
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน 

   รายงานสถานการณ์เศรษฐกจิประจ าเดือนกนัยายน 2564 
สถานการณ์มนัส าปะหลงัและแป้งมนัส าปะหลงัในตลาดจีน 
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----------------------------------------------- 

 
1.ภาพรวม 

มันส ำปะหลังเข้ำมำที่ประเทศจีนตั้งแตยุ่ค 1820 ปลูกท่ีมณฑลกว่ำงตง ปัจจุบัน จีนแผ่นดินใหญ่มีแหล่ง
ทีป่ลูกมันส ำปะหลังหลำยแห่ง เช่น มณฑลกวำงตุ้ง เขตปกครองตนเองกว่ำงซีจ้วง มณฑลไหหล ำและมณฑล
ยูนนำน นอกจำกนี้ มณฑลฝูเจี้ยน มณฑลเจียงซี มณฑลหูหนำน และ มณฑลกุ้ยโจว ก็มีปลูกบ้ำงเล็กน้อย 
เนื่องจำกมันส ำปะหลังทนควำมแห้งแล้ง จัดกำรง่ำย และปลูกพร้อมกับอำหำรอ่ืนได้ จึงได้รับควำมนิยมอย่ำง
กว้ำงขวำง 

แป้งมันส ำปะหลังเป็นวัตถุดิบทำงอุตสำหกรรมที่ส ำคัญ ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในอุตสำหกรรมอำหำร  
สิ่งทอ เคมีภัณฑ์ ทำงกำรแพทย์ และอุตสำหกรรมอ่ืนๆ เนื่องจำกด้ำนวิทยำศำสตร์มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
ท ำให้ศักยภำพกำรใช้แป้งมันส ำปะหลังยังคงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เช่นกัน เมื่อ 10 ปีที่ผ่ำนมำ อุตสำหกรรม  
มันส ำปะหลังของเขตกว่ำงซีฯ ได้พัฒนำอย่ำงรวดเร็วพ้ืนที่ปลูก ปริมำณกำรผลิตมันส ำปะหลังและปริมำณ
ผลผลิตแป้งมันส ำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีน โดยปริมำณกำรผลิตแป้งมันส ำปะหลังคิดเป็นร้อยละ 
70 ของปริมำณกำรผลิตทั่วประเทศ 

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกพ้ืนที่ปลูกมันส ำปะหลังมีจ ำกัด ประกอบกับก ำไรที่ได้จำกกำรปลูกมันส ำปะหลัง
ไม่สูง ท ำให้ปริมำณกำรผลิตแป้งมันส ำปะหลังในจีนมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ปี 2563 ปริมำณกำรผลิตแป้งมัน
ส ำปะหลังของจีนเป็น 204,600 ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.26 เมื่อเทียบกับปี 2562  

กรำฟแสดงสถิติกำรผลิตแป้งมันส ำปะหลังของจีน ในปี ค.ศ.2012-2020 

 
แหล่งข้อมูล: China Starch Industry Association 
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แป้งมันส ำปะหลังมีควำมแตกต่ำงกับแป้งชนิดอ่ืน โดยมีปริมำณส่วนผสมไขมัน โปรตีนต่ ำ ส่วนผสม    
อะไมโลส (Amylose) จะน้อยกว่ำแป้งอ่ืน ถึงแม้ว่ำแป้งข้ำวโพดกับแป้งมันส ำปะหลังสำมำรถแทนกันได้
บำงส่วน อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกยังมีควำมแตกต่ำงกันในด้ำนตัวบ่งชี้และประสิทธิภำพ แป้งข้ำวโพดไม่
สำมำรถทดแทนแป้งมันส ำปะหลังได้ในบำงอย่ำง เช่น อำหำรระดับไฮเอนด์บำงอย่ำง กำรผลิตกระดำษและ
แป้งมันส ำปะหลังดัดแปร (modified starch) จะต้องกำรใช้แป้งมันส ำปะหลังเท่ำนั้น ถึงแม้ว่ำรำคำแป้ง
ข้ำวโพดจะต่ ำกว่ำแป้งมันส ำปะหลัง แต่รำคำจะไม่ใช่ปัจจัยเดียวในกำรพิจำรณำกำรน ำไปใช้งำน โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในด้ำนเบเกอรี่ อำหำรทอดและกำรแปรรูปอำหำรทำรก แป้งมันส ำปะหลังยำกที่จะใช้แป้งอ่ืนมำ
ทดแทนได้ และเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกเครื่องชำรูปแบบใหม่และกำรตลำดเบเกอรี่ก ำลังพัฒนำอย่ำง
รวดเร็ว ควำมต้องกำรแป้งมันส ำปะหลังของประเทศจีนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งปี 2563 ปริมำณควำม
ต้องกำรแป้งมันส ำปะหลังของจีนเป็น 3.0162 ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 18.5 YoY 

กรำฟแสดงปริมำณควำมต้องกำรแป้งมันส ำปะหลังของจีน ในปี ค.ศ. 2012-2020  

 
แหล่งข้อมูล: China Starch Industry Association 

 
2. ตลาดมันส าปะหลังและแป้งมันส าปะหลังในจีน 

2.1 ส่วนแบ่งกำรตลำด 
    เนื่องจำกแหล่งที่ปลูกมันส ำปะหลังอยู่ที่ มณฑลกวำงตุ้ง เขตปกครองตนเองกว่ำงซีจ้วง มณฑล

ไหหล ำและมณฑลยูนนำน ดังนั้น แหล่งที่ผลิตแป้งมันส ำปะหลังจะอยู่ที่พ้ืนที่ดังกล่ำว โดยเขตกว่ำงซีฯ เป็น
แหล่งที่ผลิตแป้งมันส ำปะหลังที่ส ำคัญของจีน ปี 2563 โรงงำนผู้ผลิตรวมของจีนรวมทั้งหมดเป็น 35 รำย โดย
เขตกว่ำงซฯี มี 21 รำย ปริมำณผลิตเป็น 204,600 ตัน คิดเป็นร้อยละ 79 ของปริมำณกำรผลิตทั้งหมดของจีน 

     ส่วนโรงงำนที่ใช้มันส ำปะหลังผลิตแอลกอฮอล์ในจีน ส่วนใหญ่จะอยู่ทำงภำคเหนือของมณฑล   
เจียงซู ส่วนภำคใต้ของจีนมีโรงงำนที่ใช้มันส ำปะหลังมำผลิตแอลกอฮอล์จ ำนวนน้อย ทั้งนี้ มณฑลฝูเจี้ยนแทบ
จะไม่มีผู้ประกอบกำรน ำเข้ำมันเส้นมำผลิตแอลกฮอล์ ดังนั้น กำรน ำเข้ำมันส ำปะหลังเส้นจึงผ่ำนท่ำเรือทำง
ภำคเหนือเป็นหลัก ได้แก่ Lian Yun Gang และท่ำเรือ Ri zhao  

2.2 รำคำแป้งมันส ำปะหลัง 
    ตำมข้อมูลสถิติจำก Mysteel (เว็บไซต์รำยงำนรำคำสินค้ำเกษตร) เดือนสิงหำคม รำคำแป้งมัน

ส ำปะหลังเฉลี่ยในตลำดจีนเป็น 3,635 หยวน/ตัน ซึ่งสูงกว่ำเดือนกรกฎำคม 24 หยวน/ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.66 สูงกว่ำปีที่แล้วเป็น 218 หยวน/ตัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.38 YoY 

   เดือนสิงหำคม 2564 รำคำแป้งมันส ำปะหลังในกำรตลำดสูงขึ้นอย่ำงมีเสถียรภำพ เนื่องจำกได้รับ
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ผลกระทบจำกไต้ฝุ่น เรือขนส่งเข้ำมำที่ท่ำเรือต้องใช้เวลำนำน ช้ำกว่ำปกติ ควำมต้องกำรแป้งมันส ำปะหลังใน
ปลำยทำงเพ่ิมข้ึน ประกอบกับเป็นช่วงเวลำที่อุตสำหกรรมอำหำรปลำยน้ ำมีควำมต้องกำรมำกที่สุด กำรตลำดดี
ขึ้น ในขนำดท่ีผู้ประกอบกำรได้ปรับรำคำตำมสินค้ำคงคลัง ท ำให้รำคำในกำรตลำดสูงขึ้นไปอีก 

กรำฟแสดงรำคำแป้งมันส ำปะหลังในตลำดสปอตจีน ปี 2563 -2564 

 
ที่มำ: data.mysteel.com 

   วันที่ 14 ก.ย. 2564 ที่ผ่ำนมำ รำคำแป้งมันส ำปะหลังของไทยในจีน (เกรดกลำง-สูง) อยู่ที่ 
3,670-3,900 หยวน/ตัน รำคำแป้งมันส ำปะหลังของเวียดนำม (เกรดกลำง-สูง) อยู่ที่ 3,450-3,700 หยวน/ตัน 
ส่วนรำคำแป้งมันส ำปะหลังที่ผลิตในจีน (เกรดกลำง-สูง) อยู่ที่ 4,050-4,530 หยวน/ตัน จำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิที่ต่ ำลง จะส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำรแป้งมันส ำปะหลังในธุรกิจอำหำรเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่ทำง
ภำคใต้ของจีนได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมสำธำรณะ จำกโควิด-19 อำจท ำให้จ ำนวนแป้งมันส ำปะหลังของ
บำงพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ จึงคำดว่ำรำคำแป้งมันส ำปะหลังอำจเพ่ิมสูงเล็กน้อยในช่วงระยะเวลำอันสั้น  หำก
พิจำรณำจำกระยะยำว หลังจำกธุรกิจเครื่องดื่มชำนมรูปแบบใหม่ในตลำดจีนพุ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จะส่งผลให้
ปริมำณควำมต้องกำรแป้งมันส ำปะหลังในจีนเพ่ิมสูงขึ้นไปด้วย 
 
3. สถานการณ์การน าเข้ามันส าปะหลังและแป้งมันส าปะหลัง 

เนื่องจำกมันส ำปะหลังต้องแย่งพ้ืนที่ปลูกกับอ้อย ผลไม้เมืองร้อนและพืชเศรษฐกิจอย่ำงอ่ืนๆ ดังนั้น 
ไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ พ้ืนที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังน้อยลง ปริมำณผลผลิตน้อยลง กำรจัดหำแป้งมันส ำปะหลังใน
ประเทศจึงไม่เพียงพอ ยังคงต้องพ่ึงพำแป้งมันส ำปะหลังที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเป็นหลัก ตั้งแต่ปี 2553 เป็น
ต้นมำ ปริมำณกำรน ำเข้ำแป้งมันส ำปะหลังเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจำกกำรค้ำระหว่ำงอำเซียนกับจีนมีข้อตกลง 

ASEAN-China FTA ภำษำศุลกำกรของแป้งมันส ำปะหลังเป็น 0 จึงสนับสนุนให้ปริมำณกำรน ำเข้ำเพ่ิมขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง  

ครึ่งปีแรกของปี 2563 เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโควิด-19 ในจีน โรงงำนผลิตใน
ประเทศหยุดชะงัก ประกอบกับรำคำแป้งมันส ำปะหลังของต่ำงประเทศถูกกว่ำในประเทศ ท ำให้ปริมำณกำร
น ำเข้ำสร้ำงสถิติสูงสุดในประวัติกำรณ์ โดยมีปริมำณกำรน ำเข้ำเป็น 2,756,900 ตัน ทั้งนี้ ควำมต้องกำรแป้งมัน
ส ำปะหลังในปี 2564 ยังคงเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง โดยครึ่งปีแรกของปี 2564 ปริมำณกำรน ำเข้ำเป็น 1.793 ล้ำนตัน 
คำดกำรณ์ว่ำ ปี 2564 ทั้งปีจะน ำเข้ำมำกกว่ำ 3 ล้ำนตัน 
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กรำฟแสดงสถิติกำรน ำเข้ำแป้งมันส ำปะหลังของจีนในปี ค.ศ. 2015-2021 (ครี่งปีแรก)  

 
ที่มำข้อมูล: ศุลกำกรแห่งชำติจีน ประมวลโดย www.huaon.com 

ประเทศผู้ส่งออกแป้งมันส ำปะหลังมำจีน จะมำจำกประเทศอำเซียนเป็นหลัก โดยตั้งแต่ปี 2553 เป็น
ต้นมำ ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกรำยใหญ่ที่สุดของจีน ปี 2563 ประเทศจีนน ำเข้ำแป้งมันส ำปะหลัง
จำกไทยเป็น 1,690,600 ตัน คิดเป็นร้อยละ 61.32 ของปริมำณกำรน ำเข้ำทั้งหมดของจีน รองลงมำเป็น
ประเทศเวียดนำม เป็น 982,500 ตัน คิดเป็นร้อยละ 35.64  

ภำพแสดงสัดส่วนปริมำณกำรน ำเข้ำแป้งมันส ำปะหลังของจีนในปี 2563  

 
ที่มำข้อมูล: ศุลกำกรแห่งชำติจีน ประมวลโดย www.huaon.com 

 
สถำนกำรณ์กำรน ำเข้ำในครึ่งปีแรกของปี 2564 สรุปดังนี้ 

3.1 มันส ำปะหลังเส้นและมันอัดเม็ด (HS Code: 07141020 ตำมศุลกำกรจีน โดย HS Code นี้ไม่ตรง
กับไทย)  

    ครึ่งปีแรกของปี 2564 จีนน ำเข้ำมันส ำปะหลังเส้นและมันอัดเม็ดจำกทั่วโลก 3,102,573.87 ล้ำนตัน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.34 YoY โดยน ำเข้ำจำกประเทศไทยมำกที่สุด เป็น 2,665,389.11 ตัน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
72.17 YoY) และน ำเข้ำจำกเวียดนำมเป็นอันดับ 2 ปริมำณ 409,087.33 ตัน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.46 YoY) 
ต่อมำเป็นกัมพูชำเป็นอันดับที่ 3 ปริมำณ 19,651.56 ตัน (ลดลงร้อยละ 6.18 YoY) โดยมณฑลที่น ำเข้ำ       
มันส ำปะหลังเส้นและมันอัดเม็ดมำกที่สุด ได้แก่ มณฑลซำนตง มณฑลเจียงซูและมณฑลอันฮุย ตำมล ำดับ 

   ท่ำเรือในมณฑลฝูเจี้ยน สำมำรถน ำเข้ำมันส ำปะหลังได้ แต่เนื่องจำกโรงงำนที่ต้องกำรกำกมัน
ส ำปะหลังอยู่ที่เจียงซู ดังนั้น กำรน ำเข้ำจำกท่ำเรือที่เจียงซูสะดวกกว่ำ  เนื่องจำกใกล้โรงงำนที่ต้องกำรสินค้ำ
ดังกล่ำว เพ่ือควำมสะดวกและลดต้นทุนในกำรขนส่ง จึงไม่ได้น ำเข้ำผ่ำนท่ำเรือในมณฑลฝูเจี้ยน 

   คู่แข่งกำรส่งออกมันเส้นมำประเทศจีน รำยส ำคัญเป็นประเทศเวียดนำม โดยเวียดนำมมีกำรพัฒนำ
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ประสิทธิภำพกำรผลิต ต้นทุนกำรผลิตต่ ำ และเร่งกำรส่งออก จนมีส่วนแบ่งกำรตลำดในจีนมำกขึ้น เห็นได้จำก
สัดส่วนปริมำณน ำเข้ำมันเส้นของจีนจำกเวียดนำมคิดเป็นร้อยละ 13.19 ของบริมำณกำรน ำเข้ำทั้งหมด ในครึ่ง
ปีแรกของปี 2564  

3.2 แป้งมันส ำปะหลัง (HS : 11081400 สตำร์ชท ำจำกมันส ำปะหลัง) 
   ครึ่งปีแรกของปี 2564 จีนน ำเข้ำแป้งมันส ำปะหลัง ทั้งหมดเป็น 1,733,016.12 ตัน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

16.47 YoY) โดยจีนน ำเข้ำจำกไทยมำกที่สุด ปริมำณ 1,283,869.14 ตัน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 53.98 YoY) และ
น ำเข้ำจำกเวียดนำมเป็นอันดับ 2 ปริมำณ 252,599 ตัน (ลดลงร้อยละ 58.19 YoY) ส่วนอันดับ 3 น ำเข้ำจำก
อินโดนีเซียปริมำณ 147,632.65 ตัน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ติดสำมอันดับแรก อนึ่ง มณฑลฝูเจี้ยนน ำเข้ำแป้งมัน
ส ำปะหลังปริมำณมำกท่ีสุด รองลงมำคือ ปักกิ่ง มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซูและมณฑลซำนตง ตำมล ำดับ 
 
4. กฎระเบียบการน าเข้า และอัตราภาษี  

 4.1  จีนออกกฎระเบียบใหม่คุมเข้มน ำเข้ำมันส ำปะหลัง ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมำ 
ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรไทยที่จะส่งออกมันส ำปะหลังไปยังจีนต้องมีกำรขึ้นทะเบียนกับศุลกำกรแห่งชำติจีน 
(GACC) และต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบหรือมำตรฐำนของจีน เช่น ห้ำมมีแมลงศัตรูพืช รวมถึงต้องมีกำรจัดท ำ
ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับด้วยควำมปลอดภัย และคุณภำพสินค้ำ ซึ่งอำจจะส่งผลให้ผู้ประกอบกำรมีควำม
ต้องระมัดระวังมำกขึ้น  

4.2 อัตรำภำษีส ำหรับกำรน ำเข้ำของผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง 

Hs code (จีน) ซื่อผลิตภัณฑ์ หน่วยวัด 
ภาษีน าเข้าภายใต้ 

ASEAN-China FTA VAT % 

0714.1020 
มันส ำปะหลังเส้นและมันมัดเม็ด 
dried manioc (cassava) whether 

กิโลกรัม 0 9 

1108.1400 
แป้งมันส ำปะหลัง รวม 
Manioc (cassava) starch 

กิโลกรัม 0 13 

 
5. แนวโน้มความต้องการในการตลาด 

5.1 มันเส้น (Tapioca Chips) และมันส ำปะหลังอัดเม็ด (Tapioca Pellet) 
     จีนน ำเข้ำมันส ำปะหลังเส้น เพ่ือผลิตเป็นแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงในอุตสำหกรรม กว่ำงซีมีแผนพัฒนำ

อุตสำหกรรมพลังงำนชีวภำพโดยใช้มันส ำปะหลังเป็นวัตถุดิบในภูมิภำครอบอ่ำวเป่ยปู้  น ำโดยบริษัท COFCO 
(กว่ำงซ)ี จึงมีกำรส่งเสริมกำรเพำะปลูกมันสำปะหลังในบริเวณเมืองเป่ยไห่ ชินโจว และฝำงเฉิงก่ำง เพ่ือรองรับ
อุตสำหกรรมดังกล่ำว เนื่องจำก 3 เมืองที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นท่ำเรือน้ ำลึกของกว่ำงซี ซึ่งสำมำรถขนถ่ำยสินค้ำทั้ง
ในและนอกประเทศได้ อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบัน กำรปลูกมันส ำปะหลังในกว่ำงซีไม่ได้เปรียบในรำคำต้นทุน 
เนื่องจำกค่ำแรงสูงกว่ำประเทศน ำเข้ำ 

      โรงงำนผลิตแอลกอฮอล์ที่ใช้มันเส้น ตั้งแต่เกิดโรคระบำดโควิด-19 ปิดเป็นจ ำนวนมำก หลังจำกที่
ควบคุมโควิด-19 ได้แล้ว โรงงำนดังกล่ำวได้ฟ้ืนตัวอย่ำงรวดเร็วและกลับมำเปิดท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่
ปัจจุบัน พ้ืนที่เพำะปลูกมันส ำปะหลังของจีนประมำณ 8 ล้ำนหมู่ หรือเท่ำกับ 3.3 ล้ำนไร่ (1 ไร่เท่ำกับ 2.4 หมู่) 
ปริมำณกำรผลิตไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดจีนได ้ยังคงต้องอำศัยกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
ประมำณร้อยละ 80 ส่งผลให้จีนต้องกำรมันเส้นมำกข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
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5.2 แป้งมันส ำปะหลัง (Native Starch) และ สำคู (Tapioca Pearl) 
     แหล่งน ำเข้ำกำกแป้งมันส ำปะหลังที่ส ำคัญของจีน ได้แก่ อินโดนีเซีย กัมพูชำ และไทย นอกจำกนี้ 

จีนเองยังมีกำรผลิตกำกแป้งมันส ำปะหลังเองด้วย และเมือ่ไม่ก่ีปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกร้ำนเครื่องดื่มชำนมรูปแบบ
ใหม ่และร้ำนอำหำรไทยในจีนจ ำนวนเพิ่มขึ้น จึงต้องกำรแป้งมันส ำปะหลังและสำคูเพ่ิมมำกขึ้น จำกกำรส ำรวจ 
พบว่ำ สำคูที่น ำเข้ำจำกประเทศอ่ืนค่อนข้ำงน้อย โดยน ำเข้ำจำกประเทศไทยเป็นหลัก คู่แข่งที่ส ำคัญ เช่น 
ไต้หวัน(จีน) อินโดนีเซีย เวียดนำม เป็นต้น ทั้งนี้ สำคูไทยที่จ ำหน่ำยในตลำดจีน มีหลำยยี่ห้อ เช่น สวยมำก
มำก, ปลำมังกร, Fusu, Xixue, Kangaroo เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ สำคูไทยมีควำมได้เปรียบและยังคงมี
ศักยภำพในกำรพัฒนำในตลำดจีน นอกจำกนี้ ปัจจุบัน ภำคเหนือของจีนก ำลังเข้ำสู่ฤดูหนำว อำกำศเย็นขึ้นทุก
วัน จะมีควำมต้องกำรรับประทำนอำหำรร้อน เส้นที่ท ำด้วยแป้งมันส ำปะหลังมีควำมต้องกำรเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะท ำ
ให้มีควำมต้องกำรแป้งมันส ำปะหลังในครึ่งปีหลังเพ่ิมมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม สคต.เซี่ยเหมินได้ส ำรวจตลำด
ในเซี่ยเหมิน พบว่ำ ร้ำนชำนมไข่มุกจะใช้แป้งมันส ำปะหลังในประเทศมำกกว่ำ ซึ่งก่อนหน้ำนี้ใช้สำคูน ำเข้ำ
มำกกว่ำ เนื่องจำก เมื่อไม่ก่ีปีที่ผ่ำนมำไข่มุกและสำคูในจีนรำคำถูกกว่ำสินค้ำน ำเข้ำ จึงใช้สำคูน ำเข้ำลดลง 

 
6. ผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์มันปะหลังในเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน 

6.1 บริษัท Xiamen C&D Agricultural Products จ ำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Xiamen 
C&D Corporation จ ำกัด (บริษัท Xiamen C&D Corporation จ ำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสำหกิจของเมืองเซี่ยเหมิน 
ที่มีผลประกอบกำร 440 พันล้ำนหยวน  ปี 2564 ติดในรำยชื่อ Fortune Global 500 ล ำดับที่ 148 ทุนจด
ทะเบียน 6.35 พันล้ำนหยวน ประเภทธุรกิจ:กำรค้ำ กำรลงทุน โรงแรมและกำรท่องเที่ยว อสังหำริมทรัพย์ กำร
ประชุม เป็นต้น) โดยผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังที่น ำเข้ำจำกไทย (บริษัทเป็นตัวแทนน ำเข้ำ แล้วน ำไปขำยต่อให้
โรงงำน) ดังนี้ 

 (1) น ำเข้ำมันเส้นจำกไทยเพ่ือใช้เป็นส่วนผสมอำหำรสัตว์ หลังปี 2559 ปริมำณน ำเข้ำมันเส้นจำกไทย
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกกำรใช้มันเส้นมำผลิตเป็นอำหำรสัตว์มีต้นทุนค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับกำรผลิต
อำหำรสัตว์จำกวัตถุดิบประเภทอื่น 

 (2) น ำเข้ำกำกมันส ำปะหลังจำกประเทศไทยปริมำณ 1-2 แสนตันต่อปีตำมปกติ น ำเข้ำเมื่อมี
โรงงำนผลิตต้องกำรสินค้ำ ค่อยไปจัดซื้อจำกประเทศไทย ซึ่งจำกข้อมูลที่ได้รับพบว่ำบริษัทที่น ำเข้ำกำก       
มันส ำปะหลังมีแค่ C&D เท่ำนั้น โดยปกติ บริษัทฯ น ำเข้ำกำกมันส ำปะกลังผ่ำนท่ำเรือตงก่วน มณฑลกวำงตุ้ง
และท่ำเรือหนำนทง มณฑลเจียงซู แล้วกระจำยส่งให้โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ที่มณฑลเจียงซู 

 (3) บริษัทฯ ไม่ได้น ำเข้ำแป้งมันส ำปะหลัง เนื่องจำกผู้น ำเข้ำรำยย่อยสำมำรถน ำเข้ำเองได้ โดยในจีน  
มีผู้น ำเข้ำแป้งมันหลำยรำย เพ่ือผลิตกระดำษและท ำอำหำร มณฑลฝูเจี้ยนมีผู้ประกอบกำรน ำเข้ำแป้งมัน
ส ำปะหลังเพ่ือท ำอำหำรหลำยรำย เช่น บริษัท Xiamen Sunchina Trading จ ำกัด 

6.2 บริษัท Xiamen Sunchina Trading จ ำกัด เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยเพียงรำยเดียวของแบรนด์ ERAWAN 
ในประเทศจีน น ำเข้ำผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด ได้แก่ แป้งมันส ำปะหลังและสำคู เพ่ือมำจ ำหน่ำยในร้ำน flagship 
store ใน Tmall กับ JD.com ร้ำนค้ำออนไลน์บริหำรโดยบริษัท Xiamen Joyfine Foods Industrial จ ำกัด 
อนึ่ง บริษัทน ำเข้ำจำกไทยก็ปริมำณไม่มำก และยังไม่ได้น ำเข้ำจำกประเทศเวียดนำม รวมทั้ง ยังไม่มีแผนที่จะ
น ำเข้ำสินค้ำดังกล่ำวจำกประเทศอ่ืนด้วยเช่นกัน 

  6.3 บริษัท Jiangxi Fuyuxing Trading จ ำกัดเป็นผู้น ำเข้ำท่ีประสงค์น ำเข้ำแป้งมันส ำปะหลังจำกไทย 
เพ่ือจ ำหน่ำยให้กับโรงงำนผลิตอำหำร ซึ่งได้เข้ำร่วม OBM เจรจำกำรค้ำแป้งมันส ำปะหลังหลำยครั้ง แต่ยังไม่
พบคู่ค้ำที่สำมำรถร่วมมือกันได้ ปัจจุบัน จึงยังไม่ได้น ำเข้ำ  
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6.4 สคต.ณ เมือง เซี่ยเหมินได้สัมภำษณ์ผู้น ำเข้ำรำยย่อยที่เคยเป็นผู้น ำเข้ำ  ผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลัง 
พบว่ำ ปัจจุบันชะลอและหรือหยุดกำรน ำเข้ำ เนื่องจำกไม่ได้เปรียบด้ำนรำคำในตลำด รวมถึงสถำนกำรณ์โควิด
ท ำให้ชะลอตัว  

 
7. โอกาส ความท้าทาย และความเห็นส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : 

7.1 ประเทศจีนเป็นตลำดใหญ่ แม้กว่ำงซีได้ปลูกมันส ำปะหลังเพ่ิมขึ้น ปัจจุบัน กำรปลูกมันส ำปะหลัง
ในกว่ำงซีไม่ได้เปรียบในรำคำต้นทุน เนื่องจำกค่ำแรงสูงกว่ำประเทศน ำเข้ำ ตำมข้อมูลสถิติเห็นว่ำยังคงต้องกำร
น ำเข้ำมันส ำปะหลังและแป้งมันส ำปะหลังอยู่อย่ำงต่อเนื่อง คู่แขง่ที่ส ำคัญ เช่น เวียดนำม กัมพูชำ เป็นต้น 

7.2 เนื่องจำกโรงงำนที่ใช้มันส ำปะหลังผลิตแอลกอฮอล์ในจีน ส่วนมำกจะอยู่ที่ภำคเหนือของมณฑล
เจียงซู ประกอบกับภำคใต้ของจีนมีกำรปลูกมันส ำปะหลังบำงส่วน ดังนั้น ผู้น ำเข้ำส่วนใหญ่จะอยู่ทำงภำคเหนือ
ของจีน  

7.3 นอกจำกผลิตแอลกอฮอล์แล้ว กำกมันส ำปะหลังยังเป็นวัตถุดิบผลิตอำหำรสัตว์ ปี 2563 ปริมำณ
ผลผลิตข้ำวโพดในจีนน้อยลง จึงมีควำมต้องกำรกำกมันส ำปะหลังหรือวัตถุติบอย่ำงอ่ืนในกำรผลิตอำหำรสัตว์
มำทดแทน ดังนั้น ประเทศจีนยังคงต้องกำรน ำเข้ำกำกมันส ำปะหลังต่อเนื่อง 

7.4 ควำมต้องกำรแป้งมันส ำปะหลัง มีแนวโน้มขยำยตัว จำกควำมต้องกำรใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร 
เครื่องดื่ม และอุตสำหกรรมเอทำนอล  ทั้งนี้ พบว่ำ เครื่องดื่มชำนมรูปแบบใหม่ในตลำดจีนพุ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
จะส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำรแป้งมันส ำปะหลังในจีนเพ่ิมสูงขึ้นไปด้วย ซึ่งจำกสถิติกำรน ำเข้ำจำกศุลกำกร 
พบว่ำคู่แข่งกำรส่งออกแป้งมันส ำปะหลังมำตลำดจีน เช่น ไต้หวัน(จีน) อินโดนีเซีย เวียดนำม เป็นต้น อนึ่ง 
สคต.เซี่ยเหมินได้ส ำรวจพบว่ำร้ำนเครื่องดื่มในตลำดเซี่ยเหมินจะใช้แป้งมันส ำปะหลังของจีนมำกว่ำ เนื่องจำก
ได้เปรียบในด้ำนต้นทุนรำคำ 

7.4 อย่ำงไรก็ตำม ผู้ประกอบกำรไทยยังคงต้องติดตำมข้อมูลทั้งคู่แข่งและควำมต้องกำรในกำรตลำด
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อจัดหำสินค้ำให้ถูกจังหวะเวลำตำมควำมต้องกำร  

7.5 ผู้ประกอบกำรไทย พึงระมัดระวังเรื่องควำมเข้มงวดกำรปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ 
ตู้คอนเทนเนอร์ และคนหรือพนักงำนทั้งห่วงโซ่ ซึ่งมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะในช่วงที่โควิด -19 
กลับมำระบำดอีกครั้งท ำให้ท่ำเรือปลำยทำงของจีนเพ่ิมควำมเข้มงวด และเรือที่ขนส่งมำยังจีนต้องมีใบรับรอง
กำรตรวจโควิด-19 ซึ่งหำกไม่มีใบรับรองฯ อำจท ำให้ท่ำเรือปลำยทำงของจีนปฏิเสธกำรเทียบท่ำเพ่ือขนถ่ำย
สินค้ำ รวมถึงต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนและมีมำตรกำรที่ดีเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อจีน  
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