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สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ม.ค.-เม.ย.5 8 มีปริมาณ 
2,360.31 ตนั เพิ่มขึน้ +2.2 % เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน  เดือน 
เม.ย.58 มีปริมาณ 485.31 ตนั ลดลง -27.6% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +4.7% (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี 
ระนอง และภเูก็ต องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน เม.ย.58 ราคาขายส่ง
หมกึที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉล่ียกิโลกรัมละ 98.71 บาท ลดลง -0.6 % และ  
-1.3% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน เม.ย.58 ราคา
ขายส่งหมกึกล้วย 140 บาท/กก. ราคาทรงตวัเมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  แต่เมื่อ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +7.7 % (องค์การสะพานปลา
กรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน เม.ย.58 ราคา
หมกึกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉล่ีย  191.11 บาท/กก. เพิ่มขึน้ 
+0.1% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง  
-1.1% ( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมกึเดือน ม.ค.-เม.ย.58 ปริมาณ 56,845 ตนั มลูค่า  
3,359 ล้านบาท ปริมาณ +29.5 % มลูค่า +5.1 % เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน น าเข้าหมกึกล้วยมากที่สดุ (93.6 % ของปริมาณ และ 87.7 % ของมลูค่า) 
ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (95.7 % ของปริมาณ และ 83.1 % ของมลูค่า) 
โดยตลาดหลกัจากสดัส่วนมลูค่าน าเข้าคือ จีน 52.4 % เวียดนาม 12.9 % เปรู 
11.3% และอื่นๆ 23.4% ในเดือน เม.ย.58 น าเข้าปริมาณ 16,731.49 ตนั มลูค่า 
932.65 ล้านบาท (ปริมาณ +35.8 % มลูค่า +7.9 % เทียบกบัเดือนก่อน และ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ +23.3 % มลูค่า -14.5 %) (กองประมง
ต่างประเทศ กรมประมง)   

 การส่งออก   ไทยส่งออกหมกึเดือน ม.ค.-เม.ย.58 ปริมาณ 20,829 ตนั 
มลูค่า 3,763 ล้านบาท ปริมาณ -14.7 % มลูค่า -20.4 % เทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ส่งออกหมกึกล้วยมากที่สดุ (54.3 % ของปริมาณ และ 56.9 % ของ
มลูค่า) ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (88.8 % ของปริมาณ และ 85.4 % ของ
มลูค่า) โดยตลาดหลกัจากสดัส่วนมลูค่าส่งออกคือ อิตาลี 26.6 %  ญ่ีปุ่ น 25.6% 
เกาหลีใต้ 17.2% และอื่นๆ 30.6% ในเดือน เม.ย.58 ส่งออกปริมาณ 5,829.18 ตนั 
มลูค่า 1,014.60 ล้านบาท (ปริมาณ -0.1% มลูค่า -3.6% เทียบกบัเดือนก่อน และ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ -11.1 % มลูค่า -21.6%) (กองประมง
ต่างประเทศ กรมประมง)   
 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 

เม.ย.57 15,510.43 1,091.96 6,553.89 1,294.38 
มี.ค.58 12,323.91 756.41 5,835.47 1,052.98 
เม.ย.58 16,731.49 932.65 5,829.18 1,014.60 

% เม.ย.57 +23.3% -14.5% -11.1% -21.6% 

% มี.ค.58 +35.8% +7.9% -0.1% -3.6% 

 

นางสาวอนัญญา พชัรโพธิวฒัน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
หมึกยักษ์หรือหมึกสาย   ปี2014 ผลผลติหมกึยกัษ์หรือหมกึสาย ของโลกมี
ปริมาณ 370,000 ตนั เป็นปริมาณหมกึสงูสดุนบัตัง้แต่ปี 2009 โดยประเทศผู้ผลติ
หลกัของโลกคือจีนปริมาณ 120,000 ตนั รองลงมาเป็นญ่ีปุ่ น และเม็กซิโก 
ตามล าดบั สว่นผู้น าเข้าหลกัเป็นประเทศในสหภาพยโุรปคือ อิตาลแีละสเปน 
น าเข้าในปริมาณรวมกนักว่า 99,000 ตนั (27%)  ส าหรับในปี 2015 คาดว่าจะมี
ปริมาณหมกึยกัษ์หรือหมกึสายลดลง อาจสง่ผลให้ราคาหมกึปรับตวัสงูขึน้ 
(European Price Report  Issue 04/2015, Page 4) 
 
 (European Price Report  Issue 03/2015, Page 3) 

หมึกกล้วย   ปี 2014 ผลผลติหมกึกล้วยของโลกลดลงจากปีก่อน โดยที่จีนเป็น
ผู้ผลติหลกัของโลกมีปริมาณ 900,000 ตนั รองลงมาเป็น เปรู เกาหลใีต้ และญ่ีปุ่ น 
ตามล าดบั ขณะที่ผู้น าเข้าหลกัยงัคงเป็นประเทศในสหภาพยโุรปคืออิตาลแีละสเปน 
น าเข้าในปริมาณรวมกนักว่า 165,000 ตนั (18%) ส าหรับในปี 2015 มีแนวโน้มว่า
ปริมาณหมกึกล้วยจะลดลง สง่ผลให้ราคาหมกึเพิ่มสงูขึน้ เช่นเดียวกบัหมกึยกัษ์หรือ
หมกึสาย (European Price Report  Issue 04/2015, Page 5) 


