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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 ปริมาณผลผลิตหมึกในประเทศไทย เดือน ม.ค.64 มีปริมาณ 720.9 ตัน ลดลง 
25.3% และ 28.2% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 
โดยปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือระนอง ภูเก็ต และชุมพรลดลง 64.1% 40.7% และ 
37.1% ตามล าดับ 
 

 
 

ที่มา : องค์การสะพานปลา  
1.2 ราคา  
 ราคาที่เกษตรกรได้รับ เดือน ม.ค.64 ราคาซื้อขายหมึกที่ท่าเทียบเรือองค์การ
สะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 119.4 บาท เพิ่มขึ้น 5.1% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 
ในขณะที่เม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาลดลง 3.7% โดยราคาที่ท่าเทียบเรือ
ระนองเพิ่มขึ้น 56.8 บาท/กิโลกรัม ชุมพร 8.6 บาท/กิโลกรัม ราคาเพิ่มขึ้นจาก
ปริมาณหมึกท่ีลดลง ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด ส่วนท่าเทียบเรืออื่น ๆ ราคาคงที ่ 
 

 
 ที่มา : องค์การสะพานปลา  
 

 ราคาขายส่ง เดือน ม.ค.63 ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ย 200.5 
บาท/กิโลกรัม ราคาลดลง 0.8% และ 4.5% เม่ือเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ส าหรับราคาหมึกอื่น ๆ ได้แก่ หมึกกระดองราคา 120.8 
บาท/กิโลกรัม หมึกสาย 90.1 บาท/กิโลกรัม และหมึกหอม 192.1 บาท/กิโลกรัม 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต 
 

 ราคาขายปลีก เดือน ม.ค.63 ราคาหมึกกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง 
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 238.3 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 0.3% เม่ือเทียบกับเดือนก่อน 
และเม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาเพิ่มขึ้น 7.2% โดยราคาที่ผู้บริโภคจ่าย
อยู่ในระดับสูงกว่าเท่าตัวเม่ือเทียบกับราคาท่ีเกษตรกรได้รับ  
 

 
 

ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  
ผู้จัดท ารายงาน : ฐิติมา เอียดแก้ว โทร. 02 561 3353 

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ม.ค.64 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 21,838 ตัน มูลค่า 1,778.6 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 19.9% และ 12.8% ตามล าดับ เม่ือเทียบกับเดือนก่อน  
ในขณะที่เม่ือเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.9% และ 13.6% 
ตามล าดับ โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (87.1% ของปริมาณ และ 90.2% ของมูลค่า) 
ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (90.7% ของปริมาณ และ 88.8% ของมูลค่า) เม่ือพิจารณา
จากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของหมึกไทย คือ อินเดีย 34.9% 
รองลงมา คือ จีน 21.7% เปรู 15.6% ปากีสถาน 6.4% เวียดนาม 5.8% และอื่น ๆ 15.6%  
 การส่งออก เดือน ม.ค.64 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 3,276.5 ตัน มูลค่า 686.4 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 25.5% และ 12.3% ตามล าดับ เม่ือเทียบกับเดือนก่อน และเม่ือ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 5.2% และ 11% ตามล าดับ  
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากท่ีสุด (62.1% ของปริมาณ และ 58.1% ของมูลค่า) ในรูปของ 
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (82.7% ของปริมาณ และ 78.8% ของมูลค่า) เม่ือพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการส่งออก ตลาดส่งออกหลักของหมึกไทย คือ ญี่ปุ่น 29% รองลงมา คือ 
อิตาลี 18.4% เกาหลีใต้ 17.8% สหรัฐอเมริกา 12.1 ออสเตรเลีย 5.1% และอื่น ๆ 17.6% 
   

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ม.ค.64 21,838 1,779 3,277 686 
ธ.ค.63 27,265 2,039 4,397 783 
ม.ค.63 19,507 1,565 3,456 771 
% ม.ค.64/ธ.ค.63 - 19.9% - 12.8% - 25.5% - 12.3% 

% ม.ค.64/63 +11.9% +13.6% - 5.2% - 11.0% 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 
 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 อินโดนีเซีย ปัจจุบันอยู่ในช่วงสูงสุดของฤดูกาลท าการประมง ส่งผลให้ปริมาณ
การจับหมึกยักษ์เพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ตามแม้ปริมาณการจับหมึกเพิ่มขึ้นแต่ราคายังคง
มีเสถียรภาพอยู่ในระดับสูง โดยโรงงานแปรรูปได้มีการเตรียมห้องเย็นส าหรับสต็อก
สินค้าเพื่อรองรับปริมาณการจับหมึกท่ีจะลดลงในเดือนพฤษภาคม 
 สเปน ปริมาณการน าเข้าหมึกยักษ์แช่แข็ง ปี 2020 ลดลง ได้รับผลกระทบจาก
การก าหนดมาตรการและข้อจ ากัดต่าง ๆ ของธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ 
และจัดเลี้ยง (HORECA Sector) โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี มูลค่าการน าเข้า 340 
ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 25% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กลุ่มคู่ค้าหลักใน
การผลิตสินค้าหมึกยักษ์แช่แข็งส่งมายังสเปน ได้แก่ โมร็อกโก มีมูลค่าการส่งออกลดลง 
16% รองลงมา คือ มอริเตเนีย โปรตุเกส และเซเนกัล ลดลง 26% 58% และ 67%
ตามล าดับ (European Price Report No.2/2021, Page 4) 

3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค แนวโน้มการน าเข้าหมึกจากจีนและเมียนมามีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งน้ี การน าเข้าจากเมียนมาซึ่งเป็น
การน าเข้ามาเพื่อบริโภคสดในประเทศ จะส่งผลให้ราคาหมึกที่ชาวประมงได้รับลดลง
จากเดิม ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ท าให้
ผู้บริโภคลดการซื้อสินค้าสัตว์น้ าลง อาจท าให้การซื้อขายสินค้าในตลาดสัตว์น้ าชะลอตัว
อีกครั้ง  

3.2 ข้อเสนอแนะ ควบคุมการน าเข้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐานของ
คุณภาพสินค้าสัตว์น้ า เป็นต้น รวมถึงเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ประกอบกับการใช้นโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ เช่น การประชาสัมพันธ์ และน าเสนอช่องทางการตลาดอื่น ๆ  เช่น  
การจ าหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า
ได้สะดวกและรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 
 


