
สถานการณ์สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 

ฐิติมา เอียดแก้ว 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 ปริมาณหมึกที่จับได้ในประเทศเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ราคาปรับลดลง 
ตามกลไกตลาด แม้ปริมาณหมึกในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น แต่ประเทศไทยยังคงน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้มีหมึกเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศและเพ่ือส่งออก (re-export) โดยมีการน าเข้าหมึก
กล้วยมากที่สุด ในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง  ในขณะที่ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์ของไทยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยสถานการณ์สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ 
ทั้งในประเทศและภายนอกประเทศในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ 

 ในช่วงเดือน ม.ค. - ก.พ.ปี 2561 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา 
ภูเก็ต และระนอง)  มีปริมาณโดยเฉลี่ยเดือนละ 495.2 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.7 และ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วง
เดือน พ.ย. – ธ.ค. ปี 2560 (362.4 ตัน) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (474.8 ตัน) โดยมีปริมาณ
รวมทั้งหมดตั้งแต่ ม.ค. – ก.พ. 61 จ านวน 990.5 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(949.6 ตัน) โดยปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือปัตตานี และภูเก็ต เพ่ิมสูงขึ้นเป็นสองเท่าของปริมาณหมึกที่จับได้
เมื่อช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ท่าเทียบเรือระนอง และสงขลา ปริมาณที่หมึกที่จับได้ลดลงเล็กน้อย 
รายละเอียดดังภาพที่ 1  
  

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 
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2. สถานการณ์ด้านราคา  
ราคาสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในภาพรวม ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 มีอัตราการขยายตัวลดลงโดย

เฉลี่ยร้อยละ 0.6 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณสินค้าหมึกในตลาดที่เพ่ิมมากขึ้น โดยราคาขายส่งหมึกกล้วยปรับ
ลดลง ในขณะทีร่าคาขายปลีกหมึกกล้วยมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น รายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 ราคาขายส่งหมึกกล้วยท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ 
จากภาพที่ 2 พบว่า ราคาขายส่งหมึกกล้วยโดยเฉลี่ยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ.  

ปี 2561 ราคากิโลกรัมละ 95.1 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. ของปี 2560 
(90.8 บาทต่อกิโลกรัม)  ในขณะที่ราคาปรับลดลงร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (99.5 บาท
ต่อกิโลกรัม) โดยที่ท่าเทียบเรือปัตตานี ราคาปรับลดลงเฉลี่ยถึง 56 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากปริมาณหมึกที่จับได้
เพ่ิมสูงขึ้นเป็นสองเท่า จึงท าให้ราคาปรับลดลงตามกลไกตลาด 

 

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 

 

2.2 ราคาขายส่งหมึกกล้วยท่ีสะพานปลากรุงเทพฯ  
ราคาขายส่งหมึกกล้วยโดยเฉลี่ยที่สะพานปลากรุงเทพฯ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 ราคากิโลกรัมละ 

160 บาท ราคาคงที่จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาของหมึกกล้วยคงที่ ในขณะที่ราคาหมึกกระดอง หมึกสาย 
และหมึกหอม ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ดังภาพที่ 3 
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ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพ 
 

2.3 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ 
จากข้อมูลราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ราคาขายปลีกหมึกกล้วยไม่ลอกหนัง

ขนาด 8 – 10 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 ราคากิโลกรัมละ 210.6 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 
และร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2560 (208.7 บาทต่อกิโลกรัม) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน (204.1 บาทต่อกิโลกรัม) ดังภาพที่ 4 

 

 
 

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

 

 

 

 

 
 

http://www.price.moc.go.th/
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3. สถานการณ์ด้านการค้า 
3.1 การน าเข้า  

 จากข้อมูลปริมาณและมูลค่าการน าเข้าส่งออกของกลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง พบว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 การน าเข้าสินค้าหมึก
และผลิตภัณฑ์ของไทย มีปริมาณการน าเข้ารวมทั้งสิ้น 36,766.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,276.2 ล้านบาท ซึ่งเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการน าเข้าขยายตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.3 ในขณะที่มูลค่าการน าเข้ามี
อัตราการขยายตัวลดลง ร้อยละ 4.4 ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายเดือน มีการน าเข้าเฉลี่ย เดือนละ 1,092.1 ล้านบาท 
มูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนมกราคม (1,186.4 ล้านบาท) และต่ าสุดในเดือนมีนาคม (997.3 ล้านบาท)  
ดังภาพที่ 5 
  

 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกที่มีการน าเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการน าเข้าสูงสุด 

ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ โดยมีปริมาณการน าเข้ารวมสูงถึง 

30,731.7 ตัน คิดเป็นร้อยละ 83.6 และมูลค่าการน าเข้า 2,786.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.0 ตามล าดับ 

ส่วนหมึกกระดอง หมึกยักษ์หรือหมึกสาย และหมึกอ่ืน ๆ มีการน าเข้าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ดังภาพที่ 6 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า จากภาพที่ 7 

พบว่า ไทยน าเข้าสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด มีมูลค่าการน าเข้ารวม 2,816.6 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 86 รองลงมาคือ ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 430.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.1 และในรูปหมึกแปรรูป 

หรือปรุงแต่ง มูลค่าเพียง 29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 ซึ่งหากพิจารณาอัตราการขยายตัวเทียบกับ 

ช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า สินค้าหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง และหมึกปรุงแต่งหรือแปรรูปนั้น มีการขยายตัว

ลดลงร้อยละ 4.8 และ 34.8 ตามล าดับ ในขณะทีส่ินค้าหมึกแห้งมีการขยายตัวลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.1  

 

 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.1.1 ตลาดน าเข้า 

 ส าหรับตลาดน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561  
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้า พบว่า ไทยน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากจีนมากที่สุด 
มูลค่า 1,387.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมา คือ อินเดีย 604.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.5 
เวียดนาม 345.9 ล้านบาท , พม่า 190.4 ล้านบาท , ปากีสถาน 151.7 ล้านบาท และประเทศอ่ืน ๆ 595.5 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.6, 5.8 , 4.6 และ 18.2 ตามล าดับ หากพิจารณาถึงอัตราการขยายตัว พบว่า การ
น าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากประเทศพม่า มีการขยายตัวสูงสุด ถึงร้อยละ 33.6 เนื่องจาก พม่ามีการเปิด
ประเทศและเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น รวมถึงการน าเข้าจากประเทศอินเดีย ที่ยังคงมีการขยายตัวอย่าง
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ต่อเนื่องร้อยละ 10.2 เนื่องจาก อินเดียสามารถจับผลผลิตได้เพ่ิมขึ้น มีการส่งออกไปสู่ตลาดโลกสูงขึ้น โดย
ตลาดส่งออกที่ส าคัญของอินเดีย ได้แก่ ตลาดสเปน ในขณะที่ประเทศจีน เวียดนาม และปากีสถาน มีปริมาณ
หมึกลดลง ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของการน าเข้าหมึกจากทั้งสองประเทศลดลง คิดเป็นร้อยละ 0.5 , 12.0 
และ 32.6 ตามล าดับ รายละเอียดดังภาพที่ 8 
 

 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.2 การส่งออก 

การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 พบว่า มีปริมาณ 
การส่งออกรวมทั้งสิ้น 13,153.3 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,353.1 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมีการขยายตัวลดลงร้อยละ 1.2 และ 4.3 ตามล าดับ ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายเดือน 
มูลค่าการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 1,117.7 ล้านบาท มูลค่าการส่งออกสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (1,126.7 ล้านบาท) 
และต่ าสุดในเดือนมกราคม (1,110.2 ล้านบาท) ดังภาพที่ 9 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกที่ประเทศไทยท าการส่งออกไปยังตลาดโลกมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย 

มีการส่งออกสูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์  

โดยมีปริมาณการส่งออกรวม 7 ,363.9 ตัน คิดเป็นร้อยละ 56.0 และมูลค่าการส่งออก 1 ,980.6 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 59.1 ตามล าดับ รองลงมา คือ หมึกยักษ์หรือหมึกสาย มูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 15.7 

ส่วนหมึกกระดอง ไทยท าการส่งออกเพียงร้อยละ 0.3 และอีกร้อยละ 24.9 เป็นหมึกอ่ืน ๆ รายละเอียดดังภาพที่ 10 
 

 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก จากภาพที่ 11 

พบว่า ไทยส่งออกสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด มีมูลค่าการส่งออกรวม 3,221.2 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 96.1 หมึกแห้ง และหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง มีการส่งออกเพียงเล็กน้อย  มูลค่า 82.1 ล้านบาท และ 

49.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 และ 1.5 ตามล าดับ ซึ่งหากพิจารณาอัตราการขยายตัว พบว่า สินค้าหมึกแห้ง 
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มีการขยายตัวสูงร้อยละ 17.6 ในขณะที่หมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง และหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง กลับมีการหดตัว

ร้อยละ  4.6 และ 11.6 ตามล าดับ  

 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.2.1 ตลาดส่งออก 

 ส าหรับตลาดส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561   
เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก พบว่า ไทยส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังญี่ปุ่นมากที่สุด 
มูลค่า 1,056.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา คือ อิตาลี 955.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.5 
เกาหลีใต้ 469.5 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 233.2 ล้านบาท ออสเตรเลีย 109.0 ล้านบาท และประเทศอ่ืน ๆ  
529.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.0 , 7.0 , 3.3 และ 15.8 ตามล าดับ หากพิจารณาถึงอัตราการ
ขยายตัว พบว่า การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มีการขยายตัวร้อยละ 
2.1 และ 27.4 ตามล าดับ ในขณะที่อัตราการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าอ่ืน ๆ ลดลง รายละเอียดดังภาพที่ 12  
 

 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
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4. ปัญหาและอุปสรรค 
 ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอันเนื่องมาจากสภาวะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล และการ

บังคับใช้มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมง ส่งผลให้ไทยต้องน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์

จากประเทศคู่ค้าเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบ และให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ  อีกท้ังการ

พ่ึงพาตลาดส่งออกเดิมที่มีการกระจุกตัว เนื่องจากปัจจุบันส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น และอิตาลี มากกว่าร้อยละ 50  

5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
การบังคับใช้มาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรภายใต้ พระราชก าหนดการประมง 

พ.ศ.2558 อย่างเข้มงวด จะท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าของไทยฟ้ืนตัวและมีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคต รวมถึง

ควรแสวงหาคู่ค้าตลาดใหม่ ๆ เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการ

ส่งเสริมการผลิตอาหารฮาลาล เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมได้มากข้ึน  

------------------------------------------------------------------- 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  

1. ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ปัตตานี สงขลา ระนอง ภูเก็ต) และองค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 

2. กระทรวงพาณิชย์ เข้าถึงไดจ้าก 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/

