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 ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงขยายตัวสูงในสหรัฐอเมริกา 

ประเด็นขา่ว 

 

รายงานการวิเคราะห์ข้อมลูตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงล่าสุดของนาย John 
Gibbons ผู้เช่ียวชาญและมากประสบการณ์ในวงการธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงมานาน
กว่า 20 ปี หรือที่ในวงการรู้จกัในนามว่า ศาสตราจารย์ธุรกจิสินค้าสัตว์เลี้ยงได้ระบุ
ว่า ตั้งแต่กลางปี 2562 จนถึงกลางปี 2563 การใช้จ่ายของคนอเมริกันต่ออาหาร
สัตว์เลี้ยงเพิม่สงูข้ึนร้อยละ 31.4 มีมูลค่า 37.96 พันล้านเหรยีญสหรัฐฯ หรือคิด
เป็นมลูค่าที่เพิ่มข้ึน 9.06  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี
ที่ผ่านมา 

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีรายงานของบริษัท Packaged Facts สนับสนุนการ
ขยายตลาดสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไปในทิศทางเดียวกัน ระบวุ่า ยอดขายอาหาร
สัตว์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 15 ในปี 2563 อีกด้วย ซึ่งการแพร่ระบาดของโควิด-
19 เป็นปัจจัยประการสำคัญต่อการขยายตัวอาหารสัตว์ 

ข้อมูลการวิเคราะห์ของนาย Gibbons เพิม่เตมิที่น่าสนใจ  มีดังนี ้

1. ครัวเรือนทีม่ีรายได้มากกว่า 70,000 เหรียญสหรัฐฯ/ปี เป็นกลุม่ที่มี
การใช้จ่ายสำหรบัอาหารสัตว์เลี้ยงเพิม่ขึ้นร้อยละ 25 และเพิม่ขึ้นร้อยละ 20 ใน
กลุ่มครัวเรือนที่มรีายได้มากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ /ปี 

2. ผู้บริโภค เบบี้บมูเมอร์ (อายุ 55-64 ป)ี ซึ่งมสีถานะสมรส มีบุตรอายุ
มากกว่า 18 ปี มีรายได้ 100,000 – 150,000 เหรียญสหรัฐฯ อาศัยในเมืองที่มี
จำนวนประชากรมากกว่า  25,000 คน จะซึ้ออาหารสัตว์เลีย้งมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 
และตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปี  กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ยังคงเป็นผู้ครองอันดับ 1 
ทั้งการซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่ากลุม่อื่นๆ และเป็นกลุม่ที่เลี้ยงสัตว์มากกว่า
ผู้บริโภคกลุม่อื่นๆ    

ที่มา Petfoodindustry.com วันที่ 18 มิถุนายน 2561 
 

บทวิเคราะห์ การใช้จา่ยเพ่ือสัตว์เลีย้งในสหรัฐฯ 

ตามรายงานของสมาคมสินค้าเพือ่สัตว์เลี้ยงสหรัฐฯ ระบุว่าคนอเมริกันใช้
จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการให้กบัสัตว์เลี้ยงแยกเป็น 4 หมวดใหญ่ คือ (1) 
อาหารสัตว์เลี้ยง 42.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (2) การรกัษาพยาบาลและบริการ
สัตว์เลี้ยง 31.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (3) ของใช้และยา 22.1 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ และ อื่นๆ (เช่น การฝกึ การเสริมสวย ประกันสุขภาพ และ การดูแล
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ช่ัวคราว) ในปี 2563 และคาดว่ายอดการใช้จ่ายดังกล่าวจะเพิ่มข้ึนเป็นประมาณ
109.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 

การนำเข้าสินคา้อาหารสัตว์เลี้ยง 

สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าอาหารและของกัดแทะ/กินเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยงจาก
ทั่วโลกใน ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-เมษายน) เป็นมูลค่า 919.54 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 25.32 โดยแยกเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง
มูลค่า 668.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และของกัดแทะ/กินเล่นมูลค่า 230.85 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ มีแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ คานาดา (ร้อยละ 19.80) ไทย (ร้อย
ละ 18.64) จีน (ร้อยละ12.33) ฝรั่งเศส (ร้อยละ 5.55) และ เวียดนาม (ร้อยละ 
4.06) ตามลำดับ 

สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าดังกล่าวจากไทยในปี 2562 เป็นมูลค่า 171.48 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 33.13 แยกเป็นอาหารสุนัขและแมวมลูค่า 
156.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 28.19 และของกัดแทะ/กินเล่นมลูค่า 
15.06 ล้านเหรียญสหรฐัฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 76.10 

ช่องทางและโอกาสขยายตลาดในสหรัฐฯ 

1. ผู้ผลิต/ส่งออกไทยสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง ควรพจิารณาในเรื่องการ
วิจัยและพฒันาสินค้าอาหารหรืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยเน้นใน
เรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเพื่อให้ความปลอดภัยในการบรโิภค เช่น 
วัตถุดิบอินทรีย์ หรือเป็นธรรมชาติ อนึ่ง ปัจจุบัน USFDA ยังไม่อนุญาตให้นำสาร
สกัดจากกัญชงหรอืกัญชาเข้าไปเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์  

2. อาหารสุนัขและแมวชนิดแห้งมีการบรโิภคสูงร้อยละ 65 ในสหรัฐฯ 
ในขณะที่อาหารสุนัขและแมวของไทยส่วนใหญ่เป็นอาหารชนิดเปียก จงึควร
พิจารณาขยายตลาดในอาหารสัตว์ชนิดแห้งเพิม่อีกทางหนึ่ง 

3. ไม่เพียงแต่กลุ่มสินค้าอาหารสัตว์เท่านั้นที่มีโอกาสการขยายตลาดใน
สหรัฐฯ สินค้ากลุ่มอื่นๆ ที่สัตว์เลี้ยงต้องใช้ ได้แก่ สมาร์ททอย บ้านสุนัข หรือ 
คอนโดแมว กรงนำพา ฟูกนอน ภาชนะใส่อาหารใส่น้ำ เป็นสินค้าอีกกลุ่มทีม่ี
ความต้องการเพิ่มเป็นเงาตามตัว จึงเป็นอกีช่องทางหนึง่ในการขยายตลาดสินค้า
เพื่อสัตว์เลี้ยงไทยในสหรัฐฯ  

4. การขยายตลาดสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ผูป้ระกอบการไทยควร
พิจารณางานแสดงสินค้าที่สำคัญของตลาด 2 งาน คือ (1) Global Pet Expo 
https://globalpetexpo.org/Default.asp  จะจัดข้ึนในระหว่างวันที่ 22-25 
มีนาคม 2565 ที่เมืองออร์ลันโด รัฐฟลอริด้า และ (2) งาน Super Zoo 2022 
www.superzoo.org ซึ่งจะจัดข้ึน ณ เมืองลาสเวกสั รัฐเนวาดา (ยังไม่กำหนด
วันที่แน่นอน) 
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