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ตลาดเครื่องดื่ม  
 

 

 ในการแข่งขนัเครื่องดื่มในตลาดทีอ่ิ่มตัวของสหรัฐฯ แบรนด์ต่างๆ จะต้อง
พัฒนาน าเสนอผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ ให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคกลุ่มมินเลนเนียลซึ่ง
ค่อนข้างยินดีที่จะลองผลิตภัณฑ์ใหม่ และชื่นชอบในความหลากหลายในตัวเลือก
เครื่องดื่ม ดังนั้น การท าความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของผู้บริโภคและแนวโน้มที่จะ
เกิดข้ึนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการ แนวโน้มเครื่องดื่มที่ส าคัญ 3 ประการที่จะ
ช่วยสร้างโอกาสในในตลาดเครื่องดื่มสหรัฐฯ คือ 

 1.  เครื่องดื่มโปรตีนจากพืช:  การรับประทานพืชเป็นแนวโน้มส าคัญใน
อุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน แม้ว่าจะไม่ได้สะท้อนถึง "การรับประทานอาหารที่
สะอาด" ด้วยซึ่งอาจจะหมายถึงการบริโภคจะสร้างความมั่นใจว่าจะได้โปรตีนผัก
มากกว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และคาร์โบไฮเดรตที่ได้รับการดัดแปลง ในด้านโภชนาการ 
เครื่องดื่มโปรตีนจากพืช มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถทดแทน
ผลิตภัณฑ์นมและส่วนผสมที่ไม่พึงประสงค์อ่ืน ๆ ได้  โปรตีนเจากถั่วลันเตา ข้าวกล้อง 
และกัญชา ได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา และคาดว่าสินค้าเครื่องดื่ม
ชนิดนี้จะมีการพัฒนาด้านโปรตีนอย่างต่อเนื่อง 

 2.  เครื่องดื่มเสริมกาแฟ:   เครื่องดื่มประเภททีเ่สริมกาแฟได้เป็นเทรนด์ที่เปิด
ประตูด้านโภชนาการเครื่องดื่มให้ขยายตัวเพ่ิมข้ึน ปัจจุบัน ผู้บริโภคเริ่มคุ้นเคยกับ
กาแฟแบบฟังชั่น (Functional Coffee) ชนิดเป็นประโยชน์สุขภาพ เช่น บางแบรนด์ 
เพ่ิมเนยและน้ ามันเอ็มซีที (น้ ามันที่ได้มาจากมะพร้าวหรือปาล์ม) หรือเสริมด้วย โสม
สมุนไพร และรากพืชสกัด เพ่ือผู้บริโภคตระหนักว่ากาแฟเป็นตัวเลือกในการดื่ม  

3.  เครื่องดื่มลดน้ าตาล:  ปัจจุบัน การติดฉลากแจ้งปริมาณน้ าตาลเป็น
แนวโน้มของอาหารและเครื่องดื่ม อีกท้ัง ภาษีโซดาเป็นกฎหมายกลายเป็นเครื่องมือหา
รายได้ของรัฐบาลท้องถิ่นในสหรัฐฯ ผู้ผลิตเครื่องดื่มต้องพิจารณาแนวทางในการลด
น้ าตาลโดยไม่ให้มผีลต่อรสชาติเครื่องดื่ม และผู้ประกอบการหลายนสบก าลังรับมือกับ
ความท้าทายนี้โดยใช้เทคโนโลยีการปรับรสซึ่งใช้รสชาติเพ่ือเพ่ิมความรับรู้ความหวาน
แม้ในกรณีท่ีไม่มีน้ าตาลเพิ่มเติม 

ที่มา: www.fooddive.com, September 18, 2018 

เทรนด์เครื่องดื่มมาแรง 3 อันดับแรกของสหรัฐฯ 
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  บริษัท Persistence Market Research ได้รายงานผลการวิจัยล่าสุดว่า 
ปัจจุบันผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาหันมาให้ความส าคัญต่อเรื่องสุขภาพและหลีกเลี่ยง
เครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลมและท่ีมีส่วนผสมของน้ าตาล ส่งผลท าให้การบริโภคน้ าดื่ม
บรรจุขวด (Bottled Water) ในตลาดสหรัฐอเมริกามีอัตราการขยายตัวเกือบเท่าตัว
ในทุกๆ ปี  และจะยังคงมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่า ภายในปี 
2567 ตลาดน้ าดื่มในสหรัฐฯ จะมีมูลค่าถึง 22 พันล้านเหรียญฯ นอกจากนี้ข้อมูลของ
สมาคม International Bottled Water Association ได้รายงานว่า น้ าดื่มบรรจุขวด
ที่วางจ าหน่ายในปี 2560 มีปริมาณมากกว่า 13 พันล้านแกลลอน ซึ่งเป็นปริมาณที่
เพ่ิมข้ึนจาก 12 พันล้านแกลลอนในปี 2559  

 ผู้ประกอบการรายส าคัญๆ ในตลาดน้ าดื่มของสหรัฐฯ ได้แก่ บริษัท Alkaline 
Water Company Inc., National Beverage Corp., Monster Beverage Corp., 
Soda Stream International Ltd. และ The Coca-Cola   

 บริษัท Alkaline Water Company Inc. ผู้ผลิตน้ าดื่มบรรจุขวดเครื่องหมาย
การค้า Alkaline88®  ซึ่งนายริชาร์ด เอ ไรท์ ประธานและซีอีโอ ได้รายงานว่า 
ยอดขายในช่วงเดือน 2 เดือนที่ผ่านมา (กรกฏาคม-สิงหาคม 2561) มีมูลค่าเกิน 6 
ล้านเหรียญฯ มียอดขายเพ่ิมข้ึนมากกว่า 100 % บริษัทเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม 
electrolysis กระบวนการผลิตน้ าดื่มอัลลาไลน์ (Alkaline หรือน้ าด่าง) ที่มีประโยชน์
ต่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์บรรจุขวดของบริษัทมีทั้งขนาด 1 แกลลอน 3 ลิตร 1.5 ลิตร 1 
ลิตร 700 มิลลิลิตร และ 500 มิลลิลิตร มีวางจ าหน่ายตามร้านค้าปลีกมากกว่า 
40,000 แห่งทั่ว 50 รัฐ รวมทั้งห้าง Walmart, Shopko, Kroger และร้านค้าปลีก
จ าหน่ายยา (drug stores) ร้านสะดวกซ้ือและตลาดจ าหน่ายสินค้านานาชาติ 
(international markets)    

    บริษัท National Beverage Corp. ได้ประกาศรายได้ในไตรมาสแรก (สิ้นสุด 
ณ วันที่ 28 กรกฏาคม 2561) มีมูลค่า 292.6 ล้านเหรียญฯ ซึ่งรายได้ขยายตัว
ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 15  นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทมีก าไรขั้นต้น (Gross Profit) เกิน
มูลค่า 115 ล้านเหรียญฯ อีกทั้งก าไรจากการด าเนินงาน (operating profit) มีมูลค่า
มากกว่า 63 ล้านเหรียญฯ บริษัทมีรายได้สุทธิเพ่ิมข้ึนร้อยละ 28 จากปีก่อนหน้านี้  
ทั้งนี้ นายนิค เอ คาโบเรลลา ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัทได้แจ้งว่า 
บริษัทจะบรรลุหลักชัยที่รายได้จะแตะถึง 1 พันล้านเหรียญฯ    

 บริษัท Monster Beverage Corporation มีบริษัท Signaturefd LLC และ 
Xact Kapitalforvaltning AB และ Old National Bancopr IN เป็นผู้ร่วมถือหุ้น
ของบริษัท   
  บริษัท SodaStream International Ltd. เมื่อเร็วๆ นี้ได้ร่วมมือกับองค์กร 
Oceanic Society ภายใต้ชื่อ "Drowning Liberty" (เทพีสันติภาพก าลังจะจมน้ า) 

ตลาดน ้าดื่มบรรจุขวดขยายตัวมในสหรัฐอเมริกา 
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เพ่ือสะท้อนให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงภัยอันตรายของขวดพลาสติก โดยได้ติดตั้งกรงท่ี
บรรจุรูปปั้นเทพีสันติภาพจ าลองขนาด 20 ฟุตก าลังจะจมน้ าโดยรอบๆ ตัวจะเต็มไป
ด้วยขวดพลาสติก ซึ่งติดตั้งไว้ข้างหน้าตึก Flatiron Plaza นครนิวยอร์ก บริษัท 
SodaStream ได้คิดค้นขวดรุ่นพิเศษมีจ ากัด (limited edition)  "Be the Change" 
ที่บรรจุคาร์บอนไอออกไซด์เพ่ือใช้ในการท าน้ าดื่ม sparkling water ที่บ้าน ที่ท างาน 
หรือที่โรงเรียน เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยจุดประสงค์เพ่ือรักษ์โลก เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก   

 บริษัท The Coca-Cola มีสินค้าจ าหน่ายมากกว่า 200 ประเทศ และ
มากกว่า 500 แบรนด์ แบรนด์ที่มีชื่อเสียง อาทิ  AdeS soy-based beverages,  
Ayataka green tea, Dasani waters, Del Valle juices and nectars, Fanta, 
Georgia coffee, Gold Peak teas and coffees, Honest Tea, innocent 
smoothies and juices, Minute Maid juices, Powerade sports drinks, 
Simply juices, smartwater, Sprite, vitaminwater and ZICO coconut water.   

    ที่มา: www.prnewswire.com วันท่ี 12 กันยายน 2561 

 

 
  

 


