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สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกทีท่่าเทยีบเรือภาคใต้  เดือน ม.ค.-ส.ค.5 8 มีปริมาณ 
4,154.54  ตนั ลดลง -11.6% เม่ือเทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน  เดือน ส.ค.
58 มีปริมาณ 473.46 ตนั เพิ่มขึน้ +41.3 % เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน แตเ่ม่ือ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง -26.6 % (ทา่เทียบเรือสงขลา ปัตตานี 
ระนอง และภเูก็ต องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ ท่าเทยีบเรือภาคใต้   เดือน ส.ค.58 ราคาขายสง่
หมกึที่ทา่เทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 102.84 บาท ลดลง -0.4 % เม่ือ
เทียบกบัเดือนก่อน แตเ่ม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพ่ิมขึน้ +8.5% 

 
 

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

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน ส.ค.58 ราคา
หมกึกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไมล่อกหนงั ราคาเฉลี่ย  193.20 บาท/กก. เพ่ิมขึน้ 
+1.1% และ +0.4 % เม่ือเทียบกบัเดือนก่อน แตเ่ม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือน
เดียวกนั ( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมกึเดือน ม.ค.-ส.ค.58 ปริมาณ 119,846 ตนั มลูคา่ 
6,621 ล้านบาท ปริมาณ +32.8% มลูคา่ +5.1 % เทียบกบัชว่งเดียวกนัของปี
ก่อน น าเข้าหมกึกล้วยมากที่สดุ ( 95.0% ของปริมาณ และ 88.1% ของมลูคา่) 
ในรูปของหมกึสดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง (94.9 % ของปริมาณ และ 81.4 % ของมลูคา่) 
โดยตลาดหลกัจากสดัสว่นมลูคา่น าเข้าคือ จีน 47.6 % เวียดนาม 14.6 % เปรู 
12.5% และอ่ืนๆ 25.3 % ในเดือน ส.ค.58 น าเข้าปริมาณ 16,106.42 ตนั มลูคา่ 
836.72 ล้านบาท (ปริมาณ -1.7 % มลูคา่ +4.1% เทียบกบัเดือนก่อน และเทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ +66.7% มลูคา่ +29.2 %) (กองประมง
ตา่งประเทศ กรมประมง)   

 การส่งออก   ไทยสง่ออกหมกึเดือน ม.ค.-ส.ค.58 ปริมาณ 41,799 ตนั 
มลูคา่ 7,617 ล้านบาท ปริมาณ -15.1 % มลูคา่ -18.1 % เทียบกบัชว่งเดียวกนั
ของปีก่อน สง่ออกหมกึกล้วยมากที่สดุ (55.7 % ของปริมาณ และ 58.2 % ของ
มลูคา่) ในรูปของหมกึสดแชเ่ย็นแชแ่ข็ง (88.5 % ของปริมาณ และ 85.4 % ของ
มลูคา่) โดยตลาดหลกัจากสดัสว่นมลูคา่สง่ออกคือ ญ่ีปุ่ น 27.3%  อิตาลี 26.7% 
เกาหลีใต้ 14.8% และอ่ืนๆ 31.2% ในเดือน ส.ค.58 สง่ออกปริมาณ 4,240.17  ตนั 
มลูคา่ 778.17 ล้านบาท (ปริมาณ -20.1% มลูคา่ -21.2% เทียบกบัเดือนก่อน และ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ -19.1 % มลูคา่ -18.7%) (กองประมง
ตา่งประเทศ กรมประมง)   
 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตนั, มลูคา่ : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การสง่ออก 

ปริมาณ มลูคา่ ปริมาณ มลูคา่ 
ส.ค.57 9,665.09 647.52 5,239.02 957.54 
ก.ค.58 16,385.21 803.91 5,309.52 988.00 
ส.ค.58 16,106.42 836.72 4,240.17 778.17 

% ส.ค.57 +66.7% +29.2% -19.1% -18.7% 

% ก.ค.58 -1.7% +4.1% -20.1% -21.2% 

 

คณะท างานเฝ้าระวงั ติดตามข้อมลูด้านเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง โทร. 02558 0194 

ขอ้เสนอแนะ 
ชีแ้จงและท าความเข้าใจกบั EU เก่ียวกบัการด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง 
IUU  

สหภาพยุโรป  สหภาพยโุรปก าลงัด าเนินการเจรจาต่อรองทางการค้าในอีก 5 ปี
ข้างหน้ากบัมอริเตเนีย โดยข้อตกลงท่ีร่างขึน้ใหม่นีจ้ะบรรจหุมกึจากสเปนไว้ใน
ข้อตกลง ซึง่ได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงท่ีใช้ในปัจจบุนั จะส่งผลกระทบต่อปริมาณ
หมกึที่ส่งไปสหภาพยโุรปหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัผลการเจรจาเหล่านี ้  (European Price 
Report  Issue 07/2015, Page 4) 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
แอฟริกาใต้  สภาพภมูิอากาศตลอดแนวชายฝ่ังของแอฟริกาใต้ที่ก าลงัจะเข้าสู่
ฤดหูนาวถือว่าค่อนข้างดี ทัง้ที่สภาพอากาศเอือ้อ านวยต่อการท าประมงหมกึ แต่
พบว่าหมกึกล้วยที่จบัได้มีปริมาณน้อย อย่างไรก็ตาม แอฟริกาใต้ยงัคงมีหมกึใน
สต็อก ราคาหมกึจึงไม่ได้ปรับตวัสงูขึน้ ขณะที่การส่งออกหมกึไปสหภาพยโุรป
ยงัคงชะลอตวั   
(European Price Report  Issue 07/2015, Page 4) 
 

  


