
ปญัหาอุปสรรค 
ปริมาณหมกึในประเทศเร่ิมลดลง  ท าให้ต้องพึง่การน าเข้า 

ขอ้เสนอแนะ 
จดัท าโครงการ “บ้านหมกึ” 

 

MonthlyReport 

สนิคา้หมกึและผลติภณัฑ ์ 
ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ ์2558  

 

  
สนิคา้หมกึ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 

  

สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  ปี2557 มีปริมาณ  7,262.79 ตนั 
ลดลง -38.4% เมื่อเทียบกบัปีก่อน เดือน ธ.ค.57 มีปริมาณ 628.44 ตนั ลดลง  
-4.5% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  แต่เม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ 
+4.0% (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง และภเูก็ต องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน ธ.ค.57 ราคาขายส่ง
หมกึที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉล่ียกิโลกรัมละ 97.64 บาท เพิ่มขึน้ +0.6 % และ 
+1.7% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ   เดือน ธ.ค.57 ราคา
ขายส่งหมกึกล้วย  140 บาท/กก.  ราคาทรงตวัเมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  แต่เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +7.7% (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน ธ.ค.57 ราคา
หมกึกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉล่ีย  192.16 บาท/กก. เพิ่มขึน้ 
 +0.7% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง  
-1.0% ( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมกึปี 2557 ปริมาณ 145,819 ตนั มลูค่า  10,186 
ล้านบาท ปริมาณ +4.9 % มลูค่า +8.1 % เทียบกบัปีก่อน น าเข้าหมกึกล้วย  
มากที่สดุ (91.8 % ของปริมาณ และ 87.0 % ของมลูค่า)  ในรูปของหมกึสด  
แช่เย็นแช่แข็ง (94.2% ของปริมาณ และ 81.2% ของมลูค่า)  โดยตลาดหลกัจาก
สดัส่วนมลูค่าน าเข้าคือ จีน 35.0 % เปรู 1 6.7% เวียดนาม  15.2 % และอื่นๆ 
33.1% ในเดือน ธ.ค. 57 น าเข้าปริมาณ 15,651.34 ตนั มลูค่า 926.67 ล้านบาท 
ปริมาณ +28.2 % มลูค่า +14.8 % เทียบกบัเดือนก่อน  และเทียบกบัปีก่อนใน
เดือนเดียวกนั ปริมาณ +71.3 % มลูค่า +38.3 % (กองประมงต่างประเทศ       
กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมกึปี 2557 ปริมาณ 71,352  ตนั มลูค่า 13,377 
ล้านบาท ปริมาณ +9.0 % มลูค่า +10.00 % เทียบกบัปีก่อน ส่งออกหมกึกล้วย
มากที่สดุ (53.3 % ของปริมาณ และ 57.8 % ของมลูค่า)  ในรูปของหมกึสด  
แช่เย็นแช่แข็ง (88.3% ของปริมาณ และ 84.9% ของมลูค่า)  โดยตลาดหลกัจาก
สดัส่วนมลูค่าส่งออกคือ อิตาลี 30.1% ญ่ีปุ่ น 26.3% เกาหลีใต้ 10.1% และอื่นๆ 
33.5% ในเดือน ธ.ค. 57 ส่งออก ปริมาณ 3,853.26 ตนั  มลูค่า 729.35 ล้านบาท  
ปริมาณ -36.4% มลูค่า -33.5% เทียบกบัเดือนก่อน และเทียบกบัปีก่อนในเดือน
เดียวกนั ปริมาณ -22.7% มลูค่า -23.4% (กองประมงต่างประเทศ กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 

ธ.ค.56 9,138.21 670.18 4,983.78 952.47 
พ.ย.57 12,209.49 807.16 6,059.07 1,096.22 
ธ.ค.57 15,651.34 926.67 3,853.26 729.35 

% ธ.ค.56 +71.3% +38.3% -22.7% -23.4% 

% พ.ย.57 +28.2% +14.8% -36.4% -33.5% 

 

สเปน  ยงัคงหยดุซือ้หนวดหมกึกล้วยยกัษ์ (giant squid tentacles) จากเปรูและชิล ี
ต่อเนื่องจากเดือนก่อน และจะหยดุซือ้จนถงึต้นปีหน้า 
จีน ความต้องการบริโภคหมกึกล้วยยกัษ์ลดลง  โดยเฉพาะผลติภัณฑ์ วตัถุดิบ (raw 
products) และ ผลติภัณฑ์ ต้มสกุ ( boiled products) โดย มีแนวโน้มที่จะฟืน้ตวั
หลงัจากช่วงเทศกาลตรุษจีน  
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นางสาวอนัญญา พชัรโพธิวฒัน์  ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้เร่ิมท าการประมงหมกึกล้วยตัง้แต่วนัที่ 22 พ.ย. หมกึที่
จบัได้มีปริมาณมากเป็นที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากไม่สามารถสง่ไปขายได้ทนัช่วง
เทศกาลคริสมาสต์ในยโุรป ท าให้มีปริมาณมากเกินความต้องการ สง่ผลให้ราคา
หมกึลดลง  
อินโดนีเซีย ฤดจูบัหมกึยกัษ์หรือหมกึสาย ( octopus) เร่ิมขึน้แล้ว หมกึที่ จบัได้
สว่นใหญ่จะเป็นขนาด 1-2 กก. / ตวั ราคาหมกึถือว่ามีเสถียรภาพ มากเนื่องจาก
อปุสงค์และอปุทานมีความสมดลุกนั 
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