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ABSTRACT 

 
This study aims to understand the changes driven by state and market forces 

after Doi Moi in the rural area of Can Tho, Vietnam, through the livelihood 

diversification strategies and reorganization of rural labor among Kinh and Khmer 

farmers. The specific research objectives are: (1) to comprehend the ways in which 

the Kinh and Khmer farmers and the poor landless households have been adopting 

flexible livelihood diversification strategies, including pursuing farm, off-farm and 

non-farm jobs, under changing state land policies and the push toward market-

oriented commercialized agriculture; and (2) to understand the ways in which 

seasonal labor migration, particularly hired labor relations within and outside the local 

area, has been reorganized in order to correspond with the changing agrarian policies 

of intensive production and livelihood diversification. The concept of livelihood 

diversification is applied to the cases of different Kinh and Khmer farm and poor 

landless households, in order to examine the complex interrelations between 

commercial and subsistence strategies in terms of intensive rice production and labor 

utilization, as well as livelihood accumulation and survival strategies.
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Agrarian transformation in Vietnam has taken place concurrently with changes 

in government policies. In pursuing modern agriculture, the government has promoted 

intensive rice production using high quality seeds, large farm sizes and mechanization 

(for example, application of combine-harvesters), in order to obtain higher levels of 

production for food security and export, while practicing sustainable environmental 

protection and solving the problem of scarce and expensive farm labor resulting from 

migration to industrial zones. In fact, the local farmers in my study have implemented 

intensive rice production based on their available household assets (most have small 

farm sizes) and the contribution of main rice production to their household income in 

their specific context - for example, using ordinary rice seeds with high yields which 

are easy to grow and sell, together with  high quality seeds for a high price and 

continuing to use hired labor within and outside of Thoi Lai town instead of a 

combine-harvester during the rice harvest season. 

Apart from the Doi Moi policy, the 1993 Land Law has influenced the lives of 

farmers from both Kinh and Khmer households in the Mekong Delta, in particular 

Khmer households in the study site. Under this land law, land has become a 

commodity in the market economy. This has disintegrated landownership, reshaped 

household economies by polarizing farmers and has diversified livelihood strategies 

in the various landowning households. It has also allowed poor landless households to 

cope with the instabilities of production, such as the price fluctuations that occur in 

market competition agriculture, land scarcity and labor shortages in the local area, and 

allowed the coexistence of subsistence farming with commercial production farming. 

For landowning households, their land resources and livelihood diversification 

strategies within and out of agriculture contribute significantly to improving their 

incomes through investments in human and physical capital, with the support of social 

capital. For poor landless households, social capital helps them to diversify their 

activities to obtain paid employment through their social networks. The different 

characteristics between the Khmer and Kinh ethnicities have led to their diverse 

household resources, causing them to pursue various livelihood strategies. 

On the one hand, the employment of seasonal migrant laborers from the poor 

landless Khmer households of Soc Trang province has significantly contributed to the 

rice harvest season due to the shortage of local labor in the hamlet. On the other hand, 
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this has been an employment opportunity for the unemployed poor landless Khmers to 

generate income. 

Intensive commodity rice production generates higher net incomes for farmers 

than either the growing of non-rice crops or livestock rearing. Although farm incomes 

have increased, they are still very low when compared to the average incomes earned 

in other sectors of society; however, most farmers in the Mekong Delta are still reliant 

upon rice cultivation for both their home consumption and commercial production 

needs - in combination with other income generating activities. 
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บทคัดยอ 

 งานศึกษานี้ตองการเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนโดยรัฐและอํานาจของตลาดหลังการ

ดําเนินนโยบายดอยเหมยในแถบชนบทของเมืองคันโต ประเทศเวียดนาม ผานยุทธศาสตรการสราง

ความหลากหลายของการดําเนินชีวิตและการปรับองคกรแรงงานในชนบททั้งเกษตรกรคินหและ  

ขแมร วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี คือ (1) เพื่อเขาใจแนวทางที่เกษตรกรคินหและขแมรรวมทั้ง

ครัวเรือนไรที่ดินผูยากจนไดปรับใชยุทธศาสตรการสรางความหลากหลายของการดําเนินชีวิตที่

ยืดหยุน อันไดแก การหางานทั้งในภาคเกษตร หลังภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ภายใตการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐตอที่ดินและการผลักดันการเกษตรเชิงพาณิชยที่นําโดยตลาด  (2) เพื่อ

เขาใจแนวทางซึ่งการเคลื่อนยายของแรงงานตามฤดูกาลโดยเฉพาะแรงงานรับจางในและนอก

ทองถิ่นไดถูกปรับเปลี่ยน ใหมเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเกษตรและการ
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สรางความหลากหลายในการดําเนินชีวิต แนวคิดวาดวยการสรางความหลากหลายในการดําเนิน

ชีวิตไดถูกนํามาประยุกตใชกับกรณีศึกษาพื้นที่การเกษตร ของชาวคินหและขแมรรวมทั้งครัวเรือน

ไรที่ดินผูยากจนเพื่อเขาใจในปฏิสัมพันธอันซับซอนระหวางยุทธศาสตรเพื่อการยังชีพและการ

พาณิชยในแงของการผลิตขาวและการใชแรงงานอยางเขมขนพรอมกับยุทธศาสตรเพื่อการสะสม

ทนุในการดําเนินชวีติและเพือ่ความอยูรอด   

การปรับโฉมหนาเกษตรกรในเวียดนามเกิดขึ้นไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงในนโยบาย

ของรัฐบาล โดยในการผลักดันการเกษตรสมัยใหมน้ัน รัฐบาลไดสงเสริมการผลิตขาวอยางเขมขน

โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุคุณภาพดี ใชพื้นที่ทางการเกษตรขนาดใหญและการนําเคร่ืองจักรมาแทน

แรงงาน (เชน การประยุกตใชเคร่ืองเกี่ยวขาว) ทําใหยกระดับการผลิตสูงขึ้นเพื่อความมั่นคงทาง

อาหารและการสงออก ในขณะที่ดําเนินการปกปองสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและการแกไขปญหาการ

ขาดแคลนแรงงานและคาแรงสูง ที่เกิดจาก การเคลื่อนยายแรงงานไปสูเขตอุตสาหกรรม โดย

ขอเท็จจริงในการศึกษาคร้ังนี้ เกษตรกรทองถิ่น ไดหันไปหาการผลิตขาวอยางเขมขนโดย พึ่งพา

ทรัพยสินตางๆ ในครัวเรือนที่มีอยู (สวนมากก็มีพื้นที่การเกษตรขนาดเล็ก) และการผลิตขาวเปน

หลกัเพื่อสรางรายไดของครัวเรือนในบริบทเฉพาะตัว ยกตัวอยางเชน การใชเมล็ดพันธุขาวด้ังเดิมที่

ใหผลผลิตสูงที่ปลูกงายและขายคลองไปพรอมกับการใชเมล็ดพันธุคุณภาพสูงเพื่อใหไดราคาที่ดี

และยังคงใชแรงงานรับจางทั้งในและนอกเมืองตอยไหลแทนที่จะใชรถเกี่ยวขาวในฤดูเกี่ยวขาว 

 นอกจากนโยบายดอยเหมยแลว กฎหมายทีด่นิป 1993 ยังมีอิทธิพลตอชีวิตของเกษตรกรทั้ง

ในครัวเรือน ชาวคินหและขแมรในแถบสามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขง โดยเฉพาะอยางยิ่งในครัวเรือน

ชาวแขมรในพื้นที่ศึกษาคร้ังน้ี ภายใตกฎหมายที่ดินฉบับดังกลาวน้ี ที่ดินได กลายเปนสินคาหน่ึงใน

เศรษฐกิจแบบตลาด สิ่งนี้เองไดสลายความเปนเจาของที่ดินลงสงผล ให รูปแบบเศรษฐกิจภาค

ครัวเรือนแยกเกษตรกรออกเปนสองขั้วและทําใหเกิดความหลากหลายในยุทธศาสตรการดําเนิน
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ชีวิตของครัวเรือนเจาของที่ดินเปนจํานวนมาก และยังชวยใหครัวเรือนไรที่ดินผูยากจนสามารถ

จัดการกับการไรเสถียรภาพของการผลิต เชน การผันผวนของราคาอันเกิดในการเกษตรที่ตองมีการ

แขงขันกันในตลาด การไรที่ดินทํากินและการขาดแคลนแรงงานในทองถิ่นและชวยทําใหเกิดการ

ดํารงอยูรวมกันของการเกษตรเพื่อยังชีพไปพรอมกับการเกษตรเชิงพาณิชย สําหรับครัวเรือนเจา

ที่ดินนั้น ทรัพยากรที่ดินและยุทธศาสตรการสรางความหลากหลายในการดําเนินชีวิตทั้งในและ

นอกภาคเกษตรไดกอใหเกิดการปรับปรุงรายไดผานการลงทุนในทุนมนุษยและทุนกายภาพอ่ืนๆ 

ดวยทุนทางสังคมของคนเหลานี้ สําหรับครัวเรือนไรที่ดินผูยากจน ทุนทางสังคมชวยใหคนเหลานี้

สรางความหลากหลายในกิจกรรมตางๆ ที่กลายเปนการทํางานที่กอใหเกิดรายไดผานเครือขายทาง

สังคมของตนเอง คุณลักษณะที่แตกตางกันระหวางกลุมชาติพันธุ ชาวคินหและขแมรยังนําไปสู

ทรัพยากรตางๆ ในภาคครัวเรือนที่หลากหลายอันมีผลใหคนเหลาน้ีสรางใชยุทธศาสตรการดําเนิน

ชีวิตที่หลากหลายตามมาดวย  

ในแงหนึ่ง การจางงานสําหรับแรงงานที่เคลื่อนยายตามฤดูกาลที่มาจากครัวเรือน ชาวขแมร

ไรที่ดินผูยากจนจากจังหวัดซกตรังไดมีสวนชวยสนับสนุนฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวที่เผชิญกับการขาด

แคลนแรงงานทองถิ่นตามหมูบานตางๆ ในอีกแงหนึ่ง สิ่งนี้ก็คือโอกาสในการไดงานสําหรับชาว 

ขแมรไรที่ดินผูยากจนที่จะหารายไดดวยเชนกัน  

การผลิตขาวเพื่อการคาอยางเขมขนกอใหเกิดรายไดสุทธิเพิ่มสูงขึ้นมากกวาทั้งการปลูกพืช

อ่ืนๆ ที่มิใชขาวและการเลี้ยงปศุสัตว แมรายไดภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้น แตก็ยังตํ่ากวาเมื่อเทียบกับ

รายไดเฉลี่ยที่หาไดจากภาคการผลิตอ่ืนๆ ที่มีในสังคม อยางไรก็ตาม เกษตรกรสวนใหญในแถบ

สามเหลี่ยมปากแมนํ้าโขงยังคงตองพึ่งพิงการเพาะปลูกขาวที่สนองความตองการบริโภคในภาค

ครัวเรือนและการผลิตเชิงพาณิชยที่ผสมผสานไปกับกิจกรรมเพื่อหารายไดอ่ืนๆ อีกดวย   
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