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

4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
1. ผลักดันให้มีการเร่งเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับสหภาพยุโรปให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว 
2. ขยายตลาดจากเดิมที่มีอยู่แล้วไปสู่ตลาดใหม่ที่มีโอกาส เช่น กลุ่มประเทศตะวันออก
กลาง และประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น 
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1. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 

1.1 การผลิต 
 ปริมาณหมึกกล้วยท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน พ.ย.60 มีปริมาณ 371 ตัน  
ลดลง 18.2% และ 19.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ ในช่วงเดือน ม.ค. – พ.ย.60 มีปริมาณหมึก รวม 5,231 ตัน ลดลง  
3.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  

 

 
ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต และองค์การสะพานปลา  
 
1.2 ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกกล้วยท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน พ.ย.60 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 90.03 บาท ลดลง 19.7%  
และ 11.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 
 

 
ที่มา : ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง ภูเก็ต และองค์การสะพานปลา  
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยท่ีสะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน พ.ย.60 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วยกิโลกรัมละ 160 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
และปีก่อนในเดือนเดียวกัน  

 

 
ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพ 
 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย ์ เดือน พ.ย.60 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 209.38 บาท  เพิ่มขึ้น 
1.0% และ 4.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ  
 

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

 

1.3 การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน พ.ย.60 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 12,129 ตัน มูลค่า 1,230 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 7.4% และ 4.7% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 5.8% และ 21.3% 
ตามล าดับ การน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- พ.ย.60 มีปริมาณ 137,056 ตัน มูลค่า 13,604 
ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.0% และ 18.6% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (88.8% ของปริมาณ และ 89.4% 
ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (90.4% ของปริมาณและ 81.9% ของ
มูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าของการน าเข้า พบว่า น าเข้าจากจีนสูงสุดที่ 
35.1% รองลงมา คือ อินเดีย  16.3% เวียดนาม 12.2% เปรู 6.2% และอ่ืน  ๆ30.2%  
 

 การส่งออก เดือน พ.ย.60 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 3,882 ตัน มูลค่า 1,065 ล้านบาท 
ปริมาณและมูลค่าลดลง 3.6% และ 0.2% ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณและมูลค่าลดลง 21.9% และ 10.7% 
ตามล าดับ การส่งออกหมึกเดือน ม.ค.- พ.ย.60 มีปริมาณ 49,201 ตัน มูลค่า 12,783 
ล้านบาท ปริมาณลดลง 0.9% ในขณะที่มูลค่าเพิ่มขึ้น 18.7% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด (58.2% ของปริมาณ และ 62.1% 
ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (86.8% ของปริมาณ และ 85.4% ของ
มูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าส่งออก ตลาดหลักของหมึกไทย คือ ญี่ปุ่น 
34.1%  รองลงมา คือ อิตาลี 25.6%  เกาหลีใต้ 12.0% สหรัฐอเมริกา 8.2% และอ่ืน  ๆ20.1%  
  

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 
 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
พ.ย.59 12,878 1,563 4,971 1,192 
ต.ค.60 13,099 1,291 4,028 1,067 
พ.ย.60 12,129 1,230 3,882 1,065 

% พ.ย.59 -5.8% -21.3% -21.9% -10.7% 

% ต.ค.60 -7.4% -4.7% -3.6% -0.2% 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง
กรมประมง           
 

 

 

      กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 
 

2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
 

แอฟริกาใต้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตลาดสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ 
อยู่ในช่วงปิดตลาด ผลผลิตจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ราคา
หมึกในตลาดปรับตัวขึ้นสูงมาก และหลังจากผ่านพ้นช่วงฤดูห้ามจับสัตว์น้ า พบว่า สินค้า
หมึกและผลิตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาดส่วนใหญ่มีขนาดเพิ่มขึ้น (European Price Report 
No.11/2017, Page 3) 
 

สหภาพยุโรป อุปสงค์ของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับสูง ในขณะที่ระดับ
อุปทานการผลิตสินค้าลดลง เน่ืองจากการลดปริมาณการจับสัตว์น้ าจากทั่วโลก  
โดยผลผลิตส่วนใหญ่ของปลาหมึกยักษ์มาจากประเทศโมร็อกโกและมอริเตเนีย  รวมถึง
แอฟริกาใต้ ที่เปิดฤดูกาลประมงเม่ือ 22 พฤศจิกายน อุปทานในตลาดโดยรวมเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ดีราคาจ าหน่ายหมึกยักษ์ในตลาดยุโรป
ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าราคาปกติ ถึง 10 – 11 ยูโรต่อกิโลกรัม (European Price Report 
No.12/2017, Page 3) 
 
 
 
 
 


