
แนวโน้มตลาดและความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริกาในอนาคต 

สัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ 

จากข้อมูลของสมาคม The American Pet Products Association (APPA) ระบุว่า 
ในปี 2563 คนอเมริกันร้อยละ 70 หรือประมาณ 90.5 ล้านครัวเรือนเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 67 เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้คนอเมริกันจำนวนมากหา
สัตว์เลี้ยงมาเป็นเพ่ือนยามเหงา สุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีจำนวนการเลี้ยงมากท่ีสุดในสหรัฐฯ รวมกัน
ประมาณ 114.3 ล้านตัว แยกออกเป็น สุนัขจำนวน 69 ล้านตัว แมว 45.3 ล้านตัว สัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ ที่นิยม
เลี้ยงได้แก่ ปลาสวยงาม และ นก 

การบริโภคอาหารของสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ 

  ในปีที่ผ่าน คนอเมริกันใช้จ่ายไปกับสินค้าและ 
บริการสำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นเงิน 103 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.5 แยกเป็น ซ้ืออาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
ขบเค้ียว (Pet Foods & Treats) 42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ซ้ือของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง ยารักษาโรค และซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่ 
22.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ค่ารักษาพยาบาล 31.4 พันล้าน 
เหรียญสหรัฐฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 8.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  
และคาดว่าการใช้จ่ายของครัวเรือนต่อสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวจะเพ่ิมขึ้น 
จาก 980 เหรยีญสหรัฐฯ ในปี 2563 เป็น 1,292 เหรียญสหรฐัฯ  
ภายในปี 2568 

คนอเมริกันใช้จ่ายซื้อสินค้าอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยว  (Pet Foods & 
Treats) ซึ่งเป็นหมวดสินค้าท่ีมีการใช้จ่ายมากท่ีสุดมูลค่า 42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 หรือ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.7 และคาดว่าการใช้จ่ายจะเพ่ิมข้ึนเป็น 44.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น
เพ่ิมร้อยละ 5.2 ในปี 2564 สำหรับการใช้จ่ายซื้อเฉพาะอาหารสัตว์เลีย้งมีมูลค่าตลาดค้าปลีกประมาณ 31 
พันล้านเหรยีญสหรัฐฯ ในป ี2563 ขยายตวัเพ่ิมร้อยละ 7  

การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของสหรัฐฯ 

  อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของสหรัฐฯ มีผลผลิตคิดเป็นมูลค่าประมาณ 23 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ผลผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ และส่วนน้อยส่งออก
ไปต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า ประมาณ 1,890 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.5 
และ มีตลาดส่งออกหลักที่สำคัญ คือ แคนาดา (841 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)  ตลาดเอเซียไม่รวมญี่ปุ่น (369 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ญี่ปุ่น (119 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ออสเตรเลีย (114 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และ เม็กซิโก 
(102 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ปัจจุบัน  อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงสหรัฐฯ มีผู้ผลิตจำนวน 390 ราย และมี
รายสำคัญ คือ Mar Petcare, Inc., Nestle’ Purina Petcare, J.M. Smucker, Hill’s Pet Nutrition 
และ Diamond Pet Foods ตามลำดับ 
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การนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงของสหรัฐฯ 

การนำเข้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงของสหรัฐฯ ได้เติบโตต่อเนื่องเป็นลำดับ ซึ่งเป็นผลจาก
การเพ่ิมจำนวนผู้เลี้ยงสัตว์ สหรัฐฯ และเพ่ิมความต้องการอาหารสัตว์ สหรัฐฯ นำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยง
ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-กรกฎาคม) เป็นมูลค่า 822.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 23.41  

  ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่สำคัญท่ีสุดของสหรัฐฯ ครองตลาดนำเข้าร้อยละ 
37 หรือคิดเป็นมูลค่านำเข้า 305.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมร้อยละ 28.44 แหล่งนำเข้าลำดับ
รองลงไปได้แก่ แคนาดา มูลค่า 186.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จีน มูลค่า 140.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
เวียดนาม มูลค่า 46.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

การนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงของสหรัฐอเมริการะหว่างปี 2562-2564 
(พิกัดศุลกากร 2309.10) 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

แหล่งนำเข้า 
ยอดรวมทั้งป ี อัตรา 

ขยายตัว(%) 
มกราคม-กรกฎาคม อัตรา 

ขยายตัว(%) 2562 2563 2563 2564 
1. ไทย 335.18 403.76 20.46 237.81 305.44 28.44 
2. แคนาดา 245.29 290.81 18.56 160.80 186.88 16.22 
3. จีน 159.56 190.23 19.22 112.55 140.41 24.75 
4. เวียดนาม 28.98 69.66 140.37 33.03 46.85 41.84 
5. นิวซีแลนด ์ 15.56 35.41 127.57 17.93 26.97 50.42 
  แหล่งอื่นๆ 214.33 194.41 -9.29 55.00 116.12 11.11 

รวมการนำเข้า 998.90 1,184.28 18.56 666.61 822.65 23.41 
ที่มา: ISH Markit, September 2021 

เทรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงในตลาดสหรัฐฯ 

ไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง ความหรูหราที่พอจ่ายได้ และแนวโน้มอาหารเพ่ือสุขภาพของ
ผู้เลี้ยงสัตว์มีอิทธิพลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงใหม่ในปีช่วงที่ผ่านมา และเป็นปัจจัย
ก่อให้เกิดเทรนด์ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยง 2 ประการ 

1. อาหารสัตว์เลี้ยงเลียนแบบอาหารมนุษย:์  ปัจจุบัน เจ้าของสัตว์เลี้ยงให้ความสนใจ
และความสำคัญกับสุขภาพและโภชนาการของอาหารสัตว์เลี้ยง ดังนั้น เทรนด์ของอาหารสัตว์ในอนาคตจะ
เป็นอาหารแบบพรีเมี่ยมที่ช่วยเสริมสุขภาพให้แก่สัตว์เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะมองหาอาหารสัตว์เลี้ยง
ต่างๆ ที่มีความใกล้เคียงหรือคล้ายอาหารที่คนเลี้ยงกิน ไม่ว่าจะเป็นชนิดของอาหาร รสชาติ และวัตถุดิบ
ที่ช้ในการผลิตอาหาร ผู้บริโภคท่ีรับประทานอาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based food) มีความต้องการ
ให้สัตว์เลี้ยงของตนกินอาหารโปรตีนจากพืช หรือ ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ชอบออกกำลังกาย มีความต้องการให้สัตว์
เลี้ยงกินอาหารประเภท Nutrition Bar หรือ Power Meal เป็นต้น  



 
Plant based pet food 

 

Power Bars  
Freeze Dried Dog Food 

2. อาหารสัตว์เลี้ยงใช้วัตถุดิบแบบฟรีซดาย (Freeze Dry):  อาหารสัตว์เลี้ยงแห้งแบบแช่
เยือกแข็งเริ่มหรือฟรีซดรายเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ มาได้ 2-3 ปีแล้ว และปัจจุบันเริ่มเป็นที่นิยม และคาดว่าจะ
ได้รับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต ฟรีซดรายอาหารสุนัขและแมว ได้แก่ ฟรีซดรายเนื้อสัตว์ ฟรีซดรายเนื้อ
ปลา ฟรีซดรายผัก และ ฟรีซดรายผลไม้ เนื่องจาก กรรมวิธีฟรีซดรายช่วยยืดอายุอาหารเก็บรักษาได้นาน
ขึ้น และคงรักษาคุณค่าทางอาหาร จึงเป็นทางเลือกท่ีวัตถุดิบฟรีซดรายถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมอาหารเพ่ือ
สุขภาพของสัตว์เลี้ยง  

โอกาสและช่องทางของอาหารสัตว์เลี้ยงไทย 

1.  ผลกระทบการระบาดของเชื้อไรรัสโควิด-19  ผลักดันให้ครัวเรือนในสหรัฐฯ เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงเพ่ิมข้ึนจำนวนมากเพ่ือช่วยบรรเทาความเหงา ความต้องการอาหารสัตว์จึงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มีปัจจัย 3 ประการทีจ่ะผลักดันให้เพ่ิมความต้องการมีสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืน คือ (1) 
ประชากรกลุ่ม Gen-Z รักการใช้ชีวิตโสด และนิยมเลี้ยงสุนัขหรือแมวเป็นเพ่ือน (2) ประชากรกลุ่ม 
Millennials ที่มีครอบครัวและบุตร นิยมมีสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพ่ือนลูก และ (3) ประชากรกลุ่มสูงวัยมีจำนวน
มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่คนเดียวมักจะมีสัตว์เลี้ยง ทั้ง 3 ปัจจัยเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงการเพ่ิมความ
ต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงในอนาคตของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเพ่ิมมูลค่าการส่งออกอาหารสัตว์
เลี้ยงของไทยไปสหรัฐฯ   

2.  การนำเสนอสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดได้ลดลงจำนวนมาก หรือมี
เพียง 169 รายการในปี 2563 หรือลดลงไปร้อยละ 66 จากปี2562 (มีถึง 510 รายการ) ปัจจุบัน ภาวะ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์สหรัฐฯ จะเพ่ิมการ
นำเสนอสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่ๆ จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการสหรัฐฯ ได้นำเสนอสินค้าอาหารสัตว์
ชนิดใหม่ๆ กว่า 120 รายการในงานแสดงสินค้า Super Zoo ซึ่งเพ่ิงเสร็จสิ้นลงในเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา 
ดังนั้น ผู้ผลิต/ส่งออกไทยควรฉวยโอกาสในการนำเสนอสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่สอดคล้องกับเทรนด์ของ
ตลาดแก่ผู้นำเข้าสหรัฐฯ 

3.  ป้จจุบัน ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ มีการแข่งขันสูงผู้ประกอบการสหรัฐฯ ปรับ
กลยุทธ์สินค้าด้วยการยกระดับและพัฒนาสินค้าให้ตามเทรนด์อาหารเพ่ือสุขภาพสัตว์เลี้ยง ซึ่งเทรนด์
ดังกล่าวจะเป็นโอกาสของสินค้าไทย 2 กลุ่ม คือ (1) สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปแบบฟรีซดราย ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นอาหารสัตว์ที่ได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน และอาหารสัตว์เลี้ยงแบบฟรีซดรายมีราคาจำหน่าย



ปลีกสูงกว่าอาหารสัตว์แห้งปกติ 2-3 เท่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ และ (2) การขายอาหารฟรีซด
รายเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ในสหรัฐฯ เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์
เลี้ยง ปัจจุบัน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงไม่ต่ำกว่าปีละ 5 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงเป็นโอกาสให้สินค้าฟรีซดรายของไทยจะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของสหรัฐฯ  

ข้อเสนอแนะการขยายตลาดไปยังสหรัฐฯ 

  1. กลยุทธ์สำคัญในการขยายตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ คือ การเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าเก่ียวกับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้พบและเจรจาการค้ากับผู้ซื้อและสร้าง Network 
กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงสหรัฐฯ ผู้ผลิต/ส่งออกไทยควรพิจารณาไปร่วมงานแสดงสินค้า 2 งานซึ่ง
เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่สำคัญของตลาดสินค้าเพ่ือสัตว์ลี้ยงในสหรัฐฯ  

1.1  Global Pet Expo 2022 (https://globalpetexpo.org/Default.asp) 
ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 ณ นครออร์ลันโด้ รัฐฟลอริด้า  

1.2  Super Zoo 2022 (www.superzoo.org) ระหว่างวันที่  23-25 สิงหาคม 
2565 ณ เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาด้า  

  2. การแต่งตั้งตัวแทนการขาย (Sales Agent/Representative): ตลาดสหรัฐฯนิยมใช้
ตัวแทนการขายในการขยายสินค้า ไม่ว่า ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือ ผู้จัดจำหน่าย มักจะจ้างตัวแทนการขายเพ่ือ
ขายสินค้า เนื่องจากตัวแทนนั้น รู้จักตลาด รู้จักลูกค้าในพ้ืนที่ดี ตัวแทนขายเป็นองค์กรอิสระ เป็นนักขาย
มืออาชีพ ไม่ซื้อสินค้า ไม่ถือครองสินค้า ไม่เป็นผู้นำเข้าสินค้า และ ให้บริการโดยมีค่าตอบแทนการเป็นค่า
นายหน้า (Commission) อย่างเดียว ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อมจำนวนมาก ไม่
ต้องการนำเข้าสินค้าโดยตรงจำนวนมากๆ แต่จะสั่งซื้อจำนวนไม่มากแต่ต่อเนื่อง ดังนั้นการใช้ตัวแทนการ
ขายจึงเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมยอดขาย และเพ่ือการสนับสนุนการขายแบบครบวงจรในสหรัฐฯ ผู้ส่งออก
ไทยควรพิจารณาเรื่องการจัดเก็บสินค้าในสหรัฐ (Inventory) เพ่ือจุดประสงค์ด้านการ Dropship ให้
ลูกค้าได้รวดเร็ว 

3. การจำหน่ายทางออนไลน์:  แพลทฟอร์มการค้าออนไลน์ในสหรัฐฯ ที่ได้รับความนิยม
และมียอดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงสูง คือ amazon.com, chewy.com, walmart.com, Petco.com 
และ petsmart.com ตามลำดับ แพลทฟอร์ม 2 ราย คือ amazon.com และ walmart.com เปิดให้ 
Third Party เข้าไปจำหน่ายสินค้าได้ ผู้ผลิต/ส่งออกไทยที่ประสงค์จำหน่ายอาหารสัตว์ทางออนไลน์       
บยแพลทฟอร์มดังกล่าว ควรพิจารณาในเรื่องสถานที่ Fulfilment Center สินค้าในสหรัฐฯ เพื่อความ
รวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้สั่งซื้อ 

 
 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก 
22 กันยายน 2564 

 

https://globalpetexpo.org/Default.asp
http://www.superzoo.org/

