
ปญัหาอุปสรรค 
ปริมาณหมกึในประเทศเร่ิมลดลง  ท าให้ต้องพึง่การน าเข้า 

ปญัหาอุปสรรค 
ปริมาณหมกึในประเทศเร่ิมลดลง  ท าให้ต้องพึง่การน าเข้า 

ขอ้เสนอแนะ 
จดัท าโครงการ “บ้านหมกึ” 

 

MonthlyReport 

สนิคา้หมกึและผลติภณัฑ ์ 
ประจ าเดอืนธนัวาคม 2557  

 

  
สนิคา้หมกึ&ผลติภณัฑ ์
ประจ าเดอืนพฤศจกิายน 2552 

  

สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ม.ค.-ต.ค.57 มีปริมาณ  
5,976.46 ตนั ลดลง -43.1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เดือน ต.ค.57 
มีปริมาณ 681.25 ตนั เพิ่มขึน้ +14.5% และ +34.5% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  
และปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง  
และภเูก็ต องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน ต.ค. 57 ราคาขายส่ง
หมกึที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉล่ียกิโลกรัมละ 92.92 บาท ลดลง -3.8 % และ      
-2.6% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ   เดือน ต.ค.57 ราคา
ขายส่งหมกึกล้วย  140 บาท/กก.  ลดลง -6.7 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน   แต่
ราคาทรงตวัเมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน ต.ค.57 ราคา
หมกึกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉล่ีย  191.89 บาท/กก. เพิ่มขึน้
เล็กน้อย +0.3% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
ลดลง -1.4% ( www.price.moc.go.th)   
 

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า   ไทยน าเข้าหมกึเดือน ม.ค.-ต.ค.57 ปริมาณ 117,958 ตนั 
มลูค่า  8,452 ล้านบาท ปริมาณ -1.2% มลูค่า +7.1% เทียบกบัช่วงเดียวกนัของ  
ปีก่อน น าเข้าหมกึกล้วยมากที่สดุ (91.3% ของปริมาณ และ 86.7 % ของมลูค่า)  
ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (94.0 % ของปริมาณ และ 81.0 % ของมลูค่า)  
โดยตลาดหลกัจากสดัส่วนมลูค่าน าเข้าคือ จีน 31.3 % เปรู 17.9 % เวียดนาม  
15.5% และอื่นๆ 35.3 % ในเดือน ต.ค. น าเข้าปริมาณ 14,475.36 ตนั มลูค่า 
1,319.58 ล้านบาท ปริมาณ +9.2 % มลูค่า +58.9 % เทียบกบัเดือนก่อน  แต่
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ -1.1 % มลูค่า +11.4 % (กองประมง
ต่างประเทศ กรมประมง)   

 การส่งออก   ไทยส่งออกหมกึเดือน ม.ค.-ต.ค.57 ปริมาณ 61,439  ตนั 
มลูค่า 11,551.43 ล้านบาท ปริมาณ +12.0 % มลูค่า +15.0 % เทียบกบัช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ส่งออกหมกึกล้วยมากที่สดุ (53.5 % ของปริมาณ และ 
58.3% ของมลูค่า)  ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (88.6 % ของปริมาณ และ 
85.4% ของมลูค่า)  โดยตลาดหลกัจากสดัส่วนมลูค่าส่งออกคือ อิตาลี 31.3 % 
ญ่ีปุ่ น 25.7% เกาหลีใต้  10.0 % และอื่นๆ 33.0 % ในเดือน ต.ค. 57 ส่งออก 
ปริมาณ 6,657.05 ตนั  มลูค่า 1,213.01 ล้านบาท ปริมาณ +19.7 % มลูค่า 
+17.0 % เทียบกบัเดือนก่อน และเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ 
+9.1% มลูค่า +2.4% (กองประมงต่างประเทศ กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 
ต.ค.56 14,633.90 1,184.48 6,099.47 1,184.92 
ก.ย.57 13,257.20 830.63 5,560.69 1,036.43 
ต.ค.57 14,475.36 1,319.58 6,657.05 1,213.01 

% ต.ค.56 -1.1% +11.4% +9.1% +2.4% 

% ก.ย.57 +9.2% +58.9% +19.7% +17.0% 

 

แอฟริกาตะวันตก  รัฐบาลมอริเตเนียประกาศมาตรการหยดุท าประมงหมกึยกัษ์
หรือหมกึสาย ( octopus)ในน่านน า้มอริเตเนียเป็นเวลา 3 เดือนตัง้แต่ 21 ส.ค. 
เป็นต้นไป ซึง่มาตรการดงักล่าวเกิดจากการประเมินตามข้อร้องเรียนของ
ชาวประมงและบริษัท SMCP Supply ที่เสนอให้ชะลอการท าประมงเพราะ
ปัจจบุนัผลิตเกินความต้องการ (over supply) และส่งผลให้ราคาหมกึยกัษ์หรือ
หมกึสาย (octopus)ตกต า่ (Infofish Trade News, No.18/2014, Page 23) 

นางสาวอนัญญา พชัรโพธิวฒัน์ ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
แอฟริกาใต้ ปริมาณหมกึกล้วยที่จบัได้ในแอฟริกาใต้ยงัคงมีไม่มากนกั สง่ผลให้
ราคาหมกึกล้วยขยบัสงูขึน้ ทัง้นี ้แอฟริกาใต้จะหยดุท าการประมงหมกึกล้วยตัง้แต่
วนัที่ 19 ต.ค.-23 พ.ย. โดยคาดการณ์ว่าเมื่อเปิดท าการประมงอีกครัง้จะมีปริมาณ
หมกึกล้วยเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าปริมาณสตัว์น า้ที่จบัได้มีปลา
ขนาดเลก็จ านวนไม่น้อยรวมอยู่ด้วย ซึง่ถือเป็นสญัญาณที่ไม่ดีส าหรับการท า
ประมง (European Price Report  Issue 10/2014, Page 6)  
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