
3. ปัญหาอุปสรรค 
1. ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอันเน่ืองมาจากสภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ทางทะเล และการบังคับใช้มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมง ส่งผล
ให้ไทยต้องน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากประเทศคู่ค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อ ใช้เป็น
วัตถุดิบ และให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ  
2. การพึ่งพาตลาดส่งออกเดิมที่มีการกระจุกตัว เน่ืองจากปัจจุบันส่งออกไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น และอิตาลี มากกว่าร้อยละ 50 
 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
1. การบังคับใช้มาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้ พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 อย่างเข้มงวด จะท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าของไทยฟื้นตัว
และมีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคต 
2. ควรแสวงหาคู่ค้าตลาดใหม่ ๆ เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตอาหารฮาลาล เพื่อ เป็นการเพิ่มโอกาสและ
ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมให้ได้มากข้ึน 
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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต 
 ปริมาณหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน เม.ย.61 มีปริมาณ 569.2 ตัน  
ลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน
เพิ่มขึ้น 22.7% ในช่วงเดือน ม.ค. - เม.ย.61 มีปริมาณหมึก รวม 2,166.2 ตัน 
เพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 

 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต และองค์การสะพานปลา  
 1.2 ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน เม.ย.61 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 98.0 บาท ราคาปรับเพิ่มขึ้น 
1.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ลดลง 22.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน โดยราคาที่ท่าเทียบเรือปัตตานี ปรับลดลง  20 บาท/กิโลกรัม ในขณะที่ 
ท่าเทียบเรือภูเก็ต ราคาปรับเพิ่มขึ้น 25 บาท/กิโลกรัม 
 

 
ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต และองค์การสะพานปลา  
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน เม.ย.61 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 180 บาท ราคาปรับเพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน แนวโน้มราคาหมึกในภาพรวมปรับเพิ่มขึ้น
โดยราคาหมึกกระดอง หมึกสาย และหมึกหอม มีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย 
 

 
ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพ 
 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากตลาดไท  เดือน เม.ย.61 ราคาหมึกกล้วยขนาด  
8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 219 บาท  ราคาปรับเพิ่มขึ้น 
2.4% และ 9.1 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ตามล าดับ  
 

 
ที่มา : ตลาดไท  (www.talaadthai.com)  
 

*เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลราคาขายปลีกจากกระทรวงพาณิชย์ ในเดือนเม .ย.จึงเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลราคา 
ขายปลีกจากตลาดไท ในขณะที่ข้อมูลเดือนมีนาคม 61 และเมษายน 60 เป็นข้อมูลราคาขายปลีกจากกระทรวง
พาณิชย์ โดยข้อมูลราคาขายปลีกจากทั้ง 2 แหล่ง มีค่าใกล้เคียงและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน 

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน เม.ย.61 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 14,661 ตัน มูลค่า 1,362 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 32.4% และ 36.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 7.4% และ 8.3% 
ตามล าดับ การน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- เม.ย.61 มีปริมาณ 51,428 ตัน มูลค่า 4,638  
ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้น 5.2% ในขณะที่มูลค่าลดลง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (86.3% ของปริมาณ และ 88.8% ของมูลค่า)  
ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (94.4% ของปริมาณ และ 84.1% ของมูลค่า) เมื่อ
พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของหมึกไทย คือ จีน 
32.3% รองลงมา คือ อินเดีย  13.4% เวียดนาม 11.5% ปากีสถาน 10.8% พม่า 5.2% 
และอื่นๆ 26.8%  
 การส่งออก เดือน เม.ย.61 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 3,833 ตัน มูลค่า 961 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 13.1% และ 13.9% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ 
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 13.5% และ 15.6% 
ตามล าดับ การส่งออกหมึกเดือน ม.ค.- เม.ย.61 มีปริมาณ 16,986 ตัน มูลค่า 4,314 
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 4.3% และ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด (55.1% ของปริมาณ และ 59.5% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (97.7% ของปริมาณ และ 94.8% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการส่งออก ตลาดส่งออกหลักของหมึกไทย คือ ญี่ปุ่น 30.2%  รองลงมา คือ 
อิตาลี 28.6%  เกาหลีใต ้15.5% สหรัฐอเมริกา 5.9% ออสเตรเลีย 3.7%  และอื่น  ๆ16.1%   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เม.ย.60 13,653 1,258 4,429 1,138 
มี.ค.61 11,074 997 4,408 1,116 
เม.ย.61 14,661 1,362 3,833 961 
% เม.ย.60 +7.4% +8.3% -13.5% -15.6% 

% มี.ค.61 +32.4% +36.6% -13.1% -13.9% 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  
 
 

 

                               นางสาวฐิติมา เอียดแกว้ กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
สหภาพยุโรป ความต้องการบริโภคสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่
อุปทานการจับหมึกยังคงอยู่ในระดับต่ า จึงเป็นปัจจัยบวกท าให้ราคาของสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์ในตลาดปรับตัวสูงขึ้น (European Price Report No. 05/2018, Page 3) 
แอฟริกาใต้ เปิดฤดูกาลท าการประมงในวันที่ 1 กรกฎาคม น้ี คาดว่าจะส่งผลให้ราคา
ปรับลดลงเล็กน้อย โดยการแข็งค่าของเงินสกุลแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ส่งผลท าให้
มูลค่าการส่งออกในรูปสกุลเงินในประเทศลดลง (European Price Report No. 06/2018 , 
Page 3) 
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