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การศึกษานี้ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาและ เพศภาวะโดยเลือกเอา
โครงการพัฒนาฝายน้ําตานที่เกิดขึ้นภายใตบริบทการพัฒนาแบบทุนนิยมเสรีนิยมมาเปนกรณีศึกษา 

งานวิจัยช้ินนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการฝายน้ําตานที่มีตอผูหญิง
กลุมตางๆ ในหมูบานหัวนา โดยไดเนนความสนใจเฉพาะที่ผูหญิงสองกลุม คือกลุมที่อยูบานหัวนา
มาตั้งแตดั้งเดิมและคนที่ยายมาอยูใหมจากบานหวยสินตามนโยบายการปฏิรูปที่ดินของรัฐบาล 
นอกจากนี้  ยังมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาผลกระทบตอความสัมพันธระหวางหญิงชายใน
กระบวนการพัฒนา และ การตอบสนองตอบของผูหญิงตอความเปลี่ยนแปลงนี้ 

ในชวงแรกของงานภาคสนาม  “ผูศึกษา” ถูกมองวาเปนพนักงานของรัฐเนื่องจาก
กฎระเบียบบางอยางของรัฐที่ตองมีผูติดตามจากรัฐบาลในการเขาไปของ “ผูศึกษา” ในครั้งแรก ดวย
เหตุนั้น ขอมูลบางอยางที่ “ผูศึกษาได” จากชาวบานจึงเปนขอมูลที่ถูกปรับมาแลว อยางไรก็ตาม 
ดวยความเปนหญิง “ผูศึกษา” จึงไดพยายามเปนเพื่อน “ผูถูกศึกษา” ที่เปนผูหญิงดวยกัน และเมื่อเกิด 
ความไวใจระหวาง “ผูศึกษา” และ “ผูถูกศึกษา” แลว ผูศึกษาจึงไดพยายามหาคําตอบจากคําถามชุด
เดิมหลายครั้ง และนําคําตอบที่ไดในแตละครั้งมาวิเคราะหผานมุมมองของ “ผูศึกษา” เอง 

งานวิจัยนี้พบวา การเกิดโครงการฝายน้ําตานและการเมืองของผูใหทุนตลอดจน
กระบวนการพัฒนาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรของลาวไดใชวาทกรรมของการพัฒนาเศรษฐกิจ
กระแสหลักเพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนาของตน ผูที่มีบทบาทในการพัฒนา ไมวาจะเปนรัฐ 
หรือ องคกรพัฒนาเอกชนไมเคยใหความสนใจกับบริบทที่เฉพาะของสังคมในชุมชน ทรัพยากรที่
เคยเปนของชุมชนถูกจัดการและกระจายใหมอยางไมเปนธรรม เพราะผูที่เขามามีบทบาทในการ
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พัฒนากลายเปนตัวแทนของอํานาจปตาธิปไตย ยิ่งไปกวานั้น การที่วัตถุประสงคของการพัฒนา
มุงเนนไปที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยไมไดสนใจสรางความเสมอภาคทางดานเพศภาวะ ทํา
ใหผูหญิงถูกเบียดขับออกไป กระบวนการนี้ไดสรางเงื่อนไขใหผูหญิงตองพึ่งพาผูชาย มากขึ้น แต
ผูหญิงก็ไมไดเปนผูรอรับประโยชนจากการพัฒนา แตก็ตอบโตตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
กระบวนการพัฒนาดวย 

ผลกระทบจากการพัฒนาในพื้นที่ฝายน้ําตานที่มีตอผูหญิงจึงออกมาในลักษณะที่ตอกย้ํา
ความไมเทาเทียมของความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางหญิงชาย ที่เปนอคติตอผูหญิง แมวาโครงการ
จะไดเขียนไวอยางชัดเจนในแผนวาจะผนวกเพศภาวะไวในแนวทางของเพศภาวะและการพัฒนา 
กลายเปนวาระหวางการดําเนินการของโครงการ แงมุมของเพศภาวะและการพัฒนาไดระเหิดไป 

โดยในดานของการแบงงานกันทําพบวาการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนวิถีและเทคนิค
การผลิต ไดสงผลใหงานบางอยางแปรเปลี่ยนไปบางงานไดถูกทําใหเปนงานของผูชายในขณะที่
บางงานไดถูกทําใหเปนงานของผูหญิง งานใหมๆ หลายชนิดถูกนําเขามาพรอมกับแบบแผนการ
แบงงานกันทําใหม  อยางไรก็ตามการศึกษานี้พบวา ไมวาจะเปนในรูปแบบไหน งานที่ถูกใหคุณคา
และมีมูลคามากกวาก็มักจะเปนงานของผูชายเพราะมันถูกผูกติดกับตลาด ซ่ึงแตกตางจากงานของ
ผูหญิงที่นอกจากจะตองรับผิดชอบงานดานการผลิตซ้ําแลว งานของผูหญิงยังไมเคยเปลี่ยนแปลง
แบบแผนหรือคุณคา  

ในดานของการจัดสรรทรัพยากร กระบวนการพัฒนาไดนํามาซึ่งการจัดสรรทรัพยากร
ใหม ทั้งทรัพยากรที่ดิน น้ํา และปาไม เนื่องจากผูหญิงและผูชายมีความสัมพันธตอการพึ่งพา
ทรัพยากรแตละอยางไมเหมือนกันดวยบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบที่ถูกประกอบสรางให
โดยสังคมตางกัน ดังนั้น ผูหญิงจึงตองเผชิญกับสถานการณยากลําบากเพราะตองแบกรับความ
รับผิดชอบในการจัดการสวัสดิการของครัวเรือน ทรัพยากรใหมๆ ที่ถูกระจาย ก็มีปรากฏวาเอื้อ
ประโยชนใหกับผูชาย เพราะโครรงสรางปตาธิปไตยที่กําหนดใหผูชายเปนหัวหนาครัวเรือน และ
เปนผูครองอํานาในการตําแหนงการตัดสินใจ  

การที่ผูหญิงมีอํานาจลดลงภายหลังการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการแบงงานกันทําและการ
จัดการทรัพยากรที่เปนผลจากกระบวนการพัฒนา ผูหญิงยังคงตองดิ้นรนเพื่อการอยูรอดของตัวเอง 
และครัวเรือน สําหรับผูหญิงบางคน เธอตองจํายอมที่จะใชเพศวิถีเปนสินคาเพื่อใหตัวเองอยูรอด 
ภายใตโครงสรางของการพัฒนาแบบปตาธิปไตย  

บริบทของผูหญิงจากบานหัวนาและบานหวยสินนั้นแตกตางทั้งในแงของวิถีการผลิต
และความสัมพันธของพวกเธอกับทรัพยากรและปริมาณทรัพยากร ดังนั้น จึงพบวาผูหญิงสองกลุม
นี้มีประสบการณของผลกระทบจากกระบวนการพัฒนาตางกัน 
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ปญหาของผูหญิงจากบานหัวนาเกิดจากการเกิดขึ้นของธุรกิจใหมๆ และวิถีการผลิตใหม
ที่จําเปนตองในตนทุนทางการเงิน นั่นหมายความถึงรายจายที่เพิ่มขึ้น การที่จะมีชีวิตรอดจึงหมายถึง
การที่ผูหญิงตองทํางานในตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อหารายไดเพิ่มเติม  

สวนปญหาของผูหญิงบานหวยสินเกิดขึ้นจากการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่เปนสิ่ง
สําคัญตอการดํารงชีพของผูหญิงและครอบครัว เมื่อแบบแผนของการแบงงานกันทําระหวางเพศ
ภาวะในภาคการผลิตซ้ํายังไมเปลี่ยนแปลง ผูหญิงหวยสินตองหาวิธีการใหมที่จะมีชีวิตรอดใน
ขณะที่ไมมีทรัพยากร 

ทายที่สุดแลว โฉมหนาที่แทจริงของการพัฒนาที่อยูภายใตโครงสรางแบบปตาธิปไตย 
ถึงแมวาจะมีความตั้งใจที่จะทําใหชีวิตของคนดีขึ้น แตการพัฒนาที่เอื้อประโยชนใหผูที่มีอํานาจ
เหนือกวา ภายใตโครงสรางที่ผูชายเหนือกวา การพัฒนาแบบนี้จึงไมสามารถสรางอํานาจใหกับ
ผูหญิงได  
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Abstract 
 
 

This study examines the relationship between development and gender. 
Nam Tan Irrigation project and its developmental context under the liberal capitalist 
system is being chosen as a case study. 

This research aims at exploring the impacts of Nam Tan Irrigation project 
on different groups of women in Ban Hua Na. Special focus is paid on two women’s 
groups namely women who originally living in Ban Hua Na and the newly migrated 
women from Ban Huay Sin to Ban Hua Na following the new governmental policy of 
land reform. It also aims at studying the impact of these development process on 
gender power relations and the responses of women to these changes. 

 In the beginning of the fieldwork, the “researcher” was regarded as the 
government staff by the “researched”. This was because the government regulation 
required an accompanying person of the government staff for the first time  the 
“researcher” entering the village. for that reason, some information “researcher” got 
from the village was adapted by the “researched”.  However, as a woman, the 
“researcher” tried to make friend with “researched” who is also a woman. When the 
trust was built between  the “researcher” and “researched:”, the “researcher” tried to 
ask the same set of questions in differen timing. And the answers turned out to be 
different from the previous time. These information was analysed again by the 
“researcher” from the researcher’s piont of view. 

This research discovers that the emergence of Nam Tan Irrigation project 
and the politics of its funders as well as the other development process carried out in 
Lao PDR in its history have used the discourse of mainstream economic development 
as a reason for their existence. Most development actors namely the state and the non 
Government Organizations (NGOs) have never paid attention to the specific social 
context of the community. Resources which were used to be community’s properties 
are unfairly reorganised/redistributed because the key actors of development are the 
representatives of patriarchal power. Moreover, the objectives of development which 
aim at basic infrastructural development without a concern of gender equality has 
marginalised women. This process also created a subordinative of women by men. 
Though women were not passive to the development they were actually responsive to 
the changes caused by the process of development. 
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The developmental impacts of the Nam Tan Irrigation Project on women 
reinforce the inequality of the gender power relation of men over women. Although 
the project has stated clearly in its plan 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 evaporated.  

With regard to gender division of labour, it is found that the development 
process has changed the mode and technique of production. Some of the work has 
been masculinized where as some other work has been feminized. Many new kinds of 
work have been introduced with a specific pattern of gender division of labour. 
However, it was also found that the masculinized work has been given the new 
monetary value whereas feminized work has been devalued. The gender division of 
labour pattern in the reproductive work which is mainly women’s work has never 
changed its pattern or changed its value.     

With regard to resource management, the development process has brought 
a new resource management including redistribution of land, water and forest. And 
because women and men relate and depend on each kind of resources differently, it is 
partly because of their socially constructed gender of roles and responsibilities. It was 
apparent that women have encountered difficult situation as they are responsibled for 
the household welfare management.  The redistributed new resource fell in favor of 
men who under the patriarchal structure are defined as the head of the household and 
decision maker..  

As women’s power has declined following the changes both in gender 
division of labour pattern and resource management caused by a developmental 
process and project, women still have to struggle for themselves and their household’s 
survival. For some women, they have been forced to commoditize their sexuality as a 
means for their survial inthe patriarchal development process.  

The context of women from Ban Hua Na and from Ban Huay Sin are 
different both in terms of mode of production and their relation with resources and 
resource stock, hence it was found that these two groups have experienced different 
impact from the developmental process. 

The problem of women from Ban Hua Na stemmed from the emerging of 
new business and new mode of production that requires more capital investment. It 
means means the increases in expenses.will occure In order to survive, this group of 
women have to work harder everyday in the market to gain more income.  

The problem of women from Ban Huay Sin stemmed from their lost of 
resources which was highly important to their livelihood and their families. When the 
gender division of labour pattern in the reproductive sector has not changed, women 
from Ban Huay Sin has to seek survival strategies survive when there are no 
resources.  

Even with the declared goal to improve peoples’s lives, the real face of 
development under patriarchal structure benefit the more powerful ones. And,the 
development under the structure which men are more powerful women can not be 
empowered.  


