
ปญัหาอปุสรรค 
ไทยถกูตดัสิทธิพิเศษทางศลุการกร (GSP) ตัง้แตต้่นปี 2558 ทัง้หมกึสดแชเ่ย็น
แชแ่ข็งและปรุงแตง่ รวมถึงปัญหา IUU ที่สง่ผลกระทบตอ่การสง่ออก 
 

ปญัหาอปุสรรค 
ไทยถกูตดัสิทธิพิเศษทางศลุการกร (GSP) ตัง้แตปี่ 2558 ทัง้หมกึสดแชเ่ย็น
แชแ่ข็งและปรุงแตง่ รวมถึงปัญหา IUU ที่สง่ผลกระทบตอ่การสง่ออก 

ขอ้เสนอแนะ 
 

 

MonthlyReport 

สนิคา้หมกึและผลติภณัฑ ์ 
ประจ าเดอืนกนัยายน 2558  

 

  
สนิคา้หมกึ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 

  

สถานการณภ์ายในประเทศ 
 
1. การผลติ 
 ปริมาณหมึกทีท่่าเทยีบเรือภาคใต้  เดือน ม.ค.-ก.ค.5 8 มีปริมาณ 
3,681.08 ตนั ลดลง -9.2% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เดือน ก.ค.58 
มีปริมาณ 335.04 ตนั ลดลง -32.9 +% และ -49.1% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน
และปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  (ทา่เทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง  
และภเูก็ต องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ ท่าเทยีบเรือภาคใต้   เดือน ก.ค.58 ราคาขายสง่
หมกึท่ีทา่เทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 103.20 บาท เพ่ิมขึน้ +3.8 % เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั  

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยทีส่ะพานปลากรุงเทพฯ   เดือน ก.ค.58 ราคา
ขายสง่หมกึกล้วย 150 บาท/กก. ราคาไมม่ีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกบัเดือน
ก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน ก.ค.58 ราคา
หมกึกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไมล่อกหนงั ราคาเฉลี่ย  191.20 บาท/กก. เพ่ิมขึน้ 
+2.4% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แตเ่มื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง  
-1.7% ( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมกึเดือน ม.ค.-ก.ค.58 ปริมาณ 103,740 ตนั มลูคา่ 
5,785 ล้านบาท ปริมาณ +28.8 % มลูคา่ +2.3 % เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน น าเข้าหมกึกล้วยมากที่สดุ (94.3 % ของปริมาณ และ 88.1 % ของมลูคา่) 
ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (94.9 % ของปริมาณ และ 81.4 % ของมลูคา่) 
โดยตลาดหลกัจากสดัสว่นมลูคา่น าเข้าคือ จีน 47.3 % เวียดนาม 14.6 % เปรู 
12.4% และอื่นๆ 25.7 % ในเดือน ก.ค.58 น าเข้าปริมาณ 16,385.21 ตนั มลูคา่ 
803.91 ล้านบาท (ปริมาณ +7.2 % มลูคา่ -0.6% เทียบกบัเดือนก่อน และเทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ +52.5% มลูคา่ +2.7 %) (กองประมง
ตา่งประเทศ กรมประมง)   

 การส่งออก   ไทยสง่ออกหมกึเดือน ม.ค.-ก.ค.58 ปริมาณ 37,558 ตนั 
มลูคา่ 6,839 ล้านบาท ปริมาณ -14.6 % มลูคา่ -18.0 % เทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน สง่ออกหมกึกล้วยมากที่สดุ (56.0 % ของปริมาณ และ 58.3 % ของ
มลูคา่) ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (88.6 % ของปริมาณ และ 85.6 % ของ
มลูคา่) โดยตลาดหลกัจากสดัสว่นมลูคา่สง่ออกคือ อิตาลี 27.2%  ญ่ีปุ่ น 26.8% 
เกาหลีใต้ 15.1% และอื่นๆ 30.9% ในเดือน ก.ค.58 สง่ออกปริมาณ 5,309.52  ตนั 
มลูคา่ 988 ล้านบาท (ปริมาณ -10.4% มลูคา่ -9.2% เทียบกบัเดือนก่อน และเทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ -6.4 % มลูคา่ -10.4 %) (กองประมง
ตา่งประเทศ กรมประมง)   
 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตนั, มลูคา่ : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การสง่ออก 

ปริมาณ มลูคา่ ปริมาณ มลูคา่ 
ก.ค.57 10,741.73 782.82 5,670.23 1,102.82 
มิ.ย.58 15,284.28 808.51 5,927.36 1,088.41 
ก.ค.58 16,385.21 803.91 5,309.52 988.00 

% ก.ค.57 +52.54% +2.69% -6.36% -10.41% 

% มิ.ย.58 +7.20% -0.57% -10.42% -9.23% 

 

นางสาวอนญัญา พชัรโพธิวฒัน์ สว่นเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

ขอ้เสนอแนะ 
ชีแ้จงและท าความเข้าใจกบั EU เก่ียวกบัการด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง 
IUU  

สหภาพยุโรป  สหภาพยโุรปก าลงัด าเนินการเจรจาตอ่รองทางการค้าในอีก 5 ปี
ข้างหน้ากบัมอริเตเนีย โดยข้อตกลงที่ร่างขึน้ใหมน่ีจ้ะบรรจหุมกึจากสเปนไว้ใน
ข้อตกลง ซึง่ได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงที่ใช้ในปัจจบุนั จะสง่ผลกระทบตอ่ปริมาณ
หมกึที่สง่ไปสหภาพยโุรปหรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัผลการเจรจาเหลา่นี ้  (European Price 
Report  Issue 07/2015, Page 4) 

สถานการณภ์ายนอกประเทศ 
แอฟริกาใต้  สภาพภมูิอากาศตลอดแนวชายฝ่ังของแอฟริกาใต้ที่ก าลงัจะเข้าสู่
ฤดหูนาวถือวา่คอ่นข้างดี ทัง้ที่สภาพอากาศเอือ้อ านวยตอ่การท าประมงหมกึ แต่
พบวา่หมกึกล้วยที่จบัได้มีปริมาณน้อย อยา่งไรก็ตาม แอฟริกาใต้ยงัคงมีหมกึใน
สต็อก ราคาหมกึจงึไมไ่ด้ปรับตวัสงูขึน้ ขณะท่ีการสง่ออกหมกึไปสหภาพยโุรป
ยงัคงชะลอตวั   
(European Price Report  Issue 07/2015, Page 4) 
 

  


