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

ปญัหาอปุสรรค 
ไทยถกูตดัสิทธิพิเศษทางศลุการกร (GSP) ตัง้แต่ปี 2558 ทัง้หมึกสดแช่เย็น
แช่แข็งและปรุงแต่ง รวมถงึปัญหา IUU ทีส่่งผลกระทบต่อการส่งออก 
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ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
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ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 

  

สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ ปี59 มีปริมาณ 5,837 ตัน ลดลง -7.4% 
เมื่อเทียบกับปีก่อน เดือน ธ.ค.59 มีปริมาณ 441.42 ตัน ลดลง -3.6% และ 
-28.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ (ท่าเทียบ
เรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ธ.ค.59 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 101.01 บาท ลดลง -0.5% และ -5.2% 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน พ.ย.59 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วย 160 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +6.7% (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ธ.ค.59 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย 202.75 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +1.3% และ  
+6.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ  
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ปี 59 ไทยน าเข้าหมึกปริมาณ 148,939 ตัน มูลค่า 13,001 ล้านบาท 
ปริมาณ -19.9% มูลค่า +21.3% เทียบกับปีก่อน โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด 
(90.0% ของปริมาณ และ 88.6% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสด 
แช่เย็นแช่แข็ง (94.0% ของปริมาณ และ 85.0% ของมูลค่า) โดยตลาดหลักจาก
สัดส่วนมูลค่าน าเข้าคือ จีน 42.8% อินเดีย 12.9% เวียดนาม 11.4% และอื่นๆ 
32.9% ในเดือน ธ.ค.59 น าเข้าปริมาณ 14,518.65 ตัน มูลค่า 1,526.48 ล้านบาท 
ปริมาณ +12.7% มูลค่า -2.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เทียบกับปีก่อน 
ในเดือนเดียวกัน ปริมาณ -28.7% มูลค่า +45.4% (กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้า
ประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง)   

 การส่งออก  ปี 59 ไทยส่งออกหมึกปริมาณ 54,429 ตัน มูลค่า 11,971 ล้านบาท 
ปริมาณ -13.5% มูลค่า +2.1% เทียบกับปีก่อน  โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด 
(59.9% ของปริมาณ และ 63.1% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง 
(85.5% ของปริมาณ และ 83.6% ของมูลค่า) โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่า
ส่งออกคือ อิตาลี 30.2%  ญี่ปุ่น 29.0% เกาหลีใต้ 11.0% และอื่นๆ 29.8% ในเดือน 
ธ.ค.59 ส่งออกปริมาณ 4,789.76 ตัน มูลค่า 1,197.50 ล้านบาท ปริมาณ -3.6% มูลค่า 
+0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ 
-20.7% มูลค่า +12.5% (กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กอง
นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ธ.ค.58 20,354.75 1,050.08 6,036.98 1,064.58 
พ.ย.59 12,878.06 1,562.70 4,970.82 1,192.324 
ธ.ค.59 14,518.65 1,526.48 4,789.76 1,197.50 

% ธ.ค.58 -28.7% +45.4% -20.7% +12.5% 

% พ.ย.59 +12.7% -2.3% -3.6% +0.4% 

 

นางสาวจิตรลดา  ศรีตระกูล  กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อินโดนีเซีย หมึกยักษ์หรือหมึกสายที่ขึ้นท่ามีปริมาณน้อย แม้ในเดือนม.ค. สภาพ
อากาศจะไม่แปรปรวนสามารถออกท าการประมงได้ อย่างไรก็ตาม ปริมาณหมึก
ที่จับได้ยังคงมีจ านวนน้อยซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
ก่อนหน้านี้ 
(European Price Report No.01/2017, Page 3) 
 
 
 
  

แอฟริกาใต้  เดือนม.ค. หมึกกล้วย loligo ที่ขึ้นท่ามีปริมาณมากเป็นที่น่าพอใจ ในปี
ที่ผ่าน ๆมา หมึกมักจะขาดแคลนในช่วงที่มีความต้องการบริโภคสูง โดยเฉพาะ
ในช่วงสิ้นปีต่อเนื่องถึงต้นปีซ่ึงเป็นช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง แต่ในปีนี้สภาพ
ภูมิอากาศแถบชายฝั่งของแอฟริกาใต้เหมาะสมต่อการวางไข่ของสัตว์น้ า ซ่ึงหลาย
ฝ่ายต่างคาดหวังว่า ในปี 60 จะมีปริมาณหมึกเพิ่มขึ้นกว่าช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และ
ราคาจะมีแนวโน้มลดลง  (European Price Report No.01/2017, Page 4) 
 


