
โครงการปลูกข้าวเพอืบริโภคในสหกรณ์นิคมอ่าวลกึ จังหวัดกระบ ี

 

1. ความเป็นมาและภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ 
 

โครงการปลูกข้าวเพือบริโภคในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก เป็นโครงการอันเนืองมาจาก

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ซึงไดท้รงมีพระราชดาํริเมือวนัที 23 กนัยายน 2530  

ณ พระตาํหนกัทกัษิณราชนิเวศน์ จงัหวดันราธิวาส ทงันี เนืองจากสมาชิกสหกรณ์นิคมส่วนใหญ่    

มีอาชีพทาํสวนปาลม์นาํมนัเป็นอาชีพหลกั และตอ้งทาํการซือขา้วจากแหล่งอืนมาบริโภค จึงทรงมี

พระราชดาํริใหเ้กษตรกรในพืนทีซึงเคยทาํนามาก่อนและไดเ้ลิกร้างไปเนืองจากฝนทิงช่วงได้ทาํนา

ปลูกขา้วเพือบริโภคกนัเองในกลุม่สมาชิกสหกรณ์นิคม โดยจะจดัใหมี้โรงสีขา้วขนาดเล็กครบวงจร 

จากพระราชดาํริดงักล่าว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ซึงเป็นหน่วยประสานงาน  จึงได้

ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ คือ กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์             

กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักทีจะดําเนินการร่วมกัน              

เพือส่งเสริมให้เกษตรกรในพืนทีเขตสหกรณ์นิคมอ่าวลึกทาํการปลูกขา้วเพือบริโภคครบวงจร     

โดยมีภารกิจของแต่ละหน่วยงานดงันี 

1. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ร่วมกบักรมส่งเสริมสหกรณ์ทาํการสํารวจ

สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพืนทีสหกรณ์นิคมอ่าวลึก สหกรณ์นิคมปลายพระยา  

และสหกรณ์นิคมปากนาํ รวม 355 ครัวเรือน เมือเดือนมิถุนายน 2531 และจากนนัก็ไดร่้วมกัน      

ทาํหนา้ทีเป็นผูป้ระสานงานต่างๆ เช่น จดัหารถไถเดินตาม ขอหมอ้แปลงไฟฟ้า และจดัหาเครือง    

สีขา้ว  เป็นตน้ 

2. กรมชลประทาน  ไดท้าํการสํารวจและออกแบบระบบชลประทานเพือจดัหา

แหล่งนาํให้เกษตรกร โดยทาํการก่อสร้างอ่างเก็บนําขนาด 3.2 ลา้นลูกบาศก์เมตร ทีบา้นปากหยา  

หมู่ที 3 ตาํบลปลายพระยา อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี ในวงเงิน 26,800,800 บาท ก่อสร้าง

ในช่วงปี 2533-2534 จากนนั ในปี 2534 ก็ทาํการออกแบบและก่อสร้างระบบส่งนําสู่พืนทีของ

เกษตรกรเป้าหมาย โดยใชเ้งินงบประมาณ 28,059,400 บาท และในปี 2535 ใชง้บประมาณต่อเนือง

อีก 16,857,415 บาท 

ในการสร้างระบบชลประทานนนั ได้ทาํการจา่ยผลตอบแทนอาสินชดเชยให้กบัเกษตรกรที

ถูกนําท่วมพืนทีทํากิน 21 ราย เป็นเงิน 7,758,829 บาท รวมทงัจ่ายค่าชดเชยทีดินทาํกินจาก

งบประมาณ กปร. ใหอ้ีก 1,146,160 บาท ในปี 2533 ส่วนคลองส่งนาํนนั กรมชลประทานไดจ่้ายค่า

ผลอาสินและรือถอนไปเป็นเงิน 6,033,615 บาท ในปี 2535 และจดัตงักลุ่มผูใ้ช้นาํรวม 7 กลุ่ม 

จาํนวน 147 ครอบครัว ในปี 2538 
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ต่อมาในปี 2542 ได้ทาํการก่อสร้างคนัคูนาํเข้าแปลงนาหรือคลองไส้ไก่เสร็จสมบูรณ์ใน

เดือนกรกฎาคม 2542 

รูปที 1 แสดงถึงแผนทีทีตงัโครงการ และพืนทีทาํนาของเกษตรกรในโครงการ 

3. กรมวชิาการเกษตร  ไดด้าํเนินการทดลองวจิยัหาพนัธ์ุข้าวทีเหมาะสมตงัแต่   

ปี 2537 โดยศูนยว์จิยัขา้วพทัลุง และสถานีทดลองขา้วกระบี  สรุปผลไดด้งันี 

                              ดา้นการวิจยัพนัธ์ุขา้ว ประกอบดว้ย 

- พนัธ์ุขา้วนาสวนพนัธุ์ขา้วหนกั พบวา่พนัธ์ุขา้วทีเหมาะสมไดแ้ก่ 

พนัธ์ุ กข.13 นางพญา 32 แก่นจนัทร์ ลูกแดง เผือกนาํ และเลบ็นก 

- พันธ์ุข้าวนาสวนพันธุ์ข้าวเบา พบว่าพันธ์ุทีเหมาะสมได้แก่    

พนัธ์ุ กข.7 เหลือง 152  ตาํเมไทร ขา้วเบตง KGT 7359-4-3-1 และ BKN 6840- 3KGT-97 

- พนัธ์ุข้าวไร่ทีเหมาะสมได้แก่  พนัธ์ุกู้เมืองหลวง ดอกพะยอม  

กระเหรียง  และดอกไมไ้ทร 

                               การวจิยัดา้นเขตกรรม ไดด้าํเนินการทดสอบการทาํนาหว่านเปรียบเทียบการวิธี

ปักดาํ และทดสอบการใชปุ้๋ ย เพือเพิมผลผลิต 

นอกเหนือจากภาระงานดา้นวิจยัแลว้ กรมวิชาการเกษตรไดท้าํการส่งเสริมการปลูกขา้วมา

ตงัแต่ปี 2531 ซึงระบบชลประทานยงัไม่แลว้เสร็จ โดยไดจ้ดัหาพนัธ์ุขา้วมาให้จดัทาํแปลงสาธิต 

โดยกรมชลประทานช่วยจดัหาเครืองสูบนําให้เกษตรกร และต่อมาได้จัดหาพนัธ์ุข ้าวให้กับ

เกษตรกรอย่างต่อเนืองตลอดมา 

4. กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยสํานกังานเกษตรอาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี  

ไดเ้ขา้มามีส่วนส่งเสริมการปลูกขา้วอย่างเด่นชดัตงัแต่ปี 2538 เป็นตน้มา โดยจดันิทรรศการการทาํ

นา และปลูกพืชหลงัฤดูเก็บเกียว แจกจ่ายพนัธุ์ขา้วเล็บนก ขา้วขาวมะลิ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

ควบคู่กับปุ๋ยเคมีโดยการจดัแปลงนาสาธิต และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักเพือการค้า เช่น 

ผกับุง้ แตงร้าน และถวัฝักยาว โดยปลูกปีละ 2 ครัง 

5. กรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยนิคมสหกรณ์อ่าวลึก ได้ตระหนักถึงปัญหาที

เกษตรกรในพืนทีเป้าหมายจะทาํนาลดลงเนืองจากการปลูกปาล์มนํามนัจะมีรายได้สูงกว่า จึงได้

จดัสรรงบประมาณเพือสนบัสนุนเกษตรกรผู้มีอาชีพทาํนาโดยการจดัหารถไถแทรกเตอร์ขนาด         

85 แรงมา้ 1 คนั และรถไถเดินตาม 5 คนั และก่อสร้างอาคารตลาดกลางขา้วเปลือกประจาํตาํบลขึน

ทีบริเวณใกล้ๆ  กบัทีทาํการสหกรณ์นิคมปากนาํ จาํกดั ในปี พ.ศ.2539 และได้จดัซือรถไถเดินตาม

เพิมอีก 2 คนั ในปี พ.ศ. 2540 รวมเป็น 7 คนั 

6. กรมพฒันาชุมชนและกรมประมง  เป็นหน่วยงานทีมีกิจกรรมเสริมรายได้แก่

เกษตรกรในพืนทีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2538-39 โดยพฒันากรอาํเภอปลายพระยาแจกจ่ายพนัธุ์ไม ้   
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ยืนตน้ (มงัคุดและลองกอง) จาํนวน 336 ตน้ ส่วนประมงอาํเภออ่าวลึกไดแ้จกจ่ายพนัธุ์ปลากินพืช

แก่เกษตรกรรวมทงัสิน 19,000 ตวั 

 

 

2. การจัดตังโรงสีข้าวพระราชทาน 
 

 ในส่วนขอ งการจัดตังโรง สีข้าวนัน กอ งเกษตร วิศ วกรรม กรมวิช าการเ กษ ต ร                   

เป็นผูด้าํเนินการขออนุมติังบประมาณจากสํานกังาน กปร. เพือจดัสร้างอาคารโรงสีขา้วและยุง้ฉาง

เก็บขา้วเปลือกขนาด 100 ตนั แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2534 โดยได้รับบริจาคทีดิน 1 ไร่ สําหรับสร้าง       

โรงสีข้าวจาก นางเฟือง บางโสก ราษฎรหมู่ที 1 ตาํบลปากนํา อาํเภอปลายพระยา สหกรณ์นิคม    

อ่าวลึกดาํเนินการถมดิน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์สนบัสนุนงบประมาณทาสีและตบแต่งอาคาร 

และประสานงานการขอขยายเขตไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดักระบี ต่อผูว้่าราชการ

จงัหวดักระบี  ในปี พ.ศ. 2534 และกรมวชิาการเกษตรไดจ้ดัหาเครืองสีขา้วและเครืองนวดขา้ว     

ใหด้ว้ย 

 สําหรับการดาํเนินงานของโรงสีขา้วนนั สหกรณ์นิคมปากนาํ จาํกดั เป็นผูบ้ริหารกิจการ   

ซึงในระยะแรกประสบกบัการขาดทุนเนืองจากประสิทธิภาพของเครืองสีขา้วไม่ดีพอ ดงันนั ต่อมา

ในปีช่วงปลายปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จึงไดป้ระสานงานกบัเอกชนรายหนึง คือ  

คุณฮึง เฉียวเตก็ ไดมี้จิตศรัทธาบริจาคเงินจาํนวน 150,000 บาท เพือให้สหกรณ์นิคมปากนาํ จาํกดั 

นาํเงินไปจดัซือเครืองสีข้าวทีมีประสิทธิภาพสูงซึงมีกําลงัผลิตวนัละ 3 เกวยีน ใช้มอเตอร์ขนาด     

10 แรงมา้ และเริมใชง้านตงัแต่เดือนมีนาคม 2538 เป็นตน้มา ปรากฎว่า เครืองสีขา้วมีประสิทธิภาพ

สูงสามารถสีขา้วเปลือก 100 กิโลกรัม ไดข้า้วสาร 67-68 กิโลกรัม รําหยาบ 4 กิโลกรัม รําละเอียด     

3 กิโลกรัม และปลายขา้ว 1 กิโลกรัม และไดบ้ริการสีขา้วใหแ้ก่เกษตรกรตงัแต่นนัมาจนถึงปัจจุบนั 

ภายใตก้ารบริหารจดัการของสหกรณ์นิคมปากนาํ จาํกดั อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี 

 เนืองจากเครืองสีขา้วทีใชง้านมาตงัแต่ปี พ.ศ.  มีอายุใช้งานถึง  ปี จึงมีการสึกหรอ

และอะไหล่ก็ไม่มีจาํหน่าย ดงันนั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ จึงไดติ้ดต่อ นายฉลอง เตชะภทัรกุล 

กรรมการผู้จ ัดการ บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมนํายางข้น จาํกัด ทูลเกล้าฯ ถวายเ งินจํานวน         

,  บาท แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมือวนัที  ตุลาคม  

เพือให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นํามาจดัซือเครืองสีข้าว ขนาด 4.75 แรงม้า กําลงัผลิต           

 กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชัวโมง และได้ติดตังให้กับสหกรณ์นิคมปากนํา จาํกัด แล้วตงัแต่       

วนัที  พฤศจิกายน  

 ต่อมาในเดือนมีนาคม  สหกรณ์นิคมปากนาํ จาํกดั ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ 

จาํนวน ,  บาท จากอาํเภอปลายพระยา ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงสีขา้ว และไดรั้บ
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เครืองสีขา้วขนาด  แรงมา้ กาํลงัผลิต 500 กิโลกรัมขา้วเปลือกต่อชวัโมง อีก  เครือง จึงมีเครือง  

สีขา้วรวม  เครือง 

 

 

3. รายงานผลการดําเนินงานในปี 2555/2556 
 

3.1 การปลูกข้าว 

 ในปี 2556 มีสมาชิกทํานาปี จาํนวน  ครอบครัว มีพืนทีปลูกข้าวรวม 92 ไร่ 

เกษตรกรปลูกขา้วลดลง โดยพนัธุ์ขา้วทีปลูกเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกขา้วพนัธ์ุปทุมธานี  ผลผลิต

ประมาณ 45-50 ถงัต่อไร่ มีสมาชิก  ราย ปลูกพนัธุ์ดอกมะลิ  และอีก  ราย ปลูกพนัธุ์สังข์หยด

และดอกมะลิ  ในส่วนของการปลูกขา้วนาปรังนนั ในช่วงปลายเดือนธันวาคม  มีสมาชิก

ประมาณ -  ราย เริมทาํการปลูกแลว้บางส่วน 

 ในส่วนของพืนทีทีไม่ไดท้าํการปลูกขา้ว สมาชิกจะใชท้าํประโยชน์ ดงันี 

 - การขุดบ่อเลียงปลานาํจืด 

 - ปลูกผักต่างๆ ทีหมุนเวียนไดต้ลอดทงัปี เช่น แตงกวา พริกขีหนู พืชผกั    

สวนครัว แตงโม ขา้วโพด และปลูกพืชต่างๆ เช่น ปาล์มนาํมนั ยางพารา ทุเรียน เงาะ ลองกอง ฯ 

 - แบ่งเป็นทีอยู่อาศยัใหก้บัครอบครัว   

 ปัญหาในการดาํเนินการปลกูขา้ว เช่น หอยเชอรีในแปลงนาก็จะมีน้อยลง ส่วนศตัรูพืช

อืนๆ ก็จะมี เช่น นกปากห่าง และหนู  
  

       3.2 ผลการดําเนินงานของโรงสีข้าวในปี พ.ศ. 2555/ 2556 

ในช่วงระหวา่งเดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนกนัยายน 2556 มีรายละเอียดดงันี 

1. การบริการสีข้าว ทางสหกรณ์นิคมปากนาํ จาํกดั ให้บริการสีขา้วให้สมาชิก

และบุคคลภายนอก คิดค่าบริการสีขา้ว 1 บาทต่อกิโลกรัมขา้วสาร เปิดทาํการสัปดาห์ละ  วนั  

ในรอบปีทีผ่านมาทางโรงสีไดรั้บสีขา้วเปลือกรวม ,  กิโลกรัม ได้ขา้วสาร 

,  กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ .  ไดรํ้าขา้ว ,  กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ .  ไดป้ลายข้าว   

 กก.  มีผูม้าใชบ้ริการสีขา้วเฉลียต่อเดือน  ราย เป็นสมาชิก  ราย บุคคลภายนอก  ราย  

2. ผลการดาํเนินงานของของโรงสีขา้ว ประกอบดว้ย 

2.1 รายไดจ้ากการสีขา้วเปลือก ,  กก. เป็นเงิน  ,  บาท 

2.2 รายไดจ้ากการขายรํา    2,535 กก. เป็นเงิน  16,473 บาท 

2.3 รายไดจ้ากปลายขา้ว           กก. เป็นเงิน         บาท      

รวมรายรับ  43,  บาท 
  



 ŝ

2.4  ค่าจา้งพนกังานรายเดือน 1 คน     เป็นเงิน  97,438 บาท 

2.5  ค่าไฟฟ้า        เป็นเงิน  12,216.49 บาท 

2.6  คา่ซ่อมแซม        เป็นเงิน  28,192 บาท 

                 รวมรายจา่ย , .  บาท  
 

ดงันนั  ทางโรงสีจะมีรายจา่ยมากกวา่รายรับ  , .  บาท 

 

หมายเหตุ  

ในปี  ค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือนทางสหกรณ์ฯ ได้จดัทําบญัชีแยกออก

จากโรงสีขา้ว โดยไดเ้ริมตงัแต่เดือนสิงหาคม  เป็นตน้ไป ซึงในปีต่อไป ทาง

โรง สีข้าวก็ จะมีร ายจ่ายล ดลงมาก  เ นือ งจากค่าแ รงต่ อ เ ดือ นในปัจจุบัน                 

เป็นเงิน ,  บาท  
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               แปลงนาสมาชิกจํานวน  แปลง 

 

 

             คณะทํางานโครงการฯ ตรวจเยียมและติดตามผลการดําเนินงาน 

             โรงสีข้าวพระราชทาน สหกรณ์นิคมปากนํา จาํกัด 

 

 

 


