
สถานการณส์ินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของป ีพ.ศ. 2562 

ฐิติมา เอียดแก้ว 
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ปริมาณหมึกที่จับได้ในประเทศจากท่าเทียบเรือภาคใต้ และ
ราคาในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งราคาซื้อขายหมึกที่ชาวประมงได้รับ และราคาขายปลีก อย่างไรก็ดีอุปสงค์ความ
ต้องการบริโภคสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพิงการ
น าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีหมึกเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศและเพ่ือส่งออก  
(re-export) ท าให้มีการน าเข้าหมึกในปริมาณและมูลค่าที่เพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณและมูลค่าการส่งออก
กลับหดตัวลง โดยสถานการณ์สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้  
 

1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ 

ในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ภูเก็ต 
และระนอง) มีปริมาณ 1,951 ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3 และร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (1,852.6 ตัน) 
และเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,945.3 ตัน) ตามล าดับ 

ส าหรับปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณรวม 3,803.6 ตัน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (3,542.2 ตัน) โดยปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือฝั่งทะเล
อันดามันเพ่ิมสูงขึ้นมาก ณ ท่าเทียบเรือระนอง เพ่ิมขึ้นถึง 416.6 ตัน หรือมีอัตราการขยายตัวของผลจับ
ประมาณ 4 เท่าตัว รวมถึงที่ท่าเทียบเรือภูเก็ตมีปริมาณหมึกที่จับได้เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ท่าเทียบเรือปัตตานี และสงขลา ปริมาณหมึกที่จับได้โดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 20 
รายละเอียดดังภาพที่ 1   
  

 
ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 

2. สถานการณ์ด้านราคา  
ราคาสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ภาพรวมในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562  มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

จากปีก่อนเฉลี่ยร้อยละ 0.6 โดยราคาซื้อขายที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ และราคาขายปลีกจากกระทรวงพาณิชย์ 
เพ่ิมข้ึน ในขณะทีร่าคาประมูลจ าหน่ายหมึกกล้วย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ ปรับลดลง รายละเอียดดังนี้ 
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2.1 ราคาซื้อขายหมึกกล้วยท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ 
จากภาพที่ 2 พบว่า ราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ชาวประมงได้รับโดยเฉลี่ยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  

ในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2562 ราคากิโลกรัมละ 98.8 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.5 และร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับ 
ไตรมาสก่อน (96.4 บาทต่อกิโลกรัม)  และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (98.2 บาทต่อกิโลกรัม) 
ตามล าดับ 

หากพิจารณาราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ชาวประมงได้รับโดยเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 
พบว่า ราคาซื้อขายโดยเฉลี่ย 97.6 บาทต่อกิโลกรัม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(96.9 บาทต่อกิโลกรัม) โดยราคาซื้อขายที่ท่าเทียบเรือปัตตานีและภูเก็ต เพ่ิมขึ้น 3.7 และ 5.8 บาทต่อกิโลกรัม 
ตามล าดับ ส่วนราคาที่ท่าเทียบเรืออ่ืน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 
 

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 
 

2.2 ราคาหมึกกล้วยท่ีประมูลจ าหน่าย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ  
ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ.2562 

ราคากิโลกรัมละ 207.9 บาท ราคาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ราคาปรับลดลงร้อยละ 1   

ส าหรับราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ราคา
กิโลกรัมละ 204.5 บาท ราคาปรับลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดังภาพที่ 3 ส่วนราคา
เฉลี่ยของหมึกชนิดอ่ืน ๆ นั้น มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หมึกกระดองราคา 232.5 บาทต่อกิโลกรัม หมึกสาย 
121 บาทต่อกิโลกรัม และหมึกหอม 259.4 บาทต่อกิโลกรัม   
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ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
หมายเหตุ : ใช้ราคาที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ยแทนราคาฐานนิยมในการค านวณ 

2.3 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ 
ข้อมูลราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ราคาขายปลีกหมึกกล้วยไม่ลอกหนัง

ขนาด 8 -10 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2562 ราคากิโลกรัมละ 222.5 บาท ลดลงร้อยละ 0.4 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (223.3 บาทต่อกิโลกรัม) ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 4 (214 บาทต่อกิโลกรัม) หากพิจารณาราคาขายปลีกในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 พบว่า 
ราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 222.9 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
(217.2 บาทต่อกิโลกรัม) ดังภาพที่ 4 

 

 
 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
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3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ 
 

3.1 การน าเข้า  
 จากข้อมูลการน าเข้าส่งออกของกลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พฒันาการประมง พบว่า ในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทย 
มีปริมาณการน าเข้ารวมทั้งสิ้น 46,739.8 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,232.9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
ทั้งปริมาณและมูลค่ามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ในอัตราร้อยละ 24.8 และ 25.6 ตามล าดับ และเมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันในปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามีการขยายตัวเช่นเดียวกัน ในอัตราร้อยละ 9.4 และ 3.8 
ตามล าดับ 

ซึ่งหากพิจารณาปริมาณและมูลค่าการน าเข้าในภาพรวมช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 พบว่า 
ปริมาณการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์รวม 84,193.4 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7,603.5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันในปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.9 และ 3.4 ตามล าดับ โดยมีปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนเมษายน (18,177.9 ตัน และ 1,556.6 
ล้านบาท) และต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (9,368.4 ตัน และ 811.2 ล้านบาท) ดังภาพที่ 5  
  

 
 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกท่ีมีการน าเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการน าเข้า
สูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ โดยในไตรมาสที่ 2  
ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการน าเข้า 43,858.7 ตัน คิดเป็นร้อยละ 93.8 และมูลค่าการน าเข้า 3,993.6 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 94.3 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการน าเข้า 78,132.2 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
92.8 และมูลค่าการน าเข้า 7,088.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.2 ส่วนหมึกกระดอง หมึกยักษ์หรือหมึกสาย 
และหมึกอ่ืน ๆ มีการน าเข้าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ดังภาพที่ 6 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า  
ไทยน าเข้าสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด .ในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าการน าเข้า
รวม 3,798.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.7 รองลงมาคือในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 392.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
9.3 และในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง มูลค่าเพียง 41.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 

ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 พบว่า การน าเข้าหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง 
มีมูลค่ารวม 6,719.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.4 รองลงมาคือ ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 792.3 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.4 และในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่งมูลค่าเพียง 92.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2 ส าหรับอัตรา
การขยายตัวของมูลค่าการน าเข้าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การน าเข้าสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์ในรูปหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง และหมึกแห้ง มีการขยายตัวร้อยละ 8.8 และ 25.5 ตามล าดับ 
ในขณะทีก่ารน าเข้าสินค้าในรูปหมึกปรุงแต่งหรือแปรรูป กลับมีการขยายตัวลดลง ร้อยละ 28.1  ดังภาพที่ 7 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.1.1 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 เมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้า พบว่า ไทยน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากจีนมากที่สุด มูลค่า 2,522 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมา คือ อินเดีย 1,473.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.4  เวียดนาม 709.9 ล้านบาท 
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คิดเป็นร้อยละ 9.3 เปรู 667.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.8 เมียนมา 544.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 และ
ประเทศอ่ืน ๆ อีก 1,686.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.1 เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของมูลค่าการน าเข้า 
พบว่ า  มู ลค่ า การน า เข้ าสิ นค้ า หมึ กและผลิ ตภัณฑ์ จ ากตลาดคู่ ค้ าหลั กอย่ า งจี นและ เวี ยดนาม  
มีการขยายตัวลดลง ในขณะที่การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดีย เปรู และเมียน มีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 40.7 73.4 และ 64.7 ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในเชิงปริมาณกลับพบว่า ไทยน าเข้าหมึกจากประเทศเพ่ือนบ้าน สหภาพ
เมียนมา ในปริมาณที่สูงเป็นล าดับที่ 2 รองจากจีน โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ปริมาณการน าเข้า
สูงถึง 15,802.9 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (11,152.4 ตัน) ในขณะที่ 
เมื่อพิจารณาในรูปมูลค่าการน าเข้ากลับมีมูลค่าท่ีไม่สูงมากนัก แสดงให้เห็นว่า ราคาหมึกที่ไทยน าเข้าจากเมียนมา  
มีราคาต่ าเมื่อเทียบกับการน าเข้าหมึกจากประเทศคู่ค้าอ่ืน ๆ ซึ่งราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 34.43 บาทต่อกิโลกรัม 
รวมถึงใช้ระยะเวลาขนส่งไม่มากนัก สินค้ายังคงมีความสดใหม่ ปัจจุบันร้านค้าปลีกต่าง ๆ (moderntrade) 
ร้านอาหารทะเล และร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง จึงนิยมใช้หมึกน าเข้าจากเมียนมาเพ่ือลดต้นทุน  
เป็นที่ทราบกันดีว่า หากน าเข้าในปริมาณที่มากเกินกว่าอุปสงค์ความต้องการสินค้าของผู้บริโภค อาจท าให้เกิด
อุปทานส่วนเกินในตลาด และเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ราคาหมึกภายในประเทศปรับลดลง ซึ่งพบว่าพ่อค้า
คนกลาง มักจะผลักภาระต้นทุนการตลาดให้แก่ชาวประมงเป็นผู้แบกรับ นั่นคือ ชาวประมงอาจจะขายได้ราคา
ที่ต่ าลง ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงบริโภคสินค้าในราคาที่สูงเช่นเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาราคาสินค้าหมึก
ตกต่ าได้ในอนาคต รายละเอียดดังภาพที่ 8 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
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3.2 การส่งออก 
 การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ.2562 พบว่า มีปริมาณการส่งออก
รวมทั้งสิ้น 12,349.4 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,029.6 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนทั้งปริมาณและมูลค่า 
มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ในอัตราร้อยละ 6.3 และ 4.8 ตามล าดับ ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน 
ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าหดตัวลง ในอัตราร้อยละ 5.4 และ 9.9 ตามล าดับ 

ซึ่งหากพิจารณาปริมาณและมูลค่าการส่งออกในภาพรวมช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 พบว่า 
ปริมาณการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์รวม 23,971.4 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,920.2. ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันในปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 8.5 และ 11.9 
ตามล าดับ โดยมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนพฤษภาคม (4,728.3 ตัน และ 1,146.9 ล้านบาท) 
และปริมาณการส่งออกต่ าสุดในเดือนเมษายน (2,730.2 ตัน) และมูลค่าการส่งออกต่ าสุดในเดือนมกราคม 
(886.2 ล้านบาท) ดังภาพที่ 9  
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกที่ประเทศไทยท าการส่งออกไปยังตลาดโลกมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการ
ส่งออกสูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์  โดยในไตรมาสที่ 2
ปี พ.ศ.2562 มีปริมาณการส่งออก 8,609.2 ตัน คิดเป็นร้อยละ 69.7 และมูลค่าการส่งออก 2,154.3 ล้านบาน  
คิดเป็นร้อยละ 71.1 และในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการส่งออก 16,819.5 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
70.2 และมูลค่าการน าเข้า 4,232 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.5 ส่วนหมึกกระดอง หมึกยักษ์หรือหมึกสาย และ
หมึกอ่ืน ๆ มีการน าเข้าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ดังภาพที่ 10 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง  

  หากพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า 
ไทยส่งออกสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 รวม 5,762.7 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.3 ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 61.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 และในรูปหมึกแปรรูปหรือ
ปรุงแต่ง มูลค่า 95.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 ส าหรับอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเมื่อ 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การส่งออกสินค้าหมึกในรูปหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง และหมึกแห้ง มี
การขยายตัวลดลงร้อยละ 10.4 และ 67.4 ตามล าดับ  ในขณะที่หมึกแปรรูปหรือปรุงแต่งมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1.3 ดังภาพที่ 11 
 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.2.1 ตลาดส่งออก  
 ตลาดส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของไทย เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 ไทยท าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังอิตาลีมากที่สุด 
มูลค่า 1,750.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.6 รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 1,637.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.7 
เกาหลีใต ้847.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.3 สหรัฐอเมริกา 558 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.4 ออสเตรเลีย 119.2 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.4 และประเทศอ่ืน ๆ อีก 926.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.7 
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 หากพิจารณาถึงอัตราการขยายตัว พบว่า การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังคู่ค้าหลัก อย่าง 
อิตาลี ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการขยายตัวลดลงร้อยละ 7.3 21.3 และ 15.7 
ตามล าดับ ซึ่งไทยพ่ึงพาการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างญี่ปุ่นและอิตาลีในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 50  
อย่างไรก็ด ีปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ไทยจึงต้องมองหาตลาดคู่ค้าใหม่ๆ เพ่ือท าการขยายตลาดเพ่ิมมากข้ึนรายละเอียดดังภาพที่ 12 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2562 แม้ปริมาณการน าเข้าสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สหภาพ

เมียนมา จะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
โดยปริมาณการจับหมึกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.3 ในขณะที่ ปริมาณการน าเข้าเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 46.8 ประกอบกับ
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มคู่ค้าหลักมีการหดตัวลดลง จึงส่งผลให้ปริมาณหมึกเพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยในช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภาคม เกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกขนาด
เล็กหรือหมึกกระตอยปรับตัวลดลง ซึ่งหากปริมาณการจับหมึกในประเทศเพ่ิมขึ้นและการน าเข้ายังคงมีการ
ขยายตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง  อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดและผลักดันให้ราคาหมึก
ภายในประเทศปรับลดลงอีกครั้งโดยเฉพาะในหมึกขนาดเล็ก ซึ่งพบว่าพ่อค้าคนกลาง มักจะผลักภาระต้นทุน
การตลาดให้แก่ชาวประมงเป็นผู้แบกรับ นั่นคือ ชาวประมงอาจจะขายได้ราคาที่ต่ าลง ในขณะที่ผู้บริโภคยังคง
บริโภคสินค้าในราคาท่ีสูงเช่นเดิม ซึ่งจะเกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกตกต่ าได้ในอนาคต นอกจากนี้ปัญหาเกี่ยวกับ
การส่งออกในสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในภาพรวมที่ยังคงหดตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีการพ่ึงพา
ตลาดส่งออกกลุ่มเดิมที่มีการกระจุกตัว เนื่องจากปัจจุบันไทยท าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น และอิตาลี มากกว่าร้อยละ 50  
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5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จากปัญหาปริมาณหมึกที่เพ่ิมขึ้นทั้งจากการจับในประเทศและการน าเข้า ส่งผลให้ราคาหมึกใน

ประเทศมีแนวโน้มลดต่ าลงนั้น มีแนวทางในการแก้ไขโดยควบคุมการน าเข้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐานของคุณภาพ
สินค้าสัตว์น้ า เป็นต้น 

-------------------------------------------------------------------- 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  
1. ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ปัตตานี สงขลา ระนอง ภูเก็ต) องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
2. กระทรวงพาณิชย์ เข้าถึงได้จาก http://www.price.moc.go.th 
3. กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  
4. กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
5. INFOFISH TRADE NEWS และ EUROPEAN PRICE REPORT 
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