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ข้อเท็จจริง  ชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมชนิดหนึ่งของโลก โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษซึง่มีวัฒนธรรมของ
การดื่มชามายาวนาน โดยปกติการดื่มชาในอังกฤษ และประเทศอื่นๆ ในยุโรป เป็นแบบการดื่มชารอ้น ที่ช่วยให้ผ่อน
คลายในยามอากาศหนาวเย็น และในการเข้าสังคมพบปะกนั ท าให้การดื่มชายามบ่าย (afternoon tea) ถือเป็น
วัฒนธรรมของชาวอังกฤษ และมีการเสรฟิของว่างพร้อมกันไปด้วย เรียกว่า High Tea  ชาวอังกฤษ นิยมดื่มชาด า 
(Black tea) ใส่นม เช่น English Breakfast, Earl Grey Tea เป็นต้น สถิติค้นพบว่า ในแต่ละวัน การดื่มชาของ
พลเมืองชาวอังกฤษอยูท่ี่ 1-2 ถ้วย นับเป็น 165 ล้านถ้วยต่อวัน  

ตลาดชาในสหราชอาณาจักรคิดเป็นมลูค่าประมาณ 748 ล้านปอนด์ต่อปี จากสถิติของ Nielsen for The 
Grocer บริษัท Twinings ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าชาขนาดใหญ่ระดับโลก มีมลูค่าขายจากช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่าน
มาถึงเดือนกรกฎาคม 2562 จ านวน 107.9ล้านปอนด์ เพิ่มข้ึน 3.9%  ส่วนบริษัท Yorkshire มีมูลค่าในตลาด 97.6
ล้านปอนด์ เพิม่ขึ้น 5%  และบริษัท Pukka ผู้จ าหน่ายชาประเภทชาผลไม้ ชาสมุนไพร และชาเขียว ระดับตลาดบน 
(high end) มีมูลค่า 22.6ล้านปอนด์ เพิ่มข้ึน 15.4% แต่ในขณะที่  PG Tips บริษัทช่ือดังของอังกฤษทีเ่น้นผลิตภัณฑ์
ประเภทชาด า (Black tea) และได้รบัความนิยมจากผู้ดื่มชามานานกว่า 70 ปี มีมูลค่า 98.7ล้านปอนด์ ลดลง 7.2%  

 ท่ามกลางกระแสความห่วงใยเรื่องสุขภาพในกลุ่มผู้ดื่มชา ประกอบกับมีงานวิจัยจ านวนมากทีก่ล่าวถึง
คุณประโยชน์ของชา ท าให้มผีู้คนจ านวนมากหันมาด่ืมชาเพิม่ขึ้น จากแต่ก่อนที่ชาเป็นเพียงเครื่องดื่มที่ได้รับความ
นิยมเฉพาะในหมู่ผูสู้งอายุ เท่านั้น แต่ปัจจุบัน กลุ่มผู้บริโภคชาเริ่มมีอายุนอ้ยลง (24-35 ปี) ประกอบกบัมผีลิตภัณฑ์
ชาให้ผู้บริโภคเลอืกดื่มหลากหลายมากขึ้น ทั้งชาด า ชาเขียว ชาผลไม้ และชาสมุนไพร   

Ms. Angela Pryce นักปรกึษาด้านตลาดชา กล่าวว่าชาด า (Black tea) เป็นประเภทชาที่ได้รบัความนิยม
มากที่สุดของผูบ้รโิภค จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม การบริโภคชาด าเริ่มมีแนวโนม้ลดลง เพราะปัจจุบันผู้ 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรคำ้ใน
ต่ำงประเทศ ณ กรุงลอนดอน 
11 Hertford Street, Mayfair, 
London W1J 7RN 
 

Phone : +44 207 4935749 
e-Mail : 
info@thaitradelondon.com 

 



ดื่มชาให้ความส าคัญต่อสุขภาพมากข้ึน ท าให้ชาประเภทชาผลไม้ ชาสมุนไพร ตลอดจนชาที่ไม่มสี่วนผสมจากสาร

คาเฟอีน (caffeine-free) กลายมาเป็นชาที่ได้รบัความนิยมมากขึ้น ตลอดจนวัฒนธรรมของการดื่มชาแบบไมผ่สม    

นม (Dairy-free) ของกลุ่มผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติ (Vegan) มีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 

 

กระแสค่ำนิยมใหม่ๆ ของกำรดื่มชำในสหรำชอำณำจักร 

ปัจจุบันชาเขียว เป็นชาทีผู่้ดื่มชานิยมมากข้ึนอกีชนิดหนึ่ง เพราะจากการศึกษาวิจัย ท าใหผู้้ดื่มชาได้รบัข้อมลู

ว่า ชาเขียวมีคุณประโยขน์ต่อสุขภาพ และนอกจากชาเขียวแล้ว ประเภทของชาที่ได้รับความนิยมมากในขณะนี้ ได้แก่ 

Chai tea ซึ่งมีอัตราเตบิโตเพิม่ขึ้นถึง 93.8% รวมทั้งชาสมุนไพร/ชาผลไม้ ทีม่ีรสชาติดั้งเดิมจากธรรมชาติ และไมป่รงุ

แต่ง เช่น ขิง ขมิ้น (Turmeric) ยี่หร่า (Cumin) 

ชำไขมุ่ก (Bubble tea)  สหราชอาณาจกัรเป็นประเทศทีม่ีพลเมืองอาศัยอยู่มาจากวัฒนธรรมทั่วโลก 

โดยเฉพาะชนชาติเอเชียที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรนั้นมจี านวนมาก เช่น จากประเทศอินเดีย จีน ชาวอัฟริกา ซึง่

ชนชาติเหล่าน้ีมีวัฒนธรรมในการดื่มชาอยู่แล้วเช่นกัน ทั้งหมดน้ี ชาไข่มุก (Bubble tea) กลายมาเป็นชารสชาติใหม่

ของชาวอังกฤษที่ ก าลังไดร้ับความนิยมอย่างมาก สง่ผลให้ธุรกิจท าการค้าชาไข่มุกแบบ Chain Stores เกิดข้ึนอย่าง

แพร่หลาย อย่างเช่น Bubbleology ที่มีสาขาทั่วสหราชอาณาจักร มจี านวนทั้งหมด18 แห่ง มีเมนูชาไข่มุกทั้งแบบ

ร้อน และเย็น ใส่นม (with milk) หรอืไม่ใส่นม (without milk) โดยใช้ชาด า ชาเขียว และชาอื่นๆ ให้ผู้ซื้อได้เลือก

รสชาติตามความพึงพอใจ จากรายงานของ Allied Market Research ตลาดชาไข่มุกทั่วโลกมีมลูค่าราว 1,578ล้าน

ปอนด์ และคาดว่าจะมมีูลค่าเพิ่มข้ึนถึง 2,591 ล้านปอนด์ในปี 2023  

นอกจากนี้ ปจัจบุันชาเขียวญี่ปุ่น (matcha) ได้กลายมาเป็นส่วนผสมในเมนูของหวานประเภทเค้กอีกด้วย 

เช่น Matcha Cake, Green Tea & Lychee Cake, Greeen Tea Nokcha Cake เป็นต้น และจากวงการ Master 

Chef ที่ได้เริ่มใช้ชาเขียวเป็นส่วนผสมในการท าเมนูของหวานของตนเอง ยิ่งท าใหส้ร้างค่านิยมการใช้ชาเขียวญี่ปุ่นใน

เมนูของหวาน และในหมูผู่้บริโภคเพิม่มากยิง่ข้ึน อีกกระแสหนึ่ง ของการสง่เสรมิการดืม่ชาจากร้านอาหารหลายๆ 

แห่ง เริม่จากการแนะน าชนิดชาที่ดื่มได้รสชาติร่วมกบัเมนูอาหาร ดังเช่น แต่ก่อนมเีพียงชาด า English Breakfast 

Tea อยู่ในเมนู ทางร้านอาหารได้เพิ่มประเภทของชาเพือ่เสนอให้แก่ลกูค้าของร้าน เช่นการแนะน าชาประเภท

สมุนไพรช่ือว่า Lemon Verbena ร่วมกับเมนู Fish & Chip เพื่อใหลู้กค้าได้มีโอกาสลิ้มรสชาที่แตกต่างไปจากเดิม 

จากข้อมลูของ Luxury Lifestyle พบว่าผูบ้ริโภคจ านวน 7.1 ล้านคน มีความสนใจที่จะได้ลิ้มรสชาติการดื่มชาที่มี

ความแปลกใหม่ไปจากเดิม  

 

 

 



ข้อคิดเห็นของสคต. 

การดื่มชา เป็นวัฒนธรรมของชาวอังกฤษ กอปรกับค่านิยมในกลุ่มผู้รกัสุขภาพทีม่ีจ านวนเพิม่มากข้ึน ท าให้

ประเภทของชาที่นิยมดืม่กัน เป็นชาทีม่าจากธรรมชาติและมผีลดีต่อสุขภาพ การทีผู่้ดื่มชามีความต้องการและสนใจ

ชาที่มีรสชาติใหม่ๆ ท าให้ตลาดชา ไม่เคยหยุดนิ่งในการปรับปรุงรสชาติที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ดื่มชา  

เห็นได้จากการที่บริษัท PG Tips ไม่พัฒนาปรบัปรุงสินค้าของตนให้มีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของ

ตลาด ท าให้ได้รับผลกระทบตอ่ยอดจ าหน่ายของบริษัท ในขณะที่บริษัท Twinings ไดเ้พิ่มชนิดประเภทของชาให้

หลากหลายมากขึ้น โดยเพิม่ชาประเภทชาผลไม้ และชาสมนุไพร พร้อมกับการวางต าแหนง่ของสินค้าชาของบริษัทฯ 

ให้อยู่ในระดบัตลาดบน (High – end) ท าให้บริษัท Twinings ประสบความส าเร็จในทางการตลาด ส่วนบริษัท 

Pukka เป็นบริษัทที่ควรจบัตามองในการพฒันาสินค้าที่เน้นสินค้าชาเพื่อสุขภาพ รสชาติธรรมชาติ และผสมผสานกัน

ได้อย่างลงตัว และมีชาออแกนิก อีกด้วย ปัจจุบันการขยายตัวของร้านชาแบบ High End ในสหราชอาณาจักรมีเพิม่

มากขึ้น ท าให้ตลาดชาขององักฤษกลายเป็นตลาดที่ใหญ่ทีส่ดุในยุโรป  

ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะสง่ออกสินค้าชามายังตลาดสหราชอาณาจักร ควรศึกษาแนวโน้ม

พฤติกรรมการบรโิภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เพื่อพฒันาสินค้าชาให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการ

พัฒนาสินค้าชาใหเ้หมาะกับสินค้าตลาดระดับกลาง-บน (medium to high end) เน้นรสชาติที่ท าจากผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติ และบรรจุภัณฑ์ทีส่วยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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