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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 ปริมาณผลผลิตหมึกในประเทศไทย เดือน ก.ย.63 มีปริมาณ 609.9 ตัน 
เพิ่มขึ้น 43.5% และ 44.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค.- ก.ย.63 มีปริมาณหมึก รวม 5,761.9 ตัน เพิ่มขึ้น 
9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
1.2 ราคา  
 ราคาที่เกษตรกรได้รับ  เดือน ก.ย.63 ราคาซ้ือขายหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 117.5 บาท ราคาลดลง 12.0% และ 9.1% เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน โดยราคาที่ท่าเทียบเรือภูเก็ตลดลง 70 บาท/
กิโลกรัม ส่วนท่าเทียบเรือระนองลดลง 6.1 บาท/กิโลกรัม ส่วนราคาที่ท่าเทียบเรือ
อื่น ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 

 ราคาขายส่ง เดือน ก.ย.63ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 216.7 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน ส าหรับราคาหมึกอื่น ๆ ได้แก่ หมึกกระดองราคา 240 บาท/
กิโลกรัม หมึกสาย 115 บาท/กิโลกรัม และหมึกหอม 275 บาท/กิโลกรัม 
 

 
 

ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพ 
 

 ราคาขายปลีก เดือน ก.ย.63 ราคาหมึกกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง 
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 237 บาท  ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาเพิ่มขึ้น 5.9% โดยราคาที่
ผู้บริโภคจ่ายอยู่ในระดับสูงกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับราคาที่เกษตรกรได้รับ  
 

 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ (www.price.moc.go.th) 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ก.ย.63 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 18,670.3 ตัน มูลค่า 1,453  
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 39.6% และ 21.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 48.8% และ 28.9% 
ตามล าดับ การน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- ก.ย.63 มีปริมาณ 145,601.6 ตัน มูลค่า 11,429.8  
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 23.8% และ 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (87.5% ของปริมาณ และ 89.2% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (90.8% ของปริมาณ และ 83.8% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของหมึกไทย คือ จีน 30.6% รองลงมา 
คือ เวียดนาม 10.9% อาร์เจนตินา 10.3% เปรู 10.1% เมียนมา 10.1% และอื่น ๆ 28%  
 การส่งออก เดือน ก.ย. 63 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 3,540.9 ตัน มูลค่า 837.5 
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 16% และ 15.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณเพิ่มขึ้น 7.4% และ 4.2% 9 การส่งออก
หมึกเดือน ม.ค.- ก.ย.63 มีปริมาณ 36,549.9 ตัน มูลค่า 7,491.8 ล้านบาท ปริมาณ
เพิ่มขึ้น 5.1% ในขณะที่มูลค่าลดลง 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด (60.6% ของปริมาณ และ 57.1% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (85.3% ของปริมาณ และ 80% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการส่งออก ตลาดส่งออกหลักของหมึกไทย คือ ญี่ปุ่น 28.9% รองลงมา คือ 
อิตาลี 19.1% เกาหลีใต้ 16.9% สหรัฐอเมริกา 9.3% จีน 7.1% และอื่น ๆ 18.7% 
   

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.ย.63 18,670 1,453 3,541 837 
ส.ค.63 13,372 1,198 3,054 725 
ก.ย.62 12,549 1,127 3,295 804 
% ก.ย./ส.ค.63 +39.6% +21.3% +16.0% +15.4% 

% ก.ย.63/62 +48.8% +28.9% +7.4% +4.2% 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 เวียดนาม ในเดือน ส.ค.63 มูลค่าการส่งออกหมึกกล้วยและหมึกยักษ์ไปยัง
สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้น 23.9% และ 10.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นผลจากการที่เวียดนามอนุมัติความตกลงเขตการค้า
เสรีกับสหภาพยุโรป (EU-Vietnam Free Trade Agreement : EVFTA) ซ่ึงจาก
ข้อมูลของ VESEP คาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกหมึกกล้วยและหมึกยักษ์จะมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปี 63 อย่างไรก็ตามหากพิจารณามูลค่าการส่งออกหมึก
ทั้งหมดในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค.63 กลับลดลง 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง 
37.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (INFOFISH No.19/2020, Page 23) 
3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค ปริมาณการน าเข้าหมึกในภาพรวมขยายตัวถึง 23.8% ใน
เดือนก.ย.63 การน าเข้าหมึกจากเมียนมากลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากสิ้นสุดฤดูกาล
ปิดอ่าวท าการประมงในชว่งเดือนที่ผ่านมา โดยปริมาณการน าเข้าจากเมียนมาปี 63 
(ม.ค.-ก.ย.) เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 90.5% รวมถึงการน าเข้าหมึกจากจีน
ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการน าเข้าจากจีน (ก.ย.63) เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงปลายปีเป็นช่วงที่ปริมาณการจับ
หมึกในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงหากการน าเข้าจากจีนและเมียนมายังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง อาจส่งผลท าให้เกิดปัญหาหมึกในประเทศราคาตกต่ าได้  
3.2 ข้อเสนอแนะ ควบคุมการน าเข้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐานของ
คุณภาพสินค้าสัตว์น้ า เป็นต้น รวมถึงควรแสวงหาคู่ค้าตลาดใหม่ ๆ เช่น กลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง และประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและ
ขยายตลาดได้มากขึ้น  
 

กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กลุ่มเศรษฐกิจการประมง  
ผู้จัดท ารายงาน : ฐิติมา เอียดแก้ว โทร. 02 561 3353 

 


