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9 – 15 มีนาคม 2563 
 

แนวโน้มธุรกิจสัตว์เลี้ยงในออสเตรเลีย 
 

ชาวออสเตรเลียให้ความส าคัญกับสัตว์เลี้ยงเสมือนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในทุกรูปแบบทั้งในด้านความเป็นอยู่ สุขภาพ การกินอาหารและการแต่งกาย ตลอดจนการออกไปท า
กิจกรรมสันทนาการต่างๆนอกบ้าน อาทิ สวนสาธารณะ ร้านคาเฟ่ ร้านอาหารและโรงภาพยนต์  ที่มีนโยบาย 
Pet-Friendly ร่วมกันกับสัตว์เลี้ยง  โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เห็นว่า การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงให้ผลดีมากกว่า
ผลเสีย เป็นการมอบความรัก มิตรภาพที่ซื่อสัตย์ และการมีเพ่ือนคู่ใจในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น เจ้าของสัตว์เลี้ยง
จึงนิยมออกไปท ากิจกรรมนอกบ้านร่วมกับสัตว์เลี้ยงของตน นอกจากนี้ กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวเริ่มให้ความ
สนใจในการเลือกซื้อสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเพ่ือท าให้สัตว์เลี้ยงของตนเป็นที่สนใจและชื่นชมส าหรับผู้
พบเห็นทั่วไป โดยเฉพาะสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 

จากกระแสความพฤติกรรมข้างต้น จึงท าให้ The Iconic (www.theiconic.com.au เว็บไซต์ศูนย์
รวมสินค้าแฟชั่นที่ได้รับความนิยมในตลาดออสเตรเลีย) น าเสนอ New Product Line สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่
หลากหลาย สไตส์ ขนาดและสีสันให้เลือกมากกว่า 60 รายการส าหรับสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่เสื้อผ้า ปลอกคอ สายจูง 
เสื้อคลุม หมวก เสื้อไหมพรม และเสื้อกั๊กจากแบรนด์ Paul Smith, Filson, Sebastian Says, Pethaus และ 
RM Williams ส าหรับสัตว์เลี้ยงตามฤดูกาลและเทศกาลต่างๆในออสเตรเลีย 

นอกจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้ว ในปัจจุบันยังมีการให้บริการขนส่งสาธารณะประเภท Pet 
Friendly ซึ่งเกิดขึ้นโดย Uber โดยน าเสนอบริการรูปแบบใหม่ “Uber Pet” เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่เจ้าของ
สัตว์เลี้ยงที่มักประสบปัญหาและอุปสรรคในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ทั้งนี้ เริ่มน าร่องให้บริการ Uber 
Pet เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ในนครซิดนีย์และนครบริสเบน และมีค่าบริการ 6 - 7 เหรียญออสเตรเลีย
เพ่ิมเติมจากค่าบริการปกติ นอกจากนี้ หากบริการ Uber Pet ได้รับกระแสตอบรับจากผู้รักสัตว์เลี้ยง Uber ก็
จะขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วออสเตรเลียต่อไป  
 

Source : https://concreteplayground.com/sydney/design-style/the-iconic-has-launched-a-stylish-new-pet-fashion-range-for-
supremely-adorable-dogs 
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ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 
 รายงานโดย Animal Medicines Australia (AMA) ระบุว่า ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ประชากรใน
ประเทศเลี้ยงสัตว์มากที่สุดชาติหนึ่งของโลก (มากกว่าสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร) โดยสัดส่วน
ครัวเรือนออสเตรเลียที่มีสัตว์เลี้ยงมีมากถึงร้อยละ 61 และพบว่า กลุ่มคนออสเตรเลีย Gen X และ Gen Z  
เป็นกลุ่มประชากรที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยง (เนื่องจากเป็นกลุ่มคนวัยท างานและมีศักยภาพในการเลี้ยงดูซึ่งกลุ่มคน
ดังกล่าวมรีายไดเ้ฉลี่ย 50,000 เหรียญออสเตรเลียต่อปี) โดยในปี 2562 สัตว์เลี้ยงในออสเตรเลียมีจ านวน 28.5 
ล้านตัว (ซึ่งมากกว่าประชากรออสเตรเลียทั้งหมด ประมาณ 25.6 ล้านคน) ซึ่งเป็นการเลี้ยงสุนัขมากที่สุด   
ร้อยละ 39.9 (5.1 ล้านตัว) รองลงมาคือ แมวร้อยละ 27 (3.8 ล้านตัว) ปลาร้อยละ 11 (11.3 ล้านตัว)        
นกร้อยละ 9 (5.6 ล้านตัว) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือสัตว์เลี้อยคลานอื่นๆ ร้อยละ  13.1 ตามล าดับ  

ทั้งนี้ AMA คาดว่า มูลค่าการใช้จ่ายของชาวออสเตรเลียที่จะใช้จ่ายไปกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือให้   
สัตว์เลี้ยงของตนได้รับความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง จะมีมูลค่าสูงกว่า 1 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย โดย
มากกว่าร้อยละ 60 เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการเลี้ยงดู เช่น อาหาร ค่ารักษาพยาบาล ส่วนร้อยละ 40 เป็น
ค่าใช้จ่ายด้านสันทนาการ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เสื้อผ้าและของใช้ที่จ าเป็นคิดเป็นร้อยละ 9 ส่งผลให้ปัจจุบัน
ภาคธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย รวมไปถึงธุรกิจบริการต่างๆในออสเตรเลีย อาทิ โรงแรม ร้านอาหาร ร้าน
คาเฟ่ เริ่มให้ความส าคัญและปรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยงที่ต้องการท า
กิจกรรมนอกบ้านต่างๆในชีวิตประจ าวันร่วมกับสัตว์เลี้ยงของตนมากขึ้น โดยธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้
มีการออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสายพันธุ์และกิจกรรมต่างๆให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
และธุรกิจบริการต่างๆได้ปรับเปลี่ยนนโยบายและรูปแบบบริการให้เป็น Pet Friendly ตอบสนองความ
ต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ทีเ่ป็นกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อสูง  

 
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย 

ตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงในออสเตรเลียแม้ว่าจะมีมูลค่าตลาดไม่สูงเมื่อเทียบสินค้าอ่ืนๆ แต่ก็เป็นตลาดที่มี
วิวัฒนาการของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ รวมถึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากจ านวนสัตว์เลี้ยงที่
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จึงนับได้ว่า ออสเตรเลียเป็นตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงที่มีศักยภาพที่น่าจับตามอง  

โดยปี 2562 ออสเตรเลียน าเข้าอาหารสุนัขและแมวจากทั่วโลกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.89 มีมูลค่า 290 ล้าน
เหรียญสหรัฐโดยน าเข้าจากสหรัฐอเมริกามากที่สุด มีมูลค่า 91 ล้านเหรียญสหรัฐ และน าเข้าอาหารสุนัขและ
แมว (เม็ดและกระป๋อง) จากไทยเป็นอันดับ 2 มีมูลค่า 90 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.49  เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 เนื่องจากสินค้าอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์จากไทยขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับใน
ตลาดออสเตรเลีย  

ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาแนวโน้มและความนิยมเลี้ยงสัตว์ในตลาดออสเตรเลีย เพ่ือน า
ข้อมูลไปต่อยอดในการคิดค้น พัฒนาและปรับเปลี่ยนสไตล์สินค้าใหม่ๆ ให้เหมาะกับสายพันธุ์ ขนาด และนิสัย
ของสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด โดยสุนัขสายพันธุ์แท้ที่ชาวออสเตรเลียนิยมเลี้ยงมากที่สุด ได้แ ก่ Labrador 
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Source : www.perfectpets.com.au 

 

Retriever, Border Collies, German Shepherds, Staffordshire Bull Terriers, Chihuahuas และ 
Golden Retrievers  

 
ส าหรับสุนัขสายพันธุ์ผสมที่ชาวออสเตรเลียนิยมเลี้ยง

มากที่สุด ได้แก่ Malshis (Maltese ผสมกับ Shih Tzu) และ 
Cavoodles (Cavalier King Charles Spaniel ผสมกับ 
Poodles) 

การออกแบบสินค้าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายสัตว์ในโอกาสต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง
ในการช่วยฝึกทักษะการเรียนรู้ของสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด บ าบัดรักษาและปกป้องสัตว์เลี้ยงจาก
สัตว์รบกวน เครื่องประดับและผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ รวมไปถึงบริการส าหรับสัตว์เลี้ยงรูปแบบใหม่ๆ
นอกเหนือจากที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่ทั่วไป จะสามารถสร้างความสนใจและการตอบรับในตลาด
ออสเตรเลียได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ ชาวออสเตรเลียยังใส่ใจต่อการเลือกซื้อสินค้าส าหรับสัตว์โดยจะค านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากวัตถุดิบธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดสารเคมีและคุณภาพดี เช่นเดียวกับสินค้าที่ตนเองใช้ 

รวมไปถึง ออสเตรเลียไดม้ีการจัดงานแสดงสินค้าส าหรับสุนัข (Dog Lover Show) ในนครซิดนีย์ นคร
เมลเบิร์นและและนครบริสเบน และงานแสดงสินค้าส าหรับแมว (Cat Lover Show) ในนครเมลเบิร์น ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมสินค้าและบริการ (ผลิตในประเทศและน าเข้ารวมไปถึงสินค้าน าเข้าจากไทย) โดยในแต่ละปีมีผู้เข้าชม
งานเป็นจ านวนมาก แม้ว่าจะต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมงานในราคา 27.5 เหรียญออสเตรเลียต่อคนก็ตาม  

    

Source : https://concreteplayground.com / www.uber.com/en-AU/newsroom/uberpetoz/ Pets in Australia 
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Source : www.petbarn.com.au/ www.petcare.com.au 
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