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This thesis aims to study the history of the ready-to-drink tea business in Thai society 

from 1987-2007 to understand the following: (1) the growth of ready-to-drink tea business; (2) the 
economic and social factors that made the ready-to-drink tea business; and (3) the business 
strategies of entrepreneurs in the ready-to-drink tea beverage business. According to the study, it 
was found that the ready-to-drink tea business emerged in the 1980s when the economy was 
growing at a high level. The entrepreneurs in the ready-to-drink tea business during this time used a 
business strategy of organizing production management and marketing strategies to penetrate the 
middle-class market. Later in the decade, in 1997, Thailand experienced a great economic crisis, but 
the domestic ready-to-drink tea business expanded even more. With the love of health and the trend 
of Japanese entertainment culture to help business strategies, it was found that the ready-to-drink 
tea business operators added new strategies for organizational management. Production 
management and marketing strategies, such as advertising Japanese-based products, lucky draw 
campaigns, etc. However, by the year 2007 there was another global economic crisis. Together with 
the political variance within Thailand, the trend of the consumption of green tea declined. As a result, 
the ready-to-drink tea business market in Thailand slowed considerably. Ready-to-drink tea 
operators have adapted to cope with the downturn in the ready-to-drink tea business by using 
business strategies to promote sales, such as product image rebranding as a healthy product, 
product-sizing, prize sweepstakes campaign and promoting products through online media Even in 
2007 the green tea business could still grow. But the growth of the ready-to-drink green tea business 
at this time could not grow as it did in the late eighties, the golden age of ready-to-drink tea in Thai 
society. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์นีเ้กิดจากความสนใจของผู้วิจัยท่ีเห็นกระแสการบริโภคชาเป็นท่ีนิยม
โดยเฉพาะในกลุ่มชาพรอ้มดื่มหลากหลายรูปแบบในสงัคมไทย  จึงน ามาสู่การศึกษาของปริญญา
นิพนธ์เล่มนีด้า้นประวัติศาสตรธ์ุรกิจชาพรอ้มดื่มในปริญญานิพนธ์เล่มนี  ้อย่างไรก็ตามปริญญา
นิพนธเ์ลม่ประสบความส าเรจ็ไดผู้ว้ิจยัขอขอบคณุผูเ้ก่ียวขอ้งตอ่การประสบความส าเรจ็ดงันี ้

ขอขอบคุณผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. โดม ไกรปกรณ์ อาจารยท่ี์ปรกึษาท่ีใหป้รกึษาชีแ้นะ
ประเด็นการศกึษา อีกทัง้ช่วยอ่านแกไ้ขงานใหมี้ประเด็นการศกึษาท่ีชดัเจนและปรบัแกไ้ขส านวนใหด้ี
ขึน้ ขอขอบคณุศาสตราจารย ์ดร. อรรถจกัร ์สตัยานรุกัษ์ ภาควิชาประวตัิศาสตร ์คณะมนษุยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ท่ีใหค้วามกรุณารบัเป็นประธานกรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์และขอขอบคณุ
ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ชาติชายมกุสง ภาควิชาประวตัิศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒ ท่ีใหค้วามกรุณารบัเป็นกรรมการสอบปรญิญานิพนธ ์

ขอขอบคณุคณาจารยภ์าคประวิชาประวตัิศาสตร  ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ท่ีใหค้วามรูท้างประวตัิศาสตรแ์ก่ผูว้ิจยัมาตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรี ปพูืน้ฐานทางความคิด
ดา้นประวตัิศาสตรแ์ละยงัเพิ่มพนูความรูใ้หใ้นระดบับณัฑิตศกึษา 

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลลา วิลัยทอง ท่ีได้ให้ความกรุณาค าแนะน าให้
ประเด็นประวตัิศาสตรธ์ุรกิจใหช้ดัเจนมากยิ่งขึน้ในบทความวิจยัเพื่อการน าเสนอผลงานวิจยัระดบั
บณัฑิตศึกษา อีกทัง้ยงัใหก้ าลงัใจในการเขียนปริญญานิพนธ์ และขอขอบคณุอาจารย ์ดร. ญาณินี 
ไพทยวฒัน ์ภาควิชาประวตัิศาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ท่ีเสียสละเวลา
ใหค้วามช่วยเหลือด าเนินการบทคดัยอ่ภาษาองักฤษของบทความวิจยัใหด้ียิ่งขึน้ 

ขอขอบคณุเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานต่างๆ อาทิ ส านกัหอสมดุแห่งชาติ ส านกัหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ ส านกัหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หอปรีดี พนมยงค ์ใหค้วามช่วยเหลือ
และเอือ้เฟ้ือตอ่การคน้ควา้เอกสารหลกัฐาน 

ขอบคณุกลุม่คนท่ีใหก้ าลงัใจและความแนะน ามาตลอด โดยเฉพาะเพื่อนท่ีรูจ้กักนัมาตัง้แต่
ระดบัปรญิญาตรีจนถึงระดบับณัฑิตศึกษา ซนั มิลค ์เบนซ ์ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือการด าเนินการ
รูปแบบท าปรญิญานิพนธใ์หมี้ความถกูตอ้ง  และมกุ หมวย ท่ีคอยใหก้ าลงัใจและมมุานะไปดว้ยกนั 
อีกทัง้ขอบคณุนอ้งแพรและนอ้งจ๋ิวท่ีอยู่เป็นเพื่อนท างานจนดึกดื่นคอยใหก้ าลงัใจ  ปลอบใจและให้
ความช่วยเหลือเพื่อใหผู้ว้ิจยัมีก าลงัใจในการเขียนปรญิญานิพธใ์หส้  าเรจ็ลลุว่ง 

ขอขอบคุณบุคคลส าคัญท่ีสุดในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คือ พ่อ แม่  พี่สาว ท่ี
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคัญ 
 

ชาเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งท่ีเป็นท่ีรูจ้ักและเป็นท่ีนิยมไปทั่วโลก โดยผลิตขึน้จากใบ ก่ิง 
หน่อและดอกไมพุ้่มชนิด Camellis sinesis1 ใบชาท่ีน ามาท าเป็นเครื่องดื่มมีหลากหลายชนิด เช่น 
ชาอหูลง ชามะลิ ชาอสัสมั ชาเขียว แต่ละชนิดมีความแตกต่างกนัไปตามวิธีการผลิต ในดา้นการ
บริโภคชานัน้โดยทั่วไปแลว้จะบริโภคโดยใชใ้บชาแหง้ชงกับน า้รอ้นซึ่งปรากฎทัง้การบรโิภคชาใน
ตะวันออกและตะวันตก ส าหรับการบริโภคน ้าชาในสังคมไทยมีปรากฎในหลักฐานทาง
ประวตัิศาสตรบ์นัทึกของชาวต่างชาติ เช่น บนัทึกของมองซิเออร ์เดอ ลาลแูบร ์(Monsieur de La 
Loubère) ท่ีเขา้มาสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์2 หรือบันทึกของบาทหลวงปาลเลอกัวซ ์
บาทหลวงท่ีเขา้มาปฏิบตัิหนา้ท่ีเผยแพรค่รสิตศ์าสนาในสยามช่วงรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลา้เจา้อยู่หัว (พ.ศ.2367-2394) และรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (2394-
2411) ซึ่งไดก้ลา่วว่าชาวสยามนิยมบรโิภคน า้ชารองลงมาจากน า้บรสิทุธ์ิ3 บนัทึกของชาวต่างชาติ
เหลา่นีเ้ป็นหลกัฐานทางประวตัิศาสตรท่ี์กลา่วถึงการบรโิภคน า้ชาท่ีชงจากใบชาแหง้และความนิยม
บรโิภคน า้ชาในสงัคมไทยตัง้แตใ่นอดีต 

ความนิยมบริโภคน า้ชาของชาวสยามท าใหเ้กิดธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งหลายอย่าง เช่น ธุรกิจ
การน าเข้าใบชาจากจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีสะท้อนถึงความนิยมของการบริโภคน ้าชาใน
สงัคมไทย โดยธุรกิจการน าเขา้ใบชานัน้มีมาตัง้แตใ่นช่วงรตันโกสินทรต์อนตน้ ดงัเห็นไดจ้ากขอ้มลู
สินคา้ส่งออกของจีนท่ีส่งมาสยามในช่วงพ.ศ. 2343-2393 ซึ่งในรายการสินคา้มีใบชาคณุภาพดี
รวมอยู่ดว้ย4 สาเหตหุลกัของการน าเขา้ใบชาเขา้มาบรโิภคเน่ืองจากการปลกูชาในสยามท าไดย้าก
ดว้ยลักษณะทางธรรมชาติของชาเป็นพืชท่ีชอบขึน้บนพืน้ท่ีสูง โดยชาเป็นพืชพืน้เมืองท่ีพบใน
บริเวณเทือกเขาสูงทางภาคเหนือของไทยตัง้แต่อดีตแลว้5 แต่การบริโภคใบชาหรือท่ีคนลา้นนา

                                                            
1 ทอม สแตนเดจ. (2553). ประวตัศิาสตรโ์ลกใน 6 แกว้.  แปลโดย คณุากร วาณิชยว์ิรุฬห.์  หนา้ 183. 
2 มองซิเออร ์เดอ ลาลูแบร.์ (2557). จดหมายเหตุลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม. แปลโดย สนัต ์ท. 

โกมลบตุร. หนา้ 79. 
3 ปาลเลอกวัซ.์ (2552). เล่าเรือ่งกรุงสยาม. แปลโดย สนัต ์ท. โกมลบตุร. หนา้ 147. 
4 เจนนิเฟอร เวยน ์คชุแมน. (2528). การคา้ทางเรือส าเภาจีน-สยาม ยคุตน้รนัโกสนิทร.์ แปลโดย ช่ืน

จิตต ์อ าไพพรรณ. หนา้ 131-139. 
5 ธีรพงษ ์เทพกรณ.์ (2557). ชา. หนา้ 13. 
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เรยีกวา่ “ใบเม่ียง” มีลกัษณะแตกตา่งจากการบรโิภคชาของชาวสยามคือ คนลา้นนาจะน าใบชามา
หมกัท าเป็นอาหารขบเคีย้วท่ีเรียกว่า “เม่ียง” ขณะท่ีคนสยามบรโิภคชาโดยน าใบชาแหง้มาชงกบั
น า้รอ้น อีกทัง้ในสงัคมลา้นนาเองการบรโิภคเม่ียงอยูใ่นวงจ ากดั ไม่ไดแ้พรห่ลายในวงกวา้ง1  ท าให้
สยามนิยมน าเขา้ใบชาจากจีน โดยแหล่งท่ีชาวสยามสามารถหาซือ้หาใบชามาบริโภคไดอ้ย่าง
สะดวกในกรุงเทพ คือ ยา่นส าเพ็ง ซึง่เป็นแหลง่ชมุชนชาวจีนและแหลง่รวมสนิคา้ท่ีส  าเภาจีนน ามา
ขาย2 

ดา้นผูป้ระกอบการน าเขา้ใบชาจากจีนนัน้จากหลกัฐานลายลกัษณอ์กัษรเก่าท่ีสดุเท่าท่ี
หาไดถ้ึงตอนนีค้ือโฆษณารา้นออ้งอีวก่ี สี่กั๊กเสาชิงชา้ ท่ีลงในหนงัสือ “ท่ีระลึกสยามรฐัพิพิธภณัฑ ์
สวนลุมพินี พระพุทธศักราช 2468” ว่ารา้นนี ้จ  าหน่ายชาดี โดยรา้นนี ้ก่อตั้งมา 20 ปีแล้ว (ดู
ภาพประกอบ 1) คือนับยอ้นหลงัไป รา้นออ้งอิวก่ีตัง้ขึน้เม่ือพ.ศ. 2448  ซึ่งตรงกับปลายรชัสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั โฆษณานีแ้สดงใหเ้ห็นว่าในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ผูท้  าธุรกิจน าเขา้ชาจากจีนไม่ไดมี้แค่ในย่านส าเพ็ง แต่มีท่ีบริเวณสี่กกัเสา
ชิงชา้ดว้ย 

                                                            
1 สรุปจาก เฉลิมพร รงัคะวิภา. (2525). อุตสาหกรรมใบชา. หน้า 1; เอดเวิรด์ แวน รอย. (2513). 

“เศรษฐกิจการท าเม่ียง”. ใน สเุทพ สนุทรเภสชั (บรรณาธิการ). สงัคมและวฒันธรรมลานนาไทย รวมผลงานวจิยั
ทางสงัคมศาสตรใ์นภาคเหนอืของประเทศไทย. หนา้ 23. 

2 ปิยนาถ บุนนาค. (2559). ส  าเพ็ง: ประวตัิศาสตรช์ุมชนชาวจีนในกรุงเทพมหานคร. ใน สุภางค ์จัน
ทวานิช (บรรณาธิการ). ส าเพง็ ประวตัศิาสตรช์มุชนชาวจีนในกรุงเทพฯ.  หนา้ 2-6. 
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ภาพประกอบ 1 โฆษณาหา้งออ้งอิวก่ี สี่กั๊กเสาชิงชา้ 

 ท่ีมา: เอนก นาวิกมลู. (2551). โฆษณาไทยเล่ม 1. หนา้ 131. 

ธุรกิจน าเขา้ใบชาจากจีนยังคงสืบเน่ืองต่อมาและมีการขยายตัวเพิ่มขึน้ดว้ยดังพบว่า
ในช่วงทศวรรษ 2480 มีรา้นขายใบชาทัง้ท่ีมีมานานแลว้คือ รา้นออ้งอีวก่ี สี่กั๊กเสาชิงชา้ และรา้นท่ี
ขึน้มาเป็นแหล่งขายผลิตภณัฑช์าท่ีไดร้บัความนิยมอีกแหล่งหนึ่งคือ ลิมเมงกี ท่ีเฉลิมบุรี บนถนน
เยาวราช1 รา้นนีน้  าเขา้ชาจีน ชาอูห่ลง ชาเขียว จากประเทศจีน ตอ่มาในพ.ศ. 2484 รา้นลมิเมงกีได้
พฒันาเป็นรา้นชาตรามือ และมีการท าการตลาดโดยมีการเสิรฟ์น า้ชาท่ีเป็นชาไทยและชาท่ีท ามา
จากชาด าซึง่น าเขา้มาจากประเทศจีน โดยชาท่ีเสริฟ์ในรา้นชาตรามือจะเสริฟ์พรอ้มน า้แข็ง2 

นอกจากการน าเขา้ชาจากจีนแลว้ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ใน
กลุ่มชนชั้นสูงมีการบริโภคน า้ชาแบบตะวันตกดว้ย ดังปรากฏว่า เอกสารราชการแบบแผนขอ้

                                                            
1 ชาตรามอื. (2562). (ออนไลน)์. 
2  แหลง่เดมิ. 
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ราชการกรมมหาดเล็ก ไดก้ล่าวถึงขัน้ตอนและวิธีการทอดเครื่องเสวยแบบตะวนัตกถวายแด่พระ
เจา้อยู่หวัว่าเริม่ดว้ยการปโูต๊ะบนท่ีราชอาสน ์จดัเตรยีมชอ้นสอ้ม มีด จานส าหรบัเสวย ผา้เช็ดพระ
หตัถ ์น า้และน า้แข็ง โดยในส่วนของน า้นัน้มีการถวายน า้ชาดว้ย ประกอบกบัในราชส านักไดมี้การ
สั่งท าเครื่องใชใ้นครวัและบนโต๊ะอาหารแบบตะวนัตกไดแ้ก่ จานอาหาร ชามซุป ชุดน า้ชากาแฟ 
เป็นจ านวนมาก1  แสดงใหเ้ห็นว่าในราชส านกัสยามมีความนิยมดื่มชาแบบตะวนัตกและสั่งท าชดุ
น า้ชาแบบตะวนัตก 

ในส่วนของสินคา้ใบชาท่ีมีการจ าหน่ายในสยามนัน้ก่อนอ่ืนผูว้ิจยัขออธิบายถึงประเภท
ของใบชาท่ีบรโิภคกนัโดยทั่วไปตามการแบง่ประเภทในอตุสาหกรรมชาซึง่มีการแบง่ประเภทของชา
ออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 1. ใบชาท่ีผ่านการหมกัอย่างสมบูรณ ์(Full-fermented Tea) จนสารใน
ใบชาเกิดการท าปฏิกิริยาเปลี่ยนเป็นสีน า้ตาลและมีกลิ่นหอมกว่าปกติ โดยชาหมกัสมบูรณนี์จ้ะ
เรียกกันว่า ชาด าหรือชาแดง2  2.  ชากึ่งหมกั (Semi-fermented tea) ซึ่งถูกหมกัจนเกิดปฏิกิริยา
ระหว่างเอนไซม ์polyphenol oxidase กับสารประกอบ polyphenols ภายในใบชาจนขอบใบชา
เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน า้ตาล แตถ่กูน าไปอบไอน า้หรอืคั่วดว้ยความรอ้นก่อนท่ีชาจะเปลี่ยนเป็นสี
น า้ตาลทัง้ใบ   3. ชาท่ีไม่ผ่านการหมกั (non-fermented tea) ซึ่งเป็นใบชาท่ีถกูน ามาอบไอน า้หรือ
คั่วดว้ยความรอ้นแลว้ท าใหแ้หง้อย่างรวดเรว็ท าใหใ้บชายงัมีสีเขียว โดยชาประเภทนีท่ี้เป็นท่ีรูจ้กักนั
มากไดแ้ก่ ชาเขียว3  ส  าหรบัใบชาท่ีมีการน าเขา้จากจีนมาจ าหน่ายในสยาม จากขอ้มลูเก่ียวกบัการ
น าเขา้ชาในสมยัตน้รตันโกสินทรชี์ว้่าชาท่ีสยามน าเขา้จากจีนคือ ชาหมักสมบูรณ ์ดงัท่ีงานศึกษา
ของ เจนนิเฟอร เวยน ์คชุแมน ชีใ้หเ้ห็นว่าในรายการสินคา้ท่ีจีนสง่ออกมาสยามในช่วงพ.ศ. 2343-
2393 มี “ชา (คณุภาพดี สีด  า)”4  โดยลกัษณะของใบชาท่ีมีสีด  าท าใหเ้ราทราบไดว้่าใบชาไดผ้่าน
การหมกัอย่างสมบรูณจ์นสารในใบชาเกิดการท าปฏิกิรยิาเปลี่ยนเป็นสีน า้ตาลและมีกลิ่นหอมกว่า

                                                            
1 ลฎาภา มอรเ์ตโร. (2554, กุมภาพนัธ์-กรกฎาคม). การรบัวฒันธรรมตะวนัตกและการเปลี่ยนแปลง

อาหารราชส านกัในสมยัรชักาลท่ี 5”. วารสารไทยศกึษา 7(1): 104-107. (ขีดเสน้เนน้โดยผูอ้า้ง) 
2 ชาด า (black tea) และชาแดง (red tea) คือชาชนิดเดียวกัน เป็นชาหมักแบบสมบูรณ์ ลกัษณะใบ

เป็นสีคล า้และมีกลิ่นหอม แต่ชาวตะวนัตกเรียกว่า “ชาด า” ส่วนชาวจีนเรียกว่า “ชาแดง” ในปรญิญานิพนธนี์จ้ะ
เรียกชาหมกัสมบรูณท่ี์มีลกัษณะใบเป็นสีคล า้และมีกลิ่นหอมว่า “ชาด า” เน่ืองจากสินคา้เครื่องด่ืมชาพรอ้มด่ืมท่ี
มีจ าหน่ายในไทยส่วนใหญ่จะระบุบนผลิตภณัฑว์่าเครื่องด่ืมของตนท าจากชาด า ยกเวน้แต่ท่ีท  าจากชาเขียวจะ
ระบวุา่ท าจากชาเขียว 

3 สรุปจาก ปริญญา วงษา และคณะ. (2553). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาแนวทางการ
ปรบัตวัของผูป้ระกอบการเพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการสง่ออกสนิคา้ชา. บทท่ี 2 หนา้ 8-9. 

4 เจนนิเฟอร เวยน ์คชุแมน. (2528). เล่มเดมิ. หนา้ 139. 
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ปกติ เรียกว่า “ชาด า” ทั้งนีรู้ปแบบของชาด าท่ีจีนส่งมาขายท่ีสยามนีเ้ป็นไปไดม้ากว่าจะมาใน
รูปแบบของใบชาแหง้อดัแท่งหรืออดัเป็นลกูบอลกลม ซึ่งเป็นสินคา้ท่ีพ่อคา้จีนน ามาคา้ขายตัง้แต่
สมยัราชวงศถ์งั (พ.ศ. 1161-1450)1  หรือไม่ก็มาในรูปแบบของชาอบแหง้เป็นใบ ๆ ซึ่งประเทศจีน
ในสมยัราชวงศห์มิง (พ.ศ. 1911-2187) มีการสง่ออกใบชาลกัษณะนี้2 

นอกจากนี้จากการท่ีสยามท าการค้ากับชาติตะวันตกโดยเฉพาะนับจากสยามท า
สนธิสัญญาการคา้กับชาติตะวันตกหลายชาติในช่วงทศวรรษ 2390 เช่น สนธิสัญญาเบาวร์ิ่ง
ระหว่างสยามกบัองักฤษท่ีท าเม่ือพ.ศ. 2398 สนธิสญัญา เดอ มองติญี ระหว่างสยามกบัฝรั่งเศส 
และสนธิสญัญาแฮรร์ิสระหว่างสยามกับสหรฐัอเมริกา ซึ่งสนธิสญัญา  2 ฉบบัหลงันีท้  าในปีพ.ศ. 
23993 น่าจะส่งผลใหผ้ลิตภัณฑ์ชารูปแบบใหม่จากชาติตะวนัตกไดเ้ขา้มาในสยามดว้ย ทั้งนีท่ี้
กล่าวว่ามีชาแบบใหม่จากตะวนัตกเขา้มาในสยามนีผู้ว้ิจยัพิจารณาจากบรบิทของประวตัิศาสตร์
โลกในส่วนท่ีเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายชาในโลกตะวันตกซึ่งพบว่านับตั้งแต่พ่อค้าชาว
โปรตเุกสน าใบชาจากเขา้ไปในยโุรปเม่ือพทุธศตวรรษท่ี 21 (กลางครสิตศ์ตวรรษท่ี 16) พอถึงช่วง
ตน้พุทธศตวรรษท่ี 24 (ปลายครสิตศ์ตวรรษท่ี 18) ชากลายเป็นเครื่องดื่มท่ีไดร้บัความนิยมอย่าง
มากในอังกฤษ ท าใหอ้ังกฤษเริ่มน าเขา้ชาจากหมู่เกาะอินเดียตะวันออกและจีน แต่ดว้ยความ
แตกต่างระหว่างนโยบายการคา้ขององักฤษกับนโยบายการคา้ของจีน ท าใหท้ัง้ 2 ชาติตกลงกัน
ไม่ได ้องักฤษจึงหนัมาท าอตุสาหกรรมปลกูชาในอินเดียซึ่งเป็นอาณานิคมของตนเพื่อป้อนตลาด
แทนท่ีจะพึ่งพาแต่การซือ้จากจีนและอุตสาหกรรมชาในอินเดียไดผ้ลผลิตดีจนอินเดียกลายเป็น
แหลง่ผลิตและสง่ออกชาท่ีส าคญัของโลกในช่วงกลางพทุธศตวรรษท่ี 24 ถึงช่วงกลางพทุธศตวรรษ
ท่ี 25 โดยชาท่ีอินเดียขององักฤษส่งออกและไดร้บัความนิยมในตลาดโลกคือ ใบชาป่าท่ีปลูกใน
แควน้อัสสัมของอินเดียและใบชาท่ีปลูกในศรีลงักา4  ส  าหรบัลกัษณะของใบชาท่ีเป็นท่ีนิยมใน

                                                            
1 ทอม สแตนเดจ. (2553). เล่มเดมิ. หนา้ 184-185. 
2 รอย มอ็กซมั. (2554). ประวตัศิาสตร์โลกในถว้ยชา. หนา้ 80-81. 
3 ปิยนาถ บุนนาค. (2550). ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การท าสนธิสัญญาบาวริงถึง 

“เหตกุารณ ์14 ตลุาคม” พ.ศ. 2516). หนา้ 45. 
4 สรุปจาก ทอม สแตนเดจ. (2553). เล่มเดิม. หนา้ 190-223; รอย ม็อกซมั. (2554). เล่มเดมิ. บทท่ี 2-

4; Laura C. Martin. (2007). Tea: the drink that changed the world. Chapter 8. 
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องักฤษช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 24 มี 2แบบคือ ชาด าซึ่งเป็นชาท่ีผ่านการ
หมกัอยา่งสมบรูณ ์และชาเขียว (green tea) ซึง่เป็นชาท่ีไม่ผ่านการหมกั1  

 ทัง้นีค้วามเฟ่ืองฟขูองการบรโิภคชาในองักฤษท าใหเ้กิดการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑช์า
และเกิดบรษัิทจ าหน่ายชายี่หอ้ส าคญั ๆ ขึน้ในองักฤษ เช่น บรษัิทลียงส ์บรษัิทไทฟ ูโดยในสว่นของ
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชาในอังกฤษนั้นไดมี้การใชก้ระดาษฟอยลท่ี์สะอาดปราศจากสิ่ง
ปลอมปนมาบรรจใุบชาเป็นห่อเลก็ ๆ และพิมพช่ื์อบรษัิทผูผ้ลิตลงไปบนห่อชา หรอืการน าเอาใบชา
คณุภาพรองท่ีมีใบแตกหกัระหว่างขัน้ตอนการผลิตจากศรลีงักามาบรรจหุ่อขายโดยโฆษณาว่าใบ
ชาเล็ก ๆ ช่วยใหผู้ด้ื่มย่อยอาหารไดด้ี การน าใบชาคณุภาพรองท่ีมีใบแตกหกัมาห่อจ าหน่ายนีเ้ป็น
มิติใหม่ของการจ าหน่ายชาเน่ืองจากโดยทั่วไปแลว้ใบชาท่ีคนนิยมบรโิภคกนัคือใบชาแบบเต็มใบ2  
ทัง้นีน้่าสนใจว่าในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 25 ในองักฤษไดมี้การพฒันาผลติภณัฑช์าส าเรจ็รูป (instant 
tea) ท่ีน าใบชามาท าเป็นผงส าหรบัชงน า้รอ้นดื่มโดยผลิตภณัฑช์าส าเรจ็รูปถกูพฒันาขึน้ในสหราช
อาณาจกัรเม่ือพ.ศ. 24283 

ขณะเดียวกนัความนิยมบรโิภคชาท่ีแพรห่ลายไปถึงสหรฐัอเมรกิาท าใหใ้นสหรฐัอเมรกิามี
การพฒันาผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มชาท่ีกา้วหนา้ไปกว่าในองักฤษ โดยในช่วงกลางพทุธศตวรรษท่ี 25 
บรษัิทชาในสหรฐัอเมรกิาไดน้ าเอาเทคโนโลยีการท าอาหารกระป๋องมาใชใ้นการบรรจผุลิตภณัฑช์า
และใชก้ารโฆษณาสินคา้ท าใหใ้บชากระป๋องเป็นท่ีนิยม4 นอกจากนีใ้นพ.ศ. 2451 โทมสั ซลัลิแวน 
(Thomas Sullivan) นายหนา้คา้ชาชาวนิวยอรก์ไดค้ิดคน้ชาบรรจถุงุท่ีใชใ้บชาหกั ๆ หรอืเศษผงชา
มาบรรจุลงในถุงผา้ก๊อซ ดว้ยความสะดวกใชง้่าย ไม่เลอะเทอะ รวมทัง้การท่ีชาบรรจุถุงมีความ
เขม้ขน้และชงไดม้ากถว้ย ท าใหช้าบรรจถุงุไดร้บัความนิยมในสหรฐัอเมรกิา แตก่วา่ท่ีชาบรรจถุงุจะ
ไดร้บัความนิยมในยโุรปก็ใชเ้วลานานกวา่ 4 ทศวรรษ5 

ทัง้นีธุ้รกิจชาท่ีเฟ่ืองฟูในตะวนัตกไดข้ยายเขา้มาสู่ไทยดว้ย ดงัปรากฏว่า บรษัิทเนสทเ์ล ่
ซึง่มีส  านกังานใหญ่อยู่ท่ีประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ไดม้าตัง้บรษัิทสาขาขึน้ในประเทศไทยคือ บรษัิท 
เนสทเ์ล่  (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีหลกัฐานโฆษณาสินคา้ในไทยคือโฆษณานมขน้หวานตรา 
                                                            

1 Jane Pettigrew and Bruce Richardson. (2014). A Social History of Tea. p. 32, 50; ก า ร
อธิบายลกัษณะของชาเขียวซึ่งไม่ผ่านการหมกัน ามาจาก ปริญญา วงษา และคณะ. (2553). เล่มเดิม. บทท่ี 2 
หนา้ 7.  

2 รอย มอ็กซมั. (2554). เล่มเดมิ. หนา้ 226-232. 
3 “Instant Tea”. (2562). (ออนไลน.์) 
4 Jane Pettigrew and Bruce Richardson.  (2014).  Op.cit.  pp. 121-123, 176-177. 
5 รอย มอ็กซมั. (2554). เล่มเดมิ. หนา้ 236-237. 
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“แหม่มทูนหวั” แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทเนสทเ์ล่ เริ่มน าสินคา้อุปโภคบรโิภคเขา้มาขายในไทยตัง้แต่
พ.ศ.2436 จากนัน้ธุรกิจประสบความส าเรจ็ดว้ยดีมีการน าเขา้ผลิตภณัฑห์ลายชนิดมาจ าหน่ายใน
ไทย หนึ่งในสินคา้ท่ีบรษัิทเนสทเ์ลน่  าเขา้มาขายในสยามไดแ้ก่เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ เช่น เนสกาแฟ 
นมขน้หวาน นมผง 1  ทัง้นีเ้ป็นไปไดว้่าจะมีการน าผลิตภณัฑช์าเขา้มาขายในสยามดว้ยโดยผูว้ิจยั
พิจารณาจากขอ้เท็จจรงิท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ว่าชนชัน้สงูในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยู่หวัมีการบรโิภคน า้ชาแบบตะวนัตกและสั่งท าชุดน า้ชาแบบตะวนัตก อย่างไรก็ดีผลิตภณัฑ์
ชาท่ีบรษัิทของตะวนัตกน าเขา้มาจ าหน่ายในสยามน่าจะยงัไม่ใช่เครื่องดื่มชาประเภทชาส าเรจ็รูป
หรือชาผงส าหรบัชงน า้รอ้นดื่ม เน่ืองจากมีขอ้เท็จจริงว่าบริษัทเนสทเ์ล่ไดน้  าชาผงส าเร็จรูปเนสที 
เขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 25002  

จากการท่ีสยาม/ไทยน าเขา้ชาจากจีนและตะวนัตก ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2480 ไทยเริ่ม
มีการท าไร่ชาแบบสากลขึน้ในประเทศ ดังพบว่าในพ.ศ.2484  คุณประสิทธ์ิ พุ่มชูศรี เกษตรกร
ตวัอย่างของจงัหวดัเชียงใหม่ ไดส้  ารวจพบตน้เม่ียงท่ีคนรุน่เก่าเก็บมาท าเม่ียงและเป็นชาสายพันธุ์
อสัสมัแบบเดียวกบัท่ีนิยมปลกูในประเทศอินเดียและศรลีงักาณ เขตภเูขาสงู อ าเภอแมแ่ตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ดงันัน้คณุประสิทธ์ิจึงท าไรช่าและก่อตัง้บรษัิท ชาระมิงค ์จ ากดั ขึน้มา3   ต่อจากนัน้อีก
ราว 2 ทศวรรษเศษ การปลกูชาไดข้ยายตวัมากขึน้โดยในช่วงปลายทศวรรษ 2510 ถึงตน้ทศวรรษ 
2520 รฐับาลไทยไดมี้นโยบายส่งเสริมใหช้นกลุ่มนอ้ยพืน้ท่ีจงัหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ซึ่งเป็น
พืน้ท่ีปลูกและผลิตชาถึงรอ้ยละ 80-90 ของการปลูกและผลิตชาของประเทศไทย  ถึงแมว้่าการ
ปลกูชาและผลิตชาภายในประเทศมีเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก แตย่งัไม่ประสบความส าเรจ็เน่ืองจาก
ชาท่ีผลิตภายในประเทศยังคงมีคุณภาพต ่ากว่าชาจากต่างประเทศ ท าใหผู้้ประกอบการธุรกิจ
เครือ่งดื่มชาในไทยยงัคงพึง่พิงการน าเขา้ชาจากตา่งประเทศดงัท่ีเคยเป็นมา 

นับจากทศวรรษ 2480 เป็นตน้มาธุรกิจเครื่องดื่มชาในไทยไดมี้พัฒนาการต่อมาโดย
พัฒนาการของตัวสินคา้พบว่าในช่วงทศวรรษ 2500 ผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องดื่มชาไดมี้การ
น าเขา้สินคา้ประเภท “ชาส าเรจ็รูป” หรอืชาผงท่ีสามารถชงน า้รอ้นดื่มไดเ้ลย ไม่มีกากใบชา ดงัท่ีได้
กล่าวขา้งตน้แลว้ว่าในทศวรรษ 2500 บริษัทเนสท์เล่มีการน าชาผงส าเร็จรูปยี่ห้อเนสทีเขา้มา
จ าหน่ายในประเทศไทย ทัง้นีน้อกจากบรษัิทเนสทเ์ล่แลว้ ต่อมาไดมี้ผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม
ชารายอ่ืน ๆ น าเครื่องดื่มประเภทชาส าเร็จรูปเขา้มาจ าหน่ายในไทย เช่น บรษัิท ยนูิลิเวอร ์จ ากัด 

                                                            
1 เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) จ ากดั. (2562). (ออนไลน)์. 
2 แหลง่เดมิ. (ออนไลน)์. 
3 ชาระมงิค.์ (2562). (ออนไลน)์. 
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ซึ่งเดิมใชช่ื้อว่า บริษัท ลีเวอร ์บราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทต่างชาติท่ีน าเขา้สินคา้
อปุโภคบรโิภคมาเขา้มาจดัจ าหน่าย ในบรรดาสินคา้ท่ีบรษัิทยนูิลิเวอร ์จ ากดั น าเขา้มาจ าหน่ายใน
ประเทศไทยนั้นได้มีการน าชายี่ห้อลิปตันเข้ามาจ าหน่ายด้วย ทั้งนี ้นับตั้งแต่ทศวรรษ 2500 
เครื่องดื่มชาส าเร็จรูปยี่หอ้ลิปตนัจดัเป็นสินคา้หลกัของบริษัท ยนีูลีเวอร ์จ ากดั ท่ีไดร้บัความนิยม
ค่อนขา้งสูงและเป็นยี่ห้อท่ีขึน้ช่ือติดตลาด ต่อมาพบว่าในช่วงทศวรรษ  2530 บริษัท ยูนิลีเวอร ์
จ ากดั ไดพ้ยายามรกัษากลุ่มผูบ้รโิภคและความนิยมของตวัสินคา้ดว้ยการปรบัปรุงพฒันาสินคา้ 
เช่น การเพิ่มซองชัน้นอกเพื่อรกัษารสและกลิ่นใหห้อมยาวนานมาก และเพิ่มขนาดกล่องเพื่อจงูใจ
ใหผู้บ้รโิภคซือ้เพิ่มขึน้  โดยชาลปิตนัเป็นสินคา้ในกลุม่ผลิตภัณฑอ์าหารของบรษัิท ยนูิลีเวอร ์จ ากดั 
ซึง่ให ้บรษัิท ยนูิฟูด้ส ์จ ากดั เป็นผูร้บัผิดชอบการตลาดในสว่นของผลิตภณัฑอ์าหาร1  

ทัง้นีพ้ฒันาการของธุรกิจเครือ่งดื่มชาในไทยไม่ไดห้ยดุอยู่ท่ีเครื่องดื่มประเภทชาส าเรจ็รูป
เท่านัน้ตอ่มาในทศวรรษ 2530 ไดมี้การน าเขา้ผลติภณัฑเ์ครือ่งดื่มชารูปแบบใหมท่ี่พฒันาขึน้อีกขัน้
หนึ่งคือ น า้ชาพรอ้มดื่มบรรจกุระป๋องหรอืขวด ซึง่ผูบ้รโิภคสามารถเปิดฝาแลว้บรโิภคไดเ้ลย ไมต่อ้ง
ยุ่งยากในการน าผงชาไปเติมน า้รอ้นอย่างชาส าเร็จรูป โดยใน พ.ศ. 2531 บรษัิทยนูิลิเวอรซ์ึ่งเป็น
บริษัทผลิตและจ าหน่ายสินคา้อุปโภคและบริโภคขนาดใหญ่ของอังกฤษไดใ้หบ้ริษัทเสริมสุข ผู้
ด  าเนินธุรกิจเครื่องดื่มน า้อดัลมรายใหญ่ในประเทศไทยเป็นตวัแทนจ าหน่ายชากระป๋องลิปตนั ซึ่ง
เป็นผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มของบรษัิทยนูิลิเวอร ์โดยจดุเด่นของชากระป๋องลิปตนัท่ีน ามา
จ าหน่ายในไทยคือมีการเติมกลิ่นมะนาวลงไปในน า้ชา2  ทั้งนีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตว่าน า้ชาพรอ้มดื่ม
บรรจุกระป๋องหรือขวดท่ีมีจ าหน่ายในตลาดทั่วไปนิยมผลิตจากชาท่ีหมักสมบูรณ์ เช่น ชาด า 
หรอืไม่ก็ผลิตจากชาเขียวท่ีไม่ผ่านการหมกั3 

ธุรกิจน า้ชาพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องหรือขวดท่ีมีการน าเขา้มาจ าหน่ายในไทยไดร้บัความ
นิยมในการบริโภคเป็นอย่างมาก จึงมีการผลิตและจ าหน่ายสืบเน่ืองต่อมา ดงัปรากฏว่าในช่วง
กลางทศวรรษ 2540 ไดเ้กิดธุรกิจชาพรอ้มดื่มในไทยท่ีเนน้การผลิตน า้ชาเขียวพรอ้มดื่ม เริ่มดว้ย
บรษัิท ยนูิฟ เพรสซเิดนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เปิดตวัชาเขียวพรอ้มดื่มเขา้มาในตลาดเครือ่งดื่ม
เม่ือพ.ศ. 2544 ต่อมาในพ.ศ. 2546  บรษัิท โออิชิ กรุป๊ ไดส้่งชาเขียวพรอ้มดื่มมาสู่ตลาดเครื่องดื่ม
ชาเขียวพรอ้มดื่มและไดก้ลายเป็นคู่แข่งส าคญัของบริษัท ยูนิฟ เพรสซิเดนท ์(ประเทศไทย) โดย
ความนิยมบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวของคนไทยในช่วงทศวรรษ 2540 พิจารณาไดจ้ากขอ้เท็จจริง

                                                            
1ผลติภณัฑใ์หม่. (2531, 28 พฤศจิกายน-3 ธนัวาคม). ฐานเศรษฐกิจ. หนา้ 58. 
2 ขา : การปลกูและการพฒันาผลติภณัฑ.์ (2539, กนัยายน). ศลิปวฒันธรรม. 15(11): 93. 
3 ปรญิญา วงษา และคณะ. (2553). เล่มเดมิ. บทท่ี 2 หนา้ 9. 
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ท่ีว่าก่อนหน้าพ.ศ. 2543 ชาเขียวยังไม่เป็นท่ีนิยมเท่าไรนัก เป็นเครื่องดื่มท่ีมีขายเฉพาะใน
รา้นอาหารญ่ีปุ่ นและในย่านท่ีมีชาวญ่ีปุ่ นอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก แต่นบัจากพ.ศ. 2546 ชาเขียว
พรอ้มดื่มเป็นเครื่องดื่มท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมากเน่ืองจากกระแสความตื่นตวัเรื่องสขุภาพของ
ผูบ้ริโภค ท าใหส้ินคา้เพื่อสุขภาพเป็นท่ีนิยมโดยชาเขียวพรอ้มดื่มเป็นหนึ่งในสินคา้ท่ีไดร้บัความ
นิยม ประกอบกับปัจจัยเสริมอีกอย่างหนึ่งคือ กระแสการโอนถ่ายทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
วฒันธรรมญ่ีปุ่ นซึ่งไดร้บัความนิยมในหมู่วยัรุน่ไทยไม่ว่าจะเป็น การต์ูนญ่ีปุ่ น ละครญ่ีปุ่ น เพลง
ญ่ีปุ่ น การแตง่กาย อาหารญ่ีปุ่ น ภาษาญ่ีปุ่ น1 กระแสความนิยมบรโิภคชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีขยายตวั
ขึน้นีท้  าให้ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 มูลค่าการน าเขา้ชาเขียวของประเทศไทยระหว่างพ.ศ. 
2547-2549 ตีตืน้มลูค่าการน าเขา้ชาด าและชาอู่หลงท่ีเป็นท่ีนิยมบรโิภคในสงัคมไทยมาก่อน   (ดู
ตาราง 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
1 ลักขณา ก่อวาณิชกุล. (2548). การสื่อความหมายของ “ชาเขียว” ในสงัคมไทยและสังคมญี่ปุ่ น

ปัจจุบนั. หนา้ 34-35. 
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ตาราง 1 มลูคา่การน าเขา้ชาของไทยระหวา่งพ.ศ. 2547-2549  

รายการ  มูลค่าค่าน าเข้า
(บาท)  

 

 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 
ชาเขียว (ไม่หมกั) บรรจุ
หีบห่อไมเ่กิน 3 
กิโลกรมั   

10,491,125 8,343,170 8,338,617 

ชาเขียวอื่น ๆ (ไมห่มกั)
  
  

50, 929,153 34,279,185 30,133,165 

ชาด าและชาอหูลง
บรรจหีุบห่อน า้หนกัไม่
เกิน 3 กิโลกรมั 
   

15,000,064 15,829,869 18,374,106 

ชาด าและชาอหูลงอื่น 
ๆ   
  

55, 631, 441 56,761,410 65,525,845 

รวม 132,051,783 115,213,634 122,371,733 

 

 ท่ีมา: ดดัแปลงจาก ปรญิญา วงษา และคณะ. (2553). รายงานฉบบัสมบรูณ ์โครงการ
ศกึษาแนวทางการปรบัตวัของผูป้ระกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสง่ออกสนิคา้
ชา.  บทท่ี 2 หนา้ 14. 

ทัง้นีก้ลา่วไดว้่าธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มเติบโตขึน้อย่างมากในช่วงกลางทศวรรษ 
2540 โดยเฉพาะตัง้แต่พ.ศ. 2546 เป็นตน้มาการแข่งขนัในตลาดชาเขียวค่อย ๆ เติบโตขึน้เรื่อย ๆ 
ดังปรากฏว่าในพ.ศ. 2546 สัดส่วนมูลค่าตลาดชาเขียวอยู่ท่ี 1,500 ลา้นบาท ต่อมาในปี 2547 
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เพิ่มขึน้เป็น 3,900 ลา้นบาท และเม่ือสิน้ปี 2548 มูลค่าตลาดสูงถึง 5,000 ล้านบาท1  ขณะท่ี
ผูป้ระกอบการมีจ านวนเพิ่มขึน้ตามมลูค่าตลาดชาเขียว โดยผูป้ระกอบการบางส่วนไดข้ยายการ
ลงทนุการผลิตเพื่อพฒันาการผลิตใหมี้คณุภาพเพิ่มขึน้อย่าง เห็นไดจ้ากการท่ีบรษัิทโออิชิไดล้งทนุ
เปิดโรงงานชาเขียวในแบบบรรจรุอ้นขึน้เป็นรายแรกของประเทศไทย นอกจากนีใ้นดา้นการตลาด
นัน้บริษัทโออิชิไดใ้ชโ้ฆษณาท่ีสื่อถึงความเป็นญ่ีปุ่ นเพื่อขายความเป็นตน้ต ารบัจากญ่ีปุ่ น และมี
การวางจ าหน่ายตามจดุตา่ง ๆ ท าใหโ้ออิชิสามารถกา้วขึน้มาเป็นเบอร ์2 ในตลาดชาเครื่องดื่มเป็น
ผลส าเรจ็ ดงัท่ีขอ้มลูสถิติการจ าหน่ายเครื่องดื่มชาเขียงพรอ้มดื่มเม่ือสิน้เดือนเมษายน พ.ศ.2547 
แสดงใหเ้ห็นวา่เครือ่งดื่มชาเขียวของบรษัิทโออิชิมีสว่นแบง่ในตลาดถึง 32.3%2 

นอกจากโออิชิแลว้นั้นยังมีเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีเกิดขึน้ในช่วง
ปลายทศวรรษ 2540 เช่น ชาเขียวเซนชะของอายิโนะโมะโต๊ะ ชาเขียวซิเซนพลสัของคา่ยฟู้ดแอนด์
ดริง้3  

ความนิยมบริโภคชาเขียวพรอ้มดื่มนีมี้อยู่ต่อมาจนถึงทศวรรษ 2550 เน่ืองจากมีการ
ส่งเสริมทางการขายของเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มทัง้ในดา้นการโฆษณา หรือแคมเปญแข่งขนั
ทางการตลาด เห็นไดจ้ากแคมเปญ “30 ฝา 30 ลา้น” ของโออิชิซึง่ใชใ้นปี 25484 แมว้่าแคมเปญนี้
จะผ่านมาหลายปีแลว้แตก็่ยงัเป็นท่ีพดูถึงกนัในวงการการตลาด5 ต่อมาดว้ยกระแสความนิยมท่ีมี
มากขึน้ท าใหเ้กิดความกงัวลว่าการบรโิภคชาเขียวพรอ้มดื่มเป็นเครื่องดื่มท่ีดีตอ่สขุภาพจรงิหรอืไม ่
และสรา้งปัญหาเรื่องสุขภาพให้กับผูบ้ริโภคหรือไม่ เน่ืองจากเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มมีการ
ปรับปรุงรสชาติให้ตอบสนองผู้บริโภค จึงเกิดจนน า ไปสู่การถกเถียงของภาครัฐเพื่อให้เกิด
เปลี่ยนแปลงการผลิตของผูผ้ลิต และเป็นการปอ้งกนัปัญหาสขุภาพของประชาชนในระยะยาว6 

ประเด็นท่ีปริญญานิพนธ์เล่มนีส้นใจจะศึกษาคือ การท าความเข้าใจเก่ียวกับความ
เป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชาพรอ้มดื่มในสงัคมไทยในมิติทางประวตัิศาสตรธ์ุรกิจ 

                                                            
1 ธนปาลี สวุกลู. (2551). กลยทุธ์การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรเพือ่ครองความเป็นผูน้  าตลาด

กรณศีกึษา : ผลติภณัฑช์าเขียวพรอ้มดืม่ ตรา โออชิ ิกรีนท.ี หนา้ 41. 
2 ลกัขณา ก่อวาณิชกลุ. (2548). เล่มเดมิ. หนา้ 39. 
3 จตรุงค ์กอบแกว้. (2548, พฤศจิกายน). สงครามชาเขียว ยกท่ี 2. โลกการคา้. 12(106): หนา้ 38. 
4 ภาพงานแถลงข่าว OISHI เปิดแคมเปญ “รวยฟ้าผ่า พลิกฝาโออิชิ 30 ฝา 30 ล้าน”. (2562). 

(ออนไลน)์. 
5 สรกล อดลุยานนท.์ (2554). ชวีตินีไ้ม่มทีางตนั. หนา้ 211. 
6 ชยัยศ ยงคเ์จรญิ. (2562). ภาษีความหวาน: การเก็บภาษีเพือ่สขุภาพกบัความพยายามแกปั้ญหาโรค

ไม่ตดิตอ่เรือ้รงัของไทย. (ออนไลน)์. 
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(Business History) ท่ีอธิบายใหเ้ห็นถึง 1.การเกิดขึน้และการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้ม
ดื่มซึ่งเริ่มปรากฏขึน้ในสงัคมไทยช่วงทศวรรษ 2530 จนถึงทศวรรษ 2550 ซึ่งธุรกิจน า้ชาพรอ้มดื่ม
บรรจขุวดหรอืกระป๋องมีมลูค่าสงูสดุในตลาดเครื่องดื่มของไทย โดยชีใ้หเ้ห็นว่าการเกิดขึน้และการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มเกิดขึน้ในบริบททางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างไร  2. 
คนกลุม่ใดคือผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาพรอ้มดื่ม  3. ผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มมีกลวิธี
อยา่งไรในการท าธุรกิจ และเหตใุดผูป้ระกอบการจงึเลือกใชก้ลวิธีการตลาดเช่นนัน้1 

ทัง้นีผู้ว้ิจัยเห็นว่าการหาค าอธิบายประเด็นค าถามท่ีตัง้ไวนี้จ้ะช่วยใหเ้กิดความรูค้วาม
เขา้ใจเก่ียวกบัประวตัิศาสตรธ์ุรกิจชาพรอ้มดื่มในสงัคมไทยซึง่ยงัมีการศกึษาเรือ่งนีไ้ม่มากนกั 

 
1.2 จุดประสงคข์องการศกึษา 

1.2.1 ศกึษาการเกิดขึน้และการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มตัง้แตท่ศวรรษ 
2530 จนถึงทศวรรษ 2550 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีธุรกิจน า้ชาพรอ้มดื่มบรรจขุวดหรือกระป๋องสามารถ
ครองสดัสว่นการจ าหน่ายเครือ่งดื่มชาในไทย 

1.2.2 ศกึษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีท าใหเ้กิดธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่ม
ขึน้ในไทยและปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีท าใหธุ้รกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มสามารถขยายตวั
ขึน้มา 

1.2.3  ศกึษากลวิธีในการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจเครือ่งดื่มชาพรอ้มดื่ม และ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
1.3. ขอบเขตการศึกษา  

ปรญิญานิพนธนี์ศ้กึษาการเกิดขึน้และเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มในประเทศ
ไทยตัง้แต่ทศวรรษ 2530  ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีเกิดธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มปรากฏขึน้ในสงัคมไทย
ส่วนขอบเขตเวลาสิน้สุดท่ีทศวรรษ 2550 ซึ่งธุรกิจน า้ชาพรอ้มดื่มบรรจุขวดหรือกระป๋องมีมูลค่า
สงูสดุในตลาดธุรกิจเครือ่งดื่มของไทย  

                                                            
1 ประเด็นในการศึกษาประวัติศาสตรธ์ุรกิจนีผู้ว้ิจัยไดแ้นวทางมาจาก Patrick Fridenson. (2008). 

“Business history and History” . in Geoffery Jones and Jonathan Zeitlin. The Oxford Handbook Of 
Bussiness History. pp.9 -3 6 ; Walter A. Friedman.  (2 0 1 0 ) .  “Business History, Post-Chandler”. In 
Gelina Harlafts, et.al. The New Ways of History Developments in Historiography. pp. 154-155. 
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1.4. วธีิการศกึษา 
ปริญญานิพนธ์นีจ้ะศึกษาพัฒนาการของธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มในประเทศไทย

ในช่วงทศวรรษ 2530  ถึงทศวรรษ 2550 ดว้ยวิธีการทางประวตัิศาสตรโ์ดยใชเ้อกสารชัน้ตน้ เช่น 
หนงัสือพิมพร์ายวนั บทสมัภาษณผ์ูผ้ลิตและผู้เก่ียวขอ้งในการผลิตเครื่องดื่มชาเขียว ภาพโฆษณา
บนสื่อโฆษณา และหลกัฐานชัน้รองท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฒันาการของอตุสาหกรรมเครื่องดื่มชาพรอ้ม
ดื่มในประเทศไทยช่วงทศวรรษ 2500-2540 เช่น วารสารดา้นการตลาด วิทยานิพนธ์ บทความ
วิชาการ เพื่อน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากหลกัฐานเหลา่นีม้าตอบค าถามวิจยัท่ีไดต้ัง้เอาไวแ้ลว้น าเสนอผลวจิยั
ในลกัษณะพรรณนาเชิงวิเคราะห ์

 

1.5. ประโยชนข์องวิจัย 
1.5.1 เขา้ใจการเกิดขึน้และการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มตัง้แต่ทศวรรษ 

2530 จนถึงทศวรรษ 2550 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีธุรกิจน า้ชาพรอ้มดื่มบรรจุขวดหรือกระป๋องสามารถ
ครองสดัสว่นการจ าหน่ายเครือ่งดื่มชาในไทย 

1.5.2 เขา้ใจถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีท าใหเ้กิดธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่ม
ขึน้ในไทยและปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีท าใหธุ้รกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มสามารถขยายตวั
ขึน้มา 

1.5.3 เขา้ใจกลวิธีในการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้เครื่องดื่มชาพรอ้มดื่ม 
รวมทัง้ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
1.6. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้อง 

 จากการส ารวจงานวิจัยเก่ียวกับประวัติศาสตรธ์ุรกิจชาพรอ้มดื่ม พบว่ามีงาน
ศกึษาท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ไดแ้ก่ 

1.6.1 งานศกึษาเก่ียวกบัประวตัิศาสตรก์ารบรโิภคชาและอตุสาหกรรมชา 
งานศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตรก์ารบริโภคชาในสังคมไทยท่ีน่าสนใจได้แก่ 

วิทยานิพนธ์ การกลบัมานิยมบริโภคชาจีนในฐานะ “วฒันธรรมชัน้สูง” ในกรุงเทพมหานครรว่ม
สมยั1 ของ สกาวรตัน ์หาญกาญจนสุวฒัน ์ ซึ่งเสนอว่า การบรโิภคชาในสงัคมไทยท่ีมีมาเป็นเวลา

                                                            
1 Sakaorat Harnkarnchanasuwat.  ( 2 0 1 2 ) .  Resurgence of Chinese Tea Consumption as 

"High Culture"  in Contemporary Bangkok Metropolis.  Thesis, Ph.D.  ( Thai Studies) .  Bangkok : 
Chulalongkorn University. Photocopied. 
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อย่างยาวนาน และไดก้ลายเป็นวฒันธรรมทางการบรโิภค ความเช่ือทางศาสนาและกิจกรรมยาม
วา่งของชนชัน้สงูในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั เช่น การบรโิภคชาในมือ้อาหาร
ของชนชัน้สงู การสะสมเครื่องชา ซึง่ท าใหก้ารบรโิภคชาจีนไดก้ลายมาเป็นท่ีนิยมอีกครัง้ในหมู่ของ
ชนชัน้สงู  รวมทัง้ชีใ้หเ้ห็นว่าในปัจจบุนัการบรโิภคชาจีนไดแ้พรห่ลายเป็นท่ีนิยมในหมู่ชนชัน้กลาง
ระดบัสงูดว้ยสรรพคณุทางยาและจากการท่ีวฒันธรรมชาจีนกลายเป็นสญัลกัษณข์องผูมี้อารยะ 
โดยขอ้จ ากดัของงานชิน้นีอ้ยู่ท่ีการอธิบายเจาะจงท่ีชาจีน ขณะท่ีสงัคมไทยปัจจบุนันิยมบรโิภคน า้
ชาหลายชนิด  

บทความ สงครามชาเขียว ยกที่ 21 ของ จตุรงค ์กอบแกว้ เสนอว่าการเติบโตของ
ธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มในประเทศไทยในช่วงพ.ศ. 2544 ซึ่งตลาดชาพรอ้มดื่มท่ีไดร้บั
ความนิยมมากกว่าตลาดเครื่องดื่มชนิด ๆ อย่างเครื่องดื่มชูก าลังหรือกาแฟกระป๋อง เน่ืองจาก
เครื่องดื่มชูก าลงัหรือกาแฟกระป๋องนั้นมีขอ้เสียเปรียบเรื่องคาเฟอีนจึงท าใหช้าเขียวกลายเป็น
ตลาดคนรุน่ใหม ่เน่ืองจากกระแสการบรโิภคชาเขียวดว้ยประเด็นสขุภาพท่ีไดร้บัความนิยมมากขึน้  

ความส าคญับทความนีมี้น าเสนอขอ้มลูความนิยมเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มไดร้บั
ความนิยมและการเตบิโตของธุรกิจเครือ่งชาเขียวพรอ้มดื่มยี่หอ้ตา่ง ๆ ในตลาดเครือ่งดื่มชาเขียวใน
ประเทศไทย ขอ้จ ากดัของบทความนีอ้ยู่บทความชิน้นีเ้ป็นบทความทางดา้นการตลาดจึงเป็นการ
ใชข้อ้มลูเชิงปริมาณในการวิเคราะหส์ถานการณก์ารเติบโตของอตุสาหกรรมชาเขียวพรอ้มดื่มใน
ไทยเท่านัน้ ในแง่การใชห้ลกัฐานทางประวตัิศาสตรข์าดในการอา้งอิงแหล่งขอ้มลูในการวิเคราะห์
ท าใหบ้ทความนีข้าดความน่าเช่ือถือ ดงันัน้บทความชิน้นีส้ามารถน าไปใช้ขอ้มลูทางการตลาดชา
เขียวพรอ้มดื่มบางสว่นใชใ้นการวิเคราะหก์ารด าเนินการตลาดของเครือ่งดื่มชาเขียวยี่หอ้ท่ีไดค้วาม
นิยมเป็นมากอยา่งยนูิฟ กรนีที และโออิชิ กรนีที  

งานวิจัย  รายงานฉบับสมบ รูณ์  โครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวของ
ผูป้ระกอบการเพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินคา้ชา2 ของ ปริญญา วงษา และคณะ 
รายงานฉบบันีเ้ป็นรายงานการเพื่อพฒันาการผลิตชาใหมี้คณุภาพท่ีเหมาะสมและสามารถสง่ออก
ไปตลาดต่างประเทศไดข้องหน่วยรฐัใหอ้ตุสาหกรรมการผลิตชาภายในประเทศท่ีคณุภาพมากขึน้ 
ซึ่งเสนอว่าการผลิตชาของประเทศไทยมีการผลิตเพื่อใช่ตอบสนองความต้องการของตลาด

                                                            
1 จตรุงค ์กอบแกว้. (2548, พฤศจิกายน). สงครามชาเขียว ยกท่ี 2. โลกการคา้. 12(106): 36-38. 
2 ปรญิญา วงษา, กรมการคา้ตา่งประเทศ, และ มหาวิทยาลยัแมฟ่้าหลวง ส  านกัวิชาอตุสาหกรรม

เกษตร. (2553). รายงานฉบบัสมบูรณ ์โครงการศกึษาแนวทางการปรบัตวัของผูป้ระกอบการเพือ่เพิ่มขีด
ความสามารถในการสง่ออกสนิคา้ชา. กรุงเทพฯ: กรมการคา้ตา่งประเทศ. 
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ภายในประเทศ และการผลติชาของประเทศไทยยงัคงมีปัญหายงัไม่ไดค้ณุภาพเมื่อเปรยีบเทียบกบั
ตลาดสากลมากขึน้ซึง่การเปิดการคา้เสร ีพ.ศ.2553 สง่ผลกระทบตอ่การผลิตชาของผูป้ระกอบการ
ภายในประเทศแจจะไม่สามารถแข่งขนักับผูผ้ลิตจากต่างประเทศ ดงันั้นโดยการวิจยันี ้ เป็นการ
เสรมิสรา้งแนวทางการช่วยเหลือทางการเกษตรและผูป้ระกอบการเพ่ือใหมี้การปรบัตวัเพื่อใหมี้การ
ผลิตภณัฑช์าท่ีมีคณุภาพ 

ความส าคัญของงานวิจัยนีน้  าเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตและปลูกชาของ
ประเทศไทยใหมี้คณุภาพมากขึน้ทัง้ในแง่กระบวนการผลิตใหมี้มาตรฐานตามสากลท่ีเป็นท่ียอมรบั
ในแตสาหกรรมอาหารเพื่อเป็นอีกทางหนึ่งในการขยายตลาดชาของไทย และอีกทัง้ยงัแสดงขอ้มลู
ทางสถิตการน าเขา้และส่งออกใบชาใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงของการบรโิภคชาภายในประเทศ ใน
แง่ใชห้ลกัฐานขอ้มลูท่ีมาจากหน่วยงานราชการท่ีมีความเช่ือถือ เช่น กรมศลุากร ท าใหง้านมีความ
เช่ือถือมากขึน้ ดงันัน้รายงานวิจยัชิน้นีส้ามารถน าไปใชข้อ้มลูในการวิเคราะหก์ารขอ้มลูการน าเขา้
และสง่ออก และรวมถึงตลาดการบรโิภคชา 

 
1.6.2 งานศกึษาเก่ียวกบัประวตัิศาสตรธ์ุรกิจ 

วิทยานิพนธ์ “พัฒนาการธุรกิจเสื ้อผ้าส าเร็จรูป ทศวรรษท่ี 2510-2530”1 ของ 
กวินวฒัน ์หิรญับูรณะวิทยานิพนธเ์ล่มนีมี้จุดประสงคใ์นการศึกษา เพื่ออธิบายพฒันาการธุรกิจ
เสือ้ผา้ส าเร็จรูปของประเทศไทยในช่วงทศวรรษท่ี 2510-2530 ซึ่งขอ้เสนอของผูเ้ขียนไดเ้สนอว่า
การเขา้ร่วมในสนธิสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยสิ่งทอ (Multi-Fibre Arrangement) ท าใหก้าร
เติบโตของธุรกิจเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปของประเทศไทยไดเ้ติบโตขึน้ในบรบิททางการเมืองโลกท่ีประเทศ
สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนการเติบโตของทุนนิยมในประเทศต่าง ๆ ประกอบกับบริบท
ภายในประเทศของไทยท่ีรฐับาลได้ด  าเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติท าให้ธุรกิจเสือ้ผ้า
ส าเรจ็รูปในประเทศไทยเติบโตขึน้ จดุเดน่ของวิทยานิพนธเ์ลม่นีค้ือการใชข้อ้มลูตวัเลขเชิงสถิติทาง
เศรษฐกิจของการเติบโตของธุรกิจเสือ้ส  าเรจ็รูป ท าใหเ้ห็นการเติบโตของธุรกิจไดอ้ยา่งชดัเจน ในแง่
การใชห้ลกัฐานวิทยานิพนธเ์ลม่นีใ้นหลกัฐานขากหน่วยงานรฐัเป็นหลกัท าใหเ้ห็นการเปลี่ยนแปลง
ของตวัธุรกิจซึง่ถือไดว้า่เป็นหลกัฐานชัน้ตน้ท าใหง้านมีความน่าเช่ือทางประวตัิศาสตร ์

                                                            
1 กวินวฒัน ์หรริญับรูณะ. (2558). พฒันาการธุรกจิเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปทศวรรษที ่2510-2530. 

วิทยานพินธ ์ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร)์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ อดัส าเนา. 
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วิทยานิพนธ ์พฒันาการอตุสาหกรรมไก่เนือ้ในประเทศไทย พ.ศ.2503 – 25271 ของ 
นิติศกัดิ์ อศัวโชคอนนัท ์มีจุดประสงคปั์จจยัการเติบโตของอตุสาหกรรมไก่เนือ้ของประเทศไทยท่ี
เติบโตขึน้ดว้ยนโยบายของภาครฐัท่ีมีส่วนรว่มในการสนบัสนุนการเลีย้งไก่จนสามารถเติบโตของ
อตุสาหกรรมไก่เนือ้เติบโตขึน้ในพ.ศ.2503-2527 กลายเป็นผูส้่งออกไก่เนือ้ระดบันานาประเทศ ซึ่ง
ผูเ้ขียนไดเ้สนออีกว่าการเติบโตของอตุสาหกรรมไก่เนือ้ของประเทศไม่เพียงแค่การเติบโตจากการ
ส่งเสรมิของภาครฐัเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ อีกทัง้ปัจจยัและบทบาทของเอกชนท่ีมีผลต่อการเลีย้ง
ไดจ้นเกิดเป็นอุตสาหกรรมไก่เนือ้ขึน้ได ้ในแง่การใชห้ลกัฐานของวิทยานิพนธ์เล่มนี ้ คือ การใช้
ขอ้มูลจากวารสารของการเผยแพรค่วามรูเ้รื่องการเลีย้งไก่อย่างวารสารสาสนไ์ก่ซึ่งถือไดว้่าเป็น
เอกสารชัน้ตน้ของการศึกษาการเกิดขึน้อุตสาหกรรรมไก่เนือ้ในสังคมไทย และรวมถึงการแสดง
ขอ้มลูสถิติการพฒันาของอตุสาหกรรมไก่เนือ้ในประเทศไทย ท าใหว้ิทยานิพนธนี์มี้ความน่าเช่ือถือ
มากขึน้ 

งานศึกษาของนิติศกัดิ์ อศัวโชคอนันท ์มีขอ้เสนอท่ีคลา้ยคลึงกับงานของกวินรตัน ์
หิรญับรูณะ คือ บทบาทของภาคเอกชนและการน าเขา้วิทยาการความรูจ้ากตา่งประเทศเขา้มาท า
ใหพ้ฒันาขึน้มีความทนัสมยัไดร้บัความนิยมภายในประเทศ จนมีศกัยภาพในการผลิตเพื่อสง่ออก
ไปยังประเทศต่างๆ น ามาสู่การท่ีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไก่เนือ้และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
เติบโตขึน้พรอ้มกนั 

วิทยานิพนธ ์จาก “โรสซาวด ์มิวสิค” สู ่“บรษัิท อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)” พ.ศ.2525-
2552 : การศึกษาประวตัิศาสตรธ์ุรกิจ”2 ของ สุพลธัช เตชะบูรณะ งานศึกษาเล่มนีมี้จุดประสงค์
การศึกษา เพื่ออธิบายลกัษณะการเปลี่ยนแปลงการประกอบการธุรกิจของอารเ์อสในช่วงเวลาท่ี
ท าการศึกษา โดยมีขอ้เสนอ 2 ประการ ประการแรกเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของ
สื่อท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการปรบัตวัและก าหนดทิศทางธุรกิจของอารเ์อส เน่ืองจากเดิมธุรกิจของ
อารเ์อสมีแคเ่พียงการผลิตและจดัจ าหน่ายเพลง เม่ือพฤติกรรมผูบ้รโิภคท่ีเปลี่ยนแปลงจงึท าใหอ้าร์
เอสลดบทบาทธุรกิจเพลงลงไปและหนัไปการเกิดขยายตวัธุรกิจมากขึน้ เช่น ธุรกิจภาพยนตแ์ละ
ละคร ธุรกิจกีฬา และธุรกิจโชวบ์ิซ (showbiz) ประการท่ีสอง คือ การด าเนินธุรกิจในลกัษณะเป็น

                                                            
1 นิติศกัดิ ์อศัวโชคอนนัท.์ (2556). พฒันาการอตุสาหกรรมไก่เนือ้ในประเทศไทย พ.ศ.2503 -2527. 

วิทยานิพนธ ์ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร)์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ อดัส าเนา. 
2 สพุลธชั เตชะบรูณะ. (2559). จาก “โรสซาวด ์มิวสคิ” สู่ ่“บรษัิท อารเ์อส จ ากดั (มหาชน)”  พ.ศ. 

2525-2552 : การศกึษาประวตัศิาสตร์ธุรกจิ”. วิทยานิพนธ ์ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร)์. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ อดัส าเนา. 
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ธุรกิจครอบครวั ท าใหก้ารเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเป็นไปโดยง่ายและสอดคลอ้งกับธุรกิจท่ีขึน้อยู่
กระแสของความนิยมตามตลาด  

ความส าคัญของงานชิน้นี ้คือ การอธิบายถึงพัฒนาการของธุรกิจบริษัท อารเ์อส 
จ ากดั โดยใชข้อ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารคา่ยเพลงและเอกสารรายงานประจ าปีของบรษัิทมา
อธิบายให้เห็นถึงการปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อพัฒนาธุรกิจ การใช้หลักฐานของ
วิทยานิพนธ์ชิน้นี ้คือ การใชข้อ้มูลจากฝ่ังผูป้ระกอบการโดยใชบ้ทสมัภาษณ์และรวมถึงการใช้
ขอ้มลูจากเอกสารรายงานประจ าปีซึ่งถือว่าเป็นหลกัฐานชัน้ตน้ท าใหว้ิทยานิพนธนี์มี้ความเช่ือถือ
และมีความน่าสนใจในแง่การศึกษาทางประวตัิศาสตรธ์ุรกิจ ดงันัน้งานชิน้นีส้ามารถน ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการศกึษาเชิงประวตัิศาสตรธ์ุรกิจและใชเ้ป็นแนวทางการวิเคราะหก์ารตลาดผูบ้รโิภคใน
แง่มมุของผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย   

  วิทยานิพนธ์ สวนสนุก: การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการพักผ่อนหย่อนใจใน
กรุงเทพ  ปีพ.ศ. 2470-25401 ของ ภาสวร สงัขศ์ร  วิทยานิพนธเ์ลม่นีมี้ขอ้เสนอท่ีวา่ การเติบโตของ
สวนสนุกเกิดขึน้ของสงัคมไทยเป็นวฒันธรรมการพักผ่อนของค่อยเปลี่ยนแปลงตามบริบทของ
เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ซึ่งปัจจัยทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมมีส่วนต่อการพัฒนาของ
ธุรกิจการพกัผ่อน ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงทางดา้นพืน้ท่ีหรือการขยายของพืน้ท่ีเมืองจึงเอือ้ต่อการ
ขยายของสวนสนุกเติบโตขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการรับอิทธิพลวัฒนธรรมอเมริกันท าให้วิถี
ชีวิตประจ าวนัของคนในกรุงเทพเปลี่ยนแปลง อย่างกรณีของการเติบโตขึน้ของกลุม่ชนชัน้กลางนัน้
ท าใหเ้กิดการขยายตวัของสวนสนกุท่ีพรอ้มรบัรองทกุคนในครอบครวั จงึเกิดเป็นสวนสนกุและสวน
น า้ท่ีไดร้บัความนิยมมากขึน้ทัง้ในหมู่เด็กและวยัรุน่ ซึ่งมีความแตกต่างจากเดิมท่ีสถานท่ีพกัผ่อน
นั้นเป็นสถานท่ีพักผ่อนส าหรบัผู้ใหญ่ในช่วงก่อนยุคทศวรรษ 2500 ในแง่การใช้หลักฐานของ
วิทยานิพนธนี์ ้คือ การใชข้อ้มลูเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมพกัหยอ่นในประเทศไทย และ
ขอ้มลูจากสื่อโฆษณาเก่ียวกับสวนสนุกซึ่งถือไดว้่าหลกัฐานชัน้ตน้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้นจุดเด่นของงานชิ ้นนี ้ คือ เสนอให้เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม ท่ีไดร้บัอิทธิพลจากต่างประเทศมีส่วนร่วมส าคญัต่อการ
ด าเนินการธุรกิจสวนสนุกและสวนน ้าเพื่อสอดคล้องกับความนิยมของผู้คนในสังคมเมืองท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยั  
 

                                                            
1 ภาสวร สงัขศ์ร. (2559). สวนสนกุ: การเปลีย่นแปลงของธุรกจิการพกัผอ่นหยอ่นใจในกรุงเทพ ปีพ.ศ. 

2470-2540. วิทยานิพนธ ์ศศ.ม. (ประวตัิศาสตร)์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ อดัส าเนา. 
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1.7 แหล่งทีม่า 
1.7.1 ส านกัหอสมดุแห่งชาติ 
1.7.2 ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
1.7.3 ส านกัหอสมดุปรดีี พนมยงค ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
1.7.4 ส านกังานวิทยทรพัยากร จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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บทที ่2 
ธุรกจิชาพร้อมดืม่ในสังคมไทยช่วงทศวรรษ 2530 

 บทนีจ้ะอธิบายให้เห็นถึงประวัติศาสตรธ์ุรกิจชาพรอ้มดื่มในสังคมไทยในช่วง
ทศวรรษ 2530 ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของธุรกิจชาพรอ้มดื่มในประเทศไทย โดยเนื ้อหาของบทจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ส่วนแรกจะกล่าวถึงประวตัิศาสตรข์องธุรกิจชาก่อนหนา้จะมีธุรกิจชาพรอ้ม
ดื่ม และสว่นท่ีสองจะกลา่วถึงธุรกิจชาพรอ้มดื่มในไทยช่วงทศวรรษ 2530 ประเด็นหลกัของบทนีจ้ะ
อธิบายใหเ้ห็นถึงความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชาจากจุดแรกเริ่มจนถึงทศวรรษ 
2530 ว่าการเกิดขึน้และความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจชาธุรกิจชาในสงัคมไทยจากจดุเริ่มตน้จนถึง
ยคุแรกของธุรกิจชาพรอ้มดื่มเกิดขึน้ในบรบิทอยา่งไร ผูป้ระกอบธุรกิจชามีกลยทุธท์างธุรกิจอยา่งไร  

 

2.1  วัฒนธรรมการบริโภคชาและธุรกิจชาในประเทศไทยก่อนทศวรรษ 2530 
การบริโภคน า้ชาในสงัคมไทยมีมีมาอย่างนอ้ยท่ีสุดก็ในสมยัอยุธยา เห็นไดจ้ากบนัทึก

ของมองซิเออร ์เดอ ลาลูแบร ์(Monsieur de La Loubère) ราชทูตฝรั่งเศสท่ีเขา้มาสยามในสมัย
สมเด็จพระนารายณ ์(พ.ศ. 2199-2231) ว่าชาวสยาม (ไทย) นิยมดื่มน า้ชาเพื่อความเพลิดเพลิน 
โดยชาท่ีชาวสยามดื่มมีอยู ่3 ชนิดคือ 

1) ฉ่าบว๋ย หรอื เต๊บว๋ย ซึง่เมื่อชงแลว้น า้สีคอ่นขา้งแดง  
2) ชาซอมล ูซึง่ดื่มแลว้ท าใหมี้การระบายออ่น ๆ 
3) ชาท่ีไม่มีช่ือเรยีกโดยเฉพาะ1  

ความนิยมดื่มชาของชาวสยาม (ไทย) ยงัคงสืบเน่ืองต่อมาดงัท่ีไดก้ล่าวในบทน าแลว้ว่า 
ในบนัทึกของบาทหลวงคเูด ้มิชชนันารีชาวฝรั่งเศสซึ่งเขา้มาสยามในสมยัพระเจา้กรุงธนบรุ ี(พ.ศ. 
2310-2325) ไดก้ล่าวว่าพระเจา้กรุงธนบุรีทรงโปรดใหน้ าน า้ชามาใหบ้าทหลวงชาวฝรั่งเศสดื่ม 
รวมทัง้ในบนัทึกของบาทหลวงปาลเลอกวัซ ์บาทหลวงท่ีเขา้มาปฏิบตัิหนา้ท่ีเผยแพรค่รสิตศ์าสนา
ในสยามช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ งเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2367-2394) และรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (พ.ศ. 2394-2411) ซึง่ไดก้ลา่ววา่ชาวสยามนิยมบรโิภคน า้
ชารองลงมาจากน า้บรสิทุธ์ิ  

                                                            
1 มองซิเออร ์เดอ ลาลูแบร.์ (2557). จดหมายเหตุลา ลูแบร ์ราชอาณาจักรสยาม. แปลโดย สนัต ์ท. 

โกมลบตุร. หนา้ 79. 
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จากลกัษณะทางธรรมชาตขิองชาซึง่เป็นพืชท่ีขึน้บนท่ีสงู ท าใหพ้ืน้ท่ีของสยามสว่นท่ีมีตน้
ชาขึน้คือบริเวณเทือกเขาสงูทางภาคเหนือของไทย1 แต่จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตรแ์ละงาน
ศกึษาทางประวตัิศาสตรพ์บวา่ ชาที่บรโิภคในสยามเป็นชาท่ีน าเขา้จากจีน ดงัท่ีพระราชนิพนธเ์รือ่ง 
“กาพยเ์ห่เรือ” ของพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหลา้นภาลยั (พ.ศ.2352-2367) มีการกล่าวถึงเรือ
ส าเภาซึง่น าใบชาจากจีนเขา้มาจ าหน่ายในสยาม2 สอดคลอ้งกบัท่ีงานศกึษาของ เจนนิเฟอร ์เวยน ์
คุชแมน ซึ่งศึกษาเก่ียวกับการค้าส าเภาจีน -สยามในยุคต้นรัตนโกสินทร ์ได้น าเสนอข้อมูล
สินคา้ออกของจีนท่ีส่งมายงัสยามในช่วงพ.ศ. 2343-2393 ว่ามีการส่งใบชาคุณภาพดีมาขายท่ี
สยามดว้ย3 และท่ีบนัทึกของบาทหลวงปาลเลอกัวซไ์ดก้ล่าวว่าน า้ชาท่ีชาวสยามดื่มนัน้ “คนจีน
น าเขา้มาทุกปี ปีละมาก ๆ”4  อย่างไรก็ตามดว้ยขอ้จ ากัดของหลักฐานท่ีไม่มีหลักฐานสมัยตน้
รตันโกสินทรพ์ูดถึงรา้นคา้ใบชา เบือ้งตน้นีผู้ว้ิจัยสันนิษฐานว่าแหล่งขายใบชาน าเขา้จากจีนท่ี
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพฯ นิยมมาหาซือ้ใบชาคือ ย่านส าเพ็ง ซึง่เป็นแหลง่ชมุชนชาวจีนแห่งแรกในสมยั
ตน้รตันโกสินทร ์ไม่เพียงแต่เป็นย่านท่ีอยู่อาศยัของชาวจีนอพยพเท่านัน้ ส  าเพ็งยงัเป็นแหล่งรวม
สนิคา้ท่ีส  าเภาจีนน ามาขาย5 

ความนิยมบรโิภคชาและการน าเขา้ใบชาจากจีนของชาวสยามในสมยัตน้รตันโกสินทร์
เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในบริบททางเศรษฐกิจและสังคมสยามในยุคนี ้โดยในดา้นเศรษฐกิจ จีนเป็น
ประเทศคูค่า้ท่ีส  าคญัท่ีสดุของสยามในสมยัตน้รตันโกสนิทร ์โดยสยามสง่ออกของป่า ขา้ว พรกิไทย 
น า้ตาล แร่ดีบุก ไปขายท่ีจีน ขณะเดียวกันก็น าเขา้เครื่องเคลือบ เครื่องป้ันดินเผา พดั เครื่องเงิน 
เครื่องทอง กระดาษ ชา ฯลฯ จากจีน6  ส่วนดา้นสงัคมนัน้ในสมยัตน้รตันโกสินทรมี์ชาวจีนจ านวน

                                                            
1 ธีรพงษ ์เทพกรณ.์  (2557).  ชา.  หนา้ 13. 
2 รื่นฤทยั สจัจพนัธุ ์(บรรณาธิการ).  (2556). กาพย์เห่เรือ: จากสมยัอยธุยาถึงรชัสมยัพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดลุยเดช. หนา้ 76. 
3 เจนนิเฟอร ์เวยน ์คชุแมน. (2528). การคา้ทางเรือส าเภาจีน-สยาม ยคุตน้รตันโกสนิทร.์ แปลโดย ช่ืน

จิตต ์อ าไพพรรณ. หนา้ 131-139. 
4 ปาลเลอกวัซ.์ (2552). เล่มเดมิ. หนา้ 147. 
5 ปิยนาถ บนุนาค. (2559). “ส  าเพ็ง: ประวตัิศาสตรช์มุชนชาวจีนในกรุงเทพมหานคร”.  ใน  สภุางค ์จนั

ทวานิช (บรรณาธิการ).  ส าเพง็ ประวตัศิาสตรช์มุชนชาวจีนในกรุงเทพฯ.  หนา้ 2-6. 
6 นิธิ เอียวศรีวงศ์  (2538). ปากไก่และใบเรือ: ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์-วรรณกรรมต้น

รัตนโกสินทร์.  หน้า 109-118;  เจนนิเฟอร ์เวยน์ คุชแมน. (2528).  การคา้ทางเรือส าเภาจีน-สยาม ยุคตน้
รัตนโกสินทร์;  อดิศร หมวกพิมาย.  (2531).  กรมท่ากับระบบเศรษฐกิจไทย: วิเคราะห์โครงสรา้งและการ
เปลีย่นแปลงตัง้แตส่มยัธนบรุถีงึการท าสนธิสญัญาเบาวร์ิ่ง พ.ศ. 2310-2398.  หนา้ 114-137. 
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มากอพยพเขา้มาท ากินในสยาม โดยพวกท่ีมีฐานะดีมกัจะเขา้มาเป็นพ่อคา้ส าเภา หรือไม่ก็สรา้ง
เครือข่ายความสมัพันธ์เชิงอุปถัมภก์ับชนชั้นน าสยาม ท าใหค้นจีนกลุ่มนีไ้ดเ้ขา้มาเก่ียวขอ้งกับ
กิจกรรมดา้นการคา้ต่างประเทศ ขณะท่ีพวกชาวจีนอพยพท่ีมีฐานะยากจนจะเขา้มาเป็นแรงงาน
รบัจา้งหรอืท าการคา้เลก็ ๆ นอ้ย ๆ1 

อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า เม่ือเขา้สู่สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 
(พ.ศ. 2394-2411) ความสมัพนัธท์างพระราชไมตรีระหว่างกษัตรยิส์ยามกบัจกัรพรรดิจีนในระบบ
บรรณาการท่ีกษัตรยิส์ยามส่งบรรณาการไปใหจ้กัรพรรดิจีนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพตอ่พระ
ราชอ านาจของจกัรพรรดิจีนแลว้ไดร้บัผลประโยชนท์างเศรษฐกิจตอบแทนกลบัมา อนัเป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับจีนท่ีมีมานานแล้ว แต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว  ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างสยามกับ จีนได้ยุติลง เน่ืองจาก
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงยตุิการส่งบรรณาการไปยงักรุงปักก่ิงในปีพ.ศ. 2396 
โดยอา้งเหตุผลว่าจีนในขณะนั้นเกิดกบฏไตผ้ิงซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยของคณะราชทูตของ
สยามท่ีจะเดินทางไปสง่บรรณาการใหจี้น แตเ่หตผุลอีกดา้นหนึ่งนัน้ก็ดว้ยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลา้เจา้อยู่หวัทรงเห็นว่าการคา้ขายกบัจีนไม่มีก าไรอีกต่อไปแลว้ จึงทรงหนัมาสนใจเรื่องการท า
การคา้กบัชาตติะวนัตก2 และมีการท าสนธิสญัญาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศและความสมัพนัธ์
ทางการคา้กับชาติตะวนัตกหลายฉบับ ไล่ตัง้แต่ สนธิสญัญาเบาวร์ิ่งกับอังกฤษในปีพ.ศ. 2398  
สนธิสญัญา เดอ มอง ตญีิ กบัฝรั่งเศส และสนธิสญัญาแฮรสิกบัสหรฐัอเมรกิาในปีพ.ศ. 23993   

                                                            
1 นิธิ เอียวศรีวงศ.์ (2538).  เล่มเดิม.  หนา้ 136-163;  วลัยว์ิภา บุรุษรตันพนัธุ.์ (2529). รายงานวิจัย

เรื่อง ประวตัิศาสตร์สงัคมสมัยรตันโกสินทร์ตอนตน้: จีน-คนนอกระบบ. หนา้ 46-50;  เปรมา สตัยาวุฒิพงศ.์  
(2546). แรงงานรบัจา้งชาวจีนในกรุงเทพฯ ตัง้แตพ่.ศ. 2425-2492.  หนา้ 9-25. 

2 สรุปจาก สืบแสง พรหมบุญ. (2525). ความสมัพนัธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย ค.ศ. 
1282-1853.  หนา้ 152-157;  สารสนิ วีระผล. (2548). จิม้กอ้งและก าไร: การคา้ไทย-จีน 2195-2396. หนา้ 230-
238;  ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กัณฐิกา ศรีอุดม. (2548). “ ค าน าเสนอ โลกของพระเจ้ากรุงสยามกับการ
วิเทโศบายไทย”.  ใน  ชาญวิทย ์เกษตรศิร ิและ กณัฐิกา ศรีอดุม (บรรณาธิการ). พระเจา้กรุงสยามกบัเซอรจ์อหน์ 
เบาวร์งิ.  หนา้ (13)-(61). 

3 ปิยนาถ บุนนาค.  (2550).  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ (ตั้งแต่การท าสนธิสัญญาบาวริงถึง 
“เหตุการณ์ 14 ตุลาคม” พ.ศ. 2516).  หน้า 45; โยนิโอะ อิชิอิ. (2525, กันยายน). “บันทึกข้อความเก่ียวกับ
สนธิสญัญาเบาริง่ แฮรสิ และเดอมองติญี ฉบบัภาษาไทย”. แปลโดย อาทร ฟุง้ธรรมสาร. วารสารธรรมศาสตร ์11 
(3): 42-55. 
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ทัง้นีจ้ากการท่ีชาวจีนฐานะดีสามารถสรา้งเครือข่ายความสมัพนัธเ์ชิงอปุถมัภก์บัชนชัน้
น าสยามมาอย่างตอ่เน่ืองท าใหว้ฒันธรรมจีนมีอิทธิพลตอ่วฒันธรรมของชนชัน้น าสยาม ดงัเห็นได้
จากกรณีของวฒันธรรมการดื่มน า้ชาจีนซึ่งพบว่า นับตัง้แต่สมยัอยุธยา ใบชาจีนอย่างดีและชุด
เครื่องถว้ยและกาท าจากเซรามิคส าหรบับริโภคชาจีนนับเป็นของล า้ค่าท่ีจักรพรรดิจีนส่งมาให้
กษัตรยิส์ยาม และกษัตรยิส์ยามไดส้ง่ชาจีนและชดุเครือ่งถว้ยและกาอยา่งดีส  าหรบับรโิภคชาจีนไป
ถวายแก่กษัตรยิช์าติตะวนัตกท่ีเป็นมิตรกบัสยาม การใหค้ณุคา่แก่ใบชาจีนและชดุเครื่องถว้ยอยา่ง
ดีส  าหรบับริโภคชานีย้งัคงสืบทอดต่อมาในสมยัธนบุรีและสมยัตน้รตันโกสินทร ์โดยชาจีนอย่างดี
เป็นเครื่องดื่มของชนชัน้สงูและพระสงฆ ์เช่นเดียวกบัท่ีชดุเครื่องถว้ยและกาท าจากเซรามิคส าหรบั
บริโภคชาจีนนับเป็นของล า้ค่าท่ีชนชั้นน าสยามนิยมเก็บสะสม  กล่าวไดว้่านับจากสมัยอยุธยา
จนถึงสมยัตน้รตันโกสินทร ์โดยภาพรวมแลว้ชาจีนอย่างดี (และอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการบรโิภค
ชา) เป็นสินคา้หรูหรา (luxury goods) ท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่ชนชัน้น าสยาม  ลกัษณะเช่นนีย้งัคงสืบ
ทอดมาถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ซึง่เป็นยคุสมยัท่ีชนชัน้น าสยามใหค้วาม
สนใจเรียนรูว้ฒันธรรมและเทคโนโลยีของตะวนัตก แต่ความนิยมบริโภคชาจีนและการสะสมชุด
เครือ่งถว้ยส าหรบับรโิภคชายงัคงไดร้บัความนิยมในกลุม่ชนชัน้น าเช่นท่ีเคยเป็นมาในช่วงเวลาก่อน
หนา้1 

หากแต่อีกดา้นหนึ่งนบัจากสยามท าสนธิสญัญาไมตรีและการคา้กบัชาติตะวนัตกท าให้
วฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาแพร่หลายในสงัคมไทยมากขึน้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การพกัผ่อน
หย่อนใจ การบรโิภคอาหาร ฯลฯ2  หนึ่งในวฒันธรรมตะวนัตกท่ีชนชัน้น าสยามรบัมาไดแ้ก่ การดื่ม
น ้าชาแบบอังกฤษ ดังปรากฏว่าผู้หญิงฝ่ายในราชส านักสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจในการจดัอาหารรบัแขกโดยในชุดอาหารส าหรบั
รบัแขกอย่างองักฤษนัน้มีน า้ชาอยู่ดว้ย3  ดว้ยขอ้จ ากดัของหลกัฐานจึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชดัว่า
สยามน าเขา้ชาจากองักฤษมากนอ้ยเท่าไร แต่น่าจะมีการน าเขา้ชาจากองักฤษค่อนขา้งแน่นอน
โดยเราพิจารณาไดจ้ากขอ้เท็จจรงิท่ีวา่ ในพทุธศตวรรษท่ี 22 ชาวองักฤษมีความตอ้งการบรโิภคน า้
ชาอย่างมากจึงมีการเจรจาการคา้ชากบัจีน แตด่ว้ยความแตกต่างกนัเก่ียวกบันโยบายการคา้ของ

                                                            
1 ดู  Sakaorat Harnkarnchanasuwat.  ( 2 0 1 2 ) .  RESURGENCE OF CHINESE TEA 

CONSUMPTION AS “HIGH CULTURE” IN CONTEMPORARY BANGKOK METROPOLIS. Chapter II. 
2 ดู วิไลเลขา ถาวรสาร. (2545). ชนชัน้น าไทยกบัการรบัวฒันธรรมตะวนัตก. หนา้ 65-87; วรรณพร 

บญุญาสถิตย.์ (2551). จอมนางแหง่สยามในสมยัรชักาลท่ี 4 ถงึรชักาลท่ี 6.  บทท่ี 4.  
3 วรรณพร บญุญาสถิตย.์ (2551). เล่มเดมิ. หนา้ 223. 
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องักฤษกบันโยบายของจีน ท าใหอ้งักฤษหนัมาท าอตุสาหกรรมปลกูชาในอินเดียซึง่เป็นอาณานิคม
ขององักฤษแลว้ส่งชาจากอาณานิคมออกมาจ าหน่ายในตลาดโลก1  ขณะท่ีขอ้มลูจากงานศึกษา
ของ เจมส์ ซี. อินแกรม ชี ้ว่าระหว่างพ.ศ. 2393-2443 สินค้าท่ีสยามน าเข้าจากต่างประเทศ
ประกอบด้วยสินค้าหลายชนิดโดยสินค้าน าเข้าส่วนใหญ่มีจ านวนน้อย เน่ืองจากเป็นสิ นค้า
ฟุ่ มเฟือยท่ีบรโิภคโดยคนสว่นนอ้ยในประเทศไดแ้ก่ ชาวจีน ชาวตา่งชาติ และผูท่ี้มีรายไดส้งู2   

พิจารณาจากขอ้เท็จจริงท่ีว่าอังกฤษมีการส่งชาท่ีผลิตจากอาณานิคมออกมาขายใน
ตลาดโลก และขอ้มลูจากจากงานศึกษาของ อินแกรม รวมกบัท่ีไดก้ล่าวข้างตน้แลว้ว่า ชนชัน้น า
สยามรบัวฒันธรรมการดื่มชาแบบองักฤษ จึงคาดไดว้่า สยามมีการน าเขา้สินคา้ประเภทชาจาก
อาณานิคมขององักฤษ แต่อาจจะเป็นการน าเขา้ในปรมิาณไม่มากนกัและผูบ้รโิภคจ ากดัวงอยู่ใน
กลุ่มชาวต่างชาติและผู้มีรายได้สูง  อีกทั้งด้วยข้อจ ากัดของหลักฐานท่ีไม่มีหลั กฐานสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั พดูถึง
รา้นคา้ชาขององักฤษ เบือ้งตน้นีผู้ว้ิจยัสนันิษฐานว่าแหล่งท่ีผูบ้รโิภคสามารถซือ้หาชาขององักฤษ
ไดมี้ท่ีย่านส าเพ็ง ดงัท่ี เทพช ูทบัทอง ไดส้ืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบักรุงเทพฯในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัแลว้ระบวุ่า ตลาดในย่านส าเพ็งเป็นแหลง่ขายสินคา้จากตา่งประเทศทัง้จาก
จีน ญ่ีปุ่ น องักฤษ3 และท่ีรา้นคา้ของชาวตะวนัตกซึ่งตัง้อยู่บริเวณ 2 ขา้งทางของถนนตดัใหม่ 3 
สายในกรุงเทพฯ สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั คือ ถนนเจรญิกรุง ถนนบ ารุงเมือง 
ถนนเฟ่ืองนคร อาทิ หา้ง Siam Pradis บริเวณถนนเจริญกรุง ซึ่งมีการน าเขา้สินคา้หลากหลาย
ประเภทของตะวนัตกเขา้มาขาย  ตอ่มาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดมี้หา้ง
ของชาวตะวนัตกเขา้มาตัง้เพิ่มขึน้อีกหลายแห่ง เช่น หา้งโอเรยีลเต็ล หา้งบอรเ์นียว หา้ง S.A.B ซึ่ง
หา้งเหล่านีส้่วนมากจะขายสินคา้น าเขา้หลากหลายประเภท เช่น เหลา้ บุหรี่ เครื่องเขียน อาหาร
กระป๋อง4 

แมว้า่ขอ้เท็จจรงิท่ีไดก้ลา่วมาจะแสดงใหเ้ห็นวา่ความสมัพนัธท์างเศรษฐกิจระดบัประเทศ
ระหว่างจีนกบัสยามจะลดระดบัลงโดยพระมหากษัตรยิส์ยามหนัมาใหค้วามส าคญักบัการติดต่อ
                                                            

1 รอย ม็ อกซัม . (2554). ประวัติศาสตร์โลกในถ้วยชา . บท ท่ี  3-6 ; ทอม สแตนเดจ. (2553).  
ประวตัศิาสตร์โลกใน 6 แกว้.  หนา้ 190-223. 

2 เจมส ์ซี. อินแกรม. (2552) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 1850-1970.  หนา้ 188-
192. 

3 เทพช ูทบัทอง. (2525). กรุงเทพฯในอดตี. หนา้ 210.  (ขีดเสน้เนน้โดยผูอ้า้ง) 
4 ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน.์ (2550).  ศูนย์การคา้กบัการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2526-2539.  หนา้ 38-39. 
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การคา้กบัชาติตะวนัตกมากขึน้และในสว่นของการบรโิภคและการคา้ชานัน้ สินคา้ชาของตะวนัตก
ไดเ้ขา้มาในสยามบา้งแลว้ หากแต่เม่ือพิจารณาท่ีโครงสรา้งทางเศรษฐกิจภายในและโครงสรา้ง
ทางสงัคมของสยามจะพบวา่ แมส้ยามจะมีการท าสนธิสญัญาทางการคา้กบัชาติตะวนัตก แตช่าว
จีนก็ยงัคงมีความส าคญัต่อโครงสรา้งทางเศรษฐกิจภายในของสยาม ดงัพบว่าพ่อคา้ชาวจีนและ
ลกูหลานมีบทบาทส าคญัในระบบเจา้ภาษีนายอากร ซึง่เป็นระบบการเก็บภาษีอากรของรฐัสยามท่ี
ใชม้าตั้งแต่สมัยตน้รตันโกสินทรจ์นถึงกลางรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว1 
เช่นเดียวกบัท่ีพบว่าในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจ
ขา้วมีการขยายตวัอย่างมากนัน้ชาวจีนเริม่เขา้มาสูธุ่รกิจโรงสีขา้วเม่ือพ.ศ. 2413 และโรงสีขา้วของ
ชาวจีนมีปริมาณเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ จากในปีพ.ศ. 2422 มีโรงสีขา้วของชาวจีนอยู่ 5 โรง  ในปีพ.ศ. 
2432 โรงสีขา้วของชาวจีนเพิ่มขึน้เป็น 17 โรง   ในปีพ.ศ. 2438 โรงสีขา้วของชาวจีนเพิ่มขึน้เป็น 23 
โรง   ในปีพ.ศ. 2439 โรงสีขา้วของชาวจีนเพิ่มขึน้เป็น 26 โรง   นอกจากนีพ้อ่คา้ชาวจีนยงัมีบทบาท
ส าคญัในการเป็นพ่อคา้คนกลางกวา้นซือ้ขา้วเปลือกตามหัวเมืองต่าง ๆ ส่งใหโ้รงสีขา้ว อีกดว้ย2  
รวมไปถึงการท่ีการคา้ปลีกในสยามสว่นใหญ่มีชาวจีนเป็นผูป้ระกอบการ3 

ด้านความส าคัญของชาวจีนในโครงสร้างสังคมของสยามนั้นนับจากสยามท า
สนธิสัญญาการคา้กับชาติตะวันตกในช่วงปลายทศวรรษ 2390 เรื่อยมาจนถึงทศวรรษ 2440 
(ปลาย ๆ สมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั)  การอพยพของชาวจีนมายงัสยามยงัคง
มีมาอยา่งตอ่เน่ือง ดงัมีขอ้มลูวา่ในปลายพทุธศตวรรษท่ี 24 มีคนงานจีนประมาณ 40,000-60,000 
คนในเขตกรุงเทพฯ และจากขอ้มลูจ านวนชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาในสยามระหวา่งพ.ศ. 2425-2435 
มีชาวจีนอพยพเขา้มาในสยามเฉลี่ยปีละ16,000 คน  ต่อมาในระหว่างพ.ศ. 2436-2448 มีชาวจีน
อพยพเขา้มาในสยามเฉลี่ยปีละ 35,000 คน โดยคนจีนอพยพเหล่านีส้่วนใหญ่เขา้มาท างานเป็น

                                                            
1 สิริลกัษณ์ (ศกัดิ์เกรียงไกร) สมัปัชชลิต. (2552). ตน้ก าเนิดของชนชัน้นายทุนในประเทศไทย (พ.ศ. 

2398-2453). บทท่ี 2-3; พรรณี บวัเล็ก. (2543). ลกัษณะของนายทนุไทยในช่วงระหว่างพ.ศ. 2457-2482. บทท่ี 
2. 

2 สรุปจาก วิลเลียม จี. สกินเนอร.์ (2529). สงัคมจีนในประเทศไทย: ประวตัศิาสตร์เชิงวิเคราะห์. หนา้ 
104-106;  ทวีศิลป์ สืบวฒันะ. (2521). การผลิตและการคา้ขา้วในภาคกลาง ตัง้แต่รชัสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 5 ถึงรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 7 (พ.ศ. 2411-
2475). บทที่ 1 และบทที่ 6. 

3 วิลเลียม จี. สกินเนอร.์  (2529).  เล่มเดมิ.  หนา้ 107-109. 
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แรงงานรบัจา้ง1  ขณะเดียวกันชายชาวจีนอพยพท่ีเขา้มาท ามาหากินในสยามมกัจะแต่งงานกับ
ผูห้ญิงไทย ท าใหมี้การผสมกลมกลืนกันทางดา้นวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นลูกซึ่งเป็น 
“ลกูครึง่” พดูไดท้ัง้ภาษาไทยและภาษาจีน นอกจากนีย้งัพบว่าชาวจีนและชาวไทยมีการถ่ายทอด
วฒันธรรมระหว่างกนั ท าใหมี้วฒันธรรมบางอย่างรว่มกนั เช่น การพกัผ่อนหย่อนใจดว้ยการเล่น
การพนนัตามบ่อนของชาวจีน การแต่งกายของชาวไทยมีการน าเอารูปแบบการแต่งกายของชาว
จีนมาปรบัใชเ้ห็นไดจ้ากการนุ่งกางเกงแพรจีน2 ดงันัน้วฒันธรรมการดื่มชาจีนจงึเป็นวฒันธรรมท่ีฝัง
รากและสืบทอดกนัอยา่งแนบแน่นในหมูช่าวจีน 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาอาจกล่าวโดยภาพรวมได้ว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัซึ่งครอบคลมุช่วงทศวรรษ 2410 ถึงตน้ทศวรรษ 2450 นัน้ทัง้ชาจีนซึ่งเป็นท่ี
นิยมบริโภคในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและชาจากอาณานิคมของตะวันตกท่ีเริ่มเขา้มาใน
สงัคมไทยบา้งแลว้ถือเป็นสินคา้หรูหรา (luxury goods) ท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่ชนชัน้น าสยาม   ทัง้นี ้
สถานะการเป็นสินคา้หรูหราในสงัคมนีย้งัคงสืบทอดต่อมา ดงัเห็นไดจ้ากโฆษณาขายใบชาของ
รา้นนิ ้มฮงจั๋ ว-หัวเม็ดซึ่งลงในนิตยสารสตรีไทย ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2468 (ดู
ภาพประกอบ 2)  ขอ้ความในโฆษณานีแ้สดงใหเ้ห็นว่าในช่วงปลายทศวรรษ 2460 ชายงัคงเป็น
เครื่องดื่มท่ีไดร้บัความนิยมในหมู่ชนชัน้สงูไทย  โดยท่ีโฆษณานีแ้สดงใหเ้ห็นว่า รา้นนิม้ฮงจั๋ว -หวั
เม็ดพยายามจะชักชวนให้คนทั่วไปมาซือ้ชาของท่ีรา้นไปบริโภคโดยยกขอ้มูลเรื่องชาของรา้น
นิม้ฮงจั๋ว-หวัเม็ดไดร้บัความนิยมในหมูช่นชัน้สงูมาเป็นจดุขายใหค้นทั่วไปสนใจซือ้ชาของรา้น   

                                                            
1 สรุปจาก เปรมา สตัยาวฒุิพงศ.์ (2546). เล่มเดมิ. หนา้ 32-41; ผาสกุ พงษ์ไพจิตร และ คริส เบเคอร.์  

(2546). เศรษฐกจิการเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ. หนา้ 228-232. 
2 สาวิตรี ทพัภะสตุ. (2527).  ความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนชาวไทย จีน และตะวนัตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 

2398-2453.  หนา้ 170-173. 



  26 

 

ภาพประกอบ 2 โฆษณาขายชาถ า้ “อนัเคย” อยา่งดีของรา้นนิม้ฮงจั๋ว-หวัเม็ด 

 ท่ีมา: นติยสารสตรไีทย ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 เดอืนมีนาคม พ.ศ. 2468 

การท่ีชามีสถานะเป็นสินคา้หรูหราของชานีจ้ะสืบเน่ืองต่อมาจนถึงกลางทศวรรษ 2480 
ซึ่งคณุประสิทธ์ิ พุ่มชูศรี จะไดบุ้กเบิกการท าอตุสาหกรรม “ชาระมิงค”์ เพื่อขยายตลาดชาไปสู่คน
ทั่วไป โดยในช่วงเริ่มแรกของการท าธุรกิจนี ้คณุประสิทธ์ิ  มองว่าคนไทยยงัไม่ค่อยสนใจเรื่องชา
และยงัไม่นิยมดื่มชา แตต่่อไปคนไทยจะนิยมดื่มชาเหมือนชาวจีน1 (เรื่องธุรกิจชาของคณุประสิทธ์ิ 
พุม่ชศูร ีจะไดข้ยายความตอ่ไปขา้งหนา้) 

ในส่วนต่อไปผูว้ิจยัจะไดก้ล่าวถึงธุรกิจชาในช่วงปลายทศวรรษ 2440 ถึงทศวรรษ 2520
เพื่อใหผู้อ้า่นไดเ้ห็นถึงภาพของธุรกิจชาก่อนหนา้จะมีธุรกิจชาพรอ้มดื่มเกิดขึน้ในทศวรรษ 2530  

 
2.1.1 ธุรกิจน าเขา้ชาจีนในช่วงปลายทศวรรษ 2440 ถึงทศวรรษ 2470 
หลกัฐานลายลกัษณอ์กัษรเก่าท่ีสดุเก่ียวกบัผูป้ระกอบการน าเขา้ใบชาจากจีนเท่าท่ีผูว้ิจยั

หาไดใ้นขณะนีค้ือ โฆษณาหา้งอ๋องอีวก่ี สี่กั๊กเสาชิงชา้ ท่ีลงในหนงัสือ “ท่ีระลกึสยามรฐัพิพิธภณัฑ ์
สวนลุมพินี พระพุทธศักราช 2468” ว่ารา้นนี ้จ  าหน่ายชาดี โดยรา้นนี ้ก่อตั้งมา 20 ปีแล้ว (ดู

                                                            
1 ประสทิธิร์  าลกึ อนสุรณใ์นงานพระราชทานเพลงิศพ นายประสทิธิ ์พุม่ชูศร.ี (2512). หนา้ (12) – (13). 
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ภาพประกอบ 1 ในบทท่ี 1) หรือนับยอ้นหลงัจากโฆษณาในหนังสือท่ีระลึกสยามรฐัพิพิธภัณฑ ์
สวนลุมพินี คือนับย้อนหลังไป รา้นอ๋องอิวก่ีตั้งขึน้เม่ือพ.ศ. 2448  ซึ่งตรงกับปลายรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจ้าอยู่หัว  (มีโฆษณารา้นขายใบชานิม้ฮงจั๋ ว หัวเม็ด ลงใน
หนงัสือพิมพบ์างกอกการเมือง ฉบบัวนัจนัทรท่ี์ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 ท่ีกล่าวว่ารา้นนิม้ฮงจั๋ว 
หวัเม็ด เป็นรา้นชาเก่าท่ีสุดในสยาม ตัง้ขึน้เม่ือพ.ศ. 24191 ซึ่งตรงกับตน้รชัสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั อย่างไรก็ตามในปรญิญานิพนธนี์ ้ผูว้ิจยัยดึขอ้เท็จจรงิท่ีว่ารา้นอ๋องอีวก่ี 
สี่กั๊กเสาชิงชา้ เป็นผูป้ระกอบการน าเขา้ใบชาจากจีนเจา้แรก ๆ ในสยาม มีขอ้มลูรองรบัมากกว่า
เน่ืองจากสามารถหาขอ้มลูประวตัิศาสตรบ์อกเล่าของรา้นอ๋องอีวก่ี สี่กั๊กเสาชิงชา้ ซึ่งทายาทของ
เจา้ของรา้นไดใ้หส้ัมภาษณ์ไว ้ส่วนขอ้มูลเก่ียวกับรา้นนิม้ฮงจั๋ว เท่าท่ีผูว้ิจัยสืบคน้ไดพ้บเฉพาะ
โฆษณาขายสนิคา้ท่ีลงในหนงัสือพิมพบ์างกอกการเมือง เม่ือพ.ศ. 2471 ดงัท่ีไดก้ลา่วเท่านัน้) 

เม่ือสืบคน้ขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัรา้นอ๋องอิวก่ีเพิ่มเติมพบว่า ผูก้่อตัง้รา้นคา้ใบชาแห่งนี ้
คือ นายเฮ่ากิ๊น แซ่อ๋อง ซึง่อพยพจากมณฑลฮกเกีย้น ประเทศจีน มาสยามเน่ืองจากลีภ้ยัสงคราม 
เม่ือนายเฮ่ากิ๊นเดินทางมาถึงสยาม เขาไดหุ้น้กับคนบา้นเดียวกันเปิดรา้นขายใบชาน าเขา้จาก
มณฑลฮกเกีย้น ตอ่มานายเฮ่ากิน๊ไดแ้ตง่งานกบัหญิงชาวจีนท่ีมาจากมณฑลฮกเกีย้นเช่นเดียวกนั 
สองสามีภรรยาช่วยกนัสรา้งฐานะโดยตัง้รา้นขายใบชา “อ๋องอิวก่ี” ขึน้  การท าธุรกิจตอนแรกใชว้ิธี
ตัง้โต๊ะขายกนัหนา้รา้น ตอ่มาใชว้ิธีเดินเรข่าย พอชาของรา้นเป็นท่ีรูจ้กักนัในย่านสี่กั๊กเสาชิงชา้แลว้
ก็เริม่ขยายการคา้ไปท่ีย่านท่าเตียนซึง่เป็นแหลง่ส าคญัในการคา้สง่สินคา้ทางเรอืระหว่างกรุงเทพฯ
กับต่างจังหวดั เม่ือลูกชายของนายเฮ่ากิ๊นขึน้มาเป็นเจา้ของธุรกิจแทนบิดาไดส้านต่อธุรกิจโดย
ขยายขอบเขตของธุรกิจมาเป็นธุรกิจขายสง่ใบชาดว้ย2 

ธุรกิจคา้ใบชาน าเข้าจากจีนอีกตัวอย่างหนึ่งท่ีจะยกมากล่าวถึงเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ลกัษณะของธุรกิจคา้ใบชาในประเทศสยามช่วงทศวรรษ 2460 ถึงทศวรรษ 2470 คือ รา้นลิมเมงกี 
ท่ีเฉลิมบุรีบนถนนเยาวราช รา้นตัง้ขึน้เม่ือพ.ศ. 2468 โดยนายซาแป่ ไดท้  าธุรกิจน าเขา้ผลิตภณัฑ์
ชาจากจีนไดแ้ก่ ชาอู่หลง ชาเขียว เขา้มาจ าหน่าย  ธุรกิจของรา้นด าเนินมาดว้ยดีเป็นเวลา 20 ปี 
จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครัง้ท่ี 2 รา้นโดนระเบิดท าลายจึงตอ้งยา้ยรา้นมาท่ีซอยผดงุดา้ว ถนน
เยาวราช3 

                                                            
1 เอนก นาวิกมลู.  (2550).  โฆษณาไทย เล่ม 2.  หนา้ 43. 
2 “จาก “ออ๋งอวิกี”่ ถงึ “Ong Tea” สามรุ่นแหง่นาวาชาโพน้ทะเล”.  (2010).  (ออนไลน)์ 
3 “ชาตรามอื-ตน้ต ารบัชาไทย เขม้ขน้ หอมอร่อย- ChaTraMue”.  (2018).  (ออนไลน)์ 
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2.1.2 กลยทุธทางธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ชาในช่วงปลายทศวรรษ 2440 ถึง
ทศวรรษ 2470 
จากการสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกับกลยุทธทางการตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วง

ปลายทศวรรษ 2440 ถึงทศวรรษ 2470 ผูว้ิจัยจะอธิบายเรื่องนีโ้ดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกัน
ไดแ้ก่ การจดัองคก์รธุรกิจ การจดัการการผลิต และกลยทุธท์างการตลาด 

2.1.2.1 การจดัองคก์รธุรกิจ 
จากขอ้มลูเก่ียวกบัธุรกิจคา้ใบชาของรา้นอ๋องอิวก่ีท่ีไดก้ล่าวเม่ือครูนี่ ้จะเห็นไดว้่าใน

แง่ของการจดัองคก์รธุรกิจแลว้รา้นอ๋องอิวก่ีเป็นองคก์รท่ีบรหิารในรูปแบบของธุรกิจครอบครวั โดย
นายเฮ่ากิน๊ ชาวจีนโพน้ทะเลซึง่อพยพจากจีนมาท ามาหากินในสยาม ไดก้่อตัง้รา้นนีข้ึน้และบรหิาร
รา้นรว่มกับภรรยาของเขา ต่อมาไดส้่งต่อธุรกิจใหล้กูชายของตนเป็นผูส้ืบทอดดแูลกิจการสิบต่อ
จากตน 

2.1.2.2 การผลติ 
จากขอ้มลูเก่ียวกับธุรกิจคา้ใบชาของรา้นอ๋องอิวก่ีท่ีผูว้ิจยัไดห้ยิบยกมา กล่าวไดว้่า

ธุรกิจคา้ชาของรา้นอ๋องอิวก่ีนั้นทางรา้นประกอบธุรกิจน าใบชาจากจีนเขา้มาจ าหน่ายในสยาม 
ไมไ่ดเ้ป็นผูผ้ลิตสินคา้ดว้ยตนเอง 

2.1.2.2 กลยทุธท์างการตลาด 
2.1.2.3.1 การขายตรงและการแสดงน า้ใจตอ่ลกูคา้ 
จากประวตัิของรา้นอ๋องอิวก่ีพบว่า ผูก้่อตัง้และเจา้ของรา้นรุ่นแรกเริ่มท าธุรกิจ

ดว้ยการตัง้โต๊ะห่อชาและขายกนัหนา้รา้น ตอ่มาก็เดินเรข่ายแบบขายตรง (direct sale) พอชาของ
รา้นเป็นท่ีรูจ้ักกันในย่านสี่กั๊กเสาชิงชา้จึงขยายการคา้ไปท่ีย่านท่าเตียน โดยเถา้แก่เนีย้ของรา้น
ออ๋งอิวก่ีท่ีท่าเตียนใชก้ศุโลบายในการมดัใจพ่อคา้ตา่งจงัหวดัท่ีโดยสารเรอืมาหาซือ้ของท่ีกรุงเทพฯ
กลบัไปเรข่ายยงัจงัหวดัต่าง ๆ กุศโลบายของเถา้แก่เนีย้อ๋องอิวก่ีคือ เธอมกัท ากบัขา้วไวม้ากมาย 
พอเรือมาก็ตัง้โต๊ะอาหารไวห้นา้รา้นแลว้เรียกลกูคา้ท่ีสนิทกันมากินขา้วก่อนแลว้ค่อยคยุกันเรื่อง
การคา้ อนัเป็นการใชน้  า้ใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ตอ่ลกูคา้ ท าใหก้ารคา้ของออ๋งอิวก่ีรุง่เรอืงขึน้ตามล าดบั1 

2.1.2.3.2 การโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ ์
ตามประวตัิศาสตรก์ารพิมพข์องไทยแลว้เทคโนโลยีการพิมพเ์ขา้มาในสยามสมยั

พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก โดยบาทหลวงการโ์นลดไ์ดต้ัง้โรงพิมพข์องมิสซงัขึน้ท่ีวดั
ซางตราครูส้และท าการพิมพห์นังสือค าสอนคริสตังเพื่อใชเ้ผยแพร่คริสตศ์าสนา ต่อมาในสมัย

                                                            
1 “จาก “ออ๋งอิวก่ี” ถงึ “Ong Tea” สามรุน่แหง่นาวาชาโพน้ทะเล”.  (2010).  (ออนไลน)์ 
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั นางแอนนา จัดสนั ภรรยาของหมอจัดสนั มิชชันนารี
อเมริกันซึ่งเผยแพร่คริสตศ์าสนานิกายโปรแตสเตนทอ์ยู่ในพม่า ไดห้ล่อตวัพิมพภ์าษาไทยขึน้ใช้
พิมพห์นงัสือเพื่อเผยแพรศ่าสนาในหมูเ่ชลยไทยในพมา่ หลงัจากมีตวัพิมพภ์าษาไทยแลว้ต่อมาเมื่อ
หมอบรดัเลย ์มิชชนันารีอเมรกินัเดินทางเขา้มาปฏิบตัิงานเผยแพรศ่าสนาในสยาม ไดน้ าเอาแท่น
พิมพแ์ละตวัพิมพภ์าษาไทยเขา้มาดว้ยและเริ่มตีพิมพห์นังสือภาษาไทยท่ีบริเวณท่ีพกัของคณะ
มิชชนันารบีรเิวณตรอกกปัตนับชุ เม่ือพ.ศ. 2379 นบัเป็นครัง้แรกท่ีมีการพิมพห์นงัสือภาษาไทยใน
ประเทศสยาม โดยระยะแรกโรงพิมพข์องหมอบรดัเลยไ์ดจ้ดัพิมพห์นงัสือค าสอนและบทสวดทาง
คริสต์ศาสนา ต่อมาในพ.ศ. 2382 โรงพิมพ์ของหมอบรดัเลย์ได้รบัพระบรมราชานุญาตจาก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัใหช้่วยพิมพป์ระกาศหา้มสบูฝ่ินจ านวน 9,000 ฉบบั จากนัน้
ในพ.ศ. 2384 หมอบรดัเลยแ์ละคณะสามารถหลอ่ตวัพิมพภ์าษาไทยขึน้ใชเ้อง โดยหมอบรดัเลยไ์ด้
น าตวัพิมพภ์าษาไทยถวายเจา้ฟ้ามงกุฎซึ่งทรงผนวชอยู่ท่ีวดับวรนิเวศวิหาร จึงมีการตัง้โรงพิมพ์
แห่งแรกของคนไทยขึน้1 

นบัจากหมอบรดัเลยเ์ริ่มงานพิมพห์นงัสือภาษาไทยขึน้ในประเทศสยามและเจา้
ฟ้ามงกุฎ (ต่อมาในพ.ศ. 2394 ขึน้ครองราชย์ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว) ตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกของชาวไทยขึน้ กิจการพิมพ์หนังสือในสยามได้ขยายตัวขึน้
ตามล าดบั ดงัปรากฏว่าหมอบรดัเลยไ์ดพ้ิมพห์นงัสือพิมพบ์างกอกรคีอเดอ (Bangkok Recorder) 
รวมทั้งหนังสือเล่มอย่าง สามก๊ก พงศาต่าง ๆ จ าหน่ายใหแ้ก่เจา้นาหรือขุนนาง  ส่วน ซามู เอล 
โจนส ์สมิท (Samuel Jones Smith) มิชชนันารีอีกท่านหนึ่งไดพ้ิมพห์นงัสือประเภทประโลมโลกย์
หรอืหนงัสือตลาดท่ีมีเคา้โครงเรื่องประเภทจกัร ๆ วงศ ์ๆ จ าหน่ายใหค้นทั่วไปท่ีรูห้นงัสือซือ้ไปอ่าน
เพื่อความบนัเทิง2  ดา้นกิจการการพิมพข์องคนไทยนั้นเม่ือเจา้ฟ้ามงกุฎขึน้ครองราชสมบตัิเป็น
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัแลว้ทรงด าเนินกิจการพิมพต์่อเน่ืองจากโรงพิมพว์ดับวร
นิเวศวิหาร โดยทรงโปรดใหต้ัง้โรงพิมพห์ลวงขึน้ ยิ่งไปกว่านัน้เม่ือเขา้สู่สมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (พ.ศ. 2411-2453) นอกจากโรงพิมพห์ลวงแลว้ยังมีโรงพิมพข์องเอกชน
หลายแห่งท่ีพิมพห์นงัสือขาย เช่น โรงพิมพน์ายเทพ โรงพิมพว์ดัเกาะ โรงพิมพโ์สภณพิพรรฒธนา

                                                            
1 สยามพิมพการ: ประวตัิศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย. (2549). หนา้ 7-17;  สุรพงษ์ จันทรเ์กษม

พงษ์. (2547). “หนงัสือวดัเกาะ” : การสืบทอดและปรบัเปลี่ยนทศันคติและค่านิยมในสงัคมไทย พ.ศ. 2465-
2475.  หนา้ 6-11. 

2 สรุพงษ์ จนัทรเ์กษมพงษ.์ (2547).  เลม่เดิม.  หนา้ 11-5. 
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กร โรงพิมพอ์กัษรนิติ1 โดยหนงัสือท่ีมีการพิมพเ์ผยแพรแ่ละจ าหน่ายในสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวต่อเน่ืองมาถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว (พ.ศ. 2453-
2468) มีหลายประเภททัง้หนงัสือพิมพ ์เช่น The Bangkok Time, จีนโนสยามวารศพัท,์ บางกอก
เดลิเมล์2 และหนงัสือประเภทนิตยสาร เช่น วชิรญาณ, วชิรญาณวิเศษ, ลกัวิทยา, ศรกีรุง3 

น่าสนใจว่าท่ามกลางกระแสการขยายตวัของสื่อสิ่งพิมพไ์ดมี้การพิมพโ์ฆษณา
ขายสินคา้ลงในหนงัสือพิมพโ์ดยเจา้ของหนงัสือพิมพห์ารายไดจ้ากการรบัจา้งโฆษณา เห็นไดจ้าก
ท่ีในหนงัสือพิมพบ์างกอกรคีอรเ์ดอรข์องหมอบรดัเลยซ์ึง่พิมพใ์นสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั มีการพิมพโ์ฆษณาใหผู้ท่ี้ตอ้งการโดยคิดค่าโฆษณาครัง้ละ 2 เหรียญดอลลารเ์ม็กซิกัน 
(ในเวลานัน้ 3 เหรยีญดอลลารเ์ม็กซกินัเท่ากบัเงินไทย 5 บาท)4  

การหารายไดข้องสื่อสิ่งพิมพจ์ากการรบัจา้งโฆษณาสินคา้ยงัด าเนินต่อมา ดงั
เห็นไดจ้ากโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์Siam Weekly Advertiser และโฆษณาในหนงัสือพิมพ ์Siam 
Directory ซึ่งออกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว มีโฆษณาของส านักงาน
โฆษณาหมอสมิธบอกว่ามีแผนกแปลภาษาอังกฤษและไทย มีโรงพิมพ์รบัจ้างพิมพ์หนังสือ
ภาษาองักฤษ ภาษาไทย โดยหนงัสือพิมพท์ัง้ 2 ฉบบันีมี้การบอกรบัเป็นสมาชิกของหนงัสือพิมพ์5  
ทัง้ยงัพบว่าสิ่งพิมพป์ระเภทนิตยสารท่ีออกในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เช่น 
จดหมายเหตแุสงอรุณ  ส  าราญวิทยา  มีการรบัจา้งลงโฆษณาเช่นเดียวกนั6 

 

 

 

 

 

                                                            
1 สยามพมิพการ: ประวตัศิาสตร์การพมิพใ์นประเทศไทย. (2549).  หนา้ 22-44. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 90-97. 
3 แหลง่เดมิ. หนา้ 204-220. 
4 จนัทิมา บรรจงประเสรฐิ. (2563).  150 ปีธุรกจิโฆษณาไทย จากสิ่งพมิพสู์ด่จิิทลัมเีดยี.  หนา้ 49. 
5 เอนก นาวิกมลู.  (2535).  โฆษณาไทยสมยัแรก.  หนา้ 50. 
6 สยามพมิพการ: ประวตัศิาสตร์การพมิพใ์นประเทศไทย.  (2549).  หนา้ 210, 213-214. 
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ภาพประกอบ 3 โฆษณาของส านกังานโฆษณาหมอสมธิบอกวา่มีแผนกแปลภาษาองักฤษและไทย 

 ท่ีมา:  เอนก  นาวิกมลู. (2535). โฆษณาไทยสมยัแรก. หนา้ 50. 

ต่อมาในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2453-2468) ดา้น
หนึ่งพบวา่การโฆษณาขายสนิคา้ในหนงัสือยงัคงมีอยู ่ดงัเห็นไดจ้ากโฆษณาสนิคา้ตา่ง ๆ ท่ีพิมพใ์น
หนงัสือ “ท่ีระลกึสยามรฐัพิพิธภณัฑ ์สวนลมุพินี พระพทุธศกัราช 2468”1  (ดภูาพประกอบ 4) 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 ด ูเอนก นาวิกมลู. (2551). โฆษณาไทย เล่ม 1. 
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ภาพประกอบ 4 โฆษณาสนิคา้ตา่ง ๆ ท่ีพิมพใ์นหนงัสือ “ท่ีระลกึสยามรฐัพิพิธภณัฑ ์สวนลมุพินี  

พระพทุธศกัราช 2468 

 ท่ีมา:  เอนก นาวิกมลู. (2551). โฆษณาไทย เล่ม 1. หนา้ 89. 

อีกดา้นหนึ่งนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว ธุรกิจโฆษณาใน
สยามไดพ้ฒันาขึน้มากโดยพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาก าแพงเพชรอคัรโยธิน ไดจ้ดัตัง้แผนก
โฆษณากรมรถไฟขึน้มาท าหนา้ท่ีประชาสมัพนัธช์กัชวนชาวตา่งประเทศใหม้าท่องเท่ียวท่ีสยาม จึง
มีการส่งหนงัสือและภาพชวนท่องเท่ียวไปใหน้กัเรียนไทยและสถานทูตสยามในต่างประเทศช่วย
โฆษณา นอกจากนีพ้ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาก าแพงเพชรอคัรโยธิน ยงัทรงเปิดบรษัิทรบัจา้ง
ท าโฆษณาช่ือ “บริษัทสยามแอดเวอรไ์ทซิ่ง” (Siam Advertising Co.) ขึน้ในพ.ศ. 2467 ซึ่งเป็น
บรษัิทโฆษณาแห่งแรกของคนไทย การโฆษณาของบรษัิทนีมี้การใชส้ื่อท่ีหลากหลาย เช่น ใบปลิว 
แผ่นพบั หนงัสือ ฉากโฆษณาในโรงละคร ภาพยนตรโ์ฆษณา1 

การโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพแ์ละการท าธุรกิจของบรษัิทสยามแอดเวอรไ์ทซิ่งยงัปรากฏ
ตอ่มาในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2468-2477) เห็นไดจ้ากโฆษณาสินคา้

                                                            
1 จนัทิมา บรรจงประเสรฐิ. (2563). เลม่เดิม. หนา้ 51-52. 
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ต่าง ๆ ท่ีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารในสมัยนี ้เช่น หนังสือพิมพ์ไทยหนุ่ม หนังสือพิมพ์
บางกอกการเมือง หนงัสือพิมพศ์รกีรุงรายวนั นิตยสารเกราะเหล็ก1  รวมทัง้การท่ีพระเจา้บรมวงศ์
เธอ กรมพระยาก าแพงเพชรอคัรโยธิน ผูก้่อตัง้บริษัทสยามแอดเวอรไ์ทซิ่ง ทรงจดัท าแผนรณรงค์
โฆษณาของคลงัออมสนิโดยมีการจดัพิมพข์อ้ความการประหยดัเงินและเก็บเงินฝากออมสนิ พรอ้ม
รูปภาพประกอบ จดัพิมพเ์ป็นรูปเลม่แจกจ่ายใหค้นทั่วไป รวมถึงมีการใชส้ื่ออ่ืน ๆ เช่น การโฆษณา
ทางวิทยกุระจายเสียง การใชป้า้ยโฆษณาตามแยกถนน เพื่อโฆษณาคลงัออมสนิ2 

ทัง้นีแ้มว้่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ส  าคญัทางการเมืองขึน้ในช่วงกลางทศวรรษ 
2470 เม่ือคณะทหารและขา้ราชการพลเรอืน ซึง่เรยีกตนเองว่า “คณะราษฎร” ไดท้  าการยดึอ านาจ
การปกครอง เปลี่ยนระบอบการปกครองประเทศจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบ
ประชาธิปไตยแบบจ ากดัอ านาจพระมหากษัตรยิ ์เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 24753 และมีความ
พยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศเพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัทางเศรษฐกิจ
ของคนในสงัคม เห็นไดจ้ากขอ้เสนอเคา้โครงเศรษฐกิจของนายปรดีี พนมยงค ์ซึง่มีลกัษณะตอ่ตา้น
ระบบศกัดินาเดิม แต่ขอ้เสนอนีถ้กูปฏิเสธโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวัและพระยาม
โนปกรณน์ิติธาดา นายกรฐัมนตรี4 จึงยงัไม่ปรากฏความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจขึน้ ส่วนธุรกิจ
โฆษณานั้นในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 2470 มีการโฆษณาขายสินค้าตีพิมพ์ในหนังสือ 
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ดงัท่ีเคยเป็นมาในช่วงเวลาก่อนหนา้5 

เม่ือพิจารณาโฆษณาขายใบชาท่ีตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ จากท่ี เอนก นาวิกมูล ได้
สืบคน้และรวบรวมโฆษณาไทยในช่วงสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2394-
2411)  สมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (พ.ศ. 2411-2453)  สมยัพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว (พ.ศ. 2453-2468)  สมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว (พ.ศ. 
2468-2477)  และโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพช์่วงพ.ศ. 2477-2479 ผูว้ิจัยพบโฆษณาขายใบชา 2 ชิน้ 
โดยชิน้แรกคือ โฆษณาหา้งอ๋องอีวก่ี สี่กั๊กเสาชิงชา้ ท่ีลงในหนังสือ “ท่ีระลึกสยามรฐัพิพิธภัณฑ ์

                                                            
1 ด ูเอนก นาวิกมลู. (2550). โฆษณาไทย เลม่ 2. 
2 จนัทิมา บรรจงประเสรฐิ. (2563). เล่มเดมิ. หนา้ 52-53. 
3 ด ูชาญวิทย ์เกษตรศิร.ิ (2544). ประวตักิารเมอืงไทย: 2475-2500. บทท่ี 2;  ณฐัพล ใจจรงิ.  (2556).  

ขอฝนัใฝ่ในฝนัอนัเหลอืเชือ่: ความเคลือ่นไหวของขบวนการปฏิปักษ์ปฏิวตัสิยาม (พ.ศ. 2475-2500). หนา้ 103-
109. 

4 ฉตัรทิพย ์นาถสภุา และ คณะ. (2524). เศรษฐศาสตรก์บัประวตัศิาสตร์ไทย. หนา้ 209-216. 
5 ด ูเอนก นาวิกมลู. (2551). โฆษณาไทย เลม่ 1. หนา้ 133-203; เอนก นาวิกมลู. (2550). โฆษณาไทย 

เล่ม 2. 
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สวนลมุพินี พระพุทธศกัราช 2468”  (โฆษณาชิน้นีผู้ว้ิจยัไดก้ล่าวถึงแลว้ 2 ครัง้ในปริญญานิพนธ์
สว่นบทน าและในบทนี)้  สว่นโฆษณาชิน้ท่ีสองคือ โฆษณารา้นขายใบชา นิม้ฮงจั๋ว หวัเม็ด (ยา่นส า
เพ็ง) ลงในหนงัสือพิมพบ์างกอกการเมือง ฉบบัวนัจนัทรท่ี์ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 

น่าสนใจวา่เนือ้ความของโฆษณาขายใบชาทัง้ 2 ชิน้นีห้าอ่านและตีความดว้ยแนวคิด
เก่ียวกบัวฒันธรรมการบรโิภคของคนในระบบทนุนิยมตามค าอธิบายของ ฌอง โบรดรยิารด์ (Jean 
Baudrillard) นกัสงัคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ท่ีจ าแนกสินคา้ท่ีมนษุยบ์รโิภคออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. 
สินคา้ทั่วไป (consumer commodity) ท่ีมนุษยบ์ริโภคเพื่อประโยชนใ์ชส้อย  2. สินคา้วฒันธรรม 
(cultural commodity) ท่ีมนุษย์บริโภคคุณค่าหรือความหมายท่ีผูผ้ลิตแฝงฝังไวใ้นค าโฆษณา
สินคา้มากกว่าบริโภคประโยชนใ์ชส้อยโดยตรงของตวัสินคา้1  อาจกล่าวไดว้่าโฆษณาขายใบชา
ของหา้งอ๋องอิวก่ีและโฆษณาของรา้นนิม้ฮงจั๋ว มีการท าใหร้า้นขายใบชาและตวัใบชาท่ีขายในรา้น
เป็น “สนิคา้วฒันธรรม” คือมีการขายคณุคา่หรอืความหมายของรา้นคา้ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ควบคูไ่ปกบั
การขายตวัใบชาซึง่เป็นสินคา้ทั่วไป ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีโฆษณาของหา้งอ๋องอิวก่ีมีการใหข้อ้มลูว่า
ร ้านของตนก่อตั้งมานานแล้ว “OUANG EWE KEE Established 20 years in Siam”2 หรือ
โฆษณาของรา้นชานิม้ฮงจั๋ว หวัเม็ด ท่ีมีการระบวุ่า “รา้นชาทีเ่ก่าทีส่ดุในสยามคอื นิม้ฮงจั๋วหวัเม็ด 
ตัง้สถานเมือ่พทุธศก ๒๔๑๙”3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 กาญจนา แกว้เทพ และ สมสขุ หินวิมาน. (2551). สายธารแห่งนกัคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง

กบัสือ่สารศกึษา.  หนา้ 462-463. 
2 เอนก นาวิกมลู. (2551). เล่มเดมิ.  หนา้ 131. 
3 เอนก นาวิกมลู. (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 43. 
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ภาพประกอบ 5 โฆษณารา้นชานิม้ฮงจั๋วหวัเมด็ 

 ท่ีมา:  เอนก นาวิกมลู. (2550). โฆษณาไทย เล่ม 2. หนา้ 43. 

ผูว้ิจัยเห็นว่าขอ้ความในโฆษณาท่ีตีพิมพใ์นหนังสือหรือนิตยสารโดยระบุถึงความ
เก่าแก่ของรา้นขายชาเป็นการโฆษณาท่ีสรา้งคณุคา่หรอืความหมายเพื่อดงึดดูใหผู้บ้รโิภคซือ้ใบชา
ของรา้น กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ขอ้ความโฆษณาท่ีระบถุึงความเก่าแก่ของรา้นขายใบชานีเ้ป็นการ
ท าใหใ้บชาของรา้นมีสถานะเป็น “สินคา้วฒันธรรม” ท่ีขายคณุคา่ความเก่าแก่ของผูข้ายเพื่อดงึดดู
ใจใหผู้บ้รโิภคซือ้สินคา้ นอกเหนือจากประโยชนใ์ชส้อยของตวัสนิคา้ใบชา ส าหรบัสาเหตท่ีุผูข้ายใบ
ชามุง่ขายคณุคา่ความเก่าแก่ของรา้นขายใบชานีผู้ว้ิจยัตีความวา่ รา้นขายใบชาพยายามดงึดดูใจผู้
ซือ้เน่ืองจากในทัศนะของชาวสยามนั้นสิ่งท่ีดีงามเกิดขึน้จากการสรา้งสรรค์โดยผู้ท่ีบ่มเพาะ
ประสบการณม์ายาวนานจนเกิดความช านาญ โดยการตีความนีผู้ว้ิจยัอาศยัรอ่งรอยจากต าราแม่
ครวัหวัป่ากข์องท่านผูห้ญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ ์ซึง่จดัพิมพเ์ป็นรูปเลม่ครัง้แรกในพ.ศ. 2452 ( 16 ปี
ก่อนโฆษณาหา้งอ๋องอิวก่ี สี่กั๊กเสาชิงชา้ และ 19 ปีก่อนโฆษณารา้นขายใบชานิม้ฮงจั๋ว หวัเม็ด ) 
ในค าน าของหนงัสือไดก้ลา่วไวต้อนหนึ่งซึง่สอดคลอ้งกบัเรือ่งรสชาติของสิ่งท่ีคนเราบรโิภค 
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การหุงตม้นีก้็เปนการค่อยท า และรูว้ิธีผสมปรุงท าใหด้ีขึ ้นเปนล าดบัตามสมัยมา 

โดยมนษุย์ชาติท์ีม่ีความสว่างรุ่งเรืองเกิดขึน้โดยความทีเ่พาะหว่านความรูใ้นทางศกึษา

และสงัเกตเหตกุารประพฤติต์อ่กนัมาโดยความช านาญจนถงึการทีป่ระสมประสานและ

รูก้ารนัน้ชดัเจนไดด้ขีึน้เปนล าดบัสบืเนือ่งมา1 

ประกอบกับร่องรอยจากสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้
เจา้อยู่หวั (รว่มสมยักับโฆษณารา้นอ๋องอิวก่ี สี่กั๊กเสาชิงชา้) บทหนึ่งซึ่งกล่าวถึงการสั่งสมความรู ้
เพื่อใหเ้กิดความช านาญอนัเป็นประโยชนต์อ่ตน 

   แมไ้รค้วามรอบรู ้  การงาน 

ถงึหากมโีอกาส  กอบทรพัย ์

ปราศจากซ่ึงช านาญ  ท าทรพัย-์งอกฤา 

สนิอาจทีจ่ะกลบั  เสือ่มคลาย 

   ขวนขวายหาศลิปะ วทิยา 

ประกอบกบัช านาญ  ในกจิ 

คงสามารถรกัษา  ทรพัยม์ั่น 

อกีอาจจะรูค้ดิ  เพิ่มสนิ2 

สภุาษิตนีแ้มจ้ะไม่ไดก้ล่าวถึงคณุค่าของสิ่งเก่าท่ีมามานานโดยตรง แต่แสดงใหเ้ห็น
ถึงทศันะทางสงัคมท่ีมองวา่การสั่งสมความรู ้ประสบการณ ์มานานท าใหผู้น้ัน้มีความช านาญและ
มีความรูท่ี้สามารถเพิ่มความมั่งมีใหแ้ก่ตน ทศันะในลกัษณะนีบ้่งชีถ้ึงนยัว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้จากผูท่ี้มี
ความรูแ้ละประสบการณ์ในเรื่องหนึ่ง ๆ มานานเป็นสิ่งท่ีดี มีคุณค่า สอดคลอ้งกับกับคุณค่า
ความหมายของรา้นขายชาและสินคา้ของรา้นท่ีโฆษณารา้นขายชา อ๋องอิวก่ี และรา้นนิม้ฮงจั๋ว 
หยิบยกขึน้มาเป็นจดุขาย 

                                                            
1 เปลี่ยน ภาสกรวงศ.์ (2554). ต าราแม่ครวัหวัป่าก ์เลม่ 1.  หนา้ 5. 
2 สุภาษิตพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินธร มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั.  

(2527). ไมมี่เลขหนา้.  
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2.1.3 ธุรกิจน าเข้าใบชาและธุรกิจไร่ชาแบบสากลในประเทศไทย ช่วงทศวรรษ 2480 ถึง
ทศวรรษ 2490 

2.1.3.1 ธุรกิจเครื่องดื่มในบริบทเศรษฐกิจไทยช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 
2490 

ก่อนจะกล่าวถึงธุรกิจชาในไทยช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 ในหัวขอ้
ต่อไป ผูว้ิจยัขอใหภ้าพรวมของธุรกิจเครื่องดื่มในบรบิทเศรษฐกิจไทยในช่วง 2 ทศวรรษนีเ้สียก่อน  
จากปัญหาเศรษฐกิจตกต ่าในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัและพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยู่หัว ท าให้หลังจากคณะราษฎรท าการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตยเม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน พ.ศ. 2475 ไดมี้ความพยายามท่ีจะจดัการเศรษฐกิจ
ของประเทศใหส้อดคลอ้งกับหลกั 6 ประการของคณะราษฎร ซึ่งมีขอ้หนึ่งระบุว่าในการปกครอง
ระบอบใหม่ (ระบอบประชาธิปไตย) รฐับาลจะบ ารุงความเป็นอยู่ของราษฎรใหส้ขุสมบูรณ ์จดัหา
งานใหร้าษฎรทุกคนท า จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ใหร้าษฎรอดอยาก 1 โดยขอ้เสนอ
ส าคญัท่ีมีการน าเสนอตอ่รฐับาลของพระยามโนปกรณน์ิตธิาดาคือ เคา้โครงเศรษฐกิจของนายปรดีี 
พนมยงค ์ซึ่งมีลักษณะต่อต้านระบบศักดินา ข้อเสนอของนายปรีดี พนมยงค ์ถูกปฏิเสธโดย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั และพระยามโนปกรณน์ิตธิาดา นายกรฐัมนตร ีดงัท่ีไดก้ลา่ว
แลว้ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงรฐับาลเป็นรฐับาลของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ในเดือน
มิถนุายน พ.ศ. 2476 ไดมี้การออกพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบการสภาเศรษฐกิจ พ.ศ. 2476 
โดยพนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนา นายกรฐัมนตรไีดใ้หก้รรมการสภาเศรษฐกิจพิจารณาทบทวน
นโยบายทางเศรษฐกิจของรฐับาลพระยามโนปกรณน์ิติธาดา น ามาสู่การวาง “โปรกัมเศรษฐกิจ
ของรฐับาล” ท่ีมุ่งรกัษาประโยชนแ์ละสมานประโยชนข์องชนทกุชัน้ โดยเป็นท่ีน่าสงัเกตว่านโยบาย
เศรษฐกิจนีใ้ห้ความส าคัญกับคนเชือ้ชาติไทยค่อนข้างมากและรฐัมนตรีในคณะรฐับาล เช่น 
เจา้พระยาธรรมศกัดิม์นตร ีพระยาสรุยิานวุตัร พระยาโกมารกลุมนตร ีไดเ้สนอใหร้ฐับาลมีบทบาท
ในการจดัการเศรษฐกิจในเรือ่งตา่ง ๆ ในฐานะผูป้ระกอบการและผูส้นบัสนนุใหเ้กิดผูป้ระกอบการท่ี
เป็นชาวไทย2 

                                                            
1 เพญ็พิสทุธ์ิ ทองมี. (2552). การปรบัตวัของ “นายทนุชาวจีน” ภายใตน้โยบาย “เศรษฐกิจชาตนิยิม

ไทย” (พ.ศ. 2475-2487).  หนา้ 21-23. 
2 เรืองวิทย ์ลิ่มปนาท. (2537). บทบาทของรฐัในระบบทุนนิยมของไทย (พ.ศ. 2475-2500). หนา้ 65-

84. 
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จากการท่ีรฐับาลพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาใช้นโยบายเศรษฐกิจท่ีให้
ความส าคญักบัคนเชือ้ชาติไทย ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านอธิบายวา่นโยบายเศรษฐกิจของรฐับาล
สมัยนีเ้ป็น “นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม”1 โดยเหตุท่ีรฐับาลพันเอกพระพหลพลพยุหเสนาใช้
นโยบายเศรษฐกิจชาตนิิยมเน่ืองจากคณะราษฎรไมป่ระสบความส าเรจ็ในการดงึชาวนาไวเ้ป็นฐาน
ก าลงัทางการเมืองของตนเอง จึงหนัมาดึงเอาชนชัน้กลางเป็นฐานก าลงัทางการเมืองเพื่อต่อตา้น
อ านาจของชนชั้นศักดินา ด้วยการใช้ลัทธิชาตินิยมในการปลุกระดมขอความสนับสนุนจาก
ประชาชนทั่วไป ขณะเดียวกนัเหตท่ีุนโยบายเศรษฐกิจของรฐับาลมุง่เนน้ใหร้ฐับาลมีบทบาทในการ
จดัการเศรษฐกิจในฐานะผูป้ระกอบการและผูส้นบัสนนุใหเ้กิดผูป้ระกอบการชาวไทย เน่ืองจากชน
ชัน้กลางในเวลานัน้ขาดความเป็นอิสระและตอ้งพึง่พาอ านาจรฐัอยู่2 

เม่ือจอมพล ป. พิบูลสงคราม หนึ่งในแกนน าคณะราษฎรขึน้ด ารงต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรตี่อจากพนัเอกพระยาพหลพลพยหุเสนาในพ.ศ. 2481 และด ารงต าแหน่งถึงกลางปี
พ.ศ. 2487 รฐับาลไดด้  าเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมอย่างเขม้ขน้ยิ่งขึน้โดยสนบัสนนุธุรกิจของ
คนไทยภายใตก้ารดูแลของรฐับาลไทยและจ ากัดบทบาททางเศรษฐกิจของชาวต่างชาติในไทย 
โดยเฉพาะธุรกิจของชาวจีน ดว้ยการออกกฎหมายสง่เสรมิการพาณิชยข์องคนไทยหลายฉบบั เช่น 
กฎหมายควบคมุอตุสาหกรรมฆา่สตัวแ์ละขายเนือ้สตัวใ์หอ้ยูใ่นมือของคนไทย  พระราชบญัญตัิเรอื
ไทย พ.ศ. 2482 จ ากดัใหเ้จา้ของเรอืท่ีท าการคา้อยูใ่นน่านน า้ไทยตอ้งมีสญัชาติเป็นไทยหรอืถา้เป็น
บรษัิทตอ้งเป็นบรษัิทไทยซึง่มีหุน้สว่นหรอืผูถื้อหุน้สว่นมากเป็นคนไทย  พระราชบญัญตัิการประมง 
พ.ศ. 2482 สงวนสทิธ์ิในการจบัปลาในเขตน่านน า้ไทยใหแ้ก่ผูท่ี้มีสญัชาตไิทยเท่านัน้3 

รวมทัง้มีการจดัตัง้บริษัทของรฐับาล เช่น บริษัทขา้วไทย จ ากัด บริษัทไทยนิยม
พาณิชย ์จ ากดั บรษัิทพาณิชยจ์งัหวดัต่าง ๆ ฯลฯ ขึน้เพื่อใหร้ฐับาลเขา้มาด าเนินธุรกิจเอง อนัเป็น

                                                            
1 ชูสิริ จามรมาน และ อดิศร หมวกพิมาย. (2537). เกา้รอ้ยปีพาณิชย์ไทย. หนา้ 224-225; พอพันธุ ์

อยุยานนท.์ (2545). “หน่วยท่ี 5 เศรษฐกิจไทยในช่วงพ.ศ. 2475-2488”.  ใน  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
สาขาวิชาศิลปะศาสตร.์  เอกสารการสอนชุดวิชา เศรษฐกิจไทย Thai Economy 12302 หน่วยที่ 1-7 ฉบับ
ปรบัปรุง. หนา้ 277. 

2 พอพนัธุ ์อยุยานนท.์ (2545). เล่มเดมิ. หนา้ 277. 
3 ชูสิริ จามรมาน และ อดิศร หมวกพิมาย. (2537). เล่มเดิม. หน้า 227-228; เพ็ญพิสุทธ์ิ ทองมี.  

(2552). เล่มเดมิ. หนา้ 111-141. 



  39 

การลดบทบาททางเศรษฐกิจของนายทนุชาวจีน1 นอกจากนีร้ฐับาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยเพื่อลดบทบาททางเศรษฐกิจของนายทุนชาวจีนโดยรฐับาลไดต้ั้ง
โรงงานอตุสาหกรรมของรฐั เช่น โรงงานยาสบู โรงงานทอผา้ โรงงานกระดาษ ฯลฯ ขึน้เพื่อแข่งขนั
กบัโรงงานของชาวตา่งประเทศและผลติสินคา้ทดแทนสนิคา้ท่ีน าเขา้จากตา่งประเทศ2 

เม่ือจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ้นจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีไปในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2487 สถานการณก์ารเมืองของไทยมีความผนัผวนอย่างตอ่เน่ืองจนถึงพ.ศ. 2490 
เกิดความแตกแยกภายในคณะราษฎร โดยเฉพาะระหวา่งนายควง อภยัวงศ ์กบันายปรดีี พนมยงค ์
ตลอดจนความขดัแยง้ระหว่างนายปรีดี พนมยงค ์กบัฝ่ายนิยมเจา้ซึ่งฟ้ืนฟูอิทธิพลกลบัมาอีกครัง้ 
ความขดัแยง้ทางการเมืองระหว่างกลุม่ตา่ง ๆ นีปิ้ดฉากลงดว้ยการรฐัประหาร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2490 โดยคณะนายทหารภายใตก้ารน าของพลโทผิน ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) อันเป็นการ
สิน้สดุของการปกครองแบบประชาธิปไตยภายใตร้ฐับาลท่ีสมาชิกคณะราษฎรเป็นนายกรฐัมนตรี
เกือบตลอด 15 ปี  การรฐัประหาร พ.ศ. 2490 นีเ้ป็นการท าใหฝ่้ายอนุรกัษ์นิยม (ฝ่ายนิยมเจา้) 
กลบัมามีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองคู่ไปกบัคณะรฐัประหารของพลโทผิน ชณุหะวณั3  ทัง้นี ้
คณะรฐัประหารของพลโทผินไดใ้หน้ายควง อภยัวงศ ์ด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีและตัง้รฐับาล 
รวมทัง้จดัการเลือกตัง้ขึน้ซึง่พรรคประชาธิปัตยข์องนายควงชนะการเลือกตัง้และจดัตัง้รฐับาลท่ีมา
จากการเลือกตัง้ แต่นายควง อภยัวงศ ์เป็นนายกรฐัมนตรไีดไ้ม่นานนกัคณะรฐัประหารของพลโท
ผิน ชณุหะวณั ไดบ้ีบใหน้ายควงลาออกจากต าแหน่ง หลงัจากนัน้คณะรฐัประหารไดเ้ชิญจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม มาด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี เป็นเวลา 9 ปี 5 เดือน ( 8 เมษายน พ.ศ. 2491- 
16 กนัยายน พ.ศ. 2500)4  กล่าวอีกอย่างคือ จอมพล ป. พิบลูสงคราม ด ารงต าแหน่งผูน้  ารฐับาล
เกือบตลอดทศวรรษ 2490 

ดา้นอตุสาหกรรม รฐับาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดใ้ชน้โยบาย “ทุนนิยมโดย
รฐั” (State Capitalism) โดยรฐัเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ประกอบการด้วยการขยายหรือตั้ง

                                                            
1 เพ็ญพิสุทธ์ิ ทองมี. (2552). เล่มเดิม. หน้า 151-174;  ปรีดารัตน์ พัฒนพีชัย. (2544). นโยบาย

ชาตินิยมทางเศรษฐกิจของรฐับาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม กบัการสรา้งความชอบธรรมทางการเมือง. หนา้ 
108-122. 

2 สรุปจาก พอพนัธุ ์อยุยานนท.์ (2545). เล่มเดมิ. หนา้ 284-286;  เพ็ญพิสทุธ์ิ ทองมี. (2552). เล่มเดมิ.  
หนา้ 174-185;  ชสูิร ิจามรมาน และ อดิศร หมวกพิมาย. (2537). เล่มเดมิ. หนา้ 229-232. 

3 สธุาชยั ยิม้ประเสรฐิ. (2551). สายธารประวตัศิาสตร์ประชาธิปไตยไทย. หนา้ 50-68. 
4 ด ูสธุาชยั ยิม้ประเสรฐิ. (2551). เล่มเดมิ. หนา้ 67-86;  บณัฑิต จนัทรโ์รจนกิจ. (2563). การเมืองไทย

ร่วมสมยั. หนา้ 79-107. 
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รฐัวิสาหกิจขึน้ใหม่เพื่อท าอตุสาหกรรมและสามารถคา้ขายแข่งขนักบัพ่อคา้ชาวจีนได้1 ซึ่ง ทสเุอฮิ
โระ อาคิระ (Suehiro Akira) นักประวัติศาสตรเ์ศรษฐกิจชาวญ่ีปุ่ น และ อรรถจักร ์สัตยานุรกัษ ์
นกัวิชาการดา้นประวตัิศาสตรไ์ทย ไดใ้หภ้าพเศรษฐกิจแบบทนุนิยมโดยรฐัของไทยในช่วงทศวรรษ 
2480 ถึงทศวรรษ 2490 ไว้ว่าช่วง 2 ทศวรรษนี้เป็นช่วงเวลาท่ีกระทรวงต่าง ๆ เร่งขยาย
อตุสาหกรรมและวิสาหกิจออกไปอยา่งกวา้งขวาง มีการก่อตัง้รฐัวิสาหกิจขึน้มากวา่ 70 แห่งเพื่อท า
การผลติ การจดัการและการจ าหน่ายในทกุ ๆ ภาคการผลติ2  

ภายใตบ้รบิททางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 ท่ีรฐับาลไทย
ใชน้โยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม ซึง่สนบัสนนุใหค้นไทยเป็นเจา้ของธุรกิจ และนโยบาย “ทนุนิยม
โดยรฐั” ซึ่งเรง่ขยายอตุสาหกรรมในประเทศ พบว่าธุรกิจเครื่องดื่มท่ีมีเจา้ของเป็นคนไทยไดมี้การ
ขยับขยายธุรกิจ ดังเห็นได้จากกรณีของพระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุต ร) ซึ่งสั่ งซือ้
เครื่องจกัรผลิตเบียรจ์ากเยอรมนีมาตัง้โรงงานเบียรข์องคนไทยขึน้เม่ือพ.ศ. 2477 โดยในช่วง 5 ปี
แรกของการก่อรา่งสรา้งตวัของบรษัิทบุญรอดบรวิเวอรี่ผูผ้ลิตและจ าหน่ายเบียรส์ิงห ์(ตรงกบัช่วง
รอยต่อรอยต่อระหว่างปลายทศวรรษ 2470 กับตน้ทศวรรษ 2480) นอกจากปรุงเบียรแ์ลว้บริษัท
บญุรอดบรวิเวอรีไ่ดผ้ลิตโซดาออกขายดว้ย จากนัน้ไดท้ดลองท าน า้หวานตา่ง ๆ โดยใชก้รรมวิธีการ
ท าน า้โซดาเขา้มาช่วยท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ ์เช่น น า้มะเน็ด (lemonade) น า้สม้ น า้สละสีเขียวและสี
แดง รวมทัง้ผลิตภณัฑน์ า้หวานผสมเบียรอ์ย่าง น า้ขิง น า้เชอรี่ ออกมาจ าหน่ายในช่วงสงครามโลก
ครัง้ท่ี 23 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 แหลง่เดมิ. 
2 Suehiro Akira. (1996). Capital Accumulation in Thailand 1855-1985. p. 126; อรรถจักร ์สตัยา

นรุกัษ์. (2553). ประวตัศิาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย ต าราเรยีนวชิา 004470 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกิจไทย.  
หนา้ 96. 

3 สรวิช ภิรมยภ์กัดี. (2558). ต านานทา่นเจา้คณุ. หนา้ 37-65. 



  41 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 โฆษณาขายเครือ่งดื่มของบรษัิทบญุรอดบรวิเวอรี่ 

 ท่ีมา: สรวชิ ภริมยภ์กัดี. (2558). ต านานทา่นเจา้คณุ. หนา้ 64. 

หลงัสงครามโลกยตุิ น า้อดัลมจากต่างประเทศไดก้ลบัมาขายในไทยเริ่มจาก โค
คาโคลา่ ท่ีเขา้มาในพ.ศ. 2492 ตามดว้ย เป๊ปซี่ ท่ีเขา้มาในพ.ศ. 2496 โดยน า้อดัลมทัง้ 2 ชนิดท่ีเขา้
มาในช่วงทศวรรษ 2490 ไดร้บัความนิยมจากคนไทยและตีตลาดน า้หวานตราสิงหข์องบรษัิทบุญ
รอดบรวิเวอรี จนท าใหบุ้ญรอดบรวิเวอรีเลิกผลิตน า้หวานตราสิงหใ์นพ.ศ. 2505 เน่ืองจากสูร้าคา
ตน้ทุนไม่ไหว บรษัิทจึงหนัมามุ่งขยายตลาดสินคา้หลกัของบรษัิทคือ เบียรไ์ทยตราสิงหแ์ละโซดา
ตราสิงห์1 ขอ้มูลดังกล่าวนีส้อดคลอ้งกับขอ้มูลบอกเล่าจากความทรงจ าของคุณจีรวัสส ์(บูลย์
สงคราม) ปันยารชนุ ภรยิาของดร.รกัษ ปันยารชุน หนึ่งในหุน้ส่วนบรษัิทบรรจขุวด “Rak, Derrick 
& Davis Bottling” ซึ่งไดร้บัอนุญาตจากบริษัทโคคา-โคล่าท่ีสหรฐัอเมริกาใหเ้ป็นผูแ้ทนจ าหน่าย
เครื่องดื่มอัดลยี่ห้อ “โคคา-โคล่า” ในประเทศไทยเม่ือพ.ศ. 2492 ซึ่งประสบความส าเร็จอย่าง
รวดเร็ว กลายเป็นสินคา้ยอดนิยมในกลุ่มวยัรุ่นทั่วกรุงเทพฯ ท่ีมองว่าเป็นของโกเ้ก๋จากตะวนัตก 
ตอ่มาในพ.ศ. 2496 ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยก์ารไดร้ว่มทนุกบักลุม่ราชครูซึง่เป็นกลุม่การเมืองท่ี

                                                            
1 แหลง่เดมิ. หนา้ 69. 
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มีอิทธิพล ก่อตัง้บรษัิทเสรมิสขุขึน้มาเป็นผูแ้ทนจ าหน่ายน า้อดัลมยี่หอ้ “เป๊ปซี่-โคลา่” ขึน้มาแข่งกบั
เครือ่งดื่มโคคา-โคลา่1   

2.1.3.2 ธุรกิจชาในประเทศไทยช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 
ธุรกิจชาในประเทศไทยช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 จ าแนกไดเ้ป็น 2 

ประเภท โดยภาพรวมแลว้ธุรกิจชาทัง้ 2 ประเภทมีลกัษณะรว่มกนัคือ พยายามขยายตลาดชาจาก
เดิมท่ีชาเป็นสินคา้หรูหราให้เป็นสินคา้ส าหรบัคนทั่วไป ดังจะเห็นไดจ้ากท่ีจะกล่าวต่อไปว่าผู้
ประกอบธุรกิจน าเขา้ใบชาจากต่างประเทศในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 เริ่มหนัมาจบั
สินคา้ใบชาท่ีกลุ่มผูบ้รโิภคระดบัตลาดล่างนิยม ขณะท่ีผูป้ระกอบการไรช่าแบบสากลไดท้ าไรผ่ลิต
ใบชาดว้ยจุดมุ่งหมายท่ีจะขยายตลาดการบริโภคชาออกมาสู่ผูบ้ริโภคทั่วไป นอกเหนือจากชน
ชัน้สงู 

2.1.3.2.1 ธุรกิจน าเขา้ใบชาจากตา่งประเทศ 
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเขา้ใบชาจากจีนท่ีท าธุรกิจมาตัง้แต่ปลายทศวรรษ 

2440 ถึงทศวรรษ 2470 จ านวนหนึ่งยงัคงด าเนินธุรกิจน าเขา้ชาจีนเขา้มาจ าหน่ายในไทยอยู่ตอ่มา 
แต่มีการปรบัเปลี่ยนบางอย่าง ดงัพบว่า เจา้ของรา้นรุ่นท่ี 2 ของรา้นอ๋องอิวก่ี นอกจากจะขยาย
ขอบเขตธุรกิจเพิ่มการขายสง่ใบชาแลว้ ยงัเลือกจบัชาตราป้ันซึง่เป็นชาท่ีกลุ่มผูบ้รโิภคระดบัตลาด
ลา่งนิยมดื่ม รวมทัง้มีการปรุงชาดว้ยสตูรเฉพาะของรา้นโดยคดัเลือกพนัธุช์าทอ้งถ่ินมาผสมกบัชาน
อกชนิดต่าง ๆ ท าให้ไดช้าท่ีมีรสดี ติดตลาด ถูกปากผูซ้ือ้2 หรือกรณีของรา้นลิมเม่งก่ีซึ่งในช่วง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ไดย้า้ยรา้นมาท่ีซอยผดงุดา้ว ถนนเยาวราชโดยท่ีรา้นใหม่นีน้อกจากจะน าเขา้
ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว ซึง่เป็นสินคา้หลกัแลว้ทางรา้นไดเ้ริม่น าเขา้ชาแดงมาท าเป็นชาไทยและชา
ด า รวมทัง้มีการเปลี่ยนยี่หอ้สินคา้ของรา้นมาใชย้ี่หอ้ “ชาตรามือ” ในปีพ.ศ. 24883 

นอกจากการน าเขา้ใบชาจีนแลว้ยงัพบว่าประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2480 
มีการน าเขา้ “ชาผง” หรือท่ีเรียกทั่วไปว่า ชาฝรั่ง โดยวิธีการการบรโิภคชาฝรั่งมีความแตกต่างกัน
กับชาจีน เน่ืองจากชาฝรั่งมกัจะบริโภคดว้ยการผสมนมหรือการชงดว้ยน า้ตาล เพื่อลดความขม
ของตวัใบชา ถึงแมว้่าในช่วงก่อนทศวรรษ 2500 ตลาดเครื่องดื่มชาในประเทศไทยจะมีชาจีนเป็น
สินคา้หลกัอยู่ในตลาดท่ีมีอยู่ในประเทศไทย แต่ชาฝรั่งเป็นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งท่ี เริ่มไดร้บัความ
นิยมในตลาดเช่นกัน หลักฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการน าเขา้ชาผงหรือชาฝรั่งมาจ าหน่ายในไทย

                                                            
1 ภรู ิฟวูงศเ์จรญิ, ศรญัญ ูเทพสงเคราะห,์ ณฐัพล ใจจรงิ.  (2561). อยากลมืกลบัจ า. หนา้ 200-203. 
2 “จาก “ออ๋งอวิกี”่ ถงึ “Ong Tea” สามรุ่นแหง่นาวาชาโพน้ทะเล”. (2010). (ออนไลน)์ 
3 “ชาตรามอื-ตน้ต ารบัชาไทย เขม้ขน้ หอมอร่อย- ChaTraMue”. (2018). (ออนไลน)์ 
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ในช่วงทศวรรษ 2480 อาทิ หนังสือ “อาหารและถั่วเหลือง” เอกสารพิเศษของกรมวิทยาศาสตร ์
กระทรวงเศรษฐการ ออกในงานฉลองรฐัธรรมนูญ พทุธศกัราช 2481 มีการกลา่วถึงการน าเขา้ใบ
ชาจากซีลอน (ศรลีงักา) เขา้มาจ าหน่ายในช่ือ “ชาตรารถลาก”   

 

“ ชาตรารถลาก  

รสอร่อย      บริสทุธิ ์ 

มจี าหนา่ย 

ตามรา้นขายเครือ่งกระป๋องทั่วไป ”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 โฆษณาชาตรารถลาก 

 ท่ีมา: กรมวิทยาศาสตร ์กระทรวงเศรษฐการ. (2481). อาหารและถัว่เหลอืง. หนา้ 36. 

                                                            
1 กรมวิทยาศาสตร ์กระทรวงเศรษฐการ. (2481). อาหารและถั่วเหลอืง.  หนา้ 36. 
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2.1.3.2.2 ธุรกิจการท าไรช่าแบบสากล 
 ในช่วงกลางทศวรรษ 2480 ไดเ้กิดธุรกิจการท าไรช่าแบบสากลของคนไทยขึน้ ดงั

พบว่าคณุประสิทธ์ิ พุ่มชศูรี เกษตรกรตวัอย่างของจงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่ท าธุรกิจยาสบูไดร้บัหนงัสือ
เก่ียวกับชามาเล่มหนึ่ง จากการอ่านหนงัสือเล่มนีท้  าใหป้ระสิทธ์ิทราบว่าเม่ียงซึ่งเป็นพืชพืน้บา้น
ยอดนิยมในภาคเหนือนัน้เป็นชาสายพนัธุเ์ดียวกบัชาพนัธอ์สัสมัซึง่เป็นชาระดบัชัน้หนึ่งของโลกซึ่ง
นิยมปลูกกันมากในประเทศอินเดียและประเทศศรีลงักา ดงันั้นประสิทธ์ิจึงเริ่มตน้คน้ควา้อย่าง
จรงิจงัจนพบว่าตน้เม่ียงหรือชาเก่าแก่ของชาวบา้นภาคเหนือมีพืน้ท่ีปลกูอยู่ท่ีบา้นปางหว้ยตราด 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เขา (ประสทิธ์ิ) จงึเขา้ไปพฒันาบกุเบิกการผลติชาดว้ยวิธีสมยัใหม ่
ท าใหมี้พืน้ท่ีในการปลูกชานีก้ว่า 3,000 ไร่ เม่ือพ.ศ. 2484 ธุรกิจไร่ชาของประสิทธ์ิ พุ่มชูศรี เป็น
จดุเริม่ตน้ของผลติภณัฑช์าท่ีตอ่มาเรยีกวา่ “ชาระมิงค”์1  

ขอ้มลูจากหนงัสืออนสุรณง์านพระราชทานเพลิงศพนายประสิทธ์ิ พุ่มชศูรี ท าให้
ทราบว่าในระยะแรกคุณประสิทธ์ิ พุ่มชูศรี ท าควบคู่กับกิจการยาสูบ โดยคุณประสิทธ์ิมีการ
ด าเนินการปลกูชาท่ีแก่งปันเต๊า มีตน้ชาท่ีปลูกไวต้ัง้แต่พ.ศ. 2480 ไดเ้จริญเติบโตพอท่ีจะเก็บใบ
อ่อนมาท าเป็นชาจีนได ้แต่ก็เป็นเพียงเล็กนอ้ยไม่พอแก่การ จึงไดไ้ปซือ้สวนเม่ียงไวท่ี้บา้นป่าแป๋ 
ต าบลสลบเปิง อ าเภอแม่แตง  3 สวนและรบัซือ้ใบเม่ียงดิบจากชาวสวนมาท าเป็นชาจีน2  คุณ
ประสทิธ์ิ สามารถพฒันาธุรกิจไรช่าของตนไดเ้ป็นอยา่งดีดงัปรากฏวา่คณุประสทิธ์ิมีสถานีการผลิต
ชา 3 สถานี คือ สถานีแก่งป่ันเต๊า สถานีป่าแป๋ และสถานีก๋าย3  

นอกจากธุรกิจชาระมิงคข์องประสิทธ์ิ พุ่มชูศรี แลว้ในทศวรรษ 2480 ยงัมีธุรกิจ
ชาของคนไทยท่ีน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งคือ ไรช่าของนายสยุและนางนิตย ์ปรกิสวุรรณ เจา้ของหา้งใบ
ชาไทยท่ีถนนราชด าเนินกลางและท่ีขา้งโรงพิมพศ์รีหงส ์ถนนสามเสน ย่านบางขุนพรหม โดย
หนงัสืองานศพของนางนิตย ์ปรกิสวุรรณ ซึง่จดัพิมพใ์นพ.ศ. 2484 นัน้นายสยุ ผูเ้ป็นสามี ไดเ้ลา่ถึง
ความเป็นมาของการผลิตและการคา้ใบชาไทยว่าคณะของตน (นายสยุ) เป็นคณะแรกท่ีท าใบชา
ไทยออกเผยแพร่ทั่วไป โดยมีชาวญ่ีปุ่ นและชาวไตห้วันมาเอาพันธุ์ชาจากไร่ชาท่ีคณะของนาย
สยุก าลงัท าอยูไ่ปปลกูท่ีญ่ีปุ่ นและไตห้วนัดว้ย4  
                                                            

1 ทศ คณนาพร. (2551). สงิหล์า้นนา. หนา้ 253-255. 
2 ประสทิธิร์  าลกึ อนสุรณใ์นงานพระราชทานเพลงิศพ นายประสทิธิ ์พุม่ชูศร.ี (2512). หนา้ 37. 
3 แหลง่เดมิ. หนา้เดิม. 
4 ป. บนุนาค. (2553). เปิดต านานหา้งรา้นสยาม. หนา้ 103-107. 
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ทัง้นีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตว่าในช่วงปลายทศวรรษ 2480 ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเขา้ชา
จากจีนเริม่ท าโรงงานชาของตวัเอง ดงัเห็นไดจ้ากกรณีของชาตรามือ (ลิมเมงก่ีเดิม) ในปีพ.ศ. 2488 
นายทิงซึง่เป็นผูจ้ดัการรา้นในตอนนัน้ไดบ้กุเบิกเปิดโรงงานชาขึน้ท่ีบรเิวณดอยราวี อ  าเภอแม่สรวย 
จงัหวดัเชียงราย โดยใชช่ื้อโรงงานวา่ “โรงงานชาหอม”1 

จ าเป็นตอ้งกล่าวดว้ยว่า อุตสาหกรรมชาในประเทศไดร้บัการสนับสนุนอย่าง
ชัดเจนยิ่งขึน้ อีกในช่วงทศวรรษ 2490 ซึ่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม กลับมาด ารงต าแหน่ง
นายกรฐัมนตรชี่วงท่ี 2 (พ.ศ. 2491-2500) และมีการน านโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจกลบัมาใช้
อีกครัง้หนึ่ง ดว้ยนโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจท่ีสนบัสนนุใหค้นไทยท าธุรกิจและการผลิตสินคา้
ส าหรบับริโภคภายในประเทศเอง ส่งผลให้มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมชาเน่ืองจากขณะนั้น
ปริมาณการน าเข้าชาต่างประเทศมีอัตราสูง รัฐบาลจึงเห็ นว่าต้องช่วยส่งเสริมผู้ผลิตใบชา
ภายในประเทศ อนัเป็นสว่นหนึ่งของการสง่เสรมิใหอ้ตุสาหกรรมภายในประเทศไดข้ยายตวัมากขึน้ 
โดยมาตรการของรฐับาลในการช่วยเหลือสนบัสนนุอตุสาหกรรมชาในประเทศท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน
เห็นไดจ้ากพระราชกฤษฎีกาควบคมุการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซึ่งสินคา้บางอย่าง (ฉบบัท่ี 9) 
พ.ศ. 2496 ในพระราชกฤษฎีกาฉบบันีไ้ดร้ะบถุึง มาตรา 3 หา้มมิใหน้  าสนิคา้ดงัระบไุวใ้นทา้ยบญัชี
ต่อท้ายพระราชกฤฎีกานีเ้ขา้มาในราชอาณาจักร เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเศรษฐการ หรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายจากรฐัมนตรวี่าการกระทรววงเศรษฐการ2  โดยในทา้ย
บญัชีของพระราชกฤษฎีกาฉบบันีไ้ดก้ลา่วถึงสินคา้หลายประเภทท่ีมีความจ าเป็นตอ้งควบคมุการ
น าเขา้ ในบญัชีรายการระบวุ่า  “๕. กาแฟ ชา โคโก ้เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส และสิ่งหตัถกรรมจาก
สิ่งเหล่านี ้”3  เหตุผลในการประกาศใช้การก าหนดการควบคุมสินค้าชาท่ีประกาศในพระราช
กฤษฎีกาฉบบันีค้ือเพ่ือความมั่นคงและเสถียรภาพแห่งเศรษฐกิจของประเทศไทย4   

เม่ือพิจารณาถึงสาเหตโุดยละเอียดท่ีท าใหร้ฐับาลใชม้าตรการช่วยเหลือส่งเสรมิ
ให้สินคา้ชาท่ีผลิตภายในประเทศไดมี้การจ าหน่ายไดม้ากขึน้ กล่าวไดว้่ามาจากหลายสาเหตุ
ดว้ยกนั ประการแรกคือ ความคุน้เคยของผูบ้รโิภคชาภายในประเทศท่ีคุน้ชินกบัชาท่ีน าเขา้มาจาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะชาไตห้วนัท่ีเป็นชาท่ีคุน้ชินส าหรบัผูบ้รโิภค ประการท่ีสองคือ ใบชาท่ีผลิต

                                                            
1 “ชาตรามอื-ตน้ต ารบัชาไทย เขม้ขน้ หอมอร่อย- ChaTraMue”. (2018). (ออนไลน)์ 
2 พระราชกฤษฎีกาควบคมุการน าเขา้มาในราชอาณาจกัรซึง่สนิคา้บางอยา่ง (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ.2496 

ฉบบัพิเศษ เลม่ 70 ตอนท่ี 72. (2496, 16 พฤศจิกายน). ราชกจิจานเุบกษา. หนา้ 1-8. 
3 แหลง่เดมิ. หนา้ 4. 
4 แหลง่เดมิ. หนา้ 3. 
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ออกมาในระยะแรก อาจจะไม่มีคณุภาพสินคา้เทียบเท่ากบัชาท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศ เพราะ
ขาดประสบการณ์ในการปลูก ดว้ยสาเหตุประการเหล่านีไ้ดท้  าใหก้ลายเป็นจุดอ่อนของสินคา้ท่ี
ผลิตภายในประเทศ เน่ืองจากผู้คา้ชาท่ีน าชาจากต่างประเทศเขา้มาขายไม่ยอมรบัชาท่ีผลิต
ภายในประเทศไปขาย1 น ามาสูก่ารท่ีรฐับาลจอมพล ป. พิบลูสงคราม ใชก้ฎหมายเขา้มาช่วยเหลือ
ผูผ้ลิตภายในประเทศ   
2.1.4 กลยุทธทางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจค้าชาในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 
2490 

จากการสืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบักลยทุธทางธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วงทศวรรษ 
2480 ถึงทศวรรษ 2490  ผูว้ิจัยจะอธิบายเรื่องนีโ้ดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกันไดแ้ก่ การจัด
องคก์รธุรกิจ การจดัการการผลิต และกลยทุธท์างการตลาด 

2.1.4.1 การจัดองคก์รธุรกิจ 
จากขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้ผู้วิจัยพบว่าการจัดการองคก์รธุรกิจของผู้ประกอบ

ธุรกิจคา้ชาในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 มีอยู่ 2 ลกัษณะ อย่างแรกคือ รูปแบบของไร่
ขนาดใหญ่ท่ีมีการจา้งแรงงานมาท างานในไร ่เห็นไดจ้ากกรณีไรช่าของคณุประสิทธ์ิ พุ่มชูศรี ซึ่ง
ตัง้ขึน้ในปีพ.ศ. 2484 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ไรช่าของคณุประสิทธ์ิมีการจา้งชาวเขากว่า 200 คนมา
เป็นแรงงานในไร่2 ต่อมาเม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ยุติ ชาจากต่างประเทศเริ่มไหลเขา้มา ท าให้
การคา้ชาท่ีผลิตภายในประเทศประสบความยุง่ยากจากการท่ีการคา้ใบชาในประเทศไทยสว่นใหญ่
อยู่ในมือของชาวจีนและมีสมาคมพ่อคา้ชาของชาวจีนเป็นผูดู้แลการคา้ชา ซึ่งอาจมีการกีดกัน
ไม่ใหใ้บชาท่ีผลิตภายในประเทศเขา้ไปขายในตลาด ดงันัน้คณุประสิทธ์ิ พุ่มชศูรี จึงตัง้รา้นขายใบ
ชาตราภเูขาและวิ่งเตน้ขอเขา้เป็นสมาชิกของสมาคมพอ่คา้ชาของชาวจีน แตไ่ม่ไดร้บัผลดีเท่าไรนกั 
คุณประสิทธ์ิจึงหารือกับหม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต ์อดีตอธิบดีกรมกสิกรรม เพ่ือก่อตั้ง
สมาคมผูผ้ลติใบชาขึน้โดยอดีตอธิบดีกรมกสิกรรมไดน้ าเรื่องเขา้หารอืกบัอธิบดีกรมกสกิรรมซึง่เห็น
ดว้ยกับเรื่องท่ีคุณประสิทธ์ิเสนอ จึงอนุมตัิใหมี้การตัง้สมาคมผูผ้ลิตใบชาในประเทศขึน้3 ผลจาก
การนีอ้าจกลา่วไดว้่าเป็นการเสรมิการด าเนินธุรกิจคา้ชาของคณุประสิทธ์ิ พุม่ชศูร ี(รวมทัง้ธุรกิจคา้
ชาของผูผ้ลิตชาภายในประเทศไทยรายอ่ืน ๆ ดว้ย) 

                                                            
1 สรุปจาก สนิท วรปัญญา. (2515, เมษายน-มิถนุายน). ชา: อตุสาหกรรมใหมท่ี่ควรสนใจ. ธนาคาร

กสกิรไทย. 3(1): 73. 
2 ประสทิธิร์  าลกึ อนสุรณใ์นงานพระราชทานเพลงิศพ นายประสทิธิ ์พุม่ชูศร.ี (2512).  หนา้ (23), 9. 
3 แหลง่เดมิ.  หนา้ (26) –(28). 
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ส่วนการจดัการองคก์รธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วงทศวรรษ 2480 
ถึงทศวรรษ 2490 อีกลักษณะหนึ่งคือ การจัดองคก์รธุรกิจในรูปแบบรา้นคา้ท่ีมีโรงงานชาของ
ตวัเอง ดงัเห็นไดจ้ากกรณีของชาตรามือ (ลิมเมงก่ีเดิม) ซึ่งไดก้ล่าวแลว้ว่าในปีพ.ศ. 2488 นายทิง 
ผู้จัดการรา้นชาตรามือได้บุกเบิกเปิดโรงงานชาขึน้ท่ีบริเวณดอยราวี อ  าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย 

2.1.4.2 การจัดการการผลิต 
กลา่วไดว้่าผูป้ระกอบการธุรกิจชาในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 ได้

มีการน าเอาระบบการผลิตแบบอตุสาหกรรมมาใช ้ดงัเห็นไดจ้ากเนือ้ความในหนงัสืองานศพของ
คุณประสิทธ์ิ พุ่มชูศรี ท่ีกล่าวว่า ไร่ชาของคุณประสิทธ์ิ พุ่มชูศรี มีการน าเอาเครื่องจักรทันสมัย
จ านวน 15 ชุดมาใช ้รวมทัง้น าเอาวิธีการท่ีทันสมยัมาใชใ้นการปลกู การเก็บ และการอบใบชา1 
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการชาตรามือ (ลิมเมงกีเดิม) ซึ่งเดิมใช้การน าเข้าใบชาจาก
ตา่งประเทศ แตจ่ากขอ้มลูท่ีเพิ่งกลา่วไปหวัขอ้ธุรกิจการท าไรช่าแบบสากลนัน้ในชว่งปลายทศวรรษ 
2480 ผูจ้ดัการรา้นไดเ้ปิดโรงงานชาหอมท่ีบรเิวณดอยราวี อ  าเภอแมส่รวย จงัหวดัเชียงราย เพื่อน า
ผลผลิตใบชาท่ีซือ้จากชาวบา้นมาแปรรูปเป็นสนิคา้ส าหรบัจ าหน่ายในนาม “ชาตรามือ” 

2.1.4.3 กลยุทธทางการตลาด 
2.1.4.3.1 การปรบัเปลี่ยนสูตรสินคา้และการจับลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคระดับ

ตลาดลา่ง 
กลยุทธหนึ่งท่ีผู้ประกอบธุรกิจคา้ใบชาในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 

2490 ใชไ้ดแ้ก่ การปรบัเปลี่ยนสตูรสินคา้และการจบัลกูคา้กลุ่มผูบ้ริโภคระดบัตลาดล่าง ดงัท่ีได้
กล่าวแลว้ว่า เจา้ของรุ่นท่ีสองของรา้นออ้งอิวก่ีเริ่มจับชาตราป้ันซึ่งเป็นชาท่ีกลุ่มผูบ้ริโภคระดับ
ตลาดลา่งนิยมดื่ม รวมทัง้มีการปรุงชาดว้ยสตูรเฉพาะของรา้นโดยคดัเลือกพนัธุช์าทอ้งถ่ินมาผสม
กบัชานอกชนิดตา่ง ๆ ท าใหไ้ดช้าท่ีมีรสดี ตดิตลาด ถกูปากผูซ้ือ้ 

2.1.4.3.2 การน าเขา้สินคา้ชนิดใหม่เพิ่มเติมขึน้จากสินคา้ท่ีมีอยู่เดิมและการ
เปลี่ยนแบรนดส์นิคา้ 

อีกกลยุทธหนึ่งท่ีผูป้ระกอบธุรกิจคา้ใบชาในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 
2490 ใชไ้ดแ้ก่ การน าเขา้สินคา้ชนิดใหม่พิ่มเติมขึน้จากสินคา้ท่ีมีอยู่เดิม ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ว่า เม่ือ
รา้นลมิเม่งก่ีไดย้า้ยรา้นมาท่ีซอยผดงุดา้ว ถนนเยาวราช นอกจากจะน าเขา้ชาจีน ชาอู่หลง ชาเขียว 

                                                            
1 แหลง่เดมิ. หนา้ 19. 
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ซึง่เป็นสินคา้หลกัแลว้ทางรา้นไดเ้ริม่น าเขา้ชาแดงมาท าเป็นชาไทยและชาด า รวมทัง้มีการเปลี่ยน
ยี่หอ้สินคา้ของรา้นมาใชย้ี่หอ้ “ชาตรามือ” 
2.1.5 ธุรกิจน าเข้าใบชาและธุรกิจชาส าเร็จรูปในบริบทเศรษฐกจิไทยช่วงทศวรรษ 2500 
ถึงทศวรรษ 2520 

ก่อนจะกล่าวถึงธุรกิจชาในไทยช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520  ผู้วิจัยขอให้
ภาพรวมของระบบเศรษฐกิจไทยในช่วง 3 ทศวรรษนีเ้สียก่อน  เม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2500 ไดเ้กิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยในช่วงกลางปีพ.ศ. 2500 รฐับาลจอมพล 
ป. พิบลูสงคราม ไดเ้ชิญคณะส ารวจเศรษฐกิจของธนาคารโลกเขา้มาท าการศกึษาเศรษฐกิจไทยซึง่
คณะส ารวจดังกล่าวได้จัดท ารายงานผลการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการวางโครงการ
เศรษฐกิจระยะยาว ตลอดจนรูปแบบการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจแก่รฐับาลไทย ขอ้เสนอของ
รายงานนีไ้ดเ้สนอใหร้ฐับาลไทยพฒันาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมท่ีมุ่งเนน้การเติบโตของภาคธุรกิจ
เอกชนโดยรฐับาลเป็นเพียงผูส้ง่เสรมิและช่วยเหลือเอกชนเท่านัน้ แนวทางดงักลา่วนีจ้ะไดน้ ามาใช้
ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในเวลาต่อมา 1 หลังจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ผู้
บัญชาการทหารบกไดท้ ารฐัประหารยึดอ านาจจากรฐับาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในเดือน
กันยายน พ.ศ. 2500 ประเทศไทยได้อยู่ภายใต้การปกครองระบอบเผด็จการทหารโดยจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์ตามดว้ยจอมพลถนอม กิตติขจร ทายาททางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ อยู่
ต่อเน่ืองนานถึง 16 ปี (พ.ศ. 2500-2516)2 ตลอดระยะเวลา 16 ปีท่ีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์และ 
จอมพลถนอม กิตติขจร บริหารประเทศนี ้สหรฐัอเมริกาซึ่งเป็นผูน้  าทางการเมืองโลกฝ่ายเสรี
ประชาธิปไตยได้เข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศไทยโดยสหรฐัอเมริกาไดใ้ห้ความช่วยเหลือทาง
การทหารและทางการเงินจ านวนมากแก่ประเทศไทยเพื่อสนบัสนนุใหไ้ทยตอ่ตา้นการขยายตวัของ
ลทัธิคอมมิวนิสตใ์นภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้3 

ดา้นเศรษฐกิจนัน้กรอบความคิดเรือ่งการพฒันาประเทศตามแบบทนุนิยมอเมรกินัไดเ้ป็น
กรอบความคิดหลกัในการพฒันาประเทศ4 โดยรูปธรรมของการพฒันาระบบเศรษฐกิจทนุนิยมของ
ประเทศไทยนบัตัง้แต่สมยัจอมพลสฤษดิ์ ธนรชัต ์ต่อเน่ืองมาจนถึงตน้สมยัรฐับาลจอมพลถนอม 
                                                            

1 ธนาคารทหารไทย จ ากดั. (2536). สามทศวรรษแหง่การพฒันาประเทศ. หนา้ 12-14. 
2 ลิขิต ธีรเวคิน. (2550). ววิฒันาการการเมืองการปกครองไทย.  บทท่ี 7-8. 
3 โปรดดู กุลลดา เกษบุญชู มีด้. (2550). การเมืองไทยในยุคสฤษดิ-์ถนอม ภายใตโ้ครงสรา้งอ านาจ

โลก. 
4 พรรณี บัวเล็ก. (2543). เล่มเดิม. หนา้ 33-35; ชาตรี เพ็ญศรี. (2543). วาทกรรมการพฒันาของรฐั

ไทย: พ.ศ. 2504-2539. 
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กิตติขจร ไดแ้ก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) โดยแนวทางการ
พฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบันี ้(ในครัง้ต่อ ๆ ไปเม่ือกลา่วถึงแผนพฒันา
เศรษฐกิจ และ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและสงัคมแห่งชาติ จะย่อว่า “แผนพฒันา
ฯ”) มุ่งเนน้การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เข่ือนเพื่อการผลิตไฟฟ้า สาธารณูปการ ฯลฯ เพื่อปู
พืน้ฐานใหเ้อกชนลงทนุท าอตุสาหกรรมภายในประเทศ ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
1  ประสบความส าเรจ็เกินคาดหมาย ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product – 
GDP) เพิ่มขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 8 ตอ่ปี  สาขาอตุสาหกรรมก็ขยายตวัรวดเรว็1 

ในช่วงทศวรรษ 2510 แมว้่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึน้หลายครัง้หลาย
จังหวะ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ท่ีท าใหจ้อมพลถนอม กิตติขจร พน้จาก
ต าแหน่งนายกรฐัมนตรีและประเทศกลบัสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม มีการ
เปลี่ยนแปลงรฐับาลหลายครัง้ในช่วงพ.ศ. 2516-2519  ตลอดจนเกิดการรฐัประหาร 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2519 โดยคณะนายทหารภายใต้การน าของพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ อันเป็นการยุติการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมเปลี่ยนสู่การปกครองแบบเผด็จการพลเรือนโดยนาย
ธานินทร ์กรยัวิเชียร2  แต่ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศยงัคงใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ (นับตัง้แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 2 ไดเ้พิ่มค าว่า “และสังคม” เขา้ไปในแผน) โดย
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2510-2514) ยดึแนวทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 
1 โดยขยายขอบเขตของแผนใหค้รอบคลมุถึงรฐัวิสาหกิจและองคก์ารบรหิาร  ผลการด าเนินงาน
ของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 2 นัน้อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจเฉลี่ยตลอดแผนเท่ากบัรอ้ยละ 7.5 
ตอ่ปี คือต ่ากวา่เปา้หมายรอ้ยละ 13  

สว่นการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) ไดข้ยายขอบเขต
ของแผนให้ครอบคลุมไปถึงนโยบายดา้นการวางแผนครอบครวัและการมีงานท า รวมทั้งเพิ่ม
ความส าคญัในการพฒันาส่วนภมูิภาคและทอ้งถ่ิน4  ผลการด าเนินงานของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 
พบว่าช่วงของการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศตามแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 เป็นยุคทองของการ
                                                            

1 กนกศกัดิ์ แกว้เทพ. (2543). “การพฒันาประเทศไทยจากแผนพฒันาฉบบัท่ี 1-8 : บทวิเคราะหท์าง
ยทุธศาสตร”์. ใน  ปรีชา เป่ียมพงศส์านต์, กาญจนา แกว้เทพ, กนกศกัดิ์ แกว้เทพ. วิถีใหม่แห่งการพฒันา: วิธี
วทิยาศกึษาสงัคมไทย. หนา้ 98. 

2 ด ูบณัฑิต จนัทรโ์รจนกิจ. (2563). การเมืองไทยร่วมสมยั. หนา้ 122-131; ลิขิต ธีรเวคิน. (2550). เล่ม
เดมิ.  หนา้ 201-211;  โดม ไกรปกรณ.์ (2563). เสน้ทางประชาธิปไตย. หนา้ 122-124. 

3 กนกศกัดิ ์แกว้เทพ. (2543). เล่มเดมิ. หนา้ 98. 
4 ธนาคารทหารไทย จ ากดั. (2536). เล่มเดมิ.  หนา้ 68. 
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สง่ออก อตัราการขยายตวัของการสง่ออกโดยเฉลี่ยในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 3 สงูถึงรอ้ยละ 31.5 
โดยการเพิ่มขึน้ของมูลค่าการส่งออกสินค้ามีท่ีมาจากการท่ีสินค้าเกษตรส่งออกหลัก ๆ เช่น 
ยางพารา ขา้วโพด ปอ มนัส าปะหลงั มีเพิ่มขึน้ทัง้ปรมิาณการส่งออกและราคา  นอกจากนีส้ินคา้
สง่ออกใหม ่ๆ เช่น กุง้สดแช่เย็น พืชถั่วตา่ง ๆ ผลิตภณัฑส์ิ่งทอ มีมลูคา่สง่ออกเพิ่มขึน้อยา่งมาก1   

เม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2520 ในทางการเมืองแลว้ทศวรรษนีเ้ป็นทศวรรษของการเมืองแบบ 
“ประชาธิปไตยครึง่ใบ” มีการเลือกตัง้ทั่วไป แต่ผูน้  าทหารขึน้มาเป็นนายกรฐัมนตรีโดยไม่ตอ้งมา
จากการเลือกตัง้เน่ืองจากรฐัธรรมนูญไม่ไดก้ าหนดว่านายกรฐัมนตรีตอ้งมาจากการเลือกตัง้ของ
ประชาชน ขณะเดียวกันก็มีการแต่งตัง้ขา้ราชการประจ าเป็นวุฒิสมาชิกและขา้ราชการประจ า
สามารถด ารงต าแหน่งทางการเมือง อาทิ รฐัมนตรี 2  ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในช่วงทศวรรษ 2520 ใชแ้ผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) และฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-
2529) เป็นแผนแม่บท โดยลกัษณะพิเศษของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 คือ แผนฉบบันีไ้ดก้ าหนดทิศ
ทางการพฒันาประเทศโดยยึดความมั่นคงปลอดภยัของชาติเป็นพืน้ฐานหลกัของการพฒันา เนน้
การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งของระบบเศรษฐกิจและสงัคมเพื่อเรง่ฟ้ืนฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้
มั่นคงและยกฐานะความเป็นอยู่ของคนในชาติเพื่อลดความเหลื่อมล า้ทางสงัคมและขจัดความ
ยากจนในประเทศ3  ผลการด าเนินงานของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 4 นัน้การขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมีอตัราเฉลี่ยรอ้ยละ 7.1 ต่อปี สูงกว่าเป้าหมายซึ่งก าหนดไวท่ี้รอ้ยละ 7.0 ต่อปี โดย
ในช่วงปลายของแผนพัฒนาฯ ฉบบันีเ้ศรษฐกิจไทยตอ้งเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจจากภาวะ
น า้มนัดิบในตลาดโลกมีราคาเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วหลายเท่าตวั ขณะท่ีประเทศไทยตอ้งพึ่งพาการ
น าเขา้น า้มนัและพลงังานจากต่างประเทศเป็นหลกั ประกอบกบัการใชจ้่ายเกินตวัทัง้ภาคเอกชน
และภาครฐับาล ท าใหป้ระเทศไทยขาดดลุการช าระเงินขนานใหญ่4 

ส่วนการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 5 ไดมี้การปรบัปรุงนโยบายต่างจากเดิมโดย
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 ก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อแกปั้ญหา เช่น ปรบัโครงสรา้งการเกษตรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแทนการขยายพืน้ท่ีเพาะปลกู  ปรับโครงสรา้งอตุสาหกรรมเพื่อเพิ่มการ
ส่งออก  ก าหนดพืน้ท่ีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาชนบท  เนน้บทบาทและระดบัความร่วมมือจาก

                                                            
1 แหลง่เดมิ. หนา้ 88. 
2 ด ูบณัฑิต จนัทรโ์รจนกิจ. (2563). เล่มเดมิ. หนา้ 135-150;  ลิขิต ธีรเวคิน. (2550). เล่มเดมิ. หนา้ 

213-221;  โดม ไกรปกรณ.์ (2563). เล่มเดมิ. หนา้ 122-128. 
3 ธนาคารทหารไทย จ ากดั. (2536). เล่มเดมิ. หนา้ 100. 
4 กนกศกัดิ ์แกว้เทพ. (2543). เล่มเดมิ. หนา้ 100. 
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เอกชนใหเ้ขา้มามีสว่นแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ1  ดา้นผลการด าเนินงานของแผนพฒันาฯ 
ฉบบัท่ี 5 พบวา่การขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศมีอตัราเฉลี่ยรอ้ยละ 5.4 ต  ่ากวา่เปา้หมายซึง่
ก าหนดไวท่ี้รอ้ยละ 6.6 ต่อปี อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึน้ต  ่าเช่นนีท้  าใหเ้กิดปัญหา
การว่างงานตามมา แต่การด าเนินของแผนก็สามารถแกปั้ญหาคา้งมาบางดา้นบางดา้นลงไดบ้า้ง 
เช่น ปัญหาการขาดดลุการคา้ ปัญหาการขาดดลุการคา้ ปัญหาความยากจนในชนบท2 

ภายใต้บริบทใหญ่ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงทศวรรษ 2500 ถึง
ทศวรรษ 2520 ท่ีมุ่งไปในทางส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมพบว่าธุรกิจเครื่องดื่มเดินไปใน
ทิศทางท่ีเติบโตขึน้ ดงัเห็นไดจ้ากขอ้มลูท่ีวา่ในพ.ศ. 2502 ดร.รกัษ ปันยารชนุ ไดข้ายหุน้กิจการ “โค

คา-โคล่า” ทัง้หมดใหแ้ก่นายพจน ์ สารสิน อดีตนายกรฐัมนตรี3  ซึ่งไดร้ว่มกบั บริษัท โคคา-โคลา 
เอ็กซป์อรต์คอรป์อเรชั่น เปิดบรษัิท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั ผูบ้รรจขุวดและจ าหน่ายเครื่องดื่มโคคา-โคล่า
ในประเทศไทย เพื่อรองรบัความตอ้งการของตลาดท่ีเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว4  ขณะท่ีบริษัทเสริมสุข 
ผูแ้ทนจ าหน่ายน า้อดัลม “เป๊ปซี่-โคล่า” ไดมี้การขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงพ.ศ. 2506-
2525 ดังปรากฏว่าช่วงพ.ศ. 2506-2515 เป็นช่วงท่ีบริษัท เสริมสุขพัฒนาการผลิต พัฒนา
เครื่องจกัร การขนส่ง และการจ าหน่ายสินคา้ โดยในปี 2510 ไดมี้การเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ท่ี
บางเขน ตอ่มาในปี 2512 เสรมิสขุไดข้ยายก าลงัการผลิตสูภ่มูิภาคท่ีจ.นครราชสีมา ในปี 2512 ท า
ใหบ้รษัิทขยายก าลงัผลิตเป็น 420 ขวดต่อนาที  จากนัน้ในช่วงพ.ศ. 2516-2525 บรษัิทเสรมิสขุได้
เปิดโรงงานผลิตระดบัซูเปอรแ์พลน พรอ้มพฒันาระบบช่องทางจ าหน่าย ระบบคลงัสินคา้แทนการ
จ าหน่ายผา่นตวัแทน ตลอดจนเริม่ผลติภาพยนตรโ์ฆษณา “เป๊ปซี่” ในประเทศไทย5 

นอกจากผูป้ระกอบการเครื่องดื่ม โคคา-โคล่า และ เป๊ปซี่ แลว้ยงัพบว่าในช่วงทศวรรษ 
2510 ได้มีผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มรายใหม่เพิ่มขึน้อีกหลายราย เช่น บริษัทกรีนสปอต 
(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูผ้ลิตน า้สม้กรีนสปอต กรีนสปอตฟรุต้พัน้ชแ์ละนมไวตามิลค ์ 6 บริษัท 
เซเวน่อพั-บอตตลิ่ง (กรุงเทพฯ) จ ากดั เป็นผูผ้ลิตเซเวน่อพั เฮาดี ้และ อารซ์ี7  

                                                            
1 แหลง่เดมิ. หนา้ 100-101. 
2 ธนาคารทหารไทย จ ากดั. (2536). เล่มเดมิ.  หนา้ 145. 
3 ภรู ิฟวูงศเ์จรญิ, ศรญัญ ูเทพสงเคราะห,์ ณฐัพล ใจจรงิ. (2561). เล่มเดมิ. หนา้ 203. 
4 โคคา-โคลา่เขา้สูป่ระเทศไทยครัง้แรก. (2015). (ออนไลน)์. 
5 เปิดต านานเป๊ปซีท่ีร่อวนัปิดฉาก. (2554). (ออนไลน)์.   
6 สมดุรายชือ่สมาชกิสมาคมอตุสาหกรรมไทย. (2514). หนา้ 14. 
7 แหลง่เดมิ. หนา้ 27. 
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ภาพประกอบ 8 โฆษณาน า้อดัลม เซเวน่-อพั 

 ท่ีมา: โฆษณาน า้อดัลม เซเวน่-อพั. (2506). วารสารวทิยาศาสตร.์ 11(3): XVII. 

การขยายตวัของบรษัิทไทยน า้ทิพยแ์ละบรษัิทเสรมิสขุ รวมถึงผูป้ระกอบธุรกิจเครื่องดื่ม
ประเภทน า้อดัลมรายใหม่ในช่วงทศวรรษ 2510 นีแ้สดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนถึงการขยายตวัของ
ตลาดเครื่องดื่มประเภทน า้อดัลมในประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 ในบรบิท
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามแผนพัฒนา ฯ ท่ีมุ่ งพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 

2.1.5.1 ธุรกิจน าเข้าใบชาจากจีน อุตสาหกรรมชาในประเทศ และธุรกิจชา
ส าเรจ็รูปในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 

ธุรกิจชาในประเทศไทยช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 แบ่งอย่างกวา้ง ๆ 
เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1.5.1.1 ธุรกิจน าเขา้ชาจากจีน 
ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทวรรษ 2520 พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจน าเขา้ใบชา

จากจีนท่ีท าธุรกิจมาแต่เดิม จ านวนหนึ่งยงัคงด าเนินธุรกิจน าเขา้ชาจีนเขา้มาจ าหน่ายในไทยอยู่
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ตอ่มา ดงัพบว่าช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 รา้นออ๋งอิวก่ียงัคงบรหิารโดยเจา้ของรา้นรุน่ท่ี 
21  

2.1.5.1.2 อตุสาหกรรมชาในประเทศ 
การสนับสนุนอุตสาหกรรมชาในประเทศเป็นสิ่งท่ีรฐับาลไทยในช่วงทศวรรษ 

2500 ยงัคงท าอยู่ดงัเห็นไดจ้ากเอกสารกระทรวงพาณิชย ์กรมการคา้ต่างประเทศ เม่ือพ.ศ. 2505 
ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ารฐับาลช่วยอดุหนุนสินคา้ชาท่ีผลิตภายในประเทศ โดยใชห้น่วยงานของรฐัเป็น
ตวักลางระหว่างผูผ้ลิตชาและผูค้า้ชาท่ีมีการน าเขา้ชาจากต่างประเทศผ่านระบบโควตา้จ าหน่าย
สินคา้ การน าเขา้ชาจากต่างประเทศเขา้มาจ าหน่ายภายในประเทศ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งขอ
อนุญาตจากกระทรวงเศรษฐการเพื่อน าเขา้สินคา้ตามท่ีก าหนด รวมทั้งตอ้งสั่งซือ้สินคา้ท่ีผลิต
ภายในประเทศจากองคก์ารคลงัสินคา้ซึ่งเป็นหน่วยของรฐัท่ีรบัผิดชอบดา้นการช่วยส่งเสรมิสินคา้
การเกษตรท่ีผลิตภายในประเทศ เพื่อเป็นการชดเชยสินคา้ท่ีมีการสั่งเขา้มาจากต่างประเทศ  ดงั
กรณีการน าเขา้สนิคา้ชาใบ ชาผง และชาส าเรจ็รูป ซึง่ผูน้  าเขา้ตอ้งซือ้ชาจากองคก์ารสนิคา้ในอตัรา
รอ้ยละ 10 ของปรมิาณชาท่ีน าเขา้มา เช่น  กรณีรา้นอ๋องอิวก่ี ไดข้ออนญุาตการน าเขา้สินคา้ชาใบ 
วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2505 ในปริมาณ 500 หีบ น ้าหนัก 10800 กิโลกรัม ราคา 36500  
เหรียญ ได้ชือ้ชาใบจากองค์การคลังสินค้าแลว้จ านวน 1080.- ก.ก. ตามใบเสร็จรบัเงินเลขท่ี 
10113 ลงวนัท่ี 15พ.ย. 052  

หรือเห็นไดจ้ากรายงานการประชุมของกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวันท่ี 20 กันยายน 
2506  เรื่องการช่วยเหลือผูผ้ลิตชา ซึ่งรายงานนีแ้สดงให้เห็นว่า ผูผ้ลิตชาไดร้อ้งเรียนมาขอให้
ช่วยเหลือใหผู้ค้า้ชาช่วยซือ้ชาท่ีผลิตไดเ้พิ่มขึน้อีก โดยขอใหเ้พิ่มอตัราสว่นการซือ้ชาภายในชดเชย
จากเดมิ 1 ตอ่ 10 เป็น 2 ตอ่ 1 ซึง่กระทรวงพาณิชยเ์ห็นชอบท่ีจะช่วยเหลือผูผ้ลิตชา3  

สภาพโดยรวมของอุตสาหกรรมชาภายในประเทศในช่วงทศวรรษ 2500 ถึง
ทศวรรษ 2520 กล่าวไดว้่าธุรกิจผลิตชาภายในประเทศมีการขยายตัวขึน้เรื่อย ๆ ดังเห็นไดจ้าก
ขอ้มูลเก่ียวกับปริมาณการผลิตชาภายในประเทศและชาท่ีน าเขา้จากต่างประเทศในช่วงปลาย
ทศวรรษ 2490 ถึงตน้ทศวรรษ 2510 ในตารางท่ี 2  

                                                            
1 “จาก “ออ๋งอวิกี”่ ถงึ “Ong Tea” สามรุ่นแหง่นาวาชาโพน้ทะเล”. (2010). (ออนไลน)์. 
2 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. พณ.0301.8 10/1  เอกสารกระทรวงพาณชิย ์กรมการคา้

ตา่งประเทศ เรือ่ง สนิคา้ทีค่วบคมุการน าเขา้ชาใบและชาผง (14 เม.ษ. – 6 ธ.ค. 2505).  
3 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ. พณ.0301.1.8/2  เอกสารกระทรวงพาณชิย ์กรมการคา้ตา่งประเทศ 

เรือ่ง การประชมุเรือ่ง การชว่ยเหลอืผูผ้ลติชา (พ.ศ.2506). 
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ตาราง 2 ปรมิาณชาท่ีผลิตไดใ้นประเทศและปรมิาณการน าเขา้ชาจากตา่งประเทศ ระหวา่ง พ.ศ. 
2499-2513 

 ชาไทย  ชานอก  

ปี ผลติได ้ มลูค่า น าเขา้ มลูค่า 

(ตนั) (ลา้นบาท) (ตนั) (ลา้นบาท) 

2499 15.0 0.30 - - 

2500 63.0 1.13 - - 

2502 142.0 3.20 - - 

2505 160.0 3.60 - - 

2507 229.6 5.06 - - 

2508 257.5 5.59 1,578.0 29.30 

2509 251.0 5.02 1,511.0 30.96 

2510 301.4 6.03 1,765.0 31.97 

2511 439.0 6.78 1,709.0 33.03 

2512 468.0 9.36 1,795.0 41.66 

  2513 480.0 9.60 1,371.0 28.53 

 ท่ีมา : เรยีบเรยีงจาก สนิท วรปัญญา. (2515, เมษายน-มิถนุายน). ชา: อตุสาหกรรมใหมท่ี่
ควรสนใจ. ธนาคารกสกิรไทย. 3(1): 75. 

การขยายตวัของอตุสาหกรรมชาในประเทศจะเป็นไปอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงตน้
ทศวรรษ 2520 เห็นไดจ้ากขอ้มลูในหนงัสือ “อตุสาหกรรมชา” ซึ่งจดัท าโดยศนูยพ์ฒันาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมภาคเหนือ กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือประมาณพ.ศ. 
2521 แสดงใหเ้ห็นว่านบัจากพ.ศ. 2499 เป็นตน้มา อตุสาหกรรมชาในประเทศไดข้ยายตวัขึน้มาก
โดยขอ้มลูจากส านกังานอตุสาหกรรมภาคเหนือเม่ือพ.ศ. 2521 พบว่าในจงัหวดัเชียงใหม่มีโรงงาน
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ใบชาท่ีจดทะเบียน ณ ส านักงานอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รวม 13 แห่ง และในจังหวัด
เชียงรายมีโรงงานใบชาท่ีจดทะเบียน ณ ส านกังานอตุสาหกรรม จงัหวดัเชียงราย รวม 5 แห่ง โดย
โรงงานใบชาทัง้ 18 แห่งนีมี้ก าลงัการผลิตใบชารวมกนัประมาณ 1,807,400 กิโลกรมั1 

ตาราง 3 โรงงานใบชาท่ีจดทะเบียน ณ ส านกังานอตุสาหกรรม จงัหวดัเชียงใหม ่และจงัหวดั
เชียงราย เม่ือพ.ศ. 2521 

ล าดับที ่ ชื่อโรงงาน ทีต่ัง้ 
1 โรงงานใบชาศิรผิล ถนนบ ารุงเมือง สนัป่าข่อย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
2 โรงงานใบชาบญุประทาน ถนนสนัมหาพน  อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
3 โรงงานใบชาพนสัภณัฑ ์ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
4 โรงงานใบชาทวีคณุ ถนนสนัก าแพง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
5 โรงงานใบชา บรษัิทชาหอม จ ากดั ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
6 โรงงานใบชา บรษัิทชาระมิงค ์จ ากดั ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
7 โรงงานใบชาทองเจรญิ ต าบลแม่ป๋ัง อ าเภอพรา้ว จงัหวดัเชียงใหม่ 
8 โรงงานใบชาสถิตยพ์ร ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
9 โรงงานใบชา สหกรณก์ารเกษตรป่าแป๋ ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
10 โรงงานใบชาของนายรตัน ์แซจิ่ว ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
11 โรงงานใบชา บี .เค.  ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
12 โรงงานใบชาชกิูจ ต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
13 โรงงานใบชา หา้งหุน้สว่นจ ากดั ติงซิง ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
14 โรงงาน ใบชา บ ริ ษั ทท รวงสามัคคี

อตุสาหกรรม จ ากดั 
ต าบลบวัสลี อ  าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

15 โรงงานใบชาแสงไทย  ต าบลสนัทราย อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 
16 โรงงานใบชา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวียง

ประเสรฐิพืชผล 
ต าบลหว้ยชมภ ูอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

17 โรงงานใบชาขนุกรณ ์ ต าบลแม่กรณ ์อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 
18 โรงงานใบชาเชียงราย ต าบลแม่ค  า อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย 

 ท่ีมา: อตุสาหกรรมใบชา. (2521).  หนา้ 3-5. 

อุตสาหกรรมใบชาในประเทศไทยไดเ้ติบโตและขยายตัวต่อมา ดังเห็นไดจ้าก
ขอ้มูลในหนังสือ “อุตสาหกรรมใบชา” ของ เฉลิมพร รงัคะวิภา ท่ีให้ขอ้มูลว่าในพ.ศ. 2524 มี

                                                            
1 อตุสาหกรรมชา. (2521). หนา้ 3-5. 
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โรงงานอตุสาหกรรมใบชาจ านวน 45 แห่ง ก าลงัการผลิตใบชาทัง้ชาใบ (ชาจีน) และชาผง (ชาฝรั่ง)
 รวมกนัประมาณ 2,650.5 เมตรกิตนั1 

ทัง้นีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตว่าการขยายตวัของอตุสาหกรรมชาในประเทศไทยท่ีเริ่มจาก
ปลายทศวรรษ 2490 จนเติบโตขึน้มากในทศวรรษ 2520 นีส้อดคลอ้งกบัท่ีพบว่าเม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 
2510 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภมูิพลอดลุยเดชทรงเริม่ตน้โครงการหลวงเพื่อพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของชาวเขา ให้ชาวเขาปลูกพืชและไม้ผลแทนการปลูกฝ่ินโดยมูลนิธิโครงการหลวงท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงใหต้ัง้ขึน้เป็นผูด้แูลจดัการเรือ่งการจ าหน่ายผลผลิตท่ีชาวเขาผลิต
ไดแ้ละมีหน่วยราชการต่าง ๆ สนับสนุนการด าเนินงานโครงการหลวง2 โดยการด าเนินโครงการ
หลวงมีผลใหก้ารปลกูชาขยายตวัมากขึน้ ดงัปรากฏว่าในช่วงปลายทศวรรษ 2510 ถึงตน้ทศวรรษ 
2520 รฐับาลไทยไดมี้นโยบายส่งเสริมใหช้นกลุ่มนอ้ยพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่ซึ่งเป็น
พืน้ท่ีปลกูและผลิตชาถึงรอ้ยละ 80-90 ของการปลกูและผลิตชาของประเทศไทย3   

2.1.5.1.2 ธุรกิจชาส าเรจ็รูป 
ผลิตภณัฑช์าส าเรจ็รูป (Instant Tea) หรอืชาผงส าหรบัชงน า้รอ้นดื่ม ไม่มีกากชา 

เกิดขึน้ในประเทศองักฤษโดยความเฟ่ืองฟขูองการบรโิภคชาในองักฤษท าใหเ้กิดการพฒันารูปแบบ
ผลิตภณัฑช์าและเกิดบริษัทจ าหน่ายชายี่หอ้ส าคญั ๆ ขึน้ในองักฤษ เช่น บรษัิทลียงส ์บรษัิทไทฟ ู
โดยในส่วนของการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑช์าในองักฤษนัน้ไดมี้การใชก้ระดาษฟอยลท่ี์สะอาด
ปราศจากสิ่งปลอมปนมาบรรจุใบชาเป็นห่อเล็ก ๆ และพิมพช่ื์อบริษัทผูผ้ลิตลงไปบนห่อชา หรือ
การน าเอาใบชาคณุภาพรองท่ีมีใบแตกหักระหว่างขัน้ตอนการผลิตจากศรีลงักามาบรรจุห่อขาย

                                                            
 ชาผงหรือชาฝรั่ง (Black Tea) ผลิตขึน้จากการน าใบชาสดมาผึ่งบนตะแกรงในท่ีรม่ประมาณ 18-22 

ชั่วโมงเพ่ือใหน้ า้ในใบชาระเหยออกไปประมาณรอ้ยละ 40-45 ของน า้หนกัทัง้หมดแลว้น าไปเขา้เครื่องนวดใหใ้บ
มว้นและผิวนอกของใบชาช า้ เพื่อใหส้ารประกอบในใบชาท าปฏิกิรยิากบัออกซิเจนในอากาศแลว้ใบเปลี่ยนเป็นสี
ทองแดง แลว้น าใบชาไปหมกัในภาชนะอลมูิเนียมประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากนัน้น าใบชาไปเขา้เครื่องอบใหแ้หง้
ประมาณ 30 นาที น าใบชาท่ีอบแหง้แลว้มาคดัแยกเกรดชาดว้ยมือ จากนัน้น าใบชาท่ีคดัแลว้น าเขา้เครื่องบดให้
เป็นผง แลว้น าผงชาไปรอ่นดว้ยเครื่องรอ่นเพ่ือคดัเอาใบชาสว่นท่ีบดไม่ละเอียดออก น าชาท่ีบดละเอียดดีแลว้ไป
อบใหแ้หง้อีกครัง้แลว้น าไปบรรจภุาชนะเพ่ือจ าหน่าย 

1 เฉลมิพร รงัคะวิภา. (2525). เลม่เดิม. หนา้ 8. 
2 กลางใจราษฎร์ พระราชประวตัิพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช หกทศวรรษแห่งการ

ทรงงาน. (2556). หน้า 291-296; ชนิดา ชิตบัณฑิตย์. (2547). โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ: การ
สถาปนาพระราชอ านาจน า (พ.ศ. 2494-2546). หนา้ 150-169. 

3 ธีรพงษ ์เทพกรณ.์ (2557). เล่มเดมิ. หนา้ 4. 
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โดยโฆษณาว่าใบชาเล็ก ๆ ช่วยใหผู้ด้ื่มย่อยอาหารไดด้ี การน าใบชาคณุภาพรองท่ีมีใบแตกหกัมา
ห่อจ าหน่ายนีเ้ป็นมิติใหม่ของการจ าหน่ายชาเน่ืองจากโดยทั่วไปแลว้ใบชาท่ีคนนิยมบรโิภคกนัคือ
ใบชาแบบเต็มใบ1  ทัง้นีน้่าสนใจว่าในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 25 ในองักฤษไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์
ชาส าเร็จรูป (instant tea) ท่ีน าใบชามาท าเป็นผงส าหรบัชงน า้รอ้นดื่มโดยผลิตภัณฑ์ชนิดนีถู้ก
พฒันาขึน้ในสหราชอาณาจกัรเม่ือพ.ศ. 24282 

ขณะเดียวกันความนิยมบริโภคชาท่ีแพร่หลายไปถึงสหรฐัอเมริกาท าให้ใน
สหรฐัอเมรกิามีการพฒันาผลติภณัฑเ์ครือ่งดื่มชาท่ีกา้วหนา้ไปกวา่ในองักฤษ โดยในช่วงกลางพทุธ
ศตวรรษท่ี 25 บริษัทชาในสหรฐัอเมริกาไดน้ าเอาเทคโนโลยีการท าอาหารกระป๋องมาใชใ้นการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ชาและใชก้ารโฆษณาสินคา้ท าใหใ้บชากระป๋องเป็นท่ีนิยม 3 นอกจากนีใ้นพ.ศ. 
2451 โทมสั ซลัลิแวน (Thomas Sullivan) นายหนา้คา้ชาชาวนิวยอรก์ไดค้ิดคน้ชาบรรจถุงุท่ีใชใ้บ
ชาหกั ๆ หรอืเศษผงชามาบรรจลุงในถงุผา้ก๊อซ ดว้ยความสะดวกใชง้่าย ไมเ่ลอะเทอะ รวมทัง้การท่ี
ชาบรรจถุงุมีความเขม้ขน้และชงไดม้ากถว้ย ท าใหช้าบรรจถุงุไดร้บัความนิยมในสหรฐัอเมรกิา แต่
กวา่ท่ีชาบรรจถุงุจะไดร้บัความนิยมในยโุรปก็ใชเ้วลานานกวา่ 4 ทศวรรษ4 

ส าหรบัประเทศไทยนัน้สินคา้ประเภทชาส าเรจ็รูปเริม่เขา้มาในทศวรรษ 2500 ดงั
ปรากฏในเอกสารกระทรวงพาณิชย ์กรมการคา้ต่างประเทศ เม่ือ พ.ศ. 2505 ว่า บริษัท โปรเนส
ยาม จ ากดั ซึ่งเป็นบรษัิทในเครือของบรษัิท เนสเล่โปรดกั ไดน้  าเขา้สินคา้ชาส าเรจ็รูปยี่ห้อ “เนสที 
24-3/4 ออนซ์ (Nestea Nestle’s Instant Tea 24x ¾ oz.) เข้ามาในไทย ” 5 โดยการน า เข้า
เครื่องดื่มประเภทชาส าเรจ็รูปท าใหต้ลาดการคา้ชาในประเทศไทยมีความหลากหลายยิ่งขึน้ มีทัง้
ในรูปแบบชาท่ีชงดว้ยใบชาแลว้เหลือกากชา (ชาใบและชาผง) และชาท่ีชงแลว้ไม่เหลือกาก (ชา
ส าเรจ็รูป)  

                                                            
1 รอย มอ็กซมั. (2554). เล่มเดมิ. หนา้ 226-232. 
2 “Instant Tea”. (2021). (ออนไลน)์. 
3 Jane Pettigrew and Bruce Richardson.  (2014).  Op.cit.  pp. 121-123, 176-177. 
4 รอย มอ็กซมั. (2554). เล่มเดมิ. หนา้ 236-237. 
5 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ . พณ.0301.8 10/1  เอกสารกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้า

ตา่งประเทศ เรือ่ง สนิคา้ทีค่วบคมุการน าเขา้ชาใบและชาผง (14 เม.ษ. – 6 ธ.ค. 2505). 
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2.1.6 กลยุทธทางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจค้าชาในช่วงทศวรรษ 2500 ถงึทศวรรษ 
2520 

จากการสืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบักลยทุธทางธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วงทศวรรษ 
2500 ถึงทศวรรษ 2520  ผูว้ิจัยจะอธิบายเรื่องนีโ้ดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกันไดแ้ก่ การจัด
องคก์รธุรกิจ การจดัการการผลิต และกลยทุธท์างการตลาด 

2.1.6.1 การจัดองคก์รธุรกิจ 
จากการสืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกบัผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ชาในช่วงทศวรรษ 2500 ถึง

ทศวรรษ 2520 พบว่า การจดัองคก์รธุรกิจของผูป้ระกอบการแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ แบบ
แรกคือ การประกอบการในลกัษณะของธุรกิจครอบครวัท่ีบรหิารและสืบทอดกนัภายในครอบครวั
ของเจา้ของธุรกิจ ดงัเห็นไดจ้ากกรณีของผูป้ระกอบการน าเขา้ชาจากตา่งประเทศ อาทิ รา้นอ๋องอิว
ก่ี ซึ่งไดก้ล่าวแลว้ว่าในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 รา้นอ๋องอิวก่ี บรหิารโดยเจา้ของรา้น
รุน่ท่ี 2 ซึง่สืบทอดธุรกิจมาจากบดิาผูเ้ป็นเจา้ของรา้น   

ส่วนการจัดการองคก์รอีกลกัษณะหนึ่งคือ การจัดองคก์รในรูปแบบของบริษัท
สมัยใหม่ท่ีมีการจัดตั้งหน่วยงานท าหน้าท่ีส่วนต่าง ๆ ภายในองค์กร เห็นได้จากกรณีของ
บรษัิทเนสทเ์ล ่ผูน้  าเขา้ชา “เนสที” จากประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ซึง่ตามประวตัิแลว้ในพ.ศ. 2490 ได้
มีการตัง้บริษัทโปรเนสยามเพื่อจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ในประเทศไทย โดยในพ.ศ. 
2505 บรษัิทโปรเนสสยามไดน้ าเอาเครื่องดื่มชา “เนสที” เขา้มาขายในประเทศไทย ต่อมาในพ.ศ. 
2515 ไดมี้การแตง่ตัง้ใหบ้รษัิทดีทแฮลม์เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ัง้หมดของเนสทเ์ล่1 

2.1.6.2 การจัดการการผลิต 
แมว้่าสภาพโดยรวมของอตุสาหกรรมชาภายในประเทศในช่วงทศวรรษ 2500 ถึง

ทศวรรษ 2520 กล่าวได้ว่าธุรกิจผลิตชาภายในประเทศมีการขยายตัวขึน้ แต่จากกรณีศึกษา
ผูป้ระกอบการคา้ชาในช่วงเวลานีท่ี้ผูว้ิจยัไดห้ยิบยกขึน้มาอธิบายอย่าง กรณีรา้นออ๋งอิวก่ีและกรณี
บริษัทโปรเนสยาม ในเครือของบริษัทเนสทเ์ล่พบว่าผูป้ระกอบการทั้ง 2 รายนีไ้ม่ไดผ้ลิตชาดว้ย
ตวัเอง แตน่ าเขา้ชาจากตา่งประเทศเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทย 

2.1.6.3 กลยุทธท์างการตลาด 
2.1.6.3.1 การจบัลกูคา้กลุม่ผูบ้รโิภคระดบัตลาดลา่ง 

                                                            
1 เรียบเรียงจาก “ประวตัิของเนสท์เล่”.  (ไม่ปรากฏปี). (ออนไลน)์;  ส  านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 

พณ.0301.8 10/1  เอกสารกระทรวงพาณิชย ์กรมการคา้ตา่งประเทศ เรือ่ง สนิคา้ทีค่วบคมุการน าเขา้ชาใบและ
ชาผง (14 เม.ษ. – 6 ธ.ค. 2505). 
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การท าการตลาดท่ีจบักลุ่มผูบ้รโิภคระดบัตลาดล่างยงัคงเป็นกลยทุธหนึ่งท่ีผู้
ประกอบธุรกิจคา้ใบชาในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 ใชอ้ยู่ เห็นไดจ้ากกรณีของรา้น
อ๋องอิวก่ีซึ่งในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 เจา้ของรา้นรุน่ท่ีสองซึ่งใชก้ลยุทธนีย้งัคงเป็น
ผูบ้ริหารรา้นอยู่จนถึงทศวรรษ 2530 เม่ือหา้งสมยัใหม่อย่าง แมคโคร และ โลตสั เขา้มาท าธุรกิจ
สง่ผลใหบ้ทบาทการคา้สง่ของท่าเตียนเสื่อมถอยลง ท าใหก้ารขายของหนา้รา้นและการขายสง่ของ
รา้นอ๋องอิวก่ีซบเซาลง เจา้ของรา้นรุ่นท่ีสองจึงวางมือแลว้ใหลู้กชายเป็นผูดู้แลกิจการแทน โดย
เจา้ของรา้นรุน่ท่ีสามไดเ้ปลี่ยนกลยทุธทางการตลาดมเป็นการน าสินคา้ของรา้นไปวายจ าหน่ายใน
หา้งแมคโครและหา้งโลตสั อนัเป็นการเปลี่ยนกลยทุธจากเดมิท่ีเจา้ของรา้นรุน่ท่ีสองใช้1 

 

2.1.6.3.2 การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์โดยสรา้งชาส าเร็จรูปให้เป็นสินค้า
วฒันธรรม  

ธุรกิจโฆษณาในไทยพฒันามากนบัตัง้แตห่ลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จากการท่ี
มีสินคา้จากตา่งประเทศเขา้มาขายและบรษัิทจากตา่งประเทศเขา้มาเปิดกิจการในไทย สินคา้บาง
ประเภทเป็นสินคา้ใหม่ท่ีมีการใชต้า่งจากท่ีคนไทยคุน้เคยมาก่อน อาทิ ยาสีฟันแบบครมีท่ีท าบรรจุ
ภัณฑรู์ปแบบหลอด ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชนท่ีตัง้ขึน้ดว้ยวตัถุประสงคด์า้น
การคา้ ท าใหธุ้รกิจโฆษณามีความส าคญัเพิ่มขึน้2 โดยท่ีธุรกิจโฆษณาในไทยพฒันาขึน้มากในช่วง
ทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2510  เน่ืองจากการเขา้มาของบรษัิทตวัแทนโฆษณาหรือเอเยนซี่จาก
ตา่งประเทศติดตามมาท าโฆษณาใหก้บัลกูคา้จากประเทศแม่ ไม่วา่จะองักฤษ สหรฐัอเมรกิา ญ่ีปุ่ น 
ออสเตรเลีย โดยบริษัทตัวแทนโฆษณาจากต่างประเทศท่ีเข้ามาท าธุรกิจโฆษณาในไทยช่วง
ทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 2510 เช่น Grant Advertising และ Cathay Advertising เอเยนซี่
สัญชาติอเมริกัน (บริษัทแรกเขา้มาเม่ือพ.ศ. 2491 ส่วนบริษัทหลังเขา้มาในพ.ศ. 2496) Chuo 
Senko เอเยนซี่สญัชาติญ่ีปุ่ น (เขา้มาเม่ือพ.ศ. 2506)  Lintas: Bangkok เอเยนซี่โฆษณาสญัชาติ
องักฤษ (เขา้มาเม่ือพ.ศ. 2513)  บรษัิทเอเยนซี่โฆษณาจากต่างประเทศเหล่านีเ้ม่ือเขา้มาท าธุรกิจ
โฆษณาในไทยไดก้ลายเป็นโรงเรียนสอนโฆษณาใหแ้ก่นกัโฆษณาไทยหรือนกัโฆษณาทอ้งถ่ินรุน่
แรก ๆ ดงักรณีแผนกโฆษณาดีทแฮลม์ (Diethelm Advertising Department) ของบรษัิทดีทแฮลม์ 
บริษัทสัญชาติสวิสซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าขายสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น นมตราหมี โอวัลติน 
ผา้อนามยัโกเต๊กซ ์โดยแผนกโฆษณาดีทแฮลม์ถือเป็นโรงเรียนโฆษณาท่ีผลิตนกัโฆษณาทอ้งถ่ิน

                                                            
1 “จาก “ออ๋งอวิกี”่ ถงึ “Ong Tea” สามรุ่นแหง่นาวาชาโพน้ทะเล”. (2010). (ออนไลน)์. 
2 จนัทิมา บรรจงประเสรฐิ. (2563). เล่มเดมิ. หนา้ 54. 
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ชาวไทยรุน่แรกท่ีไดเ้รยีนรูเ้รื่องการโฆษณาจากการเขา้มาท างานท่ีน่ี ก่อนท่ีนกัโฆษณาชาวไทยจะ
ออกมาท าธุรกิจโฆษณาของตนเองในเวลาตอ่มา1 

นอกจากบรษัิทเอเยนซี่โฆษณาจากต่างประเทศแลว้ในช่วงตน้ทศวรรษ 2500 
ไดมี้บรษัิทเอเยนซี่โฆษณาท่ีตัง้โดยคนไทยเกิดขึน้ อาทิ ส  านกังานโฆษณาสรรพสิร ิของ สรรพสิร ิวิ
รยิศริ ิ(พ.ศ. 2501)2  การเกิดขึน้ของบรษัิทตวัแทนโฆษณาจากตา่งประเทศและบรษัิทของคนไทยท่ี
ไดก้ล่าวมาแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจโฆษณาในประเทศไทยช่วงทศวรรษ 2490 ถึง
ทศวรรษ 2510 ทั้งนีก้ารเติบโตของธุรกิจโฆษณาในช่วงเวลาดังกล่าวนีเ้กิดขึน้ควบคู่ไปกับการ
พฒันาของสื่อท่ีส่งผลต่อธุรกิจโฆษณาโดยรวม โดยการเติบโตของธุรกิจโฆษณาสมัพนัธก์ับการ
ขยายตวัของสื่อวิทยุกระจายเสียงท่ีเขา้ถึงประชาชนไดอ้ย่างกวา้งขวางมากขึน้นบัตัง้แต่ทศวรรษ 
2490 เป็นตน้มา ขณะท่ีสื่อประเภทโทรทศันเ์ริ่มแพรภ่าพออกอากาศครัง้แรกในประเทศไทยเม่ือ
พ.ศ. 2498 โดยมีการออกอากาศโฆษณาสินคา้ในสดัสว่นรอ้ยละ 12-20 ของรายการท่ีออกอากาศ
ทางสถานีโทรทศันช์่อง 4 บางขนุพรหม สถานีโทรทศันช์่องแรกของไทย ซึ่งการแพรภ่าพโฆษณา
สินคา้ออกอากาศทางโทรทัศนส์่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจโฆษณาเป็นอย่างมากเน่ืองจากสื่อ
โทรทศันเ์ป็นสื่อท่ีมีภาพเคลื่อนไหวและเสียงสามารถจงูใจผูบ้รโิภคไดส้งู ท าใหก้ารโฆษณาสามารถ
พัฒนาตัวเองเขา้สู่รูปแบบการเป็นอุตสาหกรรมโดยใชส้ื่อโทรทัศน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่
โฆษณาสินคา้ ทัง้นีก้ารขยายตวัของสื่อโทรทัศนแ์ละโฆษณาสินคา้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองนับจาก
ปลายทศวรรษ 2490 ถึงทศวรรษ 25203 

อีกด้านหนึ่งนั้นสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นช่องทาง
โฆษณาขายสินคา้มาแตเ่ดิมก็ยงัคงเตบิโตอยู ่ดงัปรากฏวา่ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 
มีส  านกัพิมพเ์กิดขึน้เป็นจ านวนมากท าใหมี้การจดัตัง้สมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้  าหน่ายหนงัสือแห่ง
ประเทศไทยขึน้เพื่อพฒันากิจการพิมพข์องไทยใหก้า้วหนา้ทดัเทียมกบัอารยประเทศ4 และในช่วง
ทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 ไดเ้กิดนิตยสารหลากหลายแนวขึน้ เช่น นิตยสารวีรธรรม ซึง่เป็น
นิตยสารรายสปัดาหข์องคณะภราดาเซนตค์าเบรียล เพื่อเผยแพรแ่ก่นกัเรียนของโรงเรียนในเครือ
คาทอลิก (เริ่มออกเม่ือพ.ศ. 2500)  นิตยสาร Starpics นิตยสารว่าดว้ย “หนังฝรั่ง” เล่มแรกของ

                                                            
1 วิลลา วิลัยทอง.  (2552, กุมภาพันธ์).  “ก าเนิดอาชีพนักโฆษณาไทยระหว่างทศวรรษ 2490 ถึง 

2510”.  ศลิปวฒันธรรม  30(4):  125-129. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 125. 
3 จนัทิมา บรรจงประเสรฐิ. (2563). เล่มเดมิ. หนา้ 56-60. 
4 สยามพมิพการ: ประวตัศิาสตรก์ารพมิพใ์นประเทศไทย. (2549). หนา้ 295-299. 
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ประเทศไทย (เริ่มออกวางตลาดในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2508)  นิตยสารขวญัเรือน นิตยสารท่ีรว่ม
สาระและความบันเทิงส าหรบัทุกคนในครอบครวั (เริ่มออกวางตลาดในพ.ศ. 2511)  นิตยสาร
ลลนา นิตยสารรายเดือนส าหรบัผูห้ญิงวัยท างาน (เริ่มออกวางตลาดในพ.ศ. 2516)  นิตยสาร
คู่สรา้งคู่สม นิตยสารท่ีรวมสาระและความบนัเทิง มีหลากหลายคอลมันท่ี์น าเรื่องจากผูอ้่านมา
เผยแพร่จนเป็นท่ีติดอกติดใจของผู้อ่าน (เริ่มออกวางตลาดในพ.ศ. 2523)  นิตยสารสารคดี 
นิตยสารรายเดือนท่ีมุ่งเนน้บทความแนวสารคดีเรื่องธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ์
รวมทัง้ประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นกระแสสงัคม (เริม่ออกวางตลาดในพ.ศ. 2528)1 

จากการส ารวจโฆษณาชาส าเร็จรูปเนสที ผู้วิจัยพบโฆษณาท่ีเผยแพร่ใน
นิตยสารลลนา เล่มท่ี 109 ปักษ์แรก เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2520 โดยโฆษณาชาส าเร็จรูปชนิดนี ้
เป็นโฆษณาท่ีท าออกมาโดยท าใหช้าเนสทีเป็น “สินคา้วฒันธรรม” มีการหยิบยกคณุค่าการเป็น
เครื่องดื่มท่ีดื่มแลว้ชุ่มคอ หอมช่ืนใจ ขึน้มาเป็นจุดขายของสินคา้ ขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาจาก
องคป์ระกอบของภาพในโฆษณากล่าวไดว้่า โฆษณาชาส าเรจ็รูปเนสทีนีมี้”สารแฝง” สื่อถึงวิถีชีวิต
ในอดุมคติหรือความรูส้กึนึกคิดของคนชัน้กลางท่ีมีระดบั มีรสนิยมในการบรโิภค ดงัเห็นไดจ้ากใน
ภาพโฆษณาซึ่งเป็นภาพของผูห้ญิง 2 คนแต่งตวัดว้ยเสือ้ผา้มีจีบ ไรแ้ขนหรือแขนสัน้ เนือ้ผา้ดูมี
ราคา นั่งทานอาหารวา่ง ดื่มชาเนสที อยูท่ี่ชดุโต๊ะนั่งเลน่ในสนามหญา้ (ดภูาพท่ี 9) องคป์ระกอบใน
ภาพโฆษณานีแ้สดงถึงการทานอาหารวา่งซึง่เป็นกิจกรรมพกัผอ่นหยอ่นใจของผูห้ญิงชนชัน้กลางท่ี
มีการศึกษา มีรสนิยมในการแต่งกายและการบริโภค ตามแบบอย่างวิถีชีวิตในอุดมคติหรือ
ความรูส้กึนกึคดิของคนชัน้กลาง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            

1 สรุปจาก “ไทม์ไลน์นติยสารไทย Thai Magazine Timeline-workpointTODAY”. (2560). (ออนไลน)์ 
;  “วนัและเวลานติยสารไทย”. (2018). (ออนไลน)์ 
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ภาพประกอบ 9 โฆษณาชาส าเรจ็รูปเนสที 

 ท่ีมา: นติยสารลลนา เลม่ท่ี 109 ปักษแ์รก เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2520 

2.2 ธุรกจิชาพร้อมดืม่ในประเทศไทย ช่วงทศวรรษ 2530 
2.2.1 สภาพเศรษฐกิจของประเทศ และวฒันธรรมการบรโิภคของชนชัน้กลางในช่วง

ทศวรรษ 2530 
ก่อนจะกล่าวถึงธุรกิจชาในไทยช่วงทศวรรษ 2530 ในหัวข้อต่อไป ผู้วิจัยขอให้

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในช่วงทศวรรษ 2530 และวฒันธรรมการบรโิภคของชนชัน้กลางซึ่ง
เป็นกลุม่เปา้หมายของธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงเวลานีเ้สียก่อน 

กล่าวไดว้่าทศวรรษ 2530 กล่าวไดว้่าเป็นช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจของไทยมีการเติบโต
เศรษฐกิจขึน้อย่างมากหลงัจากท่ีเศรษฐกิจของไทยไดถ้ดถอยลงในช่วงทศวรรษ 2520 เน่ืองจาก
เกิดวิกฤตการณร์าคาน า้มนัท่ีขึน้ราคาครัง้ท่ีสองในพ.ศ.2522-2523 เน่ืองจากกลุ่มโอเปคขึน้ราคา
น า้มนัรอ้ยละ 30 มีผลท าใหเ้กิดเงินเฟอ้ทั่วโลก1 สง่ผลใหร้ฐับาลพลเอกเกรยีงศกัดิ ์ชมะนนัท ์(พ.ศ. 
2520-2523) ด  าเนินการมีการแกไ้ขภาวะเศรษฐกิจดว้ยการประกาศขึน้ราคาน า้มนัตดิตอ่กนั 4 ครัง้

                                                            
1 กญัญา ลีลาลยั. (2540). วิกฤติการเงินและความพินาศของเศรษฐกิจไทย บทเรียนสูท่างรอดในยคุ

ทนุไรพ้รมแดน. หนา้ 88.  ใน พิทยา วอ่งกลุ. กลยีคุกบัหายนะเศรษฐกจิไทย. 
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ในปี 2522 ท าใหร้าคาน า้มันสูงขึน้โดยเฉลี่ยรอ้ยละ 73.4 ประกอบกับมีการปรบัอตัราค่าบริการ
ตา่ง ๆ ดา้นสาธารณปูโภค คา่ขนสง่ คา่โดยสาร และภาวะเงินเฟอ้ในประเทศอตุสาหกรรมสง่ผลให้
ดชันีราคาผูบ้รโิภคในประเทศเพิ่มสงูขึน้จากรอ้ยละ 118.8 ในปี 2521 เป็น 136.6 ในปี 2522 หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 151  แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลโดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ขึน้เป็น
นายกรฐัมนตรีในปีพ.ศ. 2523 และไดด้  าเนินการนโยบายการเงินแบบเขม้งวดเพื่อบรรเทาภาวะ
เศรษฐกิจท่ีก าลังถดถอย รวมทั้งพยายามแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูง ปัญหาน า้มัน 2 แต่ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยได้ส่งผลกระทบต่อไทยอย่างต่อเน่ือง ดังพบว่าในช่วงพ.ศ.2524-2525 
ดลุการช าระเงินของประเทศไทยมีแนวโนม้เขา้ใกลภ้าวะขาดดลุ การช าระหนีต้า่งประเทศทัง้เอกชน
และรฐับาลท่ีสะสมมาตัง้แตพ่.ศ. 2518 ก็ถีบตวัสงูกวา่ท่ีนกัคาดการณเ์อาไว้3  

อย่างไรก็ดีในช่วงปลายทศวรรษ 2520 เศรษฐกิจไทยเริ่มฟ้ืนตวัขึน้ไดเ้น่ืองจากใน
ระดบัโลกไดมี้การประชุมของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมผูน้  า 5 ประเทศ (G5) เพื่อรว่มแกปั้ญหา
เศรษฐกิจ น ามาสูข่อ้ตกลง Plaza Accord ซึง่ขอ้ตกลงเพื่อแทรกแซงตลาดเงินตราระหว่างประเทศ 
เพื่อกดดนัใหเ้งินดอลลารมี์ค่าลดลง ท าใหเ้งินตราสกุลส าคญัมีค่าสงูขึน้4 เช่น ค่าเงินเยน ท่ีเริ่มมี
อิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจโลกมากขึน้  ขณะท่ีค่าเงินดอลลารมี์อัตราลดลง ในส่วนท่ีเก่ียวกับ
ประเทศไทยนัน้ขอ้ตกลง Plaza Accord และการเปลี่ยนแปลงทางการเงินระดบัโลกนีท้  าใหเ้กิดการ
หลั่งไหลเขา้มาลงทุนของต่างประเทศ อุตสาหกรรรมการท่องเท่ียว และการขยายตัวของการ
ส่งออกท่ีดีขึน้ ประกอบปัจจัยเสริมดา้นอ่ืน ๆ จากการลดของราคาน า้มัน พ.ศ. 2528 และอตัรา
ดอกเบีย้ในตลาดการเงินโลก ยิ่งท าใหก้ารเติบโตของเศรษฐกิจไทยขยายตวัมากขึน้เม่ือเขา้มาสู่
ทศวรรษ 25305   

ในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ 2530 ญ่ีปุ่ นไดเ้ขา้มาขยายการลงทุนในประเทศไทย
เน่ืองจากในญ่ีปุ่ นมีมาตราการลดตน้ทนุการผลิตในอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด

                                                            
1 สมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร.์  (2525).  เสน้ทางเศรษฐกิจรฐับาลเปรม.  หนา้ 98-99. 
2 ด ูสมาคมเศรษฐศาสตรธ์รรมศาสตร.์  (2525).  เล่มเดมิ. ภาค 1 หนา้ 5-6. 
3 ผาสกุ พงษไ์พจิตร และ ครสิ เบเกอร.์  (2548).  เศรษฐกจิการเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ.  หนา้ 184-

185. 
4 รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ.์ (2533). เศรษฐกจิไทย : บนเสน้ทางแหง่ความรุ่งโรจน.์ หนา้ 3.  
5 สรุปจาก สมภพ มานะรงัสรรค ์(2536). ชนชัน้กลางกบัพลวตัในภาคเกษตรไทย. หนา้ 232-233. ใน 

สงัศิต พิรยิะรงัสรรค ์และ ผาสกุ พงษไ์พจิตร. (2536). ชนชัน้กลางบนกระแสประชาธิปไตยไทย.  
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ย่อม ท าใหญ่ี้ปุ่ นตดัสินใจลงทนุการผลิตสินคา้ในประเทศท่ีมีอตัราค่าจา้งแรงงานขัน้ต ่า 1 โดยหนึ่ง
ในประเทศท่ีญ่ีปุ่ นเขา้มาลงทุนท าธุรกิจคือ ประเทศไทย จากการหลั่งไหลเขา้มาของเงินทุนของ
ญ่ีปุ่ นท าใหเ้ศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวัไดเ้รว็มากขึน้ดงัปรากฏว่าในช่วงพ.ศ. 2530 ถึง 2534 ประเทศไทย
มีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจมาก คือ รอ้ยละ 9.5, 13.2, 12.2, และ 10.0 ต่อปีตามล าดบั จน
ท าใหห้ลายคนเช่ือว่าไทยจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ภายในไม่ชา้ อตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจไดส้ง่ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งเศรษฐกิจ เม่ือการขยายตวัทางเศรษฐกิจได้ท าให้
ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทลดลงขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรรมและบริการไดมี้ความส าคัญ
เพิ่มขึน้ 2 ประกอบกบัช่วงตน้ทศวรรษ 2530 ไดมี้การเปลี่ยนรฐับาลจากรฐับาลพลเอกเปรม ติณสู
ลานนท ์มาเป็นรฐับาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั (พ.ศ. 2531-2534) ขณะท่ีสถานการณท์างการ
เมืองในภูมิภาคอินโดจีนเริ่มสงบขึน้แล้ว ท าให้รฐับาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ด  าเนิน
นโยบายใชเ้ศรษฐกิจน าการเมืองดว้ยหลกัการ “เปลี่ยนจากสนามรบใหเ้ป็นสนามการคา้” ใหเ้ขา้
กบัสถานการณก์ารเมืองโลกที่เปลี่ยนแปลง3  

ผลจากบรบิทการเมืองโลก การขยายการลงทนุของญ่ีปุ่ นในตา่งประเทศ ประกอบกบั
นโยบายของรฐับาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ท่ีส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจไทย ท าให้
เศรษฐกิจไทยในช่วงครึง่แรกของทศวรรษ 2530 มีการขยายตวัของการสง่ออก การลงทนุ และการ
ท่องเท่ียว ในอัตราท่ีสูงกว่าท่ีมีการคาดการณ์ไวใ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525-2529) 4 
นอกจากนีย้งัพบว่ารฐับาลไทยไดใ้ชน้โยบายทางเศรษฐกิจท่ีสอดคลอ้งกบัการเติบโตของเศรษฐกิจ
โดยสง่เสรมินโยบายการเงินเสรี ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีนบัตัง้แตพ่.ศ. 2532 ธนาคารแห่งประเทศไทย

                                                            
1 การเคลือ่นยา้ยการลงทนุสูก่ลุม่ประเทศอาเซียนหรอืจะเป็นแผนขยายฐานเศรษฐกจิญีป่ ุ่ น. (2530, 3-

6 มกราคม). ประชาชาติธุรกิจ. หนา้ 4. 
2 วรวิทย ์เจรญิเลิศ. (2536). “ชนชัน้กลางกบัเหตกุาณณพ์ฤษภาคม: ฝ่ายประชาธิปไตยหรอื

รฐัปฏิการ”. ใน  สงัศิต  พิรยิะรงัสรรค ์และ ผาสกุ พงษไ์พจิตร (บรรณาธิการ). ชนชัน้กลางบนกระแส
ประชาธิปไตยไทย. หนา้ 134. 

3 อนิโดจีน 2532 ศกัราชแหง่การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ. (2531, 28-30 ธนัวาคม). ประชาชาติ
ธุรกิจ. หนา้ 6. 

4 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ. (2535). แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่7. (2535). สว่น 1 หนา้ 1. 
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ไดมี้การด าเนินนโยบายการเงินเพื่อพฒันาระบบการเงินใหส้ามารถตอบสนองต่อการเติบโตของ
ธุรกิจ โดยมีเปา้หมายจะเป็นศนูยก์ลางการเงินในภมูิภาค1  

แมว้่ารฐับาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั จะใชน้โยบายทางเศรษฐกิจท่ีช่วยส่งเสริม
การพฒันาเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจมหภาคของประเทศขยายตวัขึน้มาก แตอี่กดา้นหนึ่งรฐับาล
ไดเ้กิดปัญหาทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างมากในการด าเนินงานของรฐับาล ท าใหก้ลุ่มชนชัน้กลางทั้ง
กลุ่มสื่อมวลชน นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมองว่าคุณธรรมและความซื่อสัตยเ์ป็น
สิ่งจ าเป็นของรฐับาล ไดอ้อกมาวิจารณก์ารท างานของรฐับาลอย่างมาก 2 ประกอบกับรฐับาลพล
เอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีความขัดแย้งกับกองทัพ ในท่ีสุดจึงเกิดการรฐัประหารในวันท่ี 23 
กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2534 โดยคณะรกัษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ (รสช.) ท่ีน าโดยพลเอกสนุทร 
คงสมพงษ ์ผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ 

การเขา้มายึดอ านาจรฐับาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวนั โดยคณะรกัษาความสงบ
เรียบรอ้ยแห่งชาติ (รสช.) ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งในดา้นการเมืองและเศรษฐกิจ ดา้น
การเมืองนั้นการรฐัประหารครัง้นีส้่งผลต่อกระบวนการพัฒนารูปแบบประชาธิปไตย แมว้่าใน
ระยะแรกประชาชนจะเห็นดว้ยกบัการเขา้มาของคณะรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาต ิ(รสช.) ใน
แง่การขจดัการทจุรติทางการเมืองเน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของรฐับาลพลเอกชาติชายได้
ท าใหเ้กิดการกระจายรายไดท่ี้กระจกุตวัในกลุ่มธุรกิจและกลุ่มนกัการเมือง แต่ชนชัน้กลางจ านวน
หนึ่งมองว่าการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นการขัดขวางกระบวนการ
ประชาธิปไตย ขณะเดียวกันการรฐัประหารก็สรา้งปัญหาดา้นเศรษฐกิจท าใหเ้ศรษฐกิจท่ีก าลงั
เติบโตอย่างเฟ่ืองฟเูริม่หยดุชะงกั จึงกลายเป็นจดุเปลี่ยนส าคญัท่ีท าใหช้นชัน้กลางท่ีเติบโตขึน้จาก
การขยายตวัทางเศรษฐกิจในสมยัรฐับาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวณั หนัมาต่อตา้นการปกครอง
ของคณะรกัษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ เพื่อใหป้ระเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มท่ีและส่ง
ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยการคัดคา้นคณะทหารเริ่มอย่างจริงจังในช่วงปลายปี 
2534 นกัศกึษา นกัวิชาการ องคก์รพฒันาเอกชนและพรรคการเมือง ไดร้ว่มกนัชมุนมุประทว้งทาง
การเมืองให้รฐับาลแก้ไขร่างรฐัธรรมนูญท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย  การชุมนุมต่อตา้นคณะทหาร
ในช่วงปลายปี 2534 มีลกัษณะท่ีตา่งไปจากการชมุนมุทางการเมืองครัง้ก่อน ๆตรงท่ีนกัศกึษาไมไ่ด้

                                                            
1 รงัสรรค ์หทยัเสร.ี (2539). การบรหิารการเงนิยคุใหม่และแหล่งเงนิทนุ : ประสบการณข์องไทยในยคุ

นโยบายการเงนิเสรี. หนา้ 24. 
2 เอนก เหลา่ธรรมทศัน.์ (2536). มอ็บมอืถอื ชนชัน้กลางและนกัธุรกจิกบัพฒันาการประชาธิปไตย. 

หนา้ 77-80. 
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เป็นผูน้  าหรือเป็นก าลงัส าคญัในการประทว้ง หากแต่ชนชัน้กลางท่ีท างานในภาคธุรกิจเอกชนได้
เป็นก าลงัหลกัของการประทว้ง1 เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองไดท้วีความรุนแรงสืบเน่ืองมาถึง
วนัท่ี 17-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 เน่ืองจากพลเอกสุจินดา คราประยูร หนึ่งในผูน้  าคณะรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาติ ไดเ้ขา้รบัต าแหน่งนายกรฐัมนตรขีองพลเอก สจิุนดา คราประยรู ท าให้
การชุมนุมประทว้งทางการเมืองของกลุ่มชนชัน้กลางยิ่งเขม้ขน้ขึน้เพื่อป้องกนัการสืบทอดอ านาจ
ของคณะรกัษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาติ (รสช.)  อนัน ามาสู่โศกนาฏกรรมจากการท่ีรฐับาลใช้
ก าลงัทหารเขา้ปราบปรามผูช้มุนมุประทว้งรฐับาล โดยมีผูเ้สียชีวิตจากการปราบปรามของทหารถึง 
40 คน และไดร้บับาดเจ็บกวา่ 600 คน2 

หลงัจากเหตกุารณท์างการเมืองสงบลงเม่ือพลเอกสจิุนดา คราประยูร ลาออกจาก
ต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีประเทศกลบัสูก่ารปกครองระบอบประชาธิปไตยเตม็ตวัอีกครัง้เกือบตลอด
ช่วงครึง่หลงัของทศวรรษ 2530 (และต่อเน่ืองมาจนถึงเกือบตลอดทศวรรษต่อมา) ดา้นเศรษฐกิจ
พบว่าแม้เศรษฐกิจของประเทศจะชะงักงันไปช่วงหนึ่งจากว่าสถานการณ์ความวุ่นวายทาง
การเมือง แตเ่ศรษฐกิจคอ่ย ๆ ฟ้ืนตวัอย่างชา้ ๆ หลงัจากสถานการณท์างการเมืองสงบ โดยรฐับาล
นายชวน หลีกภยั (พ.ศ 2535-2538) ไดส้านต่อนโยบายการเสรีเงินดว้ยการตัง้กิจการวิเทศธนกิจ
ขึน้ในพ.ศ. 2536 เศรษฐกิจภายในประเทศธนาคารพาณิชยมี์ปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคลมากขึน้ ท า
ใหมี้การใชจ้่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มขึน้ประกอบกับมีเงินทุนจากต่างประเทศมากโดยผ่านกิจการ
วิเทศธนกิจ (International Banking Facilities, IBFs) จ านวนมากส่งผลให้สภาพคล่องสูงขึน้3  
กิจการวิเทศธนกิจมีส่วนช่วยให้เงินทุนหลั่งไหลเขา้มาไดง้่ายขึน้เป็นส่วนหนึ่งจากการด าเนิน
นโยบายการเงินเสรี ซึ่งสาเหตหุลกัคือ อตัราดอกเบีย้ของสกุลต่างประเทศท่ีอตัราต ่ากว่าสกุลเงิน
บาทกลายเป็นจุดดึงดูดเงินจากต่างประเทศเขา้มาลงทุน ซึ่งกระตุน้ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้
มากกวา่ช่วงทศวรรษ 2520  

การหลั่งไหลเขา้มาของเงินทุนต่างประเทศจากการเปิดกิจการวิเทศธนกิจท าใหภ้าค
ธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละหุน้ในตลาดหลกัทรพัยข์ยายตวัมากขึน้ซึง่ถือเป็นผลดีตอ่ระบบเศรษฐกิจ
ไทยในการสรา้งความมั่งคั่ง อย่างไรก็ตามการขยายตวัของภาคธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์ละหุน้ใน
ตลาดหลกัทรพัยนี์อี้กดา้นหนึ่งจะเป็นท่ีมาของปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่ซึ่งเริ่มปรากฏขึน้ในพ.ศ.  
2537 โดยอตัราดอกเบีย้เริม่ตน้สงูขึน้จากการท่ีเงินกูจ้ากต่างประเทศไหลเขา้มาอย่างต่อเน่ืองโดย

                                                            
1 แหลง่เดมิ. หนา้ 87. 
2 บณัฑิต จนัทรโ์รจนกิจ. (2563). การเมืองไทยร่วมสมยั. หนา้ 155. 
3 ชศูกัดิ ์จรูญสวสัดิ.์ (2548). ระบบเศรษฐกจิและการพฒันาเศรษฐกจิไทย. หนา้ 123. 
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เงินกูเ้หลา่นีถ้กูน ามาใชใ้นการลงทนุเก็งก าไรไม่ใช่เพื่อการกระตุน้บรโิภคภายในประเทศ1 ซึง่สง่ผล
เสียต่อเศรษฐกิจของไทยดังท่ีงานศึกษา วอลเดน เบลโล ได้ชีใ้ห้เห็นว่าเงินทุนจ านวนมากท่ี
หลั่งไหลเขา้มาสู่ภาคเศรษฐกิจนีน้กัลงทนุน ามาใชเ้ก็งก าไรและป่ันราคาอสงัหารมิทรพัย ์ส่งผลให้
ราคาอสงัหารมิทรพัยพ์ุ่งสงูขึน้จนขายไมอ่อก เห็นไดช้ดัเจนใน พ.ศ. 2538 ท่ีมีพืน้ท่ีส  านกังานและท่ี
อยู่อาศยัราว 200,000 ลา้นดอลลาร ์ซึ่งยังขายไม่ออก  ท าใหเ้งินกูท้ั้งจากในและต่างประเทศท่ี
ปล่อยใหแ้ก่นกัพฒันาท่ีดินกลายเป็นสินเช่ือท่ีไม่ก่อรายได ้ภาวะเศรษฐกิจในปลายพ.ศ. 2539 จึง
ประสบปัญหาการขาดดลุบญัชีเดินสะพดั2  

อีกทัง้ยงัมีปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของไทยโดยในพ.ศ. 
2538 ไดเ้กิดวิกฤตอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากการอ่อนค่าของเงินดอลลารส์หรฐั 
และการลดค่าเงินเปโซของประเทศเม็กซิโก จึงเกิดข่าวลือการลดค่าเงินสกุลต่าง ๆ ในประเทศ
ก าลงัพฒันา อนัเป็นสาเหตใุหผู้ล้งทนุตา่งประเทศมีการเคลื่อนยา้ยการลงทนุออกจากประเทศแถบ
เอเชีย3 ขณะเดียวกันไดเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอ านาจการแข่งขันของเศรษฐกิจโลกเม่ือประเทศ
เม็กซิโกและประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีนไดป้ระกาศลดคา่เงิน ท าใหเ้ศรษฐกิจภาคสง่ออกของ
ไทยไดร้บัผลกระทบจากการลดคา่เงินของเม็กซิโกและจีน โดยการสง่ออกสินคา้ของไทยไดอ้่อนตวั
ลงอยา่งรวดเรว็4 

กล่าวไดว้่าเศรษฐกิจไทยในช่วงค่อนทศวรรษ 2530 นั้นเศรษฐกิจไทยมีอัตราการ
เติบโตอย่างมากจากการเขา้มาลงทนุของญ่ีปุ่ น ประกอบกบันโยบายเศรษฐกิจของรฐับาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวณั  แต่ในช่วงปลายทศวรรษ 2530 เศรษฐกิจไทยประสบปัญหาจากการท่ีนัก
ลงทุนในประเทศพากนักูเ้งินจากสถาบนัการเงินมาป่ันราคาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเก็งก าไรจากการ
ซือ้ขาย ท าให้ราคาอสังหาริมทรพัยส์ูงขึน้เกินกว่าท่ีควรเป็นจริงจึงขายไม่ออก เกิดสินเช่ือท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายไดเ้พิ่มมากขึน้ ๆ โดยปัญหาเศรษฐกิจของไทยไดถู้กซ า้เติมจากภาวะป่ันป่วนทาง

                                                            
1 ธารา จินดา. (2541). บนัทกึประวตัศิาสตร์ รายงาน ศปร. มูลเหตเุศรษฐกจิไทยเกอืบลม้ละลาย.   

หนา้ 54-55 
2 วอลเดน เบลโล และคณะ. (2542).  วกิฤตกระแสโลกาภวิตัน:์  บทวเิคราะหแ์ละส ารวจแม่แบบของ

การพฒันา.  หนา้ 97-98. 
3 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย. (2548). การเดนิทางแหง่ชวีติ 30 ปี ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย, หนา้ 102. 
4 พิสิฐ ลี ้อาธรรม , นุสิฐ ลี ้อาธรรมและเพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร. (2562). เศรษฐกิจโลกกับ

เทคโนโลย.ี หนา้ 238-241. 
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การเงินระดบัโลกท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลานัน้ อนัจะน ามาสูก่ารเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ของไทยขึน้
ในปีแรกของทศวรรษ 2540 (จะไดก้ลา่วถึงเรือ่งนีใ้นบทท่ี 3)  

ดา้นสงัคมวฒันธรรมพบว่าช่วงทศวรรษ 2530 เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดการขยายตวัของ
ชนชัน้กลางรุน่ใหม่ท่ีสืบเน่ืองมาจากชนชัน้กลางรุน่ใหม่ซึ่งเป็นผลผลิตจากการขยายตวัของระบบ
ทุนนิยมในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 โดยชนชั้นกลางรุ่นใหม่นีมี้คุณลักษณะคือ มี
ความรู ้ไดร้บัการศกึษาระดบัสงู ท างานในระบบราชการหรอืไม่ก็เป็น “คนงานคอปกขาว” (คนงาน
ท่ีใชท้กัษะความรูใ้นการประกอบอาชีพ) ในภาคธุรกิจ การขยายตวัของชนชัน้กลางระดบักลางท่ี
เป็น “คนงานคอปกขาว” เป็นไปอย่างรวดเร็วตลอดช่วงเวลา 2 ทศวรรษของการพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ขณะเดียวกันก็พบว่าในชนบทไดเ้กิดชนชัน้กลาง
ระดบัลา่งท่ีมาจากลกูหลานของชาวไรช่าวนาซึง่เขา้สู่ระบบการศกึษาระดบัมธัยมและอาชีวศกึษา 
ทัง้นีพ้บวา่เม่ือเขา้สูท่ศวรรษ 2530 ในกรุงเทพฯ มีประชากรท่ีเป็นชนชัน้กลางคิดเป็นรอ้ยละ 17-18 
ของประชากรในกรุงเทพฯ ขณะท่ีชนชัน้กลางระดบัล่างในชนบทไดข้ยายตวัขึน้อย่างมากจากการ
เกิดขึน้ของผูท่ี้มีรายไดจ้ากการคา้ขายเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ในหมู่บา้น การรบัจา้งหรือขายแรงงานในตวั
เมืองแบบไปเชา้เย็นกลบั การเปิดรา้นเสรมิสวย1 

ในทางวฒันธรรมแลว้ชนชัน้กลางรุน่ใหม่ท่ีเป็นผลผลติจากการขยายตวัของระบบทนุ
นิยมในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2530 มีวฒันธรรมแบบปัจเจกชนท่ีมุง่ไปสูค่วามกา้วหนา้ใน
ชีวิตของตนเอง ยึดหลกัการความเสมอภาคในบางแง่ อาทิ ทุกคนท่ีมีเงินสามารถบริโภคได้2  ท่ี
น่าสนใจคือ ชนชั้นกลางรุ่นใหม่เหล่านีมี้การบริโภควฒันธรรมต่างชาติมากขึน้ ในช่วงทศวรรษ 
2500 ถึงกลางทศวรรษ 2510 ซึ่งในทางการเมืองตรงกับยุคสมัยรฐับาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ์
และรฐับาลจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นช่วงเวลาท่ีสหรฐัอเมริกาแผ่อิทธิพลเขา้มาในไทยและ
สงัคมไทยรบัอิทธิพลวฒันธรรมอเมริกันอย่างมาก เห็นไดจ้ากการเขา้มาของภาพยนตรอ์เมริกัน 
รวมทัง้การเกิดขึน้ของภาพยนตรเ์ลียนแบบอเมรกินั การเกิดขึน้ของวรรณกรรมท่ีรบัอิทธิพลทางใด
ทางหนึ่งจากวฒันธรรมอเมรกินั ขณะท่ีคนหนุ่มสาวท่ีเติบโตในช่วงเวลานีซ้มึซบัวฒันธรรมอเมรกินั
ค่อนขา้งมาก3  มาในช่วงกลางทศวรรษ 2520 วฒันธรรมบนัเทิงของญ่ีปุ่ นอย่างเพลงเจ-ป๊อปเริ่ม

                                                            
1 สายชล สตัยานรุกัษ.์ (2558). รายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ ์โครงการการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หม่: 

ประวตัศิาสตรส์งัคมไทย. หนา้ 868-880. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 878-879. 
3 ด ูแอนเดอรส์นั, เบเนดิกท.์ (2553).  “บทน า”.  ใน แอนเดอรส์นั, เบเนดิกท.์  ในกระจก: วรรณกรรม

และการเมอืงสยามยคุอเมรกินั. หนา้ 1-31.   
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เขา้มาในสงัคมไทย หลงัจากท่ีญ่ีปุ่ นไดข้ยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจเขา้มาในไทยมาก่อนหนา้นีแ้ลว้
ทศวรรษเศษ แต่วฒันธรรมบนัเทิงของญ่ีปุ่ นประเภทเจ-ป๊อปไดร้บัการตอบรบัจากวยัรุน่ไทยในวง
แคบ ๆ เท่านัน้ กระทั่งกลางทศวรรษ 2530 กระแสความนิยมวฒันธรรมบนัเทิงประเภทเจ-ป๊อปใน
หมู่วยัรุน่ไทย (ซึ่งเป็นลกูหลานของชนชัน้กลางโดยวยัรุน่เหล่านีจ้ะเป็นชนชัน้กลางรุน่ใหม่ต่อมา
หลงัจบการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและท างานเป็น “คนงานคอปกขาว” )  นอกจากเพลงเจ-ป๊อป
แลว้ยงัพบว่าในช่วงครึง่หลงัของทศวรรษ 2530 ไดเ้กิดกระแสความนิยมบรโิภคสินคา้ญ่ีปุ่ นท่ีมีรูป
ตวัการต์นูดงัของบรษัิทซานรโิอ (Sanrio) เช่น เคโระ (Kero Kero Keropee) คิดตี ้(Hello Kitty) โอ
ซารุ (Osaru no Monkichi) ในหมู่วยัรุน่หญิงท่ีศึกษาระดบัมัธยมศึกษา ทัง้นีย้งัไม่รวมถึงกระแส
ความนิยมบรโิภคการต์นูญ่ีปุ่ นในหมู่วยัรุน่ชายท่ีก่อตวัขึน้อย่างชดัเจนในช่วงปลายทศวรรษ 2520 
และยงัคงสืบเน่ืองมาจนถึงทศวรรษ 2530 ดว้ยเช่นกนั1  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 เรยีบเรียงจาก อจัฉราพร แสนอาทิตย.์ (2558).  “การขยายตวัของอิทธิพลทางเศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นกบั

การต่อต้านสินค้าญ่ีปุ่ นในประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ. 2511-1515”.  ใน  เอกสารหลังการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติญี่ปุ่ นศึกษาในประเทศไทย ครัง้ที่ 8 สงัคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมือง.  หนา้ 22-39;  ชญา
นตุม ์พฒันสวุรรณ. (2549). การรบัวฒันธรรมสมยันยิมจากญี่ปุ่ นของวยัรุ่นไทย กรณีศกึษาแฟนเพลงเจ-ป๊อป. 
หนา้ 125-126;  นากามรูะ, ยอูิ. (2539). พลวตัของวฒันธรรมบรโิภคและรูปแบบการด าเนนิชวีติของวยัรุ่นไทยใน
เขตมหานคร กรณีศกึษา: นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมในกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑิต บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร;์ ไพศาล ธีรพงศว์ิษณพุร. (2561). 140 ปี “การ์ตูน” เมืองไทย (ประวตัแิละ
ต านาน พ.ศ. 2417-2557). บทท่ี 9-10. 
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ภาพประกอบ 10 ตวัอยา่งสนิคา้ญ่ีปุ่ นท่ีมีรูปตวัการต์นูของบรษัิทซานรโิอ 

 ท่ีมา: ตวัอยา่งสนิคา้ญ่ีปุ่ นท่ีมีรูปตวัการต์นูของบรษัิทซานรโิอ. (2564, 3 พฤษภาคม 
2564).  สืบคน้จาก https://shopee.co.th/ 

ประเด็นท่ีน่าคิดต่อไปคือ การท าธุรกิจเครื่องดื่มในช่วงทศวรรษ 2530 มีความ
สอดคลอ้งกบับรบิทเศรษฐกิจของประเทศและวฒันธรรมของผูบ้รโิภคในช่วงเวลานีห้รอืไม่ อยา่งไร 

ในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มพบว่า ธุรกิจเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีขยายตวัเพิ่มขึน้
ในช่วงทศวรรษ 2530 ท่ีเศรษฐกิจไทยเติบโตขึน้อย่างมาก โดยหากยอ้นกลบัไปช่วงทศวรรษ 2520 
ซึ่งเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะถดถอยนั้นธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มในตลาดเครื่องดื่มช่วง
ทศวรรษ 2520 อยู่ในภาวะท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ เห็นไดจ้ากธุรกิจเครื่องดื่มประเภทไม่มี
แอลกอฮอลล ์ซึ่งงานศึกษาของพีระ พวงมาลา ชีใ้หเ้ห็นว่าแมใ้นช่วงครึง่แรกของทศวรรษ  2520 
ธุรกิจเครื่องดื่มน า้อัดลมมีการขยายตวัค่อนขา้งมาก โดยพ.ศ. 2526 เป็นปีท่ีมีโรงงานน า้อัดลม
ตัง้ขึน้มาท่ีสดุ โรงงานท่ีจดทะเบียนไวก้บักระทรวงอตุสาหกรรมมีจ านวนถึง 50 โรงงาน แตเ่ม่ือเขา้
มาสู่ครึ่งหลงัของทศวรรษ 2520 ประเทศไทยเจอภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่าท าใหโ้รงงานน า้อัดลม
จ านวนมากปิดกิจการลง ดงัเห็นไดจ้ากขอ้มลูในช่วงตน้ทศวรรษ 2530 ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าจ านวน

https://shopee.co.th/
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โรงงานน า้อดัลมลดลงเหลือ 25 โรงงาน1  โดยหลงัจากผ่านภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงทศวรรษ 
2520 เขา้สูท่ศวรรษ 2530  ผูผ้ลิตเครื่องดื่มน า้อดัลมท่ีรอดมาไดเ้หลือแต่ท่ีเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น 
บรษัิท ไทยน า้ทิพย ์จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตน า้อดัลมโคคา-โคลา, บรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) 
ผูผ้ลิตน า้อดัลมเป๊ปซี่ ท่ียงัคงเป็นผูน้  าในตลาดเครือ่งดื่มน า้อดัลมในทศวรรษตอ่มา  

ขณะเดียวกนัดา้นธุรกิจเครือ่งดื่มประเภทแอลกอฮอลลใ์นช่วงทศวรรษ 2520 นัน้การ
ผลิตและจ าหน่ายสุราถูกผูกขาดของกลุ่มนายทุนใหญ่ไม่ก่ีรายโดยจุดเปลี่ยนส าคญัของวงการ
อตุสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลค์ือ การรวมตวักนัของบรษัิทผลิตสรุาขนาดใหญ่อย่าง
บรษัิทสรุามหาราษฎรและบรษัิทสรุาทิพย ์2 บรษัิทสรุาท่ีผลิตแม่โขง กวางทองและสรุาตระกลูหงส ์
โดยในวนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2529 ทัง้ 2 บรษัิทใหญ่ไดร้วมเขา้ดว้ยกนัเป็นบรษัิทช่ือสรุามหาราษฎร
2 การรวมตวัของบรษัิทสรุามหาราษฎรของตระกลูเตชะไพบลูย ์กบั บรษัิทสรุาทิพยข์องตระกูลศรี
สมบรูณานนท ์(ต่อมาในพ.ศ. 2530 นายเจรญิ ศรสีมบรูณานนท ์ไดเ้ปลี่ยนนามสกลุเป็น ศริิวฒัน
ภกัดี) เป็นการรวมตวัเพื่อสรา้งผลประโยชนใ์หก้บัผูผ้ลิตสรุารายใหญ่ทัง้สองราย แต่กลบัประสบ
ปัญหาในการเจรจาเรื่องโครงสรา้งทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยซ์ึ่งเป็นเจา้หนี ้ท าใหบ้รษัิทสรุา
มหาราษฎรท่ีเป็นบรษัิทใหมไ่ม่มีก าลงัการช าระหนี ้ดงันัน้บรษัิทสรุามหาราษฎรจึงเปลี่ยนมาเจรจา
กับรฐับาลเพื่อขอแกไ้ขสญัญาท่ีบริษัทสุราทิพยเ์คยท าไวก้ับสรรพสามิต 3 ถึงแมธุ้รกิจเครื่องดื่ม
ประเภทมีแอลกอฮอลจ์ะประสบปัญหาการด าเนินการธุรกิจในการผลิต แต่ดว้ยความช่วยเหลือ
จากรฐับาล ท าใหธุ้รกิจเครื่องประเภทแอลกอฮอลส์ามารถผา่นพน้ปัญหาไปได ้

เม่ือเขา้สู่ช่วงทศวรรษ 2530 อนัเป็นช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจของประเทศฟ้ืนฟูขึน้จากท่ี
ซบเซาในทศวรรษก่อนหน้า ส าหรบัธุรกิจเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ พบว่า ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอลมี์อตัราท่ีเติบโตและมีอตัราการบรโิภคค่อนขา้งสงู ดงัเห็นไดจ้ากอตัราการเติบโตของ
ตลาดเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอลใ์นพ.ศ. 2534 ซึ่งเติบโตขึน้เป็นรอ้ยละ 5 คิดเป็นปรมิาณ
การบรโิภค 1,178 ลา้นลิตร ต่อมาในพ.ศ. 2535 เติบโตขึน้รอ้ยละ 1.2 คิดเป็นปรมิาณการบรโิภค 
1,192 ลา้นลิตร และในช่วง 4 เดือนแรกพ.ศ. 2536 เติบโตขึน้รอ้ยละ 3.7 คิดเป็นปริมาณการ

                                                            
1 พีระ พวงมาลา. (2539). อตุสาหกรรมน า้อดัลมในประเทศไทยกบักฎหมายปอ้งกนัการผูกขาด. หนา้ 

13. 
2 เหรยีญสองดา้นของอตุสาหกรรมไทย 2529. (2530, 3-6 มกราคม). ประชาชาติธุรกิจ. หนา้ 2. 
3 นิรนาม วเนจร. สรุาขึน้ราคา: กงลอ้การผูกขาดส าแดงเดช. (2530, 11-13 กมุภาพนัธ)์. ประชาชาติ

ธุรกิจ. หนา้ 21. 
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บรโิภค 456 ลา้นลิตร1  โดยท่ีภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอลใ์นช่วงทศวรรษ 
2530 นั้นธุรกิจน า้อัดลมมีผูน้  าตลาดท่ีแข็งแกร่ง 2 ค่ายใหญ่คือ บริษัท ไทยน า้ทิพย ์จ ากัด หรือ 
“โคก้” และ บรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั หรือ “เป๊ปซี่” โดยโคก้สามารถครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้
ถึงรอ้ยละ 59.7 ส่วนเป๊ปซี่มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณรอ้ยละ 26.3  แต่ถา้นับเฉพาะเซ็กเมนต์
ของน า้ด  า เป๊ปซี่มีสว่นแบง่การตลาดถึงรอ้ยละ 53 ขณะท่ีโคก้มีสว่นแบง่การตลาดรอ้ยละ 472   

ขณะท่ีตลาดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลใ์นช่วงทศวรรษ 2530 มีอตัราการเติบโต
สอดคลอ้งไปกบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเติบโต เห็นไดจ้ากขอ้มลูท่ีว่าตลาดเบียรมี์อตัราการบรโิภคเติบโต
อยา่งตอ่เน่ือง โดยในพ.ศ. 2534 ตลาดเบียรเ์ติบโตขึน้จากปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2533-ผูว้ิจยั) เฉลี่ยรอ้ย
ละ 7.9 คิดเป็นปริมาณการบริโภค 284,022 พนัลิตร  มาในพ.ศ. 2535 ตลาดเบียรเ์ติบโตขึน้เป็น
รอ้ยละ 14.6 คิดเป็นปรมิาณการบรโิภค 325,555 พนัลิตร และในช่วง 4 เดือนแรกของพ.ศ. 2536 
เติบโตขึน้เป็นรอ้ยละ 21.7 คิดเป็นการปริมาณการบริโภค 129,573 พันลิตร3 หากแต่ในด้าน
กลบักนัพบวา่ตลาดสรุาช่วงกลางทศวรรษ 2530 กลบัหดตวัลดลงดงัปรากฏวา่ในพ.ศ. 2534 ก าลงั
การผลิตตกลงรอ้ยละ 4.5 คิดเป็นปริมาณการผลิต 596,189 พนัลิตร ถัดมาในพ.ศ. 2535 ก าลงั
การผลิตเติบโตขึน้รอ้ยละ 1.5 คิดเป็นการปริมาณการผลิต 604,847 พนัลิตร แต่เม่ือเขา้สู่ช่วง 4  
เดือนแรกของพ.ศ. 2536 ก าลงัการผลิตกลบัตกลงมาอีก -7.0% คิดเป็นปรมิาณการผลิต 183,580 
พันลิตร4  ข้อมูลดังกล่าวนี ้แสดงให้เห็นว่าอัตราการเติบโตของตลาดเครื่องดื่มประเภทมี
แอลกอฮอลใ์นไทยช่วงกลางทศวรรษ 2530 นัน้มีความผนัแปรไปมาโดยการจะเขา้ใจเรื่องนีไ้ดต้อ้ง
พิจารณาจากความสมัพนัธร์ะหว่างสภาวะการณเ์ศรษฐกิจของประเทศและก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค
ในการจับจ่ายใชส้อยสินคา้ฟุ่ มเฟือยอย่าง เครื่องดื่มทั้งประเภทไม่มีแอลกอฮอลแ์ละประเภทมี
แอลกอฮอล ์

เศรษฐกิจไทยในช่วงค่อนทศวรรษมีการเติบโตอย่างมากอนัเป็นผลจากการหลั่งไหล
ของเงินทนุ ในบรบิทท่ีเศรษฐกิจของประเทศมีความเจรญิเติบโตนี ้ธุรกิจเครื่องดื่มไดเ้ติบโตตามไป
ดว้ย ดงัเห็นไดจ้ากงานศกึษาของ ภมูิฐาน รงัคกลูนวุฒัน ์ท่ีชีใ้หเ้ห็นวา่  

                                                            
1 ตลาดบรโิภคเบียร์แรงจดัพุง่ 20% สรุาซึมยาว 2 ปีก าลงัผลติลด -7%. (2536, 4-7 กรกฎาคม). 

ประชาชาติธุรกิจ. หนา้ 37. 
2 ตลาดซอฟตด์ริงกใ์นไทย. (2534, 6-9 ตลุาคม). ประชาชาติธุรกิจ. หนา้ 41. 
3 3 ยกัษ์น า้อดัลมลยุน า้ดืม่ครบวงจร กรนีสปอตเร่งดกีรรีือ้ระบบใหม่. (2536, 9-12 พฤษภาคม). 

ประชาชาติธุรกิจ. หนา้ 37. 
4 แหลง่เดมิ. 
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ธุรกิจเครื่องดืม่ประเภทต่าง ๆ ทีม่ีการบริโภคในประเทศทัง้สินคา้เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล ์เช่น เบียร์ สรุา และเครือ่งดื่มไม่มีแอลกอฮอล ์เช่น น า้อดัลม โซดา 

เกลือแร่ เครือ่งดืม่บ ารุงก าลงั และน า้ผลไม ้มีลกัษณะการผลติและจดัจ าหน่าย

คลา้ยคลงึ ซ่ึงทัง้เครือ่งดืม่ทัง้ 2 ประเภทมีปริมาณการจ าหน่ายทีอ่ตัราขยายตวั

ขึน้ ตัง้แต่พ.ศ. 2536 ถึงพ.ศ. 2539 เป็นในลกัษณะการจ าหน่ายที่ไม่แน่นอน 

ส่วนหนึ่งคือเพราะอิทธิพลจากฤดูกาลหรือเทศกาลที่ช่วยส่งเสริมให้ยอด

จ าหนา่ยเพิ่มขึน้ ขณะเดยีวกนัปรมิาณการผลติในช่วงเวลาเดยีวกนัเป็นลกัษณะ

ทีไ่ม่แน่นอนเช่นกนั  เนือ่งจากการผลิตเครือ่งดืม่เป็นการผลติแบบสต๊อคซ่ึงเป็น

การผลิตโดยไม่ต้องจ าหน่ายทันที ท าให้การผลิตบางช่วงไม่ขยายตัวมาก

เทา่ทีค่วร1 

 

ทัง้นีก้ารท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องดื่มใชว้ิธีผลิตเพื่อสต๊อกสินคา้ไวมี้ผลต่ออตัรา
การเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มท่ีแตกตา่งกนั เน่ืองจากยอดจ าหน่ายเครื่องดื่มขึน้อยู่กบัปัจจยัหลาย
อย่าง เช่น ฤดกูาล เทศกาล ซึ่งท าใหเ้ครื่องดื่มบางชนิดมียอดการจ าหน่ายสงูกว่าปกติ  นอกจากนี้
การเพิ่มขึน้และลดลงของยอดขายเครื่องดื่มบางประเภทยงัขึน้อยู่กบัปัจจยัพิเศษ อาทิ สรุา ซึง่การ
ท่ีรฐัปรบัการเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่ม ท าใหส้รุาท่ีผลิตภายในประเทศไดร้บัความนิยมเน่ืองจาก
ราคาถกู ในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัก็มีผลใหก้ารผลิตและจ าหน่ายสรุาลดลง เห็นไดจ้ากท่ี
ในพ.ศ. 2539 ผูผ้ลิตสรุาไดล้ดก าลงัการผลิตลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเริม่ก าลงัประสบปัญหา
ท าใหก้ าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคลดลง 

ในหวัขอ้ตอ่ไปผูว้ิจยัจะไดเ้จาะลกึลงไปท่ีธุรกิจชาพรอ้มดื่มซึง่เป็นธุรกิจเครื่องดื่มชนิด
ใหม่ท่ีปรากฏขึน้ในช่วงทศวรรษ 2530 โดยจะอธิบายถึงความเป็นมาและกลยุทธท์างธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงเวลานี ้ซึ่งอย่างหลังนีจ้ะช่วยใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้ง
หรือไม่สอดคลอ้งระหว่างการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการกบับรบิททางวฒันธรรมของชนชัน้กลาง
ซึง่เป็นผูบ้รโิภคกลุม่เปา้หมายของธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2530 

 
 
 

                                                            
1 ภมูิฐาน รงัคกลูนวุฒัน.์ (2541). ภาระภาษีและความลอยตวัของภาษีมูลคา่เพิ่ม: กรณีสนิคา้เบียร ์

เครือ่งดืม่ไม่มแีอลกอฮอล ์และสรุาพเิศษ. หนา้ 58-67. 
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2.2.2 ธุรกิจชาพร้อมดืม่ในช่วงทศวรรษ 2530 : กรณีศึกษา ชาลิปตัน 
จากสภาพเศรษฐกิจท่ีขยายตวัขึน้อย่างมากนบัตัง้แต่เริ่มทศวรรษ 2530 ท าใหธุ้รกิจ

เครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอลอ์ย่างธุรกิจน า้อัดลมเติบโตขึน้ โดยผูป้ระกอบธุรกิจเครื่องดื่ม
ประเภทไม่มีแอลกอฮอลไ์ดมี้เป้าหมายทางธุรกิจท่ีจะขยายแผนงานใหธุ้รกิจเครื่องดื่มครบวงจร
มากขึน้ เช่น น า้ดื่ม น า้ผลไม ้น า้แร ่รวมถึงชา ซึง่เป็นเครื่องดื่มท่ีผูผ้ลิตและจ าหน่ายน า้อดัลมไดใ้ห้
ความสนใจ บรษัิทเสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) หนึ่งในผูผ้ลิตน า้อดัลมรายใหญ่ของไทย ไดร้่วมมือกบั
บริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด 1 ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือของบริษัท ยูนิลีเวอร ์บริษัท
ต่างชาติท่ีเกิดจากการรวมตวัของบริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์ของอังกฤษ และบริษัท มาการร์ีนของ
เนเธอรแ์ลนด ์เม่ือพ.ศ. 2472 โดยบรษัิทยนูิลีเวอรไ์ดเ้ขา้มาตัง้กิจการในประเทศไทยเม่ือพ.ศ. 2475 
ใชช่ื้อว่า “บรษัิทสยามอินดสัตรีส ์จ ากดั” เพื่อผลิตและจ าหน่ายสบู่หอมลกัส ์โพน่ี ควีนเฮลท ์และ
สบู่ซกัผา้ซนัไลต ์ ต่อมาเม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2530 บริษัทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด ได้
ขยายสินคา้เขา้ไปในกลุ่มสินคา้บริโภคอย่างธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มส าเร็จรูป2 หนึ่งในธุรกิจ
เครือ่งดื่มส าเรจ็รูปท่ีบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั จบัขึน้มาท าคือ ชาพรอ้มดื่ม ลปิตนั 
ไอซที์  โดยบรษัิท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั มีแนวคิดท่ีจะผลิตชาพรอ้มดื่มมาตัง้แตต่น้
ทศวรรษ 2530 แล้ว จึงมีการว่าจ้างบริษัทผลิตและจ าหน่ายท าการตลาดให้ ก่อนจะมีการ
ปรบัเปลี่ยนแผนงานมอบหมายใหบ้รษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตเครื่องดื่มน า้อดัลมขนาด
ใหญ่เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายชาลปิตนั ไอซที์ ตลอดกระบวนการผลติ การตลาด และการขาย3 

 ชาลิปตนัของบริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นเครื่องดื่มท่ีมีการ
จ าหน่ายอยู่ทั่วไปในตลาดเครื่องดื่มชา โดยสินคา้ชนิดนีเ้ป็นท่ีรูจ้ักกันว่า “ชาผงลิปตนัชนิดซอง 
ฉลากสีเหลือง”  ซึ่งเป็นสินคา้เครื่องดื่มชารูปแบบแรกของชาลิปตนัท่ีมีการจดัจ าหน่ายในประเทศ
ไทย และเป็นสินคา้ท่ีไดเ้ริม่ไดร้บัความนิยมจากตลาดแตย่งัอยู่ในวงจ ากดั ดงัท่ีมีบทวิเคราะหไ์วว้่า 

                                                            
1 บริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นช่ือเดิมของบริษัท ยูนิลีเวอร ์ประเทศไทย จ ากัด ท่ี

ด  าเนินธุรกิจลิตและจ าหน่ายสินคา้อปุโภคบรโิภคในปัจจบุนั (พ.ศ. 2564 โดยในทศวรรษ 2530 บรษัิทยงัคงใชช่ื้อ 
บรษัิท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ดงันัน้ในเนือ้หาต่อไปนีใ้ชช่ื้อ “บริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั” เพ่ือใหร้บัรูแ้ละเขา้ใจวา่หมายถงึ บรษัิท ยนิูลีเวอร ์ ไทย เทรดดิง้ จ  ากดั 

2 ข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาและเสน้ทางการท าธุรกิจของบริษัทลีเวอรบ์ราเธอรใ์นท่ีนี ้ สรุปจาก 
Geoffrey Jones. (2005). Renewing Unilever Transformation and Tradition. p 7; ลีเวอร์สไตล์: ทศวรรษ
ใหม่...สูอ่ตุสาหกรรมอาหาร. (2531, 22 มิถนุายน). ประชาชาติธุรกิจ. หนา้ 42. 

3 3 ยกัษ์น า้อดัลมลยุน า้ดืม่ครบวงจร กรนีสปอตเร่งดกีรรีือ้ระบบใหม่. (2536, 9-12 พฤษภาคม). 
ประชาชาติธุรกิจ. หนา้ 37. 
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ชาลิปตนัมีโอกาสขยายตวัสงูมาก แตอ่ตัราการบรโิภคนอ้ยเน่ืองจากคณุภาพชาปัจจบุนัยงัไม่ดีพอ 
มีความยุ่งยากในการชง และท่ีส าคัญราคาแพงขาดความสะดวกในการซือ้ ตลาดชาลิปตันใน
ปัจจบุนัจงึเป็นท่ีนิยมในหมูค่นมีรายไดส้งู1 ปัญหาหลกัของเครือ่งดื่มชาลปิตนัในช่วงทศวรรษ 2530 
คือ อตัราการบริโภคเครื่องดื่มชายงัอยู่อตัราท่ีต ่า ดงันัน้บริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์จึงมีแนวคิดท่ีจะ
ขยายสินคา้ใหค้รอบคลมุและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากโดยท าให ้ชาลิปตนัขยาย
ไปยงัตลาดชนบทใหเ้ป็นสนิคา้มวลชน โดยออกมาในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น ชาลปิตนัในขวดวนัเวย ์ชา
ลปิตนัในกลอ่งเตตรา้แพก หรอืลิปตนัยเูอสที รวมทัง้ชาลปิตนัผงส าเรจ็รูปประเภทอินสแตนตที์ผสม
น า้ตาลพรอ้มชงกับน า้รอ้นและน า้เย็นไดท้ันที2 กล่าวไดว้่าการท าธุรกิจเครื่องดื่มชาของบริษัทลี
เวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) และบรษัิทเสรมิสขุ เป็นจดุเริม่ตน้ของเครื่องชาพรอ้มดื่ม ลิปตนั ไอซที์ 
ซึง่พฒันามาจากชาส าเรจ็รูปแบบผงชงมาเป็นเป็นเครือ่งดื่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 ชาผงลปิตนัชนิดซอง ฉลากสีเหลือง 

 ท่ีมา: เปิดแฟม้การตลาด บนัทกึเหตกุารณใ์นรอบปี. (2532, 2-4 มกราคม). ประชาชาติ
ธุรกิจ. หนา้ 23. 

                                                            
1 แหลง่เดมิ. หนา้  43. 
2 แหลง่เดมิ. 
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 ทั้งนีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตว่าบริษัทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด ไดจ้  าหน่าย
เครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มยี่หอ้ลิปตนั ควบคู่ไปกบัชาผงส าเรจ็รูปยี่หอ้ลิปตนัชนิดซองซึ่งเป็นชาฝรั่ง ใน
ขณะเดียวกนับรษัิทลิเวอรบ์ราเธอร(์ประเทศไทย) จ ากดั ยงัจัดจ าหน่ายชาจีนตรา “รกิชอว”์ ซึง่เป็น
เครื่องดื่มชาท่ีมีความแปลกใหม่ของบรษัิทโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนหนุ่มสาวรุน่ใหม่ท่ีก าลงัจะ
เลิกดื่มกาแฟ1 อีกทั้งบริษัทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เสริมสุข จ ากัด 
(มหาชน) ไดมี้การวางแผนท าการพฒันาชาพรอ้มดื่มลิปตนัไอซที์ใหมี้รสชาติใหม่ เช่น ชารสสม้ , 
มะนาว, แบล็กเคอเรนท,์ เอิรล์เกรย ์2   

 อย่างไรก็ตามเม่ือเขา้สู่ปลายทศวรรษ 2530 ไดมี้การยกเลิกการผลิตชาพรอ้มดื่ม 
ลิปตันไอซ์ที  ไประยะหนึ่ ง เน่ืองจากว่าบริษัทลี เวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ขาด
ประสบการณด์า้นธุรกิจเครื่องดื่มส าเรจ็รูปท าใหก้ารด าเนินการธุรกิจชาพรอ้มดื่มเกิดการชะงกังนั 
ประกอบกบับรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไดพ้ยายามตลาดดว้ยการผลิตสินคา้ลิป
ตนัไอซที์ชนิดบรรจุกล่องยเูอชทีโดยว่าจา้งใหบ้ริษัท ดชัมิลลฯ์ เป็นผูผ้ลิตลิปตนั ไอซที์ ชนิดบรรจุ
กล่องยเูอชที แต่มีปัญหาดา้นการผลิต ท าใหบ้รษัิท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) ไดมี้การยกเลิก
และมีการเรยีกเก็บสินคา้ออกจากตลาด3  

 2.2.3 กลยุทธท์างธุรกิจในการด าเนินการธุรกิจชาพร้อมดื่มช่วงทศวรรษ 
2530 

 จากการสืบคน้ขอ้มลูเก่ียวกับกลยุทธทางธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วง
ทศวรรษ 2530 โดยศกึษาจากกรณีชาลิปตนัของบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ผูว้ิจัย
พบวา่บรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั มีการใชก้ลยทุธทางธุรกิจดงันี ้

2.2.3.1 การจัดองคก์รธุรกิจ  
 การด าเนินธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2530 พบว่าผูป้ระกอบการ

ไดมี้การจดัองคก์รในลกัษณะขององคก์รสมยัใหม่ท่ีมีการแบ่งงานเป็นส่วน ๆ และมีการก าหนด
หนา้ท่ีท่ีชดัเจนของแต่ละส่วนงาน ดงัเห็นไดจ้ากกรณีของบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย)  ซึ่ง
ในช่วงทศวรรษ 2530 บริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด ไดมี้การปรบัโครงสรา้งของ
องคก์รโดยเฉพาะดา้นการท าการตลาดของบริษัท  เน่ืองจากบริษัท มีกลุ่มสินคา้ท่ีจ าหน่ายท่ี
หลากหลาย ทั้งสินคา้ประเภทอาหารซึ่งบริษัทไดเ้ขา้สู่อุตสาหกรรมอาหารมาตั้งแต่ช่วงปลาย

                                                            
1 สง่ชาจีน “ริกชอว”์ เจาะใจหนุม่สาว. (2532, 22-24 มิถนุายน). ประชาชาติธุรกิจ. หนา้ 43. 
2 ลมหายใจการตลาด: ลเีวอรฯ์ลยุตลาดชา. (2535, 10-12 กนัยายน). ประชาชาติธุรกิจ. หนา้ 33. 
3 เสรมิสขุหยดุขายลปิตนัไอซที์ สะดดุปัญหากระบวนการผลิต. (2538, 20-23 พฤษภาคม). หนา้ 25.   
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ทศวรรษ 2520 แลว้ เม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2530 บริษัทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) ตัง้เป้าท่ีจะ
ขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มส าเรจ็รูปเพื่อขยายตลาดของบรษัิทใหค้รอบคลมุทัง้สินคา้อปุโภค
บรโิภค  

 ดงันัน้บรษัิท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั จงึจดัโครงสรา้งองคก์ร
ใหม ่มีการจดัแบง่สว่นงานภายในบรษัิทเพื่อตอบรบักบัการขยายธุรกิจของบรษัิท ดงัเห็นไดจ้ากบท
สมัภาษณข์องผูบ้ริหารท่ีพูดถึงการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งบริษัทเพื่อตอบรบัการเปลี่ยนแปลงของ
สนิคา้  

 “ไดม้ีการเปลีย่นแปลงภายในโดยการโยกยา้ยเครือ่งส าอางและสนิคา้ส่วนบคุคลออก

จากบริษัท ยูนฟิูดส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เขา้สงักดัในบริษัท ยูนิแบรนด์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ตั้งแต่เมื่วันที่ 1 ตุลาคมนีเ้ป็นต้นไป โดยจะมีพนักงานขายมากกว่า 100 คนรวมทั้งฝ่าย

การตลาดและฝ่ายการบริหารสนิคา้ส่วนบุคคลและเครือ่งส าอางยา้ยตามไปดว้ยซ่ึงจะมีผลคือ

ท าใหย้อดการจ าหนา่ยของยูนแิบรดจ์ากเดมิปีละ 300 ลา้นบาทเพิ่มเป็นหลายพนัลา้นบาท”1 

 การปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งการท าการตลาดท่ีแยกของเป็น 2 ฝ่ายอย่าง
ชดัเจน ทั้งฝ่ายสินคา้อุปโภคและสินคา้บริโภค เขา้ใจไดว้่าความพยายามของบริษัท ลีเวอรบ์รา
เธอร ์(ประเทศไทย) ท่ีตอ้งการเขา้สู่อุตสาหกรรมอาหาร มาตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษ 2520 แลว้ 
ทัง้นีใ้นอีกแง่หนึ่งการปรบัโครงสรา้งองคก์รครัง้นีท้างบริษัทยงัคาดหวงัดว้ยว่าจะท าใหท้ัง้ 2 ฝ่าย
กิจการเติบโตขึน้ รวมทัง้เป็นการปรบัเปลี่ยนวิธีการท าการตลาดใหส้อดรบักบัการเติบโตของกลุ่ม
สนิคา้ใดสินคา้หนึ่งท่ีก าลงัเติบโตขึน้ ตอ่มาในพ.ศ. 2533 บรษัิท ไดมี้การปรบัเปลี่ยนองคก์รอีกครัง้ 
ดว้ยการยบุรวมบริษัทการตลาดและจดัจ าหน่ายสองบริษัทในเครือ คือ บริษัท ยนูิฟู้ดส ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั และบริษัท ยนูิแบรนดส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เขา้ดว้ยกนั ก่อตัง้เป็นบรษัิทใหม่ในช่ือ 
“บรษัิท ลีเวอรไ์ทย จ ากดั”2 เน่ืองดว้ยการแยกการท าการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มลกูคา้นัน้ไดส้่งผลให้
เกิดปัญหาในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับตวัแทนผูจ้ดัจ าหน่าย จึงมีการปรบัองคก์รดว้ยการยุบ
รวม 2 บรษัิทใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจใหป้ระสิทธิภาพมากขึน้ 
ลดขั้นตอนความยุ่งยากลง ดังนั้นเม่ือเข้าสู่ช่วงกลางทศวรรษ 2530 บริษัท ลีเวอรไ์ทย จ ากัด 

                                                            
1 ผา่ลเีวอรแ์บ่งปันสมบตัใิหม่ให ้2 ทพั แยกกนัทะลวงฟัน. (2531, 10-15 ตลุาคม). ฐานเศรษฐกิจ. 

หนา้ 41. 
2 ยกัษ์ลเีวอรฯ์ยบุ2หนว่ยงานขึน้องคก์รใหม่บทบาทเฉพาะ. (2533, 17-23 ธนัวาคม). ฐานเศรษฐกิจ. 

หนา้ 65. 
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กลายเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้แทน  สว่นบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) ท าหนา้ท่ีในการผลิต
สนิคา้เตม็ตวัในภาคอตุสาหกรรม 

 นอกจากจะปรับโครงการสรา้งการตลาดแล้วบริษัทลีเวอรบ์ราเธอร ์
(ประเทศไทย) ยงัมีการปรบัโครงสรา้งก าลงัคนเน่ืองจากบริษัทประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
ดว้ยเหตนีุบ้รษัิท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไดด้  าเนินการเตรียมแผนการพฒันาทัง้การ
บรหิารงาน วิเคราะหค์วามตอ้งการของตลาดแรงงานเพื่อพฒันาใหส้ามารถรองรบัการด าเนินการ
ธุรกิจ และการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชบ้รหิารธุรกิจ1  

ผลรวมอย่างเป็นรูปธรรมของการปรบัโครงสรา้งของบริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์
(ประเทศไทย) ไดจ้ดัท าออกมาเป็นแผนพฒันาองคก์รในรูปแบบระยะยาว (10 ปี) ซึ่งเนือ้หาของ
แผนครอบคลมุทัง้ดา้นการปรบัโครงสรา้งองคก์รและดา้นการปรบัปรุงก าลงัคนเพื่อการผลิตท่ีก าลงั
จะขยายมากขึน้  

2.2.3.2 การจัดการการผลิต 
2.2.3.2.1 การผลิตสินคา้ดว้ยวตัถุดิบในประเทศเพื่อลดตน้ทุนการผลิตของ

บรษัิท 
 การเกิดขึน้ของชาลิปตนั ไอซที์ ชาพรอ้มดื่มสินคา้ใหม่ในกลุ่มเครื่องดื่ม

ของบริษัทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเขา้สู่อุตสาหกรรมสินคา้อาหารในทศวรรษ 
2530 นัน้พบว่า บริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด มีแนวคิดในการท าอาหารมาตัง้แต่
ปลายทศวรรษ 2520 ท่ีมีการตัง้บรษัิทในเครอือย่างบรษัิท ยนูิฟดูส ์จ ากดั ขึน้เพื่อดแูลในกลุม่ธุรกิจ
อาหารตัง้แตพ่.ศ. 25282 จากนัน้ไดเ้ขา้สู่ธุรกิจเครื่องดื่มชาในทศวรรษ 2530 โดยสินคา้ชาลิปตนัท่ี
จ าหน่ายอยู่ภายในประเทศไทยเป็นผลิตภณัฑล์กัษณะชาบรรจุซอง ทัง้นีจ้ากการท่ีบริษัท ลีเวอร์
บราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบรษัิทตา่งประเทศท่ีเขา้มาลงทนุในประเทศไทยโดยมีทัง้สินค้า
ท่ีบริษัทสามารถผลิตเองไดภ้ายในประเทศและสินคา้ท่ีตอ้งน าเขา้มาจ าหน่าย โดยสินคา้ท่ีตอ้ง
น าเขา้มาจ าหน่ายจะมีราคาค่อนขา้งสงู ดงันัน้บรษัิทจึงหาหนทางในการสรา้งก าไรใหบ้รษัิทดว้ย
การลดตน้ทนุการผลิตลง น ามาสู่การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ท่ีใชว้ตัถดุิบท่ีผลิตไดใ้นประเทศไทย
หนึ่งในสินคา้ของลีเวอรบ์ราเธอรท่ี์ใชก้ลยทุธนี์น้  ารอ่งเพื่อทดลองการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้ 
คือ ชาลปิตนั  

                                                            
1 ลเีวอรป์รบัใหญ่เสรมิสมองพฒันาคน. (2533, 4-10 มิถนุายน). ฐานเศรษฐกิจ. หนา้ 65.  
2 เปิดแฟม้การตลาดบนัทกัเหตกุารณใ์นรอบปี. (2531, 2-4 มกราคม). ประชาชาติธุรกิจ. หนา้ 23. 
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กลยทุธท์ดแทนการน าเขา้สินคา้นีมี้จดุเริ่มตน้จากการท่ีนายวิโรจน ์ภู่ตระกูล 
ผูบ้ริหารบริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด ไดใ้หบ้ริษัทในเครือบริษัท ยูนิ ลีเวอร ์อย่าง
บรษัิท รอยโก ้เขา้ไปซือ้กิจการผลิตชาของบรษัิท ชาระมิงค ์หนึ่งในธุรกิจไรช่ารายใหญ่ในประเทศ
ไทย จากนัน้บรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้ขา้ไปท าโครงการทดลองการปลกูและ
ผลิตชาดว้ยเทคโนโลยีการผลิตท่ีทนัสมยัเพื่อเป็นการทดลองเชิงการพาณิชยใ์นความเป็นไปไดใ้น
การผลิตเครื่องดื่มชาลิปตนัดว้ยวตัถุดิบท่ีผลิตขึน้ในประเทศไทย สาเหตท่ีุบริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์
(ประเทศไทย) จ ากัด ตดัสินใจผลิตวตัถุดิบในประเทศส าหรบัท าชาลิปตนัไม่เพียงแต่เป็นการลด
การน าเขา้จากตา่งประเทศเท่านัน้ แตมี่ประโยชนท์างการตลาดดว้ยเน่ืองจากสินคา้หลกัของชาลิป
ตนัในช่วงตน้ทศวรรษ 2530 คือ ชาฝรั่งบรรจซุอง แตค่วามนิยมของชาฝรั่งบรรจซุองมีความนิยมท่ี
นอ้ยกว่าชาชนิดอ่ืน ๆ ท่ีมีการบรโิภคในประเทศ เช่น ชาจีน ดงันัน้การซือ้กิจการผลิตชาระมิงคซ์ึ่ง
เป็นชาไทยจึงท าใหบ้รษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั มีวตัถดุิบท่ีหลากหลายเพิ่มขึน้จาก
ชาฝรั่ง1   

โครงการดงักล่าวนีเ้รียกว่า โครงการสวนชาสยาม โดยในแง่การด าเนินการ
ธุรกิจของชาลิปตนันีเ้ขา้ใจไดว้่าเป็นส่วนหนึ่งในการปรบัตวัทางธุรกิจในช่วงทศวรรษ 2530  ซึ่ง
บรษัิทหลายบรษัิทไดป้รบัตวัมาด าเนนิธรุกจิในลกัษณะครบวงจรมากขึน้ในลกัษณะ “ผลติเอง-ขาย
เอง”2 

2.2.3.2.2 การรว่มมือระหว่างบรษัิท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดักบั
บรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน)  

การเขา้สู่อตุสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะการผลิตเครื่องดื่มส าเรจ็รูปอย่างชา
ลิปตนัพรอ้มดื่มซึ่งเป็นเครื่องดื่มรูปแบบใหม่ของลิปตนันัน้เป็นเรื่องท่ีคอ่นขา้งยากส าหรบับรษัิท ลี
เวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั เน่ืองจากสินคา้ส่วนใหญ่ของบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศ
ไทย) เป็นสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น สบู่ ผงซักฟอก เครื่องส าอาง ดังนั้นบริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์
(ประเทศไทย) จ าเป็นตอ้งมีบรษัิทท่ีเป็นคู่คา้ในการรว่มกนัผลิตสินคา้ชาลิปตนัในรูปแบบชาพรอ้ม
ดื่ม รวมทัง้ช่วยวางแผนการตลาดสนิคา้ชนิดใหม่ใหส้ามารถเติบโตในทศวรรษ 2530 บรษัิท ลีเวอร์
บราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั จึงตดัสินใจรว่มมือกบับรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตและ

                                                            
1 ชาระมงิคโ์ผซบอกรอยโกฯ้แลว้ ชีเ้หตลุม่ “ท าธุรกจิแบบครอบครวั”. (2530, 24-27 มกราคม). 

ประชาชาติธุรกิจ. หนา้ 2. 
2 การตลาด: เสน้ทางทีต่บีตนัของบรษัิทจดัจ าหนา่ย. (2532, 4-7 กมุภาพนัธ)์. ประชาชาติธุรกิจ. หนา้ 

35.  
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จ าหน่ายเครือ่งดื่มน า้อดัลมรายใหญ่ในประเทศไทย เพื่อใหบ้รษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) เขา้มา
ช่วยผลติและจดัจ าหน่ายเครือ่งดื่มชาพรอ้มดื่มลปิตนั ใหเ้ขา้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภคทกุคนไดม้ากขึน้   

การร่วมมือระหว่าง 2 บริษัทในการผลิตและจ าหน่ายชาพรอ้มดื่มลิปตันนี ้
พิจารณาไดจ้ากเง่ือนไขท่ีวา่บรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) มีความสามารถในการท าการตลาดให้
เครื่องดื่มน า้อดัลมรายใหญ่ของประเทศ อย่าง เป๊ปซี่ มิรินดา้ และเซเว่น -อพั มียอดขายท่ีดีท าให้
บรษัิทสามารถกา้วพน้จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในช่วงปลายทศวรรษ 2520 ท่ีภาคธุรกิจต่าง ๆ 
รวมถึงกลุม่ธุรกิจเครือ่งดื่มประเภทไมมี่แอลกอฮอลล ์ไดร้บัผลกระทบภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั โดย
บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) สามารถเติบโตไดเ้น่ืองจากมีการด าเนินการธุรกิจรว่มลงทุนกับ
บรษัิท เป๊ปซี่-โคล่า อินเตอร ์ในพ.ศ. 2529 ท่ีเขา้มารว่มเพิ่มทนุจดทะเบียนในอตัรา รอ้ยละ 28.57 
ของทนุจดทะเบียน ท าใหบ้รษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) มีผลด าเนินการท่ีดีขึน้1  

ประกอบกบัการท่ีบรษัิทหลกัของบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
คือบริษัท ยนูิลีเวอร ์ไดมี้การรว่มมือกับบริษัท เป๊ปซี่ ในต่างประเทศ ดงันัน้บรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์
(ประเทศไทย) จ ากัด จึงด าเนินการในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกับบริษัทหลกัโดยร่วมมือกับบริษัท 
เสรมิสขุ ซึง่เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเป๊ปซี่ มิรนิดา้ เซเวน่-อพั ในประเทศไทย 

 
2.2.3.3 กลยทุธท์างการตลาด 

ในการด าเนินงานทางการตลาดของชาลิปตัน ทางบริษัทลีเวอรบ์ราเธอร ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ไดร้ว่มกบับรษัิทเสรมิสขุ จดักิจกรรมทางการตลาดเพื่อสรา้งภาพลกัษณข์อง
ชาลิปตนัใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั เน่ืองจากการบรโิภคชาในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตท่ีคอ่นขา้งต ่าแมว้่า
จะมีการส่งเสริมการผลิตชาและเทคโนโลยีการผลิตท่ีดีขึน้ในช่วงทศวรรษ 2530 ประกอบกับใน
ระยะแรกนัน้ชาลิปตนัในรูปแบบผลิตภณัฑช์าส าเร็จรูปพรอ้มดื่มบรรจุซองเป็นสินคา้น าเขา้จาก
ตา่งประเทศ เมื่อบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั มีแนวคดิท่ีจะสรา้งความแปลกใหมใ่น
ตลาดชาดว้ยการเปิดตวัชาพรอ้มดื่มอย่าง ชาลิปตนั ไอซที์ จึงมีการจดักิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
สง่เสรมิการด่ืมชาลิปตนั ดงัท่ีงานศกึษาของชาญศกัดิ ์บญุช่วย ชีใ้หเ้ห็นว่าการท าตลาดของชาลิป
ตนัในช่วงทศวรรษ 2530 กิจกรรมส่งเสริมการขายชาลิปตนัมีประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหก้ารดื่มชา
ใหก้ับกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย อีกทัง้ใหเ้กิดการรบัรูแ้ละจดจ าสินคา้ลิปตนัได ้โดยใช้
กลวิธีในการเป็นสปอนเซอรง์านปัจฉิมนิเทศในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ โดยแจกสินคา้ชาลิปตนัเพื่อให้

                                                            
1 เคาะหุน้ SSC. (2531, 7-12 พฤศจิกายน). ฐานเศรษฐกิจ. หนา้ 5. 
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นกัศกึษาทดลอง มีการจดัพิมพห์นงัสือคู่แนะน าการสมคัรงาน และมีการแจกคปูองส่วนลดการใน
ชือ้ชาลปิตนั1 

นอกจากกิจกรรมสง่เสรมิขายของชาลิปตนัในมหาวิทยาลยั แลว้ยงัมีการสง่เสรมิ
การขายในกลุม่วยัท างาน เห็นไดจ้ากโครงการกิจกรรมสง่เสรมิการขายอย่าง “โครงการเลีย้งน า้ชา
ลิปตัน”ซึ่งเปิดโอกาสให้กับพนักงานในบริษัทต่าง ๆ ทั่ วกรุงเทพฯ ประมาณ 2,000 แห่ง หรือ
ประมาณ 60,000 คนไดท้ดลองบรโิภค2  

การจดักิจกรรมส่งเสรมิการขายในลกัษณะนีชี้ใ้หเ้ห็นว่าการท าการตลาดของชา
ลปิตนัในช่วงทศวรรษ 2530 จบักลุม่เปา้หมายท่ีตา่งกลุม่ผูบ้รโิภคชาในยคุก่อน ๆ  โดยชาลปิตนัมุ่ง
เจาะตลาดผูบ้รโิภคกลุม่นกัศกึษาช่วงปีสดุทา้ยซึง่เป็นกลุม่วยัรุน่ตอนปลาย ตลอดจนผูบ้รโิภคกลุม่
วยัท างาน ตา่งจากการท าการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มชาในยคุก่อน ๆ ท่ีเป็นเจาะกลุม่ผูบ้รโิภคชา
ซึง่สว่นใหญ่เป็นพวกมีรายไดค้อ่นขา้งสงู  

2.2.3.3.1 การจบักลุม่เปา้หมายชนชัน้กลาง 
จากกลยทุธก์ารตลาดท่ีบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอรใ์ชใ้นการส่งเสรมิการดื่มชาลิป

ตนัท่ีไดก้ลา่วในหวัขอ้ท่ีแลว้วา่ การตลาดของชาลิปตนัมุ่งเจาะตลาดผูบ้รโิภคกลุม่วยัรุน่ตอนปลาย
และผูบ้รโิภคกลุ่มวยัท างาน หากพิจารณาขอ้มลูจากบทสมัภาษณข์องผูบ้ริหารบรษัิทลีเวอรบ์รา
เธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั จะเห็นไดว้่าบรษัิทใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภคกลุ่มวยัท างานซึง่อาจจดั
ดว้ยชนชัน้ทางเศรษฐกิจไดว้่าเป็นผูบ้ริโภคกลุ่ม “ชนชัน้กลาง” มากกว่ากลุ่มผูบ้ริโภควยัรุ่นตอน
ปลาย ดังเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของนายวิโรจน์ ภู่ตระกูล ประธานกรรมการบริษัท ได้ให้
สมัภาษณก์บัฐานเศรษฐกิจในการปรบัทิศทางของธุรกิจเพื่อตอบสนองความตอ้งการชนชัน้กลาง 

 
 ค าจ ากัดความชนชัน้กลางของเราคือ คนที่มีบ้านและสิ่งอ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ อาทิ ทีวี วิทยุ ตูเ้ย็น รถมอเตอร์ไซค์ ซ่ึงเป็นลูกคา้ที่เราคิดว่ามี

รายไดสู้งและพรอ้มทีจ่ะซือ้สนิคา้ทีม่ีคณุภาพในราคาทีส่มเหตผุล มากกว่าสนิคา้

ที่มีราคาถูก ดังนัน้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจะสังเกตไดว้่าสินคา้ของลีเวอร์ฯที่

ออกมาจะมุ่งตอบสนองความตอ้งการของคนกลุม่นี ้3 

                                                            
1 ชาญศกัดิ ์บญุช่วย. (2537). การสง่เสริมการขายของชาลปิตนั. หนา้ 90-95. 
2 ลปิตนัอดั 1 ลา้นดงึคนนยิมชาแจกทั่วกรุง2พนับรษิัทดืม่ฟร.ี (2534, 26-29 พฤษภาคม). ประชาชาติ

ธุรกิจ. หนา้ 41. 
3 ลีเวอรฯ์ปรบัเปา้ใหมเ่นน้ลกูคา้‘ชัน้กลาง’. (2535, 20-22 สิงหาคม). ฐานเศรษฐกิจ. หนา้ 45.   
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การท่ีบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภค
กลุม่ชนชัน้กลางนีส้มัพนัธอ์ยูก่บัสภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 2530  ท่ีเศรษฐกิจท่ีดีขึน้มีผล
ใหป้ระชาชนมีก าลงับรโิภคท่ีมากขึน้สามารถบรโิภคสินคา้ฟุ่ มเฟือยได ้ท าใหบ้รษัิท ลีเวอรบ์ราเธอร ์
(ประเทศไทย) จ ากัด ปรบักลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทมาเนน้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีชนชั้น
กลางและมีนโยบายเลกิผลิตสนิคา้ราคาส าหรบัผูท่ี้รายไดน้อ้ย เห็นไดจ้ากในพ.ศ. 2535 บรษัิทไดมี้
การปล่อยสินคา้ใหม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนชัน้ชนกลาง เช่น ผงขดัและเคลือบพืน้ใน
หอ้งน า้ยี่หอ้จิฟ (JIF) ลิปตนัไอซที์ราคา 8-10 บาทและผงซกัฟอกโอโม ท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีราคาสูง1 
จากราคาสนิคา้ของบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีกลา่วมานีส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่สนิคา้
ชาลิปตนั ไอซที์ ถกูจดัใหเ้ป็นสินคา้ท่ีมีราคาสงู และกลายเป็นสนิคา้ฟุ่ มเฟือยท่ีผูบ้รโิภคสามารถจะ
เลือกบริโภคเพื่อเสริมจากอาหารมือ้หลักได ้ อย่างไรก็ดีเป็นท่ีน่าสังเกตว่ าการจับตลาดกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นคนชัน้กลางในช่วงทศวรรษ 2530 นีท้างบริษัทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) ยัง
ไม่ไดใ้ชว้ิธีการท าการตลาดท่ีสอดคลอ้งกับวัฒนธรรมของชนชั้นกลางรุ่นใหม่ท่ีมีความช่ืนชอบ
วฒันธรรมของตา่งชาติ โดยเฉพาะวฒันธรรมญ่ีปุ่ น  

 
2.3 สรุปทา้ยบท 

การดื่มชาในสงัคมไทยมีความเป็นมาท่ียาวนานอย่างนอ้ยท่ีสุดก็ในสมัยอยุธยา  โดย
ความนิยมดื่มชาไดส้ืบทอดต่อมา ส าหรบัท่ีมาของชาท่ีคนไทยบรโิภคนัน้จากรอ่งรอยในหลกัฐาน
ประเภทวรรณกรรมสมยัตน้รตันโกสนิทร ์รวมทัง้งานศกึษาเก่ียวกบัประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจสมยัตน้
รตันโกสินทรบ์่งชีว้่า ชาท่ีบริโภคในสงัคมไทยสมยัตน้รตันโกสินทรเ์ป็นชาท่ีน าเขา้มาจากประเทศ
จีน  ส าหรบัแหล่งท่ีสามารถซือ้หาชามาบรโิภคนัน้มีรอ่งรอยทางประวตัิศาสตรท่ี์ชีว้่า ตลาดย่านส า
เพ็งเป็นแหล่งท่ีคนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์สามารถซื ้อหาใบชาส าหรับชงดื่มมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัพบวา่ วฒันธรรมการดื่มชาแบบตะวนัตกเริม่เขา้มาสูช่น
ชัน้น า อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแลว้การบริโภคชาจากจีนยงัคงไดร้บัความนิยมมากกว่า ดา้น
ธุรกิจชาในไทยนัน้มีหลกัฐานว่า ในช่วงปลายทศวรรษ 2440 มีผูป้ระกอบธุรกิจน าเขา้ใบชาจากจีน
เขา้มาจ าหน่าย โดยหลักฐานเก่าท่ีสุดท่ีผูว้ิจัยสืบคน้ไดผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเขา้ใบชาจากจีนมา
จ าหน่ายในไทยท่ีควรกล่าวถึงคือ หา้งอ๋องอีวก่ี สี่กั๊กเสาชิงชา้ ซึ่งก่อตัง้โดยนายเฮ่ากิ๊น แซ่อ๋อง ซึ่ง
อพยพจากมณฑลฮกเกีย้น ประเทศจีน มาสยามและไดหุ้น้กบัคนบา้นเดียวกนัเปิดรา้นขายใบชา
น าเขา้จากมณฑลฮกเกีย้น ตอ่มานายเฮ่ากิน๊และภรรยาไดต้ัง้รา้นขายใบชา “ออ๋งอิวก่ี” ขึน้ท่ีบรเิวณ

                                                            
1 แหลง่เดมิ. หนา้เดิม. 
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สี่กั๊กเสาชิงชา้  นอกจากห้างอ๋องอิวก่ีท่ีขอ้มูลจากโฆษณาของรา้นกล่าวว่าตั้งขึน้ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 2440 แลว้ยงัมีผูป้ระกอบธุรกิจน าเขา้ใบชาจากจีนเขา้มาจ าหน่ายท่ีควรกล่าวถึงคือ รา้น
ลิมเมงกี ท่ีเฉลิมบรุีบนถนนเยาวราช ซึ่งตัง้ขึน้เม่ือพ.ศ. 2468 โดยนายซาแป่  และรา้นนิม้ฮงจั๋ว หวั
เม็ด ท่ียา่นเยาวราช ซึง่จากโฆษณาของรา้นชีว้า่รา้นนีน้่าจะตัง้ขึน้ก่อนทศวรรษ 2470  

ในแง่กลยุทธทางธุรกิจพบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจน าเขา้ชาจากจีนในช่วงปลายทศวรรษ 
2440 ถึงทศวรรษ 2470 ใชก้ลยทุธทางธุรกิจซึง่แบง่ไดเ้ป็น 3 สว่นคือ 

 การจัดองคก์รธุรกิจ  จากขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัสืบคน้ได ้ธุรกิจคา้ชาในช่วง 40 ปีนี ้มีลกัษณะ
เป็นองคก์รท่ีบรหิารในรูปแบบของธุรกิจครอบครวั 

การผลิต  จากขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัสืบคน้ได ้ธุรกิจคา้ใบชาในช่วง 40 ปีนีเ้ป็นธุรกิจการน าเขา้
ใบชาจากจีนเขา้มาจ าหน่ายในสยาม ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตสินคา้ดว้ยตนเอง 

กลยุทธท์างการตลาด จากขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัสืบคน้ได ้ธุรกิจคา้ใบชาในช่วง 40 ปีนีใ้ชก้ล
ยุทธ์ทางการตลาดหลายอย่าง เช่น  การขายตรงและการใชน้  า้ใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อลูกคา้  การ
โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพโ์ดยมีจุดขายท่ีการขายคุณค่าหรือความหมายของรา้นคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
ควบคูไ่ปกบัการขายตวัใบชาซึง่เป็นสนิคา้ 

เม่ือเขา้สูท่ศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 ธุรกิจคา้ชาในประเทศไทยไดมี้การขยายตวั มี
ทัง้ธุรกิจน าเขา้ใบชาจากจีน ซึ่งมีมาแต่เดิม และธุรกิจการท าไรช่าแบบสากล ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ท่ี
เกิดขึน้ในช่วงเวลานี ้เช่น ไรช่าระมิงคข์องประสิทธ์ิ พุ่มชูศรี ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  ไรช่าของนายสยุ
และนางนิตย ์ปรกิสวุรรณ โดยผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชามีการใชก้ลยทุธทางธุรกิจหลกั ๆ คือ  

การจัดองคก์รธุรกิจ  จากขอ้มูลท่ีสืบคน้ได ้ผูว้ิจยัพบว่าการจดัการองคก์รธุรกิจของผู้
ประกอบธุรกิจคา้ชาในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 มีอยู ่2 ลกัษณะ อย่างแรกคือ รูปแบบ
ของไรข่นาดใหญ่ท่ีมีการจา้งแรงงานมาท างานในไร ่ อีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบรา้นคา้ท่ีมีโรงงาน
ชาของตวัเอง 

การผลิต  จากขอ้มลูท่ีสืบคน้ได ้ผูว้ิจยัพบวา่ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วง 2 ทศวรรษนีไ้ด้
มีการน าเอาระบบการผลติแบบอตุสาหกรรมมาใช ้

กลยุทธท์างการตลาด  จากขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัสืบคน้ไดพ้บว่า ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วง
ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 ใช้กลยุทธทางการตลาดท่ีส าคัญ 2 ประการได้แก่ 1. การ
ปรบัเปลี่ยนสตูรสนิคา้และการจบัลกูคา้กลุม่ผูบ้รโิภคระดบัตลาดลา่ง  2. การน าเขา้สนิคา้ชนิดใหม่
เพิ่มเตมิขึน้จากสนิคา้ท่ีมีอยูเ่ดิมและการเปลี่ยนแบรนดส์นิคา้ 
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ความเปลี่ยนแปลงช่วงท่ี 3 ของธุรกิจชาในไทยเกิดขึน้ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 
2520 ซึ่งนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาคเปลี่ยนมาเป็นการใชแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ดา้นธุรกิจชาในประเทศไทย
ช่วงเวลานีแ้บ่งอย่างกวา้ง ๆ ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจน าเขา้ใบชาจากจีน  อตุสาหกรรมชาใน
ประเทศ (ซึ่งพฒันาขึน้มาจากธุรกิจไรช่าแบบสากลและขยายตวัขึน้มากในช่วงทศวรรษ 2500 ถึง
ทศวรรษ 2520) และธุรกิจชาส าเรจ็รูป (ชาผงส าหรบัชงดื่ม) ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีเพิ่งเกิดขึน้ในทศวรรษ 
2500 โดยผูป้ระกอบการรายส าคญัคือ บรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั  ผูน้  าเขา้ ชาลิป
ตนั  ดา้นกลยุทธทางการธุรกิจท่ีผูป้ระกอบธุรกิจชาในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 ใช้
ประกอบไปดว้ยกลยทุธหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

การจัดองคก์รธุรกิจ  จากขอ้มูลท่ีผูว้ิจัยสืบคน้ไดก้ารจัดองคก์รธรกิจของผูป้ระกอบ
ธุรกิจค้าชาในช่วง 3 ทศวรรษนี ้ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. การประกอบการใน
ลกัษณะของธุรกิจครอบครวัท่ีบรหิารและสืบทอดกนัภายในครอบครวัของเจา้ของธุรกิจ  2. การจดั
องคก์รในรูปแบบของบรษัิทสมยัใหมท่ี่มีการจดัตัง้หน่วยงานท าหนา้ท่ีสว่นตา่ง ๆ ภายในองคก์ร 

การผลิต  จากขอ้มูลท่ีผูว้ิจัยศึกษากรณีรา้นอ๋องอิวก่ีและกรณีบริษัทโปรเนสยาม ใน
เครอืของบรษัิทเนสทเ์ล ่ซึง่เป็นผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วง 3 ทศวรรษนีพ้บว่าผูป้ระกอบการทัง้ 2 
รายนีไ้ม่ไดผ้ลิตชาดว้ยตวัเอง แตน่ าเขา้ชาจากตา่งประเทศเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทย 

กลยุทธทางการตลาด  จากขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัสืบคน้ไดพ้บว่า ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วง
ทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 ใชก้ลยุทธทางการตลาดท่ีส าคญั 2 ประการไดแ้ก่  1. การจับ
ลกูคา้กลุ่มผูบ้ริโภคระดบัตลาดล่าง  2. การโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพโ์ดยสรา้งชาส าเรจ็รูปใหเ้ป็น
สนิคา้วฒันธรรม 

เม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2530 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวมแลว้มีการ
เติบโตสงู โดยเฉพาะดา้นอตุสาหกรรมต่าง ๆ มีผลใหเ้กิดการเติบโตของชนชัน้กลางท่ีเริม่มีอ านาจ
ในสงัคมมากขึน้ทัง้ในแง่การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม  ควบคูไ่ปกบัการท่ีผูบ้รโิภคสามารถจบัจ่าย
ใชส้อยสินคา้ท่ีเป็นลกัษณะสินคา้ฟุ่ มเฟือยไดม้ากขึน้เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเฟ่ืองฟู  สภาพ
เช่นนีท้  าใหธุ้รกิจเครื่องดื่มทัง้ประเภทมีแอลกอฮอลแ์ละประเภทไม่มีแอลกอฮอล ์ขยายตวัขึน้โดย
ในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบสนิคา้จากสินคา้ประเภทชาใบและชาผงส าเรจ็รูป โดยมีสินคา้ประเภทใหม่คือ 
ชาพรอ้มดื่มท่ีบรรจุในบรรจุภณัฑต์่าง ๆ เพิ่มเขา้มาในตลาดเครื่องดื่มชา เห็นไดจ้ากชาพรอ้มดื่ม 
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ชาลิปตัน ไอซ์ที สินค้าของบริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งขยายธุรกิจเข้าสู่
อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่มส าเรจ็รูปของบรษัิท  

ส าหรบักลยทุธทางธุรกิจของธุรกิจชาพรอ้มดื่มลิปตนัไอซที์นัน้ทางบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ใชก้ลยทุธหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

การจัดการองคก์รธุรกิจ  จากขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัสืบคน้ไดน้ัน้แรกเริ่มบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์
(ประเทศไทย) ไดจ้ดัองคก์รในลกัษณะขององคก์รสมยัใหม่ท่ีมีการแบ่งงานเป็นส่วน ๆ และมีการ
ก าหนดหนา้ท่ีท่ีชดัเจนของแตล่ะสว่นงาน  ตอ่มาดว้ยปัญหาในการสื่อสารระหวา่งบรษัิทกบัตวัแทน
ผูจ้ัดจ าหน่าย จึงมีการปรบัองคก์รดว้ยการยุบรวมบริษัทการตลาดและจัดจ าหน่าย 2 บริษัทใน
เครือเขา้ดว้ยกนัเป็นบรษัิทเดียวกนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจใหป้ระสิทธิภาพมาก
ขึน้ ลดขัน้ตอนความยุ่งยากลง  รวมทัง้มีการจดัท าแผนพฒันาองคก์รในรูปแบบระยะยาว (10 ปี) 
เพื่อเป็นพิมพเ์ขียว (blue print) ในการบรหิารจดัการองคก์ร 

การผลิต  ในการผลิตชาพรอ้มดื่มลิปตนัไอซที์ ทางบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) 
ไดจ้ดัการการผลิตโดยใชว้ตัถุดิบในประเทศเพื่อลดตน้ทนุการผลิตของบรษัิท  รวมทัง้มีการรว่มมือ
กับบริษัทเสริมสขุ จ ากัด (มหาชน) ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเครื่องดื่มน า้อดัลมรายใหญ่ในเพื่อท า
การตลาดใหก้บัชาลปิตนั ไอซที์ ใหส้ามารถเตบิโตขึน้ได ้

กลยุทธ์ทางการตลาด    จากข้อมูลท่ีผู้วิจัยสืบค้นได้พบว่า บริษัทลีเวอรบ์ราเธอร ์
(ประเทศไทย) ผูผ้ลิตชาพรอ้มดื่มลิปตนัไอซที์ ไดร้่วมมือกับบริษัทเสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ท า
การตลาดของชาพรอ้มดื่มลิปตนัโดยใชก้ลยทุธส าคญัไดแ้ก่ 1. กลยทุธการตลาดกิจกรรมส่งเสรมิ
การดื่มชาลปิตนั  2. การจบักลุม่เปา้หมายชนชัน้กลาง 

จากการเกิดขึน้ของชาลิปตนั ไอซที์ โดยบรษัิท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่ง
ถือเป็นการบุกเบิกธุรกิจชาพรอ้มดื่มในประเทศไทย ในบทต่อไปจะอธิบายถึงธุรกิจชาพรอ้มดื่ม
ในช่วงทศวรรษ 2540 ซึง่เป็นยคุเฟ่ืองฟขูองตลาดชาพรอ้มดื่ม  
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บทที ่3 
ธุรกจิชาพร้อมดืม่ในสังคมไทยช่วงทศวรรษ 2540  

ธุรกิจชาพรอ้มดื่มเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ีเติบโตขึน้ในทศวรรษ 2540 จากความนิยมของ
ผูบ้รโิภคท่ีเพิ่มขึน้อย่างมากท าใหต้ลาดชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2540 เปลี่ยนไปจากทศวรรษ 
2530 กล่าวคือในทศวรรษ 2540 ธุรกิจชาพรอ้มดื่มไดเ้ติบโตขึน้อย่างรวดเร็วเม่ือเทียบกับในช่วง
ทศวรรษ 2530 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงครึ่งหลงัของทศวรรษ 
2540 ทั้งนีเ้ป็นท่ีน่าสนใจว่าการเติบโตของธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2540 นีเ้กิดขึน้ใน
สภาวะท่ีเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั่ ว
ประเทศ ในบทนีจ้ะอธิบายการเติบโตของตวัธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มท่ีสามารถเติบโตขึน้ในช่วง
ทศวรรษ 2540  อีกทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดของผูป้ระกอบการชาพรอ้มดื่มท่ีด าเนินการภายใต้
บรบิททางเศรษฐกิจและสงัคมในช่วงทศวรรษ 2540 
3.1 ธุรกจิชาพร้อมดืม่ในช่วงทศวรรษ 2540  

3.1.1 ธุรกิจเคร่ืองดืม่ในบริบทเศรษฐกิจไทยช่วงทศวรรษ 2540 
ก่อนจะกล่าวถึงธุรกิจชาในไทยช่วงทศวรรษ 2540 ในหัวขอ้ต่อไป ผูว้ิจัยขอให้

ภาพรวมของธุรกิจเครือ่งดื่มในบรบิทเศรษฐกิจไทยในช่วงทศวรรษนีก้่อน 
นบัตัง้แตไ่ทยใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ี 1 เม่ือพ.ศ. 2504 เศรษฐกิจ

ของประเทศไดเ้ดินไปตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรกและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อ ๆ มาท่ีมุ่งเน้นการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทยเป็นไปในลักษณะของการพึ่งพาเทคโนโลยีและความช่วยเหลือทาง
การเงินจากสหรฐัอเมรกิา1 อย่างไรก็ดีหลงัจากสหรฐัอเมรกิาถอนทหารออกจากอินโดจีนเม่ือพ.ศ. 

2518 และสถานการณส์งครามเย็นระหวา่งสหรฐัอเมรกิากบัสหภาพโซเวียต ในทวีปเอเชียไดผ้่อน
คลายลง แมว้่าสหรฐัอเมริกายงัคงสนบัสนุนรฐับาลไทยดา้นการทหาร แต่ความสมัพนัธร์ะหว่าง
สหรฐัอเมรกิากบัไทยไมไ่ดแ้น่นแฟน้เท่าเดิม สหรฐัอเมรกิาลดเงินช่วยเหลือและความช่วยเหลือทาง
การทหารท่ีมอบใหร้ฐับาลไทย ท าใหก้ารเติบโตของทนุนิยมในไทยชะลอตวัไปช่วงหนึ่ง แตด่ว้ยการ

                                                            
1 ด ูรงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ.์ (2536). อนจิลกัษณะของเศรษฐกจิไทย. หนา้ 18-24; รงัสรรค ์ธนะพรพนัธุ ์

และ สมบรูณ ์ศิรปิระชยั (บรรณาธิการ). (2528). ทฤษฎีการพึ่งพากบัสงัคมเศรษฐกจิไทย. 
 ในพ.ศ. 2534 สหภาพโซเวียตไดล้ม่สลายแตกออกเป็น 15 ประเทศ ไดแ้ก่ รสัเซีย อารม์ิเนีย 

อาเซอรไ์บจาน เบียโลรสัเซีย เอสโตเนีย ลตัเวีย ลิทวัเนีย จอรเ์จีย ยเูครน คาซคัสถาน คีรกี์ซสถาน มอลโดวา ทาจิ
กิสถาน เติรก์เมนิสถาน อเุบกิสถาน  
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เขา้มาลงทนุของญ่ีปุ่ นและประเทศอตุสาหกรรมใหม่ในเอเชียคือ ฮ่องกง ไตห้วนั และเกาหลีใต ้ท า
ให้เศรษฐกิจของไทยซึ่งชะลอตัวมาพักหนึ่งจากการลดลงของความช่วยเหลือทางการเงินจาก
สหรฐัอเมริกา ประกอบกับภาวะราคาน า้มันในตลาดโลกถีบตัวสูงขึน้ในช่วงพ.ศ. 2526-2528 
สง่ผลใหเ้ศรษฐกิจของไทยทรุดตวัลง แตด่ว้ยเงินลงทนุจากนกัลงทนุชาวญ่ีปุ่ น ฮ่องกง ไตห้วนั และ
เกาหลีใต ้ท่ีหลั่งไหลเขา้มาในไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท าใหเ้ศรษฐกิจ
ไทยฟ้ืนตวัอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 2530 โดยมีปัจจัยหนุนอีกดา้นหนึ่งคือ การปรบัเปลี่ยน
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเปลี่ยนจากการสง่เสรมิอตุสาหกรรมเพื่อทดแทนการน าเขา้มา
เป็นนโยบายสง่เสรมิการสง่ออกสินคา้อตุสาหกรรม ผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรมของไทย
ขยายตวัขึน้อย่างรวดเรว็โดยอาศยัเงินลงทนุจากนกัธุรกิจชาวญ่ีปุ่ น ฮ่องกง ไตห้วนั และเกาหลีใต ้
เป็นฐาน1 

อย่างไรก็ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษ 2530 
สง่ผลต่อระบบการเงินของไทยเน่ืองจากธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2530 ไดเ้ปิดเสรี
ทางการเงินทุนต่างชาติเคลื่อนยา้ยไปมาไดอ้ย่างอิสระและอนญุาตใหมี้การปล่อยสินเช่ือวิเทศธน
กิจ (Bangkok International Banking Facilities-BIBF) ท าใหภ้าคเอกชนสามารถกูเ้งินดว้ยตน้ทนุ
ท่ีถูกกว่ากูเ้งินในประเทศ ภาคเอกชนจึงพากันกูเ้งินจากต่างประเทศมาเพื่อท าธุรกิจเก็งก าไรหุน้
และอสงัหาริมทรพัยแ์ทนท่ีจะลงทุนในภาคการผลิต นอกจากนีก้ารด าเนินนโยบายการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัผิดพลาดเน่ืองจากไม่มีการปรบัระบบอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศจากระบบคงท่ีให้เป็นระบบลอยตัว  เปิดโอกาสให้ระบบ 
การเงินของไทยถูกโจมตีโดยนักลงทุนดา้นการเงินท่ีป่ันค่าเงินบาทใหแ้ข็งตวัพรอ้ม ๆ กับค่าเงิน
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิา ซึง่การแข็งตวัของคา่เงินบาทไม่เป็นผลดีกบัเศรษฐกิจของประเทศไทยซึง่ใช้
ยทุธศาสตรเ์นน้การส่งออก เน่ืองจากการท่ีเงินบาทแข็งตวัท าใหส้ินค้าส่งออกของไทยมีราคาแพง 
ปริมาณการส่งออกสินคา้ไทยไปขายต่างประเทศจึงลดลง  เงินลงทุนจากต่างประเทศท่ีเขา้มาใน
ไทยไดย้า้ยออกไป  ขณะท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยพยายามปกปอ้งคา่เงินบาทดว้ยการน าเอาเงิน
ดอลลารส์หรฐัอเมรกิาท่ีเป็นเงินทนุส ารองของประเทศออกมาขายเพื่อรกัษาเสถียรภาพของค่าเงิน
บาทสง่ผลใหไ้ทยเหลือเงินส ารองในระบบการเงินของประเทศนอ้ยลงมาก2  

                                                            
1 ครสิ เบเคอร ์และ ผาสกุ พงษไ์พจิตร. (2562). ประวตัศิาสตรไ์ทยร่วมสมยั. หนา้ 277; ผาสกุ พงษ์

ไพจิตร และ ครสิ เบเคอร.์ (2548). เศรษฐกจิการเมืองไทยสมยักรุงเทพฯ. หนา้ 178-186. 
2 เรียบเรียงจาก กนกวรรณ จงเจริญยิ่งยง. (2549). มนุษย์ ชุมชน กับเศรษฐกิจ. หน้า 144-147; 

อภิชาต สถิตนิรามัย. (2556). รัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ : จากก าเนิดทุนนิยมนายธนาคารถึงวิกฤต
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ประกอบกับภาวะเฟ่ืองฟูทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ 2530 ท าให้ธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทเงินทุนต่าง ๆ ปล่อยเงินกู้ให้แก่นักลงทุน ท่ีมากู้เงินเพื่ อน าไปซื ้อขาย
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อเก็งก าไร สง่ผลใหร้าคาอสงัหารมิทรพัยถ์กูป่ันราคาสงูเกินจรงิไปมากจนขายไม่
ออกและนกัลงทนุท่ีกูเ้งินจากธนาคารและบรษัิทเงินทนุต่าง ๆ มาป่ันราคาอสงัหารมิทรัพยเ์พื่อซือ้
ขายเก็งก าไรตอ้งประสบปัญหาไมมี่เงินมาใชห้นี ้ธนาคารและบรษัิทเงินทนุจึงประสบปัญหาหนีเ้สีย
เป็นจ านวนมาก1 

ปัญหาการเคลื่อนยา้ยเงินลงทนุจากตา่งประเทศออกจากไทย การสง่ออกสนิคา้มี
ปรมิาณลดลงมาก เงินส ารองของประเทศรอ่ยหรอจนเกือบหมด ธนาคารพาณิชย์มีหนีเ้สียจ านวน
มาก ท าใหร้ฐับาลและธนาคารแห่งประเทศไทยตดัสินใจลอยตวัค่าเงินบาทเม่ือวนัท่ี 2 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2540 และขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( International 
Monetary Fund-IMF) เพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับคืนมาโดยเร็ว ซึ่งกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศก าหนดเง่ือนไขใหร้ฐับาลไทยใชม้าตรการฟ้ืนฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 6 ประการไดแ้ก่  
(1) ปฏิรูประบบสถาบันการเงินของไทย  (2) ปรบัปรุงดุลยภาพทางการคลังของประเทศ  (3) 
ปรบัเปลี่ยนอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มจากรอ้ยละ 7 เป็นรอ้ยละ 10  (4) ควบคุมงบประมาณรายจ่าย
ภาครฐัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถจดัเก็บรายได ้ (5) รกัษานโยบายอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวา่งประเทศแบบลอยตวั  (6) ด  าเนินนโยบายการเงินแบบเขม้งวดตอ่ไปอีกระยะหนึ่ง  อนัน ามา
สู่การออกกฎหมายจัดตัง้บรรษัทบริหารสินทรพัยส์ถาบันการเงิน (บบส.) และองคก์ารเพื่อการ
ปฏิรูประบบสถาบนัการเงิน (ปรส.) เพื่อรวมหนีเ้สียของธนาคารพาณิชยเ์ขา้มาบรหิาร เม่ือไม่มีหนี ้
เสียอยู่ในมือ ธนาคารตา่ง ๆ จะไดด้  าเนินกิจการอย่างคลอ่งตวัขึน้ ตลอดจนมีการออกกฎหมายให้
กระทรวงการตา่งประเทศกูเ้งินตา่งประเทศเขา้มาฟ้ืนฟเูศรษฐกิจไทยและมีการปิดบรษัิทเงินทนุ 56 
แห่งซึง่มีปัญหาทางการเงิน2 

การลอยตวัค่าเงินบาทมีผลทัง้ดา้นดีและดา้นรา้ย ในดา้นดีนัน้ดงัท่ีนายทนง พิท
ยะ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัในสมยัรฐับาลพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ ไดก้ล่าวว่าพอรฐับาล

                                                                                                                                                                          

เศรษฐกิจ 2540. หนา้ 180-212; วอลเดน เบลโล, เชียร ์คนันิงแฮม, ลี เค็ง ปอห.์ (2545). โศกนาฏกรรมสยาม: 
การพัฒนาและการแตกสลายของสังคมไทยสมัยใหม่ . หน้า 29-41, 60-61; 15 ปี วิกฤตเศรษฐกิจ 2540: 
ประเทศไทยอยูต่รงไหน. (2556). กรุงเทพฯ : ส  านกัข่าวไทยพบัลกิา้ 

1 วอลเดน เบลโล, เชียร ์คนันิงแฮม, ลี เคง็ ปอห.์ (2545). เล่มเดมิ. หนา้ 39-52. 
2 เรยีบเรยีงจาก วรพล พรหมิกบตุร. (2544). ยทุธศาสตรก์ารยดึอ านาจดว้ยทนุ”. ใน  สชีุลา ตนัชยันนัท ์

และคณะ.  ทนุนยิมฟองสบู่: ปรชัญาและทางออก.  หนา้ 54-55. 
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และธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลอยตวัค่าเงินบาท การสง่ออกสินคา้ไทยก็เพิ่มขึน้เน่ืองจาก
สินคา้ไทยมีราคาถกูลง  ใน 3 ปีแรกหลงัประกาศลอยตวัค่าเงินบาท เศรษฐกิจส่งออกของไทยได้
ก าไรรวมกนั 3 หม่ืนกวา่ลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา1 ส  าหรบัดา้นรา้ยของการลอยตวัคา่เงินบาทจะ
เห็นไดช้ดัขึน้เม่ือน าเอาเรื่องการลอยตวัคา่เงินบาทมารวมเขา้กบัมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจท่ีกองทนุ
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ใหไ้ทยปฏิบตัิโดยงานศึกษาของ วอลเดน เบลโล และคณะ ชีว้่า
มาตรการของกองทนุการเงินระหว่างประเทศท่ีใหไ้ทยปฏิบตัินัน้สง่ผลใหใ้นปีพ.ศ. 2541 เศรษฐกิจ
ไทยซบเซาและหดตวัลงอีก ธนาคารส่วนใหญ่ไม่สามารถดึงการลงทุนจากต่างประเทศเขา้มาใน
จ านวนท่ีมากพอเพื่อเพิ่มความเขม้แข็งดา้นเงินทุนของธนาคารได้2  ส่วนงานศึกษาของ คริส เบ
เคอร ์และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร ชีว้่าวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ท าใหธุ้รกิจใหญ่ของไทยหายไปราว 1 ใน 
3  ธนาคารใหญ่ลดการปล่อยเงินกู้ให้บริษัทเอกชน  บรรษัทเงินทุนข้ามชาติเข้ามาซือ้บริษัท
อตุสาหกรรมไทยท่ีลม้ละลายไปแลว้เขา้มาเป็นเจา้ของอตุสาหกรรมและธรุกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่ใน
ไทย  แมว้่าในสมยัรฐับาลนายชวน หลีกภยั (พฤศจิกายน 2540 - กุมภาพนัธ ์2544) จะเจรจากบั
กองทนุการเงินระหว่างประเทศเพื่อชกัชวนใหป้รบัรายละเอียดของนโยบายฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทย แต่
กว่าการเจรจาจะส าเร็จ เศรษฐกิจไทยก็ทรุดตัวลงอีก มีบริษัทลม้ละลายและผูค้นตกงานเป็น
จ านวนมาก3 เม่ือการเจรจาลุล่วงและกองทุนการเงินระหว่างประเทศยอมปรบัเปลี่ยนมาตรการ
ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจไทย รฐับาลนายชวน หลีกภยั ไดอ้ดัฉีดเงินเขา้ไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ท า
ให้ในปีพ.ศ. 2542 เศรษฐกิจไทยเริ่มเข้าสู่ เสถียรภาพและฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมเริ่มฟ้ืนตัวขึน้ มูลค่าการส่งออกสินค้าเริ่มฟ้ืนตัว แต่มูลค่าการน าเข้าสินค้าจาก
ตา่งประเทศก็เพิ่มขึน้ในอตัราท่ีสงูกวา่มลูคา่การสง่ออกสนิคา้4 

เม่ือมีการเปลี่ยนรฐับาลมาเป็นรฐับาลพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร สมัยแรก 
(กมุภาพนัธ ์2544 - มีนาคม 2548) เศรษฐกิจของประเทศฟ้ืนตวัขึน้ ไทยมีการเจรจาท าการคา้พหุ
ภาคีกับหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย บาห์เรน ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น 
สหรฐัอเมรกิา ตลอดจนการท าขอ้ตกลงการคา้เสรกีบัสหรฐัอเมรกิา ทัง้หมดนีส้ง่ผลใหส้ถานการณ์
การเงินของประเทศดีขึน้จนสามารถช าระหนีก้องทุนการเงินระหว่างประเทศ หมดเม่ือวนัท่ี 31 

                                                            
1 15 ปี วกิฤตเศรษฐกจิ 2540: ประเทศไทยอยูต่รงไหน. (2556). หนา้ 51. 
2 วอลเดน เบลโล, เชียร ์คนันิงแฮม, ลี เคง็ ปอห.์ (2545). เล่มเดมิ. หนา้ 84. 
3 ครสิ เบเคอร ์และ ผาสกุ พงษไ์พจิตร. (2562). เล่มเดมิ. หนา้ 359-361. 
4 พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์. (2544). “วิกฤตเศรษฐกิจไทย: โครงสรา้งและการเปลี่ยนแปลง”.  ใน  สชีุลา 

ตนัชยันนัท ์และคณะ. ทนุนยิมฟองสบู่: ปรชัญาและทางออก. หนา้ 14-15.    
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กรกฎาคม 2546 ส่วนสถานการณก์ารเงินภายในประเทศไทยนัน้รฐับาลพนัต ารวจโททกัษิณใชว้ิธี
กระตุน้ใหป้ระชาชนใชจ้่ายเงินบริโภคสินคา้ผ่านการผ่อนคลายเง่ือนไขในการใชบ้ตัรเครดิตและ
เง่ือนไขในการซือ้สินคา้ผอ่นสง่ ควบคูไ่ปกบัการใชน้โยบายรฐัแบบประชานิยมโดยอดัฉีดเงินลงไปสู่
คนระดบัรากหญ้า เช่น โครงการกองทุนหมู่บา้น เพื่อส่งเสริมใหมี้การใชจ้่ายเงินในตลาด ท าให้
เศรษฐกิจมีสภาพคล่อง แต่จากการวิเคราะห์ของนักวิชาการหลายท่านชีใ้ห้เห็นว่านโยบาย
เศรษฐกิจสมัยรฐับาลพันต ารวจโททักษิณ แมจ้ะท าใหเ้ศรษฐกิจของไทยดูฟ้ืนตวัขึน้จากวิกฤต
เศรษฐกิจ 2540 แตใ่นเชิงลกึแลว้นโยบายเศรษฐกิจของรฐับาลพนัต ารวจโททกัษิณสง่ผลรา้ยในแง่
ท่ีส่งเสรมิใหป้ระชาชนใชจ้่ายเกินตวั มีหนีส้ินครวัเรือนเพิ่มขึน้ ขณะท่ีผลประโยชนจ์ากการเติบโต
ของภาคธุรกิจท่ีเกิดขึน้ในสมยัรฐับาลนีก้ระจกุอยู่ในมือของนายทุนธุรกิจในเครือข่ายอปุถมัภข์อง
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี1 

แมจ้ะถือว่าในช่วงครึง่หลงัของทศวรรษ 2540 ซึง่รฐับาลพนัต ารวจโททกัษิณ ชิน
วตัร บริหารประเทศ เศรษฐกิจไทยไดฟ้ื้นตัวขึน้จากวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 แลว้ แต่การฟ้ืนตัวนี ้
เป็นไปอย่างทิง้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนระดบัรากหญ้าท่ีจะปะทุออกมาในทศวรรษ 2550 
และการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในสมยัรฐับาลพนัต ารวจโททกัษิณด าเนินอยู่ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ท่ี
พนัต ารวจโททกัษิณด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี หลงัจากท่ีพนัต ารวจโททกัษิณพน้จากต าแหน่ง
เม่ือเกิดรฐัประหาร 19 กนัยายน 2549 เพียง 2 ปีหลงัจากนัน้ ในปี 2551 เศรษฐกิจไทยก็ชะลอตวั
ลงเน่ืองจากถูกผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาท่ีเรียกว่า “วิกฤต
แฮมเบอรเ์กอร์” ท าให้ในไตรมาศท่ี 4 ของปี 2551 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product – GDP) และการส่งออกของไทยลดต ่าลงอย่างรวดเรว็ตามกระแสการทรุดตวั
ของเศรษฐกิจสหรฐัอเมรกิา2 

จากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในช่วงทศวรรษ 2540 ท่ีไดก้ล่าวมา เม่ือ
พิจารณาท่ีธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มในประเทศไทยในช่วงเวลานีพ้บว่า วิกฤตเศรษฐกิจท่ี
เกิดขึน้ไดส้่งผลกระทบถึงธุรกิจเครื่องดื่มทั้งประเภทเครื่องดื่มท่ีมีแอลกกอลฮอลแ์ละประเภท
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในระดับท่ีมากน้อยไม่เท่ากัน โดยในส่วนของเครื่องดื่มประเภทมี
แอลกอฮอลน์ัน้ในพ.ศ. 2541 ซึ่งอยู่ในช่วงของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศตามมาตรการของ

                                                            
1 เรียบเรียงจาก รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์. (2548).จาก Thaksinomics สู่ทักษิณาธิปไตย ภาค 3: 

เศรษฐกิจระบอบทักษิณ ; “ทุนนิยมไทยบนแนวทางทักษิโณมิคส์และผลต่อนโยบายการพัฒนา”. (2547, 
มกราคม-มีนาคม).  ฟา้เดียวกนั  2(1): 92-127. 

2 สมภพ มานะรงัสรรค.์ (2552). พลวตัของระบบการเงนิโลกกบัผลกระทบตอ่ไทย. หนา้ 243. 
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กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รฐับาลนายชวน หลีกภัย ได้ออกนโยบายใหม่ในการ
บริหารงานสุราโดยก าหนดใหเ้ปิดเสรีการผลิตและจ าหน่ายสุราทุกชนิด ผูท่ี้จะท าการผลิตและ
จ าหน่ายสรุาสามารถขออนญุาตจากกรมสรรพสามิตไดอ้ย่างเสร ีนายเจรญิ สิรวิฒันภกัดี เจา้ของ
บริษัทสรุามหาราษฎร (ซึ่งเกิดจากการรวมตวักันของบรษัิทสรุาทิพยข์องนายเจริญ สิริวฒันภกัดี 
กบับรษัิทสรุามหาชนของนายสเุมธ เตชะไพบูลย)์ ไดเ้ตรียมความพรอ้มส าหรบัรองรบัการเปิดเสรี
สรุาซึง่มีผลบงัคบัใชใ้นปีพ.ศ. 2543 โดยนายเจรญิไดเ้ตรยีมเงินทนุส ารองส าหรบัประมลูซือ้โรงงาน
สรุาของรฐัดว้ยการออกหุน้กูผ้่านบรษัิทแอลเอสพีวี จ านวนเงิน 18,000 ลา้นบาทโดยใชส้ต็อกสรุา
ของบริษัทเป็นหลักทรพัยค์  า้ประกัน รวมทั้งเตรียมความพรอ้มดา้นวัตถุดิบดว้ยการซือ้โรงงาน
น า้ตาลเพิ่มเพื่อผลิตโมลาส วตัถดุิบส าคญัในการผลติสรุา1  

เม่ือมีการเปิดเสรสีรุาอยา่งเต็มตวัในพ.ศ. 2543 ไดมี้สรุาราคาถกูจากตา่งประเทศ
เขา้มาขายในไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจการของบรษัิทสรุามหาราษฎรเน่ืองจากสภาพการแข่งขัน้
ในตลาดสรุาสงูขึน้ โดยในปี 2546 นายเจรญิ สิริวฒันภกัดี ไดป้รบัตวัรบัมือกบัสถานการณนี์โ้ดย
ปรบัโครงสรา้งบรษัิทเพื่อเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยใ์นนาม “บรษัิทจ ากดัมหาชน ไทยเบฟเวอเรจ” แต่
นายเจรญิไม่ประสบความส าเรจ็ในการน าบรษัิทเขา้สูต่ลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศไทยเน่ืองจากถกู
กลุ่มเครอืข่ายประชาสงัคมท่ีน าโดยพลตรีจ าลอง ศรเีมือง ออกมาต่อตา้นและรฐับาลพนัต ารวจโท
ทกัษิณ ชินวตัร ก็ไม่ไดใ้หก้ารสนับสนุนเรื่องการเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัย์ของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ
เท่าไรนกั อาจเป็นเพราะรฐับาลตระหนักว่ามีกระแสสงัคมท่ีต่อคา้นธุรกิจสรุาอยู่พอสมควร การ
สนบัสนุนบรษัิทไทยเบฟเวอเรจจะท าใหค้วามนิยมของประชาชนต่อรฐับาลลดลง บริษัทไทยเบฟ
เวอเรจจงึไปจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยท่ี์สงิคโปรแ์ทน2  

ดา้นเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลป์ระเภทเบียรพ์บว่า ประมาณ 5-6 ปีก่อนเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ 2540 ธุรกิจเบียรมี์ความคกึคกัเน่ืองจากมีการเปิดเสรเีบียร ์ท าใหน้ายเจรญิ สริวิฒันภกัดี 
เขา้มาลงทนุในธรุกิจเบียร ์โดยในช่วงกลางทศวรรษ 2530 นายเจรญิไดร้ว่มมือกบับรษัิทยไูนเต็ดบริ
วเวอรี่ จ  ากดั จากประเทศเดนมารก์ เจา้ของเบียรค์ารล์เบอรก์ ลงทนุเปิดบรษัิทคารล์เบอรก์บรวิเวอ
รี่ (ประเทศไทย) จ ากัดขึน้ด  าเนินการผลิตเบียรค์ารล์เบอรก์ในประเทศไทยแข่งขัน้กับบริษัทบุญ
รอดบริวเวอรี่ เจา้ของเบียรส์ิงห ์และบริษัทเบียรอ์มฤต ซึ่งทั้ง 2 บริษัทนีเ้ป็นผูผ้ลิตและจ าหน่าย
เบียรร์ายใหญ่อยู่เดิม นอกจากนีน้ายเจรญิยงัตัง้บรษัิทเบียรไ์ทย (1991) จ ากดัขึน้ในปีพ.ศ. 2538 
เพื่อผลิต “เบียรช์า้ง” ท่ีมีดีกรแีรง มีรสชาติเขม้ขน้และราคาถกูขึน้มาแข่งขนักบัเบียรส์ิงหข์องบรษัิท

                                                            
1 นวลนอ้ย ตรรีตัน.์ (2549). เล่มเดมิ. หนา้ 166-168. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 175-177. 
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บญุรอดบรวิเวอรี ่ทัง้นีใ้นระยะแรกนัน้วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ดจูะสง่ผลกระทบตอ่การแข่งขนักนัใน
ตลาดเบียรข์องไทยไม่มากนัก ดังเห็นไดจ้ากข้อเท็จจริงทางการตลาดในปีพ.ศ. 2541 ว่าบริษัท
เบียรข์องนายเจรญิ สริวิฒันภกัดี ใชว้ิธีการตลาดแบบขายพว่งเบียรช์า้งกบัเหลา้ของบรษัิทสรุามหา
ราษฎรใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่ายสรุาดว้ยขอ้ก าหนดว่า เม่ือซือ้สรุา 1 เท (32 ขวด) ตอ้งซือ้เบียรช์า้ง 6 
โหลพ่วงไปดว้ย จากกลวิธีทางการตลาดเช่นนีท้  าใหย้อดขายของเบียรช์า้งติดตลาดและเป็นท่ีนิยม
ของผูบ้รโิภคอยา่งรวดเรว็1  

ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ตอ่ธุรกิจเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอลม์า
ปรากฏชดัในช่วงปลายทศวรรษ 2540 ซึ่งผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องดื่มชนิดมีแอลกอฮอลมี์ตน้ทนุ
การผลิตสงูขึน้เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา ก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคลดลง รา้นอาหารและสถาน
บนัเทิงปิดกิจการลงเป็นจ านวนมาก2 ส  าหรบัธุรกิจเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอลฮอลพ์บว่าไดร้บั
ผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 อยู่พอสมควร เห็นไดจ้ากการท่ีธุรกิจเครื่องดื่มประเภทไม่มี
แอลกอลฮอลท่ี์ไดร้บัความนิยมสงูอย่างธุรกิจเครื่องดื่มประเภทน า้อดัลม มีการปรบัตวัเพื่อใหย้งั
สรา้งรายไดใ้หธุ้รกิจคงอยู่ได ้เช่น บรษัิทเสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งสามารถท ารายไดเ้พิ่มขึน้แต่
โดยภาพรวมแลว้ก าไรของบริษัทลดลง ดงัในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2540 รายไดข้องบริษัทเสริมสุข
เพิ่มจาก 9,283.37 ลา้นบาท เป็น 10,467.02 ลา้นบาท แต่ก าไรลดจาก 531.35 ลา้นบาท เหลือ 
438.33 ลา้นบาท3 ถึงแมว้า่ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของพ.ศ.2540 รายไดข้องบรษัิท เสรมิสขุยงัคงอยูใ่น
ระดบัค่อนขา้งดี แต่ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจไดเ้ริ่มส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจเครื่องดื่ม เน่ืองจาก
ภาวะเศรษฐกิจ ท าใหผู้บ้ริโภคมีก าลงัซือ้ลดลง จึงส่งผลกระทบต่อยอดจ าหน่ายสินคา้ของบรษัิท
ตัง้แต่ในพ.ศ. 2541 ซึ่งมียอดจ าหน่ายต ่ากว่าพ.ศ.2540 รอ้ยละ 4.1  ตอ่มาพ.ศ.2542 จากภาวะท่ี
เศรษฐกิจของประเทศถดถอยท าใหย้อดการจ าหน่ายสินคา้ของพ.ศ. 2542 ต ่ากว่าพ.ศ. 2541 รอ้ย
ละ 3.04   

กล่าวไดว้่าโดยภาพรวมแลว้ วิกฤตเศรษฐกิจในพ.ศ. 2540 ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจ
ของประเทศถดถอยลงซึ่งภาวะเศรษฐกิจถดถอยนีส้่งผลกระทบต่อธุรกิจต่าง ๆ อยู่หลายปี ส าหรบั
                                                            

1 แหลง่เดมิ. หนา้ 170-174. 
2 เครื่องด่ืมแอลกอฮอลลปี์ใหมท่รุด ผูป้ระกอบการเรง่ปรบักลยทุธเ์อาตวัรอด. (2540, 20 ธนัวาคม).  

วฏัจกัร.  หนา้ 1A. 
3 พิษเงินบาทลอยตวัท าวงการคอนซเูมอร ์9 เดือนถงึขาดทนุ. (2540, 23 พฤศจิกายน). ฐานวเิคราะห.์  

หนา้ 28. 
4 เรยีบเรยีง จาก บรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน). (2542). รายงานประจ าปี 2541. ไมป่รากฏเลขหนา้;  

บรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน). (2543). รายงานประจ าปี 2542. ไมป่รากฏเลขหนา้. 
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ธุรกิจเครื่องดื่มแลว้วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ท าใหธุ้รกิจเครื่องดื่มประสบปัญหายอดจ าหน่ายสินคา้
ลดลง 

หวัขอ้ตอ่ไปท่ีจะกลา่วถึงผูว้ิจยัจะไดเ้จาะลงไปท่ีธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 
2540เพื่อดวูา่ ธุรกิจชาพรอ้มดื่มมีการเติบโตหรอืหดตวั อยา่งไร ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ท่ี
เกิดขึน้  

 
3.1.2 ธุรกิจชาพร้อมดืม่ในประเทศไทยช่วงทศวรรษ 2540 
โดยภาพรวมแลว้กลา่วไดว้า่ ในทศวรรษ 2540 ธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มเป็นธุรกิจท่ี

เติบโตมาก มีผูป้ระกอบการหลายรายทัง้ท่ีท าธุรกิจนีม้าตัง้แตท่ศวรรษ 2530 แลว้ อาทิ บรษัิทยนูิลี
เวอร ์ผูผ้ลิตชาพรอ้มดื่มยี่หอ้ “ลิปตนัไอซที์”  ตลอดจนผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีตัง้ขึน้ในทศวรรษ 
2540 เช่น บรษัิท ยนูิเพรสซิเดนท ์ผูผ้ลิตชาเขียวพรอ้มดื่มยี่หอ้ ‘”ยนูิฟ กรีนที”   บรษัิท โออิชิ กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตชาเขียวพรอ้มดื่มยี่หอ้ “โออิชิ” (จะไดก้ล่าวถึงผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้ม
ดื่มเหล่านีโ้ดยละเอียดยิ่งขึน้ต่อไปขา้งหนา้) โดยการเพิ่มขึน้ของผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่ม
ในช่วงทศวรรษ 2540 นีเ้กิดขึน้จากปัจจยัหลกั ๆ 2 ประการดว้ยกนั อยา่งแรกคือ การเริม่ฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศเม่ือพ.ศ. 2544 โดยการฟ้ืนตวัจากวิกฤตทางเศรษฐกิจนีเ้ป็นเหตผุล
หนึ่งท่ีเอือ้อ านวยใหธุ้รกิจชาเขียวพรอ้มดื่มเตบิโตขึน้ สว่นปัจจยัอีกอยา่งหนึ่งคือ การแพรห่ลายของ
กระแสสงัคมเรื่องการรกัษาสขุภาพของตนเองใหแ้ข็งแรง ซึ่งแพรห่ลายอย่างมากในช่วงทศวรรษ 
2530 ต่อเน่ืองมาตน้ทศวรรษ 25401 และกระแสนิยมวฒันธรรมญ่ีปุ่ นท่ีก่อตวัขึน้ในสงัคมเป็นตวั
สนบัสนนุใหเ้กิดเป็นกระแสนิยมบรโิภคชาเขียว  ดงัท่ีงานวิจยัของลกัขณา ก่อวาณิชกลุ ไดชี้ใ้หเ้ห็น
วา่การก่อตวัของกระแสความนิยมบรโิภคชาเขียวในสงัคมไทยช่วงทศวรรษ 2540 มีท่ีมาจากการท่ี
สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีลกัษณะยืดหยุ่นการรบัและปรบัเอาวฒันธรรมอ่ืน ๆ เขา้ไวเ้ป็นของตนได้
มากโดยเฉพาะวัฒนธรรมญ่ีปุ่ นท่ีแทรกตวัอยู่ในสงัคมไทยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การต์ูน ดนตร ี
ภาพยนตร ์ละคร แฟชั่น ภาษา อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ2 เป็นปัจจยัเสริมใหเ้กิดการขยายตวัอย่าง
รวดเร็วของธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่ม โดยการขยายตวัของธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 
2540 นีเ้ห็นไดจ้ากขอ้มลูมลูคา่ตลาดชาพรอ้มดื่มในพ.ศ. 2542-2546 

 

                                                            
1 ด ูโกมาตร จึงเสถียรทรพัย.์  (2542).  ปรากฏการณช์วีจิตบอกอะไรแก่สงัคมไทย. 
2 ลกัขณา ก่อวาณิชกลุ. (2548). การสือ่ความหมายของ “ชาเขียว” ในสงัคมไทยและสงัคมญีป่ ุ่ น. หนา้ 

1. 
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ตาราง 4 แสดงมลูคา่ตลาดชาพรอ้มดื่ม 

ปี(พ.ศ.) ชาปรุงรส ชาเขียว ชารวม 
2542 196 N.A. 196 
2543 223 N.A. 223 (+13.5%) 
2544 332 N.A. 332 (+49.1%) 
2545 393 228 620 (86.9%) 

ครึง่ปีแรก 2546 212 (+4.6%) 404 (+600.5%) 616 (136%) 

 

 ท่ีมา: ตลาดชาเขียวยงัคกึตอ่. Marketeer. 4(43): 82. อา้งถงึใน ลกัขณา ก่อวาณิชกลุ. 
(2548). การสือ่ความหมายของ “ชาเขยีว” ในสงัคมไทยและสงัคมญีป่ ุ่ นปัจจบุนั. หนา้ 2. 

ล าดบัถัดไปผูว้ิจัยจะไดก้ล่าวถึงความเป็นมาและการเติบโตของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2540 จากกรณีศกึษา 4 กรณี 

3.1.2.1 ธุรกิจชาพรอ้มดื่มในประเทศไทยช่วงทศวรรษ 2540: กรณีศึกษา ชา
ลปิตนั 

ธุรกิจชาพรอ้มดื่มในประเทศไทยเป็นธุรกิจเครื่องดื่มชาท่ีเพิ่งมีขึน้ในทศวรรษ 
2530  โดยตลาดชาพรอ้มดื่มในช่วงเวลานัน้ยงัจ ากดัตวัในวงแคบ1 ชาพรอ้มดื่มยี่หอ้หนึ่งท่ีไดเ้ป็นท่ี
รูจ้กักนัดีและเป็นผูน้  าของตลาดชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2530 คือ ชาลิปตนั ของบรษัิท ลีเวอร์
บราเธอร ์(ประเทศไทย) (ตอ่มาไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น บรษัิท ยนูิลีเวอร ์ไทย เทรดดิง้ จ ากดั) โดยรูปแบบ
สนิคา้ชาลปิตนัท่ีจ าหน่ายในตลาดทั่วไปเป็นชาส าเรจ็รูปแบบชาถงุส าหรบัชงดว้ยน า้รอ้นและชาผง
ปรุงรส การผลิตและจ าหน่ายชาลิปตนันีบ้ริษัทยนูิลีเวอร ์ไดว้่าจา้งบริษัทดชัมิลลฯ์ และบรษัิทคิก
คาปู้ฯ ใหเ้ป็นผูผ้ลิตชาลิปตนั ไอซที์ ในรูปแบบกล่องยูเอชทีและกระป๋อง ส่วนการจดัจ าหน่ายนัน้
บริษัทยนูิลีเวอรใ์หบ้ริษัท เสรมิสขุ จ ากดั เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายเครื่องดื่มชาลิปตนั ไอซที์ แต่การผลิต
และจ าหน่ายชาลิปตันในประเทศไทยในช่วงทศวรรษ 2530 ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร
เน่ืองจากมีปัญหาดา้นการผลิตในพ.ศ. 2538 ท าใหบ้ริษัท ยนูิลีเวอร ์ยกเลิกการผลิตชาพรอ้มดื่ม

                                                            
1 ด ูบทท่ี 2 ของปรญิญานิพนธนี์ ้
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ลิปตนั ไอซที์ ส่งผลใหบ้รษัิท เสรมิสขุ จ ากดั ตอ้งยตุิการจ าหน่ายเครื่องดื่มชนิดนี ้1 จึงเป็นการเปิด
โอกาสใหผู้ป้ระกอบชาพรอ้มดื่มบรรจกุระป๋องรายอ่ืน ๆ เขา้มาท าการตลาดแทนท่ีในช่วงชาลิปตนั 
ไอซที์ หยุดการจ าหน่าย โดยเป็นท่ีน่าสังเกตว่าตลาดชาพรอ้มดื่มชาส่วนใหญ่ท่ีเติบโตในช่วง
ทศวรรษ 2530 เป็นชาด ารสมะนาว 

เม่ือกา้วเขา้สู่ทศวรรษ 2540 ธุรกิจเครื่องดื่มหลายประเภท เช่น เครื่องดื่มแอ
ลกอลฮอลล ์น า้อดัลม ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตทางเศรษฐกิจในช่วงพ.ศ.  2540 ดงัท่ีไดก้ล่าวใน
ขา้งตน้ เป็นโอกาสใหบ้รษัิทยนูิลีเวอรก์ลบัมาท าธุรกิจชาพรอ้มดื่มลปิตนัอีกครัง้โดยบรษัิทยนูิลีเวอร์
ไดร้ว่มมือบริษัท เสริมสขุ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผูด้แูลชาลิปตนัในประเทศไทย การท่ี
บรษัิทเสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) เขา้มาท าธุรกิจเครือ่งดื่มชาลปิตนัรว่มกบับรษัิทยนูิลีเวอร ์เน่ืองจาก
บริษัทเสริมสุขซึ่งเป็นผู้ถือสิทธ์ิการผลิตและจ าหน่ายเครื่องด่ืมน ้าอัดลมเป๊ปซี่และมิรินด้าใน
ประเทศไทย ไดพ้ยายามกระจายความเสี่ยงของธุรกิจจากการท าธุรกิจจ าหน่ายเครื่องดื่มน า้อดัลม
ซึ่งอยู่ในช่วงกระแสซบเซา มาลงทุนในธุรกิจเครื่องดื่มประเภทไม่มีก๊าซ (Non-Carbonated) เช่น 
ชา  โดยการท าธุรกิจเครื่องดื่มประเภทไม่มีก๊าซ (Non-Carbonated) ท ารายไดใ้หบ้ริษัทเสริมสุข 
จ ากดั (มหาชน) ในสดัสว่นถึงรอ้ยละ 30 ทัง้นีเ้ครือ่งดื่มชาลิปตนัท่ีบรษัิทยนูิลีเวอรร์ว่มมือกบับรษัิท
เสริมสุข ในการผลิตและจ าหน่ายในประเทศไทยนีท้  าออกมาในรูปของชาลิปตันแบบกระป๋อง 
นอกจากนีย้งัมีความพยายามท่ีจะขยายสินคา้ตวันีใ้หเ้ป็นท่ีนิยมมากขึน้ดว้ยการออกบรรจุภณัฑ์
ขวดแกว้คืนได ้(RETURNABLE) เพิ่มเติมจากแบบกระป๋อง2 จากขอ้เท็จจริงทางการตลาดท่ีได้
กลา่วมานีชี้ใ้หเ้ห็นวา่ถึงแมธุ้รกิจเครื่องดื่มชนิดอ่ืน ๆ อยา่งน า้อดัลม จะไดร้บัผลกระทบจากสภาวะ
ทางเศรษฐกิจแต่ธุรกิจชาพรอ้มดื่มเป็นธุรกิจเครื่องดื่มท่ีมีการขยายการลงทุนเพิ่มเติม รวมทัง้มี
ความพยายามท่ีจะขยายความนิยมของสินคา้เพื่อเพิ่มยอดขายในสภาวะเศรษฐกิจท่ีก าลงัถดถอย  

น่าสนใจท่ีว่าผลิตภณัฑช์าพรอ้มดื่มลิปตนัท่ีบรษัิทยนูิลีเวอรแ์ละบรษัิทเสริม
สขุ จ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายในประเทศไทยนั้นเป็นชาด า ในขณะท่ีกระแสความนิยมบริโภคชา
พรอ้มดื่มท่ีไดร้บัความนิยมนบัตัง้แตต่น้ทศวรรษ 2540 นัน้เครื่องดื่มท่ีไดร้บัความนิยมคือเครื่องดื่ม
ประเภทชาเขียว ความนิยมเครื่องดื่มประเภทชาเขียวนีเ้ป็นผลมาจากกระแสความตื่นตวัดา้นการ
บรโิภคเพื่อสขุภาพในช่วงตน้ทศวรรษ 2530 ถึงในช่วงกลางทศวรรษ 2540 เน่ืองจากมีการน าเสนอ

                                                            
1
 เสรมิสขุหยดุขายลิปตนัไอซที์สะดดุปัญหากระบวนการผลติ. (2538, 20-23 พฤษภาคม). 

ฐานเศรษฐกจิ. หนา้ 25. 
2 “เสรมิสขุ” หนัเพิ่มยอดขายจากลิปตนัขวด เหตปีุหนา้ “เป๊ปซ่ี” ประคองตวั. (2540, 23 พฤศจิกายน). 

ฐานวเิคราะห.์ หนา้ 27. 
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เก่ียวกบัชาเขียวมีสารท่ีช่วยป้องโรค เช่น โรคมะเรง็1 ประกอบกบักระแสนิยมวฒันธรรมญ่ีปุ่ นท่ีมี
มาตั้งแต่ในช่วงทศวรรษ 2520 แต่เป็นการบริโภคเพียงแค่เฉพาะบางกลุ่มในสังคม เช่น การดู
ภาพยนต ์การต์นูญ่ีปุ่ น ยงัไม่เป็นท่ีนิยมแพรห่ลายในวงกวา้ง จนมาถึงทศวรรษ 2540 กระแสนิยม
วฒันธรรมญ่ีปุ่ นไดข้ยายตวัในวงกวา้งขึน้ ดงัท่ีงานวิจยัของภิญญพนัธุ ์พจนะลาวลัย ์ไดเ้สนอว่า
ความนิยมกระแสวฒันธรรมญ่ีปุ่ นในสงัคมไทยมีพลวตัในตวัของกระแสวฒันธรรมเองและผ่าน
กระบวนการกลายเป็นทอ้งถ่ิน (Localization) ดว้ยการปฏิบตัิการท่ีสมัพนัธก์บัชีวิตประจ าวนัของ
สงัคมไทยทั้งจากผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค โดยกระแสนิยมวัฒธรรมญ่ีปุ่ นในสังคมไทยช่วงทศวรรษ 
2540 ไดข้ยายตวัมากขึน้แต่แตกต่างไปจากช่วงก่อนหนา้คือ ในช่วงทศวรรษ 2540 กระแสนิยม
วฒันธรรมญ่ีปุ่ นในไทยเปลี่ยนจากกลุ่มแฟนท่ีรวมตวัในหมู่คนรกัคนนิยมความเป็นญ่ีปุ่ นกลายมา
เป็นกระแสของตลาดธุรกิจขนาดใหญ่ โดยสินคา้ท่ีสะทอ้นความเป็นญ่ีปุ่ นและไดร้บัความนิยม
อยา่งมากคือ อาหารญ่ีปุ่ น และเครือ่งดื่มชาเขียว2  

 ดงันัน้ผูผ้ลิตและจ าหน่ายชาลิปตนัจึงปรบัเปลี่ยนกลยุทธท์างธุรกิจในส่วน
ของการตลาดเพื่อแข่งขันในตลาดชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีก าลังเติบโตขึน้ (จะไดก้ล่าวเรื่องกลยุทธ์
การตลาดของ ชาลปิตนั ตอ่ไปขา้งหนา้) 

ในช่วงแรกของการด าเนินธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มนัน้คู่แข่งทางธุรกิจท่ีส  าคญั
ของบรษัิท ยนูิลีเวอร ์คือบรษัิท ยนูิเพรสซิเดนท ์เจา้ของผลิตภณัฑช์าเขียวพรอ้มดื่มยนูิฟกรีนทีซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี ถือครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดในช่วงกลางทศวรรษ 2540 (ดู
ภาพประกอบ 12) โดยท่ีสินคา้ประเภทชาพรอ้มดื่มซึ่งเป็นสินคา้หลกัของบริษัท ยูนิลีเวอร ์ยงัคง
เป็นชาลปิตนั ไอซที์ ซึง่เนน้จดุขายอยู่ท่ีความสดช่ืนเม่ือบรโิภคชาลิปตนั ในขณะท่ีตลาดชาเขียวจะ
ขายเรื่องสุขภาพ 3 ดังนั้นเครื่องดื่ม “ลิปตันเวฟ ชาเขียว” ของบริษัทยูนิลีเวอรจ์ึงไม่ประสบ
ความส าเรจ็ทางการตลาดเท่าไรนกั ประกอบกบัในปลายทศวรรษ 2540 กระแสความนิยมชาเขียว
ไดเ้ริ่มลดลง ดงันัน้บรษัิทยนูิลีเวอรจ์ึงหนัมามุ่งผลิตชาลิปตนั ไอซที์ ซึ่งเป็นชาด าใหก้ลบัมาเป็นท่ี
นิยมอีกครัง้  
 

 
                                                            

1 ด ูสริพิร  หลอดเงิน. (2548). ชาเขียว...เครื่องด่ืมยอดฮิต. สทุธิปริทศัน.์ 19(59): 28-36.  
2 ภิญญพนัธุ ์พจนะลาวณัย.์ (ตลุาคม 2558 – มีนาคม 2559). พลวตัของการกลายเป็นทอ้งถ่ินของ 

“ความเป็นญ่ีปุ่ น” ในประเทศไทยตัง้แตท่ศวรรษ 2520. วารสารญีป่ ุ่ นศกึษา. 32(2): 30-40. 
3 ‘ลิปตนั’ ประกาศคมัแบก็ รือ้แผนตลาดสูศ้กึชาเขียว. (2549, 13 กมุภาพนัธ)์. ประชาชาตธิุรกจิ. หนา้ 

25. 
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ภาพประกอบ 12 สดัสว่นตลาดชาเขียวพรอ้มดื่ม พ.ศ. 2546 

 ท่ีมา : ดีทแฮลม์ขายทิปโกก้รนีที-โออิชิ ทิปโกเ้คลียรเ์หตจุบัปลาสองมือ. (2546, 11 
พฤศจิกายน). ผูจ้ดัการรายวนั. หนา้ 28. 

3.1.2.2 การเกิดขึน้ของธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มในทศวรรษ 2540: กรณีศกึษา 
“ยนูิเพรสซิเดนท”์ “บรษัิท ทิปสโ์กฟู้ด้”  และ “บรษัิทโออิชิ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)” 

นอกจากบริษัทยูนิลีเวอรแ์ลว้ ในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ 2540 ไดเ้กิด
ผูป้ระกอบการธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มเพิ่มขึน้อีกหลายราย โดยผู้ประกอบการรายส าคัญท่ีจะ
กล่าวถึงไดแ้ก่ บรษัิทยูนิเพรสซิเดนท ์ผูผ้ลิตชาเขียวพรอ้มดื่ม “ยนูิฟกรีนที” ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ
รายแรกท่ีเริ่มลงทุนในธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่ม ตามประวตัิแลว้ บรษัิท ยูนิเพรสซิเดนท ์เป็นบริษัท
ต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มในประเทศไทย เม่ือพ.ศ. 2538 บริษัทนีเ้กิดขึน้
จากการรว่มทุนกนัระหว่างบรษัิทเพรซิเดนท ์ฟูดส ์จ ากดั กบับริษัทอาหารสากล จ ากดั (มหาชน) 
ผูผ้ลิตน า้ผลไม ้“ยเูอฟซี” บรษัิทสรุพลซีฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทเวลลา จ ากดั ดว้ยทุนจด
ทะเบียนเริ่มตน้ 250 ลา้นบาท โดยสดัส่วนรว่มทุนในบริษัทยูนิเพรสซิเดนท ์แบ่งเป็น บริษัทเพรซิ
เดนท ์ฟู้ด ถือหุน้ 44 %  บรษัิทอาหารสากล จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ 28 % บรษัิทสรุพลซีฟู้ดส ์ถือ
หุน้ 20 % และบรษัิทเวลลา จ ากดั ถือหุน้ 8%1  เริม่แรกนัน้บรษัิทยนูิเพรสซิเดนท ์ท าธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายเครือ่งดื่มประเภทน า้ผลไม ้ตอ่มาในช่วงตน้ทศวรรษ 2540 บรษัิท ยนูิเพรสซเิดนทไ์ดข้ยาย

                                                            
1 ‘ยนิูฟ’ ประกาศแผนยกแรกขอสรา้งช่ือลยุตลาดเครื่องด่ืม. (2538, 15-18 เมษายน). ฐานเศรษฐกิจ. 

หนา้ 21-22. 

65%10%

25%

สดัสว่นตลาดชาเขียวพรอ้มด่ืม พ.ศ.2546

ยนูิฟ ทิปโก้ อ่ืนๆ 
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การผลิตเครื่องดื่มเขา้มาในตลาดชาพรอ้มดื่มดว้ยการออกผลิตภณัฑช์าเขียว ‘ยูนิฟ กรีนที’ เพื่อ
เพิ่มความแปลกใหมใ่นตลาดเครือ่งดื่มไทย โดยออก 2 รส คือ รสตน้ต ารบัและรสน า้ผึง้1  

นอกจากบริษัทยูนิเพรสซิเดนทแ์ลว้ในพ.ศ. 2545 บริษัท ทิปสโ์กฟู้้ด ผูผ้ลิต
และจ าหน่ายเครื่องดื่มน า้ผลไมอี้กรายหนึ่งในตลาดเครื่องดื่มของไทยไดข้ยายสินคา้ชนิดใหม่เขา้
มาในตลาดชาเขียวพรอ้มดื่ม โดยไดอ้อกชาเขียวพรอ้มดื่ม 2 รสชาติ คือ ทิปโก ้ไอซก์รนีที และ ทิป
โก ้จสัมิน กรนีที ถือเป็นการออกสินคา้ท่ีแตกไลนจ์ากเครือ่งดื่มน า้ผลไมค้รัง้แรกของทิปโก้2  

จากการเติบโตของธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มนับตั้งแต่พ.ศ. 2545 ท าให้มี
ผูป้ระกอบการหลายรายเขา้สู่ตลาดชาเขียวพรอ้มดื่ม หนึ่งในนั้นก็คือ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่ก่อตัง้โดยตนั ภาสกรนที นกัธุรกิจชาวไทย ผูซ้ึง่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 จึงท าใหต้นั ภาสกรนทีมีความสนใจลงทุนเก่ียวกับธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม โดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มท่ีตัน ภาสกรนทีให้ความสนใจ คือ ธุรกิจอาหารและ
เครือ่งดื่มญ่ีปุ่ น ท่ีมาของแนวคดิการท าธุรกิจญ่ีปุ่ นสไตลบ์ฟุเฟตข์องตนัมาจากการพดูคยุกบัคณุวนั
ชยั จิราธิวฒัน ์ซึง่คณุวนัชยัไดเ้ลา่ถึงรา้นอาหารแห่งหนึ่งท่ีเมืองลอสแอนเจลิส สหรฐัอเมรกิา ช่ือว่า 
“TODAI” รา้นนีเ้ป็นบุฟเฟตอ์าหารญ่ีปุ่ นจ่ายราคาเดียวสามารถกินเท่าไหร่ก็ได้3  จึงกลายเป็น
จดุเริม่ตน้ของการเติบโตของธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ นโออิชิแลว้ขยายมาสูธุ่รกิจชาเขียวพรอ้มดื่ม โออิ
ชิ กรนีที ในเวลาตอ่มา 

ธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มของบรษัิท โออิชิ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) เกิดขึน้ในพ.ศ. 
2546 หลงัจากการเกิดธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มในตลาดชาพรอ้มดื่มของไทยเพียงไมก่ี่ปี โดยโออิชิ มี
จดุท่ีแตกต่างชาเขียวพรอ้มดื่มของรายอ่ืน ๆ เน่ืองจากชาเขียวพรอ้มดื่มโออิชิเป็นผลจากการท่ีตนั 
ภาสกรนที ได้ท าธุรกิจอาหารญ่ีปุ่ น “โออิชิ บุฟเฟต์” โดยชาเขียวพรอ้มดื่มของโออิชินั้นเป็น
เครื่องดื่มชาท่ีมีขายในรา้นอาหารในเครอืของโออิชิเท่านัน้ จากยอดการขายเครือ่งดื่มชาเขียวโออิชิ
ท่ีสงูถึงรอ้ยละ 70% ของเครื่องดื่มภายในรา้นทัง้ท่ีเม่ือเทียบกบัเครื่องดื่มชนิดอ่ืนภายในรา้นอย่าง
น า้อดัลมแลว้ชาเขียวโออิชิมีราคาแพงกว่าคือ น า้อดัลมท่ีขายในรา้นโออิชิบุฟเฟตข์ายแกว้ละ 19 
บาท ส่วนชาเขียวขายแกว้ละ 29 บาท4 จ านวนยอดการขายชาเขียวภายในรา้นอาหารท่ีค่อนขา้ง

                                                            
1 ยนิูฟเข็นชาเขียว’กรีนที’บกุ. (2544, 21 พฤศจิกายน). มตชิน. หนา้ 8. 
2 ‘ทปิโก’้แตกไลนอ์อกชาเขียวประกาศขึน้แทน่ผูน้  าปีหนา้. (2545, 5 พฤศจิกายน). ผูจ้ดัการรายวนั. 

หนา้ 28. 
3 สรกล อดลุยานนท.์ (2551).  เล่มเดมิ.  หนา้.107-108. 
4 แหลง่เดมิ. หนา้ 157. 
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สงูไดก้ลายเป็นจดุเริ่มตน้การขยายตวัเขา้สินคา้เครื่องดื่มระดบัแมส (mass product) ในช่วงพ.ศ. 
2546 และเริ่มการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวออกสู่ตลาดซึ่งเป็นช่วงท่ีกระแสชาเขียวพรอ้มดื่มก าลงั
เติบโตและแข่งขนัอย่างเต็มท่ี ท าใหมี้กลยทุธก์ารตลาดท่ีหลากหลายใชแ้ข่งขนักนัในตลาดชาเขียว
พรอ้มดื่ม เช่น การชิงโชค เป็นตน้ มีสว่นท าใหโ้ออิชิสามารถกา้วขึน้มาเป็นผูน้  าตลาดชาเขียวพรอ้ม
ดื่มแทนท่ีชาเขียวยนูิฟและโออิชิไดเ้ขา้สู่ตลาดหลกัทรพัยแ์ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ ากดัส าเรจ็
ในพ.ศ. 25471 จากความประสบความส าเรจ็ของโออิชิท าใหต้นั ภาสกรนที ตดัสินขายหุน้สว่นใหญ่
ของบรษัิทใหแ้ก่เจรญิ สริวิฒันภกัดี จงึกลายเป็นจดุเปลี่ยนของตวัองคก์รธุรกิจของโออิชิ2 

อย่างไรก็ตามความส าเร็จทางการตลาดของผู้ผลิตและจ าหน่ายชาเขียว
พรอ้มดื่มท่ีขยายตัวขึน้อย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่มีการเปิดตัวชาเขียวพรอ้มดื่มเข้ามาในตลาด
เครื่องดื่มเม่ือพ.ศ. 2544 เป็นกระแสท่ีอยู่ไดเ้พียงช่วงสัน้ ๆ พอเขา้สู่ช่วงปลายทศวรรษ 2540 ได้
เกิดกระแสวิจารณ์การบริโภคเครื่องดื่มชาเขียวซึ่งเห็นไดจ้ากท่ีมีการพูดถึง “กรดเกลือ” ท่ีมีอยู่
เครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มว่าท าใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค รวมทัง้เครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มท่ี
วางขายกันในตลาดนั้นมีปริมาณน า้ตาลจ านวนมากจึงมีโทษต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค ขณะท่ี
กระทรวงพาณิชยไ์ดจ้บัตาและตัง้ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการท าการตลาดของเครือ่งดื่มชาเขียวดว้ยการ
ชิงโชคซึ่งเป็นหนึ่งในการส่งเสริมการตลาดของเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีสามารถท าก าไรและ
ยอดการขายมีจ านวนมากยิ่งขึน้ อีกทัง้การชิงโชคนีท้  าใหธุ้รกิจชาเขียวพรอ้มดื่มเติบโตกว่าธุรกิจ
เครื่องดื่มอ่ืน ๆ  จึงมีการตรวจสอบตน้ทนุการผลิตพบว่ามีตน้ทนุการผลิตท่ีค่อนขา้งต ่าและราคาท่ี
จ าหน่ายอยู่เขา้ข่ายการคา้ก าไรเกินควรจึงมีการเรียกรอ้งใหผู้ผ้ลิตลดราคาการจ าหน่ายลง3  จาก
กระแสวิจารณท์ัง้ในเรื่องภาวะกรดเกลือและราคาท่ีมีเขา้ข่ายการคา้ก าไรเกินควร มีผลใหก้ระแส
ความนิยมบริโภคชาเขียวพรอ้มดื่มเริ่มลดลง พรอ้ม ๆ กับท่ีมลูค่าตลาดชาเขียวพรอ้มดื่มก็ลดลง
ดว้ยโดยในพ.ศ. 2548 มลูค่าตลาดของชาเขียวพรอ้มดื่มลดลงจาก 6,000-7,000 ลา้นบาท เหลือ 
5,500 ล้านและในพ.ศ. 2549 มูลค่าตลาดชาเขียวพรอ้มดื่มหดตัวลงเหลือ 4,000 ล้านบาท4 
ขอ้เท็จจริงนีชี้ใ้หเ้ห็นว่าช่วงปลายทศวรรษ 2540 เป็นจุดเปลี่ยนของตวัธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มท่ี

                                                            
1 บรษัิท โออิชิ กรุ๊ป (จ ากดั) มหาชน. (2551). รายงานประจ าปี 2550 บรษิัท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน). หนา้ 18. 
2 ธุรกิจครอบครวักบัการฝ่าทางตนั. (2553). การเงนิการธนาคาร. 344: 233.  
3 เม่ือ ‘พาณิชย’์ สะดดุตอยกัษช์าเขียว. (2548, 15 ธนัวาคม). โพสทูเดย.์ หนา้ B6. 
4 เปิดตลาดสนิคา้ดาวรว่งปี2549. (2549, 29 ธนัวาคม). ผูจ้ดัการรายวนั. หนา้ 29. 
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เติบโตอยา่งเต็มที่ตัง้แตช่่วงกลางทศวรรษ 2540 โดยในบทท่ี 4 จะไดก้ลา่วถึง “ขาลง” ของธุรกิจชา
เขียวพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2550 
3.2 กลยุทธท์างธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกจิชาพร้อมดืม่ในช่วงทศวรรษ 2540  

ในการอธิบายถึงกลยุทธท์างธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 
2540 ผูว้ิจยัจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ การจดัองคก์รธุรกิจ การจดัการการผลิต และกล
ยทุธท์างการตลาด 

3.2.1 การจัดองคก์รธุรกิจ 
การจดัการองคก์รธุรกิจผูป้ระกอบการชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2540 เป็นสิ่ง

ส  าคัญในการด าเนินธุรกิจในกลุ่มสินค้าชาพรอ้มดื่มเน่ืองจากเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีช่วยพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ จากกรณีศึกษาผูป้ระกอบการผลิตและจ าหน่ายชาเขียว
พรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2540 พบวา่บรษัิทผูป้ระกอบการ 3 รายมีการจดัองคก์รดงันี ้

 กรณีบรษัิท ยนูิลีเวอร ์ซึ่งด  าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้อปุโภคบรโิภคมาเป็น
เวลานานแลว้ เม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2540 ไดมี้การจดัการองคก์รธุรกิจตามรูปแบบบริษัทหลกัอย่าง
กลุ่มยูนิลีเวอรใ์นต่างประเทศ ดังท่ีข้อมูลของบริษัทได้ชี ้ว่า ในพ.ศ. 2543 กลุ่มยูนิลีเวอรใ์น
ต่างประเทศไดมี้การวางแผนภายใตช่ื้อว่า “Path to Growth” ท่ีพยายามเนน้ใหมี้การอัตราการ
เติบโตของรายไดจ้ากการขาย ซึง่กลุม่ยนูิลีเวอรป์ระเทศไทย มีการวางกลยทุธเ์พื่อปรบัปรุ แผนการ
จดัการสินคา้ ความสามารถในการแข่งขนัและความแข็งแกรง่ของตราสินคา้ รวมถึงความสามารถ
ในการคดิคน้นวตักรรมและวิจยัผลติภณัฑใ์หม ่ๆ1  

ในส่วนของบริษัทยูนิลีเวอร ์(ประเทศไทย)  ไดมี้การปรบัโครงสรา้งองคก์รใหม่
ของเม่ือพ.ศ. 2545  อนัเป็นการจดัแบ่งหน่วยงานในการดแูลจดัการธุรกิจใหมี้ความชดัเจนยิ่งขึ ้น 
ดงัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีของบริษัทเม่ือพ.ศ. 2546 ไดใ้หข้อ้มูลว่าในพ.ศ. 2545 ได้
ปรบัโครงสรา้งการบรหิารของหน่วยงานโดยบรษัิท ยนูิลีเวอรใ์นประเทศไทยท่ีด าเนินการก่อนพ.ศ.  
2545 กิจการทัง้ดา้นการผลิต และการจดัหาสินคา้ ตลอดจนการตลาด การจดัจ าหน่าย และการ
กระจายสนิคา้ เดิมอยูภ่ายใตบ้รษัิท ยนูิลีเวอร ์ไทย โฮลดิง้ จ ากดั และยา้ยมาอยูภ่ายใตบ้รษัิท ยนูิลี
เวอร ์ไทย เทรดดิง้ จ ากัด2  ในการปรบัโครงสรา้งครัง้นีไ้ดมี้การตัง้บริษัทย่อยขึน้มาดแูลงานดา้น
การผลติ และดา้นการตลาดเพ่ือจดัจ าหน่ายสนิคา้   

                                                            
1 บรษัิท ยนิูลีเวอร ์ไทย เทรดดิง้ จ  ากดั. (2546). แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2545. สว่นท่ี 2 หนา้ 3. 
2 บรษัิท ยนิูลีเวอร ์ไทย เทรดดิง้ จ  ากดั. (2546). เล่มเดมิ. สว่นท่ี 2 หนา้ 2-3. 
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“บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ที่เขา้มาด าเนินการตลาด การจัดจ าหน่ายและ

พนกังานไปยงัสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค โดยบริษัท ยู

นลิีเวอร์ ไทย โฮลดิง้ จ ากดั ยงัคงมีกรรมสทิธ์ ส าหรบัการผลิต และมุ่งเนน้บทบาทใน

ฐานะที่เป็นฐานการผลิตปละจัดสินคา้ประจ าส าหรบัผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดผา้ 

(Laundary) ผลิตภณัฑ์ดูแลเสน้ผม (Hair Care) และผลิตภัณฑ์ไอศกรีม ตลอดจน

ก ากับศูนย์นวตักรรมและวิจัยพฒันาผลิตภัณฑ์แห่งภูมิภาคอีกสองแห่ง และศูนย์

นวตักรรมและวจินัพฒันาผลติภณัฑข์องโลกอกีแหง่หนึ่ง”1 

ถึงแมว้่าโครงสรา้งขององคก์รจะเปลี่ยนแปลงไป แต่การด าเนินการผลิตและจดั
จ าหน่ายเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มลิปตนั ไอซที์ ยงัคงลกัษณะเดิมท่ีเป็นมาในช่วงทศวรรษ 2530 คือ
บรษัิทยงัคงรว่มลงทนุกบับรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) ในการผลิตและจดัจ าหน่ายชาพรอ้มดื่ม
ลปิตนั ไอซที์ ควบคูไ่ปกบัการท าตลาดน า้อดัลมในช่วงทศวรรษ 2540  

ขณะเดียวกันจากการขยายตวัของธุรกิจชาพรอ้มดื่มไดด้ึงดูดใหผู้ป้ระกอบการ
เครื่องดื่มน า้ผลไมอ้ย่างบรษัิทยนูิเพรสซิเดนท ์(ประเทศไทย) เขา้มาท าธุรกิจชาพรอ้มดื่มโดยรเิริ่ม
ท าเครือ่งดื่มชาเขียวพรอ้มดื่ม ตอ่มา เม่ือการแข่งขนัในตลาดชาเขียวพรอ้มดื่มมีมากขึน้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงปลายทศวรรษ 2540 ซึ่งท่ีเป็นช่วงเวลาท่ีตลาดชาพรอ้มดื่มมีการขยายตวัสงู ทาง
บรษัิท ยนูิเพรสซิเดนท ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไดมี้การปรบัโครงสรา้งองคก์รดา้นการตลาดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขนั โดยใชว้ิธีน าบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเขา้มาช่วยการบริหารธุรกิจ 
เห็นไดจ้ากการเพิ่มผูเ้ช่ียวชาญมาด าเนินการจากต่างประเทศเขา้มาช่วยด าเนินการ เช่น ในพ.ศ.
2548 ใหค้ณุเดวิด ผูมี้ประสบการณก์ารท างาน 20 ปี เก่ียวกบัอาหารและเครื่องดื่มจากจีนและเขา้
มาเป็นผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายพฒันาธุรกิจ2   

 ส่วนผูผ้ลิตชาเขียวพรอ้มดื่มอีกรายท่ีประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในการ
แข่งขนัอย่างบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) นัน้ ตนั ภาสกรนที ไดต้ัง้เป้าหมายท่ีจะเขา้ตลาด
หลกัทรพัย ์จงึมีการปรบัปรุงการจดัองคก์รธุรกิจของบรษัิทอยา่งเป็นระบบเพื่อด าเนินการเขา้ตลาด
หลักทรพัย์3 โดยการแปรสภาพบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนนี้ ตัน ภาสกรนที ได้วางระบบ
โครงการสรา้งการบรหิารใหเ้ป็นระบบตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยด์ว้ยการจดัระบบบญัชี

                                                            
1 แหลง่เดมิ. สว่นท่ี 2 หนา้ 3. 
2 ผ่าแนวคิดบิก๊บอส ‘โออิช-ยนิูฟ’ กลยทุธร์กัษาแชรร์บัมือคูแ่ข่งใหม.่ (2548, 24 มิถนุายน). กรุงเทพ
ธุรกจิ. หนา้ 38. 
3 สรกล อดลุยานนท.์ (2548). เล่มเดมิ. หนา้ 194. 
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ท่ีโปรง่ใส มีกรรมการอิสระมาช่วยดแูล ผูถื้อหุน้คอยตรวจสอบ ซึง่นอกจากจะเพิ่มประสทิธิภาพการ
ด าเนินงานของบริษัทแลว้แลว้ยงัช่วยสรา้งความน่าเช่ือของบริษัททัง้ ในต่างประเทศ ต่อสถาบนั
การเงิน ตอ่คูค่า้ รวมถึงต่อพนกังานในบรษัิท1 จากการปรบัโครงสรา้งองคก์รใหมี้มีความน่าเช่ือถือ
ทางธุรกิจท าใหธุ้รกิจชาเขียวพรอ้มดื่มโออิชิ กรีนที เติบโตเป็นอย่างมากท าใหน้ายเจริญ สิริวฒัน
ภักดี นักธุรกิจรายใหญ่เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่หลายอย่าง รวมทั้งดา้นธุร กิจเครื่องดื่ม ไดซ้ือ้
หุน้สว่นใหญ่ของบรษัิทโออิชิ จ ากดั (มหาชน) ในพ.ศ. 2549  

3.2.2 การจัดการการผลิต  
ดา้นการจัดการการผลิตของผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 

2540 พบว่าจากกรณีศึกษา 2 กรณี ผูป้ระกอบการไดเ้รียนรูท่ี้จะน าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมยัจาก
ต่างประเทศมาใชใ้นการผลิตสินคา้ ดังพบว่า บริษัท ยูนิเพรสซิเดนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้
วางแผนท่ีจะลงทนุดา้นเทคโนโลยีการผลติ โดยเรยีนรูเ้ทคโนโลยีการผลติจากประเทศไตห้วนัก่อนท่ี
วางแผนผลิตในไทย 2  ขณะท่ี ตัน ภาสกรนที เจ้าของธุรกิจโออิชิ กรีนท่ี ได้ไปดูโรงงานใน
ต่างประเทศ 10 แห่งใน 4 ประเทศ คือ ญ่ีปุ่ น จีน ฮ่องกง และไตห้วนั3 เพื่อเป็นศึกษาระบบของ
เครือ่งจกัรท่ีทนัสมยัเพื่อน ามาใชใ้นการผลิตสินคา้ท่ีมีคณุภาพ หลงัจากศกึษาดงูานแลว้ตนั ภาสกร
นที ไดต้ดัสินใจลงทุนเปิดโรงงานเพิ่มอีก 1 แห่งท่ีอุตสาหกรรมนวนคร ซึ่งใชเ้งินลงทุน 500 ลา้น
บาท เพื่อขยายการผลิตในส่วนโรงงานผลิตชาเขียวพรอ้มดื่ม อาหารญ่ีปุ่ นและเบเกอรี่4 ทัง้นีก้าร
ลงทุนซือ้เครื่องจกัรราคาแพงจากต่างประเทศยงัมีส่วนส าคญัในการสรา้งความแตกต่างของตวั
ผลิตภณัฑใ์หต้่างจากผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตรายอ่ืน ๆ และมีประโยชนต์่อการรกัษาคณุภาพสินคา้
ของโออิชิดว้ย ดงัพบว่าตนั ภาสกรนทีไดซ้ือ้เครื่องจกัรจากต่างประเทศท่ีเป็นระบบบรรจรุอ้น เพื่อ
เป็นการยืดอายขุองสินคา้ใหไ้ดน้านขึน้ถึง 1 ปีและรกัษาคณุภาพของสนิคา้5  

นอกเหนือจากการใชเ้ครือ่งจกัรในการผลติแลว้ กลยทุธท์างการผลิตอีกอยา่งหนึ่ง
ท่ีผูป้ระกอบการชาเขียวพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2540 น ามาใชค้ือ การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์
สินคา้ โดยในช่วงทศวรรษ 2540 ผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มไดพ้ฒันารูปแบบผลิตภณัฑช์า

                                                            
1 แหลง่เดมิ. หนา้ 194-195. 
2
 ยนิูฟยนัขอเป็นเจา้ตลาดต่อเปิดตวั “ชาลีวงั” เอาใจคอชา. (2545, 4 ธนัวาคม). ผูจ้ดัการรายวนั. หนา้ 

28. 
3 สรกล อดลุยานนท.์ (2548). เล่มเดมิ. หนา้ 164. 
4 โออิชิทุม่สรา้งเครอืข่ายมลูคา่ 200 ลา้น. (2546, 11 พฤศจิกายน). กรุงเทพธุรกจิ. หนา้ 37. 
5 แหลง่เดมิ. หนา้ 166. 
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พรอ้มดื่มซึง่มีสว่นสนบัสนนุการขายดว้ย ดงัปรากฏวา่ในช่วงตน้ทศวรรษ 2540 ผลิตภณัฑช์าพรอ้ม
ดื่มลิปตนัของบรษัิทยนูิลิเวอรน์ัน้ผลิตเป็นในรูปแบบกระป๋อง และพยายามท่ีจะสรา้งรายไดเ้พิ่มขึน้
ดว้ยการใชข้วดแกว้คืนได้1 เช่นเดียวกบัท่ีบรษัิท ชาระมิงค ์จ ากดั ผูผ้ลิตชาใบและชาผงแบบแหง้ได้
เริ่มทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ชาพรอ้มดื่มบรรจุกระป๋องช่ือว่า “ระมิงคไ์อซที์” ในพ.ศ. 2542 โดย
ผลิตภณัฑช์ากระป๋องของบริษัทชาระมิงคไ์ดท้  าออกมา 2 รสคือ รสเลม่อนและรสพีช  เพื่อดึงดดู
กลุ่มลกูคา้คนรุน่ใหม่ ขณะท่ีบรษัิทเนสทเ์ล ่ไดผ้ลิตชาพรอ้มดื่ม “เนสทีไอซที์” ออกมาในรูปแบบชา
กระป๋อง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคท่ีตอ้งการความสะดวกในการพกพา2   

ตอ่มาในช่วงครึง่หลงัของทศวรรษ 2540 ไดมี้การพฒันารูปแบบบรรรจภุณัฑข์อง
ชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีหลากหลายโดยมีรูปแบบผลติภณัฑ ์3 รูปแบบ คือ ขวด กระป๋องและกลอ่งยเูอช
ที ซึง่ในช่วงแรกนัน้สว่นใหญ่ชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีวางขายในทอ้งตลาดจะเป็นรูปแบบผลิตภณัฑแ์บบ
ยเูอชทีซึ่งถือไดว้่าเป็นกลยทุธก์ารผลิตท่ีใชรู้ปแบบผลิตภณัฑเ์ป็นตวัส่งเสรมิการขายสินคา้เพื่อให้
ไดร้บัความนิยมหลากหลายรูปแบบ เช่น  Bonus Packs, In-packs, On-packs, Near-packs, 
Reausable Containers3 อีกทั้งการจัดการผลิตสินคา้ดว้ยรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ยังเป็น
ประโยชนต์่อการเจาะกลุ่มลกูคา้วยัรุน่ถึงวยัท างานไดด้ว้ย ดงัท่ีมีขอ้มลูบทวิเคราะหก์ารท าตลาด
ของธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่ม เม่ือพ.ศ. 2546 ซึ่งเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯ พบว่า 
รูปแบบของชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีแพรห่ลายมากท่ีสดุ คือ แบบกล่องยูเอชที ส่วนรูปแบบผลิตภณัฑ์
แบบอ่ืน ๆ ไม่ค่อยไดร้บัความนิยมเน่ืองจากไม่ตอบสนองความของผูบ้รโิภคในเรื่องความสะดวก 4 
ผลส ารวจนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นว่าบรรจุภณัฑข์องสินคา้มีผลต่อการตดัใจซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภค ดงันัน้
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การผลิตสินค้าท่ีมีส่วนสนับสนุนการท า
การตลาดของบรษัิทผูผ้ลิตชาเขียวพรอ้มดื่ม 

 ดว้ยการแข่งขนัทางการตลาดจึงพบว่ามีผูป้ระกอบธุรกิจชาเขียวพรอ้ม
ดื่มรายอ่ืนท่ีสรา้งความแตกต่างให้แก่ตัวสินค้าของแต่บริษัทเห็นได้จากกรณีบริษัทโออิชิ ได้
พยายามสรา้งจุดต่างของผลิตภณัฑด์ว้ยกลยุทธท์างการตลาดรูปแบบผลิตภณัฑ ์คือ แบบบรรจุ

                                                            
1 “เสรมิสขุ” หนัเพิ่มยอดขายจากลิปตนัขวด เหตปีุหนา้ “เป็ปซ่ี” ประคองตวั. (2540, พฤศจิกายน).  

ฐานวเิคราะห.์ หนา้ 27. 
2
 ตลาดชากระป๋องเดือด ‘ระมิงค’์ แตกไลนบี์ ้‘ลิปตนั-เนสที’ ทุ่ม20ลา้นแยง่แชร.์ (2542, 5 กนัยายน). 

สยามธุรกิจ. หนา้ 18.  
3 เกษม พิพฒันเ์สรีธรรม. (2555). หมดัเดด็กลยทุธ์ Above&Belowtheline. หนา้ 225. 
4 คนด่ืมชาเขียวกลอ่ง UHT 61%. (2546, 2 กมุภาพนัธ)์. ฐานเศรษฐกจิ. หนา้ 17-18. 
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ขวดเพ็ต (PET) พรอ้มดื่มขนาด 350 มิลลิตร ราคาขวดละ 25 บาทซึ่งมีจ าหน่ายท่ีรา้นอาหารใน
เครอืโออิ หา้งสรรพสนิคา้และซูเปอรม์ารเ์ก็ตชัน้น าทั่วไป1 (ดภูาพประกอบ 13) ในกรณีของชาเขียว
พรอ้มดื่มโออิชิเม่ือพิจารณาถึงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์พบว่าเริ่มตน้จากบรรจุแบ่งขวดเป็นขวด
จ าหน่ายใหก้บัลกูคา้ท่ีใชบ้รกิารรา้นอาหารญ่ีปุ่ นอยู่ก่อนแลว้และไดข้ยายเขา้มาในตลาดชาเขียว
พรอ้มดื่ม ดงันัน้ผลิตภณัฑช์าเขียวพรอ้มดื่มของโออิชิในช่วงแรกเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายของ
สินคา้ของผูบ้รโิภคระดบับนก่อนซี่งเห็นไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ในรา้นอาหารญ่ีปุ่ นในเครอืโออิชิ
ก่อนท่ีจะเริม่ด  าเนินการผลิตสินคา้เขา้สู่ตลาดอย่างจรงิจงัในพ.ศ. 2546 และไดเ้พิ่มตวัสินคา้แบบ
กลอ่งยเูอชทีดว้ยเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค  
 

 

ภาพประกอบ 13 ชาเขียวพรอ้มดื่มแบบขวด PET 

 ท่ีมา : สรกล อดลุยานนท.์ (2551). ชวีตินีไ้มม่ทีางตนั “ตนั โออชิ”ิ. หนา้ 176. 

 จากข้อเท็จจริงเก่ียวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาเขียวท่ีได้
ยกตวัอย่างมาอาจกล่าวไดว้่าบรรจภุณัฑรู์ปแบบกล่องยเูอชทีและรูปแบบขวดเพ็ตเป็น 2 รูปแบบ
บรรจภุณัฑท่ี์ไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นรูปแบบบรรจภุณัฑท่ี์อ านวยความสะดวก
ใหก้ับผูบ้ริโภค นอกจากนีย้งัพบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มไดมี้การก าหนดรูปแบบ
บรรจภุณัฑเ์พื่อเจาะตลาดกลุ่มผูบ้รโิภคดว้ย เช่น แบบกล่องยเูอชทีท่ีเจาะกลุ่มกลุ่มวยัรุน่นกัเรียน 
(ดงัภาพประกอบ 16 โฆษณาชาเขียวโออิชิ) โดยใชภ้าพเด็กผูห้ญิงสไตลญ่ี์ปุ่ นบนกล่องเพื่อใชใ้น

                                                            
1 “โออิชิ กรนีที” ชาเขียวพรอ้มด่ืมเพ่ือสขุภาพ. (2545, 22 กนัยายน). ฐานเศรษฐกจิ. หนา้ 20.           
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การดึงดูดกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นกลุ่มวยัรุ่น หรือบรรจุภณัฑแ์บบขวดเพ็ต (PET) ของโออิชิกรีนทีซึ่งถูก
น ามาใชเ้พื่อสรา้งจดุขายท่ีแตกต่างจากผลิตภณัฑช์าเขียวพรอ้มดื่มของบรษัิทอ่ืน ทัง้ยงัตอบสนอง
ความตอ้การของคนรุน่ใหมท่ี่เนน้ความสะดวกสบายในการพกพา  

3.2.3 กลยุทธท์างการตลาด 
ผู้ประกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2540 มีการใช้กลยุทธ์ทาง

การตลาดหลายรูปแบบเพ่ือแขง่ขนักนั ดงัจะเห็นไดจ้ากกลยทุธต์อ่ไปนี ้
3.2.3.1 การเปิดตวัสนิคา้ใหมแ่ละการแจกสินคา้ตวัอยา่งใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 
การเปิดตวัสินคา้ใหม่และการแจกสินคา้ตวัอย่างใหแ้ก่ผูบ้รโิภค เป็นกลยทุธ์

ทางการตลาดท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มใช ้ดงัปรากฏว่า เม่ือพ.ศ. 2546 บรษัิทยนูิลีเวอร ์
ผูผ้ลิตและจ าหน่ายชาพรอ้มดื่มยี่หอ้ “ลิปตนั” ไดเ้ปิดตวัชาเขียวพรอ้มดื่มของลิปตนัในช่ือ “ลิป
ตนัเวฟ ชาเขียว” ควบคูไ่ปกบัลิปตนั ไอซที์ ซึง่เป็นสนิคา้ชาด ารสมะนาวพรอ้มดื่มท่ีบรษัิท ยนูิลีเวอร ์
ไดผ้ลติและจ าหน่ายมาก่อน โดยบรษัิทยนูิลีเวอรแ์ละบรษัิทเสรมิสขุไดเ้ปิดตวั “ลปิตนัเวฟ ชาเขียว”
ดว้ยกลยทุธก์ารแจกสนิคา้ตวัอยา่งเพื่อเป็นการแนะน าสนิคา้ผูบ้รโิภคและตลาด1   

ในกรณีของบรษัิทยนูิเพรสซิเดนท ์ผูผ้ลิตและจ าหน่ายขาเขียวพรอ้มดื่ม “ยนูิ
ฟกรนีที” พบวา่ในช่วงปีแรกของการผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่ม ตลาดของยนูิฟก
รนีทีอยูใ่นวงแคบมาก โดยตวัสนิคา้เป็นสนิคา้น าเขา้ และมีวางจ าหน่ายเฉพาะในยา่นท่ีมีชาวญ่ีปุ่ น
อาศยัเป็นจ านวนมาก2  การท าการตลาดของบรษัิท ยนูิเพรสซิเดนท ์เม่ือแรกเขา้สูต่ลาดดชาพรอ้ม
ดื่ม บรษัิทไดก้รุยทางดว้ยการเปิดตวัผลิตภณัฑช์าเขียว “ยนูิฟ กรีนที” รสชาติใหม่คือ รสตน้ต ารบั
และรสน า้ผึง้ ดงัท่ีไดก้ลา่วไวข้า้งตน้แลว้ ตอ่มาเมื่อกระแสตอบรบัตอ่สินคา้ยนูิฟ กรนีที เพิ่มขึน้มาก
แลว้บรษัิทยนูิเพรสซิเดนทไ์ดอ้อกสินคา้ชาเขียวตวัใหม่ ‘ชาลีวงั’ โดยมุ่งเป้าตลาดกลุ่มผูบ้รโิภคใน
วยัท างาน3 

3.2.3.2 การใชโ้ฆษณาสินคา้ชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีอิงความเป็นญ่ีปุ่ นในช่วง
ทศวรรษ 2540  

                                                            
1 ‘ลิปตนั เวฟ’ บกุชาเขียว ขอ 2 ปีโคน่แชมป์ ‘ยนิูฟ’. (2546, 13 พฤษภาคม).  กรุงเทพธุรกจิ. หนา้ 31. 
2 ลกัขณา ก่อวาณิชกลุ. เล่มเดมิ. หนา้ 34. 
3 “น า้ผลไม้-ชาเขียว” เคก้ชิน้ใหญ่ทุกค่ายในตลาดประกาศสูย้ิบตา. (2545, 30 ธันวาคม). ผูจ้ัดกา

รายวนั. หนา้ 14.  
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โฆษณาของเครื่องดื่มชาเขียวพร้อมดื่มหลากหลายยี่ห้อ เป็นสิ่งท่ีใช้
ประชาสมัพนัธต์วัสินคา้เพื่อใหเ้กิดการจดจ าของตวัผูบ้ริโภค ซึ่งส่วนใหญ่โฆษณาจะใชโ้ฆษณาท่ี
อิงกบัความเป็นญ่ีปุ่ นและมุ่งชีเ้ปา้หมายในกลุม่ผูบ้รโิภคอย่างชดัเจน ดงัเห็นไดจ้ากหนึ่งในโฆษณา
สินคา้ชาเขียวของยนูิฟกรีนทีท่ีไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ชุดโฆษณา”หนอนชาเขียว” ท่ี
ออกอากาศในพ.ศ. 2546 โดยในภาพโฆษณาชดุหนอนชาเขียวชุดนี ้ใชห้นอนสีเขียวพ่อลกูตามหา
ยอดอ่อนชาเขียวซึง่เป็นวตัถดุิบส าคญัในการผลิตชาเขียวพรอ้มดื่มของยนูิฟ กรนีที เม่ือไปถึงยอด
ชาแลว้นัน้กลบัไม่พบยอดชาท่ีตามหาเน่ืองจากชาวไรช่าเก็บยอดชาไปแลว้ ในทา้ยโฆษณามีการใช้
พลงัสะกดจิตเพื่อขอยอดออ่นของใบชาจากคนเก็บชาคืนมาแตไ่มส่  าเรจ็ 

 

                                                              

                                  
 

ภาพประกอบ 14 โฆษณาชาเขียว ยนูิฟ กรนีที 

ท่ีมา : โฆษณาชาเขียว ยนูิฟ กรนีที. (2563, 7 กรกฎาคม). สืบคน้จาก
https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=5522   

โฆษณาชดุหนอนชาเขียวชดุแรกของยนูิฟกรนีที เป็นโฆษณาท่ีท าใหผู้บ้รโิภค
จดจ าสินคา้ยนูิฟกรนีทีไดด้งันัน้โฆษณาชาเขียวของยนูิฟ กรนีที ชดุอื่น ๆ จึงยงัคงใชห้นอนชาเขียว
พอ่ลกูเป็นตวัด าเนินเรือ่งราว ดงัเห็นไดโ้ฆษณาชาเขียวยนูิฟ กรนีที ท่ีออกอากาศในพ.ศ. 2548  ใน
ภาพโฆษณาหนอนชาเขียวชดุท่ีสองใชห้นอนพ่อลกูชาเขียวท่ีเดินทางเขา้มาหาตามหายอดชาอ่อน

https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=5522
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ในเมืองพรอ้มพดูอยู่ตลอดวา่ “ยอดชาอยูท่ี่ไหน” ซึง่ในทา้ยโฆษณาไดเ้นน้ถึงคณุภาพของวตัถดุิบท่ี
ใชท้  าเครือ่งดื่มวา่ “ยนูิฟ กรนีทีคดัเฉพาะยอดออ่นใบชา” 

 

 

  
  

                  
               

 

ภาพประกอบ 15 โฆษณาชาเขียว ยนีูฟ กรนีที 

 ท่ีมา : โฆษณาชาเขียว ยนีูฟ กรนีที. (2563, 7 กรกฎาคม). สืบคน้จาก 
https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=310 

 จากภาพในโฆษณาทั้ง 2 ชิน้ท่ีไดก้ล่าวมานีจ้ะเห็นไดว้่าสิ่งท่ีบริษัทยูนิ
เพรสซิเดนทต์อ้งการท่ีจะสื่อในโฆษณาคือเครื่องดื่มยนูิฟกรีนทีของบริษัทยูนิเพรสซิเดนทท์ าจาก
ยอดอ่อนชาเขียวซึ่งเป็นส่วนท่ีดีท่ีสดุในการบรโิภคชา ทัง้นีก้ารด าเนินเรื่องในโฆษณาเครื่องดื่มยนูิ

https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=310
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ฟกรนีทียงัไดน้  าเสนอจุดขายอีกอย่างหนึ่งคือ คณุค่าความเป็นญ่ีปุ่ น โดยเสียงของโฆษณาใชก้าร
เสียงพากษภ์าษาญ่ีปุ่ นมาใชเ้ป็นสื่อ1 เพื่ออิงถึงความเป็นญ่ีปุ่ นดว้ยของผลติภณัฑช์าเขียว 

 ในขณะเดียวกนัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายชาเขียวพรอ้มดื่มของโออิชินัน้ก็ใช้
โฆษณาท่ีอิงถึงความเป็นญ่ีปุ่ นดว้ยเช่นกัน โดยภาพโฆษณาของชาเขียวชุด “ดูดแต่ความสดช่ืน
แบบญ่ีปุ่ นเท่านัน้” ออกอากาศเม่ือพ.ศ. 2548 ในภาพโฆษณาชุดนีเ้ป็นของกลุ่มเด็กสาวแต่งชุด
นกัเรยีนมธัยมญ่ีปุ่ นถกูดดูเขา้ไปในหลอดขนาดยกัษ ์ตอนทา้ยของโฆษณาเป็นภาพของหญิงมีอายุ
คนหนึ่งอยู่หนา้หลอดขนาดยกัษแ์ลว้สง่เสียงเรยีกใหห้ลอดดดูเธอเขา้ไปแตไ่ม่มีลมมาดดูเธอเขา้ไป
เหมือนกบักลุม่เดก็สาว โฆษณานีปิ้ดทา้ยดว้ยเสียงพดูท่ีวา่ “ดดูแตค่วามสดช่ืนแบบญ่ีปุ่ นเท่านัน้” 

 
 

   
  

   
 

 

 

                                                            
1 อรพรรณ สกลุเลศิผาสขุ. (2546). ยนิูฟ กรนีที พลงัหนอนสะกดจิต. Marketeer. 4(45): 160.  
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ภาพประกอบ 16 โฆษณาชาเขียว โออิชิ 

 ท่ีมา : โฆษณาชาเขียว โออิชิ. (2563, 7 กรกฎาคม). สืบคน้จาก  
https://www.youtube.com/watch?v=9AmLhW1ffAc 

ภาพในโฆษณาท่ีก าหนดใหเ้ด็กสาวแต่งตวัชดุนกัเรยีนมธัยมของญ่ีปุ่ นท่ีเป็น
ตวัละครหลกัถกูดดูเขา้ไปหลอดยกัษ ์และปฏิเสธท่ีจะดดูหญิงมีอายเุขา้ไปพรอ้มเสียงบรรยายทา้ย 
“ดดูแต่ความสดช่ืน”  ซึ่งการสื่อความหมายของตวัโฆษณามีหลากหลายประเด็น ประเด็นแรกคือ 
รูปแบบผลิตภณัฑย์เูอชที เป็นกล่องท่ีสื่อความหมายการมุ่งเนน้กลุม่เปา้หมายของสินคา้ คือ กลุ่ม
วัยรุ่น เน่ืองจากรูปแบบผลิตภัณฑ์และราคาท่ีเหมาะสมต่อกลุ่มวัยรุ่น เน่ืองจากโออิชิ กรีนทีมี
ผลิตภณัฑท์ัง้รูปแบบยเูอชทีและแบบขวด PET ทัง้สองรูปแบบผลติภณัฑท่ี์ถกูออกแบบมาเพื่อเจาะ
กลุ่มเปา้หมายตามราคา ประเด็นท่ีสองคือ การใชโ้ฆษณาอิงกบัความเป็นญ่ีปุ่ น ดว้ยผ่านรูปแบบ
ตวัละครท่ีแต่งดว้ยเสือ้ผา้แบบญ่ีปุ่ น สถานท่ีในโฆษณาสื่อถึงความเป็นญ่ีปุ่ นรวมถึงขอ้ความทา้ย
โฆษณา “THE FRESH JAPANESE GREEN TEA”  1  

โฆษณาของโออิชิท่ีพยายามสื่อถึงความเป็นญ่ีปุ่ นของสินคา้นั้นสามารถ
เขา้ใจไดว้่าเป็นไปแนวคิดของผูก้่อตัง้บรษัิทอย่างตนั ภาสกรนที เน่ืองจากการพยายามท่ีจะสรา้ง
การจดจ าของสินคา้ชาเขียวโออิชิในฐานะสินคา้ไทยสไตลญ่ี์ปุ่ น ดงัท่ีหนงัสือ ของถนอมศกัดิ ์จิรายุ
สวสัดิ ์ไดก้ลา่ววา่ในทศันะของตนันัน้ 

 

                                                            
1Commercial Oishi School. (ออนไลน)์. 

https://www.youtube.com/watch?v=9AmLhW1ffAc
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การขายสินคา้ รสชาติตอ้งโดนก่อนแต่รสชาติเพียงอย่างเดียวไม่พอ สิ่งทีเ่ราเหนือกว่า

คือแบรนด์โออิชิ ซ่ึงมีความเป็นญี่ปุ่ นที่แข็งแกร่งมาก วนัแรกที่ผมท าชาเขียว ผมคิดเลยว่าตอ้ง

สรา้งแบรนดโ์ออชิใิหต้ดิ สิ่งทีมู่ลคา่มากทีส่ดุส าหรบับรษัิทฯ ตอนนัน้จนถงึวนันีก้ค็อืค าวา่ โออชิิ1  

 โฆษณาชาเขียวพรอ้มดื่มของผูป้ระกอบการชาเขียวพรอ้มดื่มรายต่าง ๆ 
มกัจะใชอ้งคป์ระกอบต่าง ๆ ในโฆษณาท่ีสื่อถึงตวัวตัถดุิบท่ีใชใ้นการผลิต รวมทัง้สื่อความหมายท่ี
อิงถึงความเป็นญ่ีปุ่ นผา่นองคป์ระกอบของโฆษณาไดแ้ก่ ตวัละคร ภาพและเสียงในโฆษณาเพื่อสื่อ
ถึงความเป็นญ่ีปุ่ น เช่น หนอนชาเขียวท่ีตามหายอดชาอ่อน รวมทัง้เสียงภาษาญ่ีปุ่ นในโฆษณาชา
เขียวพรอ้มดื่มยูนิฟ หรือเด็กนกัเรียนญ่ีปุ่ นในโฆษณาชาเขียวพรอ้มดื่มโออิชิ เหตท่ีุโฆษณาอิงกับ
ความเป็นญ่ีปุ่ นนีเ้ป็นผลสืบเน่ืองจากบรบิททางดา้นสงัคมของผูบ้รโิภคกลุม่วยัรุน่ซึง่พบวา่นบัตัง้แต่
กลางทศวรรษ 2530 กระแสนิยมความบนัเทิงของญ่ีปุ่ นในหมูก่ลุม่วยัรุน่ไทยคอ่ย ๆ เพิ่มขึน้ เช่น วง 
X-Japan ศิลปินรอ็คช่ือดงัของญ่ีปุ่ น ไดร้บัความนิยมในกลุม่วยัรุน่ไทยจากการท่ีรายการวิทยขุองดี
เจโจ มณฑาณี ตนัติสขุ น าเพลงของวงนีม้าเปิดในรายการอยู่ ๆ ต่อมาในช่วงกลางทศวรรษ 2540 
กลุม่วยัรุน่อายรุะหว่าง 12-22 ปีหนัมาสนใจศิลปินไอดอลญ่ีปุ่ นมากขึน้ เช่น  วงคตัตนุ วงมอรน์ิ่งมุ
สุเมะ2  ขอ้เท็จจริงจากปรากฎการณ์ความช่ืนชมวฒันธรรมญ่ีปุ่ นของวัยรุ่นไทยนับตัง้แต่กลาง
ทศวรรษ 2530 ท าใหผู้ป้ระกอบการชาเขียวพรอ้มดื่มพยายามสรา้งภาพลกัษณข์องสินคา้และแบ
รนดด์ว้ยการอิงความเป็นญ่ีปุ่ นเพื่อท าการตลาดใหส้อดคลอ้งกบักระแสความนิยมวฒันธรรมญ่ีปุ่ น
ของกลุม่วยัรุน่ไทยท่ีเป็นเปา้หมายการตลาด 

 3.2.3.3 แคมเปญชิงโชครางวลั 
การตลาดของผูป้ระกอบการชาเขียวท่ีประสบความส าเร็จในการสรา้งยอด

การขายของชาเขียวพรอ้มดื่มคือ กลยทุธชิ์งโชค ซึ่งเป็นกลยทุธท์างการตลาดหนึ่งท่ีท าใหย้อดการ
ชาเขียวพรอ้มดื่มยิ่งเพิ่มสูงขึน้และมูลค่าตลาดชาเขียวเติบโต โดยพบว่าในช่วงปลายทศวรรษ 
2540 ผูป้ระกอบการหลายรายไดใ้ชว้ิธีการท าการตลาดในลกัษณะนีเ้ห็นไดจ้ากกรณีของ ยนูิฟ กรี
นที ได้ใช้แคมเปญการชิงโชค “More Healthy More Wealthy” หรือ 1 เดือน 1 ล้านบาท ด้วย
วิธีการสง่ฉลากยนูิฟแบบขวดเพ็ตมาชิงโชคพรอ้มใหส้ว่นลดใตฝ้ามลูคา่ 5 บาท ซึง่แคมเปญนีย้นูิฟ 

                                                            
1 ถนอมศกัดิ ์จิรายสุวสัดิ.์  (2552). จากคนแบกของ ผงาดขึน้มารวยหลายพนัลา้น.  หนา้ 39. 
2 ชญานตุม ์พฒันสวุรรณ. (2549). การรบัวฒันธรรมสมยันยิมจากญีป่ ุ่ นของวยัรุ่นไทย กรณศีกึษาแฟน

เพลงเจ-ป๊อป. หนา้ 125-128. 
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กรีนทีไดจ้ัดท าขึน้เพื่อใช้การกระตุ้นยอดขายในช่วงหน้ารอ้นโดยคาดหวังว่าจะสามารถช่วย
ยอดขายของยนุิฟ กรนีทีเพิ่มขึน้รอ้ยละ 401  

นอกจากบรษัิทยนูิเพรสซิเดนทผ์ูผ้ลิตและจ าหน่ายชาเขียวพรอ้มดื่ม ยนูิฟ กรี
นที แลว้ผูป้ระกอบการอย่างโออิชิ ก็ใชก้ลยุทธ์นีจ้นสามารถท าใหข้ึน้มาเป็นผูน้  าตลาดชาเขียว
พรอ้มไดอ้ย่าง “รวยฟ้าผ่า 30 ฝา 30 ลา้น” จากการขอ้มลูทางการตลาดรวยฟ้าผ่า 30 ฝา 30 ลา้น 
ของโออิชิท่ีสามารถท าใหย้อดขายโตขึน้รอ้ยละ 64 เม่ือเทียบกบัยอดขายของ 3 เดือนรวมกันนบั
จากธันวาคมพ.ศ. 2547 จนถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ซึ่งมียอดขายรวม 684 ล้านบาทและมี
สดัส่วนเพิ่มขึน้อีกรอ้ยละ 64 หรือคิดเป็น 1,121 ลา้นบาท2 แคมเปญทางการตลาดท่ีส่งเสริมการ
ขายในลกัษณะนีท้  าใหย้อดขายเครื่องดื่มโออิชิพุ่งขึน้แบบถล่มทลายจนช่วงนัน้ชาเขียวผลิตไม่ทนั
ขาย เพราะคนชือ้ตอ้งการลุน้รางวลั3 จนสามารถขึน้มาเป็นผูน้  าตลาดชาเขียวพรอ้มดื่มแทนยนูิฟกรี
นทีไดใ้นช่วงปลายทศวรรษ 2540  
 

 

 

 

                                                            
1 ตลาดชาเขียว1.5พนัลา้นเดือด’ยนิูฟ’อดัแคมเปญหนี‘โออิชิ’. (2547, 14 มีนาคม). สยามธุรกจิ. หนา้ 

18. 
2 รวยฟ่าผา่ฯดนัโออิชิยอดขายพุง่64%ตัง้เป่ารายไดปี้นี ้5 พนัลา้น-เรง่ผลิตเพิ่ม 15 ลา้นบาท. (2548, 9 

มิถนุายน). ข่าวหุน้. หนา้ 7. 
3สมเกียรติ บญุศิร.ิ (2550). ตนั ภาสกรนทีกบัการตอ่สูค้รัง้สดุทา้ย?. ผูจ้ดัการ. (288): 96.  



  112 

 

ภาพประกอบ 17 รายการชิงโชคท่ีผลิตภณัฑใ์นเครอืโออชิิ จดัรว่มกบัหา้งแม็คโครทั่วประเทศ 

 ท่ีมา : เกษม พิพฒันเ์สรธีรรม. (2555). หมดัเดด็ กลยทุธ์ Above & below- the-line : 
ครบเครือ่งการสือ่สารการตลาด. หนา้ 223. 

ความส าเร็จของการตลาดชิงโชคของผูป้ระกอบการชาเขียวพรอ้มดื่มนั้น
ผูว้ิจยัเห็นว่ามาจากปัจจยั 2 ประการดว้ยกัน ปัจจยัแรกคือ จ านวนเงินรางวลัท่ีดึงดดูใจผูบ้ริโภค 
เม่ือพิจารณาจากคา่แรงขัน้ต  ่าของคนไทยในช่วงพ.ศ. 2540-2547 ซึง่คนในตา่งจงัหวดัไดค้า่แรงขัน้
ต  ่าวนัละ 135-145 บาท หรือประมาณ 4,050-4,350 บาทต่อเดือน ส่วนคนในกรุงเทพฯไดค้่าแรง
ขัน้ต  ่าวันละ 170 บาท หรือประมาณ 5,100 บาทต่อเดือน1 จากขอ้มูลนีจ้ะเห็นไดว้่าจ านวนเงิน
รางวลัชิงโชคที่สงูกวา่คา่แรงขัน้ต  ่าของคนท างานในอตัราท่ีสงูมาก ๆ นีเ้ป็นสิ่งท่ีจงูใจใหผู้บ้ริโภคซือ้
เครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มซึ่งราคาขายต่อขวดอยู่ในระดบัท่ีผูบ้รโิภคซือ้ไดจ้ะซือ้ชาเขียวพรอ้มดื่ม
มาบรโิภคแลว้สง่ชิน้สว่นชิงรางวลัท่ีมีมลูคา่สงูมาก สว่นปัจจยัอีกประการท่ีท าใหก้ลยทุธชิ์งโชคของ
ผลิตภณัฑช์าเขียวพรอ้มดื่มประสบความส าเร็จทางการตลาดท าใหช้าเขียวพรอ้มดื่มขายไดเ้ป็น
จ านวนมากนัน้เน่ืองจากกลยทุธชิ์งรางวลัมีความสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการพนนัเสี่ยงโชคของคน
ไทยซึง่ในมิติทางประวตัิศาสตรแ์ลว้การเลน่พนนัเสี่ยงโชคนัน้เป็นสิ่งท่ีมานานแลว้ในสงัคมไทย เช่น 
การซือ้สลากกินแบ่งรฐับาล ดงันั้นหากพิจารณาแลว้การตลาดชิงโชคท่ีประสบความส าเร็จเป็น
อย่างมากนัน้เน่ืองจากผูบ้รโิภคบางสว่นก็ซือ้ชาเขียวไปลุน้เหมือนหวยหรอืสลากกินแบง่อาจกลา่ว

                                                            
1 คา่แรงขัน้ต ่ายคุโลกาภวิตัน.์ (2547). (ออนไลน)์. 
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ไดว้่าความส าเร็จมีปัจจัยทางวฒันธรรมเป็นส่วนรองรบั ดงัพบว่าขอ้มูลจากงานวิจัยของสงัคิต 
พิริยะรงัสรรค ์และคณะ ซึ่งท าวิจยัเม่ือพ.ศ. 2546 ผลการวิจยัชีว้่าในปี 2544 มีจ านวนผูเ้ล่นการ
พนนัในบ่อนการพนนัในประเทศ 4,188,635 คน โดยผูท่ี้เขา้สู่วงการพนนัและเสพติดการพนนัมา
สืบเน่ืองระยะยาวมีสัดส่วนมากกว่าผูท่ี้เขา้สู่วงการพนันและเสพติดการพนันเน่ืองระยะยาวมี
สดัส่วนมากกว่าผูท่ี้เขา้สูว่งการพนนัและเสพติดการพนนัไม่เกิน 5 ปี1 นอกจากนีเ้ม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 
2540 ไดเ้กิดการพนนัรูปแบบใหม่คือ หวยหุน้ ซึง่แพรห่ลายในกลุม่คนท่ีเลน่หวยใตด้ินก่อนแลว้เริม่
ขยายสูผู่เ้ลน่กลุม่อ่ืน ๆ หลายวยั ตัง้แตผู่ใ้ชแ้รงงาน พ่อคา้แม่คา้ ขา้ราชการ ไปจนถึงผูมี้ฐานะ โดย
การเล่นหวยหุน้นีมี้การเล่นกนัวนัละหลายรอบ ในทุก ๆ วนัท่ีตลาดหลกัทรพัยเ์ปิดท าการ2   แมว้่า
งานวิจัยของสังคิต พิริยะรงัสรรค ์และคณะ ไม่ไดก้ล่าวถึงอย่างชัดเจนในแง่การเสี่ยงโชคจาก
ผลิตภณัฑส์ินคา้โดยตรงแต่งานวิจัยชิน้นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการแพร่หลายของวฒันธรรมการพนัน
เสี่ยงโชคท่ีปรากฏอยู่ในสงัคมไทยทศวรรษ 2540 อนัอาจเป็นปัจจัยทางวฒันธรรมท่ีรองรบัการ
เสี่ยงโชคจากผลิตภณัฑโ์ออิชิกรีนทีซึ่งมีลกัษณะคลา้ยกบัการพนนัเสี่ยงโชคซือ้ลอตเตอรีหรือการ
เล่นหวย อาจกลา่วไดว้่าการตลาดของบรษัิทท่ีใชใ้นช่วงปลายทศวรรษ  2540 นัน้เป็นกลยทุธห์นึ่ง
ท่ีสวนทางกบัเศรษฐกิจของประเทศท่ีประสบปัญหาเริ่มคงท่ี แต่ตวัธุรกิจยงัสามารถท่ีจะเพิ่มยอด
ในขณะเดียวกนัผลจากการท าการตลาดท่ีสามารถส่งเสริมการขายของบรษัิทก็ไดส้รา้งปัญหาให้
ตวัธุรกิจดว้ยเช่นกนัในแง่การเรง่การผลิตท่ีเริม่ท าใหห้น่วยงานรฐัเริม่ควบคมุตวัธุรกิจชาเขียวพรอ้ม
ดื่มทัง้ในแง่ราคาและประโยชนข์องสินคา้ท าใหผู้ป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรบัตวัมากขึน้ในการท า
การโปรโมชั่น 

3.2.3.4 การขยายช่องทางการจ าหน่ายชาเขียวพรอ้มดื่ม 
 การขยายช่องทางจ าหน่ายชาเขียวพรอ้มดื่มเป็นสว่นหนึ่งของกลยทุธท์าง

การตลาดท่ีท าใหธุ้รกิจชาเขียวพรอ้มดื่มประสบความส าเร็จ คือ การพยายามกระจายสินคา้ให้
ครอบคลมุทกุช่องทาง ซึง่ผูป้ระกอบการหลาย ๆ รายในตลาดชาเขียวพรอ้มดื่มช่วงทศวรรษ 2540 
เลือกใชว้ิธีการกระจายสินคา้โดยใชต้วัแทนจ าหน่ายรายใหญ่ในการท าการตลาด เห็นไดจ้ากใน
กรณีของทิปโกแ้ละโออิชิ พ.ศ. 2546 ท่ีเลือกใชบ้รษัิท ดีทแฮลม์ เป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายรว่มกนัใน
ช่องทางโมเดิรน์เทรด และรา้นคา้สง่ รา้นคา้คา้ปลีกทั่วประเทศ เน่ืองจากบรษัิท ดีทแฮลม์เป็นหนึ่ง
ในบรษัิทท่ีท าการตลาดสินคา้ใหก้บับรษัิทสินคา้อปุโภคบรโิภค ซึง่กรณีของทิปโกแ้ละโออิชินัน้เกิด
ปัญหาขึน้เพราะเดิมบรษัิท ดีทแฮลม์เป็นผูด้แูลการจ าหน่ายใหก้บัสินคา้ชาเขียวพรอ้มดื่มและน า้

                                                            
1 สงัศิต พิรยิะรงัสรรค ์และคณะ. (2547). เศรษฐกจิการพนนั. หนา้ 92-93. 
2 แหลง่เดมิ. บทท่ี 6. 
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ผลไมใ้หก้บัทิปโกอ้ยู่แลว้ แตใ่นขณะเดียวกนัก็ไดร้บัเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายใหก้บัโออิชิอีกดว้ยท าใหเ้กิด
ความเคลือบแคลงใจว่าขอ้มลูของแต่บรษัิทจะมีการรั่วไหลกนัได้1 นอกจากนีผู้ป้ระกอบการธุรกิจ
ชาเขียวพรอ้มดื่มบริษัทหนึ่ง ๆ อาจจะใช้อีกหลายบริษัทช่วยท าการตลาดเพื่อกระจายสินคา้ให้
เขา้ถึงมากขึน้ อย่างกรณีโออิชิท่ีใหบ้รษัิท เสรมิสขุ จ ากดั ซึ่งเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มราย
ใหญ่ของประเทศมาท าหน้าท่ีในการจัดจ าหน่ายสินค้าโออิชิ กรีนทีให้กับรา้นค้าเล็ก ๆ และ
รา้นอาหารตา่ง ๆ ทั่วประเทศในพ.ศ. 25482 

กรณีของโออิชิกรีนที นอกจากจะใชบ้ริษัทตวัแทนจ าหน่ายอย่างบริษัทดีท
แฮลม์และบรษัิทเสรมิสขุจ ากดั แลว้ยงัเลือกใชช้่องทางการจ าหน่ายผ่านรา้นสะดวกซือ้อย่างเซเว่น
อีเลฟเวน่ ซึง่เป็นช่องทางที่มีสว่นส าคญัในการเพิ่มยอดขายโออิชิกรนีที ดงัเห็นไดจ้ากท่ี ตนั ภาสกร
นที ไดก้ล่าวว่ายอดขายมากกว่าครึ่งหนึ่งของโออิชิกรีนทีมาจากการจ าหน่ายโออิชิกรีนทีในรา้น
สะดวกซือ้เซเว่นอีเลฟเว่น โดย ตนั ภาสกรนที ใหค้วามส าคญักับรา้นเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างมาก
เน่ืองจากมองว่าดว้ยการท่ีรา้นสะดวกซือ้เซเว่นอีเลฟเว่นมีสาขามากกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ
และเปิดตลอด 24 ชั่วโมง จะช่วยใหผู้บ้รโิภครูส้กึคุน้เคยกบัแบรนดแ์ละสินคา้ของโออิชิไดเ้ป็นอยา่ง
ดี ทัง้นีก้ารจดัวางสินคา้โออิชิกรีนทีในรา้นเซเว่นอีเลฟเว่นจะวางในต าแหน่งท่ีดีท่ีสดุในรา้น ทัง้ใน
พืน้ท่ีบรเิวณแคชเชียร ์ในตูแ้ช่แข็ง รวมไปถึงการจดัโปรโมชั่นในรา้นเซเว่นอีเลฟเว่น โดยตนัมองว่า
การท่ีสินคา้ของเขาไดถ้กูจดัวางในต าแหน่งท่ีดีท่ีสดุส าหรบัการจดัวางในรา้นสะดวกซือ้ยอดนิยม
ของประเทศ เน่ืองจาก เซเวน่อีเลฟเวน่ ตอ้งการสิ่งใหม ่ๆ ไมเ่หมือนใครเพื่อใหล้กูคา้ท่ีเขา้ไปซือ้ของ
ในรา้นรูส้กึแปลกใหม่ซึง่สนิคา้เครือ่งดื่มของโออิชิสามารถตอบสนองความตอ้งการของเซเวน่อีเลฟ
เวน่ได้3 

เม่ือพิจารณาจากบรบิทของรา้นสะดวกซือ้เซเว่นอีเลฟเว่นในไทยจะเห็นไดว้่า
การท าธุรกิจรา้นสะดวกซือ้เซเว่นอีเลฟเวน่ในไทยนัน้ ธนินท ์เจียรวนนท ์ประธานบรหิารบรษัิทเครอื
เจรญิโภคภณัฑ ์(ซี.พี.) ผูซ้ือ้สิทธ์ิรา้นสะดวกซือ้เซเว่นอีเลฟเว่นจากบริษัทในสหรฐัอเมริกาเขา้มา
เปิดธุรกิจรา้นสะดวกซือ้เซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทยเม่ือพ.ศ. 2532 ได้เล่าว่าตน (ธนินท์) 
ตดัสินใจลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคต ทัง้ท่ีนายจอหน์ พี. ทอมป์สนั (John P. Thompson) และนาย

                                                            
1 ดีทแฮลม์ขายทิปโกก้รีนที-โออิชิ ทิปโกเ้คลียรเ์หตจุบัปลาสองมือ. (2546, 11 พฤศจิกายน). ผูจ้ดัการ

รายวนั. หนา้ 28.  
2 บรษัิท โออิชิ กรุ๊ป (จ ากดั) มหาชน. (2551). รายงานประจ าปี 2550 บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน). หนา้ 31. 
3 ถนอมศกัดิ ์จิรายสุวสัดิ.์ (2552). เล่มเดมิ. หนา้ 41-42. 
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เจอเรย ์ดบัเบิลย ูทอมป์สนั (Jere W. Thompson) ทายาทผูก้่อตัง้ธุรกิจรา้นสะดวกซือ้เซเว่นอีเลฟ
เว่นไดเ้ดินทางมาส ารวจพืน้ท่ีจรงิในประเทศไทยก่อนจะขายสิทธิใหน้ายธนินท ์โดยนายทอมป์สนั
ไดแ้นะน านายธนินทแ์ลว้ว่าในตอนนัน้เมืองไทยยงัไม่ถึงเวลาท่ีจะมีรา้นสะดวกซือ้เซเว่นอีเลฟเว่น 
เน่ืองจากรายไดป้ระชากรตอ่หวัของคนไทยยงัไมถ่ึงเกณฑท่ี์ฝรั่งก าหนด แตน่ายธนินทต์ดัสินใจท่ีจะ
ท าธุรกิจนีเ้น่ืองจากเห็นว่ารา้นสะดวกซือ้เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นธุรกิจท่ีมีอนาคต โดยนายธินทไ์ด้
มอบหมายใหน้ายก่อศกัดิ์ ไชยรศัมีศกัดิ์ เขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการผูจ้ดัการบริษัทซี.พี.เซเว่น
อีเลฟเว่น จ ากัด ซึ่งก่อศกัดิ์ มีอุปนิสยัเป็นคนท่ีใหโ้อกาสคนอ่ืน เลือกเฟ้นคนเก่งและคนซื่อสตัย์
มารว่มงานดว้ย1 สอดคลอ้งกับแนวคิดของ ตนั ภาสกรนที ท่ีชอบลงทุนในธุรกิจท่ีแปลกใหม่และ
เป็นธุรกิจท่ีมีอนาคต ขณะท่ีอปุนิสยัส่วนตวัของ ตนั ภาสกรนที นัน้จากค าบอกเล่าของนกัธุรกิจท่ี
เคยรว่มลงทุนกับตนั ภาสกรนที ไดร้ะบุว่า ตนั ภาสกรนที เป็นคนเก่งและมีความซื่ อสตัย์2 ดงันัน้
การท าธุรกิจรว่มกนัระหว่างผูบ้ริหารบรษัิทซีพีเซเว่นอีเลฟเว่นกับตนั ภาสกรนที ในลกัษณะท่ีเอือ้
กนัและกนัจงึเป็นไปไดส้งู 

3.2.3.5 การท าการตลาดดว้ย “กลยุทธ์ใยแมงมุม” และการท าการตลาด
โดยตรงของบรษัิท 

บริษัทโออิชิ กรุ๊ป ผูผ้ลิตและจ าหน่ายชาเขียวพรอ้มดื่มโออิ ชิกรีนทีไดใ้ชก้ล
ยุทธ์ท าการตลาดเครื่องดื่มโออิชิกรีนทีด้วย “กลยุทธ์ใยแมงมุม (Spider Market)”  คือ การ
เช่ือมโยงธุรกิจต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อสนบัสนนุสินคา้ซี่งกนัและกนั กระจายความเสี่ยงของการท า
ธุรกิจ ดว้ยการใชช้่องทางการจ าหน่ายผ่านรา้นคา้ในเครือของกลุ่มบริษัท ฯ เพื่อเขา้ถึงลูกคา้ใน
เครือของกลุ่มบริษัท ฯ3  โดยกลยทุธนี์ไ้ดถ้กูน ามาใชใ้นช่วงเริ่มการผลิตชาเขียวพรอ้มดื่มโออิชิกรี
นที ซึ่งมีพืน้ฐานเดิมเป็นสินคา้เครื่องดื่มท่ีมีขายอยู่ภายในรา้นอาหารของเครือโออิชิท่ีไดร้บัความ
นิยมเป็นอย่างมาก ตนั ภาสกรนที ไดใ้ชก้ลยทุธนี์เ้ป็นสนามทดลองสนิคา้เม่ือเห็นวา่สนิคา้ขายดีจึง
น าสนิคา้มาวางจ าหน่ายในตลาดทั่วไป  

                                                            
1 เรียบเรียงจากวิลเลี่ยม ซี. เคอรบี์; เมลเลอร,์ วิลเลียม; มรูายามา, ฮิโรชิ. (2562). ธนินท์ เจียรวนนท ์

ความคดิ ความเชือ่ และปรชัญา พลกิโฉมธุรกิจครอบครวัในเอเชยีสู่ธุรกิจระดบัโลก.หนา้ 146-147; ธนินท ์เจียร
วนนท.์ (2562). ความส าเร็จดีใจไดว้นัเดียว.  หนา้ 114-119; วิจกัษณ์ วรบณัฑิตย.์ (2547). 33 นกัธุรกิจชัน้น า
ชาวไทยเชือ้สายจีน. หนา้ 9-16. 

2 ด ูสรกล อดลุยานนท.์ (2551). ชวีตินีไ้ม่มทีางตนั “ตนั โออชิ”ิ. หนา้ 116-118. 
3 สรกล อดลุยานนท.์ (2551). เล่มเดมิ. หนา้ 133.  
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อีกกลยทุธห์นึ่งท่ี ตนั ภาสกรนที น ามาใชไ้ล่ ๆ กบักลยทุธใ์ยแมงมมุคือ การ
เปิดจุดขายใหม่ ดว้ยการกระตุน้ความคิดจากกลุ่มพนักงานบริษัทเพื่อหาวิธีต่าง ๆ เพื่อท าให้
ยอดขายของชาเขียวพรอ้มดื่มโออิชิกรนีทีเพิ่มขึน้ ดงัในท่ี ตนั ภาสกรนที ไดเ้ล่าเรื่องนีไ้วใ้นหนงัสือ
ของ สรกล อดลุยานนท ์ 

ผมสรา้งสถานการณ์สมมุติขึน้มาเพือ่เรียกรอ้งพลงัความคิดจากผูจ้ดัการสาขาทุกคน 

ตอนแรกทกุคนท าทา่งงนกึวา่ผมพดูเลน่ แตเ่มือ่ผมบอกเปา้ยอดขายเดอืนหนา้เพิ่มขึน้จากเดมิ  1 

เทา่ตวั ทกุคนจึงเขา้ใจวา่เรอืงทีผ่มพดูเป็นเรือ่งจรงิ1 

จากท่ีตันไดร้ะดมความคิดของผูบ้ริหารอ่ืน ๆ ในเครือบริษัทโออิชิ เพื่อหา
วิธีการท าใหช้าเขียวพรอ้มดื่มโออิชิกรีนทีไดร้บัความสนใจและมียอดขายเพิ่มเพื่อเป็นการเขา้ถึง
ผูบ้รโิภคง่ายท่ีสดุ น ามาสู่การท่ีผูจ้ดัการ  “อิน แอนด ์เอาต”์ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจเครอืโออิชิไดเ้สนอ
ใหท้ดลองน าโออิชิกรนีทีไปวางขายในตลาดนดัจตจุกัรโดยขอใหแ้ม่คา้ในตลาดนดัทดลองวางขาย
โออิชิกรนีทีสปัดาหล์ะ 2 วนัในวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์จากการท าการตลาดดว้ยวิธีนีพ้บวา่สามารถ
ท ายอดขายโออิชิกรนีทีเพิ่มขึน้อยา่งมากมาย2  
 
3.3 สรุปทา้ยบท 

 ในช่วงทศวรรษ 2540 เป็นช่วงเวลาท่ีประเทศไทยประสบปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธุรกิจเครื่องดื่มดว้ยทั้งประเภทเครื่องดื่มแอลกอ
ฮอลลแ์ละเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล ์ น า้อดัลม แต่จากขอ้เท็จจรงิทางการตลาดพบว่าธุรกิจชา
พรอ้มดื่มได้ขยายตัวมากขึน้ โดยมีบริบททางสังคมอย่างกระแสรกัสุขภาพและกระแสนิยม
วฒันธรรมบนัเทิงญ่ีปุ่ นเป็นตวัช่วยส่งเสรมิใหธุ้รกิจชาพรอ้มดื่มเติบโตขึน้โดยเฉพาะธุรกิจชาเขียว
พรอ้มดื่ม  

 ธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีเป็นธุรกิจเครื่องดื่มท่ีปรากฏขึน้ในช่วงกลางทศวรรษ 
2540 โดยบริษัท ยนูิเพรสซิเดนท ์เป็นผูร้ิเริ่มจ าหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวยูนิฟกรีนทีเม่ือพ.ศ. 2544 
และประสบความส าเรจ็ทางการขายท าใหบ้รษัิทยนูิเพรสซิเดนทก์ลายเป็นผูน้  าตลาดในช่วงตน้ของ
กระแสนิยมชาเขียว จากความประสบความส าเรจ็ของยนูิเพรสซเิดนทท์ าใหมี้ผูป้ระกอบการรายอ่ืน 
ๆ เขา้มาในตลาดชาเขียวพรอ้มดื่ม เช่น ทิปโก ้โออิชิ แมแ้ต่ผูน้  าตลาดชาพรอ้มดื่มอย่างชาลิปตนั 
ไอซที์ ก็ไดป้รบักลยทุธต์ามกระแสชาเขียวท่ีเกิดขึน้มีผลท าใหผู้ป้ระกอบการแตล่ะรายจ าเป็นท่ีตอ้ง

                                                            
1 แหลง่เดมิ. หนา้ 175.  
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 176-177. 
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ใชก้ลยทุธท์างการตลาดเขา้มาตลาดมากขึน้ โดยกลยทุธท์างธุรกิจท่ีท าใหธุ้รกิจชาพรอ้มดื่มประสบ
ความส าเรจ็ในช่วงทศวรรษ 2540  แบง่ไดเ้ป็น 3 สว่นใหญ่ไดแ้ก่  

กลยุทธก์ารจดัการองคก์ร ซึ่งพบว่า ผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มรายหลกั ๆ ในช่วง
ทศวรรษ 2540  จดัการองคก์รในรูปแบบสมยัใหม่ดว้ยการแบง่สว่นการใหช้ดัเจนซึง่เป็นไปตามการ
ปรบัองค์กรไปตามรูปแบบการด าเนินการตามบริษัทหลักในต่างประเทศ รวมถึงมีการปรับ
โครงสรา้งการบรหิารดา้นการผลิตดว้ยการผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศเขา้มาบรหิาร นอกจากยงั
ใชก้ารวิธีการขยายธุรกิจ เช่น การเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อสรา้งระเบียบโครงสรา้งองคก์ร 

กลยุทธ์การผลิต ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2540 ใช้
เครื่องจักรทันสมัยท่ีน าเขา้จากต่างประเทศมาใชใ้นการผลิตสินคา้ และมีการปรบัปรุงรูปแบบ
ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของกลอ่งยเูอชที ขวดแกว้ กระป๋อง ขวดแกว้ ซึง่มีสว่นในการสง่เสรมิการขาย
เน่ืองจากรูปแบบผลติภณัฑส์ะดวกตอ่การพกพา สอดคลอ้งกบัรสนิยมของผูบ้รโิภค 

กลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การใชโ้ฆษณาสินคา้ชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีอิงความเป็นญ่ีปุ่ น 
การใฃแ้คมเปญชิงโชค  การขยายช่องทางการจ าหน่ายชาเขียวพรอ้มดื่ม  การท าการตลาดดว้ย 
“กลยทุธใ์ยแมงมมุ” และการท าการตลาดโดยตรงของบรษัิท 

 กลยุทธ์ทางธุรกิจเหล่านีมี้ส่วนช่วยให้ธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2540 
ประสบความส าเรจ็ทางการตลาด เน่ืองจากกลยทุธเ์หล่านีส้อดคลอ้งกบับรบิททางวฒันธรรมของ
ผูบ้รโิภคในสงัคม อย่างกลยทุธแ์คมเปญชิงโชครางวลั สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการพนนัเสี่ยงโชค
ซึ่งเป็นหนึ่งในวฒันธรรมของคนไทย ส่วนการโฆษณาสินคา้ท่ีอิงความเป็นญ่ีปุ่ น สอดคลอ้งกับ
กระแสความนิยมวฒันธรรมบนัเทิงของญ่ีปุ่ นท่ีแพรห่ลายในกลุ่มวยัรุน่ ตลอดจนมีปัจจยัเสรมิคือ
กระแสรกัสขุภาพซึง่ถกูน ามาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของการน าเสนอชาเขียวพรอ้มดื่มในฐานะเครื่องดื่มท่ี
ผลิตท่ีดีจากธรรมชาติเหมาะกับสุขภาพ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายทศวรรษ 2540 กระแสความ
นิยมบรโิภคชาเขียวไดล้ดลดลง มีการตัง้ขอ้สงสยัของชาเขียวพรอ้มดื่มทัง้ในแง่ของประโยชนแ์ละ
ราคาของสินคา้ ท าใหผู้ป้ระกอบการชาเขียวพรอ้มดื่มหลายรายเริ่มหายจากตลาดชาพรอ้มดื่ม 
ประกอบกับในช่วงทศวรรษ 2550 ประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาเศรษฐกิจอีกครัง้ จึงน่าสนใจว่า
ธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มปรบัตวัทางกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ใหม่
อยา่งไร  
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บทที ่4 
การเตบิโตของธุรกจิชาพร้อมดืม่ในภาวะวกิฤตเศรษฐกจิไทยช่วงทศวรรษ 2550 

ในท้ายบทท่ี 3 ไดเ้กริ่นไวว้่าเม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2550 เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจอีกครัง้ แมจ้ะไม่รุนแรงเท่าในทศวรรษ 2540 โดยประเด็นท่ีน่าสนใจศึกษาคือภายใต้
สภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในทศวรรษ 2550 ธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลง
กลวิธีทางการตลาดเพื่อเอาตวัรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจอยา่งไร เหมือนหรอืตา่งจากในช่วงทศวรรษ 
2540  ส าหรบับทนีจ้ะไดอ้ธิบายในประเด็นท่ีไดต้ัง้ค  าถามทิง้ทา้ยไวใ้นบทก่อน โดยบทนีจ้ะอธิบาย
เก่ียวกบัธุรกิจชาพรอ้มดื่มในสงัคมไทยช่วงทศวรรษ 2550 ทัง้นีน้อกจากในทศวรรษ 2550 จะเกิด
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแลว้ยงัมีขอ้เท็จจรงิท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัธุรกิจชาพรอ้มดื่มอีกอย่างหนึ่งดว้ยนั่น
คือมีการกล่าวไวว้่านับจาก ตนั ภาสกรนที ไดข้ายธุรกิจโออิชิกรีนทีใหแ้ก่นายเจรญิ สิริวฒันภกัดี 
ในปี 2549 ธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีเฟ่ืองฟูอย่างมากไดเ้ขา้สู่ช่วง “ขาลง”1 จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าค า
กล่าวนีเ้ป็นจรงิหรือไม่ ธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2550 มีการเติบโตหรือหดตวั การเติบโต
หรือหดตวัของธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2550 เกิดขึน้ในบรบิทอย่างไร ผูป้ระกอบธุรกิจชา
เขียวพรอ้มดื่มมีกลยุทธท์างการตลาดอย่างไร อะไรคือปัจจยัท่ีท าใหก้ลยุทธท์างการตลาดของผู้
ประกอบธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2550 ประสบความส าเรจ็หรอืลม้เหลว 

4.1 ธุรกจิเคร่ืองดืม่ในสภาวะวกิฤตเศรษฐกจิไทยช่วงทศวรรษ 2550  

ในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 ประเทศสหรฐัอเมรกิาเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย (recession) 
อนัเป็นผลจากการท่ีธนาคารและสถาบนัทางการเงินปล่อยเงินกูใ้หค้นจนน าไปซือ้บา้น ประกอบ
กบัการท่ีคนอเมรกินัมีการบรโิภคสินคา้มากกว่าการออมเงิน ท าใหค้นจนในสหรฐัอเมรกิามีหนีส้ิน
มากกวา่รายไดจ้รงิ ไม่มีเงินผอ่นบา้นท่ีซือ้ไวแ้ละทิง้บา้นติดจ านองใหธ้นาคารเจา้หนีย้ดึบา้นไปโดย
ไม่มีภาระหนีส้ินผูกพนั ธนาคารและสถาบนัการเงินเผชิญกับวิกฤต “ซบัไพรม์” (subprime) หรือ
ปัญหาทางการเงินจากผูกู้คุ้ณภาพต ่าท่ีไม่สามารถช าระหนี ้ขณะเดียวกันธนาคารและสถาบัน
การเงินก็เอาหนีข้องซบัไพรม์หรือผู้กูค้ณุภาพต ่าเหล่านีม้าจดัรวมกันแปลงเป็นสินทรพัย ์ตราสาร 
และผลิตภณัฑก์ารเงินประเภทตา่ง ๆ แลว้น าไปขายตอ่เพื่อเอาเงินท่ีไดม้าไปปลอ่ยกูเ้พิ่มอีก สง่ผล
ใหย้อดสินเช่ือในระบบมีมากกว่าสินทรพัยแ์ละเงินส ารองท่ีธนาคารและสถาบนัการเงินมีอยู่จริง
หลายเท่า ธนาคารและสถาบนัการเงินเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินควบคู่ไปกบัปัญหา

                                                            
1 ถนอมศกัดิ ์จิรายสุวสัดิ.์ (2552). จากคนแบกของผงาดขึน้มารวยหลายพนัลา้น ตนั ภาสกรนท.ี  หนา้ 

43-46. 
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หนีเ้สีย จนธนาคารและสถาบันการเงินจ านวนมากในสหรฐัอเมริกาตอ้งปิดกิจการ ลม้ละลาย 
หรอืไม่ก็ถกูควบรวมโดยธนาคารอ่ืน ขณะท่ีผูบ้รโิภคมีก าลงัซือ้ลดลงและมีคนตกงานมากขึน้1  

เม่ือ บารคั โอบามา ขึน้มาเป็นประธานาธิบดีของสหรฐัอเมริกา รฐับาลพยายามแกไ้ข
ปัญหาเศรษฐกิจดว้ยการอัดฉีดเงินเขา้สู่ระบบการเงิน ลดอัตราดอกเบีย้นโยบาย (Fed Funds 
rate) เขา้ซือ้ตราสารหนีข้องธนาคาร อนัเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงินในระบบ  รวมทัง้มีการ
ช่วยเหลือคนท างานและคนท่ีไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น การคืนภาษีกอ้นหนึ่งให้
ประชาชนท่ีท างาน การเพิ่มค่าจา้งขัน้ต  ่า การใหส้วสัดิการจากรฐั2  แต่ทว่านโยบายเศรษฐกิจท่ีใช้
ตลอดระยะเวลา 8 ปีท่ี บารคั โอบามา เป็นประธานาธิบดี (มกราคม 2552 -มกราคม 2560) ไม่
สามารถฟ้ืนเศรษฐกิจไดจ้ริง ท าใหน้โยบายของ โดนลัด ์ทรมัป์ ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้ประธานาธิบดี
จากพรรครีพับลิกัน เป็นแนวทางท่ีชาวอเมริกันหันมาให้การสนับสนุน โดย โดนัลด ์ทรมัป์ ได้
ประกาศว่าจะใช้นโยบายลดภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการ
ท างานของคนในสหรฐัอเมรกิา รวมทัง้ปฏิรูปแรงงานต่างชาติผ่านนโยบายการควบคมุจ านวนคน
ต่างชาติท่ีเขา้มาในสหรฐัอเมริกาเพื่อลดจ านวนคนต่างชาติท่ีเขา้มาท างานในสหรฐัอเมริกาและ
ผลกัดนัแรงงานต่างชาติท่ีเขา้มาท างานอย่างผิดกฎหมายออกจากสหรฐัอเมรกิาไป อนัเป็นการลด
ความอดึอดัของคนอเมรกินัท่ีรูส้กึวา่ถกูคนตา่งชาติแยง่โอกาสในการท ามาหากิน3 จากการหาเสียง
ดว้ยนโยบายดงักล่าวในสภาพการณท่ี์ชาวอเมรกิันรูส้ึกว่านโยบายเศรษฐกิจของ บารคั โอบามา 
ประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครต ไมส่ามารถฟ้ืนเศรษฐกิจของสหรฐัอเมรกิาไดจ้รงิ ท าให ้โดนลัด ์
ทรมัป์ ชนะการเลือกตัง้และไดเ้ป็นประธานาธิบดีของสหรฐัอเมรกิา 

จากการท่ีสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกและเป็น
ศูนย์กลางการเงินส าคัญของโลก วิกฤตการเงินท่ีเกิดขึน้ในสหรฐัอเมริกาจึงส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอื่น ๆ ในโลกดว้ย ดงัมีขอ้มลูจากกองทนุการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) และ
ธนาคารโลก ระบุว่าวิกฤตซบัไพรม์ในสหรฐัอเมริกาส่งผลใหเ้กิดเศรษฐกิจโลกถดถอยครัง้ใหญ่ 
(The World’s Great Recession) ครัง้แรกนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และในพ.ศ.2552 

                                                            
1 สรุปจาก U.S. CRISIS วิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา. (2552). หน้า11-50; วิทยากร เชียงกูล.  

(2552). มองมุมใหม่ วิกฤตเศรษฐกิจโลก. หนา้ 70-77; เกษียร เตชะพีระ. (2555). เศรษฐกิจโลกถดถอยครัง้
ใหญ่.  หนา้ 10-147. 

2 U.S. CRISIS วกิฤตเศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา. (2552). หนา้ 144. 
3 ตีรณ พงศม์ฆพฒัน.์ (2562). สงครามการคา้และสงครามเยน็สมยัใหม่ในยคุเปลีย่นผา่นอ านาจโลก.  

หนา้ 21-23. 
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ผลิตภณัฑม์วลรวมทกุประเทศในโลกติดลบรอ้ยละ 2.2 ขณะท่ีกลุม่ประเทศพฒันาแลว้เขา้สูภ่าวะ
เศรษฐกิจถดถอยพรอ้ม ๆ กนั ท าใหก้ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโดยอาศยัแรงกระตุน้จากกลุม่ประเทศ
พฒันาแลว้เป็นไปไดย้าก1 

วิกฤตเศรษฐกิจท่ีสหรฐัอเมรกิาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างชดัเจน ดงัมีขอ้มลูว่า
อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product- GDP) ลดลง โดย
ในช่วงไตรมาสท่ี 2 และ 3 ของปีพ.ศ.2551 อตัราการเติบโตของ GDP ภาคอตุสาหกรรมก่อสรา้งได้
ติดลบ  GDP ของภาคการคา้เติบโตในอตัราท่ีต ่าลง  GDP ของภาคอตุสาหกรรมท่องเท่ียวหดตวั
ลงจากรอ้ยละ 9.2 เม่ือไตรมาสแรกของปี 2551 เหลือเพียงรอ้ยละ 0.18 ในไตรมาส 3 ของปี
เดียวกนั2  การสง่ออกสนิคา้ไทยซึง่มีมลูคา่ราวรอ้ยละ 70 ของ GDP ก็ลดลงเน่ืองจากสหรฐัอเมรกิา
เป็นตลาดใหญ่ของสินคา้ส่งออกของไทย3  จึงปรากฏว่าผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดใหญ่และขนาด
กลางประเภทต่าง ๆ ตอ้งอาศยัวิธีการต่าง ๆ ในการรบัมือกบัภาวะเศรษฐกิจหดตวั ดงัเห็นไดจ้าก
กรณีของเครือซีเมนตไ์ทย (SCG) ท่ีประสบปัญหาผลประกอบการขาดทุนในไตรมาสท่ี 4 ของปี
พ.ศ.2551 ถึง 3,480 ลา้นบาท แตส่ามารถผ่านพน้วิกฤตครัง้นีไ้ปไดด้ว้ยการบรหิารสินคา้คงคลงัท่ี
ดีท าใหล้ดปรมิาณสินคา้คงคลงัไดม้าก สามารถลดหนีข้องบรษัิทลง 2,800 ลา้นบาทและในเดือน
มกราคม 2552 เครอืซีเมนตไ์ทยไดเ้พิ่มวงเงินออกหุน้กูจ้าก 100,000 ลา้นบาทเป็น 1500,000 ลา้น
บาท ท าใหบ้รษัิทมีสภาพคล่องทางการเงิน ประกอบกบัใชก้ลยทุธเ์พิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ลดตน้ทุน รวมทัง้ขยายฐานส่งออกไปยงัตลาดใหม่ ๆ ในตะวนัออกกลางและแอฟรกิา ท าใหเ้ครือ
ซีเมนตไ์ทยสามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจไปได้4 

หรือกรณีของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง “พรานทะเล” ซึ่งเริ่มท าธุรกิจเม่ือพ.ศ. 2547 แลว้
พฒันาสินคา้และสรา้งแบรนดจ์นเป็นท่ีรูจ้กัในตลาด โดยในปี 2550 พรานทะเลท ารายไดจ้ากการ
จ าหน่ายสินคา้ไดถ้ึง 750 ลา้นบาท ตอ่มาในปี 2551 บรษัิทไดป้รบัยทุธศาสตรท์างธุรกิจเพื่อรบัมือ
กบัการแข่งขัน้ในตลาดสินคา้อาหารพรอ้มปรุงและพรอ้มรบัประทานท่ีมีการแข่งขนักนัสงูขึน้ ดว้ย
การปรบัพอรต์สินคา้ใหม่มุ่งท าสินคา้ท่ีขายดี ตดัรายการสินคา้ท่ีไม่ท ารายไดอ้อก ปรบัปรุงบรรจุ
ภณัฑส์ินคา้ สง่ผลใหพ้รานทะเลปิดยอดขายปี 2551 ดว้ยรายได ้1,000 ลา้นบาท ถดัมาในปี 2552 

                                                            
1 เกษียร เตชะพีระ. (2555). เล่มเดมิ.  หนา้ 17-18. 
2 ก่อศกัดิ ์ไชยรศัมีศกัดิ,์ ภิญโญ ไตรสรุยิธรรมา, และ ณภคั เสรรีกัษ์. (2552). CRISIS วกิฤตเศรษฐกจิ

โลก วกิฤตเศรษฐกจิไทย. หนา้ 39. 
3 วิทยากร เชียงกลู. (2552). เล่มเดมิ. หนา้ 91. 
4 กองบรรณาธิการ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ. (2553 ข). สูต้ายพน้ CRISIS 2. หนา้ 81-84. 
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เม่ือวิกฤตทางการเงินของสหรฐัอเมริกาส่งผลกระทบขยายวงมายงัไทย พรานทะเลรบัมือโดยยึด
นโยบายการปรบัพอรต์สินคา้ เลือกผลิตและจ าหน่ายสินคา้ท่ีท ารายไดแ้ละผลประกอบการดี ดงัท่ี
ได้ท ามาใน ปี  2551 แต่ มี การป รับลดงบประมาณ เรื่อ งการโฆษณ าแบบแมส  (mass 
advertisement) เปลี่ยนมาท าการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผูบ้รโิภคและเพิ่มการจดักิจกรรม
ในรูปแบบของอีเวนต ์(event) ใหม้ากขึน้ รวมทัง้การท าการตลาดท่ีมุ่งสรา้งความพงึพอใจสงูสดุให้
ลกูคา้ จากการด าเนินธุรกิจดว้ยแนวทางนีท้  าใหพ้รานทะเลผา่นวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2552 มาได้1 

ส าหรบัธุรกิจเครื่องดื่มนัน้พบว่าผูป้ระกอบการส่วนหนึ่งรบัมือกบัวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง
ตน้ทศวรรษ 2550 ไดเ้น่ืองจากมีการปรบักลยุทธ์ในการท าธุรกิจเพื่อรบัมือกับการแข่งขันอย่าง
ดเุดือดในตลาดภายในประเทศช่วงทศวรรษ 2540 ไวแ้ลว้ เห็นไดจ้ากธุรกิจเครื่องดื่มมีแอลกอฮล ์
“เบียรส์ิงห”์ ท่ี สนัต ์ภิรมยภ์กัดี และ ปิติ ภิรมยภ์กัดี ผูบ้รหิารรุน่หนุ่มของบรษัิทไดป้รบักลยทุธท์าง
ธุรกิจนบัตัง้แต่ทัง้ 2 คนเขา้มาท าหนา้ท่ีผูบ้รหิารบรษัิทอย่างเต็มตวัในปีพ.ศ. 2545 โดยใชก้ลยทุธ์
เจาะตลาดใหม่เพื่อเพิ่มความถ่ีในการดื่มของผูบ้ริโภค กลยุทธ์การพัฒนาเพิ่มผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ 
และการขยายตลาดไปยงักลุม่เปา้หมายใหม่คือกลุ่มคนรุน่ใหม่ (คนรุน่หนุ่มสาว) รวมทัง้การท่ี ปิติ 
ภิรมยภ์กัดี เขา้สู่วงการบนัเทิงเพื่อเป็นแบรนดแ์อมบาสเดอรใ์หเ้บียรส์ิงห ์ดว้ยกลยทุธท่ี์ใชนี้ท้  าให้
เบียรส์ิงหส์ามารถทวงคืนต าแหน่งผูน้  าตลาดเบียรไ์ทยกลบัมาจากเบียรช์า้งของ เจริญ สิริวฒัน
ภกัดี ไดส้  าเรจ็ อีกทัง้เบียรส์งิหย์งัผา่นวิกฤตเศรษฐกิจช่วงตน้ทศวรรษ 2550 มาไดด้ว้ย2 

ดา้นธุรกิจเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอลน์ัน้พบว่าวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงตน้ทศวรรษ 
2550 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล ์โดยเครื่องดื่มท่ีไดร้บัความนิยม
อย่างน า้อัดลมไดพ้ยายามปรบัตวัในภาวะเศรษฐกิจถดถอย เห็นไดจ้ากกรณีของบรษัิท เสริมสขุ 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่รบัมือวิกฤตเศรษฐกิจดว้ยการเพิ่มทนุในการพฒันาธุรกิจ โดยบรษัิทวางแผนจะ
ใชง้บลงทุน 850 ลา้นบาทในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อกา้วสู่การเป็นผูน้  าธุรกิจเครื่องครบวงจร เงิน
จ านวนนี้จะแบ่งงบ 275 ล้านบาท เพื่อขยายก าลังการผลิต 180 ล้านบาทส าหรบัลงทุนเพิ่ม
คลงัสินคา้ใหม่  50 ลา้นบาท พฒันาระบบไอทีเพิ่มศกัยภาพฐานขอ้มลู ส่วนท่ีเหลือใชส้นบัสนุน
แผนการท าตลาดอ่ืน ๆ เพื่อรองรบัไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคท่ีมีความตอ้งการแตกตา่งกนั3  

นอกจากนีย้ังพบว่าในช่วงท่ีเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 ผูผ้ลิต
สินค้าเครื่องดื่มยังประสบภาวะต้นทุนการผลิตสูงขึน้จากราคาน ้ามันผันผวนท่ีผันผวนท าให้

                                                            
1 กองบรรณาธิการ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ. (2553 ก). สูต้ายพน้ CRISIS 1. หนา้ 71-90. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 53-68. 
3 เสริมสขุเข็นแบรนดห์ลกัฝ่าเศรษฐกจิ. (2550, 20 มีนาคม). กรุงเทพธุรกจิ. หนา้ 35. 
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ค่าใชจ้่ายการผลิตมีมากขึน้ เห็นไดจ้ากกรณีของบรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งราคาน า้มนัท่ี
ผนัผวนท าใหต้น้ทนุในขนสง่สินคา้และน า้มนัท่ีใชก้บัเครื่องจกัรอตุสาหกรรมในการผลติเครือ่งดื่มมี
ราคาสงูขึน้ ขณะเดียวกนัราคาของน า้ตาลท่ีเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตเครื่องดื่มก็เพิ่มสงูขึน้1 ท า
ใหบ้รษัิทเสรมิสขุตอ้งหาวิธีการลดตน้ทนุดว้ยวิธีการตา่ง ๆ เช่น กรณีน า้ตาลขึน้ราคา ไดมี้การจดัตัง้
ชมรมผูป้ระกอบการเครื่องดื่มน า้อดัลมเขา้ไปหารือกับกระทรวงพาณิชย ์ซึ่งบริษัทเสริมสขุเสนอ
แนวทางแกไ้ขคือ การปรบัราคาของสินคา้ขึน้เป็น 1 บาท ส่วนการรบัมือกับปัญหาราคาน า้มนัท่ี
สงูขึน้ บรษัิทใชว้ิธีการแกไ้ขดว้ยการประหยดัค่าใชจ้่าย ดว้ยการติดตัง้เครื่องยนตเ์อ็นจีวีใหก้บัรถ
ล าเลียงขนส่งสินค้า2 จากตัวอย่างของบริษัทเสริมสุขท่ียกมาจะเห็นได้ถึงว่าการปรบัตัวของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอลท่ี์ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ี
ถดถอยในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 ดว้ยปรบักลยุทธ์ลดการออกสินคา้รูปแบบใหม่และไปเนน้การ
พฒันาระบบการผลิตของบริษัทใหค้วามมั่นคงมากขึน้เพื่อใหต้วัธุรกิจสามารถยงัอยู่ไดใ้นภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยและกลุม่ผูบ้รโิภคเองมีก าลงัซือ้ท่ีถดถอยลง 

ทัง้นีใ้นขณะท่ีเครือ่งดื่มประเภทน า้อดัลมประสบปัญหาทางการธุรกิจ ดา้นธุรกิจเครือ่งดื่ม
ชาพรอ้มดื่มและน า้ผลไมพ้บว่าในช่วงทศวรรษ 2550 ธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มและน า้ผลไม้
ไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีท าให้ก าลังซือ้ของผู้บริโภคลดลง แต่มีปัจจัยรองท่ีช่วย
สง่เสรมิใหเ้ครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มและน า้ผลไมมี้การแข่งขนัมากขึน้ในช่วงทศวรรษ 2550 คือ กระแส
รกัสขุภาพ ท่ียงัเตบิโตเพิ่มจากช่วงทศวรรษก่อนหนา้โดยผูป้ระกอบรายตา่ง ๆ ในตลาดเครือ่งดื่มชา
พรอ้มดื่มและน า้ผลไมไ้ดมี้วิธีการรบัมือ คือ การปรบัตวัดว้ยการเพิ่มคณุค่าใหก้บัสินคา้เป็นสินคา้
เพื่อสขุภาพท่ีมากขึน้ เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยหันมาใส่ใจเรื่องสขุภาพ
มากขึน้ ประกอบกับการศึกษาหาข้อมูลเก่ียวเรื่องสขุภาพอย่างจริงจัง มีผลท าใหผู้ป้ระกอบการ
มองวา่ตลาดมีความพรอ้มและหนัมาเพิ่มคณุคา่ใหก้บัสินคา้3 

แมว้่าขอ้เท็จจริงท่ีไดก้ล่าวมาจะแสดงใหเ้ห็นว่าธุรกิจเครื่องดื่มในไทยสามารถปรบัตวั
และผ่านวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงต้นทศวรรษ 2550 มาได้ อย่างไรก็ตามการด าเนินธุรกิจของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องดื่มในช่วงทศวรรษ 2550 เป็นไปในสภาวะท่ีการเมืองในประเทศไม่มี

                                                            
1 ‘เสริมสขุ’ แบกตน้ทนุจนไหลท่รุด เผยหนกัสดุในรอบ 55 ปี อดั ‘โฟกสั 5 มติ’ิ อดุชอ่งโหวเ่ป็นการดว่น. 

(2551, 31 พฤษภาคม-3 มิถนุายน). สยามธุรกิจ. หนา้ 27. 
2 แหลง่เดมิ. 
3 รายงาน: เทรนดร์กัสขุภาพแรง... ‘นม-น า้ผลไม-้ชา’ รุกฟังกน์นัอลดริงก์. (2551, 25-27 สิงหาคม). 

ประชาชาติธุรกิจ. หนา้ 21. 
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เสถียรภาพเท่าไรนัก เปลี่ยนแปลงรฐับาลบ่อยถึง 6 รฐับาลในช่วงเวลา 10 ปี อีกทั้งรฐับาลใน
ช่วงเวลานีส้่วนใหญ่จะเผชิญกับกลุ่มมวลชนท่ีต่อตา้นรฐับาล เช่น รฐับาลนายสมัคร สุนทรเวช 
(มกราคม 2551-1 กันยายน 2551) และรฐับาลนายสมชาย วงศส์วัสดิ์ (กันยายน-2 ธันวาคม 
2551) เผชิญกับการต่อตา้นของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)  รฐับาลนาย
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ(ธันวาคม 2551-5 สิงหาคม 2554)  เผชิญกับการต่อตา้นของกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อตา้นเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)  รฐับาลนางสาวยิ่ งลักษณ์ ชินวัตร (สิงหาคม 
2554-22 พฤษภาคม 2557) เผชิญกบัการตอ่ตา้นของกลุม่มวลชนท่ีเรยีกตวัเองว่า “คณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเ้ป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณอ์นัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ (กปปส.)”ลงทา้ยดว้ยเหตกุารณร์ฐัประหาร 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะทหาร
ภายใตก้ารน าของพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา ซึง่ขึน้มาด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี1 

การบริหารงานของรฐับาลภายใตส้ถานการณ์ทางการเมืองท่ีป่ันป่วน ไรเ้สถียรภาพ 
ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย ท าใหเ้ศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลกั
ของประเทศอยู่ในภาวะตกต ่า ดงัเห็นไดจ้ากเศรษฐกิจยางพาราซึ่งประสบปัญหาราคาผลผลิต
ตกต ่าอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่สมัยรฐับาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ มาจนถึงสมัยรฐับาลนางสาวยิ่ง
ลกัษณ ์ชินวตัร2 หรือเศรษฐกิจขา้วซึ่งเกษตรกรประสบปัญหาถูกพ่อคา้ขา้วและผูส้่งออกขา้วราย
ใหญ่กดราคาขา้วเปลือกโดยอาศยักลไกตลาดท าใหช้าวนาขายขา้วไดใ้นราคาต ่า ท าใหร้ฐับาล
ในช่วงทศวรรษ 2550 ใชน้โยบายช่วยเหลือชาวนาดว้ยโครงการรบัจ าน าขา้วซึง่เป็นโครงการท่ีสาน
ตอ่จากรฐับาลในช่วงกลางทศวรรษ 2520 (รฐับาลพลเอกเปรม ติณสลูานนท)์ ไดเ้ริม่ไวแ้ละรฐับาล
ชุดต่อ ๆ มาท่ีบริหารประเทศในช่วงทศวรรษ 2530 ถึงทศวรรษ 2540 (รฐับาลพลเอกชาติชาย 
ชณุหวณั  รฐับาลพลเอกสจิุนดา คราประยรู  รฐับาลนายชวน หลีกภยั  รฐับาลนายบรรหาร ศิลป
อาชา  รฐับาลพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ  รฐับาลพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร) ไดส้านตอ่ ทัง้นีใ้นช่วง
ตน้ทศวรรษ 2550 รฐับาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ไดเ้ปล่ียนมาใชน้โยบายประกนัราคาขา้ว ต่อมา
รฐับาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไดก้ลับมาใช้นโยบายจ าน าขา้วโดยก าหนดราคารบัจ าน า
ขา้วเปลือกไวสู้งกว่าราคาตลาดเพื่อใหช้าวนามีรายไดท่ี้เหมาะสมกับตน้ทุนการผลิต โครงการ
ดังกล่าวนี ้ท  าให้ชาวนามีรายได้มากขึน้ แต่ได้เกิดกระแสต่อต้านโครงการรับจ าน าข้าวโดย
นักการเมืองและนักวิชาการท่ีต่อตา้นโครงการไดอ้า้งถึงปัญหาคอรร์ปัชั่นในโครงการจ าน าขา้ว 

                                                            
1 ด ูบณัฑิต จนัทรโ์รจนกิจ. (2560). การเมอืงไทยร่วมสมยั. บทท่ี 5-6. 
2 ด ูชินวรณ ์บญุยเกียรติ. (2556). วกิฤต ‘ยางตกเลอืดออก’ หนา้ประวตัศิาสตรข์องเกษตรกรชาวสวน

ยางในสมยั ‘รฐับาลยิ่งลกัษณ’์.   
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ประกอบกบัปัญหาความลา่ชา้ของรฐับาลในการจ่ายเงินใหแ้ก่ชาวนาและการท่ีนางสาวยิ่งลกัษณ ์
ชินวตัร ประกาศยบุสภาในวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2556 ท าใหร้ฐับาลเปลี่ยนเป็นรฐับาลรกัษาการ การหา
แหล่งเงินกู้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) น ามาจ่ายให้ชาวนาท่ีน าขา้วมาเขา้
โครงการจ าน าขา้วยิ่งล  าบากขึน้ เศรษฐกิจขา้วภายในประเทศท่ีชาวนาเริม่มีรายไดม้ากขึน้จึงชะงกั
ไปจนกระทั่งเกิดการรฐัประหารในเดือนพฤษภาคม 25571  

อาจกล่าวไดว้่าการปรบัตวัทางธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแมจ้ะผ่านภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยตามวิกฤตเศรษฐกิจท่ีสหรฐัอเมรกิาในช่วงคน้ทศวรรษ 2550 มาไดแ้ตก่ารด าเนิน
ธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องดื่มก็เดินไปในสภาพท่ีเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอยู่ใน
สภาพป่ันป่วนตอ่เน่ืองตลอดช่วงทศวรรษ 2550 

 
4.2 การเตบิโตของธุรกิจชาเขียวพร้อมดืม่ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจช่วงทศวรรษ 2550 

ช่วงทศวรรษ 2550 เป็นช่วงเวลาท่ีไทยประสบปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจอีกครัง้ ประกอบ
กบักระแสตลาดธุรกิจเครือ่งดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีลดลงสืบเน่ืองจากมาปลายทศวรรษ 2540 โดยมี
ขอ้มูลทางการตลาดท่ีชีว้่าเม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2550 ตลาดชาเขียวในประเทศมีมูลค่าลดลงโดย
ผูป้ระกอบการในตลาดบางรายยกเลิกการจ าหน่าย หรอืบางรายท่ีแมย้งัมีสินคา้จ าหน่ายอยู่แต่จะ
ใหค้วามสนใจท าการตลาดสนิคา้ประเภทอ่ืน ๆ2  

สภาพการณเ์ช่นนีท้  าใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มรายตา่ง ๆ พยายามปรบัตวั
มากขึน้ ดงัพบว่า โออิชิ ซึ่งเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ในตลาดชาเขียวในทศวรรษ 2540 ไดข้ยาย
สินคา้เครื่องดื่มชนิดใหม่เพิ่มเติมจากชาเขียวพรอ้มดื่ม เช่น อะมิโนโอเคและเซกิ 3 ซึ่งยังคงเป็น
เครื่องดื่มในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยเครื่องดื่มอะมิโนโอเคเป็นเครื่องดื่มผสมวิตามิน ส่วน
เครื่องดื่มเซกิเป็นเครื่องดื่มประเภทน า้สม้ ในสว่นของเครื่องดื่มประเภทชาเขียวพรอ้มดื่มนัน้บรษัิท
โออิชิไดเ้พิ่มสินคา้ชาเขียวพรอ้มดื่มใหเ้ป็นเครื่องดื่มเพื่อสขุภาพมากขึน้ดว้ยการออกรสชาติใหม่ 2 
รสชาติ คือ ชาเขียวพรอ้มดื่ม 0 แคลอรี่ และชาเขียวรสคลอโรฟิลด ์เพื่อตอบรบักบักระแสสขุภาพท่ี
ก าลงันิยมอยู่ในช่วงทศวรรษ 2550  สืบเน่ืองจากพฤติกรรมของผูบ้รโิภคมีการปรบัเปลี่ยนไป โดย

                                                            
1 เรียบเรียงจาก กาญจนา บุญยัง. (2563). เงื่อนตาย: รฐักับชาวนาฆ่าตวัตาย. บทท่ี 6; ผูแ้ทน ลูก

ชาวนา.  (2560). ท าลายจ าน าขา้ว แตฆ่่าชาวนา; ยรรยง พวงราช.  (2557). ‘ฟัง’ ชาวนาบา้ง !!.   
2 เซนยา่เมินตลาดชาเขียวซบโชวแ์ผนสง่2รสชาติลยุปีหนา้. (2550, 24 ตลุาคม). โลกวนันี.้ หนา้ 13. 
3 บรษัิท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน). (2551). รายงานประจ าปี 2550 บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน). หนา้ 20.  
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ผูบ้รโิภคเริ่มหนัไปบรโิภคเครื่องดื่มประเภทอ่ืนท่ีมีคณุค่ามากกว่าอย่างน า้ผลไม ้ส่งผลใหต้ลาดชา
เขียวในปัจจบุนั (พ.ศ.2550-วงเล็บโดยผูว้ิจยั) มีมลูคา่เพียง 4,000 ลา้นบาทลดลงจากเดิมท่ีมลูคา่ 
6,000 ลา้นบาท1 นอกจากนีย้งัพบวา่ โออิชิ ไดอ้อกผลิตภณัฑท่ี์ท าจากชาด า เน่ืองจากเห็นวา่ตลาด
ชาด าเป็นตลาดท่ีค่อนขา้งเล็ก แต่มีอัตราการเติบโตต่อปีรอ้ยละ 30-40 โดยบริษัทโออิชิไดอ้อก
ผลิตภณัฑช์าด าพรอ้มดื่ม “โออิชิ แบล็ค ที เลมอน” หรือชาด ารสมะนาว ออกมาวางจ าหน่ายเพื่อ
เป็นทางเลือกใหก้บัผูบ้รโิภค2 ส่วนผูป้ระกอบการรายอ่ืนไดห้นัมาผลิตสินคา้ใหม่ เช่น ชาเขียวเซน
ย่าของบริษัท ที.เอ.ซี. เบฟเวอรเ์รจ จ ากัด ไดบุ้กเบิกตลาดสินคา้ชาเขียวพรอ้มดื่มผสมน า้ผลไม ้
โดยอิงกบักระแสของเครื่องดื่มน า้ผลไมท่ี้ก าลงัเติบโต ทัง้นีก้ล่าวไดว้่า ตลาดชาเขียวผสมน า้ผลไม้
เป็นการต่อยอดตลาดชาเขียวท่ีเกิดขึน้ไดอ้ย่างเต็มตวัและเป็นทางเลือกใหก้ับผูบ้ริโภค โดยเป็น
สนิคา้ท่ีออกมาตีตลาดน า้ผลไมท้างออ้ม3  

การปรบัตัวของผูป้ระกอบการธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มเป็นผลจากการท่ีธุรกิจชาเขียว
พรอ้มดื่มไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เน่ืองจากราคาวตัถุดิบขึน้ราคา และสถานการณ์
ทางการเมืองท่ียงัไม่มั่นคง4 สะทอ้นใหเ้ห็นไดว้า่กระแสของชาเชียวพรอ้มดื่มท่ีลดลงทศวรรษ 2550 
ส่วนหนึ่งมาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางสงัคม เช่น ประเด็นทางการเมือง มีส่วนท าให้
ธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มเริม่ชะลอตวัลงและผูป้ระกอบการหลายรายท่ีเป็นรายเลก็ ๆ เริม่หายไปจาก
ตลาด  

ความเปลี่ยนแปลงท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งท่ีเกิดขึน้ในตลาดชาเขียวพรอ้มดื่มช่วง
ทศวรรษ 2550 คือการท่ี ตนั ภาสกรนที อดีตผูบ้ริหารของโออิชิ ไดต้ดัสินใจลาออกจากต าแหน่ง
เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ.2553 และจดทะเบียนจดัตัง้บรษัิทใหมท่ี่ช่ือวา่ บรษัิทไมต่นั จ ากดั (ตอ่มา
ไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น บรษัิท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยเ์ม่ือ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2557)5 โดยบรษัิทอิชิตนัไดผ้ลิตเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่ม อิชิตนั กรนีที แบบ

                                                            
1 ตลาดชาเขียวพรอ้มด่ืม 4 พนัลา้นซบ ‘เซนชะ’ พลิกเกมสง่ชนิดผงลา่ยอด. (2550, 21 เมษายน). 

สยามธุรกิจ. หนา้ 25.  
2 โออิชิหวงักินรวบชาพรอ้มด่ืมสง่’ชาด า’ปะทะลิปตนั-ยนิูฟ. (2550, 10 สิงหาคม). กรุงเทพธุรกจิ. หนา้ 

35. 
3 ศกึชิง”ชาเขียว RTD พนัธุใ์หม ่กระแสแรง ปลกุชีพตลาดรวมโต. (2551, 7-13 มกราคม). ผูจ้ดัการราย

สปัดาห.์ หนา้ B5. 
4แหลง่เดมิ.  
5 ยาดา บรูพาแสงสรูย.์ (2557). กลยทุธ์การตลาด การสรา้งตราสนิคา้บคุคล และการสือ่สารการตลาด

แบบบรูณาการ เพือ่สรา้งความเป็นผูน้  าทางการตลาด: กรณีศกึษาตนั ภาสกรนทแีละชาเขียวอชิตินั. หนา้ 6. 



  126 

ขวด ขนาดบรรจุ 420 มิลลิลิตรเป็นครัง้แรกในพ.ศ.25541 การเขา้สู่ตลาดเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้ม
ดื่มอิชิตนั กรีนท่ี เป็นการแข่งขนัธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มในตลาดชาเขียวพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 
2550 ใหเ้ขม้ขน้ยิ่งขึน้อีกครัง้ โดยเฉพาะการแข่งขนักนัระหว่างชาเขียวพรอ้มดื่มโออิชิกรีนทีกบัชา
เขียวพรอ้มดื่มอิชิตนักรนีที เน่ืองจากธุรกิจทัง้ 2 รายเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ของตลาดชาเขียว
พรอ้มดื่มท่ีมีการใชก้ลยทุธเ์สรมิการขายท่ีหลากหลายเขา้มาในการท าการตลาด  อาทิ การลุน้โชค
รางวลั  เพื่อใชใ้นการกระตุน้ยอดขาย ขณะท่ีอีกดา้นหนึ่งนัน้ธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มในไทยเริ่มหนั
ไปท าธุรกิจชาพรอ้มดื่มในตา่งประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียนเนื่องจากประชาชนท่ีมีจ านวนมาก
และมีก าลงัซือ้ค่อนขา้งสงู โดยโออิชิไดมี้การส่งออกชาเขียวพรอ้มดื่มเขา้ในต่างประเทศก่อนแลว้
และมีแผนจะมุ่งเนน้ตลาดในประเทศแถบอาเซียนมากขึน้ ไดแ้ก่  พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และ
สิงคโปร ์และในส่วนอิชิตนัท าการตลาดในประเทศอินโดนีเซียเน่ืองจากผูบ้รโิภคท่ีเป็นกลุ่มวยัรุน่
และวยัท างานท่ีพรอ้มรบัเครื่องดื่มใหม่ ๆ และมีก าลงัซือ้สูง 2 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าในช่วง
ทศวรรษ 2550 แมส้ภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะประสบปัญหาเรื่อย ๆ แต่การแข่งขนักนั
ในตลาดธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มกลบัมีการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้และมีความพยายามขยายธุรกิจไปยงั
ประเทศเพื่อนบา้นในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้น่ืองจากมีการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรอีาเซียน 

 อย่างไรก็ตามขอ้มูลทางการตลาดในช่วงปลายทศวรรษ 2550 แสดงใหเ้ห็นว่า
ธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มถดถอยลง ไม่เติบโตอย่างท่ีผูป้ระกอบการคาดหวงัไว ้ดงัขอ้มูลการตลาด
เม่ือพ.ศ.2557 ชีว้่า ตลาดชาเขียวติดลบรอ้ยละ 4 เป็นผลมากจากภาวะการเมืองและเศรษฐกิจท่ี
ท าใหก้ าลงัซือ้ลดลง ท าใหปี้ถดัมาผูป้ระกอบชาเขียวพรอ้มดื่มไดอ้อกมากระตุน้ตลาดมากขึน้ดว้ย
แคมเปญต่าง ๆ เช่น อิชิตนัออกแคมเปญ “อิชิตนัรหสัรวยเปรีย้ง ภาค4 ” และโออิชิออกแคมเปญ 
“รหสัโออิชิ ซิ่งทั่วไทย” เพื่อกระตุน้ยอดขาย3 ถึงแมว้่าจะมีการออกแคมเปญกระตุน้ขายมากขึน้แต่
ตลาดชาพรอ้มดื่มยงัติดลบอยู่โดยขอ้มลูทางการตลาดเม่ือพ.ศ. 2559 ชีใ้หเ้ห็นว่ามลูค่าของตลาด
ชาพรอ้มดื่มพ.ศ. 2558 ประมาณ 1.55 หม่ืนลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2.5 จากพ.ศ.2557 โดยช่วง 3 

                                                            
1 บรษัิท อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน). (2557). รายงานประจ าปี 2556 บรษัิท อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน). สว่นท่ี 2 หนา้ 5-6. 
2 ‘ชาเขียวไทย‘รุกตลาดอาเซียน‘โออิชิ-อิชิตนั’ทา้ชนนอกบา้น. (2557,30 สิงหาคม-5 กนัยายน). สยาม

ธุรกจิ. หนา้ 10. 
3
 สงครามตลาดชาเขียว2015. (2558, 27 กมุภาพนัธ)์. กรุงเทพธุรกจิ. หนา้ 32. 
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ปีท่ีผา่นมาตลาดไม่เติบโต เน่ืองจากมีการแข่งขนัราคากนัมาก เนน้การท าโปรโมชั่น ชิงโชคและลด
ราคาสนิคา้เป็นกลยทุธ์1 

4.2.1 การเตบิโตของธุรกจิชาเขียวพร้อมดืม่ในช่วงทศวรรษ 2550: กรณีศึกษาธุรกิจ 
“ลิปตนั” 

 ทศวรรษ  2550 กล่าวไดว้่าเป็นช่วงเวลาท่ีซบเซาของตลาดชาเขียวพรอ้มดื่ม 
สืบเน่ืองจากกระแสความนิยมของชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีไดร้บักระแสท่ีลดลงในช่วงปลายทศวรรษ 
2540 ท าใหผู้ป้ระกอบชาเขียวพรอ้มดื่มหลายรายไดเ้ริม่ออกจากตลาดชาพรอ้มดื่มไป ในขณะท่ีชา
ลิปตนั หนึ่งในชาพรอ้มดื่มท่ีไดร้บัความนิยมไดมี้การขยายสินคา้มาสูต่ลาดชาเขียวพรอ้มดื่มอย่าง 
“ลิปตนัเวฟ ชาเขียว” แต่ไม่ประสบความส าเรจ็เท่าท่ีควร ท าใหช้าลิปตนัเริม่หนักลบัมาด าเนินการ
สง่เสรมิ ชาแดง (ชาด า) ซึง่เป็นสินคา้หลกัดัง้เดิมชาลิปตนัดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 4   ทัง้นีผู้บ้รหิาร
ฝ่ายการตลาดของบรษัิทเป๊ปซี่-โคลา่ (ไทย) เทรดดิง้ ไดก้ลา่วถึงการท่ีชาลิปตนักลบัมาจบัเครื่องดื่ม
ชาด าอีกครัง้ว่าเป็นการใชโ้อกาสในการดงึกลุ่มลกูคา้กลบัมาสู่ตลาดชาพรอ้มดื่มประเภทชาด าอีก
ครัง้เน่ืองจาก ฐานลกูคา้ชาเขียวนัน้เป็นกลุม่ลกูคา้เดมิของชาแดง(ด า)2 ขณะท่ีทิศทางของตลาดชา
พรอ้มดื่มในช่วงปลายทศวรรษ 2540 ตอ่เน่ืองมาถึงตน้ปี 2550 นัน้ ชาเขียวมีสดัสว่นมากท่ีสดุในน
ตลาดรวมแต่ก็มีการปรบัตวัลดลงมาก ในขณะเดียวกนัชาด าท่ีเคยเป็นท่ีนิยมมาก่อนนัน้ไดก้ลบัมี
อตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ดงันั้นการท่ีชาเขียวในตลาดเริ่มมีการเติบโตท่ีลดลงจึงท าใหเ้กิด
ช่องทางใหม่ใหบ้รษัิทไดมี้การเปิดตวัสินคา้ใหม่ของชาลิปตนั คือ ลิปตนัชาแดงเพื่อเป็นอีกหนึ่งใน
ทางเลือกของผูบ้รโิภค มีใหเ้ลือก 2 รูปแบบคือ แบบกระป๋องราคา 14 บาท และขวดเพ็ท ราคา 20 
บาท3  โดยนับตั้งแต่กลางทศวรรษ 2550 การท าการตลาดชาพรอ้มดื่มของลิปตันหันมาให้
ความส าคญักบัชาด า (ชาแดง) เป็นหลกั เน่ืองจากตลาดชาด ากลบัมาเป็นตลาดท่ีอตัราการเติบโต
อยา่งตอ่เน่ืองและมั่นคงเมื่อเทียบกบัตลาดอ่ืน4 

ทัง้นี ้ลิปตนั ไม่ไดท้ิง้ตลาดชาเขียวพรอ้มดื่มไปเลย ยงัคงมีการพฒันาสินคา้ชาเขียว
พรอ้มดื่มของตนดงัเห็นไดจ้ากในพ.ศ. 2551 ท่ีมีการเปิดตวัเครื่องดื่ม ’ลิปตนัไนน’์ ซึ่งเป็นสินคา้ใน
กลุม่เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ มีส่วนผสมมาจากธรรมชาติต  ารบัเอเชีย 9 ชนิด ประกอบดว้ย พทุราจีน 

                                                            
1 อิชิตนัอดัแคมเปญ-ปรบัสนิคา้กระตุน้ยอด. (2559, 19 มกราคม). กรุงเทพธุรกิจ. หนา้ 30. 
2‘ชาแดง’ ความหวงัลปิตนั ฉกฐานลกูคา้ ‘ชาเขียว’. (2550, 9 มีนาคม). กรุงเทพธุรกจิบสิวคี. หนา้ C8.  
3
 ลิปตนัสบช่องตลาดชาเขียวรว่งบชูาแดงหวงัแชรร์วมเพิ่มเป็น20%. (2550, 1 มีนาคม). ผูจ้ดัการ

รายวนั. หนา้ 28 
4 แหลง่เดมิ. 
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เก๋ากี ้ขา้วกลอ้ง ตะไคร ้เลมอน กุหลาบ โสม ว่านหางจระเข ้และเก๊กฮวย โดยเจาะกลุ่มลูกคา้
ผูห้ญิงเอเชียท่ีมีอายรุะหว่าง 20-39 ปีและมีความรกัสขุภาพ บรษัิท ยนูิลีเวอร ์ประเทศไทย จ ากดั 
(อา้งอิงช่ือตามเอกสาร-ผูว้ิจยั) ผูผ้ลิตชาเขียวพรอ้มดื่มยี่หอ้ลปิตนัเลือกเปิดตวัลปิตนัไนนเ์ป็นท่ีแรก
ท่ีประเทศไทย โดยแบบกระป๋องจ าหน่ายในราคา 14 บาท และแบบบรรจขุวดเพ็ทจ าหน่ายในราคา 
18 บาท1 การเปิดตวัชาเขียวพรอ้มดื่ม “ลปิตนัไนน”์ ถือไดว้า่เป็นการท าตลาดในกลุม่ตลาดชาเขียว
พรอ้มดื่มในไทยท่ีอยู่ในช่วงซบเซา โดยปรบัตัวสินคา้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อเขา้มาจับ
กระแสการบรโิภคเพ่ือสขุภาพท่ียงัเป็นกระแสท่ีขายไดใ้นตลาดเครือ่งดื่ม 

นอกจากนีย้งัพบว่าในปี 2557 ชาลิปตนัไอซที์ไดอ้อกสินคา้ใหม่ “ลิปตนั ไอซ ์กรีนที” 
เป็นเครื่องดื่มชาเขียวภายใตค้อนเซปต ์“ลิปตนั ไอซ ์กรีนที สดช่ืน..กบัมมุมองใหม่” ซึ่งมีทัง้แบบ
ขวดเพ็ท ขนาด 350 มิลลิลิตร ขวดแกว้ ขนาด 15 ออนซ ์และกระป๋องสลีค ขนาด 325 มิลลิลิตร
และ 250 มิลลิลิตร2  การออกสินคา้ตวันีแ้สดงใหเ้ห็นว่าลิปตนัพยายามท่ีจะท าการตลาดสินคา้ชา
พรอ้มดื่มใหค้รอบคลมุฐานกลุม่ลกูคา้ไดค้รบทกุกลุม่ 

 
4.2.2 กลยุทธท์างธุรกิจในการด าเนินธุรกิจชาพร้อมดืม่ลิปตนั ในช่วงทศวรรษ 2550  
จากขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัสถานการณต์ลาดชาพรอ้มดื่มท่ีไดก้ลา่วมาจะเห็นไดว้า่ในทศวรรษ 

2550 ธุรกิจชาพรอ้มดื่มลิปตนัไดป้รบัตวัเพื่อรบัมือกบัสถานการณท่ี์ตลาดเครือ่งดื่มชาเขียวถดถอย

ลงดว้ยการหนัมาหาผลิตภณัฑช์าด าพรอ้มดื่ม นอกจากตวัสนิคา้แลว้ผูป้ระกอบการชาพรอ้มดื่มลิป

ตนัไดใ้ชก้ลยทุธท์างธุรกิจอีกหลายอย่างในการจ าหน่ายสินคา้ของตน โดยผูว้ิจยัจะอธิบายเรื่องนี ้

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกันไดแ้ก่ การจัดองคก์รธุรกิจ การจัดการการผลิต และกลยุทธท์าง

การตลาด 

4.2.2.1 การจัดองคก์รธุรกิจ 
ในทศวรรษ 2550 บรษัิท ยนูิลีเวอร ์(ประเทศไทย) เจา้ของแบรนดส์นิคา้พรอ้มดื่ม

ลปิตนั มีการปรบัโครงสรา้งองคก์รโดยยดึหลกัตามบรษัิทแมใ่นตา่งประเทศ ส าหรบัการปรบัองคก์ร
ธุรกิจของบริษัทยูนิลิเวอร ์(ประเทศไทย) ท่ีเห็นไดช้ัดคือ การปรบัโครงสรา้งการด าเนินธุรกิจใน
กรอบแบบแผนการด ารงชีวิตอย่างยั่ งยืนของบริษัท ยูนิลีเวอร์ (Unilever Sustainable Living 
Plan) ซึ่งเปิดตวัเม่ือพ.ศ. 2553 โดยการปรบัโครงสรา้งตามกรอบนีมุ้่งจะสรา้งการเติบโตทางธุรกิจ 

                                                            
1 ลิปตนัสง่ “ไนน”์ลุน้ชาเขียวยงัไมเ่ข็ดหลงัเพ่ือนตายหมู.่ (2551, 11 สิงหาคม). ดอกเบีย้ธุรกจิ. หนา้ 9. 
2 แวดวงธุรกิจการตลาด: ลิปตนัไอซ ์กรนีที. (2557, 27 มิถนุายน). พมิพไ์ทย. หนา้ 9. 
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และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค 1  
ขณะเดียวกันบริษัทยูนิลิเวอร ์(ประเทศไทย) ไดมี้การลงทุนเพิ่มการผลิตภายในประเทศโดยใช้
แผนการลงทุน 3 ปี  ในไทย (2557-2559) มูลค่า 8,000 ล้านบาท เพื่ อเป็นส่วนหนึ่งในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย พรอ้มยกระดบัคณุภาพชีวิตของผูบ้ริโภค2  ทัง้นีก้ารผลิตชาพรอ้มดื่มลิป
ตนั ไอซที์ ของบรษัิท ยนูิลีเวอร ์ในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 ยงัคงรว่มลงทนุกบับรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั 
มหาชน และบรษัิท เป๊ปซี่-โคลา่ เทรดดิง้ จ ากดั โดยบรษัิทยนูิลิเวอร ์(ประเทศไทย) เป็นเจา้ของแบ
รนดผ์ลิตภณัฑล์ิปตนัไอซที์ สว่นบรษัิทเสรมิสขุ จ ากดัมหาชน และบรษัิทเป๊ปซี่ -โคล่า เทรดดิง้ เป็น
ผูด้แูลงานดา้นการตลาดและการโฆษณา3  

อย่างไรก็ดีในช่วงปลายทศวรรษ 2550 ไดเ้กิดปัญหาท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน
ขององคก์รอยูพ่อสมควร เน่ืองจากในพ.ศ. 2559 บรษัิท เสรมิสขุ จ ากดั (มหาชน) ไดย้ตุิสญัญาการ
ผลิตเป๊ปซี่ใหก้บับรษัิท เป๊ปซี่-โคลา่ (ไทย) เทรดดิง้ จ ากดั ท าใหมี้การปรบัโครงสรา้งการบรหิารงาน
ของบริษัทยูนิลิเวอร ์(ประเทศไทย) ในส่วนของผลิตภัณฑ์ลิปตันไอซที์ โดยบริษัท เป๊ปซี่ -โคล่า 
(ไทย) เทรดดิง้ ไดเ้ขา้มาด าเนินงานดา้นการผลิต การจัดจ าหน่ายและท าการตลาดผลิตภัณฑ ์ 
ขณะท่ีบรษัิทยนูิลเิวอร ์(ประเทศไทย) เป็นเจา้ของแบรนดผ์ลิตภณัฑล์ปิตนัไอซที์4 

 
4.2.2.2 การจัดการการผลิต 
สภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 ส่งผลกระทบต่อการ

ผลิตของผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องดื่มซึ่งตอ้งแบกรบัภาระจากตน้ทุนท่ีเพิ่มขึน้จากราคาน า้ตาล
และราคาน า้มนัท่ีผันผวน ดงันัน้ผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องดื่มจึงปรบัตวัรบัมือดว้ย การปรบัลด
ตน้ทุนการผลิต ใหส้อดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยลงเห็นไดจ้ากกรณีของบริษัท เสริมสุข 
จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในผูผ้ลิตเครื่องดื่มน า้อดัลมไดมี้การปรบัปรุงโครงสรา้งในขัน้ตอนการ

                                                            
1 ‘ยนิูลีเวอร’์ทุม่งบ8,000ลา้น เดินหนา้ลงทนุไทย-หวงัธุรกิจโต2เทา่. (2557, 10 ตลุาคม). แนวหนา้. 

หนา้ 11. 
2 แหลง่เดมิ. 
3 ลิปตนัระเบิดศกึชาด าพรอ้มด่ืมเปิดเกมสรา้งแบรนด+์เพิ่มยอด. (2555, อาทิตย ์5-อาทิตย ์19 

กมุภาพนัธ)์. Global Business. หนา้ A11 
4 “ลปิตนั ไอซ์ท”ี สง่แคมเปญใหม่ชงิแชรห์นา้รอ้นควา้ “ใหม่ ดาวกิา” ตอกย า้จุดแข็ง “เพือ่นซีข้อง

อร่อย”. (ออนไลน)์.  
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ผลิตเพื่อลดต้นทุนลง1 ขณะเดียวกันวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ก็ส่งผลต่อผู้บริโภคเครื่องดื่ม
เช่นเดียวกนั ท่ีเห็นไดช้ดัคือผูบ้รโิภคมีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป เช่น การตดัสินใจเลือกซือ้ท่ีมีราคาถกู 
หรอืลดราคาหรอืมีขนาดเลก็ลง2 

ชาพรอ้มดื่มเป็นหนึ่งในสินคา้ของตลาดเครื่องดื่มท่ีไดร้บัผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 ท่ีท าใหต้น้ทนุการผลิตสินคา้เพิ่มสงูขึน้ ผูป้ระกอบการธุรกิจชา
พรอ้มดื่มในช่วงเวลานีจ้ึงมีการปรบักลยทุธท์างการผลิต ดงัปรากฏว่าบรษัิท ยนูิลีเวอร ์ไดป้รบักล
ยทุธทางการผลิตโดยการลดขนาดผลิตภณัฑใ์หมี้ขนาดเล็กลงเพื่อลดตน้ทนุการผลิต3 รวมทัง้ปรบั
ให้สอดคลอ้งกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิมดว้ย กลยุทธ์ดังกล่าวนีเ้ป็นท่ี
ผูป้ระกอบการชาพรอ้มดื่มลิปตนัมองว่าจะช่วยในการขยายกลุ่มลูกคา้เพิ่มขึน้ เห็นไดจ้ากการท่ี
บริษัทยูนิลิเวอร ์(ประเทศไทย) เจา้ของแบรนดช์าพรอ้มดื่มลิปตันไดอ้อกสินคา้ปรบัขนาดใหม่
ออกมาเป็นแบบอีโคโนมิกไซส ์ขนาด 350 มล. จ าหน่ายราคาขวดละ 12 บาทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั และเหมาะกบัการดื่มในแตล่ะครัง้4  อีกทัง้การปรบัขนาดสินคา้ยงั
เป็นการขยายฐานกลุม่ผูบ้รโิภคเขา้ไปยงักลุม่ผูบ้รโิภคในตา่งหวดัไดม้ากขึน้ดว้ย5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 พลกิตลาดเครื่องด่ืม...ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการ. (2552, ตลุาคม-ธันวาคม). Nfi 

Quarterly. 1(4): 98. 
2 แหลง่เดมิ. 
3 ผ่ากลยทุธ ์“เสรมิสขุ” ในจดุเปลี่ยนตลาดเครื่องด่ืม. (2552, 7 มิถนุายน). ผูจ้ดัการ 360 รายสปัดาห.์ 

หนา้ B5. 
4 รุกกลุม่วยัรุน่ชาลิปตนัฮดึยอ่ไซส 12บ. (2552, 5 กมุภาพนัธ)์. โพสตทู์เดย.์ หนา้ B1.  
5 ลิปตนัฯ ทุม่งบ20ล. รีเฟรชแบรนดป์รบัไซซจ์บัคนรุน่ใหมข่ยายตจว. (2552, 6 กมุภาพนัธ)์. สยามรฐั. 

หนา้ 16. 
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ภาพประกอบ 18 ลปิตนั ไอซที์ ขนาดใหม่ 

 ท่ีมา : ลปิตนั ไอซ์ท ีขนาดใหม.่ (2563, 8 สงิหาคม). สืบคน้จาก
https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=3717 

4.2.2.3 กลยุทธท์างการตลาด 
การท าการตลาดของชาพรอ้มดื่มลิปตนั ไอซที์ ในช่วงทศวรรษ 2550 มีกลยุทธท์างการ

แขง่ขนัในตลาดท่ีหลากหลายดงันี ้

4.2.2.3.1 การปรบัเปลี่ยนภาพลกัษณข์องสินคา้เพื่อเจาะกลุม่ตลาดวยัรุน่ 
ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 ดงัท่ีกล่าวในช่วงตน้ของ

บทนีไ้ม่ไดส้่งผลต่อธุรกิจเครื่องดื่มท่ีไม่ใช่น า้อัดลมเท่าไรนัก ดังเห็นไดจ้ากท่ีนายปริญญา เพิ่ม
พานิช ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการขาย บริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ไดใ้ห้
สมัภาษณต์่อหนงัสือพิมพว์่า “ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัลงไดส้่งผลกระทบต่อตลาดเครื่องดื่ม ซึ่ง
ส  าหรบัเครื่องดื่มไม่อัดลมในพ.ศ.2551 มีอัตราการเติบโตถึงรอ้ยละ 16 สูงกว่าตลาดเครื่องดื่ม
พรอ้มดื่มประเภทอ่ืน ๆ”1  อันสะทอ้นใหเ้ห็นว่าธุรกิจชาพรอ้มดื่มสามารถเติบโตขึน้ไดใ้นภาวะ
เศรษฐกิจท่ีก าลงัถดถอยถึงแมว้า่เครือ่งดื่มประเภทอ่ืน ๆ มีอตัราการเติบโตลดลง 

กระนัน้ก็ตามพบว่าธุรกิจชาพรอ้มดื่มลิปตนัท่ีจ าหน่ายสินคา้ชาท่ีมีคุณภาพมา
ตัง้แต่ทศวรรษ 2530  ทั้งในรูปแบบของชาผงส าเร็จรูปบรรจุซองพรอ้มชง และชาพรอ้มดื่ม โดย

                                                            
1 ลิปตนัรเีฟรชแบรนด ์มุง่เจาะกลุม่ลกูคา้หนุ่มสาวรุน่ใหม.่ (2552, 5 กมุภาพนัธ)์. แนวหนา้. หนา้ 13. 
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น าเสนอภาพลกัษณ์ของสินคา้ชาลิปตันในฐานะเครื่องดื่มเพื่อความสดช่ืน แต่เม่ือกา้วเขา้สู่ใน
ทศวรรษ 2550 ซึ่งกระแสตลาดเครื่องดื่มหนัมาจบัจดุขายท่ีเครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ ขณะท่ีสินคา้ชา
ลิปตันมีจุดขายท่ีเน้นความสดช่ืนเม่ือดื่ม ท าให้เจาะกลุ่มลูกค้า เป้าหมายได้ไม่หลากหลาย 
โดยเฉพาะกลุม่วยัรุน่ท่ีกลายเป็นผูบ้รโิภคหลกัของตลาดชาพรอ้มดื่ม ดงันัน้ผูป้ระกอบการชาลปิตนั
จึงปรบักลยุทธ์ทางการตลาดดว้ยการปรบัภาพลักษณ์สินคา้โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มวยัรุ่น  เพื่อให้
สามารถขยายกลุม่ลกูคา้ไดม้ากขึน้ เห็นไดจ้ากการท าตลาดชาพรอ้มดื่ม “ลิปตนั ไอซที์ เลมอน” ใน
การท าการตลาดลกัษณะนี ้เพื่อจะเจาะกลุ่มหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ท่ีเป็นกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มวยั
เริ่มตน้ท างานดว้ยกลยทุธก์ารสรา้งความใหม่กับแบรนด ์คือ การปรบัเปลี่ยนหรือรีเฟรชแรบรนด์
อิมเมจใหท้ันสมยัและมีความสนุกสนานมากขึน้ ในคอนเซปตใ์หม่ “ปลดปล่อยสปริตในตวัคณุ” 
ขึน้ดว้ยการออกโฆษณาชุด Youth Spirit เพื่อใหส้ื่อสารไดต้รงกับกลุ่มเป้าหมาย ท่ีใชพ้รีเซ็นเตอร์
อย่าง พีค- ภทัรศยา เครือสวุรรณศิริ และสงกรานต ์เตชะณรงค ์ท่ีจะมาเป็นตวัแทนหนุ่มสาวรุ่น
ใหมท่ี่มีไลฟ์สไตลเ์ป็นตวัของตวัเอง1   

เม่ือพิจารณาการท าตลาดของชาลิปตนัท่ีมีการปรบัภาพลกัษณข์องสินคา้ชาลิป
ตนัเพื่อจบักลุ่มผูบ้รโิภคท่ีเป็นวยัรุน่ พบว่าบริษัทยนูิลิเวอร ์(ประเทศไทย) ไดใ้ชว้ิธีการเปลี่ยนโฉม
หนา้ผลติภณัฑแ์ละใชส้ื่อโฆษณาท่ีสอดคลอ้งกบัรสนิยมของวยัรุน่  

ในสว่นของการเปลี่ยนโฉมหนา้ผลิตภณัฑพ์บว่า ผูผ้ลิตและจ าหน่ายชาพรอ้มดื่ม
ลิปตนัไอซที์ได ้น าเสนอเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มลิปตนัในบรรจุภณัฑแ์บบใหม่อย่างขวดพลาสติก 
PET ทีเนน้ความสะดวกท่ีสามารถดื่มและพกพาไดง้่ายขึน้ เป็นปรบัเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคท่ีเน้นความสะดวก เน่ืองจากผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่ในช่วงทศวรรษ 2550 มีการ
ปรบัเปลี่ยนไปจากเดิม โดยคณุสมชาย บลุสขุ ไดใ้หก้ารวิเคราะหใ์หเ้ห็นว่า ปัจจยัทางสงัคมมีสว่น
ท าใหผู้บ้รโิภคท าใหค้วามตอ้งการในตลาดเปลี่ยนแปลง ซึ่งหนึ่งในพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปคือ 
ผูบ้รโิภคมีพฤตกิรรมตอ้งการความสะดวกสบาย2 

สว่นการใชส้ื่อโฆษณาท่ีสอดคลอ้งกบัรสนิยมของวยัรุน่พบวา่ ผูป้ระกอบการไดใ้ช้
โฆษณาในการสื่อสารภาพลกัษณข์องสินคา้ชาลิปตนัใหค้วามทนัสมยัดว้ยการใชด้ารานกัแสดง
ชาวไทยท่ีไดร้บัความนิยมมาเป็นพรีเซนเตอรเ์พื่อโปรโมทสินคา้ การใชพ้รีเซนเตอรท่ี์ไดร้บัความ
นิยมมาโปรโมทสนิคา้นีท้างผูผ้ลิตและจ าหน่ายชาลปิตนัไอซที์มองวา่จะช่วยในการขยายตลาดของ

                                                            
1 แหลง่เดมิ.  
2 พลกิตลาดเครื่องด่ืม...ดว้ยการเพิ่มประสิทธฺภาะการจดัการ. (2552, ตลุาคม-ธนัวาคม). nfi 

Quarterly. 1(4): 98. 
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ชาลิปตนัซึง่เป็นสนิคา้ท่ีมีมาตัง้แตท่ศวรรษ 2530 ท่ีตลาดชาพรอ้มดื่มยงัไมเ่ติบโตอยา่งในทศวรรษ 
2540 ท่ีชาพรอ้มดื่มเป็นเครื่องดื่มท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมาก ดงันัน้กลุ่มลกูคา้ท่ีบรโิภคชาลิปตนั
จึงเป็นลูกค้าท่ีมีภาพจ าของชาลิปตันในรูปแบบชาส าเร็จรูปพรอ้มชงในน ้ารอ้น ชาส าเร็จรูป  
(Instant Tea)  ดังนั้นการใชโ้ฆษณาท่ีสื่อสารภาพลักษณ์ของชาลิปตันให้ทันสมัยและใชด้ารา
นักแสดงชาวไทยท่ีไดร้บัความนิยม จะช่วยให้ผูบ้ริโภคเกิดภาพจ าของผลิตภัณฑ์ชาลิปตันใน
รูปแบบใหม่เพื่อเขา้ถึงกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ของบริษัทยูนิลิเวอร ์(ประเทศไทย) 
เจา้ของแบรนดล์ปิตนัไอซที์  

การใชโ้ฆษณาในลกัษณะนีเ้ห็นไดจ้ากโฆษณาชาลปิตนัไอซที์ ชดุ “Youth Spirit” 
ท่ีออกเผยแพรเ่ม่ือพ.ศ. 2551 ท่ีน าเสนอโดยใชเ้นือ้หาโฆษณาไดน้ าเสนอภาพชีวิตสดใสสไตลค์น
รุน่ใหม่ มีการเลือกใชด้ารานกัแสดงหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง มาเป็นพรีเซนเตอรส์ินคา้ ความหมาย
ของโฆษณาชดุนีเ้ป็นความพยายามน าเสนอภาพลกัษณข์องชาลปิตนัท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีความทนัสมยั 
เพื่อเจาะตลาดกลุม่คนรุน่ใหม่ 
 

                                               

 

 

 

 

ภาพประกอบ 19 โฆษณาชาลปิตนัไอซที์ชดุ “Youth Spirit” 

 ท่ีมา : โฆษณาชาลปิตนัไอซ์ทชีดุ “Youth Spirit”. (2563, 8 สงิหาคม). สืบคน้จาก
https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=3717  

https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=3717
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   นอกจากโฆษณาชุดนีแ้ลว้ในปีพ.ศ. 2553 ผูป้ระกอบการชาลิปตนัได้
น าเสนอภาพลกัษณข์องสินคา้ชาพรอ้มดื่มลิปตนัในลกัษณะเดียวกนั เห็นไดจ้ากโฆษณาชุดล่อง
แก่ง ท่ีเผยแพรใ่นปีพ.ศ. 2553 โฆษณาชดุนีเ้ป็นการสื่อสารของคอนเซปตใ์หม่ของแบรนด ์“ลิปตนั 
ไอซที์ สดช่ืนซะอยา่ง กลา้แตกตา่งที่ความคดิ” ท่ีน าแสดงโดย “น า้ชา-ชีรณฐั ยสูานนท”์ นกัรอ้งสาว
วยัใสก าลงัมาแรงและเต็มเป่ียมดว้ยความสดใสในสไตลห์นุ่มสาวรุน่ใหม่มาเป็นพรีเซนตค์นใหม่
ของแบรนด์1 จดุขายของโฆษณาชดุนีค้ือ การแสดงใหเ้ห็นว่าชาพรอ้มดื่มลิปตนั ไอซที์ สามารถอยู่
ดว้ยในทกุกิจกรรมของคนรุน่ใหม่ โดยเนือ้หาท่ีแสดงถึงตวัตนของกลุ่มเปา้หมายอย่างกลุม่วยัรุน่ท่ี
กลา้ลองสิ่งใหม่ ๆ เพื่อความทา้ทาย ขณะเดียวกนัสินคา้ลิปตนั ไอซที์ สามารถท่ีจะสรา้งความสด
ช่ืนพรอ้มท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในโฆษณาสนิคา้ชดุดงักลา่ว 

 

                    

 

 

    

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 20 โฆษณาชดุ “ลอ่งแก่ง” 

 ท่ีมา : โฆษณาชดุ “ลอ่งแก่ง”. (2563, 8 สงิหาคม). สืบคน้จาก 
https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=4678 

                                                            
1 Marketing Zone: สดช่ืนซะ. (2553, 24-27 มกราคม). ฐานเศรษฐกจิ. หนา้ 17-18. 

https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=4678
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การน าเสนอภาพลกัษณใ์นรูปแบบใหม่ผา่นโฆษณาทัง้สองชดุ สะทอ้นใหเ้ห็นการ
ปรบัตวัของธุรกิจชาด าพรอ้มดื่มลิปตนัท่ีน าเอาผลิตภณัฑช์าด าพรอ้มดื่มท่ีเคยถกูกระแสเครื่องดื่ม
ชาเขียวพรอ้มดื่มเบียดตกไป กลบัมาสู่กระแสตลาดอีกครัง้ดว้ยการน าเสนอปรบัภาพลกัษณข์อง
สนิคา้ชาด าพรอ้มดื่มใหมี้ความทนัสมยัและเจาะตลาดท่ีคนรุน่ใหม ่

4.2.2.3 แคมเปญชิงโชครางวลั 
กลา่วไดว้า่ ชาลปิตนัไดน้  าแคมเปญชิงโชครางวลัซึง่เป็นกลยทุธส์ง่เสรมิการขายท่ี

โออิชิกรีนทีใชจ้นประสบความส าเรจ็ทางการตลาดในช่วงทศวรรษ 2540 มาเป็นกลยทุธส์  าคญัใน
การส่งเสรมิการขายชาพรอ้มดื่มลิปตนั โดยในปีพ.ศ. 2552 ชาลิปตนัไดน้ าแคมเปญ “บิลนีบ้ิลนัน้ 
ลปิตนัจ่าย” มาใชใ้นบรบิทท่ีผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอรเ์กอรใ์นสหรฐัอเมรกิาไดส้ง่ผล
ไปยงัทั่วโลก โดยแคมเปญ “บิลนีบ้ิลนัน้ ลิปตนัจ่าย” เป็นลกัษณะการคืนก าไรใหก้บัผูบ้รโิภค ดว้ย
การส่งชิน้ส่วนของผลิตภัณฑ์อย่างฝาพรอ้มแนบรายละเอียดท่ีอยู่ เขา้มา1 มีส่วนส าคัญในการ
กระตุ้นยอดขายของชาพรอ้มดื่มลิปตัน ดังท่ีข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเม่ือเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2552 ไดชี้ว้่าแคมเปญนีมี้สว่นในการช่วยกระตุน้ยอดขายของชาพรอ้มดื่มลิปตนัให้
สามารถมียอดเพิ่มสงูขึน้ได ้ในขณะเดียวก็สามารถท าใหผู้บ้รโิภคมีความรูส้กึถึงวา่เป็นการคืนก าไร
ใหก้บัผูบ้รโิภคเช่นกนั2   

ทัง้นีก้ลยุทธแ์คมเปญชิงโชครางวลัท่ีธุรกิจชาพรอ้มดื่มลิปตนัใชใ้นช่วงทศวรรษ 
2550 แมด้จูะคลา้ยคลงึกบัการท าตลาดท่ีใชชิ้งโชคของธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มรายตา่ง ๆ ท่ีสามารถ
เติบโตขึน้และไดป้ระสบความส าเร็จในช่วงทศวรรษ 2540 แต่แคมเปญของชาลิปตันมีความ
แตกต่างจากการชิงโชคท่ีเป็นท่ีนิยมของธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงก่อนหนา้อย่างแคมเปญ “รวยฟ้า 
30 ฝา 30 ลา้น” ของโออิชิกรนีที โดยการด าเนินกลยทุธชิ์งโชครางวลัของชาพรอ้มลิปตนันัน้เป็นใน
ลกัษณะการแจกรางวัลเป็นสินคา้ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้การยอดขายใหช้าพรอ้มดื่มลิปตนัเพิ่มขึน้ 
อย่างแคมเปญ “ปฏิบตัิการลิปตนั 2 แจกจริงยิ่งใหญ่กว่าเดิม 100 วนั 100 คนั” เป็นลกัษณะการ
แจกรถจักรยานยนต์ฮอนด้า รุ่น “ฮอนด้า สเปซี่-SPICY i” 100 คันให้กับผู้โชคดี 100 คน โดย
แคมเปญนีมี้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกกลุ่ม และกิจกรรมโรดโชวเ์พื่อใหค้นรุ่นใหม่เขา้ร่วม
กิจกรรมนีแ้ละสามารถกระตุน้ยอดขายมากกวา่ปีท่ีผา่นมา3  

                                                            
1 กระแสตลาด: ลิปตนัแจก 2 ลา้นกระตุน้เศรษฐกิจ. (2552, 16-19 สิงหาคม). ฐานเศรษฐกจิ. หนา้ 18. 

(สว่นท่ีเนน้โดยผูอ้า้ง) 
2 แหลง่เดมิ. 
3 ‘ลิปตนั’ รุกหนกัรบัซมัเมอร.์ (2556, 8 เมษายน). พมิพไ์ทย. หนา้ 9. 
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ความแตกตา่งระหว่างกลยทุธแคมเปญชิงโชครางวลัของชาพรอ้มดื่มลิปตนั ไอซ์
ที กบัแคมเปญของชาพรอ้มดื่มแบรนดอ่ื์น คือ แคมเปญของชาพรอ้มดื่มลิปตนัเป็นในลกัษณะใช้
ความรว่มมือระหวา่งบรษัิทอื่น ๆ อาทิ แคมเปญปฏิบตัิการลปิตนัปี 2 เป็นการรว่มมือกบับรษัิท เอ.
พี. ฮอนดา้ จ ากดั ท่ีมีคอนเซปตข์องสินคา้ท่ีจดุรว่มกนั เน่ืองจากรถจกัรยานยนตท่ี์น ามาแจกสนิคา้
นัน้ไดร้บัความนิยมในกลุ่มวยัรุน่ท่ีตอ้งการความแตกตา่งในการขบัข่ีและสรา้งประสบการณค์วาม
สนุกใหม่ร่วมกับเพื่อนๆ1 ต่างจากแคมเปญของชาพรอ้มดื่มแบรนดอ่ื์นท่ีผูผ้ลิตชาพรอ้มดื่มท า
แคมเปญนีโ้ดยเอกเทศ การแจกรางวลัมาจากผูป้ระกอบการชาพรอ้มดื่มแบรนดน์ัน้ ๆ เอง มากกวา่
ท่ีจะรว่มมือกบับรษัิทอื่น ๆ   

4.2.3 การชะลอตวัลงของธุรกิจชาเขียวพร้อมดืม่ในช่วงทศวรรษ 2550: กรณีศึกษา
ธุรกิจ โออชิ ิ

ช่วงทศวรรษ 2550 เป็นช่วงเวลาท่ีกระแสการจ าหน่ายเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่ม
ลดลงเป็นอย่างมากเม่ือเปรยีบเทียบกบัในช่วงทศวรรษ 2540 ในหวัขอ้นีจ้ะไดอ้ธิบายถึงการชะลอ
ตวัลงธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่ม พิจารณาจากกรณีของผูป้ระกอบการชาเขียวพรอ้มดื่ม โออิชิ ซึ่งเป็น
ผูป้ระกอบการท่ีครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดบัหนึ่งของชาเขียวพรอ้มดื่มมาตัง้แต่ช่วง
ปลายทศวรรษ 2540 และยงัคงเป็นอยู่ในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 โดยในปี 2551 เคริ่องดื่มโออิชิกรี
นทีมีส่วนแบ่งการตลาดรอ้ยละ 58 รองลงมาเป็นลิปตัน รอ้ยละ 15.2% และเพียวริคุ  รอ้ยละ 
14.8%2  โดยจุดเปลี่ยนส าคญัของบรษัิทโออิชิเกิดขึน้ในตน้ทศวรรษ 2550 จากการท่ี ตนั ภาสกร
นที ไดข้ายหุน้ใหก้บัเจรญิ สิรวิฒันภกัดี ท าใหส้ถานะของ ตนั ภาสกรนที เปลี่ยนจากเจา้ของธุรกิจ
กลายเป็นหนึ่งในทีมผูบ้ริหารของโออิชิ กรุ๊ป (จ ากัด) มหาชน ภายใตส้ถานการณ์ท่ีกระแสความ
นิยมบริโภคชาเขียวพรอ้มดื่มในตลาดผูบ้รโิภคเริ่มลดลงจากท่ีเป็นมาในช่วงปลายทศวรรษ 2540 
ขณะท่ีโออิชิกรีนทียงัคงท าการตลาดท่ีตอบความสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคซึ่งยงัค านึงถึง
การบรโิภคเพื่อสขุภาพอยู่ ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีโออิชิไดเ้ริม่พฒันาสินคา้ตวัใหม่ “โออิชิ กรีนที เซโร่” 
เครื่องดื่มชาเขียวรสดัง้เดิมบรรจขุนาด 350 มิลลิลิตร สตูรใหพ้ลงังาน 0 แคลลอรี่ต่อกรมั ซึ่งมีการ
จ าหน่ายท่ีรา้นสะดวกซือ้เซเวน่-อีเลฟเวน่ และรา้นอาหารในเครอืโออิชิทกุสาขา3 หากพิจารณาจาก
บรบิทของการบริโภคเพื่อสขุภาพ การออกสินคา้ชนิดนีแ้สดงใหเ้ห็นว่าโออิชิกรีนทียงัคงรกัษาจุด
ขายในการเป็นชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีตามกระแสของผูบ้รโิภคท่ีมุ่งบรโิภคเพื่อสขุภาพตามแนวคิดเดิม

                                                            
1 แหลง่เดมิ.  
2 ชาพรอ้มด่ืมพระเอกตลาดซอฟตด์รงิก.์ (2551, 14 ธนัวาคม). ฐานเศรษฐกจิ. หนา้ 25. 
3 ชาเขียว 0 แคลอร.ี (2551, 17 มกราคม). ข่าวสด. หนา้ 27. 
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ของสินคา้โออิชิกรนีที ทัง้นีอ้าจกล่าวไดว้่าการสรา้งสินคา้เพื่อสขุภาพของโออิชิเป็นการสรา้งเสรมิ
ความมั่นใจของผูบ้รโิภค เน่ืองจากโออิชิกรีนทีไดป้ระสบกับกระแสลบของสินคา้โออิชิกรีนที จาก
กรณีท่ีในปี 2548 ไดมี้ผูบ้รโิภคไดร้บับาดเจ็บจากการดื่มชาเขียวพรอ้มดื่ม โออิชิกรีนที ท่ีมีค่ากรด
เกลือสงู ท าใหมี้การกลา่วถึงปรมิาณกรดเกลือในชาพรอ้มดื่มโออิชิกรนีทีในรอบการผลิตนัน้ สง่ผล
ใหค้วามมั่นใจของผูบ้ริโภคต่อตวัสินคา้เริ่มลดลง  ดงันัน้ผูผ้ลิตและจ าหน่ายชาพรอ้มดื่มโออิชิกรี
นทีจึงพยายามสรา้งความหมายท่ีดีให้แก่สินคา้ อันสื่อให้เห็นถึงการด าเนินธุรกิจท่ีมีการสรา้ง
คณุค่าของสินคา้เพื่อใหส้ินคา้ยงัคงรกัษาความนิยมในช่วงกระแสรกัษาสขุภาพท่ียงัขยายตวัมาก
ขึน้เรือ่ย ๆ   

 นอกจากนีก้ารตลาดท่ีจับกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพแลว้ผูป้ระกอบการชา
พรอ้มดื่มโออิชิยงัคงใชแ้คมเปญสง่ชิน้ส่วนชิงรางวลัซึ่งท าใหช้าพรอ้มดื่มโออิชิประสบความส าเรจ็
ทางการตลาดในช่วงทศวรรษ 2540 เห็นไดจ้ากท่ีในปีพ.ศ. 2551 โออิชิกรีนทีไดใ้ชแ้คมเปญส่ง
ชิน้สว่นชิงรางวลั “ไปแตต่วัทวัรย์กแก๊ง กบัโออิชิ” ซึง่ท  าใหย้อดขายของโออิชิกรนีทีมีเพิ่มสงูขึน้ โดย 
บริษัทมีรายไดจ้ากผลิตเครื่องดื่ม 3.317 ลา้นบาทซึ่งเพิ่มจากปีท่ีแลว้ (พ.ศ. 2550 - วงเล็บโดย
ผู้วิจัย) รอ้ยละ 30 ซึ่งปัจจัยส าคัญมาจากการส่งเสริมการขาย 1 ข้อเท็จจริงนี ้แสดงให้เห็นว่า
กิจกรรมส่งเสรมิการขายดว้ยแคมเปญส่งชิน้ส่วนโออิชิกรีนทีชิงรางวลัยงัเป็นแคมเปญท่ีกระตุน้ให้
ผูบ้รโิภคซือ้ชาเขียวพรอ้มดื่มจนท าใหย้อดขายโออิชิกรีนทีเพิ่มสงูขึน้ โดยท่ีการท ากิจกรรมสง่เสรมิ
การขายเป็นกลยุทธท่ีใช้ได้ผลในช่วงพ.ศ.2550-2553 ท่ีได้รบัความนิยมเป็นอย่างมากแม้ว่า
เศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวมจะไดร้บัผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยในช่วงตน้
ทศวรรษ 2550 อย่างไรก็ตามสถานการณภ์ายในประเทศในช่วงกลางทศวรรษ 2550 เช่น อทุกภยั
ครัง้ใหญ่ ที่เกิดขึน้ในพ.ศ.2554 ไดส้่งผลกระทบอย่างหนักท าให้ธุรกิจเครื่องดื่มในเครือโออิชิ 
ถึงแม้ว่าจะมีรายไดจ้ากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถึง 5,365 ลา้นบาท เพิ่มจากปี 2553 รอ้ยละ 5.3 
เน่ืองจากมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ แต่ผลประกอบการของธุรกิจเครื่องดื่มเริ่มชะงกัดว้ยปัจจยัต่าง 
ๆ ท่ีส่งผลต่อการผลิตจากปัจจัยภายในประเทศ อาทิ เหตุการณ์น ้าท่วมในปี 2554 รวมถึง
สถานการณ์ภายนอกประเทศซึ่งมีผลต่อการท าการตลาดของธุรกิจโออิชิกรีนทีดว้ย ดังพบว่า

                                                            
1บรษัิท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน). (2551). รายงานประจ าปี 2550 บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน). หนา้ 6.  
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กิจกรรมการส่งเสริมการขายอย่างรายการชิงโชค “ไปแต่ตัวทัวรย์กแก๊งคก์ับโออิชิ ภาค 3” ท่ีไม่
ประสบความส าเรจ็เท่าท่ีควรเน่ืองจากเหตกุารณส์นึามิในประเทศญ่ีปุ่ น1 

 ทัง้นีใ้นช่วงตน้ทศวรรษ 2550 ไดเ้กิดความเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ขึน้ภายในองคก์ร
เครอืโออิชิ กรุ๊ป โดยในปีพ.ศ. 2553 ตนั ภาสกรนที ผูก้่อตัง้ธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มโออิชิกรนีที 
ไดล้าออกต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการดว้ยเหตผุลว่าในขณะเดียวกนัการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ของตลาดชา
พรอ้มดื่ม (โดยเฉพาะชาเขียวพรอ้มดื่ม) จากการท่ีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาในตลาด เช่น ตนั 
ภาสกรนที ซึ่งหลงัจากออกจากบริษัทโออิชิแลว้ไดต้ัง้บริษัท ไม่ตัน จ ากัด ซึ่งผลิตและจ าหน่าย
เครื่องดื่มชาพรอ้มดื่ม “อิชิตนั” เขา้สู่ตลาดในพ.ศ. 2554 และกลายเป็นคู่แข่งส าคญัของ โออิชิ ท า
ใหโ้ออิชิหนัมาท าการตลาดชาพรอ้มดื่มดว้ยการเปิดตวัชาพรอ้มดื่มชนิดใหม่เขา้ คือ “ชาคลูล์ซ่า” 
ชาด าพรอ้มดื่มซึ่งมี 2 รสชาติ คือ น า้ผึง้ ผสมมะนาว และ ชาด าผสมมะนาว ขนาด 320 มิลลิลิตร 
บรรจกุระป๋องออกมาจดัจ าหน่าย2  

 นับตั้งแต่พ.ศ. 2554 จนถึงพ.ศ. 2559 ท่ีบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด ผู้ผลิตและ
จ าหน่ายอิชิตันกรีนทีได้เข้าสู่ตลาดชาพรอ้มดื่ม ได้ส่งผลต่อภาวะการแข่งขันท่ีสูงขึน้ในกลุ่ม
เครื่องดื่มชาพรอ้มดื่ม แต่ขณะเดียวกันก็ท าใหต้ลาดเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มขยายตวัมากขึ ้นดว้ย 
โดยการขยายตวัของตลาดชาพรอ้มดื่มสง่ผลตอ่เน่ืองใหผู้ผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้ชาพรอ้มดื่มไดส้ง่
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่างฟังก์ชันนัลดริงก์ (Functional Drink) เข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของสินคา้ ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีบริษัทโออิชิกรีนทีซึ่งเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายชาเขียว
พรอ้มดื่มรายใหญ่ในไทยไดเ้ปลี่ยนแนวทางการตลาดมาเนน้เสนอความหลากหลายของสนิคา้เพื่อ
เจาะกลุ่มลกุคา้ท่ีมีความแตกต่างดว้ยการออกสินคา้เครื่องดื่มท่ีหลากหลายตราสินคา้และรสชาติ
ใหผู้บ้ริโภคเลือกตามความตอ้งการภายใตรู้ปลกัษณข์องบรรจุภณัฑท่ี์แตกต่าง และมีการใชก้าร
โฆษณาประชาสมัพนัธใ์หส้นิคา้อยา่งตอ่เน่ืองทัง้การใชส้ื่อโทรทศัน ์วิทย ุหนงัสือพิมพ ์นิตยสารตา่ง 
ๆ นอกจากนีย้ังมุ่งเนน้สื่อทางเลือกใหม่ ๆ เช่น โฆษณาออนไลนห์รือประชาสมัพันธ์ผ่านชุมชน
ออนไลน์3  

                                                            
1บรษัิท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน). (2555). รายงานประจ าปี 2554 บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน). หนา้ 7. 
2บรษัิท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน). (2555). รายงานประจ าปี 2554 บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน). หนา้ 18. 
3บรษัิท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน). (2556). รายงานประจ าปี 2555 บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน). หนา้ 25-26. 



  139 

ทัง้นีเ้ป็นท่ีน่าสงัเกตว่าการท าการตลาดของโออิชิกรีนทีในช่วงครึง่หลงัของทศวรรษ 
2550 หันมามุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์หรือสื่อดิจิตอลเพิ่มขึน้ มีการเพิ่ม
นวตักรรมในการผลิตสินคา้ใหมี้ความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคนั้น 
เพื่อรกัษาต าแหน่งผูน้  าตลาดของโออิชิกรีนทีไวใ้หไ้ดใ้นสภาวะท่ีการแข่งขนัตลาดชาพรอ้มดื่มมี
สงูขึน้ (ดภูาพประกอบ 21) 

 

 

ภาพประกอบ 21 แผนภมูิสดัสว่นตลาดชาพรอ้มดื่ม พ.ศ. 2559 

 ท่ีมา : บรษัิท โออิชิ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน). (2560). รายงานประจ าปี 2559 บรษิัท โออชิ ิ
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน). หนา้ 24. 

4.2.4 กลยุทธท์างธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจชาพร้อมดืม่โออชิิ 
 ช่วงทศวรรษ  2550 เป็นช่วงเวลาท่ี โออิชิกรีนท่ี มีการปรบักลยทุธท์างการตลาด

อย่างมากเน่ืองจากอยู่ในสถานการณท่ี์กระแสความนิยมบรโิภคชาเขียวพรอ้มดื่มไดซ้บเซาลงดงัท่ี
กล่าวไปขา้งตน้ ท าใหใ้นตลาดชาเขียวพรอ้มดื่มเหลือผูป้ระกอบการไม่มาก ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศก็อยู่ในช่วงขาลงอนัสง่ผลตอ่ก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค ดงันัน้โออิชิกรนีทีจงึมีการ
ปรบัเปลี่ยนกลยทุธท์างธุรกิจ โดยผูว้ิจยัจะอธิบายเรื่องนีโ้ดยแบง่ออกเป็น 3 สว่นดว้ยกนัไดแ้ก่ การ
จดัองคก์รธุรกิจ การจดัการการผลิต และกลยทุธท์างการตลาด 

45.3

34.4

20.3

สดัสว่นตลาดพรอ้มด่ืม พ.ศ.2559

Oishi GT Ichitan GT All Others
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4.2.4.1 การจัดการองคก์ร  
 ในทศวรรษ 2550 บรษัิทโออิชิ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ปลี่ยนมือจากตนั 

ภาสกรนที มาอยู่ในเครือของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งนายเจริญ ศิริวฒันภกัดี 
เป็นเจ้าของ การเปลี่ยนมือทางธุรกิจนี ้ท  าให้ธุรกิจของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้
ขยายตวัมากยิ่งโดยเฉพาะในธุรกิจเครื่องดื่ม การจดัโครงสรา้งองคก์รของบรษัิทโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ภายใตก้ารบรหิารของบรษัิทไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้การจดัแบ่งโครงสรา้ง
บรษัิทออกเป็น 2 ส่วน คือ บรษัิท โอชิชิ ราเมน จ ากดั (มหาชน) และ บรษัิท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากดั 
(มหาชน) โดยบรษัิท โออิชิ เทรดดิง้ จ ากดั (มหาชน) ท าหนา้ท่ีเป็นครวักลางของบรษัิทในการผลิต
และจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม1  โดยในช่วงแรกท่ีเปลี่ยนมือทางธุรกิจนัน้ ตนั 
ภาสกรนที ยงัคงท างานอยูใ่นบรษัิทตอ่อีกระยะหนึ่ง  

จุดเปลี่ยนของบริษัท โออิชิ กรุ๊ป (จ ากัด) เกิดขึน้เม่ือ ตนั ภาสกรนที ไดล้าออก
จากการเป็นกรรมการผูจ้ดัการของบรษัิทในเดือนกนัยาน พ.ศ. 2553 โดยเขาใหเ้หตผุลว่าตอ้งการ
พกัผ่อน อีกทัง้ยงัเป็นการเปิดโอกาสใหค้นรุน่ใหม่เขา้มาบรหิารกิจการตอ่ การลาออกของตนั ภาส
กรนที ไดส้ง่ผลใหเ้กิดการปรบัองคก์รใหม่อีกครัง้ของบรษัิท โออิชิ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) โดยบรษัิท 
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้มาจดัการดว้ยการคดัสรรบคุลากรใหมแ่ละระบบการท างาน
เป็นทีม2 ทัง้นีเ้ขา้ใจไดว้่าการท่ีบรษัิทไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) เขา้มาจดัองคก์รของบรษัิท
โออิชิ กรุป๊ ใหม่หลงัจาก ตนั ภาสกรนที ลาออกนีเ้ป็นการเรยีกความเช่ือมั่นของผูถื้อหุน้รายอ่ืน ๆ ท่ี
มีตอ่บรษัิทโออิชิ อีกทัง้ยงัเป็นนโยบายของบรษัิทไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ท่ีตอ้งการจดัการ
บริหารงานภายในของบริษัทในเครือโดยเนน้การสรา้งบุคลากรท่ีเขม้แข็ง มีการด าเนินธุรกิจตาม
จรรยาบรรณ3 

4.2.4.2 การจัดการผลิต 
บรษัิท โออิชิ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) สง่เสรมิก าลงัการผลิตเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้ม

ดื่ม โออิชิ กรีนที ของบริษัทใหส้อดรบักับความตอ้งการและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทั้งในแง่การ
บรโิภคเพ่ือสขุภาพและฝนแง่ของรวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ ดงัเห็นไดจ้ากสิ่งตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้ 
                                                            

1 บรษัิท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน). (2551). รายงานประจ าปี 2550 บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน). หนา้ 19.  

2 บรษัิท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน). (2554). รายงานประจ าปี 2553 บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน). หนา้ 5. 

3 แหลง่เดมิ. หนา้เดิม. 
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ประการแรกคือ ธุรกิจเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มโออิชิ กรีนทีช่วงทศวรรษ 2550 
มีการปรบัเปลี่ยนกระบวนการการผลิต มีการเพิ่มโรงงานและน านวตักรรมการผลติใหม ่ๆ เขา้มาใช้
ในการผลิตท่ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดตน้ทุนการผลิต ดังปรากฏว่าในช่วงตน้
ทศวรรษ 2550 บริษัทไดส้รา้งโรงงานผลิตชาเขียวพรอ้มดื่มแห่งท่ี 3 เพิ่มขึน้อีกแห่ง รวมทั้งน า
เทคโนโลยีการผลิตแบบ Cold Fill ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในประเทศญ่ีปุ่ น เขา้มาใชใ้นการผลิตท าให้
ยงัคงคุณค่าสารอาหารและความรกัษาความสดใหม่ของเครื่องดื่มชาเขียวไวม้ากกว่าการผลิต
แบบเดิม ตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่นีย้ังช่วยลดตน้ทุนในการผลิตเน่ืองจากสามารถบรรจุ
ผลิตภณัฑใ์นแพ็กเกจจิง้แบบขวด PET ท่ีบางลงได้1  

ประการตอ่มาคือ บรษัิทโออิชิ ไดมี้การปรบัขนาดผลิตภณัฑช์าเขียวพรอ้มดื่มโออิ
ชิกรนีทีใหมี้ขนาดเล็กลง ซึ่งการปรบัขนาดของผลิตภณัฑนี์มี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการการผลิต
สินคา้ดว้ย ดังเห็นไดจ้ากบทสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเก่ียวกับ
แนวโนม้ธุรกิจอาหารและเครือ่งดื่มในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 ตอ่สื่อมวลชนท่ีชีว้า่ 

“นายสมชาย เวชากร กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท ยูโรเป้ียนฟู้ดส์ จ ากดั ผูผ้ลิตและ

จ าหน่ายยูโร่คสัตาร์ดเคก้ เลเยอร์เคก้ ตราเอลเซ่ เวเฟอร์ตราปักกิ่ง ชาเขียวพรอ้มดื่ม

เซนโต ไดม้ีการใหส้มัภาษณ์กบัทาง “กรุงเทพธุรกิจ”  ว่าแนวโนม้อุตสาหกรรมอาหาร

และเครือ่งดืม่ในปี 2551 อาจจะไม่สดใสเท่าทีค่วรเป็นผลมาจากปัจจยัลบรอบดา้น ทัง้

ราคาน า้มนัทีม่ีผลกระทบตอ่ตน้ทนุวตัถดุบิในการผลติเพิ่มขึน้ท าใหต้อ้งปรบัราคาสนิคา้

ซ่ึงเชือ่ว่าจะกระทบตอ่ยอดขายเพราะสวนทางกบัรายไดข้องผูบ้รโิภคท่ามกลางคา่ครอง

ชพีสูงขึน้สง่ผลใหผู้บ้รโิภคระมดัระวงัการจบัจ่ายใชส้อยมากขึน้”2 

บทสมัภาษณข์องผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจท่ี
ประสบปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจ บ่งชีใ้หเ้ห็นว่าการปรบัตวัใหเ้ขา้กับสถานการณ์ภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจท่ีประสบอยู่ในขณะนัน้ท าไดด้ว้ยการลดตน้ทนุทางการผลิตหรอืไม่ก็ปรบัขึน้ราคาสินคา้
ขึน้ ซึง่อย่างหลงัจะส่งผลตอ่ยอดขายสินคา้เน่ืองจากผูบ้รโิภคจะระมดัระวงัเรื่องในคา่ใชจ้่ายสินคา้ 
ส าหรบักรณีของบรษัิท โออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตชาเขียวพรอ้มดื่มโออิชิ กรีนที พบว่าใช้
กลยทุธใ์นแนวทางลดตน้ทนุการผลิตของบรษัิทและผลติสินคา้ในราคาไมแ่พงเพ่ือดงึดดูลกูคา้ ดว้ย
การปรบัขนาดผลิตภณัฑ ์ดงัเห็นไดจ้ากท่ีในปีพ.ศ. 2550 ไดมี้การผลติชาเขียวพรอ้มดื่มโออิชิกรนีที

                                                            
1 โออิชิ เท 1,430 ลา้น สรา้งโรงงานชาเขียวแหง่ท่ี 3. (2552, กรกฎาคม-กนัยายน). nfi Quaterly. 

1(3):15. 
2 กลยทุธ’์ไซสเ์ลก็’โอกาสยคุค่าครองชีพพุง่. (2550, 31 ธนัวาคม). กรุงเทพธุรกจิ. หนา้  11. 
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ชนิดกล่องท่ีมีขนาดเล็กลงเป็นขนาดบรรจุ 160 ซีซี จ าหน่ายราคากล่องละ 6 บาท เพื่อจบัตลาด
กลุม่ผูบ้รโิภคในพืน้ท่ีตา่งจงัหวดั โดย ตนั ภาสกรนที ไดใ้หส้มัภาษณก์บัหนงัสือพิมพ ์มติชนวา่การ
ท าไซซเ์ล็กในราคาดงักล่าวเพื่อใหเ้หมาะสมกบัก าลงัซือ้ผูบ้รโิภคในต่างจงัหวดั จากไซซป์กติ 250 
ซีซี ราคา 10  บาท1 

ต่อมาในปีพ.ศ.2551 ไดมี้การออกผลิตภณัฑช์าเขียวพรอ้มดื่มโออิชิกรีนทีขนาด
เล็กราคาขวดละ 15 บาทมาวางจ าหน่าย และพรอ้มลงทุนเครื่องจกัร 80 ลา้นบาทเพิ่มก าลงัผลิต
ชาเขียวกล่องขนาด 10 บาท เพื่อรองรบัมือก าลงัซือ้ อารมณซ์ือ้ของผูบ้รโิภคท่ีลดลง2  ทัง้นีก้ารลด
ขนาดของสินคา้ท่ีใหเ้ล็กลง หากมองในแง่ของการผลิตสินคา้นั้นถือเป็นการลดตน้ทุนการผลิต
เพื่อใหธุ้รกิจสามารถด าเนินการแข่งขันภายในตลาดเครื่องดื่มไดใ้นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 ซึ่งการถดถอยทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลานีไ้ดท้  าใหผู้ป้ระกอบ
ธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มเริม่หายไปจากตลาดและเกิดชาพรอ้มดื่มรูปแบบใหม ่เช่น ชาขาวของเพียวริ
ค ุหรอืชาด าของลปิตนั ขึน้มาแทน 

 4.2.4.3 กลยุทธท์างการตลาด 
  การท าการตลาดของเครือ่งดื่มโออิชิ กรนีทีในช่วงทศวรรษ 2550 

ส่วนหนึ่งยังคงใช้วิธีการทางการตลาดแบบเดิมตั้งแต่ทศวรรษ 2540 เพื่อเป็นการส่งเสริม
ภาพลกัษณส์ินคา้ พรอ้มทัง้มีการเพิ่มกลยทุธใ์หม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักระแสของผูบ้ริโภค ดงัจะ
เห็นไดจ้ากกลยทุธท์างการตลาดดงันี ้ 

4.2.4.3.1 แคมเปญชิงโชค 
 การท าแคมเปญชิงโชคของโออิชิกรนีทีในช่วงทศวรรษ 2550 เป็นการท า

โปรโมชั่นตามแนวทางท่ีไดท้  ามาตัง้แต่ช่วงปลายทศวรรษ 2540 คือ แคมเปญ รวยฟ้าผ่า 30 ลา้น 
30 ฝา” อนัเป็นแคมเปญท่ีกระตุน้ยอดขายใหโ้ออิชิกรีนทีมียอดขายเพิ่มขึน้เป็นจ านวนมากและ
ประสบความส าเรจ็ในฐานะผูป้ระกอบการชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีมียอดขายอนัดบัตน้ ๆ ของประเทศ  
ดงันัน้การใชแ้คมเปญชิงโชคจึงเป็นกลยทุธท่ี์โออิชิกรนีทียงัใชใ้นการท าการตลาดตอ่มาโดยในพ.ศ. 
2551 โออิชิกรีนทีใชแ้คมเปญส่งชิน้ส่วนสินคา้ชิงโชค  “ไปแต่ตวั...ทัวรย์กแก๊ง” ซึ่งท าใหป้ริมาณ
ยอดขายของโออิชิเพิ่มสงูขึน้จนสนิคา้ขาดตลาด 2 เดือน3 เม่ือคิดในเชิงตวัเลขยอดขายชาพรอ้มดื่ม
โออิชิกรีนทีในปีพ.ศ.2551 นั้นยอดขายเครื่องดื่มของโออิชิเติบโตกว่ารอ้ยละ 20 เม่ือพิจารณา

                                                            
1 ‘โออิชิ’เลิกท าโปรโมชั่นลดราคา. (2550, 27 กมุภาพนัธ)์. มตชิน. หนา้ 19. 
2 โออิชิ พลิกเกมสง่ไซสเ์ลก็ท าตลาด. (2551, 28 สิงหาคม). กรุงเทพธุรกจิ. หนา้ 31. 
3 “โออิชิ” ทวัรย์กแก๊งแรงสดุขีด. (2551, 17 กนัยายน). ข่าวหุน้. หนา้ 8.  
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เปรียบเทียบกับภาพรวมการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มประเภทอ่ืน ๆ ในปีเดียวกันซึ่งท่ีเติบโตอยู่
ประมาณรอ้ยละ 5-6 เท่านัน้1  ความส าเรจ็ของแคมเปญนีท้ าใหปี้ต่อมา (พ.ศ.2552) ทางโออิชิได้
ใชแ้คมเปญนีร้อบท่ี 2 โดยแคมเปญ “ไปแต่ตวั...ทัวรย์กแก๊งกับโออิชิ” รอบท่ี 2 นีใ้ชง้บประมาณ
ทางการตลาด 100 ลา้นบาท และมีการน าศลิปินดารา ซีเรปและนกักีฬามารว่มทรปิดว้ยอีก 30 คน
2  

กลา่วไดว้า่โปรโมชั่นการชิงโชคท่ีโออิชิน ามาใชเ้ป็นกลยทุธท์างการตลาดของโออิ
ชิกรีนทีท่ีประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก สามารถช่วยเพิ่มยอดการขายของโออิชิใหเ้พิ่ มขึน้ใน
ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีเริม่ซบเซาและกระแสความนิยมบรโิภคชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีลดลงในช่วง
ทศวรรษ 2550 ซึง่หากพิจารณาถึงปัจจยัท่ีสง่เสรมิใหแ้คมเปญลกัษณะนีป้ระสบความส าเรจ็ กลา่ว
ไดว้่าวฒันธรรมพนันเสี่ยงโชคท่ีฝังตวัอยู่ในวฒันธรรมของคนไทยดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 เป็น
ปัจจยัท่ีท าใหก้ารท าโปรโมชั่นในลกัษณะนีย้งัคงไดผ้ลอยูแ่มว้า่เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงตน้
ทศวรรษ 2550 จะอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 อย่างไรก็ดีเป็นท่ีน่าสงัเกต
ว่า ตนั ภาสกรนที หนึ่งในผูบ้รหิารของโออิชิกรีนที มีแนวคิดท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมโดยเขาพยายาม
พิสจูนใ์หเ้ห็นว่า ธุรกิจเครื่องดื่มในเครอืโออิชิสามารถท่ีประสบความส าเรจ็ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งใช้
การท าโปรโมชั่นการตลาดแรงแบบการแคมเปญชิงโชคอีก3 

 

ภาพประกอบ 22 โฆษณาโปรโมชั่น “ไปแตต่วัทวัรย์กแก๊ง ภาค 2 ” 

 ท่ีมา: โฆษณาโปรโมชัน่ “ไปแตต่วัทวัรย์กแก๊ง ภาค 2. (2563, 8 สงิหาคม). สืบคน้จาก 
”https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=3802 

                                                            
1 แหลง่เดมิ. 
2 ไปแตต่วัทวัรย์กแก๊งภาค2ฉลยุ. (2552, 25 มิถนุายน). ฐานเศรษฐกจิ. หนา้ 23. (ค าวา่ ซีเรป ใน

ขอ้ความท่ีอา้งถงึนัน้เป็นการสะกดตามหลกัฐาน ซึง่ในปัจจบุนั “เซเลบรตีิ”้ หมายถึง คนดงั) 
3
 สมเกียรติ บญุศิร.ิ (2550, กนัยานยน). ตนั ภาสกรนท ีกบัการตอ่สูค้รัง้สดุทา้ย. 25(288):96. 
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 ท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 ซึ่งเศรษฐกิจของ
ไทยเริม่ซบเซาลงเน่ืองจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  บรษัิทโออิชิไดป้รบัมาใชก้ลยทุธท์างการตลาดท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายรฐัซึ่งพยายามกระตุน้ใหเ้กิดการจบัจ่ายใชส้อยของภาคประชาชนมากขึน้ 
โดยโออิชิไดเ้ขา้รว่ม “โครงการเช็คช่วยชาติ” ท่ีรฐับาลมีการมอบเงิน 2,000 บาทใหก้บัผูมี้สิทธิ ซึ่ง
โออิชิเป็นหนึ่งในบรษัิทท่ีรว่มกบัโครงการนีด้ว้ยการมอบสิทธิพิเศษเพิ่มใหผู้มี้สิทธิอีก 2,000 บาท 
ซึง่เป็นโปรโมชั่นช่วยชาติกบัโออิชิกรุป๊โดยรวมเป็นเงิน  4,000 บาท ซึง่ผูบ้รโิภคสามารถน ามาใชก้บั
รา้นอาหารเครอืโออิชิไดท้ัง้หมด 100 สาขาหรือไปซือ้สินคา้และบรกิารท่ีรา้นคา้ในเครือโออิชิ และ
หากใช้ไม่ครบ 2,000 บาทสามารถทอนเป็นเงินสดได้1 โดยการท าโปรโมชั่นท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของภาครฐั มีสว่นช่วยกระตุน้ยอดขายของโออิชิกรุป๊ในระยะสัน้ ๆ 2 

 4.2.4.3.2 การใชโ้ฆษณาท่ีอิงความเป็นญ่ีปุ่ น 
 การท าการตลาดของ โอออิชิกรีนท่ี ในช่วงทศวรรษ 2550 ยังคงใช้

โฆษณาท่ีอิงความเป็นญ่ีปุ่ นเช่นเดียวกับในช่วงทศวรรษ 2540 เน่ืองจากภาพลกัษณ์ความเป็น
ญ่ีปุ่ น เป็นสิ่งท่ีถกูใชใ้นการสรา้งจดุแข็งของแบรนดส์ินคา้มาโดยตลอด ดงันัน้การรกัษาจดุแข็งของ
แบรนดท่ี์เป็นท่ีจดจ าของผูบ้รโิภคจึงเป็นสิ่งท่ีบรษัิทโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั ยงัคงรกัษาเอาไว ้ดงัเห็นได้
จากโฆษณาธงปลาคารฟ์ ที่ออกอากาศในพ.ศ. 2552 เป็นรูปครอบครวัชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีการปักธงปลา
คารฟ์ ตามความเช่ือของชาวญ่ีปุ่ นซึง่เช่ือวา่ธงปลาคารฟ์ 

 

         

 

 

                                                            
1 ธนัยวชัร ์ไชยตระกลูชยั และ อาทิตย ์โกวิทวรางกรู. (2552). Case study 13.0. หนา้ 112-113. 
2 แหลง่เดมิ.  
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ภาพประกอบ 23 โฆษณา Fish Flag 

 ท่ีมา : โฆษณา Fish Flag. (2563, 8 สงิหาคม). สืบคน้จาก 
https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=3621 

หากพิจารณาบรบิททางดา้นสงัคมท่ีเปลี่ยนไปจะเห็นไดว้่าถึงแมใ้นทศวรรษ 
2550 กระแสความนิยมวฒันธรรมบนัเทิงของญ่ีปุ่ นในหมู่วยัรุน่จะลดลงแลว้โดยกลุม่วยัรุ่นและคน
วยัท างานหันมานิยมวฒันธรรมบันเทิงเกาหลีผ่านการชมภาพยนตรแ์ละละครโทรทัศนท่ี์มีการ
น าเข้ามาฉายในไทย 1 ซึ่งกระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีท่ีเข้ามาในสังคมไทยก่อให้เกิดการ
แปรเปลี่ยนทางทศันคติสนุทรียภาพ และความนิยมชมชอบ โดยอาจแสดงออกในบุคลิกลักษณะ 
การรบัประทานอาหาร การแต่งตวั ทรงผมหรือแมแ้ต่การพดูจา2 แต่โออิชิกรีนทียงัคงเลือกวิธีการ
น าเสนอสนิคา้ดว้ยภาพลกัษณค์วามเป็นญ่ีปุ่ น โดยงานศกึษาของธนาปลี สวุกลู เสนอวา่การใชส้ื่อ
ดา้นการโฆษณามีจุดประสงคห์ลกัคือ การน าเสนอสินคา้ผลิตภัณฑรู์ปแบบใหม่ของโออิชิ และ
สง่เสรมิภาพลกัษณข์องสินคา้ โฆษณาชดุนีน้  าเสนอภาพลกัษณส์ินคา้ดว้ยการน าเอาธงปลาคารฟ์ 
ซึง่ในวฒันธรรมญ่ีปุ่ นสื่อความหมายถึงครอบครวัท่ีมีสขุภาพแข็งแรง มาใชใ้นการสรา้งภาพลกัษณ์
ความเป็นเครือ่งดื่มเพื่อสขุภาพท่ีดีของโออิชิกรนีที3  

                                                            
1 อบุลวรรณ เปรมศรีรตัน.์ (2553). งานวิจยัไทยทีศ่ึกษาเกี่ยวอิทธิพลและการสือ่สารของเกาหลีใตท้ีม่ี

ตอ่สงัคมไทย. 2(1):4. 
2 นพดล อินทรจ์ันทร.์ (2555). ภาพยนต์ชุดเกาหลี : กรณีศึกษากระแสคลื่นวัฒนธรรมเกาหลีใน

สงัคมไทย. 14(1):136. 
3 ธนาปลี สวุกลู. (2557). กลยทุธ์การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรเพือ่ครองความเป็นผูน้  าตลาด

กรณศีกึษา : ผลติภณัฑช์าเขียวพรอ้มดืม่ ตรา โออชิ ิกรีนท.ี หนา้ 57. 
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การท่ีโออิชิกรนีทียงัคงน าเสนอสินคา้ดว้ยภาพลกัษณค์วามเป็นญ่ีปุ่ นนีแ้สดง
ใหเ้ห็นว่า โออิชิกรีนทียงัคงน าเสนอภาพลกัษณข์องสินคา้ท่ีอิงความเป็นญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นกลยทุธท่ี์ใช้
ในช่วงทศวรรษ 2540  แลว้มีส่วนช่วยให้โออิชิกรีนทีประสบความส าเร็จทางการตลาดในช่วง
ทศวรรษ 2540 

4.2.4.3.3 การปรบัเปลี่ยนสตูรของสนิคา้ใหเ้ป็นเครือ่งดื่มเพื่อสขุภาพ 
กลยทุธท์างการตลาดอีกอย่างหนึ่งท่ีโออิชิกรีนทีใชใ้นช่วงทศวรรษ 2550 คือ 

การปรบัเปลี่ยนสตูรของสินคา้เพื่อผลิตสินคา้ชาพรอ้มดื่มท่ีเป็นเครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ (Functional 
Drink) เน่ืองจากในช่วงปลายทศวรรษ 2540 ไดมี้กระแสการวิจารณ์ถึงผลประโยชนข์องชาเขียว
พรอ้มดื่มดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่ อีกทั้งเหตุการณ์ท่ีโออิชิกรีนทีท่ีเคยเจอในกรณีกรดเกลือในชา
เขียวพรอ้มดื่ม ท าใหค้วามเช่ือมั่นของสินคา้ชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีลดลง ดังนั้นเม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 
2550 จึงพบว่า โออิชิกรีนที ไดใ้ชก้ลยุทธท์างการตลาดดว้ยการปรบัเปลี่ยนสถานะเครื่องดื่มเป็น
เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ (Functional Drink) เน่ืองจากกระแสการตื่นตวัเรื่องการบริโภคเพื่อสขุภาพ
ยงัคงเป็นท่ีนิยมในกลุม่ผูบ้รโิภคอยู ่น ามาสูก่ารท่ีผูผ้ลติและจ าหน่ายสินคา้ประเภทเครื่องดื่มไดห้ัน
มาผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพท่ีเรียกว่า “ฟังกช์ันนัลดริงก์” (functional drink) ขึน้เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เครื่องดื่มประเภทนีจ้ัดเป็นเครื่องดื่มท่ีอยู่ประเภท Soft Drink โดย 
Functional Soft Drink เป็นเครื่องดื่มท่ีมีคุณประโยชนท่ี์จบัตอ้งไดแ้ละเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
หรือเป็นเครื่องดื่มท่ีมีการบ่งบอกชัดถึงคุณประโยชนเ์ฉพาะเจาะจง 1 กระแสการผลิตเครื่องดื่ม
ฟังกช์นันลัดรงิกไ์ดเ้ขา้มาสู่ผูป้ระกอบการชาพรอ้มดื่มในกลุ่มชาเขียวพรอ้มดื่มดว้ย ดงัเห็นไดจ้าก
การท่ีกลุ่มยูนิฟ ไดส้่งตวัยูนิฟ ไอเฟิรม์ (I FIRM) เขา้มาท าตลาดเป็นรายแรกอย่างจริงจัง ขณะท่ี
บรษัิทโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้มาในตลาดเครื่องเพื่อสขุภาพแบบฟังกช์นันลัดริงก ์ดว้ย
การเปิดตวัเครื่องดื่มช่ือ “อะมิโน โอเค” ซึง่เป็นเครื่องดื่มในกลุม่เครือ่งดื่มผสมวิตามิน ซึง่เป็นท่ีนิยม
ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในญ่ีปุ่ น2 อย่างไรก็ดีการเปิดตวัเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ “อะมิโน 
โอเค” ของบรษัิทโออิชิกรุป๊จ ากดั (มหาชน) ท่ีมุ่งหวงัตอบสนองตามกระแสรกัสขุภาพของผูบ้รโิภค
นัน้ไม่ประสบความส าเรจ็เท่าท่ีควร เน่ืองจากอะมิโน โอเค เขา้มาในตลาดช่วงท่ีความนิยมบรโิภค
ชาเขียวเริ่มมีกระแสลดลง ดงันัน้บริษัทโออิชิจึงปรบัจุดขายของชาพรอ้มดื่มโออิชิกรีนทีดว้ยการ
เพิ่มคุณประโยชนใ์หก้ับสินคา้ของโออิชิกรีนทีและเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบชัดเจนมาก 

                                                            
1จนัทนา มงัคะลา. (2549). พฤตกิรรมการบรโิภคเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ (Functional Drink) ของ

ผูบ้รโิภคสตรใีนกรุงเทพมหานคร. หนา้ 28. 
2สมเกียรติ บญุศิร.ิ (2550, กนัยานยน). ตนั ภาสกรนท ีกบัการตอ่สูค้รัง้สดุทา้ย. ผูจ้ดัการ. 25(288):95. 
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ดงันัน้ในปีพ.ศ. 2550 บริษัทโออิชิจึงเปิดตวัสินคา้ชนิดใหม่เช่น ชาเขียวคลอโรฟิลดแ์ละซีโร ่ออก
บรรจุภณัฑข์นาด 350 ม.ล. ราคา 15 บาท โดย ตนั ภาสกรนที ซึ่งขณะนัน้ยงัท างานอยู่ในบรษัิท
โออิชิไดใ้หส้มัภาษณก์บัทางหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนั ถึงกลยทุธข์องโออิชิกรีนทีในพ.ศ. 2550 
วา่ 

 “การท าตลาดชาเขียวโออิชิจะเนน้ทั้งอีโมชันนัลหรือขายในดา้นความสดชื่น 

ควบคู่กบัการท าตลาดดา้นฟังก์ชนันลั โดยการออกรสชาติใหม่ทีใ่หป้ระโยชน์เฉพาะ

ดา้นแก่ผูด้ืม่ซ่ึงขึน้อยู่กบัเทรนด์ของตลาดเครื่องดื่มจะมาในแนวทางไหน แต่ขณะนี ้

มองว่าเทรนดฟั์งก์ชนันลัก าลงัมาแรง ดงันัน้ การท าตลาดตอ้งสรา้งสนิคา้ใหม้ากกว่า

เป็นแคช่าเขียว”1 

 จากบทสมัภาษณข์อง ตนั ภาสกรนที ท่ีกล่าวมานีชี้ใ้หเ้ห็นว่ากระแสการ
บรโิภคมีสว่นส าคญัในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจของชาพรอ้มดื่มโออิชิในบรบิทท่ีกระแส
ความนิยมการบรโิภคเพื่อสขุภาพซึง่แพรห่ลายในช่วงทศวรรษ 2540 ยงัด ารงอยู่และขยายตวัมาก
ขึน้ แต่สถานการณ์ตลาดชาเขียวในช่วงทศวรรษ 2550 กลับอยู่ในจังหวะท่ีกระแสความนิยม
บรโิภคชาพรอ้มดื่มเริม่เขา้สูช่่วงขาลง ท าใหผู้ป้ระกอบการชาเขียวมุง่โฟกสัชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีสรา้ง
มลูค่าเพิ่มดา้นสขุภาพมากขึน้ โดยโออิชิไดพ้ยายามมุ่งเนน้แตกไลนเ์สน้สินคา้ท่ีมีฟังกช์นันลั เพื่อ
รองรบัตลาดเครือ่งดื่มฟังกช์นันลัดรงิกแ์ละพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคท่ีใสใ่จสขุภาพ2  

กลา่วไดว้่าโยบายทางการตลาดของชาพรอ้มดื่มของโออิชกรนีทีในปีแรกของ
ทศวรรษ 2550 เปลี่ยนมาเป็นการผลิตสินคา้ใหม่ท่ีเจาะกลุม่ลกูคา้ท่ีรกัสขุภาพท่ีเพิ่มขึน้ รวมไปถึง
การเพิ่มสินคา้ชาพรอ้มดื่มชนิดอ่ืน ๆ เช่น ชาด า  ควบคู่ไปกับการท าการตลาดตัวสินคา้เดิมท่ี
จ าหน่ายอยู่แลว้เป็นการขยายตลาดสินคา้ชาพรอ้มดื่มใหค้รอบคลมุความตอ้งการของตลาดมาก
ขึน้ เพื่อขยายฐานลกูคา้มากขึน้ในภาวะวิกฤตขาลงของชาพรอ้มดื่ม (ดตูาราง 5) 

 

 

ตาราง 5 รายการแสดงสินคา้เครือ่งดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มของโออิชิพ.ศ. 2550 

                                                            
1‘โออิชิ’ ปรบัตวัเป็นมากกวา่ชาเขียว สง่รสคลอโรฟิลดร์บัฟังกช์นันลัดรงิก.์ (2550, 30 ตลุาคม). 

ผูจ้ดัการรายวนั. หนา้ 28. 
2ตลาดชาเขียวปรบัตวัเจาะกลุม่รกัสขุภาพ. (2552, 17 พฤศจิกายน). พมิพไ์ทย. หนา้ 14.  
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 ท่ีมา : บรษัิท โออิชิ กรุป๊ จ ากดั มหาชน. (2551). รายงานประจ าปี 2550 บรษิัท โออชิ ิ
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน).  หนา้ 20.  

 นอกจากนีย้ังพบอีกว่า โออิชิ กรีนที ไดอ้อกสินคา้ใหม่ท่ีแตกไลนอ์อกจาก
สนิคา้ชาเขียวพรอ้มดื่ม เพื่อเจาะตลาดลกูคา้เฉพาะกลุม่ (Niche Market)  ในตลาดสินคา้พรเีม่ียม
ซึ่งทางบริษัทมองว่ามีโอกาสท่ีจะเติบโตเพิ่มขึน้จากตลาดชาเขียวพรอ้มดื่ม เพิ่มการผลิ ตสินคา้
กลุ่มพรีเม่ียมใหเ้ขา้สู่ตลาดชาเขียวพรอ้มดื่ม เห็นไดจ้ากการออกสินคา้ “โออิชิ คาบูเชฉะ” ซึ่งเป็น
สินคา้พรเีม่ียมท่ีมีการน าเขา้มาจากประเทศญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็นยอดอ่อนของใบชาท่ีมีการคลมุดว้ยผา้สี
ด  าไวป้ระมาณ 1-2 สปัดาหก์่อนเก็บเก่ียว1 ชาพรอ้มดื่มโออิชิ คาบเูซฉะ พยายามน าเสนอสินคา้ท่ี

                                                            
1 โออชิ ิเปิดซิง “คาบูเซฉะ” นวตักรรมชาเขียวพรีเมีย่มจากญีป่ ุ่ นครัง้แรกในไทยปักธงสดุยอดแบรนดช์า

เขียวพรอ้มดืม่อนัดบัหนึ่งในในคนไทยและแชมป์ยอดขายปี 56. (2014). (ออนไลน)์.  

เคร่ืองดืม่ รสชาต ิ ขวด กล่อง 
500 ml 470 ml 350 ml 1000 ml 250 ml 160 ml 

ชาเขยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น ้าผึ ้งผสม
มะนาว 

      

ขา้วญ่ีปุ่ น       
ดัง้เดิม       
ชาด าผสม
มะนาว 

      

ป ราศจาก
น า้ตาล 

      

แอปเปิ้ลกีวี       
มิก๊ซเ์บอรี่       
ส ลิ ม  ซี จี 
300 

      

นินจา       
เซโร่       
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พิถีพิถันตัง้แต่กระบวนการเก็บเก่ียว จนสู่กระบวนการผลิตเป็นพรอ้มดื่มเพื่อเจาะกลุ่มตลาดท่ี
สนใจสขุภาพ 

 

 

ภาพประกอบ 24 โออิชิ คาบเูซฉะ 

 ท่ีมา : โออชิ ิคาบูเซฉะ. (2014). สืบคน้จาก https://positioningmag.com/57528 

4.2.5 ธุรกิจชาพร้อมดืม่ในประเทศไทยช่วงทศวรรษ 2550: กรณีศึกษา อิชติันกรีนท ี
 หลงัจากวางมือจากบรษัิทโออิชิกรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ไปไดพ้กัหนึ่ง ตนั ภาสกรนที 

ไดก้ลบัมาท าธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มอีกครัง้หนึ่งในพ.ศ.2553 โดยเขาไดก้่อตัง้บรษัิท ไม่ตนั จ ากดั1 
เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ.2553 ดว้ยทนุจดทะเบียน 500 ลา้นบาทเพื่อด าเนินการธุรกิจรา้นอาหาร
ญ่ีปุ่ นแบบฟิวชั่นสเต็คคอรส์และรา้นช็อกโกแลตสไลตญ่ี์ปุ่ น ผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่ม2 พรอ้มกนั
นี ้ตนั ภาสกรนที ไดเ้ปิดตวัธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มยี่หอ้ “อิชิตนั”  การกลบัเขา้มาท าธุรกิจชาเขียว

                                                            
1 บรษัิท ไมต่นั จ ากดั ของตนั ภาสกรนที ท่ีก่อตัง้เม่ือพ.ศ. 2553 ไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็นบรษัิท อิชิตนั กรุ๊ป 

จ ากดั ในพ.ศ. 2554 ตอ่จะกลา่วถงึวา่ในช่ือ บรษัิท อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)   
2 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน). (2557). รายงานประจ าปี 2556 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน). หนา้ 5. 

https://positioningmag.com/57528
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พรอ้มดื่มไมใ่ช่เรือ่งง่ายเหมือนครัง้สรา้งโออิชิกรนีทีใหป้ระสบความส าเรจ็  เน่ืองจากกระแสชาเขียว
พรอ้มดื่มท่ีเริ่มลดลงตั้งแต่ในช่วงปลายทศวรรษ 2540 ประกอบกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงตน้
ทศวรรษ 2550 อีกทัง้การกลบัมาในตลาดธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มนัน้ไม่ไดเ้ริม่จากศนูยแ์ละมีผูน้  าท่ี
แข็งแรงครองไวอ้ยู่แลว้ ถา้เลือกกลบัเขา้ไปท าอีกครัง้ จะเริม่เลก็ ๆ คอ่ยไปไมไ่ด ้1 โดยงานหนกัของ 
ตนั ภาสกรนที ครัง้นีค้ือการท่ีเขาตอ้งท าใหช้าเขียวพรอ้มดื่มอิชิตนักา้วขึน้มาเป็นหนึ่งในผูน้  าตลาด
ชาเขียวพรอ้มดื่ม แข่งกบับรษัิท โออิชิ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) 

 ปัญหาหลกัในช่วงแรกของการด าเนินการของอิชิตนัคือ การขาดก าลงัคนท่ีจะเขา้
มาช่วยบรหิารงาน ดงันัน้ ตนั ภาสกรนที จึงจดัโครงการ 9 Challengers เพื่อหาคนรุน่ใหม่เขา้มา
ท างานในองคก์รของเขา (จะไดก้ลา่วถึงในหวัขอ้ต่อไป) นอกจากนีแ้ลว้ในช่วงแรก บรษัิทอิชิตนัยงั
ประสบปัญหาอีกประการหนึ่งคือเหตอุทุกภยัครัง้ใหญ่ในช่วงปลายปี 2554 ซึ่งส่งผลสายการผลิต
ของบรษัิทเกิดความเสียหาย ตอ่มาในพ.ศ.2555 จงึสามารถด าเนินการผลติอิชิตนักรนีทีได ้เมื่อเขา้
สู่ตน้พ.ศ.2556 สินคา้จากอิชิตนักรีนที ไดร้บัการตอบรบัจากผูบ้รโิภคเป็นอย่างดี ท าใหมี้ส่วนแบ่ง
การตลาดเพิ่มขึน้2 จากความส าเร็จทางธุรกิจท าใหบ้ริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เขา้จด
ทะเบียนและเริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในกลุ่มเกษตรเละอตุสาหกรรมอาหาร หมวดธุรกิจ
อาหารและเครือ่งดื่ม ในวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 25573 

 4.2.6 กลยุทธท์างธุรกิจในการด าเนินการธุรกิจชาพร้อมดืม่อชิิตนั  
 กลยทุธท์างการตลาดเป็นสิ่งส  าคญัอย่างมากตอ่การเติบโตของของธุรกิจชาพรอ้ม

ดื่ม อิชิตนั ในช่วงทศวรรษ 2550 ซึง่เป็นช่วง “ขาลง” ของธุรกิจชาพรอ้มดื่ม โดยการอธิบายเรื่องกล
ยทุธท์างธุรกิจของบรษัิทอิชิตนั กรุป๊ ผูว้ิจยัจะแบง่ออกเป็น 3 สว่นดว้ยกนัไดแ้ก่ การจดัองคก์รธุรกิจ 
การจดัการการผลิต และกลยทุธท์างการตลาด 

 
4.2.6.1 การจัดการองคก์รธุรกิจ  
การกลับเข้าสู่ธุรกิจชาพรอ้มดื่มอีกครัง้ของ ตัน ภาสกรนที ในช่วงกลาง

ทศวรรษ 2550 ครัง้นีเ้ขาไดก้่อตัง้บรษัิท ไม่ตนั จ ากดั (ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น บรษัิทอิชิตนั กรุป๊) ขึน้

                                                            
1 อิง ภาสกรนที. (2557). ชวีติในทางตนั “องิ”ภาสกรนท.ี หนา้ 78.  
2 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน). (2557). รายงานประจ าปี 2556 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน). สว่นท่ี 1 หนา้ 5. 
3บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน). (2558). รายงานประจ าปี 2557 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน). หนา้ 22. 
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โดยเริม่จากการสรา้งก าลงัคนท่ีจะเขา้มาช่วยบรหิารงานในองคก์รท่ีตัง้ขึน้ใหม่ จึงเกิดเป็นโครงการ 
The 9 Challenger เพื่อเป็นการดงึคนรุน่ใหมเ่ขา้มาท าธุรกิจ 

ในการท าธุรกิจชาพรอ้มดื่ม อิชิตนั พบว่า ตนั ภาสกรนที มีแนวคิดท่ีจะดงึคน
รุน่ใหม่เขา้มารว่มธุรกิจโดยแนวคิดนีเ้ริม่ปรากฏเคา้มาตัง้แตต่อนท่ี ตนั ภาสกรนที ตดัสนิใจลาออก
จากบรษัิทโออิชิแลว้ดงัเห็นไดจ้ากท่ี ตนั ภาสกรนที ไดก้ลา่วถึงการลาออกในครัง้นัน้วา่ 

 
“เพือ่เปิดทางใหผู้บ้ริหารรุ่นใหม่เขา้มาบริหารงานแทน เพือ่สรา้งสรรค์การตลาด

และแนวคิดใหม่ๆ ใหธุ้รกิจมากขึ้น เพราะถา้เก่าไม่ไป ใหม่ก็ไม่มา ในชีวิตจริงผมก็

เป็นเหมือนคลืน่ลูกแรก ถา้ไม่เขา้ฝั่ง คลืน่ลูกหลงัก็ไม่เขา้มา เหมือนกบัตน้ไมท้ีต่อ้งมี

การผลดัใบ ถงึเวลาแลว้ทีต่อ้งการปรบัโครงสรา้งองคก์ร ซ่ึงการปรบัองคก์ร ก็ตอ้งเริ่ม

ทีผ่มเป็นคนแรก ทกุคนมกัจะตกใจเมือ่พดูถงึการเปลีย่นแปลง แตพ่อเวลาผา่นไป เรา

จะรูส้ึกว่าการเปลีย่นแปลงนัน้ดีกว่าเดิมทัง้ชีวิตและธุรกิจก็ตอ้งด าเนินต่อไป จนกว่า

จะมกีารเปลีย่นแปลงครัง้ตอ่ๆ ไป”1 

บทสมัภาษณข์องตนั ภาสกรนที สะทอ้นใหเ้ห็นว่า เขามีความมั่นใจในกลุ่ม
คนรุน่ใหม่ท่ีสามารถจะบรหิารธุรกิจต่อไดแ้มว้่าเขา (ตนั ภาสกรนที) จะลาออกจากบรษัิทโออิชิไป
แลว้ ดงันัน้จึงพบวา่เม่ือ ตนั ภาสกรนที ตดัสนิใจจะเปิดบรษัิท ไมต่นั จ ากดั และผลิตชาพรอ้มดื่มอิ
ชิตนัออกขาย เขาไดท้ าโครงการคน้หากลุม่คนรุน่ใหมท่ี่เรยีกวา่  The 9 Challenger  เพื่อเฟน้หาคน
รุน่ใหม่เขา้มารว่มท างานในบริษัท ไม่ตนั จ ากัด  โครงการดงักล่าวนีไ้ดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการ
ค้นหาบุคคลเข้ามาท างานไว้ว่า  รับสมัครคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 20-35 ปี  ไม่จ ากัด ขีด
ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นนกัการตลาด ครีเอทีฟ ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ ์ขอใหมี้ไอเดียและความ
มั่นใจว่ามีความามารถโดดเด่น ส่ง Clip ความยาว 2 นาทีน าเสนอไอเดียดี ๆ และเหตผุลว่าท าไม
คุณตันตอ้งเลือกเขา้ร่วมงานดว้ย ผ่านทาง www”facebook.com/tanmaitan2 โดยผูท่ี้ไดร้บัการ
คัดเลือก 9 ท่านจะไดร้่วมเขา้ท างานกับ บริษัทไม่ตัน และไดร้บัหุ้นของบริษัทถือไดว้่าเป็นทั้ง
พนกังานและผูก้่อตัง้บรษัิท 

การรบัคนรุ่นใหม่เขา้มาท างานเขา้ใจไดว้่าเป็นการเปิดโอกาสในการเขา้ถึง
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดม้ากขึน้ เน่ืองจากเม่ือพิจารณาจากบรบิททางสงัคมแลว้การด าเนินธุรกิจ

                                                            
1สัมภาษณ์พิเศษ: เปิดใจตัน ภาสกรนที 11 ปีกับผลงาน “โออิชิ” เม่ือจุดสูงสุดไม่ใช่.... (2553, 31 

กรกฎาคม). มตชิน. หนา้ 7. 
2‘ตนั’เปิดตวั’บรษัิทไมต่นั’ เฟน้หา9คนรุน่ใหมเ่สรมิทีม. (2553, 10 กนัยายน). ทนัหุน้. หนา้ 19. 
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อาหารและเครื่องดื่มในทศวรรษ 2550 มีความแตกต่างจากการด าเนินธุรกิจในช่วงทศวรรษ 2540 
ซึง่ ตนั ภาสกรนที เลง็เห็นถึงศกัยภาพของคนรุน่ใหมด่งัเห็นไดจ้ากบทสมัภาษณห์นึ่งของเขาท่ีชีว้า่  
 

“คนรุ่นใหม่มีโอกาสมากว่าผมเยอะ เขาเห็นอะไรท่ีเรายงัไม่เห็น เคา้เขา้ถึงขอ้มลู

ไดง้่ายกว่า โอกาสเยอะกว่าเยอะแยะไป แต่ขอ้ดอ้ยของคนรุ่นใหม่อยู่ท่ีว่าขาดความ

อดทน คนรุน่ใหมใ่จรอ้น อยากรวยเรว็ อยากประสบความส าเรจ็ อยากเดินทางลดั รบั

เพราะไม่มองว่าความส าเรจ็มนัมีขัน้ตอน ตอ้งผ่านความล าบากมาก่อน ตรงนีเ้ราตอ้ง

ฝึกเขาแลว้เขาจะท าไดดี้”1 

กล่าวไดว้่าตนั ภาสกรนที ไดน้  าเอาขอ้เด่นของคนรุน่ใหม่ มาใชใ้นการสรา้ง
จุดเด่นของบริษัทไม่ตนั จ ากัด และชาพรอ้มดื่มอิชิตนั ในช่วงทศวรรษ 2550  ซึ่งกลยุทธ์นีท้  าให้
ผลิตภณัฑช์าพรอ้มดื่มอิชิตนัสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดในช่วงทศวรรษ 2550 

 
4.2.6.2 การจัดการการผลิต  
การผลิตสินคา้ อิชิตนั กรนีที ของบรษัิทอิชิตนั กรุป๊จ ากดั (มหาชน)  เป็นการ

ด าเนินการผลิตดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่น าเขา้จากตา่งประเทศเช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการธุรกิจชา
เขียวพรอ้มดื่มรายอ่ืน ๆ แต่ท่ีน่าสนใจคือ บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ไดน้  าเอานวตักรรม
ใหม่ในการผลิตชาพรอ้มดื่มมาใช้ดังปรากฏว่า บริษัทได้ใช้นวัตกรรมการบรรจุเย็น ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มลา่สดุจากประเทศญ่ีปุ่ น ท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์ทรงคณุค่า ใหม่และสด
เสมอ2 การบรรจเุย็นนีส้ามารถท าใหย้ืดอายกุารเก็บรกัษาของสนิคา้ไดย้าวนานขึน้ ซึง่กลายเป็นจดุ
แตกตา่งจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ ท่ีเป็นคูแ่ข่งขนัทางการตลาดชาพรอ้มดื่ม  

 
4.2.6.3 กลยุทธท์างการตลาด 
ในการท าการตลาดของ อิชิตนั กรนีที ไดมี้การใชก้ลยทุธต์า่ง ๆ ดงันี ้

4.2.6.3.1 การสรา้งแบรนด์ (Brand) ด้วยแบรนด์แอมบาสเดอร ์(Brand 
ambassador)  

หนึ่งในกลยุทธท์างการตลาดท่ี ตนั ภาสกรนที น ามาใชใ้นการท าการตลาด
ของชาพรอ้มดื่ม อิชิตัน ได้แก่  การสรา้งแบรนด์ (Brand) ด้วยแบรนด์แอมบาสเดอร ์(Brand 

                                                            
1 ตนั ภาสกรนทีกบัภารกิจ Social Enterprise. (ธันวาคม, 2553). MBA. 141:153. 
2 บรษัิท อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั(มหาชน). (2557). เล่มเดมิ. สว่นท่ี 2 หนา้ 14. 
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ambassador)  ซึง่เป็นกลยทุธท่ี์ ตนั ภาสกรนที เคยใชเ้ม่ือคราวท่ีเขาท าการตลาดของชาพรอ้มดื่ม
โออิชิ โดยสรา้งภาพลกัษณข์อง ตนั ภาสกรนที ควบคู่ไปกบัตวัสินคา้ ท าใหผู้ค้นจดจ าตนัไปพรอ้ม 
ๆ กับแบรนดข์องโออิชิจนท าใหช้าพรอ้มดื่มของโออิชิประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในช่วง
ทศวรรษ 2540 

เม่ือตัน ได้ลาออกมาจากโออิชิ กรุ๊ป มาเปิดบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ผลิตและจ าหน่ายชาพรอ้มดื่มอิชิตัน เขาไดน้ าเอากลยุทธ์การสรา้งภาพลักษณ์ของ
ตนเองไปผกูกบัสินคา้ มาใชเ้ช่นท่ีเคยท ามาเพื่อสรา้งจดุเดน่ของสินคา้ โดยงานศกึษาของยาดา บรู
พาแสงสูรย ์ซึ่งศึกษาเก่ียวกับการสรา้งตราสินคา้บุคคล และการสื่อสารตลาดแบบบรูณาการ 
กรณีศึกษาตนั ภาสกรนที และชาเขียวอิชิตนั ไดชี้ใ้หเ้ห็นว่าหนึ่งในจุดแข็งของอิชิตนั  กรีนในดา้น
การใชต้ราสนิคา้โดยการน าเอาผูน้  าองคก์รคือ ตนั ภาสกรนที มาเป็นตวัแทนของตราสนิคา้ไดส้รา้ง
ความส าเร็จให้กับชาเขียวอิชิตันอย่างมากในแง่การสรา้งการรบัรูแ้ละจดจ าตราสินค้า และ
ภาพลกัษณข์องตนั ภาสกรนที มีความชดัเจนมากทางดา้นการเป็นตวัแทนของธุรกิจชาเขียวพร้อม
ดื่ม โดยเริม่ตน้ตัง้แตเ่ม่ือเป็นผูบ้รหิารของชาเขียวโออิชิ1  

การใชช่ื้อเสียงทางการตลาดของ ตัน ภาสกรนที เพื่อช่วยส่งเสริมการขาย
สินคา้เห็นไดจ้าก โฆษณาทางโทรทศันช์ดุ “ท าเอง” ท่ีออกอากาศในพ.ศ.2554 ซึ่งเป็นช่วงเปิดตวั
ของอิชิตนักรีนที โดยภาพโฆษณาชุดนีเ้ป็นการเล่าเรื่องราวของการผลิตชาเขียวของอิชิตนั ตัง้แต่
ขัน้ตอนการปลกูชา เก็บใบชา และคดัสรร จนเขา้สูโ่รงงานการผลิตชาพรอ้มดื่มอิชิตนักรนีที  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                            
1 ยาดา บรูพาแสงสรูย.์ (2557). กลยทุธ์การตลาด การสรา้งตราสนิคา้บคุคล และการสือ่สารตลาด

แบบบรูณาการ เพือ่สรา้งความเป็นผูน้  าทางการตลาด: กรณีศกึษาตนั ภาสกรนทแีละชาเขียวอชิตินั. หนา้ 44. 
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ภาพประกอบ 25 โฆษณาชดุ “ท าเอง” 

 ท่ีมา : โฆษณาชดุ “ท าเอง”. (2563, 8 สงิหาคม). สืบคน้จาก
https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=6125 

4.2.6.3.2 การใชส้ื่อโฆษณาผา่นสื่อออนไลน ์
 ในช่วงทศวรรษ 2550 พบว่า ธุรกิจชาพรอ้มดื่มอิชิตนัยงัใชก้ารโฆษณา

ผา่นสื่อตา่ง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ ์ซึง่เป็นการสื่อสารในรูปแบบธรรมดาทั่วไปท่ีธุรกิจเครือ่งดื่มสว่นใหญ่
ใชก้นัในการสื่อสารสินคา้กบัผูบ้รโิภค แต่ท่ีน่าสนใจคือ ในการโฆษณาขายชาพรอ้มดื่มอิชิตนัไดมี้
การเพิ่มการใช้สื่อออนไลน์ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภค กลยุทธ์การใช้สื่อโฆษณาผ่านสื่อ
ออนไลนข์องอิชิตนักรีนที เริ่มมีมาตัง้แต่ ตนั ภาสกรนที ตดัสินใจจะเปิดบรษัิท ไม่ตนั จ ากัด และ
เดินโครงการ  The 9 Challenger  เพื่อเฟ้นหาคนรุน่ใหม่เขา้มารว่มท างานในบรษัิท ไม่ตนั จ ากัด  
โดยมีการประชาสมัพนัธค์น้หาทีมบรหิารผ่านสื่ออออนไลนอ์ยา่งเฟซบุ๊ค (Facebook) เพื่อรบัสมคัร
กลุม่รุน่ใหม่เขา้รว่มท างานในบรษัิทไม่ตนัจ ากดั ส าหรบัการน าเอาสื่อออนไลนม์าใชใ้นการโฆษณา
ขายสนิคา้ชาพรอ้มดื่มนัน้ ตนั ภาสกรนที ไดน้  ามาใชใ้นการท าตลาดตัง้แตใ่นช่วงแรกท่ีท าการผลิต
เครื่องดื่มเพื่อสขุภาพ (Functional Drink) อย่างดบัเบิลดรงิก ์(Double Drink) เน่ืองจาก ตนั มอง
ว่า การสื่อสารเป็นหนึ่งในกลยทุธ์ส  าคญัในการท าการตลาด เพื่อสื่อสารสองทางระหว่างเขา(ตนั-

https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=6125
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วงเล็บโดยผูว้ิจยั) กบัแฟนคลบัแบบไม่ยดัเยียดสินคา้ แคบ่อกเลา่วา่มีสินคา้ใหม่ออกสูต่ลาด1 ทัง้นี ้
หากพิจารณาจากบริบททางสงัคมในช่วงกลางทศวรรษ 2550 กล่าวไดว้่า การเลือกสื่อออนไลน์
อย่างเฟซบุ๊ค (Facebook) เป็นตวัสื่อในการท าตลาดมีสว่นช่วยการท าธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มไดใ้น
เวลาตอ่มา เน่ืองจาก ตนั ภาสกรนที ไดใ้ชพ้ืน้ท่ีบนสื่อออนไลนใ์นการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความ
คดิเห็นกบัแฟนคลบั จงึท าใหเ้กิดความคิดใหม่ในการผลิตเครื่องดื่มชนิดตา่ง ๆ ดงัท่ี ตนั ภาสกรนที 
ไดก้ล่าวว่าเขาไดค้อนเซปตเ์ครื่องดื่มสมนุไพรสขุภาพจากขอ้เรียกรอ้งของแฟนคลบัท่ีอยากใหท้ า
เครื่องดื่มแบบไทยๆ2 การใชก้ลยทุธส์ื่อออนไลนเ์พื่อท าการตลาดนัน้ไดผ้ลตอบรบัท่ีดี เห็นไดจ้าก
หลงัท่ีตนัเปิดเฟสบุ๊คแลว้มีแฟนคลบัติดตามแลว้กวา่ 1.1 แสนคน3 

นอกจากนีก้ารท าการตลาดในสื่อออนไลนย์งัเป็นการลดค่าใชจ้่ายดา้นการ
ประชาสมัพนัธส์ินคา้ไดด้ว้ย ดงัท่ี ผลการศกึษาของ เจือจนัทน ์มลูข า บณัฑิตา สดุมี รติมา ศรสีม
วงศ ์และ พลัลภา ปิติสนัต ์ซึ่งศึกษาเก่ียวกบั Influencer กลไกการตลาดยุคใหม่บนโลกออนไลน ์
ไดชี้ว้่า จากภาวะเศรษฐกิจในช่วงตน้ทศวรรษ 2550 ท่ีอยู่ในภาวะถดถอยและพฤติกรรมการใช้
อินเตอรเ์น็ตของผูบ้รโิภค ท าใหก้ารโฆษณาสินคา้ผ่านสื่อออนไลนเ์ป็นเครื่องมือส าคญัในการท า
การตลาดทัง้ในแง่การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายและการใชง้บประมาณท่ีนอ้ยกว่าการประชาสมัพนัธ์
ผ่านสื่อชนิดอ่ืน ๆ นอกจากนีก้ารโฆษณาในรูปแบบใหม่ผ่านสื่อออนไลนย์งัสรา้งความแปลกใหม่
ใหก้บัผูบ้รโิภคจะรบัรูถ้ึงสินคา้ไดข้ึน้ เน่ืองจากผูผ้ลิตและจ าหน่ายสินคา้สามารถเปลี่ยนขอ้ความ
โฆษณาไดบ้อ่ย เน่ืองจากมีคา่ใชจ้่ายในการโฆษณาถกูกวา่การใชส้ื่อโฆษณาแบบเดิมท่ีมีคา่ใชจ้่าย
สูง ท าใหก้ารสื่อสารโฆษณาสินคา้ใชข้อ้ความเดิม ๆ ทุกวนั ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความเบื่อหน่าย 4  
ดงันัน้สื่อออนไลนอ์ย่างเฟซบุ๊ค (Facebook) จึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีไดร้บัความนิยมมาก
โดยเฉพาะ Facebook page เน่ืองจากการท า Facebook Page สามารถท าไดโ้ดยไม่ค่าใชจ้่าย 
โดยท่ีสามารถสรา้งขา่วสารหรอืกิจกรรมตา่ง ๆ ขึน้ไปบนเพจของตนเองไดซ้ึง่สามารถสง่ขา่วสื่อสาร
ใหก้ับกลุ่มลกูคา้ท่ีสมคัรเป็นแฟน (Fans) ซึ่งมีประโยชนท์ัง้ในแง่การประหยดัเวลาและค่าใชจ้่าย
ใหก้บับรษัิท5  

                                                            
1 ‘ตนั’ Come Back ตอ่ยอดโมเดล โออิชิ. (2554, 14 กมุภาพนัธ)์. กรุงเทพธุรกจิ. หนา้ 3.  
2 แหลง่เดมิ.  
3 แหลง่เดมิ. 
4 เจือจนัทน ์มลูข า บณัฑิตา สดุมี รติมา ศรีสมวงศ ์และ พลัลภา ปิติสนัต.์ (เมษายน, 2555). 

Influencer กลไกการตลาดยคุใหม่บนโลกออนไลน.์ 18(174):83. 
5 ฐิติกานต ์นิธิอทุยั. (2554). Facebook Marketing. หนา้ 17.  



  156 

น่าสนใจว่าการใช้สื่ อ โฆษณาออนไลน์ เป็นวิ ธี ท่ี ช่ วยลดต้นทุนการ
ประชาสมัพนัธส์ินคา้ของบรษัิทอิชิตนั กรุป๊ ทัง้ยงัช่วยในการสื่อสารถึงลกูคา้กลุ่มเปา้หมายไดง้่าย
ขึน้โดยเฉพาะกลุ่มวยัรุน่ กล่าวไดว้่าการท าการตลาดดว้ยวิธีนีเ้ป็นการใชก้ลยทุธท์างการตลาดท่ี
ปรบัใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภครุน่ใหม่ซึง่ใชอ้ินเตอรเ์น็ตอย่างกวา้งขวาง (ด ูตาราง 6)  
เน่ืองจากพฤติกรรรมของผูบ้รโิภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปท าใหก้ารสื่อสารกบัผูบ้รโิภคในรูปแบบเดิม เช่น 
สื่อบนโฆษณา วิทยุ และสิ่งพิมพ ์เป็นสิ่งท่ีไม่มีความแปลกใหม่ ดึงดูดผูบ้ริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป
จากเดมิแลว้ 

ตาราง 6 จ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต จ าแนกตามกลุม่อาย ุทั่วราชอาณาจกัร พ.ศ. 2550 - 2559 

พ.ศ. จ านวนผู้ใช้อินเทอรเ์น็ตทุกกลุ่มอายุ (6-30 ปี) 

2550 9,320,126 

2551 10,963,779 

2552 12,334,219 

2553 13,844,121 

2554 14,773,403 

2555 16,632,908 

2556 18,312,405 

2557 21,729,382 

2558 24,592,299 

2559 29,835,410.3 

 

 ท่ีมา: เรยีบเรยีงจาก การส ารวจการมกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารใน
ครวัเรอืน. ส  านกังานสถิติแห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สืบคน้
จาก http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries22.html 

http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries22.html


  157 

 พิจารณาขอ้มลูจ านวนผูใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ตตัง้แตพ่.ศ. 2550-2559 จะเห็นได้
ว่าภาพรวมของการใชอ้ินเทอรเ์น็ตของประชากเพิ่มขึน้ตามล าดบั ดงันัน้การสื่อโฆษณาสินคา้ผ่าน
สื่อออนไลนจ์ึงกลายเป็นเครื่องมือส าคญัทางการตลาดของชาพรอ้มดื่มอิชิตนัในการท าใหแ้บรนด์
สินคา้มีความแข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัภายในตลาดเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่ม
ในช่วงทศวรรษ 2550 ท่ีถึงแมว้่าจะมีผูผ้ลิตนอ้ยกวา่ในช่วงทศวรรษ 2540 แตก่ารแขง่ขนัในตลาดก็
ทวีความเขม้ขน้ยิ่งขึน้เน่ืองจากเป็นการแขง่ขนักนัในช่วงจงัหวะ “ขาลง” ของธุรกิจชาพรอ้มดื่ม 

4.2.6.3.3 การน าเสนอสนิคา้ในฐานะเครือ่งดื่มเพื่อสขุภาพ 
การน าเสนอสินค้าเพื่ อสุขภาพเป็นหนึ่ งในกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี

ผูป้ระกอบการชาพรอ้มดื่ม (โดยเฉพาะชาเขียว) น ามาใชเ้น่ืองจากตวัชาเขียวมีสรรพคณุท่ีมีส่วน
ช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ (ดงัที่ไดก้ล่าวแลว้ในบทที่ 3) ซึ่งกลยุทธ์นีเ้ป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีส่งเสริมให้
กระแสความนิยมเครื่องดื่มชาเขียวพรอ้มดื่มพุ่งสูงขึน้ในช่วงทศวรรษ 2540 แต่เม่ือเขา้สู่ในช่วง
ทศวรรษ 2550 กระแสความตื่นตวัเรือ่งสขุภาพไดข้ยายตวัเพิ่มสงูขึน้ในกลุม่ผูบ้รโิภค ขณะเดียวกนั
ผูป้ระกอบการเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอลล ์ไดมี้การน าเสนอสินคา้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เพิ่มขึน้อย่างเครือ่งดื่มเพื่อสขุภาพ (Functional Drink) เขา้มาในตลาดเครื่องดื่มท าใหก้ระแสความ
นิยมบริโภคชาเขียวพรอ้มดื่มเพื่อสุขภาพกลบัลดลง ดงันั้น บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน ) 
ผูผ้ลิตและจ าหน่ายชาเขียวพรอ้มดื่มอิชิตนักรีนทีไดน้  ากลยทุธก์ารน าเสนอภาพลกัษณส์ินคา้เพื่อ
สขุภาพกลบัใชอี้กครัง้หนึ่ง เห็นไดจ้ากการท่ีในช่วงแรกของการท าธุรกิจเครื่องดื่มของอิชิตนั เริ่ม
การตน้จากการท าเครื่องดื่มสมนุไพรโดยเนน้พฒันาสินคา้คอนเซป็ตส์มนุไพรเพ่ือสรา้งรายไดใ้หแ้ก่
เกษตรไทย ทัง้ยงัเป็นการหลีกเลี่ยงการท าเครื่องดื่มในกลุ่มเดียวกันกับบริษัท โออิชิ กรุ๊ป 1 แมว้่า
บริษัท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) จะพยายามสรา้งจุดเด่นใหแ้ก่ธุรกิจดว้ยการท าเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพอย่างเครื่องดื่มน า้สมุนไพร  อย่างไรก็ตามการท าธุรกิจเครื่องดื่มน า้สมุนไพรไม่ประสบ
ความส าเร็จด้านยอดขายเท่าไรนักเน่ืองผู้บริโภคยังคงจดจ าสินค้าเดิมอย่างโออิชิกรีนทีกับ
ภาพลกัษณข์องตนั ดงันัน้บรษัิท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) จึงตอ้งหาจดุเด่นท่ีมีความแตกต่าง
จากสนิคา้ชาพรอ้มดื่มยี่หอ้อ่ืน ๆ ในตลาดชาพรอ้มดื่มท่ีมีการแข่งขนัสงู 

ในการนี ้อิชิตัน จึงน าเอากลยุทธ์การน าเสนอสินคา้ในฐานะเครื่องดื่มเพื่อ
สขุภาพมาใชก้บัการตลาดชาพรอ้มดื่มอิชิตนั กรนีที  ดงัพบว่าเม่ือเริม่การผลิตชาพรอ้มดื่ม ยี่หอ้ อิ
ชิตนักรีนที ในพ.ศ. 2554 ทางบรษัิท ไม่ตนั จ ากดั ไดมี้การก าหนดสินคา้ในฐานะชาพร้อมดื่มท่ีใช้
ชาออรแ์กนิค ซึง่ถือเป็นจดุเดน่ของสนิคา้เน่ืองจาก อิชิตนักรนีทีเป็นชาพรอ้มดื่มรายแรกในตลาดชา

                                                            
1‘ตนั’เดินหนา้รว่มทนุลยุน า้สมนุไพร-ราเมน. (2553, 10 กนัยายน). ผูจ้ดัการรายวนั 360. หนา้ 18. 



  158 

พรอ้มดื่มท่ีใชช้าออรแ์กนิคมาผลิตชาพรอ้มดื่ม โดยใบชาออรแ์กนิคท่ีใชใ้นการผลิตชาพรอ้มดื่มอิชิ
ตนักรนีที นัน้บรษัิทพยายามคดัสรรใบชาส่วนท่ีดีมาผลิต ไดมี้การวางแผนการผลิตโดยท าสญัญา
กบัผูจ้ดัจ าหน่ายใบชาไว ้1 ปี ใหผู้จ้ดัจ าหน่ายใบชาผูร้วบรวมใบชาจากชาวไรใ่นปรมิาณท่ีบรษัิทไม่
ตนัไดก้ าหนดไวเ้พื่อลดความเสี่ยงของบรษัิทไม่ตนัจากปัญหามีวตัถดุิบไม่เพียงพอ นอกจากนีต้าม
สญัญาท่ีบรษัิทไม่ตนัไดท้  าไวนี้ย้งัมีการควบคมุคณุภาพของใบชาโดยมีทีมวิจยัพฒันาของบรษัิท
เขา้ไปรว่มท าหนา้ท่ีก ากบัขัน้ตอนการเพาะปลกูท่ีปลอดยาฆ่าแมลงและสารเคมี1   

เม่ือพิจารณาการแข่งขนัในตลาดชาพรอ้มดื่มในช่วงกลางทศวรรษ 2550 ท่ี
เริ่มมีการแข่งขันดา้นคุณภาพท่ีสูงขึน้ของสินคา้ การท่ีอิชิตัน กรีนที ใชใ้บชาออรแ์กนิคมาผลิต
สินคา้ถือเป็นกลยทุธท์างการตลาดท่ีปรบัเปลี่ยนไปตามกระแสตลาดชาพรอ้มดื่มซึ่งก าลงัเปลี่ยน
มาเป็นการแข่งขันกันท่ีคุณภาพของวัตถุดิบมาเพื่อเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  (Niche 
Market) บนฐานพฤติกรรมการบรโิภคของผูบ้รโิภคท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีคณุภาพดีและมีราคาเหมาะ
กบัคณุภาพ  

หลังจากกระบวนการผลิตเสร็จสิ ้นแล้วทางบริษัท อิ ชิตัน กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ไดส้ื่อสารใหผู้บ้รโิภครบัรูถ้ึงสินคา้ว่าจุดเด่นของสินคา้ผ่านโฆษณา เห็นไดจ้ากโฆษณา
ชดุ “ท าเอง” ท่ีออกอากาศพ.ศ. 2554 โดยพยายามสื่อสารกบัผูบ้รโิภคใหร้บัรูว้่าชาท่ีใชใ้นการผลิต
ชาพรอ้มดื่มของอิชิตนักรีนทีใชช้าออรแ์กนิคในการผลิตโดยในโฆษณามีการอยู่รว่มกันของผี เสือ้ 
ตั๊กแตน ซึง่เป็นความหมายของใบชาท่ีปลอดภยัจากสารเคมี 

 
 
 

               

 

 

                                                            
1บรษัิท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั(มหาชน). (2557). รายงานประจ าปี 2556 บรษัิท อชิตินั กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน). สว่นท่ี 2 หนา้ 13. 
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ภาพประกอบ 26 การสื่อความหมายโฆษณาชดุ “ท าเอง” 

 ท่ีมา : โฆษณาชดุ “ท าเอง”. (2563, 8 สงิหาคม). สืบจาก 
https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=6125 

การใช้โฆษณาท่ีน าเสนอภาพความพยายามคัดสรรวัตถุดิบในการผลิต
เพื่อใหอ้ิชิตนักรีนทีมีคณุภาพและปลอดภยัดว้ยการใชใ้บชาออรแ์กนิค สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการสรา้ง
จดุเดน่ของสินคา้ท่ีสอดคลอ้งกบักระแสการนิยมการบรโิภคเพื่อสขุภาพท่ีแพรห่ลายมากขึน้ในกลุม่
ผูบ้รโิภค 

4.2.6.3.4 การใชแ้คมเปญชิงโชครางวลั 
แคมเปญชิงโชครางวัลเป็นกลยุทธ์ท่ีส  าคัญท่ีให้ชาเขียวพรอ้มดื่มสามารถ

ประสบความส าเรจ็และมีช่ือเสียงขึน้ได ้ตนั ภาสกรนที ผูท้  าใหโ้ออิชิกรีนที ประสบความส าเรจ็ได้
ในช่วงทศวรรษ 2540 ไดใ้ชก้ลยุทธนี์ใ้นการท าธุรกิจ เม่ือตนั ภาสกรนที ลาออกจากบริษัทโออิชิ 
กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) แลว้มาก่อตัง้บรษัิทท่ีด าเนินการผลิตชาเขียวอีกครัง้ในช่ือ “อิชิตนักรนีที” ตนั 
ภาสกรนที จึงน ากลยุทธ์การตลาดนีม้าใชอี้กครัง้โดยกลยุทธ์แคมเปญชิงโชครางวัลของอิชิตัน 
เริ่มตน้จากการออกแคมเปญ “แจกทอง ลุน้รหัสรวยเปรีย้ง” ท าใหท้ ายอดขายไดถ้ึง 1,200 ลา้น
บาท ส่งผลให้ทั้งปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ี 3,500 ลา้นบาท ซึ่งในปีนี ้ (พ.ศ.2556 -วงเล็บโดยผู้วิจัย) ใช้
แคมเปญแจกทองพรอ้มไอโฟน ในช่ือแคมเปญ ‘อิชิตนั ลุน้รหสัรวยเปรีย้ง รเีทิรน์ 60 วนั 60 ลา้น’ 1  
นอกจากนีอ้ิชิตนักรนีทีไดเ้ปิดแคมเปญชิงโชคท่ีหลากหลายมากขึน้นอกจากการแจกรางวลัเป็นเงิน 
โดยมีการชิงโชครางวลัสินคา้ท่ีมีมลูค่าชนิดอ่ืน ๆ เช่น แคมเปญ “อิชิตนัทวัรย์กแก๊งฮอกไกโด ตอน
รหสัช็อปเปรีย้ง 1 ลา้นบาท” โดยแคมเปญนีมี้ความพิเศษคือใหผู้บ้รโิภครว่มสนกุชิงรางวัลแบบกิน
ดี อยู่ดี เท่ียวฟรีในเมืองฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่ นพรอ้มผูร้ว่มทรปิ คณุตนั ภาสกรนทีและคู่หู โนส้ -

                                                            
1‘อิชิตนั’โวขึน้แชมป์ชาเขียวลยุแคมเปญแจกทอง-ไอโฟน. (2556, 20 กมุภาพนัธ)์. มตชิน. หนา้ 19. 

https://www.adintrend.tv/show_ad.php?id=6125
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อุดม แตพ้าณิช1  แคมเปญส่งสริมการขายนีมี้ส่วนส าคญัในการเพิ่มยอดขายของอิชิตนัไดเ้ป็น
อย่างดี ดงัเห็นไดจ้ากข่าวในหนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 ท่ีคาดการณ์
ว่ากิจกรรมนีจ้ะมีส่วนส าคญัในการผลดัดนัยอดขายสิน้ปีนีไ้ปถึง 6,000 ลา้นบาทมากกว่าท่ีตัง้เปา้
ไว ้4,500 ลา้นบาท และเช่ือว่าในสิน้ปีนีจ้ะสามารถมีสว่นแบง่ตลาดไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 40 ใกลเ้คียง
กบัโออิชิ2  

นอกจากจะช่วยกระตุน้ใหย้อดขายเพิ่มขึน้แลว้ การใชแ้คมเปญชิงโชครางวลั
ยงัเป็นกลยทุธท่ี์อิชิตนักรีนท่ีใชใ้นการสรา้งการรบัรูแ้ละความไวใ้จในแบรนดส์ินคา้ไปดว้ย เห็นได้
จากบทสมัภาษณข์องตนั ภาสกรนทีท่ีกลา่วถึงการจดัแคมเปญชิงโชครางวลัวา่ 

 
 “การจัดอิชิตันทัวรย์กแก๊งทุกครัง้ไม่ได้เป็นแค่โปรโมชั่นแคมเปญ เพราะด้วย

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคอย่างแทจ้ริงจากประสบการณ์ของทีมงาน จึงน าเสนอ

นรางวลัท่ีนอกจากจะมีมูค่าจูงใจและเง่ือนไขท่ีไม่อาจปฎิเสธไดแ้ลว้ ยังไดน้  าเสนอ

ประสบการณ์ท่ีมีเงินก็ไม่สามารถหาซือ้ไดเ้พราะทุกครัง้ท่ีจดัผูบ้ริโภคจะสมัผสัไดถ้ึง

ความสนกุ อบอุ่น จรงิใจ เป็นแบรนดค์ารแ์รกเตอรข์องอิชิตนั ที่เราสรา้งขึน้ใหแ้ตกต่าง

จากแบรนดอ่ื์น ๆ ”3 

จากบทสมัภาษณ์จะเห็นไดว้่ากลยุทธ์แคมเปญชิงโชครางวลัทัวรท์่องเท่ียว
เป็นการน าเสนอจดุเดน่ของแบรนดอ์ิชิตนัใหผู้บ้รโิภคมีความประทบัใจในแบรนดส์ินคา้ อนัเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สินคา้ในรูปแบบหนึ่ง น่าสนใจท่ีว่าเมื่อตนั ภาสกรนที น ากลยุทธ์ซึ่งเป็นกลยุทธ์
เดียวกับเขาภาสกรนที เคยใช้เม่ือเขาเป็นหนึ่งในผู้บริหารของโออิชิมาใช้กับอิชิตัน ได้มีการ
ปรบัเปลี่ยนวิธีการลุน้รางวลัแบบใหม่คือ เปลี่ยนมาใชว้ิธีการสง่รหสัท่ีอยู่บนฝาทางโทรศพัทโ์ดยสง่
ฟรีไม่เสียค่าใชจ้่าย ช่วงเย็นสามารถรูผ้ลไดท้นัที ซึ่งตอบโจทยต์ามตอ้งการของผูบ้รโิภคในยคุนีท่ี้
ชอบความสะดวกสบาย ยงัใหค้วามรูส้กึไมต่า่งจากการลุน้หวยซึง่เป็นท่ีช่ืนชอบของคนไทย4  

ทัง้นีปั้จจยัส าคญัท่ีท าใหแ้คมเปญชิงโชครางวลัมีส่วนช่วยใหก้ารตลาดของ
ชาพรอ้มดื่มอิชิตนัประสบความส าเรจ็ดา้นยอดขายนัน้น่าจะมาจากวฒันธรรมการเลน่พนนัของคน
                                                            

1‘อิชิตนั’ อดัแคมเปญรอบ2ดนัยอดทะล6ุพนัลา้น. (2556, 8-11 สิงหาคม). ประชาชาตธิุรกจิ. หนา้ 21. 
2 แหลง่เดมิ. หนา้ 22. 
3ทวัรย์กแก๊งฮอกไกโด ‘อิชิตนั’รางวลั 100ล.. ( 2556, พฤหสับดี 8 -  10 สิงหาคม). ฐานเศรษฐกจิ. หนา้ 

20. 
4 ศกึบิ๊กแคมเปญ “หวยชาเขียว” แจกเยอะไม่วา่ใครดราม่ากวา่กนั. (2556, 28 มีนาคม). ผูจ้ดัการ

รายวนั 360. หนา้  24. 
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ไทยซึง่ยงัแพรห่ลายและไดร้บัความนิยมคอ่นขา้งมากตามท่ีกลา่วไวใ้นบทท่ี 3 ท าใหเ้กิดขอ้วิพากษ์
จากส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค(สคบ.) ว่า แคมเปญ “ลุน้รหสัรวยเปรีย้ง อิชิตนั 60 
วนั 60 ลา้น รีเทิรน์” มีการแจกรางวลัคลา้ยการเลี่ยงโชคแบบลอตโต ้จึงเป็นในลกัษณะมอมเมา
ผูบ้รโิภค1 แตถ่า้พิจารณาจากแง่มมุทางการตลาดกล่าวไดว้่าแคมเปญชิงโชครางวลัเป็นหนึ่งในกล
ยุทธ์ท่ีช่วยให ้อิชิตนั กรีนที ประสบความส าเร็จดา้นยอดขายโดยอาศยับริบททางสงัคมเป็นตัว
รองรบักลยทุธท์างการตลาดท่ีมีการใชม้าอยา่งยาวนานใหส้ามารถประสบความส าเรจ็ 

 
4.3 สรุปทา้ยบท 

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดขึน้ในช่วงทศวรรษ 2550 มีผลกระทบทางเศรษฐกิจไปทั่ว
โลก รวมทัง้ประเทศไทย โดยภาคธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยไดร้บัผลระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจนี ้
ในสว่นของธุรกิจเครือ่งดื่มทัง้ประเภทมีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์ตอ้งแบกรบัทนุในการผลิต
ท่ีเพิ่มขึน้ โดยมีปัจจยัทางการเมืองภายในประเทศท่ีอยู่ในภาวะท่ีไม่มั่งคงเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีเสรมิ
ปัญหาใหแ้ก่ภาคธุรกิจมากขึน้ แมจ้ะมีขอ้เท็จจริงทางการตลาดท่ีชีว้่าในทศวรรษ 2550 ธุรกิจชา
พรอ้มดื่มจะสามารถเติบโตอยู่ไดแ้ต่เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงทศวรรษ 2540 แลว้กล่าวไดว้่าผล
ประกอบการทางธุรกิจของธุรกิจชาพรอ้มดื่มลดลงมาก โดยเฉพาะกลุ่มชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีไดร้บั
ผลกระทบค่อนขา้งมากจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า เน่ืองจากกระแสความนิยมชาเขียวไดล้ดลง
ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2540 แลว้ โดยกระแสขาลงนีย้ังคงสืบเน่ืองมาถึงต้นทศวรรษ 2550 ท า
ผูป้ระกอบการธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มจ าเป็นตอ้งมีการปรบัตวัมากขึน้ 

เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมของธุรกิจชาพรอ้มดื่มชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2550 กล่าว
ไดว้่าผูป้ระกอบการชาพรอ้มดื่ม โดยเฉพาะกลุ่มชาเขียวพรอ้มดื่ม ไดเ้ริ่มหายไปจากตลาด ท าให้
เหลือสินคา้ชาพรอ้มดื่มท่ีเป็นรายหลัก เช่น ลิปตัน โออิชิ โดยมีแบรนดเ์กิดขึ ้นใหม่คือ อิชิตัน ท่ี
ก่อตัง้โดยตนั ภาสกรนที ผูเ้คยสรา้งโออิชิกรีนทีใหส้ามารถประสบความส าเร็จไดใ้นช่วงทศวรรษ 
2540 ทัง้นีใ้นแง่กลยทุธท์างการตลาดของธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2550 ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชาพรอ้มดื่มรายใหญ่อย่าง บรษัิท ยนูิลีเวอร ์ผูผ้ลิตชาพรอ้มดื่มลิปตนั บรษัิท โออิชิผูผ้ลิตชา
พรอ้มดื่มโออิชิกรีนที และบรษัิท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตชาพรอ้มดื่มอิชิตนั ใชก้ลยทุธ์
ทางธุรกิจเพื่อสง่เสรมิยอดขายไดแ้ก่ 1) การจดัการองคก์รธุรกิจ 2) การจดัการการผลิต 3) กลยทุธ์
ทางการตลาด 

                                                            
1 แบรนดร์องปาดเหง่ือติดบว่งอิชิตนั-โออิชิ บางรายถงึขัน้วิกฤติอาจถอนตวัจากตลาด. (2556, 2-4 

พฤษภาคม). ฐานเศรษฐกจิ. หนา้ 15. 
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1)  การจดัการองคก์รธุรกิจ ผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่ม มีการปรบัปรุงโครงสรา้งการ
บรหิารองคก์รทัง้ในรูปแบบการจดัการตามบรษัิทหลกัในตา่งประเทศเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั อีกทัง้ในกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจดว้ยการปรบัโครงสรา้งดา้นก าลงัคนเพื่อให้
ธุรกิจชาพรอ้มดื่มเติบโตในช่วงทศวรรษ 2550 ท่ีอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวนและการแขง่ขนัใน
ตลาดท่ีมากขึน้ 

2)  การจัดการการผลิต ผู้ประกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2550 ใช้
เทคโนโลยีการผลติเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อช่วยลดตน้การผลิตและสรา้ง
จุดเด่นให้กับสินค้า อีกทั้งยังมีการปรับปรุงสูตรสินค้า ซึ่งเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจและ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

3)  กลยทุธก์ารตลาดท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มใชใ้นช่วงทศวรรษ 2550 กลา่วได้
ว่าเป็นการปรบัตวัตามปัจจยัทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยส่งเสรมิการเติบโตของสินคา้ชาพรอ้มดื่มตาม
กลยทุธท์ั่วไปตามตลาด นอกจากนีย้งัพบว่าผูป้ระกอบการบางรายไดใ้ชก้ลยทุธก์ารท าตลาดโดย
รกัษาจุดเด่นเดิมของสินคา้ อาทิ ชาพรอ้มดื่มโออิชิกรีนที ท่ียงัรกัษาจุดเด่นเดิมของสินคา้ท่ีใชม้า
ตัง้แตท่ศวรรษ 2540 คือ  การอิงกบัความญ่ีปุ่ นตามแนวคิดของสนิคา้ ในขณะท่ีผูป้ระกอบการบาง
รายสรา้งจดุเดน่ท่ีแปลกใหม่ใหแ้ก่สินคา้ของตน อาทิ ชาพรอ้มดื่มอิชิตนั ท่ีมีการน าเสนอนวตักรรม
การผลติเพ่ือสรา้งความแตกตา่งใหก้บัสินคา้  

ทัง้นีเ้หตปัุจจยัในการเลือกใชก้ลยทุธท์างการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่ม
ในช่วงทศวรรษ 2550 มีความสมัพนัธอ์ยูก่บับรบิททางสงัคมในท านองเดียวกบัท่ีเคยเป็นมาในช่วง
ทศวรรษ 2540 เห็นไดจ้ากการใชแ้คมเปญชิงโชครางวัล ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีอาศัย
พืน้ฐานจากบริบททางสงัคม เช่น วฒันธรรมการเล่นพนนัในสงัคมไทย มาเป็นตวัรองรบักลยุทธ์
ทางการตลาด ในขณะท่ีกลยทุธท์างการตลาดท่ีใช้ในทศวรรษ 2550 สว่นหนึ่งสอดคลอ้งกบับรบิท
ทางสังคมในช่วงเวลานีเ้อง เช่น การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคท่ีมีการเขา้ถึงขอ้มลูดว้ยการสื่อสารผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตท่ี
มากขึน้ 

อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสงัเกตว่ากลยุทธ์บางอย่างท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มใช้
ในช่วงทศวรรษ 2550 เป็นกลยทุธท่ี์ไม่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของกลุ่มลกูคา้เปา้หมายหลกั เห็น
ไดจ้าก การท่ีชาพรอ้มดื่มโออิชิกรีนทียังคงท าการตลาดโดยอิงความเป็นญ่ีปุ่ นตามแนวคิดของ
สนิคา้ ในขณะท่ีกระแสวฒันธรรมนิยมความบนัเทิงญ่ีปุ่ นไดซ้าลงมากแลว้นบัตัง้แตป่ลายทศวรรษ 
2540 เป็นตน้มา โดยกลุม่วยัรุน่ไทยหนัมานิยมกระแสวฒันธรรมสมยันิยมของเกาหลี หรอื K-POP 
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แทนวฒันธรรมสมยันิยมของญ่ีปุ่ น หรอื J-POP1 การท่ีธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มโออิชิ ใชก้ลยทุธท่ี์อิง
อยู่กบัการสรา้งคณุค่าหรือความหมายของชาพรอ้มดื่มผกูกบัความเป็นญ่ีปุ่ นจึงหมดแรงดงึดดูไป
มาก เน่ืองจากรสนิยมของกลุม่วยัรุน่ซึง่เป็นลกูคา้กลุม่เปา้หมายของชาเขียวพรอ้มดื่มไดเ้ปลี่ยนไป
จากในช่วงทศวรรษ 2540 แลว้  

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า แมใ้นช่วงทศวรรษ 2550 ธุรกิจชาเขียวจะยงัคงเติบโตไดอ้ยู่ แต่
การเติบโตของธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มในช่วงเวลานีไ้ม่สามารถเติบโตไดอ้ย่างท่ีเคยเติบโตในช่วง
ทศวรรษ 2540 อนัเป็นยคุทองของชาพรอ้มดื่มในสงัคมไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 ชญานตุม ์พฒันสวุรรณ. (2549). การรบัวฒันธรรมสมยันยิมจากญีป่ ุ่ นของวยัรุ่นไทย กรณีศกึษาแฟน

เพลง เจ-ป๊อป.  หนา้ 126. 
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บทที ่5  
บทสรุป 

ปริญญานิพนธ์เรื่องนีเ้ป็นการศึกษาประวตัิศาสตรธ์ุรกิจชาพรอ้มดื่มในสงัคมไทยช่วง
ทศวรรษ 2530 ถึงทศวรรษ 2550 โดยมีวตัถปุระสงค ์3 ประการคือ 

 1. ศึกษาการเกิดขึน้และการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มตัง้แต่ทศวรรษ 
2530 จนถึงทศวรรษ 2550 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีธุรกิจน า้ชาพรอ้มดื่มบรรจุขวดหรือกระป๋องสามารถ
ครองสดัสว่นการจ าหน่ายเครือ่งดื่มชาในไทย 

2. ศกึษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีท าใหเ้กิดธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มขึน้
ในไทยและปัจจัยทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีท าใหธุ้รกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มสามารถขยายตัว
ขึน้มา 

3.  ศึกษากลวิธีในการท าธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่ม และ
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากกประวตัิศาสตรก์ารดื่มชาในสงัคมไทยพบวา่ การดื่มชาในสงัคมไทยมีความเป็นมาท่ี
ยาวนานอย่างนอ้ยท่ีสดุก็ในสมยัอยธุยา  โดยความนิยมดื่มชาไดส้ืบทอดตอ่มา ส าหรบัท่ีมาของชา
ท่ีคนไทยบริโภคนัน้จากรอ่งรอยในหลกัฐานประเภทวรรณกรรมสมยัตน้รตันโกสินทร ์รวมทัง้งาน
ศึกษาเก่ียวกบัประวตัิศาสตรเ์ศรษฐกิจสมยัตน้รตันโกสินทรบ์่งชีว้่า ชาท่ีบรโิภคในสงัคมไทยสมยั
ตน้รตันโกสินทรเ์ป็นชาท่ีน าเขา้มาจากประเทศจีน  ส าหรบัแหลง่ท่ีสามารถซือ้หาชามาบรโิภคนัน้มี
รอ่งรอยทางประวตัิศาสตรท่ี์ชีว้่า ตลาดย่านส าเพ็งเป็นแหล่งท่ีคนในสมยัตน้รตันโกสินทรส์ามารถ
ซือ้หาใบชาส าหรบัชงดื่ม มาในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัพบว่า วฒันธรรม
การดื่มชาแบบตะวนัตกเริม่เขา้มาสู่ชนชัน้น า อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแลว้การบรโิภคชาจากจีน
ยงัคงไดร้บัความนิยมมากกว่า ดา้นธุรกิจชาในไทยนัน้มีหลกัฐานว่า ในช่วงปลายทศวรรษ 2440 มี
ผู้ประกอบธุรกิจน าเข้าใบชาจากจีนเข้ามาจ าหน่าย โดยหลักฐานเก่าท่ีสุดท่ีผู้วิจัยสืบคน้ได้ผู้
ประกอบธุรกิจน าเขา้ใบชาจากจีนมาจ าหน่ายในไทยท่ีควรกล่าวถึงคือ หา้งอ๋องอีวก่ี สี่กั๊กเสาชิงชา้ 
ซึ่งก่อตัง้โดยนายเฮ่ากิ๊น แซ่อ๋อง ซึ่งอพยพจากมณฑลฮกเกีย้น ประเทศจีน มาสยามและไดหุ้้นกบั
คนบา้นเดียวกันเปิดรา้นขายใบชาน าเขา้จากมณฑลฮกเกีย้น ต่อมานายเฮ่ากิ๊นและภรรยาไดต้ัง้
รา้นขายใบชา “ออ๋งอิวก่ี” ขึน้ท่ีบรเิวณสี่กั๊กเสาชิงชา้  นอกจากหา้งอ๋องอิวก่ีท่ีขอ้มลูจากโฆษณาของ
รา้นกล่าวว่าตัง้ขึน้ในช่วงปลายทศวรรษ 2440 แลว้ยงัมีผูป้ระกอบธุรกิจน าเขา้ใบชาจากจีนเขา้มา
จ าหน่ายท่ีควรกล่าวถึงคือ รา้นลิมเมงกี ท่ีเฉลิมบุรีบนถนนเยาวราช ซึ่งตัง้ขึน้เม่ือพ.ศ. 2468 โดย
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นายซาแป่  และรา้นนิม้ฮงจั๋ว หวัเม็ด ท่ีย่านเยาวราช ซึง่จากโฆษณาของรา้นชีว้่ารา้นนีน้่าจะตัง้ขึน้
ก่อนทศวรรษ 2470  

ในแง่กลยุทธทางธุรกิจพบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจน าเขา้ชาจากจีนในช่วงปลายทศวรรษ 
2440 ถึงทศวรรษ 2470 ใชก้ลยทุธทางธุรกิจซึง่แบง่ไดเ้ป็น 3 สว่นคือ 

 การจัดองคก์รธุรกิจ  ธุรกิจคา้ชาในช่วง 40 ปีนี ้มีลักษณะเป็นองคก์รท่ีบริหารใน
รูปแบบของธุรกิจครอบครวั 

การผลิต  ธุรกิจคา้ใบชาในช่วง 40 ปีนีเ้ป็นธุรกิจการน าเขา้ใบชาจากจีนเขา้มาจ าหน่าย
ในสยาม ผูป้ระกอบธุรกิจไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิตสินคา้ดว้ยตนเอง 

กลยุทธท์างการตลาด จากขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัสืบคน้ได ้ธุรกิจคา้ใบชาในช่วง 40 ปีนีใ้ชก้ล
ยุทธ์ทางการตลาดหลายอย่าง เช่น  การขายตรงและการใชน้  า้ใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อลูกคา้  การ
โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพโ์ดยมีจุดขายท่ีการขายคุณค่าหรือความหมายของรา้นคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 
ควบคูไ่ปกบัการขายตวัใบชาซึง่เป็นสนิคา้ 

เม่ือเขา้สูท่ศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 ธุรกิจคา้ชาในประเทศไทยไดมี้การขยายตวั มี
ทัง้ธุรกิจน าเขา้ใบชาจากจีน ซึ่งมีมาแต่เดิม และธุรกิจการท าไรช่าแบบสากล ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ท่ี
เกิดขึน้ในช่วงเวลานี ้เช่น ไรช่าระมิงคข์องประสิทธ์ิ พุ่มชูศรี ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  ไรช่าของนายสยุ
และนางนิตย ์ปรกิสวุรรณ โดยผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชามีการใชก้ลยทุธทางธุรกิจหลกั ๆ คือ  

การจัดองคก์รธุรกิจ  การจดัการองคก์รธุรกิจของผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วงทศวรรษ 
2480 ถึงทศวรรษ 2490 มีอยู ่2 ลกัษณะ อยา่งแรกคือ รูปแบบของไรข่นาดใหญ่ท่ีมีการจา้งแรงงาน
มาท างานในไร ่ อีกรูปแบบหนึ่งคือรูปแบบรา้นคา้ท่ีมีโรงงานชาของตวัเอง 

การผลิต  ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วง 2 ทศวรรษนีไ้ดมี้การน าเอาระบบการผลิตแบบ
อตุสาหกรรมมาใช ้

กลยุทธท์างการตลาด   ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วงทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2490 
ใชก้ลยทุธทางการตลาดท่ีส าคญั 2 ประการไดแ้ก่ 1. การปรบัเปลี่ยนสตูรสินคา้และการจบัลกูคา้
กลุ่มผูบ้ริโภคระดบัตลาดล่าง  2. การน าเขา้สินคา้ชนิดใหม่เพิ่มเติมขึน้จากสินคา้ท่ีมีอยู่เดิมและ
การเปลี่ยนแบรนดส์นิคา้ 

ความเปลี่ยนแปลงช่วงท่ี 3 ของธุรกิจชาในไทยเกิดขึน้ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 
2520 ซึ่งนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาคเปลี่ยนมาเป็นการใชแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ดา้นธุรกิจชาในประเทศไทย
ช่วงเวลานีแ้บ่งอย่างกวา้ง ๆ ไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจน าเขา้ใบชาจากจีน  อตุสาหกรรมชาใน
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ประเทศ (ซึ่งพฒันาขึน้มาจากธุรกิจไรช่าแบบสากลและขยายตวัขึน้มากในช่วงทศวรรษ 2500 ถึง
ทศวรรษ 2520) และธุรกิจชาส าเรจ็รูป (ชาผงส าหรบัชงดื่ม) ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีเพิ่งเกิดขึน้ในทศวรรษ 
2500 โดยผูป้ระกอบการรายส าคญัคือ บรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั  ผูน้  าเขา้ ชาลิป
ตนั  ดา้นกลยุทธทางการธุรกิจท่ีผูป้ระกอบธุรกิจชาในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 ใช้
ประกอบไปดว้ยกลยทุธหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

การจัดองค์กรธุรกิจ  ในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 การจัดองค์กรของ
ผูป้ระกอบการคา้ชาแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1. การประกอบการในลกัษณะของธุรกิจ
ครอบครวัท่ีบรหิารและสืบทอดกนัภายในครอบครวัของเจา้ของธุรกิจ  2. การจดัองคก์รในรูปแบบ
ของบรษัิทสมยัใหมท่ี่มีการจดัตัง้หน่วยงานท าหนา้ท่ีสว่นตา่ง ๆ ภายในองคก์ร 

การผลิต  จากขอ้มูลท่ีผูว้ิจัยศึกษากรณีรา้นอ๋องอิวก่ีและกรณีบริษัทโปรเนสยาม ใน
เครอืของบรษัิทเนสทเ์ล ่ซึ่งเป็นผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วง 3 ทศวรรษนีพ้บว่าผูป้ระกอบการทัง้ 2 
รายนีไ้ม่ไดผ้ลิตชาดว้ยตวัเอง แตน่ าเขา้ชาจากตา่งประเทศเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทย 

กลยุทธทางการตลาด  ผูป้ระกอบธุรกิจคา้ชาในช่วงทศวรรษ 2500 ถึงทศวรรษ 2520 
ใชก้ลยทุธทางการตลาดท่ีส าคญั 2 ประการไดแ้ก่  1. การจบัลกูคา้กลุ่มผูบ้รโิภคระดบัตลาดล่าง  
2. การโฆษณาผา่นสื่อสิ่งพิมพโ์ดยสรา้งชาส าเรจ็รูปใหเ้ป็นสนิคา้วฒันธรรม 

เม่ือเขา้สู่ทศวรรษ 2530 ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวมแลว้มีการ
เติบโตสงู โดยเฉพาะดา้นอตุสาหกรรมต่าง ๆ มีผลใหเ้กิดการเติบโตของชนชั้นกลางท่ีเริม่มีอ านาจ
ในสงัคมมากขึน้ทัง้ในแง่การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม  ควบคูไ่ปกบัการท่ีผูบ้รโิภคสามารถจบัจ่าย
ใชส้อยสินคา้ท่ีเป็นลกัษณะสินคา้ฟุ่ มเฟือยไดม้ากขึน้เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเฟ่ืองฟู  สภาพ
เช่นนีท้  าใหธุ้รกิจเครื่องดื่มทัง้ประเภทมีแอลกอฮอลแ์ละประเภทไม่มีแอลกอฮอล ์ขยายตวัขึน้โดย
ในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบสนิคา้จากสินคา้ประเภทชาใบและชาผงส าเรจ็รูป โดยมีสินคา้ประเภทใหม่คือ 
ชาพรอ้มดื่มท่ีบรรจุในบรรจุภณัฑต์่าง ๆ เพิ่มเขา้มาในตลาดเครื่องดื่มชา เห็นไดจ้ากชาพรอ้มดื่ม 
ชาลิปตัน ไอซ์ที สินค้าของบริษัท ลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งขยายธุรกิจเข้าสู่
อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดื่มส าเรจ็รูปของบรษัิท  

ส าหรบักลยทุธทางธุรกิจของธุรกิจชาพรอ้มดื่มลิปตนัไอซที์นัน้ทางบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์
(ประเทศไทย) จ ากดั ใชก้ลยทุธหลกั ๆ ไดแ้ก่ 

การจัดการองคก์รธุรกิจ  จากขอ้มลูท่ีผูว้ิจยัสืบคน้ไดน้ัน้แรกเริ่มบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์
(ประเทศไทย) ไดจ้ดัองคก์รในลกัษณะขององคก์รสมยัใหม่ท่ีมีการแบ่งงานเป็นส่วน ๆ และมีการ
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ก าหนดหนา้ท่ีท่ีชดัเจนของแตล่ะสว่นงาน  ตอ่มาดว้ยปัญหาในการสื่อสารระหวา่งบรษัิทกบัตวัแทน
ผูจ้ัดจ าหน่าย จึงมีการปรบัองคก์รดว้ยการยุบรวมบริษัทการตลาดและจัดจ าหน่าย 2 บริษัทใน
เครือเขา้ดว้ยกนัเป็นบรษัิทเดียวกนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจใหป้ระสิทธิภาพมาก
ขึน้ ลดขัน้ตอนความยุ่งยากลง  รวมทัง้มีการจดัท าแผนพฒันาองคก์รในรูปแบบระยะยาว (10 ปี) 
เพื่อเป็นพิมพเ์ขียว (blue print) ในการบรหิารจดัการองคก์ร 

การผลิต  ในการผลิตชาพรอ้มดื่มลิปตนัไอซที์ ทางบรษัิทลีเวอรบ์ราเธอร ์(ประเทศไทย) 
ไดจ้ดัการการผลิตโดยใชว้ตัถดุิบในประเทศเพื่อลดตน้ทนุการผลิตของบรษัิท  รวมทัง้มีการรว่มมือ
กับบริษัทเสริมสขุ จ ากัด (มหาชน) ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายเครื่องดื่มน า้อดัลมรายใหญ่ในเพื่อท า
การตลาดใหก้บัชาลปิตนั ไอซที์ ใหส้ามารถเตบิโตขึน้ได ้

กลยุทธ์ทางการตลาด    จากข้อมูลท่ีผู้วิจัยสืบค้นได้พบว่า บริษัทลีเวอรบ์ราเธอร ์
(ประเทศไทย) ผูผ้ลิตชาพรอ้มดื่มลิปตนัไอซที์ ไดร้่วมมือกับบริษัทเสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ท า
การตลาดของชาพรอ้มดื่มลิปตนัโดยใชก้ลยทุธส าคญัไดแ้ก่ 1. กลยทุธการตลาดกิจกรรมส่งเสรมิ
การดื่มชาลปิตนั  2. การจบักลุม่เปา้หมายชนชัน้กลาง 

หลงัจากก่อรา่งสรา้งฐานมาไดร้ะยะหนึ่ง ธุรกิจชาพรอ้มดื่มไดข้ยายตวัขึน้อย่างมากใน
ทศวรรษ 2540 แมว้่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศในขณะนัน้จะประสบวิกฤตเศรษฐกิจซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ซึ่งรวมถึงธุรกิจเครื่องดื่มดว้ยทัง้ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอลลแ์ละ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอลล ์ น า้อดัลม แต่จากขอ้เท็จจรงิทางการตลาดพบว่าธุรกิจชาพรอ้มดื่มได้
ขยายตวัมากขึน้ โดยมีบริบททางสงัคมอย่างกระแสรกัสขุภาพและกระแสนิยมวฒันธรรมบนัเทิง
ญ่ีปุ่ นเป็นตวัช่วยส่งเสรมิใหธุ้รกิจชาพรอ้มดื่มเติบโตขึน้โดยเฉพาะธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีปรากฏ
ขึน้ในช่วงกลางทศวรรษ 2540 โดยบรษัิท ยนูิเพรสซิเดนท ์เป็นผูร้เิริม่จ าหน่ายเครือ่งดื่มชาเขียวยนูิ
ฟกรนีทีเม่ือพ.ศ. 2544 และประสบความส าเรจ็ทางการขายท าใหบ้รษัิทยนูิเพรสซิเดนทก์ลายเป็น
ผูน้  าตลาดในช่วงตน้ของกระแสนิยมชาเขียว จากความประสบความส าเรจ็ของยนูิเพรสซิเดนทท์ า
ใหมี้ผูป้ระกอบการรายอ่ืน ๆ เขา้มาในตลาดชาเขียวพรอ้มดื่ม เช่น ทิปโก ้โออิชิ แมแ้ตผู่น้  าตลาดชา
พร้อมดื่มอย่างชาลิปตัน ไอซ์ที  ก็ได้ปรับกลยุทธ์ตามกระแสชาเขียวท่ี เกิดขึ ้นมีผลท าให้
ผูป้ระกอบการแตล่ะรายจ าเป็นท่ีตอ้งใชก้ลยทุธท์างการตลาดเขา้มาตลาดมากขึน้ โดยกลยทุธท์าง
ธุรกิจท่ีท าใหธุ้รกิจชาพรอ้มดื่มประสบความส าเรจ็ในช่วงทศวรรษ 2540  แบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วนใหญ่
ไดแ้ก่  

1) กลยุทธก์ารจัดการองคก์ร  ผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มรายหลกั ๆ ในช่วง
ทศวรรษ 2540  จดัการองคก์รในรูปแบบสมยัใหมด่ว้ยการแบง่สว่นการใหช้ดัเจนซึ่งเป็นไปตามการ
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ปรบัองค์กรไปตามรูปแบบการด าเนินการตามบริษัทหลักในต่างประเทศ รวมถึงมีการปรับ
โครงสรา้งการบรหิารดา้นการผลิตดว้ยการผูเ้ช่ียวชาญจากต่างประเทศเขา้มาบรหิาร นอกจากยงั
ใชก้ารวิธีการขยายธุรกิจ เช่น การเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อสรา้งระเบียบโครงสรา้งองคก์ร 

2) กลยุทธ์การผลิต  ผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2540 ใช้
เครื่องจักรทันสมัยท่ีน าเขา้จากต่างประเทศมาใชใ้นการผลิตสินคา้ และมีการปรบัปรุงรูปแบบ
ผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของกลอ่งยเูอชที ขวดแกว้ กระป๋อง ขวดแกว้ ซึง่มีสว่นในการสง่เสรมิการขาย
เน่ืองจากรูปแบบผลติภณัฑส์ะดวกตอ่การพกพา สอดคลอ้งกบัรสนิยมของผูบ้รโิภค 

3) กลยุทธท์างการตลาด เช่น การใชโ้ฆษณาสนิคา้ชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีอิงความเป็น
ญ่ีปุ่ น การใฃแ้คมเปญชิงโชค  การขยายช่องทางการจ าหน่ายชาเขียวพรอ้มดื่ม  การท าการตลาด
ดว้ย “กลยทุธใ์ยแมงมมุ” และการท าการตลาดโดยตรงของบรษัิท 

 กลยุทธ์ทางธุรกิจเหล่านีมี้ส่วนช่วยให้ธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2540 
ประสบความส าเรจ็ทางการตลาด เน่ืองจากกลยทุธเ์หล่านีส้อดคลอ้งกบับรบิททางวฒันธรรมของ
ผูบ้รโิภคในสงัคม อย่างกลยทุธแ์คมเปญชิงโชครางวลั สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการพนนัเสี่ยงโชค
ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของคนไทย ส่วนการโฆษณาสินคา้ท่ีอิงความเป็นญ่ีปุ่ น สอดคลอ้งกับ
กระแสความนิยมวฒันธรรมบนัเทิงของญ่ีปุ่ นท่ีแพรห่ลายในกลุ่มวยัรุน่ ตลอดจนมีปัจจยัเสรมิคือ
กระแสรกัสขุภาพซึง่ถกูน ามาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของการน าเสนอชาเขียวพรอ้มดื่มในฐานะเครื่องดื่มท่ี
ผลิตท่ีดีจากธรรมชาติเหมาะกับสุขภาพ อย่างไรก็ตามในช่วงปลายทศวรรษ 2540 กระแสความ
นิยมบรโิภคชาเขียวไดล้ดลดลง มีการตัง้ขอ้สงสยัของชาเขียวพรอ้มดื่มทัง้ในแง่ของประโยชนแ์ละ
ราคาของสินคา้ ท าใหผู้ป้ระกอบการชาเขียวพรอ้มดื่มหลายรายเริ่มหายจากตลาดชาพรอ้มดื่ม 
ประกอบกบัในช่วงทศวรรษ 2550 ประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาเศรษฐกิจอีกครัง้ 

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีเกิดขึน้ในช่วงทศวรรษ 2550 มีผลกระทบทางเศรษฐกิจไปทั่ว
โลก รวมทัง้ประเทศไทย โดยภาคธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทยไดร้บัผลระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจนี ้
ในสว่นของธุรกิจเครือ่งดื่มทัง้ประเภทมีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์ตอ้งแบกรบัทนุในการผลิต
ท่ีเพิ่มขึน้ โดยมีปัจจยัทางการเมืองภายในประเทศท่ีอยู่ในภาวะท่ีไม่มั่งคงเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีเสรมิ
ปัญหาใหแ้ก่ภาคธุรกิจมากขึน้ แมจ้ะมีขอ้เท็จจริงทางการตลาดท่ีชีว้่าในทศวรรษ 2550 ธุรกิจชา
พรอ้มดื่มจะสามารถเติบโตอยู่ไดแ้ต่เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงทศวรรษ 2540 แลว้กล่าวไดว้่าผล
ประกอบการทางธุรกิจของธุรกิจชาพรอ้มดื่มลดลงมาก โดยเฉพาะกลุ่มชาเขียวพรอ้มดื่มท่ีไดร้บั
ผลกระทบค่อนขา้งมากจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่า เน่ืองจากกระแสความนิยมชาเขียวไดล้ดลง
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ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2540 แลว้ โดยกระแสขาลงนีย้ังคงสืบเน่ืองมาถึงต้นทศวรรษ 2550 ท า
ผูป้ระกอบการธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มจ าเป็นตอ้งมีการปรบัตวัมากขึน้ 

เม่ือพิจารณาถึงภาพรวมของธุรกิจชาพรอ้มดื่มชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2550 กล่าว
ไดว้่าผูป้ระกอบการชาพรอ้มดื่ม โดยเฉพาะกลุ่มชาเขียวพรอ้มดื่ม ไดเ้ริ่มหายไปจากตลาด ท าให้
เหลือสินคา้ชาพรอ้มดื่มท่ีเป็นรายหลัก เช่น ลิปตัน โออิชิ โดยมีแบรนดเ์กิดขึน้ใหม่คือ อิชิตัน ท่ี
ก่อตัง้โดยตนั ภาสกรนที ผูเ้คยสรา้งโออิชิกรีนทีใหส้ามารถประสบความส าเร็จไดใ้นช่วงทศวรรษ 
2540 ทัง้นีใ้นแง่กลยทุธท์างการตลาดของธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2550 ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชาพรอ้มดื่มรายใหญ่อย่าง บรษัิท ยนูิลีเวอร ์ผูผ้ลิตชาพรอ้มดื่มลิปตนั บรษัิท โออิชิผูผ้ลิตชา
พรอ้มดื่มโออิชิกรีนที และบรษัิท อิชิตนั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ผูผ้ลิตชาพรอ้มดื่มอิชิตนั ใชก้ลยทุธ์
ทางธุรกิจเพื่อส่งเสรมิยอดขายไดแ้ก่ 1) การจดัการองคก์รธุรกิจ 2) การจดัการการผลิต 3) กลยทุธ์
ทางการตลาด 

1)  การจดัการองคก์รธุรกิจ ผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่ม มีการปรบัปรุงโครงสรา้งการ
บรหิารองคก์รทัง้ในรูปแบบการจดัการตามบรษัิทหลกัในตา่งประเทศเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั อีกทัง้ในกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจดว้ยการปรบัโครงสรา้งดา้นก าลงัคนเพื่อให้
ธุรกิจชาพรอ้มดื่มเติบโตในช่วงทศวรรษ 2550 ท่ีอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีผนัผวนและการแขง่ขนัใน
ตลาดท่ีมากขึน้ 

2)  การจัดการการผลิต ผู้ประกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มในช่วงทศวรรษ 2550 ใช้
เทคโนโลยีการผลติเครื่องดื่มชาพรอ้มดื่มดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อช่วยลดตน้การผลิตและสรา้ง
จุดเด่นให้กับสินค้า อีกทั้งยังมีการปรับปรุงสูตรสินค้า ซึ่งเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจและ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

3)  กลยทุธก์ารตลาดท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มใชใ้นช่วงทศวรรษ 2550 กลา่วได้
ว่าเป็นการปรบัตวัตามปัจจยัทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยส่งเสรมิการเติบโตของสินคา้ชาพรอ้มดื่มตาม
กลยทุธท์ั่วไปตามตลาด นอกจากนีย้งัพบว่าผูป้ระกอบการบางรายไดใ้ชก้ลยทุธก์ารท าตลาดโดย
รกัษาจุดเด่นเดิมของสินคา้ อาทิ ชาพรอ้มดื่มโออิชิกรีนที ท่ียงัรกัษาจุดเด่นเดิมของสินคา้ท่ีใชม้า
ตัง้แตท่ศวรรษ 2540 คือ  การอิงกบัความญ่ีปุ่ นตามแนวคิดของสนิคา้ ในขณะท่ีผูป้ระกอบการบาง
รายสรา้งจดุเดน่ท่ีแปลกใหม่ใหแ้ก่สินคา้ของตน อาทิ ชาพรอ้มดื่มอิชิตนั ท่ีมีการน าเสนอนวตักรรม
การผลติเพ่ือสรา้งความแตกตา่งใหก้บัสินคา้  

ทัง้นีเ้หตปัุจจยัในการเลือกใชก้ลยทุธท์างการตลาดของผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่ม
ในช่วงทศวรรษ 2550 มีความสมัพนัธอ์ยูก่บับรบิททางสงัคมในท านองเดียวกบัท่ีเคยเป็นมาในช่วง
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ทศวรรษ 2540 เห็นไดจ้ากการใชแ้คมเปญชิงโชครางวัล ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีอาศัย
พืน้ฐานจากบริบททางสงัคม เช่น วฒันธรรมการเล่นพนนัในสงัคมไทย มาเป็นตวัรองรับกลยุทธ์
ทางการตลาด ในขณะท่ีกลยทุธท์างการตลาดท่ีใชใ้นทศวรรษ 2550 สว่นหนึ่งสอดคลอ้งกบับรบิท
ทางสังคมในช่วงเวลานีเ้อง เช่น การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคท่ีมีการเขา้ถึงขอ้มลูดว้ยการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตท่ี
มากขึน้ 

อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสงัเกตว่ากลยุทธ์บางอย่างท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจชาพรอ้มดื่มใช้
ในช่วงทศวรรษ 2550 เป็นกลยทุธท่ี์ไม่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของกลุ่มลกูคา้เปา้หมายหลกั เห็น
ไดจ้าก การท่ีชาพรอ้มดื่มโออิชิกรีนทียังคงท าการตลาดโดยอิงความเป็นญ่ีปุ่ นตามแนวคิดของ
สนิคา้ ในขณะท่ีกระแสวฒันธรรมนิยมความบนัเทิงญ่ีปุ่ นไดซ้าลงมากแลว้นบัตัง้แตป่ลายทศวรรษ 
2540 เป็นตน้มา โดยกลุม่วยัรุน่ไทยหนัมานิยมกระแสวฒันธรรมสมยันิยมของเกาหลี หรอื K-POP 
แทนวฒันธรรมสมยันิยมของญ่ีปุ่ น หรอื J-POP  การท่ีธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มโออิชิ ใชก้ลยทุธ์ท่ีอิง
อยู่กบัการสรา้งคณุค่าหรือความหมายของชาพรอ้มดื่มผกูกบัความเป็นญ่ีปุ่ นจึงหมดแรงดงึดดูไป
มาก เน่ืองจากรสนิยมของกลุม่วยัรุน่ซึง่เป็นลกูคา้กลุม่เปา้หมายของชาเขียวพรอ้มดื่มไดเ้ปลี่ยนไป
จากในช่วงทศวรรษ 2540 แลว้  

อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า แมใ้นช่วงทศวรรษ 2550 ธุรกิจชาเขียวจะยงัคงเติบโตไดอ้ยู่ แต่
การเติบโตของธุรกิจชาเขียวพรอ้มดื่มในช่วงเวลานีไ้ม่สามารถเติบโตไดอ้ย่างท่ีเคยเติบโตในช่วง
ทศวรรษ 2540 อนัเป็นยคุทองของชาพรอ้มดื่มในสงัคมไทย  

จากการศึกษาประวัติศาสตรธ์ุรกิจชาพรอ้มดื่มในสังคมไทยช่วงทศวรรษ 2530 ถึง
ทศวรรษ 2550 ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรบัผูท่ี้สนใจศกึษาประวตัิศาสตรข์องธุรกิจเครื่องดื่มชา 2 
ประการหลกั ๆ ดว้ยกนั ประการแรก การศกึษาประวตัิศาสตรธ์ุรกิจชาพรอ้มดื่มท่ีผูว้ิจยัไดศ้กึษานี้
ไดก้ล่าวถึงธุรกิจคา้ชาในช่วงก่อนทศวรรษ 2530 อยู่บา้งแต่เป็นการอธิบายอย่างกวา้ง ๆ และละ
เรื่องของธุรกิจการปลกูและคา้ชาในส่วนท่ีเป็นธุรกิจระดบัทอ้งถ่ินในบรเิวณภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่ง
ปลูกชาท่ีส าคญัของประเทศมาตัง้แต่ทศวรรษ 2480 หากมีการศึกษาประวตัิศาสตรธ์ุรกิจชาใน
สังคมไทยก่อนทศวรรษ 2530 โดยละเอียดยิ่งขึ ้นจะช่วยให้เห็นถึงความเป็นมาและความ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจชาในสงัคมไทยไดด้ียิ่งขึน้ 

ประการต่อมาคือ ดว้ยขอ้จ ากดัของเวลาและขอ้จ ากดัส่วนตวัของผูว้ิจยัท าใหง้านศึกษา
ของผู้วิจัยจ ากัดเพียงแค่การศึกษาธุรกิจชาพรอ้มดื่มในสังคมไทยในช่วงเวลา 30 ปี ระหว่าง
ทศวรรษ 2530 ถึงทศวรรษ 2550 โดยละเรื่องของธุรกิจเครื่องดื่มชาประเภทอ่ืน ๆ ทัง้ท่ีมีมาแตเ่ดิม
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อย่างธุรกิจคา้ใบชา ธุรกิจชาส าเรจ็รูป และยงัคงด ารงอยู่ต่อมาในช่วงทศวรรษ 2530 ถึงทศวรรษ 
2550 รวมทัง้ธุรกิจเครื่องดื่มชาท่ีเกิดขึน้ใหม่ในสงัคมไทยอย่างธุรกิจชาไข่มุก    หากมีการศึกษา
ประวตัิศาสตรธ์ุรกิจชาในส่วนท่ีผูว้ิจยัละไวด้ว้ยขอ้จ ากัดของตวัผูว้ิจยัเอง จะช่วยใหเ้ห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจชาในสงัคมไทยไดม้ากยิ่งขึน้ดว้ย  
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บรษัิท โออิชิ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน). (2560). รายงานประจ าปี 2559 บรษัิท โออิชิ กรุป๊ จ ากดั 
(มหาชน).  สบืคน้จาก https://oishi.listedcompany.com/misc/AR/20161223-oishi-
ar2016-th.pdf 

บรษัิท ยนูิลีเวอร ์ไทย เทรดดิง้ จ ากดั. (2546 ). แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2545.  สืบคน้จาก  

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Viewmore/fs-r561?uniqueIDReference=0000000694&searchSymbol=SSC&dateFrom=20121101
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/Viewmore/fs-r561?uniqueIDReference=0000000694&searchSymbol=SSC&dateFrom=20121101
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https://oishi.listedcompany.com/misc/AR/20140403-OISHI-AR2010-TH.pdf
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https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/ALL-0000003815 
บรษัิท อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน). (2557). รายงานประจ าปี 2556 บรษัิท อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั 

(มหาชน).  สบืคน้จาก https://www.irplus.in.th/Listed/ICHI/annual/an_ichi_2013.pdf 
บรษัิท อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั (มหาชน). (2558). รายงานประจ าปี 2557 บรษัิท อิชิตนั กรุป๊ จ ากดั 

(มหาชน).  สบืคน้จาก https://www.irplus.in.th/Listed/ICHI/annual/an_ichi_2014.pdf 

หนังสือพมิพ ์

3 ยกัษน์ า้อดัลมลยุน า้ดื่มครบวงจร กรนีสปอตเรง่ดีกรรีือ้ระบบใหม.่ (2536, 9-12 พฤษภาคม). 
ประชาชาตธิุรกิจ, น. 37.  

Marketing Zone: สดช่ืนซะ. (2553, 24-27 มกราคม). ฐานเศรษฐกิจ, น. 17-18.  
เครือ่งดื่มแอลกอฮอลลปี์ใหม่ทรุด ผูป้ระกอบการเรง่ปรบักลยทุธเ์อาตวัรอด. (2540, 20 ธนัวาคม). วฏั

จกัร, น. 1A.  
เคาะหุน้ SSC. (2531, 7-12 พฤศจิกายน). ฐานเศรษฐกิจ, น. 5.  
เซนยา่เมินตลาดชาเขียวซบโชวแ์ผนสง่2รสชาติลยุปีหนา้. (2550, 24 ตลุาคม). โลกวนันี,้ น. 13.  
เปิดแฟ้มการตลาดบนัทกึเหตกุารณใ์นรอบปี. (2531, 2-4 มกราคม). ประชาชาตธิุรกิจ, น. 23.  
เปิดตลาดสนิคา้ดาวรว่งปี2549. (2549, 29 ธนัวาคม). ผูจ้ดัการรายวนั, น. 29.  
เม่ือ ‘พาณิชย’์ สะดดุตอยกัษช์าเขียว. (2548, 15 ธนัวาคม). โพสทเูดย,์ น. B6.  
'เสรมิสขุ’ แบกตน้ทนุจนไหลท่รุด เผยหนกัสดุในรอบ 55 ปี อดั ‘โฟกสั 5 มิต’ิ อดุช่องโหวเ่ป็นการดว่น. 

(2551, 31 พฤษภาคม-3 มิถนุายน). สยามธุรกิจ, น. 27.  
“เสรมิสขุ” หนัเพิ่มยอดขายจากลิปตนัขวด เหตปีุหนา้ “เป๊ปซี่” ประคองตวั. . (2540, 23 พฤศจิกายน). 

ฐานวิเคราะห.์, น. 27.  
เสรมิสขุเข็นแบรนดห์ลกัฝ่าเศรษฐกิจ. (2550, 20 มีนาคม). กรุงเทพธุรกิจ, น. 35.  
เสรมิสขุหยดุขายลิปตนัไอซที์ สะดดุปัญหากระบวนการผลิต. (2538, 20-23 พฤษภาคม). น. 25.  
เสรมิสขุหยดุขายลิปตนัไอซที์สะดดุปัญหากระบวนการผลิต. . (2538, 20-23 พฤษภาคม). 

ฐานเศรษฐกิจ, น. 25.  
“เสี่ยตนั” บ๊ายบาย “โออิชิกรุป๊”ซะที. (2553, 29 กรกฎาคม). ไทยรฐั, น. 9.  
เหรยีญสองดา้นของอตุสาหกรรมไทย 2529. (2530, 3-6 มกราคม). ประชาชาตธิุรกิจ, น. 2.  
แบรนดร์องปาดเหง่ือติดบว่งอิชิตนั-โออิชิ บางรายถึงขัน้วิกฤตอิาจถอนตวัจากตลาด. (2556, 2-4 

พฤษภาคม). ฐานเศรษฐกิจ, น. 15.  
แวดวงธุรกิจการตลาด: ลปิตนัไอซ ์กรนีที. (2557, 27 มถินุายน). พิมพไ์ทย, น. 9.  

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/ALL-0000003815
https://www.irplus.in.th/Listed/ICHI/annual/an_ichi_2013.pdf
https://www.irplus.in.th/Listed/ICHI/annual/an_ichi_2014.pdf
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“โออิชิ กรนีที” ชาเขียวพรอ้มดื่มเพื่อสขุภาพ. (2545, 22 กนัยายน). ฐานเศรษฐกิจ, น. 20.  
โออิชิ พลกิเกมสง่ไซสเ์ลก็ท าตลาด. (2551, 28 สงิหาคม). กรุงเทพธุรกิจ, น. 31.  
‘โออิชิ’ ปรบัตวัเป็นมากกวา่ชาเขียว สง่รสคลอโรฟิลดร์บัฟังกช์นันลัดรงิก.์ (2550, 30 ตลุาคม). 

ผูจ้ดัการรายวนั, น. 28.  
โออิชิ’เลกิท าโปรโมชั่นลดราคา. (2550, 27 กมุภาพนัธ)์. มติชน, น. 19.  
“โออิชิ” ทวัรย์กแก๊งแรงสดุขีด. (2551, 17 กนัยายน). ขา่วหุน้, น. 8.  
โออิชิทุ่มสรา้งเครอืข่ายมลูคา่ 200 ลา้น. (2546, 11 พฤศจิกายน). กรุงเทพธุรกิจ, น. 37.  
โออิชิหวงักินรวบชาพรอ้มดื่มสง่’ชาด า’ปะทะลปิตนั-ยนูิฟ. (2550, 10 สงิหาคม). กรุงเทพธุรกิจ, น. 

35.  
ไปแตต่วัทวัรย์กแก๊งภาค2ฉลยุ. (2552, 25 มิถนุายน). ฐานเศรษฐกิจ, น. 23.  
กระแสตลาด: ลิปตนัแจก 2 ลา้นกระตุน้เศรษฐกิจ. (2552, 16-19 สงิหาคม). ฐานเศรษฐกิจ, น. 18.  
กลยทุธ’์ไซสเ์ลก็’โอกาสยคุคา่ครองชีพพุง่. (2550, 31 ธนัวาคม). กรุงเทพธุรกิจ, น. 11.  
การเคลื่อนยา้ยการลงทนุสูก่ลุม่ประเทศอาเซียนหรอืจะเป็นแผนขยายฐานเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น. (2530, 3-

6 มกราคม). ประชาชาตธิุรกิจ, น. 4.  
การตลาด: เสน้ทางท่ีตีบตนัของบรษัิทจดัจ าหน่าย. (2532, 4-7 กมุภาพนัธ)์. ประชาชาตธิุรกิจ, น. 35.  
คนดื่มชาเขียวกลอ่ง UHT 61%. (2546, 2 กมุภาพนัธ)์. ฐานเศรษฐกิจ, น. 17-18.  
ชาเขียว 0 แคลอร.ี (2551, 17 มกราคม). ข่าวสด, น. 27.  
‘ชาเขียวไทย’รุกตลาดอาเซยีน‘โออิชิ-อิชิตนั’ทา้ชนนอกบา้น. (2557,30 สงิหาคม-5 กนัยายน). สยาม

ธุรกิจ, น. 10.  
‘ชาแดง’ ความหวงัลปิตนั ฉกฐานลกูคา้ ‘ชาเขียว’. (2550, 9 มีนาคม). กรุงเทพธุรกิจบสิวีค, น. C8.  
ชาพรอ้มดื่มพระเอกตลาดซอฟตด์รงิก.์ (2551, 14 ธนัวาคม). ฐานเศรษฐกิจ, น. 25.  
ชาระมิงคโ์ผซบอกรอยโกฯ้แลว้ ชีเ้หตลุม่ “ท าธุรกิจแบบครอบครวั”. (2530, 24-27 มกราคม). 

ประชาชาตธิุรกิจ, น. 2.  
ดีทแฮลม์ขายทิปโกก้รนีที-โออิชิ ทิปโกเ้คลียรเ์หตจุบัปลาสองมือ. (2546, 11 พฤศจิกายน). ผูจ้ดัการ

รายวนั, น. 31.  
ตลาดชาเขียว1.5พนัลา้นเดอืด’ยนูิฟ’อดัแคมเปญหนี‘โออิชิ’. (2547, 14 มีนาคม). สยามธุรกิจ, น. 18.  
ตลาดชาเขียวปรบัตวัเจาะกลุม่รกัสขุภาพ. (2552, 17 พฤศจิกายน). พิมพไ์ทย, น. 14.  
ตลาดชาเขียวพรอ้มดื่ม 4 พนัลา้นซบ ‘เซนชะ’ พลกิเกมสง่ชนิดผงลา่ยอด. (2550, 21 เมษายน). 

สยามธุรกิจ, น. 25.  
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ตลาดชากระป๋องเดือด ‘ระมงิค’์ แตกไลนบ์ี ้‘ลปิตนั-เนสที’ ทุ่ม20ลา้นแยง่แชร.์ (2542, 5 กนัยายน). 
สยามธุรกิจ, น. 18.  

ตลาดซอฟตด์รงิกใ์นไทย. (2534, 6-9 ตลุาคม). ประชาชาตธิุรกิจ, น. 41.  
ตลาดบรโิภคเบียรแ์รงจดัพุง่ 20% สรุาซมึยาว 2 ปีก าลงัผลติลด -7%. (2536, 4-7 กรกฎาคม). 

ประชาชาตธิุรกิจ, น. 37.  
‘ตนั’ Come Back ตอ่ยอดโมเดล โออิชิ. (2554, 14 กมุภาพนัธ)์. กรุงเทพธุรกิจ, น. 3.  
‘ตนั’เปิดตวั’บรษัิทไมต่นั’ เฟน้หา9คนรุน่ใหมเ่สรมิทีม. (2553, 10 กนัยายน). ทนัหุน้, น. 19.  
ทวัรย์กแก๊งฮอกไกโด ‘อิชิตนั’รางวลั 100ล. (2556, พฤหสับดี 8- เสาร ์10 สงิหาคม). ฐานเศรษฐกิจ, 

น. 20.  
‘ทิปโก’้แตกไลนอ์อกชาเขียวประกาศขึน้แท่นผูน้  าปีหนา้. (2545, 5 พฤศจิกายน). ผูจ้ดัการรายวนั, น. 

28.  
“น า้ผลไม-้ชาเขียว” เคก้ชิน้ใหญ่ทกุคา่ยในตลาดประกาศสูย้ิบตา. (2545, 30 ธนัวาคม). ผูจ้ดัการ

รายวนั, น. 14.  
นิรนาม วเนจร. (2530, 11-13 กมุภาพนัธ)์. สรุาขึน้ราคา: กงลอ้การผกูขาดส าแดงเดช. ประชาชาติ

ธุรกิจ, น. 21.  
‘ปลาคารพ์’ กบัความเช่ือญ่ีปุ่ น. (2552, 22 มกราคม). ฐานเศรษฐกิจ, น. 20.  
ผลิตภณัฑใ์หม.่ (2531, 28 พฤศจิกายน-3 ธนัวาคม). ฐานเศรษฐกิจ, น.58.  
ผา่แนวคดิบิก๊บอส ‘โออิช-ยนูิฟ’ กลยทุธร์กัษาแชรร์บัมือคูแ่ข่งใหม ่ (2548, 24 มิถนุายน). กรุงเทพ

ธุรกิจ, น. 38.  
ผา่กลยทุธ ์“เสรมิสขุ” ในจดุเปลี่ยนตลาดเครือ่งดื่ม. (2552, 7 มิถนุายน). ผูจ้ดัการ 360 รายสปัดาห,์ 

น. B5.  
ผา่ลีเวอรแ์บง่ปันสมบตัิใหมใ่ห ้2 ทพัแยกกนัทะลวงฟัน. (2531, 7-12 พฤศจิกายน). ฐานเศรษฐกิจ, 

น.41.  
พิษเงินบาทลอยตวัท าวงการคอนซเูมอร ์9 เดือนถงึขาดทนุ. (2540, 23 พฤศจิกายน). ฐานวเิคราะห,์ 

น. 28.  
ยกัษล์ีเวอรฯ์ยบุ2หนว่ยงานขึน้องคก์รใหมบ่ทบาทเฉพาะ. (2533, 17-23 ธนัวาคม). ฐานเศรษฐกิจ., 

น. 65.  
'ยนูิฟ’ ประกาศแผนยกแรกขอสรา้งช่ือลยุตลาดเครือ่งดื่ม. (2538, 15-18 เมษายน). ฐานเศรษฐกิจ, 

น. 21-22.  
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ยนูิฟเข็นชาเขียว’กรนีที’บกุ. (2544, 21 พฤศจิกายน). มติชน, น. 8.  
ยนูิฟยนัขอเป็นเจา้ตลาดตอ่เปิดตวั “ชาลีวงั” เอาใจคอชา (2545, 4 ธนัวาคม). ผูจ้ดัการรายวนั.  
‘ยนูิลีเวอร’์ทุม่งบ8,000ลา้น เดนิหนา้ลงทนุไทย-หวงัธุรกิจโต2เท่า  (2557, 10 ตลุาคม). แนวหนา้, น. 

11.  
รวยฟา้ผา่ฯดนัโออิชิยอดขายพุง่64%ตัง้เป่ารายไดปี้นี ้5 พนัลา้น-เรง่ผลติเพิ่ม 15 ลา้นบาท. (2548, 9 

มิถนุายน). ขา่วหุน้, น. 7.  
รายงาน: เทรนดร์กัสขุภาพแรง... ‘นม-น า้ผลไม-้ชา’ รุกฟังกน์นัอลดรงิก.์ (2551, 25-27 สงิหาคม). 

ประชาชาตธิุรกิจ, น. 21.  
รุกกลุม่วยัรุน่ชาลิปตนัฮดึยอ่ไซส 12บ. (2552, 5 กมุภาพนัธ)์. โพสตท์เูดย,์ น. B1.  
ลมหายใจการตลาด: ลีเวอรฯ์ลยุตลาดชา. (2535, 10-12 กนัยายน). ประชาชาตธิุรกิจ, น. 33.  
‘ลปิตนั เวฟ’ บกุชาเขียว ขอ 2 ปีโคน่แชมป์ ‘ยนูิฟ’. (2546, 13 พฤษภาคม). กรุงเทพธุรกิจ, น. 31.  
ลปิตนั’ รุกหนกัรบัซมัเมอร ์(2556, 8 เมษายน). พิมพไ์ทย, น. 9.  
ลปิตนัระเบดิศกึชาด าพรอ้มดื่มเปิดเกมสรา้งแบรนด+์เพิ่มยอด. (2555, อาทิตย ์5-อาทิตย ์19 

กมุภาพนัธ ์ ). Global Business., น.  A11.  
ลปิตนัรเีฟรชแบรนด ์มุง่เจาะกลุม่ลกูคา้หนุม่สาวรุน่ใหม.่ (2552, 5 กมุภาพนัธ)์. แนวหนา้, น. 13.  
ลปิตนัสง่ “ไนน”์ลุน้ชาเขียวยงัไมเ่ข็ดหลงัเพ่ือนตายหมู.่ (2551, 11 สงิหาคม). ดอกเบีย้ธุรกิจ, น. 9.  
ลปิตนัสบช่องตลาดชาเขียวรว่งบชูาแดงหวงัแชรร์วมเพิ่มเป็น20%. (2550, 1 มีนาคม). ผูจ้ดัการ

รายวนั, น. 28.  
ลปิตนัอดั 1 ลา้นดงึคนนิยมชาแจกทั่วกรุง2พนับรษัิทดื่มฟร.ี (2534, 26-29 พฤษภาคม). ประชาชาติ

ธุรกิจ, น. 41.  
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