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บทคัดยอ 
  
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบดานตางๆของในโครงการขุดคนบอ
ทองคํา-ทองแดง เซโปน แขวงสะหวันนะเขต ส.ป.ป.ลาว ตอผูคนในทองถ่ิน โดยเฉพาะศึกษาการ
ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของผูหญิงในหมูบานท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการ 9 หมูบาน และศึกษาจาก 
“โครงการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน” ของโครงการขุดคนบอทองคํา-ทองแดง เซโปนท่ีสงผลกระทบ
ตอการเปล่ียนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศภาวะ ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษาคร้ังนี้ 
การศึกษาจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ และลงสนามเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีโดยการสังเกตการณท้ังภายในตัว
เหมืองและหมูบานท่ีไดรับผลกระทบ รวมกับการสัมภาษณเชิงลึกชาวบานและเนนผูหญิงท่ีไดรับ
ผลกระทบจาก “โครงการขุดคนบอทอง-ทองแดงเซโปน” และ “โครงการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน” 
รวมถึงเจาหนาท่ีของโครงการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนดวย     
 ผลการศึกษาพบวา ประการแรก การทําเหมืองโครงการขุดคนบอทองคําและทองแดง 
เซโปน แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมระหวางบริษัทตางชาติและผูมีอํานาจ
รัฐในกระบวนการการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนใน ส.ป.ป.ลาว นี้ทําใหลาวตกอยูในภาวะ “ทุนนิยมชายขอบ” 
และทําใหทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานกลายเปนสินคา รัฐบาลลาวหรือคนทองถ่ินเองก็มิไดรับ
ผลประโยชนอยางแทจริง 
 ประการท่ีสองคือ การพัฒนาเศรษฐกิจของลาวท่ีตองพึ่งพิงการลงทุนจากตางชาติใน
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม ทําใหเกิดผลกระทบดานลบตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เกิดการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของชาวบานจากการดํารงชีวิตแบบ
ยังชีพมาเปนการพ่ึงพิงเศรษฐกิจเงินตรา โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิถีชีวิตของผูหญิงตองเปล่ียนไป เพราะ
พวกเธอถูกผลักใหเขาสูกระบวนการของระบบทุนนิยมในฐานะท่ีเปนแรงงานราคาถูกและงานท่ีไร 
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ฝมือในโครงการเหมืองเซโปน นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมก็มีแนวโนมจะเส่ือม
โทรมลงเร่ือย ๆ  
 ประการสุดทายก็คือ โครงการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน ภายใตการดําเนินการของ
โครงการเหมือง ซ่ึงมีเปาหมายที่จะสรางความเปนอยูของชาวบานใหดีข้ึน ขจัดความยากจน และ
สงเสริมการเสริมสรางอํานาจใหกับผูหญิง และความเสมอภาคระหวางเพศภาวะน้ันกลับไปเพิ่ม
ความไมเทาเทียมในความสัมพันธทางเพศภาวะระหวางผูชายและผูหญิง แมวาโครงการนี้จะหยิบยก
ประเด็นการบูรณาการมุมมองเพศภาวะโดยใชแนวพินิจเพศภาวะและการพัฒนา (GAD) มาใชใน
การกําหนดนโยบาย แตเม่ือดําเนินโครงการจริงมุมมองของเพศภาวะและการพัฒนา (GAD) กลับ
คอยๆ พราเลือนหายไป ขณะเดียวกันก็เพิ่มลําดับช้ันในการกดทับผูหญิงมากข้ึนโดยทุนตางชาติท่ี
รวมมือกับรัฐลาว ซ่ึงกุมอํานาจในการกําหนดกฎเกณฑและขอบังคับ เพื่อควบคุมแรงงานผานการ
แบงงานกันทําทางเพศภาวะ งานของผูหญิงยังถูกมองวาดอยคุณคากวางานของผูชายและรูปแบบ
การแบงงานกันทําทางเพศภาวะในการจางงานของการทําเหมืองโครงการขุดคนบอทองคําและ
ทองแดงเซโปนและโครงการพัฒนาอยางยั่งยืน ฯ  ยังคงไมเปล่ียนแปลงรูปแบบและคุณคา ผูหญิงก็
ยังคงมีตําแหนงแหงท่ีท่ีดอยกวาผูชายท้ังในสังคมแบบปตาธิปไตยและในสังคมทุนนิยมเสรีท่ียังคง
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศภาวะท่ีไมเทาเทียมและอคติทางเพศภาวะไวอยางเหนียวแนน  
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 Abstract  
 

This study aims at exploring the impacts of the Sepon Mining Project in Vilabuly 
District, Savannakhet Province on groups of local people.  Special focus is made on women’s 
groups in 9 villages which have been affected by the project.  It also aims at studying changing 
ways of women’s life in affected areas and impacts of the Social and Sustainable Development 
Project on their livelihood and gender relation.  Regarding to the research methodology, using 
documentary research, the researcher conducted a field research and participatory observation in 
order to make an in-depth interview with the villagers and focused groups of women about the 
impact of the Sepon Mining Project as well as the Social and Sustainable Development Project. 

The research discovers that firstly the implementation of Sepon Mining Project 
reveals unequal power relations between international enterprises and the state authorities in the 
development process carried out in Lao People’s Democratic Republic. This leads the Laos to 
“peripheral capitalism” and the commercialization of natural resources as well as labors. It has 
left very few benefits for the state and for the people.   

Secondly, the dependency of Lao economy on foreign investments in industrial 
development causes negative effects on social and cultural change, natural resources and 
environment.  Particularly, women’s way of life has been changed because they are pushed to 
enter in capitalist process as low and unskilled laborer in the Sepon Mining Project. Moreover, 
the natural resources and environment tend to be deteriorated continuously. 

Finally, it is found that the Social and Sustainable Development under the 
management of Sepon Mining Project which aims at improving people’s livelihood, eradicating 
poverty and promoting women’s empowerment as well as gender equality reinforces the 
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inequality of the gender relation between men and women.  Although the project has stated 
clearly in its policy that it would integrate gender using the Gender and Development (GAD) 
approach, it turns out that during the implementation of the project, the element of GAD has 
disappeared.  Meanwhile this causes more levels of women’s oppression by foreign capital in 
collaboration with the state who has power to make regulations as well as rules for the control of 
labor through gender division of labor. Some of feminized work is considered as less value than 
masculinized work and the gender division of labor pattern in the employment of the Sepon 
Mining Project as well as the social and Sustainable Development has never changed its pattern 
the value. Women still have inferior position than men in both patriarchal and liberal capitalist 
society where inequality of gender power relation and gender bias exist strictly.    
 


