
แนวโน้มการใช้ไม้สับในตลาดจีน 

1. อุตสาหกรรมไม้สับในจีน 

ความคิดริเริ่มเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอันก้าวหน้า และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
นับเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของจีนอย่างมีนัยส าคัญ โดยจีนเองก็ยอมรับว่า 
“ประเทศจีนยังมีช่องว่างในประสิทธิภาพการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว” 

จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะเวลา 5 ปี ฉบับที่ 12 (2011-15) ได้ระบุถึง
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของจีน ที่มีมูลค่าถึง 3.6 ล้านล้านหยวน ซึ่งก็มี
การท าแผนต่อเนื่องมาที่ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะเวลา 5 ปี ฉบับที่ 13 
(2016-20) ที่เน้นให้มีทิศทางการพัฒนาในทางสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงเป็นโอกาส
ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงและการให้บริการที่สนับสนุน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการท าธุรกิจในประเทศจีน เช่น ธุรกิจชิ้นไม้สับ เป็นต้น 

โดยในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ประเทศจีนก็มีการประกาศนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน
ทดแทนออกมา เพ่ือเป็นการสนับสนุนและรองรับกับแผนการพัฒนาฯดังกล่าว อย่างเช่น ในปี 2014 
คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติร่วมกับกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมออกนโยบาย "เกี่ยวกับกฎเกณฑ์
ควบคุมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อเป็นแหล่งผลิตความร้อน" ในปี 2015 ทางคณะกรรมการพัฒนา
และปฏิรูปแห่งชาติร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและกระทรวงสิ่งแวดล้อม ก็ได้ร่วมกัน
ออกนโยบาย " เกี่ยวกับการเร่งพัฒนาพืชผลทางการเกษตรเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ครอบคลุม
และการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ " ซึ่งนายกฯ หลี่ เค่อเฉียง ก็ได้เน้นย้ าเรื่องการใช้พลังงานธรรมชาติอีกครั้ง
ในงานประชุมใหญ่สองแผ่นดิน ในปี 2015 ว่า ต้องการเน้นการพัฒนาพลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์และชีวมวลเพ่ือเป็นพลังงานทดแทน ในขณะที่อุตสาหกรรมเม็ดไมส้ับก าลังเป็นที่นิยม 
เพราะสามารถผลิตพลังงานชีวมวลที่มีคุณภาพ จีนก็ต้องเร่งพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ทุกขึ้นตอน โดยเฉพาะการผลิตของอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ซึ่งข้ันตอนการเก็บเก่ียว การจัดเก็บและ
การขนส่งวัตถุดิบและอ่ืนๆ ทั้งหมดเหล่านี้ รัฐบาล สมาคม องค์กรทางธุรกิจและสื่ออ่ืนๆที่เก่ียวข้อง
ต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้อุตสาหกรรมนี้มีการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  

ในขณะนี้ ประเทศจีนก็เร่งการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชีวมวล ขยายการลงทุนและการวิจัย
ของชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า อุปกรณ์ส าหรับการผลิตชีวมวล เชื้อเพลิงต่างๆที่ผลิตจากชีวมวลเพ่ือให้
เป็นแหล่งก าเนิดความร้อนทางเลือกใหม่ การจัดการขยะที่เกิดจากชีวมวล และท าการวิจัยด้าน
การตลาดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเม็ดไม้สับ โดยมีการส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันทางธุรกิจ ผ่านการ
ประชุมทางวิชาการและกิจกรรมระหว่างประเทศต่างๆ เพ่ือให้อุตสาหกรรมนี้สามารถเติบโตอย่างได้
อย่างยั่งยืนต่อไป 

 



1.1 ค านิยามของไม้สับในสารานุกรมจีน  

ไม้สับ (木屑- มู่เซี่ย) หรือ เศษไม้ หมายถึงผงข่ีเลื่อย ขี้กบที่เหลือจากการแปรรูปไม้ ประโยชน์
หลักของไม้สับ คือ ใช้เป็นเชื้อเพลิง วัสดุเติมเต็มในโครงกระดูกจ าลอง วัตถุดิบในการผลิตกระดาษ 
หรือเอามาท าเป็นไม้อัดแผ่น  

ภาพ 1 – ตัวอย่างชิ้นไม้สับ 

 
 

1.2 รูปแบบการใช้ไม้สับในจีน 
จีนมีการใช้ประโยชน์จากไม้สับ ดังนี้ 
1. เป็นแหล่งพลังงานและแหล่งความร้อนในชีวิตประจ าวัน  
เนื่องจากการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวกในการจัดเก็บ ใช้งานง่าย สะอาดและปลอดภัย 

จึงนิยมใช้ในครัวเรือนทั่วไป 
2. เป็นเชื้อเพลิงในหม้อไอน้ า  
หม้อไอน้ าในอุตสาหกรรมชีวมวล ถือเป็นอุตสาหกรรมทางเลือกที่มาแทนที่อุตสาหกรรมถ่านหิน 

น้ ามันเตาและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
3. เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า 
ไม้สับสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้า ซึ่งการเผาไหม้ทุก 10000 ตันสามารถแทนที่การเผา

ถ่านหินแบบมาตรฐานนั้น 8000 ตัน ท าให้ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถึง 160 ตัน ลดการ
ปล่อยควัน 80 ตันและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 14400 ตัน ซึ่งหม้อไอน้ าขนาด 4 ตัน จะ
สามารถเผาถ่านหินได้ 3600 ตันต่อปี แต่ถ้าใช้เม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลจะประหยัดกว่าการใช้ถ่านหิน 17
ล้านหยวน ประหยัดกว่าน้ ามันเตา 40 ล้านหยวน และประหยัดกว่าก๊าซธรรมชาติถึง 21 ล้านหยวน 

4. เป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นไม้อัด 
ผ่านกระบวนการแยกส่วนด้วยเครื่องจักร ท าให้ไม้สับกลายเป็นวัสดุที่มีความบริสุทธิ์  ด้วยการใช้

กาวหรือสารอ่ืนๆ อัดติดไม้สับไว้ในแม่พิมพ์ จนกลายเป็นไม้อัดแผ่น เช่น แผ่นใยไม้อัด MDF 
(Medium Density Fiberboard) 

5. เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ 
ไม้สับ สามารถท าการแปรรูปขั้นต้นเป็นเยื่อกระดาษ หรือจะท าการแปรรูปขั้นสูงที่โรงงาน

กระดาษ เพ่ือผลิตเป็นกระดาษ 
6. เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูก 
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การที่ไม้สับเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ จึงถือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ที่สามารถน าไปใช้ในการ
เพาะปลูกตามครัวเรือนได้ ซึ่งก็มีการน าไม้สับไปเป็นต้นเชื้อในการเพาะปลูกเห็ดด้วย 

นอกจากนี้ ไม้สับ ยังสามารถน ามาผลิตเป็นยากันยูง ธุปหอม หรือเป็นตัวดูดซับความชื้น เป็นต้น 
 

ภาพ 2 – ผลิตภัณฑ์จากชิ้นไม้สับ    ภาพ 3 – การใช้ประโยชน์จากไม้สับ 

 
 

ภาพ 4 – แผนที่แสดงแหล่งรวมธุรกิจชิ้นไม้สับในประเทศจีน 

 

 2. การน าเข้าไม้สับของจีน 

ปัจจุบัน จีนถือเป็นผู้น าเข้าไม้สับรายใหญ่รายหนึ่งของโลก ซึ่งตัวเลขจากศุลกากรจีน ได้รายงาน
ว่า จีนมีปริมาณการน าเข้าไม้สับในปี 2015 เป็นจ านวนทั้งหมด 9.81 ล้านตัน (ตาราง 1-2) หรือคิด
เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,690.70 ล้านเหรียญสหรัฐ (ตาราง 3-4) โดยมีการน าเข้าไม้สับจากประเทศ
เวียดนามมากที่สุด คิดเป็นจ านวน 4.28 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 681.77 ล้านเหรียญสหรัฐ รองมา
คือ ประเทศออสเตรเลียและประเทศไทย ตามล าดับ 



ตาราง 1 – แสดงปริมาณการน าเข้าไม้สับที่มาจากไม้ต่างๆท่ีไม่ใช่ไม้สนของประเทศจีนจากประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก (หน่วย: ตัน) 

 
แหล่งที่มา: China Customs 

 
ตาราง 2 – แสดงปริมาณการน าเข้าไม้สับจากไม้สนของประเทศจนีจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก  

(หน่วย: ตัน) 

 
แหล่งที่มา: China Customs 

 
ตาราง 3 – แสดงมูลค่าการน าเขา้ไม้สับที่มาจากไม้ต่างๆท่ีไม่ใช่ไม้สนของประเทศจีนจากประเทศต่างๆ 

ทั่วโลก (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 
แหล่งที่มา: China Customs 

 
 
 



ตาราง 4 – แสดงมูลค่าการน าเขา้ไม้สับจากไม้สนของประเทศจนีจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก  
(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

 
แหล่งที่มา: China Customs 
ทั้งนี้ ประเทศจีนมีการน าเข้าไม้สับจากไม้ชนิดต่างๆยกเว้นไม้สนจากประเทศไทย ในปี 2015 

ทั้งสิ้น 1.21 ล้านตัน หรือ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 189.98 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อย
ละ 11.2 เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมในปี 2014 (ตาราง 5-6) ซึ่งการน าเข้าส่วนใหญ่นั้น เข้ามาทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน โดยผ่านทางด่านของเมืองหนานจิงและเมืองชิงต่าวเป็นหลัก เพ่ือใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

ตาราง 5 – แสดงปริมาณการน าเข้าไม้สับไทยจากด่านศุลกากรต่างๆของประเทศจีน (หน่วย: ตัน) 

No. District                       
Quantity (Ton) % Change 

2013 2014 2015 - 15/14 - 

  All Districts                                 1,447,634       1,049,567       1,205,941         15  

1 Nanjing                                                  53,916         238,513        551,689        131  

2 Qingdao                                                 859,278         473,271        415,278  -      12  

3 Zhanjiang                                               450,188         337,772        238,912  -      29  

4 Huangpu                                                      -             10             61        510  

5 Haikou                                                   42,742                  -                -           -  

6 Nanning                                                  41,510                  -                -           -  

แหล่งที่มา: China Customs 
ตาราง 6 – แสดงมูลค่าการน าเขา้ไม้สับไทยจากด่านศุลกากรต่างๆของประเทศจีน  

(หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ) 

No. District                       
Millions of US Dollars % Change 

2013 2014 2015 - 15/14 - 

  -- All Districts --       246.77  170.97  189.98  11.12  

1 Nanjing                   8.32  37.44  82.86  121.34  

2 Qingdao                   154.75  83.49  72.05  -13.71  

3 Zhanjiang                 71.12  50.04  35.04  -29.98  

4 Huangpu                   0.00  0.00  0.03  647.20  

5 Haikou                    6.67  0.00  0.00  0.00  

6 Nanning                   5.90  0.00  0.00  0.00  

แหล่งที่มา: China Customs 



จากการที่ประเทศจีนได้ มุ่งมั่นให้มีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็น
โอกาสอันดี ส าหรับผู้ประกอบการไทย ที่จะมีท าการขยายธุรกิจการส่งออกชิ้นไม้สับสู่ประเทศจีน 
เพราะแนวโน้มความต้องการใช้ชิ้นไม้สับของประเทศจีนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ  

 

3. ข้อควรรู้ส าหรับผู้ที่ต้องการส่งออกไม้สับจากประเทศไทย 

3.1 ขั้นตอนการส่งออกไม้สับจากประเทศไทย 
1. ขอใบอนุญาตในการส่งออกโดยมีหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้ 
2. ท าบัตรประจ าตัวผู้ส่งออก-น าเข้าและขอใบอนุญาญจากกรมการค้าต่างประเทศ 

3.2 ขั้นตอนการน าเข้าไม้สับสู่ประเทศจีน 
ต้องมีเอกสารประกอบการน าเข้า ดังนี้ 

1. ใบรับรองคุณภาพของสินค้าจาก  Administration of Quality Supervision, Inspection and 
Quarantine ( AQSIQ ) 
2. ใบอนุญาตของผู้รับสินค้าในประเทศจีนหรือตัวแทนจ าหน่ายในจีน 
3. ใบอนุญาตการน าเข้าสินค้า จาก China Certificate & Inspection (Group) Co., Ltd. ( CCIC ) 
4. ใบรับรองมาตรฐานของสินค้าจาก International Standard Organization ( ISO ) (ถ้ามี) 
5. ใบรับรองความเป็นมิตรของสินค้ากับสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) 

3.3 ภาษีส าหรับการน าเข้าสินค้าไม้สับสู่ประเทศจีน 
1. ภาษีการน าเข้าสินค้าไม้สับ คิดในอัตราร้อยละ 8 
2. ภาษีมูลค่าเพ่ิมของสินค้า คิดในอัตราร้อยละ 17  
หมายเหตุ – หากผู้น าเข้าสามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า (Form E) จากประเทศ

ไทยต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรจีน ก็จะได้รับยกเว้นภาษีการน าเข้าสินค้าไม้สับ  
 
ทั้งนี ้สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมือง

กวางโจว  โทร. (86) 20-8384-9453  e-mail: thaitcguangzhou@ditp.go.th 
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