
 
รายงานผลการเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า Zoomark 2019 

ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้า Bologna เมืองโบโลญญา ประเทศอิตาล ี

๑. ลักษณะและรูปแบบงาน 
ชื่องานแสดงสินค้า  Zoomark International 2019 
ระยะเวลาการจัดงาน  ๖ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จัดขึ้น ๒ ปีครั้ง 
สถานที่จัดงาน   ศูนย์แสดงสินค้า Bologna เมืองโบโลญญา  
ผู้จัดงาน   BolognaFiere 
ประเภทสินค้าท่ีจัดแสดง  สินค้าอาหาร และไม่ใช่อาหาร ส าหรับสัตว์เลี้ยง 
พ้ืนที่จัดแสดง    ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร ใน ๕ อาคาร ได้แก่ อาคาร ๒๕,๒๖,๒๘,๒๙ และ ๓๐ 

๒. ภาพรวมของงาน 
งานแสดงสินค้า Zoomark International จัดขึ้นเปน็ครั้งแรกในปี ๑๙๘๕ เป็นงานแสดงสินค้าอาหาร และ

ไม่ใช่อาหาร ส าหรับสัตว์เลี้ยงที่ส าคัญในอิตาลี/ยุโรป ซึ่งมีสินค้าจัดแสดง อาทิ อาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท 
เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์อ านวยความสะดวก และผลิตภัณฑ์ดูแลความสะอาด โดยบริษัท BolognaFiere เป็นผู้จัดงาน 
งานจัดขึ้น ๒ ปีครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยงานที่จัดขึ้นทุกครั้งจะมีผู้คนจากท่ัวโลกเดินทางมาชมงานเป็นจ านวน
มาก เพ่ือมองหาสินค้า ศึกษาแนวโน้ม และความต้องการของตลาด  

โดยงาน Zoomark International 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๘ ซึ่งครั้งนี้ได้มีการขยายพื้นที่จัดแสดงงานเป็น 
๕ อาคาร รวมถึงมีการจัดพ้ืนที่แสดงสินค้าเป็นกลุ่มประเทศ อาทิ จีน (๗๑ คูหา) สหรัฐอเมริกา (๒๕ คูหา) อังกฤษ 
(๒๔ คูหา) บราซิล (๑ คูหา) แคนนาดา (๑๒ คูหา) อินเดีย (๕ คูหา) และสาธารณรัฐเช็ก (๒ คูหา) นอกจากนี้ มีพ้ืนที่
จัดแสดงแนวโน้มสินค้าที่จัดแสดงภายในงาน (New Product Showcase) และพ้ืนที่ Aqua Project ซ่ึงเป็นการจัด
แสดงตู้ปลาโดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ และเน้นดีไซน์ที่สวยงาม ซึ่งงานในครั้งนี้ มีจ านวนผู้เข้าร่วมแสดงงานฯ 
และผู้เขา้ชมงานฯ เพ่ิมขึ้นจากงานครัง้ที ่๑๗ ดังนี้ 
   ๑. ผู้เข้าร่วมแสดงงานฯ มีจ านวน ๗๕๗ ราย เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓ เทียบกับงานปี ๒๐๑๗ แบ่งเป็น จาก
ต่างประเทศ ๕๓๐ ราย จาก ๔๕ ประเทศท่ัวโลก อาทิ สหราชอาณาจักร จนี สหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย อินเดีย 
สาธารณรัฐเช็ก เยอรมนี ตุรกี สาธารณรัฐเบลารุส กรีซ เซอร์เบีย สโลวาเกีย ไทย มาเลเซีย และฝรั่งเศส เป็นต้น                                                                                  

๒. ผู้เข้าชมงานฯ มีจ านวนผู้เข้าชมงานเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ ๒๓ เทียบกับงานครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะ 
จ านวนผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ ซึ่งมีอัตราเพิ่มข้ึนร้อยละ ๔๐ จาก ๑๐๐ กว่าประเทศท่ัวโลก  

๓. ผลการเข้าเยี่ยมชมงาน  
  ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน ได้เข้าเยี่ยมชมงาน Zoomark International 2019 
ซ่ึงบรรยากาศภายในงานค่อนข้างคึกคักจากจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคาร ๒๙ และ๓๐ ซึ่งเป็น
อาคารแสดงสินค้าของบริษัทที่ส าคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเป็นพ้ืนที่ที่มีการจัดแสดงแนวโน้มของ 
 



 
-๒- 

สินค้า และพ้ืนที่จัดแสดงอ่างน้ าที่เน้นดีไซน์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยคูหาส่วนใหญ่เปิดโล่ง 
มีพ้ืนที่ส าหรับเจรจาการค้า (Business matching) จากการสังเกตพบว่าสินค้าอาหารส่วนใหญ่ที่น ามาจัดแสดงมีความ
หลากหลาย ค านงึถึงสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังพบว่า Packaging ของสินค้ามีดีไซน์สวยงาม สีสัน
สดใส ในส่วนของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ส่วนใหญ่จะค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ เน้นการ Recycle อาทิ ภาชนะใส่
อาหาร/เครื่องดื่ม กล่องบรรจุ ถุง สายคล้องคอ กรง ของเล่น กระเป๋าสะพาน และเบาะนอน เป็นต้น 

 นอกจากนี้ สคต. มิลาน ได้เข้าเยี่ยมบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ๑ บริษัท  
ได้แก่ บริษัท Erawan Design Limited Partnership และบริษัทที่เข้าร่วมงานเอง ๑ บริษัท ได้แก ่บริษัท Q-Sguare 
Distribution สรุปรายละเอียดดังนี้ 

๑. บริษัท Erawan Design Limited Partnership ตั้งอยู่ในคูหา C118 อาคาร ๒๕ ซ่ึงเป็นบริษัท 
ผลิต/จ าหน่าย และส่งออกสินค้ารากไม ้ขอนไม้ ส าหรับประดับตกแต่ง และสินค้าเฟอร์นิเจอร์ท าจากไม้ โดยสินค้าที่
น าไปจัดแสดง ได้แก่ รากไม้ ขอนไม้ ส าหรับประดับตกแต่งตู้ปลา ตู้ไม้น้ า และตู้สัตว์เลื้อยคลาน เป็นต้น บริษัทได้รับ
การสนับสนุนภายใต้โครงการ SMEs Pro-active เป็นครั้งที ่๒ โดย Mr.Napas Manosudprasit กล่าวว่า บริษัทเข้า
ร่วมงาน Zoomark เป็นครั้งแรกเพราะต้องการมองหาลูกค้าอิตาลี/ยุโรป เนื่องจากบริษัทมองว่าตลาดส าหรับสัตว์เลี้ยง
ในยุโรปมีก าลังซื้อสูง ประกอบกับงาน Zoomark เป็นงานระดับนานาชาติที่มีผู้ซื้อทั้งในอิตาลีและในยุโรปเดินทางเข้า
เยี่ยมชมเปน็จ านวนมาก โดยภายในงานสินค้าของบริษัทได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นบริษัทเดียวที่จัด
แสดงสินค้ารากไม้ ขอนไม้ โดยมีลูกค้าท่ีสนใจกว่า ๓๐ ราย ซึ่งคาดว่าจะมมีูลค่าการสั่งซื้อภายใน ๑ ปี กว่า ๑๐๐,๐๐๐ 
เหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ในการจัดงานครั้งต่อไปบริษัทจะพิจารณาเข้าร่วมงานอีกครั้ง 

๒. บริษัท Q-Sguare Distribution ตั้งอยู่ในคูหา C14 อาคาร ๒๕ เป็นตัวแทนจ าหน่าย และส่งออก 
สินค้าอาหารส าหรับสุนัขและแมว และผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง อาทิ ชมพู ครีมนวด บริษัทแจ้งว่าเป็นครั้งแรกที่เข้า
ร่วมแสดงงานดังกล่าวซ่ึงบริษัทต้องการมองหาตัวแทนจ าหน่ายในยุโรป ซ่ึงตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมงานมีลูกค้า
สนใจน าเข้า/สั่งผลิต (OEM) อาหารส าหรับสุนัขและแมวจากบริษัทเป็นจ านวนมาก เนื่องจากวัตถุดิบของไทยมีคุณภาพ 
และราคาสามารถแขง่ขันได้ในตลาดยุโรป นอกจากนี้ บริษัทแจ้งว่าการเข้าร่วมงาน Zoomark ถือเป็นช่องทางส าคัญ
ช่องทางหนึ่งในการแนะน าสินค้าให้เป็นทีรู่้จักในตลาดยุโรป  
      ๔. สถานการณ์ตลาดสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในอิตาลี 

จากรายงานของสมาคมผู้ประกอบอาหารสินค้าอาหารและสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงแห่งชาติอิตาลี (ASSALCO) 
แสดงให้เห็นว่าอาหารและ accessories ส าหรับสัตว์เลี้ยง เป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในอิตาลี เนื่องจากจ านวน
สัตว์เลี้ยงในประเทศอิตาลีมีทั้งหมดประมาณ ๖๐ ล้านตัว หรือคิดเป็นสัดส่วนของประชากรต่อสัตว์เลี้ยงในอิตาลี
เท่ากับ ๑:๑  

การจ าหน่ายสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง จากการส ารวจในร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงแบบดั้งเดิมและแบบ
ที่มีสาขาในปี ๒๕๖๑ พบว่าแนวโน้มการจ าหน่ายสินค้าอาหารสุนัขและแมวยังคงเติบโตในเชิงบวก โดยมีมูลค่าเท่ากับ 
๒,๐๘๒ ล้านยโูร หรือเพ่ิมข้ึน ๑.๕% หากเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะให้ความส าคัญในการเลือกซื้อ
อาหารส าหรับบ ารุงร่างกายสุนัขและแมว สินค้า premium grade และสินค้า portion ขนาดเล็ก ขณะที่การจ าหน่าย 
 



 
                                                                 -๓- 
อาหารส าหรับสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ ในไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ยังคงลดลง มีผล
ประกอบการ ๑๓ ล้านยูโร โดยสินค้าส าหรับนกมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ ๓๗.๘% ของมูลค่าทั้งหมด สินค้าส าหรับหนู 
๒๙.๘% เต่า ๑๕% และปลา ๑๖.๙% ทั้งนี้ อัตราการเติบโตรายปีของตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง ระหว่างปี ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๑ เติบโตขึ้น ๒.๗% ในดา้นมูลค่า และ ๐.๙% ด้านปริมาณ 

ช่องทางการจ าหน่าย โดยจ าหน่ายผ่านไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า และมินิมาร์เก็ต มี
สัดส่วนการจ าหน่ายสินค้าอาหารส าหรับสุนัขและแมว เท่ากับ ๕๕.๓% ของมูลค่าทั้งหมด และ ๗๒.๗% ในด้านปริมาณ 
ขณะที่ร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงแบบมีสาขา มีสัดส่วนเท่ากับ ๑๓.๘% ในด้านมูลค่า และ ๘.๙% ในด้าน
ปริมาณ ส าหรับการจ าหน่ายสินค้าท่ีไม่ใช่ของช า (non-grocery products) ร้านจ าหน่ายสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงแบบ
ดั้งเดิมเป็นช่องทางจ าหน่ายหลัก โดยมีสัดส่วนเท่ากับ ๑๗.๔% ในด้านปริมาณ  และ ๓๐.๙% ในด้านมูลค่า 

การน าเข้าอาหารสัตว์เลี้ยง ในปี ๒๕๖๑ อิตาลีน าเข้าอาหารสัตว์เลี้ยง (HS code 2309) มีมูลค่ารวม 
๙๙๒.๒๖ ล้านยโูร (เพ่ิมข้ึน ๗.๑๖%) หรือคิดเป็นปริมาณ ๑๑๐,๑๗๒ ตัน (เพ่ิมข้ึน ๓.๘๔%) โดยมีปริมาณการน าเขา้
มากที่สุดจากประเทศฝรั่งเศส ๒๖,๓๖๗ ตัน (เพ่ิมข้ึน ๐.๗๖%) รองลงมา ได้แก่ สเปน ๑๔,๓๘๐ ตัน (เพ่ิมข้ึน 
๑๓.๒๔%) เนเธอร์แลนด์ ๑๔,๒๔๖ ตัน (เพ่ิมข้ึน ๑๖.๖๕%) เยอรมนี ๑๒,๙๐๔ ตัน (ลดลง ๕.๑๓%) และออสเตรีย 
๘,๑๘๕ ตัน (เพ่ิมข้ึน ๒.๑๗%) โดยประเทศที่เป็นที่น่าจับตามอง ได้แก่ จีน ๑,๙๑๙ ตัน (เพ่ิมข้ึน ๓๔๘.๓๖%) ขณะที่
การน าเข้าจากประเทศไทยในปี ๒๕๖๒ มูลค่า ๑๐๖.๒๙ ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (ลดลง ๖.๖๒%) หรือคิดเป็นปริมาณ 
๓.๖๔๗ ตัน (เพ่ิมข้ึน ๒.๒๗%)  
      ๕. ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น  
 จากข้อมูลตัวเลขการส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยมายังอิตาลีในช่วง ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๖๒ 
พบว่ามีมูลค่าการส่งออก ๔๑.๗ ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ ๒๖.๕๓ โดยสคต. มิลาน พิจารณาเห็นว่าตลาด
สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงและสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงในอิตาลียังสามารถขยายตัวได้อีก โดยผู้ประกอบการไทยควรพัฒนา
นวัตกรรมสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง ทั้งสินค้าอาหารและไม่ใช่อาหาร ให้มีความหลากหลาย เน้นคุณภาพ และราคาที่
สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตประเทศอ่ืนๆ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาแนวโน้มสินค้าและความเคลื่อนไหวของ
ตลาดโดยการเข้าร่วมแสดงงาน Zoomark ซึ่งถือเป็นช่องทางที่มีศักยภาพและส าคัญในการท าตลาดในอิตาลีและยุโรป  
 

         ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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รปูภาพบรรยากาศภายในงาน 
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