
สถานการณ์สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยป ีพ.ศ. 2562 

ฐิติมา เอียดแก้ว 
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 ในปี พ.ศ. 2562 ปริมาณหมึกที่จับได้ในประเทศจากท่าเทียบเรือภาคใต้ลดลง จึงส่งผลให้ราคาซื้อ
ขายหมึกที่ชาวประมงได้รับปรับเพ่ิมขึ้นตามกลไกตลาด อย่างไรก็ดีอุปสงค์ความต้องการบริโภคสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ราคาขายปลีกที่ผู้บริโภคจ่ายปรับเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งประเทศ
ไทยยังคงพ่ึงพิงการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีหมึกเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ
และเพ่ือส่งออก (re-export) จงึมีการน าเข้าหมึกในปริมาณและมูลค่าที่เพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่ปริมาณและมูลค่า
การส่งออกกลับหดตัวลง โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 นั้น ปริมาณการจับหมึกในประเทศเพ่ิมมากขึ้นประกอบกับ 
มีการน าเข้าสินค้าหมึกจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สหภาพเมียนมา ท าให้มีปริมาณหมึกเพ่ือการบริโภคเข้ามา 
สู่ตลาดในประเทศค่อนข้างสูง และส่งผลกระทบสืบเนื่องท าให้เกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์  
 ส าหรับแนวโน้มสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2563 คาดการณ์ว่า ผลการจับหมึกในช่วงต้นปี
จะปรับตัวลดลงและส่งผลให้ราคาค่อย ๆ ทยอยปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด ส่วนสถานการณ์การค้าระหว่าง
ประเทศ ไทยยังคงต้องพ่ึงพิงการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ในขณะที่การส่งออกคาดว่า
จะอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2562 โดยสถานการณ์สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและภายนอก
ประเทศในปี พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้  
 

1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ 

 ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ภูเก็ต 
และระนอง) มีปริมาณ 1,608.1 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (1,448.5 ตัน) ในขณะที่ 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,940.5 ตัน) ลดลงร้อยละ 17.1 

 ส าหรับปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณรวม 6,860.2 ตัน ลดลงร้อยละ 
2.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน (7,029 ตัน) โดยปริมาณหมึกที่จับได้จากท่าเทียบเรือฝั่งทะเลอันดามันเพ่ิมสูงขึ้นมาก 
ณ ท่าเทียบเรือระนอง เพ่ิมขึ้นถึง 703 ตัน หรือมีอัตราการขยายตัวของผลจับประมาณ 1.5 เท่าตัว รวมถึงที่ 
ท่าเทียบเรือภูเก็ตมีปริมาณหมึกที่จับได้เพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 24.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ท่าเทียบเรือ
ปัตตานี และสงขลา ปริมาณหมึกท่ีจับได้โดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 17.5 รายละเอียดดังภาพที่ 1   
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ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 
 

2. สถานการณ์ด้านราคา  
ราคาสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ภาพรวมในประเทศ ปี พ.ศ. 2562 มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

เฉลี่ยร้อยละ 6.4 โดยราคาซื้อขายที่ท่าเทียบเรือภาคใต ้และราคาขายปลีกจากกระทรวงพาณิชย์ มีการขยายตัว
เพ่ิมสูงขึ้น ในขณะทีร่าคาประมูลจ าหน่ายหมึกกล้วย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ ปรับลดลงเล็กน้อย รายละเอียดดังนี้ 

2.1 ราคาซื้อขายหมึกกล้วยท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ 
จากภาพที่ 2 พบว่า ราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ชาวประมงได้รับโดยเฉลี่ยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ ในไตร

มาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 ราคากิโลกรัมละ 122.9 บาท ลดลงร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (136 บาท
ต่อกิโลกรัม) ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.5 (94.2 บาทต่อกิโลกรัม)  

หากพิจารณาราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้โดยเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2562  พบว่า ราคาซื้อ
ขายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 113.5 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปรับเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน (96.5 บาทต่อ
กิโลกรัม) โดยราคาซื้อขายที่ท่าเทียบเรือภูเก็ต ปัตตานี และระนอง เพ่ิมขึ้น 41.7 14.3 และ 11.9 บาทต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ ส่วนราคาที่ท่าเทียบเรือสงขลาปรับเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย 

 

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 
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2.2 ราคาหมึกกล้วยท่ีประมูลจ าหน่าย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ 
ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ ในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ.2562 

ราคากิโลกรัมละ 208.1 บาท ราคาลดลงร้อยละ 1 และร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (210.1 บาทต่อ
กิโลกรัม) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (208.3 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล าดับ  

 ส าหรับราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2562 ราคากิโลกรัมละ 206.8 บาท 
ราคาปรับลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน (211.2 บาทต่อกิโลกรัม)  ดังภาพที่ 3 ส่วนราคาเฉลี่ยของหมึก
ชนิดอื่น ๆ นั้น มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หมึกกระดองราคา 216.2 บาทต่อกิโลกรัม หมึกสาย 134.7 บาทต่อ
กิโลกรัม และหมึกหอม 285.8 บาทต่อกิโลกรัม   
 

 
 

ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
หมายเหตุ : ใช้ราคาที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ยแทนราคาฐานนิยมในการค านวณ 

 

2.3 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ 
ข้อมูลราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ราคาขายปลีกหมึกกล้วยไม่ลอกหนัง

ขนาด 8-10 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 ราคากิโลกรัมละ 223.7 บาท ลดลงร้อยละ 
0.02 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (223.8 บาทต่อกิโลกรัม) ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคา
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 (216.6 บาทต่อกิโลกรัม) หากพิจารณาราคาขายปลีกในปี พ.ศ. 2562 พบว่า ราคาขายปลีก
โดยเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 224.1 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน (223.3 บาทต่อกิโลกรัม)  
ดังภาพที่ 4 
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ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ 
 

3.1 การน าเข้า  
 จากข้อมูลการน าเข้าส่งออกของกลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พฒันาการประมง พบว่า ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทย  
มีปริมาณการน าเข้ารวมทั้งสิ้น 61,057.8 ตัน คิดเป็นมูลค่า 5,256.9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
ทัง้ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ในอัตราร้อยละ 83 และ 60.3 ตามล าดับ และเมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันในปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35.8 และร้อย
ละ 13.9 ตามล าดับ 

 ซึ่งหากพิจารณาปริมาณและมูลค่าการน าเข้าในภาพรวมของปี พ.ศ. 2562 พบว่า ปริมาณการ
น าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์รวม 178,613.2 ตัน คิดเป็นมูลค่า 16,139.7 ล้านบาท  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีก่อนนั้น ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.7 และร้อยละ 2.3 ตามล าดับ โดยมี
ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน (24,353.2 ตัน และ 2,152.1 ล้านบาท) และต่ าสุดใน
เดือนกุมภาพันธ์ (9,367.7 ตัน และ 811.2 ล้านบาท) ดังภาพที่ 5  
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกท่ีมีการน าเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการน าเข้า
สูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ โดยในไตรมาสที่ 4  
ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการน าเข้า 53,794.1 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.1 และมูลค่าการน าเข้า 4,742 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 90.2 และในปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการน าเข้าหมึกกล้วยรวม 155,911.9 ตัน คิดเป็นร้อยละ 87.3 
มูลค่า 14,470.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.7 ส่วนหมึกกระดอง หมึกยักษ์หรือหมึกสาย และหมึกอ่ืน ๆ  
มีการน าเข้าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ดังภาพที่ 6 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า  
ไทยน าเข้าสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าการน าเข้ารวม 
4,546.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.5 รองลงมาคือ ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 505.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.6 และ
ในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่งมูลค่า 205.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 
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  ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลในภาพรวมปี พ.ศ. 2562 พบว่า มูลค่าการน าเข้าหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง  
มีมูลค่ารวม 13,582 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.2 ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 1,772.1 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 11 และในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง มูลค่า 785.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.9 ส าหรับอัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าการน าเข้าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในรูปหมึก
แห้ง และหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 92 และ 8.2 ตามล าดับ ส่วนหมึกแปรรูปหรือปรุง
แต่งมีการหดตัวลดลง ร้อยละ 66 ดังภาพที่ 7 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.1.1 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญของไทย เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้า พบว่า 
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 ไทยน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากอินเดียมากที่สุด มูลค่า 1,384.9 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมา คือ จีน 1,227.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.3  เปรู 655.7 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 12.5 เมียนมา 561.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.7 เวียดนาม 467.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.9 
และประเทศอ่ืน ๆ อีก 960.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 
 ในขณะที่เมื่อพิจารณาในภาพรวมปี พ.ศ. 2562 พบว่า สัดส่วนการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของ
ไทย ยังคงพ่ึงพิงตลาดจากจีนมากที่สุด มูลค่า 4,717.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมา คือ อินเดีย 
3,375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.9 เปรู 1,974.5 ล้านบาท เวียดนาม 1,620.5 ล้านบาท เมียนมา 1,194.1 
ล้านบาท และประเทศอ่ืน ๆ อีก 3,258 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.2  10  7.4 และ 20.2 ตามล าดับ  
หากพิจารณาถึงอัตราการขยายตัว พบว่า มูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากตลาดคู่ค้าหลักมีการ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน ซึ่งการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดีย เปรู และเมียนมาร์ มีการขยายตัว 
ร้อยละ 4.7 51 และ 60.7 ตามล าดับ  

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในเชิงปริมาณกลับพบว่า ไทยน าเข้าหมึกจากประเทศเพ่ือนบ้าน สหภาพ
เมียนมา ในปริมาณที่สูงเป็นล าดับที่ 2 รองจากจีน โดยมีปริมาณการน าเข้าสูงถึง 32,937.3 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
38.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน (23,739.7 ตัน) โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงเปิดฤดูการท าการประมงของ
เมียนมา ท าให้มีปริมาณหมึกเข้าสู่ประเทศไทยสูงถึง 14,806.2 ตัน ในขณะที่เมื่อพิจารณาในรูปมูลค่าการ
น าเข้ากลับมีมูลค่าที่ไม่สูงมากนัก แสดงให้เห็นว่า ราคาหมึกที่ไทยน าเข้าจากเมียนมา มีราคาต่ าเมื่อเทียบกับการ
น าเข้าหมึกจากประเทศคู่ค้าอ่ืน ๆ ซึ่งราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 36.3 บาทต่อกิโลกรัม รวมถึงใช้ระยะเวลาขนส่งไม่มาก
นัก สินค้ายังคงมีความสดใหม่ ปัจจุบันร้านค้าปลีกต่าง ๆ (moderntrade) ร้านอาหารทะเล และร้านอาหาร
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ประเภทบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง จึงนิยมใช้หมึกน าเข้าจากเมียนมาเพ่ือลดต้นทุน เป็นที่ทราบกันดีว่า หากน าเข้าใน
ปริมาณที่มากเกินกว่าอุปสงค์ความต้องการสินค้าของผู้บริโภค อาจท าให้เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาด และเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ราคาหมึกภายในประเทศปรับลดลง ซึ่งพบว่าพ่อค้าคนกลาง มักจะผลักภาระต้นทุน
การตลาดให้แก่ชาวประมงเป็นผู้แบกรับ นั่นคือ ชาวประมงอาจจะขายได้ราคาที่ต่ าลง ในขณะที่ผู้บริโภคยังคง
บริโภคสินค้าในราคาท่ีสูงเช่นเดิม ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกตกต่ าได้ในอนาคต รายละเอียด
ดังภาพที่ 8 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.2 การส่งออก 
 การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีปริมาณการส่งออก
รวมทั้งสิ้น 13,455.8 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,805.6 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนั้น ปริมาณและมูลค่า
การส่งออกมีการขยายตัวร้อยละ 24.8 และร้อยละ 4.1 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน 
ปริมาณการส่งออกเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 13.6 ในขณะทีมู่ลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 9.9 

ซึ่งหากพิจารณาปริมาณและมูลค่าการส่งออกในภาพรวมของปี พ.ศ. 2562 พบว่า มีปริมาณการ
ส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์รวม 48,210.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11,419.8 ล้านบาท  ซึ่งเมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนนั้น ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมีการหดตัวลดลง ร้อยละ 2.6 และ 11.5 ตามล าดับ โดยมีปริมาณการ
ส่งออกสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน (4,732.5 ตัน) มูลค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนพฤษภาคม (1,146.9 ล้านบาท) 
และปริมาณและมูลค่าการส่งออกต่ าสุดในเดือนกันยายน (3,295.4 ตัน และ 803.6 ล้านบาท) ดังภาพที่ 9  
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกที่ประเทศไทยท าการส่งออกไปยังตลาดโลกมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการ
ส่งออกสูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์  โดยในไตรมาสที่ 4 
ปี พ.ศ. 2562 มีปริมาณการส่งออก 8,617.6 ตัน คิดเป็นร้อยละ 64 และมูลค่าการส่งออก 1,617.7 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 57.7 และในปี พ.ศ. 2562 ปริมาณการส่งออกหมึกกล้วยรวม 28,482.9 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
59.1 มูลค่า 6,588.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมา คือ หมึกยักษ์หรือหมึกสาย มูลค่าการส่งออกคิด
เป็นร้อยละ 14.5 ส่วนหมึกกระดอง ไทยท าการส่งออกเพียงร้อยละ 0.2 และอีกร้อยละ 27.6 เป็นหมึกอ่ืน ๆ 
รายละเอียดดังภาพที่ 10 

 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
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 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ไทยท าการส่งออกจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ไทยส่งออกสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าการส่งออก 
2,232.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.6 รองลงมาคือ ในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง มูลค่า 521.9 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 18.6 และในรูปหมึกแห้งมูลค่าเพียง 50.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8  
  ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 พบว่า มูลค่าการส่งออกหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง รวม 
9,366.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82 ในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง มูลค่า 1,908.3 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.7 และในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 144.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 ส าหรับอัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์มีการขยายตัวลดลงในทิศทางเดียวกัน โดยสินค้าในรูปแบบหมึกแห้ง 
ลดลงสูงสุดร้อยละ 59.3 หมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง ร้อยละ 11.5 และหมึกแปรรูปหรือหมึกปรุงแต่ง ร้อยละ 3.1 
ดังภาพที่ 11 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.2.1 ตลาดส่งออก  
 ตลาดส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของไทย เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2562 ไทยท าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังญี่ปุ่นมากที่สุด มูลค่า 
945.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.7 รองลงมา คือ อิตาลี 453.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.2 เกาหลีใต้ 
308.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 สหรัฐอเมริกา 288.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 จีน 234.7 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 8.4 และประเทศอ่ืน ๆ อีก 575 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 
 ซึ่งหากพิจารณาสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยปี พ.ศ. 2562 พบว่า 
ตลาดหลักในการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทย คือ ตลาดญี่ปุ่น มีมูลค่าการส่งออก 3,426.3 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา คือ อิตาลี 2,907.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.5 เกาหลีใต้ 1,446 ล้านบาท 
สหรัฐอเมริกา 1,104.4 ล้านบาท ออสเตรเลีย 397.4 ล้านบาท และประเทศอ่ืน ๆ อีก 2,138.3 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.7 9.7 3.5 และ 18.7 ตามล าดับ การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังคู่ค้าหลัก ได้แก่ 
ญี่ปุ่น อิตาลี เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการขยายตัวลดลงร้อยละ 17.9  
4 27.1 และ 5.8 ตามล าดับ ซึ่งไทยพ่ึงพาการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างญี่ปุ่นและอิตาลีในสัดส่วนที่มากกว่า
ร้อยละ 50 อย่างไรก็ดี ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยลดลงเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน ไทยจึงต้องมองหาตลาดคู่ค้าใหม่ๆ เพ่ือท าการขยายตลาดเพ่ิมมากขึ้น รายละเอียดดังภาพที่ 12 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
ในปี พ.ศ. 2562 ปริมาณการจับหมึกในประเทศลดลง และปริมาณการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์

จากประเทศเปรู และกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สหภาพเมียนมา มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มคู่ค้าหลักมีการหดตัวลดลง จึงส่งผลให้ปริมาณหมึกเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งท าให้ราคาปรับลดลง อย่างไรก็ดี พบว่า ราคาที่ชาวประมงได้รับจาก
ผู้ประกอบการแพปลานั้นต่ ากว่าราคาขายส่งและขายปลีกค่อนข้างมาก  โดยกลุ่มพ่อค้าคนกลางได้รับส่วน
เหลื่อมทางการตลาดค่อนข้างสูง และราคาหมึกที่ตกต่ าเป็นราคาของหมึกกระตอยหรือหมึกขนาดเล็กที่ใช้ใน
การบริโภคในประเทศ เนื่องจากมิใช่ขนาดมาตรฐานที่โรงงานท าการรับซื้อเพ่ือแปรรูปหรือส่งออก ส่วนหมึก
ขนาดใหญ่และหมึกชนิดอ่ืน ๆ ราคายังคงอยู่ในระดับคงที่ โดยสถานการณ์ราคาที่ตกต่ านั้นเกิดในช่วงเดือน
ตุลาคม และพฤศจิกายน ซึ่งมีปริมาณการจับหมึกในประเทศสูง รวมถึงในช่วงเวลาดังกล่าวมีการน าเข้าจาก
เมียนมาเข้าสู่ประเทศไทยภายหลังช่วงฤดูปิดอ่าวในไตรมาสที่ 3  ซึ่งภายหลังเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลท าการประมง
หมึก ราคาหมึกจะค่อย ๆ ทยอยปรับตัวสูงขึ้นดังเดิมตามกลไกตลาด นอกจากนี้ปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกใน
สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในภาพรวมที่ยังคงหดตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีการพ่ึงพาตลาดส่งออก
กลุ่มเดิมที่มีการกระจุกตัว เนื่องจากปัจจุบันไทยท าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศญี่ปุ่น 
และอิตาลี มากกว่าร้อยละ 50  

5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จากปัญหาปริมาณหมึกที่เพ่ิมขึ้นทั้งจากการจับในประเทศและการน าเข้า ส่งผลให้ราคาหมึกใน

ประเทศมีแนวโน้มลดต่ าลงนั้น มีแนวทางในการแก้ไขโดยควบคุมการน าเข้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่
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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 

http://www.price.moc.go.th/

