
สถานการณ์สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยป ีพ.ศ. 2561 

ฐิติมา เอียดแก้ว 
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 ในปี พ.ศ. 2561 ปริมาณหมึกที่จับได้ในประเทศจากท่าเทียบเรือภาคใต้เพ่ิมสูงขึ้น จึงส่งผลให้ราคา
ซื้อขายหมึกที่ชาวประมงได้รับปรับลดลงตามกลไกตลาด อย่างไรก็ดีอุปสงค์ความต้องการบริโภคสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ราคาขายปลีกที่ผู้บริโภคจ่ายปรับเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งประเทศ
ไทยยังคงพ่ึงพิงการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีหมึกเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศ
และเพ่ือส่งออก (re-export) จงึมีการน าเข้าหมึกในปริมาณและมูลค่าที่เพ่ิมมากข้ึน ในขณะที่ปริมาณและมูลค่า
การส่งออกกลับหดตัวลง โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 นั้น ปริมาณการจับหมึกในประเทศเพ่ิมมากขึ้นประกอบกับ 
ฤดูท าการประมงหมึกของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สหภาพเมียนมาร์ มาช้ากว่าปกติ 1 เดือน ท าให้ 
มีปริมาณหมึกเพ่ือการบริโภคเข้ามาสู่ตลาดในประเทศค่อนข้างสูง และส่งผลกระทบสืบเนื่องท าให้เกิดปัญหา
ราคาสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ ในสินค้าหมึกกล้วยขนาดเล็กลดลงกว่าร้อยละ 50  
 ส าหรับแนวโน้มสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2562 คาดการณ์ว่า ผลการจับหมึกในช่วงต้นปี
จะปรับตัวลดลงและส่งผลให้ราคาค่อย ๆ ทยอยปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด ส่วนสถานการณ์การค้าระหว่าง
ประเทศ ไทยยังคงต้องพ่ึงพิงการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ในขณะที่การส่งออกคาดว่า
จะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2561 และแม้ในปัจจุบันไทยจะท าการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าหลักอย่าง
ญี่ปุ่น และอิตาลีลดลง แต่ไทยมองหาช่องทางในการขยายตลาด มีการส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้เพ่ิมสูงขึ้น
กว่าร้อยละ 20 โดยสถานการณ์สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและภายนอกประเทศในปี พ.ศ. 2561  
มีรายละเอียดดังนี้  
 

1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ 

 ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ภูเก็ต 
และระนอง) มีปริมาณ 1,940.5 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (1,546.3 ตัน) และเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,177.7 ตัน) เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 64.8 
 ส าหรับปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณรวม 7,029 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.8 
เมื่อเทียบกับปีก่อน (5,585.5 ตัน) โดยปริมาณหมึกที่จับได้จากท่าเทียบเรือภาคใต้เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งที่ท่าเทียบเรือ
ปัตตานี และภูเก็ตปริมาณการจับหมึกเพ่ิมสูงขึ้นเป็นสองเท่าของปริมาณที่จับได้ในปีก่อน รายละเอียดดังภาพที่ 1   
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ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 
 

2. สถานการณ์ด้านราคา  
ราคาสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ภาพรวมในประเทศ ปี พ.ศ. 2561 มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน

เฉลี่ยร้อยละ 0.2 โดยราคาซื้อขายที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ปรับลดลง ในขณะที่ราคาขายส่งที่สะพานปลากรุงเทพฯ 
และราคาขายปลีกมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น รายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 ราคาซื้อขายหมึกกล้วยท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ 
จากภาพที่ 2 พบว่า ราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ชาวประมงได้รับโดยเฉลี่ยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ ในไตรมาสที่ 4 

ปี พ.ศ. 2561 ราคากิโลกรัมละ 94.2 บาท ลดลงร้อยละ 3.9 และร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน  
(98 บาทต่อกิโลกรัม) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (97.9 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล าดับ   

หากพิจารณาราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้โดยเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2561  พบว่า ราคาซื้อขาย
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 96.5 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปรับลดลงร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน (107.6 บาทต่อกิโลกรัม) 
โดยราคาซื้อขายที่ท่าเทียบเรือปัตตานี ปรับลดลงถึง 52.3 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาที่ท่าเทียบเรืออ่ืน ๆ มีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งการที่มีปริมาณหมึกที่จับได้เพ่ิมขึ้นที่ท่าเทียบเรือปัตตานีนั้น เป็นปัจจัยที่ส าคัญซึ่ง
ส่งผลให้ราคาปรับลดลงตามกลไกของตลาด  
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ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 
2.2 ราคาขายส่งหมึกกล้วยท่ีสะพานปลากรุงเทพฯ  
ราคาขายส่งหมึกกล้วยโดยเฉลี่ยที่สะพานปลากรุงเทพฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 ราคากิโลกรัมละ 

180 บาท ราคาโดยเฉลี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5  

เมื่อพิจารณาราคาขายส่งโดยเฉลี่ยในปีพ.ศ. 2561 นั้น พบว่า ราคาขายส่งอยู่ที่กิโลกรัมละ 170 บาท 
เพ่ิมขึ้นสูงกว่าราคาเฉลี่ยของปีก่อน (160 บาทต่อกิโลกรัม) คิดเป็นร้อยละ 6.2 ดังภาพที่ 3 ส่วนราคาเฉลี่ยของ
หมึกชนิดอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2561 นั้น ราคาค่อนข้างคงที่ โดยหมึกกระดองราคา 200 บาท/กิโลกรัม หมึกสาย 129.7 
บาท/กิโลกรัม และหมึกหอม 265.7 บาท/กิโลกรัม   
 

 
 

ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
 

2.3 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ 
ข้อมูลราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ราคาขายปลีกหมึกกล้วยไม่ลอกหนังขนาด  

8 -10 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 ราคากิโลกรัมละ 216.6 บาท ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อน (218.7 บาทต่อกิโลกรัม) ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.8 
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(208.7 บาทต่อกิโลกรัม) และราคาขายปลีกโดยเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2561 นั้น อยู่ที่กิโลกรัมละ 215 บาท  เพ่ิมขึ้นสูง
กว่าราคาเฉลี่ยของปีก่อน (205.3 บาทต่อกิโลกรัม) คิดเป็นร้อยละ 4.7 ดังภาพที่ 4 

 

 
 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ 
 

3.1 การน าเข้า  
 จากข้อมูลการน าเข้าส่งออกของกลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พฒันาการประมง พบว่า ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทย  
มีปริมาณการน าเข้ารวมทั้งสิ้น 44,928.8 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,614.9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
ทั้งปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น ในอัตราร้อยละ 21.7 และ 21.2 ตามล าดับ และเมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.3 และ
ร้อยละ 21.9 ตามล าดับ 
 ซึ่งหากพิจารณาปริมาณและมูลค่าการน าเข้าในภาพรวมของปี พ.ศ. 2561 พบว่า ปริมาณการน าเข้า
สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์รวม 161,367.4 ตัน คิดเป็นมูลค่า 15,776.3 ล้านบาท  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนนั้น ปริมาณและมูลค่าการน าเข้ามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.9 และร้อยละ 6.1 ตามล าดับ  
โดยมูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนตุลาคม (1,956 ล้านบาท) และต่ าสุดในเดือนมีนาคม (997 ล้านบาท) ดังภาพที่ 5 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกท่ีมีการน าเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการน าเข้า
สูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ โดยในไตรมาสที่ 4  
ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการน าเข้า 38,448.8 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85.6 และมูลค่าการน าเข้า 4,055.6 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 87.9 และในปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการน าเข้าหมึกกล้วยรวม 138,792.9 ตัน คิดเป็นร้อยละ 86 
มูลค่า 13,831.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.7 ส่วนหมึกกระดอง หมึกยักษ์หรือหมึกสาย และหมึกอ่ืน ๆ  
มีการน าเข้าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ดังภาพที่ 6 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า  
ไทยน าเข้าสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าการน าเข้ารวม 
3,931.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.2 รองลงมาคือ ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 645.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14 และใน
รูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่งมูลค่าเพียง 37.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8  
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  ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลในภาพรวมปี พ.ศ. 2561 พบว่า มูลค่าการน าเข้าหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง  
มีมูลค่ารวม 13,323.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.4 ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 2,302 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
14.6 และในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง มูลค่า 151.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ส าหรับอัตราการขยายตัว
ของมูลค่าการน าเข้าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์มีการขยายตัว โดย
หมึกปรุงแต่งหรือแปรรูป  หมึกแห้ง และหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.4 , 17.3 และ 4.2
ตามล าดับ ดังภาพที่ 7 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.1.1 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ท่ีส าคัญของไทย เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้า พบว่า 
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 ไทยน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากอินเดียมากที่สุด มูลค่า 1,489.8 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมา คือ จีน 1,221.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.5  เวียดนาม 558.1 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 12.1 เมียนมาร์ 332.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 เปรู 242.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
5.2 และประเทศอ่ืน ๆ อีก 771.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.7 
 ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมปี พ.ศ. 2561 พบว่า สัดส่วนการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทย 
ยังคงพ่ึงพิงตลาดจากจีนมากที่สุด มูลค่า 5,021.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมา คือ อินเดีย 3,223.5 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.4 เวียดนาม 1,887.6 ล้านบาท เปรู 1,307.4 ล้านบาท เมียนมาร์ 743.2 ล้านบาท 
และประเทศอ่ืน ๆ อีก 3,593.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 , 8.3 , 4.7 และ 22.8 ตามล าดับ  
หากพิจารณาถึงอัตราการขยายตัว พบว่า มูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากตลาดคู่ค้าหลักมีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากประเทศเปรูและเมียนมาร์ มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 
51.5 และ 33.5 ตามล าดับ เนื่องจากในช่วงปีพ.ศ. 2560 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์
จากประเทศเปรู ลดลงจากช่วงปีก่อนหน้าอย่างมาก โดยลดลงกว่าสองเท่าตัว ประกอบกับปริมาณการจับหมึก
ในประเทศเปรูที่เพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดี การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากประเทศเมียนมาร์ที่เพ่ิมขึ้นนั้น 
ส่งผลให้เกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกกล้วยในประเทศไทยตกต่ า เนื่องจากฤดูกาลท าการประมงหมึกของประเทศ
เมียนมาร์ที่มาช้ากว่าฤดูกาลปกติ 1 เดือน ประกอบกับราคาหมึกกล้วยในประเทศไทยสูงกว่าราคาซื้อขาย 
ในประเทศเมียนมาร์ นอกจากนี้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 ปริมาณการจับหมึกในประเทศไทยเอง  
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีปริมาณหมึกรวมเข้าสู่ตลาดจ านวนมาก จึงผลักดันให้ราคาสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์ปรับตัวลดลงตามกลไกตลาด โดยเฉพาะในหมึกกระตอย หรือหมึกขนาดเล็กที่ราคาลดลงกว่าร้อยละ 50 
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เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ราคาหมึกกล้วยขนาดอ่ืน ๆ ปรับลดลงเล็กน้อย ส่วนหมึกกระดอง
และหมึกสาย ราคาค่อนข้างคงที่ รายละเอียดดังภาพที่ 8 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.2 การส่งออก 
 การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีปริมาณการส่งออก
รวมทั้งสิ้น 11,842.6 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,112.2 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนั้น ปริมาณและมูลค่า
การส่งออกมีการขยายตัวร้อยละ 3.2 และร้อยละ 1.1 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ลดลงร้อยละ 0.6 และ 0.7 ตามล าดับ 
 ซึ่งหากพิจารณาปริมาณและมูลค่าการส่งออกในภาพรวมของปี พ.ศ. 2561 พบว่า มีปริมาณการ
ส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์รวม 49,522.2 ตัน คิดเป็นมูลค่า 12,906.1 ล้านบาท  ซึ่งเมื่อเทียบกับ 
ปีก่อนนั้น ปริมาณและมูลค่าการส่งออกมีการหดตัวลดลง ร้อยละ 6.9 และร้อยละ 6.4 ตามล าดับ โดยมูลค่าการ
ส่งออกสูงสุดในเดือนพฤษภาคม (1,266.9 ล้านบาท) และต่ าสุดในเดือนเมษายน (960.6 ล้านบาท) ดังภาพที่ 9 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกที่ประเทศไทยท าการส่งออกไปยังตลาดโลกมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการ
ส่งออกสูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์  โดยในไตรมาสที่ 4 
ปี พ.ศ. 2561 มีปริมาณการส่งออก 6,096.5 ตัน คิดเป็นร้อยละ 51.4 และมูลค่าการส่งออก 1,630.2 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 52.4 และในปี พ.ศ. 2561 ปริมาณการส่งออกหมึกกล้วยรวม 26,410.8 ตัน คิดเป็นร้อยละ 
53.3 มูลค่า 7,207.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมา คือ หมึกยักษ์หรือหมึกสาย มูลค่าการส่งออกคิด
เป็นร้อยละ 16.7 ส่วนหมึกกระดอง ไทยท าการส่งออกเพียงร้อยละ 0.4 และอีกร้อยละ 27.1 เป็นหมึกอ่ืน ๆ 
รายละเอียดดังภาพที่ 10 

 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
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 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ไทยท าการส่งออกจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ไทยส่งออกสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด ในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าการส่งออก 
3,008.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.7 รองลงมาคือ ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 62.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 และในรูป
หมึกแปรรูปหรือปรุงแต่งมูลค่าเพียง 41.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3  
  ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลในปี พ.ศ. 2561 พบว่า มูลค่าการส่งออกหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง รวม 
12,361.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.8 ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 351.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.7 
และในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง มูลค่า 192.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 ส าหรับอัตราการขยายตัวของ
มูลค่าการส่งออกเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่า สินค้าหมึกแห้ง มีการขยายตัวสูงร้อยละ 30.9 ในขณะที่สินค้า
หมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง และหมึกแปรรูปหรือหมึกปรุงแต่งนั้น มีการหดตัวร้อยละ 6.6 และร้อยละ 30.2 
ตามล าดับ ดังภาพที่ 11 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.2.1 ตลาดส่งออก  
 ตลาดส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของไทย เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 ไทยท าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังญี่ปุ่นมากที่สุด มูลค่า 
1,134.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมา คือ เกาหลีใต้ 516.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.6 อิตาลี 
441.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.2 สหรัฐอเมริกา 280.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 แคนาดา 163.7 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.3 และประเทศอ่ืน ๆ อีก 575.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.5 
 ซึ่งหากพิจารณาสัดส่วนของมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยปี พ.ศ. 2561 พบว่า 
ตลาดหลักในการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทย คือ ตลาดญี่ปุ่น มีมูลค่าการส่งออก 4,171.3 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมา คือ อิตาลี 3,028.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 เกาหลีใต้ 1,983.4 ล้านบาท 
สหรัฐอเมริกา 992.1 ล้านบาท แคนาดา 472.9 ล้านบาท และประเทศอ่ืน ๆ อีก 2,257.9 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 15.4 ,  7.7 , 3.7 และ 17.4 ตามล าดับ หากพิจารณาถึงอัตราการขยายตัว พบว่า การส่งออก
สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเกาหลีใต้ มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.6  ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ไทยจะ
ท าการขยายตลาดใหม่ ๆ ในแถบภูมิภาคเอเชียเพ่ิมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ไทยเองยังคงพ่ึงพาตลาดหลักอย่าง
ญี่ปุ่นและอิตาลี โดยท าการส่งออกในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 50 ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นั้น มูลค่าการส่งออกหดตัว
ลดลงร้อยละ 11.8 และ 11.9 ตามล าดับ รายละเอียดดังภาพที่ 12 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

4. ปัญหาและอุปสรรค 
ในปี พ.ศ. 2561 ปริมาณการจับหมึกในประเทศและปริมาณการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จาก

ประเทศเปรู และกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สหภาพเมียนมาร์ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณและ
มูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มคู่ค้าหลักมีการหดตัวลดลง จึงส่งผลให้ปริมาณหมึกเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งท าให้ราคาปรับลดลง อย่างไรก็ดี พบว่า ราคาที่ปรับลดลงนั้นเป็นเพียงราคาซื้อขาย
สินค้าที่ชาวประมงได้รับจากแพปลาเท่านั้น ในขณะที่ราคาขายส่งและขายปลีกกลับมีการขยายตัวที่เพ่ิมสูงขึ้น 
โดยกลุ่มพ่อค้าคนกลางได้รับส่วนเหลื่อมทางการตลาดค่อนข้างสูง และราคาหมึกที่ตกต่ าเป็นราคาของหมึกกระตอย
หรือหมึกขนาดเล็กที่ใช้ในการบริโภคในประเทศ เนื่องจากมิใช่ขนาดมาตรฐานที่โรงงานท าการรับซื้อเพ่ือแปรรูป
หรือส่งออก ส่วนหมึกขนาดใหญ่และหมึกชนิดอื่น ๆ ราคายังคงอยู่ในระดับคงที่ และราคาที่ตกต่ านั้นเกิดในช่วง
เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ซึ่งมีปริมาณการจับหมึกในประเทศสู ง ซึ่งภายหลังเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลท าการ
ประมงหมึก ราคาหมึกจะค่อย ๆ ทยอยปรับตัวสูงขึ้นดังเดิมตามกลไกตลาด นอกจากนี้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ส่งออกในสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในภาพรวมที่ยังคงหดตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีการพ่ึงพาตลาด
ส่งออกกลุ่มเดิมที่มีการกระจุกตัว เนื่องจากปัจจุบันไทยท าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศ
ญี่ปุ่น และอิตาลี มากกว่าร้อยละ 50  

5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
การปรับเพ่ิมขึ้นของราคาสินค้าในประเทศเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากในปี พ.ศ. 2561 นี้ 

มีปริมาณการจับหมึกได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลการท าประมงหมึกของประเทศไทย ราคาจึงมีการปรับ
ลดลงเล็กน้อย และคาดการณ์ว่าแนวโน้มของราคาจะค่อย ๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อผลการจับในประเทศลดลง 
อย่างไรก็ดี ทางกรมประมงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสินค้าสัตว์น้ าทะเล ซึ่งประกอบด้วย
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คณะท างานศึกษาห่วงโซ่อุปทานของสินค้าสัตว์น้ าทะเล และคณะท างานวิเคราะห์ต้นทุนการท าประมง  
เพ่ือติดตามสถานการณ์ผลผลิต ปริมาณการจับ ราคาสินค้าที่ตกต่ า การค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์ต้นทุน 
วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าสัตว์น้ าทะเล  โดยเฉพาะสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์ที่ราคาตกต่ าจากปีก่อนค่อนข้างสูง รวมถึงการบังคับใช้มาตรการการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายใต้ พระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 อย่างเข้มงวด จะท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าของไทยฟื้นตัว
และมีความอุดมสมบูรณ์ในอนาคต รวมถึงไทยควรแสวงหาตลาดคู่ค้าใหม่ ๆ เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 
และประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและขยายตลาดได้มากขึ้น นอกจากนี้ชาวประมงได้ เสนอ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันราคาขั้นต่ าในสินค้าประมงช่วงที่มีราคาตกต่ า เพ่ือเป็นการช่วยเหลือกลุ่ม
ชาวประมง เนื่องจากในปัจจุบันชาวประมงต้องแบกรับต้นทุนในการท าการประมงที่มีการปรับเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิม 
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2. กระทรวงพาณิชย์ เข้าถึงได้จาก 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/

