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

ปญัหาอปุสรรค 
ไทยถกูตดัสิทธิพิเศษทางศลุการกร (GSP) ตัง้แต่ปี 2558 ทัง้หมกึสดแช่เย็น
แช่แข็งและปรุงแต่ง รวมถงึปัญหา IUU ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก 

ขอ้เสนอแนะ 
 

 

Monthly Report 
สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ 

ประจ าเดือนกันยายน 2559 

 

  
สนิคา้หมกึ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 

  สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ม.ค.-ก.ค.59 มีปริมาณ 3,602.60  ตัน 
ลดลง -2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน ก.ค.59 มีปริมาณ 348.95 
ตัน ลดลง -2.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับ ปีก่อนในเดือนเดียวกัน  
เพิ่มขึ้น +4.2% (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน ก.ค.59 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 98.74 บาท เพิ่มขึ้น +2.3% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง -4.3% 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน ก.ค.59 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วย 160 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +14.3 % และ +6.7% เมื่อเทียบกับเดือน
ก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ก.ค.59 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย  195.25 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +0.1% และ  
+2.1 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ ปีก่อนในเดือนเดียวกัน  ตามล าดับ  
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.-ก.ค.59 ปริมาณ 92,759 ตัน มูลค่า 6,824 
ล้านบาท ปริมาณ -10.6% มูลค่า +18.0% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเข้า
หมึกกล้วยมากที่สุด (91.3% ของปริมาณ และ 87.7% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่
เย็นแช่แข็ง (94.7% ของปริมาณ และ 84.5% ของมูลค่า) โดยตลาดหลักจาก
สัดส่วนมูลค่าน าเข้าคือ จีน 48.8% เวียดนาม 11.7% เปรู 8.5% และอื่นๆ 31.0% 
ในเดือน ก.ค.59 น าเข้าปริมาณ 9,886.18 ตัน มูลค่า 986.48 ล้านบาท ปริมาณ  
-15.2% มูลค่า -7.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ปริมาณ -39.7% มูลค่า +16.5% (กองประมงต่างประเทศ กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค.-ก.ค.59 ปริมาณ 31,371 ตัน มูลค่า 6,576 
ล้านบาท  ปริมาณ  -16.5 % มูลค่า - 3.4% เทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด ( 57.9% ของปริมาณ และ 60.9% ของมูลค่า)  
ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (8 6.2% ของปริมาณ และ 8 4.0% ของมูลค่า)  
โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ ญี่ปุ่น 29.3%  อิตาลี 27.8% เกาหลีใต ้
13.1% และอื่นๆ 29.8% ในเดือน ก.ค.59 ส่งออกปริมาณ 4,497.07 ตัน มูลค่า 984.32 
ล้านบาท ปริมาณ -7.1% มูลค่า -7.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับปี
ก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ -15.3% มูลค่า -0.4% (กองประมงต่างประเทศ กรม
ประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.ค.58 16,385.21 803.91 5,309.52 988.00 
มิ.ย.59 11,661.99 1,016.43 4,842.58 1,060.29 
ก.ค.59 9,886.18 986.48 4,497.07 984.32 

% ก.ค.58 -39.66% +16.49% -15.30% -0.37% 

% มิ.ย.59 -15.23% -7.87% -7.13% -7.16% 

 

นางสาวอนัญญา พัชรโพธิวัฒน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
ประเทศแถบมหาสมุทรแอตแลนติก  ในช่วงเดือน ส.ค. เป็นฤดูกาลจับหมึกกล้วย
ทางแถบตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติก แต่หมึกกล้วยท่ีจับได้มีปริมาณ
ไม่มากนัก ส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงข้ึนในตลาดหลักทุกตลาด ขณะเดียวกันความ
ต้องการบริโภคหมึกชนิดอื่น เช่น หมึกยักษ์หรือหมึกสาย และหมึกกระดองก็เพิ่ม
สูงข้ึน ซึ่งส่งผลให้ราคาหมึกชนิดอื่นเพิ่มขึ้นเช่นกัน (European Price Report 
No.8/2016, Page 3) 
 
  

แอฟริกาใต ้ เผชิญกับพายุฤดูหนาว เรือประมงบางส่วนไม่สามารถออกท าประมงได้
ต้องจอดเทียบท่า ท าให้ปริมาณหมึกกล้วยที่จับได้มีไม่มากนัก  ในขณะท่ีราคาหมึกมี
ราคา 200 ยูโร/ตัน (7.72 บาท/กก.) ด้วยเหตุน้ี ภาคอุตสาหกรรมจึงมีความม่ันใจว่า
ผลิตภัณฑ์หมึกจากแอฟริกาใต้จะยังมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออกได้ 
แม้ว่าค่าเงินของแอฟริกาใต้จะแข็งค่าสวนทางกับค่าเงินยูโร (European Price 
Report No.8/2016, Page 4) 
 


