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บทนํา 

ปลาหมึกจัดเปนสัตวน้ําไมมีกระดูกสันหลัง (marine invertebrates) มีโครงรางแข็งอยูขางในตัวเปน Chitinous 
หรือ cartilaginous หรือบางชนิดมีเปลือกอยูภายนอก ปลาหมึกถูกจัดวาเปน สุดยอดของวิวัฒนาการ ในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
(Climax of invertebrate evolution) ปลาหมึกเปนสัตวในกลุมเดียวกับหอย (Phylum Mollusca) ถูกจัดอยูใน 
Class Cephalopoda เปน สัตวแยกเพศ มีลักษณะแทบจะตรงกันขามกับหอยฝาเดียว (Class Gastropoda) หรือ
หอยสองฝา (Class Bivalvia) ซึ่งทั้งสองกลุมนั้นสวนใหญจะไมวองไวและบางชนิดยังเปนพวกที่เกาะติดอยูกับที่ กินอาหาร
โดยการกรองจากน้ําทะเล แตปลาหมกึเปนสัตวทีว่องไว และปลาหมกึทุกชนิดเปนสัตวกินเนื้อ 
 ปลาหมึกที่สงออกไปยังประเทศเกาหลีใตผานทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อยูใน Subclass Coleoidea 
จําแนกออกเปน 3 อันดับ ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 1. Order Octopoda วงศ Octopodidae ไดแก ปลาหมึกยักษปลาหมึกสาย (Octopus spp.)  
 ลักษณะ ลําตัวคลายลูกโปง กลมไมมีกระดองและครีบ มีรูปรางผิดกับปลาหมึกกลุมอ่ืน ๆ โดยมีหนวดจํานวน 
8 เสน คอนขางยาว แตละเสนมีความยาวใกลเคียงกัน โคนหนวดมีผนังยึดติดกันบนหนวดมีปุมดูดเรียงกันเปนแถวใช
สําหรับดูดเกาะจับเหยื่อ ตาสองขางมีขนาดใหญ สามารถมองเห็นภาพไดดี พ้ืนลําตัวและหนวดมีสีน้ําตาลออนปน
น้ําตาลแดงหรือสีเทาดําหรือบางครั้งเปนสีเหลือง ขนาดความยาวลําตัวและหนวดรวมกันประมาณ 30–35 ซม. 
 2. Order Sepiida วงศ Sepiidae ไดแก ปลาหมึกกระดอง (Sepia  spp.)  
 ลักษณะ ลําตัวปอมสั้น ตัวแบนรีคลายรูปไข ดานขางมีครีบแผแบน ยาวเกือบตลอดลําตัว สวนหัวมีหนวดยาว 2 เสน 
และหนวดสั้น 8 เสน ภายในลําตัวมีกระดองรูปใบหอก เรียกวา ลิ้นทะเล เปนสารประกอบพวกหินปูน ทําหนาที่เปน
โครงคํ้าจุนรางกาย ที่หัวมีนัยนตาขนาดใหญ ขนาดความยาวลําตัวประมาณ 20–50 ซม. 
 3. Order Sepiolida วงศ Sepiolidae ไดแก ปลาหมึกกลวย (Loligo spp.) 
 ลักษณะ ลําตัวเปนทอนกลมยาว ดานทายมีครีบรูปสามเหลี่ยม 1 คู ดานหัวมีหนวดยาว 1 คู หนวดสั้น 4 คู 
บนหนวดทุกเสนมีปุมดูด ถาเปนตัวผูหนวดอันที่ 4 ขางซายจะมีลักษณะเปนฟนเลื่อยในลําตัวมีกระดองใสคลายแผน
พลาสติกบาง ขนาดความยาวลําตัวประมาณ 20–50 ซม. 
 

ความสําคญัทางเศรษฐกจิ 

 ปลาหมึก (Cephalopods) เปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอันดับรองลงมาจากกุง 
ผลิตภัณฑสัตวน้ําจําพวกปลาหมึกในรูปแบบตางๆ ที่บริโภคภายในประเทศและถูกสงออกไปยังตลาดตางประเทศมี
ปริมาณและมูลคาเพ่ิมข้ึนมาก ปลาหมึกยังมีความสําคัญมากในระบบนิเวศวิทยา ปลาหมึกถูกจัดเปน active predator 
ในวงจรหวงโซอาหาร อาหารที่สําคัญของปลาหมึก คือ ครัสเตเซียน (crustaceans) หอยสองฝา (เปนอาหารของ
ปลาหมึกสาย) ปลา และปลาหมึกดวยกันเอง ในทางกลับกันปลาหมึกจัดเปนอาหารหลักของกลุมนกทะเล ปลาหลายชนิด 
ทั้งปลาผิวน้ํา และปลาหนาดิน เชน ปลากะพง ปลาทูนา ปลาฉลาม และกระเบน รวมถึงสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Marine 
mammals) หลายชนิด เชน toothed whales แมวน้ํา และสิงโตทะเล 

 
 



2 
 

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกปลาหมึกปี พ.ศ.���� 

 การสงออกปลาหมึกผานทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิในป พ.ศ. 2560 สวนใหญเปน
ปลาหมึกสดแชเย็น มีปริมาณรวม 1,353,038.04 กิโลกรัม คิดเปนมูลคารวม 295,372,069.14 บาท โดยสงออกไป
ยังประเทศเกาหลีใต 1,314,296.50 กิโลกรัม มูลคา 278,903,717.09 บาท ปริมาณคิดเปนรอยละ 97 ของปริมาณ
การสงออกปลาหมึกท้ังป โดยปริมาณปลาหมึกท่ีสงออกไปยังประเทศเกาหลีใตสูงสุดคือหมึกสายแชเย็น 1,281,551.50 กิโลกรัม 
มูลคา 268,699,451.72 บาท คิดเปนรอยละ 98 รองลงมาคือ หมึกกระดองแชเย็น และหมึกกลวยแชเย็น มีปริมาณ 
30,255.00 และ 2,490.00 กิโลกรัม มูลคา 8,925,724.85 และ 1,278,540.52 บาท ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลคาปลาหมึกสงออกทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภมิู พ.ศ. 2560 
 

ประเทศ ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) 
เกาหลีใต 1,314,296.50 278,903,717.09 

ประเทศอ่ืนๆ 38,741.54 16,468,352.05 
ทั้งหมด 1,353,038.04 295,372,069.14 

 

 

  
รูปภาพที่ 1 ปริมาณและมูลคาปลาหมึกสงออกทางดานตรวจสัตวน้ําทาอากาศยานสุวรรณภมิู พ.ศ. 2560 
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ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลคาการสงออกปลาหมึกสดแชเย็นไปยังประเทศเกาหลีใต พ.ศ. 2560 จําแนกตามชนิดปลาหมึก 
 

ชนิดปลาหมึก ปริมาณ (กิโลกรัม) มูลคา (บาท) 
หมึกสายแชเย็น 1,281,551.50 268,699,451.72 

หมึกกระดองแชเย็น 30,255.00 8,925,724.85 
หมึกกลวยแชเย็น 2,490.00 1,278,540.52 

รวม 1,314,296.50 278,903,717.09 
 

 

 

  

รูปภาพที่ 2 ปริมาณและมูลคาการสงออกปลาหมึกสดแชเย็นไปยังประเทศเกาหลีใต พ.ศ. 2560 จําแนกตามชนิดปลาหมึก 
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เสนทางการสงออกปลาหมึกสดแชเย็นไปประเทศเกาหลีใต ทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 ประเทศเกาหลีใตถือเปนหนึ่งในประเทศท่ีนิยมบริโภคปลาหมึกสด ทําใหผูสงออกนิยมการสงออกปลาหมึกสด
ทางอากาศและรักษาสภาพโดยการแชเย็น อยางไรก็ตามผูสงออกใหความเห็นวาปลาหมึกแชเย็นจะมีรสชาติและเนื้อ
สัมผัสท่ีดีกวาปลาหมึกสดแชแข็ง โดยปลาหมึกสดแชเย็นท่ีสงออกทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะถูกขนสงมาจากโรง
คัดบรรจุในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดสมุทรสาคร 
 1. ปลาหมึกสดแชเย็นท่ีสงออกไปประเทศเกาหลีใตจะถูกรวบรวมโดยพอคาคนกลางและนําไปโรงคัดบรรจุใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงสามารถจําแนกแหลงท่ีมาของปลาหมึกไดเปน 2 ชองทาง ไดแก 
  1.1 ปลาหมึกท่ีถูกจับโดยเรือประมงไทย โดยสวนใหญทําการประมงในเขตพ้ืนท่ีอาวไทยตอนบน 
และถูกนําข้ึนทาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยจะมีพอคาคนกลางไปรวบรวม ณ สะพานปลา 

  1.2 ปลาหมึกท่ีถูกจับโดยเรือประมงตางประเทศ และถูกนําเขามาท้ังโดยเรือขนถายสัญชาติไทย 
และเรือขนถายตางประเทศ ซ่ึงถูกนําข้ึนทาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร และถูกนําไปยังตลาดทะเลไทย ซ่ึงจะมี
พอคาคนกลางจะไปซ้ือและรวบรวม  
 2. โรงคัดบรรจุจะทําการคัดแยกและทําความสะอาดปลาหมึก โดยปลาหมึกกระดองจะถูกแปรสภาพหั่นเปนชิ้น 
ปลาหมึกกลวยจะถูกผาทองเอาเครื่องใน และปลาหมึกสายจะถูกแชเย็นท้ังตัวแลวบรรจุใสถุงๆละ 3-5 กิโลกรัม ใสรวม
กับน้ําแข็งเพ่ือรักษาสภาพ ซ่ึงจะมีน้ําหนักรวมประมาณ 5-7 กิโลกรัมตอถุง หลังจากนั้นจะถูกบรรจุลงกลองโฟม ใช
เวลาในการบรรจุ 5-7 นาทีตอกลอง และถูกนําไปขนสงตอโดยรถบรรทุกแบบตูทึบธรรมดา ไมใชรถบรรทุกหองเย็นแต
อยางใด เพ่ือเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงกระบวนการต้ังแตปลาหมึกถูกคัดแยก ทําความสะอาด และบรรจุ จน
ขนสงถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิจะใชเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง 
 3. เม่ือสินคามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ผูประกอบการหรือตัวแทนออกของจะแจงเจาหนาท่ีดานตรวจสัตว
น้ําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือตรวจสอบใบอนุญาต และเอกสารประกอบการสงออกวาถูกตองครบถวนหรือไม หาก
ถูกตองเจาหนาท่ีก็จะดําเนินการตรวจสอบสินคา  เพ่ือใหผูประกอบการหรือตัวแทนไปดําเนินพิธีการสงออก รวมใช
เวลาในการดําเนินพิธีการสงออกและเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใตประมาณ 7-10 ชั่วโมง 
 4. มาตรการในการควบคุมการสงออกหมึกแชเย็น ผูสงออกจะตองขอใบอนุญาตินําสัตวหรือซากสัตวออก
นอกราชอาณาจักร (แบบร.9) กอนวันสงออกหรือในวันท่ีสงออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ.2558 และ
ยื่นคําขอแจงดําเนินการสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF3) ผานทาง E - mail bkkexport.permit@gmail.com 
เพ่ือเจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ําจะดําเนินการออกใบแจงดําเนินการสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ํา (DOF4) 
ประกอบกับการยื่นใบรับรองตนเองวาแหลงท่ีมาของสัตวน้ํา หรือผลิตภัณสัตวน้ําในการสงออกตามมาตรา 92 วรรค 2 
แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.2558 และพรอมใหเจาหนาท่ีตรวจสินคา ณ วันสงออก 
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แผนภูมิเสนทางการสงออกปลาหมึกแชเย็นไปประเทศเกาหลีใตผานทางทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การทําการประมง
ปลาหมึกในนานนํ้าไทย 

เรือขนถายสญัชาติไทยและตางประเทศ 

ผูนําเขาภายในประเทศ 

ปลาหมึกแชเย็น กระจายไปยังรานคา และรานอาหารในประเทศเกาหลีใต 

โรงคัดบรรจ ุ

ดานตรวจสัตวนํ้าทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (เดินพิธีการ) 

ผูนําเขาในประเทศเกาหลีใต 

พอคาคนกลาง/ผูรวบรวม 
 

ดานตรวจสัตวนํ้าจังหวัดสมุทรสาคร 
ดานศุลกากรสมุทรสาคร 

สถานีพักสินคา TG ของบริษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) 
และสถานีพักสินคา BFS ของบริษัท ดับบลิว เอฟ เอส พี  คารโก 

พอคาคนกลาง / ผูรวบรวม 

ตลาดปลาทะเลไทย 

ผูสงออก / ตัวแทนฯ 

ดานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ(เดินพิธีการ) 

สะพานปลา 

การทําการประมงปลาหมึกในตางประเทศ 

ทาเทียบเรือประมง 
ณ รัฐเจาของทาเรือ / รัฐเจาของธง 

แหลงผลิตและ
รวบรวม 

กระบวนการเตรียมความพรอม
กอนสงออก 

กระบวนการพิธีการ
สงออก 

กระบวนการกระจาย
สินคา ณ ประเทศจีน 
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บทวิเคราะหประเด็นเชิงบวก ความทาทายตอระบบการขนสง 

 ปลาหมึกท่ีสงออกไปประเทศเกาหลีใตมีคุณภาพความสดมากและรักษาสภาพโดยการแชเย็นเทานั้น ทําให
ระยะเวลาในกระบวนการตางๆ กอนการสงออกถูกจํากัดดวยเง่ือนไขเวลาท่ีเรงดวน ซ่ึงจังหวัดสมุทรสาครในฐานะ
แหลงของการข้ึนทาและโรงคัดแยกปลาหมึกท่ีสําคัญ มีความไดเปรียบมากกวาจังหวัดอ่ืนๆ เนื่องมีระยะเวลาและ
เสนทางมายังทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีรวดเร็ว ไดเปรียบกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

 
ขอเสนอแนะ 

 จากขอมูลเสนทางการสงออกปลาหมึกประเทศไทยไปประเทศเกาหลีใต พบวาแหลงท่ีมาของปลาหมึกท่ี
สงออกไปประเทศเกาหลีใตนั้นมาจากการทําการประมงในประเทศไทยและมาจากการนําเขา ซ่ึงเจาหนาท่ีดานตรวจสัตวน้ํา 
รวมถึงหนวยงานของกรมประมงทีเก่ียวของยังไมสามารถตรวจสอบยอนกลับในกระบวนการผลิตต้ังแตตนน้ําถึง
ปลายน้ําไดอยางครบถวนสมบูรณเพ่ือใหม่ันใจไดวามีการดําเนินการถูกตองตามระเบียบความปลอดภัยในอาหาร
หรือไม เชนกรณีหากพบการปนเปอนของสารตกคางในปลาหมึกจากประเทศปลายทาง ซ่ึงอาจสรางผลกระทบตอ
ความเชื่อม่ันผูบริโภครวมถึงนําไปสูการสรางมาตรการกีดกันท่ีมิใชภาษี จึงเห็นสมควรรีบจัดทําระบบการตรวจสอบ
ยอนกลับและมาตรฐานความปลอดภัยในอาหารสําหรับปลาหมึกสดแชเย็นเหลานี้เปนกรณีเรงดวน 

 
 
 
 


