
3. ปัญหาอุปสรรค 
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ท าให้ไทยต้องน าเข้าหมึกจากประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น เช่น 
สหภาพเมียนมา โดยมีการขยายตัวของปริมาณการน าเข้าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
42.0% รวมถึงการปริมาณและมูลค่าการส่งออกในภาพรวมที่ลดลง  จึงส่งผลให้มี
ปริมาณหมึกเพื่อการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงพบว่าปริมาณการจับหมึก
ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับการน าเข้ายังคงมีการขยายตัวอยู่ใน
ระดับสูงต่อเนื่อง  อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดและผลักดันให้
ราคาหมึกภายในประเทศปรับลดลงและเกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกตกต่ 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 เดือน เม.ย.62 มีปริมาณ 621.6 ตัน  
ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
เพิ่มขึ้น 9.2% ในช่วงเดือน ม.ค.- เม.ย.62 มีปริมาณหมึก รวม 2,474.2 ตัน เพิ่มขึ้น 
14.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
 

 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 1.2 ราคา  
 ราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน เม.ย.62 ราคาซ้ือขาย
หมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 97.2 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 1.8% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาลดลง 
0.8% โดยราคาที่ท่าเทียบเรือระนองลดลง 18.0 บาท/กิโลกรัม และภูเก็ตเพิ่มขึ้น 
5 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ท่าเทียบเรืออื่น ๆ ราคาคงที่ 
 

 
ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 

 ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่าย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน เม.ย.62 
ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 205 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 
0.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคา
ลดลง 2.4% 

  

ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพ 
หมายเหตุ : ใช้ราคาที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ยแทนราคาฐานนิยมในการค านวณ 
 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน เม.ย.62 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 223.3 บาท  ราคาปรับ
ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน
ราคาปรับเพิ่มขึ้น 4.4%  

  

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

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน เม.ย. 62 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 14,077 ตัน มูลค่า 1,557 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 29.1% และ 36.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 24.0% และ 14.3% 
ตามล าดับ การน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- เม.ย.62 มีปริมาณ 55,631 ตัน มูลค่า 4,927 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.1% และ 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
น าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (86.3% ของปริมาณ และ 88.8% ของมูลค่า) ในรูปของหมึก
สดแช่เย็นแช่แข็ง (96.8% ของปริมาณ และ 91.9% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของหมึกไทย คือ จีน 26.2% รองลงมา คือ อินเดีย 
21.5%  ปากีสถาน 10.0% เปรู 9.2% อาร์เจนตินา 8.1% และอื่นๆ 25.0%  
 การส่งออก เดือน เม.ย. 62 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 3,730 ตัน มูลค่า 903 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 13.2% และ 14.5% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 2.7% และ 6.0% ตามล าดับ  
การส่งออกหมึกเดือน ม.ค.- เม.ย.62 มีปริมาณ 15,352 ตัน มูลค่า 3,793 ล้านบาท ปริมาณ
และมูลค่าลดลง 9.6% และ 12.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกหมึก
กล้วยมากที่สุด (56.6% ของปริมาณ และ 57.4% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็น
แช่แข็ง (98.8% ของปริมาณ และ 98.3% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า 
การส่งออก ตลาดส่งออกหลักของหมึกไทย คือ อิตาลี 33.4% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 24.0% 
เกาหลีใต้ 15.0%  สหรัฐอเมริกา 9.7% กัมพูชา 2.1% และอื่นๆ 15.8% 
   

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เม.ย.61 14,661 1,362 3,833 961 
มี.ค.62 14,077 1,140 4,297 1,056 
เม.ย.62 18,178 1,557 3,730 903 
% เม.ย.61 +24.0% +14.3% -2.7% -6.0% 

% มี.ค.62 +29.1% +36.6% -13.2% -14.5% 
 

                               นางสาวฐิติมา เอียดแกว้ กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
ญี่ปุ่น ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 62 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 11% และ 10% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ส่วนใหญ่น าเข้าในรูปหมึกแปรรูป ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 17% และ 15% ตามล าดับ 
ในขณะที่สินค้าหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง มีสัดส่วนเพียง 2% แม้ว่าปริมาณและมูลค่าการ
น าเข้าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก  (INFOFISH Trade News No.11/2017, Page 23) 
 

สหภาพยุโรป เดือนเมษายนเป็นช่วงนอกฤดูท าการประมงส าหรับหมึกยักษ์ ซ่ึงส่งผล
ให้อุปทานของวัตถุดิบมีจ ากัด และราคาปรับตัวอยู่ในระดับสูง ส่วนความต้องการ
บริโภคสินค้าหมึกกระดองในยุโรปมีน้อยมาก นอกจากนี้ปริมาณสินค้าหมึกกล้วย
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มลดลงตามกลไกตลาด  (European 
Price Report No.5/2019, Page 3) 


