
ปัญหาอุปสรรค 
ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ตั้งแต่ต้นปี 2558 ทั้งหมึกสดแช่เย็น 
แช่แข็งและปรุงแต่ง รวมถึงปัญหา IUU ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก 
 

ปญัหาอปุสรรค 
ไทยถกูตดัสิทธิพิเศษทางศลุการกร (GSP) ตัง้แต่ปี 2558 ทัง้หมึกสดแช่เย็น
แช่แข็งและปรุงแต่ง รวมถงึปัญหา IUU ทีส่่งผลกระทบต่อการส่งออก 
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สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ม.ค. – เม.ย.60 มีปริมาณ 2,023 ตัน 
ลดลง -15.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือน เม.ย.60 มีปริมาณ  
464 ตัน ลดลง -23.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน เพิ่มขึ้น +11.4% (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต 
องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน เม.ย.60 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 125.87 บาท เพิ่มขึ้น +23.4% และ 
+37.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน เม.ย.60 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วย 160 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +14.3% (องค์การสะพานปลา
กรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน เม.ย.60 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย 200.75 บาท/กก. ลดลง -1.6% เมื่อเทียบ
กับ เดื อนก่อน  แต่ เมื่ อ เทียบกับปี ก่อนในเดือนเดี ยวกัน  เพิ่ มขึ้ น  +3.6% 
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า ไทยน าเข้าหมึกเดือน ม.ค. – เม.ย.60 ปริมาณ 48,792 ตัน มูลค่า 4,683 
ล้านบาท ปริมาณ –19.8% มูลค่า +19.0% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (89.0% ของปริมาณ และ 90.1% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (93.2% ของปริมาณ และ 84.7% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนมูลค่าน าเข้า พบว่า น าเข้าจากจีน 40.0% อินเดีย 14.7% เวียดนาม 
10.3% และอื่นๆ 35.0% ในเดือน เม.ย.60 ไทยน าเข้าปริมาณ 13,653 ตัน มูลค่า 
1,258 ล้านบาท ปริมาณ -9.0% มูลค่า -7.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ -4.2% มูลค่า +14.8% (กลุ่มวิเคราะห์
การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  
กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค. – เม.ย.60 ปริมาณ 17,742 ตัน มูลค่า 
4,641 ล้านบาท ปริมาณ +6.1% มูลค่า +34.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด (62.5% ของปริมาณ และ 67.0% ของมูลค่า)  
ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (87.5% ของปริมาณ และ 86.7% ของมูลค่า)  
โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ อิตาลี 32.5%  ญี่ปุ่น 30.2% เกาหลีใต้ 
10.9% และอื่นๆ 26.4% เดือน เม.ย.60 ไทยส่งออกปริมาณ 4,431 ตัน มูลค่า 
1,138 ล้านบาท ปริมาณ -21.8% มูลค่า -23.3% เทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ -3.8% มูลค่า +14.4% (กลุ่มวิเคราะห์
การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  
กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
เม.ย.59 14,252 1,096 4,605 995 
มี.ค.60 14,999 1,361 5,663 1,484 
เม.ย.60 13,653 1,258 4,431 1,138 

% เม.ย.59 -4.2% +14.8% -3.8% +14.4% 

% มี.ค.60 -9.0% -7.6% -21.8% -23.3% 

 

นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อาร์เจนติน่า  ปริมาณหมึกกล้วยเริ่มมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในช่วงเดือน
เมษายนซ่ึงปกติจะเป็นช่วงที่มีปริมาณหมึกมากที่สุดของปี แต่ปีนี้กลับมีปริมาณน้อย 
อาจส่งผลท าให้ตลาดยุโรปขาดแคลนสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ มีการคาดการณ์
ว่าจากสาเหตุดังกล่าวจะท าให้ราคาหมึกในตลาดยุโรปเพิ่มสูงขึ้น 
เปรู  ปริมาณหมึกกล้วยของเปรูตรงข้ามกับอาร์เจนติน่า กล่าวคือ หมึกกล้วย
ของเปรูเริ่มมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังจากเปรูเผชิญปรากฎการณ์เอลนิโญเมื่อปีก่อน 
ท าให้ผลผลิตหมึกลดลง (European Price Report Issue 5/2017, Page 3) 
 
 
 
 
  

แอฟริกาใต้  อยู่ในช่วงของการปิดอ่าว ปริมาณหมึกค่อนข้างน้อย ราคามีแนวโน้ม
สูงขึ้น แอฟริกาใต้จะเปิดอ่าวในวันที่ 1 ก.ค.60 
อินเดีย  ฤดูกาลท าประมงหมึกกระดองใกล้จะมาถึงในเร็ว ๆ นี้  ซ่ึงอาจท าให้
สถานการณ์ปริมาณหมึกในตลาดที่ค่อนข้างจ ากัดและราคาค่อนข้างสูงเริ่มคลี่คลายลง 
(European Price Report Issue 5/2017, Page 3) 
 
 


