
3. ปัญหาอุปสรรค 
1. ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบส่งผลให้ไทยต้องน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จาก
ประเทศคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ และให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค
ในประเทศ  
2. การพึ่งพาตลาดส่งออกเดิมที่มีการกระจุกตัว เนื่องจากปัจจุบันส่งออกไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น และอิตาลี มากกว่าร้อยละ 50 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
1. การบังคับใช้มาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้ พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 อย่างเข้มงวด จะท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าของไทยฟื้นตัว
และมีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคต 
2. ควรแสวงหาคู่ค้าตลาดใหม่ ๆ เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและขยายตลาดได้มากขึ้น  
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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 ปริมาณหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ก.พ.62 มีปริมาณ 619.3 ตัน  
เพิ่มขึ้น 3.1% และ 33.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ในช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ.62 มีปริมาณหมึก รวม 1,220.2 ตัน เพิ่มขึ้น 23.2%  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
 

 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 1.2 ราคา  
 ราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ก.พ.62 ราคาซ้ือขาย
หมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 100.2 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 7.1% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาปรับ
ลดลง 0.8% โดยราคาที่ท่าเทียบเรือระนองเพิ่มขึ้น 26.3 บาท/กิโลกรัม  ในขณะ
ที่ท่าเทียบเรืออื่น ๆ ราคาคงที่ 
 

 
ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน ก.พ.62 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 180 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 12.5% ส าหรับราคาเฉลี่ยของ
หมึกชนิดอื่นๆ ราคาคงที่เช่นเดียวกัน โดยหมึกกระดองราคา 230 บาท/กิโลกรัม 
หมึกสาย 130 บาท/กิโลกรัม และหมึกหอม 265 บาท/กิโลกรัม   

 

 
ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพ 
 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ก.พ.62 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 223.1 บาท  ราคาปรับ
ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน
ราคาเพิ่มขึ้น 6.7%   

 

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ (www.price.moc.go.th) 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ก.พ. 62 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 9,368 ตัน มูลค่า 811 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 33.1% และ 42.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 26.3% และ 25.7% ตามล าดับ  
การน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- ก.พ.62 มีปริมาณ 23,376 ตัน มูลค่า 2,230 ล้านบาท ปริมาณและ
มูลค่าลดลง 9.0% และ 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเข้าหมึกกล้วย
มากที่สุด (91.3% ของปริมาณ และ 93.0% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง 
(97.2% ของปริมาณ และ 90.6% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า 
พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของหมึกไทย คือ จีน 38.2% รองลงมา คือ อินเดีย 18.9% เมียนมา 
10.7% อินโดนีเซีย 7.0% เวียดนาม 6.5%  และอื่นๆ 18.7%  
 การส่งออก เดือน ก.พ. 62 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 3,831 ตัน มูลค่า 948 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 9.7% และ 7.9% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 15.4% และ 15.8% ตามล าดับ  
การส่งออกหมึกเดือน ม.ค.- ก.พ.62 มีปริมาณ 7,325 ตัน มูลค่า 1,834 ล้านบาท ปริมาณและ
มูลค่าลดลง 16.2% และ 18.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกหมึก
กล้วยมากที่สุด (72.0% ของปริมาณ และ 72.0% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็น
แช่แข็ง (98.3% ของปริมาณ และ 97.5% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า 
การส่งออก ตลาดส่งออกหลักของหมึกไทย คือ อิตาลี 27.4% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 26.6% 
เกาหลีใต้ 16.4%  สหรัฐอเมริกา 9.7% ออสเตรเลีย 5.8% และอื่นๆ 14.1% 
   

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.พ.61 12,709 1,092 4,530 1,127 
ม.ค.62 14,008 1,419 3,494 886 
ก.พ.62 9,368 811 3,831 948 
% ก.พ.61 -26.3% -25.7% -15.4% -15.8% 

% ม.ค.62 -33.1% -42.8% +9.7% +7.9% 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  

                               นางสาวฐิติมา เอียดแกว้ กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
ญี่ปุ่น ปริมาณสต็อกสินค้าหมึกแช่เย็นแช่แข็งในประเทศ 44,450 ล้านตัน ลดลง 1.6% 
และ 4.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ  
ที่มา : (INFOFISH Trade News No.06/2017, Page 23) 
 

อินเดีย ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตลาดคู่ค้าหลักของอินเดียในภาพรวมมีการขยายตัว รวมถึงมูลค่าการส่งออกที่มี
แนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้ราคาสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในตลาดคู่ค้าหลักนั้น
เพิ่มขึ้น เช่น อิตาลี ซ่ึงราคาหมึกยักษ์ในประเทศอยู่ที่ 4.2 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม 
เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนในตลาดจีน ราคาสินค้าหมึกยักษ์ขนาดเล็ก 
อยู่ที่ 4.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ซ่ึงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนเพิ่มขึ้นถึง 30.4%  
ที่มา : (INFOFISH Trade News No.07/2017, Page 23) 
 


