
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 

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

 

1. ยอดขำยอำหำรสัตว์เลี้ยงในเยอรมันขยำยตัวต่อเนื่อง 
 

อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงในเยอรมนียังคงมีการขยายตัวในเชิงบวก จากการ
ส ารวจล่าสุดพบว่าชาวเยอรมันนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากวัฒนธรรมและวิถีการใช้ชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แม้ว่าปัจจุบันยุโรปจะยังคงประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  แต่ธุรกิจ
การค้าสินค้าและบริการส าหรับสัตว์เลี้ยงในเยอรมนีได้รับผลกระทบในระดับน้อยมาก  เพราะชาวเยอรมันยังคงมี
ความพร้อมและสามารถจ่ายเงินเพ่ือการดูแลและเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเพ่ิมขึ้น โดยรักและเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงเสมือน
ประหนึ่งสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลเป็นอย่างด ี

 
 

ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา ยอดขายสินค้าอาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงเกือบทุกประเภท (ยกเว้น อาหารส าหรับ
นก) ยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยเฉพาะสินค้าอาหารสุนัขที่สามารถท ายอดขายเพ่ิมขึ้นสูงสุดที่ร้อยละ 
4.6 รวมมูลค่า 1,323 ล้านยูโร  ในขณะที่อาหารแมวท ายอดขายเพ่ิมขึ้นที่ร้อยละ 2.6 คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 
1,610 ล้านยูโร  อาหารสัตว์ที่เป็นที่นิยมในเยอรมนีสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ อาหารประเภทเปียก อาหาร
ประเภทแห้ง  และ ขนมขบเค้ียว หรือ snacks 

 

เยอรมนีน าเข้าสินค้าอาหารสัตว์ (รหัส HS Code 2309 Animal Feed Preparatn) ในปี 2558 รวมมูลค่า
ทั้งสิ้น 1,749.98 ล้านเหรียญสหรัฐ จากข้อมูลสถิติพบว่า ประเทศที่เยอรมนีน าเข้ามากที่สุด 10 อันดับแรกนั้น เป็น
ประเทศในแถบยุโรปทั้งสิ้น ยกเว้นไทย โดยไทยเป็นแหล่งน าเข้าอันดับที่ 9 ของเยอรมนี (ขยับตัวจากอันดับที่ 12 
เมื่อปี 2557) มีมูลค่าการส่งออกในปี 2558 รวมทั้งสิ้น 32.14 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่างจีน มี
มูลค่าการส่งมายังเยอรมันลดลงถึงร้อยละ 15.02  

 
 

เจ้าของสัตว์เลี้ยงเพ่ิมความใส่ใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ส าหรับสัตว์ เลี้ยงของตนมากยิ่ งขึ้น โดยมีการค านึงถึงสภาวะ
สิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่ด้วย ดังนั้น  อาหารสัตว์ที่มีสารอาหารครบถ้วน
โดยไม่มีสารเคมีเจือปน อาหารสัตว์ออร์แกนิค และอาหารสัตว์
มังสวิรัติ จึงเป็นสินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัว แนวโน้มสินค้าอาหารสัตว์
ในปีนี้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ คือ การใช้วัตถุดิบและสารปรุงแต่งที่
เป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะในสินค้าประเภทพรีเมี่ยมและสินค้าของเล่น 
โดยเน้นคุณภาพและคุณประโยชน์ของสินค้า เช่น สินค้าขนมขบเคี้ยว 
(snacks) ที่นอกจากต้องมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการแล้ว ยังต้องมีฟังก์ชันการท างานที่เพ่ิมขึ้นด้วย เช่น สามารถ
ขัดฟันให้สัตว์เลี้ยงไปในตัวด้วย เป็นต้น 

ข่ำวเด่นเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์รำยสัปดำห์ 
(Weekly News from Germany and Switzerland) 
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แม้ว่าตลาดสัตว์เลี้ยงจะเป็นตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ฉะนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเพ่ือสัตว์เลี้ยงควรมีการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมและ
ตลาดที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งควรติดตามแนวโน้มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยควรให้ความส าคัญทั้งในด้านของส่วนประกอบ คุณภาพของวัตถุดิบ จนถึง
ความชัดเจนของฉลากสินค้า (โดยเฉพาะส าหรับอาหารสัตว์ที่มีการให้ความส าคัญเช่นเดียวกับอาหารส าหรับคน) 
ทั้งนี้ นอกจากคุณภาพแล้ว ปัจจัยทางด้านราคา ยังคงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า
ของชาวเยอรมันเช่นกัน ดังนั้น สินค้าท่ีมีคุณภาพก็ควรจะมีราคาท่ีเหมาะสมเช่นเดียวกัน 

ส่วนในเรื่องของลิขสิทธิ์สินค้าก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ ผู้ประกอบการไทยควรท า
การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ให้ถูกต้อง เนื่องจากธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงก าลังเติบโตท าให้มีผู้ประกอบการ
หลายรายขยายตลาดและมีผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ต้องการเข้ามาในตลาดมากข้ึน จึงท าให้เกิดปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์อยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันและเตรียมแผนในการแก้ไขปัญหาในด้านนี้ให้ดี  
 

 
2. สวิส มีศักยภำพกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจแข็งแกร่งอันดับ 2 ของโลก 
 
          สวิตเซอร์แลนด์เป็นศูนย์กลางการเงินและผู้น าระดับโลกด้านเวชกรรม เภสัชกรรม เครื่องจักร นาฬิกาและ
เทคโนโลยี/นวัตกรรมล าดับหนึ่งของโลก โดยเฉพาะด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและผู้สูงอายุ  นอกจากนั้น สวิสยังเป็น 
supplier ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เคมี การแพทย์ นาฬิกา 
และเครื่องจักรกล เหตุผลก็เนื่องมาจากอุตสาหกรรมของสวิสใช้
เทคโนโลยีชั้นสูง เครื่องจักรที่ผลิตจากสวิสถือว่าดีที่สุดในโลก 
ปัจจัยส าคัญดังกล่าว ส่งผลให้สวิสได้รับการจัดอันดับ เป็น
ประเทศที่มีศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสูงสุด
อันดับที่ 2 จากการจัดอันดับของเวบไซด์ Lausanne Centre 
for Global Competitiveness (WCC) โดยอันดับที ่1 คือฮ่องกง 
ส่วนอันดับที่ 3 คือ ทั้งนี้การจัดอันดับดังกล่าวมีเกณฑ์ชี้วัดจาก 342 ปัจจัยด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น ประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของรัฐบาลและเศรษฐกิจ รวมไปถึงกิจกรรมเพ่ือโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม ซึ่งเป็นการน า
ประเทศผู้น าทางด้านเศรษฐกิจของโลก 61 ประเทศมาเปรียบเทียบเพ่ือจัดล าดับดังกล่าว 

 
ที่มา: www.swissinfo.ch วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 

 

http://www.swissinfo.ch/


ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 

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

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
          แม้ว่าสวิสจะเป็นเพียงประเทศขนาดเล็ก แต่ก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง เนื่องจากเป็นประเทศที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่มั่งคั่ง ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาสวิสจะประสบกับปัญหาการแข็งตัวของค่าเงินฟรังก์สวิส และการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก แต่ก็ได้พิสูจน์ให้ได้เห็นว่า สวิสสามารถต่อสู้และผ่านพ้นจากวิกฤตนั้นได้ ซึ่งสามารถยืนยันได้จาก
การคว้าประเทศท่ีมีศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอันดับสูงสุดในโลกเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน  
 
3. เศรษฐกิจเยอรมนีขยำยตัว 2 เท่ำ 
 
          แม้ว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปประสบปัญหา เช่น วิกฤติยูโรโซน หรือในภาวะการส่งออกไทย
ประสบปัญหาการส่งออกชะลอตัวเนื่องด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลก โดยในรอบ 4 เดือนแรกของปี 2559 การส่งออก
ของไทยโดยภาพรวมลดลงร้อยละ 1.24 แต่ในการทางตรง
กันข้าม การส่งออกของไทยไปยังเยอรมันได้ค่อย ๆ ฟื้นและ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยมีมูลค่าการส่งออก
รวมทั้งสิ้น 1,477.49 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 6.18 ปัจจัยส าคัญเนื่องมาจากการลงทุนที่ขยายตัว
เพ่ิมขึ้นและผู้บริโภคชาวเยอรมันมีการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิม
มากขึ้น จึงส่งผลให้เศรษฐกิจของเยอรมันในช่วงไตรมาส
แรกของปี 2559 แข็งแกร่งและขยายตัวมากที่สุดในรอบ
สองปีที่ผ่านมา  
 

 แม้จะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแต่ GDP ของไตรมาสแรกได้เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 0.7 เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ปัจจัยส าคัญเนื่องมาจากการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ 0.4 และการบริโภคภาครัฐที่
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 เนื่องมาจากการใช้จ่ายของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย เช่น การสร้างบ้านพักเพ่ือ
รองรับผู้ลี้ภัย ได้ส่งผลให้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 2.3 โดยผู้ประกอบการเพ่ิมการ
ลงทุนในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การก่อสร้างถึงร้อยละ 1.9 ปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้ภาคน าเข้าของเยอรมัน
ขยายตัวร้อยละ 1.4 ซึ่งสูงกว่ายอดการส่งออกถึงร้อยละ 1.0 ส่วนสาเหตุหลักท่ีท าให้ยอดการส่งออกลดลงก็คือ ยอด
น าเข้าและความต้องการสินค้าที่ลดลงของประเทศเกิดใหม่ขนาดใหญ่เช่น จีน บราซิล และรัสเซีย รัฐบาลเยอรมัน
และธนาคารกลางเยอรมันคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโดยรวมของปีนี้จะขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.7  
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
ภายใต้ปัจจัยภายในที่ค่อนข้างบวก เยอรมนีก าลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกหลายประการ เช่น การ

ชะลอตัวหรือหดตัวของเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่ เป็นคู่ค้าส าคัญของเยอรมนี เช่น จีน รัสเซีย และ
บราซิล ในขณะที่รัฐบาลเยอรมนียังคงต้องรับบทบาทผู้น าและผู้ไกล่เกลี่ยในการแก้ปัญหาระดับอียู และเผชิญกับ
แรงเสียดทานจากประเทศสมาชิกอียูอ่ืน ๆ ทั้งในการแก้ปัญหาวิกฤตผู้อพยพ (แรงต้านจากโปแลนด์ กลุ่มประเทศ



ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต 

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

ยุโรปตะวันออก) ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิรูปอียูของสหราชอาณาจักร และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในยุโรป (แรง
ต้านจาก อิตาลี ฝรั่งเศส และกรีซ) ท าให้ผู้น าเยอรมนีอาจต้องหันไปให้ความส าคัญกับการปริหารความเสี่ยงจาก
ภายนอกมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม เยอรมนียังคงเป็นตลาดสินค้าและบริการที่ใหญ่ที่สุดและเป็นผู้ขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอียู โดยมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในบรรดาประเทศกลุ่มยูโรที่ไม่ผ่านวิกฤตและมี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูงต่อเนื่อง ท าให้คาดการณ์ว่า นักลงทุนเยอรมนีจะยังมีศักยภาพในการขยายการ
ลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และในขณะเดียวกัน เยอรมนีก็จะยิ่งมีความน่าสนใจมากขึ้นในฐานะฐานการ
ลงทุนของไทยในอียู ด้วยตลาดที่เจริญเติบโตได้ดีต่อเนื่อง การบริโภคท่ีขยายตัวดี และท าเลที่ตั้งที่อยู่ศูนย์กลางของ
สหภาพยุโรป 
 

 


