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คำ�นำ�
ณ งานสัมมนาตาง ๆ และในการสัมภาษณกับผูสื่อขาว รวมถึงในการพบกับลูกศิษย
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทานอนุตราจารยชิงไหไดกลาวถึงความเรงดวนเกี่ยวกับวิกฤติสภาวะอากาศใน
โลกปจจุบัน ดังที่ทานไดกลาวไว “โลกเราคือบานที่กำ�ลังไฟไหม หากเราไมทำ�งานดวยกัน
ในจิตวิญญาณที่เปนหนึ่งเพื่อดับไฟ เราจะไมมีบานใหอาศัยอยูอีกตอไป” แตทานก็ได
เสนอทางออกที่เปยมไปดวยความหวังใหกับมวลมนุษย ทางออกซึ่งทุกคนสามารถทำ�ได
อยางงายดาย: “เปนวีแกน เพื่อชวยโลกเรา”
ดังทีว่ ิกฤติน ี้กำ�ลังท วีความรุนแรงขึ้น ภัยธรรมชาติก ำ�ลังค ราชีวิตน ับห มื่น และ
โยกยายคนนับล านไปจากบานเรือนของพวกเขา พรอมกับการสูญเสียท างการเงินท ี่สูงถ ึง
หลายพันลานดอลลาร ระดับน ้ำ�ทะเลที่สูงขึ้นไ ดท ำ�ใหป ระเทศทเี่ปนเกาะมากมายจมลง
และกำ�ลังเปนภัยคุกคามตอความเปนอยูของอีกหลายประเทศ
นอกจากนีฝ้ นที่ตกไม
เปนปกติ และความแหงแลงท ี่ทวีค วามรุนแรงมากยิ่งขึ้น กำ�ลังส งผลกระทบตอหลายพื้นที่  
ซึ่งท ำ�ใหส ภาวะการขาดแคลนอาหารและน้ำ�ย ิ่งเลวรายลง และผูเชี่ยวชาญดานภูมิอากาศ
ไดเตือนถึงสภาพอากาศทยี่ ิ่งรุนแรงที่กำ�ลังจ ะมาถึง พรอมกับความเปนไปไดข อง “ภาวะ
โลกรอนทไี่ มอาจหวนคืน”
ในหนังสือเลมนี้ อนุตราจารยชิงไหไดนำ�เสนอตัวแปรหลัก ๆ ที่เกี่ยวโยงกับภาวะโลก
รอน และที่สำ�คัญยิ่งกวาก็คือรากเหงาข องปญหา ซึ่งก็คืออุตสาหกรรมปศุสัตว
ทีจ่ ริงแลว การศกึ ษาทางวทิ ยาศาสตรมากมายไดสนับสนุนม มุ มองของทา นอนุตราจารย
ชิงไห ซึ่งทานไดอธิบายอยางละเอียดมาตลอดยี่สิบกวาปที่ผานมาวา การเลี้ยงปศุสัตวเพื่อ
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เปนอาหารไมเพียงทำ�ใหเกิดการสูญเสียน้ำ�  ที่ดิน และพลังงานอันล้ำ�คาเปนจำ�นวนมาก  
แตยังกอใหเกิดการปลอย 51% ของกาซเรือนกระจกทั้งหมดในโลก ฟารมปศุสัตวยังเปน
แหลงกำ�เนิดของมีเทนที่ใหญที่สุดในบรรยากาศ ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่ทรงพลังยิ่งกวา  
CO2  แตมีชวงชีวิตที่สั้นกวา
ดังนั้น ดังที่ทานอนุต ราจารยชิงไหไดกลาวไว มันไมเพียงเปนเหตุเปนผลที่การหยุด
การผลิตเนื้อสัตว และ “การหันมาเปนวีแกน” หรือหันมาทานอาหารจากพืช จะชวยลด
อุณหภูมิโลกไดทันที เยียวยาความเจ็บปวยทางสิ่งแวดลอมที่เกิดจากปศุสัตว และลดคา
ใชจายสำ�หรับการบรรเทาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไดถึงแสนลานดอลลาร
แตการ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ยังสามารถบรรลุผลไดโ ดยไมสงผลกระทบทางลบใด ๆ   ตอดาวเคราะห
และสังคม  ในทางตรงขาม การหยุดยั้งคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมและ
การขนสง อาจสงผลกระทบที่เลวรายตอเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ เทคโนโลยีสีเขียวสวนใหญ
ใชเวลาในการพัฒนาเปนป  ๆ   ในขณะที่การลดการปลอยกาซมีเทนสามารถดำ�เนินการได
ทันทีกับอาหารวีแกนทุก ๆ จาน   ดังนั้น การนำ�วิถีชีวิตวีแกนมาใช จึงเปนทางออกที่งาย
ที่สุด รวดเร็วที่สุด และมีคาใชจายนอยที่สุดในการแกไขวิกฤติสภาวะอากาศ และเปนเพียง
ทางออกเดียวของเรา เนื่องจากเวลาของเรากำ�ลังหมดลง
ผูเชี่ยวชาญดานสภาวะอากาศ นักสิ่งแวดลอม เจาหนาที่ของรัฐมากมายไดเริ่มใหการ
สนับสนุนทางออกนี้แลวเพื่อชวยรักษาโลกใหรอดพนจากผลกระทบที่เลวรายที่สุดของ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เสียงของพวกเขาไดรับการรวบรวมไวในรายงานขององคการ
สหประชาชาติในเดือนมิถุนายน 2010    โดยกระตุนใหโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการ
ทานอาหารทป่ี ลอดเนือ้ สตั วและนม ซึง่ ส อดคลองกับคำ�รองอนั เรงดวนของทา นอนุตราจารย
ชิงไหที่วา   ทุกคนที่มีอำ�นาจในการตัดสินใจควรกาวไปขางหนาอยางกลาหาญในการ
ออกกฎหมายสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ทันที
บางที สิง่ ทเ่ี ลวรายยง่ิ กวาการปลอยกา ซคารบอนของเราซง่ึ เปนสาเหตุของวกิ ฤติสภาวะ
อากาศ ก็คอื รอยยำ�่ เลือดทเ่ี ราทง้ิ ไวขา งหลัง ในการฆา สตั วในฟารมผบู ริสทุ ธิน์ บั พนั ลา นตวั 
ในแตละป ทานอนุตราจารยชงิ ไหเตือนวา อาชญากรรมทางคณ
ุ ธรรมนไ้ี ดขยายขนาดจนมี
ความรนุ แรงระดับโลก ดังทีก่ ารกระทำ�ทร่ี นุ แรงของเราหวนกลับคนื มาหาเราในรปู ของภยั 
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ธรรมชาติ: “คุณหวานเมล็ดพนั ธุใ ด คุณจะไดรบั ผลเชนนัน้ ” เชนนีค้ อื คำ�สอนสากลทพ่ี บได
ในทกุ พระคัมภีรอ นั ยง่ิ ใหญของโลก
ที่จริงแ ลว มวลมนุษยกำ�ลังป ระสบกับจุดเปลี่ยนผันทสี่ ำ�คัญยิ่ง  เรามโี อกาสเพียงครั้ง
เดียวที่จะรักษาโลกใบนี้ไว และเวลาก็คือเดี๋ยวนี้ แคเพียงหันมาทานอาหารจากพืชทชี่ วย
รักษาชีวิตแ ละมเีมตตานี้ เราสามารถขับไลค วามมืดท ี่กำ�ลังโ อบลอมเรา และกาวเล็ก ๆ นี้
จะขับเคลื่อนมนุษยชาติไ ปสูระดับข องจิตสำ�นึกท สี่ ูงกวา เราจะฟนคืนสมดุลข องโลก ซึ่ง
จะนำ�ไปสูย ุคทองแหงสันติสุข ความงดงามและความรัก ดังทีท่ านอนุตราจารยช ิงไหได
ใหสัญญาไว เราจะมสี วรรคบนโลก
ขอใหเราทุกคนรวมกันใชโอกาสนี้ สรางการเปลี่ยนแปลงในวันนี้   มารวมกันพัฒนา
และยกระดับอารยธรรมของเราและโลกใบนี้กันเถิด
ทีมบรรณาธิการ
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หมายเหตุจากบรรณาธิการ:
หนังสือเลมนี้มีบางสวนของคำ�กลาวของทานอนุตราจารยชิงไหที่ไมไดถูกยอความ
ซึ่งทานไดกลาวไวในการสัมมนานานาชาติและการพบกับลูกศิษย รวมถึงการใหสัมภาษณ
กับผูสื่อขาวตาง ๆ   สำ�หรับแหลงที่มาของขอความเหลานี้ โปรดดูที่ “บรรณานุกรมการ
บรรยายโดยทานอนุตราจารยชิงไห” ในหนาที่ 162
ในการกลาวถึงพระเจา ทานอนุตราจารยชิงไหใชคำ�ที่ไมมีเพศตอไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยง
การถกเถียงที่วา พระเจาเปนเพศชายหรือหญิง
She + He = Hes (as in Bless)
Her + Him = Hirm (as in Firm)
Hers + His = Hiers (as in Dears)
ตัวอยาง: When God wants, Hes makes things happen
according to Hiers will to suit Hirmself.
ดวยการเปนผ สู รางสรรคก ารออกแบบทางศลิ ปะและครูท างจติ วิญญาณ                        ทานอนุต ราจารย
ชิงไหรกั การแสดงออกถงึ ความงดงามภายในทง้ั หมด ดวยเหตุผลน้ี ทานจงึ กลาวถงึ ประเทศ
เวียตนามวา “เอาหลัก” และประเทศไตหวันวา “ฟอรโมซา” เอาหลักเปนชอ่ื โบราณของ
เวียตนามซง่ึ ม คี วามหมายวา “ความสขุ ” และฟอรโมซาหมายถึง “สวยงาม” ซึง่ ส ะทอนถงึ 
ความงดงามของเกาะและผคู นไดมากกวา ทานอาจารยรสู กึ วา การใชชอ่ื เหลานีจ้ ะนำ�มาซึง่ การ
ยกระดับทางจติ วิญญาณและโชคดีสปู ระเทศเหลานีแ้ ละผอู ยูอ าศัย
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ชีวประวัตอิ ยางยอของ
ทานอนุตราจารยชิงไห
ทานอนุต ราจารยช ิงไหเปนน ักมนุษยธรรม นักสิ่งแวดลอม นักเขียน ศิลปน นัก
ออกแบบ นักดนตรี ผูกำ�กับภาพยนตร และครูทางจิตวิญญาณที่มชี ื่อเสียง ผูซึ่งค วามรัก
และความหวงใยทมี่ ีใหก ับมวลมนุษยข องทานนั้น อยูเหนือสีผิวและพรมแดนประเทศ
นับต ั้งแตตนท ศวรรษที่ 80 เปนตนมา ทานไดเปนหนึ่งใ นผูบุกเบิกทางนิเวศวิทยาผูอุทิศ
ตนมากที่สุดท านหนึ่งข องโลก ดวยการสงเสริมก ารพิทักษสิ่งแวดลอม การอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ การปลูกปา วิถีชีวิตท ี่ยั่งยืน และสำ�คัญที่สุดก ็คือ การทานอาหาร
วีแกนออแกนิก ซึง่ เปนวธิ แี กไขวกิ ฤติสภาวะอากาศทม่ี ปี ระสิทธิภาพทส่ี ดุ และรวดเร็วทส่ี ดุ
ดวยความมุงมั่นที่ไมสั่นคลอน ทานอุทิศเวลาและทรัพยากรในการปลุกโลกให
ตระหนักถึงผลกระทบทร่ี นุ แรงของสภาพอากาศทเ่ี ปลีย่ นแปลงและทางออกวแี กน   ตัง้ แต
ป 2006 ถึงป 2008 ทานไดดำ�เนินโครงการรณรงคทางเลือกใหมในการดำ�รงชีวติ และการ
สรางความตระหนักดานภาวะโลกรอนที่เรงดวน ทานยังมีวารสารขาว เขียนหนังสือ
ผลิตสารคดีม ังสวิรัตใิ นป 2005 ที่มีชื่อวา “วีรบุรุษท ี่แทจริง” และรายการโทรทัศนใ นป
2010 ที่มชี ื่อวา “คิงแ อนดโ ค” และเปนแ รงบัล ดาลใจใหก ับการสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับ
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งอ อกอากาศบนโทรทัศนสุพร ีมมาสเตอร ตลอด 24 ชั่วโมง  ทั้ง 7 วัน
ทั่วโลก ผานดาวเทียม ซึ่งนำ�เสนอขาวที่ครอบคลุมดานอากาศที่เปลี่ยนแปลง การทาน
วีแกน และหัวขอที่จรรโลงอื่น ๆ ตั้งแตป 2007 เปนตนมา ทานอนุตราจารยชิงไหยังได
แบงปนความรูของทานกับผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม ผูนำ�รัฐบาล ผูทรงเกียรติ และ
ประชาชนผูหวงใย ผานการสัมมนาเกี่ยวกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง 29 ครั้ง ใน 15
ประเทศ ซึ่งอ อกอากาศสดผานดาวเทียมและวิทยุ จากความพยายามเหลานี้ คำ�ขวัญข อง
XI

ทาน “เปนวแี กน รักษสง่ิ แวดลอม เพือ่ ชว ยโลกเรา” ไดรบั การเผยแพรไปทว่ั โลก ซึง่ ได
สรางแรงบันดาลใจใหกับมวลมนุษยท่ีจะโอบรับวิถีชีวิตวีแกนท่ีย่ังยืนและดีตอสุขภาพ
และววิ ฒ
ั นาการสสู ภาวะแหงสนั ติสขุ และความกลมเกลียวทส่ี งู ขึน้ ดวยตวั อยางอนั มเี มตตา
ทานอนุต ราจารยช ิงไหยังไดย ้ำ�เตือนเราใหร ะลึกถึงค วามดงี ามภายในของเรา และความรัก
ที่มใี หก ับทุกส รรพสิ่งที่พระเจาส รางขึ้น   ประกายความคิดอ ันลึกซึ้งซ ึ่งทานไดม าจากการ
บรรลุธรรม ทำ�ใหทานมองเห็นต นตอของความทุกขข องมนุษย ความไมก ลมเกลียวทาง
สังคม   และความเสื่อมถอยทางสิ่งแวดลอม   ความรุนแรงที่เราไดก ระทำ�ตอส ิ่งมีชีวิตอ ื่น ๆ
รวมถึงเพื่อนสัตวผ ูบริสุทธิข์ องเรา   ดวยความเมตตาทมี่ ตี อผ ูออนแอและไมม ีเสียง ทาน
อนุตราจารยชิงไหไดเขียนหนังสือข ายดีอ ันดับหนึ่งท มี่ ีชื่อวา “นกในชีวิตข องฉัน” “สุนัข
ในชีวิตข องฉัน” และ “สัตวปาผ ูสูงสง”  อัญมณีท างวรรณกรรมเหลานี้ซึ่งม ใี นหลายภาษา
ไดเปดเผยถึงความคิดอ ันลึกซึ้งแ ละความรูสึกข องสัตวร วมโลก และเนนย้ำ�ถ ึงธรรมชาติ
แหงส วรรคและความรักอันไรเงื่อนไขของพวกเขา
ทานอนุตราจารยชงิ ไหเกิดทเ่ี อาหลัก (เวียตนาม) ตอนกลาง   ไดรบั การศกึ ษาทย่ี โุ รป
และทำ�งานใหก ับสภากาชาด ตอมาทานตระหนักถึงค วามทุกขทรมานที่มอี ยูทั่วท ุกมุม
โลก และความปรารถนาของทานในการคนหาหนทางแกไข ไดก ลายเปนเปาหมายสำ�คัญ
อันดับหนึ่งใ นชีวิตข องทาน
ทานจึงอ อกเดินทางสหู ิมาลัยเพื่อคนหาการรูแจงทางจิต
วิญญาณ และในที่สุดก ็ไดรับก ารถายทอดแสงและเสียงภายในแหงส วรรค ซึ่งต อมาทาน
เรียกวา ธรรมวิถีกวนอิม  หลังจากการบำ�เพ็ญอยางขยันห มั่นเพียร ทานอนุตราจารยช ิงไห
ไดบ รรลุการรูแจงอ ันยิ่งใหญ   หลังจากทีท่ านกลับจ ากหิมาลัย ตามคำ�รองของผูคนรอบ
ตัวท าน ทานอนุต ราจารยช ิงไหไดเริ่มแ บงปนธ รรมวิถีกวนอิม สงเสริมลูกศิษยข องทาน
ใหมองที่ภ ายในเพื่อคนหาความยิ่งใหญแหงสวรรคของพวกเขาเอง  ไมนานนัก ทานได
รับคำ�เชิญไ ปปาฐกถาธรรมทีอ่ เมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา หัวใจอันมี
เมตตาของทานอนุตราจารยช ิงไหยังสะทอนในความหวงใยทมี่ ตี อผ ูยากไร   ทุนทรัพยจาก
การขายผลงานทางศิลปะของทาน ทำ�ใหท านสามารถสนับสนุนภ ารกิจในการปลอบโยน
บุตรของพระเจาผ านงานการกุศลและการบรรเทาภัยพิบัติทั่วโลก
แมวา ทา นจะไมแสวงหาชอ่ื เสียงใด ๆ    ทา นอนุตราจารยชงิ ไหไดรบั รางวัลมากมายจาก
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ร ฐั บาลและองคการตา ง ๆ ทัว่ โลก    สำ�หรับงานดา นมนุษยธรรมของทา น รางวัลสว นหนึง่ 
ไดแก รางวัลสนั ติภาพโลก รางวัลผนู ำ�ทางจติ วิญญาณโลก รางวัลสง เสริมสทิ ธิมนุษยชน
รางวัลนักมนุษยธรรมโลก   รางวัลก ารชวยเหลือมนุษยชาติท ี่โดดเดน   รางวัลส ันติภาพกู
ซี่ 2006 ประกาศเกียรติบตั รสปั ดาหดนตรีลอสแองเจลลิส รางวัลเหรียญเงินอนั ดับหนึง่ เท
ลลีป่ ระจำ�ป 2006 ครัง้ ท่ี 27 รางวัลวถิ ชี วี ติ ทไ่ี มหยุดนิง่ จ ากประธานาธิบดีของสหรัฐ จอรจ
ดับเบิล้ ยู บุช และรางวัลอาสาสมัครประจำ�ป 2010 จากประธานาธิบดีบารัค โอบามาแหง
สหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ วันที่ 25 ตุลาคม และวันที่ 22 กุมภาพันธ ยังไดรับก ารประกาศใหเปน “วัน
อนุตราจารยชิงไห” ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกาโดยเจาหนาทีข่ องรัฐฮาวายและอิลลินอยส  
สาสนแ สดงความยินดีจ ากอดีตป ระธานาธิบดีข องสหรัฐ บิลคลินตัน บุช และเรแกน ได
ถูกมอบใหแกทานในชวงพิธีรับรางวัล และเพื่อเปนการยกยองบุคคลผูมีคุณธรรมและ
สงเสริมผูอื่นใหเปนแรงบันดาลใจจากตัวอยางของพวกเขา ทานอนุตราจารยชิงไหได
กอตั้งรางวัลโลกที่สองแสง ซึ่งมอบใหกับบุคคลและสัตวที่คูควร สำ�หรับวิริยภาพอัน
โดดเดน ความเมตตา ภาวะผูนำ� ความกลาหาญ หรืออัจฉริยภาพของพวกเขา
ทานอนุตราจารยชิงไหยังอุทิศชีวิตอยางไมเห็นแกตัว ใหกับก ารสรางอนาคตอัน
งดงามเพื่อโลกอันเปนที่รักของเราและผูอยูอาศัยอันล้ำ�คา ตลอดประวัติศาสตรที่ผานมา
ผูมวี ิสัยทัศนอ ันยิ่งใหญไ ดม คี วามฝน และทานอนุต ราจารยชิงไหไดก ลาวของทานชัดแจง
ดังนี้ “ฉันมีความฝน ฉันฝนวาโลกทั้งมวลจะสงบสุข ฉันฝนวาการฆาทั้งหมดจะยุติลง
ฉันฝนวาเด็ก ๆ ทุกคนจะเดินในสันติสุขและความกลมเกลียว  ฉันฝนวา ทุกประเทศจะ
จับมือกัน ปกปองกันและกัน และชวยเหลือกัน ฉันฝนวาโลกอันงดงามของเราจะไมถูก
ทำ�ลาย  มันใชเวลาเปนพัน ๆ ลาน ลาน ๆ ปที่จะสรางโลกใบนี้ขึ้นมา  และมันงดงามยิ่ง
นาอัศจรรยยิ่ง ฉันฝนวามันจะดำ�เนินตอไป แตในสันติสุข ความงดงาม และความรัก”
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ฉันอยากโอบกอดผูน�ำและผู้ที่ไม่ใช่ผู้น�ำ ผูคนในโลกนี้ และบอกพวก
เขาว  า   “ตื่ น เ ถิ ด ”  ฉัน อ ยากโ อบกอดพวกเขาและบ อกพวกเขาวา
“ตื่นเถิด ตื่นเดี๋ยวนี้ ตื่นนะ ที่รักของฉัน ตื่นเถิด เพื่อนของฉัน รักษา
ชีวิตของคุณ”
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คำ�ขอรองจาก
ทานอนุตราจารยชิงไห
ที่มีตอผูนำ�ข องโลก
ฉันซง้ึ ในพระคุณเปนอยางสงู ผูน ำ�ผกู ลาหาญในโลก สำ�หรับการกา วออกมานอกขอบเขต
ของพวกเขาและพดู เพือ่ ทกุ ๆ คน แมวา สาธารณชนจะไมยนิ ดีกบั ความปรารถนาดีของพวกเขา
สวรรคจะจดจำ� และพวกเขาจะไดรางวัลอนั ยง่ิ ใหญหลังจากนัน้   แนนอนวา มันยากมากทจ่ี ะอยู
ในตำ�แหนงของผมู อี ำ�นาจ
การเปนผ ูนำ�คือการมคี วามกลาหาญ ความเมตตา และความสูงสง นั่นค ือเหตุผลที่
ทานคือผ ูนำ�  แนนอนวา มันไ มง ายที่จะอยูในตำ�แหนงข องผูนำ�  ผูนำ�จึงม อี ยูจำ�นวนนอย
ในประเทศหนึ่งม ีกษัตริยเพียงพระองคเดียว พระราชินีเพียงพระองคเดียว มีเจาหญิงบ าง
เจาชายบาง ประธานาธิบดีห นึ่งคน นายกรัฐมนตรีห นึ่งค น มีผ ูนำ�นอยมากเมื่อเทียบกับค น
จำ�นวนมหาศาลของโลกนี้   แตนอยยิ่งกวาคือผูนำ�ผูกลาหาญ ผูนำ�ผูม ีค ุณธรรม และผูนำ�
ผูมีปญญา
สำ�หรับผ ูนำ�ผูกลาหาญและมปี ญญาเชนนี้ เราใหการสนับสนุนแ ละความเคารพอยาง
เต็มที่ เราภาวนาใหสวรรคมอบพละกำ�ลัง ปญญา ใหแกพ วกเขามากขึ้นเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่อันสูงสงของพวกเขา ดังที่ฉันไดบอกคุณแลว ผูนำ�นั้นมีอยูนอยมาก และ
นอยยิ่งกวาค ือผูมีปญญาและกลาหาญ การเปนผ ูนำ�  เราตองรูวาอ ะไรดีตอประชาชนของ
เรา และอะไรทไี่ มดี และสิ่งท ดี่ ี เราตองสงเสริมใ หพวกเขาทำ� ชวยเหลือพวกเขา และสิ่งท ี่
ไมดี เราตองหยุด เพื่อปกปองพวกเขา นั่นค ือความหมายที่แทจริงข องผูนำ�
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สงเสริมวิถีชีวิตปลอดเนื้อสัตวซึ่งเปนประโยชนตอทุกคน
รัฐบาลที่ดีที่สุดควรสงเสริมนโยบายที่เปนประโยชนตอคนทั่วไปและประชาชน
ทุกคน การจะสัมฤทธิ์ผลไดน ั้น ในตอนนี้ รัฐบาลตองตระหนักว า นี่คือสถานการณพ ิเศษ
ที่ตองใชมาตรการทไี่ มธ รรมดา
ฉันแ นะนำ�ใหผูนำ�โลกและทุกรัฐบาล โปรดสงเสริมว ิถีชีวิตป ลอดเนื้อสัตวแ ละอยาง
รวดเร็ว เพื่อที่เราจะสามารถรักษาโลกใบนี้ไวได
เราไมมเีวลา มีเวลาเหลือไมมาก สิ่งน ี้ไมไดเกี่ยวกับก ารเมืองดวยซ้ำ� มันเกี่ยวกับค วาม
อยูรอดของเราเองและลูก ๆ ของเรา ถาท ุกรัฐบาลสงเสริมผ ูคนใหหันมาทานอาหารปลอด
เนื้อสัตวซ ึ่งด ตี อส ุขภาพ โลกก็จะไดร ับกอบกูไ วอยางรวดเร็ว
กิจกรรมทด่ี ตี อ โลกเราสามารถทำ�ใหเกิดความเปนอยูท ด่ี ไี ดเชนกัน เรามกี ารขาดแคลน
อาหาร รัฐบาลสามารถสนับสนุนเกษตรกรวแี กนออแกนิกแ ละสนับสนุนการพฒ
ั นาการ
ดำ�เนินการสเี ขียวอน่ื ๆ อยางงา ยดาย สิง่ นจ้ี ะชว ยไดมาก รัฐบาลตอ งจดั ลำ�ดับความสำ�คัญ
ชวยโลกใหรอด ทำ�การเกษตรแบบออแกนิก ใหเงินสนับสนุน
สำ�หรับผนู ำ�ทกุ คน ฉันขอรองพวกเขาอกี ครัง้ โปรดใหความรกั แกประชาชนชายหญิง
ของพวกเขาและเด็ก ๆ ทุกคนกอ นใดอน่ื ยอมรับการดำ�เนินการทจ่ี ำ�เปนอยางกลาหาญ ใช
อำ�นาจทอ่ี ยูใ นมอื ของพวกเขาซง่ึ ไดรบั การไววางใจจากประชาชน เพือ่ ทีจ่ ะรกั ษาโลกใบน้ี
ไว
อุตสาหกรรมปศุสตั วทว่ั โลกในตอนนี้ ไดทำ�ใหเกิดภ าวะโลกรอ นเทากับภาคพลังงาน
หรือม ากกวา และฉนั รวู า มนั เปนสาเหตุอยางนอ ย 80% การผลิตเนือ้ สตั วกำ�ลังทำ�ใหนำ�้ ของ
ประชาชนของทา นหมดไป ทำ�ลายสขุ ภาพของพวกเขา ผลักดันใหพวกเขาทำ�สงคราม และ
เพาะเชือ้ โรครา ยแรงถงึ ชวี ติ ใหเกิดขึน้ ใหมทกุ วัน
มันก ำ�ลังฆ าป ระชาชนของทาน มีแตท านเทาน ั้นทจี่ ะหยุดมันไ ด
พ วกเขาตองการตัวอยางวีแกนอ ันกลาหาญและสองสวางของทาน
มองที่รัฐบาลของพวกเขาวาเปนผ ูนำ�ของพวกเขาอยางแทจริง
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พวกเขาจะไดรับการชวยเหลืออยางมหาศาลจากกฎหมายสำ�หรับการเกษตรและ
การรณรงคว ีแกนออแกนิก หรือกฎหมายที่จะทำ�ใหเกิดก ารเปลี่ยนไปสวู ิถีชีวิตว ีแกนซึ่ง
จำ�เปนย ิ่ง
เพื่อนรวมชาติข องทาน ประชาชนของทานจะยินดีก ับท าน สรรเสริญทาน รักทาน
สนับสนุนท าน และชนรุนหลังจะระลึกถึงทานที่ไดช วยรักษาโลกใบนี้ไว และจะระลึกถ ึง
การรักษาชีวิตข องพวกเขาและชีวิตข องคนที่พวกเขารัก  และลูก ๆในอนาคตของพวกเขา
และสวรรคจะใหรางวัลแ กทานอยางมหาศาล 
เปนผ ูนำ�การเปลี่ยนแปลงวีแกน สงเสริมก ารใหอภัย และสันติสุข แลวทุกปญหา เชน
ความยากจน ความขัดแยง แมแตวิกฤติการเงิน โรคระบาด ก็จะอันตรธานหายไปเชน
กัน
ฉนั ขอขอบคุณผนู ำ�ของประเทศตา ง ๆสำ�หรับทกุ ความพยายามในทศิ ทางนีท้ ผ่ี า นมา 
เราทุกคนคือสวนหนึ่งข องคำ�ตอบ 
แ ตถ าทานจะอนุญาต ฉันข อกลาวอยางตรงไปตรงมาวา สิ่งท เี่รากำ�ลังท ำ�อยูและกำ�ลัง
วางแผนอยูในตอนนี้ ยังไมเพียงพอและไมร วดเร็วพ อ และฉันข อใหทานมคี วามกลาหาญ
และศรัทธาทจี่ ะทำ�มากขึ้น แ ละรวดเร็วขึ้น
ส ำ�หรับองคการตา งๆของโลก รวมถงึ สอ่ื ผเู ขาใจถงึ พลังข องการเคลือ่ นไหวทางสงั คม
ขอบคุณสำ�หรับการทำ�งานของทานในการบอกกลาวและสงเสริมผูคนใหหันมาสูวิถีชีวิต
วแี กน ซง่ึ ปลอดเนือ้ สตั ว นา ตน่ื เตน มมี นุษยธรรม มปี ระโยชน และทนั สมัย
ส ำ�หรับบคุ คลตา ง ๆ   ขอขอบคุณทก่ี ำ�ลังทำ�ในสว นของทา นในการรกั ษาโลกใบนข้ี อง
ทานไว แตโปรดทำ�มนั อยางรวดเร็ว เรายงั มีอกี มากมายทต่ี อ งทำ� และเรามเี วลาเหลือนอ ย 
เราตองกระตุนผ ูนำ�ของเรา และเพื่อนมนุษย เพื่อนบานของเราตอไปใหเปลี่ยนเปน
วีแกนเพื่อรักษาชีวิตข องพวกเขาเอง และครอบครัวและลูก ๆ ของพวกเขา และสัตว และ
ทุกสิ่งท ี่ทำ�ใหการดำ�รงชีวิตข องพวกเขามีความหมาย
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เราสามารถออกจากภัยอันตรายนไี้ ด แตต องดวยทิศทางทถี่ ูกตอง บานของเรากำ�ลังม ี
ไฟลุกไหม แตท อน้ำ�น ั้นอ ยูตรงหนาเรา
เพียงแคห ยิบมันข ึ้นม าและใชม ัน มันงายอยางนั้น แคเปนว ีแกนแ ละโปรดทำ�อยาง
รวดเร็ว วันของเรากำ�ลังน ับถ อยหลัง
สำ�หรับม วลมนุษยท ุกคน สวรรครักคุณอ ยางมาก เราจึงม ีความหวังส ำ�หรับก าร
อยูรอดของโลกเรามากกวาแ ตกอน เราจะตื่นส โู ลกวีแกนดวงใหมท มี่ ีเมตตา ที่เปยมไป
ดวยพลังงานแหงความรัก ความเมตตา และพระพรทไี่ มมสี ิ้นสุดจ ากสวรรค
ฉันภ าวนาใหคุณท ุกคนดำ�เนินต อไปสูสันติสุขซ ึ่งอ ยูใกลแ คเอื้อม ขอบคุณอ ยางมาก
ทุก  ๆ ทาน ขอบคุณค ะ

XVIII

ถาทุกคนหยุดกินเนื้อสัตวในตอนนี้ ภายในแปดสัปดาห
สภาพอากาศจะเปลี่ยนเปนดี ทุกสิ่งที่เสียหายจะกลาย
เปนปกติภายในแปดสัปดาห ถาทุกคนบนโลกหยุดกิน
เนื้อสัตว และหันสูหัวใจแหงความเมตตา แลวผลจะเห็น
ไดท ันที
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ทางออกวีแกน
เพื่อชวยโลกเรา
ในขณะนี้ มันเรงดวน เราจะตองหยุดภ าวะโลก
รอนเพื่อที่จะมีชีวิตรอดใหไดก อน ดังนั้น การ
ทานวแี กนจงึ เปนเพียงวธิ แี กปญ
 หาเดียวทจ่ี ะสง ผล
ทันทีส ำ�หรับท ุกปญหาบนโลกเรา ไมวาจ ะเปน
สิง่ แวดลอม การอยูร อด สุขภาพ เศรษฐกิจ ฯลฯ
ฉันเชื่อแนวาโลกของเรากำ�ลังอยูบนรอยตอของ
เปลี่ยนแปลงทสี่ รางสรรค เพื่อความเปนอ ยูที่ดีขึ้น
ของผูอยูอาศัยท ั้งหมด ซึ่งร วมถึงส ัตว ตนไม และ
พืช
ถาเราใชโอกาสนี้ทำ�งานรวมกันในการเปลี่ยน
นิสยั ทไ่ี มดขี องเรา เชน การกนิ เนือ้ สตั ว การเสพ
ยาเสพติด การสบู บุหรีแ่ ละดืม่ แอลกอฮอล แลว
เหมือนทห่ี ลายประเทศไดเลิกการสบู บุหรี  ่ รว มกัน
เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีฉับพลันและ
ยิง่ ใหญเกิดขึน้ บนโลกเรา
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I. ภาวะฉุกเฉินข องโลก
เวลานั้นเรงดวน
“เวลานั้นส ายแลว มันถ ึงเวลาแลวที่จะตัดสินใจ ผมคอนขางมั่นใจ
วาคุณจะเลือกอยางฉลาดในการจัดการกับประเด็นโลกรอน นัก
วิทยาศาสตรไ ดบ อกไวคอนขางชัดเจน” 1
— บัน คี มูน
“เรามวี ิกฤติอ ากาศทเี่ปลี่ยนแปลงซึ่งเปนเรื่องฉุกเฉินร ะดับโลก”
— อัล กอร

นักว ิทยาศาสตรของโลกเกรงวา ถาเราผานจุดที่ไมอาจหวนคืน ขั้นตอไปของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะไมเพียงแครวดเร็ว แตอาจไมสามารถหวนกลับคืนไดและ
จะเกิดภยั พิบตั ทิ ร่ี นุ แรง ไดมสี ญ
ั ญาณทแ่ี สดงวาชว งเวลาอนั ตรายนก้ี ำ�ลังใกลเขามาแลว จาก
การที่ทะเลสาบตาง ๆ  และในบริเวณอื่น ๆ   มีกาซมีเทนผุดขึ้นมา แทนที่จะถูกเก็บกักไว
อยางปลอดภัยใตแผนนำ�้ แข็งโลก
ไมมีใครทราบถึงวันที่มีเทนจำ�นวนมหาศาลในปริมาณที่ไมอาจควบคุมไดจะถูก
ปลอยออกมา ซึ่งจะทำ�ใหอ ุณหภูมิสูงขึ้นอ ยางฉับพลัน และเปนต ัวเรงป รากฏการณโ ลก
รอนที่ไมอ าจหวนคืน สิ่งน ั้นจ ะเปนห ายนะแกเรา
ผลกระทบทำ�ลายลางอื่น ๆ  ของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว   น้ำ�แข็ง
อารคติกซง่ึ เปนตัวสะทอนความรอ นจะหายไปในฤดูรอ นอนั ใกลน้ี ระดับนำ�้ ทะเลทข่ี น้ึ สูง
และเกาะทจ่ี มลงหรือถกู คกุ คามนบั สบิ ๆ แหง บริเวณมรณะในมหาสมุทร เกิดขึน้ จากความ
เปนกรดท่เี กินกวาท่สี ง่ิ มีชวี ติ จะอาศัยอยูไดเนือ่ งจากมีกา ซคารบอนไดออกไซดมากเกินไป
ไฟปารนุ แรงเกิดขึน้ บอ ยครัง้ สัตวปา กำ�ลังสญ
ู พันธอยางรวดเร็วเกินอตั ราการสญ
ู พันธุต าม
ธรรมชาติถ ึง 100 เทา พายุทำ�ลายลางที่รุนแรงเกิดบ อยครั้งข ึ้น   การระบาดของยุงท เี่ปน
2
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พาหะนำ�โรคจากการขยายตัวของพน้ื ทีเ่ ขตรอน แผนนำ�้ แข็งของโลกหายไป ทะเลสาบและ
แมนำ�้ กำ�ลังเหือดแหงหรือหายไปนบั หมืน่ ๆ แหง และการแผขยายของพน้ื ทีท่ ะเลทราย
จากผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเหลานี้ ประชากรสองพันลานคนกำ�ลังเผชิญกับการ
ขาดแคลนน้ำ� และ 20 ลานคนอยูในภาวะสิ้นหวังเหมือนดั่งผ ูลี้ภัยแตไ มไ ดรับก ารคุมครอง
ใด ๆ จากรัฐ
เหลานีเ้ปนผลลัพธซึ่งเกือบทั้งหมดมาจากการกระทำ�ทรี่ ุนแรงของมนุษย การกระทำ�
หมายเลขหนึ่งก ็คือการกินเนื้อสัตว
[นอกจากนี้]
อุตสาหกรรมปศุสัตวเปนสาเหตุหลักของการกัดกรอนของดินใน
โลก มันค ือตัวข ับเคลื่อนหลักของการเกิดพ ื้นที่ทะเลทราย การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการสูญเสียน ้ำ�แ ละมลภาวะทางน้ำ�     ทั้ง ๆ ที่น้ำ�ก ำ�ลังห ายากขึ้นท ุกวัน
เนื่องจากภาวะโลกรอน นอกจากนีภ้ าคปศุสัตวย ังใชน ้ำ�มันเชื้อเพลิงและธัญพืชไ ปอยาง
ไรประสิทธิภาพ กลาวโดยยอก็คือ เราทิ้งขวางธัญพืชไปมากกวา 12 เทา น้ำ�อ ยางนอย 10
เทา และพลังงานเชื้อเพลิงแปดเทาในการผลิตเนื้อวัว เมื่อเทียบกับก ารผลิตอาหารวีแกน
ในสัดสวนของสารอาหารที่เทาเทียมกันหรือมากกวา

การปศุสัตว: สาเหตุห ลักของวิกฤติโลก
หนทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงหายนะสภาพอากาศ “ทีไ่ มอ าจหวนคืน” ก็คือ การลงมือ
ดำ�เนินการโดยมุงไปที่สาเหตุที่สำ�คัญที่สุดที่กอใหเกิดภัยพิบัติซึ่งก็คือการผลิตเนื้อสัตว   
ในตอนนี้เรามีหลักฐานและขอมูลทั้งหมดที่ทำ�ใหกลาวไดอยางมั่นใจวา อุตสาหกรรม
ปศุสัตวคือตัวการผลิตกาซเรือนกระจกอันดับหนึ่ง
การคนพบลาสุดท ไี่ ดรับก ารตีพิมพจากองคการสหประชาชาติใ นป 2006 บอกเรา
วา อุตสาหกรรมปศุสัตวเปนสาเหตุของการปลอยกาซเรือนกระจกมากกวาภ าคการขนสง
ทั้งหมดในโลก - เครื่องบิน รถไฟ รถยนต รถมอเตอรไ ซด ฯลฯ รวมกัน2  “การคำ�นวณ
ใหมบ อกเราวา อุตสาหกรรมปศุสัตวเปนสาเหตุข องภาวะโลกรอนอยางนอย 50%” 3
3
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“การวิเคราะหของเราแสดงใหเห็นวา ปศุสัตวและผลิตผลพลอย
ไดของมัน แทจริงแลวเปนสาเหตุของการปลอยกาซเรือนกระจก
32,564 ลานตันต อป ในหนวยของคารบอนไดออกไซด หรือ 51
เปอรเซ็นตข องการปลอยกาซเรือนกระจกทั่วโลกในแตละป” 4
— สถาบันเวิรลวอรช

มีเทนนั้นทรงพลังกวา CO2
การปศุสัตวเปนสาเหตุห ลักของปลอยกาซมีเทนที่เกิดจากมนุษย และมีเทนไมเพียง
สามารถเก็บกักความรอนได 72 เทา มันยังเปนกาซที่มีอายุสั้น ซึ่งห มายความวา มันจะ
หายไปจากบรรยากาศไดเร็วกวาคารบอนไดออกไซดภายในหนึง่ ทศวรรษ ซึง่ ตรงขามกบั 
เปนพนั ๆ ปของกา ซคารบอนไดออกไซด ดังนัน้ การขจัดมเี ทนโดยการกำ�จดั การเพาะพันธุ
ปศุสตั ว คือหนทางทเ่ี ร็วทส่ี ดุ ทจ่ี ะทำ�ใหโลกนเ้ี ย็นลง
ใชแลว เราตองจัดการตัวปลอยกาซที่สำ�คัญที่สุดน ี้
ฉันอธิษฐานใหผูนำ�ผูมีปญญาทุกคนหยุดยั้งการผลิตเนื้อสัตวที่เปนภัยถึงชีวิต ซึ่ง
เปนตัวผ ลักดันหลักใหเราไปถึงจุดที่ไมอาจหวนคืนในขณะนี้ มิฉะนั้นแลวค วามพยายาม
ทั้งหลายอื่น ๆ  ในการลดคารบอนในระบบของเราอาจลมเหลวไป หรือไมมีโอกาสที่จะ
บรรลุผลได
เราจะท�ำลายโลกใบนี้หากเรายังไ มหยุดก ินเนื้อส ัตว
ผลิตเนื้อสัตวแ ละผลิตภัณฑส ัตวอ ื่น ๆ
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II. ทางเลือกอาหารของเราคือ
     ประเด็นช ีวิตและความตาย
เรากำ�ลังก ลืนกินโลกของเรา
ถาก ารกินเนื้อสัตวไมถูกสั่งหามหรือไมถูกจำ�กัดแ ลวละก็ โลกทั้งใบอาจหายไป นีเ่ ปน
เรื่องความเปนความตายของทุกคน มันมิใชทางเลือกสวนบุคคล และเมื่อเรากินเนื้อสตั ว
เรากก็ ำ�ลังกลืนกนิ โลกทัง้ หมด กลืนกิน 90% ของเสบียงอาหารทง้ั หมด และปลอยใหคนอน่ื
ๆ อยูอ ยา งหวิ โหย5  มันไมใชทางเลือกทจ่ี ำ�เปนเลย
แมแตก อ นจะมภี าวะฉกุ เฉินน้ี คนทก่ี นิ เนือ้ สตั วกไ็ ดกลืนกนิ ทง้ั โลก กินอาหารมากมาย
ซึง่ เปนผลใหเกิดค วามหวิ โหยและสงคราม และมนั ไมใชเปนท างเลือกทถ่ี กู ตองตง้ั แตแรกเริม่
“เวนแตเราจะเปลีย่ นทางเลือกอาหารของเรา ไมมสี ง่ิ ใดอน่ื ทส่ี ำ�คัญ
เพราะมนั คอื เนือ้ สตั วทท่ี ำ�ลายปา ไมมากทส่ี ดุ มันคอื เนือ้ สตั วทก่ี อ 
มลภาวะทางน้ำ� มันคอื เนือ้ สตั วทก่ี อ ใหเกิดเชือ้ โรค ซึง่ ผนั เงินของเรา
ทัง้ หมดไปสโู รงพยาบาล ดังนัน้ มนั คอื ทางเลือกอนั ดับหนึง่ ส ำ�หรับ
ทุกคนทต่ี อ งการจะรกั ษาโลกใบนไ้ี ว” 6
— มาเนกะ คานธี

สถานการณท ั้งหมดนี้ [ภาวะโลกรอน]  กำ�ลังเลวรายลงเรื่อย ๆ   และจะไมย ุตจิ นกวา
เราจะเปลี่ยนวิถีการดำ�เนินช ีวิตข องเรา ที่จริงแ ลว หนทางแกไขนั้นง ายมาก  เพียงแคห ยุด
กินเนื้อส ัตว นั่นก ็คือหนทางแกไขที่ดีที่สุด  นี่คือส ิ่งท ี่เลี่ยงไมไดใ นขณะนี้ เนื่องดวยภาวะ
อันตรายอันนาส ะพรึงกลัวของโลกเราและเวลาทเี่รามอี ยางจำ�กัด
การเลิกผลิตเนื้อสัตวจะชวยใหการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงและเปนหนทางที่เร็ว
ที่สุดท เี่ปนไปได และหยุดยั้งค วามเสียหายอันเลวรายตอส ิ่งแวดลอม ตั้งแตส ภาพอากาศ
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ที่เปลี่ยนแปลง ไปจนถึงก ารใชท ี่ดินและน้ำ�ใ นทางทผี่ ิด การสูญเสียส ัตวปาแ ละภัยคุกคาม
ตอส ุขภาพของมนุษย
นอกจากหยุด [ภาวะโลกรอ น] ไดถงึ 50% แลว – ฉันหมายถึงมากกวานน้ั นีเ่ ปนแคการ
ประมาณการเชิงอนุรกั ษนยิ ม – ยังมีคณ
ุ ประโยชนทส่ี ำ�คัญอกี มากมาย มันชว ยแกปญ
 หานำ�้ 
ขาดแคลนของเรา  วิกฤติค วามอดอยากของโลกเรา และปญหามลภาวะและดินเสื่อม
ถาค ุณเปรียบเทียบ [การกินเนื้อสัตว] กับก ารกินอาหารวีแกน การกินเนื้อสัตวใช
ผืนดินม ากกวา 17 เทา ใชน้ำ�ม ากกวา 14 เทา และใชพลังงานมากกวา 10 เทา7 เราผลิต
ธัญพืชไดเพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรมนุษยท ั้งหมดอยางเหลือเฟอ แตกระนั้นป ระชากร
หนึ่งพันลานคนกำ�ลังห ิวโหย  และเด็กเล็ก ๆ 6 ลานคนเสียชีวิตใ นแตละป    – นั่นค ือเด็ก
หนึ่งค นเสียชีวิตท ุก ๆ หาว ินาที   ขณะทเี่รามอี าหารมากมายที่จะเลี้ยงประชากรในโลกได
ทั้งหมด และมากกวาน ั้น  มากกวาส องเทาด วยซ้ำ�8  ในทางตรงขาม ประมาณหนึ่งพันลาน
คนทุกขทรมานจากโรคอวนและโรคภัยที่เกี่ยวของกับการกินมากเกินไปหรือการกินเนื้อ
สัตวม ากเกินไป
ดังนั้น จึงม เีหตุผลในทางปฏิบัตมิ ากมายที่จะเปนว ีแกน นอกเหนือจากธรรมชาติแ หง
ความเมตตาที่ถูกบมเพาะจากการอนุรักษทุกช ีวิต นี่ก็เปนส ิ่งท ี่สำ�คัญเชนกัน แตถ าผูคนแค
เริ่มตนด วยอาหารวีแกน การเอาใจใสใจตอท ุกชีวิตก ็จะมาเอง
ยู เ อ็ น ก ระตุ  น ใ ห หั น มาท านอาหารป ลอดเ นื้ อ สั ต ว แ ละป ลอด
ผลิตภัณฑนม:
“ผลกระทบจากการกสิกรรมคาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการ
เติบโตของประชากร ซึ่งเพิ่มการบริโภคผลิตภัณฑสัตว การ
ลดผลกระทบนี้อยางมีนัยสำ�คัญจะเปนไปได ดวยการเปลี่ยนไปสู
การทานอาหารที่ไมมีผลิตภัณฑสัตวเทานั้น” 9
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การทานอาหารจากพืชเปนทางออกที่รวดเร็วท ี่สุด
“การดำ�เนิ น การแ ทนที่ ก ารผ ลิ ต ป ศุ สั ต ว ไ ม เ พี ย งแต ส ามารถ
บรรลุผลการลดกาซเรือนกระจกในบรรยากาศไดอ ยางรวดเร็ว แต
ยังสามารถพลิกสถานการณวิกฤติอาหารและน้ำ�ของโลกที่กำ�ลัง
เกิดขึ้นไ ดอ ีกดวย” 10

— สถาบันเวิรลวอรช

การเปนวีแกนจะสงผลใหเกิดการขจัดมีเทนออกจากบรรยากาศทันที
ซึ่งมีเทน
เปนหนึ่งใ นกาซเรือนกระจกทเี่ก็บกักค วามรอนมากที่สุดถ ึง 72 เทาข องการเก็บกักค วาม
รอนของคารบอนไดออกไซด 11   แนนอนวาการเปนวีแกนนั้นจะทำ�ใหการเปลี่ยนเปน
ทะเลทรายชาลง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติของคุณ เชน ทะเลสาบและแมน้ำ�  และ
ปกปองปาไมข องคุณ
คุณส ามารถใชมาตรการสีเขียวอื่น ๆ  เชน การปลูกต นไม หรือหันไปใชเทคโนโลยี
ที่เปนมิตรกับส ิ่งแวดลอมดวยเชนกัน  ทั้งนี้ การทานมังสวิรัตคิ ือหนทางทเี่ร็วที่สุดแ ละยัง
ลดกรรมเลวจากการฆาไ ดอ ีกดวย ดังนั้นจ ึงเปนท างออกที่สำ�คัญที่สุด
เราอนุรักษน้ำ�สะอาดได 70% รักษาปาฝนอเมซอนจากการถางปาเพื่อเปนทุงหญา
เลี้ยงสัตวไดม ากถึง 70%12  มันทำ�ใหมีพื้นทีส่ ำ�หรับใ ชประโยชนมากขึ้น 3.5 ลานเฮกตารตอ
ป มันทำ�ใหม ีเมล็ดธัญพืชเหลือไวใชประโยชนมากขึ้นถึง 760 ลานตันต อป ซึ่งคิดเปนครึ่ง
หนึ่งข องผลิตผลธัญพืชทั่วโลก คุณจินตนาการออกไหม?13  ใชน้ำ�มันเชื้อเพลิงนอยกวาที่
ใชในการผลิตเนื้อสัตว 2/3 เทา  ลดมลพิษจ ากของเสียจากสัตวที่ไมไดรับก ารบำ�บัด รักษา
อากาศใหสะอาด ลดการปลอยกาซถึง 4.5 ตันต อหนึ่งค รัวเรือนในสหรัฐอเมริกาตอป และ
มันหยุดภ าวะโลกรอนได 80%14     
ถาจะกลาวถงึ การประหยัดดา นการเงิน นักวทิ ยาศาสตรท เ่ี นเธอรแลนดพบวา ตองใช
งบประมาณ 40 ลานลา นเหรียญดอลลารสหรัฐในการยบั ยัง้ สภาวะโลกรอ น ซึง่ 80% เต็ม
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ของเงินจำ�นวนนี้จะประหยัดไดดวยการทานอาหารวีแกน! นั่นคือการประหยัดเงินได
ถึง 32 ลานลานเหรียญดอลลารส หรัฐ  สำ�หรับก าวงาย ๆ ของการหันจากเนื้อสัตวไปรับ
ประทานผลิตผลจากพืช15
โลกมกี ลไกที่จะซอมแซมตัวเอง แคว าเราใชงานดาวเคราะหด วงนหี้ นักเกินไป เรา
สรางมลพิษมากเกินไปและเราสรางกรรมจากการฆาม ากเกินไป โลกจึงไมไ ดรับอนุญ
 าต
ใหซอมแซมตัวเองเพราะกรรมเลวของผูอยูอาศัย ทันทีทเี่ราลบลางผลกรรมเลวจากการ
ฆาน ี้  โลกก็จะกลับหลังหันและจะไดรับอ นุญาตใหซอมแซม ฟนฟู และค้ำ�จุนช ีวิตอ ีกครั้ง
แทจริงแ ลวม ันคือ ผลกรรมเลว เราไดใ ชโลกนี้จนเกินพิกัด เราจึงต องเปลี่ยนการกระทำ�
ของเรา ก็แคนั้นเอง
แลวเราจะรักษาโลกใบนไี้ วได   รักษาชีวิตข องเรา  และชีวิตข องลูก ๆ ของเรา  และ
สัตวต าง ๆ ก็เชนกัน โลกจะกลายเปนส วรรค ไมมีใครขาดแคลนอะไรอีก ไมมีใครหิวโหย
ไมมสี งคราม ไมมีโรคภัยไขเจ็บ ไมมภี าวะโลกรอน ไมมอี ะไรอื่นนอกจากสันติสุข ความ
สุข และความอุดมสมบูรณ ฉันส ัญญาในนามของพระพุทธะ มันเปนอ ยางนั้น

การฆาสัตวน ำ�พาซึ่งกรรมเลว
“คุณห วานเมล็ดพืชเชนไร คุณจ ะไดผลเชนนั้น” “สิ่งท ี่เหมือนกันด ึงดูดก ัน”   เราได
ถูกเตือนแลวทั้งท างวิทยาศาสตรและทางจิตวิญญาณ ดังนั้นภัยพิบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก แนนอนวา มันเกี่ยวของกับการปราศจากความเมตตาตอเพื่อนรวมโลกของเรา
นั่นค ือราคาที่เราตองจายสำ�หรับส ิ่งท ี่เราไดก ระทำ�ตอส ัตวผ ูบริสุทธิ์ ผูที่ไมเคยทำ�รายเรา
ผูที่เปนล ูก ๆ ของพระเจาเชนกัน ผูที่ถูกสงม ายังโ ลกนี้เพื่อชวยเราและใหกำ�ลังใจเรา
มันไ มใชป ญหาทางเทคนิค มันไ มใชการซอมแซมทางเทคนิคท เี่ราตองมุงไ ป มันคือ
ผลกรรมสนอง เหตุและผลตอบสนองที่เราตองใหความสนใจ ราคาของการฆา ราคาของ
ความรุนแรงนั้นเลวรายยิ่งกวารถยนต การระเบิดของดวงอาทิตย หรือการระเบิดของ
มหาสมุทรใดก็ตามรวมกัน  เพราะเราตองรับผิดชอบตอการกระทำ�ของเรา  ทุกการกระทำ�
กอใหเกิดป ฏิกิริยาตอบสนอง เราจึงแคต องหยุดฆา เราแคต องหยุดฆาส ัตวแ ละมนุษย
8
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เราตองหยุดมัน แลวเมื่อนั้นท ุกสิ่งจ ะกระจางทันที
เราจะพบกับวิธีทางเทคนิคท ี่ดีขึ้นในการแกปญหาสภาวะอากาศ
แมแตจุดใน
ดวงอาทิตยอ าจหยุดระเบิดด วยซ้ำ�  การระเบิดใ นมหาสมุทรอาจแคย ุติลง พายุไตฝุนอาจ
แคห ยุด พายุไซโคลนจะเงียบหายไป แผนดินไหวจะแคห ายไป ทุกสิ่งอ ื่นจะเปลี่ยนสวู ิถี
ชีวิตท ี่สงบสุข เพราะเราสรางสันติสุข เราก็จะมสี ันติสุข สันติสุขไ มใชแ คใ นหมูมนุษย
แตใ นหมูเพื่อนรวมโลกทั้งหมด นั่นค ือเหตุท ี่ฉันเนนย้ำ�ถ ึงการทานมังสวิรัติ มันค ือหลัก
คุณธรรมของการเปนม นุษย มันค ือเครื่องหมายของการเปนม นุษยผ ูยิ่งใหญ  

พลังงานแหงค วามเมตตาสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง
การทานมังสวิรัตคิ ือความเมตตา ดังนั้นม ันจ ะนำ�พลังความสุขม าใหคุณ แลวมันจ ะ
กอใหเกิดค วามสุขม ากยิ่งขึ้น จะดึงดูดค วามสุขม ากยิ่งขึ้น และเมื่อค ุณม คี วามสุข ทุกอยาง
จะดีขึ้น  คุณค ิดไดด ีขึ้น  คุณจ ะตอบสนองดีขึ้น  ชีวิตข องคุณจ ะดีขึ้น  ลูก ๆ ของคุณจ ะดีขึ้น
ทุกสิ่งท ุกอยางจะดีขึ้น
และพลังรวมแหงความรักที่เปนบวกอันทรงพลังนี้จะขับไลความมืดที่กำ�ลังมาหาเรา
ที่เรากำ�ลังเผชิญอยูตอนนี้ นั่นเปนห นทางแกไขเดียวทฉี่ ันม ี
คุณเห็นไหม เรามีพลังงานที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง เรามีอำ�นาจที่จะกำ�หนดสิ่งท ี่จะ
เกิดขึ้นร อบตัวเรา แตเราตองใชม ัน เราตองใชม ันเพื่อประโยชนของทุกคน เราตองใชม ัน
เพื่อประโยชนของสรรพสิ่งบนโลกนี้  ความคิดข องเรา การกระทำ�ของเรา  ตองสงขอความ
ใหกบั พลังงานจกั รวาลวา เราตอ งการดาวเคราะหทด่ี กี วา เราตอ งการชวี ติ ทป่ี ลอดภัยกวานี้
เราตองการโลกที่ปลอดภัย แลวพ ลังจักรวาลจะแคท ำ�อยางนั้น
แตเราตองปฏิบัตใิ หส อดคลองกับพ ลังงานนี้ คุณเห็นไหม?   หากเราตองการสิ่งท ดี่ ี
เราก็ตองทำ�ความดี ถาเราตองการชีวิต เราก็ตองใหช ีวิต  แลวพ ลังงานดี ๆ ที่เราสรางขึ้นจ ะ
สามารถทำ�สิ่งเหลานีไ้ ด   รวมถึงส ิ่งที่อัศจรรยอีกมากมาย บรรยากาศความรักความเมตตา
ที่เราทั้งโลกไดส รางขึ้นน ั้นส ามารถและจะสรางสิ่งม หัศจรรยใหแ กเรา
9
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เราสรางทุกสิ่งที่เราตองการถาเราใชชีวิตตามกฎของจักรวาล เชนนี้คือพ ลังของ
การเปนว ีแกน เพราะมันห มายความวาเราไวชีวิต เราตองการชีวิต เราตองการพลังงานที่
สรางสรรค เราไมต องการการทำ�ลายลาง อาหารวีแกนจ ึงคือค ำ�ตอบ
ยิ่งม นุษยชาติยกระดับทางจิตวิญญาณมากเทาใด แนนอนวา ภาวะโลกรอนก็จะ
บรรเทาลงมากเทานั้น เมื่อม นุษยชาติม รี ะดับจ ิตวิญญาณทสี่ ูงขึ้นแ ละมคี วามรักมากขึ้นใ ห
กับทุกคน ทุกส รรพสิ่ง ทุกสถานการณ และทุกส ภาพแวดลอม เมื่อนั้นภาวะโลกรอนจะ
บรรเทาลงทุกวัน และจะหายไปโดยสิ้นเชิง และหลังจากนั้น ทุกคนในโลกจะอยูอยางมี
สันติสุข ความสุขแ ละจะรักกันและกัน แตท ุกคนตองตื่น
ฉันมนั่ ใจวา โลกของเราจะไปถงึ ระดับของจติ ส�ำนึกที่
สูงขึ้น และปาฏิหาริยจะบงั เกิดขึ้นภายใตความเมตตา
ของสวรรค
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I. เลวรายกวาส มมุติภาพที่เลวรายที่สุด
เสนทางเดินในปจจุบันของเราเกี่ยวกับอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงน้ันเลวรายกวาสมมุติ
ภาพท่ีเลวรายท่สี ุดตามที่คาดการณไวโดยคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยอากาศท่ี
เปลีย่ นแปลง (ไอพซี ซี )ี    ดวยผลกระทบทส่ี รางความเสียหายและมกั ถงึ แกชวี ติ ตามทีเ่ ห็นได
จากเหตุการณรนุ แรงตา ง ๆ เชน พายุเฮอรรเิ คน น้ำ�ทวม ความแหงแลง และคลืน่ ความรอ น
แมวาโ ลกจะลดการปลอยกาซเรือนกระจก ดาวเคราะหจ ะตองใชเวลาในการฟนตัว
จากกาซที่มอี ยูแลวใ นบรรยากาศ
นั่นค ือเหตุผลที่มันจ ำ�เปน ที่จะมุงประเด็นไ ปทกี่ าซอายุสั้นท มี่ ชี ื่อวามแี ทน มีเทน
เก็บกักค วามรอนไดม ากกวา CO2 ถึง 72 เทาใ นชวงเวลา 20 ปโดยเฉลี่ย แหลงข องมีเทนที่
ใหญที่สุดค ืออุตสาหกรรมปศุสัตวซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุล ำ�ดับตน ๆ ของภาวะโลกรอนที่
ตองไดรับก ารหยุดยั้ง
แตกอนอื่น ฉันข อแบงปนห ลักฐานลาสุด ซึ่งเปนเพียงบางสวนของผลกระทบจาก
สภาวะอากาศทเี่ปลี่ยนแปลงที่มตี อช ีวิตม นุษยแ ละสัตว

น้ำ�แข็งอารค ติกและแอนตารคติกละลาย
การละลายของอารคติก
อารคติกหรือขั้วโลกเหนืออาจปลอดน้ำ�แข็งภายในป 2012 หรือ 70 ปกอนเวลาที่
ไอพีซีซไี ดป ระเมินไ ว   เมื่อป ราศจากน้ำ�แข็งท ี่คอยปกปองดวยการชวยสะทอนแสงอาทิตย
เกาส ิบเปอรเซ็นตข องความรอนจากดวงอาทิตยส ามารถเขาสูน ้ำ�ท ี่ไมมอี ะไรปกคลุม ซึ่งจ ะ
ยิ่งเรงใ หเกิดภ าวะโลกรอน16
การเปลี่ยนแปลงที่ผิวน้ำ�แข็งอ ารคติกเกิดขึ้นอ ยางรวดเร็ว   ผูเชี่ยวชาญดานภูมิอากาศ
กลาววา มีเพียง 10 เปอรเซ็นตเทานัน้ ในตอนนีท้ เ่ี ปนนำ�้ แข็งเกาและหนา ในขณะที่มากกวา
90% เปนน ้ำ�แข็งท ี่กอตัวข ึ้นใ หมแ ละบาง17
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“วงจรตอบสนอง” และภาวะโลกรอนที่ไมสามารถควบคุมได

ขนาด (ลานตารางกิโลเมตร)

หากนำ�้ ทะเลอนุ ขน้ึ น้ำ�แข็งกจ็ ะยิง่ ละลายเร็ว และเมือ่ นำ�้ แข็งละลาย ก็จะไมมกี ารสะทอน
ความรอ นกลับสอู วกาศ  แลวความรอ นนน้ั กจ็ ะยง่ิ ละลายนำ�้ แข็ง และทำ�ใหนำ�้ อนุ ขน้ึ ไปอกี
และสองสิ่งน ี้กจ็ ะชวยละลายน้ำ�แข็งเพิ่มมากขึ้น และทำ�ใหโ ลกรอนมากขึ้น คุณจ ึง
เห็นไดถ ึงวัฎจ ักรอันเลวราย
นั่นค ือเหตุผลที่นักว ิทยาศาสตรไ มส ามารถพยากรณไดดนี ักก อนหนาน ี้ แตพ วกเขา
ก็มคี วามระวังอ ยางมากในตอนนี้ พวกเขากำ�ลังค อยจับตาสถานการณอ ยางดี   แคว าเรา
ไมไดท ำ�สิ่งตาง ๆ อยางรวดเร็วพอ18

8.5
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7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0

คาเฉลี่ยของขนาดแผนน้ำ�แข็งทะเลอารคติก
คาเฉลี่ยของขนาดแผนน้ำแข็งทะเลอารคติกในแตละเดือน
ในแตละเดือตัน้งแตตัเดื้งแต
นกัน1979
ยายนถึง 1979
อนเกัดืนอยายน
2010 ถึง 2010
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1990

1994

ป
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ที่มาของข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลหิมะและน้ำ�แข็งแห่งชาติ
http://nsidc.org/arcticseaicenews/index.html

น้ำ�แข็งล ะลายที่กรีนแลนดและแอนตารคติก
ขณะที่แผนนำ�้ แข็งขนาดใหญของกรีนแลนดและแอนตารคติกกำ�ลังละลายอยาง
ตอเนื่อง มหันตภัยจากระดับน้ำ�ทะเลที่สูงขึ้นแ ละพายุที่รุนแรงขึ้นก็เปนที่คาดวาจะเกิด
ตามมา  หากแผนน้ำ�แข็งท ี่แอนตารค ติกฝ งตะวันตกทั้งหมดละลาย  ระดับน้ำ�ทะเลโดยเฉลี่ย
ทั่วโลกจะสูงขึ้นอ ีก 3.3 – 3.5 เมตร (10.8 – 11.8 ฟุต) เปนอ ยางนอย19 ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอป ระชากรมากกวา 3.2 พันลานคน  - คิดเปนค รึ่งหนึ่งข องประชากรโลก - ผูที่อาศัยอยู
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ในระยะ 200 ไมลจากชายฝง
นักวิทยาศาสตรจากศูนยขอมูลหิมะและนำ�้ แข็งแหงชาติสหรัฐอเมริกากลาววา  
หากแอนตารค ติกล ะลายหมดในตอนนี้ ระดับน ้ำ�ทะเลอาจสูงขึ้นเกินระดับท ปี่ ระเมินไ ว  
บางทานกลาววา อาจสูงถ ึง 70  เมตร (230 ฟุต)  ดวยซ้ำ�ไ ป ซึ่งห มายถึงอ ันตรายถึงชีวิตข อง
ทุกชีวิตบ นโลก20
• ที่ดินจ มลงและผูลี้ภัยจากสภาพอากาศ
เนื่องจากระดับน ้ำ�ทะเลที่สูงขึ้น   เกาะตาง ๆ กำ�ลังจ มลงขณะที่เรากำ�ลังพูดกันอ ยูใน
ตอนนี้ โดยที่ประเทศตูวาลู ตองกา และประเทศหมูเกาะอื่น ๆ อีก 40 แหง มีแผนที่จะ
อพยพทั้งประเทศของพวกเขา
รายงานหนึง่ จากองคกรนานาชาติดา นการยา ยถน่ิ ฐาน แถลงวา อาจมี 200 ลานถงึ หนึง่ พัน
ลานคนทจ่ี ะเปนผลู ภ้ี ยั จากสภาพอากาศภายในป 2050 หรือภายในชว งชวี ติ ของเรา21 เหลานี้
คือผทู ต่ี อ งละทิง้ เกาะหรือบา นตามชายฝง ของพวกเขา เนือ่ งจากระดับนำ�้ ทะเลทส่ี งู ขึน้ หรือ
การละลายของเพอรมาฟรอสต ซึง่ ทำ�ใหทว่ั ทง้ั ชมุ ชนหรือทง้ั ประเทศจมลงและพงั ทลาย22
(โปรดดทู ภ่ี าคผนวก 1 สำ�หรับขอ มูลการสงู ขึน้ ของระดับนำ�้ ทะเลและผลกระทบทม่ี ี
ทัว่ โลก)
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล (มิลลิเมตร)

    

การคาดการณร ะดับน้ำ�ทะเลที่สูงขึ้น
การคาดการณระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น

500 การประมาณ
400 การณในอดีต
300
200
100
0
-100
-200
1800
1850

บันทึกจากเครื่องมือ

1900

1950
ปี

การคาดการณ
ในอนาคต

2000

2050

2100

ที่มาของขอมูล:  ไอพีซีซี – การประเมินครั้งที่สี่ , 111, รูปที่ 1
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มีเทน ไฮเดรต: ระเบิดเวลาที่กำ�ลังทำ�งาน
การเปลี่ยนแปลงอีกอยางหนึ่งของอารคติกก็ค ือ การละลายของชั้นเพอรมาฟรอสต
เปลือกโลกที่เย็นแข็งตามปกติซึ่งกักเก็บกาซมีเทนไว [มีเทนไฮเดรต]    การละลายของ
ชั้นเพอรมาฟรอสตนี้ ในระยะเวลาไมกี่ปที่ผานมาไดกอใหเกิดการปลอยกาซมีเทนสู
บรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตป 200423
ภาวะโลกรอนที่อุณหภูมิสูงขึ้นสององศาเซลเซียส สามารถกอใหเกิดกาซมีเทน
เพิม่ ขึน้ ถ งึ สองพนั ลา นตนั [ไฮเดรตจากกน มหาสมุทร]   ซง่ึ จะถกู ปลอยสบู รรยากาศ นำ�ไปสู
สูญพันธุม หาศาลของชวี ติ บนโลก

“อุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงแคสองถึงสามองศาจะทำ�ใหกาซเหลานี้
ระเหยขึ้นม าและ ‘ออก’สูบ รรยากาศ  ซึ่งจ ะยิ่งท ำ�ใหอ ุณหภูมิสูงขึ้น
และจะทำ�ใหม กี ารปลอยมีเทนมากขึ้นไ ปอีก ซึ่งท ำ�ใหโ ลกและทะเล
อุนขึ้นเรื่อย ๆ ฯลฯ  มีม ีเทนอยู  400  กิ๊กกะตัน ถูกเก็บกักไ วในเขต
น้ำ�แข็งอ ารคติกท ุนดรา – มากพอที่จะจุดชนวนปฏิกิริยาหวงโซนี้...
เมื่อใดที่การจุดชนวนนเี้กิดขึ้น วงจรดังกลาวจะกอใหเกิดภ าวะโลก
รอนที่ไมส ามารถหยุดยั้งไ ด” 24
— นักธ รณีวิทยา: จอรจ แอทเชสัน

มันไมใชแคการสงู ขึน้ ข องระดับนำ�้ ทะเลทเ่ี ราเปนหวง มันคอื กา ซไฮโดรเจนซัลไฟด
และมเี ทน และกา ซอกี นานาชนิดในมหาสมุทร25 และนำ�้ แข็งก จ็ ะละลายมากขึน้ หากมเี ทน
ออกจากเพอรมาฟรอสต ฯลฯ  และจากมหาสมุทรดว ย ผนวกกบั ทม่ี าจากการปศุสตั วและ
การเลีย้ งสตั ว  มันผนวกรวมกันและมนั จะอยูใ นชน้ั บรรยากาศเปนเวลานาน
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ณ  จุดทไ่ี มอาจหวนคืน  สิง่ นน้ั จะเปนการกลิง้ ล งเขา ไมมกี ารเปลีย่ นแปลงใดทส่ี ามารถ
เกิดขึน้ ไดอกี    ไมมใี ครสามารถชว ยไดในเวลานัน้ และอาจไมมใี ครรอดชีวติ หรืออาจจะมี
นอยมาก
เมือ่ โลกนถ้ี กู ท ำ�ลาย มันกจ็ ะเปนเหมือนดาวอังคารทไ่ี มสามารถอาศัยอยูไ ด และมนั
ใชเวลาหลายลา นป บางครัง้ หลายรอ ยลา นปก วาดาวเคราะหจะฟน ตัว หากวามนั จะฟน ตัวได
ยิ่ง เ ราท�ำ การเปลี่ยนแปลงไดเร็วเทาไร จะยิ่งดี และเมื่อนั้นเราจะ
สามารถเยียวยาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  และเราสามารถฟนฟู
โลกนี้ไดอยางรวดเร็วในเวลาอันสั้น  แตหากเราไมท�ำ โลกก็จะถูก
ท�ำล ายอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

การลดลงของธารน้ำ�แข็งแ ละการขาดแคลนน้ำ� 
ผลกระทบจากการลดลงของธารน้ำ�แข็ง
ธารนำ�้ แข็งสว นใหญของโลกจะหายไปภายในสองถงึ สามทศวรรษ ซึง่ จะเปนอนั ตราย
ตอการอยูร อดของประชากรมากกวาสองพนั ลา นคน หนึง่ พันลา นคนของประชากรเหลานี้
จะตองไดรับความลำ�บากจากผลกระทบของการท่ีธารนำ�้ แข็งท่ีหิมาลัยลดลงในอัตราเร็ว
มากกวาทอ่ี น่ื ใดในโลก สองในสามของพน้ื ทีธ่ ารนำ�้ แข็งกวา 18,000 แหงกำ�ลังหดตัวลง26
ผลกระทบในเบือ้ งตนของธารนำ�้ แข็งละลายกค็ อื นำ�้ ทวมและดนิ ถลมซง่ึ มอี ำ�นาจทำ�ลายลาง
ขณะทธ่ี ารน้ำ�เข็งกำ�ลังหดตัวลงตอ ไป ผลทต่ี ามมากค็ อื การลดลงของนำ�้ ฝน  ความแหงแลง
อันเลวราย และการขาดแคลนนำ�้ 27
สภาพอันเลวรายของธารน้ำ�เข็งในโลก
ที่รัฐมอนทานา [สหรัฐอเมริกา] ธารน้ำ�แข็งท ี่มชี ื่อเสียงของอุทยานแหงชาติกล าเซียร
ขณะนีเ้ปนทีค่ าดกันว าจ ะหายไปภายในสิบป 28 แมน้ำ�โ คโลราโด [มีต นกำ�เนิดม าจากหิมะ]
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ซึ่งจ ายน้ำ�ใ หก ับรัฐท างภาคตะวันตกทั้งเจ็ด ก็ก ำ�ลังเหือดแหงไ ป29
เปรูเปนบ านของ 70% ของธารน้ำ�แข็งแอนดีนท ั้งหมด ซึ่งย อดเขาน้ำ�แข็งน ั้นเปนท ั้ง
แหลงน้ำ�แ ละแหลงพลังงานไฟฟากำ�ลังน ้ำ�ใ หประชากรของประเทศ ธารน้ำ�แข็งเหลานี้
คาดวาจ ะหายไปภายในป 2015 ซึ่งก็อีกเพียงสองสามปขางหนา30  
(โปรดดทู ภ่ี าคผนวก 2 สำ�หรับขอ มูลเพิม่ เติมในเรือ่ งการลดลงของธารนำ�้ แข็งทว่ั โลก)

การจบั ปลามากเกินไป พืน้ ทีม่ รณะและการเปนกรดของมหาสมุทร
คณะกรรมการพูวซึ่งม ีสำ�นักง านใหญต ั้งอ ยูที่สหรัฐอเมริกา พบวาการจับปลาที่มาก
เกินไปเปนภัยคุกคามที่ใหญที่สุดต อระบบนิเวศทางทะเล ตามดวยของเสียที่มาจากการ
เกษตร  รวมถึงม ูลสัตวจ ากการปศุสัตว และปุยทใี่ ชในการเพาะปลูกอ าหารเลี้ยงสัตว 31

น้�ำ ทีเ่ ป็นสีแดงจากมลพิษ ซึง่ เกิดจากบริเวณมรณะที่
หาดโคปาคาบานา ริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกำ�ลังกอใหเกิดพื้นทีม่ รณะในทะเล ซึ่งข ณะนี้มีมากกวา
400 แหง [พื้นทีม่ รณะ] เหลานี้ เกิดขึ้นเนื่องจากปุยทไี่ หลออกมาเปนจ ำ�นวนมากจากการ
ปศุสัตว สงผลใหเกิดก ารขาดออกซิเจนซึ่งจ ำ�เปนตอก ารค้ำ�จุนช ีวิต32
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นักวทิ ยาศาสตรประเมินวา มากกวา 90% ของปลาขนาดใหญในมหาสมุทรไดหายไป
ในชว ง 50 ปทผ่ี า นมาเนือ่ งจากการประมง33
พวกเขาเตือนวา ณ อัตราการจบั ปลาในปจ จุบนั จะเกิดการลม สลายของทกุ เผาพันธุช วี ติ 
ทัว่ โลกภายในป 2050 และกลาววา ความพยายามในการฟน ฟูจำ�เปนตอ งเริม่ ตนทนั ที34

เปอรเซ็นตของสายพันธุที่พังทลาย
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“การสู ญ เสี ย ส ายพั น ธุ  ท างท ะเลทั่ ว โลกท่ี เ พิ่ ม ม ากขึ้ น กำ � ลั ง คุ ก คามค วาม
เปนอยูที่ดีของมนุษย”, Science, 3 noiembrie 2006, http://www.
compassonline.org/pdf_files/WormEtAlSciencePR.pdf และ B.
Worm et al., “Impacts of Biodiversity Loss on Ocean Ecosystem
Services“

การขาดแคลนปลาบางชนิดทำ�ใหเกิดภาวะเปนกรดทส่ี งู ขึน้ ในมหาสมุทร ซึง่ สง ผลให
มหาสมุทรมขี ดี ความสามารถทจ่ี ะดดู ซับคารบอนไดออกไซดลดลง
ปลาวาฬและปลาโลมาจึงถูกกดดันใ หวายออกจากมหาสมุทร เนื่องจากสภาวะท่ี
เลวรายลงทำ�ใหพวกเขารสู กึ อดึ อัด บางกค็ รัง้ ละหลายรอ ยตวั พวกเขากำ�ลังตายบนชายหาด
เพราะพวกเขาไมสามารถทนกบั สภาพทเ่ี ปนพิษในนำ�้ ทะเลไดอกี ตอ ไป35
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สภาพอากาศทร่ี นุ แรง
สิบป ท ี่ผานมา ไดเห็นอุณหภูมิประจำ�ปมีคาเฉลี่ยรอนที่สุดเกิดขึ้นอยางนอยสองครั้ง
ตามที่เคยมีก ารบันทึกไ วใ นประวัติศาสตรของโลกเรา ในป 2003 คลื่นความรอนสูงเปน
ประวัติการณไดเกิดขึ้นที่ยุโรป โดยคราชีวิตไปมากกวาหลายหมื่นชีวิต คลื่นความรอนยัง
นำ�มาซึ่งไฟปาครั้งรายแรงที่สุดเปนประวัติการณของออสเตรเลีย36
รัฐพิวบลา [ในเม็กซิโก] ไดเห็นการเพิ่มขึ้นของไฟปาในสองสามปที่ผานมา ฝนลดลง
200 ลิตรตอตารางเมตร [มี] อุณหภูมิเฉลี่ยประจำ�ปเพิ่มขึ้นที่ 17.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิใน
ฤดูหนาวตอนนี้ก็สูงกวาปกติ
หาป ท ี่ผานมา [2003-2007] เปรูเกิดเหตุการณอุณหภูมิสุดขั้วและน้ำ�ทวมอยางนอย
สามครั้ง ซึ่งสงผลกระทบตอประชากรกวา 500,000 คน  ภายในระยะเวลาเพียง 30 ป น้ำ�ทวม
เกิดม ากขึ้นกวา 60% และมีโคลนถลมมากขึ้นถึง 400%37 ประธานาธิบดี การเซีย [ชาวเปรู]
ไดประกาศภาวะฉุกเฉินใ นป 2009 เนื่องจากผลกระทบของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง  
ความหนาวเย็นท ี่ร ุนแรงและสภาพเยือกแข็งในแอนดีสตอนใตทำ�ใหเด็ก ๆ เสียชีวิต เกือบ
250 คน  และทำ�ใหผ ูคนเจ็บปวยอีกมากมาย38
(โปรดดูที่ภาคผนวก 3 สำ�หรับขอมูลลาสุดเรื่องสภาพอากาศที่รุนแรงทั่วโลก)
“สภาพอากาศไมไดนิยามอยูแคอุณหภูมิเฉลี่ยและปริมาณนำ�้ ฝน
เทานั้น แตดวยชนิด ความถี่ ความรุนแรงของสภาพอากาศ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจากมนุษย มีศักยภาพใน
การเปลี่ยนแปลงความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติ เชน คลื่น
ความรอน คลื่นความหนาวเย็น พายุ น้ำ�ทวมและความแหงแลง” 39
— หนวยงานดานการพิทักษส ิ่งแวดลอมแหงสหรัฐอเมริกา
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ภัยธรรมชาติท ี่เกิดขึ้นบอยครั้ง
ความแหงแลง การเกิดทะเลทราย และไฟปา
องคการสหประชาชาติกลาววา การเกิดทะเลทราย ซึ่งมักเปนผลมาจากการตัดตนไม
มากเกินไป และความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมตาง ๆ  เชน การปลูกหญาเพื่อเลี้ยงโค กระบือ
ก็สงผลกระทบตอสภาพความเปนอยูของผูคนกวา 1.2 พันลานคน ในมากกวา 100 ประเทศที่
มีความเสี่ยง40
แหลงน้ำ�จืดอันล้ำ�คากำ�ลังเหือดแหงไ ป อยางเชน ชั้นหินอุมน้ำ�ที่อยูใตเมืองสำ�คัญ อยาง
เชน ปกกิ่ง เดลฮี กรุงเทพฯ และอีกหลายพื้นที่ เชน ภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐอเมริกา
ขณะที่แมน้ำ�คงคา แมน้ำ�จอรแดน แมน้ำ�ไนล และแมน้ำ�แยงซี ก็มีกระแสน้ำ�ที่ไหลเอื่อยลง
อยางมากในรอบป
ในการเกิดภัยแลงที่ประเทศจีนครั้งเลวรายที่สุดในรอบหาสิบป [ป 2009] การเพาะปลูก
ที่จำ�เปนไดสูญเสียไปใน 12 จังหวัดทางภาคเหนือ ทำ�ใหประเทศสูญเงินหลายพันลานเหรียญ
สหรัฐฯ สำ�หรับการบรรเทาภัยแลงใหกับเกษตรกร41  

ในป 2009 ทีเ่ นปาลและออสเตรเลีย  ไฟปาไดท วีค วามรนุ แรงขน้ึ เนือ่ งจากความแหงแลง42
ที่แอฟริกา ประชากรในโซมาเลีย เอธิโอเปย และซูดาน และอื่น ๆ อีกมากมาย ผจญกับความ
ยากลำ�บากจากความแหงแลง
นักวิจัยกลาววา สหรัฐอเมริกาฝงตะวันตกกำ�ลังเผชิญกับวิกฤติความแหงแลงอันเลวราย
เนื่องจากหิมะบนภูเขากำ�ลังปลอยน้ำ�จากแหลงเก็บน้ำ�ขนาดใหญในจำ�นวนมหาศาล  
(โปรดดูที่ภาพผนวก 4 สำ�หรับขอมูลความแหงแลงและภัยพิบัติจากไฟปาทั่วโลก)
พายุและน้ำ�ทวมที่เกิดขึ้นบ อยครั้ง
ความรุนแรงและความยาวนานของเฮอริเคนและพายุโซนรอน ไดถูกบันทึกไววาเพิ่ม
สูงขึ้น 100% ในรอบ 30 ปที่ผานมา ซึ่งนักวิทยาศาสตรจากสถาบันเทคโนโลยีแหงแมสซาจู-
เซทส (เอ็มไอที) สหรัฐอเมริกา กลาววามีความเปนไปไดที่เกิดจากอุณหภูมิของมหาสมุทรที่
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สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
นักวิจัยแหงสถาบันเทคโนโลยีแหงจอรเจีย  สหรัฐอเมริกา กลาววา พายุเฮอรริเคนระดับ
4 และ 5 ทั่วโลกไดเกิดบอยขึ้นสองเทาในรอบ 35 ปที่ผานมา  พายุระดับ 5 ทำ�ใหเกิดการ
ทำ�ลายลางระดับสูงสุดในเมืองสำ�คัญตาง ๆ  ความรุนแรงและความยาวนานของมันก็เพิ่มขึ้น
ถึง 75% นับตั้งแตป 1970
หนึง่ ในพายุเหลานีซ้ ง่ึ ผลกระทบยงั คงเห็นและรบั รูไ ดกค็ อื เฮอรรเิ คนทำ�ลายลางแคทรินา 
ในป 2005 โดยเฉพาะในพื้นที่รัฐนิวออรลีนส ผูคนยังคงดิ้นรนที่จะฟนฟูบานเรือนและชีวิต
ของพวกเขาในตอนนี้
องคการบริหารดานมหาสมุทรและบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา กลาววา เปน
ครั้งแรกในประวัติศาสตรที่มีการบันทึกไว ที่พายุไซโคลนเขตรอนเกิดขึ้นอยางตอเนื่องหก
ครั้งในป 2008 ทำ�ใหเกิดแผนดินถลมที่สหรัฐอเมริกา  
มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและมหาสมุทรอินเดีย คือส องพื้นที่ที่มีแนวโนมการเกิด
พายุเฮอรริเคนที่รุนแรงที่สุด
(โปรดดูที่ภาคผนวก 5 สำ�หรับขอมูลดานภัยน้ำ�ทวมทั่วโลกครั้งสำ�คัญ ๆ )

งานบรรเทาสาธารณภัยของสมาคมนานาชาติ
อนุตราจารยชิงไหที่ปากีสถาน ในป 2010
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งานบรรเทาสาธารณภัยของสมาคมนานาชาติ
อนุตราจารยชิงไหที่เฮติ ในป 2010

แผนดินไหว
นักวิทยาศาสตรพ บวา แผนดินไหวมีสวนเกี่ยวของกับภ าวะโลกรอนเนื่องจากการ
ละลายของน้ำ�แข็งข ั้วโลกเหนือและตอนใตข องกรีนแลนด   การเปลี่ยนแรงดันข องแผน
เปลือกโลกทำ�ใหเกิดก ารเคลื่อนตัวซ ึ่งส ามารถทำ�ใหเกิดแ ผนดินไหว
หนึ่งในหายนะที่นาสลดใจที่สุดของยุคเราก็คือสึนามิ [เปนผลมาจากแผนดินไหว]
ซึ่งเกิดขึ้นท ี่ [อินโดนีเซีย] ในป 2004 นำ�มาซึ่งค วามเศราโศกอยางมากตอช าวอินโดนีเซีย
และชาวโลก
(โปรดดทู ภี่ าคผนวก 6 สำ�หรับขอมูลล าสุดเกี่ยวกับภ ัยพิบัติแผนดินไหวทั่วโลก)
การระบาดของแมลง
ที่สหรัฐอเมริกา ปาสนเกือบหนึ่งลานเอเคอรไดส ูญไปในภูเขารอคกี้ เนื่องจากการ
ระบาดแมลงปกแข็ง อันเนื่องมาจากภาวะโลกรอน [เหตุการณ] เชนเดียวกันน ี้เกิดขึ้นที่
แคนาดา
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การทำ�ลายปา
ปาฝนคอื ปอดของโลกเรา เมือ่ ตน ไมถกู โคน พืชกจ็ ะไมมที กี่ ำ� บังและ
เหีย่ วแหงไป มันจะยงิ่ ปลอยกา ซคารบอนไดออกไซดแทนทีจ่ ะดดู 
ซับมัน สิง่ นเี้ ปนอนั ตรายอกี อยางหนึง่ ท กี่ ำ� ลังจโู จมเรา
ที่บราซิล นับตั้งแตป 1970 90% ของพื้นที่ปาถ ูกทำ�ลายไปเพื่อเปลี่ยนใหเปนทุงหญา
เลีย้ งปศุสตั ว หรือใหอาหารสัตว43 ปาเขียวชอุม กำ�ลังถกู เปลีย่ นเปนทงุ ทแ่ี หงแลงในอตั ราเร็ว
ที่ 36 สนามฟตุ บอลตอ นาที  ซึง่ กำ�ลังเกิดขึน้ ข ณะทเ่ี รากำ�ลังพดู กนั อยูน 44้ี
และทางตอนใตของเม็กซิโก ปาเขตรอนซึ่งครั้งหนึ่งปกคลุมเกือบครึ่งหนึ่งของรัฐ
ทาบาสโก   มีข นาดลดลงจนเหลือนอยกวา 10% ของขนาดเดิม  ในขณะเดียวกันท ุงหญา
เลี้ยงปศุสัตวไ ดเพิ่มขึ้นเปน 60% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ45
นอกจากนีใ้ นประเทศอยางอารเจนตนิ าแ ละปารากวัย   มีป าไมถ ูกโคนมากขึ้นเรื่อย ๆ
เพื่อใชสำ�หรับก ารปศุสัตวแ ละปลูกถั่วเหลือง  อารเจนตนิ าไ ดส ูญเสียป าไมไ ปแลว 70%46
อินโดนีเซียมีปาฝนขนาดใหญที่สุดเปนอันดับส ามของโลก ซึ่งเปนรองเพียงปา
อเมซอนและคองโกเทานั้น แนนอนวา ปาฝน [อินโดนีเซีย] กำ�ลังหายไปในอัตราเร็วที่
นาตกใจที่หนึ่งสนามฟุตบอลตอนาที    องคการสหประชาชาติกลาววา 98% ของปาไม
ทั้งหมดอาจสูญสิ้นไปภายในระยะเวลาเพียง 15 ป47
ปาฝนอเมซอนเก็บคารบอนไดออกไซดไวมากกวาที่มนุษยผลิตกาซเรือนกระจกใน
ระยะเวลา 10 ป  นอกจากนีเ้มื่อเราเผาปา เราก็จะปลอยคารบอนดำ�ซึ่งเปนอนุภาคเขมาควัน
เล็ก ๆ ที่ดักจ ับความรอนได 680 เทาของคารบอนไดออกไซดใ นปริมาณที่เทากัน48

การสูญเสียค วามหลากหลายทางชีวภาพ
นักน ิเวศวิทยาชั้นนำ�กลาววา สัตวปาลดจำ�นวนลงอันเนื่องมาจากการสูญพันธุของ
สปชีสต าง ๆ อยางรวดเร็วจนไมมสี ิ่งใ ดเทียบไดใ นปจจุบัน  นักวิทยาศาสตรย ังไดท ำ�นาย
อีกวา สายพันธุในโลกที่ถูกคุกคามทั้ง 16,000 สายพันธุ อาจสูญพันธุเร็วขึ้น 100 เทา
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เมื่อเทียบกับท เี่คยคาดการณไ วในอดีต
“นักชวี วิทยาแหงฮารวารดผมู ชี อ่ื เสียง เอ็ดเวิรด โอ. วิลสัน และนกั 
วิทยาศาสตรทา นอน่ื ๆ   ไดประเมินวา อัตราการสญ
ู พันธุท แ่ี ทจริง
นาจะอยูที่ 1,000 หรือ 10,000 เทา เมื่อเทียบกับอ ัตราเร็วต ามปกติ  
โดยทรี่ ะหวาง 2.7 และ 270 สายพันธุ กำ�ลังถ ูกลบหายไปใน
แตละวัน” 49
— จูเลีย วิทตี้
“20% - 40% ของสายพันธุส ิ่งมีชีวิตบ นโลก ดูเหมือนจะสูญพันธุไ ป
ในชวงศตวรรษปนี้ ซึ่งเปนผลมาจากภาวะโลกรอนเพียงอยางเดียว  
โดยไมมปี จจัยอ ื่น ๆ” 50
— คณะทำ�งานรัฐบาลนานาชาติดานภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

การขาดแคลนน้ำ�
การลดลงของปริมาณน้ำ�กอใหเกิดความตึงเครียดที่บานปลาย รวมถึงความขัดแยง
ที่เกิดขึ้นจากการที่ผูคนมากมาย รวมทั้งชาวนายากจน ไมมีน้ำ�เพียงพอหรือกำ�ลังดิ้นรน
เพื่อใหไดน้ำ�ใ นสวนของพวกเขา
มีแมน้ำ�และทะเลสาบอีกหลายหมื่นแหงทั่วโลกที่กำ�ลังเหือดแหงไป ผูคนกำ�ลัง
เสียชีวิตจ ากความแหงแลง  ประชากรกำ�ลังล ะทิ้งห มูบานของพวกเขา บานเกิดข องพวกเขา
เพราะพวกเขาไมมนี ้ำ�ดื่มอ ีกแลว51
ประชากรหนึ่งพันล านคน ไมสามารถเขาถึงน้ำ�ท ี่สะอาดและปลอดภัย และเด็ก ๆ 1.8
ลานคน เสียชีวิตทุก ๆ ป เนื่องจากการเจ็บปวยจากน้ำ�ท ี่ปนเปอน52
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การขาดแคลนอาหาร
องคการสหประชาชาติประกาศวา ในป 2009 โลกกำ�ลังพบกับป ระชากรผูหิวโหย
จำ�นวนมากที่สุดในรอบสี่สิบป   มีประชากร 1.02 พันลานคนในโลกที่ไมไดรับอาหาร
อยางเพียงพอ53    
ที่เปรู เนื่องจากความรอนและความแหงแลงท สี่ ูงเกินไปในรอบ 12 ปที่ผานมา  พื้นที่
เพาะปลูกม ันฝรั่งและขาวโพด 140,000 เฮกเตอร ไดถ ูกทำ�ลาย คิดเปนป ริมาณอาหารที่ใช
เลี้ยงประชากรได 11 ลานคน
[ทีแ่ อฟริกา] ซิมบับเว โซมาเลีย มอวริเชียส โมซัมบิค และซูดาน – ขอกลาวถึง
เพียงไมกป่ี ระเทศ – กำ�ลังประสบกบั ความแหงแลงอนั เลวรายซง่ึ ทำ�ใหยากตอ การปลูกพืช
นอกเหนือจากปญ
 หาการขาดแคลนอาหารและราคาอาหารเพิม่ สงู ขึน้ ทม่ี อี ยูแ ลว
นอกจากปญหาความแหงแลงและการทำ�ลายปาที่สรางความเสื่อมโทรมใหแก
พื้นดิน อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นท ำ�ใหเกิดฝ นที่ตกไมเปนไปตามฤดูกาล – ไมวาจ ะนอยเกินไป
หรือมากเกินไปในชวงเวลาหนึ่ง – เราจึงม นี ้ำ�ทวมทที่ ำ�ใหพ ืชผลจมน้ำ� และไฟปา
ผลกระทบของภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเหลานี้ ทำ�ใหเกิดความไมมั่นคงทาง
อาหารและวิกฤติอ าหารมากยิ่งขึ้น
(โปรดดทู ภี่ าคผนวก 7 สำ�หรับข อมูลดานภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการขาดแคลน
อาหารทั่วโลก)

สุขภาพของมนุษย
ประชาชนกำ�ลังทุกขทรมานจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
จากการวจิ ยั ของสวิสเซอรแลนด ภูมอิ ากาศทเ่ี ปลีย่ นแปลงเปนสาเหตุของการเสียชีวติ
315,000 รายตอป   และประชาชนอีก 325 ลานคนไดรับผ ลกระทบขั้นร ุนแรง54 สิ่งน ยี้ ังไม
รวมถึงก ารสูญเสียท างเศรษฐกิจอ ีก 125 พันลานเหรียญสหรัฐในทุก ๆ ป55   ผูที่ไดรับผ ล
กระทบเลวรายที่สุดค ือประเทศกำ�ลังพ ัฒนาในแอฟริกา  รวมถึงป ระเทศที่ถูกคุกคามอยาง
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หนักอื่น ๆ ในเอเชียใต และประเทศเล็ก ๆ ที่เปนห มูเกาะ
ยิ่งไปกวาน ั้น 99% ของประชากรทเี่สียชีวิตจ ากภัยธรรมชาติอยูในทวีปเอเชีย
โรคภัยที่มีแมลงเปนพาหะ
ยุงซ ง่ึ เปนพาหะโรคไขเลือดออกกำ�ลังถกู พบเห็นเปนครัง้ แรกในปอ รู า [เปรู]  และพวก
มันไดกระจายสพู น้ื ทีใ่ หม ๆ เนือ่ งจากสภาวะอากาศทเ่ี ปลีย่ นแปลง56
ยังมีความเสี่ยงของโรคภัยไขเจ็บต าง ๆ ที่เพิ่มสูงขึ้น  เชน  มาลาเรีย เพราะยุงมีการ
แพรกระจายไปสูบริเวณทสี่ ูงขึ้น องคการสหประชาชาติเกรงวาป ระชากรหลายรอยลาน
คนในแอฟริกากำ�ลังอ ยูในความเสี่ยง57
(โปรดดทู ภี่ าคผนวก 8 สำ�หรับต อนหนึ่งข องบทความหกองศา: อนาคตของเราบน
โลกทรี่ อนขึ้น โดย มารค ไ ลนัส)

II. เรากำ�ลังหมดเวลาแลว
จากหลักฐานทางวิทยาศาสตรแ ละทางกายภาพทั้งหมดจนถึงท ุกวันนี้ เรามเีวลาเหลือ
อีกไมมากนัก แมวาเราตองการรักษาโลกใบนี้ไวในภายหลัง มันก ็จะไมสำ�เร็จ
ภัยคุกคามจากภาวะโลกรอนนั้นใกลตัวยิ่งกวากระชั้นชิด  มันไดมาถึงที่นี่แลว ดังที่
คุณเห็นไดจากภัยพิบัติและความวุนวายที่เกิดขึ้นมากมาย ผูลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศ
ปรากฏการณตาง ๆ ทั่วโลก
นักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญกลาววา อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศกำ�ลังสูงขึ้นอยาง
รวดเร็วจนเรามีเวลาเหลือไมมากนักที่จะเปลี่ยน
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“เราไดผา นจดุ เปลีย่ นผนั มาแลว เรายงั ไมผา นจดุ ทไ่ี มอาจหวนคืน
เรายงั คงพลิกผันสง่ิ ตา ง ๆ ใหกลับคนื มาได แตมนั ตอ งใชการเปลีย่ น
ทิศทางอยางรวดเร็ว” 58
— ดร. เจมส แฮนเซ็น หัวหนาสถาบันกอดดารด
เพื่อการศึกษาอวกาศแหงนาซา

ผูนำ�ของโลกและนักว ิทยาศาสตรม ากมายก็เปนหวงเรื่องนี้เชนกัน   ความจริงก็คือวา
เราไมส ามารถรับมือก ับสถานการณเชนนีไ้ ด หากภาวะโลกรอนไดถ ึงระดับข องอุณหภูมิ
ที่รุนแรงแลว  
บางประเทศและบางชุมชนตองรับมือกับสถานการณความแหงแลงท่ีเลวรายลงน้ี  
ไมมนี ำ�้ ม ากพอทีจ่ ะเพาะปลูก หรือแ มแตจะใชดม่ื    แมนำ�้ และทะเลสาบของพวกเขากำ�ลัง
เหือดแหงไปหรือไดเหือดแหงไปหมดแลว   ธารนำ�้ แข็งไดละลายในหลายพน้ื ทีอ่ ยางรวดเร็ว
จนในเวลาหนึง่ ไดเกิดนำ�้ ทวมครัง้ ใหญ แตไมนานหลังจากนัน้ กก็ ลับกลายเปนความแหงแลง
แลวเราจะรับมือกับการอพยพครั้งใหญของประชากรหลายสิบลานคนในคราว
เดียวกัน ซึ่งเปนผลจากสภาพความแหงแลง ระดับน ้ำ�ทะเลที่สูงขึ้น หรือการสูญเสียพ ื้นที่
เพาะปลูกอ ยางถาวรนไี้ ดอ ยางไร?  มันย ากมากและอาจเปนไปไมได
เราไมไดเตรียมพรอมแตอยางใด
เพียงพอ

เรายังไมไดเตรียมการณอยาง

เราตองรักษาโลกนี้ไวเพื่อใหเราสามารถอาศัยตอไปได
กอน เพราะหากน้ำ�แข็งทั้งหมดละลาย หากขั้วโลกเหนือ
ทั้งหมดละลาย แลวถาทะเลอุนขึ้น กาซก็จะถูกปลอยจาก
มหาสมุทร และเราทุกคนอาจไดรับพ ิษ มันเต็มไปดวยกาซ
ถาค ุณไดชมการปาฐกถาที่สิงคโปร [กันยายน 1994]   ฉันไดเตือนแลววา เราตอง
เปลี่ยนวิถีการใชชีวิตข องเรา มิฉะนั้นม ันจ ะสายเกินไป นั่นค ือเมื่อ 10 หรือ 15 ป [ที่แลว]
หรือกอนหนาน ั้น ฉันพ ูดอยูเสมอวา การทเี่ราตัดป าไมข องโลกเรา การทานเนื้อสัตวแ ละ
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ทั้งหมดนั่น มีส วนรวมตอค วามเสียหายมากมายบนโลกเราอยางไร
นักวิทยาศาสตรก ลาวไวหลายเรื่อง  พวกเขากำ�ลังร ับฟงในตอนนี้ แตฉ ันเพียงหวังวา
พวกเขาจะดำ�เนินการอยางรวดเร็ว มันแ คต องใชการลงมือทำ�   รัฐบาลทั้งหลายในโลกได
เห็นความสำ�คัญข องเรื่องนแี้ ลว ฉันแคเปนหวงวา การดำ�เนินการนั้นช าเกินไปเทานั้นเอง  
เพราะน้ำ�แข็งกำ�ลังสะทอนแสงอาทิตยกลับสูอ วกาศ   แตน้ำ�แข็งละลายอยางรวดเร็วมาก
จนทำ�ใหการสะทอนกลับไมมากพอ และเนื่องจากทะเลอุนขึ้น มันก็จะละลายน้ำ�แข็ง  
และเนื่องจากน้ำ�แข็งล ะลาย ทะเลก็ยิ่งอ ุน  คุณเขาใจสิ่งท ฉี่ ันหมายถึงห รือไม วัฎจักร?
แนวทางที่มันก �ำลังเปนอยู หากพวกเขาไมแ กไขมัน [ภายใน] เวลาสี่
หรือหาป ก็จบกัน ไมมอี ีกแลว มันเรงดวนจริง ๆ
(กลาวไวเมื่อเดือนธันวาคม 2007)

III. ส ูกับปญหาที่ตนตอเดี๋ยวนี้
หยุดตวั กอวิกฤติดา นสง่ิ แวดลอมรายใหญทส่ี ดุ ของเรา
“การปศุสตั ว คือหนึง่ ในตวั กอ ใหเกิดปญ
 หารนุ แรงดา นสง่ิ แวดลอม
ที่สำ�คัญที่สุดในทุกวันนี้ การดำ�เนินการอยางเรงดวนนั้นจำ�เปน
เพื่อที่จะเยียวยาสถานการณ” 59
— ดร. เ ฮ็นนิ่ง สไตนเฟลด หัวหนาขอมูลการ
ปศุสัตวและแผนกนโยบาย เอฟเอโอ ยูเอ็น
“การปศุสัตวเปนตัวขับเคลื่อนหลักของการทำ�ลายปา  การปศุสัตว
คือแหลงกำ�เนิดที่ใหญที่สุดของมลภาวะทางน้ำ�   การปศุสัตวผลิต
กาซเรือนกระจกมากกวาการขนสงทั่วโลกรวมกัน”
— “เงามืดที่ทอดยาวของการปศุสัตว”
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หยุดโทษคารบอนไดออกไซดสำ�หรับทุกปญหาที่เกี่ยวกับภาวะโลกรอนบนโลกของ
เรา เราตองโทษตัวเราเอง อุตสาหกรรมเนื้อสัตวคือสิ่งที่เราตองมุงเนนในการหยุดยั้ง ใน
การละเลิก เพื่อยุติสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพื่อยุติการสูญเสียปาไมและที่ดิน  
และหยุดการพูดออมไปออมมา  พูดใหตรงจุด: อุตสาหกรรมเนื้อสัตวต องหยุด
วิธีที่ฉลาดที่สุดก็คือการหยุดภาวะโลกรอนดวยการเปนวีแกน  มันฟงดูงายมาก แตวา
เปนหนทางแกไขที่ดีที่สุด  มีประสิทธิภาพมากที่สุดและผลกระทบของมันจะเห็นไดเกือบ
ทันที  หากปราศจากการเปลีย่ นแปลงทส่ี ำ�คัญและทนั การณน  ้ี ไมวา สง่ิ ใดกต็ ามทีเ่ ราพยายาม
ทำ�  มันกจ็ ะไมเพียงพอทีจ่ ะขบั ไลผลกระทบอนั เลวรายทส่ี ดุ ซง่ึ เราไดเก็บสะสมเอาไว              
ยิ่งไ ปกวานั้น ปญหาตาง ๆ ที่เราเผชิญอยูแลวในตอนนี้ – เชน บรรยากาศที่อ ุนขึ้น
การขาดแคลนน้ำ�  การขาดแคลนอาหาร และการเกิดทะเลทราย เราสามารถกำ�จัดไดอยาง
รวดเร็วดวยการหยุดผลิตเนื้อสัตว หยุดมันในตอนนี้ ไมทำ�อีกตอไป!
“อยาทานเนื้อสัตว นี่ค ือสิ่งที่ไอพีซีซีเกรงที่จะพูดก อนหนานี้   แต
ตอนนีเ้ราพูดวา: โปรดทานเนื้อส ัตวใ หน อยลง – เนื้อสัตวเปนส ินคา
ที่มคี ารบอนเขมขนม าก” 60
— ดร. ราเจนดรา เค. ปาชาอุรี

ปญหาตนตอคือดานจิตวิญญาณ
“ไมมีอะไรที่เปนประโยชนตอสุขภาพของมนุษยและเพิ่มโอกาส
ในการอยูรอดของสิ่งมีชีวิตบนโลกไดมากเทากับการวิวัฒนาการสู
การทานมังสวิรัติ” 61
— อัลเบิรต ไอสไตน

ดังทีฉ่ ันไ ดก ลาวไว เราตองจัดการกับตนตอของปญหา   ตนตอของปญหาคือสาเหตุ
29

จากวิกฤติสสู ันติสุข: วิถีแหงวแี กนออแกนิกคือคำ�ตอบ

ของภาวะโลกรอ น  และตน ตอนน้ั กค็ อื การไมมคี วามเมตตากรุณาตอ เพือ่ นรว มโลกของเรา
ทุกการกระทำ�กอใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง และสิ่งน เี้ปนวิทยาศาสตรอยางมาก
คุณจะเห็นไดวา หากเราหวานเมล็ดแอปเปล เราก็จะไดตนแ อปเปล และจากตน
แอปเปลนั้น สักระยะหนึ่งมันก็จะออกผลใหแกเรา  นี่เปนวงจรชีวิต  หากเราฆา เราก็ไม
สามารถคาดหวังชีวิตจากมันได   ทุกการกระทำ�สงผลเดียวกันในภายหลัง  มันไมใชการ
พูดเชิงศาสนา มันเปนวิทยาศาสตร
ดังนั้น ในตอนนี้ตนตอของปญหาของเราก็คือ เราไมมีความเมตตากรุณาตอเพื่อน
รวมโลกของเรา: ผูที่มชี ีวิต ความรูสึก เดิน แสดงออก เปยมดวยความรัก อยางสัตวท ุก
ขนาดและทุกรูปราง  และเราไดปราศจากความเมตตาตอสิ่งแวดลอมของเรา   เราจึงได
ทำ�การฆาตกรรมหมูสัตวร วมโลกและเราไดท ำ�ลายสิ่งแวดลอมของเรา  เชน การทำ�ลายปา
และการทำ�ลายน้ำ�  และการทำ�ลายอากาศ  จากทั้งหมดนี้เราไมอ าจคาดหวังผ ลลัพธทดี่ ีกวา
เดิมไ ด  
เสียงรองคร่ำ�ครวญ   ความทุกขและความเจ็บปวดอยางที่สุดของสัตวที่ทุกขทรมาน
เหลานี้ ผูมีชีวิตอ ยูในกรงแคบ ๆ สกปรก  ถูกกดขี่ คุมขัง และอาศัยอยูในความมืดท ุกวัน
ไมเคยไดเห็นแ สงอาทิตย   และความเจ็บปวดแสนสาหัสก อนและหลังการฆา ไดส ะเทือน
สวรรคและโลก
ดังนั้นภ ัยธรรมชาติ ความแหงแลงต าง ๆ ก็เพื่อชำ�ระลางการกระทำ�ที่ไมดขี องมนุษย
ออกไป และเปนด ั่งก ารเตือน   อีกทั้งเพื่อชี้แนะมนุษยใ หเปลี่ยนไปในทิศทางทดี่ ีขึ้น เพื่อ
อนาคตที่สวางไสว มีค วามสุข และจะไดไ มมคี วามทุกขทรมานเกิดข ึ้นกับส ัตวท ั้งหลาย
อันใดอีก
“คุณห วานพืชใด คุณก ็จะไดรับผ ลเชนนั้น” พระคัมภีรศ ักดิ์สิทธิท์ ั้งหลายไดส อนเรา
เชนนั้น  มนุษยชาติจ ึงจำ�เปนต องตื่น  มิฉะนั้นแ ลว เราก็จะตองแบกรับผ ลกระทบที่จะตาม
มา
ดังนั้นก ารแกปญหาที่เรากำ�ลังเผชิญอยูนี้ เราตองเปลี่ยนกระทำ�ของเรา  เราตองมคี วาม
เมตตากรุณาตอเพื่อนรวมโลกของเรา  แทนที่จะฆาพ วกเขา สังหารหมูพ วกเขา  สังเวยชีวิต
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พวกเขา  เราตองดูแลพวกเขา ตองมีความเมตตากรุณาตอพ วกเขา เอาใจใสพ วกเขา  และ
แทนที่จะทำ�ลายปา เราตองปลูกตนไมข ึ้นม าใหม  ดูแลสิ่งแวดลอมใดก็ตามทีเ่รามอี ยู  และ
แทนที่จะสรางมลพิษใหกับโลกและอากาศของเรา เราตองหันมาใชพลังงานที่เปนมิตร
และพลังงานทดแทน  เพียงแคเปลี่ยนการกระทำ�ของเรา
เราควรทำ�งานใหส อดคลองกับพ ลังงานของจักรวาล   กฎแหงความรักของธรรมชาติ  
หากมนุษยชาติไ มเคารพชีวิตใ นรูปแบบอื่น ๆ      เมื่อนั้นช ีวิตของมนุษยเองก็จะตกอยูใน
อันตรายดวยเชนกัน  เพราะเราทั้งหมดนั้นเชื่อมตอกัน
เราตางพึ่งพาอาศัยก ันและกันเพื่อความอยูรอด  แมแตห นอนตัวน อย ๆ ที่ทำ�ใหพ ื้นดิน
ของเราเหมาะแกการเพาะปลูก   หากผูคนหลีกหนีการฆาแ ละเลือกวิถีชีวิตป ลอดเนื้อสัตว  
พวกเขาก็จะเก็บเกี่ยวผลจากเมล็ดพ ันธุแ หงสันติภาพและความเมตตา
เราภาวนาใหมีผูคนมากพอที่จะทำ�เชนนั้นและอยางรวดเร็ว เนื่องจากเวลาของเรา
กำ�ลังห มดลงแลว

กลับคืนสูตัวตนแหงความรักของเราและชวยกอบกูโลก
เราตองเขาใจวา ภัยธรรมชาติคือผลสืบเนื่องจากพลังงานลบในชั้นบรรยากาศของ
เรา  และพลังงานลบในชั้นบรรยากาศของเรานี้ถูกสรางขึ้นจ ากความรูสึกของเรา ความคิด
ของเรา และการกระทำ�ของเรา ไมวาจ ะเปนความเกลียดชัง ความรุนแรง และการฆาช ีวิต
มนุษยและสัตวผูบริสุทธิ์มากมาย หากเราไมเปลี่ยนวิถีชีวิตที่กอใหเกิดภัยพิบัติแลวละก็
ภัยพิบัตกิ ็จะไมมีวันจ บสิ้น
เราตองเปลี่ยนรูปแบบทางความคิดและวิถีชีวิตของเราสูระดับที่สูงขึ้นและมีความ
เมตตาและสูงสงมากขึ้น  เราตองกลับคืนสูตัวตนที่แทจริงและเปยมดวยความรักของเรา
ดวยการเชิดชูแ ละปกปองทุกช ีวิต   เริ่มตนด วยอาหารวแี กนใ นทันทีเพื่อชวยโลกอันล้ำ�คา
และงดงามใบนขี้ องเรา  วีแกน  มังสวิรัติ เปนห นทางแกไขทดี่ ีที่สุดแ ละรวดเร็วที่สุด
การเปนม ังสวิรัตเิปนป ระโยชนตอก ารพัฒนาทางจิตวิญญาณในทุกร ูปแบบ  อันที่จริง
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แลว เหลาผ ูมีปญญา   นักปราชญใ นอดีตโ บราณทั้งหลายตั้งแตค รั้งโ บราณกาล ไดเนนย้ำ�
ถึงความสำ�คัญข องอาหารจากพืชซึ่งม แี ตค วามเมตตากรุณา  มันเปนข อกำ�หนดขั้นพ ื้นฐาน
ของผูปฏิบัติธรรม
แนวคิดที่อยูเบื้องหลังก ารละทิ้งผลิตภัณฑสัตวก็คืออหิงสา – หมายถึงก ารไมใชความ
รุนแรง  ดวยการทานอาหารวีแกน  เราจะหลีกเลี่ยงกรรมสนองที่ไมดีจากการฆา และมัน
จะไมสรางภาระและเปนอุปสรรคตอการเดินทางทางจิตวิญญาณของเรา
การเปนว ีแกนห มายความวา เราปกปองสัตวท ุกชีวิต  การฆาช ีวิตผูอื่นตองหยุดเพื่อที่
มนุษยชาติจ ะไดว ิวัฒนาการสูความเปนอ ารยะ  ประโยชนข องการกระทำ�เชนนั้นม ีมากมาย  
นอกจากการฟนฟูสุขภาพแลว ความหลากหลายทางชีวภาพก็จะสัมฤทธิ์ผล  สภาวะสมดุล
ของโลกก็จะฟนตัว พรอมกับความเบาสบายของจิตสำ�นึกข องเราและขีดค วามสามารถใน
การยกระดับจ ิตสำ�นึกข องเราเอง
ทั้งหมดนคี้ ือผลที่ไดจ ากอาหารที่มคี วามเมตตามากกวา  ทัศนคติท ี่เปยมไปดวยความ
รักนี้ ยังส รางบรรยากาศแหงสันติสุขมากยิ่งขึ้น นำ�พาการปลอบโยนมาสูทุกชีวิต   เมื่อ
ความสงบสุขบังเกิดขึ้นกับตัวเราเองในการไดรูวา เราไมไดสรางความทุกขทรมานหรือ
ความเจ็บปวดตอเหลาพ ี่นองเพื่อนสัตวข องเรา   เราก็จะมคี วามสงบนิ่งภายในในการที่จะ
ปฏิบัตธิ รรมดวยหัวใจทั้งด วง
และในภาพรวม โลกของเราก็จะไดรับการเยียวยาดวยเชนกัน   ดังเชนการที่บุคคล
หนึ่งไดรับการเยียวยาดวยการหันมาทานอาหารแหงความเมตตา – สิ่งที่เหมือนกันดึงดูด
กัน  พลังงานที่ดี เปยมดวยความรัก ความเมตตา ก็จะขจัดความมืดซึ่งกำ�ลังเขาหาเรา  ซึ่ง
กำ�ลังอยูใกล ๆ เราในตอนนี้
ในไมชา เราจะมสี วรรคบนโลก
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โปรดตื่นเถิด!

โดยอนุตราจารยชิงไห


โอ โลก ตื่นเถิดแ ละมองดู
แมน้ำ�แ ละภูเขากำ�ลังอ ยูในความวุนวาย
ปาท ถี่ ูกเผา เนินเขาทถี่ ูกกัดกรอน ลำ�ธารที่เหือดแหง
ที่สุดแ ลว จิตวิญญาณทอี่ ับเฉาจะไปทีใ่ ดในตอนทายของทุกความฝน
โอ โลกผูยิ่งใหญ ขอใหค วามทุกขทรมานของทานจงบรรเทาลง
เพื่อใหน้ำ�ตาเหลานีล้ ดนอยลงในค่ำ�คืนอ ันแสนยาวนาน
โอ ทะเล และทะเลสาบ อยาไ ดห ยุดยั้งท วงทำ�นองของทาน
เพื่อมอบความหวังสำ�หรับว ันพรุงนี้ใหแกม นุษยชาติ...
โอ สรรพสัตว จงหยุดพักในดินแดนเบื้องบน
ถึงแมวาท านไดจ ากไปโดยไมมกี ารเอยกลาวใด ๆ
ขอใหการเตนแ รงของหัวใจฉันบ รรเทาลง
ขณะทฉี่ ันกำ�ลังร อคอยการสำ�นึกผิดท ี่ทันเวลาของชาวโลก
โอ ปาลึก  อนุรักษไวซึ่งแ กนท ี่แทจริงข องทาน
ปกปองเผาพันธุม นุษยใ นชวงเวลาที่พวกเขาทำ�ผิดพ ลาด
โปรดรับหยาดน้ำ�ตานับพ ันครั้งจากใจจริงข องฉัน
เพื่อหลอเลี้ยงตนไม ใบไม และรากไม ทีส่ งางามของทาน
โอ หัวใจ  จงบรรเทาการคร่ำ�ครวญของทาน
เพื่อใหจิตวิญญาณของฉันไ ดพ ักผอนในค่ำ�คืนอ ันแสนยาวนาน
น้ำ�ตาไดเหือดแหงไ ป และฉันไรคำ�พูด
คร่ำ�ครวญอยางรวดราวใหกับผูทุกขท รมาน
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โอ ค่ำ�คืน โปรดจุดประกายแหงแ สงของทาน
สองหนทางใหกับด วงวิญญาณของเหลาม นุษยท ี่อยูในความมืด
โปรดสงบนิ่งเพื่อใหจิตใจของฉันมั่นคง
และเขาสูค วามวางเปลาด วยทวงทำ�นองอันมหัศจรรยแ หงสวรรค
โอ กลางวัน อยาไดป ลุกเราค วามโกลาหลในทันใด
เพื่อใหสันติภาพไดพ ำ�นักอยูในกนบึ้งข องหัวใจเรา
เพื่อใหการดิ้นรนของมนุษยชาติเบาบางลง
เพื่อใหตัวตนที่แทจริงไ ดส องแสงอยางรุงโรจน
โอ หัวใจของฉัน อยาไ ดเศราโศกอีกตอไป
ดั่งแ มลงทกี่ ำ�ลังด ิ้นรนอยูในฤดูหนาวอันเยือกเย็น
รอคอยวันพรุงนี้ที่สมบูรณแ บบอยางสงบ
และวันทีโ่ ลกจะถูกประดับด วยกลดแหงส วรรค
โอ ฉันรองไห  ฉันขอวิงวอน  ฉันภาวนา ฉันข อรอง!
โอ พระพุทธะ ผูไรขอบเขต พระเจา เหลาเทวดา
โปรดนำ�ทางวิญญาณที่พลัดหลงจากหนทางแหงส ัจธรรม
ซึ่งเรรอนอยูในวัฎจ ักรนรกแหงความทุกขไ มรูจบ
โอ พี่ชาย ตื่นเดี๋ยวนี้
เดินอ ยางภาคภูมิใจในทะเลและแมน้ำ�อ ันยิ่งใหญ
มองตรงไปยังดวงอาทิตยท ี่ลุกเปนไฟ
และปฏิญาณที่จะเสียสละเพื่อสรรพสิ่งทั้งหลาย
โอ พี่สาว ตื่นเดี๋ยวนี้
ลุกขึ้นจ ากสถานทีแ่ หงก ารทำ�ลายลาง
เรามารวมฟนฟูโลกของเราไปดวยกัน
เพื่อใหทุกคนรองเพลงแหงค วามเปนหนึ่งเดียวกันอ ยางมคี วามสุข
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หยุดยั้งภาวะโลกรอนไดถงึ 80% ลดความหวิ โหย
ของโลก ยุตสิ งคราม เสริมสรางสนั ติภาพ และอนุ
รักษทรัพยากรนำ�้ และทรัพยากรอนั ลำ�้ คา อนื่ ๆ    ซงึ่ 
จะเปนเสนชีวิตใหกับดาวเคราะหและมวลมนุษย  
โดยสรุปแลว มันจะยุตปิ ญหาของโลกที่เรากำ� ลัง
ประสบอยูใ นตอนนีไ้ ดมากมาย
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ในพื้นที่หลายแหง เรากำ�ลังประสบกับผลกระทบที่รุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลง เชน น้ำ�แข็งอ ารกติกล ะลาย ผืนดินจ มน้ำ�  การขาดแคลนน้ำ�อ ันเนื่องจากการ
ละลายของธารน้ำ�แข็ง และแมแตพ ายุท ี่กำ�ลังเกิดบ อยครั้ง ทั้งหมดนเี้กี่ยวของโดยตรงกับ
อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น เราจึงต องทำ�ใหโ ลกของเราเย็นลงกอนใดอื่น และหนทางทดี่ ี
ที่สุดท ี่จะหยุดภาวะโลกรอนก็คือ การยุตกิ ารผลิตกาซเรือนกระจกที่กอใหเกิดค วามรอน
เราทราบถงึ ความพยายามตา ง ๆ ในการทจ่ี ะลดการปลอยกา ซ  เชน  จากภาคอตุ สาหกรรม
และการขนสง แตการเปลีย่ นแปลงในภาคสว นเหลานีใ้ ชเวลานานเกินไป – มากกวาเวลาท่ี
เรามเี หลืออยู ณ อัตราเร็วน้ี ณ ชัว่ โมงน  ้ี หนึง่ ในวธิ ที ม่ี ปี ระสิทธิภาพและรวดเร็วทส่ี ดุ ในการ
ลดความรอ นในบรรยากาศกค็ อื การกำ�จดั การผลิตกา ซมเี ทน
มีเทนไมเพียงเก็บกักความรอนไดมากกวาคารบอนถึง 72 เทา มันยังหายไปจาก
บรรยากาศไดเร็วกวา CO2 ดังนั้นห ากเราหยุดการผลิตมีเทน บรรยากาศจะเย็นล งเร็วกวา
การทเี่ราหยุดการผลิตคารบอนไดออกไซด
วีแกนออแกนิกจะทำ�ใหเกิดผลกระทบที่เย็นลงและเปนประโยชน เพราะมันลดมีเทน
และกาซเรือนกระจกอื่น ๆ  ซึ่งเปนภัยตอการอยูรอดของเรา
ออแกนิกเพราะเราไมตองการใหสารเคมีที่เปนโทษมีอยูทุกหนแหงและไหลลงสู
แหลงน้ำ�ข องเรา  สรางมลพิษใหกับแมน้ำ�  ดินแ ละสิ่งมีชีวิตท ั้งหมด อีกทั้งย ังทำ�ใหม นุษย
ทั้งหลายเจ็บปวย และออแกนิก เพราะการปฏิบัตเิชนนีจ้ ะดูดซับ CO2 ที่มอี ยูในอากาศได
จำ�นวนมาก ซึ่งก ็จะทำ�ใหโ ลกของเราเย็นล งดวย

I. ทำ�ใหโ ลกเย็นลงและฟนฟูสิ่งแวดลอม
กำ�จัดมีเทน คารบอนดำ� และกาซเรือนกระจกอื่น ๆ
การปศุสัตว – ตัวปลอยมีเทนที่ใหญท ี่สุด
คารบอนไดออกไซดไมใชภยั คกุ คามทแี่ ยทส่ี ดุ ของเรา มันคอื มเี ทน และ
มีเทนมาจากการเลีย้ งปศุสตั ว
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เราสามารถเริ่มตนด วยการตัดผ ูผลิตมีเทนที่ใหญท ี่สุดใ นโลกออกไป ซึ่งก ็คือการ
เลี้ยงสัตว  ดังนั้นก ารทำ�ใหโ ลกนเี้ย็นลงอยางรวดเร็วท ี่สุด เราตองหยุดบริโภคเนื้อสัตวเพื่อ
ที่จะหยุดอุตสาหกรรมปศุสัตว   เพื่อที่จะหยุดยั้งก าซเรือนกระจก มีเทน และกาซพิษอื่น ๆ  
จากอุตสาหกรรมสัตว
กาซเรือนกระจกตาง ๆ กับศักยภาพในการกอใ หเกิดภาวะโลกรอน
กาซเรือนกระจก

CO2  
(คารบอนไดออกไซด)

CH4
(มีเทน)

N2O
(ไนตรัสอ อกไซด)

ศักยภาพในการทำ�ใหโ ลกรอน
(GWP)*

1

25*

298*

ความเขมขนใ นบรรยากาศกอน
ยุคอุตสาหกรรม

280 ppm

0.715 ppm

0.270 ppm

ความเขมขนใ นบรรยากาศใน
ป 2005

379 ppm

1.774 ppm

0.319 ppm

สัดสวนเปอรเซ็นตท ี่มาจากการ
ปศุสัตว**

9%

37%

65%

* เฉลี่ยในชวง 100 ป  มีเทนและไนตรัสออกไซดมีฤทธิ์มากกวาคารบอนไดออกไซด
ในการกอใหเกิดภาวะโลกรอนถึง 25 และ 298 เทาตามลำ�ดับ  เฉลี่ยในชวง 20 ป
มีเทนมีฤทธิม์ ากกวาคารบอนไดออกไซดในการทำ�ใหเกิดภาวะโลกรอนถึง 72  เทา
(หนึ่งในลานสวน (ppm) หมายถึง หนึ่งสวนตอ 1,000,000 สวน) (IPCC, การ
ประเมินครั้งที่สี่  2007  ตารางที่ 2.14)
** Steinfeld et al., เงามืดท ี่ทอดยาวของการปศุสัตว 2006

ถาทุกคนในโลกนำ�วิถีชีวิตการทานอาหารปลอดเนื้อสัตวซึ่งมีประสิทธิภาพที่สุด
และทำ�ไดอ ยางงายดายนี้ไปใช   เราจะสามารถแกไขผลกระทบของภาวะโลกรอนไดอ ยาง
รวดเร็ว   แลวเราก็จะมีเวลาที่จะนำ�มาตรการระยะยาวมาปฏิบัติ เชน การใชเทคโนโลยี
สีเขียวใหม ากขึ้นเพื่อขจัดค ารบอนไดออกไซดอ อกจากบรรยากาศ
ที่จริงแ ลว หากเราเพิกเฉยตอก ารหยุดก ารผลิตเนื้อสัตว ความพยายามสีเขียวทั้งหมด
เหลานีจ้ ะถกู ลบลางไป และเราอาจสญ
ู เสียดาวเคราะหกอ นทเ่ี ราจะมโี อกาสตดิ ตัง้ เทคโนโลยี
37

จากวิกฤติสสู ันติสุข: วิถีแหงวแี กนออแกนิกคือคำ�ตอบ

สีเขียวใด ๆ อยางเชน พลังลม หรือพลังแสงอาทิตย หรือรถยนตไ ฮบริด
นักวิจัยนาซาเพิ่งประกาศวา มีเทน กาซเรือนกระจกที่เกิดจ ากมนุษยม ากที่สุดซ ึ่งม ี
แหลงกำ�เนิดมาจากอตุ สาหกรรมปศุสตั ว เก็บกักความรอ นไดมากกวาคารบอนไดออกไซด
ถึงหนึง่ ร อ ยเทาในชว งระยะเวลาหา ป
“มีเทนทำ�ใหโ ลกรอนมากกวา CO2 72 เทา ในชวงเวลา 20 ป” 62
— คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
“มีเทนทำ�ใหโ ลกรอนมากกวา CO2 100 เทาในชวงเวลา 5 ป”
“มีเทนหนึ่งตันที่ถูกปลอยในวันนี้จะทำ�ใหเกิดการรอนขึ้นในเวลา
หนึ่งป  มากกวาห นึ่งตันข อง CO2 ที่ถูกปลอยในวันนี้ ซึ่งจ ะสงผล
จนถึงป  2075” 63
— ดร.เคิรค สมิธ ศาสตราจารยดานสาธารสุขสิ่งแวดลอมโลก
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียเบิรคลีย

โปรดตระหนักวา แมว าการปศุสัตวไดถูกรายงานวาเปนสาเหตุของ 18%  ของการ
ปลอยกาซเรือนกระจกของโลก ซึ่งมากกวาภาคการขนสงของโลกรวมกัน ที่จริงแลว
ขอเท็จจริงนี้เปนการประมาณการที่ต่ำ�เกินไป เพราะไมนานมานี้ การคำ�นวณใหมได
กลาววา การปศุสัตวอ าจมสี ัดสวนการปลอยกาซถึง 50% ฉันจะพูดซ้ำ�  การปศุสัตวไดรับ
การคำ�นวณใหมวาอาจกอใ หเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกมากกวา 50% ของทั้งหมด
– มากกวา 50% มาจากอุตสาหกรรมปศุสัตว ดังนั้นน ั่นจึงเปนทางออกหมายเลขหนึ่ง64
อันตรายของมีเทนไฮเดรทและไฮโดรเจนซัลไฟด
ตอนที่มันเย็น [มีเทนไฮเดรท] ถูกบีบอัด [อยูใตพื้นมหาสมุทร] และคงอยูตรงนั้น
ไมม ีพิษมีภัย แตต อนนี้อากาศอุนขึ้นเรื่อย ๆ กาซเหลานี้จะถูกปลดปลอยออกมา มันก ำ�ลัง
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ถูกปลอยออกมาสูบรรยากาศ   ดังที่คุณไดทราบจากรายงานทางวิทยาศาสตรวา   ชั้น
เพอรมาฟรอสตกำ�ลังละลายในแตละวัน65
มีสัญญาณเตือนวาเวลาอันตรายนกี้ ำ�ลังจะมาถึง จากการที่ทะเลสาบและสถานที่อื่น ๆ  
มีมีเทนผุดข ึ้นมา ซึ่งแ ตเดิมเคยถูกเก็บกักไวอยางปลอดภัยใตช ั้นน้ำ�แข็งโ ลก66 ไมมีใครรูวา
กาซปริมาณมหาศาลจะถูกปลอยออกมาเมื่อใด ซึ่งจะทำ�ใหอุณหภูมิสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
แลวก็จะกอใหเกิดภ าวะโลกรอนที่หวนกลับค ืนไ มได  สิ่งน ั้นจ ะเปนห ายนะแกเรา
“เพอรมาฟรอสเปรียบเสมือนระเบิดเวลาทก่ี ำ�ลังรอวนั ระเบิด – พอมนั 
ละลายไปเรือ่ ย ๆ มีเทนนบั หมืน่ เทรากรัมอาจถกู ปลอยสบู รรยากาศ
ซึง่ จะยง่ิ กอ ใหเกิดภาวะโลกรอ น แหลงของมเี ทนทค่ี น พบใหมน้ี ยัง
ไมไดถกู รวมเขาไปในโมเดลสภาพอากาศจนถึงบดั นี”้ 67
(หนึง่ เทรากรัม = หนึง่ ลา นตนั )
— ดร.คารธี้ วอลเทอร นักระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ�
จากมหาวิทยาลัยอลาสกา

มันไมใชแคมีเทนที่เราเปนหวง มีกาซตาง ๆ มากมายจากมหาสมุทร [ตัวอยางเชน]
ไฮโดรเจนซัลไฟด ที่ไดทำ�ลายลางสิ่งมีชีวิตไปมากกวา 90% ในประวัติศาสตรโลก
ที่ผานมา68
ขึน้ อยูก บั ปริมาณความเขมขน แคเพียงไฮโดรเจนซัลไฟลกส็ ามารถทำ�ใหอวัยวะตา ง ๆ  
เกิดการระคายเคือง เชน ตา จมูก คอ หลอดลมถกู ปด กัน้ การแทงฉบั พลัน การทำ�งานของ
รางกายบกพรอง ปวดศีรษะ มึนงง อาเจียน ไอ การหายใจตดิ ขัด ดวงตาไดรบั บาดเจ็บ การ
ชอค โคมา การเสียชีวติ ฯลฯ
เราอาจเสียชีวิตจ ากกาซ ยังไมต องพูดถึงภ าวะโลกรอน ในตอนนีม้ มี ีเทนที่ถูกปลอยสู
บรรยากาศแลวอ ยูมากมาย ผูคนจำ�นวนมากมอี าการปวยทางจิตห รือทุกขทรมานทางกาย
อื่น ๆ ตามการวิจัยของนักวิทยาศาสตร
กาซมีเทนสามารถทำ�ใหป วดศีรษะ ระบบหายใจและระบบหัวใจทำ�งานผิดปกติ และ
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ในปริมาณที่เขมขนจ ะทำ�ใหเกิดก ารเสียชีวิตจ ากการขาดอากาศหายใจ มันคลายกับก ารถูก
พิษจากคารบอนมอนอกไซด  มันม ีพิษถึงช ีวิตมากกวา CO2 23 เทา
กาซอันตรายถึงชีวิตอื่น  ๆ จากการปศุสัตว
มีก าซพิษอันตรายถึงแ กชีวิตอ ื่น ๆ ถูกปลอยจากอุตสาหกรรมปศุสัตวด วยเชนกัน มัน
เปนแ หลงกำ�เนิดข องไนตรัสอ อกไซดทใี่ หญท ี่สุดท ี่ 65% ซึ่งเปนก าซเรือนกระจกทมี่ ฤี ทธิ์
ในการทำ�ใหโ ลกรอนคิดเปน 300 เทาข อง CO2  มันป ลอย 64% ของแอมโมเนียท ั้งหมด
ซึ่งก อใหเกิดฝ นกรดและไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งเปนก าซพิษถึงแกชีวิต ดังนั้นก ารหยุดการ
ผลิตปศุสัตวค ือการกำ�จัดก าซพิษถึงช ีวิตทั้งหมดเหลานี้ รวมถึงม ีเทน69
ผลกระทบที่เลวรายของคารบอนดำ�
คารบอนดำ�เปนอ นุภาคเรือนกระจกที่เก็บกักค วามรอนได 680 เทาข อง  CO2  และมัน
ทำ�ใหแ ผนน้ำ�แข็งแ ละภูเขาน้ำ�แข็งท ั่วโลกละลายเร็วขึ้นอ ีกดวย  การปลอยคารบอนดำ�มาก
ถึง 40% มาจากการเผาปาเพื่อการปศุสัตว
นักวิทยาศาสตรพ บวา 60% ของอนุภาคคารบอนดำ�ที่แอนตารต ิกา ถูกพัดโ ดยลมจาก
ปาใ นอเมริกาใตซ ึ่งถ ูกเผาไหมเพื่อทำ�เปนพ ื้นที่สำ�หรับก ารผลิตปศุสัตว70
หยุดก ารผลิตเนื้อสัตวเพื่อใหเกิดผลกระทบที่เย็นลงอยางรวดเร็ว
หากเราตองการเห็นโลกของเราเย็นลงในหนึ่งหรือสองทศวรรษขางหนา มันจะมี
ประสิทธิภาพมากกวาที่จะลดมีเทนกอน  และเนื่องจากแหลงกำ�เนิดท ี่ใหญท ี่สุดข องมีเทน
บนโลกเรานั้นม าจากปศุสัตว การเปนวีแกนคือหนทางที่เร็วที่สุดท ี่จะลดมีเทน ซึ่งจะ
ทำ�ใหเกิดก ารเย็นลงของโลกเราที่ประสบความสำ�เร็จแ ละรวดเร็ว
ดร.เคิรก สมิธ นักวจิ ยั ชาวสหรัฐอเมริกาและสมาชิกไอพซี ซี   ี ไดแสดงใหเห็นวา   ภายใน
ระยะเวลาแคเพียงไมก ี่ป อัตราการสลายตัวข องมีเทนนั้นสูงกวา CO2 และมันเกือบจะ
หมดไปภายในระยะเวลาหนึ่งทศวรรษ แต CO2 จะคงอยู ซึ่งจะทำ�ใหโลกรอนเปนเวลา
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พัน ๆ ป! ดังนั้น หากเราตองการใหโลกเย็นล งอยางรวดเร็ว เราตองกำ�จัดต ัวการที่ออกไป
จากโลกนอี้ ยางรวดเร็ว71
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีเทนสรางความเสียหายในระยะสั้นไดม ากกวา แตถ าเราหยุด
มัน เราจะสามารถแกไขแนวโนมของภาวะโลกรอนไดอ ยางรวดเร็ว
ดีที่สุดค ือการหยุดทานเนื้อสัตว หยุดก ารฆาสัตว หยุดก ารเลี้ยงสัตว แลวกาซมีเทน
และไนตรัสออกไซดกจ็ ะหยุดเชนกัน! แลวเราจะตดั มลภาวะจำ�นวนมากออกไปจากอากาศ
ของเรา และเราจะตดั ก ระบวนการภาวะโลกรอ น ฉันไดกลาวแลววา 80% จะถกู ตดั ไปเกือบ
ทันที และเราสามารถเห็นผลลัพธไดในเวลาไมกส่ี ปั ดาห

อนุรักษมหาสมุทร
หยุดก ารเกิดบริเวณมรณะ
มีป ระโยชนมหาศาลอื่น ๆ ที่ไดจ ากการหยุดการผลิตเนื้อสัตว  ยกตัวอยางเชน บริเวณ
มรณะในมหาสมุทรโดยสวนใหญเกิดจากปุยที่ไหลออกมาจากการกสิกรรมเพื่อใชเปน
อาหารเลี้ยงสัตว
บริเวณมรณะเปนภัยคุกคามที่รุนแรงตอร ะบบนิเวศของมหาสมุทร แตมันก ็สามารถ
ฟนคืนไดถาเราหยุดการสรางมลภาวะใหแกมันดวยกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปศุสัตว
ของเรา
บริเวณมรณะขนาดใหญท่ีอาวเม็กซิโกซ่ึงมีขนาดเทากับรัฐนิวเจอรซ่ีและทำ�ให
สิง่ มีชวี ติ ทางทะเลในบริเวณนน้ั ไมสามารถหายใจได เกิดจากไนโตรเจนทไ่ี หลจากภมู ภิ าค
ตะวันตกตอนกลางซึ่งเกิดจากของเสียจากสัตวและปุยสำ�หรับเพาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว
ของเสียเหลานีเ้ ปนพิษ มันมยี าปฏิชวี นะ ฮอรโมน และยาฆาแมลง และมเี ชือ้ โรครา ยแรงถงึ 
ชีวติ ทเ่ี ขมขน อยางเชน อีโคไล และซาโมเนลลา 10 ถึง 100 เทาของของเสียจากมนุษย7 2
ในป 1995 บึงของเสียขนาดแปดเอเคอรไดระเบิดออกที่นอรธคาโลไลนา ของเสีย
ที่เปนพิษในปริมาณ 25 ลานแกลลอนทะลักออกมาซึ่งคิดเปนสองเทาของปริมาณน้ำ�มัน
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จากเหตุการณเรือนำ�้ มันเอ็กซอน วอลเดซ  ปลานบั รอ ยลา นตวั ในแมนำ�้ นวิ รเิ วอรถกู ฆา ตาย
ทันทีเนือ่ งจากไนเตรทในของเสียเหลานัน้ โดยผลกระทบยง่ิ มมี ากขึน้ เมือ่ ของเสียเหลานัน้ 
เดินทางถงึ มหาสมุทร73
“จำ�นวนของบริเวณมรณะที่ปลอดออกซิเจนไดเพิ่มสูงขึ้นจาก
เพียงแค 49 แหง ในทศวรรษที่ 60 เปน 405 แหงในป 2008” 74
— โรเบิรต เจ ไดแอซ และรัทเจอร โรเซนเบิรก
นักนิเวศวิทยาทางทะเลชั้นนำ�ของโลก

หยุดก ารจับปลาและฟนคืนชีวิตใหก ับสัตวท างทะเล
เราจ�ำเปนต องมปี ลาในทะเลเพื่อใหเกิดส มดุลใ นมหาสมุทร
มิฉะนั้นแ ลวชีวิตข องเราก็จะอยูในอันตราย
การจับปลาทำ�ใหเกิดภาวะโลกรอนเนื่องจากการรบกวนระบบนิเวศที่ซับซอนของ
มหาสมุทรของโลก ระบบนิเวศทางทะเลที่สมดุลน ั้นส ำ�คัญยิ่ง เพราะพื้นที่มากกวาส องใน
สามของโลกถูกปกคลุมด วยมหาสมุทร
มหาสมุทรเปนระบบนิเวศทซ่ี บั ซอนยง่ิ ซึง่ ทกุ สง่ิ มีชวี ติ มหี นาทีเ่ ฉพาะเปนของตวั เอง
ดังนัน้ การจบั แมแตปลาเล็ก ๆ ใหมนุษยกนิ เปนอาหาร จะสรางความไมสมดุลในทะเล  ทีจ่ ริง
แลวเราไดเห็นผลกระทบของความไมสมดุลนเ้ี กิดขึน้ แลวกบั สตั วเลีย้ งลูกดว ยนมในทะเล
หยุดจับปลา แลวชีวิตทางทะเลจะกลับคืนมา เพราะการจับปลาจำ�นวนมากทำ�ให
ปลาซาดนี หายไปจากอา วของนามิเบีย การปลอยกา ซทเ่ี ปนโทษไดกอ ใหเกิดบริเวณมรณะ
ซึง่ กำ�ลังทำ�ลายระบบนิเวศในบริเวณนน้ั ๆ อันเนือ่ งจากการหายไปของสายพันธุเ ล็ก ๆ หนึง่ 
สายพันธุ แตมปี ระโยชนตอ ระบบนิเวศและทรงพลัง75
การจบั ปลามากเกินไปทำ�ใหปลาทห่ี ลงเหลืออยูม ขี นาดเล็กลง ดังนัน้ ตาขายจบั ปลาจงึ 
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มีชอ งเล็กลงเพือ่ ใหสามารถจบั ปลาตวั เล็ก ๆ ได    นีค่ อื สาเหตุทป่ี ลาชนิดอน่ื ๆ  ถูกจบั ดว ย
เชนกัน ดังนัน้ มนั ยง่ิ ทำ�ลายระบบนิเวศทางทะเลและทำ�ลายปลาเพิม่ มากขึน้ สัตวเหลานีถ้ กู 
บดเปนอ าหารสัตว ถูกใชเปนปยุ หรือถกู โยนกลับสมู หาสมุทรใหเปนปลาตาย ยกตัวอยาง
เชน กุง ท กุ ๆ หนึง่ ตนั ทถ่ี กู จบั ได จะมปี ลาชนิดอน่ื ๆ สามตนั ทถ่ี กู ฆา และโยนทง้ิ ไป
และการศึกษาของสหรัฐอเมริกาชิ้นหนึ่งไ ดเปดเผยวา สุกรและไกถูกบังคับใ หก ิน
สัตวท ะเลมากกวาส องเทาข องที่เปนอ าหารของชาวญี่ปุนท ั้งหมด และหกเทาข องปริมาณ
ที่บริโภคโดยผูคนในสหรัฐอเมริกา อยางนอยหนึ่งในสามของปลาทั้งหมดในโลกที่ถูกจับ
ในวันนี้ เปนอ าหารใหก ับปศุสัตว ไมใชเปนอาหารใหก ับม นุษยด วยซ้ำ�
“ถาก ารประมาณการณต าง ๆ ที่เราไดม านั้นเกิดขึ้นจ ริง  เราจะอยูใน
สถานการณท ี่อีก 40 ปขางหนา เราจะไมมปี ลาเหลืออยูอีกเลย” 76
— ปาวาน สุขเทพ หัวหนาการริเริ่มเศรษฐกิจสีเขียว
โครงการสิ่งแวดลอมขององคการสหประชาชาติ

มีอีกสภาวะหนึ่งที่เรียกวา สภาวะที่เปนกรด  ซึ่งการขาดปลาบางชนิดไดทำ�ใหเกิดความ
เปนกรดที่สูงขึ้นในมหาสมุทร สงผลใหความสามารถในการดูดซับ CO2 ของมหาสมุทร
ลดลง
ฟารมปลากเ็ หมือนฟารมสตั วบนบก มันกอ ใหเกิดปญ
 หาทางสง่ิ แวดลอมทค่ี ลายคลึงกนั
โดยสง ผลกระทบทร่ี วมถึงการสรางมลภาวะตอ แหลงน้ำ�  ปลาในฟารมถกู ลอ มดว ยตาขาย
ขนาดใหญตามชายฝง มหาสมุทร โดยอาหารทเ่ี หลือจากการกนิ ของเสียจากปลา ยาปฏิชวี นะ
หรือยาและสารเคมีอน่ื ๆ  จะไหลสนู า นน้ำ�บริเวณใกลเคียง สิง่ เหลานีท้ ำ�ลายระบบนิเวศของ
เราและสรางมลภาวะใหกบั แหลงนำ�้ ดืม่ ของเรา
ดังนัน้ ใครกต็ ามทีค่ ดิ วา การกนิ ปลาไมไดทำ�ใหเกิดผลกระทบทางสง่ิ แวดลอมทเ่ี หมือน ๆ
กัน โปรดคิดใหมอีกครั้ง การบริโภคผลิตภัณฑสัตวใดก็ตาม มีผลกระทบที่เปนลบตอ
มหาสมุทรและโลกของเรา
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หยุดการขาดแคลนน้ำ� 
การปศุสัตว ตัวกินน้ำ�ท ี่ตะกละตะกลามที่สุด
“เราตองพิจารณาการกสิกรรมและการจัดการทรัพยากรนำ�้ ของเรา
ใหม เนื่องจากการกสิกรรมและการปศุสัตวใ ชน ้ำ�สะอาด 70% และ
เปนต ัวการตัดไ มท ำ�ลายปาถ ึง 80%”
— บัน คี มูน

น้ำ�ค ือทุกสิ่งใ นชีวิต   เราตองอนุรักษน ้ำ�ไ ว เราตองทำ�ทุกสิ่งท เี่ราทำ�ได และกาวแรก
ในการเริ่มตนก ็คือเปนว ีแกน เพราะอุตสาหกรรมสัตวใ ชน ้ำ�สะอาดของโลกมากกวา 70%
ขณะที่ 1.1 พันลานคนไมส ามารถเขาถึงน ้ำ�ดื่มท ี่สะอาด เราเสียน ้ำ�สะอาดอันล้ำ�คา 3.8
พันลานตันท ุกปไ ปกับการผลิตปศุสัตว
เรามปี ระชากร [มากกวา] หกพนั ลา นคนในโลกน้ี และแหลงนำ�้ ใตดนิ สำ�หรับบอ น้ำ�ซง่ึ 
ค้ำ�จุนประชากรครึง่ หนึง่ ของโลกกำ�ลังเหือดแหงไป และระบบชลประทานสบิ อนั ดับแรก
ของโลกกำ�ลังเหือดแหงหรือลดนอยลง และประชากรสามพนั ลา นคนกำ�ลังขาดแคลนนำ� ้
เราขาดแคลนน้ำ�ห รือไม?
เนื้อวัวหนึ่งจ าน ใชน ้ำ�ม ากกวา 1,200 แกลลอน
เนื้อไกหนึ่งจ าน ใชน ้ำ�ม ากกวา 330 แกลลอน
อาหารวีแกนห นึ่งม ื้อเต็ม ทีม่ ีเตาหู ขาวและผักตาง ๆ 
ใชน ้ำ�เพียง 98 แกลลอน77

แมวา เราจะไมอาบน้ำ� เราไมแปรงฟน มันกเ็ ทียบไมไดกบั ตอนทีเ่ ราไมหยุดทานเนือ้ สตั ว
ชาวอเมริกันกังวลกับการขาดแคลนน้ำ�แลว
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มากมาย และแมน้ำ�ไ ดเหือดแหงไ ป ในอีกไมก ี่ปขางหนา จะมนี ้ำ�ไ มพ อสำ�หรับ 23 ลานคน
ผูซึ่งพ ึ่งพาแหลงน้ำ�เหลานั้นเพื่อความอยูรอด78
การทานวีแกนออแกนิกประหยัดน้ำ�ข องโลกไดม ากกวา 90%
การผลิตเนื้อส ัตวใ ชน ้ำ�ใ นปริมาณมาก มันใ ชน ้ำ�ดี สด สะอาด มากถึง 1,200 แกลลอน
ในการผลิตเนื้อวัวเพียงหนึ่งจาน79 ในทางตรงกันขาม อาหารวีแกนห นึ่งม ื้อเต็มใ ชน้ำ�เพียง
98 แกลลอน ซึ่งคิดเปนปริม านที่ลดลงกวา 90%
เปนวีวแก
ีแกนนออแกนิ
ออแกนิกกเพืเพื่อ่อชชวยวอนุ
ยอรนุักรษักน้ษำนของโลก
้ำ�ของโลก
การบริโภคอุปโภคน้ำ
(ลิตร)

371
อาหารวีแกนทั้งมื้อ
(เตาหู ขาว
บรอคโคลี่ ผักกาดหอม)

4,664

1,249
ไกหนึ่งสวน
(227 กรัม)

เนื้อวัวหนึ่งสวน
(227 กรัม)

แหลงที่มาของขอมูล: Marcia Kreith ปริมาณน้ำ�สำ�หรับการ
ผลิตอาหารที่แคลิฟอรเนีย ม ูลนิธิเพื่อการศึกษาเรื่องน้ำ�

เราสามารถหยุดยั้งก ารขาดแคลนน้ำ�ไ ด ขณะทคี่ วามแหงแลงก ำ�ลังค ุกคามประชากร
เพิ่มมากขึ้น เราไมสามารถสูญเสียน้ำ�ไดอ ีกแลว ดังนั้นหากเราตองการที่จะหยุดการ
ขาดแคลนน้ำ�แ ละอนุรักษน้ำ�อ ันล้ำ�คาไ ว เราตองหยุดผลิตภัณฑจ ากสัตว

การอนุรักษผืนดิน
หยุดก ารกินหญาท ี่มากเกินไปและการทำ�ลายปา
ภาคปศุสัตวเปนการใชพื้นที่ของมนุษยที่ใหญที่สุด และมีสวนในการ
ท�ำลายปาฝนเปนอันดับต น ๆ
45

จากวิกฤติสสู ันติสุข: วิถีแหงวแี กนออแกนิกคือคำ�ตอบ

เราตองหยุดการกินหญาของปศุสัตวเพื่อปกปองดินของเราและปกปองชีวิตของเรา
การกินห ญาข องปศุสัตวท ี่มากเกินไป   เปนสาเหตุห ลักของการทำ�ลายปาแ ละผลเสียอื่น ๆ
และเปนสาเหตุข องการกัดกรอนหนาดินม ากกวา 50%
เรามผี ืนดินเพียง 30% ที่ปกคลุมโ ลก ในพื้นที่ 30% อันล้ำ�ค าน ั้น หนึ่งใ นสามของมัน
ถูกใช ไมใชเพื่อการอยูรอดที่แทจริงของเรา แตเพื่อการเลี้ยงปศุสัตว หรือการปลูกธ ัญพืช
สำ�หรับเลี้ยงสัตว – ทั้งหมดนกี้ ็เพื่อผลิตเนื้อส ัตวเพียงไมก ี่ชิ้น
ตัวอยางเชน พืน้ ทีป่ ระมาณหนึง่ พันลา นเอเคอร หรือ 80% ของพน้ื ทีก่ สิกรรมในสหรัฐ
และประมาณครึ่งหนึ่งข องพื้นที่ของสหรัฐทั้งหมด ถูกใชไ ปกับก ารผลิตเนื้อสัตว ในทาง
ตรงขาม พื้นทีน่ อยกวาส ามลานเอเคอรถูกใชไปกับการปลูกผักทั้งหมดของประเทศ80  
ที่เม็กซิโก การวิจัยเมื่อไมนานมานีก้ ลาววา 47% ของที่ดินไ ดถูกทำ�ใหเปนทะเลทราย
เนื่องมาจากความเสียหายจากอุตสาหกรรมวัว81 และพื้นที่อีก 50 ถึง 70% ของประเทศ
กำ�ลังไ ดรับผ ลกระทบจากการขาดแคลนน้ำ�
การถางท่ีดินเพื่อเลี้ยงปศุสัตวไดสรางความไมเสถียรและการกัดกรอนของดินท่ี
รุนแรงทว่ั ทง้ั เม็กซิโก ทีภ่ าคเหนือของเม็กซิโก ทด่ี นิ เกือบสองในสามถกู จดั ใหอยูใ นสภาวะ
สึกกรอนโดยสน้ิ เชิง หรือส ภาวะสกึ กรอนรนุ แรง82 เมือ่ ปศุสตั วกนิ ผ กั และเหยียบยำ�้ ผนื ดิน
ทัง้ หมด สิง่ ทเ่ี หลืออยูก ค็ อื ผนื ดินทเ่ี ปนเหมือนซเี มนต ไมสามารถเพาะปลูกอะไรไดอกี สิง่ 
นี้ทำ�ใหภาวะโลกรอ นเลวรายลงเนือ่ งจากคารบอนถกู ปลอยเพิม่ มากขึน้ จากพน้ื ที่ท่ตี ายแลว
และดนิ ท ว่ี า งเปลา
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กำ�จัดความหิวโหยของโลก
ถาทุ ก คนท านอาหารจ ากพื ช ก็ จะมีอาหารเพียงพอส�ำหรับ
ประชากรหมื่นล านคน
การสูญเสียที่ดินไ ปกับก ารเลี้ยงปศุสัตว
เราขาดแคลนอาหารหรือไม?
มีก ี่คนในโลกทกี่ ำ�ลังห ิวโหย? 1.02 พันลานคน
ทุก ๆ หาวินาที เด็กห นึ่งค นเสียชีวิตจ ากความหิวโหย
ธัญพืชที่ถูกนำ�ไปเลี้ยงปศุสัตวใ นตอนนี้ 
เพียงพอที่จะเลี้ยงคนเกือบสองพันลานคน83
— จูลี่ เกลลาทเลย และโทนี่ ฮารดี้

เกาสิบเปอรเซ็นตของถั่วเหลืองทั้งหมด 80% ของขาวโพด และ 70% ของธัญพืช
ทั้งหมดที่ป ลูกในสหรัฐอเมริกา ถูกใชไปกับการเลี้ยงปศุสัตว ขณะที่สิ่งนี้สามารถเลี้ยงผู
หิวโหยไดอยางนอย 800 ลานคน84  เรามีผูหิวโหย เรามีเด็ก ๆ ที่กำ�ลังเสียชีวิตทุก ๆ ไม
กี่วินาที เพราะเราใชท ี่ดินมากเกินไป น้ำ�มากเกินไป อาหารมากเกินไปสำ�หรับปศุสัตว
แทนที่จะมีไวส ำ�หรับมนุษย
ถาเราไมทานเนื้อสัตว เราจะใชผลิตภัณฑจากการเกษตร ธัญพืช ไปกับการเลี้ยงดู
มนุษย แทนที่จะเลี้ยงสัตวเพิ่มม ากขึ้นใ นอนาคต แลวเราก็จะไมมีความหิวโหยอีกตอไป
และจะไมมีสงครามเนื่องจากความหิวโหยใด ๆ อีก ผลกระทบนั้นมหาศาล
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การใชที่ดินอ ยางมีประสิทธิภาพ
โปรตีน (ปอนด) ทีน่ ำ�ไปใชไดต อเอเคอร
ชนิดตสำหรั
างๆบอาหารชนิดตางๆ
โปรตีน (ปอนดสำ)�ทีหรั
นำไป
่ บอใชาหาร
ไดตอเอเคอร

ือง

เหล

ถั่ว

ขาว

ี

ด

ูล ื่นๆ
าล
ระก ิดอ ขาวส
ฝกต ่วั ชน
พืช ถ

โพ

ขาว

นม

ไข
ว

สัต

เนื้อ

ิด)

ชน

ุก
 (ท

วัว

เนื้อ

แหลงที่มาของขอมูล: USDA; FAO/WHO/
UNICEF กลุมที่ปรึกษาดานโปรตีน 2004

“มันใชโปรตีนจากพืชตั้งแตหกถึง 12 ปอนดในการผลิตเนื้อสัตว
หนึ่งป อนด
มันใชนำ�้ ในการผลิตเนือ้ สตั วมากกวา 1,000 เทาของทใ่ี ชในการผลิต
มันฝรัง่ หรือขา วสาลี
มันใ ชท ี่ดินส องเฮกเตอรในการเลี้ยงดูค นกินเนื้อสัตวห นึ่งค น
มันใ ชท ี่ดิน 1.2 เฮกเตอรใ นการเลี้ยงดูค นทเี่ปนว ีแกน 20 คน
ดังนั้นก ารเลี้ยงคนที่กินเนื้อสัตวหนึ่งคนใชที่ดินมากกวา 80 เทา
ของที่ใ ชสำ�หรับเลี้ยงคนที่เปนวีแกนหนึ่งค น” 85
— แกรี่ แอล ฟรานซิออน ศาสตราจารยดานกฎหมาย
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรัทเจอร สหรัฐอเมริกา วีแกน

นอกจากนี้ ยิ่งเราใชว ิธที ำ�การเกษตรแบบออแกนิกธ รรมชาติม ากเทาใด เราจะยิ่งมี
อาหาร เราจะยิ่งมีสุขภาพที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ  และดินจะยิ่งดีขึ้น  แลวจากนี้ไป ดินจ ะฟนตัว
แลวเราจะยิ่งมีอาหารที่อุดมสมบูรณ
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หยุดการตัดไมทำ�ลายปา
เราตองหามการตัดไ มท ำ�ลายปา และเราตองปลูกต นไมใ หม ากขึ้น แนนอนวาท ี่ใดก็
ตามทีม่ กี ารกัดเซาะหรือที่ดินท ี่วางเปลา เราตองปลูกตนไม
การตัดไมทำ�ลายปาโดยสวนใหญเกิดจากการผลิตเนื้อสัตว จากการประเมินของ
องคการสหประชาชาติ การตัดไ มทำ�ลายปาทำ�ใหเกิดก าซเรือนกระจก 20% ของทั้งหมด
ซึ่งก ารตัดไ มท ำ�ลายปาเกือบทั้งหมดนั้นเกี่ยวโยงกับก ารผลิตเนื้อส ัตว86 แปดสิบเปอรเซ็นต
ของปาอเมซอนทถี่ ูกถางไปนั้น ก็เพื่อเปนท ุงเลี้ยงสัตวส ำ�หรับฆ าเปนอ าหาร และสวน
ที่เหลือน ั้นสำ�หรับป ลูกถั่วเหลืองเพื่อเปนอ าหารสัตว
ทุก ๆ ป  เราตดั ปา ไมทม่ี พี น้ื ทีเ่ ทากับประเทศองั กฤษเพียงเพือ่ สำ�หรับเลีย้ งสตั ว  ซง่ึ ทำ�ให
โลกของเรารอ นขน้ึ โดยมพี น้ื ทีม่ ากมายกำ�ลังประสบกบั ปญ
 หานำ�้ ทวมและความแหงแลง
ปาฝนขนาดเทากับสนามฟุตบอลถูกทำ�ลายไปทุก ๆ วินาที เพื่อการผลิตแฮมเบอรเกอร
เพียง 250 ชิ้น87
เรากำ�ลังสูญเสียปาฝนขนาด 55 ตารางเมตร เพื่อแฮมเบอรเกอรเพียงหนึ่งชิ้น88

ปาไมม ีบ ทบาทที่สำ�คัญในการดูดซับ CO2 ยกตัวอยางเชน ปาไมในภูมิภาคแปซิฟค
ตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา  สามารถดดู ซับการปลอยกา ซทง้ั หมดในรฐั โอเรกอน
สหรัฐ ไดครึง่ หนึง่
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ตามองคกรพิทักษสิ่งแวดลอม กรีนพีช แปดเปอรเซ็นตข องคารบอนที่เกี่ยวของกับ
ปาไมข องโลกนั้น ถูกเก็บไ วในปาฝนอันกวางใหญข องอางน้ำ�ค องโกที่แอฟริกาตอนกลาง
นักวิทยาศาสตรท ำ�นายวา การตัดไ มทำ�ลายปาท ี่ดำ�เนินต อไปของคองโกจะปลอย CO2 ใน
ปริมาณเทากับที่ไดจากสหราชอาณาจักรในชวง 60 ปที่ผานมา! 89 ดังนั้น มันจึงมีความ
สำ�คัญท ี่จะอนุรักษปาไมไ วขณะที่เรายังสามารถทำ�ได
ตนไมด ึงดูดฝ น รักษาดิน และหยุดการกัดกรอน  และ [มัน] ใหอ อกซิเจนและรมเงา
และเปนท ี่พักใหกับเพื่อนสัตว ซึ่งจ ะสงผลใหโลกของเราอยูในสภาพทดี่ แี ละมชี ีวิตต อไป
[การตัดไมทำ�ลายปา] ไมเพียงทำ�ใหอุณหภูมิโลก ฝน และรูปแบบสภาวะอากาศ
ซึ่งมีปาฝนเปนตัวควบคุมด ูแล เปลี่ยนแปลงอยางถาวร มันไมใชแคเกี่ยวกับประชากร
นับลาน ๆ คนที่พึ่งพาปาไมที่อาจจะสูญเสียชีวิตความเปนอยูของพวกเขา    ยังมีมากกวา
นั้น มีการสูญพันธุส ัตว  ซึ่งรวดเร็วกวาอัตราเร็วตามธรรมชาติถึง 100 เทา และมันทำ�ลาย
ระบบนิเวศของเรา
โชคดีท ี่เรามที างออกพรอมแลวอยูในมือ ซึ่งก ็คือทางออกวีแกนออแกนิก เราตอง
ยอมรับทางออกวีแกนออแกนิก วาเปนว ิธเีดียวที่จะชวยรักษาโลกเราไวไดใ นตอนนี้
ผืนดินสำ�หรับก ารเลี้ยงสัตวและปลูกพืชเปนอาหารสัตวนั้น สามารถเปลี่ยนเปน
ปาไมท ชี่ วยลดภาวะโลกรอนได  นอกจากนีถ้ าผืนดินท ี่เพาะปลูกไ ดท ั้งหมดถูกเปลี่ยนเปน
ไรปลูกผัก ผูคนจะไมเพียงไดรับก ารเลี้ยงดูอ ยางพอเพียง แตก าซเรือนกระจกมากถึง 40%
ของทั้งหมดในบรรยากาศอาจถูกดูดซับไ ปดวย นี่คือส ิ่งท ี่จะไดรับน อกเหนือจากการลด
การปลอยกาซเรือนกระจก 50% ที่เกิดจ ากการปศุสัตว90
ดังนั้น โดยสรุปแ ลว เรากำ�จัดก าซเรือนกระจกที่เกิดจ ากมนุษยโ ดยสวนใหญ เพียงแค
รับวิถีชีวิตว ีแกนออแกนิกม าใช
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อนุรักษพลังงาน
การสูญเสียพลังงานจากการผลิตเนื้อสัตว
การผลิตเนื้อสัตวนั้นใ ชพลังงานมากมาย และไรประสิทธิภาพทางพลังงานอยางยิ่ง
การผลิตเนื้อวัวห นึ่งกิโลกรัม ใชพ ลังงาน 169 เมกะจูลล (169 ลานวัตต) หรือพลังงานที่
เพียงพอสำ�หรับก ารขับรถยุโรปธรรมดาในระยะทาง 250 กิโลเมตร!
เนื้อเสต็กหกปอนดหนึ่งช ิ้นใชพลังงานถานหิน 16 เทาของที่ใชสำ�หรับอาหารวีแกน
หนึ่งม ื้อที่มีผักสามชนิดแ ละขาว
ราคาราคา
พลังงาน
ผลิ
ตเนื
พลังของ
งานการ
ของ
การ
ผลิ้อตสัเตนืว้อสัตว
ชนิดของอาหาร

พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลที่จำเปนตอง
ใชสำหรับการผลิตอาหารแตละจาน
CO2 0.4 ปอนด
หรือเทียบเทา

บรอคโคลี่ 1 ถวย, มะเขือยาว 1 ถวย,
ดอกกะหล่ำ 4 ออนซ, ขาว 8 ออนซ

น้ำมันเชื้อเพลิง

0.0098 แกลลอน หรือเทียบเทา
CO2 10 ปอนด
หรือเทียบเทา
คิดเปน 25 เทา

เนื้อเสต็ค 6 ออนซ

น้ำมันเชื้อเพลิง

0.1587 แกลลอน หรือเทียบเทา

แหลงที่มาของขอมูล: Gidon Eshel และ Pamela A. Martin, “การ
กินอาหาร พลังงาน และภาวะโลกรอน”, Earth Interaction, Vol 10
(2006), paper No. 9

ประธานไอพซี ซี ขี ององคการสหประชาชาติ ดร.ราเจนดรา ปาจาอุรี ระบุอกี วา เนือ้ 
สัตวตอ งใชการขนสงและการแชแข็งอยางตอ เนือ่ ง การเพาะปลูกอาหารสัตวและการขนสง
อาหารสัตว การบรรจุ การปรุงอาหารทอ่ี ณ
ุ หภูมสิ งู เปนเวลานาน และของเสียจากสตั วอกี 
มากมายทจี่ ำ�เปนต องผานการจัดการและทิ้งไป การผลิตเนื้อสัตวมีคาใ ชจายมากมายและ
ไมมีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งท ี่ไมยั่งยืน มันเปนธุรกิจที่ไมดีที่จะผลิตเนื้อสัตว91
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คาใชจายที่แทจริงข องเนื้อสัตว
“การผลิตเนือ้ วัวหนึง่ ปอนด ใชนำ� ้ 2,500 แกลลอน ธัญพืช 12 ปอนด
หนาดิน 35 ปอนด และพลังงานเทียบเทากับแกส 1 แกลลอน ถา
คาใ ชจายทั้งหมดนี้ไดรับการสะทอนในราคาของผลิตภัณฑ โดย
ไมไดรับเงินส นับสนุนจ ากรัฐบาล แฮมเบอรเกอรราคาถูกที่สุดใ น
สหรัฐอเมริกาจะมรี าคา 35 ดอลลารสหรัฐ” 92
— จอหน ร็อบบินส

ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
ทุกสิ่งบนโลกนี้รวมถึงพวกเรานั้นเชื่อมตอกัน และเราชวยกันและกัน
ที่จะท�ำใหชีวิตของเราอยูอยางสะดวกสบายและมีชีวิตอยูได แตหาก
เราไมคิดวาเราก�ำลังฆาตัวเราเองอยู ทุก ๆ ครั้งที่เราตัดตนไม หรือฆา
สัตว เราก�ำลังฆ าส วนเล็ก ๆ ของเราเอง
ในมหาสมุทรและแมน้ำ�สะอาด พันธุปลาจำ�นวนมากไดสูญหายไป เนื่องดวยสภาพ
แวดลอมทางน้ำ�  เชน ปะการังถูกฆาตายจากการจับปลาดวยระเบิด ขณะที่บนบก การ
บริโภคเนื้อสัตวเปนสาเหตุของการทำ�ลายพื้นที่ขนาดใหญพื่อการปลูกพืชเลี้ยงสัตว เชน
ถั่วเหลืองสำ�หรับเลี้ยงปศุสัตว
ดวยกิจกรรมเหลานี้ ซึ่งแทจริงแลว ขโมยความหลากหลายทางชีวภาพของเรา พืช
และสัตวไดสูญหายไปเพิ่มมากขึ้น93
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สถานะการคุกคามสายพันธุตามการจำ�แนกประเภทที่ไดรับก ารประเมินอยางครอบคลุม
พืชปรง
พืชสน
ปลาน้ำจืด
ปะการัง
ปูน้ำจืด
แมลงปอ
สัตวเลื้อยคลาน

ขอมูลไมเพียงพอ
นาเปนหวงนอยที่สุด
ใกลถูกคุกคาม
อยูในภาวะเสี่ยง
ใกลสูญพันธุ 
ใกลสูญพันธุขั้นรุนแรง
สูญพันธุ หรือสูญพันธุแลวในปา

ถูกคุกคาม

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
สัตวครึ่งปกครึ่งน้ำ
นก

แมลงปอ
ปลาน้ำจืด
พืชปรง
พืชสน
ปูน้ำจืด
ปะการัง
สัตวเลื้อยคลาน

สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
นก

สัตวครึ่งปกครึ่งน้ำ
จำนวนสายพันธุ

แหลงที่มาของขอมูล:
เลขาธิการที่ประชุมวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ, Global Biodiversity Outlook 3, 2010, http://www.cbd.
int/doc/publications/gbo/gbo3-final-en.pdf, 28

ทวงคืนแมน้ำ�แ ละดินจากมลภาวะ
ถาเราอยากทจี่ ะรกั ษานำ�้ ทปี่ ลอดภัยและสะอาดของเราเพือ่ ตวั เราเองและ
ลูก ๆ ของเรา เราตอ งหยุดการผลิตปศุสตั วและหนั มาทานอาหารจากพชื
องคการพิทักษสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกาประมาณวา การกสิกรรมซึ่งโดยสวน
ใหญเพื่อการผลิตเนื้อสัตวนั้น
เปนตัวการที่ทำ�ใหเกิดปญหามลพิษทางน้ำ�ถึงสองใน
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สาม94   ฟารมสุกรหนึ่งแหงที่มีสุกร 500,000 ตัว จะทำ�ใหเกิดของเสียมากกวาของเสียจาก
ประชากรแมนฮัทตันในกรุงนิวยอรคจำ�นวน 1.5 ลานคนตอป ที่รัฐเวอรจิเนีย แมแตฟารม
ไกก็ผลิตไนโตรเจนมากกวาประชากรที่อยูในบริเวณเดียวกันถึง 1.5 เทา ไมมีกฎหมายที่
จะควบคุมดูแลสิ่งนี้
สุกร 1.8 ลานตัวที่ไอรแลนด กอใหเกิดของเสียมากกวาประชากรทั้งประเทศจำ�นวน
4.2 ลานคน!
เนื่องจากที่ดินไมสามารถดูดซับมันไวไดหมด สวนที่เกินมาจะไหลสูแมน้ำ�และดิน
ของเรา เรากำ�ลังพูดถึงปริมาณของสิ่งที่เปนพิษจำ�นวนมหาศาลที่กำ�ลังสรางปญหาอันนา
สะพรึงกลัว รวมถึง กาซพิษ อยางเชน ไฮโดรเจนซัลไฟดและแอมโมเนีย ยาฆาแมลงที่
คงคาง ฮอรโมน ยาปฏิชีวนะ และแบคทีเรีย อยางเชน อีโคไล ที่สามารถทำ�ใหเกิดอาหาร
เปนพิษและการสูญเสียชีวิต
นอกจากของเสียแลว ยังมีปุยเคมีที่ใชกับพืชเลี้ยงสัตว ทีน่ ักวิทยาศาสตรไดกลาวไววา
กอใหเกิดบริเวณมรณะและการระบาดของสาหรายที่เปนพิษซึ่งเปนมอสสีเขียวที่เติบโต
ในน้ำ�
เหตุการณเชนนี้ ครั้งหนึ่งไดเกิดที่ขึ้นบริททานี่ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนที่ตั้งของการ
ปศุสัตวสวนใหญและหนึ่งในสามของฟารมไกของประเทศ ที่ชายฝงบริททานี่ ของเสีย
และสารเคมีเหลานี้ไหลลงสูทะเล ทำ�ใหเกิดการระบาดของสาหรายที่เปนพิษ โดยไดปลอย
กาซไฮโดรเจนซัลไฟดซึ่งเปนอันตรายถึงชีวิต ดวยเหตุนี้ ในรายงานขาวเมื่อไมนานมานี้
เราไดยินวามีมาที่เสียชีวิตภายในครึ่งนาที เพียงเพราะกาวลงไปในสาหรายนั้น   และใน
ตอนนี้สุขภาพของประชากรมากกวา 300 คนโดยรอบบริเวณนั้นกำ�ลังไดรับการตรวจสอบ
ดวยเหตุผลเดียวกัน
สิ่งที่ทำ�ใหทั้งหมดนแี้ ยลงไปอีกก็คือความจริงที่วา ของเสียจากสัตวโดยสวนใหญไ ม
ไดรับการควบคุมดูแล หมายความวา ไมมีอะไรที่จะหยุดยั้งเหตุการณการปนเปอนเหลานี้
ได ซึ่งสามารถทำ�ใหเกิดการเจ็บปวยหรือแมแตการเสียชีวิตของสัตวและคนจำ�นวนมาก
(โปรดดทู ภ่ี าคผนวก 9 สำ�หรับตวั อยางเพิม่ เติมของมลภาวะทเ่ี กิดจากของเสียจากสตั ว)
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การลดคาใชจายทางการเงินแ ละสุขภาพ
ประหยัดคาใชจายในการบรรเทาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไดเปนลาน ๆ
ผูนำ�ตางเปนหวงเกี่ยวกับคาใชจายสำ�หรับการบรรเทาสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง
อยางไรก็ดี ขาวดีกค็ อื หากโลกนเ้ี ปลีย่ นไปทานอาหารทป่ี ลอดเนือ้ สตั ว เราจะลดคาใ ชจา ย
ไดครึง่ หนึง่ หรือมากกวา ซึง่ หมายความวา เราจะลดคาใชจา ยไดเปนลาน ๆ ลานดอลลาร
• คาใชจายของอากาศที่เปลี่ยนแปลง
“การศึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรปไดประมาณการวา สภาวะ
อากาศเปลี่ยนแปลง อาจทำ�ใหเสียคาใ ชจายสูงถึง 74 ลานลาน
ดอลลาร ระดับน ้ำ�ทะเลที่สูงขึ้นห นึ่งเมตร จะทำ�ใหเกิดค วามเสียหาย
ทางทรัพยสินจากวาตภัยป ระมาณ 1.5 ลานลานดอลลารส หรัฐ” 95
— นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เอฟ แอคเคอรแมน และอี แสตนตัน
“ราคาของการไมด ำ�เนินการอะไรอาจสูงถ ึง 176 พันลานดอลลาร
สหรัฐ ตอป  จนถึงป  2100 สำ�หรับประเทศญี่ปุน” 96
— ศาสตราจารย โนบุโอ มิมูระ และคณะ

• การประหยัดเงินจากการทานวีแกน
“การหันไปทานอาหารวีแกนทั่วโลกสามารถขจัดคาใชจายในการ
บรรเทาสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงภายในป 2050  ซึ่งประมาณการณ
ไวที่ 40 ลานลานดอลลารไ ดถ ึง 80% (32 ลานลานดอลลารสหรัฐ)” 97

ลดคาใ ชจายทางสุขภาพใหเหลือนอยที่สุด
ความเสี่ยงทางสุขภาพของการทานเนื้อสัตวนั้นชัดเจนขึ้นทุกวัน
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ฮอรโมนและยาปฏิชีวนะอยางตอเนื่อง ซึ่งเมื่อถ ูกบริโภคเปนเนื้อส ามารถเปนอ ันตรายตอ
สุขภาพมนุษย
ยังมีผลิตผลพลอยไดทเ่ี ปนพิษในสถานทีฆ่ า สตั ว เชนแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด
สารทเ่ี ปนพิษเหลานี้ ไดทำ�ใหเกิดการเสียชีวติ ในกลุม คนงานเนือ่ งจากพษิ ทร่ี นุ แรงของมนั
เนื้อสัตวท ี่เปน “อาหาร” เปนหนึ่งใ นสิ่งท ไี่ มดตี อสุขภาพ เปนพิษ และไมส ะอาดที่สุด
ที่มนุษยร ับประทาน เราไมค วรทานเนื้อส ัตวเลยหากเรารักสุขภาพและชีวิตข องเรา เราจะ
มีช ีวิตย ืนนานขึ้น มีส ุขภาพทดี่ ีขึ้น และฉลาดขึ้นโ ดยไมมเีนื้อส ัตว
วิทยาศาสตรไดแสดงใหเห็นแลววาเนื้อสัตวทำ�ใหเกิดโรคมะเร็งนานาชนิด และ
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจวาย และโรคอวน  มีรายชื่ออยูมากมาย  โรค
ทั้งหมดนี้คราชีวิตคนนับลาน ๆ ทุกป   คนนับลาน ๆ เสียชีวิตเนื่องจากโรคที่เกี่ยวกับเนื้อ
สัตว และทำ�ใหคนนับลาน ๆ เจ็บปวยอยางรุนแรงและพิการอีกดวย  เรื่องที่นาเศราที่เกิด
จากการกินเนื้อสัตวนั้นมีไมรูจบ เราควรทราบสิ่งนี้แลวจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร
และทางการแพทยทั้งหมด
เรายงั ไมไดกลาวถงึ สภาวะทส่ี กปรก สิง่ แวดลอมทแ่ี ออัดทซ่ี ง่ึ สตั วถกู กกั ไวจนถึงวนั ที่
พวกเขาถกู ฆา ซึง่ ยง่ิ สง เสริมการแพรกระจายของเชือ้ โรค เชน ไขหวัดหมู ทีจ่ ริงแลว โรค
ทีแ่ พรกระจายโดยเนือ้ สตั ว อยางเชน โรควัวบาทต่ี ดิ ตอในมนุษยนน้ั ถึงแกชวี ติ ในทกุ กรณี
ใครก็ตามทีต่ ิดเชื้อว ัวบาน ั้นจะตองเสียชีวิตอ ยางนาเศรา   การติดเชื้ออ ื่น ๆ   เชน   อีโคไล
ซัล มอเนลลา ฯลฯ   สามารถทำ�ใหเกิดป ญหาทางสุขภาพทรี่ ุนแรง สรางความเสียหายใน
ระยะยาว และบางครั้งน ำ�ไปสูก ารสูญเสียชีวิตอ ีกดวย
ในโลกวีแกน จะไมมขี าวทนี่ าเศราเชนนี้ ที่ลูกของใครก็ตามกำ�ลังเสียชีวิตจ ากความ
เสียหายทางสมองหรือเปนอัมพาตเนื่องจากเชื้ออีโคไล แบคทีเรียท ี่เปนอันตรายถึงชีวิต
ซึ่งเดิมทีนั้นมาจากสัตวในฟารม จะไมมีการปวดศีรษะเนื่องจากการระบาดไขหวัดหมู
โรควัวบา มะเร็ง ชัก หัวใจวาย แซลมอเนลลา อีโบลา ฯลฯ ๆ  แมแตโ รคเอดสท เี่รากลัวกัน
อยางมากนั้น เดิมทีกม็ าจากการลาสัตวเปนอ าหาร  โรคสัตวจ ากสภาพแวดลอมของฟารม
สัตวท ี่สกปรกและนากลัวน ั้น เปนสาเหตุข อง 75% ของโรคในมนุษยท ั้งหมด
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แมแตน มซึ่งเราไดรับก ารบอกกลาวอยางเปนทางการวาด ตี อเรานั้น ในทางตรงขาม
เปนพษิ และทำ�ใหเกิดโรค (และแนนอน การสญ
ู เสียทางการเงิน)   นีค่ อื ตวั อยางบางสวน:
เชื้อแบคทีเรีย ยาฆาแมลงและเอนไซมท พี่ บในซีสท ี่ไดจ ากทองดานในของสัตว มะเร็ง
เตานม ตอมลูกหมากและอัณฑะจากฮอรโมนในนม ลิสเตอรเรีย และโรคโครน ฮอรโมน
และไขมันอ ิ่มตัวท ำ�ใหเกิดโ รคกระดูกพ รุน โรคอวน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ
• ราคาสุขภาพของเนื้อสัตวและนม
โรคหลอดเลือดหัวใจมคี าใชจาย 503.2 พันลานดอลลารสหรัฐ
ที่สหรัฐอเมริกา ในป 2010 98
การรักษาโรคมะเร็งม ีคาใ ชจาย 6.5 พันลานดอลลารส หรัฐทสี่ หรัฐอเมริกา ตอป 
การรักษาโรคเบาหวานมคี าใ ชจาย 174 พันลานดอลลารส หรัฐ
ที่สหรัฐอเมริกา ตอป 

การรักษาโรคอวนมคี าใ ชจาย 93 พันลานดอลลารส หรัฐทสี่ หรัฐอเมริกา ตอป 99

ซื้อเวลาสำ�หรับเทคโนโลยีสีเขียว
เราไมสามารถตดั CO2 ไดรวดเร็วอยางนน้ั เพราะเราไมมกี ารประดิษฐเทคโนโลยีอน่ื ๆ
ในตอนนีท้ จ่ี ะทดแทนสง่ิ ทเ่ี รามอี ยู รถไฟฟากค่ี นั ทค่ี ณ
ุ เห็นว ง่ิ อยูบ นถนนในสหรัฐอเมริกา?
มันจะลด CO2 ไปไดเทาไหร? ไมมากนกั แตมเี ทนทม่ี พี ษิ นน้ั มาจากการเลีย้ งปศุสตั ว ดังนัน้ 
หากเราหยุดสง่ิ นน้ั ก็จะไมมคี วามรอ นเกิดขึน้ อกี !
มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอยูบางในการดักจับ CO2 และผสมมันกับน้ำ�ทะเล
เพื่อสรางซีเมนต สิ่งน จี้ ะลด CO2 ที่ถูกใชไ ปกับว ิธผี ลิตซีเมนตอ ื่น ๆ ดวย และยังล ด CO2  
ที่เกิดขึ้นใ หมจ ากการสรางมลพิษใ นอากาศ แตกระนั้น เทคโนโลยีใ หม ๆ ใดก็ตามใชเวลา
นานเกินไปที่จะพัฒนา และเขาสูต ลาด
ตามโครงการสง่ิ แวดลอมขององคการสหประชาชาติ   ทงุ หญาและปา ไมตามธรรมชาติ
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มีประสิทธิภาพในการดดู ซับ CO2 มากกวาเทคโนโลยีจบั คารบอนใด ๆ  นอกจากนี้ มันเสีย่ ง
ฉันค ิดวาอ ยางนั้น มันย ังไ มไดรับก ารทดสอบ แลวถาค ารบอนรั่วไหลกลับส ูบรรยากาศ
อีกครั้งในปริมาณที่เขมขนอ ยางนั้น?   ตอนทีเ่ราเก็บกักม ันไ วป แลวปเลา ทศวรรษแลว
ทศวรรษเลา แลวม บี างสิ่งเกิดขึ้น และมันร ั่วไหลออกไป แลวเราจะทำ�อยาง ไร?  
ดังนั้น ดวยการทานวีแกน เราทานสิ่งที่ดีที่สุดตอสุขภาพของเรา ตอสัตว ตอ
สิ่งแวดลอม และธรรมชาติจะทำ�ที่เหลือเพื่อฟนฟูสมดุลและรักษาโลกของเราไว100

II. เปนท างออกที่รวดเร็วท ี่สุดและสีเขียวที่สุด
ทำ�ใหโลกของเราเย็นลงทันที
แมรีแอน ธีม ผูก อ ตัง้ รว มพรรคสตั วทเ่ี นเธอรแลนด  ไดระบุไวอยางชดั เจนถงึ ประโยชน
ทางสิ่งแวดลอมของการลดการทานเนื้อสัตว อยางเชน ถาช าวบริตันทุกคนละเนื้อสัตว
เปนเวลาเจ็ดวนั มันจะเทียบเทากับครึง่ หนึง่ ของ 25 ลานครัวเรือนของประเทศ เปลีย่ นเปน
บานทม่ี กี ารปลอยกา ซทเ่ี ปนศนู ย   หกวนั ตอ สปั ดาห มันจะเหมือนกับการเอารถ 29 ลานคนั 
ของประเทศออกไปจากถนน
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การเปรียบเทียบกับการทานอาหารเนื้อสัตวทั่วไป
• การทานอาหาร [ทีม่ เี นือ้ สตั ว] แบบออแกนิก ลดการปลอยกา ซเรือน
กระจกได 8%
• การทานอาหารวีแกนท่ีปลอดเนื้อสัตวทำ�ใหเกิดการปลอยกาซ
เรือนกระจกเพียง 1/7 ของการปลอยกา ซจากอาหารเนือ้ สตั ว – ซึง่ 
ลดการปลอยกา ซเรือนกระจกได 86%
• การทานอาหารวีแกนแบบออแกนิกทำ�ใหลดการปลอยกาซเรือน
กระจกได 94%101
— รายงานของฟูดวอทชเ รื่องผลกระทบของกาซเรือนกระจก
ของการทำ�ฟารมแ บบเดิมก ับแบบออแกนิก ที่เยอรมัน
การกประหยั
การ
ยกกาาร
ซจาก
การทานอาหาร
แกนออแกนิ
การลด
ารปลอดย
กาปล
ซจอาก
ทานอาหาร
วีแกนวีออแกนิ
ก ก
ปรากฏการณเรือนกระจกจากนิสัยการทานอาหารชนิดตางๆ
ตอคน ตอป ในหนวยกิโลเมตรของการขับรถ*
การทานวีแกน

การทานมังสวิรัติ

281 km

ทำไรออแกนิก
ทำไรแบบเกา

629 km
1978 km

2427 km
4377 km

อาหารที่มีเนื้อสัตว

4758 km
* เทียบเทากับการปลอย CO2 ของรถ BMW 118d ที่ 119g CO2/km

แหลงที่มาของขอมูล: ออแกนิก ผูกอบกูโลกจากสภาวะอากาศ? รายงานของ
ฟูดวอชในเรื่องผลกระทบของภาวะกาซเรือนกระจกของการทำ�ฟารมแบบปกติ
และแบบออแกนิก พฤษภาคม 2009 หนาที่ 10
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[ดังนั้น] นโยบายที่สีเขียวที่สุดของสีเขียว การกระทำ�ที่สีเขียวที่สุดของที่สุด ที่มี
เมตตาที่สุด ทีเ่ปนว ีรบุรุษที่สุด ทีช่ วยชีวิตไ ดม ากที่สุด คือก ารทานอาหารวีแกน
เหตุผลกค็ อื ผลกระทบโลกทเ่ี ย็นลงของการขจัดมเี ทนจากบรรยากาศ ซึง่ เกิดขึน้ ตอนที่
เราเปลีย่ นไปทานวแี กนออแกนิก และนอกจากการขจัดการปลอยมเี ทนทเ่ี ปนพิษออกไปแลว
วิธเี พาะปลูกแบบออแกนิกสามารถเก็บค ารบอนกลับสผู นื ดินไดอกี 40%  ดังนัน้ การเปนวแี กน
จึงไมเพียงลดการปลอยกา ซไดเปนจำ�นวนมาก แตยงั ด ดู ซับคารบอนจากบรรยากาศไดอกี
และดวยวิธีนั้น เรากำ�ลังมุงหนาไปสูการชวยรักษาโลกใบนี้ไว เพราะการเปลี่ยนไป
ทานอาหารปลอดเนื้อสัตวจ ะขจัดก ารผลิตมีเทนทั้งหมด และมลพิษทเี่กี่ยวของออกไป ยัง
ไมพ ูดถึงความทารุณส ัตว มันจ ะชวยแกไขภัยพิบัติของโลก เชน สึนามิ น้ำ�ทวม วาตภัย
พายุไตฝุน และแผนดินถ ลม ฯลฯ ๆ
ที่จริงแลว ประธานที่ประชุมดานอากาศที่เปลี่ยนแปลงขององคการสหประชาชาติ
นายยโว เดอ โบเออร   กลาวไวในเดือนมิถุนายน 2008 วา   “ทางออกที่ด ีที่สุดก็คือเรา
ทุกคนเปลี่ยนเปนมังสวิรัติ” เขาหมายถึงวีแกน

เปนวีแกน: วิถชี ีวิตที่สีเขียวที่สุด
[การหยุดผ ลิตเนื้อสัตว] ลดคาใ ชจาย 80% ของคาใ ชจาย 40 ลานลานดอลลารสหรัฐ
สำ�หรับก ารบรรเทาภาวะโลกรอน   ใชท ี่ดินใ นการเพาะปลูกอ าหารนอยกวาถ ึง 4.5 เทา
อนุรักษน้ำ�สะอาดได 70% อนุรักษปาฝนอเมซอนสำ�หรับก ารเลี้ยงสัตวไ ด 80% ทางออก
สำ�หรับค วามหิวโหยของโลกก็คือ ประหยัดท ี่ดินไ ด 3.4 พันลานเฮกเตอร ประหยัดธญ
ั พืช
ได 760 ลานตนั ตอ ป (คิดเปนครึง่ หนึง่ ของธญ
ั พืชของโลก) อนุรกั ษเชือ้ เพลิงฟอสซิลสำ�หรับ
การผลิตเนือ้ สตั วไดหนึง่ ใ นสาม ลดมลภาวะจากการบำ�บัดของเสียจากสตั ว ลดการปลอย
กาซตอ ครัวเรือนในสหรัฐได 4.5 ตันตอ ป หยุดภาวะโลกรอ นได 80% และอกี มากมาย
การศึกษาหนึ่งใ นสหรัฐอเมริกาพบวา การทำ�ฟารมออแกนิกร ักษาหนาดินแ ละรักษา
แหลงน้ำ�ใ หสะอาด และถาน ำ�ไปปฏิบัตทิ ั่วโลก จะดูดซับแ ละหยุดก ารปลอย CO2 ได 40%
ของที่มอี ยูในปจจุบันท ั้งหมด สิ่งน ี้จะเปนป ระโยชนต อโ ลกของเราโดยตรง
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ประโยชนดา นอน่ื ๆ ของการทำ�ฟารมวแี กนออแกนิกกค็ อื การผลัดเปลีย่ นชนิดพนั ธุพ ชื
วัสดุคลุมดนิ และปยุ ธรรมชาติ การผลัดเปลีย่ นพนั ธุพ ชื หมายถึง ทุง ทใ่ี ชเพาะปลูกในแตละ
ฤดูดว ยพชื ชนิดตา ง ๆ กัน   วิธที ห่ี ลากหลายนช้ี ว ยรกั ษาพชื ใหมสี ขุ ภาพด   
ี อีกทัง้ ยงั รกั ษา
ความอดุ มสมบูรณและสารอาหารไวในดนิ   วิธกี ารอน่ื ๆ  เชน การคลุมดนิ และวธิ ใี หมท่ี
เรียกวา การทำ�ฟารมออแกนิกแบบไมพรวนดิน จะชว ยรกั ษาความชืน้ และลดการกดั กรอน
ของดนิ ไ ดอยางมาก
ดังนั้น โดยทั่วไปแลว การทำ�ฟารมวีแกนออแกนิกเปนไปตามปรัชญาการมีชีวิตที่
กลมเกลียวกับธรรมชาติ และการพิทักษดาวเคราะหแ ละทุกสรรพสิ่ง  พอเวลาผานไป วิธี
ตาง ๆ ที่ใชจะชวยสนับสนุนส มดุลธ รรมชาติร ะหวางการทำ�ฟารมแ ละสิ่งแวดลอม ทั้งก าร
ดูแ ลและวิถีปฏิบัตดิ วยเทคนิคท ี่มอี ยูนี้ สามารถไปไดไ กลในการฟนฟูสมดุลจ ากปญหาที่
อาจเกิดขึ้นแ ลวในอดีต

การทานผลิตผลในทองถิ่น และการทานเนื้อสัตวออแกนิก?
มันน าสนใจที่การศึกษาหนึ่งไ ดแ สดงใหเห็นว า การทานอาหารในทองถิ่นน ั้นไ มไ ดดี
เทากับก ารทานอาหารวีแกน ยกตัวอยางเชน นักวิทยาศาสตรท ี่มหาวิทยาลัยคาเนกี้เมลลอน
ไดค ำ�นวณวา การทานอาหารวีแกนน ั้นลดการปลอยกาซไดเจ็ดเทา เทียบกับ 100% ของ
การทานเนือ้ สตั วในทอ งถิน่ ดังนัน้ การทานอาหารวแี กนจงึ ดกี วาการทานอาหารในทอ งถิน่ 
ดวยซ้ำ�ไป
ในอีกการศึกษาหนึ่ง องคการฟูดวอชที่เยอรมันไดพบวา การเปลี่ยนจากการทาน
เนื้อสัตวไปเปนการทานเนื้อออแกนิกนั้น ลดการปลอยกาซไดเพียง 8% แตการเปลี่ยนไป
ทานอาหารวีแกนที่ไมใชออแกนิก แมวาจะไมใชออแกนิก อาหารวีแกน ลดการปลอยกาซ
ได 86%102 ดังนั้น เรารักษาดาวเคราะหไวไดด วยการเปนวีแกน แมวาจะไมใชออแกนิก!  
ดังนั้น ที่จริงแลว ออแกนิกนั้นดี การทานอาหารในทองถิ่นนั้นวิเศษ แตกาวแรกก็คือ
อยางนอยเปนวีแกน จะออแกนิกหรือไมก็ตาม
แมแตเนื้อสัตวออแกนิกก ็ไมไดเปนมิตรตอส ิ่งแวดลอมเลย มันต องใชที่ดินม ากกวา
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ใชพลังงานมากกวาเนื้อส ัตวท ไี่ มใชออแกนิกเสียอ ีก ในการทำ�ฟารมเนื้อ คุณเชื่อหรือไม?
ดังนั้น มันไมไดช วยอะไรเลยที่จะพยายามเลี้ยงสัตวอ ยาง ออแกนิก อยางเชน ไกออแกนิก
วิถีที่ยั่งยืน ไมกักขัง ตองใชพลังงานมากกวา 20% และมีผลกระทบตอภาวะโลกรอน
มากกวาฟารมไกที่ไมใชออแกนิก 20% ลองคิดดู เราจึงไดรับขอมูลที่ผิดมาโดยตลอด

III. ใหช ีวิตเพื่อรักษาชีวิต
กอนที่เราจะคาดหวังว าส ิงโตอยูอยางสงบสุขก ับแกะ
เรามนุษยต องท�ำม ันก อน

การทานเนื้อสัตวฆาทั้งสัตวแ ละมนุษย
การทานเนื้อสัตวเปนความทารุณที่ใหญหลวงที่สุดที่คน ๆ หนึ่งจะกระทำ�ได แมแต
ตอต ัวเอง แมวาเราไมไดฆ าส ัตวเอง เรายังต องรับผิดชอบตอส ุขภาพของเรา
สำ�หรับเนื้อสัตว เราฆา [สัตว] เปนพัน ๆ ลานตัว สัตว 55 พันล านตัว แปดเทาของ
ประชากรมนุษย ถูกฆาเพื่อการบริโภคของมนุษยในแตละป103  สิ่งนี้ยังไมไดรวมถึงปลา
อีกหลายพันลานตัวที่ตายไป พรอมกับการสูญเสียที่คิดเปนสัตวที่ถูกฆา 155 ลานตัวใน
แตละวัน
นมกถ็ อื วาเหมือนกับเนือ้ สตั ว เพราะความทารุณและความโหดรายนน้ั เหมือนกัน และ
ผลทายที่สุดก ็คือการตายอยางนาสยดสยองสำ�หรับส ัตวท นี่ าสงสาร ไมมคี วามเมตตาใน
อุตสาหกรรมนมดวยเชนกัน
มนุษยก็เสียชีวิตในแตละปเพราะเนื้อสัตวและปลา และอะไรก็ตามที่เกี่ยวของกับ
การบริโภคเนื้อสัตว เกือบ 33 ลานคนจำ�นนตอโ รคทเี่กี่ยวของกับเนื้อสัตวใ นแตละป โดย
โรคหัวใจ มะเร็งแ ละสภาวะอื่น ๆ ไดคราชีวิตไ ปมากกวา 90,000 คนในแตละวัน
แลวยังมีผ ูคนทไี่ มสามารถมอี าหาร เนื่องจากธัญพืชถูกใชไ ปกับก ารเลี้ยงสัตวท เี่ราฆา
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เปนเนื้อ มี 25,000 คน เสียชีวิตจ ากความหิวโหยทางออมเพราะเนื้อสัตวเชนกัน104  
เรามนี ับแสน ๆ คนที่เสียชีวิตใ นแตละป   ผูเปนเหยื่อภาวะโลกรอนที่เกิดจากเนื้อส ัตว
และเรามคี นไรบานนับล านเนื่องจากสภาพอากาศทเี่ปลี่ยนแปลง  เราเรียกพวกเขาวาผ ูลี้ภัย
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ถาม คี ำ�เชนนี้  ที่จริงแ ลว พวกเขาไมมสี ถานะใด ๆ
และสิ่งนี้ไมรวมถึงส ัตวปาผูบริสุทธิ์ และสัตวเลี้ยงที่ทุกขทรมานเนื่องจากปญหาที่
เกี่ยวของกับเนื้อสัตว
เนื้อสัตวสรางภาวะโลกรอนและฆา ฆา และก็ฆา   ดังนั้น เนื้อสัตวคือฆาตกร
อาชญากรรมที่ตองถูกหยุดยั้งไว

การฆาสัตว อาชญากรรมระดับโลก
ไมมีวิกฤติทางคุณธรรมใดที่ใหญหลวงไปกวาการฆาตกรรมหมูสิ่งมีชีวิตผูบริสุทธิ์ผู
ออนโยนเพื่อความสุขข องเรา ขณะทเี่รามที างเลือกอื่น ๆ  การฆาห มูเชนนี้เปนอ าชญากรรม
ระดับโลก และพลังงานการฆาน ี้นำ�ไปสูแ ละสรางสมพลังงานทางลบ ซึ่งท ำ�ใหเกิดค วาม
เสื่อมถอยทางสังคมและทำ�ลายโลกของเรา
เราไดสรางพลังงานทางลบอยางมากมายดว ยการฆา สง่ิ มีชวี ติ ผอู อ นโยนนบั พนั ลา น ๆ
ตัว และฆาเพื่อนมนุษยข องเราดวย ตลอดสหัสวรรษ ไมวาท างตรงหรือทางออม ทางตรง
ก็คือการทำ�สงคราม  ทางออมคือโรคที่เราสรางขึ้นเอง  อยางเชน  กาฬโรคที่ระบาด โรค
นิวโมเนีย และตอนนี้ มีไ ขหวัดห มู ไขหวัดน ก ฯลฯ
มันไมใชเหตุบังเอิญที่สาเหตุหลักของภาวะโลกรอนก็คือการทานเนื้อสัตว และ
ปญหาทางสุขภาพอีกมากมายในโลกก็มาจากการทานเนื้อสัตว ดังนั้นการทานเนื้อสัตว
เปนความโหดรายทารุณตอสัตว การทานเนื้อสัตวเปนความโหดรายทารุณตอความเปน
อยูที่ดขี องเรา การทานเนื้อสัตวเปนความโหดรายทารุณต อความเปนอ ยูที่ดขี องลูก ๆ ของ
เรา การทานเนื้อสัตวเปนความโหดรายทารุณต อโลกของเรา จงเปนว ีแกน และเราจะไม
ตองทุกขทรมานจากผลกระทบเหลานีอ้ ีกเลย
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เราตองหยุดฆาม นุษยและสัตว เราตองหยุดผลิตเนื้อสัตว เราตองหยุดการใชมัน
สามหยุด หยุดฆา หยุดผลิต หยุดใช และหยุดกินมัน แนนอน หยุดกินเนื้อสัตว
ตอนที่ผูคนเขาใจถึงความจริงที่นาสยดสยอง ที่อยูเบื้องหลังการท�ำ
ฟารมสตั ว และความบริสทุ ธิข์ องสตั วทกุ ตวั ทสี่ ละชีวติ ของพวกเขา มัน
งายที่จะมองเห็นวา การทานเนื้อที่ตายแลวของสัตว ไมเพียงไมจ�ำเปน
มันย ังท ิ้งร อยนิ้วเปอนเลือดไวกับเราดวย

รักษาความกลมเกลียวกับธรรมชาติ
เราทกุ คนควรจำ�ไววา เราแบงปนโลกทพ่ี กั อาศัยแหงนีร้ ว มกัน น้ำ�  อากาศ ทรัพยากร
อาหาร ทัง้ หมดของธรรมชาติ เราแบงปนกนั เทานัน้ จงเปนวแี กน รักษสง่ิ แวดลอม และรกั ษา
โลกของพวกเขาดว ย โลกของสตั ว ทจ่ี ริงแลวนีค่ อื วธิ ที ด่ี ที ส่ี ดุ ในการฟน คืนสง่ิ แวดลอมของ
เราและรบั ประกันสนั ติสขุ ในระดับทีส่ งู ทส่ี ดุ
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“เราเปนส วนหนึ่งข องโลก และโลกเปนส วนหนึ่งข องเรา ดอกไม
หอมเปนพ ี่สาวของเรา กวาง มา นกอินทรีผูยิ่งใหญก เ็ปนพ ี่ชายของ
เรา มนุษยจ ะเปนอ ะไรเลาถ าไมมสี ัตว?”
“ถาสัตวทุกตัวหายไป มวลมนุษยจะตายจากความโดดเดี่ยวทาง
จิตวิญญาณอันใหญหลวง  ยอดหิน ทุงชนบทที่ชุมชื้น ความอบอุน
ทางกายภาพระหวางมา และคน – พวกเขาตา งเปนครอบครัวเดียวกัน
โลกไมไดเปนของมนุษย มันคอื มนุษยทเ่ี ปนของโลก”
— หัวหนาชีลธ ดุวามิช หัวหนาเผาอ เมริกันพื้นเมือง ชื่อของทาน
ถูกใชตั้งเปนชื่อเมืองซแี อทเทิลในรัฐว อชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ลองนกึ ดูวา ถาโลกเราไมมสี ตั วเลย สุนขั ทกุ ตวั หายไป แมวหายไป นกหายไป ปลา
หายไป กระบือหายไป ชางหายไป ลองนกึ ดู ไมมสี ตั วใดมชี วี ติ รอด เราจะมชี วี ติ อยูอ ยางไร?
เราจะรสู กึ อดุ มสมบูรณอยางไร? มันจะแหงแลงมากและไรความหมาย
ดังนั้น ถาเราเคารพทุกชีวิต เราไมฆ าช ีวิตใด โลกก็จะจัดห าความอุดมสมบูรณใ ห
กับทั้งม นุษยแ ละสัตว   เราไมจ ำ�เปนตองไดอ ะไรมาดวยการทำ�รายสรรพสิ่งใด ๆ   สิ่งน ั้น
หมายถึงก ารทานอาหารปลอดเนื้อสัตว เชนเดิม เชนเดิม และเชนเดิม
ถามวลมนุษยมชี วี ติ ปลอดเนือ้ สตั ว  และมชี วี ติ ทเ่ี คารพธรรมชาติ  และสรรพชีวติ อน่ื ๆ
เรากจ็ ะมสี วรรคบนโลก  ทกุ สิง่ จะไดรบั การอภัยโทษ ทุกสิง่ จะด  ี โลกจะฟน ตัว  สตั วจะขอบคุณ
มนุษยจะมสี ขุ ภาพด  ี และทกุ สิง่ จะมคี วามสขุ และไดรบั พร  ทัง้ หมดทต่ี อ งทำ�คอื เปนวแี กน

สัตวนำ�ความรักมาใหโลก
ที่จริงแ ลว สัตวม าที่นเี่พื่อชวยมวลมนุษย อยางที่พระคัมภีรไบเบิลไ ดก ลาวไว “ฉันใ ห
พวกเขาเปนเพื่อนคุณแ ละเปนผ ูชวยของคุณ” มันเปนเชนนั้นจ ริง ๆ แตไมใชม นุษยท ุกคน
จะไดรับค วามชวยเหลือนี้ และนั่นเปนส ิ่งท นี่ าสมเพช  แตพ วกเขากลับฆาพ วกเขาแทน
อะไรก็ตามที่พระเจาจ ัดไ วบนโลกนั้นม ีจุดประสงค เราไมค วรฆาอ ะไรเลย เราไมค วร
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ทานอะไรนอกจากอาหารจากพืช
สัตวมายังโ ลกนโ้ี ดยมบี ทบาททพ่ี เิ ศษ พวกเขาจำ�นวนมากสามารถนำ�พลังอนั สงู สงหรือ
ความรกั มาจากสวรรค แคดว ยการมพี วกเขาอยู สัตวบางตวั เชน มาและกระตาย สามารถ
ปกปองมนุษยผดู แู ลจากอทิ ธิพลทางลบ หรือชว ยพวกเขาใหม สี ขุ ภาพดี โชคดี แมแตโชคทาง
วัตถุ ความสขุ หรือการยกระดับทางจติ วิญญาณ พวกเขาดแู ลเราอยางเงียบ ๆ และมอบพรให
แกเราอยางออ นนอม พวกเขาบางตวั มาจากระดับของจติ สำ�นึกทส่ี งู กวา พวกเขาแคลงมาใน
รูปของสตั วเพือ่ ชว ยเหลือมวลมนุษยหรือตวั ตนอน่ื ๆ บนโลก
สัตวกม็ บี ทบาททส่ี งู สงและสำ�คัญในโลกทางกาย สัตวบางตวั เชน มาลาย ลิง และ
นกแกวป า ชวยกระจายเมล็ดพืช ขณะทผ่ี ง้ึ และแมลงอน่ื ๆ ชวยผสมพนั ธุพ ชื และสตั วอน่ื ๆ
รักษาสขุ ภาพทด่ี ขี องปา ไมและมหาสมุทร สัตวชว ยมนุษยโดยตรงดว ยเชนกัน
ฉันอ านในหนังสือพิมพ ฉันไ ดยินท างวิทยุ ฉันเห็นบนทีวี สัตวท ี่สูงสงม ากมายที่
ชวยชีวิตผูคน พวกเขาชวยชีวิตเพื่อนของพวกเขา แมวาพ วกเขาเองจะตองเสี่ยงภัยถึงชีวิต
เราจึงค วรเรียนรูจากสัตวผ ูรุงโรจนทั้งหมดนี้
(โปรดดทู ภ่ี าคผนวก 10 สำ�หรับความรูท างจติ วิญญาณอนั ลกึ ซึง้ ของทา นอนุตราจารย
ชิงไหในเรือ่ งเอ็นควิ หรือคณ
ุ สมบัตทิ ส่ี งู สง และแอลควิ หรือคณ
ุ สมบัตแิ หงรกั ของสตั วและ
มนุษย)

สรางสวนอีเดนบนโลก
ดวยวิถีชีวิตวีแกนออแกนิกเปนสวนหนึ่งของภารกิจแหงวีรบุรุษของทุกคน ความ
พยายามของเรารวมกันจ ะทำ�ใหโ ลกนี้ปลอดภัย สำ�หรับท ั้งม นุษยแ ละสัตวรวมโลกอันเปน
ที่รักของเรา
มันจะเปนเหมือนสวนอเี ดนบนโลก ทีซ่ ง่ึ ทกุ คนเขาถึงการบริการชมุ ชนและทรัพยากร
ของชุมชนอยางเทาเทียมกัน และทุกสิ่งจ ะถูกแจกจายอยางเทาเทียม และทุกคนจะไดรับ
ความเคารพ และความรกั และการดแู ล ไมวา จะเปนค นตอ ไป คนสดุ ทาย หรือคนแรก
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การสนทนาระหวางอาจารยและลูกศิษย
Q: เรียนทานอาจารย ทานชวยอธิบายไดไ หมวา
ความสัมพันธแ หงร ักระหวางมนุษยแ ละสัตว
จะมีผลตอโลกเราอยางไร?
M: สิ่งนั้นจ ะนำ�สันติสุขม ากมายมายังโ ลก 
ฉันห มายถึงส
 ันติสุขที่ใชอ ักษรตัวใ หญ
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ออกกฎหมายและ
นโยบายวีแกน
ฉันหวังวารัฐบาลตาง ๆ จะท�ำใหมันเปนกฎหมาย
ในการหามฆาส ัตว หามการเลี้ยงปศุสัตว
ถา พ วกเขาเ ปนผูน�ำที่แ ทจ ริ ง ผู ท่ี ประกาศตนวา
จะปกปองประชาชนของพวกเขา พัฒนาประเทศ
ของพวกเขาในหลาย ๆ ดาน  แลวนี่เปนกาวแรก
ที่เราตองท�ำ
หยุ ด อุ ต สาหกรรมเนื้อสัตว หยุดอุตสาหกรรม
ประมง หยุดอุตสาหกรรมนม แลวโลกเราจะเปน
อยางที่มันเคยเปน และดียิ่งขึ้นไปอีก
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I. ผู้นำ�โลกควรเป็นตัวอย่าง
เปนวีแกน
ฉันจะกลาวกับพวกเขา [ผูนำ�โลก]    ใหใชอำ�นาจอันทรงพลังของพวกเขาในการ
เปลี่ยนการทานอาหารของโลกนี้  และนำ�พลังงานที่ยั่งยืน เทคโนโลยีใหม ๆ  มาใชทันที
และใหตัวเองเปนตัวอยางดวยการหันมาเปนมังสวิรัติหรือวีแกน  เปลี่ยนการทานอาหาร
ของพวกเขา ใชอำ�นาจอันทรงพลังข องพวกเขา   ใชตัวอยางของพวกเขาในการริเริ่มการ
ทานอาหารแบบใหมใหกับโลก การทานอาหารมังสวิรัติ (วีแกน) 105
กอนอื่น พวกเขาตองเปนมังสวิรัติ (วีแกน) กอน แลวพวกเขาใชอำ�นาจของพวกเขา
อยางแทจริง   เหมือนที่พวกเขาหามการสูบบุหรี่ พวกเขาสามารถทำ�เชนนั้นกับการหาม
เนื้อสัตวเชนกัน ดวยการกลาวถึงโทษทั้งหมดที่เนื้อสัตวม ตี อม นุษยแ ละโลกเรา พวกเขา
สามารถทำ�เชนนั้นไ ด เหมือนอยางการหามสูบบุหรี่

ปฏิบัติตามหลักการแหงความรัก
ผูน ำ�ตอ งเปลีย่ นตวั เองดว ย แลวจึงคอ ยเปลีย่ นระบบสงั คมของเรา เพือ่ ใหมนั เปนอิสระ
มากขึ้นแ ละเขาทางจิตวิญญาณมากขึ้นแ ละสูงสงท างคุณธรรมมากขึ้น เนื่องจากพวกเขามี
ความรับผิดชอบที่ตองแบกรับไ ว – มันห นัก  ถาพ วกเขาไมด ำ�เนินการตามธรรมชาติแ หง
เมตตาและแผนการของสวรรค และถาพวกเขาไมด ำ�เนินการตามหลักการของจักรวาล
หลักการแรก ซึ่งส ำ�คัญที่สุด ก็คือหลักการแหงค วามรัก สิ่งใ ดก็ตามที่พวกเขาทำ�ตาม
หลักการแหงร ักนี้ มันจ ะดี ฉันห มายถึงดตี อค นอื่น ๆ ความเจริญก าวหนาส ำ�หรับผ ูคนและ
การคมุ ครองทุกสรรพสิง่ และความเคารพตอ ทกุ ชวี ติ – ซึง่ เปนไปตามหลักการแหงความรกั
อะไรอื่นทขี่ ัดแยงก ับสิ่งน ั้นจะนำ�พาซึ่งภ ัยพิบัติมายังต นเองและประเทศของพวกเขา หรือ
ดาวเคราะหท ั้งด วง
ถาผ ูนำ�ตาง ๆ พยายามเขาทางจิตวิญญาณมากขึ้น เพื่อที่จะคนพบกับตัวตนที่แทจริง
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ของพวกเขา พวกเขาจะรูวา พวกเขานั้นรุงโรจนอยางยิ่ง มีจ ิตใจทงี่ ดงามยิ่ง และเปยม
ไปดวยความรักความเมตตาอยางยิ่ง มีปญญาอยางยิ่ง และเปนเหมือนพระเจาอยางยิ่ง
แลวพวกเขาจะเห็นรางวัลด วยตัวเอง แตม ันข ึ้นอยูวา ความชวยเหลือของพวกเขาทมี่ ีตอ
มวลมนุษยห รือสัตวแ ละสิ่งแวดลอมนั้นย ิ่งใหญเพียงใด และพวกเขาจริงใจเพียงใด ถา
พวกเขาพยายามชวยโลกนี้อยางดีที่สุด และจำ�นวนของผูทไี่ ดรับก ารชวยเหลือจากพวกเขา
และความจริงใจของพวกเขานั้นมีมาก แนนอน สวรรคอันรุงโรจนกำ�ลังรอพวกเขาอยู
ตามนั้น พระเจาท รงทราบถึงหัวใจและการกระทำ�ของเรา เห็นไ หม?

II. รัฐบาลตองดำ�เนินการอยางเรงดวน
ผูนำ�ของประเทศตองทำ�อะไรบางอยาง ผูคนของทุกป ระเทศตองทำ�อะไรบางอยาง
เพียงเพราะเรายังสามารถนั่งอ ยางสวยอยูตรงนีแ้ ละพูดคุยกัน เพียงเพราะในพื้นที่ของเรา
ยังไมข าดแคลนน้ำ�ห รือราคาอาหารยังไ มสูง มันไ มไดห มายความวาม ันจะไมเกิดข ึ้นกับ
เราในไมชา
เราตองทำ�อะไรบางอยางเพื่อห ลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมที่ก ำ�ลังเกิดขึ้นแ ลวก ับคนอื่น   ๆ
นับพันลานคน มีผูหิวโหยนับพันลานคนแลวเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและ
การขาดแคลนน้ำ�แ ละอาหาร โปรดดำ�เนินการเดี๋ยวนี้ งายมาก แคเปนว ีแกน แคเปนว ีแกน
ก็เพียงพอแลวสำ�หรับต อนนี้ และมันจ ะเพียงพอสำ�หรับอ นาคตอันยาวไกลทกี่ ำ�ลังม าถึง

แจกจายขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตจากพืช
ผูคนไมไ ดรับข อมูลทแี่ ทจริงเกี่ยวกับส ิ่งท ี่อยูบนจานขาวของพวกเขา โดยสวนใหญ
เนื้อสัตวช ิ้นเล็ก ๆ ที่อยูบนจานขาวของพวกเขาไมไดค ลายคลึงก ับตนก ำ�เนิดข องมัน
ประเพณีเชนนีถ้ ูกถายทอดจากรุนสรู ุน และทั้งส ังคมแคส นับสนุนม ันวาเปนว ิถีชีวิต
ตามธรรมชาติ ดังนั้น ตอนนี้ ผูคนตองตระหนักม ากขึ้นถ ึงค วามโหดรายทเี่ราไดก ระทำ�ตอ
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สัตว ฉันจ ึงค ิดวาเรา ผูคน ตองหันเขาส ูความเมตตาใหม ากขึ้น และเคารพทุกช ีวิต
ผูคนมากมายไมทราบถึงกาซอันตรายที่เกิดจากอุตสาหกรรมปศุสัตว หรือที่วาการ
ฆากอใหเกิดการฆา และพวกเขาไมตระหนักวา เนื้อสัตวเปนยาพิษที่เปนสิ่งเสพติดอีก
ประเภทหนึ่ง พวกเขาไมตระหนักวา เนื้อสัตวกำ�ลังทำ�ลายโลกของเรา
รัฐบาลตองอธิบายใหกับผ ูคนวา มันเปนโทษอยางแทจริงใ นตอนนี้ และนเี่ปนก รณี
ฉุกเฉินท ผี่ ูคนควรหยุดก ินเนื้อส ัตว มันไมใชทางเลือกสวนบุคคลอีกตอไป มันเปนเรื่อง
ความเปนความตายของโลกนี้
ในกรณีของภยั พิบตั ทิ ก่ี ำ�ลังมาถึง รัฐบาลจะอพยพผคู นทนั ที และในกรณีของสงคราม
ผูคนจะไดรับแจงวาจะปกปองตนเองอยางไร รัฐบาลยังจัดหาคนเพื่อใหพวกเขาออกไป
ปองกันป ระเทศหรือออกไปทำ�สงคราม
ดังนัน้ ในกรณีน้ี มันเรงดวนยง่ิ กวาสงคราม ฉันแนใจวา รฐั บาลจะมที างออก ฉันแนใจ
วาผคู นสามารถไดรบั การแจงขาว ทีใ่ ดกต็ ามในประเทศ รัฐบาลมอี ำ�นาจทจ่ี ะทำ�สง่ิ นไ้ี ด
รัฐบาลตองชวยแจกจายขอมูลที่สงเสริมวิถีชีวิตมังสวิรัติใหมากขึ้น แคกระหน่ำ�
ทั้งโลกดวยพลังงานใหม พลังงานแหงความเมตตาและความรัก และสุขภาพ แลวทุกคน
จะเขามา พลังงานสนับสนุนนั้นสำ�คัญมาก
พวกเขาตองกระจายขาวทุกหนแหง พวกเขาตองแจกใบปลิวใหผูคนไดอาน ทำ�ให
มันเปนงานสาธารณะ   พวกเขาตองใหการสนับสนุนอยางเปนทางการ และใหทุกคน
ทราบถึงป ระโยชนของการทานมังสวิรัติ พวกเขาตองสรางเว็บไซตส ำ�หรับเมนูม ังสวิรัติ
ทั้งหมดไมคิดค าใ ชจาย สอนการทำ�อาหารมังสวิรัติ ชมรมมังสวิรัติ ทำ�ใหม ันเปนทางการ
แลวทุกคนจะทำ�ตาม เปนเหมือนกระแสที่มีความสุข การเปลี่ยนแปลงใหมใ นโลก
สิ่งสำ�คัญที่สุดก็คือ มวลมนุษยและประชากรทุกคนทั่วโลกควรทราบถึงประโยชน
อันใหญหลวงของการเปนมังสวิรัติ เพื่อชวยโลกเรา พวกเขาควรรูวาสถานการณนั้น
อันตรายและเรงดวนเพียงใด นีค่ ือสิ่งทสี่ ำ�คัญที่สุด
พวกเขาควรรูวาการทานมังสวิรัติ การทานอาหารที่ปราศจากการฆาน ั้นม ปี ระโยชน
เพียงใดตอมวลมนุษย ยังไ มต องพูดถึงดานคุณธรรม กอนอื่นเราพูดถึงประโยชนของ
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มังสวิรัตแิ ละชวยโลก แลวลูก ๆ ของเราจะมบี านใหอ ยูอาศัยใ นอนาคต
เรามีบานเพียงหลังเดียวซึ่งก็คือโลกใบนี้ ถามันถูกทำ�ลาย โลกใบใหมไมสามารถ
สรางขึ้นไ ด มันไมเหมือนบานซึ่งส ามารถสรางใหมไ ด เราไมส ามารถสรางโลกอีกใบขึ้น
มาถามันถูกทำ�ลายไป มันไมงายอยางนั้น ดังนั้นสิ่งสำ�คัญที่สุดสำ�หรับรัฐบาลที่ตองทำ�ก็
คือการเผยแพรขอมูลใ หก ับสาธารณะ

หามเนื้อสัตวเหมือนการหามสูบบุหรี่
มังสวิรัตคิ วรเปนว ิถีของชีวิต
ไมค วรมกี ารถกเถียงอีกตอไป
เราตอ งหามเนือ้ สตั ว เรากำ�ลังหา มมนั ในตอนนีด้ ว ยการแสดงใหผคู นไดเห็นวาจ ะทาน
และปรุงอาหารมงั สวิรตั อิ ยางไร เราทำ�อยางเต็มที่ สิง่ นก้ี เ็ พือ่ ความอยูร อดจริง ๆ  ทำ�ใหมนั 
เปนภารกิจในชีวิตของคุณในการแจงใหผูคนไดทราบถึงอันตรายของการทานเนื้อสัตว
และแสดงใหพวกเขาเห็นทางออก
พวกเขาหามบุหรี่ และมันก็ถูกหาม และพวกเขาหามยาเสพติด และมันก็ถูกหาม
นโยบายเกี่ยวกับส ภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็เชนกัน ถาพ วกเขาแคท ำ�สิ่งท ี่พวกเขารูวาดี
มันก ็จะรวดเร็วอ ยางยิ่ง ในไมชา เราจะฟนคืนหรือเราจะหยุดผ ลกระทบของมัน
เพราะหากเราไมเลี้ยงวัวหรือสัตวอีกตอไป โลกก็จะยั่งยืนขึ้น ไมมีกาซเรือนกระจก
หรือมีเทนจากสัตวอีกตอไป ไมมีการขยายพันธุตลอดเวลา [สัตว] ใดก็ตามที่เรามีอยูแลว
เรารักษาไว และไมเลี้ยงเพื่อกำ�ไรหรือเนื้ออีก แลวโลกก็จะฟนคืนหลังจากระยะเวลาหนึ่ง
วัวจะจากไปตามธรรมชาติ แลวผ ืนดินท ั้งหมดจะเปนต นไมแ ละพืชผักอีกครั้ง
ถาเราเทียบแนวโนมนี้กับบ ุหรี่ ซึ่งเปนสารคราชีวิตอีกอยางหนึ่งเหมือนเนื้อสัตว
แคเพียงหลังจากป 1950 เมื่อก ารวิจัยชิ้นสำ�คัญช ิ้นแรกไดแ สดงใหเห็นวาบ ุหรี่กอใหเกิด
มะเร็งป อด รัฐบาลก็เริ่มด ำ�เนินการหามการสูบบุหรี่ คอย ๆ เพิ่มมากขึ้น มาจนถึงท ุกวันนี้
มากกวา 80 ประเทศมกี ารหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ106
การศึกษาตาง ๆ แสดงใหเห็นว า การหามสูบบุหรี่ไดช วยใหผูคนเลิกสูบบุหรี่ และผู
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ที่เลิกส ูบ มีค วามสุขม ากขึ้นจ ากการหามนั้น เพราะพวกเขารูวาน ิสัยของพวกเขานั้นไมดี
ตอตัวพ วกเขา
ในทำ�นองเดียวกัน การหามเนื้อสัตว ซึ่งใ นตอนนีจ้ ากการศึกษาตาง ๆ เราทุกคนตาง
รูแลววาเปนนิสัยท ี่ไมดอี ยางยิ่ง  ที่คราชีวิตเราและลูก ๆ ของเรา คนที่เรารัก  และกำ�ลังฆ า
โลกของเรา
ดังนั้น การหามเนื้อสัตวจ ะเปนก ระแสน้ำ�เชี่ยวที่นำ�ไปสูโ ลกวีแกน
เนื่องจากผูนำ�ทดี่ จี ะหยุดยั้งสิ่งท ี่ไมดตี อป ระชาชน และชวยอำ�นวยสิ่งท ี่ดตี อพ วกเขา
พวกเขาสามารถชวยเหลือ ผานการรณรงคสาธารณะ สื่อตาง ๆ  และผานโรงเรียนในการ
แจงเกี่ยวกับป ระโยชนของวิถีชีวิตจ ากพืช ซึ่งดตี อส ุขภาพ และรักษาชีวิต

เราไมมีทางเลือกอื่น
เราเปลี่ยนหรือเราทุกคนไป
อยางแรก เราตองรูวาเราไมมีทางเลือก เปลี่ยนหรือไมก็สูญเสียโลกนี้ไป ถาเราไม
เปลี่ยน เราทุกคนจะตองไป ไมมีทางเลือกอีกแลว
ถาเราไมหยุดก ารเลี้ยงปศุสัตวแ ละการทานเนื้อสัตว เราจะไมส ามารถรักษาโลกนี้ไว
ได รวมถึงพ วกเขาเอง และธุรกิจเนื้อสัตวข องพวกเขา ดังนั้นฉ ันค ิดวาเราตองเลือกระหวาง
ชีวิตข องเราและอาชีพของเรา เราตองมีชีวิตรอดใหไดก อน เราตองคิดถึงป ระชากรโลก
โดยรวม ไมใชแ คธ ุรกิจบ างอยาง มันเรงดวนขนาดนั้นจ ริง ๆ
ดวยความจำ�เปนเรงดวนนี้ ผูมธี ุรกิจเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตวจะเต็มใจที่จะ
เปลี่ยน หากพวกเขาไดรับการบอกกลาวอยางเหมาะสมและรูวามันสำ�คัญเพียงใดที่จะ
เปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาและอาชีพของพวกเขา พวกเขามีสิ่งจ ูงใจมากมาย เปนตนวา
สิ่งที่สำ�คัญที่สุดก็คือการรักษาโลกใหรอดพนจากหายนะของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
รักษาทุกช ีวิตใ นโลกนี้ไว
ถาเราไมหยุดมัน เราจะพบกับภัยพิบัตทิ ั้งหลายและการสูญพันธุค รั้งใหญ  ซึ่งสงผล
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กระทบตอทุกคน ไมวาคุณจะอยูในธุรกิจเนื้อสัตว การขนสงเนื้อสัตว ฯลฯ หรืองานที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว หรือไมก็ตาม
หยุดก ารฆาสัตวและการทำ�สงคราม แลวบูรณะประเทศ
ประเด็นก็คือ ผูนำ�ควรรูวาอะไรคือสิ่งส ำ�คัญ   จะมีประโยชนอะไรที่จะหวงเรื่อง
สงครามหรือตำ�แหนง หรือสิ่งอื่น ๆ   ในขณะที่โลกนี้กำ�ลังถูกทำ�ลาย?  ดังนั้นในตอนนี้
ผูนำ�ทุกคนตองมุงไปที่การชวยโลกใหรอด และตองเนนเรื่องการเผยแพรขอมูลและ
รางกฎหมายใหมเพื่อใหผูคนไดดำ�เนินชีวิตอยางมีเมตตามากขึ้น
ไมตองทำ�เปนกฎหมายดวยซ้ำ�  แตกฎหมายก็อาจจะดีกวา แคเปนรูปธรรมมากขึ้น  
มิฉะนั้นผ ูคนก็พรอมแลว แคว าร ัฐบาลตองออกกฎหมายมากขึ้น และเตือนประชาชนให
เปนค นดี มีค ุณธรรม  ยึดมั่นใ นหลักการแหงค วามรัก เชน ไมฆ าส ัตว ไมก ินเนื้อส ัตว และ
ไมท ำ�สิ่งท เี่ปนอ ันตรายตอส ัตวห รือมนุษยห รือแมแตส ิ่งแวดลอม
มันต องเปนร ูปธรรมมากขึ้นแ ละตองดำ�เนินการมากขึ้น อันดับแรก สงครามทั้งหมด
ตองหยุด  เงินแ ละสิ่งของตาง ๆ ตองมไี วเพื่อค้ำ�จุนท ุกชีวิต  – ตองแจกจายสิ่งของทั้งหมด
ของโลกใหก ับทุกคน ตัวอยางเชน หากไมมสี งครามแลว เงินท เี่กี่ยวของนั้นสามารถเลี้ยง
คนทั้งโลกไดอ ยางฟรี ๆ เปนเวลาหลายสิบป 
และการฆาท ั้งหมด การทรมานไมวาม นุษยห รือสัตว จะตองยุติลง   การทำ�ลายปา
การทำ�ลายสิ่งแวดลอม และการทำ�ลายตนไม ทั้งหมดตองหยุด และผูนำ�ตองออกกฎหมาย
ที่เปนป ระโยชน เสริมสรางสันติภาพ หากเปนไปได ดานจิตวิญญาณดวย เพื่อทุกคน ถา
เปนไปได เชน การปกปองกลุมทางจิตวิญญาณที่แทจริง กลุมที่ไ มมีโ ทษ ที่มีแ ตส ราง
ประโยชน
แบงปนค วามมั่งมีก ับทุกคน: แจกจายอาหารและเครื่องนุงหมอ ยางพอเพียงกับม นุษย
และสตั วทอ่ี ยูใ นความลำ�บาก   สรางพน้ื ทีค่ มุ ครองสำ�หรับทกุ สิง่ ทัง้ มนุษยแ ละสตั ว - ปกปอง
ทุกชีวิต   ฟนฟูปาไม   ทำ�ความสะอาดแมน้ำ�  ทะเลสาบ มหาสมุทรและปกปองทุกสิ่ง  
ใหรางวัลแ กก ลุมพิทักษส ัตวแ ละสิ่งแวดลอม กวาดลางแอลกอฮอลและยาเสพติด เนื้อ
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สัตวและผลิตภัณฑส ัตว หองทดลองที่เกี่ยวของกับการทารุณสัตวตองหมดไป หาม
อุตสาหกรรมปศุสัตว ใหนักโทษหรือทหารก็ไดอ อกไปชวยเหลือประชาชน ปลูกพืชผัก
หรือทำ�งานทบ่ี งั เกิดผล  สนับสนุนและชว ยเหลือการปลูกพชื ผักออแกนิก  ใหเงินสนับสนุน
การศกึ ษาหรือเรือ่ งทเ่ี กีย่ วของกบั สขุ ภาพ
ธุรกิจการผลิตอาวุธตองลดลงจนหมดไป  ชำ�ระลางสังคมของเราจากผลิตภัณฑและ
กิจกรรมมืดและเสื่อมถอยทั้งหมด   จัดหาความปลอดภัยและความสะดวกสบายใหกับ
ทุกคน  แลวจะไมมีใครทำ�รายใครเพราะขาดการศึกษาหรือขาดสิ่งข องจำ�เปนพ ื้นฐาน  ลบ
พรมแดนและใหค วามเคารพและใหส ถานภาพที่เทาเทียมกันแ กประชาชน
ถึงแมวา [รัฐบาลตาง ๆ ] ตองมกี องทัพ  รัฐบาลก็จะตองฝกฝนพวกเขาใหม สำ�หรับ
การชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติหรืออยูในภาวะฉุกเฉิน และชวยสรางบานเรือน
ทีใ่ ดกต็ ามทีจ่ ำ�เปน  และชว ยประชาชนทล่ี ำ�บาก  ทัง้ หมดนต้ี อ งดำ�เนินการและทำ�ใหมากขึน้ 
ดวยซ้ำ�   อะไรก็ตามทช่ี ว ยผอู น่ื ชวยประชาชน และชว ยสตั ว ชวยสง่ิ แวดลอม ทุกรฐั บาล
หรือผนู ำ�ทกุ คนตอ งพยายามทำ�อยางดที ส่ี ดุ เพือ่ สง่ิ นน้ั   และพวกเขาตอ งทำ�มนั แลวในตอนนี้

อุตสาหกรรมเนื้อส ัตวคือธุรกิจที่สูญเสีย
มันเปนการใชพลังงานและทรัพยากรที่ไรประสิทธิภาพ
อุตสาหกรรมนี้เปนธุรกิจที่แย แย แยมาก [และ]ไมมีผลกำ�ไรเลยสำ�หรับโลกทั้งใบ
สำ�หรับท ุก ๆ คน  มันเปนธุรกิจที่ไรประสิทธิภาพที่สุด  ใชตนทุนการผลิตที่สูงทั้งไฟฟา
น้ำ�  และธัญพืชในการผลิต “อาหาร” ในปริมาณที่เทากัน ซึ่งสามารถทดแทนได   เรามี
อาหารอื่นที่ดีกวาเนื้อสัตว
มันขึ้นอยูกับเงินสนับสนุนแ ละภาษีส รรพากร
ยกตัวอยางเชน ถาร ัฐบาลไมใ หเงินสนับสนุนพ วกเขาทำ�อุตสาหกรรมเนื้อส ัตวไ มวา
กรณีใ ดก็ตาม แฮมเบอรเกอรท ี่ผูคนทานอยูนั้น ซึ่งผลิตขึ้นจากการถางปาในอินเดียจะมี
ราคาชิ้นละ 200  ดอลลาร 107
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ทำไมผัทำก�สลั
แพง
บิ๊กแม็
ไมดผจึักงสลั
ดจกว
ึงแ าพง
วาบคิ๊ก?แม็ค?
เงินสนับสนุนจากรัฐสำหรับการผลิตอาหารป 1995-2005

ผักและผลไม : 0.37%
ถั่วและพืชฝกตระกูลถั่ว : 1.92%
น้ำตาล น้ำมัน แปง และแอลกอฮอล : 10.69%
ธัญพืช

13.23%

คำแนะนำดานโภชนาการจากรัฐ
ธัญพืช (11 จาน)
ผัก ผลไม (9 จาน)

เนื้อสัตว ไข นม

73.80 %

โปรตีน ซึ่งรวม เนื้อสัตว ไข นม
ถั่ว และพืชฝกตระกูลถั่ว (6 จาน)

น้ำตาล น้ำมัน เกลือ (นอยมาก)

แหลงที่มาของขอมูล: คณะกรรมการสำ�หรับการแพทยท ี่รับผิดชอบ “สุขภาพ
กับเนื้อหมู: การอภิปรายของรัฐสภาเรื่องกฎหมายฟารม” Good Medicine
Vol. XVI, 4 (Autumn 2007). http://www.pcrm.org/magazine/
gm07autumn/health_pork.html

ทีส่ หรัฐอเมริกา    กอ นทโ่ี รคไขหวัดหมูจะมผี ลกระทบตอ ธรุ กิจฟารมหมู   อตุ สาหกรรม
เลีย้ งหมูกข็ าดทุนหลายพนั ลา นดอลลาร   เพราะอะไร?  เพราะพวกเขาไมสามารถหาธญ
ั พืช
มาเลี้ยงปศุสัตวไ ดเนื่องจากราคาอาหารแพงขึ้นแ ละราคาอาหารก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ  ในปจจุบัน  
แลวพวกเขาจะอยูรอดไดอ ยางไร?  เงินภาษีข องพวกคุณที่ไปยังร ัฐบาล  แลวรัฐบาลก็ชวย
ใหเงินส นับสนุนแ กพวกเขา  ดังนั้นม ันจ ึงเปนธ ุรกิจท ขี่ าดทุน
ทุกหนแหง ตั้งแตสหรัฐอเมริกาไปจนถึงประเทศจีน รัฐบาลตองใหเงินส นับสนุน
ฟารมเลี้ยงสัตวโดยจายเงินใ หแกพวกเขาอยางนอยหลายหมื่นลานดอลลารทุกป!108 แต
นั่นเปนเงินข องคุณท คี่ ุณก ำ�ลังก ินอยู!  ถาค ุณก ินมันแ ลวม ีความสุข แข็งแรง สุขภาพดี มัน
ก็จะสมเหตุสมผล  แตม ันไ มใชเลย!
มันมาพรอมกับคายาราคาแพง
แฮมเบอรเกอรเหลานี้  คือ  สวนตาง ๆ ของสัตวที่คุณไมรูวามันมาจากที่ไหนดวยซ้ำ�   
และยังมีดวยแบคทีเรียสารพัดชนิด109 ถาคุณตองการขอมูลจากวารสารการแพทยหรือ
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วิทยาศาสตรก ารแพทย พวกเขาจะบอกคุณท ั้งหมดนี้ ไมเพียงเราตองเสียภาษีเพื่อเปนเงิน
สนับสนุนอ ุตสาหกรรมเนื้อสัตว  เราเสียภาษีอ ีกมากมายสำ�หรับค ารักษาพยาบาล  สำ�หรับ
การฝงศพผูที่เรารัก สำ�หรับค วามเสียใจทเี่ราตองแบกรับต ลอดชีวิต เพราะการสูญเสียผ ูที่
เรารักคนหนึ่งห รือหลาย ๆ คน
มันสรางความทุกขมหาศาลใหก ับส ัตว
ความทุกขทรมานนี้ไมจำ�เปนเลยที่รางกายอันเปราะบางของเราจะตองทนแบกรับไว  
หากเราหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว เราก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหลานั้นไ ด  - เงินท ตี่ องจายสำ�หรับค าย า คา
โรงพยาบาล  และไมใชแคนั้น  กอนที่เราไดยามา เราไดทำ�ใหสัตวมากมายทุกขทรมาน
จากการทดลองดวยการผาตัด การฉีดสารเคมีเขาไปในรางกายสัตว การทำ�ใหพวกเขา
เจ็บปวดทรมานไมมสี ิ้นสุดเพียงเพื่อใหไดย าทเี่รารูสึกวาป ลอดภัยสำ�หรับม นุษย   แตม ันก ็
ยังไมป ลอดภัยสำ�หรับก ารใชงานของมนุษย
ความทุกขท ั้งหมดนี้ เงินภาษีท ั้งหมดนี้ถูกสงไปยังห ลายทิศทาง   มันไ มไดช วยอะไร
คุณเลย มันมแี ตส ูญเสียท รัพยากร เงินทุน และกำ�ลังข องชาติ และสุขภาพและความสุข
ของมนุษย  มันม แี ตก ารสูญเสีย  มันเปนธ ุรกิจท เี่ลวรายอยางมาก ๆ ๆ
อุตสาหกรรมเนื้อสัตวเปนอันตรายรายแรงตอเราในทุกสถานการณในทุกดานที่จะ
สามารถจินตนาการได ในปจจุบัน ถาเงินอ ุดหนุนไ มถ ูกสงไปสนับสนุนพ วกเขา  เจาของ
ฟารมอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตวก็ไมสามารถทำ�ใหธุรกิจอยูรอดได   พวกเขาจะตองเลิกทำ�
ธุรกิจไปแลว   ดังนั้นฉันแ นะนำ�ไมใหรัฐบาลใหเงินสนับสนุนอุตสาหกรรมเนื้อสัตวอีก
ตอไป แตบ อกพวกเขาใหห ันมาเปนเกษตรกรวีแกนแ ทน
งานในอุตสาหกรรมเนื้อสัตวเปนอันตรายตอคนงาน
นอกจากนี้   สำ�หรับคนงานสวนใหญในธุรกิจเนื้อสัตว   มันไมใชสถานที่ทำ�งาน
ที่ปลอดภัยเลย   มันเปนงานที่ม ีอันตรายสูงสุดงานหนึ่ง โดยมีอัตราการบาดเจ็บและ
ความเสี่ยงตอสารเคมีและเชื้อโรคสูงที่สุด เชน ไขหวัดใ หญ ไขหวัดห มู ไขหวัดน ก และ
โรควัวบา  ซึ่งมักจะเปนอันตรายถึงชีวิตอยูเสมอ
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เวลานี้ เราตองถามตัวเองวาม ันค ุมคาไ หม?  นี่ยังไ มพ ูดถึงผลกระทบตอผูบริโภคเนื้อ
สัตวใ นแงข องการเจ็บปวยตาง ๆ –โรคมะเร็ง เบาหวาน และปญหาสุขภาพ และโรคหัวใจ
โรคเกือบทง้ั หมดทค่ี ณ
ุ สามารถเอยชือ่ ไดนน้ั มาจากการกนิ เนือ้ สตั วหรือทเ่ี กีย่ วของ  ดังนัน้
ถาม ีทางเลือกทดี่ ีกวาเพื่อความเปนอ ยูที่ดีของเรา  เราจะไมเลือกสิ่งท ี่ชวยใหเราและคนอื่น
มีส ุขภาพดหี รอกหรือ แทนทีท่ ำ�อาชีพทที่ ำ�ใหต ัวเราเองหรือคนอื่นปวยและเสียชีวิตก อน
วัย?
“นิทานปรัมปราท่ีวาอาหารจากอุตสาหกรรมมีราคาถูกและหาซ้ือ
งาย  ยงั คงอยูไ ดเพียงเพราะตน ทุนทางสง่ิ แวดลอม สังคม และสขุ ภาพ
ไมไดคดิ อยูใ นราคาของอาหารอตุ สาหกรรม ถาเราคำ�นวณราคาท่ี
แทจริงแลว  มันกช็ ดั เจนวา มันไมถกู เลย ระบบการผลิตอาหารของ
เราในปจ จุบนั เต็มไปดวยภาระทางการเงิน ซึง่ กองพะเนินไ วใหเรา
และคนรนุ ตอ ไปในอนาคต” 110

— AlterNet.Org

การหามเนื้อสัตวจึงเปนวิธีการเดียวที่จะชวยโลกนี้
ทุกสิ่งท ี่เกี่ยวของกับก ารมชี ีวิตอ ยางมีเมตตา ยอมดตี อค ุณแ ละเปนทีพ่ อใจกับสวรรค  
และจะชวยโลกใหร อดปลอดภัยได  มันไ มเปนเพียงธุรกิจท ี่ดี มันย ังช วยโลกนี้ไดด วย และ
จะชวยชีวิตอีกนับไมถวน ทั้งใ นตอนนีแ้ ละในอนาคต  รวมถึงค นที่เกี่ยวของกับธุรกิจเนื้อ
สัตว   นั่นคือเหตุผลที่พระพุทธเจาท รงตรัสว า ธุรกิจเนื้อสัตวเปนหนึ่งใ นธุรกิจห าป ระเภท
ที่คนเราไมค วรเขาไปเกี่ยวของ
ธุรกิจเนื้อสัตวเปนธ ุรกิจท เี่ลวราย  มันเลวรายมากสำ�หรับค ุณ และอีกสี่ชนิดค ือ ธุรกิจ
อาวุธ ธุรกิจคามนุษย ธุรกิจคาของมึนเมา และธุรกิจคาสิ่งที่เปนพิษ ซึ่งธ ุรกิจทั้งหมดนี้
เลวรายสำ�หรับค ุณ ทั้งใ นตอนนีแ้ ละในอนาคต
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สงเสริม ชวยเหลือ และใหเงินส นับสนุนการทำ�ฟารมออแกนิก
[รัฐบาล] ควรสงเสริมเกษตรกรใหปลูกธ ัญพืชและใหเงินสนับสนุนพวกเขาในการ
ปลูกพืชผักแทนเนื้อสัตว   ยิ่งพวกเขาปลูกมากเทาใด พวกเขาจะยิ่งรับเงินสนับสนุนมาก
เทานั้น  และตองบอกเกษตรกรวา พวกเขากำ�ลังชวยโลกอยางใหญหลวง
พวกเขาเปนวรี บุรษุ เปนผกู อบกูโ ลก ถาพวกเขาปลูกผกั เลีย้ งมนุษยแทนทีจ่ ะเลีย้ งสตั ว
และปลอยใหสัตวไ ดม ชี ีวิตอ ยูตอไปตามธรรมชาติ รัฐบาลตองบอกพวกเขาวา พวกเขา
ตองปฏิบัตติ อส ัตวด วยความเมตตา จนกระทั่งพ วกเขากลับส ูสวรรคตามธรรมชาติ
เวลานี้ การปฏิบัติเชนนี้ยังไ มเปนที่แพรหลายและไมไ ดรับการสงเสริมจากรัฐบาล
หรือจากสื่อ   ดังนั้นตามความเห็นอันออนนอมของฉัน   แทนที่จะใหเงินสนับสนุน
เจาของฟารมที่ส ูญเสียเงินไปกับเนื้อสัตว หรือเนื่องจากเนื้อสัตวปนเปอนไปดวยเชื้อโรค
หรืออะไรบางอยาง
รัฐบาลสามารถใหเงินสนับสนุนเกษตรกรเพื่อใหพวกเขาไดรับ
การสนับสนุนทางการเงินมากขึ้น จนกวาสิ่งนี้เปนการปฏิบัติที่มั่นคง และตลาดมีความ
ตองการอาหารออแกนิกเพิ่มมากขึ้น แลวเกษตรกรจะมีความสุขที่ไดเพาะปลูกอาหาร
มังสวิรัติมากขึ้นเพื่อสุขภาพของมนุษยและโลกใบนี้
รัฐบาลสามารถใหเมล็ดพันธุผักและฝกฝนพวกเขาใหรูวิธีที่ดีกวาโดยไมตองใช
ปุยเคมี   เพราะบางครั้งเกษตรกรไมไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโทษของการเลี้ยงปศุสัตว
หรือสารเคมี หรือป ุยเคมี หรือยาฆาแมลง
[เกษตรกร] ไมไดรบั ข อ มูลเกีย่ วกับวธิ ที ด่ี กี วาในการปลูกพชื ผักและมผี ลกำ�ไรมากขึน้   
รัฐบาลสามารถชวยใหพวกเขาดำ�เนินการตามมาตรการอนุรักษดินและพัฒนาคุณภาพ
ของผลผลิต เพื่อที่ผูซื้อจะไดไ ววางใจพวกเขา ฯลฯ รัฐบาลยังสามารถออกใบรับประกัน
คุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพเพื่อสงเสริมอ ุตสาหกรรมวีแกนออแกนิกม ากยิ่งขึ้น
การทำ�ฟารมออแกนิกนั้นงายที่จะดำ�เนินการ
เวลานี้อาหารออแกนิกมีแนวโนมที่ดีมาก  และมันก็ดีตอสุขภาพของทุก ๆ คน และ
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ยังเปนทีต่ องการอยางมากอีกดวย
ในสมาคมของเรา เรามีสมาชิกที่กำ�ลังปลูกผักออแกนิก   และมันก็ไดรับการพิสูจน
แลววาใครก็สามารถทำ�ได   ใครก็ตามที่สนใจสามารถไปที่เว็บไซตของเรา เพื่อดูขอมูล
ทั้งหมดวาจ ะทำ�การเกษตรแบบออแกนิกอ ยางไร  มันง ายมาก งายจริง ๆ ไมต องใชน ้ำ�ม าก
ดวยซ้ำ�ไ ป แลวผักก็เติบโตอยางรวดเร็ว  และเพียงแคห นึ่งหรือสองคนก็สามารถดูแลพื้นที่
หลายเฮกตารโ ดยไมมปี ญหาเลย
เราบอกผคู นใหทำ�ฟารมออแกนิก  ใหทราบถงึ วธิ เี ก็บนำ�้ ฝน น้ำ�บาดาล และอนุรกั ษดนิ
ปลูกตน ไมเพือ่ ดงึ ฝน ฯลฯ ทีต่ ำ�บลอัลวาร รัฐราชาสถานของอนิ เดีย  หมูบ า นชาวอนิ เดียแหง
หนึง่ สามารถมนี ำ�้ อยางพอเพียง ซึง่ แมนำ�้ หา สายกลับมามชี วี ติ อ กี ครัง้   - แมนำ�้ หา สาย - ทีเ่ คย
ตายไปแลว แหงขอดไปแลวอนั เนือ่ งจาการทดน้ำ�ไปใชมากเกินไป เราสามารถเรียนรูจ าก
พวกเขาได
เรามี www.SupremeMasterTV.com เพื่อใหขอมูลแกทุกคนที่สนใจ  มันไมต องใช
เงินทุนม ากดวยซ้ำ�ไ ป  และแมวาต องใชเงินทุน รัฐบาลก็ควรใหเงินส นับสนุนพ วกเขาเพื่อ
ชวยเกษตรกรออแกนิก แทนที่จะเอาไปชวยการผลิตเนื้อสัตวซ ึ่งเปนโทษตอเรา การชวย
ไรพืชออแกนิกม ปี ระโยชนต อทุก ๆ คนรวมถึงเกษตรกรเอง
สงเสริมอาหารวีแกนในโรงเรียนและสงเสริมสหกรณอาหารในทองถิ่น
ตามทีฉ่ ันเขาใจ ระบบทสี่ มบูรณแบบซึ่งโ รงเรียนมีการติดตอก ับเกษตรกรในรูปแบบ
ที่ยั่งยืนน ั้นอ าจจะกำ�ลังไ ดรับก ารพัฒนาอยู  แตยังไ มไดม กี ารบูรณาการอยางเต็มที่
มีโครงการหนึง่ ซง่ึ เริม่ ตนทย่ี โุ รปและญป่ี นุ   และเวลานีท้ ส่ี หรัฐอเมริกาดว ยเชนกัน  ซึง่ 
กลุม สหกรณอาหารพฒ
ั นาความรว มมือกบั เกษตรกรทเ่ี ห็นดวยทจ่ี ะสง ผลผลิตทส่ี ดใหมให
พวกเขา  เกษตรกรกจ็ ะปลูกพืชนานาชนิดและผคู นกเ็ ลือกซอ้ื อาหารทส่ี ดใหม
สิ่งน เี้ปนทีน่ ิยมมาก และในหลาย ๆ  พื้นที่มกี ารเขาคิวร ออีกดวย  ดังนั้นฟารมพืชผัก
เหลานี้สามารถดำ�เนินงานไดอยางยั่งยืน การเกษตรแบบออแกนิก มันเปนสถานการณ
ที่ดี เพราะประชาชนไดร ับอาหารที่ดตี อส ุขภาพและสามารถไววางใจได ขณะเดียวกันก ็
81

จากวิกฤติสสู ันติสุข: วิถีแหงวแี กนออแกนิกคือคำ�ตอบ

เปนการสนับสนุนช ีวิตค วามเปนอยูของเกษตรกรและสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน
ฉันม ั่นใจวา หากรัฐบาลสนับสนุนก ารทำ�ฟารมออแกนิก  มันจ ะเปนก ระแสที่ดไี ดใ น
ทันที
ถาร ัฐบาลนำ�ทางดวยการใหขอมูลขาวสารที่วา นี่ค ือวิธีที่จะเปนส ีเขียวและชวย
ปกปองโลก เกษตรกรก็จะมคี วามสุขใ นการเพาะปลูกอ าหารวีแกนม ากขึ้น
การเผยแพรการทำ�การเกษตรแบบออแกนิกจ ะชวยในหลาย ๆ ดาน

ประโยชนของการทำ�การเกษตรวีแกนออแกนิก
ประโยชนของการทำ� การเกษตรออแกนิกทมี่ ตี อ ความเปนอยูข องมนุษย
สุขภาพของมนุษยและสุขภาพของสัตว ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ปกปองโลกของเรา ประโยชนทั้งหมดนี้เราไมสามารถประมาณได
ดวยซ�ำ  
้ เราไมสามารถประมาณประโยชนทงั้ หมดได การทำ� เกษตรออ
แกนิกไมเพียงแตชวยปกปองโลก มันยังชวยขจัดปญหาความอดอยาก
หิวโหยไดอ ีกดวย
การกลับค ืนส ูวิธีการทำ�เกษตรแบบออแกนิกแ บบดั้งเดิมน ี้ ไดรับก ารพิสูจนถ ึงความ
สำ�เร็จท ี่แอฟริกา และอีกหลาย ๆ พื้นที่ เชน อเมริกา ยุโรป และออสเตรเลีย  การเกษตร
แบบวีแกนออแกนิกกำ�ลังเติบโตเร็วมากและมีรายไดมากมายในเวลานี้ เพราะมีความ
ตองการที่เพิ่มสูงขึ้น  ผูคนไดรับข อมูลม ากขึ้นเกี่ยวกับโ ทษของเนื้อส ัตว และไดรับข อมูล
เกี่ยวกับประโยชนของอาหารมังสวิรัติมากขึ้น ดังนั้นการทำ�ไรผักวีแกนออแกนิก จะดี
มาก ๆ ๆ กับทุกคนที่ตองการเปลี่ยนธุรกิจ
และมเีรื่องราวความสำ�เร็จอ ีกมากมายในการทำ�ไรออแกนิกท ั่วทวีปแ อฟริกา เชน ใน
พืน้ ทีร่ อบ ๆ เคปทาวน ประเทศแอฟริกาใต   เมืองเหลานีก้ ำ�ลังปลูกสวนผักออแกนิก 100%  
โดยขายผลผลิตในทองถิ่น111 การดำ�เนินงานที่คลายกันนี้ไดเริ่มตนแลวที่เคนยาและ
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ยูกันดา   ซึง่ มกี ารใชป ุยออแกนิกเมื่อเร็ว ๆ นี้   พวกเขาไดเห็นความสำ�เร็จใ นดินแ ละการ
เก็บเกี่ยว112
บนโทรทัศนสุพรีมมาสเตอร เราก็มีการนำ�เสนอเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการทำ�
เกษตรออแกนิก  และบนเว็บไซตข องเรา www.SupremeMasterTV.com  ก็เชนกัน บน
เว็บไซตน ี้ เราแบงปนข อมูลม ากมายเกี่ยวกับก ารทำ�ไรออแกนิก  ซึ่งใ หผลกำ�ไรมาก ใชน ้ำ�
นอย ใชแรงงานนอย และมปี ระโยชนตอส ุขภาพของเรา สุขภ าพคนงาน และโลกของเรา
ถาค ุณทานผักออแกนิก คุณแทบจะไมตองไปโรงพยาบาลเลย และคุณสามารถ
เก็บเงินท ง้ั หมดไวสำ�หรับการศกึ ษาทด่ี ขี น้ึ ของลกู ๆ สำ�หรับก ารดแู ลผสู งู อายุ และสำ�หรับ
สรางถนนที่สวยงาม  มีเครื่องมืออุปกรณ สิ่งประดิษฐตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น  และใชมันเพื่อ
พลังงานทยี่ ั่งยืนสำ�หรับท ุกคนโดยไมคิดค าใ ชจาย   พลังงานฟรีสำ�หรับท ุกคน   การศึกษา
ฟรีสำ�หรับเด็กท ุกคน การรักษาโรคฟรีสำ�หรับผ ูสูงอายุ และอาหารฟรีสำ�หรับผ ูหิวโหย
หนึ่งพันลานคนในโลกนเี้ปนอ ยางนอย  ประโยชนนั้นม ไี มส ิ้นสุด
ความยั่งยืนและผลผลิตสูง
มีการคน พบวา การเปลีย่ นมาทำ�ไรออแกนิกในวงกวาง สามารถเลีย้ งคนทง้ั โลกได  การ
วิจัยที่เดนมารกและที่อื่น ๆ   ไดแ สดงใหเห็นถ ึงผลิตผลจำ�นวนมากจากการทำ�ไรออแกนิก
บนผนื ดินทก่ี อ นหนานเ้ี กิดประโยชนนอ ย113
ที่จริงแลว ผลผลิตจำ�นวนมากจากการทำ�ไรแบบเกานั้นตองแลกดวย ดิน สุขภาพ
ของเรา และสิ่งแวดลอม   และธัญพืชเชิงเดี่ยวจำ�นวนมหาศาล อยางเชน ถั่วเหลืองโดย
สวนใหญถูกผลิตขึ้นเพื่อเลี้ยงสัตวเนื้อ  ไมใชเพื่อการบริโภคของมนุษย
ที่แอฟริกา โครงการสิ่งแวดลอมของสหประชาชาติ ไดท ำ�การวิจัยชิ้นหนึ่งพบวา การ
ปลูกธัญพืชใหผลผลิตสองเทาเมื่อเกษตรกรรายยอยใชวิธีการแบบออแกนิก114   ในกรณีน ี้
เนื่องจากการปฏิบัตแิ บบออแกนิก เชน การทำ�ปุยหมักแ ละการปลูกพืชหมุนเวียนสามารถ
ปรับปรุงด ินไ ด แทนที่จะตองซื้อปุยและยาฆาแมลง   เกษตรกรออแกนิกส ามารถใชเงิน
ของพวกเขาซื้อเมล็ดพ ันธุท ี่ดีขึ้นไ ด
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การวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาพบวา วิธีการทำ�ไรแบบออแกนิกสามารถใหผล
ผลิตไดถ ึงสามเทา ปจจัยสำ�คัญหนึ่งท ี่ทำ�ใหมีผลผลิตสูงก็คือ เกษตรกรปลูกพืชตระกูล
ถั่ว เชน ถั่วตาง ๆ หรือถั่วเหลือง ปกคลุมดินระหวางชวงฤดูการปลูก ซึ่งตรึงไนโตรเจน
ธรรมชาติใหแกดินอยางเพียงพอสำ�หรับผลิตผลสูง 115
ดวยการขาดแคลนอาหารทว่ั โลกเลวรายลงเรือ่ ย ๆ  คนจำ�นวนมากกำ�ลังหวิ โหยทกุ วัน  
ดังนั้น หากเราเพียงแคห ยุดการเลี้ยงสัตว และหากเราไมต องใชขาวโพดและธัญพืชและ
ผักทั้งห มดไปเลี้ยงสัตว   อาหารทั้งหมดที่เราผลิตไดใ นเวลานีส้ ามารถเลี้ยงคนถึงสองพัน
ลานคน
ลดการใชปุยและยาฆาแมลง
[การทำ�ไรออแกนิก] ยังดตี อส ัตว ดีตอท ุกสิ่งมีชีวิตบ นโลก รวมถึงต นไมแ ละผืนดิน  
สวนหนึ่งเปนเพราะไมต องใชป ุยเคมี หรือยาฆาแมลง ซึ่งโ ดยสวนใหญหนวยงานพิทักษ
สิ่งแวดลอมของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปถือวาเปนตัวกอมะเร็งที่สำ�คัญ และยังทำ�ให
อาณาจักรผึ้งลดนอยลง  และคราชีวิตสัตวตาง ๆ มากมายที่เราไมสามารถเอยชื่อไดหมด
ที่นี่
การวิจัยช ิ้นหนึ่งของสหรัฐอเมริกาบงชี้วา ถาส หรัฐใชพ ื้นที่แปดลานเอเคอรสำ�หรับ
การทำ�ฟารมออแกนิก   ความเสี่ยงของการกินอาหารที่มยี าฆาแมลงก็จะลดลงถึง 97%  คุณ
จินตนาการออกไหม?  ปุยเคมีแ ละยาฆาแมลงทไี่ หลสมู หาสมุทรนั้นมสี วนทำ�ใหเกิดพ ื้นที่
มรณะในมหาสมุทร  เรากำ�ลังฆ าโ ลกของเราดวยยาฆาแมลงและปุยเคมี116
ปุย มากกวาหา พนั ลา นปอนดถกู ใชทว่ั โลกในแตละป!   และมเี พียงแค 10% - 10% - ของ
สารเคมีเหลานีไ้ ปถงึ พน้ื ทีท่ เ่ี ราตง้ั ใจจะใชมนั   แลวสว นทเ่ี หลืออยูใ นอากาศและนำ�  
้ ซึง่ มนั 
เชือ่ มโยงกบั ทกุ สิง่ ตัง้ แตมะเร็งในมนุษยและสตั ว จนถึงพน้ื ทีม่ รณะในมหาสมุทร
ทีย่ โุ รป ยาฆาแมลงชนิดหนึง่ พบวา เปนสาเหตุทำ�ใหผง้ึ ตายหลายพนั ล า นตวั ทว่ั ทวีปน  ้ี
ขณะทช่ี นิดอน่ื ๆ  เปนทีร่ วู า ทำ�ใหเปลือกไขของนกชนิดตา ง ๆ บางลง  ซึง่ ทำ�ใหเกิดการตาย
ของลกู อ อ น เนือ่ งจากเปลือกไขปริแตกกอ นทต่ี วั ออนพรอมทีจ่ ะเกิด117
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นอกจากนี้ ผลผลิตออแกนิกยังปราศจากการตัดตอพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)  และที่จริง
แลวสารอาหารนั้นส ูงกวาผ ักผลไมท ปี่ ลูกดวยวิธแี บบเกา
ปรับปรุงดินแ ละสิ่งแวดลอม
ถาทุกคน เกษตรกรทั้งหมด และผืนดินที่เพาะปลูกไดทั้งหมดบนโลกเรานี้ หันสูวิธี
ทำ�ไรแบบวีแกน  กาซ CO2 40% ก็จะถูกดูดซับไ ป แคดวยวิธีการทำ�การเกษตรเชนน118
ี้
การปรับเปลี่ยนมาทำ�ไรออแกนิกจะชวยฟนฟูสุขภาพของดินที่เสื่อมโทรมจากการ
เพาะปลูกวิธีเกา ผิวหนาดินก็จะยังคงอยูและทนตอน้ำ�ทวมและพายุเฮอริเคนไดดีขึ้น  
สัตวปาแ ละระบบนิเวศก็จะไดรับช ัยชนะเชนกัน จากการวิจัยชิ้นใหญที่สุดเกี่ยวกับก าร
ทำ�ไรออแกนิกท ปี่ ระเทศอังกฤษ เมื่อเทียบกับก ารทำ�ไรแ บบเกาแ ลว  ไรออแกนิกม จี ำ�นวน
พันธุพืชมากกวาถ ึง 85%  โดยพืชออแกนิกม ขี นาดสูงกวา และเปนพ ุมที่หนากวาถ ึง 71%
และคืนส ุขภาพทดี่ ใี หแกส ัตวใ นทองถิ่นท ุกชนิด119
นอกจากนี้ การทำ�การเกษตรวีแกนออแกนิก จะหยุดยั้งก ารไหลออกของปุยเคมี ซึ่ง
กอใหเกิดพ ื้นที่มรณะจำ�นวนมหาศาลในมหาสมุทร
ประหยัดพลังงานและทรัพยากร
การทำ�ไรว ีแกนออแกนิกใ หผลผลิตสูง  ประหยัดพ ลังงาน 37%  และยังป ระหยัดน ้ำ�
ไดม ากกวา เมื่อเทียบกับว ิธีการทำ�ไรแ บบเกา120
ประหยัดเงินของรัฐบาล
เงินสนับสนุนสำ�หรับการทำ�ไรผักออแกนิกนั้นนอยมากเมื่อเทียบกับเงินที่ตองใช
ในการชวยใหฟ ารมสัตวอ ยูตอไปได ซึ่งห มายถึงก ารประคองพวกเขาไวจากการสูญเงิน
และการลมละลาย
การทำ�ไรวีแกนออแกนิกสามารถประหยัดเงินรัฐบาลไดม ากมาย มากถึง 80%121
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ลองจินตนาการดูวา เงินภาษีท ั้งหมดกลับคืนม าหาเรา หรือใชในการกอสรางบางสิ่ง
ที่ดีกวา เชน เงินท ใี่ ชในการลดกาซเรือนกระจก
สรางผลกำ�ไรใหแ กเกษตรกร
การวิจัยเกี่ยวกับเกษตรกรรายยอยในลาตินอเมริกา เกี่ยวกับผูที่เปลี่ยนมาทำ�ไรผัก
ออแกนิก พบวา พวกเขาไดคา ตอบแทนสงู ขึน้ กวาแตกอ น122  ตามขอ มูลของนกั วทิ ยาศาสตร
ชาวดัชท   รัฐบาลทั่วโลกสามารถประหยัดเงินไดลานลานดอลลารสหรัฐถาคนทั้งโลก
หันมาเปนวีแกน123  
เรายงั มีการวจิ ยั อกี มากมายในสหรัฐอเมริกา อินเดีย และนวิ ซีแลนด   ทัง้ หมดยนื ยันถงึ 
เรื่องนี้ ซึ่งเหตุผลสวนหนึ่งข องการมีประโยชนม ากกวาก ็คือต นทุนก ารผลิตนั้นต ่ำ�กวาก าร
ทำ�ฟารมแ บบเกา
มีพ ืชหลากหลายชนิดม ากมายที่สามารถหมุนเวียนได เชน ขาวโพด ถั่วเหลือง และ
อัลฟาฟา และโดยธรรมชาติแลว ระบบออแกนิกทนตอ ความแลงไดดกี วาระบบการเกษตร
แบบเกา
พัฒนาความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพ
สุดทายนี้ เราทุกคนลวนไดรับประโยชนจากการมีสุขภาพดีขึ้น   เพราะ [อาหาร
ออแกนิก] ปราศจากสารพิษ และอุดมไปดวยโภชนาการ  ปราศจากการตัดแตงพ ันธุกรรม
หรือยาฆาแมลงที่กอใหเกิดโ รคมะเร็ง   ตรงกันขามกับผลิตภัณฑสัตว ซึ่งเปนที่ร ูกันดีวา
เปนตัวก อใหเกิดโ รคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคอวน ฯลฯ  ผักผลไมท ปี่ ลูก
แบบออแกนิกจะอุดมไปดวยสารอาหารมากมายที่ชวยใหเราไมเปนโรคในยุคสมัยใหม
เหลานี้   แนนอนวาอ าหารวีแกนออแกนิกเปนอ าหารเดียวทเี่ราควรรูสึกปลอดภัย และจะ
ปลอดภัย   ที่จริงแ ลวเราจะรูสึกวาม ันเปนอ าหารที่ปลอดภัยที่สุดท ี่จะมอบใหกับล ูกหลาน
ของเรา  เปนอ าหารทดี่ ีที่สุดท ี่เรามอบใหแ กลูกหลานของเรา
สารอาหาร [ที่อยูใ นอาหารออแกนิก] นั้นส ูงกวาผ ักผลไมท ปี่ ลูกโดยวิธแี บบเกา  ดวย
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เหตุผลเหลานี้ กลุมข องเราจึงใ ชพ ืชผักออแกนิกใ หม ากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

เด็กชาวสวนเก็บผลไม้ออแกนิกที่ปลูกเองที่บ้าน

ชวยคนงานอุตสาหกรรมเนื้อสัตว
บอก [คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนื้อสัตว] ใหประกอบอาชีพอ ื่น ใหพวกเขามี
อาชีพใหม และอธิบายพวกเขาถงึ ประโยชนของชวี ติ ใหม ซึง่ เปย มไปดว ยสขุ ภาพ เปย มไป
ดวยความมชี ีวิตชีวา และสันติสุข ความรักและความสุข   ทุกคนจะมีเปาหมาย อยางนอย
พวกเขาจะลองดู  แลวเมือ่ พวกเขาลอง พวกเขาจะรวู า มนั ไดผล  และถา คนอน่ื ๆ ทุกคนลอง
เพือ่ นบานของพวกเขากล็ อง  เพือ่ น ๆ ของพวกเขากจ็ ะลอง  แลวก็จะมพี ลังงานสนับสนุน
แลวคนทง้ั โลกกจ็ ะเปลีย่ น
ไมเพาะพันธุ [สัตว] อีกตอไป ไมตองพูดถึงการฆาสัตว   เราตองหยุดทั้งหมดนั้น
เพื่อชวยโลกของเราไว พวกเขาสามารถทำ�ไดโดยการหยุดเลี้ยงปศุสัตว   หยุดเพาะพันธุ
สัตวและหยุดฆาสัตวเพื่อยังชีพ พวกเขาจะเขาใจถารัฐบาลใชอำ�นาจที่มีอยูมาอธิบายให
พวกเขาฟงและใหทางเลือกใหมในการดำ�เนินชีวิตแกพวกเขา ใหคำ�อธิบายแกพวกเขา
ใหเงินสนับสนุนที่จำ�เปนแกพวกเขา  ใหงานทางเลือก  หรือมีตัวเลือกอื่น ๆ แกพวกเขา  
เรามีทางเลือก
ฉันแ นะนำ�  [เจาของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว] ทั้งหลายใหด ูแลวัวหรือสุกรของพวกเขา
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อยางสัตวเลี้ยง  ฉันค ิดวาเราควรทำ�หมัน [สัตว]  เพื่อที่เราจะไดไ มข ยายพันธสัตวม ากเกิน
อีกตอไป  มิฉะนั้นเราก็จะอยูในตำ�แหนงเดียวกับตอนนี้  หรือยิ่งเลวรายลงถาส ัตวเหลานั้น
มีจ ำ�นวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ปจจุบันน ี้ มีโ อกาสดี ๆ มากมายสำ�หรับเกษตรกร พอคาปลีก ผูทำ�งานดานการขนสง  
พวกเขาแคทำ�เหมือนเดิม แทนที่จะขนสงสุกร พวกเขาก็ขนสงผักออแกนิก ฯลฯ หรือ
เกษตรกรคาปลีก พวกเขาสามารถเปลี่ยนจากธุรกิจเนื้อสัตวม าทำ�ไรผ ักออแกนิก

III. ความสำ�เร็จของการเปลี่ยนมาทำ�อ าชีพท างเลือก
ของคนเลี้ยงสัตว
สหรัฐอเมริกา
มีเจาของฟารมสุกรชาวอเมริกันคนหนึ่ง เขาเปนเจาของสุกรหลายตัวที่อยูกันอยาง
แออัดในโรงงานฟารมที่สกปรก  แตหลังจากที่นักเขียนผูเปนวีแกนและมีชื่อเสียง จอหน
ร็อบบิ้นส ทายาทเจาของไอศกรีมที่มีชื่อเสียง ผูที่ไดทิ้งธุรกิจไอศกรีมของบิดาของเขาซึ่ง
เปนกิจการหลายลานดอลลารเพื่อมุงไปในทิศทางของวีแกน เขาไดไปเยี่ยมฟารมสุกร
แหงนี้    เจาของฟารมคนนี้จึงไดระลึกถึงชีวิตในวัยเด็กที่เขาเคยรักสุกรตัวหนึ่งอยางมาก
ซึ่งถือวาเปนเพื่อนสนิทข องเขาเลยก็ว าได แตเขาถูกบังคับใหปฏิเสธและลืมค วามรักนี้
เนื่องจากแรงกดดันจากครอบครัวและสังคม124
แตห ลังจากไดต ระหนักใ นเรื่องนี้ เขาก็ไมส ามารถทำ�รายสุกรที่ออนโยนไดอ ีกตอไป  
เขาตัดสินใจที่จะเลิก   ดังนั้นแ ทนที่จะเลี้ยงสุกร เขาซื้อไรออแกนิกเล็ก ๆ แหงห นึ่ง และ
ขายผักออแกนิกแ ทน และเขาไปไดด ีมาก เขายังมีช ีวิตอ ยู และหัวใจของเขาก็ยิ่งม ีชีวิตชีวา
มากกวาท ี่เคยเปน
ยังมีอกี คนหนึง่ ซง่ึ มสี กุ ร 10 ตัว - เขามสี กุ รทง้ั 10 ตัวเปนส ตั วเลีย้ งทเ่ี ขาไดมาจากฟารม
เกาของเขา – แลวพาไปเยีย่ มตามโรงเรียนตา ง ๆ อยูบ อ ยครัง้ เพือ่ ใหเด็ก ๆ ไดเห็นวา สุกร
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นั้นฉลาดเพียงใดและเปนมิตรเพียงใด  เด็ก ๆ จะไดไม
กินส ุกร เปนตน เขาไมเพียงแตไมเลี้ยงสุกรอีกแลว
เขายังไปในทิศทางตรงกันขาม เพื่อป กปองสัตว
มีเจาของฟารมปศุสัตวค นหนึ่ง เขาเปน
เจาของฟารมวัวขนาดใหญ แตใ นทันใด เขา
เปลี่ยน เนื่องจากเขาเปนโ รคมะเร็งจ ากการกินเนื้อสัตว   หลังจากทีไ่ ดร ักษาตัวเอง [จาก
การเปนเนื้องอก] เขาก็หันมาเปนวีแกน และตอนนี้เขาเปนน ักรณรงคเพื่อสัตว เขาไป
บรรยายทุกหนแหง บอกใหผูคนไดทราบถึงความจริง ขอเท็จจริงที่แทจริง ความจริงที่
โหดราย และความจริงเกี่ยวกับธ ุรกิจที่เลวรายเกี่ยวกับการปศุสัตว   เขาเปนนักตอสูเพื่อ
สัตวที่เด็ดเดี่ยวมาก  เขาชื่อโฮวารด ไลแมน  เขาเคยเปนแขกรับเชิญของโทรทัศนสุพรีม
มาสเตอร หนึ่งห รือสองครั้ง
ตะวันออกกลาง
ที่อิหราน เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเจาของฟารมว ัวนมคนหนึ่ง – เขาเขียนมาเลาถ ึงเรื่องราวของ
เขาใหเราฟงดวย – ผูที่ตัดสินใจวาเขาจำ�เปนตองเปลี่ยนอาชีพของเขาเพื่อชวยโลกนี้และ
ชวยจิตสำ�นึกข องเขาเอง  ดังนั้นเขาจึงท ำ�ใหแ นใจวา วัวทุกต ัวข องเขามคี นรับไปเลี้ยงอยาง
ดี มีบานที่ปลอดภัยสำ�หรับการดำ�รงชีวิตที่เหลืออยางมีศักดิ์ศรี   แลวตอนนี้เขาทำ�งานที่
รานอาหารวีแกน
เอเชีย
อีกเรือ่ งหนึง่ มาจากฟอรโมซา(ไตหวัน) ซง่ึ เจาของฟารมสกุ รเพิง่ หนั มาเปนวแี กนหลัง
จากทีด่ โู ทรทัศนสุพร ีมมาสเตอร และตระหนักว าเขาอยากที่จะปกปองสิ่งแวดลอมและ
หลีกเลี่ยงผลกรรมตอตนเองและครอบครัว ดังนั้นต อนนีเ้ขาเลี้ยงสุกรทุกต ัวข องเขาอยาง
สมาชิกใ นครอบครัวทไ่ี ดรบั การเอาอกเอาใจตลอดชีวติ และเขาไดเปลีย่ นไปทำ�ไร
จากตัวอยางทั้งหมดนี้ ผูที่เกี่ยวของกำ�ลังท ำ�ไดดที ีเดียว  ดีกวาเมื่อกอนดวยซ้ำ�   มันใ ช
ความกลาหาญมากมายในตอนตนท ี่จะเปลี่ยนอาชีพทพี่ วกเขาทำ�มาตลอดชีวิต  แตพ วกเขา
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ทุกคนรับประกันว าม ันค ุมคา คุมย ิ่งกวาค ุม  มันค ุมก ับอ ิสรภาพอันยิ่งใหญของหัวใจ ของ
จิตวิญญาณ และความสุขข องครอบครัวและสุขภาพของพวกเขาเอง

IV. ตัวอยางการบริหารจัดการที่ดี
สหภาพยุโรป
รัฐสภายุโรปยอมรับวาอาหารเนื้อสัตวคือสาเหตุของภาวะโลกรอน และพวกเขาจะ
พิจารณาใหมอ ีกครั้งใ นการตัดง บประมาณสนับสนุนอ ุตสาหกรรมเนื้อสัตว ซึ่งพ วกเขาจะ
นำ�ไปใชส นับสนุนเกษตรกรที่ปลูกพ ืชผักออแกนิกแ ทน ฯลฯ125
แมวา มนั ไมเร็วอยางทฉ่ี นั อยากใหเปน แตกด็ เู หมือนวามวลชนกำ�ลังทำ�บางสิง่ บางอยาง
เพราะวาม คี วามกาวหนาเกิดขึ้น ผูนำ�ผูมคี วามกลาหาญ ผูเปนวีรบุรุษบ างคนกำ�ลังช วยกัน
ทำ�ใหเกิดก ารเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนทีน่ าป ระทับใจและเปนแ รงบันดาลใจอยางยิ่ง
และคณ
ุ เจนส โฮลม สมาชิกรฐั สภายโุ รปไดพยายามทำ�งานเพือ่ ใหรฐั สภายโุ รปยอมรับ
มาตรการแนะนำ�ใหลดเนือ้ สตั ว เพือ่ ลดการแพรกา ซเรือนกระจก126
เยอรมัน
รัฐมนตรีสง่ิ แวดลอมของเยอรมันไปเยีย่ มเยียนประเทศบราซิล เพือ่ ชว ยออกกฎระเบียบ
ทีเ่ ครงครัดขน้ึ เพือ่ ป อ งกันการทำ�ลายปาทเ่ี กิดจากอตุ สาหกรรมเนือ้ สตั วทส่ี ง ออกไปยงั ยโุ รป
ไอรแลนด
มีหลาย ๆ คนทเ่ี ปลีย่ นตวั เองไปเปนเกษตรกรออแกนิกในเวลานี  ้ ทไ่ี อรแลนด รัฐมนตรี
การเกษตรเขียนจดหมายถึงเกษตรกรทุกคนในไอรแลนด โดยบอกใหพวกเขาเปลี่ยนไป
ทำ�ไรออแกนิก ฟารมผักออแกนิก  และยังใ หเงินส นับสนุนอ ีกดวย  ในตอนนีม้ เีกษตรกร
ที่ผันตัวเองมาทำ�ไรออแกนิกใ นเปอรเซ็นตท ี่สูงมาก
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เบลเยี่ยม
เมืองเก็นท หนึ่งในเมืองที่ใหญท ี่สุดเมืองหนึ่งของเบลเยี่ยม ไดประกาศอยาง
เปนทางการใหทุกว ันพฤหัสบดีเปนว ันมังสวิรัติ  และตั้งแตป การศึกษานี้ โรงเรียนทุกแหง
ในเมืองจะมีอาหารมังสวิรัตทิ ุกวันพฤหัสบดี127
สหราชอาณาจักร
ฉันขอขอบพระคุณเจาฟาชายชารลส สำ�หรับความกลาหาญอนั เฉียบขาดและโวหาร
ของพระองคที่ปราศจากความกลัว  ในการพูดเรื่องสิ่งแวดลอม  ฉันเคารพพระองคจริง ๆ
และขอสรรเสริญพระองค พระองคเปนผทู ก่ี ระตือรือรนและมคี วามคิดลำ�้ หนา อยางเชน
พระองคทรงเปดตลาดผลิตภัณฑออแกนิก และพยายามอยางหนักเพือ่ หยุดยัง้ การทำ�ลายปา
ฝนทว่ั โลก
เจาฟาชายชารลสยังทรงพยายามลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนของพระองค
เอง เชน ในระหวางการเดินทาง  นอกจากนี้ พระองคไดบริจาคเงินจำ�นวน 2.8 พันล าน
ดอลลาร – ซึ่งก็เกือบถึงสามพันลานดอลลาร ในการอนุรักษปาไม128
ฉันขอสรรเสริญรัฐบาลอังกฤษอยางออนนอม สำ�หรับความเปนผูนำ�และยกยองทุก
โครงการในการลดการแพรกาซของประเทศในอนาคต
ฉันอยากจะเนนถึงงานที่สำ�คัญของรัฐบาลในเรื่องนโยบายอาหารแบบยั่งยืน อยาง
เชน เมื่อต นเดือนกรกฎาคม 2008  มีร ายงานฉบับหนึ่งซ ึ่งเปนน โยบายจากนายกรัฐมนตรี
กอรดอน บราวน ที่ประเมินน โยบายดานอาหารของประเทศอังกฤษ ระบุว า “อาหารที่ดี
ตอส ุขภาพ  มีผ ลกระทบนอย คืออาหารที่มเีนื้อสัตวแ ละผลิตภัณฑน มนอยกวาอาหารที่เรา
กินอยูทุกวันนี้” 129
ตัง้ แตนน้ั มา แนวคิดเดียวกันนก้ี ไ็ ดรบั การสนับสนุนในรฐั บาลองั กฤษดว ยเชนกัน  เชน
จากศาสตราจารยทป่ี รึกษา ทิม แลง แหงสถาบันสขุ ภาพแหงชาติและกรรมาธิการเรือ่ งภาวะ
อากาศทเี่ปลี่ยนแปลง130 รัฐบาลยังชวยเกษตรกรใหอนุรักษส ิ่งแวดลอมโดยตีพิมพคูมือท ี่
ชื่อวา “แนวปฏิบัตกิ ารกสิกรรมที่ดี” 131
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ประเทศองั กฤษยงั มีผนู ำ�ทท่ี านอาหารจากพชื   หรือใ หการสนับสนุน  เชน เลขาธิการ
ประเทศดา นสง่ิ แวดลอม อาหารและชนบท คุณฮิลลารี่ เบนน สมาชิกรฐั สภา เดวิด ดรวู  และ
รองประธานรฐั สภา เอ็ดวารด แม็คมลิ แลน  บคุ คลเหลานีค้ อื สญ
ั ญาณทด่ี ใี นทศิ ทางทถ่ี กู ตอง
และประเทศทง้ั หลายสามารถไดรบั ประโยชนจากการดปู ระเทศองั กฤษเปนตวั อยาง
รัฐบาลจำ�เปนต องกลาบ ุกเบิกแ ละกลาท ำ� ฉันห วังวาร ัฐบาลอังกฤษมโี อกาสอันดที ี่จะ
เปนผ ูนำ�ทางเพื่อชวยโลกของเรา ฉันห วังวาอ ังกฤษจะเปนผ ูนำ�โลกในเรื่องนี้   กลาวสั้น ๆ
ก็คือ ไมวาน โยบายใดก็ตามของอังกฤษที่เปนไปเพื่อสันติภาพ การชวยเหลือทสี่ รางสรรค
และวถิ ชี วี ติ ทม่ี คี วามเมตตา วิถชี วี ติ วแี กน และโครงการสเี ขียวตา ง ๆ นัน้ ดที ส่ี ดุ และรฐั บาล
อังกฤษสามารถเสนอและ/หรือสนับสนุนไ ดอีกมากมายในดานดังกลาว
สหรัฐอเมริกา
ที่สหรัฐอเมริกา รัฐสภาและวุฒิสภารัฐฮาวาย ไดผ านมติอ ยางเปนเอกฉันทใ นการจัด
อาหารวีแกนห รือมังสวิรัตใิ หเปนอ าหารทางเลือกในโรงเรียนที่รัฐฮ าวาย132
ในการเปนส วนหนึ่งข องแผนงานใหมเรื่องสภาพอากาศ ซินซินเนติ โอไฮโอ เปน
เมืองแรกของสหรัฐท ี่สงเสริมใ หล ดเนื้อสัตวเพื่อหยุดภ าวะโลกรอน133
ผูนำ�ของรัฐบาลเปดเผยอยางตรงไปตรงมาถึงประโยชนข องมังสวิรัติ   ตัวอยางเชน
เมื่อฤ ดูรอนที่ผานมา สมาชิกสภา เดนนิส คูซินิค ผูเปนว ีแกน ไดอ นุมัติ “วันว ีแกนเอิรธ”
เปนค รั้งแรกในรัฐแ คลิฟอรเนียใหกับท ั้งผ ูที่เปนม ังสวิรัตแิ ละผูทไี่ มเปน134
กอนหนาน ี้เมื่อเดือนเมษายน [2009] สมาชิกว ุฒิสภา เจมมี่ ราสคิน แหงแ มรี่แลนด
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเคยเปนผูทานเนื้อสัตวมาตลอดชีวิต   ไดริเริ่มสัปดาหมังสวิรัติดวยตัว
ทานเองเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม  แลวทานก็เปนม ังสวิรัตนิ ับแตน ั้นเปนตนมา  และจะกลาว
ปราศรัยท งี่ านมังสวิรัตแิ หงชาติ เว็จเฟสต ในเดือนกันยายนนี้  นี่เปนข าวดี135
[ในป 2009 โรงเรียนรัฐบาล เมืองบัลต ิมอร ประกาศใหวันจันทรเปนวันปลอดเนื้อ
สัตว ]
136

[เดือนเมษายน 2010 ซานฟรานซิสโก เปนเมืองแรกของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศวัน
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มังสวิรัติ   คณะบริหารของเมืองซานฟรานซิสโก ไดลงมติอนุมัติอยางเปนเอกฉันทใน
การสนับสนุนการกระตุนรานอาหาร รานขายของชำ�และโรงเรียน ใหเพิ่มเมนูอาหารที่
ปราศจากเนื้อสัตวทุกวันจันทร137]
[คณะกรรมาธิการการศึกษาและแรงงานของสหรัฐอเมริกา ผานกฎหมายอาหาร
กลางวันของโรงเรียน รวมทั้งโครงการนำ�รองอาหารวีแกนและออแกนิก]
ฟอรโมซา (ไตหวัน)
ที่ฟอรโมซา ประธานาธิบดีหมาอิงจิ่วประกาศวา การทานผักมากขึ้นและการทาน
เนื้อสัตวใหนอยลง เปนการเปลี่ยนวิถีชีวิตที่สำ�คัญที่สุดอยางหนึ่ง ที่ผูคนสามารถทำ�ได
เพื่อลดการแพรกาซ
สำ�หรับผ ูนำ�ทางการเมืองที่จะกลาวเชนนั้น  ชางเปนก าวเดินท กี่ ลาหาญจริง ๆ   และ
ยิง่ ใหญ และภริยาของทา น สุภาพสตรีหมายเลขหนึง่ ของฟอรโมซา ก็เปนตวั อยางใหกบั 
เด็ก ๆ โดยการอา นออกเสียงบทความหนึง่ เกีย่ วกับวธิ กี ารหยุดภาวะโลกรอ น ทานเนือ้ สตั ว
ใหนอ ยลง ทานผกั และผลไมใหมากขึน้ ใหกบั เด็ก ๆ ในความพยายามทจ่ี ะลดการปลอยกา ซ
เรือนกระจก
ประธานาธิบดีหมาองิ จว่ิ และทง้ั สำ�นักงานประธานาธิบดีไดลงนามประกาศมาตรการ
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ลดกา ซ CO2 ซึง่ รวมถึงการทานอาหารทม่ี าจากทอ งถิน่ และการมสี ว นรวมในการทานผกั 
ใหมากขึน้ และทานเนือ้ สตั วใหนอ ยลง
สุดทายนี้ ประชาชนกวาห นึ่งลานคนในฟอรโมซา (ไตหวัน)  ไดส ัญญาวาจ ะลดการ
บริโภคเนื้อสัตว โดยไดล งนามใหคำ�มั่นใ นขอตกลงน138
ี้

V. วีแกนออแกนิกเปนการเคลื่อนไหว
ทางจิตวิญญาณ
เกษตรกรรายยอยมบี ทบาททางจติ วิญญาณในการทานวแี กนเหมือนกัน  อาหารวแี กน
คือการเคลือ่ นไหวทางจติ วิญญาณในตวั มนั เอง เพราะมนั เปนวธิ กี ารทม่ี ปี ระสิทธิภาพทส่ี ดุ 
ทีจ่ ะแผขยายความเมตตาและคณ
ุ สมบัตทิ ส่ี งู สงและคณ
ุ สมบัตแิ หงความรกั ของมนุษย   มัน
สามารถเปลีย่ นวงจรความรนุ แรงและผลกรรมชว่ั “เราปลูกอะไร เราจะไดรบั ผลเชนนัน้ ”  
และทำ�ใหเราอยูใ นวงจรแหงความรกั ความคมุ ครองและความเมตตา   พนจากพลังทางลบ
ใด ๆ ก็ตามในโลกแหงวตั ถุ
ดังนั้น  เกษตรกรวีแกนออแกนิกจึงส นับสนุนค นอื่น ๆ นับไมถวน  ในการสรางกุศล
อันยิ่งใหญดวยการใหพวกเขาไดมีอาหารที่มีความรุนแรงนอยที่สุดหรือไมมีเลย ดังนั้น
เขาจึงไดรับผ ลบุญท างจิตวิญญาณมากมายใหแกตัวเขาเองอยางแนนอน
วิถีชีวิตแบบวีแกนออแกนิกสอดคลองกับห ลักอหิงสา (การไมใชความรุนแรง)
เมื่อเรามชี ีวิตแ ละยอมใหผ ูอื่นมชี ีวิต  เมื่อเรารักสรรพสัตวเหมือนทเี่รารักตัวเอง  นั่น
ก็เขาทางจิตวิญญาณทสี่ ูงมากแลว  และแนนอน สิ่งน ั้นส อดคลองกับห ลักศาสนาทยี่ ิ่งใหญ
ทุกศาสนาในโลก  สิ่งน ั้นจ ะเปนท ี่พึงพอใจแกสวรรค   ทำ�ใหเราแผขยายความเคารพและ
ความหวงใยตอท ุกชีวิตไ ดอ ยางสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น
นั่นคือเหตุผลที่คุณรูสึกมีสันติสุขมากขึ้น เห็นไ หม?   คุณรูสึกเชื่อมตอกับสิ่งที่อยู
รอบตัวค ุณ เพราะทุกสิ่งเตนไปกับชีวิต   โลกกำ�ลังเตนตามจังหวะไปกับชีวิตและความ
94

ออกกฎหมายและนโยบายวแี กน

รัก ตนไม พืช พวกเขาทั้งห มดกำ�ลังเตนเปนจังหวะในความรักชีวิต   เมื่อเรานั่งใ ตต นไม
เรารูสึกถึงความรักทปี่ กปองคุมครองนจี้ ากตนไม   เมื่อเราเพลินกับผลไมท ี่อรอย เรารูสึก
ถึงการเชื่อมตอกับความรักอันไรเงื่อนไขนี้จากตนไมที่มอบสารอาหารและรสชาติที่
นาพึงพอใจใหแ กเรา
ถาเราอยูในกระแสของวีแกนออแกนิกหรือการปลูกพืชดวยวิธีวีแกนออแกนิก  คุณ
ก็จะรูสึกถึงความรักจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ  ความรักจากโลก  ความรักจากตนไม
ความรกั จากแมแตใบหญา จากดอกไม เราจะรสู กึ ถงึ ความรกั ม ากมายในอากาศทเ่ี ราหายใจ  
เรารูสึกถึงความรักมากมายจากผืนดินท เี่ราเดิน สิ่งน เี้ราไมส ามารถอธิบายไดด วยภาษา
มนุษย   เราตองรูสึกถึงม ัน  ฉันม ักจะรูสึกไดอ ยูเสมอ  แตฉ ันก็ไมส ามารถสงขาวสารทาง
จิตวิญญาณนใ้ี หแกคนอน่ื ๆ ได  ทุกคนตอ งมปี ระสบการณนด้ี ว ยตวั เอง
เมื่อเราหันมาใชชีวิตก ารทานอาหารวีแกนท มี่ ีเมตตาตามแบบทสี่ วรรคตองการ เราก็
จะรูสึกถึงค วามรักมากขึ้นเรื่อย ๆ   รูสึกถึงก ารเชื่อมตอม ากขึ้นต ลอดเวลา   อหิงสาหมายถึง
การไมทำ�รายสง่ิ มีชวี ติ ใด ๆ  เริม่ ตนดว ยอาหารวแี กน   อาหารวแี กนออแกนิกนน้ั ดที ส่ี ดุ   เรา
ปลูกอะไร เรากจ็ ะไดสง่ิ นน้ั ถาเราปลูกเมล็ดพนั ธุแ หงความเมตตาบนโลกและในหวั ใจของ
เราดว ย อยางการเปนวแี กน  เราจะหลีกเลีย่ งผลิตภัณฑจากสตั วทง้ั หมด
ตัวอยางเชน ผลิตภัณฑนมสว นใหญเปนทม่ี าของความทกุ ข   อันดับแรก เนือ่ งจากลกู 
ออนของแมวัวถ ูกพรากไปทันทีทพี่ วกเขาเกิด  ไมมคี นทีร่ ูเรื่องนี้มากนัก รวมทั้งตัวฉ ันเอง
กอนหนาน   ้ี และลกู ววั เหลานีจ้ ะถกู ฆา ในไมชา โดยถกู พรากจากความรกั ของแมและนำ�้ นม
ของแม แลวพวกเขากจ็ ะถกู ฆา ทนั ทีทถ่ี กู ดงึ ตวั ไป   แลวแมววั กจ็ ะถกู บงั คับใหใสเครือ่ งคน้ั 
นม ซึง่ ส รางความเจ็บปวดทรมานรวมทัง้ การเจ็บปวย   เพียงเพือ่ ใหมนุษยไดนำ�้ กินนมของ
เธอ
เนื่องจากการทำ�ไรวีแกนออแกนิกไมใชยาฆาแมลงและไมมีอะไรที่เกี่ยวของกับ
การเลี้ยงปศุสัตว การผลิตนม หรือกิจกรรมที่เปนโทษใดก็ตาม มันจ ึงเรียกไดว าเปนการ
กระทำ�ที่มเีมตตาที่สอดคลองกับส วรรค สอดคลองกับค ุณธรรมตามคำ�สอนทางศาสนา
และวิถีทางจิตวิญญาณมากมาย เชน ศาสนิกชนของพุทธศาสนาและศาสนาขงจื้อ ตามที่
เขียนไวในพระสูตร
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การเปลีย่ นแปลงของโลก
สูอ าหารจากพชื ในทนั ที
ในข ณะนี้ เราจ�ำเปนตองใชความพยายามทั้งมวล
ตลอดจนความรวมมือจากองคกรเอกชน รัฐบาล
ประเทศตาง ๆ สื่อมวลชน สาธารณชน และทุก ๆ
คน โลกของเราเปนบา นทไี่ ฟกำ� ลังลกุ ไหม หากเรา
ไมรวมมือกันดวยจิตวิญญาณที่เปนหนึ่งเดียวเพื่อ
ดับไฟ เราก็คงจะไมมีบานใหอาศัยอยูอีกตอไป
ประชากรโลกทงั้ รอ ยเปอรเซ็นตจะตอ งหนั มาทาน
อาหารวีแกนเพื่อชวยรักษาโลกใบนี้ไว
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I.  โลกตองการความชวยเหลืออ ันสูงสงและความเปน
ผูนำ�จากสื่อมวลชน
สื่อมวลชนมบี ทบาทอันยิ่งใหญ ที่นายกยองสรรเสริญและสูงสงม ากในการชวยโลก
ของเรา ในชวงเวลานี้ของประวัติศาสตรโลก นอกจากจะชวยรักษาชีวิตจำ�นวนมากไว
ไดแลว สื่อมวลชนยังสามารถชวยรักษาคุณสมบัติแหงความรักและความดีงามในหัวใจ
มนุษยไ ดอ ีกดวย
ถอยคำ�ที่ไดรับการตีพิมพนั้นทรงพลังมาก
ผูคนลวนยุงอยูกับกิจกรรมในชีวิต
ประจำ�วันมากเกินไปจนตองติดตามสื่อตาง ๆ ที่ท ำ�หนาที่ใหขอมูลและรายงานเหตุการณ
ทีเ่ กีย่ วของ เรือ่ งราวสำ�คัญ ๆ ตลอดจนขอ มูลรายละเอียดทจ่ี ำ�เปนตอชวี ติ ของพวกเขา ดังนัน้ 
สื่อมวลชนจึงเปนเครื่องมือท่ีมีประโยชนเครื่องมือหนึ่งในการปลุกกันและกันในชวงเวลา
อันสำ�คัญน้ี ชวงเวลาทโ่ี ลกของเราและชวี ติ บนโลกกำ�ลังตกอยูใ นอนั ตราย
ฉั น ดี ใ จม ากที่ เ ห็ น โ ทรทั ศ น แ ละวิ ท ยุ ห ลายส ถานี เ ริ่ ม แ พร ภ าพร ายการเ กี่ ย วกั บ
วิกฤติการณอันเรงดวนของโลก รวมทั้งวิธีแกไขปญหาดวยการทานอาหารวีแกน ซึ่ง
เปนการเปลี่ยนแปลงที่เราจำ�เปนต องทำ� การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ เพียงเทานั้น แคน ำ�ชิ้นเนื้อ
ออกไปและนำ�โปรตีนม ังสวิรัตเิขามาแทน แคนั้นเอง  แคก ารเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่ทุกคน
สามารถทำ�ได ทั้งย ังมีร าคาถูกก วาแ ละดตี อสุขภาพยิ่งกวาอ ีกดวย
สื่อมวลชนมีบทบาทอยางมากในการชวยนำ�หนทางการแกไขปญหามาใหกับผูคน
ที่จริงแลว ถือไดวา บทบาทอันเรงดวนที่สุดของสื่อในตอนนี้ก็คือการที่พวกเขาหันมา
เปนวีแกน หันมาเปนผูที่เปยมไปดวยความเมตตา มีค ุณธรรม และประพฤติชอบ รวมทั้ง
มีบ ทบาทในการใหความรูแกผูคนเกี่ยวกับการดำ�เนินการอันเรงดวนที่จำ�เปนนี้   พวกเขา
ควรเปนตัวอยางที่ดีแกผูอื่น
สื่อมวลชนถือวาเปนผูชวยเหลืออันยิ่งใหญที่จะชวยเตือนใหผูคนเดินไปในทิศทางที่
สูงสง  สงเสริมผ ูคนใหห ันมาทานอาหารวีแกน เพื่อชวยชีวิตมนุษย สัตว และสิ่งแวดลอม
ผานวิชาชีพของสื่อเอง ทั้งนีเ้พราะอาหารวีแกนแมวาจ ะเรียบงายแตก ็ถือเปนกาวสำ�คัญ
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ที่จะนำ�เราไปสกู ารวิวัฒนาการสรู ะดับท ี่สูงขึ้น นอกจากนี้ เวลาของโลกกำ�ลังห มดลงแลว
เราจะตองลงมือทำ�อยางรวดเร็วเพื่อชวยชีวิตต าง ๆ ไว
หนังสือพ ิมพทุกฉ บับ ทุกวัน เวลาพิมพแคพ ิมพประโยคนี้ประโยคเดียวก็เพียงพอ
“เปนวแี กน รักษสง่ิ แวดลอม” แคนน้ั เอง งายมาก ๆ หนังสือพมิ พทกุ ฉบับสามารถทำ�เชนนัน้ 
ได แคพ าดหัวขาวไวที่ไหนสักแหงว า “เปนว ีแกน รักษส ิ่งแวดลอม เพื่อช วยโลกเรา”
ฉันหวังวาทุกสื่อจะแสดงขอความเกี่ยวกับวีแกนทางโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ
และสื่ออ ื่น ๆ  เปนประจำ�ทุกวัน  รวมถึงบนแผนปายโฆษณา  ภาพยนตร  หรือบอรดบน
คอมพิวเตอรดวย ทุกหนแหง สิ่งนี้ควรเปนหัวขอที่สำ�คัญที่สุด
สื่อทุกสื่อค วรชวยรักษาโลกใบนี้ไว   เพราะหากไรซึ่งโลกนี้แลว ทุกคนก็จะตองไป
ทุกคนควรตระหนักถึงความจริงนั้น   เงิน – ไรประโยชน   บาน – ไรประโยชน   อำ�นาจ
– ไรประโยชน   เราจึงท ำ�สิ่งท เี่ราทำ�ไดเพื่อใหผูคนตระหนักถึงส ิ่งน ั้น  เราจะตองรักษาดาว
ดวงเดียวที่เรามดี วงนไี้ ว และดาวที่งดงามที่สุดเทาทีเ่รารูจัก มันเปนเพียงดวงเดียวเทานั้น
ที่เรารูจัก
จงเปนเพื่อนที่แทจริงและสัตยซื่อตอสังคมมนุษย เตือนทุกคนถึงสถานการณอัน
รายแรงทอ่ี าจเกิดขึน้ นำ�ความเชือ่ มโยงและขอ มูลออกมาเผยแพรใหผอู น่ื ไดรบั ทราบ เชน
ความเชื่อมโยงระหวางเนื้อสัตวแ ละภาวะโลกรอน   ใหโอกาสผูคนในการเลือกวิถีชีวิต
ทีด่ กี วา และเปนหนึง่ เสียงทก่ี ลาหาญ เสียงแหงว รี บุรษุ โดยเฉพาะเพือ่ ผไู รสทิ ธิไ์ รเสียง
ทัง้ หลาย รวมถึงสตั วทต่ี อ งทกุ ขทรมานมากมาย เพราะเราทง้ั หมดลว นเกีย่ วของสมั พันธกนั 
และไดรบั ผลกระทบทง้ั สิน้
โลกตอ งการความชว ยเหลือและความเปนผนู ำ�จากสอ่ื มวลชน  ดงั นัน้ ขอใหสอ่ื มวลชน
ผูก ลาทง้ั หลายทำ�ในสง่ิ ทท่ี า นทำ�ไดดที ส่ี ดุ อยูแ ลว ซึง่ กค็ อื การบอกความจริงทว่ี า เราจะชว ย
โลกนไ้ี ดอยางไร
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II.  ผูนำ�ทางศาสนานำ�ทางผูคนสกู ารดำ�รงชีพ
อยางมีคุณธรรม
บุคคลและผูน�ำทางศาสนาควรพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ใหมากขึ้น ควรกาว
ออกมารับบทบาทผูน�ำใหมากขึ้น เพื่อชวยใหสาธารณชนเขาใจถึง
ปญหาอันใหญหลวงที่เราก�ำลังประสบอยูและแนวทางแกไขที่จะหยุด
ยั้งภาวะโลกรอน
ผูนำ�ทางศาสนาจะตองประพฤติตนเปนตัวอยางใหแกศิษยของพวกเขา แนนอนวา
อันดับแรก พวกเขาตองสงเสริมใหศิษยของพวกเขาทานมังสวิรัติ ทำ�ความดีและละเวน
ความชั่ว รวมทั้งสนับสนุนใหพวกเขารักษาสิ่งแวดลอม หากผูนำ�ทางศาสนาสามารถ
บอกใหลูกศิษยของพวกเขาทำ�สิ่งเหลานี้ไดแลว ยอมเปนการประกันความปลอดภัยให
กับโลกและก็จะรักษาโลกของเราไวได เนื่องจากสันติภาพนั้นเริ่มตนที่จานอาหารของ
เรา สันติภาพเริ่มตนจากโตะอาหารของเรา
ผูนำ�ทางศาสนาสามารถใหความเห็นและพยายามทำ�ตนใหเปนตัวอยางของคำ�สอน
อันดีงาม ตามแบบอยางของผูกอตั้งศาสนาตั้งแตแรกเริ่ม อาทิเชน พระเยซูคริสต ทาน
นบีโมฮัมหมัด พระพุทธเจา ทานคุรุนานัก เปนตน ทานเหลานีส้ นับสนุนว ิถีชีวิตม ังสวิรัติ
ที่เปยมไปดวยความเมตตา พระคัมภีรศักดิ์สิทธิจ์ ากคำ�สอนของผูรูแจงเหลานีล้ วนเนนย้ำ�
ถึงความจำ�เปนของการดูแลซึ่งก ันแ ละกันและการเปนผ ูดูแลทดี่ ขี องโลกเรา
ในพระคัมภีรไบเบิ้ลของศาสนาคริสต มีคำ�กลาวที่วา “เนื้อสำ�หรับกระเพาะและ
กระเพาะสำ�หรับเนื้อ แตพระเจาจะทำ�ลายสองสิ่งนั้นเสีย” ในมหาปรินิพพานสูตรของ
ศาสนาพุทธก็มีกลาวไวเชนกันวา “การกินเนื้อสัตวทำ�ลายเมล็ดพันธุแหงความเมตตา
และทุกการกระทำ�ของผูกินเนื้อสัตวยอมทำ�ใหสรรพสัตวอื่นเกรงกลัว ดวยกลิ่นเนื้อสัตว
จากรางกายของพวกเขา”
อันที่จริงแลวทั้งศาสนาคริสต พุทธ ฮินดู อิสลาม ทุกศาสนาลวนสอนเราวาอยาทาน
สัตวเปนอาหาร เพราะพวกเขาคือการสรางสรรคของพระผูเปนเจา
100

การเปลี่ยนแปลงของโลกสอู าหารจากพืชในทันที

แงมุมทางจิตวิญญาณของการทานอาหารมังสวิรัติ (วีแกน)  นั้นชัดเจนมาก  ซึ่งก็คือ
การปราศจากความรุนแรง “เจาจ งไมฆ า” เมื่อพ ระผูเปนเจาตรัสว า “เจาจ งไมฆ า” พระองค
ไมไดห มายถึงม นุษยเทานั้น แตห มายถึงส รรพชีวิตทั้งมวล
มันชดั เจนมากจากพระคัมภีรไ บเบิล้ ทว่ี า เราควรเปนมงั สวิรตั ิ (วีแกน)  ดวยเหตุผลทาง
วิทยาศาสตรท ั้งปวง เราควรเปนม ังสวิรัติ (วีแ กน)  ดวยเหตุผลดานสุขภาพทั้งปวง เราควร
เปนมังสวิรัติ (วีแกน)   ดวยเหตุผลแหงเมตตาธรรมทั้งปวง   เราควรเปนมังสวิรัติ (วีแกน)
และดวยเปาหมายที่จะรักษาโลกใบนไี้ ว เราทุกคนควรเปนม ังสวิรัติ (วีแ กน)
งานวิจัยบ างชิ้นไดร ะบุว า หากชาวตะวันตกหันมาทานอาหารมังสวิรัติ (วีแ กน)  เพียง
หนึ่งครั้งต อส ัปดาห จะสามารถชวยชีวิตป ระชากรไดถ ึง 60 ลานคนตอป  ดังนั้น จงเปน
วีรบุรุษ เปนมังสวิรัติ (วีแกน)   ดวยเหตุผลทั้งหมดที่ก ลาวมา  แตคุณอาจจะถามวา  ทำ�ไม
ตองเปนม ังสวิรัติ (วีแ กน)  ก็เพียงเพราะพระเจาภายในของเรานั้นต องการมัน
ดังนัน้ ผูน บั ถอื ศาสนาทกุ คนควรไดรบั การยำ�้ เตือนวา ในการแกปญ
 หาสง่ิ แวดลอม เรา
จำ�เปนต องนำ�คำ�สอนเหลานีม้ าปฏิบัตจิ ริง  และการปฏิบัตทิ มี่ ปี ระสิทธิภาพที่สุดก ็คือสิ่งท ่ี
ทุกคนสามารถกระทำ�ไดท ันที – เปนว ีแกน  แนนอนวาอ ีกขอหนึ่งก็คือ “รักษส ิ่งแวดลอม”
ซึ่งห มายถึงก ารดูแลสิ่งแวดลอมและใชท รัพยากรอยางประหยัด
การเปนวีแกนคือการใชชีวิตที่สอดคลองกับความเชื่อทางศาสนาที่แทจริงของเรา
การละเวนเนื้อสัตวและหันมาดำ�รงชีวิตดวยอาหารจากพืช หมายความวาเราไดน ำ�หลัก
เมตตาธรรมมาปฏิบัตใิ นชีวิตจริง
เราอา นและเรานำ�มาปฏิบตั ิ อยางเชน อหิงสา  เราจำ�เปนต อ งยดึ มัน่ ในหลักการเชนนัน้ 
อยางแนนอน เราไมฆ าแ ละไมล ักขโมย และในทางกลับกันเรารักษาชีวิตแ ละทำ�การกุศล  
เรารกั กนั และกนั ชวยเหลือกนั และกนั และประพฤติตนอยูใ นศลี ธรรม เราไมนำ�สง่ิ ทไ่ี มใช
ของเรามาเปนของเราเอง และในทางกลับกันเรามอบสิ่งท ี่เรามใี หกับผ ูที่ขาดแคลน ทุก
ศาสนาลว นสอนเราเชนนัน้ เราจงึ แคนำ�มนั มาปฏิบตั ิ
เรามองกลับไปที่คำ�สอนของเราและจะเห็นสิ่งที่อาจารยทั้งหลายสอนเรา
สิ่งที่
พระศาสดาทั้งหลายไดสอนเราไว   นั่นคือทั้งหมดที่เราตองทำ�  ไมจำ�เปนตองทำ�สิ่งอื่น
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ใดเลยดวยซ้ำ�   พระคัมภีรต าง ๆ ก็เพียงพอแลวสำ�หรับก ารดำ�รงชีวิตอ ยางสันติ   แตจ ะเปน
เชนนั้นไ ดก ็ตอเมื่อเรานอมนำ�มาปฏิบัตจิ ริงเทานั้น

III.  การศึกษาที่ดีงามสอนใหร ูจักวิถีชีวิต
     ทีด่ ีตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
บานของเรากำ� ลังมีไฟลุก โลกของเรากำ� ลังอยูในอนั ตราย คุณ [นักการ
ศึกษา] จะตองแจงใหพวกเขาทราบ คุณจะตองลงมือด�ำเนินการทันที  
บอกพวกเขาวาจะตองท�ำเชนไร น�ำพวกเขาไปสูชีวิตที่ดีขึ้น พวกเขา
จะยกยองคุณแ ละขอบคุณค ุณ

ใหความรูแ กเด็กๆ ทั้งหลาย
เราตองบอกเด็ก ๆ เราตองตรงไปตรงมาและบอกพวกเขาอยางสัตยจริงถ ึงสิ่งท กี่ ำ�ลัง
เกิดขึ้นบนโลกเกี่ยวกับภาวะโลกรอน     และบอกใหพวกเขาทราบถึงวิธีการตาง ๆ ใน
การเตรียมตัวร ับมือ เพื่อที่เราจะสามารถลดภาวะโลกรอนหรือหยุดยั้งภาวะโลกรอนไป
ดวยกัน
หัวใจของเด็ก ๆ นั้นไรเดียงสาและบริสุทธิ์ม าก    พวกเขาสามารถรับคำ�แนะนำ�จาก
ผูใหญไดอยางงายดาย ดังนั้น เราจำ�เปนตองอธิบายพวกเขาวา อะไรที่เปนผลดีตอโลก
หลังจากอธิบายแลว พวกเขาจะเขาใจทันทีแ ละจะลงมือทำ�ทันทีใ นสิ่งท คี่ ุณอ ยากให
พวกเขาทำ� เปนเพราะเด็ก ๆ ใหความเคารพผใู หญ แตเราเองตอ งเปนแบบอยางทด่ี เี สียกอ น
เราเปนผ ูใหญ เราจะตองเปนต ัวอยางที่ดเีสียก อน จากนั้นเราสามารถใหค วามรูแ ก
พวกเขาได เพราะเด็ก ๆ เรียนรูจ ากตวั อยาง     พวกเขาเรียนรูจ ากตวั อยางทด่ี งี ามไดดกี วาการ
พูดสง่ั สอน ดังนัน้ ในฐานะผใู หญ เราตอ งเปนตวั อยางทด่ี ี เราตอ งทำ�อยางสดุ ความสามารถ
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เด็ก ๆ วีแก้นเพลิดเพลินกับผลไม้ ผัก และ
พายแอปเปิ้ลวีแก้นอย่างมีความสุข

เราทำ�สิ่งที่ดีตอโลกนี้เพื่อที่เด็ก ๆ จะไดรับมรดกอันดีงามที่เราทิ้งไวใหพวกเขา    เรา
ตองทำ�อะไรก็ตามที่จำ�เปนแมวาจะเปนการเสียสละอันใหญหลวง แตที่จริงแลว เราไม
จำ�เปนตองเสียสละอะไรเลย แควางเนื้อชิ้นนั้นลงและแทนที่มันดวยเตาหูเทานั้นเอง

ขับเคลื่อนชนรุนเยาว
ดูเหมือนวาวัยรุนจะสนใจในแฟชั่นและสิ่งอื่น ๆ   มากกวาที่จะสนใจวิกฤติการณอัน
เรงดวนในปจจุบัน แตพวกเขาก็มักจะเปนกลุมที่มีใจเปดกวางที่สุด พวกเขามีสติปญญา
เรียบงาย เปนกลุมคนที่สอนงายและมีค วามซื่อสัตย หากพวกเขาเชื่อมโยงภาวะโลก
รอนกับชีวิตของพวกเขาแลว พวกเขาอาจตัดสินใจลงมือทำ�บางสิ่งบางอยาง คุณจะ
ประหลาดใจ โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาเขาใจแลวว าส ิ่งที่พวกเขาทำ�นั้นกอใหเกิดประโยชน
ไดจริง พวกเขาอาจเปนกลุมแรกที่ด ำ�เนินการ พวกเขาแคตองการผูนำ�ที่ดีเชนคุณ
เมื่อไมนานมานี้การศึกษาสองชิ้นพบวา คนรุนใหมมีแนวโนมที่จะเปนอาสาสมัคร
และอุทิศตนมากที่สุด139 ซึ่งหมายความวา คนรุนใหมของยุคนี้มีพลังงานมากมาย และ
เปนหนึ่งในกลุมคนที่มีความหวงใยมากที่สุด
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ดังนั้น คุณส ามารถสงเสริมพ วกเขาดวยการชวยใหพ วกเขาคนพบวิธที ี่จะแสดงความ
หวงใยและความรักของพวกเขา คุณย ังส ามารถชวยใหพวกเขาเห็นวา แทจริงแ ลวภ าวะ
โลกรอนนั้นเรงดวนเพียงใด  แสดงใหพวกเขาเห็นดานมนุษยข องภาวะโลกรอน เรื่องจริง
ของผูคนและสัตวท ที่ ุกขทรมานเนื่องจากสิ่งน ี้ เปนตนวา ครอบครัวในประเทศทเี่ปนเกาะ
ที่ตองโยกยาย หรือมีแผนที่จะโยกยาย เพราะพวกเขาเห็นน้ำ�ก ำ�ลังท ำ�ใหบานของพวกเขา
จมลง – หรือในบางกรณี ไดจ มแลว – ดวยระดับน ้ำ�ทะเลที่สูงขึ้น
หรือการปฏิบัติอยางไรซึ่งมนุษยธรรมตอสัตวในโรงฆาสัตว
หรือการทดลอง
เครือ่ งสำ�อาง – มีภาพยนตรมากมายเกีย่ วกับเรือ่ งน้ี เราไดแสดงใหพวกเขาเห็นท กุ วนั อังคาร
ทางรายการในโทรทัศนสุพรีมมาสเตอรที่มีชื่อวา “หยุดการทารุณส ัตว” นี่เปนความ
โหดรายทไี่ มอ าจจินตนาการได สิ่งนอี้ ยูเหนือมาตรฐานคุณธรรมของมนุษย มันต ่ำ�กวา
เกียรติของเราที่จะปฏิบัติตอสัตวเชนนี้
ดังนั้นถาค ุณแสดงใหพวกเขาเห็นความจริง
บางสวนที่วา  สัตวตาง ๆ ทุกขทรมานอยางไรเพื่อรสปากของมนุษย คุณจะปลุกธ รรมชาติ
แหงเมตตาในเด็กน ักเรียน และพวกเขาจะตัดสินใจที่จะทำ�อะไรบางอยางเกี่ยวกับม ัน
หรือค ณ
ุ ส ามารถแสดงใหพวกเขาเห็นวา   นกทโ่ี ยกยายถน่ิ ฐานตอ งบนิ ไกลขน้ึ เรือ่ ย ๆ
เพื่อหาทสี่ รางรัง และหมีข ั้วโลกตองวายน้ำ�ใ นระยะทางทยี่ าวขึ้นใ นตอนนี้เนื่องจากไมมี
น้ำ�แข็งอ ีกแลว จนบางครั้ง พวกเขาจมน้ำ�เนื่องจากความเหน็ดเหนื่อย หรือทำ�ไมประเทศ
เพือ่ นบานจงึ เกิดนำ�้ ทวมมากมายในระยะเวลาไมกป่ี ท ผ่ี า นมา มีภยั พิบตั เิ กิดขึน้ มากมาย ฯลฯ
บอกพวกเขาวาภ าวะอากาศทเี่ปลี่ยนแปลงกำ�ลังส งผลกระทบตอช ีวิตจริง  สัตวจ ริง ๆ  
คนจริง ๆ  และชีวิตข องพวกเขาเองก็เชนกัน  แลวเด็ก ๆ จะตระหนักว า การหยุดยั้งภ าวะ
อากาศทเี่ปลี่ยนแปลงตองมากอนสิ่งอ ื่นใด กอนทุกสิ่งท ี่สำ�คัญส ำ�หรับพ วกเขาในโลกนี้
สำ�คัญกวาง าน เงิน ดวยซ้ำ�  สำ�คัญกวาค วามสนุกสนาน เพราะหาก
ไมมีอากาศที่เสถียรและโลกที่มีชีวิตแลวละก็
จะไมมีใคร
สามารถเพลิดเพลินกับสิ่งต าง ๆ  ที่เราอยากจะเพลิดเพลินได
หรือไดท ำ�สิ่งท เี่ราอยากจะทำ� 
แตมันก็เปนสิ่งสำ�คัญที่จะแสดงใหคนรุนใหมเห็นวา
ยังคงมีความหวัง เรายังสามารถรักษาโลกใบนี้ไวได คุณ
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สามารถบอกพวกเขาวา มันเปนโ อกาสทพี่ วกเขาจะสามารถเปนว ีรบุรุษทแี่ ทจริง ดวยการ
เปนว ีแกนแ ละเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับทางออกนี้ พวกเขาสามารถรักษาชีวิต ซึ่งร วมถึง
ของพวกเขาเอง และทุกคน และชีวิตส ัตวอ ีกนับไมถวนทั่วโลก
ถาคุณอธิบายถึงประโยชนทั้งหมดของการเปนวีแกน – เพื่อตัวเอง เพื่อสัตว เพื่อผู
อดอยาก  เพื่อเด็ก ๆ ที่หิวโหย – พวกเขาจะชอบมัน และพวกเขาจะตื่นเตนอ ยางยิ่ง เพราะ
พวกเขารูวาพวกเขาสามารถชวยไดจ ริง ๆ
คนรุนใหมบอยครั้งเปนผูที่พรอมที่สุดที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขา ถาพวกเขา
ไดเห็นเหตุผลของมัน  กลุมอายุของพวกเขา  ในหลาย ๆ กรณี   ก็เปนค นกลุมแรกที่เห็น
วาการทานมังสวิรัตนิ ั้นด ี ถูกตอง ฉันจ ึงคิดวา ถาเราอธิบายใหพ วกเขาฟงอ ยางเปนเหตุ
เปนผลวาม ันเปนการดำ�เนินการที่สำ�คัญที่สุดท ี่จะแกไขภาวะโลกรอน พวกเขาจะไดรับ
แรงบันดาลใจ พวกเขาจะสนับสนุนค ุณ พวกเขาจะชวยเหลือคุณ พวกเขาจะทำ�มัน

ชวยสงเสริมก ารริเริ่มอาหารกลางวันวีแกนในโรงเรียน
มีการศึกษามากมายในปจจุบันที่แสดงใหเห็นถึงประโยชนของโครงการอาหาร
กลางวันแ ละอาหารวางที่ดตี อส ุขภาพในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังเปนทีร่ ูกันอีกวา เด็ก ๆ มี
สมาธิด ีขึ้นเวลาทพี่ วกเขารับประทานผลไมแ ละผักสดมากขึ้น
ในตอนนี้ สุภาพสตรีห มายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแนะนำ�ผลไมแ ละผักสดใหกับ
เด็ก ๆ ชาวอเมริกาอยูเสมอ และถาเราชวยใหโ รงเรียนเขาใ จถึงป ระโยชนเหลานี้ พวกเขา
อาจยอมรับการทานวีแกนอ ยางกวางขวางมากขึ้นด วยตัวพ วกเขาเอง ยิ่งไปกวาน ั้นใ น
ปจจุบันโ รงเรียนหลายแหงและผูปกครองจำ�นวนมากไดป ลูกผักในโรงเรียน และในสวน
ที่บานกับเด็ก ๆ  และเด็ก ๆ ก็ชอบกิจกรรมเหลานี้เชนกัน  ซึ่งพวกเขารับประทานพืชผัก
มากขึ้น - ทีพ่ วกเขาปลูกดวยตัวเอง!
เราสามารถบอกเด็ก ๆ ของเราวา   ดวยการเปนวแี กน  พวกเขากำ�ลังชว ยเยียวยารักษา
โลกของเราโดยตรง พวกเขากำ�ลังชว ยพอ และแม และชว ยตวั ของพวกเขาเอง และทกุ ชวี ติ 
บนโลกน้ี เด็ก ๆ นัน้ เปย มไปดว ยความรกั ในหวั ใจ ดังนัน้ ถาพวกเขารวู า ดวยการเปนวแี กน
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พวกเขาสามารถรักษาชีวิตไ ดม ากมาย พวกเขากจ็ ะเต็มใจอยางยิ่งท ี่จะทำ�  เราอยากที่จะ
มอบโลกใบนี้ใหก ับเด็ก ๆ โลกทเี่ขียวชอุมแ ละสวยงาม   โลกทมี่ นุษยแ ละสัตวอ ยูรวมกัน
อยางสงบสุข พวกเขาจะยินดีท ไี่ ดช วยทำ�ใหส ิ่งน บี้ ังเกิดขึ้น

IV.  องคกรเอกชนสงเสริมการเคลื่อนไหว
วีแกน
วิธี ที่ ดี ที่ สุ ด ที่อ งคก รเอกชนจะชวยได ก็คือ ถาคุณทุกคนชวยกัน
สนับสนุนวิธีการแกปญหาอนั ดับหนึง่ และมีประสิทธิภาพทสี่ ดุ อยาง
กระตือรือรน – ซึง่ กค็ อื การทานอาหารวแี กน - เพือ่ ยบั ยัง้ ภาวะโลกรอ น
เพราะตอนนี้เราไมมีเวลามากนักทจี่ ะรอใหเทคโนโลยีสีเขียวสงผล ยิง่ 
ไปกวานนั้ เทคโนโลยีสเี ขียวใชเวลานานในการตดิ ตัง้
ดังนั้น การรับประทานวีแกนเปน [การแกปญหา] อันดับหนึ่ง เพราะอุตสาหกรรม
เนื้อสัตวปลอยกาซเรือนกระจกที่ดักความรอนสำ�หรับโลกเรามากที่สุด และยังมีมลพิษ
อีกดวย - มากกวา 50%140ลองจินตนาการดูวาถ าเรากำ�จัดก าซทเี่ปนอ ันตรายมากกวา 50%
แลว โลกเราจะเย็นล งลง 50% ทันที เปนอ ยางนอย
ถาเราหันสกู ารทำ�เกษตรแบบออแกนิก พื้นที่ทั้งหมดทสี่ ามารถเพาะปลูกไดบ นโลก
ถาเราใชมนั ทง้ั หมดไปกบั ก ารทำ�ไรออแกนิกแลว มันยงั ชว ยดดู ซับกา ซคารบอนไดออกไซด
ไดอ ีก 40% ในบรรยากาศ141 ทั้งหมดนรี้ วมกัน เราจะทำ�ใหโ ลกเย็นล งอยางรวดเร็ว ไมมี
อะไรลึกลับหรือพิสูจนไมได มันล วนเปนว ิทยาศาสตร ทั้งหมดนไี้ ดรับการพิสูจนแลว
และชัดเจน
ดังนั้นม ันข ึ้นอยูกับคุณ และความสามารถของคุณท ี่จะจัดการ ประกาศ พูดออกไป
ซึ่งฉ ันต องพึ่งพาคุณเพื่อใหไดรับค วามสนใจของรัฐบาล ณ การประชุมก ารเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศทก่ี รุงโคเปนเฮเกน โปรดทำ�อยางดที ส่ี ดุ และรฐั บาลสามารถนำ�การแกปญ
 หา
106

การเปลี่ยนแปลงของโลกสอู าหารจากพืชในทันที

นี้ไปขยายตอห ลังจากไดฟ งคุณ
องคกรเอกชนรูดีวาจะเริ่มการเคลื่อนไหวที่สรางสรรคบ นโลกนี้อยางไร พวกเขา
จำ�เปนและสำ�คัญตอโลกของเรามาก องคกรเอกชนทั้งหมดสำ�คัญอยางยิ่งตอมนุษยชาติ
และความอยูรอดของเรา ทันทีที่พวกเขาเริ่มลงมือปฏิบัติ และในจุดนี้มันตองใชท ุก
ความพยายาม และทุกองคกรเอกชน รัฐบาล สื่อมวลชน สาธารณะ ทุก ๆ คน ที่จะเขามา
มีสวนรวม
โลกของเราคือบานที่กำ�ลังไฟไหม ถาเราไมทำ�งานรวมกันดวยจิตวิญญาณที่เปนหนึ่ง
เพื่อดับไฟ เราจะไมมีบานอีกตอไป คนบนโลกหนึ่งร อยเปอรเซ็นตตองเปนวีแกนใ นไมชา
เพื่อชวยโลกนี้ไว
เราสามารถรักษาเปาหมายการปลอยกาซได แตตองขยายมันออกไปและจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญอยางฉลาด   อันดับแรกและสำ�คัญที่สุด กำ�จัดแหลงที่ใหญที่สุดของกาซ
มีเทนที่ม นุษยเปนต นเหตุ ซึ่งก็คือ การปศุสัตว หยุดการผลิตสัตว แลวเราจะหยุดภาวะ
โลกรอน – งายมาก ๆ  เพราะภาวะโลกรอนเกิดจ ากผลิตภัณฑจ ากสัตว แคนั้นเอง ธรรมดา
มาก  ตรงไปตรงมา ไมมอี ะไรลึกลับ ไมมอี ะไรยาก

สมาชิ ก ส มาคมน านาชาติ อ นุ ต ราจ ารย  ชิ ง ไห กำ � ลั ง ร ณรงค 
ทางออกวีแกนท ี่งาน COP15 กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารค 2009
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พูดตามตรงแลว ขณะทแ่ี ผนงานตา ง ๆ กำ�ลังดำ�เนินไปในตอนนี  ้ เราจะไมสามารถชว ย
โลกใบนี้ไวได มันจะสายเกินไป ตามวิธีทางที่เรากำ�ลังทำ�อยูในตอนนี้ มันจะสายเกินไป
ที่จะชวยโลกเราไว ดังนั้น เราตองเปนวีแกนก อน และนั่นเปนการรักษาสิ่งแวดลอมในเวลา
เดียวกัน แลวเทคโนโลยีสีเขียวอื่น ๆ  เราก็จะมีเวลาที่จะพัฒนาและติดตั้ง
และหลังจากนั้นเราจะมโี ลกทเี่ปนส วรรคอีกดวย เพราะการเปนว ีแกนเปลี่ยนแปลง
ทุกสิ่งอ ยางมาก ตั้งแตส ิ่งแวดลอมไปจนถึงจ ิตใจของมนุษย มาตรฐานของโลก และการมี
สันติสุขบ นโลก การกำ�จัดค วามหิวโหย การมีความเปนพ ี่นองทแี่ ทจริงข องมนุษยชาติ
ดวยอุณหภูมิที่เสถียร ระบบนิเวศที่สมดุล สัตวเจริญเติบโตในความสงบสุขและ
มนุษยค นพบกับส ุขภาพและความสุขแ ละสิ่งป ระดิษฐใ หม ๆ ที่นาเหลือเชื่อ ชีวิตข องเรา
จะเปนเหมือนสวรรคในฝนอยางที่ไมเคยจินตนาการมากอน

V.  จงเปนการเปลี่ยนแปลงที่คุณตองการจะเห็น
เปลี่ยนโลกดวยการเปลี่ยนตัวเราเอง
ดีที่สุดท ี่จะชวยโลกก็คือแตละบุคคล
มันเริ่มตนจ ากตัวเรา ตั้งแตป ฐมกาล การวิวัฒนาการเริ่มตนจ ากแตละบุคคลเสมอ ถา
เราตองการเปลี่ยนโลก เราตองเปลี่ยนตัวเราเองกอน ในปจจุบันน ี้ แมวาร ัฐบาลหามการ
สูบบุหรี่หรือการดื่มสุราหรือยาเสพติด แตถาแตละคนยังคงทำ�ตอไป เราก็ไมไดสราง
ความแตกตางอะไรมากนัก ดังนั้น ในตอนนีเ้ราตองเปลี่ยน
ยิ่งมีคนที่ขจัดเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวทั้งหมดออกไปจากชีวิตของพวกเขามาก
เทาใด เราจะยิ่งมีโอกาสที่จะชวยโลกนมี้ ากเทานั้น และไมเพียงแคนั้น ยังมีโ อกาสที่จะ
ฟนฟูบานของเราใหกลับคืนสูความงดงามงามดั้งเดิมไดอยางแทจริง และยิ่งไปกวานั้น
งดงามยิ่งกวาท เี่ราเคยรูจัก สวยงามขึ้น  อุดมสมบูรณม ากขึ้น สงบสุขม ากขึ้น สุขใจมากขึ้น
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กวาท ี่เรารูจักจนถึงบ ัดนี้
และจะมสี ิ่งป ระดิษฐท ี่นาเหลือเชื่ออีกมากมาย ถาโ ลกของเราฟนฟูตนเอง ดวยการมี
ชีวิตแ หงค วามเมตตากรุณา ความสงบสุข ไปพรอมกับสิ่งมีชีวิตท ั้งหมดบนโลกใบนี้
พลังงานบวกจะชวยโลกนี้ไว
คุณทกุ คนขา งนอกนน่ั ไดโปรดทำ�งานตอ ไป ทำ�งานของคณ
ุ เพราะความพยายามของ
ทุกคนนั้นส ำ�คัญจ ริง ๆ   แมแตใ บปลิวหนึ่งใบทใี่ หขอมูลเกี่ยวกับก ารรับประทานเนื้อสัตว
และประโยชนของการรบั ประทานอาหารมงั สวิรตั เิ พือ่ ชว ยโลกกม็ คี วามสำ�คัญ แมเพียงคำ�
หนึ่งค ำ�ก็มคี วามสำ�คัญ  ขอมูลห นึ่งชิ้นก็มคี วามสำ�คัญ  ทุก ๆ คนชวยกันคนละเล็กล ะนอย
แลวโลกทั้งใบจะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจิตสำ�นึกโ ดยรวมที่เปนไปในทิศทางทเี่ปนบ วก
ทุกคนตอ งการสง่ิ เดียวกัน ทุกคนตอ งการชว ยโลกใบน้ี ทุกคนตอ งการรกั ษาโลกใบน้ี
ไว เพือ่ คงไวซง่ึ วถิ ขี องชวี ติ เชนนี้ หรือดยี ง่ิ ขึน้ ไปอกี แลวจติ สำ�นึกนน้ั กจ็ ะขยายออก พลังงาน
จะมเี มตตาอยางยิง่ และถา ทกุ คนแควางเนือ้ ชน้ิ นน้ั ลง แคเปลีย่ นวถิ ชี วี ติ – งายมาก ๆ
ชวยโลกไวกอ น  และสงิ่ อนื่ ๆ จะเปลีย่ นแปลงตามมา  มันไมใช
คุณตามล�ำพังที่สามารถชวยโลกได มันคือประชาชนที่เปลี่ยน
จิตส�ำนึกของพวกเขา ถาพวกเขาเปนวีแกน รักษสงิ่ แวดลอม
ท�ำความดี นั่นก็หมายความวา พวกเขาไดเปลี่ยนไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้น จิตส�ำนึกของพวกเขาขึ้นสูระดับที่สูงขึ้น และแนนอน
พวกเขาคูควรกับการอยูบนโลกใบนี้ พวกเขาสามารถมีชีวิต
อยูที่นี่ตอไปได   รวมถึงลูก ๆ ของพวกเขา หลาน เหลน และ
อีกมากมาย
ในเวลานั้นผ ูคนจะอยูใ นระดับของจิตสำ�นึกที่ส ูงขึ้น    และสิ่งตาง ๆ จะกระจางตอ
พวกเขาและทุกคน เราจะมชี ีวิตอยูในสันติสุขแ ละความรัก คุณต องมีวิสัยทัศนโ ลกที่เปน
บวก โลกทงี่ ดงาม โลกแหงสวรรค การชวยโลกเปนการกระทำ�แหงค วามเมตตา ถึงแมวา
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โลกจะไมร อด แตคุณจ ะไดรับก ารกอบกู คุณจ ะไดรับก ารกอบกูดวยความรักความเมตตา
ของตัวค ุณเอง บุญข องคุณจ ะทวีคูณ เพราะคุณต องการชวยผูอื่น
ถาค ุณต องการชวยโลกนี้ไว ถาค ุณตองการทำ�อะไรก็ตามทมี่ ุงไปสูเปาหมายนี้ คุณ
กำ�ลังแผขยายความสูงสงและคุณสมบัติแหงสวรรคของคุณ ดังนั้น ถาคุณแพรกระจาย
การชวยเหลือเพื่อชวยโลก ถาค ุณเปนว ีแกน ถาค ุณร ักษสิ่งแวดลอม ถาค ุณท ำ�สิ่งท ดี่ ี คุณ
ชวยเหลือผูอื่น เพราะคุณต องการชวยสิ่งมีชีวิตบ นโลก คุณก ็จะมคี ุณสมบัตแิ หงน ักบุญ
คุณปลุกความสูงสงของคุณขึ้นมาอีกครั้ง มันไมใชแ คเกี่ยวกับการชวยโลกและชีวิตทาง
กายภาพ มันยังเกี่ยวกับวา คุณนั้นยิ่งใหญเพียงใดที่คุณตองการทำ�เชนนั้น และมีสวนรวม
ในครูเสดแหงก ารชวยชีวิตนี้
อำ�นาจอยูในมือของผูบริโภค
ไมมีใครสามารถกั้นเราจากการทำ�สิ่งท ี่ถูกตอง สำ�หรับช ีวิตข องเราและโลกใบนี้ เรา
แคห ยุด ใช บริโภค ซื้อ ผลิตภัณฑส ัตว แลวบริษัทเหลานีจ้ ะหายไปทันที ดังนั้น อำ�นาจอยู
ในมือเรา
เรา ผูบริโภคธรรมดา ๆ ใชส ิทธิใ์ ชเสียงอันทรงพลังที่สุดอ ยางงายดาย ดวยการไมซ ื้อ
สินคาเนื้อส ัตวแ ละผลิตภัณฑจากสัตวท ุกชนิด และหันมาเปนว ีแกน จะไมมคี วามจำ�เปน
ที่จะเลี้ยงสัตว ซึ่งเปนการปฏิบัตทิ คี่ ุกคามชีวิต ถาเราทุกคนหันมาเปนว ีแกน
อุตสาหกรรมเนื้อสุกรในสหรัฐอเมริกาขาดทุน 5.4 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
นับตัง้ แตป 2007 [ขอมูลป 2009] 142 บริษทั ลกู กำ�ลังประกาศลม ละลายในปจ จุบนั ดังนัน้
พวกเขากำ�ลังขอความชว ยเหลือจากรฐั บาล ซึง่ ในทีส่ ดุ ตอ งซอ้ื ผลิตภัณฑเนือ้ สกุ รทไ่ี มมใี คร
ตองการจากเกษตรกรเปนเงิน 105 ลานเหรียญในป 2009143 เหตุผลที่อุตสาหกรรมเนื้อ
สุกรกำ�ลังด ิ้นรนอยางมากก็คือ ประการแรก ราคาธัญพืชเลี้ยงสัตวท ี่สูง  และประการที่สอง
ผูบริโภคไมซื้อสินคาของพวกเขามากเหมือนแตกอนตั้งแตมีการระบาดของโรคไขหวัด
หมู ลองจินตนาการดูวา หากไมมีใครกินเนื้อสัตว ไมมีใครฆาส ัตวเหลานี้เพื่อดำ�รงชีพ สิ่ง
นั้นจ ะทรงพลังยิ่งกวาก ารลอบบขี้ องบริษัทต าง ๆ
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เรามีอำ�นาจ บริษัทคาสัตวมีอำ�นาจเพียงเพราะเราใหอำ�นาจแกพวกเขา! เราแบง
อำ�นาจของเราใหก ับพวกเขา แตถ าเราหยุดซื้อมัน พวกเขาก็จะหายไป
“วิธีเริ่มเปนวีแกน” ของทานอนุตราจารยชิงไห 
1. เปนวีแกนกอนไปชอปปง หมายถึง รับประทานอาหาร
วแี กนกอ นออกไปชอปปง แลวคณ
ุ จะไมรสู กึ หวิ ตอนทีค่ ณ
ุ 
อยูที่ซุปเปอรมารเก็ต
2. ตรงไปที่แผนกผักในซุปเปอรมารเก็ต
3. หาสูตรอาหารวีแกนจ ากอินเทอรเน็ต หรือจ ากเพื่อน หรือ
จากสมาคมวีแกน
4. ใหก�ำลังใจเพื่อนทเี่พิ่งจะเปนว ีแกน
5. หาขอมูลเกี่ยวกับป ระโยชนของวีแกน
6. เผยแพรการเปนว ีแกน
7. รูสึกดั่งน ักบุญ

รักษสิ่งแวดลอม
รักษสิ่งแวดลอม เหลานีค้ ือการกระทำ�เพื่อพิทักษส ิ่งแวดลอม เชน การปลูกต นไม
การพฒ
ั นาพลังงานทย่ี ง่ั ยืนและการขบั รถพลังงานไฮบริด และอน่ื ๆ แนนอนวา ส ง่ิ นร้ี วมถึง
การรับประทานอาหารที่รักษส ิ่งแวดลอม อาหารวีแกน144
สนับสนุนก ารทำ�ฟารมวีแกนออแกนิก
ลองเปนผูบริโภคออแกนิก ซื้ออาหารออแกนิกเพื่อสนับสนุนเกษตรกรออแกนิก
ทำ�อะไรก็ตามทคี่ ุณส ามารถทำ�ไดเพื่อสนับสนุนก ารเกษตรแบบวีแกนออแกนิกนี้
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เกษตรกรปศุสตั วทเ่ี ลือกเปลีย่ นเปนวแี กน หรือห นั สธู รุ กิจวแี กนออแกนิก จากอเมริกา
ถึงอหิ ราน ถึงเอาหลัก (เวียตนาม) ถึงฟอรโมซา (ไตหวัน) พวกเขาเปลีย่ น เพราะพวกเขา
ไดรบั ขอ มูลใหม ๆ  บางครัง้ จากคนอน่ื ๆ  ทีว่ า มวี ธิ ที ด่ี กี วาทจ่ี ะเปนเกษตรกร  เกษตรกรท่ี
แทจริง ผูเพาะปลูกผลิตผลที่ยั่งยืนแ ละทำ�งานอยางกลมกลืนก ับผืนดิน เราก็สามารถเปน
คนหนึ่งทใี่ หขอมูล ผูที่พูดกับเกษตรกรปศุสัตว ทีละคน เกี่ยวกับอ ันตรายของเนื้อสัตว
และประโยชนข องวีแกนออแกนิก
ใครก็ตามทีป่ ระสงคท ี่จะทำ�  ใครก็ตามสามารถทำ�ได โปรดทำ�  ออกไปหาเกษตรกร
พูดกับพวกเขา เมื่อใดก็ตามที่คุณทำ�ได หาเวลาที่จะทำ�  แมวาเราไมอยูในตำ�แหนงที่มี
อำ�นาจเหมือนรัฐบาล แตเราสามารถลองดู ทีละคน บอกพวกเขาใหเห็นภาพ บอกพวกเขา
ถึงสถานการณ บอกพวกเขาครั้งแลวค รั้งเลาจ นกวาพ วกเขาจะเขาใจ เขียนถึงพวกเขา พูด
กับพวกเขา เราไดแ ตพ ยายามอยางดีที่สุดเทานั้น
ปลูกตนไมและผัก
เราสามารถปลูกผักและตนไมออแกนิก ดียิ่งขึ้นไปอีก คือตนไมที่ใหผลและตนถั่ว
และผักหรือพืชจำ�พวกถั่วเหลานั้น เชน ถั่ว และอะไรก็ตามทตี่ องการน้ำ�น อย
ปลูกตนไมท ีละตน แลวเราจะไมข าดแคลนออกซิเจนอีกตอไป
คุณส ามารถปลูกผัก หรือตนไมบ นพื้นทีข่ องคุณห รือรอบบานของคุณ ผลไมส ามารถ
ทำ�ใหเราอิ่มทองไดเชนกัน ฉันไ มไดหมายถึงผ ลไมทมี่ รี สหวานเทานั้น มีผ ลไมห ลายชนิด
รวมถึง แตงกวา แตงโม ฟกขาว บวบ และมะละกอ ปลูกอะไรก็ตามทคี่ ุณส ามารถปลูกไ ด
ปลูกชนิดท ปี่ ลูกงาย เติมท ี่วาง และมปี ระโยชน โตเร็ว และไมต องการน้ำ�ม าก เพราะเรา
สามารถมชี ีวิตด วยอะไรก็ได
สำ�หรับผ ูทมี่ ีสนามหญา แทนที่จะปลูกหญาห รืออะไรอื่น หรือปลอยใหมันว างเปลา
ก็สามารถปลูกผัก คุณส ามารถปลูกใหเพียงพอสำ�หรับต ัวค ุณเองหรือเปนส วนเสริม ดวย
วิธนี ี้ คุณส ามารถมอี าหารวีแกนท ี่ดี ประหยัดเงิน เวลา และพลังงานทใี่ ชขนสง
นอกจากนี้ คุณส ามารถปลูกและเก็บเกี่ยวในรมไ ดอ ีกดวย หรือถาเรามีระเบียง เรา
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สามารถปลูกพืชในน้ำ�ไดดวย
ตัวเอง

เราตองเริ่มต ั้งแตตอนนี้เพื่อที่คุณจะไดมีพืชผักเปนของ

ถาน ้ำ�ขาดแคลน  คุณสามารถปลูกถั่วหรือผลไมใหมากขึ้น  ถั่วเติบโตงายมาก ๆ ถั่ว
โตเร็ว และสามารถปลูกไดโ ดยไมใ ชน ้ำ� คุณส ามารถเรียนรูวิธีการเพาะปลูกส ิ่งต าง ๆ จาก
การรับช มโทรทัศนสุพร ีมมาสเตอร145
ประหยัด
ใชชีวิตอ ยางเรียบงาย เรียบงายขึ้น ยิ่งเรียบงาย ยิ่งด ี
ประหยัด หมายถึง อยาใชม ากกวาท ี่เราจำ�เปนแ ละเห็นคุณคาข องสิ่งท ี่เรามี ทรัพยากร
ที่ธรรมชาติม อบใหเรานั้นล ้ำ�ค าแ ละมีอยางจำ�กัด เราไมส ามารถใชม ันใ นทางทผี่ ิด เพราะ
เมื่อเราใชม ันอ ยางฉลาดเทานั้น มันจ ะคงอยูเปนเวลานาน
เราไมจำ�เปนตองซื้อเสื้อผาใหม ๆ  และทันสมัยตลอดเวลา    เราไมจำ�เปนตองไป
รานอาหารตามแฟชั่นใหมลาสุด
มีหลายสิ่งในชีวิตที่สามารถใหความสุขและความ
พึงพอใจแกเราโดยไมตองใชเงินมากนัก เราสามารถอยูไ ดโดยไมมีเฟอรนิเจอร มันก็
ไมเปนไรดวยเชนกัน
คุณประหยัด - คุณใชนำ�้ รอนนอ ยลง อาบน้ำ�เร็วขน้ึ และอยาปลอยใหนำ�้ ไหลไปเรือ่ ย ๆ
ขณะที่คุณอาบน้ำ�  อยาป ลอยใหน้ำ�ไหลไปขณะที่คุณกำ�ลังแปรงฟน ปดคอมพิวเตอร
ปดไฟ เมื่อคุณไ มจำ�เปนต องใช   ปดท ุกอยางที่คุณไ มจ ำ�เปนต องใช แลวคุณอ าจประหยัด
คาน้ำ�แ ละคาไฟรวมกันแ ลวประมาณ 10%
อีกวิธหี นึ่งเพื่อฝกฝนการมีชีวิตอ ยางเรียบงาย คือใชเวลาในความสงบของธรรมชาติ
หรือสรางสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติที่บาน ที่ซึ่งเราสามารถหาความสงบเงียบได
อานหนังสือท ี่ยกระดับจ ิตใจ เชน คัมภีรทางจิตวิญญาณ รวมถึงก ารฝกสมาธิ ก็เปนว ิธที ี่
ดีที่จะเตือนตัวเราเองวา เราไมจำ�เปนตองมีอะไรมากมายเพื่อที่จะมีความสุขแ ละมีชีวิต
อยางสงบสุขแ ละมคี วามพึงพอใจ
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ทำ�ความดี
เราตองสรางบรรยากาศแหงค วามรักเพื่อโลกเรา สิ่งน จี้ ะชวยคุมครองเราอีกดวย
วิธที ดี่ อี ีกวิธหี นึ่งท ี่ทำ�ใหการเคลื่อนไหวสดู าวเคราะหท ยี่ ั่งยืนรวดเร็วย ิ่งขึ้น
ก็คือ
การสรางพลังบวกใหมากขึ้น การทำ�ความดี และมคี วามรักและความเมตตา แผขยาย
คุณสมบัตแิ หงร ักของเรา นี่เปนส ิ่งท ี่จะสรางเกราะกำ�บังท ี่ไมส ามารถทำ�ลายได ซึ่งจ ะคุม
ครองเราและโลก
เราควรทำ�ความดีเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงใหกับบรรยากาศแหงความรักและความ
เปนบ วกของเรา เราตองสรางบรรยากาศแหงค วามสุข ความรัก เพื่อโลกของเรา แลวเราจะ
สามารถอยูในบรรยากาศนั้น ไดรับการคุมครองและมคี วามสุข นี่เปนวิทยาศาสตรอ ยาง
มาก เราไมจ ำ�เปนตองเชื่อในศาสนาใด ๆ เพื่อที่จะเขาใจสิ่งน ี้ เราสรางบรรยากาศของเรา
เอง ถาท ุกคนสรางบรรยากาศทปี่ รองดองกัน โลกของเราจะอยูในความสงบสุข และเราจะ
เหมือนอยูบนสวรรค
ถาค ุณม เีงินเหลือ หรือพระพุทธะและพระโพธิสัตวใ หมากกวาท ี่คุณจ ำ�เปนต องมี คุณ
ก็สามารถมอบสิ่งน ั้นก ับผูขาดแคลนและยากจน คุณใหเฉพาะตอนที่ผูนั้นจำ�เปน คุณไม
ควรใหเพื่อใหไดบ ุญ

อธิษฐานและสำ�นึกบาป
อธิษฐาน อธิษฐานอยางแรงกลา อธิษฐานตอ สวรรค ตอพทุ ธะทกุ พระองค ตอพระเจา
ตอเทวดาทง้ั หลายทก่ี ำ�ลังชว ยปลุกเรา อธิษฐานตอ สตั วทง้ั มวลทเ่ี ราไดทำ�รายและทรมานทง้ั 
ทางตรงหรือทางออมดว ยการบริโภคเนือ้ สตั ว - อธิษฐานเพือ่ ขออภัยจากพวกเขา อธิษฐาน
เพื่อการคุมครองและการใหอภัยจากสวรรคดวยเชนกัน อธิษฐานตอพระเจาท ุกพ ระองค
เพือ่ ชว ยปลุกเราใหทนั เวลา เพือ่ ทีจ่ ะชว ยรกั ษาโลกของเราไว เราตอ งอธิษฐานอยางจริงใจ
และปฏิบตั อิ ยางรวดเร็ว เราไมสามารถทำ�สง่ิ นไ้ี ดโดยลำ�พัง
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เราตองสำ�นึกบาปสำ�หรับการทำ�รายทั้งมวลที่เราไดกระทำ�ตอโลกและผูอาศัย
ของโลก และขออภัยซ้ำ�แ ลวซ้ำ�อ ีก และเราตองแกไขการกระทำ�ของเรา และวิธที ดี่ ีที่สุด
ที่จะสำ�นึกบ าปก็คือ การพยายามที่จะเปลี่ยน กลับห ลังหันมาทำ�ดี หลีกเลี่ยงทุกสิ่งท ไี่ มดี
เราสามารถอธิษฐานใหพลังสวรรคปรากฏบนโลกเพือ่ ปลุกผนู ำ� สือ่ มวลชน ผูม อี ทิ ธิพล
และประชากรโลกทั้งมวลใหก าวเดินอ ยางถูกตองและรวดเร็วเพื่อรักษาโลกของเราไว - ทำ�
อยางรวดเร็วกอนที่มันจะสายเกินไป เพราะในตอนนี้ เราจำ�เปนต องมีการแทรกแซงจาก
สวรรคเพื่อที่จะชวยโลกของเรา ไมใชอธิษฐานถึงพวกเขาเพื่อใหปกปองเรา แคอ ธิษฐาน
เพือ่ ทพ่ี วกเขาจะไดปลุกทกุ คนใหหนั สกู ารแกปญ
 หาดว ยอาหารวแี กน เพราะนน่ั คอื วธิ กี าร
แกปญ
 หาทจ่ี ะชว ยโลกของเราได

เริ่มตนกระแสวีแกน
แพรกระจายขาว
ในฐานะผูท ี่ชวยกระตุนคนนับไมถวนใหตื่นถึงความจริง เพื่อที่พวกเขาจะสามารถ
เปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาใหดีขึ้น เหลานีเ้ปนผ ูบุกเบิกอยางแทจริงใ นวงการของพวกเขา
และเปนด าวและวีรบุรุษอ ยางแทจริงใ นยุคสมัยข องเรา
เราตองแพรกระจายขาว ใครก็ตามที่หวงใยโลกตองแพรกระจายขาว แลวผูคนจะ
เขามารวมกับเรา
เขียนถึงร ัฐบาลและสื่อมวลชน
เพื่อใหไดผลกระทบทแี่ ผขยายไกลออกไป คุณส ามารถติดตอเจาหนาที่รัฐบาลดวย
การเขียนและใหพวกเขาทราบความจริงเกีย่ วกับสถานการณโลกท่ยี ำ�่ แยดว ยขอ มูลทง้ั หมด
ทีม่ อี ยูใ นเว็บไซต [SupremeMasterTV.com] ซึง่ คณ
ุ สามารถดาวนโหลดและทำ�สำ�เนาและ
146
มอบใหพวกเขา
รัฐบาลนั้นทราบ  แควารัฐบาลกำ�ลังใหความสำ�คัญกับสิ่งอื่น ๆ อยู  ดังนั้นถาค ุณและ
พลเมืองคนอื่น ๆ   มีความเปนหวง   คุณสามารถติดตอร ัฐบาลของคุณและเขียนถึงพวกเขา
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แจงใหพวกเขาทราบ หรือเตือนพวกเขาถึงความเรงดวนของสถานการณที่เราและชน
รุนหลังของเรากำ�ลังเผชิญอยู
เขียนถึงผูนำ�รัฐบาลของคุณเกี่ยวกับก ารแกปญหาแบบวีแกน ไปเยี่ยมพวกเขาถา
เปนไปได สำ�หรับผูนำ�  พวกเขาตระหนักถึงป ญหาอันรายแรงที่ประเทศของพวกเขา
กำ�ลังประสบ   ในตอนนี้ถาพลเมืองชวยสนับสนุนพวกเขา เตือนพวกเขาวาพวกเขาก็
เปนหวง และสิ่งนี้เปนสิ่งที่พวกเขาหวงใยที่สุด แลวพวกเขาจะมีกำ�ลังมากขึ้นที่จะแกไข
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และพวกเขาจะระลึกไดวา ภาวะโลกรอนเปนหัวขอที่
สำ�คัญที่สุด ที่วามันเปนหนาที่ของพวกเขา ไมเพียงแคอาชีพ แตยังเปนหนาที่สวนบุคคล
เพราะมันสงผลตอพวกเขาเองและลูก ๆ ของพวกเขาดวยเชนกัน
เขียนถึงทั้งร ัฐบาล ไมใชแ คป ระธานาธิบดี เพราะประธานาธิบดี บางครั้งไ มสามารถ
ตัดสินใจอยางงายดายโดยลำ�พัง  เขียนถึงหนวยงานใดก็ตามของรัฐบาลที่คุณท ำ�ได ทุก ๆ
คนทำ�ไปดวยกัน และทำ�สำ�เนาหลายฉบับแ ละสงห นึ่งฉ บับถ ึงประธานาธิบดีแ ละหนวย
งานหลักท เี่ปนผ ูตัดสินใจ
เขียนใหมาก ๆ   สงอีเมลถึงพวกเขา   แฟกซถึงพวกเขา   เขียนถึงพวกเขา   เขียนลง
หนังสือพ ิมพ   พูดกับสถานีวิทยุ พูดกับสถานีโ ทรทัศน ทำ�การสัมภาษณ บอกทุกคนที่คุณ
รูจัก พยายามรณรงคใ นทีท่ ี่คุณท ำ�ได บอกผูนำ�ทคี่ ุณร ูจัก พูดกับเพื่อนของพวกเขา ถาค ุณ
ไมรูจักผ ูนำ�  คุณพ ูดกับเพื่อนของผูนำ�  ครอบครัวของผูนำ�  คนที่รูจักผูนำ�  คนเสิรฟอาหาร
คนรับใช คนทำ�ความสะอาด คนขับรถ สมาชิกใ นครอบครัว ลูก ๆ ของผูนำ� เด็ก ๆ ที่ไป
โรงเรียนเดียวกับลูกของคุณ ลูกจางของพวกเขา เลขานุการของพวกเขา ใครก็ตามทีค่ ุณ
คิดวา สามารถเขาถึงผ ูนำ�ในวิธีการที่ยอมรับได
ถาผ ูนำ�ดำ�เนินการอยางเปนบวก
เราก็ควรเขียนขอบคุณพวกเขาและใหกำ�ลังใจ
พวกเขา เราควรใหกำ�ลังใจที่เปนบวก เราตองใหกำ�ลังใจพวกเขาเมื่อพวกเขาทำ�บางสิ่งที่
ถูกตอง พวกเขาจะไดเดินตอไปในทิศทางนั้นหรือด ียิ่งขึ้น พัฒนาขึ้นไปอีก
ฉันไดเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีโอบามา   ฉันไดเขียนจดหมายถึงรัฐสภา
ยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป และพวกเขาตอบฉัน พวกเขาบอกวา พวกเขาจะฟงและ
รับทราบสิ่งที่ฉันพูด และคำ�พูดของฉัน คำ�แนะนำ�ของฉันจะอยูในหัวใจของพวกเขา ใน
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จิตใจของพวกเขา ในอนาคตที่จะมาถึง ฉันย ินดีก ับผ ูนำ�ที่รับฟงเหลานี้
สรางการเคลื่อนไหวระดับรากหญาแ ละกระแสวีแกน
จัดการสัมมนาระดับร ากหญา นำ�เสนอหลักฐานและขอมูลเกี่ยวกับก ารแกปญหาของ
ภาวะโลกรอนแกสาธารณะ   เขารวมกับนักมังสวิรัติคนอื่น ๆ โดยทุกคนทำ�งานรวมกัน
ผลของงานจะทวีคูณแ ละโลกไดรับก ารชวยเหลือ
ในระดับบุคคลและชุมชน เราตองลงมือปฏิบัตแิ ทนที่จะรอใหร ัฐบาลหรือเทคโนโลยี
พัฒนา มันง ายมาก ๆ แคว ิธีการแกไขเดียว ซึ่งก ็คือการทานอาหารที่มีความเมตตา เพราะ
ความเมตตากอใหเกิดความเมตตา มันเปนก ฎธรรมดามากของจักรวาล ทุก ๆ การกระทำ�มี
การตอบสนอง ดังนั้นไ มจ ำ�เปนต องรอกระบวนการอนุมัตนิ โยบายของรัฐบาลหรือแหลง
เงินทุน ฯลฯ
ในระดับทองถิ่น คุณสามารถสนับสนุนช ั้นเรียนสอนทำ�อาหาร สิ่งนี้จะชวยใหผูคน
เขาใจวา มันงายเพียงใดที่จะทำ�อาหารวีแกนที่อรอยและมีประโยชนตอพวกเขาและ
ครอบครัว

อาหารวีแก้นแสนอร่อยของท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ซึ่งแสดงไว้
ในรายการสาธิตทำ�อาหารของท่านมีชื่อว่า “ของขวัญแห่งรัก”
SupremeMasterTV.com/gol; SupremeMasterTV.com/veg
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ฉันมีความคิดเกี่ยวกับแฟรนไชสรานอาหารวีแกนที่ใหบริการอาหารวีแกนที่รวดเร็ว
อรอย มีประโยชน ที่ช ื่อวา เลิฟวิ่งฮัท และมันก็บังเกิดผลแลว มีเลิฟวิ่งฮัทอ ยูมากมาย
กวา 90 รานแลว [ขอมูลใ หม 138 ราน] ในหลายประเทศ เลิฟวิ่งฮัท เริ่มเปดท ี่ ฟอรโมซา
(ไตหวัน) ไปจนถึง ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย147 พวกเขาเปดในสถานทีท่ ี่มผี ูคน
มากมาย เชน ศูนยการคา และบริเวณสี่แยกหลัก ๆ

แฟรนไชน์ร้านเลิฟวิ่ง ฮัท นานาชาติ ที่ได้รับแรงบันดาลใจ
จากท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ ชนะรางวัลเว็จอวอร์ดส์ 2010
ของนิตยสารเว็จนิวส์ ในประเภทร้านอาหารยอดนิยม (ทั่วโลก)

ผูคนสามารถเปดรานอาหารวีแกนไดเชนกัน พวกเขาไมไดทำ�เพราะมันเปนวีแกน
แตเพราะพวกเขาคิดวา มันแ คเปนอ าหารปกติท ี่ยอดเยี่ยม หรืออยางที่ลูกคา เด็กแ ละผูใหญ
กลาวไว “ดีกวาเนื้อสัตวเสียอ ีก” ดังนั้น ดวยการทำ�อาหารวีแกน และผลิตภัณฑท ี่สามารถ
เขาถึงผ ูคนได มันก ลายเปนท างเลือกทแี่ ทจริง
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ในตอนนี้ ผูคนก�ำลังพยายามรวมกันเปนหนึ่งเพื่อแกไขวิกฤติที่เรงดวนนี้
ฉันเห็นการพัฒนาและการยอมรับท ุกหนแหง ๆ
ฉัน เห็ นความพ ยายามสั นติภ าพ ฉันเ ห็ นมือที่เขามาชวยเหลือมากมาย
จากทุกป ระเทศ บุคคล กลุมคน และองคกรตาง ๆ
ฉันเห็นความรักที่เติบโตในวิถีทางตาง ๆ กัน
สัญ ญาณเ หลา นี้ อ าจจะยัง ไ ม เด น ชัด ใ นตอนนี้ แตมันเปนเหมือน
ประกายไฟ ที่จะกลับมาลุกเปนเปลวไฟในไมชา ที่จะเผาไหมความเขลา
และความเกลียดชัง  และทำ� ใหเกิดการเริม่ ตนใหมของเผาพันธุแ หงนกั บุญ
และสงู สงบนโลก
ไดโปรดคิดบวกและท�ำสิ่งที่คุณท�ำไดเพื่อปลุกเพื่อนบานของคุณ และฝน
ตอไปถึงโ ลกแหงส วรรคในชวงชีวิตข องเรา และชนรุนตอไป
เราอยูดวยกัน เราไมเกรงกลัว เราเขมแข็ง เราแนวแนที่จะเปลี่ยนโลกนี้
เรากลาหาญ เราอยูกบั มนุษยชาติผูที่ปรารถนาโลกแหงสนั ติสขุ ปลอดภัย
และความรกั
และเราสมควรไดรับม ัน! ไ ดโปรดท�ำต อไป

119

หนาที่  120

การกาวกระโดดของ
มนุษยชาติส ูยุคทอง
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I.  จุดเปลี่ยนผันในการวิวัฒนาการของมนุษย 
คุณเห็นไหม กาวเล็ก ๆ หนึ่งกาวจากทุกคนในทิศทางที่ถูกตองสามารถสงผลใหเกิด
การกาวกระโดดใหญในวิวัฒนาการของเผาพันธุมนุษย  และกาวเล็ก ๆ นั้นงายมาก  ก็แค
ไมฆ า ยึดมั่นใ นหลักข อง “มีช ีวิตแ ละใหช ีวิต”  ยึดมั่นใ นกฎจักรวาลที่วา  เราใหชีวิตแ ลวจะ
ไดรับช ีวิต เพราะสิ่งท ี่เหมือนกันด ึงดูดก ัน ซึ่งเราทุกคนทราบดอี ยูแลว สิ่งน ี้ แนนอนวา
รวมถึงก ารรับเอาอาหารวีแกนมาปฏิบัติ
มนุษยโ ดยธรรมชาติมจี ติ ใจทด่ี แี ละมสี นั ติในหวั ใจ   แควา เราไดรบั ทราบขอ มูลทผ่ี ดิ ๆ
เขาใจผิดม าเปนเวลานาน นาน นานมาก เราคิดวาเนื้อสัตวด ตี อเรา เราคิดวาน มนั้นด ตี อ
เรา เราคิดวาป ลานั้นด ตี อเรา เราคิดวาไ ขน ั้นด ีตอเรา   มันผ ิดหมด มันต รงขามโดยสิ้นเชิง
มันไ ดรับก ารพิสูจนแลววา สิ่งท เี่ราไดรับก ารบอกกลาววาด สี ำ�หรับเราเหลานี้ – อยางเนื้อ
สัตว ปลา ผลิตภัณฑน ม ไข ผลิตภัณฑจ ากสัตวใ ดก็ตามนั้น “ดีต อเรา” – มันผ ิดหมด มัน
ตรงขามกับสิ่งท ดี่ ี มันน ำ�มาซึ่งค วามทุกขทรมาน การเจ็บปวย และการสูญเสียท างการเงิน
มากมายจากผูเสียภาษีส ำ�หรับก ารรักษาโรคและธุรกิจท ี่เกี่ยวของ
ดังนั้น เราไดรับก ารนำ�ทางอยางผิด ๆ มาเปนเวลานาน นานมาก ตอนนี้ เราไดท ำ�การ
คนควา เราตองฟงแพทยและนักวิทยาศาสตรผูมีปญญา เราตองมองที่ผลการวิจัยของ
พวกเขาที่วาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวนั้นเปนพิษตอเราจริง ๆ   เราตองหยุดเดี๋ยวนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หยุดเพื่อประโยชนของลูก ๆ ของเรา  เราไมสามารถเอาแตใหพิษแก
ลูก ๆ ของเราไดอีกตอไป   พวกเขาชวยตัวเองไมได เด็ก ๆ ที่นาสงสาร  พวกเขาพึ่งพาเรา
พวกเขาคิดวาเรารูดีกวา แตมันไมใชความผิดของเราดวยเชนกัน เราแคจำ�เปนตองกลับ
หลังหัน
ทำ�ไมมันจ ึงไ มใชค วามผิดของเรา?  เพราะเราก็ถูกสอนมาเชนกัน และปูยาตายายของ
เรา บรรพบุรุษของเราก็ถูกสอนมาอยางนั้น และเนื่องจากเรายุงมากกับการอยูรอด การ
ทำ�งานในแตละวัน เราไมมีเวลาที่จะศึกษา เราจึงไมรูวาสิ่งเหลานี้เปนพิษตอเราจริง ๆ
และเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด มันคือการกัดกินดาวเคราะหของเรา มันไมใชแคการ
คราชีวิตผูคน มันไมใชแคการฆาสัตว มันกำ�ลังฆาโลกของเรา และเราตองหยุดม ัน
เพื่อที่จะรักษาโลกของเราไว เราแคกลับหลังหันเทานั้น แคเดินในทิศตรงกันขาม เดิน
122

การกาวกระโดดของมนุษยชาติสยู ุคทอง

บนหนทางที่ถูกตองทไี่ มส รางความทุกขทรมานอีกตอไป ไมค ราชีวิตอ ีกตอไป แตร ักและ
ปกปองสรรพสิ่งทั้งมวล นั่นค ือการกาวกระโดดที่มนุษยชาติจ ำ�เปนต องทำ�
เราจะรูสึกแตกตางโดยสิ้นเชิงห ลังจากทีเ่ราทำ�การกาวกระโดดนี้ เราจะรูสึกไดถ ึงก าร
วิวัฒนาการสูระดับจ ิตสำ�นึกท ี่สูงกวาโ ดยอัตโนมัติ แคจ ินตนาการดูวาเราตัวใ หญ เขมแข็ง
เฉลียวฉลาดและมีความสามารถ  เราสามารถที่จะเพาะปลูกส ิ่งตาง ๆ เปนอาหาร และไม
ควรใชพ ลังอำ�นาจของเรา ความฉลาดของเรา ความสามารถของเราไปกับการรบกวน
ทำ�ราย ทรมาน และฆาส ัตวต ัวเล็ก ๆ ที่ชวยเหลือตัวเองไมไดแ ละไรเดียงสาเหลานั้น  ผูซึ่ง
ไมเคยทำ�รายเรา ตามกฎหมายแลว พวกเขาเปนผ ูบริสุทธิ์ และถาเราฆาผ ูบริสุทธิ์ เราก็ควร
ถูกลงโทษ ฉันข อโทษดวยถาฉ ันท ำ�ใหคุณข ุนเคือง แตน ี่คือความจริงแ ละฉันมั่นใจวาค ุณ
เขาใจ
ดวยการกาวกระโดดของเราในการวิวัฒนาการนี้ เราสามารถละทิ้งชีวิตแหงความ
ขาดแคลนและความกลัว   สูชีวิตที่แ ทจริงแหงสันติสุขและความรักและการรูแจง - จาก
วัฏจักรที่ชั่วรายของการฆา ทุกขทรมานและความรุนแรง สูวัฏจักรของความรักความ
เมตตา การปกปองและความสุข
เรานึกถึงโลกซึ่งผูออนแอไมเคยตองหวาดกลัวผูแข็งแรงออกไหม? ที่ซึ่งไมมีความ
รุนแรงอีกตอไป ไมมกี ารตอสูร ะหวางเพื่อนบานใกลไ กล และไมมเีด็กทตี่ องเสียชีวิตจ าก
ความหิวโหย กระหายน้ำ�ห รือเจ็บปวย ทุก ๆ สองสามวินาที ทุกวัน ขณะทแี่ มข องพวกเขา
เฝาดูแ ตไ มส ามารถชวยอะไรไดโ ดยหัวใจของเธอตองจมอยูในความเศรา เราจินตนาการ
โลกแบบนีอ้ อกไหม?
ขณะทฉี่ ันกำ�ลังพ ูด เด็ก ๆ มากมายกำ�ลังเสียชีวิตอ ยูที่ไหนสักแ หง ทุกสองสามวินาที
เด็กห นึ่งค นเสียชีวิตจ ากความหิวโหย   เราไมส ามารถทำ�สิ่งน ี้ไดอ ีกตอไป เราไมส ามารถ
รอไดอีก    เราตองชวยชีวิตเหลานี้ – ไมใชแคชีวิตของสัตว แตเปนชีวิตของลูก ๆ ของเรา
ดวย  แมวาม ันไ มใชล ูก ๆ ของเรา แมวาจ ะเปนล ูกของคนอื่นก ็ตาม
เนื้อสัตวทำ�ใหเกิดความทุกขมากมายเพราะมันทำ�ใหเกิดความหิวโหยและสงคราม
เราใชธัญญาหาร เมล็ดธ ัญพืช ถั่วเหลือง และทรัพยากรที่ดที ั้งหมดของเรา และที่ดินแ ละ
น้ำ�เพื่อสนับสนุนอ ุตสาหกรรมเนื้อสัตว  โลกจึงข าดแคลนอาหารและน้ำ�   ดังนั้น การที่จะ
รักษาชีวิต เราตองหยุดอุตสาหกรรมเนื้อส ัตว
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วิธที เี่ราดำ�เนินช ีวิตอ ยูในตอนนี้ เปนสภาพที่ถูกทำ�ใหเสื่อมถอยของตัวตนทแี่ ทจริง
ของเรา   เราคือบุตรของพระเจาซ ึ่งม ีแตค วามรักและกรุณา   เราคือทายาทแหงส วรรค เรา
แคล ืมไ ป คุณล องนึกภาพพระเจาทีม่ ายังโ ลกและฆาท ุกสิ่งใ นสายตาเพื่อกินเปนอ าหาร?
ขอโทษดวย ถาม ีพระเจาอ ยางนั้น ฉันก ็ไมอยากเปนบ ุตรของทาน คุณอ ยากเปนล ูก ๆ ของ
พระเจาแ บบนั้นห รือ?
โอเค ไม ขอบคุณ ขอบคุณ คุณใ จดีมาก ทีนี้ ถาพ ระเจาคือค วามเมตตาทั้งมวล ความ
กรุณาทั้งมวล ความรักทั้งมวลและเราคือบุตรของพระเจาแลว คุณไมคิดหรือวาเราควร
เดินบ นโลกนี้อยางบุตรของพระเจา
เราตองเดินบนวิถีทางแหงความรักและเมตตา เราตองเปนตัวแทนของพระบิดาของ
เรา    ถาเราตองการที่จะสรรเสริญพระนามของพระองค    เราภาวนาอยูเสมอทุก ๆ วัน
“ศักดิ์สิทธิ์คือพระนามของทานบนสวรรคและบนโลก” แตเราทำ�อะไรเพื่อสรรเสริญ
พระนามของพระองค?  เราตองเปนตัวแทนของพระองค
เราภาวนาถึงพ ระเจาอยูเสมอเพราะเราเชื่อวา พระเจาท รงมเีมตตา ปกปอง กรุณา
และรักใคร และเราคือลูก ๆ ของพระเจา เราตองเปนต ัวแทนของคุณสมบัตเิหลานี้ เราคือ
คุณสมบัตเิหลานั้น เราคือความรักและความกรุณา เราแคถ ูกชักนำ�ไปในทางทผี่ ิด ไดรับ
ขอมูลท ี่ผิด และเราไดล ืมไ ป ดังนั้นแคโ ปรดจำ�ไว คุณสมบัตเิหลานีอ้ ยูลึกในตัวเรา เราจึง
รูวาตองมบี างสิ่งท ี่ดีกวาท ี่เราเห็นอ ยูรอบตัว
เรามตี ัวอยางตลอดยุคสมัยต าง ๆ ของมนุษยผ ูทชี่ ีวิตข องพวกเขาไดย กระดับ ซึ่งย ังคง
สองสวางโชติชวงจนถึงทุกวันนี้ –ไมใชเพียงครูทางจิตวิญญาณ  แตย ังมีน ักปราชญ อยาง
พลาโต รัฐบุรุษอ ยางโซเครติส นักคณิตศาสตร ปธ ากอรัส และกวี ราลฟ วลั โด อีเมอรสนั
แหงส หรัฐอเมริกา พวกเขาทุกคนลวนเปนม ังสวิรัติ คุณป ระหลาดใจไหม? ไม คุณไ มได
ดูเหมือนประหลาดใจสำ�หรับฉ ัน ดังนั้นคุณท ราบทั้งหมดนั้นแ ลว ผูยิ่งใหญทุกคน พวกเขา
เปนน ักม ังสวิรัตหิ รือวีแกน ดังนั้น หากเราศึกษาอยางระมัดระวัง เราจะเห็นไดว า แกน
พื้นฐานของชีวิตท ี่เจริญท ี่พวกเขาพร่ำ�สอนก็คือการทานอาหารวีแกน
การทานอาหารวีแกนเปนหนึ่งการกระทำ�ที่สำ�คัญที่สุด อันดับแรก อยางเดียว ที่
ยิ่งใหญที่สุดมีเมตตา ไมทำ�รายชีวิตอื่น และไมทำ�ลายสิ่งแวดลอมดวย ถาเราเปรียบเทียบ
อาหารที่มีเนื้อสัตวกับอาหารวีแกน  [อาหารที่มีเนื้อสัตว] ใชน้ำ�ประมาณ 14 เทา ธัญพืช
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หกเทา พลังงานมากกวา 10 เทา และที่ดินมากกวา 20 เทา ขณะที่ทำ�ลายปาฝนอันล้ำ�คา
การเปนวีแกนเปนธุรกิจที่ดีในเรื่องของบุญกุศลอันดีงามและการรักษาบานหลังเดียว
ที่เรามี    ยิ่งความเสียหายและอันตรายที่เรากระทำ�ตอดาวเคราะหและที่อยูอาศัยของเรา
นอยลงเทาใด มันหมายความวาเราจะชดใชน อยลงดวย เรากำ�ลังช ดใชมากมายในตอนนี้
และเราจะชดใชม ากกวาน ี้หากเราไมหยุดอ ุตสาหกรรมเนื้อสัตว
ยิ่งเรามคี วามรักความกรุณาและปกปองสรรพสิ่งทั้งหลายมากเทาใด เราจะยิ่งยิ่งใหญ
ความรูสึกย ิ่งใหญใ นหัวใจของเราและในอาณาจักรแหงส วรรค นั่นค ือเหตุผลที่อาจารย
ผูยิ่งใหญและทุกจิตวิญญาณที่สองสวางดวงอื่น ๆ      ในอดีตสอนเราอยางเดียวกันและ
เหมือนกันว า ถาเราไมป รารถนาที่จะถูกทำ�ราย เราตองไมท ำ�รายผูอื่น คุณด ทู ที่ ุกศาสนา
[และ] ทุกศาสนากลาวถึงส ิ่งเดียวกันนี้ ประโยคนี้ ความหมายเดียวกันนี้ อะไรก็ตามที่ดี
ตอเรา เราควรทำ�เพื่อผูอื่น เราหวานพืชอะไรเราก็จะไดรับผ ลเชนนั้น ไมมผี ิดเพี้ยน นั่นค ือ
เหตุผลที่พวกเขาสอนเราไมใ หก ินสัตวแ ละใหเปนว ีแกน
ถาเราทำ�การกาวกระโดดนี้ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงทเี่ล็กมากในเรื่องการทานอาหาร
แทนที่จะเปนเนื้อสัตว แทนที่จะเปนโปรตีนสัตว เราเลือกโปรตีนจากพืชผัก ซึ่งเปน
โปรตีนชั้นหนึ่งอยูแลว โปรตีนสัตวคือโปรตีนชั้นสอง ทำ�ไมหรือ? เพราะวาพวกเขาได
กินพืชผักและผลไมช ั้นหนึ่ง แลวเราก็กินเนื้อข องพวกเขา นั่นค ือชั้นสอง เราเปนม นุษย
ทำ�ไมเราจึงเลือกสิ่งท ี่เปนช ั้นสองดวย? มันไ มเหมาะสมกับเรา ดังนั้นเราตองทำ�การกาว
กระโดดนี้
เราตองทำ�การกาวกระโดดนี้ ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เพราะถาเราทำ�เชนนั้น
แลว ยุคทองก็จะมาถึงท ี่นี่ในไมชา ซึ่งเปนยุคแหงก ารมีชีวิตอยางสันติโ ดยไมมีการสูญ
เสียชีวติ ตลอดไป – การตายกอ นเวลาของหลายหมืน่ ลา นชวี ติ ตอ ป! การฆา และทรมานเพือ่ 
ความเพลินใจชว่ั ครูข องเรา ซึง่ เราสามารถทดแทนไดเสมอ เนือ้ สตั วนน้ั สามารถทดแทนได
มีความอัศจรรยมากมายของชีวิตบนโลกที่เรายังไมเคยประสบและตองคนพบ
ความรูท างวิทยาศาสตรมากมายไดถูกคนพบและสำ�รวจ และประดิษฐคิดคน และ
เทคโนโลยีที่นาอัศจรรยไดถูกคนพบและพัฒนา! มีระบบสังคมที่ดีกวา เหลานี้เปนสิ่งที่
สวนใหญแ ลวอยูเหนือระดับแ หงต รรกะหรือแมแตก ารจินตนาการในปจจุบันข องเรา แต
พวกเขาสามารถทำ�สำ�เร็จไ ด เพียงเขาสูป ญญาและพลังสรางสรรคข องเรา
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การที่จะเปดป ญญานี้ เราตองขจัดส ิ่งท ี่เปนโทษ สิ่งก ีดขวางทเี่ปนอ ุปสรรคและระงับ
มันไ ว อยางเชน เนื้อสัตว ผลิตภัณฑนม ปลา เปดไกแ ละผลิตภัณฑส ัตวท ั้งหมด สิ่งเหลานี้
กีดขวางความเฉลียวฉลาดของเรา หนวงความกาวหนาข องเรา ไมใชแคท างจิตวิญญาณ
ศีลธรรม แตใ นดานเทคโนโลยีดวย
สุดทายนี้ นอกเหนือจากเหตุผลสวนตัวข องเราทอี่ ยากจะตอนรับย ุคทอง เรายังมีโ ลก
นี้ใหพ ิจารณา   ซึ่งฉ ันแ นใจวาค ุณร ูวาเรากำ�ลังเสี่ยงตอการสูญเสียม ันไ ปอยูทุกขณะ ดังนั้น
การกาวกระโดดในจิตสำ�นึกก ็เพื่อรักษาโลกของเราและสรรพสิ่งอื่น ๆ ทั้งมวลที่คูควรกับ
โลกแหงค วามปรองดองใหอาศัยอยู
ถาท ุกคนทำ�กาวกระโดดหรือการยกระดับน ี้ เราสามารถรักษาโลกของเราไวไ ด ฉัน
สัญญา ดวยเกียรติท ั้งหมดทฉี่ ันมี และพระเจาเปนพยาน ในเวลาเดียวกัน เรายกระดับ
ตัวเราเอง ซึ่งไ ดเลยกำ�หนดมานาน นานมากแลว

เผาพันธุมนุษยพ รอมแลวที่จะกาวไปขางหนา
มันเปนเวลาทดี่ ียิ่งท เี่ผาพันธุมนุษยค วรขึ้นส รู ะดับข องจิตสำ�นึกท ี่สูงกวา พวกเขาควร
ที่จะสูงสง มีเมตตากรุณา เปนว ีแกน รักษส ิ่งแวดลอม ทำ�ดี ไมเพียงเพื่อโลกนี้ มันเพื่อความ
สูงส งของเผาพันธุม นุษยท ั้งมวล บุญแ ละคุณสมบัตทิ างจิตวิญญาณ พวกเขาควรทำ�มัน แค
เพื่อการเปนผ ูสูงสง
เราตองหันกลับสธู รรมชาติแ หงค วามเมตตาและหวงใยในหัวใจของเรา ซึ่งง ายมาก
เราคือสิ่งน ั้น เราคือความเมตตา กรุณา เราคือความหวงใย
ถาเราปรารถนาอยางแทจริงที่จะเห็นความกลมเกลียวที่แทจริงเกิดขึ้นระหวางมนุษย
และสัตวแ ละธรรมชาติแ ละสวรรค เราตองเปนความกลมเกลียวนั้น เราตองอาศัยอยูใ น
ความกลมเกลียวและประพฤติตนอยางกลมเกลียวดวยเชนกัน ซึ่งร วมถึงการทานอาหาร
อยางกลมเกลียวในแตละครั้งท ี่เรามาที่โตะอาหาร
ทางเลือกวีแกนจึงเปนความกาวหนาที่แทจริงในวิวัฒนาการและความดีงามของ
มนุษยช าติ และจากนั้น เราก็จะรูวาสิ่งเหมือนกันด ึงดูดก ัน ความดดี ึงดูดความดเีพิ่มมากขึ้น
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เมื่อเราแบงปนค วามจริงแหงค วามเมตตานกี้ ับผ ูอื่น ไมใชแ คม นุษยชาติ เราจะไดรับก าร
ยกระดับ โลกนี้ก็เชนกัน

II.  โลกกำ�ลังขึ้นสูอารยธรรมกาแลคซี่
ที่สูงกวา
เกี่ยวกับการขึ้นสูระดับที่สูงขึ้นของโลกเรา นั่นคือแผนของจักรวาลสำ�หรับโลกเรา
ที่เราควรตามใหทัน   ที่เราควรขึ้นไปพรอมกับดวงดาวอื่น ๆ   ที่สูงกวาในการพัฒนาทาง
จิตวิญญาณ นั่นคือแผนการที่ไดถูกวางไว แตมนุษยมีเจตจำ�นงเสรี และสำ�หรับเจตจำ�นง
เสรีนั้น พวกเขาไมไดใชมันอยางฉลาด

เรียนรูจากบทเรียนของดาวอังคารและดาวศุกร
โลกเขารวมกับ [ดาวเคราะห] ดวงอื่น ๆ ในกาแลคซี่ – นั่นเปนว ิสัยทัศนขนาดใหญ
เราเพียงแคมองที่ดาวเคราะหเพื่อนบานของเรา ดาวอังคารและดาวศุกร ก็จะเห็นวา ภาพ
นั้นคือความมืดมัว เปนภัยพิบัติ หากเราไมเลือกอยางถูกตอง   จงทำ�การเปลี่ยนแปลงที่
ถูกตองเดี๋ยวนี้
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นักดาราศาสตรค นใดก็ตามรูวา ดาวอังคารและดาวศุกรไ ดผ านการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพอากาศอยางรวดเร็วในอดีต คลายกับท ี่เรากำ�ลังจ ะประสบในตอนนี้ นานมาแลว
ดาวอังคารและดาวศุกร ครั้งหนึ่งเคยเปนเหมือนโลกของเรามาก – พวกเขามีน้ำ�  ชีวิตแ ละ
ผูคนเหมือนกับเรา แตป ระชากรของดาวอังคารและดาวศุกรไ ดท ำ�ลายบานของพวกเขา
เพราะพวกเขาเลี้ยงปศุสัตวมากเกินไป และกาซที่ถูกปลอยออกมา ไดกระตุนใหเกิด
ปรากฏการณเรือนกระจกทไี่ มส ามารถเยียวยาได ผนวกกับไ ฮโดรเจนซัลไฟดทเี่ปนพิษใ น
กรณีของดาวอังคาร ดังนั้น นั่นค ือเหตุท ี่เราเห็นเพียงรองรอยของแผนดินแ ละมหาสมุทรที่
ครั้งหนึ่งเคยอยูที่นั่น
ดาวเคราะหป ระมาณหาพันลานดวงไดถ ูกทำ�ลายไป หรือมีชะตาทคี่ ลายกับดาวศุกร
หรือด าวอังคาร เฉพาะดาวเคราะหทผ่ี อู ยูอ าศัยทีม่ รี ะดับจติ สำ�นึกตำ�่ ทไ่ี ดถกู ทำ�ลายไป ไมใช
ดาวที่มรี ะดับสูง
และบนดาวศุกร บรรยากาศนั้นรอนมากและเต็มไปดวย CO2 -  คารบอนไดออกไซด
- นักว ิทยาศาสตรเรียกมันวา   “ภาวะโลกรอนที่ไมอาจหวนคืน”   และกลาววานี่คือสิ่งที่
โลกอาจจะเปนในอนาคต
ดาวเคราะหที่รอดพนจ ากการทำ�ลาย อยางดาวศุกร รอดพนไดเพราะสังคมของ
พวกเขาเปลี่ยนเปนวีแกน  – ฉันหมายถึงดวงที่รอด  ฉันไดเคยกลาวไวแลววามีด าวศุกร
สี่ดวง  – แตมีสองดวงที่รอดเพราะสังคมของพวกเขาเปลี่ยนเปนว ีแกน  ดาวศุกรอีกสอง
ดวงไดถ ูกทำ�ลายไป  – ดวงหนึ่งห ายไปโดยสิ้นเชิง  อีกดวงกำ�ลังเดือดพลาน  ไมสามารถ
อยูอาศัยได เพราะพวกเขาไมไดเปนวีแกน
ผูคนสวนใหญบ นดาวอังคารไมรู หรือไมฟงวาอ าหารวีแกนค ือหนทางแกไข ชาว
ดาวอังคารไดเผชิญกับการทำ�ลายลางมาแลวครั้งหนึ่งและไมเคยลืมบทเรียนอันแสน
เจ็บปวดนน้ั และพวกเขามเี มตตาพอทีจ่ ะสง สาสนของพวกเขาใหกบั ชาวโลกผา นการตดิ ตอ
ของเรา สาสนของพวกเขากค็ อื จงมีศลี ธรรม รักษาบา นของคณ
ุ กอ นทม่ี นั จะสายเกินไป
เราอยูใกลจ ุดน ั้นแ ลว เราเกือบถึงจุดท ี่ไมอ าจหวนคืน นั่นค ือเหตุท ี่เราพยายามอยาง
ตอเนื่องในตอนนีเ้พื่อเผยแพรทางออกอาหารมังสวิรัติ มันใ หพ ลังทางกายภาพที่จะหยุด
ภาวะโลกรอน เพราะมันม ีพลังคุณธรรม มันม พี ลังวิทยาศาสตร “สิ่งทเี่หมือนกันด ึงดูด
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กัน” เราตองเคารพชีวิต แลวเราจะไดรับช ีวิต

เพื่อนที่สูงสงในกาแลคซี่กำ�ลังร ออยู
มีดาวเคราะหที่เปนมังสวิรัติมากมายเทา ๆ กับดาวเคราะหที่ไมเปนมังสวิรัติ     มัน
มีนับไมถวน นับไมถวน แคในกาแลคซี่ของเราเทานั้น พวกเขามีนับไมถวนแลว และ
ดาวเคราะหสังคมมังสวิรัติเหลานี้ พวกเขากาวหนากวาเรามาก พวกเขามีแมแตเข็มขัด
เดินทาง มีอีกมากมาย เกินกวาท ี่เราจะฝนถึงได
ผูคนในสังคมเหลานั้น สามารถเพลิดเพลินกับเวลาวางมากมายและพัฒนางานอดิเรก
และพรสวรรค และคนพบความสามารถที่ซอนเรนอยูภายในตัวพวกเขาดวย ดังนั้น ใน
สังคมเหลานั้น จึงมีสิ่งประดิษฐมหัศจรรยเกิดขึ้นมากมาย เพราะผูคนผอนคลายและทำ�
สิ่งท พี่ วกเขาทำ�ไดด ีที่สุด ไมมีใครกังวลเกี่ยวกับก ารขาดแคลนสิ่งข องจำ�เปนท างกายภาพ
ดังนั้นช ีวิตข องพวกเขาจึงเต็มไปดวยอิสรเสรีและความสุข นั่นไ มฟ งดวู ิเศษหรือ?
สังคมเหลานั้นทั้งหมดเปนวีแกน ฉันเคยบอกคุณแลว แนวคิดของพวกเขาเกี่ยวกับ
ชีวิตน ั้นช ัดเจนมาก – ชัดเจนมาก ไมเห็นแกตัว ไรเงื่อนไข เฉลียวฉลาดมาก ฉันไ มเคยเห็น
อารยธรรมใดเลยที่กาวหนาแ ละมคี วามสุข มีค วามปติยินดี ทีไ่ มเปนส ังคมวีแกน
นอกจากนี้ เมือ่ เราหยุดการฆา เรากจ็ ะสรางความรกั ความเมตตามากขึน้ และบรรยากาศ
ทีน่ า เชือ้ เชิญสำ�หรับตวั ตนทส่ี งู สงอน่ื ๆ ในกาแลคซใ่ี หมารว มกับเรา หรือตดิ ตอเรา
อยางไรก็ตามถาเราโชคดีท ี่จะไดร ูจักดวงดาวเหลานี้ หรือตัวตนที่พัฒนาแลวเชนนี้
แลวความสุขแ ละสันติสุขข องดวงดาวเหลานั้นห รือของผูคนเหลานั้น ก็จะทำ�ใหเรารูสึก
อยากไปทน่ี น่ั และไมใสใจมากนกั กบั ผลประโยชนหรือการกลาวโทษของโลกน้ี เราจะแค
ไปจากโลกนี้เวลาไหนก็ได ถาเรามีโอกาสไดเขาร วมกับพวกเขา แตเนื่องจากเรายังไ มได
พัฒนาอยางทพี่ วกเขาเปน – ทางจิตวิญญาณ   ทางจิตใจ   และทางจิตวิทยาและคุณธรรม –
พวกเราบางคนยังไ ม เราจึงไ มสามารถเขาใกลก ับพ วกเขาไดม ากนัก และเราไมส ามารถอยู
รวมกับพ วกเขา และดวงดาวของเราไมส ามารถจัดอ ยูในกลุมเดียวกับพวกเขาได
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ดังนั้นพ วกเขากำ�ลังร อคอยอยาง กระตือรือรน พวกเขาไดส งขอความมาถึงเรา ที่วา
เราควรพัฒนามากขึ้นเพื่อทเี่ราจะสามารถตามทันก ับร ะบบกาแลคซี่ทั้งหมด และพวกเขา
เฝาคอยอยูตลอดเวลาที่จะชวยยกระดับความเขาใจทางจิตวิญญาณ ความสามารถทางจิต
และเทคโนโลยีของเรา
พวกเขาจะไมใชจ ิตจ ำ�นงของพวกเขาบนตัวเราดวยเชนกัน  พวกเขากำ�ลังร อคอย คอย
และคอยใหเราพรอม ตราบใดทเ่ี รายงั ไมเลือกทจ่ี ะดำ�รงชีวติ ตามมาตรฐานทส่ี งู ของจกั รวาล
เราจะมคี วามยากลำ�บากในการคนหาสันติสุขภ ายในตัวเราเอง เชนเดียวกับตัวตนอื่น ๆ ใน
จักรวาล เราจะขาดการติดตอก ับพลเมืองของดาวเคราะหเพื่อนบานของเรา เราจึงไมท ราบ
ถึงการดำ�รงอยูข องพวกเขา
อยางไรก็ตาม มันไมยากที่จะเปลี่ยนทั้งหมดนี้ เราแคต องกลับคืนส คู วามรักดั้งเดิม
ของเราเอง เพราะนั่นคือสิ่งท ี่เราเปน เราคือความรัก เราคือสวรรค เราคือความเมตตากรุณา
เราคือสิ่งท ี่ดีที่สุดใ นจักรวาล แคว าเราลืมมันไ ป

III.  ทำ�ใหฝ นแหงอีเดนเปนความจริง
ถาโ ลกเปนม ังสวิรัติ 100% ในตอนนี้ ผลดขี องมันจ ะเห็นไดใ น 60 วัน โดยประมาณ
นั่นค ือแปดสัปดาห ภายในแปดสัปดาห เราจะเห็นผลทันที แนนอน คุณจ ะเห็นไดท ันที
มันเกือบจะทันที แตเพื่อที่จะเห็นภาพใหญท ั้งหมด คุณส ามารถเห็นผลไดใ นแปดสัปดาห
แปดสัปดาหส ั้น ๆ
ภายในแปดสัปดาห ภัยพิบัติทั้งหมดจะหยุด นั่นค ือวิธที ี่สวรรคถ ูกสรางขึ้น คุณค ิดวา
อยางไร? สวรรคมาจากไหน? สวรรคคือสถานทีท่ ี่ทุกสรรพสิ่งประพฤติในวิถีทางเดียวกัน
ฉันห มายถึง ไมไดเหมือนกันห มด แตใ นระดับข องความเมตตาเดียวกัน ระดับข องความ
รักเดียวกัน และระดับข องความรูความเขาใจทางจิตวิญญาณเดียวกัน   ระดับของความ
สูงสงเดียวกัน นั่นค ือสิ่งท สี่ วรรคเปน
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สวรรคจะลงมาพบเราถาเราเดินขึ้นส ูมาตรฐานของสวรรค และถาทุกคนสามารถ
ตระหนักในสิ่งนี้แ ละเดินกาวเล็ก ๆ  ที่จริงแลว  แคกาวเดียว  หนึ่งกาวที่สำ�คัญมากที่จะ
ตัดสินชะตาของดาวเคราะหของเรา นั่นคือกาวแหงมังสวิรัติ ทุกสิ่งจะมาสูเราโดยไม
ตองรองขอ ถาเรามีเมตตา เราจะไดรับความเมตตา กฎของจักรวาลไมเคยผิดพลาด
สิง่ ทเ่ี ปนลบ การฆา ทำ�ลาย พลังทไ่ี มดจี ะเปลีย่ นเปนความเมตตากรุณา ความสขุ ความ
ผอนคลาย ดีตอ ผอู ยูอ าศัยทง้ั หมดของโลกน้ี รวมถึงสตั ว และแนนอน สำ�คัญทีส่ ดุ มนุษย
และโลกชนิดไ หนทเี่ราจะอาศัยอยู? มันจ ะเปนส วนอีเดนอีกครั้ง เราจะมสี ันติสุขใ น
ทันใดและไดเห็นถึงค วามเหมือนกันข องทุกประเทศในทันที ระหวางมนุษยท ั้งมวล และ
ระหวางมนุษยก ับส ัตว การตระหนักร ูจะบังเกิดข ึ้นกับเรา ไมจ ำ�เปนต องอธิบาย ผูคนจะ
เขาใจทันทีว าเราทุกคนเทาเทียมกัน เราและผูอยูรวมอาศัยร วมทั้งหมด สัตว เทาเทียมกัน
และผูคนจะมคี วามเคารพใหก ับแมแตต นไมแ ละพืช
ถาเราเปลี่ยนวิถีชีวิตข องเราสคู ุณสมบัตแิ หงส วรรคมากขึ้น ความเฉลียวฉลาดแหง
สวรรคจะตื่นขึ้นอีกครั้งภายในตัวเราแลวเราจะมีสิ่งประดิษฐไมมีที่สิ้นสุดและความ
สะดวกสบายทปี่ ลายนิ้วข องเรา เราจะมรี ถบินไ ด ฉันห มายถึง ไมใชแ บบที่พวกเขาทำ�อยู
ตอนนี้ แตส ะดวกสบายยิ่งกวา เราอาจจะมีเข็มขัดเดินทางเหมือนดาวดวงอื่น ๆ ดวยซ้ำ�ไ ป
ความเขาใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเราจะไปเหนือโลก
เพราะดวย
บรรยากาศทยี่ กระดับแ ละมเีมตตา เราสามารถสื่อสารกับผูที่อาศัยอยูใ นดาวทกี่ าวหนาไ ป
มากกวาด วงอื่น ๆ และเรียนรูจากพวกเขา และแลกเปลี่ยนความรูกัน
แตละประเทศ จะมีทรัพยากรเพียงพออยางเปนธ รรมชาติ และมกี ารแลกเปลี่ยนความ
ชวยเหลืออยางจริงใจ ระบบที่ไมใชเงิน ตามที่ฉันไ ดเห็นในสังคมที่พัฒนาสูงแลวใน
จักรวาล อยางเชนในดาวดวงอื่น ๆ มันไ มใชร ะบบนี้หรือระบบนั้น มันคือผูคน หลักการ
ของชีวิต หลักการของสังคมตองเปลี่ยนกอน ความคิดข องผูคน ครั้นพวกเขาทำ�การ
เปลี่ยนสูการเปนเหมือนครอบครัวระดับโลกมากขึ้น เปนเพื่อนบานมากขึ้น เปนส ังคม
โลกมากขึ้น แ ลวระบบการแลกเปลี่ยนเช่นนั้นจะเกิดขึ้นจริงโดยอัตโนมัติ
ทุกคนจะรักและแบงปนก ัน: รักใคร กลมเกลียว และหวงแหน และจากนั้นเราจะมี
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ชีวิตที่เปนสุขม ากขึ้น มีผูเคราะหรายนอยลง มีคนไรบานนอยลงหรือไมมีเลย  มีเด็ก ๆ ที่
หิวโหยนอยลงหรือไมมเีลย  มีโ รคภัยนอยลงหรือไมมเีลย และสัตวจ ะไดรับก ารคุมครอง:
ไมมผี ูกินเนื้อสัตวอ ีกตอไป จะมีแตผ ูที่เปนม ังสวิรัตหิ รือวีแกน
คุณจ ะทักทายกันและกันดวยรอยยิ้มทุก ๆ วันและไมมกี ารแขงขันใ นการทำ�งานของ
พวกเขา ทุกคนปลอยทุกคนไวต ามลำ�พัง แคความรักและมิตรภาพ และยิ่งดาวเคราะห
มีจิตสำ�นึกสูงขึ้นเทาไร พลังงานแหงความรัก ความเมตตาก็จะยิ่งมีความเขมขนมากขึ้น
เทานั้น
การเปนวีแกนทั่วทั้งโลกคือ ความกาวหนาของความเมตตา
ที่จะยกระดับและท�ำใหทุกวัฒนธรรมเปนหนึ่งเดียวกัน น�ำมา
ซึ่งความสงบสุขส ูมนุษยและสัตว สันติสุขภายใน ที่มาจากการ
แทนที่การฆาดวยการเคารพทุกชีวิต จะแผขยายเหมือนคลื่นที่
วิง่ ไปทัว่ โลก ยกระดับหวั ใจมนุษย และสรางสวนอเี ดนบนโลก
ทีก่ ลมเกลียว สิง่ นนั้ จะนำ� เราทกุ คนสยู คุ ทองนิรันดร
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อนุตราจารยช ิงไห ในโมนาโก, 2007
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ภาคผนวก

ภาคผนวก
1. ระดับน้ำ�ทะเลที่สูงขึ้นแ ละผลกระทบทั่วโลกของมัน
ไมใชเฉพาะประเทศทเ่ี ปนเกาะเล็ก ๆ ทีจ่ ะตอ งเปนกังวลเกีย่ วกับการสงู ขึน้ ของระดับนำ�้ ทะเล มากกวา
70 เปอรเซ็นตข องประชากรของโลกอาศัยอยูตามที่ราบชายฝง     และ 11 ใน 15 เมืองทใี่ หญที่สุดอ ยูที่
บริเวณปากน้ำ�ช ายฝง ในศตวรรษที่ 20 ระดับน้ำ�ทะเลไดส ูงขึ้นร ะหวาง 10 และ 20 เซนติเมตร (4-8 นิ้ว)
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (IPCC) ไดท ำ�นายการสูงขึ้น
ของระดับน้ำ�ทะเลของศตวรรษที่ 21 ไวที่ 88 เซนติเมตร แมแตที่การคาดการณการสูงขึ้นของระดับ
น้ำ�ทะเลที่ระดับปานกลางนี้ ก็จะทำ�ใหเกิดค วามโกลาหล น้ำ�ทวมชายฝงและพายุทำ�ลายลาง การกัดกรอน
ชายฝง น้ำ�เค็มป นเปอนแหลงน้ำ�จืด น้ำ�ทวมพื้นที่ชายเลนและเกาะทเี่ปนก ำ�แพงกั้น และการเพิ่มสูงขึ้น
ของน้ำ�เค็มข องปากน้ำ�จ ะเปนจริงท ั้งหมดแมแตท ี่ระดับน ้ำ�ทะเลทสี่ ูงขึ้นเพียงเล็กนอย
ความเปนไปไดทน่ี า หวาดกลัวอยา งหนึง่ กค็ อื การละลายของแผน นำ�้ แข็งกรีนแลนด ตามขอ มูลของ
IPCC “โมเดลสภาพอากาศระบุวา การอนุ ขน้ึ ของกรีนแลนด นาจะอยูท ห่ี นึง่ ถงึ สามเทาข องคา เฉลีย่ ทว่ั โลก
โมเดลแผนนำ�้ แข็งบง ชีไ้ ดวา อุณหภูมใิ นพน้ื ทีน่ น้ั มากกวา 3°C (5.4°F) ซึง่ ถา เปนเชนนีต้ อ ไป จะนำ�ไปสู
การละลายอยางสมบูรณของแผนน ำ�้ แข็งกรีนแลนดซง่ึ จะเปนผลใหระดับนำ�้ ทะเลสงู ขึน้ ประมาณ 7 เมตร”
(การประเมินครัง้ ท ่ี 3 ของ IPCC รายงานสงั เคราะห สรุปสำ�หรับผวู างนโยบาย)
ถารวมแผนน้ำ�แข็งกรีนแลนดและแผนน้ำ�แข็งแอนตารคติกตะวันตก โลกอาจประสบกับร ะดับ
น้ำ�ทะเลที่สูงขึ้น 13 เมตร (43 ฟุต)    ถาเราไมยับยั้งการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของเราอยางรวดเร็ว
แมแตสวนเล็ก ๆ ของระดับน้ำ�ทะเลที่สูงขึ้นนี้จะเปนภัยพิบัติทางเศรษฐกิจและสังคม     ตอไปนี้คือผล
กระทบที่เปนไปไดของระดับน้ำ�ทะเลที่สูงขึ้น
• เงินหลายพันลานสูญเสียไปกับการปรับตัว – หากคุณสามารถมีใหจาย  การศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อ
เร็ว ๆ นี้   ไดประมาณตนทุนของการปรับตัวตอแมแตร ะดับน้ำ�ทะเลที่สูงขึ้นเพียงหนึ่งเมตรใน
สหรัฐอเมริกาจะเปนเงินมากถึง 156 พันล านดอลลารสหรัฐ (3% ของจีเอ็นพี)
• ดวยระดับน้ำ�ทะเลที่สูงขึ้นเพียงหนึ่งเมตร ประเทศที่เปนเกาะบางแหง อยางเชน มัลดีฟสจะ
จมลง   เกาะสองแหงซึ่งเปนสวนหนึ่งของประเทศคิริบาติไดจมอยูใตค ลื่นแลว (ประเทศเกาะ
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แปซฟิ ก ) ถาแนวโนมก ารรอ นขน้ึ ดำ�เนินตอ ไป เมืองอยา งลอนดอน กรุงเทพมหานครและนวิ ยอรค
จะจมลงใตทะเล ซึ่งทำ�ใหค นนับล านตองยายถิ่นฐานและทำ�ใหเกิดค วามเสียหายทางเศรษฐกิจ
อยางมหาศาล
• การสงู ขึน้ ของมหาสมุทรจะปนเปอ นแหลงนำ�้ จืดทง้ั บนพน้ื ผวิ ดินและใตดนิ ทำ�ใหการขาดแคลน
น้ำ�จืดของโลกเลวรายลงไปอกี
• ประชากรชนบทและพน้ื ทีไ่ รนา (โดยเฉพาะขา ว) บนชายฝง บางแหงจะถกู ทำ�ลายไป (แหลงทีม่ า:
http://www.greenpeace.org/international/campaigns/climate-change/impacts/sea_level_rise/)
2. การหดตัวม ากขึ้นของธารน้ำ�แข็งโ ลก
• หิมะจากภเู ขาเซียรา เนวาดา สหรัฐอเมริกา ซึง่ เปนแหลงชลประทานใหกบั ทงุ ตอนกลางของ
แคลิฟอรเนีย ซึง่ ถอื ไดวา เปนตะกราผกั และผลไมของโลก ไดละลายกอ นเวลาในฤดูใบไมผลิและ
คาดวาจะลดลง 30 – 70 เปอรเซ็นตในสน้ิ ศตวรรษน้ี (ทีม่ า: http://www.sierranevadaalliance.org/
programs/db/pics/1133215435_14399.f_pdf.pdf Sierra Climate Change Toolkit 2nd edition,
Sierra Nevada Alliance)
• ทุงน ้ำ�แข็งบ นภูเขาที่สูงที่สุดข องแอฟริกา คิริมันจ าโร หดตัวล ง 80% ในศตวรรษที่ผานมา โดย
ลดลง 33% ในชวงป 1989 ถึง 2000 เพียงเทานั้น (ที่มา: Thompson LG, Mosley-Thompson E,
Davis ME, Henderson KA, Brecher HH, Zagorodnov VS, Mashiotta TA, Lin PN, Mikhalenko
VN, Hardy DR, Beer J. 2002. “Kilimanjaro ice core records: evidence of Holocene climate
change in tropical Africa”. Science 298: 589—593.http://bprc.osu.edu/Icecore/589.pdf
• ภาวะโลกรอ นทำ�ใหธ ารนำ�้ แข็งของจนี หดตัวลง 7% ตอป ซึง่ สามารถสรางความเสียหายตอ 300
ลานคน ผูท ต่ี อ งพง่ึ พาธารนำ�้ แข็งเหลานีส้ ำ�หรับแหลงน้ำ� (ทีม่ า: “Ice-capped Roof Of World Turns
To Desert” By Geoffrey Lean 08 May 2006, The Independent, http://www.countercurrents.org/
cc-lean080506.htm)
• ตัง้ แตทศวรรษ 1930 พืน้ ทีธ่ ารนำ�้ แข็งบ นภเู ขาในเอเชียกลางไดหดตัวลง 35 – 50 เปอรเซ็นต และธาร
น้ำ�แข็งเล็ก ๆ หลายรอ ยแหงไดหายไปแลว     (ทีม่ า: http://www.unep.org/pdf/ABCSummaryFinal.
pdf UNEP Atmospheric Brown Clouds: Regional Assessment Report With Focus on Asia 2008)
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3. สภาพอากาศที่สุดขั้วของโลก
ป 2010 เปนปที่รอนที่สุดท ี่ไดม ีการบันทึกไ วจนถึงบ ัดนี้:
ปนี้เปนปที่รอนที่สุดเปนประวัติการณ ตามรายงานของนักวิทยาศาสตรสภาพอากาศที่องคการ
มหาสมุทรและบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา (NOAA)
ดวยอุณหภูมิเดือนกรกฎาคมรอนที่สุดเปนอ ันดับสองในประวัติศาสตร อุณหภูมิเดือนมีนาคม
เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน รอนที่สุดเปนประวัติการณ
ในเดือนมิถุนายน 2010 เดวิด อีสเตอรลิง แหงศ ูนยข อมูลด านสภาวะอากาศของ NOAA ไดร ะบุถ ึง
การคนพบที่ไมปกติ ทีแ่ ผนดินท ั่วโลกรอน
ยิ่งไปกวานั้น 17 ประเทศ ซึ่งคิดเปน 19% ของแผนดินท ั้งหมดของโลก และรวมถึงประเทศ
ตอนเหนือ เชน ฟนแลนดและรัสเซีย ไดทำ�สถิติใหมสำ�หรับอากาศที่รอนที่สุด
นี่คือพื้นผิวที่ใหญที่สุดบนดาวเคราะหที่ประสบกับอุณหภูมิสูงในปเดียวกันอยางที่ไมเคยเกิดขึ้น
มากอน ดวยสัญญาณเตือนเหลานี้ ดร. มารค เซอรเรซ ผูบริหารของศูนยข อมูลห ิมะและน้ำ�แข็งแ หงชาติ
สหรัฐอเมริกา กลาววา “ประเด็นข องเรื่องคือวา ภาวะโลกรอนยังไมหยุด”
เควิน เทรนเบิรธ หัวหนาหนวยวิเคราะหสภาพอากาศทศี่ ูนยว ิจัยบรรยากาศแหงชาติส หรัฐอเมริกา
(NCAR) ไดเตือนอีกวา ในสภาวะเชนนั้น เราควรเตรียมพรอมสำ�หรับก ารเพิ่มมากขึ้นข องพายุเขตรอน
โดยกลาววา “ครั้งส ุดทายที่มันม ภี าวะความรอนเชนนี้ คือตอนทีเ่รามฤี ดูเฮอรริเคนซึ่งท ำ�ลายสถิติ ที่
นำ�ไปสูแ คทริน าและริตา และเราใชต ัวอักษรจนหมด   ปนอี้ ุณหภูมิในแอทแลนติกสูงกวาท ี่เคยเปนใ นป
2005”
(ที่มา: http://solveclimatenews.com/news/20100816/most-everheat-record-temperatures-19-percent-earths-surface
http://news.discovery.com/earth/heat-record-climate-chang.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2010/08/13/AR2010081306090.html
http://www.accuweather.com/blogs/news/story/35632/hottest-year-on-record-so-far.asp
http://green.blogs.nytimes.com/2010/08/17
weather-extremes-and-climate-charge)
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ที่รัสเซีย
ในป 2010 ความรอนสุดขั้วใ นรัสเซียไดน ำ�ไปสูการเสียชีวิต 14,340 คนในมอสโคว ในเดือน
กรกฎาคมเพียงเทานั้น ความรอนยังเปนสาเหตุของความแหงแลงที่รายแรงที่สุดในรัสเซียฝงยุโรปใน
รอบครึ่งศตวรรษ ทำ�ใหรัฐบาลรัสเซียตองระงับการสงออกแปงสาลี ความรอนนั้นยังทำ�ใหเกิดไ ฟไหม
ที่เปนภัยอันตรายตอบริเวณสวนใหญของรัสเซียฝงยุโรป
(ที่มา: http://climateprogress.org/2010/08/07/russianheat-wave-drought-soil-moisture-wheat)
ที่สหรัฐอเมริกา
ป 2010 เริ่มตนด วยสภาพอันเยือกเย็นทรี่ ัฐฟลอริดา แลวมันเปลี่ยนเปนฤ ดูรอนที่รอนที่สุดต ามสถิติ
สำ�หรับบ ริเวณนั้น
ที่ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียตอนเหนือมีเดือนพฤษภาคม-ตุลาคมที่มีฝ นตกมากที่สุดท ี่ไดมีบันทึกไว   ขณะที่ภาค
ตะวันตกเฉียงใตพบกับความแหงแลงที่แยที่สุดเปนประวัติการณ
ที่อเมริกาใต
สวนตาง ๆ ของแองน้ำ�อเมซอนซึ่งถูกจูโจมโดยความแหงแลง   ประสบกับระดับน้ำ�ที่ต่ำ�ที่สุดใน
ประวัติศ าสตรที่มีการบันทึกไว
(ที่มา: http://seattletimes.nwsource.com/html/businesstechnology
/2013716921_apyescidisastrousyear.html)
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4. ภัยพิบัติไฟปาครั้งสำ�คัญ ๆ
ที่ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียตะวันออกประสบกบั ไฟไหมและนำ�้ ทวม ขณะทท่ี างตอนใตประสบกบั ความรอ นสดุ ขัว้
และฝนทต่ี กหนักคกุ คามภาคเหนือ คลืน่ ความรอ นซง่ึ เกิดขึน้ ศตวรรษละครัง้ ไดถกู ทำ�นายไววา จะเขมขน
ในสดุ สัปดาห โดยอณ
ุ หภูมสิ งู และลมแหงทำ�ใหเกิดไ ฟปาท ร่ี า ยแรงทส่ี ดุ ในรอบ 25 ป
(ที่มา: http://www.google.com/hostednews/afp/article/
ALeqM5gyUztdckUqzd_SFg9jClfRmHlWEg)
ที่รัสเซีย
ในเดือนสิงหาคม 2010 ปาแ ละไมทที่ ับถมกันใ นหนองน้ำ�ร ัสเซียเกิดไ ฟไหมจนไมสามารถควบคุม
ได การลุกลามดำ�เนินต อไปในพื้นที่สวนใหญข องอาณาเขตประเทศยุโรป พื้นที่ในรัสเซียเจ็ดแ หงไ ด
ประกาศภาวะฉุกเฉิน ไฟไหมทั้งหมด 520 ครั้งล ุกโชนในรัสเซีย รวมเปนพ ื้นที่ทั้งหมด 188,525 เฮกเตอร
(465,000 เอเคอร)   พื้นที่เกือบ 650,000 เฮกเตอรถ ูกไฟเผาไหม
(ที่มา: http://online.wsj.com/article/SB100014240527
48704017904575408833952872038.html)
5. ภัยพิบัติน้ำ�ทวมในโลกครั้งสำ�คัญ ๆ
น ้ำ�ทวมในปนี้ไดคราชีวิตมากกวา 6,300 คนใน 59 ประเทศ นับถึงเดือนกันยายน
ตามองคการอนามัยโ ลก
ตามการวิจัยของสวิส เร   ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  ประชากรเกือบ 260,000 คน
เสียชีวิตจ ากภัยธรรมชาติใ นป 2010 ภัยพิบัตทิ ั้งหมดทำ�ใหเกิดก ารสูญเสียท างเศรษฐกิจ
222 พันลานดอลลารสหรัฐใ นป 2010 – คิดเปนมากกวาเศรษฐกิจข องฮองกง
(ที่มา: http://seattletimes.nwsource.com/html/
businesstechnology/2013716921_apyescidisastrousyear.html)
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ที่จีน
ในป 2010 พืน้ ทีส่ ว นใหญของจนี ถกู โจมตีโดยฝนฤดูรอ น ซึง่ ทำ�ใหเกิดนำ�้ ทวมรา ยแรงในรอบ
ทศวรรษ  ทำ�ใหเกิดดนิ ถลมทท่ี ำ�ใหผคู นเสียชีวติ นบั ไมถว นและทำ�ใหแมนำ�้ ใหญหลายสายเออลนถงึ ระดับ
ทีเ่ ปนอนั ตราย บานเรือน 1.4 ลานหลังถกู ทำ�ลายโดยนำ�้ ทวม ซึง่ ทำ�ใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจโดย
ตรง 275 พันลา นหยวน (41 พันลา นดอลลาร)
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนถ ูกโจมตีห นักที่สุด ซึ่งเมืองทั้งเมืองถูกน้ำ�ทวมและแมน้ำ�ท ี่เชื่อม
ตอก ับเกาหลีเหนือเออลนในระดับว ิกฤติ ทำ�ใหเกิดค วามหวาดกลัวต อก ารเกิดน ้ำ�ทวมในทั้งสองประเทศ
(ที่มา: http://www.google.com/hostednews/afp/article/
ALeqM5juX85JVgP2tsnqUSZxNgLuXejxDw)
ที่ปากีสถาน
น้ำ�ทวมปากีสถานป 2010 เกิดขึ้นใ นเดือนกรกฎาคม หลังจากฝนมรสุมต กอยางหนัก มี 2,000 คน
เสียชีวิต และบานเรือนมากกวาห นึ่งล านหลังเรือนถูกทำ�ลาย และ 20 ลานคนโดยประมาณไดรับบ าดเจ็บ
หรือไรบาน
(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Pakistan_floods)
ที่ออสเตรเลีย
ในเดือนมกราคม 2011 รัฐควีนสแลนด ออสเตรเลียถ ูกน้ำ�ทวมครั้งใ หญซึ่งไ ดถ ือวาเปนภ ัยพิบัติ
“ระดับล างผลาญ” มากกวา 20 เมืองถูกตัดขาด หรือถูกน้ำ�ทวมทั่วทั้งบ ริเวณ ซึ่งค ิดเปนพ ื้นที่ที่มขี นาดใหญ
กวาป ระเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน  วิกฤติน ี้เกิดใ นฤดูใบไมผลิท ี่มนี ้ำ�ม ากที่สุดใ นประวัตศิ าสตร อยางนอย
ตลิ่งแ มน้ำ�ห กสายทั่วควีนสแลนดพ ังทลาย   น้ำ�ทวมสงผลกระทบตอป ระชาชน 200,000 คน และผูคน
จำ�นวนมากตองอพยพ ความเสียหายอาจสูงถ ึงหลายพันลานดอลลารออสเตรเลียส ำ�หรับก ารฟนฟู
(ที่มา: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12102126)
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6. ภัยพิบัติจากแผนดินไหวครั้งสำ�คัญ ๆ ในโลก
ที่จีน
• แผนดินไหวขนาด 8 ในเดือนพฤษภาคม 2008 ในจังหวัดเสฉวนทำ�ลายลางพื้นที่ขนาดใหญท าง
ตะวันตกเฉียงใตข องจีน ซึ่งท ำ�ใหอ ยางนอย 87,000 คน เสียชีวิตหรือสูญหาย
• แผนดินไหวขนาด 6.2 เขยาโกลมัดใ นเดือนสิงหาคม 2009 ทำ�ใหเกิดด ินถ ลมแ ละบานเรือน
เสียหายประมาณ 30 หลัง
• ในเดือนเมษายน 2010 อยางนอย 589 คนเสียชีวิตแ ละมากกวา 10,000 คนไดรับบาดเจ็บจ าก
แผนดินไหวขนาด 6.9 จูโจมทางตะวันตกของจีน
(ที่มา: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/
china/7588401/China-earthquake-kills-hundreds.html)
ที่ไอซแลนดแ ละประเทศอื่น
ภูเขาไฟระเบิดไดทำ�ใหการคมนาคมทางอากาศตอ งหยุดชะงักเปนเวลาหลายวนั ขัดขวางการเดินทาง
ของผคู นกวาเจ็ดลา นคน   ภูเขาไฟลกู อน่ื ๆ ทีค่ องโก  กัวเตมาลา  เอกวาดอร  ฟลปิ ปนส  และอนิ โดนีเซีย
ทำ�ใหประชาชนตอ งรบี หาทห่ี ลบภัย   นัน่ คอื หลังจากทีน่ ำ�้ ทวม แผนดินถลม และแผนดินไหวไดคราชีวติ 
ผูค นนบั รอ ยกอ นหนานใ้ี นปเ ดียวกัน
ที่อินโดนีเซีย
ในชวงเวลา 24 ชั่วโมง ในเดือนตุลาคม อินโดนีเซียประสบกับภัยพิบัติส ามครั้งซอน   ไดแก
แผนดินไหวขนาด 7.7 ที่ทำ�ใหมีคนเสียชีวิต สึนามีที่คราชีวิตมากกวา 500 คน และภูเขาไฟระเบิดที่
ทำ�ให 390,000 คนตองอพยพ
(ที่มา: http://seattletimes.nwsource.com/html/
businesstechnology/2013716921_apyescidisastrousyear.html)
จากรอบโลก
เมื่อต นเดือนมกราคม 2010 แผนดินไหวรุนแรงสามครั้งไ ดโ จมตีเกาะโซโลมอน หลังจากการเกิด
แผนดินไหวขนาด 7.0 ที่ไฮตเิพียงไมกี่สัปดาห ทำ�ใหม ากกวาห นึ่งลานคนไรที่อยูอาศัย 230,000 คน
เสียชีวิตแ ละ 300,000 คนไดรับบ าดเจ็บ ประเทศเกาหลีและญี่ปุนก ็ถูกเขยาเชนกัน จากนั้นช ิลีถูกโจมตี
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ดวยแผนดินไหวขนาด 8.8 ซึ่งเปนหนึ่งในแผนดินไหวที่รุนแรงที่สุดเทาทีเ่คยวัดไ ด และก็มเีหตุการณ
สั่นสะเทือนเกิดม ากขึ้นต ามมาที่ญี่ปุน เม็กซิโก สุมาตรา และลาสุดก ็คือท ี่ตะวันตกของจีน นับถ ึงเดือน
เมษายน (2010) มีก ารเสียชีวิตจ ากภัยพิบัติธรรมชาติร วมกันเกือบ 250,000 คน
(ที่มา: http://www.businessweek.com/news/2010-04-15/killerquakes-on-rise-with-cities-on-fault-lines-roger-bilham.html)
7. การขาดแคลนอาหารโลก
สภาพอากาศที่ไมสามารถทำ�นายไดค ุกคามเสถียรภาพของแหลงอ าหาร:
ในวนั อังคารท่ี 7 กันยายน 2010 สถาบันการจดั การนำ�้ น านาชาติของศรีลงั กา (IWM) นำ�เสนอรายงาน
ตอทป่ี ระชุมนกั วทิ ยาศาสตรนานาชาติ ณ งานสปั ดาหนำ�้ โลกทก่ี รุงสตอ กโฮม ประเทศสวีเดน ซึง่ ไดเตือน
วา สภาพอากาศทเ่ี ปลีย่ นกำ�ลังนำ�ไปสูฝ นตกทเ่ี อาแนนอนไมไดมากยง่ิ ขึน้ รายงานนก้ี ลาววา ชวงเวลาและ
การแปรเปลีย่ นของปริมาณฝนทไ่ี มมคี วามแนนอน กำ�ลังมผี ลกระทบตอ ความมน่ั คงของอาหารและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยางเห็นไดชดั
สวนหนึง่ เปนเพราะขอ เท็จจริงทว่ี า 66% ของพชื ผลในเอเชียโดยประมาณหลอเลีย้ งดว ยนำ�้ ฝนเทานัน้
ไมใชระบบชลประทาน ขณะทแ่ี อฟริกาใชนำ�้ จากนำ�้ ฝน 94%   สนุ ติ า นาเรน หัวหนาของศูนยสำ�หรับ
วิทยาศาสตรแ ละสิ่งแวดลอมอินเดีย (CSE) ไดเนนย้ำ�ถ ึงตัวอยางเมื่อเร็ว ๆ นี้ของสภาพแหงแลงท สี่ ุดขั้ว
ทีน่ ำ�ไปสูไ ฟปาฤดูรอ นอนั ทำ�ลายลางทร่ี สั เซีย และเหตุการณตรงกันขามไดแก น้ำ�ทวมระดับหายนะใน
ปากีสถาน โดยกลาววา “เรากำ�ลังไปถงึ จดุ ทซ่ี ง่ึ เรามนี ำ�้ มากขึน้ มีวนั ฝนตกมากขึน้ แตมนั มคี วามผนั แปรสงู
ดังนัน้ มันจงึ นำ�ไปสูค วามแหงแลงและมนั นำ�ไปสูน ำ�้ ทวม”
(ที่มา: http://www.france24.com/en/20100907-erraticglobal-weather-threatens-food-security)
8. ภาวะโลกรอน: ผลกระทบของแตละองศา
ถาภาวะโลกรอ นดำ�เนินไปทอ่ี ตั ราเร็วณ ปจ จุบนั เราสามารถประสบกบั การสญ
ู พันธุ แลวจะเกิดอะไร
จากการทโ่ี ลกรอ นขน้ึ ? นีค่ อื ผลกระทบสำ�หรับแตละองศา ซึง่ คดั ลอกมาจากบทความ หกองศา: อนาคต
ของเราบนดวงดาวที่รอนขึ้น โดยมารค ไลนาส ในนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟก 22 มกราคม 2008
(ไลนาส เอ็ม 2007)
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เพิ่มขึ้น  1º C
ทะเลทป่ี ราศจากนำ�้ แข็งจะดดู ซับความรอ นมากขึน้ และเรงภาวะโลกรอ น น้ำ�จืดหายไปหนึง่ ใน
สามของพน้ื ผิวของโลก น้ำ�ทวมแนวชายฝง ทต่ี ำ�่
โอกาสของการหลีกเลี่ยงภาวะโลกรอนหนึ่งอ งศา เปนศูนย
เพิ่มขึ้น  2º C
ชาวยุโรปจะเสียชีวิตจ ากความรอน ปาไมถ ูกทำ�ลายโดยไฟ ตนไมท ี่เกิดค วามเครียดจะเริ่ม
ปลอยคารบอนแทนทีจ่ ะดดู ซบั มัน หนึง่ ในสามของสายพันธุท ง้ั หมดจะเผชิญกับการสญ
ู พันธุ
โอกาสที่จะหลีกเลี่ยงภาวะโลกรอนที่สององศาเปน 93% แตเฉพาะในกรณีที่การปลดปลอย
ของกาซเรือนกระจกลดลง 60% ในอีก 10 ปขางหนา
เพิ่มขึ้น  3º C
คารบอนถูกปลดปลอยออกจากพืชผัก และดินเรงความเร็วข องภาวะโลกรอน การตายของ
ปาฝนอเมซอน ซุปเปอรเฮอริเคนโจมตีเมืองชายฝง การอดอยากหิวโหยในแอฟริกา
โอกาสของการหลีกเลีย่ งภาวะโลกรอ นสามองศานน้ั ตำ� ่ ถามกี ารเพิม่ ขึน้ สององศาและกระตุน 
วงจรปฏิกริ ยิ าตอบสนองของคารบอนจากดนิ แ ละตน ไม
เพิ่มขึ้น  4º C  
การเตลิดเปดเปงของการละลายของน้ำ�แข็งเพอรมาฟรอสททำ�ใหภาวะโลกรอนไมสามารถ
หยุดยั้งไ ด พื้นที่สวนใหญข องเกาะอังกฤษไมส ามารถอาศัยอยูไ ดเนื่องจากน้ำ�ทวมที่เลวราย
พื้นที่ในเมดิเตอรเรเนียนถูกปลอยทิ้ง
โอกาสของการหลีกเลีย่ งภาวะโลกรอ นทส่ี อ่ี งศานน้ั ตำ� ่ ถามกี ารสงู ขึน้ ถงึ สามองศาและกระตุน 
การละลายของนำ�้ แข็งเพอรมาฟรอสททไ่ี มสามารถควบคุมได
เพิ่มขึ้น  5º C
มีเทนจากพื้นมหาสมุทรเรงภาวะโลกรอน น้ำ�แข็งหายไปจากขั้วโลกทั้งสอง มนุษยอพยพเพื่อ
คนหาอาหารและพยายามอยางสุดชีวิตที่จะดำ�รงชีพอยางสัตว
โอกาสที่จะหลีกเลี่ยงภาวะโลกรอนที่หาอ งศานั้นนอยมาก ถามีการสูงขึ้นถึงสี่องศาและ
ปลดปลอยมีเทนที่ถูกกักไวจากทองทะเล
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เพิ่มขึ้น  6º C
ชีวติ บนโลกจบลงดว ยพายุตามทีพ่ ระศาสดาตา ง ๆ ทรงพยากรณไว น้ำ�ทวมรนุ แรงอยางรวดเร็ว
กาซไฮโดรเจนซัลไฟดและลูกไฟมีเทนว่ิงพลานไปท่ัวโลกดวยพลังของระเบิดนิวเคลียร
เฉพาะเห็ดราทอ่ี ยูร อด
โอกาสของการหลีกเลี่ยงภาวะโลกรอนที่หกองศาเปนศูนย ถามีการสูงขึ้นเลยหาองศา ใน
เวลานั้นปฏิกิริยาตอบสนองทุกอยางจะอยูเหนือการควบคุม
9. มลภาวะจากของเสียอุตสาหกรรม
ที่สหรัฐอเมริกา
• ประมาณ 13 เปอรเซ็นตของบอ นำ�้ ดืม่ ในประเทศตะวันตกตอนกลาง  มีระดับของไนเตรทจากปยุ 
และการรว่ั ไหลของปยุ คอกทีไ่ มปลอดภยั
• ในป 2001 อีพเี อ บังคับใ หโรงงานแกะหา แหงจ ดั หานำ�้ ขวดสำ�หรับผอู ยูอ าศัยทอ งถิน่ เพราะกจิ กรรม
ฟารมไดทำ�ใหนำ�้ ดืม่ ของทอ งถิน่ นน้ั ปนเปอ น
• ในป 1997 การศึกษาหนึ่งพบวา 82 เปอรเซ็นตของการดำ�เนินการฟารมสัตว ไดผลิตไนโตรเจน
เกินความสามารถที่พื้นดินจะจัดการไดแ ละมี 64 เปอรเซ็นตที่มีฟอสเฟอรัสมากเกินไปมาจาก
ฟารมที่เกี่ยวกับของกับสัตวปก
• รายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้   โดยมูลนิธิ เชสพีค เบย ระบุให มูลไกเปนสาเหตุหลักของมลภาวะในอาว
เชสพีค
(ที่มา: http://www.humanesociety.org/assets/pdfs/farm/gve.pdf)
10. คุณสมบัติที่สูงสง (NQ : Noble Quality) ของสัตวและมนุษย
“จากการทำ�สมาธิ ฉันไ ดค นพบวา คุณสมบัตทิ สี่ ูงสง (NQ) ของสายพันธุต าง ๆ สามารถวัดไดเปน
เปอรเซ็นตเพื่อแสดงใหเห็นว าพวกเขามคี ุณสมบัตขิ องความเมตตาและความไมเห็นแกตัวอ ยางไร
อยางเชน สุนัขแ ละสุกร ทั้งสองมี NQ สูงถึง 30% วัวมี NQ 40% ในทางตรงกันขาม สัตวท ี่มคี วาม
รุนแรงมากกวาห รือสัตวก ินเนื้อ มีแ นวโนมท ี่จะมี NQ ต่ำ�กวา สิงโต เปนตน ม ี NQ 3% และเสือ  4%
และสำ�หรับม นุษย ขณะทเี่ราบางคนมี – คุณร ูไหม กลาวโดยทั่วไป – เราบางคนมี NQ 10% หลาย
คนมคี ุณสมบัตสิ ูงสงแ ค 3% มนุษยส ามารถเรียนรูจากตัวอยางของคุณสมบัตสิ ูงสงในเพื่อนรวมโลกของ
เราเหลานี้” – อนุตราจารยช ิงไห
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คุณสมบัตแิ หงค วามรัก (LQ : Loving Quality) ของสัตวแ ละมนุษย
“มันคอื คณ
ุ สมบัตทิ ไ่ี รเงือ่ นไข ความรกั ทีอ่ ยูเ หนือความรกั ของสามีและภรรยา แมและบตุ ร ความรกั 
ทีเ่ รามตี อ ตวั ตนทง้ั หมด เราพรอมทีจ่ ะเสียสละและชว ยเหลือ ไมวา จะเปนผมู บี ญ
ุ คุณแกเรา คนแปลกหนา
หรือศ ตั รู” – อนุตราจารยชงิ ไห
ขางลางนี้เปนคุณสมบัติความรัก (LQ) เปอรเซ็นตของสัตวตัวอยางและมนุษยที่ทานอาจารยชิงไห
ไดแบงปนจากความรูแ หงสวรรคของทาน:
• สัตวบาน: มีต ั้งแต 80% ไปจนถึง 300%
สุนัข
110%
สุกร
ไก
90%
กระบือ
มา
180%
• สัตวปา: มีต ั้งแต 20% ไปจนถึง 300%
ลิงปา
100% 	
ชาง
100%
วัว
300%
เสือ
20%

หมี
ปลาวาฬ
ปลาโลมา
สิงโต

120%
110%

110%
300%
110%
21%

• มนุษย: เฉลี่ยอยูที่ 20%
สูงท ี่สุดบ นโลกนี้คือ: 90%
ต่ำ�ท ี่สุดบ นโลกนี้คือ: 5%
นักบุญ/ผูรูแจง พัน  ๆ เปอรเซ็นต และพวกเขาไมใชม นุษย!
“ทั้ง NQ และ LQ นั้นส ำ�คัญ ขณะที่ IQ อาจจะสำ�คัญห รือไมก็ได! เราควรบมเพาะ LQ นี้    มนุษย
ควรหวนระลึกวาเราไดใ ชเวลา (อันส ั้น) ทีม่ คี าข องเราในโลกนี้อยางไร” – อนุตราจารยชิงไห
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เอช เอ็ม เทรเชอรร   
่ี ในเดือนกมุ ภาพันธ 2009 องคกรประเมินสง่ิ แวดลอมแหงเนเธอรแลนด ตีพมิ พ
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ลดไป 70% เมือ่ เทียบกับกรณีฐ าน (0.3% ของจดี พี ี และ ไมใช 1%)  และสงู ยง่ิ กวา 80% ในกรณีของ
NoAP (ปลอดผลิตภัณฑจากสตั ว) (ตารางท่ี 6)” (หนา 14) และ “ยกตัวอยางเชน ในการทานอาหารทด่ี ี
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เชือ้ เพลิงธรรมชาติเพิม่ ขึน้ จำ�นวนมากในการทำ�ใหสง่ิ นน้ั เกิดขึน้ ได “อานไดจากสุพรมี มาสเตอรทวี ี
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ทีส่ งู ในการผลิตเนือ้ สตั วดงั นี้ “12 ปอนดของธญ
ั พืช: ใชทำ�ขนมปงได 8 แถว หรือสปาเก็ตตีส้ องจาน.  55
ตารางฟุตของปา ฝน: สำ�หรับเนือ้ วัวจากปา ฝนทกุ ๆ   หนึง่ ปอนด โดยประมาณ 600 ปอนด    ของสง่ิ ล้ำ�คา
สิง่ มีชวี ติ ทถ่ี กู ทำ�ลาย รวมถึง 20 – 30 ชนิดของพนั ธุพ ชื   มากกวา 100 สายพันธุแ มลง และเผาพันธุส ตั วเลีย้ ง
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ระบบอาหาร 22 (2007): 86-108 http://agr.wa.gov/Foodanimal/Organic/Certificate/2008/NewsRelease/
BadgleyResearchPaper.pdf
116. “ฟารมออแกนิก ‘ดีทส่ี ดุ สำ�หรับสตั วปา ’” ขาวบบี ซี ี 3 สิงหาคม 2005 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_
news/4740609.stm
117. ดู อลั เมเยอรฮอฟฟ “การสญ
ู เสียผง้ึ นบั พนั ลา นตวั คำ�ถามเกีย่ วกับการควบคุมยาฆาแมลง” ลอสแองเจลิส
ไทมส 30 กรกฎาคม 2008 http://beediary.wordpress.com/tag/ccd
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118. ทโิ มธี ลาแซล “เกษตรออแกนิก สามารถหยุดภ าวะโลกรอ น” เดอะ ทรี ฮกั เกอร 10 ตุลาคม 2010 http://
www.treehugger.com/files/2009/10/organicfarming-could-stop-global-climate-change.php
119. ซี.เบนบรคู “วิธงี า ย ๆ แกปญ
 หาความเสีย่ งจากยาฆาแมลง: ทางเลือกออแกนิก” การตรวจสอบทาง
วิทยาศาสตรของศนู ยออแกนิก 8 มีนาคม 2008 http://www.organic-center.org/reportfiles/Organic_
Option_Final_Ex_Summary.pdf
120. เอฟเอโอ เกษตรออแกนิกและความปลอดภัยดา นอาหาร (2007) ftp://ftp.fao.org/paia/organicag/ofs/
OFS-2007-5.pdf
121. ดูหมายเหตุท่ี 14 อางถึงงานวิจยั โดยหนวยงานประเมินผลสง่ิ แวดลอมเนเธอรแลนด เพือ่ ใหคำ�แนะนำ�
แกรฐั บาลเนเธอรแลนดและการตง้ั นโยบายระหวางประเทศ
122. ดูงานวิจยั ของยเู อ็นกองทุนระหวางประเทศเพือ่ การพฒ
ั นาเกษตร (IFAD) “การเปลีย่ นมาทำ�เกษตร
ออแกนิกของเกษตรกรรายยอยในลาตนิ อเมริกาและแคริบเบียน” เมษายน 2003 รายงานหมายเลข 1337  
http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/thematic/pl/organic.htm
123. ดูหมายเหตุท่ี 14, 119
124. ดู จอหน ร็อบบนิ ส “เจาของฟารมหมู” เมษายน 2010 ทางออนไลนท  ่ี http://www. johnrobbins.info/
blog/the-pig-farmer และดู จอหน ร็อบบนิ ส การปฏิวตั อิ าหาร: อาหารของคณ
ุ สามารถชว ยชีวติ คณ
ุ และ
โลกของเราไดอยางไร
125. ดู รัฐสภายโุ รป “2050 อนาคตเริม่ วนั นี-้ คำ�แนะนำ�สำ�หรับนโยบายแบบบรู ณาการตอ ภาวะโลกรอ นของ
สหภาพยุโรปในอนาคต” 2 เมษายน 2009  http://www. europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5626312.
126. ดู เจนส โฮลมส “รัฐสภาสหภาพยุโรปเรียกเนือ้ สตั ววา ตวั ค กุ คามสภาพอากาศ” 4 กุมภาพันธ 2009
http://jensholm.se/2009/02/04/the-eu-parliament-calls-meat-a-climate-threat
127. ดู คริส แมสนั “เมืองในเบลเยีย่ มวางแผน ‘วันมงั สวิรตั ’ิ ” ขาวบบี ซี ี 12 พฤษภาคม 2009 http://news.bbc.
co.uk/2/hi/europe/8046970.stm.
128. ดู แคนดรา มาลิค “เจาชายชารลสทรงมอบ 2.8 พันลา นดอลลาร เพือ่ อนุรกั ษปา เขตฝน” 30 กรกฎาคม 2009
http://www.thejakartaglobe.com/news/prince-charles-gives-28b-topreserve-rain-forests/321249
129. ดู “ใครจะกนิ อาหารคารบอนตำ�่ ?” กรรมาธิการพฒ
ั นาแบบยง่ั ยืน (ไอรแลนดเหนือ) 18 มิถนุ ายน 2009
http://www.sd-commission.org.uk/news.php/246/ireland/whos-up-for-a-low-carb-diet
130. ในหนังสือเลมเดียวกัน
131. อางอิงถึงหนังสือตวั อยางของดารดส าขาการจดั การชนบท หัวขอ รหัสของการทำ�เกษตรทด่ี ี สิงหาคม
2008 ซึง่ แ นะนำ�การจดั การทด่ี เี พือ่ เลีย่ งการเกิดมลภาวะในนำ�้ , ในอากาศ และในดนิ http://www.dardni.
gov.uk/code_of_good_agricultural_practice_cogap_august_2008.pdf
132. ดู สภานติ บิ ญ
ั ญัตขิ องรฐั ฮาวาย “การขอรองผบู ริหารการศกึ ษาเพือ่ พฒ
ั นานโยบายใหมที างเลือกอาหาร
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มังสวิรตั แิ ละวแี กนอยูใ นเมนูอาหารทง้ั หมดในโรงเรียน” รายงาน HCR59 HD1 ทีเ่ สนอเมือ่ วนั ที่ 2
พฤศจิกายน 2009 http://www.capitol.hawaii.gov/session2009/Bills/HCR59_HD1_.htm
133. ดู เมืองซนิ ซนิ แนติ แผนลงมือปอ งกันสภาพอากาศ-แผนซนิ ซนิ แนตสิ เี ขียว 19 กรกฎาคม 2008 , 35,
209-211 ดูไดทางออนไลนท่ี http://www.cincinnati-oh.gov/cmgr/downloads/cmgr_pdf18280.pdf
134. เจนนิเฟอร ดค๊ั “เอาเบคอนกลบั บา น- แบบวแี กน” ขาวเอบซี ี 4 พฤษภาคม 2007 http://abcnews.go.com/
Politics/story?id=3139687&page=1 และดู “เดนนิส คูซนิ คิ ฉลองวนั เอิรธ เดยว แี กน พรอมกับขา วสาร
พิเศษของมงั สวิรตั ”ิ http://vegdaily.com/2009/07/dennis-kucinich-celebrates-vegan-earth-day-withaspecial-veggie-message/
135. เจสัน โธมัสซนิ ิ “สมาชิกวุฒสภาเปนมงั สวิรตั หิ นึง่ สปั ดาห” กาเซตตด อ็ ทเน็ต 29 เมษายน 2009
http://www.gazette.net/stories/04292009/takonew183650_32520.shtml   และดู เคลี่ ฮารเลส “การ
ปฏิวตั ขิ องรสั คิน” เวจนวิ สดอ็ ทคอม 4 พฤษภาคม 2007 www.vegnews.com/web/articles/page.
do?pageId=688&catId=1
136. วันจันทรปลอดเนือ้ สตั ว “โรงเรียนบัลตมิ อรสนับสนุนการปลอดเนือ้ สตั ว” http://www.meatlessmonday.
com/baltimore-schools
137. สมาคมมงั สวิรตั ิ ซานฟรานซิสโก “ซานฟรานซิสโกเปนเมืองแรกในสหรัฐฯทป่ี ระกาศใหวนั จันทรเปน
‘วันมงั สวิรตั ’ิ ” 7 เมษายน 2010 http://www.vegsource.com/news/2010/04/san-francisco-is-first-us-cityto-declare-mondays-as-veg-day.html
138. ดู ศูนยขอ มูลสง่ิ แวดลอมไตหวัน “คนนบั ลา นลงชือ่ ลดภาวะโลกรอ นดว ยการกนิ อาหารมงั สวิรตั ”ิ
(ภาษาจีน) http://e-info.org.tw/node/33565
บทท่ี 5
139. การสำ�รวจระดับประเทศในการให, การอาสาสมัคร และการมสี ว นรวม (NSGVP)  สแตทิสติก แคนาดา
สัมภาษณชาวแคนาเดียน 2,389 คน อายุ 15-24 ป ดู ซูซาน เพดเวลล “ฉันตอ งการทำ�สง่ิ ทแ่ี ตกตาง”
นิตยสารแคนาเดียน ลีฟวง่ิ http://www.canadianliving.com/life/community/i_want_to_make_a_
difference.php
140. การวจิ ยั ของเวิรล วอทช  อุตสาหกรรมปศุสตั วมสี ว นแพรกา ซเรือนกระจก  51% บนโลก. ดูหมายเหตุท่ี 3
141. ดูหมายเหตุท่ี 90 หนา 1
142. ดู สมาคมผผู ลิตเนือ้ ส กุ รรฐั ไอโอวา “USDA ซือ้ เนือ้ หมูมากขึน้ ” 11 พฤศจิกายน 2009 http://www.
iowapork.org/Newsroom/NewsForProducers/USDAporkbuy/tabid/1504/Default.aspx   และดู
แคปตอล พอรก รีพอรท (พฤศจิกายน 2009) ของกรรมาธิการผผู ลิตเนือ้ สกุ รในประเทศ (NPPC) http://
nppc.org/uploadedfiles/cprNOV-6.pdf
143. ในหนังสือเลมเดียวกัน
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144. ขอแนะนำ�อื่น ๆ   อีกมากมายสำ�หรับก ารอนุรักษส ิ่งแวดลอม    ดูไ ดทเี่ว็บไซตข องโทรทัศนสุพร ีม
มาสเตอร
145. ยกตัวอยาง ดูสารคดีในสุพรมี มาสเตอรทวี ี “ไมตอ งใชนำ�้ ! การทำ�เกษตรแบบแหงในเอาหลัก (เวียดนาม)”
ฟรีท างออนไลน ที่ http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/pe/79 และ “ปลูกผลไมและผกั ใน
ดินทรายทเ่ี อาหลัก (เวียดนาม)” SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/pe/72
146. ลิงคทเ่ี ชือ่ มโยงคอื SupremeMasterTV.com/sos-flyer
147. กอตัง้ เมือ่ วนั ที่ 7 มีนาคม 2008 รานอาหารวเี กน เลิฟวง่ิ ฮัท มี 221 สาขาทว่ั โลก เมือ่ ปลายเดือนมกราคม
2011
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บรรณานุกรมการบรรยาย
โดยทา นอนุตราจารยชงิ ไห
หนังสือเลมน้ีประกอบดวยบทคัดลอกท่ีสมบูรณจากการพูดของทานอนุตราจารยชิงไหในหลากหลาย
โอกาส ตอไปนีเ้ ปนรายการทส่ี มบูรณ
1. วิธที จ่ี ะไดอาณาจักรของพระเจาคอื ผา นการรแู จง, การบรรยายสาธารณะในแมสซาชเู ซทส, สหรัฐอเมริกา
24 กุมภาพันธ 1991 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/451
2. รักษาสง่ิ แวดลอมโลก, การบรรยายสาธารณะในแคลิฟอรเนีย, สหรัฐอเมริกา 19 พฤษภาคม, 1991
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/346
3. การกนิ เนือ้ ท�ำ ลายชวี ติ แ ละเปนอนั ตรายตอ โลก (ตอนที่ 1), การพบกนั นานาชาติในฮาวาย, สหรัฐอเมริกา
3 กันยายน, 1994 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/554
4. ดำ�เนินชวี ติ แหงมโนธรรมและความรกั (ตอนที่ 3), การพบกนั นานาชาติในกมั พูชา 11 พฤษภาคม 1996
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/630
5. ในสมดุลกับร ะบบนิเวศดาวเคราะหข องเรา, การพบกันนานาชาติใ นฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา
6 มิถนุ ายน 2001 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/362
6. รักษาดวงดาวที่สวยงามของเรา (ตอนที่ 2), การพบกันนานาชาติใ นลอนดอน, สหราชอาณาจักร
24 ตุลาคม 2006 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/336
7. อยูอ ยางเรียบงายเพือ่ รกั ษาดวงดาว (ตอนที่ 1), การพบกนั นานาชาติ ในออสเตรีย 27 พฤษภาคม 2007
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/336
8. สัตวชว ยสขุ ภาพของดวงดาวของเรา (ตอนที่ 2), การพบกนั นานาชาติใ นปารีส, ฝรัง่ เศส 1 สิงหาคม 2007
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/611
9. อนุตราจารยชิงไห กลาวถึงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง, การพบกันนานาชาติใ นปารีส, ฝรั่งเศส
25 ธันวาคม 2007 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/307
10. ถึงเวลากระทำ�แลว ในเรือ่ งภาวะโลกรอ น, การพบกนั นานาชาติในปารีส, ฝรัง่ เศส 26 ธันวาคม 2007
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/350
ความพยายามโลกเพื่อรักษาดวงดาว, การประชุมท างไกลกับทีมงานโทรทัศนสุพร ีมมาสเตอรใ น
ลอสแองเจลิส, สหรัฐอเมริกา 20 มกราคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/357
หนทางแกปญ
 หา, การพบกนั นานาชาติในออสเตรีย 28 กุมภาพันธ 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/
tb.php/bmd/327
เปนว ีแกน, รักษสิ่งแวดลอม, ชวยโลกเรา, การพบกันนานาชาติใ นโมนาโค 4 พฤษภาคม 2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/383
เอสโอเอส! การสมั มนานานาชาติ บนภาวะโลกรอ น ชวยชีวติ และปกปองโลก, การประชุมน านาชาติ
ในโซล, เกาหลีใต 22 พฤษภาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/245
อีเดนบนโลกผา นวถิ มี งั สวิรตั ,ิ การประชุมผ า นวิดโี อ กับ สมาชิกสมาคมในเซอรเรย, สหราชอาณาจักร
12 มิถนุ ายน 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/386
วิถมี งั สวิรตั ิคือหนทางเพือ่ ชว ยโลก,การประชุมผา นวิดโี อกบั สมาชิกสมาคมในลอนดอน,สหราชอาณาจักร
13 มิถนุ ายน 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/396
ในขณะวกิ ฤติ 2008 เพือ่ ชว ยโลก: ฉันท�ำ อะไรได?, การประชุมน านาชาติในไทเป, ฟอรโมซา (ไตหวัน)
29 มิถนุ ายน 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/254
อีเดนบนโลก, การแสดงศลิ ปะนานาชาติในไทเป, ฟอรโมซา 5 กรกฎาคม  2008
เผยแพรหนทางแกปญ
 หามงั สวิรตั ,ิ การประชุมผ า นวิดโี อกบั สมาชิกสมาคมในซแี อทเทิล, สหรัฐอเมริกา
6 กรกฎาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/412
มีมมุ มองและทศั นคติทเ่ี ปนบ วก, การประชุมผ า นวิดโี อกบั สมาชิกสมาคมในซานโฮเซ, สหรัฐอเมริกา
10 กรกฎาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/421
เปนว แี กน, รักษสง่ิ แวดลอม, ทำ�ดี, การประชุมวิดโี อกบั ส มาชิกสมาคมในนิวยอรค, สหรัฐอเมริกา
13 กรกฎาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/430
เปาหมายทส่ี งู สงและการเปลีย่ นใจสามารถชว ยดวงดาว; การประชุมผ า นวิดโี อกบั สมาชิกสมาคมใน
เอาหลัก (เวียตนาม) 20 กรกฎาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/447
มนุษยค อื ความเมตตาและความรกั โดยเนือ้ แท, การประชุมผา นวิดโี อกบั สมาชิกสมาคมในกรุงเทพ,
ประเทศไทย 24 กรกฎาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/455
สภาพอากาศเปลีย่ นแปลง, การประชุมนานาชาติ ในฮอลลีวดู , สหรัฐอเมริกา    26 กรกฎาคม 2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/262
เอสโอเอส: หยุดภาวะโลกรอน, การประชุมน านาชาติใ นโตเกียว, ญี่ปุน   27 กรกฎาคม 2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/265
มีรปู แบบชีวติ แหงศลี ธรรมตามกฎแหงรกั , การประชุมวิดโี อกบั ส มาชิกสมาคมในลอสแองเจลิส,
สหรัฐอเมริกา 31 กรกฎาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/458
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27. ดำ�เนินชวี ติ ของเราดว ยมโนธรรมและความรกั ,
การประชุมผา นวิดโี อกบั สมาชิกสมาคมในเผิงห,ู 
ฟอรโมซา (ไตหวัน) 2 สิงหาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/467
28. ความเมตตากอใหเกิดความเมตตา, การประชุมผา นวิดโี อกบั สมาชิกสมาคมในซดิ นีย, ออสเตรเลีย
17 สิงหาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/484
29. ไปในทศิ ทางทส่ี งู สง, การประชุมผา นวิดโี อกบั ส มาชิกสมาคมในโอคแลนด, นิว ซีแลนด 19 สิงหาคม 2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/492
30. คนหาความปลอดภัยและการปกปองโดยการเดินตามหนทางแหงสวรรค; การรวมตัวนานาชาติในฝรัง่ เศส
20 สิงหาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/532
31. การกินเนื้อทำ�ลายชีวิตแ ละเปนอ ันตรายตอดวงดาว (ตอนที่ 7), การรวมตัวน านาชาติใ นฝรั่งเศส
23 สิงหาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/554
32. ทีห่ ลบภัยเดียวคอื หนทางการด�ำ เนินชวี ติ แหงศลี ธรรม, การประชุมผา นวิดโี อกบั สมาชิกสมาคมใน
แวนคูเวอร, แคนาดา 24 สิงหาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/514
33. การสมั ภาษณสดกบั ทา นอนุตราจารยชงิ ไหโดย สถานีวทิ ยุ อีส โคสท เอฟเอ็ม, ไอรแลนด 31 สิงหาคม 2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/275
34. การสมั ภาษณกบั ทา นอนุตราจารยชงิ ไหโดย บอบ เลเบนโซลด แหงเสียงวทิ ยุสง่ิ แวดลอม, สหรัฐอเมริกา
11 กันยายน 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/460
35. หยุดภ าวะโลกรอ น: ดำ�เนินการเดีย๋ วนี,้ การประชุมนานาชาติ ทีป่ ทุมธานี, ประเทศไทย 11 ตุลาคม 2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/284
36. นกในชวี ติ ของฉนั ฉบับภาษาเอาหลัก (เวียตนาม), งานเปดตวั หนังสือในปทุมธานี, ประเทศไทย
11 ตุลาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/288
37. ภารกิจย ง่ิ ใหญ: ชวยดวงดาว, การประชุมผ า นวิดโี อ กับสมาชิกสมาคมในแคลิฟอรเนีย, สหรัฐอเมริกา
26 พฤศจิกายน 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/502
38. การสมั ภาษณกบั ทา นอนุตราจารยชงิ ไหโดย สถานีวทิ ยุ อีสโคสท เอฟเอ็ม, ไอรแลนด 30 พฤศจิกายน 2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/310
39. ศิลปะแหงสรวงสวรรค, ฉบับภาษาองั กฤษ งานเปดตวั หนังสือนานาชาติ ในลอสแองเจลิส, สหรัฐอเมริกา
12 ธันวาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/304
40. เชือ่ มัน่ ในพระเจา (ตอนที่ 3), การรวมตัวนานาชาติ 16 ธันวาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/
tb.php/download/7478
41. ความเมตตามอี ยูใ นตวั เราทกุ คนแตดง้ั เดิม, การรวมตัวนานาชาติ 26 มกราคม 2009
42. การประชุมน านาชาติ เอสโอเอส ในอลู นั บาตาร, มองโกเลีย 27 มกราคม 2009 SupremeMasterTV.
com/bbs/tb.php/wow/314
43. ดำ�เนินการเดีย๋ วนี!้ เพือ่ โลกทส่ี นั ติและปลอดภัยยง่ิ กวา การประชุมผ า นวดิ โี อกบั ทา นอนุตราจารยชงิ ไห
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

และอดีตประธานาธิบดี ฟล ปิ ปนส ฟเดล รามอสในไทเป, ฟอรโมซา (ไตหวัน) 21 กุมภาพันธ 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/319
เอสโอเอส – รักษาดวงดาว, การประชุมน านาชาติในซาลาปา, เวราครูซ, เม็กซิโก 6 มีนาคม 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/326
อดอาหารน�ำ้ ผลไมเพือ่ สนั ติ การประชุมผา นวิดโี อในเมืองคลั เวอร, แคลิฟอรเนีย, สหรัฐอเมริกา
7 มีนาคม 2009 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/331
การปฏิบตั ทิ างจติ วิญญาณและความจริงใจชว ยเหลือดวงดาว, การพบกนั นานาชาติ 8 มีนาคม 2009
การประชุมร กั ษาโลกของเรา 2009: ปกปองสง่ิ แวดลอมและเคารพทกุ ช วี ติ , การประชุมน านาชาติใน
โซล, เกาหลีใต 26 เมษายน 2009 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/339
เปนออแกนิกวแี กน เพือ่ ชว ยดวงดาว, การประชุมนานาชาติในโลเม, โตโก 9 พฤษภาคม 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/343
มาสรางการเปลีย่ นแปลง – ปกปองสง่ิ แวดลอม, การประชุมนานาชาติในโบคา เดล ริโอ, เวราครูซ, เม็กซิโก
4 มิถนุ ายน 2009 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/348
วันวแี กนโลกเพือ่ โลกวแี กน, การประชุมน านาชาติในวูด แลนด ฮิลล, แคลิฟอรเนีย, สหรัฐอเมริกา
21 มิถนุ ายน 2009 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/355
การสมั ภาษณกบั ทา นอนุตราจารยชงิ ไหโดยนกั หนังสือพมิ พ เบน เมอรเนน 12 กรกฎาคม 2009, ตีพมิ พ
ในไอริช ซันเดย อินด เี พนเดนท SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/365
มีทางเลือกใหมในการด�ำ รงชีวติ , การพบกนั นานาชาติ 26 กรกฎาคม 2009
การสมั ภาษณกบั ทา นอนุตราจารยชงิ ไหโดยนกั หนังสือพมิ พ ชารลส นอรตนั ให วารสารเฮาส, สหราชอาณาจักร
8 สิงหาคม 2009 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/375
ไมวา อยางไรกต็ าม เราตอ งรกั ษาดวงดาว, การพบกนั นานาชาติ 8 สิงหาคม 2009 SupremeMasterTV.
com/bbs/tb.php/bmd/625
หนทางแกปญ
 หาเพือ่ ดวงดาวทส่ี วยงาม, การประชุมนานาชาติในนนทบุร,ี ประเทศไทย 15 สิงหาคม 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/372
สุนขั ในชวี ติ ของฉนั และ ชีวติ ปา สงู สง, ฉบับภ าษาเอาหลัก (เวียตนาม), งานเปดตวั หนังสือนานาชาติใน
นนทบุร,ี ประเทศไทย 15 สิงหาคม 2009 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/386
ความลบั แหงดาวศุกร, การประชุมผา นวิดโี อกบั ทมี งานโทรทัศนสพุ รมี มาสเตอร ในลอสแองเจลิส,
สหรัฐอเมริกา 29 สิงหาคม 2009 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/636
ภาวะโลกรอ น: ใช, มีหนทางแกไข!, การประชุมนานาชาติในลิมา, เปรู 12 กันยายน 2009 SupremeMasterTV.
com/bbs/tb.php/wow/387
สุนขั ในชวี ติ ของฉนั ของทา นอนุตราจารยชงิ ไห ฉบับภ าษาสเปน, งานเปดตวั หนังสือนานาชาติในลิมา,
เปรู 12 กันยายน 2009 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/400
165

จากวิกฤติสสู ันติสุข: วิถีแหงวแี กนออแกนิกคือคำ�ตอบ

60. สุขภาพของเด็กและดวงดาวทย่ี ง่ั ยืน, การประชุมนานาชาติในเกาะเจจู, เกาหลีใต 21 กันยายน 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/379
61. โลกหนึง่ เดียว: รวมกันในการชว ยชีวติ , การประชุมนานาชาติในฮองกง, จีน 3 ตุลาคม 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/383
62. ปกปองบา นของเราดว ยความรัก, การประชุมน านาชาติในไถจง, ฟอรโมซา (ไตหวัน) 11 ตุลาคม 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/388
63. ชีวติ ปา สงู สง ของทา นอนุตราจารยชงิ ไห, ฉบับภาษาเยอรมันและฝรัง่ เศส, สุนขั ในชวี ติ ของฉนั – ฉบับภาษา
โปแลนด, งานเปดตวั หนังสือนานาชาติใน แฟรงเฟรท , เยอรมัน 18 ตุลาคม 2009 SupremeMasterTV.com/
bbs/tb.php/wow/390
64. วีแกนออแกนิกเพื่อรุงเรืองและเพื่อรักษาดวงดาวจากสภาพอากาศเปลี่ยน, การประชุมน านาชาติใ น
จาการตา, อินโดนีเซีย 22 ตุลาคม 2009 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/393
65. การกระโดดของมนุษยชาติเขาสูย คุ ทอง, การประชุมนานาชาติในวอชิงตัน ดีซ,ี สหรัฐอเมริกา
8 พฤศจิกายน 2009 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/397
66. ขาวสารวิดโี อของทา นอนุตราจารยชงิ ไหแกสมาคมแหงผพู พิ ากษาเม็กซิกนั ผูส นับสนุนสง่ิ แวดลอม
ยุตธิ รรมและการสมั ภาษณโดย คันทรีย โฟกัส สถานีวทิ ยุบบี ซี วี าฬ 12 พฤศจิกายน 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/403
67. เอสโอเอส – การกระทำ�ทร่ี วดเร็วเพือ่ หยุดภาวะโลกรอ น สภาพอากาศเปลีย่ นแปลง, การประชุม
นานาชาติในโอรซิ าบา, เวราครูซ, เม็กซิโก 16 พฤศจิกายน 2009 SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/
wow/411
68. การสมั ภาษณกบั ทา นอนุตราจารยชงิ ไหโดยวารสารสนุ ขั ไอริช 16 ธันวาคม 2009 SupremeMasterTV.
com/bbs/tb.php/wow/406
69. ความรกั และปญ
 ญาทไ่ี มอาจวดั ไดของอาจารยทม่ี ชี วี ติ อยู, การประชุมทางไกลกบั ทมี งานโทรทัศน
สุพรมี มาสเตอรใน ลอส แองเจลิส, สหรัฐอเมริกา 1 สิงหาคม 2010
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แหลงขอมูลเพิ่มเติม
ภาพยนตรที่เกี่ยวของ
• บาน (2552)  
ภาพยนตรสารคดี โดย ยานน อารทัส-เบอรทรานด ที่ป ระกอบดวยภาพถายทางอากาศของสถานที่
ตาง ๆ บนโลกเกือบทั้งหมด  ภาพยนตรไ ดแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของชีวิตบนโลกและวิธี
ที่มนุษยกำ�ลังค ุกคามความสมดุลทางระบบนิเวศ http://www.home-2009.com/us/index.html (อยูบน
Youtube  เชนกัน)
• ความจริงของมีเทน  (2550)
สรางโดยองคกรทางวทิ ยาศาสตรเพือ่ สตั วทร่ี จู กั กนั ในนามของ นิโคลลัส จี สถาบันเพียรสนั ภาพยนตร
ชุดน้ีเปดเผยใหเห็นวาสาเหตุสำ�คัญที่สุดของการท่ีภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงซ่งึ ก็คือการทำ�ฟารมปศุสัตว
เพือ่ การผลิตเนือ้ สตั วและนม ซึง่ ปลอยกา ซออกมามากกวายานยนตทง้ั โลกรวมกัน เปนการปรากฏตัว
ของนกั แสดงทม่ี ชี อ่ื เสียงชาวเนเธอรแลนด นักเขียน นักการเมืองผซู ง่ึ แบงปนมมุ มองการเปนมงั สวิรตั ิ
ของพวกเขา ขอมูลทางวทิ ยาศาสตรจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติมกแ็ สดงใหเห็น
เชนกัน www.partijvoordedieren.nl (เนเธอรแลนด) http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/
news/194/vg_34.htm
• ความจริงทไี่ มมีใครอยากฟง (2549)
ในภาพยนตรสารคดีทไ่ี ดรบั รางวัลยอดเยีย่ มในอเมริกา อดีตรองประธานาธิปด ี อัลกอร ทีอ่ อกมาบอกตอ
สาธารณชนวา ภาวะโลกรอ นกำ�ลังเปนจริงและเปนอนั ตรายขณะนี้ บนขอ มูลการคน ควาวจิ ยั ชน้ิ สำ�คัญ
จากนกั วทิ ยาศาสตรระดับนำ�ทว่ั โลก ภาพยนตรอธิบายถงึ ก ารกระทำ�ของมนุษยในชว งศตวรรษทผ่ี า นมา
นัน้ สามารถทำ�ลายโลกบา นเกิดข องเรา และเรามชี ว งเวลาเพียงเล็กนอยทีจ่ ะพลิกกลับแนวโนมทอ่ี นั ตราย
นี้ เพือ่ ปอ งกันค วามหายนะอนั ใหญหลวงของโลก เชนภาวะอากาศทร่ี นุ แรง น้ำ�ทวม ความแหงแลง
โรคระบาด  และคลืน่ ความรอ นทเ่ี กินกวาส ง่ิ ใด ๆ ทเ่ี ราเคยประสบมา   ภาพยนตรนไ้ี ดเรียกรองใหพวกเรา
ทุกคนปฏิบตั กิ ารเพือ่ รบั ผิดชอบ และดำ�เนินการในสว นของตวั เราเอง
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• สมดุลท มี่ ีความละเอียดออน : ความจริง  (2550)  
ภาพยนตรน ี้ไปไกลกวา ความจริงทไี่ มมีใครอยากฟง ของอัลกอร ดวยการประกาศวาความหวังหนทาง
เดียวของโลกก็คือ ประชาชนตองเลิกทานเนื้อสัตวแ ละผลิตภัณฑน ม http://www.adelicatebalance.
com.au/
• ชั่วโมงสุดทายของมนุษยชาติ (2550)
ภาพยนตรเรื่องยาวที่สรางโดยลีโอนารโด ดิคาปริโ อ อธิบายถึงภาวะสิ่งแวดลอมธรรมชาติแ ละบอกตอ
ผูชมวาเวลานีเ้ปนโ อกาสสำ�คัญส ุดทาย ที่การเปลี่ยนแปลงเปนส ิ่งท ี่เปนไปได ภาพยนตรน ี้นำ�เสนอ
ความหวังและวิธแี กไขที่สามารถทำ�ไดต อป ญหาสิ่งแวดลอม ดวยการเรียกรองการทำ�การกระทำ�ฟนฟู
เพื่อเปลี่ยนโฉม และการคิดใ หมข องกิจกรรมของมนุษยบ นโลกผานเทคโนโลยี มีค วามรับผิดชอบตอ
สังคมและการอนุรักษ http://wwws.warnerbros.co.uk/11thhour; http://www.imdb.com/title/tt049293
• มนุษยโลก (2548)
ภาพยนตรน ี้บรรยายโดยผูที่ไดรับก ารเสนอชื่อชิงรางวัลย อดเยี่ยม วาคีน ฟนิกซ อธิบายถึงการพึ่งพา
อาศัยของมนุษยชาติจากสัตว เพื่อเปนอาหาร เครื่องนุงหม ความบันเทิงและการทดลอง และ
แสดงใหเห็นถ ึงก ารขาดความเคารพตอส ัตวข องเราอยางสิ้นเชิง ผานการศึกษาที่เจาะลึกเขาไปในที่
กักขังส ัตวเลี้ยง โรงเพาะลูกสุนัข  สัตว ที่กักขังส ัตว โรงปศุสัตว การคาเครื่องหนัง และขนสัตว การ
กีฬา อุตสาหกรรมบันเทิง ยาและวิทยาศาสตร มนุษยโลกไดบ ันทึกเหตุการณ การปฏิบัตกิ ารเปน
กิจวัตรของธุรกิจใ หญที่สุดข องโลก ที่พึ่งพาอาศัยส ัตวเพื่อผลประโยชน http://veg-tv.info/Earthlings
(บน  Youtube เชนกัน)
• ลางผลาญโลก  (2548)
สารคดีส ั้นผ ลิตโดย ชมรมมังสวิรัตสิ หราชอาณาจักรอังกฤษและสหพันธมังสวิรัตยิ ุโรป บรรยายโดย
นักมังสวิรัตผิ ูมชี ื่อเสียงและเปนสมาชิกว ง บีทเทิล เซอรพอล แมคคารท นีย ภาพยนตรไ ดแ สดงถึง
การกลาวนำ�ของประธานาธิปด ขี องสโลวีเนียทเี่พิ่งเสียชีวิตไ ป ดร. จาเนซ ดนอพเชค การลางผลาญ
โลก เปนภ าพทเี่ห็นอยางชัดเจน ผลลัพธท างสิ่งแวดลอมของผีมือมนุษยแ ละผลกระทบจากการทาน
เนื้อสัตวบ นโลกทงี่ ดงามและล้ำ�ค าข องเรา http://www.youtube.com/watch?v=x420RF9AVk8 (บน  
Youtube เชนกัน)
• ภาพยนตรบ น  Goveg.com:  
คลิกที่ “Meet the Animals” และชมวิด โี อเพื่อการศึกษา
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ลิงคที่เกี่ยวของ
SUPREMEMASTERTV.COM
นำ�เสนอรายการวถิ กี ารดำ�เนินชวี ติ แบบทเ่ี กีย่ วพันก บั ชวี ติ อนั เปย มเมตตา เพือ่ สขุ ภาพอนั ดแี ละเรือ่ งราว
ของภาวะโลกรอ น   แพรภาพออกอากาศ รวมถึงการสัมมนาทางไกลถา ยทอดสด ผานเครือขาย
โทรคมนาคม เรือ่ งการเปลีย่ นแปลงของอากาศ สัมภาษณผ ไู ดรบั รางวัลโนเบล นักวทิ ยาศาสตรของนาซา
ผูน ำ�รฐั บาลและผเู ชีย่ วชาญทางสง่ิ แวดลอม
VEGSOURCE.COM
แหลงขอมูลเกี่ยวกับส ูตรการทำ�อาหารวแี กน วิดโี อเพื่อการศึกษา บทความและหนังสือเกี่ยวกับว ิถีการ
ดำ�เนินช ีวิตแ บบมังสวิรัติ และเรื่องราวสวัสดิภาพของสัตว
IVU.ORG
เปนส หพันธม ังสวิรัติ/ชมรมวีแกน  สงเสริมแ ละสนับสนุนว ิถีมังสวิรัตทิ ั่วโลกตั้งแตป  พ.ศ. 2451
WORLDPRESERVATIONFOUNDATION.ORG
เนื้อหาสาระและคำ�แนะนำ�เพื่อกระตุนปจเจกชน  สื่อสารมวลชน  รัฐบาลและสถาบันอ ื่น ๆ    เพื่อ
ออกกฎหมายและนโยบายที่สงผลในการลดการบริโภคผลิตภัณฑสัตว
MERCYFORANIMALS.ORG
เว็บไ ซตอ ยางเปนทางการของ เมตตาสัตว (MFA) เสนอขอมูลเรื่องเกี่ยวกับสิทธิส ัตว  รานคาอ อนไลน
และอื่น ๆ
CHOOSEVEG.COM
สวนเพิ่มเติมท างออนไลนของ MFA นำ�เสนอ แนะนำ� รายการอาหาร วิด ีโอ เคล็ดลับแ ละอื่น ๆ
EGGCRUELTY.COM
รูปภาพ วิดีโอ และขอมูลการสืบสวนที่ไมเปดเผย ตอการกระทำ�ทารุณสัตว   ฟารมไขที่โอไฮโอ
สหรัฐอเมริกา ของ MFA
VEGGUIDE.ORG
แหลงภัตตาคารมากที่สุดแ ละแนะนำ�แหลงช อปปงสำ�หรับอ าหารมังสวิรัตแิ ละวีแกน
GOVEG.COM
แหลงที่มาสำ�หรับน ักกิจกรรม บทความขาว สูตรอาหารนับร อยและอื่น ๆ
VEGANHEALTH.ORG
ขอมูลว ิถีการดำ�เนินช ีวิตแ บบวีแกน และการใชชีวิตอ ยางมีสุขภาพดี
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VIVA.ORG.UK
ผานการรณรงคท ก่ี วางขวาง การวจิ ยั การเปดเผยสง่ิ ทไ่ี มเคยเปดเผยและสอ่ื การนำ�เสนอทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
วิวา ไดนำ�เรือ่ งราวจริงของการทำ�ฟารมทท่ี นั สมัยเขาไปถงึ หอ งนง่ั เลนของประชาชน
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สื่อสิ่งพิมพข องเรา
เพื่อยกระดับจ ิตวิญญาณของเรา และเปนแรงบันดาลใจใหกับก ารดำ�รงชีวิตป ระจำ�วัน คำ�สอนของ
ทานอนุตราจารยช ิงไหที่มอี ยูมากมายของทานรวบรวมอยูในรูปแบบหนังสือ วีดีโอเทป เทปบันทึกเสียง
เทปเพลง ดีวีดี เอ็มพ ีสาม และซีดี
นอกจากหนังสือและเทปทจ่ี ดั พิมพจำ�หนายแลว คำ�สอนของทา นอนุตราจารยชงิ ไหอกี จำ�นวนมาก
สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วจ ากอนิ เทอรเน็ตไมเสียคา ใชจา ย ตัวอยางเชน มีเว็บไซตม ากมายทน่ี ำ�เสนอ
ธรรมสารขาวของทานอนุตราจารยชิงไหทพี่ ิมพออกมามากที่สุดใ นเร็ว ๆ นี้      (ดูใ น “เว็บไซตก วนอิม”
ดานลาง) สื่อออนไลนอื่น ๆ   รวมทั้งบ ทกวีข องทานอนุตราจารยชิงไห   คติพจนท ใี่ หกำ�ลังใจ   และการ
บรรยายธรรมในรูปแบบของวีดีโอและเสียง

หนังสือ
การหยิบหนังสือของทานอนุตราจารยชิงไหสักหนึ่งเลมในระหวางวันที่ยุงวุนวายเปนสิ่งหนึ่งที่
ชวยชีวิตได ดวยถวยคำ�ที่ชัดเจนของทานเตือนเราถึงธรรมชาติท ี่แทจริงข องเรา ไมวาจ ะเปนการอานการ
บรรยายธรรมทางจิตวิญญาณของทานในชุดกุญแจสูการรูแจงในทันทีหรือบทกวีทีมีความเมตตาอยาง
ลึกซึ้ง ในน้ำ�ตาในความเงียบ,อัญมณีแ หงป ญญาทไี่ ดป รากฎออกมาตลอด
ในรายการของหนังสือทแ่ี สดงนัน้ จำ�นวนเลมทม่ี วี างจำ�หนายแลวของแตละภาษาไดระบุไวในวงเล็บ
กุญแจสกู ารรูแจงใ นทันที
ภาษาเอาหลัก (เลม1-15), ภาษาจีน (เลม1-10), ภาษาองั กฤษ (เลม1-5), ภาษาฝรง่ั เศส (เลม1-2), ภาษาฟน แลนด
(เลม1), ภาษาเยอรมัน (เลม1-2), ภาษาฮงั การี (เลม1), ภาษาอนิ โดนีเซีย (เลม1-5), ภาษาญป่ี นุ (เลม14), ภาษา
เกาหลี (เลม1-11), ภาษามองโกเลีย (เลม1,6), ภาษาโปรตุเกส (เลม1-2), ภาษาโปแลนด (เลม1-2), ภาษาสเปน
(เลม1-3), ภาษาสวีเดน (เลม1), ภาษาไทย (เลม1-6) และภาษาทเิ บต (เลม1)
กุญแจสกู ารรูแจงใ นทันที ถาม-ตอบ
ภาษาเอาหลัก (เลม1-4), ภาษาจีน (เลม1-3), ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาเช็ก, ภาษาองั กฤษ (เลม1-2), ภาษาฝรัง่ เศส,
ภาษาเยอรมัน, ภาษาฮงั การี, ภาษาอนิ โดนีเซีย (เลม1-3), ภาษาญป่ี นุ , ภาษาเกาหลี (เลม1-4), ภาษาโปรตุเกส
ภาษาโปแลนด และภาษารสั เซีย (เลม1)
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พิมพฉ บับพ ิเศษ/ฌาน 7 วันในป พ.ศ. 2535
ภาษาอังกฤษและภาษาเอาหลัก
กุญแจสกู ารรูแจงใ นทันที พิมพฉ บับพ ิเศษ/การบรรยายธรรมทั่วโลกในป พ.ศ. 2536
ภาษาอังกฤษ (เลม1-6) และภาษาจีน (เลม1-6)
จดหมายระหวางอาจารยและผูบำ�เพ็ญท างจิตวิญญาณ
ภาษาอังกฤษ (เลม1), ภาษาจีน (เลม1-3), ภาษาเอาหลัก (เลม1-2), ภาษาสเปน (เลม1)
ประสบการณอันมหัศจรรยของฉันกับท านอาจารย
ภาษาเอาหลัก (เลม1-2), ภาษาจีน (เลม1-2)
อาจารยเลานิทาน
ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาสเปน, ภาษาเอาหลัก, ภาษาเกาหลี, ภาษาญี่ปุน และภาษาไทย
การเติมสีสันช ีวิตของเรา
ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ และภาษาเอาหลัก
อารมณขันที่ใหค วามรูของทานอนุตราจารยชิงไห - รัศมีข องคุณแคบเกินไป
ภาษาจีนแ ละภาษาอังกฤษ
พระเจาดูแลทุกสิ่ง--นิทานประกอบภาพแหงป ญญาจากทานอนุตราจารยชิงไห
ภาษาเอาหลัก, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาญี่ปุน และภาษาเกาหลี
ความลับใ นการบำ�เพ็ญท างจิตวิญญาณอยางงาย
ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ และภาษาเอาหลัก
การติดตอโ ดยตรงกับพระเจา - วิธีการเขาถึงเสรีภาพ
ภาษาจีนแ ละภาษาอังกฤษ
ของพระเจาและมนุษย-ความเขาใจอยางลึกซึ้งจากเรื่องราวในคัมภีรไบเบิ้ล
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ความเขาใจในเรื่องสุขภาพ-การกลับคืนสธู รรมชาติและวิธีทางอันชอบธรรมในการดำ�เนินช ีวิต
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ฉันมาเพื่อรับเธอกลับบาน
ภาษาอารบิก, ภาษาเอาหลัก, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาเช็ก, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษา
เยอรมัน, ภาษากรีก, ภาษาฮังการี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาอิตาลี, ภาษาเกาหลี, ภาษามองโกเลีย, ภาษา
โปแลนด, ภาษาสเปน, ภาษาตุรกี, ภาษาโรมาเนีย และภาษารัสเซีย
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คติพจน
ฉบับรวมเลม ภาษาเอาหลัก/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน, ภาษาสเปน/ภาษาโปรตุเกส, ภาษาฝรั่งเศส/ภาษา
เยอรมัน, ภาษาญี่ปุน/ภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลี/ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ครัวสุพรีม (1)-อาหารมังสวิรัตินานาชาติ
ฉบับร วมเลม ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน, ภาษาเอาหลักและภาษาญี่ปุน
ครัวสุพรีม (2)-การคัดสรรรสชาติที่แสนอรอย
ฉบับร วมเลม ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
โลกหนึ่งเดียว...แหงสันติภาพผานดนตรี
ฉบับร วมเลม ภาษาอังกฤษ/ภาษาเอาหลัก/ภาษาจีน
การรวบรวมการออกแบบศิลปะโดยทานอนุตราจารยชิงไห
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เสื้อผาส วรรค เอส.เอ็ม.
ฉบับร วมเลม ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน
สุนัขใ นชีวิตของฉัน
ภาษาเอาหลัก, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปแลนด และภาษา
เยอรมัน
นกในชีวิตของฉัน
ภาษาเอาหลัก, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษามองโกเลีย, ภาษารัสเซีย, ภาษา
เกาหลี และภาษาอินโดนีเซีย
สัตวปาที่สูงสง
ภาษาเอาหลัก, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน และภาษามองโกเลีย
ศิลปะสวรรค
ภาษาจีนแ ละภาษาอังกฤษ
แนวคิดในการดำ�เนินช ีวิตและการมีจิตสำ�นึก
หนังสือโ ดย ดร.เจเนซ ดนอพเช็ค: ภาษาจีน

ชุดรวมบทกวี

น้ำ�ตาในความเงียบ: หนังสือบทกวีโ ดยทานอาจารย
ในภาษาเยอรมัน/ฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน, และภาษาเอาหลัก, ภาษาอังกฤษ,ภาษาสเปน, ภาษา
โปรตุเกส, ภาษาเกาหลีแ ละภาษาฟลิปปนส
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บทกวีหวูจ อ้ื : หนังสือบทกวีโดยทา นอาจารย
ในภาษาเอาหลัก ภาษาจีนและภาษาองั กฤษ
ความฝน ของผเี สือ้ : หนังสือบทกวีโดยทา นอาจารย
ในภาษาเอาหลัก ภาษาจีนและภาษาองั กฤษ
รองรอยชวี ติ ในอดีต: หนังสือบทกวีโดยทา นอาจารย
ในภาษาเอาหลัก ภาษาจีนและภาษาองั กฤษ
อดีตกาล: หนังสือบทกวีโดยทา นอาจารย
ในภาษาเอาหลัก ภาษาจีนและภาษาองั กฤษ
กอนกรวดและทอง: หนังสือบทกวีโดยทา นอาจารย
ในภาษาเอาหลัก ภาษาจีนและภาษาองั กฤษ
ความทรงจำ�ทห่ี ายไป: หนังสือบทกวีโดยทา นอาจารย
ในภาษาเอาหลัก ภาษาจีนและภาษาองั กฤษ
ความรกั แหง ศตวรรษ: หนังสือบทกวีโดยทา นอาจารย
ในภาษาเอาหลัก ภาษาจีนและภาษาองั กฤษ
เหนืออาณาจักรแหง กาลเวลา (เพลงในภาษาเอาหลัก): ซีดแี ละดวี ดี ี
สัมผัสกลิน่ หอมสกั ครัง้ หนึง่ (เพลงในภาษาเอาหลักโดยนกั รอ งทม่ี ชี อ่ื เสียง): ซีดี
วันนน้ั แ ละวนั นี้ (ขับกลอนในภาษาเอาหลัก): ซีดี
ความฝน ยามคำ�่ คืน (เพลงในภาษาเอาหลัก): ซีดแี ละดวี ดี ี
ไดโปรดเถิด ที เอล ซี (เพลงในภาษาเอาหลัก): ซีดี
โปรดเก็บรักษาตลอดไป (ขับกลอนในภาษาเอาหลัก): ซีดี
บทเพลงและการแตง พลงของทา นอาจารยชงิ ไห: (ซีด)ี ภาษาองั กฤษ, ภาษาเอาหลัก, ภาษาจีน
บทเพลงรกั : (ดีวดี )ี ภาษาเอาหลักและภาษาองั กฤษ
ราตรีสวัสดิเ์ ด็กนอย: (ซีด)ี ภาษาองั กฤษ
บทกวีอญ
ั มณี (บทกวีโดยนกั กวีชาวเอาหลักทม่ี ชี อ่ื เสียงพรอมดวยการขบั กลอนในภาษาเอาหลัก): ซีดี 1, 2
และดวี ดี ี 1, 2
ดอกบัวสที อง (ขับกลอนในภาษาเอาหลัก): ซีดแี ละดวี ดี ี
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กุญแจสกู ารรูแจงใ นทันที
หนังสือต ัวอยางแจกฟรี
หนังสือตวั อยางแจกฟรีนำ�เสนอการแนะนำ�คำ�สอนของทา นอนุตราจารยชงิ ไห สามารถอา นหนังสือ
ตัวอยางในรปู แบบอเิ ล็กทรอนิกสไดแลว ใหผอู า นทว่ั โลกสามารถดาวนโหลดไดไมเสียคา ใชจา ย หรืออา น
ออนไลนทไ่ี หนกไ็ ดทางอนิ เทอรเน็ตจากแอฟริกาใตไปถงึ เผาซลู ,ู จากบงั คลาเทศไปถงึ ปากีสถาน, ในชาว
มาเซอะโดเนีย, มาเลเซียและอกี หลายแหง หนังสือทล่ี ำ�้ คา นไ้ี ดแปลภาษามากกวา 74 ภาษา
ในหนังสือตัวอยางทานอนุตราจารยชิงไหเนนย้ำ�ความสำ�คัญของการนั่งสมาธิในชีวิตประจำ�วัน
เนื้อหายังรวมถึงการบรรยายของทานในมิติทางจิตวิญญาณที่สูงสงและประโยชนของการรับประทาน
วีแกน รวมทั้งข อมูลการประทับจ ิตไ ปสกู ารปฎิบตั ธิ รรมวิธกี วนอิม เสนทางทางจิตวิญญาณขั้นพื้นฐาน
และสูงสุด การยกระดับข องทานอนุตราจารยช ิงไหที่เขาใจอยางลึกซึ้งใ นกุญแจสูการรูแจงใ นทันทีใ ห
รัศมีท เี่จิดจาข องความหวังในการคนหาสัจธรรม
จากคำ�กลาวของทา นอนุตราจารยชงิ ไห “โดยการบรรลุเสรีภาพภายในเราจะบรรลุทกุ สิง่ ” ทุกความ
พอใจ ทุกความสำ�เร็จของทางโลกและทางสวรรคเปนพ ระประสงคม าจากอาณาจักรของพระเจา การ
ตระหนักรภู ายในของความปรองดองชว่ั นิรนั ดรของเรา ปญญาชว่ั นิรนั ดรของเราและพลังอำ�นาจทไ่ี มจำ�กัด
ของเรา ถาเราไมไดสง่ิ เหลานี้ เราจะไมมที างหาความพอใจได ไมวา จะใชเงินหรืออำ�นาจมากขนาดไหน
หรือต ำ�แหนงสงู สงทเ่ี รามี
สำ�หรับการเขาดหู นังสือตวั อยางโดยตรง โปรดเยีย่ มชม
http://sb.godsdirectcontact.net/
เว็บไซตน ี้นำ�เสนอหนังสือต ัวอยางของทานอาจารยใ นหลายภาษา มารวมกับเราในการนำ�ของขวัญ
ที่ดีที่สุดต อโลกผานการแบงปนข อความของพระเจาและการยกระดับจ ิตสำ�นึกข องมนุษย ถาค ุณพ บวา
ประเทศของคุณหรือภาษาแรกของคุณไมไดอยูในรายการของเราและคุณตองการแปลหนังสือตัวอยาง
ในภาษาของที่คุณเลือก โปรดติดตอเรามาที่: divine@Godsdirectcontact.org.
ดาวนโหลดหนังสือต ัวอยางฟรี
http://sb.godsdirectcontact.net (Formosa)
http://www.Godsdirectcontact.org/sample/ (U.S.A.)
http://www.direkterkontaktmitott.org/download/index.htm (Austria)
http://www.Godsdirectcontact.us/com/sb/

การรับสื่อสิ่งพิมพ
สื่อสิ่งพ ิมพทุกชนิดร าคาใกลเคียงตนทุน ถาค ุณต องการซื้อหรือสั่งส ื่อสิ่งพิมพ โดยสอบถามกับ
ศูนยใ นประเทศของคุณห รือผูประสานงานกอนวามจี ำ�หนายหรือไม สวนรายการที่มจี ำ�หนายคุณส ามารถ
ตรวจสอบกับศูนยใ นประเทศของคุณห รือเยี่ยมชมเว็บไซตข างลางนี้
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http://www.godsdirectcontact.org.tw/multilang/
http://smchbooks.com/new-c/cover/cover.htm
http://magazine.godsdirectcontact.net/
นอกจากนี้ ชุดข าวธรรมสารออนไลนจำ�นวนมากแสดงรายการของหนังสือและเทปที่ออกใหม
ถาม ีความจำ�เปน คุณอาจสั่งซื้อโ ดยตรงจากสำ�นักง านใหญใ นฟอรโมซา, ที่อยู: P.O.  Box 9, Hsihu,
Miaoli, Formosa, ROC (36899). มีบัญชีร ายชื่ออยางละเอียดขึ้นกับค วามตองการ

เว็บไซตกวนอิม
ติดตอโ ดยตรงกับพระเจา-อินเทอรเน็ตท ั่วโลกของสมาคมอนุตราจารยช ิงไหนานาชาติ:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm
การเขาถึงร ายชื่อของเว็บไซตก วนอิมท ั่วโลก มีห ลายภาษารวมทั้งร ายการทีวี 24 ชั่วโมง, การเดิน
ทางผานอาณาจักรอันสุนทรี คุณส ามารถดาวนโหลดหรือบอกรับเปนสมาชิกข าวอนุตราจารยชิงไห ใน
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ ละแบบสั่งพ ิมพ  หนังสือตัวอยางกุญแจสกู ารรูแจงม มี ากมายหลายภาษา
เราขอเชิญคุณร ับฟงบทสวดทงี่ ดงามของทานทิช แมน จิค ผานเสียงที่ไพเราะของทานอนุตราจารย
ชิงไห แลวทานยังขับบ ทกวีข องทานเองอีกสองบทคือ “ดอกบัวส ีทอง”และ”ซาโยนาระ”
ความรักในอดีต (ขับบ ทกวีใ นภาษาเอาหลัก): ซีดีและดีวีดี
รองรอยชีวิตใ นอดีต (ขับบ ทกวีใ นภาษาเอาหลัก): เทปเพลงและซีดี 1, 2 และ3, ดีวีดี 1 และ2 (ดวย
คำ�บรรยาย 17 ภาษา)
เสนทางสตู ำ�นานรัก: เทปเพลงและซีดี 1, 2 และ3, วีดีโอเทป 1 และ 2 (บทกวีโ ดยนักกวีชาวเอาหลัก
ที่มชี ื่อเสียง; ขับบทกวีใ นภาษาเอาหลัก)
* บทกวี “เสนทางสูตำ�นานรัก”  “ความรักในอดีต”  “เหนืออาณาจักรแหงก าลเวลา” “ความฝนยามค่ำ�คืน”
“โปรดเก็บรักษาตลอดไป” “วันน ั้นและวันนี้” “รองรอยชีวิตใ นอดีต” “บทกวีอ ัญมณี” “ดอกบัวส ีทอง”
และ“ไดโปรดเถิด ที เอล ซี” คำ�รองหรือทำ�ดนตรีแ ละรองโดยตัวท านเอง
เทปเพลง, วีดโี อเทป, เอ็มพ 3ี , ซีดแี ละดวี ดี ี การบรรยายธรรม,ดนตรี และคอนเสิรต ของทา นอนุตราจารย
ชิงไห มีแ ลวในภาษาอารบิก, ภาษาอารมเีนีย, ภาษาเอาหลัก, ภาษาบัลก าเรีย, ภาษากัมพูชา, ภาษาจีน
กวางตุง, ภาษาจีนกลาง, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาเชค, ภาษาเดนมารก, ภาษาดัชท, ภาษาอังกฤษ, ภาษา
ฟนแลนด, ภาษาฝรัง่ เศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษากรีก, ภาษาปากีสถาน, ภาษาฮงั การี, ภาษาอนิ โดนีเซีย, ภาษา
อิตาลี, ภาษาญป่ี นุ , ภาษาเกาหลี, ภาษามาเลเซีย, ภาษาแมนดาริน, ภาษามองโกเลีย, ภาษาเนปาล, ภาษานอรเวย,
ภาษาเปอรเซีย, ภาษาโปแลนด, ภาษาโปรตุเกส, ภาษารสั เซีย, ภาษาศรีลงั กา, ภาษาสโลวาเนีย, ภาษาสเปน,
ภาษาสวีเดน, ภาษาไทย, ภาษาตรุ กี และภาษาซลู ู บัญชีรายการจะจดั สง ใหตามตอ งการ ยินดีตอ นรับทกุ การ
คนหา
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สำหรับมวลมนุษยทุกคน สวรรครักคุณอยางมาก เรา
จึงมีความหวังสำหรับการอยูรอดของโลกเรามากกวา
แตกอน เราจะตื่นสูโลกวีแกนดวงใหมที่มีเมตตา ที่
เปยมไปดวยพลังงานแหงความรัก ความเมตตา และ
พระพรที่ไมมีสิ้นสุดจากสวรรค
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ฉันภาวนาใหคุณทุกคนดำเนินตอไปสูสันติสุขซึ่งอยู
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