
ปัญหาอุปสรรค 
ไทยถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร ( GSP) ตั้งแต่ต้นปี 2558 ท้ังหมึกสดแช่เย็น 
แช่แข็งและปรุงแต่ง รวมถึงปัญหา IUU ท่ีส่งผลกระทบต่อการส่งออก 
 

ปญัหาอปุสรรค 
ไทยถกูตดัสิทธิพิเศษทางศลุการกร (GSP) ตัง้แตปี่ 2558 ทัง้หมกึสดแชเ่ย็น
แชแ่ข็งและปรุงแตง่ รวมถึงปัญหา IUU ที่สง่ผลกระทบตอ่การสง่ออก 
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สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  ปี58 มีปริมาณ 6,301.98 ตัน ลดลง  
-13.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน  เดือน ธ.ค.58 มีปริมาณ 619.58 ตัน ลดลง -4.4% 
และ -1.4 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและ ปีก่อนในเดือนเดียวกัน  ตามล าดับ  
(ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน ธ.ค.58 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 106.60  บาท เพิ่มขึ้น  +15.8 % และ 
+9.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ   เดือน ธ.ค.58 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วย 150 บาท/กก. ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +7.1 % (องค์การสะพานปลา
กรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน ธ.ค.58 ราคาหมึก
กล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย  190.45 บาท/กก. ลดลงเล็กน้อย  
-0.1 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ ปีก่อนในเดือนเดียวกัน   
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า   ไทยน าเข้าหมึก ปี58 ปริมาณ 185,818  ตัน มูลค่า 10,718  
ล้านบาท ปริมาณ +27.4% มูลค่า +13.7% เทียบกับปีก่อน น าเข้าหมึกกล้วยมาก
ที่สุด (94.3% ของปริมาณ และ 88.4% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง 
(95.2% ของปริมาณ และ 8 2.3% ของมูลค่า) โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่า
น าเข้าคือ จีน 48.4% เวียดนาม 14.2% เปรู 10.3% และอื่นๆ 27.1% ในเดือน 
ธ.ค.58 น าเข้าปริมาณ 20,354.75  ตัน มูลค่า 1,050.08  ล้านบาท (ปริมาณ 
+29.2% มูลค่า +5.5% เทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ปริมาณ +30.1% มูลค่า +13.3%) (กองประมงต่างประเทศ กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมึกปี58 ปริมาณ 62,922 ตัน มูลค่า 11,7124 ล้านบาท 
ปริมาณ  -11.8 % มูลค่า -1 2.4% เทียบกับปีก่อน ส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด 
(55.8% ของปริมาณ และ 5 8.8% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง 
(88.0% ของปริมาณ และ 84 .5% ของมูลค่า) โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่า
ส่งออกคือ ญี่ปุ่น 28.1%  อิตาลี 25.9% เกาหลีใต ้13.6% และอ่ืนๆ 32.4% ในเดือน 
ธ.ค.58 ส่งออกปริมาณ 6,036.98 ตัน มูลค่า 1,064.58 ล้านบาท (ปริมาณ +19.0% 
มูลค่า +7.2% เทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ 
+56.7% มูลค่า +46.0%) (กองประมงต่างประเทศ กรมประมง)   
 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ธ.ค.57 15,651.34 926.67 3,853.26 729.35 
พ.ย.58 15,760.49 995.40 5,076.18 992.70 
ธ.ค.58 20,354.75 1,050.08 6,036.98 1,064.58 

% ธ.ค.57 +30.05% +13.32% +56.67% +45.96% 

% พ.ย.58 29.15% +5.49% +18.93% +7.24% 

 

นางสาวอนัญญา พัชรโพธิวัฒน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ชี้แจงและท าความเข้าใจกับ EU เก่ียวกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

อินเดีย เดือนธ.ค. เป็นฤดูกาลแห่งการเฉลิมฉลองท าให้มีความต้องการบริโภคหมึก
โดยเฉพาะหมึกกระดองและหมึกกล้วยเพิ่มข้ึน แต่ปริมาณหมึกมีน้อยไม่เพียงพอต่อ
การบริโภคส่งผลให้ราคาหมึกในอินเดียปรับตัวสูงข้ึน  
(Infofish Trade News No. 23/2015, Page 23) 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
แอฟริกาใต ้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 58 แอฟริกาใต้ส่งออกผลิตภัณฑ์หมึกกระดอง
และหมึกกล้วย เพิ่มข้ึน +81% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งตลาดส่งออกหลักคือ
สหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 ประเทศได้แก่ สเปน โปรตุเกส และกรีซ ท่ีมี
สัดส่วนการน าเข้าจากแอฟริกาใต้เพ่ิมข้ึน 69% 41% และ 23% ตามล าดับ  
(Infofish Trade News No. 23/2015, Page 23) 
 
  


