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คำานำา

ณ งานสัมมนาตาง ๆ และในการสัมภาษณกับผูสื่อขาว รวมถึงในการพบกับลูกศิษย

เมื่อเร็ว ๆนี้ทานอนุตราจารยชิงไหไดกลาวถึงความเรงดวนเกี่ยวกับวิกฤติสภาวะอากาศใน

โลกปจจุบันดังที่ทานไดกลาวไว“โลกเราคือบานที่ก�าลังไฟไหมหากเราไมท�างานดวยกัน

ในจิตวิญญาณที่เปนหนึ่งเพื่อดับไฟ เราจะไมมีบานใหอาศัยอยูอีกตอไป” แตทานก็ได

เสนอทางออกที่เปยมไปดวยความหวังใหกับมวลมนุษย ทางออกซึ่งทุกคนสามารถท�าได

อยางงายดาย:“เปนวีแกนเพื่อชวยโลกเรา”

ดังที่วิกฤตินี้ก�าลังทวีความรุนแรงขึ้น ภัยธรรมชาติก�าลังคราชีวิตนับหมื่น และ

โยกยายคนนับลานไปจากบานเรือนของพวกเขา พรอมกับการสูญเสียทางการเงินที่สูงถึง

หลายพันลานดอลลาร ระดับน้�าทะเลที่สูงขึ้นไดท�าใหประเทศที่เปนเกาะมากมายจมลง

และก�าลังเปนภัยคุกคามตอความเปนอยูของอีกหลายประเทศ นอกจากนี้ฝนที่ตกไม

เปนปกติและความแหงแลงที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก�าลังสงผลกระทบตอหลายพื้นที่

ซึ่งท�าใหสภาวะการขาดแคลนอาหารและน้�ายิ่งเลวรายลง และผูเชี่ยวชาญดานภูมิอากาศ

ไดเตือนถึงสภาพอากาศที่ยิ่งรุนแรงที่ก�าลังจะมาถึง พรอมกับความเปนไปไดของ “ภาวะ

โลกรอนที่ไมอาจหวนคืน”

ในหนังสือเลมนี้อนุตราจารยชิงไหไดน�าเสนอตัวแปรหลักๆที่เกี่ยวโยงกับภาวะโลก

รอนและที่ส�าคัญยิ่งกวาก็คือรากเหงาของปญหาซึ่งก็คืออุตสาหกรรมปศุสัตว

ท่ีจริงแลว การศึกษาทางวิทยาศาสตรมากมายไดสนับสนุนมุมมองของทานอนุตราจารย

ชิงไห ซึ่งทานไดอธิบายอยางละเอียดมาตลอดยี่สิบกวาปที่ผานมาวา การเลี้ยงปศุสัตวเพื่อ
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เปนอาหารไมเพียงท�าใหเกิดการสูญเสียน้�า ที่ดิน และพลังงานอันล้�าคาเปนจ�านวนมาก

แตยังกอใหเกิดการปลอย 51% ของกาซเรือนกระจกทั้งหมดในโลก ฟารมปศุสัตวยังเปน

แหลงก�าเนิดของมีเทนที่ใหญที่สุดในบรรยากาศ ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่ทรงพลังยิ่งกวา

CO
2
แตมีชวงชีวิตที่สั้นกวา

ดังนั้น ดังที่ทานอนุตราจารยชิงไหไดกลาวไว มันไมเพียงเปนเหตุเปนผลที่การหยุด

การผลิตเนื้อสัตว และ “การหันมาเปนวีแกน” หรือหันมาทานอาหารจากพืช จะชวยลด

อุณหภูมิโลกไดทันที เยียวยาความเจ็บปวยทางสิ่งแวดลอมที่เกิดจากปศุสัตว และลดคา

ใชจายส�าหรับการบรรเทาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไดถึงแสนลานดอลลาร แตการ

เปลี่ยนแปลงเหลานี้ยังสามารถบรรลุผลไดโดยไมสงผลกระทบทางลบใดๆ ตอดาวเคราะห

และสังคมในทางตรงขามการหยุดยั้งคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมและ

การขนสงอาจสงผลกระทบที่เลวรายตอเศรษฐกิจนอกจากนี้เทคโนโลยีสีเขียวสวนใหญ

ใชเวลาในการพัฒนาเปนป ๆ  ในขณะที่การลดการปลอยกาซมีเทนสามารถด�าเนินการได

ทันทีกับอาหารวีแกนทุกๆ จาน   ดังนั้น การน�าวิถีชีวิตวีแกนมาใช จึงเปนทางออกที่งาย

ที่สุดรวดเร็วที่สุดและมีคาใชจายนอยที่สุดในการแกไขวิกฤติสภาวะอากาศและเปนเพียง

ทางออกเดียวของเราเนื่องจากเวลาของเราก�าลังหมดลง

ผูเชี่ยวชาญดานสภาวะอากาศ นักสิ่งแวดลอม เจาหนาที่ของรัฐมากมายไดเริ่มใหการ

สนับสนุนทางออกน้ีแลวเพื่อชวยรักษาโลกใหรอดพนจากผลกระทบที่เลวรายที่สุดของ

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เสียงของพวกเขาไดรับการรวบรวมไวในรายงานขององคการ

สหประชาชาติในเดือนมิถุนายน 2010   โดยกระตุนใหโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการ

ทานอาหารท่ีปลอดเน้ือสัตวและนม ซ่ึงสอดคลองกับค�ารองอันเรงดวนของทานอนุตราจารย

ชิงไหที่วา  ทุกคนที่มีอ�านาจในการตัดสินใจควรกาวไปขางหนาอยางกลาหาญในการ

ออกกฎหมายสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ทันที

บางทีส่ิงท่ีเลวรายย่ิงกวาการปลอยกาซคารบอนของเราซ่ึงเปนสาเหตุของวิกฤติสภาวะ

อากาศ ก็คือรอยย่�าเลือดท่ีเราท้ิงไวขางหลัง ในการฆาสัตวในฟารมผูบริสุทธ์ินับพันลานตัว

ในแตละป ทานอนุตราจารยชิงไหเตือนวา อาชญากรรมทางคุณธรรมน้ีไดขยายขนาดจนมี

ความรุนแรงระดับโลก ดังท่ีการกระท�าท่ีรุนแรงของเราหวนกลับคืนมาหาเราในรูปของภัย
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ธรรมชาติ: “คุณหวานเมล็ดพันธุใด คุณจะไดรับผลเชนน้ัน” เชนน้ีคือค�าสอนสากลท่ีพบได

ในทุกพระคัมภีรอันย่ิงใหญของโลก

ที่จริงแลวมวลมนุษยก�าลังประสบกับจุดเปลี่ยนผันที่ส�าคัญยิ่งเรามีโอกาสเพียงครั้ง

เดียวที่จะรักษาโลกใบนี้ไว และเวลาก็คือเดี๋ยวนี้ แคเพียงหันมาทานอาหารจากพืชที่ชวย

รักษาชีวิตและมีเมตตานี้ เราสามารถขับไลความมืดที่ก�าลังโอบลอมเรา และกาวเล็กๆนี้

จะขับเคลื่อนมนุษยชาติไปสูระดับของจิตส�านึกที่สูงกวา เราจะฟนคืนสมดุลของโลก ซึ่ง

จะน�าไปสูยุคทองแหงสันติสุข ความงดงามและความรัก ดังที่ทานอนุตราจารยชิงไหได

ใหสัญญาไวเราจะมีสวรรคบนโลก

ขอใหเราทุกคนรวมกันใชโอกาสนี้ สรางการเปลี่ยนแปลงในวันนี้  มารวมกันพัฒนา

และยกระดับอารยธรรมของเราและโลกใบนี้กันเถิด

ทีมบรรณาธิการ
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หมายเหตุจากบรรณาธิการ:

หนังสือเลมนี้มีบางสวนของค�ากลาวของทานอนุตราจารยชิงไหท่ีไมไดถูกยอความ

ซึ่งทานไดกลาวไวในการสัมมนานานาชาติและการพบกับลูกศิษยรวมถึงการใหสัมภาษณ

กับผูสื่อขาวตาง ๆ  ส�าหรับแหลงที่มาของขอความเหลานี้ โปรดดูที่ “บรรณานุกรมการ

บรรยายโดยทานอนุตราจารยชิงไห”ในหนาที่162

ในการกลาวถึงพระเจา ทานอนุตราจารยชิงไหใชค�าที่ไมมีเพศตอไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยง

การถกเถียงที่วาพระเจาเปนเพศชายหรือหญิง

She+He=Hes(asinBless)

Her+Him=Hirm(asinFirm)

Hers+His=Hiers(asinDears)

ตัวอยาง:WhenGodwants,Hesmakes thingshappen

accordingtoHierswilltosuitHirmself.

ดวยการเปนผูสรางสรรคการออกแบบทางศิลปะและครูทางจิตวิญญาณทานอนุตราจารย

ชิงไหรักการแสดงออกถึงความงดงามภายในท้ังหมด ดวยเหตุผลน้ี ทานจึงกลาวถึงประเทศ

เวียตนามวา “เอาหลัก” และประเทศไตหวันวา “ฟอรโมซา” เอาหลักเปนช่ือโบราณของ

เวียตนามซ่ึงมีความหมายวา “ความสุข” และฟอรโมซาหมายถึง “สวยงาม” ซ่ึงสะทอนถึง

ความงดงามของเกาะและผูคนไดมากกวาทานอาจารยรูสึกวาการใชช่ือเหลาน้ีจะน�ามาซ่ึงการ

ยกระดับทางจิตวิญญาณและโชคดีสูประเทศเหลาน้ีและผูอยูอาศัย
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ชีวประวัติอยางยอของ
ทานอนุตราจารยชิงไห

ทานอนุตราจารยชิงไหเปนนักมนุษยธรรม นักสิ่งแวดลอม นักเขียน ศิลปน นัก

ออกแบบ นักดนตรี ผูก�ากับภาพยนตร และครูทางจิตวิญญาณที่มีชื่อเสียง ผูซึ่งความรัก

และความหวงใยที่มีใหกับมวลมนุษยของทานนั้น อยูเหนือสีผิวและพรมแดนประเทศ

นับตั้งแตตนทศวรรษที่ 80 เปนตนมา ทานไดเปนหนึ่งในผูบุกเบิกทางนิเวศวิทยาผูอุทิศ

ตนมากที่สุดทานหนึ่งของโลก ดวยการสงเสริมการพิทักษสิ่งแวดลอม การอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ การปลูกปา วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และส�าคัญที่สุดก็คือ การทานอาหาร

วีแกนออแกนิกซ่ึงเปนวิธีแกไขวิกฤติสภาวะอากาศท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดและรวดเร็วท่ีสุด

ดวยความมุงมั่นที่ไมสั่นคลอน ทานอุทิศเวลาและทรัพยากรในการปลุกโลกให

ตระหนักถึงผลกระทบท่ีรุนแรงของสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงและทางออกวีแกน ต้ังแต

ป 2006 ถึงป 2008ทานไดด�าเนินโครงการรณรงคทางเลือกใหมในการด�ารงชีวิตและการ

สรางความตระหนักดานภาวะโลกรอนที่เรงดวน ทานยังมีวารสารขาว เขียนหนังสือ

ผลิตสารคดีมังสวิรัติในป 2005 ที่มีชื่อวา “วีรบุรุษที่แทจริง” และรายการโทรทัศนในป

2010ที่มีชื่อวา “คิงแอนดโค”และเปนแรงบัลดาลใจใหกับการสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับ

สภาพภูมิอากาศซึ่งออกอากาศบนโทรทัศนสุพรีมมาสเตอรตลอด24ชั่วโมง ทั้ง7วัน

ทั่วโลก ผานดาวเทียม ซึ่งน�าเสนอขาวที่ครอบคลุมดานอากาศที่เปลี่ยนแปลง การทาน

วีแกนและหัวขอที่จรรโลงอื่นๆตั้งแตป2007 เปนตนมาทานอนุตราจารยชิงไหยังได

แบงปนความรูของทานกับผูเชี่ยวชาญดานสิ่งแวดลอม ผูน�ารัฐบาล ผูทรงเกียรติ และ

ประชาชนผูหวงใยผานการสัมมนาเกี่ยวกับสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง29ครั้งใน15

ประเทศ ซึ่งออกอากาศสดผานดาวเทียมและวิทยุ จากความพยายามเหลานี้ ค�าขวัญของ
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ทาน “เปนวีแกน รักษส่ิงแวดลอม เพ่ือชวยโลกเรา” ไดรับการเผยแพรไปท่ัวโลก ซ่ึงได

สรางแรงบันดาลใจใหกับมวลมนุษยท่ีจะโอบรับวิถีชีวิตวีแกนท่ีย่ังยืนและดีตอสุขภาพ

และวิวัฒนาการสูสภาวะแหงสันติสุขและความกลมเกลียวท่ีสูงข้ึนดวยตัวอยางอันมีเมตตา

ทานอนุตราจารยชิงไหยังไดย้�าเตือนเราใหระลึกถึงความดีงามภายในของเราและความรัก

ที่มีใหกับทุกสรรพสิ่งที่พระเจาสรางขึ้น  ประกายความคิดอันลึกซึ้งซึ่งทานไดมาจากการ

บรรลุธรรม ท�าใหทานมองเห็นตนตอของความทุกขของมนุษย ความไมกลมเกลียวทาง

สังคมและความเสื่อมถอยทางสิ่งแวดลอมความรุนแรงที่เราไดกระท�าตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

รวมถึงเพื่อนสัตวผูบริสุทธิ์ของเรา  ดวยความเมตตาที่มีตอผูออนแอและไมมีเสียง ทาน

อนุตราจารยชิงไหไดเขียนหนังสือขายดีอันดับหนึ่งที่มีชื่อวา “นกในชีวิตของฉัน” “สุนัข

ในชีวิตของฉัน”และ“สัตวปาผูสูงสง”อัญมณีทางวรรณกรรมเหลานี้ซึ่งมีในหลายภาษา

ไดเปดเผยถึงความคิดอันลึกซึ้งและความรูสึกของสัตวรวมโลก และเนนย้�าถึงธรรมชาติ

แหงสวรรคและความรักอันไรเงื่อนไขของพวกเขา

ทานอนุตราจารยชิงไหเกิดท่ีเอาหลัก (เวียตนาม) ตอนกลาง   ไดรับการศึกษาท่ียุโรป

และท�างานใหกับสภากาชาด ตอมาทานตระหนักถึงความทุกขทรมานที่มีอยูทั่วทุกมุม

โลกและความปรารถนาของทานในการคนหาหนทางแกไขไดกลายเปนเปาหมายส�าคัญ

อันดับหนึ่งในชีวิตของทาน ทานจึงออกเดินทางสูหิมาลัยเพื่อคนหาการรูแจงทางจิต

วิญญาณ และในที่สุดก็ไดรับการถายทอดแสงและเสียงภายในแหงสวรรค ซึ่งตอมาทาน

เรียกวาธรรมวิถีกวนอิมหลังจากการบ�าเพ็ญอยางขยันหมั่นเพียรทานอนุตราจารยชิงไห

ไดบรรลุการรูแจงอันยิ่งใหญ  หลังจากที่ทานกลับจากหิมาลัย ตามค�ารองของผูคนรอบ

ตัวทาน ทานอนุตราจารยชิงไหไดเริ่มแบงปนธรรมวิถีกวนอิม สงเสริมลูกศิษยของทาน

ใหมองที่ภายในเพื่อคนหาความยิ่งใหญแหงสวรรคของพวกเขาเอง  ไมนานนักทานได

รับค�าเชิญไปปาฐกถาธรรมที่อเมริกา ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และแอฟริกา หัวใจอันมี

เมตตาของทานอนุตราจารยชิงไหยังสะทอนในความหวงใยที่มีตอผูยากไรทุนทรัพยจาก

การขายผลงานทางศิลปะของทาน ท�าใหทานสามารถสนับสนุนภารกิจในการปลอบโยน

บุตรของพระเจาผานงานการกุศลและการบรรเทาภัยพิบัติทั่วโลก

แมวาทานจะไมแสวงหาช่ือเสียงใดๆ ทานอนุตราจารยชิงไหไดรับรางวัลมากมายจาก
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รัฐบาลและองคการตาง ๆ ท่ัวโลก   ส�าหรับงานดานมนุษยธรรมของทาน รางวัลสวนหน่ึง

ไดแก รางวัลสันติภาพโลก รางวัลผูน�าทางจิตวิญญาณโลก รางวัลสงเสริมสิทธิมนุษยชน

รางวัลนักมนุษยธรรมโลก  รางวัลการชวยเหลือมนุษยชาติที่โดดเดน  รางวัลสันติภาพกู

ซ่ี 2006 ประกาศเกียรติบัตรสัปดาหดนตรีลอสแองเจลลิส รางวัลเหรียญเงินอันดับหน่ึงเท

ลล่ีประจ�าป 2006 คร้ังท่ี 27 รางวัลวิถีชีวิตท่ีไมหยุดน่ิงจากประธานาธิบดีของสหรัฐ จอรจ

ดับเบ้ิลยู บุช และรางวัลอาสาสมัครประจ�าป 2010 จากประธานาธิบดีบารัค โอบามาแหง

สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้วันที่25ตุลาคมและวันที่22กุมภาพันธยังไดรับการประกาศใหเปน“วัน

อนุตราจารยชิงไห” ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเจาหนาที่ของรัฐฮาวายและอิลลินอยส

สาสนแสดงความยินดีจากอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐ บิลคลินตัน บุช และเรแกน ได

ถูกมอบใหแกทานในชวงพิธีรับรางวัล และเพื่อเปนการยกยองบุคคลผูมีคุณธรรมและ

สงเสริมผูอื่นใหเปนแรงบันดาลใจจากตัวอยางของพวกเขา ทานอนุตราจารยชิงไหได

กอตั้งรางวัลโลกที่สองแสง ซึ่งมอบใหกับบุคคลและสัตวที่คูควร ส�าหรับวิริยภาพอัน

โดดเดนความเมตตาภาวะผูน�าความกลาหาญหรืออัจฉริยภาพของพวกเขา

ทานอนุตราจารยชิงไหยังอุทิศชีวิตอยางไมเห็นแกตัว ใหกับการสรางอนาคตอัน

งดงามเพื่อโลกอันเปนที่รักของเราและผูอยูอาศัยอันล้�าคา ตลอดประวัติศาสตรที่ผานมา

ผูมีวิสัยทัศนอันยิ่งใหญไดมีความฝน และทานอนุตราจารยชิงไหไดกลาวของทานชัดแจง

ดังนี้ “ฉันมีความฝน ฉันฝนวาโลกทั้งมวลจะสงบสุข ฉันฝนวาการฆาทั้งหมดจะยุติลง

ฉันฝนวาเด็กๆทุกคนจะเดินในสันติสุขและความกลมเกลียว ฉันฝนวาทุกประเทศจะ

จับมือกันปกปองกันและกันและชวยเหลือกันฉันฝนวาโลกอันงดงามของเราจะไมถูก

ท�าลายมันใชเวลาเปนพันๆลานลานๆปที่จะสรางโลกใบนี้ขึ้นมาและมันงดงามยิ่ง

นาอัศจรรยยิ่งฉันฝนวามันจะด�าเนินตอไปแตในสันติสุขความงดงามและความรัก”
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ฉันอยากโอบกอดผูน�าและผูที่ไม่ใช่ผูน�าผูคนในโลกนี้และบอกพวก

เขาว่า“ตื่นเถิด”ฉันอยากโอบกอดพวกเขาและบอกพวกเขาว่า

“ตื่นเถิดตื่นเด๋ียวนี้ตื่นนะที่รักของฉันตื่นเถิดเพ่ือนของฉันรักษา

ชีวิตของคุณ”
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คำาขอรองจาก
ทานอนุตราจารยชิงไห
ที่มีตอผูนำาของโลก

ฉันซ้ึงในพระคุณเปนอยางสูง ผูน�าผูกลาหาญในโลก ส�าหรับการกาวออกมานอกขอบเขต

ของพวกเขาและพูดเพ่ือทุกๆคนแมวาสาธารณชนจะไมยินดีกับความปรารถนาดีของพวกเขา

สวรรคจะจดจ�าและพวกเขาจะไดรางวัลอันย่ิงใหญหลังจากน้ันแนนอนวามันยากมากท่ีจะอยู

ในต�าแหนงของผูมีอ�านาจ

การเปนผูน�าคือการมีความกลาหาญ ความเมตตา และความสูงสง นั่นคือเหตุผลที่

ทานคือผูน�า แนนอนวา มันไมงายที่จะอยูในต�าแหนงของผูน�า ผูน�าจึงมีอยูจ�านวนนอย

ในประเทศหนึ่งมีกษัตริยเพียงพระองคเดียว พระราชินีเพียงพระองคเดียว มีเจาหญิงบาง

เจาชายบางประธานาธิบดีหนึ่งคนนายกรัฐมนตรีหนึ่งคนมีผูน�านอยมากเมื่อเทียบกับคน

จ�านวนมหาศาลของโลกนี้  แตนอยยิ่งกวาคือผูน�าผูกลาหาญผูน�าผูมีคุณธรรมและผูน�า

ผูมีปญญา

ส�าหรับผูน�าผูกลาหาญและมีปญญาเชนนี้ เราใหการสนับสนุนและความเคารพอยาง

เต็มที่ เราภาวนาใหสวรรคมอบพละก�าลัง ปญญา ใหแกพวกเขามากขึ้นเพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติหนาที่อันสูงสงของพวกเขา ดังที่ฉันไดบอกคุณแลว ผูน�านั้นมีอยูนอยมาก และ

นอยยิ่งกวาคือผูมีปญญาและกลาหาญ การเปนผูน�า เราตองรูวาอะไรดีตอประชาชนของ

เราและอะไรที่ไมดีและสิ่งที่ดีเราตองสงเสริมใหพวกเขาท�าชวยเหลือพวกเขาและสิ่งที่

ไมดีเราตองหยุดเพื่อปกปองพวกเขานั่นคือความหมายที่แทจริงของผูน�า
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สงเสริมวิถีชีวิตปลอดเนื้อสัตวซึ่งเปนประโยชนตอทุกคน

รัฐบาลท่ีดีที่สุดควรสงเสริมนโยบายท่ีเปนประโยชนตอคนทั่วไปและประชาชน

ทุกคนการจะสัมฤทธิ์ผลไดนั้นในตอนนี้รัฐบาลตองตระหนักวานี่คือสถานการณพิเศษ

ที่ตองใชมาตรการที่ไมธรรมดา

ฉันแนะน�าใหผูน�าโลกและทุกรัฐบาล โปรดสงเสริมวิถีชีวิตปลอดเนื้อสัตวและอยาง

รวดเร็วเพื่อที่เราจะสามารถรักษาโลกใบนี้ไวได

เราไมมีเวลามีเวลาเหลือไมมากสิ่งนี้ไมไดเกี่ยวกับการเมืองดวยซ้�ามันเกี่ยวกับความ

อยูรอดของเราเองและลูกๆของเราถาทุกรัฐบาลสงเสริมผูคนใหหันมาทานอาหารปลอด

เนื้อสัตวซึ่งดีตอสุขภาพโลกก็จะไดรับกอบกูไวอยางรวดเร็ว

กิจกรรมท่ีดีตอโลกเราสามารถท�าใหเกิดความเปนอยูท่ีดีไดเชนกันเรามีการขาดแคลน

อาหาร รัฐบาลสามารถสนับสนุนเกษตรกรวีแกนออแกนิกและสนับสนุนการพัฒนาการ

ด�าเนินการสีเขียวอ่ืน ๆ อยางงายดาย ส่ิงน้ีจะชวยไดมาก รัฐบาลตองจัดล�าดับความส�าคัญ

ชวยโลกใหรอดท�าการเกษตรแบบออแกนิกใหเงินสนับสนุน

ส�าหรับผูน�าทุกคน ฉันขอรองพวกเขาอีกคร้ังโปรดใหความรักแกประชาชนชายหญิง

ของพวกเขาและเด็กๆ ทุกคนกอนใดอ่ืน ยอมรับการด�าเนินการท่ีจ�าเปนอยางกลาหาญ ใช

อ�านาจท่ีอยูในมือของพวกเขาซ่ึงไดรับการไววางใจจากประชาชน เพ่ือท่ีจะรักษาโลกใบน้ี

ไว

อุตสาหกรรมปศุสัตวท่ัวโลกในตอนน้ี ไดท�าใหเกิดภาวะโลกรอนเทากับภาคพลังงาน

หรือมากกวาและฉันรูวามันเปนสาเหตุอยางนอย80%การผลิตเน้ือสัตวก�าลังท�าใหน้�าของ

ประชาชนของทานหมดไปท�าลายสุขภาพของพวกเขาผลักดันใหพวกเขาท�าสงครามและ

เพาะเช้ือโรครายแรงถึงชีวิตใหเกิดข้ึนใหมทุกวัน

มันก�าลังฆาประชาชนของทานมีแตทานเทานั้นที่จะหยุดมันได

พวกเขาตองการตัวอยางวีแกนอันกลาหาญและสองสวางของทาน เพราะพวกเขา

มองที่รัฐบาลของพวกเขาวาเปนผูน�าของพวกเขาอยางแทจริง
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พวกเขาจะไดรับการชวยเหลืออยางมหาศาลจากกฎหมายส�าหรับการเกษตรและ

การรณรงควีแกนออแกนิก หรือกฎหมายที่จะท�าใหเกิดการเปลี่ยนไปสูวิถีชีวิตวีแกนซึ่ง

จ�าเปนยิ่ง

เพื่อนรวมชาติของทาน ประชาชนของทานจะยินดีกับทาน สรรเสริญทาน รักทาน

สนับสนุนทานและชนรุนหลังจะระลึกถึงทานที่ไดชวยรักษาโลกใบนี้ไวและจะระลึกถึง

การรักษาชีวิตของพวกเขาและชีวิตของคนที่พวกเขารักและลูกๆในอนาคตของพวกเขา

และสวรรคจะใหรางวัลแกทานอยางมหาศาล

เปนผูน�าการเปลี่ยนแปลงวีแกนสงเสริมการใหอภัยและสันติสุขแลวทุกปญหาเชน

ความยากจน ความขัดแยง แมแตวิกฤติการเงิน โรคระบาด ก็จะอันตรธานหายไปเชน

กัน

ฉันขอขอบคุณผูน�าของประเทศตางๆ ส�าหรับทุกความพยายามในทิศทางน้ีท่ีผานมา

เราทุกคนคือสวนหนึ่งของคำาตอบ

แตถาทานจะอนุญาตฉันขอกลาวอยางตรงไปตรงมาวาสิ่งที่เราก�าลังท�าอยูและก�าลัง

วางแผนอยูในตอนนี้ ยังไมเพียงพอและไมรวดเร็วพอ และฉันขอใหทานมีความกลาหาญ

และศรัทธาที่จะท�ามากขึ้นและรวดเร็วขึ้น

ส�าหรับองคการตางๆ ของโลกรวมถึงส่ือผูเขาใจถึงพลังของการเคล่ือนไหวทางสังคม

ขอบคุณส�าหรับการท�างานของทานในการบอกกลาวและสงเสริมผูคนใหหันมาสูวิถีชีวิต

วีแกนซ่ึงปลอดเน้ือสัตวนาต่ืนเตนมีมนุษยธรรมมีประโยชนและทันสมัย

ส�าหรับบุคคลตาง ๆ   ขอขอบคุณท่ีก�าลังท�าในสวนของทานในการรักษาโลกใบน้ีของ

ทานไวแตโปรดท�ามันอยางรวดเร็วเรายังมีอีกมากมายท่ีตองท�าและเรามีเวลาเหลือนอย

เราตองกระตุนผูน�าของเรา และเพื่อนมนุษย เพื่อนบานของเราตอไปใหเปลี่ยนเปน

วีแกนเพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาเองและครอบครัวและลูกๆของพวกเขาและสัตวและ

ทุกสิ่งที่ท�าใหการด�ารงชีวิตของพวกเขามีความหมาย
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เราสามารถออกจากภัยอันตรายนี้ไดแตตองดวยทิศทางที่ถูกตองบานของเราก�าลังมี

ไฟลุกไหมแตทอน้�านั้นอยูตรงหนาเรา

เพียงแคหยิบมันขึ้นมาและใชมัน มันงายอยางนั้น แคเปนวีแกนและโปรดท�าอยาง

รวดเร็ววันของเราก�าลังนับถอยหลัง

ส�าหรับมวลมนุษยทุกคน สวรรครักคุณอยางมาก เราจึงมีความหวังส�าหรับการ

อยูรอดของโลกเรามากกวาแตกอน เราจะตื่นสูโลกวีแกนดวงใหมที่มีเมตตา ที่เปยมไป

ดวยพลังงานแหงความรักความเมตตาและพระพรที่ไมมีสิ้นสุดจากสวรรค

ฉันภาวนาใหคุณทุกคนด�าเนินตอไปสูสันติสุขซึ่งอยูใกลแคเอื้อม ขอบคุณอยางมาก

ทุกๆทานขอบคุณคะ
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ถาทุกคนหยุดกินเนื้อสัตวในตอนนี้ภายในแปดสัปดาห

สภาพอากาศจะเปลี่ยนเปนดีทุกส่ิงท่ีเสียหายจะกลาย

เปนปกติภายในแปดสัปดาหถาทุกคนบนโลกหยุดกิน

เนื้อสัตวและหันสูหัวใจแหงความเมตตาแลวผลจะเห็น

ไดทันที





ทางออกวีแกน
เพื่อชวยโลกเรา

ในขณะนี้ มันเรงดวน เราจะตองหยุดภาวะโลก

รอนเพื่อที่จะมีชีวิตรอดใหไดกอน ดังนั้น การ

ทานวีแกนจึงเปนเพียงวิธีแกปญหาเดียวท่ีจะสงผล

ทันทีส�าหรับทุกปญหาบนโลกเรา ไมวาจะเปน

ส่ิงแวดลอมการอยูรอดสุขภาพเศรษฐกิจฯลฯ

ฉันเชื่อแนวาโลกของเราก�าลังอยูบนรอยตอของ

เปลี่ยนแปลงที่สรางสรรคเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้น

ของผูอยูอาศัยทั้งหมดซึ่งรวมถึงสัตวตนไมและ

พืช

ถาเราใชโอกาสน้ีท�างานรวมกันในการเปล่ียน

นิสัยท่ีไมดีของเรา เชน การกินเน้ือสัตว การเสพ

ยาเสพติด การสูบบุหร่ีและด่ืมแอลกอฮอล แลว

เหมือนท่ีหลายประเทศไดเลิกการสูบบุหร่ีรวมกัน

เราสามารถเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีฉับพลันและ

ย่ิงใหญเกิดข้ึนบนโลกเรา
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I. ภาวะฉุกเฉินของโลก

เวลานั้นเรงดวน

“เวลานั้นสายแลว มันถึงเวลาแลวที่จะตัดสินใจ ผมคอนขางมั่นใจ

วาคุณจะเลือกอยางฉลาดในการจัดการกับประเด็นโลกรอน นัก

วิทยาศาสตรไดบอกไวคอนขางชัดเจน”
1

— บัน คี มูน

“เรามีวิกฤติอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งเปนเรื่องฉุกเฉินระดับโลก”

— อัล กอร

นักวิทยาศาสตรของโลกเกรงวา ถาเราผานจุดที่ไมอาจหวนคืน ขั้นตอไปของการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะไมเพียงแครวดเร็ว แตอาจไมสามารถหวนกลับคืนไดและ

จะเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงไดมีสัญญาณท่ีแสดงวาชวงเวลาอันตรายน้ีก�าลังใกลเขามาแลวจาก

การที่ทะเลสาบตางๆและในบริเวณอื่นๆมีกาซมีเทนผุดขึ้นมาแทนที่จะถูกเก็บกักไว

อยางปลอดภัยใตแผนน้�าแข็งโลก

ไมมีใครทราบถึงวันท่ีมีเทนจ�านวนมหาศาลในปริมาณท่ีไมอาจควบคุมไดจะถูก

ปลอยออกมา ซึ่งจะท�าใหอุณหภูมิสูงขึ้นอยางฉับพลัน และเปนตัวเรงปรากฏการณโลก

รอนที่ไมอาจหวนคืนสิ่งนั้นจะเปนหายนะแกเรา

ผลกระทบท�าลายลางอื่นๆของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลวน้�าแข็ง

อารคติกซ่ึงเปนตัวสะทอนความรอนจะหายไปในฤดูรอนอันใกลน้ี ระดับน้�าทะเลท่ีข้ึนสูง

และเกาะท่ีจมลงหรือถูกคุกคามนับสิบๆแหงบริเวณมรณะในมหาสมุทรเกิดข้ึนจากความ

เปนกรดท่ีเกินกวาท่ีส่ิงมีชีวิตจะอาศัยอยูไดเน่ืองจากมีกาซคารบอนไดออกไซดมากเกินไป

ไฟปารุนแรงเกิดข้ึนบอยคร้ัง สัตวปาก�าลังสูญพันธอยางรวดเร็วเกินอัตราการสูญพันธุตาม

ธรรมชาติถึง 100 เทา พายุท�าลายลางที่รุนแรงเกิดบอยครั้งขึ้น  การระบาดของยุงที่เปน
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ทางออกวีแกนเพื่อชวยโลกเรา

พาหะน�าโรคจากการขยายตัวของพ้ืนท่ีเขตรอนแผนน้�าแข็งของโลกหายไปทะเลสาบและ

แมน้�าก�าลังเหือดแหงหรือหายไปนับหม่ืนๆแหงและการแผขยายของพ้ืนท่ีทะเลทราย

จากผลกระทบทางสิ่งแวดลอมเหลานี้ ประชากรสองพันลานคนก�าลังเผชิญกับการ

ขาดแคลนน้�าและ20ลานคนอยูในภาวะสิ้นหวังเหมือนดั่งผูลี้ภัยแตไมไดรับการคุมครอง

ใดๆจากรัฐ

เหล่านี้เปนผลลัพธซึ่งเกือบทั้งหมดมาจากการกระท�าที่รุนแรงของมนุษยการกระท�า

หมายเลขหนึ่งก็คือการกินเนื้อสัตว

[นอกจากนี้] อุตสาหกรรมปศุสัตวเปนสาเหตุหลักของการกัดกรอนของดินใน

โลก มันคือตัวขับเคลื่อนหลักของการเกิดพื้นที่ทะเลทราย การสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และการสูญเสียน้�าและมลภาวะทางน้�า    ทั้ง ๆ ที่น้�าก�าลังหายากขึ้นทุกวัน

เนื่องจากภาวะโลกรอน นอกจากนี้ภาคปศุสัตวยังใชน้�ามันเชื้อเพลิงและธัญพืชไปอยาง

ไรประสิทธิภาพกลาวโดยยอก็คือ เราทิ้งขวางธัญพืชไปมากกวา12 เทาน้�าอยางนอย10

เทา และพลังงานเชื้อเพลิงแปดเทาในการผลิตเนื้อวัว เมื่อเทียบกับการผลิตอาหารวีแกน

ในสัดสวนของสารอาหารที่เทาเทียมกันหรือมากกวา

การปศุสัตว:สาเหตุหลักของวิกฤติโลก

หนทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงหายนะสภาพอากาศ “ที่ไมอาจหวนคืน” ก็คือ การลงมือ

ด�าเนินการโดยมุงไปที่สาเหตุที่ส�าคัญที่สุดท่ีกอใหเกิดภัยพิบัติซ่ึงก็คือการผลิตเน้ือสัตว

ในตอนนี้เรามีหลักฐานและขอมูลทั้งหมดที่ท�าใหกลาวไดอยางมั่นใจวา อุตสาหกรรม

ปศุสัตวคือตัวการผลิตกาซเรือนกระจกอันดับหนึ่ง

การคนพบลาสุดที่ไดรับการตีพิมพจากองคการสหประชาชาติในป 2006 บอกเรา

วา อุตสาหกรรมปศุสัตวเปนสาเหตุของการปลอยกาซเรือนกระจกมากกวาภาคการขนสง

ทั้งหมดในโลก - เครื่องบินรถไฟรถยนตรถมอเตอรไซดฯลฯรวมกัน2 “การค�านวณ

ใหม่บอกเราว่าอุตสาหกรรมปศุสัตวเปนสาเหตุของภาวะโลกรอนอย่างนอย50%”3
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“การวิเคราะหของเราแสดงใหเห็นวา ปศุสัตวและผลิตผลพลอย

ไดของมัน แทจริงแลวเปนสาเหตุของการปลอยกาซเรือนกระจก

32,564 ลานตันตอป ในหนวยของคารบอนไดออกไซด หรือ 51

เปอรเซ็นตของการปลอยกาซเรือนกระจกทั่วโลกในแตละป”
4

— สถาบัน เวิรล วอรช

มีเทนนั้นทรงพลังกวาCO
2

การปศุสัตวเปนสาเหตุหลักของปล่อยกาซมีเทนที่เกิดจากมนุษย และมีเทนไม่เพียง

สามารถเก็บกักความรอนได 72 เท่า มันยังเปนกาซที่มีอายุสั้น ซึ่งหมายความวา มันจะ

หายไปจากบรรยากาศไดเร็วกวาคารบอนไดออกไซดภายในหน่ึงทศวรรษ ซ่ึงตรงขามกับ

เปนพันๆปของกาซคารบอนไดออกไซดดังน้ันการขจัดมีเทนโดยการก�าจัดการเพาะพันธุ

ปศุสัตวคือหนทางท่ีเร็วท่ีสุดท่ีจะท�าใหโลกน้ีเย็นลง

ใช่แลวเราตองจัดการตัวปล่อยกาซที่ส�าคัญที่สุดนี้

ฉันอธิษฐานใหผูน�าผูมีปญญาทุกคนหยุดยั้งการผลิตเนื้อสัตวที่เปนภัยถึงชีวิต ซึ่ง

เปนตัวผลักดันหลักใหเราไปถึงจุดที่ไมอาจหวนคืนในขณะนี้มิฉะนั้นแลวความพยายาม

ทั้งหลายอื่นๆในการลดคารบอนในระบบของเราอาจลมเหลวไปหรือไมมีโอกาสที่จะ

บรรลุผลได

เราจะท�าลายโลกใบนี้หากเรายังไมหยุดกินเนื้อสัตว

ผลิตเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวอื่นๆ
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II.ทางเลือกอาหารของเราคือ 
ประเด็นชีวิตและความตาย

เรากำาลังกลืนกินโลกของเรา

ถาการกินเนื้อสัตวไม่ถูกสั่งหามหรือไม่ถูกจ�ากัดแลวล่ะก็ โลกทั้งใบอาจหายไป น่ีเปน

เรื่องความเปนความตายของทุกคน มันมิใช่ทางเลือกส่วนบุคคล และเมื่อเรากินเนื้อสัตว

เราก็ก�าลังกลืนกินโลกท้ังหมดกลืนกิน90%ของเสบียงอาหารท้ังหมดและปล่อยใหคนอ่ืน

ๆอยู่อย่างหิวโหย5มันไม่ใช่ทางเลือกท่ีจ�าเปนเลย

แมแต่ก่อนจะมีภาวะฉุกเฉินน้ี คนท่ีกินเน้ือสัตวก็ไดกลืนกินท้ังโลก กินอาหารมากมาย

ซ่ึงเปนผลใหเกิดความหิวโหยและสงครามและมันไม่ใช่เปนทางเลือกท่ีถูกตองต้ังแต่แรกเร่ิม

“เวนแตเราจะเปล่ียนทางเลือกอาหารของเรา ไมมีส่ิงใดอ่ืนท่ีส�าคัญ

เพราะมันคือเน้ือสัตวท่ีท�าลายปาไมมากท่ีสุด มันคือเน้ือสัตวท่ีกอ

มลภาวะทางน้�ามันคือเน้ือสัตวท่ีกอใหเกิดเช้ือโรคซ่ึงผันเงินของเรา

ท้ังหมดไปสูโรงพยาบาล ดังน้ันมันคือทางเลือกอันดับหน่ึงส�าหรับ

ทุกคนท่ีตองการจะรักษาโลกใบน้ีไว”
6

— มาเน กะ คานธี

สถานการณทั้งหมดนี้[ภาวะโลกรอน]ก�าลังเลวรายลงเรื่อยๆและจะไมยุติจนกวา

เราจะเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิตของเราที่จริงแลวหนทางแกไขนั้นงายมาก  เพียงแคหยุด

กินเนื้อสัตวนั่นก็คือหนทางแกไขที่ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่เลี่ยงไมไดในขณะนี้เนื่องดวยภาวะ

อันตรายอันนาสะพรึงกลัวของโลกเราและเวลาที่เรามีอยางจ�ากัด

การเลิกผลิตเนื้อสัตวจะชวยใหการปลอยกาซเรือนกระจกลดลงและเปนหนทางที่เร็ว

ที่สุดที่เปนไปได และหยุดยั้งความเสียหายอันเลวรายตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตสภาพอากาศ
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ที่เปลี่ยนแปลงไปจนถึงการใชที่ดินและน้�าในทางที่ผิดการสูญเสียสัตวปาและภัยคุกคาม

ตอสุขภาพของมนุษย

นอกจากหยุด[ภาวะโลกรอน]ไดถึง50%แลว–ฉันหมายถึงมากกวาน้ันน่ีเปนแคการ

ประมาณการเชิงอนุรักษนิยม– ยังมีคุณประโยชนท่ีส�าคัญอีกมากมาย มันชวยแกปญหาน้�า

ขาดแคลนของเราวิกฤติความอดอยากของโลกเราและปญหามลภาวะและดินเสื่อม

ถาคุณเปรียบเทียบ [การกินเนื้อสัตว] กับการกินอาหารวีแกน การกินเนื้อสัตวใช

ผืนดินมากกว่า 17 เท่า ใชน้�ามากกว่า 14 เท่า และใชพลังงานมากกว่า 10 เท่า7 เราผลิต

ธัญพืชไดเพียงพอที่จะเลี้ยงประชากรมนุษยทั้งหมดอยางเหลือเฟอ แตกระนั้นประชากร

หนึ่งพันลานคนก�าลังหิวโหยและเด็กเล็กๆ6ลานคนเสียชีวิตในแตละป  –นั่นคือเด็ก

หนึ่งคนเสียชีวิตทุกๆหาวินาที ขณะที่เรามีอาหารมากมายที่จะเลี้ยงประชากรในโลกได

ทั้งหมดและมากกวานั้นมากกวาสองเทาดวยซ้�า8ในทางตรงขามประมาณหนึ่งพันลาน

คนทุกขทรมานจากโรคอวนและโรคภัยท่ีเกี่ยวของกับการกินมากเกินไปหรือการกินเนื้อ

สัตวมากเกินไป

ดังนั้นจึงมีเหตุผลในทางปฏิบัติมากมายที่จะเปนวีแกนนอกเหนือจากธรรมชาติแหง

ความเมตตาที่ถูกบมเพาะจากการอนุรักษทุกชีวิตนี่ก็เปนสิ่งที่ส�าคัญเชนกันแตถาผูคนแค

เริ่มตนดวยอาหารวีแกนการเอาใจใสใจตอทุกชีวิตก็จะมาเอง

ยูเอ็นกระตุ นใหหันมาทานอาหารปลอดเน้ือสัตวและปลอด

ผลิตภัณฑนม:

“ผลกระทบจากการกสิกรรมคาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการ

เติบโตของประชากร ซึ่งเพิ่มการบริโภคผลิตภัณฑสัตว การ

ลดผลกระทบนี้อยางมีนัยส�าคัญจะเปนไปได ดวยการเปลี่ยนไปสู

การทานอาหารที่ไมมีผลิตภัณฑสัตวเทานั้น”
9
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การทานอาหารจากพืชเปนทางออกที่รวดเร็วที่สุด

“การด�าเนินการแทนท่ีการผลิตปศุสัตวไมเพียงแตสามารถ

บรรลุผลการลดกาซเรือนกระจกในบรรยากาศไดอยางรวดเร็ว แต

ยังสามารถพลิกสถานการณวิกฤติอาหารและน้�าของโลกท่ีก�าลัง

เกิดขึ้นไดอีกดวย”
10

— สถาบัน เวิรล วอรช 

การเปนวีแกนจะสงผลใหเกิดการขจัดมีเทนออกจากบรรยากาศทันที ซึ่งมีเทน

เปนหนึ่งในกาซเรือนกระจกที่เก็บกักความรอนมากที่สุดถึง 72 เทาของการเก็บกักความ

รอนของคารบอนไดออกไซด 11   แนนอนวาการเปนวีแกนนั้นจะท�าใหการเปลี่ยนเปน

ทะเลทรายชาลง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติของคุณ เชน ทะเลสาบและแมน้�า และ

ปกปองปาไมของคุณ

คุณสามารถใชมาตรการสีเขียวอื่นๆ  เชนการปลูกตนไมหรือหันไปใชเทคโนโลยี

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน ทั้งนี้การทานมังสวิรัติคือหนทางที่เร็วที่สุดและยัง

ลดกรรมเลวจากการฆาไดอีกดวยดังนั้นจึงเปนทางออกที่ส�าคัญที่สุด

เราอนุรักษน้�าสะอาดได 70% รักษาปาฝนอเมซอนจากการถางปาเพื่อเปนทุ่งหญา

เลี้ยงสัตวไดมากถึง70%12มันท�าใหมีพื้นที่ส�าหรับใชประโยชนมากขึ้น3.5ลานเฮกตารต่อ

ปมันท�าใหมีเมล็ดธัญพืชเหลือไวใชประโยชนมากขึ้นถึง760ลานตันต่อปซึ่งคิดเปนครึ่ง

หนึ่งของผลิตผลธัญพืชทั่วโลกคุณจินตนาการออกไหม?13  ใชน้�ามันเชื้อเพลิงนอยกว่าที่

ใชในการผลิตเนื้อสัตว2/3เท่าลดมลพิษจากของเสียจากสัตวที่ไม่ไดรับการบ�าบัดรักษา

อากาศใหสะอาดลดการปล่อยกาซถึง4.5ตันต่อหนึ่งครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาต่อปและ

มันหยุดภาวะโลกรอนได80%14

ถาจะกล่าวถึงการประหยัดดานการเงิน นักวิทยาศาสตรท่ีเนเธอรแลนดพบว่า ตองใช

งบประมาณ 40 ลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐในการยับย้ังสภาวะโลกรอน ซ่ึง 80% เต็ม
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ของเงินจ�านวนนี้จะประหยัดไดดวยการทานอาหารวีแกน! นั่นคือการประหยัดเงินได

ถึง32ลานลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ส�าหรับกาวง่ายๆของการหันจากเนื้อสัตวไปรับ

ประทานผลิตผลจากพืช15

โลกมีกลไกที่จะซอมแซมตัวเอง แควาเราใชงานดาวเคราะหดวงนี้หนักเกินไป เรา

สรางมลพิษมากเกินไปและเราสรางกรรมจากการฆามากเกินไป โลกจึงไมไดรับอนุญาต

ใหซอมแซมตัวเองเพราะกรรมเลวของผูอยูอาศัย ทันทีที่เราลบลางผลกรรมเลวจากการ

ฆานี้โลกก็จะกลับหลังหันและจะไดรับอนุญาตใหซอมแซมฟนฟูและค้�าจุนชีวิตอีกครั้ง

แทจริงแลวมันคือผลกรรมเลว เราไดใชโลกนี้จนเกินพิกัด เราจึงตองเปลี่ยนการกระท�า

ของเราก็แคนั้นเอง

แลวเราจะรักษาโลกใบนี้ไวได รักษาชีวิตของเรา และชีวิตของลูกๆของเรา และ

สัตวตางๆก็เชนกันโลกจะกลายเปนสวรรคไมมีใครขาดแคลนอะไรอีกไมมีใครหิวโหย

ไมมีสงครามไมมีโรคภัยไขเจ็บไมมีภาวะโลกรอนไมมีอะไรอื่นนอกจากสันติสุขความ

สุขและความอุดมสมบูรณฉันสัญญาในนามของพระพุทธะมันเปนอยางนั้น

การฆาสัตวนำาพาซึ่งกรรมเลว

“คุณหวานเมล็ดพืชเชนไร คุณจะไดผลเชนนั้น” “สิ่งที่เหมือนกันดึงดูดกัน”  เราได

ถูกเตือนแลวทั้งทางวิทยาศาสตรและทางจิตวิญญาณ ดังนั้นภัยพิบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้น

ทั่วโลก แนนอนวา มันเกี่ยวของกับการปราศจากความเมตตาตอเพื่อนรวมโลกของเรา

นั่นคือราคาที่เราตองจายส�าหรับสิ่งที่เราไดกระท�าตอสัตวผูบริสุทธิ์ ผูที่ไมเคยท�ารายเรา

ผูที่เปนลูกๆของพระเจาเชนกันผูที่ถูกสงมายังโลกนี้เพื่อชวยเราและใหก�าลังใจเรา

มันไมใชปญหาทางเทคนิค มันไมใชการซอมแซมทางเทคนิคที่เราตองมุงไป มันคือ

ผลกรรมสนอง เหตุและผลตอบสนองที่เราตองใหความสนใจราคาของการฆาราคาของ

ความรุนแรงนั้นเลวรายยิ่งกวารถยนต การระเบิดของดวงอาทิตย หรือการระเบิดของ

มหาสมุทรใดก็ตามรวมกันเพราะเราตองรับผิดชอบตอการกระท�าของเราทุกการกระท�า

กอใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเราจึงแคตองหยุดฆาเราแคตองหยุดฆาสัตวและมนุษย
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เราตองหยุดมันแลวเมื่อนั้นทุกสิ่งจะกระจางทันที

เราจะพบกับวิธีทางเทคนิคที่ดีขึ้นในการแกปญหาสภาวะอากาศ แมแตจุดใน

ดวงอาทิตยอาจหยุดระเบิดดวยซ้�า การระเบิดในมหาสมุทรอาจแคยุติลง พายุไตฝุนอาจ

แคหยุด พายุไซโคลนจะเงียบหายไป แผนดินไหวจะแคหายไป ทุกสิ่งอื่นจะเปลี่ยนสูวิถี

ชีวิตที่สงบสุข เพราะเราสรางสันติสุข เราก็จะมีสันติสุข สันติสุขไมใชแคในหมูมนุษย

แตในหมูเพื่อนรวมโลกทั้งหมด นั่นคือเหตุที่ฉันเนนย้�าถึงการทานมังสวิรัติ มันคือหลัก

คุณธรรมของการเปนมนุษยมันคือเครื่องหมายของการเปนมนุษยผูยิ่งใหญ

พลังงานแหงความเมตตาสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง

การทานมังสวิรัติคือความเมตตา ดังนั้นมันจะน�าพลังความสุขมาใหคุณ แลวมันจะ

กอใหเกิดความสุขมากยิ่งขึ้นจะดึงดูดความสุขมากยิ่งขึ้นและเมื่อคุณมีความสุขทุกอยาง

จะดีขึ้นคุณคิดไดดีขึ้นคุณจะตอบสนองดีขึ้นชีวิตของคุณจะดีขึ้นลูกๆ ของคุณจะดีขึ้น

ทุกสิ่งทุกอยางจะดีขึ้น

และพลังรวมแหงความรักท่ีเปนบวกอันทรงพลังนี้จะขับไลความมืดท่ีก�าลังมาหาเรา

ที่เราก�าลังเผชิญอยูตอนนี้นั่นเปนหนทางแกไขเดียวที่ฉันมี

คุณเห็นไหม เรามีพลังงานที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง เรามีอ�านาจที่จะก�าหนดสิ่งที่จะ

เกิดขึ้นรอบตัวเรา แตเราตองใชมัน เราตองใชมันเพื่อประโยชนของทุกคน เราตองใชมัน

เพื่อประโยชนของสรรพสิ่งบนโลกนี้ความคิดของเราการกระท�าของเราตองสงขอความ

ใหกับพลังงานจักรวาลวา เราตองการดาวเคราะหท่ีดีกวา เราตองการชีวิตท่ีปลอดภัยกวาน้ี

เราตองการโลกที่ปลอดภัยแลวพลังจักรวาลจะแคท�าอยางนั้น

แตเราตองปฏิบัติใหสอดคลองกับพลังงานนี้ คุณเห็นไหม?  หากเราตองการสิ่งที่ดี

เราก็ตองท�าความดีถาเราตองการชีวิตเราก็ตองใหชีวิตแลวพลังงานดีๆที่เราสรางขึ้นจะ

สามารถท�าสิ่งเหลานี้ได  รวมถึงสิ่งที่อัศจรรยอีกมากมายบรรยากาศความรักความเมตตา

ที่เราทั้งโลกไดสรางขึ้นนั้นสามารถและจะสรางสิ่งมหัศจรรยใหแกเรา
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เราสรางทุกสิ่งที่เราตองการถาเราใชชีวิตตามกฎของจักรวาล เชนนี้คือพลังของ

การเปนวีแกน เพราะมันหมายความวาเราไวชีวิต เราตองการชีวิต เราตองการพลังงานที่

สรางสรรคเราไมตองการการท�าลายลางอาหารวีแกนจึงคือค�าตอบ

ยิ่งมนุษยชาติยกระดับทางจิตวิญญาณมากเทาใด แนนอนวา ภาวะโลกรอนก็จะ

บรรเทาลงมากเทานั้น เมื่อมนุษยชาติมีระดับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นและมีความรักมากขึ้นให

กับทุกคน ทุกสรรพสิ่ง ทุกสถานการณ และทุกสภาพแวดลอม เมื่อนั้นภาวะโลกรอนจะ

บรรเทาลงทุกวัน และจะหายไปโดยสิ้นเชิง และหลังจากนั้น ทุกคนในโลกจะอยูอยางมี

สันติสุขความสุขและจะรักกันและกันแตทุกคนตองตื่น

ฉนัม่ันใจวาโลกของเราจะไปถงึระดับของจิตส�านกึท่ี

สูงขึ้นและปาฏหิารยิจะบงัเกิดข้ึนภายใตความเมตตา

ของสวรรค



สัญญาณเตือนภัยเพื่อ
ปลุกมนุษยชาติ

เนื่องดวยสภาพวิกฤติของดาวเคราะหถาเราไม

ด�าเนินการอยางรวดเรว็อาจไมมีอะไรเหลือใหเรา

ทุกคนไวปกปองดวยซ�้าในเวลานั้นมันอาจจะ

สายเกินไปเราไมสามารถอยู ในภาวะเชนนี้ได

ตลอดไปและหยุดเมื่อใดก็ได[ถา]เราอยากที่จะ

รักษาโลกใบนี้ไวฉันขอโทษที่พูดอยางนั้นเรามี

เวลาที่จ�ากัด
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I. เลวรายกวาสมมุติภาพที่เลวรายที่สุด

เสนทางเดินในปจจุบันของเราเก่ียวกับอากาศท่ีเปล่ียนแปลงน้ันเลวรายกวาสมมุติ

ภาพท่ีเลวรายท่ีสุดตามท่ีคาดการณไวโดยคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยอากาศท่ี

เปล่ียนแปลง(ไอพีซีซี)ดวยผลกระทบท่ีสรางความเสียหายและมักถึงแกชีวิตตามท่ีเห็นได

จากเหตุการณรุนแรงตางๆเชนพายุเฮอรริเคนน้�าทวมความแหงแลงและคล่ืนความรอน

แมวาโลกจะลดการปลอยกาซเรือนกระจก ดาวเคราะหจะตองใชเวลาในการฟนตัว

จากกาซที่มีอยูแลวในบรรยากาศ

นั่นคือเหตุผลที่มันจ�าเปน ที่จะมุงประเด็นไปที่กาซอายุสั้นที่มีชื่อวามีแทน มีเทน

เก็บกักความรอนไดมากกวาCO
2
ถึง72เทาในชวงเวลา20ปโดยเฉลี่ยแหลงของมีเทนที่

ใหญที่สุดคืออุตสาหกรรมปศุสัตวซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุล�าดับตนๆของภาวะโลกรอนที่

ตองไดรับการหยุดยั้ง

แตกอนอื่น ฉันขอแบงปนหลักฐานลาสุด ซึ่งเปนเพียงบางสวนของผลกระทบจาก

สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงที่มีตอชีวิตมนุษยและสัตว

น้ำาแข็งอารคติกและแอนตารคติกละลาย

การละลายของอารคติก

อารคติกหรือขั้วโลกเหนืออาจปลอดน้�าแข็งภายในป 2012 หรือ 70 ปกอนเวลาที่

ไอพีซีซีไดประเมินไวเมื่อปราศจากน้�าแข็งที่คอยปกปองดวยการชวยสะทอนแสงอาทิตย

เกาสิบเปอรเซ็นตของความรอนจากดวงอาทิตยสามารถเขาสูน้�าที่ไมมีอะไรปกคลุมซึ่งจะ

ยิ่งเรงใหเกิดภาวะโลกรอน16

การเปลี่ยนแปลงที่ผิวน้�าแข็งอารคติกเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ผูเชี่ยวชาญดานภูมิอากาศ

กลาววามีเพียง10เปอรเซ็นตเทาน้ันในตอนน้ีท่ีเปนน้�าแข็งเกาและหนาในขณะที่มากกวา

90%เปนน้�าแข็งที่กอตัวขึ้นใหมและบาง17
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“วงจรตอบสนอง”และภาวะโลกรอนที่ไมสามารถควบคุมได

หากน้�าทะเลอุนข้ึน น้�าแข็งก็จะย่ิงละลายเร็ว และเม่ือน้�าแข็งละลาย ก็จะไมมีการสะทอน

ความรอนกลับสูอวกาศแลวความรอนน้ันก็จะย่ิงละลายน้�าแข็งและท�าใหน้�าอุนข้ึนไปอีก

และสองสิ่งนี้ก็จะชวยละลายน้�าแข็งเพิ่มมากขึ้น และท�าใหโลกรอนมากขึ้น คุณจึง

เห็นไดถึงวัฎจักรอันเลวราย

นั่นคือเหตุผลที่นักวิทยาศาสตรไมสามารถพยากรณไดดีนักกอนหนานี้ แตพวกเขา

ก็มีความระวังอยางมากในตอนนี้ พวกเขาก�าลังคอยจับตาสถานการณอยางดี  แควาเรา

ไมไดท�าสิ่งตางๆอยางรวดเร็วพอ18

คาเฉลี่ย ของ ขนาด แผน น้ำแข็ง ทะเล อาร คติกใน แตละ เดือน

ตั้งแต เดือน กันยายน 1979 ถึง 2010

ขน
าด
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ป

ที่มาของขอมูล:ศูนย์ขอมูลหิมะและน้ำาแข็งแหงชาติ
http://nsidc.org/arcticseaicenews/index.html

คาเฉลี่ยของขนาดแผนน้ำาแข็งทะเลอาร์คติก 
ในแตละเดือนตั้งแตเดือนกันยายน1979ถึง2010

น้ำาแข็งละลายที่กรีนแลนดและแอนตารคติก

ขณะที่แผนน้�าแข็งขนาดใหญของกรีนแลนดและแอนตารคติกก�าลังละลายอยาง

ตอเนื่อง มหันตภัยจากระดับน้�าทะเลที่สูงขึ้นและพายุที่รุนแรงขึ้นก็เปนที่คาดวาจะเกิด

ตามมาหากแผนน้�าแข็งที่แอนตารคติกฝงตะวันตกทั้งหมดละลายระดับน้�าทะเลโดยเฉลี่ย

ทั่วโลกจะสูงขึ้นอีก3.3–3.5เมตร(10.8–11.8ฟุต)เปนอยางนอย19ซึ่งจะสงผลกระทบ

ตอประชากรมากกวา3.2พันลานคน-คิดเปนครึ่งหนึ่งของประชากรโลก-ผูที่อาศัยอยู
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ในระยะ200ไมลจากชายฝง

นักวิทยาศาสตรจากศูนยขอมูลหิมะและน้�าแข็งแหงชาติสหรัฐอเมริกากลาววา

หากแอนตารคติกละลายหมดในตอนนี้ ระดับน้�าทะเลอาจสูงขึ้นเกินระดับที่ประเมินไว

บางทานกลาววาอาจสูงถึง70เมตร(230ฟุต)ดวยซ้�าไปซึ่งหมายถึงอันตรายถึงชีวิตของ

ทุกชีวิตบนโลก20

•	ที่ดินจมลงและผูลี้ภัยจากสภาพอากาศ
เนื่องจากระดับน้�าทะเลที่สูงขึ้น  เกาะตาง ๆ ก�าลังจมลงขณะที่เราก�าลังพูดกันอยูใน

ตอนน้ี โดยที่ประเทศตูวาลู ตองกา และประเทศหมูเกาะอื่นๆ อีก 40 แหง มีแผนที่จะ

อพยพทั้งประเทศของพวกเขา

รายงานหน่ึงจากองคกรนานาชาติดานการยายถ่ินฐานแถลงว่าอาจมี200ลานถึงหน่ึงพัน

ลานคนท่ีจะเปนผูล้ีภัยจากสภาพอากาศภายในป 2050 หรือภายในช่วงชีวิตของเรา21 เหลาน้ี

คือผูท่ีตองละท้ิงเกาะหรือบานตามชายฝงของพวกเขา เน่ืองจากระดับน้�าทะเลท่ีสูงข้ึน หรือ

การละลายของเพอรมาฟรอสตซ่ึงท�าใหท่ัวท้ังชุมชนหรือท้ังประเทศจมลงและพังทลาย22

(โปรดดูท่ีภาคผนวก 1 ส�าหรับขอมูลการสูงข้ึนของระดับน้�าทะเลและผลกระทบท่ีมี

ท่ัวโลก)



ที่มาของขอมูล:ไอพีซีซี–การประเมินครั้งที่สี่,111,รูปที่1
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มีเทนไฮเดรต:ระเบิดเวลาที่กำาลังทำางาน

การเปลี่ยนแปลงอีกอยางหนึ่งของอารคติกก็คือ การละลายของชั้นเพอรมาฟรอสต

เปลือกโลกที่เย็นแข็งตามปกติซึ่งกักเก็บกาซมีเทนไว [มีเทนไฮเดรต]   การละลายของ

ชั้นเพอรมาฟรอสตนี้ ในระยะเวลาไมกี่ปที่ผานมาไดกอใหเกิดการปลอยกาซมีเทนสู

บรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วตั้งแตป200423

ภาวะโลกรอนที่อุณหภูมิสูงขึ้นสององศาเซลเซียส สามารถก่อใหเกิดกาซมีเทน

เพ่ิมข้ึนถึงสองพันลานตัน[ไฮเดรตจากกนมหาสมุทร]ซ่ึงจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศน�าไปสู่

สูญพันธุมหาศาลของชีวิตบนโลก

“อุณหภูมิท่ีสูงขึ้นเพียงแคสองถึงสามองศาจะท�าใหกาซเหลาน้ี

ระเหยขึ้นมาและ‘ออก’สูบรรยากาศซึ่งจะยิ่งท�าใหอุณหภูมิสูงขึ้น

และจะท�าใหมีการปลอยมีเทนมากขึ้นไปอีกซึ่งท�าใหโลกและทะเล

อุนขึ้นเรื่อยๆฯลฯมีมีเทนอยู400กิ๊กกะตันถูกเก็บกักไวในเขต

น้�าแข็งอารคติกทุนดรา–มากพอที่จะจุดชนวนปฏิกิริยาหวงโซนี้...

เมื่อใดที่การจุดชนวนนี้เกิดขึ้นวงจรดังกลาวจะกอใหเกิดภาวะโลก

รอนที่ไมสามารถหยุดยั้งได”
24

— นัก ธรณีวิทยา: จอรจ  แอทเช สัน

มันไม่ใช่แค่การสูงข้ึนของระดับน้�าทะเลท่ีเราเปนห่วง มันคือกาซไฮโดรเจนซัลไฟด

และมีเทนและกาซอีกนานาชนิดในมหาสมุทร25 และน้�าแข็งก็จะละลายมากข้ึนหากมีเทน

ออกจากเพอรมาฟรอสตฯลฯ และจากมหาสมุทรดวยผนวกกับท่ีมาจากการปศุสัตวและ

การเล้ียงสัตวมันผนวกรวมกันและมันจะอยู่ในช้ันบรรยากาศเปนเวลานาน
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ณจุดท่ีไม่อาจหวนคืนส่ิงน้ันจะเปนการกล้ิงลงเขาไม่มีการเปล่ียนแปลงใดท่ีสามารถ

เกิดข้ึนไดอีก  ไม่มีใครสามารถช่วยไดในเวลาน้ัน และอาจไม่มีใครรอดชีวิต หรืออาจจะมี

นอยมาก

เม่ือโลกน้ีถูกท�าลาย มันก็จะเปนเหมือนดาวอังคารท่ีไม่สามารถอาศัยอยู่ได และมัน

ใชเวลาหลายลานปบางคร้ังหลายรอยลานปกว่าดาวเคราะหจะฟนตัวหากว่ามันจะฟนตัวได

ยิ่งเราท�าการเปลี่ยนแปลงไดเร็วเทาไรจะย่ิงดีและเม่ือนั้นเราจะ

สามารถเยียวยาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเราสามารถฟนฟู

โลกนี้ไดอยางรวดเร็วในเวลาอันสั้นแตหากเราไมท�าโลกก็จะถูก

ท�าลายอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น

การลดลงของธารน้ำาแข็งและการขาดแคลนน้ำา

ผลกระทบจากการลดลงของธารน้ำาแข็ง

ธารน้�าแข็งสวนใหญของโลกจะหายไปภายในสองถึงสามทศวรรษซ่ึงจะเปนอันตราย

ตอการอยูรอดของประชากรมากกวาสองพันลานคน หน่ึงพันลานคนของประชากรเหลาน้ี

จะตองไดรับความล�าบากจากผลกระทบของการท่ีธารน้�าแข็งท่ีหิมาลัยลดลงในอัตราเร็ว

มากกวาท่ีอ่ืนใดในโลก สองในสามของพ้ืนท่ีธารน้�าแข็งกวา 18,000 แหงก�าลังหดตัวลง26

ผลกระทบในเบ้ืองตนของธารน้�าแข็งละลายก็คือน้�าทวมและดินถลมซ่ึงมีอ�านาจท�าลายลาง

ขณะท่ีธารน้�าเข็งก�าลังหดตัวลงตอไปผลท่ีตามมาก็คือการลดลงของน้�าฝนความแหงแลง

อันเลวรายและการขาดแคลนน้�า27

สภาพอันเลวรายของธารน้ำาเข็งในโลก

ที่รัฐมอนทานา [สหรัฐอเมริกา]ธารน้�าแข็งที่มีชื่อเสียงของอุทยานแหงชาติกลาเซียร

ขณะนี้เปนที่คาดกันวาจะหายไปภายในสิบป28แมน้�าโคโลราโด[มีตนก�าเนิดมาจากหิมะ]
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ซึ่งจายน้�าใหกับรัฐทางภาคตะวันตกทั้งเจ็ดก็ก�าลังเหือดแหงไป29

เปรูเปนบานของ 70% ของธารน้�าแข็งแอนดีนทั้งหมด ซึ่งยอดเขาน้�าแข็งนั้นเปนทั้ง

แหลงน้�าและแหลงพลังงานไฟฟาก�าลังน้�าใหประชากรของประเทศ ธารน้�าแข็งเหลานี้

คาดวาจะหายไปภายในป2015ซึ่งก็อีกเพียงสองสามปขางหนา30

(โปรดดูท่ีภาคผนวก2ส�าหรับขอมูลเพ่ิมเติมในเร่ืองการลดลงของธารน้�าแข็งท่ัวโลก)

การจับปลามากเกินไปพ้ืนท่ีมรณะและการเปนกรดของมหาสมุทร

คณะกรรมการพูวซึ่งมีส�านักงานใหญตั้งอยูที่สหรัฐอเมริกา พบวาการจับปลาที่มาก

เกินไปเปนภัยคุกคามที่ใหญที่สุดตอระบบนิเวศทางทะเล ตามดวยของเสียที่มาจากการ

เกษตรรวมถึงมูลสัตวจากการปศุสัตวและปุยที่ใชในการเพาะปลูกอาหารเลี้ยงสัตว31

น้ำาท่ีเป็นสีแดงจากมลพิษซ่ึงเกิดจากบริเวณมรณะท่ี 
หาดโคปาคาบานาริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิล

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก�าลังก่อใหเกิดพื้นที่มรณะในทะเล ซึ่งขณะนี้มีมากกว่า

400แห่ง  [พื้นที่มรณะ] เหลานี้ เกิดขึ้นเนื่องจากปุยที่ไหลออกมาเปนจ�านวนมากจากการ

ปศุสัตวสงผลใหเกิดการขาดออกซิเจนซึ่งจ�าเปนตอการค้�าจุนชีวิต32



18

จากวิกฤติสูสันติสุข:วิถีแหงวีแกนออแกนิกคือคำาตอบ

นักวิทยาศาสตรประเมินว่ามากกว่า90%ของปลาขนาดใหญ่ในมหาสมุทรไดหายไป

ในช่วง50ปท่ีผ่านมาเน่ืองจากการประมง33

พวกเขาเตือนว่าณอัตราการจับปลาในปจจุบันจะเกิดการล่มสลายของทุกเผ่าพันธุชีวิต

ท่ัวโลกภายในป2050และกล่าวว่าความพยายามในการฟนฟูจ�าเปนตองเร่ิมตนทันที34
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การ สูญเสีย สายพันธุ ทาง ทะเล ทั่วโลก: 
 แนวโนม การ พังทลาย ใน ปจจุบัน ของ การ ประมง

ปี

“การสูญเสียสายพันธุ ์ทางทะเลทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้นกำาลังคุกคามความ
เป็นอยูที่ดีของมนุษย์”, Science, 3 noiembrie 2006, http://www.
compassonline.org/pdf_files/WormEtAlSciencePR.pdf และ B.
Wormetal.,“ImpactsofBiodiversityLossonOceanEcosystem
Services“

การสูญเสียสายพันธุทางทะเลทั่วโลก:
แนวโนมการพังทลายในปจจุบันของการประมง

การขาดแคลนปลาบางชนิดท�าใหเกิดภาวะเปนกรดท่ีสูงข้ึนในมหาสมุทร ซ่ึงสงผลให

มหาสมุทรมีขีดความสามารถท่ีจะดูดซับคารบอนไดออกไซดลดลง

ปลาวาฬและปลาโลมาจึงถูกกดดันใหวายออกจากมหาสมุทร เนื่องจากสภาวะที่

เลวรายลงท�าใหพวกเขารูสึกอึดอัดบางก็คร้ังละหลายรอยตัวพวกเขาก�าลังตายบนชายหาด

เพราะพวกเขาไมสามารถทนกับสภาพท่ีเปนพิษในน้�าทะเลไดอีกตอไป35
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สภาพอากาศท่ีรุนแรง

สิบปที่ผานมา ไดเห็นอุณหภูมิประจ�าปมีคาเฉลี่ยรอนที่สุดเกิดขึ้นอยางนอยสองครั้ง

ตามที่เคยมีการบันทึกไวในประวัติศาสตรของโลกเรา ในป 2003 คลื่นความรอนสูงเปน

ประวัติการณไดเกิดขึ้นที่ยุโรป โดยคราชีวิตไปมากกวาหลายหมื่นชีวิต คลื่นความรอนยัง

น�ามาซึ่งไฟปาครั้งรายแรงที่สุดเปนประวัติการณของออสเตรเลีย36

รัฐพิวบลา [ในเม็กซิโก] ไดเห็นการเพิ่มขึ้นของไฟปาในสองสามปที่ผานมาฝนลดลง

200ลิตรตอตารางเมตร[มี]อุณหภูมิเฉลี่ยประจ�าปเพิ่มขึ้นที่17.5องศาเซลเซียสอุณหภูมิใน

ฤดูหนาวตอนนี้ก็สูงกวาปกติ

หาปที่ผานมา [2003-2007] เปรูเกิดเหตุการณอุณหภูมิสุดขั้วและน้�าทวมอยางนอย

สามครั้งซึ่งสงผลกระทบตอประชากรกวา500,000คนภายในระยะเวลาเพียง30ปน้�าทวม

เกิดมากขึ้นกวา60%และมีโคลนถลมมากขึ้นถึง400%37ประธานาธิบดีการเซีย[ชาวเปรู]

ไดประกาศภาวะฉุกเฉินในป 2009 เนื่องจากผลกระทบของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ความหนาวเย็นที่รุนแรงและสภาพเยือกแข็งในแอนดีสตอนใตท�าใหเด็กๆ เสียชีวิต เกือบ

250คนและท�าใหผูคนเจ็บปวยอีกมากมาย38

(โปรดดูที่ภาคผนวก3ส�าหรับขอมูลลาสุดเรื่องสภาพอากาศที่รุนแรงทั่วโลก)

“สภาพอากาศไมไดนิยามอยูแคอุณหภูมิเฉลี่ยและปริมาณน้�าฝน

เทานั้น แตดวยชนิด ความถี่ ความรุนแรงของสภาพอากาศ การ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจากมนุษย มีศักยภาพใน

การเปลี่ยนแปลงความถี่และความรุนแรงของภัยพิบัติ เชน คลื่น

ความรอนคลื่นความหนาวเย็นพายุน้�าทวมและความแหงแลง”
39

 — หนวยงาน ดาน การ พิทักษ สิ่งแวดลอม แหง สหรัฐอเมริกา
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ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบอยครั้ง

ความแหงแลงการเกิดทะเลทรายและไฟปา

องคการสหประชาชาติกลาววา การเกิดทะเลทราย ซึ่งมักเปนผลมาจากการตัดตนไม

มากเกินไปและความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมตางๆ เชนการปลูกหญาเพื่อเลี้ยงโคกระบือ

ก็สงผลกระทบตอสภาพความเปนอยูของผูคนกวา1.2พันลานคนในมากกวา100ประเทศที่

มีความเสี่ยง40

แหลงน้�าจืดอันล้�าคาก�าลังเหือดแหงไปอยางเชนชั้นหินอุมน้�าที่อยูใตเมืองส�าคัญอยาง

เชนปกกิ่งเดลฮีกรุงเทพฯและอีกหลายพื้นที่เชนภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐอเมริกา

ขณะที่แมน้�าคงคา แมน้�าจอรแดน แมน้�าไนล และแมน้�าแยงซี ก็มีกระแสน้�าที่ไหลเอื่อยลง

อยางมากในรอบป

ในการเกิดภัยแลงที่ประเทศจีนครั้งเลวรายที่สุดในรอบหาสิบป[ป2009]การเพาะปลูก

ที่จ�าเปนไดสูญเสียไปใน12จังหวัดทางภาคเหนือท�าใหประเทศสูญเงินหลายพันลานเหรียญ

สหรัฐฯส�าหรับการบรรเทาภัยแลงใหกับเกษตรกร41

ในป2009ท่ีเนปาลและออสเตรเลียไฟปาไดทวีความรุนแรงข้ึนเน่ืองจากความแหงแลง42

ที่แอฟริกาประชากรในโซมาเลียเอธิโอเปยและซูดานและอื่นๆอีกมากมายผจญกับความ

ยากล�าบากจากความแหงแลง

นักวิจัยกลาววาสหรัฐอเมริกาฝงตะวันตกก�าลังเผชิญกับวิกฤติความแหงแลงอันเลวราย

เนื่องจากหิมะบนภูเขาก�าลังปลอยน้�าจากแหลงเก็บน้�าขนาดใหญในจ�านวนมหาศาล

(โปรดดูที่ภาพผนวก4ส�าหรับขอมูลความแหงแลงและภัยพิบัติจากไฟปาทั่วโลก)

พายุและน้ำาทวมที่เกิดขึ้นบอยครั้ง

ความรุนแรงและความยาวนานของเฮอริเคนและพายุโซนรอน ไดถูกบันทึกไววาเพิ่ม

สูงขึ้น100%ในรอบ30ปที่ผานมาซึ่งนักวิทยาศาสตรจากสถาบันเทคโนโลยีแหงแมสซาจู-

เซทส(เอ็มไอที)สหรัฐอเมริกากลาววามีความเปนไปไดที่เกิดจากอุณหภูมิของมหาสมุทรที่
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สูงขึ้นอยางตอเนื่อง

นักวิจัยแหงสถาบันเทคโนโลยีแหงจอรเจียสหรัฐอเมริกากลาววาพายุเฮอรริเคนระดับ

4และ5ทั่วโลกไดเกิดบอยขึ้นสองเทาในรอบ35ปที่ผานมา พายุระดับ5ท�าใหเกิดการ

ท�าลายลางระดับสูงสุดในเมืองส�าคัญตางๆความรุนแรงและความยาวนานของมันก็เพิ่มขึ้น

ถึง75%นับตั้งแตป1970

หน่ึงในพายุเหลาน้ีซ่ึงผลกระทบยังคงเห็นและรับรูไดก็คือเฮอรริเคนท�าลายลางแคทรินา

ในป 2005 โดยเฉพาะในพื้นที่รัฐนิวออรลีนส ผูคนยังคงดิ้นรนที่จะฟนฟูบานเรือนและชีวิต

ของพวกเขาในตอนนี้

องคการบริหารดานมหาสมุทรและบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา กลาววา เปน

ครั้งแรกในประวัติศาสตรที่มีการบันทึกไว ที่พายุไซโคลนเขตรอนเกิดขึ้นอยางตอเนื่องหก

ครั้งในป2008ท�าใหเกิดแผนดินถลมที่สหรัฐอเมริกา

มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและมหาสมุทรอินเดีย คือสองพื้นที่ที่มีแนวโนมการเกิด

พายุเฮอรริเคนที่รุนแรงที่สุด

(โปรดดูที่ภาคผนวก5ส�าหรับขอมูลดานภัยน้�าทวมทั่วโลกครั้งส�าคัญๆ)

งานบรรเทาสาธารณภัยของสมาคมนานาชาติ 
อนุตราจารย์ชิงไหที่ปากีสถานในป2010
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งานบรรเทาสาธารณภัยของสมาคมนานาชาติ
อนุตราจารย์ชิงไหที่เฮติในป2010

แผนดินไหว

นักวิทยาศาสตรพบวา แผนดินไหวมีสวนเกี่ยวของกับภาวะโลกรอนเนื่องจากการ

ละลายของน้�าแข็งขั้วโลกเหนือและตอนใตของกรีนแลนด  การเปลี่ยนแรงดันของแผน

เปลือกโลกท�าใหเกิดการเคลื่อนตัวซึ่งสามารถท�าใหเกิดแผนดินไหว

หนึ่งในหายนะที่นาสลดใจที่สุดของยุคเราก็คือสึนามิ [เปนผลมาจากแผนดินไหว]

ซึ่งเกิดขึ้นที่ [อินโดนีเซีย]ในป2004น�ามาซึ่งความเศราโศกอยางมากตอชาวอินโดนีเซีย

และชาวโลก

(โปรดดูที่ภาคผนวก6ส�าหรับขอมูลลาสุดเกี่ยวกับภัยพิบัติแผนดินไหวทั่วโลก)

การระบาดของแมลง

ที่สหรัฐอเมริกา ปาสนเกือบหนึ่งลานเอเคอรไดสูญไปในภูเขารอคกี้ เนื่องจากการ

ระบาดแมลงปกแข็ง อันเนื่องมาจากภาวะโลกรอน [เหตุการณ] เชนเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่

แคนาดา
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การทำาลายปา

ปาฝนคอืปอดของโลกเราเม่ือตนไมถกูโคนพชืก็จะไมมีท่ีก�าบงัและ

เหีย่วแหงไปมันจะยิง่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดแทนท่ีจะดูด

ซับมันส่ิงนี้เปนอนัตรายอกีอยางหน่ึงที่ก�าลงัจูโจมเรา

ที่บราซิลนับตั้งแต่ป197090%ของพื้นที่ปาถูกท�าลายไปเพื่อเปลี่ยนใหเปนทุ่งหญา

เล้ียงปศุสัตวหรือใหอาหารสัตว43ปาเขียวชอุ่มก�าลังถูกเปล่ียนเปนทุ่งท่ีแหงแลงในอัตราเร็ว

ท่ี36สนามฟุตบอลต่อนาทีซ่ึงก�าลังเกิดข้ึนขณะท่ีเราก�าลังพูดกันอยู่น้ี44

และทางตอนใตของเม็กซิโก ปาเขตรอนซึ่งครั้งหนึ่งปกคลุมเกือบครึ่งหนึ่งของรัฐ

ทาบาสโก  มีขนาดลดลงจนเหลือนอยกวา 10%ของขนาดเดิม  ในขณะเดียวกันทุงหญา

เลี้ยงปศุสัตวไดเพิ่มขึ้นเปน60%ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ45

นอกจากนี้ในประเทศอยางอารเจนตินาและปารากวัยมีปาไมถูกโคนมากขึ้นเรื่อยๆ

เพื่อใชส�าหรับการปศุสัตวและปลูกถั่วเหลืองอารเจนตินาไดสูญเสียปาไมไปแลว70%46

อินโดนีเซียมีปาฝนขนาดใหญที่สุดเปนอันดับสามของโลก ซึ่งเปนรองเพียงปา

อเมซอนและคองโกเทานั้น แนนอนวา ปาฝน [อินโดนีเซีย] ก�าลังหายไปในอัตราเร็วที่

นาตกใจที่หนึ่งสนามฟุตบอลตอนาที   องคการสหประชาชาติกลาววา 98% ของปาไม

ทั้งหมดอาจสูญสิ้นไปภายในระยะเวลาเพียง15ป47

ปาฝนอเมซอนเก็บคารบอนไดออกไซดไวมากกวาท่ีมนุษยผลิตกาซเรือนกระจกใน

ระยะเวลา10ปนอกจากนี้เมื่อเราเผาปาเราก็จะปลอยคารบอนด�าซึ่งเปนอนุภาคเขมาควัน

เล็กๆที่ดักจับความรอนได680เทาของคารบอนไดออกไซดในปริมาณที่เทากัน48

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

นักนิเวศวิทยาชั้นน�ากลาววา สัตวปาลดจ�านวนลงอันเนื่องมาจากการสูญพันธุของ

สปชีสตางๆอยางรวดเร็วจนไมมีสิ่งใดเทียบไดในปจจุบัน นักวิทยาศาสตรยังไดท�านาย

อีกวา สายพันธุในโลกที่ถูกคุกคามทั้ง 16,000 สายพันธุ อาจสูญพันธุเร็วขึ้น 100 เทา
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เมื่อเทียบกับที่เคยคาดการณไวในอดีต

“นักชีววิทยาแหงฮารวารดผูมีช่ือเสียง เอ็ดเวิรด โอ. วิลสัน และนัก

วิทยาศาสตรทานอ่ืน ๆ  ไดประเมินวา อัตราการสูญพันธุท่ีแทจริง

นาจะอยูที่ 1,000 หรือ 10,000 เทา เมื่อเทียบกับอัตราเร็วตามปกติ 

โดยที่ระหวาง 2.7 และ 270 สายพันธุ ก�าลังถูกลบหายไปใน

แตละวัน”
49

— จูเลีย  วิทตี้

“20%-40%ของสายพันธุสิ่งมีชีวิตบนโลกดูเหมือนจะสูญพันธุไป

ในชวงศตวรรษปนี้ ซึ่งเปนผลมาจากภาวะโลกรอนเพียงอยางเดียว 

โดยไมมีปจจัยอื่นๆ”
50

— คณะทำางาน รัฐบาล นานาชาติ ดาน ภาวะ ภูมิอากาศ ที่ เปลี่ยนแปลง

การขาดแคลนน้ำา

การลดลงของปริมาณน้�ากอใหเกิดความตึงเครียดที่บานปลาย รวมถึงความขัดแยง

ที่เกิดขึ้นจากการที่ผูคนมากมาย รวมทั้งชาวนายากจน ไมมีน้�าเพียงพอหรือก�าลังดิ้นรน

เพื่อใหไดน้�าในสวนของพวกเขา

มีแมน้�าและทะเลสาบอีกหลายหมื่นแหงทั่วโลกที่ก�าลังเหือดแหงไป ผูคนก�าลัง

เสียชีวิตจากความแหงแลงประชากรก�าลังละทิ้งหมูบานของพวกเขาบานเกิดของพวกเขา

เพราะพวกเขาไมมีน้�าดื่มอีกแลว51

ประชากรหนึ่งพันลานคนไม่สามารถเขาถึงน้�าที่สะอาดและปลอดภัยและเด็กๆ1.8

ลานคนเสียชีวิตทุกๆปเนื่องจากการเจ็บปวยจากน้�าที่ปนเปอน52
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การขาดแคลนอาหาร

องคการสหประชาชาติประกาศวา ในป 2009 โลกก�าลังพบกับประชากรผูหิวโหย

จ�านวนมากที่สุดในรอบสี่สิบป  มีประชากร 1.02 พันลานคนในโลกที่ไมไดรับอาหาร

อยางเพียงพอ53

ที่เปรูเนื่องจากความรอนและความแหงแลงที่สูงเกินไปในรอบ12ปที่ผานมาพื้นที่

เพาะปลูกมันฝรั่งและขาวโพด140,000เฮกเตอรไดถูกท�าลายคิดเปนปริมาณอาหารที่ใช

เลี้ยงประชากรได11ลานคน

[ที่แอฟริกา] ซิมบับเว โซมาเลีย มอวริเชียส โมซัมบิค และซูดาน – ขอกลาวถึง

เพียงไมก่ีประเทศ – ก�าลังประสบกับความแหงแลงอันเลวรายซ่ึงท�าใหยากตอการปลูกพืช

นอกเหนือจากปญหาการขาดแคลนอาหารและราคาอาหารเพ่ิมสูงข้ึนท่ีมีอยูแลว

นอกจากปญหาความแหงแลงและการท�าลายปาที่สรางความเสื่อมโทรมใหแก

พื้นดินอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นท�าใหเกิดฝนที่ตกไมเปนไปตามฤดูกาล–ไมวาจะนอยเกินไป

หรือมากเกินไปในชวงเวลาหนึ่ง–เราจึงมีน้�าทวมที่ท�าใหพืชผลจมน้�าและไฟปา

ผลกระทบของภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเหลานี้ ท�าใหเกิดความไมมั่นคงทาง

อาหารและวิกฤติอาหารมากยิ่งขึ้น

(โปรดดูที่ภาคผนวก7ส�าหรับขอมูลดานภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการขาดแคลน

อาหารทั่วโลก)

สุขภาพของมนุษย

ประชาชนกำาลังทุกขทรมานจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

จากการวิจัยของสวิสเซอรแลนด ภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงเปนสาเหตุของการเสียชีวิต

315,000รายตอปและประชาชนอีก325ลานคนไดรับผลกระทบขั้นรุนแรง54สิ่งนี้ยังไม

รวมถึงการสูญเสียทางเศรษฐกิจอีก125พันลานเหรียญสหรัฐในทุก ๆป55  ผูที่ไดรับผล

กระทบเลวรายที่สุดคือประเทศก�าลังพัฒนาในแอฟริกา  รวมถึงประเทศที่ถูกคุกคามอยาง
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หนักอื่นๆในเอเชียใตและประเทศเล็กๆที่เปนหมูเกาะ

ยิ่งไปกวานั้น99%ของประชากรที่เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติอยูในทวีปเอเชีย

โรคภัยที่มีแมลงเปนพาหะ

ยุงซ่ึงเปนพาหะโรคไขเลือดออกก�าลังถูกพบเห็นเปนคร้ังแรกในปอูรา[เปรู]และพวก

มันไดกระจายสูพ้ืนท่ีใหมๆเน่ืองจากสภาวะอากาศท่ีเปล่ียนแปลง56

ยังมีความเสี่ยงของโรคภัยไขเจ็บตางๆที่เพิ่มสูงขึ้น เชนมาลาเรีย เพราะยุงมีการ

แพรกระจายไปสูบริเวณที่สูงขึ้น องคการสหประชาชาติเกรงวาประชากรหลายรอยลาน

คนในแอฟริกาก�าลังอยูในความเสี่ยง57

(โปรดดูที่ภาคผนวก 8 ส�าหรับตอนหนึ่งของบทความหกองศา: อนาคตของเราบน

โลกที่รอนขึ้นโดยมารคไลนัส)

II.เรากำาลังหมดเวลาแลว

จากหลักฐานทางวิทยาศาสตรและทางกายภาพทั้งหมดจนถึงทุกวันนี้ เรามีเวลาเหลือ

อีกไมมากนักแมวาเราตองการรักษาโลกใบนี้ไวในภายหลังมันก็จะไมส�าเร็จ

ภัยคุกคามจากภาวะโลกรอนนั้นใกลตัวยิ่งกว่ากระชั้นชิด มันไดมาถึงที่นี่แลวดังที่

คุณเห็นไดจากภัยพิบัติและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมากมาย ผูลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศ

ปรากฏการณต่างๆทั่วโลก

นักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญกล่าวว่า อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศก�าลังสูงขึ้นอย่าง

รวดเร็วจนเรามีเวลาเหลือไม่มากนักที่จะเปลี่ยน
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“เราไดผานจุดเปล่ียนผันมาแลว เรายังไมผานจุดท่ีไมอาจหวนคืน

เรายังคงพลิกผันส่ิงตางๆใหกลับคืนมาไดแตมันตองใชการเปล่ียน

ทิศทางอยางรวดเร็ว”
58

— ดร. เจมส แฮน เซ็น หัวหนา สถาบันก อด ดารด 

เพื่อ การ ศึกษา อวกาศ แหง นา ซา

ผูน�าของโลกและนักวิทยาศาสตรมากมายก็เปนหวงเรื่องนี้เชนกัน  ความจริงก็คือวา

เราไมสามารถรับมือกับสถานการณเชนนี้ได หากภาวะโลกรอนไดถึงระดับของอุณหภูมิ

ที่รุนแรงแลว

บางประเทศและบางชุมชนตองรับมือกับสถานการณความแหงแลงท่ีเลวรายลงน้ี

ไมมีน้�ามากพอท่ีจะเพาะปลูก หรือแมแตจะใชด่ืม  แมน้�าและทะเลสาบของพวกเขาก�าลัง

เหือดแหงไปหรือไดเหือดแหงไปหมดแลว  ธารน้�าแข็งไดละลายในหลายพ้ืนท่ีอยางรวดเร็ว

จนในเวลาหน่ึงไดเกิดน้�าทวมคร้ังใหญแตไมนานหลังจากน้ันก็กลับกลายเปนความแหงแลง

แลวเราจะรับมือกับการอพยพครั้งใหญของประชากรหลายสิบลานคนในคราว

เดียวกัน ซึ่งเปนผลจากสภาพความแหงแลง ระดับน้�าทะเลที่สูงขึ้น หรือการสูญเสียพื้นที่

เพาะปลูกอยางถาวรนี้ไดอยางไร?มันยากมากและอาจเปนไปไมได

เราไมไดเตรียมพรอมแตอยางใด เรายังไมไดเตรียมการณอยาง

เพียงพอ

เราตองรักษาโลกน้ีไวเพื่อใหเราสามารถอาศัยตอไปได

กอน เพราะหากน้�าแข็งทั้งหมดละลาย หากขั้วโลกเหนือ

ทั้งหมดละลาย แลวถาทะเลอุนขึ้น กาซก็จะถูกปลอยจาก

มหาสมุทรและเราทุกคนอาจไดรับพิษมันเต็มไปดวยกาซ

ถาคุณไดชมการปาฐกถาที่สิงคโปร [กันยายน 1994]  ฉันไดเตือนแลววา เราตอง

เปลี่ยนวิถีการใชชีวิตของเรามิฉะนั้นมันจะสายเกินไปนั่นคือเมื่อ10หรือ15ป[ที่แลว]

หรือกอนหนานั้น ฉันพูดอยูเสมอวา การที่เราตัดปาไมของโลกเรา การทานเนื้อสัตวและ
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ทั้งหมดนั่นมีสวนรวมตอความเสียหายมากมายบนโลกเราอยางไร

นักวิทยาศาสตรกลาวไวหลายเรื่อง พวกเขาก�าลังรับฟงในตอนนี้แตฉันเพียงหวังวา

พวกเขาจะด�าเนินการอยางรวดเร็ว มันแคตองใชการลงมือท�า  รัฐบาลทั้งหลายในโลกได

เห็นความส�าคัญของเรื่องนี้แลว ฉันแคเปนหวงวา การด�าเนินการนั้นชาเกินไปเทานั้นเอง

เพราะน้�าแข็งก�าลังสะทอนแสงอาทิตยกลับสูอวกาศ  แตน้�าแข็งละลายอยางรวดเร็วมาก

จนท�าใหการสะทอนกลับไมมากพอ และเนื่องจากทะเลอุนขึ้น มันก็จะละลายน้�าแข็ง

และเนื่องจากน้�าแข็งละลายทะเลก็ยิ่งอุนคุณเขาใจสิ่งที่ฉันหมายถึงหรือไมวัฎจักร?

แนวทางที่มันก�าลังเปนอยูหากพวกเขาไมแกไขมัน[ภายใน]เวลาสี่

หรือหาปก็จบกันไมมีอีกแลวมันเรงดวนจริงๆ

(กลาว ไว เมื่อ เดือน ธันวาคม 2007)

III.สูกับปญหาที่ตนตอเดี๋ยวนี้

หยุดตัวกอวิกฤติดานส่ิงแวดลอมรายใหญท่ีสุดของเรา

“การปศุสัตว คือหน่ึงในตัวกอใหเกิดปญหารุนแรงดานส่ิงแวดลอม

ที่ส�าคัญที่สุดในทุกวันนี้ การด�าเนินการอยางเรงดวนนั้นจ�าเปน

เพื่อที่จะเยียวยาสถานการณ”
59

— ดร.  เฮ็น นิ่ง  สไตนเฟลด  หัวหนา ขอมูล การ 

ปศุสัตว และ แผนก นโยบาย  เอฟ เอ โอ  ยู เอ็น

“การปศุสัตวเปนตัวขับเคลื่อนหลักของการท�าลายปาการปศุสัตว
คือแหลงก�าเนิดที่ใหญที่สุดของมลภาวะทางน้�า  การปศุสัตวผลิต
กาซเรือนกระจกมากกวาการขนสงทั่วโลกรวมกัน”

— “เงามืด ที่ ทอด ยาว ของ การ ปศุสัตว”
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หยุดโทษคารบอนไดออกไซดส�าหรับทุกปญหาท่ีเกี่ยวกับภาวะโลกรอนบนโลกของ

เรา เราตองโทษตัวเราเอง อุตสาหกรรมเนื้อสัตวคือสิ่งที่เราตองมุงเนนในการหยุดยั้ง ใน

การละเลิก เพื่อยุติสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพื่อยุติการสูญเสียปาไมและที่ดิน

และหยุดการพูดออมไปออมมาพูดใหตรงจุด:อุตสาหกรรมเนื้อสัตวตองหยุด

วิธีที่ฉลาดที่สุดก็คือการหยุดภาวะโลกรอนดวยการเปนวีแกน มันฟงดูงายมากแตวา

เปนหนทางแกไขที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุดและผลกระทบของมันจะเห็นไดเกือบ

ทันทีหากปราศจากการเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญและทันการณน้ีไมวาส่ิงใดก็ตามท่ีเราพยายาม

ท�ามันก็จะไมเพียงพอท่ีจะขับไลผลกระทบอันเลวรายท่ีสุดซ่ึงเราไดเก็บสะสมเอาไว

ยิ่งไปกวานั้น ปญหาตาง ๆ ที่เราเผชิญอยูแลวในตอนนี้ – เชน บรรยากาศที่อุนขึ้น

การขาดแคลนน้�า การขาดแคลนอาหาร และการเกิดทะเลทราย เราสามารถก�าจัดไดอยาง

รวดเร็วดวยการหยุดผลิตเนื้อสัตวหยุดมันในตอนนี้ไมท�าอีกตอไป!

“อยาทานเนื้อสัตว นี่คือสิ่งที่ไอพีซีซีเกรงที่จะพูดกอนหนานี้  แต

ตอนนี้เราพูดวา:โปรดทานเนื้อสัตวใหนอยลง–เนื้อสัตวเปนสินคา

ที่มีคารบอนเขมขนมาก”
60

— ดร. รา เจ นดรา เค. ปา ชาอุ รี

ปญหาตนตอคือดานจิตวิญญาณ

“ไมมีอะไรที่เปนประโยชนตอสุขภาพของมนุษยและเพิ่มโอกาส

ในการอยูรอดของส่ิงมีชีวิตบนโลกไดมากเทากับการวิวัฒนาการสู

การทานมังสวิรัติ”
61

— อัลเบิรต ไอ สไตน

ดังที่ฉันไดกลาวไว เราตองจัดการกับตนตอของปญหา  ตนตอของปญหาคือสาเหตุ
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ของภาวะโลกรอนและตนตอน้ันก็คือการไมมีความเมตตากรุณาตอเพ่ือนรวมโลกของเรา

ทุกการกระท�าก่อใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองและสิ่งนี้เปนวิทยาศาสตรอย่างมาก

คุณจะเห็นไดวา หากเราหวานเมล็ดแอปเปล เราก็จะไดตนแอปเปล และจากตน

แอปเปลนั้นสักระยะหนึ่งมันก็จะออกผลใหแกเรานี่เปนวงจรชีวิตหากเราฆาเราก็ไม

สามารถคาดหวังชีวิตจากมันได ทุกการกระท�าสงผลเดียวกันในภายหลัง มันไมใชการ

พูดเชิงศาสนามันเปนวิทยาศาสตร

ดังนั้น ในตอนนี้ตนตอของปญหาของเราก็คือ เราไมมีความเมตตากรุณาตอเพื่อน

รวมโลกของเรา: ผูที่มีชีวิต ความรูสึก เดิน แสดงออก เปยมดวยความรัก อยางสัตวทุก

ขนาดและทุกรูปราง  และเราไดปราศจากความเมตตาตอสิ่งแวดลอมของเรา   เราจึงได

ท�าการฆาตกรรมหมูสัตวรวมโลกและเราไดท�าลายสิ่งแวดลอมของเราเชนการท�าลายปา

และการท�าลายน้�าและการท�าลายอากาศจากทั้งหมดนี้เราไมอาจคาดหวังผลลัพธที่ดีกวา

เดิมได

เสียงรองคร่�าครวญ  ความทุกขและความเจ็บปวดอยางที่สุดของสัตวที่ทุกขทรมาน

เหลานี้ ผูมีชีวิตอยูในกรงแคบๆสกปรก ถูกกดขี่ คุมขังและอาศัยอยูในความมืดทุกวัน

ไมเคยไดเห็นแสงอาทิตย และความเจ็บปวดแสนสาหัสกอนและหลังการฆาไดสะเทือน

สวรรคและโลก

ดังนั้นภัยธรรมชาติ ความแหงแลงตางๆก็เพื่อช�าระลางการกระท�าที่ไมดีของมนุษย

ออกไป และเปนดั่งการเตือน  อีกทั้งเพื่อชี้แนะมนุษยใหเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อ

อนาคตที่สวางไสว มีความสุข และจะไดไมมีความทุกขทรมานเกิดขึ้นกับสัตวทั้งหลาย

อันใดอีก

“คุณหวานพืชใด คุณก็จะไดรับผลเชนนั้น” พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไดสอนเรา

เชนนั้นมนุษยชาติจึงจ�าเปนตองตื่นมิฉะนั้นแลวเราก็จะตองแบกรับผลกระทบที่จะตาม

มา

ดังนั้นการแกปญหาที่เราก�าลังเผชิญอยูนี้เราตองเปลี่ยนกระท�าของเราเราตองมีความ

เมตตากรุณาตอเพื่อนรวมโลกของเราแทนที่จะฆาพวกเขาสังหารหมูพวกเขาสังเวยชีวิต
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พวกเขา  เราตองดูแลพวกเขาตองมีความเมตตากรุณาตอพวกเขา เอาใจใสพวกเขา และ

แทนที่จะท�าลายปาเราตองปลูกตนไมขึ้นมาใหมดูแลสิ่งแวดลอมใดก็ตามที่เรามีอยูและ

แทนที่จะสรางมลพิษใหกับโลกและอากาศของเรา เราตองหันมาใชพลังงานที่เปนมิตร

และพลังงานทดแทนเพียงแคเปลี่ยนการกระท�าของเรา

เราควรท�างานใหสอดคลองกับพลังงานของจักรวาล  กฎแหงความรักของธรรมชาติ

หากมนุษยชาติไมเคารพชีวิตในรูปแบบอื่นๆเมื่อนั้นชีวิตของมนุษยเองก็จะตกอยูใน

อันตรายดวยเชนกันเพราะเราทั้งหมดนั้นเชื่อมตอกัน

เราตางพึ่งพาอาศัยกันและกันเพื่อความอยูรอดแมแตหนอนตัวนอยๆ ที่ท�าใหพื้นดิน

ของเราเหมาะแกการเพาะปลูก  หากผูคนหลีกหนีการฆาและเลือกวิถีชีวิตปลอดเนื้อสัตว

พวกเขาก็จะเก็บเกี่ยวผลจากเมล็ดพันธุแหงสันติภาพและความเมตตา

เราภาวนาใหมีผูคนมากพอที่จะท�าเชนนั้นและอยางรวดเร็ว เนื่องจากเวลาของเรา

ก�าลังหมดลงแลว

กลับคืนสูตัวตนแหงความรักของเราและชวยกอบกูโลก

เราตองเขาใจวา ภัยธรรมชาติคือผลสืบเนื่องจากพลังงานลบในชั้นบรรยากาศของ

เราและพลังงานลบในชั้นบรรยากาศของเรานี้ถูกสรางขึ้นจากความรูสึกของเราความคิด

ของเราและการกระท�าของเราไมวาจะเปนความเกลียดชังความรุนแรงและการฆาชีวิต

มนุษยและสัตวผูบริสุทธิ์มากมาย หากเราไมเปลี่ยนวิถีชีวิตที่กอใหเกิดภัยพิบัติแลวละก็

ภัยพิบัติก็จะไมมีวันจบสิ้น

เราตองเปลี่ยนรูปแบบทางความคิดและวิถีชีวิตของเราสูระดับที่สูงข้ึนและมีความ

เมตตาและสูงสงมากขึ้น  เราตองกลับคืนสูตัวตนที่แทจริงและเปยมดวยความรักของเรา

ดวยการเชิดชูและปกปองทุกชีวิต  เริ่มตนดวยอาหารวีแกนในทันทีเพื่อชวยโลกอันล้�าคา

และงดงามใบนี้ของเราวีแกนมังสวิรัติเปนหนทางแกไขที่ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุด

การเปนมังสวิรัติเปนประโยชนตอการพัฒนาทางจิตวิญญาณในทุกรูปแบบอันที่จริง
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แลว เหลาผูมีปญญา  นักปราชญในอดีตโบราณทั้งหลายตั้งแตครั้งโบราณกาล ไดเนนย้�า

ถึงความส�าคัญของอาหารจากพืชซึ่งมีแตความเมตตากรุณามันเปนขอก�าหนดขั้นพื้นฐาน

ของผูปฏิบัติธรรม

แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังการละทิ้งผลิตภัณฑสัตวก็คืออหิงสา–หมายถึงการไม่ใชความ

รุนแรง ดวยการทานอาหารวีแกน  เราจะหลีกเลี่ยงกรรมสนองที่ไม่ดีจากการฆ่าและมัน

จะไม่สรางภาระและเปนอุปสรรคต่อการเดินทางทางจิตวิญญาณของเรา

การเปนวีแกนหมายความวาเราปกปองสัตวทุกชีวิตการฆาชีวิตผูอื่นตองหยุดเพื่อที่

มนุษยชาติจะไดวิวัฒนาการสูความเปนอารยะประโยชนของการกระท�าเชนนั้นมีมากมาย

นอกจากการฟนฟูสุขภาพแลวความหลากหลายทางชีวภาพก็จะสัมฤทธิ์ผลสภาวะสมดุล

ของโลกก็จะฟนตัวพรอมกับความเบาสบายของจิตส�านึกของเราและขีดความสามารถใน

การยกระดับจิตส�านึกของเราเอง

ทั้งหมดนี้คือผลที่ไดจากอาหารที่มีความเมตตามากกวาทัศนคติที่เปยมไปดวยความ

รักนี้ ยังสรางบรรยากาศแหงสันติสุขมากยิ่งขึ้น น�าพาการปลอบโยนมาสูทุกชีวิต  เมื่อ

ความสงบสุขบังเกิดขึ้นกับตัวเราเองในการไดรูวา เราไมไดสรางความทุกขทรมานหรือ

ความเจ็บปวดตอเหลาพี่นองเพื่อนสัตวของเรา  เราก็จะมีความสงบนิ่งภายในในการที่จะ

ปฏิบัติธรรมดวยหัวใจทั้งดวง

และในภาพรวม โลกของเราก็จะไดรับการเยียวยาดวยเชนกัน  ดังเชนการที่บุคคล

หนึ่งไดรับการเยียวยาดวยการหันมาทานอาหารแหงความเมตตา–สิ่งที่เหมือนกันดึงดูด

กันพลังงานที่ดีเปยมดวยความรักความเมตตาก็จะขจัดความมืดซึ่งก�าลังเขาหาเราซึ่ง

ก�าลังอยูใกลๆเราในตอนนี้

ในไมชาเราจะมีสวรรคบนโลก



33

สัญญาณเตือนภัยเพื่อปลุกมนุษยชาติ

โปรดตื่นเถิด!
โดยอนุตราจารยชิงไห



โอโลกตื่นเถิดและมองดู

แมน้�าและภูเขาก�าลังอยูในความวุนวาย

ปาที่ถูกเผาเนินเขาที่ถูกกัดกรอนล�าธารที่เหือดแหง

ที่สุดแลวจิตวิญญาณที่อับเฉาจะไปที่ใดในตอนทายของทุกความฝน

โอโลกผูยิ่งใหญขอใหความทุกขทรมานของทานจงบรรเทาลง

เพื่อใหน้�าตาเหลานี้ลดนอยลงในค่�าคืนอันแสนยาวนาน

โอทะเลและทะเลสาบอยาไดหยุดยั้งทวงท�านองของทาน

เพื่อมอบความหวังส�าหรับวันพรุงนี้ใหแกมนุษยชาติ...

โอสรรพสัตวจงหยุดพักในดินแดนเบื้องบน

ถึงแมวาทานไดจากไปโดยไมมีการเอยกลาวใดๆ

ขอใหการเตนแรงของหัวใจฉันบรรเทาลง

ขณะที่ฉันก�าลังรอคอยการส�านึกผิดที่ทันเวลาของชาวโลก


โอปาลึกอนุรักษไวซึ่งแกนที่แทจริงของทาน

ปกปองเผาพันธุมนุษยในชวงเวลาที่พวกเขาท�าผิดพลาด

โปรดรับหยาดน้�าตานับพันครั้งจากใจจริงของฉัน

เพื่อหลอเลี้ยงตนไมใบไมและรากไมที่สงางามของทาน

โอหัวใจจงบรรเทาการคร่�าครวญของทาน

เพื่อใหจิตวิญญาณของฉันไดพักผอนในค่�าคืนอันแสนยาวนาน

น้�าตาไดเหือดแหงไปและฉันไรค�าพูด

คร่�าครวญอยางรวดราวใหกับผูทุกขทรมาน
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โอค่�าคืนโปรดจุดประกายแหงแสงของทาน

สองหนทางใหกับดวงวิญญาณของเหลามนุษยที่อยูในความมืด

โปรดสงบนิ่งเพื่อใหจิตใจของฉันมั่นคง

และเขาสูความวางเปลาดวยทวงท�านองอันมหัศจรรยแหงสวรรค

โอกลางวันอยาไดปลุกเราความโกลาหลในทันใด

เพื่อใหสันติภาพไดพ�านักอยูในกนบึ้งของหัวใจเรา

เพื่อใหการดิ้นรนของมนุษยชาติเบาบางลง

เพื่อใหตัวตนที่แทจริงไดสองแสงอยางรุงโรจน


โอหัวใจของฉันอยาไดเศราโศกอีกตอไป

ดั่งแมลงที่ก�าลังดิ้นรนอยูในฤดูหนาวอันเยือกเย็น

รอคอยวันพรุงนี้ที่สมบูรณแบบอยางสงบ

และวันที่โลกจะถูกประดับดวยกลดแหงสวรรค

โอฉันรองไหฉันขอวิงวอนฉันภาวนาฉันขอรอง!

โอพระพุทธะผูไรขอบเขตพระเจาเหลาเทวดา

โปรดน�าทางวิญญาณที่พลัดหลงจากหนทางแหงสัจธรรม

ซึ่งเรรอนอยูในวัฎจักรนรกแหงความทุกขไมรูจบ

โอพี่ชายตื่นเดี๋ยวนี้

เดินอยางภาคภูมิใจในทะเลและแมน้�าอันยิ่งใหญ

มองตรงไปยังดวงอาทิตยที่ลุกเปนไฟ

และปฏิญาณที่จะเสียสละเพื่อสรรพสิ่งทั้งหลาย

โอพี่สาวตื่นเดี๋ยวนี้

ลุกขึ้นจากสถานที่แหงการท�าลายลาง

เรามารวมฟนฟูโลกของเราไปดวยกัน

เพื่อใหทุกคนรองเพลงแหงความเปนหนึ่งเดียวกันอยางมีความสุข



วีแกนออแกนิกเพ่ือ
เยียวยาโลกของเรา

การทานอาหารแบบวีแกนจะชวยรกัษาโลกของเรา

ไวการหันมาทานอาหารที่มาจากพืชจะสามารถ

หยดุยั้งภาวะโลกรอนไดถงึ80%ลดความหวิโหย

ของโลกยติุสงครามเสรมิสรางสนัติภาพและอนุ

รกัษทรพัยากรน�า้และทรพัยากรอนัล�า้คาอืน่ๆ ซ่ึง

จะเปนเสนชีวิตใหกับดาวเคราะหและมวลมนษุย

โดยสรุปแลวมันจะยุติปญหาของโลกท่ีเราก�าลงั

ประสบอยูในตอนนี้ไดมากมาย
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ในพื้นที่หลายแหง เราก�าลังประสบกับผลกระทบที่รุนแรงของสภาพภูมิอากาศที่

เปลี่ยนแปลง เชนน้�าแข็งอารกติกละลายผืนดินจมน้�า การขาดแคลนน้�าอันเนื่องจากการ

ละลายของธารน้�าแข็ง และแมแตพายุที่ก�าลังเกิดบอยครั้ง ทั้งหมดนี้เกี่ยวของโดยตรงกับ

อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น เราจึงตองท�าใหโลกของเราเย็นลงกอนใดอื่น และหนทางที่ดี

ที่สุดที่จะหยุดภาวะโลกรอนก็คือการยุติการผลิตกาซเรือนกระจกที่กอใหเกิดความรอน

เราทราบถึงความพยายามตางๆ ในการท่ีจะลดการปลอยกาซเชนจากภาคอุตสาหกรรม

และการขนสงแตการเปล่ียนแปลงในภาคสวนเหลาน้ีใชเวลานานเกินไป–มากกวาเวลาท่ี

เรามีเหลืออยูณอัตราเร็วน้ีณช่ัวโมงน้ี หน่ึงในวิธีท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วท่ีสุดในการ

ลดความรอนในบรรยากาศก็คือการก�าจัดการผลิตกาซมีเทน

มีเทนไมเพียงเก็บกักความรอนไดมากกวาคารบอนถึง 72 เทา มันยังหายไปจาก

บรรยากาศไดเร็วกวา CO
2
 ดังนั้นหากเราหยุดการผลิตมีเทน บรรยากาศจะเย็นลงเร็วกวา

การที่เราหยุดการผลิตคารบอนไดออกไซด

วีแกนออแกนิกจะท�าใหเกิดผลกระทบที่เย็นลงและเปนประโยชน เพราะมันลดมีเทน

และกาซเรือนกระจกอื่นๆซึ่งเปนภัยต่อการอยู่รอดของเรา

ออแกนิกเพราะเราไมตองการใหสารเคมีท่ีเปนโทษมีอยูทุกหนแหงและไหลลงสู

แหลงน้�าของเรา สรางมลพิษใหกับแมน้�าดินและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอีกทั้งยังท�าใหมนุษย

ทั้งหลายเจ็บปวย และออแกนิก เพราะการปฏิบัติเชนนี้จะดูดซับCO
2
ที่มีอยูในอากาศได

จ�านวนมากซึ่งก็จะท�าใหโลกของเราเย็นลงดวย

I.ทำาใหโลกเย็นลงและฟนฟูสิ่งแวดลอม

กำาจัดมีเทนคารบอนดำาและกาซเรือนกระจกอื่นๆ

การปศุสัตว–ตัวปลอยมีเทนที่ใหญที่สุด

คารบอนไดออกไซดไมใชภยัคกุคามท่ีแยทีส่ดุของเรามันคือมีเทนและ

มีเทนมาจากการเลีย้งปศุสตัว
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เราสามารถเริ่มตนดวยการตัดผูผลิตมีเทนที่ใหญที่สุดในโลกออกไป ซึ่งก็คือการ

เลี้ยงสัตวดังนั้นการท�าใหโลกนี้เย็นลงอยางรวดเร็วที่สุดเราตองหยุดบริโภคเนื้อสัตวเพื่อ

ที่จะหยุดอุตสาหกรรมปศุสัตวเพื่อที่จะหยุดยั้งกาซเรือนกระจกมีเทนและกาซพิษอื่นๆ

จากอุตสาหกรรมสัตว

กาซเรือนกระจกตางๆกับศักยภาพในการกอใหเกิดภาวะโลกรอน

กาซเรือนกระจก
CO

2

(คารบอนไดออกไซด)

CH
4


(มีเทน)
N

2
O

(ไนตรัสออกไซด)

ศักยภาพในการท�าใหโลกรอน

(GWP)*
1 25* 298*

ความเขมขนในบรรยากาศกอน

ยุคอุตสาหกรรม
280ppm 0.715ppm 0.270ppm

ความเขมขนในบรรยากาศใน

ป2005
379ppm 1.774ppm 0.319ppm

สัดสวนเปอรเซ็นตที่มาจากการ

ปศุสัตว**
9% 37% 65%

*เฉลี่ยในชวง100ปมีเทนและไนตรัสออกไซด์มีฤทธิ์มากกวาคาร์บอนไดออกไซด์
ในการกอใหเกิดภาวะโลกรอนถึง25และ298เทาตามลำาดับเฉลี่ยในชวง20ป
มีเทนมีฤทธิ์มากกวาคาร์บอนไดออกไซด์ในการทำาใหเกิดภาวะโลกรอนถึง72เทา
(หนึ่งในลานสวน(ppm)หมายถึงหนึ่งสวนตอ1,000,000สวน)(IPCC,การ
ประเมินครั้งที่สี่2007ตารางที่2.14)

**Steinfeldetal.,เงามืดที่ทอดยาวของการปศุสัตว์2006

ถาทุกคนในโลกน�าวิถีชีวิตการทานอาหารปลอดเน้ือสัตวซึ่งมีประสิทธิภาพที่สุด

และท�าไดอย่างง่ายดายนี้ไปใช  เราจะสามารถแกไขผลกระทบของภาวะโลกรอนไดอย่าง

รวดเร็ว  แลวเราก็จะมีเวลาที่จะน�ามาตรการระยะยาวมาปฏิบัติ เชน การใชเทคโนโลยี

สีเขียวใหมากขึ้นเพื่อขจัดคารบอนไดออกไซดออกจากบรรยากาศ

ที่จริงแลว หากเราเพิกเฉยตอการหยุดการผลิตเนื้อสัตว ความพยายามสีเขียวทั้งหมด

เหลาน้ีจะถูกลบลางไป และเราอาจสูญเสียดาวเคราะหกอนท่ีเราจะมีโอกาสติดต้ังเทคโนโลยี
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สีเขียวใดๆอยางเชนพลังลมหรือพลังแสงอาทิตยหรือรถยนตไฮบริด

นักวิจัยนาซาเพิ่งประกาศวา มีเทน กาซเรือนกระจกที่เกิดจากมนุษยมากที่สุดซึ่งมี

แหลงก�าเนิดมาจากอุตสาหกรรมปศุสัตว เก็บกักความรอนไดมากกวาคารบอนไดออกไซด

ถึงหน่ึงรอยเทาในชวงระยะเวลาหาป

“มีเทนท�าใหโลกรอนมากกวาCO
2
72เทาในชวงเวลา20ป”

62

— คณะกรรมการ ระหวาง รัฐบาล วาดวย สภาวะ อากาศ ที่ เปลี่ยนแปลง

“มีเทนท�าใหโลกรอนมากกวาCO
2
100เทาในชวงเวลา5ป”

“มีเทนหน่ึงตันท่ีถูกปลอยในวันนี้จะท�าใหเกิดการรอนข้ึนในเวลา

หนึ่งป มากกวาหนึ่งตันของ CO
2
 ที่ถูกปลอยในวันนี้ ซึ่งจะสงผล

จนถึงป2075”
63

— ดร. เคิรค สมิธ ศาสตราจารย ดานสา ธาร สุข สิ่งแวดลอม โลก 

มหาวิทยาลัย แคลิฟอรเนีย เบิรค ลีย

โปรดตระหนักวา แมวาการปศุสัตวไดถูกรายงานวาเปนสาเหตุของ18% ของการ

ปลอยกาซเรือนกระจกของโลก ซึ่งมากกวาภาคการขนสงของโลกรวมกัน ที่จริงแลว

ขอเท็จจริงนี้เปนการประมาณการที่ต่�าเกินไป เพราะไมนานมานี้ การค�านวณใหมได

กลาววา การปศุสัตวอาจมีสัดสวนการปลอยกาซถึง 50% ฉันจะพูดซ้�า การปศุสัตวไดรับ

การค�านวณใหม่ว่าอาจก่อใหเกิดการปล่อยกาซเรือนกระจกมากกว่า 50% ของทั้งหมด

–มากกว่า50%มาจากอุตสาหกรรมปศุสัตวดังนั้นนั่นจึงเปนทางออกหมายเลขหนึ่ง64

อันตรายของมีเทนไฮเดรทและไฮโดรเจนซัลไฟด

ตอนที่มันเย็น [มีเทนไฮเดรท] ถูกบีบอัด [อยูใตพื้นมหาสมุทร] และคงอยูตรงนั้น

ไมมีพิษมีภัยแตตอนนี้อากาศอุนขึ้นเรื่อยๆกาซเหลานี้จะถูกปลดปลอยออกมามันก�าลัง
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ถูกปลอยออกมาสูบรรยากาศ  ดังที่คุณไดทราบจากรายงานทางวิทยาศาสตรวา  ชั้น

เพอรมาฟรอสตก�าลังละลายในแตละวัน65

มีสัญญาณเตือนว่าเวลาอันตรายนี้ก�าลังจะมาถึงจากการที่ทะเลสาบและสถานที่อื่นๆ

มีมีเทนผุดขึ้นมาซึ่งแต่เดิมเคยถูกเก็บกักไวอย่างปลอดภัยใตชั้นน้�าแข็งโลก66ไมมีใครรูวา

กาซปริมาณมหาศาลจะถูกปลอยออกมาเมื่อใด ซึ่งจะท�าใหอุณหภูมิสูงขึ้นอยางรวดเร็ว

แลวก็จะกอใหเกิดภาวะโลกรอนที่หวนกลับคืนไมไดสิ่งนั้นจะเปนหายนะแกเรา

“เพอรมาฟรอสเปรียบเสมือนระเบิดเวลาท่ีก�าลังรอวันระเบิด–พอมัน

ละลายไปเร่ือย ๆ มีเทนนับหม่ืนเทรากรัมอาจถูกปลอยสูบรรยากาศ

ซ่ึงจะย่ิงกอใหเกิดภาวะโลกรอน แหลงของมีเทนท่ีคนพบใหมน้ี ยัง

ไมไดถูกรวมเขาไปในโมเดลสภาพอากาศจนถึงบัดน้ี”
67

(หน่ึงเทรากรัม=หน่ึงลานตัน)

— ดร.คารธี้ วอล เทอร นัก ระบบ นิเวศวิทยา ทางน้ำา 

จาก มหาวิทยาลัยอ ลา สกา

มันไมใชแคมีเทนที่เราเปนหวงมีกาซตางๆมากมายจากมหาสมุทร[ตัวอยางเชน]

ไฮโดรเจนซัลไฟด ที่ไดท�าลายลางสิ่งมีชีวิตไปมากกวา 90% ในประวัติศาสตรโลก

ที่ผานมา68

ข้ึนอยูกับปริมาณความเขมขนแคเพียงไฮโดรเจนซัลไฟลก็สามารถท�าใหอวัยวะตางๆ

เกิดการระคายเคือง เชนตาจมูกคอหลอดลมถูกปดก้ันการแทงฉับพลันการท�างานของ

รางกายบกพรองปวดศีรษะมึนงงอาเจียนไอการหายใจติดขัดดวงตาไดรับบาดเจ็บการ

ชอคโคมาการเสียชีวิตฯลฯ

เราอาจเสียชีวิตจากกาซยังไมตองพูดถึงภาวะโลกรอนในตอนนี้มีมีเทนที่ถูกปลอยสู

บรรยากาศแลวอยูมากมาย ผูคนจ�านวนมากมีอาการปวยทางจิตหรือทุกขทรมานทางกาย

อื่นๆตามการวิจัยของนักวิทยาศาสตร

กาซมีเทนสามารถท�าใหปวดศีรษะระบบหายใจและระบบหัวใจท�างานผิดปกติและ
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ในปริมาณที่เขมขนจะท�าใหเกิดการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจมันคลายกับการถูก

พิษจากคารบอนมอนอกไซดมันมีพิษถึงชีวิตมากกวาCO
2
23เทา

กาซอันตรายถึงชีวิตอื่นๆจากการปศุสัตว

มีกาซพิษอันตรายถึงแกชีวิตอื่นๆถูกปลอยจากอุตสาหกรรมปศุสัตวดวยเชนกันมัน

เปนแหลงก�าเนิดของไนตรัสออกไซดที่ใหญที่สุดที่65%ซึ่งเปนกาซเรือนกระจกที่มีฤทธิ์

ในการท�าใหโลกรอนคิดเปน 300 เทาของCO
2
  มันปลอย 64%ของแอมโมเนียทั้งหมด

ซึ่งกอใหเกิดฝนกรดและไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งเปนกาซพิษถึงแกชีวิต ดังนั้นการหยุดการ

ผลิตปศุสัตวคือการก�าจัดกาซพิษถึงชีวิตทั้งหมดเหลานี้รวมถึงมีเทน69

ผลกระทบที่เลวรายของคารบอนดำา

คารบอนด�าเปนอนุภาคเรือนกระจกที่เก็บกักความรอนได680เทาของCO
2
และมัน

ท�าใหแผนน้�าแข็งและภูเขาน้�าแข็งทั่วโลกละลายเร็วขึ้นอีกดวยการปลอยคารบอนด�ามาก

ถึง40%มาจากการเผาปาเพื่อการปศุสัตว

นักวิทยาศาสตรพบวา60%ของอนุภาคคารบอนด�าที่แอนตารติกาถูกพัดโดยลมจาก

ปาในอเมริกาใตซึ่งถูกเผาไหมเพื่อท�าเปนพื้นที่ส�าหรับการผลิตปศุสัตว70

หยุดการผลิตเนื้อสัตวเพื่อใหเกิดผลกระทบที่เย็นลงอยางรวดเร็ว

หากเราตองการเห็นโลกของเราเย็นลงในหนึ่งหรือสองทศวรรษขางหนา มันจะมี

ประสิทธิภาพมากกว่าที่จะลดมีเทนก่อนและเนื่องจากแหล่งก�าเนิดที่ใหญ่ที่สุดของมีเทน

บนโลกเรานั้นมาจากปศุสัตว การเปนวีแกนคือหนทางที่เร็วที่สุดที่จะลดมีเทน ซึ่งจะ

ท�าใหเกิดการเย็นลงของโลกเราที่ประสบความส�าเร็จและรวดเร็ว

ดร.เคิรกสมิธนักวิจัยชาวสหรัฐอเมริกาและสมาชิกไอพีซีซีไดแสดงใหเห็นวาภายใน

ระยะเวลาแคเพียงไมกี่ป อัตราการสลายตัวของมีเทนนั้นสูงกวา CO
2
 และมันเกือบจะ

หมดไปภายในระยะเวลาหนึ่งทศวรรษ แต CO
2
 จะคงอยู ซึ่งจะท�าใหโลกรอนเปนเวลา
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พันๆป!ดังนั้นหากเราตองการใหโลกเย็นลงอยางรวดเร็วเราตองก�าจัดตัวการที่ออกไป

จากโลกนี้อยางรวดเร็ว71

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มีเทนสรางความเสียหายในระยะสั้นไดมากกว่า แต่ถาเราหยุด

มันเราจะสามารถแกไขแนวโนมของภาวะโลกรอนไดอย่างรวดเร็ว

ดีที่สุดคือการหยุดทานเนื้อสัตว หยุดการฆ่าสัตว หยุดการเลี้ยงสัตว แลวกาซมีเทน

และไนตรัสออกไซดก็จะหยุดเชนกัน!แลวเราจะตัดมลภาวะจ�านวนมากออกไปจากอากาศ

ของเราและเราจะตัดกระบวนการภาวะโลกรอนฉันไดกลาวแลววา80%จะถูกตัดไปเกือบ

ทันทีและเราสามารถเห็นผลลัพธไดในเวลาไมก่ีสัปดาห

อนุรักษมหาสมุทร

หยุดการเกิดบริเวณมรณะ

มีประโยชนมหาศาลอื่นๆ ที่ไดจากการหยุดการผลิตเนื้อสัตวยกตัวอยางเชนบริเวณ

มรณะในมหาสมุทรโดยสวนใหญเกิดจากปุยท่ีไหลออกมาจากการกสิกรรมเพื่อใชเปน

อาหารเลี้ยงสัตว

บริเวณมรณะเปนภัยคุกคามที่รุนแรงตอระบบนิเวศของมหาสมุทร แตมันก็สามารถ

ฟนคืนไดถาเราหยุดการสรางมลภาวะใหแกมันดวยกิจกรรมที่เก่ียวของกับการปศุสัตว

ของเรา

บริเวณมรณะขนาดใหญท่ีอาวเม็กซิโกซ่ึงมีขนาดเทากับรัฐนิวเจอรซ่ีและท�าให

ส่ิงมีชีวิตทางทะเลในบริเวณน้ันไมสามารถหายใจได เกิดจากไนโตรเจนท่ีไหลจากภูมิภาค

ตะวันตกตอนกลางซ่ึงเกิดจากของเสียจากสัตวและปุยส�าหรับเพาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว

ของเสียเหลาน้ีเปนพิษมันมียาปฏิชีวนะฮอรโมนและยาฆาแมลงและมีเช้ือโรครายแรงถึง

ชีวิตท่ีเขมขนอยางเชนอีโคไลและซาโมเนลลา10ถึง100เทาของของเสียจากมนุษย72

ในป 1995 บึงของเสียขนาดแปดเอเคอรไดระเบิดออกที่นอรธคาโลไลนา ของเสีย

ที่เปนพิษในปริมาณ25ลานแกลลอนทะลักออกมาซึ่งคิดเปนสองเทาของปริมาณน้�ามัน
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จากเหตุการณเรือน้�ามันเอ็กซอน วอลเดซ ปลานับรอยลานตัวในแมน้�านิวริเวอรถูกฆาตาย

ทันทีเน่ืองจากไนเตรทในของเสียเหลาน้ัน โดยผลกระทบย่ิงมีมากข้ึนเม่ือของเสียเหลาน้ัน

เดินทางถึงมหาสมุทร73

“จ�านวนของบริเวณมรณะที่ปลอดออกซิเจนไดเพิ่มสูงข้ึนจาก

เพียงแค49แหงในทศวรรษที่60เปน405แหงในป2008”
74

— โรเบิรต เจ  ไดแอซ และรัท เจอร โร เซน เบิรก 

นัก นิเวศวิทยา ทาง ทะเล ชั้นนำา ของโลก

หยุดการจับปลาและฟนคืนชีวิตใหกับสัตวทางทะเล

เราจ�าเปนตองมีปลาในทะเลเพื่อใหเกิดสมดุลในมหาสมุทร

มิฉะนั้นแลวชีวิตของเราก็จะอยูในอันตราย

การจับปลาท�าใหเกิดภาวะโลกรอนเน่ืองจากการรบกวนระบบนิเวศท่ีซับซอนของ

มหาสมุทรของโลกระบบนิเวศทางทะเลที่สมดุลนั้นส�าคัญยิ่งเพราะพื้นที่มากกวาสองใน

สามของโลกถูกปกคลุมดวยมหาสมุทร

มหาสมุทรเปนระบบนิเวศท่ีซับซอนย่ิง ซ่ึงทุกส่ิงมีชีวิตมีหนาท่ีเฉพาะเปนของตัวเอง

ดังน้ันการจับแมแตปลาเล็กๆใหมนุษยกินเปนอาหารจะสรางความไมสมดุลในทะเลท่ีจริง

แลวเราไดเห็นผลกระทบของความไมสมดุลน้ีเกิดข้ึนแลวกับสัตวเล้ียงลูกดวยนมในทะเล

หยุดจับปลา แลวชีวิตทางทะเลจะกลับคืนมา เพราะการจับปลาจ�านวนมากท�าให

ปลาซาดีนหายไปจากอาวของนามิเบีย การปลอยกาซท่ีเปนโทษไดกอใหเกิดบริเวณมรณะ

ซ่ึงก�าลังท�าลายระบบนิเวศในบริเวณน้ันๆ อันเน่ืองจากการหายไปของสายพันธุเล็กๆ หน่ึง

สายพันธุแตมีประโยชนตอระบบนิเวศและทรงพลัง75

การจับปลามากเกินไปท�าใหปลาท่ีหลงเหลืออยูมีขนาดเล็กลง ดังน้ันตาขายจับปลาจึง
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มีชองเล็กลงเพ่ือใหสามารถจับปลาตัวเล็กๆได   น่ีคือสาเหตุท่ีปลาชนิดอ่ืนๆถูกจับดวย

เชนกัน ดังน้ันมันย่ิงท�าลายระบบนิเวศทางทะเลและท�าลายปลาเพ่ิมมากข้ึน สัตวเหลาน้ีถูก

บดเปนอาหารสัตว ถูกใชเปนปุย หรือถูกโยนกลับสูมหาสมุทรใหเปนปลาตาย ยกตัวอยาง

เชนกุงทุกๆหน่ึงตันท่ีถูกจับไดจะมีปลาชนิดอ่ืนๆสามตันท่ีถูกฆาและโยนท้ิงไป

และการศึกษาของสหรัฐอเมริกาชิ้นหนึ่งไดเปดเผยวา สุกรและไกถูกบังคับใหกิน

สัตวทะเลมากกวาสองเทาของที่เปนอาหารของชาวญี่ปุนทั้งหมด และหกเทาของปริมาณ

ที่บริโภคโดยผูคนในสหรัฐอเมริกาอยางนอยหนึ่งในสามของปลาทั้งหมดในโลกที่ถูกจับ

ในวันนี้เปนอาหารใหกับปศุสัตวไมใชเปนอาหารใหกับมนุษยดวยซ้�า

“ถาการประมาณการณตางๆ ที่เราไดมานั้นเกิดขึ้นจริงเราจะอยูใน

สถานการณที่อีก40ปขางหนาเราจะไมมีปลาเหลืออยูอีกเลย”
76

— ปา วาน สุข เทพ หัวหนา การ ริเริ่ม เศรษฐกิจ สีเขียว 

โครงการ สิ่งแวดลอม ของ องคการ สหประชาชาติ

มีอีกสภาวะหนึ่งที่เรียกวาสภาวะที่เปนกรดซึ่งการขาดปลาบางชนิดไดท�าใหเกิดความ

เปนกรดที่สูงขึ้นในมหาสมุทร สงผลใหความสามารถในการดูดซับ CO
2
 ของมหาสมุทร

ลดลง

ฟารมปลาก็เหมือนฟารมสัตวบนบก มันกอใหเกิดปญหาทางส่ิงแวดลอมท่ีคลายคลึงกัน

โดยสงผลกระทบท่ีรวมถึงการสรางมลภาวะตอแหลงน้�า ปลาในฟารมถูกลอมดวยตาขาย

ขนาดใหญตามชายฝงมหาสมุทรโดยอาหารท่ีเหลือจากการกินของเสียจากปลายาปฏิชีวนะ

หรือยาและสารเคมีอ่ืนๆ จะไหลสูนานน้�าบริเวณใกลเคียง ส่ิงเหลาน้ีท�าลายระบบนิเวศของ

เราและสรางมลภาวะใหกับแหลงน้�าด่ืมของเรา

ดังน้ันใครก็ตามท่ีคิดวาการกินปลาไมไดท�าใหเกิดผลกระทบทางส่ิงแวดลอมท่ีเหมือนๆ 

กัน โปรดคิดใหมอีกครั้ง การบริโภคผลิตภัณฑสัตวใดก็ตาม มีผลกระทบที่เปนลบตอ

มหาสมุทรและโลกของเรา
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หยุดการขาดแคลนน้ำา

การปศุสัตวตัวกินน้ำาที่ตะกละตะกลามที่สุด

“เราตองพิจารณาการกสิกรรมและการจัดการทรัพยากรน้�าของเรา

ใหมเนื่องจากการกสิกรรมและการปศุสัตวใชน้�าสะอาด70%และ

เปนตัวการตัดไมท�าลายปาถึง80%”

— บัน คี มูน

น้�าคือทุกสิ่งในชีวิต  เราตองอนุรักษน้�าไว เราตองท�าทุกสิ่งที่เราท�าได และกาวแรก

ในการเริ่มตนก็คือเปนวีแกนเพราะอุตสาหกรรมสัตวใชน้�าสะอาดของโลกมากกวา70%

ขณะที่1.1พันลานคนไมสามารถเขาถึงน้�าดื่มที่สะอาดเราเสียน้�าสะอาดอันล้�าคา3.8

พันลานตันทุกปไปกับการผลิตปศุสัตว

เรามีประชากร[มากกวา]หกพันลานคนในโลกน้ีและแหลงน้�าใตดินส�าหรับบอน้�าซ่ึง

ค้�าจุนประชากรคร่ึงหน่ึงของโลกก�าลังเหือดแหงไป และระบบชลประทานสิบอันดับแรก

ของโลกก�าลังเหือดแหงหรือลดนอยลงและประชากรสามพันลานคนก�าลังขาดแคลนน้�า

เราขาดแคลนน้�าหรือไม่?

เนื้อวัวหนึ่งจานใชน้�ามากกวา1,200แกลลอน

เนื้อไกหนึ่งจานใชน้�ามากกวา330แกลลอน

อาหารวีแกนหนึ่งมื้อเต็มที่มีเตาหูขาวและผักตางๆ

ใชน้�าเพียง98แกลลอน
77

แมวาเราจะไมอาบน้�าเราไมแปรงฟนมันก็เทียบไมไดกับตอนท่ีเราไมหยุดทานเน้ือสัตว

ชาวอเมริกันกังวลกับการขาดแคลนน้�าแลว ธารน้�าแข็งของพวกเขาไดละลายไป
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มากมายและแมน้�าไดเหือดแหงไปในอีกไมกี่ปขางหนาจะมีน้�าไมพอส�าหรับ23ลานคน

ผูซึ่งพึ่งพาแหลงน้�าเหลานั้นเพื่อความอยูรอด78

การทานวีแกนออแกนิกประหยัดน้ำาของโลกไดมากกวา90%

การผลิตเนื้อสัตวใชน้�าในปริมาณมากมันใชน้�าดีสดสะอาดมากถึง1,200แกลลอน

ในการผลิตเนื้อวัวเพียงหนึ่งจาน79ในทางตรงกันขามอาหารวีแกนหนึ่งมื้อเต็มใชน้�าเพียง

98แกลลอนซึ่งคิดเปนปริมานที่ลดลงกวา90%

เปน วี แกนออแกนิก เพื่อ ชวย อนุรักษ น้ำ ของโลก 

การ บริโภค อุปโภค น้ำ 
(ลิตร)

ไก หนึ่ง สวน 
(227 กรัม)

เนื้อวัว หนึ่ง สวน 
(227 กรัม)

อาหาร วี แกน ทั้ง มื้อ 
(เตาหู  ขาว 

บ รอค โคลี่ ผักกาดหอม)

1,249

4,664

371

แหลงที่มาของขอมูล: Marcia Kreith ปริมาณน้ำาสำาหรับการ
ผลิตอาหารที่แคลิฟอร์เนียมูลนิธิเพื่อการศึกษาเรื่องน้ำา

เปนวีแกนออแกนิกเพื่อชวยอนุรักษน้ำาของโลก

เราสามารถหยุดยั้งการขาดแคลนน้�าได ขณะที่ความแหงแลงก�าลังคุกคามประชากร

เพิ่มมากขึ้น เราไมสามารถสูญเสียน้�าไดอีกแลว ดังนั้นหากเราตองการที่จะหยุดการ

ขาดแคลนน้�าและอนุรักษน้�าอันล้�าคาไวเราตองหยุดผลิตภัณฑจากสัตว

การอนุรักษผืนดิน

หยุดการกินหญาที่มากเกินไปและการทำาลายปา

ภาคปศุสัตวเปนการใชพื้นที่ของมนุษยที่ใหญที่สุดและมีสวนในการ

ท�าลายปาฝนเปนอันดับตนๆ
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เราตองหยุดการกินหญาของปศุสัตวเพื่อปกปองดินของเราและปกปองชีวิตของเรา

การกินหญาของปศุสัตวที่มากเกินไปเปนสาเหตุหลักของการท�าลายปาและผลเสียอื่นๆ

และเปนสาเหตุของการกัดกรอนหนาดินมากกวา50%

เรามีผืนดินเพียง30%ที่ปกคลุมโลกในพื้นที่30%อันล้�าคานั้นหนึ่งในสามของมัน

ถูกใช ไมใชเพื่อการอยูรอดที่แทจริงของเรา แตเพื่อการเลี้ยงปศุสัตว หรือการปลูกธัญพืช

ส�าหรับเลี้ยงสัตว–ทั้งหมดนี้ก็เพื่อผลิตเนื้อสัตวเพียงไมกี่ชิ้น

ตัวอยางเชนพ้ืนท่ีประมาณหน่ึงพันลานเอเคอรหรือ80%ของพ้ืนท่ีกสิกรรมในสหรัฐ

และประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ของสหรัฐทั้งหมด ถูกใชไปกับการผลิตเนื้อสัตว ในทาง

ตรงขามพื้นที่นอยกวาสามลานเอเคอรถูกใชไปกับการปลูกผักทั้งหมดของประเทศ80

ที่เม็กซิโกการวิจัยเมื่อไมนานมานี้กลาววา47%ของที่ดินไดถูกท�าใหเปนทะเลทราย

เนื่องมาจากความเสียหายจากอุตสาหกรรมวัว81 และพื้นที่อีก 50 ถึง 70% ของประเทศ

ก�าลังไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนน้�า

การถางท่ีดินเพ่ือเล้ียงปศุสัตวไดสรางความไมเสถียรและการกัดกรอนของดินท่ี

รุนแรงท่ัวท้ังเม็กซิโกท่ีภาคเหนือของเม็กซิโกท่ีดินเกือบสองในสามถูกจัดใหอยูในสภาวะ

สึกกรอนโดยส้ินเชิง หรือสภาวะสึกกรอนรุนแรง82 เม่ือปศุสัตวกินผักและเหยียบย้�าผืนดิน

ท้ังหมด ส่ิงท่ีเหลืออยูก็คือผืนดินท่ีเปนเหมือนซีเมนต ไมสามารถเพาะปลูกอะไรไดอีก ส่ิง

น้ีท�าใหภาวะโลกรอนเลวรายลงเน่ืองจากคารบอนถูกปลอยเพ่ิมมากข้ึนจากพ้ืนท่ีท่ีตายแลว

และดินท่ีวางเปลา
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กำาจัดความหิวโหยของโลก

ถาทุกคนทานอาหารจากพืชก็จะมีอาหารเพียงพอส�าหรับ

ประชากรหมื่นลานคน

การสูญเสียที่ดินไปกับการเลี้ยงปศุสัตว

เราขาดแคลนอาหารหรือไม่?

มีกี่คนในโลกที่ก�าลังหิวโหย?1.02พันลานคน

ทุกๆหาวินาทีเด็กหนึ่งคนเสียชีวิตจากความหิวโหย

ธัญพืชที่ถูกน�าไปเลี้ยงปศุสัตวในตอนนี้

เพียงพอที่จะเลี้ยงคนเกือบสองพันลานคน
83

—  จูลี่ เกล ลา ทเลย และโท นี่ ฮารดี้

เกาสิบเปอรเซ็นตของถั่วเหลืองทั้งหมด 80% ของขาวโพด และ 70% ของธัญพืช

ทั้งหมดที่ปลูกในสหรัฐอเมริกาถูกใชไปกับการเลี้ยงปศุสัตวขณะที่สิ่งนี้สามารถเลี้ยงผู

หิวโหยไดอยางนอย800ลานคน84เรามีผูหิวโหยเรามีเด็กๆที่ก�าลังเสียชีวิตทุกๆไม

กี่วินาที เพราะเราใชที่ดินมากเกินไป น้�ามากเกินไป อาหารมากเกินไปส�าหรับปศุสัตว

แทนที่จะมีไวส�าหรับมนุษย

ถาเราไมทานเนื้อสัตว เราจะใชผลิตภัณฑจากการเกษตร ธัญพืช ไปกับการเลี้ยงดู

มนุษย แทนที่จะเลี้ยงสัตวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต แลวเราก็จะไมมีความหิวโหยอีกตอไป

และจะไมมีสงครามเนื่องจากความหิวโหยใดๆอีกผลกระทบนั้นมหาศาล
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การใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ

แหลงที่มาของขอมูล:USDA;FAO/WHO/
UNICEFกลุมที่ปรึกษาดานโปรตีน2004

โปรตีน(ปอนด)ที่นำาไปใชไดตอเอเคอร
สำาหรับอาหารชนิดตางๆโปรตีน (ปอนด) ที่ นำไป ใชได ตอ เอเคอร สำหรับ อาหาร ชนิด ตางๆ

ถั่ว
เห

ลือ
ง

ขา
ว

ขา
วโพ

ด

พืช ฝ
ก ต

ระ
กูล

   
  

ถั่ว
 ชน

ิด อ
ื่นๆ

ขา
วส

าล
ี

นม ไข
เน

ื้อว
ัว

เน
ื้อ ส

ัตว
 (ท

ุกช
นิด)

“มันใชโปรตีนจากพืชตั้งแตหกถึง 12 ปอนดในการผลิตเนื้อสัตว
หนึ่งปอนด

มันใชน้�าในการผลิตเน้ือสัตวมากกวา1,000เทาของท่ีใชในการผลิต
มันฝร่ังหรือขาวสาลี

มันใชที่ดินสองเฮกเตอรในการเลี้ยงดูคนกินเนื้อสัตวหนึ่งคน

มันใชที่ดิน1.2เฮกเตอรในการเลี้ยงดูคนที่เปนวีแกน20คน

ดังนั้นการเลี้ยงคนที่กินเนื้อสัตวหนึ่งคนใชที่ดินมากกวา 80 เทา

ของที่ใชสำาหรับเลี้ยงคนที่เปนวีแกนหนึ่งคน”
85

— แกรี่ แอล  ฟราน ซิออน ศาสตราจารย ดาน กฎหมาย  

คณะ นิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรัท เจอร สหรัฐอเมริกา วี แกน

นอกจากนี้ ยิ่งเราใชวิธีท�าการเกษตรแบบออแกนิกธรรมชาติมากเทาใด เราจะยิ่งมี

อาหาร เราจะยิ่งมีสุขภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  และดินจะยิ่งดีขึ้น  แลวจากนี้ไปดินจะฟนตัว

แลวเราจะยิ่งมีอาหารที่อุดมสมบูรณ
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หยุดการตัดไมทำาลายปา

เราตองหามการตัดไมท�าลายปา และเราตองปลูกตนไมใหมากขึ้น แนนอนวาที่ใดก็

ตามที่มีการกัดเซาะหรือที่ดินที่วางเปลาเราตองปลูกตนไม

การตัดไมท�าลายปาโดยส่วนใหญ่เกิดจากการผลิตเนื้อสัตว จากการประเมินของ

องคการสหประชาชาติ การตัดไมท�าลายปาท�าใหเกิดกาซเรือนกระจก 20% ของทั้งหมด

ซึ่งการตัดไมท�าลายปาเกือบทั้งหมดนั้นเกี่ยวโยงกับการผลิตเนื้อสัตว86แปดสิบเปอรเซ็นต

ของปาอเมซอนที่ถูกถางไปนั้น ก็เพื่อเปนทุงเลี้ยงสัตวส�าหรับฆาเปนอาหาร และสวน

ที่เหลือนั้นส�าหรับปลูกถั่วเหลืองเพื่อเปนอาหารสัตว

ทุกๆ ปเราตัดปาไมท่ีมีพ้ืนท่ีเทากับประเทศอังกฤษเพียงเพ่ือส�าหรับเล้ียงสัตวซ่ึงท�าให

โลกของเรารอนข้ึนโดยมีพ้ืนท่ีมากมายก�าลังประสบกับปญหาน้�าทวมและความแหงแลง

ปาฝนขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลถูกท�าลายไปทุกๆวินาทีเพื่อการผลิตแฮมเบอรเกอร

เพียง250ชิ้น87

เราก�าลังสูญเสียปาฝนขนาด55ตารางเมตรเพื่อแฮมเบอรเกอรเพียงหนึ่งชิ้น88

ปาไมมีบทบาทที่ส�าคัญในการดูดซับCO
2
ยกตัวอยางเชนปาไมในภูมิภาคแปซิฟค

ตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาสามารถดูดซับการปลอยกาซท้ังหมดในรัฐโอเรกอน

สหรัฐไดคร่ึงหน่ึง
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ตามองคกรพิทักษสิ่งแวดลอม กรีนพีช แปดเปอรเซ็นตของคารบอนที่เกี่ยวของกับ

ปาไมของโลกนั้นถูกเก็บไวในปาฝนอันกวางใหญของอางน้�าคองโกที่แอฟริกาตอนกลาง

นักวิทยาศาสตรท�านายวาการตัดไมท�าลายปาที่ด�าเนินตอไปของคองโกจะปลอยCO
2
ใน

ปริมาณเทากับที่ไดจากสหราชอาณาจักรในชวง60ปที่ผานมา!89ดังนั้นมันจึงมีความ

ส�าคัญที่จะอนุรักษปาไมไวขณะที่เรายังสามารถท�าได

ตนไมดึงดูดฝนรักษาดินและหยุดการกัดกรอนและ[มัน]ใหออกซิเจนและรมเงา

และเปนที่พักใหกับเพื่อนสัตวซึ่งจะสงผลใหโลกของเราอยูในสภาพที่ดีและมีชีวิตตอไป

[การตัดไมท�าลายปา] ไมเพียงท�าใหอุณหภูมิโลก ฝน และรูปแบบสภาวะอากาศ

ซึ่งมีปาฝนเปนตัวควบคุมดูแล เปลี่ยนแปลงอยางถาวร มันไมใชแคเกี่ยวกับประชากร

นับลานๆคนที่พึ่งพาปาไมที่อาจจะสูญเสียชีวิตความเปนอยูของพวกเขายังมีมากกวา

นั้นมีการสูญพันธุสัตวซึ่งรวดเร็วกวาอัตราเร็วตามธรรมชาติถึง100เทาและมันท�าลาย

ระบบนิเวศของเรา

โชคดีที่เรามีทางออกพรอมแลวอยูในมือ ซึ่งก็คือทางออกวีแกนออแกนิก เราตอง

ยอมรับทางออกวีแกนออแกนิกวาเปนวิธีเดียวที่จะชวยรักษาโลกเราไวไดในตอนนี้

ผืนดินส�าหรับการเลี้ยงสัตวและปลูกพืชเปนอาหารสัตวนั้น สามารถเปลี่ยนเปน

ปาไมที่ชวยลดภาวะโลกรอนไดนอกจากนี้ถาผืนดินที่เพาะปลูกไดทั้งหมดถูกเปลี่ยนเปน

ไรปลูกผักผูคนจะไมเพียงไดรับการเลี้ยงดูอยางพอเพียงแตกาซเรือนกระจกมากถึง40%

ของทั้งหมดในบรรยากาศอาจถูกดูดซับไปดวย นี่คือสิ่งที่จะไดรับนอกเหนือจากการลด

การปลอยกาซเรือนกระจก50%ที่เกิดจากการปศุสัตว90

ดังนั้นโดยสรุปแลวเราก�าจัดกาซเรือนกระจกที่เกิดจากมนุษยโดยสวนใหญเพียงแค

รับวิถีชีวิตวีแกนออแกนิกมาใช
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อนุรักษพลังงาน

การสูญเสียพลังงานจากการผลิตเนื้อสัตว

การผลิตเนื้อสัตวนั้นใชพลังงานมากมาย และไรประสิทธิภาพทางพลังงานอยางยิ่ง

การผลิตเนื้อวัวหนึ่งกิโลกรัม ใชพลังงาน 169 เมกะจูลล (169 ลานวัตต) หรือพลังงานที่

เพียงพอส�าหรับการขับรถยุโรปธรรมดาในระยะทาง250กิโลเมตร!

เนื้อเสต็กหกปอนดหนึ่งชิ้นใชพลังงานถ่านหิน 16 เท่าของที่ใชส�าหรับอาหารวีแกน

หนึ่งมื้อที่มีผักสามชนิดและขาว

ชนิด ของ อาหาร พลังงาน เชื้อเพลิง ฟอสซิล ที่ จำเปน ตอง 
ใช สำหรับ การ ผลิต อาหาร แตละ จาน

น้ำมัน เชื้อเพลิง 
0.0098 แกลลอน  หรือ เทียบเทา

เนื้อ เสต็ค 6  ออนซ
น้ำมัน เชื้อเพลิง 

0.1587 แกลลอน  หรือ เทียบเทา

ราคา พลังงาน ของ การ ผลิต เนื้อ สัตว

CO2 0.4 ปอนด 
 หรือ เทียบเทา 

CO2 10 ปอนด 
หรือ เทียบเทา  
คิด เปน 25  เทา

บ รอค โคลี่ 1 ถวย, มะเขือ ยาว 1 ถวย,
ดอก กะหล่ำ 4 ออนซ, ขาว 8  ออนซ

แหลงที่มาของขอมูล:GidonEshelและPamelaA.Martin,“การ
กินอาหารพลังงานและภาวะโลกรอน”,EarthInteraction,Vol10
(2006),paperNo.9

ราคาพลังงานของการผลิตเนื้อสัตว

ประธานไอพีซีซีขององคการสหประชาชาติ ดร.ราเจนดรา ปาจาอุรี ระบุอีกวา เน้ือ

สัตวตองใชการขนสงและการแชแข็งอยางตอเน่ืองการเพาะปลูกอาหารสัตวและการขนสง

อาหารสัตว การบรรจุ การปรุงอาหารท่ีอุณหภูมิสูงเปนเวลานาน และของเสียจากสัตวอีก

มากมายที่จ�าเปนตองผานการจัดการและทิ้งไป การผลิตเนื้อสัตวมีค่าใชจ่ายมากมายและ

ไม่มีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งที่ไม่ยั่งยืนมันเปนธุรกิจที่ไม่ดีที่จะผลิตเนื้อสัตว91
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คาใชจายที่แทจริงของเนื้อสัตว

“การผลิตเน้ือวัวหน่ึงปอนดใชน้�า2,500แกลลอนธัญพืช12ปอนด

หนาดิน 35 ปอนด และพลังงานเทียบเทากับแกส 1 แกลลอน ถา

คาใชจายทั้งหมดนี้ไดรับการสะทอนในราคาของผลิตภัณฑ โดย

ไมไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แฮมเบอรเกอรราคาถูกที่สุดใน

สหรัฐอเมริกาจะมีราคา35ดอลลารสหรัฐ”
92

— จอหน ร็ อบ บินส

ฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ

ทุกสิ่งบนโลกนี้รวมถึงพวกเรานั้นเชื่อมตอกันและเราชวยกันและกัน

ที่จะท�าใหชีวิตของเราอยูอยางสะดวกสบายและมีชีวิตอยูไดแตหาก

เราไมคิดวาเราก�าลังฆาตัวเราเองอยูทุกๆครั้งที่เราตัดตนไมหรือฆา

สัตวเราก�าลังฆาสวนเล็กๆของเราเอง

ในมหาสมุทรและแมน้�าสะอาดพันธุปลาจ�านวนมากไดสูญหายไปเนื่องดวยสภาพ

แวดลอมทางน้�า เชน ปะการังถูกฆาตายจากการจับปลาดวยระเบิด ขณะที่บนบก การ

บริโภคเนื้อสัตวเปนสาเหตุของการท�าลายพื้นที่ขนาดใหญพื่อการปลูกพืชเลี้ยงสัตว เชน

ถั่วเหลืองส�าหรับเลี้ยงปศุสัตว

ดวยกิจกรรมเหลานี้ ซึ่งแทจริงแลว ขโมยความหลากหลายทางชีวภาพของเรา พืช

และสัตวไดสูญหายไปเพิ่มมากขึ้น93
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ทวงคืนแมน้ำาและดินจากมลภาวะ

ถาเราอยากทีจ่ะรกัษาน�า้ท่ีปลอดภยัและสะอาดของเราเพือ่ตัวเราเองและ

ลกูๆของเราเราตองหยดุการผลติปศุสัตวและหนัมาทานอาหารจากพชื

องคการพิทักษสิ่งแวดลอมของสหรัฐอเมริกาประมาณวา การกสิกรรมซึ่งโดยสวน

ใหญเพื่อการผลิตเนื้อสัตวนั้น เปนตัวการที่ท�าใหเกิดปญหามลพิษทางน้�าถึงสองใน

พืชปรง

พืชปรง

พืช สน

พืช สน

ปลาน้ำจืด

ปลาน้ำจืด

ปะการัง

ปะการัง

ปู น้ำจืด

ปู น้ำจืด

แมลงปอ

แมลงปอ

สัตว เลื้อยคลาน

สัตว เลื้อยคลาน

สัตว เลี้ยงลูก ดวย นม

สัตว เลี้ยงลูก ดวย นม

สัตว ครึ่ง ปก ครึ่ง น้ำ

นก

นก

ขอมูล ไม เพียงพอ

นา เปนหวง นอยที่สุด
ใกล ถูก คุกคาม

อยู ใน ภาวะ เสี่ยง
ใกล สูญพันธุ

ใกล สูญพันธุ ขั้น รุนแรง

สูญพันธุ  หรือ สูญพันธุ แลว ใน ปา

ถูก คุกคาม

จำนวน สายพันธุ

สัตว ครึ่ง ปก ครึ่ง น้ำ

สถานะการคุกคามสายพันธุตามการจำาแนกประเภทที่ไดรับการประเมินอยางครอบคลุม

แหลงที่มาของขอมูล: เลขาธิการที่ประชุมวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ,GlobalBiodiversityOutlook3, 2010,http://www.cbd.
int/doc/publications/gbo/gbo3-final-en.pdf,28
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สาม94ฟารมสุกรหนึ่งแหงที่มีสุกร500,000ตัวจะท�าใหเกิดของเสียมากกวาของเสียจาก

ประชากรแมนฮัทตันในกรุงนิวยอรคจ�านวน1.5ลานคนตอปที่รัฐเวอรจิเนียแมแตฟารม

ไกก็ผลิตไนโตรเจนมากกวาประชากรที่อยูในบริเวณเดียวกันถึง 1.5 เทา ไมมีกฎหมายที่

จะควบคุมดูแลสิ่งนี้

สุกร1.8ลานตัวที่ไอรแลนดกอใหเกิดของเสียมากกวาประชากรทั้งประเทศจ�านวน

4.2ลานคน!

เนื่องจากที่ดินไมสามารถดูดซับมันไวไดหมด สวนที่เกินมาจะไหลสูแมน้�าและดิน

ของเรา เราก�าลังพูดถึงปริมาณของสิ่งที่เปนพิษจ�านวนมหาศาลที่ก�าลังสรางปญหาอันนา

สะพรึงกลัว รวมถึง กาซพิษ อยางเชน ไฮโดรเจนซัลไฟดและแอมโมเนีย ยาฆาแมลงที่

คงคางฮอรโมนยาปฏิชีวนะและแบคทีเรียอยางเชนอีโคไลที่สามารถท�าใหเกิดอาหาร

เปนพิษและการสูญเสียชีวิต

นอกจากของเสียแลวยังมีปุยเคมีที่ใชกับพืชเลี้ยงสัตวที่นักวิทยาศาสตรไดกลาวไววา

กอใหเกิดบริเวณมรณะและการระบาดของสาหรายที่เปนพิษซ่ึงเปนมอสสีเขียวท่ีเติบโต

ในน้�า

เหตุการณเชนนี้ครั้งหนึ่งไดเกิดที่ขึ้นบริททานี่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเปนที่ตั้งของการ

ปศุสัตวสวนใหญและหนึ่งในสามของฟารมไกของประเทศ ที่ชายฝงบริททานี่ ของเสีย

และสารเคมีเหลานี้ไหลลงสูทะเลท�าใหเกิดการระบาดของสาหรายที่เปนพิษโดยไดปลอย

กาซไฮโดรเจนซัลไฟดซึ่งเปนอันตรายถึงชีวิต ดวยเหตุนี้ ในรายงานขาวเมื่อไมนานมานี้

เราไดยินวามีมาที่เสียชีวิตภายในครึ่งนาที เพียงเพราะกาวลงไปในสาหรายนั้น  และใน

ตอนนี้สุขภาพของประชากรมากกวา300คนโดยรอบบริเวณนั้นก�าลังไดรับการตรวจสอบ

ดวยเหตุผลเดียวกัน

สิ่งที่ท�าใหทั้งหมดนี้แยลงไปอีกก็คือความจริงที่วา ของเสียจากสัตวโดยสวนใหญไม

ไดรับการควบคุมดูแล หมายความวา ไมมีอะไรที่จะหยุดยั้งเหตุการณการปนเปอนเหลานี้

ไดซึ่งสามารถท�าใหเกิดการเจ็บปวยหรือแมแตการเสียชีวิตของสัตวและคนจ�านวนมาก

(โปรดดูท่ีภาคผนวก9ส�าหรับตัวอยางเพ่ิมเติมของมลภาวะท่ีเกิดจากของเสียจากสัตว)
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การลดคาใชจายทางการเงินและสุขภาพ

ประหยัดคาใชจายในการบรรเทาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไดเปนลานๆ

ผูน�าตางเปนหวงเก่ียวกับคาใชจายส�าหรับการบรรเทาสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง

อยางไรก็ดี ขาวดีก็คือ หากโลกน้ีเปล่ียนไปทานอาหารท่ีปลอดเน้ือสัตว เราจะลดคาใชจาย

ไดคร่ึงหน่ึงหรือมากกวาซ่ึงหมายความวาเราจะลดคาใชจายไดเปนลานๆลานดอลลาร

• ค่าใชจ่ายของอากาศที่เปลี่ยนแปลง

“การศึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรปไดประมาณการวา สภาวะ

อากาศเปลี่ยนแปลง อาจท�าใหเสียคาใชจายสูงถึง 74 ลานลาน

ดอลลารระดับน้�าทะเลที่สูงขึ้นหนึ่งเมตรจะท�าใหเกิดความเสียหาย

ทางทรัพยสินจากวาตภัยประมาณ1.5ลานลานดอลลารสหรัฐ”
95

— นัก วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม เอฟ แอค เคอร แมน และ อี แส ตน ตัน

“ราคาของการไมด�าเนินการอะไรอาจสูงถึง 176 พันลานดอลลาร

สหรัฐตอปจนถึงป2100ส�าหรับประเทศญี่ปุน”
96

— ศาสตราจารย  โนบุ โอ มิ มูระ และ คณะ

• การประหยัดเงินจากการทานวีแกน

“การหันไปทานอาหารวีแกนทั่วโลกสามารถขจัดคาใชจายในการ

บรรเทาสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงภายในป2050ซึ่งประมาณการณ

ไวที่40ลานลานดอลลารไดถึง80%(32ลานลานดอลลารสหรัฐ)”
97

ลดคาใชจายทางสุขภาพใหเหลือนอยที่สุด

ความเสี่ยงทางสุขภาพของการทานเนื้อสัตวนั้นชัดเจนขึ้นทุกวัน ปศุสัตวไดรับ
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ฮอรโมนและยาปฏิชีวนะอยางตอเนื่อง ซึ่งเมื่อถูกบริโภคเปนเนื้อสามารถเปนอันตรายตอ

สุขภาพมนุษย

ยังมีผลิตผลพลอยไดท่ีเปนพิษในสถานท่ีฆาสัตวเชนแอมโมเนียและไฮโดรเจนซัลไฟด

สารท่ีเปนพิษเหลาน้ีไดท�าใหเกิดการเสียชีวิตในกลุมคนงานเน่ืองจากพิษท่ีรุนแรงของมัน

เนื้อสัตวที่เปน“อาหาร”เปนหนึ่งในสิ่งที่ไมดีตอสุขภาพเปนพิษและไมสะอาดที่สุด

ที่มนุษยรับประทาน เราไมควรทานเนื้อสัตวเลยหากเรารักสุขภาพและชีวิตของเรา เราจะ

มีชีวิตยืนนานขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นและฉลาดขึ้นโดยไมมีเนื้อสัตว

วิทยาศาสตรไดแสดงใหเห็นแลววาเนื้อสัตวท�าใหเกิดโรคมะเร็งนานาชนิด และ

โรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจวายและโรคอวนมีรายชื่ออยูมากมายโรค

ทั้งหมดนี้คราชีวิตคนนับลานๆทุกปคนนับลานๆเสียชีวิตเนื่องจากโรคที่เกี่ยวกับเนื้อ

สัตวและท�าใหคนนับลานๆเจ็บปวยอยางรุนแรงและพิการอีกดวยเรื่องที่นาเศราที่เกิด

จากการกินเนื้อสัตวนั้นมีไมรูจบ เราควรทราบสิ่งนี้แลวจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร

และทางการแพทยทั้งหมด

เรายังไมไดกลาวถึงสภาวะท่ีสกปรก ส่ิงแวดลอมท่ีแออัดท่ีซ่ึงสัตวถูกกักไวจนถึงวันท่ี

พวกเขาถูกฆา ซ่ึงย่ิงสงเสริมการแพรกระจายของเช้ือโรค เชน ไขหวัดหมู ท่ีจริงแลว โรค

ท่ีแพรกระจายโดยเน้ือสัตว อยางเชน โรควัวบาท่ีติดตอในมนุษยน้ัน ถึงแกชีวิตในทุกกรณี

ใครก็ตามที่ติดเชื้อวัวบานั้นจะตองเสียชีวิตอยางนาเศรา  การติดเชื้ออื่น ๆ  เชน  อีโคไล

ซัลมอเนลลา ฯลฯ   สามารถท�าใหเกิดปญหาทางสุขภาพที่รุนแรงสรางความเสียหายใน

ระยะยาวและบางครั้งน�าไปสูการสูญเสียชีวิตอีกดวย

ในโลกวีแกน จะไมมีขาวที่นาเศราเชนนี้ ที่ลูกของใครก็ตามก�าลังเสียชีวิตจากความ

เสียหายทางสมองหรือเปนอัมพาตเนื่องจากเชื้ออีโคไล แบคทีเรียที่เปนอันตรายถึงชีวิต

ซึ่งเดิมทีนั้นมาจากสัตวในฟารม จะไมมีการปวดศีรษะเนื่องจากการระบาดไขหวัดหมู

โรควัวบามะเร็งชักหัวใจวายแซลมอเนลลาอีโบลาฯลฯๆแมแตโรคเอดสที่เรากลัวกัน

อยางมากนั้นเดิมทีก็มาจากการลาสัตวเปนอาหารโรคสัตวจากสภาพแวดลอมของฟารม

สัตวที่สกปรกและนากลัวนั้นเปนสาเหตุของ75%ของโรคในมนุษยทั้งหมด
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แมแตนมซึ่งเราไดรับการบอกกลาวอยางเปนทางการวาดีตอเรานั้น ในทางตรงขาม

เปนพิษและท�าใหเกิดโรค (และแนนอน การสูญเสียทางการเงิน)  น่ีคือตัวอยางบางสวน:

เชื้อแบคทีเรีย ยาฆาแมลงและเอนไซมที่พบในซีสที่ไดจากทองดานในของสัตว มะเร็ง

เตานมตอมลูกหมากและอัณฑะจากฮอรโมนในนมลิสเตอรเรียและโรคโครนฮอรโมน

และไขมันอิ่มตัวท�าใหเกิดโรคกระดูกพรุนโรคอวนโรคเบาหวานและโรคหัวใจ

• ราคาสุขภาพของเนื้อสัตวและนม

โรคหลอดเลือดหัวใจมีคาใชจาย503.2พันลานดอลลารสหรัฐ

ที่สหรัฐอเมริกาในป2010
98

การรักษาโรคมะเร็งมีคาใชจาย6.5พันลานดอลลารสหรัฐที่สหรัฐอเมริกาตอป

การรักษาโรคเบาหวานมีคาใชจาย174พันลานดอลลารสหรัฐ

ที่สหรัฐอเมริกาตอป

การรักษาโรคอวนมีคาใชจาย93พันลานดอลลารสหรัฐที่สหรัฐอเมริกาตอป
99

ซื้อเวลาสำาหรับเทคโนโลยีสีเขียว

เราไมสามารถตัดCO
2
ไดรวดเร็วอยางน้ันเพราะเราไมมีการประดิษฐเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

ในตอนน้ีท่ีจะทดแทนส่ิงท่ีเรามีอยู รถไฟฟาก่ีคันท่ีคุณเห็นว่ิงอยูบนถนนในสหรัฐอเมริกา?

มันจะลดCO
2
ไปไดเทาไหร?ไมมากนักแตมีเทนท่ีมีพิษน้ันมาจากการเล้ียงปศุสัตวดังน้ัน

หากเราหยุดส่ิงน้ันก็จะไมมีความรอนเกิดข้ึนอีก!

มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอยูบางในการดักจับ CO
2
 และผสมมันกับน้�าทะเล

เพื่อสรางซีเมนตสิ่งนี้จะลดCO
2
ที่ถูกใชไปกับวิธีผลิตซีเมนตอื่นๆดวยและยังลดCO

2


ที่เกิดขึ้นใหมจากการสรางมลพิษในอากาศแตกระนั้นเทคโนโลยีใหมๆใดก็ตามใชเวลา

นานเกินไปที่จะพัฒนาและเขาสูตลาด

ตามโครงการส่ิงแวดลอมขององคการสหประชาชาติทุงหญาและปาไมตามธรรมชาติ
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มีประสิทธิภาพในการดูดซับCO
2
มากกวาเทคโนโลยีจับคารบอนใดๆ นอกจากน้ีมันเส่ียง

ฉันคิดวาอยางนั้น มันยังไมไดรับการทดสอบ แลวถาคารบอนรั่วไหลกลับสูบรรยากาศ

อีกครั้งในปริมาณที่เขมขนอยางนั้น?  ตอนที่เราเก็บกักมันไวปแลวปเลา ทศวรรษแลว

ทศวรรษเลาแลวมีบางสิ่งเกิดขึ้นและมันรั่วไหลออกไปแลวเราจะท�าอยางไร?

ดังนั้น ดวยการทานวีแกน เราทานสิ่งที่ดีที่สุดตอสุขภาพของเรา ตอสัตว ตอ

สิ่งแวดลอมและธรรมชาติจะท�าที่เหลือเพื่อฟนฟูสมดุลและรักษาโลกของเราไว100

II.เป็นทางออกที่รวดเร็วที่สุดและสีเขียวที่สุด

ทำาใหโลกของเราเย็นลงทันที

แมรีแอนธีมผูกอต้ังรวมพรรคสัตวท่ีเนเธอรแลนดไดระบุไวอยางชัดเจนถึงประโยชน

ทางสิ่งแวดลอมของการลดการทานเนื้อสัตว อยางเชน ถาชาวบริตันทุกคนละเนื้อสัตว

เปนเวลาเจ็ดวัน มันจะเทียบเทากับคร่ึงหน่ึงของ 25ลานครัวเรือนของประเทศ เปล่ียนเปน

บานท่ีมีการปลอยกาซท่ีเปนศูนยหกวันตอสัปดาหมันจะเหมือนกับการเอารถ29ลานคัน

ของประเทศออกไปจากถนน
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การเปรียบเทียบกับการทานอาหารเนื้อสัตวทั่วไป

• การทานอาหาร[ท่ีมีเน้ือสัตว]แบบออแกนิกลดการปล่อยกาซเรือน

กระจกได8%

• การทานอาหารวีแกนท่ีปลอดเน้ือสัตวท�าใหเกิดการปล่อยกาซ

เรือนกระจกเพียง 1/7 ของการปล่อยกาซจากอาหารเน้ือสัตว – ซ่ึง

ลดการปล่อยกาซเรือนกระจกได86%

• การทานอาหารวีแกนแบบออแกนิกท�าใหลดการปล่อยกาซเรือน

กระจกได94%
101

— รายงาน ของ ฟูดวอทช เรื่อง ผล กระทบ ของ กาซ เรือนกระจก 

ของ การ ทำาฟารม แบบ เดิม กับ แบบออ แกนิก ที่ เยอรมัน

การ ประหยัด การ ปลอย กาซ จาก การ ทานอาหาร วี แกนออแกนิก

ปรากฏการณ เรือนกระจก จาก นิสัย การ ทานอาหาร ชนิด  ตางๆ
ตอ คน ตอ ป ใน หนวย กิโลเมตร ของ การ ขับรถ*

km

km

km

ทำไร ออแกนิก
การ ทาน วี แกน

การ ทาน มังสวิรัติ

อาหาร ที่ มี เนื้อ สัตว

ทำไร แบบเกา

km

km

km

281
629

1978

2427

4758

4377

* เทียบ เทากับ การ ปลอย CO2 ของ รถ BMW 118d ที่ 119g CO2/km

แหลงที่มาของขอมูล: ออแกนิก ผูกอบกูโลกจากสภาวะอากาศ? รายงานของ
ฟูดวอชในเรื่องผลกระทบของภาวะกาซเรือนกระจกของการทำาฟาร์มแบบปกติ
และแบบออแกนิกพฤษภาคม2009หนาที่10

การลดการปลอยกาซจากการทานอาหารวีแกนออแกนิก
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[ดังนั้น] นโยบายที่สีเขียวที่สุดของสีเขียว การกระท�าที่สีเขียวที่สุดของที่สุด ที่มี

เมตตาที่สุดที่เปนวีรบุรุษที่สุดที่ชวยชีวิตไดมากที่สุดคือการทานอาหารวีแกน

เหตุผลก็คือผลกระทบโลกท่ีเย็นลงของการขจัดมีเทนจากบรรยากาศ ซ่ึงเกิดข้ึนตอนท่ี

เราเปล่ียนไปทานวีแกนออแกนิก และนอกจากการขจัดการปลอยมีเทนท่ีเปนพิษออกไปแลว

วิธีเพาะปลูกแบบออแกนิกสามารถเก็บคารบอนกลับสูผืนดินไดอีก40%ดังน้ันการเปนวีแกน

จึงไมเพียงลดการปลอยกาซไดเปนจ�านวนมากแตยังดูดซับคารบอนจากบรรยากาศไดอีก

และดวยวิธีนั้นเราก�าลังมุงหนาไปสูการชวยรักษาโลกใบนี้ไวเพราะการเปลี่ยนไป

ทานอาหารปลอดเนื้อสัตวจะขจัดการผลิตมีเทนทั้งหมดและมลพิษที่เกี่ยวของออกไปยัง

ไมพูดถึงความทารุณสัตว มันจะชวยแกไขภัยพิบัติของโลก เชน สึนามิ น้�าทวม วาตภัย

พายุไตฝุนและแผนดินถลมฯลฯๆ

ที่จริงแลว ประธานที่ประชุมดานอากาศที่เปลี่ยนแปลงขององคการสหประชาชาติ

นายยโว เดอ โบเออร  กลาวไวในเดือนมิถุนายน 2008 วา  “ทางออกที่ดีที่สุดก็คือเรา

ทุกคนเปลี่ยนเปนมังสวิรัติ”เขาหมายถึงวีแกน

เปนวีแกน:วิถีชีวิตที่สีเขียวที่สุด

[การหยุดผลิตเนื้อสัตว]ลดคาใชจาย80%ของคาใชจาย40 ลานลานดอลลารสหรัฐ

ส�าหรับการบรรเทาภาวะโลกรอน  ใชที่ดินในการเพาะปลูกอาหารนอยกวาถึง 4.5 เทา

อนุรักษน้�าสะอาดได 70% อนุรักษปาฝนอเมซอนส�าหรับการเลี้ยงสัตวได 80%ทางออก

ส�าหรับความหิวโหยของโลกก็คือประหยัดที่ดินได3.4พันลานเฮกเตอรประหยัดธัญพืช

ได760ลานตันตอป(คิดเปนคร่ึงหน่ึงของธัญพืชของโลก)อนุรักษเช้ือเพลิงฟอสซิลส�าหรับ

การผลิตเน้ือสัตวไดหน่ึงในสาม ลดมลภาวะจากการบ�าบัดของเสียจากสัตว ลดการปลอย

กาซตอครัวเรือนในสหรัฐได4.5ตันตอปหยุดภาวะโลกรอนได80%และอีกมากมาย

การศึกษาหนึ่งในสหรัฐอเมริกาพบวา การท�าฟารมออแกนิกรักษาหนาดินและรักษา

แหลงน้�าใหสะอาดและถาน�าไปปฏิบัติทั่วโลกจะดูดซับและหยุดการปลอยCO
2
ได40%

ของที่มีอยูในปจจุบันทั้งหมดสิ่งนี้จะเปนประโยชนตอโลกของเราโดยตรง
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ประโยชนดานอ่ืนๆของการท�าฟารมวีแกนออแกนิกก็คือการผลัดเปล่ียนชนิดพันธุพืช

วัสดุคลุมดินและปุยธรรมชาติการผลัดเปล่ียนพันธุพืชหมายถึงทุงท่ีใชเพาะปลูกในแตละ

ฤดูดวยพืชชนิดตาง ๆ กัน  วิธีท่ีหลากหลายน้ีชวยรักษาพืชใหมีสุขภาพดี   อีกท้ังยังรักษา

ความอุดมสมบูรณและสารอาหารไวในดิน  วิธีการอ่ืนๆ  เชนการคลุมดินและวิธีใหมท่ี

เรียกวา การท�าฟารมออแกนิกแบบไมพรวนดิน จะชวยรักษาความช้ืนและลดการกัดกรอน

ของดินไดอยางมาก

ดังนั้น โดยทั่วไปแลว การท�าฟารมวีแกนออแกนิกเปนไปตามปรัชญาการมีชีวิตที่

กลมเกลียวกับธรรมชาติและการพิทักษดาวเคราะหและทุกสรรพสิ่ง พอเวลาผานไปวิธี

ตางๆที่ใชจะชวยสนับสนุนสมดุลธรรมชาติระหวางการท�าฟารมและสิ่งแวดลอมทั้งการ

ดูแลและวิถีปฏิบัติดวยเทคนิคที่มีอยูนี้ สามารถไปไดไกลในการฟนฟูสมดุลจากปญหาที่

อาจเกิดขึ้นแลวในอดีต

การทานผลิตผลในทองถิ่นและการทานเนื้อสัตวออแกนิก?

มันนาสนใจที่การศึกษาหนึ่งไดแสดงใหเห็นวาการทานอาหารในทองถิ่นนั้นไมไดดี

เทากับการทานอาหารวีแกนยกตัวอยางเชนนักวิทยาศาสตรที่มหาวิทยาลัยคาเนกี้เมลลอน

ไดค�านวณวา การทานอาหารวีแกนนั้นลดการปลอยกาซไดเจ็ดเทา เทียบกับ 100% ของ

การทานเน้ือสัตวในทองถ่ินดังน้ันการทานอาหารวีแกนจึงดีกว่าการทานอาหารในทองถ่ิน

ดวยซ้�าไป

ในอีกการศึกษาหนึ่ง องคการฟูดวอชที่เยอรมันไดพบว่า การเปลี่ยนจากการทาน

เนื้อสัตวไปเปนการทานเนื้อออแกนิกนั้นลดการปล่อยกาซไดเพียง8%แต่การเปลี่ยนไป

ทานอาหารวีแกนที่ไม่ใช่ออแกนิกแมว่าจะไม่ใช่ออแกนิกอาหารวีแกนลดการปล่อยกาซ

ได86%102ดังนั้นเรารักษาดาวเคราะหไวไดดวยการเปนวีแกนแมว่าจะไม่ใช่ออแกนิก!

ดังนั้น ที่จริงแลว ออแกนิกนั้นดี การทานอาหารในทองถิ่นนั้นวิเศษ แต่กาวแรกก็คือ

อย่างนอยเปนวีแกนจะออแกนิกหรือไม่ก็ตาม

แมแตเนื้อสัตวออแกนิกก็ไมไดเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเลย มันตองใชที่ดินมากกวา
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ใชพลังงานมากกวาเนื้อสัตวที่ไมใชออแกนิกเสียอีก ในการท�าฟารมเนื้อ คุณเชื่อหรือไม?

ดังนั้นมันไมไดชวยอะไรเลยที่จะพยายามเลี้ยงสัตวอยางออแกนิกอยางเชนไกออแกนิก

วิถีที่ยั่งยืน ไมกักขัง ตองใชพลังงานมากกวา 20% และมีผลกระทบตอภาวะโลกรอน

มากกวาฟารมไกที่ไมใชออแกนิก20%ลองคิดดูเราจึงไดรับขอมูลที่ผิดมาโดยตลอด

III.ใหชีวิตเพื่อรักษาชีวิต

กอนที่เราจะคาดหวังวาสิงโตอยูอยางสงบสุขกับแกะ
เรามนุษยตองท�ามันกอน

การทานเนื้อสัตวฆาทั้งสัตวและมนุษย

การทานเนื้อสัตวเปนความทารุณที่ใหญหลวงที่สุดที่คนๆหนึ่งจะกระท�าไดแมแต

ตอตัวเองแมวาเราไมไดฆาสัตวเองเรายังตองรับผิดชอบตอสุขภาพของเรา

ส�าหรับเนื้อสัตวเราฆา[สัตว]เปนพันๆลานตัวสัตว55พันลานตัวแปดเทาของ

ประชากรมนุษยถูกฆาเพื่อการบริโภคของมนุษยในแตละป103สิ่งนี้ยังไมไดรวมถึงปลา

อีกหลายพันลานตัวที่ตายไป พรอมกับการสูญเสียที่คิดเปนสัตวที่ถูกฆา 155 ลานตัวใน

แตละวัน

นมก็ถือวาเหมือนกับเน้ือสัตวเพราะความทารุณและความโหดรายน้ันเหมือนกันและ

ผลทายที่สุดก็คือการตายอยางนาสยดสยองส�าหรับสัตวที่นาสงสาร ไมมีความเมตตาใน

อุตสาหกรรมนมดวยเชนกัน

มนุษยก็เสียชีวิตในแตละปเพราะเนื้อสัตวและปลา และอะไรก็ตามที่เกี่ยวของกับ

การบริโภคเนื้อสัตวเกือบ33ลานคนจ�านนตอโรคที่เกี่ยวของกับเนื้อสัตวในแตละปโดย

โรคหัวใจมะเร็งและสภาวะอื่นๆไดคราชีวิตไปมากกวา90,000คนในแตละวัน

แลวยังมีผูคนที่ไมสามารถมีอาหารเนื่องจากธัญพืชถูกใชไปกับการเลี้ยงสัตวที่เราฆา
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เปนเนื้อมี25,000คนเสียชีวิตจากความหิวโหยทางออมเพราะเนื้อสัตวเชนกัน104

เรามีนับแสนๆคนที่เสียชีวิตในแตละปผูเปนเหยื่อภาวะโลกรอนที่เกิดจากเนื้อสัตว

และเรามีคนไรบานนับลานเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเราเรียกพวกเขาวาผูลี้ภัย

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศถามีค�าเชนนี้ที่จริงแลวพวกเขาไมมีสถานะใดๆ

และสิ่งนี้ไมรวมถึงสัตวปาผูบริสุทธิ์ และสัตวเลี้ยงที่ทุกขทรมานเนื่องจากปญหาที่

เกี่ยวของกับเนื้อสัตว

เนื้อสัตวสรางภาวะโลกรอนและฆ่า ฆ่า และก็ฆ่า  ดังนั้น เนื้อสัตวคือฆาตกร

อาชญากรรมที่ตองถูกหยุดยั้งไว

การฆาสัตวอาชญากรรมระดับโลก

ไมมีวิกฤติทางคุณธรรมใดท่ีใหญหลวงไปกวาการฆาตกรรมหมูส่ิงมีชีวิตผูบริสุทธ์ิผู

ออนโยนเพื่อความสุขของเราขณะที่เรามีทางเลือกอื่นๆ การฆาหมูเชนนี้เปนอาชญากรรม

ระดับโลก และพลังงานการฆานี้น�าไปสูและสรางสมพลังงานทางลบ ซึ่งท�าใหเกิดความ

เสื่อมถอยทางสังคมและท�าลายโลกของเรา

เราไดสรางพลังงานทางลบอยางมากมายดวยการฆาส่ิงมีชีวิตผูออนโยนนับพันลานๆ

ตัวและฆาเพื่อนมนุษยของเราดวยตลอดสหัสวรรษไมวาทางตรงหรือทางออมทางตรง

ก็คือการท�าสงครามทางออมคือโรคที่เราสรางขึ้นเอง อยางเชน กาฬโรคที่ระบาดโรค

นิวโมเนียและตอนนี้มีไขหวัดหมูไขหวัดนกฯลฯ

มันไมใชเหตุบังเอิญที่สาเหตุหลักของภาวะโลกรอนก็คือการทานเนื้อสัตว และ

ปญหาทางสุขภาพอีกมากมายในโลกก็มาจากการทานเนื้อสัตว ดังนั้นการทานเนื้อสัตว

เปนความโหดรายทารุณตอสัตว การทานเนื้อสัตวเปนความโหดรายทารุณตอความเปน

อยูที่ดีของเราการทานเนื้อสัตวเปนความโหดรายทารุณตอความเปนอยูที่ดีของลูกๆของ

เรา การทานเนื้อสัตวเปนความโหดรายทารุณตอโลกของเรา จงเปนวีแกน และเราจะไม

ตองทุกขทรมานจากผลกระทบเหลานี้อีกเลย
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เราตองหยุดฆามนุษยและสัตว เราตองหยุดผลิตเนื้อสัตว เราตองหยุดการใชมัน

สามหยุดหยุดฆ่าหยุดผลิตหยุดใชและหยุดกินมันแน่นอนหยุดกินเนื้อสัตว

ตอนท่ีผู คนเขาใจถึงความจริงท่ีนาสยดสยองท่ีอยูเบื้องหลังการท�า

ฟารมสตัวและความบรสุิทธ์ิของสัตวทกุตัวท่ีสละชวีติของพวกเขามัน

งายที่จะมองเห็นวาการทานเนื้อที่ตายแลวของสัตวไมเพียงไมจ�าเปน

มันยังทิ้งรอยนิ้วเปอนเลือดไวกับเราดวย

รักษาความกลมเกลียวกับธรรมชาติ

เราทุกคนควรจ�าไววา เราแบงปนโลกท่ีพักอาศัยแหงน้ีรวมกัน น้�า อากาศ ทรัพยากร

อาหารท้ังหมดของธรรมชาติเราแบงปนกันเทาน้ันจงเปนวีแกนรักษส่ิงแวดลอมและรักษา

โลกของพวกเขาดวย โลกของสัตว ท่ีจริงแลวน่ีคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการฟนคืนส่ิงแวดลอมของ

เราและรับประกันสันติสุขในระดับท่ีสูงท่ีสุด
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“เราเปนสวนหนึ่งของโลก และโลกเปนสวนหนึ่งของเรา ดอกไม

หอมเปนพี่สาวของเรากวางมานกอินทรีผูยิ่งใหญก็เปนพี่ชายของ

เรามนุษยจะเปนอะไรเลาถาไมมีสัตว?”

“ถาสัตวทุกตัวหายไป มวลมนุษยจะตายจากความโดดเดี่ยวทาง

จิตวิญญาณอันใหญหลวงยอดหินทุงชนบทที่ชุมชื้นความอบอุน

ทางกายภาพระหวางมาและคน–พวกเขาตางเปนครอบครัวเดียวกัน

โลกไมไดเปนของมนุษยมันคือมนุษยท่ีเปนของโลก”

— หัวหนา ชีลธ ดุวา มิช หัวหนา เผา อเมริกัน พื้นเมือง ชื่อ ของ ทาน 

ถูก ใชตั้ง เปน ชื่อ เมือง ซี แอทเทิล ใน รัฐ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ลองนึกดูวา ถาโลกเราไมมีสัตวเลย สุนัขทุกตัวหายไป แมวหายไป นกหายไป ปลา

หายไปกระบือหายไปชางหายไปลองนึกดูไมมีสัตวใดมีชีวิตรอดเราจะมีชีวิตอยูอยางไร?

เราจะรูสึกอุดมสมบูรณอยางไร?มันจะแหงแลงมากและไรความหมาย

ดังนั้น ถาเราเคารพทุกชีวิต เราไมฆาชีวิตใด โลกก็จะจัดหาความอุดมสมบูรณให

กับทั้งมนุษยและสัตว  เราไมจ�าเปนตองไดอะไรมาดวยการท�ารายสรรพสิ่งใด ๆ  สิ่งนั้น

หมายถึงการทานอาหารปลอดเนื้อสัตวเชนเดิมเชนเดิมและเชนเดิม

ถามวลมนุษยมีชีวิตปลอดเน้ือสัตวและมีชีวิตท่ีเคารพธรรมชาติและสรรพชีวิตอ่ืนๆ

เราก็จะมีสวรรคบนโลกทุกส่ิงจะไดรับการอภัยโทษทุกส่ิงจะดีโลกจะฟนตัวสัตวจะขอบคุณ

มนุษยจะมีสุขภาพดีและทุกส่ิงจะมีความสุขและไดรับพรท้ังหมดท่ีตองท�าคือเปนวีแกน

สัตวนำาความรักมาใหโลก

ที่จริงแลวสัตวมาที่นี่เพื่อชวยมวลมนุษยอยางที่พระคัมภีรไบเบิลไดกลาวไว“ฉันให

พวกเขาเปนเพื่อนคุณและเปนผูชวยของคุณ”มันเปนเชนนั้นจริงๆแตไมใชมนุษยทุกคน

จะไดรับความชวยเหลือนี้และนั่นเปนสิ่งที่นาสมเพชแตพวกเขากลับฆาพวกเขาแทน

อะไรก็ตามที่พระเจาจัดไวบนโลกนั้นมีจุดประสงคเราไมควรฆาอะไรเลยเราไมควร
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ทานอะไรนอกจากอาหารจากพืช

สัตวมายังโลกน้ีโดยมีบทบาทท่ีพิเศษพวกเขาจ�านวนมากสามารถน�าพลังอันสูงสงหรือ

ความรักมาจากสวรรค แคดวยการมีพวกเขาอยู สัตวบางตัว เชน มาและกระตาย สามารถ

ปกปองมนุษยผูดูแลจากอิทธิพลทางลบหรือชวยพวกเขาใหมีสุขภาพดีโชคดีแมแตโชคทาง

วัตถุความสุขหรือการยกระดับทางจิตวิญญาณพวกเขาดูแลเราอยางเงียบๆและมอบพรให

แกเราอยางออนนอม พวกเขาบางตัวมาจากระดับของจิตส�านึกท่ีสูงกวา พวกเขาแคลงมาใน

รูปของสัตวเพ่ือชวยเหลือมวลมนุษยหรือตัวตนอ่ืนๆบนโลก

สัตวก็มีบทบาทท่ีสูงสงและส�าคัญในโลกทางกาย สัตวบางตัว เชน มาลาย ลิง และ

นกแกวปาชวยกระจายเมล็ดพืชขณะท่ีผ้ึงและแมลงอ่ืนๆชวยผสมพันธุพืชและสัตวอ่ืนๆ

รักษาสุขภาพท่ีดีของปาไมและมหาสมุทรสัตวชวยมนุษยโดยตรงดวยเชนกัน

ฉันอานในหนังสือพิมพ ฉันไดยินทางวิทยุ ฉันเห็นบนทีวี สัตวที่สูงสงมากมายที่

ชวยชีวิตผูคน พวกเขาชวยชีวิตเพื่อนของพวกเขา แมวาพวกเขาเองจะตองเสี่ยงภัยถึงชีวิต

เราจึงควรเรียนรูจากสัตวผูรุงโรจนทั้งหมดนี้

(โปรดดูท่ีภาคผนวก 10 ส�าหรับความรูทางจิตวิญญาณอันลึกซ้ึงของทานอนุตราจารย

ชิงไหในเร่ืองเอ็นคิวหรือคุณสมบัติท่ีสูงสง และแอลคิวหรือคุณสมบัติแหงรักของสัตวและ

มนุษย)

สรางสวนอีเดนบนโลก

ดวยวิถีชีวิตวีแกนออแกนิกเปนสวนหนึ่งของภารกิจแหงวีรบุรุษของทุกคน ความ

พยายามของเรารวมกันจะท�าใหโลกนี้ปลอดภัยส�าหรับทั้งมนุษยและสัตวรวมโลกอันเปน

ที่รักของเรา

มันจะเปนเหมือนสวนอีเดนบนโลกท่ีซ่ึงทุกคนเขาถึงการบริการชุมชนและทรัพยากร

ของชุมชนอยางเทาเทียมกัน และทุกสิ่งจะถูกแจกจายอยางเทาเทียม และทุกคนจะไดรับ

ความเคารพและความรักและการดูแลไมวาจะเปนคนตอไปคนสุดทายหรือคนแรก
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การสนทนาระหวางอาจารยและลูกศิษย

Q:เรียนทานอาจารยทานชวยอธิบายไดไหมวา

ความสัมพันธแหงรักระหวางมนุษยและสัตว

จะมีผลตอโลกเราอยางไร?

M:สิ่งนั้นจะน�าสันติสุขมากมายมายังโลก

ฉันหมายถึงสันติสุขที่ใชอักษรตัวใหญ



หนา68วาง



ออกกฎหมายและ
นโยบายวีแกน

ฉันหวังวารัฐบาลตางๆจะท�าใหมันเปนกฎหมาย

ในการหามฆาสัตวหามการเลี้ยงปศุสัตว

ถาพวกเขาเปนผูน�าท่ีแทจริงผูที่ประกาศตนวา

จะปกปองประชาชนของพวกเขาพัฒนาประเทศ

ของพวกเขาในหลายๆดานแลวนี่เปนกาวแรก

ท่ีเราตองท�า

หยุดอุตสาหกรรมเน้ือสัตวหยุดอุตสาหกรรม

ประมงหยุดอุตสาหกรรมนมแลวโลกเราจะเปน

อยางท่ีมันเคยเปนและดียิ่งข้ึนไปอีก
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I.ผูนำาโลกควรเป็นตัวอยาง

เปนวีแกน

ฉันจะกลาวกับพวกเขา [ผูน�าโลก]   ใหใชอ�านาจอันทรงพลังของพวกเขาในการ

เปลี่ยนการทานอาหารของโลกนี้และน�าพลังงานที่ยั่งยืนเทคโนโลยีใหมๆมาใชทันที

และใหตัวเองเปนตัวอยางดวยการหันมาเปนมังสวิรัติหรือวีแกนเปลี่ยนการทานอาหาร

ของพวกเขา ใชอ�านาจอันทรงพลังของพวกเขา  ใชตัวอยางของพวกเขาในการริเริ่มการ

ทานอาหารแบบใหมใหกับโลกการทานอาหารมังสวิรัติ(วีแกน)105

ก่อนอื่นพวกเขาตองเปนมังสวิรัติ(วีแกน)ก่อนแลวพวกเขาใชอ�านาจของพวกเขา

อย่างแทจริง  เหมือนที่พวกเขาหามการสูบบุหรี่ พวกเขาสามารถท�าเชนนั้นกับการหาม

เนื้อสัตวเชนกัน ดวยการกลาวถึงโทษทั้งหมดที่เนื้อสัตวมีตอมนุษยและโลกเรา พวกเขา

สามารถท�าเชนนั้นไดเหมือนอยางการหามสูบบุหรี่

ปฏิบัติตามหลักการแหงความรัก

ผูน�าตองเปล่ียนตัวเองดวยแลวจึงคอยเปล่ียนระบบสังคมของเราเพ่ือใหมันเปนอิสระ

มากขึ้นและเขาทางจิตวิญญาณมากขึ้นและสูงสงทางคุณธรรมมากขึ้น เนื่องจากพวกเขามี

ความรับผิดชอบที่ตองแบกรับไว –มันหนัก ถาพวกเขาไมด�าเนินการตามธรรมชาติแหง

เมตตาและแผนการของสวรรคและถาพวกเขาไมด�าเนินการตามหลักการของจักรวาล

หลักการแรกซึ่งส�าคัญที่สุดก็คือหลักการแหงความรักสิ่งใดก็ตามที่พวกเขาท�าตาม

หลักการแหงรักนี้มันจะดีฉันหมายถึงดีตอคนอื่นๆความเจริญกาวหนาส�าหรับผูคนและ

การคุมครองทุกสรรพส่ิงและความเคารพตอทุกชีวิต–ซ่ึงเปนไปตามหลักการแหงความรัก

อะไรอื่นที่ขัดแยงกับสิ่งนั้นจะน�าพาซึ่งภัยพิบัติมายังตนเองและประเทศของพวกเขา หรือ

ดาวเคราะหทั้งดวง

ถาผูน�าตางๆพยายามเขาทางจิตวิญญาณมากขึ้นเพื่อที่จะคนพบกับตัวตนที่แทจริง
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ของพวกเขา พวกเขาจะรูวา พวกเขานั้นรุงโรจนอยางยิ่ง มีจิตใจที่งดงามยิ่ง และเปยม

ไปดวยความรักความเมตตาอยางยิ่ง มีปญญาอยางยิ่ง และเปนเหมือนพระเจาอยางยิ่ง

แลวพวกเขาจะเห็นรางวัลดวยตัวเอง แตมันขึ้นอยูวา ความชวยเหลือของพวกเขาที่มีตอ

มวลมนุษยหรือสัตวและสิ่งแวดลอมนั้นยิ่งใหญเพียงใด และพวกเขาจริงใจเพียงใด ถา

พวกเขาพยายามชวยโลกนี้อยางดีที่สุดและจ�านวนของผูที่ไดรับการชวยเหลือจากพวกเขา

และความจริงใจของพวกเขานั้นมีมาก แนนอน สวรรคอันรุงโรจนก�าลังรอพวกเขาอยู

ตามนั้นพระเจาทรงทราบถึงหัวใจและการกระท�าของเราเห็นไหม?

II.รัฐบาลตองดำาเนินการอยางเรงดวน

ผูน�าของประเทศตองท�าอะไรบางอยาง ผูคนของทุกประเทศตองท�าอะไรบางอยาง

เพียงเพราะเรายังสามารถนั่งอยางสวยอยูตรงนี้และพูดคุยกัน เพียงเพราะในพื้นที่ของเรา

ยังไมขาดแคลนน้�าหรือราคาอาหารยังไมสูง มันไมไดหมายความวามันจะไมเกิดขึ้นกับ

เราในไมชา

เราตองท�าอะไรบางอยางเพื่อหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมที่ก�าลังเกิดขึ้นแลวกับคนอื่นๆ 

นับพันลานคน มีผูหิวโหยนับพันลานคนแลวเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและ

การขาดแคลนน้�าและอาหารโปรดด�าเนินการเดี๋ยวนี้งายมากแคเปนวีแกนแคเปนวีแกน

ก็เพียงพอแลวส�าหรับตอนนี้และมันจะเพียงพอส�าหรับอนาคตอันยาวไกลที่ก�าลังมาถึง

แจกจายขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตจากพืช

ผูคนไมไดรับขอมูลที่แทจริงเกี่ยวกับสิ่งที่อยูบนจานขาวของพวกเขา โดยสวนใหญ

เนื้อสัตวชิ้นเล็กๆที่อยูบนจานขาวของพวกเขาไมไดคลายคลึงกับตนก�าเนิดของมัน

ประเพณีเชนนี้ถูกถายทอดจากรุนสูรุน และทั้งสังคมแคสนับสนุนมันวาเปนวิถีชีวิต

ตามธรรมชาติดังนั้นตอนนี้ผูคนตองตระหนักมากขึ้นถึงความโหดรายที่เราไดกระท�าตอ
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สัตวฉันจึงคิดวาเราผูคนตองหันเขาสูความเมตตาใหมากขึ้นและเคารพทุกชีวิต

ผูคนมากมายไมทราบถึงกาซอันตรายที่เกิดจากอุตสาหกรรมปศุสัตว หรือที่วาการ

ฆากอใหเกิดการฆา และพวกเขาไมตระหนักวา เนื้อสัตวเปนยาพิษที่เปนสิ่งเสพติดอีก

ประเภทหนึ่งพวกเขาไมตระหนักวาเนื้อสัตวก�าลังท�าลายโลกของเรา

รัฐบาลตองอธิบายใหกับผูคนวา มันเปนโทษอยางแทจริงในตอนนี้ และนี่เปนกรณี

ฉุกเฉินที่ผูคนควรหยุดกินเนื้อสัตว มันไม่ใช่ทางเลือกส่วนบุคคลอีกต่อไป มันเปนเรื่อง

ความเปนความตายของโลกนี้

ในกรณีของภัยพิบัติท่ีก�าลังมาถึง รัฐบาลจะอพยพผูคนทันทีและในกรณีของสงคราม

ผูคนจะไดรับแจงวาจะปกปองตนเองอยางไร รัฐบาลยังจัดหาคนเพื่อใหพวกเขาออกไป

ปองกันประเทศหรือออกไปท�าสงคราม

ดังน้ันในกรณีน้ีมันเรงดวนย่ิงกวาสงครามฉันแนใจวารัฐบาลจะมีทางออกฉันแนใจ

วาผูคนสามารถไดรับการแจงขาวท่ีใดก็ตามในประเทศรัฐบาลมีอ�านาจท่ีจะท�าส่ิงน้ีได

รัฐบาลตองชวยแจกจายขอมูลที่สงเสริมวิถีชีวิตมังสวิรัติใหมากขึ้น แคกระหน่�า

ทั้งโลกดวยพลังงานใหมพลังงานแหงความเมตตาและความรักและสุขภาพแลวทุกคน

จะเขามาพลังงานสนับสนุนนั้นส�าคัญมาก

พวกเขาตองกระจายขาวทุกหนแหง พวกเขาตองแจกใบปลิวใหผูคนไดอาน ท�าให

มันเปนงานสาธารณะ  พวกเขาตองใหการสนับสนุนอยางเปนทางการ และใหทุกคน

ทราบถึงประโยชนของการทานมังสวิรัติ พวกเขาตองสรางเว็บไซตส�าหรับเมนูมังสวิรัติ

ทั้งหมดไมคิดคาใชจายสอนการท�าอาหารมังสวิรัติ ชมรมมังสวิรัติท�าใหมันเปนทางการ

แลวทุกคนจะท�าตามเปนเหมือนกระแสที่มีความสุขการเปลี่ยนแปลงใหม่ในโลก

สิ่งส�าคัญที่สุดก็คือ มวลมนุษยและประชากรทุกคนทั่วโลกควรทราบถึงประโยชน

อันใหญหลวงของการเปนมังสวิรัติ เพื่อชวยโลกเรา พวกเขาควรรูวาสถานการณนั้น

อันตรายและเรงดวนเพียงใดนี่คือสิ่งที่ส�าคัญที่สุด

พวกเขาควรรูวาการทานมังสวิรัติ การทานอาหารที่ปราศจากการฆานั้นมีประโยชน

เพียงใดตอมวลมนุษย ยังไมตองพูดถึงดานคุณธรรม กอนอื่นเราพูดถึงประโยชนของ
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มังสวิรัติและชวยโลกแลวลูกๆของเราจะมีบานใหอยูอาศัยในอนาคต

เรามีบานเพียงหลังเดียวซึ่งก็คือโลกใบนี้ ถามันถูกท�าลาย โลกใบใหมไมสามารถ

สรางขึ้นได มันไมเหมือนบานซึ่งสามารถสรางใหมได เราไมสามารถสรางโลกอีกใบขึ้น

มาถามันถูกท�าลายไปมันไมงายอยางนั้นดังนั้นสิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับรัฐบาลที่ตองท�าก็

คือการเผยแพรขอมูลใหกับสาธารณะ

หามเนื้อสัตวเหมือนการหามสูบบุหรี่

มังสวิรัติควรเปนวิถีของชีวิต

ไมควรมีการถกเถียงอีกตอไป

เราตองหามเน้ือสัตว เราก�าลังหามมันในตอนน้ีดวยการแสดงใหผูคนไดเห็นวาจะทาน

และปรุงอาหารมังสวิรัติอยางไร เราท�าอยางเต็มท่ี ส่ิงน้ีก็เพ่ือความอยูรอดจริงๆ ท�าใหมัน

เปนภารกิจในชีวิตของคุณในการแจงใหผูคนไดทราบถึงอันตรายของการทานเน้ือสัตว

และแสดงใหพวกเขาเห็นทางออก

พวกเขาหามบุหรี่ และมันก็ถูกหาม และพวกเขาหามยาเสพติด และมันก็ถูกหาม

นโยบายเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็เชนกัน ถาพวกเขาแคท�าสิ่งที่พวกเขารูวาดี

มันก็จะรวดเร็วอยางยิ่งในไมชาเราจะฟนคืนหรือเราจะหยุดผลกระทบของมัน

เพราะหากเราไมเลี้ยงวัวหรือสัตวอีกตอไปโลกก็จะยั่งยืนขึ้นไมมีกาซเรือนกระจก

หรือมีเทนจากสัตวอีกตอไปไมมีการขยายพันธุตลอดเวลา[สัตว]ใดก็ตามที่เรามีอยูแลว

เรารักษาไว และไมเลี้ยงเพื่อก�าไรหรือเนื้ออีก แลวโลกก็จะฟนคืนหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

วัวจะจากไปตามธรรมชาติแลวผืนดินทั้งหมดจะเปนตนไมและพืชผักอีกครั้ง

ถาเราเทียบแนวโนมนี้กับบุหรี่ ซึ่งเปนสารคราชีวิตอีกอยางหนึ่งเหมือนเนื้อสัตว

แคเพียงหลังจากป 1950 เมื่อการวิจัยชิ้นส�าคัญชิ้นแรกไดแสดงใหเห็นวาบุหรี่กอใหเกิด

มะเร็งปอดรัฐบาลก็เริ่มด�าเนินการหามการสูบบุหรี่คอยๆเพิ่มมากขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้

มากกวา80ประเทศมีการหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ106

การศึกษาตาง ๆ แสดงใหเห็นวา การหามสูบบุหรี่ไดชวยใหผูคนเลิกสูบบุหรี่ และผู
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ที่เลิกสูบ มีความสุขมากขึ้นจากการหามนั้น เพราะพวกเขารูวานิสัยของพวกเขานั้นไมดี

ตอตัวพวกเขา

ในท�านองเดียวกันการหามเนื้อสัตวซึ่งในตอนนี้จากการศึกษาตางๆ เราทุกคนตาง

รูแลววาเปนนิสัยที่ไมดีอยางยิ่งที่คราชีวิตเราและลูกๆของเราคนที่เรารักและก�าลังฆา

โลกของเรา

ดังนั้นการหามเนื้อสัตวจะเปนกระแสน้�าเชี่ยวที่น�าไปสูโลกวีแกน

เนื่องจากผูน�าที่ดีจะหยุดยั้งสิ่งที่ไมดีตอประชาชน และชวยอ�านวยสิ่งที่ดีตอพวกเขา

พวกเขาสามารถชวยเหลือผานการรณรงคสาธารณะสื่อตางๆและผานโรงเรียนในการ

แจงเกี่ยวกับประโยชนของวิถีชีวิตจากพืชซึ่งดีตอสุขภาพและรักษาชีวิต

เราไมมีทางเลือกอื่น

เราเปลี่ยนหรือเราทุกคนไป

อย่างแรก เราตองรูว่าเราไม่มีทางเลือก เปลี่ยนหรือไม่ก็สูญเสียโลกนี้ไป ถาเราไม่

เปลี่ยนเราทุกคนจะตองไปไม่มีทางเลือกอีกแลว

ถาเราไมหยุดการเลี้ยงปศุสัตวและการทานเนื้อสัตว เราจะไมสามารถรักษาโลกนี้ไว

ไดรวมถึงพวกเขาเองและธุรกิจเนื้อสัตวของพวกเขาดังนั้นฉันคิดวาเราตองเลือกระหวาง

ชีวิตของเราและอาชีพของเรา เราตองมีชีวิตรอดใหไดกอน เราตองคิดถึงประชากรโลก

โดยรวมไมใชแคธุรกิจบางอยางมันเรงดวนขนาดนั้นจริงๆ

ดวยความจ�าเปนเรงดวนนี้ ผูมีธุรกิจเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตวจะเต็มใจที่จะ

เปลี่ยน หากพวกเขาไดรับการบอกกลาวอยางเหมาะสมและรูวามันส�าคัญเพียงใดที่จะ

เปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาและอาชีพของพวกเขา พวกเขามีสิ่งจูงใจมากมาย เปนตนวา

ส่ิงที่ส�าคัญที่สุดก็คือการรักษาโลกใหรอดพนจากหายนะของสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง

รักษาทุกชีวิตในโลกนี้ไว

ถาเราไม่หยุดมัน เราจะพบกับภัยพิบัติทั้งหลายและการสูญพันธุครั้งใหญ่ ซึ่งส่งผล
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กระทบต่อทุกคน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจเนื้อสัตว การขนส่งเนื้อสัตว ฯลฯ หรืองานที่

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตวหรือไม่ก็ตาม

หยุดการฆาสัตวและการทำาสงครามแลวบูรณะประเทศ

ประเด็นก็คือ ผูน�าควรรูวาอะไรคือสิ่งส�าคัญ  จะมีประโยชนอะไรที่จะหวงเรื่อง

สงครามหรือต�าแหนงหรือสิ่งอื่นๆในขณะที่โลกนี้ก�าลังถูกท�าลาย?ดังนั้นในตอนนี้

ผูน�าทุกคนตองมุงไปที่การชวยโลกใหรอด และตองเนนเรื่องการเผยแพรขอมูลและ

รางกฎหมายใหมเพื่อใหผูคนไดด�าเนินชีวิตอยางมีเมตตามากขึ้น

ไมตองท�าเปนกฎหมายดวยซ้�า แตกฎหมายก็อาจจะดีกวา แคเปนรูปธรรมมากขึ้น

มิฉะนั้นผูคนก็พรอมแลว แควารัฐบาลตองออกกฎหมายมากขึ้น และเตือนประชาชนให

เปนคนดีมีคุณธรรมยึดมั่นในหลักการแหงความรักเชนไมฆาสัตวไมกินเนื้อสัตวและ

ไมท�าสิ่งที่เปนอันตรายตอสัตวหรือมนุษยหรือแมแตสิ่งแวดลอม

มันตองเปนรูปธรรมมากขึ้นและตองด�าเนินการมากขึ้น อันดับแรก สงครามทั้งหมด

ตองหยุดเงินและสิ่งของตางๆตองมีไวเพื่อค้�าจุนทุกชีวิต–ตองแจกจายสิ่งของทั้งหมด

ของโลกใหกับทุกคนตัวอยางเชนหากไมมีสงครามแลว เงินที่เกี่ยวของนั้นสามารถเลี้ยง

คนทั้งโลกไดอยางฟรีๆเปนเวลาหลายสิบป

และการฆาทั้งหมด การทรมานไมวามนุษยหรือสัตว จะตองยุติลง  การท�าลายปา

การท�าลายสิ่งแวดลอมและการท�าลายตนไมทั้งหมดตองหยุดและผูน�าตองออกกฎหมาย

ที่เปนประโยชน เสริมสรางสันติภาพหากเปนไปได ดานจิตวิญญาณดวย เพื่อทุกคน ถา

เปนไปได เชน การปกปองกลุมทางจิตวิญญาณที่แทจริง กลุมที่ไมมีโทษ ที่มีแตสราง

ประโยชน

แบงปนความมั่งมีกับทุกคน:แจกจายอาหารและเครื่องนุงหมอยางพอเพียงกับมนุษย

และสัตวท่ีอยูในความล�าบากสรางพ้ืนท่ีคุมครองส�าหรับทุกส่ิงท้ังมนุษยและสัตว-ปกปอง

ทุกชีวิต  ฟนฟูปาไม  ท�าความสะอาดแมน้�า ทะเลสาบ มหาสมุทรและปกปองทุกสิ่ง

ใหรางวัลแกกลุมพิทักษสัตวและสิ่งแวดลอม กวาดลางแอลกอฮอลและยาเสพติด เนื้อ
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สัตวและผลิตภัณฑสัตว หองทดลองที่เกี่ยวของกับการทารุณสัตวตองหมดไป หาม

อุตสาหกรรมปศุสัตว ใหนักโทษหรือทหารก็ไดออกไปชวยเหลือประชาชน ปลูกพืชผัก

หรือท�างานท่ีบังเกิดผลสนับสนุนและชวยเหลือการปลูกพืชผักออแกนิกใหเงินสนับสนุน

การศึกษาหรือเร่ืองท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ

ธุรกิจการผลิตอาวุธตองลดลงจนหมดไปช�าระลางสังคมของเราจากผลิตภัณฑและ

กิจกรรมมืดและเสื่อมถอยทั้งหมด  จัดหาความปลอดภัยและความสะดวกสบายใหกับ

ทุกคนแลวจะไมมีใครท�ารายใครเพราะขาดการศึกษาหรือขาดสิ่งของจ�าเปนพื้นฐานลบ

พรมแดนและใหความเคารพและใหสถานภาพที่เทาเทียมกันแกประชาชน

ถึงแมวา[รัฐบาลตางๆ]ตองมีกองทัพรัฐบาลก็จะตองฝกฝนพวกเขาใหมส�าหรับ

การชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติหรืออยูในภาวะฉุกเฉินและชวยสรางบานเรือน

ท่ีใดก็ตามท่ีจ�าเปนและชวยประชาชนท่ีล�าบากท้ังหมดน้ีตองด�าเนินการและท�าใหมากข้ึน

ดวยซ้�า  อะไรก็ตามท่ีชวยผูอ่ืน ชวยประชาชน และชวยสัตว ชวยส่ิงแวดลอม ทุกรัฐบาล

หรือผูน�าทุกคนตองพยายามท�าอยางดีท่ีสุดเพ่ือส่ิงน้ันและพวกเขาตองท�ามันแลวในตอนน้ี

อุตสาหกรรมเนื้อสัตวคือธุรกิจที่สูญเสีย

มันเปนการใชพลังงานและทรัพยากรที่ไรประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมนี้เปนธุรกิจที่แย แย แยมาก [และ]ไมมีผลก�าไรเลยส�าหรับโลกทั้งใบ

ส�าหรับทุกๆคนมันเปนธุรกิจที่ไรประสิทธิภาพที่สุดใชตนทุนการผลิตที่สูงทั้งไฟฟา

น้�า และธัญพืชในการผลิต “อาหาร” ในปริมาณที่เทากัน ซึ่งสามารถทดแทนได  เรามี

อาหารอื่นที่ดีกวาเนื้อสัตว

มันขึ้นอยูกับเงินสนับสนุนและภาษีสรรพากร

ยกตัวอยางเชน ถารัฐบาลไมใหเงินสนับสนุนพวกเขาท�าอุตสาหกรรมเนื้อสัตวไมวา

กรณีใดก็ตาม แฮมเบอรเกอรที่ผูคนทานอยูนั้น ซึ่งผลิตขึ้นจากการถางปาในอินเดียจะมี

ราคาชิ้นละ200ดอลลาร107
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ท่ีสหรัฐอเมริกากอนท่ีโรคไขหวัดหมูจะมีผลกระทบตอธุรกิจฟารมหมูอุตสาหกรรม

เล้ียงหมูก็ขาดทุนหลายพันลานดอลลารเพราะอะไร?เพราะพวกเขาไมสามารถหาธัญพืช

มาเลี้ยงปศุสัตวไดเนื่องจากราคาอาหารแพงขึ้นและราคาอาหารก็สูงขึ้นเรื่อยๆ ในปจจุบัน

แลวพวกเขาจะอยูรอดไดอยางไร?เงินภาษีของพวกคุณที่ไปยังรัฐบาลแลวรัฐบาลก็ชวย

ใหเงินสนับสนุนแกพวกเขาดังนั้นมันจึงเปนธุรกิจที่ขาดทุน

ทุกหนแหง ตั้งแตสหรัฐอเมริกาไปจนถึงประเทศจีน รัฐบาลตองใหเงินสนับสนุน

ฟารมเลี้ยงสัตวโดยจายเงินใหแกพวกเขาอยางนอยหลายหมื่นลานดอลลารทุกป!108 แต

นั่นเปนเงินของคุณที่คุณก�าลังกินอยู!ถาคุณกินมันแลวมีความสุขแข็งแรงสุขภาพดีมัน

ก็จะสมเหตุสมผลแตมันไมใชเลย!

มันมาพรอมกับคายาราคาแพง

แฮมเบอรเกอรเหลานี้คือสวนตางๆของสัตวที่คุณไมรูวามันมาจากที่ไหนดวยซ้�า

และยังมีดวยแบคทีเรียสารพัดชนิด109 ถาคุณตองการขอมูลจากวารสารการแพทยหรือ

ทำไม ผักสลัด จึง แพง กวา บิ๊ก แม็ค?

 10.69%น้ำตาล น้ำมัน แปง และ แอลกอฮอล :

1.92%
 0.37%

ถั่ว และ พืช ฝก ตระกูล ถั่ว :
ผัก และ ผล ไม :

ธัญพืช
13.23%

เนื้อ สัตว ไข นม 
73.80 %

ธัญพืช (11 จาน)

ผัก ผล ไม (9 จาน)
โปรตีน ซึ่ง รวม เนื้อ สัตว ไข นม 
ถั่ว และ พืช ฝก ตระกูล ถั่ว (6 จาน)

น้ำตาล น้ำมัน เกลือ (นอยมาก)

เงิน สนับสนุน จาก รัฐ สำหรับ การ ผลิต อาหาร ป 1995-2005

คำ แนะนำ ดาน โภชนาการ จาก รัฐ

แหลงที่มาของขอมูล: คณะกรรมการสำาหรับการแพทย์ที่รับผิดชอบ “สุขภาพ
กับเนื้อหมู: การอภิปรายของรัฐสภาเรื่องกฎหมายฟาร์ม” Good Medicine
Vol. XVI, 4 (Autumn 2007). http://www.pcrm.org/magazine/
gm07autumn/health_pork.html

ทำาไมผักสลัดจึงแพงกวาบิ๊กแม็ค?
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วิทยาศาสตรการแพทย พวกเขาจะบอกคุณทั้งหมดนี้ ไมเพียงเราตองเสียภาษีเพื่อเปนเงิน

สนับสนุนอุตสาหกรรมเนื้อสัตวเราเสียภาษีอีกมากมายส�าหรับคารักษาพยาบาลส�าหรับ

การฝงศพผูที่เรารัก ส�าหรับความเสียใจที่เราตองแบกรับตลอดชีวิต เพราะการสูญเสียผูที่

เรารักคนหนึ่งหรือหลายๆคน

มันสรางความทุกขมหาศาลใหกับสัตว

ความทุกขทรมานน้ีไมจ�าเปนเลยที่รางกายอันเปราะบางของเราจะตองทนแบกรับไว

หากเราหลีกเลี่ยงเนื้อสัตวเราก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหลานั้นได-เงินที่ตองจายส�าหรับคายาคา

โรงพยาบาล และไมใชแคนั้น กอนที่เราไดยามา เราไดท�าใหสัตวมากมายทุกขทรมาน

จากการทดลองดวยการผาตัด การฉีดสารเคมีเขาไปในรางกายสัตว การท�าใหพวกเขา

เจ็บปวดทรมานไมมีสิ้นสุดเพียงเพื่อใหไดยาที่เรารูสึกวาปลอดภัยส�าหรับมนุษย  แตมันก็

ยังไมปลอดภัยส�าหรับการใชงานของมนุษย

ความทุกขทั้งหมดนี้ เงินภาษีทั้งหมดนี้ถูกสงไปยังหลายทิศทาง  มันไมไดชวยอะไร

คุณเลย มันมีแตสูญเสียทรัพยากร เงินทุน และก�าลังของชาติ และสุขภาพและความสุข

ของมนุษยมันมีแตการสูญเสียมันเปนธุรกิจที่เลวรายอยางมากๆๆ

อุตสาหกรรมเนื้อสัตวเปนอันตรายรายแรงตอเราในทุกสถานการณในทุกดานที่จะ

สามารถจินตนาการไดในปจจุบันถาเงินอุดหนุนไมถูกสงไปสนับสนุนพวกเขาเจาของ

ฟารมอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตวก็ไมสามารถท�าใหธุรกิจอยูรอดได  พวกเขาจะตองเลิกท�า

ธุรกิจไปแลว  ดังนั้นฉันแนะน�าไมใหรัฐบาลใหเงินสนับสนุนอุตสาหกรรมเนื้อสัตวอีก

ตอไปแตบอกพวกเขาใหหันมาเปนเกษตรกรวีแกนแทน

งานในอุตสาหกรรมเนื้อสัตวเปนอันตรายตอคนงาน

นอกจากนี้  ส�าหรับคนงานสวนใหญในธุรกิจเนื้อสัตว  มันไมใชสถานที่ท�างาน

ที่ปลอดภัยเลย  มันเปนงานที่มีอันตรายสูงสุดงานหนึ่ง โดยมีอัตราการบาดเจ็บและ

ความเสี่ยงตอสารเคมีและเชื้อโรคสูงที่สุดเชนไขหวัดใหญไขหวัดหมูไขหวัดนกและ

โรควัวบาซึ่งมักจะเปนอันตรายถึงชีวิตอยูเสมอ
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เวลานี้ เราตองถามตัวเองวามันคุมคาไหม? นี่ยังไมพูดถึงผลกระทบตอผูบริโภคเนื้อ

สัตวในแงของการเจ็บปวยตางๆ–โรคมะเร็งเบาหวานและปญหาสุขภาพและโรคหัวใจ

โรคเกือบท้ังหมดท่ีคุณสามารถเอยช่ือไดน้ันมาจากการกินเน้ือสัตวหรือท่ีเก่ียวของ  ดังน้ัน

ถามีทางเลือกที่ดีกวาเพื่อความเปนอยูที่ดีของเราเราจะไมเลือกสิ่งที่ชวยใหเราและคนอื่น

มีสุขภาพดีหรอกหรือ แทนที่ท�าอาชีพที่ท�าใหตัวเราเองหรือคนอื่นปวยและเสียชีวิตกอน

วัย?

“นิทานปรัมปราท่ีวาอาหารจากอุตสาหกรรมมีราคาถูกและหาซ้ือ

งายยังคงอยูไดเพียงเพราะตนทุนทางส่ิงแวดลอมสังคมและสุขภาพ

ไมไดคิดอยูในราคาของอาหารอุตสาหกรรม ถาเราค�านวณราคาท่ี

แทจริงแลว  มันก็ชัดเจนวา มันไมถูกเลยระบบการผลิตอาหารของ

เราในปจจุบันเต็มไปดวยภาระทางการเงิน ซ่ึงกองพะเนินไวใหเรา

และคนรุนตอไปในอนาคต”
110

— AlterNet.Org

การหามเนื้อสัตวจึงเปนวิธีการเดียวที่จะชวยโลกนี้

ทุกสิ่งที่เกี่ยวของกับการมีชีวิตอยางมีเมตตา ยอมดีตอคุณและเปนที่พอใจกับสวรรค

และจะชวยโลกใหรอดปลอดภัยไดมันไมเปนเพียงธุรกิจที่ดีมันยังชวยโลกนี้ไดดวยและ

จะชวยชีวิตอีกนับไมถวนทั้งในตอนนี้และในอนาคตรวมถึงคนที่เกี่ยวของกับธุรกิจเนื้อ

สัตว นั่นคือเหตุผลที่พระพุทธเจาทรงตรัสวาธุรกิจเนื้อสัตวเปนหนึ่งในธุรกิจหาประเภท

ที่คนเราไมควรเขาไปเกี่ยวของ

ธุรกิจเนื้อสัตวเปนธุรกิจที่เลวรายมันเลวรายมากส�าหรับคุณและอีกสี่ชนิดคือธุรกิจ

อาวุธ ธุรกิจคามนุษย ธุรกิจคาของมึนเมา และธุรกิจคาสิ่งที่เปนพิษ ซึ่งธุรกิจทั้งหมดนี้

เลวรายส�าหรับคุณทั้งในตอนนี้และในอนาคต
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สงเสริมชวยเหลือและใหเงินสนับสนุนการทำาฟารมออแกนิก

[รัฐบาล] ควรสงเสริมเกษตรกรใหปลูกธัญพืชและใหเงินสนับสนุนพวกเขาในการ

ปลูกพืชผักแทนเนื้อสัตว  ยิ่งพวกเขาปลูกมากเทาใดพวกเขาจะยิ่งรับเงินสนับสนุนมาก

เทานั้นและตองบอกเกษตรกรวาพวกเขาก�าลังชวยโลกอยางใหญหลวง

พวกเขาเปนวีรบุรุษ เปนผูกอบกูโลกถาพวกเขาปลูกผักเล้ียงมนุษยแทนท่ีจะเล้ียงสัตว

และปลอยใหสัตวไดมีชีวิตอยูตอไปตามธรรมชาติ รัฐบาลตองบอกพวกเขาวา พวกเขา

ตองปฏิบัติตอสัตวดวยความเมตตาจนกระทั่งพวกเขากลับสูสวรรคตามธรรมชาติ

เวลานี้ การปฏิบัติเชนนี้ยังไมเปนที่แพรหลายและไมไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล

หรือจากสื่อ  ดังนั้นตามความเห็นอันออนนอมของฉัน  แทนที่จะใหเงินสนับสนุน

เจาของฟารมที่สูญเสียเงินไปกับเนื้อสัตวหรือเนื่องจากเนื้อสัตวปนเปอนไปดวยเชื้อโรค

หรืออะไรบางอยาง รัฐบาลสามารถใหเงินสนับสนุนเกษตรกรเพื่อใหพวกเขาไดรับ

การสนับสนุนทางการเงินมากขึ้น จนกวาสิ่งนี้เปนการปฏิบัติที่มั่นคง และตลาดมีความ

ตองการอาหารออแกนิกเพิ่มมากขึ้น แลวเกษตรกรจะมีความสุขที่ไดเพาะปลูกอาหาร

มังสวิรัติมากขึ้นเพื่อสุขภาพของมนุษยและโลกใบนี้

รัฐบาลสามารถใหเมล็ดพันธุผักและฝกฝนพวกเขาใหรูวิธีท่ีดีกวาโดยไมตองใช

ปุยเคมี  เพราะบางครั้งเกษตรกรไมไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโทษของการเลี้ยงปศุสัตว

หรือสารเคมีหรือปุยเคมีหรือยาฆาแมลง

[เกษตรกร] ไมไดรับขอมูลเก่ียวกับวิธีท่ีดีกวาในการปลูกพืชผักและมีผลก�าไรมากข้ึน

รัฐบาลสามารถชวยใหพวกเขาด�าเนินการตามมาตรการอนุรักษดินและพัฒนาคุณภาพ

ของผลผลิต เพื่อที่ผูซื้อจะไดไววางใจพวกเขา ฯลฯ รัฐบาลยังสามารถออกใบรับประกัน

คุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมวีแกนออแกนิกมากยิ่งขึ้น

การทำาฟารมออแกนิกนั้นงายที่จะดำาเนินการ

เวลานี้อาหารออแกนิกมีแนวโนมที่ดีมากและมันก็ดีตอสุขภาพของทุกๆคนและ
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ยังเปนที่ตองการอยางมากอีกดวย

ในสมาคมของเรา เรามีสมาชิกที่ก�าลังปลูกผักออแกนิก  และมันก็ไดรับการพิสูจน

แลววาใครก็สามารถท�าได  ใครก็ตามที่สนใจสามารถไปที่เว็บไซตของเรา เพื่อดูขอมูล

ทั้งหมดวาจะท�าการเกษตรแบบออแกนิกอยางไรมันงายมากงายจริงๆไมตองใชน้�ามาก

ดวยซ้�าไปแลวผักก็เติบโตอยางรวดเร็วและเพียงแคหนึ่งหรือสองคนก็สามารถดูแลพื้นที่

หลายเฮกตารโดยไมมีปญหาเลย

เราบอกผูคนใหท�าฟารมออแกนิกใหทราบถึงวิธีเก็บน้�าฝนน้�าบาดาลและอนุรักษดิน

ปลูกตนไมเพ่ือดึงฝนฯลฯท่ีต�าบลอัลวารรัฐราชาสถานของอินเดียหมูบานชาวอินเดียแหง

หน่ึงสามารถมีน้�าอยางพอเพียงซ่ึงแมน้�าหาสายกลับมามีชีวิตอีกคร้ัง-แมน้�าหาสาย-ท่ีเคย

ตายไปแลว แหงขอดไปแลวอันเน่ืองจาการทดน้�าไปใชมากเกินไป เราสามารถเรียนรูจาก

พวกเขาได

เรามี www.SupremeMasterTV.com เพื่อใหขอมูลแกทุกคนที่สนใจ  มันไมตองใช

เงินทุนมากดวยซ้�าไปและแมวาตองใชเงินทุนรัฐบาลก็ควรใหเงินสนับสนุนพวกเขาเพื่อ

ชวยเกษตรกรออแกนิก แทนที่จะเอาไปชวยการผลิตเนื้อสัตวซึ่งเปนโทษตอเรา การชวย

ไรพืชออแกนิกมีประโยชนตอทุกๆคนรวมถึงเกษตรกรเอง

สงเสริมอาหารวีแกนในโรงเรียนและสงเสริมสหกรณอาหารในทองถิ่น

ตามที่ฉันเขาใจระบบที่สมบูรณแบบซึ่งโรงเรียนมีการติดตอกับเกษตรกรในรูปแบบ

ที่ยั่งยืนนั้นอาจจะก�าลังไดรับการพัฒนาอยูแตยังไมไดมีการบูรณาการอยางเต็มที่

มีโครงการหน่ึงซ่ึงเร่ิมตนท่ียุโรปและญ่ีปุนและเวลาน้ีท่ีสหรัฐอเมริกาดวยเชนกันซ่ึง

กลุมสหกรณอาหารพัฒนาความรวมมือกับเกษตรกรท่ีเห็นดวยท่ีจะสงผลผลิตท่ีสดใหมให

พวกเขาเกษตรกรก็จะปลูกพืชนานาชนิดและผูคนก็เลือกซ้ืออาหารท่ีสดใหม

สิ่งนี้เปนที่นิยมมากและในหลายๆพื้นที่มีการเขาคิวรออีกดวยดังนั้นฟารมพืชผัก

เหลานี้สามารถด�าเนินงานไดอยางยั่งยืน การเกษตรแบบออแกนิก มันเปนสถานการณ

ที่ดี เพราะประชาชนไดรับอาหารที่ดีตอสุขภาพและสามารถไววางใจได ขณะเดียวกันก็
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เปนการสนับสนุนชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรและสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน

ฉันมั่นใจวาหากรัฐบาลสนับสนุนการท�าฟารมออแกนิกมันจะเปนกระแสที่ดีไดใน

ทันที

ถารัฐบาลน�าทางดวยการใหขอมูลขาวสารที่วา นี่คือวิธีที่จะเปนสีเขียวและชวย

ปกปองโลกเกษตรกรก็จะมีความสุขในการเพาะปลูกอาหารวีแกนมากขึ้น

การเผยแพรการท�าการเกษตรแบบออแกนิกจะชวยในหลายๆดาน

ประโยชนของการทำาการเกษตรวีแกนออแกนิก

ประโยชนของการท�าการเกษตรออแกนกิที่มีตอความเปนอยูของมนุษย

สุขภาพของมนุษยและสุขภาพของสัตวทรัพยากรธรรมชาติและการ

ปกปองโลกของเราประโยชนท้ังหมดน้ีเราไมสามารถประมาณได

ดวยซ�า้เราไมสามารถประมาณประโยชนทัง้หมดไดการท�าเกษตรออ

แกนิกไมเพียงแตชวยปกปองโลกมันยังชวยขจัดปญหาความอดอยาก

หิวโหยไดอีกดวย

การกลับคืนสูวิธีการท�าเกษตรแบบออแกนิกแบบดั้งเดิมนี้ ไดรับการพิสูจนถึงความ

ส�าเร็จที่แอฟริกาและอีกหลายๆพื้นที่ เชนอเมริกายุโรปและออสเตรเลีย การเกษตร

แบบวีแกนออแกนิกก�าลังเติบโตเร็วมากและมีรายไดมากมายในเวลานี้ เพราะมีความ

ตองการที่เพิ่มสูงขึ้น ผูคนไดรับขอมูลมากขึ้นเกี่ยวกับโทษของเนื้อสัตวและไดรับขอมูล

เกี่ยวกับประโยชนของอาหารมังสวิรัติมากขึ้น ดังนั้นการท�าไรผักวีแกนออแกนิก จะดี

มากๆๆกับทุกคนที่ตองการเปลี่ยนธุรกิจ

และมีเรื่องราวความส�าเร็จอีกมากมายในการท�าไรออแกนิกทั่วทวีปแอฟริกาเชนใน

พ้ืนท่ีรอบๆเคปทาวนประเทศแอฟริกาใตเมืองเหลาน้ีก�าลังปลูกสวนผักออแกนิก100%

โดยขายผลผลิตในทองถิ่น111 การด�าเนินงานที่คลายกันนี้ไดเริ่มตนแลวที่เคนยาและ
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ยูกันดา  ซ่ึงมีการใชปุยออแกนิกเมื่อเร็ว ๆ นี้  พวกเขาไดเห็นความส�าเร็จในดินและการ

เก็บเกี่ยว112

บนโทรทัศนสุพรีมมาสเตอร เราก็มีการน�าเสนอเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการท�า

เกษตรออแกนิก และบนเว็บไซตของเราwww.SupremeMasterTV.com ก็เชนกันบน

เว็บไซตนี้เราแบงปนขอมูลมากมายเกี่ยวกับการท�าไรออแกนิกซึ่งใหผลก�าไรมากใชน้�า

นอยใชแรงงานนอยและมีประโยชนตอสุขภาพของเราสุขภาพคนงานและโลกของเรา

ถาคุณทานผักออแกนิก คุณแทบจะไมตองไปโรงพยาบาลเลย และคุณสามารถ

เก็บเงินท้ังหมดไวส�าหรับการศึกษาท่ีดีข้ึนของลูก ๆ ส�าหรับการดูแลผูสูงอายุ และส�าหรับ

สรางถนนที่สวยงามมีเครื่องมืออุปกรณสิ่งประดิษฐตางๆเพิ่มมากขึ้นและใชมันเพื่อ

พลังงานที่ยั่งยืนส�าหรับทุกคนโดยไมคิดคาใชจาย  พลังงานฟรีส�าหรับทุกคน  การศึกษา

ฟรีส�าหรับเด็กทุกคน การรักษาโรคฟรีส�าหรับผูสูงอายุ และอาหารฟรีส�าหรับผูหิวโหย

หนึ่งพันลานคนในโลกนี้เปนอยางนอยประโยชนนั้นมีไมสิ้นสุด

ความยั่งยืนและผลผลิตสูง

มีการคนพบว่าการเปล่ียนมาท�าไร่ออแกนิกในวงกวางสามารถเล้ียงคนท้ังโลกไดการ

วิจัยที่เดนมารกและที่อื่นๆไดแสดงใหเห็นถึงผลิตผลจ�านวนมากจากการท�าไร่ออแกนิก

บนผืนดินท่ีก่อนหนาน้ีเกิดประโยชนนอย113

ที่จริงแลว ผลผลิตจ�านวนมากจากการท�าไรแบบเกานั้นตองแลกดวย ดิน สุขภาพ

ของเรา และสิ่งแวดลอม  และธัญพืชเชิงเดี่ยวจ�านวนมหาศาล อยางเชน ถั่วเหลืองโดย

สวนใหญถูกผลิตขึ้นเพื่อเลี้ยงสัตวเนื้อไมใชเพื่อการบริโภคของมนุษย

ที่แอฟริกาโครงการสิ่งแวดลอมของสหประชาชาติไดท�าการวิจัยชิ้นหนึ่งพบวาการ

ปลูกธัญพืชใหผลผลิตสองเทาเมื่อเกษตรกรรายยอยใชวิธีการแบบออแกนิก114ในกรณีนี้

เนื่องจากการปฏิบัติแบบออแกนิกเชนการท�าปุยหมักและการปลูกพืชหมุนเวียนสามารถ

ปรับปรุงดินได แทนที่จะตองซื้อปุยและยาฆาแมลง  เกษตรกรออแกนิกสามารถใชเงิน

ของพวกเขาซื้อเมล็ดพันธุที่ดีขึ้นได
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การวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาพบวา วิธีการท�าไรแบบออแกนิกสามารถใหผล

ผลิตไดถึงสามเทา ปจจัยส�าคัญหนึ่งที่ท�าใหมีผลผลิตสูงก็คือ เกษตรกรปลูกพืชตระกูล

ถั่ว เชนถั่วตางๆหรือถั่วเหลืองปกคลุมดินระหวางชวงฤดูการปลูกซึ่งตรึงไนโตรเจน

ธรรมชาติใหแกดินอยางเพียงพอส�าหรับผลิตผลสูง115

ดวยการขาดแคลนอาหารท่ัวโลกเลวรายลงเร่ือยๆคนจ�านวนมากก�าลังหิวโหยทุกวัน

ดังนั้น หากเราเพียงแคหยุดการเลี้ยงสัตว และหากเราไมตองใชขาวโพดและธัญพืชและ

ผักทั้งหมดไปเลี้ยงสัตว  อาหารทั้งหมดที่เราผลิตไดในเวลานี้สามารถเลี้ยงคนถึงสองพัน

ลานคน

ลดการใชปุยและยาฆาแมลง

[การท�าไรออแกนิก] ยังดีตอสัตว ดีตอทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมถึงตนไมและผืนดิน

สวนหนึ่งเปนเพราะไมตองใชปุยเคมี หรือยาฆาแมลง ซึ่งโดยสวนใหญหนวยงานพิทักษ

สิ่งแวดลอมของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปถือวาเปนตัวกอมะเร็งที่ส�าคัญ และยังท�าให

อาณาจักรผึ้งลดนอยลงและคราชีวิตสัตวตางๆมากมายที่เราไมสามารถเอยชื่อไดหมด

ที่นี่

การวิจัยชิ้นหนึ่งของสหรัฐอเมริกาบงชี้วา ถาสหรัฐใชพื้นที่แปดลานเอเคอรส�าหรับ

การท�าฟารมออแกนิกความเสี่ยงของการกินอาหารที่มียาฆาแมลงก็จะลดลงถึง97%คุณ

จินตนาการออกไหม?ปุยเคมีและยาฆาแมลงที่ไหลสูมหาสมุทรนั้นมีสวนท�าใหเกิดพื้นที่

มรณะในมหาสมุทรเราก�าลังฆาโลกของเราดวยยาฆาแมลงและปุยเคมี116

ปุยมากกวาหาพันลานปอนดถูกใชท่ัวโลกในแตละป!และมีเพียงแค10%-10%-ของ

สารเคมีเหลาน้ีไปถึงพ้ืนท่ีท่ีเราต้ังใจจะใชมัน แลวสวนท่ีเหลืออยูในอากาศและน้�า  ซ่ึงมัน

เช่ือมโยงกับทุกส่ิงต้ังแตมะเร็งในมนุษยและสัตวจนถึงพ้ืนท่ีมรณะในมหาสมุทร

ท่ียุโรป ยาฆาแมลงชนิดหน่ึงพบวาเปนสาเหตุท�าใหผ้ึงตายหลายพันลานตัวท่ัวทวีปน้ี

ขณะท่ีชนิดอ่ืนๆเปนท่ีรูวาท�าใหเปลือกไขของนกชนิดตางๆบางลงซ่ึงท�าใหเกิดการตาย

ของลูกออนเน่ืองจากเปลือกไขปริแตกกอนท่ีตัวออนพรอมท่ีจะเกิด117
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นอกจากนี้ผลผลิตออแกนิกยังปราศจากการตัดตอพันธุกรรม(จีเอ็มโอ)และที่จริง

แลวสารอาหารนั้นสูงกวาผักผลไมที่ปลูกดวยวิธีแบบเกา

ปรับปรุงดินและสิ่งแวดลอม

ถาทุกคน เกษตรกรทั้งหมดและผืนดินที่เพาะปลูกไดทั้งหมดบนโลกเรานี้หันสู่วิธี

ท�าไร่แบบวีแกนกาซCO
2
40%ก็จะถูกดูดซับไปแค่ดวยวิธีการท�าการเกษตรเช่นนี้118

การปรับเปลี่ยนมาท�าไรออแกนิกจะชวยฟนฟูสุขภาพของดินที่เส่ือมโทรมจากการ

เพาะปลูกวิธีเกา ผิวหนาดินก็จะยังคงอยูและทนตอน้�าทวมและพายุเฮอริเคนไดดีขึ้น

สัตวปาและระบบนิเวศก็จะไดรับชัยชนะเชนกัน จากการวิจัยชิ้นใหญที่สุดเกี่ยวกับการ

ท�าไรออแกนิกที่ประเทศอังกฤษเมื่อเทียบกับการท�าไรแบบเกาแลวไรออแกนิกมีจ�านวน

พันธุพืชมากกวาถึง85%โดยพืชออแกนิกมีขนาดสูงกวาและเปนพุมที่หนากวาถึง71%

และคืนสุขภาพที่ดีใหแกสัตวในทองถิ่นทุกชนิด119

นอกจากนี้ การท�าการเกษตรวีแกนออแกนิก จะหยุดยั้งการไหลออกของปุยเคมี ซึ่ง

กอใหเกิดพื้นที่มรณะจ�านวนมหาศาลในมหาสมุทร

ประหยัดพลังงานและทรัพยากร

การท�าไรวีแกนออแกนิกใหผลผลิตสูง ประหยัดพลังงาน37% และยังประหยัดน้�า

ไดมากกวาเมื่อเทียบกับวิธีการท�าไรแบบเกา120

ประหยัดเงินของรัฐบาล

เงินสนับสนุนส�าหรับการท�าไรผักออแกนิกน้ันนอยมากเม่ือเทียบกับเงินท่ีตองใช

ในการชวยใหฟารมสัตวอยูตอไปได ซึ่งหมายถึงการประคองพวกเขาไวจากการสูญเงิน

และการลมละลาย

การท�าไร่วีแกนออแกนิกสามารถประหยัดเงินรัฐบาลไดมากมายมากถึง80%121
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ลองจินตนาการดูวา เงินภาษีทั้งหมดกลับคืนมาหาเรา หรือใชในการกอสรางบางสิ่ง

ที่ดีกวาเชนเงินที่ใชในการลดกาซเรือนกระจก

สรางผลกำาไรใหแกเกษตรกร

การวิจัยเกี่ยวกับเกษตรกรรายยอยในลาตินอเมริกา เกี่ยวกับผูที่เปลี่ยนมาท�าไรผัก

ออแกนิกพบวาพวกเขาไดคาตอบแทนสูงข้ึนกวาแตกอน122ตามขอมูลของนักวิทยาศาสตร

ชาวดัชท  รัฐบาลทั่วโลกสามารถประหยัดเงินไดลานลานดอลลารสหรัฐถาคนทั้งโลก

หันมาเปนวีแกน123

เรายังมีการวิจัยอีกมากมายในสหรัฐอเมริกาอินเดียและนิวซีแลนดท้ังหมดยืนยันถึง

เรื่องนี้ซึ่งเหตุผลสวนหนึ่งของการมีประโยชนมากกวาก็คือตนทุนการผลิตนั้นต่�ากวาการ

ท�าฟารมแบบเกา

มีพืชหลากหลายชนิดมากมายที่สามารถหมุนเวียนได เชน ขาวโพด ถั่วเหลือง และ

อัลฟาฟา และโดยธรรมชาติแลว ระบบออแกนิกทนตอความแลงไดดีกวาระบบการเกษตร

แบบเกา

พัฒนาความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพ

สุดทายนี้ เราทุกคนลวนไดรับประโยชนจากการมีสุขภาพดีขึ้น  เพราะ [อาหาร

ออแกนิก]ปราศจากสารพิษและอุดมไปดวยโภชนาการปราศจากการตัดแตงพันธุกรรม

หรือยาฆาแมลงที่กอใหเกิดโรคมะเร็งตรงกันขามกับผลิตภัณฑสัตวซึ่งเปนที่รูกันดีวา

เปนตัวกอใหเกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคอวนฯลฯ ผักผลไมที่ปลูก

แบบออแกนิกจะอุดมไปดวยสารอาหารมากมายท่ีชวยใหเราไมเปนโรคในยุคสมัยใหม

เหลานี้  แนนอนวาอาหารวีแกนออแกนิกเปนอาหารเดียวที่เราควรรูสึกปลอดภัย และจะ

ปลอดภัย  ที่จริงแลวเราจะรูสึกวามันเปนอาหารที่ปลอดภัยที่สุดที่จะมอบใหกับลูกหลาน

ของเราเปนอาหารที่ดีที่สุดที่เรามอบใหแกลูกหลานของเรา

สารอาหาร[ที่อยูในอาหารออแกนิก]นั้นสูงกวาผักผลไมที่ปลูกโดยวิธีแบบเกาดวย
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เหตุผลเหลานี้กลุมของเราจึงใชพืชผักออแกนิกใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

เด็กชาวสวนเก็บผลไมออแกนิกที่ปลูกเองที่บาน

ชวยคนงานอุตสาหกรรมเนื้อสัตว

บอก [คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนื้อสัตว] ใหประกอบอาชีพอื่น ใหพวกเขามี

อาชีพใหมและอธิบายพวกเขาถึงประโยชนของชีวิตใหม ซ่ึงเปยมไปดวยสุขภาพ เปยมไป

ดวยความมีชีวิตชีวา และสันติสุข ความรักและความสุข  ทุกคนจะมีเปาหมาย อยางนอย

พวกเขาจะลองดูแลวเม่ือพวกเขาลองพวกเขาจะรูวามันไดผลและถาคนอ่ืนๆทุกคนลอง

เพ่ือนบานของพวกเขาก็ลองเพ่ือนๆของพวกเขาก็จะลองแลวก็จะมีพลังงานสนับสนุน

แลวคนท้ังโลกก็จะเปล่ียน

ไมเพาะพันธุ [สัตว] อีกตอไป ไมตองพูดถึงการฆาสัตว  เราตองหยุดทั้งหมดนั้น

เพื่อชวยโลกของเราไว พวกเขาสามารถท�าไดโดยการหยุดเลี้ยงปศุสัตว  หยุดเพาะพันธุ

สัตวและหยุดฆาสัตวเพื่อยังชีพ พวกเขาจะเขาใจถารัฐบาลใชอ�านาจที่มีอยูมาอธิบายให

พวกเขาฟงและใหทางเลือกใหมในการด�าเนินชีวิตแกพวกเขา ใหค�าอธิบายแกพวกเขา

ใหเงินสนับสนุนที่จ�าเปนแกพวกเขาใหงานทางเลือกหรือมีตัวเลือกอื่นๆแกพวกเขา

เรามีทางเลือก

ฉันแนะน�า [เจาของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว] ทั้งหลายใหดูแลวัวหรือสุกรของพวกเขา
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อยางสัตวเลี้ยงฉันคิดวาเราควรท�าหมัน[สัตว]เพื่อที่เราจะไดไมขยายพันธสัตวมากเกิน

อีกตอไปมิฉะนั้นเราก็จะอยูในต�าแหนงเดียวกับตอนนี้หรือยิ่งเลวรายลงถาสัตวเหลานั้น

มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ปจจุบันนี้มีโอกาสดีๆมากมายส�าหรับเกษตรกรพอคาปลีกผูท�างานดานการขนสง

พวกเขาแคท�าเหมือนเดิม แทนที่จะขนสงสุกร พวกเขาก็ขนสงผักออแกนิก ฯลฯ หรือ

เกษตรกรคาปลีกพวกเขาสามารถเปลี่ยนจากธุรกิจเนื้อสัตวมาท�าไรผักออแกนิก

III.ความสำาเร็จของการเปลี่ยนมาทำาอาชีพทางเลือก
ของคนเลี้ยงสัตว์

สหรัฐอเมริกา

มีเจาของฟารมสุกรชาวอเมริกันคนหนึ่ง เขาเปนเจาของสุกรหลายตัวที่อยูกันอยาง

แออัดในโรงงานฟารมที่สกปรกแตหลังจากที่นักเขียนผูเปนวีแกนและมีชื่อเสียงจอหน

ร็อบบิ้นสทายาทเจาของไอศกรีมที่มีชื่อเสียงผูที่ไดทิ้งธุรกิจไอศกรีมของบิดาของเขาซึ่ง

เปนกิจการหลายลานดอลลารเพื่อมุงไปในทิศทางของวีแกน เขาไดไปเยี่ยมฟารมสุกร

แหงนี้   เจาของฟารมคนนี้จึงไดระลึกถึงชีวิตในวัยเด็กที่เขาเคยรักสุกรตัวหนึ่งอยางมาก

ซึ่งถือวาเปนเพื่อนสนิทของเขาเลยก็วาได แตเขาถูกบังคับใหปฏิเสธและลืมความรักนี้

เนื่องจากแรงกดดันจากครอบครัวและสังคม124

แตหลังจากไดตระหนักในเรื่องนี้ เขาก็ไมสามารถท�ารายสุกรที่ออนโยนไดอีกตอไป

เขาตัดสินใจที่จะเลิก  ดังนั้นแทนที่จะเลี้ยงสุกร เขาซื้อไรออแกนิกเล็ก ๆ แหงหนึ่ง และ

ขายผักออแกนิกแทนและเขาไปไดดีมากเขายังมีชีวิตอยูและหัวใจของเขาก็ยิ่งมีชีวิตชีวา

มากกวาที่เคยเปน

ยังมีอีกคนหน่ึงซ่ึงมีสุกร10ตัว-เขามีสุกรท้ัง10ตัวเปนสัตวเล้ียงท่ีเขาไดมาจากฟารม

เกาของเขา–แลวพาไปเย่ียมตามโรงเรียนตางๆอยูบอยคร้ัง เพ่ือใหเด็กๆ ไดเห็นวา สุกร
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นั้นฉลาดเพียงใดและเปนมิตรเพียงใดเด็กๆจะไดไม

กินสุกร เปนตน เขาไมเพียงแตไมเลี้ยงสุกรอีกแลว

เขายังไปในทิศทางตรงกันขามเพื่อปกปองสัตว

มีเจาของฟารมปศุสัตวคนหนึ่ง เขาเปน

เจาของฟารมวัวขนาดใหญ แตในทันใด เขา

เปลี่ยน เนื่องจากเขาเปนโรคมะเร็งจากการกินเนื้อสัตว  หลังจากที่ไดรักษาตัวเอง [จาก

การเปนเนื้องอก] เขาก็หันมาเปนวีแกน และตอนนี้เขาเปนนักรณรงคเพื่อสัตว เขาไป

บรรยายทุกหนแหง บอกใหผูคนไดทราบถึงความจริง ขอเท็จจริงที่แทจริง ความจริงที่

โหดราย และความจริงเกี่ยวกับธุรกิจที่เลวรายเกี่ยวกับการปศุสัตว  เขาเปนนักตอสูเพื่อ

สัตวที่เด็ดเดี่ยวมากเขาชื่อโฮวารดไลแมนเขาเคยเปนแขกรับเชิญของโทรทัศนสุพรีม

มาสเตอรหนึ่งหรือสองครั้ง

ตะวันออกกลาง

ที่อิหรานเมื่อเร็วๆนี้มีเจาของฟารมวัวนมคนหนึ่ง–เขาเขียนมาเลาถึงเรื่องราวของ

เขาใหเราฟงดวย–ผูที่ตัดสินใจวาเขาจ�าเปนตองเปลี่ยนอาชีพของเขาเพื่อชวยโลกนี้และ

ชวยจิตส�านึกของเขาเองดังนั้นเขาจึงท�าใหแนใจวาวัวทุกตัวของเขามีคนรับไปเลี้ยงอยาง

ดี มีบานที่ปลอดภัยส�าหรับการด�ารงชีวิตที่เหลืออยางมีศักดิ์ศรี  แลวตอนนี้เขาท�างานที่

รานอาหารวีแกน

เอเชีย

อีกเร่ืองหน่ึงมาจากฟอรโมซา(ไตหวัน) ซ่ึงเจาของฟารมสุกรเพ่ิงหันมาเปนวีแกนหลัง

จากที่ดูโทรทัศนสุพรีมมาสเตอร และตระหนักวาเขาอยากที่จะปกปองสิ่งแวดลอมและ

หลีกเลี่ยงผลกรรมตอตนเองและครอบครัว ดังนั้นตอนนี้เขาเลี้ยงสุกรทุกตัวของเขาอยาง

สมาชิกในครอบครัวท่ีไดรับการเอาอกเอาใจตลอดชีวิตและเขาไดเปล่ียนไปท�าไร

จากตัวอยางทั้งหมดนี้ผูที่เกี่ยวของก�าลังท�าไดดีทีเดียวดีกวาเมื่อกอนดวยซ้�ามันใช

ความกลาหาญมากมายในตอนตนที่จะเปลี่ยนอาชีพที่พวกเขาท�ามาตลอดชีวิตแตพวกเขา
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ทุกคนรับประกันวามันคุมคาคุมยิ่งกวาคุม มันคุมกับอิสรภาพอันยิ่งใหญของหัวใจของ

จิตวิญญาณและความสุขของครอบครัวและสุขภาพของพวกเขาเอง

IV.ตัวอยางการบริหารจัดการที่ดี

สหภาพยุโรป

รัฐสภายุโรปยอมรับวาอาหารเนื้อสัตวคือสาเหตุของภาวะโลกรอน และพวกเขาจะ

พิจารณาใหมอีกครั้งในการตัดงบประมาณสนับสนุนอุตสาหกรรมเนื้อสัตวซึ่งพวกเขาจะ

น�าไปใชสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกพืชผักออแกนิกแทนฯลฯ125

แมวามันไมเร็วอยางท่ีฉันอยากใหเปน แตก็ดูเหมือนวามวลชนก�าลังท�าบางส่ิงบางอยาง

เพราะวามีความกาวหนาเกิดขึ้น ผูน�าผูมีความกลาหาญ ผูเปนวีรบุรุษบางคนก�าลังชวยกัน

ท�าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนที่นาประทับใจและเปนแรงบันดาลใจอยางยิ่ง

และคุณเจนส โฮลม สมาชิกรัฐสภายุโรปไดพยายามท�างานเพ่ือใหรัฐสภายุโรปยอมรับ

มาตรการแนะน�าใหลดเน้ือสัตวเพ่ือลดการแพรกาซเรือนกระจก126

เยอรมัน

รัฐมนตรีส่ิงแวดลอมของเยอรมันไปเย่ียมเยียนประเทศบราซิล เพ่ือชวยออกกฎระเบียบ

ท่ีเครงครัดข้ึนเพ่ือปองกันการท�าลายปาท่ีเกิดจากอุตสาหกรรมเน้ือสัตวท่ีสงออกไปยังยุโรป

ไอรแลนด

มีหลายๆ คนท่ีเปล่ียนตัวเองไปเปนเกษตรกรออแกนิกในเวลาน้ีท่ีไอรแลนดรัฐมนตรี

การเกษตรเขียนจดหมายถึงเกษตรกรทุกคนในไอรแลนด โดยบอกใหพวกเขาเปลี่ยนไป

ท�าไรออแกนิกฟารมผักออแกนิก และยังใหเงินสนับสนุนอีกดวย ในตอนนี้มีเกษตรกร

ที่ผันตัวเองมาท�าไรออแกนิกในเปอรเซ็นตที่สูงมาก
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เบลเยี่ยม

เมืองเก็นท หนึ่งในเมืองที่ใหญที่สุดเมืองหนึ่งของเบลเยี่ยม ไดประกาศอยาง

เปนทางการใหทุกวันพฤหัสบดีเปนวันมังสวิรัติและตั้งแตปการศึกษานี้โรงเรียนทุกแหง

ในเมืองจะมีอาหารมังสวิรัติทุกวันพฤหัสบดี127

สหราชอาณาจักร

ฉันขอขอบพระคุณเจาฟาชายชารลส ส�าหรับความกลาหาญอันเฉียบขาดและโวหาร

ของพระองคที่ปราศจากความกลัวในการพูดเรื่องสิ่งแวดลอมฉันเคารพพระองคจริงๆ

และขอสรรเสริญพระองค พระองคเปนผูท่ีกระตือรือรนและมีความคิดล้�าหนา อยางเชน

พระองคทรงเปดตลาดผลิตภัณฑออแกนิก และพยายามอยางหนักเพ่ือหยุดย้ังการท�าลายปา

ฝนท่ัวโลก

เจาฟาชายชารลสยังทรงพยายามลดปริมาณการปลอยกาซคารบอนของพระองค

เอง เชนในระหวางการเดินทาง นอกจากนี้พระองคไดบริจาคเงินจ�านวน2.8พันลาน

ดอลลาร–ซึ่งก็เกือบถึงสามพันลานดอลลารในการอนุรักษปาไม128

ฉันขอสรรเสริญรัฐบาลอังกฤษอยางออนนอมส�าหรับความเปนผูน�าและยกยองทุก

โครงการในการลดการแพรกาซของประเทศในอนาคต

ฉันอยากจะเนนถึงงานที่ส�าคัญของรัฐบาลในเรื่องนโยบายอาหารแบบยั่งยืน อยาง

เชน เมื่อตนเดือนกรกฎาคม2008 มีรายงานฉบับหนึ่งซึ่งเปนนโยบายจากนายกรัฐมนตรี

กอรดอน บราวน ที่ประเมินนโยบายดานอาหารของประเทศอังกฤษ ระบุวา “อาหารที่ดี

ตอสุขภาพมีผลกระทบนอยคืออาหารที่มีเนื้อสัตวและผลิตภัณฑนมนอยกวาอาหารที่เรา

กินอยูทุกวันนี้”129

ต้ังแตน้ันมาแนวคิดเดียวกันน้ีก็ไดรับการสนับสนุนในรัฐบาลอังกฤษดวยเชนกันเชน

จากศาสตราจารยท่ีปรึกษาทิมแลงแหงสถาบันสุขภาพแหงชาติและกรรมาธิการเร่ืองภาวะ

อากาศที่เปลี่ยนแปลง130 รัฐบาลยังชวยเกษตรกรใหอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยตีพิมพคูมือที่

ชื่อวา“แนวปฏิบัติการกสิกรรมที่ดี”131
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ประเทศอังกฤษยังมีผูน�าท่ีทานอาหารจากพืช หรือใหการสนับสนุน  เชน เลขาธิการ

ประเทศดานส่ิงแวดลอมอาหารและชนบทคุณฮิลลาร่ีเบนนสมาชิกรัฐสภาเดวิดดรูวและ

รองประธานรัฐสภาเอ็ดวารดแม็คมิลแลนบุคคลเหลาน้ีคือสัญญาณท่ีดีในทิศทางท่ีถูกตอง

และประเทศท้ังหลายสามารถไดรับประโยชนจากการดูประเทศอังกฤษเปนตัวอยาง

รัฐบาลจ�าเปนตองกลาบุกเบิกและกลาท�าฉันหวังวารัฐบาลอังกฤษมีโอกาสอันดีที่จะ

เปนผูน�าทางเพื่อชวยโลกของเราฉันหวังวาอังกฤษจะเปนผูน�าโลกในเรื่องนี้ กลาวสั้นๆ

ก็คือไมวานโยบายใดก็ตามของอังกฤษที่เปนไปเพื่อสันติภาพการชวยเหลือที่สรางสรรค

และวิถีชีวิตท่ีมีความเมตตาวิถีชีวิตวีแกนและโครงการสีเขียวตางๆน้ันดีท่ีสุดและรัฐบาล

อังกฤษสามารถเสนอและ/หรือสนับสนุนไดอีกมากมายในดานดังกลาว

สหรัฐอเมริกา

ที่สหรัฐอเมริกา รัฐสภาและวุฒิสภารัฐฮาวาย ไดผานมติอยางเปนเอกฉันทในการจัด

อาหารวีแกนหรือมังสวิรัติใหเปนอาหารทางเลือกในโรงเรียนที่รัฐฮาวาย132

ในการเปนสวนหนึ่งของแผนงานใหมเรื่องสภาพอากาศ ซินซินเนติ โอไฮโอ เปน

เมืองแรกของสหรัฐที่สงเสริมใหลดเนื้อสัตวเพื่อหยุดภาวะโลกรอน133

ผูน�าของรัฐบาลเปดเผยอยางตรงไปตรงมาถึงประโยชนของมังสวิรัติ  ตัวอยางเชน

เมื่อฤดูรอนที่ผานมาสมาชิกสภา เดนนิสคูซินิคผูเปนวีแกนไดอนุมัติ “วันวีแกนเอิรธ”

เปนครั้งแรกในรัฐแคลิฟอรเนียใหกับทั้งผูที่เปนมังสวิรัติและผูที่ไมเปน134

กอนหนานี้เมื่อเดือนเมษายน [2009] สมาชิกวุฒิสภา เจมมี่ ราสคิน แหงแมรี่แลนด

สหรัฐอเมริกา ซึ่งเคยเปนผูทานเนื้อสัตวมาตลอดชีวิต  ไดริเริ่มสัปดาหมังสวิรัติดวยตัว

ทานเองเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม แลวทานก็เปนมังสวิรัตินับแตนั้นเปนตนมา และจะกลาว

ปราศรัยที่งานมังสวิรัติแหงชาติเว็จเฟสตในเดือนกันยายนนี้นี่เปนขาวดี135

[ในป 2009 โรงเรียนรัฐบาล เมืองบัลติมอร ประกาศใหวันจันทรเปนวันปลอดเนื้อ

สัตว136]

[เดือนเมษายน2010ซานฟรานซิสโกเปนเมืองแรกของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศวัน
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มังสวิรัติ  คณะบริหารของเมืองซานฟรานซิสโก ไดลงมติอนุมัติอยางเปนเอกฉันทใน

การสนับสนุนการกระตุนรานอาหาร รานขายของช�าและโรงเรียน ใหเพิ่มเมนูอาหารที่

ปราศจากเนื้อสัตวทุกวันจันทร137]

[คณะกรรมาธิการการศึกษาและแรงงานของสหรัฐอเมริกา ผานกฎหมายอาหาร

กลางวันของโรงเรียนรวมทั้งโครงการน�ารองอาหารวีแกนและออแกนิก]

ฟอรโมซา(ไตหวัน)

ที่ฟอรโมซา ประธานาธิบดีหมาอิงจิ่วประกาศวา การทานผักมากขึ้นและการทาน

เนื้อสัตวใหนอยลง เปนการเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ส�าคัญที่สุดอยางหนึ่ง ที่ผูคนสามารถท�าได

เพื่อลดการแพรกาซ

ส�าหรับผูน�าทางการเมืองที่จะกลาวเชนนั้น ชางเปนกาวเดินที่กลาหาญจริงๆ  และ

ย่ิงใหญ และภริยาของทาน สุภาพสตรีหมายเลขหน่ึงของฟอรโมซา ก็เปนตัวอยางใหกับ

เด็กๆโดยการอานออกเสียงบทความหน่ึงเก่ียวกับวิธีการหยุดภาวะโลกรอนทานเน้ือสัตว

ใหนอยลงทานผักและผลไมใหมากข้ึนใหกับเด็กๆในความพยายามท่ีจะลดการปลอยกาซ

เรือนกระจก

ประธานาธิบดีหมาอิงจ่ิวและท้ังส�านักงานประธานาธิบดีไดลงนามประกาศมาตรการ
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ลดกาซ CO
2
 ซ่ึงรวมถึงการทานอาหารท่ีมาจากทองถ่ิน และการมีสวนรวมในการทานผัก

ใหมากข้ึนและทานเน้ือสัตวใหนอยลง

สุดทายนี้ประชาชนกวาหนึ่งลานคนในฟอรโมซา (ไตหวัน) ไดสัญญาวาจะลดการ

บริโภคเนื้อสัตวโดยไดลงนามใหค�ามั่นในขอตกลงนี้138

V.วีแกนออแกนิกเป็นการเคลื่อนไหว 
ทางจิตวิญญาณ

เกษตรกรรายยอยมีบทบาททางจิตวิญญาณในการทานวีแกนเหมือนกัน อาหารวีแกน

คือการเคล่ือนไหวทางจิตวิญญาณในตัวมันเอง เพราะมันเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด

ท่ีจะแผขยายความเมตตาและคุณสมบัติท่ีสูงสงและคุณสมบัติแหงความรักของมนุษย  มัน

สามารถเปล่ียนวงจรความรุนแรงและผลกรรมช่ัว “เราปลูกอะไร เราจะไดรับผลเชนน้ัน”

และท�าใหเราอยูในวงจรแหงความรัก ความคุมครองและความเมตตา  พนจากพลังทางลบ

ใดๆก็ตามในโลกแหงวัตถุ

ดังนั้นเกษตรกรวีแกนออแกนิกจึงสนับสนุนคนอื่นๆนับไมถวนในการสรางกุศล

อันยิ่งใหญดวยการใหพวกเขาไดมีอาหารที่มีความรุนแรงนอยที่สุดหรือไมมีเลย ดังนั้น

เขาจึงไดรับผลบุญทางจิตวิญญาณมากมายใหแกตัวเขาเองอยางแนนอน

วิถีชีวิตแบบวีแกนออแกนิกสอดคลองกับหลักอหิงสา(การไมใชความรุนแรง)

เมื่อเรามีชีวิตและยอมใหผูอื่นมีชีวิต  เมื่อเรารักสรรพสัตวเหมือนที่เรารักตัวเอง นั่น

ก็เขาทางจิตวิญญาณที่สูงมากแลวและแนนอนสิ่งนั้นสอดคลองกับหลักศาสนาที่ยิ่งใหญ

ทุกศาสนาในโลก สิ่งนั้นจะเปนที่พึงพอใจแกสวรรค  ท�าใหเราแผขยายความเคารพและ

ความหวงใยตอทุกชีวิตไดอยางสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น

นั่นคือเหตุผลที่คุณรูสึกมีสันติสุขมากขึ้น เห็นไหม?  คุณรูสึกเชื่อมตอกับสิ่งที่อยู

รอบตัวคุณ เพราะทุกสิ่งเตนไปกับชีวิต  โลกก�าลังเตนตามจังหวะไปกับชีวิตและความ
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รัก ตนไม พืช พวกเขาทั้งหมดก�าลังเตนเปนจังหวะในความรักชีวิต  เมื่อเรานั่งใตตนไม

เรารูสึกถึงความรักที่ปกปองคุมครองนี้จากตนไม  เมื่อเราเพลินกับผลไมที่อรอย เรารูสึก

ถึงการเชื่อมตอกับความรักอันไรเง่ือนไขน้ีจากตนไมท่ีมอบสารอาหารและรสชาติที่

นาพึงพอใจใหแกเรา

ถาเราอยูในกระแสของวีแกนออแกนิกหรือการปลูกพืชดวยวิธีวีแกนออแกนิก คุณ

ก็จะรูสึกถึงความรักจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ ความรักจากโลก ความรักจากตนไม

ความรักจากแมแตใบหญาจากดอกไม เราจะรูสึกถึงความรักมากมายในอากาศท่ีเราหายใจ

เรารูสึกถึงความรักมากมายจากผืนดินที่เราเดิน สิ่งนี้เราไมสามารถอธิบายไดดวยภาษา

มนุษย  เราตองรูสึกถึงมัน ฉันมักจะรูสึกไดอยูเสมอ แตฉันก็ไมสามารถสงขาวสารทาง

จิตวิญญาณน้ีใหแกคนอ่ืนๆไดทุกคนตองมีประสบการณน้ีดวยตัวเอง

เมื่อเราหันมาใชชีวิตการทานอาหารวีแกนที่มีเมตตาตามแบบที่สวรรคตองการ เราก็

จะรูสึกถึงความรักมากขึ้นเรื่อยๆ รูสึกถึงการเชื่อมตอมากขึ้นตลอดเวลาอหิงสาหมายถึง

การไมท�ารายส่ิงมีชีวิตใดๆเร่ิมตนดวยอาหารวีแกนอาหารวีแกนออแกนิกน้ันดีท่ีสุดเรา

ปลูกอะไรเราก็จะไดส่ิงน้ันถาเราปลูกเมล็ดพันธุแหงความเมตตาบนโลกและในหัวใจของ

เราดวยอยางการเปนวีแกนเราจะหลีกเล่ียงผลิตภัณฑจากสัตวท้ังหมด

ตัวอยางเชน ผลิตภัณฑนมสวนใหญเปนท่ีมาของความทุกข  อันดับแรก เน่ืองจากลูก

ออนของแมวัวถูกพรากไปทันทีที่พวกเขาเกิดไมมีคนที่รูเรื่องนี้มากนักรวมทั้งตัวฉันเอง

กอนหนาน้ีและลูกวัวเหลาน้ีจะถูกฆาในไมชาโดยถูกพรากจากความรักของแมและน้�านม

ของแม แลวพวกเขาก็จะถูกฆาทันทีท่ีถูกดึงตัวไป  แลวแมวัวก็จะถูกบังคับใหใสเคร่ืองค้ัน

นม ซ่ึงสรางความเจ็บปวดทรมานรวมท้ังการเจ็บปวย  เพียงเพ่ือใหมนุษยไดน้�ากินนมของ

เธอ

เนื่องจากการท�าไรวีแกนออแกนิกไมใชยาฆาแมลงและไมมีอะไรท่ีเกี่ยวของกับ

การเลี้ยงปศุสัตว การผลิตนม หรือกิจกรรมที่เปนโทษใดก็ตาม มันจึงเรียกไดวาเปนการ

กระท�าที่มีเมตตาที่สอดคลองกับสวรรค สอดคลองกับคุณธรรมตามค�าสอนทางศาสนา

และวิถีทางจิตวิญญาณมากมาย เชน ศาสนิกชนของพุทธศาสนาและศาสนาขงจื้อ ตามที่

เขียนไวในพระสูตร



หนาที่96



การเปล่ียนแปลงของโลก

สูอาหารจากพืชในทันที

ในขณะนี้ เราจ�าเปนตองใชความพยายามทั้งมวล

ตลอดจนความรวมมือจากองคกรเอกชนรัฐบาล

ประเทศตางๆสื่อมวลชนสาธารณชนและทุกๆ

คนโลกของเราเปนบานท่ีไฟก�าลงัลกุไหมหากเรา

ไมรวมมือกันดวยจิตวิญญาณที่เปนหนึ่งเดียวเพื่อ

ดับไฟเราก็คงจะไมมีบานใหอาศัยอยูอีกตอไป

ประชากรโลกท้ังรอยเปอรเซน็ตจะตองหนัมาทาน

อาหารวีแกนเพื่อชวยรักษาโลกใบนี้ไว
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I.โลกตองการความชวยเหลืออันสูงสงและความเป็น
ผูนำาจากสื่อมวลชน

สื่อมวลชนมีบทบาทอันยิ่งใหญ ที่นายกยองสรรเสริญและสูงสงมากในการชวยโลก

ของเรา ในชวงเวลานี้ของประวัติศาสตรโลก นอกจากจะชวยรักษาชีวิตจ�านวนมากไว

ไดแลว สื่อมวลชนยังสามารถชวยรักษาคุณสมบัติแหงความรักและความดีงามในหัวใจ

มนุษยไดอีกดวย

ถอยค�าที่ไดรับการตีพิมพนั้นทรงพลังมาก ผูคนลวนยุงอยูกับกิจกรรมในชีวิต

ประจ�าวันมากเกินไปจนตองติดตามสื่อตางๆ ที่ท�าหนาที่ใหขอมูลและรายงานเหตุการณ

ท่ีเก่ียวของเร่ืองราวส�าคัญๆตลอดจนขอมูลรายละเอียดท่ีจ�าเปนตอชีวิตของพวกเขาดังน้ัน

ส่ือมวลชนจึงเปนเคร่ืองมือท่ีมีประโยชนเคร่ืองมือหน่ึงในการปลุกกันและกันในชวงเวลา

อันส�าคัญน้ีชวงเวลาท่ีโลกของเราและชีวิตบนโลกก�าลังตกอยูในอันตราย

ฉันดีใจมากท่ีเห็นโทรทัศนและวิทยุหลายสถานีเริ่มแพรภาพรายการเกี่ยวกับ

วิกฤติการณอันเรงดวนของโลก รวมทั้งวิธีแกไขปญหาดวยการทานอาหารวีแกน ซึ่ง

เปนการเปลี่ยนแปลงที่เราจ�าเปนตองท�าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพียงเทานั้นแคน�าชิ้นเนื้อ

ออกไปและน�าโปรตีนมังสวิรัติเขามาแทนแคนั้นเองแคการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ทุกคน

สามารถท�าไดทั้งยังมีราคาถูกกวาและดีตอสุขภาพยิ่งกวาอีกดวย

สื่อมวลชนมีบทบาทอย่างมากในการช่วยน�าหนทางการแกไขปญหามาใหกับผูคน

ที่จริงแลว ถือไดว่า บทบาทอันเร่งด่วนที่สุดของสื่อในตอนนี้ก็คือการที่พวกเขาหันมา

เปนวีแกนหันมาเปนผูที่เปยมไปดวยความเมตตามีคุณธรรมและประพฤติชอบรวมทั้ง

มีบทบาทในการใหความรูแก่ผูคนเกี่ยวกับการด�าเนินการอันเร่งด่วนที่จ�าเปนนี้ พวกเขา

ควรเปนตัวอย่างที่ดีแก่ผูอื่น

ส่ือมวลชนถือวาเปนผูชวยเหลืออันยิ่งใหญท่ีจะชวยเตือนใหผูคนเดินไปในทิศทางที่

สูงสงสงเสริมผูคนใหหันมาทานอาหารวีแกนเพื่อชวยชีวิตมนุษยสัตวและสิ่งแวดลอม

ผานวิชาชีพของสื่อเอง ทั้งนี้เพราะอาหารวีแกนแมวาจะเรียบงายแตก็ถือเปนกาวส�าคัญ
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ที่จะน�าเราไปสูการวิวัฒนาการสูระดับที่สูงขึ้นนอกจากนี้ เวลาของโลกก�าลังหมดลงแลว

เราจะตองลงมือท�าอยางรวดเร็วเพื่อชวยชีวิตตางๆไว

หนังสือพิมพทุกฉบับ ทุกวัน เวลาพิมพแคพิมพประโยคนี้ประโยคเดียวก็เพียงพอ

“เปนวีแกนรักษส่ิงแวดลอม”แคน้ันเองงายมากๆ หนังสือพิมพทุกฉบับสามารถท�าเชนน้ัน

ไดแคพาดหัวขาวไวที่ไหนสักแหงวา“เปนวีแกนรักษสิ่งแวดลอมเพื่อชวยโลกเรา”

ฉันหวังวาทุกสื่อจะแสดงขอความเกี่ยวกับวีแกนทางโทรทัศน หนังสือพิมพ วิทยุ

และสื่ออื่นๆเปนประจ�าทุกวันรวมถึงบนแผนปายโฆษณาภาพยนตรหรือบอรดบน

คอมพิวเตอรดวยทุกหนแหงสิ่งนี้ควรเปนหัวขอที่ส�าคัญที่สุด

สื่อทุกสื่อควรชวยรักษาโลกใบนี้ไว  เพราะหากไรซึ่งโลกนี้แลวทุกคนก็จะตองไป

ทุกคนควรตระหนักถึงความจริงนั้นเงิน–ไรประโยชนบาน–ไรประโยชนอ�านาจ

–ไรประโยชนเราจึงท�าสิ่งที่เราท�าไดเพื่อใหผูคนตระหนักถึงสิ่งนั้นเราจะตองรักษาดาว

ดวงเดียวที่เรามีดวงนี้ไว และดาวที่งดงามที่สุดเทาที่เรารูจัก มันเปนเพียงดวงเดียวเทานั้น

ที่เรารูจัก

จงเปนเพื่อนที่แทจริงและสัตยซื่อตอสังคมมนุษย เตือนทุกคนถึงสถานการณอัน

รายแรงท่ีอาจเกิดข้ึน น�าความเช่ือมโยงและขอมูลออกมาเผยแพรใหผูอ่ืนไดรับทราบ เชน

ความเชื่อมโยงระหวางเนื้อสัตวและภาวะโลกรอน  ใหโอกาสผูคนในการเลือกวิถีชีวิต

ท่ีดีกวา และเปนหน่ึงเสียงท่ีกลาหาญ เสียงแหงวีรบุรุษ โดยเฉพาะเพ่ือผูไรสิทธ์ิไรเสียง

ท้ังหลายรวมถึงสัตวท่ีตองทุกขทรมานมากมายเพราะเราท้ังหมดลวนเก่ียวของสัมพันธกัน

และไดรับผลกระทบท้ังส้ิน

โลกตองการความชวยเหลือและความเปนผูน�าจากส่ือมวลชนดังน้ันขอใหส่ือมวลชน

ผูกลาท้ังหลายท�าในส่ิงท่ีทานท�าไดดีท่ีสุดอยูแลว ซ่ึงก็คือ การบอกความจริงท่ีวาเราจะชวย

โลกน้ีไดอยางไร
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II.ผูนำาทางศาสนานำาทางผูคนสูการดำารงชีพ 
อยางมีคุณธรรม

บุคคลและผูน�าทางศาสนาควรพูดเก่ียวกับเรื่องน้ีใหมากขึ้นควรกาว

ออกมารับบทบาทผู น�าใหมากข้ึนเพื่อชวยใหสาธารณชนเขาใจถึง

ปญหาอันใหญหลวงที่เราก�าลังประสบอยูและแนวทางแกไขที่จะหยุด

ย้ังภาวะโลกรอน

ผูน�าทางศาสนาจะตองประพฤติตนเปนตัวอยางใหแกศิษยของพวกเขา แนนอนวา

อันดับแรก พวกเขาตองสงเสริมใหศิษยของพวกเขาทานมังสวิรัติ ท�าความดีและละเวน

ความชั่ว รวมทั้งสนับสนุนใหพวกเขารักษาสิ่งแวดลอม หากผูน�าทางศาสนาสามารถ

บอกใหลูกศิษยของพวกเขาท�าสิ่งเหลานี้ไดแลว ยอมเปนการประกันความปลอดภัยให

กับโลกและก็จะรักษาโลกของเราไวได เนื่องจากสันติภาพนั้นเริ่มตนที่จานอาหารของ

เราสันติภาพเริ่มตนจากโตะอาหารของเรา

ผูน�าทางศาสนาสามารถใหความเห็นและพยายามท�าตนใหเปนตัวอยางของค�าสอน

อันดีงาม ตามแบบอยางของผูกอตั้งศาสนาตั้งแตแรกเริ่ม อาทิเชน พระเยซูคริสต ทาน

นบีโมฮัมหมัดพระพุทธเจาทานคุรุนานักเปนตนทานเหลานี้สนับสนุนวิถีชีวิตมังสวิรัติ

ที่เปยมไปดวยความเมตตา พระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์จากค�าสอนของผูรูแจงเหลานี้ลวนเนนย้�า

ถึงความจ�าเปนของการดูแลซึ่งกันและกันและการเปนผูดูแลที่ดีของโลกเรา

ในพระคัมภีรไบเบิ้ลของศาสนาคริสต มีค�ากลาวที่วา “เนื้อส�าหรับกระเพาะและ

กระเพาะส�าหรับเนื้อ แตพระเจาจะท�าลายสองสิ่งนั้นเสีย” ในมหาปรินิพพานสูตรของ

ศาสนาพุทธก็มีกลาวไวเชนกันวา “การกินเนื้อสัตวท�าลายเมล็ดพันธุแหงความเมตตา

และทุกการกระท�าของผูกินเนื้อสัตวยอมท�าใหสรรพสัตวอื่นเกรงกลัวดวยกลิ่นเนื้อสัตว

จากรางกายของพวกเขา”

อันที่จริงแลวทั้งศาสนาคริสตพุทธฮินดูอิสลามทุกศาสนาลวนสอนเราว่าอย่าทาน

สัตวเปนอาหารเพราะพวกเขาคือการสรางสรรคของพระผูเปนเจา
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แงมุมทางจิตวิญญาณของการทานอาหารมังสวิรัติ(วีแกน)นั้นชัดเจนมากซึ่งก็คือ

การปราศจากความรุนแรง“เจาจงไมฆา”เมื่อพระผูเปนเจาตรัสวา“เจาจงไมฆา”พระองค

ไมไดหมายถึงมนุษยเทานั้นแตหมายถึงสรรพชีวิตทั้งมวล

มันชัดเจนมากจากพระคัมภีรไบเบ้ิลท่ีวาเราควรเปนมังสวิรัติ(วีแกน)ดวยเหตุผลทาง

วิทยาศาสตรทั้งปวงเราควรเปนมังสวิรัติ(วีแกน)ดวยเหตุผลดานสุขภาพทั้งปวงเราควร

เปนมังสวิรัติ(วีแกน)ดวยเหตุผลแหงเมตตาธรรมทั้งปวงเราควรเปนมังสวิรัติ(วีแกน)

และดวยเปาหมายที่จะรักษาโลกใบนี้ไวเราทุกคนควรเปนมังสวิรัติ(วีแกน)

งานวิจัยบางชิ้นไดระบุวาหากชาวตะวันตกหันมาทานอาหารมังสวิรัติ(วีแกน)เพียง

หนึ่งครั้งตอสัปดาห จะสามารถชวยชีวิตประชากรไดถึง 60 ลานคนตอป ดังนั้น จงเปน

วีรบุรุษเปนมังสวิรัติ(วีแกน)ดวยเหตุผลทั้งหมดที่กลาวมาแตคุณอาจจะถามวาท�าไม

ตองเปนมังสวิรัติ(วีแกน)ก็เพียงเพราะพระเจาภายในของเรานั้นตองการมัน

ดังน้ันผูนับถือศาสนาทุกคนควรไดรับการย้�าเตือนวาในการแกปญหาส่ิงแวดลอมเรา

จ�าเปนตองน�าค�าสอนเหลานี้มาปฏิบัติจริงและการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือสิ่งที่

ทุกคนสามารถกระท�าไดทันที–เปนวีแกนแนนอนวาอีกขอหนึ่งก็คือ“รักษสิ่งแวดลอม”

ซึ่งหมายถึงการดูแลสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางประหยัด

การเปนวีแกนคือการใชชีวิตที่สอดคลองกับความเชื่อทางศาสนาที่แทจริงของเรา

การละเวนเนื้อสัตวและหันมาด�ารงชีวิตดวยอาหารจากพืช หมายความว่าเราไดน�าหลัก

เมตตาธรรมมาปฏิบัติในชีวิตจริง

เราอานและเราน�ามาปฏิบัติอยางเชนอหิงสาเราจ�าเปนตองยึดม่ันในหลักการเชนน้ัน

อยางแนนอน เราไมฆาและไมลักขโมย และในทางกลับกันเรารักษาชีวิตและท�าการกุศล

เรารักกันและกันชวยเหลือกันและกันและประพฤติตนอยูในศีลธรรม เราไมน�าส่ิงท่ีไมใช

ของเรามาเปนของเราเอง และในทางกลับกันเรามอบสิ่งที่เรามีใหกับผูที่ขาดแคลน ทุก

ศาสนาลวนสอนเราเชนน้ันเราจึงแคน�ามันมาปฏิบัติ

เรามองกลับไปที่ค�าสอนของเราและจะเห็นสิ่งที่อาจารยทั้งหลายสอนเรา สิ่งที่

พระศาสดาทั้งหลายไดสอนเราไว  นั่นคือทั้งหมดที่เราตองท�า ไมจ�าเปนตองท�าสิ่งอื่น
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ใดเลยดวยซ้�าพระคัมภีรตางๆก็เพียงพอแลวส�าหรับการด�ารงชีวิตอยางสันติแตจะเปน

เชนนั้นไดก็ตอเมื่อเรานอมน�ามาปฏิบัติจริงเทานั้น

III.การศึกษาที่ดีงามสอนใหรูจักวิถีชีวิต 
ที่ดีตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ

บานของเราก�าลังมีไฟลกุโลกของเราก�าลงัอยูในอนัตรายคณุ[นกัการ

ศึกษา]จะตองแจงใหพวกเขาทราบคุณจะตองลงมือด�าเนินการทันที

บอกพวกเขาวาจะตองท�าเชนไรน�าพวกเขาไปสูชีวิตที่ดีขึ้นพวกเขา

จะยกยองคุณและขอบคุณคุณ

ใหความรูแกเด็กๆทั้งหลาย

เราตองบอกเด็ก ๆ เราตองตรงไปตรงมาและบอกพวกเขาอยางสัตยจริงถึงสิ่งที่ก�าลัง

เกิดขึ้นบนโลกเกี่ยวกับภาวะโลกรอน    และบอกใหพวกเขาทราบถึงวิธีการตาง ๆ ใน

การเตรียมตัวรับมือ เพื่อที่เราจะสามารถลดภาวะโลกรอนหรือหยุดยั้งภาวะโลกรอนไป

ดวยกัน

หัวใจของเด็กๆนั้นไรเดียงสาและบริสุทธิ์มากพวกเขาสามารถรับค�าแนะน�าจาก

ผูใหญไดอยางงายดายดังนั้นเราจ�าเปนตองอธิบายพวกเขาวาอะไรที่เปนผลดีตอโลก

หลังจากอธิบายแลว พวกเขาจะเขาใจทันทีและจะลงมือท�าทันทีในสิ่งที่คุณอยากให

พวกเขาท�าเปนเพราะเด็กๆใหความเคารพผูใหญแตเราเองตองเปนแบบอยางท่ีดีเสียกอน

เราเปนผูใหญ เราจะตองเปนตัวอยางที่ดีเสียกอน จากนั้นเราสามารถใหความรูแก

พวกเขาไดเพราะเด็กๆ เรียนรูจากตัวอยางพวกเขาเรียนรูจากตัวอยางท่ีดีงามไดดีกวาการ

พูดส่ังสอนดังน้ันในฐานะผูใหญเราตองเปนตัวอยางท่ีดีเราตองท�าอยางสุดความสามารถ
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เราท�าสิ่งที่ดีต่อโลกนี้เพื่อที่เด็กๆจะไดรับมรดกอันดีงามที่เราทิ้งไวใหพวกเขาเรา

ตองท�าอะไรก็ตามที่จ�าเปนแมวาจะเปนการเสียสละอันใหญหลวง แตที่จริงแลว เราไม

จ�าเปนตองเสียสละอะไรเลยแควางเนื้อชิ้นนั้นลงและแทนที่มันดวยเตาหูเทานั้นเอง

ขับเคลื่อนชนรุนเยาว

ดูเหมือนวาวัยรุนจะสนใจในแฟชั่นและสิ่งอื่นๆ มากกวาที่จะสนใจวิกฤติการณอัน

เรงดวนในปจจุบัน แตพวกเขาก็มักจะเปนกลุมที่มีใจเปดกวางที่สุด พวกเขามีสติปญญา

เรียบงาย เปนกลุมคนที่สอนงายและมีความซื่อสัตย หากพวกเขาเชื่อมโยงภาวะโลก

รอนกับชีวิตของพวกเขาแลว พวกเขาอาจตัดสินใจลงมือท�าบางสิ่งบางอยาง คุณจะ

ประหลาดใจโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาเขาใจแลววาสิ่งที่พวกเขาท�านั้นกอใหเกิดประโยชน

ไดจริงพวกเขาอาจเปนกลุมแรกที่ด�าเนินการพวกเขาแคตองการผูน�าที่ดีเชนคุณ

เมื่อไมนานมานี้การศึกษาสองชิ้นพบวา คนรุนใหมมีแนวโนมที่จะเปนอาสาสมัคร

และอุทิศตนมากที่สุด139 ซึ่งหมายความวา คนรุนใหมของยุคนี้มีพลังงานมากมาย และ

เปนหนึ่งในกลุมคนที่มีความหวงใยมากที่สุด

เด็กๆวีแกนเพลิดเพลินกับผลไมผักและ
พายแอปเปิลวีแกนอยางมีความสุข
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ดังนั้น คุณสามารถสงเสริมพวกเขาดวยการชวยใหพวกเขาคนพบวิธีที่จะแสดงความ

หวงใยและความรักของพวกเขา คุณยังสามารถชวยใหพวกเขาเห็นวา แทจริงแลวภาวะ

โลกรอนนั้นเรงดวนเพียงใดแสดงใหพวกเขาเห็นดานมนุษยของภาวะโลกรอนเรื่องจริง

ของผูคนและสัตวที่ทุกขทรมานเนื่องจากสิ่งนี้เปนตนวาครอบครัวในประเทศที่เปนเกาะ

ที่ตองโยกยาย หรือมีแผนที่จะโยกยาย เพราะพวกเขาเห็นน้�าก�าลังท�าใหบานของพวกเขา

จมลง–หรือในบางกรณีไดจมแลว–ดวยระดับน้�าทะเลที่สูงขึ้น

หรือการปฏิบัติอยางไรซึ่งมนุษยธรรมตอสัตวในโรงฆาสัตว หรือการทดลอง

เคร่ืองส�าอาง–มีภาพยนตรมากมายเก่ียวกับเร่ืองน้ีเราไดแสดงใหพวกเขาเห็นทุกวันอังคาร

ทางรายการในโทรทัศนสุพรีมมาสเตอรที่มีชื่อวา “หยุดการทารุณสัตว” นี่เปนความ

โหดรายที่ไมอาจจินตนาการได สิ่งนี้อยูเหนือมาตรฐานคุณธรรมของมนุษย มันต่�ากวา

เกียรติของเราที่จะปฏิบัติตอสัตวเชนนี้ ดังนั้นถาคุณแสดงใหพวกเขาเห็นความจริง

บางสวนที่วาสัตวตางๆทุกขทรมานอยางไรเพื่อรสปากของมนุษยคุณจะปลุกธรรมชาติ

แหงเมตตาในเด็กนักเรียนและพวกเขาจะตัดสินใจที่จะท�าอะไรบางอยางเกี่ยวกับมัน

หรือคุณสามารถแสดงใหพวกเขาเห็นวา  นกท่ีโยกยายถ่ินฐานตองบินไกลข้ึนเร่ือย ๆ

เพื่อหาที่สรางรัง และหมีขั้วโลกตองวายน้�าในระยะทางที่ยาวขึ้นในตอนนี้เนื่องจากไมมี

น้�าแข็งอีกแลว จนบางครั้ง พวกเขาจมน้�าเนื่องจากความเหน็ดเหนื่อย หรือท�าไมประเทศ

เพ่ือนบานจึงเกิดน้�าทวมมากมายในระยะเวลาไมก่ีปท่ีผานมามีภัยพิบัติเกิดข้ึนมากมายฯลฯ

บอกพวกเขาวาภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงก�าลังสงผลกระทบตอชีวิตจริงสัตวจริงๆ

คนจริงๆและชีวิตของพวกเขาเองก็เชนกันแลวเด็กๆจะตระหนักวาการหยุดยั้งภาวะ

อากาศที่เปลี่ยนแปลงตองมากอนสิ่งอื่นใด กอนทุกสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับพวกเขาในโลกนี้

ส�าคัญกวางาน เงิน ดวยซ้�า ส�าคัญกวาความสนุกสนาน เพราะหาก

ไมมีอากาศที่เสถียรและโลกที่มีชีวิตแลวละก็ จะไมมีใคร

สามารถเพลิดเพลินกับสิ่งตางๆที่เราอยากจะเพลิดเพลินได

หรือไดท�าสิ่งที่เราอยากจะท�า

แตมันก็เปนสิ่งส�าคัญที่จะแสดงใหคนรุนใหมเห็นวา

ยังคงมีความหวัง เรายังสามารถรักษาโลกใบนี้ไวได คุณ
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สามารถบอกพวกเขาวามันเปนโอกาสที่พวกเขาจะสามารถเปนวีรบุรุษที่แทจริงดวยการ

เปนวีแกนและเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับทางออกนี้ พวกเขาสามารถรักษาชีวิต ซึ่งรวมถึง

ของพวกเขาเองและทุกคนและชีวิตสัตวอีกนับไมถวนทั่วโลก

ถาคุณอธิบายถึงประโยชนทั้งหมดของการเปนวีแกน – เพื่อตัวเอง เพื่อสัตว เพื่อผู

อดอยากเพื่อเด็กๆที่หิวโหย–พวกเขาจะชอบมันและพวกเขาจะตื่นเตนอยางยิ่งเพราะ

พวกเขารูวาพวกเขาสามารถชวยไดจริงๆ

คนรุนใหมบอยครั้งเปนผูที่พรอมที่สุดที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขา ถาพวกเขา

ไดเห็นเหตุผลของมันกลุมอายุของพวกเขาในหลายๆกรณีก็เปนคนกลุมแรกที่เห็น

วาการทานมังสวิรัตินั้นดี ถูกตอง ฉันจึงคิดวา ถาเราอธิบายใหพวกเขาฟงอยางเปนเหตุ

เปนผลวามันเปนการด�าเนินการที่ส�าคัญที่สุดที่จะแกไขภาวะโลกรอน พวกเขาจะไดรับ

แรงบันดาลใจพวกเขาจะสนับสนุนคุณพวกเขาจะชวยเหลือคุณพวกเขาจะท�ามัน

ชวยสงเสริมการริเริ่มอาหารกลางวันวีแกนในโรงเรียน

มีการศึกษามากมายในปจจุบันท่ีแสดงใหเห็นถึงประโยชนของโครงการอาหาร

กลางวันและอาหารวางที่ดีตอสุขภาพในโรงเรียนนอกจากนี้ยังเปนที่รูกันอีกวาเด็กๆมี

สมาธิดีขึ้นเวลาที่พวกเขารับประทานผลไมและผักสดมากขึ้น

ในตอนนี้ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแนะน�าผลไมและผักสดใหกับ

เด็ก ๆ ชาวอเมริกาอยูเสมอ และถาเราชวยใหโรงเรียนเขาใจถึงประโยชนเหลานี้ พวกเขา

อาจยอมรับการทานวีแกนอยางกวางขวางมากขึ้นดวยตัวพวกเขาเอง ยิ่งไปกวานั้นใน

ปจจุบันโรงเรียนหลายแหงและผูปกครองจ�านวนมากไดปลูกผักในโรงเรียน และในสวน

ที่บานกับเด็กๆและเด็กๆก็ชอบกิจกรรมเหลานี้เชนกันซึ่งพวกเขารับประทานพืชผัก

มากขึ้น-ที่พวกเขาปลูกดวยตัวเอง!

เราสามารถบอกเด็กๆของเราวา ดวยการเปนวีแกน พวกเขาก�าลังชวยเยียวยารักษา

โลกของเราโดยตรง พวกเขาก�าลังชวยพอและแม และชวยตัวของพวกเขาเอง และทุกชีวิต

บนโลกน้ีเด็กๆน้ันเปยมไปดวยความรักในหัวใจดังน้ันถาพวกเขารูวาดวยการเปนวีแกน
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พวกเขาสามารถรักษาชีวิตไดมากมาย พวกเขาก็จะเต็มใจอยางยิ่งที่จะท�า เราอยากที่จะ

มอบโลกใบนี้ใหกับเด็กๆโลกที่เขียวชอุมและสวยงามโลกที่มนุษยและสัตวอยูรวมกัน

อยางสงบสุขพวกเขาจะยินดีที่ไดชวยท�าใหสิ่งนี้บังเกิดขึ้น

IV.องค์กรเอกชนสงเสริมการเคลื่อนไหว 
วีแกน

วิธี ที่ ดีที่สุด ที่องค กรเอกชนจะชวยไดก็คือถาคุณทุกคนชวยกัน

สนับสนุนวิธีการแกปญหาอนัดับหนึง่และมีประสิทธิภาพทีสุ่ดอยาง

กระตือรอืรน–ซ่ึงก็คอืการทานอาหารวีแกน-เพือ่ยบัยัง้ภาวะโลกรอน

เพราะตอนนี้เราไมมีเวลามากนักท่ีจะรอใหเทคโนโลยีสีเขียวสงผลยิง่

ไปกวานัน้เทคโนโลยีสีเขยีวใชเวลานานในการติดต้ัง

ดังนั้น การรับประทานวีแกนเปน [การแกปญหา] อันดับหนึ่ง เพราะอุตสาหกรรม

เนื้อสัตวปลอยกาซเรือนกระจกที่ดักความรอนส�าหรับโลกเรามากที่สุด และยังมีมลพิษ

อีกดวย-มากกวา50%140ลองจินตนาการดูวาถาเราก�าจัดกาซที่เปนอันตรายมากกวา50%

แลวโลกเราจะเย็นลงลง50%ทันทีเปนอยางนอย

ถาเราหันสูการท�าเกษตรแบบออแกนิก พื้นที่ทั้งหมดที่สามารถเพาะปลูกไดบนโลก

ถาเราใชมันท้ังหมดไปกับการท�าไรออแกนิกแลว มันยังชวยดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด

ไดอีก 40% ในบรรยากาศ141 ทั้งหมดนี้รวมกัน เราจะท�าใหโลกเย็นลงอยางรวดเร็ว ไมมี

อะไรลึกลับหรือพิสูจนไมได มันลวนเปนวิทยาศาสตร ทั้งหมดนี้ไดรับการพิสูจนแลว

และชัดเจน

ดังนั้นมันขึ้นอยูกับคุณ และความสามารถของคุณที่จะจัดการ ประกาศ พูดออกไป

ซึ่งฉันตองพึ่งพาคุณเพื่อใหไดรับความสนใจของรัฐบาล ณ การประชุมการเปลี่ยนแปลง

สภาวะอากาศท่ีกรุงโคเปนเฮเกนโปรดท�าอยางดีท่ีสุดและรัฐบาลสามารถน�าการแกปญหา
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นี้ไปขยายตอหลังจากไดฟงคุณ

องคกรเอกชนรูดีวาจะเริ่มการเคลื่อนไหวที่สรางสรรคบนโลกนี้อยางไร พวกเขา

จ�าเปนและส�าคัญตอโลกของเรามาก องคกรเอกชนทั้งหมดส�าคัญอยางยิ่งตอมนุษยชาติ

และความอยูรอดของเรา ทันทีที่พวกเขาเริ่มลงมือปฏิบัติ และในจุดนี้มันตองใชทุก

ความพยายามและทุกองคกรเอกชนรัฐบาลสื่อมวลชนสาธารณะทุกๆคนที่จะเขามา

มีสวนรวม

โลกของเราคือบานที่ก�าลังไฟไหมถาเราไม่ท�างานร่วมกันดวยจิตวิญญาณที่เปนหนึ่ง

เพื่อดับไฟเราจะไม่มีบานอีกต่อไปคนบนโลกหนึ่งรอยเปอรเซ็นตตองเปนวีแกนในไม่ชา

เพื่อช่วยโลกนี้ไว

เราสามารถรักษาเปาหมายการปลอยกาซได แตตองขยายมันออกไปและจัดล�าดับ

ความส�าคัญอยางฉลาด  อันดับแรกและส�าคัญที่สุด ก�าจัดแหลงที่ใหญที่สุดของกาซ

มีเทนที่มนุษยเปนตนเหตุ ซึ่งก็คือ การปศุสัตว หยุดการผลิตสัตว แลวเราจะหยุดภาวะ

โลกรอน–งายมากๆเพราะภาวะโลกรอนเกิดจากผลิตภัณฑจากสัตวแคนั้นเองธรรมดา

มากตรงไปตรงมาไมมีอะไรลึกลับไมมีอะไรยาก

สมาชิกสมาคมนานาชาติอนุตราจารย์ชิงไหกำาลังรณรงค์
ทางออกวีแกนที่งาน COP15 กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศ 
เดนมาร์ค2009
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พูดตามตรงแลวขณะท่ีแผนงานต่างๆก�าลังด�าเนินไปในตอนน้ีเราจะไม่สามารถช่วย

โลกใบนี้ไวได มันจะสายเกินไป ตามวิธีทางที่เราก�าลังท�าอยู่ในตอนนี้ มันจะสายเกินไป

ที่จะช่วยโลกเราไวดังนั้นเราตองเปนวีแกนก่อนและนั่นเปนการรักษาสิ่งแวดลอมในเวลา

เดียวกันแลวเทคโนโลยีสีเขียวอื่นๆเราก็จะมีเวลาที่จะพัฒนาและติดตั้ง

และหลังจากนั้นเราจะมีโลกที่เปนสวรรคอีกดวย เพราะการเปนวีแกนเปลี่ยนแปลง

ทุกสิ่งอยางมากตั้งแตสิ่งแวดลอมไปจนถึงจิตใจของมนุษยมาตรฐานของโลกและการมี

สันติสุขบนโลกการก�าจัดความหิวโหยการมีความเปนพี่นองที่แทจริงของมนุษยชาติ

ดวยอุณหภูมิที่เสถียร ระบบนิเวศที่สมดุล สัตวเจริญเติบโตในความสงบสุขและ

มนุษยคนพบกับสุขภาพและความสุขและสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่นาเหลือเชื่อ ชีวิตของเรา

จะเปนเหมือนสวรรคในฝนอยางที่ไมเคยจินตนาการมากอน

V.จงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณตองการจะเห็น

เปลี่ยนโลกดวยการเปลี่ยนตัวเราเอง

ดีที่สุดที่จะชวยโลกก็คือแตละบุคคล

มันเริ่มตนจากตัวเราตั้งแตปฐมกาลการวิวัฒนาการเริ่มตนจากแตละบุคคลเสมอถา

เราตองการเปลี่ยนโลก เราตองเปลี่ยนตัวเราเองกอน ในปจจุบันนี้ แมวารัฐบาลหามการ

สูบบุหรี่หรือการดื่มสุราหรือยาเสพติด แตถาแตละคนยังคงท�าตอไป เราก็ไมไดสราง

ความแตกตางอะไรมากนักดังนั้นในตอนนี้เราตองเปลี่ยน

ยิ่งมีคนที่ขจัดเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวท้ังหมดออกไปจากชีวิตของพวกเขามาก

เทาใด เราจะยิ่งมีโอกาสที่จะชวยโลกนี้มากเทานั้น และไมเพียงแคนั้น ยังมีโอกาสที่จะ

ฟนฟูบานของเราใหกลับคืนสูความงดงามงามดั้งเดิมไดอยางแทจริง และยิ่งไปกวานั้น

งดงามยิ่งกวาที่เราเคยรูจักสวยงามขึ้นอุดมสมบูรณมากขึ้นสงบสุขมากขึ้นสุขใจมากขึ้น
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กวาที่เรารูจักจนถึงบัดนี้

และจะมีสิ่งประดิษฐที่นาเหลือเชื่ออีกมากมาย ถาโลกของเราฟนฟูตนเอง ดวยการมี

ชีวิตแหงความเมตตากรุณาความสงบสุขไปพรอมกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้

พลังงานบวกจะชวยโลกนี้ไว

คุณทุกคนขางนอกน่ันไดโปรดท�างานตอไปท�างานของคุณเพราะความพยายามของ

ทุกคนนั้นส�าคัญจริงๆแมแตใบปลิวหนึ่งใบที่ใหขอมูลเกี่ยวกับการรับประทานเนื้อสัตว

และประโยชนของการรับประทานอาหารมังสวิรัติเพ่ือชวยโลกก็มีความส�าคัญ แมเพียงค�า

หนึ่งค�าก็มีความส�าคัญขอมูลหนึ่งชิ้นก็มีความส�าคัญทุกๆคนชวยกันคนละเล็กละนอย

แลวโลกทั้งใบจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจิตส�านึกโดยรวมที่เปนไปในทิศทางที่เปนบวก

ทุกคนตองการส่ิงเดียวกัน ทุกคนตองการชวยโลกใบน้ี ทุกคนตองการรักษาโลกใบน้ี

ไวเพ่ือคงไวซ่ึงวิถีของชีวิตเชนน้ีหรือดีย่ิงข้ึนไปอีกแลวจิตส�านึกน้ันก็จะขยายออกพลังงาน

จะมีเมตตาอยางย่ิงและถาทุกคนแควางเน้ือช้ินน้ันลงแคเปล่ียนวิถีชีวิต–งายมากๆ

ชวยโลกไวกอนและส่ิงอืน่ๆ จะเปลีย่นแปลงตามมามันไมใช

คุณตามล�าพังที่สามารถชวยโลกไดมันคือประชาชนท่ีเปลี่ยน

จิตส�านึกของพวกเขาถาพวกเขาเปนวีแกนรักษส่ิงแวดลอม

ท�าความดีนั่นก็หมายความวาพวกเขาไดเปลี่ยนไปในทิศทาง

ท่ีดีขึ้นจิตส�านึกของพวกเขาข้ึนสูระดับท่ีสูงขึ้นและแนนอน

พวกเขาคูควรกับการอยูบนโลกใบน้ีพวกเขาสามารถมีชีวิต

อยูท่ีน่ีตอไปไดรวมถึงลูกๆของพวกเขาหลานเหลนและ

อีกมากมาย

ในเวลานั้นผูคนจะอยูในระดับของจิตส�านึกที่สูงขึ้นและสิ่งตางๆจะกระจางตอ

พวกเขาและทุกคน เราจะมีชีวิตอยูในสันติสุขและความรัก คุณตองมีวิสัยทัศนโลกที่เปน

บวกโลกที่งดงามโลกแหงสวรรคการชวยโลกเปนการกระท�าแหงความเมตตาถึงแมวา



110

จากวิกฤติสูสันติสุข:วิถีแหงวีแกนออแกนิกคือคำาตอบ

โลกจะไมรอด แตคุณจะไดรับการกอบกู คุณจะไดรับการกอบกูดวยความรักความเมตตา

ของตัวคุณเองบุญของคุณจะทวีคูณเพราะคุณตองการชวยผูอื่น

ถาคุณตองการชวยโลกนี้ไว ถาคุณตองการท�าอะไรก็ตามที่มุงไปสูเปาหมายนี้ คุณ

ก�าลังแผขยายความสูงสงและคุณสมบัติแหงสวรรคของคุณ ดังนั้น ถาคุณแพรกระจาย

การชวยเหลือเพื่อชวยโลก ถาคุณเปนวีแกน ถาคุณรักษสิ่งแวดลอม ถาคุณท�าสิ่งที่ดี คุณ

ชวยเหลือผูอื่น เพราะคุณตองการชวยสิ่งมีชีวิตบนโลก คุณก็จะมีคุณสมบัติแหงนักบุญ

คุณปลุกความสูงสงของคุณขึ้นมาอีกครั้ง มันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการช่วยโลกและชีวิตทาง

กายภาพมันยังเกี่ยวกับว่าคุณนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดที่คุณตองการท�าเช่นนั้นและมีส่วนร่วม

ในครูเสดแห่งการช่วยชีวิตนี้

อำานาจอยูในมือของผูบริโภค

ไมมีใครสามารถกั้นเราจากการท�าสิ่งที่ถูกตอง ส�าหรับชีวิตของเราและโลกใบนี้ เรา

แคหยุดใชบริโภคซื้อผลิตภัณฑสัตวแลวบริษัทเหลานี้จะหายไปทันทีดังนั้นอ�านาจอยู

ในมือเรา

เราผูบริโภคธรรมดาๆใชสิทธิ์ใชเสียงอันทรงพลังที่สุดอยางงายดายดวยการไมซื้อ

สินคาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวทุกชนิด และหันมาเปนวีแกน จะไมมีความจ�าเปน

ที่จะเลี้ยงสัตวซึ่งเปนการปฏิบัติที่คุกคามชีวิตถาเราทุกคนหันมาเปนวีแกน

อุตสาหกรรมเนื้อสุกรในสหรัฐอเมริกาขาดทุน 5.4 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ

นับต้ังแตป 2007 [ขอมูลป 2009] 142 บริษัทลูกก�าลังประกาศลมละลายในปจจุบัน ดังน้ัน

พวกเขาก�าลังขอความชวยเหลือจากรัฐบาลซ่ึงในท่ีสุดตองซ้ือผลิตภัณฑเน้ือสุกรท่ีไมมีใคร

ตองการจากเกษตรกรเปนเงิน 105 ลานเหรียญในป 2009143 เหตุผลที่อุตสาหกรรมเนื้อ

สุกรก�าลังดิ้นรนอยางมากก็คือประการแรกราคาธัญพืชเลี้ยงสัตวที่สูงและประการที่สอง

ผูบริโภคไมซ้ือสินคาของพวกเขามากเหมือนแตกอนต้ังแตมีการระบาดของโรคไขหวัด

หมูลองจินตนาการดูวาหากไมมีใครกินเนื้อสัตวไมมีใครฆาสัตวเหลานี้เพื่อด�ารงชีพสิ่ง

นั้นจะทรงพลังยิ่งกวาการลอบบี้ของบริษัทตางๆ
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เรามีอ�านาจ บริษัทคาสัตวมีอ�านาจเพียงเพราะเราใหอ�านาจแกพวกเขา! เราแบง

อ�านาจของเราใหกับพวกเขาแตถาเราหยุดซื้อมันพวกเขาก็จะหายไป

“วิธีเริ่มเปนวีแกน”ของท่านอนุตราจารยชิงไห่

1. เปนวีแกนกอนไปชอปปงหมายถึง รับประทานอาหาร

วีแกนกอนออกไปชอปปงแลวคณุจะไมรูสกึหวิตอนท่ีคุณ

อยูที่ซุปเปอรมารเก็ต

2. ตรงไปที่แผนกผักในซุปเปอรมารเก็ต

3. หาสูตรอาหารวีแกนจากอินเทอรเน็ตหรือจากเพื่อนหรือ

จากสมาคมวีแกน

4. ใหก�าลังใจเพื่อนที่เพิ่งจะเปนวีแกน

5. หาขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของวีแกน

6. เผยแพรการเปนวีแกน

7. รูสึกดั่งนักบุญ

รักษสิ่งแวดลอม

รักษสิ่งแวดลอม เหลานี้คือการกระท�าเพื่อพิทักษสิ่งแวดลอม เชน การปลูกตนไม

การพัฒนาพลังงานท่ีย่ังยืนและการขับรถพลังงานไฮบริดและอ่ืนๆแนนอนวาส่ิงน้ีรวมถึง

การรับประทานอาหารที่รักษสิ่งแวดลอมอาหารวีแกน144

สนับสนุนการทำาฟารมวีแกนออแกนิก

ลองเปนผูบริโภคออแกนิก ซื้ออาหารออแกนิกเพื่อสนับสนุนเกษตรกรออแกนิก

ท�าอะไรก็ตามที่คุณสามารถท�าไดเพื่อสนับสนุนการเกษตรแบบวีแกนออแกนิกนี้
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เกษตรกรปศุสัตวท่ีเลือกเปล่ียนเปนวีแกนหรือหันสูธุรกิจวีแกนออแกนิกจากอเมริกา

ถึงอิหราน ถึงเอาหลัก (เวียตนาม) ถึงฟอรโมซา (ไตหวัน) พวกเขาเปล่ียน เพราะพวกเขา

ไดรับขอมูลใหมๆบางคร้ังจากคนอ่ืนๆ ท่ีวามีวิธีท่ีดีกวาท่ีจะเปนเกษตรกรเกษตรกรท่ี

แทจริง ผูเพาะปลูกผลิตผลที่ยั่งยืนและท�างานอยางกลมกลืนกับผืนดิน เราก็สามารถเปน

คนหนึ่งที่ใหขอมูล ผูที่พูดกับเกษตรกรปศุสัตว ทีละคน เกี่ยวกับอันตรายของเนื้อสัตว

และประโยชนของวีแกนออแกนิก

ใครก็ตามที่ประสงคที่จะท�า ใครก็ตามสามารถท�าได โปรดท�า ออกไปหาเกษตรกร

พูดกับพวกเขา เมื่อใดก็ตามที่คุณท�าได หาเวลาที่จะท�า แมวาเราไมอยูในต�าแหนงที่มี

อ�านาจเหมือนรัฐบาลแตเราสามารถลองดูทีละคนบอกพวกเขาใหเห็นภาพบอกพวกเขา

ถึงสถานการณ บอกพวกเขาครั้งแลวครั้งเลาจนกวาพวกเขาจะเขาใจ เขียนถึงพวกเขา พูด

กับพวกเขาเราไดแตพยายามอยางดีที่สุดเทานั้น

ปลูกตนไมและผัก

เราสามารถปลูกผักและตนไมออแกนิก ดียิ่งขึ้นไปอีก คือตนไมที่ใหผลและตนถั่ว

และผักหรือพืชจ�าพวกถั่วเหลานั้นเชนถั่วและอะไรก็ตามที่ตองการน้�านอย

ปลูกตนไมทีละตนแลวเราจะไมขาดแคลนออกซิเจนอีกตอไป

คุณสามารถปลูกผักหรือตนไมบนพื้นที่ของคุณหรือรอบบานของคุณผลไมสามารถ

ท�าใหเราอิ่มทองไดเชนกันฉันไมไดหมายถึงผลไมที่มีรสหวานเทานั้นมีผลไมหลายชนิด

รวมถึงแตงกวาแตงโมฟกขาวบวบและมะละกอปลูกอะไรก็ตามที่คุณสามารถปลูกได

ปลูกชนิดที่ปลูกงาย เติมที่วาง และมีประโยชน โตเร็ว และไมตองการน้�ามาก เพราะเรา

สามารถมีชีวิตดวยอะไรก็ได

ส�าหรับผูที่มีสนามหญา แทนที่จะปลูกหญาหรืออะไรอื่น หรือปลอยใหมันวางเปลา

ก็สามารถปลูกผัก คุณสามารถปลูกใหเพียงพอส�าหรับตัวคุณเองหรือเปนสวนเสริม ดวย

วิธีนี้คุณสามารถมีอาหารวีแกนที่ดีประหยัดเงินเวลาและพลังงานที่ใชขนสง

นอกจากนี้ คุณสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวในรมไดอีกดวย หรือถาเรามีระเบียง เรา
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สามารถปลูกพืชในน้�าไดดวย เราตองเริ่มตั้งแตตอนนี้เพื่อที่คุณจะไดมีพืชผักเปนของ

ตัวเอง

ถาน้�าขาดแคลนคุณสามารถปลูกถั่วหรือผลไมใหมากขึ้นถั่วเติบโตงายมากๆถั่ว

โตเร็วและสามารถปลูกไดโดยไมใชน้�าคุณสามารถเรียนรูวิธีการเพาะปลูกสิ่งตางๆจาก

การรับชมโทรทัศนสุพรีมมาสเตอร145

ประหยัด

ใชชีวิตอยางเรียบงายเรียบงายขึ้นยิ่งเรียบงายยิ่งดี

ประหยัดหมายถึงอยาใชมากกวาที่เราจ�าเปนและเห็นคุณคาของสิ่งที่เรามีทรัพยากร

ที่ธรรมชาติมอบใหเรานั้นล้�าคาและมีอยางจ�ากัด เราไมสามารถใชมันในทางที่ผิด เพราะ

เมื่อเราใชมันอยางฉลาดเทานั้นมันจะคงอยูเปนเวลานาน

เราไมจ�าเปนตองซื้อเสื้อผาใหม ๆ  และทันสมัยตลอดเวลา    เราไมจ�าเปนตองไป

รานอาหารตามแฟชั่นใหมลาสุด มีหลายสิ่งในชีวิตที่สามารถใหความสุขและความ

พึงพอใจแกเราโดยไมตองใชเงินมากนัก เราสามารถอยูไดโดยไมมีเฟอรนิเจอร มันก็

ไมเปนไรดวยเชนกัน

คุณประหยัด-คุณใชน้�ารอนนอยลงอาบน้�าเร็วข้ึนและอยาปลอยใหน้�าไหลไปเร่ือยๆ

ขณะที่คุณอาบน้�า อยาปลอยใหน้�าไหลไปขณะที่คุณก�าลังแปรงฟน ปดคอมพิวเตอร

ปดไฟ เมื่อคุณไมจ�าเปนตองใช  ปดทุกอยางที่คุณไมจ�าเปนตองใช แลวคุณอาจประหยัด

คาน้�าและคาไฟรวมกันแลวประมาณ10%

อีกวิธีหนึ่งเพื่อฝกฝนการมีชีวิตอยางเรียบงาย คือใชเวลาในความสงบของธรรมชาติ

หรือสรางสภาพแวดลอมที่เปนธรรมชาติที่บาน ที่ซึ่งเราสามารถหาความสงบเงียบได

อานหนังสือที่ยกระดับจิตใจ เชน คัมภีรทางจิตวิญญาณ รวมถึงการฝกสมาธิ ก็เปนวิธีที่

ดีที่จะเตือนตัวเราเองวา เราไมจ�าเปนตองมีอะไรมากมายเพื่อที่จะมีความสุขและมีชีวิต

อยางสงบสุขและมีความพึงพอใจ
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ทำาความดี

เราตองสรางบรรยากาศแหงความรักเพื่อโลกเราสิ่งนี้จะชวยคุมครองเราอีกดวย

วิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่ท�าใหการเคลื่อนไหวสูดาวเคราะหที่ยั่งยืนรวดเร็วยิ่งขึ้น ก็คือ

การสรางพลังบวกใหมากขึ้น การท�าความดี และมีความรักและความเมตตา แผขยาย

คุณสมบัติแหงรักของเรา นี่เปนสิ่งที่จะสรางเกราะก�าบังที่ไมสามารถท�าลายได ซึ่งจะคุม

ครองเราและโลก

เราควรท�าความดีเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงใหกับบรรยากาศแหงความรักและความ

เปนบวกของเราเราตองสรางบรรยากาศแหงความสุขความรักเพื่อโลกของเราแลวเราจะ

สามารถอยูในบรรยากาศนั้น ไดรับการคุมครองและมีความสุข นี่เปนวิทยาศาสตรอยาง

มาก เราไมจ�าเปนตองเชื่อในศาสนาใด ๆ เพื่อที่จะเขาใจสิ่งนี้ เราสรางบรรยากาศของเรา

เองถาทุกคนสรางบรรยากาศที่ปรองดองกันโลกของเราจะอยูในความสงบสุขและเราจะ

เหมือนอยูบนสวรรค

ถาคุณมีเงินเหลือหรือพระพุทธะและพระโพธิสัตวใหมากกวาที่คุณจ�าเปนตองมีคุณ

ก็สามารถมอบสิ่งนั้นกับผูขาดแคลนและยากจน คุณใหเฉพาะตอนที่ผูนั้นจ�าเปน คุณไม

ควรใหเพื่อใหไดบุญ

อธิษฐานและสำานึกบาป

อธิษฐานอธิษฐานอยางแรงกลาอธิษฐานตอสวรรคตอพุทธะทุกพระองคตอพระเจา

ตอเทวดาท้ังหลายท่ีก�าลังชวยปลุกเราอธิษฐานตอสัตวท้ังมวลท่ีเราไดท�ารายและทรมานท้ัง

ทางตรงหรือทางออมดวยการบริโภคเน้ือสัตว - อธิษฐานเพ่ือขออภัยจากพวกเขาอธิษฐาน

เพื่อการคุมครองและการใหอภัยจากสวรรคดวยเชนกัน อธิษฐานตอพระเจาทุกพระองค

เพ่ือชวยปลุกเราใหทันเวลา เพ่ือท่ีจะชวยรักษาโลกของเราไว เราตองอธิษฐานอยางจริงใจ

และปฏิบัติอยางรวดเร็วเราไมสามารถท�าส่ิงน้ีไดโดยล�าพัง
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เราตองส�านึกบาปส�าหรับการท�ารายทั้งมวลท่ีเราไดกระท�าตอโลกและผู อาศัย

ของโลก และขออภัยซ้�าแลวซ้�าอีก และเราตองแกไขการกระท�าของเรา และวิธีที่ดีที่สุด

ที่จะส�านึกบาปก็คือการพยายามที่จะเปลี่ยนกลับหลังหันมาท�าดีหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่ไมดี

เราสามารถอธิษฐานใหพลังสวรรคปรากฏบนโลกเพ่ือปลุกผูน�าส่ือมวลชนผูมีอิทธิพล

และประชากรโลกทั้งมวลใหกาวเดินอย่างถูกตองและรวดเร็วเพื่อรักษาโลกของเราไว-ท�า

อย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะสายเกินไป เพราะในตอนนี้ เราจ�าเปนตองมีการแทรกแซงจาก

สวรรคเพื่อที่จะชวยโลกของเรา ไมใชอธิษฐานถึงพวกเขาเพื่อใหปกปองเรา แคอธิษฐาน

เพ่ือท่ีพวกเขาจะไดปลุกทุกคนใหหันสูการแกปญหาดวยอาหารวีแกน เพราะน่ันคือวิธีการ

แกปญหาท่ีจะชวยโลกของเราได

เริ่มตนกระแสวีแกน

แพรกระจายขาว

ในฐานะผูที่ชวยกระตุนคนนับไมถวนใหตื่นถึงความจริง เพื่อที่พวกเขาจะสามารถ

เปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาใหดีขึ้น เหลานี้เปนผูบุกเบิกอยางแทจริงในวงการของพวกเขา

และเปนดาวและวีรบุรุษอยางแทจริงในยุคสมัยของเรา

เราตองแพรกระจายขาว ใครก็ตามที่หวงใยโลกตองแพรกระจายขาว แลวผูคนจะ

เขามารวมกับเรา

เขียนถึงรัฐบาลและสื่อมวลชน

เพื่อใหไดผลกระทบที่แผขยายไกลออกไป คุณสามารถติดตอเจาหนาที่รัฐบาลดวย

การเขียนและใหพวกเขาทราบความจริงเก่ียวกับสถานการณโลกท่ีย่�าแยดวยขอมูลท้ังหมด

ท่ีมีอยูในเว็บไซต [SupremeMasterTV.com] ซ่ึงคุณสามารถดาวนโหลดและท�าส�าเนาและ

มอบใหพวกเขา146

รัฐบาลนั้นทราบแควารัฐบาลก�าลังใหความส�าคัญกับสิ่งอื่นๆ อยูดังนั้นถาคุณและ

พลเมืองคนอื่นๆ มีความเปนหวงคุณสามารถติดตอรัฐบาลของคุณและเขียนถึงพวกเขา
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แจงใหพวกเขาทราบ หรือเตือนพวกเขาถึงความเรงดวนของสถานการณที่เราและชน

รุนหลังของเราก�าลังเผชิญอยู

เขียนถึงผูน�ารัฐบาลของคุณเกี่ยวกับการแกปญหาแบบวีแกน ไปเยี่ยมพวกเขาถา

เปนไปได ส�าหรับผูน�า พวกเขาตระหนักถึงปญหาอันรายแรงที่ประเทศของพวกเขา

ก�าลังประสบ  ในตอนนี้ถาพลเมืองชวยสนับสนุนพวกเขา เตือนพวกเขาวาพวกเขาก็

เปนหวงและสิ่งนี้เปนสิ่งที่พวกเขาหวงใยที่สุดแลวพวกเขาจะมีก�าลังมากขึ้นที่จะแกไข

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และพวกเขาจะระลึกไดวา ภาวะโลกรอนเปนหัวขอที่

ส�าคัญที่สุดที่วามันเปนหนาที่ของพวกเขาไมเพียงแคอาชีพแตยังเปนหนาที่สวนบุคคล

เพราะมันสงผลตอพวกเขาเองและลูกๆของพวกเขาดวยเชนกัน

เขียนถึงทั้งรัฐบาล ไมใชแคประธานาธิบดี เพราะประธานาธิบดี บางครั้งไมสามารถ

ตัดสินใจอยางงายดายโดยล�าพัง  เขียนถึงหนวยงานใดก็ตามของรัฐบาลที่คุณท�าไดทุกๆ

คนท�าไปดวยกัน และท�าส�าเนาหลายฉบับและสงหนึ่งฉบับถึงประธานาธิบดีและหนวย

งานหลักที่เปนผูตัดสินใจ

เขียนใหมากๆสงอีเมลถึงพวกเขาแฟกซถึงพวกเขาเขียนถึงพวกเขาเขียนลง

หนังสือพิมพพูดกับสถานีวิทยุพูดกับสถานีโทรทัศนท�าการสัมภาษณบอกทุกคนที่คุณ

รูจัก พยายามรณรงคในที่ที่คุณท�าได บอกผูน�าที่คุณรูจัก พูดกับเพื่อนของพวกเขา ถาคุณ

ไมรูจักผูน�า คุณพูดกับเพื่อนของผูน�า ครอบครัวของผูน�า คนที่รูจักผูน�า คนเสิรฟอาหาร

คนรับใชคนท�าความสะอาดคนขับรถสมาชิกในครอบครัวลูกๆของผูน�า เด็กๆที่ไป

โรงเรียนเดียวกับลูกของคุณ ลูกจางของพวกเขา เลขานุการของพวกเขา ใครก็ตามที่คุณ

คิดวาสามารถเขาถึงผูน�าในวิธีการที่ยอมรับได

ถาผูน�าด�าเนินการอยางเปนบวก เราก็ควรเขียนขอบคุณพวกเขาและใหก�าลังใจ

พวกเขา เราควรใหก�าลังใจที่เปนบวก เราตองใหก�าลังใจพวกเขาเมื่อพวกเขาท�าบางสิ่งที่

ถูกตองพวกเขาจะไดเดินตอไปในทิศทางนั้นหรือดียิ่งขึ้นพัฒนาขึ้นไปอีก

ฉันไดเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีโอบามา  ฉันไดเขียนจดหมายถึงรัฐสภา

ยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรป และพวกเขาตอบฉัน พวกเขาบอกวา พวกเขาจะฟงและ

รับทราบสิ่งที่ฉันพูด และค�าพูดของฉัน ค�าแนะน�าของฉันจะอยูในหัวใจของพวกเขา ใน
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อาหารวีแกนแสนอรอยของทานอนุตราจารย์ชิงไหซึ่งแสดงไว
ในรายการสาธิตทำาอาหารของทานมีชื่อวา“ของขวัญแหงรัก”

SupremeMasterTV.com/gol;SupremeMasterTV.com/veg

จิตใจของพวกเขาในอนาคตที่จะมาถึงฉันยินดีกับผูน�าที่รับฟงเหลานี้

สรางการเคลื่อนไหวระดับรากหญาและกระแสวีแกน

จัดการสัมมนาระดับรากหญาน�าเสนอหลักฐานและขอมูลเกี่ยวกับการแกปญหาของ

ภาวะโลกรอนแกสาธารณะเขารวมกับนักมังสวิรัติคนอื่นๆโดยทุกคนท�างานรวมกัน

ผลของงานจะทวีคูณและโลกไดรับการชวยเหลือ

ในระดับบุคคลและชุมชน เราตองลงมือปฏิบัติแทนที่จะรอใหรัฐบาลหรือเทคโนโลยี

พัฒนามันง่ายมากๆแค่วิธีการแกไขเดียวซึ่งก็คือการทานอาหารที่มีความเมตตาเพราะ

ความเมตตาก่อใหเกิดความเมตตามันเปนกฎธรรมดามากของจักรวาลทุกๆ การกระท�ามี

การตอบสนอง ดังนั้นไมจ�าเปนตองรอกระบวนการอนุมัตินโยบายของรัฐบาลหรือแหลง

เงินทุนฯลฯ

ในระดับทองถิ่นคุณสามารถสนับสนุนชั้นเรียนสอนท�าอาหารสิ่งนี้จะชวยใหผูคน

เขาใจวา มันงายเพียงใดที่จะท�าอาหารวีแกนที่อรอยและมีประโยชนตอพวกเขาและ

ครอบครัว
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ฉันมีความคิดเกี่ยวกับแฟรนไชสรานอาหารวีแกนที่ใหบริการอาหารวีแกนที่รวดเร็ว

อรอย มีประโยชน ที่ชื่อวา เลิฟวิ่งฮัท และมันก็บังเกิดผลแลว มีเลิฟวิ่งฮัทอยูมากมาย

กวา90รานแลว[ขอมูลใหม138ราน]ในหลายประเทศเลิฟวิ่งฮัทเริ่มเปดที่ฟอรโมซา

(ไตหวัน)ไปจนถึงฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย147พวกเขาเปดในสถานที่ที่มีผูคน

มากมายเชนศูนยการคาและบริเวณสี่แยกหลักๆ

แฟรนไชน์รานเลิฟวิ่งฮัทนานาชาติที่ไดรับแรงบันดาลใจ 
จากทานอนุตราจารย์ชิงไหชนะรางวัลเว็จอวอร์ดส์2010

ของนิตยสารเว็จนิวส์ในประเภทรานอาหารยอดนิยม(ทั่วโลก)

ผูคนสามารถเปดรานอาหารวีแกนไดเชนกัน พวกเขาไมไดท�าเพราะมันเปนวีแกน

แตเพราะพวกเขาคิดวามันแคเปนอาหารปกติที่ยอดเยี่ยมหรืออยางที่ลูกคาเด็กและผูใหญ

กลาวไว“ดีกวาเนื้อสัตวเสียอีก”ดังนั้นดวยการท�าอาหารวีแกนและผลิตภัณฑที่สามารถ

เขาถึงผูคนไดมันกลายเปนทางเลือกที่แทจริง
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ในตอนนี้ผูคนก�าลังพยายามรวมกันเปนหนึ่งเพื่อแกไขวิกฤติที่เรงดวนนี้

ฉันเห็นการพัฒนาและการยอมรับทุกหนแหงๆ

ฉันเห็นความพยายามสันติภาพฉันเห็นมือท่ีเขามาชวยเหลือมากมาย

จากทุกประเทศบุคคลกลุมคนและองคกรตางๆ

ฉันเห็นความรักที่เติบโตในวิถีทางตางๆกัน

สัญญาณเหลา น้ี อาจจะ ยัง ไม เด นชัด ใน ตอนนี้ แตมันเปนเหมือน

ประกายไฟที่จะกลับมาลุกเปนเปลวไฟในไมชาที่จะเผาไหมความเขลา

และความเกลยีดชงัและท�าใหเกดิการเริม่ตนใหมของเผาพนัธุแหงนกับุญ

และสูงสงบนโลก

ไดโปรดคิดบวกและท�าสิ่งที่คุณท�าไดเพื่อปลุกเพื่อนบานของคุณและฝน

ตอไปถึงโลกแหงสวรรคในชวงชีวิตของเราและชนรุนตอไป

เราอยูดวยกันเราไมเกรงกลัวเราเขมแข็งเราแนวแนที่จะเปลี่ยนโลกนี้

เรากลาหาญเราอยูกับมนุษยชาติผูท่ีปรารถนาโลกแหงสันติสขุปลอดภยั

และความรกั

และเราสมควรไดรับมัน!ไดโปรดท�าตอไป
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การกาวกระโดดของ
มนุษยชาติสูยุคทอง

เวลาท่ีเราจะเปลี่ยนวิวัฒนาการเติบโตและยืน

ผงาดอย างมงกุฎแหงการสรางอยางสมเกียรติ

ผูปกครองและปกปองท่ีเมตตากรุณาและบุตร

แหงสวรรคบนโลกไดมาถึงแลวดวยกันมา

ร วมกันกาวกระโดดสู  ยุคทองอยางที่ ไมเคยมี

มากอนสูยุคแหงความเมตตาความกลมเกลียว

ความกรุณาและสันติสุขท่ีแทจริงท่ีก�าลังรอเราอยู

ฉันรูวาเราสามารถท�าได
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I.จุดเปลี่ยนผันในการวิวัฒนาการของมนุษย์

คุณเห็นไหมกาวเล็กๆ หนึ่งกาวจากทุกคนในทิศทางที่ถูกตองสามารถสงผลใหเกิด

การกาวกระโดดใหญในวิวัฒนาการของเผาพันธุมนุษยและกาวเล็กๆนั้นงายมากก็แค

ไมฆายึดมั่นในหลักของ“มีชีวิตและใหชีวิต”ยึดมั่นในกฎจักรวาลที่วาเราใหชีวิตแลวจะ

ไดรับชีวิต เพราะสิ่งที่เหมือนกันดึงดูดกัน ซึ่งเราทุกคนทราบดีอยูแลว สิ่งนี้ แนนอนวา

รวมถึงการรับเอาอาหารวีแกนมาปฏิบัติ

มนุษยโดยธรรมชาติมีจิตใจท่ีดีและมีสันติในหัวใจแควาเราไดรับทราบขอมูลท่ีผิดๆ

เขาใจผิดมาเปนเวลานาน นาน นานมาก เราคิดวาเนื้อสัตวดีตอเรา เราคิดวานมนั้นดีตอ

เรา เราคิดวาปลานั้นดีตอเรา เราคิดวาไขนั้นดีตอเรา  มันผิดหมด มันตรงขามโดยสิ้นเชิง

มันไดรับการพิสูจนแลววาสิ่งที่เราไดรับการบอกกลาววาดีส�าหรับเราเหลานี้ – อยางเนื้อ

สัตวปลาผลิตภัณฑนมไขผลิตภัณฑจากสัตวใดก็ตามนั้น“ดีตอเรา”–มันผิดหมดมัน

ตรงขามกับสิ่งที่ดีมันน�ามาซึ่งความทุกขทรมานการเจ็บปวยและการสูญเสียทางการเงิน

มากมายจากผูเสียภาษีส�าหรับการรักษาโรคและธุรกิจที่เกี่ยวของ

ดังนั้นเราไดรับการน�าทางอยางผิดๆมาเปนเวลานานนานมากตอนนี้เราไดท�าการ

คนควา เราตองฟงแพทยและนักวิทยาศาสตรผูมีปญญา เราตองมองที่ผลการวิจัยของ

พวกเขาที่วาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวนั้นเปนพิษตอเราจริงๆเราตองหยุดเดี๋ยวนี้

โดยเฉพาะอยางยิ่งหยุดเพื่อประโยชนของลูกๆของเราเราไมสามารถเอาแตใหพิษแก

ลูกๆของเราไดอีกตอไปพวกเขาชวยตัวเองไมไดเด็กๆที่นาสงสารพวกเขาพึ่งพาเรา

พวกเขาคิดวาเรารูดีกวา แตมันไมใชความผิดของเราดวยเชนกัน เราแคจ�าเปนตองกลับ

หลังหัน

ท�าไมมันจึงไมใชความผิดของเรา?เพราะเราก็ถูกสอนมาเชนกันและปูยาตายายของ

เรา บรรพบุรุษของเราก็ถูกสอนมาอยางนั้น และเนื่องจากเรายุงมากกับการอยูรอด การ

ท�างานในแตละวันเราไมมีเวลาที่จะศึกษาเราจึงไมรูวาสิ่งเหลานี้เปนพิษตอเราจริงๆ

และเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด มันคือการกัดกินดาวเคราะหของเรา มันไมใชแคการ

คราชีวิตผูคน มันไมใชแคการฆาสัตว มันก�าลังฆาโลกของเรา และเราตองหยุดมัน

เพื่อที่จะรักษาโลกของเราไว เราแคกลับหลังหันเทานั้น แคเดินในทิศตรงกันขาม เดิน



123

การกาวกระโดดของมนุษยชาติสูยุคทอง

บนหนทางที่ถูกตองที่ไมสรางความทุกขทรมานอีกตอไปไมคราชีวิตอีกตอไปแตรักและ

ปกปองสรรพสิ่งทั้งมวลนั่นคือการกาวกระโดดที่มนุษยชาติจ�าเปนตองท�า

เราจะรูสึกแตกตางโดยสิ้นเชิงหลังจากที่เราท�าการกาวกระโดดนี้เราจะรูสึกไดถึงการ

วิวัฒนาการสูระดับจิตส�านึกที่สูงกวาโดยอัตโนมัติแคจินตนาการดูวาเราตัวใหญเขมแข็ง

เฉลียวฉลาดและมีความสามารถเราสามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งตางๆเปนอาหารและไม

ควรใชพลังอ�านาจของเรา ความฉลาดของเรา ความสามารถของเราไปกับการรบกวน

ท�ารายทรมานและฆาสัตวตัวเล็กๆที่ชวยเหลือตัวเองไมไดและไรเดียงสาเหลานั้นผูซึ่ง

ไมเคยท�ารายเราตามกฎหมายแลวพวกเขาเปนผูบริสุทธิ์และถาเราฆาผูบริสุทธิ์เราก็ควร

ถูกลงโทษ ฉันขอโทษดวยถาฉันท�าใหคุณขุนเคือง แตนี่คือความจริงและฉันมั่นใจวาคุณ

เขาใจ

ดวยการกาวกระโดดของเราในการวิวัฒนาการนี้ เราสามารถละทิ้งชีวิตแหงความ

ขาดแคลนและความกลัวสูชีวิตที่แทจริงแหงสันติสุขและความรักและการรูแจง-จาก

วัฏจักรที่ชั่วรายของการฆา ทุกขทรมานและความรุนแรง สูวัฏจักรของความรักความ

เมตตาการปกปองและความสุข

เรานึกถึงโลกซึ่งผูออนแอไมเคยตองหวาดกลัวผูแข็งแรงออกไหม? ที่ซึ่งไมมีความ

รุนแรงอีกตอไป ไมมีการตอสูระหวางเพื่อนบานใกลไกล และไมมีเด็กที่ตองเสียชีวิตจาก

ความหิวโหยกระหายน้�าหรือเจ็บปวยทุกๆสองสามวินาทีทุกวันขณะที่แมของพวกเขา

เฝาดูแตไมสามารถชวยอะไรไดโดยหัวใจของเธอตองจมอยูในความเศรา เราจินตนาการ

โลกแบบนี้ออกไหม?

ขณะที่ฉันก�าลังพูดเด็กๆมากมายก�าลังเสียชีวิตอยูที่ไหนสักแหงทุกสองสามวินาที

เด็กหนึ่งคนเสียชีวิตจากความหิวโหย  เราไมสามารถท�าสิ่งนี้ไดอีกตอไป เราไมสามารถ

รอไดอีกเราตองชวยชีวิตเหลานี้–ไมใชแคชีวิตของสัตวแตเปนชีวิตของลูกๆของเรา

ดวยแมวามันไมใชลูกๆของเราแมวาจะเปนลูกของคนอื่นก็ตาม

เน้ือสัตวท�าใหเกิดความทุกขมากมายเพราะมันท�าใหเกิดความหิวโหยและสงคราม

เราใชธัญญาหาร เมล็ดธัญพืช ถั่วเหลือง และทรัพยากรที่ดีทั้งหมดของเรา และที่ดินและ

น้�าเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเนื้อสัตวโลกจึงขาดแคลนอาหารและน้�าดังนั้นการที่จะ

รักษาชีวิตเราตองหยุดอุตสาหกรรมเนื้อสัตว
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วิธีที่เราด�าเนินชีวิตอยูในตอนนี้ เปนสภาพที่ถูกท�าใหเสื่อมถอยของตัวตนที่แทจริง

ของเรา  เราคือบุตรของพระเจาซึ่งมีแตความรักและกรุณา  เราคือทายาทแหงสวรรค เรา

แคลืมไป คุณลองนึกภาพพระเจาที่มายังโลกและฆาทุกสิ่งในสายตาเพื่อกินเปนอาหาร?

ขอโทษดวยถามีพระเจาอยางนั้นฉันก็ไมอยากเปนบุตรของทานคุณอยากเปนลูกๆของ

พระเจาแบบนั้นหรือ?

โอเคไมขอบคุณขอบคุณคุณใจดีมากทีนี้ถาพระเจาคือความเมตตาทั้งมวลความ

กรุณาทั้งมวล ความรักทั้งมวลและเราคือบุตรของพระเจาแลว คุณไมคิดหรือวาเราควร

เดินบนโลกนี้อยางบุตรของพระเจา

เราตองเดินบนวิถีทางแหงความรักและเมตตา เราตองเปนตัวแทนของพระบิดาของ

เรา   ถาเราตองการที่จะสรรเสริญพระนามของพระองค   เราภาวนาอยูเสมอทุก ๆ วัน

“ศักดิ์สิทธิ์คือพระนามของทานบนสวรรคและบนโลก” แตเราท�าอะไรเพื่อสรรเสริญ

พระนามของพระองค?เราตองเปนตัวแทนของพระองค

เราภาวนาถึงพระเจาอยูเสมอเพราะเราเชื่อวา พระเจาทรงมีเมตตา ปกปอง กรุณา

และรักใครและเราคือลูกๆของพระเจา เราตองเปนตัวแทนของคุณสมบัติเหลานี้ เราคือ

คุณสมบัติเหลานั้น เราคือความรักและความกรุณา เราแคถูกชักน�าไปในทางที่ผิด ไดรับ

ขอมูลที่ผิด และเราไดลืมไป ดังนั้นแคโปรดจ�าไว คุณสมบัติเหลานี้อยูลึกในตัวเรา เราจึง

รูวาตองมีบางสิ่งที่ดีกวาที่เราเห็นอยูรอบตัว

เรามีตัวอยางตลอดยุคสมัยตางๆของมนุษยผูที่ชีวิตของพวกเขาไดยกระดับซึ่งยังคง

สองสวางโชติชวงจนถึงทุกวันนี้–ไมใชเพียงครูทางจิตวิญญาณแตยังมีนักปราชญอยาง

พลาโต รัฐบุรุษอยางโซเครติส นักคณิตศาสตร ปธากอรัส และกวี ราลฟ วัลโด อีเมอรสัน

แหงสหรัฐอเมริกาพวกเขาทุกคนลวนเปนมังสวิรัติ คุณประหลาดใจไหม? ไม คุณไมได

ดูเหมือนประหลาดใจส�าหรับฉันดังนั้นคุณทราบทั้งหมดนั้นแลวผูยิ่งใหญทุกคนพวกเขา

เปนนักมังสวิรัติหรือวีแกน ดังนั้น หากเราศึกษาอยางระมัดระวัง เราจะเห็นไดวา แกน

พื้นฐานของชีวิตที่เจริญที่พวกเขาพร่�าสอนก็คือการทานอาหารวีแกน

การทานอาหารวีแกนเปนหนึ่งการกระท�าที่ส�าคัญที่สุด อันดับแรก อยางเดียว ที่

ยิ่งใหญที่สุดมีเมตตาไมท�ารายชีวิตอื่นและไมท�าลายสิ่งแวดลอมดวยถาเราเปรียบเทียบ

อาหารที่มีเนื้อสัตวกับอาหารวีแกน[อาหารที่มีเนื้อสัตว]ใชน้�าประมาณ14เทาธัญพืช
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หกเทาพลังงานมากกวา10เทาและที่ดินมากกวา20เทาขณะที่ท�าลายปาฝนอันล้�าคา

การเปนวีแกนเปนธุรกิจท่ีดีในเรื่องของบุญกุศลอันดีงามและการรักษาบานหลังเดียว

ที่เรามี   ยิ่งความเสียหายและอันตรายที่เรากระท�าตอดาวเคราะหและที่อยูอาศัยของเรา

นอยลงเทาใด มันหมายความวาเราจะชดใชนอยลงดวย เราก�าลังชดใชมากมายในตอนนี้

และเราจะชดใชมากกวานี้หากเราไมหยุดอุตสาหกรรมเนื้อสัตว

ยิ่งเรามีความรักความกรุณาและปกปองสรรพสิ่งทั้งหลายมากเทาใด เราจะยิ่งยิ่งใหญ

ความรูสึกยิ่งใหญในหัวใจของเราและในอาณาจักรแหงสวรรค นั่นคือเหตุผลที่อาจารย

ผูยิ่งใหญและทุกจิตวิญญาณที่สองสวางดวงอื่น ๆ     ในอดีตสอนเราอยางเดียวกันและ

เหมือนกันวา ถาเราไมปรารถนาที่จะถูกท�าราย เราตองไมท�ารายผูอื่น คุณดูที่ทุกศาสนา

[และ]ทุกศาสนากลาวถึงสิ่งเดียวกันนี้ ประโยคนี้ ความหมายเดียวกันนี้ อะไรก็ตามที่ดี

ตอเราเราควรท�าเพื่อผูอื่นเราหวานพืชอะไรเราก็จะไดรับผลเชนนั้นไมมีผิดเพี้ยนนั่นคือ

เหตุผลที่พวกเขาสอนเราไมใหกินสัตวและใหเปนวีแกน

ถาเราท�าการกาวกระโดดนี้ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงที่เล็กมากในเรื่องการทานอาหาร

แทนที่จะเปนเนื้อสัตว แทนที่จะเปนโปรตีนสัตว เราเลือกโปรตีนจากพืชผัก ซึ่งเปน

โปรตีนชั้นหนึ่งอยูแลว โปรตีนสัตวคือโปรตีนชั้นสองท�าไมหรือ? เพราะวาพวกเขาได

กินพืชผักและผลไมชั้นหนึ่ง แลวเราก็กินเนื้อของพวกเขา นั่นคือชั้นสอง เราเปนมนุษย

ท�าไมเราจึงเลือกสิ่งที่เปนชั้นสองดวย? มันไมเหมาะสมกับเรา ดังนั้นเราตองท�าการกาว

กระโดดนี้

เราตองท�าการกาวกระโดดนี้ ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เพราะถาเราท�าเช่นนั้น

แลว ยุคทองก็จะมาถึงที่นี่ในไม่ชา ซึ่งเปนยุคแห่งการมีชีวิตอย่างสันติโดยไม่มีการสูญ

เสียชีวิตตลอดไป–การตายก่อนเวลาของหลายหม่ืนลานชีวิตต่อป!การฆ่าและทรมานเพ่ือ

ความเพลินใจช่ัวครู่ของเราซ่ึงเราสามารถทดแทนไดเสมอเน้ือสัตวน้ันสามารถทดแทนได

มีความอัศจรรยมากมายของชีวิตบนโลกท่ีเรายังไมเคยประสบและตองคนพบ

ความรูทางวิทยาศาสตรมากมายไดถูกคนพบและส�ารวจ และประดิษฐคิดคน และ

เทคโนโลยีที่นาอัศจรรยไดถูกคนพบและพัฒนา! มีระบบสังคมที่ดีกวา เหลานี้เปนสิ่งที่

สวนใหญแลวอยูเหนือระดับแหงตรรกะหรือแมแตการจินตนาการในปจจุบันของเรา แต

พวกเขาสามารถท�าส�าเร็จไดเพียงเขาสูปญญาและพลังสรางสรรคของเรา
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การที่จะเปดปญญานี้ เราตองขจัดสิ่งที่เปนโทษ สิ่งกีดขวางที่เปนอุปสรรคและระงับ

มันไวอยางเชนเนื้อสัตวผลิตภัณฑนมปลาเปดไกและผลิตภัณฑสัตวทั้งหมดสิ่งเหลานี้

กีดขวางความเฉลียวฉลาดของเรา หนวงความกาวหนาของเรา ไมใชแคทางจิตวิญญาณ

ศีลธรรมแตในดานเทคโนโลยีดวย

สุดทายนี้นอกเหนือจากเหตุผลสวนตัวของเราที่อยากจะตอนรับยุคทอง เรายังมีโลก

นี้ใหพิจารณาซึ่งฉันแนใจวาคุณรูวาเราก�าลังเสี่ยงตอการสูญเสียมันไปอยูทุกขณะดังนั้น

การกาวกระโดดในจิตส�านึกก็เพื่อรักษาโลกของเราและสรรพสิ่งอื่นๆทั้งมวลที่คูควรกับ

โลกแหงความปรองดองใหอาศัยอยู

ถาทุกคนท�ากาวกระโดดหรือการยกระดับนี้ เราสามารถรักษาโลกของเราไวได ฉัน

สัญญา ดวยเกียรติทั้งหมดที่ฉันมี และพระเจาเปนพยาน ในเวลาเดียวกัน เรายกระดับ

ตัวเราเองซึ่งไดเลยก�าหนดมานานนานมากแลว

เผาพันธุมนุษยพรอมแลวที่จะกาวไปขางหนา

มันเปนเวลาที่ดียิ่งที่เผาพันธุมนุษยควรขึ้นสูระดับของจิตส�านึกที่สูงกวาพวกเขาควร

ที่จะสูงสงมีเมตตากรุณาเปนวีแกนรักษสิ่งแวดลอมท�าดีไมเพียงเพื่อโลกนี้มันเพื่อความ

สูงสงของเผาพันธุมนุษยทั้งมวลบุญและคุณสมบัติทางจิตวิญญาณพวกเขาควรท�ามันแค

เพื่อการเปนผูสูงสง

เราตองหันกลับสูธรรมชาติแหงความเมตตาและหวงใยในหัวใจของเรา ซึ่งงายมาก

เราคือสิ่งนั้นเราคือความเมตตากรุณาเราคือความหวงใย

ถาเราปรารถนาอยางแทจริงท่ีจะเห็นความกลมเกลียวท่ีแทจริงเกิดขึ้นระหวางมนุษย

และสัตวและธรรมชาติและสวรรค เราตองเปนความกลมเกลียวนั้น เราตองอาศัยอยูใน

ความกลมเกลียวและประพฤติตนอยางกลมเกลียวดวยเชนกัน ซึ่งรวมถึงการทานอาหาร

อยางกลมเกลียวในแตละครั้งที่เรามาที่โตะอาหาร

ทางเลือกวีแกนจึงเปนความกาวหนาที่แทจริงในวิวัฒนาการและความดีงามของ

มนุษยชาติและจากนั้นเราก็จะรูวาสิ่งเหมือนกันดึงดูดกันความดีดึงดูดความดีเพิ่มมากขึ้น
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เมื่อเราแบงปนความจริงแหงความเมตตานี้กับผูอื่น ไมใชแคมนุษยชาติ เราจะไดรับการ

ยกระดับโลกนี้ก็เชนกัน

II.โลกกำาลังขึ้นสูอารยธรรมกาแลคซี่ 
ที่สูงกวา 

เกี่ยวกับการขึ้นสูระดับที่สูงขึ้นของโลกเรา นั่นคือแผนของจักรวาลส�าหรับโลกเรา

ที่เราควรตามใหทันที่เราควรขึ้นไปพรอมกับดวงดาวอื่นๆที่สูงกวาในการพัฒนาทาง

จิตวิญญาณนั่นคือแผนการที่ไดถูกวางไวแตมนุษยมีเจตจ�านงเสรีและส�าหรับเจตจ�านง

เสรีนั้นพวกเขาไมไดใชมันอยางฉลาด

เรียนรูจากบทเรียนของดาวอังคารและดาวศุกร

โลกเขารวมกับ[ดาวเคราะห]ดวงอื่นๆในกาแลคซี่–นั่นเปนวิสัยทัศนขนาดใหญ

เราเพียงแคมองที่ดาวเคราะหเพื่อนบานของเราดาวอังคารและดาวศุกรก็จะเห็นวาภาพ

นั้นคือความมืดมัว เปนภัยพิบัติ หากเราไมเลือกอยางถูกตอง  จงท�าการเปลี่ยนแปลงที่

ถูกตองเดี๋ยวนี้
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นักดาราศาสตรคนใดก็ตามรูวา ดาวอังคารและดาวศุกรไดผานการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพอากาศอยางรวดเร็วในอดีต คลายกับที่เราก�าลังจะประสบในตอนนี้ นานมาแลว

ดาวอังคารและดาวศุกรครั้งหนึ่งเคยเปนเหมือนโลกของเรามาก–พวกเขามีน้�าชีวิตและ

ผูคนเหมือนกับเรา แตประชากรของดาวอังคารและดาวศุกรไดท�าลายบานของพวกเขา

เพราะพวกเขาเลี้ยงปศุสัตวมากเกินไป และกาซที่ถูกปลอยออกมา ไดกระตุนใหเกิด

ปรากฏการณเรือนกระจกที่ไมสามารถเยียวยาไดผนวกกับไฮโดรเจนซัลไฟดที่เปนพิษใน

กรณีของดาวอังคารดังนั้นนั่นคือเหตุที่เราเห็นเพียงรองรอยของแผนดินและมหาสมุทรที่

ครั้งหนึ่งเคยอยูที่นั่น

ดาวเคราะหประมาณหาพันลานดวงไดถูกท�าลายไป หรือมีชะตาที่คลายกับดาวศุกร

หรือดาวอังคาร เฉพาะดาวเคราะหท่ีผูอยูอาศัยท่ีมีระดับจิตส�านึกต่�าท่ีไดถูกท�าลายไปไมใช

ดาวที่มีระดับสูง

และบนดาวศุกรบรรยากาศนั้นรอนมากและเต็มไปดวยCO
2
-คารบอนไดออกไซด

-นักวิทยาศาสตรเรียกมันวา“ภาวะโลกรอนที่ไมอาจหวนคืน”และกลาววานี่คือสิ่งที่

โลกอาจจะเปนในอนาคต

ดาวเคราะหที่รอดพนจากการท�าลาย อยางดาวศุกร รอดพนไดเพราะสังคมของ

พวกเขาเปลี่ยนเปนวีแกน –ฉันหมายถึงดวงที่รอด ฉันไดเคยกลาวไวแลววามีดาวศุกร

สี่ดวง–แตมีสองดวงที่รอดเพราะสังคมของพวกเขาเปลี่ยนเปนวีแกนดาวศุกรอีกสอง

ดวงไดถูกท�าลายไป–ดวงหนึ่งหายไปโดยสิ้นเชิงอีกดวงก�าลังเดือดพลานไมสามารถ

อยูอาศัยไดเพราะพวกเขาไมไดเปนวีแกน

ผูคนสวนใหญบนดาวอังคารไมรู หรือไมฟงวาอาหารวีแกนคือหนทางแกไข ชาว

ดาวอังคารไดเผชิญกับการท�าลายลางมาแลวคร้ังหน่ึงและไมเคยลืมบทเรียนอันแสน

เจ็บปวดน้ันและพวกเขามีเมตตาพอท่ีจะสงสาสนของพวกเขาใหกับชาวโลกผานการติดตอ

ของเราสาสนของพวกเขาก็คือจงมีศีลธรรมรักษาบานของคุณกอนท่ีมันจะสายเกินไป

เราอยูใกลจุดนั้นแลว เราเกือบถึงจุดที่ไมอาจหวนคืน นั่นคือเหตุที่เราพยายามอยาง

ตอเนื่องในตอนนี้เพื่อเผยแพรทางออกอาหารมังสวิรัติ มันใหพลังทางกายภาพที่จะหยุด

ภาวะโลกรอน เพราะมันมีพลังคุณธรรม มันมีพลังวิทยาศาสตร “สิ่งที่เหมือนกันดึงดูด
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กัน”เราตองเคารพชีวิตแลวเราจะไดรับชีวิต

เพื่อนที่สูงสงในกาแลคซี่กำาลังรออยู

มีดาวเคราะหที่เปนมังสวิรัติมากมายเทาๆกับดาวเคราะหที่ไมเปนมังสวิรัติ   มัน

มีนับไมถวน นับไมถวน แคในกาแลคซี่ของเราเทานั้น พวกเขามีนับไมถวนแลว และ

ดาวเคราะหสังคมมังสวิรัติเหลานี้ พวกเขากาวหนากวาเรามาก พวกเขามีแมแตเข็มขัด

เดินทางมีอีกมากมายเกินกวาที่เราจะฝนถึงได

ผูคนในสังคมเหลานั้นสามารถเพลิดเพลินกับเวลาวางมากมายและพัฒนางานอดิเรก

และพรสวรรค และคนพบความสามารถที่ซอนเรนอยูภายในตัวพวกเขาดวย ดังนั้น ใน

สังคมเหลานั้น จึงมีสิ่งประดิษฐมหัศจรรยเกิดขึ้นมากมาย เพราะผูคนผอนคลายและท�า

สิ่งที่พวกเขาท�าไดดีที่สุด ไมมีใครกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนสิ่งของจ�าเปนทางกายภาพ

ดังนั้นชีวิตของพวกเขาจึงเต็มไปดวยอิสรเสรีและความสุขนั่นไมฟงดูวิเศษหรือ?

สังคมเหลานั้นทั้งหมดเปนวีแกน ฉันเคยบอกคุณแลว แนวคิดของพวกเขาเกี่ยวกับ

ชีวิตนั้นชัดเจนมาก–ชัดเจนมากไมเห็นแกตัวไรเงื่อนไขเฉลียวฉลาดมากฉันไมเคยเห็น

อารยธรรมใดเลยที่กาวหนาและมีความสุขมีความปติยินดีที่ไมเปนสังคมวีแกน

นอกจากน้ีเม่ือเราหยุดการฆาเราก็จะสรางความรักความเมตตามากข้ึนและบรรยากาศ

ท่ีนาเช้ือเชิญส�าหรับตัวตนท่ีสูงสงอ่ืนๆในกาแลคซ่ีใหมารวมกับเราหรือติดตอเรา

อยางไรก็ตามถาเราโชคดีที่จะไดรูจักดวงดาวเหลานี้ หรือตัวตนที่พัฒนาแลวเชนนี้

แลวความสุขและสันติสุขของดวงดาวเหลานั้นหรือของผูคนเหลานั้น ก็จะท�าใหเรารูสึก

อยากไปท่ีน่ัน และไมใสใจมากนักกับผลประโยชนหรือการกลาวโทษของโลกน้ี เราจะแค

ไปจากโลกนี้เวลาไหนก็ได ถาเรามีโอกาสไดเขารวมกับพวกเขา แตเนื่องจากเรายังไมได

พัฒนาอยางที่พวกเขาเปน–ทางจิตวิญญาณทางจิตใจและทางจิตวิทยาและคุณธรรม–

พวกเราบางคนยังไมเราจึงไมสามารถเขาใกลกับพวกเขาไดมากนักและเราไมสามารถอยู

รวมกับพวกเขาและดวงดาวของเราไมสามารถจัดอยูในกลุมเดียวกับพวกเขาได
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ดังนั้นพวกเขาก�าลังรอคอยอยางกระตือรือรน พวกเขาไดสงขอความมาถึงเรา ที่วา

เราควรพัฒนามากขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถตามทันกับระบบกาแลคซี่ทั้งหมด และพวกเขา

เฝาคอยอยูตลอดเวลาที่จะชวยยกระดับความเขาใจทางจิตวิญญาณ ความสามารถทางจิต

และเทคโนโลยีของเรา

พวกเขาจะไมใชจิตจ�านงของพวกเขาบนตัวเราดวยเชนกันพวกเขาก�าลังรอคอยคอย

และคอยใหเราพรอมตราบใดท่ีเรายังไมเลือกท่ีจะด�ารงชีวิตตามมาตรฐานท่ีสูงของจักรวาล

เราจะมีความยากล�าบากในการคนหาสันติสุขภายในตัวเราเองเชนเดียวกับตัวตนอื่นๆ ใน

จักรวาลเราจะขาดการติดตอกับพลเมืองของดาวเคราะหเพื่อนบานของเราเราจึงไมทราบ

ถึงการด�ารงอยูของพวกเขา

อยางไรก็ตาม มันไมยากที่จะเปลี่ยนทั้งหมดนี้ เราแคตองกลับคืนสูความรักดั้งเดิม

ของเราเองเพราะนั่นคือสิ่งที่เราเปนเราคือความรักเราคือสวรรคเราคือความเมตตากรุณา

เราคือสิ่งที่ดีที่สุดในจักรวาลแควาเราลืมมันไป

III.ทำาใหฝนแหงอีเดนเป็นความจริง

ถาโลกเปนมังสวิรัติ100%ในตอนนี้ผลดีของมันจะเห็นไดใน60วันโดยประมาณ

นั่นคือแปดสัปดาห ภายในแปดสัปดาห เราจะเห็นผลทันที แนนอน คุณจะเห็นไดทันที

มันเกือบจะทันที แตเพื่อที่จะเห็นภาพใหญทั้งหมดคุณสามารถเห็นผลไดในแปดสัปดาห

แปดสัปดาหสั้นๆ

ภายในแปดสัปดาหภัยพิบัติทั้งหมดจะหยุดนั่นคือวิธีที่สวรรคถูกสรางขึ้นคุณคิดวา

อยางไร?สวรรคมาจากไหน?สวรรคคือสถานที่ที่ทุกสรรพสิ่งประพฤติในวิถีทางเดียวกัน

ฉันหมายถึง ไมไดเหมือนกันหมด แตในระดับของความเมตตาเดียวกัน ระดับของความ

รักเดียวกัน และระดับของความรูความเขาใจทางจิตวิญญาณเดียวกัน  ระดับของความ

สูงสงเดียวกันนั่นคือสิ่งที่สวรรคเปน
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สวรรคจะลงมาพบเราถาเราเดินขึ้นสูมาตรฐานของสวรรค และถาทุกคนสามารถ

ตระหนักในสิ่งนี้และเดินกาวเล็กๆที่จริงแลวแคกาวเดียวหนึ่งกาวที่ส�าคัญมากที่จะ

ตัดสินชะตาของดาวเคราะหของเรา นั่นคือกาวแหงมังสวิรัติ ทุกสิ่งจะมาสูเราโดยไม

ตองรองขอถาเรามีเมตตาเราจะไดรับความเมตตากฎของจักรวาลไมเคยผิดพลาด

ส่ิงท่ีเปนลบการฆาท�าลายพลังท่ีไมดีจะเปล่ียนเปนความเมตตากรุณาความสุขความ

ผอนคลายดีตอผูอยูอาศัยท้ังหมดของโลกน้ีรวมถึงสัตวและแนนอนส�าคัญท่ีสุดมนุษย

และโลกชนิดไหนที่เราจะอาศัยอยู? มันจะเปนสวนอีเดนอีกครั้ง เราจะมีสันติสุขใน

ทันใดและไดเห็นถึงความเหมือนกันของทุกประเทศในทันที ระหวางมนุษยทั้งมวล และ

ระหวางมนุษยกับสัตว การตระหนักรูจะบังเกิดขึ้นกับเรา ไมจ�าเปนตองอธิบาย ผูคนจะ

เขาใจทันทีวาเราทุกคนเทาเทียมกัน เราและผูอยูรวมอาศัยรวมทั้งหมด สัตว เทาเทียมกัน

และผูคนจะมีความเคารพใหกับแมแตตนไมและพืช

ถาเราเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราสูคุณสมบัติแหงสวรรคมากขึ้น ความเฉลียวฉลาดแหง

สวรรคจะต่ืนขึ้นอีกครั้งภายในตัวเราแลวเราจะมีสิ่งประดิษฐไมมีที่ส้ินสุดและความ

สะดวกสบายที่ปลายนิ้วของเรา เราจะมีรถบินได ฉันหมายถึง ไมใชแบบที่พวกเขาท�าอยู

ตอนนี้แตสะดวกสบายยิ่งกวาเราอาจจะมีเข็มขัดเดินทางเหมือนดาวดวงอื่นๆดวยซ้�าไป

ความเขาใจทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเราจะไปเหนือโลก เพราะดวย

บรรยากาศที่ยกระดับและมีเมตตา เราสามารถสื่อสารกับผูที่อาศัยอยูในดาวที่กาวหนาไป

มากกวาดวงอื่นๆและเรียนรูจากพวกเขาและแลกเปลี่ยนความรูกัน

แตละประเทศจะมีทรัพยากรเพียงพออยางเปนธรรมชาติและมีการแลกเปลี่ยนความ

ชวยเหลืออยางจริงใจ ระบบที่ไมใชเงิน ตามที่ฉันไดเห็นในสังคมที่พัฒนาสูงแลวใน

จักรวาลอยางเชนในดาวดวงอื่นๆมันไมใชระบบนี้หรือระบบนั้นมันคือผูคนหลักการ

ของชีวิต หลักการของสังคมตองเปลี่ยนกอน ความคิดของผูคน ครั้นพวกเขาท�าการ

เปลี่ยนสูการเปนเหมือนครอบครัวระดับโลกมากขึ้น เปนเพื่อนบานมากขึ้น เปนสังคม

โลกมากขึ้นแลวระบบการแลกเปลี่ยนเช่นนั้นจะเกิดขึ้นจริงโดยอัตโนมัติ

ทุกคนจะรักและแบงปนกัน: รักใคร กลมเกลียว และหวงแหน และจากนั้นเราจะมี
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ชีวิตที่เปนสุขมากขึ้นมีผูเคราะหรายนอยลงมีคนไรบานนอยลงหรือไมมีเลยมีเด็กๆที่

หิวโหยนอยลงหรือไมมีเลยมีโรคภัยนอยลงหรือไมมีเลยและสัตวจะไดรับการคุมครอง:

ไมมีผูกินเนื้อสัตวอีกตอไปจะมีแตผูที่เปนมังสวิรัติหรือวีแกน

คุณจะทักทายกันและกันดวยรอยยิ้มทุกๆวันและไมมีการแขงขันในการท�างานของ

พวกเขา ทุกคนปลอยทุกคนไวตามล�าพัง แคความรักและมิตรภาพ และยิ่งดาวเคราะห

มีจิตส�านึกสูงขึ้นเทาไร พลังงานแหงความรัก ความเมตตาก็จะยิ่งมีความเขมขนมากขึ้น

เทานั้น

การเปนวีแกนท่ัวท้ังโลกคือความกาวหนาของความเมตตา

ที่จะยกระดับและท�าใหทุกวัฒนธรรมเปนหนึ่งเดียวกันน�ามา

ซ่ึงความสงบสุขสูมนุษยและสัตวสันติสุขภายในท่ีมาจากการ

แทนท่ีการฆาดวยการเคารพทุกชีวิตจะแผขยายเหมือนคลื่นท่ี

วิง่ไปทัว่โลกยกระดับหวัใจมนุษยและสรางสวนอีเดนบนโลก

ที่กลมเกลยีวส่ิงนัน้จะน�าเราทกุคนสูยคุทองนิรันดร

อนุตราจารยชิงไหในโมนาโก,2007
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อนุตราจารยชิงไหในโมนาโก,2007
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1.ระดับน้�าทะเลที่สูงขึ้นและผลกระทบทั่วโลกของมัน

ไมใชเฉพาะประเทศท่ีเปนเกาะเล็กๆท่ีจะตองเปนกังวลเก่ียวกับการสูงข้ึนของระดับน้�าทะเลมากกวา

70 เปอรเซ็นตของประชากรของโลกอาศัยอยูตามที่ราบชายฝง    และ 11 ใน 15 เมืองที่ใหญที่สุดอยูที่

บริเวณปากน้�าชายฝงในศตวรรษที่20ระดับน้�าทะเลไดสูงขึ้นระหวาง10และ20เซนติเมตร(4-8นิ้ว)

คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (IPCC) ไดท�านายการสูงขึ้น

ของระดับน้�าทะเลของศตวรรษที่ 21 ไวที่ 88 เซนติเมตร แมแต่ที่การคาดการณการสูงขึ้นของระดับ

น้�าทะเลที่ระดับปานกลางนี้ก็จะท�าใหเกิดความโกลาหลน้�าทวมชายฝงและพายุท�าลายลางการกัดกรอน

ชายฝง น้�าเค็มปนเปอนแหลงน้�าจืด น้�าทวมพื้นที่ชายเลนและเกาะที่เปนก�าแพงกั้น และการเพิ่มสูงขึ้น

ของน้�าเค็มของปากน้�าจะเปนจริงทั้งหมดแมแตที่ระดับน้�าทะเลที่สูงขึ้นเพียงเล็กนอย

ความเปนไปไดท่ีน่าหวาดกลัวอย่างหน่ึงก็คือการละลายของแผ่นน้�าแข็งกรีนแลนด  ตามขอมูลของ

IPCC“โมเดลสภาพอากาศระบุวาการอุนข้ึนของกรีนแลนดนาจะอยูท่ีหน่ึงถึงสามเทาของคาเฉล่ียท่ัวโลก

โมเดลแผนน้�าแข็งบงช้ีไดวา อุณหภูมิในพ้ืนท่ีน้ันมากกวา 3°C (5.4°F) ซ่ึงถาเปนเชนน้ีตอไป จะน�าไปสู

การละลายอยางสมบูรณของแผนน้�าแข็งกรีนแลนดซ่ึงจะเปนผลใหระดับน้�าทะเลสูงข้ึนประมาณ7 เมตร”

(การประเมินคร้ังท่ี3ของIPCCรายงานสังเคราะหสรุปส�าหรับผูวางนโยบาย)

ถารวมแผนน้�าแข็งกรีนแลนดและแผนน้�าแข็งแอนตารคติกตะวันตก โลกอาจประสบกับระดับ

น้�าทะเลที่สูงขึ้น13เมตร(43ฟุต)ถาเราไมยับยั้งการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของเราอยางรวดเร็ว

แมแตสวนเล็กๆของระดับน้�าทะเลที่สูงขึ้นนี้จะเปนภัยพิบัติทางเศรษฐกิจและสังคมตอไปนี้คือผล

กระทบที่เปนไปไดของระดับน้�าทะเลที่สูงขึ้น

• เงินหลายพันลานสูญเสียไปกับการปรับตัว–หากคุณสามารถมีใหจาย การศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อ

เร็วๆนี้ไดประมาณตนทุนของการปรับตัวตอแมแตระดับน้�าทะเลที่สูงขึ้นเพียงหนึ่งเมตรใน

สหรัฐอเมริกาจะเปนเงินมากถึง156พันลานดอลลารสหรัฐ(3%ของจีเอ็นพี)

• ดวยระดับน้�าทะเลที่สูงขึ้นเพียงหนึ่งเมตร ประเทศที่เปนเกาะบางแหง อยางเชน มัลดีฟสจะ

จมลง  เกาะสองแหงซึ่งเปนสวนหนึ่งของประเทศคิริบาติไดจมอยูใตคลื่นแลว (ประเทศเกาะ
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แปซิฟก)ถาแนวโนมการรอนข้ึนด�าเนินต่อไปเมืองอย่างลอนดอนกรุงเทพมหานครและนิวยอรค

จะจมลงใตทะเล ซึ่งท�าใหคนนับลานตองยายถิ่นฐานและท�าใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ

อย่างมหาศาล

• การสูงข้ึนของมหาสมุทรจะปนเปอนแหลงน้�าจืดท้ังบนพ้ืนผิวดินและใตดิน ท�าใหการขาดแคลน

น้�าจืดของโลกเลวรายลงไปอีก

• ประชากรชนบทและพ้ืนท่ีไรนา (โดยเฉพาะขาว) บนชายฝงบางแหงจะถูกท�าลายไป (แหลงท่ีมา:

http://www.greenpeace.org/international/campaigns/climate-change/impacts/sea_level_rise/)

2.การหดตัวมากขึ้นของธารน้�าแข็งโลก

• หิมะจากภูเขาเซียรา เนวาดา สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนแหลงชลประทานใหกับทุงตอนกลางของ

แคลิฟอรเนียซ่ึงถือไดวาเปนตะกราผักและผลไมของโลกไดละลายกอนเวลาในฤดูใบไมผลิและ

คาดวาจะลดลง30–70เปอรเซ็นตในส้ินศตวรรษน้ี(ท่ีมา:http://www.sierranevadaalliance.org/

programs/db/pics/1133215435_14399.f_pdf.pdf Sierra Climate Change Toolkit 2nd edition,

SierraNevadaAlliance)

• ทุงน้�าแข็งบนภูเขาที่สูงที่สุดของแอฟริกาคิริมันจาโรหดตัวลง80%ในศตวรรษที่ผานมาโดย

ลดลง33%ในชวงป1989ถึง2000เพียงเทานั้น(ที่มา:ThompsonLG,Mosley-ThompsonE,

DavisME,HendersonKA,BrecherHH,ZagorodnovVS,MashiottaTA,LinPN,Mikhalenko

VN,HardyDR,BeerJ.2002.“Kilimanjaroicecorerecords:evidenceofHoloceneclimate

changeintropicalAfrica”.Science298:589—593.http://bprc.osu.edu/Icecore/589.pdf

• ภาวะโลกรอนท�าใหธารน้�าแข็งของจีนหดตัวลง 7%ตอป ซ่ึงสามารถสรางความเสียหายตอ 300

ลานคนผูท่ีตองพ่ึงพาธารน้�าแข็งเหลาน้ีส�าหรับแหลงน้�า(ท่ีมา:“Ice-cappedRoofOfWorldTurns

ToDesert”ByGeoffreyLean08May2006,TheIndependent,http://www.countercurrents.org/

cc-lean080506.htm)

• ต้ังแตทศวรรษ1930พ้ืนท่ีธารน้�าแข็งบนภูเขาในเอเชียกลางไดหดตัวลง35–50เปอรเซ็นตและธาร

น้�าแข็งเล็กๆ หลายรอยแหงไดหายไปแลว(ท่ีมา:http://www.unep.org/pdf/ABCSummaryFinal.

pdfUNEPAtmosphericBrownClouds:RegionalAssessmentReportWithFocusonAsia2008)
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3.สภาพอากาศที่สุดขั้วของโลก

ป2010เปนปที่รอนที่สุดที่ไดมีการบันทึกไวจนถึงบัดนี้:

ปนี้เปนปที่รอนที่สุดเปนประวัติการณ ตามรายงานของนักวิทยาศาสตรสภาพอากาศที่องคการ

มหาสมุทรและบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา(NOAA)

ดวยอุณหภูมิเดือนกรกฎาคมรอนที่สุดเปนอันดับสองในประวัติศาสตร อุณหภูมิเดือนมีนาคม

เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนรอนที่สุดเปนประวัติการณ

ในเดือนมิถุนายน2010เดวิดอีสเตอรลิงแหงศูนยขอมูลดานสภาวะอากาศของNOAAไดระบุถึง

การคนพบที่ไมปกติที่แผนดินทั่วโลกรอน

ยิ่งไปกว่านั้น 17 ประเทศ ซึ่งคิดเปน 19% ของแผ่นดินทั้งหมดของโลก และรวมถึงประเทศ

ตอนเหนือเช่นฟนแลนดและรัสเซียไดท�าสถิติใหม่ส�าหรับอากาศที่รอนที่สุด

นี่คือพื้นผิวท่ีใหญที่สุดบนดาวเคราะหที่ประสบกับอุณหภูมิสูงในปเดียวกันอยางที่ไมเคยเกิดข้ึน

มากอนดวยสัญญาณเตือนเหลานี้ ดร.มารค เซอรเรซผูบริหารของศูนยขอมูลหิมะและน้�าแข็งแหงชาติ

สหรัฐอเมริกากลาววา“ประเด็นของเรื่องคือวาภาวะโลกรอนยังไมหยุด”

เควิน เทรนเบิรธ หัวหนาหนวยวิเคราะหสภาพอากาศที่ศูนยวิจัยบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา

(NCAR) ไดเตือนอีกวา ในสภาวะเชนนั้น เราควรเตรียมพรอมส�าหรับการเพิ่มมากขึ้นของพายุเขตรอน

โดยกลาววา “ครั้งสุดทายที่มันมีภาวะความรอนเชนนี้ คือตอนที่เรามีฤดูเฮอรริเคนซึ่งท�าลายสถิติ ที่

น�าไปสูแคทรินาและริตา และเราใชตัวอักษรจนหมด  ปนี้อุณหภูมิในแอทแลนติกสูงกวาที่เคยเปนในป

2005”

(ที่มา:http://solveclimatenews.com/news/20100816/most-ever-

heat-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 ความรอนสุดขั้วในรัสเซียไดน�าไปสูการเสียชีวิต 14,340 คนในมอสโคว ในเดือน

กรกฎาคมเพียงเทานั้น ความรอนยังเปนสาเหตุของความแหงแลงที่รายแรงที่สุดในรัสเซียฝงยุโรปใน

รอบครึ่งศตวรรษท�าใหรัฐบาลรัสเซียตองระงับการสงออกแปงสาลีความรอนนั้นยังท�าใหเกิดไฟไหม

ที่เปนภัยอันตรายตอบริเวณสวนใหญของรัสเซียฝงยุโรป

(ที่มา:http://climateprogress.org/2010/08/07/russian-

heat-wave-drought-soil-moisture-wheat)

ที่สหรัฐอเมริกา

ป2010เริ่มตนดวยสภาพอันเยือกเย็นที่รัฐฟลอริดาแลวมันเปลี่ยนเปนฤดูรอนที่รอนที่สุดตามสถิติ

ส�าหรับบริเวณนั้น

ที่ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียตอนเหนือมีเดือนพฤษภาคม-ตุลาคมที่มีฝนตกมากที่สุดที่ไดมีบันทึกไว  ขณะที่ภาค

ตะวันตกเฉียงใตพบกับความแหงแลงที่แยที่สุดเปนประวัติการณ

ที่อเมริกาใต

สวนตางๆของแองน้�าอเมซอนซึ่งถูกจูโจมโดยความแหงแลงประสบกับระดับน้�าที่ต่�าที่สุดใน

ประวัติศาสตรที่มีการบันทึกไว

(ที่มา:http://seattletimes.nwsource.com/html/businesstechnology

/2013716921_apyescidisastrousyear.html)
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4.ภัยพิบัติไฟปาครั้งส�าคัญๆ

ที่ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียตะวันออกประสบกับไฟไหมและน้�าทวม ขณะท่ีทางตอนใตประสบกับความรอนสุดข้ัว

และฝนท่ีตกหนักคุกคามภาคเหนือ คล่ืนความรอนซ่ึงเกิดข้ึนศตวรรษละคร้ังไดถูกท�านายไววาจะเขมขน

ในสุดสัปดาหโดยอุณหภูมิสูงและลมแหงท�าใหเกิดไฟปาท่ีรายแรงท่ีสุดในรอบ25ป

(ที่มา:http://www.google.com/hostednews/afp/article/

ALeqM5gyUztdckUqzd_SFg9jClfRmHlWEg)

ที่รัสเซีย

ในเดือนสิงหาคม2010ปาและไมที่ทับถมกันในหนองน้�ารัสเซียเกิดไฟไหมจนไมสามารถควบคุม

ได การลุกลามด�าเนินตอไปในพื้นที่สวนใหญของอาณาเขตประเทศยุโรป พื้นที่ในรัสเซียเจ็ดแหงได

ประกาศภาวะฉุกเฉินไฟไหมทั้งหมด520ครั้งลุกโชนในรัสเซียรวมเปนพื้นที่ทั้งหมด188,525เฮกเตอร

(465,000เอเคอร)พื้นที่เกือบ650,000เฮกเตอรถูกไฟเผาไหม

(ที่มา:http://online.wsj.com/article/SB100014240527

48704017904575408833952872038.html)

5.ภัยพิบัติน้�าท่วมในโลกครั้งส�าคัญๆ

น้�าทวมในปนี้ไดคราชีวิตมากกวา6,300คนใน59ประเทศนับถึงเดือนกันยายน

ตามองคการอนามัยโลก

ตามการวิจัยของสวิสเรถึงวันที่30พฤศจิกายนประชากรเกือบ260,000คน

เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติในป2010ภัยพิบัติทั้งหมดท�าใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ

222พันลานดอลลารสหรัฐในป2010–คิดเปนมากกวาเศรษฐกิจของฮองกง

(ที่มา:http://seattletimes.nwsource.com/html/

businesstechnology/2013716921_apyescidisastrousyear.html)
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ที่จีน

ในป 2010 พ้ืนท่ีสวนใหญของจีนถูกโจมตีโดยฝนฤดูรอน ซ่ึงท�าใหเกิดน้�าทวมรายแรงในรอบ

ทศวรรษท�าใหเกิดดินถลมท่ีท�าใหผูคนเสียชีวิตนับไมถวนและท�าใหแมน้�าใหญหลายสายเออลนถึงระดับ

ท่ีเปนอันตราย บานเรือน 1.4 ลานหลังถูกท�าลายโดยน้�าทวม ซ่ึงท�าใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจโดย

ตรง275พันลานหยวน(41พันลานดอลลาร)

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนถูกโจมตีหนักที่สุด ซึ่งเมืองทั้งเมืองถูกน้�าทวมและแมน้�าที่เชื่อม

ตอกับเกาหลีเหนือเออลนในระดับวิกฤติท�าใหเกิดความหวาดกลัวตอการเกิดน้�าทวมในทั้งสองประเทศ

(ที่มา:http://www.google.com/hostednews/afp/article/

ALeqM5juX85JVgP2tsnqUSZxNgLuXejxDw)

ที่ปากีสถาน

น้�าทวมปากีสถานป 2010 เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมหลังจากฝนมรสุมตกอยางหนักมี 2,000คน

เสียชีวิตและบานเรือนมากกวาหนึ่งลานหลังเรือนถูกท�าลายและ20ลานคนโดยประมาณไดรับบาดเจ็บ

หรือไรบาน

(ที่มา:http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Pakistan_floods)

ที่ออสเตรเลีย

ในเดือนมกราคม 2011 รัฐควีนสแลนด ออสเตรเลียถูกน้�าทวมครั้งใหญซึ่งไดถือวาเปนภัยพิบัติ

“ระดับลางผลาญ”มากกวา20เมืองถูกตัดขาดหรือถูกน้�าทวมทั่วทั้งบริเวณซึ่งคิดเปนพื้นที่ที่มีขนาดใหญ

กวาประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันวิกฤตินี้เกิดในฤดูใบไมผลิที่มีน้�ามากที่สุดในประวัติศาสตรอยางนอย

ตลิ่งแมน้�าหกสายทั่วควีนสแลนดพังทลาย  น้�าทวมสงผลกระทบตอประชาชน 200,000 คน และผูคน

จ�านวนมากตองอพยพความเสียหายอาจสูงถึงหลายพันลานดอลลารออสเตรเลียส�าหรับการฟนฟู

(ที่มา:http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12102126)
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6.ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวครั้งส�าคัญๆในโลก

ที่จีน

•	 แผนดินไหวขนาด8ในเดือนพฤษภาคม2008ในจังหวัดเสฉวนท�าลายลางพื้นที่ขนาดใหญทาง
ตะวันตกเฉียงใตของจีนซึ่งท�าใหอยางนอย87,000คนเสียชีวิตหรือสูญหาย

•	 แผนดินไหวขนาด 6.2 เขยาโกลมัดในเดือนสิงหาคม 2009 ท�าใหเกิดดินถลมและบานเรือน
เสียหายประมาณ30หลัง

•	 ในเดือนเมษายน 2010 อยางนอย 589 คนเสียชีวิตและมากกวา 10,000 คนไดรับบาดเจ็บจาก
แผนดินไหวขนาด6.9จูโจมทางตะวันตกของจีน

(ที่มา:http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/

china/7588401/China-earthquake-kills-hundreds.html)

ที่ไอซแลนดและประเทศอื่น

ภูเขาไฟระเบิดไดท�าใหการคมนาคมทางอากาศตองหยุดชะงักเปนเวลาหลายวันขัดขวางการเดินทาง

ของผูคนกวาเจ็ดลานคนภูเขาไฟลูกอ่ืนๆท่ีคองโกกัวเตมาลาเอกวาดอรฟลิปปนสและอินโดนีเซีย

ท�าใหประชาชนตองรีบหาท่ีหลบภัย  น่ันคือหลังจากท่ีน้�าทวม แผนดินถลม และแผนดินไหวไดคราชีวิต

ผูคนนับรอยกอนหนาน้ีในปเดียวกัน

ที่อินโดนีเซีย

ในชวงเวลา 24 ชั่วโมง ในเดือนตุลาคม อินโดนีเซียประสบกับภัยพิบัติสามครั้งซอน  ไดแก

แผนดินไหวขนาด 7.7 ที่ท�าใหมีคนเสียชีวิต สึนามีที่คราชีวิตมากกวา 500 คน และภูเขาไฟระเบิดที่

ท�าให390,000คนตองอพยพ

(ที่มา:http://seattletimes.nwsource.com/html/

businesstechnology/2013716921_apyescidisastrousyear.html)

จากรอบโลก

เมื่อตนเดือนมกราคม 2010 แผนดินไหวรุนแรงสามครั้งไดโจมตีเกาะโซโลมอน หลังจากการเกิด

แผนดินไหวขนาด 7.0 ที่ไฮติเพียงไมกี่สัปดาห ท�าใหมากกวาหนึ่งลานคนไรที่อยูอาศัย 230,000 คน

เสียชีวิตและ 300,000 คนไดรับบาดเจ็บ ประเทศเกาหลีและญี่ปุนก็ถูกเขยาเชนกัน จากนั้นชิลีถูกโจมตี
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ดวยแผนดินไหวขนาด 8.8 ซึ่งเปนหนึ่งในแผนดินไหวที่รุนแรงที่สุดเทาที่เคยวัดได และก็มีเหตุการณ

สั่นสะเทือนเกิดมากขึ้นตามมาที่ญี่ปุน เม็กซิโก สุมาตรา และลาสุดก็คือที่ตะวันตกของจีน นับถึงเดือน

เมษายน(2010)มีการเสียชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติรวมกันเกือบ250,000คน

(ที่มา:http://www.businessweek.com/news/2010-04-15/killer-

quakes-on-rise-with-cities-on-fault-lines-roger-bilham.html)

7.การขาดแคลนอาหารโลก

สภาพอากาศที่ไมสามารถทำานายไดคุกคามเสถียรภาพของแหลงอาหาร:

ในวันอังคารท่ี7กันยายน2010สถาบันการจัดการน้�านานาชาติของศรีลังกา(IWM)น�าเสนอรายงาน

ตอท่ีประชุมนักวิทยาศาสตรนานาชาติณงานสัปดาหน้�าโลกท่ีกรุงสตอกโฮมประเทศสวีเดนซ่ึงไดเตือน

วาสภาพอากาศท่ีเปล่ียนก�าลังน�าไปสูฝนตกท่ีเอาแนนอนไมไดมากย่ิงข้ึนรายงานน้ีกลาววาชวงเวลาและ

การแปรเปล่ียนของปริมาณฝนท่ีไมมีความแนนอน ก�าลังมีผลกระทบตอความม่ันคงของอาหารและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจอยางเห็นไดชัด

สวนหน่ึงเปนเพราะขอเท็จจริงท่ีวา66%ของพืชผลในเอเชียโดยประมาณหลอเล้ียงดวยน้�าฝนเทาน้ัน

ไมใชระบบชลประทาน ขณะท่ีแอฟริกาใชน้�าจากน้�าฝน 94%  สุนิตา นาเรน หัวหนาของศูนยส�าหรับ

วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอมอินเดีย (CSE) ไดเนนย้�าถึงตัวอยางเมื่อเร็ว ๆ นี้ของสภาพแหงแลงที่สุดขั้ว

ท่ีน�าไปสูไฟปาฤดูรอนอันท�าลายลางท่ีรัสเซีย และเหตุการณตรงกันขามไดแก น้�าทวมระดับหายนะใน

ปากีสถานโดยกลาววา“เราก�าลังไปถึงจุดท่ีซ่ึงเรามีน้�ามากข้ึนมีวันฝนตกมากข้ึนแตมันมีความผันแปรสูง

ดังน้ันมันจึงน�าไปสูความแหงแลงและมันน�าไปสูน้�าทวม”

(ที่มา:http://www.france24.com/en/20100907-erratic-

global-weather-threatens-food-security)

8.ภาวะโลกรอน:ผลกระทบของแต่ละองศา

ถาภาวะโลกรอนด�าเนินไปท่ีอัตราเร็วณปจจุบันเราสามารถประสบกับการสูญพันธุแลวจะเกิดอะไร

จากการท่ีโลกรอนข้ึน? น่ีคือผลกระทบส�าหรับแตละองศา ซ่ึงคัดลอกมาจากบทความ หกองศา: อนาคต

ของเราบนดวงดาวที่รอนขึ้น โดยมารค ไลนาส ในนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟก 22 มกราคม 2008

(ไลนาสเอ็ม2007)
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เพิ่มขึ้น1ºC
ทะเลท่ีปราศจากน้�าแข็งจะดูดซับความรอนมากข้ึนและเรงภาวะโลกรอนน้�าจืดหายไปหน่ึงใน

สามของพ้ืนผิวของโลกน้�าทวมแนวชายฝงท่ีต่�า

โอกาสของการหลีกเลี่ยงภาวะโลกรอนหนึ่งองศาเปนศูนย

เพิ่มขึ้น2ºC
ชาวยุโรปจะเสียชีวิตจากความรอน ปาไมถูกท�าลายโดยไฟ ตนไมที่เกิดความเครียดจะเริ่ม

ปลอยคารบอนแทนท่ีจะดูดซับมันหน่ึงในสามของสายพันธุท้ังหมดจะเผชิญกับการสูญพันธุ

โอกาสที่จะหลีกเลี่ยงภาวะโลกรอนที่สององศาเปน 93% แตเฉพาะในกรณีที่การปลดปลอย

ของกาซเรือนกระจกลดลง60%ในอีก10ปขางหนา

เพิ่มขึ้น3ºC
คารบอนถูกปลดปลอยออกจากพืชผัก และดินเรงความเร็วของภาวะโลกรอน การตายของ

ปาฝนอเมซอนซุปเปอรเฮอริเคนโจมตีเมืองชายฝงการอดอยากหิวโหยในแอฟริกา

โอกาสของการหลีกเล่ียงภาวะโลกรอนสามองศาน้ันต่�า ถามีการเพ่ิมข้ึนสององศาและกระตุน

วงจรปฏิกิริยาตอบสนองของคารบอนจากดินและตนไม

เพิ่มขึ้น4ºC
การเตลิดเปดเปงของการละลายของน้�าแข็งเพอรมาฟรอสทท�าใหภาวะโลกรอนไมสามารถ

หยุดยั้งได พื้นที่สวนใหญของเกาะอังกฤษไมสามารถอาศัยอยูไดเนื่องจากน้�าทวมที่เลวราย

พื้นที่ในเมดิเตอรเรเนียนถูกปลอยทิ้ง

โอกาสของการหลีกเล่ียงภาวะโลกรอนท่ีส่ีองศาน้ันต่�า ถามีการสูงข้ึนถึงสามองศาและกระตุน

การละลายของน้�าแข็งเพอรมาฟรอสทท่ีไมสามารถควบคุมได

เพิ่มขึ้น5ºC
มีเทนจากพื้นมหาสมุทรเรงภาวะโลกรอน น้�าแข็งหายไปจากขั้วโลกทั้งสอง มนุษยอพยพเพื่อ

คนหาอาหารและพยายามอยางสุดชีวิตที่จะด�ารงชีพอยางสัตว

โอกาสที่จะหลีกเลี่ยงภาวะโลกรอนที่หาองศานั้นนอยมาก ถามีการสูงขึ้นถึงสี่องศาและ

ปลดปลอยมีเทนที่ถูกกักไวจากทองทะเล
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เพิ่มขึ้น6ºC
ชีวิตบนโลกจบลงดวยพายุตามท่ีพระศาสดาตางๆทรงพยากรณไวน้�าทวมรุนแรงอยางรวดเร็ว

กาซไฮโดรเจนซัลไฟดและลูกไฟมีเทนว่ิงพลานไปท่ัวโลกดวยพลังของระเบิดนิวเคลียร

เฉพาะเห็ดราท่ีอยูรอด

โอกาสของการหลีกเลี่ยงภาวะโลกรอนที่หกองศาเปนศูนย ถามีการสูงขึ้นเลยหาองศา ใน

เวลานั้นปฏิกิริยาตอบสนองทุกอยางจะอยูเหนือการควบคุม

9.มลภาวะจากของเสียอุตสาหกรรม

ที่สหรัฐอเมริกา

•	 ประมาณ13 เปอรเซ็นตของบอน้�าด่ืมในประเทศตะวันตกตอนกลาง  มีระดับของไนเตรทจากปุย
และการร่ัวไหลของปุยคอกท่ีไมปลอดภัย

•	 ในป2001อีพีเอบังคับใหโรงงานแกะหาแหงจัดหาน้�าขวดส�าหรับผูอยูอาศัยทองถ่ินเพราะกิจกรรม
ฟารมไดท�าใหน้�าด่ืมของทองถ่ินน้ันปนเปอน

•	 ในป 1997การศึกษาหนึ่งพบวา82 เปอรเซ็นตของการด�าเนินการฟารมสัตวไดผลิตไนโตรเจน
เกินความสามารถที่พื้นดินจะจัดการไดและมี 64 เปอรเซ็นตที่มีฟอสเฟอรัสมากเกินไปมาจาก

ฟารมที่เกี่ยวกับของกับสัตวปก

•	 รายงานเมื่อเร็วๆนี้โดยมูลนิธิเชสพีคเบยระบุใหมูลไกเปนสาเหตุหลักของมลภาวะในอาว
เชสพีค

(ที่มา:http://www.humanesociety.org/assets/pdfs/farm/gve.pdf)

10.คุณสมบัติที่สูงส่ง(NQ:NobleQuality)ของสัตวและมนุษย

“จากการท�าสมาธิฉันไดคนพบวาคุณสมบัติที่สูงสง(NQ)ของสายพันธุตางๆสามารถวัดไดเปน

เปอรเซ็นตเพื่อแสดงใหเห็นวาพวกเขามีคุณสมบัติของความเมตตาและความไมเห็นแกตัวอยางไร

อยางเชนสุนัขและสุกรทั้งสองมีNQสูงถึง30%วัวมีNQ40%ในทางตรงกันขามสัตวที่มีความ

รุนแรงมากกวาหรือสัตวกินเนื้อมีแนวโนมที่จะมีNQต่�ากวาสิงโตเปนตนมีNQ3%และเสือ4%

และส�าหรับมนุษยขณะที่เราบางคนมี–คุณรูไหมกลาวโดยทั่วไป–เราบางคนมีNQ10%หลาย

คนมีคุณสมบัติสูงสงแค 3%มนุษยสามารถเรียนรูจากตัวอยางของคุณสมบัติสูงสงในเพื่อนรวมโลกของ

เราเหลานี้”–อนุตราจารยชิงไห
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คุณสมบัติแห่งความรัก(LQ:LovingQuality)ของสัตวและมนุษย

“มันคือคุณสมบัติท่ีไรเง่ือนไขความรักท่ีอยูเหนือความรักของสามีและภรรยาแมและบุตรความรัก

ท่ีเรามีตอตัวตนท้ังหมด เราพรอมท่ีจะเสียสละและชวยเหลือ ไมวาจะเปนผูมีบุญคุณแกเรา คนแปลกหนา

หรือศัตรู”–อนุตราจารยชิงไห

ขางลางนี้เปนคุณสมบัติความรัก(LQ)เปอรเซ็นตของสัตวตัวอยางและมนุษยที่ทานอาจารยชิงไห

ไดแบงปนจากความรูแหงสวรรคของทาน:

•	 สัตวบาน:มีตั้งแต80%ไปจนถึง300%

สุนัข 110% สุกร 120%

ไก 90% กระบือ 110%

มา 180%

•	 สัตวปา:มีตั้งแต20%ไปจนถึง300%

ลิงปา 100% หมี 110%

ชาง 100% ปลาวาฬ 300%

วัว 300% ปลาโลมา 110%

เสือ 20% สิงโต 21%

•	 มนุษย:เฉลี่ยอยูที่20%

สูงที่สุดบนโลกนี้คือ:90%

ต่�าที่สุดบนโลกนี้คือ:5%

นักบุญ/ผูรูแจงพันๆเปอรเซ็นตและพวกเขาไมใชมนุษย!

“ทั้งNQและLQนั้นส�าคัญขณะที่IQอาจจะส�าคัญหรือไมก็ได!เราควรบมเพาะLQนี้  มนุษย

ควรหวนระลึกวาเราไดใชเวลา(อันสั้น)ที่มีคาของเราในโลกนี้อยางไร”–อนุตราจารยชิงไห
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2008ซ่ึงแนะน�าการจัดการท่ีดีเพ่ือเล่ียงการเกิดมลภาวะในน้�า,ในอากาศและในดินhttp://www.dardni.
gov.uk/code_of_good_agricultural_practice_cogap_august_2008.pdf

132. ดูสภานิติบัญญัติของรัฐฮาวาย“การขอรองผูบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนานโยบายใหมีทางเลือกอาหาร
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มังสวิรัติและวีแกนอยูในเมนูอาหารท้ังหมดในโรงเรียน” รายงาน HCR59 HD1 ท่ีเสนอเม่ือวันท่ี 2
พฤศจิกายน2009http://www.capitol.hawaii.gov/session2009/Bills/HCR59_HD1_.htm

133. ดู เมืองซินซินแนติแผนลงมือปองกันสภาพอากาศ-แผนซินซินแนติสีเขียว 19กรกฎาคม2008 , 35,
209-211ดูไดทางออนไลนท่ีhttp://www.cincinnati-oh.gov/cmgr/downloads/cmgr_pdf18280.pdf

134. เจนนิเฟอรด๊ัค“เอาเบคอนกลับบาน-แบบวีแกน”ขาวเอบีซี4พฤษภาคม2007http://abcnews.go.com/
Politics/story?id=3139687&page=1และดู“เดนนิสคูซินิคฉลองวันเอิรธเดยวีแกนพรอมกับขาวสาร
พิเศษของมังสวิรัติ” http://vegdaily.com/2009/07/dennis-kucinich-celebrates-vegan-earth-day-with-
aspecial-veggie-message/

135. เจสัน โธมัสซินิ “สมาชิกวุฒสภาเปนมังสวิรัติหน่ึงสัปดาห” กาเซตตด็อทเน็ต 29 เมษายน 2009
http://www.gazette.net/stories/04292009/takonew183650_32520.shtml  และดู เคล่ี ฮารเลส “การ
ปฏิวัติของรัสคิน” เวจนิวสด็อทคอม 4 พฤษภาคม 2007 www.vegnews.com/web/articles/page.
do?pageId=688&catId=1

136. วันจันทรปลอดเน้ือสัตว “โรงเรียนบัลติมอรสนับสนุนการปลอดเน้ือสัตว” http://www.meatlessmonday.
com/baltimore-schools

137. สมาคมมังสวิรัติ ซานฟรานซิสโก “ซานฟรานซิสโกเปนเมืองแรกในสหรัฐฯท่ีประกาศใหวันจันทรเปน
‘วันมังสวิรัติ’” 7 เมษายน 2010 http://www.vegsource.com/news/2010/04/san-francisco-is-first-us-city-
to-declare-mondays-as-veg-day.html

138. ดู ศูนยขอมูลส่ิงแวดลอมไตหวัน “คนนับลานลงช่ือลดภาวะโลกรอนดวยการกินอาหารมังสวิรัติ”
(ภาษาจีน)http://e-info.org.tw/node/33565

บทท่ี5

139. การส�ารวจระดับประเทศในการให,การอาสาสมัครและการมีสวนรวม(NSGVP)สแตทิสติกแคนาดา
สัมภาษณชาวแคนาเดียน 2,389 คน อายุ 15-24 ป ดู ซูซาน เพดเวลล “ฉันตองการท�าส่ิงท่ีแตกตาง”
นิตยสารแคนาเดียน ลีฟว่ิง http://www.canadianliving.com/life/community/i_want_to_make_a_
difference.php

140. การวิจัยของเวิรลวอทชอุตสาหกรรมปศุสัตวมีสวนแพรกาซเรือนกระจก51%บนโลก.ดูหมายเหตุท่ี3

141. ดูหมายเหตุท่ี90หนา1

142. ดู สมาคมผูผลิตเน้ือสุกรรัฐไอโอวา “USDA ซ้ือเน้ือหมูมากข้ึน” 11 พฤศจิกายน 2009 http://www.
iowapork.org/Newsroom/NewsForProducers/USDAporkbuy/tabid/1504/Default.aspx  และดู
แคปตอลพอรกรีพอรท(พฤศจิกายน2009)ของกรรมาธิการผูผลิตเน้ือสุกรในประเทศ(NPPC)http://
nppc.org/uploadedfiles/cprNOV-6.pdf

143. ในหนังสือเลมเดียวกัน
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หมายเหตุ

144. ขอแนะน�าอื่นๆอีกมากมายส�าหรับการอนุรักษสิ่งแวดลอมดูไดที่เว็บไซตของโทรทัศนสุพรีม
มาสเตอร

145. ยกตัวอยางดูสารคดีในสุพรีมมาสเตอรทีวี“ไมตองใชน้�า!การท�าเกษตรแบบแหงในเอาหลัก(เวียดนาม)”
ฟรีทางออนไลน ท่ี http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/pe/79 และ “ปลูกผลไมและผักใน
ดินทรายท่ีเอาหลัก(เวียดนาม)”SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/pe/72

146. ลิงคท่ีเช่ือมโยงคือSupremeMasterTV.com/sos-flyer

147. กอต้ังเม่ือวันท่ี7มีนาคม2008รานอาหารวีเกนเลิฟว่ิงฮัทมี221สาขาท่ัวโลกเม่ือปลายเดือนมกราคม
2011
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บรรณานุกรมการบรรยาย

โดยทานอนุตราจารยชิงไห

หนังสือเลมน้ีประกอบดวยบทคัดลอกท่ีสมบูรณจากการพูดของทานอนุตราจารยชิงไหในหลากหลาย
โอกาสตอไปน้ีเปนรายการท่ีสมบูรณ

1. วิธีท่ีจะไดอาณาจักรของพระเจาคือผานการรูแจง, การบรรยายสาธารณะในแมสซาชูเซทส, สหรัฐอเมริกา
24กุมภาพันธ1991SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/451

2. รักษาส่ิงแวดลอมโลก, การบรรยายสาธารณะในแคลิฟอรเนีย, สหรัฐอเมริกา 19 พฤษภาคม, 1991
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/346

3. การกินเน้ือทำาลายชีวิตและเปนอันตรายตอโลก(ตอนท่ี1),การพบกันนานาชาติในฮาวาย,สหรัฐอเมริกา
3กันยายน,1994SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/554

4. ดำาเนินชีวิตแหงมโนธรรมและความรัก(ตอนท่ี3),การพบกันนานาชาติในกัมพูชา11พฤษภาคม1996
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/630

5. ในสมดุลกับระบบนิเวศดาวเคราะหของเรา, การพบกันนานาชาติในฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา
6มิถุนายน2001SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/362

6. รักษาดวงดาวที่สวยงามของเรา (ตอนที่ 2), การพบกันนานาชาติในลอนดอน, สหราชอาณาจักร
24ตุลาคม2006SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/336

7. อยูอยางเรียบงายเพ่ือรักษาดวงดาว (ตอนท่ี1),การพบกันนานาชาติ ในออสเตรีย27พฤษภาคม2007
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/336

8. สัตวชวยสุขภาพของดวงดาวของเรา (ตอนท่ี2),การพบกันนานาชาติในปารีส,ฝร่ังเศส1 สิงหาคม2007
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/611

9. อนุตราจารยชิงไห กลาวถึงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง, การพบกันนานาชาติในปารีส, ฝรั่งเศส
25ธันวาคม2007SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/307

10. ถึงเวลากระทำาแลว ในเร่ืองภาวะโลกรอน, การพบกันนานาชาติในปารีส, ฝร่ังเศส 26 ธันวาคม 2007
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SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/350

11. ความพยายามโลกเพื่อรักษาดวงดาว, การประชุมทางไกลกับทีมงานโทรทัศนสุพรีมมาสเตอรใน
ลอสแองเจลิส,สหรัฐอเมริกา20มกราคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/357

12. หนทางแกปญหา,การพบกันนานาชาติในออสเตรีย28กุมภาพันธ2008SupremeMasterTV.com/bbs/
tb.php/bmd/327

13. เปนวีแกน, รักษสิ่งแวดลอม, ชวยโลกเรา, การพบกันนานาชาติในโมนาโค 4 พฤษภาคม 2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/383

14. เอสโอเอส! การสัมมนานานาชาติ บนภาวะโลกรอน ชวยชีวิตและปกปองโลก, การประชุมนานาชาติ
ในโซล,เกาหลีใต22พฤษภาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/245

15. อีเดนบนโลกผานวิถีมังสวิรัติ,การประชุมผานวิดีโอ กับสมาชิกสมาคมในเซอรเรย,สหราชอาณาจักร
12มิถุนายน2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/386

16. วิถีมังสวิรัติคือหนทางเพ่ือชวยโลก,การประชุมผานวิดีโอกับสมาชิกสมาคมในลอนดอน,สหราชอาณาจักร
13มิถุนายน2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/396

17. ในขณะวิกฤติ2008เพ่ือชวยโลก:ฉันทำาอะไรได?,การประชุมนานาชาติในไทเป,ฟอรโมซา(ไตหวัน)
29มิถุนายน2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/254

18. อีเดนบนโลก,การแสดงศิลปะนานาชาติในไทเป,ฟอรโมซา5กรกฎาคม2008

19. เผยแพรหนทางแกปญหามังสวิรัติ,การประชุมผานวิดีโอกับสมาชิกสมาคมในซีแอทเทิล,สหรัฐอเมริกา
6กรกฎาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/412

20. มีมุมมองและทัศนคติท่ีเปนบวก, การประชุมผานวิดีโอกับสมาชิกสมาคมในซานโฮเซ, สหรัฐอเมริกา
10กรกฎาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/421

21. เปนวีแกน, รักษส่ิงแวดลอม, ทำาดี, การประชุมวิดีโอกับสมาชิกสมาคมในนิวยอรค, สหรัฐอเมริกา
13กรกฎาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/430

22. เปาหมายท่ีสูงสงและการเปล่ียนใจสามารถชวยดวงดาว; การประชุมผานวิดีโอกับสมาชิกสมาคมใน
เอาหลัก(เวียตนาม)20กรกฎาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/447

23. มนุษยคือความเมตตาและความรักโดยเน้ือแท, การประชุมผานวิดีโอกับสมาชิกสมาคมในกรุงเทพ,
ประเทศไทย24กรกฎาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/455

24. สภาพอากาศเปล่ียนแปลง, การประชุมนานาชาติ ในฮอลลีวูด, สหรัฐอเมริกา   26 กรกฎาคม 2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/262

25. เอสโอเอส: หยุดภาวะโลกรอน, การประชุมนานาชาติในโตเกียว, ญี่ปุน  27 กรกฎาคม 2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/265

26. มีรูปแบบชีวิตแหงศีลธรรมตามกฎแหงรัก, การประชุมวิดีโอกับสมาชิกสมาคมในลอสแองเจลิส,
สหรัฐอเมริกา31กรกฎาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/458
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27. ดำาเนินชีวิตของเราดวยมโนธรรมและความรัก, การประชุมผานวิดีโอกับสมาชิกสมาคมในเผิงหู,
ฟอรโมซา(ไตหวัน)2สิงหาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/467

28. ความเมตตากอใหเกิดความเมตตา, การประชุมผานวิดีโอกับสมาชิกสมาคมในซิดนีย, ออสเตรเลีย
17สิงหาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/484

29. ไปในทิศทางท่ีสูงสง,การประชุมผานวิดีโอกับสมาชิกสมาคมในโอคแลนด,นิวซีแลนด19สิงหาคม2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/492

30. คนหาความปลอดภัยและการปกปองโดยการเดินตามหนทางแหงสวรรค;การรวมตัวนานาชาติในฝร่ังเศส
20สิงหาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/532

31. การกินเนื้อทำาลายชีวิตและเปนอันตรายตอดวงดาว (ตอนที่ 7), การรวมตัวนานาชาติในฝรั่งเศส
23สิงหาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/554

32. ท่ีหลบภัยเดียวคือหนทางการดำาเนินชีวิตแหงศีลธรรม, การประชุมผานวิดีโอกับสมาชิกสมาคมใน
แวนคูเวอร,แคนาดา24สิงหาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/514

33. การสัมภาษณสดกับทานอนุตราจารยชิงไหโดยสถานีวิทยุอีสโคสทเอฟเอ็ม,ไอรแลนด31สิงหาคม2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/275

34. การสัมภาษณกับทานอนุตราจารยชิงไหโดยบอบเลเบนโซลดแหงเสียงวิทยุส่ิงแวดลอม,สหรัฐอเมริกา
11กันยายน2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/460

35. หยุดภาวะโลกรอน: ดำาเนินการเด๋ียวน้ี, การประชุมนานาชาติ ท่ีปทุมธานี, ประเทศไทย 11 ตุลาคม 2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/284

36. นกในชีวิตของฉัน ฉบับภาษาเอาหลัก (เวียตนาม), งานเปดตัวหนังสือในปทุมธานี, ประเทศไทย
11ตุลาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/288

37. ภารกิจย่ิงใหญ: ชวยดวงดาว, การประชุมผานวิดีโอ กับสมาชิกสมาคมในแคลิฟอรเนีย, สหรัฐอเมริกา

26พฤศจิกายน2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/502

38. การสัมภาษณกับทานอนุตราจารยชิงไหโดยสถานีวิทยุอีสโคสทเอฟเอ็ม,ไอรแลนด30พฤศจิกายน2008
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/310

39. ศิลปะแหงสรวงสวรรค,ฉบับภาษาอังกฤษงานเปดตัวหนังสือนานาชาติในลอสแองเจลิส,สหรัฐอเมริกา
12ธันวาคม2008SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/304

40. เช่ือม่ันในพระเจา (ตอนท่ี 3), การรวมตัวนานาชาติ 16 ธันวาคม 2008 SupremeMasterTV.com/bbs/
tb.php/download/7478

41. ความเมตตามีอยูในตัวเราทุกคนแตด้ังเดิม,การรวมตัวนานาชาติ26มกราคม2009

42. การประชุมนานาชาติ เอสโอเอส ในอูลันบาตาร, มองโกเลีย 27 มกราคม 2009 SupremeMasterTV.
com/bbs/tb.php/wow/314

43. ดำาเนินการเด๋ียวน้ี! เพ่ือโลกท่ีสันติและปลอดภัยย่ิงกวา การประชุมผานวิดีโอกับทานอนุตราจารยชิงไห
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และอดีตประธานาธิบดี ฟลิปปนส ฟเดล รามอสในไทเป, ฟอรโมซา (ไตหวัน) 21 กุมภาพันธ 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/319

44. เอสโอเอส – รักษาดวงดาว, การประชุมนานาชาติในซาลาปา, เวราครูซ, เม็กซิโก 6 มีนาคม 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/326

45. อดอาหารน้ำาผลไมเพ่ือสันติ การประชุมผานวิดีโอในเมืองคัลเวอร, แคลิฟอรเนีย, สหรัฐอเมริกา
7มีนาคม2009SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/331

46. การปฏิบัติทางจิตวิญญาณและความจริงใจชวยเหลือดวงดาว,การพบกันนานาชาติ8มีนาคม2009

47. การประชุมรักษาโลกของเรา 2009: ปกปองส่ิงแวดลอมและเคารพทุกชีวิต, การประชุมนานาชาติใน
โซล,เกาหลีใต26เมษายน2009SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/339

48. เปนออแกนิกวีแกน เพ่ือชวยดวงดาว, การประชุมนานาชาติในโลเม, โตโก 9 พฤษภาคม 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/343

49. มาสรางการเปล่ียนแปลง–ปกปองส่ิงแวดลอม,การประชุมนานาชาติในโบคาเดลริโอ,เวราครูซ,เม็กซิโก
4มิถุนายน2009SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/348

50. วันวีแกนโลกเพ่ือโลกวีแกน, การประชุมนานาชาติในวูดแลนด ฮิลล, แคลิฟอรเนีย, สหรัฐอเมริกา
21มิถุนายน2009SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/355

51. การสัมภาษณกับทานอนุตราจารยชิงไหโดยนักหนังสือพิมพเบนเมอรเนน12กรกฎาคม2009,ตีพิมพ
ในไอริชซันเดยอินดีเพนเดนทSupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/365

52. มีทางเลือกใหมในการดำารงชีวิต,การพบกันนานาชาติ26กรกฎาคม2009

53. การสัมภาษณกับทานอนุตราจารยชิงไหโดยนักหนังสือพิมพชารลสนอรตันใหวารสารเฮาส,สหราชอาณาจักร
8สิงหาคม2009SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/375

54. ไมวาอยางไรก็ตาม เราตองรักษาดวงดาว, การพบกันนานาชาติ 8 สิงหาคม 2009 SupremeMasterTV.
com/bbs/tb.php/bmd/625

55. หนทางแกปญหาเพ่ือดวงดาวท่ีสวยงาม,การประชุมนานาชาติในนนทบุรี,ประเทศไทย15สิงหาคม2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/372

56. สุนัขในชีวิตของฉันและชีวิตปาสูงสง,ฉบับภาษาเอาหลัก(เวียตนาม),งานเปดตัวหนังสือนานาชาติใน
นนทบุรี,ประเทศไทย15สิงหาคม2009SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/386

57. ความลับแหงดาวศุกร, การประชุมผานวิดีโอกับทีมงานโทรทัศนสุพรีมมาสเตอร ในลอสแองเจลิส,
สหรัฐอเมริกา29สิงหาคม2009SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/bmd/636

58. ภาวะโลกรอน:ใช,มีหนทางแกไข!,การประชุมนานาชาติในลิมา,เปรู12กันยายน2009SupremeMasterTV.
com/bbs/tb.php/wow/387

59. สุนัขในชีวิตของฉันของทานอนุตราจารยชิงไหฉบับภาษาสเปน,งานเปดตัวหนังสือนานาชาติในลิมา,
เปรู12กันยายน2009SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/400
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60. สุขภาพของเด็กและดวงดาวท่ีย่ังยืน, การประชุมนานาชาติในเกาะเจจู, เกาหลีใต 21 กันยายน 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/379

61. โลกหน่ึงเดียว: รวมกันในการชวยชีวิต, การประชุมนานาชาติในฮองกง, จีน 3 ตุลาคม 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/383

62. ปกปองบานของเราดวยความรัก,การประชุมนานาชาติในไถจง,ฟอรโมซา(ไตหวัน)11ตุลาคม2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/388

63. ชีวิตปาสูงสงของทานอนุตราจารยชิงไห,ฉบับภาษาเยอรมันและฝร่ังเศส,สุนัขในชีวิตของฉัน–ฉบับภาษา
โปแลนด,งานเปดตัวหนังสือนานาชาติในแฟรงเฟรท,เยอรมัน18ตุลาคม2009SupremeMasterTV.com/
bbs/tb.php/wow/390

64. วีแกนออแกนิกเพื่อรุงเรืองและเพื่อรักษาดวงดาวจากสภาพอากาศเปลี่ยน, การประชุมนานาชาติใน
จาการตา,อินโดนีเซีย22ตุลาคม2009SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/393

65. การกระโดดของมนุษยชาติเขาสูยุคทอง, การประชุมนานาชาติในวอชิงตัน ดีซี, สหรัฐอเมริกา
8พฤศจิกายน2009SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/397

66. ขาวสารวิดีโอของทานอนุตราจารยชิงไหแกสมาคมแหงผูพิพากษาเม็กซิกัน ผูสนับสนุนส่ิงแวดลอม
ยุติธรรมและการสัมภาษณโดย คันทรีย โฟกัส สถานีวิทยุบีบีซีวาฬ 12 พฤศจิกายน 2009
SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/wow/403

67. เอสโอเอส – การกระทำาท่ีรวดเร็วเพ่ือหยุดภาวะโลกรอน สภาพอากาศเปล่ียนแปลง, การประชุม
นานาชาติในโอริซาบา, เวราครูซ, เม็กซิโก16พฤศจิกายน2009SupremeMasterTV.com/bbs/tb.php/
wow/411

68. การสัมภาษณกับทานอนุตราจารยชิงไหโดยวารสารสุนัขไอริช16ธันวาคม2009SupremeMasterTV.
com/bbs/tb.php/wow/406

69. ความรักและปญญาท่ีไมอาจวัดไดของอาจารยท่ีมีชีวิตอยู, การประชุมทางไกลกับทีมงานโทรทัศน
สุพรีมมาสเตอรในลอสแองเจลิส,สหรัฐอเมริกา1สิงหาคม2010
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ภาพยนตรที่เกี่ยวของ

• บาน(2552)

 ภาพยนตรสารคดี โดย ยานน อารทัส-เบอรทรานด ที่ประกอบดวยภาพถายทางอากาศของสถานที่
ตางๆบนโลกเกือบทั้งหมดภาพยนตรไดแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของชีวิตบนโลกและวิธี
ที่มนุษยก�าลังคุกคามความสมดุลทางระบบนิเวศhttp://www.home-2009.com/us/index.html(อยูบน
Youtubeเชนกัน)

• ความจริงของมีเทน(2550)

 สรางโดยองคกรทางวิทยาศาสตรเพ่ือสัตวท่ีรูจักกันในนามของนิโคลลัสจีสถาบันเพียรสันภาพยนตร
ชุดน้ีเปดเผยใหเห็นวาสาเหตุส�าคัญท่ีสุดของการท่ีภูมิอากาศเปล่ียนแปลงซ่ึงก็คือการท�าฟารมปศุสัตว
เพ่ือการผลิตเน้ือสัตวและนม ซ่ึงปลอยกาซออกมามากกวายานยนตท้ังโลกรวมกัน เปนการปรากฏตัว
ของนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงชาวเนเธอรแลนด นักเขียน นักการเมืองผูซ่ึงแบงปนมุมมองการเปนมังสวิรัติ
ของพวกเขา ขอมูลทางวิทยาศาสตรจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติมก็แสดงใหเห็น
เชนกัน www.partijvoordedieren.nl (เนเธอรแลนด) http://www.godsdirectcontact.org.tw/eng/
news/194/vg_34.htm

• ความจริงที่ไมมีใครอยากฟง(2549)

 ในภาพยนตรสารคดีท่ีไดรับรางวัลยอดเย่ียมในอเมริกาอดีตรองประธานาธิปดี อัลกอร ท่ีออกมาบอกตอ
สาธารณชนวาภาวะโลกรอนก�าลังเปนจริงและเปนอันตรายขณะน้ี บนขอมูลการคนควาวิจัยช้ินส�าคัญ
จากนักวิทยาศาสตรระดับน�าท่ัวโลก ภาพยนตรอธิบายถึงการกระท�าของมนุษยในชวงศตวรรษท่ีผานมา
น้ันสามารถท�าลายโลกบานเกิดของเรา และเรามีชวงเวลาเพียงเล็กนอยท่ีจะพลิกกลับแนวโนมท่ีอันตราย
น้ี เพ่ือปองกันความหายนะอันใหญหลวงของโลก เชนภาวะอากาศท่ีรุนแรง น้�าทวม ความแหงแลง
โรคระบาดและคล่ืนความรอนท่ีเกินกวาส่ิงใดๆท่ีเราเคยประสบมาภาพยนตรน้ีไดเรียกรองใหพวกเรา
ทุกคนปฏิบัติการเพ่ือรับผิดชอบและด�าเนินการในสวนของตัวเราเอง
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• สมดุลที่มีความละเอียดออน:ความจริง(2550)

 ภาพยนตรนี้ไปไกลกวาความจริงที่ไมมีใครอยากฟงของอัลกอรดวยการประกาศวาความหวังหนทาง
เดียวของโลกก็คือ ประชาชนตองเลิกทานเนื้อสัตวและผลิตภัณฑนม http://www.adelicatebalance.
com.au/

• ชั่วโมงสุดทายของมนุษยชาติ(2550)

 ภาพยนตรเรื่องยาวที่สรางโดยลีโอนารโดดิคาปริโออธิบายถึงภาวะสิ่งแวดลอมธรรมชาติและบอกตอ
ผูชมวาเวลานี้เปนโอกาสส�าคัญสุดทาย ที่การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่เปนไปได ภาพยนตรนี้น�าเสนอ
ความหวังและวิธีแกไขที่สามารถท�าไดตอปญหาสิ่งแวดลอมดวยการเรียกรองการท�าการกระท�าฟนฟู
เพื่อเปลี่ยนโฉมและการคิดใหมของกิจกรรมของมนุษยบนโลกผานเทคโนโลยีมีความรับผิดชอบตอ
สังคมและการอนุรักษhttp://wwws.warnerbros.co.uk/11thhour;http://www.imdb.com/title/tt049293

• มนุษยโลก(2548)

 ภาพยนตรนี้บรรยายโดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อชิงรางวัลยอดเยี่ยม วาคีน ฟนิกซ อธิบายถึงการพึ่งพา
อาศัยของมนุษยชาติจากสัตว เพื่อเปนอาหาร เครื่องนุงหม ความบันเทิงและการทดลอง และ
แสดงใหเห็นถึงการขาดความเคารพตอสัตวของเราอยางสิ้นเชิง ผานการศึกษาที่เจาะลึกเขาไปในที่
กักขังสัตวเลี้ยงโรงเพาะลูกสุนัข สัตวที่กักขังสัตว โรงปศุสัตวการคาเครื่องหนังและขนสัตวการ
กีฬา อุตสาหกรรมบันเทิง ยาและวิทยาศาสตร มนุษยโลกไดบันทึกเหตุการณ การปฏิบัติการเปน
กิจวัตรของธุรกิจใหญที่สุดของโลก ที่พึ่งพาอาศัยสัตวเพื่อผลประโยชน http://veg-tv.info/Earthlings
(บนYoutubeเชนกัน)

• ลางผลาญโลก(2548)

 สารคดีสั้นผลิตโดย ชมรมมังสวิรัติสหราชอาณาจักรอังกฤษและสหพันธมังสวิรัติยุโรป บรรยายโดย
นักมังสวิรัติผูมีชื่อเสียงและเปนสมาชิกวง บีทเทิล เซอรพอล แมคคารทนีย ภาพยนตรไดแสดงถึง
การกลาวน�าของประธานาธิปดีของสโลวีเนียที่เพิ่งเสียชีวิตไป ดร. จาเนซ ดนอพเชค การลางผลาญ
โลก เปนภาพที่เห็นอยางชัดเจน ผลลัพธทางสิ่งแวดลอมของผีมือมนุษยและผลกระทบจากการทาน
เนื้อสัตวบนโลกที่งดงามและล้�าคาของเรา http://www.youtube.com/watch?v=x420RF9AVk8 (บน
Youtubeเชนกัน)

• ภาพยนตรบนGoveg.com:

 คลิกที่“MeettheAnimals”และชมวิดีโอเพื่อการศึกษา
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ลิงคที่เกี่ยวของ

SUPREMEMASTERTV.COM

น�าเสนอรายการวิถีการด�าเนินชีวิตแบบท่ีเก่ียวพันกับชีวิตอันเปยมเมตตา เพ่ือสุขภาพอันดีและเร่ืองราว
ของภาวะโลกรอน  แพรภาพออกอากาศ รวมถึงการสัมมนาทางไกลถายทอดสด ผานเครือขาย
โทรคมนาคมเร่ืองการเปล่ียนแปลงของอากาศสัมภาษณผูไดรับรางวัลโนเบลนักวิทยาศาสตรของนาซา
ผูน�ารัฐบาลและผูเช่ียวชาญทางส่ิงแวดลอม

VEGSOURCE.COM

แหลงขอมูลเกี่ยวกับสูตรการท�าอาหารวีแกนวิดีโอเพื่อการศึกษาบทความและหนังสือเกี่ยวกับวิถีการ
ด�าเนินชีวิตแบบมังสวิรัติและเรื่องราวสวัสดิภาพของสัตว

IVU.ORG

เปนสหพันธมังสวิรัติ/ชมรมวีแกนสงเสริมและสนับสนุนวิถีมังสวิรัติทั่วโลกตั้งแตปพ.ศ.2451

WORLDPRESERVATIONFOUNDATION.ORG

เนื้อหาสาระและค�าแนะน�าเพื่อกระตุนปจเจกชน สื่อสารมวลชน รัฐบาลและสถาบันอื่นๆ    เพื่อ
ออกกฎหมายและนโยบายที่สงผลในการลดการบริโภคผลิตภัณฑสัตว

MERCYFORANIMALS.ORG

เว็บไซตอยางเปนทางการของเมตตาสัตว(MFA)เสนอขอมูลเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสัตวรานคาออนไลน
และอื่นๆ

CHOOSEVEG.COM

สวนเพิ่มเติมทางออนไลนของMFAน�าเสนอแนะน�ารายการอาหารวิดีโอเคล็ดลับและอื่นๆ

EGGCRUELTY.COM

รูปภาพ วิดีโอ และขอมูลการสืบสวนที่ไมเปดเผย ตอการกระท�าทารุณสัตว  ฟารมไขที่โอไฮโอ
สหรัฐอเมริกาของMFA

VEGGUIDE.ORG

แหลงภัตตาคารมากที่สุดและแนะน�าแหลงชอปปงส�าหรับอาหารมังสวิรัติและวีแกน

GOVEG.COM

แหลงที่มาส�าหรับนักกิจกรรมบทความขาวสูตรอาหารนับรอยและอื่นๆ

VEGANHEALTH.ORG

ขอมูลวิถีการด�าเนินชีวิตแบบวีแกนและการใชชีวิตอยางมีสุขภาพดี
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VIVA.ORG.UK

ผานการรณรงคท่ีกวางขวาง การวิจัย การเปดเผยส่ิงท่ีไมเคยเปดเผยและส่ือการน�าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ
วิวาไดน�าเร่ืองราวจริงของการท�าฟารมท่ีทันสมัยเขาไปถึงหองน่ังเลนของประชาชน
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สื่อสิ่งพิมพของเรา
เพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเรา และเปนแรงบันดาลใจใหกับการด�ารงชีวิตประจ�าวัน ค�าสอนของ

ทานอนุตราจารยชิงไหที่มีอยูมากมายของทานรวบรวมอยูในรูปแบบหนังสือ วีดีโอเทป เทปบันทึกเสียง
เทปเพลงดีวีดีเอ็มพีสามและซีดี

นอกจากหนังสือและเทปท่ีจัดพิมพจ�าหนายแลว ค�าสอนของทานอนุตราจารยชิงไหอีกจ�านวนมาก
สามารถเขาถึงไดอยางรวดเร็วจากอินเทอรเน็ตไมเสียคาใชจาย ตัวอยางเชน มีเว็บไซตมากมายท่ีน�าเสนอ
ธรรมสารขาวของทานอนุตราจารยชิงไหที่พิมพออกมามากที่สุดในเร็วๆนี้  (ดูใน“เว็บไซตกวนอิม”
ดานลาง)สื่อออนไลนอื่นๆรวมทั้งบทกวีของทานอนุตราจารยชิงไหคติพจนที่ใหก�าลังใจและการ
บรรยายธรรมในรูปแบบของวีดีโอและเสียง

หนังสือ

การหยิบหนังสือของทานอนุตราจารยชิงไหสักหนึ่งเลมในระหวางวันที่ยุงวุนวายเปนสิ่งหนึ่งท่ี
ชวยชีวิตได ดวยถวยค�าที่ชัดเจนของทานเตือนเราถึงธรรมชาติที่แทจริงของเรา ไมวาจะเปนการอานการ
บรรยายธรรมทางจิตวิญญาณของทานในชุดกุญแจสูการรูแจงในทันทีหรือบทกวีทีมีความเมตตาอยาง
ลึกซึ้งในน้�าตาในความเงียบ,อัญมณีแหงปญญาที่ไดปรากฎออกมาตลอด

ในรายการของหนังสือท่ีแสดงน้ันจ�านวนเลมท่ีมีวางจ�าหนายแลวของแตละภาษาไดระบุไวในวงเล็บ

กุญแจสู่การรูแจงในทันที
ภาษาเอาหลัก(เลม1-15),ภาษาจีน(เลม1-10),ภาษาอังกฤษ(เลม1-5),ภาษาฝร่ังเศส(เลม1-2),ภาษาฟนแลนด
(เลม1),ภาษาเยอรมัน(เลม1-2),ภาษาฮังการี(เลม1),ภาษาอินโดนีเซีย(เลม1-5),ภาษาญ่ีปุน(เลม14),ภาษา
เกาหลี(เลม1-11),ภาษามองโกเลีย(เลม1,6),ภาษาโปรตุเกส(เลม1-2),ภาษาโปแลนด(เลม1-2),ภาษาสเปน
(เลม1-3),ภาษาสวีเดน(เลม1),ภาษาไทย(เลม1-6)และภาษาทิเบต(เลม1)

กุญแจสู่การรูแจงในทันทีถาม-ตอบ
ภาษาเอาหลัก(เลม1-4),ภาษาจีน(เลม1-3),ภาษาบัลกาเรีย,ภาษาเช็ก,ภาษาอังกฤษ(เลม1-2),ภาษาฝร่ังเศส,
ภาษาเยอรมัน,ภาษาฮังการี,ภาษาอินโดนีเซีย(เลม1-3),ภาษาญ่ีปุน,ภาษาเกาหลี(เลม1-4),ภาษาโปรตุเกส
ภาษาโปแลนดและภาษารัสเซีย(เลม1)
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พิมพฉบับพิเศษ/ฌาน7วันในปพ.ศ.2535
ภาษาอังกฤษและภาษาเอาหลัก

กุญแจสู่การรูแจงในทันทีพิมพฉบับพิเศษ/การบรรยายธรรมทั่วโลกในปพ.ศ.2536
ภาษาอังกฤษ(เลม1-6)และภาษาจีน(เลม1-6)

จดหมายระหว่างอาจารยและผูบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณ
ภาษาอังกฤษ(เลม1),ภาษาจีน(เลม1-3),ภาษาเอาหลัก(เลม1-2),ภาษาสเปน(เลม1)

ประสบการณอันมหัศจรรยของฉันกับท่านอาจารย
ภาษาเอาหลัก(เลม1-2),ภาษาจีน(เลม1-2)

อาจารยเล่านิทาน
ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาสเปน,ภาษาเอาหลัก,ภาษาเกาหลี,ภาษาญี่ปุนและภาษาไทย

การเติมสีสันชีวิตของเรา
ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษและภาษาเอาหลัก

อารมณขันที่ใหความรูของท่านอนุตราจารยชิงไห่-รัศมีของคุณแคบเกินไป
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

พระเจาดูแลทุกสิ่ง--นิทานประกอบภาพแห่งปญญาจากท่านอนุตราจารยชิงไห่
ภาษาเอาหลัก,ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาญี่ปุนและภาษาเกาหลี

ความลับในการบ�าเพ็ญทางจิตวิญญาณอย่างง่าย
ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษและภาษาเอาหลัก

การติดต่อโดยตรงกับพระเจา-วิธีการเขาถึงเสรีภาพ
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ของพระเจาและมนุษย-ความเขาใจอย่างลึกซึ้งจากเรื่องราวในคัมภีรไบเบิ้ล
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ความเขาใจในเรื่องสุขภาพ-การกลับคืนสู่ธรรมชาติและวิธีทางอันชอบธรรมในการด�าเนินชีวิต
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ฉันมาเพื่อรับเธอกลับบาน
ภาษาอารบิก, ภาษาเอาหลัก, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษาเช็ก, ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษา
เยอรมัน, ภาษากรีก, ภาษาฮังการี, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาอิตาลี, ภาษาเกาหลี, ภาษามองโกเลีย, ภาษา
โปแลนด,ภาษาสเปน,ภาษาตุรกี,ภาษาโรมาเนียและภาษารัสเซีย
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คติพจน
ฉบับรวมเลม ภาษาเอาหลัก/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน, ภาษาสเปน/ภาษาโปรตุเกส, ภาษาฝรั่งเศส/ภาษา
เยอรมัน,ภาษาญี่ปุน/ภาษาอังกฤษ,ภาษาเกาหลี/ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ครัวสุพรีม(1)-อาหารมังสวิรัตินานาชาติ
ฉบับรวมเลมภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน,ภาษาเอาหลักและภาษาญี่ปุน

ครัวสุพรีม(2)-การคัดสรรรสชาติที่แสนอร่อย
ฉบับรวมเลมภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

โลกหนึ่งเดียว...แห่งสันติภาพผ่านดนตรี
ฉบับรวมเลมภาษาอังกฤษ/ภาษาเอาหลัก/ภาษาจีน

การรวบรวมการออกแบบศิลปะโดยท่านอนุตราจารยชิงไห่
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน

เสื้อผาสวรรคเอส.เอ็ม.
ฉบับรวมเลมภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

สุนัขในชีวิตของฉัน
ภาษาเอาหลัก,ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ,ภาษาญี่ปุน,ภาษาเกาหลี,ภาษาสเปน,ภาษาโปแลนดและภาษา
เยอรมัน

นกในชีวิตของฉัน
ภาษาเอาหลัก,ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมัน,ภาษามองโกเลีย,ภาษารัสเซีย,ภาษา
เกาหลีและภาษาอินโดนีเซีย

สัตวปาที่สูงส่ง
ภาษาเอาหลัก,ภาษาจีน,ภาษาอังกฤษ,ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมันและภาษามองโกเลีย

ศิลปะสวรรค
ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

แนวคิดในการด�าเนินชีวิตและการมีจิตส�านึก
หนังสือโดยดร.เจเนซดนอพเช็ค:ภาษาจีน

ชุดรวมบทกวี

น้�าตาในความเงียบ:หนังสือบทกวีโดยทานอาจารย
ในภาษาเยอรมัน/ฝรั่งเศส, ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน, และภาษาเอาหลัก, ภาษาอังกฤษ,ภาษาสเปน, ภาษา
โปรตุเกส,ภาษาเกาหลีและภาษาฟลิปปนส
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บทกวีหวูจ้ือ:หนังสือบทกวีโดยทานอาจารย
ในภาษาเอาหลักภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ความฝนของผีเส้ือ:หนังสือบทกวีโดยทานอาจารย
ในภาษาเอาหลักภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ร่องรอยชีวิตในอดีต:หนังสือบทกวีโดยทานอาจารย
ในภาษาเอาหลักภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

อดีตกาล:หนังสือบทกวีโดยทานอาจารย
ในภาษาเอาหลักภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

กอนกรวดและทอง:หนังสือบทกวีโดยทานอาจารย
ในภาษาเอาหลักภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ความทรงจ�าท่ีหายไป:หนังสือบทกวีโดยทานอาจารย
ในภาษาเอาหลักภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ความรักแห่งศตวรรษ:หนังสือบทกวีโดยทานอาจารย
ในภาษาเอาหลักภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

เหนืออาณาจักรแห่งกาลเวลา(เพลงในภาษาเอาหลัก):ซีดีและดีวีดี

สัมผัสกล่ินหอมสักคร้ังหน่ึง(เพลงในภาษาเอาหลักโดยนักรองท่ีมีช่ือเสียง):ซีดี

วันน้ันและวันน้ี(ขับกลอนในภาษาเอาหลัก):ซีดี

ความฝนยามค่�าคืน(เพลงในภาษาเอาหลัก):ซีดีและดีวีดี

ไดโปรดเถิดทีเอลซี(เพลงในภาษาเอาหลัก):ซีดี

โปรดเก็บรักษาตลอดไป(ขับกลอนในภาษาเอาหลัก):ซีดี

บทเพลงและการแต่งพลงของท่านอาจารยชิงไห่:(ซีดี)ภาษาอังกฤษ,ภาษาเอาหลัก,ภาษาจีน

บทเพลงรัก:(ดีวีดี)ภาษาเอาหลักและภาษาอังกฤษ

ราตรีสวัสด์ิเด็กนอย:(ซีดี)ภาษาอังกฤษ

บทกวีอัญมณี(บทกวีโดยนักกวีชาวเอาหลักท่ีมีช่ือเสียงพรอมดวยการขับกลอนในภาษาเอาหลัก):ซีดี1,2
และดีวีดี1,2

ดอกบัวสีทอง(ขับกลอนในภาษาเอาหลัก):ซีดีและดีวีดี
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กุญแจสู่การรูแจงในทันที

หนังสือตัวอย่างแจกฟรี

หนังสือตัวอยางแจกฟรีน�าเสนอการแนะน�าค�าสอนของทานอนุตราจารยชิงไห สามารถอานหนังสือ
ตัวอยางในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสไดแลวใหผูอานท่ัวโลกสามารถดาวนโหลดไดไมเสียคาใชจายหรืออาน
ออนไลนท่ีไหนก็ไดทางอินเทอรเน็ตจากแอฟริกาใตไปถึงเผาซูลู,จากบังคลาเทศไปถึงปากีสถาน,ในชาว
มาเซอะโดเนีย,มาเลเซียและอีกหลายแหงหนังสือท่ีล้�าคาน้ีีไดแปลภาษามากกวา74ภาษา

ในหนังสือตัวอยางทานอนุตราจารยชิงไหเนนย้�าความส�าคัญของการนั่งสมาธิในชีวิตประจ�าวัน
เนื้อหายังรวมถึงการบรรยายของทานในมิติทางจิตวิญญาณที่สูงสงและประโยชนของการรับประทาน
วีแกน รวมทั้งขอมูลการประทับจิตไปสูการปฎิบัติธรรมวิธีกวนอิม เสนทางทางจิตวิญญาณขั้นพื้นฐาน
และสูงสุด การยกระดับของทานอนุตราจารยชิงไหที่เขาใจอยางลึกซึ้งในกุญแจสูการรูแจงในทันทีให
รัศมีที่เจิดจาของความหวังในการคนหาสัจธรรม

จากค�ากลาวของทานอนุตราจารยชิงไห “โดยการบรรลุเสรีภาพภายในเราจะบรรลุทุกส่ิง” ทุกความ
พอใจ ทุกความส�าเร็จของทางโลกและทางสวรรคเปนพระประสงคมาจากอาณาจักรของพระเจา การ
ตระหนักรูภายในของความปรองดองช่ัวนิรันดรของเรา ปญญาช่ัวนิรันดรของเราและพลังอ�านาจท่ีไมจ�ากัด
ของเรา ถาเราไมไดส่ิงเหลาน้ี เราจะไมมีทางหาความพอใจได ไมวาจะใชเงินหรืออ�านาจมากขนาดไหน
หรือต�าแหนงสูงสงท่ีเรามี

ส�าหรับการเขาดูหนังสือตัวอยางโดยตรงโปรดเย่ียมชม
http://sb.godsdirectcontact.net/

เว็บไซตนี้น�าเสนอหนังสือตัวอยางของทานอาจารยในหลายภาษามารวมกับเราในการน�าของขวัญ
ที่ดีที่สุดตอโลกผานการแบงปนขอความของพระเจาและการยกระดับจิตส�านึกของมนุษย ถาคุณพบวา
ประเทศของคุณหรือภาษาแรกของคุณไมไดอยูในรายการของเราและคุณตองการแปลหนังสือตัวอยาง
ในภาษาของที่คุณเลือกโปรดติดตอเรามาที่:divine@Godsdirectcontact.org.

ดาวนโหลดหนังสือตัวอยางฟรี
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

สื่อสิ่งพิมพทุกชนิดราคาใกลเคียงตนทุน ถาคุณตองการซื้อหรือสั่งสื่อสิ่งพิมพ โดยสอบถามกับ
ศูนยในประเทศของคุณหรือผูประสานงานกอนวามีจ�าหนายหรือไมสวนรายการที่มีจ�าหนายคุณสามารถ
ตรวจสอบกับศูนยในประเทศของคุณหรือเยี่ยมชมเว็บไซตขางลางนี้
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http://www.godsdirectcontact.org.tw/multilang/
http://smchbooks.com/new-c/cover/cover.htm
http://magazine.godsdirectcontact.net/

นอกจากนี้ชุดขาวธรรมสารออนไลนจ�านวนมากแสดงรายการของหนังสือและเทปที่ออกใหม

ถามีความจ�าเปนคุณอาจสั่งซื้อโดยตรงจากส�านักงานใหญในฟอรโมซา,ที่อยู:P.O.Box9,Hsihu,
Miaoli,Formosa,ROC(36899).มีบัญชีรายชื่ออยางละเอียดขึ้นกับความตองการ

เว็บไซตกวนอิม

ติดตอโดยตรงกับพระเจา-อินเทอรเน็ตทั่วโลกของสมาคมอนุตราจารยชิงไหนานาชาติ:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/links/links.htm

การเขาถึงรายชื่อของเว็บไซตกวนอิมทั่วโลก มีหลายภาษารวมทั้งรายการทีวี 24 ชั่วโมง, การเดิน
ทางผานอาณาจักรอันสุนทรี คุณสามารถดาวนโหลดหรือบอกรับเปนสมาชิกขาวอนุตราจารยชิงไห ใน
รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสและแบบสั่งพิมพหนังสือตัวอยางกุญแจสูการรูแจงมีมากมายหลายภาษา

เราขอเชิญคุณรับฟงบทสวดที่งดงามของทานทิชแมนจิคผานเสียงที่ไพเราะของทานอนุตราจารย
ชิงไหแลวทานยังขับบทกวีของทานเองอีกสองบทคือ“ดอกบัวสีทอง”และ”ซาโยนาระ”

ความรักในอดีต(ขับบทกวีในภาษาเอาหลัก):ซีดีและดีวีดี

รองรอยชีวิตในอดีต(ขับบทกวีในภาษาเอาหลัก):เทปเพลงและซีดี1,2และ3,ดีวีดี1และ2(ดวย
ค�าบรรยาย17ภาษา)

เสนทางสูต�านานรัก:เทปเพลงและซีดี1,2และ3,วีดีโอเทป1และ2(บทกวีโดยนักกวีชาวเอาหลัก
ที่มีชื่อเสียง;ขับบทกวีในภาษาเอาหลัก)

* บทกวี“เสนทางสูต�านานรัก”“ความรักในอดีต”“เหนืออาณาจักรแหงกาลเวลา”“ความฝนยามค่�าคืน”
“โปรดเก็บรักษาตลอดไป”“วันนั้นและวันนี้”“รองรอยชีวิตในอดีต”“บทกวีอัญมณี”“ดอกบัวสีทอง”
และ“ไดโปรดเถิดทีเอลซี”ค�ารองหรือท�าดนตรีและรองโดยตัวทานเอง

เทปเพลง, วีดีโอเทป, เอ็มพี3, ซีดีและดีวีดี การบรรยายธรรม,ดนตรี และคอนเสิรตของทานอนุตราจารย
ชิงไห มีแลวในภาษาอารบิก, ภาษาอารมีเนีย, ภาษาเอาหลัก, ภาษาบัลกาเรีย, ภาษากัมพูชา, ภาษาจีน
กวางตุง, ภาษาจีนกลาง, ภาษาโครเอเชีย, ภาษาเชค, ภาษาเดนมารก, ภาษาดัชท, ภาษาอังกฤษ, ภาษา
ฟนแลนด,ภาษาฝร่ังเศส,ภาษาเยอรมัน,ภาษากรีก,ภาษาปากีสถาน,ภาษาฮังการี,ภาษาอินโดนีเซีย,ภาษา
อิตาลี,ภาษาญ่ีปุน,ภาษาเกาหลี,ภาษามาเลเซีย,ภาษาแมนดาริน,ภาษามองโกเลีย,ภาษาเนปาล,ภาษานอรเวย,
ภาษาเปอรเซีย,ภาษาโปแลนด,ภาษาโปรตุเกส,ภาษารัสเซีย,ภาษาศรีลังกา,ภาษาสโลวาเนีย,ภาษาสเปน,
ภาษาสวีเดน,ภาษาไทย,ภาษาตุรกีและภาษาซูลูบัญชีรายการจะจัดสงใหตามตองการยินดีตอนรับทุกการ
คนหา
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สำหรับ มวลมนุษย ทุกคน สวรรค รัก คุณ อยาง มาก เรา 

จึง มีความหวัง สำหรับ การ อยูรอด ของโลก เรา มากกวา 

แตกอน เรา จะ ตื่น สู โลก วี แกน ดวง ใหม ที่ มี เมตตา ที่ 

เปยม ไป ดวย พลังงาน แหง ความ รัก ความ เมตตา และ 

พระ พรที่ ไมมี สิ้นสุด จาก สวรรค

ถา ทุกคน หยุด กิน เนื้อ สัตว ใน ตอนนี้ ภายใน แปด 

สัปดาห สภาพอากาศ จะ เปลี่ยน เปน ดี ทุกสิ่ง ที่ เสียหาย 

จะ กลาย เปนปกติ ภายใน แปด สัปดาห ถา ทุกคน บน โลก 

หยุด กิน เนื้อ สัตว และ หันไป สู หัวใจ แหง ความ เมตตา 

แลว ผล จะ เห็น ได ทันที

ฉัน ภาวนา ใหคุณ ทุกคน ดำเนิน ตอไป สู สันติสุข ซึ่ง อยู 

ใกล แคเอื้อม ขอบคุณ อยาง มาก ทุกๆ ทาน ขอบคุณ คะ

~ อนุ ตราจารย ชิงไห

หนังสือ เลม นี้ ใช กระดาษ รีไซเคิล

โปรด เขาไป ที่ http://crisis2peace.org  เพื่อ อาน

หรือ ดาวนโหลด หนังสือ เลม นี้เวอรชั่น ออนไลน ที่ มี ใน หลาย ภาษา
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