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ทั้งนี้ ในช9วงที่เกิดการแพร9ระบาดผูYบริโภคชาวอเมริกันในตลาดบางส9วนหันไปเลือกปรุงอาหาร

รับประทานเองที่บYานและซื้อสินคYาบริการในระบบรายเดือน (Monthly Subscription) เช9น บริการแนะนำการ

ออกกำลังกายรายเดือน บริการส่ือบันเทิงรายเดือนเพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผัสกับกลุ9มเส่ียงแต9เม่ือสถานการณEการแพร9

ระบาดในสหรัฐฯ เร่ิมเปwนปกติชาวอเมริกันก็มีแนวโนYมที่จะยกเลิกพฤติกรรมการบริโภคดังกล9าวแลYวหันไปเลือกซ้ือ

สินคYาและบริการเหมือนช9วงก9อนหนYาที่จะเกิดการแพร9ระบาด เช9น การออกไปรับประทานอาหารนอกบYาน การไป

ชมภาพยนตรEตามโรงภาพยนตรE และการออกกำลังกายตามสถานออกกำลังกาย เปwนตYน  

อย9างไรก็ตาม มีพฤติกรรมการบริโภคบางอย9างท่ีผูYบริโภคชาวอเมริกันมีแนวโนYมจะทำต9อเนื่อง

แมYว9าการแพร9ระบาดในสหรัฐฯ จะดีขึ้นแลYวก็ตาม ขYอมูลจากสมาคมสินคYาสัตวEเลี้ยงสหรัฐฯ (The American Pet 

Products Association หรือ APPA) เมื่อเดือนกุมภาพันธEที่ผ9านมารายงานว9า ชาวอเมริกันตัดสินใจเลือกเลี้ยงสัตวE

ในช9วงที่เกิดการแพร9ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ก9อนหนYานี้ยังคงตYองเลี้ยงดูสัตวEเลี้ยงของตนต9อไปอีกหลายป�

แมYว9าสถานการณEการแพร9ระบาดจะดีข้ึนแลYวจนกว9าสัตวEเลี้ยงจะสิ้นอายุขัยเนื่องจากความผูกพันธEระหว9างเจYาของ

และสัตวEเลี้ยงที่มีร9วมกัน ซึ่งน9าจะทำใหYพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคYาสำหรับสัตวEเลี้ยงในตลาดสหรัฐฯ ไม9เปลี่ยนแปลง

มากนักเหมือนสินคYาอุปโภคบริโภครายการอื่นที่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงดYานพฤติกรรมผูYบริโภคในตลาดอย9าง

ชัดเจน เช9น ความตYองการบริโภคสินคYาเลือกผYาสำหรับใส9ออกงานสังคมที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สินคYา

เส้ือผYาออกกำลังกายและเส้ือผYาสำหรับใส9อยู9บYานซ่ึงเคยขยายตัวก9อนหนYาน้ีกลับหดตัวลงมาก เปwนตYน 

ขYอมูลรายงานจาก The U.S. Bureau of Economic Analysis ระบุว9า แมYกระทั่งสินคYาอุปโภค

บริโภคเองที่ผูYบริโภคในตลาดเคยมีกำลังความตYองการซื้อที่สูงมากในช9วงที่ผ9านมาก็เริ่มเห็นความตYองการในตลาดท่ี

ชะลอตัวลง ในขณะท่ีการใชYจ9ายสำหรับสัตวEเลี้ยงยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นต9อเนื่อง โดยในช9วงเดือนเมษายน 2565 

มูลค9าการใชYจ9ายของชาวอเมริกันเพ่ือซ้ือสินคYาสำหรับสัตวEเล้ียงเม่ือปรับตัวแปรดYานอัตราเงินเฟUอแลYวเพ่ิมข้ึนรYอยละ 

28 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 ส9วนกลุ9มสินคYาอุปโภคบริโภคกลับมีอัตราการขยายตัวเพียงรYอยละ 9.6 

ในช9วงเวลาเดียวกันเท9าน้ัน 

โดยแนวโนYมดังกล9าวเปwนไปในทิศทางเดียวกันกับขYอมูลรายงานผลประกอบการของบริษัท J.M. 

Smucker เจYาของสินคYาสัตวEเลี้ยงแบรนดE “Meow Mix” และ “Kibbles ‘n Bits” เมื่อสัปดาหEที่ผ9านมาที่ระบุว9า 

ยอดจำหน9ายอาหารสำหรับสัตวEเลี้ยงของบริษัทในช9วงไตรมาสที่ผ9านมาขยายตัวเพิ่มขึ้นรYอยละ 10 เมื่อเทียบกับ

ช9วงเวลาเดียวกันในป�ที่ผ9านมา ในขณะที่กลุ9มสินคYาอุปโภคบริโภคของบริษัทกลับขยายตัวเพียงรYอยละ 3 ในช9วง

เวลาเดียวกันเท9าน้ัน 
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อย9างไรก็ตาม คาดว9าแนวโนYมการขยายตังของตลาดสินคYาสัตวEเลี ้ยงเลี้ยงอาจจะหดตัวไดYใน

อนาคตเนื่องจากการเพิ่มจำนวนของสัตวEเลี้ยง (Pet Adoption) ของชาวอเมริกันในช9วงระหว9างป� 2563 - 2564 

หดตัวลงอย9างเห็นไดYชัด จากขYอมูล Shelter American Count รายงานว9า ในช9วงระหว9างเดือนมกราคม - 

เมษายนที่ผ9านมายังทีจำนวนสัตวEเลี้ยงในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเพียง 415,000 ตัว หรือลดลงรYอยละ 33 และรYอยละ 20 

เม่ือเทียบกับช9วงเดียวในป� 2563 และ 2564 อีกดYวย  

ปlจจุบันแมYว9าเจYาของสัตวEเลี้ยงจะสามารถออกไปทำกิจกรรมนอกบYานไดYเกือบจะเปwนปกติแต9

พบว9ามีเจYาของสัตวEเลี้ยงนYอยมากที่ตัดสินใจเลิกเลี้ยงและนำสัตวEเลี้ยงไปส9งคืนยังสถานกักกันสัตวE (Shelter) โดย

ในช9วงระหว9างเดือนมกราคม - เมษายน 2565 จำนวนชาวอเมริกันที่นำสัตวEเลี้ยงไปส9งตามสถานกักกันสัตวEลดลง

ถึงรYอยละ 40 เมื่อเทียบกับช9วงเดียวกันในป� 2562 ซึ่งทำใหYโดยรวมจำนวนสัตวEเลี้ยงในสหรัฐฯ มีจำนวนมากข้ึน 

ทั้งนี้ ขYอมูลจาก The American Veterinary Medical Association รายงานว9า จำนวนสุนัขในสหรัฐฯ ป� 2563 

เพ่ิมข้ึนราว 6.9 ลYานตัวเม่ือเทียบกับป� 2559 

นอกจากนี้ จากขYอมูลโดย Packaged Facts รายงานว9า ยอดใชYจ9ายสำหรับสัตวEเลี้ยงในสหรัฐฯ ป� 

2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นรYอยละ 19.3 เปwนมูลค9าทั้งสิ้น 1.23 แสนลYานดอลลารEสหรัฐ โดยขยายตัวเร็วกว9ายอด

จำหน9ายในป� 2562 ซึ่งเปwนช9วงก9อนที่จะเกิดการแพร9ระบาดที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นราวรYอยละ 7.3  ทั้งนี้ นักวิเคราะหE

ธุรกิจในตลาดประเมินว9า ตลาดคYาปลีกสินคYาสัตวEเลี้ยงสหรัฐฯ จะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรYอยละ 10 ต9อป�ไปจน

กระท้ังป� 2569  

นอกจากปlจจัยดYานการเพิ่มจำนวนของสัตวEเลี้ยงในสหรัฐฯ จะช9วยส9งเสริมใหYตลาดคYาปลีกสินคYา

สัตวEเลี้ยงในสหรัฐฯ ขยายตัวแลYว แนวโนYมการเลี้ยงสัตวEเลี้ยงเหมือนสมาชิกในครอบครับคนหนึ่ง (Humanization) 

ก็เปwนปlจจัยสำคัญท่ีช9วยเพิ่มมูลค9าตลาดคYาปลีกสินคYาสัตวEเลี้ยงดYวย โดยเจYาของสัตวEเลี้ยงเหล9านี้มักจะเลือกซ้ือ

สินคYาคุณภาพสูงเกรดพรีเม่ียมซ่ึงมีราคาจำหน9ายค9อนขYางสูงใหYกับสัตวEเล้ียงของตน 

นอกจากนี้ แนวโนYมการเลือกซื้อสินคYาพรีเมี่ยมใหYกับสัตวEเลี้ยงยังไม9ไดYรับผลกระทบจากปlจจัย

ดYานภาวะเงินเฟUอในตลาดอีกดYวย ในขณะท่ีผูYบริโภคในตลาดอาจจะเลือกซ้ือสินคYาอุปโภคบริโภคท่ีมีคุณภาพต่ำกว9า

และมีราคาถูกลงสำหรับการบริโภคของตนแต9ยังมีแนวโนYมที่จะเลือกซื้อสินคYาคุณภาพสูงสำหรับสัตวEเลี้ยงของ

ตนเองอยู9 จากขYอมูลการสำรวจตลาดโดย APPA พบว9า เจYาของสัตวEเลี ้ยงชาวอเมริกันราวรYอยละ 70 เห็นว9า

สารอาหารในผลิตภัณฑEสำหรับสัตวEเลี้ยงมีความสำคัญมากจึงไม9คิดท่ีจะเปลี่ยนไปซื้อสินคYาสัตวEเลี้ยงคุณภาพรองท่ีมี

ราคาต่ำกว9าแมYว9าสถานการณEทางดYานการเงินของตนจะไดYรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจก็ตาม 
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Mr. Oliver Wintermantel ตำแหน9งนักวิเคราะหEหลักทรัพยEบริษัท Evercore ระบุว9า ผูYบริโภค

ชาวอเมริกันส9วนมากจะยอดใชYจ9ายสำหรับสัตวEเลี้ยงไม9เปลี่ยนแปลงมากนักตลอดอายุขัยของสัตวEเลี้ยงแต9ละตัว 

แมYว9ารายการสินคYาจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของสัตวEเลี้ยง โดยสุนัขวัยเด็กอาจจะมีค9าใชYจ9ายส9วนใหญ9สำหรับการ

ซื้อสินคYาอุปกรณEในการเลี้ยงและวัคซีนเปwนหลัก แต9เมื่อสัตวEเลี้ยงโตขึ้นก็จะมีค9าใชYจ9ายดYานอาหารและการดูแล

รักษาสุขภาพมากขึ้น โดยในป�น้ีเปwนที่น9าสังเกตว9า กลุ9มสินคYาอาหารและสินคYาสำหรับการดูแลสุขภาพของสัตวEเล้ีย

มียอดขายสูงเปwนมากกว9ากลุ9มสินคYาสินคYาของใชYแสดงใหYเห็นว9าเจYาของสัตวEเลี้ยงในปlจจุบันใหYความสำคัญกับ

ประเด็นดYานสุขภาพของสัตวEเลี้ยงของตนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว9าผูYประกอบการคYาปลีกสินคYาสำหรับสัตวEเลี้ยง

รายใหญ9ในตลาด เช9น บริษัท Petco และ บริษัท Chewvy ก็กำลังวางแผนขยายธุรกิจไปยังกลุ9มธุรกิจบริการดYาน

สุขภาพสัตวEเล้ียง เช9น การใหYบริการรักษาและตัดแต9งขนเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจดYวย 

บทวิเคราะห4: ตลาดสัตวEเลี้ยงในสหรัฐฯ มีแนวโนYมขยายตัวทั้งในแง9ของมูลค9าคYาปลีกและจำนวน

ประชากรสัตวEเลี ้ยงมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย9างยิ ่งในช9วงที่เกิดการแพร9ระบาดของเชื ้อไวรัสโควิด – 19 ท่ี

มาตรการการควบคุมการแพร9ระบาดส9งผลกระทบทางดYานสุขภาพจิตของประชาชนพอสมควรทำใหYชาวอเมริกัน

บางส9วนตัดสินใจเลือกเลี้ยงสัตวEเพื่อเปwนเพื่อนคลายเหงาและลดอาการเครียดเมื่อตYองอยู9บYานมากขึ้น โดยในป� 

2564 มีจำนวนครอบครัวอเมริกันท่ีมีสัตวEเล้ียงเพ่ิมจำนวนข้ึนสูงถึง 90.5 ลYานครอบครัวหรือคิดเปwนรYอยละ 70 ของ

จำนวนครอบครัวในสหรัฐฯ ท้ังหมด โดยสุนัขเปwนสัตวEเล้ียงท่ีเปwนท่ีนิยมมากท่ีสุด รองลงมา ไดYแก9 แมว มYา และปลา

ตามลำดับ  

นอกจากนี้ ในป� 2564 ยอดใชYจ9ายสำหรับสัตวEเลี้ยงในสหรัฐฯ ยังทำสถิติขยายตัวเปwนมูลค9าทั้งส้ิน 

1.24 แสนลYานดอลลารEสหรัฐสูงที่สุดตั้งแต9ที่สหรัฐฯ เคยเก็บบันทึกขYอมูล หรือขยายตัวรYอยละ 13.5 เมื่อเทียบกับป�

ที่ผ9านมา โดยส9วนมากเปwนค9าใชYจ9ายสำหรับอาหารและขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตวEเลี้ยงมูลค9าทั้งสิ้น 5 หมื่นลYาน

ดอลลารEสหรัฐ (+รYอยละ 13.6) รองลงมา ไดYแก9 ค9าสัตวEแพทยEมูลค9าท้ังส้ิน 3.43 หม่ืนลYานดอลลารEสหรัฐ (+รYอยละ 

8.9)  ค9าอุปกรณE ของใชY และยามูลค9าท้ังส้ิน 2.98 หม่ืนลYานดอลลารEสหรัฐ (+รYอยละ 17.8 ขยายตัวสูงท่ีสุดในกลุ9ม) 

ค9าบริการท่ีเก่ียวกับสัตวEเล้ียง 9.5 พันลYานดอลลารEสหรัฐ (+รYอยละ 17.3) ตามลำดับ 

ในช9วงระหว9างเดือนมกราคม – เมษายน 2565 สหรัฐฯ นำเขYาสินคYาอาหารและของใชYสัตวEเลี้ยง

เปwนมูลค9าทั้งสิ้น 853.85 ลYานดอลลารEสหรัฐ (+รYอยละ 35.02) แบ9งเปwนมูลค9าอาหารสัตวEเลี้ยง (HS 230910) เปwน

มูลค9าทั้งสิ้น 611.91 ลYานดอลลารEสหรัฐ (+รYอยละ 39.25) และสินคYาของใชYสัตวEเลี้ยง (HS 420100) เปwนมูลค9า

ทั้งสิ้น 241.94 ลYานดอลลารEสหรัฐ (+รYอยละ 25.39) โดยไทยเปwนแหล9งนำเขYาหลักของสหรัฐฯ มีมูลค9าการส9งออก



 
 

 
 

5 
Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ข.อมูลต4าง ๆ ที่ปรากฎเป@นข.อมูลที่ได.จากแหล4งข.อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร4ข.อมูลเป@นไปเพื่อวัตถุประสงคRในการให.ข.อมูล
แก4ผู.สนใจเท4านั้น โดยสำนกั งานส4งเสริมการค.าในต4างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม4รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำข.อมูลนีไ้ปใช.ไม4ว4าโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

ทั้งสิ้น 250.45 ลYานดอลลารEสหรัฐ คิดเปwนสัดส9วนตลาดรYอยละ 29.33 (+รYอยละ 62.29) รองลงมา ไดYแก9 จีน  

แคนาดา เวียดนาม กัมพูชา เม็กซิโก อินเดีย บราซิล นิวซีแลนดE และเยอรมนี ตามลำดับ 

ทั้งนี้ แนวโนYมการขยายตัวของตลาดสินคYาสัตวEเลี้ยงสหรัฐฯ เปwนโอกาสสำหรับผูYประกอบการไทย

ในการเพิ่มมูลค9าส9งออกสินคYาอาหารสัตวEเลี้ยงซึ่งเปwนสินคYาศักยภาพของไทยเนื่องจากประเทศไทยมีส9วนแบ9งตลาด

ส9งออกในสหรัฐฯ ค9อนขYางมาก อีกทั้ง ยังมีความไดYเปรียบประเทศคู9แข9งในภูมิภาคจากการเขYาถึงแหล9งวัตถุดิบการ

ผลิตอาหารสัตวEเลี้ยงซึ่งส9วนมากจะมาจากเศษอาหารจากการแปรรูปอาหารทะเลซึ่งมีราคาอยู9ในระดับท่ียังคง

สามารถแข9งขันไดYในตลาด  

ข2อคิดเห็น/ข2อเสนอแนะ: แมYว9าปlจจุบันไทยจะมีสัดส9วนตลาดส9งออกสินคYาสัตวEเลี้ยงโดยเฉพาะ

อาหารสัตวEเลี้ยงสูงที่สุดในตลาดสหรัฐฯ แต9ปlจจัยดYานราคาตYนทุนการผลิตและการขนส9งก็ยังเปwนอุปสรรคสำคัญใน

การแข9งขันของสินคYาไทยในตลาด ดังน้ัน การพิจารณาพัฒนารูปแบบสินคYาท่ีช9วยลดน้ำหนักและขนาดในการขนส9ง 

เช9น สินคYาอาหารสัตวEเลี้ยงแบบฟรีซดรายที่มีขนาดบรรจุภัณฑEค9อนขYางเล็กและเบาซึ่งเริ ่มเปwนที่นิยมในกลุ9ม

ผูYบริโภคในตลาดสหรัฐฯ ในขณะนี้อาจจะช9วยลดอุปสรรคและเพิ่มโอกาสในการรักษาสัดส9วนตลาดส9งออกสินคYา

ไทยในสหรัฐฯ ไดYในอนาคต   

ท้ังน้ี เปwนท่ีน9าสังเกตว9าสินคYาสำหรับสัตวEเล้ียงของไทยรายการอ่ืนนอกเหนือจากกลุ9มสินคYาอาหาร

สัตวEเลี้ยงยังคงมีสัดส9วนส9งออกในตลาดสหรัฐฯ ค9อนขYางนYอยเนื่องจากไม9สามารถแข9งขันกับสินคYาผลิตจากจีนที่มี

ราคาตYนทุนการผลิตต่ำกว9ามากแมYว9าสหรัฐฯ จะมีความตYองการเพิ่มขึ้นในปlจจุบันซึ่งผูYประกอบการไทยเองก็มี

ความพรYอมในการผลิตและส9งออกสินคYาเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของตลาดดYวย ดังนั้น ผูYประกอบการไทยจึง

อาจจะพิจารณาปรับกลยุทธEการแข9งขันไปสู9กลุ9มสินคYาระดับบนเกรดพรีเมี่ยม สินคYาเทคโนโลยีทันสมัย และสินคYา

เพื่อความยั่งยืนรายการใหม9 ๆ เช9น สินคYาปลอกคอบอกตำแหน9งสัตวEเลี้ยง เบาะที่นอนปรับอุณหภูมิไดY และ

อุปกรณEทำความสะอาดและดูแลสุขภาพสัตวEเลี้ยง ซึ่งเปwนที่สนใจของกลุ9มผูYบริโภคชาวอเมริกันโดยเฉพาะกลุ9ม

ประชากรรุ9นใหม9ที่มีพฤติกรรมการดูแลสัตวEเล้ียงเช9นเดียวกันกับการดูแลมนุษยEและกลYาที่จะจ9ายเพื่อซื้อสินคYาท่ี

สามารถตอบโจทยEความตYองการไดY  

นอกจากนี้ ปlจจุบันสถานการณEการแพร9ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ดีขึ้นมากจนเกือบจะเปwน

ปกติแลYวผูYประกอบการในตลาดท่ีก9อนหนYานี้จำเปwนจะตYองเลือกใชYช9องทางเจรจาการคYาผ9านทางออนไลนEมาเปwน

เวลานานเริ่มรูYสึกเบื่อหน9ายและตYองการออกไปเลือกชมสินคYาและเจรจาการคYากับผูYส9งออกตามงานแสดงสินคYาท่ี

เริ่มกลับมาจัดมากขึ้น ดังนั้น การเลือกเขYาร9วมงานแสดงสินคYาศักยภาพในภูมิภาค เช9น งานแสดงสินคYา Global 
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Pet Expo ซึ่งถือเปwนงานแสดงสินคYาสัตวEเลี้ยงที่ใหญ9ที่สุดในสหรัฐฯ และมีกำหนดการจัดเปwนประจำทุกป�เพื่อสรYาง

โอกาสในการหาพันธมิตรทางการคYาในตลาดก็น9าจะช9วยใหYผูYประกอบการไทยสามารถเพิ่มส9วนแบ9งทางการตลาด

สินคYาสัตวEเล้ียงในสหรัฐฯ ไดYมากข้ึน  

********************************************************* 

ท่ีมา: หนังสือพิมพE The Wallstreet Journals 

เร่ือง: “Regional Fish Stock Declining”  

โดย: Jinjoo Lee 

สคต. ไมอามี /วันท่ี 16 มิถุนายน 2565 

 

 

 


