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กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ (DITP) กระทรวงพ�ณิชย์ ช้ีโอก�สสินค้� 

สัตว์เลีย้งในจนี โดยเฉพ�ะอ�ห�รแมว หลงัช�วจนีหันม�เลีย้งแมวม�กข้ึน แนะผูป้ระกอบก�รไทย 

ผลิตอ�ห�รแมวที่เหม�ะกับแมวแต่ละพันธุ์และช่วงอ�ยุของแมว รวมทั้งพัฒน�ผลิตภัณฑ์อื่นที่

เกี่ยวข้อง พร้อมสร้�งแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ

น�งวรรณภรณ์ เกตุทัต รองอธิบดีกรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ เปิดเผยว่� ในปี 

2560 ประเทศจนีมจีำ�นวนสัตว์เลีย้งถึง 168 ล้�นตวั และตล�ดสัตว์เลีย้งมมีลูค่�สูงถึง 147,000 

ล้�นหยวน โดยในปี 2561 นี้ค�ดว่�จะมีมูลค่�เพิ่มถึง 167,800 ล้�นหยวน และค�ดก�รณ์ว่�

ตล�ดสัตว์เลี้ยงจะขย�ยตัวกว่�ร้อยละ 20 ในอีก 2-3 ปีข้�งหน้� ซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับคว�มนิยม

ม�กทีสุ่ดในประเทศจนีคอื แมว ในปี 2561 ตล�ดอ�ห�รแมวขย�ยตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 เมือ่เทยีบ

กับปีก่อน และจำ�นวนผู้ซื้ออ�ห�รแมวที่มีร�ค�กิโลละ 60 หยวนขึ้นไปเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนร้อยละ 

68 ซึ่งค่�อ�ห�รแมวถือเป็นค่�ใช้จ่�ยหลักในก�รเลี้ยงแมว คิดเป็นร้อยละ 30 ของค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รเลีย้งแมวทัง้หมด รองลงม�เป็นค่�ใช้จ่�ยในก�รซ้ืออปุกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดคดิเป็นร้อยละ 16 

และของกินเล่นของแมว คิดเป็นร้อยละ 11 กลุ่มคนเลี้ยงแมวร้อยละ 7 เสียค่�อ�ห�รแมวปีละ 

1,500 หยวนขึ้นไป โดยผู้เลี้ยงแมวซื้ออ�ห�รแมวม�กกว่� 20 ครั้งต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

12 แบรนด์อ�ห�รแมวทีถื่อว่�มคีณุภ�พดีในตล�ดจนีเป็นอ�ห�รแมวนำ�เข้�เกือบร้อยละ 90 โดย

แบรนด์ที่ข�ยดีที่สุด ได้แก่ แบรนด์จ�กประเทศฝรั่งเศส แคน�ด� สหรัฐอเมริก� จีนและไทย

พฤติกรรมก�รเลือกซ้ืออ�ห�รแมวของช�วจีน จะให้คว�มสำ�คัญกับเร่ืองรสช�ติที่แมว 

ช่ืนชอบม�กกว่�เร่ืองร�ค� ผู้เลี้ยงแมวมักปรับเปลี่ยนยี่ห้อและรสช�ติอ�ห�รอยู่เสมอ ทำ�ให้

อ�ห�รแมวที่มีบรรจุภัณฑ์ขน�ดเล็กข�ยได้ดีที่สุด อ�ห�รแมวที่ผลิตม�เพ่ือแมวแต่ละพันธุ์โดย

เฉพ�ะจะได้รับคว�มนยิมอย่�งม�ก เนือ่งจ�กแมวแต่ละพันธุต้์องก�รคณุค่�ท�งอ�ห�รไม่เหมอืน

กัน อ�ห�รแมวทีม่ปีระโยชน์ช่วยในก�รย่อยอ�ห�รสำ�หรับลกูแมวและลดคว�มอ้วนก็ข�ยดไีม่แพ้

กัน ผลิตภัณฑ์อ�ห�รเสริมกินเล่นของแมวเองก็ได้รับคว�มนิยม เนื่องจ�กแมวส่วนใหญ่มักไม ่

ชอบกินนำ้� ทำ�ให้อ�ห�รเสริมแมวแบบเปียกที่ช่วยไม่ให้แมวเป็นโรคในระบบท�งเดินปัสส�วะ 

ได้รับคว�มนยิมม�กจนมยีอดข�ยในปีนีเ้พิม่ข้ึนถึง 3 เท่�เมือ่เทยีบกับ 2 ปีทีผ่่�นม� ปัจจบุนัอ�ห�ร

เสริมกินเล่นของแมวในตล�ดจนีมหีล�กหล�ยชนดิ โดยอ�ยขุองผูเ้ลีย้งแมวถือเป็นตวัแปรทีท่ำ�ให้

ก�รเลือกซื้อของกินเล่นของแมวแตกต่�งกัน ผู้เลี้ยงแมวที่เกิดระหว่�งปี 2523 - 2532 นิยมซื้อ

คุกก้ีกินเล่นที่ช่วยขัดฟันแมวให้สะอ�ด ปล�แห้งที่ช่วยเพ่ิมแคลเซียมและเนื้อแห้งช้ินเล็ก แต ่

ผูเ้ลีย้งแมวทีเ่กิดระหว่�งปี 2533-2542 มกันยิมซ้ือหญ้�ทีช่่วยย่อยอ�ห�รและพุดดิง้ทีช่่วยเพิม่นำ�้

น�งวรรณภรณ์ กล่�วทิง้ท้�ยว่� ก�รทีช่�วจนีนยิมเลีย้งสัตว์เพิม่ม�กข้ึน นบัเป็นโอก�สด ี

สำ�หรับผูป้ระกอบก�รไทยทีจ่ะศกึษ�และพัฒน�สินค้�สำ�หรับสัตว์เลีย้ง ไม่ว่�จะเป็นอ�ห�ร อ�ห�รเสริม 

กินเล่น รวมไปถึงสินค้�สำ�หรับสัตว์เลี้ยงในรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่ไม่ใช่อ�ห�ร (Non - Food  

Products) ให้เหม�ะกับคว�มต้องก�รของตล�ด คำ�นงึถึงสุขภ�พของสัตว์เล้ียงและสิง่ทีเ่จ้�ของ

สัตว์เลี้ยงต้องก�ร ซ่ึงไทยมีจุดแข็งที่ได้รับก�รยอมรับในเร่ืองคุณภ�พของวัตถุดิบที่ผลิตจ�ก 

ธรรมช�ติ ปลอดส�รเคมี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แนะผู้ประกอบก�รไทย ทั้งผู้ประกอบก�ร 

ร�ยย่อยอย่�ง SME และ Startup จนถึงผูป้ระกอบก�รร�ยใหญ่ควรสร้�งแบรนด์ให้เป็นทีย่อมรับ

และมีก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอก�สในก�รส่งออก

สำ�หรับผู้สนใจส�ม�รถสอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่กรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�งประเทศ 

(DITP) กระทรวงพ�ณิชย์ www.ditp.go.th หรือโทรส�ยตรงก�รค้�ระหว่�งประเทศ 1169

DITP ชี้โอกาสตลาดสัตว์เลี้ยงในจีน
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ส�ธ�รณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่

ตอนกล�งของทวีปยุโรป มีพรมแดนติด 7 ประเทศ โดยมีเขตแดนด้�น

ตะวันตกติดกับเยอรมนี ท�งใต้ติดกับส�ธ�รณรัฐเช็กและสโลว�เกีย ท�ง

ตะวันออกติดกับยูเครนและเบล�รุส ส่วนท�งเหนือติดกับทะเลบอลติก  

ลทิวัเนยี และแคว้นค�ลนินิกร�ดของรัสเซีย ภมูปิระเทศเป็นพ้ืนทีร่�บเกือบ

ทั้งหมด มีทะเลส�บม�กเป็นอันดับสองรองจ�กฟินแลนด์ (ประม�ณ 9,000 

แห่ง) ส�ธ�รณรัฐโปแลนด์ เคยเป็นดนิแดนส่วนหนึง่ของจกัรวรรดรัิสเซีย มี

พ้ืนทีร่วมทัง้สิน้ 312,685 ต�ร�งกิโลเมตร โปแลนด์มจีำ�นวนประช�กรอ�ศยั

อยู่ประม�ณ 38.5 ล้�นคน โดยมีกรุงวอร์ซอ (Warsaw) เป็นเมืองหลวง 

โปแลนด์เป็นประเทศใหญ่เป็นอันดับที่สองในยุโรป 

น�งส�วบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมก�รค้�ระหว่�ง

ประเทศ กล่�วว่� เมือ่เดอืนธนัว�คม 2561 ทีผ่่�นม� กรมได้มโีอก�สต้อนรับ

คณะผู้แทนจ�กรัฐบ�ลส�ธ�รณรัฐโปแลนด์ ซ่ึงประกอบด้วย Mr.Konrad 

Pawlik รองอธบิดกีรมคว�มร่วมมอืท�งเศรษฐกิจ กระทรวงก�รต่�งประเทศ 

Mr.Zenon Kosiniak Kamysz อดีตเอกอัครร�ชทูตส�ธ�รณรัฐโปแลนด ์

ประจำ�ประเทศสิงคโปร์ Mr.Krzysztof Jazdzewski รองหัวหน้� 

กรมควบคมุตรวจสอบปศุสัตว์ และ Mr.Tomasz Miklaszewski ทีป่รึกษ�ฝ่�ย 

เศรษฐกิจสถ�นเอกอคัรร�ชทตูส�ธ�รณรัฐโปแลนด์ประจำ�ประเทศไทย โดย 

Mr.Konrad Pawlik หัวหน้�คณะผู้แทนจ�กรัฐบ�ลส�ธ�รณรัฐโปแลนด์ 

ได้กล่�วว่�รัฐบ�ลส�ธ�รณรัฐโปแลนด์ มีนโยบ�ยที่ชัดเจนที่จะขย�ยตล�ด 

ก�รค้�ก�รลงทนุกับประเทศในภมูภิ�คเอเชีย โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ประเทศไทย 

เนื่องจ�กประเทศไทยเป็นจุดยุทธศ�สตร์ของกลุ่ม ASEAN ไม่ว่�จะเป็น  

ท�งด้�นเศรษฐกิจ ก�รค้�และก�รลงทนุ รวมถึงเป็นศนูย์กล�งก�รคมน�คม

และโลจิสติกส์อีกด้วย และยิ่งไปกว่�นั้นในปี 2562 ประเทศไทยจะก้�วไปสู่

ก�รเป็นประธ�นอ�เซียน ทำ�ให้ส�ธ�รณรัฐโปแลนด์เลง็เหน็ถึงศกัยภ�พและ

บทบ�ทสำ�คัญของไทยในภูมิภ�คนี้ จึงกำ�หนดแผนที่เปิดสำ�นักง�น Polish 

Investment and Trade Agency ที่กรุงเทพมห�นคร ในช่วงไตรม�สแรก

ของปี 2562 เพื่อส่งเสริมและขย�ยคว�มร่วมมือท�งก�รค้�และก�รลงทุน

กับไทย และใช้ไทยเป็น Hub สู่อ�เซียน ซ่ึงค�ดว่�สำ�หรับก�รเปิดสำ�นกัง�นฯ 

ในคร้ังนีจ้ะมรีะดบัรัฐมนตรีโปแลนด์เดนิท�งม�เป็นประธ�นในพิธีเปิด พร้อม

จดัคณะผูแ้ทนก�รค้�จ�กภ�คเอกชนเดนิท�งม�เจรจ�ก�รค้�ในประเทศไทย 

อย่�งเป็นท�งก�รก�รเยือน พร้อมคณะผู้แทนก�รค้� นอกจ�กก�รเปิด 

สำ�นักง�นฯ ในกรุงเทพฯ โปแลนด์เตรียมที่จะจัดพิธีลงน�ม MOU คว�ม 

ร่วมมอืกับ DITP เพ่ือขย�ยก�รค้�ก�รลงทนุพร้อมผลกัดนัและส่งเสริมคว�ม

ร่วมมือระหว่�งกัน ทั้งนี้ ภ�ครัฐของส�ธ�รณรัฐโปแลนด์เตรียมขย�ยกรอบ

คว�มร่วมมอืกับรัฐบ�ลไทยในหล�กหล�ยมติกัิบหน่วยง�นต่�งๆ ซ่ึงบ�งส่วน

ได้เริ่มดำ�เนินก�รไปแล้ว เช่น ก�รลงน�มบันทึกคว�มเข้�ใจ MOU ว่�ด้วย

เรื่อง 1) ก�รท่องเที่ยว 2) นวัตกรรม 3) Startups 4) ก�รเกษตร เป็นต้น

DITP เล็งเห็นโปแลนด์เป็น Strategic Partnership และเป็น

ประตูเชื่อมโยงก�รค้�ก�รลงทุนสู่ยุโรปตะวันออก และสหภ�พยุโรป ภ�วะ

เศรษฐกิจของประเทศโปแลนด์ในภ�พรวมปี 2561 GDP มีก�รขย�ยตัว

สูงร้อยละ 4.3 โดยแรงขับเคลื่อนม�จ�กก�รบริโภคของภ�คครัวเรือนมี

ศกัยภ�พ ปัจจบุนั ผูม้รี�ยได้ป�นกล�งของโปแลนด์มรี�ยได้เพ่ิมข้ึนต�มภ�วะ

เศรษฐกจิทีเ่ตบิโตตอ่เนือ่งซึ่งผูบ้รโิภคกลุม่นีต้อ้งก�รสนิค�้ทีม่คีณุภ�พ ก�ร

ออกแบบและภ�พลกัษณ์ทีด่ ีม�กกว่�ก�รพิจ�รณ�ปัจจยัท�งด้�นร�ค�อย่�ง

เดียว ถือเป็นโอก�สในก�รเข้�สู่ตล�ดโปแลนด์ของสินค้�ไทยที่มีคุณภ�พ

และก�รออกแบบที่ดี นอกจ�กนี้ DITP ยังเล็งเห็นถึงศักยภ�พโปแลนด์ใน

ก�รผลกัดนัให้ภ�คเอกชนเกิดก�รแลกเปลีย่นองค์คว�มรู้ระหว่�งกันในส�ข�

ทีโ่ปแลนด์มคีว�มเช่ียวช�ญและมนีวัตกรรมเทคโนโลยข้ัีนสูง เช่น ย�นยนต์

ไฟฟ้� เกษตรกรรมและเทคโนโลยี โดยเน้นให้เอกชนห�ช่องท�งในก�ร

เข้�ไปลงทุนในโปแลนด์ ในขณะเดียวกันก็เชิญชวนให้ภ�คเอกชนโปแลนด์

เข้�ม�ลงทุนในโครงก�รภ�ยใต้ระเบียงเศรษฐกิจภ�คตะวันออก (EEC) 

โดยเฉพ�ะก�รพัฒน� electro mobility (รถยนต์ไฟฟ้�) ซึ่งเป็นโครงก�ร 

ที่รัฐบ�ลโปแลนด์ให้คว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง ซ่ึงจะสร้�งโอก�สท�งธุรกิจให ้

ทัง้ฝ่�ยโปแลนด์และฝ่�ยไทย โดยค�ดว่�มลูค่�รวมของโครงก�รทีเ่ก่ียวข้อง

กับส�ข�นี้จะมีมูลค�่มห�ศ�ลในสิบปีข้�งหน้� นอกจ�กนี้ DITP ยังมีแผน

จัดคณะผู้แทนก�รค้�เข้�ร่วมโครงก�รส่งเสริมนักธุรกิจไทยแสวงห�โอก�ส 

ก�รลงทุนและดำ�เนินธุรกิจในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ซ่ึงจะเป็น 

โครงก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือระหว่�งทั้งสองประเทศในก�รจัดโครงก�ร 

ดังกล่�วอีกด้วย

ส�ธ�รณรัฐโปแลนด์เป็นคู่ค้�อันดับที่ 46 ของไทยในโลกและเป็น

อันดับที่ 13 ในกลุ่มสหภ�พยุโรป โดยก�รค้�ของไทยกับโปแลนด์ในระยะ 

3 ปีที่ผ่�นม� (2559-2560/ ค.ศ. 2015-2017) มีมูลค่�เฉลี่ยปีละ 670.56 

ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 (ค.ศ. 2017) ก�รค้�รวมมีมูลค่� 798.84 

ล้�นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้� ร้อยละ 11.49 

โดยไทยเป็นฝ่�ยได้เปรียบดลุก�รค้� 103.86 ล้�นเหรียญสหรัฐฯ สำ�หรับก�ร

ส่งออกส�ธ�รณรัฐโปแลนด์เป็นตล�ดส่งออกอันดับที่ 43 ของไทยและเป็น

อันดับที่ 10 จ�กสหภ�พยุโรป ในระยะ 3 ปี ที่ผ่�นม� (2558-2560/ ค.ศ. 

2015-2017) ก�รส่งออกของไทยไปยังโปแลนด์มีมูลค่�เฉลี่ยปีละ 408.76 

ล้�นเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2560 (ค.ศ. 2017) ก�รส่งออกมีมูลค่� 451.33 

ล้�นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนจ�กช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้�ร้อยละ 16.19 

สินค้�ส่งออกทีส่ำ�คญั ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์และส่วนประกอบ 

ผลิตภัณฑ์ย�ง ย�งพ�ร� รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้กระป๋อง

และแปรรูป แผงสวิตซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้� เหล็ก เหล็กกล้�และ

ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองปรับอ�ก�ศและส่วนประกอบ เส้นใยประดิษฐ์ อัญมณี

และเครื่องประดับ

โปแลนด์เล็งเปิดสำานักงานการค้าการลงทุนในไทย

มุ่งใช้ไทยเป็น HUB สู่อาเซียน



ปีที่ 11 ฉบับที่ 1900 วันที่ 11 มกราคม 2562 3

ฉบับที่ 1900 วันที่ 11 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 2

ฉบับที่ 1900 วันที่ 11 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 4

ฉบับที่ 1900 วันที่ 11 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 1

ฉบับที่ 1900 วันที่ 11 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 3
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ฉบับที่ 1900 วันที่ 11 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 5

ฉบับที่ 1900 วันที่ 11 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 7 ฉบับที่ 1900 วันที่ 11 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 8

ฉบับที่ 1900 วันที่ 11 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 6
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ฉบับที่ 1900 วันที่ 11 มกร�คม 2562 ลำ�ดับที่ 9
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