
3. ปัญหาอุปสรรค 
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ท าให้ไทยต้องน าเข้าหมึกจากประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น เช่น 
สหภาพเมียนมา รวมถึงการปริมาณการส่งออกในภาพรวมที่ลดลงจึงส่งผลให้มีปริมาณ
หมึกเพื่อการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงเดือนตุลาคมปริมาณการ
น าเข้าหมึกจากเมียนมากลับมาเพิ่มสูงขึ้นถึง 2,468.9 ตัน ซ่ึงอาจจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดและผลักดันให้ราคาหมึกภายในประเทศปรับลดลงและ
เกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกตกต่ าได้ในอนาคต  

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  เดือนต.ค.62 มีปริมาณ 641.9 ตัน  
เพิ่มขึ้น 52.4% และ 11.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน
ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค.- ต.ค.62 มีปริมาณหมึก รวม 5,894 ตัน เพิ่มขึ้น 4.0% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 1.2 ราคา  
 ราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ต.ค.62 ราคาซ้ือขาย
หมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 121.7 บาท ราคาลดลง 5.8%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาเพิ่มขึ้น 
32.3% โดยราคาที่ท่าเทียบเรือระนองปรับลดลง 30.3 บาท/ กิโลกรัม ในขณะที่ 
ท่าเทียบเรืออื่น ๆ ราคาค่อนข้างคงที ่

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 

 ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่าย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ เดือน ต.ค.62 
ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 207.1 บาท ราคาลดลง 
1.5% และ 3.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ส าหรับ
ราคาหมึกอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยหมึกกระดองราคา 210 บาท/กิโลกรัม 
หมึกสาย 135 บาท/กิโลกรัม และหมึกหอม 285.8 บาท/กิโลกรัม  

 
 

 

ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพ 
 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ต.ค.62 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 224.6 บาท  ราคาปรับ
เพิ่มขึ้น 0.3% และ 2.4% เมื่อเทียบกับเดือนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ  

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

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ต.ค.62 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 20,268 ตัน มูลค่า 1,764 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 61.7% และ 56.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณเพิ่มขึ้น 8.9% ในขณะที่มูลค่าลดลง
9.8% การน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- ต.ค.62 มีปริมาณ 137,824 ตัน มูลค่า 12,647 ล้านบาท 
ปริมาณเพิ่มขึ้น 2.0% ในขณะที่มูลค่าลดลง 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (88.7% ของปริมาณ และ 91.5% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (97.7% ของปริมาณ และ 92.2% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของหมึกไทย คือ อินเดีย 29.2% 
รองลงมา คือ จีน 21.2% เปร ู12.6% เมียนมา 10.1% เวียดนาม 7.2% และอื่น ๆ 19.7%  
 การส่งออก เดือน ต.ค. 62 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 4,243 ตัน มูลค่า 962 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 28.8% และ 19.7% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณเพิ่มขึ้น 8.5% ในขณะที่มูลค่าลดลง 4.6% 
การส่งออกหมึกเดือน ม.ค.- ต.ค.62 มีปริมาณ 38,998 ตัน มูลค่า 9,576 ล้านบาท ปริมาณ
และมูลค่าลดลง 6.2% และ 11.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกหมึก
กล้วยมากที่สุด (63.8% ของปริมาณ และ 60.0% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็น
แช่แข็ง (98.7% ของปริมาณ และ 97.5% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า 
การส่งออก ตลาดส่งออกหลักของหมึกไทย คือ ญี่ปุ่น 32.1% รองลงมา คือ อิตาลี 
22.5% เกาหลีใต้ 11.2% สหรัฐอเมริกา 9.3% จีน 5.0% และอื่น ๆ 19.9% 
   

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ต.ค.61 18,619 1,956 3,910 1,008 
ก.ย.62 12,536 1,127 3,295 804 
ต.ค.62 20,268 1,764 4,243 962 
% ต.ค.61 +8.9% - 9.8% +8.5% - 4.6% 

% ก.ย.62 +61.7% +56.6% +28.8% +19.7% 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
 2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
แอฟริกาใต้ ปริมาณการจับหมึกภายในประเทศลดลง อันเนื่องมาจากเรือส่วนใหญ่
หยุดออกท าการประมงในช่วงเทศกาล จึงส่งผลให้ราคายังคงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของประเทศคู่ค้าอย่างอิตาลี และสเปน ยังคงส่งผล
กระทบต่อการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์  
อินโดนีเซีย ปริมาณการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในรูปวัตถุดิบยังคงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ราคาปรับลดลง ประกอบกับความต้องการบริโภคสินค้า
หมึกและผลิตภัณฑ์ในประเทศคู่ค้าหลักอย่างสเปนลดลง ซ่ึงราคาภายในประเทศ
สเปนปรับลดลงเช่นเดียวกัน โดยพบว่าราคาสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ย
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 62 อยู่ที่ 3.0 ยูโรต่อกิโลกรัม 
ที่มา : (European Price Report No.12/2019, Page 3) 
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