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       ครึ่งปีแรกของปี 2020 ก าลังจะผ่านพ้นไป นี่เป็นปีที่มีหลายเรื่องที่
เป็นประวัติศาสตร์ มีการดับสลายของหลายสิ่ง และพร้อมกันนั้นก็เกิด
สิ่งใหม่ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งโลก โรค
ระบาด COVID-19 เป็นโรคระบาดที่ติดต่อกันผ่านทาง ระบบทางเดิน       
หายใจ การป้องกันการระบาดคือการป้องกันไม่ให้คนเจอกัน โชคยังดีที่
ยุคสมัยนี้  อินเตอร์เน็ตเข้าถึงคนรุ่นใหม่แทบทุกคน แม้จะมีความอัตคัต
ล าบากจากการปิดกั้นการเดินทาง การพบปะสังสรรค์ แต่บทบาทของ
อินเตอร์เน็ตก็เข้ามาช่วยให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ แม้จะไม่ได้
ออกจากบ้านไปหาซือ้สินค้าเลยก็ตาม 

ที่ปรับตัวไม่ทันก็สูญหายตายจากไปจากวงจรธุรกิจ ลูกค้าที่ไม่ปรับตัวก็อาจจพลาดสินค้าและบริการที่เร็วกว่า 
คล่องกว่า ราคาถูกกว่า และอาจจะคุณภาพดีกว่า นี่เป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้มูลค่าการซื้อขาย สินค้าในโลก
ออนไลน์ในปี 2020 คาดการณ์ว่าจะขยายตัวจากปี 2019 จาก 4.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 6.5 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% หากนับเฉพาะในประเทศไทยคาดการณ์ว่ามูลค่าการซื้อขายรวมของ
ตลาดออนไลน์ในปี 2020 จะเท่ากับ 6,921 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ประมาณ 13% ตัวเลขการ
เพิ่มขึ้นของมูลค่าการซื้อขายในโลกออนไลน์ไม่ว่าในระดับโลกหรือในระดับประเทศก็ตาม บ่งบอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพฤติกรรมการบริโภคของคน ซึ่งมาเร็วกว่าที่คาดไว้มาก และการเอาตัวรอดของทุก
อุตสาหกรรมในโลก ก็ล้วนตอ้งปรับตัวเข้าสู่กายขายในช่องทางออนไลน์เป็นแนแ่ท้  

       ก่อนการเข้ามาของ COVID-19 การค้าออนไลน์ก็อยู่ในช่วงเติบโต
อยู่แล้ว พอเข้าสู่ภาวะที่โลกทั้งใบต้องบังคับใช้ social distancing พร้อม
กันทั่วโลก กลายเป็นตัวเร่งให้คนที่ยังไม่เคยใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์

ตอ้งมาทดลองซื้อคนที่ไม่เคยขายก็ต้องมาเริ่มขายในช่องทางนี ้ ผู้คา้ราย 

       เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มียอดขายรวมต่อปีที่ประมาณ 300,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเบียร์ 200,000 ล้าน
บาท และ สุราสีอกี 100,000 ล้านบาท เป็นหนึ่งในประเภทสินคา้ที่ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่อุตสาหกรรมที่ไม่อยากพบจุดจบต้องปรับตัวไปตามความต้องการของตลาดที่
เปลี่ยนไป แม้อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์จะมีลักษณะของอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันน้อยเนื่องจากสองผู้ผลิตราย
ใหญ่ในประเทศครอบครองส่วนแบ่งการตลาดเกือบทั้งหมด แต่หากการบริการของอุตสาหกรรมไม่เป็นไปตาม
รูปแบบการบริโภคของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ก็เป็นไปได้ที่จะเสียส่วนแบ่ง เสียยอดขาย รวมไปถึงสูญเสียสถานะการ
เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมนีไ้ป ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยอดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในตลาดออนไลน์ในช่วงที่มี
การระบาดของ COVOID-19 ที่ผ่านมาเติบโตขึ้นมากถึง 234% เมื่อเปรยีบเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันในปีที่แลว้ (1)  



ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มและทิศทางของการจับจา่ยซือ้ขายสินค้าประเภทนี้ในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกคงคล้ายคลึง
กัน 
       เมื่อลูกค้าเปลี่ยนมาจับจ่ายซื้อขายสินค้าในโลกออนไลน์ เราจึงเห็นภาพการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนของผู้ผลิต
และผูค้้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ต้องเริ่มขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในแพลทฟอร์มออนไลน์ ผมลอง
คลิกเข้าไปในกูเกิล เพื่อตรวจสอบว่าการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์มีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไรบ้าง 
สิ่งที่ผมเจออย่างแรกคือ  
       ผู้ผลิตหลายแบรนด์เริ่มมาเป็นผู้ค้าในออนไลน์แล้ว เจ้าใหญ่อย่างบริษัท สิงห์ ก็น าผลิตภัณฑ์มาขายในหน้า
เว็บไซท์ ส่วนห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ของประเทศอย่าง tesco lotus, tops, Big C ต่างก็น าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มา
วางขายในแพลทฟอร์มออนไลน์หมด รวมไปถึงแพลทฟอร์มขายของออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอย่าง lazada 
and shopee ก็มีการเปิดให้ผู้ค้ารายย่อยมาวางขายเช่นกัน นี่เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
วางขายทั่วไปตามรา้นค้าปลีก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล้าไทย และ เบียร์ไทย  
       แตห่ากใครเป็นคอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตน้อยหรือน าเข้ามาน้อย หายากในร้านค้าทั่วไป ตลาดออนไลน์
เป็นศูนย์กลางที่ดทีี่สุดในการซื้อขายสินค้าจ าพวกนี ้  
       ผมลองกดเข้าไปสั่งซื้อสินค้าตามหน้าเว็บไซท์ official ของบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่หนึ่งเจ้า และ ห้างค้าปลีก
ขนาดใหญ่ของประเทศสามเจ้า พบว่าทั้งหมดมกีารตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อก่อนท าการซื้อ โดยให้ผู้ซื้อกดยืนยันตนว่า
อายุมากกว่า 20 ปี และ มีการแจ้งเงื่อนไขการซื้อ ในประเด็นด้าน เวลา อายุผู้ซื้อ และ สถานที่ส่งสินค้า แต่เมื่อ
ลองเข้าไปสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไปขนาดเล็ก ในเฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือ ใน lazada shopee พบส่วนใหญ่ของ
ร้านค้าขนาดเล็กเหล่านี้ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ซื้อเลย สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหม่ และ ถ้าไม่มีการ
จัดการอย่างเหมาะสม จะน าปัญหาใหญ่มาสู่สังคมไทยแน่นอน  

Figure 1 ตัวอย่างเว็บไซท์ของ singh ที่มกีารคัดกรองผู้ซือ้ก่อนท าการขาย 



Figure 2 ตัวอย่างร้านค้าเบียร์ออนไลน์ ในแพลทฟอร์ม Facebook 

       การสุ่มตรวจสอบรูปแบบการซื้อขายของผมคนเดียว คงไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม การ
ส ารวจประสบการณข์องคนจ านวนมากในโลกออนไลน์น่าจะให้ค าตอบว่า จริง ๆ แล้วคนไทยเข้าถึงเหล้า เบียร์ ใน
โลกออนไลน์ได้ง่ายขนาดไหน จึงเป็นที่มาของการส ารวจ การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดท า
โดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 
       การส ารวจดังกล่าวจัดเก็บข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถามในโลกออนไลน์ โดยกระจายลิงค์ของ
แบบสอบถาม ผา่นกลุ่มเครือข่ายของประชากรจริง ๆ ในโลกออนไลน์ โดยไม่จ ากัดอายุ เพศ อาชีพ หรือภูมิล าเนา 
ขอแค่ เข้ าถึ งลิ งค์ ได้ก็สามารถ เข้ า ไปตอบแบบสอบถามได้ เลย  ศวส .  เ ริ่ มท าการ เก็บข้อมูลตั้ งแต่                      
วันที่ 10-15 มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยเผยแพรล่ิง้ค์ของแบบฟอร์มส ารวจผ่านช่องทาง line และ Facebook   
        
       ผลการส ารวจจากผู้ตอบแบบสอบถาม 2020 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 31.6%  
สัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุน้อยกว่า 20 ปีสูงถึง 39.4%   





       เนื่องจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามคอืกลุ่มที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ตได้ เราจึงถามพวกเขาว่า เคยเห็นโฆษณา
เหล้าเบียรใ์นอินเตอร์เน็ตหรอืไม่ ปรากฎว่า 59.2% เคย
เห็น ซึ่ งแน่นอนว่าประเด็นการโฆษณานี้หากเป็น
ช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ออนไลน์ เราแทบจะไม่มีโอกาสเห็น
โฆษณาเหล้าเบียร์เลย เพราะมี พรบ. ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 2551 ในมาตราที่ 32 ที่ห้ามการโฆษณา 
       ส าหรับประสบการณ์การซื้อเหล้าเบียร์ทาง
ออนไลน์ พบว่าประมาณ 15% ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทุกกลุ่มอายุเคยซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ที่น่าทึ่งคือ
เยาวชนที่อายุน้อยกว่า 20 ปี เคยมีประสบการณ์ซื้อ
ทางออนไลน์ 14% และอีก 11% ของเยาวชนก็ให้
ค าตอบว่าพวกเขาสามารถซื้อเหล้าเบียร์ออนไลน์เวลา
ไหนก็ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ถือเป็นความผิดตาม พรบ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตราที่ 28 และ 29 
นอกจากนั้นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ ทั้ง ๆ ที่จากการ
ส ารวจสถานการณ์แอลกอฮอล์ในทุกครั้งที่ผ่านมา นัก
ดื่มส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย แต่เราพบว่า ในกลุ่ม
เยาวชนหญิงนั้น เคยซื้อแอลกอฮอล์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากกว่าเพศชาย ซึ่งมีความหมายว่ากลุ่ม
เยาวชนหญิงอาจเป็นเป้าหมายของการตลาดออนไลน์
ของผู้ขายเหล้าเบียร์ หรืออีกนัยหนึ่งอาจบอกได้ว่า
ผู้หญิงนิยมสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มในบ้านซึ่ง
อาจจะให้ความรู้สกึปลอดภัยมากกว่า  
       ช่องทางการซื้อเหล้าเบียร์ออนไลน์ของเยาวชน
อันดับหนึ่งคือผ่านเฟซบุ๊ค ตามด้วยในช่องทางแอพไลน์ 
และ ในเว็บไซท์ของร้านค้า หากเราพิจารณาจาก
พฤติกรรมการซื้อของเยาวชนก็ไม่แปลกใจที่ท าไม
เยาวชนเกือบทั้ งหมดที่ เคยซื้อผ่านทางออนไลน์ 
สามารถซื้อได้โดยไม่แจ้งอายุ และ ไม่โดนจ ากัดเวลา
การซื้อ ก็ในเมื่อช่องทางการซื้อไม่ได้อยู่ใน platform ที่
เป็นทางการของบริษัทผู้ผลิต หรือ ร้านค้าปลีกที่มี
มาตรฐาน แต่เป็นร้านค้าในเฟซบุ๊คที่แค่ลงทะเบียนเป็น
ผู้ใช้เฟซบุ๊คก็สามารถเริ่มต้นกิจการขายเหล้าเบียร์ได้
เลย และยิ่งไม่มีมาตรการตรวจสอบที่เป็นรูปธรรมใน
เรื่องการขายเหล้าเบียร์ในโลกออนไลน์แล้ว     ก็ยิ่งเป็น 

ประตูสู่การท าธุรกิจของผูค้้ารายย่อยเหล่านี้ 
       อีกประเด็นหนึ่งที่หมื่นเหม่จะผิดกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เราพบจากผลการส ารวจคือ 
เราพบว่า เหตุผลส าคัญที่ท าให้คนตัดสินใจซื้อเหล้า
เบียร์ออนไลน์ ก็เพราะว่า สามารถซื้อได้ตลอดเวลา 
รองลงมาคือได้ส่วนลด ตามด้วยได้เหล้าเบียร์ราคาถูก
กว่าร้านขายปลีก และ ล าดับสุดท้ายคือ มีของแถม  
สามในสี่เหตุผลส าคัญที่ท าให้คนตัดสินใจซื้อเหล้าเบียร์
ออนไลน์มีแนวโน้มจะละเมิดข้อควบคุมของกฎหมาย 
การซื้อเหล้าได้ตลอดเวลาสวนทางกับกฎหมายที่
ควบคุมเวลาซื้อขาย การจัดส่วนลดและของแถม ถือ
เป็นการส่งเสริมการขาย ซึ่งผิดกฎหมายควบคุมที่ไม่
อนุญาตใหม้ีการส่งเสริมการขาย 
       ประ เทศ ไทยมีกฎหมายควบคุ ม เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ที่มีกติกาที่รัดกุมมากส าหรับการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้าทั่วไป ในทางกฎหมาย 
ร้านค้าที่จะขายสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ต้อง
มใีบอนุญาตในการขาย ถึงแม้ว่าใบอนุญาตจะเยอะมาก
จนทะลุไปถึงเกือบ 600,000 ใบ แต่ก็ยังดีที่ตอนนี้มี
มาตรการในการลดจ านวนใบอนุญาตให้น้อยลง และมี
มาตรการบางประการที่ควบคุมไม่ให้ผู้รับใบอนุญาตให้
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ละเมิดกติกาของสังคม
ในการขายสินค้าอันตรายประเภทนี้ได้ ยกตัวอย่างที่เห็น
ได้ชัดเช่น ร้านค้าปลีกที่ได้มาตรฐานและมีสาขาทั่ว
ประเทศปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด ถึงแม้ร้านค้า
ปลีกในชุมชนจะเป็นจุดที่ควบคุมการปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ยาก แต่ก็ยัง
ดีกว่าสถานการณ์การขายเหล้าเบียร์ออนไลน์ใน
ปัจจุบัน ที่เห็นได้ชัดว่าผู้ค้าที่ไม่ต้องแสดงตน ไม่ต้อง
ลงทะเบียนใด  ๆ ไม่ตอ้งมใีบอนุญาตในการขายนั้น ขาย
กันอย่างเสรีจนกระทั่งเยาวชนของสังคมเข้าถึงสินค้า
อันตรายพวกนี้กันอย่างง่ายดาย 



       สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณอันตรายที่ก าลังก่อตัวและในไม่ช้าจะน ามาซึ่งปัญหาที่สาหัสและต่อเนื่องยาวนาน
ให้กับประเทศ ความพยายามของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ทั่วโลกคือ ต้องสร้างนักดื่มหน้าใหม่ให้เร็วที่สุด ยิ่งท า
ให้คนเริ่มดื่มเร็วขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งท าให้คนหนึ่งคนจะเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ได้ยาวนานขึ้น (สมมติว่า
คนคนหนึ่งอายุขัยเฉลี่ย 70 ปี ถ้าเริ่มดื่มตอน 20 ปี จะมีเวลาเหลือให้ดื่มอีก 50 ปี ถ้าเริ่มดื่มตอนอายุ 40 ปี จะ
เหลือเวลาให้ดื่มอีก 30 ปี เท่านั้น ยิ่งดื่มนานก็ยิ่งท าเงินให้ผู้ผลิตมากขึ้น ) แต่ในทางกลับกัน ข้อค้นพบทาง
การแพทย์พบว่า ยิ่งปล่อยให้เริ่มดื่มที่อายุน้อยเท่าไหร่ ผลกระทบที่แอลกอฮอล์กระท าต่อร่างกาย จิตใจ และ 
สติปัญญา จะยิ่งเพิ่มขึ้น และ จะท าให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึน้ในสังคม 
  
 
       ข้อเสนอที่จ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องท า เพื่อควบคุมมิให้การซื้อขายเหล้าเบียร์ผ่านช่องทางออนไลน์
เป็นเรื่องปกติ และ กัดกร่อนกัดกินเยาวชนไทยไปมากกว่าน้ี คอื  
       1. ต้องรีบพัฒนาตัวกฎหมายที่ควบคุมการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
อิงมาตรการอย่างที่ใช้ในการควบคุมร้านค้าปลีกทั่วไป อย่างน้อยต้องมีการคัดกรองอายุผู้ซื้อ การระบุ
ประเภทสินค้าบนกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อให้บริษัทผู้ส่งสินค้าท าการตรวจสอบคุณสมับติของผู้ซื้อสินค้าได้ 
ห้ามจัดส่งสินค้าในบริเวณสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศานสถาน และหอพักนักเรยีนนักศกึษา 
       2. ควบคุมการท าการตลาดออนไลน์ ไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงช่องทางการจัด
กิจกรรมส่งเสรมิการขายทุกรูปแบบ 
       3. ออกระเบียบว่าด้วยใบอนุญาตให้ขายผ่านช่องทางออไลน์ เพื่อคัดกรองผู้ค้าที่มีคุณภาพ และ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
 
       ข้อเสนอเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเกินเลยหรือแปลกไปจากมาตรฐาน ในประเทศรัซเซีย ประเทศที่ได้ชื่อว่าบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดผ่านช่องทาง
ออนไลน์ตั้งแต่ 15 ปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตอยู่ที่ปลายมือของทุกคน ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย
ดังกล่าว 
       ส่วนของไทยคงไม่ปิดกั้นช่องทางการค้าถึงขนาดนั้น แต่อย่างน้อยก็ขอให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ปัจจุบัน
บังคับใช้กับร้านค้าปลีกอยู่ ถ้าช่องทางออนไลน์ไม่มีก าแพงใด ๆ กั้นเลย อีกไม่นานคงกลายเป็นช่องทางหลักใน
การขายเหล้าเบียร์ และการควบคุมในภายหลังคงจัดการได้ยากขึ้นครับ 
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