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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 ปริมาณผลผลิตหมึกในประเทศไทย เดือน ต.ค.63 มีปริมาณ 466.6 ตัน 
ลดลง 23.5% และ 27.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค.- ต.ค.63 มีปริมาณหมึก รวม 6,228.5 ตัน เพิ่มขึ้น 
5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
1.2 ราคา  
 ราคาที่เกษตรกรได้รับ เดือน ต.ค.63 ราคาซ้ือขายหมึกที่ท่าเทียบเรือ 
ภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 113.5 บาท ราคาลดลง 3.4% และ 6.7% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน โดยราคาที่ท่าเทียบเรือระนองลดลง 26.3 
บาท/กิโลกรัม ส่วนท่าเทียบเรือภูเก็ตเพิ่มขึ้น 10 บาท/กิโลกรัม การเปลี่ยนแปลง
ของราคาเป็นไปตามกลไกตลาด ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณหมึกที่เข้าสูท่่าเทียบเรือ   

 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 

 ราคาขายส่ง เดือน ต.ค.63ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 226.5 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 4.5% และ 9.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ส าหรับราคาหมึกอื่น ๆ ได้แก่ หมึกกระดองราคา 200 
บาท/กิโลกรัม หมึกสาย 130 บาท/กิโลกรัม และหมึกหอม 240 บาท/กิโลกรัม 
 

 
 

ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพ 
 

 ราคาขายปลีก เดือน ต.ค.63 ราคาหมึกกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง 
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 238.3 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 0.5% และ 6.1% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อนและเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน โดยราคาที่ผู้บริโภคจ่ายอยู่ใน
ระดับสูงกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับราคาที่เกษตรกรได้รับ  
 

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

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ต.ค.63 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 16,748 ตัน มูลค่า 1,307.7  
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าลดลง 10.3% และ 10% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 17.5% และ 25.9% ตามล าดับ 
การน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- ต.ค.63 มีปริมาณ 162,349.6 ตัน มูลค่า 12,737.5 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 17.7% และ 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (87.5% ของปริมาณ และ 89.3% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (91% ของปริมาณ และ 84% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วน
มูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของหมึกไทย คือ จีน 29.5% รองลงมา คือ เปรู 
11.2% เวียดนาม 10.9% อินเดีย 10.3% เมียนมา 10.1% และอื่น ๆ 28%  
 การส่งออก เดือน ต.ค.63 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 4,574.4 ตัน มูลค่า 1,040.1 
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 29.2% และ 24.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณเพิ่มขึ้น 7.8% และ 8.1% การส่งออก
หมึกเดือน ม.ค.- ต.ค.63 มีปริมาณ 41,124.3 ตัน มูลค่า 8,531.9 ล้านบาท ปริมาณ
เพิ่มขึ้น 5.4% ในขณะที่มูลค่าลดลง 10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด (61.4% ของปริมาณ และ 58% ของมูลค่า) ในรูปของหมึก
สดแช่เย็นแช่แข็ง (85.3% ของปริมาณ และ 80.2% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการส่งออก ตลาดส่งออกหลักของหมึกไทย คือ ญี่ปุ่น 28% รองลงมา คือ 
อิตาลี 20.3% เกาหลีใต้ 16.6% สหรัฐอเมริกา 9.5% จีน 6.8% และอื่น ๆ 18.8% 
   

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ต.ค.63 16,748 1,308 4,574 1,040 
ก.ย.63 18,670 1,453 3,541 837 
ต.ค.62 20,304 1,765 4,243 962 
% ต.ค./ก.ย.63 - 10.3% - 10.0% +29.2% +24.2% 

% ต.ค.63/62 - 17.5% - 25.9% +7.8% +8.1% 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 สเปน การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดสินค้า
หมึกและผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยปริมาณการน าเข้าหมึกในช่วงม .ค.-ส.ค.63  
หดตัวลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะการน าเข้าจากหมู่
เกาะฟอล์กแลนด์-หมู่เกาะมัลบีนัส ที่ปรับลดลง แม้ว่าอุปสงค์ความต้องการบริโภค
สินค้าจะลดลง แต่มูลค่าต่อหน่วยของการน าเข้าเพิ่มขึ้น  0.1 เหรียญสหรัฐต่อ
กิโลกรัม อย่างไรก็ดีในช่วงหน้าร้อน อุปสงค์ความต้องการบริโภคสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์จากการท่องเที่ยวและร้านอาหารเพิ่มสูงขึ้นจึงผลักดันให้ราคาปรับ
เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน (European Price Report No.11/2020, Page 3) 
3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค ปริมาณการน าเข้าหมึกในภาพรวมขยายตัวถึง 17.7%  
ในเดือนต.ค.63 การน าเข้าหมึกจากเมียนมายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หลังจาก
สิ้นสุดฤดูกาลปิดอ่าวท าการประมงในช่วงเดือนส.ค.ที่ผ่านมา โดยปริมาณการน าเข้า
จากเมียนมาปี 63 (ม.ค.-ต.ค.) เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 67.7% รวมถึง
แนวโน้มการน าเข้าหมึกจากจีนที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ในช่วง
ปลายปีเป็นช่วงที่ปริมาณการจับหมึกในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงหากการน าเข้าจากจีน
และเมียนมายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลท าให้เกิดปัญหาหมึกในประเทศ
ราคาตกต่ 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 

 


