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การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การผลิตสุรากลั่นชุมชนเขตภาคเหนือ1

เศกเมธาสุรารักษ์2

1 	 	บทความ	นี้	เป็น	งาน	ศึกษา	ที่	ไม่	เกี่ยวข้อง	กับ	สถาบันฯ			แต่	ได้	รับ	อนุ	ญาติ	ให้	ใช้	ข้อมูล	สำรวจ	โรงงาน	สุรา	กลั่น	ชุมชน	ที่	ดำเนิน	การ	โดย	สถาบันฯ			แล้ว	
 2 	 	นัก	วิจัย	สถาบันวิจัย	เพื่อ	การ	พัฒนา	ประเทศไทย

บทคัดย่อ
 
 ภาคเหนือมีผู้ประกอบการผลิตสุรากลั่นชุมชนมากที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่น แต่จำนวน 
ผู้ประกอบการมีแนวโนม้ลดลงอยา่งตอ่เนือ่งสาเหตุสว่นหนึง่มาจากความดอ้ยประสทิธภิาพการผลติ
สุรากลั่นชุมชนของผู้ประกอบการเอง โดยพบว่า ค่าความมีประสิทธิภาพการผลิตสุรากลั่นชุมชน 
เขตภาคเหนอืเทา่กบั0.1573027แสดงวา่ระดบัการผลติสรุากลัน่ชมุชนปจัจบุนัคดิเปน็รอ้ยละ15.73
ของระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าความด้อยประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น 
มีสาเหตุมาจาก อายุของผู้ประกอบการที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการผลิตสุราชุมชนเป็นอาชีพหลัก และ
สัดส่วนการใช้ทุนที่มากกว่าแรงงาน ขณะที่ปัจจัยช่วยส่งเสริมให้การผลิตมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ผู้ประกอบการเปน็เพศชายมีการประกอบอาชพีเกษตรเปน็หลกัและทำการผลติสรุาเปน็อาชพีเสรมิ
การได้รับการฝึกอบรมเรื่องการผลิตสุราการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงผลิตและการจำหน่ายสุราไม่ติด
แสตมป์
 
คำสำคัญ:สุรากลั่นชุมชนภาคเหนือประสิทธิภาพการผลิตความด้อยประสิทธิภาพ
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Abstract
 
   The   producers   of   community   distilled   liquors   in   Thailand   are   mostly   concentrated   
inthenorthrelativetootherregions,althoughtheproducersaredecreasinginnumber. 
Thishappensduetotheirlackofefficiencyinproduction.Fromtheestimation,the 
coefficient   of   the   variable   representing   the   liquor   producers ’   production   efficiency   in    
thenorthis0.1573027,suggestingthatthecurrentlevelofcommunitydistilledliquor 
productionaccountsforonly15.73percentoftheefficientlevelofproduction.Thedecline
in   production   efficiency   is   found   when   the   producers   have   higher   age ,   when   the   production   
of   community   liquors   is   treated   as   their   primary   occupation ,   and   when   the   production   is   
capital-intensive.However,theimprovedefficiencyinproductioncanbeobservedwhen
the   producers   are   male ,   when   they   depend   upon   agriculture   as   their   primary   occupation   
and   liquor   production   as   the   supplementary   one ,   when   they   attend   the   training   of   liquor   
production ,   when   gas   is   used   as   energy   source   in   production ,   and   when   the   distilled   liquors   
aresoldillegallywithoutpayingtaxes.
 
Keywords:community   liquor ,   north   region ,   efficiency ,   inefficiency
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01. บทนำ

 ในอดีตรัฐบาลมีนโยบายผูกขาดการผลิตสุราโดยกรมสรรพสามิตและกรม
โรงงานอตุสาหกรรมตอ่มารฐัโอนอำนาจผกูขาดการผลติและการขายสรุาให้เอกชน
โดยรฐัได้รบัผลตอบแทนจากสว่นแบง่รายได้ของเอกชนผูร้บัสมัปทานระบบสมัปทาน
ทำให้กลุ่มทุนได้รับผลประโยชน์และกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ จนสมัยรัฐบาลนาย
ชวนหลีกภัยเกิดการเรียกร้องให้เปิดเสรีการผลิตสุรามากขึ้นจนนำมาซึ่งมติคณะ
รฐัมนตรีเมือ่วนัที่15กนัยายน2541อนมุตัินโยบายเปดิเสรีการผลติและการจำหนา่ย
สุราสำหรับสุราขาว สุราสี และสุราแช่ ภายใต้ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการ
บริหารงานสุรา พ.ศ.2543  แต่นโยบายดังกล่าวยังถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ต่อผู้
ประกอบการขนาดใหญ่ เพราะคุณสมบัติของผู้รับใบอนุญาต เช่น ผู้ขอใบอนุญาต
ผลิตวิสกี้และบรั่นดีขนาดแอลกอฮอล์28ดีกรีต้องผลิตขั้นต่ำวันละ3หมื่นลิตรและ
มีพืน้ที่โรงงานไม่นอ้ยกวา่200ไร่หรอืผู้ขอใบอนญุาตผลติสรุากลัน่ขนาดแอลกอฮอล์
28 ดีกรี ต้องผลิตขั้นต่ำวันละ9 หมื่นลิตรและมีพื้นที่โรงงานไม่น้อยกว่า350 ไร่
เป็นต้น
 จากเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ผลิตสุราระดับท้องถิ่นจึง
ยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ต่อมารัฐบาลทักษิณมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
จึงออกประกาศกระทรวงการคลังเรื่องวิธีบริหารงานสุรา พ.ศ.2544(ฉบับที่3)
อนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายสุราแช่ชุมชนอย่างเสรี และประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่องวิธีบริหารงานสุราพ.ศ.2546(ฉบับที่4)อนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายสุรากลั่น
ชุมชนอย่างเสรี แต่ต้องขออนุญาตจากกรมสรรพสามิต โดยประกาศทั้งสองฉบับ
กำหนดเงือ่นไขที่งา่ยขึน้3ทำให้ปี2545-2548ซึง่เปน็ชว่งแรกของประกาศมีผู้ขอรบั
ใบอนุญาตผลิตสุราแช่ชุมชนทั้งหมด1,970ราย4และมีผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตสุรา
กลั่นชุมชนทั้งหมด6,116ราย5จำนวนผู้ขอใบอนุญาตที่มากขนาดนี้นับเป็นจุดเริ่ม
ต้นของปัญหาที่ตามมาภายหลัง

3 	 	คุณสมบัติ	ผู้	ขอ	ใบ	อนุญาต			ต้อง	เป็น	สหกรณ์			กลุ่ม	บุคคล			กลุ่ม	เกษตรกร	ที่	มี	ภูมิลำเนา	ใน	พื้นที่	ที่	ทำ	สุรา			นิติบุคคล	ตา	มกฏ	
หมาย	แพ่ง	ที่	ผู้	ถือ	หุ้น	ทุก	คน	มี	สัญชาติ	ไทย	และ	เป็น	ผู้	มี	ภูมิลำเนา	ใน	พื้นที่	ที่	ทำ	สุรา	ขณะ	ขอ	อนุญาต		 	หรือ	เป็น	องค์กร	เกษตรกร	
ตาม			พ	.	ร	.	บ	.			กองทุน	ฟื้นฟู	และ	พัฒนา	เกษตรกร			พ	.	ศ	.			2542			ส่วน	โรงงาน	ที่	ขอ	อนุญาต	ต้อง	อยู่	ห่าง	จาก	สถาน	ที่	อยู่	อาศัย	อย่าง	
ชัดเจน	และ	ห่าง	จาก	แหล่ง	น้ำ	สาธารณะ	ไม่	น้อย	กว่า			100			เมตร			มี	กำลัง	การ	ผลิต	รวม	ไม่	เกิน			5			แรงม้า	หรือ	ใช้	คน	งาน	น้อย	กว่า			
7			คน			และ	ต้อง	ใช้	ระบบ	บำบัด	น้ำ	เสีย	ที่	กรม	ควบคุม	มลพิษ	กำหนด	

 4		 	ข้อมูล	ตั้งแต่	วัน	ที่			12			ธันวาคม			2544			ถึง			วัน	ที่			30			เมษายน			2548	,			กรม	สรรพสามิต

5	 ข้อมูล	ตั้งแต่	วัน	ที่			21			มกราคม			2546			ถึง			วัน	ที่			30			เมษายน			2548	,			กรม	สรรพสามิต
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 ปจัจบุนัมีผู้ผลติสรุาแช่ชมุชนเหลอืจำนวน744รายและมีผู้ผลติสรุากลัน่ชมุชนเหลอืจำนวน
4,510ราย6(ที่มา:สรุปจำนวนรายผู้ได้รับอนุญาตให้ทำและขายสุราแช่สุรากลั่น,ข้อมูลณวันที่
30เมษายน2551,กรมสรรพสามิต)สะท้อนให้เห็นปัญหาบางประการที่ชุมชนท้องถิ่นไม่สามารถ
ดำเนินกิจการต่อไปได้ภายใต้นโยบายของรัฐโดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความด้อยประสิทธิภาพใน
การผลิตสุราชุมชน7กล่าวคือเป็นความคลาดเคลื่อนที่ผู้ผลิตสุราชุมชนท้องถิ่นผลิตสุราได้น้อยกว่า
ระดับที่ควรจะเป็นภายใต้ปริมาณการใช้วัตถุดิบคงที่ระดับหนึ่ง ผู้ผลิตสุราชุมชนบางรายจึงมีต้นทุน
การผลิตที่สูงเกินไป
 ดังนั้น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตสุราชุมชน จึงเปรียบเสมือนดัชนีชี้วัดโอกาสอยู่
รอดของผู้ผลติสรุาชมุชนได้ในระดบัหนึง่โดยปจัจบุนัเขตพืน้ที่ภาคเหนอื8มีผู้ผลติสรุาแช่ชมุชนเหลอื
จำนวน169รายและผู้ผลิตสุรากลั่นชุมชนเหลือจำนวน3,088รายเหลือมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับภาคอื่นภาคเหนือจึงเป็นภาคที่ควรได้รับการศึกษาแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีงานศึกษาใดวิเคราะห์
ค่าความมีประสิทธิภาพการผลิตสุราชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือเลย
 งานศกึษานี้จงึมีวตัถปุระสงค์เพือ่ดำเนนิการในเรือ่งดงักลา่วแต่จะศกึษาเฉพาะการผลติสรุา
กลั่นชุมชนเท่านั้นส่วนสุราแช่ชุมชนยังจะไม่มีการศึกษาในครั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์มีไม่
เพียงพอ

6	 ข้อมูล			ณ			วัน	ที่			30			เมษายน			2551			จำนวน	ผู้	ผลิต	สุรา	กลั่น	ชุมชน			ภาค	เหนือ	มี			3,088			โรงงาน			ภาค	ตะวัน	ออก	เฉียง	เหนือ	มี			707			โรงงาน			ภาค	ใต้	
มี			376			โรงงาน			ภาค	กลาง	มี			332			โรงงาน			และ			กรุงเทพ	มี				7		โรงงาน			รวม			4,510			โรงงาน	,			กรม	สรรพสามิต

7	 ความ	ด้อย	ประสิทธิภาพ	ใน	การ	ผลิต			เป็น	เพียง	ปัจจัย	หนึ่ง	ที่	ทำให้	ผู้	ผลิต	สุรา	ชุมชน	ไม่	สามารถ	ดำเนิน	ธุรกิจ	ต่อ	ไป	ได้			โดย	ยัง	มี	ปัญหา	ด้าน	อื่นๆ			เช่น			
ม	ีการ	ขาย	สรุา	ชมุชน	ขา้ม	ถิน่	จาก	ชมุชน	อืน่			ม	ีการ	ขาย	สรุา	ชมุชน	ทัง้	สรุา	ถงุ	และ	สรุา	ขวด	แบบ	ไม	่ตดิ	แสตมป	์		ทำให	้ผู	้ผลติ	สรุา	ชมุชน	ใน	ทอ้ง	ถิน่	ไม	่สามารถ	
แขง่ขนั	ดา้น	ราคา	กบั	สรุา	ชมุชน	ขา้ม	ถิน่	ได	้		ม	ีปญัหา	เรือ่ง	อตัรา	ภาษ	ีที	่จดั	เกบ็	สรุา	ชมุชน	อยู่	ใน	ระดบั	สงู	และ	เปน็	อตัรา	เดยีว	กบั	สรุา	ขาว	โรงงาน			ทำให	้สรุา	
ชุมชน	ไม่	สามารถ	แข่งขัน	ด้าน	ราคา	กับ	สุรา	ขาว	โรงงาน	ได้			เป็นต้น			(	ข้อมูล	จาก	การ	สัมภาษณ์	ผู้	ประกอบ	การ	ผลิต	สุรา	ชุมชน	ใน	เขต	ภาค	เหนือ	เมื่อ	วัน	ที่			
10			กุมภาพันธ์			2552	)			แต่	รายงาน	ฉบับ	นี้	จะ	กล่าว	เพียง	เรื่อง	ความ	ด้อย	ประสิทธิภาพ	ใน	การ	ผลิต	สุรา	กลั่น	ชุมชน	เท่านั้น

8	 ตาม	การ	แบง่	พืน้ที	่บรหิาร	งาน	สรุา	ของ	กรม	สรรพสามติ			ภาค			5			เหนอื	ตอน	บน			ประกอบ	ดว้ย			เชยีงใหม	่		ลำพนู			ลำปาง			แพร	่		นา่น			อตุรดติถ	์		พะเยา			
เชียงราย			แม่ฮ่องสอน			และ	ภาค			6			เหนือ	ตอน	ล่าง			ประกอบ	ด้วย			พิษณุโลก			กำแพงเพชร			ตาก			นครสวรรค์			พิจิตร			เพชรบูรณ์			สุโขทัย			อุทัยธานี
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03. ประโยชน์ของการศึกษา

 เมือ่ทราบคา่ประสทิธภิาพการผลติสรุากลัน่ชมุชนของโรงงานจะทำให้ทราบ
โอกาสทางการอยู่รอดของผู้ประกอบการด้วย เพราะถ้าค่าประสิทธิภาพการผลิต 
ของโรงงานยิ่งต่ำย่อมแสดงว่าผู้ประกอบการมีความคลาดเคลื่อนในกระบวนการ 
ผลิตมาก จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน นอกจากนี้ การวิเคราะห์ค่า
ประสิทธิภาพการผลิตจะสามารถบ่งบอกถึงปัจจัยภายในกระบวนการผลิตบาง
ประการที่เชื่อมั่นทางสถิติได้ว่าเป็นสาเหตุของความด้อยประสิทธิภาพ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการจะสามารถนำผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงกระบวนการผลิตในส่วนที่เป็น
ความคลาดเคลื่อนอย่างตรงจุดมากขึ้น

02. วัตถุประสงค์การศึกษา

 เพือ่ดำเนนิการวเิคราะห์คา่ประสทิธภิาพการผลติสรุากลัน่ชมุชนและหาปจัจยั
บางประการที่เปน็ตวับง่ชี้ถงึความดอ้ยประสทิธภิาพทางการผลติสรุากลัน่ชมุชนของ
โรงงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ
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04. ขอบเขตการศึกษา

 การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจากการสอบถามผู้ประกอบการผลิตสุรากลั่นชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่15โรงงานจังหวัดลำปาง15โรงงานและจังหวัดพิษณุโลก15
โรงงานรวมตัวอย่างสำรวจ45โรงงานโดยจังหวัดเป้าหมายดังกล่าวเป็นจังหวัด
ใหญ่มีโรงงานสุรากลั่นชุมชนรวมกัน29.65% ของโรงงานสุรากลั่นเขตภาคเหนือ
การสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการขึ้นภาษีสุรา และ
พรบ.ควบคมุการบรโิภคสรุา”โดยสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทยซึง่สำรวจ
โรงงานสุรากลั่นชุมชน12จังหวัดทั่วประเทศ(ตัวแทนภาคละ3จังหวัด)แต่งาน
ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการ 
ผลิตสุรากลั่นชุมชนระดับภาคผู้ศึกษาจะใช้ข้อมูลโรงงานสุรากลั่นชุมชน3จังหวัด
ภาคเหนือดังกล่าว เป็นตัวแทนวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการผลิตสุรากลั่นชุมชน
เขตภาคเหนือต่อไป
 การสำรวจดังกล่าว ดำเนินการช่วงวันที่20 เมษายน ถึง15 พฤษภาคม
2551โดยแบบสอบถามที่ใช้มีประเด็นคำถามหลักด้านการผลิตสุราเช่นปริมาณ
สุราที่ผลิตได้ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้จำนวนแรงงานที่ใช้มูลค่าพลังงานที่ใช้เป็นต้น
และมีประเด็นคำถามหลักด้านปัจจัยสะท้อนความด้อยประสิทธิภาพเช่นอายุเพศ
ของผู้ประกอบการการผลิตสุราเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองการทำอาชีพเกษตร
ควบคู่ไปกบัอาชพีผลติสรุาการฝกึอบรมประเภทเชือ้เพลงิที่ใช้ตม้สรุาการจำหนา่ย
สุราไม่ติดแสตมป์สัดส่วนเงินลงทุนต่อแรงงานเป็นต้นโดยข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถามในประเดน็เหลา่นี้จะถกูนำมาวเิคราะห์ตามกรอบแนวคดิในการศกึษา
ที่จะนำเสนอต่อไป
 อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้ประกอบการผลิตสุรากลั่นชุมชนเขต
ภาคเหนือลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ออกประกาศกระทรวงการคลังใหม่ๆ ไม่ใช่มี
เพียงเรื่องความด้อยประสิทธิภาพที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้นยังขึ้นกับสาเหตุอีกหลาย
ประการ ดังนั้นข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นบางส่วนที่ตอบสาเหตุของ
จำนวนผู้ประกอบการที่ลดลงเท่านั้น
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05. กรอบแนวคิดในการศึกษา

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต ทำได้2 ด้าน คือ(1) ด้านผลผลิต 
(Output-OrientedMeasure) หมายถึง หน่วยผลิตจะสามารถเพิ่มผลผลิต 
มากขึ้นเท่าใดโดยไม่เพิ่มปัจจัยการผลิต และ(2) ด้านปัจจัยการผลิต(Input- 
OrientedMeasure) หมายถึง ปัจจัยการผลิตจะสามารถลดลงได้มากเท่าใด
โดยไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนผลผลิต แนวคิดดังกล่าวมาจากงานศึกษาของFarrell 
(1957)ที่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ด้วยสถิติสองแบบคือแบบไม่จำกัดรูปแบบ 
(Non-Parametric)และจำกัดรูปแบบการกระจาย(Parametric)
  Non - Parametric เปน็การศกึษาที่ไม่จำเปน็ตอ้งทราบรปูแบบการกระจาย
ของประชากร และไม่ต้องทราบรูปแบบฟังก์ชั่นการผลิต โดยใช้วิธีDEA(Data 
EnvelopmentAnalysis) มาคำนวณขอบเขต(Frontier) ของหน่วยผลิต แต่วิธี 
DEAอยู่ภายใต้ข้อสมมติว่าข้อมูลต้องไม่มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนทางสถิติเลย
ซึง่เทา่กบัสมมติวา่ฟงักช์ั่นขอบเขตการผลติมีลกัษณะเปน็แบบแนน่อน(Determin-
isticParametricFrontier) การศึกษาด้วยวิธีDEA จึงต้องใช้ความระมัดระวัง 
ในการเกบ็ขอ้มลูอยา่งมากความผดิพลาดอาจสง่ผลใหก้ารคำนวณฟงักช์ั่นการผลติ
ผิดพลาดได้จึงเป็นการยากที่จะประเมินผลว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
  Parametric เป็นการศึกษาที่จำเป็นต้องทราบรูปแบบการกระจายของ
ประชากรโดยอาศัยเครื่องมือทางเศรษฐมิติช่วยคำนวณค่าพารามิเตอร์ที่เรียกว่า
stochastic ซึ่งสามารถแยกความคลาดเคลื่อนจากตัวรบกวนต่างๆ ที่ไม่สามารถ
ควบคมุในกระบวนการผลติได้ออกจากความคลาดเคลือ่นดา้นผลกระทบของความ
ดอ้ยประสทิธภิาพในกระบวนการผลติจรงิความดอ้ยประสทิธภิาพที่คำนวณได้จงึมี
ค่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
 Parametricมีสองวิธีคือ(1)DeterministicFrontierMethodแต่วิธีนี้มี
ขอ้จำกดัคอืความคลาดเคลือ่นที่เกดิขึน้จะถอืวา่มาจากความดอ้ยประสทิธภิาพของ
หนว่ยผลติเพยีงอยา่งเดยีวจงึขดักบัความเปน็จรงิเพราะความดอ้ยประสทิธภิาพบาง
สว่นถกูกระทบจากความคลาดเคลือ่นภายนอกที่ไม่สามารถควบคมุได้เชน่อณุหภมูิ
ห้องขณะหมักสุรา และความคลาดเคลื่อนภายใน เช่น ความด้อยประสิทธิภาพ
ของหน่วยผลิตเองดังนั้นDeterministicFrontierMethodจึงไม่ได้รับความนิยม
เมื่อเทียบกับวิธีที่(2)StochasticFrontierMethod ที่สามารถแยกความด้อย
ประสทิธภิาพจากความคลาดเคลือ่นภายในและความคลาดเคลือ่นภายนอกออกจาก
กันได้
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( 2 )

y = f (xi ;β) + v

โดยที่
 y  = ปริมาณผลผลิตที่ได้จากการใช้ปัจจัยการผลิตxi   
 xi = ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดที่ใช้โดยที่iเท่ากับปัจจัยที่1,2,…ถึงn 
 β  = ค่าสัมประสิทธิ์
 ε  = ค่าความคลาดเคลื่อนโดยที่ε = v – u      
 
 เมือ่v แสดงถงึความคลาดเคลือ่นที่อยู่นอกเหนอืการควบคมุของหนว่ยผลติผู้ผลติไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงอะไรได้เช่นอุณหภูมิห้องขณะหมักสุราซึ่งในทางสถิติค่าv จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับศูนย์
มีความแปรปรวนคงที่v ~ N (0, σ 2v ) และเป็นอิสระต่อu ดังนั้นv จะเป็นTwo-SideError
Termที่มีค่าบวกและลบทั้งสองด้าน
 ส่วน u เป็นความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยผลิต เช่น มีคนทำงานมากหรือน้อย 
เกนิไปหากผู้ผลติบรหิารจดัการปจัจยัดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมความคลาดเคลือ่นของหนว่ยผลติจะ 
ลดลงดังนั้นu จึงใช้วัดความด้อยประสิทธิภาพทางเทคนิคที่เกิดจากปัจจัยภายในกระบวนการผลิต
ได้โดยที่ความคลาดเคลื่อนu จะมีค่าลบเสมอเป็นOne-SidedErrorTermคือเป็นErrorTerm
ที่มีค่าด้านลบเพียงด้านเดียวมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง– α
 จากสมการที่(1)เมื่อu = 0 ฟังก์ชั่นการผลิตที่เกิดขึ้นจริงจึงสามารถเขียนเป็นฟังก์ชั่นบน 
ขอบเขตการผลิตสูงสุดดังนี้

( 1 )

y = f (xi ;β) + ε

 งานของAigner,LovellandSchmidt(1977) และงานของMeeusenandVanden 
Broeck(1977) ได้นำแนวคิดแบบจำลองStochasticFrontierMethod มาใช้กับข้อมูลภาค 
ตัดขวาง(Cross-sectionData)เพื่อหาความด้อยประสิทธิภาพจากปัจจัยภายใน(u)ของฟังก์ชั่น 
การผลิตดังนี้
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( 5 )

TE = exp (– u) = exp (– δ0 – δi  zi – e)

โดยที่
 zi  = ลักษณะเฉพาะของโรงงานแต่ละประเด็นที่ i ที่ส่งผลให้เกิดความด้อยประสิทธิภาพ 
เช่น อายุ ( z1 ) เพศของผู้ประกอบการ ( z2 ) การผลิตสุราเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรอง ( z3 )  
การทำอาชีพเกษตรควบคู่ไปกับอาชีพผลิตสุรา( z4 ) การฝึกอบรม( z5 ) ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ต้ม
สุรา( z6 ) การจำหน่ายสุราไม่ติดแสตมป์( z7 ) สัดส่วนเงินลงทุนต่อแรงงาน( z8 ) เป็นต้น

 e  =ค่าความด้อยประสิทธิภาพ(InefficiencyErrorTerm)
 
 ในทางกลับกัน เมื่อทราบค่าความด้อยประสิทธิภาพด้านเทคนิค(TechnicalInefficiency
TI)จะสามารถหาค่าความมีประสิทธิภาพด้านเทคนิค(TechnicalEfficiencyTE)ได้ดังนี้

( 4 )

u = δ0 + δi  zi + e

 ความด้อยประสิทธิภาพด้านเทคนิคที่ได้จากสมการที่(3) จะถูกประมาณค่าและถูกอธิบาย
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละโรงงาน(z)ดังสมการที่(4)

( 3 )

TI  =   f (xi ;β) + v – u  =  – u
f (xi ;β) + v

 ความด้อยประสิทธิภาพด้านเทคนิค(TechnicalInefficiencyTI;- u)จึงสามารถเขียนใน
รูปสัดส่วนฟังก์ชั่นการผลิตที่เกิดขึ้นจริง(สมการ1)ต่อฟังก์ชั่นบนขอบเขตการผลิตสูงสุด(สมการ
2)ดังนี้
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โดยที่
 y = ปริมาณสุราที่โรงงานผลิตได้
   i   = 1,2,3,……เมื่อiเป็นจำนวนปัจจัยการผลิตที่ใช้ทั้งหมด
 xi = ปัจจัยการผลิตที่ใช้ชนิดที่iเช่นปริมาณวัตถุดิบจำนวนแรงงานเป็นต้น
 Di = ตัวแปรหุ่น(Dummy) ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้อง เช่น ชนิดของวัตถุดิบ การฝึกอบรม 
   เป็นต้น
 ε = v - u

ln y = β0 + β1 ln x1 + β2 ln x2 +…+ βi ln xi + βi+1 Di+1 + βi+2 Di+2 +…+ v - u

( 6 )

 ค่าความมีประสิทธิภาพด้านเทคนิค(TE)ที่คำนวณได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1โดยตัวเลขที่
เข้าใกล้1แสดงว่าโรงงานมีประสิทธิภาพการผลิตด้านเทคนิคสูงกว่าโรงงานที่มีค่าประสิทธิภาพเข้า
ใกล้0และหากคา่TEที่คำนวณเทา่กบั1แสดงวา่โรงงงานมีประสทิธภิาพการผลติดา้นเทคนคิสงูสดุ
แต่หากค่าTEที่คำนวณเท่ากับ0แสดงว่าโรงงานไม่มีประสิทธิภาพการผลิตด้านเทคนิคเลย
 การศึกษานี้กำหนดฟังก์ชั่นการผลิตแบบCobb-Douglasเพราะมีข้อดีคือค่าสัมประสิทธิ์
ตัวแปรอิสระจะแสดงถึงความยืดหยุ่นของผลผลิตต่อปัจจัยการผลิตแต่ละชนิด และผลรวมค่า
สมัประสทิธิ์ทกุตวัยงัแสดงถงึผลได้ตอ่ขนาดการผลติ(ReturntoScale)โดยฟงักช์ัน่Cobb-Douglas
ที่ใช้จะถูกเปลี่ยนให้อยู่รูปสมการเส้นตรงด้วยวิธีLogarithmดังสมการที่(6)ส่วนนิยามตัวแปรจะ
นำเสนอในรูปตารางของหัวข้อวิธีดำเนินการศึกษาต่อไป
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 งานศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการผลิต มีอยู่หลายงาน เช่น ดิเรก ปัทม 
สิริวัฒน์ และสมพร อิศวิลานนท์(2533) เรื่องการวัดประสิทธิภาพการผลิตของ
ชาวนาไทย:กรณีศึกษา6หมู่บ้าน,สุรศักดิ์ธรรมโม(2549)เรื่องการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่ม 
วังขนาย, สันติ ศรีสมบูรณ์(2551) เรื่องประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิต 
ขา้วแบบอนิทรยี์และแบบใช้สารเคมีแต่งานเหลา่นี้ล่วนเปน็ประเดน็ที่ยงัไม่เกีย่วขอ้ง
กับการวัดประสิทธิภาพการผลิตสุราชุมชน มีเพียงงานของ นิพนธ์ พัวพงศกร 
และคณะ(2552) เรื่องผลกระทบของการขึ้นภาษีสุรา และ พรบ. ควบคุมการ
บริโภคสุรา เท่านั้นที่มีการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานสุรากลั่น
ชมุชนทัง้ประเทศโดยปจัจยักำหนดStochasticProductionFrontierประกอบดว้ย 
1.ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้2.ประเภทวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นข้าวน้ำตาลตโนดและโม
ลาส3.คา่Interaction(ผลคณู)ระหวา่งปรมิาณวตัถดุบิที่ใช้กบัประเภทวตัถดุบิที่ใช้ 
4.จำนวนแรงงาน5.มูลค่าการใช้พลังงาน6.จำนวนปีที่เปิดกิจการ7.จำนวนปี 
ศึกษาของเจ้าของโรงงาน 8.จำนวนปีที่ทำอาชีพผลิตสุรา 9.ราคาวัตถุดิบหลัก 
10.Dummyการฝกึอบรม11.Dummyเจา้ของโรงงานทำอาชพีเกษตร12.Dummy
โรงงานมีการบ่มสุราก่อนขาย13.Dummy การจำหน่ายสุราไม่ติดแสตมป์ และ 
14.สัดส่วนการใช้ทุนต่อแรงงาน
 งานศึกษานี้ใช้แนวคิดเดียวกับ นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ(2552) มา
วิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตสุรากลั่นชุมชนเขตภาคเหนือ โดยมีการปรับปัจจัย
บางอย่างให้เหมาะสม และจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการสุราพื้นบ้านเขต
ภาคเหนือทำให้ผู้ศึกษาทราบข้อมูลว่าผู้ประกอบการหลายรายมีความจำเป็นต้อง
จำหน่ายสุราไม่ติดแสตมป์เพราะผู้ประกอบการท้องถิ่นได้รับความกดดันเรื่องการ
จำหน่ายสุราข้ามถิ่นในรูปสุราถุง สุราไม่ติดแสตมป์จากผู้ประกอบการท้องถิ่นอื่น 
และประสบปญัหาอตัราภาษีที่จดัเกบ็อยู่ระดบัเดยีวกบัสรุาขาวโรงงานทำให้แขง่ขนั
ดา้นราคาไม่ได้หากผู้ประกอบการสรุาพืน้บา้นไม่หาทางออกดว้ยการจำหนา่ยสรุาไม่
ตดิแสตมป์จะไม่สามารถดำเนนิธรุกจิตอ่ไปได้(แต่มไิด้หมายความวา่ผู้ประกอบการ
ทกุรายจะจำหนา่ยสรุาไม่ตดิแสตมป์)แต่เมือ่นำคำถามนี้เตมิลงในแบบสอบถามเพือ่
ให้ผู้ประกอบการตอบตามตรงจะไม่มีใครยอมรับว่าตนเองทำเช่นนั้นเพราะเกรง
เรือ่งผลกระทบที่อาจตามมาภายหลงัผู้ศกึษาจงึหาทางออกดว้ยการกำหนดตวัแปร
การจำหน่ายสุราไม่ติดแสตมป์(smuggle) ขึ้นมาโดยใช้เทคนิกสัมภาษณ์ข้อมูล

06. วิธีดำเนินการศึกษา
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ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสุราก่อนเพราะคาดว่าผู้ประกอบการจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงหลังจากนั้นจึง
สมัภาษณ์ขอ้มลูปรมิาณสรุาที่ผลติปรมิาณสรุาที่จำหนา่ยทหีลงัซึง่อาจเปน็ขอ้มลูที่นอ้ยกวา่ความเปน็
จริงโดยพบว่าหลายโรงงานเมื่อคำนวณปริมาณสุราที่คาดว่าผลิตได้จากการใช้วัตถุดิบมักจะได้ค่า
มากกวา่ปรมิาณสรุาที่ผลติจากคำบอกของผู้ประกอบการดงันัน้ตวัแปรหุน่(Dummy)การจำหนา่ย
สุราไม่ติดแสตมป์(smuggles)จึงเป็นตัวแปรที่ผู้ศึกษาประมาณการขึ้นเองมีค่าเป็น1เมื่อปริมาณ
สรุาที่คำนวณจากการใช้วตัถดุบิมีคา่มากกวา่ปรมิาณสรุาจากคำบอกของผู้ประกอบการและมีคา่เปน็
0 เมื่อปริมาณสุราที่คำนวณจากการใช้วัตถุดิบมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับปริมาณสุราจากคำบอกของ 
ผู้ประกอบการมีวิธีการดังนี้
 1.ให้ผู้ประกอบการตอบปริมาณวัตถุดิบ(ภาคเหนือจะเป็นข้าวเหนียว/กิโลกรัม) ที่ใช้ผลิต 
  สุราในแต่ละเดือน(A)เป็นประเด็นแรก
 2.ให้ผู้ประกอบการตอบปริมาณข้าวเหนียว(กิโลกรัม)ที่ใส่ลงในถังหมักขนาด20ลิตร(B) 
 3.ให้ผู้ประกอบการตอบปริมาณสุราที่จะผลิตได้(ลิตร)หากใช้ถังหมักขนาด500ลิตร(C)
 4.ให้ผู้ประกอบการตอบปรมิาณสรุาในหนว่ยลติรและขวดที่โรงงานผลติได้จรงิในแตล่ะเดอืน 
  (D) เป็นประเด็นสุดท้าย โดยพบว่าข้อมูลจะน้อยกว่าความเป็นจริงเมื่อเทียบกับปริมาณ 
  สุราที่คาดว่าน่าจะผลิตได้จากการคำนวณวัตถุดิบข้อ1-4
 5.การประมาณสุราที่คาดว่าน่าจะผลิตได้จริง
  • หาจำนวนถังหมักขนาด20ลิตรที่ใช้E=A/Bหน่วยถังขนาด20ลิตร
  • หาปริมาตรบรรจุทั้งหมดF=E*20หน่วยลิตร
  • หาปริมาณสุราที่คาดว่าจะผลิตได้G=(C*F)/500หน่วยลิตร
 6.วิธีกำหนดตัวแปรsmuggleถ้าG>Dsmuggleให้เป็น1แต่ถ้าG<Dsmuggleให้ 
  เป็น0
 7.กำหนดตัวแปรตาม(Dependent Variable) ปริมาณสุราที่ผลิตได้ในหน่วยลิตร 
  แอลกอฮอล์บริสุทธิ์(LPA)
  • ขั้นที่หนึ่ง หาปริมาณสุราที่ผลิตได้ของโรงงานแต่ละโรง โดยที่ ถ้าG>D ปริมาณ 
   สุราที่ผลิตได้ให้เป็นGแต่ถ้าG<Dปริมาณสุราที่ผลิตได้ให้เป็นDมีหน่วยเป็นลิตร 
   เหตุที่ตอ้งหาปรมิาณสรุาที่ผลติได้จรงิขึน้มากอ่นเพราะหากใช้คา่ปรมิาณสรุาที่โรงงาน 
   บอก(D)เพียงอย่างเดียวโดยรู้ว่าข้อมูลดังกล่าวน้อยกว่าความเป็นจริงขณะที่การใช้ 
   วัตถุดิบมีมาก จะทำให้ผลประมาณค่าประสิทธิภาพการผลิตอยู่ในระดับต่ำกว่าความ 
   เป็นจริงเนื่องจากได้ผลผลิตน้อยแต่ใช้ปัจจัยการผลิตมาก9 

9 	 	อย่างไร	ก็ตาม		 	การ	หา	ปริมาณ	สุรา	ที่	ผลิต	ได้	จริง	ตาม	วิธี	นี้		 	อาจ	มี	ผู้	โต้	แย้ง	ว่า		 	ค่า	ประสิทธิภาพ	การ	ผลิต	ที่	คำนวณ	ได้			(	TE	)		 	จะ	ถูก	บิดเบือน	ไป	จาก	
ความ	เป็น	จริง	ตาม	ค่า	ปริมาณ	สุรา			G			ที่	เกิด	จาก	การ	คำนวณ			แต่	อย่าง	ที่	ทราบ	แล้ว	ว่า			ข้อมูล	ปริมาณ	สุรา	ที่	ผลิต	ได้	จริง	ตาม	คำ	บอก	ของ	ผู้	ประกอบ	การ		 
	(	D	)		 	เป็น	ค่าที่	ไม่	ถูก	ต้อง	อยู่	ใน	ตัว	ของ	มัน	เอง			(	สำหรับ	บาง	โรงงาน	)		 	หาก	ยัง	คง	ใช้	ค่า	ดัง	กล่าว		 	ค่า	ประสิทธิภาพ	การ	ผลิต	จะ	ต่ำ	กว่า	ความ	เป็น	จริง	อยู่	
มาก			เนื่องจาก	เป็น	ลักษณะ	ผลิต	ได้	น้อย			แต่	ใช้	ปัจจัย	การ	ผลิต	มาก			ผู้	ศึกษา	จึง	คิด	ประมาณ	ค่า	ปริมาณ	สุรา	ที่	ผลิต	ได้	จริง	เพื่อ	แก้	ปัญหา	ดัง	กล่าว			โดย	
ใช้	ขอ้มลู	แวดลอ้ม	จาก	แบบสอบถาม			ซึง่	หาก	เรา	ยงั	เชือ่	วา่	ขอ้มลู	แวด	ลอ้	มอืน่ๆ			เชน่			ปรมิาณ	การ	ใช้	วตัถดุบิ			ปรมิาณ	การ	ใส่	วตัถดุบิ	ลง	ใน	ถงั	หมกั	ขนาด			
20			ลิตร			และ	ปริมาณ	สุรา	ที่	ผลิต	ได้	จาก	การ	ใช้	ถัง	หมัก	ขนาด			500			ลิตร			ยัง	มี	ความ	เป็น	จริง	อยู่	บ้าง			เนื่องจาก	เป็นการ	สอบถาม	ข้อมูล	ระ	ยะ	ต้นๆ	ของ	
การ	สมัภาษณ์			ผล	ประมาณ	คา่	ปรมิาณ	สรุา	ที่	ผลติ	ได้	จรงิ	ตาม	วธิี	ของ	ผู้	ศกึษา			ก	็นา่	จะ	ใกล้	เคยีง	กบั	ปรมิาณ	สรุา	ที่	ผู้	ประกอบ	การ	ผลติ	ได้	จรงิๆ			และ	ดว้ย	
เหตุ	นี้	ผู้	ศึกษา	จึง	สร้าง	ตัวแปร	หุ่น			(	Dummy	)			smuggle			เพิ่ม	เติม	ใน	สมการ			Stochastic			Production			Frontier			เพื่อ	เป็น	ตัว	ควบคุม	ด้วย
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ตารางที่1รายละเอียดตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองตามสมการที่6

นิยาม ตัวแปร หน่วยต่อเดือน

ปริมาณสุราที่ผลิตได้ llpa ln(ลิตรLPA)

ปัจจัยกำหนดปริมาณสุราที่ผลิตได้

ปริมาณวัตถุดิบหลักที่ใช้  lmater ln(กิโลกรัม)

จำนวนแรงงานที่ใช้  llabor ln(คน)

มูลค่าน้ำที่ใช้  lwater ln(บาท)

มูลค่าพลังงานที่ใช้ lenergy ln(บาท)

ปัจจัยกำหนดความด้อยประสิทธิภาพ

อายุผู้ประกอบการ  lage ln(ปี)

เพศผู้ประกอบการ  male 1ชาย0หญิง

ทำอาชีพผลิตสุราเป็นอาชีพหลัก  occ 1ใช่0ไม่ใช่

ทำอาชีพเกษตรร่วมกับการทำอาชีพผลิตสุรา  occagri 1ใช่0ไม่ใช่

ได้รับการอบรมเรื่องการผลิตสุรา  train 1ใช่0ไม่ใช่

ประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ต้มสุรา  gas 1ใช้แก๊ส0ใช้ไม้ฟืน

มีการจำหน่ายสุราไม่ติดแสตมป์  smuggle 1มีการจำหน่าย0ไม่มีการจำหน่าย

สัดส่วนทุนต่อแรงงาน  lk_l ln(มูลค่าเงินลงทุน/จำนวนแรงงาน)

  • ขั้นที่สอง แปลงปริมาณสุราในหน่วยลิตร ให้เป็นหน่วย ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 
   (LPA)ดังนี้LPA=(ปริมาณสุราที่ผลิตได้ในหน่วยลิตร*ขนาดดีกรีสุรา)/100

 โรงงานผลิตสุรากลั่นชุมชน45 โรงงาน ผู้ศึกษาใช้วิธีโทรศัพท์เพื่อขอนัดวัน เวลา เข้าไป
สอบถามขอ้มลูตามแบบสอบถามที่กำหนดและนำมาสรา้งฐานขอ้มลูตามปจัจยัที่คาดวา่จะเกีย่วขอ้ง
กับการผลิตสุราและปัจจัยที่คาดว่าจะเป็นความคลาดเคลื่อนภายในกระบวนการผลิต อันนำมาซึ่ง
ความด้อยประสิทธิภาพการผลิต ดังตารางที่1 และนำปัจจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์เสนอผลในหัวข้อ
ผลการศึกษาต่อไป
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07. ผลการศึกษา

 จากตารางที่2 แสดงปัจจัยกำหนดปริมาณการผลิตสุราที่ศึกษา ได้แก่ 
1.ปริมาณวัตถุดิบหลักที่ใช้(lmater)2.จำนวนแรงงานที่ใช้(llabor)3.มูลค่าน้ำ 
ที่ใช้(lwater) 4.มูลค่าพลังงานที่ใช้(lenergy) พบว่า ปริมาณวัตถุดิบหลักที่ใช้ 
(lmater)และมลูคา่นำ้ที่ใช้(lwater)เปน็สองปจัจยัที่มีนยัสำคญัตอ่การเพิม่ปรมิาณ
ผลผลติสรุาณระดบัความเชือ่มัน่ทางสถติิมากกวา่95%กลา่วถอืยิง่โรงงานใช้วตัถดุบิ
และนำ้ไปกบักระบวนการผลติจะทำให้ได้ผลผลติสรุามากขึน้เพราะคา่สมัประสทิธิ์
หน้าตัวแปรมีเครื่องหมายบวก ขณะเดียวกัน จำนวนแรงงานที่ใช้(llabor) พบว่า 
มีนัยสำคัญทางสิถิติระดับความเชื่อมันมากกว่า 95% ที่ทำให้ผลผลิตสุรา 
ลดลง เพราะค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมีเครื่องหมายลบ อาจเพราะกระบวนการ
ผลิตใช้คนทำงานมากเกินไป มีการว่างงานแฝงเกิดขึ้น โดยพบว่าหนึ่งโรงงาน
มีคนทำงานประมาณ3-4 คน ซึ่งอาจมากเกินความจำเป็น ส่วนมูลค่าพลังงาน 
(lenergy)ไมม่ีนยัสำคญัตอ่การเพิม่ผลผลติอาจเพราะโรงงานสว่นใหญ่ในภาคเหนอื 
(60%ของ45โรงงาน)ใช้ไม้ฟนืเปน็เชือ้เพลงิหลกัในการตม้สรุาซึง่หาได้ตามชมุชน
มีราคาถกูหรอืไม่ตอ้งจดัซือ้มลูคา่การใช้พลงังานจงึไม่ใช้ปจัจยักำหนดปรมิาณการ
ผลติสรุาและผลการศกึษายงัพบวา่ไม้ฟนืกลบัเปน็แหลง่พลงังานที่กอ่ให้เกดิความ
ด้อยประสิทธิภาพด้านเทคนิคโดยจะขยายความให้เห็นต่อไป
 ประเด็นที่สอง เมื่อทราบปัจจัยกำหนดปริมาณสุราที่ผลิต คำถามคือ
กระบวนการผลิตมีความด้อยประสิทธิภาพอยู่จริงหรือไม่ ตอบคำถามนี้ได้โดยการ
ทดสอบสมมติฐานกล่าวคือตั้งสมมติฐานหลักH0 : u = 0หมายถึงการผลิต
สุรากลั่นชุมชนเขตภาคเหนือไม่มีความด้อยประสิทธิภาพอยู่จริง และสมมติฐาน
รอง H1 : u # 0 หมายถึง การผลิตสุรากลั่นชุมชนเขตภาคเหนือมีความด้อย
ประสิทธิภาพอยู่จริงโดยใช้ค่าสถิติLog-likelihoodทดสอบซึ่งจากตารางที่2ค่า
Log-likelihoodที่คำนวณได้เทา่กบั29.49มีคา่สงูกวา่สถติิเปรยีบเทยีบChi-square 
(จากการเปิดตารางสถิติ)ณระดับความเชื่อมั่น95%ที่DegreeofFreedom8 
(Chi-square=15.51) ดังนั้นจึงทำการปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับ
สมมติฐานรอง H1  กล่าวคือ การผลิตสุรากลั่นชุมชนเขตภาคเหนือ มีความด้อย
ประสิทธิภาพอยู่จริง
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 ประเด็นที่สามระดับความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิก(TE)ของการผลิตสุรากลั่นชุมชนเขต
ภาคเหนือมีค่าเท่ากับ0.1573027ซึ่งอยู่ในระดับต่ำมาก(ค่าประสิทธิภาพเข้าใกล้0)หมายความ
ว่าการผลิตสุรากลั่นชุมชนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพเพียง15.73%เท่านั้น
 ประเด็นที่สี่ ปัจจัยสะท้อนความด้อยประสิทธิภาพ ณ ระดับความเชื่อมันทางสถิติมากกว่า
95%มีอยู่8ปัจจัย ได้แก่ 1.อายุผู้ประกอบการ(lage)2.เพศผู้ประกอบการ(male)3.การ
ผลิตสุราเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรอง(occ) 4.การทำอาชีพเกษตรควบคู่ไปกับอาชีพผลิตสุรา 
(occagri) 5.การฝึกอบรม(train) 6.ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ต้มสุรา(gas) 7.การจำหน่ายสุรา 
ไม่ติดแสตมป์(smuggle)และ8.สัดส่วนเงินลงทุนต่อแรงงาน(lk_l)โดยมีรายละเอียดดังนี้
  (1) อายุผู้ประกอบการ(lage) พบว่า ผู้ประกอบการที่มีอายุมาก จะก่อให้เกิดความด้อย
ประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย เพราะค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมีเครื่องหมายบวก อาจเพราะ 
ผู้ประกอบการที่มีอายุมากจะเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการผลิตสุราได้ช้ากว่าผู้ประกอบการอายุ
น้อยกว่าโดยพบว่าอายุเฉลี่ยของผู้ประกอบการภาคเหนืออยู่ที่52.17ปีผู้ที่มีอายุน้อยสุดคือ25ปี
และผู้มีอายุมากสุดคือ76ปี
  (2)เพศผู้ประกอบการ(male)พบวา่ผู้ประกอบการเพศชายทำให้คา่ความดอ้ยประสทิธภิาพ
ลดลง เพราะค่าสัมประสิทธ์หน้าตัวแปรมีเครื่องหมายลบ อาจเพราะเพศชายมีความกล้าตัดสินใจ
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตดีกว่าผู้ประกอบการเพศหญิง
  (3)ทำอาชีพผลิตสุรากลั่นชุมชนเป็นอาชีพหลัก(occ)พบว่าผู้ประกอบการที่ยึดอาชีพผลิต
สรุาเปน็อาชพีหลกัมีโอกาสทำให้คา่ความดอ้ยประสทิธภิาพเพิม่ขึน้เพราะคา่สมัประสทิธิ์หนา้ตวัแปร
มีเครื่องหมายบวกอาจเพราะการผลิตสุราเป็นอาชีพหลักจะไม่สามารถทำให้ธุรกิจอยู่ได้เนื่องจาก 
ผู้ประกอบการต้องเผชิญปัญหาการแข่งขันเช่นการขายสุราข้ามถิ่นการขายสุราไม่ติดแสตมป์ของ
ผู้ประกอบการรายอื่น หากทำการผลิตสุราเป็นอาชีพหลักจะประสบปัญหาขาดทุน สอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการหลายรายต้องทำการเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพหลักและ 
ผลติสรุาเปน็อาชพีเสรมิแทนจงึจะพอทำให้ธรุกจิทัง้สองอยา่งอยู่รอดได้โดยนำนำ้สา่ที่เหลอืจากการ
ตม้สรุาไปเปน็อาหารสกุรจงึเกดิการประหยดัตน้ทนุคา่อาหารและมีกำไรจากการเลีย้งสกุรการผลติ
สุราจึงเปรียบเสมือนอาชีพที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำการเกษตร
   (4) การทำอาชีพเกษตรควบคู่ไปกับอาชีพผลิตสุรา(occagri) จะทำให้ค่าความด้อย
ประสิทธิภาพลดลงเพราะค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมีเครื่องหมายลบอาจเพราะน้ำส่าที่ถือเป็น
ของเสยีในกระบวนการผลติสรุาผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้เปน็วตัถดุบิการเกษตรได้เกษตรกร
ภาคเหนือจะทำอาชีพเลี้ยงสุกรควบคู่ไปกับการผลิตสุราและนำน้ำส่าไปเป็นอาหารสุกรทำให้เกิด
การประหยัดค่าอาหารสุกร
  (5)การได้รับการอบรมเรื่องการผลิตสุรา(train)พบว่าโรงงานที่ได้รับการอบรมมีโอกาส
ทำให้คา่ความดอ้ยประสทิธภิาพลดลงเพราะคา่สมัประสทิธิ์หนา้ตวัแปรมีเครือ่งหมายลบอาจเพราะ
การอบรมเป็นการเพิ่มความรู้และทักษะที่ดีต่อการผลิตสุรา
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   (6)ประเภทการใช้พลังงานต้มสุราระหว่างไม้ฟืนกับแก๊ส(gas)พบว่าการใช้แก็สมีโอกาส
ทำให้คา่ความดอ้ยประสทิธภิาพลดลงเพราะคา่สมัประสทิธิ์หนา้ตวัแปรมีเครือ่งหมายลบอาจเพราะ
พลงังานความรอ้นที่ได้จากแก็สมีความเสถยีรมากกวา่ความรอ้นจากไม้ฟนืซึง่สอดคลอ้งกบัผลศกึษา
ที่ว่ามูลค่าพลังงานที่ใช้(lenergy)ไม่มีนัยสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตสุราเพราะร้อยละ60%ของ
โรงงานทีท่ำการสำรวจใช้ไม้ฟนืเปน็แหลง่พลงังานหลกัเนือ่งจากเปน็วตัถดุบิในทอ้งถิน่ราคาถกูหรอื
ไม่ต้องหาซื้อการที่โรงงานส่วนใหญ่ใช้ไม่ฟืนย่อมมีผลให้ค่าความด้อยประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
  (7)การจำหน่ายสุราไม่ติดแสตมป์เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเขต
ภาคเหนือ ว่ามีการจำหน่ายสุราแบบไม่ติดแสตมป์อยู่จริง แต่ผู้ประกอบการรายนั้นๆจะไม่ยอมรับ
ว่าตนเองจำหน่ายสุราไม่ติดแสตมป์ ดังนั้นผู้ศึกษาใช้วิธีเทียบสัดส่วนปริมาณสุราที่ผลิตได้จาก 
คำบอกของผู้ประกอบการ กับประมาณการผลผลิตสุราที่ควรผลิตได้จากปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ 
ผลการวเิคราะห์สรปุวา่การจำหนา่ยสรุาแบบไม่ตดิแสตมป์มีโอกาสทำให้คา่ความดอ้ยประสทิธภิาพ
ลดลงเพราะค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมีเครื่องหมายลบอาจเพราะสุราไม่ติดแสตมป์มีราคาถูกกว่า
นั้นเอง
  (8)สัดส่วนการใช้ทุนต่อแรงงานพบว่าโรงงานที่มีสัดส่วนทุนต่อแรงงานสูงจะมีค่าความ
ด้อยประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะค่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมีเครื่องหมายบวก อาจเพราะการผลิต
สุรากลั่นชุมชนมีลักษณะเป็นLaborIntensive กล่าวคือ ใช้ปัจจัยผลิตประเภทแรงงานในสัดส่วน
ที่มากกว่าทุน เพราะเป็นเพียงการผลิตสุราระดับชุมชนท้องถิ่น การลงทุนที่มากเกินไปจึงไม่เหมาะ
และทำให้ค่าความด้อยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ตารางที่2ผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตสุรากลั่นชุมชนเขตภาคเหนือ

ปัจจัย ค่าสัมประสิทธิ์ T-test

ปัจจัยกำหนดปริมาณสุราที่ผลิตได้

ปริมาณวัตถุดิบหลักที่ใช้(lmater) 0.7504 7.60*

จำนวนแรงงานที่ใช้(llabor) -0.5141 -2.83*

มูลค่าน้ำที่ใช้(lwater) 0.2938 2.25*

มูลค่าพลังงานที่ใช้(lenergy) -0.0055 -0.06

ค่าคงที่ 1.9133 3.14

ปัจจัยกำหนดความด้อยประสิทธิภาพ

อายุเจ้าของโรงงาน(lage) 3.6938 6.92*

เพศเจ้าของโรงงาน(male) -1.2748 -6.06*

ทำอาชีพผลิตสุราเป็นอาชีพหลัก(occ) 0.7952 4.25*

ทำอาชีพเกษตรร่วมกับการทำอาชีพผลิตสุรา(occagri) -0.7056 -3.97*

ได้รับการอบรมเรื่องการผลิตสุรา(train) -0.5911 -2.84*

ประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ต้มสุรา(gas) -0.4725 -2.96*

มีการจำหน่ายสุราไม่ติดแสตมป์(smugle) -1.0219 -5.66*

สัดส่วนทุนต่อแรงงาน(lk_l) 0.6987 5.28*

ค่าคงที่ -15.0531 -6.19

Loglikelihood 29.493007  

Chi-square0.05,df=8 15.51  

NumberofObs 45  

PredictTE 0.1573027  

	หมายเหตุ			:			*			มี	นัย	สำคัญ	ที่	ระดับ	ความ	เชื่อ	มัน	มากกว่า			95	%	
	ที่มา			:			จาก	การ	คำนวณ	
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08. สรุปและข้อเสนอแนะ

 ระดับความมีประสิทธิภาพเชิงเทคนิกของการผลิตสุรากลั่นชุมชนเขต 
ภาคเหนอืมีคา่เทา่กบั0.1573027หรอืคดิเปน็15.73%เทา่นัน้ซึง่อยู่ในระดบัตำ่มาก
สะท้อนภาวะความเสี่ยงต่อความล้มเลวทางธุรกิจ ซึ่งหากผู้ประกอบการสุรากลั่น
ชมุชนเขตภาคเหนอืยงัไม่สามารถแกไ้ขปญัหาเรือ่งประสทิธภิาพการผลติได้แนวโนม้ 
ที่ผู้ประกอบการตอ้งออกจากระบบการผลติจะยงัคงมีอยู่โดยปจัจยัที่ควรได้รบัการ
พจิารณาถงึความดอ้ยประสทิธภิาพมีทัง้หมด8ปจัจยัในที่นี้จะกลา่วเนน้เฉพาะบาง
ปัจจัยที่เห็นว่ามีประเด็นเชิงนโยบายกล่าวคือ(1)การจำหน่ายสุราไม่ติดแสตมป์
พบวา่หากผู้ประกอบการจำหนา่ยสรุาไม่ตดิแสตมป์จะทำให้คา่ความมีประสทิธภิาพ
มีโอกาสเพิ่มขึ้น แต่การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้อาจไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการกระทำ
ที่ผิดกฎหมาย และทำให้รัฐสูญเสียรายได้ มีผู้ประกอบการบางท่านเสนอว่าหาก
ไม่ต้องการให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสุราไม่ติดแสตมป์ รัฐควรจัดเก็บภาษีสุรา
กลั่นชุมชนในอัตราที่ต่ำกว่าปัจจุบัน ซึ่งยังคงเป็นอัตราเดียวกับสุราขาวโรงงาน
ทำให้สุราชุมชนแข่งขันด้านราคากับสุราขาวโรงงานไม่ได้ นอกจากนี้ภายในชุมชน 
ยังมีการจำหน่ายสุราบรรจุถุงข้ามถิ่นราคาถูกจากชุมชนอื่น(ขายข้ามจังหวัด) 
อีกด้วยผู้ประกอบการจึงเสนอว่าหากกำหนดไม่ให้มีการจำหน่ายสุราข้ามถิ่นได้จะ
ยิ่งเป็นการดี เพราะสุราชุมชนที่มาจากต่างถิ่นโดยแท้จริงแล้ว ไม่ควรนับเป็นสุรา
ชุมชนเนื่องจากมีกำลังการผลิตเกิน5แรงม้าตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นมาตรา
การที่รัฐควรทำคือ แยกกลุ่มสุราชุมชนออกจากสุราโรงงานให้ชัดเจน โดยไม่ใช้
ตัววัด5แรงม้าเพราะทางปฎิบัติจะบอกได้ยากว่ากำลังผลิตขนาด5แรงม้ามีค่า
เท่าใดเมื่อเทียบกับหน่วยของการต้มสุราโดยผู้ประกอบการเสนอวิธีแยกกลุ่มสุรา
ชุมชนจากปริมาณการใช้วัตถุดิบแทนเช่นกำหนดปริมาณวัตถุดิบต่อเดือนไม่เกิน
1,000กิโลกรัม หรือผู้ประกอบการรายใดใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบหลักก็ไม่ควร
จัดเป็นสุราชุมชน เป็นต้น และเมื่อแยกกลุ่มผู้ผลิตสุราชุมชนออกจากสุราโรงงาน
อย่างชัดเจนแล้ว จึงกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตสุราชุมชนใหม่ ให้ถูกกว่าสุรา
โรงงานโดยผู้ประกอบการเชือ่วา่ถา้ทำเชน่นี้การลกัลอบจำหนา่ยสรุาไม่ตดิแสตมป์ 
จะหมดไปเพราะผู้ประกอบการเองก็ไม่อยากแบกรบัภาระความเสีย่งเรือ่งการตรวจ
คน้ของเจา้หนา้ที่เหมอืนกนั(2)การอบรมเรือ่งการผลติสรุานา่จะเปน็แนวทางที่ควร
ได้รบัการพจิารณาเพราะทกัษะความรู้เปน็สิง่จำเปน็ตอ่การประกอบธรุกจิทกุอยา่ง
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แต่ที่ผ่านมาการอบรมของภาครัฐผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นเชิงทฤษฎีเกินไปซึ่งนำมาใช้กับชีวิตจริง
ไม่ได้ ประเด็นนี้ถ้ามองในมุมของหลักการ ตัวผู้ประกอบการควรปรับทัศนะคติ ไม่คิดทำอะไรง่าย
อยา่งที่ตนเองชอบเพราะผู้บรโิภคจะเปน็คนตดัสนิถงึความสำเรจ็ทางธรุกจิหากผู้ประกอบการชอบ
ทำอะไรง่ายๆสุราที่ผลิตอาจมีคุณภาพต่ำหาคนซื้อไม่ได้ซึ่งไม่มีประโยชน์อย่างใดเช่นปัจจัยเรื่อง
ประเภทการใช้พลงังานตม้สรุาระหวา่งไม้ฟนืกบัแกส๊เปน็ตวับง่ชี้ชดัเจนวา่หากใช้ไม้ฟนืเปน็เชือ่เพลงิ
ต้มสุรา จะทำให้ค่าความมีประสิทธิภาพลดลง แต่ผู้ประกอบการก็ยังคงนิยมใช้ เนื่องจาก ไม้ฟืน
สามารถหาได้ตามท้องถิ่นมีราคาถูกทำให้ประหยัดต้นทุน
 งานศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตสุรากลั่นชุมชนเขตภาคเหนือ เป็นเพียง
ข้อเท็จจริงบางส่วนที่พิสูจน์ให้เห็นถึงสาเหตุที่ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่ยัง
พบปัญหาอื่นที่ซับซ้อนมากกว่าเรื่องนี้ โดยผู้สนใจท่านอื่นอาจนำข้อมูลที่ได้จากงานศึกษานี้ไปใช้ 
ต่อยอดทางวิชาการ เพื่อเรียนรู้ปัญหาทุกอย่างเกี่ยวกับการผลิตสุรากลั่นชุมชนอย่างเป็นระบบ 
เพราะหลายๆ ท่านเห็นว่า การต้มสุรา เป็นภูมิปัญหาท้องถิ่นที่ควรได้รับการพัฒนา แต่ต้องรักษา
สมดุลกับเรื่องการลดจำนวนผู้ดื่มสุราลงที่เป็นอีกมุมมองหนึ่งของสังคม
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