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อนาคตของอาหาร
้ อย่างรวดเร็วและมากเกินกว่าความสามารถในการผลิตอาหาร
• ประชากรโลกกําลังเพิ่มจํานวนขึน
ให้เพียงพอสําหรับมนุ ษย์ทุกคน
ิ ้ สุด วิธีหนึ่ งที่ Ajinomoto Co., Inc.
• ในฐานะเป็ นบริษัทผู้รเิ ริม
่ ในการสร้างสรรค์กรดอะมิโนที่มีศกั ยภาพไม่มีที่สน
(“บริษัท Ajinomoto”) ใช้เพื่อจัดการกับวิกฤติด้านอาหารนี ้ คือ การวิจัยหาแหล่งกรดอะมิโนใหม่ ๆ
• ตามระเบียบวิธีการของการรวมกลุ่มต้นทุนธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (Natural Capital Coalition)
เราได้หาปริมาณผลกระทบโดยใช้แหล่งอาหารดัง้ เดิมและสามารถรับประทานได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์กรดอะมิโน
เพื่อเปรียบเทียบกับแหล่งอาหารอินทรีย์ทางเลือกอื่น ๆ
• นี่ เป็ นเพียงหนึ่ งตัวอย่างที่ บริษัท Ajinomoto ได้ทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือทุกคนบนโลกนี ้ ให้ได้ รับประทานอาหารที่ดี
และมีชีวต
ิ ที่ดีในอนาคตไปอีกยาวนาน

้ เช่นกัน!
อาหารได้มีการพัฒนาขึน

■

้
จํานวนประชากรโลกกําลังเพิ่มสูงขึน
(ประชากร: ล้ า นคน)
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วิธีที่มนุ ษย์เรารับประทานอาหารได้เปลี่ยนไปอย่างมากตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเช่น การรับประทานแมมมอธไม่ใช่ทาง
เลือกสําหรับอาหารเย็นอีกต่อไป และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทําให้เราประหลาด
ใจค่อนข้างมาก ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันข้าวโอ๊ตถือว่าเป็ นอาหารมาตรฐาน
ที่สมบูรณ์ แบบ โดยสามารถนํ ามารับประทานเป็ นข้าวโอ๊ตแบบเพียว ๆ
หรือผสมกับธัญพืชรับประทานเป็ นอาหารเช้า หรือรับประทานในรูปแบบคุกกี ้
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ในความเป็ นจริงข้าวโอ๊ตถูกจัดเป็ นวัชพืชมาเป็ นเวลานานหลายศตวรรษ
แต่เมื่อไม่นานมานี ้ ประมาณปี ค.ศ. 1755 พจนานุ กรมได้ระบุวา่ ข้าวโอ๊ตเป็ น
“อาหารที่รบั ประทานกันแพร่หลายในสก๊อตแลนด์ แต่ในอังกฤษเป็ นอาหารที่
เหมาะสําหรับใช้เลีย้ งม้าเท่านั ้น” (ชายชาวสก๊อตผู้ชาญฉลาดคนหนึ่ งจึงตอบกลับว่า
“นั่ นถึงทําให้ในอังกฤษมีแต่ม้าที่ดี ๆ และในสก๊อตแลนด์มีแต่หนุ่ มกํายําแข็งแรง!”)
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จัดทำตามข้อมูลการคาดการณ์ประชากรโลก (World Population Prospects)

้ ที่ของโลก
แม้กระทั่งในปัจจุบัน พืชและสัตว์บางชนิ ดเป็ นอาหารในบางพืน
่
แต่ในอีกส่วนอืน ๆ ของโลก กลับไม่มีการนํ ามาทําเป็ นอาหาร แม้แต่อาหารธรรมดา
ๆ อย่างเช่นองุ่น บางที่โปรดปรานการรับประทานส่วนอื่น ๆ ของพืชชนิ ดนี ้ เช่น
้ เมืองของประเทศกรีก และประเทศตุรกี แต่ประเทศอื่นๆ
ใบองุ่น เป็ นอาหารพืน
กลับทิง้ ใบองุ่นไป

วิกฤติอาหารในปัจจุบัน
ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ในช่วงแรกของซีรสี ์จดหมายข่าวนี ้วา่ ประชากรโลก
้ อย่างรวดเร็วมากเกินกว่าปริมาณอาหารที่มี ตามรายงานตัว
เพิ่มจํานวนขึน
เลขล่าสุดที่เผยแพร่โดยองค์การสหประชาชาติในปี ค.ศ. 2017
จํานวนประชากรโลกในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 7,600 ล้านคน
้ สูงถึง 9,800 ล้านคนในปี ค.ศ. 2050
และคาดว่าจะเพิ่มขึน

■

้ ที่การเกษตรทั่วโลกหยุดเพิ่มปริมาณ
ปริมาณของพืน
(พื ้ น ที ่ เ กษตร: ล้ า นเฮกเตอร์ )
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้ มากกว่าร้อยละ
เพื่อเลีย้ งประชากรจํานวนเท่านี ้ การผลิตอาหารจําเป็ นต้องเพิ่มขึน
้
่
่
60 ในปี 2005 – 2007 แต่ความจริงคือ พืนทีทสี ามารถเพาะปลูกได้ที่มีอยู่ทั่ว
โลกมีปริมาณคงที่ และในความเป็ นจริงแล้ว คาดว่าจะลดลงในอนาคตด้วยซํา้
้ ที่การเกษตร
เหตุผลหลักคือ คุณภาพของดินลดลง มีการทิง้ ร้างพืน
และสภาพอากาศของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ผลลัพธ์คอื องค์กรนานาชาติตา่ ง ๆ เช่น องค์การสหประชาชาติ ได้หันมา
ให้ความสนใจในวิกฤติดา้ นอาหาร และถือเป็ นวิกฤติปัญหาที่โลกเรากําลังเผชิญอยู่

้ ได้!
เราสามารถพัฒนาอาหารให้เพิ่มขึน

นอกจากนี ้ เรายังได้ทําการวิจัยอย่างไม่หยุดยัง้ เพื่อให้ได้กรดอะมิโนจาก
แหล่งทรัพยากรอินทรีย์ทางเลือกอื่นๆ เหตุผลสําหรับเรือ่ งนี ้เห็นได้ชัดเจน
ยกตัวอย่างเช่น หากกรดอะมิโนมาจากมันสําปะหลัง (เช่นในประเทศไทย)
มันสําปะหลังก็จะหมดไปแต่ถ้าเราผลิตกรดอะมิโนจากแหล่งอินทรีย์อ่น
ื ที่ไม่ใช่อาหาร
ที่รบั ประทานกันทั่วไป เราก็จะสามารถประหยัดมันสําปะหลังไปได้ดว้ ย!
■

ผลดีท่ีมีต่อปริมาณอาหารที่รบ
ั ประทานได้

ส่วนที่รับประทาน
(น้ำตาล มันสำปะหลัง)

ส่วนทีไ่ ม่รบั ประทาน
(ชานอ้อย แกลบ)

ในฐานะเป็ นบริษัทผลิตอาหารและบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กรด
อะมิโน บริษัท Ajinomoto รูส้ ึกถึงความรับผิดชอบต่อการเป็ นส่วนหนึ่ งในการ
นํ าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติดา้ นอาหารนี ้ ดังที่ได้อธิบายไปใน
จดหมายข่าวฉบับที่ 1 วิธีการหนึ่ งที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้คอื
การใช้และนํ าทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่อย่างรูส้ ึกผิดชอบชั่วดี
เราต้องพยายาม “ทิง้ อาหารโดยไม่จําเป็ น” ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้
้ ในโรงงานของเรา
โดยพิจารณาถึง ผลิตภัณฑ์รว่ มที่สามารถผลิตขึน
ให้เป็ นแหล่งวัตถุดบิ สําหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์อันดับต้น ๆ
้ โดยใช้กรดอะมิโนที่หมักจากกากนํ ้าตาล
ของเรานั่ นคือ เครือ่ งปรุงรสอูมามิ ผลิตขึน
ของอ้อย แป้ งข้าวโพดและแป้ งมันสําปะหลัง และผลิตภัณฑ์รว่ มในกระบวนการ
้ ที่เกษตรกรรมโดยตรง เพื่อใช้เป็ นปุ๋ ย ทําให้เราสามารถ
นี ้ถูกส่งกลับไปยังพืน
รักษาชีววัฏจักรให้สมดุลได้และลดการเกิดของเสียไปในตัว
■

อาหาร
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แหล่งอินทรีย์ทางเลือกสําหรับกรดอะมิโนสามารถหาได้ง่าย ซึ่งโดยส่วนใหญ่
แล้วพบว่าเป็ นส่วนหนึ่ งของพืช ที่เราทิง้ ไป เช่น ฟางข้าว และชานอ้อย
จากมุมมองด้านวิทยาศาสตร์เมื่อใช้เทคโนโลยีกระบวนการแปลงมวลชีวภาพให้เป็ น
นํ ้าตาลและกระบวนการหมัก การทําให้ได้มาซึ่งกรดอะมิโนจากวัสดุ
แหล่งอินทรีย์ทางเลือกนี ้ไม่ได้ยากมากนั ก แต่แน่ นอนว่าการทําเช่นนี ้ในปริมาณ
มากจะต้องมีการวิจัย การวิเคราะห์ และการประเมินผลด้านการลงทุนเพิ่มเติม

การจัดการแหล่งทรัพยากรชีววัฏจักร

ไร่อ้อย
โรงงานน้ำตาล

ปุ๋ยอินทรีย์

ชีววัฏจักร
น้ำตาล

ผลิตภัณฑ์ร่วม

กากน้ำตาล

(น้ำหวานที่ได้จากอ้อย)

การหมัก

กรดอะมิโน=อูมามิ

โรงงาน Ajinomoto®

การจัดการแหล่งทรัพยากรชีววัฏจักรช่วยรักษาแหล่งต้นทุนทุนธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไว้โดยการนำแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ กลับมาใช้ใหม่

เราสามารถวัดผลจากความพยายามของ
เราได้อย่างไร?
ในการประชุมแสดงความคิดเห็นระดับโลกเรือ่ ง ต้นทุนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
้ ในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017 บริษัท
ที่จัดขึน
Ajinomoto ได้กลายเป็ นบริษัทญี่ปุ่นบริษัทแรกที่มีแนวทางสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ “ระเบียบวิธีการการรวมกลุ่มเพื่อต้นทุนธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม” และได้ประกาศการประเมินเกี่ยวกับต้นทุนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตาม
ระเบียบวิธีการนี ้ วิธีการที่ศึกษาอย่างเข้มข้นนี ้ได้ช่วยองค์กรต่าง ๆ ในการหาปริมาณ
ผลกระทบและการพึ่งพาแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งช่วยในการแบ่งสรร
งบประมาณและการตัดสินใจด้านการวิจัยและพัฒนา
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การประเมินผลจากการใช้แหล่งทรัพยากร
อินทรีย์ทางเลือก
การวัดผลจากการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในกระบวนการผลิต ทัง้ ต่อด้านสิ่งแวดล้อม
และด้านเศรษฐกิจ ถือว่ามีความท้าทายอย่างมาก เรือ่ งนี ้เป็ นมากกว่าแค่ตน
้ ทุนด้าน
่
่
เครืองจักรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แต่เป็ นการนํ าไปสู่คาํ ถามทีลึกซึง้ ยิ่งกว่า
ยกตัวอย่างเช่น คุณค่าของนํ ้าสะอาด 1 ลิตรคือเท่าไหร่? ซึ่งคําตอบที่ได้จะค่อนข้าง
้ ที่ฝนตกชุกกับพืน
้ ที่ทะเลทราย
แตกต่างกันระหว่างพืน
้ ที่การผลิตแยกกัน รวมถึงปัจจัยที่ตอ้ ง
ทัง้ นี ้ จะต้องมีการพิจารณาแต่ละพืน
นํ ามาพิจารณา ตัง้ แต่สภาพอากาศในท้องถิ่น ไปจนถึงนโยบาย
รัฐบาลของประเทศนั ้น ๆ
บริษัท Ajinomoto ได้ทําการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการแปลงหน่ วยการผลิตของเราในประเทศไทย จากการใช้มันสําปะหลังมา
เป็ นฟางข้าวในฐานะเป็ นแหล่งทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตกรดอะมิโน
ผลลัพธ์จากทุกแง่มุมแสดงให้เห็นว่า การใช้ฟางข้าวมีผลในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “แบบแผนเรือ่ งนํ ้า” สําหรับการผลิต ที่อาจลดลงกว่าร้อยละ 75
้ ที่ดน
และพืน
ิ ที่ตอ้ งใช้สําหรับเพาะปลูกวัตถุดบิ อาจลดลงเริม่ ตัง้ แต่ 30,000
เฮกเตอร์ไปจนถึงเป็ นศูนย์เฮกเตอร์! แม้กระทั่งในด้านเงินต้นทุน
สําหรับทัง้ ภาคธุรกิจและชุมชนท้องถิ่น พบว่าตํา่ กว่าอย่างมาก
■

ผลในด้านบวกจากการใช้ฟางข้าวที่มีต่อสภาพแวดล้อม

อนาคตจะเป็ นอย่างไร?
ไม่ตอ้ งบอกก็สามารถจะทราบได้วา่ การเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่ขนาดนี ้ไม่ควรจะ
้ บ่อยครัง้ ดังนั ้น เป็ นไปได้วา่ บริษัท Ajinomoto
ปล่อยให้เป็ นสิ่งที่เกิดขึน
และองค์กรอื่น ๆ จะมีการทํางานวิจัยจํานวนมากในสาขานี ้ เพื่อให้ทราบว่าควรจะ
มีการเปลี่ยนแหล่งวัตถุดบิ สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารหรือไม่ และหากต้องเปลี่ยน
จะทําเมื่อใด แต่แนวโน้ มนั ้นเห็นได้ชัดเจน และประโยชน์ ในการเปลี่ยนแปลง
้ เช่นกัน
ดังกล่าวก็มีความชัดเจนมากขึน
ความมุ่งมั่นของเราที่มีตอ่ โลกและสิ่งมีชีวติ บนโลกไปไกลกว่าการกระทําเฉพาะใน
เดือนนี ้หรือปี นี ้ เพื่อทําภารกิจ ของเราให้ลุล่วงในฐานะที่เป็ นบริษัท เราต้องมอง
ไปในอนาคตเป็ นเวลาหลายทศวรรษ เพื่อให้เราสามารถตัดสินใจ ได้อย่างชาญฉลาด
ที่สุดในสิ่งที่เราสามารถทําได้ในปัจจุบัน เราต้องเตรียมพร้อมสําหรับจุดมุ่งหมาย
ของเราอย่างเต็มที่เพื่อไปสู่ก้าวที่สําคัญที่จําเป็ นต่อโลกของเราเมื่อถึงเวลา
และเราจะค้นหาแนวทางใหม่เพื่อรักษาและปกป้ องทรัพยากร อันมีคา่ ของโลก
เราอย่างจริงจัง เพื่ออนุ รกั ษ์ ไว้ให้ลูกหลานของเราต่อไปอีกหลายต่อหลายรุน
่

เกี่ยวกับบริษัท Ajinomoto Co., Inc.
Ajinomoto Group เป็ นผู้นําระดับโลกด้านกรดอะมิโน ต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์
ชีวภาพที่มีความก้าวหน้ าและเทคโนโลยีดา้ นเคมีขน
ั ้ สูงของบริษัท
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมหลายส่วนด้วยกันไม่วา่ จะเป็ น ผงปรุงรส อาหารแปรรูป
เครือ่ งดืม่ กรดอะมิโน ผลิตภัณฑ์ยา และสารเคมี
้ ฐานที่ห้าที่สร้างจากกรดกลูตามิก
ตัง้ แต่บริษัทค้นพบผงปรุงรส “อูมามิ” (รสชาติพืน
และเป็ นกรดอะมิโนประเภทหนึ่ ง) ในปี ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451)
เราได้มีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เพื่อค้นคว้าโอกาสในการใช้กรดอะมิโนและส่งเสริม
การมีชีวติ ทีส่ ุขภาพดีของผู้คนทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่ อง จากข้อความขององค์กร

แบบแผนลดการใช้น้ำ

ลดการใช้พน
้ื ทีด
่ น
ิ

ของเราที่วา่ “กินดี อยู่ด”ี เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตต่อไปและช่วยส่งเสริมความ
อยู่ดมี ีสุขของผู้คนอย่างต่อเนื่ องด้วยการสร้างคุณค่าไปกับชุมชนและสังคม
Ajinomoto Group มีสํานั กงานใน 35 ประเทศและภูมิภาค
บริษัทขายผลิตภัณฑ์ในกว่า 130 ประเทศและภูมิภาค ในปี งบประมาณ 2560
มูลค่าการขายของบริษัทสูงถึง 1.1502 ล้านล้านเยน (10,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
เพือ่ เรียนรูเ้ พิ่มเติม กรุณาเยีย่ มชมที่ https://www.ajinomoto.com/.
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