
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 าเดือนพฤศจิกายน 2559 

 

  
สนิคา้หมกึ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 

  สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ม.ค.-ก.ย.59  มีปริมาณ 4,575.91 ตัน 
เพิ่มขึ้น  +1.2% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน ก.ย.59 มีปริมาณ 
329.47 ตัน ลดลง -48.8% และ -10.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปี ก่อนใน
เดือนเดียวกัน ตามล าดับ (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต องค์การ
สะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน ก.ย.59 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 95.09 บาท ลดลง -2.4 % และ -13.7 % 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน ก.ย.59 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วย 160 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +14.3 % (องค์การสะพานปลา
กรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ก.ย.59 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย  198.5 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +1.3% และ  
+3.7 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ ปีก่อนในเดือนเดียวกัน  ตามล าดับ  
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.-ก.ย.59 ปริมาณ 111,874 ตัน มูลค่า 8,816 
ล้านบาท ปริมาณ -16.8% มูลค่า +16.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเข้า
หมึกกล้วยมากที่สุด (90.9% ของปริมาณ และ 88.5% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่
เย็นแช่แข็ง (94.2% ของปริมาณ และ 84.4% ของมูลค่า) โดยตลาดหลักจาก
สัดส่วนมูลค่าน าเข้าคือ จีน 46.6% เวียดนาม 11.9% เวียดนาม  8.0% และอื่นๆ 
33.5% ในเดือน ก.ย.59 น าเข้าปริมาณ 10,146.60 ตัน มูลค่า 1,098.84 ล้านบาท 
ปริมาณ +13.1% มูลค่า +22.9 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เทียบกับปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ปริมาณ -30.4% มูลค่า +12.9% (กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมง
ระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค.-ก.ย.59 ปริมาณ 39,476 ตัน มูลค่า 8,471 
ล้านบาท  ปริมาณ  -15.2 % มูลค่า - 2.1% เทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด ( 58.5% ของปริมาณ และ 61.6% ของมูลค่า)  
ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (8 5.5% ของปริมาณ และ 8 3.4% ของมูลค่า)  
โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ ญี่ปุ่น 29.4%  อิตาลี 28.4% เกาหลีใต ้
12.1% และอื่นๆ 30.1% ในเดือน ก.ย.59 ส่งออกปริมาณ 4,503.84 ตัน มูลค่า 
1,049.43 ล้านบาท ปริมาณ +16.4% มูลค่า +24.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ -11.2% มูลค่า +1.7% (กลุ่มวิเคราะห์
การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 
กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.ย.58 14,572.98 973.64 5,070.94 1,031.80 
ส.ค.59 8,968.35 893.96 3,870.99 845.92 
ก.ย.59 10,146.60 1,098.84 4,503.84 1,049.43 

% ก.ย.58 -30.4% +12.9% -11.2% +1.7% 

% ส.ค.59 +13.1% +22.9% +16.4% +24.1% 

 

นางสาวอนัญญา พัชรโพธิวัฒน์ กลุ่มเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
แอฟริกาใต้ หมึกกล้วยที่ขึ้นท่ามีปริมาณเป็นที่น่าพอใจ แต่ส่วนใหญ่เป็นหมึกขนาดเล็ก 
และมีรายงานว่าจะมีการปิดอ่าวตั้งแต่ 19 ต.ค. โดยจะเปิดให้ท าประมงอีกครั้งวันที่ 
23 พ.ย. ขณะที่ทางด้านผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคหมึกในปริมาณมาก อาจท า
ให้เกิดภาวะการขาดแคลนสินค้าได้ 
 
โมร็อคโคและมอริเตเนีย  ราคาหมึกยักษ์หรือหมึกสายค่อนข้างมีเสถียรภาพ  
แต่เนื่องจากจะมีมาตรการบังคับห้ามท าการประมงเป็นเวลา 2 เดือน อาจส่งผลให้
ราคาหมึกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  (European Price Report No.10/2016, Page 3) 
 
  

สหภาพยุโรป   ขณะนี้เกิดภาวะขาดแคลนหมึกกล้วยในตลาดยุโรป ประกอบกับ
ผลิตภัณฑ์หมึกจากลาตินอเมริกามีปริมาณค่อนข้างต่ า  ท าให้ราคาหมึกเพิ่มสูงข้ึน
(European Price Report No.10/2016, Page 3) 
 


