
เลขที่ 1 บานคอกไก โครงการช่ังหัวมัน 
  "...คนที่ไปดูไดเห็นวาเร่ิมตนดวยไมมีอะไร เลยแตวาตอมาภายในวันเดียว ทุกคนที่อยูในทองที่นั้นก็เขาใจ
วาตองชวยกันและยิ่งในสมัยนี้ในระยะนี้เราตองรวมมือกันทํา เพราะถา
ไมมีการรวมมือกันก็ไมกาวหนา ไมมีความ กาวหนา ฉะนั้นการที่ทานได
ทําแลวมี ความกาวหนานี้เปนส่ิงท่ีดีมาก  

  หลักการก็อยูที่ทุกคนตองชวยกันเสียสละเพ่ือใหกิจการในทองที่
กาวหนาไปดวยดี กาวหนาไดอยางไร ก็ดวยการชวยเหลือกัน แตกอนนั้น
เคยเห็นวากิจการท่ีทํามีกลุมคนกลุมหน่ึงทําแลว ก็ทําใหกาวหนาแตอันนี้
มันไมใช 

  กลุมหนึ่งมันทั้งหมดรวมกันทํา และมีความกาวหนาแนนอน อันนี้ก็
เปนส่ิงที่มหัศจรรยและเปนส่ิงท่ีทําใหมีความหวัง มีความหวังวา
ประเทศชาติจะกาวหนา ประเทศไทยจะมีความสําเร็จ..."  

  พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 21 สิงหาคม 
2552 คร้ังเสด็จพระราชดําเนินไปยังโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ 
บานหนอง คอกไก ต.เขากระปุก อ.ทายาง จ.เพชรบุรี  

  ศรราม ตองาม สมาชิก อบต.กลัดหลวง หมู 8 บานทุงโปง อ.ทายาง จ.เพชรบุรี บอกวา สมัยกอนชาวบาน
ก็ทําไรกันแบบทั่วไป ผมเริ่มปลูกหนอไมฝร่ัง 2 ไร 1 งานก็ปลูกกันไปทํากันมาเอาไปขายตลาดก็ถือวาขายดีราคา
ก็ดี "แตปญหาสําคัญคือ...ขาดแหลงน้ํา" 

  ศรราม บอกวา หนอไมฝร่ังจะตองใชคนงานมาก พอเริ่มตนปลูก
จะตองดูแลเรื่องน้ําทําหญาใหเขา การใชปุย ใชยาไมมีวัชพืชใดๆทั้งส้ิน 

  ลงดินไปแลว 4 เดือน ถึงจะเก็บได แตในระยะนี้ตองหมั่นพรวนดิน 
ปกหลักเอาเชือกขึงเพ่ือไมใหตนลม...โยก ตนจะใหหนอไดสมบูรณ 

  "ถาปลูกแบบปลอยไมดูแลอะไรเลย ตนก็จะสูงลมโยกเอน 
หนอไมฝร่ังที่ออกมาก็จะไมสวย" 

 ครอบครัวศรรามปลูกหนอไม ฝร่ังมานานเกือบ 10 ปเต็ม ส่ังสม ประสบการณเอาไวหลายอยาง พอรูขาววาใน
หลวงมาซ้ือที่ดินผืนนี้เอาไวก็มีคําถามหลายขอท่ีสงสัย... 

  สงสัยติดใจไดไมกี่วัน...วันที่ 13 กรกฎาคม คุณดิสธร วัชโรทัย ก็มา ประชุม 26 หนวยงานที่เกี่ยวของ 
พรอม ชาวบาน 3 ตําบลกลัดหลวง เขากระปุก เขาไมรวก... 



  ชาวบานแตละคนไดรับการแบงหนาที่รับผิดชอบ ศรรามเช่ียวชาญเร่ืองหนอไมฝร่ังก็รับหนาที่ปลูก
หนอไมฝร่ังในแปลงปลูกไรช่ังหัวมัน  

  ศรราม บอกวา การขาย...การทําการเกษตรแบบเดิมที่ทํากันมานาน ชาวบานบางคนอาจเรียกวา...ทําแบบ
ครูพักลักจํา บางทีจําไมหมดก็จดไวบาง แตสวนใหญไมคอยไดจด 

  "ทาํไป...ก็ใชไปอยูตรงนั้น ทําแคใหอยูได มีกินมีใช ไมลําบาก ไมขัดสน ก็พอแลว" 

  หนอไมฝร่ังพ้ืนที่สองไรกวา เล้ียงครอบครัว 7 ชีวิตอยูได เชนเดียวกับการปลูกหนอไมฝร่ังในแปลง ช่ังหัวมนั
ของพระองคทาน แปลงนี้ปลูกหนอไม 5,200 ตน...การเก็บเกี่ยวตอวันจะอยูที่ 50-60 กิโลกรัม 

  ชวงแรก ตนยังเล็กขายกิโลกรัมละ 29 บาท แตตอนนี้ขยับขึ้นมา
เปนกิโลกรัมละ 40 บาทแลว หนอไมฝร่ังมีอยู 3 เกรด เกรดเอ...บี...ซี แลว
ก็ เกรดรวม เกรดเอราคาสูงแตตองคัดเฉพาะตนใหญเทาหัวแมมือ แตที่
ขายอยูทุกวันนี้เปนเกรดซีเกรดรวม 

  "ราคาหนอไมฝร่ังที่ขายในทองตลาดก็ขึ้นๆ ลงๆ ตามราคาตลาด" 

  ยอนไปกอนหนาท่ีในหลวงจะมาซ้ือที่ดินทําโครงการช่ังหัวมัน ตอน
นั้นชาวบานทําการเกษตรแบบชาวบาน ไถดินพรวนดิน แลวก็ไมมีที่จะเอาปุยมาบํารุงดินปรับปรุงหนาดิน ไถเสร็จ
ก็หาพืชพันธุมาปลูก แลวก็ใชสารเคมีใชปุยกระสอบ 

  "ปุยกระสอบ...ถามวาไดผลไหมก็ไดผลตอนท่ีใสไปใหมๆ" ศรรามวา "ปุยเคมีจะมีคุณภาพชวง 5 วัน...10 
วัน หลังจากนั้น 15 วัน...1 เดือนคุณภาพก็เส่ือมลง ตนไมจะเหี่ยวแหงเหลืองไมเขียวขจีเหมือน ที่เราใชปุยชีวภาพ
ในปจจุบัน" 

  สภาพผืนดินที่บานคอกไก ถือวาแหงแลงที่สุด ชาวบานทําการเกษตรกันแบบตามมีตามเกิดตามฟลุก...ถา
ฝนดี น้ํามาก เราก็ไดทํานานหนอย ใหพืชผักอุดมสมบูรณ แตถาปไหนฝนแลง ฝนธรรมชาติไมมี ใชน้ําหมดก็หมด
กัน 

  วางเวน...จากการทําการเกษตรก็พากันไปรับจาง  

  พืชที่ชาวบานสวนใหญปลูก ก็จะมีหนอไมฝร่ัง ออย สับปะรด ผักสวนครัว มะเขือเทศ พริก ถั่วฝกยาว แตง 
แฟง ขา ตะไคร 

  "ผลผลิตจะมากจะนอย...ควบคุมอะไรไมไดเลย" 

  ความเจริญเขียวชอุมในไรช่ังหัวมันกําลังแผ ขยายไปสูไรชาวบานละแวกขางเคียง และขยายวงไปเร่ือยๆ 
ศรรามบอกวา โชคดีเปนบุญวาสนาของพวกเราที่พระองคมาซ้ือดินไวที่นี่ ลงมาทําการ เกษตร เปนตนแบบให
ชาวบานไดดูเปนตัวอยาง 



  "รูไหมวาชาวบานปลาบปล้ืมใจดีใจที่สุด" 

  การทํางานในชวงเร่ิมตนโครงการช่ังหัวมัน ในฐานะชาวบานคนหนึ่งเรารวมแรงรวมใจลอกอางเก็บน้ํา
หนองเสือ ปรับปรุงใหเก็บน้ําไดมากขึ้น...จาก 230,000 ลูกบาศกเมตร เปน 280,000 ลูกบาศกเมตร 

  แรกๆชาวบานพูดกันมาก ท่ีดินแหงแลงขนาดนี้ น้ําก็นอยมากๆ ในหลวงจะซ้ือมาปลูกอะไร 

  "ที่แปลงนี้...ชาวบานเจาของท่ีเดิมประกาศ ขายมาหลายปแลว ไมมีใครท่ีจะซ้ือ ดูในหนาโฉนด... แผนผัง
สวยดี ราคาไมสูงจนเกินไป ทุกคนก็อยากจะ ซ้ือ แตพอมาเห็นพ้ืนที่จริง มีแตปายูคาฯ ปากระถิน ณรงค...ก็ไมมี
ใครอยากได" 

  ศรรามถือเปนผูเชี่ยวชาญการปลูกหนอไมฝร่ังแถวหนา แตวันนี้ไดรับหนาที่ใหเปนวิทยากรบรรยายใหกับผู
เขามาศึกษาดูงานโครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ 

  ศรราม บอกอีกวา แตจะเปนคูบุญบารมีของพระองคทานก็ไมทราบ นับต้ังแตวันที่ซ้ือที่ดิน ชาวบานก็รวม
แรงรวมใจชวยกันปรับปรุงทําเนรมิตผืนดินของพระองคทานใหเปนสวนเกษตร เหมือนส่ิงมหัศจรรยหนึ่งที่เกิด
ขึ้นมาอยางเหลือเชื่อ 

  "พืชผัก พืชพรรณท่ีปลูกเอาไวเขียวขจี แลวก็ไดรับผลประโยชนกลับคืนมาในการจําหนายมะนาว ก็ดก...น้าํ
เยอะ หนอไมฝร่ังก็งาม งามกวาที่ชาวบานในละแวกใกลเคียงปลูกไดมากๆ เราเห็น เราทํากับมือ...ไมนาเช่ือก็ตอง
เช่ือ ชาวบานทุกคนก็เห็นเหมือนๆ กัน" 

  ส่ิงที่เกิดขึ้น การทําเกษตรถาใชปุยเคมีก็ตางกับการใชปุยชีวภาพ...ปุยเคมีงามช่ัวเวลาที่ปุยมีคุณภาพ แต
ถาหมดฤทธ์ิเส่ือมโทรมแลวมันก็ไมทําใหพืชผักงามอยูตลอด  

  โครงการช่ังหัวมัน ใชปุยชีวภาพปุยหมักบํารุง ตนใบอยางผสมผสาน ปรับพ้ืนดินทําใหดินรวนซุยอยูตลอด 
จะปลูกอะไรก็ราวกับวาผืนดินผืนนี้เปนผืนดินมหัศจรรย 

  ชาวบานขางเคียงเขาก็ไดรับอานิสงสไดเรียนรูไดลงมือทําตามก  ไมเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
เดียวเทาน้ัน ยังเปนการทําจริงๆใหกับตัวเอง ลดการลงทุนในการซ้ือปุยเคมีกระสอบละ 1,000 กวาบาท  

  "ปุยชีวภาพ ราคาตํ่าแตไดผล เก็บผลผลิตพืชผลไดมาก ไดมารูไดมาเรียนไดมาทําตาม ตอนนี้ชาวบาน
ขางเคียงก็ทําแบบเดียวกับโครงการช่ังหัวมัน เหมือนลูกเดินตามรอยพอ" 

  ประเด็นประทับใจสุดทายในไรช่ังหัวมัน นริศ สมประสงค เจาหนาที่งานในพระองค โครงการช่ังหัวมัน 
บอกวา ชาวบานทั่วไปเห็นบานในโครงการก็พูดกันวา ในหลวงทรงสรางบานเอาไวดวย มีเลขที่บาน... " เลขที่ 1"  

  "ตองบอกกอนนะครับวา เปนความเขาใจของชาวบาน คิดวาทานมาประทับที่นี่ แตศาลาทรงงาน เรือนที่
ประทับที่สรางไวทานยังไมไดมาประทับ เนื่องจากตอนแรกยังสรางไมเสร็จเรียบรอยดี ปจจุบันเรียบรอยดีแลวรอ
ทานเสด็จกลับมาอีกคร้ัง" 



  บานในหลวงท่ีชาวบานเขาใจ คือ เรือนรับรองที่ประทับ เลขท่ี 1 บานหนองคอกไก ตําบลเขากระปุก อําเภอ
ทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

  เปนความปลาบปล้ืมของเกษตรกรทายางที่ในหลวงทานมาประทับมาซื้อที่ดินและยังขึ้น ทะเบียนเปน
เกษตรกรของอําเภอทายางอีกดวย 

  นริศบอกวา ไปสงมะนาวที่ตลาด คนในตลาดก็ดีใจ เหมือนเราไดมาในฐานะตัวแทนของไรในหลวง แมคา
พอคาหลายคนก็เขามาถาม ไปไกลไหมอยูตรงไหนอยากจะเขามาดูมาเห็นดวยตา 

  ศรราม ตองาม สมาชิก อบต.กลัดหลวงเสริมวา บานในหลวงเลขที่ 1 ในไรช่ังหัวมัน ชาวบานสวนใหญกคิ็ด
วาจะตองปลูกเปนร้ัวเปนวังมีตึกใหญโต พอมาเห็นจริงๆ ก็เหมือนบานทั่วไปไมตางกับชาวสวนชาวไรคนหนึ่ง 

"ชาวบานทุกคนคงรูสึกไมตางกับผมโครงการช่ังหัวมัน เหมือนทําใหพอของแผนดิน บุกมาหาลูกในดงใน
ปา แนนอนวาลูกก็ปลาบปล้ืมใจ จะพยายามทําทุกอยางเพ่ือใหพอมีพระเกษมสําราญมีความสุข" 
 
ที่มา : ทีมขาวการเมือง หนังสือพิมพไทยรัฐ 
 


