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 เทรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงท่ีกำลังเป็นที่นิยมและมาแรง 

ประเด็นข่าว 
 

 

หลงัจากงานแสดงสินค้า Global Pet Expo 2022 (GPE) ซึง่จัดข้ึนเมือ่
วันที่ 23-25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาที่เมือง Orlando รัฐ Florida ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา และฝัง่ยุโรปมงีานแสดงสินค้า Interzoo 2022 ที่เกี่ยวกับสินค้า
สัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ทีสุ่ดของโลกงานหนึง่ซึ่งจะจัดข้ึนที่เมอืง Nuremburg ประเทศ
เยอรมนีในระหว่าง 24-27 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สื่อ Pet Food Industry ของ
สหรัฐฯ ได้นำเสนอเทรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงทั้งสองงานว่าจะมนีวัตกรรมใหม่ๆ ซึง่
จากผลการเสวนาการประชุมของผูป้ระกอบการสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่งาน GPE 
ที่ผ่านมาสรปุว่า อาหารสัตว์เลี้ยงที่กำลงัเป็นที่นิยมและมาแรงจะมีเทรนด์ ดังนี ้

 1. คอลลาเจน เป็นส่วนผสมที่กำลังเป็นที่นิยมและมาแรงไมเ่ฉพาะ
ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสรมิสำหรบัคนแต่สำหรบัผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง
รวมทั้งขนมขบเค้ียว (Treats) เช่นเดียวกัน ด้วยเจ้าของสัตว์เลี้ยงตอ้งการใหส้ัตว์
เลี้ยงมีสุขภาพที่แข็งแรง คอลลาเจนช่วยเสริมสร้างบำรุงขน ผิวหนัง ข้อต่อและ
การเคลื่อนไหว 

 2. อาหารฟังก์ชั่น  มีส่วนผสมในอาหารเสริมและขนมขบเค้ียว ทำหน้าที่
ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ ภูมิคุ้นกัน ช่วยบำรุงขน ผิวหนงั ลดความเครียด 

 3. อาหารแห้งแบบฟรีซดรายและการอบแบบผึ่งลมธรรมชาติ เทรนด์นี้
เริ่มมีมาก่อนการระบาดโควิด-19 เป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์และขนมขบเค้ียว
สำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งงาน GPE ทีผ่่านมามผีลิตภัณฑ์ในกลุ่มนีน้ำไปจัดแสดง
มากกว่า 15 แบรนด์ และในปีทีผ่่านมาพบว่า ยอดขายเพิ่มข้ึนร้อยละ 31.1           
(ไม่รวมประเภท Air-dried) แต่ในกลุม่ที่ใกล้เคียงกันประเภทอบแหง้ 
(dehydrated) มีอัตราการเติบโตร้อยละ 25.9  และในกลุ่มอาหารประเภทไม่มี
ส่วนผสมธัญญพืช (grain-free) มียอดขาย 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีทีผ่่าน
มา ในขณะที่ในกลุ่ม freeze-dried มียอดขาย 324.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และใน
กลุ่ม dehydrated มียอดขาย 387.6 ล้านเหรียญฯ  ทั้งนี้อตัราการเติบโตสูงกว่า
กลุ่มไมม่ีส่วนผสมธัญพืชร้อยละ 4.3 

 4. อาหารแนวยั่งยนืและฉลากอาหารสะอาด (Clean Label) เป็น 
Top 2 สำหรบันวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง แม้ว่าผู้ประกอบการอาหารสัตว์เลี้ยงใน
ยุโรปจะเป็นผู้นำด้านอาหารสัตว์เลี้ยงแบบยั่งยืน แต่ในช่วงสองสามปีทีผ่่านมา
ผู้ประกอบการสหรัฐฯ ได้ให้ความสำคัญอาหารสัตว์เลี้ยงแบบยั่งยืนมากข้ึน      

 ที่มา: www.petfoodindustry.com, May 18, 2022   
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บทวิเคราะห์ 

 

 

ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ 

 อาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยงมมีูลค่าตลาดรวมกันในปี 2563 คิดเป็น 
137 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 8 โดยแยกเป็นมูลค่าอาหารสัตว์      
95 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมลูค่าอาหารสัตว์เลี้ยง 42 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และขยายตัวเพิ่มร้อยละ 3. และร้อยละ 13 ตามลำดับ 

สหรัฐฯ นำเข้าอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นมูลค่า 2,349 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2564 ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 27 แยกเป็นการนำเข้าอาหาร
สัตว์เลี้ยง 1,147 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 27 มีแหล่งนำเข้า
สำคัญ คือ ไทย แคนาดา และจีน และนำเข้าอาหารสัตว์เป็นมูลค่า 902 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิม่ขึ้นร้อยละ 36 มีแหลง่นำเข้าสำคัญ คือ แคนาดา 
ฝรัง่เศส และ มาเลเซีย  

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ 

1. เทรนด์อาหารสัตว์เลี้ยง 3 ประการ คือ คอลลาเจน อาหารฟังก์ช่ัน 
และอาหารอบแห้งและฟรีซดราย ตามที่สือ่ได้นำเสนอจะเปน็ปัจจัยสำคัญต่อการ
ผลิตและการนำเสนอสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงในอนาคต ซึ่งผู้ผลิต/สง่ออกอาหาร
สัตว์เลี้ยงของไทยควรพจิารณานำไปประยุกต์การผลิตเพือ่การขยายตลาดสินค้า
อาหารสัตว์เลี้ยงไปยังสหรัฐฯ 

2. การเสริมสารอาหารเพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์เลี้ยงเข้าไปในอาหารสัตว์
เลี้ยงสามารถกระทำได้ แต่จะต้องเป็นสารอาหารที่ไม่เป็นอนัตรายหรอืต้องห้าม
ตามระเบียบ USFDA อย่างไรก็ตาม USFDA ยังไม่อนญุาตให้เติมกัญชงและ
กัญชาเข้าไปเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์เพือ่วัตุประสงค์ส่งเสริมสุขภาพสัตว์ให้
แข็งแรง และยงัคงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ซึ่งต้องนำผลการวิจัยและศึกษาไป
สนับสนุนเพือ่ให ้USFDA เปลี่ยนท่าทีต่อการห้ามใช้กัญชงในอาหารสัตว์และ
อาหารสัตว์เลี้ยง 

3. ทางเลอืกอีกทางหนึ่งในการผลิตอาหารส่งเสริมสุขภาพสตัว์ อาจจะ
พิจารณาเสริมโปรตีนเข้าไปกับอาหารสัตว์และอาหารสัตว์เลีย้ง ปัจจุบัน โปรตีน
จากแมลงเป็นที่ยอมรบัและไดร้ับความนิยมบริโภคเพิ่มข้ึนในหมู่ผูบ้รโิภคสหรัฐฯ 
การเพิม่โปรตีนจากแมลงในอาหารสัตว์จะช่วยดึงดูดความสนใจในการซือ้ รวมไป
ถึงอาหารสัตว์ที่ทำจากพืช (Plant based food)  

4. ไม่เพียงแต่กลุ่มสินค้าอาหารและขนมขบเค้ียวสัตว์เลี้ยงเทา่น้ันที่มี
โอกาสการขยายตลาดในสหรัฐฯ สินค้ากลุ่มของใช้สำหรับสตัว์เลี้ยงทีเ่ป็นที่
ต้องการ ได้แก่ ของเล่น ปลอกคอ สายจูงสุนัข บ้านสุนัข/คอนโดแมว กรงนำพา 
ฟูกนอน ภาชนะใส่อาหาร/ใส่น้ำ เสื้อผ้า รองเท้าสุนัข (หน้าหนาว) เครื่องประดับ 
ซึ่งความต้องการสินค้าดังกล่าวจะเพิม่เป็นเงาตามตัว จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งใน
การขยายตลาดสินค้าเพื่อสัตว์เลี้ยงไทยในสหรฐัฯ 
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5. ปัจจบุัน อาหารสัตว์เลี้ยงของไทยได้ก้าวข้ึนมาเป็นสินค้ารายการสำคัญ
ในตลาดสหรัฐฯ และมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่องในสหรัฐฯ ภาคอุตสาหกรรมสง่ออก
อาหารสัตว์จึงควรไดร้ับการผลักดันและสง่เสรมิการขยายตลาดอาหารสัตว์เลี้ยง
ในสหรัฐฯ ให้เพิม่มากยิง่ข้ึน การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ เป็น
ช่องทางสำคัญและยัง่ยืนในการสร้างเครือข่ายการค้าขายและเพิ่มมูลค่าการค้า 
ปัจจุบัน สหรัฐฯ มงีานแสดงสินค้าสำหรบัสัตว์เลี้ยงทีส่ำคัญจำนวน 2 งาน คือ 
งาน Super Zoo www.superzoo.com  จัดข้ึนระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 
2565 ณ เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาด้า และงานแสดงสินค้า Global Pet Expo 
(https://globalpetexpo.org) จะจัดข้ึนระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 ณ 
เมืองออรล์ันโด รัฐฟลอริดา ซึ่งผู้ผลิต/ส่งออกไทยควรพจิารณาไปเข้าร่วมงาน
ดังกล่าวเพื่อนำเสนอสินค้าต่อตลาดสหรัฐฯ 
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