
 
 

อาหารว่างเพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงแสนรัก 
NEW PET LIFESTYLE IN JAPAN 

---------------------------------------------------- 
ข้อเท็จจริง 
      ปัจจุบัน ชาวญี่ปุ่นนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้น เนื่องจากสังคมที่เปลี่ยนไป เป็นโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุมาก
ขึ้น ท าให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพังมักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพ่ือน ผู้บริโภคจึงมีการเลือกซื้อสินค้าเพ่ือสัตว์
เลี้ยง รวมการคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นด้วย 
      ร้านสะดวกซ้ือลอว์สัน ได้เริ่มวางสินค้าอาหารสัตว์ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อแบรนด์ของตนเองว่า 
“NL (ขนมขบเคี้ยวส าหรับสุนัข)” โดยไม่ใส่สีและไม่ใส่สารกันบูด วัตถุดิบทั้งหมดใช้ เป็นวัตถุดิบที่ผลิต
ภายในประเทศ ผักที่น ามาใช้เป็นผักปลูกโดยลอว์สันฟาร์ม การผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพสัตว์เลี้ยงนี้ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการอาหารเพ่ือสุขภาพสัตว์ โดยเป้าหมายลูกค้าคือ จ าหน่ายแก่เจ้าของที่เป็นห่วงสุขภาพ
ของสัตว์เลี้ยง  
      จากสถานการณ์สัตว์เลี้ยงบูม ท าให้ตลาดสินค้าเพ่ือสัตว์เลี้ยงมีการขยายตัวอย่างมาก สมาคมอาหารสัตว์
เลี้ยงญี่ปุ่นเปิดเผยว่า สองสามปีที่ผ่านมานี้ ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องประมาณ 2.6 หมื่นล้านเยน แผนกพัฒนา
สินค้าของลอว์สันระบุว่า ในปัจจุบันการขยายตัวได้ซบเซาลง จึงต้องท าการ
พัฒนาสินค้าอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงใน
ปัจจุบัน เป็นสัตว์ที่มีอายุมากขึ้น และขนาดของสัตว์เลี้ยงมีขนาดที่เล็กลงอีก
ด้วย 
      จากการมองเห็นปัญหาสัตว์เลี้ยงที่มีอายุมากขึ้น จึงเกิดผลิตภัณฑ์ NL 
หรือ NATURAL LAWSON สินค้าเพ่ือสุขภาพ เพ่ือจ าหน่ายแก่เจ้าของที่
ห่วงใยสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ NL เป็น PB Brand ของลอว์สัน   
เดิมทีจ าหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพ อาทิ สลัดธัญพืช เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
เป็นต้น การขยายมาผลิตอาหารว่างส าหรับสุนัขเพ่ือสุขภาพนี้ ถือเป็นครั้ง
แรกท่ีมีการผลิตอาหารสุขภาพท่ีไม่ใช่ส าหรับผู้บริโภคเป็นครั้งแรก 
      ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงที่มีอายุมาก ไม่มีการใส่สี ไม่ใส่สารกันบูด 
เพ่ือยืดอายุของสัตว์เลี้ยงให้มีชีวิตยาวนานขึ้น รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีอายุมาก
มักไม่ค่อยมีแรงในการขบเคี้ยว จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความนิ่มและเคี้ยว
ได้ง่าย  
      ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กนั้น ได้เพ่ิมจ านวนผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณเหมาะสมกับ
สัตว์ขนาดเล็ก ซึ่งสามารถทานหมดได้ในครั้งเดียว และได้ปรับปรุงเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์อาหารว่างสุนัขเป็นแบบมี
ซิปล็อค เพ่ือให้สามารถทานในปริมาณท่ีเหมาะกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยงได้ 
 
 
 

ประจ าวันที ่11 – 17 พฤศจิกายน 2560 

ภาพจาก : www.lawson.co.jp 



      อาหารสัตว์ในญี่ปุ่น มีจ าหน่ายตามซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านค้าปลีกมักจ าหน่ายในปริมาณมาก การที่ร้าน
สะดวกซื้อลอว์สัน ได้จ าหน่ายในปริมาณเล็กลง จึงท าให้มียอดขายเพ่ิมขึ้น โดยจ านวนเงินที่เลือกซื้อสินค้า
อาหารสัตว์เลี้ยงใน 1 ครั้ง มีจ านวนเงินมากกว่าเดิมถึง 3 เท่า และจ านวนครั้งที่ผู้บริโภคเดินทางมาซื้อสินค้า
ที่ลอว์สันเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า จ านวนที่มาซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงบ่อยที่สุดคือประมาณ 5 ครั้งใน 1 เดือน หรือมี
ประมาณร้อยละ 10 สินค้าที่มีการซื้อมากสุดคือขนมขบเคี้ยวสุนัขแบบนุ่มทั้ง 8 ชนิด  (1 ซองมี 45 กรัม ราคา 
198 เยน) และในเดือนเมษายนปี 2560 ลอว์สันได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คืออาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับแมวอีก 8 
ชนิด มีการเติมกรดแลคติคเพ่ือสุขภาพที่ดีของแมว และมีสารประกอบเพื่อคลายความเครียดของแมวด้วย 
ซึ่งแนวความคิดนี้ เพ่ือส่งเสริมการกระตุ้นยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงให้สูงขึ้น 
ที่มาข่าว หนังสือพิมพ์ NIKKEI MJ วันที ่3 พฤศจิกายน 2560 หน้า 5  
 

ภาพตัวอย่างสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศญี่ปุ่น 

 
 

 
 

 

ภาพจาก : www.lawson.co.jp 

ภาพจาก : http://one-project.biz 

ภาพจาก : www.pinterest.jp 

ภาพจาก : http://oftww.com/ 



ข้อคิดเห็น 
     ความนิยมในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของชาวญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง สัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงในญี่ปุ่น มักนิยม
เลี้ยงสุนัขและแมว ซึ่งผู้เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุหรือสตรทีี่อาศัยอยู่ตามล าพัง มีอิสระในการใช้จ่ายมากกว่า
ผู้บริโภคท่ีอาศัยเป็นครอบครัว 
     ปัจจุบันเจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวญี่ปุ่น เริ่มให้ความเอาใจใส่กับสัตว์เลี้ยงของตนเป็นพิเศษ และในสังคมญี่ปุ่น
ปัจจุบัน มักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในบ้านมากขึ้น ท าให้สินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงที่ใช้ในบ้านมีความต้องการมาก รวมถึง
สัตว์เลี้ยงไม่ได้ออกก าลังกายเพียงพอ ท าให้เกิดโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ ตามมา  จากแนวโน้มดังกล่าวนี้ 
ท าให้ผู้ผลิตสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง ต่างพัฒนาออกสินค้าใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและดึงดูดผู้บริโภค 
     ตลาดสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทย มีมูลค่าตลาดรวมกว่า 2.2 หมื่นล้านบาท มีผู้ประกอบการหน้า
ใหม่เข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ตลาดในปีนี้ยังคงมีการเติบโตร้อยละ 5-10 
     ญี่ปุ่นมีการน าเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงกว่าร้อยละ 50 โดยน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไทย และจีน ตลาด
ญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ของไทย ในช่วงปี 2556 – 2558 ไทยมีการส่งออกอาหาร
สัตว์เลี้ยงไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นมูลค่า 9.59 พันล้านบาท  
     การน าสินค้าสัตว์เลี้ยงเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นนั้น ผู้ประกอบการควรใส่ใจมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการ
พัฒนาสินค้าอาหารที่ดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง และปรับสินค้าให้ตรงกับความต้องการในปัจจุบัน สินค้าออร์แกนิค
ส าหรับสัตว์เลี้ยง อาหารเพ่ือสุขภาพสัตว์เลี้ยง อาหารไขมันต่ า แคลอรี่ต่ า วิตามินช่วยเสริมสร้างกระดูก บ ารุง
หัวใจ ยาถ่ายพยาธิส าหรับสัตว์ เป็นต้น มีแนวโน้มความต้องการมากขึ้น การจับจ่ายเลือกซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง 
ปัจจุบันผู้บริโภคมักเลือกซ้ือจากร้านสะดวกซ้ือเพ่ิมขึ้น จึงควรมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเล็กลง เพ่ือ
สามารถซื้อให้สัตว์เลี้ยงเป็นรายๆ วัน และสามารถเปลี่ยนรสชาติได้บ่อยๆ อีกด้วย 
     การขยายตลาดสินค้าส าหรับสัตว์ลี้ยงในญี่ปุ่นนั้น ภาครัฐ และภาคเอกชน ควรจะมีการเตรียมความพร้อม
ในขยายตลาดสินค้าดังกล่าว รวมถึงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีนวัตกรรม สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
การสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง รวมถึงสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า คาดว่าจะสามารถขยาย
ตลาดในประเทศญี่ปุ่นต่อไปได ้
อ้างอิงจาก 
www.customs.go.jp 
www.thansettakij.com 
www.matichon.co.th 
www.ditp.go.th 
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