
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 าเดอืนพฤศจกิายน 2552 

  สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ม.ค.-พ.ค.59 มีปริมาณ 2,895.90 ตัน 
เพิ่มขึ้น  +1.7% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน พ.ค.59 มีปริมาณ 
493.22 ตัน เพิ่มขึ้น +18.5% และ +1.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและ ปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ตามล าดับ (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต องค์การ
สะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน พ.ค.59 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 89.76 บาท ลดลง -1.7% และ -9.0% เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน พ.ค.59 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วย 140 บาท/กก. ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนและ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน พ.ค.59 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย  194.75 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +0.5% และ  
+4.6 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ ปีก่อนในเดือนเดียวกัน  ตามล าดับ  
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.-พ.ค.59 ปริมาณ 71,211 ตัน มูลค่า 4,871 
ล้านบาท ปริมาณ -1.2% มูลค่า +16.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเข้า
หมึกกล้วยมากที่สุด (92.5% ของปริมาณ และ 89.4% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่
เย็นแช่แข็ง (95.6% ของปริมาณ และ 85.8% ของมูลค่า) โดยตลาดหลักจาก
สัดส่วนมูลค่าน าเข้าคือ จีน 50.0% เวียดนาม 10.7% เปรู 8.5% และอื่นๆ 30.8% 
ในเดือน พ.ค.59 น าเข้าปริมาณ 10,411.33 ตัน มูลค่า 933.88 ล้านบาท ปริมาณ  
-27.0% มูลค่า -14.8 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ปริมาณ -31.6 % มูลค่า +14.9 % (กองประมงต่างประเทศ  
กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค.-พ.ค.59 ปริมาณ 22,032 ตัน มูลค่า 4,531 
ล้านบาท  ปริมาณ  -16.3 % มูลค่า - 4.9% เทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด ( 56.7% ของปริมาณ และ 60.0% ของมูลค่า)  
ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (8 7.0% ของปริมาณ และ 8 4.3% ของมูลค่า)  
โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ ญี่ปุ่น 29.4%  อิตาลี 28.4% เกาหลีใต ้
14.1% และอื่นๆ 28.1% ในเดือน พ.ค.59 ส่งออกปริมาณ 5,311.68 ตัน มูลค่า 
1,075.34 ล้านบาท ปริมาณ +15.4% มูลค่า 8.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เทียบ
กับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ -3.3% มูลค่า +7.6% (กองประมงต่างประเทศ 
กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
พ.ค.58 15,225.17 812.80 5,492.47 999.73 
เม.ย.59 14,251.79 1,095.86 4,604.89 994.77 
พ.ค.59 10,411.33 933.88 5,311.68 1,075.34 

% พ.ค.58 -31.62% +14.90% -3.29% +7.56% 

% เม.ย.59 -26.95% -14.78% +15.35% +8.10% 

 

นางสาวอนัญญา พัชรโพธิวัฒน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อินเดีย  ราคาหมึกกล้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ สืบเนื่องจากสต็อกหมึกกล้วยที่
มีจ านวนน้อย ตรงข้ามกับหมึกยักษ์หรือหมึกสายที่มีสต็อกในปริมาณค่อนข้างมาก 
(Infofish Trade News No.10/2016, Page 23) 
 
  

ญี่ปุ่น  มีการคาดการณ์ว่าในช่วงฤดูร้อน (มิ.ย.-ส.ค.) จะเป็นช่วงที่มีความต้องการบริโภค
หมึกยักษ์หรือหมึกสายมากท่ีสุด ขณะที่สต็อกหมึกในปัจจุบันมีปริมาณค่อนข้างน้อย ซึ่ง
อาจจะส่งผลให้ราคาหมึกเพิ่มขึ้น (Infofish Trade News No.10/2016, Page 23) 


