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

ปญัหาอปุสรรค 
ไทยถกูตดัสิทธิพิเศษทางศลุการกร (GSP) ตัง้แต่ปี 2558 ทัง้หมกึสดแช่เย็น
แช่แข็งและปรุงแต่ง รวมถงึปัญหา IUU ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก 
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ประจ าเดือนสิงหาคม 2559 

 

  
สนิคา้หมกึ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 

  สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ม.ค.-มิ.ย.59 มีปริมาณ 3,253.65  ตัน 
ลดลง -2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน มิ.ย.59 มีปริมาณ 357.75 
ตัน ลดลง -27.5 % และ -28.4% เมื่อเทียบกับ เดือนก่อนและ ปีก่อนในเดือน
เดียวกัน  ตามล าดับ (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต องค์การ
สะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน ม.ิย.59 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 96.52 บาท เพิ่มขึ้น 7.5 % เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง -3.0% 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน มิ.ย.59 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วย 140 บาท/กก. ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ลดลง -6.7 % (องค์การสะพานปลา
กรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน มิ.ย.59 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย  195.00 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +0.1% และ  
+4.4 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ ปีก่อนในเดือนเดียวกัน  ตามล าดับ  
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.-มิ.ย.59 ปริมาณ 82,873 ตัน มูลค่า 5,887 
ล้านบาท ปริมาณ -5.1% มูลค่า +18.2% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเข้า
หมึกกล้วยมากที่สุด (91.3% ของปริมาณ และ 87.2% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่
เย็นแช่แข็ง (95.1% ของปริมาณ และ 85.0% ของมูลค่า) โดยตลาดหลักจาก
สัดส่วนมูลค่าน าเข้าคือ จีน 46.2% เวียดนาม 11.5% เปรู 9.0% และอื่นๆ 33.3% 
ในเดือน มิ.ย.59 น าเข้าปริมาณ 11,661.99 ตัน มูลค่า 1,016.43 ล้านบาท ปริมาณ  
+12.01% มูลค่า +8.84 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ปริมาณ -23.70 % มูลค่า +25.72 % (กองประมงต่างประเทศ  
กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค.-มิ.ย.59 ปริมาณ 26,874 ตัน มูลค่า 5,591 
ล้านบาท  ปริมาณ  -16.7 % มูลค่า - 4.4% เทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด ( 57.8% ของปริมาณ และ 61.2% ของมูลค่า)  
ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (8 6.9% ของปริมาณ และ 8 4.5% ของมูลค่า)  
โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ ญี่ปุ่น 29.3%  อิตาลี 28.3% เกาหลีใต ้
13.6% และอื่นๆ 28.8% ในเดือน มิ.ย.59 ส่งออกปริมาณ 4,842.58 ตัน มูลค่า 
1,060.29 ล้านบาท ปริมาณ -8.8% มูลค่า -1.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ -18.3 % มูลค่า -2.6 % (กองประมง
ต่างประเทศ กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
มิ.ย.58 15,284.28 808.51 5,927.36 1,088.41 
พ.ค.59 10,411.33 933.88 5,311.68 1,075.34 
มิ.ย.59 11,661.99 1,016.43 4,842.58 1,060.29 

% มิ.ย.58 -23.70% +25.72% -18.30% -2.58% 

% พ.ค.59 +12.07% +8.84% -8.83% -1.40% 

 

นางสาวอนัญญา พัชรโพธิวัฒน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อเมริกาใต ้ ปริมาณหมึกกล้วยที่จับได้มีแนวโน้มลดลงมาก โดยเฉพาะในหมู่เกาะ
ฟอล์คแลนด์ ( Malvinas) ส่งผลให้ราคาหมึกเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 % (European 
Price Report No.7/2016, Page 4) 
 
  

ประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียน  เป็นช่วงฤดูร้อนซึ่งประชาชนนิยมบริโภคสินค้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์เป็นปริมาณมาก จึงมีการน าเข้าจากอินเดีย เวียดนาม และไทย ท าให้มีปริมาณ
เพียงพอกับความต้องการของตลาด ราคาหมึกจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก แต่คาดว่าราคาหมึก
จะปรับตัวสูงขึ้นในอีก 2 เดือนข้างหน้า เน่ืองจากขณะน้ีมีการลดการน าเข้าหมึกและ
ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะหมึกกล้วยและหมึกกระดองจากโมร็อคโคและมอริเตเนีย ซึ่งมีผลให้
ปริมาณหมึกไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคและส่งผลต่อราคาได้  (European Price 
Report No.6/2016, Page 4) 
 


