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บริษัท Tropical Enterprises เป็นบริษัทผู้น าเข้าปลาสวยงามน  าจืด ลักษณะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก
แบบครอบครัว โดยมีคุณจิดาภา เขียวประเสริฐ Mcguire ชาวไทยเป็นเจ้าของบริษัทฯ สินค้าที่น าเข้า ได้แก่           
ปลาสวยงามน  าจืดจากประเทศไทยและสิงคโปร์ โดยได้ซื อกิจการต่อจากญาติและเริ่มด าเนินการมาตั งแต่ พ.ศ. 
2551 บริษัทฯ ด าเนินงานในลักษณะส่งผ่านสินค้าหรือ Trans-shipment ไม่มีการจัดเก็บสินค้า โดยจัดจ้างบริษัท
ตัวแทนหรือ Broker ท าหน้าที่ออกสินค้ากับหน่วยงาน  US Fish and Wildlife Service ณ ด่านน าเข้าที่สนามบิน
นานาชาติลอสแอนเจลิส (LAX) ซึ่งจะสุ่มตรวจปลาที่บรรจุกล่องในอัตรา 1 กล่องต่อการน าเข้า 20 กล่อง        
โดยตรวจชนิดสินค้าว่าตรงกับเอกสารประกอบการขออนุญาตน าเข้าหรือไม่ และตรวจสอบสุขภาพปลาด้วยสายตา 
จากนั นบริษัทฯ จะน ามาเปลี่ยนถ่ายน  า ภาชนะบรรจุเป็นถุงพลาสติกขนาดใหญ่ขึ น และเพ่ิมออกซิเจน ก่อนน าส่ง
ผู้ขายส่งที่อยู่ใกล้เคียงโดยทางรถยนต์ หรือส่งทางเครื่องบินไปยังผู้ขายส่งในมลรัฐอ่ืน ๆ เช่น Arkansas และ 
Alabama ปลาที่น าเข้าจากประเทศไทยมีกว่า 140 ชนิด ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ปลาหมู (Clown lo0ach)          
ปลาเทวดา (Zebra lace angel),  Rainbow shark, Clown knife, Cichlid, Asian Gar needle ฯลฯ 

ข้อคิดเห็นของบริษัทฯ 

1. บริษัทฯ น าเข้าปลาสวยงามจากสิงคโปร์เป็นสัดส่วนที่มากกว่าการน าเข้าจากไทย ทั งที่มีชนิด
สินค้าแบบเดียวกัน เนื่องจากปลาสวยงามจากสิงคโปร์สุขภาพแข็งแรงกว่าปลาจากไทย ถึงแม้จะมีราคาสูงกว่าแต่
คุม้ค่ากว่าเนื่องจากมอัีตราการตายน้อยกว่า ในช่วงฤดูฝนพบว่าปลาจากไทยมักเป็นโรคจากเชื อราและมีแผลตามตัว
มาก นอกจากนี  ค่าขนส่งสินค้าทางอากาศของไทยยังสูงกว่าของสิงคโปร์มาก ท าให้การน าเข้าปลาจากสิงคโปร์
สร้างผลก าไรมากกว่า และสินค้าเป็นที่นิยมของลูกค้าเนื่องจากคุณภาพสินค้าดี บริษัทฯ เห็นว่า อาจเกิดจาก        
ผู้จัดหาสินค้า (Supplier) ของบริษัทฯ ซึ่งใช้บริการอยู่เพียงรายเดียวในไทยจัดซื อสินค้าจากแหล่งเดิม หากสามารถ
หาแหล่งใหม่ ๆ ก็อาจมีสินค้าท่ีมีคุณภาพดีกว่าหรือไดป้ลาที่มีสุขภาพดีกว่าก็ได้ 

2. บริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาถูกกักกันสินค้าจากทางการสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งเนื่องจากทางการ
สหรัฐฯ มีความเชื่อมั่นในประเทศต้นทางที่สินค้าได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม สินค้าของบริษัทฯ เคยถูกท าลาย
เนื่องจากสินค้าไม่ตรงกับรายชื่อเอกสาร หากมีการตรวจพบว่าท าความผิดซ  าหลายครั ง จะถูกยึดใบอนุญาตน าเข้า
และถูกด าเนินการตามกฎหมาย ทั งนี  สหรัฐฯ ห้ามน าเข้าปลาจ าพวกปลาช่อน เนื่องจากเกรงว่าจะท าลาย
สภาพแวดล้อม ส าหรับปลาบางชนิด เช่น ปลาทอง ต้องถูกตรวจควบคุมโรคโดยหน่วยงาน US Department of 
Agriculture ด้วย ท าให้มีความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายในการน าเข้าสูง บริษัทฯ จึงไม่ได้น าเข้าสินค้าประเภทนี  

 
พบบริษทั Tropical Enterprises 

 



 
3. การน าเข้าปลาสวยงามจะขนส่งทางอากาศเป็นหลัก โดยต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับ

รัฐที่อยู่ปลายทางเนื่องจากสภาพอากาศในสหรัฐฯ จะแตกต่างกันมาก หากเป็นฤดูหนาวต้องใช้ถุงร้อน (Heat 
Pack) และฤดูร้อนต้องใช้ถุงเย็น (Cold pack) ใส่ในกล่องบรรจุถุงปลาเพ่ือให้สภาพแวดล้อมระหว่างขนส่ง          
มีอุณหภูมิเหมาะสมตลอดเวลาส าหรับปลาจากเขตร้อน (Tropical) ทั งนี  ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่จ าหน่าย          
ปลาสวยงามได้มากที่สุด ในขณะที่ฤดูร้อนชาวสหรัฐฯ จะสนใจกิจกรรมอื่น ๆ มากกว่า 

4. บริษัทฯ เห็นว่า ชนิดปลาที่จ าหน่ายอยู่หลากหลายเพียงพอและตรงกับความต้องการของ       
ผู้ซื ออยู่แล้ว จึงไม่ต้องการชนิดใหม่เพ่ิมเติม บริษัทฯ ด าเนินการในลักษณะธุรกิจครอบครัวและไม่ประสงค์ขยาย
ธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ขึ น เนื่องจากลูกค้าซึ่งเป็นร้านขายส่งมักซื อสินค้าในรูปแบบเงินเชื่อหรือเครดิต หากไม่ให้
เครดิต ลูกค้าจะหันไปซื อจากผู้น าเข้ารายอ่ืนแทน ดังนั น หากบริษัทฯ ต้องการเพ่ิมปริมาณการน าเข้า จะต้องเพ่ิม
ภาระเงินทุนหมุนเวียนอีกมาก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

ข้อคิดเห็นของฝ่ายการเกษตรฯ 

ตลาดสหรัฐฯ ยังมีความต้องการปลาสวยงามน  าจืดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสัตว์เลี ยงที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจากสุนัขและแมว สมาคมผู้ผลิตสินค้าสัตว์เลี ยงของสหรัฐอเมริกา (America Pet 
Products Association) ประเมินว่า ในปี 2013 – 2014 จะมีผู้เลี ยงปลาสวยงามน  าจืดในสหรัฐฯ ถึง 14.3    
ล้านครัวเรือน ผู้ส่งออกของไทยควรปรับปรุงปลาสวยงามน  าจืดที่ส่งออกให้มีคุณภาพดีหรือสุขภาพแข็งแรง          
ทัดเทียมกับปลาที่น าเข้าจากสิงคโปร์ ซึ่งแทบไม่พบปลาที่เป็นโรคและมีอัตราการตายต่ า และหากสามารถจัดการ
ให้มีค่าขนส่งทางอากาศ (Air Freight) ที่ลดลงได้ ผู้น าเข้าก็จะนิยมน าเข้าจากปลาสวยงามน  าจืดจากไทยมากยิ่งขึ น 

 

 
รูปแบบการบรรจุสินค้าเพือ่ส่งให้ผู้ค้าส่งในประเทศ 

 
คุณจิดาภา เขยีวประเสริฐ Mcguire  เจ้าของบริษัท

แนะน าชนิดปลาสวยงามน า้จดืทีน่ าเข้า 

 

 

ฝ่ายการเกษตรประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
กุมภาพันธ์ 2557 

 

 
ปลาเทวดาเป็นทีนิ่ยมในหมู่ผู้เลีย้งชาวสหรัฐฯ 

 


