
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.60 มีปริมาณ 339.16 ตัน ลดลง 
-23.2% และ-64.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดับ (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ม.ค.60 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 96.83 บาท ลดลง -4.1% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +1.9% 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน ม.ค.60 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วย 160 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +6.7% (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ม.ค.60 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย 204.00 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +0.6% และ  
+7.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ  
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า เดือน ม.ค.60 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 11,0.38.19 ตัน มูลค่า 1,194.42 
ล้านบาท ปริมาณ -24.0% มูลค่า -21.8% เทียบกับเดือนก่อน แต่เทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ปริมาณ -21.1% มูลค่า +45.9% โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด 
(90.5% ของปริมาณ และ 92.2% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (93.8%  
ของปริมาณ และ 81.3% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าน าเข้า พบว่า 
น าเข้าจากจีน 44.2% อินเดีย 14.3% เวียดนาม 12.8% และอื่นๆ 28.7%  
(กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง กรมประมง)   

 การส่งออก  เดือน ม.ค.60 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 3,791.04 ตัน มูลค่า 1,003.93 
ล้านบาท ปริมาณ -20.9% มูลค่า -16.2% เทียบกับเดือนก่อน แต่เทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ปริมาณ -8.8% มูลค่า +29.5% โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด 
(71.5% ของปริมาณ และ 75.9% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง 
(85.9% ของปริมาณ และ 84.7% ของมูลค่า) โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่า
ส่งออกคือ อิตาลี 33.5%  ญี่ปุ่น 25.2% สหรัฐอเมริกา 7.9% และอื่นๆ 33.4%  
(กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาการประมง กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ม.ค.59 13,998.45 818.41 4,155.29 775.20 
ธ.ค.59 14,518.65 1,526.48 4,789.76 1,197.50 
ม.ค.60 11,038.19 1,194.42 3,791.04 1,003.93 

% ม.ค.59 -21.1% +45.9% -8.8% +29.5% 

% ธ.ค.59 -24.0% -21.8% -20.9% -16.2% 

 

นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
แอฟริกาใต้ ปริมาณการจับหมึกกล้วยมีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่าสต็อก
หมึกกล้วยอาจจะอยู่ในภาวะถดถอย นอกจากนี้ยังพบว่าหมึกกล้วยส่วนใหญ่ที่
จับไดเ้ป็นขนาดเล็กและมีปริมาณมาก  
สหภาพยุโรป ความต้องการบริโภคหมึกกล้วยในตลาดยุโรปมีแนวโน้มลดลง 
ส่งผลให้ระดับราคาที่เคยอยู่ในระดับสูงเร่ิมลดลงด้วยเช่นกัน 
(European Price Report No.02/2017, Page 4) 
 
 
 
  

เวียดนาม ปี 2016 เวียดนามส่งออกหมึกกระดองและหมึกยักษ์หรือหมึกสายมูลค่า 
440 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น +3% เทียบกับปีก่อน) โดยตลาดหลักคือสหภาพยุโรป 
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก มีการส่งออกหมึกกระดองแบบแช่แข็งมากที่สุด 34% 
รองลงมาเป็น หมึกยักษ์หรือหมึกสายแช่แข็ง 32% มีการคาดการณ์ว่าปี 2017 
เวียดนามจะมีมูลค่าการส่งออกหมึกกระดองและหมึกยักษ์หรือหมึกสายประมาณ 470 
ล้านเหรียญสหรัฐ (+4% เทียบกับปีก่อน)  (INFOFISH Trade News No.04/2017, 
Page 23) 
 


