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  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการเกษตรที่มีพลวัตค่อนข้างสูง และมีผลกระทบต่อ
ประชากรจ านวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงการน าระบบข้อมูลข่าวสารที่ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรได้มีการเข้าถึงที่สะดวกโดยเฉพาะเกษตรกร จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน
เป็นหน่วยงานหลักจัดท า “แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมตามฐานข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก 
(Agri-Map)” ของแต่ละจังหวัดขึ้น 

  Agri-Map คือ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐาน  
ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหาร 
จัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนา 
เพ่ิมความสะดวกการใช้งานให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน ครอบคลุมการน าไปใช้ประโยชน์ทุกด้าน ที่ส าคัญเป็นการน า 
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหา 
ให้กับเกษตรกรในรายพ้ืนที่ ได้เป็นอย่างดี ใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน 
หน้าเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th/a4policy-alltype-391191791794 หรอื 
https://agri-map-online.moac.go.th/ ซึ่งจะมีเอกสารคู่มือการใช้ให้ศึกษาและสามารถดาวน์โหลดได้ 

  แนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัดสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน 
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 
เกษตรอินทรีย์ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (Zoning by  
Agri-Map) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการ Smart Farmer เป็นต้น และยังเป็น 
ข้อมูลกลางในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 รูปเล่มเอกสารแนวทางการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสม จังหวัดสตูล 
 http://www.ldd.go.th/Agi-Map/Data/S/stn.pdf
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1. ข้อมูลทั่วไป 
 จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ 2,478.977 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,549,361 ไร่ ตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย 
ประกอบด้วย 7 อ า เภอ 36 ต าบล (ตารางผนวกที่  1 ) มีจ านวนประชากร 324 ,098 คน 
(กรมการปกครอง, 2563) 
 1.1 อาณาเขตติดต่อ  

  ทิศเหนือ   ติดต่อ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
  ทิศใต้    ติดต่อ ประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 

 1.2 ภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดสตูล พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกมีภูมิประเทศเป็น
เนินเขาและภูเขาสูง ลักษณะพ้ืนที่จะค่อย ๆ ลาดเอียงจากภูเขาด้านตะวันออกลงสู่ทะเลด้านตะวันตก 
และทิศใต้มีที่ราบแคบ ๆ ขนานไปกับชายฝั่งทะเล ถัดจากที่ราบจะเป็นป่าชายเลนน้ าเค็มขึ้นถึงพวกป่าแสม
หรือป่าโกงกางโดยพบกระจายกว้างขวางตามแนวชายทะเล นอกจากนั้นจังหวัดสตูล เป็นพ้ืนที่ที่มีล าน้ า
สายสั้น ๆ ไหลผ่านซึ่งเกิดจากภูเขาโดยรอบ ส าหรับพ้ืนที่ภูเขาทางตอนเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด 
ประกอบด้วย ทิวเขานครศรีธรรมราชแบ่งเขตจังหวัดสตูลกับจังหวัดสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรีแบ่ง
เขตประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นทิวเขาที่มีความสลับซับซ้อน นอกจากนั้นยังมีภูเขาน้อย
ใหญ่พวกเขาหินปูน เขาหินดินดาน อยู่กระจัดกระจายในตอนล่างและชายฝั่งตะวันตก ภูเขาที่ ส าคัญ 
ได้แก่ เขาจีน เขาบารัง เขาหัวกาหมิง เขาใหญ่ เขาทะนาน เขาควนกาหลง และเขาโต๊ะพญาวัง  
 1.3 ภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศจังหวัดสตูล ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากอ่าวไทย
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู 
ได้แก่ ฤดูฝนช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ปริมาณฝนเฉลี่ย 2,386.2 มิลลิเมตรและ
ฝนตกชุกในระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ฤดูร้อนมีเพียง 4 เดือน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน จังหวัดสตูลอยู่ใกล้ทะเล ฤดูร้อนอากาศจึงไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.6 
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยทั้งปี 23.7 องศาเซลเซียส  
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 1.4 ทรัพยากรดิน 
   ทรัพยากรดินของจังหวัดสตูลแบ่งตามภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา และวัตถุต้นก าเนิดดิน 
ได้ดังนี้  

1) หาดและเนินทราย (Beach and sand dune) พ้ืนที่หาดทรายเป็นพื้นที่ระหว่างแนว
น้ าทะเลขึ้นและน้ าทะเลลง มีลักษณะเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นจากการกระท าของคลื่น
และกระแสน้ าทะเล ส่วนพ้ืนที่เนินทรายหรือสันทรายเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะนูนเป็นโคกเตี้ย  ๆ 
และเป็นแนวยาวขนานกับชายฝั่งทะเล มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
การระบายน้ าค่อนข้างมาก มีเนื้อดินเป็นดินทรายและมักมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในดินสีน้ าตาล 
น้ าตาลปนเหลือง หรือเหลืองปนแดง เช่น ชุดดินบาเจาะ (Bc) ชุดดินบ้านทอน (Bh) เป็นต้น 

2) ที่ราบน  าท่วมถึง (Flood plain) ที่ราบริมแม่น้ าหรือล าธาร หน้าฝนหรือหน้าน้ า   
มักมีน้ าท่วมเป็นครั้งคราว เป็นสภาพพ้ืนที่ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ าพา และมีตะกอนเพ่ิมมากขึ้น
หลังน้ าท่วม เป็นส่วนของสันดินริมน้ า (Levee) เป็นที่ดอน เกิดจากการทับถมของตะกอนน้ าพา
บริเวณริมฝั่งแม่น้ าเป็นสันนูนขนานไปกับริมฝั่งแม่น้ า การระบายน้ าค่อนข้างดีถึงดี เนื้อดินค่อนข้างหยาบ 
อาท ิชุดดินตาขุน (Tkn) 

3) ที่ราบตะกอนน  าพา (Alluvial plain) เป็นบริเวณที่ได้รับอิทธิพลของแม่น้ าหรือล าน้ า
สาขา วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นตะกอนน้ าพา (Alluvium) มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบขนาดใหญ่สองฝั่งแม่น้ า 
แต่ละฝั่งอาจมทีี่ราบแบบขั้นบันไดหรือตะพักได้หลายระดับ แบ่งเป็น 

(1) ตะพักล าน้ าระดับต่ า (Low terrace) เป็นที่ลุ่ม มีสภาพพ้ืนที่ราบเรียบ ดินลึกมาก 
เนื้อดินอาจเป็นดินเหนียวละเอียดถึงดินทรายแป้งละเอียด สีเทา น้ าตาลปนเทา และน้ าตาล มีจุดประ
สีต่าง ๆ การระบายน้ าค่อนข้างเลวถึงเลว เช่น ชุดดินสตูล (Stu) ชุดดินคลองขุด (Kut) ชุดดินพัทลุง (Ptl) 
ชุดดินทุ่งค่าย (Tuk) เป็นต้น 

(2) ตะพักล าน้ าระดับกลางและระดับสูง  (Middle and high terrace) เป็นที่ดอน  
มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังถึงดินลึกมาก เนื้อดินเป็น
ดินร่วนหยาบ ดินร่วนละเอียดหรือดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบมาก สีน้ าตาลเหลือง น้ าตาลปนแดง  
ไปจนถึงแดง การระบายน้ าดีปานกลางถึงดี เช่น ชุดดินล าภูรา (Ll) ชุดดินหนองคล้า (Nok) ชุดดินรือเสาะ (Ro) 
ชุดดินวังตง (Wat) เป็นต้น 

4) ที่ลาดเชิงเขา (Piedmont) เขา (Hill) ภูเขา (Mountain) มีสภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่น
ลอนลาดถึงเนินเขา ที่เกิดจากการที่หินผุพังสลายตัวอยู่กับที่หรือถูกเคลื่อนย้ายโดยแรงโน้มถ่วงของโลก
ในระยะทางใกล้ ๆ และถูกควบคุมด้วยลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยา ส่วนใหญ่พบหินปะปน 
ในหน้าตัดดินและลอยหน้า แบ่งตามลักษณะและชนิดของหินดังนี้ 

(1) พัฒนาจากกลุ่มหินตะกอนหรือหินแปรเนื้อละเอียดหรือหินในกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็น
หินดินดานและหินฟิลไลต์ ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกปานกลาง เนื้อดินเป็นดินเหนียว
ละเอียดถึงดินเหนียวปนชิ้นส่วนหยาบมาก สีน้ าตาล น้ าตาลปนแดง และน้ าตาลปนเหลือง การระบายน้ าดี 
พบเศษหินปะปนในหน้าตัดดินหรือบนผิวดิน เช่น ชุดดินปากจั่น (Pac) ชุดดินเขาขาด (Kkt) ชุดดิน
คลองเต็ง (Klt) เป็นต้น 
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(2) พัฒนาจากหินอัคนีชนิดหินแกรนิต ดินตื้นถึงชั้นเศษหินหรือหินพ้ืนถึงดินลึกมาก 
เนื้อดินเป็นดินร่วนหยาบถึงดินร่วนปนชิ้นส่วนหยาบมาก สีน้ าตาล น้ าตาลปนแดง ถึงแดง การระบายน้ าดี 
อาท ิชุดดินควนกาหลง (Kkl) 

5) พื นที่ลาดชันเชิงซ้อน เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ทรัพยากรดิน 
มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ 

ซึ่งได้แสดงรายละเอียดของชุดดินที่พบมากของจังหวัดสตูล ในภาพที่ 1 – 5 

 1.5 สภาพการใช้ที่ดิน  
   สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันของจังหวัดสตูล จากฐานข้อมูลแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
ของกรมพัฒนาที่ดิน (ตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1 สภาพการใช้ที่ดินปัจจุบันของจังหวัดสตูล 

ประเภทการใช้ท่ีดิน 
เนื อที ่

             ไร่ ร้อยละ 
พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 63,304 4.07 
พื นที่เกษตรกรรม 694,880 44.87 

พ้ืนที่นา 38,221 2.47 
พืชไร่ 483 0.03 
ไม้ยืนต้น 616,867 39.82 
ไม้ผล 13,988 0.90 
พืชสวน 133 0.01 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 340 0.03 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 24,848 1.61 

พื นที่ป่าไม้ 659,645 42.57 
พื นที่น  า 119,686 7.73 
พื นที่เบ็ดเตล็ด 11,846 0.76 

รวม 1,549,361 100.00  

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2561 

 1.6 พื นที่ชลประทาน 
   จังหวัดสตูลมีเนื้อที่ชลประทาน 53,620 ไร่ (ร้อยละ 2.98 ของพ้ืนที่จังหวัด) กระจายอยู่ใน 
3 อ าเภอ มีอ่างเก็บน้ าที่ส าคัญ 4 อ่าง (ตารางผนวกที่ 2 และตารางผนวกที ่3) 

 1.7 เขตปฏิรูปที่ดิน  
   เขตปฏิรูปที่ดิน ในพ้ืนที่จังหวัดสตูล มีเนื้อที่ 47,354 ไร่ (ร้อยละ 3.06 ของพ้ืนที่จังหวัด) 
โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอควนกาหลง อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอเมืองสตูล 
อ าเภอละงู อ าเภอควนโดน และอ าเภอท่าแพ ตามล าดับ (ตารางผนวกท่ี 4) 
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 1.8 การขึ นทะเบียนเกษตรกร 
   จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสตูลมีการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด ในปี 2563 จ านวน 44,352 ราย รวมพ้ืนที่ 419,918 ไร่ และ
กิจกรรมที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ข้าวนาปี ทุเรียน ตามล าดับ (ตารางผนวกท่ี 5) 

   ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร จากฐานข้อมูลกลาง (Farmer One) ของส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดสตูล พ้ืนที่ 109 ไร่ เกษตรกร 20 ราย 
มีพืชสมุนไพรหลัก 5 ชนิด พืชสมุนไพรที่มีการปลูกมาก ได้แก่ พริกไทย ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย 
กฤษณา และกระเจี๊ยบแดง ตามล าดับ (ตารางผนวกท่ี 6) 

 1.9 ที่ตั งโรงงานและแหล่งรับซื อสินค้าเกษตร 

   จังหวัดสตูล มีแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ส าคัญจ านวน 39 แห่ง และ
ที่ตั้งโรงงานทางการเกษตร 27 แห่ง (ตารางผนวกที่ 7) 

2. การวิเคราะห์พืชเศรษฐกิจหลัก 
  พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญพิจารณาจากพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากและมีมูลค่าการส่งออกหรือแปรรูป  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศพืชเศรษฐกิจ 13 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน ล าไย เงาะ ทุเรียน มังคุด 
มะพร้าว และกาแฟ จากพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินได้ก าหนดระดับความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกรายจังหวัด โดยวิเคราะห์จากสภาพพ้ืนที่ ลักษณะของดิน ปริมาณน้ าฝน 
แหล่งน้ าชลประทาน ร่วมกับการจัดการพ้ืนที่และลักษณะรายพืช โดยแบ่งระดับความเหมาะสม เป็น 
4 ระดับ ได้แก่ 
  ระดับท่ี 1 เป็นพื้นที่ความเหมาะสมสูง (S1) การปลูกพืชให้ผลตอบแทนสูง  
  ระดับท่ี 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) การปลูกพืชให้ผลตอบแทนสูง แต่พบ
ข้อจ ากัดบางประการซึ่งสามารถบริหารจัดการได้  
  ระดับที ่3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีข้อจ ากัดของดินและน้ า ส่งผลให้การผลิตพืช
ให้ผลตอบแทนต่ า การใช้พ้ืนที่ต้องใช้ต้นทุนสูงในการจัดการ และมีความเสี่ยงจากน้ าท่วมและขาดน้ า 
  ระดับท่ี 4 เป็นพื้นทีไ่ม่เหมาะสม (N)  
  จังหวัดสตูล มีพ้ืนที่พืชเศรษฐกิจส าคัญที่ปลูกมาก 4 ล าดับแรก ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
ข้าว และมะพร้าว ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีพ้ืนที่ปลูกมาก 4 ล าดับแรกของจังหวัดสตูล 

พืชเศรษฐกิจ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละของพื นที่เกษตรกรรม 
1. ยางพารา 390,335 46.55 
2. ปาล์มน้ ามัน 85,081 10.15 
3. ข้าว 32,245 3.85 
4. มะพร้าว 2,336 0.28 

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

   ยางพาราพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูล จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-
Map Online วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี ้(ตารางที่ 3 และภาพที่ 6 - 7) 

   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่ปลูกยางพารา 
    ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 128,559 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.13 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอควนกาหลง 53,021 ไร่ อ าเภอท่าแพ 15,729 ไร่ และ
อ าเภอบางควนโดน 13,393 ไร่ 
    ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 242,637 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
28.56 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอละงู 58 ,826 ไร่ อ าเภอท่าแพ 53,697 ไร่ 
และอ าเภอควนกาหลง 38,209 ไร่ 
    ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 139,381 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
16.40 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอเมืองสตูล 33,278 ไร่ อ าเภอมะนัง 26,638 ไร่ 
และอ าเภอควนกาหลง 26,189 ไร่ 
    ระดับท่ี 4 เป็นพื้นทีไ่ม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที ่338,876 ไร่ 

   2) การวิเคราะห์พื นที่ปลูกยางพาราในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 
ได้ดังนี ้ 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มเีนื้อที่ 79,246 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.64 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายอยู่ในอ าเภอควนกาหลง 31,845 ไร่ อ าเภอท่าแพ 11,408 ไร่ และอ าเภอทุ่งหว้า 9,342 ไร่ 
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 168,937 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.63 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายอยู่ในอ าเภอท่าแพ 38,913 ไร่ อ าเภอละงู 38,486 ไร่ และอ าเภอเมืองสตูล 
30,739 ไร่ 
    (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 105,442 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.65 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กน้อย กระจายอยู่ในอ าเภอเมืองสตูล 31,043 ไร่ อ าเภอควนกาหลง 18,087 ไร่ และอ าเภอละงู 
16,280 ไร่ 
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 36,710 ไร่ 
   3) พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราแต่ยังไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกยางพารา และพ้ืนที่ปลูกยางพาราในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่า จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 123,013 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกอ าเภอ โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่
ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอควนกาหลง 31,174 ไร่ อ าเภอละงู 25,143 ไร่ อ าเภอท่าแพ 
19,106 ไร่ และอ าเภอมะนัง 16,603 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 49,313 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 38.36 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอ าเภอควนกาหลง 21,176 ไร่ อ าเภอควนโดน 5,805 ไร่ และอ าเภอมะนัง 
5,186 ไร่ 
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    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 73,700 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.37 
ของพ้ืนทีศ่ักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอละงู 20,340 ไร่ อ าเภอท่าแพ 14,785 ไร่ และอ าเภอมะนัง 
11,417 ไร่ 

ตารางท่ี 3 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของยางพารารายอ าเภอ จังหวัดสตูล 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 
เมืองสตลู พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 8,871 38,192 33,278 158,029 238,370 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 4,394 30,739 31,043 3,703 69,879 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (49.53%) (80.49%) (93.28%) (2.34%) (29.32%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 4,477 7,453 - - 11,930 

    (50.47%) (19.51%) - - (5.00%) 

ควนกาหลง พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 53,021 38,209 26,189 64,242 181,661 
  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 31,845 28,211 18,087 17,712 95,855 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (60.06%) (73.83%) (69.06%) (27.57%) (52.77%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 21,176 9,998 - - 31,174 

    (39.94%) (26.17%) - - (17.16%) 

ละง ู พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 13,351 58,826 19,593 42,889 134,659 
  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 8,548 38,486 16,280 1,611 64,925 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (64.03%) (65.42%) (83.09%) (3.76%) (48.21%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 4,803 20,340 - - 25,143 

    (35.97%) (34.58%) - - (18.67%) 

ท่าแพ พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 15,729 53,697 7,175 20,842 97,443 
  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 11,408 38,913 6,705 - 57,026 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (72.53%) (72.47%) (93.45%) - (58.52%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 4,321 14,785 - - 19,106 

   (27.47%) (27.53%) - - (19.61%) 

มะนัง พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 11,307 29,117 26,638 17,824 84,886 
  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 6,121 17,700 11,038 10,059 44,918 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (54.13%) (60.79%) (41.44%) (56.44%) (52.92%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 5,186 11,417 - - 16,603 

    (45.87%) (39.21%) - - (19.56%) 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 
ควนโดน พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 13,393 8,791 14,086 21,440 57,710 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 7,588 6,401 11,696 1,028 26,713 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (56.66%) (72.81%) (83.03%) (4.79%) (46.29%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 5,805 2,390 - - 8,195 

    (43.34%) (27.19%) - - (14.20%) 

ทุ่งหว้า พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 12,887 15,805 12,422 13,610 54,724 
  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 9,342 8,487 10,593 2,597 31,019 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (72.49%) (53.7%) (85.28%) (19.08%) (56.68%) 

 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 3,545 7,318 - - 10,863 
    (27.51%) (46.30%) - - (19.85%) 

รวมทั ง พื นที่ศักยภาพของท่ีดิน 128,559 242,637 139,381 338,876 849,453 

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

 พื นที่เพาะปลูกในชั นความ 79,246 168,937 105,442 36,710 390,335 

 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (61.64%) (69.63%) (75.65%) (10.83%) (45.95%) 

 พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ 49,313 73,700 - - 123,013 

   (38.36%) (30.37%) - - (14.48%) 

    ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว 
    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน (S3) 20,694 ไร่ 
และพ้ืนที่ปลูกข้าว (S3+N) 3,964 (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 4 พ้ืนที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตยางพารา 

อ าเภอ 
ปาล์มน  ามัน (ไร่) ข้าว (ไร่) 

S3 N รวม S3 N รวม 
ควนกาหลง 2,422  -  2,422 265 9 274 
มะนัง 5,586  -  5,586 11 - 11 
ท่าแพ 6,604  -  6,604 600 277 877 
ละงู 3,285  -  3,285 1,293 1,134 2,427 
ทุ่งหว้า 1,552  -  1,552 39 57 96 
เมืองสตูล 684  -  684 52 70 122 
ควนโดน 561  -  561 145 12 157 

รวม 20,694  -  20,694 2,405 1,559 3,964 

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกยางพาราต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผล
ผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอดโครงการที่
ส าคัญต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย า เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือ พ้ืนที่ปลูกยางพาราใน
ที่ดินที่ไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพต่อการปลูกยางพารา ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกยางพาราที่ส าคัญ
ของจังหวัด โดยกระจายอยู่ในอ าเภอควนกาหลง อ าเภอท่าแพ และอ าเภอทุ่งหว้า  
     พ้ืนที่ปลูกยางพาราในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือ พ้ืนที่ปลูก
ยางพาราในที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกยางพารา เช่น ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง และแหล่งน้ า โดยกระจายอยู่ในอ าเภอท่าแพ อ าเภอละงู และอ าเภอ
เมืองสตูล 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้
เข้าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น ท าการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
โดยพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
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 2.2 ปาล์มน  ามัน 

   ปาล์มน้ ามันพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสตูล ในล าดับที่ 2 จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก 
หรือ Agri-Map Online สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที่ 5 และภาพท่ี 8 - 9) 

   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่ปลูกปาล์มน  ามัน 
    ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 258,663 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.44 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอควนกาหลง 65,021 ไร่ อ าเภอละงู 51,856 ไร่ และ
อ าเภอเมืองสตูล 40,794 ไร่ 
    ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 50,792 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
5.97 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอควนกาหลง 10 ,285 ไร่ อ าเภอเมืองสตูล 
9,894 ไร่ และอ าเภอละงู 9,518 ไร ่
    ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 261,464 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
30.77 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอเมืองสตูล 50,687 ไร่ อ าเภอละงู 49,734 ไร่ 
และอ าเภอท่าแพ 47,552 ไร่ 
    ระดับที่ 4 เป็นพ้ืนทีไ่ม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที ่278,610 ไร่ 

   2) การวิเคราะห์พื นที่ปลูกปาล์มน  ามันในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 
ได้ดังนี้  
    (1) พ้ืนทีเ่หมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 27,546 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.65 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายอยู่ในอ าเภอควนกาหลง 11,617 ไร่ อ าเภอมะนัง 4,701 ไร่ และอ าเภอละง ู3,134 ไร่  
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 6,656 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.10 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายอยู่ในอ าเภอควนกาหลง 1,806 ไร่ อ าเภอมะนัง 1,767 ไร่ และอ าเภอละงู 
1,535 ไร่  
    (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 38,752 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.82 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กน้อย กระจายอยู่ในอ าเภอมะนัง 15,323 ไร่ อ าเภอควนกาหลง 6,828 ไร่ และอ าเภอท่าแพ 
6,652 ไร่  
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 12,127 ไร่ 
   3) พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกปาล์มน้ ามันแต่ยังไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกปาล์มน้ ามัน และพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันในชั้น
ความเหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่า จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้ งสิ้ น  275,253 ไร่  กระจายอยู่ทั่ วทุกอ า เภอ 
โดยอ าเภอที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอควนกาหลง 61,883 ไร่ อ าเภอละงู 56,705 ไร่ 
อ าเภอเมืองสตูล 51,637 ไร่ และอ าเภอควนโดน 35,162 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อท่ี 231,117 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.35 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอ าเภอควนกาหลง 53,404 ไร่ อ าเภอละงู 48,722 ไร่ และอ าเภอเมืองสตูล 
42,370 ไร่ 
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    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 44,136 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.90 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอเมืองสตูล 9,267 ไร่ อ าเภอควนกาหลง 8,479 ไร่ และ
อ าเภอละง ู7,983 ไร่ 

ตารางท่ี 5 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของปาล์มน้ ามันรายอ าเภอ จังหวัดสตูล 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

(S1) (S2) (S3) (N) รวม 
เมืองสตลู พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 45,457  9,894  50,687  132,363  238,401  

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 3,087  627  2,092  10  5,816  
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (6.79%) (6.34%) (4.13%) (0.01%) (2.44%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 42,370  9,267  - - 51,637  

    (93.21%) (93.66%) - - (21.66%) 

ควนกาหลง พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 65,021 10,285 44,985 61,377 181,668 
  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 11,617 1,806 6,828 4,516 24,767 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (17.87%) (17.56%) (15.18%) (7.36%) (13.63%) 

 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 53,404 8,479 - - 61,883 

    (82.13%) (82.44%) - - (34.06%) 

ละง ู พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 51,856 9,518 49,734 23,578 134,686 
  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 3,134 1,535 4,146 210 9,025 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (6.04%) (16.13%) (8.34%) (0.89%) (6.70%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 48,722 7,983 - - 56,705 

    (93.96%) (83.87%) - - (42.10%) 

ท่าแพ พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 32,141 4,088 47,552 13,662 97,443 
  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 2,864 104 6,652 - 9,620 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (8.91%) (2.54%) (13.99%) - (9.87%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 29,277 3,984 - - 33,261 

    (91.09%) (97.46%) - - (34.13%) 

มะนัง พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 17,142 3,373 40,844 23,527 84,886 
  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 4,701 1,767 15,323 7,262 29,053 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (27.42%) (52.39%) (37.52%) (30.87%) (34.23%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 12,441 1,606 - - 14,047 

    (72.58%) (47.61%) - - (16.55%) 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

(S1) (S2) (S3) (N) รวม 
ควนโดน พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 28,482 8,200 11,727 9,312 57,721 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 1,233 287 1,818 29 3,367 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (4.33%) (3.50%) (15.50%) (0.31%) (5.83%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 27,249 7,913 - - 35,162 
  (95.67%) (96.50%) - - (60.92%) 

ทุ่งหว้า พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 18,564 5,434 15,935 14,791 54,724 
  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 910 530 1,893 100 3,433 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (4.90%) (9.75%) (11.88%) (0.68%) (6.27%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 17,654 4,904 - - 22,558 

    (95.10%) (90.25%) - - (41.22%) 
รวมทั ง พื นที่ศักยภาพของท่ีดิน 258,663 50,792 261,464 278,610 849,529 
จังหวัด  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

 พื นที่เพาะปลูกในชั นความ 27,546 6,656 38,752 12,127 85,081 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (10.65%) (13.10%) (14.82%) (4.35%) (10.02%) 
 พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ 231,117 44,136 - - 275,253 

    (89.35%) (86.90%) - - (32.40%) 

    ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว 
    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารา (S3) 39,492 ไร่ 
และพ้ืนที่ปลูกข้าว (S3+N) 3,296 ไร่ (ตารางที่ 6) 
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ตารางท่ี 6 พ้ืนที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตปาล์มน้ ามัน 

อ าเภอ 
ยางพารา (ไร่) ข้าว (ไร่) 

    S3   N           รวม          S3   N          รวม 
ควนกาหลง 4,370  -  4,370 265  -  265 
มะนัง 768  -  768 10  -  10 
ท่าแพ 4,709  -  4,709 1,086  -  1,086 
ละงู 7,631  -  7,631 1,661 20 1,681 
ทุ่งหว้า 3,548  -  3,548 55  -  55 
เมืองสตูล 11,962  -  11,962 52 2 54 
ควนโดน 6,504  -  6,504 145  -  145 

รวม 39,492  -  39,492 3,274 22 3,296 

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกปาล์มน้ ามันต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและ
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกปาล์มน้ ามัน ในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอด
โครงการที่ส าคัญต่าง ๆ ได้ เช่น ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย า เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันในบริเวณท่ีมีความเหมาะสมสูง (S1) คือ พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน
ในที่ดินที่ไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพต่อการปลูกปาล์มน้ ามัน ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกปาล์มน้ ามัน
ที่ส าคัญของจังหวัด โดยกระจายอยู่ในอ าเภอควนกาหลง อ าเภอมะนัง และอ าเภอละง ู
     พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือ พ้ืนที่ปลูก
ปาล์มน้ ามันในที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกปาล์มน้ ามัน เช่น ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง และแหล่งน้ า โดยกระจายอยู่ในอ าเภอควนกาหลง อ าเภอมะนัง และ
อ าเภอละง ู
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้
เข้าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น ท าการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
โดยพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
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 2.3 ข้าว 

   ข้าวพืชเศรษฐกิจหลักของสตูลในล าดับที่ 3 จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ Agri-
Map Online สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที่ 7 และภาพท่ี 10 - 11) 

   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่ปลูกข้าว  
    ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 83,438 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.01 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอเมืองสตูล 32 ,449 ไร่ อ าเภอละงู 18,909 ไร่ และ
อ าเภอควนโดน 14,751 ไร ่
    ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 17,127 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
2.26 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอควนโดน 5,196 ไร่ อ าเภอเมืองสตูล 4,922 ไร่ 
และอ าเภอละงู 3,665 ไร่ 
    ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 10,515 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.38 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอละงู 6,297 ไร่ อ าเภอเมืองสตูล 1,814 ไร่ และ
อ าเภอท่าแพ 1,331 ไร่ 
    ระดับท่ี 4 เป็นพื้นทีไ่ม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 646,656 ไร่ 

   2) การวิเคราะห์พื นที่ปลูกข้าวในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน ได้ดังนี้  
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 21,601 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.89 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายอยู่ในอ าเภอเมืองสตูล 8,783 ไร่ อ าเภอละง ู5,202 ไร่ และอ าเภอควนโดน 3,765 ไร่  
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 3,326 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.42 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายอยู่ในอ าเภอเมืองสตูล 1,498 ไร่ อ าเภอละงู 1,059 ไร่ และอ าเภอควนโดน 
410 ไร่  
    (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 4,574 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.50 ของพ้ืนที่
ศักยภาพเล็กน้อย กระจายอยู่ในอ าเภอละง ู1,654 ไร่ อ าเภอเมืองสตูล 1,365 ไร่ และอ าเภอท่าแพ 1,081 ไร่  
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 2,745 ไร่ 
   3) พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวแต่ยังไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกข้าว และพ้ืนที่ปลูกข้าวในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ 
(ปลูกจริง) พบว่า จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) และความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 75,638 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกอ าเภอ โดยอ าเภอท่ีมีพ้ืนที่ศักยภาพ
คงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมืองสตูล 27,090 ไร่ อ าเภอละงู 16,313 ไร่ อ าเภอควนโดน 15,772 ไร่ 
และอ าเภอควนกาหลง 8,351 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 61,837 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.11 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอ าเภอเมืองสตูล 23,666 ไร่ อ าเภอละงู 13,707 ไร่ และอ าเภอควนโดน 
10,986 ไร่ 
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 13,801 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.58 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอควนโดน 4,786 ไร่ อ าเภอเมืองสตูล 3,424 ไร่ และ
อ าเภอควนกาหลง 2,985 ไร่ 
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ตารางท่ี 7 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของข้าวรายอ าเภอ จังหวัดสตูล 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

(S1) (S2) (S3) (N) รวม 
เมืองสตลู พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 32,449 4,922 1,814 113,883 153,068 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 8,783 1,498 1,365 72 11,718 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (27.07%) (30.43%) (75.25%) (0.06%) (7.66%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 23,666 3,424 - - 27,090 

    (72.93%) (69.57%) - - (17.70%) 
ควนกาหลง พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 5,793 3,344 264 172,263 181,664 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 427 359 264 25 1,075 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (7.37%) (10.74%) (100.00%) (0.01%) (0.59%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 5,366 2,985 - - 8,351 

    (92.63%) (89.26%) - - (4.60%) 
ละง ู พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 18,909 3,665 6,297 105,171 134,042 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 5,202 1,059 1,654 2,289 10,204 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (27.51%) (28.89%) (26.27%) (2.18%) (7.61%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 13,707 2,606 - - 16,313 

    (72.49%) (71.11%) - - (12.17%) 
ท่าแพ พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 11,164 - 1,331 79,677 92,172 

  (100.00%) - (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 3,331 - 1,081 275 4,687 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (29.84%) - (81.22%) (0.35%) (5.09%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 7,833 - - - 7,833 

    (70.16%) - - - (8.50%) 
มะนัง พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน - - 10 84,876 84,886 

  - - (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ - - 10 - 10 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) - - (100.00%) - (0.01%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ - - - - - 

    - - - - - 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

(S1) (S2) (S3) (N) รวม 
ควนโดน พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 14,751 5,196 144 37,621 57,712 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 3,765 410 144 27 4,346 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (25.52%) (7.89%) (100.00%) (0.07%) (7.53%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 10,986 4,786 - - 15,772 

    (74.48%) (92.11%) - - (27.33%) 
ทุ่งหว้า พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 372 - 655 53,165 54,192 

  (100.00%) - (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 93 - 55 57 205 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (25.00%) - (8.40%) (0.11%) (0.38%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 279 - - - 279 

    (75.00%) - - - (0.51%) 
รวมทั ง พื นที่ศักยภาพของท่ีดิน 83,438 17,127 10,515 646,656 757,736 
จังหวัด  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

 พื นที่เพาะปลูกในชั นความ 21,601 3,326 4,573 2,745 32,245 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (25.89%) (19.42%) (43.49%) (0.42%) (4.26%) 
 พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ 61,837 13,801 - - 75,638 

    (74.11%) (80.58%) - - (9.98%) 

    ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว 
    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกกข้าว คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารา (S3) 39,492 ไร่ และ
พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน (S3) 2,664 ไร่ แต่เนื่องจากนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว
ต้องการรักษาดุลยถาพผลผลิตข้าว ดังนั้นจึงควรพิจารณาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด (ตารางที่ 8) 
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ตารางท่ี 8 พ้ืนที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตข้าว 

อ าเภอ 
ยางพารา (ไร่) ปาล์มน  ามัน (ไร่) 

       S3 N      รวม          S3 N     รวม 
ควนกาหลง        3,903   -         3,903            298   -            298  
มะนัง  -   -   -   -   -   -  
ท่าแพ        4,614   -         4,614   -   -   -  
ละงู        6,909   -         6,909            502   -            502  
ทุ่งหว้า            93   -             93   -   -   -  
เมืองสตูล       11,923   -        11,923            977   -            977  
ควนโดน        7,083   -         7,083            631   -            631  

รวม 34,525  -  34,525 2,408  -  2,408 

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้เกษตรกร
ปลูกข้าวต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี 
ซึ่งการปลูกข้าว ในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอดโครงการที่ส าคัญต่าง ๆ ได้ เช่น 
เกษตรอินทรีย์ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย า เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกข้าวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือ พ้ืนที่ปลูกข้าวในที่ดินที่ไม่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพต่อการปลูกข้าว ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญของจังหวัด  
โดยกระจายอยู่ในอ าเภอเมืองสตูล อ าเภอละง ูและอ าเภอควนโดน  
     พ้ืนที่ปลูกข้าวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือ พ้ืนที่ปลูกข้าวในที่ดิน
ที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกข้าว เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความเป็นกรด
เป็นด่าง และแหล่งน้ า โดยกระจายอยู่ในอ าเภอเมืองสตูล อ าเภอละง ูและอ าเภอควนโดน 
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้
เข้าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น ท าการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
โดยพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
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 2.4 มะพร้าว 

   มะพร้าวพืชเศรษฐกิจหลักของสตูลในล าดับที่ 4 จากฐานข้อมูลในแผนที่เกษตรเชิงรุก หรือ 
Agri-Map Online สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ (ตารางที่ 9 และภาพท่ี 12 - 13) 

   1) การวิเคราะห์ศักยภาพของพื นที่ปลูกมะพร้าว  
    ระดับที่ 1 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 23,619 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.78 
ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอควนกาหลง 7,122 ไร่ อ าเภอควนโดน 6,157 ไร่ และ
อ าเภอเมืองสตูล 4,372 ไร ่
    ระดับที่ 2 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 189,395 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
22.29 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอควนกาหลง 58,781 ไร่ อ าเภอละงู 41,123 ไร่ 
และอ าเภอทุ่งหว้า 22,771 ไร่ 
    ระดับที่ 3 เป็นพ้ืนที่ความเหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 14,583 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.71 ของพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดิน กระจายอยู่ในอ าเภอทุ่งหว้า 4,070 ไร่ อ าเภอเมืองสตูล 2,713 ไร่ 
และอ าเภอควนกาหลง 2,539 ไร่ 
    ระดับท่ี 4 เป็นพื้นทีไ่ม่เหมาะสม (N) มีเนื้อที่ 621,871 ไร่ 

   2) การวิเคราะห์พื นที่ปลูกมะพร้าวในปัจจุบัน ซึ่งจ าแนกตามชั้นความเหมาะสมของที่ดิน 
ได้ดังนี้  
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูง (S1) มีเนื้อที่ 139 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของพ้ืนที่ศักยภาพสูง 
กระจายอยู่ในอ าเภอละงู 96 ไร่ อ าเภอเมืองสตูล 15 ไร่ และอ าเภอควนโดน 14 ไร่  
    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลาง (S2) มีเนื้อที่ 1,856 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.98 ของพ้ืนที่
ศักยภาพปานกลาง กระจายอยู่ในอ าเภอละงู 1,434 ไร่ อ าเภอทุ่งหว้า 333 ไร่ และอ าเภอเมืองสตูล 
45 ไร่  
    (3) พ้ืนที่เหมาะสมเล็กน้อย (S3) มีเนื้อที่ 8 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของพ้ืนที่ศักยภาพ
เล็กน้อย กระจายอยู่ในอ าเภอเมืองสตูล 5 ไร่ และอ าเภอทุ่งหว้า 3 ไร่  
    (4) พ้ืนที่ไม่เหมาะสม (N) มีเนื้อท่ี 333 ไร่ 
   3) พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ คือ พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการปลูกมะพร้าวแต่ยังไม่ใช้พ้ืนที่ปลูก 
พิจารณาจากพ้ืนที่ศักยภาพของที่ดินส าหรับการปลูกมะพร้าว และพ้ืนที่ปลูกมะพร้าวในชั้นความ
เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) พบว่า จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือในระดับความเหมาะสมสูง (S1) 
และความเหมาะสมปานกลาง (S2) รวมทั้งสิ้น 211,019 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกอ าเภอ โดยอ าเภอ 
ที่มีพ้ืนที่ศักยภาพคงเหลือมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอควนกาหลง 65,885 ไร่ อ าเภอละงู 42,290 ไร่ 
อ าเภอท่าแพ 24,323 ไร่ และอ าเภอทุ่งหว้า 23,035 ไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1) พ้ืนที่เหมาะสมสูงคงเหลือ (S1) มีเนื้อที่ 23,480 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.41 ของพ้ืนที่
ศักยภาพสูง พบมากในอ าเภอควนกาหลง 7,122 ไร่ อ าเภอควนโดน 6,143 ไร่ และอ าเภอเมืองสตูล 
4,357 ไร่ 
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    (2) พ้ืนที่เหมาะสมปานกลางคงเหลือ (S2) มีเนื้อที่ 187,539 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.02 
ของพ้ืนที่ศักยภาพปานกลาง พบมากในอ าเภอควนกาหลง 58,763 ไร่ อ าเภอละงู 39,689 ไร่ และ
อ าเภอท่าแพ 22,613 ไร่ 

ตารางท่ี 9 พ้ืนที่ศักยภาพ พ้ืนที่ปลูกจริง พ้ืนที่คงเหลือของมะพร้าวรายอ าเภอ จังหวัดสตูล 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 
เมืองสตลู พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 4,372 15,253 2,713 216,063 238,401 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 15 45 5 70 135 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (0.34%) (0.30%) (0.18%) (0.03%) (0.06%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 4,357 15,208 - - 19,565 

    (99.66%) (99.70%) - - (8.21%) 
ควนกาหลง พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 7,122 58,781 2,539 113,226 181,668 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ - 18 - 37 55 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) - (0.03%) - (0.03%) (0.03%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 7,122 58,763 - - 65,885 

    (100.00%) (99.97%) - - (36.27%) 
ละง ู พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 2,697 41,123 1,822 89,043 134,685 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 96 1,434 - 121 1,651 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (3.56%) (3.49%) - (0.14%) (1.23%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 2,601 39,689 - - 42,290 

    (96.44%) (96.51%) - - (31.40%) 
ท่าแพ พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 1,710 22,622 - 73,112 97,444 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ - 9 - 20 29 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) - (0.04%) - (0.03%) (0.03%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 1,710 22,613 - - 24,323 

    (100.00%) (99.96%) - - (24.96%) 
มะนัง พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 950 17,142 2,423 64,313 84,828 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ - 3 - - 3 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) - (0.02%) - - (0.003%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 950 17,139 - - 18,089 

    (100.00%) (99.98%) - - (21.32%) 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

อ าเภอ ประเภทพื นที่ 
เนื อที่ชั นความเหมาะสม (ไร่) 

S1 S2 S3 N รวม 
ควนโดน พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 6,157 11,703 1,016 38,844 57,720 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 14 14 - 65 93 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (0.23%) (0.12%) - (0.17%) (0.16%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 6,143 11,689 - - 17,832 

    (99.77%) (99.88%) - - (30.89%) 
ทุ่งหว้า พื้นที่ศักยภาพของที่ดิน 611 22,771 4,070 27,270 54,722 

  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 
 พื้นที่เพาะปลูกในช้ันความ 14 333 3 20 370 
 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (2.29%) (1.46%) (0.07%) (0.07%) (0.68%) 
 พื้นที่มีศักยภาพคงเหลือ 597 22,438 - - 23,035 

    (97.71%) (98.54%) - - (42.09%) 
รวมทั ง พื นที่ศักยภาพของท่ีดิน 23,619 189,395 14,583 621,871 849,468 
จังหวัด  (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) (100.00%) 

 พื นที่เพาะปลูกในชั นความ 139 1,856 8 333 2,336 

 เหมาะสมต่าง ๆ (ปลูกจริง) (0.59%) (0.98%) (0.05%) (0.05%) (0.27%) 
 พื นที่มีศักยภาพคงเหลือ 23,480 187,539 - - 211,019 

  (99.41%) (99.02%) - - (24.84%) 

    ทั้งนี้ ในการส่งเสริมการปลูกพืชจะพิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีศักยภาพคงเหลือในระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) และระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) เท่านั้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ปลูก
พืชตรงตามศักยภาพของดิน การลงทุนต่ าก็สามารถเพ่ิมผลผลิตได้ จึงควรส่งเสริมในพ้ืนที่ดังกล่าว 
    เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพพ้ืนที่ร่วมกับพ้ืนที่ปลูกพืชในปัจจุบัน พบว่า พ้ืนที่ที่ควร
พิจารณาให้มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกมะพร้าว คือ บริเวณที่เป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน (S3) 2,482 ไร่ 
และพ้ืนที่ปลูกข้าว (S3+N) 3,409 ไร่ (ตารางที่ 10) 
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ตารางท่ี 10 พ้ืนที่มีศักยภาพในการขยายการผลิตมะพร้าว 

อ าเภอ 
          ปาล์มน  ามัน (ไร่) ข้าว (ไร่) 

      S3 N        รวม          S3          N             รวม 
ควนกาหลง  -   -   -  265 - 265 
มะนัง  -   -   -  10 - 10 
ท่าแพ  -   -   -  600 - 600 
ละงู 1,241   -  1,241  1,293 949 2,242 
ทุ่งหว้า 1,283   -  1,283  39 56 95 
เมืองสตูล  -   -   -  52 - 52 
ควนโดน  -   -   -  145 - 145 

รวม 2,524  -  2,524 2,404 1,005  3,409 

   4) แนวทางการจัดการ 
    (1) พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมควรส่งเสริมการผลิต (S1 หรือ S2) ควรสนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกมะพร้าวต่อไปเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและได้ผล
ผลิตที่มีคุณภาพดี ซึ่งการปลูกมะพร้าว ในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นสามารถน าไปสู่การต่อยอดโครงการที่
ส าคัญต่าง ๆ ได้ เช่น เกษตรอินทรีย์ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรแม่นย า เป็นต้น 
     พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวในบริเวณที่มีความเหมาะสมสูง (S1) คือ พ้ืนที่ปลูกมะพร้าว 
ในที่ดินที่ไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพต่อการปลูกมะพร้าว ซึ่งควรสงวนไว้เป็นแหล่งปลูกมะพร้าวที่
ส าคัญของจังหวัด โดยกระจายอยู่ในอ าเภอละงู อ าเภอเมืองสตูล และอ าเภอควนควนโดน  
     พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวในบริเวณที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) คือ พ้ืนที่ปลูกมะพร้าว
ในที่ดินที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพบางประการต่อการปลูกมะพร้าว เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ความเป็นกรดเป็นด่าง และแหล่งน้ า โดยกระจายอยู่ในอ าเภอละงู อ าเภอทุ่งหว้า และอ าเภอเมืองสตูล  
    (2) พ้ืนที่ที่ควรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (S3 หรือ N) ควรสนับสนุนให้
เข้าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น ท าการเกษตรผสมผสานหรือพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
โดยพิจารณาแหล่งรับซื้อร่วมด้วย 
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3. พืชเศรษฐกิจอนาคตไกลของจังหวัด 

 3.1  จ าปาดะสตูล (GI) มีผลรูปทรงกระบอก เปลือกบาง เนื้อมีสีเหลืองอมส้ม (สีจ าปา) สีเหลืองทอง
หรือสีเหลืองนวล เนื้อหนา รสชาติหวานและมีกลิ่นหอม ซึ่งปลูกในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอควนโดน 
อ าเภอควนกาหลง อ าเภอท่าแพ อ าเภอละงู อ าเภอทุ่งหว้า และอ าเภอมะนัง ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์
ขวัญสตูล พันธุ์สตูลสีทอง พันธุ์น้ าดอกไม้ พันธุ์ดอกโดน พันธุ์ทองเกษตร และพันธุ์วังทอง การปลูก
จ าปาดะสตูล สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่นิยมปลูกในช่วงต้นฤดูฝน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
เหมาะสมกับการเจริญเติบโต เก็บเกี่ยวตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของทุกปี นับอายุวันเก็บเกี่ยว
ประมาณ 110-120 วัน หลังดอกบานหรือตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
 3.2  กาแฟ (โรบัสต้า) พบปลูกบริเวณต าบลวังประจัน ต าบลควนโดน อ าเภอควนโดน ต าบลทุ่งน้อย 
อ าเภอควนกาหลง และต าบลคลองขุด อ าเภอเมืองสตูล ที่ยังคงมีการอนุรักษ์พันธุ์ต้นกาแฟโรบัสต้า 
และกลุ่มเกษตรกร อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล ที่ได้แปรรูปและชงกาแฟตามต้นต ารับของ  
ชาวมาเลเซียมาตั้งแต่ในอดีต หรือเรียกตามภาษามลายูว่า “กูปี้” หรือ “โกปี๊”จนสามารถสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นชื่อว่า “กาแฟโบราณควนโดน” จากการที่เกษตรกรบริเวณจังหวัดสตูลให้ความสนใจ
ขยายพ้ืนที่ปลูกกาแฟโรบัสต้ามากขึ้นเพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพาราในอนาคต 
และเป็นการเสริมรายได้ ผลผลิตจากต้นกาแฟโรบัสต้าพันธุ์พ้ืนเมืองส่วนใหญ่ยังคงมีปริมาณน้อย 
เนื่องจากเกษตรกรยังขาดเทคโนโลยีในการจัดการ โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูบ ารุงต้นกาแฟที่มีอายุมากให้มี
ผลผลิตสูงขึ้น ผลการศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะน าต้นกาแฟโรบัสต้าพันธุ์พ้ืนเมืองมาปลูกทั้งใน
ลักษณะสวนกาแฟเชิงเดี่ยวและการปลูกร่วมในสวนยางพารา รวมทั้งแนวทางฟ้ืนฟูสภาพต้นกาแฟให้
มีความสมบูรณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมสวนไม้ผลผสมผสาน พบว่า ต้นกาแฟโรบัสต้าพันธุ์พ้ืนเมืองแสดงให้
เห็นถึงการปรับตัวได้ดีในระบบนิเวศสวนไม้ผลผสมผสาน แต่ต้นกาแฟที่ได้รับสภาพร่มเงาทึบตลอดทั้งวัน 
มักมีผลผลิตน้อยกว่าต้นกาแฟที่ได้รับแสงในช่วงเช้าหรือบ่ายทั้งนี้ การตัดแต่งกิ่งแห้งและกิ่งแขนง
ภายในทรงพุ่มและใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นกาแฟอย่างเพียงพอจะช่วยให้มีปริมาณผลผลิตสูงขึ้นได้ เช่น การใส่ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี และปุ๋ยอินทรีย์บ ารุงต้นอัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น/ปี และ
สูตร 13-13-21 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูต้นกาแฟโรบัสต้าพันธุ์พ้ืนเมืองจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรในชุมชนควรให้
ความส าคัญ เพราะนอกจากเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว ยังอาจพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นที่มี อัตลักษณ์ (Uniqueness and branding) หรืออาจน าไปสู่การรับรองเป็นพืชประจ า
ท้องถิ่นหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ของจังหวัดสตูลในอนาคตได้อีกด้วย  
 3.3 สละ พบปลูกบริเวณอ าเภอควนโดน มี 2 สายพันธุ์ คือ สละอินโดพันธุ์ชวาและสละอินโด
พันธุ์บอเนียว สละอินโดถือเป็นพืชใช้น้ าน้อย เป็นพืชปลูกแซมต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมีเกษตรกรปลูกแซมผลไม้
หรือสวนยางพารา เพราะปกติต้นสละต้องการแสงเพียง 60 เปอร์เซ็นต์ จึงจ าเป็นต้องได้ร่มเงาอย่างต้นไม้
ใหญ่และมีความพิเศษคือ จะให้ผลผลิตตลอดครึ่งปี บางช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายนก็จะให้
ผลผลิตมากที่สุด ควรปลูกเว้นระยะห่างกัน 2.5 เมตร ปลูกเพียง 2 ปี ก็จะให้ผลผลิต เมื่อต้นออกดอก
ก็น าดอกตัวผู้มาผสมกับดอกตัวเมีย จากนั้น 5-6 เดือน สละก็จะออกลูกสามารถกินได้ การดูแลก็ไม่
ยุ่งยาก เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดครึ่งปี สร้างรายได้งามเป็นที่ต้องการของตลาด และพบว่าในอ าเภอ
เมืองสตูลและอ าเภอมะนัง ปลูกสละพันธุ์สุมาลีแทนการปลูกปาล์มน้ ามัน สละพันธุ์สุมาลี ใช้เวลาปลูกนาน 
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2-3 ปี ก็สามารถให้ผลผลิตได้ ในส่วนของผลสละเมื่อผสมเกสรครบ 8 เดือนแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ 
โดยจะได้สละที่มีรสชาติหวานพอดี หากชอบรสเปรี้ยวก็สามารถตัดก่อนครบ 8 เดือน  
 3.4 พืชสมุนไพร ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนแนวคิด BCG (Bio-Circular-Green 
Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ พืชสมุนไพรเป็นเรื่องหนึ่งที่
ได้รับความสนใจ เนื่องจากเป็นแหล่งของสารส าคัญที่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การแพทย์ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องส าอาง จึงสนับสนุนให้พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือกในปี 2564 
โดยด าเนินการภายใต้ตลาดน าการผลิต และหากทิศทางของตลาดสมุนไพรขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นจะช่วย
ให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร มีรายได้และความมั่นคงในการด ารงชีพ จากฐานข้อมูล Agri-Map 
Online จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ศักยภาพที่สามารถส่งเสริมให้ปลูกพืชสมุนไพรได้หลายชนิด เช่น กระชายด า 
ขม้ินชัน ไพล เป็นต้น 
   กระชายด า เป็นไม้ล้มลุก ล าต้นมีปุ่มปม ลักษณะคล้ายกระชาย แต่เนื้อในหัวเป็นสีม่วง  
เมื่อแก่สีจะเข้มขึ้นเรื่อย ๆ ผิวด้านนอกสีเหลือง ใบเดี่ยว แทงขึ้นมาจากหัวใต้ดิน ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด 
สีขาวแต้มชมพู สามารถที่จะปลูกลงแปลง หรือปลูกลงในกระถางก็ได้ ต้องท าการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยคอก 
ปรับสภาพดินไว้ก่อนที่จะปลูก โดยพ้ืนที่จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกกระชายด าที่ระดับ
ความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 74,022 ไร่ กระจายอยู่ในอ าเภอละงู อ าเภอควนกาหลง อ าเภอทุ่งหว้า 
อ าเภอมะนัง อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอท่าแพ และอ าเภอควนโดน 
   ขมิ นชัน เป็นพืชปลูกง่าย ชอบแสงแดดจัด และมีความชื้นสูง ชอบดินร่วนซุย มีการระบายน้ าดี 
ไม่ชอบน้ าขัง เกษตรกรสามารถปลูกขมิ้นชันแซมในสวนเป็นการใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้
ระหว่างรอการเติบโตของไม้ผล ไม้ยืนต้น โดยพ้ืนที่จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกขมิ้นชันที่
ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 74,022 ไร่ กระจายอยู่ในอ าเภอละงู อ าเภอควนกาหลง 
อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอมะนัง อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอท่าแพ และอ าเภอควนโดน 
   ไพล เจริญได้ดีในดินร่วนซุย ปลูกง่าย ดูแลง่าย สามารถปลูกแซมระหว่างแปลงพืชหลัก ได้ 
โดยพ้ืนที่จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ศักยภาพในการปลูกไพลที่ระดับความเหมาะสมสูง (S1) ประมาณ 16,959 ไร่ 
อยู่ในอ าเภอควนกาหลง อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอละงู อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอมะนัง และอ าเภอควนโดน 
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4. แนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
 4.1 ยางพารา 
   1) พื นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกยางพาราอยู่ มีเนื้อที่ 
79,246 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกในเขตอ าเภอควนกาหลง อ าเภอท่าแพ และอ าเภอทุ่งหว้า ตามล าดับ 
ตามมาตรการยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เน้นให้มีการเพ่ิมผลผลิตยางพารา
ต่อไร่ต่อปี จากปกติเฉลี่ยอยู่ที่ 224 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 360 กิโลกรัมต่อไร่ ภายในปี 2579 นั้น  ควรมี
การจัดการที่เหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ การคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และต้านทานโรค 
การปรับปรุงบ ารุงดิน การใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การปลูกพืชแซมและพืชคลุมดินให้
เหมาะสมเพราะมีผลต่อการเจริญเติบโตของยาง การบ ารุงรักษา การใส่ปุ๋ยการตัดแต่งกิ่ง และเทคนิค
การกรีดยางให้มีปริมาณน้ ายางสูงมีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน เน้นการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ 
เช่น จัดตั้งจุดรับซื้อ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง ส่งเสริมให้เกษตรกร
ชาวสวนยางในพื้นท่ีมีความเข้มแข็ง มีการบริหารงานแบบมืออาชีพและสามารถถ่ายทอดกิจการให้กับ
คนรุ่นใหม่ 
   2) พื นที่ปลูกยางพาราที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกยางพาราอยู่ 
มีเนื้อที่ 168,937 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอท่าแพ อ าเภอละงู และอ าเภอเมืองสตูล ตามล าดับ  
ควรสนับสนุนให้มีเพ่ิมผลผลิตยางพารา โดยเน้นการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับ
พ้ืนที่เหมาะสมสูง โดยเฉพาะการปรับปรุงบ ารุงดิน เน้นการพัฒนาการตลาดในพ้ืนที่ เช่น จัดตั้งจุดรับซื้อ 
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมปานกลางให้มากข้ึน ส่งเสริมให้มีการโค่นยางพารา
ที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี และปลูกยางพาราทดแทนในพ้ืนที่เดิมเช่นกันกับพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสูง 
พัฒนาตลาดและช่องทางจัดจ าหน่ายให้มากขึ้น โดยเน้นการแปรรูปยางหรือไม้ยางพาราเพ่ิมมากขึ้น  
ซึ่งอาจเน้นจากชุมชนที่เข้มแข็งเป็นพื้นที่ต้นแบบ 
   3) พื นที่ปลูกยางพาราในพื นที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกร
ยังคงใช้ที่ดินปลูกยางพาราอยู่ ส่งเสริมให้มีการโค่นยางพาราที่มีอายุตั้งแต่ 25 ปี และหาพืชอ่ืนทดแทน 
เช่น ไม้ผล และไม้ยืนต้นทดแทน ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่เลือกปลูกพืชชนิดใหม่ทีใ่ห้ผลตอบแทนที่
ดีกว่า หรือใช้พ้ืนที่ผลิตพืชผัก บริโภคในครัวเรือน หรือเข้าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม
(Zoning by Agri-Map) เป็นต้น จัดหาตลาดให้กับเกษตรกรในการปลูกพืชผักทดแทน โดยอาจเริ่ม
จากตลาดชุมชน 
   4) พื นที่ที่ มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกยางพารา  แต่ปัจจุบัน 
เกษตรกรไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกยางพารา พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ หรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกยางพารา 
แต่เกษตรกรหันมาปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น ปาล์มน้ ามัน ข้าว เป็นต้น ควรเน้นให้เกษตรกรปลูกพืช
ดังกล่าวต่อไป เนื่องจากปัจจุบันตามมาตรการยุทธศาสตร์ยางพารา เน้นการลดพ้ืนที่การปลูก
ยางพาราอยู่แล้ว ฉะนั้นควรสร้างความตระหนักให้เกษตรกร เน้นการท าการเกษตรแบบผสมผสาน 
หรือการเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือวนเกษตร เพ่ือท าให้เกษตรกรสามารถใช้พ้ืนที่อย่าง
คุ้มค่ามากท่ีสุดต่อไป 
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 4.2 ปาล์มน  ามัน 
   1) พื นที่ปลูกปาล์มน  ามันที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกปาล์มน้ ามันอยู่  
มีเนื้อที่ 27,546 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกมากในเขตอ าเภอควนกาหลง อ าเภอมะนัง และอ าเภอละงู ตามล าดับ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดินเพ่ือสงวนให้เป็นพ้ืนที่ปลูก 
ปาล์มน้ ามันที่ส าคัญของจังหวัด และมีการบริหารจัดการน้ าอย่างดี รวมทั้งการจัดการดินและปุ๋ยตาม
มาตรฐาน ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ใช้พันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ได้รับการรับรอง 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ สร้างเครือข่ายในรูปแบบของสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน ลานเท กับโรงงานสกัดน้ ามัน ส่งเสริม ให้ความรู้เรื่องการตัดปาล์มน้ ามันที่ได้คุณภาพ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาให้เกษตรกรเพาะปลูกตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  
(Good Agricultural Practices : GAP) 
   2) พื นที่ปลูกปาล์มน  ามันที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกปาล์มน้ ามันอยู่ 
มีเนื้อที่ 6,656 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอควนกาหลง อ าเภอมะนัง และอ าเภอละงู ตามล าดับ ควร
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น ชลประทาน แหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน  
ใช้ปัจจัยการผลิตในอัตราและช่วงเวลาที่เหมาะสม สนับสนุนพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ได้รับการรับรอง  
จะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน พ้ืนที่ในเขตนี้มีความเหมาะสมส าหรับการเกษตร
แบบผสมผสานโดยเฉพาะในช่วงที่ปาล์มน้ ามันอายุน้อยยังไม่ให้ผลผลิต หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น 
และภาครัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรโดยแนะน าว่าไม่ควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น 
หรือถ้าต้องการเปลี่ยนชนิดพืชควรเป็นพืชที่มีผลตอบแทนดีกว่า 
   3) พื นที่ปลูกปาล์มน  ามันในพื นที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกร
ยังคงใช้ที่ดินปลูกปาล์มน้ ามันอยู่ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ท ากินในพื้นที่นี้ โดยสนับสนุนการปรับ
โครงสร้างที่ดิน ปรับปรุงบ ารุงดินสนับสนุนแหล่งน้ า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มีความเหมาะสม 
และปาล์มน้ ามันเป็นพืชยืนต้นอายุประมาณ 20-25 ปี การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนจึงเป็นเรื่องยาก
ในกรณีที่ปาล์มน้ ามันหมดอายุ ลงทุนน้อยกว่าและให้ผลตอบแทนที่ดี ส่งเสริมสินค้าเกษตรชนิดอ่ืน ๆ  
ที่สามารถปลูก เลี้ยง หรืออยู่ร่วมกันได้ในสวนปาล์มน้ ามัน ตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้
เกษตรกรสามารถเข้าโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เป็นต้น 
   4) พื นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกปาล์มน  ามัน  แต่ปัจจุบัน
เกษตรกรไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน พ้ืนที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกปาล์มน้ ามัน 
แต่ปัจจุบันเกษตรกรไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูก โดยหันมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน เช่น ยางพารา ข้าว เป็นต้น 
ทั้งนี้หากพืชที่ปลูกเป็นพืชไร่ ในอนาคตสามารถกลับมาปลูกปาล์มน้ ามันได้อีก แต่หากเป็น  
ไม้ผล ไม้ยืนต้น การกลับมาปลูกปาล์มน้ ามันอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะการปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน 
ที่ปัจจุบันราคาดี แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาต้นทุนการผลิตและราคาผลผลิตร่วมด้วย 
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 4.3 ข้าว 
   1) พื นที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกข้าวอยู่ มีเนื้อที่ 21,601 ไร่ 
มีพ้ืนที่ปลูกในเขตอ าเภอเมืองสตูล อ าเภอละงู และอ าเภอควนโดน ตามล าดับ คณะอนุกรรมการ
พัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดินเพ่ือสงวนให้เป็นแหล่งผลิตข้าวที่ส าคัญของ
จังหวัด และมีการบริหารจัดการน้ าชลประทาน การจัดการดิน ปุ๋ย พันธุ์ข้าว มีการรวมกลุ่มเป็นเกษตร
แปลงใหญ่ พัฒนาต่อยอดครบวงจรด้านการตลาดในและต่างประเทศการแปรรูป แหล่งทุน มีภาครัฐ
สนับสนุนการท ามาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Good Agricultural Practices : GAP) และเนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ศักยภาพสูง การปลูกพืชหลังนาจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน 
ทั้งนี้ภาครัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรโดยแนะน าว่าพ้ืนที่นี้เป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อ
การปลูกข้าวจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากข้าวราคาไม่ดีถ้าต้องการเปลี่ยนชนิดพืชควร
เป็นพืชไร่ เพ่ือที่ในอนาคตจะกลับมาท านาได้อีก 
   2) พื นที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกข้าวอยู่ มีเนื้อที่ 
3,326 ไร่ อยู่ในเขตอ าเภอเมืองสตูล อ าเภอละงู และอ าเภอควนโดน ตามล าดับ ควรสนับสนุนด้าน
การบริหารจัดการน้ า เช่น ชลประทาน จะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการใช้ที่ดิน ปัญหาการ
ทิ้งถิ่นฐานไปท างานที่ อ่ืนจะลดลง และพ้ืนที่ในเขตนี้มีความเหมาะสมส าหรับการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เกษตรแม่นย าหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น และภาครัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจกับ
เกษตรกรโดยแนะน าว่าไม่ควรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืน หากข้าวราคาไม่ดีและต้องการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตควรเป็นพืชไร่ เพ่ือที่ในอนาคตยังสามารถกลับมาท านาได้อีก 
   3) พื นที่ปลูกข้าวที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกรยังคงใช้ที่ดิน
ปลูกข้าวอยู่ ให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ท ากินในพ้ืนที่นี้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ไม่เหมาะสม โดยสนับสนุน
การปรับโครงสร้างที่ดิน ปรับปรุงบ ารุงดิน สนับสนุนแหล่งน้ า ให้เกษตรกรเลือกปลูกพืชชนิดใหม่ที่มี
ความเหมาะสม และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า หรือใช้พ้ืนที่ผลิตอาหารเพ่ือบริโภคในครัวเรื อน หรือเข้า
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เป็นต้น 
   4) พื นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว แต่ปัจจุบันเกษตรกรไม่ได้
ใช้พ้ืนที่ปลูกข้าว โดยมาปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น ทั้งนี้หากพืชที่ปลูก
เป็นพืชไร่ หากในอนาคตข้าวราคาดี เกษตรกรอาจกลับมาปลูกข้าวได้เหมือนเดิม แต่หากเป็นไม้ผล หรือ
ไม้ยืนต้น การกลับมาปลูกข้าวอาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้นอาจส่งเสริมในเรื่องของการท าเกษตรรูปแบบอ่ืน 
เช่น ท าการเกษตรแบบผสมผสาน ทดแทน 
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 4.4 มะพร้าว 
   1) พื นที่ปลูกมะพร้าวที่มีความเหมาะสมสูง (S1) และปัจจุบันยังปลูกมะพร้าวอยู่ มีเนื้อที่ 139 ไร่ 
มีพ้ืนที่ปลูกในเขตอ าเภอละงู อ าเภอเมืองสตูล และอ าเภอควนโดน ตามล าดับ คณะอนุกรรมการ
พัฒนาที่ดินจังหวัดสมควรให้มีการเสนอแผนการใช้ที่ดิน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกมะพร้าวพันธุ์ดี
ในพ้ืนที่เหมาะสมสูงต่อการปลูกมะพร้าว โดยสร้างทางเลือกในการพัฒนาการผลิตมะพร้าวตามความ
ต้องการของแหล่งผลิตโดยอาจคัดเลือกพันธุ์ดีในท้องถิ่น มีการปลูกมะพร้าวทดแทนในพ้ืนที่สวนที่อายุมาก 
เพ่ือสงวนให้เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวส าคัญของจังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตมะพร้าว ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวให้มีผลผลิตต่อพ้ืนที่สูง มีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยต้องรักษาระดับผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ ากว่า 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
มีการส่งเสริมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า หรือเพ่ิมมูลค่าสินค้า และมีการจัดการดิน ปุ๋ย 
พันธุ์มะพร้าวที่ทนต่อโรคแมลง โดยรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ พัฒนาต่อยอดการตลาดในประเทศ
และต่างประเทศแบบครบวงจร มีการสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการแปรรูป และการท ามาตรฐานสินค้าเกษตร 
(Good Agricultural Practices : GAP) จากหน่วยงานภาครัฐ น า เทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์มหรือแปลงเกษตรอัจฉริยะ โดยสร้างหรือน านวัตกรรมและวิทยาการ
สมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร ใช้เทคโนโลยีเกษตรที่มีความแม่นย าทั้งแปลงผลิตพืช เพ่ือให้ได้ผลผลิต
ตรงตามความต้องการ ควบคุมคุณภาพผลผลิตมะพร้าวให้คงที่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น 
   2) พื นที่ปลูกมะพร้าวที่มีความเหมาะสมปานกลาง (S2) และปัจจุบันยังปลูกมะพร้าวอยู่  
มีเนื้อที่ 1,856 ไร่ อยู่ในเขตอ าเภอละงู อ าเภอทุ่งหว้า และอ าเภอเมืองสตูล ตามล าดับ พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต ในรูปแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนการปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ที่ดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกมะพร้าวมากยิ่งขึ้น สนับสนุนมะพร้าวพันธุ์ดีที่ทนต่อโรคแมลง  
ให้ความรู้ในการก าจัดโรคแมลงศัตรูมะพร้าวที่เหมาะสม สนับสนุนการจัดตั้งแหล่งรับซื้อผลผลิต
มะพร้าวในพ้ืนที่ และเชื่อมโยงการตลาด โดยมีตลาดรับซื้อผลผลิตมะพร้าวส ารอง ที่สามารถรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตรในช่วงที่ผลผลิตล้นตลาด หรือเกินก าลังผลิตของโรงงานแปรรูปในพื้นที่ใกล้เคียง 
พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง และเป็น Smart Farmer โดยน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นฟาร์มหรือแปลงเกษตรอัจฉริยะ 
   3) พื นที่ปลูกมะพร้าวในพื นที่ไม่มีความเหมาะสม (S3 และ N) และปัจจุบันเกษตรกร
ยังคงใช้ที่ดินปลูกมะพร้าวอยู่ ให้ความรู้เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมตรงตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น Zoning by Agri-Map เป็นต้น พร้อม
ทั้งจัดระบบการผลิตและการบริหารจัดการดิน น้ า ปุ๋ย ที่เหมาะสมส าหรับมะพร้าว การสนับสนุนแหล่ง
น้ า และการส่งเสริมให้ความรู้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน และการท าเกษตรผสมผสาน 
   4) พื นที่ที่มีศักยภาพหรือมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกมะพร้าว แต่ปัจจุบันเกษตรกร
ไม่ได้ใช้พ้ืนที่ปลูกมะพร้าว ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เป็นต้น  
ในกรณีที่ปลูกไม้ยืนต้นชนิดอ่ืน หรือมีการปลูกไม้ผลชนิดอ่ืน การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ดังกล่าวมาปลูก
มะพร้าวเป็นเรื่องยาก เนื่องจากมะพร้าวเป็นพืชที่ใช้เวลานานกว่าจะให้ผลผลิตที่คุ้มทุน แต่หากพ้ืนที่
ดังกล่าวมีการปลูกพืชไร่ สามารถปลูกมะพร้าวในลักษณะระบบปลูกพืชผสมกับพืชไร่ชนิดดังกล่าว 
หรือปลูกในลักษณะเกษตรผสมผสานได้  
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ตารางผนวกท่ี 1  ข้อมูลต าบลจ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดสตูล 

ล าดับ อ าเภอ    ต าบล  ล าดับ อ าเภอ    ต าบล 

1  ควนกาหลง    ควนกาหลง  19  เมืองสตูล    เกตรี 

2      ทุ่งนุ้ย  20      เกาะสาหรา่ย 

3     อุใดเจริญ  21      คลองขุด 

4  ควนโดน    ควนโดน  22      ควนขัน 

5      ควนสตอ  23      ควนโพธ์ิ 

6      ย่านซื่อ  24      เจ๊ะบิลัง 

7      วังประจัน  25      ฉลุง 

8  ท่าแพ    ท่าแพ  26      ตันหยงโป 

9      ท่าเรือ  27      ต ามะลัง 

10      แป-ระ  28     บ้านควน 

11     สาคร  29      ปูยู 

12  ทุ่งหว้า    ขอนคลาน  30      พิมาน 

13      ทุ่งบุหลัง  31  ละง ู    ก าแพง 

14      ทุ่งหว้า  32      เขาขาว 

15      นาทอน  33      น้ าผุด 

16      ป่าแก่บ่อหิน  34      ปากน้ า 

17  มะนัง    นิคมพัฒนา  35      ละง ู

18      ปาล์มพัฒนา  36      แหลมสน 
   

 
รวม 7 36 

ที่มา: กรมการปกครอง, 2556  
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ชุดดิน คลองขุด Series Kut กลุ่มชุดดินที ่6 
สภาพพื นที่ ราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 %    
ภูมิสัณฐาน ที่ราบตะกอนน้ าพา 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน้ า  
การระบายน  า เลว 
การซึมผ่านได้ของน  า ช้า การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน  ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมีสีด าหนามากกว่า 25 เซ็นติเมตร เนื้อดิน

เป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมาก (pH 4.5-5.0)ส่วนดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว มีสีเทา มีจุดประสีเหลือง 
สีน้ าตาลและแดงตลอดชั้นดิน มีศิลาแลงอ่อน (plinthite) ในปริมาณ 
ที่มากกว่า 50 % โดยปริมาตร หรือพบต่อเนื่องกันภายในความลึก 150 
เซ็นติเมตร.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-5.5) 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
ข้อเสนอแนะ เหมาะสมดีส าหรับใช้ท านา มีข้อจ ากัดเล็กน้อยที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

ควรมีการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดร่วมกับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์น้ า พด.2 
พัฒนาแหล่งน้ าไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ า 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรีย 

วัตถุ 
ความจุ 

แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอิ่ม 
ตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 
ของดิน 

   (เซ็นติเมตร) 

  0-25 สูง 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 

ปาน
กลาง 

ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินคลองขุด  
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ชุดดิน   สตูล    Series  Stu  กลุ่มชุดดินที ่19 
สภาพพื นที่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักล าน้ า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน้ าพา 
การระบายน  า  เลว 
การซึมผ่านได้ของน  า ช้า    การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก หน้าดินหนาน้อยกว่า 25 เซ็นติเมตร มีเนื้อดินเป็นดินร่วน

ปนทราย ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย 
สีเทา มีจุดประสีเหลืองและน้ าตาล พบศิลาแลงอ่อน (plinthite) มากกว่า 
50 % โดยปริมาตร หรือพบต่อเนื่องกันภายในความลึก 150 เซ็นติเมตร
จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5)  
ตลอดหน้าตัดดิน 

ข้อจ ากัด  ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 
ข้อเสนอแนะ ควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
 

 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 2 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินสตูล  

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรีย 
วัตถุ 

ความจุ 
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความ 
อิ่มตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 
ของดิน 

   (เซ็นติเมตร) 

  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   ตาขุน    Series  Tkn  กลุ่มชุดดินที ่32 
สภาพพื นที่  ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
ภูมิสัณฐาน  สันดินริมน้ าของที่ราบน้ าท่วมถึง 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน้ าพา 
การระบายน  า  ดี 
การซึมผ่านได้ของน  า เร็ว   การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน ปานกลาง 
ลักษณะสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงเป็นดินร่วนเหนียวปน

ทรายมีสีน้ าตาล ดินล่างเป็นชั้นสลับ มีเนื้อดินเป็นทรายถึงเป็นดินร่วนเหนียว 
มีสีน้ าตาลอาจมีจุดประสีเหลือง มีผลึกไมกาตลอดทุกชั้นดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) ตลอดหน้าตัดดิน  

ข้อจ ากัด เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความสามารถในการอุ้มน้ าของดินต่ า และอาจมี
น้ าท่วมขังอย่างฉับพลันในฤดูฝน 

ข้อเสนอแนะ พ้ืนที่ดินบริเวณนี้เหมาะสมในการปลูกพืชไร่และพืชผักหรือพืชอ่ืน ๆ ที่มี
อายุสั้น เพ่ือลดอัตราเสี่ยงต่อการถูกน้ าท่วมอย่างฉับพลัน และควรมีการให้
น้ าร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือช่วยเพิ่มผลผลิตกับพืชที่ปลูก 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินตาขุน  

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรีย 
วัตถุ 

ความจุ 
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอิ่ม 
ตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 
ของดิน 

   (เซ็นติเมตร) 

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

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

  50-100 ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 
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ชุดดิน ทุ่งค่าย      Series  Tuk กลุ่มชุดดินที ่25 

สภาพพื นที่  ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ตะพักล าน้ า 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน้ าพา      
การระบายน  า   เลว 
การซึมผ่านได้ของน  า ช้า   การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน ช้ามาก 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินตื้น ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินร่วน มีสีน้ าตาล 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง (pH 6.5-7.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็น
ดินเหนียวปนก้อนกรวดมาก มีสีเทา และชั้นล่างถัดไปมีเนื้อดินเป็นดิน
เหนียวสีเทา และมีก้อนหินปูนปะปนอยู่ในดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็น
ด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) มีจุดประสีเหลืองและน้ าตาลตลอดหน้าตัดดิน 

ข้อจ ากัด เป็นดินตื้น 
ข้อเสนอแนะ เลือกชนิดพืชปลูกให้เหมาะสมกับลักษณะและสมบัติของดิน ปรับปรุงบ ารุง
ดินโดยการใช้ ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 
 

สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรีย 
วัตถุ 

ความจุ 
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอิ่ม 
ตัวเบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น 

ประโยชน์ 

ความอุดม 
สมบูรณ์ 
ของดิน 

   (เซ็นติเมตร) 

  
0-25 ปาน

กลาง 
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 4 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินทุ่งค่าย  
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ชุดดิน   วังตง    Series  Wat  กลุ่มชุดดินที ่6 
สภาพพื นที่  ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 1-5 % 
ภูมิสัณฐาน  ลานตะพัก เชิงเขา เนินเขา หรือบริเวณพ้ืนที่เหลือค้างจากการกัดกร่อน 
วัตถุต้นก าเนิดดิน ตะกอนน้ าพาทับอยู่บนหินตะกอนเนื้อละเอียดหรือหินในกลุ่ม 
การระบายน  า ค่อนข้างเลว 
การซึมผ่านได้ของน  า ปานกลางถึงช้า   การไหลบ่าของน  าบนผิวดิน ช้า 
ลักษณะสมบัติของดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วน ดินร่วนปนดินเหนียวหรือดินร่วนเหนียว

ปนทรายแป้ง สีน้ าตาลหรือน้ าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึง
กรดปานกลาง (pH 5.0-5.5) ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย
แป้ง สีเทา น้ าตาลปนเทา มีศิลาแลงอ่อน (plinthite) มากกว่า 50 % โดย
ปริมาตรหรือพบต่อเนื่องกันภายในความลึก 150 เซ็นติเมตร ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมาก (pH 4.5-5.0) มีจุดประสีน้ าตาลและสีเหลืองตลอดชั้นดิน 

ข้อจ ากัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า มักขาดน้ าในช่วงแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ
เวลานาน 

ข้อเสนอแนะ ต้องมีแหล่งน้ าเพ่ือให้แก่พืชที่ปลูกในยามที่ฝนทิ้งช่วง การท าสวนยางพารา
หรือสวนปาล์ม จ าเป็นต้องมีการยกร่องเพ่ือช่วยให้ดินมีการระบายน้ าดีขึ้น 
ปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 

 
สมบัติทางเคมี ความลึก อินทรียวัตถุ ความจุ

แลกเปลี่ยน
แคตไอออน 

ความ
อิ่มตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

โพแทสเซียม
ท่ีเป็น

ประโยชน์ 

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน 

  (เซ็นติเมตร) 

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

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 หน้าตัดดินและค าบรรยายชุดดินวังตง  
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ตารางผนวกท่ี 2  พ้ืนที่ชลประทานจ าแนกรายอ าเภอ ต าบล จังหวัดสตูล 

อ าเภอ พื นที่ (ไร่) ต าบล พื นที่ (ไร่) 

ควนโดน 9,113  ควนโดน  3,667 
   ควนสตอ  2,553 
   ย่านซื่อ  2,893 

เมืองสตูล 40,021  เกตร ี 5,960 
   คลองขุด  13,096 
   ควนโพธิ์  5,719 
   ฉลุง  9,435 
   บ้านควน  5,811 

ละงู 4,486  ปากน้ า  1,932 
   ละง ู 2,554 

รวม 53,620   53,620 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564 

ตารางผนวกท่ี 3  อ่างเก็บน้ า จังหวัดสตูล 

อ่างเก็บน  า อ าเภอ ต าบล 
อ่างเก็บน้ าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ควนกาหลง ควนกาหลง 
ฝายท่าแพ ควนโดน ควนโดน 
ฝายดุสน ควนโดน ควนโดน 
ประตูระบายน้ าบาโรย ละงู ละงู 

ที่มา: กรมชลประทาน, 2564  
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ตารางผนวกท่ี 4 พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดินจ าแนกรายอ าเภอ ต าบล จังหวัดสตูล 

อ าเภอ/ต าบล เนื อที่ (ไร่) 

ควนกาหลง 15,986 

   ทุ่งนุ้ย 10,903 

   ควนกาหลง 4,953 

   อุใดเจริญ 130 

ทุ่งหว้า 14,916 

   ป่าแก่บ่อหิน 8,188 

   ทุ่งหว้า 3,072 

   นาทอน 3,071 

   ขอนคลาน 585 

เมืองสตูล 9,396 

   ควนโพธิ ์ 4,313 

   เจ๊ะบิลัง 2,629 

   ควนขัน 1,953 

   บ้านควน 501 

ละงู 6,815 

   ละง ู 4,868 

   น้ าผุด 987 

   ก าแพง 960 

ควนโดน 227 

   วังประจัน 227 

ท่าแพ        14  

   ท่าแพ        14  

รวม 47,354 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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ตารางผนวกที ่5 กิจกรรมการเกษตรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกร จังหวัดสตูล 

ล าดับ กิจกรรมการเกษตร เกษตรกร (ราย) เนื อที่ (ไร่) 

1 ยางพารา 23,567 285,709 

2 ปาล์มน้ ามัน 10,307 105,395 

3 ข้าวนาปี 4,507 17,816 

4 ทุเรียน 1,109 2,635 

5 มะพร้าว 980 2,135 

6 ลองกอง 1,258 1,934 

7 เงาะ 682 1,139 

8 มังคุด 463 792 

9 จ าปาดะ 306 606 

10 กล้วยน้ าว้า 200 285 

11 สะตอ 161 230 

12 แตงโมเนื้อ 73 199 

13 มะนาว 185 184 

14 พริกข้ีหนูเม็ดเล็ก (ขี้หนูสวน) 175 155 

15 ไม้ยืนต้นอ่ืน  ๆ 48 143 

16 อ้อยเคี้ยว 74 140 

17 ข้าวโพดหวาน 56 107 

18 กล้วยหอม 54 106 

19 อ่ืน   ๆ 147 208 

รวม 44,352  419,918 

หมายเหตุ: ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรปี 2563 
ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563 
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ตารางผนวกที ่6  ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดสตูล 

ล าดับ ชนิด 
เกษตรกร 
 (ราย) 

เนื อที ่
 (ไร่) 

อ าเภอ 

1 พริกไทย 12 60 ควนกาหลง มะนัง ทุ่งหว้า เมืองสตูล 

2 ขม้ินชัน 3 27 มะนัง 

3 ขม้ินอ้อย 2 9 ท่าแพ มะนัง 

4 กฤษณา 1 9 เมืองสตูล 

5 กระเจี๊ยบแดง 1 3 เมืองสตูล 

6 สมุนไพรอ่ืน ๆ 1 1 ควนโดน 

รวม 20 109   

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 

ตารางผนวกที่ 7  โรงงานและแหล่งรับซื้อสินค้าเกษตร จังหวัดสตูล 

โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรับซื อ 
และสหกรณ์การเกษตร 

จ านวน 
(แห่ง) 

โรงงานด้านเกษตร 
จ านวน 
(แห่ง) 

โรงงานผลิตน้ ามันปาล์ม 3 โรงงานด้านการเกษตรอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 27 
สหกรณ์การเกษตร 24     
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 11     
โรงงานแปรรูปผลผลิตจากยางพารา 1     

รวม 39 รวม 27 

ที่มา: https://agri-map-online.moac.go.th, 2564 
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    ภาพที่ 6 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจยางพารา จังหวัดสตูล 
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    ภาพที่ 7 พ้ืนที่ปลูกยางพาราบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดสตูล 
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    ภาพที่ 8 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ ามัน จังหวัดสตูล 
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    ภาพที่ 9 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดสตูล 
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    ภาพที่ 10 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจข้าว จังหวัดสตูล 
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    ภาพที่ 11 พ้ืนที่ปลูกข้าวบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดสตูล 
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    ภาพที่ 12 ศักยภาพของที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพร้าว จังหวัดสตูล 
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    ภาพที่ 13 พ้ืนที่ปลูกมะพร้าวบนพื้นที่ศักยภาพ จังหวัดสตูล 




