เกษตรธรรมชาติ (Natural farming)
“เป้ าหมายสูงสุดของเกษตรกรรม ไม่ใช้การเพาะปลูกพืชผล
แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์ แห่งความเป็ นมนุษย์”
เป็ นคำโปรยบนหนังสือเรื่ อง “ปฏิวตั ิยคุ สมัยด้ วยฟำงเส้ นเดียว (The One Straw Revolution)” ฉบับที่แปลโดย
รสนำ โตสิตระกูล (2530) ข้ อควำมเหล่ำนี ้ได้ สะท้ อนมุมมอง ควำมคิด ควำมเชื่อ ของ “มำซำโนบุ ฟูกโู อกะ” ผู้ถ่ำยทอด
แนวคิดเกษตรธรรมชำติได้ อย่ำงลึกซึ ้ง
“...การเป็ นกังวลอยู่กบั การหาเงิ นทอง การขยายตัว การพัฒนา ปลูกพื ชเศรษฐกิ จและส่งไปขาย หาใช่
วิ ถีทางของเกษตรกรไม่ การอยู่ทีน่ ี ่ ดูแลที น่ าผื นเล็ก ๆ เป็ นเจ้าของอิ สรภาพและเวลาอันเหลื อเฟื อในแต่
ละวันและทุก ๆ วัน สิ่ งนี ต้ ่างหากคือหนทางเดิ มแท้ของเกษตรกรรม
...เกษตรกรรมจะต้องเปลีย่ นแปลงจากการผลิ ตด้วยเครื ่องจักรขนาดใหญ่ มาเป็ นเกษตรกรรมขนาดเล็ก
ที ่ผูกพันกับชี วิตแต่เพี ยงประการเดี ยว ความเป็ นอยู่ทางวัตถุ และอาหารการกิ นควรจะเรี ย บง่าย หาก
ทาได้เช่นนี ้ งานก็จะกลายเป็ นสิ่ งเพลิ ดเพลิ น และจะมี ทีว่ ่างมากมายสาหรับจิ ตวิ ญญาณ
...กระทาด้วยภาวะจิ ตที ่ปราศจากการเอาชนะและปราศจากการต่ อต้าน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที ่คล้ ายคลึ งกับ
เกษตรกรรมธรรมชาติ เมื ่อไรที ่สามารถเข้ าใจได้ว่าบุคคลจะสูญเสี ยความรื ่ นรมย์ และความสุข ก็เมื ่อ
เขาพยายามจะครอบครองมันไว้ เมื ่อนัน้ ก็จะเข้าใจถึงหัวใจของเกษตรกรรมธรรมชาติ ”
ด้ วยแนวคิดข้ ำงต้ นทำให้ แนวทำงเกษตรธรรมชำติของฟูกโู อกะเป็ นวิธีกำรทำกำรเกษตรที่เรี ยกว่ำ "ไม่ กระทา"
อย่ำงแท้ จริง
“...ตามปกติ เมื ่อเราคิ ดทีจ่ ะพัฒนาวิ ธีการอะไรสักอย่าง เรามักจะเริ่ มต้นด้วยคาถามว่า "ลองวิ ธีนี้ดีไหม"
หรื อ "ลองวิ ธีนนั้ ดีไหม" การเริ่ มต้นเช่นนีจ้ ะทาให้เรามี เทคนิ ควิ ธีการที ห่ ลากหลาย จากวิ ธีหนึ่งไปสู่อีกวิ ธี
หนึ่ง นีค่ ือเกษตรกรรมแผนใหม่ ผลก็คือมักจะทาให้เกษตรกรมี เรื ่องที ่ต้องทามากขึ้น ผมทาตรงกันข้าม
สิ่ งทีผ่ มมุ่งหวังคือ การทาเกษตรด้วยวิ ธีที่เป็ นธรรมชาติ และน่ าพึงพอใจ ซึ่ งส่งผลให้งานง่ายขึ้นยิ่ งกว่า
หนักขึ้น วิ ธีคิดของผมก็คือ "ลองไม่ทาสิ่ งนี ด้ ซู ิ ลองไม่ทาสิ่ งนัน้ ดูซิ" ผมได้มาถึงข้อยุติที่ว่า ไม่จาเป็ นต้อง
ไถพรวนดิ น ไม่จาเป็ นต้องใช้ปยเคมี
ุ๋
ไม่จาเป็ นต้องทาปุ๋ ยอิ นทรี ย์ ไม่จาเป็ นต้องใช้ยาฆ่าแมลง เมื ่อคุณ
ปฏิ บตั ิ จริ งๆ ดู คุณจะพบว่ามี วิธีการทางเกษตรกรรมไม่กี่อย่างเท่านัน้ ทีม่ ี ความจาเป็ น”
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ทังนี
้ ้ ฟูกโู อกะได้ อธิบำยวิธีกำรทำเกษตรแบบไม่กระทำ โดยยกตัวอย่ำงประสบกำรณ์กำรทำเกษตรของตนเอง
ในแต่ละรูปแบบ อำทิเช่น
1. ทานาด้ วยฟาง ท่ ามกลางวัชพืช
- ไม่ว่ำจะเป็ นข้ ำวเจ้ ำ ข้ ำวบำร์ เลย์ และข้ ำวไรย์ ก็สำมำรถปลูกได้ ผลดี ท่ำมกลำงพืชคลุมดินและวัชพืชที่ขึ ้น
ตลอดทังปี
้
- ช่วงต้ นเดือนตุลำคมก่อนกำรเก็บเกี่ยวข้ ำวเจ้ ำ ให้ หว่ำนพืชคลุมดินจำพวกถัว่ และเมล็ดธัญพื ชฤดูหนำวที่โต
ไวหลำยชนิด (เช่น ข้ ำวสำลี ข้ ำวบำร์ เลย์ ข้ ำวไรย์ ฯลฯ) ลงไปในท่ำมกลำงต้ นข้ ำวเจ้ ำที่กำลังสุกงอม
- กำรหว่ำนเมล็ดในขณะที่พืชผลอีกชนิดก่อนหน้ ำยังไม่ได้ เก็บเกี่ยว เป็ นกำรช่วยให้ เมล็ดเหล่ำนี ้สำมำรถซ่อน
ตัวอยู่ในพงหญ้ ำและพื ช คลุม ดิน อี ก ทัง้ กำรแผ่คลุม ที่ นำด้ วยฟำงข้ ำ วทันที ที่กำรเก็ บเกี่ ยวสิ น้ สุด ลง ก็ จ ะเป็ นกำร
แก้ ปัญหำเรื่ องนกได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- นำปุ๋ยมูลสัตว์ จำกขี ้ไก่มำโปรยบำง ๆ ไว้ ทวั่ ที่นำ เพื่อช่วยให้ ฟำงข้ ำวสลำยตัวได้ เร็ วขึ ้น กำรโปรยฟำงเป็ นวิธี
รักษำโครงสร้ ำงของดินและบำรุงดิน ดังนันจึ
้ งไม่จำเป็ นต้ องใส่ป๋ ยอื
ุ ่นๆ เข้ ำไปอีก
- ระหว่ำงกลำงเดือนพฤศจิกำยน และกลำงเดือนธันวำคม เป็ นเวลำที่เหมำะแก่กำรหว่ำนกระสุนเมล็ดข้ ำวเจ้ ำ
(กำรหุ้มเมล็ดข้ ำวเจ้ ำในกระสุนดินเหนียวเล็กๆ เพื่อป้องกันหนูหรื อนกกิน และป้องกันไม่ให้ เมล็ดข้ ำวเน่ำเปื่ อย) ลงไป
ในนำข้ ำวบำร์ เลย์ และข้ ำวไรย์ ซึ่งยังเป็ นต้ นอ่อนอยู่ หรื อจะรอไว้ หว่ำนในฤดูใบไม้ ผลิ (มีนำคม-พฤษภำคม) ก็ได้ งำน
เพำะปลูกในแต่ละปี ก็เป็ นอันเสร็จสิ ้นสมบูรณ์
- เดือนพฤษภำคม เป็ นช่วงเก็บเกี่ยวธัญพืชฤดูหนำว หลังจำกนวดข้ ำวแล้ วฟำงทังหมดให้
้
นำไปแผ่คลุมที่นำไว้
ปล่อยนำ้ ให้ ขังอยู่ในนำประมำณ 7-10 วัน ทำให้ วัชพืช และพืชคลุม ดินอ่ อนแอลง และปล่อยให้ เมล็ดข้ ำวเจ้ ำงอก
ออกมำจำกฟำงที่คลุม
- เดือนมิถนุ ำยน-กรกฎำคม ใช้ น ้ำฝนเพียงอย่ำงเดียวก็เพียงพอสำหรับต้ นข้ ำว ต้ นข้ ำวจะเติบโตได้ ดีที่สดุ เมื่อ
มีนำ้ อยู่ในดินระหว่ำงร้ อยละ 60-80 ของจุดอิ่มตัวของดินในกำรรับนำ้ เมื่อไม่ปล่อยให้ นำ้ ท่วมขัง ต้ นข้ ำวจะมีรำก
แข็งแรง และจะสำมำรถสู้กบั กำรรุกรำนของเชื ้อโรคและแมลง
- เดือนสิ ง หำคมปล่ อยนำ้ เข้ ำนำอำทิตย์ ละครัง้ โดยไม่ ต้องให้ นำ้ ขัง และรอเก็ บเกี่ ยวข้ ำวเจ้ ำในช่วงเดือน
ตุลำคมถึงพฤศจิกำยน
- กำรโปรยฟำงคลุมที่นำเป็ นพื ้นฐำนของวิธีปลูกข้ ำวเจ้ ำและธัญพืชฤดูหนำว ฟำงช่วยเรื่ องควำมอุดมสมบูรณ์
กำรงอกของต้ นอ่อน กำรควบคุมวัชพืชและป้องกันนกมำจิกกิน เป็ นต้ น
- ฟำงจำกข้ ำวเจ้ ำเหมำะที่จะใช้ คลุมพื ้นที่ปลูกธัญพืชฤดูหนำว เช่นเดียวกันฟำงจำกธัญพืชฤดูหนำวก็เหมำะ
กับข้ ำวเจ้ ำ มีโรคหลำยชนิดที่ทำอันตรำยต่อต้ นข้ ำวเจ้ ำถ้ ำใช้ ฟำงสดจำกข้ ำวชนิดเดียวกันคลุมที่นำ แต่โรคของข้ ำวเจ้ ำ
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จะไม่ทำอันตรำยธัญพืชฤดูหนำว และถ้ ำนำฟำงจำกข้ ำวเจ้ ำมำแผ่คลุมที่นำตังแต่
้ ฤดูใบไม้ ร่วง (กันยำยน-พฤศจิกำยน)
ฟำงก็จะเปื่ อยได้ ที่ เมื่อถึงฤดูใบไม้ ผลิ ซึง่ เป็ นเวลำที่ข้ำวกล้ ำเริ่มงอก
- กล่ำวโดยสรุปคือฟำงและแกลบทังหมดที
้
่เหลือจำกกำรนวดและกำรเก็บเกี่ยวที่เพิ่งผ่ำนพ้ นไปควรนำกลับไป
ใส่ไว้ ในที่นำ วิธีที่ดีที่สดุ คือกำรโปรยฟำงโดยไม่ต้องสับไปทัว่ ๆ ให้ เหมือนกับฟำงนันตกลงมำอย่
้
ำงเป็ นธรรมชำติ ถ้ ำนำ
ฟำงทังหมดไปโปรยในนำจะสำมำรถคลุ
้
มที่นำได้ ทงหมด
ั้
เป็ นกำรควบคุมวัชพืชได้ เป็ นอย่ำงดี
2. ปลูกไม้ ผลให้ เติบโตตามธรรมชาติ
- กำรปล่อยให้ ไม้ ผลเติบโตตำมลักษณะธรรมชำติตงแต่
ั ้ ต้นจะเป็ นกำรดีที่สุด ต้ นไม้ จะให้ ผลทุกปี และไม่มี
ควำมจำเป็ นที่ต้องตัดแต่งกิ่งใบ ต้ นส้ มจะเติบโตในลักษณะเดียวกับต้ นซีดำร์ และต้ นสน กล่ำวคือ มีลำต้ นกลำงสูงตรง
และมีกิ่งก้ ำนงอกสลับสับหว่ำงกัน
- ถ้ ำค่อย ๆ แก้ ไขให้ ต้นไม้ ได้ เติบโตอย่ำงถูกต้ องแล้ ว ต้ นไม้ ก็จะกลับไปสู่ลักษณะตำมธรรมชำติ ต้ นไม้ จ ะ
แข็งแรงขึ ้น และวิธีกำรควบคุมแมลงก็จะเป็ นสิ่งไม่จำเป็ น หำกปลูกต้ นไม้ อย่ำงระมัดระวัง และปล่อยให้ เป็ นไปตำม
ลักษณะธรรมชำติตงแต่
ั ้ ต้น ก็ไม่มีควำมจำเป็ นต้ องตัดแต่งกิ่งใบหรื อพ่นยำชนิดใดเลย ต้ นอ่อนส่วนใหญ่จะได้ รับกำร
ตัดแต่งกิ่ง หรื อมิฉะนันรำกก็
้
จะถูกทำให้ เสียหำยตังแต่
้ อยูใ่ นเรื อนเพำะก่อนที่จะนำมำปั กชำในสวน ซึ่งทำให้ กำรตัดแต่ง
กิ่งเป็ นสิ่งจำเป็ นตังแต่
้ เริ่มต้ น
3. ปลูกผักบ้ านแบบผักป่ า
- ควรปลูกผักสวนครัวชนิดที่เหมำะสมในเวลำที่เหมำะเจำะ ในแปลงที่เตรี ยมด้ วยปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกตำม
ธรรมชำติ รักษำดินให้ อดุ มสมบูรณ์ด้วยใส่ของเหลือที่เป็ นอินทรี ย์สำรกลับไปในดิน และปลูกพืชหมุนเวียน
- กำรปลูกพืชผักในลักษณะ "กึ่งผักป่ ำ" คือ กำรโยนเมล็ดผักไปตำมที่วำ่ งริ มฝั่ งแม่น ้ำ หรื อที่ดินโล่ง ๆ ที่ไม่ได้ ใช้
ประโยชน์ และปล่อยให้ โตขึ ้นพร้ อมกับวัชพืช
- สิ่งที่สำคัญคือต้ องรู้วำ่ เมื่อไหร่ควรจะปลูกอะไร สำหรับพืชผักในฤดูใบไม้ ผลิเวลำที่ควรปลูกคือ เมื่อวัชพืชฤดู
หนำวเริ่ มเหี่ยวเฉำตำยไป และก่อนที่วชั พืชในฤดูร้อนจะทันงอกออกมำ กำรหว่ำนเมล็ดในฤดูใบไม้ ร่วงควรหว่ำนเมื่อ
หญ้ ำในฤดูร้อนกำลังเฉำตำย และวัชพืชฤดูหนำวยังไม่งอกออกมำ
- เมื่อฝนตกติดต่อกันเป็ นเวลำหลำยวัน ให้ ตดั วัชพืชที่คลุมดินอยู่ออกและหว่ำนเมล็ดพันธุ์ผกั ลงไป โดยไม่
จำเป็ นต้ องใช้ ดินกลบ เพียงแต่เอำวัชพืชที่ตดั แล้ วคลุมลงไปบนเมล็ดผักเหล่ำนันเหมื
้ อนกับคลุมด้ วยฟำง วิธีนี ้จะซ่อน
เมล็ดผักจำกนกและไก่จนกว่ำมันจะงอกเป็ นต้ นอ่อนได้ ปกติแล้ วควรตัดวัชพืชออกสัก 2-3 ครัง้ เพื่อเปิ ดทำงให้ ต้นอ่อน
ของพืชผักงอกขึ ้นมำ แต่บำงครัง้ ตัดหนเดียวก็เพียงพอ
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- ถ้ ำหว่ำนเมล็ดหัวไชเท้ ำ ผักกำดหัว และผักใบเขียวชนิดต่ำงๆ ที่ขึ ้นในฤดูใบไม้ ร่วงในปริ มำณที่มำกสักหน่อย
ก็สำมำรถสู้กบั วัชพืชฤดูหนำวและต้ นฤดูใบไม้ ผลิ ผักบำงส่วนที่ไม่ถกู เก็บเกี่ยว จะแตกหน่อใหม่ด้วยตัวเองปี แล้ วปี เล่ำ
ผักเหล่ำนี ้จะมีรสชำติแปลกออกไปและอร่อยเป็ นพิเศษ
- พืชจำพวกถัว่ ที่ใช้ บริโภคฝั กหรื อเมล็ด เหมำะที่จะหว่ำนในฤดูใบไม้ ผลิ มะเขือเทศและมะเขือยำว ไม่แข็งแรง
พอที่จะสู้กบั วัชพืชเมื่อยังเป็ นต้ นอ่อนอยู่ จึงควรปลูกในแปลงเพำะก่อนจนโตพอสมควร จึงค่อยย้ ำยลงดิน มะเขือเทศ
ควรปล่อยให้ เลื ้อยตำมดินแทนที่จะทำร้ ำนให้ เกำะ รำกจะงอกออกจำกตำตำมแนวลำต้ นใหญ่ ส่วนยอดอ่อนก็จะงอก
ออกมำและให้ ผลดี
- สำหรับแตงกวำพันธุ์ที่งอกเลื ้อยตำมดินจะดีที่สดุ แต่ต้องดูแลตอนที่ยงั เป็ นต้ นอ่อนอยู่ โดยกำรตัดวัชพืชให้
เป็ นครัง้ ครำว หลังจำกนันต้
้ นจะแข็งแรง เอำไม้ ไผ่หรื อกิ่งไม้ ปักไว้ ให้ เลื ้อยพัน วิธีนี ้จะช่วยให้ ลูกของแตงกวำอยู่พ้นดิน
เป็ นกำรป้องกันไม่ให้ ลกู เน่ำเปื่ อย วิธีปลูกแตงกวำลักษณะนี ้ก็ใช้ กบั กำรปลูกแตงเทศและน ้ำเต้ ำได้ ด้วย
- มันและเผือกเป็ นพืชที่แข็งแรงมำก ปลูกเพียงครัง้ เดียวก็จะขึ ้นในที่เดิมทุกปี และไม่เคยถูกวัชพืชขึ ้นปกคลุม
เวลำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตให้ ทิ ้งบำงส่วนไว้ ในดิน ถ้ ำดินแข็งควรปลูกหัวไชเท้ ำก่อน เพรำะเมื่อรำกของหัวไชเท้ ำโต จะช่วย
พรวนดินและทำให้ ดนิ อ่อนนุม่ ขึ ้น และเพียงไม่กี่ฤดูก็สำมำรถปลูกมันแทนได้
- พืชคลุมดินจำพวกถั่วเช่นไวท์ โคลเวอร์ มีประโยชน์ในกำรยับยังกำรเติ
้
บโตของวัชพืช พืชคลุมดินเหล่ำนี ้จะ
ขึ ้นอย่ำงหนำแน่น และสำมำรถกำจัดวัชพืชที่แข็งแรง เช่น มักเวิร์ท และหญ้ ำตีนกำ ถ้ ำหว่ำนเมล็ดโคลเวอร์ คลุกเคล้ ำ
กับเมล็ดพันธุ์ผกั จะทำหน้ ำที่เป็ นวัตถุคลุมดินที่มีชีวิต ที่ชว่ ยให้ ดนิ อุดมสมบูรณ์และรักษำควำมชื ้นในดิน ทังช่
้ วยให้ กำร
ระบำยอำกำศเป็ นไปได้ ดี
- กำรหว่ำนเมล็ดโคลเวอร์ ก็เช่นเดียวกับพืชผัก กล่ำวคือสิ่งสำคัญอยู่ที่กำรเลือกเวลำที่เหมำะสม กำรหว่ำนใน
ปลำยฤดูร้อนหรื อฤดูใบไม้ ร่วงจะดีที่สดุ รำกจะค่อยๆ เติบโตในระหว่ำงเดือนที่หนำวเย็น จนในที่สดุ ลำต้ นจะโผล่ขึ ้นมำ
สู้กบั วัชพืชในฤดูใบไม้ ผลิ พืชคลุมดินจะทำงำนได้ ดีเช่นกันถ้ ำหว่ำนตอนต้ นฤดูใบไม้ ผลิ จะใช้ วิธีหว่ำนหรื อปลูกเป็ นแถว
ห่ำงกันช่วงละ 12 นิ ้วก็ได้ เมื่อพืชคลุมดินสำมำรถขึ ้นปกคลุมพื ้นที่ ก็ไม่จำเป็ นต้ องหว่ำนเพิ่มอีกเป็ นเวลำถึง 5-6 ปี
อย่ำงไรก็ตำม ฟูกโู อกะ ได้ อธิบำยว่ำ วิธีทำงกำรเกษตรแบบนี พ้ ฒ
ั นำตำมเงื่อนไขทำงธรรมชำติของพื ้นที่ที่เป็ น
เกำะของญี่ ปนุ่ แต่สำมำรถนำไปปรับใช้ ในพื ้นที่อื่น ๆ และในกำรปลูกพืชพื ้นบ้ ำนชนิดอื่น ๆ ในบริ เวณที่น ้ำอำจจะไม่
ค่อยสมบูรณ์ ก็อำจปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ข้ ำวไร่ หรื อปลูกธัญพืชชนิดอื่น ๆ เช่น ข้ ำวฟำง พืชคลุมดินจำพวกถัว่ ก็มีหลำย
ชนิดที่สำมำรถใช้ ปลูกทดแทนกันได้ เกษตรกรรมธรรมชำติจึงมีรูปแบบที่แตกต่ำงออกไปตำมสภำวะและเงื่อนไขที่เป็ น
เฉพำะตัวของแต่ละสถำนที่
ซึง่ ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนก่อนที่จะมำทำเกษตรธรรมชำติเต็มที่ กำรกำจัดวัชพืช กำรใช้ ป๋ ยหมั
ุ ก หรื อกำรตัดแต่งกิ่ง
ใบ อำจจะยังเป็ นสิ่งจำเป็ นอยู่ในระยะแรก แต่วิธีกำรเหล่ำนี ้จะต้ องค่อย ๆ ลดลงในแต่ละปี ถึงที่สดุ แล้ ว เทคนิคในกำร
ปลูกไม่ใช้ ปัจจัยที่มีควำมสำคัญที่สดุ แต่สิ่งที่สำคัญที่สดุ กลับเป็ นสภำพจิตใจของเกษตรกร
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การประยุกต์ ใช้ ในสังคมไทย
แนวทำงเกษตรธรรมชำติแบบไม่ไถพรวน ไม่ใส่ป๋ ยุ ไม่กำจัดวัชพืช และไม่ใช้ สำรเคมี มีกำรถ่ำยทอดไปยัง
เกษตรกรทังในแถบเอเชี
้
ยและประเทศทำงตะวันตก สำหรับประเทศไทย มีผ้ ทู ดลองนำแนวทำงเกษตรธรรมชำติมำปรับ
ใช้ หลำยท่ำน ที่ร้ ูจกั กันอย่ำงแพร่หลำย คือ พ่อคำเดื่อง ภำษี ที่ได้ รับกำรขนำนนำมว่ำเป็ นศิษย์เอก (ทำงควำมคิด) ของ
ฟูกโู อกะ และ ดร.แสวง รวยสูงเนิน ที่ได้ นำแนวทำงเกษตรแบบไม่ไถพรวน ไม่ใส่ป๋ ยุ มำศึกษำทดลองใช้ กบั ตนเองจนมี
กำรรวบรวมเป็ นหนังสือเรื่ อง “ฟูกูโอกะคิด แต่ลงุ แหวงลูกชำวนำทำสำเร็ จในเมืองไทย” ซึ่งประสบกำรณ์ของท่ำนทัง้
สองมีประเด็นที่นำ่ สนใจมำกมำย
แนวคิดเกษตรธรรมชาติแบบ พ่ อคาเดื่อง ภาษี
(ข้ อมูลจำกเว็บไซต์ ศูนย์กำรเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครูบ้ำนคำเดื่อง http://202.28.32.19/satit/sitenew.old/
scikm/FACEWEB/province/Bureerum%2004.html)
- กำรพึ่งตนเองด้ วยกองทัพเกษตรธรรมชำติ ประเทศแต่ละประเทศมีทหำรใน
กำรป้องกันรักษำดินแดน เริ่ มตังแต่
้ มีกำแพงเมือง มีทหำรเกณฑ์ มีนำยสิบ นำยร้ อย
นำยพัน นำยพลและมีจอมทัพ ก็ สำมำรถเอำวิธีกำรของทหำรมำปฏิบตั ิในพื ้นที่ โดย
ไม่ไ ด้ ใ ช้ คนแต่ใ ช้ ต้ นไม้ เป็ นทหำรแทน เอำแนวไผ่ม ำกัน้ เป็ นกำแพง ทหำรเกณฑ์ ที่
สำมำรถเรี ยกรบได้ เร็ ว เช่น มะเขือ พริ ก กล้ วย ฯลฯ ฝรั่ง น้ อยหน่ำก็จะเป็ นนำยสิบ
มะม่วง ก็เป็ นนำยร้ อย กระท้ อน ลองกอง ก็เป็ นนำยพัน มะพร้ ำว ยำงนำ ตะเคียนทองก็เป็ นนำยพล ส่วนตัว
เกษตรกรเองก็เป็ นจอมทัพ เวลำศัตรูบกุ รุก เช่น มีคำ่ ใช้ จำ่ ย ค่ำน ้ำ ค่ำไฟ ก็จะใช้ พืชพวกนี ้ต่อกร
- แนวทำงกำรทำเกษตรธรรมชำติที่คนทั่วไปพูดถึงกันมำมีแนวทำงปฏิบตั ิคือ 1. ไม่ไถพรวนดิน 2. ไม่ใช้
ปุ๋ยเคมี 3. ไม่กำจัดวัชพืช 4. ไม่ใช้ ยำฆ่ำแมลง และทุกคนที่มำดูงำนก็สนใจอยู่ 4 ข้ อนี ้ โดยไม่นึกถึงข้ อที่ 5,6,7
ต่อไป เช่น ควำมหลำกหลำยของพืชพรรณ ควำมหลำกหลำยของดิน ของน ้ำ กำรจัดกำรเรื่ องน ้ำ กำรจัดกำรเรื่ องดิน
เรื่ องสำยลม แสงแดด เรื่ องฤดูกำล เรื่ องควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอะไรกับอะไร เป็ นต้ น
- เกษตรกรรมธรรมชำติไม่ใช่แค่กำรเพำะปลูก หรื อเก็บเกี่ ยว หรื อกำรกระทำด้ ำนเทคนิคเท่ำนัน้ แต่คำว่ำ
ธรรมชำติต้อ งเอำธรรมชำติมำเป็ นผู้ช่วยทำงำน ไม่ใช่ต้องไปทำทุกอย่ำง เพรำะจริ ง ๆ แล้ วธรรมชำติทำได้ ทุกอย่ำง
ต้ นไม้ โตก็ตำมธรรมชำติ ดังเช่น กำรอธิบำยข้ อดีของกำรเอำฟำงมำคลุมดิน ถ้ ำดินดีเพียงอย่ำงเดียว ก็แทบไม่ต้องถำม
ว่ำผลผลิตข้ ำวจะงำมหรื อไม่ เพรำะผลผลิตข้ ำวเป็ นปลำยเหตุ สำเหตุก็คือ ดินดีหรื อไม่ดีเป็ นหลัก แต่เกษตรกรส่วน
ใหญ่มกั คิดถึงแต่เรื่ องว่ำจะต้ องหว่ำนข้ ำวห่ำงกี่เซนติเมตร ใช้ เมล็ดพันธุ์กี่กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งเป็ นเพียงเทคนิคเท่ำนัน้
เกษตรกรส่วนใหญ่จงึ ไม่ต้องกำรควำมรู้แต่ต้องกำรเทคนิค
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แก้ ปัญหาวัชพืชโดยไม่ ไถ ของ ดร.แสวง รวยสูงเนิน
(ข้ อมูลจำกเว็บบล๊ อค ดร.แสวง รวยสูงเนิน https://www.gotoknow.org/posts/383022)
ดร. แสวง ได้ ทำกำรศึกษำทดลองจนได้ ข้อสรุปว่ำ กำรไถนำเพื่อกำจัดหญ้ ำนันไม่
้
ได้ ผล อย่ำงมำกก็ลดกำรแข่งขันได้ ชวั่ ครำว และต้ องไถใหม่อีกทุกครัง้ ที่ต้องกำรปลูกพืช
เป็ นกำรแก้ ปัญหำแบบชัว่ ครำว และสร้ ำงปั ญหำระยะยำวอีกหลำยเรื่ อง เช่น ต้ นทุนสูง
ทำงำนแบบไม่มีวนั จบ พึ่งพำภำยนอก ดินพังทลำยและเสื่อมโทรม ต้ องรอน ้ำในกำรทำ
นำ เป็ นต้ น ซึ่งองค์ควำมรู้ กำรจัดกำรวัชพืชโดยไม่ต้องไถ ไม่ใช้ สำรเคมีทำงกำรเกษตร
จำกประสบกำรณ์กำรทำนำของตนเอง ประกอบด้ วย
- ใช้ ฟำงหรื อวัสดุอินทรี ย์คลุมกันงอก ได้ ผลดีแบบชัว่ ครำวกับหญ้ ำที่มีเมล็ดมำก เพรำะเมล็ดหญ้ ำจะยังพร้ อม
งอกเมื่อวัสดุคลุม หรื อกำรคลุมหมดไป จึ งต้ องใช้ ร่วมกับวิธีอื่นๆ จึงจะได้ ผล แต่ได้ ผลดีกับหญ้ ำไม่คอ่ ยมีเมล็ด เพรำะ
หลังคลุมแล้ ว กำรเจริญจะลดลง ถอนง่ำย
- ใช้ เครื่ องตัดหญ้ ำ ตัดเป็ นระยะๆ ไม่ให้ มีดอกและเมล็ด จะได้ วัสดุคลุมดินไปในตัว ถ้ ำตัดแล้ วใช้ ฟำงคลุม
หญ้ ำที่รำกเหง้ ำลึกจะถอนได้ ง่ำยมำกอย่ำงไม่นำ่ เชื่อ
- ทำคันนำใหญ่ ดักน ้ำฝน ปลูกต้ นตำลรักษำไม่ให้ คนั นำพัง กำรทำอย่ำงนี ้จะช่วยให้ เก็บน ้ำได้ มำกที่สดุ และเร็ ว
สำมำรถจัดกำรนำและหญ้ ำได้ ง่ำย คอยดูแลคันนำสม่ำเสมอ อย่ำให้ พงั หรื อรั่ว จะเพิ่มประสิทธิภำพกำรเก็บน ้ำ และ
ลดปั ญหำหญ้ ำได้ เป็ นอย่ำงดี
- เมื่อมีน ้ำ ให้ ใช้ น ้ำขังแช่ทนั ที และควรตัดหญ้ ำให้ สนไว้
ั ้ เสมอเพื่อลดควำมจำเป็ นของกำรใช้ น ้ำมำก
- ใช้ นำ้ ขุ่นในกำรขังแช่หญ้ ำอำจเก็บนำ้ ขุ่นจำกภำยนอก หรื อ ทำให้ เกิดเองโดยกำรเลีย้ งปลำจะทำให้ เพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้ น ้ำขังแช่ และใช้ น ้ำจำนวนน้ อยลง นอกจำกนี ้ปลำหลำยชนิดจะช่วยกัดกิน ยอดอ่อนของหญ้ ำที่แช่
ในน ้ำ ทำให้ โอกำสกำรแตกยอดใหม่ของหญ้ ำลดลงไปอีก
- เมื่อมีหญ้ ำโผล่พ้นน ้ำ ก็ต้องรี บถอน เพื่อลดควำมจำเป็ นของกำรใช้ น ้ำ และระยะเวลำกำรขังลง กำรเดินในนำ
บ่อยๆ ก็จะช่วยเพิ่มกำรขุน่ ของน ้ำได้ อีกเล็กน้ อย
- เลี ้ยงปลำกินพืชในนำ ข้ อนี ้ควรระวังเพรำะปลำบำงชนิดจะกินข้ ำวด้ วย เช่น ปลำตะเพียน ที่ต้องคอยปรับ
ระดับให้ พอดีในจังหวะที่ข้ำวกำลังเติบโต เมื่อข้ ำวโตแล้ วไม่มีปัญหำ
- หลังจำกที่ข้ำวโตได้ ประมำณ 2 เดือน ก็ใช้ วิธีเดินถอนในนำช่วงหญ้ ำกำลังออกดอก จะช่วยลดกำรแข่งขัน
และกำรเจริญของหญ้ ำได้ อีกทำงหนึง่
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หำกกำรทำนำแบบไถพลิกหน้ ำดินและพรวนตีเทือกจนเรี ยบเสมอ กำรเพำะกล้ ำแล้ วย้ ำยมำปั กดำ กำรขังน ้ำไว้
ในนำตังแต่
้ ปลูกจนเก็บเกี่ยว และกำรใส่ป๋ ยพ่
ุ นยำอย่ำงต่อเนื่อง เป็ นแนวทำงกำรทำนำที่เป็ นวิถีปกติแล้ ว กำรทำนำ
แบบเกษตรธรรมชำติก็นบั เป็ นวิธีกำรทำนำที่ฉีกกรอบคิดทุกด้ ำนของชำวนำ แม้ แ นวทำงนี ้จะไม่ใช่เรื่ องใหม่ แต่ก็ ยัง
ได้ รับควำมสนใจจำกเกษตรกรไทยไม่มำกนัก โดยเฉพำะกำรไม่ไถนำเลยคงทำใจยำก เพรำะปฏิบตั ิตอ่ กันมำช้ ำนำน
ครูอำจำรย์ นักวิชำกำรก็สอนกันมำแบบนี ้
แต่ในมุมกลับกัน หำกสำมำรถทำเกษตรตำมแนวทำงเกษตรธรรมชำติ ย่อมส่งผลดีในหลำยด้ ำน เช่น
- เมื่อไม่ต้องไถ ก็ไม่ต้องเสียค่ำใช้ จำ่ ย ไม่ต้องเสียเวลำ
- เมื่อไม่ต้องใส่ป๋ ยุ ก็ลดต้ นทุนกำรผลิต ลดขันตอนท
้
ำงำน
- เมื่อไม่ต้องกำจัดวัชพืช ก็ทำให้ ประหยัดเวลำ ประหยัดแรงงำน
- เมื่อไม่ต้องใช้ สำรเคมี ก็ทำให้ ไม่สร้ ำงปั ญหำด้ ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้ อม
ที่สำคัญเป็ นนวัตกรรมทำงกำรผลิตที่สร้ ำงกำรพึ่งตนเองได้ อย่ำงแท้ จริ ง ใช้ เพียงแรงงำนในครัวเรื อน เครื่ องไม้
เครื่ องมือไม่กี่อย่ำงก็สำมำรถจัดกำรแปลงกำรผลิตได้
ค ำถำมที่ ท้ ำ ทำยคื อ จะน ำแนวทำงเหล่ ำ นี ม้ ำปรั บ ใช้ ภ ำยใต้ บ ริ บ ทสัง คมไทยอย่ ำ งไรให้ เ หมำะสม เกิ ด
ประสิทธิภำพ เพรำะต้ องไม่ลืมว่ำต้ นกำเนิดแนวคิดนี ้มำจำกประเทศญี่ ปนุ่ ซึ่งมีสภำพภูมิอำกำศ ระบบนิเวศ พืชพันธุ์
และวัฒ นธรรมกำรบริ โภคต่ำงไปจำกประเทศไทยหลำยด้ ำน แม้ จ ะมี ตวั อย่ำงกำรประยุกต์ใช้ ให้ เห็น แต่ก็ ยัง มี ข้อ
ถกเถียงถึงควำมเป็ นไปได้ และควำมกังวลว่ำจะไม่เป็ นไปตำมที่คำดหวังไว้
คงไม่มีวิธีค้นหำคำตอบใดจะดีไปกว่ำ กำรทดลองนำเอำทฤษฎีเกษตรธรรมชำติมำใช้ กับกำรทำเกษตรของ
ตนเอง เพื่อศึกษำ เรี ยนรู้ เปรี ยบเทียบกับคนอื่นๆ อำจเริ่ มต้ นจำกพื ้นที่น้อยๆ หรื อ ทดลองเทคนิคบำงประกำรก่อนตำม
ควำมพร้ อม (ผู้เขียนเองก็ได้ ทดลองนำฟำงมำคลุมแปลงปลูกผักที่ไม่ได้ เพำะปลูก ปล่อยทิ ้งไว้ ในช่วงฤดูร้อน พบว่ำเมื่อ
เข้ ำสู่หน้ ำฝนหลังจำกนำฟำงที่เหลืออยู่ออกจำกแปลง ดินบริ เวณนันมี
้ ควำมร่วนซุยและอุดมสมบูรณ์ต่ำงจำกแปลงที่
ไม่ได้ คลุมฟำงไว้ อย่ำงชัดเจน)
อย่ำงน้ อยที่สดุ แม้ เทคนิคเหล่ำนี ้จะไม่สำมำรถใช้ ได้ อย่ำงเหมำะสมกับตนเองเลยก็ตำม แต่กำรได้ เริ่ ม สังเกต
เรี ยนรู้กำรกระทำแบบ “ไม่กระทำ” ด้ วยตนเอง ก็นบั เป็ นก้ ำวเล็กๆ ก้ ำวหนึ่งของกำร “บ่มเพำะควำมสมบูรณ์ แห่งควำม
เป็ นมนุษย์” ตำมที่ฟกู โู อกะกล่ำวไว้ ก็เป็ นได้ ...
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