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

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

ขอ้เสนอแนะ 
 

 

Monthly Report 
สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ 

ประจ าเดือนมีนาคม 2559 

 

  
สนิคา้หมกึ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 

  

สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ม.ค.59 มีปริมาณ 944.59 ตัน เพิ่มขึ้น 
+52.5% และ +60.4 % เมื่อเทียบกับ เดือนก่อนและ ปีก่อนในเดือนเดียวกัน  
ตามล าดับ (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภูเก็ต องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน ม.ค.59 ราคาขายส่งหมึกที่
ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 95.07 บาท ลดลง  -10.8% และ -2.1 % 
เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน ม.ค.59 ราคาขายส่ง
หมึกกล้วย 150 บาท/กก. ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนและ
ปีก่อนในเดือนเดียวกัน (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน ม.ค.59 ราคาหมึก
กล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉลี่ย  บาท/กก. ลดลงเล็กน้อย  
-0.1 % เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ ปีก่อนในเดือนเดียวกัน   
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมึกเดือน ม.ค.59 ปริมาณ 13,998 ตัน มูลค่า 818 ล้านบาท 
ปริมาณ -31.2% มูลค่า -22.1% เทียบกับเดือนก่อน และเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ปริมาณ -2.7% และ -6.7% โดยน าเข้าหมึกกล้วยมากที่สุด (96.0% ของ
ปริมาณ และ 89.3% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (93.7% ของปริมาณ 
และ 73.9% ของมูลค่า) โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่าน าเข้าคือ จีน 51.6% 
เวียดนาม 20.5% เปรู 1 0.8% และอื่นๆ 17.1% (กองประมงต่างประเทศ  
กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค.59 ปริมาณ 4,155 ตัน มูลค่า 775 ล้านบาท 
ปริมาณ -31.2% มูลค่า -27.2% เทียบกับ เดือนก่อน และเทียบกับปีก่อนในเดือน
เดียวกัน ปริมาณ -10.7% มูลค่า -13.1% โดยส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด ( 58.4% 
ของปริมาณ และ 59.7% ของมูลค่า) ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (89.3% ของ
ปริมาณ และ 85.7% ของมูลค่า) โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ ญี่ปุ่น 
30.7%  อิตาลี 25.7% เกาหลีใต ้11.9% และอื่นๆ 31.7% (กองประมงต่างประเทศ 
กรมประมง)   
 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ป ี
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 
ม.ค.58 14,386.73 876.78 4,650.56 892.49 
ธ.ค.58 20,354.75 1,050.08 6,036.98 1,064.58 
ม.ค.59 13,998.45 818.41 4,155.29 775.20 

% ม.ค.58 -2.70% -6.66% -10.65% -13.14% 

% ธ.ค.58 -31.23% -22.06% -31.17% -27.18% 

 

นางสาวอนัญญา พัชรโพธิวัฒน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับ EU เกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง IUU  

อิตาลี ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 58 อิตาลีน าเข้าหมึกกล้วยลดลงเล็กน้อยเพียง 2% 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยน าเข้าจากสเปนมากที่สุด 30% รองลงมาคือ ไทย 
17.8% จีน 11.3% และประเทศอื่นๆ 40.9 % เป็นที่น่าสังเกตว่าปีน้ีไทยสูญเสียส่วน
แบ่งตลาดในอิตาลีให้กับจีนและแอฟริกาใต้ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น  
(Globefish Highlights Issue 1/2016, Page 16) 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
เปร ู ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 58 ปริมาณหมึกกล้วยยักษ์ (giant squid) ลดลง 20% 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโน 
ซึ่งปริมาณหมึกท่ีลดลงส่งผลให้ราคาหมึกกล้วยยักษ์ปรุงสุกที่ส่งไปยังจีนเพิ่มขึ้นจาก 
2,100 USD/ตัน เป็น 2,600 USD/ตัน และราคาปีกหมึกปรุงสุก ( cooked fins)
เพิ่มขึ้นจาก 1,200 USD/ตัน เป็น 1,400 USD/ตัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาหมึก
จะเพิ่มขึ้นแต่ความต้องการบริโภคในตลาดจีนยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง แม้ในช่วง  
6 เดือนแรกของปี 58 จีนจะมีความต้องการบริโภคลดลง ท าให้ผู้ส่งออกเปรูต้อง  
หันไปให้ความสนใจกับตลาดยุโรปเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด (Globefish 
Highlights Issue 1/2016, Page 16) 
 
  


