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สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ เดือน ม.ค.58 มีปริมาณ 588.73 ตนั 
ลดลง -6.3% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  แต่เม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั 
เพิ่มขึน้ +11.5 % (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี ระนอง  และภเูก็ต  องค์การ
สะพานปลา)   

 

2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน ม.ค.58 ราคาขายส่ง
หมกึที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉล่ียกิโลกรัมละ 97.13 บาท ลดลงเล็กน้อย -0.5 % 
เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั เพิ่มขึน้ +0.9% 

 
 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ   เดือน ม.ค.58 ราคา
ขายส่งหมกึกล้วย 150 บาท/กก. เพิ่มขึน้ +7.1% และ +15.4 % เมื่อเทียบกบั
เดือนก่อน และปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  (องค์การสะพานปลา
กรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน ม.ค.58 ราคา
หมกึกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉล่ีย  192.88 บาท/กก. เพิ่มขึน้ 
 +0.4% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง  
-0.2% ( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมกึเดือน ม.ค.ปี 58 ปริมาณ 14,386.73 ตนั มลูค่า  
876.78 ล้านบาท ปริมาณ -8.1% มลูค่า -5.4% เทียบกบัเดือนก่อน แต่เทียบกบั
ปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ +78.6% มลูค่า +39.6 % โดยน าเข้าหมกึกล้วย
มากที่สดุ (94.4% ของปริมาณ และ 89.0% ของมลูค่า) ในรูปของหมกึสดแช่เย็น
แช่แข็ง (94.6% ของปริมาณ และ 77.8% ของมลูค่า) โดยตลาดหลกัจากสดัส่วน
มลูค่าน าเข้าคือ จีน 56.1% เวียดนาม 15.1% เปรู 13.5% และอื่นๆ 15.3% (กอง
ประมงต่างประเทศ กรมประมง)   

 การส่งออก  ไทยส่งออกหมกึเดือน ม.ค.ปี 58 ปริมาณ 4,650.56 ตนั มลูค่า 
892.49 ล้านบาท ปริมาณ +20.7% มลูค่า +22.4% เทียบกบัเดือนก่อน แต่เทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ -5.0 % มลูค่า -8.7 % โดยส่งออกหมกึกล้วย
มากที่สดุ (50.4% ของปริมาณ และ 52.7% ของมลูค่า) ในรูปของหมกึสดแช่เย็น
แช่แข็ง (85.1% ของปริมาณ และ 80.6% ของมลูค่า) โดยตลาดหลกัจากสดัส่วน
มลูค่าส่งออกคือ ญ่ีปุ่ น 29.5% อิตาลี 18.3% เกาหลีใต้ 13.2% และอื่นๆ 39.0% 
(กองประมงต่างประเทศ กรมประมง)   
 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 
ม.ค.57 8,057.19 627.89 4,895.19 978.06 

ธ.ค.57 15,651.34 926.67 3,853.26 729.35 
ม.ค.58 14,386.73 876.78 4,650.56 892.49 

% ม.ค.57 +78.6% +39.6% -5.0% -8.7% 

% ธ.ค.57 -8.1% -5.4% +20.7% +22.4% 

 

คณะท างานเฝ้าระวงั ติดตามข้อมลูด้านเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง โทร. 02558 0194 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
โมร็อคโค ปี 57 หมกึยกัษ์หรือหมกึสาย (octopus) ที่จบัได้มีปริมาณเพิ่มขึน้จากปีก่อน แต่ผู้บริโภคกลบัต้องการบริโภคน้อยลง จะเห็นได้จากปริมาณการสง่ออกในช่วง 
9 เดือนแรกของปี 57 โมร็อคโคมีการสง่ออกหมกึแช่แข็งลดลง 33 % จากปีก่อน โดยที่เอเชียยงัเป็นตลาดหลกัในการน าเข้า ทัง้นีญ่ี้ปุ่ นมีการน าเข้ามากที่สดุ 37 % 
รองลงมาเป็น จีน เวียดนาม และไทย โดยทัง้หมดมีการน าเข้าลดลงจากปีก่อน (Infofish Trade News  No.01/2015, Page 23)  
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