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ความรู้ นโยบาย และวถิีชีวติ 

 
 เม่ือประมาณกึ่งศตวรรษท่ีผ่านมา ต้นน า้ทางภาคเหนือของไทยปกคลุมด้วยป่าไม้  
อย่างหนาแน่น แต่เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้ การเพิ่มขึน้ของประชากร และการขยาย 
พืน้ท่ีเกษตรกรรม ท าให้พืน้ท่ีป่าต้นน า้ต้องหดหายไป พร้อมๆ กันนีค้วามสมบูรณ์ของน า้ท่าก็ได้ 
ลดลงไปด้วย จึงเป็นท่ีเช่ือกันอย่างแพร่หลายว่าการสูญเสียป่าท าให้ฝนลดลง  ซึ่งส่งผลท าให้
ปริมาณน า้ท่าลดลงด้วย และการกระจายของฝนไม่สม ่าเสมอเหมือนเดิม ความเช่ือดงักล่าวกลายเป็น
สมมตฐิานของนโยบาย “ป่าเพือ่น ้า” จนท าให้เกิดการสรุปเป็นค าขวญัท่ีเห็นดาษด่ืนทัว่ไปวา่ “ไม่มี
ป่า ไม่มีน ้า” “อยากไดน้ ้าตอ้งรักษาป่า” “ขาดน ้า ขาดป่า ขาดใจ”  

ความเช่ือท่ีว่า ป่ามีอิทธิพลต่อฝนนัน้มีข้อมูลสนับสนุนอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ หน่ึง  
การท าแบบจ าลองการศกึษาปริมาณฝน โดยศึกษาการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีป่าขนาดใหญ่มากซึ่งมี
ขนาดท่ีใกล้เคียงกับการเปล่ียนแปลงในลุ่มแม่น า้อเมซอนมาเป็นทุ่งหญ้า  ซึ่งแบบจ าลองนี ้
พยากรณ์วา่ การสญูเสียพืน้ท่ีป่าท าให้อณุหภมูิเพิ่มขึน้และท าให้ปริมาณฝนลดลง สอง ป่าท่ีอยู่ใน
ท่ีสูงมากกว่า 1,800 เมตรจากระดบัน า้ทะเลขึน้ไป หรือท่ีเรียกว่าป่าเทียมเมฆสามารถก่อให้เกิด
ละอองและหยดน า้ค้างบนก่ิงใบและเพิ่มปริมาณน า้ท่าขึน้ได้มากขึน้ร้อยละ 5-20 นอกจาก 2 กรณีนี ้
แล้วก็ยงัไมมี่ข้อมลูใดสนบัสนนุวา่ป่าท าให้เกิดฝน  

ประเทศไทยไม่มีป่าใหญ่ในขนาดเดียวกบัป่าในแบบจ าลองท่ีว่านัน้ ส่วนป่าเทียมเมฆก็มี
อยู่ท่ีเดียวคือ ยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดเขาท่ีสูง ท่ีสุดในประเทศไทย แต่ก็เป็นป่าขนาด 
ค่อนข้างเล็ก ท่ีจริงในระดบัความสูง 1,800 เมตร ถึงแม้ไม่มีป่าแต่เม่ือไอน า้ลอยขึน้ไปพบอากาศ
เย็นก็มีแนวโน้มท่ีจะกลั่นตัวอยู่แล้ว ในทวีปอเมริกาใต้บนเขตเทือกเขาสูงชาวบ้านอาศัย
ปรากฎการณ์นีเ้ก็บเก่ียวน า้โดยขงึลวดเพ่ือดกัไอน า้ในอากาศ 

ส าหรับฝนในประเทศไทยเป็นฝนจากมรสุมและยังไม่มีหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่าง  
ป่าและน า้ท่ีแน่ชัด การศึกษาในไทยโดยอาศยัข้อมูลฝนร้อยปีของกรมชลประทานของ Andrew 
Walker นกัวิชาการชาวออสเตรเลียพบว่า ไม่มีหลกัฐานความสมัพนัธ์ระหว่างป่ากบัฝนท่ียืนยนัได้  
การศึกษาของอาจารย์นิพนธ์  ตัง้ธรรม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่า เม่ือป่าไม้ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือลดลงปริมาณฝนมิได้ลดลง แตพื่น้ท่ีป่ามีผลตอ่จ านวนวนัท่ีฝนตก 
 ความเช่ือท่ีแพร่กลายอีกประการหนึ่งคือ ป่าดดูซบัและอุ้มน า้ไว้ในฤดฝูนและป่าไม่ใช้น า้
แตจ่ะปลดปลอ่ยน า้ออกมาในฤดแูล้ง ความเช่ือนีไ้ม่ได้ค านึงถึงความจริงท่ีวา่ไม่วา่จะในฤดฝูนหรือ
ในฤดแูล้ง ต้นไม้ก็ต้องการดดูน า้ท่ีอยูบ่ริเวณรากไปเพ่ือใช้ในกระบวนการเจริญเตบิโตของต้นไม้เอง 
ต้นไม้ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งต้องการน า้มาก นอกจากนีต้้นไม้ท่ีมีพุ่มเรือนยอดหนาแน่นและใหญ่โตก็จะมี 
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การระเหยของน า้มากคือ น า้ฝนส่วนหนึ่งท่ีเกาะบนก่ิงใบจะระเหยไปในอากาศข้อมูลทางอุทกวิทยา  
ชีใ้ห้เห็นว่า ป่าใช้น า้ถึงร้อยละ 70 – 80 ของฝนท่ีตกลงมา มีการทดสอบในประเทศมาเลเซีย
ระหว่างเขตต้นน า้ 2 แห่ง พบว่าในช่วง 1 - 3 ปีแรกหลังจากการตดัไม้พบว่าปริมาณน า้ท่าผิวดิน
กลบัสูงมากขึน้ การศึกษาคอสตาริการะบุว่า ความชุ่มชืน้ในดินนัน้สูงท่ีสุดในพืน้ท่ีท่ีมีการตดัฟัน
เม่ือเทียบกับป่าแปลงท่ีสมบูรณ์โดยเฉพาะในช่วง  1 - 2 ปีแรก แต่ในประเทศไทยยังไม่เคยมี 
การศกึษาประเดน็นีอ้ยา่งจริงจงั 
 ผลของป่าไม้ต่อปริมาณน า้ท่าหรือน า้ผิ วดินยังขึ น้อยู่กับชนิดของพื ช การใช้ ท่ีดิน  
และการทดแทนพืน้ท่ีป่าผลดัใบซึ่งหยดุการเจริญเติบโตในฤดแูล้งด้วยการปลูกพรรณไม้ไม่ผลดัใบ
หรือไม้โตเร็วอ่ืนๆ ขึน้ทดแทนจะท าให้ปริมาณน า้ท่าลดลง ตวัอย่างเช่น ถ้าลดพืน้พุ่มเรือนยอดโดย 
การตดัสางต้นไม้ออกในสวนป่าไม้สนและไม้ยคูาลิปตสัลงร้อยละ 10 จะท าให้มีปริมาณน า้ทา่เพิ่ม
สงูขึน้ 40 และ 25 มิลลิเมตร ตามล าดบั การปลกูป่าไม้ผลดัใบ เช่น ไม้สนทดแทนป่าเบญจพรรณท่ี
ผลดัใบจะท าให้การใช้น า้ในฤดแูล้งเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 การทดแทนพืน้ท่ีการท าไร่หมนุเวียนเหล่านัน้
ด้วยการปลูกข้าวนาด าหรือพืชท่ีใช้น า้มากจะท าให้ปริมาณน า้ท่าลดลง จากข้อมูลเหล่านีชี้ใ้ห้เห็นว่า
ความพยายามท่ีจะให้ชาวไทยภูเขาท านาด าอาจท าให้ปริมาณน า้ท่าลดลงเม่ือเทียบกับการปลูก
ข้าวไร่แบบหมนุเวียน 

ข้อความข้างต้นไม่ได้หมายความว่าปริมาณน า้ท่าควรเป็นเป้าหมายประการเดียวของ  
การจดัการต้นน า้เท่านัน้ แตก่ารจดัการต้นน า้อยา่งมีประสิทธิภาพต้องค านงึถึงความได้เปรียบหรือ
ต้นทุนธรรมชาติ และประโยชน์ท่ีต้องการจากลุ่มน า้นัน้ๆ ผู้ เขียนไม่ได้หมายความว่าน า้ควรจะถูก 
เก็บไปใช้ส าหรับชุมชนพืน้ราบเท่านัน้โดยไม่ค านึงถึงชุมชนภูเขา  แต่สิ่งท่ีส าคญัคือผู้ วางนโยบาย  
ผู้บริหารและประชาชนควรมีความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกบัผลกระทบของการใช้ท่ีดินบริเวณลุ่มน า้
ตอนบนต่อปริมาณน า้ท่า เพ่ือว่าผู้ วางนโยบายจะมีข้อมูลท่ีชัดเจน  ส่วนผู้ ใช้น า้ทัง้ต้นน า้และ 
ปลายน า้จะต้องมีความรู้นี ้เพ่ือท่ีจะสามารถตอ่รองและแลกเปล่ียนการใช้น า้โดยอาศยัความรู้และ
หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ ดงันัน้ในขัน้แรกต้องมีการรวบรวมการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับสภาพและ
ปัญหาในประเทศไทย และน าข้อมูลเหล่านัน้มาศึกษาหาความรู้และแนวทางการแก้ไข ซึ่งในทาง
ปฏิบตัต้ิองค านงึถึงสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ด้วยตลอดจนผลได้ผลเสียตา่งๆ  

ท่ีส าคญัคือ ความเข้าใจและความเช่ือ อาจจะน าให้เกิดการใช้นโยบายท่ีไม่เหมาะสมหรือ
มีอคติตามความเช่ือไปด้วย เช่น ความเข้าใจท่ีว่าป่าท าให้เกิดฝน ท าให้มุ่งเน้นการรักษาป่าแทน
การเก็บค่าน า้จากประชาชนเพ่ือลดการใช้ท่ีฟุ่ มเฟือย ซึ่งนโยบายท่ีแตกต่างกันนีมี้ผลด้านความ 
เป็นธรรมท่ีแตกต่างกนัมาก การลดการปลูกพืชหมนุเวียนในท่ีสงูมีผลให้ชาวไทยภูเขาต้องเปล่ียน
วิถีชีวิตในขณะท่ีคนกรุงเทพก็ยงัใช้น า้ได้ฟุ่ มเฟือยเหมือนเดมิ  
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วิถีชีวิตนัน้ย่อมต้องเปล่ียนอยู่แล้วตามกาลเวลา แตก่ารเปล่ียนวิถีชีวิตควรเป็นการเปล่ียน
อย่างมีทางเลือกและไม่ใช่ว่าต้องเปล่ียนตามนโยบายท่ีไม่ได้อยู่บนพืน้ฐานความรู้ท่ีถู กต้อง  
การสร้างองค์ความรู้ท่ีถูกต้องจึงเป็นก้าวส าคญัของการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชาติ  ซึ่ง
เป็นยทุธศาสตร์ของชาตยิทุธศาสตร์หนึง่ในเวลานี ้
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