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ทัศนะต่อนโยบายการ 
รับจ าน ามันส าปะหลัง 

ส ารวจระหวา่งวันที่ 10-16 ก.ค. 55 

 

1,201 ตัวอย่างทั่วประเทศ (จ าน ามันส าปะหลงั) 
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ข้อมูลทั่วไป 

เพศ 

ชาย 
51.5% 

หญิง 
48.5% 

อายุ 

ช่วงอายุ ร้อยละ 
20-29ป ี 12.2 
30-39 ป ี 23.8 
40-49 ป ี 37.1 
50-59 ป ี 24.8 
60 ปีขึ้นไป 2.2 
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ข้อมูลทั่วไป 

ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ร้อยละ 
1-3 คน 14.8 
4-6 คน 74.3 
7-9 คน 10.4 

มากกว่า 9 คนขึ้นไป 0.5 
โดยเฉลี่ย  4-5 (คน) 

ร้อยละ 
มัธยมศึกษา 52.1 
ปวช./ปวส. 24.7 
ปริญญาตรี 9.6 
สูงกว่าปริญญาตรี 0.7 
อื่นๆ 12.9 
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การเป็นเจ้าของพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง 

ร้อยละ พื้นที่โดยเฉลี่ย (ไร่) 

ของตัวเอง 100% 84.7 20.8 

ของตัวเองและเช่า 12.6 34.1 

ของตัวเอง เช่า และของรัฐ 0.5 21.7 

เช่าอย่างเดียว 1.8 19.9 

ของตัวเองและของรัฐ 0.5 15.5 

รวม 100.0 22.4 
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ภูมิภาค 

ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 
44.2% กลาง 

28.6% 

เหนือ 
18.1% 

ใต ้
0.1% 
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สถานการณผ์ลผลิตในปัจจุบันของท่านเป็นอย่างไรเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 

ลดลงมาก 
1.9% 

ลดลงเล็กน้อย 
10.3% เท่าเดิม 

26.3% 

เพ่ิมขึ้น 
54.4% 

เพ่ิมขึ้นมาก 
4.9% 
ไม่แน่ใจ 
2.2% 
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เพ่ิมพื้นที่การผลิต, บ ารุง
เพ่ิมขึ้น, ต้องการรายได้มาก
ขึ้น, สภาพอากาศด ี

มีพื้นที่ในการผลิตน้อยลง, 
น้ าไม่เพียงพอ, ราคาไม่
แน่นอน, ต้นทุนการผลติสูง 



ราคาที่ท่านขาย/คาดว่าจะขายได้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ     
ปีที่ผ่านมา 

ราคาขาย 
เข้าร่วมโครงการรับจ าน า 

โดยรวม เหตุผล 
เข้า ไม่เข้า 

ลดลงมาก 2.8 6.7 3.3 มีเชื้อแป้งน้อย, ขาดน้ า, มศีัตรพูืช, 
ภัยธรรมชาติ 

ลดลงเล็กน้อย 11.0 6.7 10.5 
เท่าเดิม 18.9 21.6 19.3 
เพิ่มขึ้น 57.2 37.3 55.0 มีความต้องการมากขึ้น, มันมี

น้ าหนักมากขึ้น, เข้าโครงการรบั
จ าน า, เป็นพืชพลังงาน, ผลผลิต
คุณภาพดีขึ้น 

เพิ่มขึ้นมาก 7.1 4.5 6.8 

ไม่แน่ใจ 2.9 23.1 5.2 
รวม 100.0 100.0 100.0 

หน่วย : ร้อยละ 
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ท่านมีอาชีพเสริมหรือไม่ เพราะเหตุใด 

มี 
49.4 

ไม่ม ี
50.6 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

สาเหตุ ร้อยละ 
รายได้จากอาชีพหลักมากพอ 38.4 
ไม่รู้ว่าจะท าอาชีพอะไร 36.1 
ไม่มีเงินทุน 23.6 
อื่นๆ 1.9 

อาชีพเสริมที่ได้รับความนิยม ร้อยละ 
รับจ้าง 41.4 
ค้าขาย 32.9 
ปลูกผกั 2.7 
อื่นๆ 23.0 
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ท่านคิดว่าสิง่ที่เป็นปัญหาที่สุดส าหรบัท่านในการท าไร่ 
มันส าปะหลัง คือเรื่องใด 

ปัญหา ร้อยละ 
ต้นทุนสารเคมี  ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง 13.6 
ราคาสินค้าที่ขายได้ 12.0 
ราคาน้ ามัน 11.2 
ค่าแรงงาน 11.0 
ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ทางการเกษตร 11.0 
หนี้สิน 10.2 
ฤดูกาล ธรรมชาติ ฝน 9.6 
ที่ท ากิน 8.2 
ชลประทาน/แหล่งน้ าในการเพาะปลูก 6.7 
สภาพดินท่ีเสื่อมโทรม 6.5 
    รวม 100.0 
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สิ่งที่ท่านต้องการให้รัฐบาลด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
เกษตรกรคือเรื่องใดมากที่สุด 

สิ่งที่ต้องการให้ด าเนินการ ร้อยละ 

ดูแลราคาสินค้าเกษตรให้สูง 19.9 

ต้นทุนการผลิตสินค้าที่สูง 19.6 

หนี้สินของเกษตรกร 16.4 

ราคาของแพง 16.4 

พื้นที่ท ากิน 13.7 

มาตรการช่วยเหลือหลังเกิดภัยธรรมชาติ 13.7 

อื่นๆ 0.3 

      รวม 100.0 
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ท่านเข้าร่วมโครงการจ าน ามันส าปะหลังกับทางรัฐบาลหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 

เข้า 
88.8 

ไม่เข้า 
11.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

สาเหตุที่ไม่ร่วม ร้อยละ 
ขายปกติไม่เข้าร่วมโครงการ 35.2 
ไม่ทราบว่ามีโครงการรับจ าน า 29.6 
จุดรับจ าน าอยู่ไกลบ้าน 18.5 
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 15.7 
ไปติดต่อจุดรับจ าน าได้รับแจ้ง
ว่าเต็มโควต้า 

0.9 

สาเหตุที่ร่วม ร้อยละ 
เป็นโครงการของรฐับาล 45.0 
ได้รับเงินมากกว่าการขายทางการค้า
ปกติ 

33.9 

ได้รับความเป็นธรรมจากการชั่ง/
ตรวจสอบคุณภาพมันส าปะหลัง 

14.5 

ขั้นตอนสะดวกไม่ยุ่งยาก 6.5 
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ในกรณีที่ท่านเคยเข้าร่วมโครงการ ทา่นจะจ าน าในรูปแบบใด  

จ าน าแบบขาย
ขาด 
90.0% 

จ าน าแบบรอ
ราคาสูงแล้วไถ่

ถอนคืน 
10.0% 
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การเข้าร่วมโครงการของท่าน และความคิดเห็น 

ช่องทางการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 

จ าน ากับ ธ.ก.ส. 50.7 
จ าน าใบประทวน ณ กลุ่ม
เกษตรกร/สหกรณ์ 

25.4 

จ าน าใบประทวน 24.0 

ความยุ่งยาก/ซับซอ้นต่อกระบวนการ 
ขั้นตอนในการรับจ าน ามันส าปะหลัง  

ร้อยละ 

ไม่ยุ่งยาก 10.4 
น้อยที่สุด 21.1 
น้อย 25.9 

ปานกลาง 36.7 
มาก 2.6 

มากที่สุด 3.1 
ความพึงพอใจต่อกระบวนการและข้ันตอน ร้อยละ 

ไม่พึงพอใจเลย 3.6 
น้อยที่สุด 3.8 
น้อย 10.0 

ปานกลาง 62.6 
มาก 19.0 

มากที่สุด 1.1 
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ราคารับจ าน ามันส าปะหลังที่ท่านได้รับจริงเป็นไปตามที่รัฐบาล
ประกาศหรือไม่ เพราะเหตุใด 

69.5 

30.5 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

สาเหตุที่ต่ ากว่า ร้อยละ 
คุณภาพแป้งไม่ได้ตามที่ก าหนด 49.2 
ถูกตัดราคา 32.0 
ขายลานมัน/โรงแป้งที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการ 

18.8 

เท่ากับที่ 
รัฐบาลประกาศ 

ต่ ากวา่ที ่
รัฐบาลประกาศ 
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หลังจากที่ท่านน ามันส าปะหลังมาร่วมโครงการรับจ าน าแล้ว ทา่นได้
มีการไถ่ถอนมันส าปะหลังคืนหรือไม่ เพราะเหตุใด 

7.7 

92.3 

0% 
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30% 
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60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

สาเหตุที่ไม่ไถ่ถอน ร้อยละ 
จ าน าก็เหมือนขายไปแล้ว 55.8 
ราคาจ าน าสูงกว่าราคาตลาด 33.5 
ไม่มีเงินที่จะซื้อคืน 10.7 ไม่ไถถ่อนคืน 

ไถถ่อนคืน 
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หลังจากที่ท่านได้ท าสัญญาในการจ าน ามันส าปะหลังแล้ว 
ท่านจะได้รับเงินภายในกีว่ัน 

น้อยกว่า 3 วัน 
3.6% 

3 วัน 
38.8% 

4-10 วัน 
57.2% 

มากกว่า 10 วัน 
0.5% 
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การจ าน ามันส าปะหลังตามโครงการ 

ท่านเคยน ามันส าปะหลังของตนเอง
ไปฝากให้คนอื่นเพื่อจ าน าตาม

โครงการหรือไม่ 

ไม่เคย เคย 

ร้อยละ 89.7 10.3 

ท่านเคยน ามันส าปะหลังของคนอื่นมา
รวมกับของตนเองเพื่อจ าน าตาม

โครงการหรือไม่ 

ไม่เคย เคย 

ร้อยละ 90.9 9.1 
• เพราะโควตาหมด 
• ไม่ได้ลงทะเบียน  

• เพราะโควตาหมด 
• ไม่ได้ลงทะเบียน  
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ความพึงพอใจต่อโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังในเรื่องเหล่านี้ 
  ไม่พึงพอใจเลย น้อย ปานกลาง มาก 
ระยะเวลาที่ได้รับใบประทวน 0.8 18.5 57.2 23.5 
ความรวดเร็วในการได้รับเงินจ าน า 0.5 16.4 59.7 23.4 
การประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการ 0.6 18.3 59.1 22.1 
ความถูกต้องของใบประทวน 0.6 20.1 58.5 20.8 
ราคารับจ าน ามันส าปะหลัง 0.5 20.9 58.1 20.6 
ความพอเพียงของเจ้าหน้าที่ 0.0 19.5 60.7 19.8 
จ านวนลานมัน/โรงแป้งที่เข้าร่วมโครงการ 1.5 21.5 57.3 19.7 
ระยะเวลารับจ าน า 0.6 22.9 57.0 19.5 
การชั่งน้ าหนัก และการวัดความชั้น 1.2 20.6 59.2 19.0 
การให้บรกิารของเจ้าหน้าที่ 0.0 19.5 62.4 18.2 
ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 

0.9 21.1 60.0 18.0 

การติดต่อขอรับบริการ/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 0.6 18.9 64.8 15.7 
หลักเกณฑ์การรับจ าน า 0.0 22.5 62.8 14.8 
วิธีการรับจ าน า 0.1 24.1 61.7 14.1 

หน่วย : ร้อยละ 
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ท่านคิดว่า ระเบียบขั้นตอนการรับจ าน ามันส าปะหลังเปิด
โอกาสให้มีการทุจริตคอร์รัปชันได้มากน้อยเพียงใด 

ไม่ได้เลย 
3.1% 

น้อยท่ีสุด 
6.1% น้อย 

19.1% 

ปานกลาง 
36.2% 

มาก 
19.6% 

มากที่สุด 
15.9% 
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ท่านคิดว่าการมีโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังนั้น ช่วยเหลือ
ท่านในเรื่องเหล่านี้มากน้อยเพียงใด 

ไม่ได้เลย น้อย ปานกลาง มาก 

มีเงินออมมากขึ้น 0.5 12.3 65.9 21.3 

เป็นหนี้ลดลง 0.5 13.4 65.0 21.2 

มีก าลังซื้อสินค้าได้มากขึ้น 0.0 11.7 75.8 12.5 

ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทางการเกษตรได้มากขึ้น 0.0 13.1 75.9 11.1 

รายได้มากขึ้น 0.0 9.8 81.0 9.2 

อื่นๆ 1.7 19.0 70.7 8.6 

หน่วย : ร้อยละ 
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ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากรัฐบาลไม่มีนโยบายหรือมาตรการช่วยใน
เรื่องของราคาสินค้ามันส าปะหลัง ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกราคา 

โดยรวม 

ไม่เห็นด้วยเลย 10.9 

น้อยมาก 16.5 

น้อย 30.4 

ปานกลาง 34.7 

มาก 7.1 

มากที่สุด 0.4 

รวม 100.0 

หน่วย : ร้อยละ 
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ท่านคิดว่าปัญหาที่เกิดข้ึนกับโครงการรับจ าน า ที่ท่านประสบ
คือเรื่องใด  

ปัญหา ร้อยละ 

การวัดปริมาณแป้ง 33.8 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน 19.7 

ขั้นตอนการได้ใบประทวน 16.9 

การชั่งน้ าหนัก 15.5 

ขั้นตอนการจ่ายเงินที่ล่าช้า 8.9 

หลักเกณฑ์การจ าน ามันส าปะหลัง 5.2 
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ในอนาคต หากรัฐบาลมีโครงการรับจ าน ามันส าปะหลังอีกครั้ง  
ท่านจะเข้าร่วมโครงการฯ อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด 

การร่วม 
เข้าร่วมจ าน า 

โดยรวม เหตุผล 
เข้า ไม่เข้า 

เข้าร่วม 83.8 44.8 79.4 ได้ราคาดีกว่าขายเอง, เป็น
โครงการของรัฐ 

ไม่เข้าร่วม 5.6 9.7 6.0 ขายเองได้ราคาดีกว่า, ท าการแปร
รูปมันแทน, มีพื้นที่น้อย 

ไม่แน่ใจ 10.6 45.5 14.5 รอดูรายละเอียด และราคาก่อน 

รวม 100.0 100.0 100.0 

หน่วย : ร้อยละ 
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ท่านคิดว่าหากในอนาคตมีการรับจ านามันส าปะหลังในระดับราคา
เดิมท่านพอใจ หรือไม่ หากไม่พอใจท่านคิดว่าราคาควรเป็นเท่าใด 

พอใจ 
46.9% 

ไม่พอใจ 
53.1% 

ระดบัราคาเฉลี่ยที่
ควรเป็น 5.18 บาท/
กิโลกรมั  
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ข้อเสนอแนะอย่างไรต่อรัฐบาลชุดต่อไปในการด าเนินนโยบาย
ทางด้านการเกษตร  

 ช่วยเหลือหรือสนับสนุนด้านต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ย และ
ราคาน้ ามัน 

 ช่วยเหลือหน้ีสินเกษตรกร 

 ปรับระดับราคาให้มีความเหมาะสมกบัต้นทุนการผลิต รวมทั้งให้
มีเสถียรภาพ 

 ให้ความรู้แก่เกษตรกรเพ่ิมขึ้นทั้งด้านการผลิต การจัดการ การ
บริหารเงิน 

 ปรับปรุงพันธุ์ให้มีเชื้อแป้งมากขึ้น 

 ควรมีการดแูลราคาอย่างต่อเนื่องเมื่อราคาตกต่ าลง 
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