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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 ปริมาณผลผลิตหมึกในประเทศไทย เดือน ธ.ค.63 มีปริมาณ 964.6 ตัน ลดลง 
5.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
เพิ่มขึ้น 17.7% ปริมาณหมึกรวมทั้งหมดที่ขึ้นท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลา
ในปี 63  มีปริมาณรวม 12,774.8 ตัน เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
 

ที่มา : องค์การสะพานปลา  
1.2 ราคา  
 ราคาที่เกษตรกรได้รับ เดือน ธ.ค.63 ราคาซ้ือขายหมึกที่ท่าเทียบเรือ 
องค์การสะพานปลาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 113.6 บาท ราคาลดลง 1.3% และ 8.2% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ โดยราคา 
ที่ท่าเทียบเรือภูเก็ตลดลงสูงสุด 10 บาท/กิโลกรัม ชุมพร 5.3 บาท/กิโลกรัม  
ส่วนท่าเทียบเรืออื่น ๆ ราคาปรับลดลงเล็กน้อย 
 

  
 

ที่มา : องค์การสะพานปลา  
 

 ราคาขายส่ง เดือน ธ.ค.63 ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 202.1 บาท ราคาลดลง 11.4% และ 3.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ส าหรับราคาหมึกอื่น  ๆ ได้แก่  
หมึกกระดองราคา 137.3 บาท/กิโลกรัม หมึกสาย 111.2 บาท/กิโลกรัม และ
หมึกหอม 209.3 บาท/กิโลกรัม 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ าท่าเทียบเรือประมง กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต 
 

 ราคาขายปลีก เดือน ธ.ค.63 ราคาหมึกกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง 
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 237.5 บาท ราคาลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ราคาเพิ่มขึ้น 6.7% โดยราคา 
ที่ผู้บริโภคจ่ายอยู่ในระดับสูงกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับราคาที่เกษตรกรได้รับ  
 

 
 

ที่มา : กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ธ.ค.63 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 27,265.4 ตัน มูลค่า 2,039.1 
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 30.3% และ 22.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 67.7% และ 
52.1% การน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- ธ.ค.63 มีปริมาณ 210,606.7 ตัน มูลค่า 16,443.8  
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 17.9% และ 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยน าเข้าหมึกกลว้ยมากที่สุด (87.8% ของปริมาณ และ 89.6% ของมูลค่า) ในรูป
ของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (90.9% ของปริมาณ และ 84.1% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของหมึกไทย คือ จีน 29% 
รองลงมา คือ เปรู 12.6% อินเดีย 11.9% เวียดนาม 10.7% เมียนมา 9.8% และอื่น ๆ 26% 
การส่งออก เดือน ธ.ค.63 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 4,396.8 ตัน มูลค่า 783 ล้านบาท 
ปริมาณเพิ่มขึ้น 4.9% ในขณะที่มูลค่าลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 1.9% และ 10.2% ตามล าดับ
การส่งออกหมึกเดือน ม.ค.- ธ.ค.63 มีปริมาณ 49,715.6 ตัน มูลค่า 10,118.5 ล้านบาท 
ปริมาณเพิ่มขึ้น 3.1% ในขณะที่มูลค่าลดลง 11.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด (62.2% ของปริมาณ และ 57.6% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (84.9% ของปริมาณ และ 79.4% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าการส่งออก ตลาดส่งออกหลักของหมึกไทย คือ ญี่ปุ่น 27.5% รองลงมา  
คือ อิตาลี 19.3% เกาหลีใต้ 16.2% สหรัฐอเมริกา 10.1% จีน 7.3% และอื่น ๆ 19.6% 
   

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ธ.ค.63 27,265 2,039 4,397 783 
พ.ย.63 20,931 1,664 4,191 803 
ธ.ค.62 16,254 1,340 4,481 872 
% ธ.ค./พ.ย.63 +30.3% +22.5% +4.9% - 2.5% 

% ธ.ค.63/62 +67.7% +52.1% - 1.9% - 10.2% 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 ตลาดโลก สถานการณ์สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ด้านอุปทานยังคงขยายตัวได้ดี 
โดยการจับหมึกกล้วยในแอฟริกา มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ด้าน
อุปสงค์โดยเฉพาะตลาดได้รับผลกระทบสูง โดยราคาในตลาดยุโรปตอนใต้ลดลง
และไม่มีเสถียรภาพ อย่างไรก็ดี พบว่า การปิดร้านอาหารในยุโรปนั้น กลับส่งผลให้
อุปสงค์ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากหมึกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหมึกกล้วยและ
หมึกยักษ์ (European Price Report No.1/2021, Page 3) 
3. ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
3.1 ปัญหา/อุปสรรค ปริมาณการน าเข้าหมึกในภาพรวมขยายตัว 30.3% การ
น าเข้าหมึกจากเมียนมายังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพิ่มจากปีก่อนถึง 44.5% 
รวมถึงแนวโน้มการน าเข้าหมึกจากจีนที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้
ในช่วงเดือน ธ.ค. เป็นช่วงที่ปริมาณการจับหมึกในประเทศลดลง ซ่ึงหากเป็นไปตาม
กลไกตลาดราคาหมึกในประเทศจะเพิ่มขึ้น ดังนั้น การน าเข้าจากเมียนมาซ่ึงเป็นการ
น าเข้ามาเพื่อบริโภคสดในประเทศ จะส่งผลให้ราคาที่ชาวประมงได้รับกลับลดลง
จากเดิม ประกอบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ที่ท าให้ผู้บริโภค
ลดการซ้ือสินค้าสัตว์น้ าลง อาจท าให้การซ้ือขายสินค้าในตลาดสัตว์น้ าชะลอตัวอีกครั้ง  

3.2 ข้อเสนอแนะ ควบคุมการน าเข้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐาน
ของคุณภาพสินค้าสัตว์น้ า เป็นต้น รวมถึงเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการระบาด 
COVID-19 เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ประกอบกับการใช้
นโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น การประชาสัมพันธ์ และน าเสนอ
ช่องทางการตลาดอื่น ๆ ให้เกษตรกรสามารถกระจายสินค้า เช่น การจ าหน่ายสินค้า
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและ
รวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
 

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

 


