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สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ม.ค.-พ.ย.57 มีปริมาณ  
6,634.35 ตนั ลดลง -40.6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เดือน พ.ย.57 
มีปริมาณ 657.86 ตนั ลดลง -3.4% และ -2.7% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  และ
ปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง  และ
ภเูก็ต องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน พ.ย. 57 ราคาขายส่ง
หมกึที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉล่ียกิโลกรัมละ 97.02 บาท เพิ่มขึน้ +4.4 % เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง -1.0% 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ   เดือน พ.ย.57 ราคา
ขายส่งหมกึกล้วย  140 บาท/กก.  ราคาทรงตวัเมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  แต่เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +16.7 % (องค์การสะพานปลา
กรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน พ.ย.57 ราคา
หมกึกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉล่ีย  190.84 บาท/กก. ลดลง 
 -0.5 % และ -2.1 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
ตามล าดบั ( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า   ไทยน าเข้าหมกึเดือน ม.ค.-พ.ย.57 ปริมาณ 130,167 ตนั 
มลูค่า  9,259 ล้านบาท ปริมาณ +0.2 % มลูค่า +5.8 % เทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน น าเข้าหมกึกล้วยมากที่สดุ (91.4 % ของปริมาณ และ 86.6 % ของ
มลูค่า)  ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (94.1 % ของปริมาณ และ 81.0 % ของ
มลูค่า)  โดยตลาดหลกัจากสดัส่วนมลูค่าน าเข้าคือ จีน 32.8 % เปรู 17.4 % 
เวียดนาม  15.3% และอื่นๆ 34.5% ในเดือน พ.ย. น าเข้าปริมาณ 12,209.49 ตนั 
มลูค่า 807.16 ล้านบาท ปริมาณ -15.7% มลูค่า -38.9% เทียบกบัเดือนก่อน แต่
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ +15.7 % มลูค่า -6.0 % (กองประมง
ต่างประเทศ กรมประมง)   

 การส่งออก   ไทยส่งออกหมกึเดือน ม.ค.-พ.ย.57 ปริมาณ 67,498  ตนั 
มลูค่า 12,648 ล้านบาท ปริมาณ +11.6% มลูค่า +12.8% เทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ส่งออกหมกึกล้วยมากที่สดุ (53.7 % ของปริมาณ และ 58.4 % ของ
มลูค่า)  ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (88.6 % ของปริมาณ และ 85.3 % ของ
มลูค่า)  โดยตลาดหลกัจากสดัส่วนมลูค่าส่งออกคือ อิตาลี 31.2 % ญ่ีปุ่ น 25.9% 
เกาหลีใต้ 9.9% และอื่นๆ 33.0 % ในเดือน พ.ย. 57 ส่งออก ปริมาณ 6,059.07 
ตนั  มลูค่า 1,096.22 ล้านบาท ปริมาณ -9.0% มลูค่า -9.6% เทียบกบัเดือนก่อน 
และเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ +7.7% มลูค่า -5.9% (กองประมง
ต่างประเทศ กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 
พ.ย.56 10,554.34 858.70 5,625.28 1,164.72 
ต.ค.57 14,475.36 1,319.58 6,657.05 1,213.01 
พ.ย.57 12,209.49 807.16 6,059.07 1,096.22 

% พ.ย.56 +15.7% -6.0% +7.7% -5.9% 

% ต.ค.57 -15.7% -38.9% -9.0% -9.6% 

 

สเปน  มีรายงานว่าสเปนได้หยดุซือ้หนวดหมกึกล้วยยกัษ์ ( giant squid tentacles) 
จากเปรูและชิล ีทัง้ที่เป็นผลติภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในตลาดสเปน แต่กลบันิยม
บริโภคหมกึกล้วยหนัแว่น (squid rings) แทน  ขณะที่หมกึ Illex ก็ยงัคงได้รับความ
นิยมอนัเนื่องมาจากราคาที่สามารถแข่งขนัในตลาดได้ (European Price Report  
Issue 11/2014, Page 5) 

นางสาวอนัญญา พชัรโพธิวฒัน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้จะหยดุท าการประมงหมกึกล้วยจนถงึวนัที่ 23 พ.ย. ทัง้ที่
ไม่มีปริมาณการจบัแต่ราคาหมกึยงัคงลดลง ถือว่าสถานการณ์ประมงหมกึใน
ขณะนีอ้ยู่ในขัน้วิกฤต เพราะหมกึที่จบัได้มีปริมาณลดลงติดต่อกนัเป็นเวลา 3 ปี  
อินโดนีเซีย มีรายงานว่าฤดกูาลจบัหมกึยกัษ์หรือหมกึสาย ( octopus) ลา่ช้า
ออกไป และปริมาณหมกึที่จบัได้มีน้อยไม่เพียงพอกบัความต้องการของตลาด
ยโุรปและสหรัฐอเมริกา (European Price Report  Issue 11/2014, Page 5) 


