
3. ปัญหาอุปสรรค 
1. ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอันเนื่องมาจากสภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ทางทะเล และการบังคับใช้มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมง ส่งผล
ให้ไทยต้องน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากประเทศคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้เป็น
วัตถุดิบ และให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ  
2. ราคาซ้ือขายหมึกกล้วยที่ชาวประมงได้รับจากแพปลาปรับลดลง โดยเฉพาะในหมึก
ขนาดเล็กหรือหมึกกระตอย ในขณะที่ราคาขายส่งและขายปลีกยังคงมีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มพ่อค้าคนกลางได้รับส่วนเหลื่อมทางการตลาดค่อนข้างสูง 
 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
1. การบังคับใช้มาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้ พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 อย่างเข้มงวด จะท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าของไทยฟื้นตัว
และมีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคต 
2. ชาวประมงได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันราคาสินค้าขั้นต่ าในสินค้าประมง
ช่วงที่มีราคาตกต่ า เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวประมง เนื่องจากในปัจจุบันชาวประมง
ต้องแบกรับต้นทุนในการท าประมงที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 
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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 ปริมาณหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน พ.ย.61 มีปริมาณ 720.2 ตัน  
เพิ่มขึ้น 24.9% และ 94.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย.61 มีปริมาณหมึก รวม 6,385.4 ตัน เพิ่มขึ้น 22.1%  
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 1.2 ราคา  
 ราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน พ.ย.61 ราคาซ้ือขาย
หมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 95.4 บาท ราคาปรับเพิ่มขึ้น 
3.7% และ 6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน โดยราคาที่ท่า
เทียบเรือระนองมีการปรับเพิ่มขึ้น 13.6 บาท/กิโลกรัม  ในขณะที่ท่าเทียบเรืออื่น ๆ 
ราคาคงที่ 
 

 
ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน พ.ย.61 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 180 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 12.5% ส าหรับราคาเฉลี่ยของ
หมึกชนิดอื่นๆ ราคาคงที่เช่นเดียวกัน โดยหมึกกระดองราคา 200 บาท/กิโลกรัม 
หมึกสาย 130 บาท/กิโลกรัม และหมึกหอม 260 บาท/กิโลกรัม   

 

 
ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพ 
 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน พ.ย.61 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 216.7 บาท  ราคาปรับ
ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ราคาเพิ่มขึ้น 3.5% 
 

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

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน พ.ย. 61 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 13,442 ตัน มูลค่า 1,382 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 27.8% และ 29.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 10.8% และ 12.3% 
ตามล าดับ การน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- พ.ย.61 มีปริมาณ 148,497 ตัน มูลค่า 14,499 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.3% และ 6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (85.2% ของปริมาณ และ 87.8% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (93.3% ของปริมาณ และ 85.8% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของหมึกไทย คือ จีน 33.1% รองลงมา 
คือ อินเดีย 25.7% เวียดนาม 10.9% เมียนมาร์ 6.4% เปรู 5.1% และอื่นๆ 18.8%  
 การส่งออก เดือน พ.ย. 61 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 4,201 ตัน มูลค่า 1,133 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 7.5% และ 12.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.2% และ 6.3% ตามล าดับ 
การส่งออกหมึกเดือน ม.ค.- พ.ย.61 มีปริมาณ 45,790 ตัน มูลค่า 11,935 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 6.9% และ 6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด (48% ของปริมาณ และ 50.4% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (98% ของปริมาณ และ 96.3% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการส่งออก ตลาดส่งออกหลักของหมึกไทย คือ ญี่ปุ่น 37.5%  รองลงมา คือ 
เกาหลีใต้ 17.5%  อิตาลี 16% สหรัฐอเมริกา 9% แคนาดา 5% และอื่นๆ 15% 
   

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
พ.ย.60 12,129 1,230 3,882 1,065 
ต.ค.61 18,616 1,956 3,909 1,008 
พ.ย.61 13,442 1,382 4,201 1,133 
% พ.ย.60 +10.8% +12.3% +8.2% +6.3% 

% ต.ค.61 -27.8% -29.3% +7.5% +12.4% 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  

                               นางสาวฐิติมา เอียดแกว้ กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อินโดนีเซีย ปริมาณการจับหมึกยักษ์ภายในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับอุปทานการจับหมึกของประเทศโมร็อคโคและมอริเตเนียที่อยู่ในระดับต่ า 
จึงท าให้ราคาในตลาดโลกปรับตัวสูง รวมถึงมีปัจจัยบวกจากอุปสงค์ความต้องการ
บริโภคสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (European Price Report 
No.12/2018, Page 3)  
 
 


