


 
 

ค ำน ำ 

ในช่วงทศวรรษที ่ผ ่านมานี ้ได้ม ีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที ่เป ็นประโยชน์ต ่อ  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการเกษตรที่มี
พลวัตค่อนข้างสูง และมีผลกระทบต่อประชากรจ านวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ตระหนักถึงการน าระบบข้อมูลข่าวสารที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรได้มีการเข้าถึง  
ที่สะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักจัดท า 
“แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map)” 
ของแต่ละจังหวัดขึ้น 

  Agri-Map คือ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูล
พื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับใช้เป็น
เครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับ
ข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งา นให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย 
พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้น ได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน 
ครอบคลุมการน าไปใช้ประโยชน์ทุกด้านที่ส าคัญเป็นการน าเทคโนโลยีเข้า มาประยุกต์ใช้กับ
ข้อมูลด้านการเกษตร ซึ ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร 
ในรายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ที ่เชื ่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผ่าน 
หน้า เว ็บ ไซต์ของกระทรวง เกษตร และสหกรณ ์ www.moac.go.th/a4policy-alltype-
391191791794 หรือ https://agri-map-online.moac.go.th/ ซึ่งจะมีเอกสารคู่มือการใช้ 
ให้ศึกษาและสามารถดาวน์โหลดได้ 

  แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัดสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษต ร
ทฤษฎีใหม่ โครงการเกษตรอินทรีย์ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้า
เกษตรที่ส าคัญ (Zoning by Agri-Map) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โค ร งก าร  Smart Farmer เป ็น ต ้น  แล ะย ัง เป ็น ข ้อม ูล กล าง ใน ก ารป ฏ ิบ ัต ิง าน ร ่ว ม ก ัน  
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 

 

 

 

 
รูปเล่มเอกสารแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม จังหวัดตราด 
http://www.ldd.go.th/Agri-Map/Data/E/trt.pdf 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดตราด มีพ้ืนที่ 2,819.000 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,761,875 ไร่ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย ประกอบด้ วย 7 อ าเภอ 38 ต าบล (ตารางผนวกที่  1) มีประชากร 228,536 คน  
(กรมการปกครอง, 2563) 

1.1 อาณาเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดจันทบุรีและราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศใต้  ติดต่อ อ่าวไทยและน่านน้ าราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อ จังหวัดจันทบุรี 

1.2 ภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศของจังหวัดตราด ประกอบด้วย เทือกเขาสูง ป่าเบญจพรรณ  
ป่าดิบ พ้ืนน้ า และหมู่เกาะต่าง ๆ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่  

 1) บริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ า เหมาะสมต่อการปลูกผลไม้ ปาล์มน้ ามัน ท านาข้าว และ 
ปศุสัตว์  

 2)  ที่ราบบริเวณภูเขา บริเวณนี้มี พ้ืนที่กว้างขวางเหมาะสมต่อการท าสวนผลไม้ 
ยางพารา และสับปะรด 

 3) บริเวณพื้นที่ภูเขาสูง ส่วนมากมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้  
 4) ที่ราบต่ าชายฝั่งทะเลและผืนทะเล ประกอบด้วย หมู่เกาะน้อยใหญ่ต่าง ๆ 52 เกาะ 

มีป่าชายเลนหนาแน่น เป็นแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ าและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด  

 1.3 ภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดตราดแบบมรสุมเขตร้อน (Am) มีอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาว

จนเกินไป มีฝนตกชุกมาก มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว เป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
กุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวมากนัก อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน เป็นช่วงเดือนมีนาคมถึง
เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 34 องศาเซลเซียส ฤดูฝน เกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน
ทะเลอ่าวไทย ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ท าให้มีฝนตกชุกในทุกพ้ืนที่ปริมาณฝนเฉลี่ย 4,000 -
5,000 มิลลิเมตรต่อปี  

1.4 ทรัพยากรดิน 
 ทรัพยากรดินของจังหวัดตราด แบ่งตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และ 

วัตถุต้นก าเนิดดิน ได้ดังนี้  
 1) พื้นที่หาดทรายและเนินทราย (Beach and sand dune) พ้ืนที่หาดทรายเป็น
พ้ืนที่ระหว่างแนวน้ าทะเลขึ้นและน้ าทะเลลง มีลักษณะเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งทะเลที่เกิดข้ึนจาก
การกระท าของคลื่นและกระแสน้ าทะเล ส่วนพ้ืนที่เนินทรายหรือสันทรายเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะนูน 
เป็นโคกเตี้ย ๆ และเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งทะเล มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย การระบายน้ าค่อนข้างมาก มีเนื้อดินเป็นดินทรายและมักมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในดิน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
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สีน้ าตาล สีน้ าตาลปนเหลืองหรือเหลืองปนแดง เช่น ชุดดินหัวหิน (Hh) และชุดดินระยอง (Ry)  
เป็นต้น 
 2) ที่ราบชายฝั่งทะเล (Coastal plain) เกิดจากคลื่นพัดพาและกระแสลมพัดพาเอา
เศษวัตถุจากทะเล ทั้งโคลน กรวด ทราย และตะกอนต่าง ๆ เข้ามาทับถมบริเวณชายฝั่ง และลึกเข้าไป
ในแผ่นดินมากกว่าหาดทราย แบ่งเป็น  
 (1) พ้ืนที่น้ าทะเลขึ้นถึงในปัจจุบัน (Active tidal flats) เป็นพ้ืนที่ที่มีน้ าทะเลขึ้นถึง  
ดินมีสีคล้ า อินทรียวัตถุสูง และเป็นดินเค็ม (Saline soil) ดินส่วนใหญ่มีศักยภาพที่ก่อให้เกิดเป็น 
ดินกรดก ามะถันหรือเป็นดินเปรี้ยวจัด มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ การระบายน้ าเลวมากเนื้อดิน
เป็นดินทรายแป้งละเอียดหรือเนื้อดินละเอียด เช่น ชุดดินตะก่ัวทุ่ง (Tkt) และท่าจีน (Tc) เป็นต้น 
 (2) พื้นที่ที่น้ าทะเลเคยท่วมถึง (Former tidal flats) เป็นพ้ืนที่ที่น้ าทะเลเคยท่วมถึง
ในอดีต เป็นช่วงต่อระหว่างตะกอนทะเลกับตะกอนน้ าจืด มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบหรือเป็นแอ่ง
ต่ ามีน้ าขังตลอดปี การระบายน้ าเลวมาก มีเนื้อดินเป็นดินทรายแป้งละเอียดหรือดินเหนียวที่มี 
การพัฒนาชั้นดินไม่มากนัก สีเทาอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลแก่ น้ าตาลปนเหลือง และน้ าตาลปนเขียว
มะกอก เช่น ชุดดินพานทอง (Ptg) และชุดดินมูโน๊ะ (Mu) เป็นต้น 
 3) ที่ราบลุ่มระหว่างสันทราย (Swale) เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ าหลังแนวสันทราย ซึ่งเคยเป็น
ชายฝั่งทะเลที่น้ าทะเลเคยท่วมถึงมาก่อน มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ เป็นดินลึกมาก เนื้อดินเป็นทรายถึง
ทรายปนดินร่วน สีน้ าตาลปนเทาและเทา พบจุดประสีเหลืองปนแดงและน้ าตาลปนเหลือง  
การระบายน้ าเลวถึงเลวมาก มักอ่ิมตัวด้วยน้ าตลอดเวลา มีเศษเปลือกหอยปะปนในเนื้อดิน อาทิ  
ชุดดินวัลเปรียง (Wp)  
 4) ที่ราบตะกอนน้ าพา (Alluvial plain) เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของแม่น้ าหรือ  
ล าน้ าสาขา วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นตะกอนน้ าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่สองฝั่ง
แม่น้ า แต่ละฝั่งอาจมีที่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักได้หลายระดับ แบ่งออกเป็น 

 (1) บริเวณตะพักล าน้ าระดับต่ า (Low terrace) เป็นที่ลุ่ม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ 
ดินลึกมาก เนื้อดินอาจเป็นดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแป้งละเอียด สีเทา น้ าตาลปนเทาและน้ าตาล 
มีจุดประสีต่าง ๆ การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว เช่น ชุดดินแกลง (Kl) และชุดดินวิสัย (Vi) เป็นต้น 
 (2) บริเวณตะพักล าน้ าระดับกลางและระดับสูง (Middle and high terrace) เป็น 
ที่ดอน มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก  
เนื้อดินเป็นดินร่วนหยาบ ดินร่วนละเอียดหรือดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบมาก สีน้ าตาลเหลือง น้ าตาล
ปนแดงไปจนถึงแดง การระบายน้ าดีปานกลางถึงด ีเช่น ชุดดินรือเสาะ (Ro) และชุดดินท่าแซะ (Te)  
 5) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่ เป็น 
ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือถูกเคลื่อนย้ายโดยแรง 
โน้มถ่วงของโลกในระยะทางใกล้ ๆ และถูกควบคุมด้วยลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยาส่วนใหญ่
พบหินปะปนในหน้าตัดดินและลอยหน้า แบ่งตามลักษณะและชนิดของหิน ดังนี้ 

 (1) พัฒนาจากกลุ่มหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อหยาบหรือหินในกลุ่ม  ส่วนใหญ่ 
เป็นหินทรายและหินควอร์ตไซต์ ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเป็นดิน
ร่วนหยาบถึงดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบมาก สีน้ าตาล น้ าตาลปนเหลือง น้ าตาลปนแดงจนถึงแดง  
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การระบายน้ าดี  พบเศษหินปะปนในหน้าตัดดินหรือบนผิวดิน  เช่น ชุดดินพะโต๊ะ (Pto) และ 
ชุดดินระนอง (Rg) เป็นต้น 

 (2) พัฒนาจากหินทราย ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก เนื้อดิน 
เป็นทรายปนดินร่วนถึงดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบมาก สีแดง น้ าตาล และน้ าตาลปนแดง การระบาย
น้ าดีถึงมากเกินไป พบเศษหินปะปนในหน้าตัดดินหรือบนผิวดิน อาทิ ชุดดินคอหงษ์ (Kh)  

 (3) พัฒนาจากกลุ่มหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อละเอียดหรือหินในกลุ่ม ส่วนใหญ่ 
เป็นหินดินดานและหินฟิลไลต์ ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเป็นดิน
เหนียวละเอียดถึงดินเหนียวปนชิ้นส่วนหยาบมาก สีน้ าตาล น้ าตาลปนแดง และน้ าตาลปนเหลือง 
การระบายน้ าดี พบเศษหินปะปนในหน้าตัดดินหรือบนผิวดิน เช่นชุดดินคลองซาก (Kc) และชุดดิน 
ห้วยยอด (Ho) 

 (4) พัฒนาจากกลุ่มหินอัคนีหรือหินในกลุ่ม ดินตื้นถึงชั้นเศษหิน เนื้อดินเป็นดินร่วน
ปนชิ้นส่วนหยาบมาก สีแดง น้ าตาล น้ าตาลปนเหลือง และน้ าตาลปนแดง การระบายน้ าดี อาทิ  
ชุดดินท่าลี่ (Tl)  

 (5) พัฒนาจากหินบะซอลต์/แอนดิไซต์ ดินตื้นถึงชั้นเศษหิน เนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ชิ้นส่วนหยาบมาก สีน้ าตาล น้ าตาลปนเหลือง และน้ าตาลปนแดง การระบายน้ าดี เช่น ชุดดิน 
เชียงของ (Cg) และชุดดินหนองบอน (Nb) 
 ซึ่งได้แสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากของจังหวัดตราด ในภาพที่ 1 - 5   

1.5 สภาพการใช้ที่ดิน  
 สภ าพ การ ใช ้ที ่ด ิน ป ัจ จ ุบ ัน ขอ งจ ังห ว ัด ต ร าด  จ ากฐ าน ข ้อม ูล แผน ที ่ส ภ าพ 

การใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 
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ตารางท่ี 1 สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันของ จังหวัดตราด 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื้อที ่

ไร ่ ร้อยละ 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 65,637 3.73 
พื้นที่เกษตรกรรม 978,243 55.50 

พ้ืนที่นา 42,850 2.43 
พืชไร่ 49,508 2.82 
ไม้ยืนต้น 602,946 34.22 
ไม้ผล 225,531 12.78 
พืชสวน 1,413 0.08 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 592 0.03 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 55,403 3.14 

พื้นที่ป่าไม้ 576,210 32.71 
พื้นที่น้ า 77,700 4.42 
พื้นที่เบ็ดเตล็ด 64,085 3.64 

รวม         1,761,875    100.00  
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2563 

1.6 พื้นที่ชลประทาน  
 จังหวัดตราดมีเนื้อที่ชลประทาน 113,714 ไร่ (ร้อยละ 6.45 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจายอยู่

ใน 4 อ าเภอ มีอ่างเก็บน้ าที่ส าคัญ 7 อ่าง มีศักยภาพในการเก็บกักน้ าได้รวม 185.59 ล้านลูกบาศก์เมตร 
อ่างเก็บน้ าที่ส าคัญ คือ อ่างเก็บน้ าคลองโสน มีระดับกักเก็บอยู่ที่ 65 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 
35.02 ของน้ าเก็บกักของอ่างเก็บน้ าในจังหวัดตราด (ตารางผนวกที่ 2 - 3) 

1.7 เขตปฏิรูปที่ดิน  
  เขตปฏิรูปที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดตราด มีเนื้อที่ 487,737 ไร่ (ร้อยละ 27.68 ของพ้ืนที่
จังหวัด) โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่มากที่สุดได้แก่ อ าเภอเขาสมิง อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอเมืองตราด และอ าเภอ
แหลมงอบ ตามล าดับ (ตารางผนวกท่ี 4)  

1.8 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
 จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดตราด มีการขึ้น

ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดในปี 2563 จ านวน 30,076 ราย รวมพ้ืนที่ 327,769 
ไร่ กิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นต้น (ตาราง
ผนวกที่ 5) 
 ทะเบียนเกษตรกรพืชสมุนไพร จากฐานข้อมูลกลาง (Farmer One) ของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดตราดพ้ืนที่ 1,822 ไร่ เกษตรกร 
91 ราย มีพืชสมุนไพรหลัก 4 ชนิด ได้แก่ กฤษณา พริกไทย ตะไคร้หอม และพลู (ตารางผนวกท่ี 6) 
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1.9 ที่ตั้งโรงงานและแหล่งรับซ้ือสินค้าเกษตร 
 จังหวัดตราดมีแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ส าคัญ จ านวน 29 แห่ง 

และมีโรงงานทางการเกษตร 45 แห่ง (ตารางผนวกที่ 7) 

2. การวิเคราะห์พืชเศรษฐกิจหลัก 
  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลค่าการส่งออกหรือแปรรูปโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง ยางพารา 
ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ล าไย เงาะ ทุเรียน มังคุด มะพร้าว และ
กาแฟ จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินได้ก าหนดระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่
ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะห์จากสภาพพ้ืนที่ ลักษณะของดิน ปริมาณน้ าฝน แหล่งน้ าชลประทาน 
ร่วมกับการจัดการพ้ืนที่ และลักษณะรายพืช โดยแบ่งระดับความเหมาะสมเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
  ระดับท่ี 1 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชให้ผลตอบแทนสูง  
  ระดับท่ี 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชให้ผลตอบแทนสูง แต่พบ
ข้อจ ากัดบางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได้  
  ระดับที ่3 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีข้อจ ากัดบางประการของดินและน้ า ส่งผลให้
การผลิตพืชให้ผลตอบแทนต่ า การใช้พ้ืนที่ต้องใช้ต้นทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากน้ าท่วม
และขาดน้ า 
  ระดับท่ี 4 เป็นพื้นทีไ่ม่เหมาะสม (N)  

จังหวัดตราด มีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจส าคัญที่ปลูกมาก 4 ล าดับแรก ได้แก่ ยางพารา เงาะ  
ปาล์มน้ ามัน และมังคุด ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

ตารางท่ี 2 พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 ล าดับแรกของจังหวัดตราด 

พืชเศรษฐกิจ เนื้อที ่(ไร่) ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรกรรม 
1. ยางพารา 449,064 45.91 
2. เงาะ 98,635 10.08 
3. ปาล์มน้ ามัน 79,251 8.10 
4. มังคุด 72,090 7.37 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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 2.1 ยางพารา  

 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ปลูกมากท่ีสุดของจังหวัดตราด ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูก 449,064 
ไร่  ห รือคิ ด เป็ น ร้อยละ 45.91 ของพ้ื นที่ เพ าะปลู ก พื ช เศรษฐกิ จทั้ งหมด  จากฐานข้อมู ล 
ในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูลไดด้ังนี้ (ตารางที่ 3 และภาพท่ี 6 - 7)  
 1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ปลูกยางพารา  

 ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 25,086 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.02 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองตราด 13,320 ไร่ อ าเภอเขาสมิง 10,598 ไร่ 
และอ าเภอบ่อไร่ 963 ไร่ 

ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 471,060 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
37.89 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองตราด 178,119 ไร่ อ าเภอ 
เขาสมิง 174,200 ไร่ และอ าเภอบ่อไร่ 70,669 ไร่ 

ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 300,037 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
24.13 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเขาสมิง 118,013 ไร่ อ าเภอเมือง
ตราด 77,506 ไร่ และอ าเภอบ่อไร่ 74,325 ไร่ 

 ระดับท่ี 4 เป็นพื้นทีไ่ม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 447,030 ไร่ 
  2) การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกยางพาราในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสมของ
ที่ดิน ได้ดังนี ้

(1) พ้ืนที่ เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่  8,829 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.19 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองตราด 6,765 ไร่ อ าเภอเขาสมิง 1,576 ไร่ และอ าเภอ
บ่อไร่ 437 ไร่ 

(2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 339,330 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.04 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองตราด 131,519 ไร่ อ าเภอเขาสมิง 
114,868 ไร่ และอ าเภอบ่อไร่ 52,691 ไร่ 

(3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อท่ี 74,526 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.84 ของพื้นที่
ศักยภาพเล็กน้อย กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองตราด 26,890 ไร่ อ าเภอเขาสมิง 21,906 ไร่ และ
อ าเภอบ่อไร่ 17,394 ไร่ 

(4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 26,379 ไร่ 
 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราแต่ไม่ใช้พ้ืนที่

ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกยางพารา และพ้ืนที่ปลูกยางพาราในชั้น
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่าจังหวัดตราดมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสม
สูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 147,987 ไร่ โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพ
คงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเขาสมิง 68,354 ไร่ รองลงมาได้แก่ อ าเภอเมืองตราด 53,155 ไร่ 
อ าเภอบ่อไร่ 18,504 ไร่ อ าเภอแหลมงอบ 7,126 ไร่ อ าเภอคลองใหญ่ 795 ไร่ และอ าเภอเกาะกูด 
53 ไร่  
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ตารางท่ี 3 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของยางพารารายอ าเภอ จังหวัดตราด 

อ าเภอ ประเภทพ้ืนที่  
 เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร่)  

 S1   S2   S3   N   รวม  

เมืองตราด 
 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 13,320 178,119 77,506 163,156 432,101 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 6,765 131,519 26,890 3,270 168,444 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (50.79%) (73.84%) (34.69%) (2.00%) (38.98%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 6,555 46,600 
- - 

53,155 

(49.21%) (26.16%) (12.30%) 

เขาสมิง 
 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
10,598 174,200 118,013 91,392 394,203 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 1,576 114,868 21,906 6,568 144,918 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (14.87%) (65.94%) (18.56%) (7.19%) (36.76%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
9,022 59,332 

- - 
68,354 

(85.13%) (34.06%) (17.34%) 

บ่อไร ่
 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
963 70,669 74,325 51,395 197,352 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 437 52,691 17,394 7,981 78,503 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (45.38%) (74.56%) (23.40%) (15.53%) (39.78%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
526 17,978 

- - 
18,504 

(0.93%) (25.44%) (9.38%) 

คลองใหญ ่

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
800 12,582 31,983 45,365 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- 

5 1,304 235 1,544 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 0.63%) (10.36%) (0.73%) (3.40%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
795 

- - 
795 

(99.38%) (1.75%) 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

อ าเภอ  ประเภทพ้ืนที่  
 เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร่)  

 S1   S2   S3   N   รวม  

เกาะกูด 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
53 117 79,374 79,544 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - - - - 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
- 

53 
- - 

53 

 (100.00%) (0.07%) 

แหลมงอบ 
 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 205 47,219 17,494 29,730 94,648 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 51 40,247 7,032 8,325 55,656 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (24.88%) (85.23%) (40.20%) (28.00%) (58.80%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 154 6,972 
- - 

7,126 

(75.12%) (14.77%) (7.53%) 

เกาะช้าง 
 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - - - - 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - - - - 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

รวมท้ังจังหวัด 
 

พ้ืนที่ศักยภาพของท่ีดิน 25,086 471,060 300,037 447,030 1,243,213 
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชัน้ความ 8,829 339,330 74,526 26,379 449,064 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (35.19%) (72.04%) (24.84%) (5.90%) (36.12%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
16,257 131,730 

- - 
147,987 

(64.81%) (27.96%) (11.90%) 
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ตารางท่ี 4 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา  

อ าเภอ 
เงาะ (ไร่) มังคุด (ไร่) ทุเรียน (ไร่) 

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 

เมืองตราด 12,562 - 12,562 12,015 1 12,016 9,922 - 9,922 

เขาสมิง 20,247 - 20,247 13,625 - 13,625 12,425 - 12,425 

บ่อไร ่ 3,996 - 3,996 3,417 - 3,417 1,169 - 1,169 

แหลมงอบ 842 - 842 - - - 987 - 987 

คลองใหญ ่ - - - - - - 196 - 196 

รวม 37,647 - 37,647 29,057 1 29,058 24,699 - 24,699 

 ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ 
ปลูกพืชตรงตามศักยภาพของดิน ลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่าพ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกเงาะ (S3) 37,647 ไร่ พื้นที่
ปลูกมังคุด (S3+N) 29,058 ไร่ และพ้ืนที่ปลูกทุเรียน (S3) 24,699 (ตารางที่ 4) 

 4) แนวทางการจัดการ 
 (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้

เกษตรกรปลูกยางพาราต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและ 
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอด
โครงการที่ส าคัญต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย า เป็นต้น พ้ืนที่
ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกยางพาราในที่ดินที่ไม่มีข้อจ ากัด 
ทางกายภาพต่อการปลูกยางพารา ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกยางพาราที่ส าคัญของจังหวัด โดย
กระจายอยูม่ากในอ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง และบ่อไร่ เป็นต้น 

 พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูกยางพารา
ในที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกยางพารา เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
ความเป็นกรดเป็นด่าง และแหล่งน้ า โดยกระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง และอ าเภอ
บ่อไร่ เป็นต้น  

 (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุน
ให้เข้าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความเหมาะสมกว่าการปลูก
ยางพารา มีต้นทุนที่ต่ า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
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 2.2 เงาะ  

 เงาะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดตราดในล าดับที่ 2 จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตร
เชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที่ 5 และภาพท่ี 8 – 9)  

1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกเงาะ พบเพียงพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเล็กน้อย 
(S3) และไม่เหมาะสม (N) เท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 761,404 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
61.37 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเขาสมิง 290,763 ไร่ อ าเภอเมือง
ตราด 252,902 ไร่ และอ าเภอบ่อไร่ 139,882 ไร่ 
 ระดับท่ี 4 เป็นพื้นทีไ่ม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 479,271 ไร่ 
 2) การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกเงาะในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 

ได้ดังนี ้
 (1) พ้ืนที่ เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มี เนื้ อที่  91,193 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.98  

ของพ้ืนที่ศักยภาพเล็กน้อย กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเขาสมิง 51,097 ไร่ อ าเภอเมืองตราด 21,928 
ไร่ และอ าเภอบ่อไร่ 16,451 ไร่ 
 (2) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 7,442 ไร่ 
 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกเงาะแต่ไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกเงาะ และพ้ืนที่ปลูกเงาะในชั้นความเหมาะสม
ต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่าจังหวัดตราดไมม่ีพ้ืนทีศ่ักยภาพคงเหลือ 
 4) แนวทางการจัดการ พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ 
N) ควรสนับสนุนให้ เข้าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่ เกษตรกรรม  เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มี 
ความเหมาะสมกว่าการปลูกเงาะ มีต้นทุนที่ต่ า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้อง
พิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
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ตารางท่ี 5 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของเงาะรายอ าเภอ จังหวัดตราด 

อ าเภอ  ประเภทพ้ืนที่  
 เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร่)  

 S1   S2   S3   N   รวม  

เมืองตราด 
  

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - 
252,902 179,271 432,173 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - 

21,928 1,317 23,245 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (8.67%) (0.73%) (5.38%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

เขาสมิง 
  

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - 
290,763 101,134 391,897 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - 

51,097 3,630 54,727 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (17.57%) (3.59%) (13.96%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
  

- - - - - 

 บ่อไร ่

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - 
139,882 57,126 197,008 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - 

16,451 2,410 18,861 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (11.76%) (4.22%) (9.57%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

คลองใหญ ่

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - 
13,319 32,047 45,366 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - 

196 49 245 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (1.47%) (0.15%) (0.54%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

เกาะกูด 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - 
169 79,375 79,544 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - - n.s. n.s. 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

อ าเภอ  ประเภทพ้ืนที่  
 เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร่)  

 S1   S2   S3   N   รวม  

แหลมงอบ 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
- - 64,369 30,318 94,687 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - 

1,521 35 1,556 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (2.36%) (0.12%) 1.64%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

เกาะช้าง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - - - - 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - - - - 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

รวมท้ัง
จังหวัด 

 

พ้ืนที่ศักยภาพของท่ีดิน - - 
761,404 479,271 1,240,675 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชัน้ความ 
- - 

91,193 7,442 98,635 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (11.98%) (1.55%) (7.95%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

หมายเหตุ: n.s. คือ มีจ านวนน้อยมากไม่มีความส าคัญทางสถิติ 

 2.3 ปาล์มน้ ามัน  
 ปาล์มน้ ามันพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดตราดในล าดับที ่ 3 จากฐานข้อมูลใน 
แผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที่ 6 และ
ภาพที่ 10 - 11) 

 1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน  
ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 140,759 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.32 

ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเขาสมิง 69,183 ไร่ อ าเภอเมืองตราด 
41,243 ไร่ และอ าเภอบ่อไร่ 22,496 ไร่ 

ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 207,980 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
16.73 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองตราด 98,736 ไร่ อ าเภอเขาสมิง 
67,744 ไร่ และอ าเภอบ่อไร่ 25,729 ไร่ 
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ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 524,876 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
42.21 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเขาสมิง 191,382 ไร่ อ าเภอเมือง
ตราด 190,988 ไร่ และอ าเภอบ่อไร่ 97,674 ไร่ 

ระดับท่ี 4 เป็นพื้นทีไ่ม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 369,895 ไร่ 
 2) การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสม
ของที่ดิน ได้ดังนี้ 

 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 19,675 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.98 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเขาสมิง 7,279 ไร่ อ าเภอบ่อไร่ 7,309 และอ าเภอเมืองตราด 
5,030 ไร่  

(2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 16,918 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.13 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเมืองตราด 7,600 ไร่ อ าเภอบ่อไร่ 4,686 ไร่ 
และอ าเภอเขาสมิง 3,923 ไร่ 

(3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 36,780 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.01 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กน้อย กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอบ่อไร่ 18,764 ไร่ อ าเภอเมืองตราด 9,413 ไร่ และ
อ าเภอเขาสมิง 8,022 ไร่  

(4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 5,656 ไร่ 
 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกปาล์มน้ ามันแต่ไม่ใช้พื้นที่
ปลูก พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกปาล์มน้ ามัน และพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 
ในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่าจังหวัดตราดมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับ 
ความเหมาะสมสูง (S1) และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 321,146 ไร่ โดยอ าเภอที่มี
พ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมืองตราด 127,348 ไร่ อ าเภอเขาสมิง 125,725 ไร่ 
อ าเภอบ่อไร่ 36,230 ไร่ อ าเภอแหลมงอบ 19,366 ไร่ อ าเภอคลองใหญ่ 3,424 ไร่ และอ าเภอเกาะกูด 
52 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 121,084 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.02 ของ
พ้ืนที่ศักยภาพสูง พบมากในอ าเภอเขาสมิง 61,904 ไร่ อ าเภอเมืองตราด 36,213 ไร่ และอ าเภอบ่อไร่ 
15,187 ไร่  
 (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 191,062 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
91.87 ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอเมืองตราด 91,136 ไร่ อ าเภอเขาสมิง 63,821 
ไร่ และอ าเภอบ่อไร่ 21,043 ไร่ 
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ตารางท่ี 6 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของปาล์มน้ ามันรายอ าเภอ จังหวัดตราด 

อ าเภอ  ประเภทพ้ืนที่  
 เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร่)  

 S1   S2   S3   N   รวม  

เมืองตราด 
 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน    41,243     98,736  190,988    101,162    432,129  
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ  5,030   7,600   9,413   1,687   23,730  

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (12.20%) (7.70%) (4.93%) (1.67%) (5.49%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 36,213 91,135 
- - 

127,348 

(87.80%) (92.30%) (29.47%) 

เขาสมิง 
 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
   69,183    67,744  191,382  66,093    394,402  

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ      7,279       3,923      8,022         427  19,651  

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (10.52%) (5.79%) (4.19%) (0.65%) (4.98%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
   61,904     63,821  

- - 
125,725 

(89.48%) (94.21%) (31.88%) 

บ่อไร ่
 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 
   22,496     25,729    97,674    51,485    197,384  

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ      7,309       4,686    18,764       3,099     33,857  

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (32.49%) (18.21%) (19.21%) (6.02%) (17.15%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
   15,187     21,043  

- - 
36,230 

(67.51%) (81.79%) (18.36%) 

คลองใหญ่  

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
     3,921     6,776    34,668     45,365  

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- 

   497       388         321     1,206  

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (12.68%) (5.73%) (0.93%) (2.66%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
3,424 

- - 
3,424 

(87.32%) (7.55%) 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 

อ าเภอ  ประเภทพ้ืนที่  
 เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร่)  

 S1   S2   S3   N   รวม  

เกาะกูด 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - 
52 

- 
79,491    79,543  

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

- - - 
222 222 

(0.28%) (0.28%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - 
52 

- - 
52 

(100.00%) (0.07%) 

แหลมงอบ 
 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน    7,837  11,798   38,056  36,996     94,687  

(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ      57       212     193     122        584  

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (0.73%) (1.80%) (0.51%) (0.33%) (0.62%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ   7,780     11,586  
- - 

19,366 

(99.27%) (98.20%) (20.45%) 

เกาะช้าง 
 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - - - - 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - - - - 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

รวมท้ังจังหวัด 
 

พ้ืนที่ศักยภาพของท่ีดิน 140,759  207,980   524,876  369,895  1,243,510  
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชัน้ความ 19,675  16,918  36,780  5,878  79,251  

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (13.98%) (8.13%) (7.01%) (1.59%) (6.37%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ 
121,084  191,062  - - 312,146 

(86.02%) (91.87%)   (25.10%) 
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ตารางท่ี 7 พ้ืนที่ศักยภาพในการขยายการผลิตปาล์มน้ ามัน 

อ าเภอ 
เงาะ (ไร่) มังคุด (ไร่) ทุเรียน (ไร่) 

S3 N รวม S3 N รวม S3 N รวม 

เมืองตราด 11,978 846 12,824  11,313 1,190  12,503  9,265 834 10,099 

เขาสมิง 19,923 3,057 22,980 13,136  1,322  14,458  12,093 1,867 13,960 

บ่อไร ่ 3,208 1,567 4,775   2,679  1,164    3,843  927 350 1,277 

แหลมงอบ 745 2 747      668      22      690  833 6 839 

คลองใหญ ่ 86 - 86 344   -      344  546 11 557 

รวม 35,940 5,472 41,412 28,140 3,698 31,838 23,664 3,068 26,732 

 ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน ลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ ามันคือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกเงาะ (S3+N) 41,412 ไร่ 
พ้ืนที่ปลูกมังคุด (S3+N) 31,838 ไร่ และพ้ืนที่ปลูกทุเรียน (S3+N) 26,732 ไร่ (ตารางท่ี 7) 

4) แนวทางการจัดการ 
(1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้

เกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามันต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและ
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอด
โครงการที่ส าคัญต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย า เป็นต้น 

พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 
ในที่ดินที่ไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพต่อการปลูกปาล์มน้ ามัน ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ ามัน
ที่ส าคัญของจังหวัด โดยกระจายอยูม่ากในอ าเภอบ่อไร่ อ าเภอเขาสมิง และอ าเภอเมืองตราด เป็นต้น 

พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือพ้ืนที่ปลูก 
ปาล์มน้ ามันในที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกปาล์มน้ ามัน เช่น ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง และแหล่งน้ า โดยกระจายอยู่ในอ าเภอเมืองตราด อ าเภอบ่อไร่ 
และ อ าเภอเขาสมิง เป็นต้น 

(2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้
เข้าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น ท าการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ให้ผลตอบแทน 
สูงกว่า โดยพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย  
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 2.4 มังคุด  

 มังคุดเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดตราดในล าดับที่ 4 จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตร
เชิงรุก หรือ Agri-Map Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที่ 8 และภาพที่ 12 – 13) 

1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ปลูกมังคุด  พบเพียงพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม
เล็กน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N) เท่านั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

 ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 761,404 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
61.37 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเขาสมิง 290,763 ไร่ อ าเภอเมือง
ตราด 252,902 ไร่ และอ าเภอบ่อไร่ 139,882 ไร่ 

  ระดับท่ี 4 เป็นพื้นทีไ่ม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 479,271 ไร่ 
 2) การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกมังคุดในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน
ได้ดังนี ้

(1) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 66,123 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.68 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กน้อย กระจายตัวมากอยู่ในอ าเภอเขาสมิง 31,270 ไร่ อ าเภอเมืองตราด 20,677 ไร่ และ
อ าเภอบ่อไร่ 11,772 ไร่ 

(2) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 5,967 ไร่ 
 3) พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมังคุดแต่ไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกมังคุด และพ้ืนที่ปลูกมังคุดในชั้นความเหมาะสม
ต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่าจังหวัดตราดไม่มีพ้ืนทีศ่ักยภาพคงเหลือ 
 4) แนวทางการจัดการ พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ 
N) ควรสนับสนุนให้เข้าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น เปลี่ยนชนิดพืชที่มีความ
เหมาะสมกว่าการปลูกมังคุด มีต้นทุนที่ต่ า และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณา
แหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
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ตารางท่ี 8 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของมังคุดรายอ าเภอ จังหวัดตราด 

อ าเภอ  ประเภทพ้ืนที่  
 เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร่)  

 S1   S2   S3   N   รวม  

เมืองตราด 
 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - 
252,902 179,271 432,173 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - 

20,677    1,894  22,571  

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (8.18%) (1.06%) (5.22%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

เขาสมิง 
 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - 
290,763 101,134 391,897 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - 

31,270  1,794    33,064  

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (10.75%) (1.77%) (8.44%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 
  

- - - - - 

บ่อไร ่

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - 
139,882 57,126 197,008 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - 

11,772 2,136 13,908 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (8.42%) (3.74%) (7.06%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

คลองใหญ ่

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - 
13,319 32,047 45,366 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - 

545 64 609 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (4.09%) (0.20%) (1.34%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

 
 

  



19 

ตารางท่ี 8 (ต่อ) 

อ าเภอ ประเภทพ้ืนที่ 
เนื้อที่ชั้นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 

เกาะกูด 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - 
169 79,375 79,544 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - - - - 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

แหลมงอบ 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - 
64,369 30,318 94,687 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - 

1,859 79 1,938 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (2.89%) (0.26%) (2.05%) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

เกาะช้าง 

พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - - - - 

พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 
- - - - - 

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) 

พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

รวมท้ัง
จังหวัด 

 

พ้ืนที่ศักยภาพของท่ีดิน - - 
761,404 479,271 1,240,675 

(100.00%) (100.00%) (100.00%) 

พ้ืนที่เพาะปลูกในชัน้ความ 
- - 

  66,123  5,967  72,090  

เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (8.68%) (1.25%) (5.81%) 

พ้ืนที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 
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3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1 สับปะรดตราดสีทอง เป็นสินค้าเกษตรบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: 
GI) ของจังหวัดตราด เป็นพันธุ์ที่มีการปลูกในพ้ืนที่จังหวัดตราด ส่วนใหญ่จะบริโภคผลสด เพราะมี
คุณสมบัติเอกลักษณ์คือ หวาน หอม กินได้ทั้งแกน เป็นสับปะรดสายพันธุ์ควีน ที่มีผลใหญ่รูป
ทรงกระบอก เปลือกบาง ผิวเปลือกสีเหลืองแกมเขียว เนื้อสีเหลืองทอง ไม่ฉ่ าน้ า เยื่อใยน้อย มีช่องว่าง
ในเนื้อ แกนกลางเล็กสม่ าเสมอ เนื้อ และแกนกรอบ รสหวาน มีกลิ่นหอม โดยมีการปลูกในบริเวณ
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอแหลมงอบ และอ าเภอคลองใหญ่ การขยายพื้นที่
ปลูกสับปะรดตราดสีทอง ควรค านึงถึงลักษณะภูมิอากาศและการจัดการน้ าในช่วงแล้ง เนื่องจากจะ
ส่งผลต่อผลผลิต ท าให้ผลผลิตเสียหาย อาการไส้แตกหรือผลระเบิด ซึ่งเกิดขึ้นได้ช่วงก่อนการเก็บเก่ียว
ที่เป็นผลมาจากสภาพอากาศท่ีมีช่วงแล้งและมีฝนตกอย่างฉับพลัน และการปลูกแซมในไม้ยืนต้น เช่น 
ยางพาราหรือไม้ผล พืชหลักควรจะเป็นพืชที่ปลูกใหม่ที่ทรงพุ่มเล็กและยังไม่มีร่มเงา เพราะหาก
สับปะรดได้รับแสงแดดไม่เพียงพอจะมีผลต่อขนาดของผลผลิต 

 3.2 ทุเรียน เป็นไม้ผลยืนต้น ชอบอากาศร้อนชื้น ดินที่เหมาะสมเป็นดินร่วนปนทราย ระบาย
น้ าดี การกระจายของน้ าฝนมีช่วงแล้งต่อเนื่องน้อยกว่า 3 เดือนต่อปี ปัจจุบันเกษตรกรมีความสนใจ 
ในการขยายพ้ืนที่ปลูกทุเรียน จากการโค่นต้นยางพารา และปาล์มน้ ามัน และไม้ผลชนิดอื่น แล้วหันมา
ปลูกทุเรียน เพราะก าลังเป็นความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ ราคาดี ทุเรียนที่นิยมปลูก
ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์กระดุม ทุเรียนพันธุ์ชะนี ทุเรียนหมอนทอง ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว และ ทุเรียนชะนี
เกาะช้าง เป็นสินค้าเกษตรบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ของจังหวัดตราด 
ลักษณะเด่น ผลค่อนข้างรียาว หนามใหญ่และห่าง เปลือกปาง สีผิวออกสีน้ าตาลปนแดง 
เนื้อทุเรียนหนา ผิวสัมผัสละเอียด แห้ง เหนียว มีสีเหลืองเข้มไปจนถึงสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานมัน
และมีกลิ่นหอม ปลูกเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ทั้งนี้การขยายพ้ืนที่ปลูกจ าเป็นต้อง
พิจารณาปัจจัยเรื่องน้ า สภาพพ้ืนที่ และความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนปลูก เนื่องจากมีอุปสรรคเป็น
ดินตื้น บางพ้ืนที่พบชั้นหินพื้นหรือก้อนกรวด และเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดิน เป็นอุปสรรคต่อการหยั่ง
ราก สภาพพ้ืนที่มีลักษณะราบเรียบถึงชัน (ความลาดชันร้อยละ 0 - 35) ท าให้เสี่ยงต่อการชะล้าง
พังทลายของดิน จ าเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างเหมาะสม และเน้นปรับปรุงสมบัติ 
ทางกายภาพของดินและเพ่ิมธาตุอาหารในดิน 

 3.3 มะพร้าวน้ าหอม เป็นมะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ย พันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย คือ 
พันธุ์ก้นจีบ พันธุ์หมูสี ซึ่งจะให้ผลดกและเก็บเกี่ยวผลยาวนาน เป็นพืชที่ปลูกและดูแลรักษาง่าย 
ให้ผลผลิตได้เร็ว สามารถเริ่มเก็บผลผลิตขายได้หลังปลูกประมาณ 3 ปี ล าต้นมีขนาดเล็ก มีโคนต้น 
ไม่มีสะโพกหรือมีเพียงเล็กน้อย เจริญเติบโตไปทางความสูงอย่างช้า  ๆ โตเต็มที่ไม่เกิน 12 เมตร 
มะพร้าวชอบแสงแดดจัด ควรเป็นดินร่วนหรือร่วนปนทราย อุ้มน้ าได้ดี ถ้าเป็นดินเหนียวต้องมี 
การระบายน้ าดี แต่ดินที่เหมาะสมที่สุดคือ ดินตะกอนแม่น้ า ผลของมะพร้าวมีลักษณะทรงกลม หรือ
ทรงรี มีเนื้อนุ่ม ให้รสชาติหวาน มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย  

 3.4 กาแฟ ส าหรับสายพันธุ์ที่นิยมปลูกมี 2 สายพันธุ์ คือ กาแฟอาราบิก้าและกาแฟโรบัสต้า 
โดยสายพันธุ์ที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมในจังหวัดตราดคือ กาแฟโรบัสต้า จากข้อมูลส านักงาน
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เศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 มีต้นทุนการผลิต 10,910 บาท/ไร่/ปี (เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 4) นิยมปลูก
ช่วงต้นฤดูฝนระยะเวลาเก็บเกี่ยว 150 - 180 วัน ให้ผลผลิตผลสดเฉลี่ย 1,561 กก./ไร่/ปี เกษตรกร 
ได้ผลตอบแทน 23,415 บาท/ไร่/ปี ผลตอบแทนสุทธิ (ก าไร) เฉลี่ย 12,505 บาท/ไร่/ปี ปัจจุบันราคา
รับซื้อเฉลี่ย 15 บาท/กก. จุดเด่นของกาแฟโรบัสต้าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น 
เมล็ดกาแฟ และกากกาแฟ นอกจากท าเครื่องดื่มแล้วสามารถท าชาจากดอกกาแฟได้ด้วย และ 
ปรุงแต่งขนมหวานต่าง ๆ กาแฟอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และเครื่องส าอาง ปัจจุบัน 
มีการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนขน าตนต้นน้ าที่ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ ซึ่งปัจจุบันเป็นจุดหลัก 
ในการรับซื้อผลผลิตกาแฟของจังหวัดตราด 

 3.5 พืชสมุนไพร ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-
Green Economy) หรือ เศรษฐกิจชีวภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพร 
เป็นเรื่องหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากเป็นแหล่งของสารส าคัญที่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
เช่น การแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องส าอาง จึงสนับสนุนให้พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือก
ในปี 2564 โดยด าเนินการภายใต้ตลาดน าการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้นจะช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร มีรายได้และความมั่นคงในการด ารงชีพ จากฐานข้อมูล 
Agri-Map Online จังหวัดตราดมีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพรได้หลายชนิด 
เช่น บัวบกและไพล เป็นต้น 
 บัวบก เป็นพืชปลูกง่าย โตเร็ว ไม่ชอบแสงแดดจัด ชอบดินร่วนปนทรายและมีความชื้น
สูง มีการระบายน้ าดี ไม่ชอบน้ าขัง เกษตรกรสามารถปลูกบัวบกชันแซมในสวนเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์ และมีรายได้ระหว่างรอการเติบโตของยางพาราหรือปาล์มน้ ามัน โดยพ้ืนที่จังหวัดตราด 
มีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกบัวบกที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 27,029 ไร่  
 ไพล เจริญได้ดีในดินร่วนซุย ปลูกง่าย ดูแลง่าย สามารถปลูกแซมระหว่างแปลงพืชหลัก
ได ้โดยพื้นที่จังหวัดตราดมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกไพลที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1)  
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4. แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 4.1 ยางพารา  
 1) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกยางพาราอยู่  
มีเนื้อที่ 8,829 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง และอ าเภอบ่อไร่ ตามล าดับ
ทั้งนี้โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดินเพ่ือสงวนให้เป็นแหล่ง
ปลูกยางพาราคุณภาพดีที่ส าคัญของจังหวัด ควรมีการจัดการที่เหมาะสม การปรับปรุงบ ารุงดิน  
การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การปลูกพืชแซมและพืชคลุมดินให้เหมาะสมเพราะมีผลต่อ 
การเจริญเติบโตของยางพารา การบ ารุงรักษา การใส่ปุ๋ยการตัดแต่งกิ่ง และเทคนิคการกรีดยางให้ 
มีปริมาณน้ ายางสูงมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน เน้นการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เช่น จัดตั้งจุดรับ
ซื้อโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูงส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางในพ้ืนที่มี
ความเข้มแข็ง มีการบริหารงานแบบมืออาชีพและสามารถถ่ายทอดกิจการให้กับคนรุ่นใหม่ 
 2) พื้นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกยางพารา
อยู่ มีเนื้อที่ 339,330 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอ าเภอเขาสมิง อ าเภอเมืองตราด และอ าเภอบ่อไร่  
เป็นต้น เกษตรกรยังคงปลูกยางพาราได้ผลดี หลายแห่งประสบปัญหาโครงสร้างของดิน การสนับสนุน
อินทรียวัตถุจะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน ควรสนับสนุนให้เพ่ิมผลผลิตยางพารา 
โดยเน้นการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกับพ้ืนที่เหมาะสมสูง โดยเฉพาะการปรับปรุง
บ ารุงดิน ส่งเสริมให้มีการโค่นยางพาราที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี และปลูกยางพาราทดแทนในพ้ืนที่เดิม
เช่นกันกับพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง เน้นการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เช่น จัดตั้งจุดรับซื้อ โรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางให้มากขึ้น พัฒนาตลาดและช่องทางจัดจ าหน่าย
ให้มากขึ้น โดยเน้นการแปรรูปยางหรือไม้ยางพาราเพ่ิมมากขึ้นซึ่งอาจเน้นจากชุมชนที่เข้มแข็ง 
เป็นพื้นที่ต้นแบบ 
 3) พื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกร
ยังคงใช้ที่ดินปลูกยางพาราอยู่ พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปัญหาซ้ าซาก เช่น น้ าท่วม ขาดน้ า ผลผลิตต่ า 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ท ากินในพ้ืนที่นี้  โดยสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างที่ดิน สนับสนุนแหล่งน้ า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม เป็นการสร้าง
รายได้ และผลิตอาหารเพ่ือบริโภค  
 4) พื้นที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกยางพารา แต่เกษตรกร 
หันมาปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น ปาล์มน้ ามัน มะพร้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้นอ่ืน  ๆ ควรเน้นให้เกษตรกร 
ปลูกพืชดังกล่าวต่อไป เนื่องจากปัจจุบันตามมาตรการยุทธศาสตร์ยางพารา เน้นการลดพ้ืนที่การปลูก
ยางพาราอยู่แล้ว ฉะนั้นควรสร้างความตระหนักให้เกษตรกร เน้นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
หรือการเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือวนเกษตร เพ่ือท าให้เกษตรกรสามารถใช้พ้ืนที่ 
อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุดต่อไป 
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 4.2 เงาะ  
 พ้ืนที่ปลูกเงาะในพ้ืนที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันยังปลูกเงาะอยู่  
พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปัญหาซ้ าซาก เช่น น้ าท่วม ขาดน้ า ผลผลิตต่ า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ท ากินในพ้ืนที่นี้โดยสนับสนุนการปรับโครงสร้างที่ดิน ปรับปรุงบ ารุงดิน สนับสนุน
แหล่งน้ า หาแหล่งเงินทุนประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการให้แก่เกษตรกร ในกรณี 
เงาะถึงอายุต้องโค่นทิ้ง ทั้งนี้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสมและให้ผลตอบแทน
ที่ดีกว่า หรือใช้พ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่
เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เป็นต้น 

 4.3 ปาล์มน้ ามัน  
 1) พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกปาล์มน้ ามัน
อยู่ มีเนื้อที่ 19,675 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอ าเภอบ่อไร่ อ าเภอเขาสมิง และอ าเภอเมืองตราด 
ตามล าดับ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดินเพ่ือสงวน 
ให้เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันที่ส าคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการน้ าอย่างดี รวมทั้งการจัดการ
ดินและปุ๋ยตามมาตรฐาน ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ใช้พันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ได้รับ
การรับรอง สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายในรูปแบบของสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ลานเท กับโรงงานสกัดน้ ามัน ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องการตัดปาล์ม
น้ ามันที่ได้คุณภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาให้เกษตรกรเพาะปลูกตามการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP)  
 2) พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกปาล์ม
น้ ามันอยู่มีเนื้อที่ 16,918  ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอเมืองตราด อ าเภอบ่อไร่ และอ าเภอเขาสมิง 
เป็นต้น ควรสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น ชลประทาน แหล่งน้ าในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ใช้ปัจจัยการผลิตในอัตราและช่วงเวลาที่เหมาะสม สนับสนุนพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ได้รับ 
การรับรอง จะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน พ้ืนที่ในเขตนี้มีความเหมาะสม
ส าหรับการเกษตรแบบผสมผสานโดยเฉพาะในช่วงที่ปาล์มน้ ามันอายุน้อยยังไม่ให้ผลผลิตหรือเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เป็นต้น และภาครัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรโดยแนะน าว่าไม่ควรปรับเปลี่ยน
ไปปลูกพืชชนิดอื่น หรือถ้าต้องการเปลี่ยนชนิดพืชควรเป็นพืชที่มีผลตอบแทนดีกว่า 
 3) พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันในพื้นที่ ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบัน
เกษตรกรยังคงใช้ที่ดินปลูกปาล์มน้ ามันอยู่ พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปัญหาซ้ าซาก เช่น น้ าท่วม ขาดน้ า 
ผลผลิตต่ า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ท ากินในพ้ืนที่นี้ โดยสนับสนุน 
การปรับโครงสร้างที่ดิน ปรับปรุงบ ารุงดินสนับสนุนแหล่งน้ า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ 
ที่มีความเหมาะสม และปาล์มน้ ามันเป็นพืชยืนต้นอายุประมาณ 20-25 ปี การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช
ชนิดอ่ืนจึงเป็นเรื่องยากในกรณีที่ปาล์มน้ ามันหมดอายุ ลงทุนน้อยกว่าและให้ผลตอบแทนที่ดี ส่งเสริม
สินค้าเกษตรชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถปลูก/เลี้ยง หรืออยู่ร่วมกันได้ในสวนปาล์มน้ ามัน ตามความเหมาะสม 
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ในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-
Map) เป็นต้น  
 4) พื้นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกปาล์มน้ ามัน แต่ปัจจุบัน
เกษตรกรไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูก โดยหันมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ทั้งนี้หากพืชที่ปลูกเป็นพืชไร่ในอนาคต
สามารถกลับมาปลูกปาล์มน้ ามันได้อีก แต่หากเป็นไม้ผล/ไม้ยืนต้น การกลับมาปลูกปาล์มน้ ามัน 
อาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะการปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน ที่ปัจจุบันราคาดี แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาต้นทุน
การผลิตและราคาผลผลิตร่วมด้วย 

 4.4 มังคุด  
 พ้ืนที่ปลูกมังคุดในพ้ืนที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันยังปลูกมังคุดอยู่  
พ้ืนที่ดังกล่าวประสบปัญหาซ้ าซาก เช่น น้ าท่วม ขาดน้ า ผลผลิตต่ า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ท ากินในพ้ืนที่นี้ โดยสนับสนุนการปรับโครงสร้างที่ดิน ปรับปรุงบ ารุงดิน 
สนับสนุนแหล่งน้ า หาแหล่งเงินทุนประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการให้แก่เกษตรกร 
ในกรณีที่มังคุดถึงอายุต้องโค่นทิ้ง ทั้งนี้เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสมและ 
ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า หรือใช้พ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หรือเข้าโครงการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เป็นต้น 
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ตารางผนวกท่ี 1 ข้อมูลต าบลจ าแนกตามรายอ าเภอ จังหวัดตราด 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล 
1 เกาะกูด เกาะกูด 
2  เกาะหมาก 
3 เกาะช้าง เกาะช้าง 
4  เกาะช้างใต ้
5 เขาสมิง เขาสมิง 
6  ท่าโสม 
7  ทุ่งนนทรี 
8  เทพนิมิต 

9  ประณตี 
10  วังตะเคียน 
11  สะตอ 
12  แสนตุ้ง 
13 คลองใหญ ่ คลองใหญ ่
14  ไม้รดู 
15  หาดเล็ก 
16 บ่อไร ่ ช้างทูน 
17  ด่านชุมพล 
18  นนทรีย ์
19  บ่อพลอย 
20  หนองบอน 
21 เมืองตราด ช าราก 
22  ตะกาง 
23  ท่ากุ่ม 
24  ท่าพริก 
25  เนินทราย 
26  บางพระ 
27  วังกระแจะ 
28  หนองคันทรง 
29  หนองเสม็ด 
30  หนองโสน 
31  ห้วงน้ าขาว 
32  ห้วยแร้ง 
33  แหลมกลัด 
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ตารางผนวกที่ 1  (ต่อ) 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล 
34 แหลมงอบ อ่าวใหญ่ 
35  คลองใหญ ่
36  น้ าเชี่ยว 
37  บางปิด 
38  แหลมงอบ 
รวม 7 38 

ที่มา: กรมการปกครอง, 2564 
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ชุดดิน   ห้วยยอด  Series Ho  กลุ่มชุดดินที่ 51 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขา มีความลาดชัน 2-35 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก

ของหินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุ่ม 
การระบายน้ า  ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า เร็ว   การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน เร็ว  
ลักษณะสมบัติของดิน ดินร่วนตื้นมากถึงชั้นหินพ้ืน ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย

แป้งสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปาน
กลาง (pH 4.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนเหนียวปนเศษหิน
หรือก้อนกรวดมาก มีสีน้ าตาลหรือน้ าตาลปนเหลือง (เศษหินหรือก้อนกรวดเป็น
พวกหินดินดาน) และพบชั้นหินพ้ืนผุภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน) 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ข้อจ ากัด  พบชั้นหินพ้ืนตื้นมากและสภาพพ้ืนที่มีความลาดชันสูง 
ข้อเสนอแนะ ไม่เหมาะสมส าหรับการเพาะปลูก เหมาะสมปานกลางส าหรับท าทุ่งหญ้า

เลี้ยงสัตว์  มีข้อจ ากัดที่เป็นดินตื้นถึงชั้นหินพ้ืน ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่า
ธรรมชาติหรือปลูกป่าหรือไม้ใช้สอยโตเร็ว 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรีย 

วัตถุ 
ความจุ 

แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอิ่ม 
ตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 
ของดิน 

  (เซนติเมตร) 

  0-25 ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 

  25-50 ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินห้วยยอด  
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ชุดดิน   คลองซาก  Series Kc  กลุ่มชุดดินที่ 45 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
ภูมิสัณฐาน  พ้ืนที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน การสลายตัวผุพังอยู่กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก

ของหินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุ่ม 
การระบายน้ า  ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า เร็ว   การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน เร็ว  
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวตื้นถึงชั้นเศษหินหรือลูกรัง ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดิน

ร่วนปนดินเหนียวมีสีน้ าตาลหรือน้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด 
ปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ดินเหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังมาก สีแดงปนเหลือง (มีเศษหินดินดาน
หรือหินในกลุ่มปะปนอยู่ในดินภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน) 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง(pH 5.0-6.0) 

ข้อจ ากัด  ดินตื้น ความอุดมสมบูรณ์ต่ า สภาพพ้ืนที่มีความลาดชันและขาดแคลนน้ า 
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมปานกลางส าหรับการปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน ไม่ค่อย

เหมาะสมส าหรับการปลูกไม้ผล ควรเลือกชนิดพืชที่เหมาะสม ปรับปรุงดิน
ด้วยพืชปุ๋ยสดหรือปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับการใช้
ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น้ า พด.2 มีระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกพืช
คลุมดิน ท าแนวรั้วหญ้าแฝกหรือท าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้ า
และระบบการให้น้ าในแปลงปลูกพืช ไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรีย 

วัตถุ 
ความจุ 

แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอิ่ม 
ตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 
ของดิน 

  (เซนติเมตร) 

  0-25 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง 

  25-50 ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า 

  50-100 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินคลองซาก  
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ชุดดิน แกลง Series Kl กลุ่มชุดดินที ่6 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล าน้ า  
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน้ าพา 
การระบายน้ า เลว 
การซึมผ่านได้ของน้ า ช้า การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดิน

ร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนเหลือง น้ าตาลปนเทาหรือเทา จุดประ
สีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปาน
กลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
แป้ง สีเทา จุดประสีน้ าตาลปนเหลืองหรือสีแดงปนเหลือง และมีศิลาแลง
อ่อน (plinthite) มากกว่า 50 % โดยปริมาตร หรือพบต่อเนื่องกันภายในความลึก 
150 เซนติเมตร จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-
5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส าหรับปลูกข้าว มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น้ า พด.2 
พัฒนาแหล่งน้ าและระบบการให้น้ าในแปลงปลูก ไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรีย 

วัตถุ 
ความจุ 

แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความ 
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 
ของดิน 

  (เซนติเมตร) 

  0-25 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

  25-50 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

  50-100 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินแกลง  



34 

ชุดดิน   ท่าแซะ   Series Te  กลุ่มชุดดินที่ 34 
สภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
ภูมิสัณฐาน ตะพักล าน้ า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน้ าพา 
การระบายน้ า  ดี 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางถึงเร็ว   การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน เร็ว 
ลักษณะสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาล ดินล่าง 

มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ าตาลถึง
เหลืองปนน้ าตาล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
ในดินบนแล้วลดลงตามความลึก 

ข้อจ ากัด  ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าและเนื้อดินเป็นดินปนทราย 
ข้อเสนอแนะ ดินมีความเหมาะสมส าหรับปลูกยางพาราและท าสวนผลไม้ แต่ต้องมีการใช้

ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน และในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนาน ๆ ควรมี
การชลประทานเข้าช่วย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินท่าแซะ  

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรีย 
วัตถุ 

ความจุ 
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอิ่ม 
ตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 
ของดิน   (เซนติเมตร) 

  0-25 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

  25-50 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

  50-100 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 
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ชุดดิน   ตะกั่วทุ่ง   Series: Tkt  กลุ่มชุดดินที่ 13 
สภาพพื้นที่  ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 % 
ภูมิสัณฐาน  ที่ราบน้ าทะเลขึ้นถึง 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนทะเล 
การระบายน้ า  เลวมาก 
การซึมผ่านได้ของน้ า  ช้า    การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนถึงเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง

ปนเศษพืชสีด าหรือสีเทาปนน้ าเงิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้งปน
เศษพืช สี เทาปนน้ าเงินของตะกอนน้ าทะเลที่ มีกรดก ามะถันเกิดขึ้น 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.5)  

ข้อจ ากัด  เป็นดินเลน น้ าทะเลท่วมถึงเป็นประจ า และเป็นดินที่ก าลังมีกรดก ามะถัน
   เกิดขึ้น 
ข้อเสนอแนะ ไม่เหมาะสมทางการเกษตร ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าชายเลนตามธรรมชาติ

หรืออนุรักษ์ไว้เป็นที่อยู่อาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินตะก่ัวทุ่ง  

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรีย 
วัตถุ 

ความจุ 
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความ 
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 
ของดิน 

  (เซนติเมตร) 

  0-25 สูง สูง ต่ า ปานกลาง สูง สูง 

  25-50 สูง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 

  50-100 สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง 
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ตารางผนวกท่ี 2  พ้ืนที่ชลประทานจังหวัดตราดจ าแนกรายอ าเภอ ต าบล 

อ าเภอ พื้นที่ (ไร่) ต าบล พื้นที่ (ไร่) 

เมืองตราด 72,313 

ช าราก  2,521  
ตะกาง  623  

เนินทราย  1,890  
บางพระ  14  

วังกระแจะ  6,593  
หนองคันทรง  9,089  
หนองเสม็ด  6,827  
หนองโสน  5,954  
ห้วงน้ าขาว  1,244  
ห้วยแร้ง  37,558  

เขาสมิง 29,369 

เขาสมิง  13,655  
ท่าโสม  569  

ทุ่งนนทรี  5,357  
เทพนิมิต  1,498  

วังตะเคียน  1,339  
แสนตุ้ง  6,951  

บ่อไร่ 7,255 
ช้างทูน  447  

ด่านชุมพล  4,541  
บ่อพลอย  2,267  

แหลมงอบ 4,777 
คลองใหญ่  2,685  
แหลมงอบ  2,092  

รวม 113,714  113,714 
ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 3  ระดับน้ าเก็บกักของอ่างเก็บน้ าในจังหวัดตราด 

 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ล าดับ อ่างเก็บน้ า 
ประเภท

อ่าง 
อ าเภอ ต าบล 

ระดับน้ า
ต่ าสุด 

ระดับน้ า 
เก็บกัก 

1 อ่างเก็บน้ าด่านชุมพล กลาง บ่อไร่ ด่านชุมพล 0.48 5.60 
2 อ่างเก็บน้ าห้วยแร้ง กลาง บ่อไร่ ด่านชุมพล 3.34 36.80 

3 
อ่างเก็บน้ าคลอง
สะพานหิน 

กลาง เมืองตราด แหลมกลัด 0.50 20.00 

4 อ่างเก็บน้ าคลองโสน กลาง บ่อไร่ นนทรีย์ 2.48 65.00 
5 อ่างเก็บน้ าวังปลาหมอ กลาง เขาสมิง ท่าโสม 0.60 8.15 
6 อ่างเก็บน้ าเขาระก า กลาง เมืองตราด หนองโสน 0.80 47.69 
7 อ่างเก็บน้ าบ้านมะนาว กลาง บ่อไร่ บ่อพลอย 0.75 2.35 

รวม 8.95 185.59 
ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 4  พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจ าแนกรายอ าเภอ ต าบล 

อ าเภอ/ต าบล เนื้อที่ (ไร่) 
 

อ าเภอ/ต าบล เนื้อที่ (ไร่) 
เมืองตราด 

 
118,117 

 
บ่อไร่ 

 
163,504 

 
ช าราก 316 

  ช้างทูน 26,826 

 
ตะกาง 7,875 

  ด่านชุมพล 43,960 

 
เนินทราย 7,087 

  หนองบอน 27,234 

 
ท่ากุ่ม 47,100 

  ช้างทูน 26,826 

 
วังกระแจะ 6,221 

  บ่อพลอย 38,658 

 
หนองโสน 1,002 

 
แหลมงอบ 

 
30,502 

 ห้วยแร้ง 48,516 
  คลองใหญ่ 22,239 

เขาสมิง 
 

175,614 
  บางปิด 4,898 

 
เขาสมิง 15,534 

  น้ าเชี่ยว 2,441 

 
ท่าโสม 10,019 

  
แหลมงอบ 924 

 
ทุ่งนนทรี 7,468 

    

 เทพนิมิต 4,727 
    

 วังตะเคียน 42,809 
    

 ประณีต 39,707 
    

 สะตอ 43,931 
    

 
แสนตุ้ง 11,419 

    

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 

 

  
  

https://agri-map-online.moac.go.th/
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ตารางผนวกท่ี 5 กิจกรรมการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร จังหวัดตราด 

ล าดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื้อที่ (ไร่) 
1 ยางพารา 10,846 179,650 
2 ปาล์มน้ ามัน 2,190 36,225 
3 ทุเรียน 5,287 36,095 
4 มังคุด 4,562 24,643 
5 เงาะ 3,465 24,057 
6 ข้าวนาปี 845 11,709 
7 มะพร้าว 968 6,738 
8 ลองกอง 1,105 3,183 
9 ล าไย 151 1,781 
10 หมาก 401 1,186 
11 สับปะรดโรงงาน 76 676 
12 มะม่วงหิมพานต์ 121 645 
13 ไม้ผลอ่ืน ๆ 31 601 
14 ข้าวนาปรัง 28 580 

รวม 30,076 327,769 
ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563 

ตารางผนวกท่ี 6  ทะเบียนเกษตรผู้ปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดตราด 

ล าดับ ชนิด 
เกษตรกร 

(ราย) 
เนื้อที่
(ไร่) 

อ าเภอ 

1 กฤษณา 75 1,567 เกาะกูด เกาะช้าง เขาสมิง คลองใหญ่  

    บ่อไร่ เมืองตราด แหลมงอบ 
2 พริกไทย 13 239 เขาสมิง บ่อไร่ แหลมงอบ 
3 ตะไคร้หอม 2 15 เกาะช้าง บ่อไร่ 
4 พลู 1 1 คลองใหญ่ 

รวม 91 1,822   
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
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ตารางผนวกท่ี 7  โรงงานและแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ จังหวัดตราด 

โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรับซ้ือ     
และสหกรณ์การเกษตร 

จ านวน
(แห่ง) 

โรงงานด้านเกษตร 
จ านวน 
(แห่ง) 

สหกรณ์ประมง 4 โรงงานด้านการเกษตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 43 
สหกรณ์การเกษตร 23 โรงสีขนาดเล็ก 2 
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 2 

  
รวม 29 รวม 45 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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ภาพที่ 6 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดตราด 



42  

 

  
 

ภาพที่ 7 พื้นที่ปลูกยางพาราบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดตราด 



43  

 

 

 
 

ภาพที่ 8 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจเงาะ จังหวัดตราด 



44  

 

 

 
 

ภาพที่ 9 พื้นที่ปลูกเงาะบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดตราด 



45  

 

  

ภาพที่ 10 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน จังหวัดตราด 



46  

  
 

ภาพที่ 11 พื้นที่ปลูกปาล์มน้ ามันบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดตราด 



47  

   
 

ภาพที่ 12 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมังคุด จังหวัดตราด 



48  

 

 

 

ภาพที่ 13 พื้นที่ปลูกมังคุดบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดตราด 




