
สถานการณส์ินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของป ีพ.ศ. 2562 

ฐิติมา เอียดแก้ว 
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ปริมาณหมึกที่จับได้ในประเทศจากท่าเทียบเรือภาคใต้ และ
ราคาในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งราคาซื้อขายหมึกที่ชาวประมงได้รับ ราคาขายส่ง และราคาขายปลีก อย่างไรก็ดี
อุปสงค์ความต้องการบริโภคสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ประเทศไทย
ต้องพ่ึงพิงการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีหมึกเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศและ
เพ่ือส่งออก (re-export) ท าให้มีการน าเข้าหมึกในปริมาณและมูลค่าที่เพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณและมูลค่า
การส่งออกกลับหดตัวลง โดยสถานการณ์สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562  
มีรายละเอียดดังนี้  
 

1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ 

  ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา 
ภูเก็ต และระนอง) มีปริมาณโดยเฉลี่ยเดือนละ 617.5 ตัน ลดลงร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (646.8 ตัน) 
ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (532.3 ตัน) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 โดยมีปริมาณหมึกรวมทั้งหมด 
จ านวน 1,852.6 ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,597.0 ตัน)  โดยปริมาณหมึก 
ที่ท่าเทียบเรือฝั่งทะเลอันดามันเพ่ิมสูงขึ้นมาก ที่ท่าเทียบเรือระนอง เพ่ิมขึ้นถึง 313.8 ตัน หรือมีอัตราการ
ขยายตัวของผลจับประมาณ 4 เท่าตัว รวมถึงที่ท่าเทียบเรือภูเก็ตมีปริมาณหมึกที่จับได้เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 2 เท่า 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ท่าเทียบเรือปัตตานี  และสงขลา ปริมาณหมึกที่จับได้ลดลง
เล็กน้อย รายละเอียดดังภาพที่ 1   
  

 
ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 

2. สถานการณ์ด้านราคา  
ราคาสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ภาพรวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562  มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

จากปีก่อนเฉลี่ยร้อยละ 6.4 โดยราคามีการปรับเพ่ิมขึ้น ทั้งราคาซื้อขายที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ ราคาขายส่ง 
ทีอ่งค์การสะพานปลากรุงเทพฯ และราคาขายปลีกจากกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียดดังนี้ 
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2.1 ราคาซื้อขายหมึกกล้วยท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ 
จากภาพที่ 2 พบว่า ราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ชาวประมงได้รับโดยเฉลี่ยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ ในช่วง  

3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ราคากิโลกรัมละ 96.4 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 และร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน (94.2 บาทต่อกิโลกรัม) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (95.7 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล าดับ โดยราคา
ซื้อขายที่ท่าเทียบเรือปัตตานี ลดลง 12.6 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาที่ท่าเทียบเรืออ่ืน ๆ ปรับเพ่ิมขึ้น ท่าเทียบ
เรือระนองราคาเพ่ิมข้ึน 8.9 บาทต่อกิโลกรัม ภูเก็ต 6.7 บาทต่อกิโลกรัม และสงขลาราคาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย  
0.1 บาทต่อกิโลกรัม 
 

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 
 

2.2 ราคาขายส่งหมึกกล้วยท่ีสะพานปลากรุงเทพฯ  
ราคาขายส่งหมึกกล้วยโดยเฉลี่ยที่สะพานปลากรุงเทพฯ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ราคา

กิโลกรัมละ 180 บาท ราคาโดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (160 บาทต่อกิโลกรัม) ราคาปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.5 ดังภาพที่ 3 ส่วนราคาเฉลี่ยของ
หมึกชนิดอ่ืน ๆ นั้น มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หมึกกระดองราคา 226 บาทต่อกิโลกรัม หมึกสาย 130 บาทต่อ
กิโลกรัม และหมึกหอม 263.7 บาทต่อกิโลกรัม   
 

 
 
 ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
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2.3 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ 
ข้อมูลราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ราคาขายปลีกหมึกกล้วยไม่ลอกหนัง

ขนาด 8 -10 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ราคากิโลกรัมละ 223.3 บาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (216.6 บาทต่อกิโลกรัม) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.0 (210.6 บาทต่อกิโลกรัม) ดังภาพที่ 4 

 

 
 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ 
 

3.1 การน าเข้า  
 จากข้อมูลการน าเข้าส่งออกของกลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พฒันาการประมง พบว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์
ของไทย มีปริมาณการน าเข้ารวมทั้งสิ้น 37,453.6 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,370.6 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
ทั้งปริมาณและมูลค่าการน าเข้าลดลง ในอัตราร้อยละ 16.6 และ 27.0 ตามล าดับ ในขณะที่เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันในปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมกึและผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.9 และร้อยละ 2.9 
ตามล าดับ ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายเดือน มีการน าเข้าเฉลี่ยเดือนละ 12,484.5 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,123.5 ล้านบาท 
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนมกราคม (1,419 ล้านบาท) และต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (811 ล้านบาท)  
ดังภาพที่ 5  
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกท่ีมีการน าเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการน าเข้า
สูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ โดยในช่วง 3 เดือนแรก
ของป ีพ.ศ. 2562 มีปริมาณการน าเข้า 34,273.6 ตัน คิดเป็นร้อยละ 91.5 และมูลค่าการน าเข้า 3,095.2 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 91.8 ส่วนหมึกกระดอง หมึกยักษ์หรือหมึกสาย และหมึกอ่ืน ๆ มีการน าเข้าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
ดังภาพที่ 6 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า  
ไทยน าเข้าสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าการ
น าเข้ารวม 2,920.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86 รองลงมาคือ ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 399.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
11.9 และในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่งมูลค่าเพียง 50.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 ส าหรับอัตราการขยายตัว
ของมูลค่าการน าเข้าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในรูป 
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หมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง และหมึกปรุงแต่งหรือแปรรูป มีการขยายตัวร้อยละ 3.7 และ 73.6 ตามล าดับ ในขณะที่
สินค้าหมึกแห้งมีการขยายตัวลดลง ร้อยละ 7.2  ดังภาพที่ 7 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.1.1 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้า พบว่า ไทยน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากจีนมากที่สุด มูลค่า 1,324.4 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา คือ อินเดีย 550.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.3  เวียดนาม 354.2 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.5 เมียนมา 314 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.3 อินโดนีเซีย 171.9 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.1 และประเทศอ่ืน ๆ อีก 655.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการน าเข้า พบว่า มูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากตลาดคู่ค้าหลักอย่างจีนและอินเดีย  
มีการขยายตัวลดลง ในขณะที่การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากประเทศเมียนมา และอินโดนีเซีย มีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 64.7 และ 133.4 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในเชิงปริมาณกลับพบว่า ไทยน าเข้าหมึกจากประเทศเพ่ือนบ้าน สหภาพ
เมียนมา ในปริมาณที่สูงเป็นล าดับที่ 2 รองจากจีน โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ปริมาณการน าเข้า
สูงถึง 8,741.6 ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.8  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (6,342.4 ตัน) ในขณะที่เมื่อ
พิจารณาในรูปมูลค่าการน าเข้ากลับมีมูลค่าที่ไม่สูงมากนัก แสดงให้เห็นว่า ราคาหมึกท่ีไทยน าเข้าจากเมียนมา  
มีราคาต่ าเมื่อเทียบกับการน าเข้าหมึกจากประเทศคู่ค้าอ่ืน ๆ ซึ่งราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 35.92 บาทต่อกิโลกรัม 
รวมถึงใช้ระยะเวลาขนส่งไม่มากนัก สินค้ายังคงมีความสดใหม่ ปัจจุบันร้านค้าปลีกต่าง ๆ (moderntrade) 
ร้านอาหารทะเล และร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง จึงนิยมใช้หมึกน าเข้าจากเมียนมาเพ่ือลดต้นทุน เป็นที่
ทราบกันดีว่า หากน าเข้าในปริมาณที่มากเกินกว่าอุปสงค์ความต้องการสินค้าของผู้บริโภค อาจท าให้เกิด
อุปทานส่วนเกินในตลาด และเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ราคาหมึกภายในประเทศปรับลดลง ซึ่งพบว่าพ่อค้า
คนกลาง มักจะผลักภาระต้นทุนการตลาดให้แก่ชาวประมงเป็นผู้แบกรับ นั่นคือ ชาวประมงอาจจะขายได้ราคา
ที่ต่ าลง ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงบริโภคสินค้าในราคาที่สูงเช่นเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาราคาสินค้าหมึก
ตกต่ าได้ในอนาคต รายละเอียดดังภาพที่ 8 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.2 การส่งออก 
 การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีปริมาณ
การส่งออกรวมทั้งสิ้น 11,622 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,890.6 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนั้น ปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 1.9 และร้อยละ 7.1 ตามล าดับ รวมถึงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ในปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 11.6 และ 13.8 ตามล าดับ  
ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายเดือน มีการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 3,874 ตัน คิดเป็นมูลค่า 963.5 ล้านบาท มูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดในเดือนมีนาคม (1,056.2 ล้านบาท) และต่ าสุดในเดือนมกราคม (886.2 ล้านบาท) ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
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ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกที่ประเทศไทยท าการส่งออกไปยังตลาดโลกมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการ
ส่งออกสูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์   โดยในช่วง 3 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการส่งออก 8,210.3 ตัน คิดเป็นร้อยละ 70.6 และมูลค่าการส่งออก 
2,077.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.9 รองลงมา คือ หมึกยักษ์หรือหมึกสาย มูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 
17.6 ส่วนหมึกกระดอง ไทยท าการส่งออกเพียงร้อยละ 0.1 และอีกร้อยละ 10.4 เป็นหมึกอ่ืน ๆ รายละเอียด
ดังภาพที่ 10 

 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง  

  หากพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า 
ไทยส่งออกสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 รวม 2,817.9 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.5 ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 31.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 และในรูปหมึกแปรรูป
หรือปรุงแต่ง มูลค่า 41.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 ส าหรับอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเมื่อ 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การส่งออกสินค้าหมึกทั้ง 3 รูปแบบ มีการขยายตัวลดลงร้อยละ 12.5 
61.9 และ 16.7 ตามล าดับ ดังภาพที่ 11 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
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3.2.1 ตลาดส่งออก  
 ตลาดส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของไทย เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ไทยท าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังญี่ปุ่นมากที่สุด 
มูลค่า 831 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.7 รองลงมา คือ อิตาลี 790.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.4 เกาหลีใต้ 
460.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.9 สหรัฐอเมริกา 259.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ออสเตรเลีย 119.6 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.1 และประเทศอ่ืน ๆ อีก 429.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.9 
 หากพิจารณาถึงอัตราการขยายตัว พบว่า การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังคู่ค้าหลัก อย่าง 
ญี่ปุ่น อิตาลี และเกาหลีใต้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการขยายตัวลดลงร้อยละ 21.3 17.2 และ 2.0 
ตามล าดับ ซึ่งไทยพ่ึงพาการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างญี่ปุ่นและอิตาลีในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 50  
อย่างไรก็ด ีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ไทยจึงต้องมองหาตลาดคู่ค้าใหม่ๆ เพ่ือท าการขยายตลาดเพ่ิมมากขึ้นรายละเอียด 
ดังภาพที ่12 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 แม้ปริมาณการจับหมึกในประเทศและปริมาณการน าเข้าสินค้า

จากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สหภาพเมียนมา จะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยปริมาณการจับหมึกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.0 ในขณะที่ ปริมาณการน าเข้า
เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 37.8 ประกอบกับปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มคู่ค้าหลักมีการหดตัว
ลดลง จึงส่งผลให้ปริมาณหมึกเพ่ือการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น แม้ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 
ยังไม่เกิดปัญหาราคาหมึกตกต่ า แต่หากปริมาณการจับหมึกในประเทศเพ่ิมขึ้น ประกอบกับการน าเข้ายังคงมีการ
ขยายตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง  อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดและผลักดันให้ราคาหมึก
ภายในประเทศปรับลดลง ซึ่งพบว่าพ่อค้าคนกลาง มักจะผลักภาระต้นทุนการตลาดให้แก่ชาวประมงเป็นผู้แบกรับ 
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นั่นคือ ชาวประมงอาจจะขายได้ราคาที่ต่ าลง ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงบริโภคสินค้าในราคาที่สูงเช่นเดิม ซึ่งจะ
เกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกตกต่ าได้ในอนาคต นอกจากนี้ปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกในสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์
ของไทยในภาพรวมที่ยังคงหดตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีการพ่ึงพาตลาดส่งออกกลุ่มเดิมที่มีการกระจุกตัว 
เนื่องจากปัจจุบันไทยท าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศญี่ปุ่น และอิตาลี มากกว่าร้อยละ 50  

5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จากปัญหาปริมาณหมึกที่เพ่ิมขึ้นทั้งจากการจับในประเทศและการน าเข้า ส่งผลให้ราคาหมึกใน

ประเทศมีแนวโน้มลดต่ าลงนั้น มีแนวทางในการแก้ไขโดยควบคุมการน าเข้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐานของคุณภาพ
สินค้าสัตว์น้ า เป็นต้น 

-------------------------------------------------------------------- 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  
1. ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ปัตตานี สงขลา ระนอง ภูเก็ต) องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
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