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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องศึกษากลยุทธ์ในการด ารงชีพของแรงงานผู้ไร้ที่ดินในไร่มันส าปะหลังบ้านหัวทุ่งน้อย ต าบล
คลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะของการจ้างแรงงานใน
ไร่มันส าปะหลังของชุมชนบ้านหัวทุ่งน้อย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับแรงงานไร้ที่ดินในไร่มัน
ส าปะหลัง 3) เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการด ารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินที่รับจ้างในไร่มันส าปะหลัง  ของชุมชนบ้าน 
หัวทุ่งน้อย พื้นที่ในวิจัยครั้งนี้คือ บ้านหัวทุ่งน้อย ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร วิจัยนี้
เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยที่ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในรูปแบบการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยได้ก าหนดโครงสร้างและค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนการไปเก็บ
ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้ คือ แรงงานไร้ที่ดิน ผลงานวิจัยพบว่า 1) ลักษณะของการจ้างแรงงานในไร่
มันส าปะหลังมีลักษณะการจ้างงานมีดังนี้ คือ การจ้างแบบรายวันและการจ้างแบบเหมามี 3 รูปแบบ คือ เหมาปลูก
มันส าปะหลัง เหมาขุดมันส าปะหลัง เหมาฉีดยามันส าปะหลัง 2) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานไร้ที่ดินกับนายจ้างมี
ลักษณะดังนี้ คือ การจ้างแบบเครือญาติและการจ้างแบบลูกจ้างนายจ้างยั งมีบางส่วนของกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินที่มี
นายจ้างคอยอุปถัมภ์และกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินที่ไม่มีนายจ้างอุปถัมภ์ 3) แรงงานไร้ที่ดินที่รับจ้างในไร่มันส าปะหลังมี
กลยุทธ์ในการด ารงชีพดังนี้ คือ นอกจากการรับจ้างในภาคการเกษตรแล้วกลุ่มของแรงงานไร้ที่ดินยังมีการออก
รับจ้างท่ีนอกเหนือจากภาคการเกษตรคือการออกรับจ้างท างานก่อสร้าง ตัดไม้, ค้าขายและการรับจ้างทั่วไป 
ค าส าคัญ: ที่ดิน / เกษตรกรรม / แรงงานไร้ที่ดิน / บ้านหัวทุ่งน้อย/ มันส าปะหลัง 
 

Abstract 
 The research entitled Livelihood Strategy of Landless Farmers in Cassava Farm in Baan Hua 
Tung Noi, Klong Somboon Sub-district, Klong Klung District, Kamphaengphet Province aims 1) to 
explore the employment types in cassava farming in Baan Hua Tung Noi community 2) to study 
the relation between employers and landless labors in cassava farming and 3) to study the 
livelihood strategy and negotiation of landless labors. The research area is Baan Hua Tung Noi, 
Klong Somboon Sub-district, Klong Klung District, Kamphaengphet Province. This research is 
qualitative research that employed in depth interview for data collection. The key informants are 
landless labors in the community. The study found that 1) there are 3 types of employment; 
subcontract for planning, harvesting and pesticide providing. 2) in terms of relation between 
employers and labors we found that there are 2 types; kinship employing and non-kinship 
employing and some landless labors are support by employers but some are not. 3) landless labors 
have the livelihood strategy; off farm working such as working in construction sites, selling and 
general employed.   

Th
e 5

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



1154 

 
Keywords: Land / Agriculture / Landless Labor / Baan Hua Tung Noi / Cassava 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หมู่บ้านหัวทุ่งน้อย เป็นหมู่บ้านที่ขนาดเล็กท่ีมีการย้ายถิ่นฐานมาจากหลากหลายที่ ซึ่งมาบุกเบิกป่าดิบเพื่อ
ท าเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม โดยพื้นท่ีเป็นที่แห้งแล้ง ชาวบ้านจึงท าได้แค่ปลูกมันส าปะหลังเพียงเท่านั้นที่จะได้ผลผลิตดี
ที่สุด แต่ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ย้ายถิ่นฐานมาโดยไร้ที่ดินท ากิน ไม่มีที่ดินท ากิน จึงท าได้แค่รับจ้างท างานเพื่อหา
เงินเลี้ยงดูครอบครัวตลอดทั้งปีและอยู่โดยไร้ที่ดินท ากิน 

หมู่บ้านหัวทุ่งน้อย เดิมเส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน ใช้เส้นทางการเดินทางจากหมู่บ้านทุ่งแก้วเข้าสู่
หมู่บ้านวังไทร โดยก่อนออกจากหมู่บ้านหัวทุ่งน้อยจะมีพื้นท่ีท านาอยู่ประมาณ 3 ไร่ จึงเรียกกันจนติดปากว่า “บ้าน
หัวทุ่งน้อย”ในปี พ.ศ. 2522 ได้จัดตั้งหมู่บ้านเป็น หมู่ 10 ต าบลหัวถนน ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายส าราญ พุทธเสม ในปี 
พ.ศ. 2529 ได้แยกต าบลเป็น หมู่ 2 ต าบลคลองสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายทรงศักดิ์ โชคศรีสุข ปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้าน
ช่ือ นายเล็ก เปรมบุญ ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านอพยพมาจาก อ าเภอเมือง อ าเภอชุมแสง อ าเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์ จากจังหวัดนครปฐม พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรีเป็นบางส่วน แต่อยู่รวมกันด้วยความสามัคคี 

อาชีพหลักของประชาชนในหมู่บ้านหัวทุ่งน้อย คือ การท าการเกษตร โดยการปลูกมันส าปะหลังและ
รับจ้างบางส่วน โดยแยกเป็น มีอาชีพรับจ้างเพียงอย่างเดียว (ไม่ได้ท าไร่) มี  17 ครัวเรือน ส่วนที่เหลืออีก 200 
ครัวเรือน ประกอบอาชีพท าไร่มันส าปะหลงั มีร้านค้าจ าหน่ายของอุปโภคและบริโภคจ านวน 7 แห่ง มีผู้ประกอบการ
ลานมัน 2 ราย เพื่อรับซื้อมันส าปะหลังในหมู่บ้านละหมู่บ้านใกล้เคียง มีรายได้โดยเฉลี่ย 30,000 บาทต่อคนต่อปี 
อัตราค่าแรง 250 บาทต่อวัน สถานที่ท่องเที่ยวมี 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ า ซึ่งภายในอ่างเก็บน้ ามีการปล่อยพันธุ์ปลา
ต่างๆ หลายชนิด บริเวณรอบอ่างเก็บน้ ามีถนน และมีการปลูกพืชยืนต้น ผลไม้และดอกไม้ประดับ ล้อมรอบ ท าให้มี
บรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะส าหรับเป็นสถานท่ีพักผ่อนของชุมชน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินการปลูกมันส าปะหลังเป็นส่วนมาก ปลูกไม้ยืนต้นรอบๆ บ้าน และปลูกในไร่เป็น
บางส่วน ชาวบ้านทุกครัวเรือนจะปลูกพืชผักสวนครัวส่วนใหญ่ที่ดินท าการเกษตรเป็นที่ดินของตนเอง เช่าที่ดินของ
คนอื่นในนอกหมู่บ้าน และรับจ้างท าเกษตรในไร่ของผู้อื่น โดยบุคคลที่ไม่มีที่ดินท ากินจะอาศัยโดยการรับจ้างท า
เกษตรในไร่ผู้อื่น บางคนต้องรับจ้างงานอ่ืนท้ังในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาลักษณะของการจ้างแรงงานในไร่มันส าปะหลัง 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานไร้ที่ดินกับนายจ้าง 
3. เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการด ารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินท่ีรับจ้างในไร่มันส าปะหลัง 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

บ้านหัวทุ่งน้อย หมู่ 10 ต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าในเรื่อง ศึกษากลยุทธ์ในการด ารงชีพของแรงงานผู้ไร้ที่ดินใน
ภาคเกษตรกรรมบ้านหัวทุ่งน้อย ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  โดยมีวิธีการศึกษาและ
ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาลักษณะของการจ้างแรงงานในไร่มันส าปะหลังของชุมชนบ้านหัวทุ่งน้อย 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับแรงงานไร้ที่ดินในไร่มันส าปะหลัง เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการด ารงชีพของ
แรงงานไร้ที่ดินท่ีรับจ้างในไร่มันส าปะหลังของชุมชนบ้านหัวทุ่งน้อย โดยมีวิธีการด าเนินงานวิจัยดังน้ี 
 วิธีการศึกษาวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการด ารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินใน
ภาคเกษตรกรรมบ้านหัวทุ่งน้อย ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
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ประชากร/กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 

ประชากรที่เป็นเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ แรงงานผู้ไร้ที่ดินบ้านหัวทุ่งน้อย ต าบลคลองสมบูรณ์ 
อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์แรงงานผู้ไร้

ที่ดินบ้านหัวทุ่งน้อย ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
วิธีการขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษากลยุทธ์ในการด ารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินในภาคเกษตรกรรมบ้านหัวทุ่งน้อย ต าบล
คลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 

1. วางแผนการท าวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกัน 
2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. เรียบเรียงข้อมูลแล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลศึกษากลยุทธ์ในการด ารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินในภาค

เกษตรกรรมบ้านหัวทุ่งน้อย ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
5. สรุปผลวิจัยศึกษากลยุทธ์ในการด ารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินในภาคเกษตรกรรมบ้านหัวทุ่งน้อย 

ต าบลคลองสมบูรณ์ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร 
 
สรุปผลการวิจัย 

ประวัติของกรณีศึกษาของแรงงานไร้ที่ดิน 
1. นายวินัย ศรีทอง อายุ47ป ีแต่เดิมทีเป็นคนสลกบาตรมาเตบิโตที่บ้านหวัทุ่งน้อยอาศัยอยู่กับครอบครวั

สองคนภรรยา โดยอาศัยอยู่บ้านของตัวเอง เหตุที่ไม่มีที่ดินคือไม่มีที่ดินตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงเป็นบุคคลไร้ที่ดินท ากิน 
รายได้ในแต่ละปีคือ รับจ้างท าไร่ขุดมัน ฉีดยา ปลูกมัน ช่วงเวลาว่างงานก็จะออกหาปลา ท างานก่อสร้าง และมีลูกสง่
เงินมาให้กินทุกเดือน เป็นทุนที่ใช้ในการด ารงชีวิตในแต่ละปี 

2. นางวรรณา ศรีทอง อายุ 56 ปีแต่เดิมทีเป็นคนสลกบาตรมาเติบโตที่บ้านหัวทุ่งน้อย โดยอาศัยอยู่กัน
สามคนสามีและลูกชาย อาศัยอยู่บ้านของตัวเอง เหตุที่ไม่มีที่ดินท ากินคือไม่มีที่ดินตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงเป็นบุคคลไร้
ที่ดินท ากิน รายได้ในแต่ละปีคือ สามีท าเลี้ยงโดยการรับจ้างท าไร่ ก่อสร้าง หาปลาเนื่องจากตัวเองท างานไม่ไหว บวก
กับลูกที่ส่งมาให้ทุกเดือน เป็นทุนในการด ารงชีพในแต่ละปี 

3. นางแช่มเกตุ เกตุช่ืน อายุ 85 ปี แต่เดิมทีเป็นคนทุ่งทรายย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านหัวทุ่งน้อยเมื่อ
ประมาณ 55 ปีที่แล้ว อาศัยอยู่บ้านที่รัฐบาลสร้างให้โดยอาศัยอยู่ตัวคนเดียว สามีได้เสียชีวิตไปแล้ว เหตุที่ไม่มีที่ดิน
ท ากินเพราะไม่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงเป็นบุคคลไร้ที่ดินท ากิน รายได้ในแต่ละปี เมื่อช่วงที่ท างานไหวก็รับจ้างท าไร่
ด ารงชีพแต่ตอนนี้ท าไม่ไหวจึงให้ลูกเลี้ยงดูและรับเบี้ยยังชีพ 800 บาทต่อเดือน ในการด ารงชีพตลอดทั้งปี 

4. นางหนอม ทิมทอง อายุ 63 ปีแต่เดิมทีเป็นคนหมู่บ้านหัวถนน ย้ายมาบ้านหัวทุ่งน้อยเมื่อประมาณ 30 
ปีอาศัยอยู่กับครอบครัวสองคนสามี มีลูกสี่คนท างานอยู่ต่างจังหวัดหมดทุกคน เหตุที่ไม่มีที่ดินท ากินเพราะขายรักษา
ลูกจนหมด รายได้ในแต่ละปี รับจ้างท าไร่มัน ขุดมัน ท าหน่อไม้ดองขายและลูกส่งเงินมาให้กินทุกเดือน บวกกับได้รับ
เบี้ยยังชีพทุกเดือนเดือนละ 600 บาท ทุนทั้งหมดเหล่านี้เป็นทุนท่ีใช้ในการด ารงชีพตลอดทั้งปี 

5. นายมงคล พุทธเสม อายุ 58 ปีแต่เดิมทีเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ย้ายมาบ้านหัวทุ่งน้อยเมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2512 อาศัยอยู่บ้านของนายจ้างโดยอาศัยอยู่กันสามคนลูกและภรรยา เหตุที่ไม่มีที่ดินท ากินคือ 
ขายจนหมดเพื่อเอาเงินมาใช้จิปาถะ รายได้ในแต่ละปีคือ รับจ้างท าไร่อยู่กับนายจ้างตลอดทั้งปี ว่างงานก็หาปลาออก
ชนไก่ โดยรายได้หลักก็จะมาจากการรับจ้างท าไร่ที่ใช้ในการด ารงชีพตลอดทั้งปี 

6. นายสมพง รักบุญ อายุ 74 ปีแต่เดิมทีเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ ย้ายมาตั้งถิ่นฐานท่ีหมู่บ้านหัวทุ่งน้อย
เมื่อประมาณ 50 ปี โดยอาศัยอยู่กับครอบครัวสองคนกับภรรยา อาศัยบ้านของตัวเอง เหตุที่ไม่มีที่ดินท ากิน
เนื่องมาจากไม่มีที่ดินตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงเป็นบุคคลไร้ที่ดินท ากิน รายได้ในแต่ละปีรับจ้างท าไร่และได้รับเบี้ยยังชีพ 
700 บาท ต่อเดือน บวกกับลูกส่งเงินมาให้ใช้บ้างเป็นครั้งคราว เป็นทุนที่ใช้ในการด ารงชีพในแต่ละปี 
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7. นางอบ ฝุ่นจันทึก อายุ 54 ปีแต่เดิมเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ ย้ายมาบ้านหัวทุ่งน้อยเมื่อประมาณ 22 

ปี ย้ายเข้ามาอาศัยบ้านที่รัฐบาลสร้างให้อาศัยอยู่กับลูกชายสองคน เหตุที่ไม่มีที่ดินท ากิน เพราะไม่มีที่ดินมาตั้งแต่
บรรพบุรุษ แล้วเข้ามาบ้านหัวทุ่งน้อยก็มารับจ้างท าไร่มัน ขุดมัน ฉีดยา ก่อสร้าง ท ากินแบบนี้ตลอดทั้งปีเพื่อเลี้ยงดู
ตัวเองและลูกชาย 

8. นางประยง สีสิษ อายุ 76 ปี แต่เดิมที่เป็นคนหนองเบน ย้ายเข้ามาเมื่อประมาณ 20 ปี ได้มาตั้งถิ่น
ฐานที่บ้านหัวทุ่งน้อยอาศัยอยู่กันสองคนกับสามี อาศัยอยู่ที่บ้านของตนเอง เนื้อที่ประมาณหนึ่งงาน เหตุที่ไม่มีที่ดิน
ท ากินคือไม่มีที่ตั้งแต่ย้ายเข้ามา จึงเป็นบุคคลไร้ที่ดินท ากิน รายได้ในแต่ละปีในการด ารงชีพคือ รับจ้างท าไร่และรับ
เบี้ยยังชีพ 700 บาท ต่อเดือน บวกกับลูกส่งเงินมาให้เป็นครั้งคราวในการยังชีพตลอดทั้งปีของครอบครัว 

9. นาง สุมาลี อ่องอร่าม อายุ 49 ปีแต่เดิมทีย้ายมาจากจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อประมาณ 30 ปี ได้เข้ามา
ตั้งถิ่นฐานที่บ้านหัวทุ่งน้อย อาศัยอยู่กับครอบครัวจ านวนสามคน มีแม่แล้วก็นางสุมาลีและสามีของป้าสุมาลี โดย
อาศัยอยู่บ้านของตนเอง เหตุที่ไม่มีที่ดินท ากินเพราะไม่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จึงไร้ที่ดินท ากิน รายได้ในแต่ละปีคือ 
การรับจ้างท าไร่ ช่วงไหนว่างงานสามีก็จะออกไปหาปลาและท างานก่อสร้างมาด ารงชีพตลอดทั้งปีในการเลี้ยงดู
ครอบครัวและก็มีลูกคอยส่งเงินมาให้อีกทางหนึ่ง 
 
 รูปแบบของการจ้างแรงงานในไร่มันส าปะหลัง 

การจ้างแบบรายวัน จ้างเป็นวัน เฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคน ซึ่งจะเริ่มท างานตั้งแต่ 08.00-17.00 น. 
ช่วงเช้าก็จะท างาน 08.00 น. จนไปถึงพักเที่ยงทานข้าว 11.30 น. แล้วจะเริ่มท างานอีกทีตอน 13.00 น. ตรงไป
จนถึง 17.00 น. ไม่ว่าจะเป็น ปลูก ขุด ฉีดยา ก็จะรับวันละ 300 บาท หลังจากเลิกงานตามเวลา  นายจ้างก็จะ
จ่ายเงินทันที ซึ่งการท างานรายวันจะไม่ค่อยเร่งงานสักเท่าไหร่ท าไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะได้งานที่ล่าช้าไปบ้าง ซึ่งไม่มี
อะไรนอกเหนือจากนี้แล้ว 

การจ้างแบบเหมา 
การจ้างแบบเหมาปลูกมันส าปะหลัง  
จะจ้างปลูกเป็นไร่ ถ้านายจ้างทอนต้นให้ ตัดต้นให้ เรามีหน้าที่ปลูกอย่างเดียว ก็จะเหมาไร่ละ 

300 - 350 บาท แต่ถ้าเรา ตัดตนเอง ทอนต้นเอง และปลูกด้วยจะเหมาไร่ละ 450 – 600 บาท การจ้างงานแบบ
เหมา จะไม่มีก าหนดเวลาการท างานจะเริ่มงานตอนไหนก็ได้และจะเลิกงานตอนไหนก็ได้แล้วแต่ผู้รับเหมา เมื่อได้เงิน
มาแล้วก็จะน ามาหารจ่ายค่าแรงให้ทุกคนเท่าๆ กัน แล้วแต่มากน้อย ซึ่งการท างานแบบเหมา จะเป็นงานเร่งยิ่งเสร็จ
เร็วเท่าไหร่ก็สามารถรับเหมาต่อได้อีกหลายไร่ ซึ่งจะได้เงินมากกว่ารายวันถึงสองเท่าแล้วแต่ผู้รับเหมาตกลงต่อรอง
ราคากัน และผู้รับเหมาจะหัก ค่ารถคันละ 100 บาท ในการขนท่อน มันที่เหลือจะหารเท่ากันหมด 

การจ้างเหมาฉีดยา 
การเหมาฉีดยาจะมี 2 ลักษณะ 1) ไร่ร่อง และ 2) ฉีดฮอร์โมน โดยการฉีดไร่ร่อง จะเป็นการเดิน

ฉีดทุกร่องทั่วทั้งไร่ เพื่อฆ่าหญ้าที่อยู่ตามร่องมันโดยไม่ให้หญ้าขึ้นคุมการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง การฉีดไร่ร่อง
จะฉีด 2 ครั้งถึง 3 ครั้ง เว้นระยะและดูหญ้าที่ข้ึนมาซึ่งจะเหมาไร่ละ 300 บาท 

ส่วนการฉีดฮอร์โมนจะฉีดเมื่อเริ่มโตและโดยฉีดสารไปที่ 5 - 6 ร่องซึ่งจะไวกว่าไร่ร่อง ฉีด
ฮอร์โมนต้องฉีดเช้ามืดหรือไม่ก็ช่วงเย็น เท่านั้นเพราะใบมันส าปะหลังจะเปิดรับสารอาหารเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต
โดยจะเหมาไร่ละ 60 บาท 

การจ้างเหมาขุดมันส าปะหลัง 
การเหมาขุดมันก็จะมี 2 ลักษณะคือมันเก่ากับมันใหม่ โดยการเหมาขุดมันเก่าก็จะเริ่มตั้งแต่ตัด

ต้นมันทิ้ง ขุดมันขึ้นมาโยนเป็นกองไว้ จนไปถึงเฉาะหัวมัน เมื่อเสร็จแล้วก็ขนหัวมันข้ึนรถน าไปขายที่ลานมันหรือโรง
รับซื้อมันส าปะหลัง โดยขุดมันเก่าจะเหมาขุดเป็นตันละ 200 บาท ค่ารถขนมันไปขายอีกตันละ 100 บาท ถ้าลานมัน
อยู่ไกลก็จะเพิ่มราคาขนมันส าปะหลัง เป็นตันละ 150 – 200 บาท ตามความใกล้ไกล ส่วนมันใหม่จะมีลักษณะการ
ขุดเหมือนกัน แต่จะเหมาขุดแพงกว่ามันเก่าเป็นตันละ 300 บาทต่อตัน ค่ารถขนมันส าปะหลังก็จะอยู่ในราคา
เดียวกันกับมันเก่าความแตกต่างกันระหว่างมันเก่ากับมันใหม่ มันเก่าจะเก็บไว้ 2 ปีส่วนมันใหม่จะเอาไว้แค่ปีเดียว 
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ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานไร้ที่ดินกับนายจ้าง มี 2 รูปแบบ 

การจ้างแบบเครือญาติ  
คือ การจ้างงานแบบเครือญาติจะมีทั้งแบบคนที่มีที่ดินท ากินและไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง การ

จ้างงานแบบเครือญาตินั้นอาจมีผลกระทบกับการท างานในบางเรื่อง เพราะการจ้างแบบเครือญาติจะมีความสนิท
สนมกันอาจท าให้คนท่ีเป็นลูกจ้างไม่ค่อยตรงต่อเวลาในการเริ่มท างานหรือเวลาในการพัก เพราะเหตุผลนี้จึงอาจจะ
ท าให้การท างานนั้นไม่เสร็จตามที่ก าหนดไว้ และการจ้างงานแบบเครือญาติก็มีทั้งการให้ค่าจ้างหรือการจ้างวานมา
ช่วยเหลือเพื่อเอาแรงกัน 

การจ้างแบบลูกจ้างนายจ้าง 
คือ การจ้างงานแบบลูกจ้างกับนายจ้างนั้นจะมีบุคคลที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเองเข้ามารบัจ้างโดย

ส่วนมาก เพราะอาจเกิดจากการที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ดังนั้นจึงต้องหารายได้เสริมจากการรับจ้างทัว่ๆ 
ไป เพื่อด ารงชีพและเลี้ยงดูคนในครอบครัว แต่ส าหรับการจ้างงานแบบนี้นายจ้างจะมีการระบุเวลาการท างานเพื่อ
บอกกับลูกจ้างอย่างชัดเจนก่อนท่ีจะเริ่มท างาน เพื่อท่ีจะท าให้งานนั้นเสร็จตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ 

กลุ่มแรงงานไร้ที่ดินที่มีนายจ้างคอยอุปถัมภ์  
พบว่ามีแรงงานบางกลุ่มที่จะมีนายจ้างคอยอุปถัมภ์ เช่น นายวินัย ศรีทอง นางวรรณา ศรีทอง 

นางแช่ม เกตุช่ืน และนายมงคล พุทธเสม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินเหล่านี้จะมีนายจ้างที่คอยอุปถัมภ์และจ้าง
งานประจ าตลอดทั้งปี มีความสัมพันธ์กึ่งเครือญาติ โดยลูกจ้างพวกนี้จะสามารถกู้เงินจากนายจ้างได้ในยามที่
เดือดร้อนหรือขาดรายได้ เมื่อถึงฤดูกาลท างานก็รับจ้างใช้หนี้โดยไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งจะดีกว่าไปกู้เงินนอกระบบ และมี
นายมงคล พุทธเสม ท่ีนายจ้างอุปถัมภ์ที่อยู่อาศัยให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพียงแค่ท างานให้นายจ้างเท่าน้ัน 

กลุ่มแรงงานไร้ที่ดินที่ไม่มีนายจ้างอุปถัมภ ์
ส่วนกลุ่มที่เป็นแรงงานไร้ที่ดินที่ไม่มีนายจ้างคอยอุปถัมภ์ อย่างเช่น นางหนอม ทิมทอง  นาง

สุมาลี อ่องอร่า นางประยง สีสิษ นายสมพง รักบุญ และนางอบ ฝุ่นจันทึก ซึ่งกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินเหล่านี้จะไม่มี
นายจ้างอุปถัมภ์ จึงต้องหางานท าทั่วไป มีนายจ้างคนไหนมาจ้างก็ไปรับจ้างเพื่อให้มีรายได้ตลอดทั้งปี  จะไม่มีไป
ท างานกับนายจ้างคนไหนเป็นหลัก กลุ่มแรงงานเหล่านี้จะไม่ค่อยสามารถไปกู้ยืมเงินใครได้เนื่องจากไม่สามารถหา
เงินก้อนไปใช้หนี้ จึงต้องหางานท าบวกกับบางรายรับเบี้ยยังชีพและลูกส่งเงินมาให้ในการด ารงชีพตลอดทั้งปี นางอบ 
ฝุ่นจันทึกเป็นบุคคลที่ค่อนข้างล าบากที่สุดอาศัยอยู่บ้านที่รัฐบาลสร้างให้ท างานคนเดียวเพื่อเลี้ยงดูตัวเอง  ต้องออก
รับจ้างทุกที่ทั้งในและต่างจังหวัดทั้งก่อสร้าง ขุดมัน ปลูกมัน และไม่มีใครให้กู้ยืมเงินต้องท าเลี้ยงดูตัวเองไปวันๆ  
ตลอดทั้งปีเพือ่ความอยู่รอด 

 
กลยุทธ์ในการด ารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินในไร่มันส าปะหลัง 

 เกษตรกรที่ไร้ที่ดินท ากินจะมีความเสี่ยงอย่างมากในการหารายได้และไม่มีความแน่นอนในการด ารงชีวิต
เพราะเมื่อไรที่ไม่มีการจ้างหรือจ้างงานน้อยลงจะท าให้เกษตรกรไร้ที่ดินท ากินไม่มีงานท าและไม่มีรายได้ในการด ารง
ชีพหรือเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งอาจท าให้เดือดร้อนไปถึงการไม่มีเงินไปใช้หนี้ที่ได้กู้สหกรณ์ และที่กู้ ธกส. มาอาจท าให้
เกิดคดีความหรือถูกฟ้องด าเนินคดีได้หากไม่มีรายได้จากการท างานจึงท าให้เกิดความเสี่ยงของเกษตรกรไร้ที่ดินท ากิน 

การเป็นแรงงานที่อื่นนอกภาคการเกษตร 
1. นายวินัย ศรีทอง (อายุ 47 ปี) รับจ้างก่อสร้าง โดยหลังจากงานรับจ้างภาคการเกษตรหมด

ฤดูกาล ดังนั้นลุงวินัยจึงต้องหารับจ้างในทางอื่นๆ เพื่อท่ีจะน ารายได้นั้นมาใช้-จ่ายและเลี้ยงดูคนในครอบครัว ในการ
ด ารงชีพ 

2. นายมงคล พุทธเสม (อายุ 58 ปี) รับจ้างท่ัวไป โดยในอดีตลุงมงคลเคยมีที่ดินท ากินอยู่ 10 ไร่ แต่
ในช่วงหลังเกิดปัญหาขึ้นลุงมงคลจึงขายที่ดินทั้งหมด เลยท าให้ปัจจุบันลุงมงคลไม่มีที่ดินท ากิน ดังนั้นลุงมงคลจึงหา
รับจ้างท่ัวไปทั้งในหมู่บ้านและสถานท่ีอื่นๆ เพื่อท่ีจะมีรายได้ไว้ใช้ในการด ารงชีพ 

3. นางวรรณา ศรีทอง (อายุ 56 ปี) รับจ้างทั่วไป โดยป้าวรรณาไม่มีที่ดินท ากินตั้งแต่แรก จึงหา
รายได้เสริมจากการรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างรีดผ้า/ซักผ้า รับจ้างกวาด/ถูบ้าน เพราะต้องน ารายได้จากการรับจ้างมา
ไว้เพื่อการด ารงชีพและเลี้ยงดูคนในครอบครัว 
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4. นายสมพง รักบุญ (อายุ 74 ปี) รับจ้างก่อสร้าง โดยลุงสมพงไม่มีที่ดินท ากินมาตั้งแต่แรก ดังนั้น

ลุงสมพงจึงต้องหารายได้เสริมจากการรับจ้างก่อสร้าง เพื่อต้องหารายได้มาไว้เลี้ยงครอบครัวและใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ถ้าหากว่าลุงสมพงไม่มีงานรับจ้างอ่ืนๆ นี้ จะท าให้ลุงสมพงมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพต่อไป 

5. นางอบ ฝุ่นจันทึก (อายุ 54 ปี) รับจ้างก่อสร้าง โดยป้าอบไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง ปัจจุบันยาย
อบอาศัยอยู่เพียงล าพังและอาศัยอยู่บ้านที่รัฐบาลสร้างให้ ดังนั้นยายอบจึงมีการหารายได้เสริม คือ การรับจ้าง
ก่อสร้าง เพื่อการน ารายได้จากการรับจ้างในส่วนนี้มาเก็บไว้ใช้ในการด ารงชีพ 

6. นางประยง สีสิษ (อายุ 76 ปี) ว่างงาน ป้าประยงไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองตั้งแต่แรก ปัจจุบันป้า
ประยงอาศัยอยู่กับสามี ป้าประยงไม่สามารถหารายได้เสริมจากการรับจ้างได้ เนื่องจากป้าประยงมีอายุมากท าให้ป้า
ประยงท างานไม่ไหว ดังนั้นป้าประยงจึงว่างงาน แต่ป้าประยงจะมีการได้รับเบี้ยยังชีพในทุกๆ เดือน และยังมีลูกของ
เขาคอยส่งเงินมาให้ใช้ในการด ารงชีพ 

การท าการค้าขาย 
1. นางหนอม ทิมทอง (อายุ 63 ปี) ค้าขายและมีการปลูกพืช ผักสวนครัวไว้ที่บริเวณที่อยู่อาศัย

เหตุผลที่ป้าหนอมปลูกพืชผักสวนครัวก็เพื่อเก็บไว้บริโภคเอง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและน าไปขายในบางส่วนเพ่ือหารายได้
เสริมไว้ด ารงชีพ 

2. นางแช่ม เกตุช่ืน (อายุ 85 ปี) ค้าขาย มีการสานสุ่ม สานตะกร้า เพื่อน าออกไปขายตามตลาด
หรือบางทีก็จะมีคนมาสั่งท า เหตุผลที่ป้าแช่มท าผลิตภัณฑ์จักสานนั้นเพราะว่าป้าแช่มมีอายุมากแต่ยังสามารถท าสิง่นี้
ได้ ดังนั้นป้าแช่มจึงท าผลิตภัณฑ์จักรสานขายเพื่อการหารายได้ไว้ด ารงชีพต่อไป 

3. นางสุมารี อ่องอร่าม (อายุ 49 ปี) ค้าขาย ถ้าหากว่าไม่มีงานจากภาคการเกษตร ป้าสุมารีก็จะมี
การหารายได้เสริมโดยการขายน้ าแข็งใสเพื่อน ามาใช้ในการด ารงชีพ 

การต่อรองของเกษตรกรไร้ที่ดินท ากิน 
ชาวบ้านมีการต่อรองกับนายจ้างในเรื่องของการจ้างงานโดยก าหนดราคาการจ้างงานโดยการจ้างงาน

จะเป็นรายวันหรือแบบเหมาท างานโดยเกษตรกรไร้ที่ดินท ากินจะต่อรองการจ้างงานรายวันจะเป็นวันละ 300 บาท 
แต่ถ้าเป็นแบบเหมาท าจะคิดเป็นไร่ ไร่ละ 450 บาทต่อไร่และยังมีการต่อรองในการเลี้ยงเครื่องดื่มให้กับลูกจ้าง
ภายในแต่ละวันด้วย  

 

 
ภาพที่ 1 แผนที่เดินดินบ้านหัวทุ่งน้อย 
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ความสัมพันธ์ในการจ้างงานของนายจ้างกับกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินบ้านหัวทุ่งน้อย 
ความสัมพันธ์กันในการจ้างงานของนายจ้างกับกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินโดยการจ้างงานในหมู่บ้านหัวทุ่งน้อยจะ

มีนายจ้างที่มีไร่ 100 – 200 ไร่ ขึ้นไป อยู่หลายคน แต่จะมีนายจ้างหลักๆ ที่แรงงานไร้ที่ดินถูกจ้างหรือไปรับจ้างอยู่
เป็นประจ าคือ ป้าเวียงจะมีจ านวนไร่ถึง 200 กว่าไร่ โดยจะมีแรงงานไร้ที่ดินที่ไปรับจ้างอยู่ตลอด คือ 1) นางวรรณา 
ศรีทอง 2) นายวินัย ศรีทอง 3) นางแช่ม เกตุชื่น และ 4) นางอบ ฝุ่นจันทึก ซึ่งป้าเวียงจะมีงานให้ท าตลอดทั้งปีจึงท า
ให้แรงงานไร้ที่ดินกลุ่มนี้มีรายได้เพียงพอท่ีจะน าไปใช้ในการด ารงชีพตลอดทั้งปี และนายจ้างอีกคนหนึ่งคือ ป้าดงจะ
มีไร่อยู่จ านวน 100 กว่าไร่ โดยประมาณ จึงมีกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินท่ีเข้ามารับจ้าง คือ 1) นางสุมาลี อ่องอร่าม 2) นาย
มงคล พุทธเสม 3) นางหนอม ทิมทอง ซึ่งกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินกลุ่มนี้จะมารับจ้างประจ า แต่ไม่ได้มารับจ้างตลอดทั้งปี
เพราะจ านวนไร่ไม่ได้เยอะมาก นอกเหนือจากรับจ้างกันกับนายจ้างประจ าแล้ว ยังมีกลุ่มแรงงานไร้ที่ดินท่ีออกรับจ้าง
กับนายจ้างคนอื่น คือ 1) นางอบ ฝุ่นจันทึก 2) นายมงคล พุทธเสม ซึ่งนายจ้างที่ไปรับจ้างคือ ป้าคอยและลุงมาโนช
ซึ่งป้าคอยและลุงมาโนชมีไร่ถึง 200 กว่าไร่ โดยลุงมาโนชยังได้ให้ท่ีอยู่อาศัยกับนายมงคล พุทธเสม และคอยจ้างงาน
ไปตลอด ส่วนนายสมพงษ์ รักบุญและนางประยง สีสิษ ท างานไม่ไหวแล้วเนื่องจากมีอายุมากดังนั้นรายได้หลักๆ กม็า
จากการได้รับเบี้ยยังชีพและลูกส่งเงินมาให้ใช้ในการด ารงชีพตลอดทั้งปี 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบของการจ้างงานในไร่มันส าปะหลังลักษณะการจ้างงานมี 2 ลักษณะคือ คือการจ้างงานแบบรายวัน
และการจ้างงานแบบเหมาด้วยการจ้างงานแบบรายวันจะจ้างเฉลี่ยวันละ 300 บาทต่อคนต่อวัน จะเริ่มงานตั้งแต่ 
08.00 - 7.00 น. ไม่ว่าลักษณะงานจะจ้างไปท าอะไรก็จะรับวันละ 300 บาท หลังเลิกงานนายจ้างจะจ่ายค่าแรงทันที 
ส่วนการจ้างงานแบบเหมาจะเหมาจ้างเป็นไร่ โดยเฉลี่ยแล้วจ้างอยู่ในราคาไร่ละ 350 – 450 บาทต่อไร่ การจ้างงาน
แบบเหมาจะไม่มีก าหนดเวลาเริ่มท างานและก็ไม่มีก าหนดเวลาเลิกงานเมื่อเสร็จงานได้เงินมาแล้วจะน ามาหารกันทุก
คนคนละเท่าๆ กันแล้วแต่มากน้อย และจ านวนไร่ที่รับเหมาโดยขึ้นอยู่กับลูกจ้างและนายจ้างตกลงราคาค่าจ้างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
การวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานได้ที่ดินต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์ในการด ารงชีพของแรงงานไร้ที่ดินในภาคการเกษตรอื่นๆ รวมทั้ง

ในพื้นที่อ่ืนๆ เพิ่มเติม 
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