โครงการชัง่ หัวมัน ตามพระราชดาริ

เช้าไป เย็นกลับ ๑ วัน กับการเดินทาง เพื่อเรียนรู้

โครงการ

ตามรอยโครงการพระราชดาริ:
โครงการชั่งหัวมันและโครงการหุบกะพง
(จังหวัดเพชรบุรี)
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
-๑-

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ประวัติความเป็นมาของโครงการ
พระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานแก่ปวง
ราษฎรไทยทั้ งหลาย ในระยะต้ น แห่ งการเสด็ จ ขึ้ น เถลิ งถวั ล ยสิ ริ ร าชสมบั ติ นั้ น เป็ น พระราชด าริ ด้ า น
การแพทย์และงานสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากในระยะต้นรัชกาลนั้น กิจการด้านการแพทย์ของ
ไทยยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร และการบริการสาธารณสุขในชนบทยังมิได้แพร่หลายเฉกเช่นปัจจุบัน
พระราชกรณียกิจช่วงแรกเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๐๕ จะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหา
เฉพาะหน้า ไม่มีลักษณะเป็นโครงการเต็มรูปแบบอย่างปัจจุบัน เช่น เมื่อคราวที่อหิวาตกโรคระบาดอย่าง
รุนแรงในเมืองไทย ซึ่งโรคนี้ต้องใช้ “น้าเกลือ” เป็นจานวนมาก แต่ในขณะนั้นการให้น้าเกลือแก่ผู้ป่วยมี
ค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องสั่งจากต่างประเทศ และน้าเกลือที่ผลิตได้ในประเทศไทยตอนนั้นยังขาดคุณภาพ
จนกล่าวกันว่า “ใส่ใครไปก็ช็อค” จึงได้พระราชทานพระราชดาริให้มีการศึกษาวิจัยและสนับสนุนในการ
ค้นหาวิธีสร้างเครื่องกลั่นน้าเกลือใช้เอง จนมีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับกันจนถึง
ปัจจุบันนี้

-๒ด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ นับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เสด็จเถลิงถวัลยสิริราชสมบัติเป็นต้นมา พระองค์ได้เสด็จพระราชดาเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามพื้นที่
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทของภูมิภาคต่าง ๆ มากกว่าประทับอยู่ในพระราชวังที่กรุงเทพฯ
ทั้งนี้เพื่อทรงค้นหาข้อมูลที่แท้จริงจากประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐประจาพื้นที่ และทรงสังเกตการณ์สารวจ
สภาพทางภูมิศาสตร์ไปพร้อม ๆ กันด้วย ทั้งนี้เพื่อทรงรวบรวมข้อมูลไว้เป็นแนวทางที่จะพระราชทาน
พระราชดาริในการดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริต่อไป
พระราชดาริเริ่มแรกอันเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมประมงนาพันธุ์ปลาหมอเทศจากปีนัง ซึ่งได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การประมงขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เข้าไปเลี้ยงในสระน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน
และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๔๙๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพันธุ์ปลาหมอ
เทศนี้แก่กานันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ นาไปเลี้ยงเผยแพร่ขยายพันธุ์แก่ราษฎรในหมู่บ้านของตนเพื่อจักได้มี
อาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น
โครงการพระราชดาริที่นับว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถบลูโดเซอร์ให้
หน่วยตารวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร ไปสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคล ตาบลหินเหล็กไฟ (ปัจจุบัน
คือตาบลทับใต้ ) อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมาและนาผลผลิต
ออกมาจาหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น
จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้พระราชทานพระราชดาริให้สร้างอ่างเก็บน้าเขาเต่า อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบรรเทาความแห้งแล้งเดือดร้อนของราษฎร และสร้างเสร็จใช้ประโยชน์ได้ในปี
พ.ศ. ๒๕๐๖ นับเป็นโครงการพระราชดาริทางด้านชลประทานแห่งแรกของพระองค์

ลักษณะของโครงการพระราชดาริ
โครงการพระราชดาริในระยะแรก ๆ นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑. โครงการที่มีลักษณะศึกษา ค้นคว้า ทดลองเป็นการส่วนพระองค์ โครงการดังกล่าวนี้เท่ากับ
เป็นการเตรียมพระองค์ในด้านข้อมูลและความรอบรู้ที่จะทรงนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและเผยแพร่
แก่เกษตรกร รวมทั้งเป็นการแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและ
สภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นด้วย
๒. โครงการที่มีลักษณะเริ่มเข้าไปแก้ไขปัญหาหลักของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรประสบ
ปัญหาและอุปสรรคในการทาเกษตรกรรมมากขึ้นทุกขณะ ซึ่งในขณะที่พระองค์ทรงมีโครงการทดลองและ
เรียนรู้ไปด้วยกัน จะทรงเริ่มก้าวเข้าสู่การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างแท้จริง ระยะแรก
โครงการยังจากัดขอบเขตอยู่เฉพาะบริเวณรอบ ๆ ที่ประทับในส่วนภูมิภาค รูปแบบของการพัฒนาแก้ปัญหา
คือ การพัฒนาแบบผสมผสาน (Integrated Development) หลังจากนั้นโครงการในลักษณะนี้ค่อย ๆ
ขยายขอบเขตออกไปสู่สังคมเกษตรกรในพื้นที่ที่กว้างขึ้น
-๓-

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมีอยู่มากมายหลายสาขาหลายประเภทใน
ระยะแรก มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ดังนี้คือ
๑) โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติ
เป็นส่วนพระองค์ ทรงปรึ กษาหารือกับ ผู้เชี่ยวชาญในวงงาน ทรงแสวงหาวิ ธีการทดลอง
ปฏิบัติ ทรงพัฒนาและส่งเสริมแก้ไขดัดแปลงวิธีการเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อดูแลผลผลิตทั้ง
ในพระราชฐานและนอกพระราชฐาน ซึ่งต้ องทรงใช้พ ระราชทรั พย์ ส่ว นพระองค์ใ นการ
ดาเนินการทดลองจนกว่าจะเกิดผลดี ต่อมาเมื่อทรงแน่พระทัยว่าโครงการนั้น ๆ ได้ผลดีเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง จึงโปรดเกล้าฯ ให้รัฐบาลเข้ามารับงานต่อภายหลัง
๒) โครงการหลวง พระองค์ทรงเจาะจงดาเนินการพัฒนาและบารุงรักษาต้นน้าลา
ธารในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ลุ่มตอนล่าง ด้วยเหตุผลที่พื้นที่
เหล่านี้เป็นเขตแดนชาวไทยภูเขา จึงทรงมีโอกาสพัฒนาชาวเขาชาวดอยให้อยู่ดีกินดี ให้เลิก
การปลูกฝิ่น เลิกการตัดไม้ทาลายป่า ทาไร่เลื่อยลอย และเลิกการค้าไม้เถื่อน ของเถื่อน อาวุธ
ยุทโธปกรณ์นอกกฎหมาย ทรงพัฒนาช่วยเหลือให้ปลูกพืชหมุนเวียนที่มีคุณค่าสูง ขนส่งง่าย
ปลูกข้าวไร่ และเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภค รวมคุณค่าผลผลิตแล้วให้ได้คุณค่าแทนการปลูกฝิ่น
ทั้ง ๆ ที่งานของโครงการนี้กินเวลายาวนานกว่าจะเกิดผลได้ ต้องใช้เวลานานนับสิบปี การ
ดาเนินงานจะยากลาบากสักเพียงใด มิได้ทรงท้อถอย การพัฒนาค่อย ๆ ได้ผลดีขึ้น ๆ ชาวเขา
ชาวดอยจึงมีความจงรักภักดี เรียกพระองค์ว่า “พ่อหลวง” และเรียกสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นีนาถว่า “แม่หลวง” โครงการของทั้ งสองพระองค์จึงเรีย กว่า “โครงการ
หลวง”
๓) โครงการในพระบรมราชานุ เ คราะห์ หมายถึ ง โครงการที่ พ ระองค์ ไ ด้
พระราชทานข้อเสนอแนะและแนวทางพระราชดาริให้เอกชนไปดาเนินการ ด้วยกาลังเงิน
กาลังปัญญา และกาลังแรงงาน พร้อมทั้งการติดตามผลงานให้ต่อเนื่องโดยภาคเอกชน เช่น
โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ซึ่ง
สโมสรโรตารีแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดและดาเนินงานตามพระราชดาริ โครงการพจนานุกรม
โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน เป็นต้น
๔) โครงการตามพระราชดาริ โครงการประเภทนี้เป็นโครงการที่ทรงวางแผน
พัฒนา ทรงเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมดาเนินการตามแนวพระราชดาริ โดยพระองค์เสด็จฯ
ร่วมทรงงานกั บหน่วยงานของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งฝ่า ยพลเรื อน ต ารวจ ทหาร โครงการตาม
พระราชดารินี้ในปัจจุบันเรียกว่า “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ” มีกระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีลักษณะที่เป็นโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาสั้น และระยะเวลายาวที่มากกว่า ๕ ปี ขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่
เป็นงานด้านวิชาการ เช่น โครงการเพื่อการศึกษาค้นคว้าทดลอง หรือโครงการที่มีลักษณะ
เป็นงานวิจัย เป็นต้น

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดาริ
http://travel.mthai.com/blog/82140.html

สถานที่ตามโครงการ

ตามรอยโครงการพระราชดาริ: โครงการชั่งหัวมันและโครงการหุบกะพง
(จังหวัดเพชรบุรี)
วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

โครงการชั่งหัวมัน: เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงซื้อที่ดินจากราษฎร
บริเวณอ่างเก็บน้าหนองเสือประมาณ ๑๒๐ ไร่ และต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก ๑๓๐
ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่ โดยมีพระราชดาริให้ทาเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวมพันธุ์
พืชเศรษฐกิจในพื้นที่อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดาเนินการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา และพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งออกมาจากหัวมันที่ตั้ง
แสดงไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานที่วังไกลกังวลให้นามาปลูกไว้ที่นี่ พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการชั่ง
หัวมัน ตามพระราชดาริ” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จพระราชดาเนินทอดพระเนตรความ
คืบหน้าโครงการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
-๗-

-๘-

"ชั่งหัวมัน"
หมายถึง
การชั่งน้าหนักมันเทศ

พื้ น ที่ ที่ ตั้ ง ของโครงการนี้ อ ยู่ ที่ บ้ า นหนองคอกไก่
ต าบลเขากระปุ ก อ าเภอท่ า ยาง จั ง หวั ด เพชรบุ รี คุ ณ ดิ ส ธร
วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ได้กรุณาให้ข้อมูลถึงที่มาของ
โครงการชั่งหัวมันว่า ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จ
ไปประทับที่พระราชวังไกลกังวล ทรงมีพระราชประสงค์ให้นา
มันเทศที่ชาวบ้านนามาถวายวางไว้บนตาชั่งแบบโบราณ แล้ว
พระองค์เสด็จพระราชดาเนินกลับกรุงเทพฯ พอพระองค์เสด็จ
พระราชดาเนินกลับไปยังพระราชวังไกลกังวล พบว่ามันเทศที่
วางบนตาชั่งมีใบงอกออกมา จึงรับสั่งให้นาหัวมันนั้นไปปลูกใส่
กระถางไว้ในวังไกลกังวล แล้วทรงมีพระราชดารัสให้หาพื้นที่
เพื่อทดลองปลูกมันเทศ
โครงการชั่ ง หั ว มั น ตามพระราชด าริ เ ป้ า หมาย
ต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของอาเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้
ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด

โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี: หุบกะพงตั้งอยู่ในท้องที่ตาบลเขาใหญ่
และตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี ๔๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างเขต
อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓๔ กิโลเมตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ และเยี่ยมเยียนราษฎรจังหวัดใกล้เคียง พระองค์ได้ทรง
ทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร กลุ่มชาวสวนผักชะอาจานวน ๘๓ ครอบครัว ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะ
นาไปประกอบอาชีพ พระองค์จึงทรงรับเกษตรกรเหล่านี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ ฯพณฯ องคมนตรี หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ซึ่ง ขณะนั้นดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้จัดหาที่ดินในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นามา
จัดสรรให้แก่เกษตรกรดังกล่าว
รัฐบาลอิสราเอลโดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจาประเทศไทย ขอทราบหลักการของ
โครงการและอาสาช่วยเหลือในการพัฒนาการเกษตรในรูปของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ทาสัญญาร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอล มีกาหนดระยะเวลา ๕ ปี เริ่มเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ถึง
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ใช้ชื่อว่า โครงการไทย-อิสราเอลเพื่อพัฒนาชุมชน (หุบกะพง) โดยเลือกที่ดิน
บริเวณหุบกะพง อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ตั้งของศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรของโครงการ
-๙-

- ๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระราชดาริให้กันพื้นที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ออกจาก
ป่าคุ้มครองของกรมป่าไม้ ภายหลังพระองค์ทรงจับจองพื้นที่ดังกล่าวเยี่ยงสามัญชน โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการ เมื่อมีแนวพัฒนาที่ดินดีขึ้นแล้ว ก็จะจัดให้เกษตรกรที่
ได้รับความเดือดร้อนในตอนต้น และเกษตรกรที่ขยันหมั่นเพียรแต่ขาดแคลนที่ดนิ ทากิน เข้ามาอยู่อาศัยและ
ทาประโยชน์ และการอพยพครอบครัวเกษตรกรได้จัดให้อยู่เป็นหมู่บ้านเกษตรกร โดยมีทางราชการเข้า
ช่วยเหลือให้คาแนะนาการบริหารงานของหมู่บ้านตัวอย่าง และให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักและวิธีการ
สหกรณ์ จนเห็นว่าสมาชิกของหมู่บ้านเกษตรกรมีความเข้าใจดีพอแล้ว จึงเข้าชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์ การเกษตรชื่ อว่า “สหกรณ์ การเกษตรหุ บกะพง จากั ด ” เมื่ อวันที่ ๑๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานทะเบียนให้ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง
จากัด และได้พระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณหุบกะพงจานวน ๓ ฉบับ รวมเนื้อที่ ๑๒,๐๗๙ ไร่ ๑ งาน ๘๒
ตารางวา ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จากัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีกรมส่งเสริม
สหกรณ์เป็นเจ้าของโครงการ
(ที่มา:http://www.rdpbproject.com/press56/index.php?option=com_content&view=article&id=275&Itemid=155)
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