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ภาพรวมของประเทศไทยทีน่ าเข้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์จากต่างประเทศ



มูลค่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลน์ าเขา้ ต่อเน่ือง 20 ปี จากยโุรป



ภายใต้ข้อตกลงทางการค้าบทต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการค้าด้านอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล มี
พฒันาการล่าสุดคือ การเจรจาความตกลงท่ีจะยบัย ั้งไม่ให้รัฐบาลสามารถท่ีจะออกกฎ ระเบียบ เพื่อ
ควบคุมโลกดิจิทลั

อุปสรรคเหล่าน้ีมาในเวลาท่ีผูก้  าหนดนโยบายต่างตระหนักว่า แนวทางเดิมๆ ในการควบคุม
อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และผลติภัณฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ไม่มีความหมายอกีต่อไป
การบูรณาการอย่างลึกซ้ึงและสลบัซับซ้อนระหว่างผูผ้ลิตแอลกอฮอล์กบัผูใ้ห้บริการผ่านช่องทางส่ือ
ดิจิทลั ในการวา่จา้งผูด้  าเนินการทางส่ือดิจิทลั เพื่อการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และการตลาด



รูปแบบท่ีไร้ร่องรอยของช่องทางส่ือดิจิทลัมีการปฏิบติัการจากนอกประเทศ และการใช้
บุคคล/องค์การ ท่ีสามเป็นผูส้นับสนุน ส่งเสริม การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ท่ีมีอิทธิพลในการ
ส่งเสริมการขาย รวมทั้งผูบ้ริโภคเองก็เป็นเป็นผูส่้งเสริมการส่ือสาร การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ อีก
ดว้ย 

ประเดน็ท่ีสอง การกระท าการใดๆ จะตอ้งมีความชดัเจนเพียงพอท่ีจะถูกก ากบั ควบคุม โดย
กฎ ระเบียบ ประเดน็น้ีเป็นปัญหาอยา่งมาก เพราะการตลาดไดฝั้งตวัอยา่งลึกซ้ึงในการส่ือสารทาง
สังคมและชีวิตทางสังคม (social life)



มาตรการการควบคุมจ าเป็นจะตอ้งมีเป้าหมายไปยงัแหล่งท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการกระท าท่ีจะตอ้ง
ถูกควบคุม นัน่หมายถึง เหมืองขอ้มูล (data mining) แหล่งรหสั (source code) ขั้นตอนปฏิบติัการและ
กระบวนการ  (algorithms and protocols) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของระบบนิเวศของส่ือดิจิทลั และ
ขบัเคล่ือนรูปแบบใหม่ของการตลาดทางส่ือดิจิทลั

ในขณะท่ีรัฐบาลพยายามท่ีจะท าความเขา้ใจพฒันาการใหม่ๆ แต่กรอบความตกลงการคา้ดา้นส่ือ
ดิจิทลัถูกก าหนดมาโดยการลอ้บบ้ีเพื่อกลุ่มอุตสาหกรรมส่ือดิจิทลัขา้มชาติ



ตลอดทศวรรษท่ีผา่นมา การจดัสรรงบประมาณทางการตลาดดา้นส่ือดิจิทลั ท าใหเ้กิดความเป็น
พนัธมิตรอยา่งแน่นแฟ้นระหวา่งอุตสาหกรรมขา้มชาติเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์และอุตสาหกรรมขา้มชาติส่ือ 
ดิจิทลั เช่น Google Facebook

อ านาจในการควบคุมศูนยข์อ้มูลขนาดใหญ่ (meta-data) เช่น การส่ือสารโดยผูบ้ริโภค ท าให้
บริษทัขา้มชาติยกัษใ์หญ่สามารถด าเนินการทางธุรกิจส่วนใหญ่ไดโ้ดยไม่อยูภ่ายใตก้รอบของกฎ ระเบียบ 
และการควบคุม ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั



พฒันาการต่างๆ เก่ียวกบักฎใหม่ทางการคา้ดา้นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ส่ือดิจิทลั ถูกออกแบบมา
เพื่อไม่ใหรั้ฐบาลมีโอกาสก าหนดนโยบายเพื่อควบคุม ก ากบั เทคโนโลยแีละปฏิบติัการทางส่ือดิจิทลั 

เหตุผลหลกั 3 ประการท่ีรัฐบาลจะไม่สามารถควบคุมการตลาดทางส่ือ ดิจิทลั ได ้เพราะ
1 ขอ้มูลต่างๆ อยูภ่ายใตค้วามเป็นเจา้ของโดยองคก์รธุรกิจขา้มชาติ
2 ความลบัทางการคา้ของแหล่งรหสั และขั้นตอนปฏิบติัการ
3 สิทธิของบริษทัส่ือ ดิจิทลั ต่างชาติ สามารถเลือกรูปแบบกฎหมายในประเทศท่ีตอ้งการได ้หาก

มีสาขาของตนตั้งอยูใ่นประเทศท่ีมีการด าเนินธุรกิจส่ือ ดิจิทลั 



อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลไ์ดป้รับเปล่ียนทิศทางการใชง้บประมาณดา้นการตลาดสู่ช่องทาง
ส่ือดิจิทลัท่ีด าเนินการโดย กเูก้ิล และ เฟซบุค๊ จุดเร่ิมตน้ปรับเปล่ียนมาจากการใชส่ื้อสงัคม ตั้งแต่ ค.ศ. 
2012 

ตราสินคา้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลต่์างๆ มีอตัราการใช ้เฟซบุค๊สูงสุด (Carranza A.  2012.) 
บริษทัสุรากลัน่ไดเ้พิ่มงบประมาณการตลาดทางส่ือดิจิทลัเป็น 4 เท่า นบัตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็น

เกือบ 8% ในระยะ 6 ปี (Kathy Backman, 2014) 

ปัจจุบนั 90% ของตราสินคา้ Diageo ท าการตลาดผา่นส่ือ Facebook



ในปี ค.ศ. 2011 Heineken เร่ิมเป็นพนัธมิตรกบั Google ส าหรับการตลาดทางส่ือ ดิจิทลั ผา่น YouTube
และในปี ค.ศ. 2017 ทุ่มการโฆษณาและการตลาด ผา่นทาง Google และ Facebook เป็นหลกั (Joseph S. 2017)

การเปล่ียนไปสู่ส่ือสงัคม = ปฏิสัมพนัธ์ (inter-action) ระหวา่งผูผ้ลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลแ์ละ
ส่ือดิจิทลั บริษทัส่ือดิจิทลัทั้งหลายเกบ็เก่ียวขอ้มูล (data) และสร้างขั้นตอนปฏิบติัการ (algorithms) เพื่อ
ท าใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดส าหรับงบประมาณท่ีใชไ้ป 

เวบ็ไซตธุ์รกิจของ Facebook เสนอ ‘5 วิธีท่ีจะปรับปรุงการตลาดเคร่ืองด่ืมของท่าน ดว้ย 
Facebook และ Instagram’ และมุ่งเป้าไปท่ี ‘ถูกกลุ่ม ถูกเวลา’ดว้ยการใชข้อ้มูลของเพศ สถานท่ี เวลาของ
วนั และ hashtags  



มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการแทรกแซงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมุ่งเป้าไปยงัระบบนิเวศของส่ือ 
ดิจิทลั คือ เหมืองขอ้มูล (mining of data) และองคก์รของขอ้มูลเหล่านั้นผา่นทางแหล่งรหสั (source 
codes) ขั้นตอนปฏิบติัการและกระบวนการ (algorithms and protocols) ซ่ึงมีปฏิบติัการท างานกบั
อุปกรณ์ เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หรือ แผน่คอมพิวเตอร์ (tablet)

ยิง่ขอ้มูลจ านวนมาก (Big Data) เท่าใด ความแม่นย  าเก่ียวกบัตวับุคคลยิง่ถูกตอ้ง รวมทั้งการมุ่ง
เป้าและการคาดการณ์จะถูกตอ้งมากข้ึน



บริษทั เฟซบุค๊ อา้งวา่มีชาวโลก 2 พนัลา้นคน เช่ือมโยงกนัทุกเดือน ในขณะท่ีประชากรอีก 
800 ลา้นคน ใชโ้ปรแกรม อินสตาแกรม ของเฟซบุค๊ การเป็นพนัธมิตรของบริษทั ไฮเนเกน้ และ กู
เก้ิล เร่ิมดว้ยการ ‘สร้าง’ ฐานขอ้มูล (server) ใหญ่มหึมาจากแหล่งเครือข่ายการโฆษณาหรือผูพ้ิมพ์
และโฆษณาโดยตรง

ดงันั้น การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และการตลาด ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ผา่นส่ือ ดิจิทลั จะเปิดโอกาสใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคไดร้วดเร็ว และง่ายดาย ส่วนการควบคุมโดยภาครัฐจะ
ยากมากยิง่ข้ึน หรือควบคุมไม่ไดเ้ลย 



ค าถาม “เม่ือแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าในการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ: ใครได้ ใครเสีย?”

ค าตอบกช็ดัเจน



แต่มีค าถามที่ส าคญักว่าคือ เราจะท าอย่างไร?

The Way Forward:

To be continue……….



Thank you.


