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

ปญัหาอปุสรรค 
ไทยถกูตดัสิทธิพิเศษทางศลุการกร (GSP) ตัง้แต่ปี 2558 ทัง้หมกึสดแช่เย็น
แช่แข็งและปรุงแต่ง รวมถงึปัญหา IUU ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก 
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  สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ม.ค.-ส.ค.59 มีปริมาณ 4,246.43  ตัน 
เพิ่มขึ้น  +2.2% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน ส.ค.59 มีปริมาณ 
643.83 ตัน เพิ่มขึ้น +84.5% และ +36.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปี ก่อนใน
เดือนเดียวกัน ตามล าดับ (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต องค์การ
สะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน ส.ค.59 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 97.48 บาท ลดลง -1.3% และ -5.2% เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน ส.ค.59 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วย 160 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อ
เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +6.7% (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ส.ค.59 ราคาหมึกกล้วย
ขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย  196 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +0.4 % และ  
+1.4 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ ปีก่อนในเดือนเดียวกัน  ตามล าดับ  
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.-ส.ค.59 ปริมาณ 101,727 ตัน มูลค่า 7,718 
ล้านบาท ปริมาณ -15.1% มูลค่า +16.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเข้า
หมึกกล้วยมากที่สุด (91.0% ของปริมาณ และ 88.1% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่
เย็นแช่แข็ง (94.2% ของปริมาณ และ 84.0% ของมูลค่า) โดยตลาดหลักจาก
สัดส่วนมูลค่าน าเข้าคือ จีน 48.9% เวียดนาม 12.1% เปรู 8.2% และอื่นๆ 30.8% 
ในเดือน ส.ค.59 น าเข้าปริมาณ 8,968.35 ตัน มูลค่า 893.96 ล้านบาท ปริมาณ  
-9.3% มูลค่า -4.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ปริมาณ -44.3% มูลค่า +6.8% (กองประมงต่างประเทศ กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค.-ส.ค.59 ปริมาณ 35,242 ตัน มูลค่า 7,421 
ล้านบาท  ปริมาณ  -15.7 % มูลค่า - 2.6% เทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน  
โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด ( 57.7% ของปริมาณ และ 60.8% ของมูลค่า)  
ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (8 5.5% ของปริมาณ และ 8 3.4% ของมูลค่า)  
โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ ญี่ปุ่น 29.4%  อิตาลี 28.0% เกาหลีใต ้
12.7% และอื่นๆ 29.9% ในเดือน ส.ค.59 ส่งออกปริมาณ 3,870.99 ตัน มูลค่า 845.92 
ล้านบาท ปริมาณ -13.9% มูลค่า -14.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ -8.7 % มูลค่า +8.7% (กองประมงต่างประเทศ 
กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ส.ค.58 16,106.42 836.72 4,240.17 778.17 
ก.ค.59 9,886.18 936.48 4,497.07 984.32 
ส.ค.59 8,968.35 893.93 3,870.99 845.92 

% ส.ค.58 -44.32% +6.84% -8.71% +8.71% 

% ก.ค.59 -9.28% -4.54% -13.92% -14.06% 

 

กลุ่มเศรษฐกิจการประมง (โทร. 0 2558 0194) 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
โมร็อคโค  หลังจากเร่ิมฤดูกาลท าประมงหมึก พบว่า ปริมาณหมึกกล้วยที่จับได้มี
ปริมาณค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันขนาดตัวที่จับได้ค่อนข้างใหญ่ ผลิตภัณฑ์หมึก
ที่ได้จะถูกส่งตรงไปยังตลาดระดับบน ( High - end market) แม้ปริมาณหมึกที่
จับได้จะเป็นที่น่าพอใจ แต่ราคาหมึกยังคงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในภาพรวมของ
ตลาดโลก ปริมาณหมึกกล้วยยังคงมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้ 
เนื่องจาก แอฟริกาใต้ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตหมึกกล้วยที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก  
มีปริมาณหมึกลดน้อยลง (European Price Report No.9/2016, Page 3) 
 
  

แอฟริกาใต้  มีการปิดอ่าวตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.59 เพื่อให้ทรัพยากรหมึกทางชายฝั่ง
ตอนใต้ฟื้นตัวได้ทันกับเทศกาลคริสต์มาส ซ่ึงเป็นช่วงที่มีความต้องการบริโภค
ปริมาณมาก ขณะที่ในช่วงนี้ราคาหมึกยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นถึง
ภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบในตลาด เนื่องจาก ปริมาณหมึกไม่เพียงพอกับความ
ต้องการบริโภค (European Price Report No.9/2016, Page 3) 
 


