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ทศันะต่อการบรรเทาทุกข์และความเสี�ยงของคนยากจนในพื �นที�สามเหลี�ยมปาก 
แม่นํ �าโขง: กรณีศึกษาของจังหวัดเบ๊นแจ (Ben Tre)  

 
 

คาํนํา 

สามเหลี�ยมปากนํ �าแมโ่ขงตั �งอยูท่างตอนใต้ของเวียดนาม เป็นพื �นที�นําทางการเกษตรและการ
พฒันาเศรษฐกิจของเวียดนาม อยา่งไรก็ดี ในระยะเวลาสองสามปีที�ผา่น วิถีชีวิตประชาชนที�อาศยัอยูใ่น
สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขงถกูคกุคามอยา่งที�ไมเ่คยมีมาก่อน หนึ�งในเหตผุลนั �นก็คือการเพิ�มขึ �นของนํ �าทะเล
จากการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

ในรายงานของธนาคารโลกปี 2550 (2007) (Dasgupta et al. 2007) กลา่ววา่เวียดนามเป็นหนึ�งใน
ประเทศที�จะได้รับผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ คาดวา่นํ �าทะเลจะสงูขึ �นอีก 1 เมตร โดย
ประชากรราว 10 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับผลกระทบ ในปี 2552 (2009) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตขิองเวียดนามได้จดัทํารายงานหวัข้อ “ภาวะการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
สถานการณ์ในอนาคตของระดบันํ �าทะเลที�สงูขึ �นตอ่เวียดนาม” (Bo Tai Nguyen va Moi Truong 2009) และ
บรรดารัฐมนตรีกระทรวงอื�นๆ ตอนนี �ก็ได้เริ�มคิดหาวิธีการรับมือ เชน่ สร้างแนวคนักั �นนํ �าทะเลหนนุ ซึ�งขึ �นอยู่
กบัแตล่ะสถานการณ์ในอนาคตที�จะเกิดขึ �น  ตามสถานการณ์ลา่สดุซึ�งตีพิมพ์ในปี 2555 (2012๗ ผลกระทบ
จากภาวะการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศแบง่เป็น 3 ระดบั คือผลกระทบระดบักลาง นํ �าทะเลจะขึ �นสงู 1 
เมตร จะสง่ผลให้พื �นที� 39 เปอร์เซ็นต์ ของปากแมนํ่ �าถกูนํ �าทะเลทว่ม ผลกระทบระดบัเลวร้ายที�สดุคือนํ �า
ทะเลจะขึ �นสงู 2 เมตร จะสง่ผลให้พื �นที�มากกว่า 92 เปอร์เซ็นต์ ของสามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าถกูนํ �าทว่ม (Nguoi 

Lao Dong 2012) 

นอกจากนี �ยงักลา่ววา่ อตัราการไหลของแมนํ่ �าโขงที�ไหลผ่านพื �นที�สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าอาจจะ
ลดลงถึง  20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ (VTV 2013) ถ้าระดบัการไหลของแมนํ่ �าโขงลดลง นํ �าทะเลก็จะไหลเข้าทว่ม
พื �นที�สว่นในอยา่งหลีกเหลี�ยงไมไ่ด้ ปัญหาพื �นที�เสียหายจากนํ �าเคม็ก็จะเพิ�มขึ �น รายงานชิ �นนี �อธิบายถึง
ปัญหาที�คนจนกําลงัเผชิญอยูใ่นปัจจบุนั และปัญหาในอนาคตที�จะเกิดขึ �นตอ่ผู้คนที�อาศยัอยูใ่นบริเวณ
สามเหลี�ยมปากแมนํ่ �าโขง ผลลพัท์ที�ได้มาจากการสํารวจของโครงการพฒันาชนบท ในอําเภอบิ�นดา๋ย (Binh 

Dai) จงัหวดัเบ๊น แจ ที�จดัทําเมื�อเร็วๆ นี �โดยผู้ เขียน เป็นกรณีศกึษาของปัญหาที�พบทา่มกลางการ
เปลี�ยนแปลงของสิ�งแวดล้อม 

 

ความเศร้าของวัฒนธรรมการเลี �ยงกุ้ง 

จงัหวดัเบ๊นแจ ตั �งอยูที่�ประมาณกิโลเมตรที� 80 ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของโฮจิมินห์ มีประชากร
ประมาณ 1.25 ล้านคน กล่าวกนัวา่เบ๊นแจ เป็นจงัหวดัหนึ�งของเวียดนามที�จะได้รับผลกระทบอยา่งร้ายแรง
จากระดบันํ �าทะเลที�สงูขึ �น เพราะจงัหวดัถกูล้อมรอบไปด้วยพื �นที�ปากแมนํ่ �าแมโ่ขง อําเภอบิ�งดา๋ย ตั �งอยูท่าง
ตะวนัออกของเมืองหลวงของจงัหวดัเบ๊นแจ หา่งออกมาประมาณ 50 กิโลเมตร ประกอบด้วยตวัเมือง 20 
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แหง่ รวมทั �งหมูบ้่านตา่งๆ มีประชากรทั �งหมดประมาณ 140,000 คน หนัหน้าไปทางทะเลจีนตะวนัออก 
ประชากรที�อาศยัอยู่ตามชายฝั�งประกอบอาชีพนาเกลือ จบัปลา หอยตามธรรมชาต ิในขณะที�ประชากรใน
พื �นที�สว่นในเข้ามาประกอบอาชีพทํานาในพื �นที�ลุม่ และสวนมะพร้าว ตั �งแตต้่นปี 2543 (2000) การปลกู
ผลไม้ที�ให้ราคาสงู การเพาะเลี �ยงกุ้ ง และการปลกูข้าวเพื�อการสง่ออกได้เพิ�มจํานวนขึ �น 

ในชมุชนแทงเฟือก (Thanh Phuoc) (ประชากร 10,005 คน) ตั �งอยู่บนชายฝั�งของอําเภอบิ�งดา๋ย เดมิ
คนในชมุชนประกอบอาชีพทํานาเกลือ จบักุ้ ง หอยตามธรรมชาต ิและทํานาในพื �นที�ลุม่ การทําฟาร์มเลี �ยงกุ้ ง
เริ�มเป็นที�แพร่หายตอนต้นปี 2543 (2000) ชาวบ้านจํานวนมากได้เปลี�ยนนาข้าว นาเกลือ ไปทําฟาร์มเลี �ยงกุ้ ง 
อยา่งไรก็ดี ชาวบ้านมีกําไรจากการทําฟาร์มเลี �ยงกุ้ งแค ่2 ถึง 3 ปีเทา่นั �น  เพราะกุ้งตายจากภาวะนํ �าเสีย 
สดุท้ายก็ต้องเป็นหนี �สิน เนื�องจากผู้ เลี �ยงใช้เงินจํานวนมากซื �ออาหารและสารเคมีเพื�อใช้เป็นอาหารเลี �ยงกุ้ ง  

เมื�อต้องเผชิญกบัสถานการณ์เชน่นี � ในหน้าแล้งชาวบ้านบางคนก็หนัไปทําการเลี �ยงกุ้ งแบบขยาย 
โดยใช้ภมูิปัญญาดั �งเดมิ คือใช้ประโยชน์จากภาวะนํ �าขึ �นนํ �าลง และในหน้าฝนก็จะปลกูข้าวพนัธุ์พื �นเมืองที�
เตบิโตได้ดีแม้ในดนิเคม็ และเลี �ยงเป็ดในนาข้าว ซึ�งเป็ดและข้าวก็จะโตไปด้วยกนั คนในชมุชน นาย ก ซึ�งมี
หนี �สินล้นพ้นจากการเลี �ยงกุ้ งเลา่วา่  “ตอนนี �ผมมีรายได้ทกุวนัจากการขายป ูกุ้ ง ที�จบัมาได้จากร่องนํ �า ปลกู
ข้าวเลี �ยงเป็ดในเวลาเดียวกนัก็มีอาหารให้กินอย่างเหลือเฟือ ผมจะไมก่ลบัไปทําฟาร์มกุ้งแบบเข้มข้นอีก
แล้ว”1 

 

ความเศร้าของวัฒนธรรมการปลูกข้าว 

ชมุชนเจาฮงึ (Chau Hung) (ประชากร 5,643 
คน) ตั �งอยู่หา่งจากชายฝั�งประมาณ 25 กิโลเมตร 
ได้รับความเสียหายจากนํ �าเค็มเป็นครั �งแรกในปี 2556 

(2013) นาย ข ชาวบ้านที�อาศยัในชมุชน ประกอบ
อาชีพเลี �ยงปศสุตัว์บนพื �นที�ราว 1.25 ไร่ ในปี 2011 
เขาหวงัที�จะขยายกิจการเลี �ยงหม ูจงึได้ไปกู้ เงินจาก
ธนาคารเพื�อเกษตรกรของรัฐ แตป่รากฎวา่ราคาเนื �อ
หมตูกตํ�าเนื�องจากเกิดโรคระบาดที�ชื�อว่า “โรคหมหูสีู
นํ �าเงิน”2 ทําให้นาย ข มีหนี �เพิ�ม  ในปี 2555 (2012) 
เขาได้พยายามที�จะเลี �ยงเป็ดประมาณ 1,000 ตวั ปรากฎว่าเป็ดตายราว 500 ตวั ผลมาจากสารเคมีที�ใช้ใน
การทําเกษตรกรรม ราคาเป็ดตกตํ�าตอนที�เขาขายเป็ดที�เหลือราว 500 ตวั ทําให้ต้องแบกหนี �เพิ�มขึ �นอีก 
ปลายปี 2555 (2012) เขาพยายามที�จะสะสางหนี �สิน จงึไปเชา่ที�เพาะปลกูราว 16 ไร่ เพื�อปลกูข้าว ปรากฎวา่
นาข้าวได้รับความเสียหายจากนํ �าเคม็ การเก็บเกี�ยวเสียหายเกือบทั �งหมดเหลือแตต้่นข้าวบางสว่นที�เแห้ง
เหี�ยวอยูใ่นท้องนาเทา่นั �น 

นาข้าวที�เสียหายจากนํ �าเค็ม 
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ปัจจบุนันี �นาย ข ทํางานเป็นคนเลี �ยงเป็ดตามที�เขาได้เข้าร่วมกิจกรรมตารางอนรัุกษ์เมล็ดพนัธุ์พืช
พื �นเมือง (The Seed to Table  activities)3 ซึ�งผู้ เขียนเป็นตวัแทน เขาประสบความสําเร็จในการเลี �ยงเป็ดราว 
200 จากที�เขายืมมา 25 ตวั นาย ข กลา่วว่า “ผมจะยงัคงปลกูข้าวตอ่ไปเพราะยงัมีหนี �และคา่เชา่ที�นาที�ต้อง
ชดใช้ ในขณะเดียวกนัก็จะไปทํางานที�โฮจิมินห์ ผมจะพยายามเลี �ยงเป็ดให้ประสบผลสําเร็จรวมทั �งหาเงิน
ทางอื�นด้วย” 

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 (2013) นํ �าทะเลหนนุเข้ามาในพื �นที�ร่องนํ �าในขมุชนเจาฮงึเร็วกวา่ในปี
ก่อนๆ  เฉลี�ยเกือบ 2 เดือน ส่งผลให้นาข้าวในพื �นที�ลุม่ 1 ใน 3 ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง รวมทั �งชาวบ้านที�
ต้องพึ�งพาการใช้นํ �าจากร่องนํ �า ในอําเภอบิ�งดา๋ย นอกจากชมุชนเจาฮงึแล้ว ชมุชนอื�นๆ เชน่ ชมุชนโฟ้แทง 
(Phu Thanh) และเถ่ยลาย (Thoi Lai) ก็ได้รับผลกระทบจากการที�นํ �าทะเลรุกเข้ามาในพื �นที� พื �นที�ราว 1,875 
ไร่ เป็นพื �นที�ที�ใช้ไมไ่ด้ เกิดปัญหาเดียวกนัในอําเภอบาจิ (Ba Tri) โหยง่ตรม (Giong Trom) แทงฟู้  (Thanh 

Phu) และอําเภออื�นๆ ในจงัหวดัเบ๊นแจ และคาดวา่ปัญหานี �จะยงัคงเกิดขึ �นและเพิ�มขึ �นตอ่ไปอีกในอนาคต4
 

 

ทัศนะในอนาคต 

ตามรายงานสถานการณ์ในอนาคตที�ได้
ตีพิมพ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต ิจงัหวดัเบ๊นแจได้เริ�มมีการ
สร้างเขื�อนกั �นนํ �าตามแนวชายฝั�งเพื�อป้องกนัการกดั
เซาะของชายฝั�ง รวมทั �งเป็นประตกูั �นนํ �าจากการ
รุกรานของนํ �าเคม็เข้าไปในพื �นที�สว่นใน  อยา่งไรก็
ตามโครงการตา่งๆ เหล่านี �เพิ�งจะเริ�มต้น และคง
ต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าจะสําฤทธิDผล ใน
ขณะเดียวกนัอตัราการไหลของแมนํ่ �าโขงจะลดลง
เรื�อยๆ ขณะที�ระดบันํ �าทะเลสงูขึ �น ความเสียหาย
จากการนํ �าเคม็ก็จะเพิ�มมากขึ �น เหตกุารณ์เหล่านี �จะเป็นภาระแก่เกษตรกรที�จะต้องรับมือให้เร็วขึ �น 

เกษตรกรในพื �นที�ซึ�งแตก่่อนไมเ่คยได้รับความเสียหายจากนํ �าทะเลหนนุมาก่อน เชน่ ชมุชนเจาฮงึ 
จําเป็นที�จะต้องปกป้องวิถีชิวิตของพวกเขาโดยการลดการเก็บเกี�ยวพืชผลตอ่ปี ปลกูพืชผลที�ทนตอ่นํ �าเคม็
ในชว่งหน้าแล้ง ทําเกษตรกรรมผสมผสาน เชน่ เลี �ยงเป็ดและปลกูข้าวไปด้วยกนั คิดค้นวิธีการผลิตสินค้า
เกษตรที�มีความหลากหลาย ให้ผลตอบแทนสงูแม้ในพื �นที�เล็ก ๆ ชมุชนที�ตั �งอยูช่ายฝั�งเชน่ ชมุชนแทงเฟือ มี
ความจําเป็นที�จะต้องใช้วิธีทําการเกษตรที�เสี�ยงน้อยโดยใช้ประโยชน์จากสภาพท้องถิ�นดงัเชน่กรณีนาย ก ที�
ผสมผสานการเลี �ยงกุ้ งแบบขยาย การเลี �ยงเป็ดและการทํานาเข้าด้วยกนั ขณะเดียวกนัคนในอําเภอบิ�งดา๋ย 

จงัหวดัเบ๊นแจ ก็คงยงัต้องลองผิดลองถกูเพื�อปรับตวัให้เข้ากบัการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่ไป 

 

ชาวนาเลี �ยงเป็ดและเลี �ยงกุ้งแบบขยายในชุมชนแทงเฟือก 
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มายุ อิโนะ (NPO Seed to Table) 

                                                 
1
 มาจากการสมัภาษณ์ที�ชุมชนแทงเฟือกในเดอืนมนีาคม 2556 

2
 โรคตดิต่อที�เกดิจากเชื อไวรสัในหม ูทาํใหเ้กดิอาการทางระบบสบืพนัธุแ์ละทางเดนิหายใจ (PRRSV) 

3
 สาํหรบัขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�อง  Seed to Table กรุณาเขา้ไปดทูเีวบไซต์ http://seed-to-table.org/activities.html  

4
 มาจากการสมัภาษณ์ที�ชุมชนเจาฮงึในเดอืนมนีาคม 2556 และขา่วจากสถานีโทรทศัน์เวยีดนาม VTC14 เดอืนมนีาคม 2556 


