การส่งออกมันสาปะหลังของไทยไปจีน
1) ภาพรวมการผลิตและการส่งออกมันสาปะหลังของไทย
1.1) การผลิต
แนวโน้มปี 2557 (คาดคะเน ณ เดือนกันยายน 2556) มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 7.98 ล้านไร่ ผลผลิต
28.75 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.60 ตัน เทียบกับเนื้อที่เก็บเกี่ยว 8.14 ล้ านไร่ ผลผลิต 28.28 ล้านตัน และ
ผลผลิตต่อไร่ 3.47 ตัน ในปี 2556 พบว่า เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงร้อยละ 1.92 เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไป
ปลู กพืชอื่น เช่น อ้อยโรงงาน ยางพารา รวมถึงพื้นที่ปลู กมันส าปะหลังแซมในสวนยางพารา ซึ่งปัจจุบัน
ยางพาราเจริญเติบโตไม่สามารถปลูกแซมได้อีก ส่วนผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.66 และร้อยละ
3.66 ตามล าดับ เนื่องจากมีฝนตกกระจายทาให้มันสาปะหลังเจริญเติบ โตดี ประกอบด้วยเกษตรกรมีการ
เลือกใช้ท่อนพันธุ์ที่ดีเหมาะสมกับสภาพของพื้นดิน และมีการบารุงดูแลรักษาที่ดี
เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของไทย ปี 2552 - 2557
รายการ
2552 2553
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ล้านไร่)
8.29
7.41
ผลผลิต (ล้านตัน)
30.09 22.01
ผลผลิตต่อไร่ (ตัน)
3.63
2.97
หมายเหตุ : * ประมาณการ ณ กันยายน 2556
ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2554
7.10
21.91
3.09

2555
8.51
29.85
3.51

2556 2557*
8.14
7.98
28.28 28.75
3.47
3.60

1.2) การส่งออก
ปี 2556 ไทยส่งออกมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ มูลค่าประมาณ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.60 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นอันดับแรก มูลค่า
เกือบ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 61.96 รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น มูลค่าเกือบ 300 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 9.21 อินโดนีเซีย สัดส่วนร้อยละ 5.38
การส่งออกมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ของไทย
ลาดับ

ประเทศ

โลก
1
2
3
4
5
8

จีน
ญี่ปุ่น
อินโดนีเซีย
ไต้หวัน
เกาหลีใต้
สหภาพยุโรป (25)

2554

2555

2556

2,618.70
1,345.25
283.64
263.79
145.02
87.48
96.33

2,811.25
1,490.21
284.75
340.25
128.87
110.92
48.99

3,193.48
1,978.54
294.19
171.84
149.21
110.40
56.20

ที่มา : กรมศุลกากรไทย รวบรวมโดย World Trade Atlas

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สัดส่วน
อัตราขยายตัว
ปี 2556
56/55
(%)
(%)
100.00
13.60
61.96
32.77
9.21
3.32
5.38
-49.50
4.67
15.78
3.46
-0.47
1.76
14.72
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ในปี 2556 ประเภทมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่ไทยส่งออกมากที่สุด ได้แก่ มันเส้น มูลค่า
เกือบ 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 40.21 รองลงมา ได้แก่ สตาร์ชทาจากมันสาปะหลัง มูลค่า
ประมาณ 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เด็กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ ประมาณ 660 ล้านเหรีญสหรัฐฯ
สาคู 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และมันอัดเม็ด ประมาณ 14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลาดับ
การส่งออกมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ของไทย รายประเภท
รายการ

2554

2555

2556

2,618.70
958.67

2,811.25
1,072.51

3,193.48
1,284.05

สตาร์ชทาจากมันสาปะหลัง

913.05

977.86

1,122.61

เด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ

637.52

621.55

659.71

86.74

106.94

103.07

9.22

18.80

14.30

13.05

13.14

8.97

0.47

0.45

0.77

โลก
มันเส้น

สาคู

มันอัดเม็ด

แป้งมันสาปะหลัง

แป้งหยาบทาจากมันสาปะหลัง

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สัดส่วน
ตลาดส่งออกของไทย
ปี 2556
ปี 2556 (%)
(%)
100.00
40.21 1. จีน 99.28%
2. ฟิลิปปินส์ 0.66%
3. ฮ่องกง 0.04%
35.15 1. จีน 47.35%
2. ไต้หวัน 11.40%
3. อินโดนีเซีย 9.58%
20.66 1. ญี่ปุ่น 32.79%
2. จีน 21.71%
3. อินโดนีเซีย 9.74%
3.23 1. เกาหลีใต้ 55.81%
2. จีน 16.72%
3. นิวซีแลนด์ 5.71%
0.45 1. จีน 60.24%
2. ญี่ปุ่น 31.79%
3. นิวซีแลนด์ 7.16%
0.28 1. จีน 34.50%
2. ลาว 14.33%
3. ฮ่องกง 14.11%
0.02 1. ลาว 55.15%
2.สหรัฐฯ 24.59%
3. สิงคโปร์ 19.71%

ที่มา : กรมศุลกากรไทย รวบรวมโดย World Trade Atlas

1.3) ห่วงโซ่มูลค่าของมันสาปะหลังไทย
 ห่วงโซ่มูลค่าของมันสาปะหลังตากแห้ง (Dried Cassava) ของไทยประกอบด้วย 2 สินค้า
หลักๆ ได้แก่
- มันเส้น (Chips) ซึ่งใช้โดยตรงในอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ ส่งออกไปยังจีนเพื่อ
ใช้ในการผลิตเอทานอล และใช้เป็นวัตถุดิบขั้นกลางในการผลิตมันสาปะหลังอั ดเม็ดที่ใช้ในการผลิตอาหาร
เลี้ยงสัตว์
- มันอัดเม็ด (Pellets) ได้มาจากมันเส้น และ/หรือ เศษเหลือจากกระบวนการผลิตสตาร์ช
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 ห่วงโซ่ มูลค่า ของสตาร์ ชทาจากมัน สาปะหลัง ประกอบด้ ว ย 2 ผลิ ตภัณฑ์ห ลั กๆ ได้แ ก่
แป้งดิบ (Native Starch) และแป้งแปรรูป (Modify Starch) ซึ่งแป้งทั้งสองชนิดใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
(อุ ต สาหกรรมท าขนมปั ง อุ ต สาหกรรมท าบะหมี่ กึ่ ง ส าเร็ จ รู ป ฯลฯ) และอุ ต สาหกรรมที่ ไ ม่ ใ ช่ อ าห าร
(อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเคมี ฯลฯ)
ห่วงโซ่มูลค่าของมันสาปะหลังไทย
Roots

Chips

Native starch

Export (ethanol) China
Modified starch
Domestic (feed)
Food industry
Pellets
domestic / export
Non food industry
Export (feed)
domestic / export
EU, South Korea

Starch derivatives
domestic / export

ที่มา : Tijaja’s fieldwork interviews (2009)

2) การส่งออกมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ของไทยไปจีน
ที่ผ่านมาไทยผลิตมันสาปะหลังเพื่อส่งออกไปเป็นอาหารสัตว์ในสหภาพยุโรปเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน
ตลาดส่งออกหลักของไทยได้เปลี่ยนจากตลาดสหภาพยุโรปไปเป็นตลาดจีน ซึ่งสาเหตุที่การส่งออกไปตลาด
สหภาพยุโรปลดลงเนื่องจากการส่งออกเริ่มมีข้อจากัดเมื่อประชาคมยุโรปกดดันให้ไทยต้องทาข้อตกลงจากัด
ปริมาณการส่งออกมันอัดเม็ด ในปี 2525 และหลังจากนั้น ในปี 2535 สหภาพยุโรปได้ดาเนินมาตรการปฏิรูป
นโยบายการเกษตรร่วม (Common Agricultural Policy : CAP Reform) โดยลดการแทรกแซงราคาสินค้า
เกษตรทาให้ระดับราคาธัญพืชในสหภาพยุโรปลดลง ผู้ผลิตอาหารสัตว์ของยุโรปจึงเลือกใช้ธัญพืชมากกว่าใช้มัน
สาปะหลัง ไทยจะสามารถส่งออกมันสาปะหลังไปยุโรปได้ หากราคามันสาปะหลังต่ากว่าราคาธัญพืช และมัน
สาปะหลังเป็นพืชที่มีโปรตีนต่าจึงต้องนาไปผสมกับกากถั่วเหลืองเพื่ อให้สูตรอาหารสมดุล ราคามันสาปะหลัง
เมื่อผสมกับกากถั่วเหลืองแล้วต้องไม่แพงกว่าราคาธัญพืชด้วยเช่นกัน รวมทั้ง จากการเติบโตของเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมของจีนทาให้เกิดความต้องการนาเข้าสินค้าต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งนาไปสู่การเป็นผู้นาเข้าสินค้าเกษตร
และเกษตรแปรรูปสาคัญต่างๆ ของโลก
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ทั้งนี้ จีนมีการนาเข้ามันมันอัดเม็ดจากไทย ซึ่งนาไปผลิตเป็นอาหารสัตว์ โดยเฉพาะเป็นอาหารสุกร
มันเส้น นาไปผลิตแอลกอฮอล์ (เครื่องดื่มและพลังงานทดแทน) ซึ่งจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงาน
ทดแทนของจีน ตามแผนการพัฒนาประจาปี 2554 - 2559 กาหนดให้มันสาปะหลังเป็นสินค้าสาคัญในแผน
และเป็นพืชเศรษฐกิจสาคัญอันดับแรก เนื่องด้วยมันสาปะหลังเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตเอทานอล โดย
มณฑลซานตง เจี ย งซู และเขตปกครองตนเองกวางสี จ้ว งเป็นแหล่งปลู กมันที่ส าคัญ ปัจจุบันจีนได้มีการ
ประกาศปรั บ โครงสร้ า งราคาพลั ง งาน เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ การพัฒ นาพลั ง งานทดแทน
อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ในจีนทั้งสาหรับคน (แอลกอฮอล์ 95%) และสาหรับพลังงานทดแทน (แอลกอฮอล์
99.6%) ดังนั้น จีนจึงยังคงเป็นตลาดใหญ่ของมันสาปะหลังไทย รวมทั้งจีนนาเข้ามันเส้นจากไทยไปผลิตกรด
มะนาวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ยาและเครื่องสาอาง อุตสาหกรรมเส้นใย และอุตสาหกรรม
ผงซักฟอก เป็นต้น ส่วนแป้งมัน จีนนาเข้าไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งพิมพ์ และผ้าพิมพ์ เป็นต้น
2.1) ก่อนจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO
ในปี 2544 ซึ่งเป็นปีก่อนที่จีนจะเข้า WTO ไทยส่งออกมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ มูลค่ารวม
573.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดส่งออกสาคัญของไทย อันดับแรก ได้แก่ สหภาพยุโรป 168.94 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 29.44 รองลงมา ได้แก่ จีน 122.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 21.36
และญี่ปุ่น 101.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 17.68 ตามลาดับ
ประเภทของมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่ไทยส่ งออกไปโลก ได้แก่ มันอัดเม็ด 201.38 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 35.10 รองลงมา ได้แก่ เด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ช ร้อยละ 29.11 สตาร์ชทา
จากมันสาปะหลัง ร้อยละ 21.49 และมันเส้น ร้อยละ 10.33 ตามลาดับ
ตลาดส่งออกมันอัดเม็ดสาคัญของไทย ได้แก่ 1) เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 52.86 2) จีน ร้อยละ
18.27 3) สเปน ร้อยละ 14.96
ตลาดส่งออกเด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชสาคัญของไทย ได้แก่ 1) ญี่ปุ่น ร้อยละ 47.92 2) จีน
ร้อยละ 11.34 3) อินโดนีเซีย ร้อยละ 9.86
ตลาดส่ ง ออกสตาร์ ช ท าจากมั น ส าปะหลั ง ส าคั ญ ของไทย ได้ แ ก่ 1) ไต้ ห วั น ร้ อ ยละ 37.03
2) มาเลเซีย ร้อยละ 12.13 3) ญี่ปุ่น ร้อยละ 8.53
ตลาดส่ ง ออกมั น เส้ น ส าคั ญ ของไทย ได้ แ ก่ 1) จี น ร้อ ยละ 97.88 2) ฮ่อ งกง ร้ อยละ 1.49
3) ศรีลังการ้อยละ 0.47
การส่งออกมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ของไทยรายประเภท ก่อนจีนเข้า WTO
รายการ
ปี 2544
มูลค่าส่งออก สัดส่วน
ตลาดส่งออกสาคัญของไทย (%)
ของไทยไปโลก
(%)
(ล้าน US$)
1.มันสาปะหลังอัดเม็ด
201.38
35.10 1. เนเธอร์แลนด์ 52.86% 2. จีน 18.27% 3. สเปน 14.96%
2.เด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ
167.03
29.11 1. ญี่ปุ่น 47.92% 2.จีน 11.34% 3. อินโดนีเซีย 9.86%
3.สตาร์ชทาจากมันสาปะหลัง
123.29
21.49 1. ไต้หวัน 37.03% 2.มาเลเซีย 12.13% 3.ญี่ปุ่น 8.53%

-54.มันเส้น

59.27

10.33 1.จีน 97.88% 2.ฮ่องกง 1.49% 3.ศรีลังกา 0.47%

2.2) หลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO
การลดภาษีศุลกากร หลังจากที่จีนเข้าเป็นสมาชิก WTO ทาให้จีนมีต้นทุนลดลงจากการนาเข้า
มันสาปะหลังจากไทย ซึ่งหมายถึงการส่งออกมันสาปะหลังไทยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยอัตราภาษีศุลกากร
ของมันเส้นที่จีนเรียกเก็บภายหลังจากการที่จีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ลดลงจากร้อยละ 10 เหลือ
ร้อยละ 5 นอกจากนี้ การนาเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นของจีนยังส่งผลดีกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังของไทยอีกด้วย
เพราะว่าในอุตสาหกรรมมันเส้นและมันอัดเม็ด ไทยมีการพึ่งพาตลาดจีนค่อนข้างมาก
อัตราภาษีศุลกากรของมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์
ที่จีนผูกพันไว้ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) และอาเซียน-จีน (ACFTA)
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ในปี 2546 ซึ่งเป็นปีหลังจากจีนเข้า WTO ไทยส่งออกมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ มูลค่ารวม
647.38 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ฯ โดยตลาดส่งออกส าคัญของไทย อันดับแรก ได้แก่ จีน 169.31 ล้ านเหรียญ
สหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 26.15 รองลงมา ได้แก่ สหภาพยุโรป 145.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ
22.54 และญี่ปุ่น มูลค่า 102.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 15.84 ตามลาดับ
ประเภทของมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่ไทยส่งออกไปโลก ได้แก่ เด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ช
อื่นๆ 211.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 32.63 รองลงมา ได้แก่ สตาร์ชทาจากมันสาปะหลัง ร้อยละ
25.57 มันเส้น ร้อยละ 19.80 และมันอัดเม็ด ร้อยละ 19.08 ตามลาดับ
ตลาดส่งออกเด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชสาคัญของไทย ได้แก่ 1) ญี่ปุ่น ร้อยละ 39.40 2) จีน
ร้อยละ 15.24 3) อินโดนีเซีย ร้อยละ 6.83
ตลาดส่ ง ออกสตาร์ ช ท าจากมั น ส าปะหลั ง ส าคั ญ ของไทย ได้ แ ก่ 1) ไต้ ห วั น ร้ อ ยละ 26.37
2) อินโดนีเซีย ร้อยละ 22.23 3) มาเลเซีย ร้อยละ 10.21
ตลาดส่งออกมันเส้นสาคัญของไทย ได้แก่ 1) จีน ร้อยละ 99.51 2) แอฟริกาใต้ ร้อยละ 0.26
3) มาเลเซีย ร้อยละ 0.16
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ตลาดส่งออกมันอัดเม็ดสาคัญของไทย ได้แก่ 1) เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 43.58 2) สเปน ร้อยละ
26.58 3) โปรตุเกส ร้อยละ 16.40
การส่งออกมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ของไทยรายประเภท หลังจีนเข้า WTO
รายการ
ปี 2546
มูลค่าส่งออก สัดส่วน
ตลาดส่งออกสาคัญของไทย (%)
ของไทยไปโลก
(%)
(ล้าน US$)
1.เด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ
211.26 32.63 1.ญี่ปุ่น 39.40% 2.จีน 15.24% 3.อินโดนีเซีย 6.83%
2.สตาร์ชทาจากมันสาปะหลัง
165.51 25.57 1.ไต้หวัน 26.37% 2.อินโดนีเซีย 22.23% 3.มาเลเซีย10.21%
3.มันเส้น
128.15 19.80 1.จีน 99.51% 2.แอฟริกาใต้ 0.26% 3.มาเลเซีย 0.16%
4.มันสาปะหลังอัดเม็ด
123.54 19.08 1.เนเธอร์แลนด์ 43.58% 2.สเปน 26.58% 3.โปรตุเกส 16.40%

2.3) หลังทา FTA อาเซียน-จีน
ไทยและจีน ได้มีการทาข้อตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ระหว่างไทย – จีน ซึ่งอยู่ภายใต้
ความตกลงการจัดทาเขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546 รัฐบาลไทยและจีนได้ลงนาม
ในข้อตกลงเร่งลดภาษีศุลกากรสินค้าผักและผลไม้ (Agreement between the Government of the
People's Republic of China and the Government of the Kingdom of Thailand on Accelerated
Tariff Elimination under the Early Harvest Programme of the Framework Agreement on
Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China) ภายใต้พิกัดฯ ตอนที่ 07 และ
08 ให้เหลือร้อยละ 0 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ซึ่งข้อตกลงเร่งลดภาษีดังกล่าวเป็นการดาเนินการ
ภายใต้แนวคิดการเปิดเสรีในบางสาขาที่มีความพร้อมก่อน (Early Harvest) ของความตกลงการจัดทาเขต
การค้าเสรีอาเซียน – จีน (FTA อาเซียน – จีน หรือ ACFTA) ส่งผลให้การค้ามันสาปะหลังขยายตัวเพิ่มขึ้น
เนื่องจากเป็นการลดต้นทุนจากภาษีนาเข้า
ในปี 2556 ซึ่งเป็นปีหลังจัดทา FTA อาเซียน-จีน ไทยส่งออกมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ มูลค่า
รวม 3,193.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยตลาดส่งออกสาคัญของไทย อันดับแรก ได้แก่ จีน 1,978.54 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 61.96 รองลงมา ได้แก่ ญี่ปุ่น 294.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 9.21
และอินโดนีเซีย มูลค่า 171.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 5.38 ตามลาดับ
ประเภทของมันส าปะหลั งและผลิตภัณฑ์ที่ไทยส่ งออกไปโลก ได้แก่ มัน เส้น 1,284.05 ล้ าน
เหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 40.21 รองลงมา ได้แก่ สตาร์ชทาจากมันสาปะหลัง ร้อยละ 35.15 และเด๊ก
ตรินและโมดิไฟด์สตาร์ช ร้อยละ 20.66 ตามลาดับ
ตลาดส่งออกมันเส้นส าคัญของไทย ได้แก่ 1) จีน ร้อยละ 99.28 2) ฟิลิ ปปินส์ ร้อยละ 0.66
3) ฮ่องกง ร้อยละ 0.04
ตลาดส่งออกสตาร์ชทาจากมันสาปะหลัง สาคัญของไทย ได้แก่ 1) จีน ร้อยละ 47.35 2) ไต้หวัน
ร้อยละ 11.40 3) อินโดนีเซีย ร้อยละ 9.58
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ตลาดส่งออกเด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ช สาคัญของไทย ได้แก่ 1) ญี่ปุ่น ร้อยละ 32.79 2) จีน
ร้อยละ 21.71 3) อินโดนีเซีย ร้อยละ 9.74
การส่งออกมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ของไทยรายประเภท หลังทา FTA อาเซียน-จีน
รายการ
ปี 2556
มูลค่าส่งออก สัดส่วน
ตลาดส่งออกสาคัญของไทย (%)
ของไทยไปโลก
(%)
(ล้าน US$)
1.มันเส้น
1,284.05 40.21 1.จีน 99.28% 2.ฟิลิปปินส์ 0.66% 3.ฮ่องกง 0.04%
2.สตาร์ชทาจากมันสาปะหลัง
1,122.61 35.15 1. จีน 47.35% 2.ไต้หวัน 11.40% 3.อินโดนีเซีย 9.58%
3.เด๊กตรินและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่นๆ
659.71 20.66 1. ญี่ปุ่น 32.79% 2.จีน 21.71% 3. อินโดนีเซีย 9.74%
4.สาคู
103.07
3.23 1. เกาหลีใต้ 55.81% 2.จีน 16.72% 3.นิวซีแลนด์ 5.71%

2.4) ปัญหา
2.4.1) จีนห้ามการนาเข้ามันเส้นจากไทยหลังพบฝุ่นละออง โดยเปลี่ยนไปนาเข้ามันเส้นสับที่มี
ฝุ่นผงน้อยกว่าจากกัมพูชาและเวียดนามแทน ท่าเรือสาคัญ เช่น เหลียนหยุนกั่ง หวงผู่ และเซิ่นเจิ้น ได้ห้ามการ
นาเข้ามันเส้นแบบเทกองไม่บรรจุกระสอบ (ท่าเรือที่สามารถนาเข้ามันเส้นแบบเทกองไม่บรรจุกระสอบคือ ท่า
เรือเจิ้นเจียงของมณฑลเจียงซู) เนื่องจากรัฐบาลจีนมีนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อมเข้มงวดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทาให้ใน
อนาคตจะมีแนวโน้มยกเลิกการนาเข้า เพราะเวลาขนถ่ายสินค้าเกิดฝุ่นทาลายสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็นอุปสรรค
สาคัญอย่างยิ่งต่อการส่งออกมันเส้นของไทย
2.4.2) มันเส้นจากเวียดนามมีการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพมากกว่ามันเส้นไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งปัจจุบันจีนนาเรื่องของ “มันเส้นสะอาด” มาเป็นประเด็นสาคัญในการกีดกันมันเส้นจากไทยและกดราคามัน
เส้นไทย ซึ่งจะทาให้ในอนาคตเวียดนามจะกลายเป็นคู่แข่งของไทยและอินโดนีเซียในตลาดจีน
2.5) แนวทางแก้ไข
2.5.1) กระทรวงพาณิชย์ โดยเลขานุการ รมว.พาณิชย์ ได้นาคณะผู้แทนการค้าระดับสูงของไทย
จากภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้อง ไปร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ณ ท่าเรื อเหลียนหยุนกั่ง
และได้ ข้อ สรุ ป ในการพิจ ารณาหาทางเลื่ อ นการใช้ มาตรการควบคุม จนกว่า จะสิ้ นสุ ด ฤดู กาลเก็ บเกี่ ยวมั น
สาปะหลังปี 2556 เพื่อให้ฝ่ายไทยสามารถปรับตัวกับมาตรการดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันไทยสามารถส่งออกมันเส้นไปจีน
ได้แล้ว โดยต้องขนถ่ายมันเส้นออกจากท่าเรือทันที ซึ่งจีนกาหนดให้
ผู้ประกอบการนารถบรรทุกมารับมันเส้นจากท่าเรือไปยังโกดังของ
ผู้ประกอบการโดยมิให้เทกอง ณ ท่าเรือ เพื่อลดปัญหาการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นมันเส้น
2.5.2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทากรอบยุทธศาสตร์
มันสาปะหลังปี 2554 – 2557 โดยมีนโยบายคงพื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลังของประเทศไว้ที่ 7.4 ล้านไร่ และ
มุ่งเป้าให้ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 5 ตันต่อไร่ในปี 2557 ซึ่งจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น
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จาก 46,000 ล้านบาท เป็น 55,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเน้นการวิจัยและพัฒนาบุคลากร ในการปรับปรุง
พันธุ์การป้องกันและกาจัดศัตรูพืช การวิจัยผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการผลิต นโยบายการ
จัดทาระบบทะเบียนเกษตรกรที่ถูกต้อง การเร่งรัดการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุน
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสาปะหลังประเทศไทย (พ.ศ.
2555 -2559) มีกรอบยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนามันสาปะหลังของประเทศ เป็นการบูรณาการงานวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งการใช้งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาตลอด
ห่วงโซ่อตุ สาหกรรมมันสาปะหลังของประเทศ ตั้งแต่การผลิตโดยภาคการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม หากมีการวิจัยและพัฒนา โดยนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้าไปในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมมันสาปะหลังตลอดห่ วงโซ่ นอกจากแก้ไ ขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ อย่างเป็นระบบแล้ว ยังสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูง และหากมีการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง เพิ่ม
รายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกับเกษตรกร เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น รวมทั้งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
3) ข้อเสนอแนะ
3.1) การสร้ า งมูล ค่า เพิ่ม ให้ กั บ สิ น ค้ า มัน ส าปะหลั ง ของไทย โดยเปลี่ ยนจากการผลิ ตและส่ งออก
ผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นพื้นฐาน เป็นผลิตและส่งออกมันสาปะหลังที่นามาแปรรูปจากการคิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ ที่
มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added) เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง ผลิตภัณฑ์ยา เคมีภัณฑ์ทาความสะอาดที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โพลิเมอร์ที่มีสมบัติดูดซึมของเหลว
สาหรับใช้งานด้านอนามัยทางการแพทย์ เป็นต้น
3.2) การส่งเสริมให้นักธุรกิจจีนที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังในไทย เพื่อใช้ไทย
เป็นฐานการผลิตส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียน
3.3) ปรับปรุงคุณภาพมันเส้นให้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของจีน โดยมุ่งเน้นคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ รวมถึงต้องลดต้นทุนการปลูกมันสาปะหลัง เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านราคาส่งออกกับเวียดนามซึ่งมี
ต้นทุนการปลูกมันสาปะหลังที่ต่ากว่าไทย
4) แหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิง
4.1) ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมมันสาปะหลังประเทศไทย (พ.ศ.2555 - 2559) และ
โปรแกรมวิจัยและพัฒนามันสาปะหลัง ภายใต้แผนกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนา สวทช. ระยะที่ 2 พ.ศ.2554 –
2559 (Strategic Planning Alliance II : SPA II) โดยฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4.2) รายงานสถานการณ์เอทานอล ปี 2555 และแนวโน้ม ปี 2556, ธนาคารแห่งประเทศไทย
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4.3) Thailand Food Industry Profiles : อุตสาหกรรมมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง,
สถาบันอาหาร
4.4) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การวิเคราะห์ความต้องการของตลาดและการใช้ประโยชน์จากมัน
สาปะหลังในประเทศจีน (Analysis of market demand and utilization of cassava in China), โดย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กันยายน 2556
4.5) ส่งออกมันสาปะหลังไทยปี ’56…แนวโน้มสดใสขึ้น ปัจจัยหนุนหลักจากความต้องการใช้ของจีนที่
มีต่อเนื่อง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ปีที่ 19 ฉบับที่ 2319, วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
4.6) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ อุตสาหกรรมมันสาปะหลัง : แนวโน้มตลาดและการแทรกแซง
ของรัฐ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 25 มิถุนายน 2550, เสนอต่อ สถาบันยุทธศาสตร์การทา
และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย
4.7) โครงการการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการที่จีน
เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการจัดทาเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน, คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2545 เสนอกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
4.8) The Impact of China’s Demand on SMEs in Thai Cassava Value Chains, Julia Tijaja
PhD Candidate Development Policy and Practice The Open University, UK
4.9) สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สาคัญและแนวโน้ม ปี 2557
--------------------------------

