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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต  
 ปริมาณหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ก.พ.63 มีปริมาณ 398.1 ตัน  
ลดลง 31.0% และ 35.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค.- ก.พ.63 มีปริมาณหมึก รวม 975.0 ตัน ลดลง 20.1% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

 

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
1.2 ราคา  
 ราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ก.พ.63 ราคาซ้ือขาย
หมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 125.6 บาท ราคาลดลง 1.5% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น 
25.3% โดยราคาที่ท่าเทียบเรือระนองลดลง 7.9 บาท/กิโลกรัม ส่วนท่าเทียบเรือ
อื่น ๆ ราคาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย  

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 

 ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่าย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ เดือน ก.พ.63
ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ยกิโลกรัมละ 210 บาท ราคาไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกันราคาเพิ่มขึ้น 5% ส าหรับราคาหมึกอื่น ๆ ได้แก่ หมึกกระดองราคา 229.6 
บาท/กิโลกรัม หมึกสาย 135 บาท/กิโลกรัม และหมึกหอม 275 บาท/กิโลกรัม 

  

 
 

ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพ 
 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ก.พ.63 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 220.7 บาท  ราคาปรับ
ลดลง 0.7% และ 1.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ  
 

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

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ก.พ.63 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 15,050 ตัน มูลค่า 1,081 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 22.9% และ 30.9% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 60.7% และ 33.3% 
ตามล าดับ การน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- ก.พ.63 มีปริมาณ 34,558 ตัน มูลค่า 2,647 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 47.8% และ 18.7% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (85.7% ของปริมาณ และ 84.8% ของมูลค่า) ใน
รูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (95.3% ของปริมาณ และ 89.1% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า ตลาดน าเข้าหลักของหมึกไทย คือ เมียนมา 22.8% 
รองลงมา คือ อินเดีย 22.2% เปร ู14.8% จีน 11.1% ปากีสถาน 8.5% และอื่น ๆ 20.6%  
 การส่งออก เดือน ก.พ. 63 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 5,159 ตัน มูลค่า 1,114 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 49.3% และ 44.4% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 34.7% และ 17.4% 
ตามล าดับ การส่งออกหมึกเดือน ม.ค.- ก.พ.63 มีปริมาณ 8,615 ตัน มูลค่า 1,885 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 17.6% และ 2.8% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด (67.8% ของปริมาณ และ 66.4% ของมูลค่า)  
ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (88.5% ของปริมาณ และ 85.5% ของมูลค่า) เมื่อ
พิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก ตลาดส่งออกหลักของหมึกไทย คือ อิตาลี 
31.5% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 24.6% เกาหลีใต้ 11.7% สหรัฐอเมริกา 8.7% จีน 5.0% 
และอื่น ๆ 18.5% 
   

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน , มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.พ.62 9,368 811 3,831 948 
ม.ค.63 19,508 1,565 3,456 771 
ก.พ.63 15,050 1,081 5,159 1,114 
% ก.พ.62 +60.7% +33.3% +34.7% +17.5% 

% ม.ค.63 - 22.9% - 30.9% +49.3% +44.4% 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อินเดีย การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปตลาด
ยุโรป ตะวันออกกลาง และจีน โดยส่งผลให้เกิดสภาวะสินค้าล้นสต็อก เนื่องจาก
ประเทศต่าง ๆ ขอหยุดส่งสินค้าและลดปริมาณค าสั่งซ้ือสินค้าลดลงร้อยละ 10 - 15 
อินโดนีเซีย อุปทานสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์มีเสถียรภาพ แม้ว่าเดือนนี้จะเป็นช่วง
สิ้นสุดฤดูกาลผลิตสูงสุด ราคาวัตถุดิบมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว แต่ยังต่ า
เนื่องจากความต้องการในยุโรปได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจของ COVID-19 
(European Price Report No.3/2020, Page 3) 

3. ปัญหาอุปสรรค 
ราคาสินค้าเกษตรและอาหารในภาพรวมของโลกลดลงอย่างมาก อันเป็นผลมาจาก
การหดตัวด้านอุปสงค์ที่เชื่อมโยงกับผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 
ส าหรับสินค้าประมงของไทยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซ่ึงการส่งออกหมึกชะลอ
ตัว เนื่องจากมีความยากล าบากในการขนส่งสินค้ามากขึ้นประกอบกับกลุ่มคู่ค้าหลัก 
ได้แก่ ญี่ปุ่น อิตาลี เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และจีน ล้วนแต่เป็นประเทศที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งสิ้น ส าหรับการบริโภค
ภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน เนื่องจากความต้องการในการบริโภค
ของผู้บริโภคลดลง จึงท าให้ราคาปรับลดลงตามกลไกตลาด  
 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ภาครัฐเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อควบคุม
สถานการณ์ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ประกอบกับการใช้นโยบายเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น การประชาสัมพันธ์ และน าเสนอช่องทางการตลาดอื่น ๆ 
ให้เกษตรกรสามารถกระจายสินค้า เช่น การจ าหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
                                นางสาวฐิติมา เอียดแก้ว กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02 561 3353   

 


