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ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวติ
เมื่ อ ประมาณกึ่ ง ศตวรรษที่ ผ่ า นมา ต้ น น า้ ทางภาคเหนื อ ของไทยปกคลุ ม ด้ ว ยป่ าไม้
อย่างหนาแน่น แต่เพราะการพัฒนาอุตสาหกรรมป่ าไม้ การเพิ่มขึ ้นของประชากร และการขยาย
พืน้ ที่เกษตรกรรม ทาให้ พื น้ ที่ป่าต้ นนา้ ต้ องหดหายไป พร้ อมๆ กันนีค้ วามสมบูรณ์ ของนา้ ท่าก็ได้
ลดลงไปด้ วย จึง เป็ นที่ เชื่ อกัน อย่างแพร่ หลายว่าการสูญ เสี ยป่ าท าให้ ฝ นลดลง ซึ่งส่งผลท าให้
ปริมาณน ้าท่าลดลงด้ วย และการกระจายของฝนไม่สม่าเสมอเหมือนเดิม ความเชื่อดังกล่าวกลายเป็ น
สมมติฐานของนโยบาย “ป่ าเพือ่ น้า” จนทาให้ เกิดการสรุปเป็ นคาขวัญที่เห็นดาษดื่นทัว่ ไปว่า “ไม่มี
ป่ า ไม่มีน้า” “อยากได้น้าต้องรักษาป่ า” “ขาดน้า ขาดป่ า ขาดใจ”
ความเชื่ อที่ ว่า ป่ ามี อิทธิ พ ลต่อฝนนัน้ มี ข้อมูลสนับสนุนอยู่ 2 ประการด้ วยกัน คือ หนึ่ ง
การทาแบบจาลองการศึกษาปริ มาณฝน โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ป่าขนาดใหญ่มากซึ่งมี
ขนาดที่ ใกล้ เคี ย งกับ การเปลี่ ย นแปลงในลุ่ม แม่ น า้ อเมซอนมาเป็ นทุ่ง หญ้ า ซึ่ง แบบจ าลองนี ้
พยากรณ์วา่ การสูญเสียพื ้นที่ป่าทาให้ อณ
ุ หภูมิเพิ่มขึ ้นและทาให้ ปริ มาณฝนลดลง สอง ป่ าที่อยู่ใน
ที่สูงมากกว่า 1,800 เมตรจากระดับนา้ ทะเลขึ ้นไป หรื อที่เรี ยกว่าป่ าเที ยมเมฆสามารถก่อให้ เกิด
ละอองและหยดน ้าค้ างบนกิ่งใบและเพิ่มปริ มาณน ้าท่าขึ ้นได้ มากขึ ้นร้ อยละ 5-20 นอกจาก 2 กรณี นี ้
แล้ วก็ยงั ไม่มีข้อมูลใดสนับสนุนว่าป่ าทาให้ เกิดฝน
ประเทศไทยไม่ มีป่าใหญ่ในขนาดเดียวกับป่ าในแบบจาลองที่ว่านัน้ ส่วนป่ าเทียมเมฆก็มี
อยู่ที่ เดี ย วคื อ ยอดดอยอิ น ทนนท์ ซึ่ง เป็ นยอดเขาที่ สูง ที่ สุด ในประเทศไทย แต่ก็ เป็ นป่ าขนาด
ค่อนข้ างเล็ก ที่จริ งในระดับความสูง 1,800 เมตร ถึงแม้ ไม่มีป่าแต่เมื่อไอนา้ ลอยขึ ้นไปพบอากาศ
เย็ น ก็ มี แ นวโน้ มที่ จ ะกลั่ น ตัว อยู่ แ ล้ ว ในทวี ป อเมริ ก าใต้ บนเขตเทื อ กเขาสู ง ชาวบ้ านอาศัย
ปรากฎการณ์นี ้เก็บเกี่ยวน ้าโดยขึงลวดเพื่อดักไอน ้าในอากาศ
สาหรับฝนในประเทศไทยเป็ นฝนจากมรสุม และยังไม่มีหลักฐานความสัมพันธ์ ระหว่าง
ป่ าและนา้ ที่แน่ชัด การศึกษาในไทยโดยอาศัยข้ อมูลฝนร้ อยปี ของกรมชลประทานของ Andrew
Walker นักวิชาการชาวออสเตรเลียพบว่า ไม่มีหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างป่ ากับฝนที่ยืนยันได้
การศึกษาของอาจารย์นิพนธ์ ตังธรรม
้
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า เมื่ อป่ าไม้ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลดลงปริมาณฝนมิได้ ลดลง แต่พื ้นที่ป่ามีผลต่อจานวนวันที่ฝนตก
ความเชื่อที่แพร่กลายอีกประการหนึ่งคือ ป่ าดูดซับและอุ้มน ้าไว้ ในฤดูฝนและป่ าไม่ใช้ นา้
แต่จะปลดปล่อยน ้าออกมาในฤดูแล้ ง ความเชื่อนี ้ไม่ได้ คานึงถึงความจริงที่วา่ ไม่วา่ จะในฤดูฝนหรื อ
ในฤดูแล้ ง ต้ นไม้ ก็ต้องการดูดน ้าที่อยูบ่ ริ เวณรากไปเพื่อใช้ ในกระบวนการเจริญเติบโตของต้ นไม้ เอง
ต้ นไม้ ยิ่งใหญ่ ก็ยิ่งต้ องการนา้ มาก นอกจากนีต้ ้ นไม้ ที่มีพุ่มเรื อนยอดหนาแน่นและใหญ่ โตก็จะมี
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การระเหยของนา้ มากคือ น ้าฝนส่วนหนึ่งที่เกาะบนกิ่งใบจะระเหยไปในอากาศข้ อมูลทางอุทกวิทยา
ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่า ป่ าใช้ น า้ ถึ ง ร้ อยละ 70 – 80 ของฝนที่ ต กลงมา มี ก ารทดสอบในประเทศมาเลเซี ย
ระหว่างเขตต้ นน ้า 2 แห่ง พบว่าในช่วง 1 - 3 ปี แรกหลังจากการตัดไม้ พบว่าปริ มาณน ้าท่าผิวดิน
กลับสูงมากขึ ้น การศึกษาคอสตาริ การะบุว่า ความชุ่มชื ้นในดินนันสู
้ งที่สุดในพื ้นที่ที่มีการตัดฟั น
เมื่ อ เที ย บกับ ป่ าแปลงที่ ส มบูรณ์ โดยเฉพาะในช่วง 1 - 2 ปี แรก แต่ในประเทศไทยยัง ไม่เคยมี
การศึกษาประเด็นนี ้อย่างจริงจัง
ผลของป่ าไม้ ต่ อ ปริ ม าณน า้ ท่ า หรื อ น า้ ผิ ว ดิ น ยั ง ขึ น้ อยู่ กั บ ชนิ ด ของพื ช การใช้ ที่ ดิ น
และการทดแทนพื ้นที่ป่าผลัดใบซึ่งหยุดการเจริ ญเติบโตในฤดูแล้ งด้ วยการปลูกพรรณไม้ ไม่ผลัดใบ
หรื อไม้ โตเร็ วอื่นๆ ขึ ้นทดแทนจะทาให้ ปริมาณน ้าท่าลดลง ตัวอย่างเช่น ถ้ าลดพื ้นพุ่มเรื อนยอดโดย
การตัดสางต้ นไม้ ออกในสวนป่ าไม้ สนและไม้ ยคู าลิปตัสลงร้ อยละ 10 จะทาให้ มีปริมาณน ้าท่าเพิ่ม
สูงขึ ้น 40 และ 25 มิลลิเมตร ตามลาดับ การปลูกป่ าไม้ ผลัดใบ เช่น ไม้ สนทดแทนป่ าเบญจพรรณที่
ผลัดใบจะทาให้ การใช้ น ้าในฤดูแล้ งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 การทดแทนพื ้นที่การทาไร่หมุนเวียนเหล่านัน้
ด้ วยการปลูกข้ าวนาดาหรื อพืชที่ใช้ น ้ามากจะทาให้ ปริ มาณน ้าท่าลดลง จากข้ อมูลเหล่านี ้ชี ้ให้ เห็นว่า
ความพยายามที่จะให้ ชาวไทยภูเขาทานาดาอาจทาให้ ปริ มาณน ้าท่าลดลงเมื่อเทียบกับการปลูก
ข้ าวไร่แบบหมุนเวียน
ข้ อความข้ างต้ นไม่ได้ หมายความว่าปริ มาณนา้ ท่าควรเป็ นเป้าหมายประการเดียวของ
การจัดการต้ นน ้าเท่านัน้ แต่การจัดการต้ นน ้าอย่างมีประสิทธิภาพต้ องคานึงถึงความได้ เปรี ยบหรื อ
ต้ นทุนธรรมชาติ และประโยชน์ที่ต้องการจากลุ่มน ้านันๆ
้ ผู้เขียนไม่ได้ หมายความว่าน ้าควรจะถูก
เก็บไปใช้ สาหรับชุมชนพื ้นราบเท่านัน้ โดยไม่คานึงถึงชุมชนภูเขา แต่สิ่งที่สาคัญคือผู้วางนโยบาย
ผู้บริ หารและประชาชนควรมีความเข้ าใจที่ ถกู ต้ องเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ ที่ดินบริ เวณลุ่มน ้า
ตอนบนต่อ ปริ ม าณน า้ ท่า เพื่ อ ว่าผู้วางนโยบายจะมี ข้ อมูล ที่ ชัด เจน ส่วนผู้ใช้ น า้ ทัง้ ต้ น น า้ และ
ปลายน ้าจะต้ องมีความรู้นี ้ เพื่อที่จะสามารถต่อรองและแลกเปลี่ยนการใช้ น ้าโดยอาศัยความรู้และ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ดังนันในขั
้ นแรกต้
้
องมีการรวบรวมการศึกษาที่เกี่ยวข้ องกับสภาพและ
ปั ญ หาในประเทศไทย และนาข้ อมูลเหล่านัน้ มาศึกษาหาความรู้ และแนวทางการแก้ ไข ซึ่งในทาง
ปฏิบตั ติ ้ องคานึงถึงสิ่งแวดล้ อมอื่นๆ ด้ วยตลอดจนผลได้ ผลเสียต่างๆ
ที่สาคัญคือ ความเข้ าใจและความเชื่อ อาจจะนาให้ เกิดการใช้ น โยบายที่ไม่เหมาะสมหรื อ
มีอคติตามความเชื่อไปด้ วย เช่น ความเข้ าใจที่ว่าป่ าทาให้ เกิดฝน ทาให้ ม่งุ เน้ นการรักษาป่ าแทน
การเก็ บค่าน า้ จากประชาชนเพื่ อลดการใช้ ที่ ฟุ่ มเฟื อย ซึ่งนโยบายที่ แตกต่างกันนี ม้ ี ผลด้ านความ
เป็ นธรรมที่แตกต่างกันมาก การลดการปลูกพืชหมุนเวียนในที่สงู มี ผลให้ ชาวไทยภูเขาต้ องเปลี่ยน
วิถีชีวิตในขณะที่คนกรุงเทพก็ยงั ใช้ น ้าได้ ฟมเฟื
ุ่ อยเหมือนเดิม
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วิถีชีวิตนันย่
้ อมต้ องเปลี่ยนอยู่แล้ วตามกาลเวลา แต่การเปลี่ยนวิถีชีวิตควรเป็ นการเปลี่ยน
อย่างมี ท างเลื อ กและไม่ ใช่ว่าต้ อ งเปลี่ ย นตามนโยบายที่ ไม่ ได้ อ ยู่บ นพื น้ ฐานความรู้ ที่ ถู ก ต้ อ ง
การสร้ างองค์ความรู้ ที่ถูกต้ องจึงเป็ นก้ าวสาคัญของการอานวยความยุติธรรมให้ แก่ประชาชาติ ซึ่ง
เป็ นยุทธศาสตร์ ของชาติยทุ ธศาสตร์ หนึง่ ในเวลานี ้
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