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

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

ขอ้เสนอแนะ 
 

 

Monthly Report 
สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ 

ประจ าเดือนมกราคม 2559 

 

  
สนิคา้หมกึ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 

  

สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ม.ค.-พ.ย.58 มีปริมาณ 5,682.40 ตัน 
ลดลง -14.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  เดือน พ.ย.58 มีปริมาณ 
647.93 ตัน เพิ่มขึ้น +26.4 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่เมื่อเทียบกับ ปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ลดลง -1.5 % (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต 
องค์การสะพานปลา)   

 
2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน พ.ย.58 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 92.05 บาท ลดลง -6.2% และ -5.1% เมื่อ
เทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน พ.ย.58 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วย 150 บาท/กก. เพิ่มขึ้น +7.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน พ.ย.58 ราคาหมึก
กล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย  190.64 บาท/กก. ลดลงเล็กน้อย  
-0.1 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ ปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า   ไทยน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.- พ.ย.58 ปริมาณ 165,463 ตัน มูลค่า 
9,668 ล้านบาท ปริมาณ +27.1% มูลค่า +10.4% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
น าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (93.9% ของปริมาณ และ 87.7% ของมูลค่า) ในรูปของ
หมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (9 5.0% ของปริมาณ และ 8 2.2% ของมูลค่า) โดยตลาด
หลักจากสัดส่วนมูลค่าน าเข้าคือ จีน 4 6.5% เวียดนาม 14.0% เปรู 10.8% และ
อ่ืนๆ 28.7% ในเดือน พ.ย.58 น าเข้าปริมาณ 15,760.49  ตัน มูลค่า 995.40 ล้าน
บาท (ปริมาณ +3.1% มูลค่า -7.6% เทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับปีก่อนใน
เดือนเดียวกัน ปริมาณ +29.1% มูลค่า +23.3%) (กองประมงต่างประเทศ กรม
ประมง)   

 การส่งออก   ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค.- พ.ย.58 ปริมาณ 56,885 ตัน มูลค่า 
10,660  ล้านบาท ปริมาณ และมูลค่า -1 5.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด ( 55.4% ของปริมาณ และ 5 8.4% ของมูลค่า) ในรูป
ของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (87.8% ของปริมาณ และ 84 .5% ของมูลค่า) โดยตลาด
หลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ อิตาล ี28.8%  ญี่ปุ่น 18.0% เกาหลีใต ้14.4% และ
อ่ืนๆ 38.8% ในเดือน พ.ย.58 ส่งออกปริมาณ 5,076.18  ตัน มูลค่า 992.70 ล้านบาท 
(ปริมาณ +2.8% มูลค่า -2.5% เทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ปริมาณ -16.2% มูลค่า -9.4%) (กองประมงต่างประเทศ กรมประมง)   
 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
พ.ย.57 12,209.49 807.16 6,059.07 1,096.22 
ต.ค.58 15,283.02 1,077.23 4,939.06 1,018.05 
พ.ย.58 15,760.49 995.40 5,076.18 992.70 

% พ.ย.57 +29.08% +23.32% -16.22% -9.44% 

% ต.ค.58 +3.12% -7.60% +2.78% -2.49% 

 

นางสาวอนัญญา พัชรโพธิวัฒน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ชี้แจงและท าความเข้าใจกับ EU เก่ียวกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

สหรัฐอเมริกา  ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 58 สหรัฐอเมริกาน าเข้าหมึกและผลิตภัณฑ์
จากเวียดนามคิดเป็นปริมาณ 1,188 ตัน เมื่อแบ่งตามชนิดของหมึก พบว่า น าเข้าหมึก
กระดองมากที่สุด 45% รองลงมาเป็นหมึกยักษ์หรือหมึกสาย 42% ของปริมาณน าเข้า
หมึกและผลิตภัณฑ์ทั้งหมด  
(Infofish Trade News No. 22/2015, Page 23) 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เวียดนาม  ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 58 เวียดนามส่งออกหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยัง
สหรัฐอเมริกาเป็นมูลค่า 3.922 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น +33% จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกาเป็นหน่ึงในตลาดส่งออกหมึกและผลิตภัณฑ์ที่
ส าคัญของเวียดนาม รองจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป กลุ่มประเทศอาเซียน จีน 
และฮ่องกง  (Infofish Trade News No. 22/2015, Page 23) 
 
  


