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ศาสตราจารย์พีท สมิธ

ข้าพเจ้าทำ�งานเกีย
่ วกับความยัง
่ ยืนของระบบเกษตรกรรม
และอาหารมานานกว่า 20 ปี และมีสว
่ นร่วมในงานวิจย
ั
หลายร้อยชิ้นที่ค้นหาวิธีลดผลกระทบของการทำ�
เกษตรกรรมต่อสภาพภูมิอากาศและวิธีทำ�ให้ระบบอาหาร
ของโลกยั่งยืนขึ้น ข้าพเจ้าจึงตระหนักว่า ระบบอาหารที่
เป็นอยู่ของเราและเส้นทางของอาหารในอนาคตนั้นไม่
ยั่งยืนเลย และหากเราต้องเลี้ยงประชากรโลก 9,00010,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2593 เราจะต้องเปลี่ยนวิธี
การผลิตอาหารของเราตั้งแต่รากฐานโดยไม่สร้างหายนะ
ให้กับโลกใบนี้อย่างเรียกกลับคืนมาไม่ได้
ในระบบอาหาร การทำ�ปศุสต
ั ว์เพือ
่ การบริโภคของมนุษย์
สร้างผลกระทบมากทีส
่ ด
ุ นอกจากการทำ�ปศุสต
ั ว์จะใช้
พืน
้ ทีม
่ หาศาลแล้ว กว่าร้อยละ 30 ของพืชผลทางการ
เกษตรทัง
้ โลก ยังถูกผลิตเพือ
่ เป็นอาหารของปศุสต
ั ว์
ปศุสต
ั ว์มป
ี ระสิทธิภาพในการเปลีย
่ นอาหารสัตว์ให้กลาย
เป็นชีวมวลทีม
่ นุษย์เราบริโภคได้อย่างเก่งทีส
่ ด
ุ เพียงร้อยละ
10-15 นัน
่ หมายความว่า ปศุสต
ั ว์เป็นปัญหาคอขวดที่
ร้ายแรงมากในระบบอาหาร ไม่ตอ
้ งสงสัยเลยว่า ผลิตภัณฑ์
จากปศุสต
ั ว์สร้างรอยเท้าน้�ำ มากกว่าผลิตภัณฑ์จากพืช
หลายเท่า และเนือ
้ ของสัตว์เคีย
้ วเอือ
้ งสร้างรอยเท้าก๊าซ
เรือนกระจกมากกว่าอาหารทีม
่ าจากพืชถึง 100 เท่า เรา
ไม่ได้พด
ู ถึงร้อยละ แต่เรากำ�ลังพูดถึงตัวประกอบนับร้อย
หลังจากพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ สำ�หรับการก้าวไปสู่
ระบบอาหารที่ยั่งยืน รวมถึงมาตรวัดด้านการผลิตที่มี
อยู่ทั้งหมด ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า เราจะต้องลดการบริโภค
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ลงทั้งในปัจจุบันและเรื่อยไปใน
อนาคต การผลิตอาหารในแบบที่เราบริโภคอยู่ขณะนี้
ถึงแม้ว่าเราจะผลิตอย่างยั่งยืนมากขึ้น ก็ไม่สามารถลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลงจนถึงจุดที่เราจะรักษาโลก
ไว้ให้ลูกหลานของเราได้
ด้วยประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นและช่องว่างระหว่างประเทศ
ร่ำ�รวยและประเทศยากจนที่คาดว่าจะลดลง ชนชั้นกลาง
ที่เพิ่มขึ้นก็น่าจะต้องการเนื้อสัตว์ นม และผลิตภัณฑ์จาก
ปศุสัตว์เพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกัน ประชาชนในประเทศที่
รวยกว่านั้นบริโภคเนื้อสัตว์และนมมากเกินไปจนสร้าง
ความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์ทั่วโลก ระดับการ
บริโภคแบบนี้ไม่ยั่งยืน
เราสามารถลดการบริโภคเนื้อสัตว์และนมทั่วโลกได้ใน
ปริมาณมาก ซึ่งจะฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ ลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม ช่วยจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเลี้ยงคนได้มากขึ้นโดยใช้ที่ดินน้อยลง
บางทีอาจจะได้ที่ดินกลับคืนมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ เราไม่จำ�เป็นต้องตัดสินใจที่จะ
เป็นมังสวิรัติหรือวีแกนไปชั่วชีวิต แต่เพียงลดการบริโภค
เนื้อสัตว์และนม หรือหันมาเลือกบริโภคเนื้อสัตว์และนมที่
“ดีกว่า” การผลิตเชิงอุตสาหกรรม เพียงเท่านี้ก็ช่วยได้
มากแล้ว

“ความจำ�เป็นในการ
ลดความต้องการ
ผลิตภัณฑ์จาก
ปศุสัตว์เป็นมุมมอง
กระแสหลักทาง
วิทยาศาสตร์ไปแล้ว”

ศ.พีท สมิธ เป็นศาสตราจารย์
ทางด้านดินและการเปลีย
่ นแปลง
ของโลกทีส
่ ถาบันวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและชีววิทยา
มหาวิทยาลัยอเบอร์ดน
ี
(สก๊อตแลนด์ สหราช
อาณาจักร) และผู้อำ�นวยการ
ด้านวิทยาศาสตร์ของ the
Scottish Climate Change
Centre of Expertise
(ClimateXChange) ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา
ท่านเป็น Convening Lead
Author, Lead Author
and Author for the
Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC)
ความสนใจของท่านคือ การ
ลดและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การไหลของก๊าซเรือนกระจก
การทำ�แบบจำ�ลองระบบนิเวศ
ดิน การเกษตร พลังงาน
ชีวมวล ความมั่นคงทาง
อาหาร ท่านเป็นสมาชิก
ของ the Royal Society
of Biology และ Institute
of Soil Scientists และ
the Royal Society of
Edinburgh และเป็นสมาชิก
ต่างชาติของ the Indian
National Science Academy
และสมาชิกของ the Royal
Society (London)

ในราว 20 ปีที่ข้าพเจ้าศึกษาวิจัยกรณีเหล่านี้ ข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า เราต้องลดการบริโภค
ผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ลงอย่างมหาศาล ข้อสรุปนี้
ไม่ได้มาจากอุดมการณ์เกี่ยวกับมังสวิรัติหรือวีแกน หรือ
ความปรารถนาที่จะเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม แต่มาจาก
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล้วน ๆ ขณะนี้ ความจำ�เป็นใน
การลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์เป็นมุมมอง
กระแสหลักทางวิทยาศาสตร์ไปแล้ว
ผู้เขียนรายงานฉบับนี้ได้รวบรวมหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดจากรายงานที่ตีพิมพ์แล้วซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการเกษตร ระบบอาหาร งานวิจัยทางสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพ อย่างไม่เอนเอียงและมีดุลยภาพ
ผู้เขียนได้ข้อสรุปเช่นเดียวกับที่วิทยาศาสตร์กระแสหลัก
ค้นพบในช่วงไม่กี่ปีมานี้ นั่นก็คือ ระบบอาหารในปัจจุบัน
และที่คาดว่าจะเป็นต่อไปนั้นจะไม่ยั่งยืน และมีเพียงการ
ลดการบริโภคเนื้อสัตว์และนมในปริมาณมากเท่านั้นจึง
จะทำ�ให้เราส่งมอบระบบอาหารที่เหมาะสมกับอนาคตได้
เพื่อประโยชน์โดยรวมของมนุษย์และโลกใบนี้
ทุก ๆ วัน และในทุก ๆ มื้อ เราเลือกสิ่งที่เราจะกิน เราต้อง
เริ่มเลือกสิ่งที่แตกต่าง และรัฐบาลจะต้องออกนโยบาย
ที่จะช่วยให้เราเลือกสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดี
กว่าสำ�หรับสุขภาพของเราและสำ�หรับโลกใบนี้ ระบบจะ
ต้องถูกปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้
รายงานฉบับนี้แสดงวิสัยทัศน์ว่า การเปลี่ยนแปลงนี้อาจ
จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

ศาสตราจารย์พีท สมิธ, FRS, FRSE, FNA, FRSB
มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน 1 กุมภาพันธ์ 2561
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ภาพจากงานรณรงค์
อาหารกลางวันโรงเรียน
โดยกรีนพีซ เมนูอาหาร
กลางวันโรงเรียนส่วนใหญ่
มีปริมาณเนื้อสัตว์ที่มาก
เกินโภชนาการ และขาด
ผักผลไม้

4 ลดเพื่อเพิ่ม

บทนำ�

บทนำ�
กินอะไรดี

ไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ล้านปี มนุษย์ก็ยังคง
เผชิญกับคำ�ถามเดิม ๆ อยู่ทุกวันว่า วันนี้จะ
กินอะไร ทั้งบรรพบุรุษในยุคล่าสัตว์-เก็บของ
ป่า และพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำ�ลังเดินทางกลับ
บ้านจากที่ทำ�งาน ต่างก็ต้องคิดว่าจะหาอะไรให้
ครอบครัวกิน ความสะดวกของการหาอาหาร
สุขภาพและผลพวงจากสิ่งที่เราเลือกกินในชีวิต
ประจำ�วันเป็นเรื่องท้าทายสำ�หรับบางคน และยุ่ง
ยากเกินไปสำ�หรับอีกหลายคน อย่างไรก็ตาม
คำ�ถามนี้ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของ
เรา หากแต่ส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้ด้วย
คนในแวดวงวิชาการและภาคประชาสังคม
จำ�นวนมากเชื่อว่า “กินอะไรดี” เป็นคำ�ถาม
สำ�คัญที่สุดที่จะช่วยกำ�หนดอนาคตของเรา
คำ�ตอบที่ได้นั้นบ่งชี้ว่า ลูกหลานของเราจะมี
อนาคตแบบไหน และอาจกำ�หนดชะตากรรมของ
เผ่าพันธุ์ของเรา รวมไปถึงของสัตว์ จุลินทรีย์
และพืชที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ด้วย

“คำ�ตอบที่ได้นั้นบ่งชี้ว่า ลูกหลานของเราจะมี
อนาคตแบบไหน และอาจกำ�หนดชะตากรรม
ของเผ่าพันธุ์ของเรา”

© Elsa Palito / Greenpeace

สิ่งที่เรากินนั้นบำ�รุงหล่อเลี้ยงเราและช่วยให้
เรามีชีวิตที่ดี แต่การเลือกกินที่ไม่ดีก็ทำ�ให้เรา
ป่วยหนักได้ ชนิดและปริมาณของอาหารที่เรา
กินและวิธีการเพาะปลูกอาหารแต่ละชนิดนั้น
เป็นกุญแจสำ�คัญสำ�หรับการอยู่รอดของโลก
ของเราด้วยเช่นกัน
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เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม:
ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ
โลกของเรากำ�ลังเปลี่ยนไป และอาหารเป็นหัวใจสำ�คัญของ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่า
ที่เคยมีการบันทึกมาทั้ง ๆ ที่ไม่มีปรากฏการณ์เอลนีโญ และ
นักวิทยาศาสตร์กำ�ลังเตือนว่า ระดับน้ำ�ทะเลกำ�ลังสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ1 ระบบอาหาร
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อทำ�การเกษตร ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกถึง 1 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
เป็นตัวการของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งหมด2 ถ้า
เราไม่ทำ�อะไรเลย ในปี พ.ศ. 2593 ก๊าซที่ปล่อยโดยระบบอาหาร
จะมีสัดส่วนเกินครึ่งของปริมาณก๊าซทั้งหมดที่ปล่อยออกมา
โดยกิจกรรมของมนุษย์3 ผลกระทบจากสิ่งที่เรากินและวิธีที่เรา
เพาะปลูกอาหารจะมีอิทธิพลและคุกคามการอยู่รอดของเราบน
โลกใบนี้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึงร้อยละ 60 ของ
้ สัตว์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากอาหารทัง
้ หมด4 เนือ
และผลิตภัณฑ์นมเป็นส่วนประกอบในอาหารทีส
่ ง
่ ผลกระทบอัน
เลวร้ายต่อสภาพภูมอ
ิ ากาศและสิง
่ แวดล้อมมากทีส
่ ด
ุ
ร้อยละ 80 ของการทำ�ลายป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
สูงที่สุดในโลกบางแห่ง เกิดจากระบบผลิตอาหาร5 และการ
ขยายตัวของการทำ�ปศุสัตว์และการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการทำ�ลายป่าที่เห็นได้ชัดที่สุด6, 7, 8 เฉกเช่นกัน
มลพิษที่เกิดจากฟาร์มปศุสัตว์และฟาร์มผลิตอาหารสัตว์นั้นมี
ส่วนทำ�ให้เขตมรณะ (Dead zone หรือบริเวณที่แทบไม่มีสิ่งมี
ชีวิตอาศัยอยู่ได้) ในมหาสมุทรขยายออกไปเป็นอาณาบริเวณ
กว้าง รวมถึงทำ�ให้แม่น้ำ� ทะเลสาบ และชายฝั่งทะเลหลายแห่ง
เสื่อมโทรม
สิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์กำ�ลังสูญพันธุ์ในอัตราที่สูงมากจน
กระทั่งนักวิทยาศาสตร์เรียกช่วงเวลานี้ว่า ยุคของการสูญ
พันธุ์ครั้งใหญ่ครั้งที่ 6 บนโลก9, 10 เกษตรกรรมและการปศุสัตว์
เป็นหนึ่งในตัวการใหญ่ที่สุดในโลกที่ผลักดันให้โลกสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือกล่าวสั้น ๆ ได้ว่า สิ่งที่เรา
กินทำ�ให้โลกของเราป่วย และทำ�ให้มนุษย์ป่วยด้วยเช่นกัน

1. https://www.theguardian.com/environment/2018/jan/18/2017-was-the-hottest-year-onrecord-without-el-nino-boost
2. IPCC 2014: Smith, P., et al. 2014. Agriculture, Forestry and Other Land-Use (AFOLU). In:
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., et
al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
3. Bajželj, B., et al. 2014. Importance of food-demand management for climate mitigation.
Nature Climate Change, 4: 924-929
4. IPCC 2014: Smith, P., et al. 2014. Agriculture, Forestry and Other Land-Use (AFOLU). In:
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., et
al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
5. Livestock are domesticated animals raised in an agricultural setting to produce
commodities such as meat, eggs, milk, fur, leather, and wool, and often to do work
6. Hosonuma, N., et al. 2012. An assessment of deforestation and forest degradation drivers
in developing countries
Environmental Research Letters, 7: 044009.
7. Kissinger, G., et al. 2012. Drivers of Deforestation and Forest Degradation. A synthesis
report for REDD+ Policymakers:48.
8. Campbell, B. M., et al. 2017. Agriculture production as a major driver of the Earth system
exceeding planetary boundaries. Ecology and Society, 22: 8.
9. Barnosky, A. D., et al. 2011. Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived? Nature,
471: 51–57.
10. Joppa, L. N. et al. 2016. Filling biodiversity threat gaps. Science, 352: 416–418
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เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม:
ผลกระทบต่อสุขภาพ
อาหารการกินของเราเปลี่ยนไปมากในช่วงสองสามทศวรรษ
ที่ผ่านมา แม้ว่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แต่การบริโภค
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นทั่ว
โลก ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2532-2543 การบริโภคผลิตภัณฑ์
จากเนื้อสัตว์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าในเขตชนบท และ
เกือบ 4 เท่าในเขตเมือง11 ในขณะเดียวกัน ประชากรโลกที่ขาดสาร
อาหารลดลงจากร้อยละ 19 เหลือร้อยละ 11 แต่จำ�นวนประชากร
ที่น้ำ�หนักเกินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 39 (1,900 ล้าน
คน ในขณะนี้)12
การบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ธัญพืชขัดขาว และน้ำ�ตาลทราย
ขาวที่เพิ่มขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนทั่วโลก13
การบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มขึ้น หมายความ
ว่าอาหารการกินของเราเป็นปัจจัยเสี่ยงลำ�ดับต้น ๆ ของการ
เสียชีวิตเมื่ออายุยังน้อย และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
ในระดับโลก อาหารที่ไม่เพียงพอ (เช่น การบริโภคผักผลไม้และ
ธัญพืชไม่ขัดสีในปริมาณน้อย และบริโภคเนื้อสัตว์ในปริมาณ
มาก) เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตก่อนวัยอัน
ควรทั่วโลก คน 1 ใน 5 คนเสียชีวิตด้วยสาเหตุนี้14 อาหารเป็น
ปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตของคน 10 ล้านคนทั่วโลกในปี
พ.ศ. 2559 ในขณะที่บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตของ
คน 7 ล้านคนในปีเดียวกัน15

“อาหารการกินของเราเป็นปัจจัยเสี่ยงลำ�ดับต้น ๆ
ของการเสียชีวิตเมื่ออายุยังน้อย และเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเจ็บป่วยในระดับโลก”
ชัดเสียยิ่งกว่าชัดว่า เราต้องเร่งลงมือเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร
ของเรา โชคยังเข้าข้างเรา ผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องว่า เรายัง
คงมีเวลาพอที่จะพลิกสถานการณ์ ถ้าเราลงมืออย่างรวดเร็ว
โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ ส่งสารไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการบริโภคอาหารทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
หากกล่าวโดยย่อ การผลิตและบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
นมเชิงอุตสาหกรรมในปัจจุบันกำ�ลังทำ�ลายโลกของเราโดย
เป็นตัวผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
ทำ�ให้สุขภาพของเราตกอยู่ในความเสี่ยง ถ้าเราเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างระบบอาหารของเราใหม่ ทั้งวิธีการผลิตอาหารและสิ่ง
ที่เราเลือกบริโภค เราจะหลีกเลี่ยงหายนะจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการทำ�ลายธรรมชาติได้ พร้อมทั้งฟื้นฟู
สุขภาพของมนุษย์ขึ้นมาใหม่ได้ในขณะเดียวกัน

11. Malik, V. S., Willett, W. C. & Hu, F. B. 2012. Global obesity: trends, risk factors and policy
implications. Nature Reviews Endocrinology, 9: 13
12. from 1990 and 1975 to today, respectively. As in Gordon, L. J.et al. 2017. Rewiring food
systems to enhance human health and biosphere stewardship. Environmental Research
Letters, 12: 100201.
13. Malik, V. S., Willett, W. C. & Hu, F. B. 2012. Global obesity: trends, risk factors and policy
implications. Nature Reviews Endocrinology, 9: 13.
14. Gakidou, E., et al. 2017. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84
behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 19902013; 2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet,
390: 1345-1422.
15. Ibid.
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“กรีนพีซเรียกร้องให้
ทั่วโลกลดการผลิตและ
บริโภคผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ลงร้อยละ 50 ภายใน
ปี พ.ศ. 2593”

วิสัยทัศน์
ของกรีนพีซ
ในรายงานฉบับนี้ เราพยายามตอบคำ�ถามทีว
่ า่ “กินอะไรดี” โดยพิจารณา
จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ทช
่ี ใ้ี ห้เห็นว่า การเปลีย
่ นแปลงระบบอาหาร
ของโลกจะช่วยให้ประชากรโลกมีสข
ุ ภาพดีและทำ�ให้โลกอุดมสมบูรณ์ได้
เรามุง
่ ลดการบริโภคและการผลิตเนือ
้ สัตว์และผลิตภัณฑ์นมเป็นพิเศษ
โดยดูวา่ การลดลงนีจ
้ ะช่วยอนุรก
ั ษ์สภาพภูมอ
ิ ากาศ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและระบบน้�ำ และช่วยฟืน
้ ฟูสข
ุ ภาวะของมนุษย์ทง
้ั ในปัจจุบน
ั
และในอนาคตไปในขณะเดียวกันได้อย่างไร
รายงานฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงภัยคุกคามด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการผลิต
และการบริโภคเนือ
้ สัตว์และผลิตภัณฑ์นม การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
เป็นการคุกคามชีวิตบนโลกที่เห็นได้ชัดที่สุด และต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ด้วยเหตุนี้ รายงานฉบับนี้จึงเริ่มด้วยการอธิบายเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้เราปรับเปลี่ยนชนิดของอาหารที่กินโดยดูจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเป็นหลัก (บท
ที่ 1)
นอกจากจะลงมือป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรายังต้อง
อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ และระบบนิเวศเพื่อให้ชีวิตมนุษย์บนโลกดำ�เนิน
ต่อไปได้ เราอุทิศบทที่ 2 ให้กับการทบทวนผลกระทบของระบบเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์นมเชิงอุตสาหกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
สุขภาวะของโลกนั้นหมายรวมถึงสุขภาพของมนุษย์ด้วย มนุษย์ได้รับผล
กระทบทางสุขภาพจากสิ่งที่เรากินและจากการที่โลกเปลี่ยนไปนิยมอาหาร
ที่อุดมด้วยเนื้อสัตว์เพิ่มมากขึ้น บทที่ 3 ประมวลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ในปัจจุบันที่เกี่ยวกับผลกระทบของอาหารที่อุดมด้วยเนื้อสัตว์ต่อสุขภาพ
ของมนุษย์ และดูว่า การปรับเปลี่ยนมากินอาหารจากพืชผักมากขึ้น กิน
เนื้อและผลิตภัณฑ์นมน้อยลงจะทำ�ให้เรามีสุขภาพดีขึ้นได้อย่างไร
เราปิดท้ายด้วยข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล บริษัทเอกชน และ
ปัจเจกบุคคล เราจะรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติสุขของโลกใบนี้โดยลงมือทำ�
อย่างรวดเร็วและจริงจังได้อย่างไร เพื่อลูกหลานของเราจะได้มีชีวิตที่เปี่ยม
ไปด้วยสุขภาวะที่ดี
รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ระบบปศุสัตว์ในปัจจุบันมีส่วน
กำ�หนดอนาคตและความอยู่รอดของโลก กรีนพีซเชื่อว่า หลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ที่หนักแน่นนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นการกระทำ�ในระดับโลกอย่าง
เร่งด่วน หากจะปกป้องดูแลสุขภาพของลูกหลานเราและของโลกเพื่อ
ที่คนรุ่นต่อไปจะได้ไม่ต้องเผชิญผลกระทบจากการผลิตเนื้อสัตว์เชิง
อุตสาหกรรม เราจะต้องเริ่มกินอาหารที่ทำ�จากพืชให้มากขึ้น และกินเนื้อ
สัตว์ให้น้อยลง หากต้องการกินเนื้อสัตว์ในบางเวลา ทางเลือกที่ดีที่สุด
คือซื้อจากที่ทำ�เกษตรกรรมเชิงนิเวศ
กรีนพีซเรียกร้องให้ทั่วโลกลดการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ลงร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2593 โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์
ปัจจุบัน16 วิสัยทัศน์เรื่องการเกษตรเชิงนิเวศช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย
ได้ หรืออีกนัยหนึ่ง เราขอเสนอระดับการผลิตที่เพียงพอต่อความ
มั่นคงทางอาหาร ควบคู่ไปกับการปกป้องสภาพภูมิอากาศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ

16. หมายเหตุ: กรีนพีซอ้างอิงข้อมูลล่าสุดของ FAOSTAT คือปี พ.ศ. 2556 (รวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคม 2561)
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วิธีบรรลุเป้าหมายเรื่องเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์นมของกรีนพีซ
แม้ว่าเนื้อสัตว์แต่ละชนิดจะทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และผลกระทบ
ทางลบต่อสุขภาพไม่เท่ากัน เราขอสรุปว่า วิธีที่ดีที่สุดคือ
จัดการกับภาคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมแบบองค์รวม1
อันหมายรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดทั้งในมุม
ของการผลิตและการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์หลายประเภทส่งผลเสียต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับอาหาร
ที่อุดมด้วยพืชผัก ผลกระทบที่เกิดจากอาหารแต่ละ
ชนิดจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่นำ�มา
พิจารณา เช่น ก๊าซเรือนกระจกเกี่ยวพันกับหน่วยต่อ
กิโลกรัม ผลกระทบอื่น ๆ เป็นผลกระทบทางอ้อมและ
ผลกระทบที่คาดคะเนได้ด้วยเหตุผล เช่น ผลกระทบต่อสิทธิ
แรงงานและสวัสดิภาพสัตว์2, 3 ดังนั้น เราจึงเสนอให้ใช้วิธี
แบบองค์รวมดีที่สุด
ความนิยมในผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ละชนิดของมนุษย์กำ�ลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ ในขณะที่เนื้อไก่อาจส่งผล
กระทบน้อยกว่าเนื้อวัวถ้าวัดจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อน้ำ�หนัก แต่รอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมในระดับโลกของ
การผลิตและบริโภคเนื้อไก่นั้นมีขนาดใหญ่มาก สาเหตุมาจาก
ความนิยมบริโภคสัตว์ปีกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และปริมาณ
การผลิตและการบริโภคที่มหาศาล
ในระหว่างปี พ.ศ. 2533-2556 การบริโภคเนื้อวัวต่อหัวทั่วโลก
ลดลงร้อยละ 10 แต่ในขณะเดียวกัน การบริโภคเนื้อหมูเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 23 และการบริโภคสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 96
(ภาพที่ 1) การผลิตหมูและไก่คิดเป็นร้อยละ 70 ของการผลิต
เนื้อสัตว์ทั่วโลก การบริโภคหมูและไก่ในประเทศจีนนั้นเกี่ยวโยง
ไปทั่วโลก เนื่องจากจีนนำ�เข้าผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองจากบราซิล
เพื่อมาเป็นอาหารสำ�หรับสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องถึงร้อยละ 20 ของ
ผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองทั้งหมดที่บราซิลส่งออก4 ดังนั้น เราจึง
ต้องพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เนื้อสัตว์ชนิดอื่น
นอกเหนือจากเนื้อวัวก่อให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการหักร้างถางป่าเพื่อการผลิต
อาหารสำ�หรับสัตว์ปีกและหมู
นอกจากนี้ การบริโภคเนื้อสัตว์โดยรวมเพิ่มปริมาณขึ้นเพราะ
สัตว์ปก
ี และเนือ
้ หมูเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่เพราะเนือ
้ วัวหรือเนือ
้ แดงอืน
่ ๆ
เช่น แกะหรือแพะ ตามที่คาดการณ์ไว้ สัตว์ปีกจะกลายเป็นเนื้อ
สัตว์ที่ถูกบริโภคมากที่สุดในโลกแทนที่เนื้อหมูในปี พ.ศ. 25655
การบริโภคนมและผลิตภัณฑ์นมคาดว่าจะสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
เพราะมีการผลิตเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 1.8 ต่อปี การเติบโตนี้
จะเข้มข้นในจีน อินเดีย และบราซิล6 วัวนมเองก็เป็นผู้บริโภคพืช
อาหารสัตว์รายใหญ่

1. Holistic: systemic approach in which the parts of something are considered to be intimately interconnected
and explicable only by reference to the whole. Ecological problems usually require holistic solutions.
2. Oxfam America 2015. Lives on the Line - the human cost of cheap chicken.
3. IATP et al. 2017. The rise of big meat. Brazil’s extractive industry.
4. Galloway, J. N.et al. 2007. International Trade in Meat: The Tip of the Pork Chop. Ambio, 36: 622-629.
5. Henchion, M., et al. 2014. Meat consumption: Trends and quality matters. Meat Science, 98: 561-568.
6. FAO 2010: Status of and Prospects for Smallholder Milk Production – A Global Perspective, by T. Hemme
and J. Otte. Rome.
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ค่าเฉลี่ยของการบริโภคเนื้อสัตว์แต่ละชนิดทั่วโลก
การบริโภค
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ภาพที่ 1

การบริโภคเนือ
้ วัว เนือ
้ แกะ เนือ
้ แพะ เนือ
้ หมู และเนือ
้ สัตว์ปก
ี ซึง
่ เป็นเนือ
้
สัตว์ชนิดหลักของโลก ตัง
้ แต่ปี พ.ศ. 2513–2556 โดยมีหน่วยเป็นกิโลกรัมของ
ผลิตภัณฑ์ตอ
่ คนต่อปี (น้�ำ หนักซาก) ข้อมูลจาก FAOSTAT, 2561

การผลิตอาหารสัตว์ส่งผลกระทบทางลบต่อป่าไม้ แหล่งน้ำ�
และสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก และมีส่วนทำ�ให้เกิดความ
ไม่มั่นคงทางอาหารในบริเวณที่ที่ดินถูกนำ�ไปใช้ผลิตอาหาร
สัตว์แทนที่จะสร้างอาหารมนุษย์โดยตรง การแปรอาหารสัตว์
ให้เป็นอาหารมนุษย์ทไ่ี ด้จากสัตว์นน
้ั ไร้ประสิทธิภาพ ยกตัวอย่าง
เช่น แคลอรี่จากพืชในอาหารสัตว์เพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่จะถูก
แปรเปลี่ยนเป็นแคลอรี่ในเนื้อวัว7
เนื้อสัตว์ต่างชนิดกันส่งผลกระทบทางลบต่อประเด็นหลักที่
แตกต่างกัน ในขณะที่การผลิตเนื้อวัวสร้างผลกระทบต่อสภาพ
ภูมอ
ิ ากาศมากกว่า ไก่มก
ั เป็นสาเหตุหลักของโรคติดต่อทางอาหาร
ต่าง ๆ เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องและเชื้อโรคอื่น ๆ
จากรายงานการเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากแบคทีเรีย
ทั่วโลก พบว่า กว่าร้อยละ 90 ติดเชื้อ Campylobacter และ
Salmonella กรณีการเจ็บป่วยเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับการ
บริโภคสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก8 ดังที่กล่าวไปแล้วว่า
ในระดับโลก การเพิ่มปริมาณของการบริโภคสัตว์ปีกเป็นส่วน
สำ�คัญที่ทำ�ให้การบริโภคเนื้อสัตว์โดยรวมเพิ่มขึ้น9 ดังนั้น การ
เพิ่มปริมาณการบริโภคสัตว์ปีกจึงสัมพันธ์กับสาเหตุของโรคภัย
ไข้เจ็บในมนุษย์มากขึ้น

7. Shepon, A., et al. 2016. Energy and protein feed-to-food conversion efficiencies in the US and potential food
security gains from dietary changes. Environmental Research Letters, 11:105002.
8. FAO: Poultry and poultry products - risks for human health.
9. Kearney, J. 2010. Food consumption trends and drivers. Philosophical Transactions of the Royal Society B:
Biological Sciences, 365: 2793.
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บทนำ�

หมูในภูมิภาค
Wendland
ประเทศเยอรมนี
ฟาร์มแห่งนี้เป็น
สมาชิกของฉลาก
Newland หรือ
Neuland label ที่
มีมาตรฐานด้าน
สวัสดิภาพสัตว์และ
โรงเรือน

จำ�นวนไก่ หมู และวัวที่ถูกฆ่าเป็นอาหารต่อคนเพิ่มขึ้น 3 เท่า
ระหว่างปี พ.ศ. 2504-2552 ซึ่งหมายความว่า ในปี พ.ศ. 2552
สัตว์กว่า 10 ตัวถูกฆ่าเพื่อเป็นอาหารมนุษย์ 1 คน ถ้าอัตรา
เพิ่มนี้ดำ�เนินต่อไป ในปีนี้ (พ.ศ. 2561) สัตว์ 76,000 ล้านตัว
จะถูกฆ่าเพื่อตอบสนองการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม10
ดังนั้น มิติทางจริยธรรมในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับสัตว์
เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ต้องได้รับการนำ�มาพิจารณา
รายงานฉบับนี้ไม่ได้รวมอาหารทะเลเข้าไปด้วย เนื่องจากเรา
มุ่งเป้าไปที่ระบบเกษตรกรรมและระบบอาหารบนผืนดิน อย่างไร
ก็ตาม การประมงเชิงพาณิชย์คือสาเหตุหลักที่ทำ�ให้เราสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพในมหาสมุทร การประมง
เกินขนาดและการทำ�ลายถิ่นที่อยู่ทำ�ให้ระบบนิเวศทางทะเล
เสื่อมโทรมลงทั่วโลก หากจะว่าไป การประมงมีบทบาทสำ�คัญใน
การตอบสนองความต้องการขัน
้ พืน
้ ฐานของชุมชนทีด
่ อ
้ ยโอกาส
ทีส
่ ด
ุ บนโลกบางชุมชน และมีความสำ�คัญอย่างยิง
่ ต่อความมัน
่ คง
ทางอาหารของโลก
การประมงขนาดเล็กที่สร้างผลกระทบต่ำ�นั้น อยู่ร่วมกับ
ระบบนิเวศที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีและประชากรปลาที่อุดม
สมบูรณ์ได้ ในขณะเดียวกันก็เกื้อกูลชีวิตของคนนับร้อยล้าน
คน ในการวางนโยบายประมงและการค้า ชาวประมงขนาดเล็ก
ที่สร้างผลกระทบต่ำ�และชุมชนด้อยโอกาสที่จำ�เป็นต้องพึ่งพา
อาหารทะเลเป็นโภชนาการพื้นฐานควรได้รับสิทธิพิเศษในการ
เข้าถึงแหล่งสัตว์น้ำ�ก่อน แหล่งประมงส่วนใหญ่ของโลกถูกใช้
ประโยชน์โดยมิชอบ หรือไม่ก็ถูกทำ�ประมงเกินขนาด แต่กระนั้น
อาหารทะเลก็ยังคงเป็นสินค้าที่ค้าขายกันระหว่างประเทศมาก
ที่สุด หากจะสร้างหลักประกันเรื่องความมั่นคงทางอาหาร

การผลิตหมูและไก่
นับเป็นร้อยละ 70 ของการผลิต
เนื้อทั่วโลก

“หากอัตราการผลิตนี้ยังคงเดิม สัตว์จำ�นวน
76,000 ล้านตัวจะต้องถูกฆ่าเพื่อสนองการบริโภค
เนื้อสัตว์และนมวัวในปีนี้”
ให้กับชุมชนด้อยโอกาส เราต้องตั้งข้อสงสัยต่อความอยากกิน
ปลาของผู้มีฐานะ และลดการบริโภคปลาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลิตภัณฑ์จากปลาที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

10. Source of estimate is Allievi, F., Vinnari, M. & Luukkanen, J. 2015. Meat consumption and production – analysis
of efficiency, sufficiency and consistency of global trends. Journal of Cleaner Production, 92: 142-151. จาก
FAOSTAT จำ�นวนวัว หมู สัตว์ปีก แกะ และแพะที่ถูกฆ่าเพื่อผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมในปี พ.ศ. 2559 รวมเป็น 73,400 ล้าน
ตัว ในจำ�นวนนี้เป็นไก่ 66,000 ล้านตัว
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บทที่ 1
วิสัยทัศน์ของกรีนพีซในการลดผลกระทบต่อ
สภาพภูมิอากาศที่เกิดจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม

จากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม
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วิสัยทัศน์ของกรีนพีซในการลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

ภาพการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรกรรม

เราสามารถแสดงให้เห็นภาพความสำ�คัญของการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกด้วยการบริโภคอาหารที่อุดมด้วยพืชผักได้อย่างง่ายดาย
ลองจินตนาการถึงรถเมล์คันหนึ่ง หากเรากำ�หนดเป้าหมายให้ภาวะ
โลกร้อนเพิ่มขึ้นได้เพียง 1.5 องศาเซลเซียสในปี พ.ศ. 2593

หากต้องการบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีสและมี
สภาพภูมิอากาศที่ปลอดภัยในปี พ.ศ. 2593 โลก
จำ�เป็นต้องปฏิรูประบบการผลิตอาหาร ทุกภาค
ส่วนจะต้องลดการผลิตก๊าซคาร์บอน และเพิ่ม
การกักเก็บคาร์บอนให้มากขึ้น
ถ้าจะจำ�กัดอุณหภูมิเฉลี่ยของทั้งโลก
ให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส
เราจะต้องเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม
การผลิตเนื้อสัตว์ เพราะการผลิต
เนื้อสัตว์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ปริมาณมาก และมีแนวโน้มว่าจะ
มากขึ้นในอนาคต1, 2, 3
จากการจำ�ลองสถานการณ์ก๊าซ
เรือนกระจกเมื่อไม่นานมานี้ คาด
ว่า ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยมา
จากระบบอาหาร (รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน) จนถึง
ปี พ.ศ. 2593 จะสูงถึง 20,200
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่า (CO2e) ต่อปี4 ในสถานการณ์
ที่เป็นอยู่5, 6

2593

อุณหภูมิเพิ่มขึ้น
โดยเฉลี่ยทั่วโลก
1.5 องศาเซลเซียส

รถเมล์คันนี้จะมีที่นั่งว่างสำ�หรับก๊าซเรือนกระจก 20 ที่นั่ง ถ้าเรายังคงบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น
แบบนี้ต่อไป ที่นั่ง 11 จาก 20 ที่นั่งจะตกเป็นของระบบอาหาร เหลืออีกเพียง 9 ที่นั่งไว้ให้ภาค
ส่วนอื่นที่มีความสำ�คัญต่อระบบเศรษฐกิจ (เช่น พลังงาน อุตสาหกรรม ขนส่ง และอื่น ๆ)
รถเมล์คันนี้จะแน่นมากจนอาจจะล้น และอาจเกิดอันตรายในการเดินทางได้

2593

นั่นหมายความว่า การปล่อยก๊าซ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น
เรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรม
โดยเฉลี่ยทั่วโลก
เพียงภาคเดียวก็แทบจะทะลุพิกัด
1.5 องศาเซลเซียส
สูงสุดที่อนุญาตให้ทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคพลังงาน อุตสาหกรรม ขนส่ง และ
อื่น ๆ รวมกันปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในปี
ยังโชคดีที่ว่า ถ้าหากเราร่วมกันก้าวไปสู่การกินอาหารที่อุดมด้วยพืชผัก ที่นั่งบนรถเมล์จะ
พ.ศ. 2593 แล้ว (21,000 ± 3,000 ล้านตัน
ว่างลงถึง 7 ที่ และเราก็มีโอกาสที่จะเดินทางถึงเป้าหมายในปี พ.ศ. 2593 ได้อย่างปลอดภัย
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี)7 ข้อเท็จจริง
นอกจากนี้ การปล่อยให้ที่นั่งว่างก็เป็นหลักประกันว่า มนุษย์จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการ
เพียงข้อเดียวนี้แสดงให้เห็นถึงความจำ�เป็นเร่งด่วน
ปรับเปลี่ยนอาหาร และมีโอกาสปกป้องธรรมชาติได้มากขึ้น
และโอกาสที่จะจัดการกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
เชื่อมโยงกับอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยก๊าซจาก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบอาหารในตัวอย่างนี้ไม่ได้นำ�การ
การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเชิงอุตสาหกรรม
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมาคำ�นวณด้วย
ในขณะนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงจากภาค
เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 24 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั่วโลก และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการทำ�ปศุสัตว์ (รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน) คิดเป็นร้อยละ 14 ซึ่งเทียบเท่ากับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคคมนาคมขนส่งทั้งภาค8
1. Rogelj, J., et al. 2016. Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming
well below 2 °C. Nature, 534: 631-639.
2. Bajželj, B., et al. 2014. Importance of food-demand management for climate mitigation.
Nature Climate Change, 4: 924-929.
3. Hedenus, F., et al. 2014. The importance of reduced meat and dairy consumption for
meeting stringent climate change targets. Climatic Change, 124: 79-91.
4. พันล้านตันหรือกิกะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) คือหน่วยที่รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่างชนิดกันให้เป็นหน่วยเดียวกัน เพื่อให้เปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกแต่ละ
ชนิดที่มีต่อชั้นบรรยากาศนั้นไม่เหมือนกัน ก๊าซมีเทนมีศักยภาพสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 25 เท่า ก๊าซ
ไนตรัสออกไซด์มีศักยภาพสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 298 เท่า ทุกสถานการณ์ได้รับการนำ�เสนอเป็น
พันล้านตันของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีทั่วโลก (Gt CO2e yr-1)
5. สถานการณ์ทเ่ี ป็นอยู่ (Baseline scenario) คือสถานการณ์ทด
่ี �ำ เนินไปโดยไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงหลัก ๆ เกิด
ขึ้นในระหว่างทาง ดังนั้น สภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่จึงดำ�เนินไปตามคาดโดยไม่เปลี่ยนแปลง
6. Bajželj, B., et al. 2014. Importance of food-demand management for climate mitigation.
Nature Climate Change, 4: 924-929. This analysis is for limits between 1.5º and 2º C. การ
วิเคราะห์นี้ใช้สำ�หรับข้อจำ�กัดระหว่าง 1.5-2 องศาเซลเซียส
7. Ibid.
8. IPCC 2014: Smith, P., et al. 2014. Agriculture, Forestry and Other Land-Use (AFOLU). In:
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Edenhofer, O., et
al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรมจะเพิม
่ ขึน
้
เรือ
่ ย ๆ ทั้งในลักษณะสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ โดยจะสูงถึงร้อย
ละ 52 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกในปี พ.ศ. 2593
เนื่องจากจำ�นวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทำ�ให้การผลิตอาหารและของเสียเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยน
ไปกินอาหารที่อุดมด้วยเนื้อสัตว์9
ศักยภาพในการลดก๊าซเชิงเทคนิคของการผลิตทางการเกษตร
ดูเหมือนจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในภาคส่วนอื่น ดังนั้นจึงต้อง
จัดการกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบอาหารอย่างเป็น
องค์รวม รวมถึงการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์
เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่
เข้มข้นมาก10
9. Bajželj, B., et al. 2014. Importance of food-demand management for climate mitigation.
Nature Climate Change, 4: 924-929.
10. Ibid.
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วิสัยทัศน์ของกรีนพีซเรื่องระบบเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมถึงปี พ.ศ. 2593

ปศุสัตว์
ฟาร์มนม
เชิงนิเวศ
ที่ประเทศ
ฝรั่งเศส

ในปัจจุบน
ั การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยตรงจากภาคเกษตรกรรม
คิดเป็นร้อยละ 24 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทัว่ โลก และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการทำ�
ปศุสต
ั ว์ (รวมถึงการเปลีย่ นแปลงการใช้ทด
่ี น
ิ )
คิดเป็นร้อยละ 14 ซึง่ เทียบเท่ากับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของภาคคมนาคมขนส่งทัง้ ภาค

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์เกษตรแห่งสวีเดน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
มหาวิทยาลัยอเบอร์ดีน มหาวิทยาลัยมินนิโซตา มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย สถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ และองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (ท่ามกลางสถาบันนานาชาติและ
นักวิจัยอื่น ๆ อีกมากมาย) ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการลด
การผลิตและการบริโภคปศุสัตว์ลงอย่างจริงจังต่อเศรษฐกิจ
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ดังนั้น กรีนพีซขอเรียกร้องให้ลดการผลิตและการบริโภค
ผลิตภัณฑ์จากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมทั่วทั้งโลกลง
1. Röös, E., et al. 2017. Greedy or needy? Land-use and climate impacts of food in 2050
under different livestock futures. Global Environmental Change, 47: 1-12.
2. Springmann, M., et al. 2016. Analysis and valuation of the health and climate change
cobenefits of dietary change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113: 41464151.
3. Schader, C., et al. 2015. Impacts of feeding less food-competing feedstuffs to livestock on
global food system sustainability. Journal of The Royal Society Interface, 12.
4. Tilman, D. & Clark, M. 2014. Global diets link environmental sustainability and human
health. Nature, 515: 518.
5. Hedenus, F., et al. 2014. The importance of reduced meat and dairy consumption for
meeting stringent climate change targets. Climatic Change, 124: 79-91.
6. Popp, A., et al. 2010. Food consumption, diet shifts and associated non-CO2 greenhouse
gases from agricultural production. Global Environmental Change, 20: 451-462.
7. Stehfest, E.et al. 2009. Climate benefits of changing diet. Climatic Change, 95: 83–102.

12 ลดเพื่อเพิ่ม

สัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาค
ปศุสัตว์เท่ากับ

การปล่อย
ก๊าซจากภาค
คมนาคมขนส่ง

ร้อยละ 14
ของการปล่อย
ก๊าซทั่วโลก

ร้อยละ 50 ของที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ภายในปี พ.ศ. 2593
เป้าหมายนี้จะเป็นจริงได้ด้วยแนวคิดการเกษตรเชิงนิเวศ หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ ระดับที่รับประกันความมั่นคงทางอาหารและ
ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพภูมิอากาศไป
ในขณะเดียวกัน เป้าหมายนี้ได้รับการสนับสนุนโดยแบบจำ�ลอง
ทางวิทยาศาสตร์จำ�นวนหนึ่งซึ่งพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญเมื่อ
เร็ว ๆ นี้ (ดูรายละเอียดในบทที่ 1 ของรายงานทางวิทยาศาสตร์
ฉบับเต็ม จากเว็บไซต์ www.greenpeace.org/livestock_vision)

© Jean-Luc Bertini / Greenpeace

วิสัยทัศน์ของกรีนพีซในการลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์
ของกรีนพีซ
เกษตรกรรมเชิงนิเวศในวิสัยทัศน์ของกรีนพีซ8 คือ ระบบอาหาร
ที่ไม่เพียงแต่ผลิตอาหารให้เพียงพอสำ�หรับทุกคน แต่จะต้อง
ลดการทำ�ลายสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตด้วย ในการทำ�
ปศุสัตว์ เราต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยความเคารพและไม่ทรมานสัตว์
และใช้เฉพาะที่ดินที่ไม่ใช่พื้นที่เพาะปลูกพืชอาหารของมนุษย์ ทั้ง
ยังเหลือพื้นที่ไว้ให้เพียงพอสำ�หรับความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบจำ�ลองทางวิทยาศาสตร์ให้คุณค่ากับวิสัยทัศน์ที่จะเลี้ยง
โลกด้วยอาหารที่มาจากเกษตรกรรมเชิงนิเวศ การลดของเสีย
และลดการบริโภคเนื้อสัตว์จำ�เป็นต่ออนาคตที่มีพื้นฐานอยู่บน
การเกษตรและอาหารเชิงนิเวศ9

“การปศุสต
ั ว์เชิงนิเวศนัน
้ ใช้เพียงทุง่ หญ้า ทุง่ หญ้าเลีย้ งสัตว์
และกากอาหารสำ�หรับเป็นอาหารสัตว์ เพือ่ เป็นหลักประกัน
ว่าโลกของเราจะมีความมัน
่ คงทางอาหารและสุขภาพทีด
่ ”ี
การเลี้ยงสัตว์ในแบบที่สอดคล้องกับระบบเกษตรและอาหารเชิง
นิเวศนั้น หมายถึงการลดขนาดพื้นที่เลี้ยงสัตว์และพื้นที่สำ�หรับ
ปลูกพืชอาหารสัตว์ ซึ่งก็เท่ากับการลดจำ�นวนปศุสัตว์ให้เหลือ
น้อยกว่าที่เป็นอยู่อย่างมาก ด้วยเหตุที่โลกเรามีพื้นที่จำ�กัด
และเราควรจะใช้พื้นที่เพื่อความมั่นคงทางอาหารและสุขภาพ
ของโลกเราก่อนสิ่งอื่นใด การปศุสัตว์เชิงนิเวศนั้นใช้เพียงทุ่ง
หญ้า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และกากอาหารสำ�หรับเป็นอาหารสัตว์
เพื่อเป็นหลักประกันว่าโลกของเราจะมีความมั่นคงทางอาหาร
และสุขภาพที่ดี สิ่งนี้จำ�เป็นมากเพราะระบบเกษตรและอาหาร
ในปัจจุบันนั้นกำ�ลังทำ�ลายสภาพภูมิอากาศของเรา ในขณะ
เดียวกัน คนกว่า 800 ล้านคนทั่วโลกอดอยากหิวโหย และอีก
เกือบ 2 พันล้านคนมีน้ำ�หนักเกิน
การลดการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมลงร้อยละ 50 ของ
ระดับปัจจุบันภายในปี พ.ศ. 2593 จะทำ�ให้การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากภาคเกษตรกรรมลดลงถึงร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับ
การปล่อยก๊าซที่คาดการณ์ไว้ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ใน
ปี พ.ศ. 2593 (ดูภาพที่ 2 ใช้ข้อมูลจากแบบจำ�ลองปศุสัตว์เชิง
นิเวศและอาหารสุขภาพของ Roos et al (2560))
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ระหว่างสถานการณ์
ที่เป็นอยู่และเป้าหมายของกรีนพีซจะอยู่ที่ 7,000 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีภายในปี พ.ศ. 2593 การลด
ลงนี้สามารถนำ�ไปเทียบกับขีดจำ�กัดสูงสุดที่ทุกภาคส่วนในโลก
8. เกษตรกรรมเชิงนิเวศ นำ�มาซึ่งการทำ�เกษตรที่ดีต่อสุขภาพและอาหารที่ดีต่อสุขภาพทั้งในวันนี้และ
วันข้างหน้า โดยการอนุรักษ์ดิน น้ำ� และสภาพภูมิอากาศ การเกษตรแบบนี้ส่งเสริมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และไม่ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีหรือพืชพันธุ์ที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม
(จีเอ็มโอ) การเกษตรเชิงนิเวศ หมายรวมถึงระบบจัดการพืชและปศุสัตว์นานาชนิด ซึ่งต้องการเพิ่มผลผลิต
และรายได้ และใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะที่ลดความ
ต้องการปัจจัยการผลิตจากภายนอก (ดู Tirado, R.2015. Ecological farming: the seven principles
of a food system that has people at its heart. Greenpeace Research Laboratories Technical
Report)
การปศุสัตว์เชิงนิเวศรวมเอาสัตว์ในฟาร์มเข้าไปเป็นส่วนประกอบสำ�คัญของระบบเกษตรกรรม สัตว์เหล่านี้
ช่วยใช้และหมุนเวียนธาตุอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นแรงงานสำ�คัญในฟาร์มในหลายภูมิภาคด้วย
การปศุสัตว์เชิงนิเวศต้องการเพียงทุ่งหญ้า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และกากอาหารเป็นอาหารสัตว์ จึงช่วย
ลดการใช้พื้นที่ที่เหมาะที่จะใช้เพาะปลูก ลดการแก่งแย่งที่ดินกับการผลิตอาหารสำ�หรับมนุษย์โดยตรง และ
ปกป้องระบบนิเวศทางธรรมชาติภายใต้ระบบอาหารที่เป็นธรรมทั่วโลก (ดู Tirado, R. & Kruszewska, I.
2012. Ecological Livestock: Options for reducing livestock production and consumption to fit
within ecological limits, with a focus on Europe. Greenpeace Research Laboratories Technical
Report)
9. Muller, A., et al. 2017. Strategies for feeding the world more sustainably with organic
agriculture. Nature Communications, 8: 1290.

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบอาหารในปี พ.ศ. 2593 เทียบกับ
ปริมาณสูงสุดที่จะไม่ทำ�ให้เกิดอันตรายจากสภาพภูมิอากาศที่ผันผวน

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก - พันล้านตัน
(Gt) ของคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี

สถานการณ์ที่เป็นอยู่

ในปี พ.ศ. 2593

วิสัยทัศน์สำ�หรับระบบอาหารของกรีนพีซ

การไม่ตัดไม้
ทำ�ลายป่าและ
การกักเก็บ
คาร์บอนในดิน

ภาพที่ 2

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีเ่ กิดจากอาหารในปี พ.ศ. 2593 เทียบกับ
ปริมาณสูงสุดทีย
่ น
ิ ยอมให้ทก
ุ ภาคส่วนปล่อยก๊าซได้หากจะปกป้องโลกให้พน
้ จาก
อันตรายของสภาพภูมอ
ิ ากาศเปลีย
่ นแปลง 1) เพดานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของทุกภาคส่วน หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีย
่ อมให้ทก
ุ ภาคส่วนในโลก
ปล่อยรวมกัน ซึง
่ สอดคล้องกับเป้าการควบคุมอุณหภูมโิ ลกให้เพิม
่ ขึน
้ ได้ไม่เกิน
1.5-2 องศาเซลเซียส 2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้สถานการณ์ทเ่ี ป็นอยู่
สำ�หรับการปล่อยก๊าซทีเ่ กีย
่ วพันกับอาหาร อันหมายถึงการปล่อยก๊าซโดยตรง
จากระบบอาหาร และการปล่อยก๊าซทางอ้อมจากการทำ�ลายป่า 3) การปล่อยก๊าซ
ของระบบอาหารในวิสย
ั ทัศน์ของกรีนพีซนัน
้ หมายรวมถึงการลดลงทีเ่ กิดจาก
การลดการผลิตและบริโภคเนือ
้ สัตว์และผลิตภัณฑ์นมลงร้อยละ 50 และจากการไม่
ตัดไม้ท�ำ ลายป่าและการกักเก็บคาร์บอนในดิน
แหล่งข้อมูล: Bajzelj, B., et al. (2014. Importance of food-demand
management for climate mitigation. Nature Climate Change, 4: 924929), Roos, E., et al. (2017. Greedy or needy? Land-use and climate
impacts of food in 2050 under different livestock futures. Global
Environmental Change, 47: 1-12) and IPCC 2014 (Smith, P., et al. 2014.
Agriculture, Forestry and Other Land-Use (AFOLU). In: Climate Change
2014: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group
III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change [Edenhofer, O., et al. (eds.)]. Cambridge University
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.).New York,
NY, USA.)

สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยไม่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในระดับที่อันตราย ซึ่งเท่ากับ 20,000 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีในปี พ.ศ. 2593 10,000 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีในปี พ.ศ. 2613 และเหลือ 0
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี พ.ศ. 262310
หากเป็นไปตามเป้าหมายของกรีนพีซที่จะลดการผลิตเนื้อ
สัตว์และผลิตภัณฑ์นมลงร้อยละ 50 การปล่อยก๊าซจากภาค
เกษตรกรรมจะลดลงเหลือ 4 กิกะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อปี นับเป็นสภาพการณ์เชิงบวกที่เอื้อให้ภาคส่วนอื่น
และสังคมกำ�หนดขอบเขตของสภาวะโลกร้อนให้อยู่ในระดับที่
ปลอดภัยสำ�หรับมนุษยชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้
10. Rogelj, J., et al. 2016. Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming
well below 2 °C. Nature, 534: 631-639 & Bajželj, B., et al. 2014. Importance of food-demand
management for climate mitigation. Nature Climate Change, 4: 924-929.
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วิสัยทัศน์ของกรีนพีซเรื่องระบบเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมถึงปี พ.ศ. 2593

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้วิสัยทัศน์
เรื่องระบบอาหารของกรีนพีซ

ปริมาณที่ลดลงนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปริมาณอาหาร
เพื่อสุขภาพที่กองทุนวิจัยมะเร็งโลกแนะนำ� คือให้กินเนื้อแดงได้
อย่างมากสัปดาห์ละ 300 กรัม คำ�อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบต่อ
สุขภาพของการบริโภคเนือ
้ สัตว์และผลิตภัณฑ์นมจะอยูใ่ นบทที่ 34

รูปแบบการทำ�ปศุสัตว์เชิงนิเวศเปิดโอกาสให้ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกได้โดยตรงจากการลดจำ�นวนของสัตว์และพืช
อาหารสัตว์ลง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังลดลงได้อีกจาก
การกักเก็บคาร์บอนในดินและในชีวมวลบนผืนดิน ซึ่งเป็นผืน
ดินที่ได้คืนมาหลังจากลดการเลี้ยงสัตว์ลงร้อยละ 50 ของการ
เลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน (ไม่จำ�เป็นต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกและทุ่งหญ้า
สำ�หรับผลิตพืชอาหารสัตว์และหญ้าเลี้ยงสัตว์อีกต่อไป)
นอกจากนี้ การลดความต้องการเนื้อสัตว์ลงจะลดแรงกดดัน
ต่อผืนป่า และมีแนวโน้มว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิด
จากการทำ�ลายป่า การแผ้วถางทำ�ลายป่าสามารถปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในปริมาณมากได้1 แบบจำ�ลองประเมินไว้ว่า การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสามารถปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 7,000 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปีในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในทวีป
แอฟริกาทางตอนใต้้ของทะเลทรายซาฮาราและในทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้2 ขณะนี้ยังไม่มีการประเมินว่า ก๊าซเรือน
120
กระจกจากการทำ�ลายป่าจะลดลงได้มากเพียงใดหาก
การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมลดลงร้อยละ 50
100
ในปี พ.ศ. 2593 อย่างไรก็ดี การทำ�ปศุสัตว์เป็น
80
ตัวการสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้
60
ที่ดินและการตัดไม้ทำ�ลายป่า

ถ้าการบริโภคเนื้อสัตว์ค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ ในปี พ.ศ. 2573
การบริโภคเนื้อสัตว์จะอยู่ที่ 24 กิโลกรัมต่อหัวต่อปีโดยประมาณ
เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 43 กิโลกรัมต่อหัวต่อปี และ 85
กิโลกรัมต่อหัวต่อปีในยุโรปตะวันตก สำ�หรับผลิตภัณฑ์นม ใน
ปี พ.ศ. 2573 เป้าหมายคือ 57 กิโลกรัมต่อหัวต่อปี ประเทศจีน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแอฟริกาสามารถเพิ่มการบริโภค
ได้บ้าง ในขณะที่ภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งหมดต้องลดค่าเฉลี่ยของการ
บริโภคผลิตภัณฑ์นมลงในปริมาณมาก (ดูภาพที่ 3)

ค่าเฉลี่ยรายปีในปัจจุบัน
ของการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมต่อคน
เนื้อสัตว์:
กก.ต่อคน
ต่อปี

เป้าประสงค์กรีนพีซ
พ.ศ. 2573:
24 กก./หัว/ปี

40

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมที่ลดลง
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2593 คิดเป็น
ปริมาณเท่าไร

เป้าประสงค์กรีนพีซ
พ.ศ. 2593: ร้อยละ 50
ของปี 2556 หรือ
16 กก./หัว/ปี

20
0

300

วิสัยทัศน์ของกรีนพีซเรื่องระบบอาหารเชิง
นิเวศที่จะให้ลดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเชิง
อุตสาหกรรมลงร้อยละ 50 เป็นการลดระดับการ
ทำ�ปศุสัตว์ในปัจจุบันลงร้อยละ 50 การลดลงนี้
หมายถึง ในปี พ.ศ. 2593 ปริมาณของเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์นมต่อหัวจะเหลือเท่าไรเมื่อเทียบกับ
ปัจจุบัน และค่าเฉลี่ยของทั้งโลกในปี พ.ศ. 2593 จะ
เท่ากับเท่าไร3

250
200
150

เป้าประสงค์กรีนพีซ
พ.ศ. 2573:
57 กก./หัว/ปี

100

1. การแผ้วถางป่าทำ�ให้คาร์บอนที่สะสมในวัสดุพืชพันธุ์และในดินถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ
2. Bajželj, B., et al. 2014. Importance of food-demand management for climate mitigation.
Nature Climate Change, 4: 924-929) for deforestation number, IPCC 2014 for soil carbon
sequestration. การประมาณการนี้เป็นการประมาณแบบกว้างๆ จากค่าที่เคยตีพิมพ์มาแล้ว.
3. ดูรายละเอียดได้จากรายงานวิทยาศาสตร์ฉบับเต็ม จากเว็บไซต์ www.greenpeace.org/livestock_
vision.

เป้าประสงค์กรีนพีซ
พ.ศ. 2593: ร้อยละ 50
ของปี 2556 หรือ
33 กก./หัว/ปี

50
0

ภายใต้เป้าประสงค์ของกรีนพีซ เราคาดการณ์ว่า การบริโภค
เนื้อสัตว์ทั่วโลกจะอยู่ที่ 16 กิโลกรัมต่อหัวต่อปี หรือประมาณ
300 กรัมต่อหัวต่อสัปดาห์ โดยนับรวมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทุก
ประเภท (คิดจากน้ำ�หนักซาก ซึ่งหมายถึงเนื้อดิบที่ยังไม่ผ่านการ
แปรรูป ณ จุดขายปลีก) สำ�หรับผลิตภัณฑ์นมก็เช่นกัน การลด
ลงร้อยละ 50 ทำ�ให้การบริโภคผลิตภัณฑ์นมทั่วโลกในปี พ.ศ.
2593 อยู่ที่ 33 กิโลกรัมต่อหัวต่อปีโดยประมาณ หรือเท่ากับ
630 กรัมต่อหัวต่อสัปดาห์ (นมหนึ่งแก้วเท่ากับประมาณ 200
กรัม)

14 ลดเพื่อเพิ่ม

นม:
กก.ต่อคน
ต่อปี

โลก

จีน บราซิล อาร์เจนติน่า สหรัฐอเมริกา
ยุโรปตะวันตก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แอฟริกา อินเดีย

ภาพที่ 3 อัตราเฉลี่ยของการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมในโลก และใน

จีน บราซิล อาร์เจนติน่า สหรัฐอเมริกา ยุโรปตะวันตก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แอฟริกา และอินเดีย (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556 ข้อมูลล่าสุดดูได้จาก FAOSTAT, 2561)
เส้นประและเส้นทึบสีดำ�แสดงถึงเป้าประสงค์ของกรีนพีซที่จะลดการบริโภคลง
ภายในปี พ.ศ. 2593 และเป้าประสงค์ระยะกลางในปี พ.ศ. 2573 กิโลกรัมของ
เนื้อสัตว์หมายถึงน้ำ�หนักซาก ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ดิบที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป ณ
จุดขายปลีก ตามที่ระบุไว้ใน FAOSTAT

4. และในรายงานวิทยาศาสตร์ฉบับเต็มในเว็บไซต์ www.greenpeace.org/livestock_vision.

วิสัยทัศน์ของกรีนพีซในการลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

การบริโภคเนื้อสัตว์ต่อหัว
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513-2556

การพิจารณาระดับภูมิภาคในเรื่องความเที่ยงธรรมและความ
รับผิดชอบที่ “มีร่วมกันแต่แตกต่างกัน”
ทิศทางการบริโภคเนื้อสัตว์ในระดับภูมิภาคในช่วง 4 ทศวรรษที่
ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า โลกตะวันตก (เช่น สหรัฐอเมริกา และ
ยุโรปตะวันตก) และอาร์เจนติน่า บริโภคเนื้อสัตว์ในระดับที่สูง
120
มากอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลก
และของประเทศกำ�ลังพัฒนา (บราซิล จีน อินเดีย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปแอฟริกา ในภาพที่ 4) การ
ประเมินอนาคตชี้ให้เห็นว่า การบริโภคเนื้อสัตว์และ
90
การกินอาหารแบบตะวันตกในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
5
กำ�ลังเพิ่มสูงขึ้นเหมือน ๆ กัน
วิสัยทัศน์ของกรีนพีซในเรื่องปศุสัตว์เชิงนิเวศนั้น
ให้หลักประกันว่า โลกจะเข้าถึงทรัพยากรได้อย่าง
เสมอภาค รวมถึงเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพและ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมด้วย สังคมที่มีรายได้ต่ำ�
ในโลกนี้จะบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้มากขึ้นถ้า
พวกเขาต้องการ เพื่อความเสมอภาคในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ช่วงเปลีย
่ น
ผ่าน ไปยังปี
พ.ศ. 2573:
24 กก./
คน/ปี

ช่วงเปลีย
่ น
ผ่านไปยังปี
พ.ศ. 2593:
16 กก/
คน/ปี

60
เนื้อ:
กก.ต่อ
หัวต่อปี
30

นี่คือหลักการลดและแบ่งปัน (Shrink and Share) ที่
0
กรีนพีซเคยส่งเสริมตั้งแต่สมัยที่จัดพิมพ์รายงานปศุสัตว์
2513
เชิงนิเวศเมื่อปี พ.ศ. 25556 อย่างไรก็ตาม นี่หมายถึงการ
ลดการบริโภคโปรตีนจากสัตว์อย่างจริงจังในสังคมที่บริโภค
เนื้อสัตว์ในปริมาณมาก (รวมถึงสังคมคนรวยในประเทศที่มีราย
ได้ต่ำ�ถึงปานกลาง) และอนุญาตให้สังคมที่มีกำ�ลังซื้อน้อยกว่า
บริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้นได้พอสมควร ตามหลักการลดและแบ่งปัน
หากจะให้คนจนในโลกนีไ้ ด้รบ
ั โปรตีนจากสัตว์อย่างสมดุล สังคม
ทีร
่ �ำ่ รวยกว่า แม้อยูใ่ นประเทศกำ�ลังพัฒนาก็จะต้องลดการ
บริโภคลงอย่างมากโดยไม่อาจเลีย
่ งได้

“ภายใต้เป้าประสงค์ของกรีนพีซ เราคาดการณ์
ว่า การบริโภคเนื้อสัตว์ทั่วโลกจะอยู่ที่ 16 กิโลกรัม
ต่อหัวต่อปี”

ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ความมั่นคงทางอาหารที่เปี่ยมด้วย
ความรับผิดชอบต่อสภาพภูมิอากาศจะมีอนาคตที่เป็นธรรม
และมีการแบ่งเบาภาระกัน ถ้าซีกโลกตะวันตกและผู้มีอันจะกินใน
สังคมทั่วโลกเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงไปสู่อาหารที่อุดมด้วยพืช
ผักมากขึ้น นอกจากเรื่องสภาพภูมิอากาศแล้ว ภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลกและภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมควรร่วมกันแบ่งเบาภาระ
ทางสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และจริยธรรมซึ่งเกิด
จากการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในปริมาณมากด้วย
ภายใต้กรอบความคิดเกี่ยวกับอนาคตนี้ เราควรคำ�นึงถึงความ
สำ�คัญของระบบการผลิตปศุสัตว์ที่สร้างผลกระทบต่ำ�ในเขต
ชนบทด้วย การกินอาหารที่เน้นพืชผักมากกว่าเนื้อสัตว์ในเมือง
และในสังคมผู้มีรายได้สูงจะต้องไม่เพิ่มภาระให้กับผู้เลี้ยงปศุสัตว์
และระบบปศุสัตว์ที่มีผลกระทบต่ำ�ในประเทศกำ�ลังพัฒนา ทาง
เลือกเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของระบบเหล่านั้นมีอยู7่
เราต้องหาทางทำ�ให้ผู้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะในภูมิภาคที่กำ�ลัง

2523

โลก

2533

2543

2553

2563

2573

2583

2593

จีน บราซิล อาร์เจนติน่า สหรัฐอเมริกา
ยุโรปตะวันตก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แอฟริกา อินเดีย

ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยของการบริโภคเนื้อสัตว์ต่อคนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ถึง

2556 ของโลก สหรัฐอเมริกา อาร์เจนติน่า บราซิล ยุโรปตะวันตก จีน เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอินเดีย (FAOSTAT 2561 - ข้อมูลล่าสุด ปี พ.ศ.
2556 กก.ของเนื้อสัตว์คิดจากน้ำ�หนักซาก) ในกราฟ เราแสดงค่าเป้าหมายตาม
เป้าประสงค์ของกรีนพีซในปี พ.ศ. 2573 และ พ.ศ. 2593

พัฒนาแน่ใจได้ว่า เขาจะมีคุณภาพชีวิตชนบทที่เป็นธรรม และ
ได้รับความยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจ ในขณะ
เดียวกัน เราควรลดผลกระทบของระบบปศุสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อม
สังคม และสวัสดิภาพสัตว์ให้น้อยลง
บทต่อไปนี้แสดงรายละเอียดของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม และแสดงให้เห็นว่า เราต้อง
เร่งปรับเปลี่ยนไปกินอาหารที่อุดมด้วยพืชผักเพื่อช่วยจำ�กัด
ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหยุดยั้งการ
ทำ�ลายล้างระบบนิเวศขนานใหญ่

5. Malik, V. S., et al. 2012. Global obesity: trends, risk factors and policy implications. Nature
Reviews Endocrinology, 9: 13.
6. www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Agriculture/
Ecological-Livestock
7. Herrero, M., et al. 2016. Greenhouse gas mitigation potentials in the livestock sector.
Nature Climate Change, 6: 452–461.
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วิสัยทัศน์ของกรีนพีซเรื่องระบบเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมถึงปี พ.ศ. 2593

บทที่ 2
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์นมที่เกิดจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

16 ลดเพื่อเพิ่ม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมที่เกิดจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

พรมแดนแห่งพิภพ

โลกและระบบนิเวศต่าง ๆ ของโลกกำ�ลังเปลี่ยนแปลง และ
อาหารเป็นหัวใจสำ�คัญของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น1,2
การเกษตรและการปศุสัตว์ถือเป็นหนึ่งในตัวการที่
ใหญ่ที่สุดที่ทำ�ให้โลกสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรืออาจกล่าวสั้น ๆ ได้ว่า สิ่งที่เรากิน
ทำ�ให้โลกของเราป่วย บทนี้อธิบายว่า ระบบ
อาหารที่เป็นอยู่พาโลกของเราไปสู่จุดแตกหัก
ได้อย่างไร

พรมแดนแห่งพิภพ
แนวคิดเรื่อง ‘พรมแดนแห่งพิภพ’ เป็น
วิธีการใหม่ที่ใช้วัดความเปลี่ยนแปลง
ของศักยภาพของโลกในการหล่อเลี้ยง
ชีวิตมนุษย์และดำ�รงไว้ซึ่งความหลาก
หลายทางชีวภาพ3, 4 พรมแดนทั้งเก้า
ด้าน5 ครอบคลุมกระบวนการที่จำ�เป็นต่อ
การรักษาสภาพของโลกให้เหมาะกับการ
ดำ�รงอยู่ของมนุษย์ พรมแดนบางด้านถูก
มนุษย์รุกล้ำ�จนเกินขีดความปลอดภัยไปแล้ว
พรมแดนอื่น ๆ จะถูกรุกล้ำ�ในอนาคตหากผล
กระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ยังคงดำ�เนินไป
อย่างที่เป็นอยู่
นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
จากการทำ�ปศุสัตว์มีส่วนทำ�ให้พรมแดน 4 ด้านจาก 9
ด้านถูกรุกล้ำ�อย่างหนัก พรมแดนทั้งสี่นั้น ได้แก่
1) การเปลีย
่ นแปลงระบบทีด
่ น
ิ 2) ความสมบูรณ์ของชีวมณฑล
หรือการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 3) การไหลของ
สารชีวธรณีเคมี (มลพิษจากไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) และ
4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“ผลกระทบของการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม
เชิงอุตสาหกรรมต่อกระบวนการแห่งพิภพที่ค้ำ�จุน
ชีวิตบนโลกนั้นมีมหาศาล จนกระทั่งคุกคามพรมแดน
แห่งพิภพไปแล้วถึง 6 ใน 9 พรมแดน”
นอกจากนี้ พรมแดนที่ 5 ซึ่งคือ การใช้น้ำ�จืด ได้รับผลกระทบ
จากระบบปศุสัตว์ไปทั่วทั้งโลก จากการวิเคราะห์เมื่อเร็ว ๆ นี้ พบ
ว่า พรมแดนนี้ก็กำ�ลังจะตกอยู่ในอันตราย6 พรมแดนที่ 6 นั้น
เกี่ยวเนื่องกับสสารใหม่ (หรือผลกระทบที่ยังไม่รู้จากสสารใหม่
หรือสิ่งมีชีวิตรูปแบบใหม่) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ของโลก พรมแดนที่ 6 นี้เชื่อมโยงกับระบบการผลิตปศุสัตว์ใน
หลายแง่มุม
1. Bajželj, B., et al. 2014. Importance of food-demand management for climate mitigation.
Nature Climate Change, 4: 924-929.
2. Campbell, B. M., et al. 2017. Agriculture production as a major driver of the Earth system
exceeding planetary boundaries. Ecology and Society, 22: 8.
3. Rockström, J., et al. 2009. A safe operating space for humanity. Nature, 461: 472-475.
4. Steffen, W., et al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing
planet. Science, 347: 6223.
5. พรมแดนแห่งพิภพอธิบายถึงระบบที่สำ�คัญต่อการดำ�รงอยู่ของมนุษย์บนโลก และมุ่งหมายที่จะวัดสถานะ
ของพื้นที่ปฏิบัติการในระบบเหล่านั้น ซึ่งมีตั้งแต่สมบูรณ์ดีจนถึงเกินขีดความปลอดภัย พรมแดนแห่งพิภพ
9 ด้าน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระบบที่ดิน ความสมบูรณ์ของชีวมณฑลหรือการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การไหลทะลักของสารชีวธรณีเคมี (มลพิษจากไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การใช้น้ำ�จืด สสารใหม่ การเป็นกรดในมหาสมุทร การสูญเสียโอโซนในชั้นบรรยากาศสตรา
โตสเฟียร์ ภาระฝุ่นละอองในบรรยากาศ
6. Campbell, B. M., et al. 2017. Agriculture production as a major driver of the earth system
exceeding planetary boundaries. Ecology and Society, 22: 8.

ภาพที่ 5

พรมแดนแห่งพิภพ: ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้โลกมีสภาพเหมาะสมกับการ
อยู่อาศัยของมนุษย์ พรมแดน 4 ด้านจาก 9 ด้านที่ค้ำ�จุนชีวิตบนโลกอยู่นั้น ถูกรุก
ล้ำ�จนเกินขีดความปลอดภัยไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่เกิดจากน้ำ�มือมนุษย์ การสูญเสียบูรณภาพของชีวมณฑล การเปลี่ยนแปลงของ
ระบบที่ดิน และการไหลทะลักของฟอสฟอรัสและไนโตรเจนปริมาณมากลงสู่ทะเล
ทั้งสี่อย่างนี้ล้วนมีสาเหตุมาจากเกษตรเชิงอุตสาหกรรม พรมแดนด้านมลพิษจาก
ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสและด้านความสมบูรณ์ของชีวมณฑล (ความหลาก
หลายทางชีวภาพ) ถูกรุกล้ำ�จนถึงจุดเสี่ยงที่จะทำ�ลายล้างชีวิตบนโลก พรมแดน
ด้านสสารใหม่ หมายถึง สสารชนิดใหม่ รูปลักษณ์ใหม่ของสสารเดิม และสิ่งมีชีวิต
ที่ถูกแปลงสภาพ สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะก่อผลกระทบทางธรณีฟิสิกส์และ/หรือ
ชีววิทยา (เช่น ไมโครพลาสติก อนุภาคนาโน หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม)
จาก Steffen, W., et al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human
development on a changing planet. Science, 347: 6223. Graphic ©
theguardian.com (2015)

ผลกระทบของการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเชิง
อุตสาหกรรมต่อกระบวนการแห่งพิภพที่ค้ำ�จุนชีวิตบนโลกนั้น
มีมหาศาล จนกระทั่งคุกคามพรมแดนแห่งพิภพไปแล้วถึง 6
ใน 9 พรมแดน ต่อไปนี้ เราจะกล่าวถึงพรมแดนแห่งพิภพที่ได้รับ
ผลกระทบจากการทำ�ปศุสัตว์ ซึ่งค้นพบโดยการวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ล่าสุด
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วิสัยทัศน์ของกรีนพีซเรื่องระบบเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมถึงปี พ.ศ. 2593

ฟาร์มปศุสัตว์ที่แอมะซอน
ในแอสทานเซีย บาเฮีย
ประเทศบราซิล

ที่ดินทั้งหมดที่ถูกใช้
เพื่อทำ�ปศุสัตว์คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 26 ของพื้นผิวดินบนโลก

การเปลี่ยนแปลงระบบที่ดิน
การทำ�ปศุสัตว์ถูกมองว่าเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดเพียง
สิ่งเดียวที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบที่ดิน1 การขยายทุ่ง
เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์นั้น ทำ�ให้ป่าไม้ท้องถิ่น
ทุ่งหญ้า และทุ่งหญ้าสะวันนา ต้องสูญหายไป ในช่วง 50 ปี
จากปี พ.ศ. 2503-2554 การผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีส่วน
ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการขยายพื้นที่เพาะ
ปลูกถึงร้อยละ 65 การถางทำ�ลายป่าธรรมชาติ ทุ่งหญ้า
สะวันนา และทุ่งหญ้าอื่น ๆ จะเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทั้งหมด
ชนิดที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงองค์
ประกอบของชนิดพันธุ์) และส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียน
คาร์บอนในโลก วงจรอุทกวิทยา ระบบอากาศท้องถิ่น รวมไปถึง
กระบวนการอื่น ๆ
นักวิทยาศาสตร์ประเมินพื้นที่เกษตรกรรมโดยรวมที่ใช้ในการ
เลี้ยงปศุสัตว์ (ทุ่งปศุสัตว์และธัญพืช) ไว้แตกต่างกัน
บางคนคำ�นวณพื้นที่ทุ่งปศุสัตว์และพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์
ไว้ 15,625 ล้านไร่ ซึ่งเท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่
เกษตรกรรมทั้งหมด2 ในจำ�นวนนี้ เกือบ 12,500,000 ไร่ ถูกใช้
เป็นทุ่งปศุสัตว์อย่างเดียว3
จากการประเมิน พืน
้ ทีส
่ �ำ หรับผลิตปศุสต
ั ว์ (พืน
้ ทีเ่ พาะปลูกพืช
อาหารสัตว์และทุง
่ เลีย
้ งสัตว์) คิดเป็นร้อยละ 75-80 ของพืน
้ ที่
เกษตรกรรมทัง
้ หมด (รายงานปี พ.ศ. 2554 ของ Foley และคณะ
1. Stoll-Kleemann, S. & Schmidt, U. J.. 2017. Reducing meat consumption in developed and
transition countries to counter climate change and biodiversity loss: a review of influence
factors. Regional Environmental Change, 17: 1261–1277.
2. Mottet, A., et al. 2017. Livestock: On our plates or eating at our table? A new analysis of
the feed/food debate. Global Food Security, 14: 1–8.
3. Ibid
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ประเมินว่า ร้อยละ 75 ส่วนรายงานปี พ.ศ. 2558 ของ
Stoll-Kleemann และ O’Riordan ประเมินว่า ร้อยละ 80)4, 5
โดยรวมแล้ว ทุ่งปศุสัตว์ใช้ที่ดินประมาณร้อยละ 26 ของที่ดิน
บนพื้นผิวโลกทั้งหมด
ข้อมูลจากแบบจำ�ลองทางทฤษฎีหลายแบบจำ�ลองระบุว่า
การผลิตเนื้อวัวใช้พื้นที่มากกว่าเนื้อสัตว์ประเภทอื่น เนื้อวัว
ต้องการพื้นที่ 28 เท่าของผลิตภัณฑ์นม หมู สัตว์ปีก และไข่
รวมกัน6 ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับการผลิตเนื้อสัตว์อื่นที่มนุษย์
บริโภค เช่น สัตว์ปีก7
4. Foley, J. A., et al. 2011. Solutions for a cultivated planet. Nature, 478: 337–342.
5. Stoll-Kleemann, S. & Schmidt, U. J.. 2017. Reducing meat consumption in developed and
transition countries to counter climate change and biodiversity loss: a review of influence
factors. Regional Environmental Change, 17: 1261–1277.
6. Eshel, G., et al. 2014. Land, irrigation water, greenhouse gas, and reactive nitrogen
burdens of meat, eggs, and dairy production in the United States. Proceedings of the National
Academy of Sciences, 111: 11996–12001.
7. Ibid.
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมที่เกิดจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนจากการกินเนื้อสัตว์ชนิดหนึ่งไปเป็น
อีกชนิดหนึ่งอาจไม่ได้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
อาหารได้มากนัก เพราะแบบจำ�ลองไม่ได้คำ�นึงถึงความต้องการ
ปัจจัยการผลิตภายนอก (เช่น ปุ๋ยสำ�หรับปลูกพืชอาหารสัตว์)
และผลเชิงลบนานัปการของการผลิตหมูและสัตว์ปีกเชิง
อุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก
การผลิตเนื้อหมูในยุโรปคิดเป็นมูลค่าได้ประมาณ 1.9 ยูโร
(ประมาณ 73 บาท) ต่อเนื้อหมู 1 กิโลกรัม ผลเสียเหล่า
นั้น เกิดจากปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น ปรากฏการณ์น้ำ�
เป็นกรด การใช้ที่ดิน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก8
โลกาภิวัฒน์เชื่อมคนและสินค้าทั่วโลก ในยุคนี้ ผลกระทบ
จากการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมไม่ได้หยุดอยู่ใน
ประเทศที่เป็นผู้บริโภคเพียงเท่านั้น ภูมิภาคอื่น ๆ ในโลกมัก
จะสูญเสียที่ดินท้องถิ่นสำ�หรับอยู่อาศัยไปเพื่อผลิตเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์นมให้กับอีกประเทศหนึ่ง9 ประเทศต่าง ๆ ไม่ได้
บริโภคเฉพาะผลผลิตในประเทศอีกต่อไป และหนทางสู่อนาคต
ที่สดใสคือ จะต้องร่วมมือกันในระดับโลกเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากอาหารที่เราเลือกกิน

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์จำ�นวนมากเป็นห่วงว่า โลกกำ�ลังก้าวเข้าสู่
การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ ครั้งที่ 610 ในขณะนี้ อัตราการสูญพันธุ์
ของชนิดพันธุ์ต่าง ๆ สูงถึง 1,000 เท่าของอัตราสูญพันธุ์ตาม
ธรรมชาติที่ไม่มีกิจกรรมของมนุษย์มาเกี่ยวข้อง11, 12, 13
เรายังทราบอีกว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนั้นสัมพันธ์กับ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในวงกว้าง การใช้
ที่ดินเกษตรกรรมอย่างเข้มข้นสัมพันธ์กับการสูญเสียชนิดพันธุ์
ของสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก ในบรรดาชนิดพันธุ์ของนกบกและ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่บนบกที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นั้น
ร้อยละ 80 เกิดจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่ให้กับภาคเกษตรกรรม14
หากมนุษย์เปลี่ยนไปกินอาหารที่ทำ�มาจากพืชผักมากขึ้น จะลด
ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์นกและสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมขนาดกลางและขนาดใหญ่ลงได้ถึงร้อยละ 20-40 ของ
ค่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 260315
ตัวอย่างของความเชื่อมโยงระหว่างการทำ�ปศุสัตว์ (โดย
เฉพาะการเลี้ยงวัวในทุ่งปศุสัตว์) กับสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตในป่า
มีให้เห็นดาษดื่นมานานหลายทศวรรษ16, 17 เป็นที่ทราบกันดีว่า
การเลี้ยงปศุสัตว์ในทุ่งนั้นทำ�ให้ประชากรของสิ่งมีชีวิตหลาก
หลายสายพันธุ์หนาแน่นน้อยลง เนื่องจากการเลี้ยงปศุสัตว์ขัด
ขวางการหมุนเวียนธาตุอาหาร เปลี่ยนแปลงระบบน้ำ�จืด และ
8. Nguyen, T. L. T., et al. 2012. Environmental costs of meat production: The case of typical
EU pork production. Journal of Cleaner Production, 28: 168–176.
9. Yu, Y., et al. 2013. Tele-connecting local consumption to global land-use. Global
Environmental Change, 23: 1178–1186.
10. โลกกำ�ลังประสบกับการสูญพันธุ์ที่เลวร้ายที่สุดตั้งแต่การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เมื่อ 65 ล้านปีที่แล้ว
11. ความหลากหลายทางชีวภาพในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยไม่มีผลกระทบจากมนุษย์ เป็นความสมดุล
ระหว่างการเกิดชนิดพันธุ์ใหม่และการสูญพันธุ์ อัตราการสูญพันธ์ปกตินี้ หมายถึงอัตราการสูญพันธ์ตาม
ธรรมชาติที่ปราศจากกิจกรรมมนุษย์
12. Barnosky, A. D., et al. 2011. Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived? Nature,
471: 51–57.
13. Joppa, L. N. et al. 2016. Filling biodiversity threat gaps. Science, 352: 416–418.
14. Tilman, D., et al. 2017. Future threats to biodiversity and pathways to their prevention.
Nature, 546: 73–81.
15. Ibid.
16. Taylor, D. M. 1986. Society for range management effects of cattle grazing on passerine
birds nesting in riparian habitat. Journal of Range Management, 39: 254–258.
17. Knapp, R. A., & Matthews, K. R. 1996. Livestock grazing, golden trout, and streams in the
golden trout wilderness, California: Impacts and management implications. North American
Journal of Fisheries, 16: 805–820.

ภัยคุกคามสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ที่อยู่บนบกและนกบกที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมมนุษย์
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ภาพที่ 6 ภัยคุกคามสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่บนบกและนกบกที่เชื่อมโยงกับ

กิจกรรมมนุษย์ โดยแบ่งตามกลไกของการคุกคาม (การสูญเสียถิ่นที่อยู่หรือ
การตายโดยตรง) การจัดแบ่งหมวดหมู่มาจากการรวบรวมความเครียดและภัย
คุกคามต่าง ๆ ไว้ด้วยกันตามคำ�จำ�กัดความของ IUCN
ได้รับอนุญาตให้นำ�มาตีพิมพ์ซ้ำ�โดย Springer Nature. Tilman, D., Clark, M.,
William, D., Kimmel, K., Polasky, S., Packer, C. 2017. Future threats to
biodiversity and pathways to their prevention.Nature, 546: 73–81.

เปลี่ยนการจัดการชุมชนเชิงนิเวศ18 ยกตัวอย่างเช่น การลดลง
ของพืชพันธุ์ในที่ราบมองโกเลีย ร้อยละ 80 เกิดจากการเลี้ยง
ปศุสัตว์เกินขนาดในทุ่งเลี้ยงสัตว์19 การศึกษาเชิงทดลองที่
ติดตามดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดพันธุ์ในช่วงที่
มีการเลี้ยงปศุสัตว์ในทุ่งเป็นเวลา 10 ปี20 พบว่า ความหนาแน่น
ของปศุสัตว์ที่มากขึ้นทำ�ให้พลวัตของระบบนิเวศในทุกลำ�ดับ
ชั้นของการกินอาหารเปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญ
นี้เกิดขึ้นกับความหนาแน่นของประชากรพืชและสัตว์ที่มีขาเป็น
ปล้อง (แมงมุม) อาณาเขตของนกที่กำ�ลังผสมพันธุ์ วัฏจักร
ประชากรของหนูกินพืช และกิจกรรมของนักล่าตัวยง (จิ้งจอก
แดง)
การทำ�ปศุสต
ั ว์ยง
ั มีสว
่ นทำ�ให้โลกสูญเสียสัตว์กน
ิ เนือ
้ และสัตว์
กินพืชขนาดใหญ่ซง
่ึ เป็นทีร
่ จ
ู้ ก
ั มากทีส
่ ด
ุ และทำ�ให้ระบบนิเวศ
เสียสมดุลไปทัว
่ การทำ�ปศุสต
ั ว์ถก
ู มองว่า เป็นตัวการสำ�คัญ
ของการสูญเสียสัตว์กน
ิ เนือ
้ ขนาดใหญ่ (เช่น หมาป่า หมี และเสือ)
จากการกระทำ�ทีโ่ หดร้ายของมนุษย์ สัตว์กน
ิ เนือ
้ ขนาดใหญ่เป็นผู้
ควบคุมทีแ่ ข็งแรงในระบบนิเวศ หากปราศจากสัตว์เหล่านีร้ ะบบก็
จะขาดสมดุลได2้ 1 สัตว์กน
ิ เนือ
้ ขนาดใหญ่หลายชนิด (เช่น แรด
18. Fleischner, T. L. 1994. Ecological costs of livestock grazing in western North-America.
Conservation Biology, 8: 629–644.
19. Hilker, T., et al. 2014. Satellite observed widespread decline in Mongolian grasslands
largely due to overgrazing. Global Change Biology, 20: 418–428.
20. Evans, D. M., et al. 2015. The cascading impacts of livestock grazing in upland ecosystems:
a 10-year experiment. Ecosphere, 6: 42.
21. Ripple, W. J., et al. 2014. Status and ecological effects of the world’s largest carnivores.
Science, 343: 1241484–1241484.
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มลพิษในแหล่งน้ำ�จากไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
(การไหลทะลักของสารชีวธรณีเคมี)

ภัยคุกคามต่อสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ทั่วโลก
การล่าเอาเนื้อ
การล่า

การล่าเอาอวัยวะ
การประกวดสัตว์
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ภาพที่ 7 ภัยคุกคามต่อสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ทั่วโลก หมวดหมู่ของภัยคุกคาม
ที่แต่ละชนิดพันธุ์ต้องเผชิญนั้น นำ�มาจากข้อมูลเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ในบัญชี
แดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN)
จำ�นวนรวมกันเกินร้อยละ 100 เนื่องจากสัตว์กินพืชขนาดใหญ่แต่ละชนิดพันธุ์
อาจถูกคุกคามด้วยภัยมากกว่า 1 อย่าง จาก Ripple, W. J., et al. 2015.
Collapse of the world ’s largest herbivores. Science Advances, 1: 1–12.
© The Authors, some rights reserved; exclusive licensee American
Association for the Advancement of Science. Distributed under a
Creative Commons Attribution License 4.0 https://creativecommons.
org/licenses/by/4.0/.
ฮิปโปโปเตมัส ช้าง และสมเสร็จ) กำ�ลังถูกคุกคามอยูท
่ ว
่ั โลก การ
ทำ�ปศุสต
ั ว์ในหลายภูมภ
ิ าคทำ�ให้สต
ั ว์ตอ
้ งแย่งชิงอาหารและน้�ำ
ทำ�ให้เสีย
่ งต่อการติดโรคและการผสมข้ามสายพันธุ1,์ 2
การสูญสิ้นถิ่นที่อยู่เป็นตัวการหลักที่ทำ�ให้สูญเสียความหลาก
หลายทางชีวภาพ การเกษตรเชิงเดี่ยวขนาดใหญ่ (ไม่ว่าจะ
เป็นการปลูกพืชหรือปศุสัตว์) ทำ�ให้ชนิดพันธุ์สูญไปได้ เนื่องจาก
ถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมถูกแบ่งเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อย จนบางชนิด
พันธุ์ไม่สามารถไปมาหาสู่กันหรือกระจายพันธุ์ไปถึงได้

1. Mallon, D. P., & Zhigang, J. 2009. Grazers on the plains: Challenges and prospects for large
herbivores in Central Asia. Journal of Applied Ecology, 46: 516–519.
2. Ripple, W. J., et al. 2015. Collapse of the world ’s largest herbivores. Science Advances, 1:
1–12.
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การผลิตพืชอาหารและปศุสต
ั ว์ท�ำ ให้วฏ
ั จักรไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ในโลกเปลี่ยนแปลงอย่างมาก การใช้ธาตุอาหารทั้งสองอย่างนี้ใน
การเกษตรเป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพ
ฟอสฟอรัสและไนโตรเจนขัดขวางการเจริญเติบโตของสิง
่ มีชว
ี ต
ิ ใน
น้�ำ (ทัง
้ น้�ำ จืดและมหาสมุทรชายฝัง
่ ) เมือ
่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสถูก
ใช้อย่างไม่จ�ำ กัด ระดับของธาตุทง
้ั สองจะสูงมาก สาหร่ายสกุลเด่น
จะเพิม
่ จำ�นวนมหาศาลอย่างรวดเร็วและเกิดปรากฏการณ์สาหร่าย
สะพรัง
่ (Bloom) ในปรากฏการณ์น้ี สาหร่ายจำ�นวนมากเติบโตและ
ตายลง ในขณะทีส
่ าหร่ายย่อยสลาย ออกซิเจนจะลดลงอย่างรวดเร็ว
และไม่สามารถเติมกลับไปได้ทน
ั เมือ
่ น้�ำ ขาดออกซิเจน มีชนิดพันธุ์
เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้น (ยกเว้นจุลน
ิ ทรียบ
์ างชนิด) ทีจ
่ ะอยูร่ อดได้
บริเวณนีจ
้ ง
ึ กลายเป็นเขตมรณะในมหาสมุทร (Dead Zone) ซึง
่ แทบ
จะปราศจากสิง
่ มีชว
ี ต
ิ (บางครัง
้ ใช้ค�ำ ว่า บริเวณพร่องออกซิเจน หรือ
ขาดออกซิเจน)
แม้วา่ กระบวนการทางธรรมชาติจะทำ�ให้เกิดเขตมรณะได้ แต่ตง
้ั แต่
ยุค 60 (หรือช่วงปี พ.ศ. 2503-2512) ทว่าจำ�นวนเขตมรณะเพิม
่ ขึน
้
อย่างทวีคณ
ู ทุก 10 ปี ตัง
้ แต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา จำ�นวนเขตมรณะ
เพิม
่ ขึน
้ ร้อยละ 75 จนปัจจุบน
ั มีมากกว่า 600 แห่งตามทีม
่ ก
ี ารบันทึก
ไว้ 3, 4, 5 ผลทีต
่ ามมาของเขตมรณะทีเ่ กิดจากมนุษย์นน
้ั แผ่ขยายเป็น
วงกว้างและทำ�ให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจมาก การประมงได้
รับผลกระทบอย่างมากจากบริเวณทีม
่ อ
ี อกซิเจนต่�ำ ซึง
่ เป็นบริเวณที่
ประชากรปลาลดลงจากการตายอย่างรวดเร็ว อัตราการขยายพันธุ์
ลดลง แรงกดดันทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จากการล่อและล่า หรือความจำ�เป็นทีต
่ อ
้ ง
ย้ายถิ่นหนีพื้นที่พร่องออกซิเจน6 อย่างไรก็ตาม การคำ�นวณผล
กระทบทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน
้ จากการตายของปลานัน
้ ทำ�ได้ยาก และ
การตีแผ่กจ
ิ กรรมของมนุษย์ทอ
่ี าจเป็นต้นเหตุ (เช่น การทำ�ปศุสต
ั ว์)
นัน
้ ยากยิง
่ กว่า

“จำ�นวนของเขตมรณะเพิ่มขึ้นถึง 75% ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2535 โดยมีระบบที่นับได้ถึง 600 กว่าระบบ”
ระบบการทำ�ปศุสต
ั ว์ทแ่ี ตกต่างกันทำ�ให้เกิดมลพิษทางธาตุอาหารต่อ
ระบบนิเวศทางน้ำ�และทางทะเลในปริมาณที่ไม่เท่ากัน การจัดการมูล
สัตว์ทก
ุ ชนิดในระบบปศุสต
ั ว์ทง
้ั หมดมักจะเป็นตัวการใหญ่ทส
่ี ด
ุ ของ
ปรากฏการณ์ยโู ทรฟิเคชัน
่ (Eutrophication)7 ทีเ่ กิดขึน
้ กับระบบ
น้�ำ จืดและชายฝัง
่ ทะเล8 ปุย
๋ ทีใ่ ช้ผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ก็เป็น
ปัญหาเช่นกัน อย่างทีท
่ ราบกันดีวา่ ระบบการผลิตเนือ
้ วัวปล่อยธาตุ
อาหารสูส
่ ง
่ิ แวดล้อมในปริมาณมาก แต่ระบบการผลิตสัตว์ปก
ี และหมู
ในระดับอุตสาหกรรมก็มส
ี ว
่ นสร้างมลพิษทางธาตุอาหารให้กบ
ั น้�ำ ผิว
ดินและน้�ำ ใต้ดน
ิ เป็นอย่างมากเช่นกัน9, 10
3. Diaz, R. J., & Rosenberg, R. 2008. Spreading Dead Zones and Consequences for Marine
Ecosystems. Science, 321: 926–929.
4. Díaz, R. J., & Rosenberg, R. 2011. Introduction to environmental and economic
consequences of hypoxia. International Journal of Water Resources Development, 27: 71–82.
5. Ripple, W. J., et al. 2017. World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice.
BioScience 67: 1026-1028.
6. Díaz, R. J., & Rosenberg, R. 2011. Introduction to environmental and economic
consequences of hypoxia. International Journal of Water Resources Development, 27: 71–82.
7. หมายถึง การมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์เกินไปในระบบน้ำ� (น้ำ�จืดและทะเล) ซึ่งเป็นสาเหตุของสาหร่าย
สะพรั่งและระดับออกซิเจนต่ำ�
8. Huerta, A. R., et al. 2016. Environmental impact of beef production in Mexico through life
cycle assessment. Resources, Conservation and Recycling, 109: 44–53.
9. Zonderland-Thomassen, M. A., et al. 2014. Water footprint of beef cattle and sheep
produced in New Zealand: Water scarcity and eutrophication impacts. Journal of Cleaner
Production, 73: 253–262.
10. Mallin, M. A., et al. 2015. Industrial swine and poultry production causes chronic nutrient
and fecal microbial stream pollution. Water, Air, and Soil Pollution, 226: 407.
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พื้นที่เลี้ยงหมูใน
ฟาร์มปศุสัตว์ที่
เยอรมนี

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ละประเภท
ในสหรัฐอเมริกา กับการสร้างภาระ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากมลพิษฟอสฟอรัส
ไข่
สัตว์ปีก

P

เนื้อหมู
ผลิตภัณฑ์
นม
เนื้อวัว

ภาพที่ 8

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ละประเภทในสหรัฐอเมริกา กับการสร้างภาระ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากมลพิษฟอสฟอรัส ภาพนี้ปรับมาจาก Metson, G. S., et al.
2014. ฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบหลักของทรัพยากรที่ใช้ผลิตเนื้อสัตว์ ไข่ และ
ผลิตภัณฑ์นมในสหรัฐอเมริกา Proceedings of the National Academy of
Sciences, 111 :E4906–E4907. (ได้รับอนุญาตจาก PNAS).

การใช้น้ำ�จืด
ในระดับโลก การผลิตสัตว์สร้างรอยเท้าน้ำ� (Water Footprint)
รวมเป็นร้อยละ 29 ของรอยเท้าน้ำ�จากการผลิตทางการเกษตร
ทั้งหมด ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2548 มีการใช้น้ำ� 2,422 ล้าน
คิวบิกเมตรต่อปี โดยร้อยละ 87.2 เป็นน้ำ�สีเขียว (น้ำ�ฝน) ร้อยละ
6.2 เป็นน้ำ�สีน้ำ�เงิน (น้ำ�ผิวดินและน้ำ�ใต้ดิน) และร้อยละ 6.6 เป็น
น้ำ�สีเทา (น้ำ�จืดที่ใช้สำ�หรับดูดซึมสารก่อมลพิษ)11 รอยเท้าน้ำ�
ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 98 ของรอยเท้าน้ำ�รวมทั้งหมดเกิดจาก
การปลูกพืชอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์แต่ละชนิดมีรอยเท้าน้�ำ
ที่แตกต่างกันและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายระดับ
11. Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. 2012. A Global Assessment of the Water Footprint of
Farm Animal Products. Ecosystems, 15: 401–415.

การเติบโตของการทำ�ปศุสัตว์ในอนาคตน่าจะทำ�ให้การใช้น้ำ�
เพิ่มสูงขึ้นมาก เนื่องจากต้องการน้ำ�มาใช้ปลูกพืชสำ�หรับผลิต
อาหารปศุสัตว์มากเป็นพิเศษ12
หากดูภาพรวมของน้�ำ จืดแล้วจะเห็นได้วา่ แคลอรี่ โปรตีน และไขมันที่
ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืชนัน
้ มีประสิทธิภาพมากกว่าจากผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ แม้วา่ แหล่งอาหารทัง
้ สองจะให้โปรตีนและไขมันคนละ
ชนิดกัน โปรตีนจากเนือ
้ วัว 1 กรัมสร้างรอยเท้าน้�ำ สูงกว่าโปรตีน
จากถัว
่ ถึง 6 เท่า13 งานวิจัยบางชิ้น นำ�เสนอว่า หากประเทศ
อุตสาหกรรมหันมากินอาหารมังสวิรัติ จะลดรอยเท้าน้ำ�ที่เกิด
จากอาหารของมนุษยชาติได้ราวร้อยละ 3614

สสารใหม่: ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โอกาสที่สสารใหม่อาจสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
นั้นมีอีกหลายกรณี และวัดปริมาณได้ยากกว่าด้วย ‘สสารใหม่’
หมายถึง สสารชนิดใหม่ สสารเดิมในรูปลักษณ์ใหม่ และสิ่งมีชีวิต
ที่ถูกแปลงสภาพ ซึ่งมีแนวโน้มจะก่อผลกระทบที่ไม่ต้องการ อัน
จะลดทอนความมั่นคงของพรมแดนแห่งพิภพ15 ผลกระทบที่ไม่
ต้องการบางกรณีอาจเกิดจากการทำ�ปศุสัตว์ รวมถึงผลกระทบ
จากมลภาวะ โรคภัยไข้เจ็บ การดื้อยาปฏิชีวนะ และการตัดต่อยีน
ที่อาจจะมาในรูปแบบที่คาดการณ์อนาคตได้ยาก การทำ�ปศุสัตว์
เป็นตัวการทำ�ให้เกิดมลพิษจากสารเคมีในวงกว้าง ยกตัวอย่าง
เช่น เมื่อมีการใช้สารเคมีกำ�จัดแมลงในการเพาะปลูกพืชเพื่อ
12. Campbell, B. M., et al. 2017. Agriculture production as a major driver of the earth system
exceeding planetary boundaries. Ecology and Society, 22: 8.
13. Mekonnen, M. M., & Hoekstra, A. Y. 2012. A Global Assessment of the Water Footprint of
Farm Animal Products. Ecosystems, 15: 401–415.
14. Hoekstra, A. Y. 2012. The hidden water resource use behind meat and dairy. Animal
Frontiers, 2: 3–8.
15. Steffen, W., et al. 2015. Planetary boundaries: Guiding human development on a changing
planet. Science, 348: 1259855.
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ฟาร์มไก่ทางตอน
เหนือของเยอรมนี
ไก่ตัวผู้และตัวเมีย
สายพันธุ์ “Ross”
กว่า 30,000 ตัว
กำ�ลังกินอาหาร
โดยภายใน 35 วัน
ไก่เหล่านี้จะต้องมี
น้ำ�หนัก 2 กิโลกรัม
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ใช้เป็นอาหารสัตว์ สารเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพสูงนี้สามารถ
ตกค้างอยู่ในระบบนิเวศได้ยาวนาน Stehle และ Schulz (2558)
วิเคราะห์ความเข้มข้นของสารฆ่าแมลงทั่วโลก และพบว่า ความ
เข้มข้นของสารฆ่าแมลงที่ตรวจพบ ร้อยละ 50 เกินขีดจำ�กัดที่
กฎหมายท้องถิ่นกำ�หนดไว้1 จริงอยู่ที่เราจะเหมาเอาว่าสารฆ่า
แมลงเหล่านี้มาจากการทำ�ปศุสัตว์ทั้งหมดไม่ได้ แต่สิ่งนี้แสดงให้
เห็นชัดเจนว่า การเกษตรเชิงอุตสาหกรรมเป็นมลพิษต่อระบบ
นิเวศของโลก

“ความแออัดของการทำ�ฟาร์มปศุสัตว์ถูกนำ�ไป
เชื่อมโยงกับการก่อกำ�เนิดของเชื้อโรคที่ติดต่อทาง
อาหารในมนุษย์ (โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน)”
อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องกล่าวถึงคือ การคงอยู่ของโรคบางชนิดที่
สามารถติดต่อกันระหว่างปศุสัตว์ สัตว์ป่า และมนุษย์ จะส่ง
ผลกระทบต่อทั้งเกษตรกรและสัตว์ป่า2, 3 ปศุสัตว์เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์โรคซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าที่กินพืช4 ในบาง
กรณี ความเข้มข้นของการทำ�ฟาร์มปศุสัตว์ถูกนำ�ไปเชื่อม
โยงกับการกำ�เนิดของเชื้อโรคที่ติดต่อทางอาหารในมนุษย์
(โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน) เช่น Cryptosporidium parvum
diarrheagenic Escherichia coli Listeria monocytogenes
และ Campylobacter jejuni 5

มากขึ้น8 ผลิตนมที่เป็นที่นิยมมากขึ้น9, 10 และสร้างผลิตภัณฑ์
ทางเภสัชกรรมจำ�นวนหนึ่ง ขณะนี้กำ�ลังมีการค้นคว้าวิจัยว่า
การตัดต่อยีนจะเป็นเครื่องมือช่วยให้การทำ�ปศุสัตว์ทำ�ลาย
สิ่งแวดล้อมน้อยลงด้วยการปล่อยธาตุอาหารน้อยลงได้หรือ
ไม่ ในช่วงแรกของการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผลในแง่บวก
มักได้รับการเชิดชู ในขณะที่ผลในแง่ลบมักถูกละเลยหรือไม่มี
การวิจัย สำ�หรับกรีนพีซแล้ว การปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร์
และหลักการป้องกันไว้ก่อนอย่างเคร่งครัดนั้นจำ�เป็นมาก เพื่อ
หลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงกว่าเดิมโดยไม่ได้
เจตนา11
บทนี้สรุปไว้อย่างชัดเจนว่า ผลกระทบของการเกษตรเชิง
อุตสาหกรรมไม่เพียงสร้างมลพิษให้กับโลกของเรา หากแต่
ยังรุกล้ำ�พรมแดนแห่งพิภพจนทะลุขีดความปลอดภัยไปหลาย
ด้านได้อย่างไร ในขณะเดียวกัน ก็เร่งให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้ง
ใหญ่ของโลกครัง
้ ต่อไป ชัดเสียยิง
่ กว่าชัดว่า ระบบอาหารจะต้อง
ได้รบ
ั การแก้ไขอย่างเร่งด่วน นี่คือสาเหตุที่กรีนพีซเรียกร้องให้
มีระบบอาหารที่ไม่ใช่แค่เพียงพอสำ�หรับทุกคน แต่ต้องลดการ
ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมในระหว่างการผลิตด้วย ในการทำ�ปศุสัตว์
สัตว์จะต้องได้รบ
ั การเลีย
้ งดูอย่างเคารพและไม่ทก
ุ ข์ทรมาน จะต้อง
ไม่น�ำ พืน
้ ทีส
่ �ำ หรับผลิตอาหารมนุษย์มาใช้เป็นพืน
้ ทีเ่ ลีย
้ งสัตว์ และ
จะต้องกันพืน
้ ทีส
่ ว
่ นหนึง
่ ไว้ให้เพียงพอสำ�หรับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ในบทต่อไป เราจะพิเคราะห์ผลกระทบอันใหญ่หลวงที่
ระบบเกษตรกรรมแบบทีเ่ ป็นอยูท
่ ก
ุ วันนีม
้ ต
ี อ
่ สุขภาพของมนุษย์

ยิ่งไปกว่านั้น การใช้ยาปฏิชีวนะที่เพิ่มขึ้นในการทำ�ปศุสัตว์
โดยใช้เป็นประจำ�และต่อเนื่องยาวนานก็เป็นความท้าทายอัน
ใหญ่หลวงในการรักษาสัตว์และมนุษย์6 การดื้อยาปฏิชีวนะ คือ
การสะสมของยีนบางชนิดภายในประชากรจุลินทรีย์ ซึ่งทำ�ให้
ชนิดพันธุ์หรือประชากรจุลินทรีย์นั้น ๆ รอดชีวิตได้มากขึ้น ใน
ปัจจุบัน สายพันธุ์ของเชื้อโรคที่ดื้อยาที่พบได้ทั่วไปในสัตว์และ
มนุษย์ ได้แก่ Campylobacter spp. และ Salmonella spp.

© Fred Dott / Greenpeace

ปัจจุบันนี้ งานวิจัยและพัฒนาการตัดต่อยีนนั้นพุ่งเป้าไปที่
ปศุสัตว์ โดยใช้เครื่องมือทางจีโนมิกส์ที่เป็นคลื่นลูกใหม่ เช่น
transcription activator-like endonucleases (TALEN)
และ clustered regularly interspaced short palindromic
repeats/Cas9 system (CRISPR/Cas9) เครื่องมือเหล่านี้
ช่วยให้นักวิจัยตัดต่อยีนของปศุสัตว์ให้ทนต่อโรค7 ผลิตเนื้อ

1. Stehle, S., & Schulz, R. 2015. Agricultural insecticides threaten surface waters at the global
scale. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112 :5750–5755.
2. Ripple, W. J., et al. 2015. Collapse of the world ’s largest herbivores. Science Advances, 1:
1–12.
3. Grace, D., et al. 2017. Poor livestock keepers: ecosystem-poverty-health interactions.
Philosophical transactions of the Royal Society of London Series B, 372: 20160166.
4. Ripple, W. J., et al. 2015. Collapse of the world ’s largest herbivores. Science Advances, 1:
1–12.
5. Perry, B. D., et al. 2013. Current drivers and future directions of global livestock disease
dynamics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110: 20871–20877.
6. Van Boeckel, T. P., et al. 2015. Global trends in antimicrobial use in food animals.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 112: 5649–5654.
7. Bishop, S. C., & Wooliams, J. A. 2014. Genomics and disease resistance studies in livestock.
Livestock Science, 166: 190–198.

8. Proudfoot, C., et al. 2015. Genome edited sheep and cattle. Transgenic Research, 24:
147–153.
9. Świątkiewicz, S., et al. 2015. The use of genetic engineering techniques to improve the
lipid composition in meat, milk and fish products: a review. Animal, 9: 696–706.
10. Whitelaw, C. B. A., et al. 2016. Genetically engineering milk. Journal of Dairy Research, 83:
3–11.
11. EEA 2013. Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation. European
Environment Agency. EEA Report No 1/2013.
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วิสัยทัศน์ของกรีนพีซเรื่องระบบเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมถึงปี พ.ศ. 2593

บทที่ 3
ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ของเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์นมจาก

การปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

24 ลดเพื่อเพิ่ม

ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมที่เกิดจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

“งานวิจัยเสนอว่า การกินผลไม้ ผัก
ถั่วฝักอ่อน ธัญพืชไม่ขัดสี และ/หรือถั่ว
เปลือกแข็งนั้น ส่งผลดีต่อสุขภาพ”

อาหารทะเล
(100 กรัม/หน่วยบริโภค)
เนือ
้ แดงไม่แปรรูป
(100 กรัม/หน่วยบริโภค)
เนือ
้ แปรรูป
(50 กรัม/หน่วยบริโภค)

ในเนื้อหาต่อไปนี้ เราสรุปหลักฐานที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกชนิดและผลิตภัณฑ์นม แต่
โปรดจำ�ไว้ว่า งานวิจัยที่มีอยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่พูดถึงเนื้อ
แดง งานวิจัยหลายชิ้นเน้นไปที่การบริโภคเนื้อแดง (เนื้อวัว
เนื้อหมู เนื้อแกะ เนื้อแพะ) ซึ่งมีองค์ประกอบทางชีววิทยาแตก
ต่างจากเนื้อขาว (เนื้อไก่ เนื้อไก่งวง เนื้อกระต่าย) นักวิจัย
บางคน2 เสนอให้ทำ�วิจัยเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบว่า การกินเนื้อ
ขาวสัมพันธ์กับการตายเร็วหรือไม่ นักวิจัยคนอื่นสรุปว่า อาจ
จะต้องทำ�การวิจัยต่อเพื่อวัดผลกระทบต่อสุขภาพจากการ
บริโภคไข่และผลิตภัณฑ์นม
เรายังได้ศึกษาเนื้อหาของงานวิจัยทางวิชาการถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพมนุษย์ที่เกิดจากการทำ�ปศุสัตว์โดยเฉพาะในระบบ
อุตสาหกรรมที่เข้มข้น

CHD

โรคหลอดเลือดสมอง

เบาหวาน
มะเร็งลำ�ไส้
CHD เบาหวาน
มะเร็งลำ�ไส้

ไม่ดีต่อสุขภาพ

อย่างไรก็ดี การกินผักแทนเนื้อสัตว์นั้น
ได้ประโยชน์กว่า งานวิจัยเสนอว่า การกิน
ผลไม้ ผัก ถั่วฝักอ่อน ธัญพืชไม่ขัดสี และ/
หรือถั่วเปลือกแข็งนั้น ส่งผลดีต่อสุขภาพ
อาทิ ช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือด
หัวใจ เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และ
มะเร็งบางชนิด นอกจากนี้ อาหารที่มีเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์นมในปริมาณน้อยนั้นดีต่อสิ่งแวดล้อม
กว่ามาก

ดีต่อสุขภาพ

อาหารที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพ
บทนี้กล่าวถึงงานวิจัยที่แสดงให้เห็นชัดว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์
(Imamura et al. 2015)
เนื้อสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนทำ�ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อ
สุขภาพมนุษย์ หลักเกณฑ์ของอาหารสุขภาพโดยมาก
มักไม่ทันสมัยและไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน ไม่ได้
ทำ�ไมถึง ดี/ไม่ดี ต่อสุขภาพ
ส่วนประกอบของอาหาร
หยิบยกหลักฐานหรือกระแสโภชนาการในปัจจุบันมา
พิจารณา และแทบไม่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมเลย
โรคหลอดเลือดหัวใจ (CHD)
ผลไม้
โรคหลอดเลือดสมอง
ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บางประเทศแนะนำ�ให้
(100 กรัม/หน่วยบริโภค)
มะเร็งหลอดอาหาร
มะเร็งปอด
กินเนื้อแดงน้อยลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพ อย่างไรก็ดี ถ้าประเทศ
ผักและถัว
่ ฝักอ่อน
CHD โรคหลอดเลือดสมอง
เหล่านั้นแนะนำ�ให้กินเนื้อสัตว์อื่น เช่น สัตว์
มะเร็งหลอดอาหาร
(100 กรัม/หน่วยบริโภค)
ปีก ทดแทนเนื้อแดง ก็ยังคงมีผลกระทบ
เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมในสัดส่วนที่มาก
อยู่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการกินอาหาร
ถัว
่ เปลือกแข็ง/เมล็ดพืช
CHD เบาหวาน
จากพืชซึ่งรวมถึงถั่วฝักอ่อน ผัก และถั่ว
(1
ออนซ์
หรื
อ
28.35
กรัม/หน่วยบริโภค)
เปลือกแข็ง1 นอกจากนี้ การบริโภคสัตว์
ปีกเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนเนื้อแดงอาจก่อ
ธัญพืชไม่ขด
ั สี
ให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอื่น ๆ เช่น
CHD เบาหวาน
(50 กรัม/หน่วยบริโภค)
การติดเชื้อแบคทีเรียจากอาหาร

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงอาหารที่ทำ�ให้เสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ (CHD เป็น

ตัวย่อของโรคหลอดเลือดหัวใจ) จาก GLOPAN, 2016. Global Panel on
Agriculture and Food Systems for Nutrition. 2016. Foresight report:
Food systems and diets: Facing the challenges of the 21st century.
London, UK. 132 pp.

เรานำ�เสนอสิ่งที่งานวิจัยเชิงวิชาการค้นพบ อันได้แก่
1) การบริโภคเนือ
้ สัตว์ชนิดต่าง ๆ และผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์
2) โรคติดต่อทางอาหารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ และ
3) ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์จากการทำ�ปศุสัตว์ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม

1. Behrens, P. et al. 2017. Evaluating the environmental impacts of dietary recommendations.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 114: 13412–13417.
2. Abete, I., et al. 2014. Association between total, processed, red and white meat
consumption and all-cause, CVD and IHD mortality: a meta-analysis of cohort studies. British
Journal of Nutrition, 112: 762–775.
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มะเร็ง
การกินเนื้อแดงนั้นสัมพันธ์กับผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ
อย่างเห็นได้ชัด จนกระทั่งองค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติจัดให้
เนือ
้ แดงอยูใ่ นกลุม
่ "มีความเป็นไปได้ในการทีจ
่ ะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง
ในมนุษย์" และเนื้อแปรรูปอยู่ในกลุ่ม “ก่อมะเร็งในมนุษย์” ใน
ปี พ.ศ. 2558 1, 2 การประเมินความสัมพันธ์นี้มาจากรายงาน
ที่ทำ�ขึ้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ 22 คนจาก 10 ประเทศ พวกเขา
ประมวลผลจากงานวิจัยกว่า 800 ชิ้น และได้ข้อสรุปว่า การ
กินเนื้อแปรรูปทุก ๆ 50 กรัมต่อวัน จะเพิ่มความเสี่ยงของโรค
มะเร็งลำ�ไส้ร้อยละ 18 หรือกล่าวโดยย่อคือ การกินเนื้อแปรรูป
เป็นสาเหตุของมะเร็งลำ�ไส้3,4
ผลการวิเคราะห์อื่น ๆ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการกินเนื้อ
แดงและเนื้อแปรรูปกับความเสี่ยงต่อมะเร็งที่เพิ่มขึ้น ทั้งมะเร็ง
ในลำ�ไส้ กระเพาะอาหาร ตับ ปอด กระเพาะปัสสาวะ ตับอ่อน และ
หลอดอาหาร5, 6, 7 งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า การกินเนื้อแปรรูป 1
หน่วยบริโภคทุกวันเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
มากขึน
้ ร้อยละ 8 เมือ
่ เทียบกับผูท
้ ก
่ี น
ิ เนือ
้ แปรรูปน้อย หรือไม่กน
ิ เลย8
ในทางตรงกันข้าม การบริโภคผลไม้ ผัก ถั่วฝักอ่อน ธัญพืช
ไม่ขัดสี และ/หรือถั่วเปลือกแข็ง สัมพันธ์กับการลดลงของโรค
หลอดเลือดหัวใจ เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง
บางชนิด9, 10

โรคอ้วนและโรคเบาหวาน
การบริโภคเนื้อ ไขมัน และน้ำ�ตาลฟอกสีที่สูงขึ้นทั่วโลก เป็น
สาเหตุที่ทำ�ให้โรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระบาดมากขึ้นใน
ประเทศที่มีรายได้ต่ำ� กลาง และสูง ตัวอย่างของโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคหัวใจและหลอดเลือด และ
โรคมะเร็ง
การบริโภคเนื้อแดงทั้งที่แปรรูปและไม่แปรรูปนั้นเกี่ยวข้องเป็น
พิเศษกับการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนที่ระบาดไปทั่วโลก11 และการเพิ่ม
ขึน
้ ของความเสีย
่ งต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 212 งานวิจย
ั ชีใ้ ห้เห็นว่า
การกินเนื้อแดงทั้งที่แปรรูป ไม่แปรรูป และรวมทั้งสองประเภท
เพียง 1 หน่วยบริโภคต่อวันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน
1. http://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/en/
2. IARC. 2015. IARC Monographs evaluate consumption of red meat and processed
meat. International Agency for Research on Cancer. Press release No. 240. World Health
Organisation (2015).
3. Bouvard, V., et al. 2015. International Agency for Research on Cancer Monograph Working
Group. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Lancet Oncology, 16:
1599–1600.
4. IARC. 2015. IARC Monographs evaluate consumption of red meat and processed
meat. International Agency for Research on Cancer. Press release No. 240. World Health
Organisation.
5. Boada, L.D., et al. 2016. The impact of red and processed meat consumption on cancer
and other health outcomes: epidemiological evidences. Food and Chemical Toxicology, 92:
236–244.
6. Lippi, G.,et al. 2016. Meat consumption and cancer risk: a critical review of published metaanalyses. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 97: 1–14.
7. Wang, X., et al. 2016. Red and processed meat consumption and mortality: dose-response
meta-analysis of prospective cohort studies. Public Health Nutrition, 19: 893–905.
8. Ibid.
9. GLOPAN, 2016. Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. 2016.
Foresight report: Food systems and diets: Facing the challenges of the 21st century. London,
UK. 132 pp.
10. Wei, H., et al. 2016. Whole-grain consumption and the risk of all-cause, CVD and cancer
mortality: a meta-analysis of prospective cohort studies. British Journal of Nutrition, 116:
514–25.
11. Rouhani, M., et al. 2014. Is there a relationship between red or processed meat intake and
obesity? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Obesity Reviews, 15:
740–748.
12. Pan, A., et al. 2011. Red meat consumption and risk of type 2 diabetes: 3 cohorts of US
adults and an updated meta-analysis. American Journal of Clinical Nutrition, 94: 1088–1096.
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ชนิดที่ 2 ในทางกลับกัน การกินอาหารจากพืชลดความเสี่ยง
ต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ลงร้อยละ 40 โดยประมาณ13

โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเกี่ยวกับหลอด
เลือดแดงใหญ่ และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบล้วนเป็น
อาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด ในงานวิจัยที่เฝ้าสังเกต
ประชากรกลุ่มใหญ่มาหลายปีหรือเป็นทศวรรษชี้ให้เห็นว่า การ
บริโภคเนื้อแดงทั้งที่แปรรูปและไม่แปรรูปเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
ตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด การตายจากทุกสาเหตุ และ
การตายด้วยโรคมะเร็ง 14 งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า การบริโภคเนื้อ
แดงและเนื้อแปรรูปในผู้หญิงสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงต่อ
โรคหลอดเลือดหัวใจ จากการวิจัยที่มีผู้เข้าร่วม 329,495 คน
การบริโภคเนื้อแดงที่แปรรูปและไม่แปรรูปเพิ่มความเสี่ยงของโรค
หลอดเลือดสมองทั้งหมด และโรคสมองขาดเลือด15

“การบริโภคเนื้อ ไขมัน และน้ำ�ตาลฟอกสีที่
สูงขึ้นทั่วโลก เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้โรคอ้วนและ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังระบาดมากขึ้น”
งานวิจัยด้านสุขภาพและอาหารของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ
และสมาคมผูเ้ กษียณอายุอเมริกน
ั (NIH-AARP Diet and Health
Study) วิเคราะห์ข้อมูล 10 ปี (พ.ศ. 2538-2548) ของผู้ที่อยู่
อาศัยในสหรัฐอเมริกาเกือบครึง
่ ล้านคน (อายุ 50-71 ปี ตอนเริม
่ ต้น
การวิจัย).16 งานวิจัยนี้พบว่า ถ้าคนในกลุ่มที่บริโภคเนื้อแดงมาก
ที่สุด (ค่ามัธยฐาน 62.5 กรัมต่อวัน) ลดการกินเนื้อแดงลงให้
เท่ากับกลุ่มคนที่กินเนื้อแดงน้อยที่สุด (ค่ามัธยฐาน 9.8 กรัม
ต่อวัน) จะสามารถลดการตายก่อนวัยจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
หากปรับอาหารตามนี้ เราจะป้องกันการตายในผู้ชายได้ร้อยละ
11 และป้องกันการตายก่อนวัยอันควรในผู้หญิงได้ร้อยละ 16

โรคหัวใจล้มเหลว
งานวิจย
ั ในสาธารณรัฐคอสตาริการะหว่างปี พ.ศ. 2537-2547
เปิดเผยว่า คนทีก
่ น
ิ เนือ
้ แดง (เนือ
้ วัว เนือ
้ แกะ เนือ
้ หมู หรือ เนือ
้ ลูกวัว)
1 ส่วนต่อวัน มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจล้มเหลวมากกว่าคนที่กิน
เนื้อแดงเพียง 1.5 ส่วนต่อสัปดาห์ ถึงร้อยละ 3117 เราจะพบความ
สัมพันธ์ระหว่างเนื้อสัตว์กับโรคหัวใจล้มเหลวได้ในผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชาย
13. Tilman, D., & Clark, M. 2014. Global diets link environmental sustainability and human
health. Nature, 515: 518–522.
14. Bernstein, A. M., et al. 2010. Major dietary protein sources and the risk of coronary heart
disease in women. Circulation, 122: 876–883.
15. Kaluza J, et al. 2012. Red meat consumption and risk of stroke: a meta-analysis of
prospective studies. Stroke, 43: 2556–60.
16. Sinha, R., et al. 2009. Meat intake and mortality: a prospective study of over half a million
people. Archives of Internal Medicine, 169: 562 –571.
17. Wang, D., et al. 2017. Red meat intake is positively associated with non-fatal acute
myocardial infarction in the Costa Rica Heart Study. British Journal of Nutrition, 118
:303–311.
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ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมที่เกิดจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

เนื้อหมูและ
เนื้อวัว ที่
วางขายใน
เยอรมนี

การบริโภคเนื้อแดงทั้งที่แปรรูป
และไม่แปรรูป มีความเกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มขึ้นของภาวะโรคอ้วน
ทั่วโลก

โรคตับเรื้อรัง

งานวิจัยของเดนมาร์ก ผลจากการติดตามผลของชายและหญิง
อายุ 50-64 ปีที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์กกว่า 55,000 คน เป็นเวลา
13.5 ปี และพบว่า การกินผักและมันฝรั่งแทนการกินเนื้อแดง ลด
ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจล้มเหลวในผู้หญิงได้มาก18

โรคถุงผนังลำ�ไส้ใหญ่อักเสบ
โรคถุงผนังลำ�ไส้ใหญ่อักเสบเป็นอาการที่เกิดขึ้นในระบบย่อย
อาหารเมื่อถุงในเยื่อบุลำ�ไส้เกิดอักเสบขึ้น งานวิจัยพบว่าผู้ชาย
ที่กินเนื้อแดง เนื้อแดงไม่แปรรูป มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคถุงผนัง
ลำ�ไส้ใหญ่อักเสบมากขึ้น19 งานวิจัยนี้ทำ�การศึกษาจากบุคลากร
ทางการแพทย์เพศชายของสหรัฐอเมริกาจำ�นวน 46,461 คน
พวกเขามีอายุระหว่าง 40-75 ปีในตอนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
วิจัยที่ยาวนาน 26 ปีนี้ (พ.ศ. 2529-2555)
18. Würtz, A. M. L. et al. 2016. Substitution of meat and fish with vegetables or potatoes and
risk of myocardial infarction. British Journal of Nutrition, 116: 1602-1610.
19. Cao, C., et al. 2017. Meat intake and risk of diverticulitis among men. Gut Published Online
First: 09 January 2017.

การศึกษาในวงกว้างเกี่ยวกับความอายุยืน พบความสัมพันธ์
ระหว่างการบริโภคเนือ
้ แดงทีแ่ ปรรูปและไม่แปรรูปกับการตายเร็ว20
ความสัมพันธ์ที่สำ�คัญที่สุดคือ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภค
เนื้อแดง (โดยเฉพาะเนื้อแดงแปรรูป) กับโรคตับเรื้อรัง รายงาน
นี้วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยของสถาบันสุขภาพแห่งชาติและ
สมาคมผู้เกษียณอายุอเมริกัน (NIH-AARP) ซึ่งรวบรวมคำ�ตอบ
จากคน 539,969 คนในช่วงเวลา 16 ปี (รวมเป็น 7,540,835 คน
ในช่วงหลายปีที่ติดตามผล)

สารประกอบเคมีที่สัมพันธ์กับการบริโภคเนื้อสัตว์
สารประกอบเคมีบางชนิดที่พบในเนื้อสัตว์สัมพันธ์กับผลกระทบ
เชิงลบต่อสุขภาพมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น สารประกอบที่สัมพันธ์
กับเนื้อสัตว์บางตัว เช่น polycyclic aromatic hydrocarbons
และ heterocyclic amines ซึ่งก่อตัวขึ้นระหว่างการปรุงอาหาร
จากเนื้อสัตว์ อาจจะเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์21 สารประกอบที่
พบได้มากที่สุดได้แก่

20. Etemadi, A., et al. 2017. Mortality from different causes associated with meat, heme iron,
nitrates, and nitrites in the NIH-AARP Diet and Health Study: population based cohort study.
British Medical Journal 357: j1957.
21. Wang, X., et al. 2016. Red and processed meat consumption and mortality: dose-response
meta-analysis of prospective cohort studies. Public Health Nutrition, 19: 893–905.
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กรดไกลโคลิลนูรามินิค (glycolylneuraminic acid):
หากมนุษย์บริโภค อาจก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง
ธาตุเหล็กประกอบฮีม (heme iron):
การบริโภคมากเกินไปสัมพันธ์กับการเป็นเบาหวาน
โรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง
ไนเตรทและไนไตรท์ (nitrates and nitrites):
การบริโภคมากเกินไป อาจนำ�ไปสู่มะเร็ง
สารประกอบเอ็น-ไนโตรโซ (N-nitroso-compounds)
ซึ่งใส่ในเนื้อแปรรูป: อาจทำ�ให้เกิดมะเร็ง
ไขมันอิ่มตัว (saturated fats): การบริโภคมากไป
อาจทำ�ให้เป็นโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2

โรคติดต่อทางอาหาร
โรคที่เกิดจากเชื้อโรคที่ติดต่อกันได้ทางอาหารมีสาเหตุจาก
แบคทีเรีย ไวรัส โพรโทซัว พยาธิ (พยาธิตัวแบนหรือพยาธิใบไม้)
และสารเคมี ในสหราชอาณาจักร ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558
สาเหตุของโรคติดต่อทางอาหาร เช่น โรคท้องร่วง ที่พบมาก
ที่สุดในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเนื้อสัตว์ คือ
แบคทีเรีย Campylobacter spp. ผู้ป่วยสี่ในห้ารายได้รับเชื้อ
จากสัตว์ปีกที่ติดเชื้อโรคนี้ 1
สำ�นักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (UK Food
Standards Agency) เปิดเผยว่า สาเหตุของการตายด้วยโรค
ติดต่อทางอาหารที่พบมากที่สุดในสหราชอาณาจักรเกิดจาก
Listeria monocytogenes แบคทีเรียชนิดนี้มีอยู่ในนมและชีสที่ไม่
ผ่านการพาสเจอไรซ์ สัตว์ปีก และปลา2 จุลินทรีย์ก่อโรคตัวหลัก
อื่น ๆ ได้แก่ Escherichia coli O157 ซึ่งพบได้ในวัว และแพร่เชื้อ
ผ่านการสัมผัสมูลสัตว์และอาหารที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคนี้ และ
Salmonella spp. ซึ่งพบได้ในสัตว์ปีกและไข่

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำ�ปศุสัตว์
การผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมสัมพันธ์กับการดื้อยา
ปฏิชีวนะ3 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน4 มลพิษทางอากาศจากการ
ปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และน้ำ�ที่ชะล้างปุ๋ยและมูลสัตว์
เหลว รวมทั้งสารเคมีที่ปนเปื้อนแหล่งน้ำ�และมหาสมุทรชายฝั่ง
ตัวอย่างของการดื้อยาปฏิชีวนะที่รู้จักกันมากที่สุดในการทำ�
ปศุสัตว์คือ Livestock Associated Methicillin Resistant
Staphylococcus aureus (LA-MRSA) ซึ่งจะเข้าไปอาศัยอยู่ใน
มนุษย์ที่ทำ�งานกับสัตว์ และอาจทำ�ให้มนุษย์ติดเชื้อได้5
Zoonoses คือโรคที่ถ่ายทอดจากสัตว์สู่คนได้ คนเราสามารถติด
เชื้อจากผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ปนเปื้อนหรือจากละอองที่แพร่เชื้อ
ไปทางอากาศ ตัวอย่างของโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่พบมาก
คือ Taenia solium หรือโรคพยาธิตัวตืดในหมู การติดเชื้อจาก
ตัวอ่อนของปรสิตชนิดนี้ (cysticercosis) ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุ
หลักของการตายด้วยโรคติดต่อทางอาหารทั่วโลก การติดเชื้อ
จากตัวอ่อนเกิดจากการกินไข่ของพยาธิตัวตืดเข้าไป ส่วนพยาธิ
1. https://www.food.gov.uk/science/microbiology/campylobacterevidenceprogramme
2. https://www.food.gov.uk/science/microbiology/fds
3. การดื้อยาต้านจุลชีพเกิดขึ้นเมื่อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสิต เปลี่ยนแปลงไปจนยาที่เคย
ใช้รักษาการติดเชื้อที่เกิดจากจุลชีพเหล่านั้นไร้ประสิทธิผล
4. โรคเหล่านี้ติดต่อระหว่างสัตว์กับคนได้
5. Cuny, C., et al. 2015. Livestock associated MRSA: The impact on humans. Antibiotics
(Basel), 4: 521-543.
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ตัวตืดที่โตเต็มวัยแล้วจะแพร่เชื้อสู่มนุษย์ที่กินเนื้อหมูดิบหรือ
เนื้อหมูที่ปรุงไม่สุกซึ่งมีเชื้อโรคนี้อยู่6
มลพิษจากการทำ�ปศุสัตว์ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพมนุษย์
ได้เช่นกัน น้ำ�ที่ปนเปื้อนไปด้วยไนเตรทจากการเกษตรสร้าง
ปัญหาในกลุ่มคนที่ไวต่อสิ่งกระตุ้น เช่น ทารกที่ดื่มนมขวด การ
กินไนเตรทและไนไตรท์เกินขนาดสัมพันธ์กับปัญหาสุขภาพ อัน
ได้แก่ มะเร็งของกระเพาะปัสสาวะ ไทรอยด์ ลำ�ไส้ ไต รังไข่ และ
กระเพาะอาหาร และมะเร็งต่อมน้ำ�เหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน7, 8
ถ้าคนเราดื่มน้ำ�ที่ไม่ได้รับการบำ�บัดอย่างเหมาะสม อาจได้รับ
ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนจุลชีพเพิ่มขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น
งานวิจัยในพีดมอนต์ ประเทศอิตาลี พบว่า ไวรัสตับอักเสบอี
(HEV) แพร่กระจายในน้ำ�ได้9 เจ้าของงานวิจัยนี้ตั้งสมมติฐานว่า
การใส่ปุ๋ยมูลสุกรในแปลงเพาะปลูก ซึ่งทำ�กันเป็นปกติในบริเวณนี้
ของอิตาลีิ อาจทำ�ให้แหล่งน้ำ�ใต้ดินและบ่อน้ำ�พุท้องถิ่นที่ไม่ผ่าน
การบำ�บัดเกิดการปนเปื้อนได้
มลพิษทางอากาศในบริเวณใกล้เคียงกับฟาร์มปศุสัตว์แบบ
เข้มข้นทำ�ให้คุณภาพอากาศเลวร้ายได้ เนื่องจากฟาร์มปศุสัตว์
ปล่อยฝุ่นละอองทั้งหยาบและละเอียด ก๊าซ และ เอนโดทอกซิน
(โมเลกุลที่สัมพันธ์กับแบคทีเรียบางชนิด) ฝุ่นละอองที่ถูกปล่อย
ออกมาประกอบด้วยฝุ่นอินทรีย์ (ฝุ่น ขนสัตว์ คอกสัตว์ ขน
นก อาหารสัตว์ ไวรัส รา แบคทีเรีย) และฝุ่นอนินทรีย์ละเอียด
(PM2.5) ซึ่งทำ�ให้มนุษย์มีปัญหาสุขภาพได้ งานวิจัยชิ้นหนึ่ง
พบว่า การอาศัยอยู่ใกล้กับฟาร์มปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมส่ง
ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพทางเดินหายใจของประชากรท้องถิ่น
ที่ไม่ได้ทำ�งานในฟาร์ม (ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นรายงานว่า
มีอาการคล้ายโรคหอบหืด)10

“การกินไนเตรทและไนไตรทส่งผลให้เกิดปัญหา
สุขภาพ อันได้แก่ มะเร็งของกระเพาะปัสสาวะ
ไทรอยด์ ลำ�ไส้ ไต รังไข่ และกระเพาะอาหาร และ
มะเร็งต่อมน้ำ�เหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน”
งานวิจัยที่ศึกษาสุขภาพทางเดินหายใจในระยะยาวอีกชิ้น
หนึ่ง เฝ้าติดตามเด็กในวัยเรียนซึ่งเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น
โรคหอบหืด 57 คน เด็กเหล่านี้อาศัยอยู่ในเขตชนบทของรัฐ
วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเต็มไปด้วยฟาร์มขนาดใหญ่
(ผลิตภัณฑ์นมและสวนผลไม้)11 งานวิจัยพบว่า PM2.5 ที่เพิ่มขึ้น
ทำ�ให้อาการของโรคหอบหืดในเด็กเพิ่มขึ้นในระยะสั้น (รวมถึง
การหายใจฟืดฟาดและการตื่นนอนกลางดึก) งานวิจัยเหล่านี้
แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ได้รับผลกระทบจากการทำ�ฟาร์มปศุสัตว์
โดยที่ไม่ได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้อย่างไร

6. WHO. 2015. Healthy diet fact sheet No. 394.
7. McKnight, G. M.,et al. 1999. Dietary nitrate in man: friend or foe? British Journal of
Nutrition, 81: 349–358.
8. Santamaria, P. 2005. Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 86: 10–17.
9. Caruso, C. et al. 2017. Hepatitis E Virus: A cross-sectional serological and virological study
in pigs and humans at zoonotic risk within a high-density pig farming area. Transboundary
and Emerging Diseases, 64: 1443–1453.
10. Radon, K., et al. 2007. Environmental exposure to confined animal feeding operations and
respiratory health of neighboring residents. Epidemiology, 18: 300-308.
11. Loftus, C. et al. 2015. Ambient ammonia exposures in an agricultural community and
pediatric asthma morbidity. Epidemiology, 26: 794–801.

ผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมที่เกิดจากการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม

แผนภาพแสดงเส้นทางการถ่ายทอดสารดื้อยาปฏิชีวนะจากปศุสัตว์สู่คนที่อาจเกิดขึ้น

การให้ยาปฏิชีวนะ
อย่างต่อเนื่องในอาหารสัตว์

ภาพที่ 9 : ภาพนี้แสดงถึง ‘ระบบนิเวศ’ ของสารดื้อยาปฏิชีวนะที่นำ�พาแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะจากสัตว์ปีกมาสู่คน จาก Koch, B., et al. 2017. Food-animal

production and the spread of antibiotic resistance: the role of ecology. Frontiers Ecology and Environment, 15: 309–318. ปรับจากภาพดั้งเดิมของ
Victor O. Leshyk โดยได้รับอนุญาตแล้ว
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ภาพที่ 10 : อาหารจานสุขภาพของฮาร์วาร์ด สำ�นักพิมพ์ฮาร์วาร์ดเฮลท์พับลิชชิ่งและผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดร่วมกันสร้างอาหารจานสุขภาพขึ้นมา แผนภาพนี้ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับอาหารสุขภาพที่เที่ยงตรงและเฉพาะจุดกว่ามายเพลท (MyPlate) ที่พัฒนาขึ้นโดย
กระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ‘อาหารจานสุขภาพ’ ยังใช้ข้อมูลจากงานวิจัยทางโภชนาการที่ทันสมัย
ที่สุด และไม่ได้รับอิทธิพลจากอุตสาหกรรมอาหารหรือนโยบายทางการเกษตร ที่มา https://www.health.harvard.edu/plate/healthy-eating-plate

อาหารสุขภาพเป็นอย่างไร

สุขภาพทั่วโลก”2 GBD เป็นการศึกษาระบาดวิทยาเชิงสังเกตทั่ว
โลกที่ครอบคลุมที่สุดในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ที่กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นชัดเจนว่า แนวโน้ม
การผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมในปัจจุบันมี
ผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพมนุษย์

อาหารวีแกนคืออาหารที่มีแต่พืชและไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย
หากวางแผนการกินอาหารวีแกนอย่างถูกต้องแล้ว อาหารชนิด
นี้จะเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัย และให้ธาตุอาหารที่จำ�เป็นครบ
ถ้วน ทั้งวิตามิน แร่ธาตุ และกรดอะมิโน ยกเว้นวิตามินบี 12 (อาจ
ต้องกินวิตามินบี 12 เสริม) อาหารมังสวิรัติแบบนมและไข่เป็น
อาหารจากพืชที่มีผลิตภัณฑ์นมและไข่พอประมาณ อาหารจาก
พืชรูปแบบนี้พบได้มากที่สุดและให้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
อาหารมังสวิรัติแบบนมและไข่นั้นปลอดภัยและเหมาะกับสุขภาพ
ของหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร ทารก เด็กวัยรุน
่ และผูส
้ ง
ู วัย3

ตามที่ระบุไว้ในงานวิจัยภาระโรคในระดับโลก (GBD) ภาวะ
ทุพโภชนาการที่เป็นปัจจัยเสี่ยงสู่ความตายอันดับต้น ๆ คือ
นิสัยการกินที่ไม่ดีโดยเฉพาะการกินอาหารเพื่อสุขภาพใน
ปริมาณน้อย งานวิจัยนี้ย้ำ�ว่า “การค้นพบนี้มีนัยสำ�คัญสำ�หรับ
รัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรระหว่างประเทศที่ต้องการยุติภาวะ
ทุพโภชนาการในทศวรรษหน้า โดยเน้นให้เห็นถึงความจำ�เป็นที่
จะต้องยื่นมือเข้าไปจัดการกับระบบอาหารอย่างครอบคลุมเพื่อ
ส่งเสริมการผลิต การจัดจำ�หน่าย และการบริโภคอาหารเพื่อ

1. WCRF. 2017. World Cancer Research Fund International/American Institute for Cancer
Research. Continuous Update Project: Diet, nutrition, physical activity and the prevention of
cancer. Summary of strong evidence.
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การค้นพบผลกระทบเชิงลบของการกินเนื้อสัตว์ในปริมาณมาก
และประโยชน์ของอาหารที่อุดมด้วยพืชผักนั้นเป็นรากฐานของ
ชัยชนะหลายประการ ซึ่งประจักษ์ได้จากข้อเรียกร้องของกรีนพีซ
ให้ลดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์อย่างจริงจัง สุขภาวะที่ดีขึ้น
ของมนุษย์จะส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาพของโลกอย่างแน่นอน

2. GBD 2016. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural,
environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2016: a
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet, 390: 13451422.
3. For example, see https://www.uvic.ca/services/food/assets/docs/Vegetarian_
EatingGuidelines.pdf

© Roengchai Kongmuang / Greenpeace

ปีที่แล้ว กองทุนวิจัยมะเร็งโลกและสถาบันวิจัยมะเร็งอเมริกาได้
แนะนำ�ว่า โภชนาการควรประกอบไปด้วยอาหารที่ทำ�จากพืช
เป็นหลัก และควรจำ�กัดการกินอาหารที่มาจากสัตว์ และยังเสนอ
เป้าหมายสำ�หรับสาธารณสุข คือ จำ�กัดการบริโภคเนื้อแดงให้
เหลือน้อยกว่า 300 กรัมต่อสัปดาห์ (เนื้อปรุงสุก) เพื่อป้องกัน
โรคมะเร็งลำ�ไส้1
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กิจกรรม We Grow ตอน
ปฏิบัติการถาดหลุมสีเขียว
มีจุดประสงค์ให้อาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถม
และอนุบาลของไทยมี
ความยั่งยืน ปลอดภัย และ
เป็นไปตามหลักโภชนาการ
โดยใช้วัตถุดิบที่มาจาก
เกษตรกรรมเชิงนิเวศ ที่มี
ผลดีต่อสุขภาพเด็กและ
สิ่งแวดล้อม
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คาเรน ออนยางโก
คอลลิเนส โอเตียโน
(ลัคกี้) ซึ่งเป็นเกษตรกร
และบุตร ยืนอยู่ในทุ่ง
ข้าวโพดที่เขตไนยานโด
คิซูมูตอนล่าง เกษตรกร
เคนยาประยุกต์ใช้แนวทาง
เกษตรกรรมเชิงนิเวศได้
อย่างเห็นผล ซึ่งช่วยเพิ่ม
ความต้านทานต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ถ้าเราข้ามไปยังปี พ.ศ. 2593 เราอาจพบว่า การเปลีย
่ นแปลง
สภาพภูมอ
ิ ากาศในโลกไม่ได้เลวร้ายถึงขีดสุดอย่างทีค
่ ด
ิ เราอาจจะ
เห็นผลกระทบของการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศทีช
่ ด
ั ขึน
้
กว่าเดิม แต่เราหลีกเลีย
่ งสิง
่ ทีเ่ ลวร้ายทีส
่ ด
ุ ได้ อนาคตทีด
่ ก
ี ว่าจะ
เกิดขึน
้ ได้ดว
้ ยการร่วมแรงอย่างแข็งขันของรัฐบาล เกษตรกร
นักธุรกิจ กรรมการโรงเรียน คนหนุม
่ สาว และพวกเราทุกคนใน
การต่อสูก
้ บ
ั ความท้าทายของการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
และการทำ�ลายสิง
่ แวดล้อม การเปลีย
่ นอาหารการกินและตัง
้
คำ�ถามว่า “กินอะไรดี” เป็นหนึง
่ ในมาตรการขานรับความท้าทาย
นีท
้ เ่ี ข้มแข็งทีส
่ ด
ุ ทีพ
่ วกเราจะสามารถร่วมมือกันทำ�ได้
หลักฐานทีน
่ �ำ เสนอไว้ในรายงานนีช
้ ใ้ี ห้เห็นว่า สิง
่ ทีเ่ ราเลือกกิน
ทัง
้ ในฐานะปัจเจกบุคคลและสังคมโลก เป็นเครือ
่ งมือต่อสูก
้ บ
ั
การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศและการทำ�ลายสิง
่ แวดล้อมที่
มีพลังทีส
่ ด
ุ ยิง
่ ไปกว่านัน
้ สิง
่ ทีเ่ รากินอาจยังช่วยป้องกันเราจาก
การมีสข
ุ ภาพทีไ่ ม่ดแี ละการตายก่อนวัยอันควรได้ดท
ี ส
่ี ด
ุ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จำ�นวนมากชี้ว่า การเปลี่ยนประเภท
อาหารและปริมาณอาหารที่เรากินนั้น เป็นโอกาสในการปฏิรูป
ระบบอาหารโลกในปัจจุบันที่จะมีแต่ได้กับได้ โดยส่งผลดีต่อ
ความมั่นคงทางอาหาร สภาพภูมิอากาศ สุขภาพมนุษย์ และแม้
กระทั่งเศรษฐกิจและสุขภาวะ
		
การปฏิรูประบบอาหารนั้นไม่ใช่จะทำ�ได้ในฉับพลัน ดังที่ทราบกัน
อยู่ว่า ระบบอาหารนั้นซับซ้อน สิ่งที่ท้าท้ายจริง ๆ ในขณะนี้คือ
การหาหนทางที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมที่จะช่วยให้เรา
เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอาหารที่ดีกว่าอย่างเป็นธรรม ผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ถูกผลิตขึ้นโดยไม่ใช้ทรัพยากรและที่ดินสำ�หรับผลิต
อาหารมนุษย์หรือที่จำ�เป็นต่อธรรมชาติ
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สัตว์มีบทบาทสำ�คัญยิ่งในระบบเกษตรกรรม สัตว์ช่วยใช้และ
หมุนเวียนธาตุอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในหลายภูมิภาค
สัตว์ยังช่วยงานที่จำ�เป็นในไร่ เป็นแหล่งรายได้ และเป็นหลัก
ประกันความมั่นคง เราจึงควรเลือกอาหารโดยพิจารณาถึง
สวัสดิภาพของสัตว์ควบคู่กันด้วย
การลดการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมจะต้องมีระยะ
เปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม โดยให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรและ
ชุมชนชนบทเป็นหัวใจของการตัดสินใจ น่าเสียดายที่ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมสมัยนี้สนับสนุนและเร่งการทำ�ปศุสัตว์เชิง
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี วิทยาศาสตร์และการลงมือปฏิบัติ
ได้แสดงให้เห็นว่าระบบอาหารที่แตกต่างนั้นเกิดขึ้นได้จริง
รัฐบาลและบริษัทจะต้องช่วยให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรม
ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเชิง
อุตสาหกรรมไปสู่การทำ�ปศุสัตว์และการเพาะปลูกเชิงนิเวศแบบ
ผสมผสาน รัฐต้องปรับเปลี่ยนการให้เงินช่วยเหลือ นโยบาย
และการปฏิบัติ ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เงิน
กองทุนสาธารณะจะต้องสนับสนุนการผลิตผลไม้และผักที่ดีต่อ
สุขภาพที่มาจากแปลงเกษตรเชิงนิเวศ และเนื้อสัตว์ที่ดีกว่า ซึ่ง
มาจากเกษตรกรที่ทำ�ปศุสัตว์เชิงนิเวศ

“วิทยาศาสตร์เสนอว่า หากเราเปลีย่ นไปกินอาหาร
ทีอ่ ด
ุ มไปด้วยพืชผัก เราจะเลีย้ งคนอีกหลายล้านได้
โดยใช้ตน
้ ทุนทางสิง่ แวดล้อมน้อยลง”

หากจะเลี่ยงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่รุนแรง โลกจะต้อง
ลดการผลิตและการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมทั่วโลก
ลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ภายในปี พ.ศ. 2593 วิทยาศาสตร์
เสนอว่า หากเราเปลี่ยนไปกินอาหารที่อุดมไปด้วยพืชผัก เราจะ
เลี้ยงคนอีกหลายล้านได้โดยใช้ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมน้อยลง
ขณะนี้ เราต้องการให้นก
ั เศรษฐศาสตร์ นักการเมือง นักโภชนาการ
นักปฐพีวท
ิ ยา ผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านการพัฒนา เกษตรกร นักการศึกษา
และคนอื่น ๆ อีกมากมาย หันมาเปิดใจสนทนาเรื่องนี้กันอย่าง
ตรงไปตรงมา เราจะได้ก้าวไปสู่ปี พ.ศ. 2593 พร้อม ๆ กับระบบ
อาหารที่เป็นธรรมกับมนุษย์และโลกใบนี้
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วิสัยทัศน์ของกรีนพีซเรื่องระบบเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมถึงปี พ.ศ. 2593

ลดเนื้อสัตว์เพื่อต่อสู้กับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กรีนพีซเรียกร้องให้ลดการผลิตและการ
บริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ลงร้อยละ 50
ของสถานการณ์ปัจจุบันภายในปี พ.ศ.
2593 ข้อเรียกร้องนี้จะทำ�ให้การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างมหาศาล
กล่าวคือ ลดลงร้อยละ 64 ของปริมาณ
ที่คาดว่าจะถูกปล่อยออกมาทั่วโลกในปี
พ.ศ. 2593 ถ้าแปรเป็นจำ�นวนสัมบูรณ์
แล้ว จะได้ประมาณ -7,000 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ในปี
พ.ศ. 2593
การลดลงนี้เท่ากับร้อยละ 35 ของ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ข้อ
ตกลงปารีสอนุญาตให้ทุกภาคส่วน
ปล่อยออกมาได้ภายในปี พ.ศ. 2593
เพื่อที่อุณหภูมิของโลกจะได้ไม่เพิ่มขึ้น
จนถึงขีดอันตราย ดังนั้น การลดลงนี้
จึงเป็นส่วนสำ�คัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้า
หมายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งเป็นหลักประกันว่า เราจะมีสภาพภูมิ
อากาศที่ปลอดภัย

ลดเนื้อสัตว์
เพื่อต่อสู้กับการทำ�ลายป่า
การทำ�ลายป่าเพื่อขยายทุ่งปศุสัตว์หรือ
เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์นั้นปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม หากเราหลีก
เลี่ยงการทำ�ลายป่าในส่วนนี้ได้ พร้อมทั้ง
กักเก็บคาร์บอนไว้ในผืนดินที่ไม่ต้องใช้เป็น
ทุ่งปศุสัตว์หรือพื้นที่เพาะปลูกได้ ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะลดลงอีก
มหาศาล กล่าวคือ เกือบ -10,000 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ใน
ปี พ.ศ. 2593 ในจำ�นวนนี้ ลดจากการ
ที่ป่าไม้ไม่ถูกทำ�ลายไปได้ –7,000 ล้าน
ตัน และลดจากการกักเก็บคาร์บอนในดิน
ไปได้ -2,800 ล้านตัน1 ปริมาณที่ลดลง
นี้มากกว่าที่ลดจากการปล่อยก๊าซจาก
ปศุสัตว์โดยตรงเสียอีก จึงเท่ากับว่า เรา
สามารถหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้เป็นทวีคูณ2
โลกควรให้ความสำ�คัญกับการหยุดยั้ง
การทำ�ลายป่าและการรักษาภูมิประเทศให้
สมบูรณ์เป็นลำ�ดับแรก การลดการผลิต
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมลงได้ครึ่งหนึ่ง
จะทำ�ให้โลกมีพื้นที่ว่างสำ�หรับปลูกพืชเป็น
อาหารมนุษย์และรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพิ่มขึ้นหลายล้านไร่

1. Bajželj, B., et al. 2014. (Importance of food-demand
management for climate mitigation. Nature Climate Change,
4: 924-929) for deforestation number, IPCC 2014 for soil
carbon sequestration. ค่าประมาณนี้เป็นการประมาณกว้าง ๆ จาก
ค่าที่เคยมีการตีพิมพ์มาก่อนหน้านี้
2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้ที่ดินจะถึงจุดอิ่มตัว
เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี ดังนั้น ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจึงไม่
แน่นอนเท่ากับการเลี่ยงการปล่อยก๊าซโดยลดจำ�นวนสัตว์ที่ผลิตใน
ปัจจุบันลงให้มาก และจากการหยุดตัดไม้ทำ�ลายป่า

34 ลดเพื่อเพิ่ม

ลดเนื้อเพื่อหยุดยั้ง
การทำ�ลายสิ่งมีชีวิต
เราคงจะก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. 2593 ได้อย่าง
ไม่สง่างามนัก หากเรามีสภาพภูมิอากาศ
ที่ปลอดภัยขึ้นแต่สิ่งมีชีวิตลดน้อยลง
ไปเรื่อย ๆ การทำ�ปศุสัตว์ส่งผลกระทบ
มหาศาลต่อการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพียงเราเปลี่ยนไปกินอาหาร
ที่อุดมไปด้วยพืชผักเราจะลดอัตราการ
สูญพันธุ์ของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะสูญพันธุ์ในปี
พ.ศ. 2603 ได้ถึงร้อยละ 20-403

“สัตว์อันเป็นที่รักที่สุดหลาย
ชนิด ไม่ว่าจะเป็นช้าง สิงโต
ฮิปโปโปเตมัส อุรังอุตัง
หมาจิ้งจอก หมาป่า หมี และ
แม้แต่แมงมุมก็จะมีโอกาสเติบโต
ในโลกนี้ได้ดีกว่า หากมนุษย์กิน
เนื้อน้อยลงและกินพืชที่ปลูกเชิง
นิเวศมากขึ้น”
สัตว์อันเป็นที่รักที่สุดหลายชนิด ไม่ว่าจะ
เป็นช้าง สิงโต ฮิปโปโปเตมัส อุรังอุตัง
หมาจิ้งจอก หมาป่า หมี และแม้แต่แมงมุม
ก็จะมีโอกาสเติบโตในโลกนี้ได้ดีกว่า หาก
มนุษย์กินเนื้อน้อยลงและกินพืชที่ปลูก
เชิงนิเวศมากขึ้น

3. Tilman, D., et al. 2017. Future threats to biodiversity and
pathways to their prevention. Nature, 546: 73–81.

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ลดเนื้อสัตว์
เพื่ออนุรักษ์น้ำ�และรักษาคุณภาพน้ำ�

ลดเนื้อ
เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

การทำ�ปศุสต
ั ว์เป็นกิจกรรมทีใ่ ช้น�ำ้ และก่อ
มลพิษทางน้�ำ มากทีส
่ ด
ุ ในโลกกิจกรรมหนึง
่
การลดจำ�นวนสัตว์และลดการบริโภคเนือ
้
สัตว์และผลิตภัณฑ์นมจะลดภัยคุกคามต่อ
แหล่งน้�ำ ไปได้มาก และอาจจำ�กัดการปน
เปือ
้ นของมลพิษ (เช่น ปุย
๋ เคมี ยาฆ่าแมลง
สารประกอบทางการแพทย์) จากฟาร์ม
ปศุสต
ั ว์หรือจากพืชอาหารสัตว์ในแหล่งน้�ำ
และตามชายฝัง
่ ได้ดว
้ ย

การลดการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
นมทำ�ให้มีชีวิตตามธรรมชาติมากขึ้น มี
แหล่งน้ำ�ที่สะอาดและหาง่ายขึ้น และมี
ความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่า
นี้ช่วยส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของ
โลกและสุขภาพมนุษย์โดยฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาติ และทรัพยากร
สำ�หรับการอยู่รอดของเรา นอกจากนี้
อาหารที่อุดมไปด้วยพืชผักจะช่วยพัฒนา
สุขภาพและสุขภาวะของมนุษย์โดยตรง
อีกด้วย
อาหารการกินของคนส่วนใหญ่ในยุคนี้
ห่างไกลจากคำ�ว่า “อาหารสุขภาพ” ใน
หลายภูมิภาคทั่วโลก ปริมาณผักและผล
ไม้ในอาหารยังไม่ถึงปริมาณที่ได้รับการ
แนะนำ�ให้บริโภคอย่างเป็นทางการด้วย
ซ้ำ�4 งานวิจัยที่ทำ�ขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ประมาณ
การว่า ทั่วโลกจะหลีกเลี่ยงการตายได้
5 ล้านรายต่อปีในปี พ.ศ. 2593 ถ้าเรา
กินอาหารเพื่อสุขภาพ ลดเนื้อ และเพิ่ม
ผัก ผลไม้ ถั่วฝักอ่อน และถั่วเปลือกแข็ง
และหากเปลี่ยนไปกินอาหารมังสวิรัติจะ
หลีกเลี่ยงการตายได้สูงมากถึง 7 ล้าน
ราย การเปลี่ยนแปลงนี้จะลดค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณสุขและด้านการทำ�ลาย
สภาพภูมิอากาศลงได้กว่า 31 ล้านล้าน
บาท (1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ)5
4. Springmann, M., et al. 2016. Analysis and valuation of
the health and climate change cobenefits of dietary change.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 113:
4146-4151.
5. Springmann, M., et al. 2016. Global and regional health
effects of future food production under climate change: a
modelling study. The Lancet, 387: 1937-1946.

กล่าวโดยย่อคือ แม้
เราจะพบหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ว่า เนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์นมเชิง
อุตสาหกรรมมีผลกระทบ
ต่อสุขภาวะของโลก แต่
กรณีของการผลิตและ
บริโภคสัตว์ก็ซับซ้อนและ
เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต
ปัจจุบันของเราทั้งระบบ
เราไม่สามารถจัดการแต่ละ
ส่วนประกอบอย่างแยก
ส่วนได้ เพราะแต่ละส่วน
นั้นเชื่อมโยงกันและพึ่งพา
อาศัยกัน ในการแปลง
โฉมระบบอาหาร เราต้อง
ใช้วิธีการแบบบูรณาการ
เพื่อการแทรกแซงทาง
สังคมและทางนโยบาย
อันประกอบไปด้วยหลาย
ภาคส่วนและหลายสาขา
วิชาชีพ เราต้องเลือก
หนทางที่เหมาะสมกับทั้ง
การบริโภคและการผลิต
อาหาร ทั้งเกษตรกรรมและ
โภชนาการ ทั้งเกษตรกร
และผู้บริโภค รวมถึงทั้ง
ประเทศที่กินเนื้อมากและ
กินเนื้อน้อยด้วย
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ข้อเรียกร้องของกรีนพีซ
การปฏิรูปอาหารตามที่กรีนพีซเรียกร้องนั้นจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อรัฐบาล ธุรกิจ และปัจเจกบุคคลร่วมมือกัน
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ การเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร
ต้องเป็นไปแบบบูรณาการตั้งแต่ที่ฟาร์มจนถึงที่บ้าน
โดยค่อย ๆ ลดเนื้อสัตว์จากอุตสาหกรรมลงจนหมด
ไป และลดการผลิตและบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
นมเชิงอุตสาหกรรมลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2593
เมื่อเทียบกับปริมาณปัจจุบัน
กรีนพีซเรียกร้องให้ผู้กำ�หนดนโยบาย:
ยุติเงินช่วยเหลือและนโยบายที่สนับสนุนเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์นมเชิงอุตสาหกรรม และอนุมัติเงิน
ช่วยเหลือและนโยบายที่ส่งเสริมการผลิตผักและ
ผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพจากแปลงเกษตรเชิงนิเวศ
รวมทั้งเนื้อสัตว์ที่ดีกว่าและผลิตภัณฑ์นม
จากเกษตรกรที่ทำ�ปศุสัตว์เชิงนิเวศ1

1

การขยายตัวของการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อ
“ลดเนื้อสัตว์”
การเปลี่ยนแปลงอาจจะดูน่ากลัว แต่โลกที่ลดเนื้อสัตว์ลงเป็นโลกที่จะให้
อะไรแก่พวกเราทุกคนมากมาย ไม่เพียงพัฒนาสุขภาพส่วนตัวและสิ่ง
แวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ขึ้น แต่จะให้สิ่งใหม่ด้วย นั่นก็คือ โอกาสที่เรา
จะเชื่อมสัมพันธ์กับโลกอีกครั้งโดยโดยมีอาหารเป็นสื่อกลาง การที่เรา
เลือกอาหารที่อุดมไปด้วยพืชผักมากขึ้น และลดเนื้อสัตว์ลง หมายถึง
เราหล่อเลี้ยงตัวเราเองและหล่อเลี้ยงโลกด้วย
การรณรงค์ “ลดเนื้อ” กำ�ลังแพร่ขยายไปทั่ว
โลก เวลาที่นึกถึงการเคลื่อนไหวทางสังคมที่
เปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับการกินเนื้อ
สัตว์ เราจะนึกถึงกลุ่ม 2 กลุ่มคือ “วีแกน”
และ “มังสวิรัติ” แต่ทุกวันนี้ กลุ่มใหม่ ๆ
กำ�ลังรวมตัวกันเคลื่อนไหวในระดับโลก
เพื่อวิถีการกินที่ดีและมีมนุษยธรรมมาก
ขึ้น กลุ่มที่กำ�ลังเติบโตอย่างรวดเร็วและ
แพร่หลาย ได้แก่ กลุ่ม Reducetarians
(ลดการบริโภคเนื้อสัตว์) กลุ่ม
Flexitarians (ยืดหยุ่น กินเนื้อสัตว์
ได้บ้าง) กลุ่ม Climatarians (เลือกกิน
อาหารโดยพิจารณาจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก) และกลุ่มมังสวิรัติเท่าที่ทำ�ได้

"ทุกครั้งที่เรากิน
เรามีโอกาสที่จะแสดง
ความใส่ใจต่อครอบครัว
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม"

เชิญผู้มีอำ�นาจตัดสินใจจากภาคสุขภาพและภาคสิ่ง
แวดล้อมมาร่วมออกแบบนโยบายเกี่ยวกับการเกษตรด้วย
เนื่องจากภาคปศุสัตว์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่ง
แวดล้อมในวงกว้าง

การกระทำ�แต่ละอย่างของเรานั้นล้วนช่วยโลกได้
ตั้งแต่การหันมาลองกินอาหารที่อุดมด้วยพืชผัก
เป็นครั้งแรก การงดเนื้อสัตว์ทุกวัน การตัดสินใจ
กินอาหารจากเนื้อสัตว์ที่มาจากการผลิตเชิงนิเวศใน
วันสุดสัปดาห์ จนถึงการชวนเพื่อน ๆ มากินอาหาร
มื้อที่อุดมไปด้วยพืชผักที่อร่อยที่สุดเท่าที่เขาเคยกิน
สมัยนี้มีแนวคิดเกี่ยวกับการปรุงอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจ
มากมาย ทุกครั้งที่เราได้ลิ้มชิมรสอาหารเหล่านั้นเป็นโอกาสที่
เราจะยืนยันความห่วงใยของเราที่มีต่อครอบครัว ชุมชน และสิ่ง
แวดล้อม เราสร้างระบบอาหารที่ให้ความเป็นอยู่ที่เป็นธรรมและมี
คุณภาพสำ�หรับทุกคนได้ ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้บริโภคหรือเกษตรกร

กรีนพีซเรียกร้องให้ธุรกิจและบริษัทให้ความสำ�คัญต่อสุขภาพ
ของโลกมากกว่าผลกำ�ไร และให้คำ�มั่นต่อสาธารณชนว่า จะ
เปลี่ยนไปสู่อาหารที่อุดมไปด้วยด้วยพืชผักและเนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์นมที่มาจากการผลิตเชิงนิเวศ โดยจัดทำ�แผน
ยุทธศาสตร์ขึ้นมาเพื่อแปรเปลี่ยนระบบอาหารให้สำ�เร็จ

สิง
่ แวดล้อมของเรามาถึงจุดหัวเลีย
้ วหัวต่อทีส
่ �ำ คัญ การเคลือ
่ นไหว
อันหลากหลายทัว่ โลกต่างเกิดขึน
้ เพือ
่ ขานรับสิง
่ นี้ คนเราโหย
หาวิถก
ี ารกินทีด
่ ก
ี ว่าและมีมนุษยธรรมมากขึน
้ นวัตกรรม
อาหารทีอ
่ ด
ุ มด้วยพืชผักและจิตสำ�นึกใหม่ ๆ เกีย
่ วกับอาหาร
ของโลกกำ�ลังรอเราอยู่

มีนโยบายที่สนับสนุนให้นิสัยการกินและ
แบบแผนการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
ตัง
้ เป้าทีจ
่ ะก้าวไปสู่การมีเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมที่
น้อยลง

3

4

แต่ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยการมองเข้าไปในดวงตาของ
เด็ก ๆ ของเรา และใช้หัวใจตัดสินว่า วันนี้เราต้องการ
สร้างอนาคตแบบไหนให้กับพวกเขา
1. ดูมาตรฐาน “ปศุสัตว์เชิงนิเวศ” ของกรีนพีซได้จากภาคผนวก หน้า 40

36 ลดเพื่อเพิ่ม
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มีนโยบายลดรายจ่ายสาธารณะ
จากเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม
เชิงอุตสาหกรรม ในขณะที่ให้การ
สนับสนุนทางเศรษฐกิจแก่ทางเลือกที่
อุดมไปด้วยพืชผักที่มาจาก
เกษตรกรรมเชิงนิเวศ และทดแทนเนื้อ
สัตว์และผลิตภัณฑ์นมที่เหลืออยู่ด้วย
สินค้าที่ผลิตโดยเกษตรกรเชิงนิเวศ สิ่งที่
ควรทำ�เป็นพิเศษคือ กระตุ้นให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้นโยบายจัดซื้อในโรงอาหารของรัฐที่
สนับสนุนแบบจำ�ลองนี้

2

สุดท้ายนี้ กรีนพีซขอเรียกร้องให้พวกเราทุกคน ตั้งแต่คน
หนุ่มสาวจนถึงผู้อาวุโส มาร่วมกันใช้เจตจำ�นงและความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อจินตนาการวิถีการกินของเรากันใหม่

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

เด็กกำ�ลังกินอาหาร
ที่มาจากเกษตรกรรม
เชิงนิเวศ ที่โรงเรียนใน
ประเทศบราซิล
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ภาคผนวก:

การทำ�ปศุสัตว์เชิงนิเวศในความหมายของกรีนพีซ
ก่อนอืน
่ ใด "ปศุสต
ั ว์เชิงนิเวศ" หมายถึงปริมาณเนือ
้ สัตว์ท่ี
ลดน้อยลงกว่าทีเ่ รากำ�ลังบริโภคกันอยูท
่ ว
่ั โลกในปัจจุบน
ั
เกณฑ์มาตรฐานใดก็ตามควรส่งเสริมหลักการสำ�คัญนี้
"เนือ
้ ทีด
่ ก
ี ว่า" หมายถึงการลดการผลิตและการบริโภคเนือ
้
สัตว์ลงในปริมาณมาก
เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นธรรมในเชิงนิเวศและเชิงสังคมที่ใช้
อธิบายความหมายของคำ�ว่า “เนื้อที่ดีกว่า”
ตด้วยอาหารสัตว์ที่ไม่ได้ใช้เป็นอาหารมนุษย์
1 ผลิ
และใส่ใจกับความหลากหลายทางชีวภาพและ
		 สภาพภูมิอากาศ
ถึงแม้การระบุขอบเขตของความมั่นคงอาหารของมนุษย์นั้นจะทำ�ได้
ยาก แต่ก็หมายรวมถึงสัตว์ที่เลี้ยงในทุ่งหญ้าทุกชนิดและการใช้
อาหารสัตว์ที่น้อยมาก หลักการเบื้องต้นมีดังนี้
ไม่ใช้อาหารสัตว์ที่ปลูกในพื้นที่ที่มีการทำ�ลายป่าหรือทำ�ลาย
ระบบนิเวศที่สมบูรณ์
ผลิตอาหารสัตว์ในท้องถิ่น และผลิตจากของเหลือเท่าที่จะ
เป็นไปได้ (กากพืช เศษอาหาร ขยะอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย)
ผลิตอาหารสัตว์เชิงนิเวศตามหลักเกษตรกรรมเชิงนิเวศ 7
ประการ1 (สนับสนุนอธิปไตยทางอาหาร เป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น การผลิตและผลผลิตอันชาญ
ฉลาด ให้ความหลากหลายเป็นหัวใจของการเกษตร รักษา
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ�ที่สะอาดกว่าอย่างยั่งยืน
จัดการแมลงศัตรูพืชเชิงนิเวศ และสนับสนุนระบบอาหารที่
รับมือกับสภาวการณ์ที่รุนแรงได้)
ความหมายเมื่อใช้กับสัตว์แต่ละชนิด
วัว – เลี้ยงในทุ่งหญ้าและทุ่งหญ้าปศุสัตว์ และใช้อาหารสัตว์ที่
ปลูกในท้องถิ่น
หมู – ให้อาหารจากของเหลือ และให้อาหารสัตว์แต่น้อย อาหาร
ที่ให้มาจากการเพาะปลูกในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่
ไก่ – ให้อาหารจากของเหลือ และใช้อาหารสัตว์แต่น้อย อาหาร
ที่ให้มาจากการเพาะปลูกในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่
แกะและแพะ – เลี้ยงในทุ่งหญ้าและทุ่งเลี้ยงสัตว์ ใช้อาหารสัตว์ที่
ปลูกในท้องถิ่น (ร่วมกับกากพืชและของเหลือ หากเหมาะสม)

2

บำ�รุงดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยมูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก และ
การหมุนเวียนธาตุอาหารแบบครบวงจร
ใช้วัสดุปรับปรุงดินจากซาก/กากพืช เศษอาหาร และมูลสัตว์
ที่ผลิตในภูมิภาค2
ปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน ใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์เป็น
หลักในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ทดแทนปุ๋ยเคมีด้วยปุ๋ยอินทรีย์ในการผลิตพืชอาหารสัตว์
(ผลิตในภูมิภาค)

1. เกษตรกรรมเชิงนิเวศ วิธีทำ�การเกษตรแบบนี้รับประกันได้ว่า เราจะมีการเกษตรที่ดีต่อสุขภาพและอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า โดยการอนุรักษ์ดิน น้ำ� และสภาพภูมิอากาศ การเกษตรแบบนี้ส่ง
เสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และไม่ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีหรือพืชพันธุ์ที่มาจาก
การดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) การเกษตรเชิงนิเวศ หมายรวมถึงระบบจัดการพืชและปศุสัตว์นานาชนิด
ซึ่งต้องการเพิ่มผลผลิตและรายได้ และใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในขณะที่ลดความต้องการปัจจัยการผลิตจากภายนอก (ดู Tirado, R. 2015. Ecological farming:
the seven principles of a food system that has people at its heart. Greenpeace Research
Laboratories Technical Report).
2. ในการใช้ การนำ�กลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และการกำ�จัดของเสีย ควรคำ�นึงความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ
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เป็นปศุสัตว์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ทั้งในด้านทุ่งปศุสัตว์ ทุ่งหญ้า สายพันธุ์ และ
		 อาหารสัตว์

3

อนุรักษ์พันธุ์ท้องถิ่นที่ปรับตัวเข้ากับสภาพท้องถิ่นได้ดีที่สุด
เริ่มผสมผสานห่วงโซ่การผลิตเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นมและไข่
เข้ากับระบบที่ปลูกพืชและทำ�ปศุสัตว์ร่วมกัน (เช่น วนเกษตร)
ใช้มาตรวัดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ผลิต
(พร้อมทั้งรายการของปฏิบัติการสร้างความหลากหลายทาง
ชีวภาพ)
หลีกเลี่ยงการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อผลิตวัตถุดิบในการทำ�
อาหารสัตว์

4

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในกรณีทท
่ี �ำ ได้ (วัว แกะ แพะ และหมูในบางกรณี): อนุรก
ั ษ์ทง
ุ่
หญ้าและใช้วธ
ิ ก
ี ารทีเ่ พิม
่ ปริมาณคาร์บอนในดิน (รวมถึงการ
จำ�กัดจำ�นวนสัตว์ตอ
่ ไร่ การปลูกพืชคลุมดิน และอืน
่ ๆ)
เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องด้วยเศษอาหารเป็นส่วนใหญ่
เพิ่มปริมาณคาร์บอนในดินโดยการทำ�เกษตรเชิงนิเวศ (เช่น
การคลุมดินด้วยเศษพืช การปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน)
ใช้ประโยชน์จากการจัดการมูลสัตว์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกให้มากที่สุด

5

ไม่ใช้สารฆ่าแมลงสังเคราะห์หรือสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรม
ไม่ใช้สารเคมีฆ่าแมลง
ไม่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

6

จำ�กัดการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคสัตว์
ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่สำ�คัญทางการแพทย์ทุกกลุ่มกับ
สัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร
งดใช้ยาปฏิชีวนะที่สำ�คัญทางการแพทย์ทุกกลุ่มในการเร่ง
การเจริญเติบโตของสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร
งดใช้ยาปฏิชีวนะที่สำ�คัญทางการแพทย์ทุกกลุ่มในการ
ป้องกันโรคติดต่อในสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร หากยังตรวจ
วินิจฉัยไม่พบโรคนั้น ๆ
กลุ่มยาปฏิชีวนะใหม่ ๆ หรือ ยาปฏิชีวนะหลายตัวผสมกัน ที่
พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับมนุษย์ จะถือว่าสำ�คัญมากและต้อง
จำ�กัดการใช้เฉพาะในมนุษย์ (critically important) ยกเว้น
องค์การอนามัยโลกจะจัดหมวดหมู่เป็นอย่างอื่น
จำ�กัดการใช้ร่วมกันของยาปฏิชีวนะที่สำ�คัญทางการแพทย์
ตัวใหม่และตัวที่จะมาในอนาคต ซึ่งยังไม่ถูกนำ�มาใช้ในการ
ผลิตอาหารในปัจจุบัน

ภาคผนวก

วัวในฟาร์มปศุสัตว์
เชิงนิเวศในจังหวัด
ตาแก้ว ประเทศ
กัมพูชา

ติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบสารต้านจุลชีพและการดื้อยา
ปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อม
ไม่ปล่อยสารต้านจุลชีพออกสู่สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการ
ระบายออกไปทางน้ำ�ทิ้ง การสูญเสีย หรือ การปล่อยไปทาง
อากาศ

7

รับรองมาตรฐานสูงสุดสำ�หรับสวัสดิภาพสัตว์
ไม่มีการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรม (เลี้ยงสัตว์ในระบบปิดและ
ขังแยกในกรง)
ให้ยาเพื่อรักษาการเจ็บป่วยของสัตว์เท่านั้น ไม่ใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น
ต้องให้สัตว์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ป้องกันการทารุณสัตว์ตลอดสายการผลิต
มีการประเมินพร้อมการบันทึกข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน

รับรองสิทธิมนุษยชนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
(เกษตรกร แรงงาน ชุมชนชนบท และชุมชน
		 ที่ได้รับผลกระทบ)

8

รับรองว่าจะเคารพสิทธิของชนพื้นเมือง รวมถึงสิทธิที่พวก
เขาจะได้รับการปรึกษาหารือ และสิทธิที่จะให้หรือระงับความ
ยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นอิสระ
การผลิตต้องไม่ส่งผลกระทบทางลบไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อมต่อสิทธิและทรัพยากรท้องถิ่น
รับรองสิทธิของเกษตรพันธสัญญาตามสิทธิด้านอาหาร
ขององค์การสหประชาชาติ
รับรองการเลีย
้ งชีพทีเ่ ป็นธรรมในชนบท และการเปลีย
่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมสำ�หรับคนทำ�ปศุสัตว์
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อภิธานศัพท์
การดื้อยาปฏิชีวนะ

การดื้อยาปฏิชีวะ/ยาต้านจุลชีพเกิดขึ้น
เมื่อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส รา และ
ปรสิตเปลี่ยนแปลงไปจนยาที่เคยรักษา
อาการติดเชื้อนั้นใช้ไม่ได้ผล จุลินทรีย์
ดื้อยาปฏิชีวนะเกือบทั้งหมดจะถูกเรียกว่า
“ซูเปอร์บั๊ก” ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก เพราะการ
ติดเชื้อที่ดื้อยาอาจคร่าชีวิตเรา แพร่เชื้อไป
สู่ผู้อื่น และทำ�ให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูงมากใน
ระดับบุคคลและสังคม 1

น้ำ�สีน้ำ�เงิน

หมายถึง น้ำ�ที่ไหลไปกักเก็บในแหล่งน้ำ�ผิว
ดินและแหล่งน้ำ�ใต้ดิน

ความหลากหลายทางชีวภาพ

รวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมด (พืช สัตว์ รา และ
จุลินทรีย์) บนโลก หรือในถิ่นที่อยู่แห่งใด
แห่งหนึ่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ
มักจะหมายถึงชุมชนของพืชและสัตว์ซึ่ง
สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ ระบบนิเวศที่
ไม่สมดุลจะทำ�ให้ชนิดพันธุ์หนึ่ง ๆ มีมาก
หรือน้อยเกินไป และเปลี่ยนแปลงชุมชนใน
ระยะยาวหรือเรียกกลับคืนมาไม่ได้

สถานการณ์ที่เป็นอยู่

(Baseline scenario, Business as
usual) คือสถานการณ์ที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำ�คัญ ๆ เกิด
ขึ้นในระหว่างทาง ดังนั้น สถานการณ์
แวดล้อมจึงดำ�เนินไปตามที่คาดไว้โดยไม่
เปลี่ยนแปลง

วัฏจักรคาร์บอน

ลำ�ดับกระบวนการที่สารประกอบคาร์บอน
เปลี่ยนรูปแบบในสิ่งแวดล้อม

โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือด
หัวใจ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดแดงใหญ่
และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบล้วน
เป็นอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด

Concentrated animal feeding
operations (CAFOs)

หมายถึง ฟาร์มปศุสัตว์ที่สัตว์มากกว่า
1,000 “หน่วย” ถูกขังไว้เกิน 45 วันต่อปี
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาให้คำ�
จำ�กัดความ “สัตว์ 1 หน่วย” ว่าหมายถึง
สัตว์ที่มีน้ำ�หนักตอนมีชีวิตเท่ากับ 1,000
ปอนด์ (ประมาณ 450 กก.) ซึ่งคำ�นวณ
แล้ว 1 หน่วยจะเท่ากับวัวเนื้อ 1,000 ตัว
1. http://www.who.int/features/qa/75/en/
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วัวนม 700 ตัว หมูที่น้ำ�หนักเกิน 250 กก.
2,500 ตัว ไก่เนื้อ 125,000 ตัว และไก่ไข่
82,000 ตัว

เบาหวาน

เป็นสภาวะผิดปกติที่เป็นไปตลอดชีวิต
เกิดขึ้นเมื่อปริมาณกลูโคส (น้ำ�ตาล) ใน
เลือดสูงเกินไป ถ้าไม่ได้รับการรักษา
ระดับกลูโคสในเลือดที่สูงจะทำ�ให้เกิดโรค
แทรกซ้อนที่รุนแรง เบาหวานมี 2 ประเภท
หลัก คือ ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2

ประกอบสำ�คัญของระบบเกษตรกรรม
สัตว์เหล่านี้ช่วยใช้และหมุนเวียนธาตุ
อาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็น
แรงงานสำ�คัญในฟาร์มในหลายภูมิภาค
ด้วย การปศุสัตว์เชิงนิเวศต้องการเพียง
ทุ่งหญ้า ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และกาก
อาหารเป็นอาหารสัตว์ จึงช่วยลดการ
ใช้พื้นที่ที่เหมาะสำ�หรับการเพาะปลูก ลด
การแก่งแย่งที่ดินกับการผลิตอาหาร
มนุษย์โดยตรง และปกป้องระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติภายใต้ระบบอาหารที่เป็นธรรม
ทั่วโลก (ดู Tirado, R. & Kruszewska, I.
2012. Ecological Livestock: Options
for reducing livestock production
and consumption to fit within
ecological limits, with a focus on
Europe. Greenpeace Research
Laboratories Technical Report)

การปล่อยก๊าซจากการทำ�ลายป่า

เป็นผลจากการที่คาร์บอนซึ่งถูกเก็บไว้
ในมวลของพืช (ใบ ลำ�ต้น ราก) และใน
ดิน (จุลินทรีย์) รอเวลาถูกปล่อยสู่ชั้น
บรรยากาศเนื่องจากป่าถูกทำ�ลาย

เกษตรกรรมเชิงนิเวศ

รูปแบบการเกษตรที่จะช่วยรับรองว่า เรา
จะมีการเกษตรและอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ทั้งในวันนี้และวันหน้า โดยการอนุรักษ์ดิน
น้ำ� และสภาพภูมิอากาศ การเกษตรแบบนี้
ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ และ
ไม่ทำ�ให้สิ่งแวดล้อมปนเปื้อนไปด้วยสาร
เคมีหรือพืชพันธุ์ที่มาจากการดัดแปลง
พันธุกรรม (จีเอ็มโอ) เกษตรกรรมเชิง
นิเวศ หมายรวมถึงระบบจัดการพืช
และปศุสัตว์นานาชนิด ซึ่งต้องการ
เพิ่มผลผลิตและรายได้ และใช้แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะที่ลดความ
ต้องการปัจจัยการผลิตจากภายนอก (ดู
Tirado, R. 2015. Ecological farming:
the seven principles of a food
system that has people at its heart.
Greenpeace Research Laboratories
Technical Report).

การปศุสัตว์เชิงนิเวศ

วิธีนี้รวมเอาสัตว์ในไร่นาเข้าไปเป็นส่วน

ยูโทรฟิเคชั่น

หมายถึง การมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์
เกินไปในระบบน้ำ� (น้ำ�จืดและทะเล) ซึ่ง
เป็นสาเหตุของสาหร่ายสะพรั่งและระดับ
ออกซิเจนต่ำ�

การตัดต่อยีน

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนแปลง
ลำ�ดับดีเอ็นเอแบบเฉพาะเจาะจงในจีโนม
ของสิ่งมีชีวิต

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ในระดับโลก

ทั่วทั้งโลก มนุษย์ใช้ผืนดินส่วนหนึ่งทำ�
กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย และเมื่อถิ่นที่อยู่
ตามธรรมชาติถูกเปลี่ยนแปลงก็จะกระตุ้น
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมใน
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวัฏจักรชีวธรณีเคมี
โครงสร้างและหน้าที่ของระบบนิเวศ และ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อภิธานศัพท์

น้ำ�สีเขียว

คือน้ำ�ที่มาจากการรวมกันของน้ำ�ฝน

น้ำ�สีเทา

คือมวลน้ำ�ที่นำ�ไปใช้เพื่อเจือจางและดูดซึม
มลพิษ

วิถีแบบองค์รวม

เป็นวิธีการเข้าถึงจุดหมายอย่างเป็นระบบ
แต่ละส่วนของสรรพสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิด และอธิบายได้เมื่ออ้างอิง
ถึงในแบบที่เป็นองค์รวมเท่านั้น ปัญหา
เชิงนิเวศมักต้องการการแก้ไขแบบเป็น
องค์รวม

การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม

นี่คือวิธีปลูกพืชอาหารซึ่งรวมไปถึงการ
ใช้ปัจจัยการผลิตภายนอกอย่างเข้ม
ข้น เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และยาปฏิชีวนะ
การเกษตรเชิงอุตสาหกรรมมักจะเน้นไปที่
การเพิ่มผลผลิตให้สูงที่สุด และทำ�ในระดับ
ที่เข้มข้น

ปศุสัตว์

ปศุสัตว์คือสัตว์ที่เลี้ยงในระบบ
เกษตรกรรมเพื่อผลิตสินค้า เช่น เนื้อสัตว์
ไข่ นม ขน หนัง และขนแกะ และมักจะถูกใช้
เป็นแรงงานด้วย

วัฏจักรไนโตรเจน

กระบวนการต่อเนื่องที่ส่งผลให้ไนโตรเจน
ในอากาศและสารประกอบไนโตเจนในดิน
เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการ
ไนตริฟิเคชัน (กระบวนการออกซิไดซ์
แอมโมเนียให้เป็นไนไตรท์ และไนเตรท) และ
การตรึงไนโตรเจน จนกลายเป็นสสารที่
ใช้กับพืชสีเขียวได้ สสารนี้จะคืนกลับไป
สู่อากาศและดินเมื่อพืชเน่าเปื่อย และเกิด
กระบวนการดีไนตริฟิเคชัน (กระบวนการ
เปลี่ยนในเตรทให้อยู่ในรูปของก๊าซ
ไนโตรเจน)

วัฏจักรฟอสฟอรัส

นี่คือวัฏจักรชีวธรณีเคมีซึ่งอธิบายการ
เคลื่อนตัวของฟอสฟอรัสไปตามก้อน
หิน ดิน น้ำ� และสิ่งมีชีวิตบนโลก สิ่งที่
ต่างจากวัฏจักรชีวธรณีเคมีอื่น ๆ ก็คือ
บรรยากาศไม่ได้มีบทบาทสำ�คัญต่อการ
เคลื่อนตัวของฟอสฟอรัส

พรมแดนแห่งพิภพ (Planetary
boundaries)

อย่างถูกต้องแล้ว อาหารชนิดนี้จะเหมาะ
สมกับคนทุกเพศทุกวัย และให้ธาตุอาหาร
ที่จำ�เป็นครบถ้วน ทั้งวิตามิน แร่ธาตุ และ
กรดอะมิโน ยกเว้นวิตามินบี 12 (อาจต้อง
กินวิตามินบี 12 เสริม)

Zoonoses

คือโรคที่ติดต่อกันได้ระหว่างสัตว์กับคน

อธิบายถึงระบบที่สำ�คัญต่อการดำ�รงอยู่
ของมนุษย์บนโลก และมุ่งหมายที่จะวัด
สถานะของพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ ารในระบบเหล่านัน
้
ซึ่งมีตั้งแต่สมบูรณ์ดีจนถึงเกินขีดความ
ปลอดภัย พรมแดนแห่งพิภพ 9 ด้าน
ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงระบบที่ดิน
2) ความสมบูรณ์ของชีวมณฑลหรือการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
3) การไหลทะลักของสารชีวธรณีเคมี
(มลพิษจากไนโตรเจนและฟอสฟอรัส)
4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5) การใช้น้ำ�จืด 6) สสารใหม่ 7) การเป็น
กรดในมหาสมุทร 8) การสูญเสียโอโซน
ในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ และ
9) ภาระฝุ่นละอองในบรรยากาศ

อาหารที่มีพืชผักเป็นหลัก/ อุดมด้วย
พืชผัก

อาหารชนิดนี้มีผัก เมล็ดพืช ผลไม้ และ
ถั่วเปลือกแข็ง เป็นหลัก อาจมีผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ในปริมาณเล็กน้อย เช่น มีนม
ไข่ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในปริมาณ
น้อยมาก กรีนพีซแนะนำ�ว่า ควรกิน
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ไม่เกินสัปดาห์
ละ 300 กรัม และดื่มนมไม่เกินสัปดาห์ละ
600 กรัม (เป้าหมายทั่วโลก ภายในปี พ.ศ.
2593) อาหารเหล่านี้อาจปลูกโดยใช้หลัก
เกษตรกรรมเชิงนิเวศที่กรีนพีซส่งเสริมมา
ตลอด อาหารที่มีพืชเป็นหลัก กับ อาหาร
ที่อุดมด้วยพืชผัก หมายถึงสิ่งเดียวกัน

อาหารมังสวิรัติ

โดยมากหมายถึงอาหารมังสวิรัติแบบนม
และไข่ ซึ่งเป็นอาหารจากพืชที่มีผลิตภัณฑ์
นมและไข่พอประมาณ อาหารจากพืชรูป
แบบนี้พบได้มากที่สุดและให้คุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน อาหารมังสวิรัติแบบ
นมและไข่นั้นปลอดภัยและเหมาะกับสุขภาพ
ของหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร
ทารก เด็กวัยรุ่น และผู้อาวุโส

อาหารวีแกน

คืออาหารที่มีแต่พืชและไม่มีผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์เลย หากวางแผนการกินอาหารวีแกน
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วิสัยทัศน์ของกรีนพีซเรื่องระบบเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์นมถึงปี พ.ศ. 2593

