
สถานการณส์ินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของป ีพ.ศ. 2563 

ฐิติมา เอียดแก้ว 
กลุ่มเศรษฐกิจการประมง 

กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง 

 ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ปริมาณหมึกที่จับได้ในประเทศจากท่าเทียบเรือภาคใต้ลดลง 
จึงส่งผลให้ราคาซื้อขายหมึกที่ชาวประมงได้รับ และราคาประมูลจ าหน่าย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ ปรับเพ่ิมขึ้น
ตามกลไกตลาด อย่างไรก็ดีอุปสงค์ความต้องการบริโภคสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง  
จึงส่งผลให้ประเทศไทยต้องพ่ึงพิงการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้มีหมึกเพียงพอต่อความต้องการ
บริโภคในประเทศและเพ่ือส่งออก (re-export) ท าให้มีการน าเข้าหมึกในปริมาณและมูลค่าที่เพ่ิมมากขึ้น  
การส่งออกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยปริมาณการส่งออกขยายตัวมากข้ึน โดยเฉพาะในประเทศจีนที่มีการขยายตัวสูง 
ถึง 5 เท่าตัว ทั้งนีก้ารแพร่ระบาดของ COVID - 19 ในเดือนมีนาคมก็ส่งผลให้กระทบต่อการส่งออกให้ชะลอตัว
ลงเล็กน้อย โดยสถานการณ์สินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้  
 

1. สถานการณ์ด้านการผลิตในประเทศ 

  ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ปริมาณหมึกที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ (ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา 
ภูเก็ต และระนอง) มีปริมาณโดยเฉลี่ยเดือนละ 604.7 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน  
(536 ตัน) ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (617.5 ตัน) ลดลงร้อยละ 2.1 โดยมีปริมาณหมึกรวม
ทั้งหมด จ านวน 1,814 ตัน ลดลงร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (1,852.6 ตัน)  โดยปริมาณ
หมึกที่ท่าเทียบเรือฝั่งทะเลอ่าวไทยเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 10.2 ในขณะที่ท่าเทียบเรือระนอง ลดลงร้อยละ 17.4  
โดยท่าเทียบเรือภูเก็ตมีปริมาณหมึกที่จับได้ลดลงเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ท่าเทียบ
เรืออ่ืน ๆ ปริมาณหมึกที่จับไดเ้ปลี่ยนแปลงเล็กน้อย รายละเอียดดังภาพที่ 1   
  

 
ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา  
 

2. สถานการณ์ด้านราคา  
ราคาสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ภาพรวมในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563  มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น

จากปีก่อนเฉลี่ยร้อยละ 9.5 โดราคาซื้อขายที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ ราคาขายส่งที่องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ  
มีการปรับเพ่ิมข้ึน ในขณะที่ราคาขายปลีกจากกระทรวงพาณิชย์ลดลงเล็กน้อย รายละเอียดดังนี้ 
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2.1 ราคาซื้อขายหมึกกล้วยท่ีท่าเทียบเรือภาคใต้ 
จากภาพที่ 2 พบว่า ราคาซื้อขายหมึกกล้วยที่ชาวประมงได้รับโดยเฉลี่ยที่ท่าเทียบเรือภาคใต้ ในช่วง  

3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ราคากิโลกรัมละ 119.3 บาท ลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
(122.9 บาทต่อกิโลกรัม) ในขณะที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.7 (96.4 บาทต่อ
กิโลกรัม) โดยราคาซื้อขายที่ท่าเทียบเรือเพ่ิมสูงขึ้นทุกท่า โดยเฉพาะในฝั่งทะเลอ่าวไทยปรับเพ่ิมขึ้นสูงมาก   
โดยการเปลี่ยนแปลงของราคามีรายละเอียด ดังนี้ สงขลาเพ่ิมขึ้น 49.1 บาทต่อกิโลกรัม ปัตตานีเพ่ิมขึ้น  
25 บาทต่อกิโลกรัม ระนอง 9 บาทต่อกิโลกรัม และภูเก็ต 8.3 บาทต่อกิโลกรัม  
 

 
 

ที่มา : ท่าเทียบเรือปัตตานี สงขลา ระนอง และภูเก็ต จากองค์การสะพานปลา 
 

2.2 ราคาหมึกกล้วยประมูลจ าหน่าย ณ สะพานปลากรุงเทพฯ  
ราคาหมึกกล้วยที่ประมูลจ าหน่ายโดยเฉลี่ยที่สะพานปลากรุงเทพฯ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

ราคากิโลกรัมละ 210 บาท ราคาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 และร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (208.2 บาทต่อ
กิโลกรัม) และช่วงเดียวกันของปีก่อน (200 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล าดับ ดังภาพที่ 3 ส่วนราคาเฉลี่ยของหมึก
ชนิดอ่ืน ๆ นั้น มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย หมึกกระดองราคา 228.4 บาทต่อกิโลกรัม หมึกสาย 134.9 บาทต่อ
กิโลกรัม และหมึกหอม 275 บาทต่อกิโลกรัม   
 

 
 ที่มา : องค์การสะพานปลากรุงเทพฯ 
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 2.3 ราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ 
ข้อมูลราคาขายปลีกหมึกกล้วยจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ราคาขายปลีกหมึกกล้วยไม่ลอกหนัง

ขนาด 8 - 10 เซนติเมตร โดยเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ราคากิโลกรัมละ 222.9 บาท ลดลง
ร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (223.7 บาทต่อกิโลกรัม) และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน (210.6 บาทต่อกิโลกรัม) ตามล าดับ ดังภาพที่ 4 

 

 
 

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ 
3. สถานการณ์การค้าต่างประเทศ 
 

3.1 การน าเข้า  
 จากข้อมูลการน าเข้าส่งออกของกลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง พบว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์
ของไทย มีปริมาณการน าเข้ารวมทั้งสิ้น 51,785.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,828.7 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 
ทั้งปริมาณและมูลค่าการน าเข้าลดลง ในอัตราร้อยละ 15.2 และ 27.2 ตามล าดับ ในขณะที่เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันในปีก่อน ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.3 และร้อยละ 
13.6 ตามล าดับ ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายเดือน มีการน าเข้าเฉลี่ยเดือนละ 17,262 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,276.2 
ล้านบาท มูลค่าการน าเข้าสูงสุดในเดือนมกราคม (1,565.3 ล้านบาท) และต่ าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (1,081.3 
ล้านบาท) ดังภาพที่ 5  
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกท่ีมีการน าเข้ามาในประเทศไทยมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการน าเข้า
สูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ โดยในช่วง 3 เดือนแรก
ของป ีพ.ศ. 2563 มีปริมาณการน าเข้า 44,261.6 ตัน คิดเป็นร้อยละ 85.5 และมูลค่าการน าเข้า 3,321.7 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 86.8 ส่วนหมึกกระดอง หมึกยักษ์หรือหมึกสาย และหมึกอ่ืน ๆ มีการน าเข้าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
ดังภาพที่ 6 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

 เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าจากสัดส่วนมูลค่าการน าเข้า พบว่า  
ไทยน าเข้าสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็งสูงสุด ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าการ
น าเข้ารวม 3,335.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.1 รองลงมาคือ ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 305.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 8 และในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่งมูลค่าเพียง 187.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.9 ส าหรับอัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าการน าเข้าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ 
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ในรูปหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง มีการขยายตัวร้อยละ 20.5 ในขณะที่สินค้าหมึกแห้งและหมึกปรุงแต่งหรือ 
แปรรูป มีการขยายตัวลดลง ร้อยละ 23.5 และร้อยละ 8 ตามล าดับ ดังภาพที่ 7 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.1.1 ตลาดน าเข้า 
 ตลาดน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของไทย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 เมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนของมูลค่าการน าเข้า พบว่า ไทยน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากจีนมากที่สุด มูลค่า 907.7  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.7 รองลงมา คือ อินเดีย 658.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.2  เมียนมา 628.1 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.4 เปรู 513 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.4 ปากีสถาน 332.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 8.7 และประเทศอ่ืน ๆ อีก 788.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.6 เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของมูลค่า
การน าเข้า พบว่า มูลค่าการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากตลาดคู่ค้าหลักมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัว
ในขณะที่การน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน กลับลดลงร้อยละ 31.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งจีนลดการส่งออกสินค้าลง 
โดยในเดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณการส่งออกเพียง 1,444.2 ตัน มูลค่า 119.7 ล้านบาท ลดลงจากเดือนก่อนถึง
ร้อยละ 72.9 และร้อยละ 61.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดีเมื่อปัญหาการแพร่ระบาดในประเทศจีน
คลี่คลายลง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการน าเข้าสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์จากจีนกลับสู่สภาพปกติในเดือนมีนาคม  

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในเชิงปริมาณกลับพบว่า ไทยน าเข้าหมึกจากประเทศเพ่ือนบ้าน สหภาพ
เมียนมา สูงสุด โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ปริมาณการน าเข้าสูงถึง 16,384.4 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 
87.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (8,742.6 ตัน) ในขณะที่เมื่อพิจารณาในรูปมูลค่าการน าเข้ากลับ 
มีมูลค่าที่ไม่สูงมากนัก แสดงให้เห็นว่า ราคาหมึกท่ีไทยน าเข้าจากเมียนมา มีราคาต่ าเมื่อเทียบกับการน าเข้าหมึก
จากประเทศคู่ค้าอ่ืน ๆ ซึ่งราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 38.3 บาทต่อกิโลกรัม รวมถึงใช้ระยะเวลาขนส่งไม่มากนัก สินค้า
ยังคงมีความสดใหม่ ปัจจุบันร้านค้าปลีกต่าง ๆ (moderntrade) ร้านอาหารทะเล และร้านอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์
ปิ้งย่าง จึงนิยมใช้หมึกน าเข้าจากเมียนมาเพ่ือลดต้นทุน เป็นที่ทราบกันดีว่า หากน าเข้าในปริมาณที่มากเกินกว่า
อุปสงค์ความต้องการสินค้าของผู้บริโภค อาจท าให้เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาด และเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดัน
ให้ราคาหมึกภายในประเทศปรับลดลง ซึ่งพบว่าพ่อค้าคนกลาง มักจะผลักภาระต้นทุนการตลาดให้แก่
ชาวประมงเป็นผู้แบกรับ นั่นคือ ชาวประมงอาจจะขายได้ราคาที่ต่ าลง ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงบริโภคสินค้าใน
ราคาที่สูงเช่นเดิม ซ่ึงอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกตกต่ าได้ในอนาคต รายละเอียดดังภาพที่ 8 
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ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 

3.2 การส่งออก 
 การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีปริมาณ
การส่งออกรวมทั้งสิ้น 12,554.2 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,747.7 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนั้น ปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 6.7 และร้อยละ 2.1 ตามล าดับ รวมถึงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ในปีก่อน ปริมาณการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8 ในขณะที่มูลค่าลดลงร้อยละ 4.9 
ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายเดือน มีการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 4,184.8 ตัน คิดเป็นมูลค่า 915.9 ล้านบาท มูลค่า
การส่งออกสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ (1,113.7 ล้านบาท) และต่ าสุดในเดือนมกราคม (771.3 ล้านบาท) ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
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ซึ่งหากพิจารณาจากชนิดหมึกที่ประเทศไทยท าการส่งออกไปยังตลาดโลกมากที่สุด พบว่า หมึกกล้วย มีการ
ส่งออกสูงสุด ทั้งการจ าแนกตามสัดส่วนปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์   โดยในช่วง 3 
เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณการส่งออก 7,932.9 ตัน คิดเป็นร้อยละ 63.2 และมูลค่าการส่งออก 1,667 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมา คือ หมึกยักษ์หรือหมึกสาย มูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 15.2  ส่วน
หมึกกระดอง ไทยท าการส่งออกเพียงร้อยละ 0.4 และอีกร้อยละ 23.7 เป็นหมึกอ่ืน ๆ รายละเอียดดังภาพที่ 10 

 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง  

  หากพิจารณาถึงลักษณะของสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก พบว่า 
ไทยส่งออกสินค้าในรูปของหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 รวม 2,251.7 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.9 ในรูปหมึกแปรรูปหรือปรุงแต่ง มูลค่า 442.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.1และ 
ในรูปหมึกแห้ง มูลค่า 53.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 ส าหรับอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเมื่อ 
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า การส่งออกสินค้าในรูปหมึกสดแช่เย็นและแช่แข็ง และหมึกแปรรูป ลดลง
ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 8.3 ตามล าดับ ในขณะที่หมึกแห้งขยายตัวสูงถึงร้อยละ 70.3 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการ
แพร่ระบาด COVID - 19 ท าให้ประเทศต่าง ๆ มีการกักตุนสินค้าอาหารแห้งเพิ่มสูงข้ึน ดังภาพที่ 11 
 

 
 

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง 
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3.2.1 ตลาดส่งออก  
 ตลาดส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญของไทย เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนของมูลค่าการส่งออก 
พบว่า ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ไทยท าการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังญี่ปุ่นมากที่สุด 
มูลค่า 852.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมา คือ อิตาลี 572 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.8 เกาหลีใต้ 
368.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.4 สหรัฐอเมริกา 276.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.1 จีน 132.1 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 4.8 และประเทศอ่ืน ๆ อีก 546.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.9 
 หากพิจารณาถึงอัตราการขยายตัว พบว่า การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังคู่ค้าหลัก ได้แก่
อิตาลี และเกาหลีใต้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการขยายตัวลดลงร้อยละ 27.7 และร้อยละ 20
ตามล าดับ ซึ่งไทยพ่ึงพาการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างญี่ปุ่นและอิตาลี ในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 50  
โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 นี้ ปริมาณการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน ขยายตัวกว่า 5 เท่าตัว และ
กว่า 4 เท่าตัวในเชิงมูลค่า โดยแนวโน้มการส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศจีนเริ่มขยายตัวสูงขึ้น
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ซึ่งจีนถือเป็นตลาดคู่ค้าที่
น่าสนใจอีกตลาดหนึ่ง หากไทยสามารถส่งออกไปยังจีนได้เพ่ิมขึ้น ก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้  
การส่งออกสินค้าหมึกและผลิตภัณฑ์ของไทยในภาพรวมเพ่ิมสูงขึ้น รายละเอียดดังภาพที่ 12  
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4. ปัญหาและอุปสรรค 
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ปริมาณการจับหมึกในประเทศและปริมาณการน าเข้าสินค้าจาก

ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สหภาพเมียนมา เพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนแม้ปริมาณการจับหมึกจะลดลงร้อยละ 2.1 แต่ปริมาณการน าเข้ายังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ถึงร้อยละ
87.4 จึงส่งผลให้ปริมาณหมึกเพ่ือการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น แม้ในช่วง 3 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 
ยังไม่เกิดปัญหาราคาหมึกตกต่ า แต่หากปริมาณการจับหมึกในประเทศเพ่ิมขึ้น ประกอบกับการน าเข้ายังคงมีการ
ขยายตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง  อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาอุปทานส่วนเกินในตลาดและผลักดันให้ราคาหมึก
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ภายในประเทศปรับลดลง ซึ่งพบว่าพ่อค้าคนกลาง มักจะผลักภาระต้นทุนการตลาดให้แก่ชาวประมงเป็นผู้แบกรับ 
นั่นคือ ชาวประมงอาจจะขายได้ราคาที่ต่ าลง ในขณะที่ผู้บริโภคยังคงบริโภคสินค้าในราคาที่สูงเช่นเดิม ซึ่งจะ
เกิดปัญหาราคาสินค้าหมึกตกต่ าได้ในอนาคต รวมถึงในเดือนมีนาคม 2563 ราคาสินค้าเกษตรและอาหารใน
ภาพรวมของโลกลดลงอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการหดตัวด้านอุปสงค์ที่เชื่อมโยงกับผลกระทบของการ
ระบาดของ COVID - 19 และการลดลงของราคาน้ ามันโลก ส าหรับสินค้าประมงของไทยได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกัน ซึ่งการส่งออกหมึกชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ร้อยละ 23.6 เนื่องจากมีความยากล าบากใน
การขนส่งสินค้ามากขึ้นประกอบกับกลุ่มคู่ค้าหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น อิตาลี เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และจีน ล้วนแต่
เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19  

5. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
จากปัญหาปริมาณการน าเข้าหมึกท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาหมึกในประเทศมีแนวโน้มลดต่ าลงนั้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการก้าหนดโควตาการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้า นั้น ไม่สามารถท้าได้ เนื่องจากสินค้า
ประมงไม่ได้เป็นสินค้าเกษตร แต่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้ WTO และสินค้าที่สามารถก้าหนดโควตาภาษี
ได้มเีพียง 23 รายการเท่านั้น ทั้งนี้มาตรการด้าเนินการที่สามารถท้าได้ คือ การควบคุมการน าเข้าให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และมาตรฐานของ
คุณภาพสินค้าสัตว์น้ า เป็นต้น 
 ภาครฐัเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค COVID - 19 เพ่ือควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้า
สู่สภาวะปกติ ประกอบกับการใช้นโยบายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น การประชาสัมพันธ์ และ
น าเสนอช่องทางการตลาดอ่ืน ๆ ให้เกษตรกรสามารถกระจายสินค้า เช่น การจ าหน่ายสินค้าผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์  
ในปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 
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