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ขอ้เสนอแนะ 
ได้มีการด าเนินการโครงการ “ธนาคารไข่หมกึ” รายละเอียดอยู่
ระหว่างการร่วบรวมข้อมลู ซึง่จะรายงานในเดือนต่อไป 
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สถานการณ์ภายในประเทศ 
 
1. การผลิต 
 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้  เดือน ม.ค.-มี.ค.5 8 มีปริมาณ 
1,874.99 ตนั เพิ่มขึน้ +1.6% เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของเดือนก่อน  เดือน 
มี.ค.58 มีปริมาณ 669.96 ตนั เพิ่มขึน้ +8.7% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน แต่เม่ือ
เทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง -2.5 % (ท่าเทียบเรือสงขลา ปัตตานี 
ระนอง และภเูก็ต องค์การสะพานปลา)   

 
2. ราคา 
 ราคาขายส่งหมึกที่ ท่าเทียบเรือภาคใต้   เดือน มี.ค.58 ราคาขายส่ง
หมกึที่ท่าเทียบเรือภาคใต้เฉล่ียกิโลกรัมละ 99.34 บาท เพิ่มขึน้ +0.8 % เมื่อ
เทียบกบัเดือนก่อน แต่เม่ือเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ลดลง -4.4% 

 
 

 ราคาขายส่งหมึกกล้วยที่สะพานปลากรุงเทพฯ   เดือน มี.ค.58 ราคา
ขายส่งหมกึกล้วย 140 บาท/กก. ลดลง -12.5 % เมื่อเทียบกบัเดือนก่อน  แต่
เมื่อเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง  (องค์การ
สะพานปลากรุงเทพฯ)   

 

 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์   เดือน มี.ค.58 ราคา
หมกึกล้วยขนาด 8-10 ซม. ไม่ลอกหนัง ราคาเฉล่ีย  190.84 บาท/กก. ลดลง 
-0.1% และ -0.5% เมื่อเทียบกบัเดือนก่อนและปีก่อนในเดือนเดียวกนั ตามล าดบั  
( www.price.moc.go.th)   

3. การค้าต่างประเทศ 
 การน าเข้า  ไทยน าเข้าหมกึเดือน ม.ค.-มี.ค.58 ปริมาณ 40,114 ตนั มลูค่า 
2,427 ล้านบาท ปริมาณ +41.4 % มลูค่า +15.3 % เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี
ก่อน น าเข้าหมกึกล้วยมากที่สดุ (93.6 % ของปริมาณ และ 87.5 % ของมลูค่า) 
ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (95.3 % ของปริมาณ และ 81.9 % ของมลูค่า) 
โดยตลาดหลกัจากสดัส่วนมลูค่าน าเข้าคือ จีน 57.3 % เวียดนาม 13.2 % เปรู 
10.2% และอื่นๆ 19.3% ในเดือน มี.ค.58 น าเข้าปริมาณ 12,323.91 ตนั มลูค่า 
756.41 ล้านบาท (ปริมาณ -8.1% มลูค่า -4.7 % เทียบกบัเดือนก่อน และเทียบ
กบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ +0.2 % มลูค่า -15.8 %) (กองประมง
ต่างประเทศ กรมประมง)   

 การส่งออก   ไทยส่งออกหมกึเดือน ม.ค.-มี.ค.58 ปริมาณ 15,000 ตนั 
มลูค่า 2,748 ล้านบาท ปริมาณ -16.1 % มลูค่า -20.0 % เทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน ส่งออกหมกึกล้วยมากที่สดุ (53.6 % ของปริมาณ และ 56.1 % ของ
มลูค่า) ในรูปของหมกึสดแช่เย็นแช่แข็ง (88.2 % ของปริมาณ และ 84.8 % ของ
มลูค่า) โดยตลาดหลกัจากสดัส่วนมลูค่าส่งออกคือ ญ่ีปุ่ น 26.0 % อิตาลี 25.4% 
เกาหลีใต้ 16.1% และอื่นๆ 32.5% ในเดือน มี.ค.58 ส่งออกปริมาณ 5,835.47 ตนั 
มลูค่า 1,052.98 ล้านบาท (ปริมาณ +29.3% มลูค่า +31.2% เทียบกบัเดือนก่อน 
และเทียบกบัปีก่อนในเดือนเดียวกนั ปริมาณ -15.6% มลูค่า -19.8%) (กองประมง
ต่างประเทศ กรมประมง)   
 
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและน าเข้า  (ปริมาณ : ตนั, มลูค่า : ล้านบาท) 

เดือน/ปี 
การน าเข้า การส่งออก 

ปริมาณ มลูค่า ปริมาณ มลูค่า 

มี.ค.57 12,296.34 898.81 6,914.20 1,312.87 
ก.พ.58 13,403.22 793.57 4,513.82 802.86 
มี.ค.58 12,323.91 756.41 5,835.47 1,052.98 

% มี.ค.57 +0.2% -15.8% -15.6% -19.8% 

% ก.พ.58 -8.1% -4.7% +29.3% +31.2% 

 

คณะท างานเฝ้าระวงั ติดตามข้อมลูด้านเศรษฐกิจรายสินค้าด้านการประมง โทร. 02558 0194 

ขอ้เสนอแนะ 
มีการจดัตัง้โครงการ “ธนาคารไข่หมกึ” รายละเอียดอยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมลู ซึง่จะน าเสนอในรายงานฉบบัต่อไป 

สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
อเมริกาใต้  เปรูและชิลซีึง่เป็นผู้สง่ออกหมกึกล้วยยกัษ์ไปยงัยโุรป ได้มีการลด
เงื่อนไขบางอย่างให้กบัลกูค้าในยโุรป เนื่องจากขณะนีต้ลาดยโุรปโดยเฉพาะ
สเปนมีความอ่อนไหวในเร่ืองของค่าเงิน  
 (European Price Report  Issue 03/2015, Page 3) 

สเปน  ผู้ ค้าในสเปนอยู่ระหว่างรอให้สกลุเงินยโูรแข็งค่า จงึลงัเลที่จะซือ้หมกึกล้วย
ยกัษ์ที่ซือ้ขายกนัในสกลุเงินดอลลาร์ เนื่องจากหมกึกล้วยยกัษ์ในช่วงนีม้ีราคาสงู
เกินไปที่จะใช้เป็นวตัถดิุบในการผลติหมกึกล้วยหัน่วงแหวน (squid rings) 
 (European Price Report  Issue 03/2015, Page 3) 


