
สินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง (พิกัด 0714.10 1106.20 1108.14 3505.10 1903.00 2303.10) 
 

การผลิต 

 

ของไทย                                          ของโลก  
รายการ  2558 2559 2560 2561 2562 2563*  รายการ 2556 2557 2558 2559  2560  

เนื้อท่ีเก็บเก่ียว  
(ลานไร)  

8.96 9.07 8.71 8.33 8.67 9.00  เนื้อท่ีเก็บเก่ียว (ลานไร)  161.98 159.70 162.64 161.55 164.64  

ผลผลิต  
(ลานตัน)  

32.36 31.16 30.50 29.37 31.08 28.32  ผลผลิต (ลานตัน)  278.45 292.05 295.24 296.04 291.99  

ผลผลิตตอไร 
(กิโลกรัม)  

3,611 3,437 3,499 3,527 3,586 3,145  ผลผลิตตอไร (กิโลกรัม)  1,719 1,829 1,815 1,832 1,774  

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร / *คณะสํารวจภาวะการผลิตและ
การคามันสําปะหลัง ฤดูการผลิตป 2563/2564 
                    ราคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ  

 ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ Food and Agriculture Organization of the          
United Nations (FAO), October 2019 

ราคา (บาท/กก.)  2558 2559 2560 2561 2562  ประเทศผูผลิตมันสําปะหลังท่ีสําคัญของโลก 5 อันดับแรก 
หัวมันสดท่ี

เกษตรกรขายได1  
2.13 1.59 1.52 2.25 2.07  ประเทศ  2558 2559 2560 

ราคาสงออก2 
มันเสน 

7.24 6.12 5.65 7.26 6.90   เน้ือท่ีเก็บ
เก่ียว  

(ลานไร) 

ผลผลิต 
(ลานตัน)   

ผลผลติตอไร 
(กก.) 

เน้ือท่ีเก็บ
เก่ียว  

(ลานไร) 

ผลผลิต 
(ลานตนั)   

ผลผลติ
ตอไร (กก.) 

เน้ือท่ีเก็บ
เก่ียว  

(ลานไร) 

ผลผลติ 
(ลาน
ตัน)   

ผลผลติ
ตอไร (กก.) 

มันอัดเม็ด 8.13 7.58 6.42 8.35 8.55  โลก  162.64 295.24 1,815 161.55 296.04 1,832 164.64 291.99 1,774 

แปงมันสําปะหลัง  14.15 12.32 11.17 15.30 13.65  ไนจีเรยี 38.44 57.64 1,484 38.44 59.57 1,550 42.45 59.49 1,401 

ท่ีมา : 1 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ 2 กรมศุลกากร  คองโก 26.82 34.93 1,302 26.11 34.02 1,303 24.24 31.60 3,604 

แหลงเพาะปลูกสําคัญของไทย  ไทย  8.96 32.36 3,611 9.07 31.16 3,437 8.71 30.50 3,499 

 นครราชสีมา กําแพงเพชร ชัยภูมิ กาญจนบุรี อุบลราชธาน ี  อินโดนีเซีย  5.94 21.80 3,672 5.42 20.74 3,826 4.87 19.05 3,912 

ฤดูการเพาะปลูก มี.ค. – พ.ค.  บราซิล 9.45 23.06 2,439 8.79 21.08 2,398 8.22 18.88 2,297 

ฤดูเก็บเก่ียว พ.ย. – มี.ค./ ชวงเวลาท่ีผลผลิตออกมาก ธ.ค. – มี.ค.            
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สถานการณการผลิตมันสําปะหลัง  

 
ของโลก  

การผลิต 

• ในชวงป 2556-2560 ผลผลิตมันสําปะหลังของโลกขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 0.44 ตอป เนื่องจากประเทศผูผลิตสําคัญไดขยายการผลิตเพ่ิมข้ึนเพ่ือสรางความม่ันคงทาง
อาหาร ความม่ันคงทางพลังงาน และสงเสริมความเปนอยูของเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ในชวงป 2558 – 2560 มันสําปะหลังรอยละ 60.95 ของ
ผลผลิตมันสําปะหลังท้ังหมดของโลกอยูในทวีปแอฟริกา รองลงมาคือ เอเชีย มีผลผลิตรอยละ 29.37 นอกจากนี้ ภูมิภาคอ่ืนๆ ท่ีมีผลผลิตมันสําปะหลังไดแก ละตินอเมริกา รอยละ 
9.60 และโอเชียเนีย รอยละ 0.08 ตามลําดับ ท้ังนี้ ประเทศผูผลิตมันสําปะหลังท่ีสําคัญของโลก 5 อันดับแรก ไดแก (1) ไนจีเรีย มีผลผลิตรอยละ 20.37 ของผลิตของโลก         
(2) คองโก มีผลผลิตรอยละ 10.82 ของผลิตของโลก (3) ไทย มีผลผลิตรอยละ 10.45 (4) อินโดนีเซีย มีผลผลิตรอยละ 6.52 และ (5) บราซิล มีผลผลิตรอยละ 6.47 ตามลําดับ 

• มันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญในดานความม่ันคงทางอาหาร และเปนการจํากัดการนําเขาพืชทดแทนอ่ืน เชน แปงสาลี รวมท้ัง มีความสําคัญใน
อุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ เชน อาหารสัตว และอุตสาหกรรมพลังงาน ในทวีปแอฟริกา มันสําปะหลังมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนเปนพืชอาหารหลักและมีความสําคัญตอ
ความเปนอยูท่ีดีข้ึนของคนชนบท รวมถึงสามารถทดแทนการนําเขาพืชอาหารชนิดอ่ืน เชน แปงสาลี ได สําหรับทวีปเอเชีย มันสําปะหลังมีความสําคัญตอความม่ันคงดาน
อาหาร โดยเฉพาะอินโดนีเซียและฟลิปปนส ท่ีมีเปาหมายใหประชากรในประเทศบริโภคมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนเพ่ือทดแทนการนําเขาขาว เนื่องจากท้ังสองประเทศนําเขาขาว
เปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ภูมิภาคเอเชียยังมีความตองการใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่องตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมเอทานอล อาหาร และอาหารสัตว 
เปนตน สําหรับเอเชียใตโดยเฉพาะอินเดีย มันสําปะหลังมีความสําคัญตอความม่ันคงดานอาหาร และทวีปละตินอเมริกา มีนโยบายสงเสริมการปลูกมันสําปะหลังเชิงพาณิชย  

• อยางไรก็ดี ในป 2560 ผลผลิตมันสําปะหลังของโลกลดลงรอยละ 1.37 จาก 296.04 ลานตันในป 2559 เหลือ 291.99 ลานตัน โดยทวีปเอเชียผลผลิตลดลง
รอยละ 2.32 เนื่องจากราคาตกตํ่า สงผลใหเกษตรกรประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซ่ึงเปนประเทศผูผลิตท่ีสําคัญลดพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังและปรับเปลี่ยนไป
ปลูกพืชอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา และทวีปละตินอเมริกา ผลผลิตลดลงรอยละ 7.37 เนื่องจาก บราซิล ซ่ึงเปนผูผลิตรายใหญประสบภาวะภัยแลง ใขณะท่ีทวีปแอฟริกา 
ผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.12 เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอ้ืออํานวยตอการเจริญเติบโตของมันสําปะหลัง และทวีปโอเชียเนียผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.35 
ความตองการใช 

• มันสําปะหลังเปนสินคาท่ีสามารถใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่องไดหลากหลาย เชน อาหาร อาหารสัตว กระดาษ สิ่งทอ เคมีภัณฑ และพลังงาน โดย
ประเทศผูผลิตท่ีสําคัญท้ังในทวีปแอฟริกา เอเชีย และ ละตินอเมริกา สวนใหญมีความตองการใชมันสําปะหลังเพ่ือบริโภคภายในประเทศเปนหลัก ซ่ึงอยูในรูปหัวมันสด 
และผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง ยกเวนประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา ซ่ึงเนนการสงออกเปนหลัก และเปนประเทศผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีสําคัญ เนื่องจาก
มีความตองการใชในประเทศเพียงประมาณรอยละ 15 - 25 ของผลผลิตท่ีผลิตไดในประเทศ 

• ในป 2562 – โลกมีความตองการใชมันสําปะหลังเพ่ือการบริโภคเฉลี่ย 20 กิโลกรัมตอคนตอป ซ่ึงความตองการใชมันสําปะหลังเพ่ือเปนอาหารสวนใหญอยูใน
ทวีปแอฟริกา และละตินอเมริกา โดยประเทศ ไนจีเรีย กานา และบราซิล มีมาตรการใหผสมแปงมันสําปะหลังในแปงสาลีเพ่ือเพ่ิมมูลคามันสําปะหลังและลดการนําเขาขาว
สาลี สําหรับทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส มีการบริโภคมันสําปะหลังกันอยางแพรหลาย สําหรับความตองการใชมันสําปะหลังเพ่ือเปน
วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลยังมีความผันผวน โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เนื่องจากยังมีการแขงขันอยางรุนแรงของวัตถุดิบท่ีจะใชในการ
ผลิตเอทานอลระหวางมันสําปะหลังและกากน้ําตาล สําหรับประเทศไทยมีการใชมันสําปะหลังเพ่ือผลิตเอทานอลลดลงและหันมาใชกากน้ําตาลเพ่ิมข้ึน เนื่องจากราคา    
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มันสําปะหลังปรับตัวสูงข้ึน สงผลใหตนทุนการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลังสูงกวากากน้ําตาล สําหรับประเทศจีน การใชมันสําปะหลังเพ่ือผลิตเอทานอลลดลง เนื่องจาก
การผลิตเอทานอลจากขาวโพดเลี้ยงสัตวไดผลตอบแทนท่ีดีกวา ท้ังนี้ จีนมีการสงเสริมการใชเอทานอลเพ่ือเปนพลังงานในภาคการขนสง และมีเปาหมายใหท่ัวประเทศใช
น้ํามัน E10 (น้ํามันเบนซินท่ีมีเอทานอลเปนสวนผสมรอยละ 10) ภายในป 2563 ซ่ึงจะใชเอทานอลประมาณ 10 ลานตันเอทานอล 

 
ของไทย  
 

มันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง : ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ 
 

• มันสําปะหลังเปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของประเทศเนื่องจากเปนพืชท่ีไทยมีศักยภาพในการผลิตสูง ในป 2560 ไทยสามารถผลิตมันสําปะหลังได
มากเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากไนจีเรีย และคองโก โดยมีผลผลิตปริมาณ 30.50 ลานตัน คิดเปนรอยละ 10.45 ของผลผลิตมันสําปะหลังของโลก ผลผลิตจากมัน
สําปะหลังสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมไดหลากหลาย อาทิ การแปรรูปข้ันพ้ืนฐาน เชน มันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสําปะหลังดิบ และนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก 
อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว กระดาษ สิ่งทอ เคมีภัณฑ และพลังงาน ในชวงป 2558-2562 เนื้อท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตมันสําปะหลังของไทยลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.50 
และ รอยละ 1.39 ตอป ตามลําดับ อยางไรก็ดี รัฐบาลไดมีมาตรการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง และมาตรการเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคามันสําปะหลัง ซ่ึง
คาดวาจะสามารถจูงใจเกษตรกรใหหันมาปลูกมันสําปะหลังเพ่ิมมากข้ึน  

การผลิต  

• ในชวงป 2558-2562 เนื้อท่ีเก็บเก่ียวและผลผลิตมันสําปะหลังของไทยลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.50 และ รอยละ 1.39 ตอป ตามลําดับ เนื่องจากในป 2559 - 2560 
ราคาหัวมันสดท่ีเกษตรกรขายไดปรับตัวลดลงมาก เนื่องจากราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังปรับตัวลดลง ทําใหเกษตรกรประสบปญหาขาดทุน จึงสงผลใหในป 2560 
- 2561 เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวา เชน ออยโรงงาน และขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน สําหรับผลผลิตตอไร เพ่ิมข้ึนเล็กนอยเฉลี่ยรอยละ 
0.12 ตอป และเม่ือเนื้อท่ีเก็บเก่ียวลดลงมาก แตผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึนเล็กนอย จึงสงผลใหผลผลิตรวมลดลง  

• อยางไรก็ดี เนื่องจากในป 2561 ราคาหัวมันสําปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายไดปรับตัวสูงข้ึนมากจึงเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรขยายพ้ืนท่ีปลูก โดยปลูกในพ้ืนท่ีเดิมท่ี
เคยปลูกแตปลอยท้ิงวางไวในปท่ีผานมาจากการท่ีราคาตกต่ําตอเนื่อง บางพ้ืนท่ี ปลูกแทนในพ้ืนท่ีออยโรงงานท่ีครบอายุ พ้ืนท่ีขาวโพดเลี้ยงสัตวและพ้ืนท่ียางพาราท่ีโคนท้ิง 
เปนตน นอกจากนี้  สภาพอากาศท่ีเอ้ืออํานวย ปริมาณน้ําฝนเหมาะแกการเจริญเติบโตของตนมันสําปะหลัง ประกอบกับราคามันสําปะหลังท่ีจูงใจทําใหเกษตรกรดูแลเอา
ใจใสบํารุงรักษา จึงสงผลใหในป 2562 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว ผลผลิตตอไร และผลผลิตรวมเพ่ิมข้ึน โดยในป 2562 มีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 8.67 ลานไร ผลผลิต 31.08 ลานตัน และ
ผลผลิตตอไร 3,586 กิโลกรัม เม่ือเทียบกับป 2561 ท่ีมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 8.33 ลานไร ผลผลิต 29.37 ลานตัน และผลผลิตตอไร 3,527 กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.08 รอยละ 
5.82 และรอยละ 1.67 ตามลําดับ 

 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%87
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• ในป 2562 เนื้อท่ีเก็บเก่ียวมันสําปะหลังของไทยเพ่ิมข้ึนจากป 2561 รอยละ 4.08 โดยมีปจจัยสําคัญจากราคาหัวมันสําปะหลังโรงงานท่ีเกษตรกรขายไดมีราคาดี
อยางตอเนื่องตั้งแตตนป 2561 ทําใหเกษตรกรมีแรงจูงใจในการปลูกเพ่ิมข้ึน โดยปลูกแทนออยโรงงานท่ีครบอายุ ปลูกในพ้ืนท่ีเดิมท่ีเคยปลูกในพ้ืนท่ีนาดอน และปลูกแทน
สับปะรดโรงงาน นอกจากนี้ ผลผลิตตอไรของมันสําปะหลังเพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากเกษตรกรสวนใหญเก็บเก่ียวในชวงเดือนมกราคมถึงมีนาคม จึงไมไดรับผลกระทบจาก
ปญหาภัยแลงในชวงตนปมากนัก 

• จากรายงานผลการสํารวจภาวะการผลิตและการคามันสําปะหลัง ฤดูการผลิตป 2563/2564 พบวา ในฤดูการผลิตป 2563/2564 พ้ืนท่ีเก็บเก่ียวมีเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกับฤดูการผลิตป 2562/2563 เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีมาปลูกมันสําปะหลังแทนพ้ืนท่ีออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และพ้ืนท่ีวางเปลาเพราะไดรับ
ผลกระทบจากราคาออยท่ีตกต่ํา และหนอนกระทูขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน ประกอบกับมีแรงจูงใจจากโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง  
ความตองการใช  

• ผลผลิตมันสําปะหลังของไทยเขาสูกระบวนการแปรรูปท้ังหมด โดยแปรรูปเปนมันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสําปะหลัง และเอทานอล เพ่ือใชเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมตอเนื่องหลายอุตสาหกรรม เชน อาหาร อาหารสัตว สารใหความหวาน ผงชูรส กระดาษ สิ่งทอ เคมีภัณฑ และพลังงาน เปนตน โดยความตองการใช
ภายในประเทศในแตละปมีประมาณรอยละ 25 – 30 ของผลผลิตมันสําปะหลังท้ังหมด ท่ีเหลือรอยละ 70 - 75 เปนการสงออก  

• ในชวงป 2558 - 2562 ความตองการใชมันสําปะหลังภายในประเทศขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 2.72 ตอป โดยเฉพาะความตองการใชเพ่ือผลิตมันเสนเพ่ือเปน
วัตถุดิบอาหารสัตวขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนมาก สําหรับความตองการใชเพ่ือผลิตเอทานอลขยายตัวเพ่ิมข้ึนเล็กนอย สวนความตองการใชเพ่ือผลิตแปงมันสําปะหลังเพ่ือเปนวัตถุดิบ 
ในอุตสาหกรรมตอเนื่องหดตัวลดลงเล็กนอย เนื่องจากในป 2561 - 2562 ราคาแปงมันสําปะหลังอยูในเกณฑสูงเม่ือเทียบกับสินคาทดแทนอ่ืน ๆ เชน แปงมันฝรั่ง เปนตน  

• ในป 2562 ความตองการใชมันสําปะหลังในประเทศเพ่ิมข้ึนจากป 2561 เนื่องจากราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวปรับตัวสูงข้ึน สงผลใหอุตสาหกรรมอาหารสัตวมีความตองการใช
มันเสนเพ่ิมสูงข้ึนมาก เพ่ือใชเลี้ยงสุกร โคเนื้อ และโคนม ท้ังนี ้ปจจุบันลานมันเสนมีจํานวนมากและกระจายอยูในแหลงเพาะปลูกมันสําปะหลัง นอกจากนี้ ความตองการใช
ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดแก ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแปงมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ซ่ึงแปงมันสําปะหลังใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมตอเนื่องไดหลากหลาย ปจจุบันมี
โรงงานแปงมันสําปะหลัง 124 โรงงาน แบงเปน โรงงานท่ีรับซ้ือหัวมันสําปะหลัง 102 โรงงาน และโรงงานท่ีใชเฉพาะแปงมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบในการผลิต 22 โรงงาน 
ความตองการใชมันสําปะหลังเพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลลดลงเล็กนอยเนื่องจากราคามันสําปะหลังอยูในเกณฑสูง ปจจุบันมีโรงงานท่ีใชมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบในการ
ผลิตเอทานอล 14 โรงงาน แบงเปน โรงงานท่ีใชเฉพาะมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล 9 โรงงาน และโรงงานท่ีใชมันสําปะหลังและ/หรือกากน้ําตาลเปน
วัตถุดิบในการผลิตเอทานอล 5 โรงงาน 
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ราคา 

• ในชวงป 2558 - 2562 ราคาหัวมันสดท่ีเกษตรกรขายได ราคาสงออกมันเสน ราคาสงออกมันอัดเม็ด และราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย
รอยละ 2.94 รอยละ 0.75 รอยละ 2.70 และรอยละ 1.46 ตอป ตามลําดับ โดยในป2558 ราคาหัวมันสดท่ีเกษตรกรขายไดและราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังอยูใน
เกณฑดี เนื่องจากประเทศคูคามีความตองการใชผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยอยางตอเนื่อง แตในป 2559 - 2560 ประเทศคูคาหลัก คือ จีน ลดการนําเขามันเสนจาก
ไทย และพยายามกดดันดานราคาเพ่ือใหไดราคามันเสนและแปงมันสําปะหลังท่ีต่ําท่ีสุด สงผลใหราคาท่ีเกษตรกรขายไดและราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังลดต่ําลงมาก 

• ในป 2561 – 2562 ราคามันสําปะหลังท่ีเกษตรกรขายได และราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังปรับตัวสูงข้ึนจากป 2560 มาก เนื่องจากผลผลิตมัน
สําปะหลังลดลง ไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการ ป 2562 คาดวา ราคาหัวมันสําปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายไดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.07 บาท ราคาสงออกมัน
เสนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.90 บาท ราคาสงออกมันอัดเม็ดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.55 บาท และราคาสงออกแปงมันสําปะหลังเฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.65 บาท เม่ือเทียบกับป 2561 
พบวา ราคาท่ีเกษตรกรขายได ราคาสงออกมันเสน และแปงมันสําปะหลัง ลดลงรอยละ 8.00 รอยละ 4.96 และรอยละ 10.78 ตามลําดับ ในขณะท่ีราคามันอัดเม็ดเพ่ิมข้ึน
รอยละ 5.99 แตยังอยูในเกณฑดี เนื่องจากในป 2561 ผลผลิตมันสําปะหลังของไทยและประเทศเพ่ือนบาน ไดแก กัมพูชา และสปป.ลาว ลดลงจากป 2560 สงผลให
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังไมเพียงพอตอความตองการของประเทศคูคา จึงเปนสาเหตุทําใหราคามันสําปะหลังท่ีเกษตรกรขายไดและราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง (มัน
เสน มันอัดเม็ดและแปงมันสําปะหลัง) ปรับตัวสูงข้ึนมาก 

ปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอผลผลิตมันสําปะหลัง ป 2562/63: โรคใบดางมันสําปะหลัง 

• ในชวง 1 - 2 ปท่ีผานมา ประเทศไทยประสบปญหาการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลังท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) 
ซ่ึงมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเปนพาหะ และจะทําใหผลผลิตมันสําปะหลังเสียหายรอยละ10-100 ข้ึนอยูกับชวงอายุของตนมันสําปะหลังท่ีเกิดการระบาดของโรคใบดาง ซ่ึงหาก
นําตนพันธุมันสําปะหลังท่ีติดโรคมาปลูกจะทําใหโรคสามารถแพรระบาดไปไดอยางรวดเร็ว  

• ปจจุบันโรคใบดางมันสําปะหลังไมมียาหรือสารเคมีชนิดใดฆาเชื้อไวรัสชนิดนี้ได ดังนั้น การปองกันคือการใชตนพันธุมันสําปะหลังท่ีสะอาด ควบคุมปริมาณ
แมลงหวี่ขาวยาสูบ และหม่ันตรวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ 
 
(ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  
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                        การคาสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  

มูลคาการสงออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังของโลก     

มูลคา : ลานเหรยีญสหรัฐฯ                                

ประเทศผูสงออก/ป  2557 2558 2559 2560 2561 
โลก  4,170.64 4,274.34 3,487.93 4,014.54 3,927.61 
ไทย  2,790.43 2,728.45 2,218.11 2,075.59 2,221.31 

เวียดนาม  1,131.46 1,312.37 994.79 1,030.91 947.18 
กัมพูชา 24.63 40.25 34.70 625.67 465.26 

สปป. ลาว  26.84 37.82 71.19 110.27 101.61 
คอสตาริกา  70.38 71.23 78.21 82.26 88.06 

อ่ืนๆ  126.90 84.22 90.93 89.84 104.19 
หมายเหต ุ– ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง คือ มันสําปะหลังสด มันเสน มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลัง 
ท่ีมา : International Trade Centre, October 2019 

 
สถานการณการสงออกสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังของโลก  
 

• ในชวงป 2557 - 2561 มูลคาการสงออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑของโลก (มันสําปะหลังสด มันเสน มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลัง) ลดลงเฉลี่ยรอยละ 
1.81 ตอป เนื่องจากในป 2559 - 2560 ประเทศจีนมีนโยบายระบายสต็อกขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีมีราคาตกตํ่า ผูประกอบการแอลกอฮอลจึงหันไปใชขาวโพดเลี้ยงสัตวเปน
วัตถุดิบในการผลิตทดแทนการนําเขามันเสน สงผลใหไทยและเวียดนาม ซ่ึงเปนประเทศผูสงออกหลักสงออกมันเสนลดลง รวมถึงผูประกอบการจีนพยายามกดดันดานราคา 
เพ่ือใหไดราคามันเสนและแปงมันสําปะหลังท่ีถูกลง จึงทําใหราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังปรับตัวลดลง อยางไรก็ดี ในชวงป 2557 – 2561 กัมพูชา สปป.ลาว และ
คอสตาริกา สามารถสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และมีสวนแบงการตลาดเพ่ิมข้ึนทุกป สําหรับในป 2561 ผลผลิตมันสําปะหลังของไทย เวียดนาม 
กัมพูชา และสปป.ลาว ปรับตัวลดลง สงผลใหการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังปรับตัวลดลง โดยมูลคาการสงออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑของโลกมีมูลคา 3,927.61 
ลานเหรียญสหรัฐ ลดลงรอยละ2.17 เม่ือเทียบกับป 2560 ท่ีมีมูลคาการสงออก 4,014.54 ลานเหรียญสหรัฐ  

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย  
ปริมาณ : ลานตัน/ มูลคา : ลานบาท 

ป 
 แปงมันสําปะหลัง รวมผลิตภัณฑ  

มันเสน มันอัดเม็ด/มันฝาน แปงดิบ  แปงดัดแปร    
ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  

2558 7.26 51,869 0.04 293 2.92 41,049 0.91 21,414 11.13 114,625 
2559 6.42 39,133 0.01 83 3.28 39,995 0.95 21,245 10.66 100,456 
2560 6.37 36,080 0.04 204 3.13 35,059 1.01 20,757 10.55 92,100 
2561 3.99 28,424 0.01 89 2.94 44,630 1.04 24,375 7.98 97,518 
2562* 2.60 17,600 0.01 85 3.00 41,000 1.05 24,500 6.66 83,185 

หมายเหต ุ- * ประมาณการ ณ ตุลาคม 2562/ ท่ีมา : กรมศุลกากร 
 

การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย  
• ตลาดหลักของผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยสวนใหญอยูในทวีปเอเชีย มันเสน ไดแก จีน มันอัดเม็ด ไดแก ญ่ีปุน และเนเธอรแลนด แปงมันสําปะหลังดิบ ไดแก 

จีน อินโดนีเซีย ไตหวัน และมาเลเซีย แปงมันสําปะหลังดัดแปร ไดแก ญ่ีปุน จีน อินโดนีเซีย และเกาหลีใต อยางไรก็ดี ในชวงป 2558 - 2562 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ของไทย ไดแก มันเสน มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลังมีแนวโนมลดลง โดยมีปริมาณและมูลคาการสงออกปรับตัวลดลงเฉลี่ยรอยละ 12.34 และรอยละ 6.49 ตอป ตามลําดับ  

• การสงออกมันเสนมีปริมาณลดลงจากป 2558 ท่ีสงออก 7.26 ลานตัน เหลือ 2.60 ลานตันในป 2562 ปริมาณการสงออกมันเสนของไทยลดลงมากอยาง
ตอเนื่องมีสาเหตุสําคัญมาจากจีนซ่ึงเปนประเทศคูคาหลักของไทยลดการนําเขามันเสนจากไทย เนื่องจากจีนระบายสต็อกขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีมีราคาตกต่ํา ผูประกอบการ
แอลกอฮอลจึงหันไปใชขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนวัตถุดิบในการผลิตทดแทนมันเสนมากข้ึน นอกจากนี้ จีนนําเขามันเสนจากเวียดนามเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีราคาถูกกวาไทย ในป 
2562 ปริมาณการสงออกมันเสนของไทยยังคงลดลงเนื่องจากราคามันเสนของไทยมีราคาสูงจากการแข็งคาของเงินบาท สงผลใหผูประกอบการแอลกอฮอลท่ีใชมันเสนเปน
วัตถุดิบไมสามารถแขงขันดานราคากับแอลกอฮอลท่ีใชขาวโพดเปนวัตถุดิบ  

•  สําหรับปริมาณการสงออกมันอัดเม็ด/ มันฝาน มีแนวโนมลดลงมากเชนกัน โดยลดลงจากป 2558 ท่ีสงออกปริมาณ 0.04 ลานตัน เหลือ 0.01 ลานตันในป 
2562 สาเหตุสําคัญมาจากราคามันอัดเม็ดของไทยไมสามารถแขงขันกับธัญพืชของสหภาพยุโรปได สงผลใหการสงออกมันอัดเม็ดไปสหภาพยุโรปลดลง ผูประกอบการไทยจึง
หันไปหาตลาดใหมทดแทน เชน ญี่ปุน และเนเธอรแลนด เปนตน แตปริมาณการสงออกมันอัดเม็ด/ มันฝานไปตลาดใหมยังมีไมมาก  

•  สําหรับปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเล็กนอย เนื่องจากประเทศคูคายังคงมีความตองการใชแปงมันสําปะหลังอยางตอเนื่อง  
•  ในป 2562 คาดวามีปริมาณการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังรวมปริมาณ 6.66 ลานตัน มูลคา 83,185 ลานบาท ลดลงจากป 2561 ท่ีมีปริมาณการสงออก 7.98 

ลานตัน มูลคา 97,518ลานบาท คิดเปนรอยละ16.54 และ รอยละ14.70 ตามลําดับ  
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การนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย  
ปริมาณ : ลานตัน/ มูลคา : ลานบาท 

ป 
 แปงมันสําปะหลัง รวมผลิตภัณฑ 

หัวมันสด มันเสน/มันฝาน/ มันอัดเม็ด แปงดิบ แปงดัดแปร   
ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  

2558 0.03 55 1.66 6,941 0.003 50 0.016 735 1.71 7,781 
2559 0.16 267 2.37 10,928 0.001 18 0.015 719 2.55 11,932 
2560 0.41 909 2.48 11,865 0.002 34 0.014 692 2.91 13,500 
2561 0.59 1,250 1.53 7,464 0.002 31 0.016 770 2.14 9,514 
2562* 0.90 1,800 1.20 6,300 0.001 15 0.017 790 2.12 8,905 

หมายเหต ุ- * ประมาณการ ณ ตุลาคม 2562/ ท่ีมา : กรมศุลกากร 
 

การนําเขา 

• ในชวงป 2558 - 2562 การนําเขาหัวมันสําปะหลังสดของไทยขยายตัวท้ังในดานปริมาณและมูลคา โดยปริมาณการนําเขามันสําปะหลังสดเพ่ิมข้ึนจาก 0.03 
ลานตันในป 2558 เปน 0.90 ลานตันในป 2562 เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 124.96 ตอป ในขณะท่ีการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย ไดแก มันเสน/มันฝาน/มันอัดเม็ด   
มีปริมาณและมูลคาการนําเขาลดลง โดยในป 2558 นําเขาปริมาณ 1.66 ลานตัน และในป 2562 นําเขาปริมาณ 1.20 ลานตัน ลดลงเฉลี่ยรอยละ 10.30 ตอป สําหรับการนําเขา
แปงมันสําปะหลังมีปริมาณใกลเคียงกันทุกป ท้ังนี้ คาเฉลี่ยผลรวมการนําเขาสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทยในชวง 5 ปท่ีผานมายังคงเพ่ิมข้ึนท้ังในดาน
ปริมาณและมูลคา โดยมีการขยายตัวเล็กนอย คิดเปนรอยละ 2.58 และ 0.44 ตามลําดับ  

• ไทยมีการนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังเนื่องจากผลผลิตมันสําปะหลังภายในประเทศของไทยไมเพียงพอสําหรับแปรรูปเพ่ือสงออก โดยโรงงาน
แปงมันสําปะหลังของไทยนําเขามันสําปะหลังสดเพ่ือแปรรูปเปนแปงมันสําปะหลัง นอกจากนี้ ไทยนําเขามันเสนจากประเทศเพ่ือนบาน เชนกัมพูชาและ สปป.ลาว เนื่องจาก   
มีราคาถูกและคุณภาพดีกวามันเสนของไทย และนํามารวบรวม/ปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือสงออกเปนมันเสนคุณภาพดียังไปจีน  

• ในป 2562 คาดวามีปริมาณการนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑรวมปริมาณ 2.12 ลานตัน คิดเปนมูลคา 8,905 ลานบาท ลดลงรอยละ 0.93 และรอยละ 6.41 
ตามลําดับ เม่ือเทียบกับป 2561 ท่ีมีปริมาณการนําเขา 2.14 ลานตัน มูลคา 9,514 ลานบาท โดยมีการนําเขาหัวมันสดเพ่ิมข้ึน แตการนําเขามันเสนลดลงเนื่องจากความ
ตองการนําเขาวัตถุดิบมันเสนจากกัมพูชาและ สปป. ลาว เพ่ือสงออกไปจีนลดลง นอกจากนี้ เวียดนามมีการนําเขามันเสนจากประเทศเพ่ือนบานอาเซียนเพ่ือสงออกไปจีน
เชนเดียวกับไทย ทําใหการสงออกมันเสนของไทยไปยังจีนลดลง สําหรับการนําเขาแปงมันสําปะหลงัยังคงมีปริมาณใกลเคียงเดิม  
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การสงออกสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑของไทย  
มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ/ ปริมาณ: ตัน   

รายการสนิคา 
(พิกัดศุลกากร)  

2558 2559 2560 2561 2562 2562 
ม.ค. – ส.ค. 

2563 
ม.ค. – ส.ค. 

∆% 
(ตาม

มูลคาป 
63/62 

(ม.ค. – ส.ค.) 

ประเทศ 
คูคาของไทย     

(จัดอันดับตาม
มูลคาการคาป 

2562)  

คูแขงของไทยใน
การสงออก  

(จัดอันดับตาม
สัดสวนมูลคา ป 

2562)* 
ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

มันสําปะหลังสด  
แชแย็นแชแข็ง แหง หรือ มัน

สําปะหลังอัดเม็ด  
(0714.10) 

7.30** 
 

1,562.90 
 

6.43** 
 

1,117.27 
 

6.48** 1,084.73 
 

4.00** 893.46 2.42** 524.20 2.07** 446.93 2.30** 495.08 10.77 1. จีน  
(99.16%)  

1. ไทย (87.36%)  
2. เวียดนาม (7.83%)  
3. สปป. ลาว (2.40%)   

2. ญี่ปุน  
(0.33%)  

1. ไทย (99.15%) 
2. เวียดนาม (0.85%)  

แปงมันสําปะหลังดิบ 
(1106.20) 

42,944.78 
 

18.98 63,334.01 
 

22.49 87,389.98 
 

28.69 
 

94,843.05 
 

45.41 
 

48,250.96 
 

22.26 
 

36,962.61 16.88 26,806.0 11.81 -30.6 1. มาเลเซีย 
(64.67%)   

1. ไทย (83.40%)  
2. อินโดนีเซีย (9.02%)  
3. ไตหวัน (3.21%)  

2. สปป. ลาว 
(6.10%)   

n/a 

3. สหรัฐฯ  
(6.05%)  

1. จีน (56.32%)  
2.บราซิล (23.61%). 
ไทย (6.69%)  

สตารชทําจากมัน
สําปะหลัง 
(1108.14) 

2.89** 1,204.86  
 

3.22** 1,118.07  
 

3.07** 1,014.46 
 

2.85** 1,346.29 
 

2.79** 1,220.01 
 

1.94** 851.85 1.75** 727.64 -14.58 1. จีน  
(53.22%)  

1. ไทย (67.37%)  
2. เวียดนาม (30.20%)  
3. กัมพูชา (1.89%)  

2. อินโดนีเซีย  
(11.23%) 

1. ไทย (94.96%) 
2. เวียดนาม (4.38%)  

3. ไตหวัน 
(9.31%)  

1. ไทย (88.81%) 
2. เวียดนาม (10.44%) 

แปงมันสําปะหลังแปรรูป  
(3505.10) 

0.91** 640.71 
 

0.96** 610.90 
 

1.02** 619.9 1.04** 764.16 
 

1.04** 771.14 0.69** 513.65 0.69** 504.10 -1.86 1. ญี่ปุน 
(22.88%)  

1. ไทย (60.67%) 
2. สหรัฐฯ (6.22%) 
3. เวียดนาม (5.04%) 

2. จีน 
(23.32%)  

1. ไทย (45.72%) 
2. สหรัฐฯ (12.64%) 
3. เวียดนาม (11.39%) 

3. อินโดนีเซีย 
(7.96%) 

1. ไทย (51.64%) 
2. สหรัฐฯ (11.65%) 
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รายการสนิคา 
(พิกัดศุลกากร)  

2558 2559 2560 2561 2562 2562 
ม.ค. – ส.ค. 

2563 
ม.ค. – ส.ค. 

∆% 
(ตาม

มูลคาป 
63/62 

(ม.ค. – ส.ค.) 

ประเทศ 
คูคาของไทย     

(จัดอันดับตาม
มูลคาการคาป 

2562)  

คูแขงของไทยใน
การสงออก  

(จัดอันดับตาม
สัดสวนมูลคา ป 

2562)* 
ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

3. ออสเตรเลีย (9.63%) 
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง

และของที่ใชแทน
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ทําจากสตารชเปนเกล็ด 
เปนเม็ดหรือลักษณะที่

คลายกัน 
(1903.00) 

29,657.77  
 

771.04  
 

35,513.03  
 

 848.59  
 

31,756.89  
 

21.76 
 

36,317.91  
 

29.45 
 

40,758.80  
 

33.27 
 

27,418.69 22.35 32,187.01 25.95 16.06  1. จีน 
(23.25%)  
  

1.ไทย (75.11%)  
2.ไตหวัน  (16.77%) 
3.มาเลเซีย 
(6.72%) 

2. บังคลาเทศ 
(16.98%) 

n/a 

3. ฟลิปปนส  
(7.48%) 

1.ไทย (50.00%)  
2.ไตหวัน  (31.30%) 
3.จีน (17.98%) 

กากเหลือจากการผลิต
สตารช และกากที่

คลายกัน จะทําเปนเพล
เลตหรือไมก็ตาม ของมัน

สําปะหลังหรือสาคู 
(2303.10) 

0.53** 
 

54.86 0.60** 52.30 0.52** 53.72 
 

0.29** 38.93 0.27** 36.74 0.18** 24.46 0.16** 23.14 -5.37 1. เกาหลีใต 
(37.44%) 
 

1. จีน (99.28%) 
2. ฝร่ังเศส (0.38%) 
3. นิวซีแลนด (0.23%) 

2. นิวซีแลนด  
(24%)   

1. สหรัฐฯ(92.23%) 
2. โปแลนด(6.23%) 
3. จีน(1.69%) 

3. ตุรกี  
(15.92%) 

1. สหรัฐฯ 
(49.98%) 
2. บัลแกเรีย (20.70%) 
3. ยูเครน (17.74%) 

 
ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร/ *ท่ีมา: Global Trade Atlas/ ** หนวย = ลานตัน   
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การนําเขาสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑของไทย 

มูลคา: ลานเหรียญสหรัฐฯ/ ปริมาณ: ตัน   
รายการสนิคา  
(พิกัดศุลกากร) 

2558 2559 2560 2561 2562 2562 
ม.ค. – ส.ค. 

2563 
ม.ค. – ส.ค. 

∆% 
(ตาม

มูลคาป 
63/62  

(ม.ค. – ส.ค.) 

ประเทศ 
คูคาของไทย     

(จัดอันดับตามมูลคา
การคาป 2562)  

ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  

มันสําปะหลังสด  
แชแยน็แชแข็ง แหง หรือ 

มันสําปะหลังอัดเม็ด 
(0714.10) 

1.70* 
 

210.88 
 

2.54* 
 

312.66 
 

2.89* 365.27 
 

2.12* 269.17 
 

2.15* 261.63 
 

1.51* 199.28 2.40* 339.47 70.35 1. กัมพชูา (71.29%)   
2. สปป. ลาว (28.46%)  

แปงมันสําปะหลังดิบ 
(1106.20) 

1,000.58 
 

0.71 944.42 0.76 
 

935.89 
 

0.72 902.92 0.76 540.13 0.69 455.19 0.44 100.89 0.69 57.41 1. ฟลิปปนส (39.93%)  
2. จีน (13.80%)  
3. อินโดนีเซีย (12.93%)  

สตารชทําจากมัน
สําปะหลัง 
(1108.14) 

2,500.12  
 

1.15 64.60 0.21 711.41 
 

0.71 1,246.37  
 

0.68 170.99 0.24 116.98 0.17 4,635.62 2.27 1,272.69 1. สหรัฐฯ (32.71%)  
2. ไทย (30.97%)  
3. ออสเตรีย (26.34%)   

แปงมันสําปะหลัง 
แปรรูป 

(3505.10) 

16,670.01 22.02 15,443.44 21.07 14,582.10 20.96 
 

16,273.17 24.54 
 

16,281.86 24.58 
 

11,788.47 17.43 8,312.76 13.68 -21.51 1. สหรัฐฯ (38.87%)  
2. เนเธอรแลนด (12.42%)  
3.เยอรมน ี(9.70%)  

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
และของที่ใชแทน

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ทําจากสตารช เปนเกล็ด 
เปนเม็ด หรือลักษณะที่

คลายกัน 
(1903.00) 

79.01 0.21 73.47 0.14 54.55 0.10 292.17 0.49 610.85 1.10 315.42 0.46 195.16 0.36 -24.38 1. ไตหวัน (96.02%) 
2. เมียนมา (2.46%) 
3. เกาหลีใต (0.89%) 

กากเหลือจากการผลิต
สตารช และกากที่

คลายกัน จะทําเปนเพล
เลตหรือไมก็ตาม ของมัน

สําปะหลังหรือสาคู 
(2303.10) 

37,143.32 25.10 38,241.69 24.14 42,187.78 27.41 40,611.39 25.91 45,418.38 26.71 32,132.23 19.38 27,319.80 16.96 -12.52 1. สหรัฐ (77.88%) 
2. จีน (15.71%) 
3.อินโดนีเซีย (3.71%)   
  

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร / *หนวย = ลานตัน   
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พันธกรณีการเปดตลาดสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑของประเทศคูภาค ี
รายการสินคา  อาเซียน  

(ATIGA) 
อาเซียน- 

จีน  
(ACFTA) 

อาเซียน- 
ญ่ีปุน 

(AJCEP) 

อาเซียน- 
เกาหลีใต 
(AKFTA) 

อาเซียน- 
อินเดีย 
(AIFTA)   

อาเซียน – 
ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด  
(AANZFTA) 

อาเซียน–
ฮองกง 

(AHKFTA)  
 

ไทย- 
ออสเตรเลีย 
(TAFTA) 

ไทย- 
นิวซีแลนด 
(TNZCEP) 

ไทย- 
อินเดีย 
(TIFTA) 

ไทย- ญ่ีปุน  
(JTEPA)  

ไทย- ชิลี  
(TCFTA)  

ไทย – เปรู  
(TPCEP) 

มันสําปะหลังสด 
แชเย็น แชงแข็ง 
หรือแหง  
(พิกัด 0714.10) 

0% ทุกประเทศ 
ยกเวน ลาวและ
ฟลิปปนส เก็บ 

5% 

0% 0% ยกเวนมัน
อัดเม็ด เก็บ 15% 

(พิกัด 
0714.10.190) 

ในโควตา 20%  
นอกโควตา 
887.4% 

(ยกเวนมัน
สําปะหลัง 
แชแข็ง  

นอกโควตา  = 
45% ) 

ปริมาณโควตา 
= 25,000 ตัน  

0% 0% 0% 0% 0% 

ไมผูกพัน
การลดภาษี 

 

0% 0% ไมผูกพัน
การลดภาษี 

 

แปงมัน
สําปะหลังดิบ 
(พิกัด 1106.20) 

0% 0% 0%เฉพาะสําหรับ
ใชเปนอาหารสัตว 

อ่ืน  ๆ=6.7%,  
15% 

5% ไมผูกพัน
การลด
ภาษี 

0% 0% 0% 0% 0% ยกเวน 
อ่ืน  ๆพิกัด 

1106.20.220 
=4%  

0% 0% 

สตารชทําจาก
มันสําปะหลัง  
(พิกัด 1108.14) 

0% 0% ไมผูกพันการลด
ภาษี 

ในโควตา 
=9% 

นอกโควตา = 
455%  

ปริมาณโควตา 
= 9,600 ตัน 

ไมผูกพัน
การลด
ภาษี 

0% 0% 0% 

0% 

ไมผูกพันการ
ลดภาษี  

0% ไมผูกพัน
การลดภาษี 

 

แปงมัน
สําปะหลังแปรรปู 
(เด็กซตริน) 
(พิกัด 3505.10) 

0% 0% 6.8% เฉพาะ  
 Esterified 

starches and 
other starch 
derivatives 

เฉพาะ 
Dextrins และ 

Soluble 
starch 

(amylogen) = 
0% 

5% 0% 0% 0% 0% ไมผูกพัน
การลดภาษี 

 

0% เฉพาะใน
โควตา
ปริมาณ 
200,000 
ตัน/ป  

0% ไมผูกพัน
การลดภาษี 
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รายการสินคา  อาเซียน  
(ATIGA) 

อาเซียน- 
จีน  

(ACFTA) 

อาเซียน- 
ญ่ีปุน 

(AJCEP) 

อาเซียน- 
เกาหลีใต 
(AKFTA) 

อาเซียน- 
อินเดีย 
(AIFTA)   

อาเซียน – 
ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด  
(AANZFTA) 

อาเซียน–
ฮองกง 

(AHKFTA)  
 

ไทย- 
ออสเตรเลีย 
(TAFTA) 

ไทย- 
นิวซีแลนด 
(TNZCEP) 

ไทย- 
อินเดีย 
(TIFTA) 

ไทย- ญ่ีปุน  
(JTEPA)  

ไทย- ชิลี  
(TCFTA)  

ไทย – เปรู  
(TPCEP) 

นอกน้ันไมผูกพัน
การลดภาษี 

Roasted 
starches = 
192.8%  
นอกน้ัน 
308.5% 

ผลิตภณัฑมัน
สําปะหลังและ
ของท่ีใชแทน
ผลิตภณัฑมัน
สําปะหลังทํา
จากสตารช เปน
เกล็ด เปนเม็ด 
หรือลักษณะท่ี
คลายกัน  
(พิกัด 1903.00) 

0% 0% 0% 0% ไมผูกพัน
การลด
ภาษี 

0% 0% 0% 0% ไมผูกพัน
การลดภาษี 

 

0% 0% 0% 

กากเหลือจาก
การผลิตสตารช
และกากท่ี
คลายกัน จะทํา
เปนเพลเลต
หรือไมก็ตาม 
ของมัน
สําปะหลังหรือ
สาคู  
(พิกัด 2303.10)  

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ไมผูกพัน
การลดภาษี 

 

0% 0% 0% 

หมายเหต:ุ  ไมผูกพันการลดภาษี หมายถึง ไมปรากฏในขอผูกพันการลดภาษี โดยเก็บภาษีตาม WTO 
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พนัธกรณีการเปิดตลาดสนิค้ามนัสาํปะหลงัและผลติภณัฑ์ของไทย 

รายการสินคา  WTO อาเซียน  
(ATIGA) 

อาเซียน- 
จีน  

(ACFTA) 

อาเซียน- 
ญ่ีปุน 

(AJCEP) 

อาเซียน- 
เกาหลีใต 
(AKFTA) 

อาเซียน- 
อินเดีย 
(AIFTA)   

อาเซียน – 
ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด  

(AANZFTA) 

อาเซียน–
ฮองกง 

(AHKFTA)  
 

ไทย- 
ออสเตรเลีย 
(TAFTA) 

ไทย- 
นิวซีแลนด 
(TNZCEP) 

ไทย- 
อินเดีย 
(TIFTA) 

ไทย- 
ญ่ีปุน  

(JTEPA)  

ไทย-  
ชิลี  

(TCFTA)  

ไทย –  
เปรู  

(TPCEP) 

มันสําปะหลังสด แชเย็น 
แชงแข็ง หรือแหง  
(พิกัด 0714.10) 

40% 0% 0% 
(ยกเวน

ฟลิปปนสและ
สปป. ลาว)  

0% 0% (ยกเวน 
เกาหลีใต 

ฟลิปปนส และ
สปป. ลาว)  
Reciprocal 

0% 0% 33% 
มัน

สําปะหลัง
แชเย็นจน
แข็ง 25% 

0% 0% ไมผูกพัน
การลด
ภาษี 

0% 0% 0% 

แปงมันสําปะหลังดิบ (พิกัด 
1106.20) 

40% 0% 0% 0% 0% (ยกเวน 
เกาหลีใต และ

กัมพูชา)  
Reciprocal 

5% 0% 33% 0% 0% 0% 0% 0% 

สตารชทําจากมันสําปะหลัง  
(พิกัด 1108.14) 

30% 
หรือ
2.06 

บาท/กก. 

0% 0% 
(ยกเวน

ฟลิปปนส) 

0% 0% (ยกเวน 
เกาหลีใต 

ฟลิปปนส และ
เมียนมา)  

 

ไมผูกพัน
การลด
ภาษี 

0% 25% 0% 0% 0% 0% ไมผูกพัน
การลดภาษี 

แปงมันสําปะหลังแปรรูป 
(เด็กซตริน) 
(พิกัด 3505.10) 

30% 0% 0% 
(ยกเวน
กัมพูชา) 

0% 0% 
(ยกเวนเกาหลีใตท่ี
ไดรับสิทธิเฉพาะ 
Dextrins และ 

Soluble starch 
(amylogen) 

0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% ไมผูกพัน
การลดภาษี 
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รายการสินคา  WTO อาเซียน  
(ATIGA) 

อาเซียน- 
จีน  

(ACFTA) 

อาเซียน- 
ญ่ีปุน 

(AJCEP) 

อาเซียน- 
เกาหลีใต 
(AKFTA) 

อาเซียน- 
อินเดีย 
(AIFTA)   

อาเซียน – 
ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด  

(AANZFTA) 

อาเซียน–
ฮองกง 

(AHKFTA)  
 

ไทย- 
ออสเตรเลีย 
(TAFTA) 

ไทย- 
นิวซีแลนด 
(TNZCEP) 

ไทย- 
อินเดีย 
(TIFTA) 

ไทย- 
ญ่ีปุน  

(JTEPA)  

ไทย-  
ชิลี  

(TCFTA)  

ไทย –  
เปรู  

(TPCEP) 

ผลิตภณัฑมันสําปะหลังและ
ของท่ีใชแทนผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังทําจากสตารช 
เปนเกล็ด เปนเม็ด หรือ
ลักษณะท่ีคลายกัน  
(พิกัด 1903.00) 

40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% ไมผูกพัน
การลด
ภาษี 

0% 0% 0% 

กากเหลือจากการผลิต
สตารชและกากท่ีคลายกัน 
จะทําเปนเพลเลตหรือไมก็
ตาม ของมันสําปะหลังหรือ
สาคู (พิกัด 2303.10)  

9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 

 หมายเหต:ุ  1) ไมผูกพันการลดภาษี หมายถึง ไมปรากฏในขอผูกพันการลดภาษี โดยเก็บภาษีตาม WTO 
   2) Reciprocal คือ ไทยยกเวนอากรภายใตความตกลง แตคูภาคบีางประเทศยังไมลดภาษีให หรือลดภาษีแลวแตไมไดดาํเนินการตามท่ีระบุในความตกลง จึงยังไมไดรบัสิทธิยกเวน

อากรจากไทย  
 
 
 



16 
 
พันธกรณีการเปดตลาดสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑของประเทศคูภาคี FTA ของไทย สามารถสรุปได ดังนี้  

1. ภายใตความตกลงอาเซียน (ATIGA) ประเทศสมาชิกอาเซียนลดภาษีเปน 0 ใหแกไทยในสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ยกเวนฟลิปปนส และ 
สปป. ลาวท่ียังคงเก็บภาษีมันสําปะหลังสด แชเย็น แชแข็ง หรือแหง (พิกัด 0714.10) ในอัตรารอยละ 5 

2. จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ชิลี และฮองกง ลดภาษีสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังเหลือรอยละ 0 แลว ภายใตความตกลง ACFTA AANZFTA 
TAFTA TNZCEP TCFTA และ AHKFTA  

3. ญ่ีปุน ลดภาษีเปน 0 สําหรับสินคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังและของท่ีใชแทนผลิตภัณฑมันสําปะหลังทําจากสตารช เปนเกล็ด เปนเม็ด หรือลักษณะท่ีคลายกัน (พิกัด 
1903.00) และ กากเหลือจากการผลิตสตารชและกากท่ีคลายกัน จะทําเปนเพลเลตหรือไมก็ตาม ของมันสําปะหลังหรือสาคู (พิกัด 2303.10) ท้ัง FTA ระดับทวิภาคี (JTEPA) และ FTA ท่ี
ญี่ปุนทํากับอาเซียน (AJCEP) นอกจากนี้ ญ่ีปุนลดภาษีเปน 0 สําหรับสินคามันสําปะหลังสด แชเย็น แชแข็ง หรือแหง (พิกัด 0714.10) ภายใต JTEPA และ AJCEP แตยังคง
เก็บภาษีมันอัดเม็ดภายใต AJCEP รอยละ 15 สําหรับสินคาแปงมันสําปะหลังดิบ ภายใตความตกลง JTEPA ญ่ีปุนลดภาษีเปน 0 ใหแกไทย ยกเวนแปงมันสําปะหลังดิบ 
อ่ืนๆ (พิกัด 1106.20.220) ท่ียังคงเก็บภาษีรอยละ 4 และลดภาษีเปน 0 ภายใต AJCEP เฉพาะแปงมันสําปะหลังดิบสําหรับใชเปนอาหารสัตว นอกนั้นญี่ปุนเก็บภาษีรอยละ 
6.7 หรือ 15 ในสวนของสินคาแปงมันสําปะหลังแปรรูป (เด็กซตริน) (พิกัด 3505.10) ภายใต JTEPA ญี่ปุนใหโควตาการสงออกแกไทยภาษีรอยละ 0 ปริมาณ 200,000 ตันตอป และภายใต 
AJCEP ญี่ปุนลดภาษีเหลือรอยละ  6.8% เฉพาะ Esterified starches and other starch derivatives นอกนั้นไมผูกพันการลดภาษี ท้ังนี้ ญ่ีปุนไมผูกพันการลดภาษีสําหรับสินคาสตารชทํา
จากมันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) ท้ัง JTEPA และ AJCEP 

4. ภายใตความตกลง AKFTA เกาหลีใตลดภาษีเปน 0 ใหแกอาเซียนสําหรับสินคาผลิตภัณฑมันสําปะหลังและของท่ีใชแทนผลิตภัณฑมันสําปะหลังทําจากสตารช เปนเกล็ด เปน
เม็ด หรือลักษณะท่ีคลายกัน (พิกัด 1903.00) และ กากเหลือจากการผลิตสตารชและกากท่ีคลายกัน จะทําเปนเพลเลตหรือไมก็ตาม ของมันสําปะหลังหรือสาคู (พิกัด 2303.10) สําหรับมัน
สําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังรายการอ่ืน  ๆเกาหลีใตมีการลดภาษี คือ มันสําปะหลังสด แชเย็น แชแข็ง หรือแหง เกาหลีใตลดภาษีในโควตาเหลือรอยละ 20 ปริมาณโควตา 25,000 
ตัน สตารชทําจากมันสาํปะหลัง (พิกัด 1108.14) ลดภาษีในโควตาเหลือรอยละ 9 ปริมาณโควตา 9,600 ตัน สําหรับแปงมันสําปะหลังดิบ (พิกัด 1106.20) ลดภาษีลงเหลือรอยละ 5 และแปงมัน
สําปะหลังแปรรูป (พิกัด 3505.10) เกาหลีใตลดภาษีเฉพาะสินคา Dextrins และ Soluble starch (amylogen) เหลือรอยละ 0 และ Roasted starches ลดภาษีเหลือรอยละ 192.8 

5. อินเดีย ไมผูกพันการลดภาษีสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังภายใต TIFTA แตลดภาษีเปน 0 ภายใต AIFTA สําหรับมันสําปะหลังสด แชเย็น แช
แข็ง หรือแหง (พิกัด 0714.10) และกากเหลือจากการผลิตสตารชและกากท่ีคลายกัน จะทําเปนเพลเลตหรือไมก็ตาม ของมันสําปะหลังหรือสาคู (พิกัด 2303.10) รวมท้ัง ลดภาษีสินคาแปงมัน
สําปะหลังแปรรูป (พิกัด 3505.10) ลงเหลือรอยละ 5  

6. ภายใตความตกลง TPCEP เปรูลดภาษีเปน 0 สําหรับสินคาแปงมันสําปะหลังดิบ (พิกัด 1106.20)ผลิตภัณฑมันสําปะหลังและของท่ีใชแทนผลิตภัณฑมันสําปะหลังทํา
จากสตารช เปนเกล็ด เปนเม็ด หรือลักษณะท่ีคลายกัน (พิกัด 1903.00) และ กากเหลือจากการผลิตสตารชและกากท่ีคลายกัน จะทําเปนเพลเลตหรือไมก็ตาม ของมันสําปะหลังหรือสาคู (พิกัด 
2303.10) สําหรับสินคารายการอ่ืน  ๆเปรูไมไดผูกพันการลดภาษี  
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พันธกรณีการเปดตลาดสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑของไทยภายใต FTA สามารถสรุปได ดังนี้  

1. ไทยลดภาษีสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปน 0 ใหแกอาเซียน ญี่ปุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และชิลี ภายใตความตกลง ATIGA AJCEP AANZFTA TAFTA 
TCFTA และ TNZCEP  

2. ภายใต ACFTA ไทยลดภาษีสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปน 0 ยกเวนฟลิปปนสในสินคามันสําปะหลังสด แชเย็น แชแข็ง หรือแหง (พิกัด 0714.10) และ
สตารชทําจากมันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) สปป. ลาวในสินคาสินคามันสําปะหลังสด แชเย็น แชแข็ง หรือแหง (พิกัด 0714.10) และกัมพูชาในสินคาแปงมันสําปะหลังแปรรูป 
(พิกัด 3505.10) 

3. ภายใต AKFTA ไทยลดภาษีสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปน 0 ยกเวนเกาหลีใตในสินคา มันสําปะหลังสด แชเย็น แชแข็ง หรือแหง (พิกัด 0714.10) แปง
มันสําปะหลังดิบ (พิกัด 1106.20) และสตารชทําจากมันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) นอกจากนี้ สําหรับสินคาแปงมันสําปะหลังแปรรูป (พิกัด 3505.10) ไทยลดภาษีเปน 0 ใหเกาหลีใตเฉพาะ 
Dextrins และ Soluble starch (amylogen) ประเทศอ่ืน  ๆไดรับการลดภาษีเปนศูนย ยกเวนฟลิปปนส และสปป. ลาวในสินคา มันสําปะหลังสด แชเย็น แชแข็ง หรือแหง (พิกัด 0714.10) 
ฟลิปปนส และเมียนมา ในสินคา สตารชทําจากมันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) และกัมพูชาในสินคาสตารชทําจากมันสาํปะหลัง (พิกัด 1108.14) 

4. ไทยไมผูกพันการลดภาษีสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังภายใต TIFTA เชนเดียวกับอินเดีย แตลดภาษีเปน 0 ภายใต AIFTA ยกเวน แปงมันสําปะหลังดิบ (พิกัด 
1106.20) ท่ีไทยลดภาษีลงเหลือรอยละ 5 และไมผูกพันการลดภาษีสําหรับสินคา สตารชทําจากมันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) 

5. ภายใต AHKFTA ไทยไมลดภาษีเปนศูนยสําหรับสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง แตมีการลดภาษีลงเหลือระหวางรอยละ 3 – 33 ข้ึนอยูกับรายการสินคา  
6. ภายใตความตกลง TPCEP ไทยลดภาษีเปน 0 ใหแกเปรู ยกเวน สตารชทําจากมันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) และสินคาแปงมันสําปะหลังแปรรูป (พิกัด 3505.10) ซ่ึงไทยไม

ผูกพันการลดภาษีใหกับเปรู  
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SWOT analysis 
 

 
 
 

 
 

 
 

Strength – จุดแข็ง  

• ศักยภาพการผลิต – ไทยมีศักยภาพในการผลิตมันสําปะหลัง โดยเปนผูผลิตสําคัญอันดับท่ี 3 ของโลก และอันดับท่ี 1 ในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ไทยมี
ศักยภาพในการแปรรูปมันสําปะหลังข้ันพ้ืนฐาน อาทิ มันเสน มันอัดเม็ด หรือแปงมันสําปะหลังดิบ เปนตน   

• มันสาํปะหลังของไทยเขาสูกระบวนการแปรรูปท้ังหมด ในขณะท่ีประเทศผูผลิตอ่ืนๆ หลายประเทศ เชน ประเทศในทวีปแอฟริกา หรืออาเซียนบริโภค มันสําปะหลัง
เปนอาหารหลัก ทําใหไทยสามารถสงออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑไดมากกวาประเทศท่ีมีการบริโภคมันสําปะหลังภายในประเทศ  

 
Weakness – จุดออน  

• ไทยยังขาดการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดี โดยเฉพาะน้ํา ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญและสงผลตอคุณภาพของมันสําปะหลัง ปญหาภัยแลงเนื่องจากฝนท้ิงชวง
ทําใหผลผลิตตอไรต่ํา นอกจากนี้ เกษตรกรมีปญหาขาดสภาพคลองทําใหเก็บเก่ียวหัวมันไมครบอายุ สงผลใหเชื้อแปงในหัวมันสําปะหลังต่ํา   

• ไทยขาดการบริหารจัดการการเพาะปลูกท่ีดี จะเห็นไดวา แมไทยมีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย อยางไรก็ดี ผลผลิตมันสําปะหลังของไทยยัง
มีความไมแนนอน ข้ึนอยูกับราคามันสําปะหลังท่ีเกษตรกรขายได และมาตรการจูงใจเกษตรกรใหเพาะปลูก ซ่ึงจะกระทบตอราคาผลผลิตและราคาสงออกมันสําปะหลัง  

 
Opportunity – โอกาส  

• การจัดทํา FTA กับประเทศคูคาสําคัญ โดยเฉพาะจีนซ่ึงเปนตลาดสงออกหลักของไทยสําหรับสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง โดยจีนไดลด
ภาษีสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังใหแกประเทศสมาชิกอาเซียนรวมท้ังไทยภายใต FTA อาเซียน – จีน แลว จึงเปนโอกาสท่ีดีของไทยในการขยายการ
สงออกไปยังจีน นอกจากนี้ ไทยยังไดจัดทํา FTA กับประเทศคูคาอ่ืนๆ ท่ีเปนตลาดสําคัญของไทย อาทิ อาเซียน ญี่ปุน เกาหลีใต และนิวซีแลนด เปนตน ซ่ึงเปนทางเลือกใน
การสงออกสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย  

• ความตองการมันสําปะหลังของตลาดโลกเปนโอกาสของไทยในการสงออกสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ อยางไรก็ดี ปจจุบัน สินคามันสําปะหลังท่ีไทย
สงออกเปนสินคาวัตถุดิบ หรือการแปรรูปข้ันพ้ืนฐาน เชน มันเสน มันอัดเม็ด หรือแปงมันสําปะหลัง หากไทยสามารถพัฒนาการแปรรูปมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
หรือนําไปใชในการผลิตพลังงานทางเลือก จะสามารถเพ่ิมมูลคาของผลผลิตมันสําปะหลังและสงผลตอราคามันสําปะหลังภายในประเทศได   

• มาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล ท้ังมาตรการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง และมาตรการเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคามันสําปะหลังจะเปนโอกาส
ในการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย  
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Threat – ภัยคุกคาม   

• ในชวง 1 - 2 ปท่ีผานมา ประเทศไทยประสบปญหาการระบาดของโรคใบดางมันสําปะหลัง ทําใหผลผลิตเสียหาย ปจจุบันโรคใบดางมันสําปะหลังไมมียาหรือ
สารเคมีชนิดใดฆาเชื้อไวรัสชนิดนี้ได การปองกันคือการใชตนพันธุมันสําปะหลังท่ีสะอาด ควบคุมปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบ และหม่ันตรวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ 

• ความตองการใชของประเทศคูคาหลักท่ีไมแนนอน เชน การท่ีจีนท่ีหันไปใชขาวโพดหรือกากน้ําตาลแทนมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทน
อาจสงผลใหความตองการใชมันสําปะหลังของจีนลดลง และสงผลกระทบตอการสงออกของไทย  

• นโยบายการใชพลังงานทดแทนของไทยซ่ึงยังมีความไมชัดเจน สงผลตอราคามันสําปะหลังของประเทศ เนื่องจากมันสําปะหลังเปนสินคาหนึ่งท่ีสามารถใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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