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" COVID กําลังมา ไฟป�าก็ยงัม ี"

3 ป�ที�ผา่นมา โลกต้องเผชญิกับการแพรร่ะบาดของ COVID-19
อยา่งหนกั ทําใหต้้องมกีารรบัมอืกับวกิฤตดังกล่าวอยา่งเต็มที�

แต่วกิฤตบางอยา่งที�มผีลกระทบต่อชวีติมนุษยอ์ยา่งยิ�ง และถกู
COVID-19 ดงึความสนใจไป นั�นคือ "วกิฤตสิ�งแวดล้อม"

วิกฤตสิ�งแวดล้อมนี� ถึงแม้จะดูไม่ได้ส่งผลถึงชีวิตในระยะสั�น
     เทียบเท่ากับ COVID-19 แต่สามารถสร้างความรุนแรง
      และสรา้งผลกระทบได้ในระยะยาว

วิกฤตสิ�งแวดล้อมนั�นมีด้วยกันหลายประเภท แต่หนึ�งใน
      ประเภทที�สรา้งภัยพบิติัที�รนุแรง และพบไดใ้นหลายพื�นที�ทั�วโลก
      นั�นคือ "ไฟป�า"
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Become to " Climate Crisis "

ป�ญหาจากวกิฤตสิ�งแวดล้อมที�สง่ผลกระทบต่อทั�งโลก 
       ที�รา้ยแรงที�สดุ คือ "การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ" 
       หรอื "Climate Change"

หนว่ยงานที�รบัผดิชอบดา้นสิ�งแวดล้อม มกีารผลักดนัให้
       เปลี�ยนมาใชคํ้าวา่ "Climate Crisis" หรอื "วกิฤตสภาพ
       ภมูอิากาศ" เพื�อสื�อใหทั้�วโลกตระหนกัถึงความรนุแรง

แนวคิดในการเปลี�ยนชื�อเรยีก คล้ายกับป�ญหา COVID-19
ที�มบีางกลุ่มผลักดนัใหเ้ปลี�ยนจากคําวา่ New Normal เป�น
Better Normal คือเปลี�ยนใหด้กีวา่เดิม
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จากไฟป�า..สู่วิกฤตโลกร้อน

ไฟป�า ทําใหเ้กิดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
โดยเฉพาะ "คารบ์อน" ในปรมิาณมาก ขึ�นสู่

       ชั�นบรรยากาศ

ซึ�งก๊าซคารบ์อน เป�นสาเหตหุนึ�งที�ทําใหเ้กิด
สภาวะโลกรอ้น

ในขณะเดียวกัน สภาวะโลกรอ้นเป�นป�จจัยเสรมิ
      ใหเ้กิดไฟป�าอยา่งมนีัยสาํคัญ จากอุณหภมูทีิ�สงูขึ�น 
      และการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
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ต้นไม้นั�น..สาํคัญอย่างไร ?
ต้นไม ้มคีวามสาํคัญมากในการรกัษาระบบนิเวศ 
 สภาพภมูอิากาศ และความมั�นคงทางอาหาร

ต้นไม ้มคีวามสามารถในการดดูซบัคารบ์อนจาก
อากาศ ได้ตลอดการเจรญิเติบโต 

มวลนํ�าหนกัครึ�งหนึ�งของต้นไม ้1 ต้น คือปรมิาณ
คารบ์อนที�ต้นไมด้ดูซบัจากอากาศ สง่ต่อลงสูด่ิน
ผา่นรากและจุลินทรยีใ์นดิน

กระบวนการดังกล่าว เป�นสรา้งความชุม่ชื�นใหดิ้น
โดยตรง

หากสามารถหยุดการทําลายป�า และเพิ�มพื�นที�สีเขียว
       ใหไ้ด ้1 ใน 3 จากเดมิ หรอืปลกูต้นไม ้1.2 พนัล้านต้น 
       จะสามารถบรรเทาวกิฤตโลกรอ้นได้

Carbon
constitutes

approximately
50% 



พื�นที�สีเขียวในป�จจุบัน เพิ�มขึ�น หรือ ลดลง ?
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ชว่งที�ผ่านมา มีความพยายามในการเรง่เพิ�มพื�นที�
      สีเขียว เช่น กลุ่มประเทศในยุโรป  มีพื�นที�สีเขียว
      เพิ�มขึ�น1% หรอืประมาณ 15 ล้านเฮกตาร ์ หรอื 
       ประเทศจนีที�เพิ�มขึ�น 5% หรอื 35 ล้านเฮกตาร ์

ในขณะเดียวกัน อัตราการสูญเสียพื�นที�สีเขียว
       ในทวปีอเมรกิาใต้และแอฟรกิา สงูถึง 5% และ 7%
       หรอืมากถึง 75 ล้านเฮกตาร ์และ 65 ล้านเฮกตาร ์
       ตามลําดบัทําใหพ้ื�นที�สเีขยีวยงัลดลงอยา่งต่อเนื�อง

อเมรกิาใต้
-75M Ha

แอฟรกิา
-65M Ha

จนี
+35M Ha

ยุโรป
+15M Ha
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พื�นที�สีเขียวในป�จจุบัน เพิ�มขึ�น
หรือลดลง ?

เมื� อป� 2020 ที�ผ่านมา มีเหตุการณ์ไฟป�าเกิดขึ�น
      ทั�วโลก ตั�งแต่ป�าอเมซอน ไปจนถึงแถบขั�วโลกเหนือ
      และช่วงเมษายน 2020 เกิดไฟป�าเพิ�มขึ�น 13% 
      เมื�อเทียบกับช่วงเดียวกันในป� 2019

ซึ�งเหตุการณ์ที�มีไฟป�าเกิดขึ�นตั�งแต่เขตรอ้นชื�น
      จนถึงเขตหนาวในป�เดียวกันเช่นนี� ไม่เคยเกิดขึ�น
      มาก่อน

ป� 2020 จึงได้รบัการบันทึกว่าเป�นป�ที�เกิด ไฟป�า
      สูงที�สุด ซึ�งสาเหตุอาจเกิดจากวิกฤตโลกรอ้น
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คาร์บอนจากป�าแต่ละประเภท
ไฟป�า สามารถเกิดขึ�นได้ในป�าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป�นป�า
เขตรอ้น ป�าทุ่งหญ้า หรอืป�าทุนดราในเขตหนาว

ส่วนมากไฟป�ามักจะเกิดในป�าทุ่งหญ้ามากถึง
ประมาณ 85% ของพื�นที�ไฟป�าทั�งหมด ในขณะที�ป�า
เขตร้อนแบบประเทศไทย เกิดไฟป�าขึ�นเพียง 7%
เท่านั�น
แต่ในขณะเดียวกัน อัตราการปลดปล่อยคารบ์อนของ
ป�าเขตรอ้นนั�น เกิดขึ�นมากถึง 38% ของคารบ์อนจาก
ไฟป�าทั�งหมด เนื�องจากคารบ์อนถูกเก็บไว้ที�เนื�อไม้ครึ�ง
หนึ�ง และในดินครึ�งหนึ�ง

เมื� อเกิดไฟป�าแล้ว ทําให้แหล่งกักเก็บคาร์บอนที�สะสม
มานับร้อยป�หายไป และต้องใช้เวลานานกว่าจะกลับมา
อยู่ในสภาพเดิม 
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ไฟป�า..เกิดจากอะไร ?

นอกจากวิกฤตโลกร้อนแล้ว สาเหตุสาํคัญที�ทําให้
เกิดไฟป�า เกิดจากมนุษย์

กิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาป�า การเผาตอซงั
เผาเตรยีมพื�นที�เกษตร การเผาขยะ การตัดและเผา
ทําลายป�าเพื�อทําเกษตรเชิงเดี�ยว หรอืการควบคุมไฟ
ป�าที�ผิดพลาด ซึ�งคิดเป�นรอ้ยละ 75 ของสาเหตุการ
เกิดไฟป�าทั�งหมด

การแก้ไขป�ญหาเชิงป�องกัน รวมทั�งการ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ ปลูกฝ�ง
แนวคิดที�ถูกต้อง จึงเป�นแนวทางที�เหมาะสมที�สุด
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แนวโน้มไฟป�าในอนาคต
ผลการเก็บขอ้มูลตั�งแต่ป� ค.ศ.1900 ถึงป�จจุบนั
สถานการณไ์ฟป�ามาแนวโน้มลดลง

หลังจากป� 2010 เมื� อวิกฤตโลกร้อนเริ�มเห็น
      ชดัเจนขึ�น นักวิทยาศาสตรค์าดการณ์ว่าแนวโน้ม
      ของไฟป�าจะเพิ�มสูงขึ�น จนเทียบเท่าป� 1900

ตัวอยา่งที�ชดัเจน เชน่ ประเทศออสเตรเลีย
       เกิดเหตกุารณ์ไฟป�าสงูขึ�นอยา่งมนียัสาํคัญ 
       และมากที�สดุในประวติัศาสตรข์องประเทศ

นักวิทยาศาสตรค์าดการณ์ว่า หากไม่มีมาตรการ
      ที�ชัดเจน ทั�วโลกอาจเกิดไฟป�าในพื�นที�มากถึง 
      1 ล้านตารางกิโลเมตร ภายในป� 2100
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การป�องกันไฟป�าอย่างยั�งยืน

การป�องกันไฟป�า ต้องอาศัยความรว่มมือจากทุก
      ภาคส่วน โดยเฉพาะในระดับท้องถิ�น และต้องอาศัย
      กลไกการกระจายอํานาจ

ประเทศไทยนั�น ศูนยร์วมอํานาจอยูที่�รฐับาลกลาง 
       รวมทั�งการกําหนดนโยบายต่างๆ ทําใหบ้างครั�ง
       ไมส่ามารถแก้ป�ญหาได้ทันท่วงที

ดังนั�น วิธแีก้ป�ญหาที�ยั �งยืนและเรยีบง่ายที�สุดคือ
จิตสาํนึกของประชาชนทุกคน เป�นความรบัผิดชอบ
ของทุกคนที�มีส่วนช่วยป�องกันไฟป�า โดยการไม่ทํา
กิจกรรมที�เป�นสาเหตุของไฟป�าดังที�กล่าวมาข้างต้น

รว่มกันบรโิภคและใชช้วีติอยา่งรบัผดิชอบ ไมส่นับสนุน
อาหาร บรษัิท และกิจกรรมที�สง่ผลต่อทรพัยากรป�า
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