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

ปญัหาอุปสรรค 
ไทยถกูตดัสทิธิพิเศษทางศลุการกร (GSP) ตัง้แต่ปี 2558 ทัง้หมกึสดแช่เย็น
แช่แข็งและปรุงแต่ง รวมถงึปัญหา IUU ที่สง่ผลกระทบต่อการสง่ออก 

ขอ้เสนอแนะ 
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สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ม.ค. – มิ.ย.60 มีปริมาณ 2,988 ตัน 
ลดลง -8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือน มิ.ย.60 มีปริมาณ  
530 ตัน เพิ่มขึ้น +21.7% และ +48.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ตามล าดับ (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต องค์การ
สะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน มิ.ย.60 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 112.84 บาท ลดลง -3.2% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +16.9% 

 
 

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

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน มิ.ย.60 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย 204.63 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +1.9% และ 
+4.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ  
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า ไทยน าเข้าหมึกเดือน ม.ค. – มิ.ย.60 ปริมาณ 77,587 ตัน มูลค่า 7,623 
ล้านบาท ปริมาณ –6.4% มูลค่า +29.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (89.9% ของปริมาณ และ 90.3% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (91.9% ของปริมาณ และ 83.4% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนมูลค่าน าเข้า พบว่า น าเข้าจากจีน 38.7% อินเดีย 12.7% เวียดนาม 
10.9% และอ่ืนๆ 37.7% ในเดือน มิ.ย.60 ไทยน าเข้าปริมาณ 14,740 ตัน มูลค่า 
1,595 ล้านบาท ปริมาณ +4.9% มูลค่า +18.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ +26.4% มูลค่า +56.9% (กลุ่มวิเคราะห์
การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  
กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค. – มิ.ย.60 ปริมาณ 28,698 ตัน มูลค่า 7,460 
ล้านบาท ปริมาณ +6.8% มูลค่า +33.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด (62.1% ของปริมาณ และ 66.6% ของมูลค่า)  
ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (88.0% ของปริมาณ และ 86.9% ของมูลค่า)  
โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ อิตาลี 32.1%  ญี่ปุ่น 30.6% เกาหลีใต้ 
11.3% และอ่ืนๆ 26.0% เดือน มิ.ย.60 ไทยส่งออกปริมาณ 5,630 ตัน มูลค่า 
1,458 ล้านบาท ปริมาณ +5.7% มูลค่า +7.1% เทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบ
กับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ +16.3% มูลค่า +37.5% (กลุ่มวิเคราะห์การค้า
สินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  
กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
มิ.ย.59 11,662 1,016 4,843 1,060 
พ.ค.60 14,054 1,345 5,325 1,361 
มิ.ย.60 14,740 1,595 5,630 1,458 

% พ.ค.59 +26.4% +56.9% +16.3% +37.5% 

% มิ.ย.60 +4.9% +18.6% +5.7% +7.1% 

 

นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02561 3353 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU ด้วยการจัดระเบียบเรือประมงด้วยการ 
จดทะเบียนเรือประมง ก าหนดจ านวนวันท าการประมง และการแจ้งเข้าออกของ

เรือประมง รวมทั้งการติดตั้งระบบติดตามเรือ  Vessel Monitoring System 
(VMS) และมีระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ า 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
แอฟริกาใต้  สิ้นสุดฤดูกาลท าประมงหมึกยักษ์หรือหมึกสาย ส่งผลให้ราคา
วัตถุดิบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังจากน้ันเป็นช่วงเร่ิมต้นฤดูกาลท าประมงหมึกกล้วย
ในวันที่ 1 ก.ค.  
อเมริกาใต้ อาร์เจนตินา ปลาหมึกกล้วย Illex ที่จับได้มีค่อนข้างน้อย ขณะที่
ปลาหมึกกล้วยที่จับจากทางฝัง่ของเปรูค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ สง่ผลให้ราคา
หมึกกล้วยโดยรวมมีแนวโน้มลดลง (European Price Report No.06/2017, Page 3) 
 
 
 
  

ญี่ปุ่น ในช่วงเดือน ก.ค. ญี่ปุ่นประสบภาวะขาดแคลนสินค้าหมึกยักษ์และหมึกสาย 
เน่ืองจากประเทศผู้น าเข้ารายใหญ่ เช่น มอริเตเนีย และโมร็อคโค มีผลผลิตหมึกดังกล่าว
ลดลงกว่า 20% โดยเฉพาะหมึกยักษ์หรือหมึกสายขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นที่นิยมบริโภค 
นอกจากน้ีภาวะขาดแคลนสินค้าหมึก ยังรวมไปถึงหมึกชนิดอ่ืน เช่น หมึกกระดอง และ
หมึกกล้วยด้วย สถานการณ์ดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลต่อการบริโภคในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่น 
(INFOFISH Trade News No.12/2017, Page 23) 


