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สถานการณภ์ายในประเทศ 
 
1. การผลติ 
 ปริมาณหมึกทีท่่าเทยีบเรือภาคใต้  เดือน ม.ค.-มิ.ย.5 8 มีปริมาณ 
3,346.04 ตนั ลดลง -1.5% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เดือน มิ.ย.
58 มีปริมาณ 499.68 ตนั เพ่ิมขึน้ +2.8% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แตเ่มื่อ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง -2.2% (ทา่เทียบเรือสงขลา ปัตตานี 
ระนอง และภเูก็ต องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ ท่าเทยีบเรือภาคใต้   เดือน มิ.ย.58 ราคาขายสง่
หมกึท่ีทา่เทียบเรือภาคใต้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 99.47 บาท เพ่ิมขึน้เล็กน้อย +0.8 
% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แตเ่มื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง -2.4% 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยทีส่ะพานปลากรุงเทพฯ   เดือน มิ.ย.58 ราคา
ขายสง่หมกึกล้วย 150 บาท/กก. เพ่ิมขึน้ +7.1 % และ +3.4% เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน มิ.ย.58 ราคา
หมกึกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไมล่อกหนงั ราคาเฉลี่ย  186.79 บาท/กก. เพ่ิมขึน้
เล็กน้อย +0.3% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แตเ่มื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
ลดลง -3.4% ( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมกึเดือน ม.ค.-มิ.ย.58 ปริมาณ 87,355 ตนั มลูคา่  
809 ล้านบาท ปริมาณ +25.1 % มลูคา่ +2.2% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
น าเข้าหมกึกล้วยมากที่สดุ (94.1 % ของปริมาณ และ 87.8 % ของมลูคา่) ในรูป
ของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (94.9 % ของปริมาณ และ 81.3 % ของมลูคา่) โดย
ตลาดหลกัจากสดัสว่นมลูคา่น าเข้าคือ จีน 48.1% เวียดนาม 14.4 % เปรู 12.2% 
และอื่นๆ 25.3% ในเดือน มิ.ย.58 น าเข้าปริมาณ 15,284.28 ตนั มลูคา่ 808.51 
ล้านบาท (ปริมาณ +0.4% มลูคา่ -0.5% เทียบกบัเดือนก่อน และเทียบกบัปีก่อน
ในเดือนเดียวกนั ปริมาณ +64.3% มลูคา่ +26.5 %) (กองประมงตา่งประเทศ  
กรมประมง)   

 การส่งออก   ไทยสง่ออกหมกึเดือน ม.ค.-มิ.ย.58 ปริมาณ 32,249 ตนั 
มลูคา่ 5,851 ล้านบาท ปริมาณ -15.8 % มลูคา่ -19.2 % เทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน สง่ออกหมกึกล้วยมากที่สดุ (56.3 % ของปริมาณ และ 58.7 % ของ
มลูคา่) ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (88.8 % ของปริมาณ และ 85.8 % ของ
มลูคา่) โดยตลาดหลกัจากสดัสว่นมลูคา่สง่ออกคือ อิตาลี 27.2%  ญ่ีปุ่ น 26.6% 
เกาหลีใต้ 15.3% และอื่นๆ 30.9% ในเดือน มิ.ย.58 สง่ออกปริมาณ 5,927.36  ตนั 
มลูคา่ 1,088.41 ล้านบาท (ปริมาณ +7.9% มลูคา่ +8.9% เทียบกบัเดือนก่อน และ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ -13.5 % มลูคา่ -12.2%) (กองประมง
ตา่งประเทศ กรมประมง)   
 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตนั, มลูคา่ : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การสง่ออก 

ปริมาณ มลูคา่ ปริมาณ มลูคา่ 
มิ.ย.57 9,304.27 639.32 6,853.98 1,240.18 
พ.ค.58 15,225.17 812.80 5,492.47 999.73 
มิ.ย.58 15,284.28 808.51 5,927.36 1,088.41 

% มิ.ย.57 +64.27% +26.46% -13.52% -12.24% 

% พ.ค.58 +0.39% -0.53% +7.92% +8.87% 

 

นางสาวอนญัญา พชัรโพธิวฒัน์ สว่นเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

ขอ้เสนอแนะ 
ชีแ้จงและท าความเข้าใจกบั EU เก่ียวกบัการด าเนินการแก้ไขปัญหาประมง 
IUU  

สหภาพยุโรป  สเปนและอิตาลีตา่งเป็นตลาดหลกัที่ส าคญัของโลกส าหรับสินค้า
หมกึ ในชว่งไตรมาสแรกของปี 2558 สเปนน าเข้าหมกึกล้วย 16,800 ตนั (-2% 
เทียบกบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน) น าเข้าหมกึยกัษ์หรือหมกึสาย 13,900 ตนั (+53 %) 
และน าเข้าหมกึกระดอง 7,800 ตนั (+10%) ขณะที่อิตาลีน าเข้าหมกึกล้วย 15,800 ตนั 
(-10%) น าเข้าหมกึยกัษ์หรือหมกึสาย 13,400 ตนั (+33%) และน าเข้าหมกึกระดอง 
3,700 ตนั (-3%)  (European Price Report  Issue 06/2015, Page 4) 

สถานการณภ์ายนอกประเทศ 
แอฟริกาใต้  เร่ิมเปิดให้ท าการประมงหมกึกล้วยในเดือนมิถนุายนหลงัจากที่ปิด
อา่วไปเป็นเวลา 3 เดือน แม้จะเร่ิมท าประมงได้แตป่ริมาณหมกึที่จบัได้กลบัมีไม่
มากเทา่ที่ควร เน่ืองจากลมพายแุละปรากฏการ์เอลนิโนเ่ป็นอปุสรรค อยา่งไรก็
ตาม ปริมาณหมกึกล้วยที่จบัได้ลดลงไมไ่ด้เป็นเหตใุห้ราคาหมกึเพ่ิมสงูขึน้ เพราะ
ยงัคงมีสต็อกหมกึกล้วยในท้องถ่ินประกอบกบัผู้ซือ้ยงัไมต้่องการสัง่ซือ้สินค้า
ในชว่งนี ้ด้วยตา่งรอดสูถานการณ์การท าประมงหมกึไปอีกระยะ  
(European Price Report  Issue 06/2015, Page 4) 
 

  


