
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.-ก.ย.58 มีปริมาณ 4,522.05 ตัน 
ลดลง -14.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  เดือน ก.ย.58  มีปริมาณ 
367.51 ตัน ลดลง -22.4 % และ -38.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ตามล าดับ (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต องค์การ
สะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน ก.ย.58 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 110.21 บาท เพิ่มขึ้น +7.2 % และ 
+14.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ   เดือน ก.ย.58 ราคาขาย
ส่งหมึกกล้วย 140 บาท/กก. ลดลง -6.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน ก.ย.58 ราคาหมึก
กล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย  191.45 บาท/กก. ลดลงเล็กน้อย  
-0.9 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า   ไทยน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- ก.ย.58 ปริมาณ 1 34,419 ตัน มูลค่า 
7,595 ล้านบาท ปริมาณ +29.9% มูลค่า +6.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
น าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (95.1% ของปริมาณ และ 81.9% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (9 5.1% ของปริมาณ และ 81. 9% ของมูลค่า) โดยตลาด
หลักจากสัดส่วนมูลค่าน าเข้าคือ จีน 46 .9% เวียดนาม 14. 4% เปรู 12.0% และ
อื่นๆ 26.7% ในเดือน ก.ย.58 น าเข้าปริมาณ 1 4,572.98  ตัน มูลค่า 973.64 ล้าน
บาท (ปริมาณ - 9.5% มูลค่า +16.4% เทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ปริมาณ +9.9% มูลค่า + 17.2%) (กองประมงต่างประเทศ กรม
ประมง)   

 การส่งออก   ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค.- ก.ย.58 ปริมาณ 46,869 ตัน มูลค่า 
8,649 ล้านบาท ปริมาณ -14.4% มูลค่า -16.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด ( 55.4% ของปริมาณ และ 5 7.8% ของมูลค่า) ในรูป
ของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (88.1% ของปริมาณ และ 84.9% ของมูลค่า) โดยตลาด
หลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ ญี่ปุ่น 27.4%  อิตาลี 26.2% เกาหลีใต ้14.5% และ
อื่นๆ 31.9% ในเดือน ก.ย.58 ส่งออกปริมาณ 5,070.94  ตัน มูลค่า 1,031.80 ล้าน
บาท (ปริมาณ +19.6% มูลค่า +32.6% เทียบกับเดือนก่อน แต่เทียบกับปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ปริมาณ -8.8% มูลค่า -0.5%) (กองประมงต่างประเทศ กรมประมง)   
 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ก.ย.57 13,257.20 830.63 5,560.69 1,036.43 
ส.ค.58 16,106.42 836.72 4,240.17 778.17 
ก.ย.58 14,572.98 973.64 5,070.94 1,031.80 

% ก.ย.57 +9.9% +17.2% -8.8% -0.5% 

% ส.ค.58 -9.5% +16.4% +19.6% +32.6% 

 

คณะท างานเฝ้าระวัง ติดตามข้อมูลด้านเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง โทร. 02558 0194 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับ EU เกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

อินเดีย   ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 อินเดียส่งออกหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยัง
สหภาพยุโรปปริมาณ 21,147 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นหมึกกล้วย  ส าหรับตลาดการซื้อ
ขายหมึกกล้วยในอินเดียยังคงมีเสถียรภาพ แต่ในส่วนของหมึกกระดองน้ันมีราคาเพิ่ม
สูงข้ึน เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ 
(Infofish Trade News No. 18/2015, Page 23) 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อินโดนีเซีย   อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้ส่งออกท่ีส าคัญในการส่งออกหมึกและ
ผลิตภัณฑ์ไปยังสหภาพยุโรป แต่ในปีน้ีฤดูกาลจับหมึกยักษ์หรือหมึกสายใน
อินโดนีเซียมีความล่าช้าอีกท้ังปริมาณหมึกท่ีจับได้มีไม่มากนัก ขณะที่ราคาหมึกยังคง
ที่ ผู้ประกอบการในอินโดนีเซียต่างก็เช่ือม่ันว่าในฤดูกาลหน้าสถานการณ์การท า
ประมงหมึกจะดีขึ้น 
(European Price Report  Issue 10/2015, Page 4) 
 
  


