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ชาวอเมรกิันบริโภคน ้าอัดลมต่้าที่สุดในรอบ 30 ปี  

 

“ผู้บริโภคชาวอเมริกันลดปริมาณการบริโภคน ้าอัดลมแล้วหันไปบริโภคเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพทดแทน” 

 ยอดจ าหน่ายสินค้าน้ าอัดลมและน้ าอัดลมชนิดใช้สารให้ความหวานทดแทน (Diet Soda) ของทั้งบริษัท 
Coca – Cola และบริษัท PepsCo ในสหรัฐฯ ลดลงอย่างมากและส่งผลท าให้ยอดจ าหน่ายสินค้าโดยรวมของ
อุตสาหกรรมน้ าอัดลมสหรัฐฯ ลดลงเป็นปีที่ 11 ติดต่อกัน  

 บริษัท Beverage Digest ผู้เก็บข้อมูลสถิตแิละส ารวจข้อมูลสินค้าเครื่องดื่มในสหรัฐฯ รายงานว่า ปริมาณ
ความต้องการบริโภคสินค้าน้ าอัดลมของผู้บริโภคชาวอเมริกันลดลงอย่างต่อเนื่องจากเดิมลดลงร้อยละ 0.9 ในปี 
2557 ลดลงเพ่ิมเป็นร้อยละ 1.2 ในปี 2558 โดยชาวอเมริกันมีปริมาณความต้องการบริโภคสินค้าน้ าอัดลมลดลง
เหลือเพียงเฉลี่ยคนละ 650 กระป๋อง (ขนาด 8 ออนซ์) ต่อปีในปี 2558 ซึ่งเป็นระดับต่ าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2528 
ส่งผลท าให้ผู้น าตลาดเครื่องดื่มน้ าอัดลมในสหรัฐฯ ทั้ง 3 ราย (Coca Cola, PepsiCo และ Dr Pepper) มียอด
จ าหน่ายสินค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

 บริษัท PesiCo ได้รับผลกระทบทางการตลาดมากที่สุดมียอดจ าหน่ายสินค้าลดลงร้อยละ 3.1 ส่วนผู้น า
ตลาดรายอ่ืน ได้แก่ Coca Cola และ Dr Pepper Snapple ได้รับผลกระทบไม่มากนักเนื่องจากสามารถเพ่ิมยอด
จ าหน่ายจากในกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยหรือตลาดล่าง (Down Market) มาทดแทนส่วนยอดจ าหน่ายที่ลดลงไปได ้
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 ทั้งนี้ พบว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ าอัดลมสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากการเพ่ิมจ านวนของเครื่องดื่ม
ทดแทนที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า เช่น น้ าผลไม้ และน้ าดื่มแต่งกลิ่น (Flavored Water) โดยเครื่องดื่ม
ทดแทนดังกล่าวมักจะให้พลังงานแคลอรีน้อยกว่าและยังปราศจากสารเคมี เช่น สารแอสพาร์เทม (Aspartame) 
ซึ่งเป็นสารให้ความหวานแทนน้ าตาลที่ไม่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันแล้ว 

 กลุ่มน้ าอัดลมที่มียอดจ าหน่ายลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มน้ าอัดลมชนิดใช้สารให้ความหวานทดแทน (Diet 
Soda)  โดย Diet Pepsi และ Diet Coke มียอดจ าหน่ายลดลงสูงสุดร้อยละ 5 รองลงมา Diet Mountain Dew 
ลดลงร้อยละ 4.8 ทั้งนี้ พบว่าแนวโน้มการปริโภคที่ลดลงนั้นมีปัจจัยหลักมาจากความกังวลของผู้บริโภคว่าสารให้
ความหวานแทนน้ าตาลโดยเฉพาะสารแอสพาร์เทมอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้บริโภคในระยะยาวได้ แม้ว่า
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. Food and Drug Administration หรือ FDA) จะออกมายืนยันถึงความ
ปลอดภัยในการบริโภคสารดังกล่าวแล้วก็ตาม จนท าให้บริษัท PepsiCo ตัดสินใจปรับปรุงสูตรการผลิตเครื่องดื่ม
ใหม่เมื่อปีที่แล้ว โดยได้ลดปริมาณสารแอสพาร์เทมในเครื่องดื่มลงเพ่ือตอบสนองแนวโน้มความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน 

 นอกจากนี้ ผู้จ าหน่ายในตลาดหลายรายยังได้ปรับปรุงขนาดกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มให้เล็กลงและลงทุน
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างหนักเพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคกลับมาบริโภคเครื่องดื่มน้ าอัดลมอีกครั้ง จนท าให้
ราคาจ าหน่ายต่อออนซ์ของขนาดบรรจุดังกล่าวแพงขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม พบว่าเครื่องดื่มน้ าอัดลมแบรนด์ Sprite และ Fanta ซึ่งเป็นสินค้าภายใต้บริษัท Coca 
Cola กลับมีปริมาณยอดจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 และ 8.3 ตามล าดับ อันเป็นผลมาจากแผนการตลาดที่ได้ผล
โดยเฉพาะแคมเปญประชาสัมพันธ์ “Share a Coke” ทีช่่วยให้บริษัทฯ ยังสามารถพยุงยอดขายในปี 2557 เอาไว้ได้ 

 น้ าดื่มบรรจุขวดเป็นเครื่องดื่มท่ีมียอดจ าหน่ายขยายตัวเพ่ิมมากที่สุดในตลาดสหรัฐฯ ปี 2558 โดยแบรนด์
ผู้น าตลาด เช่น “Dasini” “Aquafina” และ “Poland Spring” รายงานยอดจ าหน่ายเพ่ิมขึ้นระหว่างร้อยละ 6.5 
ถึง 11.4 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Aquafina ที่มียอดจ าหน่างเพ่ิมขึ้นอย่างมากจนสามารถเอาชนะคู่แข่งกลายเป็นผู้น า
ตลาดอันดับที่ 9 ของกลุ่มสินค้าเครื่องดื่มในปี 2558  

ที่มา: นิตยสาร Time 

เรื่อง: “U.S. Soda Consumption Falls to 30-Year Low” 

โดย: Mr. John Kell 

สคร. ไมอามี / วันที่ 4 เมษายน 2559  
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บริษัทสหรัฐฯ ตื่นเต้นกับการเชื่อมความสัมพันธ์สหรัฐฯ – คิวบา แต่ไม่ใช่เกษตรกรรัฐฟลอริดา 

 

 นักธุรกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีความตื่นเต้นที่สหรัฐฯ ท าการเชื่อมความสัมพันธ์กับคิวบา
อีกครั้ง และเม่ือเดือนมีนาคม 2559 Mr. Barack Obama ได้เดินทางเยือนคิวบาอย่างเป็นทางการ เพ่ือสานต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น 

 ในขณะที่บริษัทเกษตรกรรมขนาดใหญ่ให้ความสนใจและมีความตื่นเต้นที่จะส่งออกสินค้าข้าวโพดและถั่ว
เหลืองไปยังคิวบา โดยคิวบาน าเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศอยู่ที่ร้อยละ 70 – 80 ตรงกันข้าม เกษตรกรและผู้
ปลูกพืชตระกูลส้มและผักสดรัฐฟลอริดา กล่าวว่า เกษตรกรและผู้ปลูกไม่มีความต้องการที่จะท าการแข็งขันกัน
คิวบา ที่สามารถปลูกพืชผักและผลไม้ชนิดเดียวกัน ในลักษณะภูมิอากาศและประเทศท่ีคล้ายคลึงกับไมอามี ทาง
เกษตรกรและผู้ปลูกรัฐฟลอริดารับได้ตราบใดที่คิวบาผลิตและบริโภคภายในประเทศ แต่ถ้ามีการส่งออกสินค้ามายัง
สหรัฐฯ เกษตรกรและผู้ปลูกสหรัฐฯ จะเสียเปรียบด้านอัตราแรงงานและด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนจาก
รัฐบาลคิวบา 

 Mr. Bill Messina นักเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัย University of Florida กล่าวว่า เกษตรกร
และผู้ปลูกรัฐฟลอริดาสามารถแข็งขันกับผู้ปลูกในคิวบาได้ ตราบใดที่การแข่งขันไม่มีการแทรกแซงจากรัฐบาล
คิวบา 

 เกษตรกรและผู้ปลูกรัฐฟลอริดาอ่อนไหวต่อการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม ซึ่งเคยเกิดขึ้นจากการน าเข้ามะเขือ
เทศจากเม็กซิโก ท าให้สหรัฐฯ ท าข้อตกลงก าหนดเพดานราคามะเขือเทศสดน าเข้าจากเม็กซิโกในช่วงฤดูหนาวและ
ฤดูร้อน เนื่องจากเกษตรกรและผู้ปลูกรัฐฟลอริดาร้องเรียนถึงการทุ่มตลาดของผู้ปลูกในประเทศเม็กซิโก 

 เกษตรกรและผู้ปลูกรัฐฟลอริดาได้เฝ้าติดตามข่าวการเชื่อมความสัมพันธ์สหรัฐฯ – คิวบา อย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากการน าเข้าผักหรือผลไม้จากคิวบามายังสหรัฐฯ จะเป็นการเปิดช่องทางในการน าโรคกรีนนิ่ง (Greening 
Disease) เข้ามาสู่ไร่สวนของเกษตรกรและผู้ปลูกรัฐฟลอริดา 
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 เกษตรกรรมส้มและผักรัฐฟลอริดามีมูลค่ากว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใช้เงินมากกว่าล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพื่อป้องกันโรคระบาด ซึ่งโรคกรีนนิ่งเป็นโรคระบาดที่รุนแรงมากอย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งท าให้เกษตรกร
และผู้ปลูกต้องดิ้นรนเอาตัวรอด ซึ่งไม่แปลกท่ีท าไมเกษตรกรและผู้ปลูกรัฐฟลอริดาถึงไม่ต้องการให้มีการน าเข้า
พืชผักผลไม้มาจากคิวบา 

 ส านักงานการเกษตรฟลอริดา (Florida Farm Bureau) ซึ่งเป็นองค์กรเกษตรที่ใหญ่ที่สุด ท าหน้าที่เป็น
ตัวแทนเกษตรกรในรัฐฟลอริดามากกว่า 144,000 ราย โดยสมาชิก 2 ใน 3 ไม่เห็นด้วยกับการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐฯ – คิวบา ซึ่งจะเป็นการน าไปสู่การน าเข้าสินค้าจากคิวบา 

 ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ – คิวบา มีความคืบหน้าไปมาก ก่อนที่ประธานาธิบดี Obama จะ
เดินทางไปเยือนคิวบา บริษัท Starwood Hotels & Resorts worldwide ได้ลงนามสัญญาบริหารและลงทุน 3 
โรงแรมในคิวบา ถือว่าเป็นบริษัทสหรัฐฯ บริษัทแรกที่ไปลงทุนในคิวบา โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุญาตจากกรม 
ธนารักษ์สหรัฐฯ ก่อนหน้านี้แล้ว 

 ชาวสหรัฐฯ เดินทางท่องเที่ยวคิวบาเป็นจ านวนมากหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ โดยรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ท าการผ่อนคลายกฏข้อบังคับต่อคิวบาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สายการบินพาณิชย์จะสามารถท าการบินไปยังคิวบาได้ภายในสิ้นปี 2559 นี้ 

 ด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปคิวบาเพ่ิมจ านวนมากข้ึน ปัญหาที่ตามมา คือ ปริมาณอาหารที่ไม่
เพียงพอส าหรับบริโภค ซึ่งบริษัท Starwood และบริษัทอ่ืนๆ ยังคงต้องพ่ึงสินค้าน าเข้าจากสหรัฐฯ 

 ข้อมูลจาก US Census รายงานว่า จากปี 2543 ถึง 2558 สหรัฐฯ ส่งออกสินค้าอาหารและยาไปยังคิวบา
มูลค่ากว่า 5,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

 เป็นเรื่องง่ายที่จะหลงงมงายอยู่กับความอึกทึกครึกโครมของการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ 
แตเ่กษตรกรและผู้ปลูกรัฐฟลอริดาต้องเฝ้าติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะส่งผลกระทบ
มาถึงเกษตรกรและผู้ปลูกรัฐฟลอริดา 

ที่มา: ส านักข่าว The Packer 
เรื่อง: “Florida growers aren’t ready to party with Cuba” 

โดย:  Chuck Robinson  
จัดท าโดย: นายพีรภัทร ภัทรประสิทธิ์ 
วันที่ 7 เมษายน 2559/ สคร. ไมอามี 


