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สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ม.ค.-ก.ย.57 มีปริมาณ  
5,295.25 ตนั ลดลง -47.0% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เดือน ก.ย.
57 มีปริมาณ 594.84 ตนั ลดลง -7.8% และ -55.9 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  
และปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง  
และภเูก็ต องค์การสะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน ก.ย. 57 ราคาขายส่ง
หมกึที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉล่ียกิโลกรัมละ 96.60 บาท เพิ่มขึน้ +1.9 % เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง -1.7% 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ   เดือน ส.ค.57 ราคา
ขายส่งหมกึกล้วย  160 บาท/กก.  เพิ่มขึน้ +6.7% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  แต่
ราคาทรงตวัเมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั (องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน ก.ย.57 ราคา
หมกึกล้วยขนาด8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉล่ีย  191.37 บาท/กก. ลดลง        
-0.5 % และ -1.2 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
ตามล าดบั ( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมกึเดือน ม.ค.-ก.ย.57 ปริมาณ 103,482 ตนั มลูค่า  
7,133 ล้านบาท ปริมาณ -1.2 % มลูค่า +6.3 % เทียบกบัช่วงเดียวกนัของ  
ปีก่อน น าเข้าหมกึกล้วยมากที่สดุ (91.0% ของปริมาณ และ 86.2 % ของมลูค่า)  
ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (94.0 % ของปริมาณ และ 80.3 % ของมลูค่า)  
โดยตลาดหลกัจากสดัส่วนมลูค่าน าเข้าคือ จีน 32.7 % เปรู 19.7 % เวียดนาม  
16.2% และอื่นๆ 31.4 % ในเดือน ก.ย. น าเข้าปริมาณ 13,257.20 ตนั มลูค่า 
830.63 ล้านบาท ปริมาณ +37.2% มลูค่า +28.3% เทียบกบัเดือนก่อน แต่เทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ -4.4 % มลูค่า -26.1 % (กองประมง
ต่างประเทศ  กรมประมง)   

 การส่งออก   ไทยส่งออกหมกึเดือน ม.ค.-ก.ย.57 ปริมาณ 54,782  ตนั 
มลูค่า 10,338 ล้านบาท ปริมาณ +12.3% มลูค่า +16.7% เทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ส่งออกหมกึกล้วยมากที่สดุ (53.1 % ของปริมาณ และ 57.9 % ของ
มลูค่า)  ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (88.8 % ของปริมาณ และ 85.6 % ของ
มลูค่า)  โดยตลาดหลกัจากสดัส่วนมลูค่าส่งออกคือ อิตาลี 31.6 % ญ่ีปุ่ น 25.4% 
เกาหลีใต้ 10.3% และอื่นๆ 32.7% ในเดือน ก.ย. 57 ส่งออก ปริมาณ 5,560.69 
ตนั  มลูค่า 1,036.43 ล้านบาท ปริมาณ +6.1 % มลูค่า +8.2 % เทียบกบัเดือน
ก่อน และเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ +3.4 % มลูค่า +5.1%  
(กองประมงต่างประเทศ กรมประมง)   
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 
ก.ย.56 13,874.94 1,123.93 5,375.36 985.77 
ส.ค.57 9,665.09 647.52 5,239.02 957.54 
ก.ย.57 13,257.20 830.63 5,560.69 1,036.43 

% ก.ย.56 -4.4% -26.1% +3.4% +5.1% 

% ส.ค.57 +37.2% +28.3% +6.1% +8.2% 

 

เวียดนาม  ปี 2556 เวียดนามส่งออกหมกึและผลิตภณัฑ์คิดเป็นมลูค่า 448 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ลดลง 10.8 % เทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากหมกึที่จบัได้มีปริมาณ
ลดลงจากปัญหาสภาพภมูิอากาศ ท าให้เกิดการขาดแคลนวตัถดุิบจนต้องน าเข้า
จากต่างประเทศ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย และปากีสถาน เป็นต้น ทัง้นี ้
ตลาดส่งออกหลกัของเวียดนามคือ เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น และยโุรป   (Infofish Trade 
News, No.15/2014, Page 23) 

นางสาวอนัญญา  พชัรโพธิวฒัน์  ส่วนเศรษฐกิจการประมง โทร. 02558 0194 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
แอฟริกาใต้  แม้สภาพอากาศจะเอือ้อ านวยต่อการท าประมง แต่ปริมาณหมกึที่
จบัได้กลบัมีน้อย ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวกระทบต่ออตุสาหกรรมประมงและ
เจ้าของเรือประมงที่ต้องเผชิญกบัต้นทนุการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ อนัเป็นผลมา
จากการลดลงของปริมาณหมกึนั่นเอง ส าหรับราคาหมกึยงัคงอยู่ในระดบัเดิม 
และขึน้อยู่กบัตลาดในยโุรป เช่น สเปนและอิตาลี เป็นหลกั 
(European Price Report  Issue 09/2014, Page 5)  
 


