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ABSTRACT  

 

 In recent years, in order to respond to the need for agricultural intensification 

and diversification, the Vietnamese local government has installed a series of dike 

systems around many floodplain areas of the Mekong Delta in Vietnam in order to 

regulate and restrict the floodwaters flowing from the Mekong river system. The 

authorities’ development plan assumes that people in the new flood-protected areas 

will be able to intensify and diversify their production of rice and other cash-crops, 

and thereby improve their livelihood. However, innovations in artificial hydraulic 

management and changes in agricultural production have not only had a significant 

impact on the delta’s environment and ecology, but have also triggered a process of 

social differentiation, leading to the appearance of social groups who must struggle 

for access to the resources required for their survival. 

My research was carried out in My An, a farming village in the Mekong Delta. 

The aims of this study are: (1) to reveal how the government’s agricultural 

development policies have affected rural transformation in the Mekong Delta in 

general, and in My An village in particular, (2) to explore how the dike construction 

has led to social differentiation among social groups of households within the village, 
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(3) to identify the ways in which each different household group has diversified its 

livelihood strategy to survive, and (4) to analyze the everyday practices of local 

people to deal with the negative impacts of the dike system. 

 The study finds that although the development of agricultural intensification has 

been widespread in My An village since the dike construction, however, it benefits 

have been unequally distributed. While innovation has been relatively neutral in terms 

of scale,  its impacts have not: the changes in agricultural technologies being used, the 

access to financial credits, the development of new technology services, and the 

investment opportunities created in agricultural intensification, have favored those 

farm operators better endowed with land and other means of production. Poor farmers 

and landless households have found themselves on the losing side of the trade-off 

process, and have thereby been excluded from the benefits of the development.  

 The study also explores the diverse and dynamic ways in which people have 

dealt with the changes, by examining their survival and livelihood strategies. In this 

study, I argue that the livelihoods of local people constitute dynamic, complex and 

diverse paths, responsive to the changing economic, political and environmental 

conditions since the dike construction. Households and individuals have varied in 

their emphasis and choices of strategies according to their own capacities within the 

wider socio-political and economic context, and in their internal structure in terms of 

size, composition and capital. 

 Even though the existence of natural water-related hazards since the dike 

construction has been reduced, the flood control efforts have resulted in new man-

made risks that this research attempts to highlight. The problems and risks caused by 

the dike construction are derived essentially from an underestimation of the 

complexity and integrated nature of both the local ecology and livelihoods in the 

Mekong Delta. This research highlights the need to recognize rural areas as 

geographical places where the interaction between natural and social relations differs 

among and between households and individuals. My study also calls for the local 

government to reassess the long-term effectiveness of its dike construction program 

from a multi-sectoral perspective before it is replicated throughout the Mekong Delta. 
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บทคัดยอ 
เม่ือไมนานมานี้ เพื่อจัดการและปองกันปญหาน้ําทวมจากแมน้ําโขงและแมน้ําสาขาฯ 

รัฐบาลเวียดนามไดสรางระบบทํานบกั้นน้ําเปนระยะๆ ในพื้นท่ีราบน้ําทวมถึงในบริเวณดินดอน
สามเหล่ียมปากแมน้ําโขง ท้ังนี้เพื่อตอบสนองตอระบบการเกษตรแบบเขมขนและความหลากหลาย
ของระบบเกษตร แผนพัฒนาทํานบดังกลาวต้ังความหวังไววาประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีถูกปองกันน้ํา
ทวมโดยทํานบนั้นจะสามารถทําเกษตรอยางเขมขนและหลากหลายได โดยเฉพาะการปลูกขาวและ
พืชเงินสดอ่ืนๆ และดวยเหตุนี้ จะสามารถพัฒนาวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานได อยางไรก็ดี 
นวัตกรรมใหมในรูปของระบบการจัดการและการเปล่ียนแปลงโดยใชน้ําในการขับเคล่ือนในระบบ
การผลิตภาคการเกษตรไมไดมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศในดินดอนปากแมน้ําอยาง
มีนัยสําคัญเทานั้น แตมันยังเปนตัวกระตุนใหเกิดกระบวนการสรางความแตกตางทางสังคม 
เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดกลุมตางๆท่ีตองตอสูดิ้นรนเพื่อการเขาถึงทรัพยากรเพื่อความอยูรอด 

งานศึกษาชิ้นนี้ถูกดําเนินการท่ีบาน “หมีอัน” ซ่ึงเปนหมูบานชาวนาในท่ีดินดอน
สามเหล่ียมปากแมน้ําโขงของประเทศเวียดนาม วัตถุประสงคของการศึกษาเพื่อ (๑) ศึกษาวา
นโยบายการพัฒนาภาคการเกษตรของรัฐบาลกระทบตอการเปล่ียนผานโครงสรางทางชนบทในดิน
ดอนสามแหล่ียมปากแมน้ําโขงในภาพรวมและโดยเฉพาะท่ีหมูบานหมีอันอยางไร (๒) สํารวจวา
การกอสรางทํานบกั้นน้ําไดสรางความแตกตางทางสังคมระหวางกลุมตางๆของครัวเรือนใน
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หมูบานอยางไร (๓) เพื่อระบุวิธีการที่แตละกลุมครัวเรือนสรางความหลากหลายในกลยุทธของวิธี
ชีวิต เพื่อท่ีจะดํารงไวซ่ึงวิธีชีวิตและความอยูรอด (๔) เพื่อวิเคราะหการปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน
ของคนทองถ่ินในการจัดการกับผลกระทบทางลบของระบบทํานบกั้นน้ํา 

ผลการศึกษาพบวา ถึงแมวาการพัฒนาการเกษตรอยางเขมขนไดถูกกระทําอยาง
แพรหลายท่ีหมูบานหมีอันภายหลังจากการสรางทํานบก้ันน้ํา แตทวาการกระจายผลประโยชนท่ี
เกิดข้ึนนั้นกลับไมเทาเทียมกัน บนความแตกตางท่ีวานี้ ขณะท่ีนวัตกรรมยังเปนกลางในระดับตางๆ 
แตผลกระทบนั้นกลับไมใช การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเกษตร การเขาถึงแหลงเงินกู 
และการใหบริการดานเทคโนโลยีสมัยใหม และการลงทุนดานโอกาสในการทําการเกษตรแบบ
เขมขน ส่ิงเหลานี้ไดเกื้อหนุนตอผูทําการเกษตรท่ีมีท่ีดินและวิธีการผลิตท่ีดีกวา สวนเกษตรกรท่ี
ยากจนและครัวเรือนที่ไรท่ีดินไดเขาสูเสนทางแหงการสูญเสีย และดวยเหตุนี้พวกเขาก็ถูกกีดกัน
ออกไปจากกระบวนการพัฒนา 

การศึกษาคร้ังนี้ยังสํารวจความหลากหลายและพลวัตของผูคนในการจัดการกับความ
เปล่ียนแปลงโดยการตรวจสอบไปยังกลยุทธการอยูรอดและการดํารงชีวิต ขอสรุปเพื่อการถกเถียง
ในคร้ังนี้คือวิถีชีวิตของคนทองถ่ินไดสรางวิถีทางของพลวัต ความสลับซับซอน และความ
หลากหลาย ซ่ึงส่ิงเหลานี้ไดสรางใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
ส่ิงแวดลอม ภายหลังจากการสรางทํานบกั้นน้ํา ครัวเรือนและชาวบาน แตละคนเจาะจงและเลือกใช
กลยุทธแตกตางกันตามแตความสามารถของตัวเองภายใตบริบทของสังคมการเมือง และเศรษฐกิจ
อยาง รวมท้ังโครงสรางภายใน เชน ขนาด ผลิตผล และทุน 

ถึงแมวาหายนะเร่ืองน้ําไดถูกบรรเทาลง อยางไรก็ตามความพยายามในการควบคุมน้ํา
ทวมกลับสงผลในเร่ืองความเส่ียงท่ีเกิดจากส่ิงกอสรางโดยฝมือมนุษย ซ่ึงงานวิจัยคร้ังนี้ไดพยายาม
เนนย้ําถึงปญหาและความเส่ียงซ่ึงมีสาเหตุมาจากการสรางทํานบกั้นน้ํานั้นวาเกิดข้ึนจากการ
ประเมินคาของผลกระทบท่ีตํ่าไปในดานความสลับซับซอน และการเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ
ของระบบนิเวศ และวิถีชีวิตของผูคนในดินดอนสามเหล่ียมปากแมน้ําโขง งานวิจัยนี้เกิดข้ึนเพื่อ
ยอมรับวาพื้นท่ีชนบทในฐานะท่ีเปนพื้นท่ีทางภูมิศาสตรท่ีซ่ึงปฏิสัมพันธระหวางธรรมชาติและ
ความสัมพันธทางสังคมน้ันมีความแตกตางทามกลางครัวเรือนและชาวบาน การศึกษาคร้ังนี้ได
เรียกรองตอรัฐบาลทองถ่ินเพื่อการประเมินประสิทธิผลของโครงการทํานบกั้นน้ํา โดยใชมิติของ
ความหลากหลายในดานตางๆ ใหมอีกคร้ังหนึ่ง กอนท่ีจะเพิ่มจํานวนโครงการน้ีลงไปอีกอยาง
มากมายในดินดอนสามเหล่ียมปากแมน้ําโขง 


