
3. ปัญหาอุปสรรค 
1. ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ท าให้ไทยต้องน าเข้าหมึกจากประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น 
เช่น สหภาพเมียนมา โดยมีการขยายตัวของปริมาณการน าเข้าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
37.8% รวมถึงการปริมาณและมูลค่าการส่งออกในภาพรวมที่ลดลง  จึงส่งผลให้มี
ปริมาณหมึกเพื่อการบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงพบว่าปริมาณการจับหมึก
ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประกอบกับการน าเข้ายังคงมีการขยายตัวอยู่ใน
ระดับสูงต่อเนื่อง  อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดและผลักดันให้
ราคาหมึกภายในประเทศปรับลดลงและเกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกตกต่ าได้ในอนาคต  

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
1. ควบคุมการน าเข้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น 
มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐานของคุณภาพสินค้า
สัตว์น้ า เป็นต้น 
2. ควรแสวงหาคู่ค้าตลาดใหม่ ๆ เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและขยายตลาดได้มากขึ้น  
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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 ปริมาณหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน มี.ค.62 มีปริมาณ 632.4 ตัน  
เพิ่มขึ้น 2.1% และ 4.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ในช่วงเดือน ม.ค.- มี.ค.62 มีปริมาณหมึก รวม 1,852.6 ตัน เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
 

 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 1.2 ราคา  
 ราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน มี.ค.62 ราคาซ้ือขาย
หมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใตเ้ฉลี่ยกิโลกรัมละ 95.5 บาท ราคาลดลง 4.7% และ 
1.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน โดยราคาที่ท่าเทียบเรือ
ระนองเพิ่มขึ้น 18.7 บาท/กิโลกรัม  ในขณะที่ท่าเทียบเรืออื่น ๆ ราคาคงที่ 
 

 
ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน มี.ค.62 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 180 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 12.5% ส าหรับราคาเฉลี่ยของ
หมึกชนิดอื่นๆ ราคาคงที่เช่นเดียวกัน โดยหมึกกระดองราคา 230 บาท/กิโลกรัม 
หมึกสาย 130 บาท/กิโลกรัม และหมึกหอม 265 บาท/กิโลกรัม   

 

 
ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพ 
 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ม.ีค.62 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 223.5 บาท  ราคาปรับ
เพิ่มขึ้น 0.2% และ 4.5% เมื่อเทียบกับเดือนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 

  

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

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ม.ีค. 62 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 14,077 ตัน มูลค่า 1,140 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 50.3% และ 40.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 27.1% และ 14.3% 
ตามล าดับ การน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- มี.ค.62 มีปริมาณ 37,454 ตัน มูลค่า 3,371 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 1.9% และ 2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
น าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (91.5% ของปริมาณ และ 91.8% ของมูลค่า) ในรูปของหมึก
สดแช่เย็นแช่แข็ง (95.3% ของปริมาณ และ 86.6% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของหมึกไทย คือ จีน 40.8% รองลงมา คือ อินเดีย 
18.8% เมียนมา 11.0% ปากีสถาน 7.2% เวียดนาม 6.8%  และอื่นๆ 15.4%  
 การส่งออก เดือน ม.ีค. 62 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 4,297 ตัน มูลค่า 1,056 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 12.2% และ 11.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 2.5% และ 5.4% ตามล าดับ  
การส่งออกหมึกเดือน ม.ค.- มี.ค.62 มีปริมาณ 11,622 ตัน มูลค่า 2,891 ล้านบาท ปริมาณ
และมูลค่าลดลง 11.6% และ 13.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่งออก
หมึกกล้วยมากที่สุด (70.6% ของปริมาณ และ 71.9% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่
เย็นแช่แข็ง (98.4% ของปริมาณ และ 97.5% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่า 
การส่งออก ตลาดส่งออกหลักของหมึกไทย คือ อิตาลี 30.8% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 29.7% 
เกาหลีใต้ 14.9%  สหรัฐอเมริกา 7.4% ออสเตรเลีย 3.3% และอื่นๆ 13.9% 
   

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
มี.ค.61 11,074 997 4,408 1,116 
ก.พ.62 9,368 811 3,831 948 
มี.ค.62 14,077 1,140 4,297 1,056 
% มี.ค.61 +27.1% +14.3% -2.5% -5.4% 

% ก.พ.62 +50.3% +40.6% +12.2% +11.4% 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  

                               นางสาวฐิติมา เอียดแกว้ กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อินโดนีเซีย  ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาปริมาณการจับหมึกยักษ์หยุดชะงักลง ท าให้
ราคาวัตถุดิบในประเทศและตลาดโลกปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่าสถานการณ์จะกลับมา
ปกติอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน ซ่ึงเป็นช่วงเปิดฤดูกาลการท าประมงของประเทศ
อินโดนีเซีย  
 

อาร์เจนตินา ปริมาณการจับหมึกในประเทศเพิ่มขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีความ
ต้องการบริโภคสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูงและเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ราคาในภาพรวมของตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น  
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