
รายงานเร่ือง ตลาดปลาสวยงามในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ปัจจจุบันปลาสวยงามเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมในประเทศหสรัฐอเมริกา เห็นได้จากผลการ

ส ารวจของสมาคมผู้ผลิตสินค้าสัตว์เลี้ยงของสหรัฐอเมริก (America Pet Products Association: APPA) ระหว่าง
ปี ๒๐๑๓ - ๒๐๑๔  โดยพบว่า ปลาสวยงามเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสาม ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเลี้ยง
ปลาสวยงามเป็นงานอดิเรก จากผลการส ารวจยังพบว่า จ านวนครัวเรือนในสหรัฐฯ ที่เลี้ยงปลาสวยงามมีจ านวนถึง 
๑๖.๑ ล้านครัวเรือน แบ่งเป็นปลาสวยงามน้ าจืด จ านวน ๑๔.๓ ล้านครัวเรือน และปลาทะเลสวยงาม จ านวน ๑.๘ 
ล้านครัวเรือน โดยมีจ านวนปลาสวยงามทั้งหมด ๑๕๘.๖ ล้านตัว แบ่งเป็นปลาสวยงามน้ าจืด จ านวน ๑๔๕ ล้านตัว 
และปลาทะเลสวยงาม จ านวน ๑๓.๖ ล้านตัว 

ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์และจ านวนสัตว์เลี้ยงท้ังหมด 
 

ชนิด 
จ ำนวนครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์ 

(ล้ำนครัวเรือน) 
จ ำนวนสัตว์เลี้ยง  

(ล้ำนตัว) 
นก (Bird) ๖.๙ ๒๐.๖ 

แมว ( Cat) ๔๕.๓ ๙๕.๖ 

สุนัข (Dog) ๕๖.๗ ๘๓.๓ 

ม้า (Horse) ๒.๘ ๘.๓ 

ปลำสวยงำมน้ ำจืด (Freshwater Fish) ๑๔.๓ ๑๔๕ 

ปลำทะเลสวยงำม (Saltwater Fish) ๑.๘ ๑๓.๖ 

สัตว์เลื้อยคลาน (reptile) ๕.๖ ๑๑.๕ 

สัตว์ขนาดเล็ก (Small Animal) ๖.๙ ๑๘.๑ 

ที่มา: ผลส ารวจของ America Pet Products Association: APPA  ปี ๒๐๑๓-๒๐๑๔  

การเลี้ยงปลาสวยงามในสหรัฐอเมริกา 

 แหล่งเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือการค้าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ คือทางตอนใต้ของรัฐฟลอริด้า    
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามทั้งหมดในประเทศ เนื่องจากรัฐฟลอริด้ามีสภาพอากาศที่     
ร้อนชื้น มีภูมิประเทศที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งปลาสวยงามระหว่างประเทศ   

 ปลาสวยงามที่เพาะเลี้ยงในรัฐฟลอริด้าส่วนใหญ่เป็นปลาสวยงามน้ าจืดในเขตร้อน (Freshwater 
tropical ornamental fish) ซึ่งฟาร์มเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมือง Tampa รองลงมาคือ เมือง Miami มี
จ านวนทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ ฟาร์ม มีปลาสวยงามที่ท าการเพาะเลี้ยงประมาณ ๘๐๐ สายพันธุ์     ซึ่งแบ่งกลุ่ม
ใหญ่ๆ ได้ ๘ กลุ่มคือ ๑. Minnows (Family Cyprinidae) ๒. Tetras / Characins (Family Characidae and 
related families) ๓. Armored Catfish / Corydoras Catfish (Family Callichthyidae)                          
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๔. Suckermouth Armored Catfish / Plecos (Family Loricariidae) ๕. Rainbowfishes (Families 
Melanotaeniidae, Pseudomugilidae and others) ๖. Livebearers (Family Poeciliidae) ๗. Cichlids 
(Family Cichlidae) และ ๘. Labyrinth Fish (Families Osphronemidae and Helostomatidae)  

การน าเข้าปลาสวยงามของสหรัฐอเมริกา 

ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ จะสามารถเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเพ่ือการค้าได้เป็นจ านวนมาก แต่สหรัฐฯ ก็ยัง
เป็นประเทศที่มีการน าเข้าปลาสวยงามมากที่สุดในโลก จากข้อมูลของ U.S. Department of Commerce, 
Bureau of Census พบว่า ในปี ๒๐๑๒ สหรัฐฯ น าเข้าปลาสวยงามมีมูลค่าถึง ๓๘.๕๗ ล้านเหรียญสหรัฐฯ         
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๐๑๑ จ านวน ๑.๓๑ ล้านเหรียญ และตั้งแต่ปี ๒๐๑๒ เป็นต้นมา มีการจัดหมวดของอัตราพิกัด
ภาษีใหม่ (Harmonized System Code หรือ H.S. Code) ซึ่งสามารถแยกสถิติการน าเข้าปลาสวยงามน้ าจืดและ
ปลาทะเลสวยงาม ท าให้สามารถทราบถึงข้อมูลการน าเข้าปลาสวยงามได้ละเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งพบว่าปลาสวยงาม        
ที่สหรัฐฯ นิยมน าเข้ามากที่สุดคือปลาสวยงามน้ าจืด โดยมีมูลค่าการน าเข้าในปี ๒๐๑๓ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง 
เดือนตุลาคม จ านวน ๒๘.๗3 ล้านเหรียญ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๐๑๒ ในช่วงเวลาเดียวกันจ านวน ๑.๗๘ ล้านเหรียญ 
หรือเพ่ิมขึ้น ๖.๖ % ในขณะที่การน าเข้าปลาทะเลสวยงามในปี ๒๐๑๓ มีมูลค่า ๒.๒3 ล้านเหรียญ ลดลงจากปี 
๒๐๑๒ จ านวน ๓.41 ล้านเหรียญ หรือลดลง ๖๐.๔6 %   

 แหล่งน าเข้าปลาสวยงามน้ าจืดที่ส าคัญของสหรัฐฯคือ สิงคโปร์ รองลงมาคือประเทศไทย และ    
อินโดนีเซีย โดยในปี ๒๐๑๓ (มกราคม ถึง ตุลาคม) สหรัฐฯ น าเข้าปลาสวยงามน้ าจืดจากประเทศสิงคโปร์ มูลค่า 
๗.๒๖  ล้านเหรียญ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๐๑๒ มูลค่า ๑.2 ล้านเหรียญ หรือเพ่ิมขึ้น ๑๙.๘๘ % และมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดคิดเป็น ๒๕.3 % ในปี ๒๐๑๓ สหรัฐน าเข้าปลาสวยงามน้ าจืดจากประเทศไทยเป็นอันดับที่สอง มูลค่า 
๖.๔๖ ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นจากปี ๒๐๑๒ จ านวน ๐.๒๔ ล้านเหรียญ หรือเพิ่มขึ้น ๓.๙ % และมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดคิดเป็น ๒๒.๕ % น าเข้าปลาสวยงามน้ าจืดจากประเทศอินโดนีเซียเป็นอันดับที่สาม มูลค่า ๓.๐1 ล้าน
เหรียญ เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๐๑๒ จ านวน ๐.๓7 ล้านเหรียญ หรือเพ่ิมขึ้น ๑๓.๘ % มีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็น 
๑๐.5 % 

แหล่งน าเข้าปลาทะเลสวยงามของสหรัฐฯ คือ ฟิลิปปินส์ รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และ 
ออสเตรเลีย   โดยในปี ๒๐๑๓ พบว่าสหรัฐฯมีการน าเข้าปลาทะเลสวยงามลดลงถึง ๖๐.๔ % ซึ่งสหรัฐฯ น าเข้าจาก
ฟิลิปปินส์ มูลค่า 0.56 ล้านเหรียญ ลดลงจากปี ๒๐๑๒ จ านวน 0.16 ล้านเหรียญ หรือลดลง ๒๒.๑%  มีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดคิดเป็น ๒5 %  น าเข้าจากอินโดนีเซีย มูลค่า 0.41 ล้านเหรียญ ลดลงจากปี ๒๐๑๒ จ านวน        
0.6 ล้านเหรียญ หรือลดลง ๕๙.๒ % มีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็น ๑๘.9 % น าเข้าจากออสเตรเลีย มูลค่า 
0.31 ล้านเหรียญ เพ่ิมขึ้น 0.08 ล้านเหรียญ หรือเพ่ิมขึ้น 34.8 %  มีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็น ๑4 % 
ส าหรับการน าเข้าจากประเทศไทยนั้นพบว่า ในปี ๒๐๑๓ สหรัฐฯ น าเข้าจากประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๑๗         
มีมูลค่าประมาณ 0.007 ล้านเหรียญ ซึ่งลดลงจากปี ๒๐๑๒ จ านวน 0.67 ล้านเหรียญ หรือลดลงเกือบ    
100 % และมีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็น ๐.๓ % เท่านั้น 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าปลาสวยงามของสหรัฐฯ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าปลาสวยงามของสหรัฐฯ ที่ส าคัญ ได้แก่ 

 ๑. U.S Fish and Wildlife Service (USFWS) ท าหน้าที่ดูแลในด้านการคุ้มครองสัตว์ป่า    
สัตว์น้ า และสัตว์หรือพืชที่มีถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ ผู้น าเข้าจะต้องขอใบอนุญาตน าเข้าปลาสวยงามจากหน่วยงาน 
USFWS นอกจากนี้ หน่วยงาน USFWS ยังท าหน้าที่ตรวจสอบการน าเข้าปลาสวยงาม ณ ด่านน าเข้า ซึ่งอาจ
ตรวจสอบเอกสารเพียงอย่างเดียวหรือเปิดตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือตรวจสอบด้วย สหรัฐฯ ก าหนดให้น าเข้าสัตว์น้ าหรือ
สัตว์ป่าที่ผ่านด่านที่สหรัฐฯก าหนด (Designated port) ได้ทั้งหมด จ านวน ๑๓ ด่าน ได้แก่ ด่าน Atlanta, 
Baltimore, Boston, Chicago, Dallas / Ft. Worth, Honolulu, Los Angeles, Miami, New Orleans, New 
York / Newark, Portland, San Francisco และ Seattle ซึ่งหากผู้น าเข้าต้องการน าเข้าปลาสวยงามผ่านด่านอ่ืน
นอกเหนือจากที่ก าหนด จะต้องส่งเรื่องเพ่ือขออนุญาติน าเข้าต่อ USFWS เป็นกรณีพิเศษ 

2. U.S. Customs and Border Protection หรือกรมศุลกากรและป้องกันเขตแดนของสหรัฐฯ 
ท าหน้าที่ตรวจสอบมูลค่าสินค้าทกุชนิดที่น าเข้าซึง่บางครั้งอาจต้องเสียภาษี การน าเข้าปลาสวยงามโดยทั่วไปไม่ต้อง
เสียภาษ ีแต่อาจเสียค่าธรรมเนียมการออกสินค้า 

3. หน่วยงานระดับมลรัฐ ซ่ึงแต่ละมลรฐัอาจมีการหา้มน าเข้าปลาบางสายพันธุ์ที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสิ่งมีชีวิติที่อยู่ในรัฐนั้นๆ ดังนั้นผู้น าเข้าและผู้ส่งออกควรศึกษากฎระเบียบของแต่ละมลรัฐด้วย 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ผู้ส่งออกปลาสวยงามของไทยควรจะพัฒนาสายพันธุ์ปลาสวยงามน้ าจืดให้มีความหลากหลาย
และแตกต่างจากปลาสวยงามที่เพาะพันธุ์ได้ในสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะพัฒนาในด้าน รูปร่าง ขนาด และ สีสันของปลา  

2. ผู้ส่งออกปลาสวยงามของไทยควรเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสัตว์เลี้ยงที่ส าคัญของสหรัฐฯ เพ่ือให้
ปลาสวยงามน้ าจืดของไทยเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และมีการน าเข้าจากประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น เช่น งาน Global 
Pet Expo (เอกสารแนบ) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีในมลรัฐฟลอริด้า ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 
มีนาคม 2557 ณ Orange County Convention Center, Orlando, Florida ซี่งผู้จัดคาดว่าจะมีผู้ร่วมออกบูธ
จ านว 2,686 บูธ และผู้ซื้อกว่า 5,327 ราย จาก 50 รัฐของสหรัฐฯ และอีก 77 ประเทศ 

3. รายชื่ อผู้ น า เ ข้ าและผู้ ส่ งออกปลาสวยงามของสหรั ฐฯสามารถ ดู ได้ จ าก เวปไซด์
www.tropicalfishfind.com/ImportersCountry2.asp  

แหล่งท่ีมาของข้อมูล: 

๑. America Pet Products Association: APPA  ปี ๒๐๑๓-๒๐๑๔ 
http://www.americanpetproducts.org/press_industrytrends.asp 

๒. Carey, R. U.S. Rules on Importing Tropical Fish a summary: 
http://badmanstropicalfish.com/articles/article15.html 

๓. Global Pet Expo: http://globalpetexpo.org/Default.asp  

http://www.americanpetproducts.org/press_industrytrends.asp
http://badmanstropicalfish.com/articles/article15.html
http://globalpetexpo.org/Default.asp
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๔. Hill, J. E. and Yanong, R.P.E. Freshwater Ornamental Fish Commonly Cultured in  
Florida: http://edis.ifas.ufl.edu/fa054 

๕. Importers, Exporters and Breeders of Tropical Live Fish: 
http://www.tropicalfishfind.com/ImportersCountry2.asp  

๖. U.S. Customs and Border Protection. Wildlife, fish, amphibians (lizards, snakes, etc.) and animal 
parts: https://help.cbp.gov/  

๗. U.S. Department of Commerce, Bureau of Census: World Trade Atlas. 
๘. U.S Fish and Wildlife Service. Importing and Exporting Your Commercial Wildlife  Shipment: 

http://www.fws.gov/le/commercial-wildlife-shipment.html 

 

 

 
ฝ่ำยกำรเกษตร ประจ ำสถำนกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 

ธันวำคม ๒๕๕๖ 

http://www.tropicalfishfind.com/ImportersCountry2.asp
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/61/kw/import%20tropical%20fish/session/L3RpbWUvMTM4NzgzODQ1NS9zaWQvYkNOLVl6SWw%3D/suggested/1
http://www.fws.gov/le/commercial-wildlife-shipment.html

