
3. ปัญหาอุปสรรค 
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ท าให้ไทยต้องน าเข้าหมึกจากประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น เช่น 
สหภาพเมียนมา รวมถึงการปริมาณการส่งออกในภาพรวมที่ลดลงจึงส่งผลให้มีปริมาณ
หมึกเพื่อการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม
ปริมาณการจับหมึกและการน าเข้าลดลงและช่วยผลักดันให้ราคาหมึกในประเทศเพิม่
สูงขึ้น ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในช่วงเดือนกันยายนปริมาณการน าเข้าหมึกจากเมียนมาจะ
กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ซ่ึงอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดและ
ผลักดันให้ราคาหมึกภายในประเทศปรับลดลงและเกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกตกต่ าได้
ในอนาคต  

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ควบคุมการน าเข้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการ
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐานของคุณภาพสินค้าสัตว์น้ า 
เป็นต้น รวมถึงควรแสวงหาคู่ค้าตลาดใหม่ ๆ เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและขยายตลาดได้มากขึ้น  
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  1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 ปริมาณหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ก.ค.62 มีปริมาณ 578.5 ตัน  
ลดลง 4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน
เพิ่มขึ้น 2.6% ในช่วงเดือน ม.ค.- ก.ค.62 มีปริมาณหมึก รวม 4,382.1 ตัน เพิ่มขึ้น 
6.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
 

 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 1.2 ราคา  
 ราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ก.ค.62 ราคาซ้ือขาย
หมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 145.6 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 45.4% 
และ 60.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ โดย
ราคาที่ท่าเทียบเรือฝั่งทะเลอันดามันปรับสูงขึ้นมาก เนื่องจากปริมาณหมึกที่จับได้
ลดลง โดยที่ท่าเทียบเรือภูเก็ตเพิ่มขึ้น 140 บาท/ กิโลกรัม และระนองเพิ่มขึ้น 53.7 
บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ท่าเทียบเรือฝั่งทะเลอ่าวไทยอื่น ๆ ราคาเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย 
 

 
ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 

 ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่าย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน ก.ค.62 
ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 210 บาท ราคาไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ส าหรับราคาหมึก
อื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยหมึกกระดองราคา 240 บาท/กิโลกรัม 
หมึกสาย 133.3 บาท/กิโลกรัม และหมึกหอม 285 บาท/กิโลกรัม  

 

 

ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพ 
 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ก.ค.62 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 224.1 บาท  ราคาปรับ
เพิ่มขึ้น 0.7% และ 2.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ  

  

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

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ก.ค. 62 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 11,254 ตัน มูลค่า 1,196 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 12.1% และ 7.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.1% และ 10.3% 
ตามล าดับ การน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- ก.ค.62 มีปริมาณ 95,448 ตัน มูลค่า 8,799 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 6.1% และ 4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
น าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (89.4% ของปริมาณ และ 89.9% ของมูลค่า) ในรูปของหมึก
สดแช่เย็นแช่แข็ง (92.5% ของปริมาณ และ 81.8% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของหมึกไทย คือ จีน 32.7% รองลงมา คือ เปรู
15.4% เวียดนาม 15.3% อินเดีย 14.8% อินโดนีเซีย 5.2% และอื่นๆ 16.6%  
 การส่งออก เดือน ก.ค. 62 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 3,739 ตัน มูลค่า 933 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 3.9% และ 4.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 4.0% และ 9.0% ตามล าดับ  
การส่งออกหมึกเดือน ม.ค.- ก.ค.62 มีปริมาณ 27,710 ตัน มูลค่า 6,853 ล้านบาท ปริมาณ
และมูลค่าลดลง 7.9% และ 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกหมึก
กล้วยมากที่สุด (59.8% ของปริมาณ และ 58.8% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็น
แช่แข็ง (98.3% ของปริมาณ และ 97.5% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า 
การส่งออก ตลาดส่งออกหลักของหมึกไทย คือ อิตาลี 29.7% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 27.8% 
เกาหลีใต้ 12.7%  สหรัฐอเมริกา 8.0% แคนาดา 5.0% และอื่นๆ 16.8% 
   

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.ค.61 10,410 1,085 3,893 1,025 
มิ.ย.62 12,805 1,290 3,891 980 
ก.ค.62 11,254 1,196 3,739 933 
% ก.ค.61 +8.1% +10.3% - 4.0% - 9.0% 

% มิ.ย.62 - 12.1% - 7.3% - 3.9% - 4.8% 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประ 

                               นางสาวฐิติมา เอียดแกว้ กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อินโดนีเซีย ในช่วงเดือนก.ค.เป็นช่วงที่มีปริมาณการจับหมึกยักษ์ภายในประเทศ
ลดลง ในขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ราคาปรับตัว
สูงขึ้น โดยคาดการณ์ว่าปริมาณการจับจะกลับมาสู่สภาวะปกติในช่วงเดือน
พฤศจิกายน (European Price Report No.7/2019, Page 3) 
แอฟริกาใต้ ในช่วงเดือนก.ค. ถือเป็นต้นฤดูกาลการจับหมึกกล้วยในแอฟริกาใต้  
แต่ปริมาณหมึกที่จับได้ไม่มากนัก เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศจึงผลักดันให้ราคา
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาการแข็งค่าของเงินสกุลแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) 
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่งออก (European Price Report No.7/2019, 
Page 3) 


