
3. ปัญหาอุปสรรค 
ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ตั้งแต่ปี 2558 ทั้งหมึกสดแช่เย็นแช่แข็งและ
ปรุงแต่ง รวมถึงปัญหา IUU ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก 
 

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU โดยการจัดระเบียบเรือประมงด้วยการ 
จดทะเบียนเรือประมง ก าหนดจ านวนวันท าการประมง และการแจ้งเข้าออกของ
เรือประมง รวมทั้งการติดตั้งระบบติดตามเรือ  Vessel Monitoring System (VMS) 
และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ า 
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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต 
 ปริมาณหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ธ.ค.60 มีปริมาณ 354 ตัน  
ลดลง 4.4% และ 19.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ ในปี 60 (ม.ค.- ธ.ค.) มีปริมาณหมึก รวม 5,585 ตัน ลดลง  
4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
 

 

ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต และองค์การสะพานปลา  
 
1.2 ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ธ.ค.60 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 91.6 บาท เพิ่มขึ้น 1.7%  
เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกันนั้น ลดลง 9.3%  
 

 
ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต และองค์การสะพานปลา  
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน ธ.ค.60 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วยกิโลกรัมละ 160 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
และปีก่อนในเดือนเดียวกัน  
 

 
ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพ 
 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ธ.ค.60 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 209.4 บาท  ราคาไม่
เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน
เพิ่มขึ้น 3.3% และ 4.6%  
 

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

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ธ.ค.60 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 12,420 ตัน มูลค่า 1,265 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.4% และ 2.9% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 14.6% และ 17.4% 
ตามล าดับ การน าเข้าหมึกในปี 60 (ม.ค. - ธ.ค.) มีปริมาณ 149,476 ตัน มูลค่า 
14,870 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 0.3% และ 14.3% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (88.0% ของปริมาณ  
และ 88.7% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (94.4% ของปริมาณและ 
86.0% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าของการน าเข้า พบว่า น าเข้าจากจีน
สูงสุดที่ 36.1% รองลงมา คือ อินเดีย  16.2% เวียดนาม 12.1% เปรู 5.8% และอื่น  ๆ29.8%  
 

 การส่งออก เดือน ธ.ค.60 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 4,004 ตัน มูลค่า 1,003 ล้านบาท 
ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 3.2% ในขณะที่มูลค่าลดลง 5.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน 
และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 16.4% และ 16.3% 
ตามล าดับ การส่งออกหมึกในปี 60 (ม.ค. - ธ.ค.) มีปริมาณ 53,205 ตัน มูลค่า 13,786 
ล้านบาท ปริมาณลดลง 2.4% ในขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 15.0% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด (57.7% ของปริมาณ และ 61.5% 
ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (97.5% ของปริมาณ และ 96.1%  
ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าส่งออก ตลาดหลักของหมึกไทย คือ ญี่ปุ่น 
34.3%  รองลงมา คือ อิตาล ี24.9%  เกาหลีใต ้12.1% สหรัฐอเมริกา 8.2% และอื่น  ๆ20.5%    

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ธ.ค.59 14,542 1,531 4,790 1,198 
พ.ย.60 12,129 1,230 3,882 1,065 
ธ.ค.60 12,420 1,265 4,004 1,003 
% ธ.ค.59 -14.6% -17.4% -16.4% -16.3% 

% พ.ย.60 +2.4% +2.9% +3.2% -5.8% 
ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
กรมประมง           
 

 
 

                               นางสาวฐิติมา เอียดแกว้ กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 
 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 

แอฟริกาใต้ ตลาดหมึกกล้วยในแอฟริกาใต้ยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยคาดการณ์ว่า
จะมีผลผลิตในตลาดมากกว่า 5 ,000 ตัน ซึ่ งหลั งจากเปิดฤดูกาลประมงเม่ือ  
23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พบว่า แนวโน้มราคาของหมึกที่มีขนาดใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น 
ในขณะท่ีหมึกขนาดเล็กกลับลดลง (European Price Report No.01/2018, Page 3) 
 

สหภาพยุโรป อุปสงค์ของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ลดลงจากเดือนก่อน ส่งผลให้ราคา
สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในตลาดปรับตัวลดลงด้วย  ส าหรับอุปทานการผลิตส่วนใหญ่
ยังคงมาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออก (European Price Report No.01/2018, Page 3) 
 

ญี่ปุ่น ผลจากการปรับตัวของราคาหมึกยักษ์ในแอฟริกาที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ 
อุปสงค์ของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในยุโรปท่ียังมีความต้องการอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้
ราคาปลาหมึกยักษ์ในญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้น และอาจส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการ 
ขาดแคลนสินค้าในสต็อกได้ (INFOFISH Trade News No.02/2018, Page 23) 
 
 
 
 
 


