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ร้านอาหารน้องหมาปรบัโฉมหิ้งขายของ 

เน้นประเภท เป้าหมาย และอายุ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เลี้ยง 
 
 บริษัท Mars Japan Limited ผู้จ ำหน่ำย
อำหำรสัตว์เลี้ยงรำยใหญ่ของญี่ปุ่นออกแผนส่งเสริม
กำรตลำดอำหำรสุนัขสุขภำพ (functional dog 
food) เพ่ือ “แก้ไขปัญหำคำใจของผู้เลี้ยง” โดย
เปลี่ยนวิธีกำรจัดหิ้งวำงสินค้ำในร้ำนขำยของสัตว์
เลี้ยงจำกเดิมท่ีเน้นกำรจัดวำงสินค้ำตำมยี่ห้อและ
ยอดกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ เป็นกำรจัดวำงสินค้ำตำม
วัตถุประสงค์ของเจ้ำของสัตว์เลี้ยงอย่ำงละเอียด 
ได้แก่ อำหำรตำมพันธุ์สุนัข  อำหำรตำมประสิทธิผลของอำหำร (เช่น ลดกลิ่นตัวในกรณีที่เลี้ยงภำยในห้อง) และ
อำหำรตำมอำยุของสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะช่วยให้เจ้ำของสัตว์เลี้ยงสำมำรถค้นหำผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงรวดเร็ว และเข้ำใจ
จุดเด่นของอำหำรสัตว์เลี้ยงได้ดียิ่งขึ้น  
 นอกจำกนี้ บริษัท Mars Japan Limited ได้น ำวิธีกำรสื่อสำรกับผู้บริโภคของนักขำยที่ดีมำประยุกต์ใช้
เพ่ือเป็นแบบแผนเดียวกัน โดยจะฝึกให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำหิ้งวำงสินค้ำสอบถำมชื่อของสัตว์เลี้ยงก่อนเป็นอันดับแรก 
แล้วค่อยสอบถำมสุขภำพร่ำงกำยของสัตว์เลี้ยง รวมทั้งปัญหำของสัตว์เลี้ยงที่เป็นข้อข้องใจของเจ้ำของสัตว์เลี้ยง ก่อนที่จะ
ให้ค ำแนะน ำต่ำง ๆ รวมถึงแนะน ำผลิตภัณฑ์ท่ีเหมำะสมในกำรคลี่คลำยควำมกังวลดังกล่ำวได้ ซึ่งเป็นวิธีกำรที่สำมำรถ
ดึงดูดลูกค้ำได้ดีที่สุดของเจ้ำหน้ำที่นักขำยอำวุโสของบริษัทฯ 
 
 บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย) 
 บริษัทที่ปรึกษำกำรตลำด (Yano 
Research) เปิดเผยว่ำ กำรค้ำปลีกของอำหำร
สัตว์ในปี 2558 มีมูลค่ำกว่ำ 47.35 พันล้ำนเยน 
(ประมำณ 14.66 พันล้ำนบำท) ขยำยตัวเพ่ิมข้ึน
จำกปีก่อนหน้ำกว่ำ 102.8% โดยสินค้ำอำหำร
สัตว์ที่ส ำคัญจะเป็นอำหำรสุนัขซึ่งแม้มูลค่ำ
กำรตลำดจะไม่ขยำยตัวเพ่ิมข้ึนอย่ำงชัดเจน แต่
ผู้บริโภคจะนิยมสินค้ำพรีเมียมและให้ควำมส ำคญั
กับอำหำรสุนัขสุขภำพส ำหรับอำยุ เพศ พันธุ์ หรืออำกำรด้ำนสุขภำพต่ำง ๆ ของสุนัข  ทั้งนี้ บริษัทฯ Yano Research 
ยังคำดกำรณ์ว่ำตลำดสินค้ำอำหำรสัตว์ในญี่ปุ่นยังคงเติบโตต่อเนื่อง และผู้บริโภคจะให้ควำมส ำคัญกับสุขภำพของ

Source: image.dogilike.com 
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สัตว์เลี้ยงมำกขึ้น โดยอำหำรสุนัขจะเน้นอำหำรที่มีควำมอ่อนนุ่มมำกขึ้น เนื่องจำกสุนัขเลี้ยงในญี่ปุ่นเริ่มมีอำยุสูงขึ้น 
ต้องเพ่ิมกำรดูแลและเอำใจใส่ ส่งผลให้มีควำมต้องกำรอำหำรสัตว์สุขภำพมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และยังส่งผลต่อ
กำรน ำเข้ำและควำมต้องกำรอำหำรสัตว์จำกไทยที่จะเน้นกำรรักษำสุขภำพและเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงให้กับสัตว์
เลี้ยงมำกขึ้น 
 
 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. 
 ปัจจุบัน ไทยเป็นแหล่งน ำเข้ำอำหำรสัตว์ (HS 2309.10) อันดับหนึ่งของญี่ปุ่น มีสัดส่วนกำรน ำเข้ำเฉลี่ยกว่ำ 
40% ในช่วงสำมปีที่ผ่ำนมำ แต่ญี่ปุ่นมีกำรน ำเข้ำจำกโลก (รวมทั้งไทย) ลดลงอย่ำงต่อเนื่องทุกปี (มูลค่ำ 731.37 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557  มูลค่ำ 659.05 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 และลดลงเหลือ 641.08 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี 2559) ซึ่งกำรรักษำตลำดส่งออกสินค้ำอำหำรสัตว์ที่ส ำคัญของไทย ผู้ประกอบกำรจ ำเป็นต้องพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ของตนให้เหมำะสมและเป็นไปตำมแนวโน้มของตลำดสินค้ำอำหำรสัตว์เลี้ยงในปัจจุบัน ซึ่งเน้นอำหำร
สัตว์สุขภำพ อำทิ เหมำะสมกับพันธุ์ เพศ สุขภำพ และอำกำรเจ็บป่วย โดยเฉพำะแนวโน้มสภำพสัตว์เลี้ยงสูงวัยที่
ต้องได้รับกำรดูแลและเอำใจใส่เรื่องสุขภำพเป็นอย่ำงดี  ผู้ประกอบกำรไทยอำจพิจำรณำประยุกต์เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมด้ำนอำหำรสุขภำพของคนมำใช้กับอำหำรสัตว์สุขภำพ เพ่ือสร้ำงจุดเด่นและมูลค่ำเพ่ิมที่สำมำรถตอบโจทย์
เจ้ำของสัตว์เลี้ยงยุคใหม่ในประเทศญี่ปุ่นและประเทศพัฒนำแล้วต่ำง ๆ 
 

อ้ำงอิง หนังสือพิมพ์ Nikkei MJ เมื่อวันท่ี 31 พฤษภำคม 2560 
 
 

ปริมาณไก่แปรรูปของญี่ปุ่นปี 59 ขยายตัวสูงเป็นประวัติการณ์ 
แรงดันจากกระแสรักษส์ุขภาพและนิยมของในประเทศ 

 
 องค์กำรส่งเสริมเกษตรกรรมและปศุสัตว์ของญี่ปุ่น (Agriculture & Livestock Industries Corporation: 
alic) เปิดเผยว่ำ กำรผลิตเนื้อไก่ภำยในประเทศของญี่ปุ่นปี 2559 มีปริมำณสูงที่สุด หรือมีปริมำณ 1.55 ล้ำนตัน 
ขยำยตัวเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ 1% และเป็นกำรขยำยตัวติดต่อกัน 6 ปี (ขยำยตัวสูงกว่ำ 13% ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ) 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงกำรคลังของญี่ปุ่น (Ministry of Finance : MOF) ระบุว่ำในปี 2559 ครอบครัว
ญี่ปุ่นซื้อเนื้อไกป่ริมำณเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนหน้ำ 4% หรือขยำยตัวมำกกว่ำ 40% ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ  
 สำเหตุส ำคัญที่ส่งผลให้ปริมำณเนื้อไก่แปรรูปของญี่ปุ่นขยำยตัวดังกล่ำวมำจำกควำมกังวลด้ำนสุขภำพของ
ผู้บริโภคญี่ปุ่น โดยผู้บริโภคญี่ปุ่นมีควำมเชื่อม่ันต่อเนื้อไก่ที่ผลิตภำยในประเทศของตน (อำทิ ร้ำนค้ำหรือร้ำนอำหำร
บำงรำยจะโฆษณำว่ำใช้เนื้อไก่ที่เลี้ยงภำยในประเทศญี่ปุ่นเพ่ือดึงดูดลูกค้ำเข้ำร้ำนของตน) ประกอบกับกำรระบำด
ของโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (Porcine epidemic diarrhoea : PED) โดยเฉพำะในลูกสุกรเมื่อปี 2557 ส่งผลให้
รำคำเนื้อหมูแพงขึ้นในช่วงปี 2558-2559 และส่งผลกระทบต่อเนื่องให้รำคำเนื้อไก่สูงขึ้นตำมไปด้วย ทั้งนี้ ยังมีกำร
คำดกำรณ์ว่ำกำรแก้ไขกฎระเบียบให้แสดงแหล่งที่มำของส่วนผสมในอำหำรแปรรูปซึ่งจะมีผลบังคับใช้ช่วงฤดูร้อนปี
นี้ก็จะส่งผลดีต่อผู้เลี้ยงไก่เนื้อของญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน 
 
 บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย) 
 แม้ว่ำเนื้อสัตว์บกยอดนิยมของคนญี่ปุ่นคือ เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อไก่ ต่ำงก็ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก 
แต่จำกกระแสรักษ์สุขภำพในช่วงที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้มีควำมนิยมเนื้อไก่ (โดยเฉพำะเนื้อบริเวณอก) เพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษ 
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เนื่องจำกมีแคลอรีต่ ำและมีสำรช่วยลดควำมเหนื่อยล้ำอีกด้วย ซึ่งเป็นที่จับตำมองมำกในหมู่ผู้รักษ์สุขภำพ  ทั้งนี้ 
กระทรวงเกษตร ป่ำไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries : MAFF) เปิดเผย
ว่ำ ปริมำณกำรบริโภคเนื้อไก่ของญี่ปุ่นขยำยตัวต่อเนื่องในอัตรำที่สูงกว่ำกำรบริโภคเนื้อวัวและเนื้อหมู และญี่ปุ่น
น ำเข้ำเนื้อไก่จำกต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีต่อผู้เลี้ยงไก่ส่งออกของไทย (ไทยเป็น
ผู้ส่งออกหลักสินค้ำไก่ในประเทศญี่ปุ่น รองจำกบรำซิล) ที่จะสำมำรถขยำยปริมำณกำรส่งออกมำยังประเทศญี่ปุ่น
ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับผลดีจำกกระแสรักษ์สุขภำพและปัจจัยเสริมจำกกำรระบำดของไข้หวัดนกในญี่ปุ่น สหรัฐฯ 
และปัญหำเรื่องสุขอนำมัยในโรงงำนผลิตเนื้อสัตว์ของบรำซิล 

 
 ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต. 
 แม้ไทยจะได้รับประโยชน์และปัจจัยเสริมจำกกระแสรักษ์สุขภำพและสภำพแวดล้อมกำรผลิตสินค้ำไก่ของ
ญี่ปุ่นหรือประเทศคู่แข่งของไทย แต่กระแสควำมนิยมและเชื่อมั่นในสินค้ำไก่ที่เลี้ยงและผลิตในประเทศญี่ปุ่นก็อำจ
เป็นอุปสรรคต่อกำรบริโภคหรือน ำเนื้อไก่ของไทยไปแปรรูปได้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพำะมำตรกำรก ำหนดให้แสดง
แหล่งที่มำของวัตถุดิบในอำหำรแปรรูปต่ำง ๆ ซึ่งผู้ประกอบกำรไทยอำจจ ำเป็นต้องเร่งประชำสัมพันธ์เพ่ือสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและลูกค้ำธุรกิจที่น ำสินค้ำเนื้อไก่ของไทยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่ ำง ๆ เกี่ยวกับ
มำตรฐำนและควำมปลอดภัยของไก่เนื้อที่ผลิตอย่ำงมีมำตรฐำนในประเทศไทย  
 

อ้ำงอิง หนังสือพิมพ์ Nihon Keizai Shinbun ฉบับวันท่ี 1 มิถุนำยน 2560 
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