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ตลาดมันส าปะหลังในจีนและโอกาสของไทย 

 

 

 

 

1. การเพาะปลูกและการบริโภคมันส าปะหลังของจีน 

จีนเริ่มเพาะปลูกมันส าปะหลังเมื่อปีค.ศ. 1820 โดยแหล่งเพาะปลูกมันส าปะหลังหลักของจีน ได้แก่ กวาง

สี ไห่หนาน กวางตุ้ง ฝูเจี้ยน และยูนนาน เป็นต้น ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการมันส าปะหลังของจีนเพ่ิมขึ้นอย่างมี

เสถียรภาพ มีการน ามันส าปะหลังไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่เพาะปลูกของจีนเพ่ิมขึ้น โดยในปี 2564 

พ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังของจีนอยู่ที่ 303,900 เฮกตาร์ รายละเอียดดังกราฟด้านล่างแสดง 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล: www.chyxx.com 

เมื่อพิจารณาความต้องการมันส าปะหลังของจีนพบว่า จีนต้องการมันส าปะหลังสดค่อนข้างน้อย เนื่องจาก

เก็บรักษาได้ไม่นาน จึงท าให้มันส าปะหลังแห้งกลายเป็นสินค้าหลักที่จีนน าไปใช้ประโยชน์และมีปริมาณน าเข้าสูง 

โดยมันส าปะหลังสดที่จีนต้องการส่วนใหญ่จะน าไปแปรรูปเป็นมันส าปะหลังแห้ง และมีจ านวนน้อยที่น าไปแปรรูป
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เป็นแป้งมันส าปะหลังและบริโภคโดยตรง ส าหรับการใช้งานมันส าปะหลังแห้งของจีนนั้น ร้อยละ 30 จะน าไปใช้

เป็นอาหารสัตว์ และอีกร้อยละ 70 จะน าไปผลิตเป็นแป้งมันส าปะหลังและแอลกอฮอล์  

2. การน าเข้ามันส าปะหลังของจนี  

ในปี 2564 จีนน าเข้ามันส าปะหลังสดและแห้ง (HS code: 071410) ทั้งสิ้น 5.50 ล้านตัน ขยายตัวขึ้น

ร้อยละ 64.16 (YoY) คิดเป็นมูลค่า 1,527 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 95.28 (YoY) ขณะที่ระหว่างเดือน

มกราคม-กรกฎาคม 2564 จีนน าเข้ามันส าปะหลังสดและแห้ง 5.62 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 55.77 (YoY) คิดเป็น

มูลค่า 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 61.69 (YoY)  

จากสถิติของปี 2564 จีนน าเข้ามันส าปะหลังสดและแห้งจากไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งมีปริมาณน าเข้า

รวม 4.86 ล้านตัน ขยายตัวขึ้นร้อยละ 82.77 (YoY) และมีมูลค่าน าเข้าคิดเป็น 1,350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัว

ขึ้นร้อยละ 115.61 (YoY) ตัวเลขสถิติล่าสุดยังชี้ว่า ระหว่างเดือนเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 จีนยังคงน าเข้ามัน

ส าปะหลังสดและแห้งจากไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งมีปริมาณน าเข้าทั้งสิ้น 5.10 ล้านตัน ขยายตัวขึ้นร้อยละ 

61.92 (YoY) คิดเป็นมูลค่ารวม 1,446 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวขึ้นร้อยละ 67.20 (YoY) รายละเอียดดังตาราง

ด้านล่างแสดง 

ตลาดน าเข้ามันส าปะหลังสดและแห้ง 5 อันดับแรกของจีน ปี 2564 

ล าดับ ประเทศส่งออก ปริมาณการน าเข้า 
(ตัน) 

มูลค่าน าเข้า 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าน าเข้า (ร้อยละ) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 ไทย 4,867,797 1,350.50 115.61 88.43 
2 เวียดนาม 560,315 154.14 60.71 10.09 
3 กัมพูชา 70,720 20.34 -41.49 1.33 
4 อินโดนีเซีย 8,371 2.14 75.53 0.14 
5 แทนซาเนีย 285 0.07 - 0.01 

แหล่งข้อมูล: ศุลกากรจีน 
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ตลาดน าเข้ามันส าปะหลังสดและแห้ง 5 อันดับแรกของจีน ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 

ล าดับ ประเทศส่งออก ปริมาณการน าเข้า 
(ตัน) 

มูลค่าน าเข้า 
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าน าเข้า (ร้อยละ) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 ไทย 5,104,307 1,446.92 67.20 90.41 
2 เวียดนาม 494,341 146.08 25.54 9.13 
3 กัมพูชา 24,416 7.10 - 0.44 
4 อินโดนีเซีย 771 0.21 1,091.37 0.01 
5 แทนซาเนีย - - - - 

แหล่งข้อมูล: ศุลกากรจีน 

ส าหรับการน าเข้าสตาร์ชจากมันส าปะหลัง (HS code: 110814) ของจีนในปี 2564 พบว่าอยู่ที่ 3.48 

ล้านตัน ขยายตัวขึ้นร้อยละ 26.42 (YoY) คิดเป็นมูลค่า 1,674 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวขึ้นร้อยละ 48.26 (YoY) 

นอกจากนี้ ตัวเลขสถิติยังชี้ว่า ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 จีนได้น าเข้าสตาร์ชจากมันส าปะหลัง 2.60 

ล้านตัน ขยายตัวขึ้นร้อยละ 33.76 (YoY) คิดเป็นมูลค่า 1,367 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวขึ้นร้อยละ 48.13 (YoY) 

โดยทั้งในปี 2564 และระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 จีนน าเข้าสตาร์ชจากมันส าปะหลังจากไทยมากเป็น

อันดับหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.73 และ 55.46 ของมูลค่าการน าเข้าทั้งหมดของจีน 

3. โอกาสมันส าปะหลังไทยในจีน 

มันส าปะหลังมีปริมาณสตาร์ชประมาณร้อยละ 30 ปริมาณการผลิตสูงและมีราคาต่ ากว่าพืช เกษตร    

หลายชนิด อาทิ ข้าวโพด มันฝรั่ง มันเทศ เป็นต้น จึงกลายเป็นพืชเกษตรที่ได้รับการนิยมเพ่ือน าไปผลิตสินค้าใน

อุตสาหกรรมอาหาร ยา พลังงาน และแอลกอฮล์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบพืชเกษตรส าคัญที่สามารถผลิต

แอลกอฮอล์ได้พบว่าการผลิตแอลกอฮอล์หนึ่งตัน หากใช้ข้าวโพดผลิตจะต้องใช้ปริมาณ 3 ตัน อ้อยจะใช้ปริมาณ   

17 ตัน หากเป็นมันฝรั่งและมันเทศจะใช้ปริมาณ 9 ตัน และหากเป็นมันส าปะหลังจะใช้ปริมาณ 7 ตัน จากข้อมูล

ดังกล่าว ถึงแม้การน าข้าวโพดไปผลิตแอลกอฮอล์หนึ่งตันจะใช้ปริมาณเพียง 3 ตันเท่านั้น แต่ข้าวโพดมีราคาสูงกว่า

และผลผลิตต่อไร่น้อยกว่ามันส าปะหลัง ดังนั้น มันส าปะหลังจึงกลายเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการผลิตแอลกอฮล์ และ

ยังเป็นสินค้าที่จีนน าเข้าเพ่ิมข้ึนทุกปี เพ่ือน าไปผลิตแอลกอฮอล์และสินค้าอ่ืนๆ  

ตัวเลขสถิติชี้ว่า นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ราคามันส าปะหลังมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ใช้   

ส่วนหนึ่งหันไปเลือกใช้ข้าวโพดแทน ส่งผลให้ความต้องการมันส าปะหลังของจีนหดตัวลง ซึ่งในปี 2563 ตลาด    

มันส าปะหลังของจีนมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านหยวน แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2564 ความต้องการในตลาดจีน
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เพ่ิมสูงขึ้นบวกกับราคามันส าปะหลังมีราคาสูงขึ้น จึงท าให้ตลาดมันส าปะหลังของจีนมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 17,756 

ล้านหยวน และคาดว่าความต้องการมันส าปะหลังของจีนจะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

เมื่อพิจารณาการเพาะปลูกมันส าปะหลังของจีนพบว่า ถึงแม้จีนจะมีพ้ืนที่เพาะปลูกมันส าปะหลังกว่า 

300,000 เฮกตาร์ แต่การเพาะปลูกมันส าปะหลังในจีนมีต้นทุนสูงและปริมาณการผลิตของจีนยังคงน้อยมากเมื่อ

เทียบกับความต้องการภายในประเทศ ตัวเลขสถิติชี้ว่า การผลิตของจีนสามารถตอบสนองความต้องการในประเทศ

ได้เพียงร้อยละ 20 ท าให้จีนต้องพ่ึงพาการน าเข้าร้อยละ 80 ของการบริโภคภายในประเทศ จากการที่จีนมีความ

ต้องการมันส าปะหลังจ านวนมากและมีปริมาณการผลิตน้อย ท าให้จีนกลายเป็นประเทศผู้น าเข้ามันส าปะหลังมาก

เป็นอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่ปี 2548 สร้างโอกาสที่ดีให้กับผู้ส่งออกมันส าปะหลังของไทย 

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้  

จากสถิติการน าเข้ามันส าปะหลังและแป้งสตาร์ชจากมันส าปะหลังของจีนข้างต้น พบว่า ในปี 2564 และ

ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2565 ไทยยังคงเป็นตลาดผู้ส่งออกมันส าปะหลังและแป้งสตาร์ชจากมันส าปะหลัง

รายใหญ่ของจีน ในขณะเดียวกัน เวียดนามและกัมพูชาคือตลาดผู้ส่งออกมันส าปะหลังอันดับสองและสามของจีน 

ซึ่งในอนาคตความต้องการมันส าปะหลังของจีนอาจเปลี่ยนไปหรืออาจน าเข้าจากประเทศอ่ืนมากขึ้น ประเทศไทย

อาจเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น อาทิ น าเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการเพาะปลูกและการแปรรูปต่างๆ 

ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมันส าปะหลังและสินค้าจากมันส าปะหลังได้มากขึ้น นอกจากนี้ การสร้างห่วงโซ่

อุตสาหกรรมที่มีความสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า จะช่วยรักษาความเสถียรของคุณภาพสินค้า การ

ขนส่งและการส่งมอบสินค้าถึงมือผู้น าเข้าต่อไป 
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