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 ปัญหาขยะพลาสติกจ านวนมหาศาลที่ล่องลอยอยู่กลางทะเลและมหาสมุทรยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายฝ่าย
ต้องการแกไ้ข ด้วยเหตุนี้บริษัทเยอรมนจี านวน 10 บริษัทจึงรวมตัวกันสร้างเป็นเครือข่ายเพ่ือร่วมมือกันจัดท าโครงการ
ก าจัดขยะพลาสติกกลางทะเลและมหาสมุทร  

 นาย เดิร์ก ลินเดนาว (Mr. Dirk Lindenau) ผู้ประสานงานโครงการได้ออกมาเผยว่า เครือข่ายบริษัทเยอรมีมี
แผนที่จะใช้เทคนิคพิเศษเพ่ือผลิตและดัดแปลงเรือพิเศษเพ่ือเก็บขยะพลาสติกและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยเรือเฉ
ดังกล่าวจะน ามาใช้ด าเนินการตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป  

 ขยะพลาสติกที่เก็บได้จะถูกน าใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป เช่น น าไปผลิตพลังงาน หรือน าไปรีไซเคิลใหม่ เป็น
ต้น ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าปัจจุบันมีขยะพลาสติกในทะเลและมหาสมุทรประมาณ 140 ล้านตัน และในแต่ละปีจะมี
จ านวนขยะพลาสติกเพ่ิมข้ึนประมาณ 10 ล้านตัน ซึ่งขยะเหล่านี้จะใช้เวลาในการย่อยสลายมากกว่า 100 ปี ท าให้เป็น
พิษต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใต้น้ าและที่ส าคัญต่อห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ด้วยเช่นกัน  

 นาย เดิร์ก ลินเดนาว ได้กล่าวอีกว่าขณะนี้มีประเทศจ านวน 192 ประเทศทั่วโลก อยู่ภายใต้เครือข่ายโครงการ
ดังกล่าว โดยประเทศที่เจอปัญญาขยะพลาสติกมากท่ีสุดคือประเทศในภูมิภาคเอเชีย อันได้แก่ ประเทศจีน อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ส่วนประเทศเยอรมนีเองประสบปัญหานี้เช่นกัน แตห่ากเทียบกับประเทศอ่ืนแล้วยังถือว่าเป็น
ปริมาณที่น้อยมาก เนื่องจากเยอรมนนีได้มีการสนับสนุนและรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติก ซึ่งผู้ประกอบการและ
ประชาชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และแผนการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกจะยังคงด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องใน
ประเทศเยอรมนี จากสถิติพบว่ามีจ านวนขยะพลาสติกในทะเลของประเทศเยอรมนีแค่ประมาณ 20,000 ตันต่อปี 
ในขณะที่ในทะเลของประเทศบราซิลมีถึงประมาณ 70,000 ตันต่อปี  
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สรุปและข้อคิดเห็น 
 เยอรมนีเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมาก จะเห็นได้ว่ารัฐบาลตลอดจน
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างหันมาให้ความส าคัญในการรณรงค์และส่งเสริมการลดอัตราการใช้พลาสติก
โดยเฉพาะใช้ถุงพลาสติกลง ท าให้ผู้บริโภคหันมานิยมบรรจุภัณฑ์ตัวเลือกอ่ืนๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น เช่น 
การซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือใช้ ถุงพลาสติกขนาดแข็งที่สามารถ
น ามาใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง หรือถุงที่ท ามาจากวัสดุย่อยสลายตามธรรมชาติได้ ตลอดจนถุงผ้า เป็นต้น ซึ่งวิธีดั งกล่าวนี้
สามารถลดอัตราการใช้พลาสติกได้ค่อนข้างดี  

 ในปี 2558 ไทยส่งออกสินค้าพลาสติกมายังตลาดเยอรนีคิดเป็นมูลค่า 84,754 ล้านเหรียญสหรัฐ มีการลดตัว
ลงร้อยละ 21,9 ดังนั้นไทยจึงควรหันมาให้ความสนใจและเร่งพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ท าด้วยวัตถุดิบที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้หลายครั้ง ลดปัญหาการรีไซเคิล หรือสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่ายมากขึ้น  เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวโน้มของโลก  

 นอกจากนี้ไทยยังสามารถที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการ
คิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่สามารถดัดแปลงได้จากขยะพลาสติกเหล่านี้ 
อย่างเช่น ในขณะนี้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มีการทดลองสร้างถนน
พลาสติกที่ได้จากการ  รีไซเคิลขยะพลาสติก เพ่ือเป็นการมีส่วนร่วมใน
การก าจัดขยะพลาสติกรวมทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อไทยใน
ฐานะประเทศคู่ค้าอีกด้วย 

 ในเยอรมนีมีงานแสดงสินค้าเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ งาน 
Interpack ที่จัดขึ้นทุก ๆ 3 ปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ที่ Messe Düsseldorf ณ เมือง Düsseldorf ซึ่งจะจัดในครั้ง
ต่อไป ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2560 สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.interpack.de  นอกจากนี้ยังมีงาน
แสดงสินค้าอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแต่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เช่น PACKAGING INNOVATIONS หรือ 
EMPACK ณ เมือง Hamburg จัดครั้งต่อไประหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2559 หาข้อมูลงานแสดงสินค้าที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมได้ที่ www.messen.de ซ่ึงผู้ส่งออกไทยสามารถเข้ามาร่วมหรือศึกษาแนวโน้มตลาดได้ 

 

2. ชำวสวิสนิยมจับจ่ำยในร้ำนสะดวกซื้อมำกขึ้น 

ในอดีตชาวสวิตเซอร์แลนด์ยังนิยมจับจ่ายใช้สอยในศูนย์การค้า
ใหญ่ ๆ อย่างช้อปปิ้งมอลล์ หรือ ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต แตใ่นช่วง 
15 ปีที่ผ่านมาวิถีการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคชาวสวิสก็เริ่ม
เปลี่ยนไป ผู้บริโภคเริ่มสนใจซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อเล็ก ๆ 
ใกล้บ้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าในปั๊มน้ ามัน ร้านค้าเล็กๆ
ในสถานีรถไฟ หรือ แฟรนไชส์ร้านมินิมาร์ทต่าง ๆ เป็นต้น 
เนื่องจากร้านค้าเหล่านี้เปิดให้บริการนานกว่าศูนย์การค้าและ

ห้างไฮเปอร์มาเก็ตใหญ่ ๆ และที่ส าคัญมีสินค้าสดใหม่พร้อมทั้งสินค้าส าเร็จรูปที่หลากหลายไว้คอยบริการและมี การ
เพ่ิมปริมาณตัวเลือกสินค้าขึ้นเรื่อย ๆ ร้านเหล่านี้จึงเป็นคู่แข่งส าคัญและท าให้ซูเปอร์มาร์ตเก็ตรายใหญ่ของ
สวิตเซอร์แลนด์ อย่าง มิโกรส (Migros) และ คูป (Coop) ต้องน ากลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆมาใช้เพ่ือรักษาตลาดไว้
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โดยการสร้างสาขาร้านสะดวกซื้อขึ้นและตั้งชื่อว่า มิโกรสลิโน (Migroslino) และ คูป พร็อนโต (Coop Pronto) โดย
เริ่มครั้งแรกในปี 2552 ทั้งสองซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ยังมีการแข่งขันที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด Coop ได้สร้างสาขา 
Coop Pronto ถึง 215 สาขาด้วยกันตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่ง Migros ได้สร้าง Migroslino เพียงแค่ 14 สาขาในขั้นต้น แต่
ในขณะนี้ทั้งสองซูปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่มีจ านวนสาขาที่ใกล้เคียงกัน คือ Migroslino มีจ านวน 299 สาขา และ 
Coop Pronto มีจ านวน 282 สาขา นอกจากนี้นายมาร์คุส แลนซ์ลิงเง่อ (Mr. Markus Laenzlinger) ประธาน
กรรมการของ Migros ยังได้กล่าวอีกว่า ปัจจุบันนี้การแข่งกันยังคงมีความเข้มข้น เนื่องจากต้องการมีส่วนแบ่งตลาดที่
เพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ ท าให้ต้องมีการคิดค้นแผนการใหม่ๆเพ่ือขยายตลาดอยู่ตลอดเวลา โดยในขณะนี้ Migros ได้ท าการ
บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์นิสัยการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคแต่ละสาขา เพ่ือที่จะได้จัดการวางขายสินค้าได้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าในพ้ืนที่บริเวรนั้นมากที่สุดเพ่ือที่จะสามารถดึงดูดลูกค้าไว้ได้ ซึ่งความท้าทายของร้านสะดวก
ซื้อในขณะนี้คือร้านใดสามารถท่ีจะบริการและจัดวางจ าหน่ายสินค้าที่สดที่สุดและมีความหลากหลายได้มากกว่ากันจะ
สามารถท ายอดขายได้มากที่สุด โดยสินค้าที่สดที่สุดคือสินค้าประเภทอาหารส าเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงและมีระยะเวลา
ในการเก็บจ ากัด โดย Migrolino ได้ประชาสัมพันธ์แผนการสดที่สุดดังกล่าวนี้ด้วยสโลแกน “To go” ส่วน Coop 
Pronto ประชาสัมพันธ์ภายใต้สโลแกน “Freshly made” ซึ่งมีปัจจัยหลักในการประสบความส าเร็จคือระยะห่างของ
ช่วงเวลาในการผลิตและบริโภคให้สั้นที่สุดเพื่อให้สินค้ายังคงมีความสดที่สุด 
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สรุปและข้อคิดเห็น 

          จากข้อความข้างต้นมีความเป็นไปได้สูงว่าต่อไปในอนาคตจะมีร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็นการขยายสาขาเพ่ิมของร้านสะดวกซ้ือชื่อดังต่าง ๆ  หรือร้านสะดวกซื้อรายใหม่ ๆ 
ที่ต้องการเข้ามาในตลาด ซึ่งเป็นการส่งผลดีต่อการส่งออกและน าเข้าสินค้า เนื่องจากปริมาณความต้องการสินค้าของ
ร้านสะดวกซื้อเพ่ือมาวางจ าหน่ายมีเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าใหม่ ๆ และคุณภาพสูงที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ ซึ่งถ้าผู้ประกอบไทยถ้าสามารถร่วมมือหรือเป็นคู่ค้ากับผู้น าเข้าได้ตั้งแต่เริ่มต้นจะ
เป็นโอกาสดีในการพัฒนายอดขายหรือขยายตลาดต่อไปในอนาคต โดยผู้ประกอบการไทยอาจจะร่วมมือกับผู้น าเข้าใน
การคิดค้นวิธีในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า อย่างเช่น การจัดชุดผักประกอบอาหารหรือ
ตะกร้าชุดผลไม้ไทยผสมกันที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเพ่ือความสะดวกในการซื้อขายและสะดวกในการปรุงอาหารหรือ
รับประทาน ซึ่งราคาอาจจะสูงกว่าราคาสินค้าปกติได้แต่คุณภาพสินค้าต้องดีมีคุณภาพ เนื่องจากสวิตเซอร์แลนด์เป็น
ประเทศที่ผู้บริโภคมีก าลังจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดและพร้อมที่จะจับจ่ายใช้สอยหากสินค้าดีและมีคุณภาพเป็นที่พึง
พอใจ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังคาดหวังที่ได้รับสินค้าที่สดและใหม่ที่สุดและท่ีส าคัญผู้น าเข้าได้ให้ความส าคัญในด้านนี้เป็น
อย่างมากเนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะน าธุรกิจสู่ความส าเร็จ ซ่ึงนับเป็นความท้าทายแก่ระบบขนส่งและโลจิ
สติก ดังนั้นไทยควรที่ตระหนักในการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกให้มีประสิทธิภาพเพ่ือที่จะมีศักยภาพแข่งขัน
ในตลาดโลกได้อย่างภาคภูมิต่อไป 
 
3. สินค้ำสัตว์เลี้ยงไทยได้รับควำมสนใจและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในเยอรมนี 

 ชาวเยอรมันเป็นคนรักสัตว์มากชนชาติหนึ่งในยุโรปและนิยมมีสัตว์เลี้ยงไว้ประจ าบ้าน เนื่องจากโครงสร้างและ
ลักษณะของประชากรรวมทั้งวิถีการใช้ชีวิตประจ าวันที่เปลี่ยนไป ส่งผลต่อความนิยมและพฤติกรรมในการเลี้ยงสัตว์
เลี้ยงของผู้คน อาทิเช่น การเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุในหลายประเทศทั่วโลก และอัตราการเกิดของประชากรที่มี
แนวโน้มลดลง เนื่องด้วยประชากรแต่งงานช้าลงและมีแนวโน้มอยู่เป็นโสดเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลง จึง
มีความต้องการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้คลายเหงาเพิ่มขึ้น  
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 จากการส ารวจของสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงเยอรมนี ( Industrieverband Heimtierbedarf 
e.V. หรือ IVH) ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจสัตว์เลี้ยงแห่งเยอรมนี (Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe 
Deutschlands e.V. หรือ ZZF) และสถาบันการวิจัยตลาด SKOPOS พบว่า เกือบครึ่งของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดใน
เยอรมนี (ร้อยละ 43) มีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองประมาณ 30 ล้านตัว โดยสัตว์เลี้ยงที่คนเยอรมันนิยมเลี้ยงมากที่สุด 
5 อันดับแรก คือ แมว (12.9 ล้านตัว) เนื่องจากแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูแลง่ายกว่าสุนัขในเรื่องของการขับถ่าย กลิ่นตัว 
และสามารถท ากิจกรรมที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบเล่นด้วยได้ จึงท าให้มีผู้นิยมเลี้ยงแมวมากยิ่งขึ้น รองลงมาคือ สุนัข (7.9 
ล้านตัว) อันดับที่ 3 คือ สัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก (5.1 ล้านตัว) อันดับที่ 4 คือ นก (4.2 ล้านตัว) และอันดับที่ 5 คือ ปลา
สวยงาม (2 ล้านตัว)  

 โดยในปี 2558 ตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงในประเทศเยอรมนีมียอดขายขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยมที่ส่งผลต่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกทั่วไป 
อาทิเช่น ร้านค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าเฉพาะทาง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4.110 ล้านยูโร โดยตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง
กินส่วนแบ่งตลาดใหญ่ที่สุด หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.157 ล้านยูโร และธุรกิจผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง (อาทิ เช่น 
เสื้อผ้า ของเล่น เครื่องประดับต่าง ๆ เป็นต้น) มูลค่ากว่า 953 ล้านยูโร หากรวมยอดขายจากช่องทางออนไลน์ด้วยแล้ว 
ตลาดธุรกิจสัตว์เลี้ยงของเยอรมันสามารถท ายอดขายในปี 2558 ได้รวมทั้งสิ้น 4.560 ล้านยูโร  

  ส านักงานส่งเสริมการค้าในการในต่างประเทศ (สคต.) ณ นครแฟรงก์เฟิรต ได้เข้าเยี่มชมงานแสดงสินสินค้า 
Interzoo 2016 ซึ่งงาน Interzoo เป็นงานแสดงสินค้าส าหรับสินค้าและบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงที่ส าคัญระดับโลก  ซึ่งจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2559 ณ เมืองนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี  โดยจะจัดขึ้นทุก 2 ปี ในปีนี้มี
ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน 9 ราย และได้รับการสนับสนุนจากกรมเข้าร่วมงาน 2 รายและมีหน่วยงานของไทยคือ
กรมประมง  ซึ่งน าสินค้าประเภทปลาสวยงามมาแสดง  รวมเป็น 10 ราย จากการเข้าพบผู้ประกอบการไทยได้รับ
ข้อมูลว่า การเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมีผู้เข้าเยี่ยมชมคูหาทั้งที่เป็นลูกค้าเก่า และมีลูกค้าใหม่มาสอบถาม
ข้อมูลหรือสั่งซื้อ เช่น บริษัท DOGGYDOLLY ได้มีส านักข่าวใหญ่ชื่อดังจากจากแคว้นบาวาเรียของเยอรมัน ช่อง BR 
(Bayerischer Rundfunk) แห่งแคว้นบาวาเรีย มาสัมภาษณ์และน าไปเผยแพร่ทางทีวี  เนื่องจากสินค้าที่น ามาสดง
ส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร แต่ บริษัท DOGGYDOLLY เป็นสินค้าเสื้อผ้าสุนัขซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากตลาด
เยอรมันเป็นอย่างดี และเป็นคูหาที่ติดธงไทย แสดงว่าเป็นสินค้า “Made in Thailand” ซึ่งได้รับความเชื่อถือในเรื่อง
ของคุณภาพจากผู้บริโภคเยอรมนี       นอกจากนี้  สินค้าเบาะรองนั่งหรือนอนสุนัขที่ใช้เส้นใยพิเศษนอนแล้วนุ่มไม่กด
ทับ  ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมฯมาร่วมงาน ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน  

              จากการเข้าเยี่ยมชมงานแสดงเห็นค้าจะเห็นว่าสินค้าสัตว์เลี้ยงได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก 
และท่ีส าคัญชาวเยอรมันเป็นหนึ่งในผู้บริโภคท่ีมีก าลังซื้อสูงสูดในยุโรป ชาวเยอรมันเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงประหนึ่งสมาชิกใน
ครอบครัว จากการที่เคยให้อาหารสัตว์ง่ายๆให้เพียงพอเพ่ือให้อ่ิม  และพัฒนามาเป็นอาหารที่ต้องมีสารอาหารครบ 5 
หมู่ ต่อมาดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนเพ่ือนหรือสมาชิกของตน  หากเจ้าของรับประทานหรือใช้สิ่งใดก็อยากให้สัตว์เลี้ยงของ
ตนได้รับสิ่งดีๆด้วย   เช่น อาหารสัตว์ที่มีสารอาหารครบถ้วนโดยไม่มีสารเคมีเจือปน อาหารสัตว์ออร์แกนิค และอาหาร
สัตว์มังสวิรัต และมีแนวโน้มว่าอาหารว่างหรือขบเคี้ยวของสัตว์จะได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นเนื่องจากสามารถพกพาได้
สะดวก ในส่วนของผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์นั้นสินค้าที่ได้รับการออกแบบที่สะดุดตาจะได้รับความนิยมจากลูกค้า เช่น 
เสื้อผ้า เครื่องประดับที่วาววับ ( Glitter) หรือเสื้อผ้าสัตว์ที่ผลิตให้เข้าชุดกับกระเป๋าของเจ้าของส าหรับพกพา เสื้อผ้า
สัตว์ส าหรับฤดูร้อน ฤดูหนาว หรือเสื้อผ้าสัตว์ที่ผลิตให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ รวมถึงเสื้อผ้าสัตว์ที่ผลิตให้
เข้ากับเทศกาลเช่น คริสต์มาส  ฮาโลวีน  เสื้อชุดบาวาเรียของเยอรมัน เป็นต้น นอกจากนี้สินค้าที่มีนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆช่วยในการผลิตจะได้รับความนิยมด้วยเช่นกัน อย่างเช่นภาชนะส าหรับให้อาหารสัตว์ที่มีการค านวณ
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และตั้งเวลาเองอัตโนมัต หรือ GPS ส าหรับใช้ติดตามสัตว์เลี้ยง  เป็นต้น ที่ส าคัญผู้บริโภคยังใส่ใจในเรื่องของวัตถุดิบที่
จะน าใช้ในการผลิต อย่างเช่นการใช้วัตถุดิบออร์แกนิค วัตถุดิบที่สามารถน ามารีไซเคิลได้ วัตถุดิบที่ไม่อุ้มเชื้อโรคและ
สามารถท าความสะอาดได้ง่าย อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าในปีนี้ธุริกิจผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงจะ
ขยายตัวขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากพฤติกรรมและอารมณ์ในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปในทางบวก
หากเปรียบเทียบกับเมื่อสองปีก่อนเนื่องจากในช่วงนั้นเศรฐกิจของยุโรปอยู่ในภาวะซบเซา 

 ส าหรับช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง ร้านค้าเฉพาะทางยังคงเป็นช่องทางการขายที่ส าคัญ 
เนื่องจากร้านค้าเฉพาะทางมีประเภทของสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของเล่น เครื่องประดับต่าง 
ๆ ในขณะที่ร้านค้าปลีกส่วนมากจะวางขายเฉพาะอาหารสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ตัวเลือกส าหรับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น 
เครื่องประดับ หรือของเล่น มีให้เลือกน้อยกว่า หรือบางที่จะจ าหน่ายเฉพาะอาหารสัตว์ ดังนั้น สินค้าที่วางขายใน
ร้านค้าปลีกจะไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อได้ครบครัน ผู้บริโภคชาวเยอรมันจึงนิยมซื้อสินค้าประเภทนี้
จากร้านค้าเฉพาะทางมากกว่าจากร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือจากร้าน Discounter 

 

 

 

 

สรุปและข้อคิดเห็น 

 ปัจจุบันสถานะและบทบาทของสัตว์เลี้ยงได้เปลี่ยนไป ชาวเยอรมันรักและเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเปรียบเสมือนเป็น
หนึ่งในสมาชิกของครอบครัว การดูแลเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับสัตว์เลี้ยงจึงต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุด โดยเฉพาะ
ชาวเยอรมันที่มีความพร้อมที่จะใช้จ่ายเพ่ือดูแลสัตว์เลี้ยงในปริมาณที่สูงขึ้นในเรื่องของอาหารที่เหมาะสมถูกต้องตาม
โภชนาการ ค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์เครื่องใช้ เสื้อผ้าต่าง ๆ  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์
เลี้ยงในประเทศเยอรมันมีการขยายตัวในเชิงบวก และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการรายงาน
ของสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงเยอรมนี (IVH) พบว่า ชาวเยอรมันมีการใช้จ่ายเพ่ือเลี้ยง บ ารุง ดูแล และ



ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆที่ปรากฎ เปน็ข้อมูลทีไ่ด้จากแหล่งขอ้มูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บคุคลทีส่นใจเท่านั้น  
ทั้งนี้ ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดข้ึนจากการที่มบีุคคลน าข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด 
 

รักษาสัตว์เลี้ยงรวมสูงถึง 9.100 ล้านยูโรต่อปี ผู้ประกอบการไทยจึงควรให้ความส าคัญทั้งในด้านของส่วนประกอบ 
คุณภาพของวัตถุดิบ จนถึงความชัดเจนของฉลากสินค้า ( โดยฉพาะส าหรับอาหารสัตว์ที่มีการให้ความส าคัญ
เช่นเดียวกับอาหารหรับคน) พร้อมทั้งควรติดตามแนวโน้มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ใหม่ ๆ พร้อมทั้งท าการจด
ทะเบียนลิขสิทธิ์ให้ถูกต้อง เนื่องจากธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงก าลังเติบโตท าให้มีผู้ประกอบการหลายราย
ขยายตลาดและมีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ต้องการเข้ามาในตลาดมากขึ้น จึงท าให้เกิดปัญหาการละเมิดลิขสิท ธิ์อยู่
บ่อยครั้ง ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันและเตรียมแผนในการแก้ไขปัญหาในด้านนี้ ให้ดี นอกจากนี้รัฐบาลควรจะให้การ
ดูแลและควรมีมาตรการเด็ดขาดเพ่ือช่วยคุ้มครองผู้ประกอบการในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้เช่นกัน 

 


