
โครงการปลูกข้าวเพื�อบริโภคในสหกรณ์นิคมอ่าวลกึ จังหวดักระบี� 
1. ความเป็นมาและภารกจิของหน่วยงานต่าง ๆ 
 

โครงการปลูกขา้วเพื�อบริโภคในสหกรณ์นิคมอ่าวลึก เป็นโครงการอนัเนื�องมาจาก
พระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ซึ� งไดท้รงมีพระราชดาํริเมื�อวนัที� 23 กนัยายน 2530  
ณ พระตาํหนกัทกัษิณราชนิเวศน์ จงัหวดันราธิวาส ทั3งนี3  เนื�องจากสมาชิกสหกรณ์นิคมส่วนใหญ่    
มีอาชีพทาํสวนปาล์มนํ3 ามนัเป็นอาชีพหลกั และตอ้งทาํการซื3อขา้วจากแหล่งอื�นมาบริโภค จึงทรงมี
พระราชดาํริใหเ้กษตรกรในพื3นที�ซึ� งเคยทาํนามาก่อนและไดเ้ลิกร้างไปเนื�องจากฝนทิ3งช่วงไดท้าํนา
ปลูกขา้วเพื�อบริโภคกนัเองในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์นิคม โดยจะจดัใหมี้โรงสีขา้วขนาดเล็กครบวงจร 

จากพระราชดาํริดงักล่าว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ซึ� งเป็นหน่วยประสานงาน  
จึงได้ร่วมกบัส่วนราชการต่างๆ คือ กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์  
กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักที�จะดาํเนินการร่วมกันเพื�อ        
ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื3นที�เขตสหกรณ์นิคมอ่าวลึกทาํการปลูกขา้วเพื�อบริโภคครบวงจร โดยมี
ภารกิจของแต่ละหน่วยงานดงันี3  

1. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ร่วมกบักรมส่งเสริมสหกรณ์ทาํการสํารวจ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื3นที�สหกรณ์นิคมอ่าวลึก สหกรณ์นิคมปลายพระยา  
และสหกรณ์นิคมปากนํ3 า รวม 355 ครัวเรือน เมื�อเดือนมิถุนายน 2531 และจากนั3นก็ไดร่้วมกนัทาํ
หนา้ที�เป็นผูป้ระสานงานต่างๆ เช่น จดัหารถไถเดินตาม ขอหมอ้แปลงไฟฟ้า และจดัหาเครื�องสีขา้ว  
เป็นตน้ 

2. กรมชลประทาน  ไดท้าํการสํารวจและออกแบบระบบชลประทานเพื�อจดัหา
แหล่งนํ3 าให้เกษตรกร โดยทาํการก่อสร้างอ่างเก็บนํ3 าขนาด 3.2 ลา้นลูกบาศก์เมตร ที�บา้นปากหยา  
หมู่ที� 3 ตาํบลปลายพระยา อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี� ในวงเงิน 26,800,800 บาท ก่อสร้าง
ในช่วงปี 2533-2534 จากนั3น ในปี 2534 ก็ทาํการออกแบบและก่อสร้างระบบส่งนํ3 าสู่พื3นที�ของ
เกษตรกรเป้าหมาย โดยใชเ้งินงบประมาณ 28,059,400 บาท และในปี 2535 ใชง้บประมาณต่อเนื�อง
อีก 16,857,415 บาท 

ในการสร้างระบบชลประทานนั3น ไดท้าํการจ่ายผลตอบแทนอาสินชดเชยให้กบั
เกษตรกรที�ถูกนํ3 าท่วมพื3นที�ทาํกิน 21 ราย เป็นเงิน 7,758,829 บาท รวมทั3งจ่ายค่าชดเชยที�ดินทาํกิน
จากงบประมาณ กปร. ให้อีก 1,146,160 บาท ในปี 2533 ส่วนคลองส่งนํ3 านั3น กรมชลประทานได้
จ่ายค่าผลอาสินและรื3อถอนไปเป็นเงิน 6,033,615 บาท ในปี 2535 และจดัตั3งกลุ่มผูใ้ชน้ํ3 ารวม 7 กลุ่ม 
จาํนวน 147 ครอบครัว ในปี 2538 ดงัมีรายชื�อในภาคผนวก ก. 

ต่อมาในปี 2542 ได้ทาํการก่อสร้างคนัคูนํ3 าเข้าแปลงนาหรือคลองไส้ไก่เสร็จ
สมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม 2542 
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3. กรมวิชาการเกษตร  ไดด้าํเนินการทดลองวิจยัหาพนัธ์ุขา้วที�เหมาะสมตั3งแต่   
ปี 2537 โดยศูนยว์จิยัขา้วพทัลุง และสถานีทดลองขา้วกระบี�  สรุปผลไดด้งันี3  

ดา้นการวจิยัพนัธ์ุขา้ว ประกอบดว้ย 
- พนัธ์ุขา้วนาสวนพนัธ์ุขา้วหนกั พบว่าพนัธ์ุขา้วที�เหมาะสมไดแ้ก่ 

พนัธ์ุ กข.13 นางพญา 32 แก่นจนัทร์ ลูกแดง เผอืกนํ3า และเล็บนก 
- พนัธ์ุขา้วนาสวนพนัธ์ุขา้วเบา พบวา่พนัธ์ุที�เหมาะสมไดแ้ก่ พนัธ์ุ 

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

- พนัธ์ุข้าวไร่ที�เหมาะสมได้แก่ พนัธ์ุกู้เมืองหลวง ดอกพะยอม  
กระเหรี�ยง  และดอกไมไ้ทร 

การวิจยัดา้นเขตกรรม ไดด้าํเนินการทดสอบการทาํนาหวา่นเปรียบเทียบ
การวธีิปักดาํ และทดสอบการใชปุ๋้ย เพื�อเพิ�มผลผลิต 

นอกเหนือจากภาระงานด้านวิจยัแล้ว กรมวิชาการเกษตรไดท้าํการส่งเสริมการ
ปลูกขา้วมาตั3งแต่ปี 2531 ซึ� งระบบชลประทานยงัไม่แลว้เสร็จ โดยไดจ้ดัหาพนัธ์ุขา้วมาให้จดัทาํ
แปลงสาธิต โดยกรมชลประทานช่วยจดัหาเครื�องสูบนํ3 าให้เกษตรกร และต่อมาไดจ้ดัหาพนัธ์ุขา้ว
ใหก้บัเกษตรกรอยา่งต่อเนื�องตลอดมา 

4. กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยสํานกังานเกษตรอาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี�  
ไดเ้ขา้มามีส่วนส่งเสริมการปลูกขา้วอยา่งเด่นชดัตั3งแต่ปี 2538 เป็นตน้มา โดยจดันิทรรศการการทาํ
นา และปลูกพืชหลงัฤดูเก็บเกี�ยว แจกจ่ายพนัธ์ุขา้วเล็บนก ขา้วขาวมะลิ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
ควบคู่กบัปุ๋ยเคมีโดยการจดัแปลงนาสาธิต และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผกัเพื�อการคา้ เช่น 
ผกับุง้ แตงร้าน และถั�วฝักยาว โดยปลูกปีละ 2 ครั3 ง 

5. กรมส่งเสริมสหกรณ์  โดยนิคมสหกรณ์อ่าวลึก ได้ตระหนักถึงปัญหาที�
เกษตรกรในพื3นที�เป้าหมายจะทาํนาลดลงเนื�องจากการปลูกปาล์มนํ3 ามนัจะมีรายได้สูงกว่า จึงได้
จดัสรรงบประมาณเพื�อสนับสนุนเกษตรกรผูมี้อาชีพทาํนาโดยการจดัหารถไถแทรกเตอร์ขนาด         
85 แรงมา้ 1 คนั และรถไถเดินตาม 5 คนั และก่อสร้างอาคารตลาดกลางขา้วเปลือกประจาํตาํบลขึ3น
ที�บริเวณใกล้ๆ  กบัที�ทาํการสหกรณ์นิคมปากนํ3 า จาํกดั ในปี พ.ศ.2539 และไดจ้ดัซื3อรถไถเดินตาม
เพิ�มอีก 2 คนั ในปี พ.ศ. 2540 รวมเป็น 7 คนั 

6. กรมพฒันาชุมชนและกรมประมง  เป็นหน่วยงานที�มีกิจกรรมเสริมรายไดแ้ก่
เกษตรกรในพื3นที�เป้าหมายในปี พ.ศ. 2538-39 โดยพฒันากรอาํเภอปลายพระยาแจกจ่ายพนัธ์ุไม ้   
ยืนตน้ (มงัคุดและลองกอง) จาํนวน 336 ตน้ ส่วนประมงอาํเภออ่าวลึกไดแ้จกจ่ายพนัธ์ุปลากินพืช
แก่เกษตรกรรวมทั3งสิ3น 19,000 ตวั 
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2. การจัดตั,งโรงสีข้าวพระราชทาน 
 

  ในส่วนของการจดัตั3งโรงสีขา้วนั3น กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร เป็น
ผูด้าํเนินการขออนุมติังบประมาณจากสํานกังานกปร.เพื�อจดัสร้างอาคารโรงสีขา้วและยุง้ฉางเก็บ
ขา้วเปลือกขนาด 100 ตนั แลว้เสร็จในปี พ.ศ. 2534 โดยไดรั้บบริจาคที�ดิน 1 ไร่ สําหรับสร้างโรง     
สีขา้วจาก นางเฟือง บางโสก ราษฎรหมู่ที� 1 ตาํบลปากนํ3 า อาํเภอปลายพระยา สหกรณ์นิคมอ่าวลึก
ดาํเนินการถมดิน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์สนบัสนุนงบประมาณทาสีและตบแต่งอาคาร และ
ประสานงานการขอขยายเขตไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จงัหวดักระบี� ต่อผูว้่าราชการจงัหวดั
กระบี�  ในปี พ.ศ. 2534 และกรมวชิาการเกษตรไดจ้ดัหาเครื�องสีขา้วและเครื�องนวดขา้วใหด้ว้ย 
  สําหรับการดาํเนินงานของโรงสีขา้วนั3น สหกรณ์นิคมปากนํ3 า จาํกดั เป็นผูบ้ริหาร
กิจการ ซึ� งในระยะแรกประสบกบัการขาดทุนเนื�องจากประสิทธิภาพของเครื�องสีขา้วไม่ดีพอ ดงันั3น 
ต่อมาในปีช่วงปลายปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จึงไดป้ระสานงานกบัเอกชนราย
หนึ� ง คือ คุณฮึ3 ง เฉี�ยวเต็ก ได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจาํนวน 150,000 บาท เพื�อให้สหกรณ์นิคม      
ปากนํ3 า จาํกดั นาํเงินไปจดัซื3อเครื�องสีขา้วที�มีประสิทธิภาพสูงซึ� งมีกาํลงัผลิตวนัละ 3 เกวียน ใช้
มอเตอร์ขนาด 10 แรงมา้ และเริ�มใชง้านตั3งแต่เดือนมีนาคม 2538 เป็นตน้มา ปรากฎวา่ เครื�องสีขา้วมี
ประสิทธิภาพสูงสามารถสีขา้วเปลือก 100 กิโลกรัม ไดข้า้วสาร 67-68 กิโลกรัม รําหยาบ 4 กิโลกรัม 
รําละเอียด 3 กิโลกรัม และปลายขา้ว 1 กิโลกรัม และไดบ้ริการสีขา้วให้แก่เกษตรกรตั3งแต่นั3นมา
จนถึงปัจจุบนั ภายใตก้ารบริหารจดัการของสหกรณ์นิคมปากนํ3 า จาํกดั อาํเภอปลายพระยา จงัหวดั
กระบี� 
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3. รายงานผลการดําเนินงานในปี 2553/2554 
 

3.1 การปลูกข้าว 
 ในปี 2553 มีสมาชิกทาํนา จาํนวน 32 ครอบครัว มีพื3นที�ปลูกขา้วรวม 172 ไร่ เกษตรกร

ปลูกขา้วเพิ�มขึ3น โดยพนัธ์ุขา้วที�ปลูกเกษตรกรไดเ้ปลี�ยนมาปลูกเป็นขา้วพนัธ์ุปทุมธานี 1 ผลผลิต    
ที�ไดป้ระมาณ 35 ถงัต่อไร่      

 ภายหลงัฤดูเก็บเกี�ยวขา้วแลว้เกษตรกรมีการปลูกผกัสวนครัว จาํนวน 11 ครอบครัว    
มีพื3นที�ปลูกรวม 30 ไร่ โดยไดรั้บเมล็ดพนัธ์ุจากเกษตรอาํเภอปลายพระยา เช่น ขา้วโพด ถั�วฝักยาว 
แตงร้าน และเกษตรกรก็ยงัได้รับการสนับสนุนปุ๋ยเคมี และปุ๋ยนํ3 าชีวภาพ จากเกษตรอาํเภอ       
ปลายพระยาดว้ย 

 เกษตรกรที�ไม่ไดท้าํนาก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างอื�น เช่น ขุดบ่อเลี3 ยงปลา  
นํ3าจืด ปลูกพืชต่างๆ เช่น ปาลม์นํ3ามนั ยางพารา ทุเรียน เงาะ ลองกอง ฯ 
   

       3.2 ผลการดําเนินงานของโรงสีข้าวในปี พ.ศ. 2553 / 2554 

ในช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง เดือนกนัยายน 2554 มีรายละเอียดดงันี3  
 

รายรับของโรงสีขา้วประกอบดว้ย 
- ค่าจา้งสีขา้วเปลือก เป็นเงิน 960 บาท 
- ขายรํา 2,506 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 16,262 บาท 
รวมเป็นรายรับทั3งสิ3น 17,222 บาท 

 

ค่าใชจ่้ายของโรงสีประกอบดว้ย ค่าจา้ง ค่าซ่อมแซม และค่าไฟฟ้า 
- ค่าจา้งพนกังาน 1 คน เป็นเงิน  90,760 บาท 
- ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน  12,942.34 บาท 
- ค่าซ่อมแซม เป็นเงิน  30,567บาท 
รวมเป็นรายจ่าย 134,269.34 บาท  

 

ดงันั3น  ทางโรงสีจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ  117,047.44 บาท ทั3งนี3  เนื�องจาก
ตั3งแต่เดือนกนัยายน 2553 – เดือนกรกฎาคม 2554 ทางโรงสีไดใ้ห้บริการสีขา้วโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย
แก่สมาชิกและบุคคลภายนอก และเดือนสิงหาคม 2554 เป็นตน้มา ทางโรงสีไดคิ้ดค่าบริการสําหรับ
บุคคลภายนอก เพราะมีบุคคลภายนอกมาใชบ้ริการเพิ�มมากขึ3น 
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