
สถานการณส์ินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 

ฐิติมา เอียดแก้ว 
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ปริมาณหมึกที่จับได้ในประเทศจากท่าเทียบเรือภาคใต้เพ่ิมข้ึน 
ส่งผลให้ราคาขายส่งปรับลดลงตามกลไกตลาด อย่างไรก็ดีอุปสงค์ความต้องการบริโภคสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศ ยังคงอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ราคาขายปลีกที่ผู้บริโภคจ่ายปรับเพ่ิมสูงขึ้น ประเทศไทย
จึงน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีหมึกเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศและเพ่ือส่งออก 
(re-export) จึงมีการน าเข้าหมึกในปริมาณและมูลค่าที่เพ่ิมมากขึ้น โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 
ไทยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด ในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง ในขณะที่ปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลง 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2560 โดยสถานการณ์สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและการค้า
กับประเทศคู่ค้าหลักต่าง ๆ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้  
 

1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ 

 ในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ภูเก็ต และ
ระนอง) มีปริมาณ 1,546.3 ตัน ลดลงร้อยละ 20.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (1,945.3 ตัน) ในขณะที่เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,419.9 ตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9  
 ส าหรับปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณรวม 5,088.6 ตัน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (4,407.8 ตัน) โดยปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือปัตตานี 
และภูเก็ต เพ่ิมสูงขึ้นเป็นสองเท่าของปริมาณที่จับได้ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ท่าเทียบเรือระนอง 
และสงขลา ปริมาณหมึกที่จับไดล้ดลงเล็กน้อย รายละเอียดดังภาพที่ 1   
  

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 
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2. สถานการณ์ด้านราคา  
ราคาสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ภาพรวมในประเทศ ช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 มีอัตราการ

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ยร้อยละ1.5 โดยราคาซื้อขายที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ปรับลดลง 
ในขณะที่ราคาขายส่งที่สะพานปลากรุงเทพฯ และราคาขายปลีกมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น รายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 ราคาซื้อขายหมึกกล้วยท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ 
จากภาพที่ 2 พบว่า ราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ชาวประมงได้รับโดยเฉลี่ยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ ในไตรมาสที่ 3 

ปี พ.ศ. 2561 ราคากิโลกรัมละ 98 บาท ลดลงร้อยละ 0.2 และร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (98.2 
บาทต่อกิโลกรัม) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (113.9 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล าดับ   

หากพิจารณาราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้โดยเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561  
พบว่า ราคาซื้อขายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 97.3 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปรับลดลงร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน (110.9 บาทต่อกิโลกรัม) โดยราคาซื้อขายที่ท่าเทียบเรือปัตตานี ปรับลดลงถึง 61.9 บาทต่อกิโลกรัม 
ส่วนราคาที่ท่าเทียบเรืออ่ืน ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งการที่มีปริมาณหมึกที่จับได้เพ่ิมขึ้นที่ท่าเทียบเรือ
ปัตตานีนั้น เป็นปัจจัยที่ส าคัญซึ่งส่งผลให้ราคาปรับลดลงตามกลไกของตลาด  

 

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 
2.2 ราคาขายส่งหมึกกล้วยท่ีสะพานปลากรุงเทพฯ  
ราคาขายส่งหมึกกล้วยโดยเฉลี่ยที่สะพานปลากรุงเทพฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 ราคากิโลกรัมละ 

180 บาท ราคาโดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อพิจารณาราคาขายส่งโดยเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปีพ.ศ. 2561 นั้น 
พบว่า ราคาขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 173.3 บาท เพ่ิมขึ้นสูงกว่าราคาเฉลี่ยของช่วงเดียวกันของปีก่อน  
(160 บาทต่อกิโลกรัม) คิดเป็นร้อยละ 8.3 ดังภาพที่ 3 ส่วนราคาเฉลี่ยของหมึกชนิดอ่ืน ๆ ในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2561 นั้น ราคาค่อนข้างคงที่ โดยหมึกกระดองราคา 200 บาท/กิโลกรัม หมึกสาย 129.7 บาท/กิโลกรัม และ
หมึกหอม 265.7 บาท/กิโลกรัม   
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ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
 

2.3 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากตลาดไท 
ข้อมูลราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากตลาดไท ระบุว่า ราคาขายปลีกหมึกกล้วยไม่ลอกหนังขนาดกลาง  

โดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 ราคากิโลกรัมละ 230.2 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 และร้อยละ 11.5  
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (223.8 บาทต่อกิโลกรัม) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (206.4 บาทต่อกิโลกรัม) 
ตามล าดับ ในขณะที่ราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 นั้น อยู่ที่กิโลกรัมละ 221.5 บาท  
เพ่ิมข้ึนสูงกว่าราคาเฉลี่ยของช่วงเดียวกันของปีก่อน (204.2 บาทต่อกิโลกรัม) คิดเป็นร้อยละ 8.5 ดังภาพที่ 4 

 

 
 

ที่มา : ตลาดไท (https://talaadthai.com/) 
* เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลราคาขายปลีกจากกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนเม.ย. ปี พ.ศ. 2561 จึงเปลี่ยนมาใช้ข้อมูลราคาขายปลีกจากตลาดไท 
ในขณะที่ข้อมูลในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2560 ทั้งปี เป็นข้อมูลราคาขายปลีกจากกระทรวงพาณิชย์ โดยข้อมูลราคาขายปลีกจาก 
ทั้ง 2 แหล่ง มีค่าใกล้เคียงและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

https://talaadthai.com/
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3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ 
 

3.1 การน าเข้า  
 จากข้อมูลการน าเข้าส่งออกของกลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พฒันาการประมง พบว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทย  
มีปริมาณการน าเข้ารวมทั้งสิ้น 36,916.6 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,808.2 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
ทั้งปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามีการหดตัวลดลง ในอัตราร้อยละ 13.6 และ 6.6 ตามล าดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.8 
และร้อยละ 10.1 ตามล าดับ 
 ซึ่งหากพิจารณาปริมาณและมูลค่าการน าเข้าในภาพรวมช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 พบว่า 
ปริมาณการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์รวม 116,420.2 ตัน คิดเป็นมูลค่า 11,160.8 ล้านบาท  ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนั้น ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.1 และ
ร้อยละ 0.7 ตามล าดับ โดยมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนกันยายน (1,499.6 ล้านบาท) และต่ าสุดในเดือน
มีนาคม (997 ล้านบาท) ดังภาพที่ 5 
  

 
 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกที่มีการน าเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการน าเข้าสูงสุด 
ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ โดยในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561  
มีปริมาณการน าเข้า 32,418.1 ตัน คิดเป็นร้อยละ 88.7 และมูลค่าการน าเข้า 3,400.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
89.3 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ปริมาณการน าเข้าหมึกกล้วยรวม 100,331.9 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
86.2 มูลค่า 9,775.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.6 ส่วนหมึกกระดอง หมึกยักษ์หรือหมึกสาย และหมึกอ่ืน ๆ 
มีการน าเข้าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ดังภาพที่ 6 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า  
ไทยน าเข้าสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด ในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าการน าเข้ารวม 
3,214.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.4 รองลงมาคือ ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 553.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.5 และ
ในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่งมูลค่าเพียง 40.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1  
  ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 พบว่า มูลค่าการน าเข้าหมึกสดแช่เย็นและ
แช่แข็ง มีมูลค่ารวม 9,391 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.1 ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 1,656.2 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 14.8 และในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง มูลค่า 113.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 ส าหรับอัตรา
การขยายตัวของมูลค่าการน าเข้าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า สินค้าหมึกแห้งและหมึกปรุง
แต่งหรือแปรรูป  มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.3 และ 24.6 ตามล าดับ ในขณะที่สินค้าหมึกสดแช่เย็นและแช่
แข็ง มีการหดตัวสูงร้อยละ 6.9 ดังภาพที่ 7 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.1.1 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญของไทย เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้า พบว่า 
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 ไทยน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากจีนมากที่สุด มูลค่า 1,001.5 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 26.3 รองลงมา คือ อินเดีย 686.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18  เปรู 680.2 ล้านบาท คิดเป็น
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ร้อยละ 17.9 เวียดนาม 461.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.1 ชิลี 156.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 และ
ประเทศอ่ืน ๆ อีก 821.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.6 
 ซึ่งหากพิจารณาในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 พบว่า สัดส่วนการน าเข้าสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์ของไทย ยังคงพ่ึงพิงตลาดจากจีนมากที่สุด มูลค่า 3,800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา คือ 
อินเดีย 1,733.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.5 เวียดนาม 1,329.5 ล้านบาท เปรู 1,065.1 ล้านบาท ปากีสถาน 
548.2 ล้านบาท และประเทศอ่ืน ๆ อีก 2,684.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.9 , 9.5 , 4.9 และ 24.1 
ตามล าดับ หากพิจารณาถึงอัตราการขยายตัว พบว่า การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากประเทศอินเดีย
ปากีสถาน และเปรู มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากประเทศเปรูในช่วง 9 
เดือนแรกของปีพ.ศ. 2561 มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 40.3 เนื่องจากในช่วงปีพ.ศ. 2560 ปริมาณและมูลค่า
การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากประเทศเปรู ลดลงจากช่วงปีก่อนหน้าอย่างมาก โดยลดลงกว่าสอง
เท่าตัว ประกอบกับปริมาณการจับหมึกในประเทศเปรูที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ประเทศจีนและเวียดนามมีอัตราการ
ขยายตัวของการน าเข้าหมึกจากทั้งสองประเทศลดลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.9 และ 5.3 ตามล าดับ 
รายละเอียดดังภาพที่ 8 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.2 การส่งออก 
 การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีปริมาณการส่งออก
รวมทั้งสิ้น 11,473.3 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,076.8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนั้น ปริมาณและมูลค่า
การส่งออกมีการหดตัวลงร้อยละ 12.1 และร้อยละ 8.5 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 8.9 และ 3.6 ตามล าดับ 
 ซึ่งหากพิจารณาปริมาณและมูลค่าการส่งออกในภาพรวมช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 พบว่า 
ปริมาณการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์รวม 37,677.5 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9,793.7 ล้านบาท  ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนั้น ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมีการหดตัวลดลง ร้อยละ 8.8 และร้อยละ 
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8.1 ตามล าดับ โดยมูลค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนพฤษภาคม (1,266.9 ล้านบาท) และต่ าสุดในเดือนเมษายน 
(960.6 ล้านบาท) ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกที่ประเทศไทยท าการส่งออกไปยังตลาดโลกมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการ
ส่งออกสูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์  โดยในไตรมาสที่ 3 
ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการส่งออก 5,937.8 ตัน คิดเป็นร้อยละ 51.8 และมูลค่าการส่งออก 1,653.4 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 53.7 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ปริมาณการส่งออกหมึกกล้วยรวม 20,317.2 ตัน  
คิดเป็นร้อยละ 53.9 มูลค่า 5,576.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.9 รองลงมา คือ หมึกยักษ์หรือหมึกสาย มูลค่า
การส่งออกคิดเป็นร้อยละ 16.8 ส่วนหมึกกระดอง ไทยท าการส่งออกเพียงร้อยละ 0.4 และอีกร้อยละ 25.9 เป็น
หมึกอ่ืน ๆ รายละเอียดดังภาพที่ 10 

 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
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 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ไทยท าการส่งออกจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ไทยส่งออกสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด ในไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าการส่งออก 
2,920.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.9 รองลงมาคือ ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 102.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 และใน
รูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่งมูลค่าเพียง 53.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8  
  ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 พบว่า มูลค่าการส่งออกหมึกสดแช่เย็น
และแช่แข็ง รวม 9,353.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.5 ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 292.6 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3 และในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง มูลค่า 147.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 ส าหรับอัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า สินค้าหมึกแห้ง มีการขยายตัวสูง
ร้อยละ 67.2 ในขณะที่สินค้าสดแช่เย็นและแช่แข็ง และหมึกแปรรูปหรือหมึกปรุงแต่งนั้น มีการหดตัวร้อยละ 9.1 
และร้อยละ 19.1 ตามล าดับ ดังภาพที่ 11 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.2.1 ตลาดส่งออก  
 ตลาดส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของไทย เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 ไทยท าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังญี่ปุ่นมากท่ีสุด มูลค่า 
957.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมา คือ อิตาลี 699.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.7 เกาหลีใต้ 
462.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 สหรัฐอเมริกา 240.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 ออสเตรเลีย 112.1 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.6 และประเทศอ่ืน ๆ อีก 605.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.8  
 ซึ่งหากพิจารณาสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2561 พบว่า ตลาดหลักในการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทย คือ ตลาดญี่ปุ่น มีมูลค่าการ
ส่งออก 3,037.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมา คือ อิตาลี 2,586.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.5 
เกาหลีใต้ 1,467.3 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 711.2 ล้านบาท ออสเตรเลีย 311.2 ล้านบาท และประเทศอ่ืน ๆ  
อีก 1,679.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.9 ,  9.5 , 4.9 และ 24.1 ตามล าดับ หากพิจารณาถึงอัตราการ
ขยายตัว พบว่า การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเกาหลีใต้ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13  
ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ไทยจะท าการขยายตลาดใหม่ ๆ ในแถบภูมิภาคเอเชียเพ่ิมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ไทยเอง
ยังคงพ่ึงพาตลาดหลักอย่างญี่ปุ่นและอิตาลี โดยท าการส่งออกในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2561 นั้น มูลค่าการส่งออกหดตัวลดลงร้อยละ 11.7 และ 12.8 ตามล าดับ รายละเอียดดังภาพที่ 12 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2561 ปริมาณการจับหมึกในประเทศและปริมาณการน าเข้าสินค้าหมึก

และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สหภาพเมียนมาร์ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณและ
มูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มคู่ค้าหลักมีการหดตัวลดลง จึงส่งผลให้ปริมาณหมึกเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งท าให้ราคาปรับลดลงตามกลไกตลาด อย่างไรก็ดี พบว่า ราคาท่ีปรับลดลงนั้นเป็น
เพียงราคาซื้อขายสินค้าที่ชาวประมงได้รับจากแพปลาเท่านั้น ในขณะที่ราคาขายส่งและขายปลีกกลับมีการ
ขยายตัวที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยกลุ่มพ่อค้าคนกลางได้รับส่วนเหลื่อมทางการตลาดค่อนข้างสูง นอกจากนี้การส่งออก
ในสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทย มีการพ่ึงพาตลาดส่งออกกลุ่มเดิมที่มีการกระจุกตัว เนื่องจากปัจจุบันไทย
ท าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศญี่ปุ่น และอิตาลี มากกว่าร้อยละ 50  

5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
การปรับเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้าในประเทศเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากในช่วง 9 เดือนแรกนี้มี

ปริมาณการจับหมึกได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลการท าประมงของประเทศไทย ราคาจึงมีการปรับลดลง
เล็กน้อย และคาดการณ์ว่าแนวโน้มของราคาจะค่อย ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อผลการจับในประเทศลดลง  
อย่างไรก็ดี การบังคับใช้มาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้ พระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ.2558 อย่างเข้มงวด จะท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าของไทยฟ้ืนตัวและมีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคต รวมถึง
ไทยควรแสวงหาคู่ค้าตลาดใหม่ ๆ เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมโอกาสและขยายตลาดได้มากข้ึน นอกจากนี้ชาวประมงได้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันราคาข้ันต่ าใน
สินค้าประมงช่วงที่มีราคาตกต่ า เพ่ือเป็นการช่วยเหลือกลุ่มชาวประมง เนื่องจากในปัจจุบันชาวประมงต้องแบก
รับต้นทุนในการท าการประมงที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นจากเดมิ 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  
1. ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ปัตตานี สงขลา ระนอง ภูเก็ต) องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
2. กระทรวงพาณิชย์ เข้าถึงได้จาก http://www.price.moc.go.th 
3. ตลาดไท เข้าถึงได้จาก https://talaadthai.com/ 
4. กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  
5. กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
6. INFOFISH TRADE NEWS และ EUROPEAN PRICE REPORT 
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https://talaadthai.com/

