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สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ม.ค.-ส.ค.57 มีปริมาณ  
4,700.41 ตนั ลดลง -45.6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน เดือน ส.ค.
57 มีปริมาณ 645.10 ตนั ลดลง -2.0% และ -41.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน  
และปีก่อนในเดือนเดียวกัน ตามล าดับ (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง 
และภเูก็ต องค์การสะพานปลา)   

 
2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ส.ค. 57 ราคาขายส่ง
หมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉล่ียกิโลกรัมละ 94.79 บาท ลดลง -4.7% และ      
-0.2% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ  เดือน ก.ค.57 ราคา
ขายส่งหมกึกล้วย  150 บาท/กก.  เพิ่มขึน้ +3.4% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  แต่
เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน  ลดลง  -6.3%  (องค์การสะพานปลา
กรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์  เดือน ส.ค.57 ราคา
หมึกกล้วยขนาด8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉล่ีย 192.42 บาท/กก. ลดลง        
-1.1% และ -0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกัน 
ตามล าดบั ( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมกึเดือน ม.ค.-ส.ค.57 ปริมาณ 90,225 ตัน มูลค่า  
6,302 ล้านบาท ปริมาณ -0.7% มูลค่า +12.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน น าเข้าหมกึกล้วยมากที่สดุ (90.6% ของปริมาณ และ 86.0% ของมูลค่า)  
ในรูปของหมึกสดแช่เย็นแช่แข็ง (93.9% ของปริมาณ และ 80.6% ของมูลค่า)  
โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่าน าเข้าคือ จีน 31.4% เปรู 20.2% เวียดนาม  
16.3% และอื่นๆ 32.1% ในเดือน ส.ค. น าเข้าปริมาณ 9,665.09 ตัน มูลค่า 
647.52 ล้านบาท ปริมาณ -10.0% มลูค่า -17.3% เทียบกบัเดือนก่อน และเทียบ
กับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ -27.9% มูลค่า -23.4% (กองประมง
ต่างประเทศ  กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมึกเดือน ม.ค.-ส.ค.57 ปริมาณ 49,222  ตัน 
มลูค่า  9,302 ล้านบาท ปริมาณ +13.4% มลูค่า +18.2% เทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ส่งออกหมึกกล้วยมากที่สุด (53.2% ของปริมาณ และ 58.3% ของ
มลูค่า)  ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (89.4% ของปริมาณ และ 86.4% ของ
มลูค่า)  โดยตลาดหลักจากสัดส่วนมูลค่าส่งออกคือ อิตาลี 33.1% ญ่ีปุ่ น 25.2% 
เกาหลีใต้ 10.3% และอื่นๆ 31.4% ในเดือน ส.ค. 57 ส่งออก ปริมาณ 5,239.02 
ตนั  มลูค่า 957.54 ล้านบาท ปริมาณ -7.6% มลูค่า -13.2% เทียบกับเดือนก่อน 
แต่ เทียบกับปีก่อนในเดือนเดียวกัน ปริมาณ +13.4% มูลค่า  +8.5%  
(กองประมงต่างประเทศ กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 
ส.ค.56 13,402.22 845.83 4,621.66 882.30 
ก.ค.57 10,741.73 782.82 5,670.23 1,102.82 
ส.ค.57 9,665.09 647.52 5,239.02 957.54 

% ส.ค.56 -27.9% -23.4% +13.4% +8.5% 

% ก.ค.57 -10.0% -17.3% -7.6% -13.2% 

 

สหภาพยุโรป  ความต้องการบริโภคหมึกกล้วยยักษ์ (Dosidicus gigas) จาก
เปรูและชิลีลดลง เน่ืองจากมี illex squid ออกสู่ตลาดปริมาณมาก อีกทัง้ยังมี
สินค้าจากจีนเข้ามาแข่งขันในตลาด ซึ่งมีป ริมาณมากและราคาต ่ากว่า 
นอกจากนีย้งัมีปัจจยัอื่นๆ เช่น ความขัดแย้งในยเูครน และปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น  
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นางสาวอนัญญา พชัรโพธิวฒัน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
แอฟริกาใต้  ดเูหมือนว่าการปิดอ่าวเพื่อหยดุการท าประมงหมึกเป็นเวลา 3 
เดือน (เม.ย.-มิ.ย.) ของแอฟริกาใต้จะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะหลังจาก
เปิดอ่าวแล้ว สามารถจับหมึกได้ในระดับปานกลางคือประมาณ 200-300 
กก./ล า/วัน ส าหรับราคาหมึกก็มีความแตกต่างระหว่างเกรดเพียงเล็กน้อย 
อย่างไรก็ตามราคาหมกึอาจเปล่ียนแปลงไปเมื่อมีปริมาณหมกึที่จบัได้มากขึน้ 
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