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บทน า  

 เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนผู้คนต่างมองหาเครื่องดื่มที่ช่วยคลายความร้อน ดับกระหายและเพ่ิมความสดชื่น ขณะที่
ผู้บริโภคปัจจุบันต่างให้ความใส่ใจต่อสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภคจึงเปลี่ยนแปลงไปสู่การเลือกเครื่องดื่มที่มีประโยชน์
และดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะท าให้ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่า
แล้วยังมีส่วนช่วยบ ารุงร่างกาย เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติส่วนใหญ่ ได้แก่ น้ าผลไม้ ทั้งที่เป็นน้ าผลไม้ที่ได้จาก
การคั้นสดอย่างน้ าส้ม น้ ามะพร้าว น้ ามะนาว น้ าองุ่น เป็นต้น และน้ าผลไม้ที่มีส่วนผสมของเนื้อผลไม้ อย่าง           
น้ าสับปะรด น้ าแตงโม และน้ ามะเขือเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติที่ได้จากส่วนอ่ืนๆ 
ของพืช อาท ิเหง้า ต้น ใบ ดอก และเมล็ด ตัวอย่างเครื่องดื่มประเภทนี้ เช่น น้ าอ้อย น้ าขิง น้ ามะตูม น้ าเก็กฮวย และ
น้ าใบบัวบก เป็นต้น 

 ตลาดเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติในประเทศไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี ในช่วง  
ปี 2555-2559 เนื่องจากผู้บริโภคตระหนักถึงคุณประโยชน์ที่ได้รับจากเครื่องดื่มประเภทนี้  และที่ส าคัญคือเป็น
เครื่องดื่มที่วัตถุดิบหลักมาจากธรรมชาติ ประกอบกับพฤติกรรมใส่ใจสุขภาพยังคงเป็นกระแสหลักในสังคมท าให้    
ความต้องการเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และในปี 2559 เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจาก
ธรรมชาติมีมูลค่าตลาดประมาณ 44,578 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าร้อยละ 5.6 
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มูลค่าตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติในประเทศไทย  

 2555 2556 2557 2558 2559 อัตราขยายตัวเฉลีย่ 
(ร้อยละต่อป)ี 

เครื่องดื่มร้อน (Hot Drinks) 2,125 2,250 2,395 2,483 2,560 4.77 
เครื่องดื่มเย็น (Soft Drinks)  31,583 36,190 37,477 39,747 42,018 7.40 
เครื่ องดื่ ม เพื่ อสุขภาพจาก
ธรรมชาติ 

33,708 38,440 39,872 42,230 44,578 7.24 

ที่มา: Euromonitor International, 2016 

          

ผลิตภัณฑ์   

เครื่องดื่มร้อน (Hot Drinks) เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน ผู้บริโภคจึงไม่นิยมดื่มเครื่องดื่มร้อน ส่งผล
ให้มูลค่าตลาดมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.7 เท่านั้นหรือคิดเป็นมูลค่า 2,560 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2555 -2559 
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.8 ต่อปี ส าหรับเครื่องดื่มร้อนเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติที่ผู้บริโภคชาวไทยนิยม ได้แก่ 

 เครื่องดื่มสมุนไพรและผลไม้ มักนิยมเรียกกันทั่วไปว่า “ชาสมุนไพรและผลไม้” หมายถึง    
น้ าที่ชงจากสมุนไพร ใบไม้ ดอกไม้ หรือผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยาหรือดีต่อสุขภาพ ตัวอย่าง
ของชาสมุนไพรที่ชาวไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี คือ ขิง มะตูม ตะไคร้ และใบหม่อน ชาสมุนไพรที่
ชาวตะวันตกนิยม คือ สะระแหน่ ชาคาโมล์ไมล์ ส าหรับชาผลไม้ที่ได้รับความนิยม คือ พีช 
มะม่วง และเบอร์รี่ เป็นต้น ปี 2559 ตลาดเครื่องดื่มสมุนไพรและผลไม้ มีมูลค่า 1,285 ล้าน
บาท เติบโตเฉลี่ยราวร้อยละ 4.7 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

 ชาเขียว ชาที่น ายอดอ่อนไปอบแห้งทันที โดยไม่ผ่านกระบวนการหมัก (Non-fermented 
tea) ท าให้ได้ใบชาที่มีสีเขียว และมีรสชาติ สีและกลิ่นใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด และ
จากการที่คุณสมบัติของชาเขียวที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ซึ่งเชื่อกัน
ว่าสามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งและโรคภัยอ่ืนๆ ได้ ชาเขียวจึงสามารถ      
ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพได้เป็นอย่างดี และท าให้ได้รับความนิยมสูงในหมู่ผู้บริโภค
ชาวไทย ส่งผลให้ชาเขียวเป็นมีอัตราการขยายตัวสูงสุดในกลุ่มเครื่องดื่มร้อนจากธรรมชาติ ใน
อัตราร้อยละ 7.0 ต่อปี โดยปี 2559 มีมูลค่า 814 ล้านบาท 
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 ชาอื่นๆ ได้แก่ ชาขาว ชาด า และชาอู่หลง เป็นต้น ทั้งนี้ ชา ถือได้ว่าเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ
ชนิดหนึ่ง และมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นตามกระแสความห่วงใยสุขภาพ ท าให้ผู้คน
จ านวนมากหันมาดื่มชาเพ่ิมขึ้น จากเดิมที่ชาเป็นเพียงเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมใน         
กลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น ปัจจุบันผู้บริโภคชาเริ่มมีอายุน้อยลงเริ่มตั้งแต่วัยหนุ่มสาว วัยท างาน ไป
จนถึงผู้สูงอายุ ปี 2559 ตลาดชาอ่ืนๆ มีมูลค่า 461 ล้านบาท ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.6 ต่อปี 
 

 
 

เครื่องดื่มเย็น (Soft Drinks) สภาพอากาศที่ร้อนจัดและพฤติกรรมใส่ใจสุขภาพส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพจากธรรมชาติชนิดเย็น เติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ต่อปี โดยปี 2559 มูลค่า 42 พันล้านบาท 
แบ่งเป็น น้ าดื่มบรรจุขวด 18 พันล้านบาท ชาพร้อมดื่ม 15 พันล้านบาท น้ าผลไม้แท้ และน้ าแร่ มูลค่า 5 พันล้านบาท 
และ 4 พันล้านบาท ตามล าดับ 
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 น  าดื่มบรรจุขวด  ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความกังวลต่อการดื่มน้ าประปา จึงหันมาดื่ม           
น้ าบรรจุขวดแทน อีกทั้งยังมีราคาไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มประเภทอ่ืน ส่งผลให้
ตลาดน้ าดื่มบรรจุขวดมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ 
ครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 40.3 โดยปี 2559 ตลาดน้ าดื่มบรรจุขวดมูลค่า 17,958 ล้านบาท 
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี ต่ ากว่าเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติชนิดอ่ืน 
เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีนวัตกรรมใหม่ แต่ผู้ประกอบการเลือกใช้การเพ่ิมขนาดบรรจุภัณฑ์ 
นับตั้ งแต่แบบแก้วขนาด 220 มิลลิลิตร ไปจนถึงแกลลอน ขนาด 19 ลิตร  และ              
การ Rebranding ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุ้นความสนใจของ
ผู้บริโภค  

 น  าแร่  หมายถึง น้ าที่ได้จากแหล่งน้ าใต้ดินในธรรมชาติซึ่งมีแร่ธาตุละลายอยู่ในน้ าแล้ว โดย
ปกติจะมีแร่ธาตุอยู่ 5 ชนิด คือ แคลเซียม โซเดียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และก ามะถัน 
แต่จะมีแร่ชนิดไหนมากกว่าก็ขึ้นอยู่กับแหล่งของน้ า ซึ่งปริมาณเหล่านี้ยังส่งผลต่อรสชาติของ
น้ าแร่อีกด้วย ตลาดน้ าแร่ปี 2559 มูลค่า 4,200 ล้านบาท อัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 12 .0 
ต่อปี เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติที่ขยายตัวสูงสุด โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากกระแสผู้บริโภคที่หันมาให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกมากขึ้น 
ประกอบกับการรับเอาวัฒนธรรมการดื่มน้ าแร่จากต่างประเทศ 

 

 น  าผลไม้แท้ หรือน้ าผลไม้ 100% กระแส Health Conscious ยังเป็นปัจจัยส าคัญใน       
การขับเคลื่อนให้ตลาดน้ าผลไม้เติบโต โดยเฉพาะน้ าผลไม้ 100% ซึ่งมาจากผลไม้นั้นๆ 
โดยตรง ประกอบกับผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดอย่างสม่ าเสมอ โดยเน้น
ที่คุณประโยชน์ของผลไม้เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้ที่เติบโตอย่างโดดเด่นในปีที่ผ่านมา คือ 
“ซูเปอร์ฟรุต” (Super fruit) หมายถึง ผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าผลไม้ชนิดอ่ืนๆ อาทิ
ผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมาก ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงกว่าผลไม้ชนิดอ่ืน  
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   มูลค่าตลาดน  าดื่มบรรจุขวด
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หลายเท่า และผลไม้ที่มีโปรตีนสูงเทียบเท่าเนื้อสัตว์ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ทับทิม มังคุด 
มะเขือเทศ โกจิเบอร์รี่ และ อะโวคาโด เป็นต้น ทั้งนี้ น้ ามะเขือเทศ นับเป็นน้ าผลไม้ที่มีเติบโต
อย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา น้ าผลไม้อีกชนิดที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ซูเปอร์ฟรุต คือ       
“น้ ามะพร้าว” ซึ่งถือได้ว่าเป็น Sport drink จากธรรมชาติ ตลาดน้ าผลไม้แท้ปี 2559 มูลค่า 
4,492 ล้านบาท อัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 9.1 ต่อปี  

 ชาพร้อมดื่ม เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมชนิดหนึ่งของผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะ “ชาเขียวพร้อม
ด่ืม” ซึ่งผู้บริโภคต่างยอมรับว่าชาเขียวเป็นเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ประกอบกับการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดอย่างหนักของผู้ประกอบการ แต่จากการที่ชาพร้อมดื่มมีปริมาณน้ าตาลสูง 
จึงท าให้ตลาดชาพร้อมดื่มในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ขยายตัวราวร้อยละ 6.4 ต่อปี ซึ่งต่ ากว่าใน
อดีต และปี 2559 ตลาดชาพร้อมดื่ม มูลค่า 15,361 ล้านบาท แบ่งเป็นชาเขียวพร้อมดื่ม 
10,262 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 .0 ของมูลค่าตลาดชาพร้อมดื่ม ที่เหลืออีกร้อยละ 
23.0 เป็นชาชนิดอื่นๆ 

 

 

ราคา   

แม้ว่าต้นทุนการผลิตจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ราคาขายปลีกเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะชาพร้อมดื่มที่ราคาลดลงอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรง ขณะที่ผลิตภัณฑ์
อ่ืนอย่าง น้ าดื่มบรรจุขวด น้ าแร่ และน้ าผลไม้ ราคาคงที่หรือปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  ซึ่งผู้ประกอบการใน
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เลือกใช้กลยุทธ์ Sizing โดยการเพ่ิมขนาดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและราคาที่แตกต่างกัน   
เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภค สามารถเพ่ิมราคาขายปลีกได้โดยผู้บริโภคไม่รู้สึกถึงการขึ้นราคา ท าให้ผลิตภัณฑ์มี
หลากหลายราคาให้เลือกซื้อตามขนาดและราคาที่ต้องการ 
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มูลค่าตลาดชาพร้อมดื่ม

ท่ีมา:Euromonitor International
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มูลค่าตลาดน  าผลไม้แท้       

ท่ีมา:Euromonitor International
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ตัวอย่างราคาขายปลีก เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติที่ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์ Sizing 

น  าดื่มบรรจุขวด บาท/มล.  บาท/มล.  บาท/มล. 

เนสท์เล่ 600 มล. 7 บาท 0.012 1,500 มล. 13 บาท 0.009 6,000 มล. 43 บาท 0.007 

สิงห์ 500 มล. 7 บาท 0.014 1,500 มล. 12 บาท 0.008 6,000 มล. 42 บาท 0.007 

คริสตัล 600 มล. 6 บาท 0.010 1,500 มล. 13 บาท 0.009 6,000 มล. 45 บาท 0.008 

น  าแร่       

มิเนเร่ 330 มล. 8 บาท 0.024 600 มล. 9 บาท 0.015 1,500 มล. 18 บาท 0.012 

ออร่า 330 มล. 8 บาท 0.024 500 มล. 9 บาท 0.018 1,500 มล. 17 บาท 0.011 

ชาพร้อมดื่ม       

อิชิตัน 420 มล. 16 บาท 0.038 600 มล. 20 บาท 0.033 840 มล. 25 บาท 0.030 

โออิชิ 380 มล. 16 บาท 0.042 500 มล. 18 บาท 0.036 800 มล. 25 บาท 0.031 

ที่มา: ร้านสะดวกซ้ือและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เขตกรุงเทพฯ, มีนาคม 2560 
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น้ าด่ืม         
(600 มล.)

น้ าแร่         
(500 มล.)

น้ าผลไม้      
(200 มล.)

ชาพร้อมด่ืม 
(500 มล.)

ราคาขายปลีกเครื่องดื่มเ ลี่ย ในเขตกรุงเทพ 

ท่ีมา: ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า, กระทรวงพาณิชย์

บาท/ขวด



รายงานตลาดอาหารในประเทศไทย  มีนาคม 2560 

Thailand Food Market Report  ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติในประเทศไทย 
 
 
 
 

 

  
 หน้าท่ี 7 จาก 9 FM-RI-FC-01 
 ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสถาบันอาหาร 

 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย   

 ช่องทางหลักในการจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติ คือ ร้านค้าปลีก (Grocery Retailers) 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 และที่เหลืออีกร้อยละ 2 เป็นการจ าหน่ายผ่าน อินเทอร์เน็ต (Internet Retailing) โดย
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกที่ผู้ประกอบการให้ความส าคัญ คือ ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern 
Grocery)ประกอบด้วย ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 40 ร้านสะดวกซื้อ ร้อยละ 28 และซูเปอร์มาร์เก็ต ร้อยละ 9 รวม
แล้วคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ร้านขายของช า (Traditional Grocery) ร้อยละ 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งเสริมการขาย   

แนวทางการส่งเสริมการขายที่ผู้ประกอบการเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาตินิยมใช้ คือ  
 การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้นยอดขาย โดยเฉพาะ

การชิงโชค ที่ผู้ประกอบการทุกผลิตภัณฑ์เลือกใช้ เนื่องจากเครื่องดื่มเป็นสินค้าที่ทดแทนกันได้ จึง
จ าเป็นต้องจัดกิจกรรมชิงโชคเพ่ือรักษาส่วนแบ่งตลาด โดยเฉพาะในฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วง ไฮซีซั่นของ
ตลาดเครื่องดื่ม  

 การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) เป็นช่องทางการส่งเสริมการขายที่
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
รวมถึงการเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยตรง ตลอดจน     
การกระตุ้นให้ผู้บริโภคเพ่ิมความถี่ในการบริโภค โดยวิธีการสื่อสารการตลาดที่ผู้ประกอบนิยมใช้คือ 

ร้านขายของ
ช า
  

ร้านค้าปลกีอื่นๆ
   

อินเทอร์เน ต
  

ไ เปอร์มาร์เก ต
   

ร้านสะดวก ื อ
   

 ูเปอร์มาร์เก ต
  

ร้านค้าปลกี
สมัยใหม่
77 

ช่องทางจ าหน่ายเครื่องดื่มจากธรรมชาติ

ท่ีมา:Euromonitor International
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การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึง
ช่องทางใหม่ๆ อย่าง Social network 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
และเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในรูปแบบของเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ หรือ 
Functional drinks ด้วยการเติมคุณประโยชน์ให้กับเครื่องดื่ม เพ่ือสนองตอบความต้องการของ
ผู้บริโภคด้านสุขภาพที่ก าลังอยู่ในกระแสนิยม รวมถึงเพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ให้มี     
ความทันสมัยเหมาะกับผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น 

 กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องดื่มเพ่ือ
สุขภาพจากธรรมชาติ โดยเฉพาะเครื่องดื่มเย็นส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ และด าเนินธุรกิจ
ภายใต้กรอบ CSR กล่าวคือ การด าเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ให้ความส าคัญและ
ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือน าทรัพยากรที่อยู่นอกองค์กร
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและส่วนร่วม เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
และยั่งยืน ตัวอย่างโครงการ CSR ของผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติ 
“บริษัท มาลีสามพราน จ ากัด (มหาชน)” มีโครงการ “มาลีรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสังคมไทย”
เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตราสินค้า “บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จ ำกัด” มีโครงการ
จัดการแข่งขัน "Singha English Challenge" เพ่ือช่วยกระตุ้นเยาวชนไทยให้ตื่นตัวเตรียม        
ความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ “บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป” โครงการ “ชาคืนต้น” พัฒนาชุมชนต้นน้ าให้มี
ความมั่นคงอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
 

แนวโน้ม  

คาดว่าสิ้นปี 2560 ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติจะมีมูลค่า 472,000 ล้านบาท เติบโตจาก    
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 5.9 โดยปัจจัยส่งเสริมให้ตลาดเติบโตยังคงเป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัด กระแสสุขภาพและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้น าตลาด โดยเฉพาะการแจกรางวัลและการชิงโชค ที่ผู้ประกอบการเลือกใช้รางวัลใหญ่
เพ่ือดึงดูดความสนใจผู้บริโภค อาทิ รถยนต์ ทองค า เงินสด รถจักรยานยนต์ และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  โดย        
“ชาเขียว” ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนให้ตลาดเติบโต ด้วยคุณประโยชน์ของชาเขียว และการโหมจัดกิจกรรม
ทางการตลาด ขณะที่ “น้ าแร่” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตสูง อย่างไรก็ตาม ตลาดเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจาก
ธรรมชาติเริ่มอ่ิมตัว ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้
ความส าคัญต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพ่ิมรสชาติ หรือการเพ่ิมส่วนผสมที่มีประโยชน์เพ่ือทดแทนสารอาหารที่
ร่างกายได้รับจากอาหารไม่เพียงพอ  
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ส าหรับแนวโน้มระยะ 5 ปีข้างหน้าหรือปี 2564 คาดว่าตลาดเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพจากธรรมชาติจะมีมูลค่า  
58,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.3 แบ่งเป็นเครื่องดื่มร้อน 3,000 ล้านบาท และเครื่องดื่มเย็น 55,000 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 5.5 ต่อปีตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าเครื่องดื่มเย็นเป็นตัวขับเคลื่อนให้ตลาดเครื่องดื่ม
ธรรมชาติเติบโต เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน และอากาศนับวันจะทวีความร้อนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ความ
ต้องการเครื่องดื่มเพ่ือดับกระหายคลายร้อนเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ขณะที่พฤติกรรมเอาใจใส่สุขภาพมีแนวโน้มที่จะเพ่ิม
สูงขึ้นด้วยกัน ท าให้ความต้องการเครื่องดื่มที่มาจากธรรมชาติมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อุปสรรค
ส าคัญต่อการเติบโตของตลาด คือ ขาดผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จึงไม่ดึงดูดความสนใจให้ผู้บริโภคเพ่ิมความถี่ใน     
การบริโภคให้มากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และ          
เพ่ิมทางเลือกให้ผู้บริโภคมากข้ึน  
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