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บทนํา 

 หอยแครงจัดเปนสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญ สามารถพบอาศัยไดในบริเวณชายฝงทะเล ที่มี
ลักษณะหาดโคลน ดินโคลนละเอียดหรือโคลนปนทราย ที่มีความลาดเอียงเล็กนอย หอยแครงเปนอาหารทะเลทีม่ี
ผูนิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย เนื่องจากหาซื้อไดงายราคาถูกและมีคุณคาทางโภชนาการ ซึ่งแตเดิมสามารถเก็บ
รวบรวมหอยแครงไดจากแหลงน้ําชายฝงทะเลที่มีสภาพเปนหาดโคลนหรือพื้นที่ดินเลน  ในปจจุบันหอยแครงจาก
ธรรมชาติหรือจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณลดลงเกิดจากสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม คุณภาพน้ําไมเหมาะสมตอการ
ดํารงชีวิต พ้ืนที่การเพาะเลี้ยงลดนอยลง  ทําใหผลผลิตหอยแครงภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูบริโภคจึงตองมีการนําเขาหอยแครงจากตางประเทศเพ่ือสนองความตองการของผูบริโภคท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน 
 หอยแครงจัดเปนหอยสองฝาในวงศอารซิดิ์ (Arcidae) ซึ่งในประเทศไทยมีหอยในวงศนี้ทั้งหมด 4 สกุลคือ 
Anadara Arca Barbatia และTrisios (Vongpanich. 1990) โดยพบวาหอยแครงในสกุล Anadara เปนหอยแครง
เพียงสกุลเดียวที่ถูกเพาะเลี้ยง ซึ่งหอยแครงชนิด Anadara granosa (FAO 1990) มีการเพาะเลี้ยงมากที่สุดในโลก 
 
การจําแนกชั�นทางวทิยาศาสตร์ 

Phylum Mollusca 
 Class Bivalvia 
  Subclass Metabranchia 
   Superorder Filibranchia 
    Order Pteriomorpha 
     Superfamily Arcoidea 
      Family Arcidae 
       Subfamily Anadarinae 
        Genus & species Anadara spp. 
 

ความสําคญัทางเศรษฐกจิ 

 หอยแครงนับวาเปนหอยทะเลทีม่ีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนดิหนึ่ง ซึ่งเปนที่นิยมของผูบริโภค อยางแพรหลาย 
อีกท้ังยังเปนสัตวน้ําที่มีคุณคาสูงทั้งทางเศรษฐกิจและโภชนาการ สืบเนื่องปริมาณหอยแครงที่ไดจากธรรมชาติและ
การเพาะเลี้ยงมีไมเพียงพอกับความตองการของผูบริโภค ประเทศไทยจึงมีการนําเขาหอยแครงจากประเทศอินเดีย 
และอินโดนีเซีย เพ่ือสนองความตองการของผูบริโภคและเปนกลไกลทางการตลาดท่ีปองกันไมใหหอยแครงมีราคา
ที่สูงเกินควร โดยในชวงป พ.ศ. 2544-2548 การนําเขามีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน จากปริมาณ 18,452 ตัน มูลคา 
89 ลานบาท ในป 2544 เพ่ิมเปน 21,897 ตัน มูลคา 211 ลานบาท ในป 2548 (กรมศุลกากร, 2549)  และมีแนวโนม
ที่จะเพ่ิมข้ึนตอไปในอนาคต  
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ปริมาณและมูลคาการนําเขาหอยแครงมีชีว ิตจากประเทศอินเดียปพ.ศ.2560 

 ปริมาณการนําเขาหอยแครงมีชีวิตจากประเทศอินเดีย ป พ.ศ. 2560 มีปริมาณรวมทั้งหมด 1,432,580  กิโลกรมั  
คิดเปนมูลคา 102,546,195.1  บาท  โดยเดือนธันวาคม มีปริมาณการนําเขามากท่ีสุด จํานวน 404,257.5 กิโลกรัม 
คิดเปนมูลคา 33,585,069.13  บาท รองลงมาเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณนําเขา  237,533.5 กิโลกรัม มีมูลคา 
14,811,883.12 บาท  อยางไรก็ตามปริมาณการนําเขาหอยแครงนอยที่สุดปรากฎในเดือนมิถุนายน จํานวน 26,195 กิโลกรัม 
คิดเปนมูลคา 1,156,541.82  บาท โดยปริมาณและมูลคาการนําเขาหอยแครงเปนไปในทิศทางเดียวกัน (ตารางท่ี 1 
และ ภาพที่ 1) 
 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณและมูลคาการนําเขาหอยแครงมีชีวิตทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยจําแนกตาม
ประเทศที่สงออก พบวาปริมาณการนําเขาหอยแครงจากประเทศอินเดียมีปริมาณมากกวาการนําเขาจากประเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีจํานวน 1,432,580 กิโลกรัม คิดเปนรอยละ 94 ของหอยแครงที่นําเขาทั้งหมด มูลคาการนําเขา
จากอินเดีย 102,546,195.10 บาท คิดเปนมูลคารอยละ 91 ของมูลคาหอยแครงที่นําเขาทั้งหมด (ตารางท่ี 2 และ 
ภาพท่ี 2) 
 
 
ตารางที่ 1  ปริมาณและมูลคาการนําเขาหอยแครงมีชีวิตจากประเทศอินเดีย  (มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560) 
 

เดือน ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลคา(บาท) 

มกราคม 49,921 2,915,714.64 
กุมภาพันธ 69,422 5,478,339.72 
มีนาคม 107,011 7,351,773.88 
เมษายน 94,897 6,666,448.3 

พฤษภาคม 62,147 3,466,444.33 
มิถุนายน 26,195 1,156,541.82 
กรกฎาคม 36,553 2,745,740.39 
สิงหาคม 67,022 5,017,283.91 
กันยายน 103,000 7,856,766.21 
ตุลาคม 174,621 11,494,189.62 

พฤศจิกายน 237,533.5 14,811,883.12 
ธันวาคม 404,257.5 33,585,069.13 

รวม 1,432,580 102,546,195.1 
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ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลคาการนําเขาหอยแครงมีชีวิตทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 รายประเทศผูสงออก 
 

ประเทศ ปริมาณ(กิโลกรัม) มูลคา(บาท) 

อินเดีย 1,432,580.00 102,546,195.10 
อินโดนีเซีย 83,811.00 10,567,408.00 

รวม 1,516,391.00 113,113,603.07 

 

ภาพที่ 1 ปริมาณและมูลคาการนําเขาหอยแครงมีชีวิตจากประเทศอินเดียระหวางเดือน มกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่2 เปรียบเทียบปริมาณและมูลคาการนําเขาหอยแครงมีชีวิตทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2560 รายประเทศผูสงออก 
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จํานวน (kg.) มลูค่า (บาท)

อินเดีย  94%
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อินเดีย 91%
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เสนทางการนําเขาหอยแครงมีชีว ิตจากประเทศอินเดียผานทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 ขอมูลการนําเขาหอยแครงมีชีวิตทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิในป พ.ศ. 2560 พบ
หอยแครงท่ีนําเขาเปนชนิด Anadara granosa จากการสอบถามผูนําเขาใหขอมูลวาหอยชนิดนี้ในประเทศอินเดีย
ไมเปนท่ีนิยมในการบริโภคประกอบกับความตองการบริโภคหอยแครงในประเทศไทยมีปริมาณสูงและจํานวน
หอยแครงในประเทศไทยมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภค การนําเขาหอยแครงจากประเทศ
อินเดียมาจําหนายในประเทศไทยจึงเปนโอกาศทางธุรกิจท่ีสําคัญ โดยมีข้ันตอนในการขนสง ดังนี้ 

 1. การรวบรวมหอยแครง โดยหอยแครงจะถูกรวบรวมจากชาวประมงท่ีออกไปทําการคาดหอยในทะเล 
ซ่ึงใชระยะเวลาในการทําการประมง ประมาณ 1-2 วัน เพ่ือใหเพียงพอตอปริมาณการสั่งซ้ือในแตละครั้ง หลังจากนั้น 
พอคาจะทําการรวบรวมสินคาจากเรือประมงและเคลื่อนยายไปไวยังสถานท่ีรวบรวมสินคากอนการสงออก 

 2. การบรรจุภาชนะหีบหอกอนการสงออก   เม่ือหอยมาถึงสถานท่ีรวบรวม (โรงคัคดบรรจุ) พอคาหรือผู
รวบรวมจะทําการคัดแยกประเภทสินคาและขนาดสินคารวมท้ังบรรจุหีบหอ โดยภาชนะท่ีบรรจุมี 2 ประเภท คือ 
ใสลังโฟม หรือใสกระสอบสานดวยดายโพลีเอสทีลีนและมัดดวยเชือกพลาสติก นอกจากนี้เพ่ือปองกันหอยแครงตาย 
พอคาจะใสทอยางพลาสติกเพ่ือใหอากาศในกระสอบสามารถหมุนเวียนถายเทลงไปภายในได โดยปลายทอจะอยู
สูงกวาปากกระสอบเล็กนอย อยางไรก็ตามลักษณะหอยแครงท่ีถูกนําเขาสามารถแบงเปนไดเปน 2 ประเภท ไดแก 
หอยท่ีคัดแยกขนาดแลว โดยหอยแครงจะมีขนาดสมํ่าเสมอเทากัน และหอยคละขนาด ท่ีจะถูกนําเขาปะปนกัน
ต้ังแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความตองการของผูนําเขา 

 3. การขนสง  เม่ือบรรจุหีบหอสินคาเรียบรอยพอคาจะนําสินคาไปยังทาอากาศยานเมือง Chennai หรือ
เมือง Kolkata  ข้ึนอยูกับระยะทางระหวางโรงคัดบรรจุกับสนามบิน โดยกอนการสงออก ผูสงออกจากประเทศอินเดีย
จะตองจัดทําใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํากอนท่ีสินคาจะออกนอกประเทศ โดยเจาหนาท่ีประมงท่ีสนามบินเปนผูออก
ใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํา ซ่ึงใชเวลาในการออกใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํา 30-60 นาที  

 4. สินคาเดินทางมาถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  สินคาจะถูกเคลื่อนยายไปพักท่ีสถานีพักสินคา TG ของ
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือสถานีพักสินคา BSF ของบริษัทดับบลิวเอฟเอสพีจีคารโก โดยผูประกอบการ
นําเขาหรือตัวแทนออกของจะตองยื่นขอใบอนุญาตนําเขาสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF  2) และใบแจงอนุมัติ
นําสัตวหรือซากสัตวเขาและผานราชอาณาจักร (ร.6) ในระบบ FSW พรอมเอกสารประกอบการนําเขา ยื่นตอ
เจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พรอมดําเนินการถูกตรวจสอบสินคา หากไมถูกตอง จะแจงผูสงออก
หรือตัวแทนออกของ ดําเนินการแกไขใหถูกตองแลวเสร็จ หลังจากนั้นผูประกอบการตองไปติดตอเจาหนาท่ี
ศุลกากรเพ่ือทําใบขนสินคาและดําเนินพิธีการทางศุลกากร   

 5. การเคลื่อนยายสินคา เม่ือผูประกอบการดําเนินการพิธีทางศุลกากรเรียบรอย หอยแครงจะถูกลําเลียง
ไปยังสถานท่ีพักสินคาหรือแพปลาของผูนําเขาในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร  ชลบุรี หรือ สมุทรสาคร  
หลังจากนั้นสินคาก็จะถูกกระจายไปยังหางคาสง รานอาหาร และรานคาปลีกท่ัวประเทศ 
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แผนภูมิเสนทางการนําเขาหอยแครงมีชีว ิตจากประเทศอินเดียผานทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 

 

 

 

           
 
 
            
 
 
          
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 
 
 
 
 

ชาวประมงทําการคาดหอยแครงจากแหลงทําการประมงในประเทศอินเดีย 

ระยะเวลาในการทําการประมง 1-2  วัน 
 

พอคาคนกลางรวบรวมสินคาจากเรือประมง  
ไวท่ีสถานรวบรวมสินคา กอนสงออก 

โรงคัดบรรจุ คัดแยกสินคาตามประเภทและขนาด 
 

ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ สถานีพักสินคา TG ของบริษัท 

 การบินไทย จํากัด (มหาชน)  และ สถานีพักสินคา BFS  

ของบริษัทดับบลิวเอฟเอสพีจคีารโก  
 

สาํนกังานศลุกากรตรวจสนิค้า  

ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

(ทําใบขนสนิค้า ดาํเนินพิธีการ) 
สถานที�พกัสนิค้า / แพปลา ของผู้นําเข้า  

ในเขตกรุงเทพฯ ชลบรีุ  สมทุรสาคร 

ห้างค้าสง่ ร้านอาหาร หรือร้านค้าปลกีทั�วประเทศ 

ทาอากาศยานเมือง Chennai  และ Kolkata 

จดัทําใบรับรองสขุภาพสตัว์นํ �ากอ่นสนิค้าออกนอก

ประเทศ ใช้ระยะเวลาในการจดัทํา 30-45  นาที 

ดา่นตรวจสตัว์นํ �าทา่อากาศยาน

สวุรรณภมูิ (เดินพิธีการ) 
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บทวิเคราะหประเด็นเชิงบวก ความทาทายตอการนําเขา 

 ดวยขนาดหอยแครงมีชีวิตท่ีนําเขาจากประเทศอินเดียนั้นมีขนาดใหญกวา อาจมีขนาดใหญถึง 10-20 ตัว
ตอกิโลกรัม และมีราคาถูกกวาผลผลิตหอยแครงท่ีไดจากในประเทศไทย ทําใหแนวโนมความตองการของตลาด
ภายในประเทศเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับประเทศอินเดียไดออกใบรับรองสุขภาพสัตวน้ําและสุขอนามัยสําหรับ
หอยแครงท่ีสงออกมายังประเทศไทยไดทุกเท่ียวสินคา เพ่ือยืนยันความปลอดภัยในหอยแครงใหผูบริโภคนําไป
ประกอบอาการไดอยางม่ันใจ อยางไรก็ตามจากการสอบถามผูบริโภคพบวา รสชาติของหอยแครงท่ีมาจากประเทศ
อินเดียยังเปนรองหอยแครงท่ีไดจากในประเทศไทย  

นอกจากนี้การดําเนินพิธีการนําเขาหอยแครงมีชีวิต คววรตองเปนไปอยางรวดเร็วเพ่ือปองกันความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม การตรวจสอบสินคานําเขาโดยเฉพาะสัตวน้ํามีชีวิตจากตางประเทศก็มีความ
เสี่ยงสูงท่ีจะมีการลักลอบนําเขาสัตวน้ําอยางผิดกฎหมาย ดังท่ีเคยมีปรากฎการณหลบเลี่ยงอากรขาเขา โดยตัวแทนออกของ
ไดสําแดงชนิดสินคานําเขาเปนหอยแครงมีชีวิตซ่ึงไมมีอัตราอากรขาเขาลงในใบอนุญาตนําเขา และใบขนสินคาขาเขา 
แทนการสําแดงหอยชนิดอ่ืนท่ีเปนพิกัดท่ีตองจายอากรขาเขา เชน หอยจุบแจง ทําใหบางครั้งเจาหนาท่ีก็มิอาจ
ละเลยการเปดตรวจสอบได สงผลใหการเดินพิธีการของหนวยงานราชการเพ่ือนําเขาหอยแครงตองใชเวลามากข้ึน
เปนพิเศษ 

 

ขอเสนอแนะ 

 พ้ืนท่ีผลิตแหลงหอยแครงท่ีสําคัญจากประเทศอินเดียท่ีสงออกมายังประเทศไทยอยูบริเวณอาวเบงกอล ซ่ึง
บริเวณดังกลาวมีประวัติการพบสารปนเปอนประเภทโลหะหนักในสัตวน้ําท่ีมาจากการประมงสูงเกินคามาตรฐาน
ของไทย ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควรเรงเขามาติดตามเฝาระวังการปนเปอนสารตกคางใน
หอยแครงนําเขาดังกลาวอยางเขมงวด ถึงแมผูประกอบการนําเขาจะสําแดงใบรับรองสุขอนามัยในหอยแครงจาก
ประเทศอินเดียก็ตาม  
 
เอกสารอางอิง 

กรมศุลกากร. 2549. สถิติการนําเขาสงออก. (Online). www.customs.go.th/statistic/statisticindex.jsp,     
                   30 พฤษภาคม 2549 
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