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รายงานเรื่อง “โอกาสทางด้านการค้าและการลงทุนของสินค้ามันส าปะหลังในตลาดแอฟริกาตะวันออก 

 สคต. ณ กรุงไนโรบี ขอสรุปข้อมูลของสินค้ามันส าปะหลังและมันเส้น ตลาดแอฟริกาตะวันออก 
(เคนยา, แทนชาเนีย, รวันดา, เอธิโอเปีย และยูกานดา) ในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้ 

  
1. ปริมาณการน าเข้า  

ประเทศต่างๆในแอฟริกาตะวันออก มีการน าเข้าสินค้ามันส าปะหลัง ไม่มากนักเพียงประมาณ  
20,000 - 30,000 ตันต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทมันตัดสดและแป้งมัน ขึ้นอยู่ กับปริมาณ
ผลผลิตในประเทศหรือในแอฟริกาเป็นส าคัญ โดยประเทศที่มีการน าเข้าต่อเนื่อง ได้แก่ รวันดา เคนยา และ
เอธิโอเปีย  

อย่างไรก็ดี ปริมาณการน าเข้ามีแนวโน้มลดลงตามล าดับ อันเนื่องจากประเทศในแอฟริกาตะวัน- 
ออก สามารถผลิตสินค้าดังกล่าวได้เอง ค่อยๆลดการพ่ึงพาการน าเข้าตามล าดับ จนคาดว่าในอีก 5 ปีข้าง
หน้าที่ปริมาณการผลิตมีความเพียงพอจะไม่ต้องมีการน าเข้าสินค้าในต่างประเทศอีกต่อไป หรือ หากจะมีการ
น าเข้าก็จะเป็นการน าเข้าจากประเทศในแอฟริกาด้วยกันเองมากกว่าประเทศนอกกลุ่ม 
 

2. แหล่งน าเข้าและการผลิตปัจจุบัน   
อียิปต์ ปากีสถาน อินเดีย (น าเข้าจากไทยเพียง 100-200 ตัน) โดยมีแนวโน้มที่น าเข้าจาก 

อียิปต์มากขึ้นตามล าดับ เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีน าเข้าร้อยละ 20-25 ทั้งนี้ อียิปต์เป็นแหล่งน าเข้าที่มีส่วน
แบ่งการตลาดถึง ร้อยละ 65.52 ในปัจจุบัน และน่าจะมีแนวโน้มมากขึ้นต่อไป เนื่องจากข้อตกลงเขตการค้า
เสรีทวีปแอฟริกาที่เริ่มมีผลแล้วในปี 2020 ท าให้การน าเข้าจากประเทศในแอฟริกาไม่ต้องเสียภาษีน าเข้า 
  

3. สถานการณ์การผลิตปัจจุบัน 
ประเทศในแอฟริกาตะวันออกหลายประเทศสามารถผลิตสินค้าดังกล่าวได้เองอย่างเพียงพอต่อ 

การบริโภคในประเทศ ท าให้ไม่มีความจ าเป็นในการน าเข้าสินค้าจากประเทศอ่ืน ได้แก่ ยูกานดา แทนซาเนีย 
เป็นต้น ท าให้ทุกประเทศในแอฟริกาตะวันออกมีการลดการน าเข้าจากต่างประเทศตามล าดับ โดยประเทศใน
แอฟริกาตะวันออกมีผลผลิตแยกเป็นรายประเทศดังนี ้

เคนยา   850,000 ตัน/ปี 
รวันดา   830,000 ตัน/ปี 
แทนชาเนีย    6,660,000 ตัน/ปี 
ยูกานดา   4,556,000 ตัน/ปี 
รวมผลิตได้ประมาณ   12,886,000 ตัน/ปี   
(*ข้อมูลจาก FAO 2012) 
 

4. ข้อเสนอแนะและความเห็นของ สคต. ต่อโอกาสในการส่งออก และการลงทุนในสินค้ามัน 
ส าปะหลังและมันเส้นของไทยในตลาดแอฟริกาตะวันออก 

4.1. โอกาสในการที่ไทยจะเข้าไปท าตลาดส่งออกมันส าปะหลังและมันเส้นในแอฟริกาตะวันออก
นั้น สคต. พิจารณาว่า คงเป็นไปได้ยาก  เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศในกลุ่มแอฟริกาตะวันออกมี
ความสามารถในการผลิตสินค้าดังกล่าวได้เพียงพอแก่ความต้องการในประเทศแล้วในระดับนึง โดยหากจะมี
การน าเข้าก็จะพิจารณาน าเข้าจากประเทศในแอฟริกาด้วยกัน เช่น ยูกานดา แทนชาเนีย หรือ อียิ ปต์ 
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มากกว่าน าเข้ามาจากประเทศนอกกลุ่ม เช่น ไทย หรือ ปากีสถาน หรือ อินเดีย ที่จะมีต้นทุนการน าเข้าที่สูง
กว่า จากการที่ต้องเสียภาษีน าเข้าร้อยละ 25 ขณะที่ประเทศในกลุ่มแอฟริกาไม่ต้องเสียภาษีน าเข้าเลย 

4.2. พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เอิ้อต่อการเพิ่มปริมาณความต้องการใช้มันส าปะหลัง 
4.2.1. การใช้งานแป้งมันเป็นส่วนประกอบในการท าอาหารมีความนิยมน้อย เนื่องจาก การ

ท าอาหารของคนแอฟริกาตะวันออกคุ้นเคยการใช้แป้งข้าวโพด (maize flour) หรือ แป้งสาลี มากกว่าใช้แป้ง
จากมันส าปะหลัง โดยเขามีความเชื่อว่า การน าเข้าแป้งมันมาท าผสมท าอาหารนั้นให้คุณสมบัติแป้งที่จะได้มี
ความเหนียวน้อยกว่า หรือ ไม่เกาะตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันเช่นเดียวกับแป้งข้าวโพดท าให้ไม่ได้รับความนิยม 
นอกจากนั้น หากจะบริโภคเพ่ืออาหารทดแทนส่วนก็นิยมบริโภคข้าวมากกว่า โดยหากเป็นการทานมัน
ส าปะหลังต้ม จะพบได้ในประเทศที่มีผลผลิตมากเท่านั้น เช่น ยูกานดาและแทนชาเนีย แต่ยังถือว่าไม่เป็นที่
นิยมเท่าข้าวที่มากกว่าได้ ท าให้ปริมาณการใช้งานมีอยู่อย่างจ ากัดและไม่มีแนวโน้มขยายตัวมากนัก  

4.2.2. การน าแป้งมันมาใช้ในการแปรรูปอาหาร หรือ ในอุตสาหกรรม มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.47 
ของการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแป้งมัน โดยส่วนใหญ่ภาคอุตสาหกรรมยังคุ้นเคยกับการใช้งานแป้ง
ข้าวโพดหรือแป้งสาลีมากกว่า ท าให้การขยายตลาดสินค้าประเภทนี้ ยังท าได้ยากในตลาดแอฟริกาตะวันออก 

4.2.3. การใช้มันเส้นในอาหารสัตว์ ประเทศแอฟริกาตะวันออก เป็นส่วนผสมหลักในการให้อาหาร
สัตว์และมีการใช้มันเส้นในปริมาณน้อย เนื่องจาก เกษตรมีความกังวลเรื่องโรคที่อาจมาจากการให้มันเส้นเป็น
อาหารสัตว์เนื่องจาก การปลูกมันส าปะหลังในทวีปแอฟริกามักมีข่าวบ่อยครั้ง ในเรื่องปริมาณสารปนเปิ้อนใน
ผลผลิต เช่น ยาฆ่าแมลง โรคที่เกิดจากศัตรูพืช เป็นต้น ท าให้เกษตรส่วนใหญ่ไม่นิยมการน าเอามันเส้นมาใช้
เป็นอาหารสัตว์ในภูมิภาคนี้ เนื่องกลัวผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่จะได้อาจมีการปนเปื้อนและไม่ได้รับความเชื่อมั่น
จากผู้บริโภคได้ โดยมีการใช้ข้าวโพดมากกว่า 

4.2.4. ขาดองค์ความรู้ในการน ามันส าปะหลังไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม หรือ เลี้ยงสัตว์  ประเทศใน
แอฟริการ่วมถึงแอฟริกาตะวันออก ยังไม่ค่อยมีองค์ความรู้หรืองานวิจัยที่จะแสดงให้เห็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการน าเอาผลิตจากมันส าปะหลังมาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมมากนัก ท าให้ไม่มีความ
มั่นใจหรือไม่มีความรู้ในการใช้งานที่ถูกต้อง ท าให้การเพ่ิมความต้องการในสินค้าดังกล่าว ยังเป็นไปอย่างจ ากัด 
ซึ่งหากไทยสนใจมาร่วมลงทุนหรือสร้างองค์ความรู้ดังกล่าวให้มากขึ้นแล้ว ก็จะช่วยสร้างความต้องการในการ
ใช้สินค้าดังกล่าวให้เป็นไปได้อย่างที่ต้องการได้ 

4.3. โอกาสในการลงทุน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมันส าปะหลังและมันเส้นใน
แอฟริกาตะวันออก  สคต. พิจารณาเห็นว่า การลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าว ทั้งการท าฟาร์มหรือปลูกมัน
ส าปะหลังในแอฟริกาตะวันออก หรือ ลงทุนในรูปแบบอาหารแปรรูป เช่น อาหารสัตว์ เป็นต้น ยังคงมีโอกาส
เปิดกว้างให้กับภาคเอกชนไทยที่สนใจ เนื่องจากแม้การบริโภคมันส าปะหลัง ยังมีไม่มากนัก แต่รัฐบาลของทุก
ประเทศ เช่น แทนชาเนีย เคนยา ยูกานดา หรือ รวันดา ยังมีความต้องการให้มีการลงทุนจากต่างประเทศใน
ด้านนี้เป็นจ านวนมาก และถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับของ
การส่งเสริมการปลูกและเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลังของประเทศ และเพ่ิมความสามารถของอุตสาหกรรมแปร
รูปที่เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลังด้วย เนื่องจาก รัฐบาลประเทศต่างๆในแอฟริกาตะวันออกเล็งเห็นว่า มัน
ส าปะหลังถือเป็นสินค้าการเกษตรหนึ่งที่ประเทศเหล่านี้มีภูมิอากาศท่ีเหมาะสมในการพัฒนาการปลูกมากกว่า
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
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รายงานโดย 
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