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ปัญหาสิ�งแวดล้อมและวิถีชีวิตในดนิแดนปากแม่นํ �าโขง ในเวียดนาม1 

 
 

สามเหลี�ยมปากแม่นํ �าโขงของเวียดนาม 

สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงเป็นพื �นที�ชุม่นํ �าเขตร้อนขนาดใหญ่ที�มีบทบาทสําคญัในการอนรัุกษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของแมนํ่ �าโขง ซึ�งเป็นทางนํ �าของหลายๆ ชาต ิดนิดอนสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงกิน
อาณาบริเวณถึง 36,000 ตร.กม. ในจํานวนนี � เป็นพื �นที�ทําการเกษตร 12,500,000 ไร่ (20,000 ตร.กม.) โดยพืช
หลกัๆ คือข้าว อาหารหลกัของคนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

พื �นที�ที�ผู้คนอาศยัอยูบ่ริเวณสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขง เป็นที�ราบอยูส่งูกว่าระดบันํ �าทะเลไมเ่กิน 10 
เมตร ทําให้อากาศในพื �นที�บริเวณนี �เปลี�ยนแปลงง่ายมาก หากระดบันํ �าทะเลสงูขึ �น 1 เมตร พื �นที�บริเวณ
สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขง 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ�งเป็นที�อยูอ่าศยัของคนจํานวน 3.5 ถึง 5 ล้านคนในปัจจบุนั จะ
หายไป สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงเป็นพื �นที�ที�สําคญัตอ่แหลง่อาหารสําหรับการบริโภคทั �งในประเทศและ
สง่ออกของเวียดนาม โดยปลกูข้าวและเมล็ดธญัพืชอื�นๆ เพื�อบริโภค 53 เปอร์เซ็นต์  อีก 80 เปอร์เซ็นต์เป็น
การประมง และ 75 เปอร์เซ็นต์เป็นผลไม้ 

บริเวณสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงประกอบไปด้วย 12 เขต โดยมีเมืองคนัโถเป็นเมืองใจกลาง จํานวน
ประชากรในปัจจบุนัของแถบนี �คือ 18.6 ล้านคน เทา่กบั 26 เปอร์เซ็นต์ของจํานวนประชากรเวียดนาม
ทั �งหมด ตามประวตัิศาสตร์ชาวบ้านในแถบนี �จะปักหลกัอาศยัอยู่ตามริมฝั�งแมนํ่ �า และเรื�อยไปตามลําคลอง
ที�แยกออกจากสายหลกัทั �งสองฝั�งอยา่งหนาแนน่ ซึ�งการแยกการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของ
พื �นที�แถบนี �ออกจากระบบสงัคมที�พึ�งพาสายนํ �าจงึเป็นเรื�องที�เป็นไปไมไ่ด้ 

 
ปัญหาทรัพยากรนํ �าในแถบสามเหลี�ยมปากแม่นํ �าโขง 

มีปัจจยัห้าประการที�มีผลตอ่การเกษตรในแถบสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขง ปัจจยัสองประการคือนํ �า
ทว่มและการขาดแคลนนํ �าจืด ซึ�งเกี�ยวกบัคณุภาพนํ �า ส่วนอีกสามปัจจยัที�เหลือคือนํ �าทะเลหนนุ สภาพดนิ
เป็นกรด และนํ �าเสีย ซึ�งเกี�ยวกบัคณุภาพของนํ �า นอกจากนี � ปัญหาเรื�องนํ �าที�เป็นประเด็นอยูเ่หนือพรมแดน 
ระดบันํ �าทะเลที�เพิ�มสงูขึ �นอนัเนื�องมาจากอากาศเปลี�ยนแปลง และการสร้างเขื�อนบนแมนํ่ �าโขงสายหลกั ก็
เริ�มปรากฏให้เห็นวา่จะเป็นปัญหาตอ่ไปในอนาคต ตามประเดน็ดงัตอ่ไปนี � 
 นํ �าท่วม แตล่ะปีบริเวณสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงจะเกิดนํ �าทว่มในชว่งเดือนสิงหาคมถึงตลุาคม 
ปริมาณนํ �าที�แมนํ่ �าโขงปลอ่ยออกมาในชว่งฤดฝูนจะอยูที่�ราวๆ 39,000 มิลลิเมตร/วินาที ทําให้พื �นที�ราวๆ 7.5  
ถึง 11.87 ล้านไร่ของพื �นที�ปากแมนํ่ �าทั �งหมดถกูนํ �าทว่มในชว่งฤดฝูน ซึ�งจะทําการเกษตรไมไ่ด้ในบริเวณที�มี
นํ �าทว่ม แตใ่นฤดแูล้ง แมนํ่ �าโขงจะปลอ่ยนํ �าโดยเฉลี�ยที�ระหวา่ง 1,700 และ 2,500 มิลลิเมตร/วินาที ยิ�งไปกวา่
นั �น ไมเ่พียงแตป่ริมาณนํ �าที�ลดตํ�าลงสองถึงสามเมตรในชว่งหน้าแล้ง ฤดนีู �ฝนก็ไม่คอ่ยตกในบริเวณนี �อีกด้วย 
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 นํ �าทะเลหนุน นํ �าทะเล (นํ �าเค็ม) หนนุเกิดจากการที�นํ �าทะเลหนนุสงูและไหลเข้าทว่มแผน่ดนิเมื�อ
นํ �าจืดไหลออกทางปากแมนํ่ �ามีจํานวนน้อย นอกจากนี � กระแสนํ �าทะเลยงัสง่ผลตอ่ระบบนํ �าที�สามเหลี�ยม
ปากแมนํ่ �า กลไกของนํ �าทะเลหนนุสงูเข้าสูบ่ริเวณสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงนั �นมีความซบัซ้อนมาก ปัจจบุนั
พื �นที�ประมาณ 10.7 ถึง 13.12 ไร่ (ราวๆ 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของพื �นที�สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขง) ได้รับ
ผลกระทบจากนํ �าทะเลหนนุสงู 
 ภาวะดนิเป็นกรด พื �นที�ในเมืองลองเซวียน ทุง่หญ้าพแล็ง เดะ จอง และบริเวณอื�นๆ มีภาวะหน้า
ดนิเป็นกรด พื �นที�ทั �งหมดนี �กว้างประมาณ 10 ล้านไร่ เทา่กบั 40 เปอร์เซ็นต์ของพื �นที�ทั �งหมดในสามเหลี�ยม
ปากแมนํ่ �าโขง เป็นที�ทราบกนัดีวา่การระบายนํ �าเทียมจากหน้าดนิที�เป็นกรดนั �น มีผลทําให้เกิดกรดและการ
สะสมตวัของ Fe2+ (iron ion) และ A13+ (sulfide ion) ในนํ �าในลําคลอง ซึ�งนํ �าที�มีความเป็นกรดสงูอาจจะ
เป็นอนัตรายตอ่มนษุย์ สตัว์ และพืช 

 นํ �าเสีย จํานวนประชากรที�เพิ�มขึ �นอยา่งรวดเร็วและการขยายตวัของพื �นที�ที�อยู่อาศยัตามแนว
ชายฝั�งแมนํ่ �า กําลงัสง่ผลกระทบในทางตรงข้ามตอ่สภาพแวดล้อมของนํ �า ตวัวดัคณุภาพนํ �าในแมนํ่ �าลํา
คลองแถบสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงนั �นเกี�ยวข้องกบัการใช้ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลงในการทําการเกษตร สิ�ง
ปฏิกลูของเสียที�อดุมด้วยสารอาหารจากการเพาะเลี �ยงสตัว์นํ �าและการกสิกร และนํ �าเสียจากโรงงาน
อตุสาหกรรม 

 อากาศที�เปลี�ยนแปลงและระดับนํ �าทะเลขึ �นสูง ตามรายงานคณะกรรมการระหวา่งรัฐบาล วา่
ด้วยเรื�องการประเมินการเปลี�ยนแปลงของอากาศ ครั �งที� 4 (Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC) 4th Assessment Report) กลา่วว่า ในชว่งสิบปีที�ผ่านมาการเปลี�ยนแปลงของอากาศกลายเป็นปัญหา
ทั �งด้านเศรษฐกิจสงัคมและสิ�งแวดล้อมที�ใหญ่ที�สดุปัญหาหนึ�งของโลก และลุม่นํ �าโขงก็ถือเป็นพื �นที�หนึ�งที�
ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที�เปลี�ยนแปลงไปและระดบันํ �าทะเลที�เพิ�มสงูขึ �นอยา่งรุนแรง (IPCC 2007) 
การศกึษาผลกระทบในอนาคตของสภาพอากาศที�เปลี�ยนแปลงที�มีตอ่บริเวณสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงโดย
มหาวิทยาลยัคนัโถ และจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัแสดงให้เห็นวา่ ลุม่นํ �าโขงจะได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง
จากนํ �าทว่มที�ไหลบา่จากแม่นํ �าตอนบนและนํ �าทะเลหนนุสงูจากทางตอนลา่งของแมนํ่ �า 
 ปัญหาสิ�งแวดล้อมข้ามพรมแดนที�เกิดจากการสร้างเขื�อนบนแม่นํ �าโขงสายหลัก ขณะนี �
ภมูิภาคลุม่แมนํ่ �าโขงกําลงัเผชิญกบัปัญหาใหม ่จีนมีเขื�อนที�เดนิเครื�องแล้ว 6 แหง่2 และวางแผนวา่จะสร้าง
อีก 2 แหง่3 ในแมนํ่ �าโขง มีแผนการสร้างเขื�อนและกําลงัก่อสร้างอีก 12 เขื�อนทางตอนลา่งของแมนํ่ �าโขง4  
คือ ในลาว 8 เขื�อน5  บริเวณพรมแดนไทย-ลาว 2 เขื�อน6 และอีก 2 แหง่ในกมัพชูา7   
 ซึ�งหากเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ �าบนแมนํ่ �าโขงสายหลกัเลา่นี �เสร็จสมบรูณ์ ผู้คนนบัหมื�นจะสญูเสียบ้าน
และที�อยู่อาศยั และต้องถกูโยกย้ายถิ�นฐาน กระแสนํ �าจะเกิดการเปลี�ยนแปลง ตะกอนในนํ �าจะหายไป และ
จะเกิดการกดักร่อนชายฝั�งเพิ�มขึ �น การสญัจรทางนํ �าจะถกูรบกวน ความหลากหลายทางชีวภาพจะลดลง 
ทรัพยากรสตัว์นํ �าจะเสียไป และผลเสียอีกมากที�ตอนนี �ยงัไมท่ราบวา่คืออะไร ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ �น 
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 ในบรรดาแผนการก่อสร้างเขื�อนทั �งหมดบนแมนํ่ �าโขงสายหลกั เขื�อนไซยะบรีุมีความก้าวหน้ามาก
ที�สดุ ซึ�งหากสร้างสําเร็จเขื�อนนี �จะเป็นเขื�อนไฟฟ้าพลงันํ �าแหง่แรกบนแม่นํ �าโขงสายหลกัตอนลา่ง รัฐบาล
กมัพชูาและเวียดนามที�อยูบ่ริเวณท้ายเขื�อน ได้เรียกร้องให้รัฐบาลลาวที�กําลงัดําเนินการก่อสร้างเขื�อนอยู ่
ทําการประเมินผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมแบบข้ามพรมแดน แตรั่ฐบาลลาวกลบัไมใ่ห้คําตอบตอ่ข้อ
เรียกร้องนี � ซึ�งหากทางเดนิของแมนํ่ �าโขงถกูปิดกั �น กระแสนํ �าก็จะเปลี�ยน และผู้คนอีกประมาณ 30 ล้านคนที�
อาศยัอยูแ่ถบลุม่นํ �าโขงตอนลา่งอาจได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรงจากผลเสียแบบข้ามพรมแดน 

 

สรุปประเด็น 

ผลกระทบจากสภาพอากาศที�เปลี�ยนแปลง กบัการพฒันาเขื�อนของหลายๆ ประเทศในภมูิภาค
เดียวกนันี � จะนํามาซึ�งการเปลี�ยนแปลงทั �งในแง่ปริมาณและคณุภาพของกระแสนํ �าในแมนํ่ �าโขง คกุคามชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คนและแหลง่อาหาร และทําให้ปัญหาด้านสิ�งแวดล้อมที�เรากําลงัเผชิญอยูรุ่นแรงมาก
ยิ�งขึ �น 

เศรษฐกิจของลุม่นํ �าโขงนั �นขึ �นอยูก่บัทรัพยากรธรรมชาต ิหลกัประกนัด้านแหลง่อาหารของผู้คนคือ
เศรษฐกิจที�มีการผลิตข้าวเป็นหวัใจหลกั โดยการเพาะเลี �ยงสตัว์นํ �า เกษตรกรรม และอื�นๆ ที�เกี�ยวโยงกบั
แมนํ่ �าโขง ซึ�งทั �งหมดนี �มีผลจากนํ �า ผืนดนิ และอากาศอย่างมีนยัสําคญั การพฒันาอย่างยั�งยืนในพื �นที�
สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงนั �น ขึ �นอยู่กบัระบอบทางสงัคมที�เป็นปึกแผน่ ที�สร้างขึ �นจากความสามารถในการ
เข้าถึงแหลง่นํ �า ซึ�งถือเป็นปัจจยัพื �นฐานของหลกัประกนัด้านอาหาร แตห่ากระบบนี �พงัทลายลง ผลที�ได้คือ
ผลเสียที�จะเกิดกบัความมั�นคงทางสงัคมและการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ความร่วมมือ
ระหวา่งนกัวิทยาศาสตร์ นกัวางแผนนโยบาย หน่วนงานของรัฐบาล องค์กรพฒันาเอกชน และชาวบ้านจะ
สามารถสร้างยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการที�จะชว่ยแก้ปัญหาใหญ่นี �ได้ 
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Mekong River Basin โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากแมโ่ขงวอ้ช (Mekong Watch) เมือวนัที 12 ธนัวาคม 2555 ทีโตเกยีว ประเทศญีปุน่ 
2
  เขือนกงกั 4วเฉยีว เสียววาน มา่นวาน ตา้เฉาชาน นั วจาตู ้และจิงหง 

3
 เขือนก๋านหลั นป้าและเหมงิซ่ง 

4
 จาํนวนเขือนและสถานะของเขือนรวบรวมโดยแมโ่ขงวอ้ช (Mekong Watch) 

5 เขือนปากแบง หลวงพระบาง ไซยะบุร ี(ขณะกาํลงัก่อสรา้ง) ปากเล สานะคาม ลาดเสอื ท่าโก และดอนสะโฮง 
6
 เขือนปากชมและบา้นกุ่ม 

7
 เขือนสตงึเตรง็และซมับอร ์


