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

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

ขอ้เสนอแนะ 
 

 

Monitoring Report 
สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ 

ประจ าเดือนธันวาคม 2558 

 

  
สนิคา้หมกึ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 

  

สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ม.ค.-ต.ค.58 มีปริมาณ 5,034.47 ตัน 
ลดลง -15.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  เดือน ต.ค.58 มีปริมาณ 
512.42 ตัน เพิ่มขึ้น +39.4 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับ ปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ลดลง -24.8 % (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต 
องค์การสะพานปลา)   
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2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน ต.ค.58 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 98.15  บาท ลดลง -10.9% เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน เพิ่มขึ้น +5.6% 
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 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ   เดือน ต.ค.58 ราคาขาย
ส่งหมึกกล้วย 140 บาท/กก. ราคาทรงตัว เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   
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 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน ต.ค.58 ราคาหมึก
กล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย  190.83 บาท/กก. ลดลงเล็กน้อย  
-0.3 % และ -0.6 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ ปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า   ไทยน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- ต.ค.58 ปริมาณ 1 49,702 ตัน มูลค่า 
8,672 ล้านบาท ปริมาณ +26.9% มูลค่า +9.9% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
น าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (93.8% ของปริมาณ และ 87.8% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (9 5.1% ของปริมาณ และ 8 2.3% ของมูลค่า) โดยตลาด
หลักจากสัดส่วนมูลค่าน าเข้าคือ จีน 4 5.1% เวียดนาม 14. 1% เปรู 11.2% และ
อื่นๆ 29.6% ในเดือน ต.ค.58 น าเข้าปริมาณ 15,283.02  ตัน มูลค่า 1,077.23  
ล้านบาท (ปริมาณ +4.9% มูลค่า +10.6% เทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับปีก่อน
ในเดือนเดียวกัน ปริมาณ +5.6% มูลค่า -18.4%) (กองประมงต่างประเทศ กรม
ประมง)   

 การส่งออก   ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค.- ต.ค.58 ปริมาณ 51,809 ตัน มูลค่า 
9,667 ล้านบาท ปริมาณ -15.7% มูลค่า -16.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด ( 55.7% ของปริมาณ และ 5 8.3% ของมูลค่า) ในรูป
ของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (87.9% ของปริมาณ และ 84.7% ของมูลค่า) โดยตลาด
หลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ ญี่ปุ่น 27.4%  อิตาลี 26.4% เกาหลีใต ้14.1% และ
อื่นๆ 32.1% ในเดือน ต.ค.58 ส่งออกปริมาณ 4,939.06  ตัน มูลค่า 1,018.05 ล้านบาท 
(ปริมาณ -2.6% มูลค่า -1.3% เทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ปริมาณ -25.8% มูลค่า -16.1%) (กองประมงต่างประเทศ กรมประมง)   
 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ต.ค.57 14,475.36 1,319.58 6,657.05 1,213.01 
ก.ย.58 14,572.98 973.64 5,070.94 1,031.80 
ต.ค.58 15,283.02 1,077.23 4,939.06 1,018.05 

% ต.ค.57 +5.6% -18.4% -25.8% -16.1% 

% ก.ย.58 +4.9% +10.6% -2.6% -1.3% 

 

คณะท างานเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลด้านเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง โทร. 02558 0194 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับ EU เกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

เอเชีย  ญี่ปุ่นมีความต้องการบริโภคหมึกยักษ์หรือหมึกสายค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรงข้ามกับทางยุโรปที่มีความต้องการบริโภคลดลงในช่วง
ดังกล่าวซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ขณะที่จีนมีการจับหมึก
กล้วยยักษ์ในปริมาณมาก ท าให้ การผลิตหมึกแปรรูป เช่น หมึกต้มจึงชะลอตัว 
เน่ืองจากปริมาณวัตถุดิบที่มีมาก 
(European Price Report  Issue 12/2015, Page 4 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อเมริกาใต ้ คณะกรรมการเทคนิคร่วมทางทะเล (CTMFM) ประกาศห้ามจับหมึกกล้วย 
(argentinus Illex) ในพื้นที่รอยต่อของอุรุกวัยและอาร์เจนตินาตั้งแต่ พ.ย.2558 
จนถึงวันที่ 30 เม .ย.  2559 โดย มีจุดมุ่งหมายที่ จะปกป้องสัตว์น้ าวัยอ่อน 
ประกาศดังกล่าวย่อมส่งผลให้ปริมาณหมึกกล้วยลดลง ขณะเดียวกันสเปนซึ่งเป็น
ประเทศผู้น าเข้าหมึกกล้วยรายใหญ่ของโลกก็มีความต้องการบริโภคหมึกกล้วย
ลดลงเช่นกัน  (Infofish Trade News No. 20/2015, Page 23) 
 
  


