
 

 

viii

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ การพลัดที่อันเนื่องมาจากการพัฒนาและการสรางพื้นที่
ของวิถีชีวิตที่ยัง่ยืน: กรณีศึกษาโครงการชลประทานในลุม
น้ําติน อําเภอหวยทราย จังหวัด บอแกว  สปป. ลาว 

ผูเขียน นายบุญเดช สุทธวิไล 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (การพัฒนาอยางยัง่ยืน) 
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารย ดร.ชศูักดิ์  วิทยาภัค  ประธานกรรมการ 
 รองศาสตราจารย ดร.เสนห ญาณสาร กรรมการ 
    

บทคัดยอ 
  

วิทยานิพนธฉบับนี้ มุงทําการศึกษาวิเคราะหผลกระทบ และ ผลลัพธที่ไมพึงปรารถนาที่
เกิดขึ้นจากโครงการชลประทานตอวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ และ ศึกษาชองทางของชนเผาขมุในการ
รับมือ และ ปรับตัวเขากับโครงการชลประทาน เพื่อรักษายุทธศาสตรดานการดํารงชีพอยางยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการคือ (1) เพื่อตรวจสอบแนวทางโครงการพัฒนาที่นําโดยรัฐที่สราง
ความลําบากตอวิถีชีวิตคนในทองถ่ิน (2)  เพื่อศึกษาและวิเคราะหผลลัพธของโครงการชลประทาน
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพทางดานพื้นที่และวิถีการดํารงชีวิตของคนในทองถ่ิน และ(3) 
เพื่อพิจารณาวิธีการรับมือและการปรับตัวของคนในทองถ่ินตอแนวทางนโยบายการพัฒนาเพื่อ
รักษายุทธวิธีดานการดํารงชีพอยางยั่งยืน 
 การวิจัยภาคสนามครั้งนี้ไดมีขึ้นที่โครงการชลประทานลุมน้ําตินจังหวัดบอแกว โดยใช
แนวความคิด 3 ประการคือ (1) การพลัดที่อันเนื่องมาจากผลที่ไมคาดคิดมากอนของรัฐที่มุงเนน
พัฒนา (2) การสรางพื้นที่และความรูสึกที่มีตอพื้นที่ และ (3) การดํารงวิถีชีวิตที่ยั่งยืน 
 การศึกษาไดแบงออกเปน 3 สวน สวนแรกศึกษาจากโครงการชลประทานในฐานะเปน
เครื่องมือตอรองของรัฐที่มุงเนนการพัฒนา จากการศึกษาพบวารัฐมองภาพลักษณของชนเผาขมุวา
เปน “ผูที่ทําเกษตรเลื่อนลอย”โดยเปรียบเทียบกับภาพลักษณของเกษตรกรในที่ลุมเปนผูที่ทําเกษตร
แบบถาวรซึ่งมีจุดมุงหมายไปที่ชนเผาขมุวาเปน “ผูบุกรุกปา” รัฐบาลเชื่อวาการสรางเขื่อน
ชลประทานจะสามารถลดปญหาการทําไรเล่ือนลอย และการยายที่อยูอาศัยของขมุในอดีตก็จะลดลง 
เพื่อเปนการรักษาปาไม และ ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแลวโครงการชลประทานสราง
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ผลประโยชนใหแกบางกลุมคนแตไมใชคนยากจน  โครงการใหผลประโหยดแกกลุมคนฐานะดี 
และมีอํานาจ  เพราะวากลุมคนพวกนี้ก็ยังมีโอกาสที่ดี  และ  ความสามารถเหนือกวาในการเจรจากับ
รัฐบาลทองถ่ินในเรื่องการเขาถึง  และการควบคุมที่ดิน  ในลักษณะเชนนี้  กลุมคนที่มีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีก็จะสามารถปรับตัวไดดีกวาตอยุทธศาสตรการพัฒนาที่นําโดยการตลาด ในทางกลับกัน
กลุมคนที่ยากจนก็ยิ่งลําบาก และยากจนมากขึ้น 

สวนที่สองของการศึกษามุงเนนไปที่ชนเผาขมุในลุมน้ําตินโดยผานมุมมองลักษณะการใช
ที่ดิน และ ภูมิทัศนความเปนอยู วิถีชีวิตในทองถ่ินในฐานะที่เปนพื้นที่ทางความคิด กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม และ ประสบการณชีวิต เพื่อรับมือวิถีชีวิตที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากโครงการ
ชลประทานที่เกิดขึ้น จากการศึกษาพบวา มีหลายครัวเรือนของชนเผาขมุไมไดรับความเสมอภาค
จากโครงการชลประทาน พวกเขาสูญเสียที่ดินทํากิน และ ตองยายที่อยูอาศัย ชาวบานจํานวนมาก
เกิดปญหาขัดแยงเรื่องการใชที่ดินกับหมูบานใกลเคียง ซ่ึงปญหานี้ไดกอใหเกิดชองวางทางสังคม
สงผลกระทบใหความสัมพันธในชุมชนลดลง ทําใหภูมิปญญาอันเปนทรัพยากรสําคัญในการหา
รายไดเล้ียงชีพสูญหายไป โดยการผลิตเกษตรยังชีพถูกแทนที่ดวยการผลิตเพื่อการตลาดทําใหบาง
ครัวเรือนตองเผชิญกับภาวะวิธีทางการทํามาหากินของวิถีชีวิตอยางยั่งยืน  

เมื่อเปนเชนนั้น ชนเผาขมุไดใชกิจกรรมทางวัฒนธรรม และ ความคิดที่มีตอพื้นที่ เปน
เครื่องมือในการเจรจา และ ตอรองกับคนนอกกลุมโดยอาศัยหลายๆ วิธีของการเจรจา เพื่อใหไดมา
ซ่ึงการเขาถึงที่ดิน นอกจากนั้นชนเผาขมุมองการสรางเขื่อนชลประทานเปนกลไกของกลุมที่มี
อํานาจพยายามที่จะทําใหอํานาจ และ กิจกรรมทางวัฒนธรรมของพวกเขาออนแอลง ซ่ึงนําไปสู
ความไมมั่นคงในการดํารงชีวิต ดังนั้นพวกเขาจึงไดนําความคิดการพัฒนาเขามาผสมผสานกับ
แนวคิดวิถีชีวิตที่อยางยั่งยืนโดยเชื่อมประสานเขากับแนวความคิดเกี่ยวกับความรูสึกตอพื้นที่ใน
ขณะที่พวกเขากําลังตอลองในการสรางพื้นที่โดยที่พวกเขาเขามามีสวนรวมในการกําหนดพื้นที่กับ
เจาหนาที่ของรัฐ 

ชนเผาขมุไดเล็งเห็นความสําคัญของระเบียบที่สืบทอดมาจากประวัติศาสตร ประเพณีการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ อัตลักษณ และ ความสัมพันธในชุมชนเพื่อหักลางกับมุงมองเชิงลบ 
(ของเจาหนาที่รัฐ) ดานสายสัมพันธระหวางญาติพี่นอง และ หมูบานใกลเคียงเปนส่ิงสําคัญในการ
สรางเครือขายของชนเผาขมุ นอกจากนั้นบางกลุมของพวกเขายังมีความพยายามสรางความสัมพันธ
กับเจาหนาของรัฐในทองถ่ิน 
 การศึกษาครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นถึงยุทธวิธีหลักสองประการที่ชนเผาขมุไดนํามาวิเคราะห
เพื่อการสรางพื้นที่ของการผลิตนั้นคือวาทกรรมของการจําแนกประเภทการใชที่ดินการใช
ความสัมพันธทางสังคมในการเพิ่มการเขาถึงที่ดินและของพวกเขาซึ่งตองอยูบนพื้นฐานกรอบ
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ความคิดของการกําหนดพื้นที่โดยการใชความรูสึกที่มีตอพ้ืนที่ โดยมุงความสนใจไปที่กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม และ วิถีชีวิตที่พอเพียง 
 ทายที่สุดของการศึกษาครั้งนี้พบวามีส่ิงผิดพลาดเกิดจากสิ่งที่ไมไดตั้งใจเอาไวจากโครงการ
สรางเขื่อนชลประทานเชนทําใหวิถีทางทํามาหากิน ประสบการณที่มีตอพื้นที่ ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ความเชื่อทางศาสนา และ ความสัมพันธทางสังคมกับเพื่อนบานไดรับผลกระทบทําใหเกิดการพลัด
พรากของคนภายในบาน และ ความสัมพันธในครอบครัว ผลกระทบจากโครงการชลประทานอาจ
เกิดจากความผิดพลาดที่ไมไดพิจารณา และ ศึกษาความตองการของคนทองถ่ิน 
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ABSTRACT 

 
 This study aims to analyze the impacts and consequences of the irrigation 

project on the local people, and investigate the ways by which Khamu people cope 

with and respond to the irrigation project to maintain their sustainable livelihood 

strategies. There are 3 objectives: (i) to examine the ways, by which the state-led 

development project disrupts the lives of the local people; (ii) to study and analyze 

the consequences of the irrigation project in terms of changes in physical conditions 

and livelihoods of local people, and (iii) to investigate the ways by which local 

people cope with and respond to the development policies to maintain their 

sustainable livelihood strategies. 

This study is based on field research, which was carried out in the Nam Tin 

irrigation project in Bokeo province.  Three main concepts are applied simultaneously 

as a conceptual framework. They are as follows: (i) Displacement as an unintended 

consequence of the developmental state, (ii) Spatiality and the sense of place, and (iii) 

Sustainable livelihoods.  

The study focuses on three main parts. The first part examines the 

implementation of the irrigation project as a discursive practice of a developmental 

state. The study found that, the state has used images of Khamu people as “Shifting 

cultivators” or “shifting farmers” compared to the lowland farmer’s image as 

“permanent farmers”. By targeting the Khamu as “forest eaters”, the government of
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Laos felt justified in constructing the irrigation project. The irrigation project would 

allow for the permanent resettlement of the previously nomadic Khamu people. The 

state believes that, this would then result in forest protection and increased lowland 

rice production.   

The irrigation project however tends to benefit only certain people but not the 

poor.  The project supports those who have powers or are better-off because they have 

a better chance and capacity than others to negotiate and discuss with local 

government in terms of access and control over the land. With this kind of 

accessibility, the better-off are more adaptive to market-oriented development 

strategies. In contrast, the status of poor households was changed from “poor” to 

“very poor”. 

 The second part of the study focused on the Khamu people in the Nam Tin 

watershed. It looked at land use patterns and local livelihood landscapes as a sense of 

place, cultural practices, and lived experiences to cope with livelihood changes from 

the irrigation project. The study found that many households of Khamu people did not 

achieve equality from the project.  For instance, many of them had lost their land and 

settlements and faced land conflict with neighboring villages, resulting in less-than-

harmonious relations. Some traditional knowledge that has been an important source of 

livelihood security became useless when subsistence agricultural production was 

replaced by agricultural production for market economy. Some households suffered 

from a lack of alternatives for sustainable livelihoods.  

 Based on cultural practices and sense of place, villagers articulated with other 

actors by improvising many strategies in negotiation for gaining access to land. In 

addition, the Khamu people perceived the irrigation project as a mechanism by which 

groups of powerful people weakened their power and cultural practice, which could 

lead to insecure livelihoods. Therefore, they combine the idea of development closely 

with their subsistence livelihood by articulating their concepts of sense of place, as 

they were constantly engaged in negotiating for production of space with government 

officials.  

 The Khamu people had emphasized the legitimacy of their histories, 

traditional natural resource management and identities, and social relations in the 

community to oppose the negative images depicted by the project. Within this setting, 
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kinship and neighborhood are important in connecting members of the Khamu 

together. Some of them have attempted to approach local government officials.  

 The study classifies two main strategies that the Khamu people used to 

articulate their production of space: discourses of land use classification and 

utilization of social relations to enhance their access to land, which is primarily based 

on ideas of making space using sense of place with a focus on cultural practice and 

subsistence livelihoods. 

 Finally, the study also found that the unintended consequences of the irrigation 

project lay in its disregard of the importance of habitat of local people, their ways of 

life, experiences, knowledge, religious beliefs and social relations between 

neighborhoods. The result of the construction was that it separated local people from 

their families and home relations. The impacts of the irrigation project were 

compounded by the failure to consider the consequences for local people whose assets 

were deprived by the project.  
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