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สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ม.ค.-ก.พ.5 8 มีปริมาณ 
1,205.04 ตนั เพิ่มขึน้ +4.1% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของเดือนก่อน  เดือน 
ก.พ.58 มีปริมาณ 616.30 ตนั เพิ่มขึน้ +4.7% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง -2.1 % (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี 
ระนอง และภเูก็ต องค์การสะพานปลา)   

 
2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน ก.พ.58 ราคาขายส่ง
หมกึที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉล่ียกิโลกรัมละ 98.55 บาท เพิ่มขึน้ +1.5 % เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง -4.1% 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ   เดือน ก.พ.58 ราคา
ขายส่งหมกึกล้วย 160 บาท/กก. เพิ่มขึน้ +6.7% และ +14.3 % เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  (องค์การสะพานปลา
กรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน ก.พ.58 ราคา
หมกึกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉล่ีย  192.68 บาท/กก. ลดลง 
-0.1% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้  
+0.3% ( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมกึเดือน ม.ค.-ก.พ.58 ปริมาณ 27,790 ตนั มลูค่า 
1,670 ล้านบาท ปริมาณ +72.9 % มลูค่า +38.5 % เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน น าเข้าหมกึกล้วยมากที่สดุ (94.6 % ของปริมาณ และ 89.3 % ของมลูค่า) 
ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (95.2 % ของปริมาณ และ 81.3 % ของมลูค่า) 
โดยตลาดหลกัจากสดัส่วนมลูค่าน าเข้าคือ จีน 62.2 % เวียดนาม 12.5 % เปรู 
10.2% และอื่นๆ 15.1% ในเดือน ก.พ.58 น าเข้าปริมาณ 13,403.22 ตนั มลูค่า 
793.57 ล้านบาท (ปริมาณ -6.8% มลูค่า +67.2% เทียบกบัเดือนก่อน และเทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ -9.5 % มลูค่า +37.3 %) (กองประมง
ต่างประเทศ กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมกึเดือน ม.ค.-ก.พ.58 ปริมาณ 9,164 ตนั มลูค่า 
1,695 ล้านบาท ปริมาณ -16.4 % มลูค่า -20.1 % เทียบกบัช่วงเดียวกนัของ  
ปีก่อน ส่งออกหมกึกล้วยมากที่สดุ (54.4% ของปริมาณ และ 56.5% ของมลูค่า) 
ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (87.6 % ของปริมาณ และ 83.8 % ของมลูค่า) 
โดยตลาดหลกัจากสดัส่วนมลูค่าส่งออกคือ ญ่ีปุ่ น 26.3% อิตาลี 24.0% เกาหลีใต้ 
14.2% และอื่นๆ 35.5% ในเดือน ก.พ.58 ส่งออกปริมาณ 4,513.82 ตนั มลูค่า 
802.86 ล้านบาท (ปริมาณ -2.9% มลูค่า -10.0% เทียบกบัเดือนก่อน และเทียบกบั
ปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ -25.6% มลูค่า -29.8%) (กองประมงต่างประเทศ  
กรมประมง)   
 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 
ก.พ.57 8,017.48 578.02 6,065.97 1,143.86 
ม.ค.58 14,386.73 876.78 4,650.56 892.49 
ก.พ.58 13,403.22 793.57 4,513.82 802.86 

% ก.พ.57 +67.2% +37.3% -25.6% -29.8% 

% ม.ค.58 -6.8% -9.5% -2.9% -10.0% 

 

คณะท างานเฝ้าระวงั ติดตามข้อมลูด้านเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง โทร. 02558 0194 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อินเดยี เดือนม.ค.-พ.ย. 57 อินเดียส่งออกหมกึทกุชนิดรวม 142,762 ตนั โดยมีประเทศในสหภาพยโุรปเป็นตลาดหลกั ส าหรับในเดือน ก.พ.58 ปริมาณหมกึ
กระดองและหมกึกล้วยที่อินเดียจบัได้มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้จีนซึง่มีความต้องการบริโภคหมกึเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองเสนอราคาซือ้หมกึกระดองสงูขึน้ ท าให้ในช่วงนี ้
อินเดียมีการส่งออกหมกึไปจีนมากกว่ายโุรป (Infofish Trade News  No.02/2015-03/2015, Page 23)  
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