
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 
 
 
 

คาดการณ์การส่งออกปี 2564 :  
มีมูลค่า 91,356.79 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
10 จากปี 63) 

      การส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง  
ปี 2 5 6 4 (ม .ค . )  มี มูล ค่า กา รส่ งออก 
9,3 00.92  ล้า นบาท เพ่ิมขึ้น จากช่ว ง
เดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 49.80 ซ่ึงมี
มูลค่าการส่งออก 6,208.91 . ล้านบาท 
ตลาดส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา  

 ปริ ม าณ กา ร ส่ ง ออ ก  8 7 2 , 8 9 7 
เมตริกตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 59.84 จาก
ช่วงเดียวกันของปี 2563  

 ราคาส่งออก FOB/ตัน  
มันเส้น 250 – 255 เหรียญสหรัฐ  
แป้งมันส าปะหลัง 460 - 465 เหรียญสหรัฐ 

 ตลาดหลัก  
มันเส้น ได้แก่ จีน 3,770.58 ล้านบาท 
สัดส่วนร้อยละ 99.97  
แป้ ง มันส าปะหลั ง  ได้แ ก่ ( 1)  จี น 
2,314.47 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 68.41 
(2) ไต้หวัน 289.66 ล้านบาท สัดส่วน
ร้อยละ 8.35 (3) มาเลเซีย 173.41 
ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 4.10 (4) ญี่ปุ่น 
123.28 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 4.31 

 ปัญหาอุปสรรค 
1. ปัญหา ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วงท าให้ 
ผลผลิตไม่สมบูรณ์  
2. เกษตรกรขาดสภาพคล่องท าให้เก็บ
เก่ียวผลผลิตที่ยังไม่ครบอายุผลผลิตจึง
ให้เชื้อแป้งต่ า 
3.  เกษตรกรผู้ ปลู กไ ม่แจ้ งและไ ม่
ยิน ยอมให้ ท า ลาย แปลงที่ พบกา ร
ระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
4. เกษตรกรขาดท่อนพันธุ์และใช้พันธุ์
พืชที่ไม่มีการรับรองจากหน่วยงานของ
รัฐ/ใช้พันธุ์ท่ีอ่อนแอต่อโรค 
5. มีการลักลอบซ้ือขายท่อนพันธุ์และ
เคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์จากแหล่งรังโรค
ใบด่างในหลายช่องทาง 

จ านวนผู้ผลิต : 
 

 

ตลาดส่งออก 10 อันดับแรกของไทยรายประเทศ 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 

สถิติการส่งออก 

 
หมายเหตุ: * เป้าหมายส่งออก 

 
 

ผู้ตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง  

แป้งมันส าปะหลัง 

ผู้ส่งออก ผู้ประกอบธุรกิจ 
ตรวจสอบมาตรฐาน 

สมาชิกกรม 
ผลิตภัณฑ์มันฯ แป้งมัน ผลิตภัณฑ์มันฯ แป้งมัน 

558/374 64 181 14 13 68 

คาดการณ์ผลผลิตมันส าปะหลัง 29.883 ล้านตัน : ปี 63/64  (ต.ค.63 - ก.ย.64) 

ประเทศ 
มูลค่า : ล้านบาท อัตราขยายตัว : ร้อยละ สัดส่วน : ร้อยละ 

2563 2564 2563 2564 2563 2564 
ม.ค.-ธ.ค. ม.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค. 

1. จีน 49,669.75 6,523.33 17.41 106.60 59.81 70.14 
2. ญี่ปุ่น 8,017.74 709.96 -10.12 17.29 9.65 7.63 
3. ไต้หวัน 3,753.87 366.68 -11.2 35.67 4.52 3.94 
4. มาเลเซีย 2,166.26 237.76 -16.61 78.00 2.61 2.56 
5. สหรัฐอเมริกา 3,016.14 230.59 1.58 -20.73 3.63 2.48 
6. เกาหลีใต้ 2,353.50 191.32 7.88 7.77 2.83 2.06 
7. อินโดนีเซีย 3,927.45 182.16 -36.38 -62.14 4.73 1.96 
8. ฟิลิปปินส์ 1,510.32 129.50 -14.77 -26.76 1.82 1.39 
9. นิวซีแลนด์ 458.18 106.25 2.93 -5.82 0.55 1.14 
10. อินเดีย 685.54 79.87 -13.45 -18.29 0.83 0.86 
รวม 10 ประเทศ 75,558.75 8,757.42 4.39 59.12 90.98 94.16 
อื่น ๆ 7,492.88 543.50 -12.75 -22.93 9.02 5.84 
มูลค่ารวม 83,051.63 9,300.92 2.57 49.80 100.00 100.00 

11.00 
(เป้าหมายส่งออก) 

(มูลค่าส่งออก) 

11.00 
(เป้าหมายส่งออก) 

(มูลค่าส่งออก) 



 ข้อเสนอแนะ                
1. ภาครัฐและเอกชนควรรณรงค์ให้
เกษตรกรเก็บหัวมันที่ครบอายุ  
2. ลดขั้นตอนการท าลายโรคใบด่าง 
ให้ปฏิบัติได้ง่ายและลดภาระค่าใช้จ่าย
3. ส่งเสริมให้ใช้พันธุ์ท่ีปลอดโรค 
4. ใช้กฎหมายควบคุมอย่างเข้มงวด 
ในการซ้ือขาย และขอย้ายท่อนพันธุ์ 
5. รณรงค์และมีมาตรการให้หยุดปลูก
พันธุ์ที่มีความอ่อนแอ  
6. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ขยายพันธุ์
แบบเร่งรัด  

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ 18 สิงหาคม 
2563 อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการ
สินค้ามันส าปะหลัง 2563/2564  โครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 
ปี 2563 -2564 และมาตรการคู่ขนา น
โครงการฯ ประกอบด้วยโครงการ (1) เพ่ิม
 ประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันส าปะหลัง 
(2) สินเชื่อเพ่ือรวบรวมมันส าปะหลังและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร (3) 
ชด เชยดอก เบี้ ย ในกา ร เ ก็บส ต็อก มัน
ส าปะหลัง (4) การบริหารจัดการน าเข้า
ส่งออกโดยกรมการค้าต่างประเทศก ากับ
ดูแลการส่งออกน าเข้ามันส าปะหลังให้
เป็นไปตามมาตรฐาน  

  
 

ภาวะการส่งออกแยกตามรายการสินค้า 

สินค้า 
มูลค่า:ล้านบาท อัตราขยายตัว:ร้อยละ สัดส่วน 

2563 2564 2563 2564 2564 
ม.ค.-ธ.ค. ม.ค. ม.ค.-ธ.ค. ม.ค. ม.ค. 

ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง 83,051.63 9,300.92 2.57 49.80 100.00 
1. มันเส้น 21,390.20 3,770.58 31.37 181.97 40.54 
    - จีน 21,372.05 3,769.58 31.78 181.89 99.97 
    - สเปน 9.17 0.99 19.25 -  0.03 

2. มันอัดเม็ด 110.09 36.05 10.21 589.29 0.39 
3. แป้งมันส าปะหลัง 36,115.89 3,383.41 -6.31 19.74 36.38 
    - จีน 22,224.28 2,314.47 10.38 58.46 68.41 
    - ไต้หวัน 3,016.52 289.66 -14.22 33.89 8.35 
    - มาเลเซีย 1,482.01 173.41 -22.87 102.56 4.10 
    - ญี่ปุ่น 1,556.74 123.28 -16.03 -0.96 4.31 

4. เด๊กตรินและโมดิไฟด์
สตาร์ชอ่ืนๆ 23,487.64 1,909.13 -1.66 5.06 20.53 

5. ผลิตภัณฑ์มัน
ส าปะหลังอ่ืน ๆ  1,947.80 201.75 -9.78 -9.93 2.17 

 

 

ส านักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
          ปภาวี ไชยานุกูลกิตติ  โทร. 0 2507 8384 

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564   


