
1 
Weekly News from Thai Trade Center‐Miami 
Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพ่ือว ัตถ ุประสงค ์ในการให้ข ้อมูล
แก ่ผู้สนใจเท ่านั้น โดยสานก ั งานส่งเสริมการค ้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่รับผิดชอบในความเส ียหายใดใดที่อาจเก ิดขึ ้นจากการที่มี
บุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว ่าโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

       
 
 
 

 
ตลาดสัตว์เลี้ยงสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัว 

 
“สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สดุในกลุ่มชาวอเมริกันในปัจจบัุน” 

เนื้อหาสาระข่าว: ข้อมูลจากรายงานแนวโน้มจํานวนประชากรสัตว์เลี้ยงและการเป็นเจ้าของสัตว์
เลี้ยงในสหรัฐฯ (Pet Population and Ownership Trends in the U.S.) จัดทําโดยบริษัท Packaged Facts 
ผู้วิจัยตลาดรายงานว่า ในช่วงระหว่างปี 2549 – 2559 อัตราการขยายตัวของครอบครัวชาวอเมริกันที่มีสัตว์เลี้ยง
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นแซงหน้าการอัตราการขยายตัวของจํานวนครอบครัวชาวอเมริกันโดยเฉลี่ย นอกจากน้ี การสํารวจ
ดังกล่าวยังพบว่า การขยายตัวของครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงและครอบครัวที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงไม่มีความเก่ียวพันธ์กัน      
อีกด้วย 

ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาจํานวนครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 9       
เป็นทั้งสิ้น 67 ล้านครอบครัว หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 55 ของจํานวนครอบครัวทั้งหมดในสหรัฐฯ          
โดยประเภทสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ชาวอเมริกันมากที่สุด คือ สุนัข รองลงมาคือ แมว ปลา 
และนก ตามลําดับ 

ข่าวเด่นประจําสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกา
 (Weekly News from USA)

 
  วันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
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โดยรายงานฉบับดังกล่าวได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มและปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของจํานวนสัตว์
เลี้ยงและจํานวนผู้เลี้ยงสัตว์ในสหรัฐฯ ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลทําให้ตลาดสัตว์เลี้ยงสหรัฐฯ ได้ทั้งสิ้น 
4 ปัจจัย ได้แก่  

1. ครอบครัวเพ่ิมจํานวนสัตว์เลี้ยงมากขึ้น 

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงมากกว่า 1 ตัวมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยยะ   
ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยผลักดันให้จํานวนประชากรสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้น โดยพบว่าจํานวน
ครอบครัวที่มีสุนัขมากกว่า 1 ตัวขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึง 5 ล้านครอบครัวเมื่อเทียบกับจํานวนครอบครัวที่มีสุนัขเพียง       
1 ตัวที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น 4.8 ล้านครอบครัว การที่มีจํานวนสัตว์เลี้ยงเพ่ิมมากขึ้นทําให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเหล่าน้ีต้อง
บริโภคสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นและส่งผลดีต่อการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจจําหน่ายปลีกสินค้าที่เก่ียวกับสัตว์
เลี้ยงในสหรัฐฯ  

2. กลุ่ม Baby Boomer เลี้ยงสัตว์มากขึ้น 

กลุ่มประชากร Baby Boomer ซึ่งปัจจุบันมีอายุประมาณ 70 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มเป็นเจ้าของ
สัตว์เลี้ยงเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีนักการตลาดและผู้ค้าปลีกกลุ่มสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยงให้ความสําคัญ
มาก ทั้งน้ี พบว่าสัดส่วนประชากรกลุ่ม Baby Boomer ที่มีสัตว์เลี้ยงในครอบครองขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 34 
เมื่อ 10 ปีที่แล้วเป็นร้อยละ 40 ในปัจจุบัน เน่ืองจากประชากรกลุ่มน้ีเช่ือว่าการเลี้ยงสัตว์จะช่วยส่งเสริม
สมรรถภาพด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น ส่งผลทําให้ประชากรสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัว
มากขึ้น 

3. ชาวฮิสแปนิกและกลุ่มประชากรเช้ือชาติอ่ืนในสหรัฐฯ เลี้ยงสัตว์มากขึ้น 

รายงานดังกล่าวระบุว่า กว่าร้อยละ 61 ของสัดส่วนเจ้าของสุนัขที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นกลุ่ม
ประชากรเช้ือชาติอ่ืนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ เป็นหลัก นอกจากน้ียังพบว่า กลุ่มประชากรฮิสแปนิกนิยมเลี้ยงแมวเพ่ิม
มากข้ึนถึงร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรชาวอเมริกันผิวขาวซึ่งไม่มีการขยายตัว อีกทั้งยังนิยมเลี้ยงนก
มากที่สุดเมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ ด้วย โดยพบว่าการเลี้ยงสัตว์เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม
ประชากรชาวฮิสแปนิกทั้งกลุ่มที่เกิดและเติบโตในสหรัฐฯ และกลุ่มที่เพ่ิงอพยพย้ายเข้ามาอยู่ในสหรัฐฯ ทั้งน้ี จาก
แนวโน้มการขยายตัวของกลุ่มประชากรฮิสแปนิกในสหรัฐฯ ในในอนาคตจะส่งผลทําให้ประชากรสัตว์เลี้ยงใน
สหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย 
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4. ประชากรกลุ่ม Millennials ใช้สัตว์เลี้ยงช่วยฝึกความรับผิดชอบก่อนสร้างครอบครัว       

ประชากรกลุ่ม Millennials ที่มีอายุระหว่าง 18 -34 ปี มีแนวโน้มเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงมาก
ที่สุด โดยพบว่า ร้อยละ 43 ของประชากรกลุ่มดังกล่าวที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงวางแผนที่จะเลี้ยงสัตว์ในอนาคต ทั้งน้ี 
ปัจจัยสําคัญที่มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ประชากรกลุ่มน้ีเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจากเห็นว่าการเลี้ยงสัตว์เป็นวิธีหน่ึงที่
ช่วยในการฝึกความรับผิดชอบเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการสร้างครอบครัวในอนาคตได้ 

บทวิเคราะห์: ลักษณะโครงสร้างครอบครัวของชาวอเมริกันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปมากใน
ปัจจุบัน โดยครอบครัวอเมริกันส่วนใหญ่มักจะแยกตัวออกมาอยู่อาศัยเป็นครอบครัวเด่ียวขนาดเล็กมากขึ้นทําให้
หลายครอบครัวจึงมักจะเลือกเลี้ยงสัตว์เอาไว้เป็นเพ่ือนคลายเหงาสําหรับสมาชิกในครอบครัว อีกทั้ง ยังเป็นที่ทราบ
กันโดยทั่วไปว่าการเล้ียงสัตว์ให้ประโยชน์หลายด้านทั้งทางด้านจิตใจและสามารถฝึกนิสัยความรับผิดชอบแก่
สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กเล็กได้อีกด้วย นอกจากน้ี เจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังมักจะมอง
สัตว์เลี้ยงเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวคนหน่ึงและมักจะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีไม่ต่างจากคนและมีพฤติกรรม
ใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าและบริการท่ีเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น เช่น อาหาร ของเล่น ของใช้ รวมถึงการตรวจสุขภาพ 
และการรักษาโรค   

ในปี 2559 ชาวอเมริกันมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงรวมท้ังสิ้น 66,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท) เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.73 ในจํานวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับอาหาร
สัตว์เลี้ยงสูงที่สุดเป็นมูลค่า 28,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 9.3 แสนล้านบาท) หรือร้อยละ 42.28 
รองลงมา คือ ค่าสัตวแพทย์ เป็นมูลค่า 15,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.3 แสนล้านบาท) หรือร้อยละ 
23.89 ตามด้วยค่าใช้จ่ายสําหรับของใช้ อุปกรณ์ และยาที่เก่ียวข้อง เป็นมูลค่า 14,710 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
(ประมาณ 4.9 แสนล้านบาท) หรือร้อยละ 22.04 ค่าบริการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง เป็นมูลค่า 5,750 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ประมาณ 1.9 แสนล้านบาท) หรือร้อยละ 8.63 และ ค่าสัตว์เลี้ยง เป็นมูลค่า 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ประมาณ 6.9 หมื่นล้านบาท) หรือร้อยละ 3.15 ทั้งน้ีคาดว่า ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงของชาวอเมริกันจะเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.9 ในปี 2560 เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 69,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.3 ล้านล้านบาท) และเพ่ิมขึ้น
เป็น 91,720 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3 ล้านล้านบาท) ในปี 2562 อีกด้วย  

โดยสินค้าที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยงศักยภาพของไทยในตลากสหรัฐฯ คือ อาหารสัตว์เลี้ยงเน่ืองจากไทย
มีวัตถุในการผลิตมากซึ่งโดยส่วนมากเป็นเศษวัตถุดิบเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเลทําให้มีต้นทุน
การผลิตตํ่า ในปี 2559 ไทยส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังสหรัฐฯ เป็นมูลค่า 213 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
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(ประมาณ 7 พันล้านบาท) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.71 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งไทยถือเป็นผู้ครองตลาดสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง
อันดับที่ 2 ในตลาดสหรัฐฯ มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 28.37 รองจากแคนาดาซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดมีส่วน
แบ่งตลาดร้อยละ 33.19 โดยผู้นําเข้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากไทยที่สําคัญ ได้แก่ บริษัท U.S. Pet Nutrition 
LLC, บริษัท Nestle Purina Petcare Co., บริษัท MPM Products USA, บริษัท Pets Global Inc., บริษัท 
Pafco Imports Company Inc., บริษัท Petsmart Inc. และบริษัท Solid Gold Pet LLC. เป็นต้น   

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ:  

  จากแนวโน้มการขยายตัวของประชากรสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ทําให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีความ
ต้องการบริโภคสินค้าที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยงเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอาหาร และอุปกรณ์ของใช้ที่เก่ียวข้องซึ่งเป็น
โอกาสสําหรับผู้ประกอบการไทยในการจะตลาดผู้บริโภคในสหรัฐฯ ทั้งน้ี ผู้ประกอบการไทยที่สนใจทําตลาดสหรัฐฯ 
จึงควรที่จะศึกษาแนวโน้มความต้องการบริโภคสินค้าของกลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกันอย่างลึกซึ้งเพ่ือให้เข้าใจและ
สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ โดยปัจจุบันพบว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ กล้าที่จะใช้จ่ายเพ่ือซื้อ
สินค้าและบริการให้กับสัตวเลี้ยงของตนมากข้ึน นอกจากน้ี ยังนิยมที่จะเลือกซื้อสินค้าธรรมชาติปลอดสารเคมี
สําหรับสัตว์เลี้ยงของตนด้วย  

  ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสินค้าที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยงของไทยที่มีศักยภาพในการทําตลาดสหรัฐฯ ควร
พิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสําหรับสัตว์เลี้ยง เช่น งาน Global Pet Expo ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าสัตว์เลี้ยงที่
ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี โดยคร้ังต่อกําหนดจัดในวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2561 ที่ Orange 
County Convention Center เมือง ออแลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ เพ่ือเปิดโอกาสในการขยายตลาดมายัง
สหรัฐฯ ในอนาคต 
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