
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. - ก.พ.60 มีปริมาณ 950 ตัน 
ลดลง -25.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือน ก.พ.60 มีปริมาณ 610 
ตัน เพิ่มขึ้น +80.0% และ 87.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ตามล าดับ (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต องค์การ
สะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ก.พ.60 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 102.26 บาท เพิ่มขึ้น +5.6% และ 
+11.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
 

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

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ก.พ.60 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย 204.25 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +0.1% และ  
+6.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ  
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า ไทยน าเข้าหมึกเดือน ม.ค. – ก.พ.60 ปริมาณ 20,141 ตัน มูลค่า 2,064 
ล้านบาท ปริมาณ -23.4% มูลค่า +34.0% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเข้า
หมึกกล้วยมากที่สุด (89.7% ของปริมาณ และ 91.7% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสด 
แช่เย็นแช่แข็ง (94.0% ของปริมาณ และ 84.5% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณาจาก
สัดส่วนมูลค่าน าเข้า พบว่า น าเข้าจากจีน 39.5% อินเดีย 18.5% เวียดนาม 10.7% 
และอื่นๆ 31.3% ในเดือน ก.พ.60 ไทยน าเข้าปริมาณ 9,013 ตัน มูลค่า 869  
ล้านบาท ปริมาณ -17.5% มูลค่า -27.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ -26.0% มูลค่า +20.4% (กลุ่มวิเคราะห์การค้า
สินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค. – ก.พ.60 ปริมาณ 7,648 ตัน มูลค่า 2,018 
ล้านบาท ปริมาณ +7.0% มูลค่า +40.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
ส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด (65.7% ของปริมาณ และ 70.4% ของมูลค่า) ในรูป
ของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (85.8% ของปริมาณ และ 85.1% ของมูลค่า) โดยตลาด
หลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ อิตาลี 33.2%  ญี่ปุ่น 28.5% เกาหลีใต้ 9.0% และ
อื่นๆ 29.3% เดือน ก.พ.60 ไทยส่งออกปริมาณ 3,857 ตัน มูลค่า 1,015 ล้านบาท 
ปริมาณ +1.8% มูลค่า +1.1% เทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ปริมาณ +28.8% มูลค่า +53.1% (กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมง
ระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.พ.59 12,295.88 721.67 2,995.68 662.46 
ม.ค.60 11,038.19 1,194.42 3,791.04 1,003.93 
ก.พ.60 9,102.50 869.11 3,857.27 1,014.50 

% ก.พ.59 -26.0% +20.4% +28.8% +53.1% 

% ม.ค.60 -17.5% -27.2% +1.8% +1.1% 

 

นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อินเดีย  ความต้องการบริโภคหมึกกระดองและหมึกกล้วยในอินเดียรวมถึงราคา
ของหมึกยังคงมีระดับคงที่ ขณะเดียวกันฤดูกาลท าประมงในเมืองโกชิไดส้ิ้นสุดลง
ก่อนหน้านี้แล้ว ขณะที่เมืองมุมไบสิ้นสุดในเดือนมี .ค. โดยมีรายงานว่าหมึก
กระดองขนาดใหญ่ที่จับได้มีจ านวนลดลง 
(INFOFISH Trade News No.04/2017, Page 23) 
 
 
 
 
  

เวียดนาม  ปี 2016 เวียดนามส่งออกหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังญี่ปุ่นคิดเป็นมูลค่า 
109.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น +8.1% เทียบกับปีก่อน) โดยญี่ปุ่นเป็นตลาดน าเข้า
ที่ส าคัญอันดับ 2 ของเวียดนาม ขณะที่ราคาน าเข้าหมึกยักษ์หรือหมึกสายแช่เย็น 
แช่แข็งในตลาดญี่ปุ่นลดลงในไตรมาสแรกก่อนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในไตรมาสสอง 
ราคาน าเข้าเฉลี่ยต่ าสุดในเดือน มี.ค. 6 เหรียญสหรัฐ/กก. และสูงสุดในเดือน ก.ย.  
8 เหรียญสหรัฐ/กก. คาดการณ์ว่าปี 2017 เวียดนามจะมีการส่งออกหมึกกระดองและ
หมึกยักษ์หรือหมึกสายเพิ่มขึ้น 4% (INFOFISH Trade News No.05/2017, Page 23) 
 


