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ค าน าส านักพิมพ ์

 

                เมื่อใดที่สังคมเกิดวิกฤตการณ๑อันไมํอาจแก๎ไขได๎ด๎วยแนวคิดและวิธีการแบบเดิม 

เมื่อนั้นผู๎คนยํอมคาดหวังวํา "การปฏิวัติ" จะสามารถเป็นทางออกของยุคสมัยได๎ คนจ านวนไมํ
น๎อยมองไปที่การปฏิวัติโครงสร๎างของสังคม และแล๎วเราก็ได๎เห็นการปฏิวัติทางการเมืองและ
เศรษฐกิจครั้งแล๎วครั้งเลําในหลายศตวรรษที่ผํานมา คนอีกมากมีความหวังกับการปฏิวัติทาง
เทคโนโลยีและแล๎วก็เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิวัติเขียว ลําสุดคือการปฏิวัติทาง
สารสนเทศโดยมีคอมพิวเตอร๑เป็นสัญลักษณ๑ แตํแล๎ววิกฤตการณ๑ตําง ๆ ก็ยังเวียนวนไมํจบสิ้น 
โครงสร๎างตําง ๆ แม๎จะถูกถอนรากถอนโคน แตํวิกฤตการณ๑ตําง ๆก็ยังเวียนมาอีกเช ํนเคย เผด็จ
การโดยคนกลุํมน๎อยผลัดเปลี่ยนกันมาอยํางซ้ าซากโดยที่การปฏิวัติเขียวก็ไมํชํวยให๎ความอด
อยากหิวโหยสูญไปจากโลก ซ้ ากลับท าให๎การเบียดบังเอาเปรียบคนยากไร๎เป็นไปอยํางหนักข๎อ
ยิ่งข้ึน  
 
            การปฏิวัติที่แท๎จริงน้ัน มิได๎อยูํที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างของสังคมหรือการเนรมิต
เทคโนโลยีอันมหัศจรรย๑ สิ่งหนึ่งที่คนทั่วไปมักมองข๎ามก็คือการปฏิวัติทางทัศนคติอยํางถึง
รากฐาน วิกฤตการณ๑ในปัจจุบัน โดยเน้ือแท๎แล๎วเป็นวิกฤตการณ๑ทางด๎านแนวคิดและทัศนคติขั้น
ปฐมฐาน เราจ าเป็นต๎องกลับมามองที่ทัศนคติพื้นฐานของเรา อันได๎แกํ ทัศนคติตํอธรรมชาต ิ
และทัศนคติตํอตัวเราในฐานะที่เป็นสํวนหนึ่งของธรรมชาติ เป็นเพราะเราเห็นธรรมชาตินั้นไร๎
ชีวิตจิตใจ เราจึงครอบง าเบียดบังธรรมชาติเพียงเพื่อปรนเปรอตัณหาและสนองความยิ่งใหญํที่
เราเข๎าใจวํามีอยูในตัวเรา โดยไมํค านึงถึงความพินาศของระบบนิเวศน๑ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลก เป็น
เพราะเราเข๎าใจอยํางฉาบฉวยวํา ธรรมชาติเป็นดังเครื่องจักรที่ประกอบไปด๎วยชิ้นสํวนที่แยกจาก
กันดังฟันเฟือง เราจึงแยกทุกสิ่งทุกอยํางออกเป็นสํวน ๆ แยกสัตว๑ออกจากปุา แยกต๎นไม๎ออก
จากภูเขา แยกมนุษย๑ออกจากธรรมชาติ จนแม๎กระทั่งกายและใจก็ถูกแยกออกจากกันเป็นสํวน ๆ 
จนตํอกันแทบไมํติด แล๎วเราก็ปรนเปรอตัวเองด๎วยวัตถุที่ตักตวงจากธรรมชาติอยํางมโหฬาร จน
เกิดวิกฤตการณ๑ทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ สังคม และในระบบนิเวศน๑ทั้งระบบ  
 
            เราจ าต๎องเปลี่ยนแปลงทัศนคติขั้นพื้นฐาน เราจะต๎องลดความเชื่อมั่นในโลหะและ
คอนกรีต และหันมาศรัทธาในพื้นดิน ล าธาร และต๎นไม๎กันให๎มากขึ้น มองให๎เห็นถึงคุณคําและ
ศักยภาพอันยิ่งใหญํที่แฝงอยูํในธรรมชาติอยํางอํอนน๎อมถํอมตน และจะต๎องรํวมมือกับธรรมชาติ
ยิ่งกวําที่จะเอาชนะคะคานธรรมชาต ิเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับธรรมชาติอยํางประสานกลมกลืน ยิ่ง
กวําที่จะตั้งตัวเป็นเอกเทศเพื่อครองความเป็นเจ๎าเหนือธรรมชาติในที่สุด  
 
            ปฎิวัติยุคสมัยด๎วยฟางเส๎นเดียว เป็นเรื่องของชาวนาผู๎หน่ึงซึ่งได๎ผํานการปฏิวัติทาง
ทัศนคติอยํางถึงรากฐาน เป็นการปฏิวัติอันเนื่องจากฟางข๎าว ซึ่งได๎แสดงให๎เขาประจักษ๑วํา 
ธรรมชาตินั้นยิ่งใหญํกวําสารเคมีและประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร๑ทั้งปวง การค๎นพบดังกลําว
มิเพียงแตํจะมีความหมายตํอเกษตรกรรม ซึ่งก าลังมาถึงจุดอุดตัน มันเป็นผลจากการปฏิวัติเขียว



ที่เห็นเทคโนโลยีเป็นค าตอบเทํานั้น หากยังมีความหมายตํออารยธรรมมนุษย๑อยํางส าคัญ ใน
ยุคสมัยที่มนุษย๑ทั้งมวลก าลังประสบกับความอับจนครั้งส าคัญในประวัติศาสตร๑ ชนิดที่อาจมีผล
ท าลายมนุษยชาติให๎สูญสิ้นเผําพันธุ๑ไปนั้น มาซาโนบุ ฟูกูโอกะได๎บอกให๎เรารู๎วํา ฟางข๎าวนั้น
สามารถปฏิวัติยุคสมัยให๎ผํานพ๎นวิกฤตการณ๑ไปได๎ การปฏิวัติดังกลําวก็คือการปฏิวัติทาง
ทัศนคต ิที่มีความตระหนักและส านึกในคุณคําอันยิ่งใหญํของธรรมชาติ ซึ่งดูเผิน ๆ แล๎ว
เหมือนวําไร๎คํา ดังที่เราทั่วไปมักมองเชํนน้ันกับฟางข๎าวในท๎องทุํง นี้แหละคือการปฏิวัติที่
แท๎จริงที่ยุคสมัยของเราก าลังต๎องการอยํางยิ่งยวด  
 
            ปฎิวัติยุคสมัยด๎วยฟางเส๎นเดียว เป็นงานเลํมแรกของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะที่
ส านักพิมพ๑มูลนิธิโกมลคีมทองได๎พิมพ๑เผยแพรํตํอผู๎อํานชาวไทย เพื่อเสนอแนวคิดใหมํอัน
สามารถเป็นทางออกส าหรับสังคมปัจจุบันได๎ พอ ๆ กับที่เป็นทางออกของกลุํมบุคคลหรือ
ปัจเจกชนที่ปรารถนาสังคมใหมํที่มนุษย๑สามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสันติสุขในสภาพแวดล๎อมที่
เอื้ออาทรตํอมนุษย๑และสรรพชีวิต ........ 

 
 

  

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อค าน า 

 

 
 

ค านิยม 

 

                หากถือตามหลักพุทธศาสนา สรรพสิ่งยํอมเป็นอนิจจัง นั่นคือมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ หากสภาพเชํนน้ีเกิดขึ้นอยํางลึกซึ้งหรือรวดเร็วก็อาจเรียกวํา "การปฏิวัติ" 
ได๎ ซึ่งการปฏิวัตินั้นเองก็อาจกลายเป็นปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ตํอเน่ืองกันไปได๎อีกเป็น
ลูกโซํ ดังเชํน "การปฏิวัติอุตสาหกรรม" ในยุโรปเมื่อคริสตศตวรรษที่ ๑๘ น าไปสูํการขยายตัว
ของลัทธิอาณานิคมและตํอมาเป็นชนวนให๎เกิดมหาสงครามโลกขึ้น เป็นต๎น  
 
            ในด๎านการเกษตรนั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งลําสุดที่อาจถือได๎วําเป็นการปฏิวัติก็คือ 
"การปฏิวัติเขียว" (The Green Revplution) ซึ่งเกิดขึ้นในชํวงทศวรรษที่ ๖ คือประมาณ ๓๐ ปี
ที่ผํานมานี้ โดยเริ่มต๎นจากเทคโนโลยีการผลิต เชํน การผสมพันธุ๑พืชสัตว๑ที่ให๎ผลผลิตสูง การ
ใช๎สารเคมีชนิดตําง ๆ เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ และการใช๎เครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต๎น 
ซึ่งน าไปสูํการเปลี่ยนแปลงในด๎านอื่น ๆ เชํน ด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม 
ตลอดจนสุขภาพอนามัยและระบบนิเวศวิทยาของโลก  
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            จุดเดํนของการปฏิวัติเขียวอยูํที่การน าเอาความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑เละ
เทคโนโลย ีมาใช๎เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรอยํางได๎ผลช ัดเจนดังเชํนการเพิ่ม
ผลผลิตตํอไรํของพันธุ๑ข๎าว "มหัศจรรย๑" ตําง ๆ เป็นต๎น แตํจุดอํอนของมันก็คือละเลยตํอ
ผลกระทบด๎านอื่น ๆ เชํน สังคมและสิ่งแวดล๎อมโดยเฉพาะผลกระทบตํอระบบนิเวศวิทยาซึ่งมี
ความละเอียดอํอนและซับซ๎อนเป็นอยํางยิ่ง  
 
            โดยอาศัยเง่ือนไขตําง ๆ เชํน ผลประโยชน๑รํวมกันระหวํางกลุํมอ านาจตําง ๆ ในที่สุด 
ระบบการเกษตรในแนวทาง "การปฏิวัติเขียว" ก็กลายเป็นนโยบายหลักของแทบทุกประเทศ 
และประชาชนสํวนใหญํโดยเฉพาะเกษตรกรตํางถูกชักจูงให๎ยอมรับระบบการเกษตรดังกลําว
ด๎วยวิธีการตําง ๆ รวมทั้งผํานระบบการศึกษาและสื่อสารมวลชนนานาชนิด จนกระทั่งกลายเป็น
กระแสหลักของระบบการเกษตรในปัจจุบัน  
 
            กลําวโดยสรุป ระบบการเกษตรปัจจุบันตั้งอยูํบนหลักการใหญํ ๆ เพียง ๒ ประการคือ 
ความมักงํายและความรุนแรง  
 
            "ความมักงําย" แสดงออกโดยการมองทุกสิ่งอยํางแยกสํวน เชํน มองเห็นดินเป็นเพียง
พื้นที่ส าหรับพืชอาศัยยืนต๎นและเป็นแหลํงธาตุอาหารเทํานั้นเมื่อดินขาดความอุดมสมบูรณ๑ก็
เพียงแตํใสํธาตุอาหารลงไปโดยตรงในรูปของปุ๋ยเคมี ซึ่งในที่สุดก็พัฒนามาจนไมํต๎องปลูกพืช
บนดินก็ได๎ กลําวคือ ปลูกบนกกรวดทรายที่มีสารละลายของธาตุอาหารหลํอเลี้ยงอยูํแทน 
(Hydroponic)  
 
            สํวน "ความรุนแรง" จะเห็นได๎จากการแก๎ปัญหาศัตรูพืช เชํน โรครา แมลง วัชพืชหรือ
สัตว๑อื่น ๆ เชํนหนูนา โดยการฆําหรือท าลายโดยตรงด๎วยสารเคมีพิษชนิดตําง ๆ ไมํวําจะเป็นยา
ก าจัดเชื้อรา ยาฆําแมลง ยาก าจัดวัชพืช หรือยาเบื่อหนูก็ตาม  
 
            ระบบการเกษตรปัจจุบันพยายามแยกตัวออกจากธรรมชาต ิโดยใช๎วิธีการควบคุมและ
บังคับธรรมชาติไปในทิศทางที่มนุษย๑ต๎องการ เพียงเพื่อสนอง "ความต๎องการเทียม" ของคน
กลุํมน๎อยที่มีก าลังซื้อ ตัวอยํางเชํน การปลูกพืชเมืองร๎อนในประเทศเขตหนาว หรือปลูกพืช
เมืองหนาวในประเทศเขตร๎อน รวมทั้งการบังคับให๎ต๎นไม๎ออกผลนอกฤดูกาล เป็นต๎น  
 
            รูปธรรมอันเป็นผลจากระบบการเกษตรดังกลําวที่เห็นได๎ชัดเจนในปัจจุบัน ก็คือ การ
ขยายตัวอยํางรวดเร็วของกิจการกลุํมบรรษัทผลิตสารเคมีและเครื่องจักรกลที่ใช๎ในการเกษตร 
การลํมสลายของเกษตรกรรายยํอย หน้ีสินตํางประเทศของประเทศเกษตรกรรม ความเสื่อม
โทรมของสิ่งแวดล๎อมและระบบนิเวศวิทยา ปัญหาด๎านสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วไปใน
ฐานะผู๎บริโภคผลจากระบบการเกษตรนี ้ 
 
            และเมื่อวิเคราะห๑ลึกลงไปอีกก็พบวําแท๎จริงแล๎ว ระบบการเกษตรที่ใช๎อยูํในปัจจุบันน้ี
กลับมิได๎มีประสิทธิภาพสูงข้ึนดังที่กลําวอ๎างกันมาแตํต๎น หากแตํเป็นระบบที่ด๎อยประสิทธิภาพ
อยํางยิ่ง ดังจะเห็นได๎จากการผลิตอาหารให๎ได๎พลังงาน ๑ แคลอรี่นั้น จะต๎องใช๎พลังงานในการ
ผลิตถึง ๗ แคลอรี ่ในขณะที่ระบบการเกษตรดั้งเดิมนั้นใช๎พลังงานการผลิตเพียง ๑ แคลอรี ่แตํ
ผลิตอาหารได๎พลังงานถึง ๕๐ แคลอรี่ ดังน้ัน ระบบการเกษตรในปัจจุบันจึงใช๎ทรัพยากรของ
โลกอยํางฟุุมเฟือย โดยเฉพาะทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดและไมํอาจหมุนเวียนกลับมาใช ๎ใหมํได๎อีก 
เชํน น้ ามันดิบ ถํานหิน ก๏าซธรรมชาติและแรํธาตุตําง ๆ เป็นต๎น ในขณะเดียวกันก็ท าให๎เกิดของ
เของเสียซึ่งเป็นพิษตํอดิน น้ า อากาศ ตลอดจนปนเปื้อนมากับอาหารที่ผลิตได๎ เป็นพิษภัยตํอ
ผู๎บริโภคอีกด๎วย  
 
            ปัญหาอันเกิดจากระบบการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ๎อมที่โลกก าลังเผชิญอยูํทุก



วันน้ี ทวีความรุนแรงและคับขันยิ่งข้ึนทุกขณะ จนอาจกลําวได๎วําใกล๎ถึงจุด "วิกฤต" แล๎ว 
เชํนเดียวกับปัญหาด๎านอื่น ๆ เชํน เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ฯลฯ  
 
            ทางออกของ "วิกฤตการณ๑" ดังกลําวก็คือ ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงอยํางรอบด๎าน
เกิดขึ้นอีกครั้งหน่ึง ซึ่งอาจเรียกได๎วําเป็น "การปฏิวัติ" ครั้งใหมํในระบบการเกษตรของโลก  
 
            ปฏิวัติยุคสมัยด๎วยฟางเส๎นเดียว ของมาซาโนบุ ฟูกูโอกะ เป็นทั้งแนวความคิดและ
รูปธรรมในการเปลี่ยนแปลงอยํางรอบด๎านดังกลําว แตํเป็นการปฏิวัติด๎วยฟางเส๎นเดียว กลําวคือ
เปลี่ยนระบบการเกษตรปัจจุบัน เป็นระบบเกษตรกรรมธรรมชาติ (Natural Farming) นั่นเอง  
 
            ฟูกูโอกะเชื่อวําแท๎จริงแล๎วมนุษย๑ไมํรู๎อะไรเลย และไมํอาจเข๎าใกล๎ธรรมชาติได๎ด๎วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร๑ ดังน้ันกิจกรรมทุกชนิดของมนุษย๑จึงไร๎ประโยชน๑และสูญเปลํา นอกจาก
กิจกรรมประเภท "อกรรม" (Do-nothing) ซึ่งเป็นการรํวมมือกับธรรมชาติอยํางสอดคล๎องและ
สํงเสริมซึ่งกันและกันเทํานั้น  
 
            เกษตรกรรมธรรมชาติคือตัวอยํางหน่ึงของกิจกรรมชนิดอกรรม ซึ่งมิได๎หมายถึงการไมํ
ท าอะไรเลย หรือปลํอยตามยถากรรม หากแตํเป็นการงดเว๎นกิจกรรมที่ไมํจ าเป็นทุกชนิด ใช๎
แรงงานที่มีอยูํโดยไมํใช๎แรงงานจากสัตว๑หรือเครื่องจักร ไมํพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก 
และไมํแยกทุกสิ่งออกจากธรรมชาติ เป็นต๎น  
 
            ด๎วยการด าเนินชีวิตอยํางเรียบงํายแตํสูงสํงในด๎านจิตวิญญาณ มีเวลาเหลือเฟือส าหรับ
พักผํอนและท างานอดิเรกที่เขารัก เชํน การเขียนกวีไฮกุหรือแตํงบทเพลง ฟูกูโอกะได๎แสดงให๎
เราเห็นวํา มนุษย๑แตํละคนมีศักยภาพอยํางเต็มเปี่ยมส าหรับการด ารงชีวิตที่เป็นอิสระและ
สมบูรณ๑ โดยอาศัยเกษตรกรรมธรรมชาติเป็นหนทางที่จะน าไปสูํวิถีชีวิตดังกลําว  
 
            ดังน้ัน ปฏิวัติยุคสมัยด๎วยฟางเส๎นเดียว จึงไมํใชํเพียงเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดหรือ
ประสบการณ๑ด๎านเกษตรเทํานั้น หากแตํเป็นเรื่องชีวิตทั้งชีวิตของชาวนาญี่ปุุนคนหน่ึงซึ่งมีอดีต
เป็นนักวิทยาศาสตร๑ และมิใชํเรื่องสํวนตัวหรือเฉพาะส าหรับประเทศญี่ปุุนเทําน้ัน หากแตํเป็น
เรื่องสากลส าหรับมนุษยชาติทั้งปวงบนโลกใบน๎อยดวงเดียวกันและยุคสมัยเดียวกันน้ี  
 
            ส าหรับหนังสือ ปฏิวัติยุคสมัยด๎วยฟางเส๎นเดียวนี้ ทราบมาวําผู๎แปลใช๎เวลาหลายเดือน
ในการถอดความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ด๎วยความอุตสาหะและพิถีพิถัน จนท าให๎
สามารถรักษาอรรถรสและความหมายตามต๎นฉบับไว๎ได๎ครบถ๎วน ทั้ง ๆ ที่มิได๎สันทัดหรือมี
พื้นฐานด๎านเกษตรกรรมมากํอนเลย นับวําสมควรได๎รับการชื่นชมอยํางจริงใจ  
 
            เมื่ออํานหนังสือเลํมนี้จบลงแล๎ว หลายคนคงมีความรู๎สึกคล๎ายคลึงกันคือเกิดแรง
บันดาลใจที่จะเข๎ารํวมในขบวนการ "ปฏิวัติ" ด๎วยวิถีทางเกษตรกรรมธรรมชาตินี้บ๎าง แตํคงจะมี
เพียงไมํกี่คนเทํานั้น ที่กล๎าอุทิศตนด าเนินชีวิตไปตามแรงบันดาลใจดังกลําวอยํางจริงจัง 
อยํางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญํหรือ "การปฏิวัติ" ที่แท๎จริงทั้งหลาย ตํางก็เริ่มต๎นจาก
จุดเล็ก ๆ ด๎วยกันทั้งนั้นมิใชํหรือ  
 
เดชา ศิริภัทร 
๘ มีนาคม ๒๕๓๐ 



 
 

  

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อค าน า 

 

 
 

ค าชี้แจงของผู้แปล 

 

                ปฏิวัติยุคสมัยด๎วยฟางเส๎นเดียว มีชื่อในพากย๑อังกฤษวํา The One Straw 
Revolution ได๎รับการตีพิมพ๑ครั้งแรกในภาษาญี่ปุุนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และถอดความเป็นพากย๑
อังกฤษในปีรุํงข้ึน สํวนฉบับแปลไทยนี้ตีพิมพ๑เผยแพรํโดยมีระยะเวลาหํางจากต๎นฉบับเดิมถึง 
๑๒ ป ีแตํกระนั้น เน้ือหาสาระที่มาซาโนบุกูโอกะตั้งใจสื่อสารกับผู๎อํานยังคงความมีชีวิตชีวา ที่
ไมํล๎าสมัยไปตามวันเวลาที่ผํานไป ทั้งยังกลับจะเป็นการเสนอทางออกให๎กับยุคแหํงความตีบ
ตันของเราในขณะนี้อยํางสมสมัย  
 
            ข๎าพเจ๎าเชื่อวําใครก็ตามที่ได๎อํานหนังสือเลํมนี้ ยํอมจะได๎รับแรงบันดาลใจจาก
ทัศนคติอันลุํมลึก และประสบการณ๑อันนําทึ่งผํานงานเกษตรกรรมของฟูกูโอกะ ดังเชํนที่
ข๎าพเจ๎าได๎ประสบสัมผัสจากการอํานและแปลงานของเขาเลํมนี้ สิ่งที่ฟูกูโอกะได๎สื่อสารกับเรา
ด๎วยการใช๎ชีวิตตลอด ๕๐ ปีกับงานเกษตรกรรมที่เขาได๎เลือกแล๎วก็คือ "การปฏิวัติ" ที่แท๎จริง
สามารถเริ่มต๎นข้ึนได๎จากคนเล็ก ๆ คนหน่ึง และจากสิ่งธรรมดาสามัญที่ดูเสมือนไร๎คุณคําดังเชํน
ฟางข๎าวในท๎องทุํง ขอเพียงแตํเราแลเห็นคุณคําในสิ่งธรรมดาสามัญนั้นอยํางแท๎จริง  
 
           ปฏิวัติยุคสมัยด๎วยฟางเส๎นเดียว เป็นหนังสือหนึ่งในจ านวน ๕ เลํมของฟูกูโอกะ ที่ได๎รับ
การตีพิมพ๑ออกมาในขณะนี้ และในจ านวนดังกลําวมี ๓ เลํมที่ได๎รับการถํายทอดเป็นพากย๑
อังกฤษแล๎ว ปฏิวัติยุคสมัยด๎วยฟางเส๎นเดียว เป็นหนังสือเลํมแรกของฟูกูโอกะ ซึ่งอาจกลําวได๎
วําเป็นข๎อเขียนที่เสนอความคิดที่เป็นแมํบทของเขาไว๎อยํางครบถ๎วนสมบูรณ๑ งานเขียนหลัง
จากนั้นล๎วนเป็นการเพิ่มเติมและลงรายละเอียดตํอความคิดพื้นฐานดังกลําว  
 
            ในฉบับแปลเป็นไทยนี้ ข๎าพเจ๎าได๎ท านามานุกรมชื่อพืชและสัตว๑เฉพาะที่เป็นอาหาร
เพิ่มเติมไว๎ท๎ายเลํม ทั้งน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงความรกรุงรังจากการก ากับชื่ออังกฤษไว๎ในเน้ือหา ชื่อ
เหลํานี้ได๎พยายามเทียบให๎เป็นไทยมากที่สุด แตํกระนั้นก็ยังมีบางสํวนที่ไมํสามารถท าได๎
เน่ืองจากเป็นพืชและสัตว๑ที่หาไมํได๎ในประเทศไทย ซึ่งก็ใช๎วิธีเรียกชื่อทับศัพท๑ตามต๎นฉบับ
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อังกฤษ แม๎ชื่อที่ได๎เทียบเป็นไทยแล๎ว ก็ขอให๎ผู๎อํานได๎ท าความเข๎าใจด๎วยวํา ชื่อของพืชและ
สัตว๑เหลํานั้นมิได๎เป็นชนิดเดียวกันเสียทีเดียวกับที่พบในบ๎านเรา โดยมากจะเป็นพืชและสัตว๑ที่
อยูํในตระกูลเดียวกัน สํวนชนิดพันธุ๑อาจแตกตํางกันบ๎าง ส าหรับพืชและสัตว๑ที่ชาวไทยไมํ
คุ๎นเคย ข๎าพเจ๎าได๎พยายามหารายละเอียดเพิ่มลงในนามานุกรมเทํานี้จะสามารถหาข๎อมูลได๎ 
โดยหวังวําเน้ือหาในสํวนนี้จะเป็นประโยชน๑ตํอผู๎อํานชาวไทยบ๎าง นอกจากนี้ยังได๎ท าเชิงอรรถ
เพิ่มเติมในบทแปลนี้ โดยก ากับตํอท๎ายวํา ผู๎แปล สํวนเชิงอรรถนอกนั้นเป็นเชิงอรรถของผู๎แปล
เป็นอังกฤษได๎ท าไว๎แตํเดิม  
 
            ข๎าพเจ๎าขอกราบขอบคุณ พระไพศาล วิสาโล ขอขอบคุณ คุณเดชา ศิริภัทร ที่กรุณา
ชํวยอํานต๎นฉบับ ตรวจแก๎และให๎ความชํวยเหลือเกี่ยวกับศัพท๑เฉพาะทางเกษตรกรรม 
ขอขอบคุณ คุณสมยศ สุภาพรเหมินทร๑ ที่ให๎ความชํวยเหลืออยํางเต็มใจในการท านามานุกรม
ชื่อพืชและสัตว๑ ด๎วยการเทียบชื่ออังกฤษให๎เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร๑จากนั้นจึงเทียบกลับมาเป็น
ชื่อไทย ซึ่งเป็นงานที่ใช๎เวลาและต๎องอาศัยความอุตสาหะอยํางยิ่ง นอกจากนี้ยังเอื้อเฟื้อรูปถําย
ของฟูกูโอกะเป็นภาพประกอบในเลํม ข๎าพเจ๎ายังได๎รับภาพประกอบบางสํวนจาก คุณพิภพ 
ธงไชย และคุณมานะ วิทยาวัชรินทร๑ ซึ่งทั้งสามทํานมีโอกาสได๎พบกับฟูกูโอกะที่ไรํนาของเขา
เมื่อคราวไปดูงานที่ญี่ปุุน ข๎าพเจ๎าขอถือโอกาสขอบคุณในน้ าใจและความเอื้อเฟื้อ คนสุดท๎ายที่
ข๎าพเจ๎าไมํอาจจะละเลยกลําวถึงในที่นี้คือคุณพจนา อรุณสันติโรจน๑ ที่ได๎อดหลับอดนอนเรํงดีด
พิมพ๑ต๎นฉบับ ปฏิวัติยุคสมัยด๎วยฟางเส๎นเดียว ให๎อยํางไมํเห็นแกํเหน็ดเหน่ือย ข๎าพเจ๎า
ขอขอบคุณ เพื่อนคนอื่น ๆ และเจ๎าหน๎าที่ของส านักพิมพ๑ที่ไมํได๎เอํยนามในที่นี้ ด๎วยความส านึก
วําความส าเร็จของหนังสือเลํมนี้ล๎วนได๎รับความเอื้อเฟื้อและชํวยเหลือจากบุคคลเหลํานี้ 
 
รสนา โตสิตระกูล 
๙ มีนาคม ๒๕๓๐ 
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อารัมภกถา 

 

                ผู้อํานที่คาดหวังวําหนังสือเลํมนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรเทํานั้น คงจะรู๎สึก

ประหลาดใจที่พบวําหนังสือเลํมนี้ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ คุณคําทางวัฒนธรรม 
ตลอดจนข๎อจ ากัดของความรู๎ของมนุษย๑อีกด๎วย สํวนทํานที่อํานเพราะได๎รับค าบอกเลําวําเป็น
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เรื่องเกี่ยวกับปรัชญา ก็คงจะรู๎สึกประหลาดใจที่พบวํา หนังสือเลํมนี้เต็มไปด๎วยความรู๎ทาง
ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกข๎าว ธัญพืชฤดูหนาว ส๎ม และพืชผักสวนครัวในไรํนาของญี่ปุุน  
 
            นี้เป็นความคาดหวังโดยปกติวิสัย เพราะวําเราคุ๎นเคยที่จะคาดหวังบุคคลในลักษณะ
ของผู๎เชี่ยวชาญ และหนังสือที่มีเน้ือหาเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึงดังที่เราต๎องการ จากหนังสือ 
ปฏิวัติยุคสมัยด๎วยฟางเส๎นเดียว หนังสือเลํมนี้มีคุณคําตํอเราเพราะมันเป็นทั้งคูํมือการปฏิบัติและ
มีเน้ือหาทางปรัชญาในขณะเดียวกัน เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรที่จ าเป็นและให๎แรงบันดาล
ใจ ด๎วยเหตุที่วํามันมิใชํเพียงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกษตรเทํานั้น  
 
            ผู๎อํานที่มีความรู๎ยํอมจะตระหนักได๎วํา เทคนิควิธีการของฟูกูโอกะไมํอาจน ามาใช๎ได๎
โดยตรงกับไรํนาสํวนใหญํในประเทศสหรัฐอเมริกา แตํก็ไมํถูกต๎องหากสรุปวําความรู๎ภาคปฏิบัติ
ในหนังสือนี้เป็นสิ่งที่ไมํมีคุณคําส าหรับเราเพียงเพราะเหตุผลดังกลําว สิ่งเหลําน้ีควรคําแกํการ
ใสํใจ ด๎วยเหตุที่วํามันได๎เสนอตัวอยํางอันวิเศษวํามีอะไรที่เราสามารถท าได๎บ๎าง เมื่อผืนดิน 
สภาพอากาศและพืชพันธ๑ได๎รับการพินิจพิจารณาด๎วยความสนอกสนใจ ด๎วยสายตาแหํงความ
เข๎าใจ และด๎วยการเกี่ยวข๎องอยํางถูกต๎องเหมาะสม หนังสือเลํมนี้มีคุณคําเพราะได๎ให๎ค าแนะน า
ที่นําใครํครวญ และเสริมสร๎างแรงบันดาลใจแกํเรา เกษตรกรคนใดก็ตามหากได๎อํานหนังสือเลํม
นี้ยํอมจะพบวํา ความคิดของเขาถูกโน๎มน าครั้งแล๎วครั้งเลําจากหน๎าหนังสือสูํไรํนาของตน และ
จากจุดนั้น จะกํอให๎เกิดจุดเชื่อมตํอกับระบบทั้งหมดของการเกษตรกรรมในอเมริกา  
 
            ฟูกูโอกะก็เชํนเดียวกับอีกหลาย ๆ คนในประเทศนี ้ที่มีความเข๎าใจล้ าหน๎ากวําคนสํวน
ใหญํที่แลเห็นวํา เราไมํสามารถแยกด๎านใดด๎านหน่ึงของชีวิตออกจากด๎านอื่น ๆ เมื่อเรา
เปลี่ยนแปลงวิถีการเพาะปลูกธัญญาหารของเรา เทํากับเราเปลี่ยนแปลงลักษณะอาหาร 
เปลี่ยนแปลงลักษณะสังคม และเปลี่ยนแปลงคํานิยมของเราไปด๎วย ดังน้ันหนังสือเลํมนี้จึงเป็น
หนังสือที่ให๎ความใสํใจตํอเรื่องราวความสัมพันธ๑ ตํอสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล และตํอความ
รับผิดชอบในสิ่งที่แตํละคนรู ๎ 
 
            ส าหรับผู๎ที่คุ๎นเคยกับงานเขียนทางด๎านเกษตรกรรมอินทรีย๑ (Organic Farming) คง
จะแลเห็นความคล๎ายคลึงระหวํางงานของฟูกูโอกะกับงานของเซอร๑อัลเบิร๑ต โฮวาร๑ด ซึ่งเป็นผู๎
วางรากฐานศาสตร๑แหํงเกษตรอินทรีย๑ในโลกตะวันตก เชํนเดียวกับโฮวาร๑ด ฟูกูโอกะก็เริ่มต๎น
ด๎วยการเป็นนักวิทยาศาสตร๑ในห๎องทดลอง และเริ่มมองเห็นข๎อจ ากัดของห๎องทดลองในเวลา
ตํอมา โฮวาร๑ดได๎น างานของเขาออกจากห๎องทดลองมาสูํไรํนา และเมื่อเขาได๎ตระหนักวําความ
รับผิดชอบท าให๎เขาต๎องเริ่มต๎นท าตามความเห็นของเขากํอนที่จะน าเสนอสิ่งนี้ตํอผู๎อื่น นี้ท าให๎
ชีวิตของเขาเปลี่ยนไป ฟูกูโอกะก็ท าในสิ่งเดียวกัน "ในท๎ายที่สุดผมได๎ตัดสินใจที่จะท าให๎
ความคิดของผมปรากฏเป็นรูปรํางข้ึน โดยการน ามันมาสูํการปฏิบัติ เพื่อที่จะตัดสินวําความ
เข๎าใจของผมถูกหรือผิด ผมตัดสินใจที่จะใช๎ชีวิตด๎วยการท าการเกษตร.....และนี่คือวิถีทางที่ผม
เลือกเดิน" เขายังกลําวอีกวํา "แทนที่จะพูดอธิบายเป็นร๎อย ๆ ครั้ง สู๎ลงมือท าตามความเชื่อจะมิ
เป็นวิธีที่ดีกวําหรือ" เมื่อผู๎เชี่ยวชาญตัดสินใจที่จะท าตามความเชื่อของตัวเองและเริ่มท าในสิ่งที่
เขาพูด เขาได๎ท าลายก าแพงแหํงความเป็นผ๎ูเชี่ยวชาญของเขาลง เรายอมรับฟังเขาอยํางที่เรา
ไมํเคยท ามากํอน นั่นเพราะวําเขาพูดด๎วยหลักฐานซึ่งไมํใชํจากความรู๎เพียงอยํางเดียว เป็น
หลักฐานที่ได๎จากความรู๎และประสบการณ๑รํวมกัน  
 
            เมื่อฟูกูโอกะพูดถึงเกษตรกรรมแบบ "ไมํกระท า" (do-nothing) ชาวตะวันตกอาจ
ระลึกได๎ถึงข๎อความในเซนต๑ แมทธิว ๖:๒๖: ที่วํา "จงดูนกที่บินอยูํบนฟูาสิ มันไมํต๎องหวําน ทั้ง
ไมํต๎องเก็บเกี่ยว หรือเก็บสะะสมไว๎ในยุ๎งฉางแตํกระนั้นพระบิดาบนสวรรค๑ก็ประทานอาหารให๎มัน
จนเพียงพอ" ข๎าพเจ๎ายกตัวอยํางทั้งสองน้ีเพื่อจะเตือนให๎เราระลึกถึงสถานะอันเหมาะสมของเรา
ในบรรดาสิ่งทั้งหลาย เรามิใชํเป็นผ๎ูสร๎างโลกหรือตัวเราเอง เรามีชีวิตอยูํด๎วยการใช๎ชีวิต หาใชํ
สร๎างชีวิตไมํ แตํแนํนอนลํะ เกษตรกรไมํอาจท าการเกษตรโดยไมํท างาน เชํนเดียวกับนกที่ไมํ
อาจมีอาหารโดยไมํออกหากิน นี่เป็นข๎อเท็จจริงที่ฟูกูโอกะยอมรับอยํางมีอารมณ๑ขันวํา "ผม



ประกาศสนับสนุนเกษตรกรรมแบบ "ไมํกระท า" และมีคนจ านวนมากมาที่นี่โดยคิดวําเขาจะได๎
พบกับดินแดนในฝัน (Utopia) ที่ซึ่งเขาสามารถมีชีวิตอยูํโดยไมํต๎องท าอะไรแม๎แตํเพียงการลุก
ขึ้นจากเตียง คนเหลํานี้ต๎องพบกับความประหลาดใจอยํางยิ่ง" ประเด็นโต๎แย๎งในที่นี้ไมํใชํการ
คัดค๎านการท างาน แตํเป็นการคัดค๎านงานที่ไมํจ าเป็น บางครั้งคนเราท างานเกินจ าเป็นเพื่อให๎
ได๎สิ่งที่เขาปรารถนา และบางสิ่งที่เขาปรารถนาก็เป็นสิ่งที่ไมํจ าเป็นส าหรับเขา และ "การไมํ
กระท า" นี้ยังเป็นปฏิกิริยาของสามัญส านึกที่ตอบโต๎อ านาจของผู๎เชี่ยวชาญ ปฏิกิริยานี้ก็คือ 
"ลองไมํท าสิ่งนี้ดูสิ ลองไมํท าสิ่งนั้นดูสิ" นั่นคือวิธีคิดของผม นี่เป็นอาการตํอต๎านของเด็ก และ
คนแกํบางคนที่มีความไมํไว๎วางใจตํอ "ความสมัยใหมํที่ซับซ๎อน" ที่มุํงรุดไปข๎างหน๎าโดย
ปราศจากการตั้งค าถามวํา "เพื่ออะไร"  
 
            ฟูกูโอกะเป็นนักวิทยาศาสตร๑ที่สงสัยในวิทยาศาสตร๑หรือดังที่มักถูกเข๎าใจผิดวําเป็น
วิทยาศาสตร๑ นี่มิได๎หมายความวําเขาเป็นพวกไมํปฏิบัติจริงหรือดูถูกในความรู๎ แตํทวํา ความ
ลังเลสงสัยของเขาเกิดจากการปฏิบัติจริง และจากสิ่งที่เขารู๎ ฟูกูโอกะก็เป็นเชํนเดียวกับ เซอร๑ 
อัลเบิร๑ต โฮวาร๑ดที่กลําวต าหนิความรู๎ที่เป็นสํวน ๆ ของบรรดาผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหลาย 
เชํนเดียวกับโฮวาร๑ด เขาต๎องการที่จะสืบค๎นเรื่องราวที่เขาเกี่ยวข๎องอยูในลักษณะที่เป็นองค๑รวม
ของสิ่งนั้น (Wholeness) และเขาไมํลืมวําความเป็นองค๑รวมนั้นรวมถึงสิ่งที่เขารู๎ และสิ่งที่เขาไมํ
รู๎อยูํด๎วย สิ่งที่เขาหวาดเกรงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑สมัยใหมํก็คือ ความรู๎สึกดูถูกในสิ่งที่
เป็นรหัสยนัย ความสมัครใจที่จะลดสํวนของชีวิตมาสูํสิ่งที่สามารถรู๎ได๎และมีสมมติฐานวําสิ่งที่ไมํ
รู๎สามารถละเลยได๎โดยไมมีผลเสียแตํอยํางไร เขากลําววํา "ธรรมชาติที่ถูกรับรู๎โดยอาศัยความรู๎
ทางวิทยาศาสตร๑เป็นธรรมชาติที่ได๎ถูกท าลายไปแล๎ว เปรียบเหมือนภูตผีที่มีแตํโครงกระดูก แตํ
ปราศจากวิญญาณ" ข๎อความดังกลําวชํางคล๎ายคลึงกับน้ าเสียงที่แสดงความไมํวางใจในแบบ
ฉบับแหํงวัฒนธรรมของเรา ซึ่งเขียนข้ึนโดยเวิร๑ดสเวิธ : 

ความฉลาดอันอยูํไมํสุขของเรา 
ได๎ท าลายรูปทรงแหํงความงามของสรรพสิ่ง 
เรากระท าฆาตกรรมด๎วยการผําทุกสิ่งออกศึกษา 

            วิธีการของฟูกูโอกะเป็นวิทยาศาสตร๑ที่เริ่มต๎นและสิ้นสุดลงด๎วยความอํอนน๎อมถํอมตน 
ด๎วยความตระหนักรู๎วํา สิ่งที่มนุษย๑เข๎าใจได๎ ยํอมมีน๎อยกวําสิ่งที่มีอยูํจริง ดูเหมือนสิ่งที่เขา
ต๎องการจะกลําวก็คือ หาใชํความรู๎ไม ํแตํเป็นความรื่นรมย๑ตํางหากที่ให๎ความรู๎สัมผัสกับความ
เป็นหนึ่งของสรรพสิ่ง ซึ่งจะปรากฏขึ้นก็แตํในขณะแหํงการไมํยึดมั่นเทํานั้น เราสามารถพบ
ข๎อความที่ยืนยันความจริงข๎อนี้ได๎ในพระคัมภีร๑ และในบทกวีของ วิลเลียม เบลก : 

ผู๎ซึ่งติดยึดอยูํกับความรื่นรมย๑ 
ได๎ท าลายปีกแหํงชีวิต 
แตํผู๎ซึ่งจุมพิตความรื่นรมย๑ขณะที่มันบินจากไป 
จะมีชีวิตสถิตในนิรันดรภาพแหํงแสงอรุณ 

            ความงดงามเชํนนี้แหละคือต๎นธารแหํงปรีชาญาณ (insight) ในทางเกษตรกรรมของฟู
กูโอกะ "เมื่อใดก็ตามที่บุคคลประจักษ๑แกํใจในความจริงที่วํา ความรื่นรมย๑และความสุขจะมลาย
หายไปเมื่อพยายามจะครอบครองมันไว๎ เมื่อนั้นสาระของเกษตรกรรมธรรมชาติก็จะเป็นที่เข๎าใจ
ได๎"  
 
            และเกษตรกรรม "ธรรมชาติ" ซึ่งมีความอํอนน๎อมถํอมตนเป็นต๎นก าเนิดและเป็น
จุดสิ้นสุดนี้เอง ที่มีความเป็นมนุษย๑และความเมตตากรุณาในทุกหนทุกแหํง มนุษย๑จะท างานได๎
ดีที่สุดเมื่อเขาท าเพื่อความดีงามของมนุษย๑ไมํใชํเพื่อ "ผลผลิตที่สูงข้ึน" หรือเพื่อ "เพิ่ม
ประสิทธิภาพ" ซึ่งเป็นเปูาหมายในการด าเนินงานของเกษตรกรรมแบบอุตสาหกรรม ฟูกูโอกะ
กลําววํา "เปูาหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไมํใชํการเพาะปลูกพืชผล แตํคือการบํมเพาะความ



สมบูรณ๑แหํงความเป็นมนุษย๑" เขาได๎กลําวถึงเกษตรกรรมในฐานะที่เป็นมรรควิถีวํา "การอยูํที่นี่ 
ดูแลทุํงนาเล็ก ๆ ด๎วยความรู๎สึกที่เป็นอิสระในแตํละวันทุก ๆ วัน นี้คือวิถีดั้งเดิมของเกษตรกรรม" 
งานเกษตรกรรมซึ่งมีความสมบูรณ๑เป็นหน่ึงเดียวจะหลํอเลี้ยงบุคคลทั้งรํางกายและวิญญาณ เรา
มิได๎มีชีวิตอยูํด๎วยอาหารเพียงอยํางเดียว 
 
เวนเดล แบร์ร่ี 

 
 

 
 

 
 

บทน า 

 

                ใกล้กับหมูํบ๎านเล็ก ๆ บนเกาะชิโกกุในภาคใต๎ของญี่ปุุน มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ ได๎

พัฒนาวิธีการท าเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ ซึ่งสามารถชํวยทวนกระแสของเกษตรกรรมแผน
ใหมํที่ก าลังตกต่ าลงทุกท ีเกษตรกรรมธรรมชาติไมํต๎องใช๎เครื่องจักร สารเคม ีและอาศัยการ
ก าจัดวัชพืชเพียงเล็กน๎อยเทําน้ัน ฟูกูโอกะไมํไถพรวนดิน และไมํใช๎ปุ๋ย เขาไมํกักน้ าไว๎ในนา
ข๎าวระหวํางฤดูเพาะปลูกดังที่ชาวนาทั้งในตะวันออกและทั่วโลกกระท ากันมาเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษ ดินในที่นาของเขาไมํเคยถูกไถพรวนมาเป็นเวลากวํา ๒๕ ปีแล๎ว แตํกระนั้นผลผลิตที่
เขาได๎นั้นเมื่อเทียบกับที่นาที่ให๎ผลผลิตสูงสุดในญี่ปุุนแล๎ว แทบไมํมีความแตกตํางกันเลย 
วิธีการเพาะปลูกของเขาใช๎แรงงานน๎อยกวําวิธีอื่น ๆ ทั้งไมํกํอให๎เกิดมลภาวะ และไมํจ าเป็นต๎อง
ใช๎น้ ามันเชื้อเพลิงด๎วย  
 
            เมื่อผมได๎ยินเรื่องราวเกี่ยวกับฟูกูโอกะในตอนแรกๆ น้ัน ผมเกิดความรู๎สึกสงสัยไมํ
แนํใจ จะเป็นไปได๎อยํางไรที่จะเพาะปลูกข๎าวและธัญพืชฤดูหนาวที่ให๎ผลผลิตสูงในแตํละปี โดย
ท าเพียงแคํการหวํานเมล็ดพันธุ๑ไปบนที่นาที่ไมํมีการไถพรวน มันต๎องมีวิธีการอะไรที่มากกวํานี้
แนํ  
.......ผมเฝูาสงสัยวําเหตุไฉนปรัชญาของผ๎ูคน   

จึงได๎หมุนเร็วเสียยิ่งกวําการแปรเปลี่ยนของฤดูกาล...  
  ธรรมชาติไมํได๎เปลี่ยนแปลง แม๎วํา วิธีการมองดู 

ธรรมชาติ จะเปลี่ยนแปลงไปอยํางมากมาย 

จากยุคหนึ่งสํูยุคหนึ่ง ....  



ภาค ๑ 

 พินิจดูเมล็ดข้าวน้ี  

 โลกน้ีไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร 

 กลับสู่ชนบท  

 สู่เกษตรกรรมแบบไม่กระท า  

 กลับคืนสู่ต้นก าเนิด 

 สาเหตุที่เกษตรกรรมธรรมชาติไม่แพร่หลาย 

 มนุษย์ไม่รู้จักธรรมชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

๑.๑ 

พินิจดูเมล็ดข้าวนี้ 

 

                ผมเชื่อวําการปฏิวัติสามารถเริ่มต๎นจากฟางข๎าวเพียงเส๎นเดียว ดูเผิน ๆ ฟางข๎าวนี้
อาจจะดูบอบบางไร๎น้ าหนัก และไมํมีความสลักส าคัญอะไร จึงยากที่ใครจะเชื่อวํามันสามารถ
เป็นจุดเริ่มต๎นของการปฏิวัติได ๎แตํผมได๎ตระหนักแล๎วถึงน้ าหนักและพลังของฟางเส๎นนี้ ส าหรับ
ผมแล๎ว การปฏิวัติดังกลําวเป็นเรื่องจริงจังมาก  
 
              ลองมองดูผืนนาที่ปลูกข๎าวไรย๑และข๎าวบาร๑เลย๑เหลําน้ี มันให๎ผลผลิตถึง ๒๒ บูเชล 
(๕๙๐.๙ กิโลกรัม) ตํอเน้ือที่ ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ) ผมเชื่อวําผลผลิตดังกลําวเทียบได๎กับ
ผลผลิตสูงสุดในจังหวัดอิไฮม ิและหากปริมาณผลผลิตนี้เทํากับผลผลิตในจังหวัดอิไฮมิแล๎ว 
ยํอมถือได๎วําเป็นปริมาณผลผลิตที่สูงที่สุดในประเทศ เพราะที่อิไฮมิถือกันวําเป็นแหลํงที่มีอัตรา
ผลผลิตข๎าวสูงที่สุดแหํงหนึ่งในญี่ปุุน และยิ่งกวํานั้นผืนนาเหลํานี้ไมํเคยถูกไถพรวนมาเป็นเวลา

http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content1.html#p1-1#p1-1
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content1.html#p1-2#p1-2
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content1.html#p1-3#p1-3
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content1.html#p1-4#p1-4
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content1.html#p1-5#p1-5
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content1.html#p1-6#p1-6
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content1.html#p1-7#p1-7


ถึง ๒๕ ปีแล๎ว  
 
              เมื่อจะปลูก ผมก็เพียงแตํหวํานเมล็ดข๎าวไรย๑และข๎าวบาร๑เลย๑ลงในที่นาคนละแปลง
ในฤดูใบไม๎รํวงในขณะที่ข๎าวเจ๎ายังไมํได๎เก็บเกี่ยว หลายอาทิตย๑ตํอมาหลังจากเก็บเกี่ยวข๎าวเจ๎า
เสร็จแล๎ว ผมจะน าฟางข๎าวมาคลุมให๎ทั่วผืนนาที่ถูกเก็บเกี่ยวข๎าวไป  
 
              การปลูกข๎าวเจ๎าก็ใช๎วิธีการเดียวกัน ธัญพืชฤดูหนาวจะเก็บเกี่ยวได๎ประมาณ ๒๐ 
พฤษภาคม และประมาณ ๒ อาทิตย๑กํอนที่ข๎าวจะสุกเต็มที ่ผมก็จะหวํานเมล็ดข๎าวเจ๎าซ๎อนลงใน
แปลงข๎าวไรย๑ และข๎าวบาร๑เลย๑ เมื่อการเก็บเกี่ยวธัญพืชฤดูหนาวและการนวดข๎าวแล๎วเสร็จ ผม
จะโปรยฟางข๎าวไรย๑และข๎าวบาร๑เลย๑ลงคลุมพื้นที่นา  
 
              ผมคิดวําการใช๎วิธีปลูกข๎าวเจ๎าและธัญพืชฤดูหนาวแบบเดียวกัน เป็นวิธีการเฉพาะ
ของการท าเกษตรกรรมชนิดนี้ แตํมีวิธีที่งํายกวํานี้ ขณะที่เราเดินตัดไปยังที่นาแปลงถัดไป ผม
จะชี้ให๎ดูข๎าวเจ๎าที่หวํานพร๎อมกับธัญพืชฤดูหนาวเมื่อฤดูใบไม๎รํวงที่แล๎ว การปลูกพืชหมุนเวียน
ตลอดทั้งปีในที่นาแปลงนั้น จะเสร็จสิ้นภายในวันข้ึนปีใหมํ  
 
              คุณจะสังเกตเห็นวํามีพืชคลุมดินจ าพวกถั่ว และวัชพืชงอกอยูํในที่นาเหลํานี้ด๎วย พืช
คลุมดินจ าพวกถั่วจะถูกหวํานลงไปในระหวํางต๎นข๎าวในต๎นเดือนตุลาคมกํอนการหวํานข๎าวไรย๑
และบาร๑เลย๑เล็กน๎อย ผมไมํต๎องยุํงยากเกี่ยวกับการหวํานพืชคลุมดินเหลํานี้ เพราะวํามันสามารถ
แพรํพันธุ๑ได๎เองอยํางงํายดาย  
 
              ดังน้ันแบบแผนการปลูกพืชในที่นาจะเป็นเชํนน้ี พืชคลุมดินจ าพวกถั่วจะถูกหวํานลง
ในระหวํางต๎นข๎าวในตอนต๎นเดือนตุลาคม ธัญพืชฤดูหนาวจะถูกหวํานตามลงไปในตอนกลาง
เดือน พอต๎นเดือนพฤศจิกายนข๎าวเจ๎าก็สามารถเก็บเกี่ยวได ๎หลังจากนั้นข๎าวเจ๎าส าหรับปีตํอไป
ก็จะถูกหวํานลงในที่นา และฟางข๎าวหลังเก็บเกี่ยวจะถูกน ามาโปรยคลุมที่นาเอาไว๎ ข๎าวไรย๑และ
บาร๑เลย๑ที่คุณแลเห็นอยูํนี้ก็เติบโตขึ้นมาด๎วยวิธีดังกลําว  
 
              ในการดูแลที่นาขนาด ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ) แรงงานคนเพียง ๑ หรือ ๒ คนก็เพียง
พอที่จะท างานทั้งหมด ในการปลูกข๎าวเจ๎าและธัญพืชฤดูหนาวให๎แล๎วเสร็จภายในเวลาไมํกี่วัน 
คงจะไมํมีวิธีเพาะปลูกอื่นใดที่งํายยิ่งไปกวํานี้อีกแล๎ว  
 
              วิธีการนี้มีลักษณะที่ตรงกันข๎ามอยํางสิ้นเชิงกับเทคนิคทางเกษตรกรรมแผนใหมํ มัน
ได๎โยนความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑และความรู๎ในการเพาะปลูกแบบพื้นบ๎านทิ้งไปเสียสิ้น วิธีการ
เพาะปลูกชนิดนี้ ไมํต๎องใช๎เครื่องจักร ไมํต๎องอาศัยปุ๋ยและสารเคม ีแตํสามารถให๎ปริมาณ
ผลผลิตเทํากับหรือมากกวําผลผลิตจากที่นาโดยเฉลี่ยในญี่ปุุน ซึ่งมีหลักฐานให๎เห็นประจักษ๑แกํ
ตา 

 

  

 
 

 
๑.๒ 



โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาร 

 

                มีคนถามผมวําเหตุไฉนผมจึงเลือกท าเกษตรกรรมวิธีน้ีเมื่อหลายปีกํอน จวบจน

บัดนี้ผมยังไมํเคยพูดคุยกับใครถึงเรื่องราวเหลํานี้มากํอน อาจจะกลําวได๎วํา ไมํมีทางที่จะพูดถึง
เรื่องราวเชํนน้ีได๎ มันเป็นเรื่องสามัญธรรมดา คุณจะพูดอยํางไรลํะ เป็นอาการช็อก ความกระจําง
ที่แวบข้ึนมาฉับพลัน ประสบการณ๑เล็ก ๆ เรื่องหน่ึงที่เป็นจุดเริ่มต๎นของเรื่องราวทั้งหมด  
 
              ความประจักษ๑แจ๎งนั้นได๎เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมอยํางสิ้นเชิง มันไมํใชํสิ่งที่คุณจะ
สามารถสื่อมันออกมาได๎อยํางแท๎จริงหรอก แตํถ๎าจะพูดก็อาจจะพูดได๎ในท านองที่วํา "มนุษย๑
ไมํรู๎อะไรเลย ไมํมีคุณคําอันเป็นเนื้อแท๎ของสิ่งใด ๆ การกระท าทุกชนิดล๎วนหาคุณคําไมํได๎ เป็น
ความพยายามที่ไร๎ความหมาย" นี้อาจจะดูเป็นเรื่องวิตถาร ผิดวิสัย แตํหากวําคุณจะสื่อมันเป็น
ค าพูด มันก็เป็นทางเดียวที่จะอธิบายออกมาได ๎ 
 
              "ความคิด" นี้พัฒนาขึ้นอยํางฉับพลันในหัวสมองของผม เมื่อครั้งที่ผมยังหนุํมมาก 
ผมไมํรู๎วําความกระจํางแจ๎งภายในนี้ ที่วําความเข๎าใจและความพยายามทั้งหมดของมนุษย๑เป็น
สิ่งไร๎ประโยชน๑ และไร๎ความหมายนี้จะถูกต๎องหรือไมํ แตํถ๎าผมตรวจสอบความคิดเหลํานี ้และ
พยายามที่จะก าจัดมัน ผมไมํอาจจะหาข๎อที่จะมาคัดค๎านความคิดนี้ได ๎มันกลับเป็นความเชื่อที่
ลุกโชติชํวงในตัวผม  
 
              ความเชื่อโดยทั่วไปมักจะเป็นไปในท านองวํา ไมํมีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกวําเชาว๑
ปัญญาของมนุษย๑ (human intelligence) มนุษย๑เป็นนฤมิตกรรมของคุณคําอันพิเศษ ทั้ง
ความส าเร็จและประดิษฐกรรมของมนุษย๑ ซึ่งสะท๎อนอยูํในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร๑ก็เป็นสิ่ง
ที่มหัศจรรย๑ นี้เป็นความเชื่อโดยสามัญทั่วไป และเน่ืองจากสิ่งที่ผมคิดนั้นเป็นการปฏิเสธความ
เชื่อดังกลําว ผมจึงไมํสามารถจะสื่อสารทัศนะของผมกับใครได ๎ในที่สุดผมตัดสินใจที่จะท าให๎
ความคิดของผมปรากฏเป็นรูปธรรม ด๎วยการน ามาปฏิบัติ และเพื่อจะได๎ตัดสินวําความเข๎าใจ
ของผมน้ันถูกหรือผิดกันแน ํการใช๎ชีวิตในการท าเกษตรกรรม ปลูกข๎าวและธัญพืชฤดูหนาว น้ี
คือแนวทางที่ผมเลือก  
 
              แล๎วประสบการณที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผมลํะ คืออะไรกัน?  
 
              เมื่อ ๔๐ ปีกํอน ตอนผมอายุ ๒๕ ป ีผมท างานอยูํในกรมศุลกากรแหํงเมืองโยโก
ฮามํา ในแผนกวิจัยพืช งานหลักของผมคือการตรวจสอบหาแหลํงที่เป็นพาหะของโรคพืชจาก
พันธุไม๎ตําง ๆ ที่จะน าเข๎าและสํงออก ผมโชคดีที่มีเวลาวํางมาก ในชํวงน้ันจึงมักจะหมกตัวอยูํ
ในห๎องวิจัยทดลอง ท าการทดลองเกี่ยวกับพยาธิสภาพของพืช ซึ่งเป็นสิ่งทีผมมีความเชี่ยวชาญ
เป็นพิเศษ สถานีวิจัยนี้ตั้งอยูํใกล๎กับสวนสาธารณะยามาเตะ และถ๎ามองจากหน๎าผาลงไปก็จะแล
เห็นทําเรือโยโกฮามํา ตรงข๎ามกับตัวอาคารเป็นโบสถ๑คาธอลิค และทางด๎านตะวันออกเป็นที่ตั้ง
ของโรงเรียนสตรี สถานที่แหํงน้ีมีความสงบเงียบมาก เป็นสิ่งแวดล๎อมที่เหมาะสมอยํางยิ่งในการ
ท าวิจัย  
 
              นักวิจัยด๎านพยาธิวิทยา (pathology) ในสถานีวิจัยแหํงนี้คือคุณเออิชิ คุโรซาวํา ผม
ศึกษาพยาธิวิทยาเกี่ยวกับพืชจากคุณมาโคโตะ โอเครํา ซึ่งเป็นอาจารย๑สอนอยูํที่วิทยาลัย
เกษตรกรรมแหํงกิฟุ และรับการอบรมจากคุณซูฮิโกะ อิกาตะที่สถานีวิจัยทางเกษตรกรรมแหํง
จังหวัดโอคายามํา  
 
              ผมโชคดีมากที่เป็นลูกศิษย๑ของศาสตราจารย๑คุโรซาวํา แม๎วําทํานจะไมํเป็นที่รู๎จักกัน
กว๎างขวางนักในวงวิชาการ แตํทํานก็เป็นผู๎ที่แยกเชิ้อราที่กํอให๎เกิดโรคบาคานาเอะ* ในต๎นข๎าว



เจ๎า และเลี้ยงด๎วยวิธีการเพาะเชื้อ ทํานเป็นบุคคลแรกที่สกัดฮอร๑โมนเพิ่มการเจริญเติบโตในพืช
ชื่อจิบเบเรลลิน (gibberellin)** จากการเพาะเลี้ยงเชื้อราชนิดนี ้เมื่อข๎าวกล๎าดูดซึมฮอร๑โมนน้ี
เข๎าไปเพียงจ านวนเล็กน๎อย จะมีผลประหลาดคือท าให๎ต๎นข๎าวเจริญเติบโตสูงผิดปกต ิแตํเมื่อให๎
ฮอร๑โมนในปริมาณที่มากกวําปกติ มันกลับให๎ผลในทางตรงกันข๎าม คือท าให๎ข๎าวเจริญเติบโต
ช๎าลง ในญี่ปุุนไมํมีใครสนใจการค๎นพบนี้ แตํในตํางประเทศเรื่องน้ีกลับเป็นประเด็นที่คนให๎ความ
สนใจในการทดลองวิจัยอยํางมาก และหลังจากนั้นไมํนานชาวอเมริกันก็ใช๎ประโยชน๑จากจิบ
เบเรลลินในการพัฒนาองุํนที่ไมํมีเมล็ด  
 
              ผมนับถือคุณคุโรซาวําเหมือนกับพํอแท๎ ๆ ของผม และอาศัยการแนะน าของทําน 
ผมได๎ประดิษฐ๑กล๎องจุลทรรศน๑แบบแยกสํวน และทุํมเทเวลาให๎กับการวิจัยหาสาเหตุของโรค
เนําในล าต๎น กิ่งก๎าน และผลของส๎มในอเมริกาและในญี่ปุุน  
 
              ผมเฝูาสังเกตการเจริญเติบโตของเชื้อราผํานกล๎องจุลทรรศน๑ และเห็นวําการน าเอา
ชนิดพันธุ๑ของเชื้อราที่ตํางกันมาผสมพันธุ๑กัน จะท าให๎เกิดพันธุ๑ใหมํ ๆ ที่กํอให๎เกิดโรคแตกตําง
กัน ผมเพลิดเพลินอยูํกับงานของผม งานของผมนี้ต๎องการความจดจํอที่ตํอเน่ืองมาก ท าให๎มี
บางครั้งที่ผมลืมตัวไปเลยในขณะท างานอยูํในห๎องทดลอง  
 
              ในขณะเดียวกันน้ันก็เป็นชํวงเวลาแหํงวัยหนุํมที่มีจิตใจคึกคะนอง ผมไมํได๎ใช๎เวลา
ทั้งหมดอยูํแตํในห๎องทดลอง คงไมํมีที่ใดที่นําเดินเลํนหาความเพลิดเพลินยิ่งไปกวําบริเวณ
ทําเรือของเมืองโยโกฮามํา และในชํวงเวลานั้นเองเหตุการณ๑ฉากหนึ่งก็ได๎เกิดขึ้น ขณะที่ผม
ก าลังเดินทอดนํองไปตามบริเวณทําจอดเรือ พร๎อมด๎วยกล๎องถํายรูปในมือ  
 
             ฉับพลันน้ันผมก็เหลือบไปพบหญิงสาวที่งดงามผู๎หน่ึง ผมคิดวําเธอจะท าให๎
องค๑ประกอบของภาพถํายนั้นวิเศษมาก จึงเข๎าไปขอถํายรูปเธอ ผมพาเธอขึ้นไปบนดาดฟูาเรือที่
จอดทอดสมออยูํบริเวณนั้น จัดทําให๎เธอหันไปทางโน๎นท ีทางน้ีที และถํายรูปเธอไว๎มากมาย
หลายทํา เธอขอให๎ผมสํงรูปไปในเธอด๎วย เมื่อผมถามวําจะให๎สํงไปที่ไหน เธอเพียงแตํบอกวํา 
"ที่โอฟุนา" และก็จากไปโดยไมํได๎บอกชื่อของเธอ  
 
              หลังจากที่ผมล๎างอัดรูปเสร็จ ผมก็น ารูปของเธอมาให๎เพื่อนดูและถามเพื่อนวํารู๎จัก
เธอหรือไม ํเพื่อนดูรูปแล๎วก็บอกวํา "เธอคือ ไมเอโกะ ทาคามิเนะ ดาราภาพยนตร๑ที่มีชื่อเสียง
โดํงดัง" ผมรีบสํงรูป ๑๐ ใบไปให๎เธอที่เมืองโอฟุนา หลังจากนั้นไมํนานรูปที่ผมสํงไปถูกสํงกลับ
มาทางไปรษณีย๑ที่จําหน๎าซองด๎วยลายมือเขียน แตํมีอยูํรูปหนึ่งหายไป เมื่อคิดถึงเรื่องน้ีในเวลา
ตํอมา ผมก็พบวํารูปที่หายไปเป็นรูปที่ถํายระยะใกล๎จนสามารถแลเห็นริ้วรอยยํนบางแหํงบน
ใบหน๎าของเธอ อยํางไรก็ตามผมก็รู๎สึกดีใจที่ได๎แลเห็นแวบหนึ่งในความงามของสตรี  
 
              ผมมักจะไปที่โรงเต๎นร าบริเวณนันคินไกอยูํเสมอ แม๎วําจะรู๎สึกเคอะเขินอยูํบ๎าง ครั้ง
หนึ่งผมพบกับนักร๎องชื่อดังคนหน่ึงคือ คุณโนริโกะ อาวายํา ผมเคยไปขอเต๎นร ากับเธอ ผมไมํมี
วันลืมความรู๎สึกจากการเต๎นร าครั้งน้ันได๎เลย เพราะวํารํางของผมถูกโอบอยูํด๎วยรํางกายอัน
มหึมาของเธอ ที่แม๎แตํแขนของผมก็ไมํสามารถโอบได๎รอบเอวของเธอด๎วยซ้ า  
 
              จะอยํางไรก็ตาม ผมก็เป็นคนหนํุมที่ยุํงเหยิงไปด๎วยธุระการงาน แตํก็โชคดีมากใน
เวลาเดียวกัน ผมใช๎เวลาวัน ๆ อยูํกับความนําตื่นตาตื่นใจในโลกของธรรมชาติที่มองเห็นผําน
เลนส๑กล๎องจุลทรรศน ถูกสะกดด๎วยความรู๎สึกวําไฉนโลกอันกระจิริดจึงชํางละม๎ายเหมือนโลก
แหํงจักรวาลอันไร๎ขอบเขต ในยามเย็นไมํวําจะตกอยูํในห๎วงรักหรือไมํก็ตาม ผมมักจะออกเที่ยว
หาความเพลิดเพลินให๎กับตัวเองเสมอ ผมคิดวําชีวิตที่ไร๎เปูาหมายเชํนนี้ บวกกับความอํอนล๎า
จากการตรากตร ากับงานมากเกินไป ท าให๎ผมเป็นลมล๎มฟุบลงไปในห๎องทดลอง จากการ
วินิจฉัยพบวําผมเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน ผมถูกจัดให๎นอนพักรักษาตัวอยูํในห๎องพิเศษบน
ชั้นสูงสุดในโรงพยาบาลต ารวจ  



 
              ขณะนั้นเป็นฤดูหนาว ลมได๎พัดหอบเอาละอองหิมะเข๎ามาในห๎องผํานทางชํอง
หน๎าตํางที่กระจกแตก รํางกายภายใต๎ผ๎าหํมนั้นอบอุํน แตํใบหน๎าของผมเย็นเฉียบราวกับน้ าแข็ง 
นางพยาบาลเข๎ามาวัดอุณหภูมิชั่วครูํแล๎วก็กลับออกไป  
 
              เน่ืองจากเป็นห๎องพิเศษ จึงไมํคํอยมีใครโผลํเข๎ามาดู ผมรู๎สึกวําถูกทอดทิ้งให๎อยูํใน
ความหนาวเย็นอันขมขื่น และในทันใดก็หลุดเข๎าไปยังโลกแหํงความอ๎างว๎างโดดเดี่ยว ผม
พบวําตัวเองต๎องเผชิญหน๎ากับความกลัวตาย เมื่อผมมาหวนคิดถึงมันในขณะนี้ ผมพบวํามันเป็น
ความกลัวที่ไร๎ประโยชน๑จริง ๆ แตํในขณะนั้นมันเป็นเรื่องจริงจังส าหรับผมมาก  
 
              ในที่สุดผมก็ออกจากโรงพยาบาล แตํผมไมํอาจดึงตัวเองออกจากความรู๎สึกหดหูํใจ
ได๎เลย ที่ผํานมาความมั่นใจของผมเกิดจากอะไรกันหนอ ผมไมํเคยแยแสใสํใจ มีแตํความพึง
พอใจ แตํอะไรคือธรรมชาติของความพึงพอใจนั้นลํะ ผมปวดร๎าวทรมานอยูํกับความสงสัย
เกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตและความตาย ผมไมํสามารถขํมตาหลับได๎เลย ทั้งไมํมีกระจิตกระใจ
จะท างานด๎วย ในยามค่ าคืน ผมจะเดินเตร็ดเตรํไปตามเชิงผาและริมอําว ความวิตกกังวลยังคง
เกาะกุมจิตใจของผมอยูํไมํเสื่อมคลาย  
 
              คืนหน่ึงขณะที่เดินเตร็ดเตรํอยํางไร๎จุดหมาย ผมก็ทรุดกายลงด๎วยความเหน่ือยอํอน
บนเนินเขาเหนืออําว ในที่สุดก็เอนหลังพิงกับไม๎ใหญํต๎นหน่ึง ผมนอนอยูํที่นั่นในลักษณะครึ่ง
หลับครึ่งตื่นจนรุํงสาง ผมยังจ าได๎ดีวําเช๎าวันน้ันเป็นวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ในอาการสะลึมสะลือ
ผมแลเห็นแสงสวํางคํอย ๆ เรืองรองข้ึนทีละน๎อยที่ริมอําว ในขณะที่ดวงตะวันยังไมํทันโผลํพ๎น
จากทะเล เมื่อลมอํอน ๆ โบกพัดมาจากหุบผาเบื้องลําง หมอกยามเช๎าก็พลันสลายตัวไป  
              ในทันใดนั้น นกกระสากลางคืนก็ปรากฏกายขึ้น สํงเสียงร๎องแหลม และบินลับจาก
สายตาไปผมสามารถได๎ยินเสียงกระพือปีกของมัน ในชั่วขณะนั้นเอง หมอกมัวแหํงความขุํนข๎อง
สับสนและความลังเลสงสัยของผมก็ปลาสนาการไป ทุกสิ่งทุกอยํางที่ผมเคยยึดถืออยํางเหนียว
แนํน ทุกสิ่งทุกอยํางที่ผมเคยเชื่อมั่นเป็นปกติวิสัยล๎วนสลายไปกับสายลม ผมรู๎สึกวําผมเข๎าใจ
เรื่อง ๆ หน่ึงข้ึนมา ผมถึงกับหลุดค าพูดออกมาโดยไมํได๎คิดมากํอนวํา  
             "ในโลกนี้ไมํมีอะไรเป็นแกํนสารเลยหนอ...."  
               ผมรู๎สึกขึ้นมาวําผมไมํได๎เข๎าใจอะไรเลย*** 
 
              ผมแลเห็นได๎วําบัญญัติ (concepts) ทั้งหลายแหลํที่ผมเคยยึดถือ ความคิดความ
เข๎าใจเกี่ยวกับความมีอยูํ โดยตัวมันเอง ล๎วนเป็นโครงอันวํางเปลํา จิตใจของผมโปรํงเบา และ
ใสกระจําง ผมกระโดดโลดเต๎นด๎วยความรําเริง ผมได๎ยินเสียงนกเล็ก ๆ ร๎องจุ๏กจิ๊กอยูํในพุํมไม ๎
และแลเห็นเกลียวคลื่นสะท๎อนประกายแสงอรุณอยูํลิบ ๆ ใบไม๎พลิ้วทอประกายเขียวเลื่อมพราย 
ผมรู๎ดีกวํานี่คือสรวงสวรรค๑อันแท๎จริงบนพื้นพิภพ ความปวดร๎าวทรมานใจทั้งหลายแหลํที่เกาะ
กุมใจผมล๎วนแตํปลาศนาการไปดุจความฝันและมายาภาพ และสิ่งหนึ่งที่เราอาจเรียกมันวํา 
"ธรรมชาติที่แท๎" ก็ได๎ปรากฏตัวออกมาอยํางเปิดเผย  
 
              ผมคิดวําคงจะพูดได๎วํา นับแตํประสบการณ๑ในเช๎าวันน้ันแล๎ว ชีวิตของผมได๎
เปลี่ยนไปอยํางสิ้นเชิง  
 
              แม๎จะมีความเปลี่ยนแปลง แตํผมก็ยังคงเป็นคนบ๏อง ๆ เมื่อเทียบกับคนอื่น และนี่ไมํ
เคยเปลี่ยนเลยจากเวลานั้นจนถึงปัจจุบัน มองจากภายนอกคงจะไมํมีใครที่ดูราบเรียบไมํมีอะไร
โดดเดํนเป็นพิเศษเชํนผม และไมํมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของผม แตํความมั่นใจที่
ผมได๎รู๎สิ่งน้ันไมํเคยเปลี่ยนเลยนับจากเวลานั้น ผมได๎ใช๎เวลา ๓๐-๔๐ ปีในการทดสอบวําผม
เข๎าใจผิดหรือไมํ แตํไมํเคยมีสักครั้งที่ผมสามารถหาหลักฐานมาหักล๎างความเชื่อมั่นนั้นได๎ ซึ่ง
ได๎แสดงออกด๎วยการที่ผมด าเนินชีวิตเชํนน้ีมา  
 



              ความประจักษ๑แจ๎งนี้ในตัวมันเองเป็นสิ่งมีคุณคํามาก แตํนั่นไมํได๎หมายความวํา ผม
ผูกติดอยูํกับคุณคําพิเศษอะไรอยูํ ผมยังเป็นคนธรรมดา ๆ จะพูดวําเหมือนอีกาแกํตัวหนึ่งก็คงได๎ 
ส าหรับคนที่สังเกตอยูํหําง ๆ ผมอาจจะดูเหมือนคนอํอนน๎อมถํอมตน หรือไมํก็คงหยิ่งยโส
จองหองก็ได ๎ผมเตือนหนํุมสาวที่อยูํในไรํนาของผมเสมอวํา อยําพยายามเลียนแบบผม และผม
ก็โกรธจริง ๆ ด๎วยถ๎ามีใครไมํใสํใจในค าแนะน าของผม ดังที่ผมต๎องการคือให๎เขาทั้งหลายอยูํกับ
ธรรมชาติและใช๎ชีวิตกับงานการประจ าวัน ไมํมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับตัวผมหรอก แตํสิ่งที่ผมแล
เห็นตํางหากที่มีความส าคัญอยํางยิ่ง 

 

 
 

*เป็นโรคข๎าวชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อราชื่อ Glbberella Fujikuroi wol ลักษณะเดํนคือปล๎องของต๎นข๎าวท่ีเป็นโรคนี้
จะยืดยาวกวําต๎นท่ีไมํได๎เป็นโรค ไทยเรียกวําโรคถอดฝักดาบ : ผ๎ูแปล   
 

**เป็นฮอร๑โมนชนิดหนึ่งซึ่งพบมากในสํวนที่ก าลังเจริญเติบโต เชํน  ในเมล็ดอํอน ยอดอํอนและปลายราก มีผลใน

การกระตุ๎นความเจริญเติบโตของพืช เป็นฮอร๑โมนที่พบท้ังในพืชชั้นสูงและพืชชั้นต่ า : ผ๎ูแปล   
 

*** "การไมํเข๎าใจอะไรเลย" ในความหมายนี้ คือการตระหนักถึงความไมํสมบูรณ๑ของความรู๎ในระดับพุทธิปัญญา 
(lntellectual knowledge)  

 

 
๑.๓ 

กลับสู่ชนบท 

 

                วันรุํงข้ึนที่ ๑๖ พฤษภาคม ผมกลับไปยังที่ท างานและประกาศลาออกจากงาน

ในทันที ผู๎บังคับบัญชาและเพื่อนรํวมงานของผมตํางพากันประหลาดใจและไมํอาจเข๎าใจการ
กระท าเชํนน้ีได ๎พวกเขาจัดงานเลี้ยงอ าลาให๎ผมในภัตตาคารเหนือทําจอดเรือ แตํบรรยากาศ
ออกจะพิกลอยู ํชายหนุํมผู๎น้ีแตํไหนแตํไรมาเคยเป็นคนเข๎ากับใครตํอใครได๎อยํางด ีโดยเฉพาะ
อยํางยิ่งดูเหมือนจะไมํเคยรู๎สึกไมํพอใจงานที่ตนท า ในทางตรงกันข๎าม เขาได๎ทุํมเทให๎กับ
งานวิจัยด๎วยชีวิตจิตใจทั้งหมด แตํจูํ ๆ ก็ประกาศลาออกจากงานในทันทีทันใด ทั้งผมยังหัวเราะ
อยํางมีความสุขอีกด๎วย  
 
              ตอนน้ันผมกลําวกับทุกคนวํา  
             "ฝั่งนี้คือทําจอดเรือ และฝั่งโน๎นก็คือสะพานจอดเรือที่ ๔ หากคุณคิดวําชีวิตอยูํฝั่งน้ี 
ความตายก็จะอยูํฝั่งโน๎น หากคุณต๎องการก าจัดความคิดเกี่ยวกับความตาย คุณก็ต๎องก าจัด
ความคิดที่วํามีชีวิตอยูํฝั่งน้ีออกไปด๎วย เพราะชีวิตและความตายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน"  



              เมื่อผมกลําวค าพูดเหลํานั้นออกมา ทุกคนก็ยิ่งพากันเป็นหํวงผมมากขึ้น  
             "เขาพูดอะไรนํะ เขาต๎องเสียสติไปแล๎วแนํ ๆ" พวกเขาคงต๎องคิดเชํนน้ี พวกเขาพา
กันมองดูผมด๎วยใบหน๎าสลด มีผมเพียงคนเดียวที่เดินอยํางกระฉับกระเฉงด๎วยทําทีรําเริงสบาย
ใจ  
 
              ในเวลานั้น เพื่อนรํวมห๎องคนหน่ึงของผมมีความวิตกกังวลหํวงใยผมมาก และแนะน า
ให๎ผมไปพักผํอนเงียบ ๆ สักระยะที่ฝั่งทะเลโบโซ ผมก็เลยไป ตอนน้ันผมไปทุกที่ที่มีคนแนะน า
ให๎ไป ผมข้ึนรถประจ าทางไปเป็นระยะทางหลายไมล๑ ผมมองออกไปนอกหน๎าตําง แลดูท๎องนา
แปลงสี่เหลี่ยมเหมือนตาหมากรุกและหมูํบ๎านเล็ก ๆ ตามเส๎นทางถนนหลวง เมื่อรถจอดที่สถานี
หนึ่งผมแลเห็นปูายเล็ก ๆ แผํนหน่ึง อํานได๎ความวํา "เมืองในฝัน" ผมรีบลงจากรถและก็ออก
เดินหาสถานที่นั้น  
 
              ผมพบโรงเตี๊ยมเล็ก ๆ อยูํบริเวณชายฝั่งทะเล ขณะที่ปีนข้ึนทางหน๎าผาผมก็พบ
สถานที่ที่มีทิวทัศน๑งดงามอยํางยิ่ง ผมพักอยูํที่โรงเตี๊ยมแหํงน้ัน และใช๎เวลาเป็นวัน ๆ หมดกับ
การเอนกายเคลิ้มหลับอยูํในพงหญ๎าสูงซึ่งมองลงไปแลเห็นทะเล อาจจะเป็นเวลาหลายวัน เป็น
อาทิตย๑ หรือเป็นเดือน ที่ผมอยูํที่นั่น ผมไมํรู๎วํานานเทําไหรํ เอาเป็นวําผมได๎พักอยูํที่นั่นระยะ
หนึ่ง เมื่อเวลาผํานไป ความรําเริงเบิกบานของผมก็คํอย ๆ อาจคลายลง ผมเพิ่งจะเริ่มรู๎สึกตัววํา
เกิดอะไรขึ้น คุณอาจจะพูดวํา ในที่สุดผมก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง  
 
              ผมกลับไปโตเกียว และพักอยูํที่นั่นระยะหนึ่ง ใช๎เวลาให๎หมดไปวัน ๆ กับการ
เตร็ดเตรํอยูํในสวนสาธารณะ พูดคุยกับคนบนท๎องถนน ไปนอนที่โนํนบ๎าง ที่นี่บ๎าง เพื่อนผมเป็น
หํวงมากและแวะมาดูวําผมเป็นอยํางไรบ๎าง เขาถามวํา 
           "นี่คุณไมํได๎หลงอยูํในโลกของความสนุกหรือโลกแหํงมายาอะไรสักอยํางหรือ"  
           "ไมํ" ผมตอบ "คุณตํางหากเลําที่อยูํในโลกของความฝัน"  
             เราทั้งคูํตํางคิดวํา "ฉันถูกและคุณตํางหากที่อยูํในโลกของความฝัน"  
             เมื่อเพื่อนบอกอ าลา ผมก็ตอบเขาในท านองน้ีวํา  
            "อยําพูดวําลากํอน การจากก็คือการจาก"  
              ดูเหมือนเพื่อนจะรู๎สึกหมดหวังในตัวผม  
 
              ผมเดินทางออกจากโตเกียวผํานมณฑลคันไซ* และไปจนถึงใต๎สุดที่กิวชิวผมรู๎สึก
เพลิดเพลินกับการเรํรํอนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเหมือนกับสายลม ผมเที่ยวได๎ท๎าทายใครตํอ
ใครถึงความเชื่อมั่นของตนเองที่วํา ทุกสิ่งในโลกนี้ล๎วนไร๎ความหมาย และปราศจากคุณคํา และ
สรรพสิ่งกลับคืนสูํความวําง  
 
              แตํนี่อาจจะมากเกินไป หรือน๎อยเกินไป ส าหรับโลกทุกวันน้ีที่จะเข๎าใจ ถึงอยํางไรก็
ตาม ก็ไมํมีวิธีที่จะสื่อสาร ผมคิดแตํเพียงวําความคิดเกี่ยวกับความไร๎ประโยชน๑นี ้เป็นสิ่งที่มี
คุณประโยชน๑ยิ่งใหญํตํอโลกมนุษย๑ โดยเฉพาะอยํางยิ่งโลกปัจจุบันที่ก าลังเคลื่อนไปในทิศทาง
ตรงกันข๎ามอยํางรวดเร็ว ผมตั้งใจจะทํองเที่ยวไปให๎ทั่วประเทศเพื่อประกาศถึงความเชื่อนี ้แตํ
ผลลัพธ๑ก็คือไมํวําที่ไหนที่ผมไป ผมไมํเคยได๎รับการใสํใจจากผู๎คน เพราะพวกเขาคิดวําผมเป็น
คนไมํเต็มเต็ง ผมจึงตัดสินใจกลับไปบ๎านนาของพํอในชนบท  
 
              พํอผมท าสวนส๎มอยูํในตอนน้ัน ผมย๎ายเข๎าไปอยูํอาศัยในกระทํอมบนภูเขาและใช๎
ชีวิตอยํางเรียบงํายที่นัน ผมคิดวําถ๎าผมเป็นเกษตรกรอยูํที่นี ่ผมก็จะสามารถท าให๎ความจริงที่
ผมได๎ค๎นพบเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได๎จริง ดังน้ันอาจจะท าให๎สัจจะที่ผมค๎นพบเป็นที่ยอมรับได๎ การ
ปฏิบัติตามความเชื่อนี้ จะไมํเป็นวิธีที่ดีกวําการอธิบายด๎วยค าพูดเป็นร๎อย ๆ ครั้งละหรือ 
เกษตรกรรมแบบ "ไมํกระท า"** เริ่มต๎นข้ึนบนฐานของความคิดนี้ ขณะนั้นเป็นปีที่ ๑๓ ของ
รัชกาลปัจจุบันซึ่งตรงกับปี พ.ศ. ๒๔๘๑  
 



              ผมปักหลักอยูํที่นั่นและทุกอยํางก็ด าเนินไปด๎วยด ีจนกระทั่งพํอวางมือมอบให๎ผม
ดูแลสวนส๎มที่ให๎ผลดีมากสวนนั้น พํอได๎ตัดแตํงกิ่งส๎มให๎เป็นพุํมคล๎ายรูปถ๎วยสาเก เพื่อให๎การ
เก็บผลส๎มท าได๎งําย เมื่อผมปลํอยทิ้งไว๎ในสภาพนั้นผลก็คือ กิ่งก๎านของต๎นส๎มแตกแขนงซ๎อน
ไขว๎กันไปมาอยํางไมํมีระเบียบ แมลงก็รวมกันเข๎ามาท าลาย และในที่สุดสวนส๎มขนัดนั้นก็เฉา
ตายไปในเวลาไมํนานนัก  
 
              ความเชื่อของผมคือพืชพันธุ๑ไม๎ทั้งหลายจะเติบโตของมันเอง และไมํมีความจ าเป็นที่
ต๎องเข๎าไปแทรกแซงการเจริญเติบโตของมัน ผมได๎ท าตามความเชื่อที่ แตํผมก็พบวําหากเรา
น าเอาความคิดนี้มาปฏิบัติในทันทีทันใด ยํอมจะประสบความล๎มเหลว เพราะนี่เป็นการปลํอย
ปละละเลย ไมํรับผิดขอบ ไมํใชํเกษตรกรรมธรรมชาต ิ 
 
              พํอผมตกอกตกใจมากกับเหตุการณ๑ครั้งน้ี ทํานบอกวําผมต๎องปรับปรุงตัวเองเสีย
ใหม ํและให๎หางานในเมืองท าไปพลาง ๆ กํอน จนกวําสติสัมปชัญญะจะกลับคืนมา จึงคํอยกลับ
บ๎าน ในเวลานั้นพํอผมเป็นผู๎ใหญํบ๎าน และแลเห็นวําชาวบ๎านคงจะเข๎ากับลูกชายไมํเต็มเต็มของ
ทํานได๎ยาก เห็นได๎ชัดวําผมเป็นพวกแผลง ๆ ที่ไมํสามารถเข๎ากับผู๎คนได๎ อยํางการแยกตัวไป
อยูํคนเดียวที่หลังเขา ยิ่งกวํานั้น ผมไมํชอบการเป็นทหาร และในระหวํางน้ันสงครามก าลังทวี
ความรุนแรงข้ึนทุกที ผมจึงตัดสินใจหางานท าตามความประสงค๑ของพํออยํางวํางําย ในเวลานั้น
ผู๎เชี่ยวชาญทางเทคนิคยังมีอยูํน๎อย สถานีทดลองในจังหวัดโคชิได๎ยินชื่อเสียงเกี่ยวกับตัวผม 
จึงเสนอให๎ผมมารับต าแหนํงหัวหน๎านักวิจัยทางด๎านควบคุมโรคพืชและแมลง ผมจึงตอบสนอง
ความกรุณาของจังหวัดโคชิด๎วยการท างานอยูํที่นั่นนานเกือบ ๘ ปี ในสถานีทดลองแหํงน้ี ผม
ยังเป็นทีปรึกษาของแผนกเกษตรกรรมวิทยาศาสตร๑อีกด๎วย นอกจากนี้ผมยังได๎ทุํมเทให๎กับการ
วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารในระหวํางสงคราม ในระหวําง ๘ ปีนั้น ผมครุํนคิดค านึงถึง
ความสัมพันธ๑ระหวํางเกษตรกรรมวิทยาศาสตร๑และเกษตรกรรมธรรมชาติอยูํตลอดเวลา 
เกษตรกรรมเคมีซึ่งอาศัยสติปัญญาของมนุษย๑ มีกิตติศัพท๑ในความเหนือกวํา ค าถามที่ติดอยูํใน
ใจของผมตลอดเวลาก็คือ เกษตรกรรมธรรมชาติและสามารถยืนผงาดอยํางทัดเทียมกับ
วิทยาศาสตร๑แผนใหมํได๎หรือไม ํ 
 
              เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ผมก็รู๎สึกเป็นอิสระอีกครั้งหน่ึง และเดินทางกลับสูํบ๎านเกิดเพื่อ
เริ่มต๎นงานเกษตรที่นั่นใหมํ 

 
 

* โอซาก๎า โกเบ เกียวโต  
** โดยค าพูดนี้ ฟูกูโอกะต๎องการอธิบายถึงความงํายโดยเปรียบเทียบกับวิธีอื่น  การท าเกษตรกรรมวิธีนี้ต๎องท างาน
หนัก โดยเฉพาะในฤดูเก็บเก่ียวแตํก็น๎อยกวําวิธีแบบอ่ืน  วําสรรพสิ่งควรปลํอยให๎เป็นไปตามธรรมชาติของมัน  

 
 



 
๑.๔ 

เกษตรกรรมแบบไม่กระท า 

 

                ผมใช๎ชีวิตอยูํในไรํนาเป็นเวลากวํา ๓๐ ปี โดยติดตํอกับผู๎คนและโลกภายนอก
ชุมชนที่ผมอยูํอาศัยน๎อยมาก ในระหวํางหลายปีนั้น ผมมุํงมั่นกับวิธีการท าการเกษตรที่เรียกวํา 
"ไมํกระท า" อยํางจริงจัง  
 
              ตามปกติเมื่อเราคิดที่จะพัฒนาวิธีการอะไรสักอยําง เรามักจะเริ่มต๎นด๎วยค าถามวํา 
"ลองวิธีนี้ดีไหม" หรือ "ลองวิธีนั้นดีไหม" การเริ่มต๎นเชํนน้ีจะท าให๎เรามีเทคนิควิธีการที่
หลากหลาย จากวิธีหนึ่งไปสูํอีกวิธีหนึ่ง น่ีคือเกษตรกรรมแผนใหมํ ผลก็คือมักจะท าให๎เกษตรกร
มีเรื่องที่ต๎องท ามากขึ้น  
 
              ผมท าตรงกันข๎าม สิ่งที่ผมมุํงหวังคือ การท าเกษตรด๎วยวิธีที่เป็นธรรมชาติ* และนํา
พึงพอใจ ซึ่งสํงผลให๎งานงํายขึ้นยิ่งกวําหนักขึ้น วิธีคิดของผมก็คือ "ลองไม่ท าสิ่งนี้ดูซิ้ลอง
ไม่ท าสิ่งนั้นดูซ"ิ ผมได๎มาถึงข๎อยุติที่วํา ไมํจ าเป็นต๎องไถพรวนดิน ไมํจ าเป็นต๎องใช๎ปุ๋ยเคมี ไมํ
จ าเป็นต๎องท าปุ๋ยอินทรีย๑ ไมํจ าเป็นต๎องใช๎ยาฆําแมลง เมื่อคุณปฏิบัติจริง ๆ ดู คุณจะพบวํามี
วิธีการทางเกษตรกรรมไมํกี่อยํางเทํานั้นที่มีความจ าเป็น  
 
              เหตุผลที่เทคนิคใหมํ ๆ ของมนุษย๑ดูจะมีความจ าเป็น ก็เพราะวําธรรมชาติได๎สูญเสีย
ความสมดุลไปมากแล๎วจากเทคนิคทั้งหลายกํอนหน๎านั้น จนท าให๎ต๎องพึ่งพิงและขึ้นอยูํกับ
เทคนิคพวกนั้น  
 
              เหตุผลข๎อนี้ไมํเพียงแตํใช๎ได๎กับเกษตรกรรมเทํานั้น แตํรวมถึงแงํมุมอื่น ๆ ของสังคม
มนุษย๑ด๎วย แพทย๑และยากลายเป็นสิ่งจ าเป็นเมื่อคนเรากํอให๎เกิดสภาพแวดล๎อมที่เจ็บปุวย
ขึ้นมา การศึกษาในระบบโรงเรียนไมํมีคุณคําที่แท๎จริงแตํกลายเป็นสิ่งจ าเป็น เมื่อคนเราสร๎าง
เง่ือนไขให๎คนต๎องเป็นผ๎ู "มีการศึกษา" ขึ้นมา  
 
              กํอนที่สงครามโลกจะสิ้นสุด ตอนน้ันผมไปทดลองกับสวนส๎มของพํอด๎วยวิธีที่ผมคิด
ในตอนน้ันวํา คือ เกษตรกรรมธรรมชาติ ผมไมํตัดแตํงกิ่งของต๎นส๎มอยํางที่พํอเคยท า และ
ปลํอยให๎สวนส๎มทั้งขนัดนั้นเติบโตของมันไปตามล าพัง ผลปรากฏวํากิ่งก๎านที่งอกขึ้นใหมํของ
ต๎นส๎ม ซ๎อนกํายกันไปมาอยํางไมํเป็นระเบียบ ทั้งแมลงก็ยังพากันมารุมกิน จนในที่สุดสวนส๎ม
เกือบ ๒ เอเคอร๑ (๕ ไรํ)ก็เหี่ยวเฉา และล๎มตายไปหมด จากเวลานั้นเป็นต๎นมาค าถามเกิดขึ้นใน
ใจผมตลอดวํา "อะไรคือแบบแผนของธรรมชาติ"  
 
              กวําที่จะได๎ค าตอบ ผมได๎ท าให๎ต๎นไม๎ต๎องเหี่ยวตายไปอีกราว ๔๐๐ ต๎น ในที่สุดผม
คิดวําผมสามารถพูดได๎อยํางมั่นใจวํา "นี่คือแบบแผนของธรรมชาติ" เมื่อพืชพันธุ๑ไม๎ถูกท าให๎ผิด
จากธรรมชาติดั้งเดิมของมันไปแล๎ว การตัดแตํงกิ่งใบ และการก าจัดแมลงศัตรูพืชก็กลายเป็น
สิ่งจ าเป็น เชํนเดียวกันสังคมมนุษย๑ที่ชีวิตแยกขาดออกจากธรรมชาต ิการศึกษาในโรงเรียนก็
กลายเป็นสิ่งจ าเป็น ในธรรมชาติการศึกษาด๎วยระบบโรงเรียนเป็นสิ่งที่ไมํอาจใช๎งานได๎จริง  
 
              ในการเลี้ยงดูลูก พํอแมํจ านวนมากได๎กระท าความผิดพลาด เชํนเดียวกับที่ผมได๎ท า
ตํอสวนส๎มในครั้งแรกนั้น ยกตัวอยํางเชํน การสอนดนตรีให๎กับเด็กเป็นสิ่งไมํจ าเป็นดุจเดียวกับ
การตัดแตํงกิ่งใบของพันธุ๑ไม ๎หูของเด็กสามารถรับรู๎เสียงดนตรีอยูํแล๎ว เสียงพึมพ าของสายน้ า 
เสียงกบเขียดระงมอยูํริมสํงน้ า เสียงใบไม๎แผํวพลิ้วอยูํในปุา เสียงของธรรมชาติเหลํานี้คือ



เสียงดนตรี เป็นดนตรีที่แท ๎แตํเมื่อมีเสียงรบกวนมากมายที่เข๎ามากํอกวนโสตประสาท เด็ก ๆ จะ
สูญเสียความสามารถในการรับรู๎ดนตรีที่ตรงและบริสุทธิ์เชํนนี้ไป ถ๎าหากเราปลํอยไปเรื่อย ๆ เด็ก 
ๆ จะไมํสามารถได๎ยินเสียงร๎องของนกหรือเสียงลมพัดเป็นเสียงเพลงได๎เลย และนี่คือเหตุผล
ที่วําท าไมการศึกษาเกี่ยวกับดนตรี จึงถือวําเป็นสิ่งที่มีประโยชน๑ตํอพัฒนาการของเด็ก  
 
              เด็กที่ได๎รับการเลี้ยงดูขึ้นมาในสภาพแวดล๎อมที่เอื้อให๎โสตประสาทบริสุทธิ ์และใส
กระจําง แม๎วําเขาอาจจะไมํสามารถเลํนไวโอลินหรือเปียโนด๎วยท านองที่ทันสมัยได๎ แตํผมก็ไมํ
คิดวํามีความจ าเป็นอะไรที่ต๎องไปอบรมให๎เด็กมีความสามารถในการฟังดนตรี หรือร๎องเพลง 
ตํอเมื่อหัวใจเต็มเปี่ยมด๎วยเสียงเพลงเทํานั้น จึงจะกลําวได๎วําเด็กคนน้ันมีพรสวรรค๑ในทางดนตรี  
 
              เกือบทุกคนล๎วนคิดวํา "ธรรมชาติ" เป็นสิ่งที่ด ีแตํมีน๎อยคนที่สามารถรับรู๎ความ
แตกตํางระหวํางสิ่งที่เป็นธรรมชาติและไมํเป็นธรรมชาติ หากวําตาอํอนของไม๎ผลสักตาหนึ่งถูก
ตัดออกด๎วยกรรไกร นั่นอาจเป็นต๎นเหตุของความยุํงยากที่ไมํอาจปลํอยทิ้งไว๎โดยไมํแก๎ไขได๎ 
เมื่อปลูกพันธุ๑ไม๎ในรูปแบบเดิมตามธรรมชาต ิกิ่งก๎านของต๎นไม๎จะงอกสลับกันอยํางเป็นระเบียบ
ออกมาจากล าต๎น ท าให๎ใบสามารถได๎รับแสงอาทิตย๑อยํางทั่วถึง หากวําระเบียบของธรรมชาตินี้
ถูกท าลายไป กิ่งก๎านจะงอกออกมาอยํางสบสน และจะซ๎อนกํายกันไปมายุํงเหยิงไมํเป็นระเบียบ 
และใบที่ไมํได๎รับแสงอาทิตย๑ก็จะเหี่ยวเฉาหลุดรํวงไป แมลงศัตรูพืชก็จะแพรํระบาด และถ๎าในปี
ตํอไปต๎นไม๎ไมํได๎ถูกตัดแตํงกิ่งใบอีกกิ่งก๎านของต๎นไม๎ก็จะยิ่งเหี่ยวเฉาเพิ่มมากขึ้น  
 
              การเข๎าไปแทรกแซงของมนุษย๑กํอให๎เกิดสิ่งที่ผิดพลาดขึ้น และถ๎าความเสียหาย
ดังกลําวถูกปลํอยทิ้งไว๎โดยไมํแก๎ไข จนผลร๎ายน้ันสะสมมากเข๎า คนเราก็จะต๎องทุํมเทความ
พยายามทั้งมวลเพื่อเข๎าไปแก๎ไขมัน หากการแก๎ไขลุลํวงไปด๎วยดี พวกเขาก็จะคิดวําวิธีการ
เหลํานี้เป็นความส าเร็จอันงดงาม คนเรามักท าเชํนน้ีซ้ าแล๎วซ้ าเลํา มันก็เหมือนกับคนโงํที่ปีนข้ึน
ไปบนหลังคาบ๎านแล๎วท ากระเบื้องบนหลังคาแตก พอฝนตกลงมา เพดานก็เริ่มเปื่อยและปลํอย
น้ าฝนรั่วลงมา เขาก็จะรีบปีนข้ึนไปซํอมหลังคา จากนั้นก็ดีอกดีใจที่เขาได๎ค๎นพบวิธีการ
แก๎ปัญหาที่วิเศษมหัศจรรย๑  
 
              นักวิทยาศาสตร๑ก็เป็นเชํนเดียวกัน เขาคร่ าเครํงกับการอํานต ารับต าราทั้งวันทั้งคืน 
ซึ่งเป็นการบั่นทอนสายตาของตนและในที่สุดก็สายตาสั้น หากคุณนึกกังขาวํา อะไรหน๎าที่ท าให๎
เขาถึงกับคร่ าเครํงศึกษาอยํางจริงจังตลอดเวลาเชํนน้ัน ค าตอบก็คือเขาเป็นนักประดิษฐ๑แวํนตา
ส าหรับคนสายตาสั้น 

 
 

* ท าการเกษตรด๎วยวิธีเรียบงํายท่ีสุด ด๎วยการรํวมมือกับสภาพแวดล๎อมทางธรรมชาติหรือเป็นสํวนหนึ่งของ
ธรรมชาติ ยิ่งกวําท่ีจะเอาอยํางวิธีการแบบใหมํท่ีมุํงเพิ่มขยายเทคนิคท่ีซับซ๎อน  ในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติอยําง

ส้ินเชิง เพื่อผลได๎ของตัวมนุษย๑เอง  



 
 

 
๑.๕ 

กลับคืนสู่ต้นก าเนิด 

 

                ผมยืนพิงเคียวด๎ามยาวในมือ หยุดพักงานในสวนชั่วขณะแล๎วทอดสายตาจับจ๎อง

อยูํที่ภูเขาและหมูํบ๎านเบื้องลําง ผมเฝูาสงสัยวําเหตุไฉนปรัชญาของผู๎คน จึงได๎หมุนเร็วเสียยิ่ง
กวําการแปรเปลี่ยนของฤดูกาล  
 
              เส๎นทางที่ผมเลือกเดิน หรือการท าเกษตรกรรมแบบธรรมชาต ิซึ่งมักจะเป็นสิ่งแปลก
ประหลาดส าหรับผู๎คนสํวนใหญํน้ัน เคยได๎รับการกลําวขวัญถึงในสมัยแรก ๆ วํา เป็นปฏิกิริยา
ตอบโต๎ความก๎าวหน๎าและการพัฒนาอยํางปราศจากความยั้งคิดของวิทยาศาสตร๑ แตํทั้งหมดที่
ผมได๎กระท ามา ด๎วยการออกมาท าเกษตรในชนบท ก็เพียงเพื่อจะแสดงให๎เห็นวํามนุษย๑ไมํรู๎
อะไรเลย เพราะโลกได๎หมุนไปในทิศทางตรงกันข๎ามด๎วยพลังอันบ๎าระห่ านี่เอง ผมจึงดูเหมือน
คนล๎าหลัง แตํกระนั้นผมก็ยังเชื่อมั่นวําหนทางที่ผมเลือกเดินเป็นหนทางที่มีเหตุมีผลอันสมควร
มากที่สุดหนทางหน่ึง  
 
              หลายปีที่ผํานมานี้ คนที่หันมาสนใจการเกษตรกรรมธรรมชาติได๎เพิ่มมากขึ้นอยําง
เห็นได๎ชัด ดูเหมือนวําขีดจ ากัดของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร๑ได๎ปรากฏให๎เห็นแล๎ว ความ
ลังเลสงสัยเริ่มเกิดขึ้น และเวลาส าหรับการกลับมาก าหนดคุณคําใหมํได๎มาถึง ดังที่เคยถูกมอง
วําเป็นเรื่องโบราณคร่ าครึและล๎าหลัง กลับกลายเป็นความก๎าวหน๎าที่เหนือกวําวิทยาศาสตร๑แผน
ใหมํไปได๎อยํางไมํคาดฝัน ทั้งน้ีอาจจะดูแปลกประหลาดในตอนแรก แตํส าหรับผม ไมํเคยรู๎สึก
วําเป็นเรื่องแปลกประหลาดเลยแม๎แตํน๎อย  
 
              ผมได๎พูดคุยกับศาสตราจารย๑ อินูมํา แหํงมหาวิทยาลัยเกียวโตเมื่อไมํนานมานี้วํา 
เมื่อพันปีที่แล๎ว การท าเกษตรกรรมในญ่ีปุุนไมํมีการไถพลิกหน๎าดิน จนกระทั่งมาถึงยุคสมัยโตกู
กาวํา เมื่อราว ๓๐๐-๔๐๐ ปีที่ผํานมา การไถหน๎าดินตื้น ๆ ก็ถูกน าเข๎ามาใช๎ไนญ่ีปุุน การไถดิน
แบบลึกถูกน าเข๎ามาในญี่ปุุนพร๎อมกับเกษตรกรรมแบบตะวันตก ผมกลําววํา การแก๎ไขปัญหาใน
อนาคต คนรุํนตํอไปจะกลับไปหาวิธีท าเกษตรกรรมแบบไมํไถพลิกหน๎าดินอีกครั้งหน่ึง  
 
              การเพาะปลูกโดยไมํไถพลิกหน๎าดิน ในตอนแรกอาจจะดูเป็นการถอยหลังกลับไปสูํ
เกษตรกรรมแบบโบราณ แตํหลายปีที่ผํานมา จากการทดลองในห๎องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร๑ของมหาวิทยาลัย และสถานีทดลองการเกษตรทั่วประเทศแสดงให๎เห็นวํา วิธีท า
เกษตรกรรมแบบนี้เป็นวิธีที่งํายที่สุด มีประสิทธิภาพ และเป็นวิธีที่ทันสมัยกวําทุกวิธีในปัจจุบัน 
แม๎วําวิธีท าเกษตรกรรมแบบนี้จะปฏิเสธวิทยาศาสตร๑แผนใหมํ แตํวิธีการนี้ก็ได๎ก๎าวขึ้นมาอยูํใน
ระดับแนวหน๎าของพัฒนาการทางการเกษตรแผนใหมํ  
 
              ผมได๎เสนอวิธีท าเกษตรแบบหวํานเมล็ดข๎าวเจ๎าและธัญพืชฤดูหนาวลงไปโดยตรงใน
ดินที่ไมํมีการไถพรวนในวารสารการเกษตรเมื่อประมาณ ๒๐ ปีกํอน จากนั้นเป็นต๎นมา ก็มีการน า
เน้ือหานี้ไปตีพิมพ๑ และออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน๑อยูํเสมอ เพื่อให๎สาธารณชนได๎รับรู๎กัน
อยํางกว๎างขวาง แตํปรากฏวําไมํมีใครให๎ความสนใจเรื่องน้ีมากนัก  
 
              มาบัดนี ้เรื่องราวกลับตาลปัตรไปโดยสิ้นเชิง คุณอาจกลําววําตอนน้ีเกษตรกรรม



ธรรมชาติได๎กลายเป็นสิ่งนํานิยมอยํางที่สุด นักหนังสือพิมพ๑ ศาสตราจารย๑ และนักวิจัยทาง
เทคนิคพากันแหํมาเยี่ยมผมที่ไรํและกระทํอมบนเขา  
 
              แตํละคนที่มาล๎วนมีทัศนะที่แตกตํางกันไป ตํางคนตํางมองจากจุดยืนของตน และให๎
ความหมายตํอสิ่งที่แลเห็นแตกตํางกัน แล๎วก็จากไป บางคนก็บอกวํามันโบราณ บ๎างก็วําล๎าหลัง 
บางสํวนก็เห็นวํานี่คือความส าเร็จทางเกษตรกรรมขั้นสูงสุด และบางคนก็เรียกมันเป็นการเบิก
ทางสูํอนาคต โดยทั่วไปคนมักสนใจแตํเพียงวําการท าเกษตรแบบน้ีเป็นความก๎าวหน๎าของ
อนาคตหรือการย๎อนกลับไปหาอดีตกันแน ํมีน๎อยคนที่จะสามารถจับสาระได๎อยํางถูกต๎องวํา 
แท๎จริงแล๎วเกษตรกรรมธรรมชาติเกิดขึ้นจากศูนย๑กลางแหํงพัฒนาการทางการเกษตรที่ไมํไหล
เลื่อน และไมํเปลี่ยนแปลง  
 
              ด๎วยเหตุที่ผู๎คนแยกตัวออกจากธรรมชาต ิเขาจึงหมุนหํางออกจากศูนย๑กลางน้ีไหล
ออกไปทุกที ในขณะเดียวกัน ความปรารถนาในการที่จะกลับคืนสูํศูนย๑กลางดังกลําวก็คํอย
แสดงตัวขึ้น และความปรารถนาที่จะกลับมาหาธรรมชาติก็เกิดขึ้น แตํถ๎าหากวําผู๎คนยังคงคิดอยูํ
แคํการแสดงปฏิกิริยาโต๎กลับ ด๎วยการหมุนไปทางซ๎ายทีขวาที โดยขึ้นอยูํกับเง่ือนไขเหตุปัจจัย
อื่น ๆ ผลคือจะเป็นเพียงการเพิ่มพูนกิจกรรมให๎เกิดมากขึ้นเทําน้ัน จุดที่ไมํเคลื่อนไหวของต๎น
ก าเนิดดั้งเดิม ยังอยูํนอกอาณาจักรแหํงสัมพันธภาพนั้นเป็นสิ่งที่ไมํมีใครสังเกตเห็นและถูกมอง
ผํานไป ผมเชื่อวําแม๎ "การกลับสูํธรรมชาติ" และกิจกรรมที่ตํอต๎านมลภาวะ จะเป็นการกระท าที่
นํายกยํองเพียงไรก็ตาม แตํก็มิได๎น าไปสูํการแก๎ไขปัญหาอยํางแท๎จริง ตราบใดที่การกระท านั้น 
เป็นเพียงการแสดงออกถึงปฏิกิริยาตํอการพัฒนามากเกินไปในสมัยปัจจุบันเทํานั้น  
 
              ธรรมชาติไมํได๎เปลี่ยนแปลง แม๎วําวิธีการมองดูธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงไปอยําง
มากมายจากยุคหนึ่งสูํยุคหนึ่ง แตํไมํวํายุคใด เกษตรกรรมธรรมชาติจะยังคงเป็นต๎นก าเนิดของ
เกษตรกรรมตลอดไป 

 
 

 

 
 

 
๑.๖ 

สาเหตุที่เกษตรกรรมธรรมชาติไม่แพร่หลาย 

 

                ในระยะ ๒๐ หรือ ๓๐ ปีที่ผํานมา วิธีการปลูกข๎าวและธัญพืชฤดูหนาวแบบน้ีได๎ผําน



การปฏิบัติทดลองในขอบขํายที่กว๎างขวาง ทั้งในด๎านภูมิอากาศ และเงื่อนไขทางธรรมชาติ 
เกือบทุกจังหวัดในญี่ปุุนได๎ท าการทดลองเปรียบเทียบผลผลิตที่ได๎จาก "การหวํานเมล็ด
โดยตรงลงในดินที่ไมํมีการไถพรวน" และการปลูกข๎าว ทั้งข๎าวเจ๎า ข๎าวไรย๑ และข๎าวบาร๑เลย๑ด๎วย
วิธีแบบเดิมคือไถดินยกคันรํอง ผลจากการทดลองทั้งหมดท าให๎เห็นชัดวํา เกษตรกรรม
ธรรมชาติสามารถน ามาใช๎การได๎อยํางกว๎างขวางและทั่วไป  
 
              อาจจะมีผู๎ถามวํา ถ๎ายังง้ันเหตุใดความจริงในเรื่องน้ีจึงไมํเป็นที่ปรากฏหรือแพรํหลาย
ออกไป ผมคิดวําเหตุผลข๎อหนึ่งก็คือ โลกเราในปัจจุบันน้ีไดกลายเป็นโลกของผู๎เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางมากเกินไป จนผ๎ูอื่นไมํอาจจะจับสาระของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในฐานะแหํงความเป็นองค๑
รวมอันสมบูรณ๑ของสิ่งน้ัน ยกตัวอยํางเชํน ผู๎เชี่ยวชาญด๎านปูองกันโรคแมลงศัตรูพืชผู๎หน่ึงจาก
ศูนย๑ทดลองการเกษตรที่จังหวัดโคชิได๎มาที่นาและถามผมวํา ท าไมจึงมีเพลี้ยจักจั่นข๎าว(rice 
leaf hopper) น๎อยมากในนาของผม ทั้ง ๆ ที่ผมไมํได๎ใช๎ยาฆําแมลงเลย จากการสังเกต
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูํในนาข๎าว เขาพบวําความสมดุลระหวํางแมลงชนิดตําง ๆ และศัตรูตาม
ธรรมชาติของแมลงเหลํานั้น รวมทั้งอัตราการขยายตัวของแมงมุม และอื่น ๆ ท าให๎เพลี้ยจักจั่น
ข๎าวในนาของผมมีน๎อยกวําที่พบในแปลงทดลองของศูนย๑ ทั้ง ๆ ที่แปลงทดลองดังกลําว ได๎ฉีด
พํนยาฆําแมลงพิษร๎ายแรงสารพัดชนิดอยํางนับครั้งไมํถ๎วนด๎วยซ้ า  
 
              ศาสตราจารย๑ผู๎นั้นรู๎สึกประหลาดใจที่พบวํา ในขณะที่แมลงศัตรูพืชมีน๎อย แตํศัตรู
ตามธรรมชาติของแมลงกลับมีอยูํมากมายในนาข๎าวของผม ยิ่งกวําทีมีอยูํในแปลงทดลองที่ได๎
พํนยาปราบศัตรูพืชไว๎ ในที่สุดเขาก็เข๎าใจได๎วําสภาพเชํนน้ีคงอยูํได๎ด๎วยความสมดุลตาม
ธรรมชาติที่เกิดจากชุมชนแมลงทีมีอยูํหลากหลายในที่นา เขาได๎ค าตอบวํา หากวิธีการของผมมี
การน าไปปฏิบัติอยํางกว๎างขวางแล๎ว ปัญหาความเสียหายของพืชผลที่เกิดจากเพลี้ทั้งหลายก็
จะสามารถแก๎ไขได ๎จากนั้นเขาก็รีบกลับข้ึนรถและกลับไปที่โคชิทันท ี 
 
              แตํถ๎าคุณถามวํา ผ๎ูเชี่ยวชาญด๎านความอุดมสมบูรณ๑ของดิน และผู๎เชี่ยวชาญด๎าน
พืชผลของศูนย๑ทดลองน้ันเคยมาที่ไรํนาของผมหรือไมํ ค าตอบก็คือ ไมํเลย พวกเขาไมํเคยมา 
และหากวําคุณจะพยายามเสนอแนะในที่ประชุมวําวิธีการเชํนนี้ หรือนําจะเรียกวําวิธีที่ปราศจาก
วิธีการ สมควรจะน าไปทดลองปฏิบัติในระดับกว๎างแล๎วละก ็ผมเดาได๎เลยวําเจ๎าหน๎าที่ผู๎ใหญํ
ของศูนย๑ทดลองจะกลําววํา "เสียใจครับ มันเร็วเกินไปที่จะท าเชํนน้ัน กํอนอื่นเราต๎องท าวิจัย
เกี่ยวกับแงํมุมตําง ๆ ให๎รอบด๎านที่สุดเทําที่จะสามารถท าได๎ กํอนที่จะมาถึงการอนุมัติขั้น
สุดท๎าย" และมันต๎องใช๎เวลาหลายสิบปีกวําที่จะได๎ข๎อสรุปออกมา  
 
              สภาพเชํนน้ีเกิดขึ้นตลอดเวลา ผู๎เชี่ยวชาญและนักเทคนิคมากมายจากทั่วประเทศ
ได๎มาที่ไรํนาแหํงนี้ มองดูที่นี่จากจุดยืนตามความช านาญเฉพาะทางของแตํละคน นักวิจัย
เหลํานี้อยํางน๎อยก็รู๎ดีกวําวิธีการดังกลําวเป็นที่นําพอใจถ๎าเขาไมํรู๎สึกวําเป็นสิ่งมหัศจรรย๑นําทึ่ง
แตํอยํางไร แตํปรากฏวําตลอดเวลา ๕-๖ ปีหลังจากที่ศาสตราจารยจากศูนย๑ทดลองการเกษตร
ผู๎น้ันได๎แวะมาเยี่ยมดูนาของผมที่นี่ มีความเปลี่ยนแปลงน๎อยมากในจังหวัดโคชิ ปีนี้แผนก
เกษตรกรรมแหํงมหาวิทยาลัยคินคิได๎ตั้งโครงการเกษตรกรรมธรรมชาติขึ้น โดยมีนักศึกษาจาก
หลายแผนกเข๎ารํวมอยูํในโครงการ และจะมาท าการทดลองปฏิบัติกันที่นี่ วิธีการนี้ดูจะเป็นก๎าว
อีกก๎าวหนึ่งที่เข๎ามาใกล๎ขึ้น แตํผมก็มีความรู๎สึกวํา ก๎าวตํอไปไปอาจกลายเป็นสองก๎าวในทิศ
ทางตรงข๎ามก็ได๎  
 
              ผู๎เชี่ยวชาญโดยทั่วไปมักให๎ความเห็นวํา "ความคิดพื้นฐานของวิธีการเชํนนี้ก็เป็นสิ่ง
ที่ดีอยูํหรอก แตํมันจะไมํเป็นการสะดวกขึ้นหรือ ถ๎าจะใช๎เครื่องจักรมาชํวยในการเก็บเกี่ยว" หรือ 
"ปริมาณผลผลิตจะไมํเพิ่มมากกวําหรือ หากจะใช๎ปุ๋ยและยาฆําแมลงในกรณีเฉพาะ หรือในเวลา
ที่แนํนอน" มักจะมีผู๎ทีพยายามเอาเกษตรกรรมธรรมชาติ และเกษตรกรรมวิทยาศาสตร๑มา
รวมเข๎าด๎วยกันอยูํเสมอ แตํวิธีคิดเชํนน้ีเป็นการคิดที่พลาดจากประเด็นอยํางสิ้นเชิง เกษตรกรที่
ก๎าวไปสูํการประนีประนอมเชํนนี้ จะไมํสามารถวิพากษ๑วิทยาศาสตร๑ในระดับรากฐานได๎อีกตํอไป  



 
              เกษตรกรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ละเอียดอํอน และงํายดาย ทั้งเป็นการแสดงให๎เห็นถึง
การกลับสูํต๎นก าเนิดเดิมของการเกษตร การก๎าวพลาดออกนอกทางเพียงก๎าวเดียวจากจุดตั้งต๎น
นั้นก็จะพาให๎ก๎าวผิดทางไปเลย 

 
 

  

 
 
 

 
๑.๗  

มนุษย์ไม่รู้จักธรรมชาต ิ

 

                เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผมเกิดความคิดขึ้นวํา ประเด็นของเรื่องน้ีคงจะบรรลุผลหากบรรดา
นักวิทยาศาสตร๑ นักการเมือง ศิลปิน นักปรัชญา นักการศาสนาและทุก ๆ คนที่ท างานอยูํใน
สาขาดังกลําวจะมารวมกันยังที่นี้ มองออกไปยังทุํงนาเหลํานี้ และถกเถียงหาข๎อสรุปรํวมกันใน
เรื่องตําง ๆ ผมคิดวําถึงน้ีจะเกิดขึ้นได ๎เมื่อผู๎คนสามารถแลเห็นสิ่งที่อยูํนอกเหนือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของตน  
 
              นักวิทยาศาสตร๑คิดวําเขาสามารถเข๎าใจธรรมชาติ นั่นคือฐานะบทบาทที่เขายึดถืออยูํ 
เพราะเขาเชื่อวําเขาสามารถเข๎าใจธรรมขาติ พวกเขาจึงพากันเข๎าไปศึกษาธรรมชาติอยํางเป็น
ระบบ และใกล๎ชิด และน าธรรมชาติมาใช๎ประโยชน๑ แตํผมคิดวําความเข๎าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ
อยูํนอกขอบขํายแหํงเชาวน๑ปัญญาของมนุษย๑  
 
              ผมมักพูดกับคนหนํุมสาว ที่มาอยูํกับผมที่กระทํอมบนเขา เพื่อเรียนรู๎งานเกี่ยวกับ
เกษตรกรรมธรรมชาติวําใคร ๆ ก็สามารถมองเห็นต๎นไม๎บนเขาแหํงนี้ เขาสามารถแลเห็นใบเขียว
ขจีของมัน สามารถแลเห็นต๎นข๎าว เขาคิดวําเขารู๎วําสีเขียวนั้นคืออะไร การสัมผัสกับธรรมชาติ
ทั้งกลางวันกลางคืน บางทีเขาอาจจะคิดวําเขารู๎จักธรรมชาติ แตํเมื่อใดก็ตามที่เขาคิดวํา เขา
เริ่มจะเข๎าใจธรรมชาติก็แนํใจได๎เลยวําเขาก าลังเดินผิดทางแล๎ว  
 
              ท าไมจึงเป็นไปไมํได๎ที่จะเข๎าใจธรรมชาติ สิ่งที่คิดวําเป็นธรรมชาติเป็นเพียง 
"ความคิด" เกี่ยวกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นในจิตใจของแตํละคน ผู๎ที่แลเห็นธรรมชาติที่แท๎จริงคือ
เด็กน๎อย เขาแลเห็นโดยปราศจากความคิด เป็นการแลเห็นอยํางตรงไปตรงมา และกระจํางแจ๎ง
แม๎วํา ชื่อของพันธุ๑ไม๎จะเป็นที่รู๎จัก เชํนส๎มแมนดารินในตระกูลส๎ม ต๎นสนในตระกูลไม๎สน แตํสิ่ง



ที่แลเห็นก็หาใชํรูปทีแท๎จริงของธรรมชาติไม ํ 
 
              สิ่งที่แลเห็นในลักษณะแยกขาดจากสํวนทั้งหมดของมันไมํใชํของแท๎  
 
              ผู๎เชี่ยวชาญจากสาขาตําง ๆ มาอยูํรวมกันและสังเกตต๎นข๎าวสักต๎น ผู๎เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับโรคแมลงก็จะแลเห็นแตํโรคที่เกิดจากแมลง ผู๎เชี่ยวชาญด๎านธาตุอาหารของพืช (plant 
nutrition) ก็จะสังเกตแตํความแข็งแรงของต๎นข๎าว น้ีเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมํได๎ เชํนเดียวกับ
สภาพการณที่เป็นอยูํในเวลานี้  
 
              ยกตัวอยํางเชํน ผมพูดกับสุภาพบุรุษที่มาจากสถานีทดลอง ตอนที่เขาก าลังศึกษา
ความสัมพันธ๑ระหวํางเพลี้ยจักจั่นและแมงมุมในนาข๎าวของผมวํา "ทํานศาสตราจารย๑ครับ เมื่อ
ทํานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแมงมุม ก็เทํากับทํานสนใจศัตรูธรรมชาติของเพลี้ยจักจั่นเพียงชนิด
เดียวในบรรดาศัตรูทั้งหมดของมัน ปีนี้ประชากรของแมงมุมขยายตัวมาก แตํปีที่แล๎วเป็นคางคก 
แตํกํอนหน๎านั้นกบจะมีมากกวําสัตว๑ชนิดอื่น มันมีลักษณะที่หลากหลายนับไมํถ๎วน"  
 
              เป็นไปไมํได๎ที่นักวิจัยผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จะสามารถเข๎าใจถึงบทบาทของสัตว๑
ที่กินสัตว๑อื่นเป็นอาหารเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งในชํวงระยะเวลาหนึ่งที่แนํนอน ภายในระบบ
ความสัมพันธ๑ที่อิงอาศัยกันและกันอยํางซับซ๎อนละเอียดอํอนของแมลง มีบางฤดูที่ประชากร
ของเพลี้ยมีน๎อยเพราะมีแมงมุมมาก มีบางครั้งที่ฝนตกมากกบก็จะกินแมงมุม แตํถ๎าหากฝนตก
น๎อยก็จะไมํมีทั้งเพลี้ยหรือกบเลย  
 
              วิธีควบคุมแมลงโดยละเลยความสัมพันธ๑ในบรรดาแมลงด๎วยกัน เป็นสิ่งทีไร๎
ประโยชน๑โดยสิ้นเชิง การวิจัยเกี่ยวกับแมงมุมและเพลี้ย จะต๎องค านึงถึงความสัมพันธ๑ระหวําง
กบกับแมงมุมด๎วย เมื่อพูดถึงประเด็นน้ีก็จะต๎องมีผ๎ูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกบ ผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
แมงมุมและเพลี้ย ผ๎ูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข๎าว และผู๎เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการชลประทานมาประชุม
รํวมกัน  
 
              ยิ่งกวํานั้น ที่นาของผมยังมีแมงมุมที่มีลักษณะแตกตํางกันประมาณ ๔-๕ ชนิด ผม
ยังจ าได๎วําเมื่อหลายปีกํอน เพื่อนบ๎านคนหน่ึงว่ิงมาหาผมที่บ๎านแตํเช๎าตรูและถามผมวําผมเอา
ตาขํายไหมหรืออะไรไปคลุมที่นาเอาไว๎หรือเปลํา ผมไมํเข๎าใจวําเขาก าลังพูดถึงเรื่องอะไร ดังน้ี
ผมจึงรีบเดินรุดไปดูทันท ี 
 
              เราเพิ่งจะเก็บเกี่ยวข๎าวเสร็จใหมํ ๆ และเพียงชั่วคืนเดียวทุํงนาที่เหลือเพียงโคนข๎าว
ที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว และหญ๎าทีเลื้อยอยูํตามดินก็ถูกคลุมด๎วยใยแมงมุมทุกตารางน้ิวดูราว
กับใยไหมสํองประกายแวววับเป็นระลอกพริ้วอยูํในสายหมอกยามเช๎า ชํางเป็นภาพที่นําตื่นตา
ตื่นใจยิ่งนัก  
 
              ความนําอัศจรรย๑ของมันคือ สิ่งที่เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้งเชํนน้ี จะคงอยูํเพียงวันสองวัน
เทําน้ัน หากคุณเข๎าไปมองดูใกล๎ ๆ ก็จะแลเห็นแมงมุมมากมายอยูในทุก ๆ ตารางน้ิวของทุํงนา 
มันอยูํกันอยํางหนาแนํนมากในทุํงนา จนดูเหมือนจะแทบไมํมีที่วํางเหลืออยูํในระหวํางพวกมัน 
ในพื้นที่ ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ) ต๎องมีแมงมุมอยูํเป็นแสนเป็นล๎านตัวทีเดียว ถ๎าคุณกลับไปดูที่
นาในอีก ๒-๓ วันหลังจากนั้น คุณจะเห็นเส๎นใยแมงมุมซึ่งยาวเป็นหลา ๆ ขาดลุํยออกสะบัดอยูํ
ในสายลม โดยมีแมงมุม ๕-๖ ตัวเกาะอยูํตามเส๎นใยเหลํานั้น ดูราวกับปุยของดอกแดนดิเลี่ยน 
หรือลูกสนที่ปลิวอยูํในสายลม แมงมุมเหลํานั้นเกาะอยูํกับเส๎นใยแตํละเส๎นที่สะบัดขึ้นลงสูํ
ท๎องฟูาด๎วยแรงลม  
 
              ภาพที่นําตื่นเต๎นเชํนน้ีเป็นบทละครแหํงธรรมชาติอันนําพิศวง เมื่อเห็นเชํนน้ีคุณคง
เข๎าใจวํากวี และศิลปินก็ควรจะรํวมอยูํในการประชุมพบปะนี้ด๎วยเหมือนกัน  



 
              เมื่อสารเคมีถูกพํนลงในที่นา สิ่งเหลํานี้จะถูกท าลายไปในพริบตา ครั้งหน่ึงผมเคยคิด
วําการใสํขี้เถ๎าลงไปในนา* คงจะไมํเป็นไร ผลที่ออกมานําตกใจเพราะวํา ๒-๓ วันหลังจากนั้น
ปรากฏวําที่นาทั้งแปลงปราศจากแมงมุมแม๎แตํตัวเดียว ขี้เถ๎าท าให๎เส๎นใยแมงมุมขาดกระจัด
กระจาย ไมํรู๎วํามีแมงมุมกี่พันกี่หมื่นตัวที่ต๎องตกเป็นเหยื่อของข้ีเถ๎าที่ดูไมํมีพิษสงเพียงก ามือ
เดียว การใช๎ยาฆําแมลงไมํเพียงแตํก าจัดเพลี้ยรวมทั้งศัตรูตามธรรมชาติของเพลี้ยไปเทําน้ัน 
ตัวละครแหํงธรรมชาติอันส าคัญเหลํานี้อีกมากมายที่ต๎องได๎รับความกระทบกระเทือนไปด๎วย  
 
              ปรากฏการณ๑ของแมงมุมจ านวนมหาศาล ซึ่งปรากฏข้ึนในนาข๎าวในฤดูใบไม๎รํวง และ
ราวกับศิลปินที่หลบหายไปในชั่วคืน ยังเป็นสิ่งที่ไมํอาจเข๎าใจได๎ ไมํมีใครรู๎วํามันมาจากไหน มัน
จะมีชีวิตรอดในฤดูหนาวด๎วยวิธีใด หรือวํามันหายไปไหน  
 
              ดังน้ันการใช๎สารเคมีจึงไมํใชํเป็นเพียงปัญหาของนักกีฏวิทยา หรือผู๎ทีศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องแมลงเทํานั้น แตํนักปรัชญา นักการศาสนา ศิลปิน และกวีจะต๎องเข๎ามาชํวยตัดสินด๎วยวํา
ควรอนุญาตให๎มีการใช๎สารเคมีในการท าเกษตรหรือไมํ และผลที่เกิดขึ้นจ าเป็นอยํางไร แม๎จาก
การใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑ด๎วย  
 
              ปริมาณผลผลิตของข๎าวเจ๎าและธัญพืชฤดูหนาวตํอที่ดิน ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ) จะ
ได๎ในราว ๒๒ บูเชล (๕๙๐.๙ กิโลกรัม) ถ๎าเมื่อไรที่เราได๎ผลผลิตถึง ๒๙ บูเชล (๗๗๘.๙ 
กิโลกรัม) ซึ่งเคยได๎ในบางครั้ง คุณก็จะไมํสามารถหาผลผลิตที่ไหนทั่วประเทศที่จะสูงไปกวํานี้
อีกแล๎ว เน่ืองจากเทคโนโลยี่ที่ก๎าวหน๎าไมํมีความจ าเป็นในการเพาะปลูกด๎วยวิธีเชํนนี้ จึงกลําว
ได๎วําเกษตรกรรมธรรมชาติเป็นเรื่องที่สวนทางกับสมมุติฐานของวิทยาศาสตร๑แผนใหมํ ใครก็
ตามที่มาดูผืนนาแหํงนี้ และยอมรับประจักษ๑พยานเหลํานี้ จะต๎องรู๎สึกสงสัยมากยิ่งข้ึนในค าถาม
ที่วํา มนุษย๑รู๎จักธรรมชาติหรือไม ํและธรรมชาติอาจรู๎จักได๎ภายในขอบเขตแหํงความเข๎าใจของ
มนุษย๑หรือไมํ  
 
              ถ๎าจะกลําวอยํางประชดประชันก็ต๎องกลําววํา วิทยาศาสตร๑ชํวยได๎เพียงแคํท าให๎เห็น
วํามนุษย๑มีความรู๎น๎อยเพียงไรเทําน้ัน 

 
 

* ฟูกูโอกะท าปุ๋ยหมักจากขี้เถ๎าและพวกเศษอาหารเหลือ เขาใสํปุ๋ยหมักนี้ในสวนครัวเล็ก  ๆของเขา  

ภาค ๒ 

 หลัก้๔ ประการส าหรับเกษตรธรรมชาติ  

 เกษตรกรรมท่ามกลางวัชพืช 
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 ท าการเกษตรด้วยฟาง 

 ปลูกข้าวในนาแห้ง 

 ไม้สวน 

 ดินสวน 

 ปลูกผักบ้านแบบผักป่า  
 เวลาแห่งการละเลิกสารเคมี 

 ข้อจ ากัดของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

๒.๑ 

หลักการ้๔ ประการส าหรับเกษตรกรรมธรรมชาติ 

 

                ค่อย้ๆ เดินอยํางระมัดระวังเข๎าไปในท๎องนา แมลงปอและผีเสื้อบินฮือขึ้นมาเมื่อมี
เสียงแกรกกรากดังข้ึน ผึ้งจะโฉบไปมาจากดอกไม๎ดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่ง ลองแหวกใบไม๎
ออก คุณจะมองเห็นแมลงตําง ๆ แมงมุม กบ กิ้งกําและสัตว๑เล็ก ๆอีกมากมายที่เบียดเสียดกัน
อยูํในรํมเงาของต๎นข๎าว ตัวตุํนและไส๎เดือนจะขุดโพรงอยูํในดิน 
 
           นี่เป็นนาข๎าวที่มีความสมดุลในระบบนิเวศน๑ ชุมชนของแมลงและพืชชํวยรักษา
ความสัมพันธ๑ที่มีเสถียรภาพเอาไว๎ ไมํใชํสิ่งผิดปกติอะไรถ๎าจะเกิดมีโรคพืชระบาดในบริเวณนี ้
แตํพืชผลในที่นาแหํงนี้กลับไมํไดรับความกระทบกระเทือน 
 
           ตอนน้ีลองมองดูที่นาของเพื่อนบ๎านดูสักหนํอย วัชพืชถูกก าจัดออกไปหมดโดยยา
ปราบวัชพืช และการไถพรวน สัตว๑ที่อาศัยอยูํในดินและแมลงถูกก าจัดหมดไปด๎วยยาพิษ 
อินทรีย๑วัตถ ุและจุลินทรีย๑ในดินถูกท าลายจนเกลี้ยงเพราะปุ๋ยเคม ีในฤดูร๎อนคุณจะเห็น
เกษตรกรเหลํานี้ท างานอยูํในทุํงนา ใสํหน๎ากากปูองกันยาฆําแมลง และสวมถุงมือยางถึง
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ข๎อศอก ทุํงนาข๎าวเหลํานี้ซึ่งท าการเพาะปลูกอยํางตํอเน่ืองมามากกวํา ๑,๕๐๐ ปี ปัจจุบันถูกวิธี
ทางการเกษตรแบบใหมํท าลายจนเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นภายในคนชั่วรุํนเดียว 
 
หลักการ้๔ ประการ 
 
           หลักการประการแรก ไมํมีการไถพรวนดิน เป็นเวลาหลายร๎อยปีมาแล๎วที่เกษตรกรเชื่อ
วําการไถเป็นสิ่งจ าเป็นตํอการปลูกพืช อยํางไรก็ตาม การไมํไถพรวนดินคือพื้นฐานของ
เกษตรกรรมธรรมชาต ิพื้นดินมีการไถพรวนตามธรรมชาติด๎วยตัวมันเองอยูํแล๎ว โดยการแทรก
ซอนของรากพืช และการกระท าของพวกจุลินทรีย๑ทั้งหลาย สัตว๑เล็ก ๆ และไส๎เดือน  
 
           หลักการประการที่ ๒ ไมํมีการใช๎ปุ๋ยเคมี หรือ ท าปุ๋ยหมัก* คนเรามักจะเข๎าไปวํุนวาย
กับธรรมชาต ิและเขาก็ไมํสามารถแก๎ไขผลเสียที่เกิดขึ้นได๎ไมํวําจะพยายามอยํางไร วิธีการ
เพาะปลูกที่เลินเลํอสะเพรําท าให๎สูญเสียหน๎าดินอันอุดมสมบูรณ๑ไป และดินก็จะจืดลงทุกป ีแตํ
ถ๎าปลํอยดินอยูํในสภาพของมันเองดินจะสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ๑ตามธรรมชาติเอาไว๎
ได๎ ซึ่งเป็นไปตามวงจรชีวิตของพืชและสัตว๑อยํางมีระเบียบ  
 
           หลักการประการที่ ๓ ไมํมีการก าจัดวัชพืชไมํวําโดยการถางหรือใช๎ยาปราบวัชพืช 
วัชพืชมีบทบาทส าคัญในการสร๎างความอุดมสมบูรณ๑ให๎แกํดินและชํวยให๎เกิดความสมดุลใน
สิ่งแวดล๎อมทางชีววิทยา ตามหลักการพื้นฐาน วัชพืชเป็นสิ่งที่ต๎องควบคุม แตํไมํต๎องก าจัด การ
ใช๎ฟางคลุม และปลูกพืชคลุมดินจ าพวกถั่วปนไปกับพืชผล ตลอดจนการปลํอยน้ าเข๎านาเป็น
ครั้งคราว เป็นวิธีควบคุมวัชพืชได๎อยํางดีในนาของผม  
 
           หลักการประการที่ ๔ ไมํมีการใช๎สารเคมี** เมื่อพืชอํอนแอลงเพราะผลจากการปฏิบัติ
ที่ไมํเป็นไปตามธรรมชาติ อันได๎แกํการไถพลิกดิน การใช๎ปุ๋ยเป็นต๎น ความไร๎สมดุลของโรคพืช 
และแมลงก็จะกลายเป็นปัญหาใหญํในการเกษตร ธรรมชาตินั้นหากปลํอยไว๎ตามล าพังจะอยูํใน
สภาพสมดุล แมลงที่เป็นอันตรายและโรคพืชมักมีอยูํเสมอ แตํไมํเคยเกิดขึ้นในธรรมชาติจนถึง
ระดับที่ต๎องใช๎สารเคมีที่มีพิษเหลํานั้นเลย วิธีการควบคุมโรคและแมลงที่เหมาะสม ก็คือการ
ปลูกพืชที่แข็งแรงในสภาพแวดล๎อมที่สมบูรณ๑ 
 
การไถพรวนดิน  
 
           เมื่อดินถูกไถพรวน สิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติจะถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเกิน
กวําที่เราจะจดจ าได ๎ผลสะท๎อนกลับที่เกิดจากการกระท าดังกลําวท าให๎เกษตรกรต๎องตกอยูํใน
ฝันร๎ายมาหลายชั่วรุํน ยกตัวอยํางเชํนเมื่อดินถูกไถ วัชพืชที่ทนทานมากเป็นหญ๎าตีนกา และ
ผักกาดส๎มจะงอกงามยิ่งกวําพืชที่เราปลูกเสียอีก เมื่อวัชพืชเหลํานี้งอกคลุมพื้นที่ เกษตรกรก็
จะต๎องเผชิญกับงานอันเหลือรับ คือต๎องคอยถอนวัชพืชเหลํานี้ทุก ๆ ป ีบํอยครั้งที่เดียวที่ที่ดิน
เหลํานี้จะถูกปลํอยทิ้งไปเลย 
 
           ในการแก๎ไขปัญหาดังกลําวมีวิธีที่เหมาะสมเพียงวิธีเดียวก็คือ หยุดการกระท าที่ไมํ
สอดคล๎องกับธรรมชาต ิซึ่งเป็นต๎นเหตุที่ท าให๎เกิดสถานการณ๑เชํนน้ันเสีย เกษตรกรต๎อง
รับผิดชอบในการแก๎ไขความเสียหายที่เขากํอขึ้นด๎วย การไถพรวนดินเป็นสิ่งที่ควรงดเว๎น ถ๎าน า
วิธีการอันอํอนโยนเชํนการใช๎ฟางโปรยคลุมพื้นที่ และการปลูกพืชคลุมดินมาปฏิบัติแทนการใช๎
สารเคมีที่มนุษย๑ประดิษฐ๑ขึ้นตลอดจนเครื่องจักรในการท าลายล๎างแล๎วละก ็สภาพแวดล๎อมก็จะ
คํอย ๆ ฟื้นกลับสูํสภาพสมดุลตามธรรมชาติของมัน และแม๎แตํวัชพืชที่กํอความยุํงยากให๎ก็
สามารถอยูํในอ านาจของเราได๎ 
 
ปุ๋ย 
 



           จากการคุยกับผู๎เชี่ยวชาญด๎านความอุดมสมบูรณ๑ของดิน ผมถามวา "ถ๎าที่นาถูกปลํอย
ไว๎ตามสภาพของมันเอง ความอุดมสมบูรณ๑ของดินจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง" พวกเขามักจะหยุดไป
ชั่วครูํ แล๎วก็ตอบในท านองน้ีวํา "เออ คือวํา...มันจะลดน๎อยลง แตํถ๎าข๎าวปลูกอยูํในนาแปลงเดิม
มาเป็นเวลานานโดยไมํมีการใสํปุ๋ย ผลผลิตของข๎าวจะคงตัวในปริมาณ ๙ บูเชล (๒๓๘.๖ 
กิโลกรัม) ตํอพื้นที่ ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ) ความอุดมสมบูรณ๑ของดินจะคงสภาพคือไมํเพิ่มขึ้น
และไมํลดลง" 
 
           ผู๎เชี่ยวชาญเหลํานี้หมายถึงที่นาที่ใช๎วิธีไถพรวน และปลํอยน้ าทํวมขัง ถ๎าธรรมชาติถูก
ปลํอยไว๎ตามสภาพของมัน ความอุดมสมบูรณ๑จะเพิ่มขึ้น อินทรีย๑สารจากการทับถมของพืชและ
สัตว๑จะสลายตัวบนผิวดินจากการท าปฏิกิริยาของบักเตรีและเชื้อรา และน้ าฝนจะท าให๎ธาตุ
อาหารเหลํานี้แทรกซึมลงไปยังเนื้อดินเบื้องลําง กลายเป็นอาหารของจุลินทรีย๑ ไส๎เดือนและ
สัตว๑เล็ก ๆอื่น ๆ อีกมากมาย รากพืชจะแทรกซอนลงไปยังใต๎ดิน และน าธาตุอาหารนั้นกลับมาสูํ
ผิวดินอีกครั้งหน่ึง  
 
           หากคุณต๎องการแลเห็นความอุดมสมบูรณ๑ตามธรรมชาติของพื้นพิภพ ลองหาโอกาส
เข๎าไปเดินเลํนในปุาเขา และดูต๎นไม๎ยักษ๑ที่เติบโตโดยปราศจากปุ๋ยและการไถพรวน ในปุา 
ความอุดมสมบูรณ๑ของธรรมชาติอยํางที่มันเป็นน้ัน อยูํพ๎นขอบเขตแหํงจินตนาการ  
 
           ปุาธรรมชาติเชํนไม๎สนแดงญี่ปุุน และปุาต๎นซีดาร๑ถ๎าถูกตัดโคํนลง ภายในเวลาไมํกี่ชั่ว
อายุคนดินก็จะเสื่อมความอุดมสมบูรณ๑ลง และถูกชะล๎างพังทลายได๎อยํางงํายดาย ในอีกด๎าน
หนึ่ง ถ๎าลองปลูกปุาสนและปุาไม๎ซีดาร๑พร๎อมกับพืชคลุมดินจ าพวกถั่ว เชํนโคลเวอร๑ และอัลฟัล
ฟุาลงบนภูเขาที่แห๎งแล๎งเสื่อมความอุดมสมบูรณ๑ที่ดินกลายเป็นสีแดง ปุ๋ยพืชสด*** จะชํวย
บ ารุงดินและท าให๎ดินรํวนซุย วัชพืชและไม๎พุํมจะเกิดภายใต๎ไม๎ใหญํ และวงจรชีวิตใหมํอันอุดม
สมบูรณ๑ก็จะเริ่มต๎นข้ึน ตัวอยํางที่แสดงให๎เห็นวําหน๎าดินอันอุดมสมบูรณ๑หนา ๔ นิ้ว เกิดขึ้นได๎
ในชั่วเวลาไมํถึง ๑๐ ปี 
 
           แม๎การปลูกพืชผลทางการเกษตร ก็ฟังมารถที่จะงดไมํใช๎ปุ๋ยหมักด๎วยเหมือนกัน เพราะ
เพียงปุ๋ยตามธรรมชาติที่ได๎จากการปลูกพืชคลุมดินจ าพวกถั่ว และการใช๎ฟางตลอดจนแกลบ
โปรยคลุมดินก็เป็นสิ่งที่เพียงพอแล๎ว การใสํปุ๋ยมูลสัตว๑เพื่อชํวยให๎ฟางเปื่อยและสลายตัวดีขึ้น 
ผมจะใช๎วิธีปลํอยให๎เป็ดเข๎าไปถํายในนาข๎าว ถ๎าเอาลูกเป็ดเข๎าไปเลี้ยงในนาข๎าวขณะที่ข๎าวกล๎า
ยังอํอนอยู ํลูกเป็ดก็จะโตไปพร๎อมกับต๎นข๎าวด๎วย เป็ดเพียง ๑๐ ตัวก็เพียงพอที่จะให๎ปุ๋ยส าหรับ
พื้นที่ขนาด ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ) และยังชํวยควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชได๎ด๎วย  
 
           ผมท าเชํนน้ีเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งมีการสร๎างทางหลวงข้ึน จึงท าให๎เป็ดไมํสามารถ
ข๎ามถนนกลับเข๎าไปในเล๎าของมันได๎ ปัจจุบันผมใช๎ขี้ไกํชํวยท าให๎ฟางเปื่อยและสลายตัว ใน
บางท๎องที่เป็ดหรือสัตว๑กินหญ๎าขนาดเล็กอื่น ๆยังคงใช๎การได๎อยู ํ
 
           การใสํปุ๋ยมากเกินไปก็จะท าให๎เกิดปัญหาได ๎มีอยูํปีหนึ่ง หลังจากที่การ ปักด าเสร็จสิ้น
ลง ผมได๎ขอเชําที่นาที่ปักด าเสร็จแล๎วใหมํ ๆ ๑ ๑/๔ เอเคอร๑ (๓.๑ ไรํ) เป็นเวลา ๑ ปี ผมปลํอย
น้ าในนาออกจนหมด และไมํใช๎ปุ๋ยเคม ีให๎แคํปุ๋ยจากขี้ไกํเพียงเล็กน๎อยเทําน้ัน ที่นา ๔ แปลง
เป็นไปอยํางปกติ ยกเว๎นแปลงที่ ๕ ไมํวําผมจะท าอยํางไรต๎นข๎าวก็กลับข้ึนอยํางหนาแนํนมาก
เกินไป จนเกิดโรคใบไหม๎ (blast disease) เมื่อผมถามเจ๎าของนาเกี่ยวกับเรื่องน้ี เขาจึงบอกวํา 
เขาได๎ใช๎ที่นาแปลงนี้เป็นที่กองข้ีไกํตลอดฤดูหนาวที่ผํานมา 
 
การใช๎ฟาง ปุ๋ยตามธรรมชาติจากพืชคลุมดิน และปุ๋ยมูลสัตว๑เพียงเล็กน๎อยก็จะท าให๎ได๎ผลผลิต
ในปริมาณสูงโดยไมํจ าเป็นต๎องใสํปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเคมีอีกเลย เป็นเวลาหลายทศวรรษมาแล๎วที่
ผมได๎นั่งสังเกตดูวิธีการของธรรมชาติในการไถพรวนและบ ารุงดิน และในการเฝูาดูนี้ ผมก็ได๎
เก็บเกี่ยวพืชผลทั้งผักส๎ม ข๎าว และธัญพืชฤดูหนาวอยํางมากมาย เป็นของก านัลจากความอุดม



สมบูรณ๑ตามธรรมชาติของพื้นพิภพ 
 
การจัดการกับวัชพืช 
 
           นี้คือประเด็นหลักบางประการที่ควรจดจ าไว๎เพื่อจัดการกับวัชพืช 
 
           ทันทีที่เลิกการไถพรวนดิน จ านวนวัชพืชจะลดน๎อยลงอยํางเห็นได๎ชัด ประเภทของ
วัชพืชในที่ดินแปลงน้ันก็จะเปลี่ยนแปลงไปด๎วย 
 
           เมื่อเมล็ดพันธุ๑ถูกหวํานลงในนาขณะที่พืชที่ปลูกกํอนหน๎านั้นเริ่มจะสุก เมล็ดพันธุ๑ที่
หวํานลงไปใหมํจะเริ่มงอกขึ้นกํอนพวกวัชพืช วัชพืชฤดูหนาวจะงอกหลังจากเกี่ยวข๎าวแล๎ว
เทําน้ัน แตํระหวํางน้ันธัญพืชฤดูหนาวได๎งอกขึ้นมากํอนแล๎ว วัชพืชฤดูร๎อนจะงอกทันทีหลังจาก
เก็บเกี่ยวข๎าวบาร๑เลย๑ และข๎าวไรย๑แล๎ว แตํข๎าวเจ๎าก็ได๎เจริญเติบโตขึ้นแล๎วในตอนน้ัน การ
ก าหนดระยะเวลาในการหวํานเชํนน้ี ท าให๎ไมํมีชํวงวํางระหวํางพืชผลที่ปลูกตามมา จึงท าให๎
พืชผลอยูํในฐานะที่ได๎เปรียบกวําบรรดาวัชพืช 
 
           ถ๎าทุํงนาทุกตารางน้ิวถูกกลุํมด๎วยฟางข๎าวทันทีหลังการเก็บเกี่ยว วัชพืชจะหยุดการ
เจริญเติบโต พืชจ าพวกถั่วที่หวํานพร๎อม ๆ กับเมล็ดธัญพืชเพื่อให๎เป็นพืชคลุมดินน้ัน มีสํวนใน
การชํวยควบคุมวัชพืชด๎วย 
 
           วิธีการโดยทั่วไปในการจัดการกับวัชพืชก็คือการไถพรวนดิน แตํเมื่อคุณไถพรวนดิน 
เมล็ดที่อยูํลึกในดินซึ่งไมํมีโอกาสงอกอยูํแล๎วก็จะถูกพรวนให๎ข้ึนมาอยูํที่ผิวดิน และเป็นโอกาส
ให๎มันได๎งอกขึ้นมา ยิ่งกวํานั้นการไถพรวนดินก็เป็นวิธีที่ท าให๎วัชพืชที่งอกไวโตเร็วทั้งหลาย
แพรํขยายตัวยิ่งข้ึน ดังน้ัน คุณอาจพูดได๎วําเกษตรกรที่พยายามควบคุมการเติบโตของวัชพืช
โดยการไถพรวนดินน้ัน แท๎จริงแล๎วเป็นผู๎หวํานเมล็ดพันธุ๑แหํงความโชคร๎ายด๎วยตัวเขาเอง 
 
การควบคุมแมลง 
 
           ยังมีคนไมํน๎อยที่คิดวําถ๎าไมํใช๎สารเคมี ไม๎ผล และพืชผลของเขาจะเหี่ยวเฉาตายไปตํอ
หน๎าตํอตาอยํางแนํนอน แตํความเป็นจริง คือ การใช๎สารเคมีเหลําน้ีตํางหากที่กลายเป็นการท า
ให๎สถานการณ๑อันไมํมีมูลความจริงดังกลําวข๎างต๎นเป็นจริงข้ึนมาโดยที่ผู๎ใช๎ใมํมีเจตนา 
 
           เมื่อไมํนานมานี้ ไม๎สนแดงญ่ีปุุนต๎องประสบกับความเสียหายอยํางใหญํหลวงที่เกิดจาก
การระบาดของโรคด๎วงงวงเจาะเปลือกสน (pine bark weevils) ปัจจุบันพนักงานปุาไม๎ต๎องใช๎
เฮลิคอปเตอรขึ้นไปฉีดยาพํนบนอากาศ เพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่เกิดจากการระบาดนี ้ผมไมํ
ปฏิเสธวําวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในระยะสั้น แตํผมรู๎วํามันจะต๎องมีวิธีอื่นอีก 
 
           จากงานวิจัยลําสุดกลําววําโรคใบแห๎งที่มีด๎วงงวงเป็นพาหะ (Weevil blights) ไมํได๎
เกิดขึ้นเอง แตํเกิดขึ้นจากไส๎เดือนฝอย (nematode) เป็นสื่อ ไส๎เดือนฝอยแพรํพันธุ๑ภายในล า
ต๎น ท าให๎ทํอน้ าเลี้ยงเกิดการอุดตัน ท าให๎ไม๎สนเหี่ยวเฉาลงและตายไปในที่สุดสาเหตุที่แท๎จริง
ยังไมํเป็นที่เข๎าใจกันอยํางแจํมชัด 
 
           ไส๎เดือนฝอยได๎อาหารจากเชื้อราในล าต๎นของต๎นไม ๎เหตุใดเชื้อราจึงขยายตัวอยําง
มากมายในล าต๎นของต๎นไม๎ได๎ เชื้อราได๎ขยายตัวหลังจากมีไส๎เดือนฝอยเกิดขึ้นแล๎ว หรือวํา
ไส๎เดือนฝอยเกิดขึ้นเพราะมีเชื้อราเกิดขึ้นกํอนกันแน ํค าถามนั้นสรุปลงที่วําอะไรเกิดกํอน เชื้อรา
หรือไส๎เดือนฝอย 
 
           ยิ่งกวํานั้น ยังมีสัตว๑เล็ก ๆ พวกจุลชีพอีกประเภทหนึ่ง ที่มักจะมาพร๎อมกับเชื้อรา และ



ยังมีเชื้อไวรัสที่เป็นพิษตํอเชื้อรา ผลที่เกิดขึ้นกระทบตํอเน่ืองกันทุกทิศทาง แตํมีเพียงสิ่งเดียว
ที่อาจกลําวได๎ด๎วยความแนํนอน ก็คือ ไม๎สนจะเหี่ยวเฉาลงเป็นจ านวนที่มากจนผิดปกติ 
 
           ไมํมีใครรู๎สาเหตุที่แนํชัดของโรคใบแห๎งของสน (pine blight) ทั้งไมํมีใครรู๎ผลที่
เกิดขึ้นตามมาหลังจากการหายจากโรค ถ๎าเราเข๎าไปยุํงกับสถานการณเชํนน้ีโดยที่ยังรู๎ไมํ
ชัดเจน ก็เทํากับได๎หวํานเมล็ดพันธุ๑แหํงความหายนะที่ยิ่งใหญํกวําเดิมไว๎ในอนาคต ผมไมํอาจ
รู๎สึกยินดีกับการที่ความเสียหายที่เกิดจากด๎วงเจาะนั้นลดลงอยํางฉับพลันเพราะผลจากการฉีด
พํนสารเคมีทางอากาศ การใช๎สารเคมีทางการเกษตรเป็นวิธีการที่ไมํสมควรที่สุดในการจัดการ
กับปัญหาเชํนน้ี วิธีนี้จะน าไปสูํปัญหาที่ยุํงยากมากขึ้นในอนาคต 
 
           หลักการ ๔ ประการของเกษตรกรรมธรรมชาติ (ไมํไถพรวนดิน ไมํใช๎ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
หมัก ไมํก าจัดวัชพืชโดยการไถกลบหรือใช๎ยาปราบวัชพืช และไมํใช๎สารเคม ีเป็นการเดินตาม
หลักเกณฑ๑ของธรรมชาต ิและจะเป็นวิธีบ ารุงธรรมชาติให๎อุดมสมบูรณ๑ข้ึนใหมํอีกครั้งหน่ึง ผมได๎
คล าทางมาโดยอาศัยแนวคิดนี้เป็นตัวน า และนี่คือหัวใจของวิธีการในการปลูกพืชผัก ธัญพืช 
และส๎มของผม 

 
 

 
* ฟูกูโอกะเตรียมปุ๋ยโดยการปลูกพืชคลุมดินจ าพวกถั่ว  และใช๎ฟางข๎าวคลุมพื้นที่ จากนั้นก็ใสํขี้เป็ดขี้ไกํลงไป

เล็กน๎อย 
** ฟูกูโอกะปลูกธัญพืชโดยปราศจากการใช๎สารเคมีไมํวําชนิดใด  แตํส าหรับไม๎ผลบางครั้งเขาจะใช๎น้ ามันขี้โล๎เพื่อ

ควบคุมเพลี้ยหอยชนิดตําง ๆ (Insect scale) และไมํมีการใช๎ยาท่ีมีพิษตกค๎าง หรือออกฤทธิ์กว๎าง  และไมํมีตาราง

การใช๎ยาฆําแมลง  
*** พืชคลุมดิน เชํน โคลเวอร๑ เว็ทซ๑ และอัลฟัลฟุาจะเป็นตัวปรับสภาพดินและท าให๎ดินมีความอุดมสมบูรณ๑   

  

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๒ 

 

 
๒.๒ 

เกษตรกรรมท่ามกลางวัชพืช 

 

                วัชพืช หลายชนิดได๎เติบโตขึ้นรํวมกับธัญพืช และพืชคลุมดินจ าพวกถั่วในที่นา

แหํงนี้ ฟางข๎าวที่โปรยคลุมดินตั้งแตํฤดูใบไม๎รํวงที่แล๎ว ได๎สลายตัวกลายเป็นฮิวมัสอันอุดม 
ปริมาณผลผลิตที่ได๎จะประมาณ ๒๒ บูเชล (๕๒๐.๙ กิโลกรัมตํอที่ดิน ๑ ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ) 
 
           เมื่อวานน้ีศาสตราจารย๑คาวาเอะ ซึ่งถือกันวําเป็นผู๎รู๎ชั้นน าทางด๎านทุํงหญ๎าเลี้ยงสัตว๑ 
และศาสตราจารย๑ ฮิโรเอะ นักวิจัยด๎านพันธุ๑พืชโบราณ แวะมาหาผมที่นา เมื่อทั้งสองทํานแล
เห็นข๎าวบาร๑เลย๑ และพืชคลุมดินแพรํขยายอยํางงดงามในที่นาของผม ทํานทั้งสองเรียกมันวํา 
เป็นงานศิลป์อันวิจิตรพิสดาร เกษตรกรเพื่อนบ๎านที่คาดหมายวําทุํงนาของผมคงจะมีแตํวัชพืช
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ขึ้นรกเต็มพื้นที ่ตํางพากันประหลาดใจที่พบวําข๎าวบาร๑เลย๑เติบโตอยํางแข็งแรงมากทํามกลาง
พืชชนิดอื่น ๆ ผู๎เชี่ยวชาญทางเทคนิคก็มาที่นี่ด๎วย พอมองเห็นวัชพืช ผักกาดน้ า และโคลเวอร๑
งอกเต็มไปหมดทั้งพื้นที่ ก็สํายหัวกํอนจากไปด๎วยความพิศวงงงงวย  
 
           เมื่อ ๒๐ ปีกํอน ตอนที่ผมสนับสนุนให๎ปลูกพืชคลุมดินถาวรในสวนผลไม ๎ในตอนน้ันไมํ
มีใบหญ๎าสักใบให๎เห็นในสวน หรือในนาสักแหํงในประเทศ ตํอเมื่อมาเห็นสวนผลไม๎ของผม คน
จึงคํอยเข๎าใจวําไม๎ผลจะปลูกได๎ดีทํามกลางวัชพืชและหญ๎า ปัจจุบันสวนผลไม๎ที่มีหญ๎าปกคลุม
กลายเป็นสิ่งธรรมดาในญี่ปุุน สวนผลไม๎ที่ไมํมีหญ๎าขึ้นเลยเสียอีกที่กลายเป็นสิ่งหายาก 
 
           นาข๎าวก็เป็นเชํนเดียวกัน ข๎าวเจ๎า ข๎าวบาร๑เลย๑ และข๎าวไรย๑ สามารถปลูกได๎ผลดี
ทํามกลางพืชคลุมดิน และวัชพืชที่ขึ้นตลอดทั้งป ี
 
           ผมจะลองทบทวนรายละเอียดในการปลูกพืชประจ าปี และก าหนดการเก็บเกี่ยวในนา
ของผม ตอนต๎นเดือนตุลาคมกํอนการเก็บเกี่ยว ไวท๑ โคลเวอร๑ พืชคลุมดินจ าพวกถั่ว และเมล็ด
ธัญพืชฤดูหนาวที่โตไวหลายชนิดจะถูกหวํานลงไปในทํามกลางต๎นข๎าว* ที่ก าลังสุกงอม 
 
           ถ๎าข๎าวเจ๎าถูกหวํานในฤดูใบไม๎รํวง และปลํอยทิ้งไว๎โดยไมํมีอะไรหุ๎มเอาไว๎เมล็ดข๎าว
มักจะถูกหนูหรือนกกินไป หรือมิฉะนั้นก็อาจจะเนําเปื่อยไป ด๎วยเหตุนี้ผมจึงหุ๎มเมล็ดข๎าวใน
กระสุนดินเหนียวเล็ก ๆ กํอนหวําน วิธีท าคือ เอาเมล็ดข๎าวใสํในจานแบนหรือกระด๎งแล๎วฝัด 
จากนั้นเอาผงดินเหนียวละเอียดมาคลุกกับเมล็ดข๎าว พรมน้ าเล็กน๎อยพอให๎ดินจับตัวกัน ปั้นเป็น
กระสุนเล็ก ๆ ขนาดเส๎นผําศูนย๑กลางครึ่งน้ิว  
 
           ยังมีวิธีท ากระสุนเมล็ดข๎าวด๎วยวิธีอื่นอีก เบื้องแรกน าข๎าวเปลือกมาแชํน้ าสักหลาย
ชั่วโมง จากนั้นเอาเมล็ดข๎าวมาคลุกกับดินเหนียวหมาด ๆ ใช๎มือหรือเท๎านวดให๎เข๎ากัน เอาดิน
เหนียวมากดผํานตะแกรงลวดให๎เป็นก๎อนเล็ก ๆ ก๎อนดินเล็ก ๆ เหลํานี้ควรปลํอยไว๎ราว ๑-๒ วัน
ให๎แห๎ง หรือจนกวําจะสามารถเอามาคลึงด๎วยฝุามือให๎กลมเป็นกระสุนได๎งําย ๆ กระสุนที่ดีที่สุด
ควรมีเมล็ดเพียงเมล็ดเดียว ในวันหน่ึง ๆ สามารถท ากระสุนเมล็ดข๎าวนี้ได๎พอส าหรับที่ดินหลาย
เอเคอร๑ 
 
           บางครั้งผมจะใช๎วิธีนี้กับเมล็ดพันธุอยํางอื่น และเมล็ดผักด๎วยกํอนหวํานซึ่งข้ึนอยูํกับแตํ
ละสถานการณ๑และเงื่อนไข 
 
           ระหวํางกลางเดือนพฤศจิกายน และกลางเดือนธันวาคม เป็นเวลาที่เหมาะแกํการหวําน
กระสุนเมล็ดข๎าวเหลํานี้ลงไปในนาข๎าวบาร๑เลย๑ และข๎าวไรย๑ ซึ่งยังเป็นต๎นอํอนอยูํ แตํจะรอไว๎
หวํานในฤดูใบไม๎ผลิ* ก็ได๎เชํนกัน ปุ๋ยมูลสัตว๑จากขี้ไกํจะน ามาโปรยบาง ๆ ไว๎ทั่วที่นา เพื่อชํวย
ให๎ฟางข๎าวสลายตัว งานเพาะปลูกในแตํละปีก็เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ๑  
 
           ในเดือนพฤษภาคม ธัญพืชฤดูหนาวจะถูกเก็บเกี่ยว หลังจากนวดข๎าวแล๎วฟางทั้งหมด
จะน าไปแผํคลุมที่นาไว๎ 
 
           น้ าจะถูกปลํอยให๎ขังอยูํในนาประมาณ ๑ อาทิตย๑ - ๑๐ วัน มันจะท าให๎วัชพืช และพืช
คลุมดินอํอนแอลง และปลํอยให๎เมล็ดข๎าวงอกออกมาจากฟางที่คลุม น้ าฝนเพียงอยํางเดียวก็
เพียงพอ ส าหรับต๎นข๎าวในระหวํางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม พอถึงเดือนสิงหาคมผมจะปลํอย
น้ าเข๎านาอาทิตย๑ละครั้ง โดยไมํต๎องให๎น้ าขัง จากนั้นงานเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม๎รํวงก็ก าลังเริ่มต๎น 
 
           นี่คือวงจรประจ าปีของการปลูกข๎าวเจ๎าและธัญพืชฤดูหนาวด๎วยวิธีธรรมชาติ การหวําน
เมล็ดและการเก็บเกี่ยวด าเนินตามกฎเกณฑ๑ธรรมชาติอยํางใกล๎ชิด จนอาจกลําวได๎วําเป็น
กระบวนการตามธรรมชาต ิยิ่งกวําเป็นเทคนิคทางการเกษตร 



 
           เกษตรกรหนึ่งคนจะใช๎เวลาเพียง ๑-๒ ชั่วโมงในการหวํานเมล็ด และโปรยฟางคลุม
พื้นที่ขนาด ๑ ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ) ยกเว๎นงานเก็บเกี่ยวแล๎ว ธัญพืชฤดูหนาวสามารถปลูกโดย
อาศัยคนเพียงคนเดียว และเพียงคน ๒-๓ คนก็สามารถท างานที่จ าเป็นทั้งหมดในการปลูกข๎าว
เจ๎า โดยอาศัยเพียงเครื่องไม๎เครื่องมือพื้นบ๎านของญ่ีปุุนเทํานั้น อาจจะไมํมีวิธีการปลูกธัญพืชที่
งํายดายยิ่งกวํานี้อีกแล๎วก็ได๎ ยังมีเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการหวํานเมล็ดพืช และโปรยฟางคลุม
พื้นที่อยูํอีกเล็กน๎อย แตํผมต๎องใช๎เวลามากกวํา ๓๐ ปีกวําจะเข๎าถึงความเรียบงํายที่วํานี้ได๎ 
 
           วิธีทางการเกษตรแบบน้ีได๎พัฒนาตามเง่ือนไขทางธรรมชาติ ของพื้นที่ที่เป็นเกาะของ
ญี่ปุุน แตํผมรู๎สึกวําเกษตรกรรมธรรมชาติสามารถน าไปปรับใช๎ในพื้นที่อื่น ๆ และในการปลูกพืช
พื้นบ๎านชนิดอื่น ๆ ด๎วย ในบริเวณที่น้ าอาจจะไมํคํอยสมบูรณ๑ ก็อาจปลูกพืชชนิดอื่น เชํน ข๎าวไรํ 
หรือปลูกธัญพืชชนิดอื่น ๆ เชํน บั๊ควีท ข๎าวฟุาง หรือข๎าวมิลเล็ท พืชคลุมดินจ าพวกถั่วก็มีหลาย
ชนิดที่สามารถใช๎ปลูกทดแทนกันได๎ เชํน โคลเวอร๑ อัลฟัลฟุา เวทซ๑ หรือ ลูปิน เกษตรกรรม
ธรรมชาติมีรูปแบบที่แตกตํางออกไปเป็นพิเศษจากวิธีการอื่น โดยจะเป็นไปตามสภาวะและ
เง่ือนไขที่เป็นเฉพาะตัวของแตํละสถานที่ที่ใช๎วิธีการดังกลําว 
 
           ในชํวงผํานกํอนที่จะมาใช๎วิธีทางการเกษตรชนิดนี้ การก าจัดวัชพืช การใช๎ปุ๋ยหมัก 
หรือการตัดแตํงกิ่งใบ อาจจะยังเป็นสิ่งจ าเป็นอยูํในระยะแรกแตํวิธีการเหลํานี้จะต๎องคํอย ๆ 
ลดลงในแตํละป ีวําถึงที่สุดแล๎ว เทคนิคในการปลูกไมํใชํปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุด แตํสิ่งที่
ส าคัญที่สุดกลับเป็นสภาพจิตใจของ เกษตรกร 

 
 

* ในที่ดิน 1/4 เอเคอร๑ (0.6 ไร)ํ จะใช๎เมล็ดพันธุ๑ไวท๑ โคลเวอร๑ ประมาณ 0.4 กิโลกรัม สํวนธัญพืชฤดูหนาวจะใช๎ประมาณ 2.9-5.9 กิโลกรัม เกษตรกรที่
ยังไมํมีประสบการณ๑หรือที่นาซ่ึงดินยังแข็ง และไมํอุดมสมบูรณ๑ การหวํานเมล็ดพันธุ๑ให๎มากกวํานี้ในตอนเริ่มต๎นจะเป็นการปลอดภัยกวํา เมื่อดินคํอย  ๆ
ปรับสภาพดีขึ้นจากการสลายตัวของฟางและปุ๋ยธรรมชาติจากพืชคลุมดิน และเมื่อเกษตรกรคํอย ๆ คุ๎นกับวิธีการหวํานเมล็ดโดยตรงลงในดินที่ไมํต๎องไถ
พรวนแล๎ว เมล็ดพันธุ๑ที่ใช๎ในการปลูกก็จะลดลง  
 
** ที่ดิน 1/4 เอเคอร๑ (0.6 ไร)ํ ให๎เมล็ดข๎าว 2-4.1 กิโลกรัม ในปลายเดือนเมษายน ฟูกูโอกะจะตรวจดูการงอกของต๎นข๎าวที่ได๎หวํานในฤดูใบไม๎รํวง และ
จะหวํานแซมลงไปเทําที่จ าเป็น 

 

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๒ 

 

 
๒.๓ 

ท าการเกษตรด้วยฟาง 

 

                การ โปรยฟางคลุมที่นาอาจจะดูไมํสลักส าคัญอะไร แตํมันเป็นพื้นฐานของวิธีปลูก
ข๎าวและธัญพืชฤดูหนาวของผม มันเกี่ยวข๎องกับทุกสิ่ง ตั้งแตํเรื่องความอุดมสมบูรณ๑ การงอก
ของต๎นอํอน การควบคุมวัชพืชและปูองกันนกมาจิกกิน ทั้งยังเกี่ยวกับการจัดการระบบนาด๎วย 
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การใช๎ฟางในการเกษตรเป็นเรื่องที่ส าคัญมากทั้งในภาคปฏิบัติและทฤษฎี นี่เป็นสิ่งหน่ึงที่ดู
เหมือนผมจะไมํสามารถท าให๎คนเข๎าใจมันได๎ 
 
โปรยฟางที่ไม่ได้สับ 
 
           ศูนย๑ทดลองการเกษตรที่โอคายามําก าลังทดลองปลูกข๎าว โดยการหวํานเมล็ดโดยตรง
ถึงร๎อยละ ๘๐ ของแปลงทดลอง เมื่อผมแนะให๎เขาโปรยฟางที่ไมํได๎สับ พวกเขาก็ท าทําใน
ท านองวําเป็นวิธีที่ไมํถูกต๎อง แล๎วก็ยังคงท าการทดลองตํอไปโดยใช๎ฟางที่สับโดยเครื่องจักร 
ผมแวะไปเยี่ยมศูนย๑ทดลองน้ีเมื่อหลายปีกํอน ผมได๎พบวํา เขาแบํงแปลงทดลองออกเป็นแปลง
ที่ใช๎ฟางสับแล๎ว แปลงที่ใช๎ฟางไมํสับ และแปลงที่ไมํใช๎ฟางเลย น่ีเป็นสิ่งเดียวกับที่ผมเคย
ทดลองท ามากํอนหน๎านี้นานแล๎ว และเมื่อผมพบวําการใช๎ฟางที่ไมํได๎สับดีที่สุด ผมก็เลยใช๎วิธีนี้ 
คุณฟูจิอ ิอาจารย๑ในวิทยาลัยเกษตรกรรมยาซูกิที่จังหวัดชิมาเนะ ต๎องการทดลองการปลูก
ธัญพืชด๎วยการหวํานเมล็ดโดยตรง ได๎แวะมาเยี่ยมผมที่นา ผมแนะน าให๎เขาโปรยฟางที่ไมํได๎
สับคลุมพื้นที่นา เขากลับมาอีกครั้งในปีรุํงขึ้นและบอกวําผลการทดลองน้ันล๎มเหลว หลังจากที่
ผมฟังเขาอธิบายถึงเรื่องตําง ๆ อยํางละเอียดถี่ถ๎วนแล๎ว ผมก็รู๎วําเขาได๎วางฟางอยํางเป็น
ระเบียบประณีตเหมือนในแปลงสวนครัว ถ๎าคุณท าเชํนน้ัน เมล็ดข๎าวจะงอกได๎ไมํดีเลย 
เชํนเดียวกับการโปรยฟางข๎าวบาร๑เลยหรือข๎าวไรย๑ ถ๎าเราโปรยฟางอยํางเป็นระเบียบเกินไปต๎น
ข๎าวกล๎าก็จะงอกได๎ยากเชํนกัน วิธีที่ดีที่สุดคือการโปรยฟางไปทั่ว ๆ ให๎เหมือนกับฟางน้ันตกลง
มาอยํางเป็นธรรมชาติ  
 
           ฟางจากข๎าวเจ๎าเหมาะที่จะใช๎คลุมพื้นที่ปลูกธัญพืชฤดูหนาว เชํนเดียวกันฟางจาก
ธัญพืชฤดูหนาวก็เหมาะกับข๎าวเจ๎าด๎วย ผมต๎องการให๎สิ่งน้ีเป็นที่เข๎าใจกันอยํางแจํมชัด มีโรค
หลายชนิดที่ท าอันตรายตํอต๎นข๎าวเจ๎าถ๎าใช๎ฟางสดจากข๎าวชนิดเดียวกันคลุมที่นา แตํโรคของ
ข๎าวเจ๎าจะไมํท าอันตรายธัญพืชฤดูหนาว และถ๎าน าฟางจากข๎าวเจ๎ามาแผํคลุมที่นาตั้งแตํฤดู
ใบไม๎รํวง มันก็จะเปื่อยได๎ที ่เมื่อถึงฤดูใบไม๎ผลิ ซึ่งเป็นเวลาที่ข๎าวกล๎าเริ่มงอก ฟางสดของข๎าว
เจ๎าจะปลอดภัยส าหรับธัญพืชชนิดอื่น เชํนเดียวกับฟางจากข๎าวบั๊ควีท และธัญพืชพันธุ๑อื่น ๆก็
สามารถน ามาใช๎คลุมข๎าวเจ๎าและข๎าวบั๊ควีทด๎วยเชํนกัน โดยทั่วไปฟางสดจากธัญพืชฤดูหนาว 
เชํน ข๎าวสาลี ข๎าวไรย๑ และข๎าวบาร๑เลยไมํควรน ามาใช๎กับธัญพืชฤดูหนาวพันธุ๑อื่น ๆ เพราะวําจะ
เกิดโรคระบาดกํอความเสียหายขึ้นได ๎
 
           ฟางและแกลบทั้งหมดที่เหลือจากการนวดในการเก็บเกี่ยวที่เพิ่งผํานพ๎นไปควรน า
กลับไปใสํไว๎ในที่นา 
 
ฟางข้าวบ ารุงดิน 
 
           การโปรยฟางเป็นวิธีรักษาโครงสร๎างของดินและบ ารุงดิน ดังน้ันปุ๋ยที่เกิดจากการเตรียม
จึงเป็นสิ่งไมํจ าเป็น วิธีนี้ยํอมเกี่ยวข๎องกับการไมํไถพรวนดินด๎วย ที่นาของผมอาจจะเป็นที่แหํง
เดียวในญี่ปุุน ที่ไมํเคยไถพรวนเลยตลอดเวลากวํา ๒๐ ปีที่ผํานมา และคุณภาพของดินดีขึ้นทุก
ฤดูกาล ผมคาดวําหน๎าดินที่อุดมด๎วยฮิวมัสมีความหนามากกวํา ๔ นิ้วในระหวํางหลายปีนี้ นี่คือ
ผลโดยตรงจากการที่น าสิ่งตําง ๆ ที่ปลูกได๎ในนาข๎าว ยกเว๎นธัญญาหารใสํกลับเข๎าไปในที่นาอีก
ครั้งหน่ึง 
 
ไม่จ าเป็นต้องท าปุ๋ยหมัก 
 
           ไมํมีความจ าเป็นต๎องท าปุ๋ยหมัก ผมไมํได๎พูดวําคุณไมํต๎องใซ๎ปุ๋ยหมักเพียงแตํวําไมํมี
ความจ าเป็นต๎องท างานมากขึ้นเพื่อการนี้ ถ๎าปลํอยให๎ฟางคลุมพื้นที่นาในระหวํางฤดูใบไม๎ผลิ 
หรือฤดูใบไม๎รํวง และใสํปุ๋ยมูลสัตว๑จากขี้ไกํหรือขี้เป็ดเพียงเล็กน๎อย ภายใน ๖ เดือนมันจะเปื่อย
ได๎ที ่



 
           ในการท าปุ๋ยหมักด๎วยวิธีทั่วไปน้ัน เกษตรกรจะต๎องท างานอยํางเป็นบ๎าเป็นหลัง
ทํามกลางแสงอาทิตย๑อันร๎อนระอ ุตั้งแตํสับฟางให๎เป็นชิ้น ๆ เติมน้ าเติมปูนขาว พลิกชั้นปุ๋ยและ
ลากเอาปุ๋ยที่หมักได๎ที่แล๎วมาใช๎ในนา เขาท าตัวให๎ล าบากเชํนน้ีเพราะคิดวํามันเป็น "วิธีที่ดีกวํา" 
ผมอยากเห็นเกษตรกรโปรยฟางหรือแกลบ หรือขี้เลื่อยบนที่นาของพวกเขามากกวํา 
 
           ระหวํางที่เดินทางไปยังภาคตะวันตกของญี่ปุุนโดยรถไฟสายฮ็อกไคโด ผมสังเกตเห็น
วําเริ่มมีการสับฟางอยํางหยาบ ๆ มากขึ้นกวําเมื่อครั้งที่ผมเริ่มเสนอให๎มีการโปรยฟางที่ไมํต๎อง
สับ ผมรู๎สึกเลื่อมใสในเกษตรกรเหลํานั้น แตํในปัจจุบันผ๎ูเชี่ยวชาญยังคงกลําววํา วิธีที่ดีที่สุดควร
ใช๎ฟางหลายร๎อยปอนด๑ตํอที่ดิน ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ) ท าไมเขาไมํบอกวําให๎เอาฟางทั้งหมด
ที่ได๎จากการเก็บเกี่ยวใสํกลับเข๎าไปในนาข๎าว เมื่อมองออกไปนอกหน๎าตําง คุณจะเห็น
เกษตรกรเอาฟางมาสับและโปรยฟางประมาณครึ่งหน่ึงลงไปในนา สํวนที่เหลือก็ปลํอยทิ้งไว๎ไห๎
มันผุพังไปเมื่อถูกฝนชะ 
 
           ถ๎าหากเกษตรกรทั้งหมดในญี่ปุุนรํวมมือกัน และเริ่มเอาฟางทั้งหมดใสํกลับเข๎าไปในที่
นา ผลของมันก็คือปุ๋ยจ านวนมหาศาลจะกลับสูํพื้นโลก 
 
การงอก 
 
           เป็นเวลาหลายร๎อยปีมาแล๎วที่เกษตรกรต๎องเตรียมแปลงเพาะกล๎า เพื่อที่จะได๎ต๎นกล๎า
ที่แข็งแรง แปลงเพราะเล็ก ๆ นําจะได๎รับการดูแลอยํางเป็นระเบียบเรียบร๎อย ราวกับเป็นแทํน
บูชาของครอบครัวเลยทีเดียว ดินจะถูกไถพรวน ทรายและขี้เถ๎าจากการเผาแกลบจะถูกน ามา
โปรยไว๎ทั่วแปลง มีการสวดมนตร๑เพื่อให๎ ต๎นกล๎า เจริญงอกงาม 
 
           นี่มิใชํสิ่งไร๎เหตุผลที่เพื่อนบ๎านข๎างเคียงจะคิดวําผมสติไมํดี ที่หวํานเมล็ดในขณะที่
ธัญพืชฤดูหนาวยังอยูํในนา ทั้งยังเต็มไปด๎วยวัชพืช และเศษฟางที่ก าลังเปื่อยกระจัดกระจายอยูํ
เต็มท๎องนา  
 
           เมล็ดจะงอกได๎ดีเมื่อหวํานลงในที่นาทีมีการไถอยํางดีก็จริงอยู ํแตํถ๎าฝนตกและที่นา
กลายเป็นโคลน คุณก็จะลงไปเดินในที่นาไมํได๎ และการหวํานก็ต๎องเลื่อนออกไป วิธีไมํไถพรวน
ดินจึงได๎เปรียบกวําในแงํนี้ แตํในอีกแงํหนึ่ง ก็มีปัญหากับพวกสัตว๑เล็ก ๆ เชํน ตัวตุํน จิ้งหรีด หนู 
และทาก ซึ่งชอบกินเมล็ดพืช การใช๎กระสุนดินเหนียวหุ๎มเมล็ดไว๎จึงชํวยแก๎ปัญหาในเรื่องน้ีได๎ 
 
           การหวํานเมล็ดธัญพืชฤดูหนาว วิธีการโดยทั่วไปมักจะใช๎วิธีหวํานเมล็ดแล๎วเอาดินกลบ 
แตํถ๎าหยอดเมล็ดไว๎ลึกเกินไป มันก็จะเนําเปื่อยไป ผมเคยทดลองหยอดเมล็ดลงในหลุมเล็ก ๆ 
หรือใช๎วิธียกรํองเป็นคันดินข้ึนมาไมํเอาดินกลบ แตํผมก็ประสบกับความล๎มเหลวหลายครั้งทั้ง
สองวิธี 
 
           ท๎ายสุดผมเกิดความขี้เกียจ และแทนที่จะยกรํองหรือขุดหลุมปลูก ผมใช๎วิธีหุ๎มเมล็ดไว๎
ในกระสุนดินเหนียวและโยนเมล็ดเหลํานั้นลงไปยังที่นาโดยตรงเลย การงอกเป็นไปได๎ดีบนผิว
ดิน เพราะได๎ออกซิเจน ผมพบวําบริเวณที่กระสุนเมล็ดพันธุ๑เหลําน้ีถูกปกคลุมด๎วยฟาง มันจะ
งอกได๎ดีและไมํเนําเปื่อยแม๎ในปีที่มีฝนตกหนักมากก็ตาม 
 
ฟางช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับวัชพืชและนก 
 
           ที่ดิน ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ) การจะได๎ฟางจากข๎าวบาร๑เลย๑ประมาณ ๙๐๐ ปอนด๑ 
(๔๐๙.๑ กิโลกรัม) ซึ่งนับเป็นเกณฑ๑ที่ดีที่สุด ถ๎าน าฟางทั้งหมดไปโปรยในนามันจะสามารถ
คลุมที่นาได๎ทั้งหมด แม๎แตํวัชพืชที่สร๎างความยุํงยากเชํนหญ๎าตีนกาซึ่งเป็นปัญหาที่ล าบากมาก



ส าหรับการเพาะปลูกด๎วยวิธีหวํานเมล็ดโดยตรงและไมํไถพรวนดิน ก็จะสามารถควบคุมได ๎
 
           นกกระจอกสร๎างความปวดเศียรเวียนเกล๎าให๎ผมมาก การหวํานเมล็ดโดยตรงจะไมํ
ส าเร็จ ถ๎าไมํมีวิธีทีวางใจได๎ในการจัดการกับพวกนก และในหลาย ๆ ที่ที่การเพาะปลูกด๎วยการ
หวํานเมล็ดโดยตรง ไมํเป็นที่นิยมแพรํหลายก็เพราะสาเหตุเรื่องน้ี พวกคุณหลายคนก็คงประสบ
ปัญหากับบรรดานกกระจอกแบบเดียวกัน และคุณก็คงเข๎าใจวําผมหมายถึงอะไร 
 
           ผมยังจ าได๎ถึงตอนที่บรรดานกพวกนี้บินตามหลังผมและกินเมล็ดที่ผมเพิ่งหวํานไป
หยก ๆ จนหมด กํอนที่ผมจะทันหวํานให๎เสร็จอีกฟากหนึ่งของที่นาด๎วยซ้ า ผมลองใช๎ทั้งหุํนไลํ
กา ตาขําย และใช๎เชือกผูกกระป๋องให๎มันเกิดเสียงเวลากระทบกัน แตํดูเหมือนไมํมีวิธีใดที่ใช๎
ได๎ผลดี แม๎วําบางวิธีจะใช๎ได๎ผลแตํก็ได๎ผลไมํนานกวํา ๑-๒ ปีเทํานั้น 
 
           ประสบการณ๑สํวนตัวของผมได๎แสดงให๎เห็นวํา การหวํานเมล็ดในขณะที่พืชผลอีกชนิด
กํอนหน๎านี้ยังไมํได๎เก็บเกี่ยว เป็นการฉวยให๎เมล็ดเหลํานี้สามารถซํอนตัวอยูํในพงหญ๎าและพืช
คลุมดิน ทั้งการแผํคลุมที่นาด๎วยฟางข๎าวทันทีที่การเก็บเกี่ยวสิ้นสุดลง ปัญหาเรื่องนกก็จะ
สามารถแก๎ตกไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพที่สุด 
 
           ผมได๎ท าผิดพลาดไว๎มากขณะท าการทดลองระหวํางหลายปีที่ผํานมาและก็มี
ประสบการณ๑เกี่ยวกับความล๎มเหลวของวิธีการทั้งหลาย ผมอาจจะรู๎ดีกวําทุกคนในญ่ีปุุนด๎วยซ้ า
วําวิธีการท าการเกษตรแบบใดที่ไมํถูกต๎องเหมาะสม เมื่อผมประสบความส าเร็จในการปลูกข๎าว 
และธัญพืชฤดูหนาวด๎วยวิธีไมํไถพรวนดินเป็นครั้งแรกนั้น ผมมีความเบิกบานใจเป็นที่สุด คงจะ
เหมือนกับที่โคลัมบัสรู๎สึกเมื่อเขาค๎นพบทวีปอเมริกา 

 
 

 

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๒ 

 

 
๒.๔ 

ปลูกข้าวในนาแห้ง 

 

                เมื่อถึงต๎นเดือนสิงหาคม ต๎นข๎าวในที่นาของเพื่อนบ๎านจะสูงขนาดเอวในขณะที่

ข๎าวในนาของผมจะสูงเพียงครึ่งหน่ึงของเพื่อนบ๎านเทํานั้น คนที่มาดีเยี่ยมในชํวงปลายเดือน
กรกฎาคมมักจะเกิดความสงสัย และถามวํา "คุณฟูกูโอกะข๎าวพวกนี้จะออกรวงได๎แนํหรือครับ" 
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"แนํนอน" ผมตอบ "ไมํต๎องเป็นกังวลเลย ครับ "  
 
           ผมไมํพยายามที่จะปลูกข๎าวที่ต๎นโตเร็วและใบใหญํ แตํพยายามให๎ต๎นมีขนาดยํอมและ
แข็งแรงมากที่สุดที่จะเป็นไปได๎ พยายามให๎ชํวงบนเล็ก ไมํบ ารุงต๎นข๎าวมากเกินไป และปลํอย
ให๎มันเติบโตตามลักษณะที่เป็นธรรมชาติของต๎นข๎าว 
 
           โดยทั่วไปต๎นข๎าวสูงประมาณ ๓-๔ ฟุต จะให๎ใบงามอุดมสมบูรณ๑ และให๎ความรู๎สึกวํา
จะให๎เมล็ดมาก แตํที่จริงแล๎วมันเพียงแตํให๎ใบและล าต๎นที่แข็งแรงเทําน้ัน ผลผลิตของแปูงจะมี
สูงแตํประสิทธิภาพต่ า พลังงานสํวนใหญํจะหมดไปกับการบ ารุงให๎ต๎นเจริญเติบโต จึงไมํมีเหลือ
พอให๎เก็บกักไว๎ในเมล็ด ตัวอยํางเชํน ต๎นข๎าวที่สูงเกินขนาดจะให๎ฟางได๎หนัก 2,000 ปอนด๑ 
(๙๐๙.๑ กิโลกรัม) สํวนผลผลิตข๎าวจะได๎เพียง ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ ปอนด๑ (๔๕๗-๕๔๕.๔ 
กิโลกรัม) สํวนข๎าวต๎นเตี้ยที่ปลูกในนาของผม จะได๎ฟางหนัก ๒,๐๐๐ ปอนด๑ (๙๐๙.๑ กิโลกรัม)
และผลผลิตข๎าว 2,000 ปอนด๑เชํนกัน ในบางปีที่การเพาะปลูกได๎ผลด ีผลผลิตข๎าวจากนาของ
ผมจะได๎ถึง ๒,๔๐๐ ปอนด๑ (๑.๐๙๐.๙ กิโลกรัม) ซึ่งแสดงวําผลผลิตข๎าวที่ได๎มีน้ าหนักมากกวํา
ฟางถึงร๎อยละ ๒๐ 
 
           ต๎นข๎าวที่ปลูกในนาแห๎งจะไมํสูงมากนัก แสงอาทิตย๑จะสํองถึงโคนต๎นและใบที่อยูํ
ต่ าสุด ขนาดใบกว๎าง ๑ ตารางน้ิวก็เพียงพอที่จะให๎เมล็ดข๎าว ๖ เมล็ด ใบเล็ก ๆ เพียง ๓-๔ ใบก็
เพียงพอทีจะให๎เมล็ดข๎าวเป็นร๎อยเมล็ด ผมหวํานเมล็ดข๎าวคํอนข๎างหนา ซึ่งให๎ผลผลิตราวต๎น
ละ ๒๕๐-๓๐๐ เมล็ด (๒๐-๒๕ ต๎น) ตํอพื้นที่ ๑ ตารางหลาถ๎าคุณมีต๎นข๎าวมากและไมํพยายาม
ปลูกให๎ต๎นใหญ ํคุณจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎มากขึ้น การปลูกข๎าวสาลี ข๎าวไรย๑ ข๎าวบั๊ควีท ข๎าว
โอ๏ตและข๎าวมิลเล็ท รวมทั้งธัญพืชอื่น ๆ ก็เป็นเชํนเดียวกัน 
 
           วิธีโดยทั่วไป มักจะเก็บกักน้ าไว๎ในนาข๎าวสูงหลายนิ้วตลอดฤดูการเพาะปลูก เกษตรกร
ปลูกข๎าวในที่น้ าทํวมขังเป็นเวลาหลายศตวรรษ จนกระทั่งคนสํวนใหญํเชื่อวําไมํมีการปลูกข๎าว
ด๎วยวิธีอื่นอีกแล๎ว ข๎าวนาลุํมนานาพันธุ๑จะแข็งแรงเมื่อปลูกในที่นาที่น้ าทํวมขัง แตํการปลูกวิธีนี้
ไมํเป็นผลดีตํอต๎นข๎าว ต๎นข๎าวจะเติบโตได๎ดีที่สุด เมื่อมีน้ าอยูํในดินในระหวํางร๎อยละ ๖๐-๘๐ 
ของจุดอิ่มตัวของดินในการรับน้ า เมื่อไมํปลํอยให๎น้ าทํวมขัง ต๎นข๎าวจะมีรากแข็งแรง และจะ
สามารถสู๎กับการรุกรานของเชื้อโรคและแมลง 
 
           เหตุผลหลักในการปลูกข๎าวในที่น้ าทํวมขัง ก็เพื่อควบคุมวัชพืชโดยการจัด
สภาพแวดล๎อมที่เปิดโอกาสให๎วัชพืชเพียงไมํกี่ชนิดสามารถมีชีวิตรอดอยูํได ๎แตํกระนั้นก็ยังต๎อง
อาศัยการถอนด๎วยมือ หรือเครื่องมือในการไถกลบ วิธีแบบพื้นบ๎านเป็นน้ีเป็นงานที่กินเวลาและ
ท าให๎ปวดหลัง ซึ่งเป็นงานที่ต๎องท าแล๎วท าเลําหลายครั้งหลายหนในทุกฤดูกาลเพาะปลูก 
 
           ในเดือนมิถุนายนอันเป็นหน๎ามรสุม ผมจะปลํอยให๎น้ าทํวมขังในนาประมาณ ๑ อาทิตย๑ 
มีวัชพืชเพียงไมํกี่ขนิดที่สามารถมีชีวิตรอดอยูํได๎แม๎ไมํมีออกซิเจนในชํวงเวลาสั้น ๆ พืชคลุมดิน
ก็พลอยเหี่ยวเฉาและกลายเป็นสีเหลืองไปด๎วย นี่ไมํใชํความคิดที่จะก าจัดพืชคลุมดิน เพียงแตํ
ท าให๎มันอํอนแอลง และเปิดโอกาสให๎ต๎นกล๎าเติบโตหยั่งรากมั่นคง เมื่อปลํอยน้ าออก (เร็วที่สุด
เทําที่เป็นไปได๎) พืชคลุมดินพวกนี้จะฟื้นตัวขึ้นใหม ํและแพรํขยายไปคลุมพื้นที่นาอีกครั้ง
ภายใต๎ต๎นข๎าวที่โตขึ้น หลังจากนั้นผมก็แทบไมํท าอะไรเลยเกี่ยวกับระบบน้ า ชํวงครึ่งแรกของ
ฤดูผมจะไมํให๎น้ าเลยแม๎ในปีที่มีฝนตกน๎อยมาก เพราะดินที่อยูํใต๎ชั้นฟางและพืชคลุมดินก็ยังคง
มีความชุํมชื้น พอถึงเดือนสิงหาคม ผมจะปลํอยน้ าเข๎านาเล็กน๎อยเป็นครั้งคราว แตํไมํปลํอยให๎
น้ าทํวมขัง 
 
           หากคุณเอาต๎นข๎าวจากนาของผมไปให๎เกษตรกรดู เขาก็จะรู๎ได๎ทันทีวํามันมีลักษณะ
ของต๎นข๎าวอยํางที่ควรจะเป็น และยังมีรูปทรงที่เหมาะสมที่สุด เขารู๎อีกวําเมล็ดข๎าวนั้นงอก
ขึ้นมาตามธรรมชาติ และไมํใชํการปักด า ต๎นข๎าวนั้นไมํได๎เติบโตขึ้นมาในที่ที่มีน้ ามาก อีกทั้งยัง



ไมํได๎ใช๎ปุ๋ยเคม ีเกษตรกรคนไหนก็ได๎สามารถบอกสิ่งเหลําน้ีจากการมองดูรูปทรงโดยรวมของ
ต๎นข๎าว รูปทรงของราก และระยะหํางของข๎อที่ล าต๎น หากคุณรู๎จักรูปทรงที่เป็นเลิศ ก็มาถึงเรื่อง
วําจะมีวิธีปลูกพืชให๎มีรูปทรงเชํนน้ันภายใต๎เง่ือนไขเฉพาะของที่นาของคุณได๎อยํางไร 
 
           ผมไมํเห็นด๎วยกับความคิดของศาสตราจารย๑มัทซึชิมําที่วํา ต๎นข๎าวที่ดีที่สุดนั้นใบที่ ๔ 
นับจากยอดจะเป็นใบยาวที่สุด บางครั้งใบที่ ๒ หรือ ๓ ยาวที่สุดแตํได๎ผลที่ดีที่สุดเชํนกัน ถ๎า
ควบคุมการเจริญเติบโตของต๎นข๎าวขณะที่ยังเล็กอยูํใบบนสุดหรือใบที่ ๒ มักจะยาวที่สุด แตํ
ปริมาณผลผลิตก็ยังคงสูงอยูํเชํนเดิม 
 
           ทฤษฎีของศาสตราจารย๑มัทซึชิมํา มาจากการทดลองปลูกข๎าวที่อํอนแอในแปลงเพาะ
และใช๎ปุ๋ยชํวย หลังจากนั้นก็น ามาปักด า ในอีกด๎านหน่ึง ข๎าวของผมปลูกตามวงจรชีวิตของต๎น
ข๎าวตามธรรมชาติ เหมือนกับวํามันเติบโตของมันเอง ผมรอคอยอยํางอดทนให๎ต๎นข๎าวเติบโต 
และสุกเต็มที่ตามวิถีทางของมันเอง 
 
           หลายปีมานี ้ผมลองปลูกข๎าวเหนียวพันธุ๑เดิมจากทางภาคใต๎ แตํละเมล็ดที่หวํานในฤดู
ใบไม๎รํวง จะงอกเป็นต๎นโดยเฉลี่ย ๑๒ ต๎น และให๎เมล็ดถึงรวงละ ๒๕๐ เมล็ด จากข๎าวพันธุ๑นี ้
ผมเชื่อวําสักวันหน่ึงผมจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ใกล๎เคียงกับปริมาณ ซึ่งค านวณกันวําเป็น
ขีดสูงสุดเทําที่พลังงานแสงอาทิตย๑ในท๎องนาจะสามารถผลิตได ๎ที่นี่บางแปลงของผมได๎ผล
ผลิตจากข๎าวพันธุ๑นี้ถึง ๒๗ ๑/๒ บูเชล (๗๕๐ กิโลกรัม) ตํอที่ดิน ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ) 
 
           เมื่อมองจากสายตาที่ลังเลสงสัยของนักเทคนิค วิธีการปลูกข๎าวของผมอาจกลําวได๎วํา
เป็นเรื่องระยะสั้น หรือผลชั่วคราว พวกเขาอาจจะพูดวํา "หากการทดลองน้ีกินเวลาตํอเน่ือง
ยาวนานข้ึน ปัญหาบางอยํางจะต๎องปรากฏข้ึนอยํางไมํต๎องสงสัย" แตํผมได๎ปลูกข๎าวด๎วยวิธี
เชํนน้ีมากวํา ๒๐ ปีแล๎ว ผลผลิตเพิ่มขึ้นอยํางตํอเน่ือง และดินก็อุดมสมบูรณ๑ข้ึนทุกป ี
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                ผมปลูกส๎มไว๎หลายพันธุ๑แถบเชิงเขาใกล๎บ๎าน เมื่อผมกลับมาท าเกษตรอีกครั้งหลัง

สงครามโลก ผมเริ่มท าสวนส๎มในที่ดิน ๑ ๓/๔ เอเคอร๑ (๓.๙ ไรํ) และท านาในพื้นที่ ๓/๘ 
เอเคอร๑ (๐.๘ ไรํ) แตํปัจจุบันเฉพาะสวนส๎มกินเนื้อที่ถึง ๑๒ ๑/๒ เอเคอร๑ (๓๑.๒ ไรํ) ผมเป็น
เจ๎าของที่ดินแถบนี้โดยการจับจองที่ดินข๎างเขาซึ่งเป็นที่รกร๎างวํางเปลํา หลังจากนั้นผมก็เริ่ม
ถากถางมันด๎วยมือของผมเอง 
 
           ต๎นสนตามที่ลาดเชิงเขาทั้งหลายถูกโคํนลงหลายปีกํอนหน๎านี้ สิ่งที่ผมท าก็คือการขุด
หลุมตามแนวสันเขา และปลูกช าต๎นส๎ม เมื่อเวลาผํานไปกิ่งก๎านก็เริ่มแตกออกจากตอต๎นสน 
และหญ๎าตระกูลแขมและเลา รวมทั้งหญ๎าคาและผักกูดก็เติบโตขึ้น ต๎นอํอนของส๎มก็ถูกกลืน
หายไปทํามกลางพงพฤกษชาต ิ
 
           ผมตัดต๎นอํอนของสนออกไปเป็นสํวนใหญํ แตํเหลือบางสํวนไว๎เป็นแนวกันลมทาง
ด๎านหลัง จากนั้นผมก็ตัดพุํมไม๎หนาแนํนออกบ๎าง และถางหญ๎าคลุมดินออกพร๎อมกับปลูกพืช
จ าพวกถั่วเชํนโคลเวอร๑แทน 
 
           ๖-๗ ปีให๎หลังต๎นส๎มก็เริ่มออกผล ผมขุดดินด๎านหลังของต๎นไม๎ออก เพื่อท าให๎เป็น
ขั้นบันได และสวนในตอนน้ีก็เริ่มดูแปลกตากวําของผู๎อื่นไปบ๎าง  
 
           ผมยังคงรักษาหลักการที่วําไมํมีการไถพรวนดิน ไมํใช๎ปุ๋ยเคมี ไมํใช๎ยาฆําแมลง และไมํ
ก าจัดวัชพืช สิ่งที่นําสนใจประการหนึ่งก็คือ เมื่อต๎นอํอนเติบโตขึ้นภายใต๎ไม๎ปุาที่เริ่มแตกยอด
ใหม ํไมํปรากฏวํามีแมลงศัตรูพืชอยํางเพลี้ยหอยหัวธนู (arrowhead scale) ตํอเมือพุํมไม๎ที่
หนาแนํนและต๎นไม๎ที่แตกยอดใหมํนั้นถูกถางออก จึงท าให๎ที่ดินรกเรื้อน๎อยลงและดูเป็นสวน
มากขึ้น เมื่อนั้นแหละที่แมลงเหลํานั้นจะปรากฏขึ้น 
 
           การปลํอยให๎ไม๎ผลเติบโตตามลักษณะธรรมชาติของมันตั้งแตํต๎นจะเป็นการดีที่สุด 
ต๎นไม๎จะให๎ผลทุกปี และไมํมีความจ าเป็นที่ต๎องตัดแตํงกิ่งใบ ต๎นส๎มจะเติบโตในลักษณะ
เดียวกับต๎นซีดาร๑และต๎นสน กลําวคือ มีล าต๎นกลางสูงตรงและมีกิ่งก๎านงอกสลับสับหวํางกัน 
แนํนอน ส๎มทุกพันธุ๑ไมํได๎มีขนาดหรือรูปทรงแบบเดียวกันทั้งหมด อยํางเชํนส๎มฮาซากุ และส๎ม
โอ จะมีล าต๎นสูงมาก ส๎มอุนซูพันธุ๑ฤดูหนาวจะมีลักษณะเตี้ยปูอม สํวนส๎มพันธุ๑ซัทซูมํา ต๎นเล็ก
แม๎เมื่อโตเต็มที่แล๎ว แตํส๎มทุกพันธุ๑จะมีล าต๎นกลางแบบเดียวกัน 
 

อย่าฆ่าสัตว์กินแมลงตามธรรมชาติ 
 
           ผมคิดวําทุกคนคงจะรู๎วา แมลงศัตรูพืชที่พบทั่วไปในสวน เชํนเพลี้ยหอยแดง(Ruby 
scale) และเพลี้ยหอยขี้ผ้ึงมีเขา (horned wax scale) มีศัตรูตามธรรมชาติของมันอยูํจึงไมํมี
ความจ าเป็นต๎องใช๎ยาฆําแมลงเพื่อควบคุมศัตรูพืชเหลํานี้ เมื่อยาฆําแมลงเชํนฟูโซล (Fusol) 
ถูกน ามาใช๎ในญี่ปุุนสัตว๑กินแมลงตามธรรมชาติจะถูกท าลายไปอยํางสิ้นเชิง และปัญหาจาก
ผลลัพธ๑ดังกลําวยังคงมีอยูํในหลายแหํง จากประสบการณ๑น้ี ผมคิดวําเกษตรกรสํวนใหญํเริ่มจะ
ตระหนักวํา การก าจัดศัตรูตามธรรมชาติของแมลงเป็นสิ่งไมํพึงปรารถนา เพราะวําในระยะยาว
แล๎วความเสียหายจากแมลงจะเพิ่มมากขึ้น  
 
           ส าหรับตัวไรและเพลี้ยหอยที่เกิดขึ้น หากใช๎น้ ามันเครื่องที่เจือจางประมาณ ๒๐๐-๔๐๐ 



เทํา ซึ่งเป็นสารเคมีที่ไมํมีอันตรายตํอศัตรูตามธรรมชาติของเเมลงเมื่อเทียบกับชนิดอื่น ฉีดพํน
บาง ๆ ในกลางฤดูร๎อน และปลํอยให๎ชุมชนแมลงปรับสมดุลตามธรรมชาต ิหลังจากนั้นปัญหา
ตําง ๆ ก็จะคํอย ๆ แก๎ไขได๎ด๎วยตัวมันเอง แตํนี่จะไมํได๎ผล หากใช๎อินทรีย๑สารพวกฟอสฟอรัส* 
เป็นยาฆําแมลงในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม เพราะวําศัตรูตามธรรมชาติของแมลงจะพลอย
ถูกฆําไปด๎วย 
 
           ผมไมํได๎หมายความวําจะสนับสนุนให๎ใช๎สิ่งที่เรียกวํายาพํนแบบ "อินทรีย๑สาร" ที่
ปราศจากอันตรายเป็นสารละลายเกลือกระเทียม หรือ น้ ามันข้ีโล ๎หรือมีความพอใจที่จะน าศัตรู
ธรรมชาติของแมลงพันธุ๑ตํางประเทศเข๎ามาในสวนผลไม๎เพื่อควบคุมพวกแมลงนําร าคาญ
เหลํานั้นแตํอยํางใด การที่ต๎นไม๎เกิดอํอนแอและถูกรบกวนจากแมลง เพราะมันได๎เบี่ยงเบนออก
จากลักษณะตามธรรมชาติของมัน หากต๎นไม๎เติบโตในลักษณะที่ผิดธรรมชาติ แล๎วถูกปลํอย
ปละละเลยในสภาพนั้นกิ่งก๎านของมันจะงอกไขว๎ซ๎อนกันไปมา และผลก็คือแมลงจะรุมท าลาย 
ผมได๎เลําให๎ฟังแล๎ววําผมได๎ท าให๎ต๎นส๎มตายไปหลายเอเคอร๑เพราะการท าเชํนน้ี 
 
           แตํถ๎าเราคํอย ๆ แก๎ไขให๎ต๎นไม๎ได๎เติบโตอยํางถูกต๎องแล๎ว มันก็จะกลับไปสูํลักษณะ
ตามธรรมชาติของมัน ต๎นไม๎จะแข็งแรงข้ึน และวิธีการควบคุมแมลงก็จะเป็นสิ่งไมํจ าเป็น หาก
เราปลูกต๎นไม๎อยํางระมัดระวัง และปลํอยให๎มันเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติของมันตั้งแตํต๎น 
ไมํมีความจ าเป็นต๎องตัดแตํงกิ่งใบหรือพํนยาชนิดใดเลย ต๎นอํอนสํวนใหญํจะได๎รับการตัดแตํง
กิ่ง หรือมิฉะนั้นรากของมันก็จะถูกท าให๎เสียหายตั้งแตํอยูํในเรือนเพาะกํอนที่จะน ามาปักช าใน
สวน ซึ่งท าให๎การตัดแตํงกิ่งเป็นสิ่งจ าเป็นตั้งแตํเริ่มต๎น 
 
           ผมพยายามปลูกพืชหลายชนิดเพื่อปรับปรุงดินในสวน ในบรรดาพืชเหลํานี้ผมปลูกต๎น
โมริชิมํา อะคาเซีย ต๎นไม๎ชนิดนี้เติบโตตลอดทั้งป ีแตกตาใหมํทุกฤดูกาล เพลี้ยอํอนชนิดตําง ๆ 
(aphids) ที่กินตาอํอนของต๎นไม๎ก็เริ่มขยายพันธุ๑อยํางรวดเร็ว แมลงเตําลาย (lady bug) ที่
อาศัยกินเพลี้ยอํอนเหลํานี้ ในไมํช๎าไมํนานก็แพรํขยายพันธุ๑เพิ่มขึ้น เมื่อมันกินเพลี้ยอํอนจนหมด 
มันจะไตํลงมาหาต๎นส๎มและเริ่มกินแมลงชนิดอืน เชํน ไร เพลี้ยหอยหัวธนู และเพลี้ยหอยนวม
สาย (cottony - cusion scale)  
 
           การปลูกไม๎ผลโดยไมํตัดแตํงกิ่งใบ ไมํใช๎ปุ๋ย และไมํใช๎ยาพํนจ าพวกสารเคมีจะเป็นไป
ได๎ก็แตํในสภาพแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติเทําน้ัน 

 
 

* สารพวก organs-phosphate เชํน พาราไธออน มาลาไธออน ฯลฯ : ผ๎ูแปล 
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ดินสวน 

 

                การปรับปรุงดินถือเป็นเรื่องพื้นฐานของการจัดการเกี่ยวกับสวน หากวําคุณใช๎

ปุ๋ยเคมีต๎นไม๎จะโตขึ้นก็จริงอยูํ แตํปีแล๎วปีเลําดินจะจืดลงตามล าดับ ปุ๋ยเคมีจะสูบเอาความอุดม
สมบูรณ๑ของแผํนดินไปจนหมด และด๎วยการท าเพียงเทํานั้นแคํชั่วรุํนเดียว ดินจะเสียหายอยําง
เห็นได๎ชัด 
 
           ไมํมีวิธีการในการท าเกษตรที่สุขุมรอบคอบยิ่งกวําหนทางที่ชํวยให๎เกิดการฟื้นฟูสภาพ
ดินอยํางสมบูรณ๑ เมื่อ 20 ปีที่แล๎ว โฉมหน๎าของภูเขาลูกนี้เป็นเขาหัวโล๎นดินเป็นสีแดง แข็ง
กระด๎างจนคุณไมํสามารถใช๎จอบหรือเสียมลงบนดินได๎เลย ที่ดินรอบ ๆ บริเวณนี้ก็มีลักษณะ
เดียวกัน ชาวบ๎านแถบนี้ปลูกมัน จนกระทั่งดินหมดสภาพอุดมสมบูรณ๑ และหลังจากนั้นที่ดินแถบ
นี้ก็ถูกปลํอยให๎รกร๎างวํางเปลํา อาจพูดได๎วํา ผมชํวยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ๑ของดินที่นี้ขึ้นมาอีก
ครั้งยิ่งกวําจะพูดวําผมมาปลูกส๎มและพืชผักที่นี ่
 
           เรามาพูดกันถึงวิธีที่ผมได๎ฟื้นสภาพอ๎นแห๎งแล๎งของที่ลาดเชิงเขาแหํงนี้กันสักหนํอย 
หลังสงครามโลก เทคนิคในการไถพลิกดินขนาดลึกเพื่อท าสวนส๎มและขุดหลุมเพื่อเติมปุ๋ย
อินทรีย๑เป็นเทคนิคที่ได๎ร๎บการสนับสนุน เมื่อผมออกจากศูนย๑วิจัย ผมได๎ลองใช๎วิธีนี้กับสวนของ
ผมเอง หลายปีตํอมา ผมได๎ข๎อสรุปวําวิธีการเชํนนี้ นอกจากจะท าลายสภาพทางกายภาพแล๎ว 
ยังไมํมีสํวนในการชํวยฟื้นฟูสภาพดินเอาเสียเลย 
 
           ตอนแรกผมเอาฟางและต๎นเฟิร๑น ซึ่งผมน าลงมาจากหลังเขามาใสํหลุมฝังไว๎ การขน
ของหนักถึง ๙๐ ปอนด๑ (๔๐.๙ กิโลกรัม) หรือกวํานั้นเป็นงานใหญํมาก แตํหลังจากนั้น ๒-๓ ปี 
ก็ไมํมีแม๎เพียงฮิวมัสสักฝุามือหนึ่ง ยิ่งกวํานั้น หลุมที่ผมขุดไว๎ใสํอินทรีย๑วัตถุก็พังยุบไป 
กลายเป็นเพียงหลุมโลํง ๆ 
 
           ตํอมาผมพยายามใหมํด๎วยการฝังเศษไม๎ ดูเหมือนวําฟางจะเป็นตัวชํวยที่ดีที่สุดในการ
ฟื้นฟูสภาพดิน แตํถ๎าพิจารณาจากปริมาณขององค๑ประกอบของดิน เศษไม๎จะดีกวํา วิธีนี้จะดี
ตราบเทําที่ยังมีไม๎ไห๎ตัด แตํส าหรับบางคนที่ไมํมีต๎นไม๎ใกล๎ ๆ ยํอมเป็นการดีกวําที่จะปลูกต๎นไม๎
ในสวนโดยตรง ยิ่งกวําจะไปขนไม๎มาจากที่ไกล ๆ 
 
           ในสวนของผมมีต๎นซีดาร๑ ต๎นสน ต๎นสาลี่อยูํ ๒-๓ ต๎น ตนพลับ ปี่แปั ต๎นเชอริ่ญี่ปุุน และ
ไม๎ผลพื้นบ๎านอีกหลายชนิดขึ้นปะปนอยูํกับต๎นสน ต๎นไม๎ที่นําสนใจที่สุดต๎นหน่ึงซึ่งแม๎จะไมํใชํ
ไม๎พื้นบ๎าน คือต๎นโมริชิมํา อะคาเซีย เป็นต๎นเดียวกับที่ผมกลําวถึงกํอนหน๎านี้ ที่มีสํวนสัมพันธ๑
กับการสงวนรักษาศัตรูตามธรรมชาติของแมลงรวมทั้งแมลงเตําลาย ต๎นไม๎ชนิดนี้เป็นไม๎เน้ือ
แข็ง ดอกของมันจะดึงดูดผึ้งมาหาน้ าหวาน ใบของมันเหมาะส าหรับเลี้ยงสัตว๑ ทั้งยังชํวยปูองกัน
แมลงในสวนและชํวยกันลม นอกจากนี้บักเตรีที่อาศัยอยูํในรากยังชํวยท าให๎ดินอุดมสมบูรณ๑ 
 
           ต๎นไม๎พันธุ๑น้ีน าเข๎ามายังญ่ีปุุนจากประเทศออสเตรเลียเมื่อหลายปีกํอนและเป็นไม๎โต
เร็วกวําต๎นไม๎ชนิดใดที่ผมเคยพบมา รากของมันจะหยั่งลึกลงในดินเพียงชั่วเวลาไมํกี่เดือน และ
เพียง ๖-๗ ปีให๎หลังล าตัวของมันจะสูงเทํา ๆ กับเสาโทรศัพท๑ทีเดียว นอกจากนี้ ต๎นไม๎พันธุ๑น้ี
ยังเป็นตัวตรึงไนโตรเจน ดังน้ันหากปลูกต๎นไม๎ชนิดนี้สัก ๖-๑๐ ต๎นในพื้นที่ ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ 
ไรํ) มันจะชํวยให๎เกิดการฟื้นฟูสภาพดินจนถึงชั้นดินที่อยูํลึกลงไป และก็ไมํมีความจ าเป็นต๎อง
ทนหลังขดหลังแข็งในการขนลากไม๎จากภูเขาเพื่อมาท าปุ๋ย 
 
           ส าหรับการบ ารุงหน๎าดิน ผมจะหวํานเมล็ดไวท๑ โคลเวอร๑ และหญ๎าอัลฟัลฟุาบนพื้นดิน
ที่แห๎งแล๎ง เป็นเวลาหลายปีกวําพืชคลุมดินเหลํานี้จะสามารถเกาะหน๎าดินได๎ แตํในที่สุดมันก็



สามารถขึ้นครอบคลุมพื้นที่ในสวนบริเวณเชิงเขาแหํงนี้ ผมปลูกหัวไชเท๎าญี่ปุุนที่เรียกวําไดกอน
ไว๎ด๎วย รากของมันจะชอนไชลึกลงไปในดิน น าเอาอินทรีย๑สารลงไปในดิน และเปิดทางให๎การ
หมุนเวียนของอากาศและน้ าดีขึ้น มันขยายพันธุ๑ได๎งําย และหลังจากหวํานไปแล๎วครั้งหน่ึงคุณก็
แทบจะลืมมันไปได๎เลย  
 
           เมื่อดินมีความอุดมสมบูรณข้ึน วัชพืชก็เริ่มจะกลับมาอีกครั้ง ๗-๘ ปีให๎หลัง พืชจ าพวก
ถั่วที่ปลูกไว๎คลุมดินก็แทบจะกลืนหายไปทํามกลางวัชพืช ผมจึงหวํานเมล็ดโคลเวอร๑เพิ่มลงไป
อีกเล็กน๎อย ในตอนปลายฤดูร๎อนหลังจากตัดวัชพืชออกไป* ผลจากพืชคลุมดินจ าพวกถั่วและ
วัชพืชที่ขึ้นหนาแนํนเป็นเวลากวํา ๒๕ ปีท าให๎หน๎าดินในสวนแหํงน้ีที่เคยแข็งกระด๎างและมีสี
แดงคํอย ๆ อํอนตัวลงและมีสีด า ทั้งยังอุดมไปด๎วยไส๎เดือนและอินทรีย๑วัตถ ุ
 
           เมื่อพืชคลุมดินได๎ชํวยฟื้นสภาพหน๎าดิน ในขณะเดียวกันรากของต๎นโมริชิมา อะคาเซีย 
ก็ชํวยฟื้นฟูสภาพดินที่อยูํลึกลงไป คุณก็ไมํมีความจ าเป็นต๎องใช๎ปุ๋ยและไถพลิกดินระหวํางไม๎
ผลในสวนอีก สภาพในสวนผลไม๎จะมีต๎นไม๎สูง ๆ ส าหรับกันลม ต๎นส๎มอยูํตรงกลาง และพืชคลุม
ดินอยูํเบื้องลําง ผมได๎พบวิธีที่จะอยูํอยํางสบาย ๆ และปลํอยให๎สวนจัดการทุกอยํางด๎วยตัวมัน
เอง 

 
 

* ระหวํางฤดูร๎อน ฟูกูโอกะจะตัดวัชพืช ไม๎หนาม และต๎นอํอนของพืชท่ีขึ้นอยูํใต๎ไม๎ผลในสวนโดยใช๎เคียว   

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๒ 

 

 
 

๒.๗  

ปลูกผักบ้านแบบผักป่า 

 

                เรามาพูดถึงการปลูกพืชผักสักหนํอย เราอาจจะใช๎สวนหลังบ๎านเป็นที่ปลูกผักสวน

ครัว เพื่อเลี้ยงดูคนในครอบครัว หรือมิฉะนั้นก็อาจจะปลูกบนที่ดินวําง ๆ ที่ไมํใช๎ประโยชน๑ก็ได ๎
 
           ส าหรับสวนหลังบ๎าน ขอแนะน าวําคุณควรปลูกผักสวนครัวชนิดที่เหมาะสมในเวลาที่
เหมาะเจาะ ในแปลงที่เตรียมด๎วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกตามธรรมชาต ิวิธีการปลูกพืชผักตาม
ตารางสวนครัวแบบเกําของญี่ปุุนนั้นสอดคล๎องเป็นอยํางดีกับแบบแผนตามธรรมชาติของชีวิต 
เด็ก ๆ จะเลํนกันใต๎ต๎นไม๎ในสวนหลังบ๎าน สํวนหมูก็กินเศษอาหารที่เหลือจากครัวและรากไม๎
ตามดิน หมาจะเลํนและสํงเสียงเหํา ในขณะที่เกษตรกรจะหวํานเมล็ดพืชในดินอันอุดม ตัว
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หนอนและแมลงเติบโตขึ้นพร๎อมกับพืชผัก ไกํจิกหนอนและวางไขํไว๎ไห๎เด็ก ๆ ได๎กิน  
 
           ครอบครัวชนบทที่เป็นแบบฉบับของญ่ีปุุนจะปลูกพืชผักในลักษณะเชํนน้ีจนเมื่อราวไมํ
เกิน ๒๐ ปีให๎หลังมานี้เอง 
 
           โรคพิษจะปูองกันได๎ด๎วยการปลูกผักพื้นบ๎านในเวลาที่เหมาะสม รักษาดินให๎อุดมด๎วย
การน าของเหลือที่เป็นอินทรีย๑สารใสํกลับไปในดิน และปลูกพืชหมุนเวียน แมลงที่ท าอันตราย
ตํอพืชจะถูกจับทิ้งบ๎าง โดนไกํจิกกินไปบ๎าง ในภาคใต๎ของเกาะชิโกกุ มีไกํพันธุ๑หน่ึงที่จะกิน
เฉพาะตัวหนอนและแมลงที่อยูํบนพืชผัก โดยไมํคุ๎ยเข่ียท าลายต๎นผักและรากของมัน 
 
           ชาวบ๎านบางสํวนอาจจะวิพากษ๑วิจารณ๑ในตอนแรกเกี่ยวกับการใช๎มูลสัตว๑และมูลคนวํา
เป็นวิธีการโบร่ าโบราณและสกปรก ปัจจุบันผ๎ูคนนิยมพืชผักที่ "สะอาด" ด๎วยเหตุนี้เกษตรกรจึง
ปลูกพืชผักในเรือนกระจกโดยไมํต๎องอาศัยดินเลย การปลูกพืชผักในกรวด ในทราย และในน้ า
โดยไมํอาศัยดินเลยกลายเป็นสิ่งที่ทันสมัยกวํา พืชผักเหลํานี้ปลูกโดยอาศัยสารเคมีเป็นธาตุ
อาหาร และอาศัยแสงซึ่งสํองผํานผ๎าคลุมเส๎นใยสงเคราะห๑ เป็นสิ่งที่นําประหลาดที่ประชาชน
มองพืชผักเหลํานี้วําเป็นของ "สะอาด" และปลอดภัยที่จะน ามากิน อาหารที่ปลูกในดินที่มีความ
สมดุลระหวํางการท างานของไส๎เดือน จุลินทรีย๑ และการเนําเปื่อยของมูลสัตว๑นั้น เป็นสิ่งที่
สะอาดที่สุด และมีความอุดมสมบูรณ๑ในตัวมันเองที่สุดยิ่งกวําสิ่งอื่น ๆ 
 
           การปลูกพืชผักในลักษณะ "กึ่งผักปุา" จะท าให๎ที่วํางที่มีอยูํมากมายริมฝั่งแมํน้ า หรือ
ที่ดินโลํง ๆ ที่ไมํได๎ใช๎ประโยชน๑นั้นเกิดเป็นประโยชน๑ขึ้นมา ในความคิดของผม วิธีปลูกพืชชนิด
นี้ก็คือ เพียงแตํโยนเมล็ดผักไปตามที่เหลํานี้และปลํอยให๎มันโตขึ้นพร๎อมกับวัชพืช ตัวผมเอง
ปลูกผักอยูํข๎างภูเขาในที่วํางระหวํางต๎นส๎ม  
 
           สิ่งที่ส าคัญคือต๎องรู๎วําเมื่อไหรํควรจะปลูก ส าหรับพืชผักในฤดูใบไม๎ผลิเวลาที่ควรปลูก
คือ เมื่อวัชพืชฤดูหนาวเริ่มเหี่ยวเฉาตายไป และกํอนที่วัชพืชในฤดูร๎อนจะทันงอก* ออกมา การ
หวํานเมล็ดในฤดูใบไม๎รํวงควรหวํานเมื่อหญ๎าในฤดูร๎อนก าลังเฉาตาย และวัชพืชฤดูหนาวยังไมํ
งอกออกมา  
 
           เป็นการดีที่สุดที่จะรอฝนซึ่งจะตกติดตํอกันเป็นเวลาหลายวัน ตัดวัชพืชที่คลุมอยูํออก
และหวํานเมล็ดพันธุ๑ผัก ไมํจ าเป็นต๎องใช๎ดินกลบ เพียงแตํเอาวัชพืชที่ตัดแล๎วคลุมลงไปบน
เมล็ดผักเหลํานั้นเหมือนกับคลุมด๎วยฟาง วิธีนี้จะซํอนเมล็ดผักเหลํานั้นจากนกและไกํ จนกวํามัน
จะงอกเป็นต๎นอํอน ปกติแล๎วควรตัดวัชพืชออกสัก ๒-๓ ครั้ง นี่เป็นการเปิดทางให๎ต๎นอํอนของ
พืชผักได๎งอกแตํบางครั้งการตัดหนเดียวก็เพียงพอแล๎ว  
 
           ที่ที่วัชพืชและพืชคลุมดินจ าพวกถั่วไมํขึ้นหนาแนํนเกินไป คุณสามารถหวํานเมล็ดพันธุ๑
ผักลงไป ไกํจะจิกกินไปบ๎าง แตํสํวนใหญํจะงอกเป็นต๎นอํอน แตํถ๎าคุณปลูกเป็นแนว หรือยกคัน
รํอง ก็มีโอกาสที่แมลงปีกแข็งและแมลงชนิดตําง ๆ จะพากันมากินเมล็ดผักเหลํานั้นเสียเป็น
จ านวนมาก เพราะแมลงพวกนี้เดินเป็นเส๎นตรง ไกํก็จะจดจ าพื้นที่หยํอมที่เราได๎ถางไว๎ แล๎วก็จะ
มาคุ๎ยเข่ียหาอาหารบริเวณนั้น มันเป็นประสบการณ๑ของผมที่พบวํา จะเป็นการดีที่สุดที่จะหวําน
เมล็ดไว๎ที่โนํนบ๎าง ที่นี่บ๎าง 
 
           พืชผักที่เติบโตในลักษณะนี้จะแข็งแรงเกินกวําที่เราคิด หากวํามันงอกเป็นต๎นอํอนกํอน
วัชพืช มันก็จะไมํถูกวัชพืชขึ้นปกคลุมในภายหลัง มีผักบางชนิดเชํน ผักป๋วยเล๎ง และแครอท ซึ่ง
จะงอกได๎ไมํเร็วนัก ควรเอาเมล็ดแชํน้ าไว๎ ๑-๒ วัน แล๎วเอาดินเหนียวหุ๎มเมล็ดไว๎ วิธีนี้จะชํวย
แก๎ปัญหาได๎ 
 
           ถ๎าหวํานเมล็ดหัวไชเท๎า ผักกาดหัว และผักใบเขียวชนิดตําง ๆ ที่ขึ้นในฤดูใบไม๎รํวง ให๎



มากสักหนํอย ก็จะสามารถสู๎กับวัชพืชฤดูหนาวและต๎นฤดูใบไม๎ผลิ จะมีบางสํวนที่ไมํถูกเก็บ
เกี่ยว และจะแตกหนํอใหมํด๎วยตัวมันเองปีแล๎วปีเลํา พวกนี้จะมีรสชาติแปลกออกไป และกิน
อรํอยเป็นพิเศษ 
 
           เป็นภาพที่นําตื่นตาตื่นใจที่ได๎เห็นพืชผักที่ไมํคุ๎นเคยหลายชนิด เติบโตงอกงามขึ้นที่
โนํนบ๎างที่นี่บ๎างบนภูเขา หัวไชเท๎าและผักกาดหัวจะงอกพ๎นดินครึ่งหน่ึง สํวนอีกครึ่งหน่ึงซํอน
ตัวอยูํในดิน แครอทและเบอร๑ด๏อกส๑ จะมีลักษณะอ๎วน เตี้ย และมีรากมากมาย ผมเชื่อวํารสฝาด
และขมเล็กน๎อยของมัน คือลักษณะเดิมของมันเมื่อครั้งยังเป็นผักปุา กระเทียม หอมเล็ก และ
กระเทียมต๎นเมื่อปลูกแล๎วครั้งหน่ึง มันก็จะสามารถขยายพันธุ๑ด๎วยตัวมันเองปีแล๎วปีเลํา 
 
           พืชจ าพวกถั่วที่ใช๎บริโภคฝักหรือเมล็ด เหมาะที่จะหวํานในฤดูใบไม๎ผลิ ถั่วฝักยาว และ
ถั่วแดงหลวง เป็นพืชที่ปลูกงํายและให๎ผลผลิตสูง การปลูกถั่วจ าพวกถั่วแดงอาซูกิ ถั่วเหลือง 
ถั่วลาย และถั่วแดงหลวง การงอกเป็นต๎นอํอนได๎เร็วเป็นสิ่งที่จ าเป็น มันจะงอกได๎ยากถ๎าขาด
น้ าฝน และคุณก็ต๎องคอยดูแลมันให๎พ๎นจากนกและแมลง  
 
           มะเขือเทศและมะเขือยาว ไมํแข็งแรงพอที่จะสู๎กับวัชพืชเมื่อมันยังเป็นต๎นอํอนอยู ํ
ดังน้ันจึงควรปลูกในแปลงเพาะกํอนจนโตพอจึงคํอยย๎ายลงดิน มะเขือเทศควรปลํอยให๎เลื้อย
ตามดินแทนที่จะท าร๎านให๎ รากจะงอกออกจากตาตามแนวล าต๎นใหญ ํสํวนยอดอํอนก็จะงอก
ออกมาและให๎ผล 
 
           ส าหรับแตงกวาพันธุ๑ที่งอกเลื้อยตามดินจะดีที่สุด คุณจะต๎องดูแลตอนที่ยังเป็นต๎นอํอน
อยูํ โดยการตัดวัชพืชให๎เป็นครั้งคราว แตํหลังจากนั้นมันจะแข็งแรง เอาไม๎ไผํหรือกิ่งไม๎ปักไว๎
ให๎มันเลื้อยพัน วิธีนี้จะชํวยให๎ลูกของมันอยูํพ๎นดินเป็นการปัองกันไมํให๎ลูกเนําเปื่อย  
 
           วิธีปลูกแตงกวานี้ก็ใช๎กับการปลูกแตงเทศและน้ าเต๎าด๎วย  
 
           มันและเผือกเป็นพืชที่แข็งแรงมาก ปลูกเพียงครั้งเดียวมันก็จะขึ้นในที่เดิมทุกปีและไมํ
เคยถูกวัชพืชขึ้นปกคลุม เวลาที่คุณเก็บเกี่ยวให๎ทิ้งบางสํวนไว๎ในดิน ถ๎าดินแข็งควรปลูกหัวไช
เท๎ากํอน เพราะเมื่อรากของมันโต มันจะชํวยพรวนดินและท าให๎ดินอํอนนํุมขึ้น และเพียงไมํกี่ฤดู
ก็สามารถปลูกมันแทนได ๎ 
 
           ผมพบวําพืชคลุมดินจ าพวกถั่วเชํนไวท๑ โคลเวอร๑ มีประโยชน๑ในการยับยั้งการเติบโต
ของวัชพืช มันจะขึ้นอยํางหนาแนํน และสามารถก าจัดวัชพืชที่แข็งแรง เชํน มักเวิร๑ท และหญ๎า
ตีนกา ถ๎าหวํานเมล็ดโคลเวอร๑คลุกเคล๎ากับเมล็ดพันธุ๑ผัก มันจะท าหน๎าที่เป็นวัตถุคลุมดินที่มี
ชีวิต ที่ชํวยให๎ดินอุดมสมบูรณ๑และรักษาความชื้นในดิน ทั้งชํวยให๎การระบายอากาศเป็นไปได๎ดี 
 
           การหวํานเมล็ดโคลเวอร๑ก็เชํนเดียวกับพืชผัก กลําวคือสิ่งส าคัญอยูํที่การเลือกเวลาที่
เหมาะสม การหวํานในปลายฤดูร๎อนหรือฤดูใบไม๎รํวงจะดีที่สุด รากจะคํอยเติบโตในระหวําง
เดือนที่หนาวเย็น จนในที่สุดล าต๎นจะโผลํขึ้นมาสู๎กับวัชพืชในฤดูใบไม๎ผล ิพืชคลุมดินจะท างาน
ได๎ดีเชํนกันถ๎าหวํานตอนต๎นฤดูใบไม๎ผล ิจะใช๎วิธีหวํานหรือปลูกเป็นแถวหํางกันชํวงละ ๑๒ นิ้วก็
ได๎ เมื่อพืชคลุมดินสามารถขึ้นปกคลุมพื้นที ่คุณก็ไมํจ าเป็นต๎องหวํานเมล็ดเพิ่มอีกเป็นเวลาถึง 
๕-๖ ป ี
 
           จุดประสงค๑หลักในการปลูกผักในลักษณะกึ่งผักปุาเชํนน้ี ก็เพื่อให๎การปลูกผักเป็น
ธรรมชาติมากเทําที่จะเป็นได๎ในที่ดินซึ่งถูกทิ้งไว๎ไมํใช๎ประโยชน๑อยูํแล๎ว ถ๎าคุณพยายามใช๎
วิธีการที่พัฒนามากกวํานี้ หรือเพื่อจะเพิ่มผลผลิต คุณจะพบกับความล๎มเหลว ความล๎มเหลว
สํวนใหญํจะเกิดจากแมลงและโรค ถ๎าสมุนไพรและพันธุ๑ผักหลายชนิดถูกน ามาคลุกเคล๎ากัน 
และปลูกทํามกลางพืชพันธุ๑ธรรมชาติอื่น ๆ ความเสียหายจากแมลงและโรคพืชจะมีน๎อย และไมํ



จ าเป็นต๎องใช๎ยาพํนหรือจับแมลงเจาะกินพืชผัก  
 
           คุณสามารถปลูกผักที่ไหนก็ได๎ที่มีวัชพืชหลายชนิดขึ้นอยูํมากมาย ความส าคัญอยูํที่
ต๎องคุ๎นเคยกับวงจรในแตํละป ีและแบบแผนการเติบโตของวัชพืชและหญ๎าจากการดูความ
หลากหลายและขนาดของวัชพืชในที่แหํงใดแหํงหนึ่ง คุณก็จะสามารถรู๎ชนิดของดิน และสภาพ
วํามีความอุดมสมบูรณ๑หรือไมํ  
 
           ในสวนของผม ผมปลูกเบอร๎ด๏อกซ๑ กะหล่ าปลี มะเขือเทศ แคร็อท ผักโสภณ ถั่ว 
ผักกาดหัว และสมุนไพรหลายชนิด รวมทั้งพืชผักจ านวนมากในลักษณะกึ่งผักปุาเชํนน้ี 

 
 

* วิธีปลูกผักเชํนนี้ได๎พัฒนามาโดยอาศัยการทดลองของฟูกูโอกะ  ซึ่งสัมพันธ๑กับเงื่อนไขของท๎องถิ่น ท่ีท่ีเขาอยูํ
อาศัยจะมีฝนในฤดูใบไม๎ผลิซึ่งเป็นเรืองแนํนอน และอากาศอํุนพอท่ีจะปลูกผักได๎ทุกฤดูกาล อาศัยการทดลองเป็น

เวลาหลายปี เขาเรียนรู๎วามีผักชนิดไหนทีสามารถขึ้นพร๎อมกับวัชพืชชนิดใด  และต๎องการดูแลแบบไหน 

           วิธีการเฉพาะของฟูกูโอกะในการปลูกพืชผักนี้  ไมํเหมาะสมกับพื้นท่ีสํวนใหญํทางอเมริกาเหนือ การปลูก
ผักในลักษณะก่ึงผักปุาเชํนนี้ต๎องขึ้นอยูํกับเกษตรกรแตํละคน  ท่ีจะพัฒนาวิธีการให๎เหมาะสมกับท่ีดินและพืชผัก

ตามธรรมชาติในท๎องถิ่นของตน 

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค้๒ 

 

 
 

๒.๘ 

เวลาแห่งการละเลิกสารเคมี 

 

                ทุกวันน้ีการปลูกข๎าวเจ๎าญี่ปุุนก าลังอยูํ ณ ทางแยกที่ส าคัญ ทั้งเกษตรกรและ

ผู๎เชี่ยวชาญล๎วนอยูํในความสับสนวําควรจะเดินไปบนเส๎นทางใด จะใช๎วิธีปักด าหรือเปลี่ยนไปใช๎
วิธีหวํานเมล็ดโดยตรง และถ๎าเป็นวิธีหลัง จะเลือกการไถพรวนดินหรือไมํไถพรวนดิน ผมได๎พูด
มาเป็นเวลา ๒๐ ปีแล๎ววํา การหวํานเมล็ดโดยตรงลงไปในดินที่ไมํไถพรวน จะคํอย ๆ พิสูจน๑ให๎
เห็นวําเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ความแพรํหลายอยํางรวดเร็วของวิธีหวํานเมล็ดโดยตรง ซึ่งเกิดขึ้น
แล๎วในจังหวัดโอคายามําเป็นสิ่งยืนยันได๎อยํางดี 
 
           อยํางไรก็ตาม ยังมีคนจ านวนหน่ึงที่กลําววําการเปลี่ยนไปท าการเกษตรที่ไมํใช๎สารเคมี 
เพื่อสนองตอบความจ าเป็นทางอาหารในระดับชาตินั้น เป็นเรื่องเหลือเชื่อ พวกเขากลําววํา การ
ใช๎สารเคมีเป็นสิ่งจ าเป็นในการควบคุมโรคข๎าวที่ส าคัญ ๓ ชนิด คือ โรคล าต๎นเนํา (stem rot) 
โรคใบไหม๎และโรคขอบใบแห๎ง (bacterial leaf blight) แตํถ๎าเกษตรกรเลิกใช๎พันธุ๑ข๎าว 
"ปรับปรุง" ที่อํอนแอพวกนั้น ไมํใสํปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไปในดิน และลดปริมาณน้ าขังเพื่อให๎
รากสามารถเติบโตแข็งแรงข้ึน โรคเหลํานี้จะหมดไป และยาพํนสารเคมีเหลําน้ีก็จะกลายเป็นสิ่ง
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ไมํจ าเป็น 
 
           ในตอนแรก ดินสีแดงในที่นาของผมขาดความอุดมและไมํเหมาะที่จะปลูกข๎าว โรคใบ
จุดสีน้ าตาล (brown spot) ก็มักจะเกิดขึ้น แตํเมื่อที่นาคํอย ๆอุดมสมบูรณ๑ข้ึน โรคใบจุดสี
น้ าตาลก็ลดน๎อยลง หลังจากนั้นก็ไมํเคยปรากฏวํามีโรคระบาดเลย  
 
           ปัญหาการรบกวนจากแมลงก็เชํนเดียวกัน สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือต๎องไมํฆําศัตรูตาม
ธรรมชาติของแมลง การปลํอยให๎ที่นาจมอยูํในน้ าขังที่นิ่งและเนําเสียท าให๎เกิดปัญหาทางด๎าน
แมลงด๎วยเป็นกัน แมลงศัตรูพืชที่กํอความยุํงยากที่สุดคือ เพลี้ยจักจั่นในหน๎าร๎อนกับฤดูใบไม๎
รํวงพวกนั้น สามารถควบคุมได๎ถ๎าไมํปลํอยให๎น้ าขังในนาข๎าว  
 
           เพลี้ยจักจั่นสีเขียว (Green rice leaf-hoppers) ที่อาศัยอยูํกับวัชพืชตลอดฤดูหนาว
อาจกลายเป็นพาหะของไวรัส ถ๎าหากสิ่งนี้เกิดขึ้น ผลคือเราต๎องสูญเสียข๎าวไปราวร๎อยละ ๑๐-
๒๐ จากโรคใบไหม๎ของข๎าว ถ๎าเราไมํพํนสารเคมี จะมีแมงมุมเกิดขึ้นมากมายในที่นา และเราก็
สามารถปลํอยให๎แมงมุมเหลําน้ีจัดการกับปัญหาดังกลําว แตํแมงมุมนั้นอํอนไหวมาก การเข๎าไป
ยุํงเกี่ยวกับมันแม๎เพียงเล็กน๎อยก็มีผลร๎ายตํอมันได๎ ดังนั้น จึงควรระมัดระวังอยูํเสมอในแงํนี ้ 
 
           คนสํวนใหญํคิดวํา ถ๎าไมํใช๎ปุ๋ยเคมีและยาฆําแมลง ปริมาณผลผลิตทางเกษตรกรรมจะ
ตกต่ าลงจากระดับปัจจุบันมาก ผู๎เชี่ยวชาญด๎านแมลงประมาณความสูญเสียในปีแรกหลังจาก
เลิกใช๎ยาฆําแมลงวํา จะตกประมาณร๎อยละ ๕ และการเลิกใช๎ปุ๋ยเคมีก็จะเพิ่มความสูญเสียอีก
ราวร๎อยละ ๕ อยํางไมํต๎องสงสัย  
 
           นั่นคือถ๎ามีการลดปริมาณน้ าขังในนาข๎าว และเลิกใช๎ปุ๋ยเคมีตลอดจนยาฆําแมลง ซึ่ง
สนับสนุนให๎ใช๎โดยสหกรณ๑การเกษตรแล๎วละก ็ความสูญเสีย โดยเฉลี่ยในในปีแรกจะตก
ประมาณร๎อยละ ๑๐ พลังแหํงการฟื้นตัวของธรรมชาตินั้นยิ่งใหญํเกินกวําที่เราจะจินตนาการได๎ 
และหลังจากการสูญเสียในระยะเริ่มแรกนี้ ผมเชื่อวําผลผลิตจะเพิ่มขึ้น และคํอย ๆ ก๎าวหน๎าพ๎น
ระดับเดิมเสียอีก 
 
           เมื่อผมท างานอยูํที่สถานีวิจัยในจังหวัดโคชิ ผมได๎ทดลองวิธีการปูองกันหนอนกอข๎าว 
(stem borers) แมลงเหลํานี้เจาะล าต๎นข๎าวและอยูํอาศัยในนั้น ท าให๎ล าต๎นกลายเป็นสีขาวและ
เฉาตาย วิธีประเมินความเสียหายนั้นท าได๎งําย ๆ คุณนับจ านวนต๎นข๎าวที่กลายเป็นสีขาววํามีอยูํ
เทําไหรํ ในจ านวนข๎าว ๑๐๐ ต๎นประมาณร๎อยละ ๑๐-๒๐ ของมันจะกลายเป็นสีขาว ในกรณีที่
รุนแรง มองดูเหมือนวําต๎นข๎าวจะเสียหายหมดทั้งแปลง แตํความเสียหายที่แท๎จริงจะประมาณ
ร๎อยละ ๓๐ 
 
           ความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความสูญเสียเชํนน้ี ผมใช๎วิธีพํนยาฆําแมลงเพื่อฆําหนอน
กอข๎าวในที่นาแปลงหนึ่ง สํวนนาอีกแปลงจะปลํอยไว๎เชํนน้ัน เมือมาค านวณผลลัพธ๑ที่เกิดขึ้น 
ปรากฏวํานาแปลงที่ไมํใช๎ยาฆําแมลงที่มีล าต๎นเฉาอยูํเป็นจ านวนมากกลับมีผลผลิตสูงกวํา ครั้ง
แรกผมแทบไมํเชื่อตัวเอง และคิดวํามันเป็นความผิดพลาดของการทดลอง แตํข๎อมูลที่เก็บได๎
นั้นถูกต๎องแนํนอน ดังน้ันผมจึงท าการทดลองตํอ 
 
           สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อหนอนกอข๎าวท าลายต๎นข๎าวที่อํอนแอ ท าให๎ความหนาแนํนของ
ต๎นข๎าวลดน๎อยลง การเฉาตายของต๎นข๎าวท าให๎เกิดที่วํางมากขึ้นส าหรับข๎าวที่เหลือ ด๎วยเหตุนี้ 
แสงแดดจึงสามารถสํองลงไปจนถึงใบที่อยูํต่ าสุด ผลก็คือต๎นข๎าวที่เหลือเติบโตแข็งแรงกวําเกํา 
แตกตํางมากขึ้น และให๎เมล็ดข๎าวมากกวําตอนที่ต๎นข๎าวยังหนาแนํน เมื่อต๎นข๎าวขึ้นอยําง
หนาแนํนมาก และแมลงไมํได๎รบกวนท าให๎ต๎นข๎าวดูอุดมสมบูรณ๑ด ีแตํในหลายกรณีการเก็บ
เกี่ยวจะให๎ผลต่ ากวํา  
 



           ถ๎าอํานรายงานการวิจัยหลาย ๆ ชิ้นของสถานีวิจัยทางการเกษตร คุณจะได๎เห็นบันทึก
ผลการใช๎ยาพํนสารเคมีแตํละชนิด แตํโดยทั่วไปมักไมํรู๎กันวํา รายงานดังกลําวจะบันทึกผลการ
ใช๎ไว๎เพียงครึ่งเดียวเทําน้ัน แนํนอนลํะ ไมํใชํความจงใจที่จะปิดบังอะไรไว๎ แตํเมื่อผลการใช๎
เหลํานี้ได๎รับการตีพิมพ๑เพอการโฆษณาโดยบริษัทผลิตสารเคมีเหลําน้ัน ก็ดูเหมือนวําข๎อมูลที่
ขัดแย๎งกันจะถูกปิดบังไมํเปิดเผยออกมา ผลลัพธ๑ที่แสดงปริมาณผลผลิตต่ าดังที่เกิดขึ้นในการ
ทดลองเกี่ยวกับหนอนกอข๎าวนั้น ถูกคัดออกไปด๎วยเหตุผลที่วําเป็นการทดลองที่ให๎ผลขัดแย๎ง
กัน และไมํได๎รับความใสํใจ แนํนอนที่ยํอมจะมีกรณีที่แมลงถูกก าจัดแล๎วผลผลิตมีปริมาณสูงข้ึน 
แตํก็มีกรณีที่ผลผลิตลดต่ าลงด๎วยเชํนกัน รายงานเกี่ยวกับผลทดลองประการหลังมักจะไมํคํอย
ได๎ปรากฏออกมาทางสิ่งตีพิมพ๑  
 
           ในบรรดาสารเคมีเกี่ยวกับการเกษตร ยาปราบวัชพืชดูจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะยับยั้ง
เกษตรกรไมํให๎ใช ๎นับตั้งแตํอดีตมาเกษตรกรต๎องประสบความยุํงยากกับสิ่งที่เรียกวํา "การท า
สงครามกับวัชพืช" การไถ การพรวน และแบบแผนในการปักด านั้น ทั้งหมดล๎วนเป็นไปเพื่อ
ก าจัดวัชพืช กํอนที่จะมีการคิดค๎นยาปราบวัชพืช เกษตรกรต๎องเดินเป็นระยะทางหลายไมล๑
ตามที่นาที่มีน้ าทํวมขังในแตํละฤดูกาล เข็นเครื่องมือตัดหญ๎าขึ้น ๆ ลง ๆ ไปตามแนวรํอง หรือ
ใช๎วิธีถอนวัชพืชด๎วยมือ ด๎วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องเข๎าใจได๎งํายวํา เหตุใดสารเคมีเหลําน้ีจึงได๎รับ
การยอมรับราวกับของขวัญที่สวรรค๑ประทานมาให๎ จากการใช๎ฟาง และพืชคลุมดิน ตลอดจน
การปลํอยให๎น้ าขังในนาข๎าวเพียงชั่วคราว ผมได๎พบวิธีงําย ๆ ในการควบคุมวัชพืช โดยไมํต๎อง
ทนตรากตร าถอนวัชพืชหรือใช๎สารเคมีเลย 

 
 

 

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค้๒ 

 

 
 

๒.๙ 

ข้อจ ากัดของวิธีการทางวิทยาศาสตร ์

 

                ก่อนที่นักวิจัยจะเป็นนักวิจัย เขาควรเป็นนักปรัชญาเสียกํอน เขาควรจะได๎

พิจารณาวํา อะไรคือเปูาหมายของมนุษย๑ อะไรคือสิ่งที่มนุษยชาติควรสร๎างสรรค๑ขึ้นมา แพทย๑ก็
ควรตัดสินใจในระดับพื้นฐานให๎ได๎เสียกํอนวํา อะไรที่เป็นปัจจัยให๎แกํการด ารงชีวิตของมนุษย๑ 
 
           ในการประยุกต๑ทฤษฎีของผมเข๎ากับการท าเกษตรกรรม ผมได๎ทดลองปลูกพืชอยูํ
หลายวิธี ซึ่งล๎วนอิงกับความคิดที่จะพัฒนาวิธีการที่ใกล๎ชิดกับธรรมชาต ิผมได๎ท าโดยการ
ลดทอนวิธีการทางการเกษตรที่ไมํจ าเป็นลงเสีย 
 
           ในด๎านหน่ึงเกษตรกรรมวิทยาศาสตร๑แผนใหมํไมํมีทัศนวิสัยเชํนน้ี การวิจัยเคลื่อนไป
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อยํางไร๎เปูาหมาย นักวิจัยแตํละคนจะมองเพียงเหตุปัจจัยเดียวของกระบวนแหํงเหตุปัจจัยของ
ธรรมชาติอันไมํสิ้นสุด ที่มีผลกระทบตํอปริมาณผลผลิต ยิ่งกวํานั้น เหตุปัจจัยของธรรมชาติยังมี
ความเปลี่ยนแปลงไมํสิ้นสุด 
 
           แม๎วําจะเป็นที่นาแปลงเดิม เกษตรกรก็จะปลูกพืชในแตํละปีตํางกันออกไป ทั้งน้ีขึ้นอยูํ
กับการเปลี่ยนแปลงด๎านอากาศ ประชากรของแมลง สภาพของดินและเหตุปัจจัยทางธรรมชาติ
อื่น ๆ ธรรมชาติในทุกหนแหํงจะมีความเคลื่อนไหวไมํหยุดนิ่งเสมอ เงื่อนไขตําง ๆ ไมํมีลักษณะ
คงที่หรือเหมือนกันเลย ไมํวําจะเป็นการเปรียบเทียบระหวํางปีใด 
 
           การวิจัยแบบสมัยใหมํจะแบํงแยกธรรมชาติออกเป็นสํวนเล็กสํวนน๎อย แล๎วท าการ
ทดลองซึ่งไมํมีความละม๎ายเหมือนทั้งในแงํของกฎธรรมชาต ิหรือประสบการณ๑ทางการปฏิบัติ
เลย ผลของมันถูกก าหนดขึ้นเพื่อความสะดวกของการวิจัย มากกวําจะเป็นไปตามความจ าเป็น
ของเกษตรกร และการคิดวําข๎อสรุปดังกลําวสามารถน าไปใช๎ไนท๎องนาอยํางมีความส าเร็จเป็น
นิจสินน้ัน ถือวําเป็นความเข๎าใจผิดอยํางใหญํหลวง 
 
           เมื่อเร็ว ๆ นี้ศาสตราจารย๑ ทซึโนะ แหํงมหาวิทยาลัยอิไฮมิ ได๎เขียนหนังสือเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ๑ระหวํางระบบเมตาบอลิซึม* ของพืชกับผลผลิตของข๎าวไว๎อยํางยืดยาว 
ศาสตราจารย๑ผู๎นี้มักจะแวะมาเยี่ยมที่นาของผม ทํานจะขุดดินลึกลงไปสัก ๒-๓ ฟุตเพื่อตรวจดู
ดิน บางที่ก็พานักศึกษามาวัดมุมที่แสงอาทิตย๑ตกลง และรํมเงา และอะไรตํออะไรอีกมาก 
นอกจากนี้ก็เก็บตัวอยํางพืชกลับไปยังห๎องทดลองเพื่อจ าแนกแยกแยะดู ผมมักจะถามทํานวํา 
เมื่อทํานกลับไป ทํานจะทดลองการหวํานเมล็ดโดยตรงลงไปในที่นาที่ไมํไถพรวนหรือเปลํา" 
ทํานจะตอบหัวเราะ ๆ วํา "ไมํหรอก ผมปลํอยการปฏิบัติเป็นหน๎าที่ของคุณ สํวนผมจะทุํมเท
ให๎กับการวิจัย" 
 
           ดังน้ันทุกอยํางก็จึงเป็นเชํนน้ี คุณศึกษาถึงหน๎าที่ของระบบเมตาบอลิซึมของพืช และ
ความสามารถในการดูดซึมสารอาหารจากดิน แล๎วเขียนเป็นต าราจากนั้นก็จะได๎รับปริญญาเอก
ในสาขาวิทยาศาสตร๑ทางการเกษตร แตํอยําถามวําทฤษฎีเกี่ยวกับการดูดซึมนั้นสอดคล๎องกับ
ผลผลิตหรือไม ํ
 
           แม๎คุณจะสามารถอธิบายได๎วําระบบเมตาบอลิซึมมีผลตํอการออกรวงของใบบนสุดได๎
อยํางไร เมื่ออุณหภูมิโดยเฉลี่ยเทํากับ ๘๔ องศาฟาเรนไฮต๑ แตํมันก็ยังมีสถานที่หลายแหํงซึ่ง
อุณหภูมิไมํถึง ๘๔ องศา และถ๎าอุณหภูมิในปีนี้ที่อิไฮมิเป็น ๘๔ องศา ปีหน๎าอุณหภูมิอาจจะ
เหลือเพียง ๗๕ องศาเทําน้ันก็ได๎ การกลําวถึงการเพิ่มเมตาบอลิซึมอยํางโดด ๆ วําจะชํวยเพิ่ม
คาร๑โบไฮเดรทและท าให๎ผลผลิตสูงข้ึนน้ันเป็นความเข๎าใจผิด ภูมิศาสตร๑และผังภูมิของที่ดิน 
สภาพของที่ดิน โครงสร๎างของดิน เน้ือดิน การระบายน้ า การรับแสง ความสัมพันธ๑ของแมลง 
ชนิดของเมล็ดพันธุ๑พืชที่ใช๎ วิธีการในการเพาะปลูก ซึ่งล๎วนเป็นเหตุปัจจัยที่กํอให๎เกิดความ
แตกตํางกันอยํางไมํสิ้นสุด ทั้งหมดนี้ล๎วนต๎องน ามาพิจารณาทั้งสิ้น วิธีการทดลองแบบ
วิทยาศาสตร๑ ไมํสามารถน าเหตุปัจจัยที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทั้งหมดเหลํานี้มารํวมพิจารณาได๎ 
 
           ทุกวันน้ีคุณคงจะได๎ยินการพูดถึงผลประโยชน๑จาก "ขบวนการข๎าวพันธุ๑ดีและ "การ
ปฏิวัติเขียว" อยูํบํอย ๆ เพราะวิธีการเหลํานี้ล๎วนขึ้นอยูํกับพันธุ๑ข๎าว "ปรับปรุง" ที่อํอนแอ จึง
จ าเป็นที่เกษตรกรต๎องใช๎สารเคมี และยาฆําแมลง ๘-๑๐ ครั้งในระหวํางฤดูเพาะปลูก เพียงชั่ว
เวลาอันสั้น อินทรีย๑วัตถุและจุลินทรีย๑ในดินจะถูกท าลายหมดเกลี้ยง อายุของดินก็ถูกบั่นทอนไป
ด๎วย และพืชผลก็ต๎องพึ่งพิงสารอาหารจากภายนอกในรูปของปุ๋ยเคม ี
 
           ดูเหมือนวําทุกอยํางดีขึ้นตั้งแตํเกษตรกรเริ่มหันมาใช๎เทคนิคแบบ "วิทยาศาสตร๑" แตํนี่
มิได๎หมายความวําความอุดมสมบูรณ๑ตามธรรมชาติโดยตัวมันเองไมํเพียงพอ จึงต๎องอาศัย
วิทยาศาสตร๑เข๎ามาชํวย แตํหมายความวําการชํวยเหลือจากวิทยาศาสตร๑กลายเป็นสิ่งจ าเป็นก็



เพราะวําความอุดมสมบูรณ๑ตามธรรมชาติได๎ถูกท าลายไปตํางหาก  
 
           การใช๎ฟางคลุมพื้นที่ ปลูกพืชคลุมดิน และน าอินทรีย๑วัตถุที่เหลือใช๎ใสํลงในดิน จะชํวย
ให๎ที่นาคํอย ๆ มีสารอาหารที่จ าเป็นตํอการปลูกข๎าวและธัญพืชฤดูหนาวปีแล๎วปีเลําในผืนนาผืน
เดิม และเกษตรกรรมธรรมชาติจะชํวยให๎ที่นาที่เสียหายจากการเพาะปลูก หรือสารเคมีทาง
การเกษตรสามารถฟื้นตัวขึ้นใหมํอยํางมีประสิทธิภาพ 

 
 

* เมตาบอลิซึม (metabolism) มาจากค ากรีกวํา metabole แปลวํา "การเปลี่ยนแปลง" ซึ่งหมายกึงผลรวมของ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีตําง ๆ ซึ่งก าลังเกิดขึ้นภายในหนํวยชีวิต  และโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายในเซลซ่ึงมีการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี เหลํานี้จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตอยูํได๎ 
....มันมีความส าคัญแคํไหนตํอมนุษย๑ในการท่ีจะได๎กินผลไม๎นี้กํอนเวลา ๑ เดือน  ความจริงก็จะเป็นวํา มันไมํมี

ความส าคัญอะไรเลย และเงินก็มิใชราคาคํางวดเพียงอยํางเดียวท่ีเราจํายให๎กับการตามใจปากเชํนนั้น  ...เมื่อ
เกษตรกรเริ่มปลูกพืชเพื่อเงินทอง เขาก็หลงลืมหลักการท่ีแท๎จริงของเกษตรกรรม  .......  

ภาค ๓ 

 เม่ือเกษตรกรคนหน่ึงพูด 

 ทางออกอันอ่อนน้อมต่อปัญหาที่ยุ่งยาก 

 ผลพวงในยามยาก 

 อาหารธรรมชาติและการตลาด 

 เกษตรกรรมเพื่อการค้าจะล้มเหลว 

 วิจัยเพื่อผลประโยชน์ของใคร 

 อะไรคืออาหารของมนุษย ์ 

 ความตายอันน่าเวทนาของข้าวบาร์เลย ์

 รับใช้ธรรมชาติ  

 โรงเรียนเกษตรกรรมธรรมชาติ 

 
 

 
 
 
 
 

 

http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content3.html#p1#p1
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content3.html#p2#p2
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content3.html#3#3
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content3.html#p4#p4
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content3.html#p5#p5
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content3.html#p6#p6
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content3.html#p7#p7
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content3.html#p8#p8
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content3.html#p9#p9
http://olddreamz.com/bookshelf/onestraw/content3.html#p10#p10


 

 
 

๓.๑ 

เมื่อเกษตรกรคนหนึ่งพูด 

 

                ปัจจุบันความกังวลได๎กํอตัวขึ้นในหมูํคนญ่ีปุุน เกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของ

สภาพแวดล๎อม ที่มีผลตํอมลภาวะทางอาหาร ประชาชนได๎รวมตัวกันคว่ าบาตร และจัดให๎มีการ
เดินขบวนเป็นจ านวนหลายสิบครั้งเพื่อตํอต๎านความเฉยเมย ไมํเอาใจใสํของบรรดาผู๎น าทาง
การเมือง และผู๎น าของโรงงานอุตสาหกรรมแตํกิจกรรมทั้งหลายล๎วนให๎ผลที่สูญเปลํา หากวํายัง
กระท ากันด๎วยความคิดจิตใจดังที่เป็นอยูํในปัจจุบัน การถกเถียงถึงวิธีขจัดมลภาวะเฉพาะกรณี ก็
เปรียบได๎กับการรักษาโรคตามอาการ โดยปลํอยให๎รากเหง๎าของความเจ็บปุวยปลํอย พิษร๎าย
ออกมาอยูํตลอดเวลา 
 
             ตัวอยํางเชํน เมื่อ ๒ ปีกํอน ศูนย๑วิจัยการจัดการทางการเกษตร ได๎รํวมกับสภา
เกษตรกรรมอินทรีย๑ และสหกรณ๑นาดา ได๎จัดการประชุมเพื่ออภิปรายถกเถียงเกี่ยวกับปัญหา
มลภาวะขึ้น ประธานการประชุมในครั้งน้ันคือคุณเทรูโอะ อิชิราก ุซึ่งเป็นผู๎อ านวยการของสมาคม
เกษตรกรรมอินทรีย๑แหํงญี่ปุุน และเป็นผู๎ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหน่ึงในสหกรณ๑การเกษตรของ
รัฐบาล ค าแนะน าจากหนํวยงานน้ีเป็นสิ่งที่เกษตรกรแทบทุกหมูํบ๎านทั่วประเทศญี่ปุุนถีอปฏิบัติ
ตาม ค าแนะน านั้นมีตั้งแตํพืชชนิดใดและเมล็ดพันธุ๑ชนิดใดที่เกษตรกรควรปลูก ปริมาณปุ๋ยที่
ควรใช๎ ตลอดจนชนิดของสารเคมีที่ควรใช ๎
 
             ด๎วยเหตุที่มีบุคคลที่ทรงอ านาจและอิทธิพลเข๎ารํวมประชุมเป็นจ านวนมาก ผมจึงเกิด
ความหวังวํา ผลจากการประชุมจะสามารถน าไปปฏิบัติและสํงผลที่กว๎างไกล  
 
             การประชุมครั้งน้ีอาจกลําวได๎วําประสบความส าเร็จ หากมองในแงํของการตีพิมพ๑
ปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะทางอาหาร แตํก็เชํนเดียวกับการประชุมครั้งอื่น ๆ การอภิปรายถกเถียง
จะถูกดึงลงมาสูํประเด็นการรายงาน ที่เป็นเรื่องทางเทคนิคอันซับซ๎อนของผ๎ูเชี่ยวชาญทางด๎าน
วิจัย และความเห็นสํวนบุคคลเกี่ยวกับความนํากลัวของมลภาวะทางอาหาร ดูเหมือนจะไมํมีใคร
เลยที่คิดจะพูดถึงปัญหานี้ในระดับรากฐานของมัน  
 
             ตัวอยํางเชํนในการอภิปรายถึงปัญหาเกี่ยวกับความเป็นพิษจากสารปรอทในปลาโอ 
ตัวแทนจากองค๑การประมงได๎อภิปรายเป็นคนแรกถึงความนํากลัวของปัญหานี้ ในระหวํางน้ัน
ปัญหามลภาวะจากสารปรอทได๎ถูกน ามาพูดถึงแทบทุกวันทางสถานีวิทยุและในหน๎า
หนังสือพิมพ๑ ดังน้ันทุกคนจึงเง่ียหูฟังอยํางตั้งใจในสิ่งที่เขาพูด 
 
             ผู๎แทนจากองค๑การประมงกลําววํา ปริมาณสารปรอทที่พบในปลาโอจะมีปริมาณสูง



มาก แม๎วําปลานั้นจะน ามาจากมหาสมุทรแอนตาร๑คติก และบริเวณใกล๎กับข้ัวโลกเหนือก็ตาม 
อยํางไรก็ตามตัวอยํางปลาที่เก็บไว๎ในห๎องทดลองซึ่งมีอายุหลายร๎อยปีกํอน เมื่อน ามาผําและ
วิเคราะห๑ดู ก็ได๎พบสิ่งที่ตรงข๎ามกับความคาดหมาย กลําวคือในตัวปลามีสํวนผสมของสาร
ปรอทอยู ผ๎ูแทนคนน้ันสรุปวํา การสะสมสารปรอทเป็นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตของปลาชนิดนี้  
 
             คนฟังในห๎องประชุมตํางมองหน๎ากันด๎านความงุนงง จุดประสงค๑ของการประชุมที่ตั้ง
ไว๎ก็เพื่อให๎มีการก าหนดวิธีการที่จะจัดการกับมลภาวะที่ได๎กระท าให๎เกิดความเนําเสียตํอ
สภาพแวดล๎อม และหามาตรการที่จะแก๎ไขมัน แทนที่จะมีการพูดถึงปัญหานี ้ผู๎แทนจากองค๑การ
ประมงกลับมาพูดวํา สารปรอทจ าเป็นตํอการมีชีวิตของปลาโอ นี่คือสิ่งที่ผมหมายถึง ผู๎คนไมํ
เข๎าใจถึงรากเหง๎าของปัญหามลภาวะ แตํมองเห็นมันจากมุมมองที่คับแคบและผิวเผิน 
 
             ผมลุกขึ้นและเสนอวํา เราควรจะกระท าการบางอยํางรํวมกันเพื่อวางแผนการปฏิบัติ
จริงในการแก๎ปัญหามลภาวะในทันที และขอให๎เรามาอภิปรายกันให๎ตรงประเด็นในเรื่องเลิกใช๎
สารเคมี ซึ่งเป็นต๎นเหตุของมลภาวะจะไมํเป็นการดีกวําละหรือ ยกตัวอยํางเชํน ข๎าวสามารถปลูก
ได๎ดีโดยไมํต๎องใช๎สารเคมี ส๎มก็เชํนเดียวกัน และก็ไมํยากเกินไปที่จะปลูกผักด๎วยวิธีนี้ ผมกลําว
วํานี่เป็นสิ่งที่สามารถท าได๎ และผมก็ได๎ท าในที่ของผมเป็นเวลาหลายปีมาแล๎ว แตํตราบเทําที่
รัฐบาลยังคงสนับสนุนให๎ใช๎สารเคมีอยู ํก็ไมํมีใครที่คิดจะทดลองท าการเกษตรด๎วยวิธีนี ้ 
 
             สมาชิกขององค๑การประมงได๎มารํวมประชุมอยูํด๎วย และเจ๎าหน๎าที่จากกระทรวง
เกษตรและปุาไม๎ ตลอดจนเจ๎าหน๎าที่จากสหกรณ๑การเกษตรก็มาอยูํรํวมประชุมด๎วย หากพวก
เขาและประธานการประชุมคือคุณอิชิรากุ ต๎องการให๎ทุกอยํางด าเนินการได๎จริง และถ๎าจะกลําว
แนะน าวําเกษตรกรทั่วประเทศควรทดลองการปลูกข๎าวโดยไมํใช๎สารเคมีแล๎วละก ็ความ
เปลี่ยนแปลงอยํางมโหฬารจะต๎องเกิดขึ้นแนํนอน  
 
             แตํเรื่องของเรื่องอยูํที่วํา หากเกษตรกรปลูกพืชผลโดยไมํใช๎สารเคมีทางการเกษตร 
ปุ๋ย หรือเครื่องจักร บริษัทผลิตสารเคมียักษ๑ใหญํเหลํานั้นก็จะหมดความจ าเป็น และสหกรณ๑
การเกษตรของรัฐบาลก็จะพลอยลํมจมไปด๎วย เพื่อที่จะท าให๎ประเด็นปัญหาชัดเจนแจํมแจ๎ง ผม
ขอพูดวําสหกรณ๑และนักวางแผนนโยบายทางการเกษตรแผนใหมํล๎วนพึ่งพิงการลงทุนขนาด
ใหญํในการผลิตปุ๋ยและเครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อฐานอ านาจของพวกเขาเอง การขจัด
เครื่องจักรและสารเคมีจะน าการเปลี่ยนแปลงอยํางสิ้นเชิงในโครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคม 
ดังน้ัน ผมบอกได๎เลยวํา ไมํมีทางที่คุณอิชิรากุและเจ๎าหน๎าที่ของสหกรณ๑ หรือเจ๎าหน๎าที่ของ
รัฐบาลจะสามารถพูดถึงมาตรการที่จะสํงผลให๎เกิดการแก๎ปัญหามลภาวะได๎อยํางแท๎จริง 
 
             เมื่อผมพูดเชํนน้ี ประธานก็กลําวขัดขึ้นวํา "นี่แนํะ คุณฟูกูโอกะ ค าพูดของคุณก าลังจะ
ท าให๎การประชุมครั้งน้ีต๎องลํมไปทีเดียวนะ" ผมเลยต๎องปิดปากตัวเองลง นี่ไงลํะ คือสิ่งที่
เกิดขึ้น 

 

  

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๓ 

 

 
๓.๒ 
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ทางออกอันอ่อนน้อมต่อปัญหาที่ยุ่งยาก 

 

                เห็น ได๎ชัดวําหนํวยงานของรัฐบาลไมํมีความตั้งใจจริงที่จะหยุดยั้งปัญหามลภาวะ 

ความล าบากประการที่สองคือ ปัญหาทุกแงํมุมของมลภาวะทางอาหารต๎องน ามาพิจารณารํวม
และแก๎ปัญหาทั้งหมดนั้นในคราวเดียวกัน ปัญหานี้ไมํอาจแก๎ไขโดยบุคคลที่สนใจเพียงด๎านใด
ด๎านหน่ึงของปัญหานั้นเทําน้ัน 
 
             ปัญหามลภาวะจะไมํมีทางหมดสิ้นไปได๎ ตราบเทําที่จิตส านึกของทุกคนยังไมํได๎
เปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐาน 
 
             ยกตัวอยํางเชํน เกษตรกรคิดวําทะเลใน* นั้น ไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องกับพวกเขา พวกเขา
คิดวําหน๎าที่ขององค๑การประมงก็คือ เกี่ยวข๎องกับการดูแลปลาในนํานน้ า สํวนหน๎าที่ดูแลปัญหา
มลภาวะทางทะเลเป็นงานของสภาสิ่งแวดล๎อม วิธีคิดเชํนน้ีแหละที่สร๎างปัญหาขึ้นมา  
 
             ปุ๋ยเคมีที่ใช๎กันทั่วไปในจ านวนมาก ๆ เชํน แอมโมเนียม ซัลเฟต ยูเรีย ซูเปอร๑
ฟอสเฟต และอื่น ๆ พืชจะดูดซึมสารพวกนี้ไปใช๎เพียงบางสํวนเทํานั้น ที่เหลือนอกนั้นจะถูกชะ
ลงสูํล าธารและแมํน้ า และในที่สุดก็ไหลลงไปสูํทะเลใน* สารประกอบในโตรเจนพวกนี้จะ
กลายเป็นอาหารของพวกสาหรํายและแพลงตอน ซึ่งสามารถขยายพันธุ๑ด๎วยการแบํงตัวออกเป็น
จ านวนมหาศาลท าให๎เกิดกระแสน้ าเป็นสีแดง แนํนอน โรงงานอุตสาหกรรมก็มีสํวนในการท าให๎
เกิดมลภาวะ ด๎วยการปลํอยสารปรอทและของเสียอื่น ๆ ลงไปในน้ า แตํภาวะน้ าเป็นพิษในญ่ีปุุน 
สํวนใหญํเป็นผลมาจากการใช๎สารเคมีทางการเกษตร 
 
             ด๎วยเหตุนี้เกษตรกรจึงเป็นผ๎ูที่สมควรแบกรับภาระรับผิดชอบหลักตํอการเกิดกระแสน้ า
สีแดงข้ึน เกษตรกรที่ใช๎สารเคมีมีพิษเหลํานี้ในที่นาของเขา บริษัทผลิตสารเคมี และเจ๎าหน๎าที่
หมูํบ๎านที่เชื่อในความสะดวกของสารเคมีเหลําน้ี และเป็นผู๎ให๎ค าแนะน าความรู๎ทางเทคนิค
เกี่ยวกับการใช ๎หากผู๎คนเหลํานี้ไมํใครํครวญพิจารณาถึงปัญหาดังกลําวอยํางลึกซึ้ง ก็ไมํมี
หนทางที่จะแก๎ไขปัญหาน้ าเป็นพิษน้ีได๎  
 
             ดังที่เป็นอยูํในปัจจุบัน มีเพียงผู๎ที่ได๎รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหามลภาวะที่จะ
พยายามเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับปัญหานี้อยํางแข็งขัน ดังในกรณีการตํอสู๎ของชาวประมงท๎องถิ่นตํอ
บริษัทน้ ามันยักษ๑ใหญํที่ท าน้ ามันรั่วไหลในทะเลใกล๎กับมิซึชิมํา หรือข๎อเสนอของศาสตราจารย๑
คนหน่ึงในการจัดการกับปัญหาดังกลําวด๎วยการตํอทํอเข๎ามาที่เกาะชิโกกุ เพื่อปลํอยน้ าสะอาด
จากมหาสมุทรแปซิฟิกเข๎ามาในทะเลใน มีการวิจัยและความพยายามในการแก๎ปัญหาใน
ลักษณะนี้ครั้งแล๎วครั้งเลํา แตํทางออกที่แท๎จริงจะไมํอาจเกิดขึ้นได๎ด๎วยวิธีเชํนนี ้
 
             ข๎อเท็จจริงก็คือไมํวําเราจะท าอะไร สถานการณ๑ก็มีแตํจะเลวร๎ายลง ยิ่งเราแตํงเติม
มาตรการปูองกันมากเทําไหร ํปัญหาก็จะยิ่งซับซ๎อนมากขึ้นเทําน้ัน 
 
             สมมุติวําทํอน้ าถูกตํอเข๎ามาในชิโกกุ และน้ าถูกสูบจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข๎ามาใน
ทะเลใน เราพูดได๎วํา มันอาจจะสามารถท าความสะอาดทะเลในได๎ แตํเราจะเอาพลังไฟฟูาจาก
ไหนมาใช๎ในโรงงานผลิตทํอเหล็ก และพลังไฟฟูาที่ต๎องใช๎ในการสูบน้ าเข๎ามา มาถึงตอนน้ีโรง
ผลิตไฟฟูาพลังนิวเคลียร๑ก็จะเป็นสิ่งจ าเป็น การสร๎างโรงงานดังกลําวต๎องมีการระดมวัสดุ
อุปกรณ๑ตําง ๆ เข๎ามา โรงงานแปรธาตุยูเรเนียมก็จะต๎องสร๎างข้ึนมาด๎วย เมื่อทางออกพัฒนาไป
ในรูปนี ้พวกเขาก็ได๎หวํานเมล็ดพันธุ๑ของปัญหามลภาวะให๎กับคนชั่วรุํนที่ ๒ ที่ ๓ ถัดไป ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ยากยิ่งกวําเกํา และมีผลกระทบกว๎างกวําเกํามากมายนัก 
 



             กรณีน้ีเหมือนกับเรื่องของชายนาโลภคนหน่ึงที่เปิดชํองปลํอยน้ ากว๎างเกินไป และ
ปลํอยน้ าทะลักเข๎ามาในนาข๎าวอยํางเต็มที่ ท าให๎เกิดรูรั่วและในที่สุดรํองน้ าก็พังทะลาย 
ในตอนน้ีการซํอมแซมก็เป็นสิ่งจ าเป็น ผนังจะได๎รับการเสริมให๎แข็งขึ้น และทํอปลํอยน้ าก็ท าให๎
ขยายกว๎างข้ึน ความจุของน้ าที่เพิ่มขึ้นยํอมมีความเสี่ยงสูงตามไปด๎วย และในอนาคตถ๎ารํองน้ า
ทรุดโทรมลง ก็จะท าให๎ยิ่งต๎องเพิ่มความพยายามมากขึ้นในการซํอมแซมหรือสร๎างใหมํ 
 
             เมื่อมีการตัดสินใจเพื่อจัดการกับอาการแสดงออกของปัญหา โดยทั่วไปก็มักจะเหมา
เอาวํามาตรการในการแก๎ไขนั้นจะสามารถแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตัวของมันเอง แตํความจริงแล๎วมัก
ไมํเป็นเชํนน้ัน วิศวกรก็ดูเหมือนไมํสามารถคิดวิธีแก๎ปัญหาได๎ มาตรการแก๎ไขล๎วนอยูํบนพื้นฐาน
ความคิดที่คับแคบในการก าหนดวําความผิดพลาดอยูํที่ไหน มาตรการและมาตรการปัองกันของ
มนุษย๑ล๎วนเกิดจากการวินิจฉัยและความจริงทางวิทยาศาสตร๑อันจ ากัด ทางออกที่แท๎ไมํอาจ
เกิดขึ้นได๎ด๎วยวิธีการเชํนนี้**  
 
             ทางออกอันอํอนน๎อมถํอมตนของผมได๎แกํการโปรยฟางคลุมที่นา และการปลูกพืช
คลุมดินซึ่งไมํกํอให๎เกิดมลภาวะ มันมีประสิทธิภาพเพราะวํามันได๎ก าจัดต๎นตอของปัญหา 
ปัญหามลภาวะจะยังคงมีสภาพเลวร๎ายมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกวําความเชื่อสมัยใหมํเกี่ยวกับการ
แก๎ไขปัญหาด๎วยเทคโนโลยี่ขนาดใหญนั้นจะได๎รับการเปลี่ยนแปลง 

 
 

* ทะเลขนาดเล็กท่ีอยูํระหวํางเกาะฮอนชู คิวชู และชิโกกุ  

** ค าวํา "การวินิจฉัยและความจริงทางวิทยาศาสตร๑อันจ ากัด"  ฟูกูโอกะหมายถึงโลกท่ีเรารับรู๎และสร๎างขึ้นโดย
อาศัยความรู๎ทางพุทธิปัญญา เขาลงความเห็นวําการรับรู๎ดังกลําวถูกจ ากัดอยูํในขอบเขต  ซึ่งก าหนดขึ้นจาก

สมมติฐานของแตํละคน  

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๓ 

 

 
๓.๓ 

ผลพวงในยามยาก 

 

                ผู้บริโภคโดยทั่วไปมักเข๎าใจวําตนเองไมํมีสํวนกํอปัญหามลภาวะในทางการเกษตร 
พวกเขาจ านวนมากเรียกร๎องอาหารที่ปราศจากสารเคมี แตํอาหารที่ใช๎สารเคมีนั้นออกสูํตลาด
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผ๎ูบริโภคเป็นหลัก ผู๎บริโภคต๎องการสินค๎าที่มีขนาดใหญํ ผิว
สวย และไมํมีต าหน ิเพื่อตอบสนองความต๎องการเหลํานี้ สารเคมีทางการเกษตรซึ่งไมํเคยใช๎มา
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กํอนเมื่อ ๕-๖ ปีที่แล๎ว ก็ถูกน ามาใช๎อยํางแพรํหลายรวดเร็ว 
 
             สถานการณ๑เชํนน้ีเกิดขึ้นได๎อยํางไร ผู๎คนกลําววําเขาไมํสนใจหรอกถ๎าแตงกวาจะมี
รูปรํางตรง เรียว หรือหงิกงอ และผลไม๎ก็ไมํจ าเป็นต๎องมีรูปทรงภายนอกที่สวยงาม แตํลองไปดู
ในตลาดขายสํงที่โตเกียว ถ๎าคุณอยากจะเห็นวําราคาขึ้นกับความพอใจของผ๎ูบริโภคอยํางไร 
เมื่อผลไม๎มีลักษณะที่ดูดีกวําสักเล็กน๎อย คุณจะได๎ราคาเป็นพิเศษปอนด๑ละ ๕-๑๐ เซนต๑ เมื่อ
ผลไม๎ถูกคัดขนาดเป็น "เล็ก" "กลาง" หรือ "ใหญํ" ราคาตํอปอนด๑จะตํางกันถึง ๒-๓ เทํา ตาม
ขนาดที่เพิ่มขึ้น  
 
             การที่ผู๎บริโภคยินดีจะซื้ออาหารที่ผลิตนอกฤดูกาลในราคาที่สูงข้ึน ก็มีสํวนท าให๎เพิ่ม
การใช๎สารเคมี และวิธีการปลูกเทียมที่อาศัยเครื่องมือตําง ๆทางวิทยาศาสตร๑ ปีที่แล๎วส๎มอุนชูที่
ปลูกในเรือนกระจกเพื่อสํงขายในฤดูร๎อน* ได๎ราคาสูงกวําส๎มตามฤดูกาลถึง ๑๐-๒๐ เทํา แทนที่
ราคาปกติจะตกปอนด๑ละ ๑๐-๑๕ เซนต๑ ราคาจะพุํงสูงถึงปอนด๑ละ ๘๐ เซนต๑ถึง ๑ เหรียญสหรัฐ 
บางทีจะสูงถึง ๑.๗๕ เหรียญ ดังน้ันถ๎าคุณลงทุนเป็นจ านวนพัน ๆ ดอลลาร๑ในการติดตั้งอุปกรณ๑ 
ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและเพิ่มเวลาท างาน คุณก็จะได๎ก าไร 
 
             การเกษตรนอกฤดูกาลได๎กลายเป็นความนิยมมากขึ้นทุกที การได๎กินส๎มแมนดาริน
กํอนเวลา ๑ เดือน ก็สามารถท าให๎ชาวเมืองยินดีจํายราคาเป็นพิเศษให๎กับการลงทุนที่เพิ่มทั้ง
ในแงํแรงงานและเครื่องมือของเกษตรกร แตํถ๎าคุณลองถามดูวํามันมีความส าคัญแคํไหนตํอ
มนุษย๑ในการที่จะได๎กินผลไม๎นี้กํอนเวลา ๑ เดือน ความจริงก็จะเป็นวํา มันไมํมีความส าคัญอะไร
เลย และเงินก็มิใชํราคาคํางวดเพียงอยํางเดียวที่เราจํายให๎กับการตามใจปากเชํนน้ัน 
 
             ยิ่งกวํานั้น สารที่ท าให๎เกิดสิ่งไมํเคยใช๎เมื่อหลายปีกํอน ปัจจุบันก็น ามาใช๎กัน สารตัวน้ี
ท าให๎ผลไม๎มีสีสันเหมือนสุกเต็มที่เร็วขึ้น ๑ อาทิตย๑ ขึ้นอยูํกับวําผลไม๎นี้จะขายได๎กํอนหรือหลัง
วันที่ ๑๐ ตุลาคมประมาณ ๑ อาทิตย๑ ซึ่งราคาอาจจะขึ้นไปเป็นสองเทํา หรือตกลงมาเหลือครึ่ง
เดียว ด๎วยเหตุนี ้เกษตรกรจึงใช๎สารเคมีเรํงให๎เกิดสี และหลังจากเก็บเกี่ยวแล๎วต๎องเก็บผลไม๎ไว๎
ในห๎องอบเพื่อใช๎แก๏สรมให๎สุก  
 
             ผลไม๎ที่สํงออกขายกํอนเวลา มักจะไมํคํอยหวาน ดังน้ันจึงต๎องใช๎สารเคมีเพิ่มความ
หวาน คนโดยทั่วไปคิดกันวําสารเคมีเพิ่มความหวานเป็นสิ่งที่ถูกห๎ามใช๎ แตํยาพํนความหวาน
เทียมบนต๎นส๎มไมํถือวําเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ค าถามก็คือมันจัดอยูํในประเภท "สารเคมีทาง
การเกษตร" หรือไม ํอยํางไรก็ตามเกือบทุกคนล๎วนใช๎สารเคมีดังกลําว  
 
             จากนั้นผลไม๎จะถูกสํงไปยังศูนย๑คัดเลือกผลไม๎ของสหกรณ๑ ผลไม๎จะถูกปลํอยไปตาม
สายพาน ซึ่งมีความยาวหลายร๎อยหลาเพื่อแยกขนาดใหญํ เล็ก จึงเป็นธรรมดาที่ต๎องมีรอย
ถลอก ยิ่งศูนย๑คัดเลือกมีขนาดใหญํเทําไร ผลไม๎ก็ยิ่งต๎องหมุนไปบนสายพานและถูกกระทบ
กระแทก กลิ้งตกลงมามากเทําน้ัน หลังจากใช๎น้ าล๎างแล๎ว ส๎มแมนดารินเหลํานี้จะถูกฉีดสารกัน
เสีย และเคลือบด๎วยสารให๎ส ีขั้นตอนสุดท๎ายจะใช๎น้ ายาฟาราฟินเพื่อชักเงา และผลไม๎จะถูกขัด
ให๎เป็นมันวาว ทุกวันน้ี ผลไม๎ล๎วนแตํต๎อง "ผํานโรงงาน" ทั้งสิ้น 
 
             ดังน้ันนับจากเวลากํอนที่จะเก็บเกี่ยวผลไม๎ไปจนถึงเวลาที่สํงออกไปและวางขายอยูํ
ตามแผงมีสารเคมีที่ถูกน ามาใช๎มากถึง ๕-๖ ชนิดนี้ มิต๎องกลําวถึงปุ๋ยเคมีและยาพํนที่ใช๎ใน
ขณะที่ไม๎ผลพวกนี้ยังอยูํในสวน และทั้งหมดนี้ก็เพียงเพราะผู๎บริโภคต๎องการซื้อผลไม๎ที่ดู
สวยงามต๎องตาขึ้นอีกสักนิด ขอบเขตของความพึงพอใจเพียงเล็กน๎อยนี ้ได๎ผลักดันให๎
เกษตรกรไปสูํสถานการณ๑ที่เป็นอยูํขณะนี ้
 
             วิธีการทั้งหลายแหลํที่น ามาใช๎เหลํานี้มิใชํเพราะเกษตรกรพึงพอใจจะท าเชํนน้ัน หรือ
เพราะเจ๎าหน๎าที่ของกระทรวงเกษตรพอใจที่จะให๎เกษตรกรต๎องใช๎แรงงานเพิ่มขึ้นเชํนน้ี แตํ



ตราบใดที่คํานิยมโดยทั่วไปยังไมํเปลี่ยน ก็ไมํสามารถแก๎ไขสถานการณ๑ที่เป็นอยูํนี้ได๎ 
 
             เมื่อผมท างานอยูํในกรมศุลกากรแหํงเมืองโยโกฮามํา ประมาณ ๔๐ ปีที่แล๎วส๎มซันควิ
สก็มีลักษณะการจัดการในรูปแบบน้ี ผมได๎คัดค๎านอยํางรุนแรงตํอการน าระบบเชํนนี้มาใช๎ใน
ญี่ปุุน แตํค าพูดของผมไมํอาจหยุดยั้งระบบที่น ามาใช๎ในปัจจุบันน้ีได ๎
 
             ถ๎าครอบครัวเกษตรกรสักครอบครัวหนึ่ง หรือสหกรณ๑ใช๎วิธีการใหมํ เชํน การเคลือบ
ไขลงบนเปลือกส๎มแมนดาริน เพราะวําการเพิ่มการดูแลเอาใจใสํเป็นพิเศษยํอมท าให๎ผลก าไร
สูงข้ึนด๎วย สหกรณ๑การเกษตรแหํงอื่นก็จะจดจ าไว๎และในไมํช๎าเขาก็จะเอาอยํางบ๎าง ผลไม๎ที่
ไมํได๎เคลือบไขจะไมํมีราคาสูงนัก และเพียงชั่วเวลา ๒-๓ ปี การเคลือบไขบนผลไม๎ก็จะ
แพรํหลายไปทั่วประเทศ แตํในทีสุดการแขํงขันก็จะท าให๎ราคาตกต่ าลง และสิ่งที่เหลืออยูํก็คือ
ภาระของเกษตรกรที่ต๎องท างานหนัก และต๎นทุนสูงข้ึนเพราะอุปกรณ๑เครื่องมือทั้งหลาย และถึง
ตอนน้ีเขาก็จ าเป็นต๎องเคลือบไขบนผลไม๎  
 
             แนํนอน ผู๎บริโภคได๎รับผลเสียด๎วย อาหารที่ไมํสด สามารถขายได๎เพราะมัน "ดู"สด 
พูดตามหลักชีววิทยา ผลไม๎ที่เริ่มเหี่ยวจะผํอนการหายใจคายน้ าและลดการท างานที่ต๎องใช๎
พลังงานให๎อยูํในระดับต่ าที่สุดเทําที่จะเป็นได ๎มันก็เหมือนกับคนท าสมาธิที่เมตาบอลลิซึม การ
หายใจ การใช๎พลังงานของรํางกายอยูํในระดับที่ต่ ามาก แม๎วําเขาจะอดอาหารแตํพลังภายใน
รํางกายก็ยังถูกเก็บรักษาไว๎ได๎ ในลักษณะเดียวกัน เมื่อส๎มแมนดารินเริ่มเหี่ยว ผลไม๎เริ่มเฉา 
และผักเดิมไมํสด มันจะอยูํในสภาพที่จะพยายามรักษาคุณคําทางอาหารให๎นานที่สุดเทําที่จะ
เป็นไปได๎ 
 
             เป็นความผิดพลาดที่พยายามรักษาความสดเพียงสภาพภายนอก เพราะเมื่อคนขาย
พํนน้ าลงบนผักครั้งแล๎วครั้งเลํา ผักอาจจะแลดูสดก็จริงแตํรสชาติและคุณคําทางอาหารจะลด
น๎อยลงไป  
 
             อยํางไรก็ตาม สหกรณ๑การเกษตรทั้งหลาย และศูนย๑คัดเลือกขนาดได๎รวมตัวกัน และ
เผยแพรํกิจกรรมอันไมํจ าเป็นเหลํานี้ สิ่งนี้เรียกวํา "ความทันสมัย" สินค๎าที่ผลิตขึ้นจะถูกน ามา
บรรจุหีบหํอ และอาศัยระบบการขนสํงขนาดใหญํ และสินค๎าก็จะถูกสํงตํอไปยังผ๎ูบริโภค  
 
             อาจจะกลําวได๎วําตราบใดที่ยังไมํมีการเปลี่ยนแปลงทางด๎านคํานิยมที่ให๎ความส าคัญ
กับขนาดและความสวยงามภายนอกยิ่งกวําคุณภาพ ก็จะไมํมีหนทางแก๎ไขปัญหามลภาวะทาง
อาหาร 

 
 

* ผลไม๎ชนิดนี้ตามธรรมชาติจะสุกในตอนปลายฤดูใบไม๎รํวง   
 



 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๓ 

 

 
๓.๔ 

อาหารธรรมชาติและการตลาด 

 

                เมื่อหลายปีกํอน ผมเคยสํงข๎าวประมาณ ๘๘-๑๑๐ บูเชล (๒,๒๗๒.๗-๒,๙๕๔.๕ 

กิโลกรัม) ไปยังร๎านขายอาหารธรรมชาติในภาคตําง ๆ ของประเทศ ผมยังสํงส๎มแมนดารินบรรจุ
กลํอง ๆ ละ ๓๕ ปอนด๑ (๑๕.๔ กิโลกรัม) จ านวน ๔๐๐ กลํองไปกับรถบรรทุกขนาด ๑๐ ตันไป
ให๎กับสมาคมสหกรณ๑ ซึ่งอยูํที่อ าเภอซูจินามิในโตเกียวอีกด๎วย ประธานสหกรณ๑ต๎องการขาย
ผลผลิตที่ไมํใช๎สารเคม ีและนี่เป็นที่มาของการท าสัญญาซื้อขายระหวํางเรา 
 
            ปีแรกนั้นประสบความส าเร็จคํอนข๎างสูง แตํก็ยังคงมีเสียงบํนอยูํบ๎างวําขนาดของผลไม๎
มีความหลากหลายแตกตํางกันมากเกินไป ผิวนอกยังสกปรกอยูํบ๎างเล็กน๎อย บางทีผิวก็มีริ้วรอย
เหี่ยวเฉาและอื่น ๆ ผมบรรจุผลไม๎ลงในกลํองกระดาษธรรมดา ๆ และก็มีบางคนที่สงสัยโดยไมํมี
เหตุผลวํา ผลไม๎เหลํานั้นเป็นผลไม๎ "ชั้นสอง" ปัจจุบันผมบรรจุผลไม๎ในกลํองที่มีตัวอักษรวํา 
"ส๎มแมนดารินธรรมชาติ" 
 
            ด๎วยเหตุที่อาหารธรรมชาติสามารถผลิตได๎โดยใช๎ต๎นทุนต่ า ผมจึงเห็นวํามันควรขาย
ในราคาที่ถูกที่สุด ปีที่แล๎วผลไม๎ของผมมีราคาต่ าที่สุดในเมืองโตเกียว คนขายบอกวําผลไม๎
ของผมมีรสชาติอรํอยที่สุด แนํนอน ถ๎าผลไม๎สามารถกระจายขายกันเฉพาะในท๎องถิ่น นั่นจะ
เป็นวิธีดีที่สุด เพราะสามารถตัดเรื่องเสียเวลา และคําใช๎จํายเพิ่มในการขนสํง แตํแม๎กระนั้น 
ราคาก็เหมาะสม ผลไม๎ไมํได๎ใช๎สารเคมีและก็มีรสชาติด ีในปีนี้ผมได๎รับใบสํงซื้อผลไม๎เพิ่มจาก
เดิม ๒-๓ เทํา มาถึงจุดนี้ก็มีค าถามเกิดขึ้นวํา อาหารธรรมชาติที่ขายโดยไมํผํานตัวกลางควรจะ
กระจายไปไกลแคํไหน ผมมีความหํวงประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องน้ี เมื่อไมํนานมานี้ คนปลูก
ผลไม๎ที่ใช๎สารเคมีได๎ตกอยูํในสภาพบีบรัดทางเศรษฐกิจและเหตุนี้เองที่ท าให๎ผลผลิตที่เป็น
อาหารธรรมชาติมีความนําดึงดูดใจตํอพวกเขามากกวํา ไมํวําเกษตรกรจะท างานหนักมากขึ้น
โดยเฉลี่ยแคํไหน ตั้งแตํการใช๎สารเคมี การใสํสี การเคลือบไข และอื่น ๆ เขาจะขายผลไม๎ได๎ใน
ราคาที่เพียงคุ๎มกับคําใช๎จํายเทําน้ัน ในปีนี้แม๎แตํสวนผลไม๎ที่มีผลไม๎ดีกวําสวนอื่น ๆ ก็คาดวําจะ
มีก าไรปอนด๑ละไมํถึง ๕ เซนต๑ สํวนเกษตรกรที่มีผลไม๎คุณภาพต่ ากวําทั่วไปเพียงเล็กน๎อย ก็
จะต๎องขาดทุนยํอยยับแน ํ
 
            เน่ืองจากราคาพืชผลได๎ตกต่ าในชํวงหลายปีที่ผํานมา ท าให๎สหกรณ๑การเกษตรและ
ศูนย๑คัดเลือกขนาดเพิ่มความเข๎มงวดมากขึ้น และจะคัดเลือกผลไม๎ที่มีคุณภาพสูงจริง ๆ เทําน้ัน 
ผลไม๎ที่มีคุณภาพรองลงมาจะไมํสามารถขายให๎กับศูนย๑คัดเลือกขนาดได๎เลย หลังจากใช๎เวลา
ทั้งวันในสวนเพื่อเก็บส๎ม ขนมาใสํหีบหํอและบรรทุกมาสํงที่โกดังของศูนย๑คัดเลือก เกษตรกร
ต๎องท างานจนถึง ๕ ทุํมเที่ยงคืน ในการคัดเลือกผลไม๎ทีละลูก โดยเลือกเอาเฉพาะลูกที่มีขนาด
และรูปทรงดีที่สุด* 
 
            ผลไม๎ที่มีขนาดดีตามต๎องการโดยเฉลี่ยแล๎ว จะมีเพียงร๎อยละ ๒๕-๕๐ ของผลไม๎
ทั้งหมด และผลไม๎ที่คัดแล๎วน้ีบางสํวนศูนย๑คัดเลือกก็ไมํรับซื้อด๎วย ถ๎ามีก าไรอยูํในราวปอนด๑ละ 
๒-๓ เซนต๑ ก็ถือวําเป็นก าไรคํอนข๎างดี ชาวสวนส๎มที่นําสงสารพวกนี้ต๎องท างานหนัก และบางที
ก็ยังขาดทุนหมดเน้ือหมดตัวอีกด๎วย 
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            การปลูกผลไม๎โดยไมํใช๎สารเคมี ไมํใช๎ปุ๋ย หรือพรวนดิน ท าให๎เสียคําใช๎จํายน๎อย 
ดังน้ัน ก าไรสุทธิของเกษตรกรจะสูงข้ึน ผลไม๎ที่ผมสํงไปขายไมํไดคัดเลือกขนาด ผมเพียงแตํ
เอาผลไม๎ใสํหีบหํอแล๎วสํงไปที่ตลาด และก็เข๎านอนแตํหัวค่ า 
 
            เกษตรกรเพื่อนบ๎านคนอื่น ๆ ของผมก็รู๎วําพวกตนน้ันท างานหนักมากเพียงเพื่อจะหมด
เน้ือหมดตัวในที่สุด ความรู๎สึกที่วําการผลิตอาหารธรรมชาตินั้นไมํใชํเรื่องแปลกก าลังเพิ่มสูงข้ึน 
และผู๎ผลิตก็พร๎อมที่จะเปลี่ยนไปสูํการเกษตรที่ไมํใช๎สารเคม ีเกษตรกรโดยเฉลี่ยยังคงกังวลวํา
จะไมํมีตลาดรับซื้อผลิตผลของตน จนกวําอาหารธรรมชาติจะสามารถกระจายในระดับท๎องถิ่น
มากขึ้น 
 
            ในฝุายของผ๎ูบริโภค โดยทั่วไปมักจะคิดวํา อาหารธรรมชาติควรมีราคาแพง ถ๎าอาหาร
ธรรมชาติไมํแพง คนจะลังเลสงสัยวําไมํใชํอาหารธรรมชาติ พํอค๎าขายปลีกคนหน่ึงตั้งข๎อสังเกต
กับผมวํา คนจะไมํซื้อสินค๎าจากธรรมชาติถ๎าราคาไมํแพง  
 
            ผมคิดวําอาหารธรรมชาติควรขายในราคาถูกกวําอยํางอื่น หลายปีกํอนร๎านอาหาร
ธรรมชาติในโตเกียวสั่งซื้อน้ าผื้งที่ก็บจากสวนส๎ม และไขํไกํจากไรํนาของผม เมื่อผมพบวําพํอ
ค๎าขายสินค๎าเหลํานี้ในราคาที่สูงกวําที่ควร ผมรู๎สึกโกรธมาก ผมรู๎วําพํอค๎าที่ต๎องการเอาเปรียบ
ลูกค๎าในลักษณะนี ้จะผสมข๎าวของผมกับข๎าวอื่นด๎วยเพื่อเพิ่มน้ าหนัก นี่ท าให๎ลูกค๎าต๎องจํายเงิน
ซื้อสินค๎าในราคาที่ไมํยุติธรรม ตั้งแตํนั้นมาผมเลยเลิกสํงสินค๎าไปให๎ร๎านน้ันอีก 
 
            ถ๎าอาหารธรรมชาติมีราคาสูง น่ันแสดงวําพํอค๎าได๎เอาก าไรมากเกินควรจากลูกค๎า 
ยิ่งกวํานั้นถ๎าอาหารธรรมชาติมีราคาแพง มันจะกลายเป็นอาหารฟุุมเฟือย และมีเพียงคนรวยเทํา
พื้นที่จะซื้อหามากินได ๎
 
            ถ๎าอาหารธรรมชาติได๎รับความนิยมอยํางกว๎างขวาง สินค๎าธรรมชาติก็จะหาซื้อได๎ใน
ท๎องถิ่นด๎วยราคาที่เหมาะสม ถ๎าผู๎บริโภคเพียงแตํจะปรับทัศนคติของตนวําราคาต่ าไมํได๎
หมายความวําอาหารนั้นไมํใชํอาหารธรรมชาติ เมื่อนั้นทุกคนก็จะคิดในแนวทางที่ถูกต๎อง 

 
 

* ผลไม๎ท่ีศูนย๑ไมํรับซื้อ จะขายให๎แกํบริษัทเอกชนในราคาเพียงครึ่งเดียว เพื่อเอาไปคั้นเป็นน้ าผลไม๎ 

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๓ 

 

 
๓.๕ 

เกษตรกรรมเพ่ือการค้าจะล้มเหลว 
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                เมื่อความคิดเกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อการค๎าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ผมได๎แสดง

ความเห็นคัดค๎าน เกษตรกรรมเพื่อการค๎าในญี่ปุุนจะไมํกํอให๎เกิดผลก าไรแกํเกษตรกรเลย ใน
หมูํพํอค๎ามีหลักอยูํวําสินค๎าซึ่งมีราคาทุนที่แนํนอนจ านวนหน่ึงถ๎าเพิ่มกรรมวิธีอะไรเข๎าไปอีก 
ราคาจะเพิ่มสูงข้ึนเมื่อน าสินค๎าออกขาย แตํวงการเกษตรกรรมของญ่ีปุุนไมํมีลักษณะ
ตรงไปตรงมานัก ปุ๋ย อาหาร อุปกรณ๑ และสารเคมีต๎องซื้อมาในราคาที่ก าหนดไว๎ตายตัวจาก
ตํางประเทศ และไมํมีการบอกให๎รู๎วําราคาที่แท๎จริงตํอปอนด๑เป็นเทําไร เมื่อมีการใช๎สินค๎าน าเข๎า
พวกนี้ ราคาจะขึ้นอยูํกับพํอค๎าโดยสิ้นเชิง และราคาขายก็ถูกก าหนดไว๎ตายตัวเชํนกัน ด๎วยเหตุนี้
รายได๎ของเกษตรกรจึงตกอยูํภายใต๎อ านาจอิทธิพลซึ่งอยูํนอกเหนือการควบคุมของพวกเขา 
 
            โดยทั่วไป เกษตรกรรมเพื่อการค๎าเป็นเรื่องที่ไมํมั่นคง เกษตรกรจะเป็นอยูํดีกวําถ๎าเขา
ปลูกธัญญาหารที่จ าเป็นตํอการเลี้ยงชีพของเขา โดยไมํต๎องคิดถึงการขายเอาเงิน เมื่อคุณปลูก
ข๎าวเมล็ดหนึ่ง มันจะให๎ผลมากกวําพันเมล็ด ผักกาดหัวเพียงแถวเดียวก็เพียงพอที่จะท าผักดอง
ไว๎กินตลอดฤดูหนาว ถ๎าคุณปฏิบัติตามแนวคิดนี้ คุณจะมีอาหารกินอยํางเพียงพอโดยไมํต๎อง
ตํอสู๎แยํงชิง แตํถ๎าคุณตัดสินใจจะหาเงิน ก็เทํากับวําคุณขึ้นนั่งบนยวดยานของการแสวงหาก าไร 
และมันจะควบขับไปด๎วยความเร็วชนิดที่คุณควบคุมไมํได๎  
 
            เมื่อเร็ว ๆ น้ี ผมเคยคิดเกี่ยวกับไกํพันธุ๑ไวท๑เล็กฮอร๑น เพราะวําไกํไวท๑เล็กฮอร๑นพันธุ๑
ปรับปรุงให๎ไขํมากกวํา ๒๐๐ วันตํอปี การเลี้ยงเพื่อหาก าไรก็ดูจะเป็นธุรกิจที่ดีทีเดียว เมื่อเลี้ยง
เพื่อการค๎า ไกํพวกนี้จะถูกขังเป็นแถวยาวอยูํในกรงขนาดเล็กไมํผิดกับคุกในสถานดัดสนดาน 
และตลอดชีวิตของพวกมัน เท๎าจะไมํเคยได๎สัมผัสกับพื้นดิน ไกํพวกนี้จะเป็นโรคได๎งําย จึงต๎อง
ให๎ยาปฏิชีวนะอยํางเต็มที่ และเลี้ยงด๎วยอาหารที่ประกอบด๎วยไวตามินและฮอร๑โมน 
 
            ไกํพื้นบ๎านสีน้ าตาลและสีด าที่เรียกวําชาโมและชาโบ เลี้ยงกันมาตั้งแตสมัยกํอนให๎ไขํ
ได๎เพียงครึ่งเดียวของไกํพันธุ๑เล็กฮอร๑น ด๎วยเหตุนี้ไกํพื้นบ๎านพวกนี้เลยคํอยสูญหายไปจากญี่ปุุน 
ผมเลี้ยงไกํตัวเมีย ๒ ตัว ไกํตัวผู๎ ๑ ตัว และปลํอยให๎มันว่ิงเลํนตามเชิงเขาอยํางเสรี หลังจากนั้น 
๑ ปี มันกลายเป็น ๒๒ ตัว เมื่อมันเริ่มวางไขํน๎อยลง ไกํพื้นบ๎านพวกนี้ก็จะวุํนอยูํกับการเลี้ยง
ลูกไก ํ
 
            ในปีแรกไกํเล็กฮอร๑นจะวางไขํมากกวําไกํพื้นบ๎านมาก แตํหลังจากนั้น ๑ ปี ไกํไวท๑เล็ก
ฮอร๑นเริ่มหมดสมรรถภาพและไมํออกไขํ ในขณะที่ไกํชาโมมีลูกไกํที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น ๑๐ ตัว ว่ิง
เลํนอยูํใต๎ต๎นไม๎ในสวน ยิ่งกวํานั้นการที่ไกํไวท๑เล็กฮอร๑นวางไขํได๎ดี ก็เพราะเลี้ยงมันด๎วยอาหาร
เสริมส าเร็จรูปที่น าเข๎าจากตํางประเทศ และต๎องซื้อจากพํอค๎า ไกํพื้นบ๎านๆคุ๎ยเข่ียอาหารไปทั่ว
กินเมล็ดผักหรือแมลงในบริเวณนั้น และวางไขํที่เป็นธรรมชาติและมีรสอรํอย  
 
            ถ๎าคุณคิดวําผักที่ปลูกขายตามท๎องตลาดเป็นของธรรมชาติ คุณจะตกใจมากทีเดียวถ๎า
รู๎วําพืชผักเหลํานี้สงเคราะห๑ขึ้นจากสารเคมีเหลวพวกในโตรเจนฟอสฟอรัส และโปแตส โดย
ความชํวยเหลือเพียงเล็กน๎อยจากการงอกของเมล็ด และนั่นแหละรสชาติของมันจึงเป็นแบบนั้น 
และไขํไกํ (ถ๎าคุณจะเรียกมันเชํนน้ัน) ก็ไมํใชํอะไรมากไปกวําเป็นสํวนผสมของอาหาร
สงเคราะห๑ สารเคมีและฮอร๑โมนน่ีไมํใชํผลิตภัณฑ๑จากธรรมชาต ิแตํเป็นสิ่งที่คนสงเคราะห๑ขึ้นใน
รูปของไขํ เกษตรกรผู๎ผลิตผักและไขํในลักษณะนี้ ผมขอเรียกวํา ผ๎ูผลิตทางออุตสาหกรรมจะ
เหมาะกวํา 
 
            เอาลํะ ถ๎าคุณพูดถึงการผลิตทางอุตสาหกรรม คุณก็ต๎องฝันหนํอยถ๎าต๎องการหาก าไร 
เกษตรกรที่ผลิตเพื่อขายถ๎าไมํหาเงิน เขาก็จะเหมือนพํอค๎าที่ใช๎ลูกคิดไมํเป็น คนแบบนั้นต๎องถูก
หาวําเป็นคนโงํ และผลก าไรของเขาจะถูกฉกฉวยไปโดยพวกนักการเมืองและเซลส๑แมน 
 
            ในอดีต เรามีนักรบ ชาวนา ชําง และพํอค๎า เกษตรกรรมนั้นถือกันวําเป็นงานที่ใกล๎ชิด



กับต๎นก าเนิดแหํงสรรพสิ่งยิ่งกวําการค๎าหรืออุตสาหกรรม กลําวกันวํา ชาวนาเป็น "ผู๎ริน
เครื่องดื่มถวายพระผู๎เป็นเจ๎า" พวกเขาล๎วนสามารถจัดการกับชีวิตด๎วยวิธีใดวิธีหนึ่งและหาได๎พอ
กินเสมอ  
 
            แตํมาบัดนี้กลับมีความวํุนวายในการหาเงินหาทอง การผลิตทางการเกษตรที่ล้ าสมัย 
เชํน องุํน มะเขือเทศ และแตงเทศ ดอกไม๎และผลไม๎ปลูกนอกฤดูกาลในห๎องกระจก การผสม
พันธุ๑ปลา และการเลี้ยงวัวควายเพื่อหาก าไรก็ก าลังเพิ่มสูงข้ึน  
 
            แบบแผนเป็นนี้แสดงให๎เห็นอยํางชัดเจนวํา อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อการเกษตรไปผูกพันอยูํ
กับความผันแปรทางเศรษฐกิจ การขึ้นลงของราคาเป็นไปอยํางรุนแรง ก าไรนั้นมีจริง แตํขาดทุน
ก็จริงเชํนกัน  
 
            ความล๎มเหลวน้ันเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไมํได๎ เกษตรกรรมของญ่ีปุุนได๎หลงทิศหลงทางไป
แล๎ว และตกอยูํในสภาพที่ไมํมั่นคง มันได๎เฉไฉออกจากหลักการพื้นฐานของเกษตรกรรม และ
กลายเป็นธุรกิจไปแล๎ว 

 
 

 

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๓ 

 

 
๓.๖ 

วิจัยเพื่อผลประโยชน์ของใคร 

 

                ในเมื่อผมเริ่มปลูกข๎าวเจ๎าและธัญพืชฤดูหนาวด๎วยวิธีหวํานเมล็ดโดยตรง ผม
วางแผนจะเกี่ยวข๎าวด๎วยเคียว ผมเลยคิดวําการหวํานเมล็ดเป็นแถวแบบที่ท ากันตามปกติจะเป็น
วิธีที่สะดวกกวํา ผมได๎ลองประดิษฐ๑เครื่องมือแบบนักสมัครเลํน และด๎วยความพยายามหลาย ๆ 
ครั้ง ผมก็ได๎ประดิษฐ๑เครื่องมือหวํานเมล็ดขึ้นมา ผมคิดวําเครื่องมือนี้อาจจะเป็นประโยชน๑ตํอ
เกษตรกรอื่น ๆ ผมเลยเอาเครื่องมือนี้ไปให๎คนในศูนย๑ทดลองการเกษตรด ูเขาบอกผมวําเรา
ก าลังอยูํในยุคของเครื่องจักรขนาดใหญํ ด๎วยเหตุนี้เขาก็ไมํอยากมาเสียเวลากับ "สิ่งประดิษฐ๑
เลํน ๆ" ของผม 
 
           ตํอมาผมไปที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ๑ทางการเกษตร ที่นั่นบอกผมวํา
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เครื่องมืองําย ๆ แบบน้ี ไมํวําผมจะใช๎ความพยายามในการท ามากแคํไหน มันจะขายได๎ไมํเกิน
ชิ้นละ ๓.๕๐ เหรียญสหรัฐเทําน้ัน "ถ๎าเราผลิตสิ่งประดิษฐ๑กระจุกกระจิกแบบน้ัน เกษตรกรก็
อาจจะเริ่มได๎คิดวําเขาไมํต๎องการรถแทรกเตอร๑ที่มีราคาเป็นพัน ๆ เหรียญสหรัฐ" เขากลําววํา
ปัจจุบันผ๎ูคนมีความคิดแตํจะประดิษฐ๑เครื่องมือปลูกข๎าวอยํางรวดเร็ว แล๎วก็ขายอยํางไมํลืมหูลืม
ตาให๎นานที่สุดเทําที่จะนานได๎ แล๎วก็น าสิ่งที่ใหมํกวําเข๎ามาอีก แทนที่จะใช๎รถแทรกเตอร๑ขนาด
เล็ก เขาต๎องการเปลี่ยนให๎เป็นขนาดที่ใหญํขึ้นด๎วย เหตุนี้สิ่งประดิษฐ๑ของผมจึงถูกมองวําเป็น
ของล๎าหลัง เพื่อให๎ทันกับความต๎องการของยุคสมัย ทรัพยากรจะถูกใช๎ไปในงานวิจัยที่ไร๎
ประโยชน๑ตํอไปอีก และตราบจนทุกวันน้ีสิ่งประดิษฐ๑ของผมก็ยังถูกเก็บไว๎บนหิ้ง 
 
           ปุ๋ย และสารเคมี ก็เป็นไปในท านองเดียวกัน คือ แทนที่จะพัฒนาโดยมีเกษตรกรเป็น
เปูาหมาย กลับกลายเป็นการเน๎นอยูํที่การพัฒนาสํงใหมํ ๆ อะไรก็ได๎เพื่อจะขายเอาก าไร 
หลังจากที่พวกนักเทคนิคลาออกจากศูนย๑วิจัย พวกเขาก็จะไปท างานให๎กับบริษัทผลิตสารเคมี
ใหญํ ๆ  
 
           เมื่อเร็ว ๆ นี้ผมได๎สนทนากับคุณอาซาดะ เจ๎าหน๎าที่เทคนิคของกระทรวงเกษตรและปุา
ไม๎ เขาเลําเรื่องที่นําสนใจให๎ฟังเรื่องหน่ึงวํา พืชผักที่ปลูกในตู๎กระจกเป็นอาหารที่ไมํนํากินอยําง
ยิ่ง ฟังมาวํามะเขือยาวที่สํงไปขายในตอนฤดูหนาวจะไมํมีไวตามิน และแตงกวาก็ไมํมีรสชาติ 
เช๎าท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ีและก็พบเหตุผล สาเหตุเพราะวําแสงแดดไมํสามารถทะลุผํานกระจก
และเครื่องกรองแสงที่ท าจากเส๎นใยสงเคราะห๑ซึ่งหุ๎มตู๎กระจกที่ใช๎ปลูกพืชผักนั้น การทดสอบ
ของเขาจึงมุํงไปที่ระบบภายในตู๎กระจก  
 
           ค าถามพื้นฐานในที่นี้ก็คือ มันเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย๑หรือไมํที่ต๎องกินมะเขือยาว 
และแตงกวาในฤดูหนาว ถ๎ายกประเด็นน้ีออกเสีย เหตุผลเพียงประการเดียวในการปลูกผักชนิดนี้
ในฤดูหนาวก็คือ มันขายได๎ราคาดี มีคนพัฒนาวิธีการปลูกผักเหลํานี้ แตํเมื่อเวลาผํานไป ก็จะ
พบวําพืชผักเหลํานี้ไมํมีคุณคําทางโภชนาการเลย ประการตํอมา นักเทคนิคคิดวําถ๎าสารอาหาร
สูญเสียไป ก็ยํอมมีหนทางที่จะปูองกันการสูญเสียนั้นได ๎เพราะเขาคิดวําปัญหานั้นเกิดจากระบบ
แสง เขาก็เริ่มวิจัยเกี่ยวกับแสง เขาคิดวําทุกอยํางจะเรียบร๎อยหากเขาสามารถสร๎างตู๎กระจก
ส าหรับมะเขือยาวที่มีไวตามินอยูํภายใน ผมได๎รับการบอกเลําวํา มีนักเทคนิคบางคนที่ถึงกับ
อุทิศชีวิตทั้งหมดของเขาใหกับการวิจัยประเภทนี้  
 
           เน่ืองจากมีการใช๎ความพยายามและทรัพยากรอยํางมากมายในการผลิตมะเขือยาว 
และกลําวกันวําผักชนิดนี้มีคุณคําทางโภชนาการสูง จึงเป็นธรรมดาอยูํเองที่ราคาของมันจะยิ่ง
สูงข้ึนไปอีก และรายได๎ดีอีกด๎วย "ถ๎ามันขายได๎ก าไรดี และคุณสามารถขายได๎ มันก็ไมํมีอะไร
ผิดเลย" 
 
           ไมํวําคนเราจะใช๎ความพยายามมากเทําไหรํ เขาไมํอาจปรับปรุงคุณภาพอาหารให๎เทํา
เทียมกับพืชผักและผลไม๎ที่ปลูกตามธรรมชาต ิผลผลิตที่ปลูกด๎วยวิธีผิดธรรมชาติจะสนองตอบ
ความต๎องการชั่วแลํนของผู๎คน แตํมันจะท าให๎รํางกายมนุษย๑อํอนแอลง และเปลี่ยนแปลงภาวะ
เคมีในรํางกายคน ท าให๎รํางกายต๎องพึ่งพิงอาหารประเภทนั้น เมื่อสภาพเชํนน้ีเกิดขึ้น ไวตามิน
เสริมและยาก็กลายเป็นสิ่งจ าเป็น สถานการณ๑เชํนน้ีมีแตํสร๎างความล าบากให๎กับเกษตรกร และ
ความทุกข๑ให๎กับผู๎บริโภค 

 
 



  

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๓ 

 

 
 

๓.๗  

อะไรคืออาหารของมนุษย ์

 

                เมื่อวันกํอนเจ๎าหน๎าที่จากสถานีโทรทัศน๑เอ็นเอชเคมาเยี่ยม และขอให๎ผมพูดอะไร

เกี่ยวกับรสชาติของอาหารธรรมชาติ เราสนทนากัน จากนั้นผมขอให๎เขาลองเปรียบเทียบไขํจาก
ไกํที่เลี้ยงในกรงข๎างลําง กับไกํที่ปลํอยให๎ว่ิงเลํนอยํางอิสระในสวน เขาพบวําไขํแดงที่ได๎จาก
ไกํที่เลี้ยงในกรงมีลักษณะอํอนเหลวและมีสีเหลืองซีด เขาสังเกตเห็นวําไขํแดงจากไกํที่เลี้ยง
อยํางอิสระบนภูเขาจะมีลักษณะแนํน และยืดหยุํน ทั้งมีสีส๎มสด เมื่อผู๎เฒําเจ๎าของภัตตาคารซูชิ 
(ข๎าวปั้นหํอสาหรําย) ในเมืองได๎ลิ้มรสไขํจากธรรมชาติเหลํานี้เข๎าไปฟองหน่ึง ก็ถึงกับกลําววํา 
"นี่แหละไขํไกํที่แท๎จริง" เหมือนกับเมื่อสมัยกํอน และก็รู๎สึกยินดีราวกับวํามันเป็นสมบัติที่มีคํา
เสียเหลือเกิน 
 
           ในสวนส๎มมีพืชผักหลายชนิดขึ้นปะปนกับวัชพืชและพืชคลุมดิน เชํนผักกาดหัว เบอร๑ด๏
อกซ๑ แตงกวา และน้ าเต๎า ถั่วลิสง เก๏กฮวย มันฝรั่ง หัวหอม ผักกาดเขียว กะหล่ าปลี และถั่วอีก
หลายชนิด สมุนไพรหลายชนิดและพืชผักปลูกอยูํในที่เดียวกัน บทสนทนาเปลี่ยนไปเป็นวํา ผัก
เหลํานี้ที่ปลูกในลักษณะผักปุาจะมีรสชาติดีกวําผักที่ปลูกในสวนครัวหรืออาศัยปุ๋ยเคมีหรือไม ํ
เมื่อเราเปรียบเทียบกันก็พบวํารสชาติมีความตํางกันโดยสิ้นเชิง และเราก็ตัดสินวํา "ผักปุา" มี
รสชาติดีกวํา  
 
           ผมบอกผู๎สื่อขําวคนน้ันวํา ผักที่ปลูกในแปลงเพราะใช๎ปุ๋ยเคมีที่มีสํวนผสมของในโต
รเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเป็นตัวชํวย สํวนผักที่ปลูกปะปนกับพืชคลุมดินที่ขึ้นตามธรรมชาติ
ในดินที่อุดมด๎วยอินทรีย๑วัตถ ุมันจะได๎รับสารอาหารที่มีความสมดุลกวํา การที่มีวัชพืชและหญ๎า
มากมายหลายชนิดขึ้นในที่ดินยํอมแสดงวําในดินมีสารอาหารที่ส าคัญหลากหลายส าหรับผัก
ด๎วย พืชที่ปลูกในดินที่มีความสมดุลเชํนน้ัน จะมีรสชาติที่ละเอียดสุขุมมากกวํา 
 
           สมุนไพรและผักปุาที่ปลูกบนภูเขาและในทุํงหญ๎า มีคุณคําทางโภชนาการสูงมาก และ
ทั้งมีประโยชน๑ในทางเภสัชอีกด๎วย อาหารและยามิใชํสองสิ่งที่แตกตํางกัน มันเป็นสองด๎านของ
สิ่งเดียวกัน ผักที่ปลูกด๎วยสารเคมีอาจจะให๎เป็นอาหารได๎ แตํมันไมํสามารถใช๎เป็นยาได๎ 
 
           เมื่อคุณเก็บสมุนไพร ๗ ชนิดในฤดูใบไม๎ผลิ* มากิน มันจะชํวยให๎จิตใจอํอนโยน และ
ถ๎าคุณกินยอดผักกูด ออสมันด๎า และเชพเพิดส๑เพิส มันจะชํวยให๎จิตใจสงบสุขุม การสงบความ
กระวนกระวาย ใจร๎อน เชพเพิดส๑เพิส จะชํวยได๎ดีที่สุด กลําวกันวํา ถ๎าให๎เด็กกินเชพเพิดส๑เพิส 
ดอกตูมของวิลโลํว๑ หรือแมลงที่อาศัยอยูํตามต๎นไม ๎จะชํวยแก๎อาการหงุดหงิดร๎องไห๎โยเยได๎ 
ในสมัยกํอนพํอแมํมักจะท าให๎เด็ก ๆ กินเสมอ ไดกอน (หัวไชเท๎าญี่ปุุน) มีต๎นตระกูลมาจาก
นาซูนา และค าวํานาซูนา มีรากศัพท๑เดียวกับค าวํา นาโกมู ซึ่งหมายถึงการท าให๎อํอนละมุน 
อํอนโยน ไดกอน ก็คือ "สมุนไพรที่ชํวยสงบจิตใจและอารมณ๑"  
 
           ในบรรดาอาหารปุา แมลงมักจะถูกมองข๎ามไป ในระหวํางสงคราม เมื่อผมท างานอยูํกับ
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สถานีวิจัย ผมได๎รับมอบหมายให๎ศึกษาวําแมลงชนิดใดบ๎างในเอเชียตะวันออกเฉึยงใต๎ที่
สามารถกินได ๎เมื่อผมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องน้ี ผมเกิดความรู๎สึกประหลาดใจมากที่พบวํา แมลง
เกือบทุกชนิดล๎วนกินได ๎
 
           ยกตัวอยํางเชํน คงไมํมีใครคิดวําตัวเหา และตัวหมัด สามารถเอาไปท าประโยชน๑อะไร
ได๎ แตํตัวเหาเมื่อน ามาบดและกินกับธัญพืชฤดูหนาวเป็นยารักษาโรคลมบ๎าหมู และตัวหมัด เป็น
ยารักษาแผลจากหิมะกัด ตัวอํอนของแมลงเกือบทุกชนิดกินได๎ แตํต๎องยังมีชีวิตอยู ํผมอํานพบ
จากต าราเกํา เกี่ยวกับการท า "ของอรํอย" ซึ่งเตรียมจากตัวอํอนของแมลง และรสชาติของ
หนอนไหมที่เราคุ๎นเคย ถือกันวํามีความวิเศษยอดเยี่ยมเกินกวําที่เปรียบเทียบได ๎แม๎แตํตัวมอธ
ก็มีรสชาติอรํอยมาก แตํเราต๎องเขยําให๎ฝุุนที่ปีกหลุดออกเสียกํอน 
 
           ด๎งน้ันอาหารหลายชนิดที่คนรู๎สึกรังเกียจ ไมํวําจะพิจารณาจากแงํของรสชาติหรือแงํ
ของสุขภาพ ล๎วนมีรสชาติที่อรํอยดีทีเดียว ทั้งยังมีคุณประโยชน๑ตํอรํางกายมนุษย๑อีกด๎วย  
 
           พืชผักที่ยิ่งมีความใกล๎เคียงทางชีววิทยากับต๎นตระกูลที่เป็นผักปุามากเทําไหร ํก็จะมี
รสชาติและคุณคําทางอาหารดีและมากขึ้นเทําน้ัน ตัวอยํางเชํนผักที่อยูํในวงศ๑ลิลลี่ (ซึ่งรวมถึง 
นิรา กระเทียม กระเทียมต๎น ต๎นหอม หอมเล็กและหอมใหญํ) เชํน นิรา และ กระเทียมต๎น มี
คุณคําอาหารสูงที่สุด ทั้งยังมีคุณคําเป็นยาสมุนไพร และมีประโยชน๑เป็นยาบ ารุงสุขภาพ
โดยทั่วไป อยํางไรก็ตาม ส าหรับคนสํวนใหญํมักจะคิดวําพืชผักที่มีความเป็นผักบ๎าน เป็น 
ต๎นหอมและหอมใหญํ มีรสชาติดีที่สุด คนสมัยปัจจุบันมักจะชอบรสชาติของพืชผักที่หํางไกล
จากสภาพความเป็นผักปุาของมัน 
 
           ความพึงพอใจในรสชาติอาหารดังกลําว ก็เป็นกับเน้ือสัตว๑ด๎ายเชํนกัน นกปุามีคุณคําตํอ
รํางกายดีกวําสัตว๑เลี้ยงพวกไกํและเป็ด แตํกระนั้นสัตว๑ปีกพวกหลังซึ่งถูกเลี้ยงดูใน
สภาพแวดล๎อมที่หํางไกลจากสภาพตามธรรมชาติของมันก็ถือกันวํามีรสชาติดีและขายในราคา
แพง นมแพะมีคุณคําอาหารสูงกวํานมวัว แตํนมวัวกลับเป็นที่ต๎องการมากกวํา  
 
           อาหารที่หํางไกลจากสภาพดั้งเดิมของมัน และผลิตโดยอาศัยสารเคมี หรือผลิตขึ้น
ภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่สร๎างข้ึนใหมํหมด จะท าให๎สารเคมีภายในรํางกายเสียสมดุล ยิ่งรํางกาย
สูญเสียสมดุลมากเทําไหร ํเราก็จะยิ่งต๎องการอาหารที่ไมํเป็นธรรมชาติมากขึ้นเทําน้ัน 
สภาพการณ๑เชํนน้ีเป็นอันตรายตํอสุขภาพ 
 
           การพูดวําสิ่งที่เรากินเป็นเพียงความชอบ ไมํมีอะไรมากกวํานั้น เป็นการหลอกลวง 
เพราะวําอาหารที่ไมํเป็นธรรมชาติหรือมาจากตํางประเทศจะกํอความยุํงยากให๎กับเกษตรกร 
และชาวประมงด๎วย ผมรู๎ดีกวํายิ่งคนเรามีความต๎องการมากขึ้นเทําไหรํ เขาก็ต๎องท างานสนอง
ความต๎องการของตนมากขึ้นเทําน้ัน ปลาบางชนิด เชํนปลาโอและปลากะพงแดงที่คนนิยม ต๎อง
ออกไปจับยังนํานน้ าไกล ๆ สํวนปลาซาร๑ดีน ปลาอีคุด ปลาใบขนุนและปลาเล็ก ๆ อื่น ๆ 
สามารถจับได๎จ านวนมาก ๆ ในทะเลใน พูดตามหลักโภชนาการ สัตว๑ที่อาศัยอยูํในน้ าจืดเชํนใน
แมํน้ า และล าธาร เชํน ปลาใน หอยทากน้ าจืด กุ๎งน้ าจืดปูน้ าจืด และอื่น ๆ มีคุณคําตํอรํางกาย
มากกวําสัตว๑น้ าเค็ม ถัดมาก็เป็นปลาจากทะเลน้ าตื้น และสุดท๎ายคือปลาจากทะเลลึกและจาก
นํานน้ าไกล ๆ อาหารที่ได๎จากที่ใกล๎ ๆ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับมนุษย๑ แตํสิ่งที่เขาต๎องตํอสู๎
เพื่อให๎ใด๎มากลับเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน๑น๎อยที่สุด  
 
           นั่นก็คือ ถ๎าคนเรายอมรับสิ่งที่อยูํใกล๎มือ ทุกอยํางก็เป็นไปด๎วยดี ถ๎าเกษตรกรที่อาศัย
อยูํในหมูํบ๎านน้ี กินแตํอาหารที่สามารถปลูกได๎หรือหาได๎ในบริเวณนี้ ก็จะไมํมีโทษภัยอะไร
เกิดขึ้น เชํนเดียวกับกลุํมคนหนํุมสาวที่อาศัยในกระทํอมในสวนนี้ พวกเขากินข๎าวกล๎อง และข๎าว
บาร๑เลย๑ ข๎าวมิลเล็ท และข๎าวบั๊ควีทที่ไมํขัดขาว กับพืชตามฤดูกาลและผักปุา ทุกคนก็จะมี
อาหารดีที่สุดกิน อาหารเหลํานั้นมีรสอรํอย และมีคุณคําตํอรํางกาย 



 
           ถ๎าที่ดินขนาด ? เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ) ให๎ผลผลิตข๎าวเจ๎าและธัญพืชฤดูหนาวอยํางละ ๒๒ 
บูเชล (๕๙๐.๙ กิโลกรัม) เหมือนที่นี่ ที่ดินขนาดนี้จะสามารถเลี้ยงคนได๎ ๕-๑๐ คนโดยแตํละ
คนลงแรงท างานกันเฉลี่ยคนละไมํถึง ๑ ชั่วโมงตํอวัน แตํถ๎าทุํงนาถูกเปลี่ยนเป็นทุํงหญ๎า หรือ
ธัญพืชถูกน าไปเลี้ยงวัว ที่ดิน ? เอเคอร๑ ก็จะเลี้ยงดูคนได๎เพียงคนเดียว เนื้อสัตว๑กลายเป็น
อาหารฟุุมเฟือย* เน่ืองจากการเลี้ยงสัตว๑นั้นต๎องอาศัยที่ดิน ซึ่งสามารถผลิตอาหารตอบสนอง
ความจ าเป็นของมนุษย๑ได๎โดยตรง ดังที่ได๎ปรากฏให๎เห็นอยํางชัดเจนและแนํนอน แตํละคนควร
จะใครํครวญอยํางจริงจังวํา ตนต๎องประสบความยากล าบากเพียงไร ในการหมกมุํนตามใจตัว
เกี่ยวกับอาหารที่ผลิตขึ้นด๎วยราคาแพง 
 
           เน้ือและอาหารน าเข๎าเป็นของฟุุมเฟือย เพราะวํามันต๎องใช๎พลังงานและทรัพยากร
มากกวําผักพื้นบ๎านและธัญพืชที่ผลิตได๎ในท๎องถิ่น คนที่จ ากัดตัวเองให๎บริโภคแตํอาหารใน
ท๎องถิ่นจะท างานน๎อยลง และใช๎ที่ดินน๎อยลงกวําพวกที่อยากในอาหารฟุุมเฟือย 
 
           ถ๎าประชาชนยังคงกินเนื้อและอาหารที่น าเข๎าจากตํางประเทศ ภายใน ๑๐ ปี ญี่ปุุนต๎อง
ประสบปัญหาวิกฤตการณ๑ทางอาหารอยํางแนํนอน และภายใน ๓๐ ปี จะประสบกับความขาด
แคลนอยํางรุนแรง มีความคิดที่เหลวไหลไร๎สาระซึ่งมาจากที่ใดที่หนึ่ง ที่เชื่อวํา การเปลี่ยนจาก
การกินข๎าวมากินขนมปังแทนแสดงถึงพัฒนาการในชีวิตปะจ าวันของชาวญี่ปุุน ที่จริงแล๎วมัน
มิได๎เป็นเชํนน้ัน ข๎าวกล๎องและพืชผักอาจจะดูเป็นอาหารหยาบที่ไมํวิจิตรพิศดาร แตํเป็นอาหาร
ที่มีคุณคําทางโภชนาการดีที่สุด และชํวยให๎มนุษย๑มีชีวิตอยํางเรียบงําย และตรงไปตรงมา 
 
           หากวําเราต๎องเผชิญกับวิกฤตการณ๑ทางอาหาร นั่นยํอมไมํใชํเพราะความขาดแคลน
ทางพลังการผลิตของธรรมชาต ิหากทวําเพราะความต๎องการอันฟุุมเฟือยไมํจบสิ้นของมนุษย๑
นั่นเอง 

 
 

* ผักกาดน้ า เชพเพิดส๑เพิส ผักกาดหัวปุา คอททอนวีด บัควีด หัวไชเท๎าปุา บี  เนทเทิล 
** แม๎วําเนื้อสัตว๑สํวนใหญํในอเมริกาเหนือจะได๎จากสัตว๑ท่ีเลี้ยงด๎วยธัญพืชตําง ๆ  เชํน ข๎าวสาลี ข๎าวบาร๑เลย๑ 

ข๎าวโพด และถั่วเหลือง ก็ยังมีท่ีดินขนาดใหญํท่ีใช๎ประโยชน๑ได๎ดีเมื่อหมุนเวียนใช๎เป็นทุํงหญาเลี้ยงสัตว๑บ๎างเป็น
ครั้งคราว ในญี่ปุุนไมํมีท่ีดินเชํนนี้เหลืออยูํ เนื้อสัตว๑เกือบท้ังหมดต๎องส่ังเข๎ามาจากตํางประเทศ  

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค้๓ 

 

 
 

๓.๘ 

ความตายอันน่าเวทนาของข้าวบาร์เลย ์
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                เมื่อ ๔๐ ปีกํอน เน่ืองมาจากความเป็นปรปักษ๑ทางการเมืองระหวํางสหรัฐกับญี่ปุุน

เพิ่มกระแสสูงขึ้น การสั่งซื้อข๎าวสาลีจากสหรัฐจึงเป็นไปไมํได๎ จึงมีขบวนการที่พยายามจะปลูก
ข๎าวสาลีภายในประเทศขึ้นทั่วประเทศ พันธุ๑ข๎าวสาลีของสหรัฐที่ใช๎บริโภคกันอยูํนั้น ต๎องการ
เวลาในฤดูเพาะปลูกอันยาวนานและเมล็ดจะสุกในราวกลางฤดูฝนของญี่ปุุน หลังจากที่
เกษตรกรต๎องหลังขดหลังแข็งทนเจ็บปวดอยูํกับการปลูกพืชชนิดนี ้มันก็ยังมักจะเนําเสีย
ระหวํางการเก็บเกี่ยว พันธุ๑ข๎าวชนิดนี้ปรากฏวําไว๎ใจไมํได๎ และมีความอํอนแอตํอเชื้อโรคสูง 
ด๎วยเหตุนี้เกษตรกรจึงไมํอยากปลูกข๎าวสาลี เมื่อสีเอาเปลือกออก และน าไปปิ้งในลักษณะแบบ
พื้นบ๎าน รสชาติของมันก็แสนจะแยํจนแทบจะส าลัก และต๎องถํมทิ้งไป  
 
             พันธุ๑ข๎าวไรย๑และบาร๑เลย๑พื้นบ๎านของญ่ีปุุน สามารถเก็บเกี่ยวได๎ในเดือนพฤษภาคม
กํอนฤดูฝน โดยเปรียบเทียบจึงมีความปลอดภัยกวํา กระนั้นเกษตรกรยังถูกบังคับให๎ปลูกข๎าว
สาลี ทุกคนจะหัวเราะและพูดวําไมํมีอะไรเลวร๎ายไปกวําการปลูกข๎าวสาลี แตํพวกเขาก็ท าตาม
นโยบายรัฐบาลอยํางอดทน 
 
             หลังสงคราม เริ่มมีการน าเข๎าข๎าวสาลีจากสหรัฐในปริมาณมากอีกครั้งหน่ึง ท าให๎
ราคาของข๎าวสาลีที่ปลูกในญี่ปุุนตกต่ าลง เป็นการเพิ่มเหตุผลที่จะเลิกปลูกข๎าวสาลี "เลิกปลูก
ข๎าวสาลี เลิกปลูกข๎าวสาลี!" เป็นค าขวัญที่โฆษณาในระดับประเทศโดยผู๎น าทางการเกษตรของ
รัฐบาล และเกษตรกรก็รู๎สึกยินดีที่จะเลิกปลูก ในเวลาเดียวกัน เพราะวําข๎าวสาลีที่น าเข๎ามีราคา
ต่ า รัฐบาลก็เลยแนะน าให๎เกษตรกรเลิกปลูกธัญพืชฤดูหนาวแบบพื้นบ๎าน เชํนข๎าวไรย๑และข๎าว
บาร๑เลย๑ไปด๎วย เมื่อมีนโยบายเชํนนี้ออกมา ท๎องนาในญี่ปุุนเลยถูกปลํอยวํางไว๎ตลอดฤดูหนาว 
 
             ประมาณ ๑๐ ปีกํอน ผมได๎รับเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดอิไฮมิไปปรากฏตัวทาง
โทรทัศน๑ในรายการประกวด "เกษตรกรดีเดํนแหํงปี" ของสถานีโทรทัศน๑เอ็นเอชเค ในตอนน้ัน
กรรมการคัดเลือกคนหน่ึงถามผมวํา "คุณฟูกูโอกะ ท าไมคุณไมํเลิกปลูกข๎าวไรย๑และข๎าว
บาร๑เลย๑เสียลํะ" ผมตอบวํา "ข๎าวไรย๑และข๎าวบาร๑เลย๑เป็นพืชที่ปลูกงําย และเมื่อใช๎วิธีปลูก
หมุนเวียนกับข๎าวเจ๎า เราก็จะสามารถผลิตแคลอรีได๎มากที่สุดจากท๎องไรํท๎องนาของญี่ปุุน นั่น
คือเหตุผลที่ผมไมํเลิกปลูกข๎าวทั้งสองชนิดนี้" 
 
             เห็นได๎ชัดวําใครก็ตามกระท าการฝืนเจตนารมณ๑ของกระทรวงเกษตรอยํางดื้อด๎าน
เชํนน้ี จะไมํมีทางได๎รับเลือกเป็นเกษตรกรดีเดํน ดังน้ีผมจึงกลําววํา "ถ๎าการไมํได๎รับรางวัล
เกษตรกรดีเดํนมาจากสาเหตุนี้ละก ็ก็เป็นการดีที่ผมจะไมํได๎รางวัล" กรรมการคนหน่ึงใน
คณะกรรมการคัดเลือกกลําวกับผมในภายหลังวํา "ถ๎าผมลาออกจากมหาวิทยาลัย และท า
เกษตรด๎วยตัวผมเอง ผมก็คงจะท าเกษตรแบบที่คุณท า ปลูกข๎าวเจ๎าในฤดูร๎อน และปลูกข๎าว
บาร๑เลยกับข๎าวไรย๑ในฤดูหนาวทุกปี เชํนเดียวกับที่เคยท ากันกํอนสมัยสงคราม"  
 
             หลังเหตุการณ๑ครั้งน้ีไมํนาน ผมไปปรากฏตัวอีกครั้งในรายการโทรทัศน๑เอ็นเอชเค ใน
การอภิปรายรํวมกับอาจารย๑มหาวิทยาลัยหลายทําน และผมก็ถูกถามอีกวํา "ท าไมคุณไมํเลิก
ปลูกข๎าวไรย๑และข๎าวบาร๑เลย๑" ผมกลําวย้ าอีกครั้งอยํางชัดเจนยิ่งวํา ผมจะไมํเลิกปลูกไมํวําจะมี
เหตุผลดี ๆ มากมายสักแคํไหนในเวลานั้น ค าขวัญให๎เลิกปลูกธัญพืชฤดูหนาวอาจเรียกได๎วํา
เป็น "ความตายอันนําเวทนา; ด๎วยเหตุนั้น การปลูกธัญพืชฤดูหนาวและข๎าวเจ๎าหมุนเวียน
สลับกันก็คํอย ๆ ตายไปอยํางเงียบเชียบ แตํค าวํา "ความตายอันนําเวทนา" ยังเป็นค าพูดที่อํอน
เกินไป กระทรวงเกษตรต๎องการให๎มันตายอยํางไมํได๎ผุดได๎เกิดเลยด๎วยซ้ า เมื่อผมเห็นชัดวํา
เปูาหมายหลักของรายการอภิปรายดังกลําวต๎องการที่จะประชาสัมพันธ๑ให๎หยุดการปลูกธัญพืช
ฤดูหนาวในทันที หรือพูดได๎วําให๎ทิ้งมัน "ตายอยูํข๎างถนน" ผมเลยระเบิดออกมาด๎วยโทสะ 
 
             เมื่อ ๔๐ ปีกํอนมีการเรียกร๎องให๎ปลูกข๎าวสาลี ปลูกธัญพืชจากตํางประเทศ ปลูกพืชที่
ไร๎ประโยชน๑และเป็นไปไมํได๎ ในตอนน้ันกลําวกันวําพันธุ๑ข๎าวไรย๑และข๎าวบาร๑เลย๑พื้นบ๎านของ



ญี่ปุุนมีคุณคําอาหารไมํสูงเทําธัญพืชของอเมริกันและเกษตรกรก็เลิกปลูกธัญพืชพื้นบ๎านเหลํานี้
ไปด๎วยความเสียใจ เมื่อมาตรฐานในการครองชีพพุํงสูงขึ้นอยํางก๎าวกระโดด จึงมีค ากลําว
ออกมาวําให๎กินเนื้อกินไขํ กินนม และให๎เปลี่ยนการกินข๎าวมากินขนมปังแทน มีการน าเข๎า
ข๎าวโพด ถั่วเหลือง และข๎าวสาลีในปริมาณมากขึ้นทุกที ข๎าวสาลีของอเมริกันมีราคาถูก ดังน้ัน
การปลูกข๎าวพื้นบ๎านทั้งข๎าวไรย๑และข๎าวบาร๑เลย๑จึงถูกละทิ้งไป เกษตรกรรมญี่ปุุนน าเอา
มาตรฐานที่บีบบังคับให๎เกษตรกรท างานครึ่งเวลาในเมือง เพื่อวําเกษตรกรจะได๎ซื้อพืชที่เขา
ได๎รับค าแนะน าให๎เลิกปลูกนั่นเอง  
 
             และบัดนี้ ความกังวลอยํางใหมํตํอความขาดแคลนแหลํงอาหารก็ได๎เกิดขึ้น การปลูก
ข๎าวไรย๑และข๎าวบาร๑เลย๑เพื่อการยังชีพก าลังได๎รับการสํงเสริมใหมํอีกครั้งหน่ึง ถึงกับวําจะมีการ
ให๎ทุนอุดหนุนด๎วย แตํมันก็ไมํเพียงพอหรอก หากจะสํงเสริมให๎ปลูกธัญพืชฤดูหนาวพื้นบ๎านสัก
ปีสองปี แล๎วก็ประกาศให๎เลิกปลูกอีก นโยบายทางเกษตรที่ดีจะต๎องมีความแนํนอน ด๎วยเหตุที่
กระทรวงการเกษตรขาดความคิดที่ชัดเจนวําพืชอะไรควรปลูกเป็นประการแรก และประการ
ตํอมาขาดความเข๎าใจในความสัมพันธ๑ระหวํางพืชที่ปลูกกับอาหารของประชาชน ท าให๎นโยบาย
ของทางการเกษตรไมํมีความแนํนอนคงเส๎นคงวา 
 
             หากวําเจ๎าหน๎าที่กระทรวงการเกษตรจะหาเวลาออกไปยังภูเขาและทุํงหญ๎าและเก็บ
สมุนไพร ๗ ชนิดในฤดูใบไม๎ผลิ และสมุนไพร ๗ ชนิดในฤดูใบไม๎รํวง* มาลิ้มรสด ูเขาก็จะรู๎วํา
อะไรคือต๎นก าเนิดของอาหารบ ารุงก าลังของมนุษย๑ และหากเขาจะศึกษาตํอไปอีก เขาก็จะเห็น
วําคุณสามารถมีชีวิตอยูํได๎อยํางดีด๎วยพืชพื้นบ๎าน เชํนข๎าวเจ๎า ข๎าวบาร๑เลย๑ ข๎าวไรย๑ ข๎าวบั๊ควีท 
และพืชผัก แล๎วเขาก็จะตัดสินใจได๎วํา นี่คือสิ่งที่เกษตรกรรมของญ่ีปุุนจ าเป็นต๎องปลูก ถ๎าสิ่ง
เหลํานี้คือทั้งหมดที่เกษตรกรจะต๎องปลูก เกษตรกรรมก็จะเป็นสิ่งที่งํายดายมาก 
 
             จนบัดนี้แนวคิดในหมูํนักเศรษฐศาสตร๑สมัยใหมํยังคงเห็นวํา การท าเกษตรกรรมขนาด
เล็กเพื่อเลี้ยงชีพเป็นสิ่งผิด ที่นี่เป็นเกษตรกรรมแบบบรรพกาลอันล๎าหลัง เป็นสิ่งที่ควรก าจัด
ออกไปให๎เร็วที่สุดเทําที่จะเป็นไปได ๎มีค ากลําววําขนาดของที่นาแตํละแปลงควรจะขยาย
ออกไป เพื่อรับกับการเปลี่ยนไปสูํการเกษตรขนานใหญํแบบอเมริกัน ความคิดเชํนน้ีไมํได๎
เกิดขึ้นเฉพาะในวงการเกษตรกรรมเทํานั้น แตํการพัฒนาในทุกสาขาล๎วนมุํงไปในทิศทางน้ี 
 
             เปูาหมายก็คือให๎เหลือคนท าเกษตรกรรมเพียงจ านวนน๎อย ผู๎รู๎ซึ่งเป็นที่ยอมรับในทาง
การเกษตรกลําววํา ในพื้นที่เทําเดิมถ๎าใช๎คนน๎อยลงแตํใช๎เครื่องจักรทันสมัยขนาดใหญํ จะได๎
ผลผลิตมากกวําเดิม และนี่คือสิ่งที่เรียกวําความก๎าวหน๎าทางการเกษตร หลังสงคราม คนญ่ีปุุน
ที่เป็นเกษตรกรมีอยูํในราวร๎อยละ ๗๐-๘๐ ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว เกษตรกร
คํอย ๆ ลดลงเหลือร๎อยละ ๕๐ แล๎วก็ ๓๐ ๒๐ ตามล าดับ และในปัจจุบันตัวเลขเหลือเพียงร๎อย
ละ ๑๔ นี่เป็นความตั้งใจของกระทรวงการเกษตรที่ต๎องการจะบรรลุผลในระดับเดียวกับยุโรป
และอเมริกา คือมีประชากรต่ ากวําร๎อยละ ๑๐ เทําน้ันที่เป็นเกษตรกร สํวนที่เหลือก็ถูกท าให๎หมด
ก าลังใจไป 
 
             ในความคิดของผม หากประชากรร๎อยทั้งร๎อยล๎วนท าการเกษตร มันจะวิเศษที่สุด 
ที่ดินที่เหมาะแกํการเพาะปลูกนั้นมีพอส าหรับประชากรญี่ปุุนเฉลี่ยคนละ ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ) 
หากบุคคลคนหน่ึงได๎รับที่ดิน ๑/๔ เอเคอร๑ (๐.๖ ไรํ)แตํละครอบครัวที่มีสมาชิก ๕ คนก็จะได๎
ที่ดิน ๑ ๑/๔ เอเคอร๑ (๓ ไรํ) นั่นก็เป็นที่ดินที่เกินพอส าหรับเลี้ยงดูครอบครัวตลอดทั้งป ีหากน า
เกษตรกรรมธรรมชาติมาใช๎ เกษตรกรก็จะมีเวลาวํางมากมายเพื่อการพักผํอน และรํวมกิจกรรม
ทางสังคมภายในชุมชนหมูํบ๎านของตน ผมคิดวํานี่คือหนทางสายตรงที่จะท าให๎ประเทศนี้เป็น
ดินแดนแหํงความสุขและความพึงพอใจ 



 
 

* หญ๎าดอกระฆัง ต๎นสาคู พืชจ าพวกสาบเสือ พืชจ าพวกตับเตํา พืชจ าพวกแขมและเลา แปวปุองฟูา บุช  โคลเวอร๑ 
 

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค้๓ 

 

 
 

๓.๙ 

รับใช้ธรรมชาต ิ
แล้วทุกอย่างจะด าเนินไปด้วยด ี

 

                ความทะยานอยากอันไมํสิ้นสุด คือสาเหตุพื้นฐานที่ท าให๎โลกตกอยูํในสภาพดังที่

เป็นอยูํในปัจจุบัน 
 
             เร็วดีกวําช๎า มากดีกวําน๎อย "การพัฒนา" แบบชั่วแลํนเชํนนี้มีสํวนเกี่ยวพันโดยตรงกับ
ความใกล๎จะลํมสลายของสังคม สภาพเชํนน้ีมีแตํจะท าให๎มนุษย๑ถูกแยกขาดออกจากธรรมชาต ิ
มนุษยชาติจะต๎องล๎มเลิกการหมกมุํนอยูํในความทะยานอยากทางวัตถุ และผลประโยชน๑สํวนตัว 
แตํควรจะมุํงสูํการเห็นแจ๎งทางจิตวิญญาณ 
 
            เกษตรกรรมจะต๎องเปลี่ยนแปลงจากการผลิตด๎วยเครื่องจักรขนาดใหญํมาเป็น
เกษตรกรรมขนาดเล็กที่ผูกพันกับชีวิตแตํเพียงประการเดียว ความเป็นอยูํทางวัตถุ และอาหาร
การกินควรจะเรียบงําย หากท าได๎เชํนน้ี งานก็จะกลายเป็นสิ่งเพลิดเพลิน และจะมีที่วําง
มากมายส าหรับจิตวิญญาณ  
 
            ยิ่งเกษตรกรเพิ่มขนาดการผลิตมากขึ้นเทําไหรํ รํางกายและจิตใจของเขาก็จะยิ่ง
เหน่ือยล๎ายุํงเหยิงมากขึ้นเทําน้ัน และเขาก็จะยิ่งหํางไกลจากชีวิตที่งอกงามไพบูลย๑ในทางจิต
วิญญาณ วิถีชีวิตแหํงเกษตรกรรมขนาดเล็กอาจจะดูโบราณล๎าหลัง แตํวิถีชีวิตเชํนน้ัน ยํอมเอื้อ
ตํอการเพํงพินิจ "หนทางอันยิ่งใหญํ" * ผมเชื่อวําถ๎าบุคคลใดเข๎าใจเพื่อนบ๎านของตนและโลก
แตํละวันที่เขามีชีวิตอยูํอยํางลึกซึ้ง ความยิ่งใหญํของโลกก็จะเปิดเผยตัวเองแกํเขา 
 
            สมัยกํอนเกษตรกรที่มีที่นา ๑ เอเคอร๑ (๒.๕ ไรํ) จะใช๎เวลาวํางยามสิ้นปีตั้งแตํเดือน
มกราคม กุมภาพันธ๑ และมีนาคม ออกลํากระตํายบนภูเขา แม๎วําจะเป็นชาวนายากจน แตํพวก
เขาก็มีอิสรภาพชนิดนี้อยู ํวันหยุดปีใหมํยาวนานถึง ๓ เดือน ตํอมาวันหยุดปลายปีคํอย ๆ สั้นลง
เหลือเพียง ๒ เดือน ๑ เดือน และปัจจุบันวันหยุดปีใหมํเหลือเพียง ๓ วันเทํานั้น 
 
            วันหยุดปีใหมํที่หดสั้นลงแสดงให๎เห็นวําเกษตรกรในปูจจุบันมีกิจธุระยุํงเหยิงมาก
เพียงไร และได๎สูญเสียวิถีชีวิตที่สุขสบายทั้งทางกายภาพและจิตวิญญาณมากเพียงไร 
เกษตรกรรมแผนใหมํไมํมีเวลาเหลือให๎เกษตรกรได๎รํายกาพย๑กวีและแตํงล าน าเพลง 
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            หลายวันกํอนเมื่อผมเข๎าไปปัดกวาดท าความสะอาดศาลเจ๎าเล็ก ๆ ประจําหมูํบ๎าน ผม
ต๎องรู๎สึกประหลาดใจที่พบแผํนจารึกหลายแผํนแขวนอยูํที่ผนัง เมื่อปัดฝุุนออกและเพํงดู
ตัวอักษรที่เลือนลางและซีดจางตามกาลเวลา ผมพบวําในนั้นมีบทกวีไฮกุถึง ๑๒ บท แม๎ใน
หมูํบ๎านเล็ก ๆ เชํนน้ี ก็มีชาวบ๎าน ๒๐-๓๐ คนที่ได๎แตํงบทกวีไฮกุอุทิศเป็นเครื่องสักการะบูชา 
คิดดูสิวํา ชาวบ๎านในสมัยกํอนมีที่วํางในชีวิตของพวกเขามากเพียงไร กาพย๑กลอนเหลํานี้
บางสํวนต๎องมีอายุหลายศตวรรษ เน่ืองเพราะเป็นเวลาที่นานมาแล๎ว จึงคาดวําพวกเขาคงจะเป็น
ชาวนาที่ยากจน แตํพวกเขาก็ยังมีเวลาวํางในการแตํงบทกวีไฮกุ  
 
            ปัจจุบันไมํมีใครในหมูํบ๎านน้ีมีเวลามากพอที่จะแตํงกวีนิพนธ๑ ในระหวํางเดือนอันหนาว
เย็น จะมีชาวบ๎านไมํกี่คน ที่สามารถหาเวลาสักวันสองวันดอดออกไปลํากระตําย ปัจจุบัน 
โทรทัศน๑ได๎กลายเป็นศูนย๑กลางแหํงความสนใจในยามวําง ไมํมีเวลาส าหรับงานอดิเรกอันเรียบ
งํายซึ่งจะน าคุณคําอันอุดมมาสูํชีวิตประจ าวันของเกษตรกรอีกตํอไป นี่คือสิ่งที่ผมหมายถึงเมื่อ
ผมกลําววํา เกษตรกรรมได๎กลายเป็นความยากไร๎และอํอนแอทางจิตวิญญาณ มันเพียงแตํมุํง
ไปสูํการพัฒนาทางวัตถุเทําน้ัน  
 
            เหลาจื๊อ นักปราชญ๑เต๐ากลําววํา ชีวิตที่สมบูรณ๑และถูกต๎องดีงามคือชีวิตที่อาศัยอยูํใน
หมูํบ๎านเล็ก ๆ ทํานโพธิธรรม ซึ่งเป็นปรมาจารย๑ทางพุทธศาสนานิกายเซน ได๎ใช๎เวลา ๙ ปี 
อาศัยอยูํในถ้ า โดยปราศจากกิจกรรมอันวํุนวายยุํงเหยิง การเป็นกังวลอยูํกับการหาเงินทอง การ
ขยายตัว การพัฒนา ปลูกพืชเศรษฐกิจและสํงไปขาย หาใชํวิถีทางของเกษตรกรไมํ การอยูํที่นี่ 
ดูแลที่นาผืนเล็ก ๆ เป็นเจ๎าของอิสรภาพและเวลาอันเหลือเฟือในแตํละวันและทุก ๆ วัน สิ่งนี้
ตํางหากคือหนทางเดิมแท๎ของเกษตรกรรม 
 
            การแบํงแยกประสบการณ๑ออกเป็นกายและจิตนั้นเป็นความคับแคบและสบสน มนุษย๑
ไมํได๎มีชีวิตอยูํโดยพึ่งพิงแตํอาหารเทํานั้น ที่สุดแล๎ว เราไมํอาจรู๎วําอาหารคืออะไรด๎วยซ้ า มัน
คงจะดีกวํานี้ถ๎าคนเราเลิกคิดถึงแม๎แตํอาหารเชํนเดียวกัน จะเป็นการดีถ๎าคนเราเลิกท าให๎ตัวเอง
ให๎ยุํงยากด๎วยการค๎นหา "ความหมายที่แท๎จริงของชีวิต" เราไมํมีวันจะรู๎ค าตอบเกี่ยวกับค าถาม
ทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญํเชํนน้ี แตํมันก็ไมํเสียหายอะไรที่จะไมํเข๎าใจ เราเกิดมาและมีชีวิตอยูํ
บนพื้นพิภพนี้เพื่อเผชิญหน๎าโดยตรงกับความเป็นจริงของการมีชีวิตอยูํ 
 
            การมีชีวิตอยูํไมํมีอะไรมากกวําเป็นผลจากการที่เราได๎ถือก าเนิดมา ไมํวําอะไรก็ตามที่
คนเรากินเพื่อมีชีวิตอยู ํไมํวําอะไรก็ตามที่คนเราคิดวําเขาต๎องกินเพื่อมีชีวิตอยู ํนั่นไมํใชํอะไร
มากไปกวําสิ่งที่เขาคิดขึ้นเอง โลกเป็นอยูํโดยความเป็นเชํนน้ันเอง หากวําคนเราจะละทิ้ง
เจตนารมณ๑ในฐานะมนุษย๑ของเขา และปลํอยให๎ธรรมชาติน าทางเข๎าแทน มันก็ไมํมีเหตุผลอะไร
ที่จะเกรงกลัวการอดตาย 
 
            จงมีชีวิตอยูํในปัจจุบันขณะ น่ีคือพื้นฐานที่แท๎จริงของชีวิตมนุษย๑ เมื่อความรู๎ทาง
วิทยาศาสตร๑อันไมํเดียงสาได๎กลายเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตอยู ํผู๎คนก็ใช๎ชีวิตประหนึ่งวําพวก
ตนพึ่งพิงอาศัยแตํเพียงแปูง ไขมัน และโปรตีน และเพาะปลูกโดยพึ่งแตํ ในโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโปแตส 
 
            และนักวิทยาศาสตร๑ ไมํวําเขาจะได๎ศึกษาธรรมชาติมากเพียงไร ไมํวําเขาจะท าวิจัย
กว๎างแคํไหน ก็เพียงเพื่อจะตระหนักในที่สุดวําธรรมชาติชํางมีความสมบูรณ๑และลึกลับอะไร
เพียงนั้น การเชื่อวํา โดยอาศัยการวิจัยและประดิษฐกรรม มนุษยชาติก็จะสามารถสร๎างสรรค๑บาง
สิ่งบางอยํางที่ดีเลิศกวําธรรมชาตินั้น เป็นเพียงมายาภาพ ผมคิดวําการที่คนเราตํอสู๎ดิ้นรนตําง ๆ 
นานา ไมํใชํเพื่อเหตุผลอื่น นอกเสียจากเพื่อจะเรียนรู๎สิ่งที่คุณอาจเรียกวําเป็นความลึกลับอันไมํ
อาจเข๎าใจได๎ของธรรมชาติ 
 



            ดังน้ันงานของเกษตรกรก็คือรับใช๎ธรรมชาติ แล๎วทุกอยํางจะด าเนินไปด๎ายดี เคยถือ
กันวําเกษตรกรรมเป็นงานอันงานอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมนุษยชาติหลุดออกจากอุดมคตินี้ 
เกษตรกรรมเพื่อการค๎าแบบใหมํก็เกิดขึ้น เมื่อเกษตรกรเริ่มปลูกพืชเพื่อเงินทอง เขาก็หลงลืม
หลักการที่แท๎จริงของเกษตรกรรม 
 
            แนํละ พํอค๎าก็มีบทบาทในสังคม แตํความรุํงเรืองของการค๎ามีแนวโน๎มจะดึงผ๎ูคนออก
หํางจากความส านึกรู๎ในแหลํงก าเนิดที่แท๎ของชีวิต เกษตรกรรมในฐานะของงานที่อยูํภายใน
ขอบเขตของธรรมชาตินั้น อิงแอบอยํางใกล๎ชิดกับต๎นก าเนิดดังกลําว แตํเกษตรกรจ านวนมาก
ไมํได๎ส านึกรู๎ในธรรมชาต ิแม๎ในขณะใช๎ชีวิตและท างานอยูํในสิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติ แตํผมรู๎
ดีกวํา เกษตรกรรมได๎เปิดโอกาสมากมายตํอการส านึกรู๎อันสูงสํงกวํา 
 
            "ไมํวําฤดูใบไม๎รํวงจะน าสายลมหรือสายฝนมาให๎ ฉันไมํอาจรู๎ได๎ แตํส าหรับวันน้ี ฉันจะ
ท างานอยูํในทุํงนา" นั่นเป็นเน้ือหาของเพลงพื้นบ๎านอันเกําแกํ มันแสดงออกถึงสัจจะของ
เกษตรกรรมในฐานะที่เป็นวิถีชีวิต ไมํวําการเก็บเกี่ยวจะให๎ผลอยํางไร ไมํวําจะมีอาหารเพียงพอ
หรือไม ํเพียงการหวํานเมล็ดและดูแลพืชผลด๎วยความรักใครํอํอนโยนภายใต๎การน าของ
ธรรมชาต ินั่นก็เป็นความเบิกบานใจ 

 
 

* หนทางในการรู๎แจ๎งทางจิตวิญญาณ ซึ่งถามถึงการเพํงพินิจและความเอาใจใสํตํอกิจกรรมอันสามัญใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค้๓ 

 

 
 

๓.๑๐ 

โรงเรียนเกษตรกรรมธรรมชาติที่หลายหลาก 

 

                ผมไมํชอบค าวํา "งาน" เป็นอยํางยิ่ง มนุษย๑เป็นสัตว๑โลกชนิดเดียวที่ต๎องท างาน 

และผมคิดวํานี่เป็นเรื่องนําหัวเราะมากที่สุดในโลก สัตว๑โลกชนิดอื่นหาเลี้ยงชีพด๎วยการมีชีวิต
อยูํ แตํมนุษย๑ท างานเหมือนคนบ๎า โดยคิดวําเขาต๎องท าเชํนน้ันเพื่อที่จะมีชีวิตอยูํ ยิ่งงานน้ัน
ยิ่งใหญํเทําไหรํ ความท๎าทายยิ่งมากเทําไหรํ เขาจะคิดวํามันยิ่งวิเศษเทําน้ัน จะเป็นการดีถ๎าเลิก
คิดในลักษณะเชํนน้ันได๎และใช๎ชีวิตอยูํอยํางงําย ๆ ชีวิตที่สะดวกสบายและเต็มไปด๎วยเวลาวําง 
ผมคิดวําการใช๎ชีวิตของสัตว๑ในเขตร๎อนที่จะรอดมาในตอนเช๎าและตอนเย็นเพื่อดูวํามีอะไรกิน
บ๎าง และมีเวลาวํางในยามบํายส าหรับงีบหลับ เป็นวิถีชีวิตที่ดีวิเศษ 
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            ส าหรับมนุษย๑ ชีวิตที่เรียบงํายเชํนนั้นสามารถเป็นไปได๎ ถ๎าเขาท างานเพื่อผลิต
ปัจจัยพื้นฐานของชีวิตโดยตรง ชีวิตเชํนน้ัน งานจะไมํใชํงานแบบที่คนทั่วไปคิด แตํเป็นเพียง
การท าในสิ่งที่จ าเป็นต๎องท า 
 
             การให๎สิ่งตําง ๆ เคลื่อนไปในทิศทางน้ีคือจุดมุํงหมายของผม และมันก็เป็น
จุดมุํงหมายของหนํุมสาวอีก ๗-๘ คน ที่อาศัยรํวมกันในกระทํอมบนภูเขาแหํงนี้และชํวยกัน
ท างานเกษตร หนุํมสาวเหลํานี้ต๎องการเป็นเกษตรกร ตั้งหมูํบ๎านและชุมชนใหมํ และทดลองวิถี
ชีวิตแบบน้ี พวกเขามาที่ไรํนาของผมเพื่อเรียนรู๎ทักษะในการท าเกษตรกรรมที่จ าเป็นตํอการ
บรรลุผลตามโครงการที่วางไว๎ ถ๎าคุณลองมองไปทั่วประเทศ คุณก็จะสังเกตเห็นวํามีชุมชนใหมํ 
ๆ เกิดขึ้นหลายแหํงเมื่อไมํนานมานี้ ชุมขนแบบน้ันอาจจะถูกเรียกขานวําเป็นการรวมกลุํมของ
พวกฮิปปี ้ซึ่งผมก็คิดวําอาจจะมองในลักษณะนั้นก็ได๎เหมือนกัน แตํจากการใช๎ชีวิต และท างาน
รํวมกัน ตลอดจนความพยายามในการแสวงหาทางกลับไปสูํธรรมชาติ ผมคิดวําพวกเขาคือ
แบบจ าลองของ "เกษตรกรรุํนใหมํ" พวกเขาเข๎าใจดีวําการมีรากที่มันคงต๎องหมายถึงการมีชีวิต
อยูํด๎วยพืชผลที่ได๎จากที่ดินของตนเอง ชุมชนที่ไมํสามารถพึ่งตนเองทางด๎านอาหารจะอยูํได๎ไมํ
นาน 
 
             หนุํมสาวจ านวนมากพวกนี้ได๎เดินทางไปถึงอินเดีย หรือหมูํบ๎านคานธีในฝรั่งเศส บ๎าง
ไปใช๎เวลาระยะหนึ่งในชุมชนคิบบุตในอิสราเอล บ๎างก็ไปเยี่ยมชุมชนบนภูเขาและในทะเลทราย
ทางตะวันตกของอเมริกา มีกลุํมประเภทนี้อยูํที่เกาะซูวาโนเซะในหมูํเกาะโทคารําทางใต๎ของ
ประเทศญี่ปุุน กลุํมเหลําน้ีพยายามทดลองการอยูํเป็นครอบครัวในลักษณะใหม ํและหาประสบ
การณจากความใกล๎ชิดกับวิถีชีวิตของชาวเขา ผมคิดวําขบวนการของคนหยิบมือนี้จะมีอนาคตที่
สดใส หมูํคนเหลํานี้เองที่ท าให๎เกษตรกรรมธรรมชาติกลายเป็นที่นิยมอยํางรวดเร็ว และมีพลัง
มากขึ้นทุกท ี 
 
              นอกจากนี้ยังมีกลุํมศาสนาตําง ๆ เข๎ามาจับงานทางด๎านเกษตรกรรมธรรมชาติ ใน
การค๎นหาธรรมชาติที่เป็นเน้ือแท๎ของมนุษย๑ ไมํวําจะกระท าด๎วยวิธีการใดก็แล๎วแตํ คุณจะต๎อง
เริ่มต๎นด๎วยการพิจารณาถึงเรื่องของสุขภาพ หนทางที่น าไปสูํการส านึกรู๎อยํางถูกต๎องซึ่งรวมถึง
การมีชีวิตอยูํอยํางซื่อตรงเปิดเผยในแตํละวัน ปลูกพืชผักและกินอาหารธรรมชาติที่ถูกอนามัย 
ด๎วยเหตุนี้ส าหรับคนเป็นจ านวนมาก เกษตรกรรมธรรมชาติจึงกลายเป็นจุดเริ่มต๎นที่ดีที่สุด 
 
              ผมไมํได๎จัดตัวเองอยูํในกลุํมศาสนาใด และสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนทัศนะกับใคร
ก็ได๎อยํางอิสระ ผมไมํได๎ใสํใจมากนักกับการหาความแตกตํางระหวํางศาสนาคริสต๑ ศาสนาพุทธ 
ชินโต หรือศาสนาอื่น ๆ แตํสิ่งที ่ให๎ผมรู๎สึกทึ่งคือพบวําบุคคลที ่มีความศรัทธาตํอศาสนาอยําง
ลึกซึ้ง ให๎ความสนใจตํอไรํนาของผม ผมคิดวํานี่คงเป็นเพราะเกษตรกรรมธรรมชาติซึ่งไมํ
เหมือนกับเกษตรกรรมแบบอื่นน้ัน มีพื้นฐานอยูํบนปรัขญาที ่หยั่งลึกไปพ๎นการพิจารณาแตํเฉพาะ
เรื่องของการวิเคราะห๑ดิน การวัดคําความเป็นกรดดํางของดินและผลผลิต 
 
              คราวหนึ่ง มีหนุํมจากศูนย๑เกษตรกรรมอินทรีย๑แหํงกรุงปารีสปีนเขาขึ้นมาที่นี่ และเรา
ก็ใช๎เวลาสนทนากันอยูํ ๑ วัน เมื่อได๎ฟังเรื่องราวในฝรั่งเศสผมก็รู๎วําเขาก าลังเตรียมการประชุม
เกี่ยวกับเกษตรกรรมอินทรีย๑ในระดับนานาชาติ หนุํมฝรั่งเศสผู๎นี้เดินทางไปเยี่ยมดูฟาร๑ม
เกษตรกรรมอินทรีย๑ และเกษตรกรรมธรรมชาติทั่วโลกเพื่อเตรียมการประชุม ผมพาเขาเดินชม
สวน หลังจากนั้นเราก็นั่งลงดื่มชามักเวิร๑ท และสนทนาถึงข๎อสังเกตบางประการของผม ตลอด
ระยะเวลา ๓๐ ปีอันแปลกประหลาดนี้  
 
              ผมกลําวขึ้นกํอนวํา ถ๎าคุณลองตรวจสอบหลักการของเกษตรกรรมอินทรีย๑อันเป็นที่
นิยมอยูํในตะวันตกเวลานี้ คุณจะพบวํามันแทบจะไมํแตกตํางจากวิธีการท าเกษตรกรรมพื้นบ๎าน
ของทางตะวันออก เชํนในจีน เกาหลี และญี่ปุุนเมื่อหลายศตวรรษกํอน เกษตรกรชาวญี่ปุุน



ทั้งหมดยังคงใช๎รูปแบบการเกษตรดังกลําวตลอดรัชสมัยเมจิ และไทโช* มาจนกระทั่งหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง 
 
              เกษตรกรรมดังกลําวเป็นระบบที่เน๎นการใช๎ปุ๋ยจากมูลคนและมูลสตว๑เป็นพื้นฐาน
ส าคัญ มีการจัดการที่เน๎นหนักการผลิตปริมาณมากในที่ดินขนาดเล็ก โดยอาศัยแรงงานเป็น
หลักและรวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชหลายชนิดและการใช๎ปุ๋ยจากพืชคลุมดิน 
เน่ืองจากที่วํางมีจ ากัด ทุํงนาจึงไมํเคยถูกปลํอยทิ้งโดยไมํดูแล การเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว
จะมีตารางเวลาที่แนํนอน ของเหลือใชที่เป็นสารอินทรีย๑จะน าไปหมักเป็นปุ๋ยและน ากลับไปใสํ
ในท๎องนา การใช๎ปุ๋ยได๎รับการสํงเสริมอยํางเป็นทางการ และการวิจัยทางการเกษตรจะเน๎นเรื่อง
อินทรีย๑วัตถุ และเทคนิคการท าปุ๋ยหมัก  
 
              ดังน้ันเกษตรกรรมแบบที่รวมเอาสัตว๑ พืช และมนุษย๑มาอยูํเป็นหนํวยเดียวกันน้ี 
จัดเป็นเกษตรกรรมกระแสหลักของญี่ปุุนตลอดมาจนถึงยุคสมัยใหม ํอาจจะกลําวได๎วําการท า
เกษตรกรรมอินทรีย๑ในตะวันตกได๎เริ่มต๎นข้ึนเมื่อเกษตรกรรมพื้นบ๎านแบบนี้คํอย ๆ หมดจาก
ประเทศทางตะวันออก 
 
              ผมกลําวตํอไปวําในบรรดาวิธีการของเกษตรกรรมธรรมชาติ สามารถแบํงออกได๎เป็น 
๒ ประเภท คือ เกษตรกรรมธรรมชาติแบบทัศนะกว๎างที่อยูํพ๎นขอบเขตพุทธิปัญญาของมนุษย๑ 
และเกษตรกรรมธรรมชาติทัศนะแคบที่เกี่ยวข๎องกับโลกสมมติ** ถ๎าหากผมต๎องพูดด๎วยภาษา
ทางพุทธศาสนา เกษตรกรรมทั้งสองประเภทอาจเรียกโดยการเปรียบเทียบวํา เป็นการ
เกษตรกรรมแบบมหายาน และหินยาน  
 
              เกษตรกรรมธรรมชาติแบบมหายานเกิดขึ้นโดยตัวมันเอง เมื่อมีเอกภาพระหวําง
มนุษย๑กับธรรมชาติ มันเป็นไปตามธรรมชาติอยํางที่มันเป็น และเป็นไปตามจิตใจอยํางที่มันเป็น 
มันเกิดจากความศรัทธาที่วําหากปัจเจกชนละทิ้งเจตนาแหํงมนุษย๑ และยอมตนให๎ธรรมชาติเป็น
ผู๎น าทาง ธรรมชาติจะตอบแทนโดยการจัดหาสรรพสิ่งให ๎หากจะใช๎อุปมาแบบงําย ๆ ก็จะเป็นวํา 
เกษตรกรรมธรรมชาติแบบโลกุตตระ ความสัมพันธ๑ระหวํางมนุษย๑กับธรรมชาติ อาจจะเปรียบได๎
กับคูํสามีภรรยาที่ครองคูํกันด๎วยสมรสที่สมบูรณ๑ การสมรสนั้นมิใชํการให๎ มิใชํการรับ คูํสมรสที่
สมบูรณ๑จะด ารงอยูํโดยตัวของตัวเอง 
 
              เกษตรกรรมธรรมชาติทัศนะแคบ ในอีกด๎านหน่ึงคือการด าเนินตามวิถีแหํงธรรมชาต ิ
เป็นความพยายามที่จะด าเนินตามธรรมชาติอยํางจงใจ โดยอาศัยวิธีการ "แบบอินทรีย๑" หรือ
เกษตรกรรมวิธีอื่น ๆ เป็นเครื่องมือในการบรรลุจุดประสงค๑ที่ได๎ตั้งไว๎ แม๎วําจะมีความรักอยําง
จริงใจตํอธรรมชาติและมีความกระตือรือร๎นในการเข๎าถึงธรรมชาต ิความสัมพันธ๑น้ันก็ยังคงเป็น
เรื่องการทดลองดูกํอน เกษตรกรรมแบบอุตสาหกรรมสมัยใหมํทะยานอยากในปัญญาแหํง
สวรรค๑ โดยปราศจากความเข๎าใจในสาระของมัน และในขณะเดียวกันก็ต๎องการใช๎ประโยชน๑
จากธรรมชาต ิแม๎จะค๎นหาอยํางมิหยุดหยํอน แตํก็ไมํมีใครสามารถให๎ค าตอบได๎เลย  
 
              ทัศนะแคบของเกษตรกรรมธรรมชาติกลําววําเป็นเรื่องดีส าหรับเกษตรกรที่จะใช๎
อินทรีย๑วัตถุกับดิน และเป็นเรื่องดีที่จะเลี้ยงสัตว๑ และนี่คือวิธีที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดที่จะท า
ให๎ธรรมชาติสามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ ถ๎าพูดในแงํของการปฏิบัติสํวนบุคคล น่ียํอมเป็นเรื่องดี แตํ
ด๎วยวิธีนี้เพียงล าพัง ยํอมไมํอาจรักษาพลังแหํงชีวิตของเกษตรกรรมธรรมชาติให๎ด ารงอยูํได ๎
เกษตรกรรมธรรมชาติอยํางแคบชนิดนี้อุปมาได๎กับส านักดาบที่เน๎นการฟันเพียงครั้งเดียวซึ่งชัย
ชนะจะต๎องข้ึนกับทักษะ และการใช๎เทคนิคที่เกิดจากการฝึกฝนอยํางมีเจตนา เกษตรกรรมแบบ
อุตสาหกรรมสมัยใหมํด าเนินตามาวิธีของส านักดาบฟันสองครั้ง ซึ่งเชื่อวําชัยชนะจะได๎มาจาก
การระดมพลังในการจูํโจม 
 
              เกษตรกรรมธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท๎ เป็นไปในทางตรงกันข๎ามคือเปรียบได๎กับส านัก



อกรรม คือไมํกระท า ไมํมีทิศทาง และไมํแสวงหาชัยชนะ สิ่งหน่ึง ที่เกษตรกรควรตํอสู๎เพื่อให๎
บรรลุผลก็คือ การน าหลัก "ไมํกระท า" มาสูํภาคปฏิบัติให๎ได๎ เหลาจื้อได๎กลําวถึงธรรมชาติแหํง
การไมํกระท า ผมคิดวําถ๎าทํานเป็นเกษตรกร ทํานจะต๎องท าเกษตรกรรมแบบธรรมชาติอยําง
แนํนอน ผมเชื่อวําวิธีของคานธี เป็นวิธีที่ไร๎วิธี กระท าด๎วยภาวะจิตที่ปราศจากการเอาชนะและ
ปราศจากการตํอต๎าน ซึ่งเป็นสิ่งที่คล๎ายคลึงกับเกษตรกรรมธรรมชาต ิเมื่อไรที่สามารถเข๎าใจได๎
วําบุคคลจะสูญเสียความรื่นรมย๑และความสุข ก็เมื่อเขาพยายามจะครอบครองมันไว๎ เมื่อนั้นก็จะ
เข๎าใจถึงหัวใจของเกษตรกรรมธรรมชาติ เปูาหมายสูงสุดของเกษตรกรรมไมํใชํการเพาะปลูก
พืชผล แตํคือการบํมเพาะความสมบูรณ๑แหํงความเป็นมนุษย๑*** 
 
              

 
 

* ปี พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๖๙ 

** คือโลกท่ีรับรู๎และเข๎าใจได๎โดยพุทธิปัญญา  
*** ในยํอหน๎านี้ ฟูกูโอกะได๎แยกให๎เห็นความแตกตํางระหวําง  การใช๎เทคนิคเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ท่ีก าหนดไว๎

อยํางมีเจตนา กับส่ิงท่ีเกิดเองตามธรรมชาติท่ีแสดงออกถึงความกลมกลืนของมนุษย๑กับธรรมชาติ  ในการงาน
ประจ าวันที่ปลอดพ๎นจากการครอบง าของเจตจ านงแหํงพุทธิปัญญา   

.......ถ๎าคุณไมํ "พยายาม" ท าอาหารให๎อรํอย คุณจะพบวําธรรมชาติได๎ท าให๎มันอรํอยอยูํแล๎ว ..ปัจจุบันคนกลับใช๎

ความพยายามทุกทางในการ "เพิ่ม" รสชาติให๎กับอาหาร   
รสชาติท่ีอรํอยของอาหารเลยสูญหายไปหมด .......   

ภาค ๔ 

 ความสับสนเกี่ยวกับอาหาร 

 มณฑลอาหารของธรรมชาติ 

 วัฒนธรรมของอาหาร 

 มีชีวิตอยุ่ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว 
 สรุปประเภทโภชนาการ 

 อาหารและการเกษตร 
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๔.๑ 

ความสับสนเกี่ยวกับอาหาร 

 

                ชายหนุํมที่มาอาศัยอยูํในกระทํอมบนเขาแหํงนี้มาเป็นเวลา ๓ ปีแล๎ว ได๎กลําวกับ

ผมในวันหน่ึงวํา "คุณรู๎ไหม เวลาคนพูดถึง อาหารธรรมชาติ ผมไมํรู๎เลยวําเขาหมายถึงอะไร" 
 
               ถ๎าคุณลองคิดด ูคนทุกคนจะคุ๎นเคยกับศัพท๑ค าวํา "อาหารธรรมชาติ" แตํมักไมํ
เข๎าใจอยํางแจํมชัดวํา อาหารธรรมชาติคืออะไรจริง ๆ มีคนจ านวนมากคิดวําอาหารทีไมํมี
สารเคมี หรือสารเจือปนอื่น ๆ ก็คืออาหารธรรมชาต ิและก็ยังมีคนอีกสํวนหนึ่งที่คิดอยําง
คลุมเครือวํา อาหารธรรมชาติก็คือการกินอาหารอยํางที่พบในธรรมชาติ  
 
               ถ๎าคุณถามวําการใช๎ไฟและเกลือในการประกอบอาหาร เป็นวิธีธรรมชาติหรือไมํเป็น
ธรรมชาต ิค าตอบจะเป็นได๎ทั้งสองทาง ถ๎าอาหารของคนในยุคบรรพกาล ซึ่งได๎แกํ พืช และ
สัตว๑ที่หาได๎ในปุา คือ "ธรรมชาติ" อาหารที่ใช๎เกลือและไฟก็ไมํอาจเรียกวําเป็นอาหารธรรมชาติ
ได๎ แตํวํามีการโต๎แย๎งวําความรู๎ที่ได๎มาในสมัยโบราณเกี่ยวกับการใช๎ไฟและเกลือ เป็นสิ่งที่
จะต๎องเกิดขึ้นกับมนุษยชาติอยูํแล๎วโดยธรรมชาต ิการปรุงอาหารก็ต๎องจัดวําเป็นธรรมชาติอยําง
ไมํต๎องสงสัย เราจะถือวําอาหารที่ปรุงข้ึนจากเทคนิคตําง ๆ ของมนุษย๑เป็นสิ่งดี หรือวําอาหารที่
ปลํอยให๎เป็นไปตามธรรมชาติเดิมของมันเป็นสิ่งดีกันแนํ พืชผลที่ได๎จากการเพาะปลูกจะ
เรียกวําเป็นธรรมชาติได๎หรือไม ํเส๎นแบํงระหวํางธรรมชาติกับไมํเป็นธรรมชาติของคุณอยูํที่ไหน  
 
               อาจจะกลําวได๎วํา ค าวํา "อาหารธรรมชาติ" ในญี่ปุุนเกิดขึ้นจากค าสอนของชาเกน 
อิชิซูกะ ในสมัยเมจ ิทฤษฎีของเขาได๎รับการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดโดยนายซากูราซา
วํา* และนายนิกิ โภชนาการที่รู๎จักกันในประเทศตะวันตกวํา โภชนศาสตร๑เพื่ออายุวัฒนะ 
(Macrobiotic) มีพื้นฐานอยูํบนทฤษฎีอทวิลักษณะ และความคิดเกี่ยวกับยิน-หยัง ของอิจิง 
เน่ืองจากวําในศาสตร๑แขนงนี้มักจะเน๎นให๎กินอาหารเชํนข๎าวกล๎อง ดังน้ันจึงท าให๎คิดกัน
โดยทั่วไปวํา "อาหารธรรมชาติ" ก็คือ การกินธัญพืชอยํางเต็มรูป ไมํขัดสี (whole grains) และ
พืชผัก อยํางไรก็ตามอาหารธรรมชาติไมํอาจจะสรุปลงอยํางงําย ๆวําเป็นเรื่องการกินข๎าวกล๎อง
และมังสวิรัติเทําน้ัน 
               ถ๎ายังง้ัน มันคืออะไรลํะ? 
 
               เหตุผลแหํงความสับสนทั้งมวลก็คือ มีความรู๎ของมนุษย๑อยูํ ๒ ประเภท ได๎แกํความรู๎
แบบแบํงแยก และความรู๎แบบไมํแบํงแยก** คนโดยทั่วไปเชื่อกันวําจะสามารถรับรู๎และเข๎าใจ
โลกได๎อยํางไมํผิดพลาด โดยอาศัยเพียงความรู๎แบบแบํงแยกเทําน้ัน ดังน้ัน ค าวํา "ธรรมชาติ" 



ที่พูดกันโดยทั่วไป หมายถึงธรรมชาติที่รับรู๎ได๎ด๎วยปัญญาแบบแบํงแยกชนิดนี ้ 
 
               ผมปฏิเสธสภาพอันวํางเปลําของธรรมชาติที่สร๎างข้ึนจากพุทธิปัญญาของมนุษย๑ ผม
แยกมันออกอยํางชัดเจนจากตัวธรรมชาติเอง ที่รับรู๎ได๎โดยความเข๎าใจอันไมํแบํงแยก ถ๎าเรา
ก าจัดความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับธรรมชาต ิผมเชื่อวํารากเหง๎าของปัญหาในโลกจะ
ปลาสนาการไป  
 
               ในตะวันตก วิทยาศาสตร๑ธรรมชาติพัฒนามาจากความรู๎แบบแบํงแยกสํวน ปรัชญา
ยิน-หยังและอิจิงทางตะวันออกพัฒนามาจากต๎นก าเนิดเดียวกัน แตํความจริงทางวิทยาศาสตร๑
ไมํสามารถเข๎าถึงสัจจะอันสมบูรณ๑ได ๎และปรัชญาในที่สุดแล๎วก็มิใชํอะไรอื่น นอกจากเป็นเรื่อง
การตีความเกี่ยวกับโลกเทําน้ัน ธรรมชาติที่เรารับรู๎ด๎วยความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ เป็นธรรมชาติที่
ได๎ถูกท าลายไปแล๎วเปรียบได๎กับภูติผีที่มีเพียงโครงกระดูกอันปราศจากวิญญาณ ธรรมชาติที่
ถูกรับรู๎ด๎วยความรู๎ทางปรัชญาเป็นทฤษฎีที่เกิดจากการคิดของมนุษย๑ เป็นภูติผีที่มีวิญญาณแตํ
ปราศจากโครงรําง 
 
               ไมํมีวิธีการใดที่จะเข๎าใจความรู๎อันไมํแบํงแยกนี้ได๎ เว๎นเสียแตํจะผํานทางญาณ
ทัศนะโดยตรง (direct intuition) แตํก็มีคนพยายามจัดให๎มันอยูํในกรอบโครงอันคุ๎นเคยโดย
การเรียกมันวํา "สัญชาติญาณ" แท๎ที่จริงแล๎วมันเป็นความรู๎จากแหลํงก าเนิดอันไร๎ชื่อ ละทิ้งจิต
แหํงการแบํงแยก และไปพ๎นจากโลกแหํงสัมพัทธภาพ ถ๎าคุณปรารถนาจะรู๎จักภาพปรากฏที่แท๎
ของธรรมชาติ ในตอนเริ่มแรกจะไมํมีตะวันออกหรือตะวันตก ไมํมีฤดูกาลทั้งสี ่และไมํมียิน-หยัง 
 
               เมื่อผมพูดมาถึงแคํนี้ คนหนํุมก็ถามขึ้นวํา "ถ๎างั้นคุณก็ไมํได๎ปฏิเสธเพียงแคํ
วิทยาศาสตร๑ธรรมชาติเทําน้ันนํะซิ แตํยังปฏิเสธปรัชญาตะวันออกบนพื้นฐานของยิน-หยัง และอิ
จิงอีกด๎วย"  
 
               ผมตอบวําถ๎าในฐานะของหนทางชั่วคราว หรือเครื่องหมายบอกทิศทางละก็ ก็ถือได๎
วํามันเป็นสิ่งที่มีคุณคํา แตํไมํควรเห็นวํามันเป็นความส าเร็จอันสูงสุด ความจริงทางวิทยาศาสตร๑
และปรัชญาเป็นบัญญัติของโลกแหํงสัมพัทธภาพ และมันก็ถูกยึดถือวําเป็นความจริง คุณคํา
ของมันก็ได๎รับการยอมรับ ตัวอยํางเชํน ส าหรับคนสมัยใหมํที่อาศัยอยูํในโลกแหํงสัมพัทธภาพ 
และได๎ท าลายกฎเกณฑ๑ของธรรมชาต ิทั้งท าให๎รํางกายและจิตใจของตนต๎องปุวยไข๎ ระบบของ
ยิน-หยัง สามารถใช๎เป็นตัวบํงชี้ ในการฟื้นฟูแก๎ไขระเบียบกฎเกณฑ๑อยํางถูกต๎องเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 
               ในหนทางเชํนน้ันอาจกลําวได๎วํามันเป็นทฤษฎีที่มีประโยชน๑ ที่ชํวยให๎ผ๎ูคนสามารถ
ได๎รับโภชนาการที่เข๎มข๎นหนักแนํนด๎วยคุณคํา แตํถ๎าคุณตระหนักวําเปัาหมายสุดท๎ายของมนุษย๑
คือการไปพ๎นโลกแหํงสัมพัทธภาพ เพื่ออยูํในอาณาจักรแหํงอิสรภาพ การเฝูายึดติดในทฤษฎีก็
จะเป็นความโชคร๎าย เมื่อไรก็ตามที่บุคคลสามารถเข๎าถึงโลกที่ยินและหยังกลับสูํเอกภาพเดิม
แท๎ของมัน หน๎าที่ของสัญลักษณ๑เหลํานี้ก็จะสิ้นสุดลง 
 
               คนหนํุมที่เพิ่งมาอยูํเมื่อเร็ว ๆ นี้พูดขึ้นวํา "ถ๎ายังง้ันก็หมายความวํา ถ๎าคุณเข๎าถึง
ความเป็นธรรมชาติ คุณก็กินอะไรก็ได๎ที่ต๎องการซิ" 
 
               ถ๎าคุณคาดหวังโลกอันสวํางสดใส ซึ่งอยูํอีกด๎านหน่ึงของอุโมงค๑ ความมืดมิดใน
อุโมงค๑ก็จะคงอยูํอยํางยาวนานยิ่งกวํา เมื่อไรก็ตามที่คุณเลิกต๎องการจะได๎กินของที่มีรสอรํอย 
เมื่อนั้นคุณจะได๎ลิ้มรสที่แท๎จริงของสิ่งที่คุณกิน เป็นเรื่องงํายที่จะน าอาหารธรรมชาติที่เรียบงําย
มาขึ้นโต๏ะ แตํคนที่จะพอใจอาหารเชํนนั้นจริง ๆ มีน๎อยมาก 

 



 

* ยอร๑ช โอซาวํา   
** นี่คือความแตกตํางท่ีจ าแนกโดยบรรดาปราชญ๑เมธีทางตะวันออก  ความรู๎แบบแบํงแยกเกิดจากปัญญาท่ี

วิเคราะห๑แยกแยะ และอยํางมีเจตจ านงท่ีจะจัดระเบียบประสบการณ๑เข๎าสํูกรอบโครงทางตรรก  ฟูกูโอกะเชื่อวําใน
กระบวนการเชํนนี้ ปัจเจกชนจะแยกตัวเองออกจากธรรมชาติ  นี้คือความจ ากัดของเกณฑ๑วินิจฉัยและความจริงทาง

วิทยาศาสตร๑  
ความรู๎แบบไมํแบํงแยกจะเกิดขึ้นโดยปราศจากความพยายามอยํางมีเจตนาของบุคคล  แตํจะเกิดขึ้นเมื่อ

ประสบการณ๑นั้นได๎รับการยอมรับอยํางท่ีมันเป็น  โดยปราศจากการตีความด๎วยความรู๎ทางพุทธิปัญญา   

แม๎วําความรู๎แบบแบํงแยกจะมีความจ าเป็นตํอการวิเคราะห๑ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโลก  ฟูกูโอกะก็เชื่อวํา ในท๎ายท่ีสุด
แล๎ว ความรู๎ชนิดนี้จะให๎ทัศนะการมองท่ีแคบเกินไป  

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค้๔ 
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๔.๒ 

มณฑลอาหารของธรรมชาต ิ

 

                ความคิดของผมเกี่ยวกับอาหารธรรมชาติ ก็เป็นเชํนเดียวกับเกษตรกรรมธรรมชาต ิ

ด๎วยเหตุที่เกษตรกรรมธรรมชาติได๎คล๎อยตามธรรมชาติอยํางที่มันเป็น ซึ่งก็คือธรรมชาติที่เข๎าใจ
ได๎ด๎วยจิตที่ไมํแบํงแยก ด๎วยเหตุนี้อาหารธรรมชาติก็คือวิธีการกินอาหารที่ได๎จากปุา หรือพืชผล
ทีได๎จากการท าเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ และปลาที่จับด๎วยวิธีการธรรมชาต ิเหลํานี้ล๎วนเป็น
สิ่งที่ได๎มาจากการกระท าอันปราศจากเจตนา ซึ่งเป็นผลมาจากจิตที่ไมํแบํงแยก  
 
             แม๎วําผมจะพูดถึงการกระท าอันปราศจากเจตนา และปราศจากวิธีก็ตามแตํปัญญาที่
เกิดขึ้นในวิถีทางแหํงชีวิตประจ าวัน ก็เป็นสิ่งที่ได๎รับการยอมรับด๎วยเชํนกัน การใช๎เกลือและไฟ
ในการปรุงอาหารสามารถถูกวิพากษ๑วิจารณได๎วําเป็นก๎าวแรกของการแยกหํางจากธรรมชาติ
ของมนุษย๑แตํมันก็เป็นสติปัญญาตามธรรมชาติ ที่มนุษยในสมัยบรรพกาลสามารถจะรับรู๎เข๎าใจ
ได๎ แล๎วควรถือได๎วําเป็นปัญญาที่สวรรค๑ประทานให๎  
 
             พืชผลที่คํอย ๆ วิวัฒนาการมาเป็นพัน ๆ หมื่น ๆ ปีด๎วยการอยูํกับมนุษย๑มิใชํเป็น
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากความรู๎แบบแบํงแยกของเกษตรกรโดยสิ้นเชิง และก็สามารถจัดวําเป็น
อาหารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได๎ด๎วย แตํภายหลังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางด๎านพันธุ๑พืช 
ซึ่งไมํได๎เกิดจากวิวัฒนาการภายในสิ่งแวดล๎อมที่เป็นธรรมชาติ แตํเกิดจากการพัฒนาโดยอาศัย
วิทยาศาสตร๑เกษตรกรรมซึ่งได๎ถอยหํางออกจากธรรมชาต ินี้รวมถึง ปลา สัตว๑จ าพวกกุ๎ง หอย ปู 
และสัตว๑เลี้ยงอื่น ๆทีเลี้ยงกันแบบอุตสาหกรรม ซึ่งท าให๎มันผันแปรจากชนิดพันธุ๑ของมันที่มีมา
แตํเดิม  
 
             เกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว ปัจจัยจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน อันได๎แกํ อาหาร 
เครื่องนํุงหํม ที่อยูํอาศัย จริตทางจิตวิญญาณ ทุกสิ่งทุกอยํางจะต๎องมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับธรรมชาต ิ 
 
             ผมได๎เขียนแผนผังตํอไปน้ีเพื่อชํวยอธิบายโภชนาการธรรมชาติ ซึ่งอยูํเหนือ
วิทยาศาสตร๑และปรัชญา แผนผังแรกเป็นการรวบรวมอาหารที่สามารถหาได๎งํายและรายชื่อ
เหลํานี้ได๎พยายามจัดให๎เป็นหมวดหมูํไมํมากก็น๎อย แผนผังที่ ๒ แสดงอาหารที่หาได๎ในเเตํละ
เดือนของป ีแผนผังดังกลําวประกอบด๎วยมณฑลอาหารของธรรมชาติ* 

 
     (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)       

  จากมณฑลอาหารนี้จะเห็นได๎วํา แหลํงก าเนิดของอาหารที่มีอยูํบนผิวโลก เกือบจะไมํมี
ขีดจ ากัด หากคนเราจะแสวงหาอาหารโดย "จิตวําง"** แม๎วําเขาจะไมํรู๎อะไรเกี่ยวกับยิน-หยัง 
เขาก็สามารถได๎รับอาหารธรรมชาติที่สมบูรณ๑ได๎  
 
             ชาวประมงและเกษตรกรในหมูํบ๎านของญ่ีปุุน ไมํได๎สนใจในตรรกของแผนผังน้ีเป็น
การพิเศษ พวกเขาเพียงด าเนินตามเง่ือนไขของธรรมชาติ ด๎วยการเลือกอาหารตามฤดูกาลที่หา
ได๎ในท๎องถิ่นของตนเอง  



 
             ต๎นฤดูใบไม๎ผลิ เมื่อสมุนไพร ๗ ชนิดเริ่มงอกต๎นอํอนจากผืนดิน เกษตรกรก็จะได๎ลิ้ม
รสทั้ง ๗ ชนิด สมุนไพรเหลําน้ีสามารถกินรํวมกับหอยทากน้ าจืด หอยกาบทะล เละหอยทาก
ทะเลที่มีรสอรํอยพวกนี ้ 
 
             ฤดูกาลอันเขียวขจีเริ่มต๎นข้ึนในเดือนมีนาคม พืชผักสมุนไพร เชํน หญ๎าถอดปล๎อง 
ผักกูด มักเวิรท๑ ออสมันด๎าและพืชผักบนภูเขาชนิดตําง ๆ รวมทั้งยอดอํอนของต๎นพลับ ต๎นท๎อ 
และต๎นอํอนของมันปุา ล๎วนกินได๎ทั้งสิ้น เน่ืองจากพืชผักเหลํานี้มีรสจืดและกลมกลํอม จึงเหมาะ
ที่จะน ามาท าเทมปุระ*** ทั้งยังสามารถใช๎เป็นเครื่องปรุงรสอีกด๎วย สาหรํายทะเล เชํน เคล็พ 
โนริ และร๎อควีด**** ก็มีรสอรํอย และมีเป็นจ านวนมากในระหวํางฤดูใบไม๎ผล ิ 
 
             เมื่อต๎นไผํแตกหนํออํอน ปลาค็อด ปลาอีคุดและปลาสีกรุด จะอยูํในระยะที่อรํอยที่สุด 
ฤดูดอกไอริชบานจะฉลองด๎วยปลาสเลนเดอร๑ ริบบอน และปลาดิบท าจากปลาอินทรีย๑ ถั่ว
ลันเตา ถั่วลันเตาใหญํ ถั่วราชมาษและถั่วฟาวา แกะจากฝักกินสด ๆ ได๎อรํอย หรือต๎มกับธัญพืช
ที่ไมํขัดขาว เชํน ข๎าวกล๎อง ข๎าวสาลีหรือข๎าวบาร๑เลย๑  
 
             เมื่อสิ้นสุดฤดูฝน***** บ๏วยญี่ปุุนจะถูกน ามาดองเค็ม สํวนสตรอเบอรีและแรสเบอรี่
จะหาได๎มากมาย พอถึงเวลานี้จะเป็นธรรมชาติของรํางกายที่เริ่มอยากกินต๎นหอมทอดกรอบกับ
ผลไมรสฉ่ าเชํน ปี่แปู ลูกแอบปริคอท และลูกท๎อ ลูกปี่แปัมิใชํเพียงสํวนเดียวของต๎นที่กินได ๎
เมล็ดสามารถเอามาบดเป็น "กาแฟ" และใบของมันก็สามารถน ามาชงเป็นชาสมุนไพรที่ดีมาก
ที่สุดชนิดหนึ่ง ใบแกํของต๎นท๎อและต๎นพลับน ามาท าเป็นยาอายุวัฒนะ  
 
             ภายใต๎แสงอาทิตย๑อันเจิดจ๎าในกลางฤดูร๎อน การได๎กินแตงเทศกับน้ าผึ้งภายใต๎รํมเงา
ของต๎นไม๎ไหญํ ถือเป็นการพักผํอนหยํอนใจที่นําโปรดปราน พืชผักจ านวนมากในฤดูร๎อนเชํน 
แครอท ผักป๋วยเล๎ง หัวไชเท๎า และแตงกวา จะเริ่มสุกและพร๎อมที่จะเก็บเกี่ยวได๎ รํางกายจะ
ต๎องการพืชผักและน้ ามันงาด๎วย เพื่อจะขจัดความเกียจคร๎านเฉื่อยชาจากความร๎อนในฤดูนี ้ 

 
     (คลิกที่รูปเพื่อขยาย)    

 
             ถ๎าคุณเรียกมันวําความลึกลับ ความลึกลับนั้นก็คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เป็นธัญพืช
ฤดูหนาวในฤดูใบไม๎ผลินั้น เข๎ากันได๎ดีกับความเจริญอาหารที่ลดลงในฤดูร๎อน และด๎วยเหตุนี้
เส๎นก๐วยเตี่ยวหลายประเภทและหลายขนาด ซึ่งท าจากข๎าวบาร๑เลย๑จึงนิยมท ากันมากในฤดูร๎อน 
ข๎าวบั๊ควีทก็เก็บเกี่ยวในฤดูร๎อน มันเป็นพืชปุาในสมัยกํอน และเป็นอาหารที่ดีในฤดูกาลนี้  
 
             ต๎นฤดูใบไม๎รํวงเป็นฤดูกาลอันรื่นรมย๑มีความสุข ถั่วเหลือง ถั่วแดงอาซูกิ ผลไม๎ชนิด
ตําง ๆ พืชผัก และธัญญาหารสีเหลืองหลากชนิด ล๎วนเตํสุกในเวลาเดียวกัน ขนมเด็กท าจาก
ข๎าวมิลเล็ทให๎ความพึงพอใจในระหวํางการชมจันทรในเทศกาลไหว๎พระจันทร๑ ถั่วเหลืองต๎มกึ่ง
ดิบกึ่งสุกไว๎กินรํวมกับเผือก พอถึงปลายฤดูใบไม๎รํวง ข๎าวโพดและข๎าวเจ๎าที่นึ่งพร๎อมกับถั่วแดง 
เห็ดมัทซูทาเกะ ลูกเกาลัด จะเป็นอาหารที่ท ากินกันบํอย ๆ และเป็นที่พึงพอใจของทุกคน ที่
ส าคัญที่สุดคือข๎าวเจ๎าที่ดูดซับเอาแสงแดดตลอดฤดูร๎อน จะเริ่มสุกในฤดูใบไม๎รํวง นี้หมายความ
วําอาหารหลักที่สามารถหาได๎มากมายและยังอุดมด๎วยแคลอรี่นั้น เป็นอาหารที่เตรียมไว๎ส าหรับ
เดือนแหํงความหนาวเย็น  
 



             เมื่อน้ าเริ่มจับตัวแข็ง เราจะรู๎สึกนึกอยากไปเลียบเคียงเตายํางปลา ปลาน้ าลึก เชํน 
ปลากะพงแดง และปลาโอ สามารถจับได๎ในฤดูนี้ ที่นําสนใจคือ หัวไชเท๎าญี่ปุุนและผักกินใบที่มี
มากมายในฤดูนี้ เหมาะที่จะกินรํวมกับปลาพวกนี ้ 
 
             การปรุงอาหารในวันปีใหมํจะเตรียมอยํางมโหฬาร ตั้งแตํอาหารซึ่งได๎หมักดองเกลือ
เอาไว๎เพื่อการเฉลิมฉลองครั้งใหญํน้ี ปลาแซลมอนดองเกลือ ไขํปลาแฮร๑ริ่ง ปลาอีคุดแดง กุ๎ง
มังกร สาหรํายทะเล และถั่วด า จะถูกน ามาเสิร๑ฟในเทศกาลนี้ทุกปีเป็นเวลาหลายศตวรรษ
มาแล๎ว  
 
             การขุดหัวไชเท๎า และผักกาดหัว จากใต๎ดินซึ่งปกคลุมด๎วยหิมะในฤดูหนาวเป็น
ประสบการณ๑อันนําเพลิดเพลินใจ ธัญพืชและถัวตําง ๆ ที่ปลูกในระหวํางปี เต๎าเจี้ยว และซีอิ๊วท า
จากถั่วเหลือง เป็นอาหารหลักที่มีใช๎ประจ า กะหล่ าปลี หัวไชเท๎า น้ าเต๎า และมันเทศที่เก็บไว๎
ตั้งแตํฤดูใบไม๎รํวงท าให๎มีอาหารหลายชนิดบริโภคในระหวํางเดือนหนาวจัดที่แสนทรมาน 
กระเทียมต๎นและต๎นหอมมีรสชาติดีเมื่อกินรํวมกับหอยนางรม และปลิงทะเลที่หาได๎ในระยะนั้น  
 
             ในระหวํางรอให๎ฤดูใบไม๎ผลิมาถึง คนจะเฝูารอดูหนํออํอนของต๎นโคลทฟุตและใบที่
กินได๎ของเถาสตรอเบอรรี่ เจอราเน่ียมคํอย ๆ โผลํออกมาจากหิมะ พร๎อม ๆกับการกลับมาของ
ผักกาดน้ า เชพเพิดส๑เพิส ชิควีด และสมุนไพรอื่น ๆ สวนผักธรรมชาติในฤดูใบไม๎ผลิที่อยูํใต๎
หน๎าตํางครัวก็พร๎อมที่จะให๎เก็บได ๎ 
 
             การปฏิบัติตามหลักโภชนาการอันเรียบงําย โดยเก็บหาอาหารในแตํละฤดูกาลจากที่
ใกล๎มือ และลิ้มรสอาหารที่เต็มไปด๎วยคุณประโยชน๑ และถูกอนามัยเหลานั้น นี่คือวิถีทางที่
ชาวบ๎านในแตํละท๎องถิ่นยอมรับสิ่งที่ธรรมชาติจัดหาไว๎ไห๎  
 
             ชาวบ๎านรู๎จักรสชาติอรํอยของอาหาร แตํเขาไมํสามารถรู๎รสอันลึกลับมหัศจรรย๑ของ
ธรรมชาติ อันที่จริงเขาได๎รับรู๎รสของมัน แตํไมํสามารถอธิบายเป็นค าพูดมากกวํา  
 
             อาหารธรรมชาตินั้นได๎เรียงรายอยูํรอบตัวเรา ขอเพียงแตํมองดูเทําน้ัน 

 
 

* แผนผังรูปวงกลมในศิลปะและศาสนาของตะวันออก  เป็นสัญลักษณ๑แสดงถึงความเป็นหนึ่งและท้ังหมดของส่ิงใด

ส่ิงหนึ่ง  
** ศัพท๑ทางพุทธศาสนาซึ่งอธิบายถึงสภาวะท่ีไร๎การแบํงแยกระหวํางปัจเจกบุคคลกับโลกภายนอก  

*** อาหารชุบแปูงทอด กินกับน้ าจิ้มผสมด๎วยหัวไชเท๎าขูดเป็นฝอย :  ผ๎ูแปล  
**** เคล็พ ร๎อควีด เป็นสาหรํายทะเลสีน้ าตาล โนริเป็นสาหรํายทะเสสีแดง :  ผ๎ูแปล  

***** ฤดูฝนในญี่ปุุนเกือบทุกภาคจะเริ่มตั้งแตํเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม   



 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค้๔ 

 

 
๔.๓ 

วัฒนธรรมของอาหาร 

 

                เมื่อถูกถามวําท าไมเราจึงกินอาหาร มีน๎อยคนที่จะคิดไปมากกวําข๎อเท็จจริงที่วํา 
อาหารมีความจ าเป็นในการหลํอเลี้ยงชีวิตและการเจริญเติบโตของรํางกายมนุษย๑ อยํางไรก็ตาม
เมื่อพ๎นจากข๎อเท็จจริงเหลํานี ้ยังมีค าถามที่ลึกกวํานั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ๑ระหวํางอาหารกับ
จิตของมนุษย๑ ส าหรับสัตว๑อื่น เพียงแคํกินเลํน นอน ก็นับวําเพียงพอแล๎ว ส าหรับมนุษย๑ก็เชํนกัน 
จะเป็นความส าเร็จอันยิ่งใหญํทีเดียว ถ๎าหากมนุษย๑สามารถพึงพอใจกับอาหารที่มีคุณประโยชน๑ 
การใช๎ชีวิตประจ าวันที่เรียบงําย และการนอนหลับที่สงบสุข 
 
            พระพุทธเจ๎าตรัสวํา "รูปคือความวําง และความวํางคือรูป" เพราะวํา "รูป" ใน
ความหมายของชาวพุทธ หมายถึง วัตถุ หรือสิ่งของ และความวํางก็คือจิต พระองค๑ตรัสวําวัตถุ
กับจิตคือสิ่งเดียวกัน วัตถุมีสีสัน รูปทรง และรสแตกตํางกัน จิตของคนจะเคลื่อนจากที่หนึ่งไป
ยังอีกที่หนึ่ง ถูกดึงดูดด๎วยคุณสมบัติอันหลากหลายของวัตถ ุแตํแท๎ที่จริงแล๎ววัตถุและจิตคือสิ่ง
เดียวกัน 
 
 
สีสัน  
 
              ในโลกนี้มีสีพื้นฐานอยูํ ๗ สี แตํเมื่อไรที่สีทั้ง ๗ นี้ผสมกัน มันจะกลายเป็นสีขาว ถ๎า
แยกแสงสีขาวด๎วยแทํงปริซึม มันจะกลายเป็น ๗ สี เมื่อมนุษย๑มองดูโลกด๎วย "จิตวําง" สีสันใน
สีจะหายไป มันจะไมํมีส ีตํอเมื่อมันถูกมองด๎วยจิตแหํงสีสันทั้ง ๗ ของการแบํงแยกเมื่อใด เมื่อ
นั้นสีสันทั้ง ๗ ก็จะปรากฏขึ้น  
 
              กระแสน้ าประสบกับการเปลี่ยนแปลงนับครั้งไมํถ๎วน แตํน้ าก็ยังคงเป็นน้ าเชํนเดียวกัน 
แม๎วําจิตในระดับส านึกจะมีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลายหน แตํจิตเดิมแท๎อันไมํ
เคลื่อนไหวนั้นไมํเปลี่ยนแปลง บุคคลที่หลงใหลกับสีสันทั้ง ๗ จิตของเขาจะถูกท าให๎เขวได๎
งําย เรามองเห็นสีสันของใบไม๎ กิ่งไม๎และผลไม๎ แตํสีอันเป็นฐานเดิมแท๎มักถูกมองผํานเลยไป  
 
              อาหารก็เป็นอยํางเดียวกัน ในโลกนี้มีวัตถุตามธรรมชาติที่เหมาะจะเป็นอาหารของ
มนุษย๑อยูํมากมาย อาหารเหลํานี้ถูกแบํงแยกโดยจิตด๎วยการคิดวํามันมีคุณภาพทีดีบ๎างเลวบ๎าง 
คนเราก็เลยตั้งใจเลีอกสิ่งที่เขาคิดวําเขาจะต๎องกิน กระบวนการในการคัดเลือกนี ้ได๎ขัดขวาง
การรับรู๎ถึงหลักการพื้นฐานของอาหารที่บ ารุงเลี้ยงมนุษย๑ ซึ่งเป็นสิ่งที่สวรรค๑ได๎ก าหนดให๎โดย
สถานที่และฤดูกาล  
 
              สีสันของธรรมชาติเปรียบได๎กับดอกไฮเดรนเยียที่แปรเปลี่ยนงํายดาย เน้ือแท๎ของ
ธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร ด๎วยเหตุผลเดียวกันน้ีที่อาจจะเรียกวําเป็นการ
เคลื่อนไหวอันไมํสิ้นสุด หรืออาจจะเรียกวําการเคลื่อนไหวอันไมํเคลื่อนไหวก็ได ๎เมื่อเหตุผลถูก
น ามาใช๎กับการคัดเลือกอาหาร ความเข๎าใจของคนเกี่ยวกับธรรมชาติจะหยุดนิ่งไมํเคลื่อนไหว 
และความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของธรรมชาติซึ่งเป็นการแปรเปลี่ยนของฤดูกาลก็ถูกละเลย
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ไป  
 
              เปูาหมายของโภชนาการธรรมชาติไมํใชํเพื่อจะสร๎างผ๎ูรู๎ที่สามารถให๎ค าอธิบายที่นํา
ฟัง และคัดเลือกอาหารหลายชนิดได๎อยํางช านาญ แตํเพื่อสร๎างผ๎ูไมํรู๎ที่จะกินอาหารได๎โดย
ปราศจากการจงใจแบํงแยก สิ่งนั้นยํอมไมํขัดแย๎งกับธรรมชาติ ด๎วยการประจักษ๑ใน "จิตวําง" 
โดยไมํหลงติดในรูปอันละเอียด ยอมรับสีสันแหํงความไร๎สีวําเป็นส ีโภชนาการที่ถูกต๎องก็จะ
เริ่มต๎นข้ึน  
 
รสชาติ  
 
              คนพูดกันวํา "คุณไมํรู๎รสอาหารจนกวําจะได๎ลิ้มรสนั้นเสียเอง" แตํแม๎วําคุณได๎ลอง
ลิ้มรสดูแล๎วก็ตาม รสของอาหารก็อาจจะแตกตําง ซึ่งขึ้นอยูํกับเวลา สภาพเวดล๎อม และสภาพ
จิตของบุคคลผู๎ลิ้มรสนั้น ถ๎าคุณถามนักวิทยาศาสตรวําอะไรคือเน้ือแท๎ของรส เขาก็จะพยายาม
ให๎ค าจ ากัดความ ด๎วยการแบํงแยกองค๑ประกอบอันหลากหลาย และด๎วยการก าหนดสัดสํวนของ 
รสหวาน เปรี้ยว ขม เค็ม และเผ็ด แตํเราไมํอาจให๎ค าจ ากัดความรสชาติ ด๎วยการวิเคราะห๑
แยกแยะหรือแม๎แตํการชิมด๎วยลิ้น แม๎วําลิ้นจะรับรู๎รสทั้ง ๕ ได ๎แตํจิตตํางหากที่เป็นตัวรับ
ความรู๎สึกและให๎ความหมาย  
 
              บุคคลที่เข๎าถึงความเป็นธรรมชาติ สามารถเข๎าถึงโภซนาการที่ถูกต๎องได๎เพราะ
สัญชาติญาณของเขาท างานได๎อยํางมีระเบียบถูกต๎อง เขาพอใจอาหารพื้น ๆ มันมีคุณคําทาง
โภชนาการ รสดี และเป็นยาที่มีประโยชน๑ตํอชีวิตประจ าวัน อาหารและจิตของมนุษย๑จะรวมเป็น
หนึ่ง  
 
              คนสมัยใหมํได๎สูญเสียสัญชาติญาณอันบริสุทธิ์หมดจดของตนไป และเพราะเหตุนี้
เขาจึงไมํสามารถที่จะเก็บสมุนไพรทั้ง ๗ ชนิดในฤดูใบไม๎ผล ิและชื่นชมรสชาติของมันได๎ พวก
เขาเสาะแสวงหาแตํรสตําง ๆ ที่หลากหลาย โภชนาการของเขายุํงเหยิงไมํเป็นระเบียบ ชํองวําง
ระหวํางชอบกับไมํชอบขยายกว๎างข้ืน และสัญชาติญาณของเขาก็สับสนยิ่งข้ึนทุกที มาถึงจุดนี้ 
คนจะใช๎เครื่องปรุงรสอาหารเข๎มข๎นขื้น และใช๎เทคนิคการปรุงอาหารที่พิสดาร ซึ่งท าให๎ความ
สับสนยิ่งหนักเข๎าไปอีก อาหารและจิตของมนุษย๑ก็จะยิ่งหํางเหินกันออกไปอีก  
 
              คนสํวนใหญํในเวลานี้ได๎ถูกแยกขาดออกจากรสของข๎าวด๎วยซ้ า เมล็ดธัญพืชถูกขัด
สี และผํานกระบวนการตําง ๆ จนเหลือแตํเพียงแปูงที่ไร๎รสชาติเทําน้ัน ข๎าวที่ถูกขัดสีจะขาด
รสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะของข๎าวทั้งเมล็ดที่ไมํถูกขัดส ีด๎วยเหตุนี้มันจึงต๎องการเครื่องชูรส
และเพิ่มเติมด๎วยเครื่องเคียงหรือราดด๎วยซอส มีคนคิดอยํางผิด ๆ วําคุณคําทางอาหารของข๎าว
จึงจะต่ าก็ไมํเป็นไร ตราบใดที่เรายังกินไวตามินเสริม หรืออาหารประเภทอื่นเชํนเนื้อหรือปลามา
เสริมธาตุอาหารที่ขาดไป  
 
              อาหารรสอรํอยไมํใชํอรํอยในตัวของมันเอง อาหารไมํอรํอยถ๎าคนคิดวํามันไมํอรํอย 
แม๎วําคนสํวนใหญํคิดวําเน้ือ และไกํเป็นอาหารอรํอย แตํมันจะเป็นสิ่งนํารังเกียจส าหรับคนที่
ตัดสินใจจะปฏิเสธมัน ด๎วยเหตุผลทางกายภาพหรือจิตวิญญาณ  
 
              เด็ก ๆ จะมีความสุข ถ๎าปลํอยให๎เลํน หรือไมํต๎องท าอะไรเลย แตํส าหรับผู๎ใหญํด๎วย
จิตที่แบํงแยก เขาจะตัดสินใจวําอะไรที่ท าให๎เขามีความสุข และเมื่อเง่ือนไขดังกลําวเป็นไป
ตามนั้น เขาจะรู๎สึกพึงพอใจ หากเขาจะรู๎สึกวําอาหารมีรสชาติดี ก็ไมํจ าเป็นเสมอไปวํานั่นเป็น
เพราะอาหารนั้นมีรสชาติสุขุมอยํางธรรมชาติ และสามารถบ ารุงเลี้ยงรํางกาย หากเพราะวํา
รสนิยมชองเขาถูกก าหนดโดยความคิดวําอาหารมีรสอรํอย  
 
              บะหมี่ที่ท าจากข๎าวสาลีมีรสอรํอย แตํบะหมี่ส าเร็จรูปมีรสชาติแยํมากแตํการโฆษณา



ได๎เปลี่ยนแปลงความคิดวํามันมีรสชาติดี และส าหรับคนจ านวนมาก แม๎แตํบะหมี่ที่ไร๎รสชาติ
พวกนี้ก็ยังกลายเป็นของอรํอยได ๎ 
 
              มีเรื่องเลํากันวํา คนกินข้ีม๎าเพราะถูกหมาจิ้งจอกหลอก นี่ไมํใชํเรื่องนําหัวเราะ คน
สมัยนี้กินอาหารด๎วยใจไมํใชํด๎วยรํางกาย คนจ านวนมากไมํสนใจวําจะมีผงชูรสในอาหารของ
เขาหรือไมํ เขาลิ้มรสอาหารโดยใช๎ปลายลิ้นเทํานั้น ด๎วยเหตุนี้เขาจึงถูกหลอกลวงได๎งําย  
 
              เมื่อแรกคนเรากินเพียงเพราะเขามีชีวิตอยูํ และเพราะอาหารมีรสอรํอย คนสมัยใหมํ
คิดกันวําถ๎าเขาไมํปรุงอาหารด๎วยเครื่องปรุงอันพิสดาร อาหารจะไมํมีรสชาติ ถ๎าคุณไมํ 
"พยายาม" ท าอาหารให๎อรํอย คุณจะพบวําธรรมชาติได๎ท าให๎มันอรํอยอยูํแล๎ว  
 
              ข๎อพิจารณาข๎อแรกควรจะเป็นวํา มีชีวิตอยูํในวิถีทางที่ให๎อาหารมีรสอรํอยในตัวมัน
เอง แตํปัจจุบันคนกลับใช๎ความพยายามทุกทางในการ "เพิ่ม" รสชาติให๎กับอาหาร รสชาติที่
อรํอยของอาหารเลยสูญหายไปหมด  
 
              คนพยายามท าขนมปังให๎อรํอย และแล๎วขนมปังที่อรํอยก็สูญหายไป เมื่อคนเรา
พยายามปรุงอาหารให๎หรูหราฟุุมเฟือย อาหารที่ไร๎ประโยชน๑ก็เกิดขึ้นมาและความพึงพอใจใน
อาหารของคนปัจจุบันก็หมดไป  
 
              วิธีเตรียมอาหารที่ดีที่สุดจะรักษารสชาติอันกลมกลํอมของธรรมชาติไว๎ได ๎ปัญญาใน
ชีวิตประจ าวันของคนสมัยกํอน ชํวยให๎เราสามารถท าอาหารหมักดองได๎หลากชนิด และรสชาติ
ของพืชผักเองได๎รับการรักษาไว๎ด๎วย เชํน การตากแห๎ง การดองเกลือ การดองหมักด๎วยร าข๎าว 
และการดองเต๎าเจี้ยว  
 
              ศิลปะการปรุงอาหารเริ่มด๎วยเกลือทะเล และการยําง คนท าอาหารที่ละเอียดอํอนตํอ
หลักการปรุงอาหาร อาหารที่ปรุงข้ึนน้ันจะรักษารสชาติตามธรรมชาติไว๎ได๎ อาหารที่ปรุงข้ืนให๎มี
รสชาติแปลก ๆ และมีจุดมุํงหมายเพียงเพื่อให๎ถูกปาก เป็นการปรุงอาหารที่ผิด  
 
              คนมักคิดกันวําวัฒนธรรมเป็นบางสิ่งบางอยํางที่ถูกสร๎างข้ึน และได๎รับการสงวน
รักษา ตลอดจนพัฒนาขึ้นโดยความพยายามของมนุษย๑เทําน้ัน แตํวัฒนธรรมมักเกิดขึ้นใน
ความสัมพันธ๑รํวมกันระหวํางมนุษย๑กับธรรมชาติ เมื่อความเป็นเอกภาพของสังคมมนุษย๑และ
ธรรมชาติได๎รับการตระหนัก วัฒนธรรมจะกํอก าเนิดขื้น วัฒนธรรมมักจะมีความสัมพันธ๑อยําง
ใกล๎ชิดกับวิถีชีวิตประจ าวัน และสํงผํานไปสูํคนรุํนตํอ ๆ ไป และได๎รับการสงวนรักษามาจนถึง
ปัจจุบัน  
 
              สิ่งที่เกิดจากทิฏฐิมานะและเพื่อสนองความพอใจ ไมํอาจนับวําเป็นวัฒนธรรมที่แท๎ 
วัฒนธรรมที่แท๎เกิดขึ้นภายในธรรมชาติ มีลักษณะเรียบงําย อํอนน๎อมและบริสุทธิ์ หากขาด
วัฒนธรรมที่แท๎ มนุษย๑ชาติจะสูญสิ้น  
 
              เมื่อผู๎คนปฏิเสธอาหารธรรมชาต ิและรับเอาอาหารที่ปรุงแตํงไว๎แทน สังคมก็ได๎มุํง
หน๎าไปสูํความพินาศ นี่เป็นเพราะวําอาหารดังกลําวไมํใชํผลิตผลจากวัฒนธรรมที่แท๎ อาหารคือ
ชีวิต และชีวิตต๎องไมํเดินถอยหํางจากธรรมชาต ิ



 
 

 

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๔ 

 

 
๔.๔ 

มีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว 

 

                ไมม่ีอะไรดีกวําการได๎กินอาหารรสอรํอย แตํส าหรับคนสํวนใหญํแล๎วการกินเป็น

เพียงหนทางในการหลํอเลี้ยงรํางกายให๎มีก าลังในการท างาน และเพื่ออายุยืนนาน แมํมักจะ
บอกลูก ๆ ให๎กินอาหาร เพราะวํามัน "ดี" ส าหรับเขา แม๎วําพวกเด็ก ๆ จะไมํชอบรสของมันก็
ตาม  
 
             แตํโภชนาการไมํอาจแยกขาดจากการรับรู๎ในเรื่องรส อาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการ 
มีทั้งประโยชน๑ตํอรํางกายมนุษย๑ กระตุ๎นความเจริญอาหารและมีรสอรํอยในตัวมันเอง คุณคําทาง
โภชนาการที่ดีไมํแยกขาดจากรสชาติที่ด ี 
 
             ไมํนานมานี้อาหารประจ าวันของเกษตรกรในถิ่นน้ี ประกอบด๎วยข๎าวเจ๎า และข๎าว
บาร๑เลย๑ เต๎าเจี้ยว และผักดอง อาหารนี้ชํวยให๎อายุยืนยาว รํางกายแข็งแรง และมีอนามัยดี ผัก
ต๎มและข๎าวนึ่งถั่วแดงเป็นอาหารที่กินกันเดือนละครั้งอาหารที่เรียบงํายเชํนนี้สามารถบ ารุง
รํางกายอันก าย า และแข็งแรงของเกษตรกร  
 
             อาหารพื้นบ๎านของชาวตะวันออกที่ประกอบด๎วยข๎าวกล๎องและพืชผัก ซึ่งแตกตํางจาก
อาหารในสังคมของชาวตะวันตกสํวนใหญํ วิทยาศาสตร๑ทางอาหารของตะวันตกเชื่อวําถ๎าขาด
คาร๑โบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน เกลือแร ํและไวตามินในจ านวนที่แนํนอนในแตํละวัน จะท าให๎ได๎
อาหารไมํครบถ๎วน และไมํอาจมีสุขภาพจิตที่ดีได๎ ความเชื่อดังกลําวท าให๎แมํต๎องพยายามปูอน
อาหาร "ที่มีคุณคํา" ใสํปากลูกของตน  
 
             คนอาจคิดวําโภชนาการแบบตะวันตกที่มีทฤษฎีและการค านวณมาประกอบจะท าให๎
ได๎อาหารที่มีคุณคําเหมาะสมอยํางไมํต๎องสงสัย ความเป็นจริงคือมันสร๎างปัญหามากกวําจะ
แก๎ไข  
 
             ปัญหาข๎อหนึ่งของวิทยาศาสตร๑ทางอาหารของตะวันตกก็คือ ไมํมีความพยายามที่จะ
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ปรับอาหารให๎เข๎ากับวงจรตามธรรมชาติ อาหารที่จัดสรรขื้นนั้นได๎แยกมนุษย๑ออกจากธรรมชาติ 
ความกลัวธรรมขาติ และความรู๎สึกไมํมั่นคงจะเป็นผลลัพธ๑ที่เกิดขื้นตามมา  
 
             ปูญหาอีกประการหนึ่งคือคุณคําทางจิตวิญญาณและอารมณ๑ถูกละเลยไปอยํางสิ้นเชิง 
แม๎วําอาหารจะเกี่ยวข๎องโดยตรงกับจิตและอารมณ๑ของมนุษย๑แตํถ๎ามองมนุษย๑วําเป็นเพียง
องค๑ประกอบทางวัตถุเทําน้ัน ยํอมไมํอาจท าให๎เกิดความเข๎าใจในเรื่องของอาหารได๎ เมื่อข๎อมูล
ที่รวบรวมเป็นสํวน ๆ ถูกน ามาประกอบกันเข๎าอยํางไมํถูกต๎อง ผลที่ได๎ก็คือแบบแผนอาหารที่ไมํ
สมบูรณ๑ ซึ่งจะดึงมนุษย๎ให๎ออกหํางจากธรรมชาต ิ 
 
             "ในหนึ่งมีทั้งหมด แตํถ๎าเอาทั้งหมดมารวมกัน ก็ไมํสามารถท าให๎เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมา
ได๎" วิทยาศาสตร๑ตะวันตกไมํสามารถเข๎าใจปรัชญาตะวันออกในข๎อนี้ได๎ คนเราสามารถวิเคราะห๑
แยกแยะศึกษาผีเสื้อให๎ลึกซึ้งกว๎างไกลแคํไหนได๎ตามที่ปรารถนา แตํเขาไมํอาจสร๎างผีเสื้อ
ขึ้นมาได๎  
 
             ถ๎าวิทยาศาสตร๑ทางอาหารแบบตะวันตกถูกน ามาใช๎ในระดับกว๎าง ลองคิดดูวําในทาง
ปฏิบัติจะมีปัญหาอะไรบ๎างเกิดขื้น เนื้อวัวคุณภาพสูง ไขํ นม พืชผัก ขนมปัง และอาหารอื่น
จะต๎องมีอยูํตลอดปี การผลิตขนาดใหญํและการสะสมอาหารในระยะยาว จะกลายเป็นสิ่งจ าเป็น 
ในญี่ปุุนได๎รับเอาแบบแผนอาหารแบบน้ีมา ซึ่งท าให๎เกษตรกรต๎องปลูกพืชผักฤดูร๎อน เชํน
ผักกาดหอม แตงกวา มะเขือยาว และมะเขือเทศในฤดูหนาว อีกไมํนานเกษตรกรคงจะต๎องปลูก
พลับในฤดูใบไม๎ผล ิและท๎อในฤดูใบไม๎รํวง  
 
             เป็นสิ่งไร๎เหตุผลที่คิดวํา อาหารที่สมดุลและถูกอนามัยจะได๎มาจากอาหารหลากชนิด
โดยไมํค านึงถึงฤดูกาล พืชผักและผลไม๎ที่ปลูกนอกฤดูกาลในสภาพที่ไมํเป็นธรรมชาติมีไว
ตามินและเกลือแรํน๎อย เมื่อเทียบกับพืชผลที่สุกเองตามธรรมชาติ ไมํนําแปลกใจที่พืชผักในฤดู
ร๎อน ซึ่งปลูกในฤดูใบไม๎รํวงหรือฤดูหนาวจะไมํมีรสชาติและกลิ่นหอมเหมือนพืชผักที่ปลูก
ภายใต๎แสงแดด ด๎วยวิธีอินทรีย๑และธรรมชาต ิ 
 
             การวิเคราะห๑ทางเคมี สัดสํวนทางโภชนาการ และข๎อพิจารณาอื่น ๆ ในท านองน้ี คือ
สาเหตุหลักของความผิดพลาด อาหารที่ถูกก าหนดโดยวิทยาศาสตร๑สมัยใหมํนั้น หํางไกลจาก
อาหารพื้นบ๎านของคนตะวันออก และก็เป็นสิ่งที่บํอนท าลายสุขภาพของชาวญี่ปุุน 

 
 

 

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๔ 

 

 
๔.๕ 
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สรุปประเภทโภชนาการ 

 

                ในโลกนี้มีโภชนาการหลัก ๆ อยูํ ๔ ประเภท คือ  

 
             ๑) โภชนาการเฟูอ คือ การกินที่เป็นไปตามความอยากอันเคยชิน และความพึงพอใจ
ในรสชาติ คนที่เลือกโภชนาการในลักษณะนี้จะแกวํงไปแกวํงมาเอาแนํไมํได๎ เป็นไปเพื่อ
ตอบสนองความอยากชั่วคราว โภชนาการประเภทนี้เรียกวํา การกินตามใจอยากที่ไร๎
คุณประโยชน๑  
 
            ๒) โภชนาการที่มีคุณภาพมาตรฐานส าหรับคนสํวนใหญํ เกิดขึ้นจากข๎อสรุปทาง
ชีววิทยา อาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการมีจุดมุํงหมายเพื่อบ ารุงเลี้ยงรํางกายสามารถเรียกได๎
วําเป็นโภชนาการแบบวัตถุนิยมวิทยาศาสตร๑  
 
             ๓) โภชนาการที่อยูํบนหลักเกณฑ๑ทางจิตวิญญาณและปรัชญาเชิงอุดมคต ิหากจ ากัด
ขอบเขตของอาหาร อาหาร "ธรรมชาติ" สํวนใหญํจะอยูํในโภชนาการประเภทนี้ อาจเรียกวํา
โภชนาการตามหลักเกณฑ๑  
 
             ๔) โภชนาการธรรมชาติ เป็นไปตามเจตนาของสวรรค๑ ละทิ้งความรู๎ทั้งมวลของ
มนุษย๑ โภชนาการประเภทนี้สามารถเรียกได๎วําเป็นโภชนาการแหํงการไมํแบํงแยก  
 
            คนเราจะเริ่มต๎นจากการผละออกจากโภชนาการไร๎คุณประโยชน๑ ซึ่งเป็นบํอเกิดของ
โรคภัยนานาชนิด ถัดมาจะเลิกหลงใหลในโภชนาการวิทยาศาสตร๑ซึ่งมุํงบ ารุงรักษาแตํเพียง
ด๎านชีววิทยา หลายคนจะมุํงไปสูํโภชนาการตามหลักเกณฑ๑ และในที่สุดเมี่อไปพ๎นโภชนาการ
ประเภทนี ้คนจะเริ่มเข๎าสูํโภชนาการที่ไมํแบํงแยกของบุคคลที่เข๎าถึงความเป็นธรรมชาติ  
 
โภชนาการแห่งการไม่แบ่งแยก  
 
            ชีวิตของมนุษย๑มิได๎ด ารงอยูํโดยตัวของมันเอง ธรรมชาติให๎ชีวิตมนุษย๑และหลํอเลี้ยง
บ ารุงให๎คงอยูํ นี่คือสายสัมพันธ๑ที่มนุษย๑มีกับธรรมชาติ อาหารคือของขวัญจากสรวงสวรรค๑ 
คนเรามิได๎สร๎างอาหารจากธรรมชาติ แตํสวรรค๑ประทานอาหารนั้นมาให๎  
 
             อาหารคืออาหาร และอาหารมิใชํอาหาร มันเป็นสํวนหนึ่งของมนุษย๑และก็เป็นสํวนที่
ตํางหากจากมนุษย๑  
 
             เมื่ออาหาร รํางกาย หัวใจ และจิตได๎เชื่อมรวมเป็นหน่ึงเดียวอยํางสมบูรณ๑ตาม
ธรรมชาต ิโภชนาการธรรมชาติจึงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได๎ รํางกายที่เป็นอยํางที่มันเป็น เชํนเป็นไป
ตามสัญชาติญาณ กินสิ่งที่มีรสอรํอย หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมํอรํอย เป็นรํางกายที่อิสระ  
 
            เป็นไปไมํได๎ที่จะก าหนดกฎเกณฑ๑หรือสัดสํวนให๎กับโภชนาการธรรมชาต ิโภชนาการ
ชนิดนี้จะก าหนดตัวเองไปตามสภาพแวดล๎อมของท๎องถิ่น และความจ าเป็นอื่น ๆ ตลอดจน
องค๑ประกอบทางรํางกายของแตํละคน 
 
โภชนาการตามหลักเกณฑ์  
 
            ทุกคนควรจะตระหนักรู๎วําธรรมชาตินั้นมีความสมบูรณ๑ มีสมดุลอยํางกลมกลืนภายใน
ตัวมันเองอยูํเสมอ อาหารธรรมชาติมีความสมบูรณ๑หน่ึงเดียวและภายในความสมบูรณ๑เชํนน้ีจะมี



คุณภาพในการบ ารุงหลํอเลี้ยง และรสชาติอันละเอียดสุขุม  
 
            รหัสหรือระบบที่แนํนอน ซึ่งใช๎เลือกหรือก าหนดค าถามดังกลําวอยํางเจาะจงเป็นสิ่งที่
เป็นไปไมํได๎ ธรรมชาติหรือเน้ือแท๎ของมันสามารถใช๎เป็นเพียงแนวทาง แตํแนวทางที่
ละเอียดอํอนน้ี มักจะผํานโสตประสาทไปอยํางไมํมีใครสนใจ เน่ืองมาจากความอึกทึกวํุนวาย
ของความทะยานอยาก และกิจกรรมที่เกิดจากจิตแหํงการแบํงแยก  
 
            ถ๎าใช๎ระบบของยิน-หยัง เราจะสามารถอธิบายถึงต๎นก าเนิดของจักรวาลและการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ทั้งยังดูเหมือนวําความกลมกลืนของรํางกายมนุษย๑สามารถก าหนด
และรักษาไว๎ได๎อยํางมีเจตนา แตํถ๎าบุคคลได๎ลงลึกไปในทฤษฎีดังกลําวมากเกินไป (ซึ่งมีความ
จ าเป็นในการศึกษาการแพทย๑ตะวันออก) เขาจะเข๎าไปในขอบเขตของวิทยาศาสตร๑ และไมํอาจ
ก๎าวพ๎นทัศนะแบํงแยก ไปได๎  
 
             ผู๎ปฏิบัติตามหลักเกณฑ๑ของโภขนาการประเภทนี้ หากไมํรู๎ชัดถึงขีดจ ากัดของความรู๎ 
ก็อาจจะถูกความรู๎อันละเอียดซับซ๎อนชักพาไป จนหลงเกี่ยวข๎องอยูํกับเรื่องตําง ๆ อยํางแยก
ขาดจากเรื่องอื่น ๆ เมื่อเขาพยายามจะเข๎าใจความหมายของธรรมชาติด๎วยทัศนะที่กว๎างไกล 
เขาก็ไมํอาจสังเกตเห็นสิ่งเล็กสิ่งน๎อยที่เกิดตํอหน๎าได ๎ 
 
โภชนาการแบบฉบับส าหรับคนป่วย  
 
             ความเจ็บไข๎จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลแยกหํางออกจากธรรมชาต ิความรุนแรงของโรคภัย
เป็นสัดสํวนโดยตรงกับระดับของการแยกขาดจากธรรมขาต ิถ๎าผู๎ปุวยกลับไปหาสิ่งแวดล๎อมที่
สมบูรณ๑บริสุทธื้ โรคภัยมักจะหายไป เมื่อความแปลกแยกกับธรรมชาติทวีความรุนแรงข้ืน 
ปริมาณของคนปุวยก็จะเพิ่มมากขึ้นด๎วย เมื่อนั้นความปรารถนาจะกลับคืนสูํธรรมชาติก็ยิ่งทวีมาก
ขึ้น แตํการค๎นหาหนทางกลับสูํธรรมชาตินั้น หากปราศจากความเข๎าใจที่แจํมชัดวําธรรมชาติคือ
อะไร ความพยายามเหลําน้ันก็เปลําประโยชน๑  
 
             แม๎วําบุคคลนั้นจะใช๎ชีวิตแบบบรรพกาลอยูํหลังเขา เขาก็ยังอาจจะพลาดจากการ
เข๎าใจสภาพที่เป็นจริงของสิ่งปรากฏน้ัน เมื่อคุณพยายามท าอะไรสักอยําง ความพยายาม
ดังกลําวก็จะไมํอาจสํงผลตามที่ปรารถนาได ๎ 
 
             ผู๎คนที่อาศยอยูในเมืองต๎องประสบกับความยากล าบากอยํางยิ่งยวด ที่จะหาอาหาร
ธรรมชาติมาบริโภค อาหารธรรมชาติเป็นสิ่งที่หาไมํได๎เพราะเกษตรกรเลิกปลูก แม๎วําเขาจะ
สามารถหาซื้ออาหารธรรมชาติได ๎แตํรํางกายของเขาก็ต๎องมีการปรับเพื่อจะยํอยอาหารแข็ง
เชํนน้ัน  
 
             ในสถานการณ๑เชํนน้ี ถ๎าคุณพยายามที่จะกินอาหารที่ถูกอนามัยหรือได๎รับอาหารที่มี
ยิน-หยังสมดุล คุณต๎องอาศัยวิธีการที่เหนือธรรมชาติและอ านาจในการวินิจฉัยที่สามารถปฏิบัติ
ได๎ อาหาร "ธรรมชาติ" ประเภทแปลก ๆ และซับซ๎อนมีสํวนในการดืงผ๎ูคนให๎ถอยหํางออกจาก
ธรรมชาติยิ่งข้ืน ยิ่งกวําจะเป็นวิธีกลับไปหาธรรมชาติ  
 
             ถ๎าคุณลองเข๎าไปดูในร๎าน "อาหารสุขภาพ" ในปัจจุบัน คุณจะพบอาหารประเภทตําง 
ๆ ที่ท าให๎รู๎สึกงวยงง ตั้งแตํ อาหารสด อาหารกลํอง ไวตามิน และอาหารเสริม ในหนังสือคุณจะ
พบอาหารลักษณะตําง ๆ กันที่ปิดฉลากวําเป็นอาหาร "ธรรมชาติ" ที่มีคุณคําทางโภชนาการ
และดีที่สุดตํอสุขภาพ ถ๎ามีคนบอกวําการต๎มอาหารรวมกันเป็นวิธีที่ถูกอนามัย ก็จะมีคนที่บอกวํา 
การต๎มอาหารรวมกันจะท าให๎คนกินเจ็บปุวย บ๎างก็ให๎ความส าคัญกับคุณคําของเกลือในอาหาร 
บ๎างบอกวําใสํเกลือในอาหารมากเกินไปท าให๎เกิดโรคภัยไข๎เจ็บได๎ ถ๎ามีคนรังเกียจผลไม๎วําเป็น
ยิน และวําเป็นอาหารส าหรับลิง ก็จะมีอีกคนที่บอกวําผลไม๎และพืชผักเป็นอาหารที่ดีที่สุด



ส าหรับชํวยให๎ชีวิตยืนยาว และจิตใจเบิกบานผาสุก  
 
             ความคิดเหลํานี้ในเวลาและเหตุการณ๑ที่แตกตํางกัน ก็อาจกลําวได๎วําเป็นสิ่งที่ถูกต๎อง 
แตํคนก็จะรู๎สึกสับสน หรือมิฉะนั้นทฤษฎีทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ท าให๎คนซึ่งสับสนอยูํ
แล๎ว สับสนหนักยิ่งข้ึนไปอีก  
 
             ธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา คนเราไมํสามารถเข๎าใจปรากฏการณ๑ที่
แท๎จริงของธรรมชาติได ๎โฉมหน๎าของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไมํอาจรู๎ได๎ การพยายามจะจับสิ่งที่ไมํ
อาจรู๎ได๎นี้มาใสํในทฤษฎี และก าหนดเป็นหลักเกณฑ๑ ก็เปรียบเหมือนกับการพยายามจับสายลม 
ด๎วยสวิงจับผีเสื้อนั่นเอง  
 
             ถ๎าคุณปาไปยังเปูาที่ผิด คุณก็พลาด  
 
            มนุษยชาติก็เหมือนกับคนตาบอดที่ไมํรู๎วําตนก าลังเดินไปไหน เขาคล าทางไปด๎วยไม๎
เท๎าของความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ ขื้นอยูํกับยิน-หยังในการก าหนดเส๎นทางของ ตน  
 
             ดังน้ีผมต๎องการจะพูดก็คือ อยํากินอาหารด๎วยสมอง และนั่นก็คือการพูดวําให๎ก าจัด
จิตแหํงการแบํงแยกเสีย ผมหวังวํามณฑลอาหารที่ผมท าไว๎กํอนหน๎านี้จะชํวยท าหน๎าที่เป็น
มัคคุเทศก๑ที่จะแสดงให๎เห็นความสัมพันธ๑ระหวํางอาหารชนิดตําง ๆ และความสัมพันธ๑กับมนุษย๑ 
แตํคุณสามารถทิ้งมันไปได๎เลย หากวําคุณสามารถเห็นมันด๎วยตัวคุณเองสักครั้งหน่ึง  
 
             ข๎อพิจารณาข๎อแรกที่ส าคัญที่สุดก็คือ เพื่อให๎บุคคลสามารถพัฒนาประสาทสัมผัสที่
วํองไวที่จะปลํอยให๎รํางกายเลือกอาหารของมันเอง การคิดถึงแตํเพียงตัวอาหารโดยละเลยจิต 
ก็เหมือนกับการไปวัด อํานพระสูตร แตํทิ้งพระพุทธไว๎ข๎างนอก แทนที่จะศึกษาทฤษฎีทาง
ปรัชญาเพื่อจะเข๎าใจเรื่องอาหาร แตํละคนควรจะเข๎าถึงทฤษฎีจากโภชนาการประจ าวันของตน
จะเป็นสิ่งที่ดีกวํา  
 
             แพทย๑จะดูแลคนปุวย สํวนคนที่มีสุขภาพสมบูรณ๑ได๎รับการดูแลจากธรรมชาต ิแทนที่
จะรอให๎ปุวยแล๎วกินอาหารธรรมชาติเพื่อรักษาตัว คนเราควรจะมีชีวิตอยูํในสภาพแวดล๎อมตาม
ธรรมชาต ิเพื่อปูองกันไมํให๎โรคภัยไข๎เจ็บเกิดขื้น  
 
             คนหนํุมสาวที่มาอยูํอาศัยในกระทํอมบนภูเขา และใช๎ชีวิตแบบบรรพกาลกินอาหาร
ธรรมชาต ิและท าเกษตรกรรมธรรมชาติ เป็นผ๎ูที่ตระหนักรู๎ในเปูาหมายสูงสุดของมนุษย๑ และเขา
ได๎ตัดสินใจที่จะด าเนินชีวิตไปตามเปูาหมายเชํนนั้นด๎วยหนทางที่ตรงที่สุด 

 
 

 

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๔ 
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๔.๖ 

อาหารและการเกษตร 

 

                หนังสือเกี่ยวกับเกษตรกรรมธรรมชาติเลํมนี ้มีความจ าเป็นต๎องผนวกเอา
ข๎อพิจารณาเกี่ยวกับอาหารธรรมชาติเอาไว๎ด๎วย น้ีเพราะวํา อาหารและการเกษตรก็คือหน๎าและ
หลังของสิ่งเดียวกัน มันเป็นสิ่งที่ชัดเจนยิ่งวําหากไมมีการท าเกษตรกรรมธรรมชาติ จะไมํมี
อาหารธรรมชาติส าหรับสาธารณชน แตํถ๎าอาหารธรรมชาติมิได๎รับการยอมรับ เกษตรกรก็จะ
ยังคงสับสนตํอไปวําควรจะปลูกอะไร  
 
             หากประชาชนมิได๎เป็นบุคคลที่เข๎าถึงธรรมชาติ จะไมํอาจมีทั้งเกษตรกรรมธรรมชาติ
และอาหารธรรมชาติ ในกระทํอมหลังหน่ึงบนเขา ผมสลักด๎วยอักษรไว๎บนแผํนไม๎วางอยูํเหนือ
เตาไฟวํา "สัมมาโภชนา สัมมากัมมันตะ สัมมาสติ" ค าทั้ง 3 ไมํอาจแยกขาดจากกันและกัน ถ๎า
ค าใดค าหนึ่งขาดหายไป ค าที่เหลือก็ไมํอาจท าให๎เป็นจริงได๎ ถ๎าค าใดค าหนึ่งได๎รับการปฏิบัติ 
ทั้งหมดก็จะเป็นจริงได ๎ 
 
             ผู๎คนจ านวนมากมองอยํางมีความหวังวํา "ความก๎าวหน๎า" ของโลกนั้นจะเกิดขื้นมา
ทํามกลางความวํุนวายและความสับสน แตํการพัฒนาที่ไร๎เปูาหมายและมีลักษณะท าลายนั้น 
เป็นตัวการที่เชื้อเชิญความสับสนทางความคิด และไมํมีอะไรมากไปกวํา ความเสื่อมโทรมและ
การพังทลายของมนุษยชาติหากปราศจากความเข๎าใจอยํางแจํมชัดถึงต๎นก าเนิดอันไมํ
เคลื่อนไหว ซึ่งเป็นต๎นก าเนิดของกิจกรรมทุกชนิด น่ันคือความเข๎าใจวําธรรมชาติคืออะไร ก็จะ
เป็นไปไมํได๎ที่จะฟื้นฟูสุขภาพของเราให๎กลับคืนมา 

 
 

  
....... ยิ่งผ๎ูคนท าอะไรมากขึ้นเทําไหรํ ยิ่งสังคมพัฒนามากขึ้นเทําไหรํ ปัญหาตําง  ๆก็เกิดมากขึ้นเทํานั้น การท่ี
ธรรมชาติเส่ือมสภาพไปอยํางรวดเร็ว ทรัพยากรตําง ๆ  รํอยหรอลงไป จิตวิญญาณของมนุษย๑ปุวยไข๎และแตกสลาย  

ท้ังหมดนี้ล๎วนเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การท่ีมนุษยชาติพยายามเอาชนะส่ิงตําง  ๆ......  

ภาค ๕ 

 ความโง่ดูเหมือนเป็นความฉลาด 

 ใครคือคนโง่ 
 เกิดมาเพื่อไปโรงเรียนอนุบาล 

 เมฆพเนจรและมายาแห่งวิทยาศาสตร์ 

 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 

 หมู่บ้านท่ีปราศจากสงครามและสันติภาพ 
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 ปฏิวัติด้วยฟางเส้นเดียว 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

๕.๑ 

ความโง่ดูเหมือนเป็นความฉลาด 

 

                ค่ าคืนในฤดูใบไม๎รํวงน้ันยืดยาวและหนาวเย็น การได๎นั่งจ๎องมองถํานที่ลุกโพลง 

พร๎อมกับถ๎วยชาอุํน ๆ ในอุ๎งมือชํางเป็นเวลาอันแสนสุข กลําวกันวําจะคุยเรื่องอะไรก็ดีทั้งน้ันถ๎า
คุยกันรอบกองไฟ ด๎วยเหตุนี้ผมจึงคิดวํา เรื่องเกี่ยวกับความขุํนเคืองของเพื่อนบ๎านน้ันอาจเป็น
หัวข๎อที่นําสนใจ ซึ่งนานครั้งที่ผมจะหยิบยกเรื่องน้ีขึ้นมาพูด แตํดูเหมือนวํามันจะมีปัญหาบาง
ประการอยู ํ
 
             ผมพูดถึงอยูํเสมอวําสรรพสิ่งนั้นไร๎แกํนสารอยํางไร มนุษย๑นั้นล๎วนโงํเขลาไมํมีอะไรที่
ต๎องตํอสู๎แขํงขันให๎ได๎มา และทุกอยํางที่กระท าไปล๎วนเป็นความพยายามอันสูญเปลํา ผมจะพูด
เชํนน้ันได๎อยํางไร และยังคุยถึงเรื่องราวเชํนน้ีตํอไปอีกได๎อยํางไร หากผมผลักดันตัวเองให๎
เขียนอะไรออกมา สิ่งเดียวที่ผมจะเขียนก็คือการเขียนนั้นไร๎ประโยชน๑ มันเป็นสิ่งที่นํางุนงงอยําง
ยิ่ง 
 
             ผมไมํวิตกที่จะจมอยูํกับอดีตของตัวเองนานพอที่จะเขียนอะไรเกี่ยวกับมันและผมก็ไมํ
ปราดเปรื่องพอที่จะพยากรณ๑ถึงอนาคต ผมเข่ียถํานไฟในเตาพร๎อมกับสนทนาถึงเรื่องราวใน
ชีวิตประจ าวัน ผมจะเรียกร๎องให๎ใครมาอดทนฟังความเห็นโงํ ๆ ของชาวนาแกํคนหน่ึงได๎
อยํางไร 
 
              บนเนินในสวนมีกระทํอมดินหลังเล็ก ๆ อยูํหลายหลัง จากที่นั้นสามารถมองลงไป
เห็นอําวมัทซึยามํา และที่ราบโดโกอันกว๎างใหญํ ณ ที่นั่นมีคนอยูํหยิบมือหนึ่งที่รวมตัวกัน และ
ใช๎ชีวิตอยํางเรียบงํายอยูํด๎วยกัน ไมํมีเครื่องอ านวยความสะดวกแบบสมัยใหมํ ใช๎เวลายามเย็น
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อันสงบอยูํภายใต๎แสงเทียนและแสงตะเกียง พวกเขาอยูํอาศัยด๎วยปัจจัยยังชีพอันสามัญ ได๎แกํ 
ข๎าวกล๎อง พืชผัก เสื้อผ๎า และชามใสํอาหาร พวกเขามาจากที่ตําง ๆ พักอาศัยอยูํที่นี่ชั่วระยะ
หนึ่งแล๎วก็จากไป  
 
              ในบรรดาแขกที่มามีทั้งนักวิจัยทางการเกษตร นักศึกษา ผู๎คงแกํเรียน เกษตรกร 
ฮิปปี้ กวี คนพเนจร มีทั้งคนหนํุม คนแกํ ผ๎ูชาย ผู๎หญิงที่หลากหลายบุคลิกลักษณะและสัญชาติ 
คนสํวนใหญํที่อยูํนานล๎วนเป็นคนหนํุมสาว ที่ต๎องการระยะเวลาส าหรับการใครํครวญพิจารณา 
 
              หน๎าที่ของผมคือผู๎ดูแลที่พักแรมรายทางแหํงน้ี ให๎บริการน้ าชาแกํผู๎เดินทางที่
มาแล๎วก็จากไป และเมื่อพวกเขาอยูํชํวยงานในทุํงนา ผมก็จะรู๎สึกเพลิดเพลินกับการรับฟัง
เรื่องราวความเป็นไปของโลกภายนอก 
 
              ทั้งน้ีอาจจะฟังดูเข๎าทีดี แตํแท๎ที่จริงแล๎ว มันมิใชํชีวิตที่สบายหรืองํายดายเลย ผม
สนับสนุนการเกษตรกรรมแบบ "ไมํกระท า" และก็มีคนจ านวนมากได๎มาที่นี่โดยคิดวําพวกเขาจะ
พบเมืองในฝันที่เขาจะมีชีวิตอยูํได๎โดยไมํต๎องแม๎แตํลุกขึ้นมาจากเตียงนอน คนเหลํานี้จะต๎อง
พบกับความประหลาดใจอยํางใหญํหลวงเมื่อพบวําต๎องขนน้ าจากบํอน้ าพุในทํามกลางหมอก
ยามเช๎าตรูํ ต๎องผําฟืนจนมือพองแดง ปวดแสบปวดร๎อน ท างานอยูํในโคลนลึกถึงข๎อเท๎า มีคน
จ านวนมากต๎องรีบเผํนหนีกลับไป 
 
              วันน้ีขณะที่ผมมองดูคนหนํุมสาวที่ท างานกันในกระทํอมหลังน๎อย ก็มีหญิงสาวคน
หนึ่งที่มาจากฟูนาบาชิ เดินข้ึนมาบนเขา 
              เมื่อผมถามวํา เธอมาท าไมที่นี่ เธอตอบวํา "ฉันเพียงแตํมา ก็เทํานั้น ฉันไมํรู๎อะไร
มากกวํานี้หรอก"  
              สาวน๎อยที่ฉลาดเฉลียวทําทางเฉยเมยคนน้ันตีส านวน 
              ดังน้ันผมเลยถามวํา "ถ๎าเธอรู๎วําเธอยังไมํกระจํางแจ๎ง ก็ไมํมีอะไรต๎องพูดใชํไหม การ
เข๎าใจโลกโดยอาศัยอ านาจแหํงการแบํงแยก ท าให๎คนเราสูญเสียการแลเห็นความหมายของ
มัน นี่มิใชํหรือที่ท าให๎โลกเรามีสภาพที่หยุดนิ่งตายตัวดังเชํนที่เป็นอยูํ" 
              เธอตอบอยํางนํุมนวลวํา "ใชํ ถ๎าคุณพูดเชํนน้ัน" 
              "บางทีเธออาจไมํมีความคิดที่แจํมชัดนักวําการประจักษ๑แจ๎งคืออะไร วําแตํวําเธอ
อํานหนังสืออะไรกํอนมาที่นี่" 
              เธอสั่นศีรษะเป็นการตอบปฏิเสธ  
 
              คนเราศึกษาเพราะเขาคิดวําเขาไมํเข๎าใจ แตํการศึกษาไมํได๎ชํวยให๎คนเราเกิดความ
เข๎าใจได๎ เขาศึกษาอยํางหนักเพียงเพื่อจะพบในท๎ายที่สุดวํา คนเราไมํสามารถรู๎อะไรเลย ความ
เข๎าใจนั้นอยูํนอกเหนือการเข๎าถึงของมนุษย๑ 
 
              โดยปกติคนเรามักคิดวํา ค าวํา "ไมํเข๎าใจ" นั้นใช๎ในกรณีที่คุณเข๎าใจของ ๙ สิ่ง และ
มีเพียง ๑ สิ่งที่คุณไมํเข๎าใจ แตํเมื่อคุณตั้งใจที่จะเข๎าใจของทั้ง ๑๐ สิ่ง คุณจะไมํสามารถเข๎าใจ
อะไรแม๎สักสิ่งเดียว ถ๎าคุณรู๎จักดอกไม๎ถึง ๑๐๐ ชนิดคุณจะไม ํ"รู๎จัก" มันสักชนิด คนเราต๎อง
ตํอสู๎อยํางหนักเพื่อจะเข๎าใจ ท าให๎ตัวเองเชื่อวําได๎เข๎าใจ และก็ตายไปโดยไมํรู๎อะไรสักอยําง 
 
              คนหนํุมเหลําน้ันหยุดพักจากงานชํางไม๎ ทรุดกายลงน่ังบนพื้นหญ๎าใกล๎ต๎นส๎มต๎น
ใหญํ และมองดูปุยเมฆบนฟากฟูาทางใต ๎
 
              คนเราคิดวําเมื่อเขาละสายตาจากพื้นโลกไปยังท๎องฟูา เขาจะเห็นสรวงสวรรค๑ เขา
แยกผลส๎มออกจากใบสีเขียวของมัน และกลําววํา เขารู๎จักสีเขียวของใบและสีส๎มของผล แตํ
จากชั่วขณะที่เขาแยกระหวํางสีเขียวกับสีส๎ม สีที่แท๎ก็หายไป 
 



              ผู๎คนคิดวําเขาเข๎าใจสิ่งตําง ๆ เพราะเขาคุ๎นเคยกับมัน นี่เป็นเพียงความรู๎ที่ผิวเผิน มัน
เป็นความรู๎ของนักดาราศาสตร๑ที่รู๎จักชื่อของกลุํมดาว เป็นความรู๎ของนักพฤกษศาสตร๑ที่รู๎จักการ
จ าแนกประเภทของใบและดอก เป็นความรู๎ของจิตรกรที่รู๎จักทฤษฎีความงามของสีเขียวและ
แดง นี่มิใชํการรู๎จักธรรมชาติโดยตัวของมันเอง พื้นโลก และท๎องฟูา สีเขียวและสีแดง นักดารา
ศาสตร๑ นักพฤกษศาสตร๑ และจิตรกร มิได๎ท าอะไรมากไปกวําการจับเอาความประทับใจและ
ตีความมันโดยอาศัยความทะยานแหํงจิตของแตํละคน ยิ่งเขาเข๎าไปเกี่ยวข๎องกับกิจกรรมทาง
พุทธิปัญญามากเทําไร เขาก็ยิ่งแยกตัวออกจากธรรมชาต ิและยากที่จะอยูํอยํางธรรมชาติมาก
เทําน้ัน 
 
              โศกนาฏกรรมก็คือด๎วยความหยิ่งผยองอันเหลวไหลของคนเรา เขาพยายามที่จะดัด
ธรรมชาติให๎เป็นไปตามเจตนาของตน มนุษย๑สามารถท าลายรูปทรงของธรรมชาติได๎ แตํเขาไมํ
สามารถสร๎างมันข้ึนมาได๎ การแบํงแยกซึ่งเป็นความเข๎าใจที่เป็นสํวน ๆ และไมํสมบูรณ๑มักจะเป็น
จุดตั้งต๎นของความรู๎ของมนุษย๑ ความไมํสามารถเข๎าใจองค๑รวมของธรรมชาติ คนเราจึงไมํ
สามารถท าอะไรได๎ดีกวําการสร๎างแบบจ าลองอันไมํสมบูรณ๑ของธรรมชาติขึ้น และจากนั้นก็
หลอกตัวเองให๎คิดวํา เขาได๎สร๎างอะไรบางสิ่งบางอยํางที่เป็นธรรมชาติขึ้นมา 
 
              ทั้งหมดที่คนเราต๎องท าเพื่อรู๎จักธรรมชาติก็คือ การตระหนักวําตนไมํได๎รู๎อะไรจริง ๆ 
เลยสักอยําง ตระหนักวําตนเองไมํอาจรู๎อะไรสักอยําง นี่จึงจะคาดหวังได๎วําเขาจะเลิกสนใจใน
ความรู๎แบบแบํงแยก เมื่อเขาละทิ้งความรู๎แบบแบํงแยก ความรู๎แบบไมํแบํงแยกจะปรากฏขึ้นเอง
ภายในตัวของเขา ถ๎าเขาไมํพยายามคิดเกี่ยวกับการรู๎ หากเขาไมํวิตกเกี่ยวกับการเข๎าใจ เวลา
แหํงการเข๎าใจของเขาก็จะมาถึง ไมํมีวิธีการอื่นใดนอกจากท าลายอัตตาของตนเสีย สลัดทิ้ง
ความคิดที่วํามนุษย๑อยูํแยกขาดจากสรวงสวรรค๑และพื้นพิภพ  
 
              "นี่หมายถึงการเป็นคนโงํแทนที่จะเป็นคนฉลาด" ผมตะคอกใสํหนุํมน๎อยคนหน่ึงที่มี
แววฉลาด และความใจเย็นบนใบหน๎า "เธอรู๎ไหม เห็นแววตาของเธอแล๎วท าให๎เข๎าใจวําเธอเป็น
คนเชํนไร ความโงํนั้นมองดูภายนอกนึกวําเป็นความฉลาด เธอรู๎ตัวหรือเปลําวําเป็นคนฉลาดหรือ
คนโงํ หรือเธอก าลังพยายามเป็นคนฉลาดแบบโงํ ๆ เธอไมํสามารถเป็นคนฉลาด ไมํสามารถ
เป็นคนโงํ เมื่อนิ่งอยูํเชํนนี้ ตอนน้ีเธอเป็นอยํางน้ันใชํไหม" 
 
              กํอนที่ผมจะรู๎ตัว ผมก็โกรธตัวเองที่ทวนค าซ้ า ๆ ซาก ๆ ค าพูดที่ไมํสามารถเทียบได๎
กับปัญญาแหํงการนิ่ง ค าพูดที่ผมเองก็ไมํอาจเข๎าใจ 
 
              พระอาทิตย๑ในฤดูใบไม๎รํวงลดต่ าลงอยูํ ณ ขอบฟูา ล าแสงสลัวของดวงตะวันสาด
สํองมาถึงโคนต๎นไม๎เฒํา หนุํมสาวเดินทางกลับสูํทับกระทํอมอยํางช๎า ๆ เพื่อกินอาหารมื้อเย็น 
ในขณะที่ล าแสงสะท๎อนจากทะเลในสาดต๎องเบื้องหลังของเขาเหลํานั้น ผมเดินตามหลัง
ทํามกลางความมืดที่โรยตัวลงมาอยํางเงียบงัน 

 
 

  



 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๕ 

 

 
๕.๒ 

ใครคือคนโง่ 

 

                กล่าวกันวําไมํมีสัตว๑โลกชนิดใดที่ฉลาดเทํากับมนุษย๑ และโดยอาศัยปัญญา
ดังกลําวคนเราจึงกลายเป็นสัตว๑โลกชนิดเดียวที่สามารถท าสงครามนิวเคลียร๑ได๎ 
 
            เมื่อวันกํอนเจ๎าของร๎านอาหารธรรมชาติแหํงหนึ่ง ที่อยูํหน๎าสถานีรถไฟโอซาก๎า ได๎ปีน
เขาขึ้นมาที่นี่พร๎อมกับพาเพื่อนมา ๗ คน เหมือนกับเทวดาแหํงโชคทั้ง ๗ ตอนเที่ยงในขณะที่
เรานั่งกินอาหารที่ไมํได๎ตระเตรียม ซึ่งได๎แกํข๎าวกล๎องกับจับฉําย คนหน่ึงในพวกเราได๎กลําวกับ
เพื่อนที่มาด๎วยวํา ในบรรดาเด็ก ๆ มักจะมีคนหน่ึงที่ไมํสนใจความเป็นไปของโลก ผ๎ูที่หัวเราะ
อยํางเบิกบานเป็นสุข สํวนอึกคนที่มักจะต๎องเป็น "ม๎า" เมื่อเลํนเกม "ขี่ม๎าสํงเมือง" สํวนคนที่ ๓ 
มักจะมีเลํห๑อุบายในการชิงเอาขนมของผ๎ูอื่นอยูํเสมอ กํอนที่จะมีการเลือกหัวหน๎าชั้นครูมักจะพูด
อยํางเครํงเครียดจริงจัง ถึงความต๎องการจะได๎หัวหน๎าที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู๎น าที่ดี และ
ความส าคัญในการเลือกหัวหน๎าอยํางฉลาด เมื่อมีการเลือกตั้งข้ึน กลับกลายเป็นเจ๎าหนูที่
หัวเราะอยํางเบิกบานอยูํข๎างถนนได๎รับเลือก" 
             ทุกคนหัวเราะ แตํผมไมํเข๎าใจวําเขาหัวเราะท าไม ผมคิดแตํเพียงวํามันเป็นเรื่อง 
ธรรมดา 
 
             ถ๎าสิ่งตําง ๆ ถูกมองในแงํของการได๎และเสีย คนก็จะมองได๎วําเด็กที่มักจะต๎องเลํน
เป็นม๎าคือผู๎เสีย แตํความยิ่งใหญํและความธรรมดาสามัญไมํอาจใช๎กับเด็กได ๎ครูคิดวําเด็กฉลาด
เป็นคนที่นําสนใจที่สุด แตํเด็กอื่นจะมองวําเขาใช๎ความฉลาดในทางที่ผิด เป็นคนที่จะเอาเปรียบ
คนอื่น 
 
             การคิดวําคนที่ฉลาดและสามารถดูแลตัวเองได๎นั้นเป็นกรณีพิเศษ และเป็นการดีกวํา
ที่จะเป็นกรณีพิเศษ น้ีเป็นคํานิยมของ "ผู๎ใหญ"ํ คนที่กระท าแตํสิ่งที่เป็นเรื่องของตน กินและ
นอนหลับดี คนที่ไมํมีอะไรกังวล เป็นคนที่มีชีวิตอยูํอยํางนําพึงพอใจที่สุดในความคิดของผม ไมํ
มีใครยิ่งใหญํไปกวําคนที่ไมํต๎องการประสบความส าเร็จในสิ่งใด 
 
             ในนิทานอีสป เมื่อกบขอนายจากพระเจ๎า พระองค๑ประทานขอนไม๎มาให๎กบเลํนสนุก
อยูํกับขอนไม๎ที่ไมํเคลื่อนไหว ตํอมาเมื่อกบต๎องการนายที่ยิ่งใหญํกวําขอนไม๎ พระองค๑ก็ทรง
ประทานนกกระสามาให๎ และตอนจบของนิทานก็คือนกกระสากินกบเหลําน้ันจนหมด  
 
             ถ๎าคนที่ยืนอยูํข๎างหน๎าเป็นคนยิ่งใหญํ คนที่ตามหลังจะต๎องตํอสู๎และตึงเครียด แตํถ๎า
คุณเลือกคนธรรมดาให๎อยูํหน๎า คนที่ตามหลังก็จะมีเวลาผํอนคลาย คนเราคิดวําผู๎ที่เข๎มแข็งและ
ฉลาดเป็นคนเดํนคนส าคัญ และด๎วยเหตุนี้เขาจึงเลือกนายกรัฐมนตรีที่เข๎ามาลากจูงประเทศชาติ
เหมือนกับเป็นหัวรถจักรดีเซล  
 
             "คนประเภทใดที่ควรได๎รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีกันหนอ" 
             "ขอนไม๎ทื่อ ๆ ซิ" ผมตอบ "ไมํเห็นมีใครเหมาะสมกวําดารูมํา-ซัง* เขาเป็นคนที่ผํอน
คลายผาสุก ที่นั่งภาวนาอยูํได๎เป็นปี ๆ โดยไมํเอํยวาจาสักค า ถ๎าคุณผลักเขาทีหนึ่ง เขาก็จะล๎ม
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ตัวลงไป แตํด๎วยการยืนหยัดโดยไร๎อาการตํอต๎าน เขาก็จะลุกขึ้นมานั่งในทําสมาธิอยํางเดิม
เสมอ ดารูมําซังไมํใชํเพียงนั่งอยํางเกียจคร๎านไขว๎ขาและซํอนมือไว๎เทําน้ัน เขาจะถลึงตาอยําง
เงียบ ๆ ใสํคนที่ต๎องการจะดึงแขนขาของเขาออกมา" 
             "ถ๎าคุณไมํท าอะไรเลย โลกก็จะไมํสามารถด าเนินตํอไปได ๎โลกจะเป็นอยํางไรถ๎า
ปราศจากการพัฒนา" 
            "ก็ท าไมคุณต๎องพัฒนาด๎วยเลํา หากอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากร๎อยละ ๕ 
เป็นร๎อยละ ๑๐ ความสุขจะเพิ่มขึ้นอีกเทําตัวด๎วยหรือเปลํา จะมีอะไรผิดปกติหรือถ๎าอัตราเติบโต
ทางเศรษฐกิจเทํากับ ๐ นี่มิใชํภาวะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงกวําละหรือ จะมีอะไรดีไปกวําการอยูํ
อยํางเรียบงําย และท าอะไรอยํางสบาย ๆ อีกลํะ" 
 
             ผู๎คนพยายามค๎นคว๎าเรียนรู๎วําธรรมชาติมีกลไกการท างานอยํางไร และน าธรรมชาติ
มาใช๎สอย โดยคิดวําการท าเชํนน้ีจะเป็นประโยชน๑ตํอมนุษยชาติ ตราบจนถึงปัจจุบัน ผลลัพธ๑
ปรากฏออกมาแล๎ววํา ดาวเคราะห๑ดวงน้ีเต็มไปด๎วยมลภาวะ ผู๎คนก าลังเคว๎งคว๎างสับสน และเรา
ได๎เข๎าสูํยุคสมัยใหมํแหํงความวํุนวาย  
 
             ในไรํนาแหํงนี้เราได๎ท าเกษตรกรรมแบบ "ไมํกระท า" และกินธัญญาหารพืชผัก และ
ส๎มที่ถูกสุขอนามัยและมีรสอรํอย เพียงการด ารงชีวิตที่แนบสนิทกับต๎นธารแหํงสรรพสิ่ง ก็เป็นสิ่ง
มีความหมาย และเป็นความพึงพอใจขั้นพื้นฐาน ชีวิตก็จะเป็นล าน าเพลง และกาพย๑กวี  
 
             เกษตรกรมีกิจวํุนวายมากเกินไป เมื่อผู๎คนเริ่มศึกษาวิจัยโลก และตัดสินวํามันเป็นสิ่ง 
"ดี" ถ๎าเราท าสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น งานวิจัยทั้งหมดของผมอยูํในทิศทางของการ "ไมํ" ท าสิ่งนี้ หรือ
สิ่งนั้น ประสบการณ๑ ๓๐ ปีที่ผํานมาได๎สอนผมวําเกษตรกรจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกวํานี้ ถ๎าท าอะไรให๎
น๎อยจนแทบไมํท าอะไรเลย 
 
             ยิ่งผ๎ูคนท าอะไรมากขึ้นเทําไหรํ ยิ่งสังคมพัฒนามากขึ้นเทําไหรํ ปัญหาตําง ๆก็เกิด
มากขึ้นเทําน้ัน การที่ธรรมชาติเสื่อมสภาพไปอยํางรวดเร็ว ทรัพยากรตําง ๆ รํอยหรอลงไป จิต
วิญญาณของมนุษย๑ปุวยไข๎และแตกสลาย ทั้งหมดนี้ล๎วนเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการที่มนุษยชาติ
พยายามเอาชนะสิ่งตําง ๆ แตํเดิมมาไมํมีเหตุผลที่จะต๎องก๎าวหน๎า และไมํมีอะไรที่ต๎องท า เรา
ได๎มาถึงจุดที่วํา ไมํมีหนทางอื่นอีกแล๎วนอกจากกระท าการ "เคลื่อนไหว" ที่จะไมํท าการอันใด
ทั้งสิ้น 
 
             

 
 

* ดารูมํา-ซัง เป็นของเลํนของเด็กญี่ปุุนที่เป็นท่ีรู๎จักกันดี  มันเป็นลูกบัลลูนใหญํ ท่ีมีน้ าหนักถํวงอยํูท่ีฐาน เป็นรูป
ของพระนั่งในทําสมาธิ  



 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๕ 

 

 
๕.๓ 

เกิดมาเพ่ือไปโรงเรียนอนุบาล 

 

                ชายหนุํมพร๎อมกับถุงใบยํอมบนบํา เดินทอดนํองตรงมาหาพวกเราที่ท างานกันอยูํ
ในทุํงนา 
             "คุณมาจากไหน" ผมถาม  
             "จากที่โนํน" 
             "คุณมาที่นี่ได๎ยังไง" 
             "ผมเดินมา" 
             "คุณมาที่นี่ท าไม" 
             "ผมไมํรู"๎ 
 
             คนสํวนใหญํที่มาที่นี่ไมํรีบร๎อนที่จะเปิดเผยชื่อ หรือเรื่องราวในอดีตของตน เขาไมํมี
เปูาหมายที่ชัดเจนนักด๎วย เพราะวําพวกเขาหลายคนไมํรู๎วําตนมาที่นี่ท าไม เพียงแตํมา น่ีเป็น
เพียงสิ่งธรรมดาสามัญ 
 
             ในยามเริ่มแรก คนเราไมํรู๎วําเขามาจากไหน หรือจะไปไหน การพูดวําคุณเกิดมาจาก
ครรภ๑มารดา และต๎องกลับไปสูํผงคลีดิน เป็นค าอธิบายทางชีววิทยาแตํไมํมีใครรู๎วํามีอะไรด ารง
อยูํกํอนการเกิด หรือโลกที่รอเราอยูํภายหลังตาย 
 
             เกิดมาโดยไมํรู๎เหตุผล เพียงเพื่อจะหลับตาและจากไปด๎วยความไมํรู๎อันหาที่สุดมิได ๎
มนุษย๑แท๎จริงแล๎วตํางเป็นสัตว๑โลกที่นําสงสาร 
 
             วันตํอมา ผมได๎พบหมวกสานที่นักแสวงบุญกลุํมหนึ่งมาทิ้งไว๎ คราวที่แวะมาเยี่ยม
หลังจากไปนมัสการวัดในชิโกกุ บนหมวกสานนั้นมีอักษรเขียนไว๎วํา "เริ่มแรกนั้นไมํมีตะวันออก
ตะวันตก ทิศทางนับสิบอสงไขย" บัดนี้ขณะที่ถือหมวกในมือ ผมถามหนุํมคนน้ันอีกวํา เขามา
จากไหน และเขาตอบวํา เขาเป็นลูกชายชองนักบวชแหํงวัดคานาซาวํา เขารู๎สึกวําเป็นเรื่องโงํ
เขลาที่ได๎แตํอํานคัมภีร๑อยูํตลอดทั้งวัน จึงคิดอยากเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรบ๎าง 
 
             ไมํมีตะวันออกหรือตะวันตก ดวงตะวันขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตก 
แตํนี่เป็นเพียงการสังเกตทางดาราศาสตร๑เทํานั้น ความรู๎ที่วําเรานั้นไมํเข๎าใจทั้งตะวันออกและ
ตะวันตกนั้นเป็นสิ่งที่ใกล๎เคียงกับสัจจะ ข๎อเท็จจริงก็คือไมํมีใครรู๎วําดวงอาทิตย๑มาจากแหํงหน
ใด 
 
             ในบรรดาคัมภีร๑เป็นหมื่น ๆ สูตร มีพระสูตรหนึ่งที่นําส านึกในคุณ เป็นพระสูตรที่รวม
เอาประเด็นที่ส าคัญทั้งหมดไว๎ พระสูตรนั้นคือคัมภีร๑พระหฤทัยสูตรตามพระสูตรกลําววํา "พระ
สัมมาสัมพุทธเจ๎าตรัสวํา 'รูปคือความวําง ความวํางคือรูป' วัตถุและจิตเป็นหนึ่งเดียว แตํทั้งหมด
ล๎วนเป็นความวําง มนุษย๑มิได๎มีอยูํ มิได๎ไมํมีอยูํ มิได๎เกิดและมิได๎ตาย ปราศจากชราและความ
เจ็บไข๎ ปราศจากการเพิ่มและปราศจากการลด" 
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             วันตํอมาขณะที่ก าลังเกี่ยวข๎าว ผมพูดกับคนหนํุมที่นั่งพิงกับฟางกองใหญํวํา "ผมคิด
วําเมื่อข๎าวถูกหวํานในฤดูใบไม๎ผลิ เมล็ดจะงอกเป็นต๎นอํอน และขณะนี้ขณะที่เราก าลังเกี่ยวข๎าว 
มันก็ดูเหมือนกับตายไป แตํความจริงก็คือแบบแผนเชํนน้ีจะเกิดขึ้นซ้ า ๆ ปีแล๎วปีเลํา ซึ่ง
หมายความวําชีวิตนั้นมีอยูํอยํางตํอเน่ืองในทุํงนาแหํงนี้ และการตายในแตํละปีโดยตัวมันเองก็
เป็นการเกิดใหมํในแตํละปีด๎วย คุณสามารถพูดได๎วํา ข๎าวที่เกี่ยวอยูํในขณะนี้มีชีวิตสืบตํออยําง
ไมํขาดสาย" 
 
             มนุษย๑มักจะมองชีวิตและความตายด๎วยทัศนาวิสัยที่คํอนข๎างตื้น การเกิดขึ้นของฤดู
ใบไม๎ผลิ และการตายจากของฤดูใบไม๎รํวงมีความหมายอยํางไรตํอหญ๎าเหลํานี้ คนเราคิดวํา
ชีวิตคือความรื่นรมย๑ และความตายคือความเศร๎าสลด เมล็ดข๎าวที่นอนน่ิงอยูํในพื้นดิน ซึ่งจะงอก
เป็นต๎นอํอนในฤดูใบไม๎ผล ิใบและล าต๎นของมันจะเหี่ยวเฉาในฤดูใบไม๎รํวง แตํกระนั้นเมล็ด
กระจิริดของมันก็ยังคงหํอหุ๎มความรืนรมย๑แหํงชีวิตไว๎อยํางเต็มเปี่ยม ความรื่นรมย๑แหํงชีวิตมิได๎
สลายไปพร๎อมกับความตาย ความตายมิใชํอะไรมากกวําการจากไปชั่วคราว คุณมิได๎กลําวหรอก
หรือวําข๎าวนี้มิได๎รู๎จักความเศร๎าสลดของความตาย ด๎วยเหตุที่มันเป็นเจ๎าของความรื่นรมย๑แหํง
ชีวิตอันเต็มเปี่ยม 
 
             สิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นกับข๎าวเจ๎าและข๎าวบาร๑เลย๑ ก็เกิดขึ้นอยํางตํอเนืองไมํขาดสาย
ภายในกายของมนุษย๑ด๎วย แตํละวันผมและเล็บงอกใหมํ มีเซลเป็นหมื่น ๆ ที่ตายไป เซลใหมํ
เป็นหมื่นก็เกิดขึ้นแทนที ่เลือดในกายเมื่อเดือนที่แล๎วก็ไมํใชํเลือดเดิมในวันน้ี เมื่อคุณคิดวํา
บุคลิกลักษณะของคุณจะสืบตํอในรํางกายของลูกและหลานตํอไป คุณก็สามารถกลําวได๎วําคุณ
ก าลังตายและเกิดใหมํในแตํละวันและยังคงมีชีวิตตํอไปอีกหลายชั่วอายุคนหลังจากตายไปแล๎ว 
 
             หากวําการมีสํวนรํวมอยูํในวัฏจักรของการเกิดตายนี้จะสามารถประสบสัมผัสได๎ในแตํ
ละวัน ก็จะไมํมีอะไรอื่นที่จ าเป็นยิ่งไปกวํานี้อีก แตํคนสํวนใหญํไมํสามารถชื่นชมกับชีวิตขณะที่
มันผํานไป และแปรเปลี่ยนไปในแตํละวัน เขายึดติดกับชีวิตตามประสบการณ๑ที่เขาได๎สัมผัสมา 
และความติดยึดเป็นนิสัยเชํนนี้ที่น าความกลัวตายมาให๎ การให๎ความใฝุใจแตํกับอดีตที่ได๎ผําน
พ๎นไปแล๎วหรือตํออนาคตที่ยังไมํมาถึง เขาก็ได๎หลงลืมไปวําเขามีชีวิตอยูํบนพื้นพิภพในปัจจุบัน
ขณะ การตํอสู๎ในความสับสน เขาจะเฝูามองชีวิตของเขาที่ผํานไปเหมือนอยูํในความฝัน 
 
             "ถ๎าหากชีวิตและความตายเป็นความจริง ความทุกข๑ของมนุษย๑จะมิใชํเป็นสิ่งที่หลบ
เลี่ยงมิได๎ละหรือ"  
             "มันไมํมีชีวิตหรือความตาย" 
             "คุณพูดเชํนน้ันได๎ยังไง" 
 
             โลกโดยตัวมันเองคือเอกภาพของวัตถุในกระแสแหํงประสบการณ๑ แตํจิตของมนุษย๑
ได๎แบํงแยกปรากฏการณ๑เป็นทวิภาวะ เชํน ชีวิตและความตาย ยินและหยัง ความมีและความวําง 
จิตจะเริ่มเชื่อวําสิ่งที่สามารถสัมผัสรับรู๎ได๎นั้นเป็นสิ่งถูกต๎องสมบูรณ๑ และจากนั้นสสารก็ได๎
กลายเป็นวัตถุอยํางที่มนุษย๑รับรู๎มันตามปกต ิ
 
             รูปของโลกทางวัตถุ บัญญัติเกี่ยวกับชีวิตและความตาย สุขภาพและความปุวยไข๎ 
ความรื่นรมย๑และความเศร๎า ล๎วนกํอก าเนิดขึ้นจากจิตของมนุษย๑ ในพระสูตรเมื่อพระพุทธเจ๎าตรัส
วํา สรรพสิ่งเป็นความวํางน้ัน พระองค๑มิเพียงแตํไมํยอมรับวําสิ่งที่ถูกสร๎างข้ึนจากพุทธิปัญญา
ของมนุษย๑นั้น เป็นความจริงอันเที่ยงแท๎ พระองค๑ยังทรงประกาศให๎เห็นวํา อารมณ๑ของมนุษย๑ก็
เป็นมายาด๎วย 
 
             "คุณหมายความวําทุกอยํางเป็นมายาหรือ ไมํมีอะไรเหลือเลยหรือ" 
             "ไมํมีอะไรเหลือเลยหรือ บัญญัติของ 'ความวําง' ยังคงปรากฏชัดในใจของคุณ" ผม
กลําวกับคนหนํุมนั้นวํา "หากคุณไมํรู๎วําคุณมาจากไหน หรือจะไปที่ไหน ถ๎างั้นคุณแนํใจได๎



อยํางไรวําคุณอยูํที่นี่ ยืนอยูํตํอหน๎าผม หรือวําการมีอยูํเป็นสิ่งไร๎ความหมาย" 
             "……………………………………….."  
 
             เช๎าวันตํอมา ผมได๎ยินเด็กหญิงอายุ 4 ขวบถามแมํของเธอวํา "ท าไมหนูจึงเกิดมาใน
โลกนี้คะ เพื่อจะไปโรงเรียนอนุบาลหรือคะ" 
 
             เป็นธรรมดาที่แมํของเธอไมํสามารถตอบอยํางซื่อสัตย๑วํา "ใชํจ๏ะ ถูกแล๎ว หนูต๎องไป
โรงเรียน" และยิ่งกวํานั้น คุณก็อาจกลําวได๎วําผู๎คนทุกวันน้ีเกิดมาเพื่อจะไปโรงเรียนอนุบาลกัน 
 
             นี้เป็นจริงส าหรับคนในวิทยาลัยที่ศึกษาอยํางขยันหมั่นเพียร เพื่อจะรู๎วําท าไมเขาจึง
เกิดมา ผู๎คงแกํเรียนและนักปรัชญาแม๎วําได๎ท าลายชีวิตของเขาไปแล๎วในความพยายาม
ดังกลําว ก็ยังกลําววํา เขาพึงพอใจที่จะได๎เข๎าใจถึงเรื่องน้ี  
 
             แตํเดิมมนุษย๑หามีจุดมุํงหมายใดไมํ บัดนี้เขาได๎ฝันถึงจุดมุํงหมายอยํางใดอยํางหน่ึง 
เขาตํอสู๎ดิ้นรนเพื่อจะหาความหมายของชีวิต น่ีเป็นการตํอสู๎มวยปล้ าเลํนคนเดียว มันไมํมี
จุดมุํงหมายอะไรทุกอยํางที่ต๎องคิดถึง หรือเสาะแสวงหา คุณควรจะถามเด็ก ๆ ดูวําจิตที่ไมํมี
เปูาหมายนั้นไร๎ความหมายหรือเปลํา 
 
             จากวันที่พวกเขาเริ่มเข๎าโรงเรียนอนุบาล ความทุกข๑ของคนก็เริ่มต๎นข้ึนมนุษย๑เป็น
สัตว๑โลกที่มีความสุข แตํเขาได๎สร๎างโลกแหํงความยากล าบาก และบัดนี้ก็ต๎องตํอสู๎เพื่อก าจัด
ความยากล าบากนั้น 
             ในธรรมชาติมีชีวิตและความตาย และธรรมชาติคือความรื่นรมย๑ 
             ในสังคมมนุษย๑มีชีวิตและความตาย แตํมนุษย๑มีชีวิตอยูํในความทุกข๑โศก 

 
 

 

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๕ 

 

 
๕.๔ 

เมฆพเนจรและมายาการแห่งวิทยาศาสตร ์

 

                เช้าวันน้ีผมไปล๎างกลํองบรรจุส๎มที่แมํน้ า ขณะที่ก๎มตัวลงเท๎าแขนบนก๎อนหิน มือ

ของผมก็ได๎สัมผัสกับความเย็นของแมํน้ าแหํงฤดูใบไม๎รํวง ใบสีแดงของต๎นซูมัคตามริมฝั่งแมํน้ า
ที่ยืนโดดเดํนท๎าทายท๎องฟัาสีครามสดใสในฤดูใบไม๎รํวง ผมยืนตะลึงกับความงามที่ไมํคาดฝัน
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ของกิ่งก๎านที่ตัดกับท๎องฟูา 
 
               ภายในทัศนียภาพที่เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้งน้ี โลกแหํงประสบการณ๑ทั้งหมดก็ปรากฏข้ึน 
ในทํามกลางกระแสของน้ า กระแสของเวลา ฝ่ังน้ าทางซ๎ายและทางขวา แสงอาทิตย๑และเงา
สลัว ใบไม๎สีแดงและฟูาสีคราม ทั้งหมดได๎ปรากฏข้ึนภายในหน๎าสมุดหนังสือแหํงความเงียบ
และศักดิสิทธิ์ของธรรมชาต ิและมนุษย๑ก็เป็นไม๎อ๎ออันบอบบางที่คิดได ๎
 
                  เมื่อเขาถามวําธรรมชาติคืออะไร เขาก็ต๎องถามตํอไปวํา อะไร คือ "อะไร" และ
อะไรคือมนุษย๑ผู๎ถามวําอะไรคือ "อะไร" นั่นกลําวได๎วําเขามุํงหน๎าเข๎าไปในโลกแหํงการถามอัน
ไมํสิ้นสุด  
 
                  ในความพยายามที่จะเข๎าใจอยํางแจํมชัดวําอะไรคือสิ่งที่กํอให๎เกิดค าถาม
มากมายแกํเขา อะไรคือสิ่งที่ท าให๎เขาประหลาดใจ เขาก็มีหนทางที่เป็นไปได๎อยูํ ๒ ทาง 
หนทางแรกก็คือการมองลึกลงไปในตัวเองของผ๎ูถามค าถามวํา "ธรรมชาติคือ อะไร "  
 
                 หนทางที่ ๒ ก็คือการวิจัยสืบค๎นธรรมชาติโดยแยกขาดจากมนุษย๑ 
 
                  หนทางสายแรกน าไปสูํอาณาจักรแหํงปรัชญาและศาสนา เมื่อเหมํอมองดูสายน้ า 
ไมํใชํสิ่งผิดปกติที่จะเห็นกระแสน้ าไหลจากบนลงลําง แตํก็ไมํมีความขัดแย๎งกันที่จะเห็น
กระแสน้ าหยุดนิ่ง และสะพานไหลเลื่อนไป  
 
                  ในอีกด๎านหน่ึง ถ๎าเลือกท าตามหนทางสายที่สอง ทัศนียภาพจะถูกแบํงออกเป็น
ปรากฏการณ๑ธรรมชาติที่หลากหลาย สายน้ า ความเร็วของกระแสน้ า คลื่นลมและเมฆขาว 
ทั้งหมดนี้กลายเป็นวัตถุที่แยกขาดจากกันส าหรับการศึกษาวิจัย มันจะน าไปสูํค าถามอื่น ๆ ซึ่ง
ขยายไปอยํางไมํจบสิ้นในทุกทิศทาง และนี่คือหนทางของวิทยาศาสตร๑  
 
                  โลกเคยเป็นสิ่งเรียบงํายสามัญ คุณเพียงแตํสังเกตเห็นวําขณะเดินลัดเลาะผําน
ทุํงหญ๎า หยาดน้ าค๎างกระเซ็นมาถูกต๎องเนื้อตัวจนเปียกชื้น แตํเมื่อคนเราเริ่มที่จะอธิบายหยาด
น้ าค๎างอยํางเป็นวิทยาศาสตร๑เขาก็ได๎วางก๎บดักตัวเองให๎ตกอยูํในวังวนแหํงความชั่วร๎ายอันไมํ
สิ้นสุดของพุทธิปัญญา  
 
                  โมเลกุลของน้ าประกอบด๎วยอะตอมของไฮโดรเจน และออกซิเจน ครั้งหน่ึง
คนเราคิดวํา อนุภาคที่เล็กที่จุดในโลกคืออะตอม แตํตํอมาเขาก็ค๎นพบวําย๎งมีนิวเคลียสอยูํใน
อะตอม มาบัดนี้เขาได๎ค๎นพบอีกวําภายในนิวเคลียสยังมีอนุภาคที่เล็กยงกวําอยูํอีก และใน
บรรดาอนุภาคปรมาณูเหลํานี้ก็มีความแตกตํางกันเป็นร๎อย ๆ ชนิด และไมํมีใครรู๎วํา การ
ศึกษาวิจัยโลกน๎อย ๆ ดวงน้ี จะสิ้นสุดลง ณ แหํงหนใด 
 
                  กลําวกันวําการโคจรของอีเลคตรอนที่มีความเร็วสูงยิ่งภายในอะตอมนั้นมีลักษณะ
เดียวกับการเคลื่อนที่ของดาวหางภายในกาแลคซี่ ส าหรับนักฟิสิกส๑ทางอะตอม โลกแหํง
อนุภาคมูลฐานเป็นโลกที่กว๎างใหญํไพศาลเทํา ๆ กับจักรวาลทีเดียว แตํแม๎กระนั้นก็ยังมีการ
ค๎นพบอีกวํานอกจากกาแลคซี่ซึ่งเราอาศัยอยูํนี ้ยังมีกาแลคซีอื่น ๆ อีกนับไมํถ๎วน ในสายตาของ
นักจักรวาลวิทยา กาแลคซี่ทั้งกาแลคซี่ของเราเป็นเพียงสิ่งที่เล็กน๎อยเหมือนกับเศษผง  
 
                  ความเป็นจริงก็คือ คนที่คิดวําหยดน้ าเป็นสิ่งสามัญธรรมดา หรือหินมีลักษณะไมํ
เคลื่อนไหว และมีแตํความเฉื่อยชา เป็นคนโงํเขลาเบาปัญญาที่มีความสุข สํวนนักวิทยาศาสตร๑
ที่รู๎วําหยดน้ านั้นยิ่งใหญํไพศาลราวกับจักรวาล และหินก็เป็นโลกแหํงการเคลื่อนไหวอันไมํหยุด
นิ่งของอนุภาคมูลฐาน ที่พุํงไปดุจเดียวกับจรวด เป็นคนโงํเขลาที่มากปัญญา มองดูอยําง
ธรรมดาสามัญ โลกนี้เป็นสิ่งมีอยูํจริงและอยูํใกล๎ แตํเมื่อมองดูอยํางซับซ๎อน โลกจะกลายเป็นสิ่ง



ไมํมีตัวตนที่นําสะพรึงกลัวและอยูํหํางไกล  
 
                  นักวิทยาศาสตร๑ที่รู๎สึกยินดีเมื่อได๎น าหินมาจากดวงจันทร๑ เข๎าถึงดวงจันทร๑ได๎น๎อย
กวําเด็ก ๆ ที่ร๎องเพลงวํา "จันทร๑เจ๎าขา อายุเทําไหร"ํ บาโช* สามารถเข๎าใจถึงความมหัศจรรย๑
ของธรรมชาติ เพียงการเฝูามองแสงสะท๎อนของดวงจันทร๑ภายในสระอันสงบน่ิง 
นักวิทยาศาสตร๑ทั้งหลายที่ออกไปในอวกาศ และฝากรอยเท๎าไว๎บนดวงจันทร๑ ได๎ท าให๎ดวง
จันทร๑ต๎องหมองมัวไปในความรู๎สึกของเด็ก ๆ และคนนับล๎านที่รักดวงจันทร๑  
                 เป็นไปได๎อยํางไรที่คนเราคิดวําวิทยาศาสตร๑จะน าประโยชน๑มาให๎แกํมนุษยชาติ  
 
                  แตํเดิมนั้นในหมูํบ๎านน้ีใช๎โมํหินในการบดเมล็ดพืชให๎เป็นแปูง โดยการหมุนด๎วย
มืออยํางช๎า ๆ ตํอมาก็มีโรงโมํพลังน้ า ที่สร๎างข้ึนเพื่อจะใช๎ประโยชน๑จากกระแสน้ าในแมํน้ า ซึ่งมี
ก าลังสูงกวําโมํหินแบบเดิมอยํางเทียบกันไมํได๎ หลายปีกํอนเขื่อนถูกสร๎างข้ึนเพื่อผลิตไฟฟูา
จากพลังน้ า และโรงโมํไฟฟูาก็เกิดตามมา 
 
                  คุณคิดวําเครื่องจักรที่ก๎าวหน๎าพวกนี้ท างานเพื่อผลประโยชน๑ของมวลมนุษย๑ละ
หรือ ในการโมํข๎าวให๎เป็นแปูง ข๎าวจะถูกขัดสีกํอนในชั้นแรก ซึ่งท าให๎กลายเป็นข๎าวขาว 
หมายความวําเมล็ดข๎าวจะถูกขัดสี เอาจาวข๎าวและร า ซึ่งเป็นสํวนที่มีคุณคํามากที่สุดออกไป 
และเหลือไว๎แตํเพียงกากข๎าว (leftover)** ดังน้ันผลจากเทคโนโลยี่นี้ก็คือการท าลายเมล็ด
ข๎าวทั้งเมล็ดให๎กลายเป็นผลพลอยได๎ที่ไมํสมบูรณ๑ ถ๎าข๎าวขาวที่ยํอยงํายกลายเป็นอาหารหลัก
ประจ าวัน อาหารที่กินก็จะขาดสารอาหาร และอาหารเสริมก็จะกลายเป็นสิ่งจ าเป็น กันหันน้ ากับ
โรงสีข๎าวได๎ท าหน๎าที่แทนกระเพาะและล าไส๎ ผลก็คือท าให๎อวัยวะทั้งสองน้ันเฉื่อยชาลงไป  
 
                  น้ ามันก็เชํนเดียวกัน น้ ามันดิบเกิดจากเน้ือเยื่อของพืชดึกด าบรรพ๑ที่ทับถมกันใต๎
พื้นโลกเป็นเวลานาน และเกิดการแปรสภาพโดยอาศัยความกดดันสูงและความร๎อน น้ ามันดิบนี้
ถูกขุดจากทะเลทราย สํงผํานทํอไปยังเมืองทํา และจากนั้นก็ขนสํงมาญี่ปุุนโดยทางเรือ เพื่อ
มากลั่นให๎เป็นน้ ามันก๏าดและน้ ามันเครื่องในโรงกลั่นน้ ามันขนาดใหญํ  
 
                  คุณคิดวําอะไรที่เร็วกวํา อุํนกวํา และสะดวกกวําระหวํางการใช๎น้ ามันก๏าดกับกิ่ง
ของต๎นซีดาร๑หรือฟืนที่อยูํหน๎าบ๎าน*** น้ ามันเชื้อเพลิงก็เป็นวัตถุจากไม๎อยํางเดียวกัน แตํ
น้ ามันเครื่องและน้ ามันก๏าดต๎องผํานเส๎นทางอันยาวกวําจะมาถึงที่นี่  
 
                  ปัจจุบันเขากลําวกันวํา เชื้อเพลิงฟอสซิลนั้นมีไมํเพียงพอเสียแล๎ว เราจึงต๎อง
พัฒนาพลังงานอะตอมมาใช๎ การค๎นหาแรํยูเรเนี่ยมที่หายาก น ามาท าให๎เป็นเชื้อเพลิง
กัมมันตรังสีและเผาในเตาปฏิกรณ๑ปรมาณูขนาดใหญํ ท าไมํได๎งําย ๆเหมือนการเผาใบไม๎แห๎ง
ด๎วยไม๎ขีดไฟ ยิ่งกวํานั้นเตาไฟจะเหลือเพียงข้ีเถ๎าเทําน้ันในขณะที่ไฟจากพลังนิวเคลียร๑เมื่อเผา
ไหม๎หมดแล๎ว ของเสียที่มีสารกัมมันตรังสีจะยังคงเป็นสิ่งอันตรายตํอไปอีกหลายหมื่นป ี 
 
                  นี่เป็นหลักการเดียวกันที่ใช๎กับการเกษตรกรรม การปลูกข๎าวที่อวบอ๎วนแตํอํอนแอ
ในนาน้ าขัง คุณจะได๎ต๎นข๎าวที่ถูกรบกวนได๎งํายจากแมลงและโรค ถ๎าเกษตรกรน าเมล็ดพันธุ๑ 
"ปรับปรุง" มาใช๎ เขาก็จะต๎องพึ่งพิงการชํวยเหลือของยาฆําแมลงและปุ๋ยเคมี  
                  ในอีกด๎านหน่ึง ถ๎าคุณปลูกข๎าวพันธุ๑เล็กที่แข็งแรงในสภาพแวดล๎อมที่สมดุล 
สารเคมีเหลําน้ีจะเป็นสิ่งไมํจ าเป็น  
 
                 การปลูกข๎าวในนาที่น้ าขังโดยใช๎ไถหรือรถแทร็คเตอร๑จะท าให๎ดินขาดออกซิเจน 
โครงสร๎างของดินจะถูกท าลาย ไส๎เดือนและสัตว๑เล็ก ๆ จะถูกท าลาย พื้นดินจะแข็งและขาด
ชีวิตชีวา เมื่อสภาพแบบนี้เกิดขึ้น ที่นี่ก็ต๎องถูกไถพลิกใหมํทุกป ีแตํถ๎าปลํอยให๎พื้นดินไถพรวน
ด๎วยตัวมันเองตามธรรมชาติ ก็จะไมํมีความจ าเป็นต๎องใช๎ไถ หรือเครื่องจักรกลในการไถพรวน 
 



                  เมื่อดินถูกเผาจนอินทรีย๑วัตถุและจุลินทรีย๑หมดไป การใช๎ปุ๋ยก็จะกลายเป็น
สิ่งจ าเป็น ถ๎าใช๎ปุ๋ยเคมีต๎นข๎าวจะโตไวและสูง แตํวัชพืชก็จะเจริญเติบโตเชํนเดียวกันด๎วย ยา
ก าจัดวัชพืชก็ต๎องถูกน ามาใช๎ และคนก็จะคิดวํามันมีประโยชน๑ 
                  แตํถ๎าหวํานเมล็ดพืชคลุมดินพร๎อมกับเมล็ดธัญพืช น าฟางและของเหลือที่เป็น
อินทรีย๑วัตถุไปใช๎ในดิน พื้นก็จะเติบโตได๎โดยไมํต๎องใช๎ทั้งยาก าจัดวัชพืชปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยหมัก  
 
                  ในการท าเกษตรกรรม มีไมํกี่อยํางที่ไมํอาจตัดทิ้งไปได ๎สํวนปุ๋ยหมัก ยาก าจัด
วัชพืช ยาฆําแมลง เครื่องจักรกล ล๎วนเป็นสิ่งไมํจ าเป็น แตํเมื่อไหรํที่เง่ือนไขถูกสร๎างข้ึนให๎สิ่ง
เหลํานี้กลายเป็นของจ าเป็น เมื่อนั้นอ านาจของวิทยาศาสตร๑ก็จะเป็นเรื่องจ าเป็นด๎วย  
 
                 ผมได๎สาธิตให๎ดูในไรํนาของผมวําเกษตรกรรมธรรมชาติสามารถให๎ผลผลิต
เทียบเทํากับที่ได๎จากเกษตรกรรมวิทยาศาสตร๑แผนใหม ํถ๎าผลลัพธ๑ของเกษตรกรรมแบบไมํ
กระท าให๎ผลเทียบเทํากับที่ได๎จากเกษตรกรรมวิทยาศาสตร๑ ทั้งที่อาศัยการลงทุนในด๎าน
แรงงานและทรัพยากรแตํเพียงน๎อยนิด เชํนน้ันแล๎วประโยชน๑ของเทคโนโลยี่วิทยาศาสตร๑อยูํที่
ไหนกันเลํา 

 
 

 
* กวีไฮกุท่ีมีชื่อเสียงของญี่ปุุน (พ.ศ.๒๑๘๗-๒๒๓๗)  
** ในภาษาญี่ปุุนค าวํากากข๎าว ออกเสียงวํา คาซึ  เป็นค าสมาสระหวํางค าวํา "ขาว" และ "ข๎าว" ค าวําร าข๎าวออก

เสียงวํา นูกะ มาจากค าวํา "ข๎าว" และ "สุขภาพ" 
*** ในปัจจุบันภูมิภาคสํวนใหญํของโลกก าลังเผชิญกับความขาดแคลนไม๎ท าฟืน  ข๎อโต๎แย๎งของฟูกูโอกะมีนัยยะ

ถึงความจ าเป็นในการปลูกปุาไม๎ในแงํที่กว๎างขึ้น  ฟูกูโอกะได๎เสนอแนะค าตอบตํอความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันที่
ตรง และถํอมตน  

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๕ 

 

 
๕.๕ 

ทฤษฎีสัมพันธภาพ 

 

                มองดูแสงแดดที่เจิดจ๎าในท๎องฟูาแหํงฤดูใบไม๎รํวง พินิจดูทุํงนาโดยรอบ ผมรู๎สึก
อัศจรรย๑ใจ ในทุํงนาทุกแหํงยกเว๎นที่ของผมจะมีเครื่องจักรเกี่ยวข๎าวหรือเครื่องเกี่ยวและเครื่อง
นวดในเครื่องเดียวกันท างานอยูํรอบ ๆ เพียงชั่วเวลา ๓ ปีที่ผํานมา หมูํบ๎านแหํงน้ีก็เปลี่ยนแปลง
ไปจนแทบจ าไมํได๎  
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                  คนหนํุมสาวที่อาศัยอยูํบนเขาที่นี่ มิได๎รู๎สึกริษยาการเปลี่ยนไปใช๎เครื่องจักรของ
ผู๎คนรอบ ๆ พวกเขาพึงพอใจกับการเกี่ยวข๎าวที่เงียบและสงบโดยใช๎เคียวแบบเดิม  
 
                 ค่ าวันหน่ึงเมื่อเราเสร็จจากการกินอาหารเย็น ขณะนั่งดื่มชา ผมก็ระลึกถึงวันเวลา
ซึ่งผํานมานานแล๎วในหมูํบ๎านแหํงน้ี ที่ชาวนาไถพลิกนาด๎วยมือ ตํอมาก็มีชายนาคนหน่ึงเริ่มใช๎
วัว เขารู๎สึกภูมิใจมากกับความสะดวกและความเร็วที่ชํวยให๎เขาสามารถเสร็จงานไถอัน
ยากล าบากอยํางรวดเร็ว เมื่อยี่สิบปีกํอนตอนที่เครื่องไถเข๎ามาถึงหมูํบ๎านเป็นครั้งแรก ชาวบ๎าน
ทั้งหมดตํางมาประชุมกัน และถกเถียงกันอยํางเอาจริงเอาจังวําอะไรจะดีกวํากัน ระหวํางวัวกับ
เครื่องจักร ภายในเวลา ๒ หรือ ๓ ปีก็ปรากฏชัดวําการไถด๎วยเครื่องจักรเร็วกวํา และโดยไมํ
พิจารณาให๎พ๎นจากเง่ือนไขของเวลาและความสะดวก เกษตรกรก็ละทิ้งสัตว๑เลี้ยงของตนไป สิ่ง
ดึงดูดใจก็คือการท างานเสร็จเร็วกวําเพื่อนบ๎านที่อยูํนาถัดไป 
 
                  เกษตรกรมิได๎ตระหนักเลยวําเขาเป็นเพียงปัจจ๎ยหนึ่งในสมการของเกษตรกรรม
แผนใหมํ ที่มีแตํเรื่องการเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพ เขาปลํอยให๎พนักงานขายอุปกรณ๑ทาง
การเกษตรคิดค านวณตัวเลขให๎  
 
                  แตํเดิมนั้นผ๎ูคนจะมองดูท๎องฟูาในคืนดาวกระจําง และรู๎สึกเกรงขามความกว๎าง
ใหญํไพศาลของจักรวาล แตํบัดนี้ค าถามเกี่ยวกับกาลเวลาและอวกาศถูกปลํอยให๎อยูํในการ
พิจารณาของนักวิทยาศาสตร๑โดยสิ้นเชิง 
 
                  กลําวกันวําไอนสไตน๑ได๎รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส๑ เพราะความเคารพในความ
เข๎าใจได๎ยากของทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขา ถ๎าหากทฤษฎีของเขาได๎อธิบายปรากฏการณ๑ของ
ความสัมพันธ๑ในโลกอยํางแจํมแจ๎ง และปลดปลํอยมนุษย๑ชาติจากขอบเขตจ ากัดของกาลและ
อวกาศ น าความสุขและความสงบมาสูํโลกมากขึ้น ทฤษฎีของเขาก็คงจะได๎รับการยกยํอง
กลําวขวัญถืง อยํางไรก็ตามค าอธิบายของเขาซับซ๎อนนํางุนงง และท าให๎คนคิดวําโลกนี้มีความ
ซับซ๎อนเกินกวําที่จะเข๎าใจได ๎จะเหมาะสมกวําหากจะให๎รางวัลส าหรับเกียรติคุณในข๎อที่วํา 
"รบกวนสันติสุขในจิตมนุษย๑" 
 
                  ในธรรมชาติ โลกแหํงสัมพัทธภาพมิได๎ด ารงอยูํ ความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ๑
เชิงสัมพัทธ๑ เป็นโครงสร๎างที่เกิดจากประสบการณ๑ทางพุทธิปัญญาของมนุษย๑ สัตว๑โลกชนิดอื่น
ด ารงชีวิตอยูํในโลกแหํงความเป็นจริงที่มิได๎แบํงแยกด๎วยเหตุที่คนเรามีชีวิตอยูํในโลกแหํง
สัมพัทธภาพทางพุทธิปัญญา เขาจึงสูญเสียการแลเห็นกาลที่อยูํนอกเหนือกาล และอวกาศที่
อยูํเลยพ๎นอวกาศ  
 
                  "คุณอาจจะสงสัยวําท าไมผมจืงมีนิสัยที่ชอบวิพากษ๑วิจารณ๑นักวิทยาศาสตร๑อยูํ
ตลอดเวลา" ผมพูดขึ้นและหยุดจิบน้ าชาครูํหนึ่ง ชายหนุํมมองหน๎าผมแล๎วยิ้ม แสงเรื่อเรืองจาก
เปลวไฟที่สํองแสงวูบวาบจับต๎องอยูํที่ใบหน๎า "นั่นเพราะวําบทบาทของนักวิทยาศาสตร๑ใน
สังคม ก็อุปมาได๎กับบทบาทของการแบํงแยกภายในจิตของคุณ" 



 
 

 

 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๕ 

 

 
๕.๖ 

หมู่บ้านที่ปราศจากสงครามและสันติภาพ 

 

                งูฉกเอากบเข๎าปากแล๎วเลื้อยหนีหายไปในพงหญ๎า เด็กหญิงกรีดเสียงร๎อง เด็ก
หนุํมที่กล๎าหาญอดกลั้นความรู๎สึกรังเกียจและคว๎าก๎อนหินทุํมใสํงูตัวนั้น คนอื่น ๆ พากันหัวเราะ 
ผมหันไปหาเด็กชายคนที่ทุํมหินใสํงู "เธอคิดวําท าอยํางน้ันแล๎วได๎อะไรบ๎าง" 
 
           เหยี่ยวลํางู หมาปุาท าร๎ายเหยี่ยว มนุษย๑ฆําหมาปุา และภายหลังต๎องตายด๎วยวัณโรค 
แบคทีเรียแพรํพันธุ๑ของเสียของมนุษย๑และสัตวอื่น ๆ หญ๎า และต๎นไม๎ดูดซับเอาธาตุอาหารที่
เกิดจากการกระท าของแบคทีเรีย แมลงท าลายต๎นไม ๎กบกินแมลง 
 
           สัตว๑ พืช จุลินทรีย๑ ล๎วนเป็นสํวนหน่ึงในวงจรของชีวิต เมื่อรักษาสมดุลอยํางเหมาะสม 
สิ่งเหลําน้ีก็จะด ารงชีวิตอยูํอยํางเป็นระเบียบตามธรรมชาติ คนเราอาจจะเลือกมองโลกในแงํของ
สัตว๑แข็งแรงกินสัตว๑อํอนแอ หรือ ในแงํของการอยูํรํวม และผลประโยชน๑รํวมกันก็ได๎ ไมํวํา
อธิบายในแงํใด ล๎วนเป็นการแปลความเอาตามอ าเภอใจ ซึ่งกํอให๎เกิดคลื่นและลม และน าความ
สับสนอลหมํานมาให๎ 
 
           ผู๎ใหญํคิดวํากบสมควรแกํการเห็นใจ และรู๎สึกสงสารตํอความตายของมันและนึกเกลียด
ชังงู ความรู๎สึกเชํนน้ีอาจจะดูเป็นสิ่งธรรมดา เป็นเรื่องที่คาดหมายกันได๎ แตํความจริงแล๎วมัน
เป็นเชํนน้ันหรือ  
 
             ชายหนุํมคนหน่ึงพูดวํา "ถ๎าหากถือวําชีวิตเป็นการตํอสู๎ที่ผู๎แข็งแรงกินผ๎ูอํอนแอกวํา 
โฉมหน๎าของโลกก็จะกลายเป็นนรกแหํงการฆําฟันและการท าลาย แตํมันก็หลีกเลี่ยงไมํได๎ที่ผู๎
อํอนแอกวําสมควรและอุทิศเพื่อให๎ผ๎ูเข๎มแข็งสามารถมีชีวิตอยูํได ๎สัตว๑ที่แข็งแรงกวําจะชนะและ
มีชีวิตรอด สํวนสัตว๑ที่อํอนแอจะตายไปเป็นกฎของธรรมชาต ิหลังจากเวลาผํานพ๎นมาเป็นล๎าน ๆ 
ปี สัตว๑โลกที่มีชีวิตอยูํในปัจจุบันคือผู๎มีชัยในการตํอสู๎เพื่อให๎ชีวิตรอด คุณสามารถกลําวได๎วํา
การอยูํรอดของผู๎ที่เหมาะสมที่สุด คือความกรุณาของธรรมชาติ" 
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           ชายหนุํมคนที่สอง กลําวขึ้นวํา "นั่นก็ยังเป็นเรื่องของผ๎ูชนะอยูํดีนํะแหละ แตํที่ผมเห็น 
โลกนี้เป็นโลกแหํงการอยูํรํวมพึ่งพาอาศัยกันและมีผลประโยชน๑รํวมกัน ในทุํงนาแหํงนี้ นอกจาก
ข๎าวแล๎วยังมีพืชคลุมดิน และหญ๎าอีกหลายพันธุ๑ ตลอดจนวัชพืชที่มีชีวิตอยูํรํวมกันในลักษณะที่
พึ่งพาอาศัยประโยชน๑จากกันและกัน ต๎นไอว่ีเลื้อยพันรอบต๎นไม๎ใหญ ํตะไครํและเห็ดราแพรํ
พันธุ๑อาศัยอยูํตามต๎นและกิ่งก๎านของต๎นไม ๎เฟิร๑นแพรํพันธุ๑อยูํภายใต๎รํมเงาของปุา นก พืช 
แมลง สัตว๑เล็ก แบคทีเรีย รา ซึ่งมีชีวิตทั้งหมดนี้มีบทบาทที่ส าคัญ และได๎รับประโยชน๑จากการ
ด ารงอยูํของกันและกัน" 
 
           คนที่สาม กลําวขึ้นบ๎างวํา "พื้นพิภพนี้เป็นทั้งโลกของสัตว๑แข็งแรงกินสัตว๑อํอนแอ และ
เป็นโลกที่พึ่งพาอาศัยกัน สัตว๑ที่แข็งแรงกวํากินอาหารเทําที่จ าเป็นไมํมากกวํานั้น แม๎วํามันจะ
ท าร๎ายสัตว๑อื่น แตํสมดุลธรรมชาติทั้งหมดจะถูกรักษาไว๎ได ๎ความกรุณาของธรรมชาติเป็นกฎที่
ตายตัว สงวนรักษาความสงบสุขและระเบียบบนพื้นโลก" 
 
           สามคน และสามความคิดเห็น ผมปฏิเสธทัศนะทั้งสามอยํางตรง ๆ  
 
           โลกโดยตัวของมันเองไมํเคยถามวํามันมีพื้นฐานอยูํบนหลักการแขํงขันหรือการรํวมมือ
กันหรือไม ํเมื่อมองจากทัศนะแบบสัมพัทธภาพด๎วยพุทธิปัญญาของมนุษย๑ ก็จะมีสัตว๑ที่แข็งแรง
และมีสัตว๑ที่อํอนแอ มีใหญํและมีเล็ก 
 
           ปัจจุบันไมํมีใครทุกคนที่สงสัยวําทัศนะแบบสัมพัทธ๑เชํนนี้ด ารงอยูํจริงหรือไม ํถ๎าหากวํา
เราลองสมมุติวําสัมพัทธภาพของการรับรู๎ของมนุษย๑เป็นสิ่งที่ผิดพลาด ยกตัวอยํางเชํนไมํมีใหญํ
ไมํมีเล็ก ไมํมีขึ้นและไมํมีลง ถ๎าเราพูดวําไมํมีหลักคิดเชํนน้ันเลย คุณคําและการวินิจฉัยของ
มนุษย๑จะถึงกาลลํมสลาย 
 
           "วิธีการมองโลกเชํนน้ันมิใชํเป็นจินตนาการอันวํางเปลําหรอกหรือ ในโลกแหํงความ
จริง มีประเทศใหญํและประเทศเล็ก หากวํามีความยากจนและความมั่งมี ความเข๎มแข็งและ
ความอํอนแอ ยํอมมีข๎อถกเถียงอยํางหลีกเลี่ยงไมํได ๎และยํอมต๎องมีผ๎ูชนะและผู๎แพ๎เป็นผล
ตามมา คุณพูดเชํนน้ีจะไมํดีกวําละหรือวํา การรับรู๎แบบสัมพัทธและอารมณ๑ความรู๎สึกที่เป็นผล
ตามมานั้นเป็นลักษณะของมนุษย๑ และเป็นเรื่องปกติธรรมดา มันเป็นสิทธิพิเศษของการเป็น
มนุษย๑" 
 
           สัตว๑ชนิดอื่นมีการตํอสู๎กัน แตํไมํท าสงคราม หากคุณกลําววํา การท าสงครามตั้งอยูํบน
พื้นฐานของความคิดเกี่ยวกับผู๎เข๎มแข็งและผู๎อํอนแอ คือสิทธิพิเศษเฉพาะของความเป็นมนุษย๑
ละก็ ชีวิตก็จะเป็นเรื่องที่นําขบขันเย๎ยหยัน โศกนาฏกรรมของมนุษย๑เป็นผลมาจากการไมํรู๎วํา
ความนําขบขันเย๎ยหยัน เป็นความนําขบขันเย๎ยหยันน่ันเอง 
 
           ผู๎ที่มีชีวิตอยูํในโลกอยํางสงบสุขปราศจากความขัดแย๎งและการแบํงแยกก็คือเด็ก เขา
รับรู๎แสงสวํางและความมืด ความเข๎มแข็งและความอํอนแอ แตํไมํวินิจฉัยตัดสิน แม๎วํางูและกบ
จะด ารงอยูํ เด็กก็ไมํอาจเข๎าใจเรื่องความเข๎มแข็งและความอํอนแอ ความเบิกบานแหํงชีวิตที่
เป็นสิ่งเดิมแท๎นั้นอยูํ ณ ที่นั้น แตํความกลัวตายก็ยังไมํเกิดขึ้น 
 
           ความรักและความเกลียดชังเกิดขึ้นในความรับรู๎ของคนที่เป็นผ๎ูใหญํ ไมํใชํสิ่งสองสิ่งที่
แยกขาดจากกันมาแตํเดิม มันเป็นสิ่งเดียวกันที่มองเห็นจากด๎านหน๎าและจากด๎านหลัง รักเป็น
ปัจจัยให๎เกิดความเกลียด เมื่อคุณกลับข๎างเหรียญแหํงความรัก ความเกลียดจะปรากฏขึ้น ด๎วย
การหยั่งลึกลงไปในโลกแหํงความสมบูรณ๑ที่ปราศจากรูปลักษณ๑ จึงจะสามารถหลีกเลี่ยงจาก
การหลบอยูํในทวิภาวะของโลกแหํงปรากฏการณ๑ 
 
           ผู๎คนแยกแยะตัวเองจากคนอื่น ตราบเทําที่อัตตายังด ารงอยูํ ตราบเทําที่ยังมี "คนอื่น" 



คนเราจะไมํอาจปลดเปลื้องตัวเองจากความรักและความเกลียดได๎ เมื่อหัวใจมีรัก อัตตาที่ชั่ว
ร๎ายจะสร๎างศัตรูแหํงความเกลียดขึ้นมา ส าหรับมนุษย๑ ศัตรูคนแรกและยิ่งใหญํที่สุดก็คือ อัตตา
ที่เขาพากันยึดถือไว๎อยํางเหนียวแนํนน่ันเอง 
 
           คนเราเลือกที่จะโจมตีหรือปูองกัน แตํตํางฝุายตํางกลําวโทษกันและกันในการตํอสู๎ที่
เกิดขึ้นวํา อีกฝุายเป็นคนยั่วยุให๎เกิดความขัดแย๎งขึ้น มันก็เหมือนกับการตบมือ แล๎วก็เถียงกันวํา
มือข๎างไหนท าให๎เกิดเสียงข้ึน เป็นมือข๎างขวาหรือข๎างซ๎าย ในการตํอสู๎ไมํมีฝุายใดถูก ฝุายใด
ผิด ไมํมีทั้งดีหรือชั่ว การแบํงแยกที่เกิดขึ้นอยํางเจตนานั้น เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน และล๎วนเป็น
สิ่งที่ผิดพลาดทั้งสิ้น 
 
           การสร๎างปูอมปราการเป็นสิ่งผิดตั้งแตํจุดเริ่มต๎นอยูํแล๎ว แม๎วําจะให๎เหตุผลวําเป็นการ
ปูองกันเมือง ปราสาทราชวังเป็นผลจากบุคลิกลักษณะของผ๎ูปกครองและการใช๎ก าลังบังคับ
และปกครองอาณาบริเวณ กลําวได๎วําเขากลัวการถูกโจมตีและปัอมปราการก็ถูกสร๎างข้ึนเพื่อ
ปูองกันเมือง มีการสะสมอาวุธยุทโธปกรณ๑และต๎องปิดประตูใสํกุญแจ 
 
           การปูองกันก็เป็นการโจมตีอยูํแล๎วในตัว ผู๎กํอสงครามมักจะสะสมอาวุธโดยอ๎างวําเพื่อ
ปูองกันตนเองเสมอ ความหายนะของสงครามเกิดจากการขยายและเสริมสร๎างการแบํงแยกอัน
วํางเปลําระหวํางตัวตนกับคนอื่น ระหวํางเข๎มแข็งกับอํอนแอ ระหวํางโจมตีกับปูองกัน 
 
           ไมํมีหนทางสายอื่นที่จะน าความสันติสุขมาให๎ นอกเสียจากวําทุก ๆ คนจะต๎องออกหําง
จากประตูปราสาทของทัศนะแหํงการแบํงแยกนั้นเสีย ออกไปสูํทุํงกว๎าง และกลับไปสูํหัวใจของ
ธรรมชาติแหํงการไมํกระท า น่ันก็คือลับเคียวให๎คมแทนการลับดาบ  
 
          เกษตรกรในสมัยกํอนเป็นผ๎ูคนที่มีสันติสุข แตํมาบัดนี้เขาต๎องโต๎แย๎งกับออสเตรเลีย
เกี่ยวกับเน้ือสัตว๑ วิวาทกับรัสเซียเกี่ยวกับการจับปลา และต๎องพึ่งพิงข๎าวสาลีและถั่วเหลืองจาก
สหรัฐอเมริกา  
 
          ผมรู๎สึกวําพวกเราในญี่ปุุนด ารงชีวิตอยูํใต๎เงาของต๎นไม๎ใหญํ และไมํมีที่ใดจะอันตราย
มากกวําการอยูํใต๎ต๎นไม๎ใหญํในขณะที่มีพายุฝนฟูาคะนอง และก็ไมํมีอะไรที่จะโงํเขลายิ่งกวํา
การอยูํภายใต๎ "รํมเงาของนิวเคลียร๑" ซึ่งจะเป็นเปูาแรกของสงครามครั้งตํอไป ปัจจุบันเราก าลัง
ไถพรวนพื้นโลกภายใต๎รํมอันมืดทะมึนน้ัน ผมรู๎สึกเสมือนวําวิกฤตการณ๑ก าลังใกล๎เข๎ามา ซึ่งมา
จากทั้งภายในและภายนอก 
 
           จงก าจัดความคิดเกี่ยวกับภายในภายนอกเสีย เกษตรกรในทุกหนแหํงในโลกมี
รากเหง๎าของความเป็นเกษตรกรอยํางเดียวกัน ขอให๎เรากลําววํากุญแจสูํสันติสุขแนบชิดอยูํกับ
พื้นโลก 

 
 

  



 

กลับขึ้นไปที่หัวข้อเร่ือง้ภาค ๕ 

 

 
 

๕.๗  

ปฏิวัติด้วยฟางเส้นเดียว 

 

                ในบรรดาเด็กหนุํมสาวที่มายังกระทํอมบนภูเขาแหํงนี้ มีคนที่ยากไร๎ทั้งกายและใจ 
ผู๎ที่หมดหวังกับทุกสิ่ง ผมเป็นเพียงชาวนาแกํ ๆ คนหน่ึงที่รู๎สึกเศร๎าสลดใจที่ไมํอาจให๎เขาได๎
แม๎แตํรองเท๎าฟางสักคูํหนึ่ง แตํยังมีสิ่งหนึ่งที่ผมให๎เขาได๎ 
                  ฟางเส๎นหนึ่ง! 
                  ผมหยิบฟางข้ึนมาจากหน๎ากระทํอม และกลําววํา "จากฟางเพียงเส๎นเดียวนี้ การ
ปฏิวัติก็สามารถเริ่มต๎นข้ึน" 
                  "กับความลํมสลายของมนุษยชาติที่ก าลังมาถึง คุณยังหวังจะยึดฟางเส๎นเดียวนี้
อีกหรือ" เด็กหนุํมคนหน่ึงถามขึ้นด๎วยน้ าเสียงอันขมขื่น 
 
                  ฟางเส๎นนี้ดูบอบบางและไร๎น้ าหนัก และคนสํวนมากก็ไมํอาจรู๎วําแท๎จริงแล๎วมันมี
น้ าหนักมากขนาดไหน หากผู๎คนรู๎ถึงคุณคําที่แท๎จริงของฟางน้ี การปฏิวัติของมนุษยชาติก็จะ
เกิดขึ้น เป็นการปฏิวัติที่ทรงพลังเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศ และโลกทั้งโลกเลยทีเดียว 
 
                  เมื่อผมเป็นเด็ก มีชายคนหน่ึงอาศัยอยูํใกล๎กับชํองเขาอินูโยเชะ สิ่งที่เขาท าอยูํ
ตลอดดูเหมือนจะเป็นการขนถํานใสํหลังม๎า และเดินทางออกจากยอดเขาไปสํงที่ทําเรือกันชู 
เป็นระยะทางราว ๒ ไมล๑หรือกวํานั้น แตํเขาก็กลายเป็นคนมั่งมีขึ้นมาได๎ ถ๎าคุณถามวําเขาท าได๎
อยํางไร ชาวบ๎านจะตอบวํา ตอนเดินทางกลับบ๎านจากทําเรือ เขาจะเก็บเศษฟางที่คนทิ้ง และ
มูลสัตว๑ตามข๎างถนนและน าไปใสํไว๎ในนา หลักคิดของเขาก็คือ "ปฏิบัติตํอฟางเส๎นหนึ่งอยํางสิ่ง
ส าคัญ และไมํกระท าสิ่งที่ปราศจากประโยชน๑" หลักคิดเชํนน้ีท าให๎เขากลายเป็นคนมั่งมี 
                  "ตํอให๎คุณเผาฟาง ผมไมํคิดวํามันจะจุดประกายแหํงการปฏิวัติขึ้นมาได๎" 
                  ลมอํอน ๆ พัดโชยผํานหมูํไม๎ในสวน แสงอาทิตย๑สะท๎อนประกายระยับทํามกลาง
ใบไม๎สีเขียวขจี ผมเริ่มพูดถึงการใช๎ฟางในการปลูกข๎าว 
 
                  มันเป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปีมาแล๎ว ที่ผมประจักษ๑วําฟางมีความส าคัญเพียงไรในการ
ปลูกข๎าวเจ๎าและข๎าวบาร๑เลย๑ ในเวลานั้น เมื่อผมเดินผํานทุํงนาข๎าวอันเกําแกํในจังหวัดโคชิ ซึ่ง
ถูกปลํอยทิ้งร๎างไว๎เป็นเวลาหลายปี ผมแลเห็นต๎นข๎าวอํอนที่แข็งแรงแทงยอดออกมาทํามกลาง
วัชพืชที่งอกกํายกันอยํางรกเรื้อและฟางที่ทับถมกันอยูํบนท๎องนา หลังจากที่ท างานตามนัย
ดังกลําวเป็นเวลาหลายปี ผมจึงประกาศสนับสนุนวิธีใหมํในการปลูกข๎าวเจ๎าและข๎าวบาร๑เลย๑ 
 
                  ผมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวิธีท าเกษตรแบบใหมํลงในหนังสือวารสาร และพูดออก
ทีวีและวิทยุเป็นจ านวนสิบ ๆ ครั้ง ด๎วยความเชื่อวําวิธีนี้แหละเป็นเกษตรกรรมแบบธรรมชาติ 
และเป็นหนทางปฏิวัติเกษตรกรรม 
 
                  มันดูเป็นสิ่งธรรมดาสามัญมาก แตํเกษตรกรยึดติดกับความคิดของตนวําฟางควร
ใช๎ในลักษณะใด จึงดูเหมือนไมํงํายที่เขาจะยอมรับความเปลี่ยนแปลง การโปรยฟางสดลงในนา
อาจจะเสี่ยงตํอการเกิดโรคใบไหม๎ของข๎าว และโรคต๎นเนําซึ่งเป็นเชื้อโรคที่มักมีอยูํในฟางข๎าว
เจ๎า ในอดีต โรคพวกนี้ท าให๎เกิดความเสียหายอยํางใหญํหลวง และนี่คือเหตุผลหลักข๎อหนึ่งที่
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เกษตรกรมักจะน าฟางไปท าปุ๋ยหมักกํอนน ามาใช๎ นานมาแล๎วที่การจัดการกับฟางข๎าวอยําง
ระมัดระวังเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปเพื่อควบคุมโรคใบไหม๎ของข๎าว และครั้งหน่ึงเคยมีกฎหมาย
ให๎เผาฟางทั้งหมดบนเกาะฮอกไกโด 
 
                  หนอนกอข๎าว จะเข๎ามาอยูํในฟางข๎าวเพื่อรอให๎ผํานฤดูหนาวไป เพื่อที่จะปูองกัน
การระบาดของแมลงพวกนี้ เกษตรกรเคยเอาฟางมาหมักเป็นปุ๋ยตลอดฤดูหนาวอยํางระมัดระวัง 
เพื่อให๎แนํใจวํามันเปื่อยอยํางสมบูรณ๑ในฤดูใบไม๎ผลิที่จะมาถึง นี่คือเหตุผลวําท าไมเกษตรกร
ญี่ปุุนจืงมักจะดูแลที่นาของตนอยํางสะอาดเกลี้ยงเกลา ความรู๎จากการปฏิบัติในวิถี
ชีวิตประจ าวันได๎สอนเกษตรกรวําหากเขาปลํอยฟางเรี่ยราด เขาจะถูกสวรรค๑ลงโทษในความ
ละเลยไมํเอาใจใสํของเขา 
 
                  จากการทดลองมาเป็นเวลาหลายปี บัดนี้แม๎แตํผู๎เชี่ยวชาญทางเทคนิคก็ยังให๎
ค ายืนยันในทฤษฎีของผมวํา การโปรยฟางสดในท๎องนาเป็นเวลา ๖ เดือนกํอนการหวํานเมล็ด
เป็นวิธีปลอดภัยที่สุด ค ายืนยันน้ีได๎ล๎มล๎างความเชื่อเดิม ๆ เกี่ยวกับเรื่องน้ี แตํกระนั้นก็ยังต๎องใช๎
เวลาอีกระยะหนึ่ง กวําที่เกษตรกรจะยอมรับการใช๎ฟางในลักษณะเชํนน้ี  
 
                  เกษตรกรได๎พยายามเป็นเวลาหลายศตวรรษ ในการเพิ่มปริมาณของปุ๋ยหมัก
กระทรวงเกษตรกรรมเคยให๎ผลตอบแทน เพื่อสร๎างแรงจูงใจในการสนับสนุนให๎มีการท าปุ๋ยหมัก 
และจัดนิทรรศการประกวดปุ๋ยหมักเป็นงานประจ าปี เกษตรกรให๎ความเชื่อถือในปุ๋ยหมัก ราวกับ
วํามันคือเทพเจ๎าแหํงการปกปูองคุ๎มครองดินก็ไมํปาน ปัจจุบันยังมีขบวนการที่จะผลักดันให๎ท า
ปุ๋ยหมักที่ "ดีขึ้น" ด๎วยการใช๎ไส๎เดือน และสารเรํงปุ๋ยหมักอยูํอีก จึงไมํมีเหตุผลที่จะคาดหวังวํา 
ผู๎คนจะให๎การยอมรับอยํางงํายดายตํอค าแนะน าของผมที่วํา การเตรียมปุ๋ยหมักเป็นสิ่งไมํจ าเป็น 
สิ่งที่จะต๎องท าก็เพียงแตํโปรยฟางสดที่ไมํได๎สับลงไปในนาข๎าวเทําน้ัน 
 
                  ในระหวํางเดินทางไปยังโตเกียว ผมมองออกไปนอกหน๎าตํางรถไฟสายฮอคไค
โด ผมได๎แลเห็นความเปลี่ยนแปลงของชนบทญี่ปุุน มองดูท๎องนาในฤดูเหมันต๑ ภาพที่ปรากฏ
ล๎วนแตํแตกตํางจากเมื่อ ๑๐ ปีที่แล๎วโดยสิ้นเชิง ผมรู๎สึกบันดาลโทสะอยํางที่ไมํอาจอธิบายเป็น
ค าพูดได๎ ภูมิประเทศเดิม ๆ ที่มีทุํงนาข๎าวบาร๑เลย๑อันเขียวขจีเป็นระเบียบ ต๎นถั่วยาง และต๎น
ผักกาดยางที่ออกดอกบานสะพรั่งไมํปรากฏให๎เห็นอีกตํอไป สิ่งที่เห็นก็คือ ฟางที่ถูกเผายังไมํ
หมดดีกองสุมระเกะระกะและถูกปลํอยให๎เปียกโชกอยูํในสายฝน การที่ฟางเหลํานี้ถูกละเลยเป็น
ข๎อพิสูจน๑ถึงความไร๎ระเบียบของเกษตรกรรมแบบใหม ํทุํงนาที่ไร๎พืชผลเหลํานี้ได๎สํอให๎เห็นถึง
ความแห๎งแล๎งในจิตใจของเกษตรกร มันท๎าทายความรับผิดชอบของผ๎ูน ารัฐบาล และได๎แสดง
ให๎เห็นอยํางชัดเจนถึงการขาดนโยบายทางการเกษตรที่สุขุมแยบคาย  
                  บุรุษที่เมื่อหลายปีกํอนเคยพูดถึง "จุดจบอันนําสลดสังเวช" ในการปลูกธัญพืชฤดู
หนาว และ "การตายอยูํข๎างถนน" ของมัน บัดนี้เขาคิดอะไรบ๎างเมื่อแลเห็นท๎องนาอันวํางเปลํา
เหลํานี้ เมื่อมองดูท๎องนาอันไร๎พืชผลในฤดูหนาวของญี่ปุุน ผมก็หมดสิ้นความอดทนอีกตํอไป 
ด๎วยฟางเส๎นนี้ ผมจะเริ่มการปฏิวัติด๎วยตัวของผมเอง! 
 
                  เด็กหนุํมสาวที่นั่งฟังอยูํอยํางสงบ เมื่อถึงตอนน้ีก็ถึงกับสํงเสียงหัวเราะออกมา 
                  "การปฏิวัติด๎วยคน ๆ เดียว พรุํงน้ีขอให๎เราเอากระสอบใหญํบรรจุข๎าวบาร๑เลย๑ ข๎าว
เจ๎า และเมล็ดโคลเวอร๑ แล๎วออกเดินทางแบกกระสอบไว๎บนบําเหมือนกับโอคูนินุชิ โนะ มิโก
โตะ* แล๎วหวํานเมล็ดพันธุ๑ทั้งหมดให๎ทั่วท๎องนาในฮอกไคโด" 
                  "นั่นมิใชํการปฏิวัติด๎วยคน ๆ เดียว" ผมหัวเราะ  
                 "มันคือการปฏิวัติด๎วยฟางเส๎นเดียว!" 
 
                  ผมก๎าวออกจากกระทํอมมาสูํแสงแดดยามบําย ผมหยุดยืนชั่วครูํ และมองดูต๎นไม๎
ในสวนรอบ ๆ ที่ระย๎าด๎วยผลสุก มองดูแมํไกํคุ๎ยเข่ียในกอวัชพืชและพืชคลุมดิน จากนั้นผมก็



ออกเดินไปสูํทุํงนาด๎วยความคุ๎นเคย 

 
 

* เทพเจ๎าแหํงการรักษาในต านานของญี่ปุุน ผ๎ูเดินทางทํองเท่ียวไปท่ัวเพื่อหวํานโปรยโชคดีจากกระสอบใบใหญํท่ี
เขาแบกเอาไว๎บนบํา 

 


