
สรุปผลการศึกษาดูงานและเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตรวจรับรองสุขภาพสัตว์น ้าเพื่อการส่งออก 
ระบบการควบคุมน้าเข้า-ส่งออก และเงื่อนไขการน้าเข้าสัตว์น ้ามีชีวิตของสหรัฐฯ  

ของคณะเจ้าหน้าที่จากกรมประมง 
ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2558 (รวมวันเดินทาง) 

ณ มลรัฐฟลอริดาและแคลิฟอร์เนีย 
 

1. Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), US Department of Agriculture (USDA) 
เมือง Gainesville มลรัฐฟลอริดา 

Dr. Kathleen Hartman, Aquaculture Program Leader, USDA APHIS Veterinary Services 
เป็นผู้บรรยาย โดยที่เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลาง (Federal) ของหน่วยงาน USDA APHIS ท าหน้าที่ตรวจสอบการ
น าเข้า-ส่งออกสัตว์น  ามีชีวิต และออกใบรับรองสุขอนามัยส าหรับการส่งออก รวมถึงให้ความช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการแก่เกษตรผู้เพาะเลี ยง USDA จะขึ นทะเบียนฟาร์ม (Registration) ก็ต่อเมื่อเป็นฟาร์มส่งออกและประเทศ 
ผู้น าเข้าก าหนดให้ต้องขึ นทะเบียนกับหน่วยงานรับผิดชอบ (Competent Authority) ของสหรัฐฯ เท่านั น ส่วนการ
รับรองฟาร์ม (Certification) ขึ นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ของแต่ละรัฐจะเป็นผู้ด าเนินการตรวจ
รับรองฟาร์มเป็นครั งคราว (Spot Inspection) ด่านใหญ่ที่สุดส าหรับการน าเข้า – ส่งออกสัตว์น  ามีชีวิตได้แก่ เมือง 
Tampa มลรัฐฟลอริดา มหานครนิวยอร์ก มลรัฐนิวยอร์ก และนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มลรัฐฟลอริดามีสภาวะอากาศอบอุ่นถึงร้อนตลอดทั งปีและมีแหล่งน  ามาก จึงมีสภาพเหมาะสมใน

การเพาะเลี ยงสัตว์น  า มีจ านวนฟาร์มเพาะเลี ยงมากเป็นที่สองของสหรัฐฯ คือ 393 ฟาร์ม รองจากหลุยส์เซียน่า 
(500 ฟาร์ม) และมิสซิสซิปปี้ (224 ฟาร์ม) ในปี 2556 มลรัฐฟลอริดามีการจ าหน่ายสัตว์น  าจากการเพาะเลี ยง
มูลค่า 78 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,300 ล้านบาท กว่าร้อยละ 40 เป็นการเพาะเลี ยงปลาสวยงามทั ง
ปลาน  าจืดและปลาทะเล ที่เหลือเป็นหอย สัตว์น  ามีเปลือก (Crustaceans) และปลา ปริมาณร้อยละ 30, 25 และ 
4 ตามล าดับ การตรวจรับรองโรคสัตว์น  าด าเนินการโดยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยฟลอริดาหรือ
ห้องปฏิบัติการเอกชนอ่ืนที่ USDA ให้การรับรอง มีการควบคุมการน าเข้าปลาตระกูลคาร์พจ านวน 8 สายพันธุ์ที่ มี
ความเสี่ยงต่อโรค Spring Viremia of Carp (SVC) การน าเข้าต้องได้รับการอนุญาตน าเข้า  (Import permit)        
และมีใบรับรองสุขอนามัยจากประเทศต้นทางก ากับ ทั งนี  สัตว์น  าจะต้องได้รับการตรวจสอบโรคภายใน 72 ชั่วโมง

Dr. Kathleen Hartman บรรยายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผดิชอบ
ของ USDA APHIS 

 

เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องของ USDA APHIS, Gainesville, Florida 
แนะน าหน่วยงานกับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมประมง 
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ก่อนการส่งออกมายังสหรัฐฯ การปฏิเสธการน าเข้าส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีเอกสารประกอบ เอกสารไม่ถูกต้อง
หรือมีการปลอมแปลง ปลาตายทั งหมด (100 % Mortality) หรือมีอาการของการเป็นโรค ซึ่งจะต้องด าเนินการ
ส่งกลับ ส่งออกไปยังประเทศที่สาม หรือท าลาย มีการน าเข้าปลาน  าจืดสวยงามจากไทยไม่มากนัก และไม่พบการ
ปฏิเสธสินค้าจากไทยอย่างมีนัยส าคัญ 

USDA จัดท า โปรแกรม  National Veterinary Accreditation Program (NVAP) เพื่ อใ ห้การ
รับรองสัตวแพทย์เอกชนว่ามีความสามารถวินิจฉัยโรคสัตว์น  า ป้องกันการแพร่กระจายโรค และมีความรู้ด้าน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้ก่อนการขอรับการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนอุตสาหกรรมการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ขณะนี มีสัตวแพทย์ที่ได้รับการรับรองตาม
โปรแกรมนี แล้วกว่า 65,000 คน ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นผู้ออกใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น  าให้แก่ฟาร์มที่จะส่งออก ส่วน 
USDA จะเป็นผู้ลงนาม (Endorse) ในใบรับรองสุขอนามัยเป็นขั นตอนสุดท้าย 

2. US Fish and Wildlife Service (US FWS) นครซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
Ms. Ann-Marine Holmes, Supervisory Wildlife Inspector, Office of Law Enforcement 

และคณะเป็นผู้บรรยายและน าเยี่ยมชมสถานที่ตรวจสอบสินค้าสัตว์น  าและสัตว์ป่าน าเข้า โดยที่ US FWS ท าหน้าที่
ตรวจสอบทั งการน าเข้าและส่งออกสัตว์น  าและสัตว์ป่าทั งที่มีชีวิต ซาก และผลิตภัณฑ์ เน้นการปฏิบัติตามอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ ใกล้สูญพันธุ์หรือ CITES (Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) การน าเข้ามายังสหรัฐฯ ต้องได้รับ
อนุญาตหรือ CITES Permit เสียก่อน และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยสัตว์ก ากับ การน าเข้าสัตว์น  ามีชีวิตจะไม่มีการ
กักกัน (Quarantine) ณ ด่านน าเข้า แต่ผู้น าเข้าจะต้องมีสถานที่ส าหรับกักกันเอง US FWS จะตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร และสุ่มตรวจสอบตัวอย่างสัตว์ โดยพิจารณาว่าเป็นสัตว์ในบัญชีรายชื่อ CITES หรือไม่ก่อนเป็น
ล าดับแรก จากนั นจึงพิจารณาประวัติการตรวจสอบส าหรับผู้น าเข้ารายนั นในอดีต และสุ่มตรวจสอบฉลากที่ติดบน
ภาชนะบรรจุว่าถูกต้องตรงกับชนิดสินค้าหรือไม่ ทั งนี  กระบวนการน าเข้าทั งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก       
3 หน่วยงาน ได้แก่ US FWS (ด้าน CITES) US USDA (ด้านโรคสัตว์น  า) และกรมศุลกากรหรือ CBP (Customs 
and Border Protection) ใช้เวลารวมทั งสิ นไม่เกิน 1 วันท าการ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริเวณสถานท่ีพกัสัตว์น ้ามีชีวิตน าเข้า             

ระหว่างรอผลการตรวจสอบของ US FWS, San 
Francisco, California 

 

 
คณะเจ้าหน้าท่ีกรมประมงศึกษาดูงานบริเวณ          

ที่พกัสินค้าสัตว์น ้ามีชีวิตน าเข้า 

 

 
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ที่ห้ามน าเข้ามายังสหรัฐฯ 
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US FWS จะมีบัญชีรายชื่อสัตว์น  าและสัตว์ป่าต้องห้ามตามอนุสัญญา  CITES ของประเทศต่างๆ 
รวมถึงของประเทศไทย โดยนอกจากจะก ากับดูแลตามกฎหมายและข้อก าหนดของสหรัฐฯ เองแล้ว หากสินค้า      
น าผ่าน (Transit) ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของประเทศปลายทางหรือต้นทาง US FWS  ก็จะไม่อนุญาตให้มีการน า
ผ่านสินค้าดังกล่าวเข้ามายังสหรัฐฯ ด้วย สินค้าที่ถูกปฏิเสธจะต้องถูกส่งกลับหรือน าไปปรับปรุงให้เป็นไปตาม
กฎหมายต่อไป จระเข้น  าจืดของไทยยังจัดเป็นสัตว์น  าใกล้สูญพันธุ์ (Endangered species) ตามอนุสัญญา CITES  
จึงไม่สามารถน าจระเข้ไทยสายพันธุ์ Simensis รวมทั งผลิตภัณฑ์หรือของใช้ที่มีส่วนประกอบของจระเข้ชนิดนี  เช่น 
กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ เข้ามายังสหรัฐฯ หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ 1,000 เหรียญสหรัฐ หากพบว่า
กระท าความผิดซ  าจะปรับเพิ่มเป็น 3,000 เหรียญสหรัฐ และหากเป็นผู้น าเข้าที่กระท าผิดหลายครั งจะถูกยกเลิก
ใบอนุญาตน าเข้า ในปี 2557 มีการน าเข้าสัตว์น  าและสัตว์ป่ามีชีวิต รวมถึงซากและผลิตภัณฑ์จากไทยรวมทุกด่าน
น าเข้าของสหรัฐฯ กว่า 1,000 ครั ง (Shipments) มีการปฏิเสธสินค้าปลาสวยงามของไทยเนื่องจากสินค้าและ
ปริมาณไม่ตรงกับที่แจ้งขออนุญาตน าเข้า นอกจากนั นเป็นการปฏิเสธสินค้าอ่ืนๆ เช่น ตัวอย่างผีเสื อ (ของสะสม)     
เล็บเท้าช้าง (Elephant toe nails) ฯลฯ มีการปฏิเสธการน าเข้าปลาจากมาเลเซียเนื่องจากแจ้งข้อมูลไม่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง โดยแจ้งว่าเป็นปลาสวาย (Pangasius sutchi) แต่สินค้าเป็น Highfin catfish ซึ่งเป็นสายพันธุ์ต้องห้าม 
หรือมีกรณีปฏิเสธการน าเข้า Walking catfish (ปลาดุกของไทย), Chinese mitten crab และ Sturgeon ซึ่งเป็น
สายพันธุ์ที่ห้ามน าเข้ามายังสหรัฐฯ  

3. ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม 5D Tropical, Inc. เมือง Plant City มลรัฐฟลอริดา 
เป็นธุรกิจครอบครัวซึ่งก่อตั งขึ นมากว่า 50 ปีแล้ว ปัจจุบันผู้บริหารเป็นรุ่นที่ 3 มีฟาร์มเพาะพันธุ์

ปลาสวยงาม 2 แห่งขนาด 55 และ 180 เอเคอร์ มีพันธุ์ปลากว่า 2,000 ชนิด ส่วนมากเป็นปลาน  าจืด เช่น ปลา
ทอง คาร์พ (Koi) ปลานีออน (Neon), Platinum Tiger Barb ฯลฯ มีการน าเข้าปลาน  าจืดสวยงามเขตร้อนทุก
สัปดาห์  จาก สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย ศรีลังกา เปรู โคลัมเบีย ฯลฯ ส่วนใหญ่น าเข้ามาพักประมาณ 5 วันเพื่อรอ
ส่งจ าหน่ายภายในสหรัฐฯ ทั งขายส่งและปลีก มีการส่งให้กับซุปเปอร์มาเก็ตสัตว์เลี ยงขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศ
กว่า 2,500 สาขา ได้แก่ PetSmart และ   PETCO เริ่มส่งออกไปยังแคนาดา เม็กซิโก และอังกฤษบ้างแล้ว โดยใช้
ระบบการออกใบรับรองสุขอนามัยออกให้โดย USDA APHIS แบบต่อเนื่อง (ไม่จ าเป็นต้องตรวจทุกรุ่นที่ส่งออก) 
ตรวจสอบฟาร์มโดยสัตวแพทย์ที่ USDA ให้การรับรอง จากการเยี่ยมชมสถานที่พบว่าเป็นสถานที่พักปลาสวยงาม
ก่อนการบรรจุถุงเพื่อส่งจ าหน่ายขนาดใหญ่ มีการส่งออกเป็นปริมาณมากในแต่ละวัน ความสะอาด สุขลักษณะ และ
การจัดการไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร มีปลาตายในบ่อพักเป็นจ านวนมากที่ไม่ได้รับการจัดการ ส่วนบริเวณบ่อเลี ยง
กลางแจ้ง มีหลังคาเป็นตาข่ายคลุม น  าในบ่อขุ่นและมีสีเขียวเข้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนหน่ึงของปลาน ้าจืดสวยงามที่น าเข้า 

 

 
เจ้าหน้าที่ประจ าฟาร์ม 5 D Tropical, Inc.         
อธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของฟาร์ม 

 

 
สถานที่พกัปลาสวยงามน าเข้าก่อนส่งจ าหน่าย 
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4. สถานบรรจุปลาสวยงาม (Packing House) Segrest Farms เมือง Gibsonton มลรัฐฟลอริดา 
ก่อตั งเมื่อปี พ.ศ. 2504 มีการน าเข้าปลาสวยงามน  าจืดจากหลายประเทศทั่วโลก แต่ส่วนใหญ่

เป็นการรับซื อจากฟาร์มท้องถิ่นในประเทศสหรัฐฯ เอง มีตู้ปลาน  าจืดจ านวน 6,500 ตู้ มีพันธุ์ปลากว่า 1,500 
ชนิด เป้าหมายคือการส่งปลาให้ถึงลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง โดยใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าแบบ  Door to Door 
เช่น UPS มีการส่งออกไปยังประเทศในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ รวมทั งประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน 
สินค้าแบ่งออกเป็น ปลาสวยงามน  าจืด ปลาทะเลสวยงาม พันธุ์ไม้น  า และสัตว์เลื อยคลาน ในสัดส่วนร้อยละ 70, 
25, 2.5 และ 2.5 ตามล าดับ อัตราการตายของปลาระหว่างการขนส่งอยู่ที่ร้อยละ 2 บริษัทฯ จึงมักบรรจุปลาให้
เกินไว้ร้อยละ 3 – 5 ปลาน  าจืดสวยงามที่เป็นที่นิยมสูงสุดขณะนี  ได้แก่ ปลาเรืองแสงหรือ GloFish ซึ่งผ่านการ      
ตัดต่อทางพันธุกรรม (GMO) ให้ตัวมีสีเรืองแสง บริษัทฯ ต้องซื อลิขสิทธิ์มาเพาะพันธุ์เพื่อจ าหน่ายและยังคงต้องจ่าย
ค่า Royalty Fee อยู่ตลอด ทั งท่ีปลาชนิดนี เมื่อน าไปเลี ยงก็สามารถแพร่พันธุ์ได้ โดยสีของปลาจะไม่เปลี่ยน ปัจจุบัน
มี 6 สีและก าลังศึกษาวิจัยเพิ่มเพื่อให้มีปลาสีหลากหลายมากขึ น อายุของปลาชนิดนี จะอยู่ได้ประมาณ 3 – 5 ปี           
สภาพภายในโรงบรรจุมีการจัดการที่ดี กว้างขวาง สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาคาร์พ Blackwater Creek Koi Farms, Inc. เมือง Eutis มลรัฐฟลอริดา 
เป็นธุรกิจครอบครัวโดยเริ่มจากการเลี ยงปลาคาร์พเป็นงานอดิเรกเมื่อประมาณ 16 ปีก่อน ขยาย

พื นที่จาก 5 เอเคอร์จนปัจจุบันพื นที่บ่อเลี ยงรวมกันกว่า 90 เอเคอร์ ฟาร์มมีระบบ Biosecurity ปลาที่เลี ยงมีเพียง 
3 สายพันธุ์คือ คาร์พ คาร์พผีเสื อ (Butterfly Carp) และปลาทอง โดยเป็นการเพาะเลี ยงพ่อแม่พันธุ์และเพาะพันธุ์
ลูกปลาขนาดเล็กเพื่อจ าหน่าย อุณหภูมิในมลรัฐฟลอริดาค่อนข้างคงที่ประมาณ 20 องศาเซลเซียสตลอดทั งปี และ
มีแหล่งน  าใต้ดินมาก จึงเหมาะกับการเพาะเลี ยงปลาสวยงาม เกือบทั งหมดเป็นการส่งขายภายในประเทศโดยใช้
บริการบริษัทขนส่ง FedEx เป็นหลัก ถึงแม้จะมีค่าขนส่งสูงกว่าการส่งเองทางเครื่องบิน แต่สะดวก รวดเร็ว และ
แน่นอนกว่า โรคปลาที่เป็นกังวลมากที่สุดคือ SVC (Spring Viremia of Carp) เจ้าหน้าที่รัฐจะมาสุ่มตรวจสอบ      
โรคสัตว์น  าในฟาร์มเป็นระยะ โดยตรวจสอบ SVC และ KHV (Koi Herpes Virus)  จากทุกฟาร์มในเครือ โดยสุ่ม
ตัวอย่างปีละประมาณ 1,800 ตัว/ปี บริษัทฯ ยังมีการขยายธุรกิจ โดยเปิดบริษัทใหม่ส าหรับผลิตอาหารปลา

 
รูปแบบการบรรจุปลาก่อนส่งออกจ าหน่าย             

ภายในสหรัฐฯ ของ Seagrest Farms 

 

 
บริเวณสถานท่ีพกัปลาน ้าจืดสวยงามก่อนการบรรจุ           

เพื่อส่งจ าหน่ายในประเทศ 

 
 

ปลาเรืองแสงหรือ GloFish (GMO) ที่ได้รับความ
นิยมมากในขณะน้ี 
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สวยงามเพื่อจ าหน่ายอีกด้วย สภาพภายในโรงเพาะและเลี ยงพ่อแม่พันธุ์ค่อนข้างทรุดโทรมและขาดการจัดการที่ดี 
แม้จะเป็นฟาร์มที่มี  Biosecurity แต่เจ้าของฟาร์มไม่เคร่งครัดในการถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ฟาร์มยังไม่เคยมีการ
ระบาดของโรคสัตว์น  ามาก่อนทั ง  SVC หรือ KHV อาจมีพบพยาธิและแบคทีเรียบ้าง แต่สามารถจัดการได้โดยการ
ใช้เกลือ โปตัสเซียม ฟอร์มาลีน Dipterex ฯลฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การทัศนศึกษา The Florida Aquarium Downtown Tampa เมือง Tampa มลรัฐฟลอริดา 
เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น  าขนาดพื นที่ 2 เอเคอร์หรือประมาณ 5 ไร่ มีการจัดนิทรรศการแสดง

พันธุ์สัตว์น  าเลียนแบบธรรมชาติ จัดแบ่งพื นที่ออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ นิเวศวิทยาของพื นที่ลุ่มน  า (Wetlands 
Trail) เกาะมาดากัสกา (Journey to Madagascar) อ่าวและชายหาด (Bays and Beaches) ทะเลในแนวปะการงั 
(Coral Reef) และมหาสมุทร (Ocean Commotion) เน้นการให้ข้อมูลวิชาการแก่เยาวชนและประชาชนที่เข้าชม 
และยังอนุญาตให้จับต้องสัตว์น  าที่ไม่เป็นอันตรายได้ (Interactive Touch Experience) จัดเป็นสถานแสดงพันธุ์
ขนาดเล็กที่ทันสมัย มีการใช้เทคโนโลยีด้านแสง สี เสียง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และสามารถใช้สมาร์ทโฟนโทรศัพท์
เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น  าที่ก าลังดูอยู่ผ่านระบบ Wifi ที่ให้บริการฟรีอยู่ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น  าได้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
เจ้าของฟาร์มน าชมบริเวณเพาะเลีย้งพ่อแม่พนัธ์ุปลา

คาร์พของ Blackwater Creek Koi Farms 

 

 

 
พ่อแม่พนัธ์ุปลาคาร์พ 

 

 
บริเวณฟาร์มเพาะพนัธ์ุปลาคาร์พ 

 
Figure 1 

 

  

 
บริเวณภายใน   The Florida Aquarium Downtown 

Tampa, Florida 
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7. การเยี่ยมชมร้านจ้าหน่ายปลีกปลาน ้าจืดสวยงามในมลรัฐฟลอริดาและมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
คณะเจ้าหน้าที่จากกรมประมงได้เยี่ยมชมซุปเปอร์มาเก็ตสัตว์เลี ยงครบวงจรขนาดใหญ่    PETCO 

ในเมืองออร์แลนโด มลรัฐฟลอริดา และร้านจ าหน่ายปลาน  าจืดและปลาทะเลสวยงาม Fumi’s Tropical Fish and 
Pets และ Tropical Fish ในนครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีการจ าหน่ายปลาน  าจืดเขตร้อนที่น าเข้า
จากไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฯลฯ ทั งนี  พบว่ามีการจัดแสดงตู้ปลาอย่างสวยงามและน่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นปลาที่มี
การเลี ยงและจ าหน่ายอยู่ทั่วไปในประเทศไทยรวมถึงปลากัด ปลาสวยงามน  าจืดที่ชาวอเมริกันนิยมเลี ยงมักมีสีสัน
สดใส และพบว่าปลาที่มีสีสะท้อนแสงจ าพวก Neon และ GloFish เป็นที่นิยมและมีการจ าหน่ายแพร่หลาย 

 
  

 
ซุปเปอร์มาเก็ตสัตว์เลีย้งขนาดใหญ่                          

ซ่ึงมีสาขาทั่วสหรัฐฯ  

 

 
มุมจ าหน่ายปลากัดภายใน  PETCO 

 

 
ตู้จ าหน่ายปลาน ้าจืดสวยงามเขตร้อน 

 

 
ภายในร้าน Fumi’s Tropical Fish and Pets 

 

 
GloFish   หลากสี 

 
 

 
 ร้านจ าหน่ายปลาสวยงาม Fumi’s Tropical 

Fish and Pets ในนครลอสแอนเจลิส 
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ข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ 

การศึกษาดูงานและเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตรวจรับรองสุขภาพสัตว์น  าเพื่อการส่งออก
ระบบการควบคุมน าเข้า-ส่งออก และเงื่อนไขการน าเข้าสัตว์น  ามีชีวิตของสหรัฐฯ ของคณะเจ้าหน้าที่จากกรมประมง 
ในครั งนี เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากท าให้ได้รับทราบข้อก าหนดและกฎระเบียบทั งการน าเข้าและส่งออก      
สัตว์น  ามีชีวิตของสหรัฐฯ รวมถึงข้อกังวลและสาเหตุของการปฏิเสธสินค้าน าเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆ รวมทั ง
ประเทศไทย นอกจากนี  ยังสามารถท าความรู้จักและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ เพื่อ
การประสานงานร่วมกันในอนาคต การได้มีโอกาสหารือกับผู้ประกอบการน าเข้า บรรจุ ฟาร์มเพาะพันธุ์และ
เพาะเลี ยง รวมทั งสถานที่จ าหน่ายปลีก ท าให้ได้รับทราบสถานการณ์และความก้าวหน้าด้านการศึกษาวิจัยสายพันธุ์
ปลาสวยงาม รวมถึงแนวโน้มความนิยมของผู้บริโภคสหรัฐฯ สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี ในการวางแผนด้านงานวิจัย
และการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศต่อไป 

 

 
ฝ่ายการเกษตรประจ้าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

พฤษภาคม 2558 
 

 
ภายในร้าน Tropical Fish  

 

 
ร้านจ าหน่ายปลาสวยงาม   Tropical Fish ในนครลอสแอนเจลิส 


