดวยแตอยางใด เพราะเหลาเปนสินคาตองหาม และไมใช
สินคาที่สามารถจัดจําหนายไดโดยเสรีอยางปราศจากการควบคุม อยางไรก็ตาม แมวารัฐจะพยายาม
อยางยิ่งยวดตอการรักษาไวซ่ึงผลประโยชนในรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรเหลาแลวก็ตาม  แต
รัฐบาลไทยไมสามารถปฏิเสธหรือคัดคานการนําเขาของเหลาตางประเทศได สาเหตุก็อาจเปนเพราะ
สัญญาที่ทําไวกับนานาประเทศแตเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 4 มิไดระบุวาเหลาเปนสินคาควบคุมและ
ตองหาม  ดังนั้น  ในชวงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหลาเจาอยูหัว  กลุม
ผลประโยชนอยางผูนําเขาเหลาตางประเทศจึงมีบทบาทอยางชัดเจน โดยเฉพาะบทบาทของพอคา
เหลาตางประเทศที่สามารถจําหนายเหลาแขงขันกับรัฐบาลไดมากขึ้น 

อยางไรก็ดี นับตั้งแต พ.ศ. 2476 เปนตนมา ถึงแมวาบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ีจะสามารถ
ผลิตเบียรแขงขันกับเบียรที่นําเขาจากตางประเทศไดก็ตาม แตขณะเดียวกันสินคาเหลาและเบียรก็ยัง
ไมสามารถสรางฐานความนิยมใหกับประชาชนไดทุกระดับ  เพราะประชาชนโดยสวนใหญยังคง
นิยมตอการบริโภคเหลาประเภทเหลากลั่นกันอยูเปนจํานวนมาก อีกทั้งการแขงขันดานการตลาด

                                                 
125 สจช. รัชกาลที่ 5 เลม 13 “เจาพนักงานหอรัษฎากรพิพัฒนกราบทูลกรมพระยาบําราบปรปกษ” 

วันเสารแรม 2 ค่ํา เดือน 10 ปมเสงตรีศก จ.ศ.1243 (พ.ศ.2424), 652. อางถึงใน พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองค
เจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 45-46. 
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ระหวางเหลาตางประเทศกับเหลาที่ผลิตภายในประเทศยังคงปรากฏใหเห็น  ทั้งนี้ สามารถพิจารณา
ไดจากหนังสือโตตอบระหวางกรมราชเลขาธิการถึงกระทรวงการคลัง ความวา  
 

ดวยความปรากฏวาทางฝงแมน้ําโขงของฝรั่งเศสไดสงเหลาเขามาจําหนายในจังหวัดชายเขตตแดน
แถบนั้น โดยไมมีภาษีตามสัญญาซึ่งมีอยูกับอินโดจีนฝรั่งเศส ซึ่งอนุญาตใหคราวหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๕ 
ลิตรนั้น เหลานี้มีดีกรีสูงผูจําหนายไดปนกับน้ําจําหนายโดยราคาถูก ๆ ทําใหการจําหนายสุราของ
รัฐบาลตกต่ําลง คณะรัฐมนตรีซึ่งไดประชุมปรึกษาลงมติเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ศกนี้ ให
กระทรวงการคลังสอบสวนพิจารณาและหาหนทางแกไขตอไป126  

 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวาเหลาตางประเทศยังคงเขามาแขงขันและมีบทบาท

สําคัญที่ทําใหกลุมผูผลิตเหลาภายในประเทศมีอุปสรรคและปญหาจากการประกอบการมากขึ้น  ซ่ึง
ส่ิงนี้จึงสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญและบทบาทของกลุมผูนําเขาเหลาตางประเทศในฐานะของผู
รวมไดรับผลประโยชนจากการจําหนายเหลาภายในประเทศอีกดวย 

ตอมาใน พ.ศ. 2478  ดร.คัมบายาฌิ (Dr. Kambayashi) ตัวแทนของบริษัททะกะระ    
บริวดิ้งคอมพานี (Takara Brewing & Co., Ltd.) บริษัทใหญของประเทศญี่ปุนไดมีความประสงคจะ
ขอจัดตั้งโรงกลั่นแอลกอฮอลจากขาวสารในประเทศไทย โดยบริษัทคิดจะดําเนินการลงทุนในราว
สามลานเยน  เพื่อจะไดทําเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  และถึงแมวาจะตองจดทะเบียนเปน
บริษัทไทย  ก็ยอมรับปฏิบัติตามทุกอยาง  โดยการเดินทางเขามาของดร.คัมบายาฌิ  ไดเดินทางเขา
มาขอเจรจากับรัฐบาลไทยโดยเรือ อะซาชิซัน มารุ (Asahisan  Maru)  เมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2478 
พรอมกับไดนําแอลกอฮอล  50  โหลมากํานัลรัฐบาลสยามดวย127  อยางไรก็ดี การขออนุญาตตม
กล่ันแอลกอฮอลสําหรับการอุตสาหกรรมในประเทศไทยไดเคยมีบริษัทฝร่ังเศสขออนุญาตมาครั้ง
หนึ่งแลว  เมื่อประมาณ  พ.ศ.  2470 แตในสมัยนั้นรัฐบาลของสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไมไดให
อนุญาต อยางไรก็ดี ในกรณีของบริษัท Takara Brewing & Co., Ltd.  กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงการคลัง  และกระทรวงเศรษฐการ  ไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวาในที่สุดที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีลงมติไมอนุญาต  โดยใหเหตุผลวากรมสรรพสามิตสามารถกลั่นแอลกอฮอลพอใชอยู
แลว128 การที่รัฐบาลไมสนับสนุนโครงการกอตั้งโรงงานผลิตเหลาหรือแอลกอฮอลของบริษัท

                                                 
126 สจช. [2] สร.0201.91/4. “ทางฝงแมน้ําโขงของฝรั่งเศสสงเหลาเขามาจําหนายตามชายเขตตแดน

โดยเสียภาษี” (16 พฤษภาคม 2476) 
127 สจช. กต.67.9/6. “Dr.  Kambayashi  จะเขาไปตั้งโรงกลั่นแอกอฮอลในกรุงสยาม” ( พ.ศ. 2478) 
128 เรื่องเดียวกัน 
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ตางชาติ   เนื่องจากรัฐเกรงวาจะสูญเสียผลประโยชนที่รัฐเคยไดรับจากการประกอบธุรกิจเหลา
ภายในประเทศใหกับบริษัทตางชาติ 

อยางไรก็ดี  บทบาทของผูนําเขาเหลาจากตางประเทศยังคงดําเนินมาอยางตอเนื่อง โดย
ในชวงระหวาง  พ.ศ. 2477- 2480 จํานวนเหลาและเบียรจากตางประเทศที่ เขามาจําหนาย
ภายในประเทศไทยมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น ดังสามารถดูไดจากตารางที่ 23  
 
ตารางที่ 23  แสดงจํานวนเหลาและเบียรจากตางประเทศที่เขามาจําหนายภายในประเทศ ระหวาง 

พ.ศ. 2477 – 2480 (นับจํานวนเปนลิตร) 
 
ลําดับ ชนิด 2477 2478 2479 2480 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

บร่ันดี 
วิสกี้ 
ยิน 
ลิคเตอร (ไมหวาน) 
ลิคเตอร (หวาน) 
ฮอลันดา (แอลกอฮอล) 
แอบแชง 
เปปเปอรมินท 
ไวน 
เวอรมุข 
แชมเปญ 
เชอรี่ 
เบียร 
สุราจีนตาง ๆ 

29,139.35 
91,540.71 
7,708.85 
662.69 

2,576.08 
23,360.26 

491.68 
772.66 

51,156.90 
10,301.40 
4,894.50 
2,756.32 

1,366,548.70 
346,553.50 

33,373.50 
113,719.70 
6,880.54 
1,260.97 
4,434.98 

26,311.62 
120- 

1,214.64 
54,517.35 
12,569.69 
6,417.99 
2,157.75 

1,241,800.46 
331,323.40 

43,075.89 
121,604.14 
6,918.38 
804.27 

3,184.16 
28,493.60 

126.54 
1,189.34 

90,749.11 
13,090.50 
9,351.30 
2,831.75 

1,391,162.24 
364,297.15 

42,016.66 
133,401.41 
8,314.54 
1,257.44 
3,963.43 
12,409- 

- 
762.84 

50,027.27 
12,066.73 
7,301.10 
3,003.73 

1,130,641.09 
332,454.28 

รวมท้ังสิ้น 1,938,463 - 1,836,202.59- 2,076,878.35 1,737,619.52 
 
ที่มา : สจช. 2 กค.1.2.3 /7. “ขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตสุราพิเศษ” (13 กรกฎาคม 2509 – 18 
กรกฎาคม 2510) 
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จากตารางขางตนสามารถอธิบายไดวานับตั้งแต พ.ศ. 2477 เปนตนมา อัตราการนําเขา
เหลาจากตางประเทศยังคงมีความเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ถึงแมวาในชวงเวลาดังกลาวรัฐจะ
ดําเนินการประกอบธุรกิจเหลาดวยตนเองแลวก็ตาม แตกลุมผูนําเขาเหลาตางประเทศก็ยังมีบทบาท
ควบคูกันไปกับหนวยงานรัฐ  แตอยางไรก็ดี นับตั้งในชวง พ.ศ. 2481 จนถึง 2491 อัตราการนําเขา
เหลาจากตางประเทศมีจํานวนที่ลดนอยลง กลาวคือ จํานวนเหลาและเบียรจากตางประเทศที่เขามา
จําหนายภายในประเทศไทยใน พ.ศ. 2481 มีเพียง 1,574,213.46 ลิตร ตอมา ใน พ.ศ. 2482 เหลือ
เพียง 1,566,753.99 ลิตร และในชวงระหวาง พ.ศ. 2483 – 2485 รวมเปน 2,620,163 ลิตร 612,549.75  
ลิตร ใน พ.ศ. 2486 71,757.24 ลิตร ใน พ.ศ. 2487 34,002.71 ลิตร ใน พ.ศ. 2488  394,718.61 ลิตร 
ใน พ.ศ. 2489 1,142,559.66 ลิตร ใน พ.ศ. 2490 และ 468,527.72 ลิตร ใน พ.ศ. 2491 (มกราคม - 
มิถุนายน) ตามลําดับ129  

สาเหตุที่สงผลใหจํานวนเหลาและเบียรจากตางประเทศมีอัตราที่ลดปริมาณการนําเขา
ลง  ก็เนื่องจากในชวงระหวาง พ.ศ. 2481- 2491 เปนชวงระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 ซ่ึงภาวะของ
สงครามมีผลทําใหเหลานําเขาและบทบาทของกลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศไดลดนอยลงตาม
ไปดวย  อีกทั้งรัฐเริ่มมีการตั้งกําแพงภาษีเหลานําเขาที่เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงการเพิ่มอัตราภาษีเหลานําเขาก็
สงผลทําใหบทบาทของผูนําเขาเหลาจากตางประเทศตองถูกจํากัดบทบาทไปดวยเชนกัน เพราะ
กําแพงภาษีที่สูงยอมทําใหผูประกอบการจําหนายเหลาตางประเทศในบางรายไมสามารถดําเนินการ
ไดตอไป อยางไรก็ดี นับตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา จนกระทั่งถึงปจจุบันกลุมผูนําเขาเหลาจาก
ตางประเทศและกลุมผูประกอบการเหลารายใหญของประเทศไทยถือไดวามีบทบาทรวมกันอยาง
ชัดเจน คือ ในบางรายมีการรวมหุนในการนําเขาเหลาจากตางประเทศรวมกัน และในบางรายอยาง
บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ก็เปนผูประกอบการราย
ใหญที่หันมาดําเนินธุรกิจเหลานําเขาจากตางประเทศดวยเชนกัน 

ในปจจุบันประเทศไทยถือเปนกลุมประเทศในแถบเอเชียที่มีการนําเขาเหลาจาก
ตางประเทศในอัตราที่สูง ทั้งเหลา เบียร และวิสกี้  ซ่ึงกลุมผูประกอบการที่นําเขาจากตางประเทศจะ
มีทั้งที่เปนบริษัทของชาวไทยและที่เปนบริษัทของชาวตางชาติ  โดยบริษัทไทยที่นําเขาเหลาจาก
ตางประเทศที่สําคัญ ไดแก บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด และบริษัทในเครือไทยเบฟเวอ
เรจ จํากัด (มหาชน) ดังไดกลาวไปแลว สวนบริษัทตางชาติที่มีบทบาทในการนําเขาเหลาจาก

                                                 
129 รวบรวมมาจาก สจช. 2 กค.1.2.3 /7. “ขออนุญาตจัดต้ังโรงงานผลิตสุราพิเศษ” (13 กรกฎาคม 

2509 – 18 กรกฎาคม 2510) 
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ตางประเทศ ไดแก บริษัทริชมอนเด (บางกอก) จํากัด ซ่ึงบริษัทริชมอนเด ฯ ถือเปนบริษัทที่มี
บทบาทมากอีกบริษัทหนึ่งตอการนําเขาเหลาจากตางประเทศในปจจุบัน130  

โดยผลิตภัณฑเหลาที่มีช่ือเสียงภายใตการดําเนินงานของบริษัท ริชมอนเด (บางกอก) 
จํากัด ไดแก กลุมจอหนนี่ เรดเลเบิล สเปรย รอยัล เปนตน สวนบริษัทที่มีเหลาที่เปนที่รูจักกันใน
ปจจุบัน คือ บริษัท ยูไนเต็ด แปซิฟก โฮลดิ้ง จํากัด โดยบริษัทฯ เปนผูนําเขาเหลายี่หอบลูอีเกิ้ล  และ 
Supper Scotch  ซ่ึงนอกจากทั้งสองบริษัทนี้แลวก็ยังมีบริษัทอื่น ๆ อีก  เชน  บริษัทเพอรน็อต ริคารด 
(ประเทศไทย ) จํากัด  นําเขาเหลาและไวนจากตางประเทศ  บริษัทซีนิธ ลิเคอร จํากัด  นําเขา Blue 
Eagle บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง แปซอฟค โฮลดิ้ง จํากัด นําเขาเหลา Santory Red บริษัทซิตี้เท็กซ เอ็น
เตอรไพรส จํากัด นําเขา Club House บริษัทสแตรธิจิค เคเทอรร่ิง จํากัด  นําเขา Chaedone บริษัท
คอลคเบคคเม็คเกรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด  นําเขา Bacardi Breezer บริษัทดักลาส แลงค (เอเซีย) 
จํากัด  นําเขา John Player  บริษัทโอสถสภา เต็กเฮงหยู จํากัด นําเขา Dokiane de Gazel บริษัทดิอิน
เทลลเจนท สฟริท จํากัด นําเขา  Kristov Vodka บริษัทอิตัลไทย จํากัด นําเขา  Landi Bianco  
บริษัททิสเวิลดไวน มารเก็ตติ้ง (1997) จํากัด นําเขากราเซีย บริษัทอัลลายดโดเมค จํากัด  นําเขา
เบรมาร  บริษัทอินดิเพนเดนท จํากัด นําเขาบอสส  บริษัทเอส พี เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม นําเขา
ไวนแดง ไวนขาว และบริษัทมุงพัฒนามารเก็ตติ้ง นําเขาพีเจนท131 เปนตน โดยบริษัทผูนําเขาเหลา
จากตางประเทศ  รวมทั้งผลิตภัณฑเหลาที่บริษัทตาง ๆ นําเขามาสูประเทศไทยสามารถดูไดจาก
ตารางที่ 24 

กลาวโดยสรุป ความสําคัญและบทบาทของกลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ จะมี
ความแตกตางกันออกไปตามและชวงเวลา แลวแตปจจัยตัวแปรที่เขามากําหนด โดยปจจัยสําคัญ
ไดแก ปจจัยในเรื่องเศรษฐกิจ ราคา รายไดมวลรวม ความนิยมของผูบริโภค เปนตน แตเทาที่
ทําการศึกษาพบวามีเร่ืองหนึ่งที่นาสนใจ คือ มีเหลาตางชาติหลายยี่หอที่ไดรับความนิยมและประสบ
ความสําเร็จในการจําหนายในประเทศตะวันตก แตเมื่อมาถึงเมืองไทยเหลานอกที่เคยมียอดการ
จําหนายสูงกลับไมไดรับความนิยม ดังตัวอยางของเบียรบรัดไวเซอรหรือเบ็กส ที่แมบริษัทผูนําเขา
จะใชความพยายามแคไหนก็ยังไมสามารถสรางความนิยมในหมูนักดื่มได 
 
 
 
                                                 

130 บริษัทผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ มกราคม, 2551. เขาถึงไดจาก 
http://www.uettransport.com/customer_p7.htm   

131 เรื่องเดียวกัน   
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ตารางที่ 24  แสดงบริษัทผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑเหลาที่บริษัทตาง ๆ นําเขา

มาสูประเทศไทยในปจจุบัน 
 
 

ชื่อบริษัทผูนาํเขาเหลาจากตางประเทศ ผลิตภณัฑเหลาท่ีบริษัทตาง ๆ 
บริษัท ริชมอนเด (บางกอก) จํากัด จอหนนี่ เรดเลเบิล สเปรย รอยัล 
บริษัท ยูไนเต็ด แปซิฟก โฮลดิ้ง จํากัด ยี่หอบลูอีเกิ้ล  และ Supper Scotch 
บริษัทเพอรน็อต ริคารด (ประเทศไทย ) จํากัด เหลาและไวนตางประเทศ   
บริษัทซีนิธ ลิเคอร จํากัด   Blue Eagle 
บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง แปซอฟค โฮลดิ้ง จํากัด  เหลา Santory Red 
บริษัทซิตี้เท็กซ เอ็นเตอรไพรส จํากัด     Club House 
บริษัทสแตรธิจิค เคเทอรร่ิง จํากัด   Chaedone 
บริษัทคอลคเบคคเม็คเกรเกอร (ประเทศไทย) จํากัด   Bacardi Breezer 
บริษัทดักลาส แลงค (เอเซีย) จํากัด   John Player 
บริษัทโอสถสภา เต็กเฮงหยู จํากัด  Dokiane de Gazel 
บริษัทดิอินเทลลเจนท สฟริท จํากัด   Kristov Vodka 
บริษัทอิตัลไทย จํากัด Landi Bianco   
บริษัททิสเวิลดไวน มารเก็ตติ้ง (1997) จํากัด  กราเซีย 
บริษัทอัลลายดโดเมค จํากัด  เบรมาร 
บริษัทอินดิเพนเดนท จํากัด บอสส 
บริษัทเอส พี เอ็ม  ไวนแดง ไวนขาว 

 
 

ที่มา :  บริษัทผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ มกราคม, 2551. เขาถึงไดจาก 
http://www.uettransport.com/customer_p7.htm   
 

จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนจะเห็นไดวากลุมผลประโยชนธุรกิจเหลาทั้ง  4 กลุมสําคัญ
ตางมีบทบาทและความสําคัญตอการประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศแตกตางกันออกไป  โดย
กลุมผลประโยชนธุรกิจเหลาถือเปนอีกหนึ่งกลุมที่มีบทบาทและความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย 
เพราะสามารถสรางรายไดใหกับรัฐเปนจํานวนมหาศาล และการที่กลุมผลประโยชนธุรกิจเหลาแต
ละกลุมไดขึ้นมามีบทบาทในธุรกิจเหลาของไทยก็ยอมสงผลทําใหเกิดความสัมพันธระหวางกลุมขึน้ 
ดังที่จะกลาวในบทที่ 4 
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บทท่ี 4 

 
ความสัมพันธของกลุมผลประโยชนของธุรกิจเหลาระหวาง พ.ศ. 2470 – 2542  

 
 ความสัมพันธของกลุมผลประโยชนในธุรกิจเหลานับตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน 
ไมวาจะเปนความสัมพันธในลักษณะใดก็ตาม ถือเปนผลพวงที่เกิดขึ้นมาจากการกาวเขามามี
บทบาทในธุรกิจเหลาของกลุมผลประโยชนทั้ง  4 กลุมสําคัญ อันไดแก หนวยงานรัฐ  กลุมทุนราย
ใหญ  กลุมผูผลิตรายยอย และกลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 3 โดย
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลานั้นมีทั้งการแขงขันและการรวมมือ
ควบคูกันไป  และเพื่อใหเห็นภาพและเหตุการณที่ชัดเจน ในบทนี้จึงจะศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลา  ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 4 สวนสําคัญไดแก  ความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานรัฐกับหนวยงานรัฐ  ความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐกับกลุมทุนเอกชน  
ความสัมพันธระหวางกลุมทุนเอกชนกับกลุมทุนเอกชนและนายทุนธนาคาร  และความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานรัฐ ทุนและกลุมผลประโยชนรายยอย  ดังที่จะกลาวในรายละเอียดไดตอไปนี้ 
 
4.1 ความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐกับหนวยงานรัฐ 

ความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐกับหนวยงานรัฐที่มีตอธุรกิจเหลาไมวาจะเปนไปใน
ทิศทางใดก็ตาม แตความสัมพันธที่เกิดขึ้นมีปจจัยมาจากรายไดหรือผลประโยชนของรัฐเปนสําคัญ 
โดยความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐกับหนวยงานรัฐที่มีตอธุรกิจเหลามีทั้งรูปแบบของลักษณะ
ของการแขงขันและความรวมมือดังนี้   

 
4.1.1. ความสัมพันธในลักษณะของการแขงขัน 
ความสัมพันธในดานการแขงขันหรือความขัดแยงระหวางหนวยงานรัฐกับหนวยงานรฐั  

ถือเปนรูปแบบความสัมพันธที่เกิดขึ้นอยูเสมอ ๆ เพราะหนวยงานแตละหนวยงานตางก็มีความ
ตองการแสวงหาผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจเหลาทั้งส้ิน ถึงแมวาในบางครั้งจะมีความ
รวมมือเกิดขึ้นก็ตาม  แตความรวมมือที่ เกิดขึ้นก็ เพื่อผลประโยชนรวมกันเปนสําคัญ  โดย
ความสัมพันธในลักษณะของความขัดแยงหรือการแขงขัน สามารถเห็นไดจากกรณีตัวอยาง
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ตอไปนี้ ใน พ.ศ. 2476  กระทรวงกลาโหมไดทําการยื่นเรื่องรองเรียนถึงกระทรวงการคลังเพื่อให
กระทรวงการคลังยกเวนคาภาษีเหลาใหแกสโมสรทหาร โดยเหตุผลที่กระทรวงกลาโหมยกขึ้นมา
กลาวอาง คือ สโมสรทหารถือไดวามีความแตกตางจากสโมสรอื่นๆ  กลาวคือ  สโมสรทหารถือเปน
สวนหนึ่งของทางราชการ  ผูที่เปนสมาชิกของสโมสรก็จํากัดแตเฉพาะขาราชการกลาโหม  และการ
ที่สโมสรทหารขายเหลา  ก็ขายใหเฉพาะแตสมาชิกในยามวางจากการงานสําหรับความรื่นเริงกัน
เปนการภายใน  หาไดขายพร่ําเพรื่อดังเชนรานจําหนายเหลาทั่วไปไม  นอกจากนั้น ยังจํากัดมิใหคิด
กําไรเกินควรอีกดวย  ซ่ึงจากเหตุผลดังกลาวขางตนกระทรวงกลาโหมเล็งเห็นวาสโมสรทหาร
สมควรที่จะไดรับความยกเวนคาภาษีเหลา ดังนั้น กระทรวงกลาโหมจึงมีหนังสือขอรองให
กระทรวงการคลังเสนอแกไขพระราชบัญญัติภาษีช้ันในฉบับแกไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช  2476     
(จ.ศ. 1248) มาตรา 25 ที่ระบุวา 
 

บุคคลผูขายหรือต้ังรานเพื่อขายน้ําสุราในสถานที่ใด  หรือในสโมสร  หรือสถานที่เชนกัน ซึ่งขาย
กันในหมูสมาชิก  ทานวาตองขอรับใบอนุญาตจําหนายน้ําสุราตอเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต  
ใบอนุญาตนั้นเจาพนักงานจะกําหนดเวลาเทาใดก็ได แตตองไมเกินกวา 1 ป และใหมีขอความ
อนุญาตใหบุคคล  สโมสรฯลฯ  นั้นๆ  ขายน้ําสุราเหลาไวน หรือน้ําสุราแชไดตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ ในอนุญาตเชนวานี้โอนกันไมได ทานใหใชไดแตเฉพาะบุคคลและสถานที่ซึ่ง
ไดรับอนุญาต ดั่งนี้ สโมสรทหารทุกแหงก็จําตองปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาตจําหนายสุราและ
เสียคาภาษีอยางเดียวกับสโมสรทั่วไป1   

 
การ เ รี ย ก ร อ ง เพื่ อ ขอแก ไขพระร าชบัญญั ติ ภ าษี ช้ั น ใน  มาตร าที่  2 5  ของ

กระทรวงกลาโหมดังกลาวขางตน  ทางกระทรวงการคลังมิไดใหความเห็นชอบและไดตอบชี้แจง
กลับไปยังกระทรวงกลาโหมไปวา “การที่จะยกเวนใหสโมสรทหารไมตองรับใบอนุญาตจําหนาย
เหลาและเสียคาธรรมเนียมนั้น ยอมเปนการไมชอบธรรมแกสโมสรขาราชการอื่นๆ และเปนการไม
ชอบธรรมแกรานจําหนายเหลา”2   

อยางไรก็ดี  กระทรวงกลาโหมยังคงเล็งเห็นอยูวาสถานะของสโมสรทหารแตกตางกับ
สโมสรอื่นๆ  การที่จะใหไดรับความยกเวนไมนาจะถือวา  เปนการไมชอบธรรมแกสโมสรและราน
จําหนายเหลาทั่วไปแตประการใด อีกทั้ง ยังไดกลาวอางวาการจําหนายเหลาในลักษณะเชนนี้ใน
ประเทศที่สําคัญ  เชน  ประเทศฝรั่งเศสก็ไมจําเปนตองมีการขออนุญาตและเสียคาธรรมเนียม
                                                 

1 สจช. [2] สร.0201.91/17. “กระทรวงกลาโหมขอยกเวนคาภาษีใบอนุญาตจําหนายสุราใหสโมสร
ทหาร”  (7  มิ.ย. 2478 – 20 มิ.ย. 2483) 

2 เรื่องเดียวกัน 
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เหมือนกัน  ฉะนั้น กระทรวงกลาโหมจึงไดยื่นเรื่องขอลดอัตราภาษีเหลาที่จําหนายในสโมสรทหาร  
และการที่กระทรวงกลาโหมเล็งเห็นวาสโมสรของทหารควรจะไดรับความยกเวนจากการที่ตองขอ
ใบอนุญาตจําหนายสุราและการเสียเงินคาภาษีนั้น ก็เนื่องดวยการซื้อเหลาของทหารจะดําเนินการ
เฉพาะวงการภายในของทหารเทานั้น อีกทั้งยังเปนการทะนุบํารุงน้ําใจทหารผูซ่ึงไมมีรายไดมากนัก   

อยางไรก็ตาม จากกรณีดังกลาวเจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ เจาหนาที่กระทรวงการคลังก็
ยังคงมิไดเห็นควรวากระทรวงกลาโหมควรจะไดรับอภิสิทธิ์ตาง ๆ แตอยางใด  เพราะสโมสรทหาร
ก็เปนเสมือนรานคาขายของโดยทั่ว ๆ ไปเหมือนกับรานอื่น ๆ  อีกทั้ง การจําหนายเหลาของสโมสร
ตางๆ  นั้นยอมสงผลกระทบตอการจําหนายเหลาของรานขายปลีกอยูแลว  เพราะสโมสรเสียเงิน
คาธรรมเนียมถูกกวา  กลาวคือ รานรับอนุญาตจําหนายสุราปลีกตองเสียเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาต
เปนเงิน  ปละ 80 บาท หรือ 120 บาท โดยไมมีขอยกเวนประการใด การที่รานไดรับใบอนุญาต
จําหนายเหลาปลีก  ยอมเสียเงินคาธรรมเนียมดังกลาวนี้  ก็เพื่อหวังผลกําไรจากการจําหนายเหลา  
แตเมื่อมีการจําหนายเหลาตามสโมสรที่ตั้งอยูในบริเวณรานขายปลีกขึ้น  ผลกําไรที่รานขายปลีก
นั้นๆ  จะไดรับก็ยอมลดนอยลงอยูแลว  ยิ่งกวานั้นถาสโมสรใดไมตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต  
การจําหนายเหลาในสโมสรก็จะมีราคายอมเยากวารานขายปลีก  ซ่ึงจะทําใหผลกําไรที่รานขายปลีก
ไดรับตองลดนอยลงไปอีก  สวนการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตสําหรับการจําหนายเหลาใน
สโมสรก็ไดมีเงื่อนไขผอนผันไวตามพระราชบัญญัติภาษีช้ันใน ฉบับแกไขเพิ่มเติม  พ.ศ.  2476  
มาตรา  5  สําหรับใบอนุญาตจําหนายเหลาประเภทที่  4  แลววา  ถาสโมสรใดซื้อเหลามาจําหนายใน
ปกอนราคาไมเกินสองพันบาทแลว  ในปตอมาก็อนุญาตใหเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนเงิน
เพียงปละ  50  บาทเทานั้น  ฉะนั้น  จึงเห็นวาถาจะยกเวนใหสโมสรทหารไมตองเสียคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตแลว  ก็จะเปนการไมชอบธรรมตอบรรดารานที่รับใบอนุญาตจําหนายสุราปลีก  และจะ
เปนการยากที่จะไมผอนผันใหแกสโมสรขาราชการพลเรือนตามจังหวัดตางๆ  ซ่ึงสมาชิกสวนมากก็
เปนขาราชการดวยเชนกัน  จากเหตุผลขางตนกระทรวงการคลังจึงเห็นควรใหสโมสรทหาร
ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ  โดยยังไมควรมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด3 

การปฏิ เสธแกไขมาตราที่  25  ของกระทรวงการคลั งดั งกล าว  ไดส งผลให
กระทรวงกลาโหมไมพึงพอใจและยืนยันที่จะขอแกไขพระราชบัญญัติภาษีช้ันใน ฉบับแกไข
เพิ่มเติม  พุทธศักราช 2476 (จ.ศ.1248) ดังความวา  
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เมื่อกลาวในทางความนิยมทั่วไปแลว  ทางราชการทหารทุกประเทศจะไดรับสิทธิพิเศษกวาราชการ
แหงอื่น  และประชาชนอยูบาง  เชน  เวลานี้กองทัพบกไดสรางอาวุธกระสุนใชเองโดยไมตองขอ
อนุญาต  หรือเสียคาธรรมเนียมใดๆ  ทหารถือปนตามถนนไดโดยไมตองขออนุญาตตํารวจ  ซึ่ง
เรื่องเหลานี้ก็เปนการปฏิบัติผิดกวาประชาชนและขาราชการแหงอื่นทั้งสิ้น  โดยเหตุที่ทหารเปนผู
เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อความสงบและเอกราชของประเทศชาต4ิ 

 
ขณะเดียวกันการตอบปฏิเสธโดยไมเห็นชอบกับการขอแกไขพระราชบัญญัติภาษช้ัีนใน

ของกระทรวงการคลังดังกลาว  มิไดมีผลทําใหกระทรวงกลาโหมละความพยายามแตอยางใด โดย
พระยาศักดาดุลยฤทธิ์ ปลัดกระทรวงกลาโหม  ยังคงยื่นเรื่องถึงกระทรวงการคลังพรอมกับแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง ดังความวา  

 
การที่สโมสรทหารจะไดรับความยกเวนในเรื่องนี้ไมเปนการเกินสมควรนัก  เพราะสโมสรทหาร
เปนสวนหนึ่งในราชการ  ผูที่เปนสมาชิกของสโมสรก็จํากัดเฉพาะขาราชการกลาโหม  และการที่
สโมสรขายเหลาก็ขายใหเฉพาะแตสมาชิกในยามวางจากการงาน  และสําหรับความรื่นเริงกันเปน
การภายในเทานั้น  ซึ่งในตางประเทศ  เชน  ประเทศฝรั่งเศสไดเคยปรากฏผลจากคําพิพากษาของ
ศาลวา  การจําหนายเครื่องดื่มในนามของสมาชิกแหงสโมสรไมจําเปนที่จะตองมีการขออนุญาต
และเสียคาธรรมเนียมแตอยางใด เพราะฉะนั้น ขอใหกระทรวงการคลังไดพิจารณาอีกครั้ง  ซึ่ง
กระทรวงกลาโหมหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหโดยแนแท5  

 
การที่กระทรวงกลาโหมไดยื่นเรื่องราวในเรื่องของการขอผอนผันการจัดเก็บภาษีใน

สโมสรทหารตอกระทรวงการคลังอีกครั้งอยางตอเนื่อง พรอมกับมีการกลาวอางถึงการจําหนาย
เหลาในสโมสรตางประเทศดังที่กลาวไวแลวขางตนนั้น  สงผลทําใหกระทรวงการคลังไดทําการ
พิจารณาและตรวจสอบเรื่องดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง  โดยครั้งนี้กระทรวงการคลังไดขอความรวมมือไป
ยังกระทรวงการตางประเทศเพื่อใหชวยสํารวจดูวาสโมสรทหารในประเทศอังกฤษ  ฝร่ังเศส  ญี่ปุน  
และเยอรมัน  ตองเสียคาภาษีจําหนายสุราหรือไม  ทั้งนี้ก็เพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับปญหา
ที่วาจะยกเวนคาภาษีดังกลาวนี้ใหแกสโมสรในสยามไดหรือไม  ซ่ึงกระทรวงการตางประเทศก็ได
ใหความรวมมือเปนอยางดี โดยไดแจงไปยังอัครราชทูตสยามประจําประเทศตางๆ  ใหชวยสํารวจ
เร่ืองราวดังกลาว  ผลภายหลังจากการสํารวจกระทรวงการตางประเทศก็ไดรับรายงานจากอัคร
ราชทูต  ณ  กรุงปารีส  แจงมาวาในประเทศฝรั่งเศสไมมีกฎหมายแบงเฉพาะใหสโมสรทหารไดรับ
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ยกเวนคาธรรมเนียมจําหนายเหลาโดยตรง  แตในทางปฏิบัติการเจาภาษีตีความวา  สโมสรตางๆ  ที่
เก็บผลประโยชนในการจําหนายเหลาเอง   ไมนับวาเปนพอคาเหลาไมตอง    ขออนุญาตในการ
จําหนายเหลา  ฉะนั้นสโมสรที่จําหนายเหลาเอง  ไมนับวาเปนพอคาเหลาและไมตองขออนุญาตและ
ไมตองเสียคาธรรมเนียม ดังความที่พระยาราชวังสัน กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กลาวไววา  
 

บัดนี้  ขาพเจาไดสืบสวนไดความวา  ในประเทศฝรั่งเศสไมมีกฎหมายบงเฉพาะใหสโมสรทหาร
ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมจําหนายสุราโดยตรง  กฎหมายมีความกวางๆ  วาพอคาสุรา  
(debitants  alcohol)   ตองเสียคาธรรมเนียมจําหนายสุราทุกคน  แตในทางปฏิบัติการนั้น  เจาภาษี
ตีความวาสโมสรตางๆ  ที่เก็บผลประโยชนในการจําหนายสุราเอง  คือที่พอคาภายนอกไมไดมา
จําหนายหาประโยชนนั้น  ไมนับวาเปนพอคาสุราและไมตองขออนุญาตในการจําหนายสุรานั้น  
เมื่อเปนเชนนี้  สโมสรทหารที่จําหนายสุราเองโดยไมใหคนอื่นเขามาจําหนายหาผลประโยชน
สวนตัว  จึงไมตองขออนุญาตและไมเสียคาธรรมเนียม 
 
เมื่อไดความดั่งนี้แลว   ขาพเจาก็ไดขอรองใหนายรอยเอกไชย  ประทีปะเสน  สอบถามในการทหาร
ฝรั่งเศสที่นายรอยเอกไชยฯ เขาประจําทําการศึกษาอยูประกอบอีก  ก็ไดความเชนเดียวกัน  คือ  ใน
กรมทหารนั้นมีสโมสรนายสิบซึ่งจําหนายสุราเอง   เขาไมตองขออนุญาตและไมได   เสีย
คาธรรมเนียมจําหนายสุรา   อน่ึง  ขอเสนอความสังเกตไววาคําที่เรียกวา สุรา  ในขอน้ีนั้น  เขา
หมายความเพียงแคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอรมาก  เชน  คอนยัก วัสกี้  และลิเกอรตาง ๆ สวนเบียร
และเหลาองุนและอื่นๆ ที่คลายคลึงกันนั้นไมนับ การจําหนายเครื่องดื่มเหลานี้ไมตองเสีย
คาธรรมเนียม6 

 
ภายหลังจากที่ไดดําเนินการพิจารณาใหมอีกครั้ง กระทรวงการคลังก็ยังคงไมสามารถ

ยกเวนคาภาษีเหลาใหแกสโมสรทหารได   เพราะสโมสรทหารของประเทศฝรั่งเศสที่ไดรับการ
ยกเวนนั้นไดรับการยกเวนตามมติของคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงเปนการยกเวนโดยเฉพาะเทานั้น  อยางไรก็
ตาม การที่กระทรวงการคลังไมสามารถอนุญาตลดหยอนหรือละเวนการจัดเก็บภาษีในสโมสรของ
ทหารไดนั้น สาเหตุสวนหนึ่งก็เพื่อปองกันความยุงยากที่จะเกิดขึ้นจากการจําหนายเหลาของสโมสร
รานคาตาง ๆ เพราะหากวากระทรวงการคลังใหอนุญาตแกกระทรวงกลาโหม กรมการและ
หนวยงานอื่น ๆ ก็จะเกิดการเอาอยางซึ่งอาจเปนปญหาที่สรางความยุงยากใหกับกระทรวงการคลัง
ไดในอนาคต และกระทรวงการคลังจะตองสูญเสียรายไดจากการจัดเก็บภาษีเหลาไปเปนจํานวนไม
นอย 

                                                 
6 เรื่องเดียวกัน 
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ตอมาใน พ.ศ. 2478  กระทรวงเศรษฐการไดยื่นเรื่องตอกระทรวงการคลัง เพื่อขอผอน
ผันการเก็บภาษีในตูเสบียงของรถไฟดวยเชนกัน  โดยกระทรวงเศรษฐการใหเหตุผลวา  

 
เนื่องจากการเดินรถของเราตองผานกับเขตตสหรัฐมลายูอยูเสมอ ในรถเสบียงจึงตองมีสุราขาย แต
กอนทางสหรัฐมะลายูเก็บภาษีสุราของเราที่มีไปกับรถเสบียงตามอัตราตามกฎหมายของเขา ตอมา
เรารูสึกวาไมสะดวกหลายประการ เพราะตองหยุดรถใหเจาพนักงานของเราตรวจเปนการเสียเวลา
เดินรถ และเปนการหยุมหยิมเพราะคาภาษีก็ไมมาก ทั้งทําใหผูโดยสารเบื่อหนาย เราจึ่งมีหนังสือ
ขอใหเขาผอนผันเพื่อความสะดวก เขาไดจัดการเจรจากับรัฐ – ตาง ๆ ในสหรัฐมะลายูผอนผันให
โดยไมตองเสียภาษีเลย 
 
บัดนี้มีนักทองเที่ยวพวกหนึ่งเปนจํานวนประมาณ 100 คนเศษจะมาชมประเทศสยามแลวเลยไป
นครวัด   กลับจากนครวัดมาลงเรือกลับที่กรุงเทพฯ  ในการนี้เราจะตองจัดรถเสบียงของฝายสหรัฐ
มะลายูพวงติดมากับขบวนรถพิเศษของเราดวยในรถเสบียงของสหรัฐมะลายูจะตองจัดเครื่องดื่มมา
กับรถเสบียงดวย   เพื่อใหความสะดวกแกคณะนักทองเที่ยว  เขาจึ่งถามมาวา  เราจะเก็บภาษีสุรา
และเครื่องดื่มที่ติดมากับรถเสบียงนั้นหรือไม    การที่จะมีรถเสบียงของสหรัฐมะลายูเขามานี้เปน
ครั้งแรก  กระทรวงเศรษฐการจึ่งเห็นวาเพื่อตอบแทนในความเอื้อเฟอของเขา   ซึ่งมีตอเราดวย
อัธยาศัยไมตรีมาแลวน้ัน ฝายเราก็ควรจะผอนผันตอบแทนเขาบาง  การผอนผันนี้ขอใหเปนการ
ผอนผันประจําเสียดวย  แตกอนที่ไมปรากฏเรื่องขึ้น ก็เพราะคณะทองเที่ยวมาในระยะหางๆ กัน 
พอที่เราจะหมุนเวียนรถใชในการนี้ได  แตในปนี้มากระชันหลายคณะ และคณะนี้ก็มีจํานวนมาก
ดวย จึ่งหมุนเวียนรถใหไมทัน  จําเปนตองขอรถเสบียงทางเขามาชวย  เรื่องนี้ขอไดพิจารณาเปนการ
ดวน  เพราะเขาตองการทราบดวน  เพื่อเตรียมการลวงหนา และเพราะเรื่องนี้เปนนโยบายผอนผัน
ใหแผกไปจากกฎหมาย ทั้งเปนการสงเสริมการอุตสาหกรรมในการทองเที่ยว7   

 
อยางไรก็ตาม  การดําเนินงานในเรื่องขอผอนผันการเก็บภาษีในตูเสบียงของรถไฟของ

กระทรวงเศรษฐการก็ไดหยุดชะงักลง ทั้งนี้เปนเพราะในขณะที่เรื่องดังกลาวกําลังรอการพิจารณา
จากคณะรัฐมนตรี  กระทรวงเศรษฐการก็ไดเสนอขอถอนเรื่องนี้ไปเสียกอน  อยางไรก็ดี นอกจาก
กระทรวง เศรษฐการจะยื่น เรื่ อง เพื่ อขอผอนผันการ เก็บภาษี ในตู เสบี ยงของรถไฟตอ
กระทรวงการคลังแลว  ใน พ.ศ. 2479  กระทรวงการคลังยังไดยื่นเรื่องราวถึงกระทรวงเศรษฐการ
เพื่อขอใหกรมรถไฟลดหยอนคาขนสงเหลาของรัฐบาลดวย โดยในครั้งนั้นกรมรถไฟ ภายใตสังกัด
กระทรวงเศรษฐการไดอนุญาตใหมีการลดหยอนราคาคาขนสงลง โดยกระทรวงเศรษฐการได

                                                 
7 สจช. [2] สร.0201.91/21. “กระทรวงเศรษฐการขอผอนผันการเก็บภาษีในรถเสบียงของรถไฟ”  (6 

– 10  ก.พ. 2478), 2, 4-5 
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พิจารณาลดคาระหวางสินคาบางประเภทลงแลวเฉพาะคาระวางบรรทุกเหลาที่ตมกลั่น
ภายในประเทศ กลาวคือ สงจากกรุงเทพฯ ถึงโคกโพธิ์คิดเปนเงิน 106 บาท ตอพิกัดน้ําหนัก 10 ตัน 
ซ่ึงแตเดิมเปนเงิน 179 บาท โดยคิดคาระวางราคาถูกลง 73 บาท ทั้งนี้ การขนสงภาชนะและขวด
เปลาสงกลับคืนมิไดลดลงดวย  แตเมื่อกระทรวงการคลังไดทําการรวมคาใชจายซ่ึงตองเสียไป
ในทางขนสงดวยรถไฟรวมทั้งไปและกลับตามปริมาณที่สงอยูเวลานั้นแลว  กระทรวงการคลังยังคง
เห็นวาราคาดังกลาวแพงกวาขนสงทางเรือประมาณ 1,700 บาท เศษตอป ดังนั้น กระทรวงการคลัง
จึงขอใหกระทรวงเศรษฐการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง  แตการขอลดหยอนในครั้งนั้นกระทรวง
เศรษฐการไดตอบปฎิเสธกระทรวงการคลัง  โดยใหเหตุผลวาจะลดคาระวางบรรทุกขวดเปลาบรรจุ
สุราของกรมสรรพสามิตแตอยางเดียวมิได จะตองลดใหสําหรับขวดอยางอื่นดวย ซ่ึงจะเปนการกะ
ทบกระเทือนรายไดของกรมรถไฟ จึงขอใหระงับไวกอน8 อยางไรก็ดี กระทรวงการคลังก็ยังไดให
กรมสรรพสามิตขอทําความตกลงกับกรมรถไฟโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง แตก็ยังไดรับคําตอบยืนยันมา
อีกวา ไมสามารถลดคาระวางบรรทุกสงขวดเปลาสําหรับบรรจุเหลารัฐบาลใหต่ําลงไปกวาที่เก็บอยู
นี้ได ทั้งนี้  การที่กรมรถไฟไมสามารถลดคาระวางบรรทุกเหลารัฐบาลและเครื่องอุปกรณโดยทาง
รถไฟใหถูกลงกวา หรือเสมอกับคาขนสงทางเรือซ่ึงเอกชนเปนผูรับทําได  สาเหตุสําคัญคือ กรม
รถไฟซึ่งอยูในสังกัดกระทรวงเศรษฐการเกรงวาจะสูญเสียผลประโยชนทางดานรายไดจากการเก็บ
คาขนสงเหลาเปนสําคัญ 

นอกจากนั้น ยังมีกรณีการโอนยายโรงงานเหลาที่สังกัดอยูภายใตความดูแลของ
กระทรวงการคลังไปอยูภายใตสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อ พ.ศ. 2485  อีกดวยโดยกรณี
ดังกลาวนับเปนอีกกรณีหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธในลักษณะของการแขงขันเพื่อรักษา
ผลประโยชนของสองหนวยงานรัฐ กลาวคือ ทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมตาง
พยายามแขงขันกันแสวงหารายไดจากธุรกิจเหลา โดยเฉพาะใน พ.ศ. 2486  กระทรวงอุตสาหกรรม
ไดพยายามขอรับโอนอํานาจในการควบคุมทางดานการผลิตและการจําหนายเหลาของบริษัท
จังหวัดใหมาสังกัดอยูในความดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเหตุผลที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เสนอตอคณะรัฐมนตรี  คือ  เพื่อเปนการปองกันมิใหมีการขัดกันระหวางผลประโยชนของโรงงาน
ตมกลั่นของบริษัทจังหวัด กับโรงงานตมกล่ันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเอง ทั้งนี้ เพื่อความ
สะดวกในดานการคาและเพื่อใหการจัดการเกี่ยวกับธุรกิจเหลารวมอยูในกระทรวงเดียวกัน  พรอม
กับใหเหตุผลวาการควบคุมและการผลิตเหลา รวมทั้งการจัดจําหนายเหลาไมควรแยกหนวยงาน
ความรับผิดชอบไวหลายแหง  แตอยางไรก็ตาม  เหตุผลของกระทรวงอุตสาหกรรม   ทาง
                                                 

8 สจช. [2] สร.0201.91/22. “ขอลดหยอนคาขนสงสุรารัฐบาลโดยทางรถไฟ” (18 ก.พ. – 15 มี.ค. 
2480), 1-4. 
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กระทรวงการคลังมิไดเห็นดวยและยังไดทําการคัดคานโดยใหเหตุผลวาถาหากมีการเปลี่ยนแปลง
ความควบคุมดุแลธุรกิจเหลาของบริษัทจังหวัดไปอยูที่กระทรวงอุตสาหกรรม อาจทําใหการเงินของ
แผนกสุราตองตกต่ําลง และถาหากเปนเชนนั้นก็ยอมมีผลทําใหรายไดของรัฐตกต่ําตามไปดวย ดัง
ความที่กระทรวงการคลังไดกลาวไววา  

 
การโอนนั้น ถาจะทําใหรายไดของแผนดินตกต่ําลงกวาเดิมโดยประการใด ๆ ก็ตาม กะซวงการคลัง
ขอคัดคาน แตถากะซวงอุสาหกัมจะรับโอนสัญญาที่กรมสรรพสามิตไดทําไวกับสํานักงานกลางซึ่งมี
เงื่อนไขกําหนดจํานวนหยางต่ําของสุราที่ผลิตและจําหนายของแตละจังหวัดไว และมีการปรับถาผลิต
และจําหนายไดตํ่ากวากําหนดดวยแลว ผูแทนรับจะนําความไปเสนอรัถมนตรีวาการกะซวงการคลัง 
เพื่อขอรับความตกลงตอไป 9  

 
ทั้งนี้ จากกรณีตัวอยางดังกลาวขางตนสามารถสะทอนใหเห็นถึงการแขงขันเพื่อ

ผลประโยชนในธุรกิจเหลาระหวางสองกระทรวงเปนอยางดี อยางไรก็ดี กรณีปญหาความขัดแยง
ระหวาง 2 กระทรวง คือ กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมยังคงดําเนินมาอยางตอเนื่อง 
กลาวคือ ใน พ.ศ. 2525 กระทรวงการคลังยังไดเสนอขอเปดโรงงานเหลาที่มีลักษณะแบบเดียวกับ
เหลาแมโขงขึ้นอีกหนึ่งโรงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยกระทรวงการคลังไดใหเหตุผลใน
ขั้นตนวาเพื่อเปนการหารายไดเพิ่มเขารัฐและเพื่อใหมีการแขงขันในตลาดการคาเหลา แตการขอ
อนุญาตเปดโรงงานเหลาแหงใหมของกระทรวงการคลังนั้น  ทางกระทรวงอุตสาหกรรมไมเห็นดวย
และคัดคานวาโรงงานเหลาของรัฐมีเพียงพอ โดยโรงงานสุราบางยี่ขันที่ใหบริษัทสุรามหาราษฎร 
จํากัด เชาดําเนินการ  สามารถผลิตเหลาไดเพียงพอกับความตองการของประชาชนอยูแลว ดังนั้น 
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเห็นวาไมจําเปนตองจัดสรางโรงงานเหลาขึ้นมาใหม  อีกทั้ง กระทรวง
อุตสาหกรรมยังไดพยายามชี้แจงใหเห็นดวยวารายไดจากคาสิทธิที่รัฐไดรับจากบริษัทสุรามหา
ราษฎรในขณะนั้นมีอัตราที่สูงถึง 45.67 เปอรเซ็นต ของราคาขายอยูแลว โดยในปแรกของการเชา
ผลิต เมื่อ พ.ศ. 2523 รัฐไดรับเงินจากคาสิทธิที่มีการหักลบคาใชจายแลวสูงถึง 2,700 ลานบาท และ
เพิ่มขึ้นเปน 3,400 ลานบาท ใน พ.ศ. 2524 และใน พ.ศ. 2525  กระทรวงอุตสาหกรรมคาดหมายวา
นาจะไดรับเงินเปนจํานวนสูงถึง 3,800 ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินรายไดทั้งหมดนี้ก็ไดสงเขา

                                                 
9 สจช. [2] สร.0201.91/25. “การควบคุมการจําหนายและลดราคาสุราโรง  และการเพิ่ม, ลดราคาสุรา

ตาง ๆ”  (29 ก.พ. 2486 – 16 ส.ค. 2491)  
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กระทรวงการคลังเปนรายไดของรัฐอยูแลว  ฉะนั้นหากปลอยใหมีการแขงขันเกิดขึ้นอาจจะทําให
การจําหนายเหลาตกต่ําลงไป  และจะมีผลทําใหรายไดที่สงเขารัฐตองพลอยต่ําลงไปดวย10 

หากพิจารณาถึงเหตุผลของกระทรวงอุตสาหกรรมที่พยายามคัดคานการจัดสราง
โรงงานเหลาแหงใหมของกระทรวงการคลัง  สามารถที่จะมองไดวากระทรวงอุตสาหกรรมพยายาม
รักษาผลประโยชนของหนวยงานของตนที่พึงจะไดรับจากบริษัทสุรามหาราษฎรเปนสําคัญ เพราะ
บริษัทสุรามหาราษฎรเปนบริษัทที่อยูภายใตการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยตรง และถาหา
กวากระทรวงอุตสาหกรรมปลอยใหกระทรวงการคลังสามารถเปดและผลิตเหลาจากโรงงานแหง
ใหมได   กระทรวงอุตสาหกรรมก็ตองสูญเสียผลประโยชนจากคาน้ํารอนน้ําชาตาง ๆ ที่พึงจะไดรับ
จากบริษัทสุรามหาราษฎรไปเปนจํานวนมาก11  ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีความพยายาม
อยางมากในการคัดคานการจัดสรางและเปดโรงเหลาแหงใหมของกระทรวงอุตสาหกรรม ดัง
เหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน  

ถึงแมวากระทรวงอุตสาหกรรมจะดําเนินการคัดคานการจัดสรางโรงเหลาแหงใหมของ
กระทรวงการคลังอยางตอเนื่องก็ตาม แตในขณะเดียวกันรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกลับได
แถลงการณวาไมนาจะมีปญหาแตอยางใด  เพราะทั้งสองกระทรวงตางมีจุดมุงหมายที่เหมือนกันคือ 
แสวงหารายไดเขาสูรัฐใหมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได พรอมกับเสนอเหตุผลเพิ่มเติมอีกวา 
โรงงานเหลาบางยี่ขันที่บริษัทสุรามหาราษฎรดําเนินการประกอบการอยูในขณะนั้น  ยังไมสามารถ
ผลิตแอลกอฮอลไดพอกับความตองการ  ยิ่งกวานั้นยังมีขอกฎหมายผูกพันอยูอีกดวย เพราะโรงงาน
เหลาบางยี่ขันไดจดทะเบียนไวเพื่อการผลิตและคาเหลาอยางเดียว  ซ่ึงจากขอกําหนดในการจด
ทะเบียนไดสงผลทําใหผูประกอบการในโรงงานเหลาบางยี่ขันไมสามารถผลิตและจําหนาย
แอลกอฮอลได  ดังนั้น  กระทรวงการคลังจึงยืนยันที่จะขอดําเนินการตามแผนเดิม  อีกทั้ง
กระทรวงการคลังมีความเห็นวาการปรับปรุงฟนฟูการผลิตเหลาภายในประเทศไทย  จะชวยอํานวย
ประโยชนตอประชาชนในระยะยาว  พรอมกันนั้นก็จะเปนการทําลายระบบการผูกขาด ทั้ง
กระทรวงการคลังก็จะมีอํานาจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวยการเหลา พ.ศ. 2518 ดวย12 

ทั้งนี้  ถึงแมวาทั้งสองกระทรวงตางพยายามที่จะเสนอใหเห็นวาหนวยงานของตนตาง
ดําเนินการเพื่อผลประโยชนของรัฐแลวก็ตาม  แตจากหลักฐานที่ปรากฏพบวาทั้งสองกระทรวง
ยังคงดําเนินการแขงขัน โดยการแขงขันที่เกิดขึ้นดังกลาวเปนเสมือนส่ิงสะทอนใหเห็นถึงขัดแยง  
แตทั้งนี้หากพิจารณาถึงหนาที่ในการดําเนินงานของทั้งสองกระทรวงในทางปฏิบัติทั้งสอง
                                                 

10 สจช. ก/2/2525/223 บัณชา นาทสิงหชัย  “ศึกโรงเหลา”, 50. 
11 เรื่องเดียวกัน 
12 เรื่องเดียวกัน 
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กระทรวงยังคงแบงหนาที่ในการควบคุมตอธุรกิจเหลาอยูเชนเดิมสืบมาจนกระทั่งปจจุบัน ซ่ึงจาก
กรณีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบตอธุรกิจเหลาของทั้งสองยอมสงผลที่กอใหเกิดขอสงสัยที่วา  1. 
ทําไมรัฐไมใหมีผูที่รับผิดชอบตอกิจการประเภทนั้น ๆ โดยตรง เปนผูรับไปดําเนินการตามสมควร 
เชน ธุรกิจเหลากระทรวงการคลังเคยเปนผูดูแลก็ควรที่จะมอบหมายใหดูแลตอไปโดยไมจําเปนที่
จะตองแบงใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูดูแลรวมกัน 2. ในปจจุบันนับตั้งแต พ.ศ. 2544 เปนตน
มา นโยบายเหลาของรัฐ คือ เศรษฐกิจเสรี และเมื่อตองการจะทําลายการผูกขาด ใหบานเมืองดําเนิน
เศรษฐกิจทุนนิยมอยางเสรี ทําไมรัฐจึงไมสงเสริมสนับสนุนธุรกิจเหลาของกลุมผูประกอบการอื่น ๆ 
อยางจริงจัง ทั้งนี้เพื่อจะไดชวยใหสามารถแขงขันกับกลุมทุนเอกชนรายใหญไดบาง  3. หรือวา
นับตั้งแต พ.ศ. 2481 สืบมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน รัฐวิสาหกิจ ยังคงเปนแหลงที่เอื้อผลประโยชนที่
กวางขวาง เพราะนอกจากจะทํารายไดใหรัฐแลว ยังเอื้ออํานวยผลประโยชนใหแกกระทรวงที่เปน
เจาของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ อยางอเนกอนันตดวยหรืออยางไร และเหลาถือเปนอีกกรณีหนึ่งที่
ผลประโยชนสามารถสรางการผูกขาดใหกับคนเพียงไมกี่กลุมใชหรือไม13 ซ่ึง ณ จุดนี้ถือเปนส่ิงที่
ควรดําเนินการศึกษาตอไป  อยางไรก็ดี ความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐกับหนวยงานรัฐ มิไดมี
เพียงเฉพาะแคความสัมพันธในเชิงการแขงขันเทานั้น แตขณะเดียวกันในความสัมพันธของการ
แขงขันระหวางหนวยงานรัฐก็ยังมีความสัมพันธในลักษณะของความรวมมือปรากฏอยูดวยเชนกัน  
 

4.1.2  ความสัมพันธในลักษณะของความรวมมือ 
ถึงแมวาหนวยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับธุรกิจเหลา  จะมีความรวมมือ

ระหวางหนวยงานเกิดขึ้นก็ตาม  แตความรวมมือสวนใหญจะเกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่การประกอบธรุกจิ
เหลาตองเผชิญกับปญหา ดังจะเห็นไดจากกรณีที่กระทรวงตาง ๆ ไดมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเหลาขึ้น เมื่อในวันที่ 7  ตุลาคม พ.ศ. 2486 เวลา 13 : 40 น. ซ่ึงการ
ปรึกษาหารือกันของกระทรวงตาง ๆ ก็เพื่อหาแนวทางการเจรจาตกลงในเรื่องการประกอบธุรกิจ
เหลาของแตละหนวยงาน และเพื่อใหการประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศสามารถดําเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเจาหนาที่รัฐที่ไดเขารวมประชุมประกอบดวย พันตรี ม.ล. กรี เดชาติวงส 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม นายตรี ตีรนสาร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พลตรี 
ม.ล. อภิรุม ชุมสาย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นาวาตรี จิบ สิริไพบูลย ร.น. ผูอํานวยการ
โรงงานสุรา รอยเอกสุวรรณ แรงขํา ผูแทนกระทรวงการคลัง  รอยตํารวจโท สเถียร วิชัยลักษณ รอย
โท ม.ร.ว. ทันพงศ กริดากร ผูแทนกรมสรรพสามิต  นายไชยันต หิรัณบูรณะ ผูแทนกระทรวง
พานิชย นายอัถกัลยาน ยุกตะนันท ผูแทนสํานักงานกลาง  และนายถนัด คอมันตร ผูแทนกรม
                                                 

13 เรื่องเดียวกัน 
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เลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยเรื่องที่ประชุม ไดแก เร่ืองการควบคุมและรับโอนโรงงานตมกล่ันเหลา
ของบริษัทจังหวัดมาอยูกับกระทรวงการอุตสาหกรรม เร่ืองการจําหนายเหลา และเรื่องพิจารณาลด
ราคาเหลาโรง  โดยท่ีประชุมมีมติ คือ การผลิตเหลาในโรงงานบางยี่ขันของรัฐใหกระทรวง
อุตสาหกรรมเปนผูดําเนินการ  รวมทั้งโรงงานเหลาตาง ๆ ที่มีการจัดตั้งอยูทั่วประเทศควรมีการ
โอนยายมาสังกัดอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมดวย  สวนทางดานการจําหนาย
ใหกระทรวงพานิชยส่ังการถึงสํานักงานกลางของบริษัทจังหวัด  เปนผูดําเนินการในเรื่องการ
จําหนายใหเปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  สวนในดานการจัดเก็บคาภาษีและรายได ให
กระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการในเรื่องนี้ตอไป และในเรื่องของการปราบปรามผูลักลอบตมกล่ัน
เหลาเถื่อนนั้น ใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่กระทรวงมหาดไทย14 เปนตน  

ตอมาใน พ.ศ.2489 กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมไดเร่ิมมีแนวความคิด
ในการสรางความปรองดองและความสามัคคีในการดูแลจัดการตอธุรกิจเหลารวมกัน กลาวคือ 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอความคิดเห็นวา  ควรยายสังกัดของโรงงานเหลาภายใตการดูแลของ
กระทรวงอุตสาหกรรมคืนไปสูกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลังตามเดิม โดยเหตุผลที่กระทรวง
อุตสาหกรรมกลาวอางถึง คือ กระทรวงอุตสาหกรรมมองเห็นวาการผลิตและจัดจําหนายเหลาใน
ปจจุบันนี้  ไดมีการแบงแยกการดําเนินการอยูหลายแหง อันเปนเหตุทําใหเกิดความสิ้นเปลือง
คาใชจายมาก และการดําเนินงานโดยสวนใหญของแตละหนวยงานตางก็มีนโยบายที่แตกตางกัน
ออกไป  ถาไมมีการประสานงานหรือรวมมืออยางใกลชิด นโยบายก็จะเกิดความขัดแยงขึ้นระหวาง
กัน และจะสงผลใหเกิดเปนการแยงชิงผลประโยชนกันมากขึ้น ในที่สุดก็จะทําใหผลประโยชนที่พึง
จะไดรับตองลดลง  นอกจากนั้น การแบงแยกหนวยงานในการควบคุมดูแลตอธุรกิจเหลา  ก็ยอมถือ
เปนการเพิ่มภาระและคาใชจายเปนจํานวนมาก  แตถาหากวางานในดานการผลิตและการจําหนาย
เหลา  ตลอดจนการควบคุมการจัดเก็บภาษีเหลาไดมารวมไวในสังกัดเดียวกัน  ก็ยอมทําใหการ
ดําเนินการในธุรกิจเหลาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได  ซ่ึงจะทําใหเกิดผลดียิ่งกวาที่เปนอยูในปจจบุนันี้
มากขึ้น  โดยในขณะนี้กระทรวงการคลังก็มีหนาที่ในการดูแลและจัดเก็บภาษีเหลาอยูแลว  อีกทั้งมี
โรงงานเหลาในสังกัดอยูหลายแหง ซ่ึงโรงงานเหลาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมดําเนินการอยู ก็เคย
สังกัดอยูในกรมสรรพสามิตมากอนเชนกัน ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเห็นวา  เมื่อโอกาสที่จะ
ไดทําการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการตาง ๆ ใหมนี้ จึงควรจะโอนโรงงานสุราที่
สังกัดอยูในความดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กลับคืนไปสูกรม
สรรพสามิต กระทรวงการคลังตามเดิม  นาจะเปนการเหมาะสมและจะมีประโยชนตอการจัดเก็บ
                                                 

14 สจช. [2] สร.0201.91/25. “การควบคุมการจําหนายและลดราคาสุราโรง  และการเพิ่ม, ลดราคา
สุราตาง ๆ” (29 ก.พ. 2486 – 16 ส.ค. 2491)  
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รายไดเขาสูรัฐมากกวา จึงขอใหกระทรวงการคลังพิจารณา  ถาเห็นชอบดวยขอใหนําเรื่องนี้ขึ้น
เสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการตอไป15 

การที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอความประสงคที่จะขอโอนโรงงานเหลาที่อยูภายใต
ความดูแลของกลุมตนกลับคืนสูกระทรวงการคลังตามเดิมนั้น เปนการชวยสะทอนใหเห็นถึงความ
ตองการสรางความรวมมือในการจัดการในธุรกิจ เหล ารวมกับกระทรวงการคลัง   ซ่ึ ง
กระทรวงการคลังเองเมื่อพิจารณาแลวไดเห็นชอบตามเหตุผลที่กระทรวงอุตสาหกรรมไดช้ีแจงมา  
โดยไดใหเหตุผลวา การตมกลั่นและจําหนายเหลานั้นควรเปนกิจการที่อยูภายใตความดูแล
รับผิดชอบของหนวยราชการเดียวกัน แตที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นยังคงมีมติใหกระทรวง
อุตสาหกรรมเปนผูดําเนินการในโรงงานเหลาอยูเชนเดิม  

จากกรณีตัวอยางตาง  ๆ  ที่กลาวมาแลวขางตน   สามารถสะทอนให เห็นไดวา
ความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐกับหนวยงานรัฐ จะเปนความสัมพันธที่มีอยู 2 ลักษณะ คือ 
ความสัมพันธในดานการแขงขันและความสัมพันธในดานการรวมมือ  ซ่ึงความสัมพันธที่เกิดขึ้นทั้ง
สองรูปแบบจะดําเนินควบคูกันไป  อยางไรก็ดี โดยสวนใหญความสัมพันธที่เกิดขึ้นจะเปนไปใน
ทิศทางของการพยายามรักษาผลประโยชนของหนวยงานของตนเปนสําคัญ  การที่จะให
ผลประโยชนไปตกอยูที่หนวยงานอื่น ๆ นั้น ความสัมพันธในลักษณะดังกลาวก็ไมไดปลากฎให
เห็นมากนัก  เพราะตางฝายตางตองการแสวงหาผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจเหลาทั้งส้ิน 
และถึงแมวาทุกกระทรวงจะเปนหนวยงานของรัฐก็ตาม  แตหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ  เชน 
กระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม ตางก็พยายามกําหนดนโยบายและอางอิงถึงสิทธิที่
หนวยงานตนพึงจะไดรับจากการประกอบธุรกิจเหลากันอยางเต็มที่ ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดผลประโยชน
ใหสูงที่สุดแกหนวยงานของตนเอง เพราะถาหากวาหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดสามารถครอบครอง
การดูแลจัดการตอธุรกิจเหลาไดนั้น  หนวยงานนั้นก็จะสามารถแสวงหาความร่ํารวยและมั่นคงจาก
การดูแลในธุรกิจเหลาไดสืบตอไป อยางไรก็ดี ความพยายามแสวงหาผลประโยชนสูงสุดเพื่อ
หนวยงานของตนดังกลาวยอมสงผลใหสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไมเกิดการพัฒนา
เทาที่ควร เพราะหากวาหนวยงานตาง ๆ ของรัฐตางมุงแขงขันและขัดแยงในเรื่องผลประโยชน การ
พัฒนาประเทศและความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ รวมทั้งการเมืองก็จะไมมีประสิทธิภาพ และอาจ
กอใหเกิดเปนปญหาระดับประเทศขึ้นมาไดในที่สุด 

 
 

                                                 
15 สจช. [2] สร.0201.91/26. “คลังขอรับโอนโรงงานสุราจากระทรวงอุตสาหกรรม”  (4 ม.ค. 2489 – 

21 มี.ค. 2492)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

181

4.2  ความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐกับกลุมทุนเอกชน 
ความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐกับกลุมทุนเอกชน ถือไดวาเปนความสัมพันธที่มีมา

อยางยาวนาน  นับตั้งแตที่รัฐอนุญาตใหเอกชนสามารถเขามารับทําการผลิตเหลาในรูปแบบของเจา
ภาษีนายอากรได  โดยความสัมพันธของทั้งสองกลุมนี้เปนความสัมพันธในลักษณะของความ
รวมมือที่ตางฝายตางตองอาศัยผลประโยชนซ่ึงกันและกันมากกวาความสัมพันธในลักษณะของ
ความขัดแยง  ซ่ึงจะไดอธิบายใหเห็นความสัมพันธทั้งสองลักษณะตามลําดับดังนี้  

  
4.2.1. ความสัมพันธในลักษณะของความรวมมือ 
ในชวงที่ธุรกิจเหลาของกลุมเจาภาษีนายอากรมีปญหา  โดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นมา

จากการแขงขันกับเหลาตางประเทศในชวงภายหลัง พ.ศ. 2398  เปนตนมา  หนวยงานรัฐตางก็ได
พยายามใหความชวยเหลือโดยการออกประกาศและพระราชบัญญัติตาง ๆ แกเจาภาษีนายอากร ซ่ึง
ความชวยเหลือดังกลาวสวนหนึ่งมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากความตองการของรัฐในการปกปองการ
สูญเสียรายได   เพราะหากวารัฐปลอยใหเจาภาษีนายอากรตองเผชิญกับปญหาการแขงขันที่รุนแรง  
ก็ยอมจะสงผลใหรายไดที่รัฐพึงจะไดรับลดนอยตามไปดวย  อีกทั้ง  ยังเปนการชวยใหการประกอบ
ธุรกิจเหลาของกลุมทุนภายในประเทศดําเนินไปไดดวยดี  นอกจากนั้น รัฐยังใหความชวยเหลือแก
กลุมเอกชน โดยการยกหนี้คงเหลือคืนใหกับครอบครัวของพระยาโชถึกราชเศรษฐี เจาภาษี        
นายอากรเหลาผูมีหนี้ส้ินและรายไดจากการประกอบธุรกิจเหลาคงคางแกรัฐ ซ่ึงการยกยอดหนี้
ทั้งหมดคืนใหแกครอบครัวของพระยาโชถึกราชเศรษฐีสามารถสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธอัน
ดีระหวางรัฐกับกลุมทุนเอกชน  นอกจากนั้น รัฐยังไดสนับสนุนใหกลุมทุนเอกชนลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตเหลา  ดังกรณีเมื่อคร้ังที่พระยาภิรมยภักดี (นายบุญรอด เศรษฐบุตร) ไดมี
หนังสือกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตตั้งโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเบียรขึ้นที่ตําบลบาง
กระบือใน พ.ศ. 2473 รัฐก็ไดอนุญาตใหเอกชนขุนนางไทยสามารถดําเนินการจัดตั้งโรงผลิตเบียร
แหงแรกขึ้นได และในชวงที่พระยาภิรมยภักดี ประสบกับปญหาในเรื่องเงินลงทุน โดยมีผูจองหุน
ไมถึง 1 ใน 3 ทําใหพระยาภิรมยภักดีเองก็ไมมีทุนเงินสดพอที่จะรับไวไดทั้งหมด  จึงไดกราบบังคม
ทูลขอพระมหากรุณากูเงินจากพระคลังขางที่จํานวน 150,000 บาท โดยเอาหุนจํานวนทั้งหมดของ
ตนเปนประกัน16  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระมหากรุณาตามที่ขอ แตไมรับซ้ือ
หุนไว โดยทรงใหเหตุผลตอนหนึ่งวา “….จะใหซ้ือหุนนั้นดูไมงาม เพราะไดเคยชวยเหลือในเรื่องนี้

                                                 
16 สจช, ร.7 รล.18/6.  “เจาพระยามหิธร – พระยาบริบูรณราชสมบัติที่ 187/7602” (29 มีนาคม พ.ศ. 

2472)   
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มาตลอด....”17 ความชวยเหลืออันสําคัญที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณเปนพิเศษในเรื่องนี้ คือ การ
พระราชทานลดภาษีรายไดจากการจําหนายในอัตราที่ต่ํากวาเบียรตางประเทศ ดวยเหตุนี้ พระยา
ภิรมยภักดีจึงสามารถรวมทุนและกอตั้งโรงงานไดเปนผลสําเร็จ โดยจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด 
ภายใตช่ือวา บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2476 โดยภายหลังจากตั้ง
โรงงานผลิตเบียรได 9 เดือน บริษัทฯ สามารถแบงผลกําไรใหสมาชิกไดรอยละ 6 ตอป18  

อยางไรก็ตาม ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ไดสงผลใหบทบาท
และอิทธิพลของชนชั้นกลางตอการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีการพัฒนากอตัวขึ้น  
จากที่พอคาเหลาเคยอาศัยเพียงแคเสนสายในราชสํานักเพื่อใหไดซ่ึงอภิสิทธิ์ตาง ๆ ก็เปลี่ยนมาเปน
สรางสายสัมพันธและอาศัยฐานอํานาจของกลุมทหาร นักการเมือง และขาราชการผูควบคุมกลไก
อํานาจรัฐแทน แตในระยะแรกความสัมพันธระหวางเอกชนกับหนวยงานรัฐยังไมมีความชัดเจน  
เพราะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังพัฒนาอยางไมเต็มรูปแบบ แตภายหลังจากการขึ้นมามี
อํานาจของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เมื่อ พ.ศ.2481 รัฐไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม ซ่ึง
การปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวไดสงผลทําใหประเทศไทยมีการพัฒนาไปดวยความรวดเร็ว โดยรัฐ
ไดเนนการผลิตและพัฒนาโดยคนไทยในทุก ๆ ดาน  อีกทั้ง รัฐยังไดใหการสนับสนุนสงเสริมการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจรวมกันกับเอกชน ซ่ึงธุรกิจเหลาถือเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่หนวยงานรัฐและ
บริษัทเอกชนรวมมือกันดําเนินงาน ซ่ึงความรวมมือดังกลาวระหวางหนวยงานรัฐกับกลุมเอกชนจะ
อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทจังหวัด จํากัด ที่เริ่มดําเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจเหลาอยางจริงจังเมื่อ 
พ.ศ. 2483 โดยการเกิดขึ้นของบริษัทจังหวัดนอกจากจะเปนการแสดงใหเห็นถึงบทบาทและ
ความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐกับเอกชนแลว บริษัทจังหวัดยังเปนหนวยงานที่ทําใหการผกูขาด
การผลิตและจําหนายสินคาตาง ๆ เปนของรัฐมากยิ่งขึ้นดวย  

นอกจากนี้  ใน พ.ศ. 2487 รัฐยังใหการสงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนสามารถขอ
ดําเนินการประกอบธุรกิจการผลิตเหลาภายในประเทศได  โดยรัฐจะไมขึ้นราคาเหลาในสภาวะ
สงคราม  ทั้งนี้ การไมขึ้นราคาเหลาของรัฐเทากับเปดโอกาสใหเอกชนสามารถพัฒนาสินคาและ
สามารถประกอบธุรกิจไดโดยปราศจากความกดดันจากนโยบายภาษีอากร ซ่ึงการสงเสริมของรัฐที่
มีตอโรงงานเหลาของเอกชนสามารถเห็นไดจากตัวอยางการแจงขาวของ นายหลาบ  ตรีโสภา  
ผูชวยผูอํานวยการโรงงานสุราผลไม  ที่กลาววา “แมจะหยูในภาวะสงครามการผลิตสุราผลไมก็จะ

                                                 
17 สจช., ร.7 รล.20.3/8. “เรื่องขออนุญาตทําเบียรของพระยาภิรมยภักดี” พระราชหัตถเลขาสมเด็จ

พระปกดกลาฯ – พระยาภิรมยภักดี (17 กุมภาพันธ 2473)  
18 กรมทะเบียนการคา กระทรวงพานิชย, “แฟมทะเบียนบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่”, 25. 
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ดําเนินการตอไปไมใหขาดแคลน และจะไมขึ้นราคาเวลานี้ทําสุราแชมเปญออกจําหนายมากกวา
เกา”19   

ตอมาใน  พ.ศ . 2502  เมื่อคร้ังที่นายบุณย  เจริญไชย  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม  ไดเขาไปดําเนินการตรวจสอบการประกอบการในโรงงานบางยี่ขันครั้งใหญ  ผล
ปรากฎวานายบุณย  เจริญไชย ไดพบเงื่อนงําบางประการจากการประกอบธุรกิจเหลาของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม   กลาวคือ   นายบุณย   เจริญไชย  ไดพบวามีการฮั้วหรือการแสวงหา
ผลประโยชนระหวางเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐบางรายกับกลุมเอกชนเกิดขึ้นในการประกอบ
ธุรกิจเหลาของโรงงานบางยี่ขัน  โดยการฮั้วที่พบคือการจายเงินซ้ือส่ิงของหรือวัตถุดิบในการผลิต
เหลาสูงเกินกวาราคาจริงและราคาตลาด  ซ่ึงเมื่อคิดยอดเงินที่จายเกินกวาราคาจริงเปนเงินเฉลี่ยถึงป
ละ 30 ลานบาทเศษ ดังที่ปรากฏในหนังสือพิมพสยามนิกรฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2502 ความวา  
 

ภายหลังจากที่นายบุณย เจริญไชย ไดเขาไปตรวจสอบโรงงานบางยี่ขันแลว พบวารายจายเฉพาะการ
จัดซื้อกากน้ําตาล ซึ่งกอนหนานี้มีพอคาว่ิงเตนผูกขาดการสงกากน้ําตาลใหโรงงานสุรา ในราคาหาบ
ละ 46 บาท ซึ่งโรงงานใชกากน้ําตาลปละ 5 แสนหาบ ดังนั้น นายบุณย เจริญไชย จึงสั่งใหเปลี่ยนวิธี
ซื้อกากน้ําตาลเปนการประมูลเมื่อวันที่ 16 เดือนนี้ ปรากฎวา การซื้อกากน้ําตาลนี้มีราคาเพียงหาบละ 
16 บาท 80 สตางคเทานั้น ซึ่งประหยัดเงินของรัฐไดถึง 10 ลานบาทเศษ 
 
นอกจากนี้ รมต.อุตสาหกรรมยังสั่งใหเปลี่ยนระเบียบเดิมทั้งหมดโดยใหเปดการประมูลซื้อสิ่งของ
ตาง ๆ เชน ขาวเหนียว ขวดบรรจุสุราแมโขง และน้ําตาล  โดยวิธีการน้ีเปนผลใหทางโรงงานซื้อของ
ไดถูกกวาวีธีการเดิมรวมทั้งหมดประมาณปละ 30 ลานบาท20  

 
จากขอความในหนังสือพิมพสยามนิกรขางตนชวยสะทอนใหเห็นวามีการกระทําที่ไม

สุจริตเกิดขึ้นในกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะทางดานการจัดซ้ือวัตถุดิบที่มีราคาอัตราการ
จายเงินที่สูงเกินจริง ซ่ึงการฮั้วที่เกิดขึ้นเปนการฮั้วภายใตความรวมมือของพอคาผูจําหนายวัตถุดิบ
ในการผลิตเหลา และเจาหนาที่รัฐผูดําเนินการผลิตเหลาของกระทรวงอุตสาหกรรม  ถือเปนตัวอยาง
ของความรวมมือเพื่อผลประโยชนของกลุมตนเปนสําคัญ โดยผูที่ไดรับผลประโยชนดังกลาว คือ 

                                                 
 19สจช. บัญชีประมวลขาวและเหตุการณสําคัญประจําแตละป “การผลิตสุราผลไมในยามสงคราม” 
หนังสือพิมพนิกร 27 มีนาคม 2487  

20 สจช. ก/ป7/2502/อก.2.2 ป.1 “รมต.อุตสาหกรรมสอบเองกรณีซื้อขาว -กากน้ําตาล” หนังสือพิมพ
สยามนิกร 21 กรกฎาคม 2502 
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เจาหนาที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทผูที่จําหนายวัตถุดิบในการผลิตเหลา เชน 
โรงงานน้ําตาล บริษัทจําหนายบรรจุภัณฑประเภทขวด และบริษัทผูจําหนายขาวเหนียว เปนตน21 

นอกจากนั้น ยังพบหลักฐานที่สะทอนใหเห็นถึงความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับ
กลุมทุนเอกชนอีก  ดังในกรณีการเปดอนุญาตใหเชาโรงงานสุราบางยี่ขันโดยไมตองผานการ
ประมูล โดยรัฐภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตไดตัดสินใจใหเอกชนคือบริษัทสุรามหา
คุณของนายสหัท มหาคุณเขามาเชาทําการผลิตในโรงงานเหลาบางยี่ขันไดใน พ.ศ. 2503 โดยมิตอง
ผานการประมูลแตอยางใด ซ่ึงกรณีนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางรัฐกับเอกชน
ไดเปนอยางดี ดังที่บุญชัย ใจเย็น ไดกลาวไวในหนังสือ “เจริญ สิริวัฒนภักดี บุรุษที่รวยท่ีสุดใน
ประเทศ” ความวา  

 
สหัท มหาคุณ ถือเปนตํานานของคนในวงการธุรกิจน้ําเมา เขาเปนพอคาจีนที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต ชอบเขามาก และเมื่อครั้งที่จอมพลสฤษดิ์เรืองอํานาจมากที่สุด อดีตนายกรัฐมนตรีของ
ประเทศไทยไดถามนายสหัทวา “ลื้ออยากไดอะไรวะ” เมื่อโอกาสเปดชองทางใหนายสหัทจึงไม
ลังเลที่จะขอทําธุรกิจเหลาแมโขง ดังนั้น นายสหัทจึงตอบกลับไปวา “ผมขอทําแมโขงครับ” ดวย
เหตุนี้ จึงทําใหบริษัทสุรามหาคุณของนายสหัท ไดเริ่มดําเนินการผลิตเหลาในโรงงานบางยี่ขัน
นับตั้งแตนั้นเปนตนมา22 

 
จากขอความขางตนสามารถสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางจอมพลสฤษดิ์กับ

นายสหัทไดเปนอยางดี  ซ่ึงการอาศัยอํานาจความสัมพันธที่ใกลชิดสงผลใหบริษัทสุรามหาคุณ
สามารถเขามามีบทบาทในธุรกิจเหลาของไทยภายใตการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม และการที่
นายสหัทไดพึ่งพาผูที่มีอํานาจของรัฐในขณะนั้นยอมทําใหการประกอบธุรกิจเหลาของบริษัทสุรา
มหาคุณดําเนินไปไดดวยดี เพราะสายสัมพันธที่บริษัทสุรามหาคุณสรางขึ้นจะชวยผลักดันให
หนวยงานรัฐกําหนดนโยบายที่สอดคลองตอการแสวงหาผลประโยชนของบริษัทสุรามหาคุณได
เปนอยางดี   

โดยภายหลังจากที่บริษัทสุรามหาคุณ เขามามีบทบาทในธุรกิจเหลาของไทย บริษัทได
ทําการผลิตเหลาแมโขง- กวางทอง มาตั้งแต พ.ศ. 2503 – 2522 โดยผลของการประกอบการผลิต
และจําหนายเหลาแมโขง กวางทอง และเหลาขาว-ผสม ของบริษัทสุรามหาคุณ สามารถดูไดจาก
ตารางที่ 25  
                                                 

21 สจช. ก/ป7/2502/อก.2.2 ป.1 “รมต.อุตสาหกรรมสอบเองกรณีซื้อขาว -กากน้ําตาล”  
22 บุญชัย ใจเย็น, เจริญ สิริวัฒนภักดี บุรุษที่รวยที่สุดในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพดอก

หญากรุป, 2546), 44-45. 
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ตารางที่  25 แสดงสถิติ จํานวนเหลาขาว-ผสม ที่ขายไดจริงของจังหวัดตาง ๆ ทั่วราชอาณาจักร (คิด 
เปน 28 ดีกรี)  ตั้งแต พ.ศ.2502 ถึง พ.ศ.2507 (ปปฎิทิน) 

 
 

2502 2503 2504 2505 2506 2507  
เขต เหลาขาว-ผสม (รวมเท)  
เขต 1 
เขต 2 
เขต 3 
เขต 4 
เขต 5 
เขต 6 
เขต 7 
เขต 8 
เขต 9 

600,653 
298,994 
167,663 
138,429 
88,930 
143,427 
289,313 
129,099 
140,138 

740,743 
320,760 
189,198 
221,314 
123,632 
226,878 
347,963 
127,837 
123,987 

861,401 
347,627 
270,327 
332,972 
130,459 
279,947 
418,134 
183,787 
140,552 

854,983 
384,501 
274,027 
353,072 
159,222 
272,840 
410,371 
179,898 
138,078 

909,041 
422,808 
270,009 
381,254 
166,630 
303,808 
443,806 
168,444 
150,391 

978,261 
423,140 
274,369 
386,821 
172,132 
33,384 

439,943 
182,968 
141,817 

รวม  9 เขต  ท่ัว
ราชอาณาจักร 

 
1,996,646 

 
2,422,312 

 
2,965,203 

 
3,026,692 

 
3,216,191 

 
3,332,835 

 
 
ที่มา  : สจช. กค.1.2.3/3. “สถิติ จํานวนเหลาขาว-ผสม ที่ขายไดจริงของจังหวัดตาง ๆ ทั่ว
ราชอาณาจักร (คิดเปน 28 ดีกรี) ตั้งแต พ.ศ.2502 ถึง พ.ศ.2507 (ปปฎิทิน)” (2505-2507) 

 
 
ในชวงระหวาง พ.ศ. 2516-2520 บริษัทสุรามหาคุณ สามารถผลิตเหลาขาว-ผสม แมโขง 

และกวางทอง ไดดังตารางที่ 26  
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ตารางที่ 26 ปริมาณการผลิตเหลาขาว-ผสม แมโขง และกวางทองในชวงระหวาง พ.ศ. 2516 -2520 
 

ป เหลาขาว - ผสม (เท) เหลาแมโขง (เท) เหลากวางทอง (เท) หมายเหตุ 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 

1,079,355 
1,106,168 
1,001,955 
960,595 

1,035,350 

40,383,114 
46,709,925 
50,266,983 
60,524,481 
67,254,092 

22,954,308 
18,086,953 
14,138,491 
9,976,072 
7,534,367 

ยอดรวมการ
ผ ลิ ตตั้ ง แ ต 
พ.ศ. 2516 -
2520 

รวม  5,183,417 265,138,595 72,750,191 343,722,203 
 

ที่มา : บริษัทสุรามหาคุณ รวบรวมมาจาก เศรษฐสยาม, การผูกขาดเศรษฐกิจไทย, พิมพคร้ังที่ 2 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพเทพประทานพร, 2524), 101. 
 

จากตารางที่ 26 แสดงใหเห็นวาในแตละปบริษัทสามารถผลิตเหลาในปริมาณที่สูง 
ยกตัวอยางเชน ใน พ.ศ. 2520 เฉพาะเหลาแมโขงอยางเดียวก็มียอดการผลิตเกือบจะถึง 70 ลานเท ซ่ึง
ตีคาเปนปริมาณน้ําเหลาถึง 70 ลานขวด และพรอมกันนั้นยอดปริมาณการจําหนายก็มีอัตราที่สูงที่
ไมแตกตางจากอัตราการผลิตเทาใดนัก ทั้งนี้ สามารถพิจารณาไดจากตารางที่ 27  

 
ตารางที่  27 ปริมาณการจําหนายเหลาขาว-ผสม แมโขง - กวางทองในชวงระหวางพ.ศ. 2516 -2520 

 
ป เหลาขาว - ผสม (เท) เหลาแมโขง (เท) เหลากวางทอง 

(เท) 
หมายเหตุ 

2516 
2517 
2518 
2519 
2520 

1,084,594 
1,159,667 
919,612 
977,569 

1,019,619 

40,153,965 
47,029,714 
49,774,521 
60,395,583 
67,221,373 

22,649,108 
18,635,837 
13,665,535 
9,838,382 
7,561,232 

ยอดรวมการ
ผลิตตั้งแต  
พ.ศ. 2516 -
2520 

รวม 5,161,061 264,575,756 72,350,094 342,086,911 
 
ที่มา : บริษัทสุรามหาคุณ รวบรวมมาจาก เศรษฐสยาม, การผูกขาดเศรษฐกิจไทย, พิมพคร้ังที่ 2 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพเทพประทานพร, 2524), 102. 
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จากตารางที่ 26  และตารางที่ 27 แสดงใหเห็นความสอดคลองสัมพันธระหวางปริมาณ
การผลิตและปริมาณการจําหนาย ที่กลาวไดผลิตออกมาในปริมาณเทาใด ก็สามารถจําหนายไดใน
ปริมาณเทานั้น เปนตน ถึงแมวาราคาการจําหนายเหลาจะมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น แตความตองการของ
ตลาดยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่อง  กลาวคือ นับตั้งแต พ.ศ. 2513  เปนตนมา บริษัทสุรามหาคุณได
มีการปรับขึ้นราคาจําหนายถึง 3 คร้ัง โดยครั้งแรกดําเนินการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2516  ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2517 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 252123 เปนตน ทั้งนี้สามารถพิจารณา
รายละเอียดของการปรับขึ้นราคาจําหนายเหลาไดในตารางที่ 28 
 
ตารางที่ 28 แสดงรายละเอียดของราคาการจําหนายเหลาของบริษัทสุรามหาคุณ ตั้งแต พ.ศ. 2513 – 

2524 
 
ขนาด(ซี.ซี)  ขายให

เอเยนต 
ขายใหผูคา

สง 
ขายใหผูคา

ปลีก 
ขายใหผูบริโภค หมายเหตุ 

350 (ขวด) 
375 (แบน) 
187.5 (กั๊ก) 

18.25 
9.00 
4.25 

19.00 
9.40 
4.50 

21.00 
10.75 
5.75 

22.00 - 23.50 
11.25 - 12.00 
5.85 - 6.00 

ราคาจําหนายตั้งแต 14 
สิงหาคม  2513 – 29 
พฤศจิกายน 2516 

350 
375 

187.5  

21.75 
11.00 
5.25 

22.50 
11.40 
5.50 

24.50 
12.75 
6.75 

25.50 – 27.00 
13.25 – 14.00 
6.85 – 7.00 

ราคาจําหนายตั้งแต 29 
พฤศจิกายน 2516 – 7 
กุมภาพันธ 2518 

350 
375 

187.5 

26.75 
13.50 
7.00 

27.50 
13.90 
7.25 

29.50 
15.25 
8.50 

30.50-32.00 
15.75-16.50 
8.60-8.75 

ราคาจําหนายตั้งแต 7 
กุมภาพันธ 2518 – 9 
มีนาคม 2521 

350 
375 

187.5 

29.65 
14.95 
7.75 

30.40 
15.35 
8.00 

32.40 
16.70 
9.25 

33.40-35.00 
17.20-18.00 
9.35-9.50 

ราคาตั้งแต 9มีนาคม 
2521 –2524 

 

 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม อางถึงใน เศรษฐสยาม, การผูกขาดเศรษฐกิจไทย, พิมพคร้ังที่ 2 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพเทพประทานพร, 2524), 103. 
                                                 

23 เศรษฐสยาม, การผูกขาดเศรษฐกิจไทย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเทพประทานพร, 
2524), 102. 
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จากตารางขางตนแสดงใหเห็นถึงราคาเหลาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมอนุญาตใหบริษัทสุรามหาคุณจําหนายได  โดยราคาเหลาแมโขงจะมีอัตราการปรับตัว
ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ นับตั้ง พ.ศ. 2513 เปนตนมา โดยใน พ.ศ. 2513 ราคาเหลาแมโขงขวดหนึ่งราคา       
22 – 23 บาท  แตตอมาใน พ.ศ. 2521 ขวดหนึ่งราคา 33-35 บาท ตามราคาที่ทางการกําหนด แตราคา
จําหนายจริงประมาณขวดละ 40-45 บาท ซ่ึงมีราคาที่สูงขึ้นกวาครึ่งหนึ่ง  และในชวงที่บริษัท
ประสบปญหาการเพิ่มขึ้นของภาษี ระหวาง พ.ศ. 2513 - 2524 บริษัทก็ไดสรางความสัมพันธโดย
การเสนอคาประโยชนหรือเงินชวยเปลาใหแกกระทรวงอุตสาหกรรมในอัตราที่สูงขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อให
กระทรวงอุตสาหกรรมชวยจัดการในเรื่องของปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการขึ้นอัตราภาษี
เหลา โดยเฉพาะชวยยืดระยะเวลาการเพิ่มภาษีเหลา เปนตน ทั้งนี้ ความสัมพันธระหวางหนวยงาน
รัฐ คือ กระทรวงอุตสาหกรรมกับบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด นับเปนเวลาไดถึง 20 ป (พ.ศ. 2503 – 
พ.ศ.2522) ซ่ึงความสัมพันธที่ตอเนื่องยาวนานดังกลาวชวยสะทอนใหเห็นถึงผลประโยชนที่ทั้งสอง
กลุมสามารถแสวงหารวมกันไดเปนอยางดี 

อยางไรก็ตาม   ถึงแมวากระทรวงอุตสาหกรรมกับบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด จะ
ดําเนินงานและเอื้อผลประโยชนซึ่งกันและกันมาเปนเวลากวา 20 ปก็ตาม แตความสัมพันธดังกลาว
ของกระทรวงอุตสาหกรรมกับบริษัทสุรามหาคุณฯ ก็ไดส้ินสุดลง ใน พ.ศ. 2522 โดยสาเหตุที่สงผล
ใหบริษัทสุรามหาคุณฯ หมดบทบาทไปจากการประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศ คือ ใน พ.ศ. 
2521 นายเกษม จาติกวนิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในสมัยรัฐบาลของ พล.อ. เกรียง
ศักดิ์ ชมะนันท ไดดําเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเชาโรงงานเหลาบางยี่ขันขึ้นมาใหม โดยนาย
เกษมไดดําเนินการเปลี่ยนการใหเชาโดยไมผานการประมูลมาเปนเปดใหมีการประมูลแทน ซ่ึง
บริษัทที่สามารถประมูลโรงงานเหลาบางยี่ขันไดในขณะนั้น  คือ บริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด ของ
นายสุเมธ เตชะไพบูลย โดยภายหลังจากที่สามารถประมูลไดแลว กลุมผูประกอบการของบริษัท
สุรามหาราษฎรฯ ตางไดพยายามสรางเครือขายและสายสัมพันธกับหนวยงานรัฐทั้งกระทรวง
อุตสาหกรรมและคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลของพล.อ. เกรียงศักดิ์ ชมะนันท ซ่ึงการสรางสัมพันธดัง
กลาวคือเพื่อใหการประกอบธุรกิจเหลาของกลุมตนดําเนินไปไดดวยดี 

ขณะเดียวกันในชวงเวลาดังกลาวเมื่อ พ.ศ. 2522 กลุมบริษัทสุราทิพย จํากัด ผูผลิตเหลา
แสงโสมของนายเถลิง เหลาจินดา คูแขงในการผลิตและจําหนายเหลาแมโขงของบริษัทสุรามหา
ราษฎร จํากัด ก็ไดพยายามสรางสายสัมพันธกับหนวยงานรัฐเชนเดียวกัน  แตในขณะนั้นเจาหนาที่
ในหนวยงานรัฐโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมมีความสัมพันธที่ใกลชิดกับกลุมบริษัทสุรามหา
ราษฎรฯ มากกวา ดังนั้น จึงสงผลทําใหการดําเนินงานของกลุมบริษัทสุราทิพยอยูในภาวะที่ซบเซา 
อยางไรก็ดี ตอมาใน  พ.ศ. 2523  กลุมบริษัทสุราทิพยของนายเถลิง เหลาจินดา ก็สามารถสรางสาย
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สัมพันธกับกลุมคณะรัฐบาลชุดใหมไดดวยเชนกัน โดยปจจัยที่สงผลใหกลุมของนายเถลิงสามารถ
อิงอํานาจของรัฐบาลชุดใหมได  สาเหตุสวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม
ภายใตการนําของพลเอกเปรม ติณสูลานนท โดยสวนใหญเปนผูที่คุนเคยกับกลุมของนายเถลิง ดังที่
เจาหนาที่ระดับสูงของกลุมบริษัทสุราทิพยไดกลาวกับหนังสือพิมพเดลิไทม ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 
2523 ความวา 
 

ปญหาเรื่องที่มีคนพยายามวิ่งเตนเพื่อลมแสงโสมนั้น เห็นจะเปนไปไดยากมาก เพราะตองใชเวลา และที่
สําคัญที่สุดก็คือ รัฐบาลที่ขึ้นมาใหมชุดนี้มาจากไหน สวนใหญก็จะเปนที่รูจักมักคุนสนิทกับนายเถลิง
มากกวานายสุเมธ แตใครเปนใครนั้นบอกไมได แตก็คงจะรูกันแลววาใครเปนใคร24 
   

จากขอความดังกลาวขางตนชวยอธิบายใหเห็นวาการดําเนินงานเพื่อการประกอบธุรกิจ
เหลาของกลุมทุนเอกชนไมวาจะเปนกลุมใดก็ตาม  ถือไดวามีความจําเปนอยางมากที่จะตองอาศัย
สายสัมพันธและความรวมมือจากหนวยงานรัฐ  ทั้งนี้ก็เพื่อใหการประกอบธุรกิจเหลาของกลุมตน
ดําเนินไปไดดวยดี  อยางไรก็ตาม  จากกรณีที่หนวยงานรัฐและกลุมทุนเอกชนไดสรางสายสัมพันธ
โดยอาศัยผลประโยชนรวมกันดังกลาวขางตน  สงผลใหนักการเมืองบางคน คือ นายชัยศิริ เรือง
กาญจนเศรษฐ หัวหนาพรรคประชาราษฎร เจาของฉายา “ตั้งฮั้ว” เกิดความไมพึงพอใจเปนอยางมาก 
ดังในใจความที่นายชัยศิริ ไดใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพบานเมืองฉบับเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 
ถึงพฤติกรรมการฉอฉลของนักการเมืองบางกลุม ความวา  
 

การทํางานของหนังสือพิมพที่รับชวงการเปดโปงกลางสภาของตนเอง กรณีใบประกันวินาศภัย
อัปยศจนมีผลใหนายทวี ไกรคุปต  ลาออกนั้นเปนการกระทําที่นาสรรเสริญ เพราะเปนการเสนอ
ขาวรักษาผลประโยชนของประเทศชาติไดดียิ่ง  นายชัยศิริย้ําดวยวา พนเรื่องใบอนุญาตประกันภัย
แลวขอใหนักขาวจับตาดูตอไปอีกที่กระทรวงการคลัง ซึ่งอยูระหวางมีการว่ิงเตนตออายุการผลิต
เหลาขาวซึ่งจะหมดระยะสัญญาในป 27 เพราะความเคลื่อนไหวดังกลาวนั้น จะมีผลประโยชนตอบ
แทนกัน นับเปนจํานวนไมนอยกวา 500 ลานบาท และจะมีผลใหเรื่องใบประกันวินาศภัย กลายเปน
เรื่องเล็กนอย25 

 

                                                 
24 สจช. ก/2/2523/31 ป.2 “เถลิง-สุเมธ เปดศึกชิงคน ครม. เปนฐาน” หนังสือพิมพเดลิไทม 26 

มีนาคม 2523 
25 สจช. ก/2/2525/223. “สส.ตังฮ้ัวเปดโปงใหทุกคนจับตาดูจายเกาเจี๊ยะเหนือใบอนุญาตอัปยศฯลฯ”, 

47-48. 
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โดยนายชัยศิริ ไดกลาววากลุมผูผลิตเหลาขาว ซ่ึงรวมตัวกันในรูปแบบสมาคม
ประกอบดวยหลายกลุมดวยกัน ซ่ึงแตละกลุมลวนมาจากตระกูลที่มีช่ือเสียงแทบทั้งสิ้น โดยกลุม
ผูผลิตเหลาขาวไดพยายามเสนอเงื่อนไขใหเงินกินเปลาแกรัฐถึง 3 พันลานบาท พรอมทั้งสราง
โรงงานใหมใหแกรัฐ  และมีเงินใหรัฐบาลยืมเปลาอีก 2 พัน ลานบาท  โดยรัฐบาลสามารถจายเงิน
คืนแกกลุมทุนเอกชนไดในรูปของการเก็บภาษี ดังขอความที่นายชัยศิริ หัวหนาพรรคประชาราษฎร 
ไดกลาวไวอีกวา  

 
เขาทํากันแลว เปนขั้นตอนที่ไมผานกรมสรรพสามิต แตกระโดดมาอยูที่กระทรวงการคลังเลย
ทีเดียว และเมื่อคราวประชุม ครม.นัดที่แลว เรื่องกําลังเขาสูการพิจารณาอยูแลวเชียว แตมาเจอเรื่อง
ของนายทวีดักหนา เรื่องใบตออายุสัญญาโรงเหลาเรื่องหลบเลี่ยงไปกอน ผลประโยชนต้ัง 500 – 
600 ลานบาททีเดียวนาคุณ จับตากันดูใหดี ๆ แตเรื่องนี้ผมเองไมไดคิดวาใครผิดหรือวาใครเลว แต
อยากใหชวยกันสอดสองดูแลหนอยเทานั้น 

  
จากคําใหสัมภาษณของนายชัยศิริ สามารถสะทอนใหเห็นวากลุมนายทุนเอกชนผูผลิต

เหลาขาวมีความตองการที่จะขอแลกเปลี่ยนเงินทุนแกรัฐกับสัญญาการผลิตเหลาขาว 15 ป  โดยรัฐ
จะตองไมเปดใหมีการประมูลราคา และขอใหยุบโรงเหลาตามตางจังหวัดดังกลาวใหหมด เหลือ
เพียงโรงเหลาประจําภาค ซ่ึงจากพฤติการณดังกลาวของกลุมผูผลิตเหลาขาวรายใหญเปนเสมือนกับ
การสรางฐานการการผูกขาดใหเกิดขึ้นกับตลาดเหลาขาวของประเทศไวทั้งหมด โดยผานนโยบาย
ของรัฐเปนปจจัยสนับสนุน  

อยางไรก็ดี  ถึงแมวานายชัยศิริ จะกลาวเปดโปงพฤติกรรมที่ไมเปนธรรมในการ
ประกอบธุรกิจเหลาระหวางหนวยงานรัฐกับกลุมทุนเอกชนแลวก็ตาม  แตในทางปฏิบัติหนวยงาน
รัฐยังคงใหการสนับสนุนและสงเสริมการประกอบธุรกิจเหลาของกลุมทุนเอกชนอยูเชนเดิม 
ยกตัวอยางเชน ใน พ.ศ. 2525 เมื่อบริษัทสุรามหาราษฎรฯ ไดยื่นขอเสนอถึงกระทรวงอุตสาหกรรม
ในเรื่องที่วาบริษัทขออนุมัติรัฐบาลในการสงเหลาแมโขงออกไปจําหนายยังตางประเทศ  โดยบริษัท
สุรามหาราษฎรฯ เสนอเงื่อนไขวาใหรัฐบาลลดการเก็บคาสิทธิ์เปนเวลา 3 ป เพื่อชวยในการลด
ตนทุนสําหรับการผลิตเพื่อการสงออกใหต่ําลง  เพื่อใหสามารถสูกับเหลาตางประเทศไดเพราะเปน
การบุกเบิกตลาดใหม  รวมทั้งบริษัทฯ ขอใหรัฐยกเวนภาษีสรรพสามิตให ซ่ึงความจริงเรื่องนี้ตาม
กฎหมายแลวจะไดรับการยกเวนสําหรับเหลาเพื่อการสงออกอยูแลว  เพราะฉะนั้นจะทําใหรัฐมีราย
ไดมาจากสวนแบงของกําไรสุทธิจากการสงเหลาแมโขงออกไปยังตางประเทศ 30 เปอรเซ็นตจาก
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บริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด26  ทั้งนี้  จากขอเสนอดังกลาวของบริษัทสุรามหาราษฎรฯ   กระทรวง
อุตสาหกรรมมีความเห็นวาหากกระทรวงอนุญาตใหบริษัทสามารถสงเหลาออกไปจําหนายได  
บริษัทจะตองทําฝาปดขวดใหมใหมีความแตกตางกับเหลาที่จําหนายภายในประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อเปน
การปองกันเหลาที่สงออกไปจําหนายยังตางประเทศกลับคืนมาสูตลาดเหลาภายในไดอีก  และเพื่อ
เปนการแบงแยกใหเห็นอยางชัดเจนวาเหลาอันไหนใชเพื่อการบริโภคภายในและเหลาอันไหนที่
สงออกไปตางประเทศ เปนตน 

นอกจากตัวอยางของความรวมมือตาง ๆ ระหวางกระทรวงอุตสาหกรรมและกลุมทุน
เอกชนดังขางตนแลว กรณีตัวอยางของความรวมมือระหวางกระทรวงการคลังและกลุมทุนเอกชนก็
มีปรากฏอยูดวยเชนกัน กลาวคือ  ใน พ.ศ. 2508 กระทรวงการคลังไดอนุมัติใหเอกชนสามารถขอ
จัดตั้งโรงงานผลิตเหลาผลไมขึ้นได  โดยโรงงานเหลาเหลานั้นกระทรวงการคลังใหสิทธิแกเอกชน
ในการดําเนินงานและสิทธิในการครอบครอง  อีกทั้ง ผูผลิตเหลาผลไมดังกลาวจะเสียภาษีเพียง
เฉพาะแบบรายเทเทานั้น  โดยเหตุผลสวนหนึ่งที่สงผลใหกระทรวงการคลังดําเนินตามนโยบาย
ดังกลาว คือเพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหเอกชนไดเขามาดําเนินการผลิตเหลาจากผลไม  
ซ่ึงในขณะนั้นประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศที่มีความอุดมสมบูรณทางดานพืชพันธุผลไม
มากมายหลากชนิดและมีตลอดฤดูกาล  โดยแตละฤดูกาลจะมีผลไมที่แตกตางกันออกไป เชน ในฤดู
รอนผลไมที่มีจําหนายในทองตลาดไดแก มะมวง ล้ินจี่ ขนุน ชมพู ทุเรียน แตงโม มะปราง มะไฟ 
ลูกตาล เปนตน  สวนผลไมที่มีจําหนายในชวงฤดูฝนไดแก เงาะ ลําไย กะทอน สมโอ นอยหนา ทอ 
ลูกหวา เปนตน และเมื่อถึงฤดูหนาวก็จะมีผลไมจําพวกองุน สมเขียวหวาน ลางสาด มะขาม มังคุด 
สตรอเบอรร่ี เปนตน แตสําหรับผลไมบางชนิดก็ปรากฏใหเห็นในทองตลาดอยูตลอดป อาทิเชน 
กลวย สับปะรด มะยม ละมุด มะละกอ มะพราว ซ่ึงผลไมเหลานี้เมื่อถึงหนาฤดูกาลของแตละชนิดก็
จะมีเปนจํานวนมาก จนบางครั้งมีปริมาณที่มากเกินความตองการของผูบริโภค ทําใหจําหนายไมได
และมีราคาตก  และหากวาจะเพิ่มมูลคาใหกับผลไมตาง ๆ เหลานี้ ก็สามารถกระทําไดเชนเดียวกัน 
แตทั้งนี้กรรมวิธีที่จะเก็บรักษาผลไมเหลานี้ไวคอนขางที่จะยุงยากและตองเสียคาใชจายสูง 
นอกจากนั้น ผลไมที่เก็บไวเปนเวลานานประโยชนและความสดใหมยอมสูผลไมสดเลยไมได  
ดังนั้น การที่นําเอาผลไมที่เหลือใช และมีปริมาณที่เกินจากความตองการของทองตลาดมาทําเปน
เหลาผลไมประเภทไวน ก็ถือเปนอีกหนึ่งกรรมวิธีที่สามารถเพิ่มมูลคาจากผลไมที่มีอยูมากมายหลาย
ชนิดนี้ได27  ดังนั้น ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงสงผลใหกระทรวงการคลังมีนโยบายสงเสริมการ
                                                 

26 สจช. ก/2/2525/73 “พิจารณาให “แมโขง” สงขายตางประเทศ” หนังสือพิมพชาวไทย 23 มีนาคม 
2525, 7. 

27 สามารถ พรหมศิริ, การทําไวน (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), 5. 
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ใชผลไม เปนวัตถุดิบผลิตเหลาผลไมมากขึ้น  ดังถอยแถลงของ  นายสุนทร  หงสลดารมภ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังที่แถลงไวในหนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่  1 มีนาคม 2508 
ความวา  

 
เนื่องดวยปจจุบันนี้ประเทศไทยมีผลไมตาง ๆ เปนจํานวนมากเกินความตองการของประชาชนอันจะ
เห็นไดจากผลไมแตละฤดูกาลนั้น  ขายกันในราคาถูกๆ และเหลือทิ้งเปนจํานวนมาก  ดวยเหตุนี้
กระทรวงการคลังจึงเห็นควรที่จะสนับสนุนใหเอกชนใชผลไมเหลานั้นเปนวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล
หรือสุราผลไม ทั้งนี้จะอนุญาตใหเอกชนไดกอต้ังโรงงานผลิตสุราผลไมตาง ๆ โดยไมตองเปนไป
ตามเงื่อนไขเดิม  ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะยกเลิกเงื่อนไขเดิม ซึ่งทางกระทรวงการคลังเงื่อนไขการ
จัดตั้งโรงงานสุราเดิมเสียกลาว คือ โรงงานที่เอกชนจัดตั้งขึ้นนั้น ไมตองตกเปนของรัฐบาลและผูผลิต
เสียภาษสีุราผลไมเปนรายเทแตอยางเดียวเทานั้น28  

 
โดยเอกชนที่ไดรับอนุญาตใหทําการจัดตั้งโรงงานผลิตเหลาผลไมในขณะนั้นมีดวยกัน 

2 รายดวยกัน นอกจากนี้ นายสุนทร หงสลดารมภ ยังมีความเห็นอีกวา ควรที่จะไดชักชวนใหชาว
ตางประเทศเขามาตั้งบริษัทหรือโรงงานทําผลไมกระปองในเมืองไทยดวย ทั้งนี้จะไดใชวัตถุดิบ
ผลไมในเมืองไทยใหเปนประโยชนยิ่งขึ้น  ซ่ึงคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนก็มีความเห็น
เชนเดียวกันและไดเร่ิมชักชวนใหชาวตางประเทศสนใจลงทุนทางนี้ดวย  แตในขณะนั้นกลุมเอกชน
ตางชาติยังไมมีผูใดใหการติดตอมาแตอยางใด  ซ่ึงการที่กระทรวงการคลังเปดโอกาสใหเอกชน
สามารถจัดตั้งโรงงานผลิตเหลาผลไมไดนั้น ปจจัยประการสําคัญก็คือเร่ืองของรายไดเพราะการ
จัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตเหลาผลไมของกลุมทุนเอกชนสามารถชวยใหกระทรวงการคลังสามารถ
จัดเก็บรายไดทางดานภาษีอากรไดเพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งการเปดโอกาสดังกลาวยังจะชวยใหประเทศ
ไทยมีบริษัทผูผลิตเหลาเพิ่มขึ้น โดยบริษัทที่เขามาขอดําเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตเหลาจากผลไม  
ไดแก บริษัทประมวลผล บริษัทเหลาไวนไทย และบริษัทบุญฤกษ เปนตน โดยบริษัทผูผลิตเหลา
ผลไมดังกลาวขางตนถือเปนกลุมทุนเอกชนที่มีฐานการผลิตที่อยูนอกเหนือไปจากการผลิตเหลาใน
โรงงานบางยี่ขันของกระทรวงอุตสาหกรรม 

ตอมาใน พ.ศ. 2511 กลุมทุนเอกชนยังคงสามารถขอจัดตั้งโรงงานผลิตเหลาจากผลไม
ไดเชนเดิม  โดยในเวลานี้กระทรวงการคลังไดทําการจัดตั้งสถาบันสุราผลไมขึ้น  เพื่อทําการวิจัย
เหลาชนิดตาง ๆ ไมเฉพาะแตเหลาผลไมเทานั้น ซ่ึงการจัดตั้งก็เพื่อใหเกิดประโยชนตอการประกอบ
ธุรกิจเหลาภายในประเทศ  นอกจากนี้ นับตั้งแต พ.ศ. 2518 เปนตนมา  กระทรวงการคลังยังได

                                                 
28 สจช. ก/ป7/2508/ก5 1.2 ป.2 หนังสือพิมพสยามรัฐ 1 มีนาคม 2508 , 44. 
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อนุญาตใหเอกชนสามารถจําหนายเหลาผสมโดยไมจํากัดเขตได โดยแตเดิมการจําหนายเหลาผสม
จะสามารถจําหนายไดเฉพาะเขตพื้นที่ที่ผูประมูลรับตมกลั่นเหลาเทานั้น29 นโยบายนี้ชวยสงผลให
กลุมเอกชนไดเขามามีบทบาทในดานการจําหนายเหลาเพิ่มมากขึ้น เพราะการไมจํากัดเขตการ
จําหนายยอมมีผลใหเอกชนสามารถแสวงหาผลประโยชนจากการจําหนายเหลาไดเพิ่มมากขึ้นตาม
ไปดวย    

นอกจากนั้น ใน พ.ศ. 2512  บริษัทไทยอมฤตบริวเวอร่ี จํากัด ไดขอยกเวนคาภาษีเบียรที่
จะขายใหแกหนวยทหารสหรัฐฯ โดยการขอยกเวนคาภาษีเบียรดังกลาวของบริษัทฯ ไดสงผลให
บริษัทจําเปนตองยื่นเรื่องไปยังกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซ่ึงเมื่อกระทรวงการคลัง
พิจารณาแลวมีความเห็นวา กระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะสงเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศ
อยูแลว ดังนั้น ในกรณีนี้จึงสมควรที่จะแกไขกฎหมายเพื่อใหสามารถยกเวนคาภาษีเบียรได  สวน
การควบคุมมิใหเบียรที่ไดรับการยกเวนภาษีร่ัวไหลไปสูทองตลาด สามารถกระทําไดโดยวิธีการตาง 
ๆ  เชน การปดแสตมปเบียรที่จําหนายใหแกหนวยทหารสหรัฐฯ และที่จําหนายแกตลาดภายนอกให
มีความแตกตางกัน  อยางไรก็ดี  ความเห็นดังกลาวของกระทรวงการคลัง  ไดมีผลทําใหสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังกลาวทวงติงมาวา 

 
กรณีการยกเวนคาภาษีเบียรในกรณีนี้ ขณะนี้กฎหมายยังไมมีขอยกเวน และยังไมสมควรจะยกเวน
คาภาษีเบียรที่จําหนายแกหนวยทหารสหรัฐฯ แตหากกระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะใหยกเวนใน
กรณีนี้แลว ก็อาจจะดําเนินการแกไขกฎหมาย และวิธีการปฏิบัติเพื่อประโยชนในการควบคุมและ
ตรวจสอบเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงได 
 

จากขอความขางตนสามารถอธิบายไดวาถึงแมวาสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะมีความ
ไมพึงพอใจตอกรณีที่กระทรวงการคลังจะดําเนินการแกไขขอกฎหมายใหแกบริษัทไทยอมฤต ฯ  ก็
ตาม แตในที่สุดสํานักงานเศรษฐกิจการคลังก็ไดรวมมือกับกระทรวงการคลังหาทางดําเนินการ
แกไขขอกฎหมายใหแกบริษัทไทยอมฤต  ฯ  โดยเมื่อวันที่  13 มีนาคม  พ .ศ .  2512 ปลัด
กระทรวงการคลังไดมีคําสั่งมาถึงสํานักงานเศรษฐกิจการคลังใหดําเนินการพิจารณาแกไขกฎหมาย 
แตการดําเนินงานในครั้งนี้ปลัดกระทรวงการคลังไดตั้งขอซักถามถึงผลประโยชนที่จะไดรัฐพึงจะ
ไดรับความวา 

                                                 
 29 สจช. (2) กค.1.2.3 /12. “การจําหนายสุราผสมโดยไมจํากัดเขตและการจัดต้ังสถาบันวิจัยสุรา
ผลไม” (2 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2511), 9-10. 
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หากแกกฎหมายใหยกเวนไดจะเกิดประโยชนแกบริษัท  และรัฐบาลมากนอยเพียงใด จะมีจางงาน 
(Employment) มากขึ้นสักเทาใด จะคุมกับการที่จะตองเสี่ยงตอความรั่วไหลหรือไม โดยใหคํานึงดวย
วาเมื่อยกเวนแลว ก็คงจะตองยกเวนในเรื่องอื่นอีกดวย และอีกประการหนึ่ง พี.แอช. ก็เปนเรื่องที่เรา
ไมคอยอยากใหมีอยูแลว แตเมื่อระงับไมไดก็จนใจ 

 
โดยผลภายหลังจากการพิจารณาของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังตามที่ พล.อ. จิตติ นาวี

เสถียร  เสนอถึงกระทรวงการคลังสามารถสรุปไดวา  กระทรวงการคลังสามารถอนุมัติตามที่บริษัท
ขอยกเวนภาษีได ทั้งนี้ ก็เพราะทางรัฐบาลไมมีขอเสียหายหรือสูญเสียผลประโยชนแตอยางใดจาก
กรณีการยกเวนคาภาษีดังกลาว  เพราะปกติภาษีในสวนนี้ของรัฐบาลก็ไมสามารถจัดเก็บไดอยูแลว 
อีกทั้ง การพิจารณาเพื่ออนุมัติการยกเวนภาษีตามที่บริษัทรองขอก็สามารถดําเนินการไดในทันที 
โดยไมมีความจําเปนตองแกกฎหมายแตประการใด  เพราะอยูในอํานาจรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
อยูแลว ดังนั้น จึงสามารถพิจารณาอนุมัติไดเลย นอกจากนั้น  พล.อ. จิตติ นาวีเสถียร ยังไดแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลดีและผลเสียที่กระทรวงการคลังจะไดรับจากการใหอนุมัติแกบริษัท
ไทยอมฤตฯ อีก ดังความวา  
 

รัฐจะไดรับผลประโยชนเพิ่มขึ้นจากการใหอนุมัติ ทั้งในดานภาษีอากร และดานแรงงาน  โดยใน
ดานภาษีอากรกระทรวงการคลังจะไดรับเงินรายไดจากภาษีศุลกากรเพิ่มขึ้นเดือนละ 140,400 บาท 
ปละ 1,684,800 บาท คาภาษีการคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเดือนละ  49,950 บาท ปละ 599,400 บาท และคา
ภาษีการคาเบียรเพิ่มขึ้นเดือนละ  109,500  บาท ปละ 1,314,000  บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
4,898,050 บาท  สวนทางดานแรงงาน  จะชวยทําใหคนมีงานทําเพิ่มขึ้น ประมาณ 70 คน (ปจจุบันมี
อยูแลว 874 คน) ตามที่คํานวณได  (1)  ถาบริษัทขาย (สง) ใหสหรัฐ ในราคาโหลละ 66.50 บาท 
หรือขวดละ 5.54 บาท (ไมรวมภาษีคาเบียร) แตขายสงในตลาดโหลละ 119 บาท หรือขวดละ 9.92 
บาท (รวมคาภาษีอากร) บริษัทขายถูกลงโหลละ 52.50 บาท หรือขวดละ 4.38 บาท และเมื่อคิดคา
ภาษี (แสตมป) เบียรและเทศบาลขวดละ 3.575 บาท (คาแสตมปขวดละ 3.25 และภาษีเทศบาล 
10%) บริษัทจะขายใหแกสหรัฐฯ  (ไมรวมภาษีอากร) ถูกกวาขายในตลาด (ไมรวมภาษีอากร
เชนเดียวกัน) ขวดละ 0.805 บาท (4.38 – 3.575)   (2) คาภาษีการคาที่รัฐบาลจะได (ตามขอ 3.1 (ค) 
(ก) เดือนละ 109,500 บาท สําหรับเบียร 30,000 โหลขวด จะตกโหลละ 3.65 บาท หรือ ขวดละ 
0.304 บาท (3) ถาบริษัทขายเบียร จํานวน 30,000 โหลขวด ตอเดือน (234,000 ลิตร) โดยไมไดรับ
ยกเวนภาษี รัฐจะมีรายไดดังนี้ คาแสตมป (ลิตรละ 5 บาท) เดือนละ 1,170,000 บาท ปละ 
14,040,000 บาท คาภาษีเทศบาล เดือนละ 117,000 บาท 1,404,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
16,731,000 บาท 
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จากขอความดังกลาวสามารถสรุปไดวา รัฐจะไดรับผลประโยชนเพิ่มมากขึ้น โดย
ผลประโยชนที่รัฐจะไดรับ คือ  ดานภาษีอากรปละ 4,898,050 บาท  เพราะทหารสหรัฐอเมริกาตอง
ใชเงินซื้อเบียรจากภายในประเทศ เปนจํานวน 30,000 โหลขวดตอเดือน ในราคาโหลละ 66.59 บาท 
หรือ เทากับ 1,995,000 บาท ตอเดือน หรือประมาณ 24 ลานบาทตอป  รวมทั้งยังสงผลทําให
ประชาชนมีงานทําเพิ่มขึ้นกวา 70  คน ซ่ึงการมีงานทําของประชาชนยอมสงผลดีตอเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ  นอกจากนั้น ยังเปนการชวยสงเสริมอุตสาหกรรมเหลาภายในประเทศให
สามารถพัฒนาไปไดอยางตอเนื่อง  เพราะความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นของทองตลาดโดยเฉพาะจาก
หนวยทหารสหรัฐฯ ยอมมีผลทําใหการประกอบธุรกิจเหลาของกลุมผูประกอบการจําเปนตองมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น   

การที่กระทรวงการคลังใหความชวยเหลือดังกลาวแกบริษัทไทยอมฤตฯ ถือเปนสิ่งที่
สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธในดานความรวมมือที่หนวยงานรัฐมีตอกลุมผูประกอบผลิตเบียรได
เปนอยางดี  แตทั้งนี้การลดหยอนอัตราภาษีใหแกหนวยงานทหารสหรัฐอเมริกา  สาเหตุประการ
หนึ่งก็เนื่องมาจากความเปนมหาอํานาจของสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงรัฐบาลมีความพึงพอใจที่จะใหการ
ชวยเหลือ เพราะการชวยเหลือในบางผลประโยชนแกสหรัฐอเมริกา  รัฐบาลไทยก็นาจะไดรับ
ผลตอบแทนที่คุมคาก็เปนได เปนตน กลาวโดยสรุป จากกรณีตัวอยางตาง ๆ ขางตนสะทอนใหเห็น
ถึงความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับกลุมทุนเอกชนไดเปนอยางดี  โดยสาเหตุสําคัญที่สงผลให
เกิดความรวมมือระหวางหนวยงานกับกลุมทุนเอกชนคือผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจเหลา
รวมกันเปนสําคัญ  
 

4.2.2 ความสัมพันธในลักษณะของความขัดแยง 
ความสัมพันธในเชิงความขัดแยงระหวางหนวยงานรัฐกับกลุมทุนเอกชน  ถือเปน

ความสัมพันธที่เกิดขึ้นไมมากนัก เพราะสวนใหญแลวทั้งสองกลุมนี้จะถือเปนกลุมผลประโยชนที่มี
ความสัมพันธในดานความรวมมือและเอื้อผลประโยชนซ่ึงและกันเสียมากกวา  อยางไรก็ดี 
ขณะเดียวกันความสัมพันธในลักษณะของการแขงขันระหวางสองกลุมนี้ก็สามารถเห็นไดจากกรณี
ตัวอยางดังตอไปนี้ คือ ในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 5  หนวยงานรัฐและเจาหนาที่รัฐ อันไดแก
ขาราชการผูใหญ กรมการ และกํานันบางกลุม ตางมิไดใหความสนใจที่จะชวยเหลือปราบปรามผู
ลักลอบกระทําการผลิตเหลาใหแกกลุมทุนเอกชนหรือนายอากรแตอยางใด  โดยความสัมพันธใน
ลักษณะนี้สวนใหญเกิดขึ้นในสวนภูมิภาค อีกทั้งหนวยงานรัฐบางกลุมก็ไดหันไปเขากับพวกที่
ลักลอบตมกลั่นเหลาเถื่อน  ซ่ึงกลุมที่เจาหนาที่ในหนวยงานรัฐในบางทองที่รูเห็นเปนใจกับการ
ลักลอบตมกลั่นเหลาเถื่อนคือพวกอั้งยี่ ที่มีหัวหนาคุมสมัครพรรคพวกลักลอบทําการตมกลั่นเหลา
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เถ่ือนจําหนายกันเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ กลุมอั้งยี่ดังกลาวถือเปนกลุมที่มีผลทําใหการผลิตและ
จําหนายเหลาของเจาภาษีนายอากรในบางทองที่ตองไดรับรายไดจากการจําหนายเหลาที่ลดนอยลง  
เพราะการละเลยในหนาที่ของผูวาราชการเมือง กรมการและกํานัน ฯลฯ จนบางครั้งกอใหเกิด
เหตุการณการตอสูทะเลาะวิวาทกันขึ้นระหวางเจาหนาที่รัฐและเจาภาษีนายอากรบางก็มี และการที่
ขุนนางขาราชการไมเอาใจใสตรวจตราผูลักลอบทําการตมกล่ันเหลาเถื่อน ก็ยิ่งสงใหกลุมจีนอั้งยี่ได
ใจและทําการลักลอบผลิตเหลาเถื่อนกันเปนจํานวนมาก30 ทั้งนี้ การที่หนวยงานรัฐมิไดใหความ
สนใจตอการประกอบธุรกิจเหลาของเจาภาษีนายอากรดังตัวอยางขางตน สาเหตุสวนหนึ่งก็สืบ
เนื่องมาจากผลประโยชนที่หนวยงานรัฐไดรับจากกลุมผูลักลอบผลิตเหลาเถ่ือนโดยเฉพาะในพื้นที่
ตางจังหวัดถือไดวามีความนาสนใจมากกวาการใหความชวยเหลือแกนายอากร  อีกทั้ง แมวาเจา
พนักงานรัฐจะใหการชวยเหลือแกนายอากรก็ตาม แตผลประโยชนจากการผลิตเหลาก็มักจะตกเปน
ของนายอากรทั้งส้ิน  ดังนั้น เจาพนักงานรัฐจึงไมใหความสนใจตอการปราบปรามผูลักลอบตมกล่ัน
เหลาเถื่อนเทาที่ควร  เพราะถือวาอากรเหลาเปนผลประโยชนของนายอากรทั้งส้ิน  เจาภาษีนายอากร
จะขาดทุนหรือไดผลกําไรก็ไมเกี่ยวกับตน เปนตน31 

ตอมาใน พ.ศ. 2508  เมื่อบริษัทกรุงเทพฯ เศรษฐพรรณ จํากัด ผูตมกล่ันเหลาจังหวัด
ยะลา และบริษัทยงสวัสดิ์ จํากัด ผูตมกลั่นเหลาจังหวัดยะลายื่นเรื่องราวรองทุกขเรื่องขอให
กระทรวงการคลังพิจารณาลดหยอนอัตราภาษีคาปรับลง  ดังใจความวา  

 
บริษัทฯ ไดรับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ถึงน้ําทวมโรงงานสุราของบริษัท ฯ และเศรษฐกิจใน
เขตจําหนายของบริษัทก็ไดรับความเสียหายมาก ทําใหบริษัทฯ ตองเสียคาปรับภาษีสุราเปนจํานวน
มาก โดยเดือนธันวาคม 2508 เดือนเดียวเทานั้นตองเสียคาปรับถึง 373,606.40 บาท บริษัทจึงขอให
พิจารณาชวยเหลือดังนี้ คือ ขอใหรัฐดําเนินการลดหยอนอัตราภาษีเหลาลง และไมทําการจัดเก็บ
คาปรับตามจํานวนน้ําเหลาที่บริษัทไมสามารถจําหนายไดตามโควตาที่กําหนดไว ในชวงที่บริษัท
ประสบกับปญหาน้ําทวม32   

 

                                                 
30 สจช. เอกสารรัชกาลที่ 5 รล-กห เลม 71 พ.ศ.2432 เอกสารเย็บเลมกรมพระกลาโหม ลําดับที่ 95, 

“การปราบปรามผูกระทําผิดลักลอบตมกลั่นเหลาเถื่อนและรวบรวมผูคนสะสมอาวุธกอความเดือดรอนแกผูอื่น
ตามขั้นตอนของรัฐบาล” อางถึงใน เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 
64. 

31 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485”, 64.  
 32 สจช. (2) กค.1.2.3 /15. “โรงงานสุรายะลาและสงขลา ขอความกรุณาพิจารณาจายเมรัยเนื่องจาก
อุทกภัย” (มท.) 
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อยางไรก็ดี  การรองเรียนดังกลาวของกลุมผูตมกลั่นเหลาจังหวัดยะลา  มิไดสงผลให
กระทรวงการคลังดําเนินตามขอเรียกรองแตอยางใด เพราะเมื่อกระทรวงการคลังไดพิจารณาแลว
กลับมองวาการประกอบธุรกิจเหลาดังกลาวของกลุมผูตมกลั่นเหลาจังหวัดยะลามิไดรับความ
เดือดรอนหรือขาดทุนมากมายแตอยางใด อีกทั้ง บริษัทยังคงสามารถทําการผลิตตอไปได ดังนั้น จึง
ไมมีการละเวนคาภาษีอากรใหแกผูประกอบการแตประการใด   

นอกจากนั้น  ในปเดียวกัน (พ.ศ. 2508) กลุมทุนเอกชนตางจังหวัดตางไดมีการรวมตัว
กันเรียกรองใหกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับการสงเหลากวางทองออกไปจําหนายยังตางจังหวัด 
ทั้งนี้เปนเพราะการที่กระทรวงอุตสาหกรรมปลอยใหเหลากวางทองของบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด  
สามารถจําหนายไดทั่วประเทศในราคาที่ต่ํา ยอมสงผลใหระดับและจํานวนการจําหนายเหลาของ
กลุมทุนเอกชนในตางจังหวัดมีความตกต่ําลงอยางมาก  ดังนั้น กลุมทุนเอกชนผูเชาโรงงานรัฐใน
พื้นที่ตางจังหวัดภายใตการนําของนายสุธี  บุณยศรีสวัสดิ์  ผูตมกล่ันสุราจังหวัดนครปฐม  จึงได
รวมตัวกันเพื่อยื่นเรื่องขอรองใหกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังระงับการอนุญาตสง
เหลากวางทองออกไปจําหนายในตางจังหวัด ซ่ึงรายชื่อของผูประกอบการที่รวมตัวกันยื่นเรื่อง
รองเรียนดังกลาวสามารถดูไดจากตารางที่ 29  

โดยสาระสําคัญที่กลุมผูประกอบการตมกล่ันเหลาตางจังหวัดไดยกขึ้นมาเปนเหตุผลใน
การขอระงับการสงเหลากวางทองออกไปจําหนายในพื้นที่ตางจังหวัด คือ กลุมตนถือเปนกลุม
ผูประกอบการตมกลั่นเหลาที่สําคัญอีกกลุมหนึ่งของประเทศ  โดยกลุมของตนนั้นเปนกลุมที่ไดรับ
อนุญาตใหทําการตมกลั่นเหลาในเขตจังหวัดตาง  ๆ  ในสวนภูมิภาค  จากกรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง มาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2503 เปนตนมา ซ่ึงกวาที่กลุมของตนจะไดเปน
ผูรับทําการตมกลั่นเหลาจากกระทรวงการคลังนั้น  กลุมของตนตางไดเสียเงินคาภาษีเหลาไปเปน
จํานวนมาก  เพราะการตมกลั่นเหลาของกลุมจนจําเปนตองปฏิบัติตามสัญญาที่ทางราชการได
กําหนดขึ้นเกี่ยวกับปริมาณการผลิต  และปริมาณการจําหนาย  โดยถาหากวาการผลิตและการ
จําหนายมิไดเปนไปตามสัญญาไมวาจะในกรณีใดๆ ก็ตาม  กลุมของตนก็จะตองถูกทางราชการปรับ
เทากับจํานวนเงินภาษีเหลาที่ขาดไป  ทั้งนี้ ในขณะนี้การประกอบการผลิตเหลาเพื่อจําหนายในเขต
ทองที่ ๆ กลุมของตนไดรับสิทธินั้นก็ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางครบถวนตามสัญญา แต
อยางไรก็ดี  ภาวะและความผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังกลาวก็มีไมมากนักพอที่กลุมของตนจะแกไข
อุปสรรคปญหาเหลานี้ไปได 
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ตารางที่ 29 แสดงรายชื่อผูประกอบการที่รวมตัวกันยื่นเรื่องรองเรียนขอใหระงับการสงเหลา 
กวางทองออกไปจําหนายในตางจังหวัด ใน พ.ศ. 2508 

 
รายชื่อ พื้นที่เขตจังหวัดท่ีดําเนินการตมกล่ัน 

1. นายบรรจง ตั้งจิตนบ 
2. นายคุน คุนผลิน 
3. นายรักษ ล้ิมธนากุล 
4. นายจิงงาน แซเตีย 
5. นายมิ่ง  วรวงศจิตติ 
6. นายสุธี  บุณยศรีสวัสดิ์ 
7. นายเกียรติ  วัธนเวคิน 
8. นายประสงค  ชาครียเวส 
9. นายเติม  ทวีแสงศิริ 
10. นายประวัติ  รัตติวัธน 
11. นายชูลิต  ชีวมงคล 
12. นายชวลิต  ประเสริฐกุล 

ผูตมกลั่นสรุาจังหวัดสงขลา 
ผูตมกลั่นสุราจังหวัดปตตานี 
ผูตมกลั่นสุราจังหวัดเชียงใหม 
ผูตมกลั่นสุราจังหวัดตาก 
ผูตมกลั่นสุราจังหวัดราชบุรี 
ผูตมกลั่นสุราจังหวัดนครปฐม 
ผูตมกลั่นสุราจังหวัดชลบุรี 
ผูตมกลั่นสุราจังหวัดอุบลราชธานี 
ผูตมกลั่นสุราจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดปราจีนบุรี 
ผูตมกลั่นสุราจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผูตมกลั่นสุราจังหวัดนครสวรรค 
ผูตมกลั่นสุราจังหวัดตรัง 

 
ที่มา : สจช. 2 กค.1.2.3 ป.5.  “ขอใหระงับการสงสุรากวางทองออกไปจําหนายในตางจังหวัด” (28 
กันยายน – 28 ตุลาคม 2506) 

 
ตอมาภายหลังจาก พ.ศ. 2503 เปนตนมา กรมโรงงานอุตสาหกรรมไดมอบสิทธิการผลิต

เหลาในโรงงานสุราบางยี่ขันใหแกบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด  โดยผลภายหลังจากการเชาทําปรากฏ
วาบริษัทสุรามหาคุณไดเรงทําการผลิตเหลากวางทองสงออกไปจําหนายในตลาดทั่วราชอาณาจักร
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  และจําหนายในราคาถูก   ซ่ึงการที่บริษัทสุรามหาคุณ  จํากัด  ซ่ึงเปน
บริษัทเอกชนเหมือนเชนเดียวกันกับกลุมของตนไดเรงทําการผลิตเหลากวางทองซึ่งเปนเหลาพิเศษ
นอกเหนือจากแมโขงออกจําหนายทั่วราชอาณาจักรในราคาต่ํา  ทําใหระดับและจํานวนการจําหนาย
เหลาของกลุมตนไดตกต่ําลงเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ก็เพราะวาเหลากวางทองของบริษัทสุรามหาคุณ 
จํากัด  ไดเขาไปตีตลาด โดยในทุกวันนี้ความเสียหายไดเพิ่มมากขึ้นเปนทวีคูณเพราะการผลิตและ
การจําหนายของกลุมตนมิไดเปนไปตามที่คาดหมาย  นับวายอมหมายถึงการขาดทุนในการดําเนิน
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กิจการอยางหลีกเล่ียงมิได  และการเกิดขึ้นของปญหาดังกลาวก็ยอมจะสงผลที่กระทบกระเทือนตอ
เศรษฐกิจของชาติไดในที่สุด  

การที่บริษัทสุรามหาคุณ จํากัด ดําเนินการเรงผลิตเหลากวางทองออกไปจําหนายในเขต
ทองที่จังหวัดตาง ๆ ทั่วราชอาณาจักรนั้น (สามารถพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับสถิติการผลิตเหลา
พิเศษกวางทองไดในตารางที่ 30 ตารางที่ 31 และตารางที่ 32 )  กลุมของตนไดมองเห็นวาเปนการ
ดําเนินการที่มิชอบ เพราะบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด หาไดมีสิทธิและอํานาจที่จะดําเนินการนี้ไดโดย
สมบูรณไม  ทั้งนี้เพราะวาในขอกําหนดของการขอเชาโรงงานเหลาบางยี่ขันก็ไมไดระบุวาเหลา
กวางทองเปนเหลาปรุงพิเศษที่มีสิทธิการจําหนายไดทั่วราชอาณาจักรเชนเดียวกันกับเหลาแมโขงหา
ไดไม  และในระเบียบการจัดการของกรมสรรพสามิตประจํา พ.ศ. 2503 ก็มิไดระบุวาเหลา
กวางทองอยูในระเบียบนี้เลย เมื่อระเบียบการและประเพณีมิไดเปดสิทธิใหกระทําเชนนี้ได  ดังนั้น  
การที่บริษัทสุรามหาคุณ จํากัด เรงผลิตเหลากวางทองเพื่อสงไปจําหนายในตางจังหวัดอันเปนเขตที่
กลุมตนไดรับสิทธิใหเปนผูดําเนินการอยูนั้น  จึงเปนการปฏิบัติที่มิชอบและเปนการใชสิทธิโดยไม
สุจริต ดวยเหตุนี้กลุมของตนจึงขอถือโอกาสกราบเรียนมาเพื่อขอความเปนธรรมจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังเพื่อไดโปรดพิจารณาและวินิจฉัยส่ังระงับการ
ดําเนินการของบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด ที่กําลังดําเนินการอันเปนการกอใหเกิดความเสียหายอยาง
ใหญหลวงแกกลุมของตนซึ่งไดรับสิทธิอยูตามสัญญาจากทางราชการอยูกอนแลวเชนกัน 

 
ตารางที่ 30 แสดงสถิติจํานวนเหลาปรุงพิเศษกวางทอง เบียร และคาภาษีเหลาขายทั่วราชอาณาจักร 

 
 

พ.ศ. เหลาปรุงพิเศษ
กวางทอง (เท) 

คาภาษี  
(บาท) 

เบียร  
(ลิตร) 

คาภาษี  
(บาท) 

2502 
2503 
2504 
2505 
2506 
2507 

14,987 
109,772 
281,325 
378,731 
512,992 
639,765 

671,417 
4,917,785 

12,603,360 
16,967,148 
22,982,041 
28,661,472 

60 
60 
00 
80 
60 
00 

5,270,390 
6,043,370 
6,688,153 
7,673,708 
9,104,702 

12,066,720 

21,081,560 
24,173,480 
26,752,612 
38,368,545 
45,523,410 
60,333,600 

 

ที่มา : สจช. 2 กค.1.2.3 ป.5. “ขอใหระงับการสงสุรากวางทองออกไปจําหนายในตางจังหวัด” (28 
กันยายน – 28 ตุลาคม 2506) 
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ตารางที่  31 แสดงสถิติจํานวนเหลาปรุงพิเศษกวางทอง เบียร และคาภาษีเหลาเฉพาะเขตโรงงานสุรา 
บางยี่ขันของบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด 5 จังหวัด 

 
 

พ.ศ. เหลาปรุงพิเศษ
กวางทอง (เท) 

คาภาษี  
(บาท) 

เบียร  
(ลิตร) 

คาภาษี  
(บาท) 

2503 
2504 
2505 
2506 
2507 

73,338 
189,489 
235,212 
281,627 
308,434 

3,245,542 
8,479,107 

10,537,497 
12,616,889 
13,817,843 

40 
20 
60 
60 
20 

3,867,739 
3,740,348 
4,321,749 
5,199,743 
6,958,966 

15,470,956 
14,961,392 
21,608,745 
25,998,715 
34,795,830 

 
ที่มา : สจช. 2 กค.1.2.3 ป.5.  “ขอใหระงับการสงสุรากวางทองออกไปจําหนายในตางจังหวัด” (28 
กันยายน – 28 ตุลาคม 2506) 

 
 

ตารางที่ 32  แสดงสถิติจํานวนเหลาปรุงพิเศษกวางทอง เบียรและคาภาษีเหลา ขายในเขตโรงงาน 
สุราตางจังหวัด 

 
พ.ศ. เหลาปรุงพิเศษ

กวางทอง (เท) 
คาภาษี  
(บาท) 

เบียร  
(ลิตร) 

คาภาษี  
(บาท) 

2503 
2504 
2505 
2506 
2507 

36,434 
91,836 
143,519 
231,365 
331,331 

1,632,243 
4,114,252 
6,429,651 

10,365,152 
14,843,628 

20 
80 
20 
00 
80 

2,175,631 
2,947,805 
3,351,960 
3,904,959 
5,107,754 

8,702,524 
11,791,220 
16,759,800 
19,524,795 
25,538,770 

 
ที่มา : สจช. 2 กค.1.2.3 ป.5.  “ขอใหระงับการสงสุรากวางทองออกไปจําหนายในตางจังหวัด” (28 
กันยายน – 28 ตุลาคม 2506) 
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อยางไรก็ตาม  ถึงแมวาบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด จะเปนผูเชาโรงงานสุราบางยี่ขันตอ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมก็ตาม  แตก็มิไดหมายความวาบริษัทสุรามหา
คุณ จํากัด จะมีสิทธิในการผลิตเหลากวางทองไดโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นก็หาไม  เพราะ
การผลิตเหลากวางทองนี้ แตเดิมมีมูลเหตุมาจากเมื่อประมาณปลาย พ.ศ. 2498  บริษัทสหการสุรา 
ซ่ึงในขณะนั้นบริษัทนี้เปนผูที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูขายสงเหลาแมโขงประจําจังหวัดพระนคร – 
ธนบุรี  ไดพยายามหาทางที่จะจําหนายเหลาใหมากขึ้น ดังนั้น จึงไดทําคํารองยื่นตอกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ขอใหทําเหลาเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง คือ เหลากวางทองเพื่อนําออกไปจําหนายในเขต
จังหวัดใกลเคียง คือ  จังหวัดพระนคร – ธนบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, นนทบุรี และปทุมธานี  
โดยในที่สุดกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ไดอนุมัติใหผลิตเหลาดังกลาวนี้ขึ้นในปริมาณที่จํากัด และ
ไดมีการกําหนดปริมาณการจําหนายไดแคเพียง 20 เปอรเซ็นตของจํานวนที่เกินของเหลาแมโขง
เทานั้น  ในที่นี้จํานวนสวนที่เกินของเหลาแมโขงหมายถึง ผูขายสงจะตองจําหนายเหลาแมโขงได
เกินกวาที่ทางราชการกําหนดเสียกอน แลวจึงจะสามารถจําหนายเหลากวางทองไดซ่ึงระเบียบการ
ดังกลาวถือเปนเงื่อนไขที่ตองปฏิบัติตามมาโดยตลอด  นอกจากนี้ กลุมของตนยังมองเห็นวา แมแต
ในสัญญาเชาระหวางบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด  กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เชนเดียวกัน ก็มิได
เปดสิทธิกวางขวางใด ๆ ใหแกบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด  แตอยางใด ดวยเหตุนี้กลุมผูประกอบการ
ตมกลั่นเหลาตางจังหวัดจึงไดทําการยื่นเรื่องรองเรียนมา ขอใหกระทรวงอุตสาหกรรมและ
กระทรวงการคลังดําเนินการพิจารณาในเรื่องดังกลาวตอไป33 

แมวากลุมทุนเอกชนผูเชาโรงงานรัฐในพื้นที่ตางจังหวัดภายใตการนําของนายสุธี       
บุณยศรีสวัสดิ์ จะไดทําการรองเรียนและใหเหตุผลตาง ๆ ดังกลาวขางตนแลวก็ตาม  แตกระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องรองเรียนดังกลาวควรใหการปฏิเสธ เพราะกระทรวง
อุตสาหกรรมใหเหตุผลวาบริษัทสุรามหาคุณ จํากัด มีสิทธิที่จําหนายเหลากวางทองไดทั่วประเทศ
เชนเดียวกันกับเหลาแมโขง ซ่ึงการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมปฏิเสธตอขอเรียกรองของกลุมทุน
เอกชนตางจังหวัด  อาจมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากกลุมทุนเอกชนผูเชาโรงงานรัฐในพื้นที่ตางจังหวัด
เปนกลุมที่อยูภายใตการดูแลของกรมสรรพสามิต ดังนั้น ผลประโยชนที่กลุมผูเรียกรองนี้มอบใหก็
มักจะตกอยูที่กรมสรรพสามิตมากกวา  เปนตน 

นอกจากนี้ กรณีความไมเห็นดวยและปฏิเสธตอขอเรียกรองของกลุมทุนเอกชน  ยัง
สามารถเห็นไดจากกรณีที่บริษัทสุรามหาราษฎรตองการสงออกเหลาแมโขงไปจําหนายยัง
                                                 

33  มติของที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการองคการสุรา ซึ่งไดมติในคราวประชุมครั้งที่ 22/2498  
สจช. 2 กค.1.2.3 ป.5.  “ขอใหระงับการสงสุรากวางทองออกไปจําหนายในตางจังหวัด”  (28 กันยายน – 28 
ตุลาคม 2506) 
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ตางประเทศ แตบริษัทขอใหเจาหนาที่กรมสรรพสามิตไมจัดเก็บภาษีแตอยางใด เปนเวลา 3 ปนั้น 
ในกรณีนี้นายมีชัย ฤชุพันธ รัฐมนตรีสํานักนายกฯ และนายสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีการคลัง  
ตางก็ไมเห็นดวยและยังไมมีความมั่นใจวาเหลาแมโขงจะสามารถสูกับเหลาตางประเทศไดหรือไม 
ดังขอความตอนหนึ่งที่หนังสือพิมพมาตุภูมิไดกลาวไวในฉบับวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2525 ความวา 
“ทางคุณมีชัย เขาคานวาทําแลวไดไมเทากับเสีย แลวยังจะถูกขอครหาตาง ๆ เอาอีก สวนคุณ
สมหมายก็วาควรจะมีผลประโยชนตอบแทน ถาทําตามนี้ รัฐก็ไมไดอะไรเลย”34   

โดยสาเหตุหลักของการปฏิเสธตอขอเรียกรองของบริษัทสุรามหาราษฎร  ฯ  ก็
เนื่องมาจากคณะรัฐมนตรีเกรงวาหากรับขอเรียกรองของบริษัทก็ยอมจะทําใหรัฐตองสูญเสียรายได
จากการจัดเก็บภาษีเหลาไปเปนจํานวนมาก ดังความที่ พลตรี ชาติชาย   ชุณหะวัณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมในสมัยนั้นไดกลาวไววา  

 
เหตุที่จําเปนตองมาถอนในที่ประชุมเพราะเกี่ยวกับเรื่องคาสิทธิตาง ๆ รวมทั้งการยกเวนภาษี 
จะตองมีการพิจารณาวาหากสงไปขายยังตางประเทศแลวเหลือ สวนที่เหลือจะสามารถนํากลับเขา
มาขายในประเทศไดหรือไม  หรือใหขายในประเทศขางเคียง เรื่องนี้ยังตองมีการพิจารณาอีกมาก 
เก็บไวดื่มฉลอง 200 ปกอนแลวกัน35   

 
อยางไรก็ตาม การที่บริษัทสุรามหาราษฎรยื่นเรื่องขออนุมัติเพื่อขอสงเหลาแมโขง

ออกไปจําหนายยังตางประเทศนั้น ความคิดดังกลาวก็ไดรับมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดัง
ความที่นายวีระ สุสังกรกาญจน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดเคยกลาวไววา การพิจารณาการ
สงออกสุราแมโขงเปนความเห็นของโรงงานอุตสาหกรรมที่แนะนําตอบริษัทสุรามหาราษฎร ทั้งนี้
เพื่อใหมีเงินตราเขาประเทศ และจะทําใหมีการสงออกในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ดวย เชน ขวดแกว 
และกลองกระดาษ เปนตน36  

สาเหตุที่มติของที่ประชุมไมอนุมัติใหบริษัทสุรามหาราษฎรสงเหลาแมโขงออกไป
จําหนายยังตางประเทศไดนั้น  ก็เนื่องมาจากที่ประชุมไมสามารถตกลงในเรื่องของคาสิทธิ หรือคา
โรแยลตี้ได โดยคาสิทธิหรือโรแยลตี้ตามที่ น.ต.ปุณมี  ปุณศรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยได
กลาวไว  คือ คาสิทธิในการใชตราแมโขง  ซ่ึงไมวาจะผลิตเพื่อการสงออกหรือนําเขาอะไรก็ตาม จะ
                                                 

34 สจช. ก/2/2525/73. “ครม.คานสงออกแมโขง” หนังสือพิมพมาตุภูมิ 24 มีนาคม 2525, 11. 
35 สจช. ก/2/2525/73. “เก็บแมโขงฉลอง 200 ปกอนสงออก” หนังสือพิมพมติชน 24 มีนาคม 2525, 

9. 
36 สจช. ก/2/2525/73. “ระงับแมโขงสงนอกเกรงถูกยอนรอย” หนังสือพิมพขาวพาณิชย 24 มีนาคม 

2525, 13. 
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มีฐานะเทาเทียมกับอุตสาหกรรมทุกประเภทที่เราตองเสียใหแกตางประเทศ37  อีกทั้งเงื่อนงําที่ทําให
เหลาแมโขงไมประสบความสําเร็จในการขออนุมัติเพื่อการสงออก ก็เนื่องดวยการสงออกเหลาแม
โขงเปนความตองการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงในชวงแรกกลุมผูผลิตเหลาแมโขงไมไดให
ความสนใจที่จะสงออกแตอยางใด เพราะขายในประเทศก็มีผลกําไรอยูแลว38 

จากกรณีตัวอยางความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐและกลุมทุนเอกชนที่เกิดขึ้นขางตน 
สามารถสรุปไดวาความสัมพันธของกลุมนี้ไมวาจะเปนไปในเชิงบวกหรือลบก็ตาม  แต
ความสัมพันธระหวางกลุมยังคงดําเนินมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะความสัมพันธในเชิงรายไดภาษีที่
กลุมผูประกอบการตองจัดสงใหรัฐ  และถึงแมวาในปจจุบันสถานการณและทิศทางทางการตลาด
ของเหลาจะเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนสากลมากยิ่งขึ้น แตบทบาทและหนาที่ตลอดจนสายสัมพันธ
ในเชิงอุปถัมภระหวางหนวยงานรัฐและกลุมทุนเอกชนก็ยังคงดําเนินมาอยางสืบเนื่อง ดังดูไดจาก
กรณีของรัฐและกลุมผูประกอบการในโรงงานเหลาบางยี่ขัน  ที่ในปจจุบันยังคงสามารถสราง
ความสัมพันธในเชิงบวกและเอื้อผลประโยชนซ่ึงกันและกันมาอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะ
ผลประโยชนที่ไดรับจากคาสิทธิและคาภาษี เปนตน  
 
4.3  ความสัมพันธระหวางกลุมทุนเอกชนกับทุนเอกชนและทุนธนาคาร 

ความสัมพันธระหวางกลุมทุนเอกชนกับทุนเอกชนถือเปนอีกหนึ่งความสัมพันธที่
เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศไทย   โดยความสัมพันธระหวางกลุม
ผูประกอบการทุนเอกชนสามารถมองไดใน 2 ดานเชนเดียวกัน คือ ความสัมพันธในดานการแขงขัน 
และความสัมพันธในดานความรวมมือ กลาวคือ  

 
4.3.1. ความสัมพันธในลักษณะของการแขงขัน 
โดยกรณีของความสัมพันธในเชิงของการแขงขัน สามารถพิจารณาไดจากกรณีตัวอยาง

ของบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด (เบียรสิงห) กับเบียรตราชาง (Chang Beer) ของกลุมบริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) กลาวคือ ถึงแมวาเบียรสิงห (Singha Beer) ของบริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี 
จํากัด  จะถือเปนอีกหนึ่งตํานานของสินคาเบียรไทยที่เคยมีตราสินคาที่แข็งแกรงมาก (Brand 
Loyalty) ในอดีต จนถูกหยิบยกเปนกรณีศึกษาในวิชาการตลาดทั้งในระดับปริญญาตรี และ MBAวา
ไมมีเบียรยี่หอใดสามารถเขามาแขงขันและแยงสวนแบงตลาด (market share) ไปไดแตอยางใด  
                                                 

37 สจช. ก/2/2525/73. “ช้ีปมปญหาสงออกตกลงคาโรแยลตี้กันไมได” หนังสือพิมพสยามรัฐ             
2 เมษายน 2525, 14. 

38 เรื่องเดียวกัน, 14. 
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อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการประกอบการผลิตเหลาเบียรของบริษัทบุญรอดฯ ก็ไมไดหมายความวา
จะสามารถครองสวนแบงในทองตลาดไดเหมือนที่เคยดําเนินมา เพราะในปจจุบันนี้เบียรสิงหไดพบ
กับคูแขงที่สําคัญ คือ  เบียรตราชาง (Chang Beer) ของกลุมบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
ผูประกอบการผลิตเหลาแมโขงในโรงงานสุราบางยี่ขันและผูประกอบการผลิตเบียรรายใหมของ
ประเทศไทย  ที่สามารถรุกคืบดวยสารพัดกลยุทธทางการตลาด เชน หากตองการซื้อเหลาแมโขง
แลวตองพวงดวยเบียรชาง เปนตน ซ่ึงกลยุทธดังกลาวสามารถสงผลใหธุรกิจเบียรสิงหของบริษัท
บุญรอดฯ ตองประสบกับการทาทาย ดังนั้น บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ี จํากัด จึงไดพยายามพลิก
บทบาทตนเองใหกลับมาครองสวนแบงในตลาดอีกครั้ง โดยบริษัทบุญรอดฯ ไดสรางการแขงขันทัง้
ในดานภาพยนตรโฆษณาตางๆ เพื่อกระตุนผูบริโภคถึงความเปนอมตะและตนตํารับของ เบียรไทย   
และยกระดับโรงงานผลิตที่มีอยู 5 แหง เพื่อแยกการออกมาตั้งเปน 5 บริษัท สวนบริษัทที่ทําหนาที่
จัดจําหนาย จะแบงเปน 2 บริษัท แยกหนาที่รับผิดชอบกันชัดเจน ระหวางการดูแลตลาด
ภายในประเทศและตลาดในตางประเทศ  แตอยางไรก็ดีกลยุทธและเกมการรุกของกลุมบริษัทบุญ
รอดฯ ไมสามารถคืบหนาเทาที่ควร เพราะคูแขงอยางบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ หรือเบียรชางก็ไม
นอยหนาในการทําสื่อโฆษณาเชนกัน ซ่ึงการแขงขันดังกลาวระหวางสองกลุมผูประกอบการโดยมี
ผลประโยชนเปนตัวเดิมพัน ยังคงปรากฏสืบเนื่องมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ 

นอกจากนี้ เร่ืองราวของการแขงขันในธุรกิจเหลาระหวางกลุมผูประกอบของไทยยังคง
สามารถพิจารณาไดจากกรณี ความสัมพันธในเชิงการแขงขันของคายแมโขง-หงสทอง โดยภายหลงั
จากที่บริษัทสุราทิพยของกลุมนายเถลิง – เจริญ สามารถประมูลโรงเหลาใหมทั้ง 12 โรงงานได       
ก็สงผลใหกลุมทุนเอกชนรายนี้เรงทําการผลิตเหลาหงสทองขึ้นมาเพื่อตีตลาดเหลาแมโขงของกลุม
นายสุเมธ  เตชะไพบูลย  ซ่ึงในชวงนับตั้งแต พ.ศ. 2525 เปนตนมา เหลาหงสทองไดขยายตัวเขามา
จําหนายขามเขตมากขึ้น ซ่ึงจากปญหาการขายขามเขตของเหลาหงสทอง ไดสงผลใหผูผลิตเหลาแม
โขงวางกลยุทธในการแขงขัน โดยการไมขึ้นราคาจําหนายเหลาแมโขง และการที่บริษัทสุรามหา
ราษฎรระงับการขึ้นราคาเหลาแมโขงออกไปกอน ก็เนื่องดวยติดชวงเขาพรรษา และบริษัทมีความ
คิดเห็นวาหากทําการตอสูแขงขันกับเหลาหงสทองตอไปก็จะทําใหยอดขายของบริษัทตกต่ําลงไป
ดวย ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดเก็บเหลาสวนที่เหลือเขาสต็อกไปกอน และคอยนําออกมาตีตลาดอีกครั้ง
ในชวงเทศกาลปใหม  ซ่ึงเปนชวงเวลาที่เหลาแมโขงขายดีและขาดตลาดอยูเปนประจํา  นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังแกไขปญหาเรื่องการแขงขันกับเหลาหงสทอง โดยเรงการผลิตเหลาแมโขงในโรงงาน
สุราบางยี่ขันแหงที่ 2 ที่จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันภาวะเหลาแมโขงขาดตลาด39 
                                                 

39 สจช. ก/2/2525/73. “แมโขงยืนยันราคาชวงเขาพรรษาแจงเหตุ “หงสทอง”ทะลักขามเขต” 
หนังสือพิมพสยามรัฐ 10 เมษายน 2525, 17. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

205

อยางไรก็ดี จากกรณีปญหาดังกลาวไดสงผลใหเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2525 บริษัท
สุรามหาราษฎรตองทําหนังสือขอความรวมมือจากผูบัญชาการทหารสูงสุด  และผูบัญชาการทหาร
ทุกเหลาทัพ รวมทั้งสงสําเนาถึงอธิการบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหชวยกันการนําเหลา
หงสทองเขามาจําหนายในเขตที่บริษัทไดรับอนุญาต  โดยใจความสําคัญที่กลาวไวในหนังสือ
ดังกลาวความวา 

 
ปจจุบันไดมีการลักลอบนําสุรา “หงสทอง” เขามาจําหนายในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ  ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิของบริษัทฯ  และยังสรางความเสียหาย
แกบริษัทฯ และกระทบกระเทือนตอรายไดของรัฐบาลดวย เพราะสุรา “แมโขง” เสียภาษีขวดละ 
17.325 บาท เมื่อรวมกับคาสิทธิ 15.836 บาท จะเสียแกรัฐขวดละ 33.161 บาท เมื่อนํามาหักกับราคา
จําหนายที่รัฐกําหนดขวดละ 52 บาท จะเปนตนทุนและคาใชจายในการผลิตขวดละ 18.939 บาท 
 
สวนสุรา “หงสทอง” เสียภาษีขวดละ 11.55 บาท หักกับราคาจําหนายขวดละ 38 บาท จะเหลือ
ตนทุนและคาใชจายเพียงขวดละ 26.5 บาทสูงกวาราคาสุราแมโขง ขวดละ 7.611 บาท จากตัวเลขนี้
สุราแมโขงทําประโยชนเปนรายไดเขารัฐสูงกวาขวดละ 21.611 บาท นอกจากนั้น การที่สุรา
หงสทองมีราคาจําหนายถูกกวาทําใหผูจําหนายปลีกลักลอบนําสุรา “หงสทอง” ถายเทลงในขวด
สุรา “แมโขง”  ออกจําหนายคากําไรเกินควร 
 
บริษัทสุรามหาราษฎรจึงเห็นวาการลวงล้ําเขามาจําหนายในเขตของบริษัทฯ นี้ บริษัทมีสิทธิ
ประทวงตามขั้นตอนของรัฐบาล หรือดําเนินการทางคดีแกผูผลิตได  แตเนื่องจากมีประเด็นพาดพิง
ถึงสวัสดิการ สโมสรเหลาทัพตาง ๆ ตลอดจนรานสวัสดิการและสโมสรตํารวจ  บริษัทจึงไม
ประสงคจะกระทําการใด ๆ ใหเปนที่กระทบจึงขอใหออกคําสั่งใหรานคาและสวัสดิการเหลานี้หาม
รับสุรา “หงสทอง” มาจําหนายตอไป40 

  
อยางไรก็ดี กลยุทธที่คายแสงโสมใชเพื่อการโฆษณา คือ การแจกใบปลิวโฆษณาสินคา

ของกลุมตนเอง ซ่ึงขอความในใบปลิวสามารถสรุปใจความสําคัญไดดังนี้  
 

เรื่องการขนสงและจําหนายสุราตางจังหวัด 1. สุราหงสทองเปนสุราของบริษัทสุรามหาคุณ (แมโขง
เกา) เจาเดียวกันกับบริษัทแสงโสม 2. สุราหงสทองมีรสชาติอันเดียวกับสุราแมโขงเดิม เพราะคน
ปรุงแมโขงเดิมเปนผูปรุงหงสทอง 3. สุราหงสทองเปนสุราที่ถูกตองตามกฎหมาย (ไมใชของเถื่อน

                                                 
40 สจช. ก/2/2525/73. “แมโขง” ฟองทหาร “หงสทอง”บุกกรุง” หนังสือพิมพชาวไทย 2 เมษายน 

2525, 15. 
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ขางรายแตประการใด) 4. โดยไดมีการเสียภาษีและติดแสตมปถูกตองแลว จึงไมใชของผิดกฎหมาย 
ดังที่ผูอื่นเขาใจ เมื่อสุราหงสทองเปนสุราที่ถูกตองตามกฎหมาย  จึงคุมครองผูที่จะนําไปบริโภค 
เชน จะนําไปจัดในงานเลี้ยงจะเทาใดก็ตาม  ผูบริโภคก็ไมมีความผิดแตอยางใด41 

  
การแจกใบปลิวเพื่อการโฆษณาในสินคาโดยการผานในหนาหนังสือพิมพ และเอเยนต

การคาของคายแสงโสม เปนเสมือนการปลุกปนใหเกิดการแขงขันขึ้นระหวางสองคาย และเปนการ
ชวยย้ําใหประชาชนผูบริโภคมีความมั่นใจในสินคาของตนมากขึ้น  ดังนั้น  การที่เหลาหงสทองซึ่ง
ผลิตจากผูผลิตในตางจังหวัดสามารถเขามาตีตลาดแขงกับเหลาแมโขงไดนั้น สงผลใหบริษัทผูผลิต
เหลาแมโขงตองประสบปญหาทางดานการแขงขันในตลาดการจําหนายเหลาอยางสูง อีกทั้งรัฐ
ภายใตการดําเนินการควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมก็ตองพลอย
สูญเสียรายไดไปเปนจํานวนไมนอย  เนื่องจากวาการจัดเก็บภาษีเหลาในตางจังหวัดมีอัตราที่ต่ํากวา
เหลาแมโขง  จากปญหาดังกลาวนายวีระ สุสังกรกาญจน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได
กลาวถึงสาเหตุไววา  
 

การที่เหลาตางจังหวัดสามารถแอบมาขายตีตลาดเหลาแมโขงไดนั้น   สาเหตุเกิดจากการขาดเหลา
แมโขงในชวงหยุดงาน และเหลาตางจังหวัดมีราคาที่ตํ่ากวา ในอดีตไดมีการสั่งหามเหลาขามเขต
อยางเด็ดขาด แตตอมาไดมีการผอนผันโดยไมทราบสาเหตุ   อีกทั้งยังมีการตรวจสอบที่หละหลวม
โดยกรมสรรพสามิตอยูมาก   เพราะตรวจสอบแตตนทางไมไดตรวจสอบปลายทางดวย42 

 
นอกจากนี้ การที่เหลาหงสทองสามารถเขามาแขงขันกับเหลาแมโขงไดนั้น  สาเหตุ

ประการสําคัญก็เนื่องดวยเหลาทั้งสองสูตร แมโขง – หงสทอง มีผูปรุงเหลาคนเดียวกัน คือ นายจุล   
กาญจนลักษณ  ซ่ึงสาเหตุที่ทําใหนายจุล ปรุงเหลาใหกับทั้งสองบริษัทก็เนื่องดวยนายจุล มีหุนสวน
อยูในบริษัทสุราทิพยของกลุมผูผลิตเหลาหงสทอง และนายจุลก็ไมสามารถทิ้งเหลาแมโขงไปได
เพราะเปนสูตรเหลาที่ตนเองคิดคนขึ้น ดวยเหตุนี้ จึงทําใหนายจุลดําเนินการผลิตเหลาใหกับทั้ง 2 
บริษัท อยางไรก็ตาม  การเขามาจําหนายของแขงขันของเหลาหงสทองไดสงผลใหบริษัทสุรามหา
ราษฎรทําการยื่นเรื่องรองเรียนตอกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใหชวยดําเนินการถอนถอด
ใบอนุญาตผลิตเหลา “หงสทอง” ในฐานะที่เลียนแบบรสชาติและกลิ่นเหลาที่ใกลเคียงกับบริษัทของ

                                                 
41 สจช. ก/2/2525/73. แสงไทย เคาภูไทย, “แมโขง-หงสทอง ตอนศึกใบปลิวเถื่อน (1)” หนังสือพิมพ

สยามรัฐ 3 พฤษภาคม 2525, 22. 
42 สจช. ก/2/2525/73. “หงสทองบุกกรุงฯ ตีตลาดแมโขงยับ” หนังสือพิมพสยามรัฐ 6 เมษายน 2525, 

16. 
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ตนออกไป แตผลภายหลังจากการตรวจสอบสูตรเหลาแมโขง-หงสทอง ปรากฏวาเหลาทั้งสองสูตร
ตางก็ไมไดจดทะเบียนสูตรไวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสรรพสามิตทั้งคู  ดังที่นาย
ปรีชา อรรถวิภัชน รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกลาวไววา     

    
เรื่องสูตรเทาที่ทราบ  ไมไดมีการจดทะเบียนกับกรมโรงงานและกรมสรรพสามิตวาจะผลิตออกมา
โดยมีสวนผสมอะไรบาง  ทั้งของสุราหงสทองและแมโขง รวมทั้งเหลายี่หออื่นดวย  กับกรม
โรงงานแลว เราไมมีการรับจดทะเบียนวายี่หอนี้ตองมีสูตรในการผลิตอยางนี้  ยี่หอนั้นตองมีสูตร
อยางนั้นแน เพราะกรมโรงงานมีหนาที่ควบคุมดานความสะอาดปลอดภัยเทานั้น43 

 
ในกรณีของสูตรเหลาแมโขงที่เคยจดทะเบียนและเปนของกรมโรงงานที่แทจริงนั้น คือ 

สูตรตั้งแตสมัยที่นายประเสริฐ   เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  เปนผูปรุง  แตตอมาผูปรุงเหลาเริ่ม
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงรสชาติเหลามาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงชวงที่ศึกเหลา แมโขง-หงสทองระอุ จึงได
ทราบวาเหลาทั้งสองสูตรตางก็ไมไดจดทะเบียนใหถูกตองแตอยางใด44 

อยางไรก็ดี กรณีการแขงขันระหวางเหลาแมโขง – หงสทอง จนกลายเปนกรณีเหลา 
“หงสทอง” ขายขามเขต ไดสงผลใหสมาชิกสภาผูเทนราษฎร (สส.) ที่อยูฝายคานตางไมพึงพอใจใน
การดํา เนินงานของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง   เพราะฝายคานมองวา รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงการคลัง  และอธิบดีกรมสรรพสามิตคาดหวังรายไดจากกลุมผูประกอบการเหลาหงสทอง
มากจนเกินไปจนไมยอมดําเนินการกวดขันจับกุมเหลาหงสทองที่ขายขามเขตทั่วประเทศอยูใน
ขณะนั้น  พ.ศ. 2525 โดยฝายคานไดแสดงความคิดเห็นวารัฐบาลตางเกรงใจในสายสัมพันธที่มีอยู
ระหวางกรมสรรพสามิตกับผูถือหุนในบริษัทผลิตเหลาหงสทอง ซ่ึงความเกรงใจดังกลาวจะเปนเหตุ
ใหรัฐตองสูญเสียรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรเหลาเปนจํานวนนับพันลานบาท  โดย สส. ที่
กลาวถึงเรื่องดังกลาวขางตน คือ นายปยะณัฐ วัชราภรณ ซ่ึงไดใหสัมภาษณกับหนังสือพิมพแนว
หนา  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2525 ความวา  

 
การที่หงสทองขายขามเขต ผมไมอยากโทษที่คนทํามาคาขาย เพราะเขาก็ตองการผลกําไร แตผมจะ
โทษเจาหนาที่กรมสรรพสามิตนาจะควบคุมใหเปนไปตามกฎหมายได เพราะขืนปลอยไวอยางนี้ 
จะทําใหผลประโยชนของประเทศที่จะไดรับตองสูญเสียไปอยางมหาศาล ปหน่ึงๆ เปนพัน ๆ ลาน 
เจาหนาที่รัฐตองดูแลผลประโยชนของรัฐมากกวานี้ และหากวาจะไปรีดภาษีจากประชาชน คน

                                                 
43 สจช. ก/2/2525/73. “เผยสูตรแมโขง - หงสทองเถื่อนทั้งคู” หนังสือพิมพสยามรัฐ 21 เมษายน 

2525, 18. 
44 เรื่องเดียวกัน, 18. 
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ทุกขยากตาดํา ๆ อยางนี้อยางเดียวมันใชไมได ถาสภาฯ ยังเปดอยู ผมจะเปดอภิปรายไมไววางใจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหดู45 

 
นอกจากนี้ นายพิชัย รัตตกุล หัวหนาพรรคประชาธิปตต ยังไดแสดงความคิดเห็นถึง

ขอบกพรองในกรณีที่เหลาหงสทองสามารถจําหนายขามเขตได ดังความวา  
 

นาจะมีการปรับปรุงสูตรการผลิตเหลาหงสทองใหแตกตางไปจากเดิม เพราะปจจุบันรสชาติเหมือน
เหลาแมโขงมากทําใหแยงตลาดไดงาย นอกจากนั้นบทลงโทษผูขนสงเหลาขามเขต ก็มีการปรับเงิน
เพียงไมกี่บาท ผูทําผิดที่ทําการขนสงครั้งละมาก ๆ ก็มีกําไรคุมกับคาปรับ ดังนั้น จึงนาจะพิจารณา
แกไขปญหาเหลานี้ อันจะเปนการทําใหรัฐรับรายไดจากภาษีสุราอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ซึ่งเชื่อวา
ปญหาดังกลาวทานายกฯ ก็นาจะใหความสนใจเหมือนกัน46  

 
นอกจากนั้น กรณีการแขงขันและพยายามปองกันมิใหกลุมอ่ืนเขามาแขงขันยังสามารถ

ดูไดจากกรณีภายหลังจากที่กระทรวงการคลังมีนโยบายจะเปดตลาดเหลาขาวเสรีทั่วประเทศ ใน 
พ.ศ. 2525 ไดสงผลทําใหบริษัทสุรามหาราษฎรตางพยายามลมนโยบายดังกลาว ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ 
เล็งเห็นวาการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยการใหโรงกลั่นเหลาขาวในตางจังหวัดสามารถดําเนินการ
แขงขันไดอยางเสรีนั้น บริษัทฯ เช่ือวาเปนไปไมได เพราะแมวาการแขงขันจะสามารถทําใหราคา
เหลาลดลงก็ตาม  แตก็จะสงผลใหเกิดปญหาทางดานการควบคุมคุณภาพ  และเหลาเถื่อนจะระบาด 
อันจะเปนการทําใหมีการคอรรัปชั่นเพิ่มมากขึ้น ดังที่นายสุเมธ เตชะไพบูลย ประธานกรรมการ
บริษัทไดกลาวไววา “....ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอกิจการของบริษัทของผมนั้น ไมมีปญหาแตอยาง
ใด เราจะสูอยางเต็มที่แนนอน กลัวเพียงแตวาจะมีเหลาเถื่อนระบาดมากกวา...”47 อยางไรก็ดี จาก
กรณีตัวอยางขางตนสามารถชวยสะทอนเห็นถึงความพยายามรักษาไวซ่ึงผลประโยชนของบริษัท
สุรามหาราษฎร ถึงแมวาบริษัทฯ จะพยายามแสดงถึงทัศนคติที่เปนหวงตอรายไดของรัฐก็ตาม แต
ความพยายามลมนโยบายการเปดเสรีในดานการจําหนายใหกับเหลาขาว ก็เทากับวาบริษัทพยายาม
ปองกันผูที่จะเขามาแขงขันในการจําหนายเหลาขาวควบคูไปกับบริษัทของกลุมตน  แตทั้งนี้
นโยบายการเปดแขงขันจําหนายเหลาโดยเสรี  ถือไดวาเปนนโยบายที่ดีที่จะกอใหเกิดความเปน

                                                 
45 สจช. ก/2/2525/73. “สับรัฐบาลเละกลัว “หงสทอง” หนังสือพิมพแนวหนา 14 สิงหาคม 2525, 25. 
46 สจช. ก/2/2525/73. “ปชป. เลนงานหงสทอง ปองกันรัฐบาลขาดภาษี” หนังสือพิมพมาตุภูมิ  18

ตุลาคม 2525, 29. 
47 สจช. ก/2/2525/73. “โตผลิตเหลาขาวเสรี” หนังสือพิมพมติชน 21 พฤษภาคม2525, 23. 
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ธรรมแกผูบริโภค  เพราะผูบริโภคจะมีทางเลือกในการดื่มเหลาเพิ่มมากขึ้น และบริษัทเหลาก็จะไดมี
การสรางสินคาที่มีคุณภาพมากขึ้นกวาเดิม เปนตน   

 
4.3.2. ความสัมพันธในลักษณะของความรวมมือ 
ความรวมมือระหวางกลุมผูประกอบการสามารถดูไดจาก เมื่อคร้ังที่เจาพระยาภิรมย

ภักดีมีความคิดที่จะจัดตั้งโรงทําเบียรขึ้นในประเทศไทย  ใน พ.ศ. 2473 ก็ไดสงผลใหกลุม
ผูประกอบการบริษัทตางชาติตางไดเขามาขอความรวมมือจากเจาพระยาภิรมยภักดีในเรื่องของสวน
แบงทางการตลาดดวยเชนกัน ดังที่พระยาภิรมยภักดีไดกลาวไววา  
 

ประเทศไทยยังไมมีโรงเบียรสักโรงหนึ่ง แตทันใดนึกขึ้นไดที่ฝรั่งเศสไดเคยบอกวาในเมืองไซงอน 
อินโดจีน  มีโรงเบียรอยูโรงหนึ่ง จึงเรียนตอบไปวาถาคลังตองการจริงๆ  ขาพเจาจะออกไปดูโรง
เบียรในเมืองไซงอน ถาโชคดีจะไดลองขอแผนผังโรงเบียรนั้นมาเสนอ ทานเสนบาดีเตือนวา จะ
ออกไปก็ตองธุระของสวนตัวเอง ทางการคลังไมรับรูเกี่ยวของดวย48  เมื่อกลับมาบาน  มิสเตอร ย.ร.
เปอรี่ บริษัทเฟรเซอรแอนดนีฟมาหา พูดขอทําความตกลงวา ถาขาพเจาทําเบียรไดแลว ขออยาแยง
แขงขันกับเบียรตราเสือมาจากสิงคโปรของเขาเลย49  

 
จากขอความดังกลาวสามารถชวยสะทอนใหเห็นถึงการพยายามสรางความรวมมือ

รวมกันระหวางกลุมผูประกอบการผลิตเหลาเบียรภายในประเทศไดเปนอยางดี  นอกจากนี้ กรณี
ความสัมพันธในเชิงความรวมมือยังสามารถพิจารณาไดจากกรณีการรวมเหลาแมโขง – หงสทอง
เขาเปนบริษัทเดียวกัน ใน พ.ศ. 2529  กลาวคือ ถึงแมวาความขัดแยงระหวางกลุมผูประกอบการ
เหลาแมโขง – หงสทอง จะเปนเสมือนนิทานที่สามารถบอกเลาเปนเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแยง
ระหวางกลุมผูประกอบการไดเปนอยางดีก็ตาม แตในทายที่สุดความขัดแยงก็ตองยุติลง เพราะการ
แขงขันระหวางเหลาแมโขง – หงสทองนับตั้งแต พ.ศ. 2525 -2529  เปรียบเสมือนกับวามือขวารบ
กับมือซายนั่นเองเพราะเจาของสูตรผูปรุงเหลาแมโขง – หงสทองเปนคน ๆ เดียวกัน50  ดังนั้น 
ถึงแมวาในชวงเวลาหนึ่งผูประกอบการเหลาแมโขง – หงสทองจะดําเนินการแขงขันในดานการ
ผลิตและการจําหนายอยางดุเดือดก็ตาม  แตผลทายที่สุดการแขงขันดังกลาวก็ตองยุติลงเพราะผล
                                                 

48 หมอมหลวงยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา, พระยาภิรมยภักดี และประวัติโรงเบียร โดยพระยาภิรมยภักดี 
โชคชะตาชีวิตที่พอใจ (พระนคร : คุรุสภา, 2506), 212. 

49 เรื่องเดียวกัน. 
50 สจช. ก/2/2525/73. แสงไทย เคาภูไทย, “นิทานวงเหลา” หนังสือพิมพสยามรัฐ 24 เมษายน 2525, 

19-20. 
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ภายหลังจากการแขงขันของทั้งสองฝาย  ไดทําใหทั้ งสองกลุมผลประโยชนอยู ในสภาพ
สะบักสะบอมจากการตองตกเปนหนี้หลายหมื่นลานบาท ซ่ึงบทสุดทายของการแขงขันและแยงกัน
จําหนายเหลาคือ ทั้งสองกลุมผูประกอบการตางไดหันหนามารวมมือกัน  โดยภายหลังจากรวม
บริษัทผูผลิตเหลาแมโขง – หงสทองขึ้นเปนบริษัทเดียวกัน ก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อมาเปนบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ดําเนินการผลิตเหลาแมโขง-หงสทองจําหนายมาจนกระทั่งปจจุบัน
นี้ ภายใตการดําเนินงานของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี  

อยางไรก็ดี การที่ทั้งสองบริษัทสามารถรวมตัวกันได สาเหตุสําคัญสวนหนึ่งสืบ
เนื่องมาจากแรงกดดันของกลุมทุนธนาคาร  โดยความสัมพันธระหวางกลุมผูผลิตเหลารายใหญกับ
นายทุนธนาคาร  ถือเปนความสัมพันธที่มีมายาวนานนับตั้งแตที่ประเทศไทยมีการจัดตั้งธนาคารขึ้น 
โดยธนาคารมีบทบาทและความสัมพันธกับทุนผูประกอบการในธุรกิจเหลามาตั้งแตครั้งเมื่อพระยา
ภิรมยภักดีขอเร่ิมทําเบียร แตทั้งนี้ในชวงนั้นธนาคารจะเขามามีบทบาทและความสัมพันธในเชิงการ
ใหเงินกูยืมแตเพียงอยางเดียว  แตตอมา ในชวงระหวาง พ.ศ. 2521 – 2529 ธนาคารไดเขามามี
บทบาทในการไกลเกลี่ยใหกับความขัดแยงของ 2 ผูประกอบการธุรกิจเหลารายใหญ คือ กลุมบริษัท
สุราทิพย ของนายเถลิง  เหลาจินดาและนายเจริญ สิริวัฒนภักดี  และกลุมบริษัทสุรามหาราษฎรฯ 
ของนายสุเมธ เตชะไพบูลย ซ่ึงการที่ธนาคารเขามามีบทบาทนอกเหนือไปจากใหเงินกูยืมแลว 
สาเหตุอาจเปนเพราะทามกลางกระแสการแขงขันระหวาง 2 คายเหลายักษใหญ ธนาคารก็ตอง
ประสบกับปญหาในเรื่องของหนี้คางชําระอยูเปนจํานวนมากดวยเชนกัน51  เพราะในชวงกอนที่จะ
เกิดภาวะหนี้สินคงคางระหวาง 2 บริษัท ธนาคารพานิชย  ไดแก ธนาคารไทยพานิชย ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารไทยทนุ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย และธนาคารสหธนาคาร เปน
ตน ไดใหการสนับสนุนทุนแกกลุมสุราทิพยเพื่อใหนําไปประมูลโรงงานเหลา ทั้ง 12 โรงงานของ
กรมสรรพสามิต โดยในชวงระยะแรกกลุมผูประกอบการสามารถผอนชําระหนี้ไดตามเวลา แต
ในชวงระหวางการแขงขันที่รุนแรง แบบชนิดที่ทั้งลดและแจก ก็ยอมทําใหบริษัทไมมีเงินทุน
หมุนเวียน การที่บริษัทไมมีเงินสงใหกับธนาคาร ไดสงผลทําใหกลุมธนาคารขาดทุนสํารอง ดังนั้น 
ธนาคารจึงเริ่มหันมาบีบใหสงครามเหลาระหวาง 2 คาย แมโขง-หงสทอง ตองหันมาประสานความ
สามัคคีซ่ึงกันและกัน ซ่ึงการบีบของธนาคารมีเปาหมายเพื่อตองการใหทั้งสองคายลดอัตราการ
ขาดทุนลง  และจะชวยทําใหทั้งสองฝายลดความขัดแยงระหวางกันลง  โดยทั้ง 2 บริษัทควรหันมา
รอมชอมและมีการเจรจาติดตอซ่ึงกันและกันใหมากขึ้น เพราะทั้งสองคายไมสามารถแบกรับภาระ
ของหนี้สินที่เกิดขึ้นมาจากการแขงขันไดอีกตอไป  โดยหนี้ที่ทั้งสองบริษัทคือบริษัทสุราทิพยและ
บริษัทสุรามหาราษฎรติดไวกับธนาคารรวมแลวรวม 20,000 ลานบาท  อยางไรก็ดี กลุมทุนธนาคาร 
                                                 
 51 “แกสัญญาสุรากับผลประโยชน 200,000 ลาน” (กรุงเทพฯ: มติชน, 2530), 31. 
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ซ่ึงถือเปนเจาหนี้ของทั้งสองบริษัท ยังใหการผอนผันโดยไมไดทําการยึดทรัพยสินของบริษัท 
นอกจากนั้น การผสานหรือรวมบริษัททั้งสองเขาไวดวยกัน  ยังมีแรงกดดันสวนหนึ่งมาจาก
กระทรวงการคลังที่เปนผูเรียกเก็บภาษี ซ่ึงความหนักหนวงดังกลาวไดทําใหผูประกอบการหัน
มารวมมือกันเมื่อ พ.ศ.2529 ทั้งนี้ ความกดดันจากกระทรวงการคลังสามารถพิจารณาไดจากการยื่น
เร่ืองขอใหรัฐบาลพิจารณาแกไขปญหาเรื่องอัตราภาษีเหลาของนายชาตรี โสภณพนิช ประธาน
สมาคมธนาคารไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2530  ดังความวา 
  

ดวยธนาคารพานิชยไทย 6 ธนาคาร ซึ่งไดใหความสนับสนุนทางการเงินแกกลุมบริษัทสุราทิพย ได
รองเรียนผานสมาคมธนาคารไทย  ขอใหรัฐบาลชวยพิจารณาปญหาและวิกฤตการณทางการเงินที่
กลุมบริษัทสุราทิพยกําลังเผชิญอยู     เพื่อใหบริษัทและสถาบันการเงินตาง ๆ  รอดพนจากภาวะ
วิกฤตการณดังกลาวโดยที่รัฐบาลยังคงมีรายไดสม่ําเสมอเต็มตามที่ควรจะไดรับ  
 
7.1 ควรคํานึงภาษีสุราที่รัฐบาลไดรับจากสุราประเภทอื่น เฉพาะจํานวนที่ไดเพิ่มขึ้นจากภาษีสุราที่
ไดรับในป 2527 ซึ่งเปนปกอนที่จะทําสัญญากับกลุมบริษัทสุราทิพย โดยนํามาชดเชยภาษีสุราที่
บริษัทจึงตองเสียตามหลักเกณฑที่เสนอมาในขอ 7.1 ทั้งนี้ เพื่อคุมครองบริษัทจากการแขงขาย แยง
ตลาดโดยผูผลิตสุราประเภทกลั่น ซึ่งไมตองเสียคาผลประโยชนใหแกรัฐบาล สมาคมธนาคารไทย
จึงใครกราบเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา  และหวังเปนอยางยิ่งวา ฯพณฯ จะกรุณาชวยหาทาง
แกไขปญหานี้ใหหมดสิ้นไปได  จึงใครขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ดวย52 

 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นถึงปญหาที่ผูประกอบเอกชนคือ บริษัทสุราทิพยตอง

เผชิญจากการจัดเก็บภาษีของกระทรวงการคลัง ดังนั้น กลุมทุนธนาคารจึงตองใหความชวยเหลือ
โดยการยื่นเรื่องขอผอนผันและขอใหรัฐชวยแกไขปญหาเหลาที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนั้นดวย ซ่ึงผล
ภายหลังจากความรวมมือตางๆ ทั้งระหวางกลุมทุนเอกชนและกลุมทุนธนาคาร รวมทั้งกลุม
หนวยงานรัฐ  ไดสงผลทําใหความขัดแยงยุติของทั้ง 2 บริษัทเหลาไดยุติลงและไดหันมารวมเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันภายใตช่ือของบริษัท สุรามหาราษฎร (มหาชน) จํากัด ผลิตเหลาภายใตช่ือสินคา
วา “แมโขง” และดําเนินมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน โดยในปจจุบันชื่อของบริษัท คือ บริษัทไทยเบฟ
เวอเรจ จํากัด (มหาชน)   

อยางไรก็ดี สําหรับในปจจุบันความสัมพันธและบทบาทของกลุมธนาคารที่มีตอการ
ประกอบธุรกิจเหลาของไทยยังคงดําเนินมาอยางตอเนื่อง เพราะการขยายตัวของกลุมทุนผูผลิตเหลา
ไทยยอมสงผลใหกลุมทุนธนาคารมีการขยายตัวตามไปดวย อาทิเชน ในระหวาง พ.ศ. 2531 – 2535 

                                                 
52 เรื่องเดียวกัน, 36. 
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ทุนธนาคารสามารถชวยสงเสริมใหการผลิตเหลามีมาตรฐานอยูในระดับสากล  และมีการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยี พรอมทั้งทําการจัดสรางโรงงานผลิตเหลาแหลงใหม ๆ เพื่อใหมีความทันสมัย 
อันจะชวยสงผลใหเหลาที่ผลิตภายในประเทศมีคุณภาพไดเปนอยางดี   ซ่ึงตัวอยางโรงงานที่ไดรับ
การพัฒนาใหมีความทันสมัยและมีกําลังการผลิตที่เหมาะสม คือ โรงงานเหลาบางยี่ขัน  โดย
วัตถุประสงคของการขยายกําลังการผลิตในโรงงานบางยี่ขัน ก็เพื่อเพิ่มพูนรายไดใหแกประเทศและ
ชวยในการขจัดเหลาแมโขงปลอม53  นอกจากนั้น การสงเสริมใหเกิดการผลิตทางดานอุตสาหกรรม
เหลา ยังมีผลทําใหอุตสาหกรรมชนิดอื่น ๆ มีการเจริญเติบโตตามไปดวย  แตทั้งนี้การพัฒนาในดาน
อุตสาหกรรมจําเปนตองมีปจจัยในดานเงินทุนเขามาเกี่ยวของ  ซ่ึงการมีเร่ืองเงินทุนยอมสามารถ
กอใหเกิดไดทั้งปญหาและความรวมมือ โดยความรวมมือ คือ กลุมผูมีทุนสามารถรวมหุนกันเพื่อ
สรางโรงงานผลิตเหลาใหมีมาตรฐานและคุณภาพดี  อีกทั้งยังสามารถสรางฐานการตลาดในเชิง
โฆษณาใหกับบริษัทไดเปนอยางดีอีกดวย กลาวโดยสรุป ความสัมพันธของกลุมผลประโยชนทุน
ธนาคารและกลุมเอกชนจะเปนไปในลักษณะของความรวมมือเปนสําคัญ และถึงแมวาจะมีการ
แขงขันหรือความไมเห็นดวยเกิดขึ้นบางก็ตาม แตความไมเห็นดวยดังกลาวก็จะอยูบนพื้นฐานของ
ผลประโยชนเปนสําคัญ 

จากกรณีความรวมมือและการแขงขันระหวางกลุมผูประกอบการรายใหญดังที่กลาว
มาแลวขางตนไมวาจะเปนไปในรูปแบบใดหรือลักษณะใด ๆ ก็ตาม แตความสัมพันธที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดเปนสิ่งที่ชวยสะทอนใหเห็นถึงบทบาทและการเจริญเติบโตของกลุมผูประกอบเหลาราย
ใหญไดเปนอยางดี  อยางไรก็ตาม  ความนาสนใจของความสัมพันธที่ เกิดขึ้นระหวางกลุม
ผลประโยชนยังสามารถพิจารณาไดจากกรณีของความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐ กลุมทุน
เอกชน และกลุมผลประโยชนรายยอย โดยความสัมพันธระหวางกลุมนี้สามารถอธิบายได
ดังตอไปนี้   

 
4.4 ความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐ ทุนเอกชนและกลุมผลประโยชนรายยอย 

สําหรับกรณีของความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐ  กลุมทุนเอกชนและกลุม
ผลประโยชนเหลารายยอยถือไดวาเปนกลุมที่มีบทบาทและความสัมพันธระหวางกันมาอยาง
ยาวนาน โดยความสัมพันธระหวางกลุมนี้จะเปนไปในลักษณะของการแขงขันเปนสวนใหญ 
โดยเฉพาะหนวยงานรัฐและทุนเอกชนรายใหญตางไดรวมมือกันทําการแขงขันกับกลุมผูผลิตเหลา
รายยอย ตัวอยางเชน ถึงแมวาใน พ.ศ. 2470 รัฐจะเขามาผลิตเหลาเองภายใตการดําเนินงานของ
                                                 
 53 สจช. ก/ป7/2497/อก.3.1/2. “การกอสรางโรงงานของรัฐ” หนังสือพิมพศรีกรุง 29 เมษายน 2497, 
10. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

213

กระทรวงการคลัง และมีการจํากัดบทบาทของกลุมเอกชนในดานการผลิตลงก็ตาม แตในทางปฏิบัติ
รัฐก็ยังคงอนุญาตใหเอกชนสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอจัดจําหนายเหลาที่กระทรวงการคลังผลิตได 
อยางไรก็ตาม ในชวงเวลานี้รัฐก็ยังคงไมไดใหการอนุญาตในการผลิตเหลาแกกลุมผูผลิตเหลา
พื้นบานแตอยางใด  ดังนั้น เหลาเถ่ือนภายใตการลักลอบผลิตของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานจึงยัง
ปรากฏอยูเปนจํานวนมาก โดยใน พ.ศ. 2469  จํานวนคดีเหลาเถื่อนมีทั้งหมด  4,456 ราย  ตอมา พ.ศ.
2477  เพิ่มเปน 10,130 ราย และมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเปน 19,905 ราย ใน พ.ศ. 2482 ตามลําดับ54  

อยางไรก็ดี  การลักลอบผลิตเหลาเถื่อนของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานนับตั้งแต พ.ศ. 2482 
เปนตนมา  ยังคงมีอัตราที่ เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะภายหลังจากที่ รัฐประกาศใช
พระราชบัญญัติเหลา ฉบับ พ.ศ. 2493 ก็ยิ่งมีผลทําใหราษฎรดําเนินการลักลอบผลิตและจําหนาย
เหลาเถื่อนกันเพิ่มมากขึ้น  (จํานวนคดีเหลาเถ่ือนที่กระทําผิดกฎหมายพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 
2493 สามารถดูไดจากตารางที่ 33) โดยสาเหตุสวนหนึ่งที่สงผลใหเหลาเถ่ือนมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นก็
เนื่องมาจากขอกําหนดในพระราชบัญญัติเหลาฉบับ พ.ศ. 2493 มาตราที่ 5 ไดระบุไววา “หามมิให
ผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกล่ันสําหรับ ทําสุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชในบานเรือน”55 

ทั้งนี้  จากขอกําหนดดังกลาวขางตนในพระราชบัญญัติเหลาฉบับ พ.ศ. 2493 ไดสงผล
ใหกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานไมพึงพอใจ  เพราะกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานไดมองวาพระราชบัญญัติ
เหลาฉบับนี้เปนพระราชบัญญัติที่ตอบสนองและเอื้อผลประโยชนใหแกกลุมทุนเอกชนรายใหญ
เปนสําคัญ ดังนั้น ความพึงพอใจดังกลาวจึงนําไปสูความขัดแยงระหวางกลุมหนวยงานรัฐ และกลุม
ผูผลิตเหลาพื้นบานขึ้น  โดยกลุมเหลาพื้นบานไดพยายามเรียกรองใหรัฐเปดนโยบายเหลาเสรีใหกับ
กลุมของตนขึ้น 

 
 
 
 
 

                                                 
54 กรมสรรพสามิต อางถึงใน  ปยวรรณ  สุขศรี, “การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบานของ

ชุมชนในประเทศไทยกรณีศึกษาการผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 47. 

55 กรมสรรพสามิต, พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ ธันวาคม, 2549. เขาถึงได
จาก http://www.excise.go.th/law2b4/law_sura1.html  
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ตารางที่ 33 แสดงจํานวนคดีเหลาเถื่อนที่กระทําผิดกฎหมายพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 
 

พ.ศ. จํานวนคดี (ราย) 
2502 
2510 
2520 
2535 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 

67,514 
56,845 
53,109 
30,846 
18,843 
19,815 
27,814 
35,553 
39,334 

 
ที่มา : กรมสรรพสามิต, อางถึงใน ปยวรรณ สุขศรี, “การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบาน
ของชุมชนในประเทศไทยกรณีศึกษาการผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544), 30. 

 
อยางไรก็ตาม ในชวงระหวาง พ.ศ. 2503 – 2541 รัฐยังคงไมไดใหการอนุญาตผลิตเหลา

ตอกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานแตอยางใด  โดยรัฐยังคงดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตเหลา
ใหแกกลุมทุนเอกชนอยูเชนเดิม  โดยเฉพาะภายหลัง พ.ศ. 2503  เปนตนมา เมื่อรัฐไมไดทําการผลิต
เหลารัฐก็ไดใหเอกชนเขามาเชาดําเนินการผลิตแทนรัฐ ซ่ึงบริษัทที่ไดเขามาดําเนินการผลิตเหลาใน
โรงงานสุราบางยี่ขันตอจากกระทรวงอุตสาหกรรม คือ บริษัทสุรามหาคุณ จํากัด  ดังที่ไดกลาวใน
บทที่แลวเร่ืองบทบาทของกลุมผลประโยชน  นอกจากนั้น ในสวนโรงงานเหลาที่กระทรวงการคลัง
ดูแลรับผิดชอบอยูนั้น  กระทรวงการคลังมองเห็นวาโรงงานเหลาเหลานั้นมีความทรุดโทรมเปน
อยางมาก และรัฐเองก็มีขอจํากัดในเรื่องงบประมาณ ไมสามารถดูแลปรับปรุงเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต
ได จึงไดเปดใหมีการประมูลโรงงาน เพื่อนําไปปรับปรุง โดยผูที่สามารถประมูลไดก็ยังคงเปนกลุม
ทุนเอกชนอยูเชนเดิม  กลุมผูผลิตรายยอยก็ยังคงไมสามารถเขามาประกอบธุรกิจเหลาในโรงงาน
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ขนาดใหญได เพราะรัฐไดตั้งเกณฑในการผลิตและการจําหนายเหลาไวดวย56  ดวยเหตุนี้จึงทําให
ยังคงผูลักลอบตมกลั่นเหลาเถื่อนกันอยูเปนจํานวนมาก ดังพิจารณาไดจากตารางที่ 33 ขางตน  

นอกจากนั้น ความไมพึงพอใจของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานยังไดกอใหเกิดความ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิในการผลิตเหลาของกลุมตนใหกับคืนมาโดยถูกตองตามกฎหมายขึ้น
ใน พ.ศ. 2539  ซ่ึงการเคลื่อนไหวของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานไดดําเนินการภายใตการนําของกลุม
เครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศ  โดยพื้นที่ที่มีการรวมตัวเคลื่อนไหวกันในชวงระยะแรกเริ่มของ
การเรียกรองจะอยูในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และเขตภาคอีสาน ซ่ึงการรวมตัวที่เกิดขึ้นในปลาย 
พ.ศ. 2543  ก็เพื่อกดดันใหรัฐยกเลิกพระราชบัญญัติสุรา 2493 โดยกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานมีความ
ตองการผลักดันใหรัฐดําเนินการรางพระราชบัญญัติเหลาฉบับชุมชนหรือเหลาพื้นบานขึ้นใชแทน
พระราชบัญญัติสุรา 2493 ซ่ึงใชมาตั้งแต พ.ศ. 2493 จนกระทั่งถึงปจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อเปนการเปด
โอกาสใหเกษตรกรหรือคนทั่วไป สามารถผลิตเหลาพื้นบาน เพื่อบริโภคและจําหนายไดโดยเสรี  
อยางไรก็ตาม  การเคลื่อนไหวดังกลาวของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานก็ได ถูกคัดคานจาก
กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิต โดยท้ังสองหนวยงานรัฐตางไมเห็นดวยกับขอเรียกรอง
                                                 

56 รัฐบาลเห็นวาโรงงานเหลาที่มีอยูนั้นลาสมัย จึงดําริใหยกเลิกโรงงานทั้งหมด และปรับเปลี่ยน
นโยบาย โดยอนุญาตใหต้ังโรงงานเหลาขนาดใหญ ไดเพียง 12 โรงทั่วประเทศ และไดเปดประมูลแกเอกชน ที่
สนใจจัดสรางโรงงานผลิตเหลาในป 2526 (กอนทําการยกเลิกโรงงานเหลาเกาทั้งหมดในป 2527) ในการประมูล
ครั้งนั้น กลุมสุราทิพยของนายเจริญ สิริวัฒนภัคดีไดรับสัมปทานไปทั้ง 12โรง ดําเนินการผลิตและจําหนายต้ังแตป 
2528 จนกระทั่งสิ้นอายุสัญญาในป 2542   หลังจากสิ้นอายุสัญญา รัฐบาลไดมีมติเห็นชอบใหเปดเสรีการผลิตและ
จําหนายเหลา โดยกระทรวงการคลัง กําหนดคุณสมบัติของผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาตทํา และขายสงเหลา รวมทั้ง
มาตรฐานโรงงานเหลา ไวในประกาศวิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 โดยระบุวา  

การทําและขายสงเหลากลั่น (เหลาขาว วิสกี้ บรั่นดี และยิน) ผูขออนุญาตทําและขาย ตองเปนบริษัท
จํากัด ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายไทย (ทุนจดทะเบียนไมตํ่ากวา 10 ลานบาท), โรงงานตองมีกําลังการผลิตขั้นต่ํา
วันละ 3 หมื่นลิตร มีพ้ืนที่ไมนอยกวา 200 ไร และตั้งอยูหางจากแมน้ําลําคลองอยางนอย 2 กิโลเมตร (กรณีทําสุรา
กลั่นชนิดอื่นรวมดวย ตองเพิ่มกําลังการผลิตขั้นต่ําวันละ 9 หมื่นลิตร และมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 350 ไร), ตองสง
ตัวอยางเหลาใหกรมสรรพสามิตตรวจสอบคุณภาพ และชําระเงินภาษี หรือเงินอื่นใดตอกรมสรรพสามิต หรือ
เจาหนาที่กรมสรรพสามิต ตามอัตราที่กําหนดไว  

การทําและขายสงเหลาแช (เบียรและไวนตาง ๆ) กรณีเหลาแชชนิดเบียร ผูขออนุญาตตองเปนบริษัท
จํากัด มีทุนจดทะเบียนหรือมีเงินคาหุนไมตํ่ากวา 10 ลานบาท โรงเบียรขนาดใหญตองมีกําลังการผลิตไมตํ่ากวา 10 
ลานลิตรตอป ขนาดเล็ก 1 แสนลิตรตอป, ถาเปนเหลา แชชนิดเหลาผลไม (ไวน) ตองเปนบริษัทจํากัดหรือเปน
สหกรณ ที่เสนอโครงการลงทุนกอสรางโรงงานเหลา สวนการควบคุมคุณภาพ และการชําระภาษี ตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการทําและขาย เชนเดียวกับเหลากลั่นทุกประการ กรมสรรพสามิต, เงื่อนไขการทําสุราแช [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ ธันวาคม, 2548. เขาถึงไดจาก http://www.sarakadee.net/feature/2001/07/vote.shtml”?  
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ดังกลาว ดังนั้น จึงไดพยายามชี้แจงใหเห็นวาการเปดเสรีในการผลิตและจําหนายเหลานั้น ไมได
หมายความวาใครจะทําก็ได แตตองตั้งอยูบนเงื่อนไขขอบังคับที่กระทรวงการคลังเห็นวา เอื้อ
ประโยชนตอสังคมโดยรวม  

อยางไรก็ดี สําหรับเหตุผลที่ทั้งสองฝายตางยกขึ้นมากลาวอางเพื่อเปนตัวชวยในการ
สนับสนุนแนวความคิดของกลุมตนนั้น สามารถสรุปใจความสําคัญไดดังตอไปนี้  คือ  ดานกลุม
ผูผลิตเหลาพื้นบานหรือฝายที่สนับสนุนมีความเห็นวาประกาศกระทรวงการคลังและระเบียบของ
กรมสรรพสามิต ไปละเมิดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2540 นอกจากนี้
พระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493  ยังเปนพระราชบัญญัติที่เขียนขึ้นเพื่อรับใชกลุมนายทุนธุรกิจที่
ผูกขาดสัมปทานการผลิตเหลา ซ่ึงมีอยูเพียงไมกี่ตระกูลเทานั้น โดยหนวยงานรัฐที่ทําหนาที่ราง
กฎหมายฉบับนี้ ไมวาจะเปนกระทรวงการคลัง หรือรัฐบาลตางๆ ที่ผานมา  ตางก็ลวนไดรับ
ผลประโยชนจากกลุมธุรกิจที่ผูกขาดเหลาแทบทั้งส้ิน  และถึงแมจะมีการแกกฎระเบียบการบริหาร
จัดการเมื่อป 2543  แตระเบียบใหมที่ออกมาก็เปนเสมือนการกีดกันชาวบานไปในตัวอยูดี ทั้งเรื่อง
จํานวนเงินลงทุน ที่ดิน ซ่ึงเกินกําลังของชาวบานที่จะทําได เหตุผลตาง ๆ ที่หยิบยกขึ้นมานั้น เปน
เพียงขออาง เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุมธุรกิจเทานั้น  

อีกทั้ง ภายหลังจากที่รัฐตราพระราชบัญญัติเหลา 2493 ก็ไดสงผลทําใหการผลิตเหลา
ของชาวบานที่เรียนรูสืบทอดกันมาตองกลายเปนสิ่งผิดกฎหมาย ซ่ึงถือเปนการทําลายภูมิปญญา
เหลาพื้นบานไปเปนจํานวนมาก  ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีสมุนไพรอยูเปนจํานวนมาก การทําหัวเชื้อ
หมักเหลาแบบพื้นบาน ตองใชสมุนไพรหลายชนิดเปนสวนผสม สูตรยาโบราณไมวาจะเปนยาไทย
หรือยาจีน รวมไปถึงพิธีกรรมของชาวบาน จะพบวามีเหลาพื้นบานไดเขามามีบทบาทเกี่ยวของ
เสมอ แตภูมิปญญาเหลานี้ไดสูญหายไปบางสวน เนื่องจากถูกกีดกันไมใหมีการถายทอดเรียนรู ซ่ึง
ในทางปฏิบัติคือควรที่จะมีการพัฒนาเพื่อสงออกดวยซํ้าไป อยางไรก็ดี  นอกเหนือจากภูมิปญญาที่
หายไปแลว พระราชบัญญัติเหลาฉบับนี้ ยังทําใหประเทศขาดดุลทางดานการคาแกตางประเทศไป
เปนจํานวนมหาศาล เพราะในแตละปประเทศไทยตองนําเขาเหลาจากตางประเทศ เปนจํานวนเงิน
หลายหม่ืนลานบาท  โดยเหลาตางประเทศสามารถเขามาจําหนายแขงกับเหลาไทยไดอยางคึกคัก   
แตเหลาไทยซึ่งเปนเหลาที่ควรผลิตในประเทศกลับตองถูกหาม ถูกกีดกัน รวมท้ังจะผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน หรือเพื่อการศึกษาวิจัยก็ทําไมได  

ดังนั้น  รัฐบาลจึงควรทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการบริหารเหลาเสียใหม พรอม
กันนั้นควรดําเนินการยกเลิกกฎระเบียบของกระทรวงการคลัง และกรมสรรพสามิต ที่เปนขอจํากัด
กีดกั้น ไมใหชาวบานผลิตเหลา และเปดโอกาสใหชาวบานไดผลิตเหลา ตามภูมิปญญาพื้นบาน ซ่ึงมี
ขอดีหลายประการ ดังนี้ 
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ประการแรก คือ ในระยะสั้นจะชวยเพิ่มรายไดใหชาวบาน เพราะเหลาเปนผลผลิตที่มี
มูลคาเพิ่มสูง และมีตลาดที่แนนอน ตนทุนการผลิตต่ํา เปนการสรางฐานเศรษฐกิจชุมชน ที่พึ่งตัวเอง
ไดอยางเขมแข็ง สามารถแกไขปญหาความยากจนเฉพาะหนา ซ่ึงในทางออมจะชวยสกัดกั้นไมให
ชาวชนบทอพยพเขาเมือง เพราะเมื่อมีรายไดแลว เขาก็ไมจําเปนตองเขามาหางานทํา เปนการลด
ปญหาสลัม อาชญากรรม และปญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไปในตัว  

ประการที่ 2  คือ เปนการพัฒนาภูมิปญญาชาวบาน เพราะการทําเหลาของชาวบานนั้น 
เปนเรื่องของการสั่งสมองคความรู การสืบทอดภูมิปญญาที่มีมานาน จึงควรรักษาไว 

ประการที่ 3 รัฐจะมีรายไดเพิ่มขึ้น เพราะจะสามารถเก็บภาษีอากรจากการผลิต และ
จําหนายเหลา ไดมากกวาเดิม ที่ผานมากการประกอบธุรกิจเหลารัฐไดใชระบบการใหสัมปทาน   รัฐ
มีรายไดเพียง 16,000 ลานบาทตอป แตถาหากวารัฐเปดเสรีในการผลิตเหลาทั่วประเทศ  หรือ
อนุญาตใหครัวเรือนผลิตได ก็จะมีชาวบานขออนุญาตผลิตเหลาอยางนอย  1 ลานครอบครัว  โดย
จากการตั้งขอสันนิษฐานหรือการประมาณการรายได คือ รัฐสามารถเรียกเก็บคาใบอนุญาตเปนราย
ปใบละ 3,000  บาท รัฐก็จะมีรายไดทันทีปละ 3,000 ลานบาท และยังมีคาภาษีอากรอีก  ผลจากการ
ลองคํานวณแบบชนิดที่งาย คือ  ถาชาวบานผลิตวันละ 10 ขวด เดือนละ 300 ขวด ปละ 3,600 ขวด 
หนึ่งลานครอบครัวก็เทากับ 3,600 ลานขวด ถารัฐเรียกเก็บคาอากรขวดละ 10 บาท รัฐก็จะมีรายได
ทันทีปละ 36,000 ลานบาท มากกวาที่เคยไดรับจากการเก็บภาษีแบบใหสัมปทานในอดีตเสียอีก  

นอกจากนั้น  หากมีการเปดเสรีการผลิตเหลาอยางแทจริง จะทําใหเกิดอาชีพอยางอื่น
ตามมาอยางตอเนื่อง เชน การบรรจุภัณฑ เครื่องปนดินเผา เปนตน ทั้งยังชวยแกปญหาราคาพืชผล
ตกต่ํา ของเกษตรกร อันเนื่องมาจากไมมีตลาดรับซื้อผลไม โดยสามารถนําพืชผลเหลานั้นมาใชใน
การผลิตเหลา นอกจากนี้ยังชวยลดปญหาสุขภาพ และการเจ็บไขไดปวยจากการดื่มสุรา เพราะวาสิ่ง
ที่เราผลักดันอยูขณะนี้คือ การผลิตสุราหมัก เชน ไวน สาโท ซ่ึงมีดีกรีแอลกอฮอลต่ําเพียง 25 
เปอรเซ็นต กอผลเสียตอสุขภาพนอยกวาเหลาโรงหรือสุรากล่ัน  

สวนผลในระยะยาวนั้นจะชวยลดการขาดดุลการคา หากสามารถผลิตและพัฒนาเหลา
พื้นบานของไทย ใหเปนสินคาสงออก เหมือนที่ฝร่ังเศสทําไวน เพราะทุกวันนี้ประเทศไทยตอง
ส่ังซ้ือเหลานอกเขามาเปนสวนใหญ57   

การอางวาเปดเสรีเหลาแลวจะทําใหคนดื่มเหลามากขึ้น ขัดตอหลักศีลธรรม และเปน
ตนเหตุใหเกิดอาชญากรรมมากขึ้นนั้น จากการศึกษาพบวาตรงกันขามอยางสิ้นเชิง เพราะจริง ๆ 
แลวตนเหตุสําคัญของอาชญากรรม คือความยากจน การที่คนดื่มเหลามาก หรือเปนขี้เมานั้น แทจริง
                                                 

57 รวบรวมมาจาก ประเวศ วะสี และอื่น ๆ, เหลาพื้นบาน : ภูมิปญญาและสิทธิอันชอบธรรมกับการ
แกไขปญหาความยากจน (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544), 23-40. 
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แลวเกิดจากความเครียด และความจน จากการสํารวจสถิติจํานวนคนดื่มเหลาทั่วโลก โดย World 
Drink Trends 1999 Edition ระบุวา ประเทศที่ประชาชนดื่มเหลามาก 10 อันดับแรกเปนประเทศ
ยากจนทั้งสิ้น สวนประเทศที่รํ่ารวย และผลิตเหลาสงออกขายนั้น ประชาชนจะดื่มเหลานอย สถิตินี้
ชวยช้ีใหเห็นวาการผลิตเหลาไมไดมีความสัมพันธกับการดื่มเหลา ดังนั้น หากวารัฐใหการสงเสริม
การผลิตเหลาของชาวบาน ก็จะเปนทางออกที่ดีที่ สุดเพราะเมื่อชาวบานมีรายได และไมมี
ความเครียด ก็ยอมไมหันไปดื่มเหลาเพื่อแกความเครียดแตอยางใด  

สวนขออางในเรื่องการควบคุมคุณภาพ หรือปญหาในการจัดเก็บภาษีอากรนั้น กลุม
ผูผลิตเหลาพื้นบานมองวาอาชีพการผลิตเหลา หรือการตมกล่ันเหลาถือเปนอาชีพที่เหมือนกับอาชีพ
อ่ืน ๆ โดยทั่วไป เปรียบเหมือนอาชีพขายอาหาร ซ่ึงอาหารที่ขายโดยสวนใหญจะมีทั้งรานที่อรอย 
และไมอรอย มีทั้งที่คุณภาพดีและคุณภาพไมดี แตทั้งนี้การประกอบธุรกิจเหลาพื้นบานของกลุม
ผูผลิตเหลาพื้นบานสามารถตรวจสอบและควบคุมได โดยมหาวิทยาลัย หรือองคการอาหารและยา  
สวนการจัดเก็บภาษีก็สามารถใชกลไกทางกฎหมายมาควบคุมได ดานกลไกการตลาดนั้น ผลิตภัณฑ
ที่เปนของชุมชน หรือของหมูบาน จะเปนเหมือนผลิตภัณฑของหมูบาน หรือชุมชนนั้น ถาผูผลิตคน
ใดประกอบการผลิตเหลาหรือทําอะไรไปในทางที่ไมดี ก็ยอมจะถูกกลไกทางสังคมของกลุมเปนตัว
จัดการ  เพราะทําใหหมูบานเสียช่ือเสียง และโดยตามปรกติหากสินคาหรือผลิตภัณฑใดไมมี
คุณภาพก็ไมสามารถจําหนายไดเอง ในทายที่สุดก็ตองลมเลิกกิจการการผลิตลงไปเอง 

สวนขออางที่วาหากรัฐเปดเสรีการผลิตเหลา จะทําใหผูบริโภคหันไปดื่มเหลาหมัก หรือ
เหลาสาโทของชาวบานมากขึ้น จนอาจจะสงผลใหเหลากลั่นขายไมออก และทําใหรัฐสูญเสียรายได
นั้น เปนขออางที่ไมคอยสมเหตุสมผล เพราะการเปดเสรีในการผลิตเหลายอมจะทําใหรัฐมีรายได
เพิ่มมากขึ้นอยางที่ไดกลาวไปแลว ที่สําคัญหนวยงานรัฐไมมีความจําเปนและไมใชหนาที่ที่จะตอง
ไปปกปองโรงงานเหลากลั่น ซ่ึงเปนของแตอยางใด เมื่อเขาไดนอยก็ตองผลิตนอย   และถาถึงขั้นที่
ตองปดโรงงานก็ถือเปนเรื่องของกลุมเอกชน ดังนั้น  การที่รัฐอางในลักษณะนี้เปนเสมือนรัฐเปน
เจาของโรงตมกลั่นเหลาเสียเอง และเปนส่ิงที่ชวยสะทอนใหเห็นวารัฐใหการปกปองผลประโยชน
ของกลุมรายใหญ  จนลืมที่จะใหการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตเหลาของกลุมผูผลิตเหลาราย
ยอย  

จากที่กลาวขางตนผูที่จะเสียประโยชนหากวามีการออกพระราชบัญญัติเหลาฉบับ
พื้นบานขึ้น ก็คือกลุมนายทุนผูกขาดการผลิตเหลา และกลุมที่รับเงินจากบริษัทเหลา คือเจาหนาที่ใน
กรมสรรพสามิต ทั้งในระดับทองถ่ินและสวนกลาง ซ่ึงที่ผานมานอกจากจะไดรับเงินสินบนจากการ
ตามจับกุมการผลิตเหลาของชาวบานแลว กรมสรรพสามิตยังไดรับเงินสินบนจากโรงงานเปน
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ประจําดวย ดังนั้น จากเหตุผลขางตนจึงสามารถชวยอธิบายไดวา “ทําไมเจาหนาที่กรมสรรพสามิต 
จึงขัดขวางการเปดใหผลิตสุราอยางเสรี”58  

กลาวโดยสรุป  หากวารัฐมีการแกไขหรือยกเลิกพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 พรอม
กับ ยอมใหมีการผลิตเหลาไดอยางเสรีนั้น นอกจากชาวบานจะไดประโยชนจากการมีอาชีพและมี
รายไดแลว ยังจะสามารถชวยทําใหเศรษฐกิจทั้งระบบหมุนเวียนตามไปดวย  โดยเฉพาะชวย
เกษตรกรในเรื่องราคาพืชผลที่ตกต่ํา และรัฐก็จะมีรายไดที่เพิ่มมากขึ้น ประเทศชาติจะมีช่ือเสียง จาก
การมีผลิตภัณฑประจําชาติ เหมือนที่ญี่ปุนมีสาเก รัสเซียมีวอดกา จาเมกามีเหลารัม ดานผูบริโภคเอง
ก็จะมีทางเลือกมากขึ้น สินคาจะมีคุณภาพมีความหลากหลายมากขึ้น ในปจจุบันเหลาที่เปนของคน
ไทยมีอยูเพียง 2-3 ยี่หอเทานั้น และมีคุณภาพที่ต่ํามาก ดังนั้น  หากรัฐดําเนินการแกกฎหมายฉบับนี้
จะเปนการชวยลดความขัดแยงในสังคมที่ดํารงอยูมาเปนเวลานาน และสามารถแกปญหาอื่น ๆ ใน
สังคมไดอีกหลายเรื่อง ถึงเวลาแลวที่รัฐสภาตองรางพระราชบัญญัติเหลาฉบับใหมขึ้นมาแทนที่ 
พระราชบัญญัติฉบับเกาที่ใชมาตั้งแตป 2493 ทั้งนี้ก็เพื่อใหคนไทยสามารถประกอบอาชีพไดโดย
เสรีอยางแทจริง59  

จากกรณีตัวอยางขางตนดังกลาวถือเปนขอเรียกรองที่กลุมผูผลิตเหลาพื้นบานยกขึ้นมา
เสนอตอรัฐ และนอกเหนือไปจากขอเสนอของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานแลวก็ยังมีขอเสนอและความ
คิดเห็นของฝายคาน คือ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังอีก ดังใจความสําคัญตอไปนี้  

ตั้งแตจุลศักราช 1148 (พ.ศ. 2329) ในสมัยรัชกาลที่ 1 ก็มีกฎหมายหามประชาชนทํา
เหลาออกมาแลว และใชมาจนถึงป 2429 ก็เปลี่ยนมาเปนพระราชบัญญัติภาษีช้ันใน โดยยังคงใช
หลักการเดิม คือมีแตนายอากรเทานั้นที่มีสิทธิ์ผลิตเหลา หากประชาชนผูใดกระทําถือวาผิดกฎหมาย 
ซ่ึงหลักการดังกลาวถือเปนหลักการที่ใชมาเปนระยะเวลานานแลว จากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตาง ๆ บาง จนมายกเลิกพระราชบัญญัติภาษีช้ันในเมื่อป 2493 พระราชบัญญัติเหลาก็ได
เปลี่ยนเปนมาเปนพระราชบัญญัติเหลาฉบับ พ.ศ.  2493 ซ่ึงประชาชนก็ยังไมมีสิทธิ์การประกอบ
ธุรกิจเหลาอยูเชนเดิม จะยกเวนใหสามารถผลิตเหลาไดก็ในบางพื้นที่ที่ทุรกันดาร การคมนาคมเขา
ไปไมถึงเทานั้น เชน ภาคเหนือตอนบน ภาคอีสานบางทองที่ ซ่ึงประชาชนไมสามารถหาซื้อเหลาที่
เสียภาษี ถูกตองตามกฎหมายมาบริโภคได จึงอนุญาตใหประชาชนในทองที่เหลานี้ตมกล่ันเหลา
บริโภคเองได โดยเก็บคาธรรมเนียมเหลาปละ 20 บาท  

ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2530 การคมนาคมขนสงในประเทศไทยมีความสะดวกขึ้น ดังนั้น จึงสงผล
ใหเหลาที่เสียภาษีโดยถูกตองตามกฎหมายจึงสามารถเขาไปวางจําหนายไดในทุกทองที่   ดวยเหตุนี้
                                                 

58 เรื่องเดียวกัน  
59 เรื่องเดียวกัน 
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จึงทําใหตองยกเลิกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหผลิตเหลาขึ้นบริโภคกันเองไปทั้งหมด และหากวาผูใด
ยังคงทําการตมกลั่นก็จะถือวากระทําผิดกฎหมายและจะตองถูกจับกุมในที่สุด  นอกจากนั้น  การ
รองเรียนเพื่อที่จะใหครัวเรือนสามารถทําเหลาขึ้นมาบริโภค และขายกันเองดังที่เปนอยูในขณะนี้
นั้น เจาหนาที่กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง คือนายคม ขาวสะอาด มีความไมเห็นดวย  ดังคําที่
นายคม ไดกลาวไววา 

 
ในความคิดเห็นสวนตัวของเรื่องดังกลาวนี้ ผมไมเห็นดวยเพราะเหลาเปนสินคาที่เปนพิษตอรางกาย
อยางยิ่ง ขนาดมีการควบคุมการทําเหลาอยางเขมงวดขนาดนี้ ก็ยังมีประชาชนจํานวนมาก ที่ลมปวย
ดวยโรคจากการดื่มสุรา มีอุบัติเหตุจากการดื่มสุรามากมาย ถาเปดโอกาสใหประชาชนสามารถทํา
เหลาขึ้นบริโภคเอง ผมเชื่อแนวา จะทําใหเกิดผลเสียมากกวาเดิม เพราะประชาชนจะดื่มเหลามาก
ขึ้น อุบัติเหตุและอาชญากรรม ก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้น และถาใคร ๆ ก็ผลิตเหลาได การโฆษณาและการ
สงเสริมการขายก็จะเพิ่มขึ้น อัตราการดื่มสุราก็ยอมมากขึ้นตามมา ซึ่งจะสงผลกระทบตอเยาวชน
ของชาติ ในขอนี้รัฐบาลมีความเปนหวงมาก60 

 
เหตุผลตอมาเปนเหตุผลทางดานรายได กลาวคือ หากวารัฐปลอยใหประชาชนสามารถ

บริโภคเหลาที่ทําขึ้นเองได  เหลาที่เสียภาษีตามกฎหมายก็จะไมสามารถจําหนายได ซ่ึงก็จะสงผลให
คาภาษีที่เคยเก็บไดปละ 3 หมื่นลานบาทก็จะจัดเก็บไมไดอีกตอไป ถาไมมีการผูกขาด ก็จะไมมีการ
ประมูล และไมมีการประกันรายไดขั้นต่ําใหแกรัฐ ซ่ึงอาจจะเปนปญหาตอการกําหนดงบประมาณ
รายจาย  และเนื่องจากรัฐมีการจัดเก็บคาภาษีเหลาในอัตราสูง ดังนั้น  จึงทําใหมีการลักลอบผลิต
เหลาเถื่อน ออกมาเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบน และภาคอีสาน จึงเปนเหตุ
ใหรัฐตองเสียงบประมาณในการจับกุมปราบปรามจํานวนมาก ซ่ึงแตเดิมงบประมาณสวนหนึ่ง ผู
ประมูลไดสัมปทานก็เขามาชวยเหลือ ทั้งคาใชจายเรื่องรถรา คาน้ํามันตาง ๆ เพราะฉะนั้นตอไปถา
ไมมีผูผูกขาด รัฐก็อาจจะมีภาระเรื่องคาใชจายเพิ่มมากขึ้น  

นอกจากนี้หากปลอยเสรีมากเกินไป จํานวนผูผลิตยอมเพิ่มมากขึ้น และอาจมีการ
แขงขันสูงมากจนเกิดสภาพเหลาลนตลาด ผูผลิตบางรายที่เพิ่งลงทุนสรางโรงงานไป อาจตอง
ขาดทุนจนเลิกกิจการ เกิดการสูญเปลาดานการลงทุน คนงานในโรงงานก็ตองพลอยตกงานตามไป
ดวย   อีกทั้ง  ถาชาวบานทําเองรัฐจะไมสามารถควบคุมคุณภาพได เพราะแมแตโรงงานเหลาทีไ่ดรับ
อนุญาตอยางถูกตอง ตลอดจนมีการควบคุณภาพ โดยกําหนดใหสงเหลาที่ผลิตแลวมาใหกรม
สรรพสามิตตรวจกอนที่จะนําออกขาย  กรมสรรพสามิตก็ยังไมสามารถควบคุมดูแลไดทั่วถึงเลย 
เชนเคยตรวจพบวาเหลาของผูผลิตบางรายมีสารอันตรายเกินกวาที่กําหนด ดังนั้น หากรัฐปลอยให
                                                 

60 เรื่องเดียวกัน 
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ประชาชนผลิตเหลาไดโดยเสรี ก็อาจจะสงผลใหเหลาไมมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น และอาจจะทําใหรัฐ
ไมสามารถเขาไปควบคุมคุณภาพของการผลิตเหลาภายในประเทศไดเลย  

สวนในเรื่องของการจัดเก็บภาษีกรมสรรพสามิตเชื่อวาตองประสบกับปญหาอยาง
แนนอน เพราะเหลาที่ชาวบานดําเนินการผลิตจะใช 200 ลิตรเปนอุปกรณในการตมกล่ัน มีกระทะ 1 
ใบ ไมจําเปนตองวางเปนหลักเปนแหลง อาจจะปลูกเพิงไวหรือตั้งไวบนรถบรรทุก รถปกอัฟ ขับ
ตระเวนไปตมตรงไหนก็ได ซ่ึงยอมจะกอใหเกิดเปนปญหาอยางมากในการดูแลและติดตาม 
นอกจากนี้ ขณะที่คนทั่วไป อยางเชนคนในเมืองที่ผลิตเหลาเองไมได ตองซ้ือเหลากิน ตองเสียภาษี
ใหรัฐ แตคนอีกกลุมกลับไมยอมเสียภาษีโดยหันไปผลิตเหลาบริโภคเอง ดังนั้น ดวยเหตุนี้กรม
สรรพสามิตจึงมองเห็นวาเปนการไมควรที่จะมีสิทธิเสรีภาพหรือมีอภิสิทธิ์เหนือกวาผูอ่ืน ดังคําที่
นายคม ขาวสะอาดไดกลาวไววา 
 

ผมไมเช่ือวาการตมเหลาเปนภูมิปญญาชาวบาน จริง ๆ แลวคนทํากันไดทั้งโลก แคเอาน้ําตาลมาวาง
ทิ้งไว มันก็แปรสภาพเปนน้ําตาลเมาไดเองแลว เพราะฉะนั้นผมไมถือวาการทําสุราเปนภูมิปญญา
ชาวบาน ไมถือวาเปนภูมิปญญาทองถิ่น จะเห็นไดวาการเรียกรองเหลานี้ เกิดเฉพาะในภาคเหนือ
ตอนบน กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่คนภาคใต ภาคกลาง ไมไดเรียกรองดวย อาจเปน
เพราะในสมัยโบราณทางภาคกลาง และภาคใต ไมเคยมีการอนุญาตใหทําสุราบริโภคเองมากอน 
ขณะที่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนเขตที่ไดรับการยกเวนใหผลิตเองได เพราะ
เปนพื้นที่ทุรกันดารไมสามารถนําเหลาที่ผลิตโดยรัฐเขาไปจําหนาย จึงสามารถทําโดยไมมีนาย
อากรผูกขาด และทํากันเองเรื่อยมาจนกระทั่งมีกฎหมายหาม เพราะฉะนั้นความคิดพวกนี้มันสั่งสม
อยู คิดกันวาสิ่งเหลานี้เปนภูมิปญญาพื้นบานเปนสิ่งที่รับมาจากปูยาตายาย ซึ่งความจริงไมเกี่ยวกัน
เลย ขณะเดียวกันบอกวาเหลาพื้นบาน จะเปนทางรอดของเกษตรกรนั้น ทําไมเราถึงไมคิดวาผลิตผล
ทางการเกษตรนั้น สามารถนําไปแปรรูปเปนอยางอื่นไดอีกหลายรูปแบบ ผลไมก็นําไปทําเปนน้ํา
ผลไมได โดยไมตองนํามาทําเปนเหลา ขาวก็ไปทําอยางอื่นได ไมจําเปนตองนํามาทําเปนเหลา ผม
ไมเขาใจวาทําไมทุกคนจึงมองอยูแคเรื่องเหลาเทานั้น การพุงเปามาที่เหลา ผมมองเห็นเหตุผลอยู
อยางเดียวเทานั้นคือ การผลิตและจําหนายเหลา เปนการคาขายที่ทํากําไรไดมาก ในขณะที่เหลาขาว
ของรัฐบาลขายขวดละ 50  บาท แตเหลาตมกลั่นเองขายขวดละ 10 บาท เขาก็มีกําไรแลว เพราะ
ตนทุนตํ่า  
 
อยางไรก็ตาม ถาจะพูดถึงความเปนธรรมแลว ผมก็คิดวาพระราชบัญญัติ ที่ใชอยูปจจุบันนี้ยังไมเปน
ธรรมนัก หลาย ๆ ฝายบอกวาพระราชบัญญัติสุรา 2493 ที่ออกโดยรัฐสภาขณะนั้น เปนกฎหมาย
ลาสมัย ควรจะตองยกเลิกเสีย ผมมองวาหากจะแกไขเปลี่ยนแปลงก็สามารถทําได โดยยึดหลักให
การผลิตเหลา อยูในกรอบสามขอ คือ หนึ่ง จะตองเปนโรงงานสุรา ที่ไมสรางความเสียหายใหแก
สิ่งแวดลอม สอง สุราที่ผลิตตองมีคุณภาพมาตรฐาน และสาม ตองมีการเสียภาษีสุรา ใหถูกตองตาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

222

กฎหมาย ถายึดตามหลักการนี้แลว ก็อาจผอนปรนโดยลดขนาดโรงงานใหเล็กลงมา ลดขนาดพื้นที่
ที่ใชในการตั้งโรงงาน ซึ่งนี่ก็นาจะชวยใหการผลิตเหลา เปนไปไดโดยเสรีมากขึ้น61 

 
ทั้งนี้ จากเหตุและผลของทั้งสองฝายดังกลาวขางตน คือ ฝายที่ตองการใหยกเลิก

พระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 และเปดเสรีการผลิตเหลาทั่วประเทศ กับฝายที่คัดคานตอขอ
เรียกรองดังกลาว สามารถพิจารณาโดยสรุปไดดังตารางที่ 34 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 34  แสดงผลเปรียบเทียบระหวางฝายที่สนับสนุนการเคลื่อนไหว และฝายที่คัดคานการผลิต 
เหลาพื้นบาน 

 
ฝายสนับสนุน ฝายคดัคาน 

         1. พ.ร.บ. สุรา 2493 ขัดตอหลักนิติกรรม
สากล  กติการะหวางประเทศ  และขัดตอ
รัฐธรรมนูญมาตรา 50 วาดวยเสรีภาพในการ
ประกอบกิจการ หรืออาชีพ  
          2. พ.ร.บ. สุรา 2493 เขียนขึ้นเพื่อรับใช
กลุมธุรกิจ ที่ผูกขาดการสัมปทาน เปนการกีด
กันไมใหชาวบานผลิตเหลาตามภูมิปญญา
พื้นบาน เพื่อบริโภคและจําหนาย  
         3. ตองออก พ.ร.บ. เหลาฉบับใหม เพื่อ
คืนสิทธิการประกอบอาชีพ ใหแกชาวบาน 
และรักษาภูมิปญญาดั้งเดิม  
       4. หากเปดโอกาสใหชาวบานผลิตเหลาได 
ชาวบานจะมีอาชีพ รัฐจะมีรายได เปนการ
แกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ 

ไม เชื่อวาการทําสุราเหลา เปนภูมิ
ปญญาพื้นบาน และไมคิดวาเปนทางออกของ
เกษตรกร ถาปลอยใหมีการผลิต และจําหนาย
เหลาโดยเสรี  คนจะดื่มเหลามากขึ้น  เปน
ตนเหตุของอาชญากรรม  รัฐไมสามารถ
ควบคุมคุณภาพเหลา ของผูผลิตรายยอยได ซ่ึง
จะยิ่งเปนอันตรายตอผูบริโภค รัฐจะสูญเสีย
รายได จากการเก็บภาษี  

 

 
ที่มา: สารคดีกระดานขาว, สถานการณความเคลื่อนไหว – เหลาพืน้บาน [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ 
ธันวาคม, 2548. เขาถึงไดจาก http://www.sarakadee.net/feature/2001/07/vote.shtml”?  

                                                 
61 เรื่องเดียวกัน 
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อยางไรก็ดี  อาจเปนเรื่องยากที่จะหาคําตอบวาเหตุผลของกลุมใดมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด เพราะเหตุผลของทั้งสองฝายเปนเหตุผลที่อยูบนความขัดแยง แตหากสามารถนําผลประโยชน
ของสวนรวมมาเปนที่ตั้ง คําตอบที่ไดก็คือ รัฐเปดนโยบายเหลาเสรีใหกับกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานใน 
พ.ศ. 2542  ซ่ึงคําตอบดังกลาวสามารถชวยยุติปญหาเรื้อรังที่ดํารงอยูในสังคมไทยมานานกวาครึ่ง
ศตวรรษไดในชวงขณะหนึ่ง  โดยเฉพาะการเรียกรองของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานถือวาประสบกับ
ความสําเร็จไดในระดับหนึ่ง   

ถึงแมวารัฐจะเปดเสรีในการผลิตเหลาใหแกกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานและประชาชน
ทั่วไปแลวก็ตาม แตนโยบายเหลาเสรีดังกลาวยังเปนนโยบายที่มีเงื่อนไข กลาวคือ  ประชาชนยังไม
สามารถผลิตเหลาเองไดโดยเสรี  โดยผูที่ประสงคที่จะดําเนินการผลิตเหลาพื้นบานจะตองทําเรื่อง
เพื่อขออนุญาตจากกระทรวงการคลังกอนจึงจะสามารถผลิตเหลาได ดังที่ปรากฏเปนหลักฐานอยูใน
ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 ความวา 
 

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2541 เห็นชอบนโยบายการเปดเสรีการผลิตและ
จําหนายสุราหลังป 2542 โดยใหกระทรวงการคลังช้ีแจงใหประชาชนไดเขาใจชัดเจนในหลักการ
และกรอบของการเปดเสรีสุราดวย  วามิไดหมายความวาผูใดจะผลิตสุราไดเองโดยเสรีทุกกรณี  
โรงงานสุราที่ไดรับอนุญาตดําเนินการตองควบคุมการผลิตใหมีมาตรฐานในดานคุณภาพตามที่
กําหนดใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนสวนใหญ  และรัฐจะตองเขาไปควบคุมดูแลในดาน
สิ่งแวดลอมและสุขอนามัย รวมทั้งทําใหรัฐมีความมั่นใจวาจะมีการเสียภาษีสุราใหถูกตองดวยนั้น 
กระทรวงการคลังจึงออกประกาศกําหนดวิธีการบริหารงานสุราใหถือปฏิบัติต้ังแต พ.ศ. 2543 
ดังตอไปนี้ คือ สวนที่หนึ่งวาดวยการทําและขายสงสุรากลั่น  สวนที่ 2 การทําและขายสงสุราแช
ชนิดเบียรและชนิดสุราผลไม  สวนที่ 3 การทําและขายสงสุราสามทับ (แอลกอฮอล) สวนที่ 4 การ
ขายสุราตางประเทศ  สวนที่ 5 การทําสุราเพื่อนําไปใชทําสินคา สวนที่ 6 การทําและขายเชื้อสุรา 
และสวนที่ 7 เบ็ดเตล็ดทั่วไป62  

 
การผลิตเหลาภายใตเงื่อนไขหลายประการยอมมีผลทําใหความสัมพันธระหวางกลุม

หนวยงานรัฐกับกลุมผูผลิตรายยอยมักจะดําเนินไปในทิศทางของความไมเห็นดวยซ่ึงกันและกันเสีย
มากกวา และถึงแมวาตามมติของคณะรัฐมนตรีจะมีความเห็นชอบใหเปดเสรีในการผลิตและ
จําหนายเหลาแลวก็ตาม แตนับตั้งแต พ.ศ. 2544 ตราบจนกระทั่งปจจุบัน นโยบายดังกลาวก็ยังคง
เปนนโยบายที่มีเงื่อนไขอยูภายใตเงินลงทุนเปนสําคัญ กลาวคือ นโยบายเหลาเสรีเปนตัวอยางที่
ช้ีใหเห็นชัดถึงการประนีประนอมผลประโยชนระหวางรัฐกับชาวบาน เพราะการที่รัฐเปดอนุญาต

                                                 
62 กรมสรรพสามิต 
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ใหมีการผลิตเหลาไดโดยเสรีสาเหตุสําคัญคือเนื่องมาจากกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานหรือชาวบาน
ระดับลางไดเรียกรองใหรัฐเปดทําเหลาเสรีมานานแลว ดังนั้น การเคลื่อนไหวและเรียกรองที่มีมา
อยางยาวนานไดเปนปจจัยผลักดันที่สําคัญที่สงผลทําใหรัฐใหการอนุญาตผลิตเหลาได ซ่ึงเหตุผลที่
รัฐใหการอนุญาตและใหความสนับสนุนตอกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานไมดีเทาที่ควร ก็เนื่องดวยรัฐ
สงวนและขายสัมปทานการผลิตและการจําหนายเหลาใหกับกลุมนายทุนรายใหญเพียงไมกี่รายเปน
หลัก   

ในปจจุบันความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐ และกลุมทุนรายใหญ ที่มีตอกลุมผูผลิต
เหลารายยอยจะมีลักษณะของความขัดแยงและการแขงขันเปนสวนใหญ  โดยความขัดแยงที่กลุม
ผูผลิตเหลารายยอยมีตอหนวยงานรัฐคือความขัดแยงในดานนโยบายเหลา  เพราะรัฐยังคงจํากัดสิทธิ
ในการผลิตเหลาโดยตั้งเงื่อนไขการลงทุนในการประกอบธุรกิจเหลาใหกับกลุมผูผลิตเหลาพื้นบาน  
สวนสําหรับกลุมทุนเอกชนผูผูกขาดการผลิตและจําหนายเหลารายใหญของประเทศ  กลุมผูผลิต
เหลาพื้นบานยังคงผลิตเพื่อแขงขันตอกลุมทุนรายใหญอยูเชนเดิม  ทั้งนี้ จากปญหาที่ยืดเยื้อดังกลาว
ดังที่เกิดขึ้นกับกรณีของกลุมเหลาพื้นบานไดสงผลใหเกิดเปนคําถามที่วา “เสรีในการผลิตและ
จําหนายเหลาในประเทศไทยนั้นมีอยูจริงหรือไม” ถึงแมวากลุมผูผลิตเหลาพื้นบานจะยังคงตองตอสู
และมีความขันแยงกับหนวยงานรัฐ ตลอดจนตองแขงขันกับกลุมทุนรายใหญอยูก็ตาม แตในความ
ขัดแยงที่เกิดขึ้นก็ชวยใหกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานสามารถพัฒนาบทบาทของตนเองไดดีในระดับ
หนึ่ง และแมวาการประกอบธุรกิจเหลาของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานในปจจุบันจะประสบความ
ผลสําเร็จเพียงไมกี่รายก็ตาม แตความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็สามารถแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการ
กาวเขามามีบทบาทในฐานะกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลากลุมหนึ่งของประเทศไทย 

จากกรณีความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐ กลุมทุนเอกชน และกลุมผูผลิตเหลาราย
ยอย ดังกรณีตัวอยางขางตน สามารถสรุปไดวานโยบายเหลาผูกขาดของรัฐที่สงเสริมใหแกเอกชน
มาตั้งแตอดีต ถือเปนปจจัยผลักดันที่สําคัญที่สงผลใหเหลาของกลุมผูผลิตรายยอยเกิดเปนตลาดเหลา
นอกระบบ ซ่ึงตลาดเหลานอกระบบหรือเหลาเถื่อนตางก็พยายามพัฒนาบทบาทของตนมาอยาง
ตอเนื่อง  ภายใตความพยายามสรางความรวมมือกับทุก ๆ กลุม และแมวาความพยายามในการสราง
สายสัมพันธในบางครั้งจะมีปญหาและความขัดแยงเกิดขึ้นก็ตาม แตกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานก็มิไดมี
ความยอทอแตประการใด กลุมผูผลิตเหลาพื้นบานยังคงมีการเคลื่อนไหวและรวมตัวกันเรียกรอง
สิทธิในการผลิตเหลาจนเปนผลสําเร็จในสมัยรัฐบาลของพต.อ. ทักษิณ ชินวัตร เมื่อ พ.ศ. 2544 ซ่ึง
การเปดอนุญาตนโยบายเหลาเสรีใหแกกลุมผูประโยชนรายยอย สาเหตุสวนหนึ่งสืบเนื่องมาจาก
รัฐบาลของ พต.อ. ทักษิณ ชินวัตร พยายามที่จะสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับกลุมผูผลิตเหลา
พื้นบาน  เพราะความพึงพอใจตลอดจนการตอบสนองถึงความตองการของกลุมผูผลิตเหลาหลาย
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ยอยที่มีแหลงการผลิตอยูทั่วประเทศไทย จะสามารถสรางผลประโยชนทางการเมืองใหกับกลุม
รัฐบาลได อยางไรก็ดี ในทางปฏิบัตินโยบายที่รัฐกําหนดขึ้นยังคงเพื่อสนับสนุนกับกลุมทุนในสังกดั
เปนสําคัญอยูเชนเดิม 

กลาวโดยสรุป ความสัมพันธระหวางกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลาที่ เกิดขึ้น ทั้ง
หนวยงานรัฐกับหนวยงานรัฐ หนวยงานรัฐกับกลุมทุนเอกชน ทุนเอกชนกับทุนเอกชน ตลอดจน
หนวยงานรัฐ กลุมทุนรายใหญ และกลุมผูผลิตรายยอย ตางก็เปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นในวงการ
ธุรกิจเหลาของไทย  โดยสาเหตุที่สงผลใหทุกกลุมมีความสัมพันธตอกันก็สืบเนื่องมาจาก
เปาประสงคในการแสวงหาผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจเหลารวมกัน ซ่ึงความสัมพันธที่
เกิดขึ้นของแตละกลุมจะมีความแตกตางกันออกไปตามแตปจจัยที่เขามาเกี่ยวของ และแมวาลักษณะ
ของความสัมพันธสวนใหญจะมีผลลัทธไปในลักษณะของการแขงขันระหวางกันมากกวา แต
อยางไรก็ดี ความสัมพันธในเชิงความรวมมือก็มีปรากฏใหเห็นอยูเชนกัน ดังกรณีตัวอยางที่กลาว
เปนกรณีศึกษาขางตน ทั้งนี้ไมวาจะเปนการประกอบธุรกิจชนิดใดก็ตาม ตางก็ตองมีความสัมพันธ
ของทั้งสองรูปแบบดําเนินควบคูกันไป  ซ่ึงในการประกอบธุรกิจของกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลาก็
เชนเดียวกัน ความสัมพันธในลักษณะดังกลาวมักปรากฏควบคูกันมาโดยเสมอ อยางไรก็ดี การที่ทุก
กลุมตางพยายามรักษาผลประโยชนที่กลุมของตนพึงจะไดรับจากการประกอบธุรกิจเหลา หาก
แขงขันและแกงแยงกันเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจมากจนเกินไป ก็อาจกอใหเกิดเปนความหายนะ
มากกวาที่จะนําไปสูการพัฒนา  
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บทท่ี 5  

 
ธุรกิจเหลากับผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 

 การประกอบธุรกิจเหลาของกลุมผลประโยชนตางๆ ดังที่กลาวในบทที่ 4 ยอมนํามาซึ่ง
ผลกระทบที่มีตอประเทศทั้งทางตรงและทางออม โดยผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการประกอบ
ธุรกิจเหลาของกลุมผลประโยชน ไดปรากฏใหเห็นทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญไดแก  
การเพิ่มขึ้นของรายไดที่รัฐไดรับจากภาษีอากรเหลา การผูกขาดผลประโยชนในธุรกิจเหลาของกลุม
ทุนรายใหญ  การปรับตัวของกลุมผูผลิตรายยอยในทองถ่ิน และปญหาทางดานศีลธรรมและสังคม 
เปนตน ซ่ึงจะไดอธิบายถึงรายละเอียดของผลกระทบในแตละดานใหเห็นโดยสําคัญดังนี้ 
 
5.1 การเพิ่มขึ้นของรายไดท่ีรัฐไดรับจากภาษีเหลา 

นับตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันรัฐสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการประกอบ
ธุรกิจเหลาภายในประเทศไดเปนจํานวนมหาศาล โดยรายไดที่รัฐไดรับจากการจัดเก็บภาษีอากร
เหลานับตั้งแตภายหลังจากการลงนามในสนธิสัญญาเบาวร่ิงเมื่อ พ.ศ. 2398 เปนตนมาตราบ
จนกระทั่งถึงปจจุบัน  รายไดจากภาษีอากรเหลาถือวามีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยการเพิ่มขึ้นของ
รายไดจากภาษีอากรเหลาดังกลาวพิจารณาไดจากหลักฐานและรายละเอียดตาง ๆ ตามแตละ
ชวงเวลา กลาวคือ ในชวงสมัยตอนตนรัตนโกสินทร ในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลที่ 3   รายได
ที่รัฐไดรับจากการประกอบธุรกิจเหลามีอัตราที่ไมสูงเทาใดนักหากนํามาเทียบเทากับในสมัย
ปจจุบัน แตอยางไรก็ดี  รายไดจากภาษีอากรเหลาดังกลาวก็ถือเปนจํานวนเงินที่ไมต่ําเลยทีเดียว  
กลาวคือ ในสมัยรัชกาลที่ 1 รัฐสามารถเรียกเก็บภาษีจากเหลาไดเปนจํานวนเงินถึง 190,514 บาท 
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 2 เพิ่มสูงขึ้นเปน 264,000 บาท และ  3 287,938 บาท  ในสมัยรัชกาลที่ 3 
ตามลําดับ  (โดยรายไดที่สามารถจัดเก็บไดจากธุรกิจเหลาในชวงสมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่  3 
สามารถพิจารณาไดจากตารางที่ 35) โดยเงินรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการเรียกเก็บภาษีอากรเหลา
ดังกลาว สามารถชวยใหรัฐนําไปใชประโยชนได โดยเฉพาะรัฐสามารถนําไปใชในการสรางความ
มั่นคงและรณรงคปองกันภัยจากสงคราม เปนตน1 

                                                 
1 พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญา

เกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชา
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), 9. 
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ตารางที่  35 รายไดจากภาษีอากรเหลาในสมัยรัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3 และสวยสาอากรประเภท 
 ตางๆ 

 

ประเภท 
สวยสาอากร 

จํานวนที่ กรมพระ
คลังมหาสมบตัิเก็บ
ได (พ.ศ.2352) 

จํานวนที่  
จอหน  ครอวฟอรด  
บันทึกไว (รัชกาลท่ี 2) 

รัชกาลที่ 3 
(จํานวนเงนิ/บาท) 

อากรเหลา 
อากรบอนเบี้ย 
อากรสวน 
อากรสมพัตสร 
อากรตลาด 
อากรดีบุก 
อากรรังนก 
คาน้ํา 
คานา 

190,514 
20,412 

- 
- 

16,516 
- 
- 

36,292 
- 

264,000 
460,000 
520,000 

- 
- 
- 
- 

64,000 
2,295,338 

287,938 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 - 
  
ที่มา : พระไพศาล วิสาโล, ประวัติศาสตรการบริโภคสุราในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษัท ดีไซด 
จํากัด, 2537), 9. 

 
จากตารางขางตนอธิบายไดว า  ใน  พ .ศ .  2352 ซ่ึง เปนป สุดทายของรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1)  รัฐจัดเก็บอากรเหลาไดเปนจํานวนเงินถึง 
190,514 บาท2 สวนรายไดจากอากรเหลาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 
(รัชกาลที่ 2) ตามที่จอหน ครอวฟอรด (John Crawfurd) ไดบันทึกไวปรากฏวามีจํานวนถึง 264,000 
บาท3 หรือคิดเปนอัตรารอยละ 12.81 ของรายไดโดยรวมทั้งหมดของประเทศ4  ครั้นถึงรัชสมัยของ

                                                 
 2 สจช. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 2 จ.ศ.1171 เลขที่ 6. “บัญชีเงินสวยอากรสมภักสร และตลาด” อางถึง
ใน พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสุรากับ
นานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 8. 
 3 จอหน ครอวฟอรด, เอกสารของครอวฟอรด, แปลโดย ไพโรจน เกษแมนกิจ (พระนคร : กรม
ศิลปากร, 2515), 162. 
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พระบาทสมเด็จนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) จํานวนเงินอากรเหลาที่รัฐไดรับทั้งจากในกรุงเทพฯ 
และบริเวณหัวเมืองรอบนอกรวมกันในเวลา 17 ป มีจํานวนถึง 4,894,960 บาทเศษ5 โดยคิดเปน
อัตราเฉลี่ยไดประมาณปละ 287,938 บาท6 ซ่ึงจัดวาเปนรายไดในอันดับตน ๆ ของรัฐ อยางไรก็ดี 
แมวารายไดที่รัฐไดรับจากการจัดเก็บภาษีอากรจากเหลาในชวงสมัยตนรัตนโกสินทรจะมีอัตราที่ดี
ก็ตาม แตจํานวนรายไดดังกลาวก็ยังถือไดวาไมสูงเทาใดนัก  ทั้งนี้เปนเพราะวาเงินรายไดที่กรมพระ
คลังมหาสมบัติไดรับจากนายอากรเหลาโดยสวนใหญมักจะไมครบตามจํานวนที่ไดเคยประมูลไว  

ตอมาภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวร่ิงใน พ.ศ. 2398 จนกระทั่งถึงตนรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การจัดเก็บภาษีอากรเหลาของรัฐเริ่มประสบกับ
ปญหา โดยปญหาดังกลาวมีสาเหตุมาจากเหลาตางประเทศไดเร่ิมหล่ังไหลเขามามีบทบาทควบคูไป
กับเหลาที่ผลิตในประเทศไทย ซึ่งการเขามาดังกลาวของเหลาตางประเทศสงผลใหรัฐไมสามารถ
ควบคุมการผลิตและการจัดจําหนาย รวมไปจนถึงการจัดเก็บภาษีอากรจากเหลาไดดีเทาที่ควร ดวย
เหตุนี้ จึงมีผลทําใหรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรเหลาของรัฐไมเปนไปตามเปาประสงค โดย
รายไดในชวงภายหลัง พ.ศ. 2398 เปนตนมา สามารถดูไดจากตารางที่ 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           
 4 พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 8. 
 5 สจช. จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1212 เลขที่ 46. “บัญชีอากรสุรากรุงเทพฯ และหัวเมืองขึ้นพระ
คลังรวม 17 ป” 

6 พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429”, 8. 
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ตารางที่  36 แสดงรายไดภาษีอากรเหลาตั้งแต พ.ศ. 2398 – 2409 
 

พ.ศ. รายไดภาษีอากรเหลา (บาท) หมายเหตุ 
2398 
2399 
2400 
2401 
2402 
2403 
2404 
2405 
2406 
2407 
2408 
2409 

260,350 
239,108 
30,772 

56,298.5 
- 
- 

294,815 
- 
- 

388,282 
- 

562,834 
รวมเงินรายได 

7 ป 
 

1,812,459.5 
เฉล่ีย 7 ป 151,038.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* รวมเงินรายไดทั้งหมด 12 ป 
ตั้งแต พ.ศ. 2398 – 2409 เปน
เงินจํานวน 1,812,459.5 บาท 
* เฉลี่ยเปนเงินปละ151,038.29 
บาท 

 
ที่มา : สํานักงานหอจดหมายเหตุแหงชาติ จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จ.ศ. 1212 เลขที่ 46 “บัญชีอากร
สุรา กรุงเทพฯ และหัวเมือง” อางถึงใน เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง 
พ.ศ. 2367-2485” (วิทยานิพนธปริญญานิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร, 2532), 20. 

 
จากตารางที่ 36 อธิบายไดวาภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบาวร่ิง รายไดที่รัฐ

จัดเก็บไดจากภาษีอากรเหลามีอัตราที่ไมแนนอน กลาวคือ ในบางปจํานวนรายไดที่รัฐไดรับถือวามี
อัตราที่สูงมาก เชน ใน พ.ศ. 2398 รัฐไดรับรายไดจากภาษีอากรเหลาสูงถึง 260,350 บาท แตคร้ัน
ตอมาใน พ.ศ. 2399 และ พ.ศ. 2400 รัฐสามารถจัดเก็บภาษีอากรจากเหลาไดเพียง 239,108 บาท 
และ 30,772 บาท ตามลําดับ ซ่ึงจํานวนรายไดที่ลดลงในชวงระหวาง พ.ศ. 2399 – 2400  สาเหตุ
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สวนหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากสภาวการณการแขงขันในดานการจําหนายเหลา ระหวางผูผลิตเหลา
ภายในและพอคาชาวตางชาติที่นําเขาเหลาจากตางประเทศ ซ่ึงการแขงขันที่เกิดขึ้นดังกลาวไดสงผล
ใหเจาภาษีนายอากรเหลาบางรายไมสามารถนําเงินมาชําระใหแกรัฐไดตรงตามจํานวนที่ตกลงไว 
ดังนั้น จึงมีผลทําใหรายไดที่รัฐพึงจะไดรับจากภาษีอากรเหลาลดนอยลงตามไปดวย7 แตตอมาใน 
พ.ศ. 2407 รายไดจากภาษีอากรเหลาของรัฐไดเพิ่มสูงขึ้นเปน 388,282 บาท และเพิ่มขึ้นอีกใน พ.ศ. 
2409 เปนจํานวนเงินถึง 562,834 บาท เปนตน ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของรายไดดังกลาวสามารถถือไดวา
เปนอัตราที่ไมสูงเทาใดนัก อยางไรก็ดี ถึงแมวารัฐจะประสบกับปญหาในดานการจัดเก็บภาษีอากร
จากเหลาก็ตาม แตขณะเดียวกันรัฐก็ยังสามารถไดรับผลประโยชนจากธุรกิจเหลาอยางตอเนื่อง 
ถึงแมวาในบางปรายไดเฉลี่ยที่รัฐไดรับจากภาษีอากรเหลาจะมีอัตราที่ลดนอยลงก็ตาม แตในทาง
ปฏิบัติเหลาก็ยังคงถือเปนธุรกิจที่สามารถเพิ่มรายไดใหกับรัฐไดเปนจํานวนมากอยูเชนเดิม 

ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ภาษีอากร
เหลายังคงถือเปนธุรกิจอีกหนึ่งชนิดที่สําคัญของแผนดินอยูเชนเดิม แตในสมัยนี้รัฐไดพยายาม
ดําเนินการปรับปรุงและแกไขขอบกพรองของวิธีการจัดเก็บภาษีเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
กลาวคือ เร่ิมมีการปรับและยกระดับหนวยงานที่เขามาดูแลรับผิดชอบ รวมทั้งสงเจาพนักงานเขาไป
ดูแลและควบคุมการผลิตเหลาของเจาภาษีนายอากรใหใกลชิดมากขึ้น ซ่ึงผลภายหลังจากการ
ปรับปรุงวิธีการดําเนินการดูแลและควบคุมการจัดเก็บภาษี คือ รัฐมีรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น โดยรายได
ของรัฐมีการเพิ่มมูลคาจากหลักแสนบาทเปนหลักลานบาท ทั้งนี้ พิจารณาไดจากรายละเอียดของ
อัตรารายไดเฉล่ียดังตารางที่ 37  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

7 เยาวภา ญาณสุภาพ, “กิจการสุราในประเทศไทยระหวาง พ.ศ. 2367-2485” (วิทยานิพนธปริญญา
นิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร, 2532), 
21. 
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ตารางที่  37 แหลงรายไดแผนดินที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่ 5  (พ.ศ.2438 - 2453) 
 
 

  หนวย : ลานบาท 
พ.ศ. ฝน หวย บอน  

การพนัน 
เหลา ศุลกากร ภาษีท่ีดิน คาราชการ 

ปาไม 
เหมือง รถไฟ 

2438 
2439 
2440 
2441 
2442 
2443 
2444 
2445 
2446 
2447 
2448 
2449 
2450 
2451 
2452 
2453 

2.56 
2.51 
2.87 
2.93 
4.56 
5.43 
5.07 
7.08 
6.97 
6.40 
10.26 
8.86 
9.65 
14.51 
11.25 
11.51 

3.99 
4.17 
5.41 
6.07 
6.29 
6.76 
7.37 
6.56 
8.22 
9.70 
8.78 
7.07 
7.04 
6.84 
6.81 
7.03 

2.58 
2.77 
3.12 
3.68 
3.73 
3.41 
4.35 
3.85 
4.14 
4.49 
4.16 
3.94 
3.96 
3.21 
6.32 
6.26 

2.14 
2.30 
2.64 
2.63 
2.90 
3.05 
4.72 
4.68 
4.53 
5.52 
5.56 
5.97 
5.63 
6.07 
5.70 
6.37 

1.12 
1.69 
1.60 
2.76 
2.66 
2.99 
3.14 
3.16 
2.94 
3.76 
3.85 
7.57 
7.63 
7.10 
8.00 
7.30 

0.42 
0.55 
1.57 
1.15 
1.67 
3.12 
2.40 
2.54 
3.36 
3.18 
4.13 
4.92 
3.95 
5.05 
6.80 
6.95 

0.67 
1.09 
1.01 
1.38 
1.40 
2.70 
1.84 
2.22 
2.41 
2.72 
3.26 
3.00 
2.78 
2.59 
2.65 
2.94 

- 
- 
- 

0.33 
0.48 
0.81 
1.11 
1.45 
1.97 
2.31 
2.78 
3.51 
3.76 
4.16 
4.30 
4.52 

 
 
 
ที่มา : Report of the Financail Adviser upon the Budget of the Kingdom of Siam for 1902-1903.  
อางถึงใน พอใจ ถมยา, “บทบาทของพระองคเจาปฤษฎางค: ศึกษากรณีการเจรจาตกลงในหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับสุรากับนานาประเทศ พ.ศ. 2424-2429” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), 207. 
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ตารางที่   38 รายไดจากภาษีอากรเหลา ตั้งแต พ.ศ. 2437 – 2462 
  

พ.ศ. รายได (บาท) หมายเหตุ 
2437 
2438 
2439 
2440 
2441 
2442 
2443 
2444 
2445 
2446 
2447 
2448 
2449 
2450 
2451 
2452 
2453 
2454 
2455 
2456 
2457 
2458 
2459 
2460 
2461 
2462 
2463 
2464 

2,298,508 
2,589,991 
2,773,735 
3,128,429 
3,680,057 
3,730,060 
3,412,734 
4,353,108 
3,859,394 
4,142,889 
4,499,641 
4,164,495 
3,947,759 
3,961,012 
3,210,331 
6,326,611 
6,260,587 
6,088,713 
5,786,154 
6,350,282 
6,301,873 
3,217,004 
7,509,228 
8,621,541 

10,552,808 
10,949,869 
8,219,792 
8,062,544 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**กอน พ.ศ. 2448  การจัดเก็บภาษีเหลามีนายอากร
ผูกขาด  ต้ังแต พ.ศ. 2448  รัฐบาลเขาดําเนินการเอง  
โดยให เจาหนาที่สรรพสามิตเขาไปจัดเก็บ   4  
จังหวัดกอน   
**แลวคอย ๆ ดําเนินการทั้งหมดทั่วราชอาณาจักร
เมื่อ พ.ศ. 2452 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ีมา :  รําไพ อุดมไพจิตรกุล, “การแสวงหารายไดของแผนดินภายในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2398-2458” 
(วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาควิชาประวัติศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 238-239. 
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ตารางที่  39 รายไดแผนดินที่ไดจากภาษีอากร ฝน บอนเบี้ย เหลาและหวย ตั้งแต พ.ศ. 2435-2455 
   โดยคิดเปนรอยละของจํานวนรายไดทั้งหมด 
 

พ.ศ. รายไดจากฝน บอนเบี้ย เหลา หวย (บาท) รอยละของรายไดแผนดิน 
2435 
2436 
2437 
2438 
2439 
2440 
2441 
2442 
2443 
2444 
2445 
2446 
2447 
2448 
2449 
2450 
2451 
2452 
2453 
2454 
2455 

7,514,755 
7,551,967 
8,691,723 
9,153,717 
9,458,015 

11,416,267 
12,693,053 
14,687,935 
15,623,232 
16,796,291 
19,165,789 
21,165,577 
21,976,789 
26,083,937 
18,117,298 
19,741,269 
23,339,218 
25,344,573 
24,278,754 
23,927,930 
23,575,366 

48.86 
43.42 
49.72 
50.64 
45.81 
46.01 
44.54 
49.08 
43.81 
46.43 
43.63 
41.88 
46.16 
48.64 
31.77 
38.16 
39.75 
39.90 
38.12 
38.40 
38.27 

 

ที่มา : สจช. ร.5 ค. ค.1/20 “บาญแผนก ค.บาญชีเทียบเงินไดทั่วพระราชอาณาเขตสยาม ตั้งแต ศก.111-122”; สจช, ร.
5 ค. 14.3/6 ; สจช., ร.5 ค.14.3/25 “งบประมาณรายไดปตาง ๆ” ; สจช., ร.6 ค.8.2/4  “ยอดงบประมาณแผนดิน ร.ศ. 129-131”.  

หมายเหตุ : อัตราคาเฉลี่ยรายไดที่แสดงไวขางตนเปนรายไดที่ไดจากภาษีรวมหลายประเภท คือ อากรฝน บอนเบี้ย 
เหลา และหวย เปนตน อางถึงใน รําไพ อุดมไพจิตรกุล, “การแสวงหารายไดของแผนดินภายในราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2398-2458” 
(วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาควิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 238-239. 
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แตภายหลัง พ.ศ. 2448 เปนตนไป รัฐเริ่มมีรายไดที่เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเหตุที่
รายไดของรัฐจากตารางที่ 37 ตารางที่ 38 และตารางที่ 39 สามารถสะทอนใหเห็นถึงรายไดที่รัฐ
ไดรับจากการเก็บเกี่ยวผลประโยชนในธุรกิจเหลา  โดยรายไดที่รัฐไดรับในแตละชวงเวลาจะมี
ความมากนอยแตกตางกันออกไปตามแตปจจัยและสถานการณที่เขามาเกี่ยวของ ตัวอยางเชน 
ในชวงกอน พ.ศ. 2448 รายไดที่รัฐไดรับจากธุรกิจเหลามีปริมาณที่ไมสูงเทาไรนัก ทั้งนี้อาจเนื่อง
ดวยการจัดเก็บภาษีเหลาของรัฐยังคงมีความหละหลวม รัฐยังคงอาศัยเจาภาษีนายอากรเปนผูที่ทํา
หนาที่ในการจัดเก็บภาษีอากรดังกลาว  เพิ่มขึ้นก็เพราะรัฐไดเขาไปดําเนินการจัดเก็บภาษีเสียเอง
แทนนายอากร ซ่ึงการดําเนินการธุรกิจภายใตหนวยงานของรัฐคือกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
ยอมทําใหรัฐรับรูถึงขอบกพรองของการจัดเก็บภาษีไดดีมากขึ้น  จึงสงผลใหสามารถแกไขปญหา
ไดอยางตรงจุดมากกวา  และตอมาเมื่อรัฐเขามาดําเนินการประกอบธุรกิจเหลาเส ียเองเมื่อใน พ.ศ.
2470  ก็ยิ่งสงผลใหรายไดที่รัฐไดรับจากธุรกิจเหลามีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยปแรกของการ
ดําเนินงานภายใตหนวยงานของรัฐคือกระทรวงการคลังรัฐไดรับรายไดจากการประกอบธุรกิจเหลา
สูงถึง 12,097,831 บาท โดยรายละเอียดของสถิติรายไดที่รัฐไดรับจากการประกอบธุรกิจเหลาตั้งแต 
พ.ศ. 2465 – 2502 รวมทั้งปริมาณเหลาที่รัฐบาลจําหนายไดจริงตั้งแต พ.ศ. 2469-2483 สามารถดูได
จากตารางที่ 40 และตารางที่ 41 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 40 แสดงรายไดจากภาษีอากรเหลาตั้งแต พ.ศ. 2465 - 2502 

 

พ.ศ. รายได (บาท) หมายเหตุ 
2465 
2466 
2467 
2468 
2469 
*2470 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 

8,448,069 
8,882,649 
9,634,776 
10,470,231 
10,906,947 
12,097,831* 
11,182,792 
10,560,675 
8,704,106 
6,389,520 
5,365,384 

 
 
 
 
 
* ปแรกเริ่มของการเปนผูประกอบโดย
หนวยงานรัฐ คือ กระทรวงการคลัง 
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ตารางที่ 40 (ตอ) 
 

พ.ศ. รายได  (บาท) หมายเหตุ 
2476 
2477 
2478 
2479 
2480 
2481 
2482 
2483 
2484 
2485* 
2486 
2487 
2488 
2489 
2490 
2491 
2492 
2493 
2494 
2495 
2496 
2497 
2498 
2499 
2500 
2501 
2502* 

5,040,509 
5,617,366 
5,586,420 
6,146,157 
6,420,969 
6,404,811 
7,811,786 
6,762,217 
10,879,783 
10,725,294* 
24,032,703 
26,600,489 
39,362,653 
66,574,086 
73,106,192 
70,078,207 
86,039,655 
84,173,174 
103,793,905 
111,286,570 
110,435,902 
109,021,300 
119,615,945 
123,947,220 

127,148,096.00 
122,945,217.50 
177,703,608.05* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*โอนโรงงานเหลาไปอยูในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 2 5 0 2  โ อน โ ร ง ง า น เ ห ล า ม า อ ยู ก ร ม
สรรพสามิต   กระทรวงการคลังตามเดิม 
ยกเวนโรงงานเหลาบางยี่ขัน 
 

ที่มา : กรมสรรพสามิต, “ขอมูลประจําปพ.ศ. 2469 – 2509 
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ตารางที่  41 ปริมาณเหลาที่รัฐบาลจําหนายไดจริงตั้งแต  พ.ศ. 2469-2483 
 

พ.ศ. เท ลิตร 
2469 
2470 
2471 
2472 
2473 
2474 
2475 
2476 
2477 
2478 
2479 
2480 
2481 
2482 

2483 (เม.ย – ธ.ค.) 

923,079* 
817,991 
752,158 
682,395 
528,630 
385,269 
313,228 
288,895 
366,244  (370,817)** 
405,844  (405,850) 
452,458  (452,817) 
               (466,321) 
               (507,272) 
               (593,046) 
               (596,046) 

17,538,501* 
15,541,829 
14,291,002 
12,965,505 
10,043,970 
7,320,111 
6,264,560 
2,777,900 
7,328,880  (7,416,340)** 
8,116,880  (8,117,120) 
9,049,120  (9,056,340) 
                   (9,326,420) 
                   (10,145,440) 
                   (11,860,920) 
                   (11,932,800) 

 
ที่มา : กรมสรรพสามิต  
หมายเหตุ: ตั้งแต พ.ศ. 2409-2474 เหลา 1 เท บรรจุเหลา 19 ลิตร และตั้งแต พ.ศ. 2475 เปนตนไป 
เหลา 1 เท บรรจุเหลา 20 ลิตร  

 
จากตารางที่ 40  และตารางที่ 41 ชวยแสดงใหเห็นวาภายหลังการเขามาดําเนินงานผลิต

เหลาเองโดยหนวยงานของรัฐเอง รัฐสามารถเรียกเก็บอัตราภาษีจากธุรกิจเหลาไดในอัตราที่สูง
มากกวาในชวงที่ผานมา สาเหตุสวนหนึ่งก็สืบเนื่องมาจากรัฐไดดําเนินการผลิตเหลาเองภายใตการ
ดําเนินงานของเจาหนาที่กระทรวงการคลังเมื่อ พ.ศ. 2470 ซ่ึงการประกอบธุรกิจเหลาเองโดย
หนวยงานของรัฐสงผลใหรัฐสามารถกําหนดนโยบายตาง ๆ เพื่อความสอดคลองตอการลงทุนใน
ธุรกิจเหลาไดโดยสะดวกมากขึ้น 
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อยางไรก็ตาม ถึงแมวารัฐสามารถที่จะแสวงหาผลประโยชนไดจากการผลิตเหลาดวย
ตนเองมาตั้งแต พ.ศ. 2470 แลวก็ตาม แตในชวงระหวางที่หนวยงานรัฐดําเนินการผลิตเหลาเองนั้น 
การประกอบธุรกิจเหลาโดยหนวยงานรัฐก็ประสบกับปญหาและอุปสรรคอยูหลายประการดวยกัน 
โดยปญหาที่สําคัญที่สุดคือ ปญหาในดานการแขงขันของผูลักลอบผลิตเหลาเถ่ือน ซ่ึงการลักลอบ
ผลิตเหลาเถ่ือนของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบาน ไดสงผลใหรัฐตองใชงบประมาณรายไดเปนจํานวน
มาก ในการปราบปรามตอผูกระทําผิด ดังนั้น แมวารัฐจะไดรับเงินรายไดจากการประกอบธุรกิจ
เหลาในอัตราที่สูงก็ตาม แตปญหาเหลาเถื่อนที่ยังคงดําเนินมาอยางตอเนื่องก็ไดสงผลใหรัฐ
ตัดสินใจยุติการผลิตเหลาโดยรัฐลงใน  พ.ศ. 2503 และในปเดียวกันรัฐไดเปดอนุญาตให
บริษัทเอกชนคือ บริษัทสุรามหาคุณ จํากัด สามารถเขามาเชาเพื่อทําการผลิตเหลาไดในโรงงานบาง
ยี่ขัน โดยผลลัพธทางดานรายไดที่รัฐไดรับจากการอนุญาตใหเอกชนเขามาเชาเพื่อทําการผลิตเหลา
ใน พ.ศ. 2503 ดังตารางที่ 42 
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ตารางที่ 42 รายไดจากภาษีเหลา ตั้งแต พ.ศ. 2503 - 2522 
 
 

พ.ศ. รายได  (บาท) หมายเหตุ 
2503* 
2504 
2505 
2506 
2507 
2508 
2509 

241,961,219.58 
187,466,507.82* 
274,685,717.26 
285,944,695.12 
312,527,940.55 
339,786,545.34 
414,019,568.15 

* รายไดจากการใหเชาโรงงานสุราบางยี่ขัน
เมื่อใน พ.ศ. 2503 เปนเงิน 41 ลานบาท 
*พ.ศ. 2504 รายได 9 เดือน 

 
2510 
2511 
2512 
2513 
2514 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 

รายได  (ลานบาท) 
495.86 
499.54 
533.85 
547.20 
561.45 
677.31 

1,133.67 
1,470.48 
2,104.88 
2,681.97 
3,054.81 
3,674.55 
4,440.24 

 
 

       
 
ที่มา : กรมสรรพสามิต 
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จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาภายหลังจากที่รัฐเปดใหเอกชนเขามาเชาทําธุรกิจเหลา
ในโรงงานบางยี่ขัน ในชวงตั้งแต พ.ศ. 2503 จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2522 รัฐสามารถจัดเก็บรายไดจาก
คาภาษีเหลาไดเปนจํานวนถึงพันกวาลานบาท ซ่ึงนับตั้งแต พ.ศ. 2503 เปนตนมา ผลประโยชนที่รัฐ
ไดรับจากการประกอบธุรกิจเหลาถือวามีอัตราที่เพิ่มมากขึ้น โดยผลประโยชนที่เพิ่มมากขึ้นของรัฐ
จะมาจากการจายคาภาษีและคาสิทธิในการประกอบธุรกิจเหลาของกลุมผูประกอบการรายใหญ ซ่ึง
การที่ผลประโยชนของรัฐสวนใหญมาจากกลุมผูประกอบการรายใหญยอมสะทอนใหเห็นถึงนัยยะ
ที่สําคัญ คือ การเอื้อผลประโยชนซ่ึงกันและกันระหวางกลุมหนวยงานรัฐและกลุมทุนเอกชน ดังที่
ไดกลาวรายละเอียดไปแลวในบทที่ 4  

ตอมาใน พ.ศ. 2522 รัฐไดมีการเปดประมูลโรงงานเหลาบางยี่ขันครั้งใหมขึ้น  ซ่ึงผล
ภายหลังจากการเปดประมูลในครั้งนี้ คือ รัฐยังคงสามารถจัดเก็บคาสิทธิและคาภาษีเหลาจากบริษัท
ผูประกอบการรายใหมอยางบริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด อยูเชนเดิม โดยผลประโยชนที่รัฐไดรับ
จากบริษัทสุรามหาราษฎรในชวงระยะเริ่มแรกของการดําเนินงาน ไดแก บริษัทจะตองซื้อเหลาคง
คางตอจากบริษัทผูผลิตเหลาเกา (บริษัทสุรามหาคุณ จํากัด) ไวทั้งหมด และการซื้อเหลาทั้งหมด
ยอมสงผลใหรัฐสามารถมีรายไดเพิ่มขึ้นไปโดยปริยาย เพราะรัฐเก็บภาษีจากปริมาณขวดเหลาที่มี
การซื้อขายในโรงงานบางยี่ขัน ซ่ึงในชวงระยะแรกคาสิทธิที่รัฐไดรับจากบริษัทสุรามหาราษฎรรวม
เปนเงินทั้งส้ิน 39,350,000 บาท โดยคาสิทธิที่รัฐไดรับสามารถแบงออกเปนคาสิทธิที่มาจากเหลา
แมโขงจํานวน 1 ลานขวด ซ่ึง 1 ขวดแมโขง รัฐไดคาสิทธิ 10.35 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 10,350,000 
บาท เหลากวางทองจํานวน 2 ลานขวด ไดคาสิทธิขวดละ 8 บาท เปนเงิน 16 ลานบาท และเหลา
ขาวจํานวน 70,000 เท (1 เท = 32 ขวด) เปนเงิน 13 ลานบาท8 เปนตน นอกจากนี้ รัฐยังไดรับรายได
จากรายไดที่บริษัทสุรามหาราษฎรตองจายใหแกรัฐเพิ่มเติมอีก เชน คาสิทธิในการเชาโรงงานเหลา
บางยี่ขัน คาเชาโรงงาน คาภาษีเงินได คาคนควาและวิจัย และเงินสมทบกองทุนทดแทน เปนตน 
ทั้งนี้ จํานวนเงินที่บริษัทสุรามหาราษฎรจะตองจายใหแกรัฐในปแรก (พ.ศ. 2523) ของการ
ดําเนินงานสามารถดูไดจากตารางที่ 43 
 
 
 
 
 
                                                 

8 สจช. ก/2/2523/31 ป.1  “ทุมเหลา 5 ลานขวดตรึงราคา “แมโขง” ขวดละ 40” หนังสือพิมพ
บานเมือง 7 มกราคม 2523 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่ 43 จํานวนเงินที่บริษัทสุรามหาราษฎรจายใหแกรัฐ  ในระหวางเดือน ม.ค. –พ.ค. พ.ศ.2523 
 
 

 

 
 

ที่มา : สจช. ก/2/2523/31 ป.8. “เหลาแมโขงกับกระทรวงอุตสาหกรรม” หนังสือพิมพสยามรัฐฉบับพิเศษ 23 กันยายน 2523 
 

รายการ มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน  พฤษภาคม รวม 
ภาษีสุรา-ภาษีเพิ่ม 104,264,875 136,977,620.14 110,560,450 138,091,800 104,635,300 594,530,045.14 
คาสิทธิการเชา 56,210,654.64 81,169,632.83 71,643,105.92 98,139,733.90 97,023,693.58 404,187,120.87 
คาเชาโรงงาน 4,583,333.34 4,583,333.34 4,583,33.34 4,583,33.34 4,583,333.34 22,916,666.70 
คาภาษีเงนิได - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
คาคนควาและวิจัย 1,000,000 - - - - 1,083,573 
เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

1,083,573 - - - - 1,027,717,405.71 
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อยางไรก็ดี ถึงแมวาภายหลัง พ.ศ. 2522 เปนตนมา รัฐจะไดรับรายไดคาภาษีเหลาจาก
บริษัทสุรามหาราษฎรฯ เปนจํานวนมากแลวก็ตาม แตขณะเดียวกันในชวงภายหลัง พ.ศ. 2523 – 
2529 แหลงรายไดหลัก คือ โรงงานเหลาบางยี่ขัน ผูผลิตเหลาแมโขง - กวางทอง เร่ิมประสบกับ
ปญหาในการจําหนายเหลาเกิดขึ้น สาเหตุก็เนื่องมาจากในชวงหลัง พ.ศ. 2523 เปนตนมา บริษัท
สุราทิพยผูที่ผิดหวังจากการประมูลเหลาแมโขง – กวางทอง เมื่อ พ.ศ. 2522 ไดหันมาผลิตเหลา  
แสงโสมและหงสทอง โดยเหลาที่บริษัทสุราทิพยฯ ผลิตขึ้นมาเพื่อการจําหนายถือไดวามีลักษณะ
และรสชาติที่คลายคลึงกันกับเหลาแมโขงที่บริษัทสุรามหาราษฎรฯ กําลังดําเนินการผลิตอยูใน
ขณะนั้นเปนอยางมาก ดังนั้น ในชวงเวลาดังกลาวบริษัทผูผลิตเหลาทั้งสองบริษัทคือ บริษัทสุรา
มหาราษฎร และบริษัทสุราทิพยจึงไดทําการแขงขันในดานการจําหนายเหลากันอยางรุนแรง ดังที่
กลาวมาแลวในบทที่ 4 ในหัวขอความสัมพันธในลักษณะของการแขงขันของกลุมทุนเอกชนและ
กลุมทุนเอกชน 

การที่กลุมบริษัทผูผลิตเหลาเอกชนดําเนินการแขงขันกันในดานการจําหนายอยาง
รุนแรงดังกลาวขางตน นาจะถือเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอรัฐเพราะทั้งสองฝายตางก็ตองเสียคาภาษี
ในการผลิตเหลาใหแกรัฐดวยกันทั้งหมด แตในทางปฏิบัติกลับพบวาการแขงขันในเชิงการตลาดที่
เกิดขึ้นดังกลาวไมไดสรางรายไดที่เปนกอบเปนกําใหกับรัฐเทาใดนัก เพราะในชวงของการ
ประโคมแขงขันระหวางทั้งสองฝายตางนํามาซึ่งภาวการณขาดทุนจนไมมีรายไดคงเหลือที่แทจริง
จายใหแกรัฐ หากจะมีก็มีเพียงแตยอดเงินในเชิงสถิติปประมาณการเทานั้น  อยางไรก็ดี รัฐก็ยังคง
ไดรับรายไดจากภาษีอากรเหลาไดมาอยางตอเนื่อง อาจจะมากบางนอยบางก็ตาม ดังแสดงใหเห็น
ในตารางที่  44 และตารางที่ 45 
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ตารางที่  44 รายไดจากภาษีเหลา ตั้งแต พ.ศ. 2523 – 2535 
 

พ.ศ. รายได (ลานบาท)   หมายเหตุ 
2523 
2524 
2525 
2526* 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 

5,113.18 
5,805.16 
6,824.53 
13,099.53 
8,146.26 
9,819.59 
13,263.74 
13,693.90 
15,588.71 
16,876.78 
20,618.00 
23,940.24 
23,224.19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*รวมเงินคาผลประโยชนจากการประมูล
โรงงานใหม 12 โรง  เปนเงิน 5,088.50 ลาน
บาท 

 

ที่มา :  พระไพศาล วิสาโล, ประวัติศาสตรการบริโภคสุราในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษัท ดีไซด 
จํากัด, 2537), 120. 
 
ตารางที่ 45 แสดงรายที่รัฐไดรับจากแสงโสม 
  

 

 พ.ศ. ภาษ ี คาธรรมเนียมพิเศษ รวม 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 

38,778,112 
46,866,697 
15,321,870 
5,400,600 

123,360,689.50 
191,830,000 

77,556,225 
93,733,394 
30,643,740 
10,801,400 

257,441,379 
383,660,000 

116,334,337 
124,422,922 
45,965,610 
16,202,000 

380,802,068.50 
575,490,000 

 

 

ที่มา : “แกสัญญาสุรากับผลประโยชน 200,000 ลาน” (กรุงเทพฯ: มติชน, 2530), 55. 
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ตอมาการแขงขันที่รุนแรงของทั้งสองบริษัท คือ บริษัทสุรามหาราษฎร และบริษัทสุรา
ทิพยไดยุติลงใน พ.ศ. 2529 ซ่ึงการยุติการแขงขันดังกลาวไดสงผลใหรัฐสามารถจัดเก็บภาษีเหลาได
เพิ่มขึ้น โดยชนิดของเหลาที่รัฐสามารถจัดเก็บรายไดเขาสูรัฐได จะเห็นไดดังตารางที่ 46 
 

ตารางที่ 46  คาภาษีเหลาในประเทศระหวางป 2528-2532 
 หนวย : พันบาท 

ท่ี ประเภทเหลา ป 2528 ป 2529 ป 2530 ป 2531 ป 2532 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

เหลาขาว 28 ดีกรี 
เหลาผสม 28 ดีกรี 
แมโขง 
เหลาปรุงพิเศษอื่นๆ 
เหลาพิเศษ 
เหลาผลไม 
เบียร 
เหลาสามทับ 
เหลาตางประเทศ 
อ่ืน ๆ 

1,546,315 
1,648,090 
2,196,780 

167,217 
136,120 

540 
2,347,510 

60,861 
304,353 

1,583 

1,908,470 
1,408,867 
2,251,977 

223,700 
205,842 

450 
2,520,543 

27,519 
331,775 

2,289 

2,432,630 
1,073,465 
2,469,014 

58,579 
156,483 
12,990 

2,763,538 
72,565 

444,354 
16,911 

3,249,655 
1,029,076 
2,195,445 

54,854 
53,647 
42,825 

3,692,567 
28,738 

653,043 
16,548 

3,954,959 
1,052,859 
2,404,937 

52,294 
75,979 
13,629 

5,144,745 
42,633 

914,422 
33,026 

รวม 8,407,786 8,879,143 9,483,618 10,981,697 13,686,486 
 

ที่มา :  กองการสุรา กรมสรรพสามิต, 5.  
 

จากตารางที่ 46 แสดงใหเห็นถึงชนิดของเหลาที่รัฐสามารถเรียกเก็บภาษีได ซ่ึงชนิด
ของเหลาที่ทํารายไดใหแกรัฐ ไดแก เหลาขาว-ผสม เหลาแมโขง และเหลาประเภทเบียร โดยเหลา
ทั้ง 3 ชนิดนี้ ถือเปนเหลาประเภทหลักที่สามารถสรางรายไดใหกับรัฐไดเปนจํานวนมาก และรัฐได
ดําเนินการจัดเก็บภาษีไดอยางตอเนื่องนับตั้งแตสมัยที่รัฐทําการผลิตเองจนกระทั่งถึงปจจุบัน แต
อยางไรก็ดี เหลาตางประเทศก็ถือเปนอีกหนึ่งชนิดที่สามารถสรางรายไดใหแกรัฐ โดยคาภาษีเหลา
ตางประเทศที่รัฐสามารถจัดเก็บไดในชวงระหวาง พ.ศ. 2528 – 2532 สามารถดูไดจากตารางที่ 47 
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ตารางที่ 47 คาภาษีเหลาตางประเทศนําเขา แยกตามประเภทเหลาระหวางป 2528 -2532 
 

หนวย : พันบาท 
ท่ี ประเภทเหลา

ตางประเทศ 
ป 2528 ป 2529 ป 2530 ป 2531 ป 2532 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

ไวน 
แชมเปญ 
เชอรี่ 
ลิเคียว 
รัม 
ยิน 
วอดกา 
บร่ันดี 
วิสกี้ 
จีน 
อ่ืนๆ 

54,851 
2,307 

744 
11,093 
4,255 

10,148 
5,055 

48,291 
149,107 

5,812 
12,682 

56,569 
3,430 

741 
12,145 
4,116 
9,957 
5,170 

34,433 
185,529 

6,877 
12,800 

71,935 
4,261 

391 
14,008 
6,575 

13,691 
6,804 

41,443 
251,930 

7,342 
15,966 

96,888 
5,345 

501 
18,772 
7,556 

12,646 
8,933 

67,421 
406,826 

4,231 
23,918 

105,823 
10,593 

637 
20,729 
8,432 

17,354 
10,149 
81,004 

620,387 
8,967 

30,340 
รวม 304,353 331,755 444,354 653,043 914,422 

 
ที่มา :  กองการสุรา กรมสรรพสามิต, 6. 

 
จากตารางที่ 47 แสดงใหเห็นวาชนิดของเหลาตางประเทศที่รัฐจัดเก็บภาษีได ไดแก 

ไวน แชมเปญ เชอรี่ ลิเคียว รัม ยิน วอดกา บร่ันดี วิสกี้ จีน และอื่น ๆ เปนตน โดยในแตละปรายได
ที่รัฐไดรับจากคาภาษีเหลาตางประเทศจะมีอัตราที่แตกตางกันออกไป แตสวนใหญแลวรัฐจะไดรับ
รายไดที่เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ถึงแมวาเหลาตางประเทศจะสรางรายไดในดานภาษีใหกับรัฐเปน
จํานวนมากก็ตาม แตรายไดจากคาภาษีเหลาสวนใหญจะเปนเหลาที่ผลิตภายในประเทศเปนสําคัญ 
โดยเฉพาะในชวงระหวาง พ.ศ. 2535-2539 รัฐสามารถจัดเก็บภาษีเหลาที่ผลิตภายในประเทศไดสูง
ถึง 3.6 หมื่นลานบาท ซ่ึงเปนมูลคาที่สูงกวาภาษีที่รัฐไดรับจากเหลาตางประเทศถึง 18 เทา9 โดย
                                                 

9 อดิศวร หลายชูไทย และคณะ, สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษาโครงการศึกษาปญหาที่เกี่ยวของ
กับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อหามาตรการทางเลือกปองกันแกไข (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544), 1. 
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สาเหตุที่สงผลใหรัฐสามารถจัดเก็บภาษีไดในอัตราสูง คือ ในชวงเวลาดังกลาวภาวะทางเศรษฐกิจมี
อัตราการขยายตัวที่ดี ซ่ึงความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจยอมสงผลใหกําลังซื้อของประชาชนมี
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การบริโภคเหลาภายในประเทศจึงมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย  นอกจากนั้น 
ขณะเดียวกันกําลังซื้อที่ เพิ่มขึ้นของประชาชน ยังสงผลตอการขยายตัวของการนําเขาเหลา
ตางประเทศเพื่อการบริโภคอยางเดนชัด ซ่ึงการขยายตัวดังกลาวนี้มีผลทําใหรัฐบาลตองเพิ่มภาษี
เหลานําเขา ทั้งนี้เพื่อเปนการชวยปกปองอุตสาหกรรมเหลาภายในประเทศ10 

นอกจากนี้ ในชวงที่สภาพทางเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตและขยายตัวอยางเต็มที่ ก็ได
สงผลใหอุตสาหกรรมเหลาของไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามไปดวย โดยในชวงเวลา
ดังกลาว คือ ชวงระหวาง พ.ศ. 2535 -2539 ธุรกิจเหลาประเภทเบียร ไวน และเหลานําเขา ไดมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงการขยายตัวดังกลาวเปนผลสืบเนื่องมาจากนโยบายการ
เปดเสรีในการผลิตเหลาใหกับผูที่สนใจลงทุนทําธุรกิจเหลาเมื่อใน พ.ศ. 2535 โดยแตเดิมเหลาทั้ง
สามประเภทนี้ถือเปนสินคาประเภทฟุมเฟอย  และเปนสินคาที่รัฐตองใหการควบคุม แตภายหลัง
จาก พ.ศ. 2535 เปนตนมา รัฐไดปลอยใหมีการนําเขาเหลาจากตางประเทศไดมากขึ้น เพราะเหลา
นําเขาไดกลายเปนที่ตองการจากตลาดผูบริโภคในระดับสูง11 ดวยเหตุนี้ รัฐจึงมีการเปดเสรีมากขึ้น 
ซ่ึงการเปดเสรีดังกลาวไดสงผลใหรัฐสามารถจัดเก็บภาษีเหลาไดเพิ่มขึ้น โดยรายไดที่รัฐไดรับจาก
การจัดเก็บภาษีเหลาทั้ง 3 ประเภท สามารถดูไดจากตารางที่ 48 

 
ตารางที่ 48 แสดงรายไดที่รัฐไดรับจากเบียร ไวน และเหลานําเขา ในชวงระหวาง พ.ศ. 2530 -2538 
 

หนวย : ลานบาท 
ประเภทเหลา 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 

เบียร 44.4 - - - - 119.9 - - 170.8 
เหลานําเขา
ประเภทไวน 

68.6 - - - - - 182.6 207.9 - 

 

หมายเหตุ : ในบางปขอมูลสถิติรายไดที่รัฐไดรับยังคงมีความไมครบถวน 
ที่มา : อดิศวร หลายชูไทย และคณะ, สุราในสังคมไทย : ผลการศึกษาโครงการศึกษาปญหาที่
เกี่ยวของกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อหามาตรการทางเลือกปองกันแกไข (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), 2. 

                                                 
10 เรื่องเดียวกัน 
11 เรื่องเดียวกัน 
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อย างไรก็ตาม  สําหรับเหล าขาว  – ผสม  หรือเหล าที่ ผ ลิตโดยโรงงานเหล า
ภายในประเทศ ก็ยังคงถือไดวาเปนสินคาที่สามารถสรางรายไดใหกับรัฐไดมากที่สุดอยูเชนเดิม 
และแมวาในชวง พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจภายในประเทศไทยจะมีความผันผวนก็ตาม แตผลิตภัณฑ
เหลาขาว - ผสม ก็ยังคงสรางผลประโยชนใหกับรัฐไดเปนจํานวนมาก และนอกเหนือไปจากเหลา
ขาว-ผสม แลว เหลาปรุงพิเศษแมโขง และหงสทอง ก็ยังเปนเหลาอีกหนึ่งชนิดที่รัฐสามารถจัดเก็บ
ภาษีไดเปนจํานวนมาก โดยปริมาณเหลาขาว – ผสม และเหลาปรุงพิเศษแมโขง หงสทอง ที่เสีย
ภาษีใหแกรัฐสามารถสรุปไดดังตารางที่ 49 

 
ตารางที่ 49 แสดงปริมาณเหลาที่เสียภาษีใหแกรัฐ แยกตามชนิดเหลาในปงบประมาณตางๆ 
  

หนวย : พันลิตร 
ประเภทของเหลา ปงบประมาณ 

ตาง ๆ  เหลาขาว 28 ดกีรี เหลาผสม 28 ดีกรี เหลาปรุงพิเศษ  
แมโขง หงสทอง 

2502 
2505 
2510 
2515 
2523 
2525 
2530 
2535 
2540 
2542 
2543 
2544 

32,360 
52.380 
73,260 
48,002 

236,160 
218,100 
292,760 
460,690 
520,550 
817,752 
176,989 
23,830 

3,640 
8,140 

13,420 
14,540 
32,260 
55,860 
73,720 

176,580 
301,706 
173,489 
94,833 
27,179 

7,080 
16,940 
32,080 
52,793 
55,900 
68,500 
62,620 
72,410 

145,875 
80,872 
17,730 
10,800 

 

ที่มา : กรมสรรพสามิต, อางถึงใน ปยวรรณ สุขศรี, “การวิเคราะหเศรษฐกิจการผลิตสุราพื้นบาน
ของชุมชนในประเทศไทยกรณีศึกษาการผลิตเหลาขาวในจังหวัดเชียงรายและแพร” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2544), 2. 
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จากตารางที่ 49 อธิบายไดวานับตั้งแต พ.ศ. 2502 เปนตนมา จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2544 
รัฐสามารถจัดเก็บภาษีจากเหลาขาว – ผสม และเหลาปรุงพิเศษแมโขง หงสทองไดในอัตราที่สูง 
โดยในระหวาง พ.ศ. 2502 – 2540 อัตราเฉลี่ยของรายไดที่รัฐสามารถจัดเก็บไดจากเหลาขาว – ผสม 
และเหลาปรุงพิเศษมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ดี ภายหลัง พ.ศ. 2540 เปนตนมา 
จนถึง พ.ศ. 2544 ปริมาณรายไดจากการจัดเก็บภาษีเหลาขาว – ผสม และเหลาปรุงพิเศษ มีอัตราที่
ลดนอยลง ซ่ึงสาเหตุก็เนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยลงใน พ.ศ. 2540 นั่นเอง 

กลาวโดยสรุป  นับตั้ งแตภายหลัง  พ .ศ .  2398 เปนตนมา  จนกระทั่ งปจจุบัน 
ผลประโยชนในการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจเหลาของรัฐไดดําเนินมาอยางตอเนื่องดังตัวอยางที่กลาว
มาแลวขางตน โดยในปปจจุบัน พ.ศ. 2551 ธุรกิจเหลาก็ยังคงเปนธุรกิจที่สรางรายไดใหกับรัฐอยู
เชนเดิม และในปนี้ รัฐไดตั้งเปาหมายไววารัฐนาจะสามารถเก็บภาษีเหลาไดในอัตราสูงถึง 
35,150.684 ลานบาท12  อยางไรก็ดี ถึงแมที่ผานมาการจัดเก็บภาษีเหลาของรัฐจะไดรับในอัตราที่สูง
ก็ตาม  แตขณะเดียวกันในบางชวงเวลาผลประโยชนที่รัฐพึงจะไดจากการประกอบธุรกิจเหลา
ภายในประเทศไทยกลับตองประสบกับปญหาและอุปสรรค  ซ่ึงปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ อาทิ
เชน การลักลอบตมกลั่นเหลาเถ่ือน และภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ไดสงผลใหรัฐมิไดรับรายไดจาก
การจัดเก็บภาษีเหลาอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย  ดวยเหตุนี้ รัฐจึงพยายามแกไขปญหาและอุปสรรค  
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตอธุรกิจเหลา ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการปองกันมิใหรัฐตองสูญเสียผลประโยชนจากการ
ประกอบธุรกิจเหลาเปนสําคัญ  

ในปจจุบันการจัดเก็บภาษีเหลาเขาสูรัฐนั้น จะดําเนินไปตามปจจัยและตัวแปรที่เขามา
เกี่ยวของสัมพันธ เชน ใน พ.ศ. 2542 เมื่อรัฐไดเปดอนุญาตใหกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานสามารถ
ดําเนินการผลิตเหลาไดภายใตเงื่อนไขที่รัฐวางไว รัฐก็จําเปนที่จะตองกําหนดอัตราคาภาษีเหลา
ภายในประเทศขึ้นมาใหม ทั้งนี้ก็เพื่อสะดวกตอการดูแลและควบคุมทางดานการจัดเก็บภาษี 
นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2546 รัฐบาลยังไดทําการตกลงในการจัดเก็บอัตราภาษีเหลานําเขาขึ้นมาใหม
ตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียนหรืออาฟตา แทนการกําหนดอัตราภาษีเหลานําเขาโดยรัฐ       
ซ่ึงจากขอตกลงดังกลาวสงผลใหรัฐตองลดคาภาษีเหลานําเขาภายในกลุมประเทศอาเซียนจากรอย
ละ 20 เหลือเพียงรอยละ 5 เปนตน13 อยางไรก็ดี นับตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน ถึงแมวาการ

                                                 
 12 กรมสรรพสามิต, สถิติปงบประมาณ 2 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ มีนาคม, 2551. เขาถึงไดจาก 
http://www.excise.go.th/stat2b5/51_pamankron-2.htm. 

13   อุตสาหกรรมสุราไทย : ไดหรือเสีย ... ภายใตขอตกลงอาฟตา…บทสรุปสําหรับผูบริหาร (13 
มีนาคม 2546) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ มีนาคม, 2550. เขาถึงไดจาก http://www.scb.co.th/LIB/th/article/mong/ 
2546/m1216.html   
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จัดเก็บภาษีจากเหลาจะมีเร่ืองของกลุมผลประโยชนเขามาเกี่ยวของก็ตาม แตในทางปฏิบัติรายไดที่
เพิ่มขึ้นดังกลาวก็สามารถชวยใหรัฐนําไปใชจายในกิจการที่เปนประโยชนตอสังคมไดหลาย
ประเภท เชน รณรงคมิใหมีการดื่มแลวขับ และนําไปใชในการรักษาคุณภาพของการผลิต
อุตสาหกรรมเหลาภายในประเทศ เปนตน 

 
5.2 การผูกขาดผลประโยชนในธุรกิจเหลาของกลุมทุนรายใหญ 

ธุรกิจการผลิตเหลานับตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน ลักษณะที่ปรากฏสวนใหญ
มักจะเปนรูปแบบของการผูกขาดเปนสําคัญ โดยในอดีตการผูกขาดหรือการรับทําสัมปทานเพื่อ
ผลิตเหลาภายในประเทศไทย จะอยูภายใตการดําเนินงานของกลุมบุคคลที่รูจักกันโดยทั่วไปวา       
“เจาภาษีนายอากร” แตในชวงเวลานั้นการผูกขาดของเจาภาษีนายอากรจะประกอบดวยกันหลาย
กลุม แตตอมาเมื่อคร้ันภายหลังจากที่รัฐประกาศใชพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 การผูกขาดโดย
กลุมนายทุนรายใหญในลักษณะของคนเพียงไมกี่กลุมก็ไดเร่ิมปรากฏชัดเจนมากขึ้น เพราะ
ขอกําหนดในพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 ไดประกาศหามมิใหผูใดทําการตมกล่ันเหลาโดย
ไมไดรับอนุญาตไวอยางชัดเจน คือ “หามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกล่ันสําหรับ ทํา
สุราไวในครอบครอง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี”14  

จากขอหามดังกลาวขางตนของพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 สะทอนใหเห็นไดวา   
ผูที่มีความประสงคและความสามารถในการประกอบธุรกิจเหลาไดนั้น จะตองเปนผูที่ไดรับการ
อนุญาตจากรัฐเทานั้น โดยผูที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินการผลิตเหลาจากรัฐสวนใหญ คือ กลุมทุน
เอกชน เพราะกลุมทุนเอกชนเปนกลุมที่มีความพรอมทั้งในดานเงินทุน กําลังแรงงาน สถานที่ 
รวมทั้งอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ รวมทั้งการจายเงินคาภาษีเหลาใหกับรัฐ กลุมทุนเอกชนก็
สามารถดําเนินการได ดวยเหตุนี้ รัฐจึงเปดโอกาสใหกับกลุมทุนเอกชนมากกวากลุมผูผลิตเหลาราย
ยอย  ซ่ึงกลุมทุนเอกชนหรือกลุมผูประกอบการรายใหญที่รัฐเปดโอกาสใหสามารถทําสัมปทาน
เหลาผูกขาดทั้งทางดานการผลิตและดานการจําหนายเหลาภายในประเทศไทยได คือ กลุม
ผูประกอบการที่รับสัมปทานการผลิตเหลาเฉพาะในโรงงานเหลาบางยี่ขันเปนสําคัญ 

การผูกขาดการผลิตเหลาในโรงงานเหลาบางยี่ขันในที่นี้หมายถึง การผูกขาดการผลิต
เหลาภายใตช่ือยี่หอ “แมโขง”  โดยเหลาแมโขงถือเปนเหลายอดนิยมที่ผูประกอบการผลิตสามารถ
แสวงหาผลประโยชนจากการจําหนายไดเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ รัฐเองก็สามารถจัดเก็บเงินคา
                                                 
 14 มาตรา 5 มาตรา 5 ทวิ(1) มาตรา 6(2) แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510     
กรมสรรพสามิต, พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ มีนาคม, 2549. เขาถึงไดจาก 
http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H54/M5-6.html  
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ภาษีเหลาแมโขงตอขวดไดเปนจํานวนมากดวยเชนกัน ดังนั้น การที่ผลิตภัณฑเหลาแมโขงมี
ความสําคัญในฐานะผลิตภัณฑสรางรายได ก็ยอมสงผลทําใหผูประกอบการผลิตเหลารายใหญ
หลายรายมีความประสงคที่จะขอรับทําสัมปทานผูกขาด โดยผูที่จะสามารถดําเนินการผลิตเหลาแม
โขงไดนั้น จะตองจายคาผลประโยชนใหแกรัฐในอัตราที่สูง เพื่อเปนคาแลกเปลี่ยนกับยี่หอสินคา
หรือช่ือผลิตภัณฑเหลายอดนิยมของประเทศไทย และหากวาบริษัทหนึ่งบริษัทใดสามารถจายคา
ผลิตภัณฑเหลาแมโขงไดในปริมาณที่สูง บริษัทนั้นก็สามารถที่จะเขาไปดําเนินการผูกขาดการผลิต
และจําหนายเหลาแมโขงไดแตเพียงผูเดียว ดวยเหตุนี้ จากขอเท็จจริงดังกลาวที่เกิดขึ้นในโรงงาน
เหลาบางยี่ขันชวยสะทอนใหเห็นถึงการผูกขาดในธุรกิจเหลาของไทยไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ
กรณีการใหสัมปทานโรงงานเหลาบางยี่ขันของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
กลาวไดวาเปนเสมือนตนแบบของสัมปทานการผูกขาดในธุรกิจเหลายุคปจจุบัน เพราะถึงแมวา
ประเทศไทยจะมีกลุมผลประโยชนรายใหญที่ประกอบการผลิตเหลาอยูหลายกลุมดวยกันก็ตาม แต
กลุมผลประโยชนรายใหญที่สุดและเปนแหลงรายไดสําคัญของรัฐ คือ กลุมผลประโยชนที่มีฐาน
การผลิตอยูในโรงงานเหลาบางยี่ขันนั่นเอง  

การเขามามีบทบาทในการผูกขาดการผลิตและจําหนายเหลาของกลุมผูประกอบการ ณ 
โรงงานเหลาบางยี่ขัน ไดเริ่มปรากฏอยางชัดเจนมาตั้งแต พ.ศ.2503 ในสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต เปนนายกรัฐมนตรี โดยในสมัยนั้นรัฐไดอนุญาตใหเอกชนสามารถเขาไปดําเนินการผลิตและ
จําหนายเหลา  ดวยการเชาทํากิจการและจายเงินใหแกรัฐเพียงแคปละ 41 ลานบาท โดยไมตองผาน
การประมูล ซ่ึงการที่ไมตองผานการประมูลของกล ุ มบริษัทเอกชนถือไดวาเปนจุดเริ่มตนที่แสดงให
เห็นถึงบทบาทและความสัมพันธระหวางหนวยงานรัฐกับเอกชน  ผูเชาทําเหลาแมโขง กวางทอง 
ไดอยางชัดเจน แตประเด็นดังกลาวไมสําคัญเทากับการที่บริษัทเอกชน คือ บริษัทสุรามหาคุณ 
จํากัด เร่ิมมีอํานาจผูกขาดเขตการจําหนายเหลาที่ผลิตออกมาจากโรงงานบางยี่ขันไดทั่วประเทศแต
เพียงผูเดียว โดยบริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่มีสิทธิขายเหลาเชนเดียวกันกลับมีสิทธิจําหนายเพียงแคใน
เขตที่ตนยื่นประมูลไดเทานั้น ซ่ึง ณ จุดนี้หากพิจารณาในเชิงเศรษฐกิจเสรีถือไดวาไมไดมีความเปน
ธรรมเทาใดนัก และถึงแมวาในระยะเวลาตอมาบทบาทของบริษัทสุรามหาคุณไดยุติลงแลวก็ตาม  
แตบริษัทผูที่เชาโรงงานเหลาบางยี่ขันรายอื่น ๆ เชน บริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด (พ.ศ.2523) และ
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) (พ.ศ.2533) ก็ยังคงสามารถผูกขาดการจําหนายเหลาแมโขง
ไดทั่วประเทศอยูเชนเดิม และการที่กลุมผูประกอบการผลิตเหลาในโรงงานบางยี่ขัน ประสบ
ความสําเร็จในดานการผูกขาดการผลิตและจําหนายเหลาไดทั่วประเทศนั้น สาเหตุสําคัญสวนหนึ่ง
สืบเนื่องมาจากปจจัยทางดานเงินทุน และการเอื้ออํานวยจากหนวยงานรัฐ โดยเฉพาะในดาน
นโยบายของรัฐที่รัฐกําหนดขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับการประกอบธุรกิจเหลาของกลุมทุนเอกชน 
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ดังที่นายศิริชัย เรืองกาญจนเศรษฐ หัวหนาพรรคประชาราษฎร หรือที่รูจักกันนาม “ตังฮั้ว” ได
เปดเผยไววา   
 

การที่ตนเปดโปงกลางสภาเรื่องใบประกันอัปยศ เปนผลใหนายทวี ไกรคุปต ลาออกและเมื่อพน
เรื่องใบอนุญาตประกันภัยแลว ขอใหผูสื่อขาวจับตาดูตอไปอีกที่กระทรวงการคลัง ซึ่งอยูระหวาง
การวิ่งเตนตออายุสัญญาการผลิตเหลาขาวที่จะหมดลงในป 2527 นี้ ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกลาว
จะมีผลประโยชนตอบแทนกัน นับเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 500 ลานบาท และหลังจากที่มีการ
ทุจริตคอรัปช่ันเรื่องน้ําตาล น้ํามันแลวปรากฏวาตอนนี้กําลังมีการโกงขนานใหญกันอีกคือเรื่อง
น้ําเมา (สุรา) ทั้งนี้เมื่อหลายเดือนที่ผานมาไดมีกลุมนักธุรกิจที่ร่ํารวยอยูในเวลานี้และมีการจัดตั้ง
สมาคมสุราไดยื่นขอเสนอตอกระทรวงการคลังโดยไมตองผานกรมกองที่รับผิดชอบเพื่อให
กระทรวงการคลังอนุมัติในการดําเนินการเกี่ยวกับสุราขาว โดยกลุมธุรกิจดังกลาวหรือกลุมพอคา
เหลาวางแผนฮุบผูกขาดเหลาโรง – เซี่ยงซุน โดยไดเสนอใหตออายุโรงงานสุราขาวโดยไมตองมี
การประมูล ซึ่งแตเดิมทําแตละที่แตตอนนี้ขอใหทําเปนรูปภาคซึ่งจะมีประมาณ 4 ภาค และใหเอา
โควตาขายสุราในป 2523 เปนเกณฑ และใหอยูในอํานาจอิทธิพลพวกตนกลุมเดียวนาน 15 ป 
เสนอเงินลอใจรัฐมนตรีคลังใหตาโต พรอมกับวางแผนกอบโกยผลกําไรในชวงอยางนอย 5 ป
แรก โดยหามรัฐบาลเพิ่มภาษี สําหรับเงื่อนไขที่กลุมผูผลิตเหลาขาวซึ่งรวมตัวกันในรูปของ
สมาคม มีหลายกลุมลวนแตตระกูลดัง ๆ ไดเสนอเงินใหแกรัฐบาลนั้นคือเงินผลประโยชนจํานวน 
3,000 ลานบาทเพื่อกอสรางโรงงาน  และใหรัฐบาลสามารถยืมเงินไดไปกอน 2,000 ลานบาท 
แลวบริษัทคอยเรียกคืนโดยหักจากอัตราภาษีสุรา  ทั้งนี้นายทุนของแลกเปลี่ยนกับสัญญาการผลิต
เหลาขาว 15 ป โดยไมมีการละเมิดประมูลราคากันใหม และยังขอใหรัฐยุบโรงงานเหลาทั่ว
ประเทศอีก 31 โรงงาน ใหเหลือโรงงานเหลาประจําเขตเทานั้น  ซึ่งการกระทําของกลุมดังกลาวก็
เทากับเปนการผูกขาดเหลาขาวไวทั้งหมดทั่วประเทศนั่นเอง และผูที่ไดรับผลประโยชนในเรื่องนี้
คือกระทรวงการคลัง และกรมสรรพสามิต15 

 
จากขอความดังกลาวขางตน สามารถอธิบายไดวานายศิริชัยไดพยายามตอตานมิให

หนวยงานรัฐและกลุมทุนเอกชนรวมมือกันทําการทุจริตตอการประกอบธุรกิจเหลาภายในประเทศ 
นอกจากนี้ กรณีการทุจริตดังกลาวขางตน ยังไดปรากฏเปนหลักฐานอยูในหนังสือพิมพบานเมือง 
ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ความวา 

 
                                                 

15 สจช. ก/2/2525/74 “แฉทุจริตยัดเงินพันลานแลกผูกขาด “เหลาขาว” หนังสือพิมพมาตุภูมิ 30 
ตุลาคม 2525 ;  “แฉนายทุนติดสินบนรัฐตั้งโรงเหลา” หนังสือพิมพชาวไทย 30 ตุลาคม 2525 ; ก/2/2525/223 
“เปดโปงแผนพอคาเหลา เอาเงินลอรัฐบาลหวังผูกขาดกอบโกยนาน 15 ป” หนังสือพิมพบานเมือง 1 ตุลาคม 
2525 1, 49. 
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ภายหลังจากที่นายศิริชัย เปดโปงเรื่องดังกลาวนี้ออกมา ผลปรากฏวามีความเคลื่อนไหวจากกลุม
บุคคลในวงการเหลาหลายฝาย และมีผูนําเอกสารความเปนมาในเรื่องที่นายศิริชัยกลาวมาแสดง
ใหดู  ซึ่งสาระสําคัญของเอกสารฉบับดังกลาวสามารถสรุปไดวา นายอุเทน เตชะไพบูลย ใน
ฐานะนายกสมาคมผูคา เหลา  และผูอํานวยการบริษัทสุรามหาคุณ  ไดทําหนังสือยื่นตอ              
นายสมหมาย ฮุนตระกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใน พ.ศ. 2525 ระบุสาระสําคัญวา 
เนื่องจากปจจุบันมีโรงงานผลิตเหลาขาวผสมจํานวน 31 โรงงาน รวมทั้งจังหวัดชลบุรี จะหมด
สัญญาลงในป 2527 และตามหลักของทางราชการจะตองทําการเปดประมูลใหม นายอุเทนอางใน
คํารองวา เมื่อป 2517 ไดมีการประมูลในลักษณะนี้ มีการบิดเบี้ยวทําใหตองแกไขสัญญาหลาย
ครั้ง เกิดความยุงยากสับสนทั้งพอคาและทางราชการ ดังนั้น สําหรับในป 2527 จึงขอระงับการ
ประมูล และหันมาใชวิธีขยายอายุสัญญาเดิมออกไปอีก 15 ป นับตั้งแตป 2528 เปนตนไป  เมื่อ
ขยายสัญญาออกไปแลว พอคาเหลาเสนอผลประโยชนแกรัฐบาลหลายประการ เชน จะยุบ
โรงงานทั้ง 31 โรงงาน แบงเขตขายเหลาใหมใหเหลือทั่วประเทศ 6-7 เขต  แตละเขตจะตองสราง
โรงงานใหไดมาตรฐานเขตละ 1 โรงงาน มูลคา 100 ลานบาท รวม 6 เขตเปนเงิน 600 ลานบาท 
เมื่อสรางเสร็จจะยกกรรมสิทธิ์โรงงานใหกับรัฐบาล แตในระหวาง 15 ป ที่ขยายสัญญาฝายพอคา
เปนผูเก็บเกี่ยวผลประโยชนไปกอน  
 
นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอผลประโยชนอื่น ๆ เปนสิ่งลอใจรัฐบาลเปนตนวาจะจายเงินคาสิทธิ์จาก
เหลาที่เลี่ยงภาษีทุกเทใหกับรัฐบาล เทละ 50 บาท ถารัฐบาลตองการเงินรีบดวนจะจายใหลวงหนา 
4 ป โดยคิดจากโควตาเหลาป 2528 ซึ่งเปนเงินประมาณ 2,200 ลานบาท ขอจายแบงเปน 2 งวด ๆ 
ละ 2 ป และขอหักคืนภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันขยายสัญญา ขอตอไปที่เสนอเงินลอใจ
รัฐบาลอีกก็คือ ถาขายเหลาไมครบตามโควตาจะยอมเสียคาปรับเทละ 168 บาท เฉพาะเหลา 28 
ดีกรีเมื่อยื่นขอเสนอใหประโยชนแกรัฐบาลแลว พอคาก็ผนวกเงื่อนไขที่เปนประโยชนกับฝาย
ของตนเขาไปดวย คือหามรัฐบาลเพิ่มภาษีอยางนอยในชวงระยะเวลา 5 ปแรก นับต้ังแตวันที่ขยาย
สัญญา ถารัฐบาลไมมีทางเลือกจริง ๆ จะตองเพิ่มภาษีใหได ก็ขอใหหักจากเงินคาสิทธิ์ซึ่งจาย
ลวงหนาไปแลว 
 
ในกรณีดังกลาวขางตน หากรัฐบาลทําการตกลงโดยไมพิจารณาใหละเอียดจะเกิดผลเสียหายอยาง
มหาศาล ทั้งในดานรายไดเขารัฐและดานประชาชนซึ่งเปนผูดื่มเหลา เนื่องจากขอเสนอทั้งหมดนี้ 
คือการวางแผนรวมอํานาจผูกขาดกิจการการผลิตและจําหนายเหลาขาวผสมทั่วประเทศใหอยูใน
กํามือของกลุมผลประโยชน ซึ่งในทางปฏิบัติจริง ๆ ไมเคยมีเหลายี่หอใดสามารถปฏิบัติไดตาม
สัญญาที่ทําไวกับรัฐบาลเลย จะตองมีการเพิ่มราคา อยางเชน แมโขง กวางทอง ซึ่งรัฐบาลสามารถ
ควบคุมราคาไดมาเปนเวลานานปลายป อีกทั้งการที่ผลิตเหลาโดยไมเสียภาษีจะเปนปญหาที่ใหญ
มาก เพราะปริมาณความตองการดื่มทั่วประเทศมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น จะคํานวณคาภาษีและคาสิทธิ์
ตายตัวไมไดอยางเด็ดขาด เพราะถาหากปฏิบัติตามขอตกลงดังกลาว ผูสูญเสียผลประโยชนอยาง
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มหาศาลก็คือรัฐบาล และพอคาเหลาจะเปนเพียงกลุมเดียวที่สามารถแสวงหาผลกําไรไดอยาง
เต็มที่ เปนตน16 

 
จากกรณีตัวอยางขางตนสะทอนใหเห็นถึงแผนการในการควบคุมและผูกขาดการผลิต

เหลาของกลุมทุนเอกชนผูผลิตเหลาในโรงงานบางยี่ขันไดเปนอยางดี และแมวาตอมาในชวง
ระหวาง พ.ศ. 2525 – 2529 กลุมผูประกอบการในโรงงานเหลาบางยี่ขันจะประสบกับปญหาความ
ขัดแยงและการแขงขันที่รุนแรงกับบริษัทสุราทิพยก็ตาม แตในทายที่สุดเมื่อการแขงขันดังกลาวยุติ
ลงก็ยิ่งสงผลทําใหกลุมผูผลิตเหลาในโรงงานบางยี่ขันกาวเขามาผูกขาดในธุรกิจเหลาไดมั่นคง
ยิ่งขึ้น เพราะภายหลังจากเหตุการณความขัดแยงระหวางสองกลุมนายทุนรายใหญไดส้ินสุดลง    
ทั้งสองกลุมก็ไดหันมารอมชอมและสรางความรวมมือในการประกอบธุรกิจเหลาในโรงงานบางยี่
ขันรวมกัน ภายใตช่ือบริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด (แตตอมาใน พ.ศ. 2533 ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน ) ซ่ึงความความรวมมือท่ีเกิดขึ้นไดสงผลทําใหธุรกิจการผลิต
เหลาโดยเฉพาะในโรงงานเหลาบางยี่ขัน เขาสูกระบวนการผูกขาดไปโดยปริยาย เพราะปราศจาก
คูแขงขันรายใหญ และถึงแมวาจะมีบางบางกลุมก็ตาม แตก็ไมสามารถครองสวนแบงทางการตลาด
แทนเหลาแมโขงของกลุมผูประกอบการโรงงานเหลาบางยี่ขันไดแตอยางใด สาเหตุสวนหนึ่งก็เปน
เพราะวากลุมผูประกอบการเหลารายอื่นๆ เชน กลุมบรั่นดีรีเจนซี่ หรือเบียรสิงห ผลิตเหลาที่มีความ
แตกตางกันออกไป  ทั้งนี้รายช่ือผูประกอบการเหลาภายในประเทศ รวมทั้งกําลังทางดานการผลิต 
และมูลคาทางการตลาดสามารถดูไดจากตารางที่ 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
16 สจช. ก/2/2525/223 “เปดโปงแผนพอคาเหลา เอาเงินลอรัฐบาลหวังผูกขาดกอบโกยนาน 15 ป” 

หนังสือพิมพบานเมือง 1 ตุลาคม 2525, 49. 
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ตารางที่ 50 แสดงรายชื่อกลุมผูประกอบการเหลารายใหญภายในประเทศไทย กําลังการผลิต และ 
มูลคาตลาด พ.ศ. 2542 

   

ช่ือบริษัทเหลา กลุมผูประกอบการ สินคา จํานวน
โรงงาน 

กําลังการผลิต 
(ลานลิตร/ป)* 

มูลคา
ตลาด** 

1.ผูเชาสัมปทานโรงงานเหลาของรัฐ 
บ.สุรามหาราษฎร (โรงงาน
เหลาบางยี่ขัน 1***และ 2 
ภายใตการสัมปทานของสุรา
มหาราษฎร) 

เหลาพิเศษ 40 ดีกร ีเชน แมโขง แสงทิพย 
หงสทอง 

1 274.8 

บ.สุราทิพย ศรีอรุณ, บ.สุรา
ทิพยศรีบุรินทร, บ.สุราทิพย
มหาลิน ฯลฯ รวม 11 แหง 
(สัมปทานสุราทพิย) 

 
กลุมแสงโสม  
(ผูถือหุนรายใหญ 
72.78% คือ  
นายเจริญ สิริวัฒน
ภักดี) 

เหลาขาว 28, 30, 35 และ 40 ดีกรี เหลา
ผสมพิเศษทุกชนิด เชน หงสทพิย หงสชัย 
หงสรุง และหงษเพชร 

11 429 

2. ผูประกอบการโรงงานเหลาพิเศษของเอกชน 
บ.แสงโสม จํากดั 
บ.สุรากระทงิแดง (1998) 
จํากัด 

เหลาแสงโสม รัม บร่ันดี สุราเกาเหลียง 
ฯลฯ 

2 
1 

112.92 
3.71 

บ.สุราทิพราช จํากดั เหลาพิเศษทุกประเภทและเหลาแช 1 18.32 
บ.สุราพิเศษภัทรลานนา 

 
 
กลุมเจริญ  
สิริวัฒนภักด ี

เหลาพิเศษทุกประเภทและเหลาแช 1 0.06 

 
30.07% 

 
 
 

46.95% 
 
 
 
 

12.36% 
0.41% 

 
2.00% 
0.01% 

บ.สุราพิเศษสัมพนัธ จํากัด กลุมไชยวรรณ* เหลาพิเศษทุกประเภทและเหลาแช 1 0.62 0.07% 
บ.ยูไนเต็ดไวนเนอร่ี แอนด 
ดิสทิล เลอร่ี จํากัด 

กลุมชีวะศิริ* วิสกี้ วีโอ แบล็กแคท สุราจีนไผแดง 
 

1 27.96 3.06% 

บ.ประมวลผล จํากัด กลุมบุญยศรีสวัสดิ์ เหลาพิเศษ 28 ดีกร ีเชน วิสกี้ สิงหราช, 
สิงหเจาพระยา 

1 9.16 1.00% 

บ.สุราพิเศษสหสันต จํากัด กลุมตันศิริวิวัฒน
พันธ* 

เหลาเกาเหลียง และเหลาพิเศษทุกประเภท 1 4.2 0.46% 

บ.สุราพิเศษสุวรรณภูมจํิากัด กลุมโชคชัยณรงค บร่ันดีรีเจนซี ่ 1 17.82 1.66% 
รวมสวนแบงตลาดเหลา 100% 

 
หมายเหตุ :   * รวบรวมขอมูลจากกรมสรรพสามิต และสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
                   ** มูลคาตลาดคํานวณจากกําลังการผลิต 
                   *** โรงงานบางยี่ขัน 1 ไมไดใชในการผลิตแลวตั้งแต พ.ศ. 2543 เปนเพียงสถานที่เก็บเหลาและขวดเทานั้น 
                   กลุมไชยวรรณ ถือหุน 5 % ในกลุมแสงโสม 
                     กลุมชีวะศิริ  ถือหุน 0.44% .นกลุมแสงโสม 
                     กลุมตันศิริวิวัฒนพันธ ถือหุน 10% ในกลุมแสงโสม 
ที่มา : ศูนยวิจัยปญหาสุรา, ขอเท็จจริงอุตสาหกรรมไทย วังวนแหงธุรกิจผูกขาด (กรุงเทพฯ:  ศูนยวิจัยปญหาสุรา, 2548) 
 

จากขอมูลในตารางขางตนที่รวบรวมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย
เมื่อ พ.ศ. 2542 และขอมูลจากศูนยวิจัยปญหาสุราเมื่อ พ.ศ. 2548 ชวยแสดงใหเห็นไดวากลุมผูผลิต
รายใหญที่มี อัตรามูลคาทางการตลาดสูงที่ สุด  ไดแก  กลุมบริษัทเหลาในเครือของบริษัท             
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ไทยเบฟ เวอเรจ จํากัด (มหาชน) เปนสวนใหญ17 ซ่ึงกลุมนี้ไดรับการอนุญาตใหทําสัมปทานเหลา
ผูกขาดทั้งโรงงานเหลาที่อยูภายใตการควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม  คือ โรงงานเหลาบางยี่ขันแหงที่ 1 ตั้งอยูที่ตําบลบางยี่ขัน กรุงเทพฯ และโรงงานเหลา
บางยี่ขันแหงที่  2 ตั้งอยูที่จังหวัดปทุมธานี ผลิตเหลาแมโขง เหลาขาว และเชี่ยงชุน เปนตน และ
โรงงานเหลาที่อยูในความควบคุมของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซ่ึงโรงงานเหลามีที่ตั้งอยู
ในเขต 12 จังหวัด ผลิตเหลาหงสทอง  แสงทิพย  เหลาขาว และเชี่ยงชุน เปนตน นอกจากนั้น ตาราง
ขางตนยังแสดงใหเห็นถึงการครองสวนแบงของกลุมผูประกอบการเหลากลุมตาง ๆ ไดดังตอไปนี้   

1. กลุมบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ถือไดวาเปนผูประกอบการรายใหญ
อันดับ 1 โดยกลุมนี้ไดครองสวนแบงทางการตลาดมากกวา 90 เปอรเซ็นต ของมูลคาตลาดทั้งหมด 
ทั้งนี้ กลุมบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) มีนายเจริญ สิริวัฒนภักดีเปนผูถือหุนใหญ และ
บริษัทยังเปนเพียงผูผลิตเหลารายเดียวที่ไดรับอนุญาตในการทําสัมปทานผลิตเหลาในโรงงานเหลา
ของรัฐ ดังที่กลาวไปขางตน โดยการผลิตเหลาในโรงงานเหลาของรัฐ (บางยี่ขัน 1 และ 2) จะ
ดําเนินการโดยบริษัทสุรามหาราษฎร จํากัด ผลิตและจําหนายเหลาพิเศษ 40 ดีกรี นอกจากนี้ ใน
สวนของสัมปทานทั้ง 12 โรงงาน บริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ไดใหบริษัทสุราทิพยบริษัทในเครือเปน
ผูดําเนินการ ผลิตและจําหนายเหลาขาวและเหลาพิเศษ รวมเปนสวนแบงตลาดประมาณ 77 
เปอรเซ็นต 

นอกจากนี้ กลุมบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ยังมีบริษัทในเครือท่ีดําเนินการ
ผลิตเหลาอีก ไดแก บริษัทแสงโสม บริษัทกระทิงแดง (1998) บริษัทสุราพิเศษทิพราช และบริษัท
สุราพิเศษลานนา โดยทั้ง 4 บริษัทนี้สามารถครองสวนแบงทางการตลาดประมาณ 15 เปอรเซ็นต  
ซ่ึง 1 ใน 4 บริษัท คือ กลุมบริษัทแสงโสมถือเปนกลุมที่สําคัญ ที่ชวยใหธุรกิจเหลาในเครือขาย
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ ฯ มีการขยายตัวไปอยางตอเนื่อง โดยกลุมบริษัทแสงโสมไดใชวิธีการขยาย
ธุรกิจไปยังพันธมิตรในอุตสาหกรรมเหลากวา 22 บริษัทเพื่อทําธุรกิจในดานตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมเหลา ทั้งกับบริษัทผูผลิตรายอื่นๆ เชน บริษัทอธิมาตร บริษัทเทพอรุโณทัย บริษัท
ยูไนเต็ดไวเนอรี่ ฯลฯ ซ่ึงการขยายเครือขาย หมายถึง เปนพันธมิตรกันระหวางผูผลิตโดยขึ้นอยูกับ
มูลคาหุนที่ถือไขว ทั้งนี้ ก็เพื่อใหการดําเนินงานของกลุมบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ สามารถแสวงหา
ผลกําไรจากการประกอบธุรกิจไดในอัตราที่สูงที่สุด เพราะการมีเครือขายที่ครอบคลุมอุตสาหกรรม
ในหลายๆ ดาน ยอมเอื้อผลประโยชนใหกับการประกอบการในธุรกิจเหลาของบริษัทไทยเบฟเวอ
เรจ ฯ ไดเปนอย างดี นอกจากนี้กลุมแสงโสมยังเปนเจาของในบริษัทที่เปนตัวแทนหลักในการขาย
                                                 

17 ศูนยวิจัยปญหาสุรา, ขอเท็จจริงอุตสาหกรรมไทย วังวนแหงธุรกิจผูกขาด (กรุงเทพฯ :  ศูนยวิจัย
ปญหาสุรา, 2548) 
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สินคาสงและจัดจําหนายและการเปนเจาของในกิจการวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่อง ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกลาวไดสงผลทําใหกลุมบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ และกลุมแสงโสมสามารถประกอบกิจการเหลา
ไดอยางครบวงจร 

2. บริษัทยูไนเต็ดไวนเนอรี่ แอนด ดิสทิลเลอร่ี จํากัด คือ โรงงานเหลาพิเศษของเอกชน 
ที่อยูภายใตการดูแลของตระกูลชีวะศิริ ซ่ึงปจจุบันบริษัทยูไนเต็ดไวนเนอรี่ผลิตวิสกี้วีโอ วิสกี้แบล็ก
แคท และเหลาจีนไผแดง โดยมีสวนแบงตลาดประมาณ 3.06 เปอรเซ็นต 

3. บริษัทสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จํากัด หรือบร่ันดีร่ีเจนซี่ของกลุมโชคชัยณรงค สามารถ
ครองสวนแบงทางการตลาดไดประมาณ 1.95 เปอรเซ็นต 

4. บริษัทประมวลผล จํากัด ของกลุมบุญยศรีสวัสดิ์ ผูผลิตเหลาพิเศษ 28 ดีกรี เชน วิสกี้
สิงหราช และสิงหเจาพระยา มีสวนแบงทางการตลาดประมาณ 1 เปอรเซ็นต 

5. บริษัทสุราพิเศษสัมพันธ จํากัด ผูถือหุนใหญคือตระกูลไชยวรรณ ดําเนินการผลิต
เหลาพิเศษทุกประเภท และเหลาแช มีสวนแบงทางการตลาดประมาณ 0.7 เปอรเซ็นต 

6. บริษัทสุราพิเศษสหสันต   จํากัด เปนผูผลิตรายเล็กที่สุด และมีสวนแบงทางการตลาด
นอยกวา 0.5 เปอรเซ็นต โดยผูถือหุนกลุมนี้ คือ ตระกูลตันติววิัฒนพนัธ ผลิตเหลาเกาเหลียง และ
เหลาพิเศษทกุประเภท18  

อยางไรก็ตาม ถึงแมจากตารางขางตนจะมีผูผลิตหรือผูประกอบการมากกวา  6 รายก็
ตาม แตการแขงขันในตลาดเหลาถือไดวาไมมีความรุนแรงมากจนถึงขั้นที่จะสงผลใหคูแขงตอง
ออกจากการประกอบธุรกิจเหลาแตอยางใด เหตุที่เปนเชนนี้เนื่องจากผูผลิตเหลาบางบริษัทก็ไดเขา
รวมถือหุนกับธุรกิจเหลาของบริษัทอ่ืน ๆ ดวยเชนกัน อาทิเชน กลุมตันติวิวัฒนพันธ กลุม
ไชยวรรณและกลุมชีวะศิริ ก็ถือหุนรวมกับบริษัทแสงโสม บริษัทในเครือของกลุมไทยเบฟเวอเรจฯ 
ดวยเชนกัน โดยแสงโสมถือหุน 10 เปอรเซ็นต  5  เปอรเซ็นต และ 0.44  เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
และในธุรกิจบางชนิดกลุมผูประกอบการก็จะมีการรวมหุนในลักษณะของการไขวที่ เ อ้ือ
ผลประโยชนตอกันอีกดวย  และถึงแมวาตั้งแตป 2542 เปนตนมา รัฐจะมีนโยบายใหเปดเสรี
เกี่ยวกับเหลาพื้นบานและอนุญาตใหมีผูที่สามารถเขามาประมูลโรงงานผลิตเหลาในสังกัดของกรม
สรรพสามิตไดเพิ่มมากขึ้นแลวก็ตาม เชน กลุมเอี่ยมสกุลรัตน (ประมูลได 5 โรงงาน) และกลุมกิ่ง
ชัชวาลย (2 โรงงาน) แตอยางไรก็ตาม บริษัทผูประมูลเหลารายใหมทั้งสองบริษัทก็ยังคงเปน

                                                 
18 เรื่องเดียวกัน  
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พันธมิตรที่ดีตอกลุมแสงโสมอยูเชนเดิม โดยกลุมแสงโสมถือหุนถึง 25 เปอรเซ็นต รวมกับบริษัท
อธิมาตรและบริษัทเทพอรุโณทัยของกลุมกิ่งชัชวาลย เปนตน19 

ในปจจุบันการประกอบธุรกิจเหลาของสังคมไทย ถือไดวาเปนการแขงขันระหวางกลุม
ผูประกอบการรายใหญกับกลุมผูประกอบรายใหญดวยกันเปนสําคัญ และถึงแมวาการแขงขันใน
ปจจุบันจะมีกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานเขามาเกี่ยวของดวยก็ตาม แตบทบาทของกลุมผูผลิตเหลา
พื้นบานก็ยังคงไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ดวยเหตุนี้ จึงสงผลทําใหการแขงขันในตลาดการคา
เหลาภายในประเทศจํากัดอยูเฉพาะเพียงแคนายทุนรายใหญเพียงไมกี่กลุมเทานั้น เพราะโครงสราง
ของธุรกิจเหลามีลักษณะตลาดแบบผูขายนอยราย ซ่ึงโครงสรางดังกลาวสามารถโนมเอียงไปสูการ
ผูกขาดไดโดยงาย  และหากวาบริษัทผูประกอบธุรกิจเหลามีการรวมตัวกันเกิดขึ้น ก็จะกลายเปน
อุปสรรคสําคัญที่กีดขวางการเขามาแขงขันของผูประกอบการรายใหม ๆ  ตัวอยางเชน ในปจจุบัน
รัฐไดเปดนโยบายเหลาเสรีใหกับกลุมผูผลิตเหลาพื้นบาน แตการใหการอนุญาตของรัฐนั้นยังคงอยู
ภายใตเงื่อนไขหลายประการ อาทิเชน  มีการกําหนดคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมใบอนุญาตทํา
เหลากล่ันชุมชนตกประมาณปละ 4,000 บาท คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําเชื้อเหลาสําหรับใชใน
โรงงานปละ 300 บาทคาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสงเหลา ประเภทที่ 2 ปละ 1,650 บาท  และ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายปลีกเหลาประเภทที่ 4 ในเขตเทศบาล 55 บาท ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล หรือ อบต. 11 บาท นอกจากนี้ ยังมีการกําหนดเงื่อนไขทางดานพื้นที่การจัดสราง
โรงงาน แรงงาน แหลงวัตถุดิบ และภาษีที่ตองเสียใหแกรัฐอีก เปนตน ซ่ึงภาษีที่ตองเสียในอัตรา
ลิตรละ 70 บาท แหงแอลกอฮอลบริสุทธิ์ (คือ 100 ดีกรี) (โดยนําจํานวนภาษีที่หาไดทั้ง 2 อัตรามา
เปรียบเทียบกัน ถาอัตราใดคิดเปนเงินภาษีไดสูงกวา ใหใชอัตรานั้น)20 ถือเปนอัตราภาษีที่สูงมาก
และเปนภาษีที่สามารถสกัดกั้นการประกอบการของกลุมผูผลิตรายยอยไดเปนอยางดี ดังนั้น จึง
ไมใชเร่ืองแปลกแตอยางใดหากจะพิจารณาแลวเห็นวากลุมผูประกอบการรายยอยนอยกลุมนักที่จะ
สูกับกลุมผูประกอบการรายใหญได 

การที่ธุรกิจเหลาเปนธุรกิจที่ตองอาศัยเงินลงทุนคอนขางสูง ก็ยอมสงผลใหกลุม
ผูประกอบการรายใหม ๆ อยางผูผลิตเหลาพื้นบานไมมีทุนที่จะเขามาดําเนินการแขงขัน อีกทั้ง

                                                 
19 ปจจุบันกลุมแสงโสมถือหุนในกลุมดังกลาวในสัดสวน 100 เปอรเซ็นต อางถึงใน ชมพูนุช นะรา

และวิภา เล็กกุลวัฒน, อุตสาหกรรมสุรา , รายงานประกอบรายวิชา ศ.380 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550. 

20 วิธีการบริหารงานสุรา ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับ
ที่ 3) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 กรมสรรพสามิต, หลักเกณฑและเงื่อนไขการขออนุญาตทําและขายสุรา  
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ มีนาคม, 2550. เขาถึงไดจาก http://www.excise.go.th/sura/work_drinks.htm 
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กติกาหรือนโยบายของรัฐเองก็ไมไดเอ้ือใหเกิดผูประกอบการรายใหมที่มีศักยภาพในการแขงขัน
แตอยางใด เพราะนโยบายบริหารงานเหลาภายหลัง พ.ศ. 2542 ก็ยังคงอํานวยประโยชนใหกับ
ผูประกอบการรายใหญทั้งในแงกฎเกณฑและภาษี ดังนั้น จึงกลาวไดวาธุรกิจเหลาเปนธุรกิจอีก
หนึ่งชนิดหนึ่งที่มีการผูกขาดเกิดขึ้น  

ทั้งนี้ การผูกขาดโดยสวนใหญของบริษัทผูผลิตเหลามักจะดําเนินการดวยวิธีบังคับมิให
ผูคาปลีกขายสินคาของคูแขง (Exclusive Dealing) หรือใชวิธีการขายพวง ดังเชนกรณีที่ซ้ือเหลาแม
โขง พวงเบียรชาง ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ เปนตน21 นอกจากนี้ ยังมีวิธีในการผูกขาดโดยขอ
สัมปทานการผลิตและจําหนายเหลาจากรัฐ ซ่ึงการขอรับสัมปทานโดยระบบการจายเงินบริจาคให
พรรคการเมืองก็เปนอีกระบบหนึ่งที่ทําใหบริษัทผูประกอบการผลิตเหลาสามารถครอบครองการ
ผูกขาดในธุรกิจเหลาไวได เพราะการสรางสายสัมพันธทางการเมืองยอมสงผลทําใหนโยบายและ
กฎกติกาตาง ๆ ดําเนินไปในแนวทางที่เอ้ือผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธระหวาง
กลุมธุรกิจเหลาผูกขาด กับกรรมการการแขงขันทางดานการคา และนักการเมือง สามารถพิจารณา
ไดจากแผนภูมิที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 เมื่อ พ.ศ. 2536 เนื่องจากบริษัทเบียรไทย (1991) ผูจัดจําหนายเบียรชาง ซึ่งอยูในภายใตการดูแล

ของนายเจริญ  สิริวัฒนภักดีตองการตีตลาดอุตสาหกรรมเบียร เพื่อแยงสวนแบงการตลาดจากบริษัทบุญรอด บริว
เวอรี่หรือเบียรสิงห ดังนั้น กลุมของนายเจริญ สิริวัฒนภักดีจึงไดใชวิธีการขายสินคาพวง โดยกลุมแสงโสมไดต้ัง
เงื่อนไขกับทางผูจัดจําหนายรายใหญและรายยอยวาถาซื้อเหลาขาว เหลาผสมหรือเหลาผสมพิเศษพวงดวยเบียร
ชางจะไดรับสวนลดในการขายเบียร ตอมาการขายพวงในชวงระยะหลัง พ.ศ. 2540 เปนตนมา การขายพวงไมได
มีเฉพาะเบียรเทานั้น แตเมื่อตองการจําหนายเบียรชาง ก็จําเปนตองเพิ่มโซดาชาง และน้ําดื่มบรรจุขวดชางเขาไป
ดวย อยางไรก็ดี การขายพวงเหลาเบียร และโซดาของกลุมนายเจริญ ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ก็
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการเจริญเติบโตของธุรกิจเหลาเบียรของกลุมตนเปนสําคัญ แตสวนใหญแลววิธีการขาย
พวงจะเปนแบบการขายควบบังคับหรือ Requirement Tie-In Sales นั่นเอง ชมพูนุช นะราและวิภา เล็กกุลวัฒน, 
อุตสาหกรรมสุรา, รายงานประกอบรายวิชา ศ.380 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550. 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงความสัมพันธระหวางกลุมธุรกิจผูกขาด กับกรรมการการแขงขันทางดานการคา  

และนักการเมือง 
ที่มา : เดือนเดน นิคมบริรักษ และสุณีพร ทวรรณกุล, การผูกขาดทางธุรกิจกับการเมือง [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ มีนาคม, 2551. เขาถึงไดจาก http://www.tdri.or.th/ye_06/slides%20and%20photos/ 

 
ปจจุบันกลุมทุนเอกชนที่มีบทบาทและผูกขาดการผลิตเหลามากที่สุดในปจจุบัน คือ 

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ของนายเจริญ สิริวัฒนภักดี (นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 
สามารถดูไดจากภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ในหนา 259) ทั้งนี้ การที่กลาววาบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ 
เปนบริษัทที่ผูกขาดการผลิตเหลาในปจจุบัน สาเหตุก็เนื่องมาจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ เปน
บริษัทเอกชนที่เชาโรงงานเหลาของรัฐเพื่อการผลิตและจําหนายเหลา  โดยในปจจุบันบริษัทไทย
เบฟเวอเรจฯ ไดดําเนินการผูกขาดการผลิตเหลาแมโขง หงสทองภายใตการขอสัมปทานในโรงงาน
บางยี่ขันของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานเหลา 12 โรงงานของกรมสรรพสามิต 
นอกจากนี้ บริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ยังไดทําการผลิตเบียร คือ เบียรชาง ที่ในขณะนี้มีตลาดการ
จําหนายรองรับอยูทั่วประเทศอีกดวย (สินคาเหลาแมโขง และการโฆษณาของบริษัทในเครือไทย
เบฟเวอเรจฯ ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก ง) อยางไรก็ดี กลุมทุนเอกชนที่มีบทบาทในการผลิต
เหลา นอกเหนือไปจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ฯ ยังไดแก กลุมผูประกอบการโรงงานสุราพิเศษ
สุวรรณภูมิ จํากัด และกลุมผูประกอบการบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จํากัด เปนตน โดยทั้งสามกลุม
สําคัญถือเปนกลุมที่มีบทบาทในการผลิตและจําหนายเหลาภายในประเทศไดในอัตราที่สูง และเปน
กลุมที่รัฐสามารถเรียกเก็บรายไดไดเปนอันดับตนๆ ของการประกอบธุรกิจเหลาไทย 
 

บริจาคใหพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2544 – 2549 (ตค.) 

 
นักการเมือง 

 
กลุมธุรกิจเอกชน 

คณะกรรมการ
แขงขันทางการคา 

นายทวี บุตรสุนทร 
ในเครือสุรามหาราษฎร 
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 

นายวิรุณ เตชะไพบูลย 

นายไชยยศ สะสมทรัพย  
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ภาพที่ 1  นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เจาของบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ  ผูผลิตเหลาแมโขง หงสทอง 
และเบียรชางในปจจุบัน 

ที่มา : ผูจัดการ. การเปลี่ยนแปลงอันดับ 1, (สิงหาคม, 2548) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ ธันวาคม, 2550.  
เขาถึงไดจาก http://www.gotomanager.com/photos/collection.aspx?id=3658&pid=93  
 

 
 
 
ภาพที่ 2 นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เจาของบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ ผูผลิตเหลาแมโขง หงสทอง 

และเบียรชางในปจจุบัน กับ พตท.ทักษิณ ชินวัตร 
ที่มา : ผูจัดการ. การเปลี่ยนแปลงอันดับ 1, (สิงหาคม, 2548) [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ ธันวาคม, 2550.  
เขาถึงไดจาก http://www.gotomanager.com/photos/collection.aspx?id=3658&pid=93  
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กลาวโดยสรุป นับตั้งแตที่รัฐมีการประกาศใชพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 เปนตน
มา ทิศทางของธุรกิจเหลาภายในประเทศไทยไดเขาสูกระบวนการผูกขาดโดยกลุมทุนรายใหญมาก
ขึ้น เพราะพระราชบัญญัติฉบับนี้หามมิใหประชาชนทั่วไปผลิตเหลาในครัวเรือนและหามมิใหมี
การผลิตเพื่อขาย แตในทางตรงกันขามรัฐกับเปดอนุญาตใหเอกชนสามารถเขามาขอรับทํา
สัมปทานผูกขาดการผลิตได ซ่ึงการเขามามีบทบาทของกลุมทุนเอกชนภายใตการสนับสนุนของ
นโยบายรัฐ ไดสงผลใหการตมกลั่นเหลาพื้นบานของกลุมผูผลิตเหลารายยอยตองสูญหาย และเขาสู
กระบวนการผูกขาดเพียงคนเพียงกลุมเดียวมากขึ้นดังกรณีที่ที่กลาวไวในขางตน ทั้งนี้ การที่กลุม
ผลประโยชนโดยเฉพาะผูที่เชาโรงงานบางยี่ขันในปจจุบันสามารถเขามาทําการผูกขาดในธุรกิจ
เหลาไดจนประสบกับความสําเร็จ  เหตุและปจจัยก็เนื่องดวยอาศัยฐานอํานาจทางการเงินและสาย
สัมพันธความใกลชิดกับกลุมเจาหนาที่รัฐเปนตัวชวยสรางความสําเร็จ อยางไรก็ดี ถึงแมวานโยบาย
บางประการของรัฐจะหันเหหรือโนมเอียงไปทางผูประกอบการรายใหญหรือกลุมทุนจนทําให
กลายเปนวาระบบเหลาเขาสูกระบวนการผูกขาดไปโดยปริยายก็ตาม แตในความจริงรัฐก็พึง
ตองการแสวงหารายไดในเชิงผลประโยชนเขาสูรัฐเปนสําคัญดวย 
 
5.3 การปรับตัวของกลุมผูผลิตรายยอยในทองถิ่น  

ในปจจุบันถึงแมวารัฐจะเปดนโยบายเหลาเสรีใหกับกลุมผลประโยชนเหลาพื้นบาน
แลวก็ตาม แตกลุมนี้ก็ยังไมสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองไดดีเทาที่ควร ซ่ึงการที่เหลาพื้นบานไม
มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีพอควร สาเหตุประการสําคัญสืบเนื่องมาจากกลุมเหลาพื้นบานไดถูก
จํากัดสิทธิในการพัฒนามาอยางยาวนาน  ซ่ึงการถูกลิดรอนสิทธิในการผลิตเหลาของกลุมผูผลิตราย
ยอย ถือไดวาดําเนินมาเปนระยะเวลายาวนานนับตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนตนมา และโดยเฉพาะ
การประกาศใชพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493  ก็ยิ่งสงผลทําใหภูมิปญญาเหลาพื้นบานตองสูญ
หายไปเปนจํานวนมาก กลาวคือ พระราชบัญญัติฉบับนี้หามมิใหประชาชนทั่วไปผลิตเหลาใน
ครัวเรือนและหามมิใหมีการผลิตเพื่อขาย  เมื่อภูมิปญญาเหลาพื้นบานตองกลับกลายเปนเรื่องที่ผิด
กฎหมาย  ผูผลิตเหลาหรือคนที่มีความสามารถในการทําเหลารสชาติดีหลาย ๆ คน ตางตองเลิกการ
ผลิตไปโดยปริยาย การปดกั้นตลอดจนไมมีการสงเสริมในพัฒนาทางดานภูมิปญญา ไดสงผลทําให
องคความรูเร่ืองสมุนไพรในการทําเหลา หรือกรรมวิธีในการสกัดเหลา ตลอดจนการพัฒนา
ทางดานรสชาติ บรรจุภัณฑพื้นบานประเภทเครื่องปนดินเผา เครื่องไม เครื่องมือ อุปกรณในการ
ผลิต และองคความรูตาง ๆ คอย ๆ หายไปและไมมีการสืบทอด  นอกจากนี้ยังรวมไปจนถึงพันธุ
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ขาวพื้นบานพันธุดีหลากหลายพันธุที่เหมาะสมตอการทําเหลา  ซ่ึงแตเดิมชาวบานเคยปลูกเพื่อ
รักษาพันธุก็ตองพลอยสูญพันธุตามไปดวย22 

อยางไรก็ดี  ถึงแมวาชาวบานจะพึ่งพาทางออกในลักษณะของการลักลอบตมกล่ันเหลา 
หรือที่รัฐเรียกวา เหลาเถื่อนแลวก็ตาม แตการที่เจาหนากรมสรรพสามิตสามารถตามจับและยึด
อุปกรณในการตมกลั่นไปทําลายทิ้งเสีย ก็เปนเหตุทําใหผูทําการผลิตเหลาพื้นบานหลายรายเกิด
ความทอถอยและยกเลิกการตมกล่ันเหลาไปโดยปริยาย ดวยเหตุนี้องคความรูในการผลิตเหลา
พื้นบานที่หลงเหลือมาจนกระทั่งปจจุบันนี้จึงไมสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีไดมากเทาใดนัก  
ทั้งนี้ ความไมประสบผลสําเร็จในการผลิตเหลาของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบาน  ยังสามารถดูไดจาก
ขอความที่นายชัยรัตน โมไนยพงศ นายกสมาคมผูผลิตไวนและสุราพื้นบานไทย ไดกลาวไวกับ
หนังสือพิมพผูจัดการฉบับวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ความวา  

 
ภายหลังจากที่รัฐเปดเสรีในการผลิตเหลาใหแกผูผลิตเหลารายยอย เมื่อ พ.ศ. 2544 ประชาชนผูที่
สนใจผลิตเหลาและเมรัยพ้ืนบาน ตางก็ไดเขามาลงทุนประกอบการกันเปนจํานวนมากไมนอยกวา 
7,000 ราย ซึ่งการที่ประชาชนทั่วไปใหความสนใจในการลงทุนในธุรกิจเหลารายยอยดังกลาว
สาเหตุสวนหนึ่งก็เนื่องมาจากปริมาณความตองการของทองตลาด และการใหการสงเสริมที่จริงจัง
ของรัฐ โดยเฉพาะในสมัยที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ถือ
ไดวาเปนชวงที่ธุรกิจเหลาพ้ืนบานมีการเจริญเติบโตอยางเต็มที่ แตตอมาภายหลังจากที่เปลี่ยน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม การสงเสริมจากภาครัฐมีความไมแนนอนเกิดขึ้น และ
นโยบายที่รัฐจะจัดตั้งศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมสุราเพื่อการประกอบการของกลุมผูผลิตเหลา
พ้ืนบานก็ตองลมเลิกไป 
 
โดยในปจจุบันผูประกอบการขนาดเล็กที่ทําการผลิตไวนและเหลาพื้นบานของไทย โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่ชนบทประมาณไมนอยกวา  6,000 ราย หรือ 80 เปอรเซ็นตของผูประกอบการเหลาพื้นบาน
ทั้งหมดตางไดพากันยุติบทบาทในการผลิตเหลาลง เหตุก็เนื่องมาจากกลุมทุนขนาดเล็กไมสามารถ
ชําระหนี้สินที่ไดกูยืมมาลงทุนกับสถาบันการเงินได ซึ่งสาเหตุที่ทําใหกลุมผูผลิตเหลารายยอยไม
สามารถชําระหนี้ไดมีปจจัยที่สําคัญอยู 2 ประการ กลาวคือ 1.รัฐบาลมิไดใหการสงเสริมการผลิต
เหลาของกลุมผูผลิตรายยอยเหมือนในชวงระยะแรก โดยในระยะหลังนโยบายรัฐมักจะมีความไม
แนนอน 2. ผูประกอบการที่เขามาทําธุรกิจดังกลาวขาดความรูอยางจริงจัง ดังนั้น จึงสงผลทําให
สินคาเหลาที่ผลิตไมไดมาตรฐานจนในทายที่สุดก็ตองลมเลิกกิจการไป23 

                                                 
22 หทัยชนก อินทรกําแหง และสุพัฒน กุมพิทักษ, เหลาพื้นบาน ภูมิปญญาการพึ่งพาตนเองของ

ชุมชน (นนทบุรี : บริษัทสยามศิลปการพิมพ จํากัด, 2547), 6-7.  
23 เรื่องเดียวกัน 
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อยางไรก็ดี ถึงแมวากลุมผูผลิตเหลาพื้นบานจะประสบกับปญหาในดานการผลิตหลาย

ประการดังที่กลาวไปแลวในขางตนก็ตาม แตเมื่อรัฐเปดโอกาสใหสามารถทําการผลิตเหลาไดโดย
ถูกตองตามกฎหมายแลว (พ.ศ. 2542) ก็ไดเปนปจจัยที่ชวยกระตุนใหกลุมผูผลิตรายยอยตางตอง
เร่ิมทําการปรับเปลี่ยนตนเองและเริ่มมีการพัฒนาในสินคาของกลุมตนใหมีคุณภาพมากขึ้น อาทิ
เชน ผูประกอบการหลายรายตางมุงทําการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการผลิตเหลาใหไดคุณภาพเพิ่ม
มากขึ้น พรอมกับทําการศึกษาความรูในการผลิตเหลาจากแหลงตาง ๆ เชน จากหนังสือและ
สัมภาษณบุคคลที่มีประสบการณในการทําเหลาพื้นบาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
เหลาพื้นบาน และอาศัยความรวมมือกับนักวิชาการทองถ่ินหรือตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อ
จะไดนําองคความรูที่ไดมาจากการศึกษาคนความาพัฒนาในสินคาที่ตนผลิตใหมีรสชาติและความ
สะอาดปลอดภัยไดมาตรฐานตอไป  นอกจากนั้น การดําเนินงานโดยผานผูที่มีความรูความสามารถ
ในหนวยงานวิชาการ สามารถชวยใหเหลาพื้นบานมีคุณภาพที่ดีขึ้น และจะชวยสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น ทั้งในดานรสชาติ ความปลอดภัยและคุณภาพ  

โดยในบางรายที่ประสบกับความสําเร็จก็ไดสงเสริมความรูใหกับผูประกอบการเหลา
รายยอยรายอ่ืน ๆ โดยการลงขอความที่เปนเคล็ดลับตามวารสารและบทความในหนังสือพิมพ เปน
ตน ซ่ึงการสงเสริมความรูโดยการพิมพเผยแพรหนังสือที่เกี่ยวของกับการผลิตเหลาพื้นบานและ
ไวนผลไมถือเปนสิ่งที่ดีและจะชวยใหผูประการรายยอยสามารถพัฒนาความรูที่ เทาทันตอ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปดังที่นายขวัญแกว วัชโรทัยไดกลาวไววา  

 
ปจจุบันประเทศเรามีวิวัฒนาการในการทองเที่ยวและการติดตอในเชิงธุรกิจเพิ่มยิ่งขึ้นทุกขณะ 
จําเปนที่พวกเราจะตองมีความรูทั้งในดานโภชนาการและเครื่องดื่มไว เพื่อพรอมที่จะตอนรับหรือ
บางครั้งอาจจะไดรับเชิญใหไปตางประเทศก็ยิ่งมีความจําเปนที่จะตองรูรายละเอียดเหลานี้เพิ่มขึ้น 
จะไดไมทําสิ่งใดบกพรอง ผิดพลาดเปนที่อับอายหรือเสียช่ือเสียงมิได24 
 

อยางไรก็ตาม ทางกลุมสมาคมผูผลิตไวนและสุราพื้นบานไทย ก็ไดชวยสงเสริมการ
ผลิตเหลาของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบาน โดยการทําหนังสือสงไปยังหนวยงานราชการตางๆ ที่
เกี่ยวของ ทั้งสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ ฯลฯ ทั้งนี้ก็เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของเรงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจเหลาของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบาน และ
เรียกรองใหรัฐทําการสงเสริมผูผลิตเหลาพื้นบานของไทยใหมีความจริงจัง และเขมแข็งมากขึ้น

                                                 
24 ขวัญแกว วัชโรทัย, ไวน (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นต้ิงแอนสพับลิชช่ิง (มหาชน), 2538), 63. 
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กวาเดิม ทั้งนี้ ก็เพื่อชวยสรางฐานธุรกิจการผลิตเหลาพื้นบานภายในประเทศใหมีความมั่นคงและมี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยใจความสําคัญของหนังสือที่นายชัยรัตน โมไนยพงศ นายกสมาคมผูผลิต
ไวนและสุราพื้นบานไทยยื่นตอภาครัฐที่เกี่ยวของ มีใจความวา 
 

ขอใหรัฐชวยสงเสริมทางการตลาด หางบประมาณในการอบรมทางดานการผลิตใหถูกหลัก 
มาตรฐาน ใหลดหยอนอัตราภาษีในระยะหนึ่งจนกวาจะเขมแข็ง ใหลดภาษีการนําเขาอุปกรณและ
วัสดุการผลิตไวนจากยุโรป สวนสารเคมีและยีสตที่จําเปนตองนําเขามากระทรวงสาธารณสุขยัง
ไมอนุญาตใหนําเขาที่มีจําหนายในตลาดก็เปนการนําเขามาแบบไมถูกระเบียบ ซึ่งควรมีการแกไข
และผอนปรนในเรื่องนี้25 

 
สําหรับเครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศยังคงถือไดวาเปนปอมปราการที่สําคัญใน

การตอสูเพื่อใหกลุมเหลาพื้นบานสามารถยืนหยัดและพัฒนาตนเองได โดยเครือขายเหลาพื้นบาน
แหงประเทศไทยขึ้น ไดจัดงานรณรงคเพื่อใหขอมูลอันเปนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับเหลาพื้นบาน ทั้งนี้ 
ก็เพื่อเปนการชี้แจงขอเท็จจริงใหประชาชนชาวไทยไดรับทราบโดยเฉพาะคนในเมือง ที่อยูหางไกล
วิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนเพื่อใหไดมีโอกาสมาตอบโตการบิดเบือนขอเท็จจริงพรอม เปดเผยปญหา
กรณีการผลิตและบริโภคเหลาพื้นบานใหสังคมไทยรูจักมากยิ่งขึ้น ซ่ึงงานที่คณะกรรมการเครือขาย
เหลาพื้นบานจัดขึ้น ณ  ลานวัฒนธรรมทุงทาแลง หมูบานถนอมมิตรปารค ซอยวัชรพล บางเขน 
กรุงเทพฯ ชวงระหวางวันที่ 2 มกราคม จนกระทั่งถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ พ.ศ. 2546 ไดแก งาน 
“มหกรรมเหลาพื้นบาน อาหารพื้นเมือง เพื่อการพึ่งตนเอง” โดยบรรยากาศของการจัดกิจกรรมของ
กลุมผูผลิตเหลาพื้นบานดูไดจากภาพที่ 3 และภาพที่ 4  

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 หทัยชนก อินทรกําแหง และสุพัฒน กุมพิทักษ, เหลาพื้นบาน ภูมิปญญาการพึ่งพาตนเองของ

ชุมชน, 67. 
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ภาพที่ 3  บรรยากาศของกิจกรรมที่กลุมเครือขายเหลาพื้นบานจัดขึ้นเพื่อใหคนรูจักและเขาใจ 

เหลาพื้นบานมากขึ้น ภายใตโครงการ “มหกรรมเหลาพื้นบาน อาหารพื้นเมือง เพื่อการ
พึ่งตนเอง” 

ที่มา : “เหลาพื้นบาน อาหารพื้นเมือง”เราพึ่งตนเอง (มกราคม – กุมภาพันธ 2546) [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ มีนาคม, 2550. เขาถึงไดจาก http://www.thaingo.org/story3/news_thaiwisky_300146. 
htm 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4 แสดงปายโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับเหลาพื้นบานวาไมไดเปนเหลาเถื่อน ในงาน 

“มหกรรมเหลาพื้นบาน อาหารพื้นเมือง เพื่อการพึ่งตนเอง” พ.ศ. 2546 
ที่มา : “เหลาพื้นบาน อาหารพื้นเมือง”เราพึ่งตนเอง (มกราคม – กุมภาพันธ 2546) [ออนไลน], 
เขาถึงเมื่อ มีนาคม, 2550. เขาถึงไดจาก http://www.thaingo.org/story3/news_thaiwisky_300146. 
htm 
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การจัดกิจกรรมทั้งหมดของกลุมเครือขายเหลาพื้นบานดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4 ก็
เพื่อใหชาวไทยไดรูจักและยอมรับในผลิตภัณฑเหลาพื้นบานมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดกิจกรรม
ดังกลาวของกลุมเครือขายเหลาพื้นบานก็เพื่อพยายามเรียกรองใหรัฐลดภาษีเหลาเพื่อชวยชาวบาน
อยางแทจริง มิใชอางวาลดเพื่อชวยชาวบานแตแทจริงชวยนายทุน  เพราะการที่สรรพสามิตลดราคา
ภาษีลงก็เทากับวาชวยกลุมผูประกอบการรายใหญไปโดยปริยายเพราะอัตราภาษีที่รัฐเรียกเก็บจาก
เหลาพื้นบานและเหลาของกลุมผูประกอบการรายใหญมีอัตราที่เทาเทียมกัน แตเหลาพื้นบานของ
ชาวบานมีตนทุนสูงมาก ดังนั้น เครือขายเหลาพื้นบานจึงพยายามเรียกรองใหรัฐดําเนินการแกไข
และปรับอัตราภาษี ทั้งนี้ก็เพื่อใหการผลิตของกลุมผลประโยชนรายยอยสามารถดํารงอยูได แต
ปจจุบันถึงแมวารัฐยังคงไมไดปรับอัตราภาษีใหมีอัตราท่ีแตกตางกัน และดูเหมือนวากลุมผูผลิต
เหลาพื้นบานพยายามปรับตัวใหเขากับสถานการณมากเทาไร หลักเกณฑการอนุญาตใหเปดเหลา
เสรีพื้นบานของคณะรัฐมนตรีก็ยิ่งดูเหมือนวาเปนการปดกั้นเกษตรกรมากยิ่งขึ้น และยังเปนการเอื้อ
ประโยชนใหแกกลุมทุน กลาวคือ มาตรการดังกลาวกําหนดใหผูที่มีสิทธิผลิตเหลาพื้นบานไดนั้น
ตองมีคุณสมบัติที่เปนกลุมเกษตรกร เปนสหกรณ เปนกลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟนฟู
เกษตรกรเปนรัฐวิสาหกิจชุมชนตาม พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชนและเปนนิติบุคคลเทานั้น ชาวบานทั่วๆ 
ไปไมสามารถดําเนินการผลิตเหลาเองได ตองมีการจดทะเบียนเปนกลุมสหกรณหรือนิติบุคคลเปน
สําคัญจึงจะไดรับอนุญาต  

มาตรการดังกลาวดูเหมือนวารัฐบาลตองการชวยเหลือชาวบาน แตในทางปฏิบัติผูที่จะ
เขาสูเงื่อนไขนี้กลับไมใชชาวบานแตเปนนายทุน นอกจากนี้เงื่อนไขที่กําหนดใหชาวบานผลิตเหลา
พื้นบานจะตองเปนวิสาหกิจชุมชนซึ่งในทางปฏิบัติยังไมสามารถดําเนินการได เพราะยังไมมี
กฎหมายรองรับ เปนประกาศเผื่อเอาไวในอนาคตเทานั้น ดังนั้น มีเพียงประการเดียวที่ชุมชน
สามารถผลิตเหลาพื้นบานไดคือตองจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเทานั้น หมายถึงจะตองไปจด
ทะเบียนเปนบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัดที่สํานักงานพานิชยจังหวัด ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ยุงยาก
มากสําหรับชาวบานผูผลิตเหลารายยอย นอกจากนี้ยังมีมาตรการเรื่องภาษีซ่ึงหากสรรพสามิตคิด
ภาษีตามดีกรีชาวบานก็ไมสามารถปฏิบัติตามได แมวาจะลดภาษีลงโดยเหลา 28 ดีกรีเหลือขวดละ 
12 บาทจากเดิม ขวดละ 17.50 บาท ดังที่ผูประสานงานเครือขายเหลาพื้นบาน จ.สุรินทร ไดกลาวถึง
ประเด็นการเก็บภาษีตามดีกรีไวความวา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



266 
 

 

กรณีดังกลาวชาวบานจะตองจายภาษีเทากับนายทุนรายใหญ เทากับวารัฐไมคุมครองชาวบาน 
เพราะอัตราภาษีตองจายเทากันในขณะที่ตนทุนการผลิตของชาวบานสูงกวาของนายทุน  นายทุน
รายใหญมีตนทุนในการผลิตแคขวดละ 6 บาท แตชาวบานอยาง อ.ทาตูม จ.สุรินทร ซึ่งมีตนทุน
ในการผลิตตํ่าสุดของ จ.สุรินทร ยังอยูที่ขวดละ 13 บาท แตเสียภาษีเทากัน อีกทั้งเทคนิคดาน
การตลาด การโฆษณาสินคาของนายทุนรายใหญก็มีศักยภาพเหนือกวาชาวบาน26  
 

อยางไรก็ดี ถึงแมวากลุมผูผลิตเหลาพื้นบานโดยสวนใหญจะประสบกับความลมเหลว
ในดานการประกอบการก็ตาม แตก็ยังคงมีผูประกอบการเหลารายยอยในบางรายที่สามารถพัฒนา
ตนเองจนกระทั่งยืนหยัดบทบาทในการผลิตเหลามาไดจนกระทั่งถึงปจจุบันนี้ โดยผูที่ประสบ
ความสําเร็จในการผลิตเหลาพื้นบาน สามารถพิจารณาไดจากกรณีตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

ไวน “สยามมัวส” ผลงานของกลุมเกษตรกร บอกวางทอง จังหวัดชลบุรี ที่ไดเร่ิม
ดําเนินการผลิตมาตั้งแต พ.ศ. 2544 โดยกลุมผูผลิตไวนสยามมัวสจะประกอบไปดวย ชาวบาน  217 
คน (สถิติผูรวมหุนดังกลาวคือปแรกของการดําเนินการ) ดําเนินการไวนจากมะเมา และองุน โดย
การผลิตแตละครั้งกลุมเกษตรกรบอกวางทอง จะสามารถผลิตไวนไดประมาณ 2,000 ลิตร บรรจุ
ขวดไดประมาณ 2,500 ขวด ราคาจําหนายอยูที่ขวดละ 250 – 300 บาท ตนทุนการผลิตไมต่ํากวา
ขวดละ 180 บาท ซ่ึงในปจจุบันไวนสยามมัวสยังคงสามรถดําเนินการผลิตมาไดอยางตอเนื่อง ซึ่ง
สาเหตุที่สงผลใหกลุมเกษตรกรบอกวางทอง สามารถดําเนินการผลิตอยูไดก็เนื่องมาจากกลุม
เกษตรกรนําเรื่องความตองการผลิตเหลาพื้นบานของตนไปประสานงานยังมหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึง
การยื่นเรื่องปรึกษาดังกลาวไดสงผลให ดร.สํารี มั่นเขตตกรณ อาจารยประจําภาควิชาชีวะเคมี คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิยาลัยบูรพา ไดนําทีมมาชวยวิจัยให ดังนั้น ดวยเหตุผลดังกลาวจึงชวยใหการ
ผลิตเหลาพื้นบานของกลุมเกษตรกร บอกวางทองสามารถพัฒนาคุณภาพของตนไดอยางตอเนื่อง 
อยางไรก็ดี ในชวง พ.ศ. 2545 กลุมเกษตรกร บอกวางทองก็ไดประสบกับปญหาเรื่องงบประมาณ
ในการผลิตอยูเชนเดียวกัน แตองคการบริหารสวนตําบลก็ไดใหงบชวยเหลือและใหการสนับสนุน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเหลาภายในชุมชนเปนจํานวนเงินถึง 470,000 บาท พรอมกับสงเจาหนาที่ ศงป. 
เขามารวมพูดคุยถึงปญหาในการดําเนินงานอยางใกลชิด27 ดวยเหตุนี้ จึงสงผลใหการผลิตเหลาของ
กลุมเกษตรกร บอกวางทอง จังหวัดชลบุรีสามารถพัฒนาตนเองมาได และสามารถสรางรายได
ใหกับชุมชนสืบมาจนกระทั่งปจจุบัน 
                                                 

26 สํานักขาวประชาธรรม, เหลาพื้นบานกับการพึ่งพาตนเอง [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ มกราคม, 2550. 
เขาถึงไดจาก http://www.thaico.net/b_pnews/46012300.htm  

27 บุญเตือน  ทองอยู. “ไวน “สยามมัวส” ผลิตภัณฑดี รสชาติเดนผลงานของเกษตร บอกลางของ
ชลบุรี”, เทคโนโลยีชาวบาน, 15, 312 (1 มิถุนายน 2546): 34-35.  
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โกลเดน ไวน ของคุณสมาน และ คุณอัชณา ศิริภัทร ภายใตการดําเนินงานของบริษัท 
ภัทรเกษตร ก็ถือเปนอีกหนึ่งกรณีตัวอยางของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานที่ประสบกับผลสําเร็จ โดย
โกลเดน ไวน เปนผลผลิตที่ไดจากมะเฟองและหมอน ในหนึ่งป บริษัท ภัทรเกษตรผูผลิตเหลา
โกลเดน ไวน สามารถผลิตไวนมะเฟองได 5,000 ขวด หมอน 2,000 ขวด ซ่ึงบทบาทของโกเดน
ไวนถือไดวาเปนรูจักกันดีในวงการผูประกอบธุรกิจเหลาขนาดยอม โดยปจจัยที่สงผลใหบริษัท
ภัทรเกษตร สามารถพัฒนาคุณภาพของสินคาของตนได ก็เนื่องมาจากเจาของกิจการ คือ คุณสมาน 
และคุณอัชณา ศิริภัทร เปนบุคคลที่อยูแวดวงของการประกอบอุตสาหกรรมขนาดยอมอยูแลว ซ่ึง
การที่มีพื้นฐานที่ดียอมทําใหสามารถพัฒนาและรูถึงวิธีการผลิตเหลาไดอยางถูกตอง อีกทั้ง 
บุตรสาวของคุณสมานและคุณอัชณา  ไดเคยเรียนรูวิ ธีการทําไวนจากตางประเทศ  ดังนั้น 
ผูประกอบการผลิตเหลารายยอยกลุมนี้ คือ โกลเดน ไวนจึงนําเอาองคความรูตาง ๆ มาบูรณาการ
และพัฒนาสินคา จนเปนที่ยอมรับในปจจุบัน28 
 สุราลิกอร เหลาพื้นบานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช (ตัวอยางในภาพที่ 5) เปนเหลา
พื้นบานอีกกลุมหนึ่งที่ประสบกับความสําเร็จในการเติบโตในทองตลาด แตเดิมเหลาพื้นบานของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ถือไดวาเปนเหลาที่มีเอกลักษณตางจากแหลงผลิตอ่ืนๆ จนไดรับความ
นิยม  ซ่ึงจุดเดนของเหลาพื้นบานในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จะตางจากเหลาของภาคอื่นๆ 
ตรงที่เหลาพื้นบานของจังหวัดนครศรีธรรมราชใชทั้งขาวเหนียวและน้ําตาลมะพราวเหลา สวน
เหลาของทางภาคอีสานจะใชขาวเหนียวเปนหลัก หรือ เหลาของภาคเหนือ จะใชเพียงแคน้ําตาล
มะพราว ดวยเหตุนี้ จึงทําใหเหลาของนครศรีธรรมราชแตกตางจากแหลงผลิตแหลงอื่น ๆ และ 
หนึ่งใน 100 กวาโรงของเหลาพื้นบาน คือ โรงงานสุราลิกอร กอตั้งอยางเปนทางการเมื่อตน       
พ.ศ. 2546 โดยกลุมเกษตรกรบานหวยเตง มีนายนเรศ สุขรินทร เปนผูริเร่ิมและแกนนํากลุม ซ่ึง
ภายหลังจากที่รวบรวมสมาชิกไดพอประมาณ กลุมก็ไดดําเนินการขอจดทะเบียนการคาในรูปแบบ
หางหุนสวน ภายใตช่ือ “สุราลิกอร”  
 
 
 
 
 
 
                                                 

28 พานิชย  ยศปญญา. “โกลเดน ไวน: ไวนแท จากภูมิปญญาของคนไทย”, เทคโนโลยีชาวบาน, 16, 
326 (1 มกราคม 2547): 22-24.  
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ภาพที่ 5  แสดงผลิตภัณฑเหลาลิกอร เหลาพื้นบานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่มา : ผูจัดการ, งัดตํานานเหลาโรง เมืองคอน ปน ลิกอร ขึ้นแทนของฝาก (24 กรกฎาคม 2550) 
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ มีนาคม, 2550. เขาถึงไดจาก http://rss.udclick.com/www2/index.php? 
option=com_content&task=view&id=8850&Itemid=9 

 
จุดประสงคในการผลิตสุราลิกอรของกลุมนี้ คือ ตองการจะผลักดันใหเปนของฝากและ

ของที่ระลึกแกนักทองเที่ยวเมื่อมาเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช เพราะในอดีตจังหวัด
นครศรีธรรมราชมีช่ือเสียงเรื่องของเหลาพื้นบานที่มีรสชาติดี ซ่ึงสุราลิกอรไดรักษาขั้นตอนการ
ผลิต เพราะหัวใจหลักของการผลิตเหลาพื้นบานใหยังคงรสชาติดั้งเดิม คือ ผานการหมักบมรสชาติ 
ดวยไหดินแบบดั้งเดิม29 (ดังภาพที่ 6) เพราะดินที่เปนสวนผสมของการทําไหเมื่อผสมกับ
แอลกอฮอลที่เกิดจากการหมัก ชวยใหรสชาติของเหลากลมกลอม  
                                                 

29 เหลายิ่งบมอยูในไหนานรสชาติยิ่งกลมกลอม แตตองเปนไหดินแทปจจุบันเริ่มหายากมากขึ้น 
เพราะสวนใหญจะใชดินที่มีสวนผสมของดินทรายเมื่อนํามาบมเหลาทําใหรสชาติผิดเพี้ยนไป ขั้นตอนสําคัญอีก
อยางหนึ่ง คือ การตมเหลา ที่ตองใชการตมแบบเกาที่ใชฟน สวนวัตถุดิบน้ําตาลมะพราวมาจากแหลงผลิตใน
ทองถิ่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะเหมาะกับการนํามาทําเหลา ซึ่งน้ําตาลมะพราวแตละที่มีความเหมาะสม
กับการนํามาทําอาหารที่แตกตางกัน ลูกแปงคุณภาพดีราคาลูกละ 20 บาท และสมุนไพรอีก 3 ชนิด 
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ภาพที่ 6 แสดงบรรจุภัณฑดินเผาสําหรับเหลาลิกอร 5 ป 
ที่มา : ผูจัดการ, งัดตํานานเหลาโรง เมืองคอน ปน ลิกอร ขึ้นแทนของฝาก (24 กรกฎาคม 2550) 
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ มีนาคม, 2550. เขาถึงไดจาก http://rss.udclick.com/www2/index.php? 
option=com_content&task=view&id=8850&Itemid=9 
 

สําหรับสุราลิกอรที่ผลิตออกจําหนายในขณะนี้ มีอยูดวยกัน 3 ประเภท คือ เหลากล่ัน
ช้ันเดียวและบรรจุใสขวดขายเลย กลุมนี้ตองการจะออกมาแขงขันกับเหลาโรงที่ขายตามทองตลาด 
ราคาใกลเคียงกัน คือ ราคา 40 บาท ขนาด 330 มิลลิลิตร ประเภทที่ 2  เหลาที่ผานการหมักบมเปน
ระยะเวลา 2 ป จัดอยูในกลุมพร่ีเมียม ขนาด 330 มิลลิลิตร ราคา 100 บาท (ภาพที่ 7) และประเภทที่ 
3 เหลาที่ผานการหมักบมในไหดิน บรรจุอยูในขวดซึ่งทําจากเครื่องปนดินเผา ราคา 500 บาท ดีกรี
เทากัน คือ 35 ดีกรี 
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ภาพที่ 7 แสดงสุราลิกอรในขวด 2 ป 
ที่มา : ผูจัดการ, งัดตํานานเหลาโรง เมืองคอน ปน ลิกอร ขึ้นแทนของฝาก (24 กรกฎาคม 2550) 
[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ มีนาคม, 2550. เขาถึงไดจาก http://rss.udclick.com/www2/index.php? 
option=com_content&task=view&id=8850&Itemid=9 
 

ปจจุบันกลุมผูผลิตสุราลิกอรไดจัดสงเหลาลิกอรไปทดสอบคุณภาพที่ประเทศญี่ปุน ซ่ึง
จากการตรวจสอบพบวาเหลาของกลุมเกษตรกรบานหวยเตง จัดอยูในประเภทเหลาชั้นดีเมื่อเทียบ
กับเหลาของหลายประเทศ และดวยคุณภาพเหลาที่ไดรับการตรวจสอบแลวจากประเทศญี่ปุน ไดมี
ผลทําใหกลุมผูผลิตไมมีความเกรงกลัวในดานคูแขงทั้งในและตางประเทศ 

อยางไรก็ดี ถึงแมวาการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรหวยเตง จะดําเนินไปไดดวยดีก็
ตาม แตปญหาสําคัญที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาสินคา คือ การถูกปดกั้นจากภาครัฐ อีกทั้งรัฐไมมี
ความเขาใจในการผลิตเหลาพื้นบาน ดวยเหตุนี้ นโยบายที่รัฐกําหนดขึ้นมาเพื่อชวยพัฒนาเหลา
พื้นบานจึงไมมีความสอดคลองเทาที่ควร ดังที่นายนเรศ สุขรินทร แกนนําผูผลิตสุราลิกอรกลาวไว
วา 
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จากนโยบายการสงเสริมในแบบที่ไมถูกตอง เชน การใหเราเขาสูระบบการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม ทั้งที่จริงแลวรสชาติของสุราพื้นบานที่ดีตองผานการผลิตแบบดั้งเดิม แตยังคง
รักษาคุณภาพและความสะอาดเชนเดียวกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ นอกจากนี้ การ
จัดเก็บภาษีที่สูงมาก และมีการเรียกเก็บภาษีทันที่ที่มีการบรรจุ ทั้งที่ยังไมไดขาย ซึ่งเราเปน
ผลิตภัณฑชุมชนไมมีเงินทุนมาก แทนที่จะนําเงินมาใชหมุนเวียนเงินสวนหนึ่งก็ตองนํามาเสีย
ภาษี ดังนั้น โอกาสที่จะเขาไปแขงกับผูผลิตรายใหญซึ่งมีเงินทุนมหาศาลก็เปนไปไดยาก30 

 
แตในปจจุบันสุราลิกอรก็ถือเปนอีกหนึ่งผูผลิตเหลาพื้นบานที่ประสบกับผลสําเร็จจาก

การประกอบการ โดยกลุมนี้ไดพัฒนาและจําหนายสินคาของตนผานรานขายของที่ระลึก ตาม
สถานที่ทองเที่ยว ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกลเคียงอยางสุราษฏรธานี  ซ่ึงการที่
สุราลิกอรประสบผลสําเร็จในการประกอบกิจการสาเหตุสวนหนึ่งสืบเนื่องมาจากความคงไว
เอกลักษณของเหลาพื้นบานจังหวัดนครศรีธรรมราชไดอยางแทจริง 

อีกกรณีตัวอยางหนึ่งของความสําเร็จในการประกอบธุรกิจเหลารายยอย คือ ไวน
กระเจี๊ยบ และสัปปะรดของเกษตรกรตําบลเขานอย อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดย
กลุมนี้ไดทําการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 ซ่ึงจุดประสงคของกลุมคือ เพื่อพัฒนาและสงเสริมสินคา
ของตําบลของกลุมตนใหเปนที่รูจัก โดยในปจจุบันจุดประสงคดังกลาวของกลุมถือวาประสบกับ
ความสําเร็จ ซ่ึงสาเหตุสําคัญที่สงผลใหกลุมสามารถดําเนินการผลิตเหลาจนเปนที่รูจัก คือ ในระยะ
เร่ิมแรกที่กลุมมีความประสงคจะผลิตเหลาพื้นบานขึ้น กลุมก็ไดสงตัวแทนเขาไปรับการอบรมวิธี
ทําเหลาไวน โดยภายหลังจากที่ผานการอบรมแลวคุณสุดา วันเต็ม รอบประธานกลุมเกษตรกร
ตําบลเขานอยก็ไดทําการระดมทุน โดยในชวงแรกสมาชิกเกษตรกรใหความสนใจ 22 คน โดยละ
คนถือหุนหุนละ 55 บาท แตตอมาใน พ.ศ. 2546 กลุมมีสมาชิกเพิ่มเปน 56 คน มีจํานวนเงินลงทุน
ทั้งหมดกวา 1 แสนบาท  และนอกจากปจจัยทางดานเงินทุนแลวกลุมก็ยังไดรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานองคการบริหารสวนตําบลอีกดวย รวมไปจนถึงศูนยบริการและถานถอดเทคโนโลยีตางก็
ไดใหการชวยเหลือและพัฒนาสินคาของกลุม ดวยเหตุนี้ กลุมเกษตรกรตําบลเขานอย อําเภอปราณ
บุรี จึงประสบกับผลสําเร็จในดานการประกอบธุรกิจเหลารายยอย โดยใน พ.ศ. 2545 กลุมสามารถ
จําหนายเหลารวมเปนยอดเงินถึง 140,000 บาท โดยในแตละเดือนกลุมจะไดรับรายไดจากการ
จําหนายเหลาเฉลี่ยประมาณ 30,000 บาท เปนตน 

                                                 
30 ผูจัดการ, งัดตํานานเหลาโรง เมืองคอน ปน ลิกอร ขึ้นแทนของฝาก (24 กรกฎาคม 2550) 

[ออนไลน], เขาถึงเมื่อ มีนาคม, 2550. เขาถึงไดจาก http://rss.udclick.com/www2/index.php?option=com_ 
content&task=view&id=8850&Itemid=9 
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การที่กลุมผูผลิตเหลาพื้นบานสามารถพัฒนาและปรับตัวสินคาใหกับอัตราภาษีที่
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ยอมสงผลทําใหกลุมมีความมั่นคง และยังคงมีบทบาทในการผลิตเหลา
พื้นบานมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน แตอยางไรก็ดี กลุมที่ประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ
เหลาพื้นบานถือไดวามีไมมากนัก และแมวากลุมผูผลิตเหลาพื้นบานโดยสวนใหญตางพยายาม
ปรับตัวเพื่อใหเขากับสภาวะการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาก็ตาม แตการ
แขงขันที่รุนแรงในดานการตลาดเหลาปจจุบันก็ถือเปนอุปสรรคที่หนักหนวงตอการเจริญเติบโต
ของกลุมเหลาพื้นบานเปนอยางมาก  กลาวโดยสรุป ในปจจุบันรัฐยังคงเปดอนุญาตใหกลุมผูผลิต
รายยอยสามารถเขามายื่นเรื่องเพื่อขอทําการผลิตเหลาพื้นบานได แตการอนุญาตนั้นรัฐมิไดใหการ
สงเสริมหรือชวยพัฒนาในสินคาอุตสาหกรรมเหลาพื้นบานแตอยางใด อีกทั้ง ในปจจุบันนี้รัฐก็ยัง
ไมไดออกพระราชบัญญัติเพื่อกลุมผูประกอบรายยอยแตประการใด ดวยเหตุนี้ กลุมผูประกอบการ
รายยอยจึงยังคงพยายามเรียกรองสิทธิของตนตอไป 
 
5.4 ปญหาทางศีลธรรมและสังคม 

การประกอบธุรกิจเหลาถึงแมวาจะสรางผลประโยชนใหกับเศรษฐกิจของไทยก็ตาม 
แตในขณะเดียวกันธุรกิจเหลาก็สรางผลกระทบในเชิงลบตอสังคมไทยดวยเชนกัน โดยผลกระทบที่
มีตอสังคม คือ ผลกระทบทางดานศีลธรรมและอาชญากรรม  ซ่ึงปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้นยอมสงผล
ในดานลบไดเปนอยางมากตอผูที่อยูรวมกันในสังคม  อยางไรก็ดี ในปจจุบันปญหาสําคัญที่มี
สาเหตุมาจากการบริโภคเหลา และเห็นกรณีตัวอยางไดอยางชัดเจนที่สุด คือ เมาแลวขับ โดยกรณี
ปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวไดสงผลโดยตรงตอการสูญเสียทั้งดานชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงจากสถิตขิอมลู
การตั้งดานตรวจวัดแอลกอฮอล ตามโครงการ “เมาไมขับ” ของกองบังคับการตํารวจจราจร (บก.
จร.) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ไดพบวาพฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ  หันมานิยมดื่มเหลากันมากขึ้น โดย
จากการตั้งดานตรวจวัดแอลกอฮอลของเจาหนาที่ตํารวจจราจรทางบก ไดพบวาผูขับขี่ในปจจุบัน
มักนิยมดื่มเบียร โดยเฉพาะเบียรชางเปนสวนใหญ  เพราเบียรชางของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
มีราคาถูก และจากขอมูลของผูขับขี่ที่ที่ถูกตรวจวัดแอลกอฮอลในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ ในชวง
ระหวางเดือนมกราคม-กันยายน พ.ศ. 2548 พบวา 7 เดือนแรกผูขับขี่ที่ถูกตรวจวัดแอลกอฮอลดื่ม
เบียรมากที่สุดจากทั้งหมด 9 เดือน โดยในเดือนมกราคม ไดมีการเรียกตรวจ 6,147 ราย พบมี
แอลกอฮอล 436 ราย มีแอลกอฮอลเกินกวาที่กฎหมายกําหนด 126 ราย โดยมีผูดื่มที่เปนชายมาก
สูงสุด และสวนใหญจะเปนผูที่มีอาชีพรับจาง และมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ซ่ึงชนิดของ
เครื่องดื่มจะเปนเบียรมากที่สุด 72 รายหรือประมาณ 57.14 เปอรเซ็นต รองลงมาเปนวิสกี้ 47 ราย 
หรือประมาณ 37.30 เปอรเซ็นต 
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ในชวงเดือนกุมภาพันธ ก็ไดมีการเรียกตรวจ จํานวน 1,863 ราย พบมีแอลกอฮอล 194 
ราย มีแอลกอฮอลเกินกวาที่กฎหมายกําหนด 146 ราย ซ่ึงสวนใหญเปนชาย ประกอบอาชีพรับจาง 
และเปนผูที่มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี โดยชนิดของเครื่องดื่มที่ตรวจสอบพบเปนเบียรมาก
ที่สุด 85 ราย หรือประมาณ 43.81 เปอรเซ็นต รองลงมาเปนวิสกี้ 80 ราย หรือประมาณ 41.24 
เปอรเซ็นต   

เดือนมีนาคม มีการเรียกตรวจ 1,946 ราย พบมีแอลกอฮอล 181 ราย มีแอลกอฮอลเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนด 130 ราย ซ่ึงสวนใหญเปนเพศชาย ประกอบอาชีพรับจาง และมีวุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี โดยสวนใหญจะดื่มเปนเครื่องดื่มเบียรมากที่สุด 81 ราย หรือประมาณ 44.75 
เปอรเซ็นต รองลงมาเปนวิสกี้ 66 ราย หรือประมาณ 36.47 เปอรเซ็นต  

เดือนเมษายน มีการเรียกตรวจ 6,942 ราย พบมีแอลกอฮอล 359 ราย มีแอลกอฮอลเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนด 262 ราย โดยสวนใหญเปนเพศชาย ประกอบอาชีพรับจาง และมีวุฒิ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ซ่ึงพฤติกรรมการดื่มเปนเบียรมากสุด 172 ราย หรือประมาณ 47.91 
เปอรเซ็นต รองลงมาเปนวิสกี้ 133 ราย หรือประมาณ 37.0 เปอรเซ็นต 

เดือนพฤษภาคม มีการเรียกตรวจ 1,348 ราย พบมีแอลกอฮอล 114 ราย มีแอลกอฮอล
เกินกวาที่กฎหมายกําหนด 78 ราย โดยสวนใหญเปนเพศชาย ประกอบอาชีพรับจาง และมีวุฒิ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ซ่ึงพฤติกรรมการดื่มเปนเบียรมากสุด 62 ราย หรือประมาณ 54.38 
เปอรเซ็นตรองลงมาเปนวิสกี้ 40 ราย หรือประมาณ 35.09 เปอรเซ็นต 

เดือนมิถุนายน มีการเรียกตรวจ 1,307 ราย พบมีแอลกอฮอล 130 ราย มีแอลกอฮอลเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนด 99 ราย โดยสวนใหญเปนเพศชาย ประกอบอาชีพรับจาง และมีวุฒิการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี ซ่ึงพฤติกรรมการดื่มเปนเบียรมากสุด 82 ราย หรือประมาณ 63.08 เปอรเซ็นต 
รองลงมาเปนวิสกี้ 35 ราย หรือประมาณ 26.92 เปอรเซ็นต 

เดือนกรกฎาคม มีการเรียกตรวจ 3,800 ราย พบมีแอลกอฮอล 241 ราย มีแอลกอฮอล
เกินกวาที่กฎหมายกําหนด 164 ราย โดยสวนใหญเปนเพศชาย ประกอบอาชีพรับจาง และมีวุฒิ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ซ่ึงพฤติกรรมการดื่มเปนเบียรมากสุด 132 ราย หรือประมาณ 54.77 
เปอรเซ็นตรองลงมาเปนวิสกี้ 100 ราย หรือประมาณ 41.49 เปอรเซ็นต 

สวน 2 เดือนสุดทายจากการเก็บขอมูลสัมภาษณปรากฏวาคนดื่มเบียรลดลง ทําใหยอด
คนดื่มวิสกี้เพิ่มขึ้น โดยเดือนสิงหาคม มีการเรียกตรวจ 2,182 ราย พบมีแอลกอฮอล 171 ราย มี          
แอลกอฮอลเกินกวาที่กฎหมายกําหนด 127 ราย โดยสวนใหญเปนเพศชาย ประกอบอาชีพรับจาง 
และมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ซ่ึงพฤติกรรมการดื่มเปนวิสกี้มากสุด 88 ราย หรือประมาณ 
51.46 เปอรเซ็นต รองลงมาเปน เบียร 77 ราย หรือประมาณ 45.03  เปอรเซ็นต 
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เดือนกันยายน มีการเรียกตรวจ 2,188 ราย พบมีแอลกอฮอล 166 ราย มีแอลกอฮอลเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนด 123 ราย โดยสวนใหญเปนเพศชาย ประกอบอาชีพรับจาง และมีวุฒิ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ซ่ึงพฤติกรรมการดื่มสวนใหญเปนวิสกี้มากสุด 87 ราย หรือประมาณ 
52.41 เปอรเซ็นต รองลงมาเปนเบียร 77 ราย หรือประมาณ 46.39 เปอรเซ็นต31 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล 
ที่มา : มูลนิธิเมาไมขับ, ผลที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ ธันวาคม, 2550. 
เขาถึงไดจาก http://www.ddd.or.th/?content=know ledge&id=19&type=1 
 

นอกจากนั้น จากสถิติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ นับตั้งแตป 2538-2545 มีคนไทย
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงถึง 105,998 คน เฉลี่ยปละ 13,249 คน วันละ 36 คน ช่ัวโมงละ 1.5 
คน และจากสถิติของกระทรวงสาธารณสุข นับตั้งแตป 2543-2545 มีคนบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
สูงถึง 2,820,600 คน เฉลี่ยปละ 940,200 คน วันละ 2,575 คน ช่ัวโมงละ 107 คน นาทีละ 17 คน 
กวาครึ่งของอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการเมาแลวขับ เพราะฉะนั้นในทุกปจะมีคน

                                                 
31 สํานักงานตํารวจแหงชาติ, สถิติเมาแลวขับ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ มกราคม, 2551. เขาถึงไดจาก 

http://www.siamturakij.com/book/ index.php?option=com_content&task=view&id=810&Itemid=71 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



275 
 

 

ไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรจากการเมาแลวขับสูงถึง 6,624 คน หรือวันละ 18 คน คิดเปน
ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเมาแลวขับปละกวา 470,100 คน วันละ 1,287 คน ช่ัวโมงละ 53 คน โดยสถิติ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมาเหลาขับ ดูไดจากแผนภูมิที่ 5 และ แผนภูมิที่ 6  
 
 

 

 
 
 
 
แผนภูมิที่ 5 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป 2538-2545 
ที่มา : มูลนิธิเมาไมขับ, สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป 2538-2545[ออนไลน], เขาถึง
เมื่อ ธันวาคม, 2550. เขาถึงไดจาก http://www.ddd.or.th/?content=knowledge&id=7&type=1 
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แผนภูมิที่ 6 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป 2543 - 2545 
ที่มา : มูลนิธิเมาไมขับ, สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป 2538-2545[ออนไลน], เขาถึง
เมื่อ ธันวาคม, 2550. เขาถึงไดจาก http://www.ddd.or.th/?content=knowledge&id=7&type=1 
 

จากสถิติจํานวนดื่มแอลกอฮอลแลวขับขี่รถยนตที่เพิ่มขึ้น ถือไดวาเปนอัตราที่กอใหเกดิ
ความเสี่ยงในดานการสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงการที่ประชาชนดื่มเหลาแลวขับสาเหตุสวน
หนึ่งก็เนื่องมาจากเครื่องดื่มเหลาประเภทเบียร ถือไดวามีราคาถูก และหาซื้อไดงาย  ดังนั้น 
ประชาชนจึงสามารถซื้อหาเพื่อการบริโภคไดโดยสะดวก นอกจากนี้ การดื่มเหลาของประชาชนใน
ปจจุบัน รัฐบาลไมไดมีกฎหมายหามเรื่องสถานที่ดื่มแตอยางใด ดังนั้น การที่ตรวจพบสถิติเมาแลว
ขับเปนจํานวนมากก็เนื่องมากจากรัฐยังไมไดกําหนดมาตรการควบคุมที่รุนแรงตอการกระทําผิดแต
อยางใด  

ทั้งนี้ นอกจากปญหาที่เกิดขึ้นจากการเมาแลวขับแลว การบริโภคเหลาก็ยังสงผลใหเกิด
อุบัติเหตุในดานอื่น ๆ ดังดูไดจากตารางที่ 51  รวมทั้งยังเปนสาเหตุประการสําคัญที่กอใหเกิด
ปญหาอาชญากรรมเชน คดีขมขืน ทํารายรางกาย และทะเลาะวิวาทไดอีกดวย ตลอดจนปญหา
ทางดานสิ่งแวดลอมจากกากของเสียที่มีแหลงที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมเหลา  เปนตน ซ่ึง
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับรายไดที่รัฐไดรับจากการประกอบธุรกิจเหลาสามารถกลาวไดวา 
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“ไดไมคุมกับเสีย” เพราะถึงแมวาทุกกลุมผลประโยชนจะทราบถึงผลลัพธของการผลิตและ
จําหนายเหลาสูประชาชนแลวก็ตาม แตทุกกลุมก็มิไดใหความใสใจอยางเต็มที่ ทั้งนี้เปนเพราะ
รายไดที่ธุรกิจเหลาสามารถตอบสนองใหกับกลุมผูผลิตและรายไดเขาสูรัฐเปนจํานวนมากนั่นเอง  
 
ตารางที่ 51 แสดงสถิติรอยละของอุบัติเหตุที่มีมูลเหตุมาจากเหลา 
 

อุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุมาจากเหลา รอยละ 
อุบัติเหตุจราจร 50 
อุบัติเหตุในการทํางาน 40 
อุบัติเหตุจมน้ํา 38 
อุบัติเหตุพลัดตกหกลม 53 – 64 
อุบัติเหตุไฟไหม น้ํารอนลวก 17 – 35 

 
ที่มา : มูลนิธิเมาไมขับ, สุรากับอุบัติเหตุ [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ ธันวาคม, 2550. เขาถึงไดจาก  
http://www.ddd.or.th/?content=knowledge&id=5&type=1 

 
อยางไรก็ดี ในปจจุบันหนวยงานตาง ๆ ทั้งรัฐและเอกชนตางก็พยายามรณรงคมิให

ประชาชนบริโภคเหลาเกินขนาด ยกตัวอยางเชน ที่หางสรรพสินคา โลตัส และบิ๊กซี ตางก็จําหนาย
ใหแกผูบริโภคตามเวลาที่ รัฐบาลกําหนดเทานั้น ซ่ึงประกาศของทางหางสามารถดูไดจาก 
ภาคผนวก จ เปนตน นอกจากนี้ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแลวขับ ไดนําไปสูการจัดตั้งมูลนิธิเมา
ไมขับขึ้น โดยมูลนิธิมีหนาที่เพื่อชวยเหลือเหยื่อจากการเมาแลวขับใหสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองได รวมทั้งเปนโครงการที่กอตั้งขึ้นมาเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการเมาแลวขับ  

กลาวโดยสรุป ถึงแมวารัฐจะมีนโยบายและมาตรการตาง ๆ ในการปองกันแลวก็ตาม  
แตถาหากพิจารณามาตั้งแตยุคอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันก็ยังดูเหมือนวาการวางนโยบายของรัฐ
ยังคงมีจุดออนอยู เปนอยางมาก  เชน  รัฐสามารถเรียกเก็บภาษีเหลาไดในอัตราสูง  แตใน
ขณะเดียวกันรัฐตองสูญเสียรายไดใหกับการชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเมาแลวขับ ซ่ึงเปน
การสูญเสียที่ไมคุมกับรายไดที่รัฐไดรับแตอยางใด และประชาชนชาวไทยโดยสวนใหญยังคงดู
เหมือนจะไดรับบาปจากความผิดพลาดนี้ไปไมนอย  กลาวคือ รัฐบาลยังคงดําเนินการจัดเก็บภาษี
เหลาทั้งในและนําเขาจากตางประเทศ  ดวยการถือเอาปริมาตรของน้ําเหลาเปนหลักแทนปริมาณ
แอลกอฮอลเพื่อการจัดเก็บภาษี  ดวยเหตุนี้จึงปรากฏวาเหลาที่มีดีกรีสูงจะมีการจายคาภาษีที่ไม
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แตกตางจากเหลาที่มีดีกรีต่ํามากนอยกวากันเทาใดนัก  ซ่ึงความไมแตกตางของการจัดเก็บภาษีเหลา
ที่มีดีกรีสูงและต่ํา ถือเปนจุดออนประการหนึ่งที่สงผลใหรัฐไมสามารถจัดเก็บภาษีเหลาไดในอัตรา
สูง เพราะแทนที่รัฐจะเรียกเก็บอัตราภาษีที่สูงจากผูประกอบการรายใหญก็กลายมาเปนเก็บเทากัน
ทั้งหมดเกือบจะทุกดีกรี อีกทั้งผูประกอบการรายใหญตางก็มักผลิตเหลาที่มีดีกรีสูงๆ เพราะคาภาษี
เทากับเหลาดีกรีต่ํา แตถาหากวาผูประกอบการนําเหลาไปจําหนายก็ยอมจะสามารถสรางรายไดได
เปนจํานวนมาก เพราะเหลาดีกรีสูงจะมีราคาจําหนายที่แพงกวาเหลาดีกรีต่ํา ซ่ึงจากเหตุและผล
ดังกลาวจึงเปนเสมือนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงจุดออนของรัฐ นอกจากนี้ การที่รัฐไมควบคุมในเรื่อง
ดีกรี ก็ยอมสงผลทําใหประชาชนโดยสวนใหญไมมีทางเลือกในการซื้อหาเหลาเพื่อการบริโภคมาก
เทาใดนัก เพราะผูจําหนายเหลามักไมผลิตเหลาที่ดีกรีต่ํา ดังนั้น ผูบริโภคจึงตองบริโภคเหลาที่มี
ดีกรีสูงกันเปนสวนใหญ เพราะเหลาที่มีดีกรีต่ําและมีปริมาณแอลกอฮอลออนๆ เชน เหลาผลไม
หรือเหลาตางประเทศบางประเภทที่มีการผสมดีกรีแบบเจือจางมักจะมีการผลิตออกมาจําหนายใน
ปริมาณที่ไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค แตถาหากวามีก็มักจะมีราคาที่แพงมาก อีกทั้ง
เหลาตางประเทศที่มีคุณภาพดีก็มักจะถูกเก็บภาษีในปริมาตรที่สูงอันจะเปนผลใหราคาจําหนาย
เหลาสูงตามไปดวย ดังนั้น ประชาชนคนไทยสวนมากจึงกลายเปนผูบริโภคหรือคนดื่มอยางหนัก
กันแทบทั้งส้ิน  เนื่องจากทางเลือกในการบริโภคเหลามีไมกี่เสนทาง อยางไรก็ดี ถึงแมวาใน
บางครั้งนโยบายที่รัฐกําหนดจะสงผลใหกลุมผลประโยชนในธุรกิจเหลาสามารถสรางรายไดใหกับ
รัฐไดเปนอยางดีก็ตาม แตในทางกลับกันนโยบายของรัฐก็ยังไมสามารถระงับและสรางคุณภาพให
เกิดขึ้นตอการบริโภคได อีกทั้ง ทุกวันนี้ถึงแมวารัฐบาลจะมีการเปดโอกาสใหกลุมผูผลิตรายยอย
สามารถผลิตเหลาไดโดยเสรี แตความเสรีที่เกิดขึ้นเปนเสรีที่มีพื้นฐานอยูบนเงื่อนไขหรือขอจํากัด
หลายประการ เชน ตองเปนนิติบุคคลหรือบริษัท มีเงินทุนสํารองไมต่ํากวา 5,000 บาท และตองถูก
สุขหลักอนามัยตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด ดังนั้น จากขอจํากัดดังกลาวจึงสามารถกลาวไดวา
นโยบายเหลาของรัฐยังคงมีลักษณะที่เอื้อตอกลุมผลประโยชนรายใหญเปนสําคัญอยูเชนเดิม 
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บทท่ี 6 

 
บทสรุป 

 
 ธุรกิจเหลาถือเปนธุรกิจที่สรางรายไดใหแกรัฐ และกลุมผูประกอบการ ซ่ึงความสําคัญ
ดังกลาวไดสงผลใหธุรกิจเหลามีกลุมผลประโยชนเกิดขึ้น จากการศึกษาพบวากลุมผลประโยชนที่
เขามามีบทบาทสําคัญในธุรกิจเหลาประกอบดวยกัน 4 กลุม ไดแก หนวยงานรัฐ  กลุมทุนรายใหญ  
กลุมผูผลิตรายยอย และกลุมผูนําเขาเหลาจากตางประเทศ  โดยแตละกลุมจะมีบทบาทและ
ความสัมพันธระหวางกลุมแตกตางกันออกไปตามปจจัยที่เขามาในแตละชวงเวลา ซ่ึงปจจัยสําคัญ
ที่สุดที่สงผลโดยตรงตอกลุมผลประโยชนเหลา คือ ปจจัยในดานนโยบายของรัฐ ทั้งนี้ นโยบายรัฐ
ถือเปนปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการแขงขันและความรวมมือซ่ึงกันและกันในกลุมผลประโยชน  
 โดยนโยบายรัฐที่มีผลตอการประกอบธุรกิจเหลาของไทย ในชวงระหวาง พ.ศ. 2470 – 
2542 ไดแก 1. การดําเนินการผลิตเหลาเองโดยรัฐเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยกระทรวงการคลัง ซ่ึงการเขา
มาดําเนินการโดยหนวยงานรัฐ ยอมสงผลใหกลุมเอกชนตาง ๆ ถูกลดบทบาทในการผลิตเหลาลง   
2 .  การเปลี่ ยนแปลงหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ ยวกับเรื่ อง เหล าใน  พ .ศ .  2485 จาก
กระทรวงการคลังมาสูกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงหนวยงานดังกลาว ไดสงผล
ใหผลประโยชนจากการประกอบธุรกิจเหลามีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 3.  พระราชบัญญัติเหลา
ฉบับ พ.ศ. 2493 ซ่ึงการเกิดขึ้นของพระราชบัญญัติเหลา ถือเปนส่ิงที่สงผลใหเกิดการผูกขาดขึ้นใน
ธุรกิจเหลา เพราะพระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 หามมิใหมีการตมกลั่นเหลาโดยมิไดรับอนุญาต
แตอยางใด 4. การเปดใหเอกชนเชาโรงงานเหลาบางยี่ขัน พ.ศ. 2503 การที่รัฐเปดใหเอกชนสามารถ
เขามาดําเนินการผลิตเหลาไดแทนหนวยงานรัฐนั้น สามารถสะทอนใหเห็นถึงการเอื้อผลประโยชน
ระหวางกันไดเปนอยางดี และ 5. นโยบายเหลาเสรี เมื่อ พ.ศ. 2542 นโยบายนี้ถือเปนนโยบายที่มีผล
สืบเนื่องมาจากการเรียกรองของกลุมผูผลิตเหลาพื้นบาน ซ่ึงการที่กลุมผูผลิตเหลาพื้นบาน
ดําเนินการเรียกรองใหรัฐเปดเสรีในการผลิตเหลาใหแกราษฎร ก็เนื่องมาจากความไมพึงพอใจใน
พระราชบัญญัติเหลา พ.ศ. 2493 ที่จํากัดสิทธิในการผลิตเหลาของกลุมตน เปนตน 
 อยางไรก็ดี ถึงแมวานโยบายรัฐจะสงผลใหเกิดกลุมผลประโยชนขึ้นในธุรกิจเหลาถึง 4 
กลุมสําคัญก็ตาม แตกลุมที่มีบทบาทและสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย คือ หนวยงาน
รัฐ และกลุมทุนเอกชน โดยทั้งสองกลุมนี้จะดําเนินการประกอบธุรกิจเหลาในลักษณะที่สอดคลอง
ระหวางกัน หรือเอ้ือผลประโยชนซ่ึงกันและกัน สวนกลุมผูผลิตเหลาพื้นบานถึงแมวาจะมีความเปน
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ของกลุมมาตั้งแตสมัยที่ประเทศไทยเริ่มรูวิธีการตมกลั่นเหลาแลวก็ตาม  แตในปจจุบันความสําคัญ
ในฐานะของผูผลิตเหลาที่เอื้อรายไดตอรัฐยังคงไมมีบทบาทมากเทาใดนัก หรือหากวามีก็ประสบ
ความสําเร็จเพียงไมกี่กลุม และแมวากลุมผูผลิตเหลารายยอยจะมีการรวมตัวกันในนามของเครือขาย
เหลาพื้นบานแหงประเทศไทยแลวก็ตาม  แตนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเหลา
สวนใหญยังคงใหความสนับสนุนและสงเสริมกลุมผลประโยชนรายใหญมากกวากลุมผูผลิตราย
ยอย เมื่อเปนเชนนี้ จึงสงผลใหกลุมผูประกอบการรายยอยรายหลายไมสามารถแขงขันกับกลุม
ผลประโยชนรายใหญได โดยเฉพาะในดานการจําหนายในทองตลาดได เพราะกลุมผูผลิตรายยอย
ยังคงมีขอจํากัดทั้งทางดานเทคโนโลยี  เงินทุน การชวยเหลือจากภาครัฐ และการบริหารจัดการทาง
การตลาดที่ดี ซ่ึงผูประกอบการรายใหญยอมมีความพรอมมากกวาชาวบานหรือชุมชนที่เพิ่งไดสิทธิ
ใหสามารถดําเนินการผลิตเหลาไดโดยถูกตองตามกฎหมายเมื่อใน พ.ศ. 2542 นี่เอง  
 อยางไรก็ตาม แมวา พ.ศ. 2542 เปนตนมา รัฐไดเปดนโยบายเหลาเสรีใหแกกลุมผูผลิต
เหลารายยอย แตในความเสรีนั้นก็ยังคงมีเงื่อนไขอยูหลายประการ โดยเฉพาะลักษณะโครงสราง
รวมทั้งนโยบายทางการเมืองที่มีตอการประกอบธุรกิจเหลาของรัฐก็มิไดมีลักษณะที่สงเสริมหรือ
เปนผลดีตอกลุมเหลาพื้นบานแตอยางใด ในปจจุบันถึงแมวากลุมผูผลิตเหลารายยอยจะสามารถผลิต
เหลาไดโดยถูกตองตามกฎหมายแลวก็ตาม  แตกลุมผูผลิตเหลารายยอยก็ยังคงรวมตัวเคลื่อนไหว
เพื่อเรียกรองใหรัฐกําหนดนโยบายที่เอ้ือผลประโยชนใหกับกลุมตนมากขึ้น อยางไรก็ดี การ
เรียกรองดังกลาวก็ยังคงไมประสบกับความสําเร็จเทาที่ควร  ดวยเหตุนี้ ในปจจุบันฐานการผลิตเหลา
ภายในประเทศไทย จึงยังคงมีลักษณะของการผูกขาดโดยผูผลิตรายใหญเพียงไมกี่กลุม ไดแก กลุม
บริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ผูกขาดการผลิตเหลาแมโขง และบริษัทบุญรอด  
บริวเวอร่ี จํากัด ผูกขาดการผลิตเบียรรายใหญรายหนึ่งของประเทศ เปนตน ทั้งนี้ จากกรณีที่เกิดขึ้น
ของกลุมผลประโยชนธุรกิจเหลาในประเทศไทย ถือไดวาเปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงภาพ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับกลุมผูประกอบการไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะความสัมพันธที่เอื้อ
ผลประโยชนซ่ึงกันและกันระหวางรัฐกับกลุมทุนเอกชนรายใหญนั่นเอง 
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บรรณานุกรม 
 

เอกสารจากหอจดหมายเหตุ 
สจช.เอกสารรัชกาลที่ 5 น.5.3/18 “พระเจาลูกยาเธอ กรมหมื่นกําแพงเพชร โปรดใหพระรัฐยาคุม 

ตัวสารวัตรแพทยผูตรวจคนปวยท่ีรับสุราในเวลารับการสงเจาพระยาเทเวศร กับคน 
ตระเวน 2 คน ผูไปรับราชการนั้นก็รับสุรานั้น มาใหไตสวนทําโทษแลว” ร.ศ.125 

_________.เอกสารรัชการที่ 5 น.8.14/7 “ไปตรวจจับสุราเถื่อนท่ีตําบลประตูน้ําปากตะตรงใกล
ปากอาวประกง หลงจูนายอากรสุรากบพลตระเวนยิงพวกจีนกุลีตาย 3 คนปวย 1 คน”               

(3 สิงหาคม - 5 กันยายน ร.ศ. 125) 
_________.เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.9/39 “จีนเปนนายอากรฝนสุรามณฑลจันทบุรีไมสงเงินงวด 
ขอใหพลตระเวนจับใหดวย” (19 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน) ร.ศ.115 
_________.เอกสารรัชกาลที่ 5.น.42.10/1 “คอเรศปอนเดนซเร่ืองความจีนอุเหมง นายแดง นาย

เปล่ียนโจทย โปลิศจําเลยหาวาจับน้ําสุรา 17 ไห ท่ีทาพระมายังกระทรวง” (29 สิงหาคม 
ร.ศ.108 - 27 พฤษภาคม ร.ศ.111) 

_________.เอกสารรัชกาที่ 5น.42.10/6 “คอเรศปอนเดนซเร่ืองเจาภาษีจะออกกรวดน้ําสุรา ขอใหโป
ลิศอําเภอเปนธุระชวยจับดวย” (27-29เมษายน ร.ศ.109) 

_________.เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/7 “คอเรศปอนเดนซเร่ืองเจาพนักงานผูตรวจจับสุราท่ีจีน 
ฉวนขายไมมีใบอนุญาต สงไปยังหอรัษฏากรพิพัฒน”(8-12 พฤษภาคม ร.ศ.109) 

_________.เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/2 “คอเรศปอนเดนซเร่ืองจีนลิเชียงคนในบังคับฝรั่งเศสฟอง
อากร 
สุราในกรุงเทพฯ วาเก็บริบเอาน้ําสุราไป” (6 กุมภาพันธ ร.ศ.108 -19 สิงหาคม ร.ศ. 109)  

_________. เอกสารรัชการที่ 5 น.42.10/11 “คอเรศปอนเดนซเร่ืองมิสเตอรอาเยอกี่เจาพนักงาน
ตรวจน้ําสุราใหโปลิศจับจีนวิไชเฮียงหาวาขนน้ําสุราไมมีใบปลอมมิศ ไดสงตัวจับน้าํสรุา 
3 ขวดเหลี่ยม ไปยังคอมมิตตีน้ําสุราใหชําระแลว” (5-7 สิงหาคม ร.ศ.109) 

_________.เอกสารรัชการที่ 5 น.42.10/12 “คอเรศปอนเดนซเร่ืองมิสเตอรเยดิแบนผูตรวจน้ําสุรา
ใหโปลิศตําบลวัดเกาะจับจีนโชกับขวดใสน้ําสุรา 36 ขวด ไมมีใบอนุญาตไดสงใหศาล
คอมมิตีสุราใหชําระแลว” (24-28 สิงหาคม ร.ศ. 109) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



282 
 

สจช. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/15 “คอเรศปอนเดนซเรืองกรมพระคลังมีหนังสือมาวา นายเลียม
นายอากรสุรากรุงเทพฯ จะออกตรวจสุราขอใหคนตระเวนแลอําเภอชวยนายอากร
ตรวจจับจับน้ําสุราตามธรรมเนียมดวย” (5-19 เมษายน ร.ศ. 110) 

_________.เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/16 “คอเรศปอนเดนซเร่ือง พระยาไพบูรณสมบัติกรมพระ
คลังมีหนังสือมาวา จะกวยสุราตําบลบางยี่ขัน กวยฝนตําบลบางรักบานอากรฉุยก่ี ขอให
บังคับอําเภอไปพรอมกับเจาพนักงานกรุงเทพฯ” (31 มีนาคม ร.ศ.110) 

_________.เอกสารรัชกาลที่ 5 น.4210./21 “คอเรศปอนเดนซเร่ืองกระทรวงพระคลังวาพระเจริญ
นายอากรสุราไมน้ําเงินงวดมาสงผิดพระราชบัญญัติ ขออํานาจกระทรวงการเมืองเกาะ
ตัวมาจําขังกองลบุโทษดวย” (27 กรกฎาคม -13 สิงหาคม ร.ศ.112) 

_________.เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/22 “คอเรศปอนเดนซเร่ืองกระทรวงการคลังมีหนังสือมา  
ขอใหสั่งเจาพนักงานกองตระเวนแลอําเภอทองท่ีประกาศใหผูขายน้ําสุราท้ังปวงสง
บัญชีสุราที่เหลือคงโรงตอนายอากรคนใหมใหสิ้นในวันท่ี 1 เมษายน ร.ศ. 113” (28-31 
มีนาคม ร.ศ.112) 

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/25 “ขอบังคับอากรสุรา” (24-28 กันยายน ร.ศ.113) 
_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/26 “เร่ืองหมอมเจาอลังการขอพลตระเวนไปรักษาโรงตม

กล่ันสุราจับซุนกิม ตําบลบางยี่ขัน” (31 สิงหาคม -12 กันยายน ร.ศ. 114) 
_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.242.10/32  “หลวงพิพิธภัณฑวิจารณนายอากรสรามณฑล

กรุงเทพฯ วามีผูลักลอบตมสุราเถื่อน ใหเจาหนาท่ีชวยปราบปราม” (7-31 พฤษภาคม 
ร.ศ. 117) 

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/33 “ใหจัดการออกใบอนุญาตจําหนายสุราในมณฑล
กรุงเทพฯ” (7 มกราคม ร.ศ. 117 - 23 มีนาคม ร.ศ.118) 

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/34 “ขอพลตระเวนประจําโรงสุราตําบลบางยี่ขัน 2 โรง”  
(9 เมษายน – 2 ธันวาคม ร.ศ.118) 

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/35 “เร่ืองขอใหสอบสวนรักษานครอําเภอวาจีนชินไดตรา
สินไปจําหนายสุราซ่ึงจีนฮวดลักไปหรือไม” (2-9 มกราคม ร.ศ.118) 

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/37 “ตรวจจับสุราเถื่อนบานญวนสามเสน” (5 มิถุนายน – 
10 สิงหาคม ร.ศ.119) 
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สจช. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/38 “ขอใหอําเภอนายยามกองตระเวนไปเปนพยานที่เจาพนักงาน
จะออกสํารวจสุราในมณฑลกรุงเทพฯ” (1 มีนาคม ร.ศ.119 - 2 เมษายน ร.ศ. 120)  

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/41 “สงเร่ืองราวพระบรรฤาสิงหนาถ วานายอากรนําพล
ตระเวรไปตรวจจับสุราเถื่อนท่ีบานญวนสามเสนผิดเวลา แลใชอาวุธปนมีพระราช
โองการวาได 
ทรงเรื่องราวเชนนี้จะทรงวากระไร” (18 พฤษภาคม – 4 พฤศจิกายน ร.ศ.122) 

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/42 “ตรวจจับสุราเถื่อน” (6-12 กุมภาพันธ) ร.ศ.122 
_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/43 “จีนตันกิมสุดคนในบังคับอังกฤษ ขออํานาจตั้งตาน

จําหนาย 
สุราท่ีตําบล ปากคลองพระโขนงแขวงเมืองนครเขื่อนขันธ ขอใหไตสวนจะเปนการ 
ขัดขวางหรือไม” (31 มีนาคม ร.ศ.122 - 23 เมษายน ร.ศ. 123) 

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/47  “หลวงไมตรีวานิช นายอากรสุราขอตั้งดานตรวจสุรา
เถื่อน 4 ตําบล กองตระเวนเห็นไมยอมยอมอนุญาต และตรวจจับสุราเถ่ือนท่ีบานญวน
เกดววาทกันใหอําเภอทําแผนที่บานญวน” (10 กรกฎาคม – 20 ธันวาคม ร.ศ. 124) 

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/42 “มีผูท้ิงไปรษณียวาสุราตางประเทศที่จําหนายใน
เมืองไทยนี้มีผูถอดจุกแลตะกั่วท่ีหุมปากขวดแบงน้ําในขวดออกแลเอาน้ําเจือปนใสใน
ขวดอาจใหเกิดโรคติดตอชีวิตมนุษย” ร.ศ. 124. 

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/50 “ขอยืมนายสมบุญนายหมวดกองตระเวนไปเปนนาย
ตรวจน้ําสุรานั้นอนุญาตใหนายสมบุญไปรับราชการตรวจสุราตามขอแลว” (5-25 
กันยายน ร.ศ. 125)  

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/51“จีนแกวโกคนในบังคับโปรตุเกส ขออนุญาตตั้งราน
จําหนายสุราตางประเทศในเศรษฐกิจ 126 ท่ีตําบลบานใหมศิศะเชือก แขวงเมือง
นนทบุรี” (22 กุมภาพันธ ร.ศ.125 - 4 มิถุนายน ร.ศ.126)  

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/53 “จับจีนเฮง หาวาตั้งรานจําหนายสุราตางประเทศ ไมได
รับใบอนุญาตที่ตําบลสามเสน จีนเฮงใหการท่ีจับนี้เปนของบริษัทไทหงวนคนในบังคับ
อังกฤษ หาไดเปนของจีนเฮงไม จีนเฮงเปนผูดูแลจัดการแทนบริษัทเทานั้น” (5-18 
มิถุนายน ร.ศ.126) 

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.42.10/57 “พระราชบัญญัติอากรชั้นใน” (7 กุมภาพันธ ร.ศ. 107) 
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สจช. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.45.3/2 “คอเรศปอนเดนซเรืองนายอากรหลงจูนํานายเพชรนายยามพล 
ตระเวนไปจับตัวจีนบิท่ีหรางโรงสีไฟบางคอแหลม หาวาตมน้ําสุราเถื่อนไดสงความไป
ยุติธรรมแลว” (30 พฤศจิกายน – 5 มีนาคม ร.ศ. 111) 

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.45.3/4 “เร่ืองพระยาธรรมสารเนติ หมายสงตัวอายจีนยุลาย อาย
จีนโปซือ อายจียอุตุด โทษตมน้ําสุราเถื่อน” (30 กรกฎาคม ร.ศ. 112 - 25 กุมภาพันธ 
ร.ศ.115)  

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.45.3/5 “เร่ือง ม.จ. สงางาม วาศาลแพงตัดสินเร่ืองความนายสิน
อําแดงเงิน หาวาลักขายสุรา ใหจําเรงเงินสินไหมที่ในคนละ 3 เดือน นายสินไดรองตอ
ศาลจะขอรับโทษแทนอําแดงเงิน ศาลจึงตัดสินใหนายสินจําเลยแทน 6 เดือน และให
ปลอยอําแดงเงินไป” (19 กันยายน 9 มกราคม ร.ศ.115) 

_________. เอกสารรัชกาลที่ 5 น.45.3/6 “สุราและฝน” (18-28 กันยายน ร.ศ.117) 
_________.อก.0201.6.2/1 “เร่ืองการขายสงสุรา จังหวัดสิงหบุรี (หมายเหตุมีหนังสือวาดวยการ

ขายสุรา ของโรงงานสุรากรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 เลม)” (พ.ศ. 2493) 
_________.อก.0201.6.2/2 “เร่ืองผูตมกล่ันสุรา ขอลดคาธรรมเนียมพิเศษ” (พ.ศ. 2496) 
_________.อก.0201.6.2/2“เร่ืองการยายโรงงานแอลกอฮอลอยุธยา”(พ.ศ. 2496-2497) 
_________.อก.0201.6.2/4 “เร่ืองกรรมการชําระบัญชีโรงงานสุราบางยี่ขัน” (พ.ศ. 2509-2513) 
_________.อก.0201.6.2/5 “เร่ืองระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการชําระบัญชีโรงงานสุราครั้ง

ท่ี 2” (พ.ศ. 2513) 
_________.อก.0201.6.2/6 “เร่ืองคณะกรรมการชําระบัญชีโรงงานสุรา คร้ังท่ี 1/2515” (พ.ศ. 2515) 
_________.อก.0201.6.2/7 “เร่ืองการประชุมคณะกรรมการชําระบัญชีโรงงานสุรา คร้ังท่ี 2/2515”  

(พ.ศ.2515) 
_________.อก.0201.6.2/8 “เร่ืองการประชุมคณะกรรมการชําระบัญชีโรงงานสุราครั้งท่ี 1/2516” 

(พ.ศ.2516) 
_________.อก.0201.6.2/9 “เร่ืองการประชุมคณะกรรมการชําระบัญชีโรงงานสุราครั้งท่ี 2/2516”  

(พ.ศ.2516) 
_________.อก.0201.6.2/10 “เร่ือง การประชุมคณะกรรมการชําระบัญชีโรงงานสุราครั้งท่ี 1/2517” 

(พ.ศ.2517) 
_________.อก.0201.6.2/11 “เร่ืองปญญาซื้อขายเครื่องกลั่น แอลกอฮอลของโรงงานแอลกอฮอล

อยุธยา” (มท.) 
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สจช.2 กค.1.2.3 ปกที่ 1 “การเชาโรงงานสุราบางยี่ขัน” (17 พฤศจิกายน -28 ธันวาคม พ.ศ.2502) 
_________.2 กค.1.2.3 ปกที่ 2 พ.ศ. 2502 “การจัดการสุราประจําป พ.ศ. 2503” (9 ธันวาคม พ.ศ.

2509) 
_________.2 กค.1.2.3 ปกที่ 3 พ.ศ.(2502-2507) “สถิติจําหนายสุราขาว-ผสมท่ีขายไดจริงจังหวัด

ตางๆ ท่ัวราชอาณาจักร (คิดเปน28 ดีกรี) ตั้งแต พ.ศ. 2502 ถึง พ.ศ 2507 (พ.ศ.2502-
2507) 

_________.2 กค.1.2.3 ปกที่ 5 “ขอใหระงับการสงสุรากวางทองออกไปจําหนายในตางจังหวัด”(28  
กันยายน -28 ตุลาคม  พ.ศ.2506) 

_________.2 กค.1.2.3 ปกที่6 “รางกฎกระทรวงฉบับ..ท่ี (พ.ศ.)ออกตามความสนพระราชบัญญัติ
สุรา พ.ศ. 2493” (10-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508) 

_________.2 กค.1.2.3 ปกที่7 “ขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตสุราพิเศษ” (13 กรกฎาคม พ.ศ.2509-
18 กรกฎาคม พ.ศ. 2510)  

_________.2 กค.1.2.3 ปกที่ 8 “เบียรไทยสงไปจําหนายในประเทศลาว” (15 สิงหาคม พ.ศ.2509) 
_________.2 กค.1.2.3 ปกที่ 9 “เอกสารการประมูลเพื่อแตงตั้งผูรับอนุญาตทําการขายสงสุราขาว

ผสมเสียภาษีของโรงงานสุราองคการสุรา กรรมสรรพสามิต” (24 สิงหาคม พ.ศ. 2509) 
_________.2 กค.1.2.3 ปกที่ 10 “การใหความคุมครองอุตสาหกรรมผลิตสุราแบบจีน” (18 

กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ.2511) 
_________.2 กค.1.2.3 ปกที่ 11 “การสอบถามเรื่องเบียรใน PX” (2 ตุลาคม พ.ศ. 2511) 
_________.2 กค.1.2.3 ปกที่ 12 “การจําหนายสุราผสมโดยไมจํากัดเขตและการจัดตั้งสถาบันวิจัย

สุราผลไม” (2 ตุลาคม 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2511) 
_________.2 กค.1.2.3 ปกที่ กจช.2 กค.1.2.3 ปกที่ 13 “ผูรับอนุญาตทําการขายสงสุราในเขตของ

องคการสุรา เสนอขอสิทธิตออายุสุรา” (ตุลาคม พ.ศ.2511) 
_________.2 กค.1.2.3 ปกที่ 14 “บริษัทสุราตะวันออกจํากัด ขอลดโควตาของอําเภอโปงน้ํารอน

จันทบุรี หรือรวมเขตขายสงเขากับ 5 จังหวัด” (10 พฤศจิกายน  พ .ศ.2513 -23 
พฤศจิกายน พ.ศ.2514) 

_________.2 กค.1.2.3 ปกที่ 15 “โรงงานสุรายะลาและสงขลา ขอความกรุณาพิจารณาจายเมรัย
เนื่องจากอุทกภัย” (มท.) 
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สจช.2 กค.1.2.3 ปกที่ 16 “สัญญาเปลี่ยนตัวผูอนุญาต (การโอนกิจการสุราในสวนที่กรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมไดทําสัญญาใหกับเอกชนหมดภาระหนาท่ีจึงเปล่ียนใหกรมสรรพสามิต
เปนผูอนุญาตแทน” 

_________.ก/2/2510/1 “การผลิตและจําหนายสุรา” (4 มกราคม -31 ธันวาคม พ.ศ.2510) 
_________.ก/2/2523/31 “การผลิตและจําหนายสุราแมโขง” (1 มกราคม -25 ธันวาคม พ.ศ.2523) 
_________.ก/2/2523/73 “สุรา” (18 มกราคม -1 พฤศจิกายน พ.ศ.2525) 
_________.ก/2/2523/74 “สุรา: โรงงาน” (12 มีนาคม -5 ธันวาคม พ.ศ. 2525) 
_________.ก/2/2523/75 “สุรา: กรณีการประทวงของพนักงานโรงงานสุราบางยี่ขันเพื่อขอปรับ

คาแรงและการปรับปรุงราคาจําหนายสุราแมโขง” (22 มกราคม -22 พฤษภาคม พ.ศ.
2525) 

_________.ก/2/2523/223 “สุรา” (16 กุมภาพันธ – 22 ธันวาคม พ.ศ.2525) 
_________.ก/2/2525/29 “โรงงานเบียร” (10 มิถุนายน -28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526) 
_________.ก/2/2525/30 “โรงงานสุรา” (5 มกราคม – 16 ธันวาคม พ.ศ.2526) 
_________.ก/2/2525/31 “สุรา” (11 มกราคม -28 ตุลาคม พ.ศ.2526) 
_________. ก/2/2527/75 “สุรา” (4 มกราคม -31 ธันวาคม พ.ศ. 2527) 
_________. ก/2/2527/11 “สุรา” (1 มกราคม -31 ธันวาคม พ.ศ.2528) 
 
ประเภทหนังสือ 
กมลศักดิ์  ตั้งธรรมนิยม. ตระกูลเหลา. กรุงเทพฯ : บูรพาศิลปการพิมพ, 2527. 
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พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 
มาตราที่ 1  2 3 4 

 
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493" 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป  
[รก.2493/16/346/21 มีนาคม 2493] 
มาตรา 3 ใหยกเลิกกฎหมายภาษีช้ันใน จุลศักราช 1249 พระราชบัญญัติภาษีช้ันใน

เพิ่มเติม พุทธศักราช 2457  
พระราชบัญญัติแกไข ภาษีช้ันใน พุทธศักราช 2459 พระราชบัญญัติภาษีช้ันในเพิ่มเติม 

พุทธศักราช 2460  
พระราชบัญญัติภาษีช้ันในแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2467 พระราชบัญญัติ ภาษีช้ันใน

แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2469 พระราชบัญญัติภาษีช้ันใน แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2476 
พระราชบัญญัติภาษีช้ันในแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476 (ฉบับที่ 2) พระราชบัญญัติภาษีช้ันใน 
(ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2485 และพระราชบัญญัติภาษีช้ันใน (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2486 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผูทําการแทน 
“เจาพนักงานสรรพสามิต” หมายความวา เจาพนักงานกรมสรรพ สามิต ซ่ึงอธิบดี

แตงตั้งใหมีอํานาจและหนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม พระราชบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา เจาพนักงานสรรพสามิต และผูซ่ึงอธิบดีแตงตั้งให

มีอํานาจและหนาที่เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม พระราชบัญญัตินี้ 
“สุรา” หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล ซ่ึงสามารถดื่มกิน

ไดเชนเดียวกับน้ําสุราหรือซ่ึงดื่มกินไมได แตเมื่อไดผสม กับน้ําหรือของเหลวอยางอื่นแลว สามารถ
ดื่มกินไดเชนเดียวกับน้ําสุรา 

“สุราแช” หมายความวา สุราที่ไมไดกล่ันและใหหมายความ รวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับ
สุรากล่ันแลว แตยังมีแรงแอลกอฮอลไมเกินสิบหา ดีกรีดวย 

“สุรากล่ัน” หมายความวา สุราที่ไดกล่ันแลวและใหหมายความ รวมถึงสุรากลั่นที่ได
ผสมกับสุราแชแลว แตมีแรงแอลกอฮอลเกินกวาสิบหาดีกรี ดวย 
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“เชื้อสุรา” หมายความวาแปงเชื้อสุรา แปงขาวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซ่ึงเมื่อหมักกับวัตถุ
หรือของเหลวอื่นแลวสามารถทําใหเกิดแอลกอฮอลที่ใชทํา สุราได  

 
หมวด 1    การทําสุราและการนําสุราเขามายังราชอาณาจักร 

มาตราที่  5  5ทวิ  6 
 

เปนบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตในการทําสุรา และการนําสุราเขา
มาในราชอาณาจักร 

 
มาตรา 5 หามมิใหผูใดทําสุรา หรือมีภาชนะหรือเครื่องกล่ันสําหรับ ทําสุราไวใน

ครอบครอง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี การออกใบอนุญาตใหทําสุราสําหรับใชใน
บานเรือน ใหเปนไปตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา 5 ทวิ ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา ตองปฏิบัติตามวิธีการและ เงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนดวาดวยกรรมวิธีเกี่ยวกับการทําสุรา การใชวัตถุดิบ ระยะเวลาและวิธีการเก็บสุรา ชนิดของ
สุราและแรงแอลกอฮอล จํานวน สุราที่ใหทําและขายในทองที่ที่กําหนด 

[มาตรา 5 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510] 
มาตรา 6 หามมิใหผูใดนําสุราเกินกวาหนึ่งลิตรเขามาใน ราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต การนําสุราเขามาในราชอาณาจักร เพื่อเปนตัวอยางสินคา
หรือ มิใชเพื่อการคา อธิบดีมีอํานาจผอนผันใหนําเขามาได ตามจํานวนและทาง ดานศุลกากรที่
อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยไมตองขอรับ ใบอนุญาต   

บทบัญญัติในมาตรานี้ มิใหใชบังคับแกผูทําการตามหนาที่ผูขนสง โดยสุจริต 
[มาตรา 6 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2510]1  

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 1 กรมสรรพสามิต, พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493  [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ สิงหาคม, 2548. เขาถึงได
จาก http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/H54/M5-6.html 
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หมวด 2    ภาษีสุรา 
มาตราที่ 7 7ทวิ 7ตรี 8 8ทวิ 8ตรี 8จัตวา 8เบญจ 8ฉ 9 10 10ทวิ 11 

 
เปนบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นใชบังคับเกีย่วกับวิธีการจดัเก็บภาษีสุราการคืนภาษยีกเวนภาษีลดหยอน

ภาษีความ รับผิดในอันตองเสียภาษีฐานในการคํานวณภาษีการแจงราคา เปนตน 
 

มาตรา 7 ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรานอกจากทําสุราสําหรับใช ในบานเรือนตองเสียภาษี
สําหรับสุราที่ทําไดกอนขนสุราออกจากโรงงาน ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง การเสียภาษีให
กระทําโดยการปดแสตมป สุราที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ เวนแตใน
กรณี ที่รัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษีจะกําหนดวิธีการเสีย ภาษีโดยวิธีอ่ืน
โดยออกเปนกฎกระทรวงก็ได 

[มาตรา 7 วรรคหนึ่ง แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525] 
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราสงสุราที่ตนทําในราชอาณาจักร ออกไปนอก

ราชอาณาจักร ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราอาจขอยกเวนภาษีสุรา สําหรับสุราที่จะสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรนั้นได โดยตองปฏิบัติตามวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการ
ขอและการยกเวนภาษีสุรา การเก็บและการขนสุราดังกลาวออกจากโรงงานสุราเพื่อสงออกไปนอก 
ราชอาณาจักร 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสุราหรือภาชนะบรรจุสุราตาม มาตรา 22 ใหผูไดรับ
อนุญาตปดแสตมปสุราใหมที่ภาชนะบรรจุสุราโดยไมตองเสียภาษีอีก  
 [มาตรา 7 วรรคสอง วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521] 
 มาตรา 7ทวิ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกําหนดวิธีการเสียภาษีโดย วิธีอ่ืนนอกจากวิธีการ
ปดแสตมปสุราตาม มาตรา 7 ผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังกลาว 
 [ มาตรา 7ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525] 
 มาตรา 7ตรี กฎกระทรวงกําหนดวิธีการเสียภาษีโดยวิธีอ่ืน นอกจากวิธีการปดแสตมป
สุราตาม มาตรา 7 ไมกระทบกระเทือนการเสีย ภาษีสุราที่ไดกระทําโดยวิธีปดแสตมปสุราไปแลว
กอนวันที่กฎกระทรวง ดังกลาวใชบังคับ บรรดาแสตมปสุราที่ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราซื้อไวกอน
วันที่ กฎกระทรวงใชบังคับ และยังมิไดใชปดภาชนะบรรจุสุราใหใชเปนเครดิต ในการเสียภาษีสุรา
ไดโดยวิธีสงคืนแสตมปสุราดังกลาว 
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 [มาตรา 7ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525] 
 มาตรา 8 ผูนําสุราเขามาในราชอาณาจักรจะตองเสียภาษีสุรา โดยปดแสตมปสุราที่
ภาชนะบรรจุสุราตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง เวนแตสุรานั้นมีปริมาณไมเกินหนึ่งลิตร 
และไดเปดภาชนะที่บรรจุแลว การปดแสตมปสุราจะตองปดกอนขนผานดานศุลกากร แตอธิบดีจะ
อนุญาต ใหนําไปปด ณ สถานที่อ่ืน ในความควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ก็ได  
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุราตามความใน มาตรา 22 ผูไดรับใบอนุญาต
จะตองปดแสตมปสุราที่ภาชนะใหมอีกกึ่งหนึ่ง 
 [มาตรา 8 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] 
 มาตรา 8ทวิ [ซ่ึงเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 175 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2515 และยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534] 
 มาตรา 8ตรี ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเสียภาษีสุราใน อัตราทั้งตามมูลคา
และตามปริมาณ ใหเสียภาษีในอัตราที่คิดเปนเงินสูงกวา 
 [มาตรา 8ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523] 
 มาตรา 8จัตวา การเสียภาษีสุราตามมูลคานั้น ใหถือมูลคาตาม (1) และ (2) โดยใหรวม
ภาษีสุราที่พึงตองชําระดวย ดังนี้ 
 (1) ในกรณีสุราที่ทําในราชอาณาจักร ใหถือตามราคาขาย  ณ โรงงานสุรา 
ในกรณีไมมีราคาขาย ณ โรงงานสุรา หรือราคาขาย ณ โรงงานสุราดังกลาวมีหลายราคา ใหถือตาม
ร า ค า ที่ อ ธิ บ ดี ป ร ะ ก า ศ  ต า ม ห ลั ก เ ก ณฑ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ กํ า ห น ด ใ น ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง 
เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศมูลคาของสุราที่ทําใน
ราชอาณาจักร เพื่อถือเปนเกณฑในการ คํานวณภาษี โดยกําหนดจากราคาขาย ณ โรงงานสุราใน
ตลาดปกติได 
 (2) ในกรณีสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักร ใหถือราคา ซี.ไอ.เอฟ.ของสุราบวกดวย
อากรขาเขา คาธรรมเนียมพิเศษตามกฎหมาย  วาดวยการสงเสริมการลงทุน  และภาษีและ
คาธรรมเนียมอ่ืนตามที่จะได กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาแตไมรวมถึงภาษีมูลคาเพิ่มตามที่กําหนด
ใน หมวด 4 ลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร  ในกรณีที่ผูนําเขาไดรับยกเวนหรือลดอากรขาเขาตาม
กฎหมาย วาดวยการสงเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ใหนําอากรขาเขาซ่ึงไดรับ ยกเวนหรือ
ลดอัตราดังกลาวมารวมในการคํานวณมูลคาตาม (2) ดวยราคา ซี.ไอ.เอฟ. ตาม (2) ไดแกราคาสินคา
ที่บวกดวย คาประกันภัยและคาขนสงถึงดานศุลกากรในราชอาณาจักร ทั้งนี้ เวนแต 
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  (ก) ในกรณีที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศใหราคาในทองตลาด สําหรับสุรา
ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ตองเสียอากรตามราคาเปนรายเฉลี่ย ตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตรา
ศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสุราในการ คํานวณราคา ซี.ไอ.เอฟ. 
  (ข) ในกรณีที่เจาพนักงานศุลกากรประเมินราคาเพื่อเสีย อากรขาเขาใหม
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ใหถือราคานั้นเปนราคาสุรา ในการคํานวณราคา  ซี.ไอ.เอฟ. 
 [มาตรา 8จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534] 
 มาตรา 8เบญจ ใหผูไดรับใบอนุญาตทําสุรา แจงราคาขาย ณ โรงงานสุราตออธิบดีตาม
แบบและภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 
 [มาตรา 8เบญจ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534] 
 มาตรา 8ฉ ในกรณีสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรี จะประกาศกําหนดใหกรม
ศุลกากรเรียกเก็บภาษีเพื่อกรมสรรพสามิตก็ได 
 [มาตรา 8ฉ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2534] 
 มาตรา 9 การปดแสตมปสุราจะเปนการสมบูรณตอเมื่อไดปด ครบถวนตามอัตราและ
ไดขีดฆาแสตมปนั้นแลว การปดและขีดฆาแสตมปสุราใหเปนไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่ กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 มาตรา 10 ผูสงสุราออกไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิไดรับคืน คาภาษีสุราสําหรับสุราที่
ส ง อ อ ก ไ ปนั้ น  โ ด ย ป ฏิ บั ติ ต า ม วิ ธี ก า ร แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข  ที่ กํ า ห น ด ใ น ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง 
 มาตรา 10ทวิ สุราที่ไดรับยกเวนภาษีสุราหรือไดคืนคาภาษีสุรา ถานํากลับเขามาใน
ราชอาณาจักร ใหผูนําเขาเสียภาษีสุราตามอัตราเดียวกับ ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราและใหปฏิบัติตาม
วิธีการที่กําหนดใน มาตรา 8 วรรคหนึ่ง 
 [มาตรา 10ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521] 
 มาตรา 11 สุราซึ่งไดทําการขนออกจากโรงงานสุราที่ไดรับ อนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้ ถาเจาของพิสูจนใหเปนที่พอใจอธิบดีไดวา ไดแปรสภาพไปเองจนไมสมควรจะใชดื่มตอไป และ
ไดสงคืนโรงงานสุรา โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง เจาของสุรานั้น มี
สิทธิที่จะไดรับคืนคาภาษีสุราสําหรับสุราที่สงคืนนั้น2 
 
 
 

                                                 
 2 เรื่องเดียวกัน 
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หมวด 3    การใชและการขนสุรา 
มาตราที่ 12 13 14 15 16 

 
เปนบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑการใชสุราในการผลิตสินคา และวิธีการขนสุรา 

 
 มาตรา 12 หามมิใหผูใดใชสุราทําของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อ
การคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิตบทบัญญัติในมาตรานี้มิใหใชบังคับ
แกการใชสุราในการปรุงยาตามคําส่ังของแพทย 
 มาตรา 13  หามมิใหผูใดทําการขนสุราที่ยังมิไดเสียภาษีโดยถูกตองออกจากโรงงานสุรา 
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 
 มาตรา 14  หามมิใหผูใดทําการขนสุราตั้งแตสิบลิตรขึ้นไป เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
ขนสุราจากเจาพนักงานสรรพสามิต หรือสําหรับกรณีขนสุราที่นําเขามาในราชอาณาจักรจากเจา
พนักงานศุลกากร หรือเปนสุราชนิดที่ไดมีกฎกระทรวง ยกเวนใหทําการขนไดโดยไมตองมี
ใบอนุญาตขนสุราผูไดรับใบอนุญาตตองนําใบอนุญาตขนสุรากํากับไปกับสุราที่ขนดวย 
 มาตรา 15  ผูใดทําการขนสุราที่ทําในราชอาณาจักรเกินกวาหนึ่งลิตร แตไมถึงสิบลิตร
เขาในหรือออกนอกเขตทองที่ที่กําหนดในกฎกระทรวงตองไดรับ ใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
สรรพสามิต ทั้งนี้ มิใหใชบังคับแกกรณีที่ผูโดยสาร ทําการขนสุราโดยยานพาหนะสาธารณะที่รับสง
คนโดยสารเปนปกติผานเขตทองที่ ที่กําหนดนั้น หรือเปนสุราชนิดที่ไดมีกฎกระทรวงยกเวนใหทํา
การขนไดโดยไมตอง มีใบอนุญาตขนสุราผูไดรับใบอนุญาตตองนําใบอนุญาตขนสุรากํากับไปกับ
สุราที่ขนดวย 
 มาตรา 16  ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตใหขายสุรา ประเภทที่ 1 หรือ
ประเภทที่ 2 ออกหนังสือสําคัญสําหรับการขนสุราออกจาก สถานที่ขายสุราของตนไดตามเงื่อนไข
ที่กําหนด หนังสือสําคัญเชนวานี้ ใหถือ เสมือนหนึ่งเปนใบอนุญาตขนสุราดังกลาวใน มาตรา 14 
ตามเงื่อนไขนั้น  
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หมวด 4  การขายสุรา 
มาตราที่ 17 18 19 19ทวิ 20  21  22  23 

 
เปนบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตขายสุราประเภทใบอนุญาตสุรา 

และวิธีการขายสุราตามประเภทใบอนุญาต 
 
 มาตรา 17 หามมิใหผูใดขายสุราหรือนําสุราออกแสดงเพื่อขาย เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานสรรพสามิต 
 มาตรา 18 บทบัญญัติใน มาตรา 17 มิใหใชบังคับแก 
 (1) การขายสุราทั้งหมดในคราวเดียวภายใตความควบคุมของ เจาพนักงานสรรพสามิต 
ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตายหรือถูกเพิกถอน ใบอนุญาต 
 (2) การขายในการบังคับคดี 
 (3) การขายโดยคําส่ังของอธิบดีกรมศุลกากร ตามกฎหมายวาดวย ศุลกากร 
 มาตรา 19 ใบอนุญาตขายสุรามี 7 ประเภท คือ 
 ประเภทที่ 1 สําหรับการขายสุราทุกชนิด คร้ังหนึ่งเปนจํานวนตั้งแต สิบลิตรขึ้นไป 
 ประเภทที่ 2 สําหรับการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักร คร้ังหนึ่ง เปนจํานวนตั้งแตสิบ
ลิตรขึ้นไป 
 ประเภทที่ 3 สําหรับการขายสุราทุกชนิด คร้ังหนึ่งเปนจํานวน ต่ํากวาสิบลิตร 
 ประเภทที่ 4 สําหรับการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่ง เปนจํานวนต่ํากวาสิบ
ลิตร 
 ประเภทที่ 5 สําหรับการขายสุราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเปนจํานวน ต่ํากวาสิบลิตรเพื่อดื่ม ณ 
สถานที่ขายเปนการชั่วคราวไมเกินสิบวัน 
 ประเภทที่ 6 สําหรับการขายสุราที่ทําในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่ง เปนจํานวนต่ํากวาสิบ
ลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเปนการชั่วคราวไมเกิน สิบวัน 
 ประเภทที่ 7 สําหรับการขายสุรา คร้ังหนึ่งเปนจํานวนต่ํากวา สิบลิตร เพื่อดื่มภายใน
สมาคมหรือสโมสร 
 มาตรา 19 ทวิ ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 ตาม มาตรา 19 ใหออกใหแกผูทําการขาย
เรไดดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



307 
 
 การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ในการนี้จะกําหนดเงื่อนไข ใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราปฏิบัติ
ดวยก็ได 
 ใบอนุญาตขายสุราที่ออกตามวรรคสอง ใหถือเปนใบอนุญาตขนสุรา สําหรับใชกํากับ
สุราที่นําไปขายเรนั้นดวย 
 [มาตรา 19 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510] 
 มาตรา 20 ผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 หรือ ประเภทที่ 4 จะขายสุราไดแต
เฉพาะภายในเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 21 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 2 เก็บหรือ
รักษาสุราประเภทที่ไดรับอนุญาตใหขายไว ณ ที่อ่ืน นอกจากที่ซ่ึงระบุไวในใบอนุญาต เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน สรรพสามิต 
 มาตรา 22 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 2 ทําการ
เปล่ียนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้ํา หรือ ของเหลว หรือวัตถุอ่ืนใดเจือปนลงหรือ
เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานสรรพสามิต และ
ทําตอ หนาพนักงานเจาหนาที่ โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด 
 ถาปรากฏวา สุราที่มีอยูในความครอบครองของผูไดรับใบอนุญาต ดังกลาวในวรรค
กอนเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ซ่ึงมิไดเปนไปตามธรรมชาติ ใหสันนิษฐานไวกอนวา ผูนั้นทําการ
เปลี่ยนแปลงสุรา 
 มาตรา 23 หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึง ประเภทที่ 7 ทําการ
เปล่ียนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้ํา หรือ ของเหลว หรือวัตถุอ่ืนใดเจือปนลงหรือ
เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เวนแตผูซ้ือไดรองขอใหเปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น 
 ถาปรากฏวาสุราที่มีอยูในความครอบครองของผูไดรับใบอนุญาต ดังกลาวในวรรคกอน
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ซ่ึงมิไดเปนไปตามธรรมชาติ ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นทําการ
เปลี่ยนแปลงสุรา 
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หมวด 5   เชื้อสุรา 
มาตราที่ 24 25 

 
เปนบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นเพื่อกําหนดวิธีการทําหรือขายหรือครอบครองเชื้อสุรา 

 
 มาตรา 24 หามมิใหผูใดทําหรือขายเชื้อสุรา เวนแตจะไดรับ ใบอนุญาต จากเจาพนักงาน
สรรพสามิต 
 มาตรา 25 หามมิใหผูใดมีเช้ือสุราไวในครอบครอง เวนแตจะเปน ผูไดรับใบอนุญาต
ตามความใน มาตรา 24 หรือเปนผูซ้ือ หรือไดมาจาก ผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวแลว  
 

 
หมวด 6   เบ็ดเตล็ด 
มาตราที่ 26 27 28 29 

 
เปนบทบัญญัติที่กําหนดขึ้นเพื่อกําหนดหลักเกณฑทั่วไป เชน การแสดงใบอนุญาตการทําบัญชี

ประจําวนัและงบเดือนกําหนดอํานาจหนาที่พนักงานเจาหนาที ่
  
 มาตรา 26 ใบอนุญาตซึ่งออกตามความใน มาตรา 5 มาตรา 12 มาตรา 17 และ มาตรา 24 
ใหใชไดเฉพาะในสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต และผูไดรับใบอนุญาตจะตองแสดงใบอนุญาตนั้น
ไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย 
 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตก็ดี การโอนใบอนุญาต เชนวานี้ก็ดี จะ
ทําไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กําหนดใน กฎกระทรวง 
 มาตรา 27 ผูไดรับใบอนุญาตใหทําสุราตาม มาตรา 5 วรรคหนึ่ง หรือไดรับใบอนุญาต
ขายสุราตาม มาตรา 19 ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3 หรือไดรับใบอนุญาตใหใช
สุราตาม มาตรา 12 หรือไดรับ ใบอนุญาตใหทําหรือขายเชื้อสุราตาม มาตรา 24 จะตองทําบัญชี
ประจําวัน และบัญชีงบเดือนแสดงจํานวนสุราหรือเชื้อสุรา และยื่นบัญชีงบเดือนตอ เจาพนักงาน
สรรพสามิต ตามแบบและกําหนดเวลาที่อธิบดีกําหนด บัญชีประจําวันจะตองเก็บรักษาไว ณ 
สถานที่ซ่ึงไดรับใบอนุญาต  การทําบัญชีงบเดือนมิใหใชบังคับแกผูไดรับใบอนุญาตขายสุรา 
ประเภทที่ 3 
 [มาตรา 27 แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2515] 
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 มาตรา 28 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจโรงงาน สุราที่ไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือสถานที่ของผูไดรับอนุญาต ใหทําหรือขาย หรือเก็บสุรา หรือเชื้อสุรา หรือ
สินคาอ่ืนใดที่ไดรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัตินี้ในเวลาทําการ  
 มาตรา 29 เพื่อประโยชนในการจับกุมและปราบปรามผูกระทํา ความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจและหนาที่ เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจ ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา3 
 

หมวด 7   บทกําหนดโทษ 
มาตราที่ 30 31 32 32ทวิ 33 33ทวิ 33ตร ี34 34ทวิ 34ตร ี35 36 37 38 38ทวิ 39 40  

41 42 42ทวิ 43 43ทวิ 44 45 46 
 
เปนบทบัญญัติที่กําหนดบทลงโทษทางอาญากรณีที่มีการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายไวในแตละ

เร่ืองซึ่งมีโทษที่กําหนดไวทัง้จําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทัง้ปรับแลวแตกรณ ี
 
 มาตรา 30 ผูใดฝาฝน มาตรา 5 มีความผิดตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และถาได ขายสุราที่ทําขึ้นนั้นดวย ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ แตถาเปนการทําสุราแช มีความผิด
ตอง ระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
 [มาตรา 30 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] 
 มาตรา 31 ผูใดขาย หรือนําออกแสดงเพื่อขาย ซ่ึงสุราที่รูวา ทําขึ้นโดยฝาฝน มาตรา 5 มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 [มาตรา 31 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] 
 มาตรา 32 ผูใดซื้อ หรือมีไวในครอบครอง ซ่ึงสุราที่รูวาทําขึ้น โดยฝาฝน มาตรา 5 มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท แตถา สุรานั้นเปนสุรากล่ันมีปริมาณต่ํากวาหนึ่ง
ลิตร หรือเปนสุราแชมีปริมาณต่ํากวา สิบลิตร ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
 [มาตรา 32 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497]  
 มาตรา 32ทวิ ผูใดฝาฝน มาตรา 5ทวิ มีความผิดตองระวางโทษ ปรับไมเกินหาพันบาท 
 [มาตรา 32ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุราฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510] 

                                                 
 3 เรื่องเดียวกัน 
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 มาตรา 33 ผูใดขายหรือมีไวเพื่อขายซึ่งสุราที่รูวาตองปดแสตมป สุราแตมิไดปดแสตมป
สุรา หรือปดแสตมปสุราไมครบถวน หรือมิไดปดแสตมป สุราตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสี่เทาของภาษีสุราตามอัตราที่
กําหนดใน กฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหนึ่งรอยบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ เศษของลิตรให
ถือเปนหนึ่งลิตร 
 [ มาตรา 33 แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2515] 
 มาตรา 33ทวิ ผูใดขายหรือมีไวเพื่อขายโดยไมมีสิทธิโดยชอบ ดวยกฎหมายซึ่งสุราที่
ไดรับยกเวนภาษีสุราตาม มาตรา 7 วรรคสอง หรือ สุราที่มีสิทธิไดรับคืนคาภาษีสุรา และสุรานั้นได
สงออกไปนอกราชอาณาจักร แลวตาม มาตรา 10 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไม
เกิน ส่ีเทาของภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวา ลิตรละหนึ่งรอยบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับเศษของลิตรใหถือเปนหนึ่งลิตร 
 [มาตรา 33ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521] 
 มาตรา 33ตรี ผูใดขาย มีไวเพื่อขาย หรือมีไวในครอบครอง ซ่ึงสุราที่รูวาตองเสียภาษี
ตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงตาม มาตรา 7 แตมิไดเสียภาษีหรือเสียภาษีไมครบถวน ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสี่ เทาของภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตตอง ไมนอยกวาลิตรละหนึ่งรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับเศษของลิตรใหถือเปนหนึ่ง
ลิตร 
 [มาตรา 33ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525] 
 มาตรา 34 ผูใดซื้อหรือมีไวในครอบครองซึ่งสุราที่ตองปดแสตมป สุราแตมิไดปด
แสตมปสุรา หรือปดแสตมปสุราไมครบถวน หรือมิไดปดแสตมป สุราตามวิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้โดยไมสุจริตตอง ระวางโทษปรับไมเกินสองเทาของภาษีสุราตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหาสิบบาทเศษของลิตรใหถือเปนหนึ่ง
ลิตร 
 [มาตรา 34 แกไขโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515] 
 มาตรา 34ทวิ ผูใดซื้อหรือมีไวในครอบครองโดยไมมีสิทธิโดย ชอบดวยกฎหมายซึ่ง
สุราที่ไดรับยกเวนภาษีสุราตาม มาตรา 7 วรรคสอง หรือสุราที่มีสิทธิไดรับคืนคาภาษีสุราและสุรา
นั้นไดสงออกไปนอกราชอาณาจักร แลวตาม มาตรา 10 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองเทาของภาษี
สุราตาม อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาลิตรละหาสิบบาท เศษของลิตรใหถือ
เปนหนึ่งลิตร 
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 [มาตรา 34ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521] 
 มาตรา 34ตรี ผูไดรับใบอนุญาตทําสุราผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตามกฎกระทรวง
เกี่ยวกับวิธีการเสียภาษีที่ออกตาม มาตรา 7 ตองระวางโทษ ปรับไมเกินสองหมื่นบาท  ถาการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง เปนกรณี ไมเสียภาษีหรือเสียภาษีไมครบถวนตาม
ระยะเวลาหรือวิธีการที่กําหนดใน กฎกระทรวงดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกิน สี่เทาของภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวา สองหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 [มาตรา 34ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525] 
 มาตรา 35 ผูใดฝาฝน มาตรา 6 มีความผิดตองระวางโทษปรับ ไมเกินหนึ่งพันบาท 
 มาตรา 35 ทวิ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา 7 วรรคสอง 
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 [มาตรา 35ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2521] 
 มาตรา 36 ผูใดฝาฝน มาตรา 8 หรือ มาตรา 22 มีความผิดตอง ระวางโทษปรับไมเกิน
สองพันบาท 
 มาตรา 37 ผูใดฝาฝน มาตรา 9 วรรคสอง หรือ มาตรา 26 วรรคแรก ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองพันบาท 
 [มาตรา 37 แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2515] 
 มาตรา 38 ผูใดฝาฝน มาตรา 12 มาตรา 21 หรือ มาตรา 23 มีความผิดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหารอยบาท 
 [มาตรา 38 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] 
 มาตรา 38 ทวิ ผูใดฝาฝน มาตรา 14 หรือ มาตรา 15 มีความผิด ตองระวางโทษปรับตาม
ปริมาณน้ําสุราที่ทําการขน ในอัตราลิตรละสิบบาท เศษของลิตรใหถือเปนหนึ่งลิตร 
 [มาตรา 38ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] 
 มาตรา 39 ผูใดฝาฝน มาตรา 13 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งปหรือปรับไมเกินส่ี
เทาของภาษีสุราตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาสองหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้ง
ปรับ 
 [มาตรา 39 แกไขโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525] 
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 มาตรา 40 ผูใดฝาฝน มาตรา 17 ถาสุรานั้นเปนสุราที่นําเขามา ในราชอาณาจักร มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท ถาสุรา นั้นเปนสุราที่ทําขึ้นในราชอาณาจักร มี
ความผิดตองระวางโทษปรับไมเกิน หารอยบาท 
 มาตรา 40ทวิ ผูไดรับใบอนุญาตขายสุราทําการขายสุราไมตรง ตามประเภทใบอนุญาต
ที่เจาพนักงานออกใหตาม มาตรา 19 หรือผูไดรับ ใบอนุญาตขายสุราซื้อสุราจากผูไมมีสิทธิขายได
โดยชอบดวยกฎหมาย มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 
 [มาตรา 40ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497]  
 มาตรา 41 ผูใดฝาฝน มาตรา 20 มีความผิดตองระวางโทษปรับ ไมเกินหาสิบบาท 
 มาตรา 42 ผูใดฝาฝน มาตรา 24 มีความผิดตองระวางโทษปรับ ไมเกินหนึ่งพันบาท 
 [มาตรา 42 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] 
 มาตรา 42ทวิ ผูใดฝาฝน มาตรา 25 มีความผิดตองระวางโทษ ปรับไมเกินสองรอยบาท 
 [มาตรา 42ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] 
 มาตรา 43 ผูใดทําบัญชีไมถูกตองตามความจริง หรือไมทําบัญชี แสดงจํานวนสุราหรือ
เชื้อสุราตามมาตรา 27 ตองระวางโทษปรับไมเกิน สองพันบาท ผูใดยื่นบัญชีแสดงจํานวนสุราหรือ
เชื้อสุราตาม มาตรา 27 อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ  
 [มาตรา 43 แกไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 338 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2515]  
 มาตรา 43ทวิ ผูใดไมแจงราคาขายตาม มาตรา 8เบญจ หรือ แจงราคาขายดังกลาวไม
ถูกตองตามความจริง ตองระวางโทษปรับไมเกิน สองหมื่นบาท ผูใดแจงราคาขายสุราตาม มาตรา 8
เบญจ อันเปนเท็จ ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
 [มาตรา 43ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2523] 
 มาตรา 44 ผูใดมีแสตมปสุราซึ่งรูอยูวาเปนแสตมปปลอม หรือ มีแสตมปสุราที่ใชแลว
ไวในครอบครองเพื่อใชอีกหรือเพื่อคา หรือนําแสตมป สุราที่ใชแลวมาใชอีก มีความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือ ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 [มาตรา 44 แกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2497] 
 มาตรา 44ทวิ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงมีโทษปรับ สถานเดียว ใหอธิบดี
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีมีอํานาจเปรียบเทียบได 
 [มาตรา 44ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสุราฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510] 
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 มาตรา 45 บรรดาสุรา เชื้อสุรา และสินคาที่ทําดวยสุรา ที่ไดทํา นําเขามาใน
ราชอาณาจักร ขายหรือมีไวในครอบครอง อันเปนการฝาฝน บทแหงพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจน
ภาชนะที่ใสส่ิงของดังกลาว รวมทั้งภาชนะ และเครื่องกลั่นสําหรับทําสุราใหริบเปนของกรม
สรรพสามิต 
 มาตรา 46 ผูไดรับอนุญาตซ่ึงกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้ หรือ ขอกําหนดใน
กฎกระทรวง หรือขอกําหนดในใบอนุญาต เจาพนักงานสรรพสามิต หรืออธิบดีผูออกใบอนุญาต
แลวแตกรณี มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดไมเกิน คร้ังละ 6 เดือน หรือจะส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตเสียก็ได 
 
 
  

 
หมวด 8   การรักษาพระราชบัญญัติ 

มาตราที่ 47 
 

เปนบทบัญญัติที่กําหนดอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ใหสามารถออก
กฎกระทรวงมากําหนดรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ 

 
 มาตรา 47 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง   
 (1)  กําหนดชนิดของสุรา  อัตราภาษี สุรา  ลักษณะของแสตมป สุราและอัตรา
คาธรรมเนียมตาง ๆ ไมเกินอัตรา ที่กําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) ลดหยอน หรืองดเวนไมเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตขายสุรา หรือ
ใบอนุญาตใหทําหรือขายเชื้อสุรา 
 (3) ลดหยอน หรืองดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุรา 
 (ก) สําหรับสุราของผูไดรับเอกสิทธิ์ตามขอผูกพันที่ประเทศไทยมีอยูตอองคการ
สหประชาชาติ หรือตามกฎหมายระหวางประเทศ หรือตามสัญญา หรือความตกลงกับตางประเทศ 
หรือทางการทูต ตามหลักถอยทีถอย ปฏิบัติตอกัน โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนด 
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 สุราที่ไดรับการลดหยอนหรืองดเวนไมเรียกเก็บภาษีสุราตามวรรคหนึ่ง หากโอนไป
เปนของผูไมมีเอกสิทธิ์ หรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตองเสียภาษี  แตถาเปนสุราที่ผู
ไดรับเอกสิทธิ์นําบริจาคใหแกองคการสาธารณกุศล โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
กําหนดใหงดเวนไมเรียกเก็บภาษี 
 (ข) สําหรับสุราที่นําไปทําการแปลงสภาพ หรือที่นําไปใชในการแพทย เภสัชกรรม 
วิทยาศาสตร หรืออุตสาหกรรมตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด 
 (4) กําหนดวิธีการ เงื่อนไขและขอกําหนดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใชบังคับได 

 
 
 
 
 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พบิูลสงคราม  (นายกรัฐมนตรี) 

 
 

(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลม 67  ตอนที่ 16  ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2493)4 
 

                                                 
 4 เรื่องเดียวกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การขออนุญาตทําและขายสงเหลากล่ัน เหลาแชชนิดเบียร และเหลาผลไม 
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การขออนุญาตทําและขายสงเหลากล่ัน เหลาแชชนิดเบียร และเหลาผลไม 
 
 

1. หลักเกณฑการขออนุญาต 
 
 

 
ประเภท - ชนดิ

สุรา 

 
คุณสมบัตขิอง 
ผูขออนุญาต 

 

ทุนจดฯ 
ขั้นต่าํ 

(ลานบาท) 

กําลังการผลติ 
ขั้นต่าํ 

ลิตร/วันหรือป 

พื้นที่
ขั้นต่าํ 
(ไร) 

สถานที่ตัง้
หางจาก 
แมน้ํา-ลํา
คลอง 

1.1 กล่ัน -วิสกี้ 
บร่ันดี ยิน 

บริษัทไทย ผูถือหุน
สัญชาติไทยไมนอย
กวา 51% 

- 30,000 
(28 ดีกรี)/วัน 

200 2  ก.ม. 

-วิสกี้ บร่ันดี ยีน 
และ สุร าก ล่ัน
อ่ืน  (ขาวผสม 
ผสม พิเศษปรุง
พิเศษ) 

บริษัทไทย ผูถือหุน
สัญชาติไทยไมนอย
กวา 51% 

- 90,000 
(28 ดีกรี)/วัน 

350 2  ก.ม. 

1.2 แช -เบียร
ขนาดใหญ 

บริษัทไทย ผูถือหุน
สัญชาติไทยไมนอย
กวา 51% 

10 10 ลานลิตร/ป - - 

-เบียรขนาดเล็ก บริษัทไทย ผูถือหุน
สัญชาติไทยไมนอย
กวา 51% 

10 100,000 ลิตร/ป 
แ ต ไ ม เ กิ น  1 
ลานลิตร/ 

- - 

หมายเหตุ : สุรากล่ันชนิดสุราสามทับ (แอลกอฮอล) อนุญาตใหเฉพาะโรงงานสุราองคการสุรา
กรมสรรพสามิต เปนผูทํา ขาย และกําหนดราคาขาย และอนุญาตใหองคการสุราฯ ทําและขายสุรา
กล่ันและสุราแชไดทุกชนิด 
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2. เงื่อนไขและขอปฏิบัติของผูไดรับอนุญาต 
 2.1 ตองขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานสุราตามกฎหมายของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 2.2 สรางโรงงานเสร็จ ตองแจงลวงหนากอนทําสุราไมนอยกวา 15 วัน และตอง          
ขอใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสุรา 
 2.3 ไมอนุญาตใหทําสุราสามทับออกขายภายในประเทศ 
 2.4 กอนที่จะเปดดําเนินการทําและขายสงสุรา ตองทําสัญญาวาดวยการอนุญาตใหทํา
และขายสงสุรากับกรมสรรพสามิต ตามแบบที่กรมสรรพสามิตกําหนด 
 2.5 จะทําสุราชนิดใด ช่ือใด ตองยื่นเรื่องของอนุญาตพรอมกรรมวิธีการทําสุราและ
วัตถุดิบที่ใชในการทําสุราใหกรมสรรพสามิตพิจารณาอนุญาตกอน ถาจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทําสุรา 
หรือชนิดวัตถุดิบจากที่ไดอนุญาต ตองไดรับความยินยอมจากกรมสรรพสามิตกอน 
 2.6 จะตองสงตัวอยางน้ําสุราที่ทําไดตาม 2.5 ใหกรมสรรพสามิตทําการวิเคราะหกอน 
เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะนําออกจากโรงงานสุราได และถามีการเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการทําสุรา 
หรือเปลี่ยนแปลงชนิดวัตถุดิบใหผิดไปจากเดิมตองสงตัวอยางใหทําการวิเคราะหอีก 
 2.7 สุราที่ทําขึ้นตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสุรา และตรงตาม
ตัวอยางที่กรมสรรพสามิตเก็บรักษาไว 
 2.8 ตองสงตัวอยางฉลาก เครื่องหมาย ภาชนะและขนาดความจุของภาชนะที่จะใชให
กรมสรรพสามิตพิจารณาและใหความเห็นชอบเสียกอน โดยฉลากตองมีขอความที่ชัดเจนระบุชนิด
สุรา ช่ือสุรา ช่ือโรงงานสุรา สถานที่ ตั้งของโรงงานสุรา ขนาดบรรจุ แรงแอลกอฮอลของสุรา วัน
เดือนปที่บรรจุ และคําเตือนตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข ดวยตัวอักษรภาษาไทย หรือ
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นที่กรมสรรพสามิตเห็นชอบ และไมเลียนแบบฉลากหรือเคร่ืองหมายของ
โรงงานสุราแหงอื่น ถาการใชฉลากหรือเครื่องหมายตาง ๆ เกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นผูรับ
อนุญาตยินยอมชดใชคาเสียหายรวมทั้งคาใชจายในการนี้ 
 2.9 จะมีสุราอยางอื่นนอกจากสุราที่ไดรับอนุญาตใหทําไวในโรงงานสุราไดตอเมื่อ
ไดรับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตแลวเทานั้น 
 2.10 สุราที่ทําขึ้นจัดอยูในชนิดหรือประเภทใด ใหเปนไปตามคําสั่งของกรม
สรรพสามิต และใหถือวาคําส่ังของกรมสรรพสามิตดังกลาวนั้นเปนอันเด็ดขาด  
 2.11 ยินยอมใหกรมสรรพสามิตทําการตรวจสอบคุณภาพสุราที่ทําขึ้นกอนนําออกจาก
โรงงานสุรา ถาปรากฏวาสุรานั้นไมมีคุณภาพตามที่กรมสรรพสามิตไดอนุญาตไว กรมสรรพสามิต
มีสิทธิส่ังหามไมใหนําออกจากโรงงานสุราได โดยจะเรียกรองคาเสียหายหรือคาทดแทนจากกรม
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สรรพสามิตไมไดทั้งส้ิน นอกจากนี้แลวตองยินยอมใหกรมสรรพสามิตเก็บตัวอยางสุราที่ได
ตรวจสอบนั้นตามจํานวนที่เห็นสมควรโดยไมคิดมูลคาแตอยางใด 
 2.12 ตองแจงราคาขาย ณ โรงงานสุรา ราคาขายสงและขายปลีกใหกรมสรรพสามิต
ทราบดวย 
 2.13 ตองทําบัญชีแสดงผลการทําสุราและการซื้อวัตถุดิบมาเพื่อใชทําสุราตามแบบที่
กรมสรรพสามิตกําหนด  ยื่นบัญชีแสดงการทําสุราและการรับซื้อวัตถุดิบทุกเดือนตอกรม
สรรพสามิตหรือที่สํานักงานสรรพสามิตจังหวัดที่ตั้งโรงงานสุรา ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 
ตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับที่ใชในปจจุบันและในอนาคต ทั้งนี้ตองยินยอมใหเจาพนักงาน
สรรพสามิตไปประจําควบคุมโดยเสียคาใชจายในการควบคุมตามระเบียบขอบังคับ ดังกลาว และ
จะตองจัดสถานที่ไวสําหรับเจาพนักงานสรรพสามิตใชปฏิบัติราชการในการควบคุมโรงงานใหเปน
สัดสวนโดยเฉพาะภายในบริเวณโรงงานสุรา อีกทั้งจะตองจัดบานพักใหแกเจาพนักงานสรรพสามิต
ผูควบคุมโรงงานสุราใหอยูอาศัยไดทั้งครอบครัวภายในบริเวณโรงงานสุรา และ ตองอํานวยความ
สะดวกใหแก เจาพนักงานสรรพสามิตตามสมควรกรณีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
เห็นสมควรจะเรียกเก็บเงินคาใชจายในการ ควบคุมโรงงานสุราเพิ่มขึ้น ผูรับอนุญาตตองยินยอม
ชําระเงินดังกลาว 
 2.14 กอนนําสุราออกจากโรงงานตองชําระเงินคาภาษีตามอัตราที่กําหนดไวในกฎหมาย
และรับแสตมปสุราไปปดภาชนะบรรจุสุรา ตามระเบียบวาดวยการควบคุมโรงงานสุราของกรม 
สรรพสามิตถาประสงคจะเสียภาษีสุราโดยวิธีอ่ืนนอกจากการปดแสตมปตามวิธีที่กําหนดใน
กฎกระทรวงตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะดําเนินการตอไปได และ
มีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการที่เกี่ยวของถามีกฎหมายหรือ
ระเบียบอ่ืนใดกําหนดใหผูรับอนุญาตตองชําระเงินคาภาษีหรือเงินอื่นใดตอกรมสรรพสามิตหรือเจา
พนักงานสรรพสามิต ผูรับอนุญาตตองยินยอมชําระเงินคาภาษีหรือเงินอื่นใด ตามอัตราที่กําหนดไว
ทุกครั้งที่มีการชําระเงินคาภาษีสุรา หรือกอนนําสุราออกจากโรงงานสุรา 
 2.15 ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือคําสั่งกรม
สรรพสามิต และตามกฎหมายวาดวยโรงงาน และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เมษายน 2543 ใชอยูในปจจุบัน
หรือที่จะพึงนําออกใชในอนาคต กับทั้งยอมรับปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานสรรพสามิตใหเปน 
การเรียบรอยดวยถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอนี้ขอหนึ่งขอใด หรือมิไดปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือคําสั่งตาง ๆ ของทางราชการ นอกจากจะ ตองรับ
ผิดตามกฎหมายแลว ตองยินยอมใหปรับตามที่กรมฯ เห็นสมควร แตไมเกินครั้งละ 100,000 บาท 
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ถาไมปฏิบัติกรมสรรพสามิตมีอํานาจพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตทําและขายสุรา เสียก็ไดในกรณี
ที่มีการกระทําผิดเงื่อนไข กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนด หรือคําสั่งของทางราชการ อัน
เกี่ยวกับการทําหรือการขายสุรา ยินยอมใหกรมสรรพสามิตปรับ ตามอัตราที่กําหนดตามกฎหมายวา
ดวยสุรา หรือส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตทําสุราหรือใบอนุญาตขายสุราของผูรับอนุญาตก็ได 
ทั้งนี้ผูรับอนุญาตจะเรียกรองคาทดแทนความเสียหายจากผูอนุญาตแตอยางใดไมได 
 
ที่มา : กรมสรรพสามิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ใบแสดงการจดทะเบียนเพื่อขอทําเหลาแช 
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ภาคผนวก  ง 
สินคาเหลาแมโขง และการโฆษณาของบริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
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ที่มา : แมโขง สุราเกาที่เราไมเคยลืม [ออนไลน], เขาถึงเมื่อ ธันวาคม, 2550 เขาถึงไดจาก 
http://upload3.postimage.org/144123/photo_hosting.html 
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ที่มา: บริษัทสุรามหาราษฏร จํากัด (มหาชน). ปฎิปนแมโขง พ.ศ.2535 (เมษายน 2551) 
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