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บทคัดย่อ  

การส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสตูล เพ่ือไดข้อ้มูลระบบการผลิตพืชและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรและทราบ
ประเด็นปัญหาในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล เป็นแนวทางในการพฒันาตน้แบบต่อไป วิธีด าเนินการโดยการรวบรวม
ขอ้มูลพ้ืนฐานทางการเกษตรของจังหวดัสตูล ออกแบบสอบถามและทดสอบแบบสอบถาม ก าหนดพ้ืนท่ี
เป้าหมาย ด าเนินการสัมภาษณ์เกษตรกร รวบรวมแลว้น ามาวิเคราะห์ขอ้มูล ด าเนินการตั้งแต่ตุลาคม-กนัยายน 
2556 ผลการด าเนินการไดส้ ารวจ 7 อ าเภอ ของจงัหวดัสตูล ไดแ้ก่ อ  าเภอเมืองสตูล ควนกาหลง  ควนโดน ท่าแพ 
ทุ่งหวา้ ละงู และ มะนงั รวม 105 ราย พบว่าขอ้มูลพ้ืนฐานของเกษตรกรผูถู้กสัมภาษณ์เป็นเพศชาย 57.14% 
หญิง 45.45 %  สถานะภาพในครอบครัว เป็นเจา้ของบา้น 92.93% และผูอ้าศยั 12.12 %  ระดบัการศึกษาสูงสุด 
พบวา่ส่วนใหญ่จากการศึกษาระดบัประถม ศึกษา 65.66 % รองลงมาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 16.16 
% มธัยมศึกษาตอนตน้ 7.07 % ไม่ไดรั้บการศึกษา 7.07% และอนุปริญญา 5.05 %  และปริญญาตรี   4.04 % อายุ
ผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนมากอายุอยู่ระหว่าง 41-60 ปี 59.60 % รองลงมาช่วงอายุ21-40 ปี จ านวน 30.30 % และ
มากกวา่ 60ปี จ านวน 18.18 % เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท าการเกษตรมากกวา่ 10ปีถึง 77.78 %  

ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในจงัหวดัสตูลพบว่าระบบเกษตร
ของเกษตรกรผูถู้กสมัภาษณ์ของจงัหวดัสตูล แบ่งเป็น 5 รูปแบบ เกษตรกรส่วนใหญ่มีระบบเกษตรแบบปลูกพืช
ผสมผสานมากท่ีสุดคือ 47.62 % มีรายไดเ้ฉล่ีย 295,135 บาท/ปี/ครัวเรือน รองลงมาคือรูปแบบพืชร่วมกบัปศุ
สตัว ์34.29% รายไดเ้ฉล่ีย 220,311 บาท/ปี/ครัวเรือน การปลูกพืชส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบผสมผสาน ร่วมกบั
การเล้ียงสตัวไ์ดแ้ก่ ไก่ เป็ด แพะ เป็นตน้ ส่วนการปลูกพืชเชิงเด่ียวมี 10.48% ท่ีเหลือ รูปแบบพืชร่วมกบัประมง
คือเล้ียงปลาและ ปลูกพืชร่วมกบัเล้ียงสัตวแ์ละเล้ียงปลาเท่ากนั คือ 3.8 %  ส าหรับการเปล่ียนแปลงระบบการ
ผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตพืช
ของจงัหวดัสตูลคือราคาผลผลิตสูงของพืชไดแ้ก่ยางพาราและปาลม์น ้ามนั ท่ีน าเขา้มาแทนพืชท่ีราคาตกต ่าคือไม้
ผลส่วนใหญ่ เช่นลองกอง เป็นตน้  สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนท่ีมีผลกระทบท าใหพื้ชไม่ออกดอกและติด หรือ
ใหผ้ลผลิตมากจนลน้ตลาดท าใหร้าคาผลผลิตตกต ่าไม่คุม้การลงทุน หรือปัญหาน ้าท่วม เป็นเหตุใหเ้กษตรกรเลิกปลูก 
ค าส าคัญ: ระบบการผลิตพืช 

                                                           
1 กลุ่มวิชาการ ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8  จ.สงขลา 
2 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรรือเสาะ จ.นราธิวาส 
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ค าน า 
สตูลเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีอยู่ชายฝ่ังตะวนัตกของภาคใตต้อนล่าง มีพ้ืนท่ีท าการเกษตร 714,615ไร่ พ้ืนท่ี

ปลูกส่วนใหญ่เป็นยางพารา ไมย้ืนตน้ ไมผ้ล นาขา้ว และอ่ืนๆ สภาพพ้ืนท่ีมีความหลากหลาย เกษตรกรส่วน
ใหญ่ท าการเกษตรแบบผสมผสานแต่ละครัวเรือน สภาพพ้ืนท่ีดอนเกษตรกรมกัปลูกยางพารา ไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้ 
ส่วนท่ีลุ่มปลูกขา้ว หรือพืชผกั หรือพืชร่วมระบบไดแ้ก่ ขา้ว พืชผกั พืชไร่ เช่น ขา้วโพดหวาน ถัว่ลิสง เป็นตน้  
ลกัษณะการปลุกพืชแบบผสมผสานนั้น พืชในระบบเหล่าน้ีจะมีความสัมพนัธ์กบันิเวศวิทยาและสภาพแวดลอ้ม 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตพืช ปัจจุบันปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเป็นปัญหาส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และระบบนิเวศน์ โดยเฉพาะภาค
เกษตรกรรม อุณหภูมิท่ีสูงข้ึน น ้าท่วมหรือภยัแลง้จากเอลนิโญ ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรลดลง เพ่ือใหท้ราบ
วา่ระบบการเกษตรในจงัหวดัสตูลไดมี้การเปล่ียนแปลงไปอย่างไรบา้งและปัจจยัใดท่ีมีผลท าใหร้ะบบการปลูก
พืชของเกษตรกรเปล่ียนไป จึงท าการส ารวจและวิเคราะห์การผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล เพ่ือหาแนวแนวทางการพฒันาระบบการปลูกพืชโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ  
 วสัดุอุปกรณ์ 
 แบบสอบถาม กลอ้งถ่ายรูป 
 วธีิการ 
 รวบรวมขอ้มูลพ้ืนฐานทางการเกษตรจงัหวดัสตูล โดยก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายและจ านวนตวัอย่างให้
กระจายในทุกอ าเภอ การจดัท าแบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด และค าถามแบบเปิด และ 
ทดสอบแบบสอบถามก่อนสัมภาษณ์จริง แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ขอ้มูลพ้ืนฐาน ขอ้มูลการ
เปล่ียนแปลงระบบการเกษตรและการปรับตวัของเกษตรกร ขอ้มูลปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
               สัมภาษณ์ โดยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญและแบบเจาะจงจากขอ้มูลมือสองและนัดสัมภาษณ์ จากนั้น
รวบรวมแบบสัมภาษณ์  ตรวจสอบความถูกตอ้ง และสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ของแต่ละชุด จากนั้นก็น า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์ ขอ้มูลพ้ืนฐานทางสังคม พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ และชีวภาพ สภาพพ้ืนท่ี โดยลกัษณะเป็นการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา สถิติท่ีใชคื้อ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด และค่าต ่าสุด วิเคราะห์ขอ้มูลระบบ
การผลิตพืชและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรและทราบประเดน็ปัญหาในพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูล 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 1.รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรจงัหวดัสตูล(ข้อมูลฑุตยิภูมิ) 

จงัหวดัสตูล มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 1.7 ลา้นไร่(2,807.52 ตารางกิโลเมตร) พ้ืนท่ีท าการเกษตร 714, 615 ไร่ มี 
ประชากรทั้งหมด 2.8 แสนลา้นคน ปัจจุบนั แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แผนท่ีของจงัหวดัสตูล 
 
 อาณาเขตที่ตั้ง 
 ทิศเหนือ         อ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา, อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุงและอ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 
 ทิศใต้              รัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวนัออก  อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
 ทิศตะวันตก    ทะเลอนัดามนั มหาสมุทรอินเดีย มีเทือกเขาบรรทดัและเทือกเขาสันคาราคีรีเป็นเส้น
กั้นอาณาเขตระหวา่งจงัหวดัสตูลกบัจงัหวดัอ่ืนๆ และประเทศ มาเลเซีย 
 
 

อ าเภอ พื้นที่ (ตารางกโิลเมตร) 
1. เมืองสตูล                                                           802.57 
2. ละงู 380.35 
3. ควนกาหลง 452.33 
4. ทุ่งหวา้ 532.08 
5. ควนโดน 220.8 
6. ท่าแพ 209.32 
7. มะนงั 210.07 
รวม 2,807.52 
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 ลกัษณะภูมปิระเทศ  
 พ้ืนท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวนัออก เป็นเนินเขาและภูเขาสูง โดยมีเทือกเขาส าคญั ๆ คือ ภูเขา

บรรทดั ภูเขาสนักาลาคีรี พ้ืนท่ีค่อย ๆ ลาดเอียงลงสู่ทะเลดา้นทิศตะวนัตก และทิศใตมี้ท่ีราบแคบ ๆ ขนานไปกบั
ชายฝ่ังทะเล ถดัจากท่ีราบลงไปเป็นป่าชายเลน เป็นจงัหวดัท่ีไม่มีแม่น ้าไหลผา่น คงมีแต่ล าน ้าสายสั้น ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่2 แสดงลกัษณะภูมิประเทศของจงัหวดัสตูล 
 ลกัษณะภูมอิากาศ 
 ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน ฝนตกชุก มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน และฤดูฝนตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม-ธนัวาคม อุณหภูมิโดยเฉล่ีย 27.1-35.3 องศาเซลเซียส ความช้ืนสมัพทัธ์เฉล่ีย 80 % ปริมาณฝนตกเฉล่ีย
ปีละ 155.9 มิลลิเมตร ช่วงท่ีฝนตกมากท่ีสุดไดแ้ก่ เดือนสิงหาคม กนัยายน และพฤษภาคม ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1 ปริมาณน ้าฝนท่ีตกและจ านวนวนัฝนตกในรอบปี (2541-2555 ) 

ท่ีมา:สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล  www.phuketmet.tmd.go.th 

ปี/เดือน 
ปริมาณน ้าฝน 

(มม.) 
จ านวนวัน 
ฝนตก 

อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต ่าสุด อุณหภูมิเฉลีย่ 
ความช้ืน
สัมพัทธ์ 

2555 2,595.7 195 34.68 22.83 28.44 79.84 
2554 2,427.5 195 34.38 22.24 28.24 79.52 
2553 2,549.2 205 35.08 22.62 28.79 79.21 
2552 2,584.2 170 36.7 19.8 28.29 79.16 
2551 2,418.9 177 35.7 20 28.09 79.57 
2550 2,300.3 196 37.2 20 28.21 79.67 
2549 2,079.4 174 37.4 20 28.34 78.93 
2548 2,584.9 186 38.5 18.7 28.53 78.75 
2547 1,928.7 176 36.6 20.3 28.18 78.17 
2546 2,625 165 36.9 19.6 28.35 78.78 
2545 1871.3 179 38.4 19.2 28.27 76.72 
2544 2,275.4 199 35.4 20.5 27.88 79.7 
2543 2,680 199 34.7 19.2 27.63 81.19 
2542 2,491.9 195 35.3 19.2 27.74 81.8 
2541 2,362.9 176 35.30 22.46 28.82 78.19 

http://www.phuketmet.tmd.go.th/
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 สภาพการคมนาคม  
 สภาพการคมนาคม ติดต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คียงมีดว้ยกนั 2 ทาง คือ 
 1. ทางบก โดยมีรถยนตโ์ดยสารประจ าทางทั้งภายในและกบัจงัหวดัใกลเ้คียง ประชาชนส่วนใหญ่ใชบ้ริการ
มาก ซ่ึงในปัจจุบนัผูป้ระกอบการไดป้รับปรุงกิจการในหลายรูปแบบ  ท าใหมี้มาตรฐานยิ่งข้ึน 
 2. ทางทะเล มีการติดต่อส่งสินคา้กบัจงัหวดัใกลเ้คียง และประเทศเพ่ือนบา้น เช่น มาเลเซีย และประเทศ
อินโดนีเซีย การคมนาคมทางทะเลเห็นไดช้ดั เม่ือนกัท่องเท่ียวทั้งชายไทย และชาวต่างประเทศ ใชบ้ริการในลกัษณะ
การน าเท่ียวทางทะเลมากยิ่งข้ึน 
 ทรัพยากรดนิ 
 จงัหวดัสตูลประกอบดว้ยกลุ่มชุดดิน และหน่วยแผนท่ีดินต่างๆ แบ่งตามลกัษณะพ้ืนท่ีดงัน้ี 

 พื้นที่ลุ่ม พบกลุ่มชุดดินท่ี 2 5 6 7 10 13 14 16 17 22 25 และ 59 ซ่ึงพบในทุกอ าเภอ ยกเวน้อ าเภอ
มะนงัท่ีไม่มีพ้ืนท่ีลุ่ม กลุ่มชุดดินท่ีพบมากคือ  กลุ่มชุดดินท่ี 13 ดินเลนเค็มชายทะเลท่ีมีศกัยภาพก่อใหเ้กิดเป็นดิน
กรดก ามะถนั ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่าง การระบายน ้ าเลวมาก ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง มีพ้ืนท่ี 
202,991ไร่ รองลงมาคือกลุ่มชุดดินท่ี6  ดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนล าน ้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมาก 
การระบายน ้าเลวถึงค่อนขา้งเลว ความอุดมสมบูรณ์ต ่า 55,189 ไร่  กลุ่มชุดดิน 6sp/6 พ้ืนท่ี 30,041 ไร่ พ้ืนลุ่ม
เหมาะส าหรับการปลูกขา้ว 

 พื้นที่ดอนที่อยู่ในเขตดนิช้ืน กลุ่มชุดดินท่ีพบไดแ้ก่ 26 32 34 43 45 50 51 53 และ 60 พบว่ามีอยู่ในทุก
อ าเภอในจงัหวดัสตูล กลุ่มชุดดินท่ีพบมากคือ 45B ลกัษณะดินเป็นดินต้ืนถึงลูกรัง เศษหินหรือกอ้นหิน ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจดั ระบายน ้ าดีถึงดีปานกลางความอุดมสมบูรณ์ต ่า มีความลาดชัน 2-5%  มีพ้ืนท่ี 129,994 ไร่ 
รองลงมา 53C ซ่ึงเป็นดินเหนียวลึกปานกลางถึงชั้นหินพ้ืน ลูกรังหรือเศษหิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั การระบาย
น ้าดี ความอุดมสมบูรณ์ต ่า มีความลาดชนั 5-12 % 

 พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือพื้นที่ภูเขา ประกอบดว้ยกลุ่มชุดดิน 62 ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีลาดชนัเชิงซ้อนท่ีมี
ความลาดชนัมากกว่า 35% พ้ืนท่ีบริเวณน้ียงัไม่มีการศึกษา เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัสูงไม่เหมาะ
ส าหรับท าการเกษตร 
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินของจงัหวดัสตูล พบว่ามีการคลา้ยคลึงกนั ในช่วง5ปีท่ีผ่านมาพบว่าพ้ืนท่ีปลูก
พืชมีการเปล่ียนแปลงอย่างเห็นได้ชัด จากตารางท่ี 3 และตารางท่ี4 ทุกอ าเภอของจังหวดัสตูลมีพ้ืนท่ีปลูก
ยางพารารวมเพ่ิมข้ึนจากปี2553 406,130 ไร่เป็น 422,285 ไร่ ในปี 2555 เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของราคา
ยางพาราท าใหเ้กษตรกรเปล่ียนพืชปลูกจากนาขา้วหรือไมผ้ลมาเป็นยางพาราหรือปาลม์น ้ามนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
พ้ืนท่ีปลูกขา้ว และไมผ้ลลดลงจากปี2553 พ้ืนท่ี 46,130 และ 18,076 ไร่ มาเป็น 32,624 และ 15,666ไร่ 
ตามล าดบั ท่ีเหลือเป็นการปลูกไมย้ืนตน้ เช่น ปาลม์น ้ ามนั และพืชผกั พืชไร่ ซ่ึงพ้ืนท่ีปลูกมีการเปล่ียนแปลง
เลก็นอ้ย 
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ตารางที่ 3 ลกัษณะการเกษตรกรรมโดยทัว่ไปของจงัหวดัสตูล และจ านวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม ปี2553 

อ าเภอ 
ยางพารา
(ไร่) 

ข้าว(ไร่) 
ไม้ผล 
(ไร่) 

ไม้ยืนต้น 
(ไร่) 

พืชผัก 
(ไร่) 

พืชไร่ 
(ไร่) 

รวม 
(ไร่) 

จ านวน
ครัวเรือน
เกษตรกร 

1. เมืองสตูล                                                           93,301.75 15,497.25 1,714 5,207 1,456.25 176 117,352.25 8,189 
2. ละงู 74,086 15,855 22 8,150.75 2,070.5 37 100,221.25 10,833 
3. ควนกาหลง 56,594.5 1,354.5 713 3,578.75 525 47 62,812.75 4,188 
4. ทุ่งหวา้ 78,075 1,470.6 6,632.5 33,798 140 63 120,179.1 8,238 
5. ควนโดน 26,404 6,049.25 5,620.25 2,361 808.5 35 41,278 4,472 
6. ท่าแพ 33,234.5 6,549 1,127.75 3,248.25 514 10.5 44,684 4,583 
7. มะนงั 44,435 128 2,247 29,919 200 11.7 77,046 2,255 
รวม 406,130.8 46,903.6 18,076.5 86,262.8 5,714.25 485.5 563,573.4 42,758 

ท่ีมาขอ้มูล :ส านกังานเกษตรจงัหวดัสตูล http://satunweb.net 
 

ตารางที่ 4  ลกัษณะการเกษตรกรรมโดยทัว่ไปของจงัหวดัสตูล และจ านวนครัวเรือนในภาคเกษตร กรรมปี 2555 

อ าเภอ 
ยางพารา 
(ไร่) 

ข้าว(ไร่) 
ไม้ผล 
(ไร่) 

ไม้ยืนต้น 
(ไร่) 

พืชผัก 
(ไร่) 

พืชไร่ 
(ไร่) 

รวม 
(ไร่) 

จ านวน
ครัวเรือน
เกษตรกร 

1. เมืองสตูล                                                           94,577 8,510 1,282.5 7,001.3 587.5 96 112,054 8,189 
 2 . ละงู 75,685.5 12,694.5 1,301.3 10,272.3 2,001.8 118.5 102,073.3 10,833 
3. ควนกาหลง 933,993 1,331.5 4,822.5 34,102 113 64 134,426 4,188 
4. ทุ่งหวา้ 56,424.5 870.25 581 4,408.8 416.8 20.5 62,721.8 8,238 
5. ควนโดน 26,376 4,091.5 5,340.3 2,691 1,446 59 40.003 4,472 
6. ท่าแพ 34,295 5,087 701.8 4,125.8 502.3 35.5 44,748 4,583 
7. มะนงั 40,934 40 1,637 21,882 111.5 26 6,631 2,255 
รวม 422,285 32,624.8 15,666.3 84,493 5,178.8 419.5 560.667.3 42,758 

ท่ีมา: ส านกังานเกษตรจงัหวดัสตูล 2556 
 

 ด าเนินการสมัภาษณ์เกษตรกร 7 อ าเภอในจงัหวดัสตูล ไดแ้ก่ อ  าเภอเมืองสตูล  24 ราย ละงู 6 ราย ทุ่ง
หวา้ 9 ราย ควนกาหลง17 ราย  ควนโดน 18 ราย ท่าแพ 15 ราย และ มะนัง 16 ราย  รวม 105 ราย  ผลการ
วิเคราะห์ พบวา่   
 1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ถูกสัมภาษณ์ เป็นเพศชาย 57.14% หญิง 45.45 %  สถานะภาพในครอบครัว 
เป็นเจา้ของบา้น 92.93% และผูอ้าศยั 12.12 %  ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่าส่วนใหญ่จกการศึกษาระดบั
ประถมศึกษา 65.66 % รองลงมาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 16.16 % มธัยมศึกษาตอนตน้ 7.07 %
ไม่ไดรั้บการศึกษา 7.07%และอนุปริญญา 5.05 %  และปริญญาตรี   4.04 % อายุผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนมากอายุอยู่
ระหว่าง 41-60 ปี 59.60 % รองลงมาช่วงอายุ21-40 ปี จ านวน 30.30 % และมากกว่า 60ปี จ านวน 18.18 % 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท าการเกษตรมากกว่า 10ปีถึง 77.78 % ทุกรายมีอาชีพหลกัเป็น

http://satunweb.net/
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เกษตรกรรม ส่วนอาชีพรองท่ีพบมีรับจา้งอิสระ 25 % เกษตรกรรม 15.85 % คา้ขาย 9.62 % ปศุสัตวไ์ดแ้ก่ เล้ียง
ไก่ จ านวน 3.85 % เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ จ านวน 46.46%  
 2. ข้อมูลการเปลีย่นแปลงระบบการเกษตรและการปรับตวัของเกษตรกร 
 2.1. ลกัษณะพื้นที่ 
 สภาพพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจงัหวดัสตูล ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีดอนและพ้ืนท่ีสูงส่วนใหญ่ ร้อยละ53.27 
สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบสูงและเนินเขา รองลงมาเป็นท่ีราบลุ่มร้อยละ 42 สภาพพ้ืนท่ีบางส่วนมีน ้าท่วมซ ้ าซากทุกปี 
และน ้ าท่วมบางปี พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อาศยัน ้ าฝน เป็นหลกัในการท าการเกษตรร้อยละ 93.9 ท่ีเหลือใชน้ ้ าประปา
ภูเขาและน ้ าชลประทานร่วมดว้ย  มีลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินเหนียว ดินร่วนทราย 
และดินทราย  ตามล าดบั ความอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่จะอยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาระดบัสูง  การระบายน ้า
ของดินส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง และระดบัสูง การอุม้น ้ าของดินส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ดิน
ทัว่ไปปกติไม่มีปัญหา มีส่วนนอ้ยท่ีมีปัญหาดินกรดและดินด่าง   
 2.2. สภาพภูมอิากาศ 
 สภาพภูมิอากาศปัจจุบัน ไม่แน่นอน ซ่ึงสภาพภูมิอากาศปกติ คือ ฤดูร้อนตั้ งแต่เดือนมกราคม-
เมษายน และฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ธนัวาคม  เม่ือพิจารณาปริมาณน ้าฝน(ม.ม./ปี) และจ านวนวนัฝนตก
ของจงัหวดัสตูลช่วง 10 ปี (2541-2553) ดงัภาพท่ี 3 จะพบว่าในช่วงปีพ.ศ. 2545 2547และ2549 มีปริมาณน ้าฝน 
1,800-2,000 ม.ม./ปี ซ่ึงต ่ากวา่ปีอ่ืนๆท่ีผา่น ซ่ึงเกิดสภาพแลง้ จ านวนวนัฝนตกอยูร่ะหวา่ง 165-205 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่3 กราฟแสดงปริมาณน ้าฝน(มม. ต่อปี) และจ านวนวนัฝนตก(วนั) 
 1.3. ข้อมูลระบบฟาร์มในครัวเรือน 
 ข้อมูลด้านระบบการผลติพืชไร่นาเศรษฐกจิ  
 ในอดีตเกษตรกรมีการปลูกข้าวพนัธ์ุ เล็บนกเข็มเงิน กข 13 นางพญา อลัฮมัดุลิลละห์ ข้าวพนัธ์ุ
พ้ืนเมือง ปัจจุบนัมีการปลูกขา้วพนัธ์ุ อลัฮมัดุลิลละห์ เฉ้ียงพทัลุง เล็บนก ขา้วขาว  หอมปทุมธานี มาเลยเ์บา     
กข 21 ดอกมุด ลูกกาบา จะเร่ิมปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม และจะเก็บเก่ียวในช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์  อ  าเภอท่ียงัมีการปลูกขา้วไดแ้ก่ อ  าเภอควนโดน  ท่าแพ ทุ่งหวา้และ เมือง ซ่ึงการ
ปลูกขา้วส่วนใหญ่เพ่ือเป็นอาหารส าหรับครัวเรือนตนเองและสตัวเ์ล้ียงต่างๆ เหลือจากการบริโภคจึงจะจ าหน่าย 
ส่วนพืชไร่เศรษฐกิจท่ีมีการปลูกมากในเกือบทุกอ าเภอไดแ้ก่ขา้วโพดหวาน พนัธ์ุซูการ์ 75 และขา้วโพดขา้ว
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เหนียว ซ่ึงในอดีตเกษตรกรเคยปลูกพนัธ์ุฮาวายเอ้ียนซุปเปอร์สวีท และเลือกปลูกเน่ืองจากขนาดของฝักของ
เอกชนมีขนาดใหญ่กวา่ ซ่ึงจะปลูกช่วงพฤศจิกายนไปจนถึงมกราคม 
 ข้อมูลด้านระบบการผลติพืชสวนเศรษฐกจิ 
 เกษตรกรบางรายปลูกพืชผกัเอาไวส้ าหรับบริโภคในครัวเรือนบริเวณขา้งบา้นเหลือจ าหน่ายไดแ้ก่ 
มะเขือ พริก ขม้ิน แตงกวา ผกับุง้ ผกักาด ถัว่พู บวบ ผกัคะนา้ ฟักเขียว กวางตุง้ และตะไคร้ นอกจากน้ีก็มีการ
ปลูกมะนาว กลว้ย 
 ข้อมูลด้านระบบการผลติไม้ผล/ไม้ยืนต้นเศรษฐกจิ 
 ไมผ้ลเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกผสมผสานหลายชนิดในพ้ืนท่ีเดียวกนัไดแ้ก่  ลองกอง  มงัคุด  ขนุน 
เงาะ มะพร้าว จ าปาดะ กระทอ้น และทุเรียน  
 ไมย้ืนตน้เศรษฐกิจเกษตรกรจงัหวดัสตูลส่วนใหญ่ในปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลกัในทุกอ าเภอของ
จงัหวดัสตูล  พนัธ์ุท่ีนิยมปลูกคือมากท่ีสุดคือ   RRIM 600  RRIT 251 และPB 24 ตามล าดบั ปริมาณวนักรีด
ยางพาราในปัจจุบันจะลดลงกว่าในอดีต เน่ืองจากมีฝนตกชุกมากกว่าในอดีตโดยแรงงานท่ีใช้ในการกรีด
ยางพาราส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานภายในครัวเรือน  ไมย้ืนตน้อ่ืนท่ีปลูกมากในจงัหวดัสตูล ไดแ้ก่ ปาลม์น ้ามนั 
พนัธ์ุสุราษฏร์ธานี 2 เทเนอร์ร่า คอสตา้ริกา  
 เกษตรกรส่วนมากจะปลูกพืชหลายอยา่งร่วมกนัพืชหลกัท่ีมีแถบทุกครัวเรือนคือ ยางพารา และไมผ้ล
ผสมผสาน ซ่ึงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบนัเกษตรกรมีการเปล่ียนระบบการปลูกพืชจากพ้ืนท่ีท านามาเป็นยางพารา
หรือปาลม์น ้ามนัแทน เน่ืองจากราคาของผลผลิตสูงเป็นแรงจูงใจเกษตรกรนิยมหันไปปลูกพืชนั้นแทน ส่ิงพบ
มากคือเกษตรกรเร่ิมปลูกยางพาราแซมในสวนไมผ้ลเป็นจ านวนมาก เม่ือใหย้างพาราตน้โตไดอ้ายุกรีด ก็จะโค่น
ไมผ้ลท้ิง 
 1.4. ข้อมูลด้านระบบการผลติพืชท้องถิ่นในปัจจุบันและอดตี 
 เกษตรกรในจงัหวดัสตูล มีการปลูกพืชทอ้งถ่ินน้อยมาก ปลูกเพ่ือไวบ้ริโภค การปลูกพืชท้องถ่ิน
ไดแ้ก่ มนัข้ีหนู ถัว่หร่ัง เป็นตน้ เป็นการปลูกแซมระหวา่งตน้ยางพารา หรือ ปาลม์น ้ามนั ท่ีมีอาย ุ1-3 ปี 
 1.5. ลกัษณะการใช้ที่ดนิปลูกพืชรอบปีในอดตีและปัจจุบัน 
 เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกไมย้ืนตน้ เช่น ยางพารา ปาลม์น ้ามนั และสวนผลไมเ้ป็นสวนผสมผสาน
ซ่ึงประกอบดว้ย ลองกอง มงัคุด ทุเรียน จ าปาดะ ขนุน เงาะ สะตอ ส่วนพืชผกัสวนครัวจะปลูกไวบ้ริเวณบา้น ใน
ปริมาณท่ีนอ้ยไวบ้ริโภคในครัวเรือน หรือแซมระหวา่งไมผ้ล ยางพาราหรือปาลม์น ้ามนัท่ีเพ่ิงปลูกใหม่ซ่ึงพืชผกั
ท่ีนิยมปลูก แตงกวา ผกับุง้ ผกักาด กวางตุง้ พริก ฟักเขียว บวบ ขม้ิน มะเขือ ถัว่พู เป็นตน้ ระบบท่ีมีขา้วเป็นพืช
หลกั พบวา่ เกษตรจะปลูกพืชหลงันาไดแ้ก่ขา้วโพดหวาน แตงกวาเป็นตน้ เพ่ือเสริมรายได ้การใชท่ี้ดินปลูกพืช
ในรอบปีในอดีตและปัจจุบนัมีลกัษณะคลา้ยๆกนั ซ่ึงสามารถสรุปเป็นปฏิทินการปลูกพืชต่างๆในรอบปีไดด้งัน้ี 
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 ระบบการปลูกพืชจงัหวดัสตูล : 
 ยางพาราเป็นพืชหลกั 
ระบบการปลูกพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ยางพาราอยา่งเดียว             
ยางพารา(1-3ปี)             
ขา้วโพดหวาน             
แตงกวา             
ฟักเขียว/พืชผกัอ่ืนๆ             
สบัปะรด             
กลว้ย             

 
ไม้ผลเป็นหลกั 

ระบบการปลูกพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ยางพาราอยา่งเดียว             
ยางพารา(1-3ปี)             
ขา้วโพดหวาน             
แตงกวา             
ไมผ้ล2ชนิดข้ึนไปร่วมกนั             
พืชผกั             
ขา้วโพดหวาน             

 
ปาล์มน า้มนัเป็นพืชหลกั 

ระบบการปลูกพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปาลม์น ้ ามนัอยา่งเดียว             
ป าล์ มน ้ า มัน ( 1 -3 ปี ) 
ร่วมกบัพืชแซม 

            

ขา้วโพดหวาน             
แตงกวา             
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 ข้าวเป็นพืชหลกั 
ระบบการปลูกพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ขา้วนาปีอยา่งเดียว             
ขา้วนาปี+พืชหลงันา             
ขา้วโพดหวาน             
แตงกวา             

 
 จากการวิเคราะห์ระบบเกษตรของเกษตรกรผูถู้กสัมภาษณ์ของจังหวดัสตูล สามารถแบ่งเป็น 5 
รูปแบบคือ พืชเชิงเด่ียว พืชผสมผสาน พืช+ปศุสัตว ์พืช+ประมง พืช+ปศุสัตว+์ประมง จากการส ารวจและ
สมัภาษณ์ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีระบบเกษตรแบบปลูกพืชผสมผสานมากท่ีสุดคือร้อยละ 47.62 ส่วนใหญ่
อยูอ่  าเภอควนโดน อ าเภอเมือง และมะนงั มีรายไดเ้ฉล่ีย 295,135 บาท/ปี/ครัวเรือน ซ่ึงรายไดท่ี้สูงเน่ืองมาจากมี
พ้ืนท่ีปลูกยางพารามากบางครัวเรือน รองลงมาคือรูปแบบพืชร่วมกบัปศุสัตวร้์อยละ 34.29 รายไดเ้ฉล่ีย 220,311 
บาท/ปี/ครัวเรือน (ตารางท่ี 5) การปลูกพืชส่วนใหญ่เป็นการปลูกแบบผสมผสาน ร่วมกบัการเล้ียงสัตวไ์ดแ้ก่ ไก่ 
เป็ด แพะ เป็นตน้ ส่วนการปลูกพืชเชิงเด่ียวไดแ้ก่ยางพารา สวนปาลม์น ้ ามนั เป็นตน้ มีร้อยละ 10.48 ท่ีเหลือ 
รูปแบบพืชร่วมกบัประมงคือเล้ียงปลาและ ปลูกพืชร่วมกบัเล้ียงสตัวแ์ละเล้ียงปลาเท่ากนัร้อยละ  3.8 
 
ตารางที่ 5 สรุประบบเกษตรของแต่ละอ าเภอในจงัหวดัสตูลจากการส ารวจ 

ระบบเกษตร 
อ าเภอ 

รวม 
รายได้เฉลีย่ 
บาท/ปี/
ครัวเรือน 

เมือง ละงู 
ควน
กาหลง 

ทุ่งหว้า ควนโดน ท่าแพ มะนัง 

พืชเชิงเด่ียว 3 0 4 1 2 0 1 11 146,557 
พืชผสมผสาน 10 4 5 5 11 6 9 50 295,135 
พืช+ปศุสตัว ์ 10 2 6 1 5 7 5 36 220,311 
พืช+ประมง 0 0 1 1 0 1 1 4 104,857 
พืช+ปศุสตัว+์ประมง 1 0 1 1 0 1 0 4 181,643 

รวม 24 6 17 9 18 15 16 105 
เฉลีย่ 

189,701 

 
 กจิกรรมด้านปศุสัตว์ในปัจจุบัน 
 เกษตรกรส่วนใหญ่จะเล้ียงสัตวไ์วส้ าหรับการบริโภค ไดแ้ก่ ไก่  ไก่ไข่ เป็ด แพะ หมู และววั  มีบา้ง
เกษตรกรบางรายท่ีเล้ียงเพ่ือจ าหน่าย  
 กจิกรรมด้านสัตว์น า้ในปัจจุบัน 
 เกษตรกรบางรายจะเล้ียงสตัวน์ ้าไดแ้ก่ เล้ียงปลาดุก ปลานิล ปลาจะระเมด็  
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 ข้อมูลด้านครัวเรือน 
 เกษตรกรมีพ้ืนท่ีถือครองตั้งแต่ 4-152 ไร่โดยมีค่าเฉล่ียต่อครัวเรือนๆ ละ 21.45 ไร่ ลกัษณะการถือ
ครองท่ีดินแบบมีเอกสารสิทธ์ิและไม่มีเอกสารสิทธ์ิ และมีทั้ง2แบบ มีร้อยละ72 14และ12 ตามล าดบั ใชพ้ื้นท่ีใน
การอยู่อาศยัอยู่ระหว่าง 0.5-18 ไร่ เฉล่ีย 1.48 ไร่ต่อครัวเรือน ขนาดครัวเรือนมีสมาชิก 1-9 คน เฉล่ีย 4 คน/
ครัวเรือน เป็นชายและหญิงอย่างละเท่ากนั จากการส ารวจพบว่าทุกครัวเรือนในทุกอ าเภอมีพ้ืนท่ีปลูกยางพารา 
ส่วนการท านามีส่วนนอ้ยปลูกไวบ้ริโภคและจะในพ้ืนท่ีลุ่มซ่ึงอ าเภอท่ีมีการท านาคือ เมืองสตูล ควนโดน และ
ท่าแพ  พ้ืนท่ีท าสวน  แรงงานเกษตรกรส่วนใหญ่จะใชแ้รงงานภายในครัวเรือนเป็นหลกั  และใชแ้รงงานนอก
ครัวเรือนในการกรีดยางพารา    
 1.6. แหล่งรายได้ของครัวเรือนในปัจจุบันและอดตี 
  เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากการประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลกั  แหล่งรายไดข้องครัวเรือนได้
จากยางพารา  ปาล์มน ้ ามนั สวนผลไม ้ปศุสัตว ์ นอกภาคการเกษตรได้รายได้จากการค้าขาย  รับจา้งกรีด
ยางพารา และรับจา้งอิสระ รายไดอ้ยู่ระหว่าง 45,600-1,770,600 บาท/ปี/ครัวเรือนรายไดเ้ฉล่ีย 189,701 บาท/ปี/
ครัวเรือน รายไดท่ี้สูงไดม้าจากการท าสวนยางพาราและปาลม์น ้ามนั ทั้งน้ีข้ึนกบัจ านวนพ้ืนท่ีท่ีถือครองและท า
การเกษตรซ่ึงจะท ารายไดต่้างกนัเด่นชดั อาชีพท่ีท าร่วมหรือเสริมรายได ้และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
 เงนิทุน  
เกษตรกรส่วนใหญ่ไดแ้หล่งเงินทุนจากทุนส่วนตวัร้อยละ 73.12 ท่ีเหลือใชทุ้น จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์กองทุน กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางพารา และธนาคารอิสลาม เพ่ือใชซ้ื้อปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ย 
เมลด็พนัธ์ุ สารเคมี เคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองมือต่างๆ เป็นตน้ 
 ข้อมูลการปรับตวัของเกษตรกรมดีงันี ้
 วธีิการปรับเปลีย่นระบบเกษตรกรรมของกเกษตรกร 
 - เปล่ียนพ้ืนท่ีปลูกเปล่ียนสภาพพ้ืนท่ีลุ่มเป็นพ้ืนท่ีดอน แต่ยงัพบปัญหาการขาดน ้า ซ่ึงเกษตรกรแกไ้ข
ดว้ยการขดุสระ 
 - เล่ือนช่วงเวลาปลูกเน่ืองจากปัญหาน ้าท่วม  
 - เปล่ียนชนิดพืชไดแ้ก่ จากนาขา้วเป็นสวนยางพารา  หรือปาลม์น ้ามนัเน่ืองราคา ยางพารา และปาลม์
น ้ ามนัในช่วง2ปีท่ีผ่านมาราคาสูงจึงเป็นแรงจูงใจหันมาปลูกกนัมาก ทั้ งท่ีเป็นท่ีไม่เหมาะสมส าหรับปลูก
ยางพารา จะท าใหต้น้มีการเจริญเติบโตชา้ตน้เลก็ ปลายยอดแหง้ ประกอบกบัสภาพภูมิอากาศเปล่ียนแปลงแลง้
นานจนไมผ้ลยืนตน้ตาย และไม่ติดผล หรือบางปีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมท าใหไ้มผ้ลติดดอกและใหผ้ลผลิต
ในปริมาณมากท าใหร้าคาผลผลิตตกต ่ามาก จนไม่คุม้กบัค่าจา้งในการเกบ็เก่ียว 
 - เปล่ียนพนัธ์ุจากพนัธ์ุพ้ืนเมือง เช่น ขา้วพนัธ์พ้ืนเมืองเป็นพนัธ์ุแนะน า ไดแ้ก่ เฉ้ียงพทัลุง หอม
ปทุมธานี เป็นตน้ 
 - เล้ียงไก่เน้ือเป็นอาชีพเสริมเสริมรายได ้
 - เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีท าการเกษตรมากนกั โดยยงัคงใชพ้ื้นท่ีท าการเกษตร
เหมือนเช่นในอดีต 
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 ปัญหา 
 ดา้นสภาพแวดลอ้ม พบว่า เกษตรกรมีปัญหาเร่ืองโรคแมลงร้อยละ 19  โรคท่ีพบของยางพาราไดแ้ก่ 
โรค รากขาว และอาการเปลือกแหง้  และปัญหาฝนตกชุกร้อยละ 24 เป็นปัญหาในอ าเภอเมืองสตูล และมะนงั 
 ดา้นการผลิตพืช ปัญหาการจัดการโรคแมลงศัตรูพืช โรคท่ีพบโรครากขาวของยางพารา อาการ
เปลือกแหง้ ส่วนไมผ้ล ลองกองปัญหาหนอนชอนเปลือก แมลงวนัผลไมใ้นไมผ้ล 
 ดา้นเศรษฐกิจสงัคม ท่ีพบมากคือปัญหาราคาผลิตต ่า ราคาผลผลิตแปรปรวน และปัจจยัการผลิตราคา
สูง ทั้ง3 ประการพบร้อยละ 77.61 ท่ีเหลือปัญหาขาดแหล่งเงินทุน ขาดแหล่งเมลด็พนัธ์ุ และอ่ืนๆ  
 
สรุปผลการทดลอง 
 สรุปจากการส ารวจและวิเคราะห์ระบบการผลิตพืชภายใตร้ะบบเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใน
จงัหวดัสตูลพบวา่พ้ืนท่ีจงัหวดัมีความหลากหลายของพืชและพ้ืนท่ี ระบบปลูกพืชมีการเปล่ียนแปลงไม่มากจาก
ช่วง5-10 ปีท่ีผา่น เกษตรกรเลือกปลูกพืชตามสภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ จะมีผลกระทบและเปล่ียนแปลงคือส่วนของ
พ้ืนท่ีลุ่มท่ีท านาท่ีมีปัญหา น ้าท่วม และภยัแลง้ท าใหไ้ม่สามารถปลูกขา้วได ้และสวนไมผ้ลท่ีผลผลิตลดลงหรือ
มากเกินความต้องการท าให้ราคาตกต ่า เป็นสาเหตุให้เกษตรกรเปล่ียนชนิดพืชปลูก ซ่ึงจากปัญหาท่ีพบใน
เกษตรกรรายย่อยท่ีมีพ้ืนท่ีนอ้ย จึงควรมีการพฒันาเร่ืองการจดัการการผลิตพืชในระบบเกษตรให้เป็นไปตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชส่ิ้งท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีใหมี้ประสิทธิภาพและคุม้ค่า ตลอดจนรู้จกัวิธีการแกไ้ขปัญหา
และจดัการระบบปลูกพืชและเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีและชนิดดิน ซ่ึงจะเป็นทางแนวช่วย
แกปั้ญหาใหเ้กษตรกรสามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งเป็นสุขและยัง่ยืนต่อไป 
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 เพาะปลูก ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ขา้วนาปี รายภาคและรายจงัหวดั ปี 2553 -2554 ส านกังาน
 เศรษฐกิจการเกษตร  http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=13577 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ. 2555. ส านกัส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 5 จงัหวดัสงขลา. ส านกั
 ส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน. 2550. คู่มือการจดัการดินสตูล กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตร
 และสหกรณ์ 158หนา้. 
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล  www.phuketmet.tmd.go.th ขอ้มูลปริมาณน ้าฝน 
ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร. 2553. การใชท่ี้ดินเพ่ือการเกษตรของภาคใต ้ปี 2553. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. พ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ รายภาคและรายจงัหวดั ปี 2555 คณะท างาน
 ส ารวจขอ้มูลไมผ้ลเศรษฐกิจภาคใต ้ปี 2555 http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=13577.  
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