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

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

ขอ้เสนอแนะ 
 

 

Monthly Report 
สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ ์

ประจ าเดือนกันยายน 2560 

 

  
สนิคา้หมกึ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 

  

สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ม.ค. – ก.ค.60 มีปริมาณ 3,451 ตัน 
ลดลง -4.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือน ก.ย.60 มีปริมาณ  
463 ตัน ลดลง -12.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน เพิ่มขึ้น +32.6% (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต 
องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ก.ค.60 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 131.05 บาท เพิ่มขึ้น +16.1% และ 
+32.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
 

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

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ก.ค.60 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย 206.75 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +1.0% และ 
+5.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ  
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า ไทยน าเข้าหมึกเดือน ม.ค. – ก.ค.60 ปริมาณ 88,127 ตัน มูลค่า 8,767 
ล้านบาท ปริมาณ –5.0% มูลค่า +28.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (89.7% ของปริมาณ และ 90.1% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (91.0% ของปริมาณ และ 82.4% ของมูลค่า) เมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนมูลค่าน าเข้า พบว่า น าเข้าจากจีน 38.5% อินเดีย 12.2% เวียดนาม 
11.6% และอ่ืนๆ 37.7% ในเดือน ก.ค.60 ไทยน าเข้าปริมาณ 10,540 ตัน มูลค่า 
1,145 ล้านบาท ปริมาณ -28.5% มูลค่า -28.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ +6.6% มูลค่า +22.2% (กลุ่มวิเคราะห์
การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  
กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค. – ก.ค.60 ปริมาณ 33,095 ตัน มูลค่า 8,540 
ล้านบาท ปริมาณ +5.5% มูลค่า +29.9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด (60.8% ของปริมาณ และ 65.4% ของมูลค่า)  
ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (87.9% ของปริมาณ และ 86.9% ของมูลค่า)  
โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ ญี่ปุ่น 30.9%  อิตาลี 30.6% เกาหลีใต้ 
11.7% และอ่ืนๆ 26.8% เดือน ก.ค.60 ไทยส่งออกปริมาณ 4,398 ตัน มูลค่า 
1,080 ล้านบาท ปริมาณ -21.9% มูลค่า -25.9% เทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ -2.2% มูลค่า +9.7% (กลุ่มวิเคราะห์
การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง  
กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.ค.59 9,889 936 4,497 984 
มิ.ย.60 14,740 1,595 5,630 1,458 
ก.ค.60 10,540 1,145 4,398 1,080 

% ก.ค.59 +6.6% +22.2% -2.2% +9.7% 

% มิ.ย.60 -28.5% -28.2% -21.9% -25.9% 

 

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  เร่ิมฤดูกาลท าประมงต้ังแต่ 1 ก.ค. แต่ผลผลิตหมึกที่จับได้ค่อนข้างต่ า
และจับได้หมึกขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวท าให้หลายฝ่าย
คาดการณ์ว่าราคาหมึกกล้วยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการบริโภคของตลาดต่างประเทศเช่น อิตาลี สเปน ด้วยเช่นกัน  
(European Price Report No.08/2017, Page 3) 
 
 
 
  

ยุโรป ราคาหมึกกล้วยในยุโรปมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน ๆ เน่ืองจากปริมาณหมึก 
ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค  สาเหตุจากอาร์เจนติน่าและเปรูมีผลผลิตลดลง 
ขณะน้ีราคาหมึกในประเทศถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงคือ 48 เหรียญยูโร/กก.  
ซ่ึงคาดว่าเม่ือเปรูเปิดท าการประมงในฤดูกาลใหม่ จะมีผลผลิตหมึกเข้าสู่ตลาดมากขึ้น 
และท าให้ราคาค่อย ๆ ปรับตัวลดลง (European Price Report No.08/2017, Page 4) 
 


