
The Story of More

มากไปไม่ยั่งยืน

โฮป จาห์เรน
เขียน

เขมลักขณ์ ดีประวัติ
แปล

สํานักพิมพ์อมรินทร์ฮาวทู
กรุงเทพมหานคร

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



สารบัญ

คำานำาสำานักพิมพ์ (6)

ตอนที่หนึ่ง  ชีวิต
1 เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้น 2

2 เราเป็นใคร 7

3 เราเป็นอย่างไร 13

4 เราอยู่ตรงไหน 18

ตอนที่สอง  อาหาร
5 การปลูกธัญญาหาร 24

6 การเลี้ยงเนื้อสัตว์ 38

7 การหาปลา 48

8 การทำาน้ำาตาล 58

9 โยนทิ้งให้หมด  66

ตอนที่สาม  พลังงาน
10 ให้ไฟยังสว่างต่อไป  76

11 การเคลื่อนที่  84

12 พืชที่เราเผา  94

13 กงล้อที่เราหมุน  108

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



ตอนที่สี่  ผืนดิน 

14 อากาศที่เปลี่ยนไป  120

15 อากาศที่อุ่นขึ้น  125

16 น้ำาแข็งที่กำาลังละลาย 135

17 ระดับน้ำาที่สูงขึ้น 140

18 คำาอำาลาครั้งใหญ่ 147

19 หน้ากระดาษเปล่าที่รอให้เราเขียน  154

ภาคผนวก 

เรื่องราวของการมี “น้อยลง” 

1 สิ่งที่คุณกระทำา 168

2 ความแตกต่างที่คุณสร้าง  175

3 หลักคำาสอนด้านสิ่งแวดล้อม 179

4 แหล่งข้อมูลและหนังสือน่าอ่าน  182

กิตติกรรมประกาศ  192

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



มันเหมือนบุหรี่ มันเหมือนน้ำาตาล มันเหมือนเหล้า มันเหมือนการ 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มันเหมือนการไม่ออกกำาลังกาย มันเหมือนอีกร้อย 
พันอย่างในโลกนี้ที่เรา “รู้” แต่ “ไม่ทำา” - ปัญหาโลกร้อนเป็นหนึ่งในนั้น 

และมันทำาให้โฮป จาห์เรน นักวิทยาศาสตร์หญิงที่ได้รางวัลระดับโลก 
หลีกเลี่ยงไม่อยากรับเป็นอาจารย์สอนเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะเธอรู้ว่ามันเป็น 
เรื่องที่ไม่มีใครอยากฟัง แต่ในที่สุดเธอก็รับสอน และในที่สุดมันก็กลายเป็น 
แพสชั่นของเธอ ไม่ใช่เพื่อจะข่มขู่ให้ผู้คนหวาดกลัวโลกร้อน แต่เพื่อมอบ 
ความหวังให้พวกเขาว่ามันยังไม่สายเกินไปที่จะแก้ไข แต่มีข้อแม้นิดเดียว 
คือต้องทำาทันที และต้องทำาโดยไม่แคร์ว่ามันจะเล็กน้อยเพียงใด เพราะการ 
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือการเปลี่ยนแปลง ความเย็นขึ้น 0.01 องศาก็คือ 
ความร้อนที่น้อยลง 0.01 องศา 

ถ้าจะมีความแตกต่างระหว่างหนังสือเล่มนี้กับหนังสือเกี่ยวกับโลกร้อน 
เล่มอื่น ๆ ก็คือ โฮป จาห์เรน ผู้เขียน ไม่พูดถึงโลกร้อนเลยจนถึงบทสุดท้าย 
เธอเล่าพฤติกรรมของพวกเราในการกิน การอยู ่ การเดินทาง การเผาผลาญ 
พลังงาน ความเหลื่อมล้ำาอันน่ากระอักกระอ่วนระหว่างประเทศร่ำารวย 
ซึ่งปล่อยคาร์บอนมากที่สุด และประเทศยากจนซึ่งปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด 
แตก่ลบัตอ้งรบัผลกระทบจากภาวะโลกรอ้นมากทีส่ดุ การเชือ่มโยงของผูเ้ขยีน 
ทำาให้เราเห็นว่าโลกนี้ไม่ได้มีทรัพยากรไม่เพียงพอ แต่เป็นเราเองที่แบ่งปัน 
ไม่เป็น จาห์เรนทำาให้เราเห็นว่าการลดการกินเนื้ออาทิตย์ละวันทำาให้คนอื่น 
อิ่มขึ้นได้อย่างไร การขับรถน้อยลงอาทิตย์ละวันดีต่อโลกขนาดไหน และ 
การไม่ซื้อหุ้นของแบรนด์ที่ผลิตสินค้าอย่างกอบโกยโดยไม่มีนโยบายพลังงาน 
ทดแทน เป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำาได้จริงเพื่อทำาให้โลกเย็นลง จาห์เรน  - ผู้เขียน 
วางตวัเองเทา่กบัพวกเราทกุคน เธอเองกเ็ปน็หนึง่ในคนทีท่ำาใหโ้ลกรอ้น และ 
เธอก็เป็นอีกคนที่เพียรพยายาม

คำานำาสำานักพิมพ์
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สิบปีเท่านั้นเอง เราจะต้องส่งการบ้านต่อโลก วิชาการร่วมกันลด 
อุณหภูมิ  ถ้าเราสอบตก  คืออุณหภูมิโลกสูงขึ้นเกินสององศา รถไฟ 
แห่งหายนะก็จะเริ่มออกจากชานชาลา โลกร้อนจะกลายเป็นแค่เรื่องพื้น  ๆ 
เพราะเราจะเจอกับสภาวะอากาศสุดขั้วอย่างไม่เคยเจอมาก่อน และอย่าง 
คาดเดาไม่ได้ ผืนป่าลุกเป็นไฟ ทะเลทรายหนาวสุดขั้ว น้ำาท่วมเมืองใหญ่ 
ฉับพลัน สิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้ว และประเทศไทยของเราก็จะได้สัมผัส 
มากขึน้เรือ่ย ๆ จาหเ์รนไมเ่คยชอบขูใ่ครใหก้ลวั เธอรูด้วีา่สมองมนษุยท์ำางาน 
ไม่ดีนักเมื่อกลัว แต่เธอจำาต้องบอกเล่าสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้เรารู้ว่าการสูญพันธุ ์
ครั้งที่หกกำาลังใกล้เข้ามา และมันรวมถึงเผ่าพันธุ์ของเราด้วย 

ในฐานะสำานักพิมพ์ เราใคร่ครวญกันอยู่นานว่าเราจะทำาหนังสือ 
เล่มนี้ออกมาอย่างไร เพื่อให้  “กระทบ”  ใจคุณมากที่สุด เมื่อใจถูกกระทบ 
เมื่อนั้นจึงจะนำาไปสู่การกระทำา และการกระทำาจะนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
และการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นจะทำาให้เราสามารถอยู่ในบ้านหลังเดียวนี้ 
ของเราได้ต่อไป 

ปล่อยใจของคุณให้ถูกความจริงต่อไปนี้กระแทกกระเทือน แล้วเรามา 
เปลี่ยนโลกด้วยการเปลี่ยนตัวเองไปด้วยกัน

กรกฎาคม 2563
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ตอนที่หนึ่ง

ชีวิต

จักรวาลคือความเปลี่ยนแปลง ชีวิตถูกสร้างขึ้นโดยความคิดของเราเอง

– มาร์คัส  ออเรเลียส  อันโตนินัส (ค.ศ. 121 - 180)
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2

บุคคลสำ�คัญทั้งหล�ยถกเถียงกันเรื่องก�รเปลี่ยนแปลงของโลกม�ตั้งแต่ก่อนฉันเกิดแล้ว

	 กว่�แปดสิบปีก่อน ผู้คิดค้นหลอดไฟกระตุ้นเตือนให้คนที่คิดค้นรถยนต์ 
กบัคนทีค่ดิคน้ย�งรถยนตใ์ชพ้ลงัง�นแบบหมนุเวยีน ฉนัจนิตน�ก�รว�่สองคน 
นั้นคงพยักหน้�รับทร�บอย�่งสุภ�พ ดื่มเครื่องดื่มของตนจนหมด แล้วก็ออก 
ไปขับเคลื่อนโลกด้วยเครื่องยนต์ต่อไป อีกหล�ยทศวรรษหลังจ�กนั้น บริษัท 
ฟอรด์มอเตอรผ์ลติและจำ�หน�่ยรถยนตม์�กกว�่ส�มรอ้ยล�้นคนั ซึง่เผ�ผล�ญ 
นำ้�มันไปสิบล้�นบ�ร์เรลหรือม�กกว่�นั้น และต้องใช้ย�งรถยนต์ขั้นตำ่�ถึง 
1.2 ล้�นเส้น ซึ่งส่วนหนึ่งของย�งยังทำ�ม�จ�กนำ้�มันด้วย
	 เท่�นั้นยังไม่พอ นักสำ�รวจช�วนอร์เวย์น�มว่�เบิร์นท์ บัลเชน สังเกต 
เห็นว่�นำ้�แข็งปกคลุมขั้วโลกเหนือดูบ�งลงเรื่อย ๆ เข�เตือนเพื่อนร่วมง�นว่� 
มห�สมทุรอ�รก์ตกิกำ�ลงัละล�ยลงสูท่ะเลเปดิ และมนัอ�จทำ�ใหร้ปูแบบสภ�พ 
อ�ก�ศเปลีย่นแปลงจนเร�อ�จไมส่�ม�รถทำ�เกษตรกรรมไดเ้ลยในทวปีอเมรกิ� 

1

เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้น

ดวงอาทิตย์และพลังงานแสงอาทิตย์ช่างเป็นแหล่งพลังงานแสนประเสริฐ!
ผมหวังว่าเราจะไม่ต้องรอจนกว่านํ้ามันกับถ่านหินหมดไปก่อน

เราถึงจะใช้มัน

– ทอมัส เอดิสัน พูดกับเฮนรี ฟอร์ด
และฮ�ร์วีย์	 ไฟร์สโตน (1931)
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3โฮป จาห์เรน

ในอีกสิบหรือยี่สิบปีข้�งหน้� สำ�นักพิมพ์ เดอะนิวยอร์กไทมส์ เลือกเรื่องนี้ม� 
ตพีมิพ ์ แตไ่มน่�นเสยีงของบลัเชนกถ็กูกลบดว้ยเสยีงของวอลเตอร์ วทิทแ์มน 
จ�กกองทัพเรือสหรัฐฯ ผู้ไม่เห็นว่�นำ้�แข็งบ�งลงเลย ตอนที่เข�ขับเครื่องบิน 
เหนือพื้นที่ขั้วโลกต�มปกติทุกเดือน
	 ก็เหมือนกรณีของนักวิทย�ศ�สตร์ส่วนใหญ่ คำ�กล่�วอ้�งของบัลเชน 
ทั้ง  ถูก  และ  ผิด  ในเวล�เดียวกัน เมื่อถึงปี  1999 เรือดำ�นำ้�ที่แล่นอยู่ใน 
มห�สมุทรอ�ร์กติกม�ตั้งแต่ทศวรรษ 1950 มองเห็นอย่�งชัดเจนว่�นำ้�แข็ง 
ขั้วโลกบ�งลงม�กในช่วงศตวรรษที่ยี่สิบ  บ�งลงไปครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว 
แต่ถึงกระนั้นมันก็ผ่�นม�ห้�สิบปีแล้วนับตั้งแต่เรื่องของบัลเชนอยู่บนหน้� 
หนังสือพิมพ์  นิวยอร์กไทมส์ ก�รเกษตรของทวีปอเมริก�เหนือยังไม่รู้สึกถึง 
ผลกระทบใด ๆ จ�กก�รละล�ยของนำ้�แข็ง ซึ่งในท�งเทคนิคหม�ยคว�มว่� 
วิทท์แมนพูด ถูก และ ผิด ในเวล�เดียวกัน
	 เร�ไม่ควรประหล�ดใจเมื่อนักวิทย�ศ�สตร์ทำ�ผิดพล�ด มนุษย์ทุกคน 
ถนัดก�รอธิบ�ยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นม�กกว่�ก�รค�ดเด�สิ่งที่กำ�ลังจะเกิด อย่�งไร 
ก็ต�ม เร�ได้ม�ถึงจุดที่เริ่มคิดว่�นักวิทย�ศ�สตร์น่�จะถูกตลอด และพอ 
พวกเข�ไม่ได้เป็นเช่นนั้น เร�ก็เลิกฟังพวกเข�ไปเลย พอม�ถึงปัจจุบันเร� 
ก็ชินกับก�รไม่ฟังสิ่งที่นักวิทย�ศ�สตร์กล่�วซำ้�แล้วซำ้�อีก
	 ตัวอย่�งเช่นก�รเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล มันไม่ใช่ข้อเสนอแนะใหม่ 
ตั้งแต่ปี 1956 นักภูมิศ�สตร์น�มว่�เอ็ม. คิง ฮับเบิร์ต ซึ่งทำ�ง�นให้บริษัท 
นำ้�มันเชลล์ เริ่มเขียนอย่�งจริงจังว่�อเมริก�จำ�เป็นต้องสนับสนุนก�รใช้ 
พลังง�นนิวเคลียร์อย่�งเต็มที่ ก่อนที่  “เชื้อเพลิงฟอสซิลของเร�จะหมดไป 
อย�่งไมอ่�จเลีย่ง” ฮบัเบริต์เชือ่ว�่ก�รขดุแรย่เูรเนยีมจ�กชัน้หนิทีร่ฐัโคโลร�โด 
เป็นก�รกระทำ�ที่ยั่งยืนกว่�ก�รเผ�ผล�ญนำ้�มันและถ่�นหิน ซึ่งเข�เห็นว่� 
ทั้งสองอย่�งน่�จะม�ถึงจุดสูงสุดของก�รผลิตในปี 2000 และ 2150 ต�ม 
ลำ�ดับ ซึ่งเข�ก็พูด ถูก และ ผิด อีกเช่นกัน

	 ลองย้อนกลับไปที่ปี 1969 สักครู่หนึ่ง สมัยที่บัลเชนยังสู้กับวิทท์แมน 
ส่วนฮับเบิร์ตก็ยังประก�ศแนวคิดของตนแบบต�มมีต�มเกิด โดยส่วนตัว 
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The Story of More มากไปไม่ยั่งยืน4

แล้วฉันจำ�ปี 1969 ไม่ได้หรอก แต่มันก็เหมือนกับทุกปี คือมีก�รเริ่มต้น 
และก�รสิ้นสุดของบ�งสิ่ง มีปัญห�และวิธีแก้ไขปัญห� พอ ๆ กับปีก่อนหน้� 
นั้นหรือหลังจ�กนั้น
	 ปี 1969 ต้นไม้ส่วนใหญ่ที่คุณเห็นนอกหน้�ต่�งตอนนี้เป็นเพียงแค่เมล็ด 
บริษัทวอล-ม�ร์ตสโตร์ก่อตั้งขึ้นในปีนั้น  และกล�ยเป็นน�ยจ้�งเอกชน 
ที่ใหญ่ที่สุดในโลกม�นับแต่นั้น ร�ยก�ร เซซามีสตรีท เริ่มออกอ�ก�ศครั้งแรก 
ในปี 1969 เช่นกัน จ�กนั้นร�ยก�รนี้ก็ได้สอนเด็กนับล้�นคนให้สะกดคำ� 
และนับเลข สิ่งยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจ�กก�รเป็นสิ่งเล็ก  ๆ แล้วค่อยเติบโตขึ้น 
จนเปลี่ยนโลกได้

	 ตอนทีแ่มน่ำ�้ค�ยเยอฮกู�ทีเ่ตม็ไปดว้ยมลพษิเกดิไฟไหมใ้นป ี 1969 ปล� 
ทุกตัวระหว่�งแอครอนกับคลีฟแลนด์ต�ยหมด บทคว�มในนิตยส�ร  ไทม์ 
นำ�ไปสู่ก�รก่อตั้งสำ�นักง�นปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ และในปีเดียวกันนั้น  
ฐ�นขดุนำ�้มนันอกช�ยฝัง่แหง่หนึง่ไดป้ลอ่ยนำ�้มนัดบิม�กกว�่หนึง่แสนบ�รเ์รล 
ลงสู่ช�ยห�ดของแซนต�บ�ร์บ�ร� รัฐแคลิฟอร์เนีย ทำ�ให้สัตว์ทะเลทุกตัว 
ในบริเวณที่โดนนำ้�มันต�ยหมด สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดก�รกำ�หนดวัน “รักษ์โลก” 
(Earth Day) ซึ่งถือปฏิบัติกันทั่วโลกม�จนทุกวันนี้
	 ไกลออกไปท�งทิศเหนือ ที่โมเวอร์เค�น์ตี รัฐมินนิโซต� พ่อแม่ของ 
ฉันไม่ได้ระวังให้ดี ฉันก็เลยกล�ยเป็นหนึ่งในท�รกสิบล้�นคนที่เกิดใน 
วันที่ 27 กันย�ยน 1969 และเป็นลูกคนสุดท้องจ�กทั้งหมดสี่คน พ่อกับแม ่
ของฉันให้สัญญ�กันและกันว่� โลกจะต้องแตกต่�งไปสำ�หรับท�รกน้อยคนนี ้ 
จ�กนั้นพวกเข�ก็ให้คำ�สัตย์ส�บ�นโบรำ่�โบร�ณ แบบที่พ่อแม่ทั้งหล�ยทำ�กัน 
เวล�ที่รู้สึกตื่นเต้นมีคว�มสุขเพร�ะท�รกคนหนึ่งเกิดม� 
	 ฉันน่�จะได้รับคว�มรักทั้งหมดที่พ่อส�ม�รถให้ได้ รวมถึงคว�มรัก 
ที่แม่ของฉันสมควรจะได้  แม่ของฉันตั้งใจแน่วแน่ว่�  ลูกคนนี้จะต้อง 
เติบโตขึ้นม�อย่�งมีอิสรภ�พ เป็นอิสระจ�กคว�มหิวโหยและคว�มอับอ�ย 
ที่ต้องติดแหง็กอยู่ในเมืองนี้ ส่วนพ่อของฉันก็ตั้งต�รอคอยศตวรรษแห่ง 
เทคโนโลยีที่จะช่วยพวกเร�ให้รอดจ�กคว�มเจ็บป่วยและคว�มข�ดแคลน 
น�น� เช่นเดียวกับส�มีภรรย�หล�ยล้�นคู่ที่ม�ก่อนและหลังจ�กพวกท่�น 
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5โฮป จาห์เรน

พวกเข�มองดูโลกที่ตนใช้ชีวิตอยู่และคิดฝันถึงโลกแบบที่ปร�รถน� จ�กนั้น 
พ่อกับแม่ของฉันก็หันหน้�เข้�ห�กันด้วยคว�มรัก และตั้งชื่อฉันว่�  “Hope” 
ที่แปลว่�คว�มหวัง พวกเข�ทำ� ถูก และ ผิด ในเวล�เดียวกัน

	 สี่สิบปีต่อม� ในปี 2009 หัวหน้�แผนกเรียกฉันเข้�ไปพบในออฟฟิศ 
และขอให้ฉันสอนวิช�ว่�ด้วยก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ ฉันโวยว�ย 
และนั่งหดหู่อยู่บนเก้�อี้ ก�รโน้มน้�วใจผู้คนให้พิจ�รณ�ก�รใช้พลังง�น 
ของตนก็เหมือนกับก�รพย�ย�มบอกให้คนเลิกสูบบุหรี่ หรือให้รับประท�น 
อ�ห�รที่ดีต่อสุขภ�พ พวกเข�รู้อยู่แล้วว่�ควรทำ� แต่มีอุตส�หกรรมพันล้�น 
ที่ทำ�ง�นไม่หยุดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่�ผู้คนจะไม่เปลี่ยนนิสัย 
ฉันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องของเอดิสัน และฟอร์ด และไฟร์สโตน และ 
บัลเชน และวิทท์แมน และฮับเบิร์ต และซ�แกน และกอร์ รวมถึงบุคคล 
สำ�คัญอื่น ๆ ที่พย�ย�มผลักดันเรื่องนี้ แต่พูดตรง ๆ ว่� ไม่ค่อยเคยนึกถึงส�ว 
หอ้งแลบ็อย�่งตวัฉนัเอง ฉนันกึถงึรถทีฉ่นัขบัไปทำ�ง�นเช�้วนันัน้ นำ�้มนัมนัรัว่ 
อย่�งรุนแรง แต่เป็นธุระกงก�รของฉันที่ต้องบอกใครด้วยหรือ
	 ฉันลุกจ�กเก้�อี้ในออฟฟิศแล้วกลับไปที่ห้องแล็บ ฉันปรึกษ�เพื่อน 
ร่วมง�นชื่อบิล หลังจ�กเล่�ร�ยละเอียดคว�มไร้ส�ระของเรื่องนี้แล้ว 
ฉันถ�มเข�ว่�มีเหตุผลอะไรที่ฉันควรลองทำ� เข�ตั้งใจฟังอย่�งใจเย็นจนฉัน 
พูดจบ จ�กนั้นก็กล่�วว�จ�ปลุกใจแบบเดิม ๆ “เพร�ะว่�มันเป็นง�นของเธอ 
ไงล่ะ หยุดพูดแล้วลงมือทํางานของตัวเองเถอะ” 
	 บิลคือข้อยกเว้นของกฎหล�ยข้อ คว�มจริงคือเข�มักจะคิดถูกม�กกว่� 
ผดิ ปกตแิลว้สิง่ทีเ่ข�พูดมเีหตผุล ฉนัเหน็มนัเปน็เร่ืองใหญ่เกินไป ฉนัตดัสนิใจ 
ว่�ฉันจะไปทำ�หน้�ที่ของตนเอง โดยยอมรับคำ�สั่งของหัวหน้�ต�มที่ฉันเข้�ใจ 
ฉันนั่งลงที่โต๊ะทำ�ง�นและเริ่มค้นคว้�เกี่ยวกับ  “ก�รเปลี่ยนแปลง” หล�ยปี 
หลังจ�กนั้นฉันจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่บรรย�ยว่�ประช�กรเพิ่มขึ้นอย่�งไร 
ภ�คก�รเกษตรเข้มข้นขึ้นอย่�งไร และก�รใช้พลังง�นในช่วงครึ่งหลังของ 
ศตวรรษพุ่งสูงเป็นจรวดอย่�งไร ฉันเข้�ไปในฐ�นข้อมูลส�ธ�รณะและ 
ด�วน์โหลดไฟล์ที่มีตัวเลขและต�ร�งต่�ง  ๆ ฉันค้นห�รูปแบบซำ้�  ๆ  ที่อยู่ 
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The Story of More มากไปไม่ยั่งยืน6

ในข้อมูลของหล�ยทศวรรษที่ผ่�นม�ในชีวิต ฉันพย�ย�มระบุปริม�ณก�ร 
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลกในแบบที่เป็นรูปธรรมที่สุดและถูกต้องแม่นยำ� 

ที่สุดเพื่อให้ตัวเองเข้�ใจ และก�รทำ�เช่นนั้นก็ช่วยให้ฉันได้เรียนรู้ม�กม�ย
	 ก�รวิจัยนั้นกล�ยม�เป็นร�กฐ�นของคอร์สที่ฉันได้สอนหล�ยครั้งหล�ย 
หน แต่ละสัปด�ห์ระหว่�งที่เปิดเทอม ฉันจะหยิบชอล์กแล้วสอนนักเรียน 
เรื่องตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่�โลกของเร�เปลี่ยนแปลงไปม�กเพียงใด 
นับตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กในสมัยทศวรรษ 1970 ฉันสอนพวกเข�เกี่ยวกับสิ่ง 
ที่เกิดขึ้น ไม่ได้บอกสิ่งที่ฉันคิดว่�  อาจเกิดขึ้น  หรือ  ควรจะเกิดขึ้น ฉันสอน 
พวกเข�ในสิง่ทีฉ่นัสอนตวัเอง พอฉนัทำ�ง�นของตวัเอง ฉนักเ็ริม่เข้�ใจว่�ทำ�ไม 
ฉันถึงต้องทำ� เพร�ะหลังจ�กที่เร�มองเห็นแล้วว่�เร�กำ�ลังอยู่ตรงไหน เร� 
จะส�ม�รถตัดสินใจได้ว่�มันเป็นที่ที่เร�อย�กจะอยู่หรือไม่
	 ตอนนี้ฉันเห็นแล้วว่�สหรัฐอเมริก� ประเทศบ้�นเกิดของฉัน กำ�ลัง 
ถอยหลังเข้�คลอง โยนข้อตกลงป�รีสทิ้ง แถมยังเกือบโละสำ�นักง�นปกป้อง 
สิ่งแวดล้อมออกเป็นชิ้น  ๆ กระทรวงก�รเกษตรของสหรัฐฯก็กำ�ลังอยู่ใน 
สภ�วะยำ่�แย่ กระทรวงพลังง�นของสหรัฐฯซึ่งสนับสนุนเงินทุนให้ห้องแล็บ 
ของฉันในก�รศึกษ�ก๊�ซเรือนกระจกม�น�นกว่�สิบปีต้องล้มเลิกโครงก�ร 
ส่วนใหญ่ที่ศึกษ�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ องค์ก�รน�ซ�เองก็กำ�ลัง 
ถกูกดดนัใหท้ำ�เชน่นัน้ ฉนัออกจ�กประเทศสหรฐัอเมรกิ�ในป ี 2016 และย�้ย 
ไปนอร์เวย์เพร�ะเชื่อว่�ห้องแล็บของฉันจะได้รับก�รสนับสนุนม�กกว่�จ�ก 
ที่นั่น และเพร�ะฉันกังวลเกี่ยวกับอน�คตของวิทย�ศ�สตร์ในอเมริก�
	 ทั้งหมดนี้ทำ�ให้ฉันเชื่อว่�ถึงเวล�แล้วที่จะเอ�เรื่องก�รเปลี่ยนแปลง 
ของโลกออกจ�กห้องเรียนม�ใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้  ไม่ใช่เพร�ะฉันเป็น 
นกัวทิย�ศ�สตรท์ีค่ดิว�่ตนเองถกู แตเ่ปน็เพร�ะฉนัเปน็นกัเขยีนทีร่กัทัง้ถอ้ยคำ� 
และตัวเลข และเป็นครูที่มีบ�งสิ่งอย�กจะบอก
	 ดงันัน้ถ�้คณุอย�กฟงั ฉนัจะเล�่ว�่มอีะไรเกดิขึน้กบัโลกของฉนั โลกของ
คุณ และโลก ของเรา ใบนี้ 

มันกำ�ลังเปลี่ยนแปลงไป
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7

แปดร้อยปีก่อนพระเยซูเจ้�ประสูติ ช�วเมโสโปเตเมียวิตกกังวลอย่�งหนัก
ว่�แผ่นดินโลกจะไม่มีอ�ห�ร นำ้� ที่อยู่อ�ศัย และพื้นที่เพียงพอสำ�หรับ 

ประช�กรทีเ่พิม่จำ�นวนขึน้เรือ่ย ๆ ตลอดหบุเข�ของลุม่นำ�้ไทกรสิ - ยเูฟรทสี ซึง่ 
ก็คือโลกทั้งหมดที่พวกเข�รู้จัก บรรด�กวีแห่งบ�บิโลน เมืองที่ใหญ่ที่สุดของ 
เมโสโปเตเมยี บอกเล�่ว�่ หลงัจ�กโลกกอ่กำ�เนดิขึน้ม�ไดไ้มน่�น “โลกกเ็ตม็ 
แนน่ ผูค้นเพิม่จำ�นวนเปน็ทวคีณู จนโลกตอ้งรอ้งคำ�ร�มออกม�เหมอืนววัป�่” 
ผลักดันให้บรรด�เทพเจ้�ผู้นอนไม่หลับเพร�ะเสียงรบกวนจ�กอ�รยธรรม 
ต้องลดจำ�นวนมนุษย์ลงด้วยภ�วะข�ดแคลนอ�ห�รและโรคภัยไข้เจ็บซำ้�แล้ว 
ซำ้�อีก 
 บทกวีเหล่�นี้เขียนขึ้นร�ว 1,800 ปีก่อนคริสตก�ล ตอนที่ประช�กรโลก 
มีจำ�นวนเกือบหนึ่งร้อยล้�นคน อีกหนึ่งพันปีหลังจ�กนั้นจำ�นวนประช�กร 
ก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่�ตัว

อ�ริสโตเติลเชื่อว่�นักก�รเมืองควรกำ�หนดว่�ประเทศหนึ่งควรม ี “จำ�นวน 

2

เราเป็นใคร

ครั้งหนึ่งเคยมีมนุษย์มากมายหลายเผ่าเกินคณานับ 
แม้กระจายกันอยู่คนละที่

ต่างก็ล้วนกดขี่ข่มเหงพื้นผิวแม่พระธรณีผู้เลี้ยงดูทุกสิ่ง

– The Cypria โดยสต�ซินุส (750 ปีก่อนคริสตก�ล)
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ประช�กรเท่�ใดและเป็นคนประเภทใด” เพร�ะฝูงชนที่ม�กม�ยเกินไป 
ไมส่�ม�รถดแูลตนเองใหอ้ยูใ่นระเบยีบวนิยัทีด่ไีด ้ อ�รสิโตเตลิแนะนำ�ร�ยก�ร 
ข้อบังคับเกี่ยวกับก�รแต่งง�น โดยรวม  ๆ  แล้วเน้นไปที่ก�รควบคุมคว�ม 
ประพฤติของผู้หญิง บทคว�มเรื่อง Politics ของเข�ระบุว่�ผู้หญิงไม่ควร 
แต่งง�นเร็วเกินไป (“เพร�ะหญิงที่ทำ�เช่นนั้นมีแนวโน้มจะข�ดคว�มยับยั้ง 
ชั่งใจ”) แต่ก็ไม่ควรมีบุตรช้�เกินไป (“เพื่อลูก  ๆ  จะได้สมบูรณ์เท่�  ๆ  กัน”) 
นอกจ�กนี้อ�ริสโตเติลยังแถมแนวท�งปฏิบัติสำ�หรับเลี้ยงดูลูกช�ย โดย 
มรี�ยละเอยีดระดบัซึง่ทำ�ใหพ้อ่แมท่ีเ่ขม้งวดในปจัจบุนัดเูหมอืนพอ่แมเ่ลีย้งลกู 
ปล่อยต�มสบ�ยไปเลย เข�ยืนยันว่�เด็กผู้ช�ยต้องเข้มแข็งอดทน “ต่อคว�ม 
หน�วเย็นตั้งแต่ยังเล็ก” คว�มเชื่อแบบเดียวกับพ่อแม่ของฉันในมินนิโซต� 
อีกพันปีต่อม� พวกท่�นไม่รู้สักนิดเลยว่�มันมีต้นกำ�เนิดม�จ�กกรีกโบร�ณ 
แบบเดียวกับประช�ธิปไตย
	 ห�กโลกปฏิบัติต�มร�ยก�รข้อชี้แนะเรียบง่�ยของอ�ริสโตเติล จำ�นวน 
ประช�กรก็จะได้รับก�รจำ�กัดอย่�งเหม�ะสม และโลกก็จะมี  “สิ่งจำ�เป็น 
สำ�หรับชีวิต”  ไว้เลี้ยงดูผู้อยู่อ�ศัยได้ตลอดไป อ�ริสโตเติลเขียนสิ่งเหล่�นี้ 
ในช่วง  330 ปีก่อนคริสตก�ล ซึ่งตอนนั้นประช�กรโลกมีจำ�นวนเกือบ 
250 ล�้นคน หลงัจ�กอกีหนึง่พนัปผี�่นไป ประช�กรโลกกเ็พิม่ขึน้เปน็เท�่ตวั 
อีกครั้ง

	 เชื่อกันว่�อธิก�รวัดสมัยยุคกล�งน�มว่�ชูเกอร์คือผู้ให้กำ�เนิดสถ�ปัตย- 
กรรมแบบกอทิก  แต่เป้�หม�ยที่แท้จริงของเข�ตอนนั้นคือก�รห�เงิน 
เข�ต้องก�รขย�ยพระวิห�รเซนต์-เดนิสเพื่อรองรับก�รเพิ่มจำ�นวนอย่�ง 
รวดเร็วเป็นพิเศษของประช�กรในสมัยกล�งยุครุ่งโรจน์ เข�บรรย�ยว่� 
ท�งเข้�พระวิห�รแออัดเบียดเสียดเสียจน  “พวกผู้หญิงต้องวิ่งไปที่แท่นบูช� 
โดยเหยียบหัวผู้ช�ยร�วกับเป็นท�งเท้�” ทำ�ให้ผู้มีใจศรัทธ�หล�ยกลุ่ม 
เลือดอ�บนอนกองอยู่กับพื้น ชูเกอร์เขียนเช่นนี้ในปี 1148 ตอนที่ประช�กร 
โลกมจีำ�นวนประม�ณครึง่พนัล�้น ตอ่ม�อกีห�้รอ้ยป ี ประช�กรโลกกเ็พิม่ขึน้ 
เป็นเท่�ตัวอีก
	 ทอมัส โรเบิร์ต มอลทัส คือผู้ที่ยกระดับแนวคิดเรื่องประช�กรล้นด้วย 
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ง�นเขียนชื่อดังของเข�  An Essay on the Principle of Population 
เข�ให้เหตุผลว่�ก�รปรับปรุงพัฒน�ก�รผลิตอ�ห�รใด ๆ ก็ต�มจะนำ�ไปสู่ก�ร 
เพิ่มจำ�นวนของประช�กร และนำ�ไปสู่ภ�วะแห่งคว�มต้องก�รใหม่อีกครั้ง 
มอลทัสเชื่อว่�ด�วเคร�ะห์ของเร�ต้องทำ�ง�นหนักอยู่กับสภ�วะประช�กร 
ล้นโลก และอ�ห�รทุกคำ�ที่เร�ใส่เข้�ป�กก็ทำ�ให้สถ�นก�รณ์แย่ลงไปอีก 
เข�ตีพิมพ์บทคว�ม Principle ในปี 1798 ตอนที่ประช�กรโลกมีจำ�นวน 
เกือบถึงหนึ่งพันล้�นคน และจ�กนั้นเป็นต้นม� ต้นไม้ทั้งป่�ต้องเสียสละ 
ตนเองม�เป็นแผ่นพับ คอลัมน์ ตำ�ร� และปริญญ�นิพนธ์ที่อภิปร�ย 
เรื่องดังกล่�ว แต่ถึงกระนั้นต่อม�อีกร้อยปีประช�กรโลกก็เพิ่มขึ้นอีกเท่�ตัว 
อยู่ดี

	 ห้�สิบปีหลังจ�กมอลทัสกระตุ้นเตือนเรื่องนี้ จอห์น สจ๊วร์ต มิลล์ 
นำ�ข้อโต้แย้งของมอลทัสเกี่ยวกับคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รม�ขย�ยคว�มเพิ่ม 
โดยกล่�วถึงสินค้�และบริก�รที่เป็นรูปธรรมน้อยลง เข�ทำ�ใจกับภ�พรวม 
ของเศรษฐกิจที่เป็น “ก�รลงโทษที่ติดม�กับภ�วะประช�กรล้น” และอธิบ�ย 
แนวคิดเกี่ยวกับเกมที่จำ�เป็นต้องมีฝ่�ยแพ้ฝ่�ยชนะใน  Principles of 
Political Economy “ไม่ว่�จะอยู่ในอ�รยธรรมระดับใด เร�ก็ไม่อ�จ 
จัดห�ทรัพย�กรให้กับคนจำ�นวนม�กได้ดีเท่�กับคนจำ�นวนน้อย” เข� 
ยืนยันสิ่งเหล่�นี้ในปี  1848 เมื่อประช�กรใกล้จะถึง  1.5 พันล้�นคน 
แต่ภ�ยในศตวรรษต่อม� ประช�กรโลกก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่�ตัวอีก
	 เอ็ม. คิง ฮับเบิร์ต ใช้อ�ชีพก�รง�นของตนกระตุ้นเตือนเรื่องก�รใช้ 
พลังง�นนิวเคลียร์ระหว่�งที่ทำ�ง�นให้บริษัทนำ้�มันเชลล์ เช่นเดียวกับเพื่อน 
ร่วมยุคสมัยของเข� ฮับเบิร์ตหมกมุ่นกับก�รควบคุมประช�กร เข�ไม่มี 
ลูกของตนเอง แต่เข�รู้ว่�คนอื่น  ๆ  ควรมีลูกจำ�นวนเท่�ใด เมื่อเข�ได้ยินว่� 
เพื่อนร่วมง�นกำ�ลังจะแต่งง�น ฮับเบิร์ตเดินตรงดิ่งเข้�ไปห�เพื่อนร่วมง�น 
ที่สละโสดคนนั้นและสั่งเธอว่� “ฟังนะ เธอมีลูกได้สองคน จะให้คนหนึ่ง 
เกิดก่อนอีกคนหนึ่ง หรือจะเกิดพร้อมกันก็ได้ แต่อย่�มีเกินสองคน”
	 ฮับเบิร์ตนำ�เสนอแนวคิดของเข�ต่อสถ�บันวิทย�ศ�สตร์แห่งช�ติในปี 
1969 ปีเดียวกับที่ฉันเกิด จึงมีผู้หญิงตัวเล็ก  ๆ  อีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นม�ใน 
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ประช�กรโลก  3.5 พันล้�นคน จ�กวันนั้นม�ถึงวันนี้ ซึ่งก็คือช่วงชีวิต 
ส่วนใหญ่ของฉัน ประช�กรโลกก็ยังคงเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่�ตัว 
	 ทุกวันนี้ทั้งฉันและคุณอยู่ร่วมโลกกับมนุษย์คนอื่น ๆ อีกเจ็ดพันล้�นคน

	 รูปแบบซำ้�  ๆ  ในที่นี้สื่อให้เห็นว่�ก�รแสดงคว�มเห็นเพื่อต่อต้�นภ�วะ 
ประช�กรล้นอย่�งเดียวไม่เพียงพอที่จะหยุดก�รเติบโตของประช�กรได้ 
แต่อย่�งไรก็ต�ม ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่นักคิดผู้ยิ่งใหญ่เหล่�นี้ยังไม่เคยค้นห� 
นั่นก็คือคว�มสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่�งสถ�นะของผู้หญิงในสังคม 
กับตัวเลขเฉลี่ยของบุตรที่ผู้หญิงคนหนึ่งให้กำ�เนิดตลอดช่วงชีวิต

	 ในสิบประเทศที่มีช่องว่�งคว�มแตกต่�งระหว่�งเพศตำ่�ที่สุด (คือมีคว�ม 
แตกต่�งน้อยท่ีสุดระหว่�งช�ยหญิงในแง่ของสุขภ�พ โอก�ส และก�ร 
มีส่วนร่วม) เจ็ดประเทศในนี้มีร�ยได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในโลก 
ในท�งตรงข้�ม หกประเทศที่มีช่องว่�งคว�มแตกต่�งระหว่�งเพศสูงที่สุด 
(มีคว�มแตกต่�งม�กที่สุดระหว่�งช�ยหญิงในแง่ของสุขภ�พ โอก�ส และ 
ก�รมีส่วนร่วม) ก็อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีร�ยได้ตำ่�ที่สุด ยังเห็นไม่ชัดเจนว่� 
คว�มมัง่คัง่นัน้เปน็ส�เหตหุรอืเปน็ผลม�จ�กก�รมสีว่นรว่มของผูห้ญงิ สขุภ�พ 
และโอก�ส แต่อ�จเป็นทั้งสองอย่�งผสมกันก็ได้
	 แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือผู้หญิงในสังคมที่มีช่องว่�งระหว่�งเพศตำ่� 
ให้กำ�เนิดบุตรน้อยกว่�ผู้หญิงในสังคมที่ช่องว่�งระหว่�งเพศสูงครึ่งหนึ่งเลย 
ทีเดียว จำ�นวนเฉลี่ยของบุตรต่อผู้หญิงหนึ่งคนในประเทศที่  “ช่องว่�งสูง” 
อ�จจะเกือบถึงสี่คน ในขณะที่จำ�นวนบุตรของผู้หญิงหนึ่งคนในประเทศที่ 
“ช่องว่�งตำ่�”  อ�จจะสองคนหรือตำ่�กว่� ดูมีเหตุผลถ้�บอกว่�กลไกที่มี 
ประสิทธิภ�พที่สุดและยืนย�วที่สุดในก�รจำ�กัดก�รเติบโตของประช�กรโลก 
ก็คือก�รขจัดคว�มไม่เสมอภ�คท�งเพศ
	 นอกจ�กนี้ข้อมูลดังกล่�วยังบอกโดยอ้อมว่� ถ้�เร�ขจัดช่องว่�งคว�ม 
แตกต่�งท�งเพศทั่วโลกได้ ผลลัพธ์ก็น่�จะใกล้เคียงกับอัตร�ก�รเจริญพันธุ์ 
ทดแทน กล่�วคือ ก�รเติบโตของประช�กรโลกที่ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
แต่ภ�พอน�คตที่ดีที่สุดนี้หม�ยคว�มว่�ถ้�ไม่เกิดสิ่งเลวร้�ย เช่น ก�ร 
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ข�ดแคลนอ�ห�ร โรคระบ�ด ก�รฆ่�ล้�งเผ่�พันธุ์ หรือก�รบังคับคุมกำ�เนิด 
โลกเร�ก็จะไม่มีวันมีจำ�นวนประช�กรตำ่�กว่�เจ็ดพันล้�นคน เร�ต้องเรียนรู้ 
ก�รอยู่ร่วมกันให้ได้ เร�จึงจะอยู่ดีมีสุข
	 ใช่ว่�ผู้เชี่ยวช�ญทุกคนจะรังเกียจก�รเพิ่มขึ้นของประช�กร ซึ่งพวกเข� 
กเ็ปน็หนึง่ในก�รเพิม่นัน้ นกัเศรษฐศ�สตรช์�วอเมรกินั เฮนร ี จอรจ์ คดัค�้น 
หลักก�รของมอลทัสอย่�งจริงจัง โดยให้เหตุผลว่� “มันปกป้องคว�ม 
เห็นแก่ตัวจ�กก�รถูกตั้งคำ�ถ�มและจิตสำ�นึก” จ�กมุมมองของเข� ส�เหตุ 
ของคว�มย�กจนที่แท้จริงคือ “คว�มโลภของมนุษย์” ไม่ใช่ธรรมช�ติมี 
ไมพ่อ นอกจ�กนีจ้อรจ์ยังยืนยันว่�มวีงจรสะทอ้นกลบัเชงิบวกระหว่�งประช�กร 
มนุษย์กับก�รผลิตอ�ห�ร “มีอ�ห�รเยอะขึ้น ทำ�ให้ปัจจัยต่�ง  ๆ  ของชีวิต 
สมบูรณ์ขึ้น ไม่ว่�ผักหรือสัตว์ก็เพิ่มปริม�ณได้ทั้งนั้น แล้วมนุษย์จะพัฒน� 
ไปเอง”
	 เฮนรี จอร์จ เป็นช�ยผู้ถ่อมตนและเคร่งศ�สน� เข�รู้จักคว�มย�กจน 
และใช้ชีวิตอย่�งสมถะแม้หลังจ�กประสบคว�มสำ�เร็จแล้ว เข�เชื่อว่� 
ภูมิปัญญ�ควรสร้�งแรงบันด�ลใจให้เกิดคว�มเห็นอกเห็นใจและแสวงห� 
คว�มยุติธรรม  จอร์จดูจะลำ้�สมัยกว่�ยุคของเข�ในหล�ยแง่มุม เข� 
สนับสนุนก�รขนส่งส�ธ�รณะ สหภ�พแรงง�น และสภ�ที่เป็นผู้หญิง 
คร่ึงหน่ึงในศตวรรษที ่ 19 มวลชนรกัเข� มผีูไ้วท้กุข์ม�รว่มง�นศพเข�ม�กกว�่ 
แสนคนหลังจ�กที่เข�เสียชีวิตในปี 1897
	 ปร�กฏว่�จ�กบรรด�บุคคลสำ�คัญเหล่�นี้ทั้งหมด เฮนรี จอร์จ คือ 
คนที่พูดได้เกือบถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับก�รเติบโตของประช�กร
	 ก�รเพิ่มขึ้นของประช�กรเป็นเท่�ตัวตลอดห้�ทศวรรษที่ผ่�นม�ตั้งแต่ 
ฉันเกิด เกิดขึ้นพร้อมกับก�รเพิ่มขึ้นส�มเท่�ตัวของก�รผลิตธัญพืช ก�รเพิ่ม 
ขึ้นส�มเท่�ตัวของก�รผลิตปล� และก�รเพิ่มขึ้นส�มเท่�ตัวของก�รผลิต 
เนื้อสัตว์ ก�รเกิดของคนจำ�นวนม�กสอดคล้องกับก�รผลิตอ�ห�รที่เพิ่มขึ้น 
จริง ๆ เพิ่มขึ้นม�กม�ยเกินกว่�คว�มจำ�เป็นด้วยซำ้�
	 เฮนรี จอร์จ ยังพูดถูกอีกด้วยว่� คว�มข�ดแคลนและคว�มทุกข์ย�ก 
ที่เร�เห็นในโลกส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจ�กก�รที่โลกมีทรัพย�กรให้เร�ไม่พอ 
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แต่เกิดจ�กก�รที่เร�ไม่รู้จักแบ่งปัน ซึ่งเป็นประเด็นที่จะเห็นอีกหล�ยครั้ง 
ในหน้�ท้�ย  ๆ มันเป็นเพร�ะพวกเร�หล�ยคนบริโภคเกินคว�มจำ�เป็น 
อย่�งม�กจนเกือบไม่เหลืออะไรไว้ให้พวกเร�อีกหล�ยคนเลย
	 ปัญห�ที่ซับซ้อนยิ่งกว่�นั้นและเป็นลักษณะเฉพ�ะของคนรุ่นเร�ก็คือ 
ก�รบริโภคอ�ห�รและเชื้อเพลิงอันมห�ศ�ลของคนเพียง 10% กำ�ลังคุกค�ม 
คว�มส�ม�รถของโลกในก�รผลิตอ�ห�รให้กับคนอีก 90% ก�รอภิปร�ย 
ท�งก�รเมืองส่วนใหญ่เกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ แสดงถึง 
คว�มหวังว่�เร�จะพลิกเรื่องนี้ได้ แต่คว�มจริงคือมันอ�จจะไม่เปลี่ยน
	 ในท้�ยที่สุด เร�ได้รับทรัพย�กรอยู่เพียงสี่อย่�ง คือ โลก มห�สมุทร 
ท้องฟ้� และพวกเร�กันเอง เพร�ะทุกสิ่งทุกอย่�งคือเดิมพัน จำ�เป็น 
ที่เร�ต้องเริ่มต้นคิดอย่�งเรียบง่�ยและชัดเจน เร�จะเริ่มต้นจ�กจุดที่เรื่องร�ว 
มนุษย์ทุกคนเริ่มต้น 
	 เร�จะเริ่มจ�กเด็กท�รก
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ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่มห�วิทย�ลัย เป็นผู้ไม่กลัวสิ่งใดเลย ไม่ว่�จะเป็น 
ก�รแข่งมอเตอร์ไซค์ ปีนหน้�ผ� พูดในที่ส�ธ�รณะ ตั้งค่�ยพักแรม 

ท่�มกล�งฝูงหมี พูดภ�ษ�ต่�งประเทศ หรือส�รภ�พบ�ปกล�งดึก เข�จะ 
เป็นคนแรกในแถวเสมอ ไม่เคยแสดงท่�ทีหว�ดกลัว ไม่เคยทำ�หน้�ต�บึ้งตึง  
เข�เปิดกว้�งพร้อมรับสิ่งที่รอคอยอยู่ข้�งหน้� และสิ่งที่ไกลกว่�นั้น
	 ตอนที่เพื่อนฉันคนนี้อยู่ในวัยส�มสิบกว่�  ๆ ภรรย�ของเข�ให้กำ�เนิด 
ลกูช�ย เป็นเดก็ทีแ่ขง็แรงด ี จนกระทัง่วันหนึง่ก็หยุดห�ยใจ ในวันท่ีห้�แพทย์ 
บอกเข�ว่�ลูกของเข�เกิดม�โดยมีโครโมโซมเกินม�หนึ่งอัน ทำ�ให้ก�รก่อตัว 
ของหัวใจและไตถูกแทรกแซงอย่�งรุนแรง อีกหล�ยสัปด�ห์ต่อม�ลูกเข� 
กเ็สยีชวีติ หลงัจ�กนัน้เพือ่นฉนักป็ดิต�ยหวัใจ และเข�ตอ้งใชช้วีติทีเ่หลอือยู ่
พย�ย�มเปิดมันอีกครั้ง

	 สองร้อยปีก่อน ก�รสูญเสียลูกเป็นเรื่องธรรมด�ที่พบได้บ่อยม�ก ในปี 

3

เราเป็นอย่างไร

บัดนี้ผมอาจรู้ว่า ทหารรู้สึกอย่างไรตอนที่กระสุนวิ่งเข้าสู่หัวใจ

– ม�ร์ค ทเวน
ตอนที่รู้ข่�วบุตรส�วเสียชีวิต

24 ธันว�คม 1909
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1819 สองในห้�ของเด็กทั่วโลกที่เกิดม�แล้วยังมีชีวิตอยู่ เสียชีวิตก่อนอ�ยุ 
ห้�ขวบ เนื่องจ�กขน�ดของครอบครัวสมัยนั้นใหญ่กว่�ครอบครัวสมัยนี้ม�ก 
ผู้หญิงคลอดลูกเฉลี่ยหกครั้งตลอดชีวิต ย�กที่เร�จะพบครอบครัวใดที่ไม่เคย 
เผชิญกับคว�มทุกข์ส�หัสเช่นนี้ อย่�งน้อยก็หนึ่งหรือสองครั้ง ตอนที่ฉันเกิด 
ในปี 1969 คว�มโศกเศร้�ที่พบได้ทั่วโลกนี้ลดลงไปครึ่งหนึ่ง ก�รมีชีวิตรอด 
ของฉันเป็นหนึ่งในกรณีโดยเฉลี่ยของเด็กสี่ในห้�คน แต่ไม่ว่�จะเป็นจำ�นวน 
เท่�ใดก็ถือว่�สูงไปทั้งนั้น 
 ช่วงห้�สิบปีที่ผ่�นม� ก�รเสียชีวิตในวัยเด็กลดลงอย่�งฮวบฮ�บ 
เพร�ะตอนนี้ครอบครัวมีขน�ดเล็กลงแล้ว (โดยเฉลี่ยทั่วโลกผู้หญิงหนึ่งคน 
ให้กำ�เนิดบุตรส�มครั้งตลอดชีวิต)  เร�เผชิญกับก�รสูญเสียครั้งใหญ่ 
และสภ�วะจิตใจถูกทำ�ล�ยยับเยินเช่นนี้น้อยครั้งลงกว่�เดิมม�ก จนเร� 
หล�ยคนไม่อ�จจินตน�ก�รได้ว่�ก�รมีลูกคนใหม่ใกล้คลอดและต้องรู้สึก 
หว�ดกลัวคว�มต�ยนั้นเป็นอย่�งไร
	 แน่นอนว่�ในปี 1819 ไม่เพียงเด็กท�รกเท่�นั้นที่เสี่ยงต�ยตอนที่คลอด 
แม่ของเด็กก็เสี่ยงเช่นกัน คุณย�ยของฉันสองคนจ�กทั้งหมดแปดคนเสียชีวิต 
ขณะคลอดลูก  ประวัติของตระกูลฉันแทบไม่มีบันทึกที่กล่�วถึงชีวิต 
(หรือคว�มต�ย) ของคุณย�ยอีกหกคน เมื่อร้อยปีก่อน หนึ่งในร้อยของเด็ก 
ที่คลอดออกม�แล้วมีชีวิตรอดในสหรัฐอเมริก�ส่งผลให้ม�รด�เสียชีวิต 
หลังจ�กนั้นม�ก�รปรับปรุงพัฒน�ด้�นก�รแพทย์ในรูปแบบของหมอตำ�แย 
พย�บ�ล หรือแพทย์ที่มีอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ที่ปลอดเชื้อ ช่วยลดคว�ม 
เสี่ยงก�รเสียชีวิตของทั้งแม่และเด็กได้อย่�งม�ก ในช่วงปี 1930 -  1980 
พัฒน�ก�รด้�นก�รดูแลสุขภ�พทำ�ให้กรณีม�รด�เสียชีวิตจ�กก�รคลอดบุตร 
ในสหรฐัอเมรกิ�เหลอืแคห่นึง่ในหมืน่เคส ซึง่ยงัคงรัง้ตวัเลขนีอ้ยูจ่นถงึปจัจบุนั
	 เมื่อดูจ�กค่�เฉลี่ยก�รเสียชีวิตที่ เกิดขึ้นจ�กก�รคลอดบุตรทั่วโลก 
สหรัฐอเมริก�ดีกว่�ประเทศอื่น  ๆ  ถึงสิบเท่� เมื่อตอนที่ฉันเกิดในปี 1969 
ครึ่งหนึ่งของเด็กที่คลอดออกม�บนโลกนี้ได้รับประโยชน์จ�กพัฒน�ก�รด้�น 
ก�รแพทย์ เมื่อถึงปี 2013 ก�รเข้�ถึงบริก�รด้�นก�รแพทย์ม�กขึ้นเพียง 
ร้อยละยี่สิบ ทำ�ให้ก�รเสียชีวิตของม�รด�ทั่วโลกลดลงไปกว่�ครึ่ง ทุกวันนี้ 
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ค่�เฉลี่ยทั่วโลกของม�รด�ที่เสียชีวิตจ�กก�รให้กำ�เนิดบุตรเหลือเพียงหนึ่ง 
ในห้�ร้อยเท่�นั้น
	 ประวัติศ�สตร์ของประเทศส่วนใหญ่เผยให้เห็นว่�ก�รต�ยของแม่และ 
เด็กลดลงอย่�งม�กตลอดส�มศตวรรษที่ผ่�นม� ห�กเร�นึกภ�พว่�เร� 
กำ�ลังมุ่งหน้�ขจัดคว�มเจ็บปวดจ�กก�รสูญเสียซึ่งปู่ย่�ต�ย�ยเร�ต้องเผชิญ 
ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง เร�ควรปล�บปลื้มยินดีที่เร�เดินท�งม�ไกลขน�ดนี้ 
แม้จะต้องยอมรับว่�ยังมีหนท�งข้�งหน้�ที่ต้องไปต่อ สิ่งที่ดีที่สุดคือเร�รู้วิธี 
ที่จะเดินต่อไปข้�งหน้�

	 คุณว�งแผนไว้ว่�จะทำ�อะไรตอนที่อ�ยุหกสิบกว่�  ๆ ฉันหวังว่�ตอนนั้น 
จะยังขี่จักรย�นได้สมำ่�เสมอ ฉันนึกภ�พตัวเองขี่จักรย�นลงเข�ไปต�มถนน 
เลียบช�ยทะเล ท่�มกล�งละอองดอกคอตต้อนวู้ดสีข�วในเดือนมิถุน�ยน 
ปี 2034 เมื่อถึงพลบคำ่�ฉันก็ล็อกจักรย�นไว้นอกสน�มกีฬ�ท�ร์เก็ตฟีลด์และ 
ได้ที่น่ังทันเวล�ชมทีมมินนิโซต�ทวินชนะทีมแยงก้ีแบบสบ�ย ๆ ด้วยคะแนน 
สิบเจ็ดต่อศูนย์หลังจบอินนิ่งแปดจุดห้�
	 ฉนัมเีหตผุลทีด่ใีนก�รว�งแผนเชน่นัน้ แมพ้อ่ของฉนัไมเ่คยทำ�เลย ตอน 
ที่พ่อเกิดในปี 1923 อ�ยุขัยของเด็กแรกเกิดในอเมริก�สั้นแค่ห้�สิบแปดปี 
ตอนที่ฉันเกิดเมื่อห้�ทศวรรษหลังจ�กนั้น ตัวเลขเพิ่มขึ้นจนฉันส�ม�รถ 
ค�ดหวังว่�ตนเองจะมีอ�ยุได้ถึงเจ็ดสิบเอ็ดปี ส่วนลูกช�ยของฉันคงไม่ใช่ 
แค่ว�งแผนสำ�หรับช่วงวัยหกสิบปีเท่�นั้น แต่ต้องรวมถึงวัยเจ็ดสิบปีด้วย 
เพร�ะตอนทีเ่ข�เกดิในป ี 2004 อ�ยขุยัของช�วอเมรกินัเพิม่เปน็เจด็สบิแปดป ี
คว�มมองโลกในแง่ดีแบบคนเป็นแม่ของฉันทำ�ให้ฉันสนับสนุนให้ลูกว�งแผน 
ไปจนเกินวัยแปดสิบปีเลย และฉันก็มีเหตุผล เพร�ะพ่อของฉันเองก็ผิดแผก 
จ�กสถิติ ท่�นมีชีวิตอยู่จนได้ฉลองวันเกิดปีที่เก้�สิบสอง ก่อนจะเสียชีวิต 
ด้วยโรคปอดบวม ซึ่งเป็นโรคท�งเดินห�ยใจ แม้จะเป็นโรคที่พบบ่อยสำ�หรับ 
คนอ�ยุเก้�สิบขึ้นไป แต่ก็ไม่ใช่ส�เหตุก�รต�ยต�มปกติที่พบในประเทศ
สหรัฐอเมริก�
	 ที่ว่�ไม่ปกติ ก็เพร�ะพ่ออ�จจะเป็นหนึ่งในช�ยอเมริกันสี่แสนคนที่ต�ย 

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



The Story of More มากไปไม่ยั่งยืน16

ระหว�่งตอ่สูใ้นสงคร�มโลกครัง้ทีส่องชว่งป ี 1939 - 1945 แตพ่อ่กไ็มเ่ปน็หนึง่ 
ในนั้น สงคร�มโลกครั้งที่สองส่งผลให้เกิดก�รสูญเสียชีวิตมนุษย์มห�ศ�ล 
มีทห�รร�วสิบห้�ล้�นคนกับพลเรือนสี่สิบห้�ล้�นคนเสียชีวิตทั่วโลกภ�ยใน 
เวล�ไม่ถึงสิบปี ในช่วงเจ็ดสิบกว่�ปีหลังจ�กนั้นอ�รยธรรมของมนุษย์ยัง 
ไม่เคยต้องเผชิญกับอะไรเช่นนั้นอีกเลย ต�มข้อเท็จจริงแล้ว ตัวเลขก�รเสีย 
ชีวิตที่เกิดจ�กคว�มขัดแย้งในสงคร�มเฉลี่ยอยู่ที่ปีละห้�หมื่นคน เช่นเดียว 
กับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่�นม�
	 คดีฆ�ตกรรมธรรมด�ยังคร่�ชีวิตคนม�กกว่�สงคร�มด้วยซำ้� ทุกปีมีคน 
ห้�แสนคนถูกฆ�ตกรรม แต่แม้เอ�สงคร�มกับก�รฆ�ตกรรมม�รวมกัน 
ก็ยังนับว่�น้อยเมื่อเทียบกับจำ�นวนชีวิตที่สูญไปจ�กก�รฆ่�ตัวต�ย ในปี 
2016 โลกมีผู้ที่ฆ่�ตัวต�ยเกือบแปดแสนคน ห้�หมื่นร�ยในจำ�นวนนี้เกิดขึ้น 
ในเขตพืน้ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิ� เมือ่เทยีบกบัคว�มรนุแรงทีเ่ร�กระทำ�ตอ่กนั 
และกัน เร�กลับกระทำ�กับตนเองรุนแรงกว่�นั้นม�กนัก
	 อย่�งไรก็ต�ม	 คว�มต�ยของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นบนโลกทุกปี 
ม�จ�กก�รเจ็บป่วย	 ผู้คนขน�นน�มว่�คว�มต�ยคือผู้สร้�งคว�มเสมอภ�ค 
อันยิ่งใหญ่	 เพร�ะคุณอ�จไม่ประหล�ดใจเลยเมื่อรู้ว่�ผู้คนล้มต�ยในอัตร� 
เท่� ๆ กันทุกภูมิภ�ค	 ไม่ว่�จะคนจน	 คนรวย	 หรือคนที่ฐ�นะกล�ง ๆ ทุกปี 
ทัว่โลกจะตอ้งมปีระช�กรประม�ณรอ้ยละหนึง่เจบ็ปว่ยและเสยีชวีติ	 แตค่นเร� 
พ่�ยแพ้ต่อคว�มเจ็บป่วยแตกต�่งกันไป	 ซึ่งเกี่ยวข้องอย่�งม�กต่อสถ�นภ�พ 
ท�งเศรษฐกิจ	
 ในประเทศทีร่ำ�่รวย โรคสองชนดิทีค่ร�่ชวีติของผูค้นม�กทีส่ดุคอืโรคหวัใจ 
และเส้นเลือดในสมองแตก  ซึ่งนับเป็นหนึ่งในสี่ของคว�มต�ยทั้งหมด 
และเมื่อเอ�ไปรวมกับมะเร็ง เบ�หว�น และโรคไต ก็ถือเป็นครึ่งหนึ่ง 
ของคว�มต�ยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศรำ่�รวยที่สุด โรคเหล่�นี้ 
น่�กลัวในแบบของมันเอง แต่ก็มีสิ่งสำ�คัญอย่�งหนึ่งที่เป็นลักษณะร่วมกัน 
คือ มันไม่ใช่โรคติดต่อ
	 ในภูมิภ�คที่ย�กจนที่สุดในโลก เรื่องร�วนั้นแตกต่�ง ผู้คนอ�จเสียชีวิต 
ในอตัร�เดยีวกนั แตพ่วกเข�เจบ็ไขไ้ดป้ว่ยและจบชวีติลงตัง้แตอ่�ยยุงัไมม่�ก 
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ด้วยโรคต่�ง ๆ  ที่ถูกขจัดเกือบหมดสิ้นไปแล้วในประเทศร่ำ�รวย... เนื่องจ�ก 
มีก�รเข้�ถึงนำ้�สะอ�ด  มีระบบระบ�ยนำ้�ที่พัฒน�แล้ว  มีวัคซีนและ 
ย�ปฏิชีวนะ ก�รติดเชื้อแบบแพร่ระบ�ดในปอด อวัยวะภ�ยใน และเลือด 
คิดเป็นร้อยละส�มสิบของก�รเสียชีวิตทั้งหมดในภูมิภ�คที่ย�กจนที่สุดในโลก 
โศกน�ฏกรรมที่เกิดจ�กก�รคลอดบุตรคิดเป็นร้อยละสิบ
	 อย่�งไรก็ต�ม ก�รเป็นคนจนไม่ได้เป็นโทษประห�รแบบเมื่อก่อนอีก 
ต่อไป ในช่วงยี่สิบห้�ปีที่ผ่�นม� ก�รเข้�ถึงนำ้�สะอ�ดเพิ่มขึ้นร้อยละส�มสิบ 
และก�รเข�้ถงึสขุอน�มยัทีด่ขีึน้เพิม่เปน็สองเท�่ในกลุม่ประเทศย�กจนของโลก 
และในช่วงส�มสิบปีที่ผ่�นม�นี้เอง อัตร�ก�รมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่� 
และก�รเข้�ถึงบริก�รดูแลก่อนคลอดเพิ่มขึ้นร้อยละส�มสิบ ผลลัพธ์ก็คือ 
อัตร�ก�รเสียชีวิตแบบคร่�ว  ๆ  ในประเทศย�กจนลดเหลือเพียงครึ่งเดียว 
จ�กสมัยที่ฉันเกิดในปี  1969 และต�มที่ฉันได้กล่�วไว้ ตอนนี้ตัวเลข 
ดงักล�่วเท�่กบัตวัเลขของกลุม่ประเทศรำ�่รวยแลว้ เชน่เดยีวกบัคว�มต�ยจ�ก 
ก�รคลอดบุตร เร�ยังต้องเดินหน้�อีกไกล แต่เร�ก็ม�ถูกท�งแล้ว

	 ตลอดห้�สิบปีที่ผ่�นม�นี้โลกเร�ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บดีขึ้นและมีก�ร 
อยู่รอดจ�กก�รคลอดบุตรสูงขึ้นได้อย่�งไร พวกเข�ก็ทำ�แบบเดียวกันกับ 
ที่ปู่ย่�ต�ย�ยของฉันได้ทำ�ม�เมื่อร้อยปีก่อน คือเก็บกระเป๋�แล้วเดินท�งเข้� 
เมือง
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คุณต้องย้อนกลับไปกี่ชั่วอ�ยุคนถึงจะเจอบรรพบุรุษที่เป็นช�วน�ช�วไร่ สำ�หรับฉัน ดูแค่พ่อแม่ของแม่ฉันก็พอแล้ว พวกท่�นถูกเลี้ยงดูม�ใน 
ท้องทุ่งที่อยู่ท�งใต้ของรัฐมินนิโซต�และท�งเหนือของรัฐไอโอว� หลังจ�ก 
ที่คุณต�กลับจ�กสงคร�มโลกครั้งที่หนึ่ง ท่�นร่อนเร่ไปทั่วประเทศโดย 
ที่ไม่รู้จะทำ�อะไร ในที่สุดท่�นก็ได้เข้�ม�ที่ไรต์เค�น์ตีของรัฐไอโอว� และอยู ่
ที่นั่นน�นพอจะต่อรองกับคุณทวดของฉันได้ คุณต�ขอแลกเปลี่ยนก�รใช้ 
แรงง�นในท้องทุ่งในระยะเวล�หนึ่งกับแรงง�นในครัวเรือนของคุณย�ยตลอด 
ชีวิต ซึ่งเป็นสัญญ�ก�รแลกเปลี่ยนต�มม�ตรฐ�นของแถบมิดเวสต์ใน 
ตอนนั้น ข้อตกลงนี้นำ�ไปสู่ผลลัพธ์หล�ยรูปแบบ รวมถึงลูก  ๆ  สิบคนที่ย�ย
ของฉันผลิตออกม� หนึ่งในนั้นโตขึ้นม�เป็นแม่ของฉัน
 จ�กนั้นในปี 1920 จิตใจของพวกเข�โหยห�ชีวิตในเมือง ก็เลยทำ�ต�ม 
เสียงเรียกร้องนั้น ต�กับย�ยของฉันย้�ยครอบครัวที่ยังอ�ยุน้อยม�อยู่ที่ 
บ้�นเกิดของฉันคือเมืองแฮมเล็ตในออสติน รัฐมินนิโซต�แบบถ�วร ส่วนต�

4

เราอยู่ตรงไหน

เมื่ออยู่ในโรม เราโหยหาบ้านในชนบท
เมื่ออยู่ในชนบท เรารู้สึกว่าไม่มีที่ไหนดีเหมือนโรม

– Satire VII โดยโฮเรซ (35 ปีก่อนคริสตก�ล)
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ของฉันไปทำ�ง�นในโรงฆ่�หมู
	 ห�กคุณต้องไล่ย้อนไปม�กกว่�แปดชั่วอ�ยุคนกว่�จะพบช�วน� ช�วไร ่
หรือนักล่�สัตว์ แสดงว่�ส�ยตระกูลอย่�งคุณนั้นพบได้น้อยม�กและมีคว�ม 
เป็นคนเมืองใหญ่อย่�งชัดเจน ในปี 1817 มีเพียงร้อยละส�มของประช�กร 
โลกเท่�นัน้ทีอ่�ศยัอยู่ในเมอืงใหญ่ พอถึงตอนน้ี ผ�่นม�แคป่ระม�ณสองรอ้ยป ี
คนครึ่งหนึ่งบนด�วเคร�ะห์โลกอ�ศัยอยู่ในเมืองใหญ่ หรือกล่�วได้ว่�ตรง 
กล�งเมืองใหญ่นั้นมีคนอย่�งน้อยหนึ่งแสนคน แต่ถึงแม้เมืองใหญ่จะบรรจุ 
ประช�กรไว้ครึ่งโลก แต่มันก็กระจ�ยตัวแบบไม่สมำ่�เสมออยู่ทั่วโลก
	 ก�รทำ�คว�มเข้�ใจภูมิศ�สตร์ของประช�กรโลกทั้งหมดเป็นเรื่องที่ตรงไป 
ตรงม�พอสมควร	 กลุ่ม “ประเทศที่มีก�รพัฒน�สูง”	 ซึ่งรวมถึงสหภ�พยุโรป	 
อเมริก�เหนือ	 ญี่ปุ่น	 อิสร�เอล	 นิวซีแลนด์	 และออสเตรเลีย [บ�งครั้ง 
เรียกว่�องค์ก�รเพื่อคว�มร่วมมือและก�รพัฒน�ท�งเศรษฐกิจ (OECD)] 
เมื่อรวมกันทุกประเทศแล้วก็เท่�กับหนึ่งพันล้�นคนกว่�  ๆ  เท่�นั้นเอง 
น่�อัศจรรย์ใจที่ตอนนี้มีเพียงสองประเทศในโลกเท่�นั้นที่มีจำ�นวนประช�กร 
ม�กกว่�หนึ่งพันล้�นคน	 คือจีนกับอินเดีย	 โดยมีประช�กรประเทศละ 1.5 
พันล้�นคน	 พื้นที่ของทวีปแอฟริก�ส่วนที่อยู่ท�งใต้ของทะเลทร�ยสะฮ�ร� 
เป็นบ้�นของผู้คนร�วหนึ่งพันล้�นคน	 และเช่นเดียวกัน	 ประเทศต่�ง ๆ ที่อยู ่
ในเอเชียตะวันออก (ไม่รวมจีน) ก็รวมแล้วเท่�กับหนึ่งพันล้�นคนเช่นกัน 
ประเทศอ�หรับที่อยู่ท�งแอฟริก�เหนือและตะวันออกกล�งเป็นบ้�นของ 
ประช�กรห้�ร้อยล้�นคน	 เช่นเดียวกับล�ตินอเมริก�และส่วนที่เหลือของ 
เอเชียใต้  (ไม่รวมอินเดีย)  ทั้งหมดนี้ เมื่อรวมกันแล้ว  (ข้อมูลปี  2017) 
เท่�กับมีประช�กร 7.5 พันล้�นคนอยู่บนด�วเคร�ะห์โลก
	 ตอนที่ฉันเกิดในปี 1969 ประช�กรโลกมีจำ�นวนเพียงครึ่งเดียวของ 
ปัจจุบัน และคนส่วนใหญ่ในโลกอ�ศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ทุกวันนี้คนจำ�นวน 
ม�กอ�ศัยอยู่ใจกล�งเมืองใหญ่ ซึ่งหม�ยคว�มว่�ในช่วงครึ่งศตวรรษ 
ที่ผ่�นม� เมืองใหญ่ของโลกมีประช�กรเพิ่มขึ้นส�มพันล้�นคน เมืองใหญ่ 
เหล่�นี้จำ�นวนไม่น้อยมีคุณสมบัติที่อ�จเรียกได้ว่�เป็น  “มห�นครใหญ่” 
(Megacity) ซึ่งมีคนม�กกว่�สิบล้�นคน เมื่อร้อยปีก่อนไม่มีใครคิดว่�เมือง 
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ที่มีขน�ดใหญ่เช่นนั้นจะเกิดขึ้นม�ได้ แต่ทุกวันนี้เร�มีเมืองใหญ่เช่นนั้นอยู่ 
ทั่วโลกถึงสี่สิบเจ็ดเมือง และมห�นครใหญ่ก็ยังเติบโตขึ้นเรื่อย  ๆ ตอนนี้ 
โตเกียวมีประช�กรม�กกว่�ส�มสิบห้�ล้�นคน และนิวยอร์กซิตีก็มีประช�กร 
เกินกว่�ยี่สิบล้�นแล้ว

	 เมืองใหญ่คือคำ�จำ�กัดคว�มที่แท้จริงของคำ�ว่� “ม�กขึ้น” เป็นจุดรวมฝูง 
มนุษย์ที่ส�ม�รถมองเห็นได้จ�กอวก�ศ เมื่อถึงย�มคำ่�คืนเมืองเหล่�นี้จะ 
กะพริบด้วยแสงไฟที่สร้�งขึ้นเอง เมื่อดูจ�กด้�นบน พวกมันไม่เหมือน 
สิ่งอื่นใดนอกจ�กเครือข่�ยของเส้นประส�ทที่อยู่ในสมอง ช�นเมืองคือเส้นใย 
ประส�ทแววว�วที่ขย�ยออกม�จ�กนิวเคลียสอันเจิดจ้� ซึ่งก็คือใจกล�ง 
เมืองใหญ่ แต่ละเมืองเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้�นด้วยแกนเซลล์ประส�ทหรือ 
ถนนไฮเวย์ที่เปล่งประก�ยระยิบระยับ
	 คว�มหน�แน่นของประช�กรเปลี่ยนเป็นโอก�สที่แรงง�นมนุษย์ได้ม� 
รวมตัวกัน	 เฮนรี	 จอร์จ กล่�วไว้อย่�งถูกต้องแล้ว ในปี 1881 เข�เขียนไว้ 
ว่�เมื่อประช�กรใหม่ม�ถึง	 “มือที่พวกเข�นำ�ม�ด้วยจะส�ม�รถผลิตสิ่งต่�ง ๆ 
ได้ มากขึ้น ต�มกฎเกณฑ์ของธรรมช�ติ”	 ประวัติศ�สตร์ของเมืองใหญ่ต่�ง ๆ 
นับตั้งแต่เมืองอะเล็กซ�นเดรียสมัยโบร�ณ	 เผยให้เห็นห้องสมุด	 โครงก�ร 
ก�รกอ่สร�้งต�่ง ๆ	 ระบบคมน�คมขนสง่	 ตล�ด	 โรงพย�บ�ล	 ระบบร�ชก�ร 
ระบบศ�ล	 และธุรกิจอื่น ๆ  ม�กม�ยมห�ศ�ล	 ซึ่งสิ่งเหล่�นี้ไม่อ�จถูกสร้�ง 
ขึ้นม�ได้เลยในสถ�นที่ประช�กรไม่หน�แน่น	 ตลอดเวล�ที่ผ่�นม�และต่อไป 
ในอน�คต	 เมืองใหญ่เป็นสถ�นที่ที่คนม�รวมตัวกันด้วยคว�มมุ่งหม�ยที่จะ 
แบ่งแยกและเพิ่มแรงง�นทบเท่�ทวีคูณ
	 สำ�หรับฉัน ฉันเกิดและเติบโตขึ้นในเมืองเล็ก  ๆ  ที่ต�ย�ยของฉันย้�ย 
ม�อยู่ตัง้แตป่ ี 1920 (ประช�กร 10,000 คน) เมือ่ฉนัโตเป็นผูใ้หญ่ ฉนัย�้ยไป 
อยู่เมืองใหญ่ซึ่งมีประช�กรม�กกว่�หนึ่งล�้นคน เพื่อเรียนหนังสือและห�ง�น 
เรื่องร�วชีวิตธรรมด�ที่พบได้ทั่วโลก ในครึ่งศตวรรษหลัง คนหนึ่งพันล้�นคน 
ย้�ยเข้�ม�หรือเกิดม�ในเมืองใหญ่ที่มีคนอยู่แล้วม�กกว่�หนึ่งล้�นคน ฉัน 
เป็นหนึ่งในฝูงชนมห�ศ�ลนี้ที่ย้�ยเข้�ไปอยู่ในเมืองใหญ่ เร�ทุกคนมีเหตุผล 
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เหมือนกันไม่ม�กก็น้อย คือเร�หวังจะได้รับโอก�สที่เร�ห�ไม่ได้ในบ้�นเกิด
	 คนที่จนที่สุดในหมู่คนจนด้วยกัน ซึ่งก็คือคนหนึ่งพันล้�นคนที่ต้องต่อสู้ 
อยู่รอดโดยมีเงินใช้น้อยกว่�หนึ่งดอลล�ร์ต่อวัน พวกเข�คือผู้ถูกทิ้งไว้ 
เบ้ืองหลังในชนบท ผู้คนส�มในส่ีท่ีไม่มีไฟฟ้�ใช้ ไม่มีแสงสว่�งท่ีจะอ่�นหนังสือ 
ตอนกล�งคืน ไม่มีตู้เย็นไว้เก็บนม เนื้อสัตว์ หรือย� อ�ศัยอยู่ในชนบท 
ทุกปีมีคนจำ�นวนหล�ยล้�นย้�ยเข้�ม�อยู่สลัมในเมืองใหญ่เพื่อจะได้เข้�ถึง 
บรกิ�รด�้นก�รแพทยท์ีจ่ำ�เปน็และค�่จ�้งทีป่รบัใหมก่ย็งัสงูกว�่ค�่จ�้งในพืน้ที่ 
ชนบท นอกจ�กนี้ สลัมส�ม�รถพัฒน�ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ และบ�งครั้ง 
ก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ นับตั้งแต่ปี 2000 ก�รเข้�ถึงสุขอน�มัยและนำ้�สะอ�ด 
เพิม่สงูขึน้จนสภ�พแวดลอ้มก�รใชช้วีติในเมอืงใหญข่องสองรอ้ยล�้นคนไมอ่ยู ่
ภ�ยใต้คำ�จำ�กัดคว�มของคำ�ว่� “สลัม” ที่กำ�หนดโดยสหประช�ช�ติอีกต่อไป
	 เมืองใหญ่ทั้งหล�ยในโลกยังคงเติบโตต่อไปในทุกทวีปที่มีคนอ�ศัยอยู่ 
ผู้คนยังคงย้�ยจ�กชนบทเข้�สู่เมืองใหญ่ แม้แต่ในยุโรปหรืออเมริก�เหนือ 
ซึ่งมีคนม�กกว่�ร้อยละแปดสิบอ�ศัยในเมืองใหญ่อยู่แล้ว แต่ผู้คนก็ยัง 
คงอพยพออกจ�กชนบทอยู่ดี และอย่�ลืมว่�ประช�กรโลกทั้งหมดยังคง 
เพิ่มขึ้นด้วย

	 จ�กก�รสันนิษฐ�นขั้นตำ่� เร�จะมีประช�กรสูงเกินสิบพันล้�นคน 
ในป ี 2100 ก�รมคีนเพิม่ขึน้ในเมอืงทีเ่พิม่ขึน้ทำ�ใหจ้ำ�เปน็ตอ้งมกี�รเพิม่ “ม�ก
ขึ้น” ของสิ่งอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งอ�ห�ร

	 ดังนั้นจึงเกิดคำ�ถ�มหนึ่งขึ้น ถ้�คนทั้งโลกย้�ยเข้�ไปอยู่ในเมือง แล้ว 
ใครจะทำ�กิจก�รไร่น�ล่ะ 
 คำ�ตอบคือ  แทบไม่มีเลย คนจำ�นวนน้อยนิดที่กำ�ลังปลูกอ�ห�ร 
เพื่อยังชีวิตเร�นั้น เป็นหัวข้อที่เร�จะกล่�วถึงต่อไป
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ตอนที่สอง

อาหาร

โลกเคลื่อนไปด้วยก้าวใหญ่ยักษ์
ปีที่แล้วสมบูรณ์นัก  ปีนี้ขาดแคลน
บรรดา “ของมันต้องมี” ที่เราหวงแหน
โลกจึงมีรอบเอวมหึมาน่าอับอาย

– Brand โดยเฮนริค  อิบเซน (1865)
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พื้นทีร่ปูหวัใจแหง่หนึง่ตัง้อยูร่ะหว�่งตะวนัออกกบัตะวนัตกหรอืจ�กชคิ�โก 
ไปถึงไชเอนน์ และระหว่�งเหนือกับใต้หรือจ�กฟ�ร์โกไปถึงวิชิต� 

คำ�ว่�  “รูปหัวใจ”  ในที่นี้ ฉันหม�ยถึงหัวใจของมนุษย์จริง  ๆ ไม่ใช่กระด�ษ 
ที่ตัดเป็นรูปหัวใจ ตรงใจกล�งของพื้นที่ซึ่งมีหลอดเลือดแดงตัดผ่�นเส้นเลือด 
ใหญ่คือเมืองซ ู รัฐไอโอว� ซึ่งอ�จเรียกได้ว่�เป็นเมืองใหญ่ที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัว 
ที่สุดในสหรัฐอเมริก� ฉันเติบโตขึ้นไม่ห่�งจ�กที่นั่นนัก คือตรงใจกล�งของ 
ฮ�ร์ตแลนด์
	 ก�รศึกษ�ที่ฮ�ร์ตแลนด์นั้นมีแค่ระดับพื้นฐ�น และไม่สมบูรณ์พร้อมนัก 
ตัวอย่�งเช่น ฉันไม่เคยรู้ม�ก่อนว่�ฉันควรจะอ�ยที่ม�จ�กแถบตะวันตกกล�ง 
จนกระทั่งฉันย้�ยไปแคลิฟอร์เนีย ในเทอมแรกของก�รเรียนปริญญ�โท ฉัน 
ใช้เค�น์เตอร์ห้องแล็บร่วมกับพ่อหนุ่มที่จบจ�กไอวี่ลีค พอเข�รู้ถึงบ้�นเกิด 
อนัแสนตำ�่ตอ้ยของฉนั เข�ถ�มว�่ “โอพ้ระเจ�้ เธอมอีะไรทำ�ทีน่ัน่ดว้ยเหรอ” 
	 “เร�ก็ปลกูอ�ห�รใหพ้วกเธอไง” ฉนัตอบ พล�งประเมนิว่�มวลกล�้มเนือ้ 
เข�จะส�ม�รถใช้พลั่วตักหิมะได้สักแค่ไหน
	 ฉนัพดูถกูแลว้ แมว้�่ฮ�รต์แลนดจ์ะมพีืน้ทีเ่พยีงแคร่อ้ยละสบิห�้ของพืน้ที ่

5

การปลูกธัญญาหาร

หากท่านสามารถมองทะลุเข้าไปในเมล็ดพันธุ์แห่งกาลเวลา
และกล่าวได้ว่าเมล็ดใดจะเติบโต เมล็ดใดไม่เติบโต

ก็จงพูดเถิด

– Macbeth โดยวิลเลียม เชกสเปียร์ (1606)
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ทั้งหมดในอเมริก� แต่กว่�ครึ่งของไร่น�ในประเทศอยู่ที่นี่ ฉันเติบโตขึ้นม� 
“ในเมอืง” แตก่เ็ข�้ใจดทีเีดยีวว�่เมอืงของเร�มหีน�้ทีเ่พยีงแคส่งัห�รพวกสตัว์ 
ที่ม�กินเมล็ดพืชที่เติบโตในไร่น�รอบ ๆ เมือง

	 เช่นเดียวกับหล�ยครอบครัวในเมืองบ้�นเกิดของฉัน ห�กมีใครต้องไป 
พบแพทย์ต�มนัด เร�จะต้องขับรถไปท�งตะวันออกเฉียงเหนือสี่สิบไมล์ 
เพื่อไปยังคลินิกแล้วขับกลับม� เนื่องจ�กฉันเป็นลูกคนเล็ก ก็เลยต้องติดรถ 
ไปด้วยตลอด เมื่อต้องถูกจับใส่เบ�ะหลังรถ ฉันจะทำ�หน้�บูดใส่คนที่ต้องไป 
ห�หมอแลว้กบ็ึง้ตงึแบบนัน้ไปตลอดท�ง และตลอดหล�ยป ี ขณะทีเ่หมอ่มอง 
ดูไร่น�นอกหน้�ต่�งรถ
	 ในเดือนพฤศจิก�ยน ท้องทุ่งว่�งเปล่� หน�วเย็น และมีแต่นำ้�แข็ง 
ดินสีดำ�ถูกปกคลุมด้วยละอองสีข�วที่หมุนเป็นวงกลม ตลอดเดือนมกร�คม 
และกุมภ�พันธ์ ทั้งประเทศเป็นพื้นที่กว้�ง ไร้สีสัน เว้นแต่ต้นโอ๊กไม่กี่ต้น 
ทีก่ระจกุกนัอยูใ่นดงไม ้ เต�่หบัหลบัใหลพกัพงิอยูใ่ตร้�กของมนั พอถงึปล�ย 
เดือนมีน�คม หิมะทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นโคลนภ�ยในข้�มคืน แล้วมันก็จะ 
ถูกสลักเสล�ให้กล�ยเป็นโกรกธ�รจ�กนำ้�ที่ละล�ยออกม�ในเดือนเมษ�ยน
และในทีส่ดุเมือ่เดอืนพฤษภ�คมม�ถงึ ฉนัจะผลกัหน�้ต�่งใหเ้ปดิออกในขณะ 
ขับรถ เพื่อสูดห�ยใจเอ�อ�ก�ศอันอ่อนละมุนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกลิ่นของ 
ก�รปลูกพืช รถของเร�วิ่งผ่�นเครื่องจักรเพ�ะปลูกขน�ดใหญ่ที่กำ�ลังทำ�ดิน 
ในไร่ให้เป็นร่อง  ๆ ฉันมองดูพวกมันไถดินไปกลับด้วยคว�มเร็วหกไมล์ต่อ 
ชัว่โมง ร�วกบัสตัวร์�้ยลำ�ตวัเปน็เหลก็กำ�ลงัเดนิไปม�เพือ่กำ�หนดถิน่อ�ศยัตน 
แล้วทำ�เครื่องหม�ยทิ้งไว้ข้�งหลัง 
	 เมือ่ถงึวนัแรกของเดอืนมถินุ�ยน	 เมลด็ข�้วโพดกถ็กูหว�่นและถัว่เหลอืง 
ก็อยู่ในดินเรียบร้อยแล้ว	 ฝนฤดูใบไม้ผลิไม่เคยผิดนัดในมินนิโซต�	 และ 
ไมน่�นใบเรียวเลก็สเีขยีวของข�้วโพดก็ชชูอ่ออกม�เป็นแถว	 และเมือ่วงรสีเีขยีว 
เหมือนถั่วโผล่ขึ้นจ�กดินหล�ยร้อยวง	 แล้วแตกออกเป็นใบคู่เล็ก  ๆ  ในอีก 
หนึ่งสัปด�ห์ต่อม�	 เร�ก็รู้ว่�ถั่วงอกแล้ว	 เมื่อฤดูร้อนที่แผ่ขย�ยไม่หยุดยั้ง 
ได้เข้�ม�ปกคลุมทุกสิ่ง	 เร�จะเห็นบรรด�พืชผลรอบตัวค่อย  ๆ  งอกง�มขึ้น 
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ทีละนิ้วในแต่ละสัปด�ห์ที่ผ่�นไป	 พืชทุกต้นยืดตัวของมันขึ้นไปห�แสงแดด 
สว่�งจ้�ของเดือนกรกฎ�คมที่ตอบแทนคว�มพย�ย�มของใบไม้ทุกใบ	 พ�ยุ 
ฝนรุนแรงช่วงต้นเดือนสิงห�ไม่ได้รบกวนต้นข้�วโพดแต่อย่�งใด	 ตอนนั้น 
พวกมันสูงสิบฟุตและมีไหมข้�วโพดเต็มที่แล้ว	 ส่วนต้นถั่วเหลืองก็ออกดอก 
สีม่วง	 โดยมีหนึ่งดอกอยู่ใต้ใบย่อยแต่ละใบ	 ต้นหนึ่งมีส�มใบ	 เป็นคำ� 
เปรียบเทียบประจำ�สำ�หรับบทเทศน�ประจำ�ฤดูก�ลของนิก�ยลูเธอรัน

	 ข้�วโพดกับถั่วเหลืองเป็นเพื่อนร่วมเตียงที่ประหล�ด เร�มักพบมันติด 
อยูด่ว้ยกนั แตม่คีว�มแตกต�่งกนัอย�่งม�ก ถัว่เหลอืงนัน้บงัคบัไมใ่หโ้ตย�ก 
กว่�บังคับให้โต เพร�ะมันได้ส�รอ�ห�รจ�กแบคทีเรียที่ร�กของมันกักเก็บไว้ 
สว่นตน้ข�้วโพดนัน้ตอ้งอ�ศยัก�รใสปุ่ย๋ทลีะม�ก ๆ ดอกของถัว่เหลอืงส�ม�รถ 
ถ่�ยละอองเรณูภ�ยในดอกเดียวกัน เอ็มบริโอของมันจึงงอกขึ้นม�ได้โดย 
ไม่ต้องอ�ศัยคว�มช่วยเหลือจ�กใคร แต่ทุกเมล็ดบนฝักข้�วโพดต้องผสม 
เกสรแยกกันทีละอัน เส้นไหมนุ่มลื่นที่คุณดึงออกก่อนกินข้�วโพดหว�นที่จริง 
แล้วเป็นท่อที่เชื่อมต่อกับเนื้อในเมล็ดแต่ละเมล็ด ละอองเกสรหนึ่งอันจะต้อง 
ประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รเดนิท�งระยะหล�ยนิว้ไปต�มท่อลืน่ ๆ นีเ้พ่ือจะได้ไป 
ผสมกับถุงไข่ ซึ่งต่อม�จะพัฒน�ไปเป็นเมล็ดข้�วโพดหนึ่งเมล็ด
	 ตลอดเดือนสิงห�คม	 เอ็มบริโอของข้�วโพดที่ใส่ปุ๋ยแล้วจะรวบรวม 
นำ้�ต�ลและแป้ง	 จ�กนั้นมันจะแข็งตัวและแห้ง	 พอถึงเดือนกันย�ยนมัน 
ก็จะทนท�นได้กระทั่งนำ้�ค้�งแข็ง	 ฝักข้�วโพดที่ห่อหุ้มด้วยใบคล้�ยกระด�ษ 
หอ้ยลงม�จ�กลำ�ตน้ทีต่ัง้ตรง	 มนัจะเขยีวนอ้ยลงทกุวนัเมือ่ฤดใูบไมร้ว่งคอ่ย ๆ 
ผ่�นไป	 ฝักของถั่วเหลืองก็ย�วขึ้นเป็นนิ้วตลอดฤดูใบไม้ร่วงเช่นกัน	 พอสุก 
มันจะดูคล้�ยข้อนิ้วของกำ�ปั้นที่อยู่ในถุงมือสีเขียว	 จ�กนั้นพุ่มไม้เหล่�นี้ก็จะ 
เปล่งประก�ยสีทองอร่�มเป็นเวล�หนึ่งหรือสองสัปด�ห์	 ก่อนที่ใบจะร่วง 
รอคอยก�รเก็บเกี่ยว
	 ตลอดเดือนตุล�คม	 รถแทรกเตอร์จะปร�กฏตัวขึ้นอีกครั้ง	 คร�วนี้มัน 
ล�กสัตว์ประหล�ดตัวใหญ่ม�ด้วย	 มันจะเก็บเกี่ยวทุกสิ่งบนท�งที่วิ่งผ่�นจน 
ไม่เหลืออะไรเลย	 เมื่อถึงเทศก�ลฮ�โลวีน	 ทั้งเค�น์ตีก็จะกล�ยเป็นพื้นพรม 
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ที่มีแต่ตอสั้น ๆ ย�ว ๆ	 เปลือกข้�วโพดแห้งที่พลิ้วไหวไปต�มลมคือหลักฐ�น 
เดียวที่บ่งชี้ว่�คว�มรุ่งโรจน์ของฤดูร้อนเคยม�เยือน	 เมื่อถึงเดือนพฤศจิก�ยน
นำ้�ค้�งแข็งชุดแรกไม่ใช่แค่ผ่�นม�เท่�นั้น	 แต่มันจะอยู่น�นเลยเชียว	 ใคร 
คนหนึ่งในครอบครัวของเร�อ�จล้มป่วย	 และเร�กำ�ลังขับรถพ�เข�ไปห�หมอ 
แล้ววงจรทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง
	 ทุกวันนี้ เมื่อใดก็ต�มที่ฉันมีโอก�ส ฉันจะขับรถสี่สิบไมล์จ�กโมเวอร์ 
ไปที่โอล์มสเตดเค�น์ตี แล้วก็ขับกลับม� ฉันจะใช้ถนนเส้นเดิมเสมอ เส้นที่ 
ครอบครัวเร�เคยใช้ไปโรงพย�บ�ลอยู่บ่อย  ๆ ฉันจะสำ�รวจทิวทัศน์ไปด้วย 
ในขณะขับรถ มองห�ภ�พที่คุ้นต�ของก�รเพ�ะปลูก พืชที่เติบโต และก�ร 
เก็บเกี่ยว ฉันรู้สึกอุ่นใจกับวิถีปฏิบัติเดิม ๆ ที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ร่องรอย 
ของวันเวล�วัยเด็กที่ห�ยไปแล้วแต่ไม่เคยถูกลืมเลือน
	 บ้�นเกิดของฉันต่�งไปจ�กเมืองเล็ก ๆ  ส่วนใหญ่ของอเมริก�	 มันไม่ใช่ 
เมอืงทีเ่งยีบเหง�	 มนัมคีว�มคกึคกัจอแจในแบบของมนัเอง	 มอี�ค�รสองส�ม 
รอ้ยแห่งแวดลอ้มดว้ยไร่ถ่ัวเหลอืง	 ไรถ่ั่วอลัฟัลฟ�	 และไรข่�้วโพดท่ีกว้�งใหญ่ 
ร�วมห�สมทุร	 กอ่นทีฉ่นัจะอ�ยสุบิเจด็	 ต�ร�งไมลท์ีเ่ปน็เมอืงเลก็และมไีรน่� 
แวดล้อมคือจักรว�ลทั้งหมดของฉัน	 แต่ปร�กฏว่�สิ่งต่�ง  ๆ  ที่ฉันมองเห็น 
ในร่องดินจำ�นวนนับไม่ถ้วนของไร่ในโมเวอร์เค�น์ตี	 ไม่ว่�จะดินว่�งเปล่� 
ก�รออกดอก	 หรือก�รผลิใบ	 ที่แท้แล้วทั้งหมดก็คือตัวแทนของสิ่งที่เกิดขึ้น 
ทั่วโลก

	 ทุกวันนี้ไร่น�ในเขตบ้�นเกิดของฉันส�ม�รถผลิตอ�ห�รได้ม�กกว่�ตอน 
ที่ฉันเกิดในปี 1969 ถึงส�มเท่� และไร่น�บนโลกนี้ทั้งหมดก็ส�ม�รถผลิต 
อ�ห�รได้ม�กกว่�ในปี 1969 ถึงส�มเท่�เช่นเดียวกัน ด�วเคร�ะห์ที่เคยผลิต 
ธัญพืชอ�ห�รเช้�ได้หนึ่งพันล้�นตันต่อปี ตอนนี้ส�ม�รถผลิตได้ส�มพัน 
ล�้นตนั และทีน่�่อศัจรรยย์ิง่กว�่นัน้คอื พืน้ทีท่ีใ่ชใ้นก�รเพ�ะปลกูในอเมรกิ� 
ไม่ได้เพิ่มขึ้นม�กนักในระยะเวล�ดังกล่�ว ทั่วโลกก็ไม่ได้มีพื้นที่เพ�ะปลูก 
เพิ่มขึ้นม�กเช่นกัน 
	 เร�ปลูกอ�ห�รได้ม�กขึ้นส�มเท่�บนพื้นดินที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละห้� 
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ได้อย่�งไร คำ�ตอบเกี่ยวข้องกับก�รเพิ่มขึ้นอย่�งมห�ศ�ลของ ผลผลิต หรือ 
ปริม�ณธัญพืชที่ผลิตได้ต่อพื้นดินสักหนึ่งรอยเท้�
	 “บุเชล”  เป็นหน่วยตวงวัดที่มีก�รใช้กันม�เป็นพันปี พืชผลหนึ่งบุเชล 
มีปริม�ณเท่�กับหนึ่งตะกร้�ขน�ดที่จุของเหลวแปดแกลลอน แบกหนักเลย 
ละ แต่ก็ไม่ถึงกับแบกไม่ไหว พืชผลหนึ่งบุเชลมีนำ้�หนักห้�สิบหรือหกสิบ 
ปอนด์ ซึ่งเกินนำ้�หนักขั้นสูงสุดของกระเป๋�เดินท�งที่อนุญ�ตให้เช็กอินก่อน 
ขึ้นเครื่องบินเล็กน้อย เมื่อห้�สิบปีก่อน ที่ดินขน�ดเท่�สน�มบ�สเกตบอล 
คือสิ่งจำ�เป็นในก�รผลิตข้�วโพดหนึ่งบุเชล แต่ทุกวันนี้ที่ดินขน�ดเท่�ที่ 
จอดรถสองช่องก็เพียงพอ

	 ทั้งข้�วส�ลีและข้�วเจ้�ก็เพิ่มปริม�ณขึ้นอย่�งน่�ทึ่งไม่แพ้ข้�วโพด 
ผลผลิตเฉลี่ยสูงขึ้นม�กกว่�สองเท่�ตัวในช่วงห้�สิบปีที่ผ่�นม� ถั่วเหลือง 
ข้�วบ�ร์เลย์ ข้�วโอ๊ต ข้�วไรย์ และข้�วฟ่�ง ล้วนเพิ่มปริม�ณอย่�งเห็น 
ได้ชัด และไม่ใช่แค่นั้น ผลผลิตของก�แฟ ย�สูบ และหัวบีตรู้ตก็เพิ่มขึ้น 
ม�กกว่�ร้อยละห้�สิบ ที่จริงแล้วพืชผลทุกประเภทที่ฉันศึกษ�เพื่อเขียน 
หนังสือเล่มนี้ ล้วนแต่มีผลิตผลเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่�นม� ยกเว้น
พืชบ�งอย่�ง แค่ไม่กี่ชนิดจริง ๆ 
 ไร่น�บนด�วโลกผลิตอ�ห�รม�กขึ้นอย่�งน้อยก็สองเท่� เมื่อเทียบกับ 
เมื่อสมัยที่ฉันยังเป็นเด็ก ซึ่งเป็นเรื่องดี เพร�ะคนบนโลกนี้มีจำ�นวนม�กขึ้น 
เป็นสองเท่�เมื่อเทียบกับสมัยเมื่อฉันยังเด็ก คว�มสำ�เร็จท�งก�รเกษตร 
อันน่�อัศจรรย์นี้เป็นผลม�จ�กก�รบรรลุผลสำ�เร็จส�มอย่�งที่เชื่อมโยงกัน 
ไดแ้ก่ เร�เลีย้งดพืูชดีข้ึนกว�่แต่ก่อน เร�ปกปอ้งพืชดขีึน้กว่�เดมิ และเร�ก็ได ้
พัฒน�ปรับปรุงพืชให้ดีขึ้น

	 พืชทุกชนิดบนโลก รวมพุ่มมะเขือเทศ ต้นถั่ว หรือข้�วส�ลีหนึ่งช่อ 
ล้วนต้องก�รนำ้�และส�รอ�ห�รเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดและเติบโต พืชส�ม�รถ 
ห�ทรัพย�กรสำ�คัญเหล่�นี้ได้จ�กสถ�นที่แห่งเดียว ก็คือผืนดินด้�นล่�ง ซึ่ง 
เป็นส่วนผสมอันซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตที่ต�ยแล้วกับหินที่สึกกร่อนผุพังรวมกัน 
อยู่ใต้ดินเป็นร้อย ๆ หรือไม่ก็เป็นพันป ี
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	 พืชต่�งชนิดกันมีคว�มต้องก�รส�รอ�ห�รต่�งกัน	 และดินหนึ่งหยิบมือ 
ก็ประกอบด้วยส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมันเอง	 คว�มผันแปรของ 
สิ่งที่พืชส�ม�รถห�ได้	 ควบคู่ไปกับคว�มต้องก�รที่แตกต่�งกันของพืชต่�ง 
ชนิดกัน	 นำ�ไปสู่ก�รเกิดระบบนิเวศที่ต่�งกัน	 เช่น	 ทุ่งหญ้�	 ป่�ฝน	 หรือ 
พื้นที่ชุ่มนำ้�	 ในท�งตรงข้�ม	 พื้นที่ก�รเกษตรเป็นทิวทัศน์ที่มนุษย์สร้�งขึ้น 
ล้วน  ๆ	 มันมีหน้�ที่ต้องสนับสนุน  “ก�รปลูกพืชเชิงเดี่ยว”	 คือปลูกพืชต�ม 
ทีก่ำ�หนดไวอ้ย�่งเจ�ะจงเพยีงชนดิเดยีว	 ดนิทีอ่ยูใ่นไรน่�ถกูบงัคบัใหต้อ้งเปน็ 
สิ่งแวดล้อมที่เหม�ะสมที่สุดสำ�หรับก�รปลูกพืชเชิงเดี่ยว	 โดยมันจะได้รับ 
ปุ๋ยและนำ้�จ�กระบบชลประท�น	 ในช่วงห้�สิบปีที่ผ่�นม�	 นักวิทย�ศ�สตร์ 
ด้�นพืชผลช่วยให้เกษตรกรมีประสิทธิผลสูงขึ้นในก�รจัดห�ทั้งสองอย่�งใน 
ปริม�ณพอเหม�ะพอดี

	 ก�รใช้ปุ๋ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นส�มเท่�ตัวเมื่อนับจ�กปี  1969 และ 
ศกัยภ�พของระบบชลประท�นทัว่โลกกเ็พิม่ขึน้เกอืบสองเท�่ตวั	 เร�ใหอ้�ห�ร 
และนำ้�แก่ไร่น�ของเร�อย่�งฟุ่มเฟือยยิ่งกว่�แต่ก่อน	 และบรรด�พืชผล 
ก็ชอบม�ก	 แต่น่�เสียด�ยที่สภ�วะอันหรูหร�เหล่�นี้กระตุ้นให้เร�เห็นสิ่ง 
ไม่พึงประสงค์บ�งอย่�งท�งก�รเกษตรด้วย
	 เนือ่งจ�กไรน่�เตม็ไปดว้ยส�รอ�ห�รและนำ้�ทีเ่ชือ่มโยงกบัพืน้ทีธ่รรมช�ต ิ
ที่อยู่แวดล้อม มันจึงเป็นอสังห�ริมทรัพย์ที่ถูกหม�ยปองโดยวัชพืชทุกชนิด 
ในพืน้ที ่ นอกจ�กนีผ้นืดนิทีไ่ถเอ�ไวเ้พือ่ปลกูพชืยงัเปน็บ�้นของแมลง เชือ้ร� 
และแบคทีเรียจำ�นวนนับไม่ถ้วน มันหิวกระห�ยที่จะกินส่วนที่ดีที่สุดของพืช 
ก่อนเร� เพื่อควบคุมสิ่งเหล่�นี้ เกษตรกรจึงใช้ย�ฆ่�แมลง ซึ่งเป็นส�รเคมี 
ที่เป็นพิษต่อวัชพืช แมลง และจุลินทรีย์ที่จะทำ�ให้ก�รปลูกพืชเชิงเดี่ยวถูก 
เจือปน และบ�งครั้งก็เป็นพิษต่อมนุษย์ด้วย
	 ทุกวันนี้ย�ฆ่�แมลงม�กกว่�ห้�ล้�นตันต่อปีถูกนำ�ไปใช้กับพื้นที่ 
ก�รเกษตรทัว่โลก	 หรอืม�กกว�่หนึง่ปอนดต์อ่มนษุยห์นึง่คน	 แสดงใหเ้หน็ว�่ 
ก�รผลิตย�ฆ่�แมลงเพิ่มขึ้นอย่�งน้อยส�มเท่�ตัว	 นับตั้งแต่ปี 1969 พืช 
แต่ละชนิดก็ต้องใช้ย�พิษแตกต่�งกันไป	 เรือนกระจกแถบพื้นที่เขตร้อนนั้น 
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อบอวลไปด้วยคลอโรท�โลนิลเพื่อป้องกันไม่ให้สตรอว์เบอร์รี่เกิดเชื้อร�	 ส่วน 
น�ข้�วของประเทศจีน	 ญี่ปุ่น	 และเก�หลีก็ถูกพ่นด้วยคลอโรไพริฟอสเพื่อ 
ปอ้งกนัไมใ่หแ้มลงขย�ยพนัธุ	์ พืน้ทีห่ล�ยล�้นเอเคอรช์ุม่ไปดว้ยเอทร�ซนีเพือ่ 
ป้องกันไม่ให้วัชพืชบุกรุกพื้นที่ก�รเกษตรอันกว้�งใหญ่ในแถบละติจูดระดับ 
กล�ง	 และปุ๋ยปริม�ณม�กม�ยจนไม่อ�จค�ดเด�ได้	 ถูกหว่�นกระจ�ยไป 
ทกุหนทกุแหง่	 ดว้ยปจัจยัเหล�่นี	้ ไรน่�ของเร�จงึเปน็สถ�นทีท่ีป่ลอดภยัสดุ ๆ 
สำ�หรับพืชที่เร�เลือกปลูกและเก็บเกี่ยว	 พืชผลของเร�เติบโตแข็งแรงสูงใหญ่ 
แชม่ชืน่โดยไมต่อ้งรบัรูถ้งึวชัพชืทัง้หล�ยทีจ่ะขโมยแสงแดด	 ไดร้บัก�รปกปอ้ง 
จ�กทุกสิ่งที่จะม�กินพวกมัน	 ทุกสิ่งที่ไม่ใช่พวกเร�

	 แต่ที่สำ�คัญกว่�และอธิบ�ยย�กกว่�คือ ข้�วโพด ถั่วเหลือง ข้�วส�ลี 
และข�้วเจ�้ทีเ่ร�ปลกูทกุวนันีไ้มใ่ชข่�้วโพด ถัว่เหลอืง ข�้วส�ล ี และข�้วเจ�้ 
ที่เร�ปลูกเมื่อห้�สิบปีก่อน คว�มจริงก็คือมันเป็นรูปแบบที่ดีกว่�เดิม
	 สว่นสำ�คญัทีส่ดุของพชืผลคอืเนือ้เยือ่ซึง่ถกูทำ�ใหใ้หญก่ว�่ปกต ิ อ�จเปน็ 
ผล เมล็ด ลำ�ต้น หรือร�ก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนำ้�ต�ล นำ้�มัน และโปรตีน 
แถมยังมีขน�ดพองอ้วนเมื่อเทียบกับบรรพบุรุษของมันที่เกิดต�มธรรมช�ต ิ
คุณเคยเก็บบลูเบอร์รี่ป่� ขุดหัวมันฝรั่งป่� หรือเก็บองุ่นป่�ไหม มันเล็กกว่� 
และบ่อยครั้งก็หว�นน้อยกว่�พวกที่อยู่ในร้�นข�ยของชำ� บรรพบุรุษตระกูล 
หญ้�ของข้�วส�ลี ข้�วเจ้� ข้�วโพด และธัญพืชอื่น  ๆ  ที่เร�พึ่งพ�ก็เป็น 
เช่นเดียวกัน ก�รสร้�งธัญพืชทรงคุณค่�ขึ้นม�จ�กส�ยพันธุ์บรรพบุรุษที่เป็น 
หญ้�คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดหล�ยพันปีที่ผ่�นม� โดยก�รคัดเลือกพันธุ์อย่�ง 
จงใจของปู่ย่�ต�ทวดและบรรพบุรุษทั้งหล�ยของพวกเร�
	 แนวปฏบิัติโบร�ณในก�รขย�ยพันธุ์พืชถูกเร่งคว�มเร็วขึ้นอย�่งเห็นได้ชัด 
ในช่วงต้น ๆ ของทศวรรษ 1900 หลังจ�กนักเกษตรศ�สตร์เรียนรู้ที่จะใช้หลัก 
ก�รผสมข้�มส�ยพันธุ์ ซึ่งนักบวชชื่อดัง เกรกเกอร์ เมนเดล ค้นพบจ�ก 
ก�รปลูกถั่วสีเหลืองและสีเขียว ถั่วแบบกลมและแบบย่นในสวนของอ�ร�ม
	 ในไร่และเรือนกระจกสำ�หรับทำ�วิจัยในช่วงทศวรรษ 1920 และ 1930 
นักวิทย�ศ�สตร์ผสมพันธุ์ธัญพืชแต่ละชนิดอย่�งมีจุดประสงค ์ และทำ�บันทึก 
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คว�มสูงของพืชและคว�มทนท�นของลูกผสมที่ออกม�อย่�งละเอียด โดย 
เทียบกับพ่อพันธุ์แม่พันธุ ์ พวกเข�สร้�งพืชข�้มส�ยพันธุ์ชนิดต่�ง ๆ ที่เกิดจ�ก 
ลูกผสมของก�รข้�มส�ยพันธุ์ชุดแรก ทำ�ให้เกิดส�ยพันธุ์ที่แปลกใหม่และ 
มีคว�มแข็งแรงยิ่งขึ้นอีก พวกเข�กระตุ้นให้เกิดก�รกล�ยพันธุ์	 ซึ่งทำ�ให้ 
มีคว�มหล�กหล�ยเพิ่มขึ้นอีก เป็นเวล�กว่�ห้�ทศวรรษที่นักวิทย�ศ�สตร์ 
เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของธัญพืชหลัก  ๆ  ที่ปลูกในโลก รวมถึงผักผลไม้ 
ส่วนใหญ่ โดยใช้เพียงรูปภ�พพื้นฐ�นท�งพันธุศ�สตร์ของพืชเป็นสิ่งชี้นำ� 
ผลที่ได้นั้นน่�อัศจรรย์ม�ก ธัญพืชให้ผลิตผลเพิ่มขึ้นเป็นส�มเท่�ระหว่�งปี 
1900 ถึงปี 1990 แต่ก�รค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่�นั้นรออยู่

	 ดีเอ็นเอ หรือกรดดีออกซีไรโบนิวคลิอิก เป็นส�รเคมีที่อยู่ในทุกเซลล์ 
ของสิ่งมีชีวิต รูปร่�งโมเลกุลของมันเหมือนส�ยโซ่ที่พันกันและประกอบขึ้น 
ด้วยข้อต่อเล็ก  ๆ ข้อต่อที่ต่�งกันต�มธรรมช�ติมีอยู่เพียงจำ�นวนหนึ่ง แต่ 
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ไม่ว่�จะเป็นเห็ด มนุษย์ หรือต้นป�ล์ม ก็มีก�รเรียง 
ลำ�ดับข้อต่อยี่สิบจุดนี้อย่�งเป็นเอกลักษณ์แตกต�่งกัน สิ่งสำ�คัญที่สุดที่ก่อให ้
เกิดคว�มเป็นเอกลักษณ์นี้คือคว�มย�วของส�ยโซ่แต่ละส�ย ดีเอ็นเอของ 
เชื้อร�เป็นส�ยโซ่ที่มีข้อต่อเป็นล้�นอัน ดีเอ็นเอของมนุษย์มีข้อต่อเป็น 
พันล้�นอัน ส่วนดีเอ็นเอของพืชอ�จมีม�กถึงล้�นล้�นอัน
	 รหสัมอรส์เกดิขึน้จ�กสญัญ�ณสองประเภทเท�่นัน้ ทีเ่ปน็เสยีงสญัญ�ณ 
เหมือนปิ๊บแบบสั้นและย�วของโทรเลข เมื่อนำ�ม�เขียนถอดรหัส ส�ยโซ่ 
ที่ประกอบขึ้นจ�กรหัสมอร์สซึ่งเป็นข้อต่อแบบ  “สั้น”  และ  “ย�ว”  จะส�ม�รถ 
สื่อส�รได้ทุกสิ่งตั้งแต่สัญญ�ณของคว�มช่วยเหลือ SOS ไปจนถึงบทละคร 
แฮมเล็ตทั้งห้�องก์เลยเดียว ในท�งเดียวกัน รหัสพันธุกรรมดีเอ็นเอไม่ได้ 
มีไว้เพื่อสื่อส�รถ้อยคำ�มนุษย์ แต่เพื่อสื่อกับโปรตีน หรืออ�จเรียกได้ว่� 
มันเป็นตำ�ร�อ�ห�รทั้งเล่ม สูตรอ�ห�รแต่ละสูตรเร�เรียกว่�  “ยีน” มันเป็น 
ส�ยโซ่ย่อยที่อยู่ในข้อต่อซึ่งบอกวิธีก�รสร้�งโปรตีนที่มีประโยชน์ แต่ละยีน 
คือสูตรสำ�หรับสร้�งโปรตีน และโปรตีนแต่ละชนิดก็ส�ม�รถทำ�ง�นบ�งอย่�ง 
บ�งชนิดก็ทำ�ง�นสำ�คัญอย่�งยิ่ง
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	 ในขณะทีม่กี�รสบืพนัธุท์�งเพศ ส�ยโซด่เีอน็เอจ�กพอ่กบัแมจ่ะถกูนำ�ม� 
แปะรวมกันเพื่อสร้�งส�ยโซ่ดีเอ็นเอของบุตร สิ่งนี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์เป็น 
ตัวตนใหม่ เป็นกลุ่มยีนที่ไม่เหมือนกับทั้งพ่อและแม่ บุตรจะคงรักษ�สูตร 
โปรตีนบ�งสูตรจ�กพ่อและแม่ และทิ้งบ�งสูตรไป นักวิทย�ศ�สตร์พืชผล 
ในสมัยต้นศตวรรษที่ยี่สิบนำ�พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ 

ม�ผสมข้�มส�ยพันธุ์ โดยหวังว่�ลูกผสมที่ได้จะมีคุณสมบัติเหล่�นี้อยู่อย่�ง 
เข้มข้น และมันก็ได้ผลอย่�งน่�อัศจรรย์ แม้ว่�พวกเข�จะไม่ส�ม�รถระบุ 
เจ�ะจงได้ว่�พวกเข�เปลี่ยนแปลงยีนตัวใดในส�ยโซ่ดีเอ็นเอ
	 หนึง่ในก�รคน้พบทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุในศตวรรษทีย่ีส่บิคอืวธิกี�รใหมท่ีช่ว่ยให ้
นักพันธุศ�สตร์ทำ�แผนภ�พโครงสร้�งส�ยโซ่ดีเอ็นเอทั้งหมดแบบทีละข้อต่อ 
ส�ข�คว�มรู้ใหม่นี้เรียกว่�  “พันธุศ�สตร์โมเลกุล” ทำ�ให้นักวิทย�ศ�สตร์ 
ส�ม�รถห�ตำ�แหน่งของยีนที่อยู่ในส�ยโซ่ดีเอ็นเอ จ�กนั้น ในช่วงทศวรรษ 
1980 พวกเข�กพ็ฒัน�วธิกี�รสมบรูณแ์บบในก�รปรบัเปลีย่นดเีอน็เอ ซึง่เปน็ 
วิธีที่ไม่ต้องใช้คว�มยุ่งย�กของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และก�รรอคอยให้ผลรุ่นใหม่ 
เติบโตขึ้น เทคโนโลยี  “ก�รควบรวมใหม่”  นี้ช่วยให้นักพันธุศ�สตร์ส�ม�รถ 
ตัดต่อลำ�ดับข้อต่อในดีเอ็นเอได้โดยตรง พวกเข�ส�ม�รถลบทิ้ง ทำ�สำ�เน� 
หรือย้�ยยีน ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภ�ยในพืชที่มีชีวิต พวกเข�ทำ�ได้แม้กระทั่งนำ� 
ยนีจ�กดีเอน็เอที่ไมใ่ช่ของพืชม�ใส่ไว้ในดเีอน็เอของพืช ส�ม�รถนำ�สูตรสร้�ง 
โปรตีนม�ใส่ในต้นอ่อนของพืช ซึ่งเป็นสูตรที่มันไม่มีวันรู้วิธีสร้�งได้เองเลย
	 กลุ่มพืชที่เป็นผลลัพธ์จ�กวิธีก�รควบรวมนี้เรียกว่�  “พืชตัดต่อยีน” หรือ 
ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่�  “สิ่งมีชีวิตที่ผ่�นก�รดัดแปลงพันธุกรรม” (GMOs) 
ธัญพืชจีเอ็มโอมีคุณค่�ท�งอ�ห�รเท่�  ๆ กับพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ไม่ได้ผ่�น 
ก�รดัดแปลงพันธุกรรม แต่มันยังมีสูตรโปรตีนที่ทำ�ให้มันต้องก�รนำ้�น้อยลง 
และทนท�นต่อศัตรูพืชม�กกว่�บรรพบุรุษของมัน พืชเหล่�นี้เป็นรูปแบบ 
ที่ดีขึ้นของพืชที่เป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ ซึ่งก็ดีขึ้นกว่�รุ่นก่อนหน้�นั้นอยู่แล้ว สิ่งที่ 
แตกต่�ง คือพืชรุ่นใหม่สุดนี้ถูกว�งแผนม�โดยตรงตั้งแต่ในดีเอ็นเอของมัน

	 ข้อเท็จจริงที่ว่�พืชจีเอ็มโอมีดีเอ็นเอที่ถูกเปลี่ยนแปลงในห้องแล็บไม่ได้ 
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หม�ยคว�มว่�มันเป็นอันตร�ยต่อก�รบริโภคของมนุษย์ สภ�วิทย�ศ�สตร์ 
แห่งช�ติได้ทบทวนคว�มปลอดภัยของพืชจีเอ็มโอถึงสองครั้งแล้ว พวกเข� 
พบว่�มันไม่มีอันตร�ยที่เฉพ�ะเจ�ะจงต่อสุขภ�พของมนุษย์ ปัญห�ของ 
พืชจีเอ็มโอก็คือเมล็ดของมันถูกข�ยอย่�งจำ�กัดโดยบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่ 
มีบทบ�ทในก�รพัฒน�มันขึ้นม� ห�กท่�นเป็นเกษตรกรที่ต้องก�รจะปลูก 
ส�ยพันธุ์ใหม่อันหล�กหล�ยของถั่วเหลืองหรือข้�วโพด เพื่อให้ไม่น้อยหน้� 
เพื่อนบ้�น ท่�นก็จะไม่อ�จหลีกเลี่ยงก�รทำ�ธุรกิจกับบริษัทอย่�งมอนซ�โต้ 
หรือดูปองต์ (Dupont) และต้องมีส่วนร่วมในก�รผูกข�ดท�งก�รตล�ด
 
	 วันนี้	 ผ่�นม�แล้วส�มสิบปีจ�กวันที่มีก�รแนะนำ�ให้รู้จักครั้งแรก	 พื้นที ่
ท�งก�รเกษตรของโลกรอ้ยละสบิถกูนำ�ไปใชป้ลกูพชืผลจเีอม็โอ	 เกอืบทัง้หมด 
ของถั่วเหลือง ข้�วโพด ฝ้�ย และค�โนล�ในสหรัฐอเมริก�เป็นส�ยพันธุ์ 
ตัดต่อยีนที่หล�กหล�ย ทั้งหมดถูกคิดค้นขึ้นม�หลังจ�กฉันเกิด	 สีเขียว 
ฉูดฉ�ดของมันที่ฉันเห็นเมื่อมองจ�กหน้�ต่�งรถที่มินนิโซต�	 เป็นผลม�จ�ก 
ก�รรับเอ�ถั่วเหลืองจีเอ็มโอและข�้วโพดจีเอ็มโอในไร่ที่เคยปลูกส�ยพันธุ์แบบ 
ดั้งเดิมต่�ง  ๆ หลังจ�กมีก�รเปิดตัวพืชตัดต่อยีนเหล่�นี้ในทศวรรษ 1990 
ผลผลิตของถั่วเหลืองและข้�วโพดเพิ่มขึ้นอีกอย่�งน้อยก็ร้อยละส�มสิบ	 และ 
ตอนนี้มันก็เป็นสี่เท่�ของผลผลิตเมื่อต้นศตวรรษที่ยี่สิบ	
	 ทุกปีพืชผลจีเอ็มโอถูกนำ�ไปใช้ในก�รเพ�ะปลูกทั่วโลกม�กขึ้นเรื่อย  ๆ 
คำ�ถ�มคือมันถูกต้องเหม�ะสมแล้วหรือ ที่เมล็ดพันธุ์สำ�หรับก�รผลิตอ�ห�ร 
โลกอยู่ในมือของบริษัทอเมริก�ไม่ถึงห้�แห่ง ซึ่งพวกเข�ส�ม�รถจะข�ยหรือ 
กักตุนก็ได้ต�มใจชอบ

	 อีกปัญห�หนึ่งของจีเอ็มโอก็คือเกมแมวจับหนูที่เกี่ยวข้องกับย�ปร�บ 
ศัตรูพืชและพืชผลจีเอ็มโอ ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในไร่ ส�รประกอบไกลโฟเสต 
คือย�กำ�จัดศัตรูพืชอันดับหนึ่งที่ใช้ในสหรัฐอเมริก� มันทำ�ง�นเหมือนกับ 
ไฟแดงที่หยุดก�รสร้�งเนื้อเยื่อใหม่ทั้งหมดของพืช ดังนั้นไกลโฟเสตจึง 
ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในเชิงกลยุทธ์ในสถ�นที่ที่ต้องก�รหยุดก�รเติบโตทั้งหมด 
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ของพืช เช่น ดินที่อยู่ระหว่�งร่องปลูกพืชในไร่ ในตอนแรกไกลโฟเสต 
มีจำ�หน่�ยในชื่อท�งก�รค้�ว่�  “Roundup”  ในปี  1974 และนับแต่นั้น 
ไกลโฟเสตปริม�ณเกือบสองพันล้�นตันก็ถูกนำ�ไปใช้กับไร่น�ในสหรัฐอเมริก�
ทุกปี
	 ในปี 1996 มอนซ�นโต้ บริษัทที่ข�ย Roundup เริ่มต้นทำ�ก�รตล�ด 
ให้กับเมล็ดพันธุ์  Roundup Ready คือถั่วเหลือง ข้�วโพด และฝ้�ย  
ส�ยพันธุ์ตัดต่อยีนของพืชเหล่�นี้ได้รับก�รเพิ่มยีนที่จะเป็นเหมือนไฟเขียว 
สำ�หรับก�รเติบโตของพืช  และเป็นไฟแดงหยุดยั้งผลกระทบจ�กไกล- 
โฟเสต ก�รปลูกส�ยพันธุ์จีเอ็มโอ Roundup Ready ทำ�ให้ก�รเพ�ะปลูก 
เรียบง่�ยขึ้นเพร�ะส�ม�รถใช้ย�กำ�จัดศัตรูพืช Roundup ได้อย่�งอิสระกับ 
พืชทั้งไร่ ไม่ต้องพย�ย�มพ่นแค่ระหว่�งร่องดิน วัชพืชจะต�ยไปเองในขณะ 
ที่พืชผลจะเติบโตต่อไป ยอดปริม�ณก�รใช้ไกลโฟเสตพุ่งสูงหลังจ�กที่มี 
ก�รปลกูพชืส�ยพนัธุ์ Roundup Ready ทำ�ใหม้กี�รใชไ้กลโฟเสตเพิม่ขึน้กว�่ 
สิบห้�เท่�ในช่วงยี่สิบปีที่ผ่�นม� ไร่น�ของเร�ชุ่มโชกไปด้วยย�กำ�จัดศัตรูพืช 
ยิ่งกว่�เวล�ใดในประวัติศ�สตร์ที่ผ่�นม�
	 แต่เรื่องร�วไม่ได้จบลงตรงนั้น ในขณะที่ลมพัดผ่�นไร่น�ที่ปลูกพืช 
ตดัตอ่ยนี ละอองเกสรของพชืจเีอม็โอรุน่ Roundup Ready กถ็กูลมพดัพ�ไป 
สูร่ะบบนเิวศทีอ่ยูต่ดิบรเิวณนัน้ และเข�้ไปแทรกแซงก�รเกดิปุย๋ต�มธรรมช�ต ิ
ในปี 1988 มีส�ยพันธุ์วัชพืชที่ต้�นท�นไกลโฟเสตได้เพียงแค่ชนิดเดียว แต่ 
ทุกวันนี้มีม�กกว่�สิบห้�ชนิดแล้ว ย�ปร�บศัตรูพืชก็เหมือนส�รปฏิชีวนะ 
จะมีฤทธิ์น้อยลงเมื่อเป้�หม�ยเริ่มพัฒน�คว�มต้�นท�นส�รพิษในย�นั้น 
ดังนั้นผลลัพธ์แบบที่เร�รู้จักกันม�ย�วน�นก็เกิดขึ้น นั่นก็คือ ยิ่งพึ่งพ�ส�ร 
เหล่�นี้ม�กเท่�ใด มันก็ยิ่งมีประสิทธิผลน้อยลงเท่�นั้น

	 อีกประเด็นหนึ่งที่น่�กังวลกว่�นั้น ในปี 2015 องค์กรวิจัยโรคมะเร็ง 
น�น�ช�ติตัดสินว่�ส�รไกลโฟเสต  (Roundup) อ�จเป็น  “ส�รก่อมะเร็ง 
ในมนุษย์”  และทำ�ให้มีคนป่วยเป็นมะเร็งต่อมนำ้�เหลืองเพิ่มม�กขึ้น 
เนื่องจ�กคว�มเสี่ยงนี้เกี่ยวข้องกับปริม�ณส�รที่ได้รับ	 มันจึงแทบจะส่งผล 
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กระทบอย่�งเจ�ะจงกับกลุ่มผู้ที่ใช้ Roundup คร�วละม�ก  ๆ หรือกลุ่ม 
เกษตรกรของช�ตินั่นเอง แต่จำ�นวนของเกษตรกรมีไม่ม�กพอที่จะทำ�ให้ 
นักก�รเมืองหรือพวกบริษัทใหญ่หันม�ใส่ใจ
	 ไม่รู้ทำ�ไมเวล�ที่ฉันพูดถึงเรื่องเกษตรกรรม สุดท้�ยทุกอย่�งดูจะนำ� 
ไปสู่รัฐไอโอว� มันไม่ใช่แค่เพร�ะฉันเกิดในเมืองเล็ก  ๆ  ที่อยู่ท�งเหนือของ 
พรมแดนของรัฐมินนิโซต�และไอโอว�ไปห้�ไมล์  ซึ่งถนนทุกส�ยจ�ก 
ตรงนัน้นำ�ไปสูร่ฐัไอโอว�จรงิ ๆ แตเ่ปน็เพร�ะรฐันีท้ำ�ง�นหนกัด�้นเกษตรกรรม 
ให้กับสหรัฐอเมริก�ตลอดม� บ�งปีในช่วงวัยเด็กของฉันในทศวรรษ 1970 
รัฐไอโอว�เป็นผู้ผลิตเกือบหนึ่งส่วนสี่ของพืชผลก�รเกษตรอันดับหนึ่งทั้งหมด 
ในอเมริก� รัฐไอโอว�เป็นไร่น�ที่มีผลิตผลสูงที่สุดในโลกและก็น่�จะเป็น 
ตลอดไป

	 ตอนที่ฉันเรียนอยู่ระดับมัธยม	 กว่�ร้อยละแปดของรัฐไอโอว�เป็นพื้นที่ 
ก�รเกษตร ม�ถึงวันนี้ ผ่�นม�ส�มสิบปีแล้ว พื้นที่ก�รเกษตรในไอโอว� 
ก็ยังอยู่ที่ร้อยละแปดสิบกว่� ๆ	 ดังนั้นพื้นที่ก�รเกษตรของรัฐไอโอว�ไม่เคย 
มีม�กกว่�ร้อยละแปดสิบกว่� ๆ
	 แต่ย้อนไปเมื่อทศวรรษ 1970 ไร่น�ของรัฐไอโอว�ถูกนำ�ไปแบ่งสัน- 
ปันส่วนจนกล�ยเป็นฟ�ร์มส่วนบุคคลเล็ก ๆ จำ�นวนม�กเป็นเกือบสองเท่�ของ 
ทกุวนันี ้ และอกีหล�ยทศวรรษหลงัจ�กนัน้ ฟ�รม์เลก็โดยเฉลีย่มขีน�ดเลก็ลง 
ส่วนฟ�ร์มขน�ดใหญ่กลับมีขน�ดใหญ่โตยิ่งขึ้น ในปี 1969 ฟ�ร์มโดยเฉลี่ย 
มีขน�ดประม�ณสองร้อยเอเคอร์ หลังจ�กนั้นอีกห้�สิบปี ขน�ดฟ�ร์มโดย 
เฉลี่ยของรัฐลดลงครึ่งหนึ่ง แต่จำ�นวนของฟ�ร์มที่ประกอบด้วยพื้นที่สองพัน 
เอเคอร์หรือสูงกว่�นั้น (ลองนึกภ�พเซ็นทรัลป�ร์คสี่แห่งต่อกัน) มีเพิ่มขึ้นอีก 
สิบเท่� ฟ�ร์มที่ใหญ่ที่สุดในไอโอว�มีขน�ดใหญ่เป็นสองเท่�ของเก�ะ 
แมนแฮตตัน ส�ม�รถเก็บเกี่ยวข้�วโพดได้ม�กกว่�หนึ่งล้�นบุเชลทุกปี
	 ในปัจจุบันมี  “ผู้ประกอบกิจก�รเกษตรกรรม” (หรือเกษตรกรนั่นเอง) 
เกือบเก้�หมื่นคนในรัฐไอโอว� เท่�กับว่�ประช�กรร้อยละส�มรับผิดชอบ 
เศรษฐกจิของรฐัเกอืบรอ้ยละสบิ แตค่ณุเคยเหน็เกษตรกรช�วอเมรกินัคนไหน 
รำ่�รวยหรือเปล่� ฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน มันทำ�ให้น่�สงสัยว่�เงินนั้นห�ย 
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ไปอยู่ที่ไหน
	 เมื่อพูดถึงเรื่องเงิน ถ้�คุณต้องก�รจ่�ยเงินม�กขึ้นเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ 
อ�ห�รที่มีคุณค่�อ�ห�รเหมือนกับผลิตภัณฑ์อ�ห�รพื้นบ้�นทั่วไปเป๊ะ ฉล�ก 
“USDA Organic”  จะทำ�ให้คุณทำ�เช่นนั้นสมใจ เกณฑ์สำ�หรับก�รขอ 
ใบรับรอง USDA Organic มุ่งเน้นไปที่ก�รดำ�รงรักษ�คว�มอุดมสมบูรณ์ 
ของดินในระยะย�ว และเกี่ยวข้องอย่�งม�กกับแนวปฏิบัติก�รเพ�ะปลูกและ 
ก�รทดสอบดิน นอกจ�กนี้พวกเข�ยังส่งเสริมวิธีก�รควบคุมศัตรูพืชแบบ 
กลไกแทนก�รใช้ส�รเคมี แต่อนุญ�ตให้ใช้ส�รกำ�จัดศัตรูพืชแบบสังเคร�ะห ์
ที่ได้รับอนุมัติในร�ยก�รย�วเหยียด ก�รให้ใบรับรองว่�เป็นผลิตภัณฑ์แบบ 
“ออร์แกนิก” ได้รับก�รออกแบบม�เพื่อ  “ฟื้นฟู ดำ�รงรักษ� และส่งเสริม 
คว�มกลมกลืนท�งระบบนิเวศ” แต่ถ้�สังเกตดี ๆ จะพบว่�คุณสมบัติที่ทำ�ให ้
ได้ใบรับรอง ไม่มีก�รประเมินอ�ห�รเลย ระดับส�รปนเปื้อนจ�กส�รกำ�จัด 
ศัตรูพืชที่อันตร�ยที่สุดในอ�ห�รออร์แกนิกนั้น ตำ่�กว่�ผลิตผลที่ม�จ�ก
แนวท�งก�รเพ�ะปลูกทั่วไปม�ก
	 ดังนั้น  เมื่อเวล�ผ่�นไป  อ�ห�ร  “ออร์แกนิก”  หล�กหล�ยชนิด 
ทีส่ถ�บนัก�รเกษตรแหง่ช�ตยิอมรบัว�่เปน็ผลดตีอ่ผูค้นและแผน่ดนิทีพ่วกเข� 
อ�ศัยอยู่ก็ส�ม�รถห�ซื้อได้ในฐ�นะสินค้�ร�ค�สูงลิบในห้�งร้�นทั่วไปของเร� 
กล�ยเปน็ระบบก�รเกษตรบตูกิ เปน็โลกคูข่น�นท่ีคนเข้�ถึงได้เพียงจำ�นวนนอ้ย

	 ก็เป็นปกติที่ฉันจะทั้งถูกและผิดในเวล�เดียวกันตอนที่บอกเพื่อนร่วม 
ห้องแล็บที่วิทย�ลัยว่�ฮ�ร์ตแลนด์คือที่ที่ปลูกอ�ห�รให้กับเข� คว�มจริง 
คือเร�ทำ�หล�ยสิ่งหล�ยอย่�งกับธัญพืชที่ปลูกในฮ�ร์ตแลนด์ แต่เร�กลับ 
ไม่ค่อยเอ�ไปให้ผู้คนรับประท�นม�กนัก
	 ตัวอย่�งเช่นข้�วโพด พวกเร�ที่เติบโตในฮ�ร์ตแลนด์ต่�งรู้ว่�ไร่ข้�วโพด 
ได้ผลผลิตม�กกว่�ธัญพืช มันคือส่ิงท่ีสร้�งฐ�นชีวิตให้กับเร� มันคือเฟอร์นิเจอร์ 
มีชีวิตที่อยู่ในสวนหลังบ้�นของเร� มันคือสถ�นที่ที่เร�เล่นซ่อนห�ตอนบ่�ย 
วันอ�ทิตย์ ขณะที่พวกผู้ใหญ่กำ�ลังกินสลัดมันฝรั่งกันอยู่และยังไม่ถึงเวล� 
เสิร์ฟพ�ย มันคือสถ�นที่ที่เร�จับงูก�ร์เตอร์สองตัวไว้ในมือข้�งละตัว เพื่อ 
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พิสูจน์ให้น้องช�ยเห็นว่�เร�ไม่กลัว และสุดท้�ย มันคือสถ�นที่ที่เร�จอด 
รถฟอร์ดคันเก่�ไว้ตอนเท่ียงคืนแล้วคุยโวกับเพ่ือน ๆ ว่�เร�แทบทนรอไม่ได้ท่ีจะ 
ไปจ�กเมืองนี้ซะที ขณะที่เร�เหม่อมองดูดวงด�วที่เย็นช�และสงสัยว่�ทำ�ไม 
ก�รโตเป็นผู้ใหญ่ต้องหม�ยถึงก�รไปจ�กบ้�นด้วย
	 สหรัฐอเมริก�เป็นไร่ข้�วโพดเสมอม� ในปี 1870 หลังจ�กสงคร�ม 
กล�งเมืองสิ้นสุดได้ไม่น�น และทุกอย่�งยังอยู่ในสภ�วะโกล�หล อเมริก� 
ก็ยังผลิตข้�วโพดได้หนึ่งพันล้�นบุเชลอยู่ดี เมื่อถึงปี 1890 ผลผลิตก็เพิ่มขึ้น 
เป็นสองพันล้�นบุเชลต่อปี เมื่อถึงสมัยเศรษฐกิจรุ่งเรืองหลังสงคร�มโลก 
ครั้งที่สอง ก�รเก็บเกี่ยวข้�วโพดก็เพิ่มจนเกือบเป็นส�มพันล้�นบุเชล
	 สมัยที่ฉันเป็นเด็กในช่วงทศวรรษ 1970 ประเทศสหรัฐอเมริก�ผลิต 
ข้�วโพดได้ห้�พันล้�นบุเชลทุกปี ซึ่งม�กกว่�ธัญพืชหลักอื่น ๆ ทั้งหมดรวมกัน  
ทุกวันนี้ผลผลิตข้�วโพดต่อปีของสหรัฐอเมริก�อยู่ที่สิบห้�พันล้�นบุเชล 
ซึ่งถือว่�เพิ่มขึ้นอย่�งน่�ตกตะลึงถึง 300 เปอร์เซ็นต์ในห้�สิบปีที่ผ่�นม� 
แล้วเร�ก็ควรระลึกว่�คว�มสำ�เร็จนี้เกิดขึ้นโดยมีพื้นที่ปลูกข้�วโพดเพิ่มขึ้น 
เพียงร้อยละห้�สิบเท่�นั้น

	 ตลอดห้�สิบปีที่ผ่�นม� ก�รเพิ่มพูนขึ้นอย่�งมห�ศ�ลของข้�วโพด 
ในอเมริก�กระตุ้นให้เกิดก�รพัฒน�อุตส�หกรรมแปลก ๆ ที่นำ�ข้�วโพดเหล่�นี ้
ไปใช้ม�กขึ้น ก�รเอ�ไปใส่ในกระเพ�ะของมนุษย์นั้นกล�ยเป็นวิธีก�รระดับ 
รอง ตอนนี้คนเร�กินข้�วโพดแปรรูปที่ไม่ใช่แค่แป้งข้�วโพดหรือข้�วโพดบด 
เท่�นั้น แต่ยังอยู่ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น หม�กฝรั่ง กรด ขี้ผึ้ง และผงชูรส 
(โมโนโซเดยีมกลทู�เมต) รวมถงึรปูแบบอืน่ ๆ ทีเ่ร�รูจ้กักนัดขีองแปง้ นำ�้ต�ล 
และนำ้�มัน โดยรวมแล้วก�รบริโภคข้�วโพดของมนุษย์คิดเป็นแค่ร้อยละสิบ 
ของผลผลิตข้�วโพดทั้งหมดที่เก็บเกี่ยวได้ในสหรัฐอเมริก� แล้วที่เหลือ 
ไปไหนล่ะ

	 ครึ่งหนึ่งของข้�วโพดที่เหลือปีที่แล้ว (ซึ่งก็คือร้อยละ 45 ของข้�วโพด 
ที่จะปลูก จะได้รับปุ๋ยและจะเก็บเกี่ยวปีนี้)  จะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดได้กินมัน 
เลย ส่วนอีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งม�กกว่�หนึ่งพันล้�นบุเชล ม�กพอจะเลี้ยงคนได้ 
หนึ่งร้อยล้�นคนตลอดทั้งปี จะถูกเปลี่ยนเป็นปุ๋ยโดยตรงไงล่ะ
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ก�ลครั้งหนึ่งน�นม�แล้วในประเทศยูเครน มีวัวอยู่ตัวหนึ่ง กล่�วให้ 
ถูกต้องกว่�นั้นมันคือวัวตัวผู้ที่ตอนแล้วหลังหย่�นม เจ้�วัวตัวนี้ยังหนุ่ม 

แข็งแรง และสวยง�ม ผู้คนม�กม�ยชื่นชอบมัน เพื่อนของฉันก็เป็นหนึ่ง 
ในนั้น 
	 เพื่อนของฉันเป็นนักข่�วที่กำ�ลังเดินท�งอยู่ในยุโรปตะวันออก	 กำ�ลังเก็บ 
ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมสำ�คัญต่�ง ๆ ที่อยู่ในชีวิตของผู้หญิง	 ไกด์นำ�เที่ยวของ 
เธอวันนั้นเป็นช�ยที่กำ�ลังช่วยน้องส�วเตรียมตัวเข้�พิธีแต่งง�น	 เข�ขับรถพ� 
เพื่อนของฉันผ่�นท้องทุ่งสีเขียวที่สวยง�มร�วกับภ�พว�ด	 แล้วหยุดรถใกล้ ๆ 
คอกสัตว์แห่งหนึ่งที่ถูกสร้�งขึ้นอย่�งตั้งใจและตกแต่งอย่�งประณีต	 วัวตัวผู้ 
หนึ่งตัวยืนอยู่ตรงกล�งคอก	 กำ�ลังเคี้ยวเอื้องอย่�งมีคว�มสุข
	 “นี่คือวัวที่ผมเตรียมจะเชือดสำ�หรับง�นแต่งง�นน้องส�ว”
	 ช�ยผู้นั้นกล่�วอย่�งภ�คภูมิใจพล�งส่งยิ้มสดใสให้เจ้�วัวสุขภ�พดี เข� 
ทุ่มเทอธิบ�ยว่�จะมีก�รเชิญทุกคนในหมู่บ้�นม�ร่วมง�นฉลองอย่�งไร แขก 

6

การเลี้ยงเนื้อสัตว์

ทั้งคนและสัตว์ต่างก็เป็นเพียงทางผ่านและช่องทางสําหรับอาหาร
เป็นสุสานสําหรับสัตว์อื่น เป็นที่พักพิงสําหรับผู้วายชนม์

และสร้างชีวิตด้วยความตายของสิ่งอื่น

– เลโอน�ร์โด ด�วินชี (1508)
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ทุกคนจะเตรียมอ�ห�รที่ดีที่สุดม�ร่วมในง�นเลี้ยง แต่วัวตัวที่ยืนอยู่ตรงหน้� 
พวกเข�จะเป็นคว�มภ�คภูมิใจที่สุดของง�นเลี้ยงอ�ห�รคำ่�ในวันนั้น
	 เพือ่นของฉนัมองดสูตัวเ์ชือ่ง ๆ ตวันัน้และนกึถงึคว�มต�ยของมนั เจ�้ววั 
มองกลับม�ที่เธอครู่หนึ่ง แล้วก็ก้มหน้� สูดห�ยใจลึก ดมกลิ่นไอดินที่อยู่ 
ใต้เท้�ของมัน แล้วกินหญ้�ต่อไป

	 มีหมูเก้�ตัวสำ�หรับคนแต่ละคนในรัฐไอโอว� ฉันลังเลที่จะแบ่งปันสถิติ 
นี้เพร�ะอ�จทำ�ให้คนคิดภ�พของครอบครัวที่มีแม ่ พ่อ ลูกสองคน และหมู 
ส�มสิบหกตัวที่กำ�ลังกระโดดโลดเต้น แม้ภ�พนี้อ�จดูน่�รื่นรมย์แต่มันไม่ใช่ 
ภ�พที่ถูกต้องของชีวิตในไอโอว� คว�มเป็นจริงที่ไม่ค่อยโรแมนติกนักก็คือ 
ช�วไอโอว�ส่วนใหญ่ไม่รู้จักเพื่อนบ้�นร้องอู๊ด ๆ ของพวกเข�สักตัว แม้มันจะ 
มีม�กถึงยี่สิบสองล้�นตัวก็ต�ม
	 ทุกวันนี้มีโอก�สน้อยม�กที่คนอเมริกันจะได้พบปะกับเนื้อสัตว์ที่ตนกิน 
แม้โดยเฉล่ียแล้วแต่ละคนจะกินอ�ห�รสิบอย่�งท่ีทำ�ม�จ�กเน้ือสัตว์ทุกวัน	 และ 
ก็ไม่แปลกที่เนื้อสัตว์นั้นจะม�จ�กร่�งก�ยของสัตว์อย่�งน้อยสิบชนิด	 มีสัตว์ 
หนึง่ล�้นตวัถกูเชอืดเปน็อ�ห�รทกุชัว่โมงในสหรฐัอเมรกิ�	 ก�รเชอืดมกัเกดิขึน้ 
ในหมู่อ�ค�รขน�ดเท่�สน�มบิน	 ผู้คนกลุ่มใหญ่ในประเทศเชี่ยวช�ญก�ร 
ฆ�่สตัวแ์ตล่ะแบบ	 มวีวัส�มสบิล�้นตวัถกูฆ�่ทกุปใีนเขตทีร่�บกว�้งใหญข่อง 
เนแบรสก�	 โคโลร�โด	 และแคนซัส	 ไก่จำ�นวนมห�ศ�ลคือเก้�พันล้�นตัว 
ถูกฆ่�ทุกปีในแถบเฟเทอร์เบลต์	 ซึ่งย�วจ�กอ�ร์คันซอไปจนถึงจอร์เจีย	 หมู 
จำ�นวนหนึ่งร้อยยี่สิบล้�นตัวถูกฆ่�ทุกปีในแถบรัฐมิดเวสต์ท�งเหนือรอบ ๆ 
รัฐไอโอว�	
	 ฉันบังเอิญเกิดที่จุดศูนย์กล�งของอุตส�หกรรมเนื้อหมู เมืองเกิดของฉัน 
อ�จไม่ใช่แหล่งกำ�เนิดอ�รยธรรมเกี่ยวกับหมู แต่ดูเหมือนที่นี่พย�ย�มเป็น 
สุส�นหมู เพร�ะร้อยละหกของหมูที่ถูกเชือดในสหรัฐอเมริก�สิ้นลมห�ยใจ 
อยู่ภ�ยในเขตเมืองเล็ก ๆ  ของฉันนี่เอง ระหว่�งถนนส�ยที่สี่และส�ยที่แปด 
ท�งตะวันออกเฉียงเหนือ คนหนึ่งหมื่นส�มพันคนฆ่�หมูหนึ่งหมื่นเก้�พันตัว 
ทุกวัน
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The Story of More มากไปไม่ยั่งยืน40

	 ในท�งก�ยภ�พฉันไม่เคยเข้�ไปในโรงเชือดหม ู มันไม่ใช่ที่ที่คุณจะเค�ะ 
ประตูขอเข้�ไปได้ง่�ย ๆ โรงเรียนประถมของฉันเคยพ�นักเรียนไปทัศนศึกษ� 
ทีน่ัน่ พีช่�ยคนโตของฉนัจำ�ไดว้�่เคยไป แตต่อนทีฉ่นัอยู ่ป. 3 ท�งโรงเรยีนได ้
ยกเลิกกิจกรรมนี้ไปแล้ว อย่�งไรก็ต�ม ฉันรู้จักคนที่กำ�ลังทำ�ง�นในโรงง�น 
นั้น และรู้จักหล�ยคนที่เคยทำ�ง�นที่นั่น ฉันจึงส�ม�รถบรรย�ยภ�พก�ร 
ฆ่�หมูในเมืองที่ฉันอยู่ได้อย่�งละเอียดเวล�อยู่ในง�นเลี้ยงอ�ห�รคำ่� ปกติ 
แล้วแขกที่ได้ฟังเรื่องร�วนั้นมักแสดงคว�มรู้สึกสงส�ร ไม่รู้ว่�สงส�รฉันหรือ 
สงส�รหมู แต่ไม่ใช่คว�มอิจฉ�แน่นอน อันนั้นฉันพอบอกได้ ก�รฆ่�สัตว์ 
หรือโรงฆ่�สัตว์ อย่�งน้อยมันก็เป็นสิ่งที่น่�เศร้� หรือไม่ก็ชั่วร้�ยเลวทร�ม 
ไปเลย คนส่วนใหญ่ที่ฉันร่วมรับประท�นอ�ห�รเย็นด้วยตลอดยี่สิบปี 
ที่ผ่�นม�พูดเช่นนั้น
	 ด้วยคว�มรู้สึกงุนงงและนึกแย้งในใจกับปฏิกิริย�ของพวกเข� ฉันใช้ 
คว�มรู้แบบคนวงในพย�ย�มโน้มน้�วให้พวกเข�เชื่อว่�โรงฆ่�หมูในเมืองฉัน 
เป็นสถ�นที่ดีง�ม หรืออย่�งน้อยก็ไม่ชั่วร้�ยและเต็มไปด้วยคนธรรมด�ทั่วไป 
ฉันอธิบ�ยว่�อ�จ�รย์เทมเปิล แกรนดิน1 ช่วยออกแบบให้โรงง�นพ�หมูข้�ม 
ไปสู่ภพภมูใิหมใ่นอตัร�คว�มเรว็หน่ึงตวัตอ่ห้�วิน�ที โดยใหม้คีว�มสะเทือนใจ 
ต่อทุกฝ่�ยน้อยที่สุด ในขณะที่หมูเดินไปต�มเส้นท�งโค้งวน  (ไม่ใช่แบบ 
ทีเ่ร�ทำ�กนัในสน�มบนิ) มนัไมรู่ต้วัเลยสกันดิว�่กำ�ลงัไดเ้ลือ่นระดบัไปสูค่ว�ม 
รุ่งโรจน์บนสวรรค์ มันคงเดินงง ๆ อยู่ในสวรรค์ของหมูอยู่น�นเลยกว่�จะรู้ตัว 
ว่�เกิดอะไรขึ้น
	 สำ�หรับผู้คนที่ทำ�ง�นในโรงฆ่�หมู	 ฉันอธิบ�ยว่�จริง ๆ แล้วมันทำ�ร�ยได ้
ดีนะ	 ดีกว่�พนักง�นเสิร์ฟอ�ห�รต�มร้�นแถวสถ�นีจอดพักรถบรรทุกเยอะ 
ม�ก	 แถมยังได้สวัสดิก�รเต็มที่ด้วย	 ในโรงง�นมีคลินิกที่พนักง�นส�ม�รถ 
ม�รับก�รรักษ�ได้ฟรีทั้งในกรณีเจ็บป่วยหรือมีอ�ก�รเรื้อรังต่�ง  ๆ	 จริงอยู่ 
ที่ว่�ฉันไม่เคยพบใครที่ทำ�ง�นฆ่�หมูแล้วบอกว่�ชอบในง�นที่ตนเองทำ�	 แต่ 
ถึงอย่�งไรคนเร�ก็ไม่ค่อยรู้ว่�ก�รทำ�สิ่งที่ตนเองชอบและได้เงินด้วยมีอยู่จริง 

 1 ศ�สตร�จ�รย์ด้�นสัตวศ�สตร์ที่มห�วิทย�ลัยรัฐโคโลร�โดและที่ปรึกษ�อุตส�หกรรมปศุสัตว์
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จนกระทั่งใช้ชีวิตม�ระดับหนึ่งแล้ว	 และส่วนใหญ่เร�ก็ยังไม่ค่อยจะไว้ว�งใจ 
กับแนวคิดนั้นหรอก

	 ฉันพย�ย�มดีที่สุดแล้วในง�นเลี้ยงอ�ห�รคำ่�พวกนั้น แต่ไม่เคยโน้มน้�ว 
ใจผู้คนได้เลยว่�บริษัทควอลิตี้พอร์คโพรเซสเซอร์ของออสติน รัฐมินนิโซต� 
เป็นสิ่งที่มีอ�รยธรรมและมีคว�มจำ�เป็น นักเขียนชื่ออัพตัน ซินแคลร์ เข้�ไป 
ครองคว�มคิดของพวกเข�ไว้ก่อนหน้�นั้นน�นแล้ว และไม่ว่�ฉันจะบรรย�ย 
อย่�งไรถึงกระบวนก�รอุตส�หกรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ไม่อ�จลบล้�งภ�พ 
ที่นักเขียนคนนั้นบรรย�ยไว้ในหนังสือเรื่อง  Jungle2  จ�กปี 1906 ได้เลย 
และที่ย้อนแย้งสุด ๆ เกี่ยวกับบทสนทน�นี้ก็คือ ขณะที่เร�กำ�ลังคุยกันอยู่นั้น 
เร�ก็กินเนื้อสัตว์ไปด้วย บ�งครั้งฉันเล่�เรื่องพวกนี้ในขณะที่ เคี้ยวเนื้อหมูอยู ่
ในปาก บ�งครั้งก็เป็นแฮมโพรชุตโต้จ�กอิต�ลีรสช�ติละมุนที่ไม่ได้ม�จ�ก 
เมืองเกิดของฉัน แต่ไม่ใช่ สแปม เนื้อกึ่งแข็งกึ่งเหลวลักษณะคล้�ยแฮมที่ไม ่
น่�กิน ซึ่ง สแปม ถูกคิดค้นขึ้นที่เมืองเกิดของฉันเอง
	 ส่วนใหญ่ของหมูเจ็ดล้�นตัวที่ม�ถึงออสตินแต่ละปีจะกลับออกไปในรูป 
ของสแปม ซึง่ผูค้นรบัประท�นกนัอยูใ่นแปดสบิประเทศทัว่โลกดว้ยอตัร�หนึง่ 
กระป๋องต่อเจ็ดสิบแปดวิน�ที ฉันไม่เคยได้เล่�ถึงสถิตินี้ที่ง�นเลี้ยงอ�ห�รคำ่� 
เลย เพร�ะต้องยอมรับวัฒนธรรมกึ่งบังคับของก�ร  “ให้คนอื่นพูดบ้�ง” แต่ 
เมื่อใดก็ต�มที่ทำ�ได้ ฉันจะยืนยันว่�เร�ควรคุยเรื่องเนื้อสัตว์กันให้ม�กกว่�นี ้
มันจำ�เป็นก็เพร�ะเร�กินเนื้อสัตว์กันม�กเหลือเกิน

	 นับตั้งแต่ปี 2011 ก�รผลิตเนื้อสัตว์ทั่วโลกมีปริม�ณสูงเกินกว่�ส�มร้อย 
ล้�นตันต่อปี ซึ่งก็คือส�มเท่�ของผลผลิตในปี 1969 ร้อยละเก้�สิบเจ็ดของ 
เนื้อสัตว์ได้ม�จ�กสัตว์น่�สงส�รส�มชนิด ได้แก่ วัว ไก่ และหมู ซึ่งก็คือ 
ส�มชนิดเดิมที่เป็นเนื้อสัตว์ร้อยละเก้�สิบของเร�เมื่อห้�สิบปีก่อน แต่ภ�ระ 
ของคว�มก้�วหน้�นี้ไม่ได้กระจ�ยอย่�งเสมอภ�คกัน เพื่อจะได้เนื้อวัวเพิ่ม

 2 หนังสือเรื่อง Jungle เขียนโดย Upton Sinclair มีก�รบรรย�ยถึงอุตส�หกรรมเนื้อหมู 
ในลักษณะที่เลวร้�ยและไร้มนุษยธรรม
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สองเท่� เร�ฆ่�วัวเพิ่มแค่ครึ่งเท่� ก�รจะได้เนื้อหมูเพิ่มสี่เท่� เร�ฆ่�หมู 
เพิ่มจำ�นวนส�มเท่� เพื่อให้ได้เนื้อไก่เพิ่มสิบเท่� เร�ฆ่�ไก่เพิ่มเพียงหกเท่� 
นอกจ�กนี้ แม่ไก่ในโลกของเร�ยังออกไข่ม�กกว่�ล้�นล้�นใบในหนึ่งปี ซึ่ง 
เป็นสี่เท่�ของผลผลิตไข่ในปี 1969 จนน่�สงสัยว่�ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดคงเป็น 
ยุคมืดในประวัติศ�สตร์ของอ�ณ�จักรไก่เลยทีเดียว

	 แนวโน้มเช่นนี้ยังเป็นจริงกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ม�จ�กสัตว์ นมก็เป็นอีก 
ตวัอย�่งทีน่�่ตกใจม�ก สหรฐัอเมรกิ�ผลตินมไดม้�กเปน็สองเท�่ของปี 1969  
แต่ใช้วัวน้อยกว่�เดิมส�มล้�นตัว มันเกิดอะไรขึ้น
	 คำ�ตอบนัน้เกีย่วขอ้งกบัคำ�ว�่ ผลผลติ มนัไมต่�่งจ�กคำ�อธบิ�ยว�่เหตใุด 
เร�จึงผลิตอ�ห�รได้ม�กกว่�เดิมส�มเท่�โดยมีที่ดินเพิ่มเพียงห้�เปอร์เซ็นต์ 
เท�่นัน้ เร�เลีย้งดสูตัวด์กีว�่เมือ่กอ่น เร�ปกปอ้งสตัวด์กีว�่เมือ่กอ่น และเร� 
ยังพัฒน�สัตว์พวกนั้นให้ดีขึ้นด้วย
	 สัตวแพทยศ�สตร์ก้�วหน้�ม�กขึ้นจ�กก�รวิจัย ทำ�ให้เกิดวิธีก�รรักษ� 
โรคในสัตว์แบบใหม่ ๆ และมีคว�มเข้�ใจที่ดีขึ้นเรื่องส�รอ�ห�รสำ�หรับสัตว์ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของง�นผลิตเนื้อสัตว์ให้กับตล�ด และที่น่�อัศจรรย์ยิ่งกว่� 
นั้นคือก�รเปลี่ยนแปลงต่�ง  ๆ  ในสรีรวิทย�ก�รสัตว์ที่เกิดจ�กโปรแกรมก�ร 
ขย�ยพันธุ์แบบควบคุมในสถ�บันด้�นวิจัยและทดลองเกษตรกรรม ซึ่งรัฐ 
จ่�ยเงินสนับสนุนตลอดเจ็ดทศวรรษที่ผ่�นม� และด้วยผลง�นอันน่�ทึ่งของ 
นักวิทย�ศ�สตร์ที่อุทิศตนไม่กี่พันคน วัว หมู และไก่ทุกตัวที่ถูกฆ่�ทั่วโลก 
โดยเฉลี่ยแล้ว จึงมีขน�ดใหญ่ขึ้น 20 -  40 เปอร์เซ็นต์จ�กปี 1969 มวล 
เนือ้สตัวท์ีม่�กขึน้จ�กชวีวทิย�ทีน่อ้ยลง คอืร�งวลัอนัไมค่�ดฝนัทีเ่ร�ไดร้บัจ�ก 
ก�รผสมอะไรที่ดูขัดแย้งกันเข้�ด้วยกัน เช่น ก�รเติบโตเร็ว ก�รเจริญพันธุ์ 
สูง และก�รเผ�ผล�ญอ�ห�รตำ่�

	 ฉันเชื่อว่�คว�มหม�ยของชีวิตวัยเด็กของทุกคนเปลี่ยนไปในศตวรรษ 
ที่ยี่สิบ แต่คงไม่มีวัยเด็กของใครเปลี่ยนแปลงม�กเท่�กับของลูกวัว ใน 
ทศวรรษ 1950 ลกูววัมกัมนีำ�้หนกัหนึง่รอ้ยปอนดเ์มือ่อ�ยไุดส้�มเดอืน ทกุวนั 
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นี้กล�ยเป็นเรื่องปกติที่ลูกวัวมีนำ้�หนักเกินสองร้อยปอนด์ทั้งที่เพิ่งเกิดม�ได้ 
ห�้สบิวนั ทกุวนันีว้วันมผลตินมไดม้�กกว�่หกแกลลอนตอ่วนั ซึง่เปน็สองเท�่ 
ของเมื่อห้�สิบปีก่อน มีแต่คนที่เคยเลี้ยงลูกด้วยนำ้�นมจ�กเต้�เท่�นั้นแหละ 
ถึงจะชื่นชมสถิตินี้ 
	 ใชแ่ลว้ ครอบครวัช�วอเมรกินัเปลีย่นแปลงไป แตก่�รเปลีย่นนัน้มขีน�ด 
ใหญ่ม�กกว่�ที่เร�ตระหนักรับรู้ โดยเฉพ�ะแม่หมูที่ต้องทำ�ง�นย�วน�นขึ้น 
ในปี 1942 จำ�นวนลูกหมูโดยเฉลี่ยครอกหนึ่งคือห้�ตัว แต่ทุกวันนี้คือสิบตัว 
รวมกับข้อเท็จจริงที่ว่�หมูตัวเมียทุกวันนี้ต้องมีลูกสองครั้งต่อป ี แทนที่จะเป็น 
หนึ่งครั้งต่อปี ส่วนเจ้�ไก่อบของเร�นั้น ที่จริงแล้วคือสิ่งมีชีวิตส�ยพันธุ์ใหม่ 
ที่มีคว�มแตกต่�งระดับพื้นฐ�นจ�กไก่เมื่อหกสิบปีที่แล้ว ปริม�ณอ�ห�ร 
ที่ต้องเลี้ยงไก่นำ้�หนักสองปอนด์ในปี 1957 ก็ยังคงเท่�กับปริม�ณอ�ห�ร 
ที่ต้องเลี้ยงไก่นำ้�หนักสิบปอนด์ทุกวันนี้
	 มีสิ่งมีชีวิตที่แสนดีอยู่บนโลกม�กม�ยอะไรเช่นนี้ โลกใหม่อันห�ญกล้� 
ที่พวกเร�เข้�ครอบครอง

	 ฉันต้องใช้เวล�สักพักกว่�จะทำ�ให้เพื่อนนักข่�วของฉันเชื่อว่�ตอนที่ 
เจ้�ภ�พช�วยูเครนคนนั้นหยุดรถที่คอกวัว เข�ไม่ได้ทำ�เช่นนั้นเพร�ะต้องก�ร 
ให้ดูแค่สัตว์ตัวหนึ่ง แต่เข�ต้องก�รแสดงให้เธอเห็นถึงดอกผลแห่งก�ร 
ทำ�ง�นหนักตลอดส�มปีของเข�
	 ไม่มีฟ�ร์มในโลกนี้ที่มีก�รบำ�รุงรักษ�ตำ่� วัวตัวผู้ที่พร้อมถูกเชือดเริ่มต้น 
จ�กก�รอยู่ในครรภ์ของวัวตัวเมียที่ต้องก�รอ�ห�รและก�รดูแลเป็นพิเศษ 
ตลอด 280 วันของก�รตั้งครรภ์ หลังจ�กลูกวัวเกิดแล้ว ก็ต้องมีก�รตอน 
จ�กนั้นก็จะเป็นระยะเวล�สิบแปดเดือนของก�รลำ�เลียงฟ�ง ตักมูลสัตว์ 
เปลี่ยนทุ่งหญ้� ซ่อมรั้ว ให้นำ้� กำ�จัดพย�ธ ิ และในที่สุดก็คือก�รขุนให้อ้วน 
	 เมื่อไกด์ของเพื่อนฉันเลือกง�นแต่งง�นของน้องส�วเป็นจุดหม�ย 
ปล�ยท�งของเนื้อนั่น เท่�กับเข�มอบของขวัญให้เธอเป็นแรงง�นของเข� 
ตลอดหล�ยปี ก่อนจะพ�วัวตัวนั้นไปสู่คมมีด
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	 ก�รผลติเนือ้สตัวต์อ้งใชก้�รลงทนุทรพัย�กรมห�ศ�ล มนัคอืกระบวนก�ร 
นำ�วัตถุดิบจำ�นวนม�กม�ยเกินจินตน�ก�รได้ม�รวมกันเพื่อสร้�งสินค้�ชิ้นเล็ก 
นิดเดียว ร้อยละส�มสิบของนำ้�จืดที่มนุษย์ใช้บนด�วโลกหมดไปกับก�รผลิต 
ก�รบำ�รุงรักษ� และก�รฆ่�เอ�เนื้อ 
 วัว หมู และไก่สองหมื่นห้�พันล้�นตัวที่ถูกขังอยู่ในคอกเพื่อรอถูกเชือด 
ได้รับย�ในปริม�ณมห�ศ�ล ในปี  1990 สองในส�มของย�ปฏิชีวนะ 
ในสหรัฐอเมริก�ถูกนำ�ม�ใช้กับสัตว์ที่จะฆ่�เอ�เนื้อโดยยืนกร�นว่�เพื่อกระตุ้น 
ก�รเติบโตและลดอัตร�ก�รเสียชีวิตของมัน แม้จะมีง�นวิจัยจำ�นวนหนึ่ง 
แสดงให้เห็นแล้วว่�ไม่ได้ผลทั้งสองอย่�ง
	 ส่วนใหญ่ของย�เหล่�นี้ผ่�นเข้�ไปในตัวสัตว์โดยไม่ได้ถูกดูดซึม จ�กนั้น 
ก็ผสมอยู่ในปัสส�วะและกล�ยเป็นของเหลวที่ถูกปล่อยออกจ�กฟ�ร์ม  
ย�ปฏิชีวนะจึงซึมลงไปอยู่ในนำ้�ใต้ดินและกล�ยเป็นแหล่งฝึกฝนวิทย�ยุทธ์ 
ของบรรด�โรคชนดิใหม ่ๆ เมือ่อยูใ่ตด้นิลกึนัน้ บรรด�แบคทเีรยีกศ็กึษ�ว�่มนั 
จะต่อต้�นย�กำ�จัดแบคทีเรียของเร�อย่�งไร โดยใช้ศิลปะแห่งจุลินทรีย์ ซึ่ง 
คือก�รลองผิดลองถูกผ่�นเชื้อโรคหล�ยรุ่น
	 อย่�งไรก็ต�ม สิ่งสำ�คัญที่คุณต้องสูบฉีดเข้�ไปในตัวสัตว์เพื่อสร้�งเนื้อ 
ของมัน คือเมล็ดพืช ปริม�ณม�กม�ยเป็นภูเข�เล�ก�เลยทีเดียว ธัญพืช 
ม�กกว่�หกสิบพันล้�นบุเชล ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคือข้�วโพด ถั่วเหลือง และ
ข้�วส�ลี ถูกนำ�ม�ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ทุกปี เวล�ที่สัตว์กินเมล็ดพืชเข้�ไป เมล็ด 
พชืนัน้จะถกูนำ�ไปใชป้ระโยชนห์ล�ยอย�่งในร�่งก�ยของมนั แตส่ว่นใหญแ่ลว้ 
ไม่ใช่ก�รผลิตเนื้อที่เร�กิน
	 เมื่อใดก็ต�มที่สัตว์ในฟ�ร์มเคลื่อนไหว ห�ยใจ ส่งเสียง หรือขับถ่�ย 
ทุกก�รหดตัวของกล้�มเนื้อ ทุกครั้งที่เส้นประส�ทยิงสัญญ�ณ มันจะใช้ 
พลงัง�นทีไ่ดจ้�กก�รเผ�ผล�ญอ�ห�รทีก่นิเข�้ไป เร�จงึจำ�กดัก�รเคลือ่นไหว 
ของมันเพื่อลดก�รสูญเสียพลังง�น เช่น ก�รใช้กรงไก่แบตเตอรี่และคอก 
โลหะสำ�หรับสุกรตั้งครรภ์ พื้นที่กักขังนี้คับแคบขน�ดที่สัตว์อ�จไม่ส�ม�รถ 
หันหน้�จ�กด้�นหนึ่งไปอีกด้�นหนึ่งได้เลย แต่ถึงแม้จะใช้เครื่องมือขน�ดนี้ 
แล้ว  ธัญพืชหกปอนด์ที่ เอ�ม�ใช้เลี้ยงสัตว์ก็ยังให้ผลผลิตเป็นแค่เนื้อ 
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หนึ่งปอนด์ให้เร�เก็บเกี่ยวอยู่ดี กฎมันเป็นเช่นนั้น
	 ในโลกทุกวันนี้  ธัญพืชหนึ่งพันล้�นตันถูกเก็บเกี่ยวม�ให้มนุษย์  
รับประท�น ส่วนอีกหนึ่งพันล้�นตันเอ�ไปเลี้ยงสัตว์ แต่ถึงแม้จะเลี้ยงด้วย 
อ�ห�รม�กขน�ดนัน้ เร�กย็งัไดผ้ลผลติออกม�เปน็เนือ้สตัวเ์พยีงหนึง่รอ้ยล�้น 
ปอนด์ และมูลสัตว์ส�มร้อยล้�นปอนด์

	 ฉนัขอส�รภ�พอะไรหนอ่ยไดไ้หม ฉนัรูส้กึเหนือ่ยม�กกบัก�รโตเ้ถยีงเรือ่ง 
ศีลธรรมเกี่ยวกับก�รฆ่�สัตว์ และฉันก็ไม่ใช่คนที่เหนื่อยง่�ย ๆ ก�รฆ่�สัตว์ 
ทุกวันนี้คงไม่ได้ผิดม�กไปกว่�ก�รฆ่�สัตว์เมื่อห้�สิบปีก่อน แต่แน่นอนว่� 
เป็นกระทำ�ที่กระตือรือร้นยิ่งกว่�แต่ก่อน ในฐ�นะสิ่งมีชีวิตส�ยพันธุ์หนึ่ง 
มนุษย์ฆ่�สัตว์อื่นเพื่อกินเนื้อม�กกว่�ในปี 1969 ถึงหกเท่� และร้อยละสิบ 
ของก�รฆ่�นั้นเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริก� 
 ไม่ว่�คุณจะเห็นด้วยกับหนังสือปฐมก�ล  (“มีอำ�น�จเหนือแผ่นดิน 
ทั้ งหมด. . . เหนือแผ่นดินและทุกสิ่ งที่ คืบคล�นอยู่บนดิน” )  หรือว่ � 
พระวรส�ร  (“บรรด�สัตว์ทั้งหล�ยของแผ่นดินนำ�พ�เร�ไปสู่อ�ณ�จักร 
สวรรค์”) หรือไม่เห็นด้วยกับทั้งสองอย่�ง แต่ด�วเคร�ะห์ของเร�กำ�ลังอยู่ 
บนท�งแยกสำ�คัญ  สิ่งที่คุณกระทำ�ต่อเนื้อสัตว์จะมีผลอย่�งม�กม�ย 
มห�ศ�ล และแม้ก�รกระทำ�หนึ่งอ�จดูว่�มีศีลธรรม แต่ก็อ�จไม่เป็นเช่นนั้น 
เสมอไป

	 ถ้�คนอเมริกันทุกคนลดก�รกินเนื้อแดงและสัตว์ปีกลงครึ่งหนึ่ง คือจ�ก 
สี่ปอนด์เป็นสองปอนด์ต่อสัปด�ห์ เร�จะมีธัญพืชที่เอ�ม�ใช้ได้อีกหนึ่งร้อย 
ห้�สิบล้�นตัน ก�รลดแค่นี้ไม่ใช่ก�รเสียสละใหญ่หลวงอะไรเลย เนื้อสอง 
ปอนด์ต่อสัปด�ห์ต่อหนึ่งคนถือว่�ม�กม�ยเหลือเฟือเมื่อเทียบกับก�รบริโภค 
ในประเทศที่กำ�ลังพัฒน� ตัวอย่�งเช่น ม�กกว่�ก�รบริโภคเนื้อโดยเฉลี่ย 
ในประเทศยูเครน และธัญพืชที่ไม่ต้องเอ�ไปใช้เลี้ยงเนื้อสัตว์อย่�งสิ้นเปลือง 
ในอเมริก� ก็จะเพิ่มปริม�ณธัญพืชที่เป็นอ�ห�รของมนุษย์ได้อีกร้อยละ 
สิบห้�อย่�งน่�ภูมิใจ
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The Story of More มากไปไม่ยั่งยืน46

	 ห�กส�มสิบหกประเทศในองค์ก�รเพื่อคว�มร่วมมือและก�รพัฒน� 
ท�งเศรษฐกิจ  (OECD) ซึ่ งรวมถึงอเมริก�เหนือ  ยุโรป  อิสร�เอล  
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น ร่วมกันลดก�รบริโภคเนื้อสัตว์ลง 
ครึ่งหนึ่ง ปริม�ณผลผลิตธัญพืชของโลกก็จะกระโดดขึ้นม�ร้อยละสี่สิบ 
หรือกล่�วได้อีกอย่�งว่�  ถ้�ทุกคนในกลุ่มประเทศ  OECD หัดนิสัย 
กินอ�ห�รปร�ศจ�กเนื้อสัตว์หนึ่งมื้อต่อสัปด�ห์ เร�จะมีธัญพืชเหลือเพิ่ม 
สำ�หรับเป็นอ�ห�รให้กับผู้คนที่หิวโหยในปีนั้นเพิ่มอีกหนึ่งร้อยยี่สิบล้�นตัน
	 ทุกวันนี้เร�อยู่ร่วมโลกกับมนุษย์ที่ข�ดอ�ห�รแปดร้อยล้�นคน มีทั้งเด็ก 
ผู้หญิง และผู้ช�ย ซึ่งอ�ห�รที่พวกเข�ได้รับประท�นนั้น  “น้อยกว่�ระดับ 
ขัน้ตำ�่ของพลงัง�นจ�กก�รบรโิภคอ�ห�รทีจ่ำ�เปน็สำ�หรบัทำ�กจิกรรมประจำ�วนั” 
หรือกล่�วง่�ย ๆ ได้ว่� พวกเข�กำ�ลังจะอดต�ย 
 มันไม่มีเหตุผลเลยที่ใครสักคนควรมีชีวิตอยู่หรือควรต�ยแบบนี้ ก�ร 
ข�ดอ�ห�รต�ยมีส�เหตุจ�กเร�ไม่ยอมแบ่งปันสิ่งที่เร�ผลิตได้ ไม่เกี่ยวกับ 
คว�มส�ม�รถในก�รผลิตของโลก แม้ก�รผลิตเนื้อสัตว์จะสูบเอ�ธัญพืช 
ที่มนุษย์กินได้ไปถึงหนึ่งในส�ม แต่เร�ก็ยังส�ม�รถผลิตอ�ห�รสองหมื่น 
เก้�พันแคลอรีให้กับมนุษย์ 7.5 พันล้�นคนบนโลกนี้ทุก  ๆ  วัน ซึ่งม�กกว่� 
พลังง�นต่อคนที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รมีสุขภ�พดีต�มที่ USDA กำ�หนดไว้
	 ก�รค�ดเด�ดั้งเดิมที่สุดท�งวิทย�ศ�สตร์เรื่องก�รเติบโตของประช�กร 
โลกมองว่� โลกจะมีประช�กรเกือบสิบพันล้�นคนเมื่อถึงปี 2100 ซึ่งก็คือ 
จะมีจำ�นวนคนเพิ่มอย่�งน้อยสองพันล้�นครึ่ง ซึ่งหม�ยคว�มว่�คุณและฉัน 
และคนทั้งโลกมีเวล�น้อยกว่�แปดทศวรรษที่จะคิดให้ออกว่�จะเพิ่มปริม�ณ 
ก�รผลิตอ�ห�รอีกสองพันล้�นล้�นแคลอรีต่อปีได้อย่�งไร และจะกระจ�ย 
อ�ห�รนั้นอย่�งเสมอภ�คอย่�งไร เพื่อหลีกเลี่ยงคว�มอดอย�กที่แผ่ขย�ยไป 
ทั่วโลก

	 มนุษยช�ติเคยติดแหง็กกับปัญห�แบบนี้ม�แล้วในปี 1950 ตอนที่เห็น 
ชัดเจนว่�ในที่สุดประช�กรโลกก็จะเกินสี่พันล้�นคน แล้วเร�ก็ดิ้นหลุดจ�ก 
ปัญห�นั้นด้วยก�รเพิ่มผลผลิตขึ้นม�กม�ย แต่ตอนนี้เร�ได้แต่จ้องมองดู 
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ศตวรรษอนัย�วน�นของเร�และทิง้ไพด่ทีีส่ดุของตวัเองไปแลว้ ตอนนีข้�้วโพด 
เร�ออกฝักม�กที่สุดเท่�ที่มันจะห้อยจ�กต้นได้แล้ว และเนื้อในตัวสัตว์ที่เร� 
เลี้ยงก็มีม�กที่สุดเท่�ที่กระดูกสันหลังของมันจะแบกได้แล้ว เร�กำ�ลังม�ถึง 
ขอ้จำ�กดัท�งชวีภ�พของอ�ห�รทีเ่ร�ม ี อกีไมช่�้ไมน่�นเร�จะตอ้งม�พจิ�รณ�
ขอ้เทจ็จรงิทีว่�่ ทกุปเีร�สญูเสยีรอ้ยละเก�้สบิของธญัพชืทีเ่ร�เอ�ไปเลีย้งสตัว ์
เพียงเพื่อแลกกับเนื้อปริม�ณนิดเดียวและมูลสัตว์ปริม�ณม�ก ๆ
	 อน�คตด�วเคร�ะห์ของเร�นั้นไม่แน่นอน แต่ในอีกสองส�มศตวรรษ 
มีแนวโน้มสูงม�กที่จำ�นวนคนทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น และไม่ช้�หรือเร็วเร�ต้องคิด 
ให้ได้ว่�จะห�อ�ห�รที่ไหนม�เลี้ยงคนเหล่�นั้น 
 ในปจัจบุนั เร�คดิถงึแตต่วัเร�เองแทนทีจ่ะคดิถงึลกูหล�น เร�เหน็แกต่วั 
แบบนั้นประม�ณส�มถึงสี่ครั้งต่อวัน มันคือตอนที่เร�เพิกเฉยต่อปัญห�นี้ 
แล้วก็หยิบส้อม แล้วก็จิ้มเนื้อสัตว์เข้�ป�กอีกชิ้นหนึ่ง
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นอร์เวย์คือประเทศที่มีคว�มสุขที่สุดในโลก ต�มก�รวิเคร�ะห์ของแหล่ง 
ข�่วสำ�คญัหล�ยแหง่ในป ี 2017 เร�ควรเตอืนตนเองเชน่นีเ้วล�นัง่อยูบ่น 

ม้�นั่งเย็นเฉียบข้�งนอกเพื่อรอรถไฟขบวนดึก จ้องมองดูผู้ช�ยอีกฝั่งของ 
ร�งรถไฟกำ�ลังหยิบเศษปล�เฮร์ริงออกจ�กเคร�ของตัวเองแล้วเอ�ใส่ป�ก 
นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีประช�กรห้�ล้�นคน น้อยกว่�ประช�กรในมห�นคร 
แอตแลนต�เสียอีก ถึงแม้ว่�ฉันไม่ได้รอรถไฟในคว�มหน�วเย็น แต่ฉัน 
ก็ยอมรับว่�ฉันมีคว�มสุขกับก�รใช้ชีวิตที่นี่

	 ฉันไม่รู้ว่�ที่ผ่�นม�ในอดีตนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีคว�มสุขที่สุดในโลก 
หรือเปล่� แต่ดูจ�กที่บรรพบุรุษของฉันอพยพจ�กนอร์เวย์ม�ที่รัฐมินนิโซต� 
ในช่วงยุค 80 ก็น่�จะบ่งบอกว่�ไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่สิ่งต่�ง ๆ คงเปลี่ยนไป 
แล้ว และช�วนอร์เวย์ส่วนใหญ่ก็ชี้ว่�ส�เหตุสำ�คัญน่�จะเป็นก�รค้นพบ 
แหล่งนำ้�มันขน�ดใหญ่ใต้ทะเลเหนือในปี 1969 และก็ยังมีประวัติศ�สตร์ 

7

การหาปลา

ทุกสิ่งล้วนคือปลาที่ว่ายเข้ามาติดอวน

– สุภ�ษิตอังกฤษศตวรรษที่สิบหก
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อันย�วน�นของก�รค้�ข�ยกับประเทศอื่น  ๆ และหล�ยล้�นปีก่อนบริษัท 
นำ้�มันแห่งช�ติของนอร์เวย์จะเก็บเกี่ยวเชื้อเพลิงฟอสซิลจ�กใต้พื้นมห�สมุทร 
ผืนนำ้�แวดล้อมประเทศนอร์เวย์ก็ฟุ้งกระจ�ยด้วยทองคำ�สำ�หรับส่งออกอีก 
ประเภทหนึ่ง

	 ทะเลเหนือนั้นเต็มไปด้วยปล�ที่ผสมพันธุ์เก่ง มันเป็นเช่นนั้นตลอดม� 
จนถึงทุกวันนี้ ช�วนอร์เวย์เองก็น่�อัศจรรย์เรื่องก�รจับปล�พวกนั้นแล้วขน 
กลับบ้�น ช�วนอร์เวย์ช�ยและหญิงหนึ่งหมื่นสองพันคนเรียกตนเองว่�เป็น 
ช�วประมงเต็มตัว พวกเข�จับปล�ได้ม�กถึงร้อยละส�มของโลกในแต่ละปี  
คิดโดยเฉลี่ยแล้วม�กกว่�สองร้อยล้�นตันต่อช�วประมงนอร์เวย์หนึ่งคนต่อปี
	 เรอืจบัปล�สมยัใหมข่องช�วนอรเ์วยไ์ฮเทคสดุ ๆ เมือ่ไดข้ึน้ไปเยีย่มชมจะ 
รู้สึกเหมือนกำ�ลังอยู่ในย�นอวก�ศประหล�ดที่โยกเยกไปม� ฝูงเรือประมง 
ทุกวันนี้มีระบบจีพีเอสแบบใหม่ล่�สุด รวมถึงอุปกรณ์จับสัญญ�ณใต้นำ้� 
พวกเข�จับปล�ได้ในปริม�ณเท่�กับเรือประมงเมื่อห้�สิบปีที่แล้ว แต่ใช้ 
จำ�นวนคนน้อยลงหนึ่งส่วนส�ม  และใช้จำ�นวนเรือลดลงม�ก  ที่จริง 
อุตส�หกรรมประมงของนอร์เวย์น่�ทึ่งม�ตั้งแต่ปี  1970 แล้ว ตอนนั้น 
เรือประมงของนอร์เวย์สี่หมื่นส�มพันลำ�ส�ม�รถจับปล�ได้ร้อยละสี่ของโลก 
โดยไม่มีเครื่องจักรทันสมัยหรือระบบนำ�ร่องผ่�นด�วเทียมด้วยซำ้�

	 อย่�งไรก็ต�ม ประม�ณส�มสิบปีก่อน อุตส�หกรรมก�รประมงของ 
นอร์เวย์กล�ยเป็นคว�มน่�อัศจรรย์รูปแบบใหม่  ทุกวันนี้ช�วนอร์เวย์ 
เจ็ดพันคนเป็นผู้จัดห�ปล�ยอดนิยมสำ�หรับทวีปยุโรปทั้งหมด ปล�ส�ยพันธุ์ 
Salmo salar มีคว�มสำ�คัญต่อวัฒนธรรมนอร์เวย์แบบไม่เกินจริงเลย 
ชื่อภ�ษ�อังกฤษของมันคือ Atlantic Salmon ชื่อภ�ษ�นอร์เวย์คือ laks  
ปล�ส�ยพันธุ์นี้เป็นนักเดินท�งประสบก�รณ์สูงเหมือนกับช�วไวกิ้งทั้งหล�ย 
มันออกจ�กไข่ในนำ้�จืด กินแมลงและลูกนำ้�เป็นอ�ห�ร และเป็นนักล่� 
ตัวฉก�จม�ตั้งแต่วันแรกเกิด เมื่อมันโตเต็มวัย มันจะว่�ยท่องไปใน 
ทะเลเหนือ ไลล่�่ปล�หมกึ กุง้ และปล�เฮรร์งิ มนัจะกินและเตบิโตจนกล�ย 
เป็นสิ่งมีชีวิตขน�ดใหญ่ที่อ�จย�วถึงหนึ่งเมตรและหนักหนึ่งร้อยปอนด ์
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 ต่อม�ในชีวิตของมัน เจ้�ปล�เรียกเอ�คว�มแข็งแกร่งของเทพเจ้�ธอร์ 
และจิตวิญญ�ณอันร้อนแรงของเทพเฟรย�ม�สถิต เพื่อว่�ยทวนนำ้�กลับ 
สู่แหล่งนำ้�จืดซึ่งเป็นแหล่งกำ�เนิดของมัน เพื่อว�งไข่ให้เกิดปล�นักเดินท�ง 
รุ่นใหม่

	 เนือ้ของปล�แซลมอนจะมรีงควตัถสุชีมพทูีต่ดิม�จ�กเหยือ่ทีม่นักนิเข�้ไป 
มันเป็นปล�ที่ช�วนอร์เวย์รับประท�นม�นับพันปี ทั้งให้ส�รอ�ห�รหลักและ 
เป็นมื้อหรูหร�โอช� กินได้ทั้งแบบดิบ สุก ดอง หรือขุดดินฝังตื้น  ๆ  เพื่อ 
หมักให้เปื่อย ก่อนจะนำ�ม�กินเป็นย�หลอนประส�ทให้เกิดคว�มกล้�ก่อน 
ทำ�สงคร�ม 
 แซลมอนอยู่ที่ไหน ช�วนอร์เวย์ก็อยู่ที่นั่น ตำ�น�นโบร�ณของนอร์เวย์ 
ที่มีอ�ยุหนึ่งพันปีเล่�ไว้ว่� จอมว�ยร้�ยเกรตตีนำ�เรือเข้�ม�ในหมู่เก�ะ 
สตกีชิโชลมรูไ์ดอ้ย�่งป�ฏหิ�รยิ์ ระหว�่งทีเ่ข�สำ�รวจไอซแ์ลนดต์ะวนัตก เมือ่ 
เรือรอดพ้นวังนำ้�วนน้อยใหญ่ที่แสนอันตร�ยม�ได้ มันก็เข้�ไปสู่ผืนนำ้�ที่เปิด 
กว้�งของแวมม์ฟยอร์ด เมื่อเรือค่อย  ๆ  แล่นไปบนผิวนำ้�แสนสงบของธ�ร 
นำ้�แข็งที่ได้รับก�รปกป้องแห่งนี้ เกรตตีก็แทบหมดแรง ป่�ต้นเบิร์ชสีเขียว 
อ่อนแต่งแต้มด้วยแสงอ�ทิตย์อ�บลงบนใบหน้�ของเข� เมื่อพ้นแนวต้นไม้ 
เหล่�นั้น เข�ก็มองขึ้นไปเห็นภูเข�ไฟสเก็กก็อกซ์และธ�รนำ้�ที่ละล�ยจ�ก 
นำ้�แข็งไหลลงม�เป็นท�ง
	 เกรตตีม�ถึงที่ลุ่มที่ปกคลุมด้วยหญ้� ซึ่งอยู่ตรงปล�ยสุดของธ�รนำ้�แข็ง 
เป็นจุดที่แม่นำ้�สองส�ยม�พบกันตรงป�กท�งและไหลลงสู่ทะเล เข�เห็น 
ฝูงปล�แซลมอนตัวอ้วนเริงร่�กำ�ลังว่�ยทวนนำ้�ขึ้นม�เพื่อว�งไข่ เข�ตั้งชื่อ 
สถ�นที่แห่งนั้นว่� “แอสก�ร์ด” เพร�ะเชื่อว่�พวกเทพเจ�้ได้เรียกเข�กลับบ�้น 
เข�เชื่อว่�หุบเข�แสนอ่อนหว�นและร่มรื่นแห่งนี้ พร้อมด้วยธ�รนำ้�เย็น 
ยะเยือกที่มีปล�แซลมอนกระโดดดิ้นไปม� คือตำ�แหน่งท�งภูมิศ�สตร์ 
ของสวรรค์

	 ทุกวันนี้ร้อยละ 99.99 ของปล�แซลมอนแอตแลนติกนอร์เวย์ได้ม� 
จ�กสถ�นที่ที่ลำ้�เลิศน้อยกว่�แอสก�ร์ดเล็กน้อย แต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็เพิ่ม 
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จำ�นวนม�กม�ยแทบไมน่�่เชือ่ ถ�้จะใหพ้ลเมอืงนอรเ์วยบ์รโิภคปล�แซลมอน 
ทั้งหมดที่จับได้ในประเทศในหนึ่งปี ก็ต้องบังคับให้ช�ย หญิง และเด็ก 
กลืนกินแซลมอนวันละหนึ่งปอนด์ครึ่ง แต่มันก็อ�จเป็นไปได้ เพร�ะครั้งหนึ่ง 
เทพเจ้�ธอร์เคยสว�ป�มแซลมอนแปดตัวในมื้อเดียว  ในขณะที่แต่งตัว 
เป็นหญิงแบบเฟรย�ไปยั่วยวนยักษ์เธิร์ม (เรื่องมันซับซ้อน) 
	 ที่จริงแล้วม�กกว่�ร้อยละเก้�สิบของแซลมอนที่ผลิตในนอร์เวย์ถูกส่ง 
ออกนอกประเทศ ส่วนใหญ่ส่งไปที่สหภ�พยุโรป โดยเฉพ�ะฝรั่งเศส แต่ถึง 
กระนั้นอัตร�ก�รกินแซลมอนของช�วนอร์เวย์ก็ยังสูงกว่�ที่สหรัฐอเมริก� 
ถงึหนึง่รอ้ยเท�่ แซลมอนในนอรเ์วยไ์มถ่งึกบัร�ค�ถกู แตก่น็บัว�่ถกูทีส่ดุแลว้ 
เท่�ที่จะห�ซื้อได้ในบรรด�สินค้�ที่ร�ค�แพงจนขนหัวลุกในร้�นข�ยของชำ� 
ของนอร์เวย์ และมันเป็นสิ่งสุดเบสิกไร้จินตน�ก�รที่สุดที่จะสั่งจ�กพ่อค้�ข�ย 
ปล�คืนวันอังค�ร แต่เมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นเช่นนี้หรอกนะ
	 สมัยที่ฉันเป็นเด็กในยุค 70 ปล�แซลมอนแอตแลนติกที่จับได้ทั้งหมด 
คอืหนึง่หมืน่ส�มพนัตนัตอ่ปใีนอตัร�คงที ่ แตท่กุวนันีผ้ลผลติแซลมอนของโลก 
อยู่ที่เกือบส�มล้�นตัน ซึ่งนับว�่เพิ่มขึ้นถึงสองหมื่นเปอร์เซ็นต ์ สมัยที่ฉันเป็น 
เด็ก แซลมอนถือเป็นอ�ห�รมื้อหรูหร�เมื่อเทียบกับปล�ค็อด ปล�พอลแลค 
หรือปล�เนื้อข�วอื่น ๆ ญ�ติ ๆ ของฉันไม่เสิร์ฟเมนูที่ทำ�จ�กแซลมอนบ่อยนัก
แต่เมื่อใดก็ต�มที่เสิร์ฟแซลมอน พวกเร�จะต้องกินให้หมดเกลี้ยง กินแม้แต ่
หนัง  (แหวะ)  ทุกวันนี้แซลมอนห�ซื้อได้ต�มร้�นแมคโดนัลด์ด้วยซำ้� 
(อย่�งน้อยก็ในสิงคโปร์) มันเกิดอะไรขึ้น
	 คำ�ตอบสั้น ๆ ก็คือ ทุกวันนี้ปล�แซลมอนไม่ได้ม�จ�กทะเลอีกแล้ว เมื่อ 
ห้�สิบปีก่อน เรือประมงทั้งหล�ยในโลกออกทะเลและเอ�ปล�แซลมอน 
หนึ่งหมื่นส�มพันตันกลับม�จ�กทะเลในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 1990 ตัวเลขนี้ 
เริ่มลดลงไปเรื่อย ๆ ปีนี้จะมีปล�แซลมอนที่ถูกจับจ�กทะเลเพียงสองพันตัน 
เท่�นั้น (และที่เหมือนเดิมก็คือร้อยละสิบของจำ�นวนนี้ม�จ�กช�วนอร์เวย์)

	 ในชว่งปล�ยทศวรรษ 1960 ช�วนอรเ์วยเ์ริม่ตัง้คำ�ถ�มกบัเวล� เชือ้เพลงิ 
และคว�มเสี่ยงในก�รจับปล� Salmo salar พวกเข�เริ่มคิดว่� แทนที่ 
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จะออกค้นห�ไปทั่วทะเลเหนือและจับม�ได้ไม่กี่ตัว เร�แค่เอ�ไข่ของมันม� 
สร้�งรั้วเป็นกรงล้อมไว้ เลี้ยงลูกปล�ให้อ้วนจนโตเต็มวัย แล้วก็ยื่นมือม� 
เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อใดก็ได้ที่เร�ต้องก�ร คำ�ถ�มแบบเดียวกันเกิดขึ้นทั่วโลก 
เกี่ยวกับสัตว์ทะเลทุกประเภท ไม่ใช่แค่ปล� แต่รวมถึงหอยน�งรม หมึก ปู
และกุ้งล็อบสเตอร์ ทำ�ไมเร�ไม่เลี้ยงสัตว์เหล่�นี้ไว้ในกรง คอก อวน หรือ 
บึงนำ้� ทำ�ฟ�ร์มให้พวกมันอยู่ที่ เดียวกัน แทนที่จะไล่ล่�พวกมันไปทั่ว 
มห�สมุทร แล้วคำ�ว่� “ก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�” ก็เกิดขึ้น
	 ในปี 1969 ขณะที่ฉันกำ�ลังยุ่งกับก�รเป็นเด็กท�รกในมินนิโซต� พี่น้อง 
โอฟและซิเวิร์ต  กรอนท์แวดท์  นำ�ลูกปล�แซลมอนสองหมื่นตัวใส่ไว้ 
ในอวนใกล้กับเก�ะฮีตร�ท�งช�ยฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์ และแซลมอน 
เหล่�นั้นก็ไม่ต�ย ในขณะที่พวกมันถูกขังอยู่ภ�ยใต้ผืนนำ้�อันเงียบสงบ 
ของธ�รนำ้�แข็ง ปล�เหล่�นั้นเติบโตขึ้น สองพี่น้องเก็บเกี่ยวผลผลิตและ 
ทำ�กำ�ไรได้ในปีแรกทันที
	 เมื่อถึงปี 1990 มีปล� Salmo salar อยู่ในกระชังกล�งธ�รนำ้�แข็ง 
นอร์เวย์ม�กกว่�ปล�แซลมอนที่จับจ�กทะเลได้ตลอดทั้งปีถึงหนึ่งร้อยเท่� 
ห้�ปีต่อม� ก�รเพ�ะสัตว์นำ้�ของนอร์เวย์ทำ�ให้ก�รผลิตปล�แซลมอน 
แอตแลนติกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่� และในปี 2000 ก็เพิ่มขึ้นอีกสองเท่� เพียง 
สองทศวรรษหลังจ�กที่ธุรกิจนี้ถือกำ�เนิดขึ้น ก�รเพ�ะสัตว์นำ้�ที่นอร์เวย์ก็ทำ� 
ให้ประเทศมีผลผลิตแซลมอนแอตแลนติกเกินหนึ่งล้�นตันต่อปี

	 อย�่งไรกต็�ม ก�รเปดิกลอ่งแพนดอร�1ของปล�แซลมอนกม็รี�ค�ทีต่อ้ง 
จ�่ยเสมอม� ก�รจบัปล�แบบดัง้เดมิมขีอ้ไดเ้ปรยีบทีโ่ดดเดน่ กล�่วคอื พวก 
ปล�จะห�กินเอง ขย�ยพันธุ์เอง และจะเติบโตเต็มวัยได้สำ�เร็จหรือไม่ก็ขึ้น 
อยู่กับคว�มพย�ย�มของพวกมันเอง แต่ถ้�เร�เลี้ยงปล�แซลมอนในกระชัง  
เร�ต้องช่วยให้มันฟักออกจ�กไข่ ห�อ�ห�รให้มัน อ�บนำ้�ให้มัน ฉีดวัคซีน 
ให้ย� ถ่�ยพย�ธิ และกำ�จัดแมลงรบกวนให้มัน รวมถึงต้องว�งย�สลบมัน 

 1 Pandora’s Box ในตำ�น�นของกรีกเชื่อว่�เป็นกล่องที่เก็บคว�มชั่วร้�ยทั้งปวงไว้
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เพื่อเอ�ม�ตรวจสอบ ติดป้�ย และเคลื่อนย้�ยไปม�โดยไม่ทำ�ให้มันบ�ดเจ็บ 
ลูกกรงต้องเคลือบด้วยทองแดงเพื่อป้องกันไม่ให้หอยแมลงภู่ม�เก�ะ และยัง 
ต้องกรองเอ�ขี้ปล�ออกจ�กนำ้� เพร�ะเมื่อเทียบนำ้�หนักแบบปอนด์ต่อปอนด์  
ปล�ขับถ่�ยม�กกว่�มนุษย์ถึงห้�เท่�
	 ฟ�ร์มแซลมอนทั่วไปของนอร์เวย์ประกอบด้วยกรงทรงกระบอกหกถึง 
สบิกรง แตล่ะกรงจะฝงัอยูก่บัพืน้ทะเลและมสีว่นทีล่อยอยูบ่นผวินำ�้เพือ่รองรบั 
ต�ข่�ยแบบปิดขน�ดใหญ่ มีเส้นผ่�นศูนย์กล�งประม�ณห้�สิบเมตรและ 
มีคว�มลึกเท่�กัน ในคอกเหล่�นี้ ซึ่งเมื่อมองจ�กด้�นบนจะดูคล้�ยกับ 
สระว่�ยนำ้�ในก�รแข่งขันกีฬ�โอลิมปิก มีปล�หนึ่งล้�นตัวกำ�ลังว่�ยขึ้นไป 
ด้�นบน
	 กรงเช่นนี้เป็นบ้�นของปล�แซลมอนระหว่�งที่มันอยู่ในปีที่สองหรือส�ม 
ของชีวิตแสนสั้นของมัน พวกมันถูกส่งม�ไว้ที่นี่เมื่อมันสิ้นสุดสภ�พก�รเป็น 
ลูกปล�อย่�งสมบูรณ์แล้ว ซึ่งตอนเป็นลูกปล�นั้นมันจะอยู่ในแท็งก์นำ้�จืด 
บนฝัง่ ในชว่งยีส่บิสีเ่ดอืนทีป่ล�เหล�่นีม้ชีวีติอยูใ่นกระชงัทีเ่ปน็ต�ข�่ย มนัจะ 
ถกูส�ดย�ปฏชิวีนะสบิสีป่อนด์ ย�ขจดัเหบ็หมดัสองปอนด์ และย�นอนหลบั 
ยี่สิบปอนด ์ พวกมันได้รับอ�ห�รปล�หนึ่งหมื่นห้�พันตัน และขับถ่�ยออกม� 
เป็นมูลห้�พันตัน ปล�แซลมอนจะถูกจับออกจ�กกรงและนำ�เข้�กระบวนก�ร 
เมื่อพวกมันมีนำ้�หนักประม�ณสิบปอนด์ แต่ละกรงจะผลิตปล�ได้ส�มหรือ 
สี่พันตันต่อปี ช�ยฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์มีกรงทะเลแบบนี้กระจัดกระจ�ย 
อยู่เต็มไปหมด

	 นักเดินเรือช�วนอร์เวย์เดินเรืออยู่ในมห�สมุทรแอตแลนติกอันเย็นเฉียบ 
ม�เป็นเวล�หล�ยพันปี พวกเข�แล่นเรือไปม�ระหว่�งกรีนแลนด์กับนอร์เวย ์
ม�ตั้งแต่ป ีค.ศ. 1000 แต่ในช่วงกล�งของทศวรรษ 1980 นอร์เวย์ต้องชั่งวัด 
ระหว�่งผลทีเ่กดิกบัสิง่แวดลอ้ม กบัคว�มแสนสะดวกสบ�ยและอดุมสมบรูณ ์
ของก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้� แล้วอย่�งหลังก็กล�ยเป็นผู้ชนะ

	 กอ่นป ี 1990 ปรมิ�ณก�รจบัสตัวท์ะเลกำ�ลงัเพิม่สงูขึน้อยูแ่ลว้ ระหว�่งป ี
1969 - 1990 มันเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่�เลยทีเดียว คือจ�กหกสิบล้�นตันไปจน 
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เกอืบหนึง่รอ้ยล�้นตนั ตวัเลขรวมนีส้ว่นใหญม่�จ�กก�รจบัปล�ต�มธรรมช�ต ิ
จ�กทุกระดับคว�มลึกของมห�สมุทร ปล�ค็อดและปล�พอลแลคจ�กส่วน 
ใกล้พื้นทะเล ปล�แมคเคอเรลและปล�เฮร์ริงจ�กส่วนที่ตื้นกว่�นั้นม�ก ผล 
ก็คือหล�ยประเทศสังเกตเห็นถึงจำ�นวนประช�กรปล�ในธรรมช�ติที่ลดลง 
ดังนั้นแนวคิดก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ไว้ในพื้นที่ปิดจึงเปรียบเสมือนย�รักษ� 
ทุกโรค เป็นโปรตีนจ�กโภชน�ก�รรูปแบบใหม่ที่จะเลี้ยงประช�กรมนุษย์ 
ที่กำ�ลังเติบโตขึ้น และลดคว�มกดดันให้กับมห�สมุทรที่กำ�ลังถูกเก็บเกี่ยว 
ม�กจนเกินไป
	 ดังนั้นปี 1990 จึงมีก�รเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นกับก�รจับปล� 
ทัว่โลกไมใ่ชแ่คน่อรเ์วย์ ระหว�่งปี 1990 ม�จนถงึปจัจบุนันี้ ก�รผลติอ�ห�ร 
ทะเลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่� แต่จำ�นวนปล�ที่จับจ�กทะเลไม่เปลี่ยนแปลง 
ม�กกว่�ครึ่งหนึ่งของปล�ที่เร�รับประท�นทั่วโลกม�จ�กก�รเพ�ะเลี้ยง สิ่งนี ้
กล�ยม�เป็นส่วนสำ�คัญอีกส่วนหนึ่งในคว�มส�ม�รถผลิตอ�ห�รของมนุษย์ 
ที่เพิ่มขึ้นอย่�งเด่นชัดในช่วงห้�สิบปีที่ผ่�นม� มันเป็นส่วนที่เกี่ยวกับก�ร 
ประมง เสริมจ�กก�รเพิ่มขึ้นของผลผลิตท�งก�รเกษตรและก�รผลิตเนื้อสัตว ์
ที่เร�เห็นในบทที่ 5 และ 6 
	 ในปี 1969 ประช�กรของด�วโลกกินอ�ห�รทะเลสี่สิบล้�นตัน ร้อยละ 
แปดสิบห้�ของจำ�นวนนี้คือปล� ทุกวันนี้ปริม�ณอ�ห�รทะเลที่ถูกบริโภค 
ต่อปีสูงกว่�เดิมส�มเท่� เป็นก�รกินกุ้ง ปู หอยน�งรม และอื่น ๆ ม�กขึ้น 
เมื่อห้�สิบปีก่อนเร�ห�อ�ห�รเหล่�นี้ต�มซูเปอร์ม�ร์เก็ตได้ย�กกว่�ทุกวันนี้ 
หกเท่� และส่วนใหญ่ม�จ�กก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้� ฟ�ร์มหอยเชลล์ขน�ด 
ยักษ์ที่แผ่ขย�ยไปทั่วห�ดโคลนของทะเลจีนตะวันออก และจำ�นวนกุ้ง 
นับไม่ถ้วนซึ่งเติบโตเต็มวัยภ�ยในฟ�ร์มแบบปิดของอินโดนีเซีย

	 ก�รเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไม่เพียงทำ�ให้สิ่งที่เร�บริโภคจ�กมห�สมุทร 
ต่�งไปจ�กเดิม แต่ยังคุกค�มไปถึงสิ่งมีชีวิตในมห�สมุทรอีกด้วย ท�งเดิน 
อ�ห�รที่มีขน�ดสั้นของปล�หม�ยคว�มว่�พวกมันต้องกินสิ่งที่มีโปรตีนสูง 
เมื่อเทียบกับสัตว์บก เพื่อจัดห�โปรตีนนั้น สถ�นเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�จึงทำ�ขึ้น 
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ม�จ�กปล�ตัวเล็ก ๆ ที่ถูกทำ�ให้สุก รีดให้แบน ต�กแห้ง และบดเป็นอ�ห�ร 
สำ�เร็จรูป ปล�เล็ก ๆ เหล่�นี้ม�จ�กทะเลเปิด
	 ก�รจะได้ปล�แซลมอนหนึ่งปอนด์ต้องใช้อ�ห�รปล�สำ�เร็จรูปถึงส�ม 
ปอนด ์ และก�รจะไดอ้�ห�รปล�สำ�เรจ็รปูหนึง่ปอนดเ์ร�จะตอ้งเอ�ปล�ม�บด 
ถึงห้�ปอนด์ ดังนั้นแซลมอนแต่ละปอนด์ที่เลี้ยงในกรงต้อง “จ่�ยร�ค�” เป็น 
ปล�สิบห้�ปอนด์จ�กมห�สมุทร ในปัจจุบัน หนึ่งในส�มของปล�ทั้งหมด 
ที่จับขึ้นม�จ�กทะเลถูกเอ�ไปบดเป็นอ�ห�รแซลมอนในกรงเลี้ยง  ปล� 
แอนโชวี ปล�เฮร์ริง และปล�ซ�ร์ดีนคือปล�ที่ถูกจับม�กที่สุดในโลก และ 
เกือบทั้งหมดถูกใช้เป็นอ�ห�รในก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้� ปล�เล็ก  ๆ  เหล่�นี้ 
จัดเป็น “สัตว์กินพืชนำ้�” มันเลี้ยงชีวิตด้วยก�รกินแพลงก์ตอน พืชและสัตว์ 
ชนิดที่เล็กที่สุดของมห�สมุทร สัตว์กินพืชนำ้�อยู่ใกล้ฐ�นของส�ยใยอ�ห�ร 
ในมห�สมุทร มันทำ�หน้�ที่เป็นอ�ห�รหลักให้กับสัตว์ส�ยพันธุ์ที่โดดเด่นกว่� 
เช่น โลม� สิงโตทะเล และว�ฬหลังค่อม เมื่อปล�เล็กถูกกันไว้เป็นอ�ห�ร 
สำ�หรับก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้� ก็หม�ยคว�มว่�มีอ�ห�รในทะเลสำ�หรับสัตว์ 
เหล่�นี้น้อยลง
	 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้�ที่มองโลกในแง่ดีที่สุดมองว่�เร� 
อ�จดึงเอ�ปล�กินพืชนำ้�ออกจ�กมห�สมุทรได้ส�มสิบล้�นตัน โดยไม่ทำ�ให้ 
หว่งโซอ่�ห�รลม่สล�ย ตอนนีเ้ร�อยูท่ีเ่จด็สบิห�้เปอรเ์ซน็ตข์องจำ�นวนนัน้แลว้ 
สหประช�ช�ติค�ดก�รณ์ว่�เมื่อถึงป ี 2030 มนุษยช�ติจะต้องก�รบริโภคปล� 
เพิม่ขึน้อกียีส่บิล�้นตนัจ�กทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนั ถ�้เร�จะผลติปล�จำ�นวนเท�่นี ้
ด้วยก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้� เร�ก็จะจำ�เป็นต้องเอ�ปล�กินพืชออกม�จ�ก 
มห�สมุทรยี่สิบแปดล้�นตันต่อปี ซึ่งก็ยังอยู่ภ�ยใต้ขีดจำ�กัดส�มสิบล้�นตัน 
ที่สหประช�ช�ติกำ�หนดไว ้
	 แต่จ�กนั้นแล้วเร�จะไปไหน

	 เรื่องร�วก�รเพ�ะเลี้ยงสัตว์นำ้� คือเรื่องเดียวกันกับก�รเลี้ยงสัตว์เอ�เนื้อ 
แค่เพียงมันอยู่ใต้นำ้� ดังนั้นมันจึงสะท้อนเรื่องร�วของก�รผลิตเนื้อสัตว์บนบก 
คือก�รแบ่งทรัพย�กรปริม�ณมห�ศ�ลม�ไว้ในพื้นที่เล็ก  ๆ  ซึ่งกักขังสัตว์นับ 
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ล้�นตัวที่ต้องใช้ชีวิตอย่�งสั้น ๆ แล้วไปจบลงในกระเพ�ะของคน 
	 ก็เช่นเดียวกับเนื้อสัตว์ ทุกคำ�ที่เร�ละเว้นไม่กิน หม�ยถึงหล�ยคำ�ที่ 
สิ่งอื่นจะได้มีโอก�สกิน

	 ห้�สิบปีที่ผ่�นม�สอนเร�ว่�ไม่ใช่แค่กรงปล�เท่�นั้นที่ส�ม�รถผูกเอ�ไว้ 
ที่พื้นมห�สมุทร
	 กล่�วอย่�งเจ�ะจงก็คือ เร�ส�ม�รถผูกกระจุกส�หร่�ยสีเขียว สีแดง 
หรือสีนำ้�ต�ล แล้วมันก็จะเติบโตอย่�งเริงร่�เป็นสองเท่� ส�มเท่� หรือ 
สี่เท่�จ�กเดิม แล้วคุณก็จะส�ม�รถเก็บเกี่ยวได้ต�มต้องก�รแล้วเริ่มต้น 
กระบวนก�รใหม่อีกครั้ง สวนลอยได้กว้�งใหญ่หล�ยพันเอเคอร์เช่นนั้นมีอยู ่
นอกช�ยฝั่งของจีน แม้ว่�มันจะปร�ศจ�กเสียงนกร้อง แต่มันก็แกว่งไกวไป 
ต�มกระแสอันอ่อนโยนของนำ้�และกระจ�ยแสงแดดไปแต่งแต้มอยู่ใต้ร่มเง�
	 ส�หร่�ยทะเลอยู่ในจ�นอ�ห�รของช�วญี่ปุ่น ช�วจีน และช�วเก�หลี 
ม�เป็นพัน  ๆ  ปี โดยเฉพ�ะส�หร่�ยพันธุ์  ลามินาเรีย หรือส�หร่�ยคอมบุ 
ส�หร่�ยสีนำ้�ต�ล และส�ยพันธุ์ พอร์ฟีรา หรือส�หร่�ยโนบุ ส�หร่�ยสีแดง 
ทีพ่อต�กแลว้กล�ยเปน็สดีำ�มนัเง� อกีด�้นหนึง่ของก�รเพิม่ปรมิ�ณครัง้ใหญ่ 
ของกุง้ ป ู ปล�ทนู�่ และปล�แซลมอนอนัเนือ่งม�จ�กก�รเพ�ะพนัธุส์ตัวน์ำ�้ 
กค็อืทกุวนันีส้�หร�่ยโนรเิปน็ทีรู่จ้กัไปทัว่โลกในฐ�นะรบิบิน้สดีำ�มนัว�วทีพ่นัอยู่ 
รอบซูชิ

	 ผลผลิตส�หร่�ยทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นจ�กก�รเพ�ะพันธุ์ระดับอุตส�หกรรม 
ตลอดสี่สิบกว่�ปีที่ผ่�นม�ดูจะอลังก�รยิ่งกว่�ก�รเพ�ะพันธุ์ปล�เสียอีก ใน 
ป ี 1969 เร�เกบ็เกีย่วและนำ�ส�หร�่ยออกว�งข�ยในตล�ดตำ�่กว�่สองล�้นตนั  
ทุกวันนี้ตัวเลขดังกล่�วกล�ยเป็นเกือบยี่สิบห้�ล้�นตัน แม้แต่ซูชิซึ่งเป็นที่ 
นิยมไปทั่วโลก ก็ยังเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยของก�รบริโภคทั้งหมด
	 ม�กกว่�เก้�ล้�นตันของส�หร่�ยที่เก็บได้ในแต่ละปี หรือเกือบครึ่งหนึ่ง 
ของผลผลติทัง้หมด ไมไ่ดถ้กูมนษุยก์นิ สว่นหนึง่ถกูนำ�ไปต�กแหง้ บด และ 
ทำ�เป็นปุ๋ยสำ�หรับพืชผลที่ปลูกบนบก อีกส่วนหนึ่งใช้เป็นอ�ห�รสัตว์ และ 
ส่วนที่เหลือนำ�ไปผ่�นกระบวนก�รกล�ยเป็นส�รเคมีเติมแต่งอ�ห�รสำ�หรับ 
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ผลิตภัณฑ์อ�ห�รม�กม�ยจนล�นต� รวมถึงเครื่องสำ�อ�ง ครีมบำ�รุงผิว 
แชมพ ู ย�สฟีนั นำ�้มนัหลอ่ลืน่ หมกึ และผ�้พนัแผล ครึง่หนึง่ของส�หร�่ย 
ซึ่งมนุษย์กินไม่ได้อยู่ในรูปที่เร�มองเห็นเป็นส�หร่�ยเลย
	 ส�หร่�ยถูกนำ�ไปใช้ผลิต  “ไฮโดรคอลลอยด์” โมเลกุลขน�ดใหญ่ที่ 
ละล�ยในนำ�้แล้วก่อตวัเปน็ส�รละล�ยขน้เหนียว มทีัง้หมดส�มประเภท ได้แก่ 
อัลจิเนต อก�ร์ และค�ร์ร�จีแนน ทั้งหมดเป็นค�ร์โบไฮเดรตแคลอรีตำ่� 
ที่ส�ม�รถทำ�ให้ของเหลวเกือบทุกประเภทข้นขึ้นได้ ทุกวันนี้ บ่อยครั้งเวล� 
ที่เร�ซื้อไอศกรีม วิปครีม หรือนำ้�สลัด พวกมันจะทำ�จ�กส่วนผสมที่พึ่งพ� 
ส�รสกัดจ�กถั่วเหลืองและส�หร่�ยเพื่อให้เกิดคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับนม 
ไข่ และครีม
	 ส�รสกัดจ�กส�หร่�ยไม่บูดเน่�เหมือนส�รสร้�งคว�มเข้มข้นที่ทำ�จ�ก 
นมและไข่ มันจึงเป็นที่นิยมใช้อย่�งกว้�งขว�ง เพื่อสร้�งคว�มเข้มข้นและ 
คว�มคงทนให้กับอ�ห�ร เช่น นำ้�ต�ลไอซิ่ง ไส้ครีม เยลลี่ และแยม 
ส�รประกอบทั้งหมดด้�นบนนี้ ล้วนทำ�จ�กส�หร่�ย และถือเป็นส�รเคมี 
ส�มอย่�งจ�กยี่สิบอย่�งที่เข้�ม�ปฏิรูปแนวคิดทั้งหมดเกี่ยวกับอ�ห�รของ 
เร�อย่�งเงียบ ๆ ตลอดห้�สิบปีที่ผ่�นม� และนั่นไม่เป็นผลดีต่อพวกเร�เลย
	 ไฮโดรคอลลอยด์จ�กส�หร่�ยมีส่วนรับผิดชอบต่อปร�กฏก�รณ์ที่เร�พบ 
ได้ทั่วไปทุกวันนี้ แต่ห�ได้ย�กม�กตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก นั่นก็คือ อ�ห�ร 
หนึ่งห่อส�ม�รถอยู่ได้ เป็นปี ๆ รอให้ใครสักคนม�กิน แล้วเมื่อตอนที่เปิดห่อ 
มันก็ยังเอร็ดอร่อยเท่�กับวันท่ีมันถูกปิดผนึก ผลก็คือ ลูกกว�ด ขนมเค้ก พ�ย 
และโดนัท ส่วนใหญ่อยู่ใกล้เร�แค่ไม่กี่ร้อยเมตร เพร�ะมีร้�นสะดวกซื้อ 
และตู้กดอัตโนมัติ

	 แต่ก็ยังมีส�รเคมีอีกอย่�งหนึ่งที่คิดค้นขึ้นม�ในปี 1969 ที่ส่งผลต่อก�ร 
กินของเร�อย่�งท่วมท้น โดยเฉพ�ะกับสิ่งที่เร�ดื่ม มันไม่มีวิต�มิน เกลือแร ่
หรือส�รอ�ห�รใด  ๆ  เลย มันมีแต่แคลอรี มันทำ�ให้ชีวิตของเร�และลูก  ๆ 
หว�นจนเกือบทนไม่ได้
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การทำานำ้าตาล

การพัฒนานํ้าเชื่อมข้าวโพดฟรักโทสสูงจะไม่มีผลกระทบสําคัญ
ต่อการบริโภคสิ่งให้ความหวานหรือการค้านํ้าตาลของโลก

– ว�รส�ร เศรษฐกิจการเกษตร (1978)

บ�งครัง้ฉนัก็คดิถึงพ่อม�กจนไมรู่ส้กึถึงรสช�ตขิองอ�ห�รท่ีกินเลย ทกุวันนี ้
ฉันสภ�พดีขึ้นกว่�เมื่อก่อน แต่ก็ยังมีวันที่คว�มรู้สึกนั้นโจมตีเข้�ม� 

อย่�งรุนแรง ตอนที่ฉันแทบไม่เชื่อว่�พ่อได้จ�กฉันไปแล้วจริง ๆ 
 พ่อต�ยในปี 2016 อ�ยุได้ 92 ปี แม่และพี่น้องช�ยหญิงของฉันนั่ง 
ล้อมร่�งก�ยอันเปร�ะบ�งของพ่ออยู่หล�ยวันในโรงพย�บ�ล จนกระทั่งว�ระ 
สุดท้�ยม�ถึง ฉันปีนขึ้นไปบนเตียงพ่อแล้วกอดพ่อเอ�ไว้ ขณะที่หมอ 
ถอดเครื่องช่วยห�ยใจออกจ�กหลอดลม ก�รห�ยใจของพ่อติดขัดม�กขึ้น 
เรื่อย  ๆ  จนหยุดไปเองในที่สุด ฉันเห็นพย�บ�ลป�ดนำ้�ต�ออกจ�กแก้ม 
ขณะที่เธอปิดหน้�จอเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้�หัวใจและถอดปลั๊กออกเป็น
ครั้งสุดท้�ย

	 ฉันเคยวิตกกังวลว่�ฉันจะลืมพ่อตนเอง กลัวว่�คว�มทรงจำ�เกี่ยวกับพ่อ 
จะจ�งห�ยไป แต่ก็พบว�่มันไม่ได้เป็นอย�่งนั้น ฉันไม่ต้องหลับต�ก็ส�ม�รถ 
เห็นหน้�พ่อหรือได้ยินเสียงพ่อได้ แต่ที่จริงมันลึกยิ่งกว่�นั้น กลิ่นของพ่อ 
ลมห�ยใจของพ่อ และคว�มรู้สึกเวล�ที่ท่�นอยู่ด้วย คือสิ่งที่สมองของฉัน 
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บันทึกไว้ตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กท�รก และพ่อกอดฉันอยู่น�นเป็นชั่วโมง  ๆ 
“โดยไม่มีเหตุผลใด ๆ” ต�มที่แม่ฉันเล่�ให้ฟัง ฉันรู้จักสิ่งเหล่�นี้ก่อนที่ฉันจะ 
รู้จักชื่อของตนเองเสียอีก ถ้�ฉันโชคดีมีอ�ยุยืนน�นไปจนถึงวัยชร�จนลืมชื่อ 
ของตนเอง ฉันก็จะยังจำ�ได้ถึงช�ยผู้รักฉันเป็นคนแรกและรักฉันม�กกว่�ใคร

	 “กินกับโค้กสิ ว้�ว!” นี่คือสิ่งที่พ่อฉันพูด  ทุกครั้ง  ที่ท่�นนั่งลงพร้อมกับ 
โค้กหนึ่งแก้ว เสียงของพ่ออยู่ในระดับคว�มถี่สมบูรณ์แบบซึ่งแสดงคว�ม 
กระตือรือร้น เสียงแบบเดียวกับที่ท่�นใช้ตอนอ่�นบทกวีของรุดย�ร์ด คิปลิ้ง 
 เช่นเดียวกับอีกหล�ยครอบครัวในช่วงทศวรรษ 1970 เร�ไม่ได้ดื่มนำ้� 
อัดลมกันเป็นประจำ� ถ้�เร�ดื่ม ก็แสดงว่�มันเป็นมื้ออ�ห�รคำ่�เฉพ�ะกิจ 
ตอนแม่ไม่อยู่บ้�น “กินกับโค้กสิ ว้�ว!” มักจะมีไข่คนรวมอยู่ด้วย มันเป็น 
อ�ห�รคำ่�เมนูแรกที่ฉันทำ�เป็นตอนแม่กำ�ลังยุ่งกับก�รเรียนพย�บ�ลภ�คคำ่�
	 สิ่งเดียวที่พ่อฉันทำ�ตอนหิวก็คือนั่งลงที่โต๊ะอ�ห�รและรอให้คนอื่น 
ม�เสิร์ฟ ฉันไม่เคยเห็นพ่อเปิดเต�แก๊ส ไม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิต ก�ร 
มีทัศนคติเช่นนั้นทำ�ให้คุณเป็นคนไม่เรื่องม�กและไม่ช่�งวิจ�รณ์ และพ่อ 
ของฉันก็เช่นกัน “กินกับโค้กสิ ว้�ว!” คือสิ่งที่พ่อจะอุท�นทุกครั้งที่ลูกส�ว 
วัยเจ็ดขวบว�งจ�นไข่เยิ้มลงตรงหน้� หรือเวล�ที่ลูกส�ววัยแปดขวบว�งจ�น 
แพนเค้กไหม้ ๆ  ไว้ตรงหน้� หรือเวล�ที่ลูกส�ววัยสิบขวบเสิร์ฟพ�สต้�เละ ๆ 
ร�ดหน�้ดว้ยซอสมะเขอืเทศกระปอ๋ง แลว้พอ่กจ็ะลงมอืรบัประท�นทนัท ี ไมม่ ี
ใครพดูอะไรอกีเลย จนกระทัง่พอ่เงยหน�้ขึน้ม�ไตถ่�มสัน้ ๆ ดว้ยส�ยต�ชืน่ชม
	 “กินกับโค้กสิ ว้�ว!1” เป็นสโลแกนโฆษณ�ท่ีออกอ�ก�ศส้ัน ๆ ในปี 1956 
แต่เป็นอมตะตลอดก�ล ถ้�คุณถ�มครอบครัวฉัน พ่อคงต้องเคยได้ยิน 
ประโยคน้ีม�ตัง้แตส่บิส�มปก่ีอนฉนัเกิด แตฉ่นัไดยิ้นท่�นพูดซำ�้  ๆ เป็นเวล�กว่� 
สีส่บิปหีลงัจ�กนัน้ ทกุวนันีฉ้นัเอ�ประโยคนีม้�พดูกบัลกูช�ยทกุครัง้ทีเ่ร�นัง่ลง 
พร้อมกับเป๊ปซี่ในมือที่สน�มเบสบอลท�ร์เก็ตฟิลด์ รอคอยให้สน�มแฝด 
จัดเตรียมทุกอย่�งให้พร้อม เร�คุยกันในขณะที่แอบรอว่�เมื่อไหร่มุมที่นั่ง 

 1 Coke with chow, wow!

10

ข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ ๓



The Story of More มากไปไม่ยั่งยืน60

รมิสน�มจะมคีนม�นัง่ ฉนัเล�่ใหเ้ข�ฟงัถงึคณุต�ผูท้ีช่อบพดูว�่ “กนิกบัโคก้ส ิ
ว้�ว!” โดยเฉพ�ะปีที่คุณต�อ�ยุแปดสิบปีและมักอุ้มหล�นช�ยวัยท�รก 
น�นเป็นชั่วโมง ๆ โดยไม่มีเหตุผลใด ๆ

	 ก�ลครั้งหนึ่งในอเมริก� ง�นส่วนใหญ่ต้องอ�ศัยแรงง�นหนัก ดังนั้น 
หญิงอเมริกันจึงใช้เวล�น�นในก�รจัดเตรียมอ�ห�รที่เปี่ยมด้วยค�ร์โบไฮเดรต 
ให้ครอบครัวของตน ก�รทอดกับต้มนั้นเสร็จรวดเร็ว แต่ก�รอบขนมและก�ร 
ใส่กระป๋องใช้เวล�น�น พ�ย คุกกี้ และเค้ก ต้องอ�ศัยเวล�ในก�รเตรียม 
และอีกประม�ณหนึ่งชั่วโมงในก�รเข้�เต�อบ เยลลี่กับแยมต้องใช้ก�รกรอง 
ก�รคั้น ก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน และก�รผนึก ส่วนก�รถนอมอ�ห�รอ�จ
ต้องใช้เวล�ตลอดเช้�หรือไม่ก็สองวัน เมื่อผู้หญิงเริ่มออกไปทำ�ง�นนอกบ้�น 
จำ�นวนชั่วโมงที่จะใช้ทำ�ง�นบ้�นก็น้อยลงจนเหลือนิดเดียว กิจกรรมที่ต้องใช ้
เวล�น�น  ๆ  อย่�งก�รอบขนมจึงมักถูกตัดออกโดยให้เหตุผลว่�ถึงอย่�งไร 
ทำ�ไปก็ได้ม�แต่ขนม และด้วยเหตุนี้สถิติก�รซื้อนำ้�ต�ลทร�ยข�วต่อครัวเรือน 
จึงดิ่งลงระหว่�งปี 1950 -  1975 อย่�งไรก็ต�ม ในระยะเวล�เดียวกันนั้น 
ปริม�ณนำ้�ต�ลที่ช�วอเมริกันบริโภคต่อวันกลับพุ่งสูงขึ้น เหตุผลส่วนหนึ่ง 
ของเรื่องนี้ตรงกับคำ�เหน็บแนมที่ว่� พวกผู้หญิงเสิร์ฟของหว�นม�กกว่�เดิม 
ในช่วงเวล�ดังกล่�ว แต่พวกเธอออกไปเสิร์ฟนอกบ้�น 
 ชว่งเศรษฐกิจฟูเฟ่ืองหลงัสงคร�มในทศวรรษ 1950 ง�นสำ�หรบัส�วเสริฟ์ 
เกิดขึ้นใหม่ถึงหนึ่งล้�นตำ�แหน่ง บรรด�นักธุรกิจต้องเดินท�งไกลขึ้นเพื่อ 
ไปทำ�ง�น ก�รรับประท�นอ�ห�รนอกบ้�นจึงกล�ยเป็นเรื่องปกติ เช่นเดียว 
กับแนวคิดเรื่องอ�ห�รกล�งวันแบบนักธุรกิจ เมื่อถึงปี 2005 หนึ่งส่วนส�ม 
ของแคลอรีในร่�งก�ยช�วอเมริกันได้ม�จ�กร้�นอ�ห�ร
	 แต่แหล่งนำ้�ต�ลใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศ�สตร์สหรัฐอเมริก�เกิดขึ้น 
เป็นครั้งแรกพร้อมกับก�รม�ถึงของ “อ�ห�รสะดวกซื้อ” (convenience food) 
คำ�ศัพท์ที่บัญญัติโดยบริษัทเจเนอรัลฟู้ดส์ในยุค  50 เพื่อใช้เรียกสินค้� 
อ�ห�รและเครื่องดื่มแนวใหม่ที่  “ง่�ยที่จะซื้อเก็บ เปิด เตรียม และกิน” 
มื้ออ�ห�รและของว่�งพร้อมรับประท�นเข้�ม�ครอบครองชั้นว�งสินค้� 
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ในซูเปอร์ม�ร์เก็ต ชั้นว�งสินค้�ที่ปั๊มนำ้�มัน รวมถึงตู้กดอัตโนมัติต่�ง  ๆ 
ในอเมริก� เมื่อถึงปี 2010 ครึ่งหนึ่งของเงินที่คนอเมริกันใช้จับจ่�ยซื้ออ�ห�ร
หมดไปกับอ�ห�รสะดวกซื้อ
	 อ�ห�รสะดวกซื้อมีนำ้�ต�ลเยอะม�ก เค้ก คุกกี้ และลูกกว�ดที่อยู่ใน 
ห่อมีพื้นฐ�นม�จ�กนำ้�ต�ลไม่ม�กก็น้อย และยังมีก�รเติมนำ้�ต�ลลงใน 
เนยแขง็และซอสต�่ง ๆ ทีใ่ชป้รงุรส รวมถงึไสก้รอก เบคอน และแฮมทีอ่ยูใ่น 
อ�ห�รพร้อมรับประท�นด้วย ในปัจจุบัน ส�มในสี่ของผลิตภัณฑ์อ�ห�ร 
ที่คนอเมริกันซื้อมีก�รเติมนำ้�ต�ลขัดสีลงไปเพื่อให้ดูน่�รับประท�นยิ่งขึ้น
	 ในทศวรรษ 1970 คนอเมริกันโดยเฉลี่ยรับนำ้�ต�ลเข้�ร�่งก�ยหนึ่งปอนด ์
ต่อสัปด�ห์ในรูปของส�รทำ�คว�มหว�นที่อยู่ในอ�ห�รสะดวกซื้อ และใน 
ทศวรรษต่อ ๆ ม� คนอเมริกันต้องทำ�ง�นย�วน�นขึ้นในแต่ละวัน ครอบครัว 
ทั้งหล�ยต้องพึ่งพ�อ�ห�รสะดวกซื้อ ปริม�ณโดยเฉลี่ยของนำ้�ต�ลที่รับเข้� 
ร่�งก�ยก็พุ่งสูงขึ้นถึงระดับที่ไม่เคยเป็นม�ก่อน คือเกือบหนึ่งปอนด์ครึ่งต่อ 
สัปด�ห์ในปี 2004

	 ปี  1956 และโฆษณ� “กินกับโค้กสิ ว้�ว!” ดูเป็นอดีตที่ห่�งไกล 
ไปแล้ว มันย�กที่เร�จะจินตน�ก�รถึงยุคสมัยที่ผู้คนร้องว้�วเวล�เห็น 
โค้กกระป๋อง ในยุค 60 โฆษณ�โค้กเริ่มเฝือ เมื่อมีสโลแกนว่� “อะไร  ๆ 
ก็ดีถ้�มีโค้ก” (Things go better with Coke) โค้กได้พัฒน�ก้�วหน้� 
เป็น  “ของแท้”  ( the Real  Thing) ในปี  1696 และเมื่อถึงปี  1982 
โค้กก็เป็นแค่  “มัน”  (It) ในปี  1993 สโลแกนของโค้กเริ่มมีลักษณะเน้น 
คว�มเด็ดข�ดแน่แท้เต็มที่ คือ “โค้กเสมอตลอดไป” (Always Coca-Cola) 
และในเวล�นั้น ถ้�ดูต�มตู้เย็นของช�วอเมริกัน สโลแกนก็เป็นคว�มจริง 
ไม่ม�กก็น้อย
	 ในปี 2007 โดยเฉลี่ยแล้วช�วอเมริกันบริโภคโค้กหรือเป๊ปซี่กระป๋องทุก 
สี่สิบส�มชั่วโมง และหลังจ�กนั้นเป็นต้นม� แม้ปริม�ณก�รบริโภคจะลดลง 
แต่ช�ยหญิงและเด็ก  ๆ  ช�วอเมริกันก็ยังดื่มโค้กโดยเฉลี่ยหนึ่งลิตรขึ้นไปต่อ 
สัปด�ห์
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	 ที่จริงแล้วปริม�ณก�รบริโภคนำ้�ต�ลที่เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วระหว่�ง 
ปี 1962 ถึงปี 2000 ไม่ได้อยู่ในรูปของอ�ห�ร แต่เป็นเครื่องดื่ม เช่น นำ้� 
อัดลม เครื่องดื่มเกลือแร่ พั้นช์ผลไม้ และเลมอเนด คนอเมริกันดื่ม 
เครื่องดื่มกระป๋องนำ้�ต�ลสูงเพิ่มขึ้นจ�กเฉลี่ยหนึ่งกระป๋องทุกสองวันใน 
ปี 1977 ไปเป็นหนึ่งกระป๋องทุกสิบเจ็ดชั่วโมงในป ี 2000 ทุกวันนี้เครื่องดื่ม 
มีนำ้�ต�ลเป็นแคลอรีร�ค�ถูกที่สุด (และไร้คุณค่�อ�ห�รที่สุด) ที่เร�ส�ม�รถ 
ซื้อได้ และมันเป็นร้อยละสิบของแคลอรีทั้งหมดที่คนอเมริกันบริโภค
	 แล้วทำ�ไมเครื่องดื่มที่หว�นด้วยนำ้�ต�ลซึ่งอยู่ในตล�ดม�เกือบศตวรรษ 
ถึงได้เพิ่มปริม�ณพุ่งสูงลิ่วในช่วงห้�สิบปีที่ผ่�นม� คำ�ตอบอ�จทำ�ให้คุณ 
ประหล�ดใจ มันเกิดจ�กเวล�สองปีที่อ�ก�ศไม่ดี

	 ผลไม้กับนำ้�ผึ้งเป็นสิ่งที่ช่วยให้อ�ห�รของมนุษย์หว�นม�เป็นเวล�นับ 
พันปีแล้ว แต่ในยุคกล�ง พวกพ่อค้�รู้จักขัดสีและทำ�เกล็ดนำ้�ต�ลจ�ก 
ต้นอ้อยที่เอนไหวอยู่ในแสงแดดของเขตอ�ก�ศเมืองร้อน และต่อม�ก็ทำ�จ�ก 
หัวบีตรู้ตที่ขุดขึ้นม�จ�กใต้ดินปนกรวดของยุโรป ทุกวันนี้สิ่งที่เร�รู้จักกัน 
ว่�เป็นนำ้�ต�ลสำ�หรับก�รบริโภค ไม่ว่�จะเป็นสีนำ้�ต�ล สีเนื้อ หรือสีข�ว 
ล้วนแต่เป็นส�รประกอบบริสุทธิ์ที่เรียกว่� “ซูโครส” 
	 นำ้�ต�ลสำ�หรับบริโภคเกิดขึ้นเมื่อส�รเคมีสองชนิดรวมตัวกันเหมือนผีเสื้อ 
ปีกข้�งหนึ่งเกิดจ�ก “กลูโคส” ส่วนปีกอีกข้�งหนึ่งเกิดจ�ก “ฟรักโทส” ผีเสื้อ 
ตัวนี้กลั่นม�จ�กอ้อยหรือหัวบีตรู้ต เป็นสิ่งที่คนอเมริกันแบกใส่ถุงห้�ปอนด์ 
กลบับ�้นในชว่งทศวรรษ 1950 มนัถูกมองเปน็อ�ห�รหลกัสำ�หรบัตูเ้ก็บอ�ห�ร 
เลยทีเดียว แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่นำ้�ต�ลที่มีบทบ�ทสำ�คัญที่สุดในอ�ห�รของ 
ช�วอเมริกันอีกแล้ว
	 ในปี 1972 วิกฤตภัยแล้งครั้งรุนแรงทำ�ให้ไร่น�กว้�งใหญ่ไพศ�ลของ 
ประเทศที่ปัจจุบันคือรัสเซียต้องแห้งผ�ก ส่วนภูมิภ�คที่ผลิตขนมปังเลี้ยง 
ผู้คนคือยูเครนก็ได้รับผลกระทบม�กเป็นพิเศษ นำ้�ฝนที่เคยมีต�มปกติห�ย 
ไปหล�ยปี ก�รเก็บเกี่ยวหัวบีตรู้ตประสบปัญห�อย่�งหนักม�ก เพื่อบรรเท� 
คว�มข�ดแคลนนี้ สหภ�พโซเวยีตพย�ย�มนำ�เข�้ธญัพชืและนำ�้ต�ลจ�กโลก 
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ภ�ยนอก และเข้�สู่ตล�ดโลกเป็นครั้งแรกในเวล�หล�ยสิบปี
	 หลงัจ�กวกิฤตภัยแลง้ทีร่สัเซยีผ�่นไปไมน่�น พ�ยุเฮอรร์เิคนค�รเ์มนก็พัด 
ไปทั่วพื้นที่เขตร้อนซึ่งอยู่ห่�งออกไปเจ็ดพันไมล์ เธอบุกตะลุยข้�มทะเล 
แคริบเบียนและอ่�วเม็กซิโก ทำ�ล�ยล้�งไร่อ้อยที่เปอร์โตริโกและลุยเซียน� 
ในชว่งเวล�หล�ยปตีอ่จ�กนัน้ อปุท�นตำ�่ทัว่โลกกต็อ้งม�เจอกบัอปุสงคส์งูทัว่ 
โลก ช�วอเมริกันจึงต้องเผชิญกับร�ค�นำ้�ต�ลที่พุ่งสูงขึ้นอย่�งน่�สยดสยอง
 เบื้องหลังภ�พอันโกล�หลนี้ สินค้�ส่งออกอย่�งหนึ่งของอเมริก�ที่ดู 
เหมือนไม่เกี่ยวข้อง ก็เริ่มมีร�ค�เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่�อย่�งเงียบ ๆ สินค้�นั้น 
คือแป้งข้�วโพด

	 หลังจ�กเมล็ดข้�วโพดถูกแกะออกจ�กฝักแล้ว มันส�ม�รถนำ�ไปปลูก 
ใหม ่ หรอืนำ�ไปรบัประท�นแบบเปน็เมลด็เตม็ ๆ หรอืนำ�ไปโมเ่ปน็สว่นประกอบ 
พื้นฐ�น คือ นำ้�มัน โปรตีน และแป้ง 
	 แป้งข้�วโพดเป็นส�รเคมีที่มีโครงสร้�งเรียบง่�ย โมเลกุลซำ้�กันหล�ย 
ร้อยโมเลกุลเรียงกันเป็นเส้นตรงเหมือนเชือกที่ห้อยน�งฟ้�กระด�ษบน 
ตน้ครสิตม์�ส ในทศวรรษ 1960 นกัวทิย�ศ�สตรด์�้นอ�ห�รช�วญีปุ่น่คดิคน้ 
วิธีสมบูรณ์แบบสำ�หรับก�รตัดแป้งข้�วโพดออกเป็นหน่วยย่อยเดี่ยว  ๆ และ 
วิธีก�รที่สองคือก�รบิดโมเลกุล  “กลูโคส”  ให้กล�ยเป็น  “ฟรักโทส” น่�สนใจ 
อย่�งยิ่งที่ผลลัพธ์สุดท้�ยออกม�เป็นนำ้�เชื่อม ไม่ใช่เกล็ดนำ้�ต�ล นำ้�เชื่อม 
มีฟรักโทสม�กเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับนำ้�ต�ลสำ�หรับบริโภค 
	 พวกเข�ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์นี้ว่�  “นำ้�เชื่อมข้�วโพดฟรักโทสสูง” (High  
Fructose Corn Syrup) หรือที่เรียกกันง่�ย ๆ กว่�นั้นว่� HFCS
	 จ�กคว�มปั่นป่วนของก�รข�ดแคลนนำ้�ต�ลในปี 1974 อเมริก�หันไป 
จริงจังกับก�รผลิต HFCS จ�กข้�วโพด ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกปริม�ณม�กม�ย 
อยู่แล้ว ใช้เวล�เพียงไม่กี่ปีอเมริก�ก็กล�ยเป็นผู้ผลิต  HFCS ร�ยใหญ่ 
ที่สุดในโลก  เมื่อถึงปี  1982 สหรัฐอเมริก�ส่งออกนำ้�เชื่อมนี้ม�กกว่� 
หนึ่งพันตันต่อปี HFCS เริ่มเข้�ม�แทนที่ก�รบริโภคนำ้�ต�ล และทุกวันนี้ 
หนึ่งในส�มของแคลอรีที่ม�จ�กนำ้�ต�ลในอ�ห�รของช�วอเมริกันถูกบริโภค 
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ในรูปของ HFCS 
	 คว�มจริงก็คือ  HFCS เหนือกว่�นำ้�ต�ลทั่วไปในหล�ยจุดประสงค์ 
นำ้�ต�ลที่เป็นเกล็ดมักจะมีข้อเสียคือจะย่อยสล�ยถ้�ห�กผสมกับกรด นี่เป็น 
คำ�พูดสวย  ๆ  ของก�รบอกว่�รสช�ติมันจะผิดเพี้ยนและกล�ยเป็นสีนำ้�ต�ล 
นอกจ�ก HFCS ไม่มีลักษณะเช่นนี้แล้ว มันยังดูดคว�มชื้น ซึ่งหม�ยคว�ม 
ว่�มันเก็บรักษ�คว�มชื้นได้ ทำ�ให้มีลักษณะสดใหม่เสมอแม้ว่�เวล�จะผ่�น 
ไปน�น เหม�ะกับขนมที่อ�จต้องรอหล�ยเดือนหรือหล�ยปีกว�่จะได้รับเลือก 
ออกจ�กชั้นว�งสินค้�ในปั๊มนำ้�มันหรือกดออกจ�กตู้อัตโนมัติ
	 ที่สำ�คัญที่สุดคือ HFCS เป็นของเหลวพร้อมละล�ย ทำ�ให้มันเป็นส�ร 
ให้คว�มหว�นในอุดมคติสำ�หรับก�รผลิตเครื่องดื่ม เมื่อข้อดีของ HFCS 
เปน็ทีป่ระจกัษช์ดัเจน ปรมิ�ณก�รผลติกพ็ุง่สงูร�วกบัจรวด และปรมิ�ณของ 
ข�้วโพดในอเมรกิ�ทีถ่กูกนัเอ�ไวใ้นแตล่ะปเีพือ่เอ�ไปโมเ่ปน็แปง้ข�้วโพดกเ็พิม่ 
สูงขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด ในปี 2001 คนอเมริกันผลิต HFCS จ�กแป้งข้�วโพด 
ม�กกว่�เก้�ล้�นตันต่อปี โดยบริโภคร้อยละเก้�สิบห้�ของ HFCS ในรูปของ 
อ�ห�รสะดวกซื้อและเครื่องดื่มที่มีรสหว�น
	 ก�รเพิ่มสูงขึ้นอย่�งรวดเร็วของก�รบริโภค HFCS คือจ�กแทบเป็น 
ศูนย์ในทศวรรษ 1970 กล�ยเป็นร้อยละสิบของแคลอรีทั้งหมดในปี 2000  
สอดคล้องกันอย่�งม�กกับนำ้�หนักตัวของคนอเมริกันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่�งชัดเจน 
ในช่วงทศวรรษนี้ จุดประก�ยให้เกิดก�รโต้เถียงกันอย่�งดุเดือดในหมู่ 
นักวิทย�ศ�สตร์เกี่ยวกับก�รที่ HFCS มีคว�มผิดฐ�นทำ�ให้เกิดโรคอ้วนแพร ่
ขย�ยไปทั่วประเทศ ทั้งสองฝ่�ยต่�งมีเหตุผลที่ดี กล่�วคือ HFCS ทำ�ให้ 
อ�ห�รของช�วอเมริกันเต็มไปด้วยฟรักโทส และก�รนำ�ฟรักโทสเข้�สู่ร�่งก�ย 
ในปรมิ�ณท่ีส�ม�รถทำ�ให้ก�รเผ�ผล�ญไขมนัและอนิซลิูนตอ้งหยุดชะงัก และ 
อีกมุมหนึ่ง ก�รที่ HFCS มีปริม�ณม�กขึ้น แต่กิจกรรมที่ต้องใช้ร่�งก�ย 
ไม่ได้เพิ่มต�มไปด้วย ก็เลยทำ�ให้มีแคลอรีส่วนเกินเกิดขึ้นง่�ย ๆ
	 ยังคงไม่ชัดเจนว่�ก�รกิน HFCS ส่งผลลบกับคุณม�กกว่�นำ้�ต�ลทั่วไป 
หรือไม่ แต่ที่แน่  ๆ  คือทั้งสองอย่�งนั้นแย่สำ�หรับคุณเมื่อเทียบกับก�รไม่กิน 
มันเลย ไม่มีผลเสียหรือคว�มเสี่ยงใด  ๆ ถ้�คุณจะเลิกบริโภคทั้งสองอย่�ง 
แล้วหันไปดื่มนำ้�เปล่�แทน ง�นวิจัยจำ�นวนหนึ่งแสดงให้เห็นว่�มันจะเป็น 
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ผลดีอย่�งม�กเลยทีเดียว นี่คือเหตุผลที่โปรแกรมแทรกแซงด้�นอ�ห�ร 
และก�รบริโภคจึงพุ่งเป้�ไปที่ก�รโจมตีนำ้�อัดลม และผู้บริโภคจำ�นวนม�ก 
ยอมรบัแคมเปญนี ้ จำ�นวนเครือ่งดืม่อดัลมในสหรฐัอเมรกิ�ในป ี 2012 ลดลง 
รอ้ยละสบิสองจ�กในป ี 2007 ปรมิ�ณก�รบรโิภคนำ�้ต�ลโดยรวมกล็ดลงดว้ย
นำ้�ต�ลดูจะไม่ค่อยประสบคว�มสำ�เร็จในอเมริก�เมื่อเทียบกับยี่สิบปีที่แล้ว 
แต่ทุกวันนี้ตัวเลขก็ยังเป็นสองเท่�เมื่อเทียบกับสมัยที่ฉันเป็นเด็กในยุค 70
	 เมือ่ม�ถงึจดุนี้ คณุอ�จถ�มว�่บรรด�ผูผ้ลติทำ�อะไรกบั HFCS สบิล�้น 
ตันที่คนอเมริกันเลิกดื่ม คำ�ตอบนั้นง่�ยม�ก พวกเข�ส่งออกไปเม็กซิโก 
ที่ซึ่ งมีก�รบริโภคนำ้�อัดลมสูงที่สุดในโลก  ที่ เม็กซิโก  โดยเฉลี่ยแล้ว 
บคุคลหนึง่ไดร้บัแคลอรรีอ้ยละสบิสองม�จ�กก�รบรโิภคเครือ่งดืม่ทีห่ว�นดว้ย 
นำ้�ต�ลและอ�ห�รสะดวกซื้อบรรจุห่อ พวกเด็ก  ๆ  ได้รับผลกระทบม�กเป็น 
พิเศษ ร้อยละแปดสิบของเย�วชนบริโภคนำ้�ต�ลม�กกว่�ปริม�ณที่แนะนำ�
	 เท่�ที่ผ่�นม� ไม่ค่อยมีก�รบริโภค HFCS กว้�งขว�งนอกเหนือจ�ก 
ประเทศสหรัฐอเมริก� เม็กซิโก และแคน�ด� มันเป็นผลิตภัณฑ์ของทวีป 
อเมรกิ�เหนอื จะว�่ไป HFCS เปน็ผลพลอยไดใ้หมท่ีส่ดุจ�กข�้วโพดสว่นเกนิ 
ของอเมริก� ร้อยละยี่สิบของแป้งข้�วโพดในโลกผลิตในสหรัฐอเมริก� ถ้� 
ห�กอุปสงค์ระดับโลกทำ�ให้เกิดผลกำ�ไรได้ สหรัฐอเมริก�ก็ส�ม�รถผลิต 
และก�รส่งออก HFCS เพิ่มเป็นสองเท่�หรือส�มเท่�ได้อย่�งง่�ย  ๆ หรือถ้� 
ต้องก�รก็ภ�ยในชั่วข้�มคืนเท่�นั้น

	 แต่ขอกลับม�พูดเรื่องนำ้�ต�ลสำ�หรับก�รบริโภค หรือซูโครสเจ้�เก่� 
ของเร�นั่นเอง เพร�ะพวกเร�ยังคงบริโภคนำ้�ต�ลกันเยอะม�ก ในปี 1969 
ประช�กรมนุษย์ทั้งหมดบริโภคซูโครสประม�ณหกสิบล้�นตัน นับจ�กนั้น 
ก�รบริโภคนำ้�ต�ลทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเกือบส�มเท่�ตัว ปีนี้สหรัฐอเมริก� 
จะนำ�เข้�นำ้�ต�ลขัดสีในปริม�ณที่ม�กพอจะถมสน�มกีฬ�แยงกี้ส�มรอบ 
แล้วยังไงต่อ 
	 จะเกิดอะไรขึ้นกับนำ้�ต�ล เนื้อสัตว์ ผัก ธัญพืช ไข่ และเนยทั้งหมด 
ที่เร�ใส่ในจ�นอ�ห�ร มันจะไปจบลงที่ไหน
	 อย่�งน้อยร้อยละสี่สิบของพวกมันก็ถูกโยนใส่ถังขยะทันทีไงล่ะ 
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เมืองพิกส์อ�ย  รัฐมินนิโซต�  (รหัสไปรษณีย์  55120) ไม่ได้รุ่งโรจน์ 
เหมือนชื่อสักเท�่ไหร่ ทุกฤดูหน�วจะมีช่วงเวล�เก�้สิบวันที่อ�ก�ศด�้นนอก 

ติดลบตลอดเวล� และประม�ณหนึ่งสัปด�ห์ที่อุณหภูมิตำ่�กว่�สี่สิบองศ�
 ห�กคุณใช้ชีวิตอยู่ที่พิกส์อ�ยเมื่อยี่สิบปีก่อน แล้วท่อนำ้�ทิ้งใต้ถนนของ 
คุณแตก พี่ช�ยของฉันคือคนที่จะม�พร้อมรถบรรทุกคันใหญ่ ขุดลงไปใต้ 
สิ่งสกปรก แล้วซ่อมมัน
	 พี่ช�ยของฉันได้รับก�รเลื่อนตำ�แหน่งเพียงเพร�ะเข�รับโทรศัพท์ พวก 
ผู้ช�ยที่ทำ�ง�นแผนกสุขอน�มัยไม่รังเกียจก�รลุยเข้�ไปในคว�มสกปรก 
แช่แข็ง แต่พวกเข�เห็นว่�ก�รพูดคุยกับมนุษย์ด้วยกันนั้นช่�งเป็นสิ่งที่ 
น่�รำ�ค�ญ ที่ห้องใต้ดินของอ�ค�รส�ธ�รณกิจ โทรศัพท์มักดังแล้วดังอีก 
และดงัอกีไปเรือ่ย ๆ เมือ่พีช่�ยของฉนัทนไมไ่ด ้ เข�กจ็ะหยบิหโูทรศพัทข์ึน้ม� 
แล้วพูดว�่ “ฮัลโหล” เมื่อเวล�ผ่�นไปสักพักหนึ่งผู้คนที่อยู่บนตึกก็มองว่�เข� 
คือผู้ที่ดูแลทุกสิ่ง เพร�ะเข�คือคนที่รับโทรศัพท์ พี่ช�ยของฉันส�บ�นว่�นั่น 

9

โยนทิ้งให้หมด

จงอย่าจ้องมองมันอีกเลย
จงโยนมันลงบนพื้น อย่าได้ใส่ใจ

ปล่อยให้ท่อนํ้าทิ้งกลืนกินตัวตนของมันไป
เพื่อที่หมู่ดาวทั้งหลายจะได้ไม่ต้องเห็นมันอีก

– ทอมัส มิดเดิลตัน
  The Changeling 5.3.150 - 54 (1622)
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คือเหตุผลที่เข�ได้รับตำ�แหน่งทำ�ง�นในออฟฟิศ
	 เมืองพิกส์อ�ยก่อตั้งขึ้นในปี 1840 มันได้ชื่อต�มนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียง 
คือ ปิแอร์ ป�ร์รอง หรือ  “Pig’s Eye” คนข�ยเหล้�เถื่อนที่ค้�นำ้�เม� 
แรง  ๆ  อยู่ตรงอุโมงค์ข้�งเขื่อนของแม่นำ้�มิสซิสซิปปี หนึ่งปีต่อม�นักบวช 
เชื้อส�ยฝรั่งเศสแคน�ด�คนหนึ่งพย�ย�มจะเปลี่ยนชื่อของสถ�นที่แห่งนี้ 
ให้เป็นเมือง  “เซนต์พอล” และเป็นหนึ่งในคนแรก  ๆ  ที่ลงมือดำ�เนินก�ร 
อย่�งห�ญกล้�และเป็นท�งก�รเพื่อที่จะทำ�ให้พิกส์อ�ยดูเหมือนสถ�นที่ที่ใคร 
ก็อย�กอยู่ แม้จะไม่จำ�เป็นต้องอยู่
	 ตอนที่ฉันเป็นนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยที่มินนีแอโพลิสในช่วงยุค  80  
เซนตพ์อลเปน็ทีรู่จ้กักนัในฐ�นะเมอืงทีค่นเดนิท�งไปรอคว�มต�ย ในสมยันัน้ 
หมู่บ้�นของพิกส์อ�ยคือบ้�นของคนนับหมื่นที่อ�ยุม�กกว่�แปดสิบปี แต่ใน 
ช่วงปีหลัง ๆ ม�นี้ พิกส์อ�ยกล�ยเป็นสถ�นที่ที่คนไปเพื่อก�รเกิด ครอบครัว 
คนหนุ่มส�วที่ไม่อ�จจ่�ยก�รเคหะร�ค�แพงในมินนีแอโพลิส จะข้�มแม่นำ้� 
ทีน่ัน่เพ่ือห�ท้องทุ่งท่ีร�ค�ถูกกว่� เมือ่พวกเข�ไดพ้บพีช่�ยของฉนั คนเหล�่นัน้ 
ก็ตื่นเต้นม�กเมื่อรู้ว่�เข�อยู่เมืองเซนต์พอลม�น�นกว่�ส�มสิบปี และถ�ม 
ว่�ย่�นไหนบ้�งที่ดูจะมีโอก�สถูกพัฒน�และร�ค�แพงขึ้นในอน�คต
	 “อย่�ส่งลูกไปโรงเรียนประถม...และ...ก็แล้วกัน” พี่ช�ยของฉันแนะนำ�
	 พวกเข�ถ�มว่�เพร�ะอะไร ปัญห�คะแนนเด็กตำ่� หรือย�เสพติด หรือ 
อ�ชญ�กรรม
	 “ไมใ่ชห่รอก” พีช่�ยฉนับอก “ผมเคยเหน็ทอ่นำ�้ทิง้ใตต้กึพวกนัน้ มนัจะ 
รับไม่ไหวแล้ว” 

	 ประม�ณร้อยละสิบ คิดต�มมวลของอ�ห�รที่คุณกินเข้�ไป จะออกม� 
เป็นมูลของเสีย แน่นอนว่�มันถูกเปลี่ยนแปลงสภ�พโดยสิ้นเชิง และในมูล 
เหล่�นั้นมีแบคทีเรียจำ�นวนม�กที่ช่วยย่อยสิ่งที่คุณกินเข้�ไป ก�รจะมีชีวิต 
ที่ดีคุณต้องใช้แบคทีเรียจำ�นวนมห�ศ�ลในลำ�ไส้ แต่คุณจะป่วยหนักห�ก 
แมน้พวกมนัแคไ่มก่ีต่วัเดนิท�งไปทีป่�กของคณุ โดยเฉลีย่แลว้ผูใ้หญห่นึง่คน 
จะถ่�ยอุจจ�ระสองปอนด์และปัสส�วะสี่แกลลอนทุกหนึ่งสัปด�ห ์ ทั้งสองสิ่ง 
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นี้ถูกย้�ยไปให้ไกลจ�กจุดที่ผลิตมันขึ้นม� และต้องเป็นสถ�นที่ที่ได้รับก�ร 
พิจ�รณ�ว่�ไม่เป็นพิษเป็นภัย
	 ผู้อยู่อ�ศัยส�มแสนคนในเมืองเซนต์พอล รัฐมินนิโซต� ผลิตอุจจ�ระ 
ส�มสิบหกตันและปัสส�วะ 150,000 แกลลอนทุกวัน ฉันจะไม่เอ�มันไป 
เปรียบเทียบขน�ดกับสถ�นที่สำ�คัญให้คุณต้องทนเห็นภ�พ เอ่อ...เปลี่ยนใจ 
แล้ว มันคืออึปริม�ณม�กพอจะอยู่ในรถโม่ปูนสิบคันแบบเต็ม  ๆ ล้น ๆ และ 
ฉี่ในรถโม่ปูนอีกร้อยคันที่ไหลลงไปในท่อนำ้�ทิ้งของเมืองเซนต์พอล ทุก  ๆ  วัน 
ซึ่งต่อม�มันก็จะกล�ยเป็นปัญห�สำ�หรับพี่ช�ยของฉัน
	 ไหน ๆ ฉันก็ทำ�ให้คุณคิดถึงมิติด้�นก�ยภ�พของของเสียที่มนุษย์ขับถ่�ย 
แล้ว เร�ก็ควรทำ�แบบฝึกหัดให้เสร็จเสียเลย ส่วนผสมของของเสียที่เกิดจ�ก 
ก�รย่อยของช�วเมืองเซนต์พอลทั้งหมดรวมกันคิดเป็นแค่ร้อยละหนึ่งของ 
ปริม�ณอุจจ�ระมนุษย์ทั้งหมดในสหรัฐอเมริก� สิ่งสกปรกเหล่�นี้เข้�ไปอยู่ 
ในท่อนำ้�ทิ้งของประเทศ ซึ่งใช้เครือข่�ยท่อและเครื่องปั๊มส่งมันต่อไปที่สถ�นี 
บำ�บัดนำ้�เสียต่�ง  ๆ ที่ซึ่งมันจะนอนนิ่งอยู่ในแอ่งขน�ดใหญ่ จ�กนั้นส่วนที่ 
เป็นของเหลวจะถูกสูบแยกออกจ�กของแข็งที่จมหรือลอย เพื่อไปไว้อีก 
แทง็กห์นึง่ จ�กนัน้ทัง้สองสว่นจะตอ้งไดร้บัส�รเคมผีสมและถกูกรองจนกระทัง่ 
ได้รับก�รพิจ�รณ�ว่�สะอ�ดพอจะปล่อยลงอ่�ว แม่นำ้� หรือหนองบึง หรือ 
สิ่งแวดล้อมใด ๆ ก็ต�มที่เชื่อมกับตรงนั้น บ�งครั้งส่วนที่เป็นของแข็งจะถูกนำ� 
ไปทำ�ให้แห้ง แล้วขนส่งไปเผ�
	 เมื่อวันที่ 7 มิถุน�ยน ค.ศ.1984 ปริม�ณนำ้�ฝนม�กถึงส�มนิ้วตกลงใน 
เมืองเซนต์พอลในช่วงบ่�ยที่เกิดพ�ยุฝนฟ้�คะนอง ท่อนำ้�ทิ้งที่ต้องรับทั้ง 
ของเสียจ�กครัวเรือนและนำ้�ฝนจ�กพ�ยุมันจึงเต็มอย่�งรวดเร็ว ส่วนเกินล้น 
ออกม�ท�งตะแกรงตรงขอบข�้งท�งเดนิแลว้ไหลออกม�บนถนนของพกิสอ์�ย 
สิบปีต่อม�เมืองเซนต์พอลต้องใช้เงินม�กกว่�สองร้อยล้�นดอลล�ร์เพื่อแยก 
ท่อที่รับนำ้�ฝนออกจ�กท่อนำ้�ทิ้งจ�กครัวเรือน มันเป็นก�รอัพเกรดระบบ 
ท่อระบ�ยนำ้�ของเมืองเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1938 โครงก�รนี้เสร็จสมบูรณ ์
ในปี 1995 ซึ่งก็คือเมื่อยี่สิบกว่�ปีที่แล้ว
	 ฉันมีพี่ช�ยอีกคนหนึ่งเป็นวิศวกรโยธ� เข�บ่นไม่หยุดเลยเกี่ยวกับ 
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แนวโน้มที่จะเกิดเหตุดังกล่�ว โครงสร้�งพื้นฐ�นที่สร้�งขึ้นในทศวรรษ 1930 
ถูกขย�ยให้ใหญ่ขึ้นในทศวรรษ 1950 มีก�รอัพเกรดเล็กน้อยในทศวรรษ 
1980 และ 1990 และหลงัจ�กนัน้กไ็มไ่ดท้ำ�อะไรม�กนกั สะพ�น ท�งรถไฟ 
และท่อระบ�ยนำ้�ทั้งหล�ยของอเมริก�อยู่ในสภ�พที่ไม่ค่อยด ี และบ�งทีเร�ก ็
เห็นมันทำ�ง�นล้มเหลวเลยทีเดียว เมืองเก่�  ๆ  อย่�งฟิล�เดลเฟียแย่ยิ่งกว่� 
นั้นอีก ระบบท่อระบ�ยนำ้�ย�วส�มพันไมล์ เริ่มสร้�งในปี 1883 เสร็จใน 
ป ี 1966 และหลงัจ�กนัน้กม็แีคก่�รอพัเกรดเลก็ ๆ นอ้ย ๆ จรงิอยูท่ีว่�่จำ�นวน 
ประช�กรของฟิล�เดลเฟียไม่ได้ต่�งจ�กเมื่อป ี 1980 ม�กนัก แต่คนอเมริกัน 
กินอ�ห�รเพิ่มขึ้นร้อยละสิบห้�ทุกวัน ซึ่งหม�ยคว�มว่�เร�มี...เพิ่มขึ้นอีก 
ร้อยละสิบห้�เช่นกัน เอ่อ ตรงที่เว้นไว้คุณคงพอเข้�ใจนะ
	 อย่�งไรก็ต�ม สำ�หรับเรื่องท่อระบ�ยนำ้� แม้แต่ท่อที่คุณภ�พตำ่�ที่สุด 
ในอเมริก�ก็ยังดีกว่�คุณภ�พของท่อนำ้�ทั่วไปในโลก ขอย้อนกลับไปบทที่ 2 
ฉันได้แสดงให้คุณเห็นข้อเท็จจริงที่ว่�ประช�กรโลกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่�จ�ก 
ปี 1969 ซึ่งหม�ยคว�มว่�ปริม�ณของเสียจ�กร่�งก�ยมนุษย์บนด�วโลก 
ก็ต้องเพิ่มขึ้นกว่�สองเท่� เมื่อพิจ�รณ�ก�รบริโภคอ�ห�รเพิ่มขึ้นอย่�งม�ก 
ในหล�ยภูมิภ�ค คว�มส�ม�รถของเร�ในก�รจัดก�รของเสียเหล่�นี้ไม่ได้ 
เพิ่มขึ้นต�มไปด้วย และทุกวันนี้มีคนจำ�นวนม�กกว่�แต่ก่อนที่ต้องมีชีวิต 
อยู่กับสภ�วะข�ดสุขอน�มัย
	 ในปัจจุบัน คนม�กกว่�สองพันล้�นคนบนด�วโลกไม่ส�ม�รถเข้�ถึง 
ระบบใด  ๆ  ที่จะกำ�จัดหรือฆ่�เชื้อโรคในอุจจ�ระมนุษย์ในบริเวณที่พวกเข� 
อ�ศัยอยู่ ในท�งเดียวกัน คนอีกหนึ่งพันล้�นคนไม่ส�ม�รถเข้�ถึงนำ้�ดื่ม 
ที่กรองจนสะอ�ดปร�ศจ�กตะกอน สิ่งนี้กล�ยเป็นประเด็นสำ�คัญที่เร�จะเห็น 
อย่�งชัดเจนยิ่งขึ้นในบทที่ 10 คนจำ�นวนม�กในโลกรอคอยที่จะได้รับเพียง 
แค่ประโยชน์ขั้นพื้นฐ�นที่สุด ระหว่�งที่ผู้คนทั่วโลกแสวงห�  ความมากขึ้น 
ตลอดหล�ยทศวรรษที่ผ่�นม�

	 ก�รวิเคร�ะห์ของเสียเน่�เปื่อยใด  ๆ  มักจะขย�ยครอบคลุมขยะอื่น  ๆ 
ที่ไม่ใช่มูลขับถ่�ยของมนุษย์ด้วย นอกจ�กจะผลิตของเสียจ�กร่�งก�ย 
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มนุษย์ในปริม�ณมห�ศ�ลแล้ว โรงเรียน ธุรกิจ และโรงพย�บ�ลต่�ง  ๆ 
ของสหรัฐอเมริก� เมื่อรวมกันแล้วผลิตขยะชีวภ�พแปดสิบล้�นตันต่อปี 
ในรปูของเศษผกัผลไม ้ เศษอ�ห�รอืน่ ๆ และเศษใบไมใ้บหญ�้ ยอดรวมขยะ 
ทั้งหมดของกลุ่มประเทศ OECD คือร้อยห้�สิบล้�นตันต่อปี ส่วนยอดรวม 
ขยะของผู้คนกลุ่มอื่น ๆ ในโลกรวมกันก็เกือบสี่ร้อยล้�นตันต่อปี
	 หม�ยคว�มว�่อเมรกิ� ซึง่เปน็ประช�กรรอ้ยละสีข่องโลก กลบัผลติขยะ 
ชีวภ�พร้อยละสิบห้�ของโลก ส่วนกลุ่มประเทศ OECD ทั้งหมดรวมกันซึ่ง 
นับเป็นร้อยละสิบห้�กว่�  ๆ ของโลก แต่ผลิตขยะชีวภ�พร้อยละส�มสิบของ 
โลก เร�จะไดเ้หน็เรือ่งนีอ้กีครัง้เมือ่พดูคยุเรือ่งพลงัง�น คว�มกงัวลสว่นใหญ ่
เกีย่วกบัภ�วะประช�กรลน้คอืสิง่ทีเ่บีย่งเบนเร�ไปจ�กขอ้เทจ็จรงิทีว่�่ คนสว่น 
น้อยของประช�กรโลกคือผู้ที่สร้�งคว�มเสียห�ยส่วนใหญ่ของโลก และกำ�ลัง 
สร้�งอยู่ในตอนนี้

	 ระหว่�งฟ�ร์มกับจ�นอ�ห�รของเร� มีหล�ยจุดที่อ�ห�รเสียไปเปล่� ๆ 
พืชผักถูกคัดทิ้งเพร�ะว่�เล็กไปหรือใหญ่ไป เมล็ดพืชหล่นออกจ�กส�ยพ�น 
ในโรงง�น นมบดูบนรถบรรทกุ ผลไมเ้น�่เสยีขณะทีต่ัง้โชว ์ เนือ้สตัวห์มดอ�ย ุ
ขณะทีอ่ยูใ่นแพค็ และบฟุเฟตม์ือ้คำ�่ทีไ่มม่คีนกนิกถ็กูโกยลงถงัขยะ ยิง่เร�กนิ 
ม�กเท่�ไหร่เร�ก็ยิ่งสิ้นเปลืองเท่�นั้น ในปี 1970 โดยเฉลี่ยคนอเมริกันทำ�ให้ 
อ�ห�รหนึง่สว่นส�มปอนดต์อ่วนัตอ้งสญูเปล�่ ทกุวนันีต้วัเลขเปลีย่นเปน็สอง 
ในส�ม ร้อยละยี่สิบของสิ่งที่คนอเมริกันส่งลงหลุมฝังกลบ คืออ�ห�รที่อยู่ใน 
สภ�พสมบูรณ์ ส�ม�รถกินได้ หรือเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังกินได้
	 ที่ปรึกษ�ด้�นธุรกิจที่วิเคร�ะห์ประสิทธิภ�พของซูเปอร์ม�ร์เก็ตที่อเมริก� 
ประเมินว่�อ�ห�รสดหนึ่งในเจ็ดคันรถบรรทุกถูกนำ�ไปโยนทิ้ง รถบรรทุกจอด 
ตรงท่�ขนถ่�ยสินค้� ลังสินค้�ถูกขนออกม� อ�ห�รที่อยู่ในนั้นถูกแกะออก 
จ�กหีบห่อนำ�ไปไว้บนชั้นว�งสินค้� จ�กนั้นก็โละสต๊อกและโยนใส่ถังขยะ 
ถูกส่งขึ้นรถขนขยะ บ่อยครั้งก็โดยพนักง�นกลุ่มเดิมนั่นเอง ซึ่งหลังจ�กนั้น 
พวกเข�ก็จะหันไปแกะสินค้�ใหม่ออกจ�กรถบรรทุกที่เพิ่งวิ่งเข้�ม�จอด
	 ฉันไม่แน่ใจว่�ควรจะรู้สึกหดหู่หรือมีหวังเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ปริม�ณ 
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มห�ศ�ลของสิ่งที่เร�ทิ้งไปนั้นเทียบเท่�กับปริม�ณที่เร�ต้องก�รในหล�ย 
แงม่มุ ธญัพชืทีถ่กูทิง้ไปมปีรมิ�ณเกอืบเท�่กบัผลผลติธญัพชืร�ยปขีองอนิเดยี 
ปรมิ�ณของผกัหรอืผลไมท้ีถ่กูทิง้ในแตล่ะปมีมี�กกว�่ปรมิ�ณผลผลติผกัผลไม ้
สำ�หรับทวีปแอฟริก�ทั้งทวีป เร�มีชีวิตอยู่ในยุคที่ส�ม�รถสั่งรองเท้�เทนนิส 
หนึ่งคู่ม�จ�กโรงเก็บสินค้�อีกด้�นหนึ่งของโลก และให้ส่งม�ที่บ้�นภ�ยใน 
เวล�ยี่สิบสี่ชั่วโมง เพร�ะฉะนั้นอย่�บอกว่�เร�จะจัดสรรอ�ห�รของโลกใน 
รูปแบบใหม่ไม่ได้

	 ปัญห�เรื่องขยะแสดงออกม�ในหล�ยรูปแบบ อ�ห�รเป็นล้�นตันต้อง 
เน่�เสีย แต่ก็มีสิ่งอื่นม�กกว่�นั้นด้วย โศกน�ฏกรรมอันยิ่งใหญ่อยู่ในสิ่งที่ 
เร�ทิ้ง ทุก  ๆ  วันคนเกือบพันล้�นกำ�ลังหิวโหย ส่วนคนอีกพันล้�นเจตน� 
จะทำ�ให้อ�ห�รปริม�ณที่ส�ม�รถเลี้ยงพวกเข�ได้ต้องเน่�เสียไป เร�กำ�ลัง 
เอ�ป่� นำ้�สะอ�ด และเชื้อเพลิง ม�เป็นเดิมพันเสี่ยงโชคกับอ�ห�รที่เร� 
ไม่คิดที่จะกิน และเร�ก็แพ้ทุกครั้ง เร�กำ�ลังทำ�ล�ยล้�งพืชและสัตว์บนโลก 
อย่�งไร้เหตุผล พวกมันต้องใช้ชีวิตสั้น  ๆ  บนด�วเคร�ะห์ดวงนี้ เพื่อรับใช้ 
คว�มอย�กอ�ห�รของพวกเร� และในตอนจบ มันก็ยังเกี่ยวกับพวกเร�อยู่ดี
	 ดูอ�ห�รที่กินไปแค่ครึ่งเดียวในถังขยะนั่นสิ เร�ไถน�ทำ�ไม เร�เพ�ะ 
เมล็ด รดนำ้� ใส่ปุ๋ยให้ดิน และกำ�จัดวัชพืชทำ�ไม เร�ขับรถเก็บเกี่ยว เปิด 
เคร่ืองนวดข้�ว แล้วเอ�ข้�วม�ใส่ยุ้งฉ�งทำ�ไม เร�ช่วยแม่วัวคลอดลูกทำ�ไม 
เร�ต้อนมันไปที่ร�งอ�ห�รทำ�ไม แล้วไปหยิบพวกมันออกม�จ�กส�ยพ�น 
ตอนมันเป็นชิ้น ๆ แล้วทำ�ไม เร�ซ่อมตู้เย็น ออกแบบฉล�ก คำ�นวณปริม�ณ 
วิต�มินซี ปูถนน ซ่อมค�ร์บูเรเตอร์ เพื่อที่เร�จะได้ขับรถรอบแล้วรอบเล่� 
ขนเอ�เนือ้สตัว์ ขนมปงั ผลไม ้ นำ�้ต�ล ในกลอ่ง ในขวด และในหบีหอ่ไป 
ยังร้�นค้� โรงเรียน ร้�นอ�ห�ร และโรงพย�บ�ลทำ�ไม เร�เดินไปต�ม 
ชั้นว�งสินค้� ตรวจสอบ เลือก ซื้อ หั่น บด ปรุงรส และเสิร์ฟทำ�ไม 
	 เร�ใช้เวล�ทั้งชีวิตไปกับก�รออกแรงทำ�สิ่งเหล่�นี้ เร�ตื่นขึ้นม�ตอนเช้� 
ออกจ�กบ้�น แล้วก็ทำ�ง�น ทำ�ง�น ทำ�ง�น เพื่อให้ส�ยโซ่ก�รจัดห�อัน 
ยิ่งใหญ่ของโลกยังคงดำ�เนินต่อไป จ�กนั้นเร�ก็โยนร้อยละสี่สิบของทุกสิ่ง 
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ที่เร�ทำ�สำ�เร็จนั้นลงในถังขยะ

	 เร�เอ�โมงย�มเหล�่น้ันกลบัคนืม�ไมไ่ด ้ ลกู ๆ ของเร�โตขึน้ ร�่งก�ยของ 
เร�อ่อนแอลง แล้วคว�มต�ยก็ม�เอ�คนที่เร�รักไป ตลอดเวล�เหล่�นั้น 
เร�ใช้เวล�ทุกวันของชีวิตสร้�งสิ่งที่มีไว้โยนทิ้ง เมื่อเร�โยนอ�ห�รลงในบ่อ 
ฝงักลบ เร�สญูเสยีม�กกว่�แคลอรี เร�โยนชวิีตของกันและกันท้ิงไปดว้ย มนั 
คือก�รแสดงภ�พให้เห็นในระดับสูงสุดว่�ก�รแสวงห�ที่จะมี มากขึ้น  อย่�ง 
ไม่หยุดหย่อนของเร� ทำ�ให้เร�ต้องว่�งเปล่� เหน็ดเหนื่อย อยู่ท่�มกล�งสิ่ง 
ที่มี น้อยลง
	 ลองสมมติดูสักครู่หนึ่งว่�เร�มีท�งเลือกอื่น จ�กนั้นก็ถ�มตนเองว่� เร�
ต้องก�รใช้ชีวิตแบบนี้จริง ๆ หรือ
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