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ABSTRACT

Industrial development has been defined as the key development paradigm in
Vietnam since the Innovation Policy (Doi Moi) was promulgated in 1986. This
approach has introduced a variety of issues into the country, one transitioning from a
planned economy to a socialist-oriented market economy. Under this policy,
decentralization to the city level is a key element, and the Hoa Khanh Industrial Zone
(HKIZ) represents one of the first and most important applications of this approach,
taking place as it is in Danang City. Although economic growth has been introduced
to the city since the HKIZ was set up, it appears that local communities around the
HKIZ, such as Hong Phuoc and Trung Son – which are the study sites of this
research, have become more vulnerable due to the industrialization process, because it
has created additional stress among them.
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This thesis attempts to explore (1) how much and in what ways the local
communities have suffered stress due to the introduction of the industrial
development program, and how vulnerable they have become as a result, (2) how
these vulnerable people have adapted to the changing socio–economic and
environmental contexts they face, and (3) how the state has responded to the issue of
industrial and environmental pollution, and whether these responses have been based
on an understanding of the vulnerability experienced by the local people. This
qualitative research was conducted in Hong Phuoc and Trung Son communities, in
Lien Chieu District, Danang City. Observation, in-depth interviews and focus group
discussion were used to collect primary data from 50 community members, including
community leaders, men, women, patients, those doing different types of job, those
of different ages and varying economic statuses, the environmental department
managers, environmental researchers, a director of environmental pollution
observation, state officials, industrial manager, factory owners and environmental
journalists. Two levels – the individual and community levels, were used as the unit
of analysis.
This study found that the local community is vulnerable because its members
are poor and lack access to local resources for living, such as agricultural land,
drinking and agricultural water, fresh air and local bio-resources. The HKIZ has made
them poorer because they have lost their jobs and suffered a decline in income levels.
They now lack access to local resources due to the priority given to marketization
policies and changes in property rights – changes which have led to the conversion of
common property to individual property under a central state controlled framework.
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Therefore, the development of industrial activities has given little priority to the
maintenance of local livelihoods.
This study shows that different groups have set up different adaptive strategies
to deal with their changing context. Households in both study communities have
attempted to diversify their incomes, have introduced self-protection measures,
moved to new land, taken collective action and negotiated with the local authorities
and HKIZ. Each household group has developed multiple strategies to adapt to the
various stresses introduced by the HKIZ, based on their internal potential and assets
such as their education levels, financial assets, gender, age and health status. When
compared with Trung Son, the members of Hong Phuoc have the more diverse
livelihoods and higher income levels because they have already lost their agricultural
land; meaning they have lost their jobs as farmers. However, this does not mean that
their lives have become more stable than those in Trung Son. As they no longer have
farms, they have to rely more on the market, spending more money on their basic
needs such as food and medicine. In general, both communities and individuals have
had to adapt in a short-term and negative way, because they are no longer able to cope
with the shocks they encounter.
This study concludes that the development of the industrial zone and the
priority given to economic growth, has led to greater vulnerability among the local
communities, because they have lost access to their local resources and have become
poorer. As a result, they have found it hard to recover from the stresses experienced
and have had to adapt short-term in order to survive. In order to improve their longer
term situation, it is recommended that the authorities work more closely with the
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vulnerable communities and individuals; to develop strategies that stabilize their lives
within the industrialization context.
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บทคัดย่อ
การพั ฒ นาอุต สาหกรรมได้ ถูก ก าหนดให้เ ป็น ต้ น แบบการพัฒนาในประเทศเวียดนาม
นับตั้ งแต่ เริ่ มประกาศใช้น โยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ (โด่ยเม้ย) ในปี ค.ศ. 1986 นโยบายดังกล่าว
ก่อให้เกิดประเด็นต่างๆ ในประเทศที่กาลังเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจที่วางแผนจากส่วนกลาง
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจ ตลาดแบบสังคมนิยม เมื่อมีการนานโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ ในระดั บเมือง
เขตอุตสาหกรรมหัวคานได้เป็นเขตแรกในเมืองดานัง ที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ แม้ว่าเศรษฐกิจของ
เมืองจะขยายตัวมากขึ้น แต่สิ่งที่ปรากฏคือ ชุมชนที่อยู่รายรอบเขตอุตสาหกรรม ดังเช่นชุมชนหง
ฟวัก และชุมชนจุงซง ซึ่งเป็นพื้นทีศ่ ึกษาวิจัยนี้ ประสบความเปราะบางต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง
เป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น เนื่องจากเขตอุตสาหกรรมได้สร้างความตึงเครียดแบบใหม่ให้แก่ชุมชน
เหล่านั้น
วิทยานิ พนธ์เล่มนี้พยายามศึกษาว่า 1) คนในชุมชนที่ได้รับความทุกข์ยากลาบากจาก
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมมากน้อยเพียงใด และอย่างไร พวกเขามีความอ่อนไหวเปราะบางจาก
โครงการดังกล่าวอย่างไร 2) คนที่อ่อนไหวเปราะบางเหล่านี้ ปรับตัวให้เข้ากับบริบททางสังคม
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและ 3) รัฐตอบสนองต่อประเด็นปัญหาด้าน
อุต สาหกรรม และด้ านมลภาวะของสิ่งแวดล้อมอย่างไร และการตอบสนองดั งกล่าวตั้ งอยู่บน
พื้ น ฐา นของ ความ เข้ า ใ จ เรื่ อ งควา มอ่ อ น ไหวเ ปราะ บางข อง คน ในท้ อ งถิ่ น อย่ า งไ ร
งานวิจัยเชิงคุณภาพฉบับนี้ศึกษาที่ชุมชนหงฟวัก และชุมชนจุงซง อาเภอเลียนชิว เมือง
ดานั ง ข้อมูลปฐมภูมิได้ จากการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสนทนากลุ่ม ของสมาชิกใน
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ชุมชนจ านวน 50 คน หมายรวมถึงผู้น าชุมชน ผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ป่วยที่มีความหลากหลายทางด้าน
อาชีพ อายุ สถานะทางเศรษฐกิจ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นั กวิจัยสิ่งแวดล้อม ผู้อานวยการฝ่าย
สังเกตการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม พนักงานของรัฐ ผู้จัดการ เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม และนักข่าว
สิ่งแวดล้อม หน่ว ยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น สองระดั บคือ ระดั บบุคคล และระดั บชุมชน การเก็บ
ข้อมูลปฐมภูมิ
จากการศึกษานี้พบว่า ชุมชนมีความเปราะบาง เพราะสมาชิก ในชุมชนยากจน และไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของชุมชนได้ เช่น พื้นที่เกษตรกรรม น้าดื่มและน้าเพื่อการเกษตร
อากาศบริสุทธิ์ และทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น เขตอุตสาหกรรมหัวคานทาให้ชุมชนยากจนลง
เนื่องจากตกงาน และรายได้ลดลง การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทรั พยากรของชุมชนได้นั้น มีสาเหตุ
มาจากนโยบายของรั ฐให้ค วามสาคัญ แก่น โยบายด้ านการตลาด และการเปลี่ยนแปลงสิทธิใ น
ทรัพย์สินจากการดูแลโดยชุมชนเป็นการถือครองส่วนบุคคลภายใต้การดูแลของรัฐบาลกลาง ดังนั้น
การพัฒ นากิจ กรรมทางด้ านอุ ตสาหกรรมไม่ให้ ความสาคัญแก่การดูแลความเป็น อยู่ของคนใน
ชุมชนให้ดารงอยู่ต่อไป
การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึง ความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม ที่มกี ลยุทธ์การปรับตัวที่แตกต่าง
กันในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง ครัวเรือนในสองชุมชนนี้มีความพยายามสร้างความหลากหลาย
ของรายได้ หาวิธกี ารปกป้องตนเอง การย้ายถิ่นฐานไปยังสถานที่แห่งใหม่ การรวมตัวกันและ การ
เจรจาต่อรองกับหน่วยงานในท้องถิ่นและเขตอุตสาหกรรมหัวคาน แต่ละครัวเรือนพัฒนากลยุทธ์
ต่างๆ บนพื้นฐานของศักยภาพภายในของตนและทรัพย์สิน เช่น ระดับการศึกษา สินทรัพย์ เพศ อายุ
และสุขภาพ เพื่อปรั บตั ว รับมือกับ ความเครียดที่เกิด ขึ้น จากการพัฒนาเขตอุต สาหกรรมหัวคาน
ชุมชนหงฟวักมีรายได้จากหลายทาง และสูงกว่าคนในชุมชนจุงซง เนื่องจากคนจุงซงขาดพื้นที่ทา
การเกษตรกรรม หมดหนทางในการประกอบอาชีพเกษตรกร อย่างไรก็ตามการดารงชีพของคนใน
ชุมชนหงฟวักก็ไม่ได้มั่นคงมากไปกว่ าสมาชิกในชุมชนจุงซง เพราะพวกเขาก็ไม่มีฟาร์ม และยัง
ต้องพึ่งพาระบบตลาดที่ต้องใช้เงินในการซื้อหาสิ่งจาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต เช่น อาหาร และ
ยา โดยทั่วไปแล้ว ทั้งสองชุมชนและสมาชิกในชุมชนยังไม่สามารถปรับตัวได้ในช่วงระยะเวลาอัน
สั้น เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถรับมือต่อความกดดันรอบด้านได้
จากการศึก ษานี้ สรุ ปได้ ว่า การพัฒนาเขตอุต สาหกรรมที่ใ ห้ค วามสาคัญต่ อการเติ บโต
เศรษฐกิจนั้น ทาให้ชุมชนเปราะบางลงเรื่อยๆ เพราะคนในชุมชนไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้
และมีฐานะยากจนลง ชุมชนประสบความยากลาบากในการฟื้น ฟูจากภาวะตึ งเครียด และการ
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในระยะสั้น ดังนั้นการช่วยเหลือให้ชุมชนสามารถปรับตัวได้ในระยะยาว
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นั้น ภาครัฐควรศึกษาชุมชน และสมาชิกในชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถพัฒนากลยุทธ์ในการ
ดารงชีพได้อย่างมั่นคงในภาวะแวดล้อมที่มีการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม

