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ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านไร่สีเขียวเร่ิมเข้าสู่การผลิตอ้อยระบบโควตา เม่ือปี 
พ.ศ. 2519 ภายใต้การผลิตดงักล่าว หวัหน้าโควตา ลูกไร่และแรงงานตดัอ้อยมี
ความสมัพนัธ์เชิงการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ในลกัษณะของระบบอปุถมัภ์ ทัง้ใน 
“แนวดิ่ง” และ “แนวราบ” กล่าวคือ แนวดิ่งเป็นการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ท่ีไม่
เท่าเทียมระหว่างบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกัน ส่วน
แนวราบเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของลูกไร่และแรงงานตดัอ้อย 
ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ ท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกันและอยู่ภายใต้
กระบวนการผลิตในขัน้ตอนเดียวกนัเพ่ือชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั และเจรจาตอ่รองกบั
หัวหน้าโควตา สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึน้ภายใต้เง่ือนไขการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม การขาดแคลนแรงงานตดัอ้อย และความซบัซ้อนของ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมในชมุชนชนบท  
 
ค าส าคัญ:  ระบบอปุถมัภ์,  โควตาอ้อย,  หวัหน้าโควตา, 

ลกูไร่,  แรงงานตดัอ้อย 
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Abstract 
 

This paper aims to study dynamic of relationship between harvest 
laborers, ordinary growers, and sub-contract bosses through patron-client 
concept. Qualitative research methods including in-depth interview 
and observation were applied to collect data from 23 key informants of 
Baan Rai Si Khiew village in Kranuan District, Khon Kaen Province. The 
results showed that the villagers in Baan Rai Si Khiew village had engaged 
in growing sugarcanes under the quota system since 1976. With this 
system, sub-contract bosses, ordinary growers, and harvest laborers had 
benefit-exchange relationship in the form of patron-client relation shown in 
vertical and horizontal dimensions. In vertical relation, unequal exchange 
happened depending on different socio-economic statuses of each individual. 
Meanwhile, the horizontal relation was resulted from integration of ordinary 
growers and harvest laborers who had similar socio-economic status and 
were under the same production. This integration aimed to help each other 
and negotiate with the sub-contract bosses. All of these occurrences 
happened under conditions of socio-economic change including deficiency 
of harvest laborers and complexity of social relation in rural communities. 
 
Keywords:  Patron-client Relations,  Sugarcane Quota,  Quota Boss, 

Ordinary Grower, Harvest Laborer 
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1. บทน า 
 

อ้อยและน า้ตาลเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีมีการเติบโต
อย่างต่อเน่ือง และมีความ ส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย คิดเป็น
มลูคา่ประมาณ 250,000 ล้านบาทตอ่ปี และยงัสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลกู
อ้อยกว่า 427,000 ครัวเรือน นอกจากนีมี้แรงงานท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
น า้ตาลอีกจ านวนมาก (โรจน์ลกัษณ์ ปรีชาและคณะ, 2560) อย่างไรก็ตาม อ้อย
และน า้ตาลเป็นสินค้าท่ีต้องผลิตภายใต้ระบบโควตาเพ่ือควบคมุทัง้ปริมาณท่ีใช้
ภายในประเทศและส่งออกเพ่ือให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม ในแตล่ะปีส านกังาน
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย (สอน.) จะประเมินความต้องการน า้ตาลโดย
ใช้ข้อมลูทางสถิติทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือน ามาก าหนดโควตาการผลิตน า้ตาล
ให้แก่โรงงานน า้ตาล ทัง้ 54 แห่งทัว่ประเทศ จากนัน้โรงงานน า้ตาลจะค านวณหา
ปริมาณอ้อยท่ีต้องการและน ามาจดัสรรให้แก่เกษตรกรอีกทีหนึง่ เรียกว่า “โควตา
อ้อย” (นาวี เจ่ียด ารง และเรืองศกัดิ ์แก้วธรรมชยั, 2550)  

ระบบโควตาอ้อย คือ ระบบท่ีโรงงานน า้ตาลท าสัญญาซือ้ขายอ้อย
ล่วงหน้ากับเกษตรกรโดยระบุจ านวนและช่วงเวลารับซือ้เอาไว้ด้วยเน่ืองจาก
ต้องการลดความเส่ียงเร่ืองวัตถุดิบ ทัง้นี ้โรงงานน า้ตาลมักเลือกให้โควตาแก่
เกษตรกรรายใหญ่เน่ืองจากต้องการลดต้นทุนในการบริหารจัดการ ดังนัน้ 
เกษตรกรรายยอ่ยท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรโควตาต้องติดตอ่เกษตรกรรายใหญ่เพ่ือขอ
เข้าร่วมการผลิตภายใต้การท าสญัญาระหว่างหวัหน้าโควตากบัโรงงานน า้ตาล มี
ลักษณะเป็นการท าสัญญาทางอ้อมหรือผู้ รับช่วงสัญญา เน่ืองจากไม่สามารถ
ผกูพนักบัโรงงานน า้ตาลได้โดยตรง ในระบบนี ้“หวัหน้าโควตา” ท าหน้าท่ีเป็นคน
กลางในการรวบรวมอ้อยจากเกษตรกรในสงักดัของตนท่ีเรียกวา่ “ลกูไร่” ไปสง่ขาย
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ให้แก่โรงงานน า้ตาล (โรจน์ลักษณ์ ปรีชา และคณะ , 2560) คนอีกกลุ่มท่ีมี
ความส าคญัในการผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา คือ “แรงงานตดัอ้อย” เน่ืองจาก
การตดัอ้อยเป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญั และต้องด าเนินการภายในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด ช่วงเวลาการตดัส่งผลตอ่คา่ความหวานและน า้หนกั ซึ่งท าให้ชาวไร่ได้รับ
ผลตอบแทนสูง หากตดัทิง้ไว้หลายวนัก่อนส่งโรงงานรับซือ้จะท าให้น า้หนกัและ
ค่าความหวานลดลง รายได้จากการขายอ้อยลดลงด้วย หรือหากตัดก่อน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมจะไม่ได้น า้หนักและค่าความหวานท่ีต้องการท าให้เสีย
โอกาสทางรายได้ (นวลศรี เอิบกมล และวชิรศกัดิ ์แจวตระกลู, 2554)  

การเก็บเก่ียวอ้อยในประเทศไทยร้อยละ 90 ใช้แรงงานคนเป็นหลกั การใช้
รถตดัอ้อยท าให้มีต้นทนุสงูและยงัมีข้อจ ากดัหลายประการ เชน่ ตดัได้เฉพาะอ้อย
ไม่ล้ม พืน้ท่ีดินต้องราบเสมอกัน ไม่มีหินและต้องเป็นแปลงท่ีมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่
พอสมควร ในขณะท่ีแรงงานคนสามารถตดัอ้อยได้ทุกสภาพพืน้ท่ี แรงงานคนมี
ความประณีตมากกว่า ถือได้ว่าแรงงานตัดอ้อยเป็นกลุ่มคนท่ีมีส าคัญใน
กระบวนการผลิตและเช่ือมโยงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล ในกระบวนการเก็บเก่ียวหัวหน้าโควตาเป็นผู้
จดัล าดบั (จดัควิ) ในการตดัอ้อยของบรรดาลกูไร่ในแตล่ะแปลงเพ่ือให้ได้อ้อยครบ
ตามจ านวนท่ีต้องการและทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ระหว่างเดือนธันวาคม-
เดือนเมษายนของแต่ละปี ซึ่งเป็นช่วง “เปิดหีบ”4 เท่านัน้ ในช่วงเวลาดงักล่าวไร่

                                                   
4 การหีบอ้อย คือ การสกดั (คัน้) น า้อ้อยออกจากต้นอ้อยโดยการบีบอดัด้วยลกูหีบ โรงงานจะ
เปิดรับซือ้อ้อยเพื่อน าไปหีบและแปรรูปเป็นน า้ตาลในระหวา่งเดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน
ของทกุปี ดงันัน้ เกษตรกรผู้ปลกูอ้อยต้องทยอยตดัอ้อยที่มีอายเุหมาะสมและขนสง่อ้อยเข้าสู่
โรงงานตามระยะเวลาดงักลา่ว 
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อ้อยหลายล้านไร่ตา่งต้องการแรงงานจ านวนมากเพ่ือตดัและขนสง่อ้อยเข้าโรงงาน
น า้ตาลพร้อมกนัทัง้ประเทศ ปัจจบุนับ้านไร่สีเขียวในฐานะท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการปลกู
อ้อยเป็นจ านวนมาก แต่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานตดัอ้อยอย่างต่อเน่ือง 
แรงงานหายากมากขึน้และมีคา่จ้างท่ีสงูขึน้ด้วย ทัง้นี ้บ้านไร่สีเขียวไมส่ามารถใช้
เคร่ืองจกัรกลทนแทนแรงงานคนในการตดัอ้อยได้เน่ืองจากพืน้ท่ีเป็นเนินลูกคล่ืน 
ปรากฏการณ์ดงักล่าวย่อมส่งผลต่อกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลทัง้
สามกลุม่ คือ หวัหน้าโควตา ลกูไร่ และแรงงานตดัอ้อย  

การศกึษาท่ีผ่านมามกัให้ความสนใจกบัการปลกูและตดัอ้อย ในมิติทาง
การเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ ดงัเชน่ การศกึษาของ ศภุกฤษฏิ์ ชว่ยชหูน ู(2550) 
วรญา เน่ืองมัจฉา (2552) และประสิทธ์ิ ใจศิล (2557) แม้การศึกษาเหล่านีจ้ะ
อธิบายให้เห็นปรากฏการณ์ขาดแคลนแรงงานตดัอ้อยและความพยายามในการ
จดัการกบัปัญหาดงักล่าว แตท่ว่ายงัไม่ปรากฏให้เห็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง บทความนีมุ้่งวิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจการ
แปลงเปล่ียนความสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้าโควตา ลูกไร่ และแรงงานตดัอ้อยซึ่ง
เป็นความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์ การศกึษาสะท้อนพลวตัของความสมัพนัธ์ภายใต้
ระบบอุปถัมภ์ท่ีแสดงให้เห็นถึง “การต่อรอง” ของ “ผู้ น้อย/ผู้ ท่ีมีทรัพยากรจ ากดั
กว่า” และความสมัพนัธ์แนวราบ ระหว่าง “ผู้ น้อย” โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานตดั
อ้อย ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์แนวราบแตกต่างไปจากความสัมพันธ์แนวดิ่ง
ระหว่างผู้ ท่ีมีทรัพยากรและฐานะทางสงัคมท่ีแตกต่างกัน หรือ “ผู้ ใหญ่/ลกูพ่ี กบั 
ผู้ น้อย/ลูกน้อง” อันเป็นคู่ความสัมพันธ์หลักของแนวคิดระบบอุปถัมภ์ (อคิน 
รพีพฒัน์, 2527) ความเข้าใจจะเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลดงักล่าว ให้มีความเหมาะสมและสามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดสรร
แรงงานในสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ืออธิบายพลวตัของความสมัพนัธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างหวัหน้าโควตา 
ลกูไร่และแรงงานตดัอ้อย และเง่ือนไขท่ีสง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์ดงักลา่ว  
 
3. แนวคิดและวิธีการศึกษา  
 
 ระบบอปุถมัภ์ (Patron-client system) เป็นรูปแบบความสมัพนัธ์ลกัษณะ
หนึ่งท่ีมีความเป็นมาและพฒันาการอย่างยาวนานร่วมกบัสงัคมไทย เป็นการจดั
ระเบียบทางสงัคมท่ีก าหนดลกัษณะเชิงแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่างคนสอง
ฝ่ายท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งท าให้เกิดความสมัพนัธ์ ท่ี
ไม่เท่าเทียมกัน (อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธุ์ , 2545) พิชญ์ พงษ์
สวัสดิ์ (2558) เสนอว่าระบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับความ
คาดหวงั กล่าวคือ มีการให้บางสิ่งบางอย่างไปก่อนแล้วคาดหวงัจะได้รับสิ่งตอบ
แทนภายหลัง ระบบอุปถัมภ์มีคุณลักษณะท่ีส าคัญ 5 ประการ คือ 1) เป็น
ความสัมพันธ์คู่  (dyadic) ระหว่างผู้ อุปถัมภ์กับผู้ รับการอุปถัมภ์ คือ เป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือบรรลภุารกิจหรือความมุง่หมายท่ีชดัเจน มุง่หวงัวา่
เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์บางอย่าง 2) เป็นความสมัพนัธ์ท่ีตา่งตอบแทนกนัและขึน้
ต่อความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง (contingency) ในลักษณะการแลกเปล่ียน  
เกิดการหวังผลของการกระท าท่ีแน่นอน 3) เป็นความสัมพันธ์ท่ีมีล าดับขัน้ 
(hierarchy) คือ สองฝ่ายไม่ได้เท่ากัน ฝ่ายหนึ่งจะอยู่ในสถานะท่ีเหนือกว่า 
สามารถปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งได้ มีทรัพยากรมากกว่าอีกฝ่าย และเป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (vertical) หรือปิระมิด 4) ให้ความส าคัญท่ีตัวบุคคล 
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(personal) มากกว่าหลักการ (principle) เช่น แม้บุคคลมีความสามารถมาก
เพียงใด หากไม่ได้รับการอุปถมัภ์ค า้ชูจากผู้ ใหญ่ท่ีมีอ านาจ มีโอกาสน้อยมากท่ี
จะเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานอยา่งเต็มท่ี 5) เป็นระบบท่ีมีการท าซ า้
แล้วซ า้อีก (iteration) 
 ความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่างอุปถัมภ์กับผู้ รับการอุปถัมภ์ เป็น
คุณลักษณะหนึ่งท่ีส าคัญของสังคมไทยท่ีมีการก าหนดสถานภาพของบุคคล
ลดหลั่นจากบนลงสู่ล่าง เน้นความแตกต่างระหว่างฐานะต าแหน่งของบุคคล 
โดยเฉพาะสงัคมในภาคเกษตรกรรมท่ีฝ่ายหนึ่งอยู่เหนือกว่า มีทรัพยากรมากกวา่
หรือมีอ านาจมากกว่ากับฝ่ายท่ีอยู่ต ่ากว่าคือผู้ ท่ีมีทรัพยากรน้อยกว่าหรือมี
อ านาจด้อยกว่า ซึ่งจากการศกึษาระบบอปุถมัภ์ในงานศกึษาท่ีผา่นมามีข้อจ ากดั
ในการสะท้อนภาพ การดิน้รนตอ่สู้ตอ่รองของผู้ ด้อยอ านาจ ท าให้เกิดความเข้าใจ
ว่า ผู้ น้อย/ผู้ ด้อยอ านาจยอมรับ ยอมจ านนในระบบความสมัพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียม 
เน่ืองจากขาดอ านาจต่อรอง หรือขาดความตระหนักในความสัมพันธ์ลักษณะ
ดังกล่าว (ประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา, 2537 ; ชีวิน อริยะสุนทร, 2554;  
ทศพล ทรรศนกลุพนัธ์, 2556) 

อย่างไรก็ตาม มีงานอีกส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนถึงความซับซ้อนของระบบ
อปุถมัภ์ท่ีมีทัง้ความสมัพนัธ์ในแนวดิ่ง และแนวราบ และลกัษณะความสมัพนัธ์นี ้
เกิดขึน้ภายใต้เง่ือนไขหรือบริบทท่ีแตกตา่งกนัออกไป เชน่ การศกึษาความสมัพนัธ์
ของเกษตรกรกบักลุ่มทนุของ รุ่งรัตน์ ชมาฤกษ์ (2539) ท่ีเสนอว่า แม้เกษตรกรจะ
เป็นผู้ เสียเปรียบ และอยู่ภายใต้ความสมัพนัธ์แห่งการพึ่งพาและการขูดรีดจาก
กลุม่ทนุ แตเ่กษตรกรสามารถตอ่รองเพ่ือเอาตวัรอดจากสภาพการขดูรีดของทนุได้
ระดบัหนึ่ง และงานของ เพ็ญศิริ พนัพา (2557) ได้พฒันาการอธิบายการต่อรอง
ของเกษตรกรให้มีลกัษณะท่ีกว้างขวางกว่าการศึกษาท่ีผ่านมา โดยแสดงให้เห็น
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ว่าภายใต้ภาวการณ์เสียเปรียบนัน้เกษตรกรได้ใช้กลยุทธ์ทัง้ในระดบัครัวเรือน 
และระดบักลุ่มท่ีมีการรวมตวักันทัง้ในแง่การจดัการในระบบไร่นา กระบวนการ
ผลิต และการรวมกลุม่ทางการเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการจดัการและสร้าง
อ านาจในการต่อรองได้มากยิ่งขึน้ แต่เกษตรกรสามารถต่อรองได้เพียงบางด้าน
เน่ืองจากโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมไทยท่ีมีความไม่เท่าเทียมอยู่แล้ว
ส่งผลให้การต่อรองในบางประเด็นไม่สามารถท าได้ กรณีความสมัพนัธ์อุปถมัภ์
ระหว่างหวัหน้าโควตา ลกูไร่และแรงงานตดัอ้อยท่ีเสนอในบทความนี ้มีลกัษณะ
คล้ายกับกลุ่มเกษตรกรผู้ ปลูกสับปะรด ผัก และอ้อยในจังหวัดล าปาง ในงาน
ศกึษาของ เพ็ญศริิ ท่ีชีใ้ห้เห็นวา่ภายใต้เง่ือนไขและข้อจ ากดัตา่ง ๆ  ท าให้เกษตรกร
ได้ปรับตวั ปรับรูปแบบการผลิต รวมถึงเรียนรู้ทกัษะในการเจรจาตอ่รอง ดงัจะเห็น
ได้ว่า ในความสมัพนัธ์แนวดิ่งท่ีมีทัง้การก ากบั ควบคมุ รวมถึงการแลกเปล่ียนท่ี
ไม่เป็นธรรมแล้ว ยงัมีความสมัพนัธ์แนวราบท่ีมีการรวมกลุ่ม เจรจาต่อสู้ต่อรอง
ระหวา่งกนัอยูด้่วย  

บทความนีใ้ห้ความสนใจไม่เฉพาะแต่ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง หาก
สะท้อนถึง “ผู้ น้อย” ท่ีได้รวมกลุ่ม ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ในแนวราบเพ่ือสร้างพลงั
ในการเจรจาต่อรอง รวมถึงเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการก่อเกิดและขยายตัวของ
ความสมัพนัธ์ดงักลา่ว ซึง่แสดงให้เห็นวา่ ผู้ น้อย ซึง่หมายถึง ลกูไร่ และแรงงานตดั
อ้อย ไมไ่ด้สยบยอมตอ่ผู้ใหญ่ คือ หวัหน้าโควตาในทกุกรณี หากแตบ่คุคลทัง้สาม
กลุ่ม มีการตอ่รอง ร้องขอ และการปรับตวั ภายใต้บริบทท่ีเผชิญ ทัง้นี ้เพ่ือรักษา
ความสมัพนัธ์และผลประโยชน์ท่ีแตล่ะฝ่ายยอมรับได้ 

การศึกษานี ใ้ช้ระเบียบวิ ธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research 
methodology) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียงข้อง การ
สมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการสงัเกตการณ์ (observation) พืน้ท่ี
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ในการศกึษา คือ บ้านไร่สีเขียว (นามสมมต)ิ อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ผู้ให้
ข้อมลูประกอบด้วยสองกลุม่ คือ ผู้ รู้ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านและผู้อาวโุส จ านวน 2 ราย 
ให้ข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาของการปลูกอ้อย และการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมของหมู่บ้าน อีกกลุ่มหนึง่ คือ ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั ประกอบด้วย 
หวัหน้าโควตา 3 ราย ลกูไร่ 5 ราย และแรงงานตดัอ้อย 13 ราย บคุคลทัง้สามกลุม่
มีประสบการณ์การปลูกอ้อยภายใต้ระบบโควตาเป็นเวลาติดต่อกัน 6 ปีขึน้ไป 
ทัง้นีก้ารเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลู ให้ความส าคญักับคู่ความสมัพนัธ์ 
ดงันี ้1) ความสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้าโควตาและลูกไร่ 2) ความสมัพนัธ์หวัหน้า
โควตาและแรงงานตัดอ้อย 3) ความสัมพันธ์ในกลุ่มของลูกไร่  และ 4) 
ความสมัพนัธ์ในกลุม่แรงงานตดัอ้อย ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมลูระหว่างเดือน
ธันวาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดกูารหีบอ้อย ท าให้เห็นถึง
การจดัการ การตอ่รอง และความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจน
มากยิ่งขึน้  
 
4. ผลการศึกษา 
 

บทความนีเ้สนอผลการศึกษาใน 3 ประเด็นหลกั คือ บ้านไร่สีเขียวและ
พฒันาการระบบปลกูอ้อย ซึง่เช่ือมโยงกบัพฒันาการของนโยบายการสง่เสริมการ
ปลูกอ้อยและการผลิตน า้ตาลของรัฐท่ีส่งผลต่อการขยายพืน้ท่ีปลูกและการ
จัดการแรงงานตดัอ้อยของชาวไร่ และหัวหน้าโควตา ส่วนต่อมาเสนอลักษณะ
ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ทัง้แนวดิ่ง และแนวราบ และส่วนสุดท้ายกล่าวถึง
เง่ือนไขท่ีสง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์อปุถมัภ์ 
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 4.1 บ้านไร่สีเขียวและพัฒนาการระบบการปลูกอ้อย  
 บ้านไร่สีเขียว อ าเภอกระนวน ตัง้อยู่ห่างจากจงัหวดัขอนแก่นไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 70 กิโลเมตร หมู่บ้านมี 223 หลังคาเรือน มี
ประชากรทัง้หมด 1,164 คน เป็นชาย 615 คน เป็นหญิง 549 คน ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั เช่น การท านา ท าไร่อ้อย มนัส าปะหลงั 
ส่วนอาชีพรอง คือ การรับจ้างทัว่ไป เช่น การเป็นแรงงานรับจ้างในเขตก่อสร้าง 
แรงงานตดัอ้อย ลูกจ้างโรงงานน า้ตาล เป็นต้น การท่ีหมู่บ้านไร่สีเขียวเป็นแหล่ง
ปลูกอ้อยส าคญัของจงัหวดัขอนแก่น เน่ืองจากสภาพดินมีความเหมาะสมท าให้
อ้อยเจริญเตบิโตได้ดี โรงงานน า้ตาลตัง้อยูห่า่งจากหมูบ้่านเพียง 30 กิโลเมตร และ
รัฐบาลประกันราคารับซือ้จึงท าให้ชาวบ้านนิยมปลูกอ้อยมาตลอดระยะเวลา
หลายสิบปี ท่ีผ่านมา การปลกูอ้อยมีพฒันาการในบ้านไร่สีเขียวแบง่ได้เป็น 3 ยคุ 
โดยสามารถเห็นระบบความสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้าโควตา ลกูไร่และแรงงานตดั
อ้อย เร่ิมปรากฏตัง้แตเ่ร่ิมมีพระราชบญัญตัอ้ิอยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 
  1) ยุคก่อตั ้งโรงงานน า้ตาล พ.ศ. 2519 การปลูกอ้อยใน
ระยะแรกนัน้เกิดขึน้เม่ือมีโรงงานน า้ตาลเข้ามาตัง้ในพืน้ท่ีปี พ.ศ. 2519 โรงงานได้
น าต้นพนัธุ์อ้อยมาส่งเสริมให้ชาวบ้านทดลองปลกู ท าให้ชาวบ้านสนใจปลกูอ้อย
เพ่ือขายให้กบัโรงงานน า้ตาลอย่างจริงจงัเน่ืองจากน ามาซึ่งรายได้ท่ีมากกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัพืชเศรษฐกิจประเภทอ่ืน เช่น ข้าว มนัส าปะหลงั ความสมัพนัธ์ใน
การปลูกและตดัอ้อยในยุคแรกตัง้อยู่บนพืน้ฐานการใช้แรงงานในครัวเรือนและ
กลุ่มเครือญาติเป็นหลกั มีลกัษณะของการพึ่งพาอาศยั ตอบแทนซึ่งกันและกัน 
เน่ืองจากมีพืน้ท่ีปลูกอ้อยไม่มากนัก บางครัวเรือนมีพืน้ท่ีเพียง 1-2 ไร่เท่านัน้ 
ครัวเรือนจึงเป็นผู้ ขนส่งอ้อยไปขายยังโรงงานน า้ตาลด้วยตนเอง มีการใช้ทัง้รถ
กระบะและรถบรรทุกสิบล้อ ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 เกิดภาวะฝนแล้งท าให้ปลูก
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อ้อยได้น้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงานน า้ตาลจึงส่งผลให้อ้อยมี
ราคาสงู ดงันัน้ จงึท าให้ครัวเรือนท่ีปลกูอ้อยมากขึน้เร่ือย ๆ นบัแตน่ัน้มา  
  2) ยุคพระราชบัญญัติอ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 
อุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล มีความผันผวนมาโดยตลอด รัฐบาลจึงพยายาม
แก้ปัญหาโดยการบงัคบัพระราชบญัญัติอ้อยและน า้ตาลทรายขึน้ใน พ.ศ. 2527 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและการจ าหน่ายรวมถึงให้
เกิดความเป็นธรรมแก่โรงงานน า้ตาลและผู้บริโภค พรบ.นี ้ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ี
ชดัเจนให้ผู้ เก่ียวข้องในอตุสาหกรรมนีต้้องปฏิบตัิตาม รวมถึงครัวเรือนผู้ปลูกอ้อย
ในบ้านไร่สีเขียวด้วยเชน่เดียวกนั สิ่งท่ีเห็นได้ชดัเจนคือ พรบ.ดงักลา่วสง่ผลให้เกิด
ระบบโควตาอ้อยและมีคนกลางหรือ “หัวหน้าโควตา” รวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรรายย่อยหรือ “ลกูไร่” ในสงักดัของตนให้ได้ตามจ านวนท่ีต้องการโดยใช้ 
“แรงงานตดัอ้อย” และขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน หวัหน้าโควตาส่วนมากมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมดี ส่วนลูกไร่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพืน้ฐานท าไร่ท านามี
ฐานะยากจนถึงปานกลาง ส่วนแรงงานตดัอ้อยเป็นคนในหมู่บ้านท่ีมกัไม่มีท่ีดิน
ท ากินเป็นของตนเองไม่มีปัจจัยการผลิต ดังนัน้ จึงต้องเป็นแรงงานรับจ้างใน
กิจกรรมทางการเกษตรตา่ง ๆ เช่น ใส่ปุ๋ ย ดายหญ้า ด านา เก่ียวข้าว และตดัอ้อย 
เป็นต้น  
  หัวหน้าโควตา ลูกไร่ และแรงงานตดัอ้อยมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิดเน่ืองจากอ้อยมีลกัษณะการจดัการท่ีแตกตา่งจากสินค้าเกษตรชนิด
อ่ืน ๆ จึงก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อปุถมัภ์ กล่าวคือ เกษตรกรไม่สามารถผลิตและ
ขายอ้อยได้อยา่งอิสระเหมือนพืชอ่ืน ต้องได้รับการจดัสรรโควตาก่อน ลกูไร่ ซึง่มกั
เป็นเกษตรกรรายเล็กท่ีมีพืน้ท่ีปลูกไม่มากต้องเข้ารวมกลุ่มกับหัวหน้าโควตา 
เพ่ือให้สามารถขายผลผลิตได้ การขายอ้อยให้แก่โรงงานน า้ตาลต้องผ่านหวัหน้า
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โควตาเท่านัน้ หวัหน้าโควตาจะได้ก าไรจากส่วนตา่งของราคาอ้อย รวมถึงเงินคา่
ความหวานเป็นการตอบแทนท่ีร่วมกลุ่มด้วย หัวหน้าโควตาเป็นคนกลางหา
ผลผลิตเข้าสู่โรงงานโดยท าหน้าท่ีควบคมุระบบตัง้แตก่ารปลูกจนถึงกระบวนการ
เก็บเก่ียว หวัหน้าโควตามกัให้เงินแก่แรงงานตดัอ้อยไปก่อนหรือท่ีเรียกว่า “ตก
เขียว” เพ่ือผูกมัดให้แรงงานให้ต้องมาตัดอ้อยให้ตนระหว่างเดือนธันวาคมถึง
เมษายนในแตล่ะปี แรงงานตดัอ้อยท่ีอยู่ภายใต้ระบบตกเขียวจะได้รับเงินคา่แรง
ล่วงหน้าและต้องท างานแลกกับเงินท่ีได้รับไปแล้ว หากไม่ท าจะถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดี โดยปกติแรงงานจะไม่ได้รับค่าจ้างอีกเลยจนกว่าการตดัอ้อยจะแล้ว
เสร็จทัง้ไร่ซึง่กินเวลาประมาณ 2-4 เดือน เงินท่ีจา่ยลว่งหน้าจะถกูหกัออกตอนจา่ย
คา่จ้างทัง้หมด เม่ือหกัคา่จ้างลว่งหน้าแล้วหากยงัมียอดคงเหลือหวัหน้าโควตาจะ
จา่ยเป็นเงินสดให้ แตถ้่าใครหกัแล้วตดิลบต้องท าสญัญาผกูพนัวา่ต้องมาตดัอ้อย
ใช้หนีใ้นปีตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม มีแรงงานอีกสว่นหนึง่ท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้ระบบตกเขียว 
ซึง่กลุม่นี ้มีทางเลือกมากกวา่จะท างานให้กบัใครและสามารถตอ่รองกบัเจ้าของไร่
ได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสถานการณ์การขาดแคลนแรงงาน  
  3) ยุคขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย (พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน) 
การค้าขายอ้อยภายใต้ระบบโควตาในชุมชนขยายตัวอย่างต่อเน่ือง จ านวน
เกษตรกรและพืน้ท่ีปลกูเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ ชว่งท่ีต้องการแรงงานมากท่ีสดุ คือ ฤดู
เก็บเก่ียว แตก่ารจ้างงานในไร่อ้อยไม่ได้เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี จึงท าให้
มีการเคล่ือนย้ายแรงงานไปท างานภาคอุตสาหกรรมหรือออกไปแสวงหาความ
มั่นคงทางรายได้นอกหมู่บ้าน และแรงงานเหล่านีม้ักไม่กลับมาท างานในภาค
เกษตรอีก ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ในกรณีบ้านไร่สีเขียวและหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่ในอีสานยงัใช้แรงงานคนในการตดัอ้อย เน่ืองจากข้อจ ากดัด้านพืน้ท่ีไม่
สามารถใช้เคร่ืองจกัรกลทดแทนแรงงานคนได้ ประกอบกบัการตดัอ้อยมีชว่งวิกฤต
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ท่ีต้องท างานให้แล้วเสร็จในเวลาจ ากดั ต้องเก็บเก่ียวให้ทนักบัช่วงระยะเวลาเปิด
หีบของโรงงานน า้ตาลท าให้ต้องแก่งแยง่ชว่งชิงแรงงานกนั หวัหน้าโควตารายหนึ่ง
ให้ข้อมลูว่าไม่สามารถหาแรงงานตดัอ้อยให้เพียงต่อความต้องการได้จนต้องลด
พืน้ท่ีปลกูอ้อยลงคร่ึงหนึง่วา่ 

“ผมมีปัญหาเร่ืองแรงงานมากครับ ผมเหนื่อยมากกบัปัญหานี้ 
บ้านไร่สีเขียวไม่สามารถเอาตดัอ้อยเข้ามาใช้ได้เพราะดินเป็นลูกคลื่น
เป็นเนิน หากเอารถเข้ามาได้ก็เสียหายมากกว่าเพราะเคร่ืองตดัอ้อยหนกั
ท าให้ทบัดินจนแน่น บางครั้งก็ทบัตออ้อยจนเสียหาย ตดัตอ 2-3 ต่อไป
ไม่ไดเ้พราะออ้ยไม่ข้ึน ตอ้งเสียเงินลงทนุเพือ่ซ้ือพนัธุ์อ้อยมาปลูกใหม่อีก
ลดพื้นที่ปลูกอ้อยลงไปเยอะ ถึงแม้จะขายอ้อยได้ราคาดีแต่หาคนตัด
ออ้ยไม่ได”้ (พ่ีสชุาต,ิ 2560) 

 
  จากข้อมลูดงักล่าวเห็นได้ว่าแรงงานตดัอ้อยมีความส าคญัเป็น
อย่างมากสอดคล้องกับแรงงานตดัอ้อยท่ีให้สมัภาษณ์ว่าการขาดแคลนแรงงาน
ตดัอ้อยได้ส่งผลดีกับกลุ่มพวกตนท่ีมีอาชีพรับจ้าง ท าให้สามารถหาเงินไว้เท่ียว
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีรายได้วนัละ 500-600 บาท ถือว่าเป็นรายได้ท่ีดีเม่ือเทียบ
กบัการรับจ้างอย่างอ่ืน เช่น ด านา เก่ียวข้าวท่ีได้คา่จ้างเพียงวนัละ 300 หรือ 350 
บาทเทา่นัน้ (นางสาว, 2560: สมัภาษณ์)  
  
 4.2 ความสัมพันธ์อุปถัมภ์ 
 ความสมัพนัธ์ของการผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตานบัตัง้แต่การบงัคบั
ใช้พระราชบญัญัติอ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา มีลักษณะเป็น
ความสมัพนัธ์อปุถมัภ์ ระหว่างหวัหน้าโควตา ลกูไร่ และแรงงานตดัอ้อย หวัหน้า
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โควตาเป็นผู้ มีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมสงู ครอบครองทรัพยากรตา่ง ๆ มาก 
เช่น สิทธิในการบริหารโควตาอ้อย เงินทนุ รถบรรทกุ ส่วนลกูไร่ต้องพึ่งพิงหวัหน้า
โควตาในการประกอบอาชีพ หวัหน้าโควตาไมส่ามารถตดัอ้อยเองได้ จงึต้องมีการ
ว่าจ้างแรงงานซึ่งเป็นผู้ มีปัจจัยการผลิตน้อยหรือไม่มีเลยมาตดัอ้อยให้แก่ตน 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลสามกลุม่ตัง้อยู่บนฐานของการแลกเปล่ียนซึง่กนัและ
กนั และท าให้ระบบโควตาอ้อยด ารงอยูไ่ด้ ความสมัพนัธ์อปุถมัภ์ท่ีพบในบ้านไร่สี
เขียวแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1) ความสมัพนัธ์แนวดิ่ง และ 2) ความสมัพนัธ์
แนวราบ มีรายละเอียด ดงันี ้  
  1) ความสัมพันธ์แนวดิ่ง  
  ความสมัพนัธ์ของการผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตานบัในบ้านไร่
สีเขียวนบัตัง้แตก่ารบงัคบัใช้พระราชบญัญตัิอ้อยและน า้ตาลทราย 2527 เป็นต้น
มา มีลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบแนวดิ่ง ระหว่างหัวหน้าโควตากับลูกไร่และ
แรงงานตดัอ้อย ในท่ีนีจ้ะวิเคราะห์ คู่ความสัมพันธ์ระหว่าง หัวหน้าโควตา กับ  
ลกูไร่ และ หวัหน้าโควตา กบั แรงงานตดัอ้อย  
  หัวหน้าโควตา-ลูกไร่  
  ความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจกับการควบคุมลูกไร่ 
ชาวบ้านส่วนมากเรียกหวัหน้าโควตาว่า “เฒ่าแก่” หรือ “หวัหน้า” เป็นผู้ มีช่ือเสียง
มีคนยกย่องนบัหน้าถือตา เป็นคนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมดีกว่าลกูไร่
และแรงงานตดัอ้อย มีท่ีดินมากจึงมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรและการให้
เช่าท่ีนา ส่วนลูกไร่ คือ กลุ่มเกษตรชาวไร่อ้อยท่ีมีก าลังการผลิตขนาดเล็กไม่
สามารถส่งอ้อยได้ตามปริมาณขัน้ต ่าท่ีโรงงานน า้ตาลก าหนด มีอ้อยไม่เพียงพอ
ตามโควตา ซึง่ลกูไร่บางรายอาจมีท่ีดนิเป็นของตนเองบ้างหรือบางรายอาจจะเป็น
ผู้ เช่าท่ีดินของหวัหน้าโควตา ชาวไร่อ้อยกลุ่มนีจ้ึงต้องขอร่วมกบัหวัหน้าโควตาท่ี
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ท าสญัญาได้ เม่ือเข้าร่วมกลุ่มกับหวัหน้าโควตาคนใดคนหนึ่งแล้วลกูไร่จะได้รับ
การช่วยเหลือจากหวัหน้าโควตาในด้านตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้อ้อยท่ีมีคณุภาพ ได้ครบ
ตรงจ านวนตรงตามโควตาท่ีต้องการและได้คา่ความหวานสงู เช่น ได้พนัธุ์อ้อย ได้
เงินลงทุน ตลอดจนได้ปุ๋ ยและยาก าจดัวชัพืชมาก่อน เม่ือได้ผลผลิตแล้วต้องส่ง
อ้อยให้กบัหวัหน้าโควตา หลงัจากได้เงินจากโรงงานน า้ตาลแล้ว หวัหน้าโควตาจะ
หกัเงินอ่ืน ๆ ก่อน แล้วจงึจา่ยให้แก่ลกูไร่ ถือเป็นข้อก าหนดหรือเง่ือนไขอตัโนมตัิท่ี
ลกูไร่จะต้องรับสินเช่ือและเง่ือนไขบงัคบัจากหวัหน้าโควตา ซึ่งมีการคิดคา่บริการ
และก าไรไปในตวั พร้อมทัง้หกัค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เช่น ค่าหวัตนั ค่าความหวาน ค่า
ภาษี เป็นต้น ลูกไร่บางรายเห็นว่าการเข้าร่วมกลุ่มกับหัวหน้าโควตาเป็นผลดี
มากกว่าผลเสียเน่ืองจากมีคนกลางในการบริหารงาน แม้จะถกูหกัคา่ใช้จ่ายบ้าง
แตถื่อวา่ได้ประโยชน์ร่วมกนั 

“ครอบครัวลุงเป็นเกษตรกร มีที่ดินแค่พอท ากินเท่านัน้ก็ต้อง
เป็นลูกไร่ ลงุไม่มีเงินก็ได้เงินกู้จากเฒ่าแก่มาลงทุนนี่แหละ ถ้าไม่ได้ท า
ไร่อ้อยด้วยกนัใครที่ไหนจะให้เงิน เขาช่วยเรา เราก็ต้องช่วยเขา ถ้าจะให้
ไปขอโควตาเองไม่ได้หรอก ไม่มีเงิน ไม่มีรถจะเอาอ้อยไปขายกบัโรงงาน
ได้ยงัไง ที่ท าอยู่ทกุวนันี้ 13 ไร่ หกัต้นทนุต่าง ๆ เหลือไร่ละสี่ซะห้าพนัก็
พอใจแลว้” (นายประเทือง, 2560: สมัภาษณ์) 

 
  หวัหน้าโควตาได้ใช้สถานะและทรัพยากรของตนในการก ากับ
ควบคมุลูกไร่ เน่ืองจากหวัหน้าโควตาเป็นผู้ครอบครองสิทธ์ิในการบริหารโควตา
อ้อยท่ีลูกไร่ไม่มี ลูกไร่ต้องยอมรับข้อก าหนดหรือเง่ือนไขจากหวัหน้าโควตาโดย
อตัโนมตัิเพ่ือเป็นการตอบแทนท่ีหวัหน้าโควตาให้เข้าร่วมกลุ่มด้วย เช่น สินเช่ือ
หรือปัจจัยการผลิตในราคาท่ีสูงกว่าท้องตลาด ราคาขายอ้อยท่ีต ่ากว่าราคา
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รัฐบาลก าหนดตันละ 50-100 บาท เรียกว่า “การหักหัวคิวอ้อย” นอกจากนี ้
หวัหน้าโควตาบางรายจ่ายเงินท่ีได้จากการขายอ้อยล่าช้าและจ่ายน้อยกว่าท่ีได้
ตกลงกันไว้ บรรดาลูกไร่ไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมรับต่อเง่ือนไขและการ
แลกเปล่ียนท่ีไม่เป็นธรรมเพราะเกรงว่าตนเองจะไม่ได้ร่วมกลุ่ม ลกูไร่บางรายตก
อยู่ในสถานะลกูหนีข้องหวัหน้าโควตา การไม่มีเงินมาช าระหนีไ้ด้หมดท าให้ต้อง
อยูร่่วมกลุม่โควตาตอ่ไป ไมส่ามารถออกจากกลุม่ได้  
  การสร้างมาตรฐานเพ่ือให้ลูกไร่เอาใจใส่ดูแลผลผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานน า้ตาล ก าหนดมาตรฐานอ้อยท่ีต้องการ ได้แก่ 
อ้อยสด สะอาด และมีคา่ความหวานขัน้ต ่า 10 C.C.S. ซึ่งโรงงานจะรับซือ้เฉพาะ
อ้อยท่ีผา่นคณุสมบตัิตามราคาท่ีรัฐบาลก าหนด หากคา่ความหวานไมถ่ึงเกณฑ์ท่ี
ต้องการ โรงงานจะหกัเงิน C.C.S ละ 40 บาท/ตนัอ้อย ท าให้หวัหน้าโควตาจงึต้อง
เข้มงวดกวดขนัลูกไร่ให้ปลกูอ้อยให้มีคณุภาพตามต้องการ โดยการใช้พนัธุ์อ้อย 
ปุ๋ ยและการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีหวัหน้าโควตาวางแผนไว้ให้ ลกูไร่ต้องปฏิบตัิตาม
ระเบียบของหวัหน้าโควตาเน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีโรงงานน า้ตาลก าหนดมาและมีผล
ต่อรายได้ของลูกไร่ด้วย นอกจากนี ้ลูกไร่ยังรู้สึกว่าเป็นสิ่งท่ีต้องตอบแทนท่ี
หวัหน้าโควตาให้เข้าร่วมกลุม่ด้วย ดงัค าบอกเลา่ของปา้สีวา่  

“อ้อยเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลรักษามากก็จริง แต่ก็ต้องใส่ปุ๋ ยและ
พรวนดินบ้างเพราะจะท าให้อ้อยงาม ปุ๋ ยยาอะไรเฒ่าแก่เขาหาให้ ป้า
รู้สึกว่าแพงกว่าไปหาซ้ือเองแต่ถา้บวกค่ารถค่าน ้ามนัก็พอ ๆ กนั เฒ่าแก่
เป็นคนหา เขาจะมีก าไรบ้างก็ไม่แปลก ก็ต้องยอมเขาบ้างเพราะเราร่วม
โควตากบัเขา ถา้ไม่มีเขา เราก็ขายออ้ยไม่ได้” (นางสี, 2561: สมัภาษณ์) 
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  หัวหน้าโควตา-แรงงานตัดอ้อย 
  “ตกเขียวแรงงาน”: การผูกมัดให้แรงงานตัดอ้อยท างานให้
ในช่วงฤดูเปิดหีบ (ธันวาคม-เมษายน) หวัหน้าโควตาได้พยายามผกูสมัพนัธ์
ให้แรงงานตดัอ้อยโดยการ “ตกเขียวแรงงาน” คือ การจ่ายเงินค่าจ้างบางส่วนไป
ก่อนเพ่ือเป็นการมดัจ าแรงงานตดัอ้อย เม่ือถึงฤดกูารเก็บเก่ียวแรงงานต้องไปตดั
อ้อยให้ วิธีการดงักล่าวท าให้แรงงานตกอยู่ในวงจรหนีส้ิน ซึ่งในหลายกรณีมกัไม่
สามารถออกจากความสมัพนัธ์นีไ้ด้ สงัเกตได้จากแรงงานตดัอ้อยบางคนต้องน า
คนในครอบครัวมาช่วยตดัอ้อยเพ่ือให้เพียงพอต่อการชดใช้หนี ้ดงัค าสมัภาษณ์
ของนางบวัวา่ 

“ปกติแฟนพี่รับจ้างเดินสายไฟ แต่บางครั้งก็ต้องมาตัดอ้อย
ช่วยกนั ตอ้งไปบอกเฒ่าแก่ก่อนว่าพีมี่แฟนมาตดัออ้ยดว้ย เฒ่าแก่รับคน
ตลอด มีเสมียนคอยลงบนัทึก คิดบญัชีว่าเป็นหนีเ้ท่าไหร่แลว้ ตดัออ้ยได้
เงินเท่าไหร่ จึงน ามาหกัลบกลบหนีก้นัไป...” (พ่ีบวั, 2561: สมัภาษณ์) 

 
  แรงงานจึงต้องพึ่งพาหวัหน้าโควตาและต้องตอบแทนบุญคณุ
โดยการท างานให้ แม้ว่าในบางครัง้จะได้ค่าตอบแทนต ่า หรือมีโอกาสท างาน
ให้กับหัวหน้าโคนตารายอ่ืนท่ีให้ผลประโยชน์สูงกว่า แต่ด้วยความสัมพันธ์
อุปถัมภ์ในลักษณะท่ีผู้ น้อยต้องพึ่งผู้ ใหญ่เน่ืองจากต้องการความช่วยเหลือใน
ด้านการเงิน ท าให้ต้องยอมรับในเง่ือนไขท่ีแรงงานตกอยู่ในสถานะท่ีเสียเปรียบ 
หรือเสียประโยชน์ในแง่ค่าจ้างแรงงานท่ีต ่า หากพิจารณาในเชิงผลประโยชน์ท่ี
ได้รับ การแลกเปล่ียนต่างตอบแทนระหว่างหัวหน้าโควตากับแรงงานตัดอ้อย 
แรงงานมกัตกอยูใ่นสถานะท่ีเสียเปรียบ  
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  ค่าจ้าง: การจัดการแรงงานและการควบคุมคุณภาพ  
การตดัอ้อยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขเวลา หวัหน้าโควตาจะประเมิน
และท าการวางแผนการตดัอ้อยในแตล่ะแปลง หากตดัไม่ทนัตามก าหนดจะสง่ผล
กระทบเป็นลูกโซ่ต่อแปลงอ่ืน ๆ และส่งผลเสียหายได้ หัวหน้าโควตาจึงต้อง
กวดขนัแรงงานตดัอ้อยให้ท างานแล้วเสร็จตามกรอบเวลา หวัหน้าโควตาบงัคบัให้
แรงงานต้องตดัอ้อยตัง้แตเ่ช้าตรู่จนถึงมืดค ่าหรือบางครัง้ต้องมาท างานชดเชยเม่ือ
ตดัอ้อยไมแ่ล้วเสร็จ หวัหน้าโควตาจะจา่ยเงินคา่จ้างให้แก่แรงงานตดัอ้อยเป็นราย
สัปดาห์ แต่ส่วนมากจะจ่ายให้ล่าช้าไม่ตรงตามก าหนดนัดหมาย ทัง้นี ้หัวหน้า
โควตายังคงให้แรงงานตัดอ้อยท างานไปก่อนและถือเงินไว้ส่วนหนึ่ง เพ่ือเป็น
เง่ือนไขมิให้แรงงานตดัอ้อยละทิง้งานหรือเลิกตดัอ้อยก่อนฤดกูาลหีบอ้อยสิน้สุด
ลง การกระท าในลกัษณะนีเ้ป็นการควบคมุแรงงานอย่างหนึ่ง เพราะหากแรงงาน
ตัดอ้อยเลิกตัดอ้อยไปก่อนจะสูญเสียเงินค่าจ้างส่วนนีไ้ป หัวหน้าโควตาจะมี
อ านาจในการต่อรองกบัแรงงานตดัอ้อยเป็นอย่างมากเน่ืองจากเงินค่าจ้างยงัอยู่
ในความครอบครอง เป็นกลยทุธ์ในการฉดุดงึแรงงานตดัอ้อยไว้มิให้สามารถออก
จากความสัมพันธ์ได้โดยง่าย หัวหน้าโควตาได้ใช้ทรัพยากรท่ีตนเองมีซึ่งก็คือ
เงินตราเพ่ือน าไปสู่การมีอ านาจเหนือกว่าแรงงานตัดอ้อยผ่านการจัดการ
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้หวัหน้าโควตายงัต้องเอาใจใส่การท างาน
ของแรงงานตดัอ้อยเพ่ือให้ได้อ้อยท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีต้องการของโรงงานน า้ตาล 
แรงงานต้องริดใบออก ตดัให้ชิดโคนต้นเพราะจะท าให้ได้น า้หนกัอ้อยมาก ท าให้
ได้เงินจากการขายอ้อยเพิ่มขึน้ด้วย แตห่วัหน้าโควตาไม่สามารถก ากบัแรงงานได้
ตลอดเวลาการท างาน ดงันัน้หวัหน้าโควตาจึงใช้การควบคมุท่ีผลผลิตคืออ้อย ซึ่ง
จะส่งผลตอ่การควบคมุแรงงานตดัอ้อยอีกชัน้หนึ่ง แสดงให้เห็นถึงปฏิบตัิการของ
อ านาจในการควบคุมแรงงานท่ีกระท าผ่านเทคนิควิธีการต่าง ๆ หัวหน้าโควตา
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สามารถควบคมุคณุภาพวตัถุดิบของผลผลิตได้โดยใช้ตรรกะทางด้านการตลาด
เป็นกลไกให้แรงงานตดัอ้อยต้องปฏิบตัติาม  
  การท่ีหัวหน้าโควตาเป็นผู้ ควบคุมลูกไร่และแรงงานตัดอ้อย
อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์เชิงอ านาจท่ีแทรกตวัอยูใ่น
การผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา ลูกไร่และแรงงานตัดอ้อยมักตกอยู่ใน
ความสมัพนัธ์ท่ีเสียเปรียบ หวัหน้าโควตาได้ใช้อ านาจผ่านช่องทางหลากหลาย
และมีความสลับซับซ้อน ใช้ทัง้ตรรกะทางวัฒนธรรมเร่ืองบุญคุณ และตรรกะ
ทางด้านตลาดในการซือ้ขายครอบง าคนทัง้สองกลุม่ แม้เป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีการ
แลกเปล่ียนซึ่งกันและกันแต่ไม่เท่าเทียมกัน เป็นความสัมพันธ์จากบนลงล่าง
เน่ืองจากหัวหน้าโควตาเป็นผู้ ก าหนดกฎเกณฑ์และบทลงโทษได้แต่เพียงฝ่าย
เดียว 
  2) ความสัมพันธ์แนวราบ  
  ปัจจุบนัการปลูกอ้อยในบ้านไร่สีเขียวได้เปล่ียนแปลงไปทัง้ใน
เชิงกายภาพ คือ มีการขยายพืน้ท่ีปลูกอ้อยมากยิ่งขึน้และเกิดการเปล่ียนแปลง
ความสัมพันธ์ของผู้ คนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการตัดอ้อย นอกจาก
ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์แนวดิ่งระหว่างหัวหน้าโควตากับลูกไร่ และหัวหน้า
โควตากับแรงงานตัดอ้อย ซึ่งปรากฏอยู่ในการผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา
เร่ือยมา ปัจจบุนัเกิดการรวมตวั ผนกึก าลงั สร้างเครือขา่ยและสร้างความสมัพนัธ์
ในแนวราบของลกูไร่ และแรงงานตดัอ้อย เพ่ือการเจรจาตอ่รองกบัหวัหน้าโควตา 
การรวมกลุม่เกิดขึน้บนฐานการมีผลประโยชน์ร่วม การพึง่พาและชว่ยเหลือเกือ้กลู
กันของคนท่ีมีอาชีพเดียวกัน เพ่ือให้สามารถต่อรองและสร้างความสมัพันธ์ท่ีมี
ความสมดลุมากขึน้ ทัง้ในแง่รายได้ โอกาสการท างาน และสภาพการท างาน  
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  ความสัมพันธ์ระหว่างลูกไร่  
  แม้ว่าหวัหน้าโควตาจะมีกลไกควบคมุดงัท่ีกล่าวมาแล้ว แตล่กู
ไร่หลายรายไม่ได้ยอมจ านนตอ่การแลกเปล่ียนซือ้ขายท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งมีหวัหน้า
โควตาเป็นผู้ ก าหนด ลูกไร่มีการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของหัวหน้า
โควตาท่ีถกูมองวา่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ มีการร่วมมือกนัเพ่ือจะแก้ปัญหาหรือ
ลดช่องว่างของการแลกเปล่ียนท่ีไม่เท่าเทียมกับหวัหน้าโควตา โดยการก าหนด
ทิศทางของการการเจรจา ทัง้การร้องขอ เรียกร้อง และตอ่รองผลประโยชน์ท่ีควรได้ 
ในบริบทตา่ง ๆ ท่ีลกูไร่มองวา่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม  
  การเจรจาไม่ขอรับสินเช่ือ การได้รับสินเช่ือเป็นเง่ือนไข
ส าคญัในการผลิต หวัหน้าโควตาจงึมกัปล่อยเงินกู้ ให้แก่ลกูไร่ หากหวัหน้าโควตา
เรียกเก็บดอกเบีย้ในอัตราสูงกว่าสถาบันการเงินอ่ืน ลูกไร่มักจะพูดคุย
วิพากษ์วิจารณ์ รวมทัง้ร้องขอและร่วมกันเจรจาให้ลดอัตราดอกเบีย้ให้เท่ากับ
สถาบนัการเงิน ในกรณีท่ีหวัหน้าโควตาไม่ยอม ลูกไร่จะหนัไปพึ่งพาแหล่งเงินกู้
จากสถาบนัการเงิน ในบางกรณีลกูไร่แสดงเจตนาวา่ต้องการย้ายไปอยูก่บัหวัหน้า
โควตารายอ่ืนท่ีให้ผลประโยชน์ตามท่ีต้องการ หรือแสดงความจ านงเลิกการขาย
อ้อยระบบโควตา แตย่งัปลกูอ้อยในฐานะเกษตรกรอิสระ และขายอ้อยให้แก่ลาน
รับซือ้หรือขายเหมาสวน เครือข่ายความสมัพนัธ์ระหว่างลกูไร่เอือ้ต่อการร้องขอ
และตอ่รองให้บรรลผุล  
  การปฏิเสธเงินขายอ้อยต ่ากว่าราคาประกาศ นอกจาก
สินเช่ือ ลูกไร่มีการจับกลุ่มพูดคุยกัน ถึงการแบ่งเงินตอบแทนการขายอ้อยท่ี
โรงงานจ่ายให้แก้หวัหน้าโควตา ในกรณีท่ีลูกไร่ได้รับส่วนแบ่งน้อยกว่าท่ีควรจะ
เป็น จะปฏิเสธการรับเงินและเจรจาต่อรองให้มีการแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม ลูกไร่ยอมรับว่าหัวหน้าโควตาเปรียบเสมือนผู้ จัดการไร่อ้อยควรได้
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ผลตอบแทนจากการบริหารงาน แต่หากหัวหน้าโควตาหักเงินส่วนนี เ้ป็น
ผลประโยชน์ของตนในจ านวนท่ีมาก ท าให้ลกูไร่รู้สกึว่าไมมี่ความเป็นธรรมในการ
แบ่งผลประโยชน์ และหากพิจารณาถึงก าไรจากปัจจยัการผลิตต่าง ๆ  ท่ีหวัหน้า
โควตาได้รับ ทัง้จากคา่พนัธุ์อ้อย คา่ยาปราบศตัรูพืช คา่จ้างรถขนอ้อยท่ีลกูไร่ต้อง
จ่ายให้กบัหวัหน้าโควตา ท าให้ลกูไร่ไม่ยอมรับเงินคา่อ้อยท่ีต ่ากว่าราคาประกาศ
ของรัฐบาล ดงัค าสมัภาษณ์ลกูไร่รายหนึง่วา่  

“เถา้แก่มีสิบลอ้ มีรถคีบ มีคนงานไดค่้ารถคีบ ไดค่้าลาก หกัค่า
คนงาน ค่าน ้ามนั ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วก็ยงัมีเงินเหลือ อีกอย่างโรงงาน
จะมีโควตาให้ สมมุติผมมีลูกไร่เยอะ แล้วบอกโรงงานว่าผมสามารถหา
อ้อยเข้าโรงงานได้ปีนี้ 10,000 ตนั โรงงานก็จะจ่ายเงินก้อนมาให้ใช้จ่าย
ก่อน แล้วจะมาจ่ายค่าอ้อยต ่ากว่าราคาประกาศได้ยังไง” (นายทอง, 
2561: สมัภาษณ์) 

 
  ภายใต้ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขของโรงงาน เช่น หัวหน้าโควตา
ต้องอ้อยให้ได้ถึงร้อยละ 80 ของโควตาท่ีได้ มิเช่นนัน้จะถูกด าเนินการด้วย
มาตรการตา่ง ๆ จากโรงงาน เช่น การริบเงินประกนัสญัญาตนัละ 10-20 บาท ซึ่ง
นับว่าเป็นเงินจ านวนมาก เม่ือพิจารณาว่าหัวหน้าโควตาหนึ่งรายอาจมีโควตา
อ้อยเป็นจ านวนหลายหม่ืนตนั และหากจ านวนอ้อยน้อยกว่าโควตาท่ีก าหนด
ติดตอ่กนัเป็นเวลาหลายปีโรงงานจะพิจารณา ตดัโควตาท่ีจะจดัสรรให้ในปีตอ่ไป 
เง่ือนไขเหล่านีท้ าให้หัวหน้าโควตาจ าเป็นต้องโอนอ่อนผ่อนปรนท าตามความ
ต้องการของลกูไร่เพ่ือรักษาจ านวนลกูไร่ในโควตาของตนเองไว้ นอกจากนี ้จ านวน
ลกูไร่ยงัเป็นปัจจยัท่ีท าให้หวัหน้าโควตาสามารถต่อรองกบัโรงงานน า้ตาล กล่าว
ได้อีกลกัษณะหนึง่วา่จ านวนลกูไร่สง่ผลตอ่อ านาจตอ่รองของหวัหน้าโควตา 
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  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานตัดอ้อย 
  แรงงานตดัอ้อย มีความส าคญัต่อการผลิตอ้อยภายใต้ระบบ
โควตา ดงัได้กล่าวไว้ข้างต้น เน่ืองจากการตดัอ้อยต้องด าเนินการภายในชว่งเวลา
ท่ีก าหนดคือประมาณ 4 เดือนต่อปี ซึ่งท าให้มีความต้องการแรงงานในช่วงเวลา
ดงักล่าวสงู ภายใต้บริบทท่ีมีการขยายพืน้ท่ีปลกูท่ีเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง และการ
อพยพสู่เมืองและสู่การท างานในภาคอุตสาหกรรมและบริการของชาวชนบทได้
เพิ่มแรงกดดนัในการจดัการแรงงานตดัอ้อย ในขณะเดียวกนั เง่ือนไขดงักล่าวท า
ให้แรงงานตดัอ้อยสามารถ ต่อรอง กับผู้ จ้างซึ่งมีทัง้ลูกไร่ และหวัหน้าโควตาท่ีมี
พืน้ท่ีปลกูเยอะ เครือข่ายความสมัพนัธ์ของแรงงานตดัอ้อย ท่ีเกิดจากการเป็นคน
ในพืน้ท่ีเดียวกัน หรือการท างานภายใต้นายจ้างเดียวกัน และเผชิญสภาพการ
ท างาน และการจ้างงานคล้ายกัน แม้จะเป็นเครือข่ายแบบหลวม ๆ  แต่ส่งผลต่อ
การเจรจา ตอ่รองเพ่ือประโยชน์ของแรงงานตดัอ้อยในหลายลกัษณะ 
  การเพิ่มค่าจ้าง แรงงานตดัอ้อยได้เรียกร้องขอค่าแรงท่ีสงูขึน้ 
โดยเจรจาให้ลดจ านวนล าอ้อย ตอ่มดัลง ในอดีตเม่ือตดัอ้อยแล้วต้องมดัรวมกัน 
มดัละ 30 ล าอ้อยได้คา่จ้าง 3 บาท ปัจจบุนัลดจ านวนอ้อยลงเหลือเพียงมดัละ 20 
ล าและยงัได้คา่จ้างมดัละ 3 บาทเชน่เดมิ ท าให้การท างานเทา่เดมิได้คา่จ้างสงูขึน้ 
การรวมตวักันเจรจา ต่อรองกับเพ่ือปรับวิธีปฏิบตัิท่ีมีมาแต่เดิม ท าให้หัวหน้า
โควตาจะต้องจ่ายเงินมากขึน้ แตต้่องยินยอมตามข้อเรียกร้อง หวัหน้าโควตาเห็น
ว่าหากไมย่อมตกลง จะท าให้ไม่มีคนมาตดัอ้อย การยอมเสียเงินเพิ่มขึน้ เล็กน้อย
ย่อมดีกว่าเสียแรงงานตัดอ้อยทัง้กลุ่มไป การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ เป็นภาพ
สะท้อนของการปรับเปล่ียนความสมัพนัธ์ทางการผลิตอ้อยท่ีเกิดขึน้ภายใต้ระบบ
ทุนนิยมท่ีอุปสงค์และอุปทานแรงงานตดัอ้อยไม่สอดคล้องกัน ท าให้แรงงานมี
อ านาจการต่อรองในบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเกิดเครือข่ายระหว่าง
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แรงงาน ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์แนวราบ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของต้องการได้  
  สภาพการท างาน: รถรับส่งและการจัดการอาหารกลางวัน 
แตเ่ดิมแรงงานตดัอ้อยต้องจดัหาอาหารกลางวนัเตรียมไปรับประทานท่ีไร่อ้อยเอง
เน่ืองจากหากกลบัมารับประทานท่ีบ้านจะท าให้เสียเวลาในการเดินทาง จึงมีการ
ต่อรองหัวหน้าโควตาจัดหาอาหารกลางวันให้ อย่างไรก็ตาม แรงงานมี
ประสบการณ์ว่า ผู้ จ้างมกัจดัอาหารไม่เพียงพอหรือไม่ถูกปาก จึงรวมตวักนัเพ่ือ
ขอเปล่ียนเป็นเงินคา่อาหารกลางวนัคนละ 30 บาทตอ่วนั โดยให้เหตผุลว่าท าให้
เกิดความสะดวกทัง้สองฝ่ายมากกว่า และแรงงานตดัอ้อยสามารถเลือกอาหาร
ตามความชอบได้ นอกจากนี ้แรงงานตดัอ้อยยงัได้ร้องขอให้หวัหน้าโควตาจดัรถ
รับ-ส่งไปไร่อ้อย หวัหน้าโควตาต้องจดัหาพาหนะรับส่งแรงงานตดัอ้อยระหว่างท่ี
อยู่อาศยักับไร่ท่ีจะต้องไปตดัอ้อย ในหลาย ๆ กรณีหากไม่จัดหาพาหนะรับส่ง 
แรงงานตดัอ้อยจะไมต่กลงรับจ้าง  
  การจัดหาอุปกรณ์ท างาน อุปกรณ์ส าคญัในการตดัอ้อยคือ 
มีด เสือ้แขนยาว หมวก และถงุมือ โดยปกติ แรงงานต้องน าอปุกรณ์เหลา่นีม้าเอง 
แตแ่รงงานได้เรียกร้องให้หวัหน้าโควตาจดัหาอุปกรณ์เหล่านีใ้ห้ ซึ่งผลการเจรจา
ต่อรอง มกัท าให้ผู้ จ้างต้องจดัหาอุปกรณ์ให้แม้จะไม่ทัง้หมด หวัหน้าโควตาราย
หนึ่งให้ข้อมูลว่ามีการส ารองอุปกรณ์กรณีฉุกเฉินหรือได้ขายมีดให้แรงงานใน
ลกัษณะเงินผอ่นโดยหกัเงินจากคา่แรง และมีการแจกจา่ยเสือ้ยืดแขนยาวคนละ 2 
ตัว ส่วนถุงมือและหมวกให้แรงงานตัดอ้อยเตรียมมาเอง มีดเป็นอุปกรณ์ท่ีมี
ความส าคญั หากด้ามมีดหลุดหรือมีดหกักระทนัทนัในระหว่างการท างานจะท า
ให้ตดัอ้อยไม่ได้ ต้องเสียเวลาเดินทางมาซือ้ในตวัเมือง หัวหน้าโควตาบางราย
สกรีนช่ือและเบอร์โทรของตนเองลงหลังเสื อ้ท่ีแจกแก่แรงงานเป็นการ
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ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถติดต่อเพ่ือร่วมตดัอ้อยในโควตานัน้ถือเป็น
ความพยายามในการหาแรงงาน  
  งานเลีย้งสังสรรค์ แรงงานร้องขอให้หวัหน้าโควตาจดังานเลีย้ง
สงัสรรค์หลงัจากสิน้สดุฤดกูาลตดัอ้อยเพ่ือผ่อนคลายความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้า
จากการท างาน โดยจะจดัขึน้ประมาณเดือนพฤษภาคมของทกุปี หวัหน้าโควตาจะ
ซือ้หมมูาเป็นตวัเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารตา่ง ๆ  เชน่ ลาบ หมยูา่ง ฯลฯ หวัหน้า
โควตาเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมด แรงงานตดัอ้อยมารับประทานได้ฟรีและ
สามารถหอ่กลบัไปรับประทานท่ีบ้านได้ด้วย แม้จะเป็นเพียงงานเลีย้งท่ีจดัขึน้ปีละ
ครัง้ แตแ่รงงานสามารถลดคา่ใช้จ่ายในครัวเรือนได้ นอกจากนี ้หวัหน้าโควตายงั
แจกเงินรางวลัให้แก่แรงงานตดัอ้อยท่ีท างานดี รวดเร็วและซ่ือสตัย์ ไม่โกงล าอ้อย 
มีการจบัสลากสลากของขวญั เช่น พดัลม กระทะไฟฟ้า เตารีด ฯลฯ งานเลีย้งเกิด
จากการรวมตวักนัเพ่ือเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการท างานได้มากขึน้ ในอีกด้าน
หนึ่งได้สะท้อนให้เห็นการปรับตวัของหวัหน้าโควตาท่ีมีความยืดหยุ่นมากขึน้มิได้
ใช้พระเดชในการก ากับควบคมุแรงงานเท่านัน้ แต่เป็นการใช้พระคณุเพ่ือรักษา
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัแรงงานไว้ได้ เป็นยทุธวิธีท่ีแนบเนียนและเกิดประโยชน์ทัง้
สองฝ่าย 
  ความสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้าโควตา ลกูไร่และแรงงานตดัอ้อย
ในบ้านไร่สีเขียวปรากฏให้เห็นสองรูปแบบ คือ ความสัมพันธ์แนวดิ่งท่ีหัวหน้า
โควตายงัคงเป็นผู้ มีอ านาจ มีบทบาทส าคญั และใช้ทัง้พระเดชและพระคณุในการ
บริหารลกูไร่และแรงงานตดัอ้อย และความสมัพนัธ์แนวดิง่ ท่ีลกูไร่และแรงงานตดั
อ้อยรวมตัวและสามารถต่อรองได้มากขึน้ สะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเป็น
ความสมัพนัธ์แบบอุปถัมภ์ระหว่างเกษตรกรรายใหญ่กับเกษตรกรรายย่อย แต่
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สามารถปรับเปล่ียนความสมัพนัธ์ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับพลงัหรือความเข้มแข็งของ
กลุม่ และความสามารถในการตอ่รองแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหวา่งกนั  
 

4.3 เงื่อนไขที่ส่งผลต่อพลวัตความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ 
พลวตัความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์ไม่ได้เป็นสิ่งเกิดขึน้อย่างเล่ือนลอยหรือ

เป็นเพียงการร่วมมือ การสร้างความสมัพนัธ์เพ่ือเสริมอ านาจของกลุม่แรงงานตดั
อ้อยกับลูกไร่เท่านัน้ แต่เป็นสิ่งท่ีสัมพนัธ์กับการ ผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา 
สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย ประกอบกับความซับซ้อนของ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นเง่ือนไขปัจจัยส าคัญเบือ้งหลังท่ีส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของผู้ น้อย แรงงานตัดอ้อยและลูกไร่ในบ้านไร่สีเขียวได้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมยอมรับจ านนแบบเดิม โดยหาช่องทางจดัการความสมัพนัธ์กบัหวัหน้า
โควตาให้สอดคล้องกับบริบท ควบคู่ไปกับการแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มของ
ตนเอง โดยแรงงานตัดอ้อยและลูกไร่บางครัง้อาจยอมท าตามกฎระเบียบของ
หัวหน้าโควตาแต่มีเง่ือนไขแลกเปล่ียนหรือปรับประยุกต์กลยุทธ์ต่อรองเพ่ือ
แสวงหาโอกาสในการด ารงชีพท่ีดีขึน้ในหลายลกัษณะท่ีแตกต่างกันไป เป็นการ
ผนึกก าลงั การช่วยเหลือพึ่งพากนัและหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้และน าไปสู่
การรวมตวัเจรจาตอ่รองระหวา่งกนั โดยมีเง่ือนไข 3 ข้อ ท่ีสง่ผลตอ่การปรับ เปล่ียน
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจของแรงงานตดัอ้อย ลกูไร่และหวัหน้าโควตา คือ 1) การ
ผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา 2) สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานตดัอ้อย และ 3) 
ความซบัซ้อนของความสมัพนัธ์ทางสงัคมในชมุชนชนบท 
  1) การผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา 
  อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัและมีราคาสูงขึน้ทุกปี 
ก่อให้เกิดการจงูใจให้เกษตรกร เข้าสูก่ารผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา ซึง่การผลิต
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ดงักล่าวได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนในระบบ เช่น การ
เปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินไปสู่การปลกูอ้อยเพ่ือส่งโรงงานมากขึน้ การปรับตวัและ
การต่อรอง การใช้แรงงาน เป็นต้น ระบบโควตาอ้อยก่อให้เกิดความมัน่คงด้าน
รายได้เน่ืองจากมีแหล่งรับซือ้ผลผลิตและประกันราคาแน่นอน ทัง้ยังเกิดการ
ว่าจ้างงานเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียว หรือ “ช่วงหีบ” 
ดังนัน้ จึงต้องมีการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเฉพาะโดยมีหัวหน้าโควตาเป็น
เสมือนผู้จดัการไร่อ้อย ท าหน้าท่ีก ากบัและควบคมุกระบวนการผลิตจนถึงการเก็บ
เก่ียว หวัหน้าโควตาเป็นผู้ มีสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมสูง เป็นผู้ครอบครอง
ทรัพยากรท่ีลูกไร่และแรงงานตัดอ้อยไม่มี เช่น สิทธิในการบริหารโควตา 
ความสามารถในการเข้าถึงโรงงาน (ตลาด) และเงินทนุจงึก่อให้เกิดความสมัพนัธ์
อุปถัมภ์ระหว่างหวัหน้าโควตาและลูกไร่ และหวัหน้าโควตากับแรงงานตัดอ้อย 
บคุคลทัง้สามกลุ่มได้มีการข้องเก่ียวผกูพนักนัเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพไม่
สามารถแยกขาดจากกันได้ ในความสัมพันธ์นีมี้ทัง้การก ากับ ควบคุมและการ
เจรจาตอ่สู้ตอ่รองระหวา่งกนั 
  2) สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย 
  การขาดแคลนแรงงานตดัอ้อยในบ้านไร่สีเขียวเกิดมาจากหลาย
สาเหต ุเช่น ประชากรวยัแรงงานลดลง ช่วงต้นหีบหาแรงงานยากเน่ืองจากเป็น
ช่วงเวลาคาบเก่ียวกบัการเก่ียวข้าว การตดัอ้อยมีเง่ือนไขด้านระยะเวลาท่ีท างาน
เพียง 4 เดือนท าให้รายได้ไมต่อ่เน่ือง แรงงานจงึไปท างานอยา่งอ่ืน โดยเฉพาะงาน
ในภาคอตุสาหกรรมท่ีมีความมัน่คงด้านรายได้และมีสวสัดิการรองรับ นอกจากนี ้
การขยายพืน้ท่ีปลูกอ้อยเพิ่มมากขึน้ทุกปียังเป็นสาเหตุหลักของการแย่งชิง
แรงงานกนั เน่ืองจากมีความต้องการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น ท าให้หวัหน้าโควตา
มีค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มขึน้ ทัง้ด้านการจ่ายค่าแรงงานล่วงหน้าเพ่ือเป็นการ
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มัดจ าและค่าจ้างท่ีสูงขึน้ด้วย ดงันัน้ แรงงานตดัอ้อยจึงได้ใช้สถานการณ์ขาด
แคลนแรงงานเป็นเง่ือนไขในการเจรจาตอ่รองว่าหากไม่มีคนตดัอ้อยย่อมน ามาซึง่
ความเสียหายของเกษตรกรชาวไร่อ้อย สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของแรงงานตดั
อ้อยท่ีมีก าลงัแรงเป็นทุน สามารถน าเง่ือนไขเร่ืองการขาดแคลนแรงงานมาเป็น
ข้ออ้างเพ่ือท าให้ตนเองมีทางเลือกในการประกอบอาชีพให้มีความมัน่คงขึน้และมี
รายได้ดีขึน้ได้  
  3) ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชน
ชนบท  
  ความสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้าโควตา ลกูไร่และแรงงานตดัอ้อย
เป็น “แนวดิ่ง” เน่ืองจากระบบความคิดความเช่ือของชาวบ้านไร่สีเขียวยงัผกูโยง
กบัมิตทิางวฒันธรรม ทัง้ระบบเครือญาต ิความเช่ือบญุท ากรรมแตง่ การตอบแทน
ผู้ มีบญุคณุ เคารพผู้อาวโุส ฯลฯ จึงท าให้ลกูไร่และแรงงานตดัอ้อยให้ความเคารพ
นบัถือและเช่ือฟังหวัหน้าโควตาเพราะเป็นผู้ มีบุญคณุให้เข้าร่วมกลุ่ม ให้งานท า 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกัน เกิดความสัมพันธ์ 
“แนวราบ” ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกไร่ และแรงงงานตดัอ้อย เพ่ือตอ่รอง
ผลประโยชน์กบัหวัหน้าโควตา การเกิดขึน้ของความสมัพนัธ์แนวราบ เป็นสะท้อน
ถึงการอ่อนตวัของความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ียึดโยงกบัการยอมรับในความไมเ่ทา่
เทียม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแง่ของการจดัการแบง่ปันผลประโยชน์ ปรากฏการณ์นี ้
สะท้อนถึงการลดทอนความส าคญัของความเช่ือบุญท ากรรมแต่ง และการตอบ
แทนบญุคณุในชมุชนชนบทหรือไม่ เป็นประเด็นต้องศกึษาวิเคราะห์เพิ่มเติม ผล
การศึกษานีส้ะท้อนว่ามิติความสัมพันธ์ทางสังคมของแรงงานสามารถมองได้
หลากหลาย มีความสลบัซบัซ้อนและมีพลวตัท่ีเช่ือมโยงกบับริบททัง้ทางการผลิต 
(เศรษฐกิจ) และวฒันธรรม 
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5. สรุปผลและอภปิรายผล  
 

ผลการวิจยันีเ้สนอว่ามมุมองเก่ียวกบัระบบอปุถมัภ์ในสงัคมเกษตรกรรม
มีทัง้ความสมัพนัธ์ในแนวดิ่ง ท่ีเกิดบนฐานความสมัพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมระหว่าง  
ผู้อุปถัมภ์ซึ่งเป็น “ผู้ฐานะดีกว่า หรือ เป็นลูกพ่ี” กับผู้อยู่ได้รับการอุปถัมภ์ซึ่งมี
ฐานะต ่ากว่า หรือ “ผู้ น้อย หรือ ลกูน้อง” ลกูพ่ีมกัเป็นผู้ ท่ีมีอ านาจและครอบครอง
ทรัพยากร หรือรู้ช่องทางการตลาดมากกว่า ในขณะท่ีผู้ น้อยมีข้อจ ากัดทัง้
ทรัพยากรและอ านาจจึงมกัต้องขอความช่วยเหลือและในขณะเดียวกนั ถกูก ากบั
จากผู้ ท่ีให้การอุปถัมภ์ ทัง้โดยตรงหรือผ่านตวัแทน เช่น การศึกษาของ จตุพล  
หวงัสู่วฒันา และชลธี วฒันเวชวิจิตร (2550) และกมล กมลตระกลู (2550) ท าให้
เห็นถึงบทบาทของบริษัทผู้ รับซือ้ผลผลิตด้านการเกษตร ท่ีแม้ว่าจะให้การ
สนบัสนนุเกษตรกรแตไ่ด้สร้างเง่ือนไขและกฎเกณฑ์ท่ีไม่เป็นธรรมเพ่ือเอาเปรียบ
เกษตรกร และความสัมพันธ์แนวราบดงักล่าว ถือเป็นภาพความสัมพันธ์ในอีก
ลักษณะหนึ่งท่ี เกิดจากการความร่วมมือของ “ผู้ น้อย” ท่ีตกอยู่ภายใต้
ความสมัพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมซึ่งได้รวมกลุ่ม กันโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ
เกือ้หนนุกนั สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเดียวกนั ท าให้เกิดเครือขา่ย
ความสมัพนัธ์ “แนวราบ” ท่ีซ้อนทบักับความสมัพนัธ์ “แนวดิ่ง” สถานการณ์การ
ขาดแคลนแรงงานในฤดกูาลตดัอ้อยในปัจจบุนัเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้แรงงาน
สามารถตอ่รองได้มากขึน้ ในขณะท่ีความร่วมมือของแรงงานตดัอ้อยและของลูก
ไร่ ท าให้ทัง้สองกลุม่สามารถตอ่รองกบัหวัหน้าโควตา เพ่ือให้ได้มาซึง่สิ่งท่ีต้องการ
มากขึน้  
 ในบริบทท่ีมีการพัฒนาประเทศให้ความส าคัญกับภาคเมือง และ
ภาคอตุสาหกรรม ท าให้เกิดการอพยพแรงงานออกจากชนบท เพ่ือแสวงหาโอกาส
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ในการด าเนินชีวิตท่ีดีกวา่และหารายได้ท่ีสงูขึน้เป็นเง่ือนไขท่ีสง่ผลตอ่ความรุนแรง
ของสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรให้มีความวิกฤติเพิ่มขึน้ ใน
ขณะเดียวกันบริบทเช่นนี ้ท าให้แรงงานในภาคเกษตรรวมทัง้แรงงานตัดอ้อย
สามารถต่อรองได้มากขึน้ด้วย ทิศทางการพัฒนาลักษณะนีท้ าให้มองได้ว่า
ความสมัพนัธ์ “แนวราบ” ของแรงงานตดัอ้อย และลกูไร่ จะขยายตวัมากขึน้ แม้วา่
ความสมัพนัธ์ “แนวดิง่” จะยงัคงปรากฏอยูด้่วย 
 บทความนี ้น ามาสู่ข้อเสนอว่ากรอบแนวคิดการท าความเข้าใจระบบ
อุปถัมภ์ท่ีมีมาแต่เดิม ซึ่งให้ความส าคญักับความสมัพนัธ์ “แนวดิ่ง” มีข้อจ ากัด 
ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีมีความหลายหลายและและซ้อนทบักนั 
เช่น กรณีแรงงานตดัอ้อย ลูกไร่ และหวัหน้าโควตา ท่ีพบในการศึกษาครัง้นี ้การ
ท าความเข้าใจความสัมพันธ์ของกลุ่มคนเหล่านี ้ต้องให้เผยให้เห็นถึงความ
ซบัซ้อน และพลวตัของความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในบริบทตา่ง ๆ 
 
กิตตกิรรมประกาศ  
 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุชาวบ้านไร่สีเขียวส าหรับข้อมลูส าคญัในบทความ
นี ้และศนูย์วิจยัพหลุกัษณ์สงัคมลุ่มน า้โขง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2560 ท่ีให้ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท า
บทความนี ้
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