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ขา่วสารดา้นการเกษตรสหภาพยโุรป 

ตลาดชาในสหภาพยโุรป 
และแนวโน้มท่ีส าคญั 

 ชาเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่รู้จักของชาวยุโรปมานานกว่า 400 ปี และ 
เป็นเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ท่ีคนนิยมดื่มมากเป็นอันดับ 2 รองจากน้ำเปล่า 
ปัจจุบันชาวยุโรปดื่มชาเฉลี่ยปีละ 250,000 ตัน หรือร้อยละ 4.6 ของปริมาณ 
การดื่มชาทั่วโลก โดยแต่ละประเทศนิยมประเภทของชาหรือมีวิธีชงชา 
ที่แตกต่างกัน เช่น ชาวอังกฤษและไอร์แลนด์นิยมดื่มชาดำใส่นมหรือบาง 
ครั้งเติมน้ำตาลหรือมะนาว ส่วนชาวเยอรมันดื่มชาดำใส่ครีมและน้ำตาล 
 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปริมาณผู้บริโภคยุโรปมีแนวโน้มดื่มชาลดลง 
แต่มีความนิยมชาเกรดพรีเมี่ยมเพิ่มขึ้น เพราะต้องการเข้าถึงรสชาติและ 
ประสบการณ์จากชาแบบต้นตำหรับ รวมทั้งผู ้บริโภคมีความรู้เกี ่ยวกับ 
ประเภทหรือแหล่งท่ีมาของชาเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี ผู้ผลิตได้ใช้นวัตกรรมการ
ผลิตผู้ผลิตเพื ่อให้มีรสชาติใหม่ในผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ตลาดชาในยุโรป 
มีความหลากหลาย มีคุณภาพและราคาเพิ่มขึ้น มูลค่าตลาดชาสูงข้ึน 
การบริโภค 
 จากสถิคิปี 2562 พบว่าการบริโภคชาในสหภาพยุโรปมีปริมาณราว 
214,000 ตัน หรือลดลงร้อยละ 5.1 เทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีสหราชอาณาจักร 
เป็นตลาดใหญ่ที่สุด จากวัฒนธรรมการตื่มชาที่คิดเป็นปริมาณ 165 ล้าน 
ถ้วย/วัน การบริโภคชาในสหราชอาณาจักรคิดเป็นร้อยละ 48 เทียบกับ 
ปริมาณการบริโภคชาทั้งหมดในสหภาพยุโรป (104,000 ตัน) ตลาดสำคัญ 
รองลงมา คือ เยอรมนี (27,000 ตัน) โปแลนด์ (15,000 ตัน)  
 จากข้อมูลของ Statista ปี 2559 พบว่า ไอร์แลนด์มีอัตราการบริโภคชา 
ต่อประชากรสูงสุดในสหภาพยุโรป หรือ 2.19 กิโลกรัม/คน/ปี รองลงมา 
คือ สหราชอาณาจักร (1.94 กิโลกรัม) โปแลนด์ (1 กิโลกรัม) และเนเธอร์แลนด์ 
(0.78 กิโลกรัม) 
 ชาดำ  (black tea) เช ่น  Earl Gray tea, English Breakfast tea 
และ Darjeeling tea ได้รับความนิยมมากกว่าชาประเภทอื่น ๆ ในตลาด 
แต่ชาพิเศษและชาพรีเมี่ยม อาทิ ชาเขียว ชาสมุนไพร ชาผลไม้ ชาออร์แกนิก 
กำลังเป็นที ่ต้องการเพิ ่มขึ ้น โดยเฉพาะในยุโรปเหนือและฝั่งตะวันตก 
เพราะเชื่อว่าเป็นชาคุณภาพสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า 

สถานการณ์ | กฎระเบยีบ | แนวโน้มในตลาดอาหารและสนิคา้เกษตรยุโรป 

การผลิต และการนำเข้า 
 สหภาพยุโรปปลูกชาได้เพียงปริมาณเล็กน้อย ส่วนใหญ่ต้องนำเข้า 
จากข้อมูลปี 2562 การปลูกชาทั ่วโลกมีผลผลิตรวมกัน  6.1 ล้านตัน 
โดยผู้ผลิตชาที่สำคัญของโลก คือ จีน (2.8 ล้านตัน) อินเดีย (1.4 ล้านตัน) 
และเคนยา (458,900 ตัน) ซึ่งมีผลผลิตรวมกันเกินร้อยละ 70 ของผลผลิต 
ทั่วโลก ที่เหลือเป็นผลผลิตจากแหล่งอื่น เช่น ศรีลังกา อินโดนีเซีย ตุรกี 
ปากีสถาน เวียดนาม ฯลฯ 
 จากสถิติการค้าระหว่างประเทศของสหภาพยุโรป EUROSTAT พบว่า 
การนำเข้าชาของสหภาพยุโรป (EU-28) ลดลงจาก 245,113 ตันในปี 2558 
เหลือ 232,254 ตันในปี 2562 หรือลดลงร้อยละ 5 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
แบ่งเป็น การนำเข้าชาดำ (ร้อยละ 87) และชาเขียว (ร้อยละ 13) 
 สหราชอาณาจักรเป็นประเทศสมาชิกฯ ที่นำเข้าชามากที่สุดหรือ 
ร้อยละ 50 เทียบกับปริมาณการนำเข้าชาทั ้งหมดของสหภาพยุโรป 
(116,000 ตัน) รองลงมา คือ เยอรมนี (41,400 ตัน) โปแลนด์ (29,900 
ตัน) เนเธอร์แลนด์ (12,100 ตัน) และเบลเยี่ยม (10,400 ตัน)  
 แหล่งนำเข้าชาที่สำคัญของสหภาพยุโรป ได้แก่ เคนยา (ร้อยละ 33) 
อินเดีย (ร้อยละ 18) จีน (ร้อยละ 33) ศรีลังกา (ร้อยละ 9) และมาลาวี  
(ร้อยละ 8) โดยสหภาพยุโรปเน้นนำเข้าชาดำจากเคนยา อินเดีย ศรีลังกา 
ส่วนชาเขียวส่วนใหญ่นำเข้าจากจีนเป็นหลัก 
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แนวโน้มที่เป็นโอกาสขยายตลาดชาในสหภาพยุโรป 
1) ความต้องการชาพิเศษและชาพรีเมี่ยมกำลังเติบโต 
 ผู้บริโภคเปลี่ยนจากการดื่มชาชงจากใบชามาเป็นการดื่มชาคุณภาพ
สูงเพิ่มขึ้น เพราะต้องการรสชาติและประสบการณ์จากการดื่มชาที่ผ่าน
การคัดสรรมาอย่างดี มีรสชาติแบบต้นตำหรับและยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 
เพื่อซื้อชาคุณภาพสูง ส่งผลให้ตลาดชาพิเศษและชาพรีเมี่ยมในสหภาพยุโรป 
เติบโตไม่ว่าจะเป็นชาเขียว ชาดำที่มีส่วนผสมของ เครื่องเทศ ผลไม้หรือ 
ดอกไม้ ชาสมุนไพร  
2) ความสะดวกในการบริโภค 
 ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงพัฒนาทางเลือก 
ในการดื่มชาที่สร้างความสะดวกสบายในการเตรียมชา อาทิ ถุงชาใช้แกว่ง 
ในน้ำร้อน ชาชงแบบแท่ง ชาบรรจุในแคปซูลหรือซองที่ใช้กับเครื่องชงชา 
ชาผงสำเร็จรูป และชาพร้อมดื่ม (RTD tea) คนรุ่นใหม่จึงหันมาดื่มชาแทน
น้ำอัดลมเพิ่มขึ้น เพราะชงสะดวก หาดื่มง่าย และดีต่อสุขภาพมากกว่า   
3) นวัตกรรม และรสชาติออกใหม่  

 คนรุ่นใหม่มองหาความทันสมัย แปลกใหม่ และเป็นเอกลักษณ์ 
ผู้ผลิตจึงพัฒนาชารสชาติใหม่ ๆ สู่ตลาดหรือผนวกนวัตกรรมการผลิตชา
เพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อาทิ ชาดำกลิ่นวานิลลา ชาเขียว
ผสมกลิ่น ใบเปปเปอร์มิ้นท์หรือเบอร์รี ่ป่า ชาผลไม้ที่ชงได้ในน้ำเย็น ชา
ปลอดคาเฟอีน 
4) ผู้บริโภคยุโรปใส่ใจในสุขภาพ 
 ชามีประโยชน์ช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ช่วยดับกระหาย แก้ง่วง ใบชา 
ยังมีสารกระตุ้นระบบประสาทและรา่งกายให้ทำงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
ช่วยสลายไขมัน และขับสารพิษในร่างกาย ส่วนชาเขียว ชาสมุนไพร และ 
ชาผลไม้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เพราะเชื่อว่าช่วยลดน้ำหนัก เสริมภูมิ 
ต้านทาน และช่วยการทำงานของระบบย่อยอาหาร  อย่างไรก็ตาม 
กฎระเบียบสหภาพยุโรปห้ามการกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพบนฉลาก
ชา ผู้ผลิตจึงทำได้เพียงแสดงว่าชาเป็นเครื่องดื่มแคลอรี่ต่ำ และมีส่วนผสม
จากธรรมชาติ 
5) การตรวจสอบย้อนกลับ และความยั่งยืน 
 กระแสผู้บริโภคและอุตสาหกรรมชาในยุโรปเรียกร้องให้ผลิตภัณฑ์ 
ชาต้องตรวจสอบย้อนกลับได้  เพื ่อประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพ 
ความปลอดภัย และสุขภาพผู้บริโภค นอกจากน้ี ความย่ังยืนกำลังเป็นกระแสหลัก 
ในภาคอาหารและเครื่องดื่มยุโรป ผู้ผลิตชารายใหญ่จึงมุ่งจัดหาวัตถุดิบที่ 
คำนึงถึงความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และผ่านการรับรองมาตรฐาน 

มาตรฐานการผลิตชาเพ่ือจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป 
- มาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร : การผลิตอาหาร 

และเครื่องดื่ม รวมทั้งชา ต้องปฏิบัติตาม “กฎระเบียบอาหารทั่วไปของ 
สหภาพยุโรปหรือ EU General Food Law” เพื่อรับรองความปลอดภัย 
ของอาหาร ต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และจำกัด 
ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนประเภทต่าง ๆ (เช่น สิ่งสกปรก เชื้อรา เช้ือ 
จุลินทรีย์ สารตกค้างจากสารเคมีและสารปราบศตัรูพืช) สำหรับมาตรฐาน 
ความปลอดภัยที่ยอมรับกันมากในตลาดสหภาพยุโรป ได้แก่ มาตรฐาน 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), BRC (British 
Retail Consortium), IFS (International Featured Standards)  

- มาตรฐานการติดฉลาก : ชาสำเร็จรูปที่จำหน่ายให้ผู้บริโภคต้อง 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบสหภาพยุโรป ว่าด้วย การติดฉลาก การนำเสนอ 
และการโฆษณาอาหาร โดยต้องแสดงรายชื่อส่วนประกอบ ปริมาณสุทธิ 
และสารที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้บนฉลากชาเพื่อแจ้งข้อมูลแก่ผู้บริโภค  

- มาตรฐานความยั่งยืน : กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร 
(Corporate Social Responsibility : CSR) และความยั่งยืนกำลังเปน็จดุ 
สนใจหลักของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มยุโรป ตัวอย่างมาตรฐาน 
ความยั่งยืนสำหรับผลิตภัณฑ์ชาท่ีจำหน่ายในสหภาพยุโรป เช่น มาตรฐาน 
Rainforest Alliance, UTZ certified, Ethical Tea Parnership, 
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการค้าที่เป็นธรรม (fair trade) เป็นต้น 
แม้ว่ามาตรฐานความยั่งยืนไม่ใช่ข้อบังคับในการส่งออกชามาสหภาพยุโรป 
แต่ช่วยให้สินค้าได้รับการยอมรับและผลตอบแทนเพิ่มขึ้น  รวมทั้งสร้าง 
ความน่าสนใจว่ามีความแตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ชาทั่วไป เพราะคำนึงถึง 
สภาพการทำงาน รายได้เกษตรกร ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ 
สภาพภูมิอากาศตลอดทั้งกระบวนการผลิต  
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การแพร่รระบาดของโควิดและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมชา 
 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 
ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่ออุตสาหกรรมชาในตลาดโลก นั่นคือ 

- คำสั่งปิดเมือง/ประเทศ (lockdowns) ส่งผลกระทบต่อการผลิต 
การกระจายสินค้า และการแปรรูปชา เนื ่องจากการขาดแคลนแรงงาน  
การขนส่งยากลำบากหรือมีต้นทุนสูงข้ึน ระบบโลจิสติกส์ชะลอตัว นอกจากน้ี 
ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานหรือตรวจสอบควบคุมคุณภาพสูงขึ้น 
ทำให้ผู้ผลิตชามีต้นทุนเพ่ิม   

- การจำกัดการเดินทางออกนอกบ้านเพื ่อหลีกเลี ่ยงการติดโรค 
และคำสั่งปิดสถานที่ชุมนุมต่าง ๆ ส่งผลให้ยอดจำหน่ายชาผ่านร้านอาหาร 
คาเฟ่ โรงแรม สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม 
มาตรการนี้ทำให้มีการกักตุนอาหารและเครื่องดื่ม โดยผู้บริโภคซื้ออาหาร 
ที่มาจากการผลิตที่คำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อ 
ร่างกาย ซึ ่งรวมถึงเครื ่องดื ่มชา เพราะเชื ่อว่าสามารถช่วยป้องกันโรค 
ผ่อนคลายความเครียด และเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค โดยชาที่มีส่วนผสม 
ของสมุนไพร เครื่องเทศ และพฤกษาธรรมชาติได้รับความสนใจเป็นพิเศษ 
อาทิ ชารสขิง ชาตะไคร้ ผสมน้ำมะนาว ชาผสมน้ำผึ ้ง ชากลิ ่นดอกไม้  
หรือผลไม้ที่มีวิตามินสูง หรือมีสารต้านอนุมูลอิสระ  

 ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา แม้ว่าการบริโภคชาในตลาด สหภาพยุโรปมี
แนวโน้มชะลอตัว แต่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับชาที่มีคุณภาพ มีเรื่องราว
ความเป็นมาและมีส่วนผสมที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่วนภาพลักษณ์ของชา
ได้เปลี่ยนไปจากสินค้าโภคภัณฑท์ั่วไป เป็นสินค้าเกรดพรีเมี่ยม และมีคนรุ่น
ใหม่หันมาดื่มชาเพิ่มขึ้น เพราะชากลายเป็นเครื่องดื่มที่ทันสมัย ชงง่าย และ
มีทางเลือกของการดื่มชาเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นชาร้อน ชาเย็น หรือชาพร้อม
ดื่มที่หาซื้อได้ทั่่วไป 

 ผู้ผลิตชารายใหญ่ในยุโรปอย่าง Unilever, Coca-Cola, Twining 
ยังได้ผสมผสานนวัตกรรมด้านรสชาติหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ 
ยิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ สร้างความหลากหลายของรสชาติ หาซื้อง่าย เป็น 
เครื่องดื่มปราศจากน้ำตาลหรือมีแคลอรี่ต่ำ ดังนั้น ตลาดชาในสหภาพยุโรป 
จึงไม่ได้จำกัดแค่กลุ่มคนสูงวัยอีกต่อไป แต่ยังเหมาะกับคนรุ่นใหม่ คนรัก 
สุขภาพและชื ่นชอบความเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ การผลิตชาอย่าง 
ยั่งยืนยังนำมาซึ่งประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ 

โอกาสของไทยในการส่งออกชาไปตลาดสหภาพยุโรป 
 จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 ไทยมีพื้นท่ี 
เพาะปลูกชาเกือบ 1.3 แสนไร่ ผลิตชาสดได้ราว 1 แสนตัน โดยร้อยละ 85 
ของผลผลิตเป็นการบริโภคภายในประเทศ และอีกร้อยละ 15 เป็นการ
ส่งออก พื้นที่ปลูกชาของไทยเพิ่มขึ้นในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ตลาดส่งออกหลักของไทย คือ อินโดนีเซีย 
กัมพูชา และสหรัฐอเมริกา โดยส่งออกชาแห้ง (ชาดำ ชาเขียว) 3,314 ตัน 
และผลิตภัณฑ์ชา 3,631 ตัน 
 สำหรับการส่งออกไปสหภาพยุโรป (EU-28) ปี 2561 มีปริมาณรวม 
114 ตัน คิดเป็นมูลค่า 45 ล้านบาท แบ่งเป็น การส่งออกชาเขียว (ร้อยละ 19) 
ชาดำ (ร้อยละ 53) และผลิตภัณฑ์ชา (ร้อยละ 28) ตลาดสำคัญสำคัญ ของไทย 
คือ สหราชอาณาจักร (45 ตัน) เนเธอร์แลนด์  (36.5 ตัน) และเยอรมนี (16 ตัน) 
 แม้ว่าสหภาพยุโรปไม่ใช่ตลาดหลักของไทย แต่เป็นตลาดที่มีความ 
ต้องการชาคุณภาพสูง กระแสผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพ และซื้ออาหาร/ 
เคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะหลังเกิด COVID-19 แพร่ระบาด 
รวมท้ังกระแสคนรุ่นใหม่หันมาด่ืมชาเพ่ิมข้ึน เป็นปัจจัยท่ีจะกระตุ้นให้ตลาดชา
ในสหภาพยุโรปขยายตัว ซึ่งไทยอาจใช้แนวโน้มดังกล่าวในการเข้าสู่ตลาด 
โดยเฉพาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (nich market) อาทิ ชาอินทรีย์ ชาที่มีส่วนผสม 
ของสมุนไพรหรือเครื่องเทศที่ช่วย ป้องกันโรคหรือเสริมสร้างภูมิต้านทาน 
ให้กับร่างกาย ชาพร้อมดื ่มที ่มีส่วนผสมของผลไม้หรือดอกไม้  รวมถึง 
ผลิตภัณฑ์ชาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนด้านต่างๆ 


