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ตลาดสินคาสำหรับสัตวเลี้ยงสหรัฐฯ เติบโต 
      American Pet Products Association (APPA) ประมาณการยอดขายสินคาในอุตสาหกรรมสัตวเลี้ยงสหรัฐฯ ป 2021 

ไวที ่123.6 พันลานเหรียญฯ สูงกวาที่คาดการณไวกอนหนานี้และสูงทำสถิติติดตอกันเปนปที ่2 และคาดวาจะเติบโตตอเนื่อง

ในป 2022  

 

      APPA ระบุวา 

1. ในป 2021 อุตสาหกรรมสัตวเลี้ยงสหรัฐฯ มียอดขายเติบโต ดังนี้ 

(1) อาหารสัตวเลี้ยง (food และ treats) ซึ่งมีสัดสวนสูงสุด เติบโตรอยละ 13.5 ยอดขาย 50 พันลานเหรียญฯ 

(2) คารักษาพยาบาลและสินคาเก่ียวกับการดูแลรักษาสัตวเลี้ยง เติบโตรอยละ 8.9 ยอดขาย 34.3 พันลานเหรียญฯ 

(3) ของใชสำหรับสัตวเลี้ยงและยารักษาโรคที่ไมตองมีใบสั่งแพทย เติบโตรอยละ 17.8 ยอดขาย 29.8 พันลาน

เหรียญฯ  

(4) บริการอื่นๆ รวมการอาบน้ำตัดขน การพาไปเดิน และการใหที่พักชั่วคราว เติบโตรอยละ 17.3 ยอดขาย 9.5 

พันลานเหรียญฯ 

2. ขอมูลที่นาสนใจ  

(1) แหลงขอมูลที่คนอเมริกันเจาของสัตวเลี้ยงใชหาสินคา เปลี่ยนจากการโฆษณาทางโทรทัศนและการวาง

จำหนายในรานคาสินคาสัตวเลี้ยง เปนแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตและชองทางการคาออนไลน 

(2) วิกฤตโควิดทำใหคนอเมริกันเปนเจาของสัตวเลี้ยงเพิ่มขึ้น  

(3) จำนวนครัวเรือนอเมริกันที่เลี้ยงสัตวเลี้ยงเติบโตสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 70 ของครัวเรือนอเมริกัน สวนใหญเปน

เจาของสัตวเลี้ยงรายใหมที่ไมมีประสบการณเลี้ยงสัตวเลี้ยงมากอน 

(4) คนอเมริกันกลุม Millennials เปนเจาของสัตวเลี้ยงเพิ่มขึ้น ขณะทีก่ลมุ Baby Boomers เปนเจาของสัตวเลี้ยง

ลดลง 

3. การสำรวจในป 2021 – 2022 พบวาสัตวเลี้ยงที่ครัวเรือนอเมริกันยังคงนิยมสูงสุด คือ สุนัข (รอยละ 54) แมว     

(รอยละ 35) ปลาน้ำจืด (รอยละ 9) นก (รอยละ 8) สัตวเลี้ยงขนาดเล็ก (รอยละ 5) สัตวเลื้อยคลาน (รอยละ 4) ปลา

ทะเล (รอยละ 2) และมา (รอยละ 3) 
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4. การสำรวจในป 2020 พบวา 

(1) กลุม Millennials เปนเจาของสัตวเลี้ยงมากที่สุดคือรอยละ 32 ของคนอเมริกันที่เลี ้ยงสัตว รองลงมาเปน

กลมุ Baby Boomers รอยละ 27 กลมุ Gen X รอยละ 24 และกลุม Gen Z รอยละ 14   

(2) สุนัขยังคงเปนสัตวเลี้ยงที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐฯ อยางไรก็ดี ความนิยมสุนัขมีแนวโนมลดลง 

ขณะที่ความนิยมแมวและนกกำลังมีการเติบโตอยางมากในกลมุ Millennial   

ที่มา: Petfoodindustry.com: “US pet food, treat sales hit record US$50 billion in 2021”, Tim Wall, April 29, 2022 

         

ขอมูลเพิ่มเติมและขอคิดเห็น สคต.ลอสแอนเจลิส 

1. American Society for the Prevention of Cruelty to Animals รายงานว าในช วงเก ิดว ิกฤต COVID-19 

ครัวเรือนอเมริกัน 23 ลานราย รับเลี้ยง (adopt) สัตวเลี้ยง 

2. ตลาดสินคาเครื่องใชและของเลนสำหรับสัตวเลี้ยงในสหรัฐฯ เปนตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องจากสินคาบางรายการ

อาทิ Cat Litter, Pet accessories (เชน ของเลน ที่นอน และกรงใสสุนัข) เครื่องมือเครื ่องใชในการทำความ

สะอาดและตกแตงขนสุนัข (เชน น้ำยาทำความสะอาดและสิ่งตกแตงใหสวยงาม) และเครื่องนอนสำหรับนกและ

สัตวเลี้ยงตัวเล็กๆ เชน กระตาย หนูตะเภา และหนูพุก เปนสินคาที่ยังไมมีระเบียบกำกับ   

3. สินคาสำหรับสัตวเลี้ยงที่มกีฎระเบียบควบคุมเขมงวด คือ  

(1) สินคายารักษาโรค วัคซีน (Veterinary Biologics, Animal and Plant Health Inspection Service – 

APHIS กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ) 

(2) ยาปองกัน/กำจัดเห็บ/แซมพูยา/กำจัดเห็บ (ยาที่เขาทางปาก ควบคุมโดย USFDA ยาที่ใชภายนอก ควบคุม

โดย EPA – United States Environmental Protection Agency) 

(3) เครื่องมือแพทยสำหรับใชกับสัตวเลี้ยง  

(4) สินคาอาหาร อยูภายใตการบริหารควบคุมของหลายหนวยงาน อาทิ USFDA (ในลักษณเดียวกับความ

ปลอดภัยของอาหารสำหรับมนุษย) หนวยงานรัฐบาลอื่นๆ และองคกรตางๆ  อีกทั้งการปดฉลากสินคาตอง

เปนไปตามกฎหมาย Fair Packaging and Labeling Act  รวมไปถึง บางมลรัฐอาจมีกฎระเบียบเพ่ิมเติมเรื่อง

การติดฉลากสินคา ศึกษาขอมูลเหลานี ้เพิ ่มเติมที ่ เวปไซท Association of American Feed Control 

Officials ที่ https://www.aafco.org/ 

 



ขาวประจำสปัดาห  
2 – 6 พฤษภาคม 2565 

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส 

611 North Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004 

Tel: 323 466-9645, ttcla@live.com 

สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครลอสแอนเจลสิ พฤษภาคม 2565 3 

 

4. อาหารสำหรับสัตวเลี้ยงเปนอีกหนึ่งตลาดที่มีศักยภาพสูง มูลคาตลาดในป 2020 ประมาณ 42 พันลานเหรยีญฯ 

(ขยายตัวรอยละ 9.7) 

4.1  ขอมูลลาสุดจาก Petfood Industry ระบุวา ในระหวางป 2018 – 2020  

(1) การใชจายเงินเพื่อซื้ออาหารสำหรับสุนัขและแมวในสหรัฐฯ เติบโตรอยละ 11 (สวนใหญเกิดข้ึนในอาหาร

และ treat สำหรับแมว) คนอเมริกันจายเงินซื้ออาหารและ treats สุนัข เฉลี่ยปละ 287 เหรียญฯ และ 81 

เหรียญฯ ตามลำดับ ซื้ออาหารและ treat แมวเฉลี่ยปละ 254 เหรียญฯ และ 72 เหรียญฯตามลำดับ 

(2) คนอเมริกันใหความสำคัญกับอาหารสัตวเลี้ยง กวารอยละ 41 ของเจาของสุนัขซื ้ออาหารสุนัขที ่เปน 

premium รอยละ 39 ซื้ออาหารที่เปน basic/generic รอยละ 19 ซื้ออาหาร natural รอยละ 14 อาหาร

ที่เปน grain-free รอยละ 10 อาหาร organic รอยละ 8 เปนอาหารที่มีสวนผสมพิเศษ และรอยละ 8 เปน

อาหารที ่เต ิม prebiotics/probiotic  ในทางกลับกัน รอยละ 37 ของเจ าของแมวซื ้ออาหารที ่เปน 

basic/generic รอยละ 24 ซื้ออาหารท่ีเปน premium  

(3) อาหารสุนัขและแมวที่คนอเมริกันซื้อสวนใหญเปนอาหารสำหรับสุนัขและแมวสูงอายุ  

4.2 ประเภทของอาหารสัตวเลี้ยงที่ไดรับความนิยมในสหรัฐฯ 

(1) บริษัทวิจัยตลาด IMARC Group ระบุวา อาหารสัตว organic กำลังเติบโต ยอดขายในป 2020 ประมาณ 

22.8 พันลานเหรยีญฯ 

(2) Pet Food Industry คาดการณการเติบโตของอาหารสัตวเลี้ยงที่เปน plant-based ในป 2022 วาจะมี

มูลคาประมาณ 9.3 พันลานเหรียญฯ อยางไรก็ดี อาหารสัตวเลี้ยงที่เปน plant-based มีเงื ่อนไขตอง

พิจารณาคือ สัตวเลี้ยงบางชนิดเปนสัตวกินเนื้อโดยธรรมชาติ 

5. ปจจุบันชองทางการคาปลีกสินคาสำหรับสัตวเลี้ยงที่กำลังไดรับความนิยมและขยายตัวไดดีคือ ชองทาง

ออนไลน สินคาหลักที ่ขายผานออนไลนคือ อาหารและ treat รายงานจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหาร 

(Packages Fact) ระบุวา การขายออนไลนมีสวนแบงในมูลคาคาปลีกรอยละ 30 โดยรอยละ 59 เปนยอดขาย

ทาง Amazon รอยละ 41 Chewy ยอดขายทาง Omnichannel สำคัญคือ Walmart, PetSmart และ Petco  

6. ช องทางนำเสนอสินคาก ับภาคธุรกิจในสหรัฐฯ มี 2 งานสำคัญ ค ือ งานแสดงสินคา SuperZoo Expo 

(www.superzoo.org) ที่ Las Vegas สำหรับในป 2022 จะจัดขึ้นระหวางวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2022 และงาน 

Global Pet Expo (https://globalpetexpo.org/) ที่ Orlando, Florida  

7. มีแนวโนมวา สินคาสำหรับสัตวเลี้ยงแบบ high-end จะไดรับความนิยมมากขึ้นในป 2022   
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ที่ใสมูลสุนัข    

   
 

   

     
           คลิกที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021   

หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน   

จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส 

 

 

 

 

 

  


