
 
 

 
 

1 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎเปน็ข้อมูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อว  ตถ  ประสงค  ในการให้ข ้อมูล
แก ่ผู้สนใจเท ่าน ้น โดยสานก   งานส่งเสริมการค ้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่ร บผิดชอบในความเส ียหายใดใดที่อาจเก ิดขึ ้นจากการที่มี
บ คคลน าขอ้มูลนีไ้ปใชไ้ม่ว ่าโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

       
 
 
 

 
กลุ่ม Millennials เป็นก ำลังซื้อส ำคัญส ำหรับอุตสำหกรรมสัตว์เลี้ยงสหรัฐฯ 

 
“กลุ่มผู้บริโภค Millennials ใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงสูงสุดเมื่อเทียบกับประชากรกลุ่มอื่น” 

  เนื้อหำสำระข่ำว: เนื้อหาบางส่วนจากบทความทางอินเตอร เน็ตโดย Ms. Ashley Hoffman ระบ ว่า 
เจ้าของส ตว เลี้ยงกล ่ม Millennials เป็นกล ่มประชากรที่ผู้ประกอบการในอ ตสาหกรรมอาหารส ตว เลี้ยงและของใช้
ส ตว เลี้ยงให้ความส าค ญมากที่ส ดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากประชากรกล ่มนี้นิยมเลี้ยงส ตว และมีส ดส่วนส ตว 
เลี้ยงสูงส ดเมื่อเทียบก บประชากรกล ่มอ่ืนในสหร ฐฯ อีกท ้ง ประชากรกล ่มด งกล่าวย งมีก าล งซื้อสูงที่ส ดในปัจจ บ น   
จึงท าให้ประชากรกล ่มด งกล่าวมีอิทธิพลส าค ญในการก าหนดทิศทางในการด าเนินธ รกิจของผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องในอ ตสาหกรรม  

  ข้อมูลการส ารวจสถิติการใช้จ่ายผู้บริโภคกระทรวงแรงงานสหร ฐฯ (The U.S. Bureau of Labor 
Statistics Consumer Expenditure Survey) พบว่า ในช่วงระหว่างปี 2557 – 2559 ประชากรกล ่ม 
Millennials ที่เป็นเจ้าของส ตว เลี้ยงในสหร ฐฯ มีแนวโน้มใช้จ่ายเพ่ือซื้อสินค้าและบริการส าหร บส ตว เลี้ยง เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 17.6 หรือหากคิดเฉพาะกล ่มสินค้าอาหารส ตว เลี้ยงมีอ ตราการขยายต วเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 32 
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  ท ้งนี้ หากคิดเป็นมูลค่ารวมของท ้งกล ่มประชากร Millennials มียอดใช้จ่ายส าหร บส ตว เลี้ยงน้อย
กว่าประชากรกล ่มอ่ืนคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยท ้งสิ้น 376.60 ดอลลาร สหร ฐ (ประมาณ 12,800 บาท) ต่อคนต่อปี 
ในขณะที่ประชากรกล ่ม Baby Boomer มียอดใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่าท ้งสิ้น 667.12 ดอลลาร สหร ฐ (ประมาณ 
22,700 บาท) ต่อคนต่อปี และประชากรกล ่ม Generation X มียอดใช้จ่ายคิดเป็นมูลค่าท ้งสิ้น 541.95 ดอลลาร 
สหร ฐ (ประมาณ 18,000 บาท) ต่อคนต่อปี    

  อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายอดใช้จ่ายส าหร บสินค้าอาหารส ตว เลี้ยงของกล ่มประชากร Millennials    
จะมีอ ตราการขยายต วเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 32 แต่พบว่าประชากรกล ่ม Baby Boomer และกล ่ม Generation X     
มียอดใช้จ่ายส าหร บสินค้าอาหารส ตว เลี้ยงลดลงร้อยละ 23.4 และ 5.5 ตามล าด บ ส่งผลท าให้โดยรวมแล้ว
อ ตสาหกรรมอาหารส ตว เลี้ยงสหร ฐฯ ปร บต วลดลงร้อยละ 10 ในปี 2559 ท ้งนี้ Mr. John Gibbon ต วแทน 
PetBusinessProfessor.com กล่าวว่า ปัจจ บ นเกิดการเปลี่ยนแปลงในอ ตสาหกรรมอาหารส ตว เลี้ยงในสหร ฐฯ 
กล ่มผู้บริโภคร ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะตอบสนองและเลือกซื้อสินค้าอาหารส ตว เลี้ยงแบบใหม่มากกว่าประชากรกล ่ม
อ่ืนในตลาด 

เจ้าของส ตว เลี้ยงให้ความส าค ญเลือกซื้อสินค้าค ณภาพมากขึ้น 

  ข้อมูลจาก Package Facts   แสดงให้เห็นว่ากล ่มประชากร Millennials สนใจเลือกซื้อสินค้า
อาหารส ตว เลี้ยงประเภทใหม่ ๆ เช่น อาหารไม่ปร งส ก (Raw Pet Food) หรืออาหารส ตว เลี้ยงที่ให้ประโยชน ต่อ
ส ขภาพส ตว เลี้ยงมากกว่าประชากรกล ่มอ่ืน ท ้งนี้ย งพบว่า กล ่มประชากรด งกล่าวให้ความส าค ญและพิถีพิถ นก บการ
เลือกซื้อสินค้าอาหารส ตว เลี้ยงมากเป็นพิเศษ อีกท ้ง ย งเน้นที่จะเลือกซื้อเฉพาะสินค้าค ณภาพสูงที่มีราคา
สมเหต สมผลเป็นหล ก 

  นอกจากนี้ ผู้บริโภคกล ่มด งกล่าวย งให้ความส าค ญก บแหล่งที่มาของว ตถ ดิบที่ใช้ในการผลิต
อาหารส ตว เลี้ยงด้วย โดยว ตถ ดิบที่เลือกใช้จะต้องเป็นมิตรก บธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษ ทผู้ผลิตเองย ง
จะต้องด าเนินธ รกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบไดด้้วย  

ประเด็นด้านความโปร่งใสของกิจการถือเป็นปัจจ ยส าค ญอ นด บต้น ๆ ส าหร บผู้บริโภคโดยเฉพาะ
กล ่ม Millennials ที่ปัจจ บ นมีอิทธิพลและอ านาจการซื้อมากในตลาด โดยผู้บริโภคกล ่มนี้ม กจะหาข้อมูลเพ่ิมเติม
เพ่ือประกอบการต ดสินใจเลือกซื้อและไม่ชอบการโฆษณาชวนเชื่อหรือการถูกหลอกลวงโดยผู้ประกอบการใน
อ ตสาหกรรมและมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าจากแบรนด สินค้าที่มีความจริงใจเท่าน ้น 
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ปัจจ ยด้านความโปร่งใสส าค ญต่อประชากรกล ่ม Millennials 

  ผู้ประกอบการในอ ตสาหกรรมสินค้าอาหารส ตว เลี้ยงจะต้องด าเนินธ รกิจอย่างโปร่งใส จริงใจ และ
ตรวจสอบท ้งระบบต ้งแต่กระบวนการค ดเลือกว ตถ ดิบ การผลิต และการขายในท กสายผลิตภ ณฑ ของแบรนด ไม่
เฉพาะเพียงรายสินค้าใดสินค้าหนึ่งเท่าน ้น 

  อย่างไรก็ตาม ปัจจ ยด้านความจริงใจและร บผิดชอบต่อส งคมอาจจะไม่เพียงพอในการเอาชนะใจ
กล ่มผู้บริโภค Millennials แล้วในอนาคต ผู้ประกอบการย งควรที่จะสื่อสารก บกล ่มผู้บริโภคเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพ่ือสร้างความม ่นใจและน าไปสู่ความภ กดีต่อแบรนด สินค้าในอนาคต 

ท ้งนี้ ผู้บริโภคกล ่ม Millennials ขึ้นชื่อว่าเป็นกล ่มที่ให้ความสนใจและม กจะศึกษาหาข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการต ดสินใจเลือกซื้อมากกว่าประชากรกล ่มอ่ืน ๆ ด งน ้น จึงท าให้ประชากรกล ่มนี้สามารถแยกแยะได้ว่า
แบรนด ใดมีความโปร่งใสจริงใจในการด าเนินธ รกิจและม กจะเลือกซ้ือสินค้าและบริการจากแบรนด น ้น 

  บทวิเครำะห์: ผู้บริโภคในตลาดโดยเฉพาะกล ่ม Millennials ให้ความส าค ญและนิยมใช้จ่ายเพ่ือ
เลือกซื้อสินค้าส าหร บส ตว เลี้ยงท ้งอาหารและของใช้เพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ช ดในปัจจ บ น จนท าให้ผู้ประกอบการ
ในอ ตสาหกรรมอ่ืนในตลาดเล็งเห็นโอกาสและต ดสินใจเข้าสู่ตลาดโดยการเพ่ิมสายผลิตภ ณฑ ที่เกี่ยวข้องก บส ตว 
เลี้ยงขึ้น เช่น บริษ ท IKEA ผู้จ าหน่ายสินค้าเฟอร นิเจอร และของตกแต่งบ้านรายใหญ่ และบริษ ท  Amazon         
ผู้จ าหน่ายสินค้าออนไลน รายใหญ่ของสหร ฐฯ ที่เพ่ิงเปิดต วสายผลิตภ ณฑ ที่เก่ียวก บส ตว เลี้ยงเมื่อไม่นานมานี้   

ท ้งนี้ แม้ว่าในปี 2559 อ ตสาหกรรมอาหารส ตว เลี้ยงสหร ฐฯ จะปร บต วลดลงร้อยละ 10 แต่พบว่า 
อ ตราการขยายต วเฉลี่ยต่อปี (Compound Average Growth Rate หรือ CAGR) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 
ในช่วงระหว่างปี 2560 – 2565 โดยคาดว่ามูลค่าตลาดสินค้าอาหารส ตว เลี้ยงสหร ฐฯ จะมีมูลค่าท ้งสิ้น 2.6 หมื่น
ล้านดอลลาร สหร ฐ (ประมาณ 8.8 แสนล้านบาท) ในปี 2561 และขยายต วเพ่ิมขึ้นเป็นมูลค่าท ้งสิ้น 3.4 หมื่นล้าน
บาท (ประมาณ 1.16 ล้านล้านบาท) ในปี 2565 ท ้งนี้ ผู้ประกอบการในอ ตสาหกรรมอาหารส ตว เลี้ยงที่ส าค ญใน
สหร ฐฯ ได้แก่ บริษ ท Mars Inc. บริษ ท Nestle Purina Petcare Co. บริษ ท The J.M. Smucker Co. และ 
บริษ ท Colgate-Palmolive เป็นต้น  

ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – ต ลาคม 2560 สหร ฐฯ น าเข้าสินค้าอาหารส ตว เลี้ยงท ้งสิ้น
ประมาณ 2.66 แสนต นคิดเป็นมีมูลค่าท ้งสิ้น 665 ล้านดอลลาร สหร ฐ (ประมาณ 2.26 หมื่นล้านบาท) โดยไทยมี
ส ดส่วนตลาดสินค้าอาหารส ตว เลี้ยงสูงที่ส ดในสหร ฐฯ (ร้อยละ 29.0) คิดเป็นมูลค่าท ้งสิ้น 193 ล้านดอลลาร สหร ฐ 
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(ประมาณ 6.5 พ นล้านบาท) รองลงมา ได้แก่ แคนาดา (ร้อยละ 28.0) จีน (ร้อยละ19.7) บราซิล (ร้อยละ 2.6) 
และเนเธอร แลนด  (ร้อยละ 2.5) ตามล าด บ  

โดยผู้น าเข้าสินค้าจากไทยที่ส าค ญ ได้แก่ บริษ ท Weruva International Inc. (ร ฐแมสซาชูเซตต ) 
บริษ ท US Pet Nutrition LLC. (ร ฐแคลิฟอร เนีย) บริษ ท Whitebridge Pet Brands LLC. (ร ฐมิสซูรี) บริษ ท 
Wellpet LLC. (ร ฐแมสซาชูเซตต ) บริษ ท Pets Global Inc. (ร ฐแคลิฟอร เนีย) และ บริษ ท Mars Petcare US 
(ร ฐแคลิฟอร เนีย) เป็นต้น 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: ไทยมีความได้เปรียบในการท าตลาดสินค้าอาหารส ตว เลี้ยงในสหร ฐฯ 
เนื่องจากมีว ตถ ดิบในการผลิตสินค้าค่อนข้างมากโดยเฉพาะกล ่มว ตถ ดิบที่เหลือจากอ ตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
อาหารทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาซาร ดีน และปลาแมคเคอเรล เป็นต้น จึงท าให้สามารถควบค มต้นท นการผลิตได้ต่ า
กว่าประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้ กระแสความก งวลด้านความปลอดภ ยและสารปนเปื้อนของสินค้าอาหารส ตว เลี้ยง
จากจีนซึ่งเป็นคู่แข่งที่ส าค ญของไทยก็เป็นปัจจ ยส าค ญที่ช่วยส่งเสริมให้ไทยสามารถครองตลาดน าเข้าสินค้าอาหาร
ส ตว เลี้ยงในสหร ฐฯ ได้  

ท ้งนี้ จากกระแสความนิยมเลี้ยงส ตว ของกล ่มประชากร Millennials ในสหร ฐฯ ที่ม กจะดูแลส ตว 
เลี้ยงคล้ายก บสมาชิกในครอบคร ว ท าให้สินค้าของใช้ส ตว เลี้ยงค ณภาพสูงจากไทยน่าจะสามารถท าตลาดผู้บริโภค
ระด บบนในสหร ฐฯ ได้ โดยสินค้าของใช้ส ตว เลี้ยงศ กยภาพของไทย ได้แก่ เสื้อผ้าส ตว เลี้ยง ปลอกคอ กรง เบาะ
นอน ชามส าหร บใส่อาหาร และของเล่นส าหร บส ตว เลี้ยง เป็นต้น โดยเฉพาะกล ่มเสื้อผ้าส ตว เลี้ยงเนื่องจากปัจจ บ น
เจ้าของส ตว เลี้ยงในสหร ฐฯ ม กจะแต่งต วส ตว เลี้ยงให้เข้าก บฤดูกาลและเทศกาลต่าง ๆ เช่น ฮ ลโลวีน แล ะ 
คริสต มาส เป็นต้น ส าหร บผู้ประกอบการสินค้าที่เกี่ยวข้องก บส ตว เลี้ยงไทยที่มีศ กยภาพและสนใจเจาะตลาด
สหร ฐฯ อาจจะพิจารณาเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Global Pet Expo ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องก บส ตว เลี้ยง
ที่ใหญ่ที่ส ดในสหร ฐฯ มีก าหนดจ ดขึ้นเป็นประจ าท กปีที่เมือง Orlando ร ฐฟลอริดา โดยก าหนดการจ ดงานคร ้ง
ต่อไประหว่างว นที่ 21 – 23 มีนาคม 2561   

********************************************************* 
ที่มา: ส าน กข่าว Pet Food Industry 

เรื่อง: “Millennials to the Rescue for Pet Food” 
โดย: Debbie Phillips-Donaldson 
จ ดท าโดย: นายพงษ ระพี ซื่อส ตย บ ญ 

สคต. ไมอามี/ว นที่ 15 ธ นวาคม 2560 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/

