
สินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  
 
 

  ขอมูลท่ัวไป 
มันสําปะหลังเปนหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสําคัญของประเทศเนื่องจากเปนพืชท่ีไทยมีศักยภาพในการผลิตสูง ในป 2562 ไทยสามารถผลิตมันสําปะหลัง

ไดมากเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากไนจีเรีย และคองโก โดยมีผลผลิตปริมาณ 31.08 ลานตัน คิดเปนรอยละ 10.23 ของผลผลิตมันสําปะหลังของโลก ผลผลิตจากมัน
สําปะหลังสามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมไดหลากหลาย อาทิ การแปรรูปข้ันพ้ืนฐาน เชน มันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสําปะหลังดิบ และนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก 
อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว กระดาษ สิ่งทอ เคมีภัณฑ และพลังงาน เปนตน  

 
 

  หวงโซอุปทานสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ท่ีมา: โครงการการพัฒนาโมเดลเพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรรองรับโซนนิ่งเกษตร (มันสําปะหลัง) กระทรวงอุตสาหกรรม 

  

 

 

วัตถุดิบตนน้ํา  = หัวมันสําปะหลงัสด 

อุตสาหกรรมแปรรปูกลางน้ํา = มันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสําปะหลังดิบ 

 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา = อุตสาหกรรมตางๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว กรดมะนาว         
เอทานอล สารใหความหวาน ผงชูรส ไลซีน แปงดัดแปร พลาสติกชีวภาพ กาว กระดาษ สิ่งทอ 

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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พิกัดศุลกากรของสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  

สินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังประกอบดวยสินคาในพิกัดระบบฮาโมไนซ (HS) ป 2022 ดังนี้  

0714.10 - มันสําปะหลังสด  
           -- ฝานหรือทําเปนเพลเลต 

0714.10.11 --- ดรายชิพ  

0714.10.19 --- อ่ืนๆ  

0714.10.91 --- แชเย็นจนแข็ง 

0714.10.99 --- อ่ืนๆ  

 

1106.20 – แปง แปงหยาบ และผง ท่ีทําจากสาคูหรือรากหรือหัวของพืชตามประเภท 07.14  

1106.20.10 --- ท่ีทําจากมันสําปะหลัง  

1108.14 -- สตารชทําจากมันสําปะหลัง 
 
3505.10 - เดกซทรินและโมดิไฟดสตารชอ่ืน ๆ 
 
1903.00 - ผลิตภัณฑมันสําปะหลังและของท่ีใชแทนผลิตภัณฑมันสําปะหลังทําจากสตารชเปนเกล็ด เปนเม็ดหรือลักษณะท่ีคลายกัน 
 
2303.10 - กากเหลือจากการผลิตสตารชและกากท่ีคลายกัน จะทําเปนเพลเลตหรือไมก็ตาม  
2303.10.10 – ของมันสําปะหลังหรือสาคู 
 
ท่ีมา: กรมศลุกากร 
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การผลิตสินคามันสําปะหลัง 

ท่ีมา : Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), September 2021 / สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ *ประมาณการ           
 

       แหลงเพาะปลูกสําคัญของไทย ฤดูการเพาะปลูก มี.ค. – พ.ค. 

นครราชสีมา กําแพงเพชร ชัยภูมิ กาญจนบุรี อุบลราชธาน ี ฤดูเก็บเก่ียว พ.ย. – มี.ค./ ชวงเวลาท่ีผลผลิตออกมาก ธ.ค. – มี.ค. 

    ราคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑของไทย  

สินคา  2560 2561 2562 2563 2564 

ราคามันสําปะหลังเช้ือแปง 25% ท่ีเกษตรกรขายได1 1.67 2.33 2.46 2.18 2.33 

ราคาสงออกมันเสน2 5.65 7.26 6.83 7.12 7.76 

ราคาสงออกมันอัดเม็ด2 6.42 8.35 8.79 9.63 9.42 

ราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง  11.17 15.30 16.59 12.97 14.34 

ท่ีมา : 1 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ 2 กรมศุลกากร 

 

 

 

ของไทย                        ของโลก 
รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565*  รายการ 2557 2558 2559  2560 2561 2562  

เนื้อท่ีเก็บเก่ียว  
(ลานไร)  

8.71 8.33 8.67 8.92 9.80 9.66  เนื้อท่ีเก็บเก่ียว 
(ลานไร)  

159.67 161.34 162.51 165.54 167.19 172.00 

ผลผลิต  
(ลานตัน)  

30.50 29.37 31.08 29.00 32.50 32.73  ผลผลิต  
(ลานตัน)  

290.94 291.08 290.65 286.71 295.05 303.57 

ผลผลิตตอไร 
(กิโลกรัม)  

3,499 3,527 3,586 3,252 3,318 3,387  ผลผลิตตอไร 
(กิโลกรัม)  

1,822 1,804 1,788 1,732 1,808 1,765 
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ประเทศผูผลิตมันสําปะหลังท่ีสําคัญของโลก 5 อันดับแรก 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FOA), September 2021/ หมายเหต:ุ ขอมูลของ FAO มีขอมูลถึงป 2562 

  

ประเทศผูผลิตมันสําปะหลังท่ีสําคัญในภูมิภาคเอเชีย 5 อันดับแรก 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ Food and Agriculture Organization of the United Nations (FOA), September 2021/ หมายเหต:ุ ขอมูลของ FAO มีขอมูลถึงป 2562 

ประเทศ 2560 2561 2562 

 เน้ือท่ีเก็บเก่ียว  
(ลานไร) 

ผลผลติ (ลานตัน)   ผลผลติตอไร 
(กก.) 

เน้ือท่ีเก็บเก่ียว  
(ลานไร) 

ผลผลติ (ลานตัน)   ผลผลติตอไร 
(กก.) 

เน้ือท่ีเก็บเก่ียว  
(ลานไร) 

ผลผลติ (ลานตัน)   ผลผลติตอไร (กก.) 

โลก  165.54 286.71 1,732 167.19 295.05 1,765 172.0 303.57 1,765 

ไนจีเรยี 39.50 55.07 1,394 41.67 55.80 1,339 45.09 55.19 1,313 

คองโก 28.96 37.70 1,302 29.85 33.87 1,302 30.75 40.05 1,303 

ไทย  8.71 30.50 3,499 8.33 29.37 3,527 8.67 31.08 3,586 

กานา  6.14 19.01 3,095 6.20 20.85 3,362 6.42 22.45 3,495 

บราซิล 7.92 18.50 2,337 7.60 17.88 2,352 7.44 17.50 2,352 

ประเทศ 2560 2561 2562 

 เน้ือท่ีเก็บเก่ียว  
(ลานไร) 

ผลผลติ (ลานตัน)   ผลผลติตอไร 
(กก.) 

เน้ือท่ีเก็บเก่ียว  
(ลานไร) 

ผลผลติ (ลานตัน)   ผลผลติตอไร 
(กก.) 

เน้ือท่ีเก็บเก่ียว  
(ลานไร) 

ผลผลติ (ลานตัน)   ผลผลติตอไร (กก.) 

เอเชีย  25.14 86.60 3,445 24.11 83.80 3,476 24.16 85.10 3,522 

ไทย  8.71 30.50 3,499 8.33 29.37 3,527 8.67 31.08 3,586 

อินโดนีเซีย  4.83 19.05 3,944 4.36 16.12 3,698 4.00 14.59 3,644 

กัมพูชา 2.86 11.87 4,154 3.01 12.81 4,254 3.16 13.74 4,353 

เวียดนาม  3.33 10.27 3,085 3.21 9.85 3.071 3.25 10.11 3,113 

อินเดีย  1.24 4.17 3,354 1.08 4.95 4,578 1.02 4.98 4,884 
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สรุปภาวการณผลิตและการตลาด สินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  
สถานการณ

มัน
สําปะหลัง 

ของโลก ของไทย 

การผลิต 
 

- ป 2558 - 2562 ผลผลิตมันสําปะหลังของโลกมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน
จาก 291.08 ลานตัน ในป 2558 เปน 303.57 ลานตัน ในป 2562 หรือ
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 1.00 ตอป โดยผลผลิตมันสําปะหลังสวนใหญอยูใน
ทวีปแอฟริกา คิดเปนรอยละ 63.28 ของผลผลิตมันสําปะหลังท้ังหมด 
รองลงมาคือ เอเชีย รอยละ 28.03 ละตินอเมริกา รอยละ 8.60 และโอเชียเนีย 
รอยละ 0.09 ตามลําดับ 
- ป 2562 โลกมีผลผลิตมันสําปะหลัง 303.57 ลานตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 
2.89 จากป 2561 ท่ีมีผลผลิต 295.05 ลานตัน โดยทวีปแอฟริกา เอเชีย
และโอเชียเนีย มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.07 1.55 และรอยละ 4.00 
ตามลําดับ สําหรับทวีปละตินอเมริกา มีผลผลิตลดลงรอยละ 1.14 ท้ังนี้ 
ประเทศผูผลิตมันสําปะหลังท่ีสําคัญ 5 อันดับแรกคือ ไนจีเรีย รอยละ 
19.50 ของผลผลิตมันสําปะหลังท้ังหมด รองลงมาคือ คองโก รอยละ 
13.19 ไทย รอยละ 10.24 กานา รอยละ 7.40 และบราซิล รอยละ 
5.76 ตามลําดับ 

- ป 2560 - 2564 เนื้อท่ีเก็บเก่ียว และผลผลิต มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก 8.71 ลานไร 
30.50 ลานตัน ในป 2560 เปน 9.80 ลานไร และ 32.50 ลานตัน ในป 2564 หรือ
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 3.07 รอยละ 1.15  ตอป ตามลําดับ โดยเนื้อท่ีเก็บเก่ียวมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในป 2562-2564 เนื่องจากราคาหัวมันสําปะหลัง
โรงงานท่ีเกษตรกรขายไดอยูในเกณฑดีอยางตอเนื่องตั้งแตตนป 2561 ถึงกลางป 
2562 ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายจัดทําโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูก
มันสําปะหลัง ทําใหเกษตรกรมีแรงจูงใจขยายพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึน โดยปลูกแทนใน
พ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน สับปะรดโรงงาน และขาวโพดเลี้ยงสัตว รวมท้ังปลูกในพ้ืนท่ี
เดิมท่ีเคยปลูก และในพ้ืนท่ีวาง อยางไรก็ดี ผลผลิตตอไร มีแนวโนมลดลง 3,499 
กิโลกรัมในป 2560 เหลือ 3,318 กิโลกรัมในป 2564 หรือลดลงเฉลี่ยรอยละ 1.86 
ตอป เนื่องจากในชวงป 2563 ประสบปญหาภัยแลง ฝนท้ิงชวง สงผลใหมัน
สําปะหลังชะงักการเจริญเติบโต หัวมันโตไมเต็มท่ี เกษตรกรบางสวนตองปลูกซอม
ทดแทนตนมันท่ีแลงตาย และบางสวนตองไถท้ิงแลวปลูกใหม  
 - ป 2564 มีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 9.80 ลานไร ผลผลิต 32.50 ลานตัน และผลผลิตตอ
ไร 3,318 กิโลกรัมเทียบกับป 2563 ท่ีมีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 8.92 ลานไร ผลผลิต 29.00 
ลานตัน และผลผลิตตอไร 3,252 กิโลกรัม พบวา เนื้อท่ีเก็บเก่ียวเพ่ิมข้ึนตอเนื่องจาก
ป 2563 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายจัดทําโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูก
มันสําปะหลังโรงงาน ซ่ึงเปนโครงการตอเนื่องเปนปท่ี 2 จึงจูงใจใหเกษตรกรขยาย
เนื้อท่ีปลูกแทนออยโรงงานท่ีราคาตกต่ําอยางตอเนื่อง บางสวนปลูกแทนขาวโพด
เลี้ยงสัตวท่ีประสบปญหาการระบาดของหนอนกระทูและไดรับความเสียหายจากภัย
แลงในปท่ีแลว สําหรับผลผลิต และผลผลิตตอไรเพ่ิมข้ึนรอยละ 12.07 และรอยละ 
2.03 ตามลําดับ เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวย ปริมาณน้ําฝนเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโต ประกอบกับเกษตรกรสามารถควบคุมการแพรระบาดของโรคใบดาง
มันสําปะหลังไดดี จึงสงผลใหผลผลิตตอไรและผลผลิตในภาพรวมท้ังประเทศดีข้ึน   
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สถานการณ

มัน
สําปะหลัง 

ของโลก ของไทย 

การตลาด ความตองการใช 
มันสําปะหลังเปนวัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องไดหลากหลาย เชน 
อาหาร อาหารสัตว กระดาษ สิ่งทอ เครื่องสําอาง เคมีภัณฑ และ
พลังงาน เปนตน โดยประเทศผูผลิตท่ีสําคัญท้ังในทวีปแอฟริกา เอเชีย
และละตินอเมริกา สวนใหญมีความตองการใชมันสําปะหลังเพ่ือบริโภค
ภายในประเทศเปนหลัก ซ่ึงอยูในรูปหัวมันสําปะหลังสดและในรูป
ผลิตภัณฑ โดยทวีปแอฟริกาจะเนนการผลิตเพ่ือบริโภคในประเทศเปน
หลัก มีแหลงเพาะปลูกสําคัญอยูในแอฟริกาฝงตะวันตก ทําใหสามารถ
ลดการนําเขาธัญพืชชนิดตางๆ ได สวนภาคตะวันออกและภาคใตของ
แอฟริกาจะเพาะปลูกมันสําปะหลังสายพันธุ ท่ีทนกับสภาพอากาศ
แปรปรวนไดดี จึงมีผลผลิตอยางตอเนื่อง สําหรับทวีปละตินอเมริกา มี
นโยบายสงเสริมการปลูกมันสําปะหลังเชิงพาณิชย เ พ่ือปอนให
อุตสาหกรรมตอเนื่องเปนหลัก และทวีปเอเชียสวนใหญเนนใชใน
อุตสาหกรรมตอเนื่องมากกวาบริโภคโดยตรง โดยเฉพาะการปลูกมัน
สําปะหลังเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแอลกอฮอลและเอทานอลท่ี
ขยายตัวตอเนื่องจากมาตรการสนับสนุนการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ เพ่ือลด
การนําเขาน้ํามันและปญหามลพิษทางอากาศ นอกจากนี้ บางประเทศ 
เชน อินเดีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ใหความสําคัญตอความม่ันคง
ดานอาหารมากข้ึน โดยมีนโยบายในการใชมันสําปะหลังเพ่ือเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตอาหารทดแทนขาว สําหรับประเทศไทย เวียดนาม และ
กัมพูชา มีความตองการใชในประเทศประมาณรอยละ 30 - 35 ของ
ผลผลิตท่ีผลิตไดในประเทศ จึงเนนการสงออกเปนหลัก 
การสงออก  
- ป 2559 - 2563 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
ของโลก (หัวมันสําปะหลังสด มันเสน มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลัง) มี

ความตองการใช 
- ผลผลิตมันสําปะหลังเขาสูกระบวนการแปรรูปท้ังหมด โดยแปรรูปเปนมันเสน มัน
อัดเม็ด แปงมันสําปะหลัง และเอทานอล เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง เชน อาหาร อาหารสัตว สารความหวาน ผงชูรส กระดาษ สิ่งทอ 
เคมีภัณฑ และพลังงาน เปนตน โดยความตองการใชภายในประเทศในแตละป
ประมาณรอยละ 30 - 35 ท่ีเหลือรอยละ 65 - 70 เปนการสงออก 
- ป 2560 - 2564 ความตองการใชมันสําปะหลังในประเทศมีแนวโนมขยายตัว
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะความตองการใชมันเสนและมันอัดเม็ดขยายตัวจากการนําไป
เปนวัตถุดิบของอาหารสัตวไวใชในประเทศ สําหรับความตองการใชเพ่ือผลิตเอทา
นอลคอนขางทรงตัวเนื่องจากสถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 
-19) ในป 2564 มีการใชมาตรการล็อกดาวนในหลายจังหวัด ทําใหการเดินทาง
โดยรถยนตหรือเครื่องบินและการขนสงลดลง ขณะท่ีความตองการใชเพ่ือผลิตแปง
มันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากการนําไปประกอบอาหารหรือเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมตอเนื่อง 
การสงออก  
- ป 2560 - 2564 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง (มันเสน มันอัดเม็ด มัน
ฝาน และแปงมันสําปะหลัง) ในป 2560 มีแนวโนมลดลงจาก 10.55 ลานตัน 
เหลือปริมาณ 9.44 ลานตันในป 2564 หรือลดลงเฉลี่ยรอยละ 3.59 ตอป แต
มูลคาเพ่ิมสูงข้ึนจาก 92,100 ลานบาท ในป 2560 เปน 110,014 ลานบาทในป 
2564 หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 1.72 ตอป โดยปริมาณการสงออกมันเสนลดลง
มากอยางตอเนื่องตั้งแตป 2561-2562 เนื่องจากในป 2560  จีนซ่ึงเปนประเทศคู
คาหลักลดการนําเขามันเสนจากไทย เนื่องจากจีนระบายสต็อกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ท่ีมีราคาต่ํา ผูประกอบการแอลกอฮอลจึงหันไปใชขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนวัตถุดิบใน
การผลิตทดแทนมันเสนมากข้ึน สําหรับป 2561 เนื่องจากผลผลิตมันสําปะหลังใน
ประเทศลดลง รวมท้ังราคาสงออกมันเสนปรับตัวสูงข้ึน ทําใหการสงออกลดลง
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สถานการณ

มัน
สําปะหลัง 

ของโลก ของไทย 

แนวโนมลดลงจาก 3,490.25 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2559 เหลือ 
3,339.49 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2563 หรือลดลงเฉลี่ยรอยละ 2.03    
ตอป  
- ป 2563 การสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังของโลก (หัวมันสําปะหลังสด 
มันเสน มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลัง) มีมูลคา 3,339.49 ลาน
ดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจาก 3,045.36 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2562 
รอยละ 9.66 โดยไทยเปนผูสงออกอันดับหนึ่งของโลก มีมูลคาการ
สงออก 1,815.45 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 54.36 ของมูลคา
การสงออกของโลก รองลงมา ไดแก เวียดนาม และ สปป. ลาว มีมูลคา
การสงออกคิดเปนรอยละ 30.16 และรอยละ 7.28 ของมูลคาการสงออกโลก 
ตามลําดับ 
การนําเขา 
- ป 2559 - 2563 การนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑของโลก 
(หัวมันสําปะหลังสด มันเสน มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลัง) มี
แนวโนมลดลงเฉลี่ยรอยละ 3.60 ตอป จาก 3,628.45 ลานดอลลาร
สหรัฐ ในป 2559 เหลือ 3,333.82 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2563 
-  ป 2563 การนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑของโลก (หัวมัน
สําปะหลังสด มันเสน มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลัง) มีมูลคา 
3,333.82 ลานดอลลารสหรัฐ สูงข้ึนจาก 3,123.07 ลานดอลลารสหรัฐ 
ในป 2562 รอยละ 6.75 โดยจีนเปนผูนําเขาสําคัญอันดับหนึ่งของโลก 
มีมูลคาการนําเขา 1,913.53 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนรอยละ 57.40 
ของมูลคาการนําเขาของโลก รองลงมาไดแก ไทย และเวียดนาม มี
มูลคาการนําเขาคิดเปนรอยละ 12.65 และ 5.65 ของมูลคาการนําเขา
ของโลก ตามลําดับ ท้ังนี้ แมวาจีนสามารถผลิตมันสําปะหลังได แตยัง
ไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ จึงตองนําเขาหัวมันสําปะหลัง

โดยเฉพาะมันเสน และในป 2562 ปริมาณการสงออกมันเสนลดลงมากข้ึน 
เนื่องจากราคามันเสนอยูในเกณฑสูง และคาเงินบาทแข็งคาข้ึน สงผลให
ผูประกอบการแอลกอฮอลท่ีใชมันเสนเปนวัตถุดิบไมสามารถแขงขันดานราคากับ
แอลกอฮอลท่ีใชขาวโพดเปนวัตถุดิบได สวนในป 2563 รัฐบาลจีนมีนโยบายลด
การปลูกขาวโพดซ่ึงเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแอลกอฮอล ปรับเปลี่ยนไปปลูก
ถ่ัวเหลืองท่ีมีไมเพียงพอตอความตองการใชในประเทศเพ่ือลดการนําเขา สงผลให
สต็อกขาวโพดลดลง และราคาปรับสูงข้ึน ทําใหราคามันเสนท่ีจีนนําเขาเพ่ือนําไปผลิต
แอลกอฮอล เอทานอล และใชในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ปรับตัวสูงข้ึน โรงงานมันเสนมี
การแขงขันกันซ้ือหัวมันกับโรงงานแปงมันสําปะหลังท่ีตลาดขยายตัวไดดีเชนกัน 
สําหรับปริมาณการสงออกแปงมันสําปะหลังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเล็กนอยตามความ
ตองการของตลาด สวนการสงออกมันอัดเม็ด/มันฝาน คอนขางทรงตัว มีปริมาณ
การสงออกไมมากในแตละป  
- ตลาดหลักท่ีสําคัญของผลิตภัณฑมันสําปะหลังสวนใหญอยูในทวีปเอเชีย  
มันเสน ไดแก จีน 
มันอัดเม็ด ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และเนเธอรแลนด  
แปงมันสําปะหลังดิบ ไดแก จีน ไตหวัน อินโดนีเซีย และญี่ปุน 
แปงมันสําปะหลังดัดแปร ไดแก ญี่ปุน จีน และอินโดนีเซีย 
การนําเขา 
- ป 2560 - 2564 การนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ไดแก หัวมันสําปะหลัง
สด มันเสน มันอัดเม็ด มันฝาน และแปงมันสําปะหลัง ท้ังปริมาณและมูลคามี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 1.47และรอยละ 4.26 ตอป ตามลําดับ โดยไทยตอง
นําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ เนื่องจากผลผลิตมันสําปะหลังภายในประเทศ
ไมเพียงพอสําหรับแปรรูปเพ่ือสงออก ประกอบกับประเทศจีนมีความตองการมัน
เสนเปนจํานวนมาก ซ่ึงมันเสนของไทยไมเพียงพอตอการสงออก สงผลใหผูสงออก
มันเสนของไทยตองนําเขามันเสน/มันฝานจากประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะ
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สดและมันสําปะหลังแปรรูปจากตางประเทศเปนจํานวนมากในแตละป 
โดยจีนนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังในรูปมันเสนและแปงมันจากไทย
เปนหลัก จากการจัดทํา FTA ทําใหจีนสามารถนําเขามันสําปะหลังจาก
ไทยไดโดยไมตองเสียภาษีนําเขา ทําใหตนทุนการนําเขามันสําปะหลัง
ของจีนลดลง สงผลใหตลาดมันสําปะหลังของไทยมีความไดเปรียบใน
การแขงขัน   
 

กัมพูชาและ สปป.ลาว เนื่องจากมันเสนมีราคาต่ําและคุณภาพดีกวามันเสนไทย 
นํามารวบรวม/ปรับปรุงคุณภาพเพ่ือสงออกไปจีน สําหรับมันสําปะหลังสด สวน
ใหญจะนําเขาโดยผูประกอบการโรงงานแปงมันสําปะหลังเพ่ือนํามาแปรรูปเปน
แปงมันสําปะหลัง 

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร                     

 
แนวโนมสถานการณมันสําปะหลังป 2565 ของไทย    

การผลิต - ป 2565 คาดวามีเนื้อท่ีเก็บเก่ียว 9.66 ลานไร ผลผลิต 32.73 ลานตัน และผลผลิตตอไร 3,387 กิโลกรัม โดยคาดวาเนื้อท่ีเก็บเก่ียวจะลดลงจาก 9.80 ลาน
ไรในป 2564 คิดเปนรอยละ 1.43 แตผลผลิตและผลผลิตตอไรจะเพ่ิมข้ึนจากป 2564 ท่ีมีผลผลิต 32.50 ลานตัน และผลผลิตตอไร 3,318 กิโลกรัม 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.71 และรอยละ 2.08 ตามลําดับ เนื้อท่ีเก็บเก่ียวคาดวาจะลดลงเนื่องจากเกษตรกรประสบอุทกภัยในชวงเดือนกันยายนและตุลาคม 
2564 ทําใหน้ําทวมขัง มันเนาเสียหาย ไมสามารถเก็บเก่ียวได แตลดลงไมมากจากท่ีคาดวามีเกษตรกรบางสวนจะปลูกซอมหลังน้ําลด และสามารถเก็บเก่ียว
ไดทันในฤดูกาลเพาะปลูกนี้ สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณน้ําฝนเพียงพอในชวงมันสําปะหลังเริ่มลงหัวและสะสมอาหาร 
ประกอบกับเกษตรกรสามารถควบคุมการแพรระบาดและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลังไดมากข้ึน โดยใชทอนพันธุท่ีดีและไมเปนโรค จึงสงผลให
ภาพรวมผลผลิตเพ่ิมข้ึนดวย  

การตลาด 
ความตองการใช 

- ป 2565 คาดวาความตองการใชมันสําปะหลังในประเทศเพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตมันเสนแปงมันสําปะหลัง และเอทานอล จะเพ่ิมข้ึนจากป 2564 

การสงออก - ป 2565 คาดวาการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง (มันเสน มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลัง) มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากป 2564 หลังจากการฟนตัวทาง
เศรษฐกิจท่ัวโลกจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ทําใหอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ัวโลกมีทิศทางดีข้ึนตามไปดวย ซ่ึงจีนซ่ึงเปน
ประเทศผูนําเขาท่ีสําคัญของไทยยังมีความตองการนําเขาผลิตภัณฑมันสําปะหลังจากไทยอยางตอเนื่อง 

การนําเขา - ป 2565 คาดวาการนาํเขามันสําปะหลังและผลิตภณัฑ (หัวมันสําปะหลังสด มันเสน มันอัดเม็ด มันฝาน และแปงมันสําปะหลัง) จะใกลเคียงกับป 2564 เนื่องจาก
หัวมันสําปะหลังสดและผลิตภัณฑภายในประเทศไมเพียงพอตอความตองการใชของผูประกอบการและผูสงออกมันสําปะหลังสงผลใหมีการนําเขาหัวมันสําปะหลัง
สดและผลิตภัณฑจากประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะกัมพูชา และลาว เพ่ือนํามาแปรรูป/รวบรวม/ปรับปรุงคุณภาพเพ่ือสงออกไปตางประเทศ 
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แนวโนมสถานการณมันสําปะหลังป 2565 ของไทย    

ราคา - ป 2560 – 2564 ราคาหัวมันสําปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายได ราคาสงออกมันเสน ราคาสงออกมันอัดเม็ด และราคาสงออกแปงมันสําปะหลัง ขยายตัว
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 6.18 รอยละ 6.34 รอยละ 9.52 และรอยละ 3.40 ตอป ตามลําดับ ท้ังนี้ ในชวงป 2560 ประเทศคูคาหลักของไทย คือ จีน ลดการ
นําเขามันเสนจากไทยและกดราคาเพ่ือใหไดราคามันเสนและแปงมันสําปะหลังท่ีต่ําท่ีสุด สงผลใหราคาท่ีเกษตรกรขายได และราคาสงออกผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังลดต่ําลงมาก อยางไรก็ตาม ตั้งแตป 2561 เปนตนมา ราคาหัวมันสําปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายได และราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ปรับตัวสูงข้ึนมากจากป 2560 เนื่องจากผลผลิตมันสําปะหลังลดลงไมเพียงพอตอความตองการของตลาด  
- ในป 2565 คาดวาราคาหัวมันสําปะหลังสดท่ีเกษตรกรขายได และราคาสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง จะสูงข้ึนจากป 2564 เนื่องจากประเทศคูคา 
ยังมีความตองการใชมันสําปะหลังอยางตอเนื่องโดยเฉพาะประเทศจีนซ่ึงเปนประเทศคูคาหลักของไทย  

ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร                
 

การคาสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
 

มูลคาการสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง (มันสําปะหลังสด มันเสน มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลัง) ของประเทศผูสงออกสําคัญของโลก      

มูลคา : ลานดอลลารสหรัฐ                               

ประเทศผูสงออก/ป  2559 2560 2561 2562 2563 
โลก  3,490.25 3,422.75 3,489.96 3,045.36 3,339.49 
ไทย  2,221.01 2,075.56 2,216.11 1,747.36 1,818.45 

เวียดนาม  994.79 1,030.91 946.27 951.85 1,007.22 
สปป. ลาว  71.19 100.12 91.99 110.85 243.12 
คอสตาริกา  78.21 82.26 88.06 98.60 93.38 
อินโดนีเซีย  12.25 8.38 7.49 8.94 40.39 

อ่ืนๆ  112.80 125.52 140.04 127.76 139.93 
ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ International Trade Centre, November 2021 
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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  

2560 6.36 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 2.40 16,278 0.01 104 2.84 38,500 1.04 23,740 6.29 78,622 
2563 3.07 21,425 0.01 112 2.78 36,106 1.04 23,395 6.90 81,038 
2564 4.75 35,968 0.02 192 3.51 47,704 1.16 26,150 9,443 110,014 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร/ กรมศุลกากร 
 
 

     

การสงออกสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑของไทย  
  จากขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร ในป 2564 ไทยสงออก
สินคามันสําปะหลังสดปริมาณ 5.21 ลานตัน คิดเปนมูลคา 1,300.17 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนารอยละ 87.07 โดยสงออกไปจีนคิดเปนรอยละ 99.49 ของ
การสงออกท้ังหมดของไทย  
 

สําหรับผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ในป 2564 ไทยสงออกเพ่ิมข้ึนจากป 2563 ในเกือบทุกสินคา ยกเวนผลิตภัณฑมันสําปะหลังและของท่ีใชแทนผลิตภัณฑ
มันสําปะหลังทําจากสตารชเปนเกล็ด เปนเม็ดหรือลักษณะท่ีคลายกัน (พิกัด 1903.00) สงออกปริมาณ 40,624.08 ตัน คิดเปนมูลคา 35.29 ลานดอลลารสหรัฐ ลดสงรอยละ 
4.83 สําหรับผลิตภัณฑมันสําปะหลังอ่ืนๆ ไทยสงออกเพ่ิมข้ึน ดังนี้ แปงมันสําปะหลังดิบ (พิกัด 1106.20) สงออกปริมาณ 76,010.47 ตัน  คิดเปนมูลคา 36.42 ลานดอลลาร
สหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 59.54  สตารชทําจากมันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) สงออกปริมาณ 3.60 ลานตัน คิดเปนมูลคา 1,656.12 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 45.19  แปง
มันสําปะหลังแปรรูป  (พิกัด 3505.10) สงออกปริมาณ 1.18 ลานตัน คิดเปนมูลคา 851.38  ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.58 และกากเหลือจากการผลิตสตารช และกาก
ท่ีคลายกัน จะทําเปนเพลเลตหรือไมก็ตามของมันสําปะหลังหรือสาคู (พิกัด 2303.10) ไทยสงออกปริมาณ 0.28 ลานตัน คิดเปนมูลคา 52.01 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 
95.81 ตามลําดับ  
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มูลคา : ลานดอลลารสหรัฐ/ ปริมาณ: ตัน   

รายการสนิคา 
(พิกัดศุลกากร)  

2560 2561 2562 2563 2564 
 

∆% 
(ตาม

มูลคาป 
64/63 

ประเทศ 
คูคาของไทย     

(จัดอันดับตาม
มูลคาการคาป 

2564)  

คูแขงของไทยในการสงออก  
(จัดอันดับตามสัดสวนมูลคา ป 

2564)* 

ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา ปริมาณ มูลคา 

มันสําปะหลังสด  
แชแย็นแชแข็ง แหง หรือ มัน

สําปะหลังอัดเม็ด  
(0714.10) 

6.48** 1,084.73 
 

4.00** 893.46 2.42** 524.20 3.08** 693.84 5.21** 1,300.17 87.07 1. จีน  
(99.49%)  
  

1. ไทย (88.43%)  
2. เวียดนาม (10.09%)  
3. กัมพูชา (1.33%)   

แปงมันสําปะหลังดิบ 
(1106.20) 

87,389.98 
 

28.69 
 

94,843.05 
 

45.41 
 

48,250.96 
 

22.26 
 

51,810.10 22.83 76,010.47 36.42 59.54 1. สปป. ลาว 
(41.45%)   

n/a 
 

2. มาเลเซีย 
(39.72%)   

1. ไทย (76.59%)  
2. อินโดนีเซีย (9.29%)  
3. เวียดนาม (6.14%) 

3. สหรัฐฯ  
(4.96%)  

1. จีน (40.00%)  
2.บราซิล (21.01%). 
3. ฮอนดูรัส  (11.74%). 
4. ไทย (7.09%)  

สตารชทําจากมัน
สําปะหลัง 
(1108.14) 

3.07** 1,014.46 
 

2.85** 1,346.29 
 

2.79** 1,220.01 
 

2.73** 1,140.68 3.60** 1,656.12 45.19 1. จีน  
(71.84%)  

1. ไทย (73.73%)  
2. เวียดนาม (17.16%)  
3. อินโดนีเซีย (6.67%)  

2. ไตหวัน  
(7.70%) 

1. ไทย (83.42%) 
2. เวียดนาม (9.20%)  
3. อินโดนีเซีย (6.26%) 

3.  ญี่ปุน 
(3.65%)  

1. ไทย (98.87%) 
2. เวียดนาม (0.71%) 

แปงมันสําปะหลังแปรรูป  
(3505.10) 

1.02** 619.9 1.04** 764.16 
 

1.04** 771.14 1.04** 756.28 1.18** 851.38 12.58 1. ญี่ปุน 
(26.90%)  

1. ไทย (63.19%) 
2. สหรัฐฯ (6.15%) 
3. เวียดนาม (5.28%) 

2. จีน 
(25.40%)  

1. ไทย (43.09%) 
2. เวียดนาม (13.34%) 
3. สหรัฐฯ  (9.70%) 

3. อินโดนีเซีย 
(8.58%) 

1. ไทย (54.55%) 
2. สหรัฐฯ (9.12%) 
3. จีน (7.61%) 
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ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร/ *ท่ีมา: Global Trade Atlas/ ** หนวย = ลานตัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
และของที่ใชแทน

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ทําจากสตารชเปนเกล็ด 
เปนเม็ดหรือลักษณะที่
คลายกัน (1903.00) 

31,756.89  
 

21.76 
 

36,317.91  
 

29.45 
 

40,758.80  
 

33.27 
 

45,552.79 37.08 40,624.08 35.29 -4.83  1. จีน (35.22%)  
  

1.ไทย (96.79%)  
2.ไตหวัน  (2.08%) 
3.อินโดนีเซีย (1.10%) 

2. ปากีสถาน (7.73%) 1.ไทย (94.11%)  
2.ตุรกี (5.06%) 

3. บังคลาเทศ (6.65%) n/a 
กากเหลือจากการผลิต

สตารช และกากที่
คลายกัน จะทําเปนเพล
เลตหรือไมก็ตาม ของมัน

สําปะหลังหรือสาคู 
(2303.10) 

0.52** 53.72 
 

0.29** 38.93 0.27** 36.74 0.19 26.56 0.28** 52.01 95.81 1. เกาหลีใต 
(43.79%) 
 

1. จีน (99.26%) 
2. นิวซีแลนด (0.28%) 
3. ฝร่ังเศส (0.19%) 

2. นิวซีแลนด  
(29.88%)   

1. สหรัฐฯ (96.00%) 
2. จีน (2.21%) 
3.เนเธอรแลนด (0.96%) 

3. จีน 
(25.63%) 

1. ไทย (73.88%) 
2. กัมพูชา (25.72%) 
3. บราซิล (0.40%) 
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การนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑของไทย 
ปริมาณ: ลานตัน/มูลคา: ลานบาท 

ป หัวมันสําปะหลังสด มันเสน/มันอัดเม็ด/มันฝาน แปงมันสําปะหลัง รวมผลิตภัณฑ 
แปงดิบ แปงดัดแปร 

ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  
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 1,775 1.25 6,521 0.001 13 0.016 754 2.17 9063 
2563 0.72 1,297 2.29 11,810 0.005 81 0.011 573 3.03 13,761 
2564 0.40 823 2.21 12,281 0.004 64 0.013 660 2.63 13,828 

ท่ีมา : กรมศุลกากร 

 
การนําเขาสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑของไทย  

 
จากขอมูลของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร ในป 2564 ไทยนําเขาสินคา

มันสําปะหลังสดปริมาณ 2.85 ลานตัน คิดเปนมูลคา 434.53 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึนจากปกอนหนารอยละ 2.73 แหลงนําเขาสําคัญของไทยไดแก สปป. ลาว และ
กัมพูชา   

สําหรับผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ในป 2564 สินคาท่ีไทยมีการนําเขาเพ่ิมข้ึน ไดแก แปงมันสําปะหลังแปรรูป (พิกัด 3505.10) นําเขาปริมาณ 14,918.05 ตัน 
คิดเปนมูลคา 22.02 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.06 และกากเหลือจากการผลิตสตารช และกากท่ีคลายกัน จะทําเปนเพลเลตหรือไมก็ตามของมันสําปะหลังหรือสาคู 
(พิกัด 2303.10) นําเขาปริมาณ 44,931.36 ตัน คิดเปนมูลคา 34.38 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึนรอยละ 39.66 

 สินคาท่ีไทยนําเขาลดลงไดแก แปงมันสําปะหลังดิบ (พิกัด 1106.20) นําเขาปริมาณ 173.45 ตัน  คิดเปนมูลคา 1.12 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงรอยละ 8.09 
สตารชทําจากมันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) นําเขาปริมาณ 3,888.83 ตัน คิดเปนมูลคา 1.98 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงรอยละ 22.36 ผลิตภัณฑมันสําปะหลังและของท่ีใช
แทนผลิตภัณฑมันสําปะหลังทําจากสตารชเปนเกล็ด เปนเม็ดหรือลักษณะท่ีคลายกัน ( พิกัด 1903.00) นําเขาปริมาณ 236.47 ตัน คิดเปนมูลคา 0.44 ลานดอลลารสหรัฐ 
ลดสงรอยละ 18.51 ตามลําดับ  
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มูลคา: ลานดอลลารสหรัฐ/ ปริมาณ: ตัน   
รายการสนิคา  
(พิกัดศุลกากร) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
 

∆% (ตาม
มูลคาป 
64/63  

 

ประเทศ 
คูคาของไทย     

(จัดอันดับตามมูลคาการคาป 2564)  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  ปริมาณ  มูลคา  

มันสําปะหลังสด  
แชแยน็แชแข็ง แหง หรือ 

มันสําปะหลังอัดเม็ด 
(0714.10) 

2.54* 
 

312.66 
 

2.89* 365.27 
 

2.12* 269.17 
 

2.15* 261.63 
 

3.01* 422.99 2.85** 434.53 2.73 1. สปป. ลาว (50.23%) 
2. กัมพชูา (48.72%)   
3. เมียนมา (0..34%)  

แปงมันสําปะหลังดิบ 
(1106.20) 

944.42 0.76 
 

935.89 
 

0.72 902.92 0.76 540.13 0.69 143.75 1.22 173.45 1.12 -8.09 1. จีน (87.97%)  
2. อินเดีย (4.40%)  
3. ฝร่ังเศส (2.58%)  

สตารชทําจากมัน
สําปะหลัง 
(1108.14) 

64.60 0.21 711.41 
 

0.71 1,246.37  
 

0.68 170.99 0.24 4,880.38 2.55 3,888.83 1.98 -22.36 1. ลาว  (75.12%)  
2. กัมพชูา (11.61%)  
3. บราซิล (4.86%)   

แปงมันสําปะหลัง 
แปรรูป 

(3505.10) 

15,443.44 21.07 14,582.10 20.96 
 

16,273.17 24.54 
 

16,281.86 24.58 
 

11,700.87 18.97 14,918.05 22.02 16.06 1. สหรัฐฯ (29.04%)  
2. เนเธอรแลนด (13.21%)  
3.จีน (9.48%)  
 

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
และของที่ใชแทน

ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ทําจากสตารช เปนเกล็ด 
เปนเม็ด หรือลักษณะที่
คลายกัน (1903.00) 

73.47 0.14 54.55 0.10 292.17 0.49 610.85 1.10 291.80 0.54 236.47 0.44 -18.51 1. ไตหวัน (93.84%) 
2. เกาหลีใต (4.64%) 
3. ออสเตรเลีย (0.84%) 

กากเหลือจากการผลิต
สตารช และกากที่

คลายกัน จะทําเปนเพล
เลตหรือไมก็ตาม ของมัน

สําปะหลังหรือสาคู 
(2303.10) 

38,241.69 24.14 42,187.78 27.41 40,611.39 25.91 45,418.38 26.71 40,156.38 24.60 44,931.36 34.38 39.66 1. สหรัฐ (58.29%) 
2. จีน (37.43%) 
3.อินโดนีเซีย (2.14%)   
  

ท่ีมา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร / *หนวย = ลานตัน   
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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 หรืออาเซียน บริโภคมันสําปะหลัง
เปนอาหารหลัก ทําใหไทยสามารถสงออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑไดมากกวาประเทศท่ีมีการบริโภคมันสําปะหลังภายในประเทศ  

 
Weakness – จุดออน  

• ไทยยังขาดการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดี โดยเฉพาะน้ํา ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญและสงผลตอคุณภาพของมันสําปะหลัง ท้ังปญหาภัยแลงเนื่องจากฝนท้ิงชวง
ทําใหผลผลิตตอไรต่ํา และปญหาน้ําทวมขัง ซ่ึงสงผลใหไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได 

• เกษตรกรบางสวนยังไมสามารถเขาถึงทอนพันธุท่ีดี พันธุท่ีใชไมไดรับการรับรองจากหนวยราชการ ทําใหไดผลผลิตท่ีไมมีคุณภาพ นอกจากนี้ ปญหาเกษตรกร
ขาดสภาพคลองทําใหเก็บเก่ียวหัวมันไมครบอายุ สงผลใหเชื้อแปงในหัวมันสําปะหลังต่ํา   

• แมไทยมีศักยภาพในการปลูกมันสําปะหลังสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย อยางไรก็ดี พ้ืนท่ีเพาะปลูกและผลผลิตมันสําปะหลังของไทยยังมีความไมแนนอน ข้ึนอยูกับ
ราคามันสําปะหลังท่ีเกษตรกรขายได และมาตรการจูงใจเกษตรกรใหเพาะปลูก ซ่ึงจะกระทบตอราคาผลผลิตและราคาสงออกมันสําปะหลัง  

• ปจจุบัน สินคามันสําปะหลังท่ีไทยสงออกเปนสินคาวัตถุดิบ หรือการแปรรูปข้ันพ้ืนฐาน เชน มันเสน มันอัดเม็ด หรือแปงมันสําปะหลัง หากไทยสามารถ
พัฒนาการแปรรูปมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ หรือนําไปใชในการผลิตพลังงานทางเลือก จะสามารถเพ่ิมมูลคาของผลผลิตมันสําปะหลังและสงผลตอราคามัน
สําปะหลังภายในประเทศได 

 
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  
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• ความตองการมันสําปะหลังของตลาดโลกเปนโอกาสของไทยในการสงออกสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ  

• มาตรการสนับสนุนจากรัฐบาล อาทิ มาตรการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง และมาตรการเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคามันสําปะหลังจะเปน
โอกาสในการเพ่ิมผลผลิตมันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังของไทย  

 
Threat – ภัยคุกคาม   

• โรคใบดางมันสําปะหลังเปนโรคพืชท่ีสําคัญ ทําใหผลผลิตเสียหาย และเนื่องจากโรคใบดางมันสําปะหลังไมมียาหรือสารเคมีชนิดใดฆาเชื้อไวรัสชนิดนี้ได การ
ปองกันคือการใชตนพันธุมันสําปะหลังท่ีสะอาด ควบคุมปริมาณแมลงหวี่ขาวยาสูบ และหม่ันตรวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ 

• นโยบายการใชพลังงานทดแทนของไทยซ่ึงยังมีความไมชัดเจน สงผลตอราคามันสําปะหลังของประเทศ เนื่องจากมันสําปะหลังเปนสินคาหนึ่งท่ีสามารถใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

• ความตองการใชของประเทศคูคาหลักท่ีไมแนนอน เชน จีนมีความตองการมันสําปะหลังของไทยเพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลและอาหารสัตว
เนื่องจากมีตนทุนต่ํากวาการใชขาวโพดท่ีผลิตในจีน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวของจีนจึงสงผลกระทบตอความตองการมันเสนจากไทย  

• มาตรการลดปริมาณฝุนซ่ึงเปนนโยบายในการรักษาสิ่งแวดลอมของจีนสงผลกระทบตอการสงออกมันสําปะหลังของไทย เนื่องจากการนําเขามันสําปะหลังใน
ลักษณะมันเทกองจากไทยโดยไมมีการบรรจุผลิตภัณฑท่ีมิดชิดกอใหเกิดฝุนสูงระหวางการขนถาย ท้ังนี้ จีนเคยประกาศหามการนําเขามันเสนจากไทยหลังพบฝุนละออง 
โดยเปลี่ยนไปนําเขามันเสนสับท่ีมีฝุนผงนอยกวาจากกัมพูชาและเวียดนามแทน 

• เวียดนามและ สปป. ลาว มีแนวโนมสงออกสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมากข้ึน นอกจากนี้มันเสนของกัมพูชาและสปป.ลาว มีคุณภาพดีและราคาต่ํา
กวามันเสนของไทย จึงอาจเปนคูแขงของไทยในการสงออกไปยังตลาดโลก   
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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% (ยกเวน
มันสําปะหลัง 

แชแข็ง  
นอกโควตา  = 

45% ) 
ปริมาณโควตา = 

25,000 ตัน  

0% 0% 0% 0% 0% 

ไมผูกพัน
การลดภาษี 

 

0% 0% ไมผูกพัน
การลดภาษี 

 

แปงมันสําปะหลัง
ดิบ (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% 

สตารชทําจากมัน
สําปะหลัง  
(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 
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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) 

แปงมันสําปะหลัง

แปรรูป (เด็กซตริน) 

(พิกัด 3505.10) 

0% 0% 6.8% เฉพาะ  

 Esterified 

starches and 

other starch 

derivatives 

นอกน้ันไมผูกพัน

การลดภาษี 

เฉพาะ Dextrins 

และ Soluble 

starch 

(amylogen) = 

0% 

Roasted 

starches = 

192.8%  

นอกน้ัน 308.5% 

5% 0% 0% 0% 0% ไมผูกพัน

การลดภาษี 

 

0% เฉพาะใน

โควตา

ปริมาณ 

200,000 

ตัน/ป  

0% ไมผูกพัน

การลดภาษี 

 

ผลิตภณัฑมัน

สําปะหลังและของ

ท่ีใชแทนผลิตภัณฑ

มันสําปะหลังทํา

จากสตารช เปน

เกล็ด เปนเม็ด หรือ

ลักษณะท่ีคลายกัน  

(พิกัด 1903.00) 

0% 0% 0% 0% ไมผูกพัน

การลด

ภาษี 

0% 0% 0% 0% ไมผูกพัน

การลดภาษี 

 

0% 0% 0% 

กากเหลือจากการ

ผลิตสตารชและกาก

ท่ีคลายกัน จะทํา

เปนเพลเลตหรือไม

ก็ตาม ของมัน

สําปะหลังหรือสาคู  

(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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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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พันธกรณีการเปดตลาดสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑของไทย 
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  
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พันธกรณีการเปดตลาดสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑของไทยภายใต FTA สามารถสรุปได ดังนี้  

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

2. ภายใต ACFTA ไทยลดภาษีสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปน 0 ยกเวนฟลิปปนสในสินคามันสําปะหลังสด แชเย็น แชแข็ง หรือแหง (พิกัด 
0714.10) และสตารชทําจากมันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) สปป. ลาวในสินคาสินคามันสําปะหลังสด แชเย็น แชแข็ง หรือแหง (พิกัด 0714.10) และกัมพูชาในสินคาแปง
มันสําปะหลังแปรรูป (พิกัด 3505.10) 

3. ภายใต AKFTA ไทยลดภาษีสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังเปน 0 ยกเวนเกาหลีใตในสินคา มันสําปะหลังสด แชเย็น แชแข็ง หรือแหง (พิกัด 
0714.10) แปงมันสําปะหลังดิบ (พิกัด 1106.20) และสตารชทําจากมันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) นอกจากนี้ สําหรับสินคาแปงมันสําปะหลังแปรรูป (พิกัด 3505.10) 
ไทยลดภาษีเปน 0 ใหเกาหลีใตเฉพาะ Dextrins และ Soluble starch (amylogen) ประเทศอ่ืนๆ ไดรับการลดภาษีเปนศูนย ยกเวนฟลิปปนส และสปป. ลาวในสินคา มัน
สําปะหลังสด แชเย็น แชแข็ง หรือแหง (พิกัด 0714.10) ฟลิปปนส และเมียนมา ในสินคา สตารชทําจากมันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) และกัมพูชาในสินคาสตารชทําจาก
มันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) 

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

5. ภายใต AHKFTA ไทยไมลดภาษีเปนศูนยสําหรับสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง แตมีการลดภาษีลงเหลือระหวางรอยละ 3 – 33 ข้ึนอยูกับ
รายการสินคา  

6. ภายใตความตกลง TPCEP ไทยลดภาษีเปน 0 ใหแกเปรู ยกเวน สตารชทําจากมันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) และสินคาแปงมันสําปะหลังแปรรูป (พิกัด 
3505.10) ซ่ึงไทยไมผูกพันการลดภาษีใหกับเปรู  
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การเปดตลาดสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลังภายใตความตกลง RCEP 

รายการสินคา  ไทย  บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  สปป.ลาว  มาเลเซีย  เมียนมา ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด ญ่ีปุน จีน  เกาหลีใต  
มันสําปะหลังสด แชเย็น แชง
แข็ง หรือแหง (พิกัด 0714.10) 

0% 0% 0% 0% ยกเวน  

0714.10.11.
ดรายชิพ 
4.5% 

U (40%) 0% 0% U 0% 0% 0% 0% 0% 0% U 

 (887.4%) 

แปงมันสําปะหลังดิบ  
(พิกัด 1106.20) 

37.3% 0% 15% 4.6% 0% 0% 4% 0% 0% 27% 0% 0% 0% 18.7% 7.5% 

สตารชทําจากมันสําปะหลัง  
(พิกัด 1108.14) 

28% 0% 15% 10% 5% 0% 5% 20% 0% 0% 0% 0% U 0% U (455%) 

แปงมันสําปะหลังแปรรูป  
(เด็กซตริน) (พิกัด 3505.10) 

0% 0% 7% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3505.1
0.100 
= 6.8%  

อ่ืน  ๆ= 
U 

0% 350510.10= 
0%  

3505.10.20 = 
7.5%  

3505.10.30 = 
360% 

3505.10.40 = 
U (385.7%)  

ผลิตภณัฑมันสําปะหลังและ
ของท่ีใชแทนผลิตภัณฑมัน
สําปะหลังทําจากสตารช เปน
เกล็ด เปนเม็ด หรือลักษณะท่ี
คลายกัน  (พิกัด 1903.00) 

0% 0% 35% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 8.7% 0% 7.5% 

กากเหลือจากการผลิตสตารช
และกากท่ีคลายกัน จะทําเปน
เพลเลตหรือไมก็ตาม ของมัน
สําปะหลังหรือสาคู (พิกัด 
2303.10) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4.5% 0% 
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*หมายเหต*ุ ความตกลง RCEP มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2565 กับสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ ไดแก ไทย บรูไน กัมพูชา ลาว สิงคโปร เวียดนาม ออสเตรเลยี นิวซีแลนด จีน และญี่ปุน 
โดยมผีลใชบังคับกับเกาหลีใต และมาเลเซียเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ และ 18 มีนาคม 2565 ตามลําดับ สําหรับประเทศท่ีเหลือ ไดแก อินโดนีเซีย เมียนมา และฟลิปปนส อยูระหวางดําเนินการให

สัตยาบัน/ U = ไมเปดตลาด 

 

ภายใตความตกลง RCEP ประเทศสมาชิกมีการลดภาษีสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑ ดังนี้  
1. บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ลดภาษีเปนศูนยสําหรับสินคามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
2. สินคามันสําปะหลังสด แชเย็น แชงแข็ง หรือแหง (พิกัด 0714.10) ประเทศสมาชิกลดภาษีเปนศูนย ยกเวน สปป. ลาว ฟลิปปนส และเกาหลีใตไมผูกพันการลด

ภาษี สําหรับอินโดนีเซีย ลดภาษีเปนศูนยยกเวนพิกัด 0714.10.11. (ดรายชิพ) อัตราภาษีรอยละ 4.5 
3. สินคาแปงมันสําปะหลังดิบ (พิกัด 1106.20) บรูไน มาเลเซีย สปป. ลาว ฟลิปปนส สิงคโปร และออสเตรเลีย นิวซีแลนด และญี่ปุน ลดภาษีเปนศูนย ประเทศ

สมาชิกอ่ืนๆ เก็บภาษีระหวางรอยละ 4.6 – 37.3 
4. สตารชทําจากมันสําปะหลัง (พิกัด 1108.14) ประเทศท่ีลดภาษีเปนศูนย ไดแก บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด สําหรับญี่ปุน 

และเกาหลีใตไมผูกพันการลดภาษี ประเทศสมาชิกอ่ืนๆ เก็บภาษีในอัตราระหวางรอยละ 5-25 
5. แปงมันสําปะหลังสําเร็จรูป (เด็กซตริน) (พิกัด 3505.10) ประเทศสมาชิกลดภาษีเปนศูนย ยกเวน กัมพูชา ส.ป.ป. ลาว และญี่ปุน สําหรับเกาหลีใตลดเปนศูนย

เฉพาะพิกัด 350510.10  
6. ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  (พิกัด 1903.00) ประเทศสมาชิกลดภาษีเปนศูนย ยกเวน กัมพูชา ส.ป.ป. ลาว ญี่ปุน และเกาหลีใต 
7. กากเหลือจากการผลิตสตารชของมันสําปะหลังหรือสาคู (พิกัด 2303.10) ประเทศสมาชิกลดภาษีเปนศูนย ยกเวนจีน  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
สวนสินคาเกษตร  

สํานักการคาสินคา  
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