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ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงแนวธรรมชาติและออร์แกนิกกำลังได้รับความสนใจ 

ประเด็นข่าว 

 
 

 

 

ตามรายงานการสำรวจของสมาคม The American Pet Products 
Association (APPA) และ บริษัทวิจัย SPINS, Mintel, Fior Markets และ 
Packaged Facts ได้รายงานข้อมลูที่น่าสนใจว่า คนอเมริกนัผูกพันและดูแลสัตว์
เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัว และจากสถานการณ์ โควิดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
คนอเมรกิันหันมาเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) เพิ่มสูงถึงร้อยละ 70 หรือ
มี 90.5 ล้านครัวเรือนเลี้ยงสัตว์ ผูบ้ริโภคกลุ่มมลิเลนเนียลเลีย้งสัตว์สงูร้อยละ 32  
รองลงมาเป็น กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ ร้อยละ 27  และกลุม่เจนเอก็ซ์ ร้อยละ 24  

 ตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงในสหรัฐอเมริกามกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ในปี 
2563 การใช้จ่ายของคนอเมริกันสำหรับสัตว์เลี้ยงมีมลูค่าถึง 137 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่งจำนวน 42 พันล้านเหรียญฯ เป็นค่าอาหารและขนมขบเค้ียว (Treats) 
คนอเมรกิันมีการจัดงานวันเกิดฉลองใหก้ับสัตว์เลี้ยงด้วยการซื้อของขวัญ เสื้อผ้า 
ขนมขบเค้ียว ของเล่น และคาดว่าภายในปี 2570 ตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงทั่วโลกจะ
มี มูลค่าแตะถึง 358.62 พันล้านเหรียญฯ  

  เจ้าของสัตว์เลี้ยงบริโภคอาหารแนวสุขภาพ เป็นผลใหเ้กิดความต้องการ
ให้สัตว์เลี้ยงบริโภคอาหารสัตว์แนวสุขภาพเช่นกัน เพื่อใหม้ีสขุภาพแข็งแรง โดย
ยินดีที่จะจ่ายแพงข้ึนสำหรบัสินค้าอาหารสัตว์ระดบัพรเีมียมหรือนวัตกรรมใหม่ๆ  
ซึ่งในปีทีผ่่านมาพบว่า เจ้าของสุนัขและแมวมากกว่ารอ้ยละ 40 เลือกซือ้อาหาร
ประเภทพรเีมียมและออร์แกนกิมากข้ึน ทำให้ตลาดสินค้าในกลุ่มนีม้ีอัตราการ
เติบโตถึงร้อยละ 22    

 เทรนด์ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง ขนมขบเค้ียวและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่
ได้รับความสนใจมากขึ้น   

- อาหารแนวธรรมชาติ แนวคลีน แนวฟังช่ันนัล และมีความยั่งยืน    
- วัตถุดิบทำจากพืช หรือโปรตีนทีท่ำจากพืช  
- อาหารแนวช่วยเสริมระบบการย่อยอาหารใหก้ารทำงานของระบบ

ลำไส้ดีข้ึน การสร้างภูมิคุม้กัน ภูมิแพ้ เสริมไขข้อให้แข็งแรง ช่วยการควบคุม
น้ำหนักและคลายความวิตกกังวล  

- วัตถุดิบจากสารสกัดจากผลไม้และพืช  สารสกัดจากส้ม แบลคเบอร์รี่ 
ทับทิม ใบบัวบก โรสแมรี่ ใบมะม่วง ชาเชียว สาหร่ายทะเล และดอกโรดิโอลา  

- ผลิตภัณฑ์ทีม่ีส่วนผสมของกญัชง และ CBD 
ที่มา: www.naturalproductinsider.com วันที่ 17 มีนาคม 2565 
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บทวิเคราะห์ 
 

สินค้าเพ่ือสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ 

การใช้จ่ายซื้อสินค้าเพือ่สัตว์เลี้ยง ซึง่ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยง และของใช้
สำหรับสัตว์เลี้ยงมีมลูค่ารวมกว่า 55 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยใช้จ่ายซื้ออาหาร
สัตว์เลี้ยงและขนมขบเค้ียวสัตว์เพื่อเลี้ยงมูลค่า 42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 
ซื้อสินค้าของใช้เพื่อสัตว์เลี้ยงจำนวน 13 พันล้านเหรียญสหรฐัฯ จะเห็นได้ว่า 
อาหารสัตว์เลี้ยงและขนมขบเค้ียวสัตว์เลี้ยงเป็นกลุม่สินค้าทีค่วามต้องการสูง และ
เป็นโอกาสของสินค้าดังกล่าวของไทยในสหรัฐฯ  

การนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยง 

สหรัฐฯ นำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงและขนมขบเค้ียวรวมเป็นมลูค่า 2,161.85 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 ขยายตัวเพิ่มร้อยละ 20.48 แยกเป็นอาหารสัตว์
เลี้ยงมูลค่า 1,446.96 ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 22.18 มีแหลง่นำเข้าสำคัญ คือ 
ไทย แคนาดา และ จีน และขนมขบเค้ียวมูลค่า 714.95 ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 
17.22 มีแหล่งนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน บราซิล และ เม็กซิโก 

สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงและขนมขบเค้ียวจากไทยเป็นมูลค่า 
574.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 29.40 สินค้าที่นำเข้าแยก
ออกเป็นอาหารสุนัขและแมว 537.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มร้อยละ 
32.15 และขนมขบเค้ียว 41.04 ล้านเหรียญสหรฐัฯ ขยายตัวเพิ่มร้อยละ 1.88   

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 

1. ปัจจบุัน ปัญหาห่วงโซ่อปุทานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
ของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดโควิด-19 และเป็นปจัจัย
ท้าทายที่สำคัญของตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ในปี 2565 อุตสาหกรรมการ
ผลิตในประเทศขาดแคลนวัตถุดิบ แรงงาน ลดกำลงัการผลิต ในขณะที่จำนวน
สัตว์เลี้ยงเพิม่ขึ้น ความต้องการสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงบริโภคเพิม่มากขึ้น จึงผลกัดัน
ให้ไปเพิม่การนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศ 

2. ปจัจบุัน มีรายงานว่า อาหารสัตว์แมวของแบรนด์ช่ือดังของสหรัฐฯ 
เช่น Fancy Feast และ Whiskas มสี่วนผสมเป็น DNA ของปลาฉลามพันธ์ุที่ใกล้
สูญพันธ์ุ (mako shark หรือ Isurus oxyrinchus) และ (blue shark หรือ 
Prionace glauca) แตม่ิได้ระบุแหล่งที่มาของสินค้า ดังนั้น ผู้ผลิต/สง่ออกไทยจึง
ควรให้ความสนใจและมั่นใจว่าไม่มีส่วนผสมเป็นปลาฉลามดงักล่าวในห่วงโซ่
อุปทานการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง 

3. การผลิตและนำเสนออาหารสัตว์เลี้ยงแนวอาหารมนุษย์ เพื่อส่งเสริม
สุขภาพสัตว์ ด้วยการประยุกต์สมุนไพร หรือ ใช้วัตถุดิบส่วนผสมที่เป็นออร์กานิก
หรือ เสรมิโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนจากแมลงเข้าไปกับอาหารสัตว์เลี้ยงจะช่วย
ดึงดูดความสนใจในการซื้อจากเจ้าของสัตว์เลี้ยง และเพิ่มการนำเข้าจากไทยให้
มากยิ่งข้ึน 
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4. ไม่เพียงแต่กลุ่มสินค้าอาหารและขนมขบเค้ียวสัตว์เลี้ยงเทา่น้ันที่มี
โอกาสการขยายตลาดในสหรัฐฯ สินค้ากลุ่มของใช้สำหรับสตัว์เลี้ยงทีเ่ป็นที่
ต้องการ ได้แก่ ของเล่น ปลอกคอ สายจูงสุนัข บ้านสุนัข/คอนโดแมว กรงนำพา 
ฟูกนอน ภาชนะใส่อาหาร/ใส่น้ำ เสื้อผ้า รองเท้าสุนัข (หน้าหนาว) เครื่องประดับ 
ซึ่งความต้องการสินค้าดังกล่าวจะเพิม่เป็นเงาตามตัว จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งใน
การขยายตลาดสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงไทยในสหรฐัฯ 

5. การขยายตลาดสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงของไทยในสหรัฐฯ ควรพิจารณา
การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าซึง่จะเป็นช่องทางการขยายตลาดที่ยั่งยืนในสหรัฐฯ 
โดยมีงานแสดงสินค้าทีส่ำคัญ 2 งานของสินค้าสำหรับตลาดสัตว์ลี้ยง คือ  

   5.1 Super Zoo 2022 www.superzoo.org  ระหว่างวันที่ 23-25 
สิงหาคม 2565 ณ เมืองลาสเวกัส รฐัเนวาดา   

   5.2 Global Pet Expo  https://globalpetexpo.org ระหว่างวันที่ 
22-24 มีนาคม 2566 ทีเ่มืองออรล์ันโด รฐัฟลอริด้า 

 
  

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

