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เกษตรกรรมริมฝั
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เกษตรกรรมริมฝั
 งในภูมิภาคแม่นํ �าโขง 
ผลกระทบของมรสมุในลุม่นํ �าโขง ทําให้ระดบันํ �าแมนํ่ �าสายหลกัและแมนํ่ �าสาขาเปลี�ยนแปลงอย่าง

ชดัเจนระหวา่งหน้าฝนและหน้าแล้ง ในชว่งหน้าแล้ง การเพาะปลกูขยายออกไปที�พื �นที�ริมฝั�งแมนํ่ �า (รวมทั �ง
สนัทรายและเกาะเล็กเกาะน้อย) ที�โผลข่ึ �นมาเมื�อระดบันํ �าลดลง โดยพืชที�ปลกูคือถั�ว พืชผกัใบเขียว แตงโม 
พริก สมนุไพรตา่งๆ และผกัอื�นๆ อีกมากมาย ในรายงานของเบล็ค  (Blake 2004) ได้รายงานการวิจยัสํารวจ
หมูบ้่านจํานวน 10 แหง่ ตามแมนํ่ �ามลูและแมนํ่ �าสงครามทางภาคอีสานของประเทศไทย พบสมนุไพร 47 
ชนิด และมีเก็บเกี�ยวพืชผกัตา่งๆ มากมาย สว่นมากชาวบ้านปลกูเพื�อบริโภคภายในครอบครัว แลกเปลี�ยน
หรือขายในราคาถกูกบัเพื�อนบ้าน ถ้าเหลือก็จะนําไปขายในตลาดท้องถิ�น  

การเพาะปลกูริมฝั�งแมนํ่ �าจะเริ�มในเดือนพฤษจิกายนหลงัระดบันํ �าลดลง ชาวบ้านจะปลกูพืชที�โตช้า
บนพื �นที�สงูของริมฝั�ง สว่นพืชที�โตเร็ว เชน่ผกับุ้ง ผกัที�ชอบนํ �าก็จะปลกูในพื �นที�ริมตลิ�ง ราวเดือนพฤษภาคม 
เมื�อฝนมาการเก็บเกี�ยวก็เสร็จสิ �น พื �นที�ครั �งหนึ�งที�ทําการเพาะปลกูริมฝั�งก็คอ่ยๆ จมลงใต้นํ �า 

 

          
     ฤดูแล้ง       ฤดูฝน 

 

ประโยชน์ของการเพาะปลูกริมฝั
 งนํ �า 

ในหน้าฝน ดนิที�มีปุ๋ ยธรรมชาตถิกูนํ �าพดัพามาทบัถมที�ชายฝั�งที�ลาดลงซึ�งจมนํ �าอยู ่ปรากฎการณ์
ลกัษณะนี �ทําให้ดนิมีการสปัเปลี�ยนในชว่งฤดฝูน ดงันั �น แม้จะใช้ปุ๋ ยน้อยก็สามารถทําการเพาะปลกูได้
จํานวนมาก และความเสี�ยงที�จะล้มเหลวในการปลกูซํ �าก็มีน้อย  นอกจากนั �นการที�ชายฝั�งจมนํ �าในฤดฝูน 
หญ้าก็ไมข่ึ �นและในหน้าแล้งก็สามารถเข้าถึงนํ �าได้ง่าย ในขณะที�การทําการเพาะปลกูริมฝั�งนํ �าก็สามารถ
ทํางานบ้านอย่างอื�นได้ง่าย เชน่ ซกัผ้า อาบนํ �า และตกปลา ซึ�งงานทั �งหมดนี �ผู้หญิงเป็นผู้ ทํา  

สิทธิในที�ดนิการเพาะปลกูริมฝั�งนั �นยดึตามหลกัจารีตประเพณีและเป็นมรดกตกทอดมา ถ้า
ครอบครัวใดไม่ต้องการใช้สิทธิก็สามารถให้ครอบครัวอื�นยืมที�ดนิไปทํากินได้ หรือในบางกรณีก็สามารถขาย
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สิทธิในที�ดนินั �นได้ (Blake 2004) ในแขวงสะหวนันะเขต ลาว มีตวัอย่างให้เห็นคือ ในแตล่ะปีเจ้าหน้าที�
ประจําหมูบ้่านรับฟังความต้องการของชาวบ้านแตล่ะครอบครัวจากนั �นก็ปรึกษาหารือวา่จะแบง่ที�ดนิทํากิน
กนัอย่างไร 

การทําการเพาะปลกูริมฝั �งนํ �าโขงไมเ่พียงแตต้่องการปุ๋ ยและแรงงานน้อยเท่านั �น แตม่นัยงัใช้การ
หมนุเวียนตามธรรมชาตอิย่างได้ผล โดยไมต้่องรบกวนธรรมชาตมิาก 

 

การผลิตพืชเศรษฐกิจโดยชุมชนท้องถิ
น 

ในพื �นที�สนัทรายกว้างที�โผลข่ึ �นมา เชน่จงัหวดัทางภาคอีสานของไทย แขวงบอ่แก้วตอนเหนือของ
ลาว ไมเ่พียงแตทํ่าการเพาะปลกูเพื�อยงัชีพเทา่นั �น แตย่งัมีการปลกูพืชเศษฐกิจ เช่นข้าวโพด เป็นต้น 
ข้าวโพดที�ปลกูในลาวได้ถกูส่งมาขายในไทยและเป็นที�มาของรายได้ที�สําคญัของชมุชน 

มีตวัอยา่งมากมายของการผลิตแบบดั �งเดมินํามาสูธุ่รกิจใหม ่เชน่ ในแขวงสะหวนันะเขต 
ตอนกลางของลาว คือการที�แมนํ่ �าหลายสายได้ไหลมาบรรจบกนัทางตอนเหนือของแม่นํ �าเซบั �งเหียง ทําให้
การขึ �นลงของนํ �าในตอนกลางของลุม่นํ �าบริเวณเมืองจําพอนคอ่นข้างเมืองเฉียบพลนั บริเวณลุม่นํ �านี �มีการ
ปลกูฝ้าย คราม อยา่งแพร่หลายในฤดแูล้ง ก่อนนี �ชาวบ้านจะใช้ครามย้อมเสื �อผ้าทํางาน แตว่า่การที�มี
อตุสาหกรรมเสื �อผ้าราคาถกูทําให้ประเพณีการย้อมผ้าลดน้อยลง อยา่งไรก็ตามการย้อมสีธรรมชาตแิละ
ฝ้ายที�ปลอดสารเคมีกําลงัเป็นที�ชื�นชอบในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศญี�ปุ่ น มีการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  โดยได้รับการฝึกอบรมเทคนิคตา่งๆ จากตา่งชาต ิเป็นเวลา 10 กวา่ปีมาแล้วที�งานฝีมือ
เหลา่นี �ไปปรากฎอยู่ในนครเวียงจนัทน์เมืองหลวงของลาว และสง่ออกไปยงัประเทศญี�ปุ่ น ทั �งนี �การผลิตงาน
หตัถกรรมเหลา่นี �เป็นการชว่ยเพิ�มรายได้ให้ผู้หญิง 
 

การหายไปของการเกษตรริมฝั
 งนํ �า 

การเพาะปลกูริมฝั�งพึ�งพาธรรมชาตน้ิอยมาก ชมุชนไมต้่องลงทนุมากและเป็นแหลง่รายได้ที�สําคญั 
แตก่ว่า 20 ปีที�ผ่านมาพื �นที�สําหรับเพาะปลกูได้ลดลงในหลายพื �นที�ของลุม่นํ �าโขง หนึ�งในเหตผุลคือการสร้าง
เขื�อน เขื�อนกีดขวางการไหลของนํ �าและทําให้เกิดอา่งเก็บนํ �า แม้กระทั�งในหน้าแล้ง ระดบันํ �าก็ไมไ่ด้ลดลง
บริเวณต้นนํ �าในเขื�อนเหล่านั �น ทําให้ไมส่ามารถทําการเพาะปลกูบริเวณริมฝั�งได้ 

มีปรากฎการณ์ที�เรียกวา่ “สภาพนํ �าขาดดนิตะกอน” (hungry water) ซึ�งเป็นสาเหตขุองการกดัเซาะ
ชายฝั�งจากการไหลของนํ �าอยา่งรุนแรง เพราะวา่กระแสคลื�นในอา่งเก็บนํ �าตํ�ามาก คือเดมิทรายจะถกูพดั
ขึ �นมาในแมนํ่ �าแตม่นักลบัจมลงเมื�อไหลผา่นอา่งเก็บนํ �า ดงันั �นกระแสนํ �าที�ไหลออกจากเขื�อนจงึไมไ่ด้มี
ตะกอนมาก เมื�อนํ �าที�ขาดดนิตะกอน (hungry water) ไหลเชี�ยวลงมาก็จะกวาดตะกอนจํานวนมากออกมาทํา
ให้เกิดการพงัทลายของชายฝั�ง 

นอกจากนี � สว่นมากเขื�อนที�สร้างตามลุม่นํ �าโขงเป็นเขื�อนพลงันํ �า การปลอ่ยนํ �าซึ�งไมไ่ด้เป็นไปตาม
ธรรมชาตจิากอา่งเก็บนํ �าก็จะทําลายชายฝั�งทั �งต้นและท้ายเขื�อน ด้วยเหตผุลหลายประการ ทําให้พื �นที�ริมฝั�ง
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ที�สามารถเพาะปลกูได้ลดน้อยลงทั �งต้นและท้ายเขื�อน และการสร้างเขื�อนกั �นเพื�อป้องกนัการเซาะชายฝั�งก็
เป็นสว่นหนึ�งที�ทําให้พื �นที�เพาะปลกูหมดไป 

 
 

การประเมินการเกษตรริมฝั
 งใหม่ 
 

 
 

ในอดีตประชาชนไมไ่ด้รับเงินชดเชยจาการเสียที�เพาะปลกูริมฝั�งจากการสร้างเขื�อน เพราะวา่การใช้
พื �นที�ริมฝั�งเป็นประเพณีที�ยอมรับโดยทั�วไปแคร่ะดบัหมู่บ้าน ไมไ่ด้รับการยอมรับอยา่งเป็นทางการใน
ระดบัชาต ิดงันั �นชมุชนจงึไมส่ามารถเรียกร้องสิทธิตามกฏหมายที�จะใช้ประโยชน์หรือเป็นเจ้าของได้ จงึทํา
ให้นกัลงทนุละเลยประเดน็นี �ไป 

การเกษตรริมฝั�งเพิ�งจะได้รับการยอมรับอยา่งแพร่หลายว่าเป็นวิถีชีวิตชมุชน มีความสําคญัตอ่การ
ดํารงชีวิต เมื�อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้รวมตวักนัประท้วงการสร้างเขื�อนปากมลู [เริ�มสร้างในปี 2534 

(1991)] รวมทั �งองค์กรพฒันาเอกชน ชมุชนในลาวและไทยร่วมกนัทําการศกึษาและรายงานผลลพัธ์ที�ได้ 
(e.g., AOP and SEARIN 2002, Shoemaker, Baird, and Monsiri 2002) 

การหายไปพื �นที�เพาะปลกูริมฝั�งเป็นอีกหวัข้อหนึ�งในการถกเถียงก่อนที�จะสร้างเขื�อนนํ �าเทิน 2 ซึ�งได้
รีบการสนบัสนนุจากธนาคารโลก ในกรณีของเขื�อนนํ �าเทิน 2 นํ �าเปลี�ยนทางไหลไปสูแ่ม่นํ �าเซบั �งไฟ เกษตรกร
ริมนํ �าสมควรที�จะได้รับเงินชดเชย แตจ่ากการสํารวจของแมโ่ขงว๊อช (Mekong Watch) ปรากฎวา่ชาวบ้าน
บางคนไมไ่ด้รับเงินชดเชย (Mekong Watch 2001)1 
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การเพาะปลกูริมฝั�งยงัเป็นสิ�งที�สําคญัในเรื�องภมูิทศัน์ของลุม่นํ �าโขงในหน้าแล้ง ในหลวงพระบาง 
ลาว ซึ�งเป็นมรดกโลก จะมีนกัทอ่งเที�ยวจากทั�วโลกมาถ่ายรูปชายฝั�งในหน้าแล้ง ดงันั �น การเกษตรริมฝั�งนํ �า
ไมไ่ด้เป็นเพียงสว่นหนึ�งของชีวิตของชมุชนท้องถิ�นเท่านั �นแตเ่ริ�มที�จะมีคณุคา่เป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวด้วย 

ในบริบทของการพฒันาลุม่นํ �าโขง ซึ�งเน้นที�พลงันํ �า ความท้าทายเร่งดว่นก็คือการทําให้ผู้พฒันาเข้าใจคณุคา่
ของการเกษตรริมฝั�งที�ถกูต้อง ซึ�งรวมถึงคณุคา่ทางเศษรฐกิจและการสนบัสนนุความมั�นคงทางอาหาร 
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