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ABSTRACT 

 

This thesis is an ethnographic study about the survival tactics of local people 

living along the course of the Mekong River, in a border village between Thailand and 

Lao PDR. The field research was conducted mainly in a fishing village on the banks of 

the Mekong River called Ban Pak Ing situated in Chiang Khong district, Chiang Rai 

province, Thailand. However, since the study also deals with cross-border issues such as 

networks, the research site covered the other site of the Mekong in Laos, where local 

people from both sides are still closely connected. In the context of the Mekong regional 

development, the process of contemporary regionalization has brought varied benefits to 

many people across many nations. Inevitably, this process has also led to the 

marginalization of other groups, particularly for downstream people. 

The study, therefore, aims to understand and investigate the complex livelihood of 

borderland communities along the Mekong River, focusing on network formations both 

horizontally with other Lao people on the opposite side of the Mekong in Lao PDR and 

also vertically with the local NGO in Chiang Khong. During the time of a “fish decline 
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crisis” due to rapid blasting and the upper Mekong dam construction, the horizontal type 

of network between local people from both sides of the Mekong which has existed from 

before the modern nation-state era, has been reproduced to benefit both Thai-Lao people 

in Ban Pak Ing and also Lao people from the opposite side. During the Mekong regional 

development era, a new kind of vertical network has been established between local NGO 

and local people in Ban Pak Ing. 

 The study finds that Thai-Lao people in Ban Pak Ing have maintained and 

reproduced a network with their Lao kin and friends in order to get cheap labor in this 

‘fish decline’ crisis. The thesis illustrates that different groups of people in Ban Pak Ing 

have employed their tactics in a variety of ways, in particular for the usage of their social 

capital which is also related to other capitals they can access in terms of economic and 

natural resources. Between the rich and the poor, the tactics for sustaining their 

livelihoods are different. In a complex local reality, the horizontal kind of network also 

involves unequal power relations between the Thai-Lao employers in Ban Pak Ing and 

their “Phi-Nong Lao” employees. Lao female workers, who come across the Mekong to 

work in tobacco fields, often find that as well as field work, they are required to work in 

their employee’s household. Nevertheless, their life struggle is not always inactive. Many 

Lao girls coming to work, also have another goal, that is to tactically look for their 

possible future “Thai” husband in a ‘Lao-Thai village’ like Ban Pak Ing, expecting to 

have a better life in terms of economic aspects.  

Living at the Mekong borderland, the Thai-Lao people in Ban Pak Ing have 

distinguished themselves both from “Thai” people and “Lao” people from Lao PDR. 

They have carved out their own identity and dynamically choose to present their multiple 

identities in a different context. Joining an environment oriented NGO also provides a 

space for local people to negotiate with the hegemonic powers from China and the GMS 

countries. In this case, they tactically present themselves as “Children of the Mekong”, 

regardless of whether they are “Thai” or “Lao”.  

In doing this, they have gained a ‘strategic identity’, attempting to announce 

themselves as ‘fishermen’ who should have rights over the riparian resources where their 

lives have been bonded together. Network formation with different groups of people has 
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shown that local people are not always passive; instead, they know who to make friends 

with in a time of difficulty. In a complex ground reality, tactics in everyday life are 

dynamically used differently depending on the context of class, gender and economic 

status and one should not overlook the unequal power relations which are negotiated at 

different levels.  
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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธเร่ืองนี้เปนงานศึกษาดานมานษุยวิทยา เกี่ยวกับยุทธศาสตรการดําเนินชีวิตของ
ชาวบานริมแมน้ําโขงในหมูบานชายแดนประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ไดมีการเก็บขอมูลภาคสนามสวนใหญท่ีหมูบานหาปลาที่ต้ังอยูริมแมน้ําโขงคือบานปากอิง ใน
อําเภอเชียงของจังหวดัเชียงราย ประเทศไทย อยางไรกต็ามงานศึกษานีมี้ประเด็นท่ีเกีย่วของกับการ
ขามพรมแดนอาทิ เครือขายขามน้ําโขง พื้นท่ีเก็บขอมูลภาคสนามจึงครอบคลุมไปถึงอีกฝงหนึ่งของ
แมน้ําโขงท่ีอยูในประเทศลาวดวย เนื่องจากชาวบานยังมีการเช่ือมสัมพันธกันอยางใกลชิด ใน
บริบทของการพัฒนาภูมิภาคลุมแมน้ําโขง กระบวนการพัฒนาภูมิภาคในยุครวมสมัยนี้ไดนํา
ผลประโยชนมาใหแกคนหลายกลุมดวยกนัในสังคม ทวาในขณะเดียวกันก็ไดนํามาสูการนําไปสู
ความเปนชายขอบของคนกลุมอ่ืนดวยเชนกันโดยเฉพาะชาวบานท่ีอยูทางตอนลางของแมน้ําโขง 

ดวยเหตุนี้งานศึกษาจึงไดเนนการศึกษาเพ่ือความเขาใจในวิถีชีวิตทองถ่ินท่ีซับซอนของ
ชุมชนชายแดนท่ีอยูริมน้ําโขงโดยเนนดูท่ีการสรางเครือขายท้ังแบบแนวนอนกับชาวบานดวยกัน
และแบบแนวดิ่งกับองคกรพัฒนาเอกชนทองถ่ินในอําเภอเชียงของ ในชวงเวลาท่ีเกดิปรากฏการณ
ปลาลดลงเนื่องจากการระเบิดเกาะแกงและการสรางเข่ือนทางตอนบนของแมน้ําโขง  
เครือขายแบบแนวนอน ระหวางชาวบานสองฝงโขงซ่ึงมีมานานกอนเกิดรัฐชาติสมัยใหมไดมีการ
ร้ือฟนสรางเครือขายความสัมพันธข้ึนมาใหมเพื่อเอ้ือประโยชนใหแกท้ังกับชาวบานบานปากอิง
และชาวบานจากฝงลาว และในยุคการพัฒนาภูมิภาคลุมน้ําโขงเชนนี้มีการสรางเครือขายในแนวด่ิง
แบบใหมกับองคการพัฒนาเอกชนทองถ่ินและชาวบานปากอิงดวยเชนกัน 
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งานศึกษาพบวาชาวไทยเช้ือสายลาวจากบานปากอิงยังคงรักษาและไดผลิตซํ้าความสัมพันธ
แบบเครือญาติกับชาวลาวท่ีอยูคนละฝงแมน้ําโขงและใชประโยชนกับเครือขายพี่นองลาวโดยมีการ
นําแรงงานราคาถูกมาชวยงานในยามท่ีปลาในแมน้ําโขงลดลง  

วิทยานิพนธฉบับนี้ไดแสดงใหเห็นวาชาวบานปากอิงหลายกลุมมีกลยธุการดําเนินชีวิตท่ี
หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิง่การใชทุนหรือเครือขายทางสังคมท่ีตางกันสืบเนื่องจากตนทุนอ่ืนๆท่ี
แตละคนเขาถึงหรือมีไมเหมือนกันท้ังทางดานเศรษฐกจิ และการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น
ชาวบานท่ีมีทุนทรัพยมากและชาวบานท่ีมีทุนทรัพยนอยมีกลยุทธในการหลอเล้ียงวิธีชีวิตตางกัน  

บนพื้นฐานความเปนจริงทองถ่ินท่ีซับซอน เครือขายความสัมพันธในแนวนอนก็มี
ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกนัดวยระหวางนายจางคนไทยเชื้อสายลาวท่ีบานปากอิงและ
ลูกจางท่ีเปน“พี่นองลาว” ของพวกเขา สําหรับผูหญิงชาวลาวท่ีขามแมน้ําโขงมาทํางานในไรยาสูบ 
บอยคร้ังพวกเธอเหลานั้นตองทํางานบานของนายจางดวย ทวาการตอสูชีวิตของพวกเธอไมไดเปน
ฝายท่ีถูกใชงานเพียงอยางเดยีวเพราะวาพวกเธอหลายๆคนมีกลยุทธเปาหมายในการมาหาสามีใน
หมูบานคนไทยเช้ือสายลาวเชนคนบานปากอิงโดยหวังวาตนเองจะมีชีวิตท่ีดีข้ึนในเชิงเศรษฐกิจ 

การอยูท่ีชายแดนแมน้ําโขงคนไทยเช้ือสายลาวท่ีบานปากอิงแสดงใหเห็นความตางของ
ตัวเองจากคน “ไทย” กลุมอ่ืน และในขณะเดียวกันก็ตางจากคน “ลาว” จากฝงประเทศลาวดวย พวก
เขาไดผลิตอัตลักษณของตนเองข้ึนมาใหม และเลือกท่ีจะแสดงอัตลักษณท่ีหลากหลายของตัวเองใน
บริบทท่ีตางกันอยางมีพลวัต การมีสวนรวมกับองคกรพฒันาเอกชนดานส่ิงแวดลอมของชาวบานยงั
ไดทําใหชาวบานมีพื้นท่ีในการตอรองกับอํานาจจากจีนและจากประเทศในอนภุูมิภาคลุมน้ําโขงใน
กรณีนี้ชาวบานเลือกท่ีจะนําเสนอตัวเองเปน “ลูกน้ําโขง”ไมวาพวกเขาจะเปน “คนไทย” หรือ “คน
ลาว” 

ในการทําเชนนั้นพวกเขาไดสรางอัตลักษณเชิงยุทธศาตรเพื่อบอกวาพวกเขาเปน “คนหา
ปลา” ซ่ึงควรท่ีจะไดรับสิทธิในการปกปองทรัพยากรแมในแมน้ําโขงท่ีวิถีชีวิตพวกเขาไดผูกเช่ือม
ไว จะเหน็ไดวาการสรางเครือขายของคนแตละกลุมแสดงใหเห็นวาพวกเขาไมไดเปนผูถูกกระทํา
แตเพยีงฝายเดยีว ในขณะเดียวกันพวกเขากรู็วาคนกลุมไหนท่ีพวกเขาจะผูกสัมพันธดวยในยาม
ยากลําบาก บนพื้นฐานความเปนจริงท่ีซับซอน กลยุทธในชีวิตประจาํวันไดถูกนํามาใชอยางมีความ
เปนพัลวัต และแตกตางกันโดยข้ึนอยูกับบริบทของชนช้ัน เพศสภาพ และสถานะทางเศรษฐกิจของ
แตละคนดวย ท้ังนี้ท้ังนั้นไมควรมองขามความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีซับซอนและไมเทาเทียมกนัทวา
มีการตอรองเกิดข้ึนในหลายระดับดวยเชนกัน 


