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                วิสุทธ ติละกุล : การวิเคราะหที่ตั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร (AN ANALYSIS
OF SEAFOOD INDUSTRY LOCATION IN SAMUT SAKHON PROVINCE) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :
อ.ดร.วรพจน  ชอบธรรม.  134   หนา. ISBN 974 – 653 – 206 – 5.

                อุตสาหกรรมอาหารทะเลมีบทบาทสํ าคัญตอโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยมานานกวา 20 ป
อีกทั้งเปนสินคาอุตสาหกรรมที่มีความไดเปรียบและสามารถแขงขันไดในตลาดโลก จังหวัดสมุทรสาครเปน
จังหวัดที่มีโรงงานอาหารทะเลมากที่สุดในประเทศ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบทางที่ตั้ง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลและวิเคราะหความสัมพันธเชิงพื้นที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร โดย
สถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ ดัชนีวัดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ(Revealed Comparative Advantage)และ
ดัชนีการกระจุกตัว (Index of Concentration)
                เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเสริมทางภูมิศาสตร อาทิ เครื่อง Digitizer
รวมถึงโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร เชน โปรแกรม ARCVIEW 3.1 และโปรแกรม ARC/INFO ซึ่งใชในการ
กํ าหนดขอมูลที่นํ ามาวิเคราะหใหอยูในรูปแบบทางภูมิศาสตร
                ผลการวิจัยพบวา อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีการกระจุกตัวอยูในตํ าบลทาทราย และตํ าบล
บางโทรัด ในพื้นที่ทางตอนลางของจังหวัด ซึ่งบริเวณดังกลาวมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมหนาแนนและเปน
พื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมของจังหวัด จากการวิเคราะหการเติบโตพื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปพบวามีการเติบโตของพื้นที่ไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งพบศูนยกลาง
รองชายขอบบริเวณตํ าบลบางโทรัด โดยมีรูปแบบที่ตั้งโรงงานตามเสนทางคมนาคมสายสํ าคัญ และจากการ
สัมภาษณ ผูประกอบการพิจารณาปจจัยวัตถุดิบเปนอันดับแรก รอยละ 15.52 อันดับสองคือ ปจจัยทุน รอยละ
13.0 อันดับสามคือปจจัยดานแรงงานรอยละ 12.96 อันดับส่ีคือ ปจจัยที่ดินสํ าหรับการกอตั้งโรงงาน รอยละ
11.93 และอันดับสุดทายคือ ปจจัยทางดานระบบคมนาคมขนสงรอยละ9.55  จากการวิเคราะหพื้นที่ที่เหมาะสม
สํ าหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่1 พบวามีลักษณะเปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคมสายสํ าคัญ โดยมีพื้นที่
159.78 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ตํ าบลบานเกาะ ตํ าบลโคกขาม ตํ าบลทาทราย ตํ าบลบางกระเจา
ตํ าบลบางโทรัด ตํ าบลกาหลง ตํ าบลชัยมงคลและตํ าบลมหาชัย ในขณะที่พื้นที่ที่เหมาะสมสํ าหรับโรงงานอาหาร
ทะเลประเภทที่2 มีพื้นที่ 123.89 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตํ าบลคือ ตํ าบลบานเกาะ ตํ าบลโคกขาม
ตํ าบลบางกระเจา ตํ าบลทาทราย ตํ าบลชัยมงคลและตํ าบลมหาชัย เชนเดียวกัน
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K 41416002 : MAJOR : INDUSTRIAL GEOGRAPHY
KEY WORD : SEAFOOD INDUSTRY LOCATION
                WISUT TILAKUL : AN ANALYSIS OF SEAFOOD INDUSTRY LOCATION IN SAMUT
SAKHON PROVINCE. THESIS ADVISOR : WORAPOT CHOBTHUM,Ph.D.  134 pp. ISBN 974 – 653 –
206 – 5.

                Seafood Industry has been played an important role in Thailand economic system for
twenty years ago. Morover,it has been an advantage in competition in the world market. Samut
Sakhon province had the most quantity in Seafood plants in the country. So, the purposes of this
research were to study Seafood plants pattern and analyze their spatial relative location in Samut
Sakhon. The statistics, the index of Revealed Comparative Advantage and the index of
Concentration, were used in analysis in this research.
                The technical instruments used for analysis were the computer and the geographical
accessory such as Digitizer, including the geographic program, for example Arcview version 3.1 and
ARC/INFO, which used in locating the data in geography.
                The results of the research were found that Seafood Industry clustered in Tambol Thasai
and Tambol Bang Thorad, the lower of the province, which was the concentrated industry area.
Furthermore, The Core and Periphery area of Seafood Industry was grown up and extended in
western of the province ,especially in Tambol Bang Thorad. Seafood plants pattern was located
along with the main road. From an interview the enterprenuers in Samut Sakhon province was found
that Raw Material was the first necessary factor for Seafood Industry, it was 15.52 percent. The
second was Capital factor, 13.0 percent. The third was Labor factor, 12.96 percent. The forth was
Land for plant factor, 11.93 percent and the last was Network Transportation factor, 9.55 percent.
From results of GIS analysis were found that the suitable or well-prepared infrastructure area for
Seafood industry type 1 was a long shape along with the main road like a stick. It covered 159.78
square kilometer in Tambol  Bankok, Tambol Khokham, Tambol  Thasai, Tambol Bang Krajoe,
Tambol Bang Thorad, Tambol Kalong, Tambol Chaimonkol and Tambol Mhachai  ,as well as that for
Seafood Industry type 2 was covered 123.89 square kilometer in Tambol  Bankok, Tambol Khokham,
Tambol  Thasai, Tambol Bang Krajoe, Tambol Chaimonkol and  Tambol Mhachai.
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1

บทที่ 1
บทนํ า

ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา
ในอดตีกอนเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจในป พ.ศ.2503 อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปอง

และแปรรปูเกือบไมมีความสํ าคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ    ทั้งนี้เพราะการผลิตสัตวนํ้ าทะเลมี
เปาหมายหลกัเพือ่การบริโภคสดภายในประเทศ และความพยายามของรัฐในการเรงดํ าเนินการ
พฒันาอตุสาหกรรมในขณะนั้น   ไดนํ าไปสูแนวนโยบายสงเสริมการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อ
ทดแทนการน ําเขา โดยมุงเนนไปที่อุตสาหกรรมนํ้ าตาล อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมทอผา
และอตุสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องอุปโภคตาง ๆ     แตหลังจากป พ.ศ. 2504 ไดมีการนํ า
รูปแบบเทคนคิการทํ าประมงแบบใหมโดยใชอวนลากแผนตะเฒ ทํ าใหจับสัตวนํ้ าไดในปริมาณเพิ่ม
ข้ึนอยางมากจนเกินความตองการใชบริโภคสดภายในประเทศ และการสงออกสัตวนํ้ าสดในชวง
เวลาดงักลาวไปยงัตางประเทศยังทํ าไดจํ ากัด เนื่องจากความไมสะอาดทางดานสุขอนามัย เพราะ
ขาดอตุสาหกรรมพืน้ฐานที่เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมหองเย็น จึงทํ าใหเร่ิมมีโรงงานผลิตปลา
กระปองขึน้ควบคูไปกับอาหารกระปองอื่นๆ เชน พวกผักดองประเภทตางๆ แตการผลิตนั้นใชวิธี
การทีล่าสมัยและไมถูกสุขลักษณะ ทั้งปริมาณการผลิตและมาตราฐานคุณภาพอยูในเกณฑที่ตํ่ า
มาก จนกระทัง่ในชวงเริ่มตนของแผนพัฒนาฉบับที่ 3 (2514-2518) รัฐเนนการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารทะเลกระปองไวดวย เนื่องจากในป พ.ศ. 2513 ไดมีการผลิตปลาทูนากระปองสงออกอยู
บางแลว  ทํ าใหรัฐเห็นโอกาสที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว

ในป พ.ศ. 2515 การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไดเร่ิมข้ึนหลังจากที่
รัฐไดจดัตัง้ส ํานกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนขึ้น เพื่อใหการสนับสนุนการลงทุนและให
สิทธปิระโยชนทางดานภาษีอากร   ซึ่งสงผลใหเกิดการรวมลงทุนระหวางผูประกอบการจาก
ประเทศไทย ออสเตรเลีย และไตหวันเพื่อผลิตอาหารทะเลกระปองจํ าหนายในประเทศและสงออก
(สถาบนัวจิัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2541 :182) ประกอบกบัชวงเวลาดังกลาวตนทุนการผลิต
อุตสาหกรรมปลาทนูากระปองในสหรัฐอเมริกาสูงขึ้นมาก จึงไดยายฐานการผลิตมายังเอเชียซึ่ง
ประเทศไทยไดรับผลประโยชนในดานการรวมลงทุนกับตางประเทศ โดยการลงทุนในอุตสาหกรรม
ปลาทนูาบรรจกุระปองระยะแรกเปนไปเพื่อการสงออก และมีการพัฒนามารูปแบบเรื่อยมา   มีการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต     และนํ าวัตถุดิบเขาเพื่อแปรรูปโดยอาศัยความไดเปรียบทางดาน
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แรงงานแลวสงสินคาออกโดยอาศัยความสามารถในเชิงการคา จึงทํ าใหอุตสาหกรรมปลาทูนาใน
ประเทศไทยพฒันาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองชนิดอื่นๆ ขยายตัว
ตามไปดวยทีสํ่ าคัญไดแก ปลาซารดีนกระปอง ปลากระปองอื่นๆ ปูกระปอง กุงกระปอง หอยลาย
กระปอง และปลาหมึกกระปอง รวมไปถึงอุตสาหกรรมแปรรูปแชเย็นแชแข็ง และการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมดังกลาวยังเกิดจากการไดรับผลโยชนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมรองรับ 
(Supporting Industries) เชน อุตสาหกรรมกระปอง ส่ิงพิมพ และกลองกระดาษ (สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย 2537 : 3) ตอมาในชวงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และ 6 (ป พ.ศ.
2525-2529 และ 2530-2535) รัฐบาลเริ่มหันมาเนนการสงเสริมอุตสาหกรมอาหารทะเลบรรจุ
กระปองอยางจรงิจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมปลาทูนา ไดพัฒนาอยางรวดเร็วจนกลายเปน
ผูน ําในการผลิตและสงออกปลาทูนาบรรจุกระปองมาตั้งแตป พ.ศ. 2527 โดยโรงงานอาหารทะเล
บรรจกุระปองและแปรรูปสวนใหญจะตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมไปถึงบริเวณตาม
แนวชายฝงภาคใตและอาวไทยโดยจะตั้งใกลแหลงวัตถุดิบมากที่สุด    เพื่อเปนการลดตนทุนการ
ขนสง
                อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปนับไดวามีประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจาก
เปนอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่ม (Value – Added Industry) ใหกับวัตถุดิบทั้งที่ผลิตไดใน
ประเทศและวตัถดุบิจากการนํ าเขาแลวสงไปจํ าหนายในตางประเทศ อีกทั้งเปนสินคาสงออกหลัก
ทีท่ ํารายไดเงนิตราตางประเทศเพิ่มข้ึนทุกป โดยมีมูลคาสงออกมากที่สุดในหมวดสินคาอาหารคือ
ประมาณรอยละ 66.02 ของมูลคาการสงออกสินคาอาหารทั้งสิ้น โดยอาหารทะเลแปรรูปที่มีมูลคา
การสงออกสูงสุดไดแก อาหารทะเลสดและตมสุกแชแข็งประมาณรอยละ 49.36 ของมูลคาสงออก
ผลิตภณัฑอาหารทะเลแปรรูปทั้งสิ้นในป 2542 รองลงมาคือ อาหารทะเลกระปองประมาณรอยละ
42.77 อาหารทะเลแปรรูปอ่ืนๆ ประมาณรอยละ 6.8 และที่เหลือประมาณรอยละ 1.07 เปนอาหาร
ทะเลแชนํ้ าเกลือ ตากแหงและรมควัน (กันตา จิตตั้งสมบูรณ 2543 ก : 9) จากการประเมินแนวโนม
อุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยบริษัทศูนยวิจัยไทยพาณิชยจํ ากัดป พ.ศ.2543 พบวาอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรปูทุกประเภท มีแนวโนมการสงออกขยายตัวเพิ่มข้ึน เนื่องจากความตองการของ
ตลาดทัง้ในประเทศ  และตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ป
        จงัหวดัสมทุรสาครเปนจังหวัดหนึ่งที่มีความเหมาะสมทางดานภูมิศาสตร โดยเฉพาะ
อยางยิง่ทางดานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล  เนือ่งจากมีอาณาเขตทางทิศใตติด
กบัชายฝงอาวไทย  ซึง่อยูใกลกับแหลงวัตถุดิบที่สํ าคัญที่ใชในกระบวนการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
ประเภทอาหารทะเล   และจากการที่จังหวัดมีการประกอบอาชีพการทํ าประมง   และการเพาะ
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เลีย้งสัตวนํ้ าเปนหลัก    ท ําใหเกดิอุตสาหกรรมตอเนื่องประเภทอุตสาหกรรมหองเย็นตั้งขึ้นเพื่อรอง
รับอุตสาหกรรมดงักลาวเปนจํ านวนมาก      ประกอบกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลจํ าเปนตองใช
แรงงานในการผลิตแบบเขมขน (Intensive Labor) จงึท ําใหแรงงานในภาคอุตสาหกรรมหลั่งไหล
เขาสูพื้นที่เปนจํ านวนมาก   จากการทีจ่งัหวดัมีโครงสรางพื้นฐานและปจจัยการผลิตที่เหมาะสมตอ
การลงทนุในภาคอตุสาหกรรม จึงทํ าใหมีผูลงทุนสนใจมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด
สมทุรสาครเปนจ ํานวนมาก   จากขอมูลพื้นฐานของสํ านักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสาครพบวา
ในป พ.ศ.2542 จังหวัดสมุทรสาครมีจํ านวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 2,943 โรงงาน โดยโรงงาน
สวนใหญจะตั้งอยูในเขตอํ าเภอเมืองและอํ าเภอกระทุมแบน ประกอบกิจการเกี่ยวกับภาคการผลิต
เชน ผลิตอาหารทะเลแชแข็งและอบยาง ผลิตอาหารกระปอง การทํ าหองเย็น ปลาปน นํ้ าปลา กะป
ผลิตภณัฑพลาสติก ทอผาทุกชนิด  เปนตน
        จากการทีโ่ครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครสวนใหญ  จะขึน้อยูกับภาค
อุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลคา 56,245.3 ลานบาท หรือรอยละ 62.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
(สํ านกังานพาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร 2542 : 8) และอตุสาหกรรมสวนใหญที่เกิดขึ้นในพื้นที่เปน
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนื่องกับอาหารทะเลแปรรูป ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการทราบถึง
รูปแบบทางทีต่ัง้อตุสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร  และความสัมพันธเชิงพื้นที่
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เพื่อเปนแนวทางการวางแผนดานพื้นที่สํ าหรับอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปตอไปในอนาคต

วตัถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ศึกษารปูแบบทางที่ตั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธเชิงพื้นที่ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลในจังหวัด

สมุทรสาคร

ขอบเขตการวิจัย
1. ศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของ

ประเทศไทย
2. ศึกษารูปแบบทางที่ตั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในประเทศไทยและใน

จงัหวัดสมุทรสาคร ป พ.ศ. 2542
3. ศึกษาการเติบโตของพื้นที่ศูนยกลาง–ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปใน

จงัหวัดสมุทรสาครตั้งแตป พ.ศ. 2533 – 2543
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4. วเิคราะหความสมัพันธเชิงพื้นที่ของพื้นที่ศูนยกลาง – ชายขอบอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ.2542 ในลักษณะการหลั่งไหล (Flow) ของปจจัยดานที่ตั้งโรงงานอาหาร
ทะเลแปรรูป

5. วิเคราะหหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมดานปจจัยที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป 
ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถทราบรูปแบบทางพื้นที่ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัด

สมุทรสาคร
2. สามารถทราบความสัมพันธเชิงพื้นที่ของพื้นที่ศูนยกลาง-ชายขอบอุตสาหกรรม

อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
3. สามารถทราบพื้นที่ที่มีความเหมาะสมดานปจจัยที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป

ในแตละประเภท
4. สามารถใชเปนขอมูลในการสงเสริมและพัฒนาวางแผนอุตสาหกรรมอาหารทะเล

แปรรูปในระดับตํ าบลไดในอนาคต

ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย
1. ในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะแบงประเภทหรือชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม

อาหารทะเล ตามบัญชีทายกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน ป พ.ศ.2535
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจํ าแนกไดดังนี้

1.1 ประเภทที่ 1 เปนการทํ าอาหารจากสัตวนํ้ า   และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ
อากาศเขาไมได

1.2 ประเภทที่ 2  เปนการถนอมสัตวนํ้ า        โดยวธิีอบ   รมควัน  ใสเกลือ  ดอง
ตากแหง หรือทํ าใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง

1.3 ประเภทที่ 3 เปนการทํ าผลิตภัณฑอาหารสํ าเร็จรูปจากสัตวนํ้ า     หนงั หรือ
ไขมันสัตวนํ้ า

1.4 ประเภทที่ 4 เปนการสกัดนํ้ ามัน     หรอืไขมันที่เปนอาหารจากสัตวนํ้ า  หรือ
การท ํานํ ้ามันหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวนํ้ าใหบริสุทธิ์

1.5 ประเภทที ่5 เปนการลาง ชํ าแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด  หรือ บด สัตวนํ้ า
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2. ขอมลูจ ํานวนคนงานและโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยจะใชขอ
มลูทีไ่ดจดทะเบยีนไวกับสํ านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครปพ.ศ.2542 และขอมูลทํ าเนียบ
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครตั้งแตป พ.ศ. 2533 – 2543

3. เกณฑทีใ่ชในการกํ าหนดขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม จํ าแนกตามกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมดังนี้

3.1 อุตสาหกรรมขนาดยอม คือกิจการที่มีการจางงานไมเกิน 50 คน หรือใชทุนไม
เกนิ 10 ลานบาท

3.2 อุตสาหกรรมขนาดกลาง คือกิจการที่มีการจางงานมากกวา 50 คน แตไมเกิน
200 คน หรอืใชทนุมากกวา 10 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท

3.3 อุตสาหกรรมขนาดใหญ คือกิจการที่มีการจางงานเกิน 200 คนขึ้นไป   หรือใช
ทนุมากกวา 100 ลานบาท
                4.  ในการวจิยัจะไมนํ าโรงงานอาหารทะเลแปรรูปที่เลิกกิจการ       ยายโรงงานหรือ
ไมปรากฏอยูในทํ าเนียบโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครตั้งแตป พ.ศ.2533 – 2543 มาใช
ในการวิเคราะห

นยิามศัพทเฉพาะ
1. การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Industrial Concentration) หมายถึง การที่ธุรกิจ

สามารถมสีวนแบงในสินทรัพยหรือมีสวนแบงของตลาด การวาจางงาน หรือมูลคาเพิ่ม เมื่อรวมกัน
แลวเปนจ ํานวนมากกวาสวนแบงของธุรกิจอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ หรือในสาขาการผลิตสาขา
ใดสาขาหนึ่ง

2. พืน้ทีศ่นูยกลาง คือ จุดศูนยรวมของตลาดระดับชาติมีการผลิตขนาดใหญ   เปน
อุตสาหกรรมที่ตอบสนองตลาดระดับชาติ และเปนพื้นที่ที่กอใหเกิดอุตสาหกรรม และนวัตกรรม
ใหม ๆ

3. เขตบรวิาร (Periphery) หมายถึงภูมิภาคหรือดินแดนที่อยูถัดจากศูนยกลาง
4. อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป หมายถึง อุตสาหกรรมที่นํ าเอาทรัพยากรสัตวนํ้ า

ทางทะเลมาแปรรูปในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการบริโภคภายในประเทศ หรือเพื่อการสงออก
5. อุตสาหกรรม Resource - Based  หมายถงึ อุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบสูง และมี

ลักษณะการผลิตแบบ Weight – Losing กลาวคอื นํ ้าหนักหรือคาขนสงลดลง เมื่อนํ าวัตถุดิบมา
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ประกอบเปนผลิตภัณฑ    รวมไปถงึผลติภณัฑที่ใชวัตถุดิบที่เสียหายงายหรือเก็บรักษายาก ดังนั้น
ผูผลิตมคีวามจํ าเปนที่จะตั้งโรงงานอยูที่แหลงวัตถุดิบ

6. Agglomeration Economy หมายถงึ การสรางอุปสงคโดยรวมของธุรกิจกอใหเกิด
ผลประโยชน อาท ิ การลดตนทุนดานโครงสรางพื้นฐานสํ าหรับธุรกิจ หรืออาจกลาวอีกนัยวา เปน
การลดลงของตนทุนของธุรกิจหนึ่ง อันเปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมทั้งหมด (Entire
Industry)  ซึง่เปนผลประโยชนที่ไมตองชดเชย ซึ่งธุรกิจบางรายไดรับอันเนื่องมาจากการขยายตัว
ของของธุรกิจอ่ืนๆ

7. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร หมายถึง   การใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการ
จดัเกบ็ขอมูล ปรับปรุง แกไข คํ านวณ วิเคราะห และแสดงผลขอมูลเชิงภูมิศาสตรโดยมีซอฟแวร
และเครื่องมือตางๆ

8. ชั้นขอมูล  (Coverage)   หมายถงึ    ลักษณะทางภูมิศาสตร     ที่เปนตัวแทน
ปรากฏการณทางภูมิศาสตรบนโลก  ที่เปนลายเสนและพื้นที่ดวยสัญลักษณ จุดที่สามารถแสดง
ทีต่ัง้  เสนทีส่ามารถแสดงเสนทางคมนาคมหรือแมนํ้ า  พื้นที่ที่สามารถแสดงขอบเขตการปกครอง

9. ลักษณะประจํ า (Attribute) หมายถงึ   เปนขอความอธิบายที่มีความสัมพันธกับ
ขอมลูเชงิภาพ เชน  ชื่อถนน ลักษณะพื้นผิว และจํ านวนชองทางวิ่งของเสนถนนแตละเสน เปนตน

10. จุด (Point) หมายถงึ  ลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีตํ าแหนงที่ตั้งเฉพาะเจาะจง หรือ
มเีพยีงอยางเดียวสามารถแทนไดดวยจุด นิยามดวยพิกัด x , y 1 คู ไมมีความยาวหรือพื้นที่

11. เสน (Arc) หมายถงึ ลักษณะทางภูมิศาสตรที่วางตัวไปตามทางระหวางจุด 2 จุด
จะแทนดวยเสน นิยามดวยคาพิกัด  x , y อยางนอย 2 คู

12. พืน้ที่รูปปด (Polygon ) หมายถงึ ลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีพื้นที่เดียวกันจะลอม
รอบดวยเสนเพื่อแสดงขอบเขต

13. รหัส (Code) หมายถงึสญัลกัษณและกฎเกณฑเฉพาะเจาะจงชุดหนึ่ง ซึ่งใชแสดง
ขอมูลและโปรแกรมเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถเขาใจได

14. คํ าสั่ง Reselect หมายถงึ การเลือกแสดงขอมูลเฉพาะในสวนที่ตองการนํ ามา
วเิคราะห

15. คํ าสั่ง Overlay หมายถงึ การผสมผสาน (Integrate) ขอสนเทศจากชั้นขอมูล
หลายๆ ชัน้เพือ่น ํามาวเิคราะหรวมกันโดยการเชื่อมโยงขอมูลดวยวิธีการวางซอน หรืออีกนัยหนึ่ง
เปนการรวมแผนที่หลายแผนใหอยูในแฟมขอมูลโทโปโลยีเดียวกัน
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16. คํ าสั่ง Intersect หมายถงึ การนํ าชั้นขอมูลต้ังแต 2 ชั้นขึ้นไปมาซอนทับ เพื่อ
วเิคราะหหาขอสนเทศของขอมูลที่มีความรวมกันหรืออีกนัยหนึ่งเปนการวิเคราะห หาพื้นที่ที่มี
ความรวมกันในทุกปจจัยที่ใชในการวิเคราะห

17. คํ าสั่ง Buffer หมายถงึ การคัดเลือกพื้นที่บริเวณรอบๆ ส่ิงที่เราตองการศึกษา
วเิคราะหหรอืการกํ าหนดขอบเขตพื้นที่ใหกับส่ิงที่เราตองการศึกษาวิเคราะห

18. การเชื่อมโยงกันทางภูมิศาสตร (Topology) หมายถงึ วธิีการสรางความเชื่อมโยง
กนัระหวางขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึง่เปนขอมูลที่เกี่ยวกับตํ าแหนงที่ตั้งของขอมูลตางๆ บน
พืน้โลก    อาจอยูในรูปของพิกัดทางภูมิศาสตรกับขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive Data) ซึ่งเปน
ขอมลูที่บงบอกรายละเอียดของขอมูลเชิงพื้นที่ขางตน
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

ประวติัความเปนมาของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
             มนุษยเร่ิมรูจักการหาปลามาตั้งแตกอนที่จะใชขอปากนกเปนเบ็ดและใชใยของตนไม
เปนสายเบ็ดตามที่ประวัติศาสตรไดเคยบันทึกไว ตามถํ้ าในสมัยกอนจะพบภาพวาดเกี่ยวกับปลา
และการหาปลา เศษซากเปลือกหอยจากยุคกอนประวัติศาสตรถูกพบในเมืองจีน เดนมารค บราซิล 
และสหรฐัอเมริกา ถึงแมวาการหาปลาในสมัยนั้นเปนเรื่องยากเพราะขาดอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ 
ดงันัน้จงึเปนการงายกวาที่จะเดินไปตามกระแสนํ้ าตื้นเพื่อเก็บสัตวจํ าพวกหอย หรือตนไมนํ้ า เพื่อ
เปนอาหารในการดํ ารงชีพ
           เมือ่ประชากรเพิ่มมากขึ้นก็เร่ิมต้ังถิ่นฐานบริเวณใกลทะเลหรือแมนํ้ าสายสํ าคัญ ซึ่งเปน
แหลงทีอ่ยูอาศยัของปลาและหอย  และเสนทางเดินเรือก็เร่ิมมีความสํ าคัญมากขึ้นสํ าหรับการคา
ขาย  แลกเปลีย่น ติดตอส่ือสาร และการคมนาคมขนสง   ยิ่งความตองการอาหารเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่ง
สงเสรมิใหชาวประมงตองพัฒนาเครื่องมือใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพการจับสัตวนํ้ าในพื้นที่ที่หางไกล
ออกไปจากชายฝงทะเลมากขึ้น ผลลัพธก็คือ ธุรกิจการจับสัตวนํ้ าไดขยายตัวจากแตเดิมที่เปนเรือ
หาปลาล ําเลก็ทีเ่ปนเพียงธุรกิจระดับทองถิ่น กลายเปนธุรกิจที่อนุญาตใหประชาชนนอกเหนือจาก
ผูคนทีอ่าศยัอยูแถบชายฝงสามารถหาประโยชนจากการจับสัตวนํ้ าได
             จะดวยเหตผุลบังเอิญหรือไมก็ตาม       บอยครั้งการออกหาปลาในที่อ่ืนทํ าใหคนพบ
ดนิแดนใหมๆ  พบเสนทางการเดินเรือเพื่อใชในการคาขาย  เพือ่การแผขยายดินแดน และบางครั้ง
ก็นํ าไปสูสงครามเมื่อแตละประเทศประกาศเขตลาสัตวนํ้ าของตน และไดกลายเปนอํ านาจทาง
ทะเลในเวลาตอมา
             ความอดุมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลในแถบ นอรท แอตแลนติก (North Atlantic)
ไดเยายวนใหชาวประมงในแถบยุโรปมุงหนาสูทิศตะวันตกมาตั้งแตสมัยกอน ค.ศ.ที่ 15 แทที่จริง
แลวการคาขายสัตวนํ้ าเปนอุตสาหกรรมแรกของโลกใหม  ปลาค็อดถูกนํ ามาจากแถบแกรน แบงค 
(Grand Banks) ในรัฐ นิวฟาวแลนด (Newfoundland)  ดงันัน้ความอุดมสมบูรณก็คือปลาที่มีอยู
อยางมากมายในชวงตนศตวรรษที่ 16 และชาวอังกฤษที่ชื่อ แบทโธโลมิว แกสโนด (Batholomew 
Gasnold ) ไดริเร่ิมใชเกลือมาในการถนอมอาหารโดยเก็บไวในถังบาเรลเพื่อสงกลับเกาะอังกฤษ
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อุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้ า
                ยอนกลบัไปเมื่อกอนป ค.ศ. 1500 อุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้ าไดถือกํ าเนิดขึ้นบริเวณ
แถบชายฝง นอรท แอตแลนติก ของประเทศอเมริกาเหนือ อุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้ าไดดํ าเนินมา
นานกวา 100 ป   กอนที่ดินแดนแถบนี้จะมีการตั้งถิ่นฐานอยูอยางถาวร  ในชวงป ค.ศ. 1580 เรือ
หาปลามากกวา 300 ลํ าจากทวีปยุโรป  ไดเล็ดลอดเขามาจับปลาค็อดในดินแดนแถบนี้และใช
เกลอืในการถนอมอาหาร      และในเวลาตอมารัฐนิวฟาวแลนดก็ตกเปนอาณานิคมเนื่องมาจาก
อุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้ า
                ชาวอาณานิคมยุคกอนใน นิว อิงแลนด (New England) และเขตมารีทาม (Maritime)
ไมสามารถอยูรอดไดถาปราศจากปลาค็อดตากเกลือและปลาเฮอริ่งรมควัน   ถึงแมวาปลาจะ
หมายถงึอาหารส ําหรับชาวอาณานิคมในแถบนี้ แตในเวลาตอมามันกลับกลายเปนแหลง
ทรัพยากรทนุทางธรรมชาติสํ าหรับพวกเขา มีการจัดเก็บไวสํ าหรับเปนอุปทานในการซื้อขายแลก
เปลีย่น    อีกทัง้ปลาค็อดเปนปลาที่มีอยูมากมายมหาศาล จนสามารถทํ าเปนอุตสาหกรรมอาหาร
ประเภทโปรตนีได  อีกทั้งมีราคาถูกกวาโดยเปรียบเทียบ สวนการเก็บรักษาปลาดวยวิธีอ่ืน เชน
ปลาฮัลลิบทัและปลาเฮอริ่งรมควัน ปลาเสตอเจียนดอง และปลาเซลมอนตากเค็ม สวนใหญจะสง
ออกไปขายยังตางประเทศ
                การคาขายปลาตากเกลือไดไปกระตุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ใหตื่นตัวและเริ่มมีการสะสม
ทนุเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ จนกระทั่งชาวอาณานิคมสามารถเปนเจาของธุรกิจสงออกเองได กอนสิ้นสุด
ศตวรรษที ่ 16 ไดมีการพัฒนาเสนทางนํ้ าใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถเดินทางไดสะดวก
รวดเร็วเพื่อตอบสนองความตองการของธุรกิจประมง
                อุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้ า ยังคงเติบโตและมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจของอาณานิคมใน
นวิ อิงแลนด ตั้งแตปลายศตวรรษที่17 จนถึงตนศตวรรษที่ 18 เงินจํ านวนมหาศาลที่ไดจากดินแดน
แหงนี ้ เปนชนวนทีน่ํ าไปสูความขัดแยงระหวางประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสทั้งสองฝายตาง
พยายามรกัษาผลประโยชนดานการคาของตนเอง ความพยายามไดนํ าไปสูการสรางแนวแบงเขต
นานนํ ้า  แตการแบงแยกยังไมคอยชัดเจนและสิทธิในการหาปลาเหนือนานนํ้ าที่กวางขวางแหงนี้
ไดกลายเปนสาเหตุการเกิดกรณีพิพาทอยูบอยครั้งบางครั้งลุกลามถึงขั้นประกาศทํ าสงคราม ชาว
ประมงในฝง นวิ อิงแลนด และบรเิวณชายฝง โนวา สโกเทีย (Nova Scotia) ไดมีบทบาทสํ าคัญใน
การประกาศเอกราชเหนืออังกฤษ เพราะสํ าหรับพวกเขา สิทธิในการหาปลามีคาและความหมาย
พอๆ กับชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียว
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                ความขดัแยงไมไดยุติลงที่การถอนตัวออกไปของฝรั่งเศส แตยังคงดํ าเนินตอไประหวาง
ชาวอาณานิคมใน นิว อิงแลนด กบัชาวองักฤษ ในป ค.ศ. 1775 รัฐสภาของอังกฤษไดประกาศหาม
ชาวอาณานิคมใน นิว อิงแลนด ท ําการคาขายกับตางประเทศโดยตรง และไดหามทํ าการประมง
บริเวณนอกชายฝง นวิฟาวแลนด ในอาว เซนต ลอเรนส (St.Lawrence)     และบริเวณชายฝง
ลาบราดอร (Labrador) และ โนวา สโกเทยี  ซึ่งที่นั่นเปนแหลงที่พวกเขาเคยทํ าประมงมาเปนเวลา
ชานาน   ขอหามเหลานี้ไดทํ าลายอุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้ าใน นิว อิงแลนด  และคํ าสั่งดังกลาว
ยงัเปนสาเหตุหนึ่งที่นํ าไปสูสงครามปฎิวัติ (Revolutionary War) ในเวลาตอมา

มกีารเจรจารางสนธิสัญญาสันติภาพขึ้นในป ค.ศ. 1783  แตก็เกิดความลาชา เนื่อง
จากตวัแทนชาวอเมรกินัยังคงยืนกรานในสิทธิประโยชนอันชอบธรรมในการทํ าประมง พวกเขาเล็ง
เหน็วา  สิทธเิหลานั้นมีความสํ าคัญมากเกินกวาที่จะเซ็นสนธิสัญญาสันติภาพฉบับนี้  และปลอย
ใหมกีารตคีวามในเรื่องสิทธิในการจับสัตวนํ้ าภายหลัง      ในที่สุดตัวแทนของชาวอเมริกันก็ยอมรับ
ขอปฎิบัติที่เอื้อประโยชนและสรางความพึงพอใจตอสหรัฐอเมริกา
             อุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้ าใน นิว อิงแลนด ไดเจริญรุงเรืองมาตามลํ าดับภายใต
มหาชนรฐัใหม  และสามารถรักษาตลาดปลาค็อดตากเกลือในแถบยุโรปตอนใตและแถบเมดิเตอร
เรเนียนไวได ความขัดแยงเกิดขึ้นกับทางเกาะอังกฤษอีกครั้ง เมื่อใหมีการตีความหมายเกี่ยวกับ
สิทธิในการทํ าประมง และการเกณฑชาวประมงสหรัฐและกะลาสีเขาสูกองทัพเรือ ขอหามตางๆ 
และการน ําเรอืเขาออกถูกกํ าหนดขึ้นโดยทางอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เปนผลใหอุตสาหกรรมปลา
ตากเกลอืมแีนวโนมลดลงหลังจากป ค.ศ. 1807 และสงครามที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1812 เกือบทํ าลาย
อุตสาหกรรมจนยอยยับ ซึ่งสภาวะสงครามไมไดเอื้ออํ านวยตอการขนสง การคาขาย และกลุมที่ทํ า
อุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้ าก็ไดถอนตัวไปอยูในรัฐอ่ืน ๆ
            หลงัสงครามสิ้นสุดลงในป ค.ศ. 1812 อังกฤษไดกลาวอางวาภาวะสงคราม ไดยกเลิก
สนธิสัญญาในป ค.ศ. 1783 แตทางสหรัฐอเมริกาก็กลาวอางวาสนธิสัญญาดังกลาวยังคงมีผล
บงัคบัใชอยู อังกฤษไดยึดนานนํ้ าการทํ าประมงของอเมริกาไปบางสวน และดูเหมือนวาสงครามจะ
ปะทข้ึุนอกีครัง้ ความตึงเครียดไดผอนคลายลงหลังจากมีการเซ็นอนุสัญญาการทํ าประมงฉบับใหม
ข้ึน ในป ค.ศ. 1818 ปญหาตางๆ ไดเร่ิมลดนอยลงในชวงระหวางสองทศวรรษที่ผานมา ในศตวรรษ
ที ่ 19 ไดมกีารพัฒนาระบบทํ าความเย็นขึ้น และตลาดปลาสดในสหรัฐอเมริกาไดขยายตัวกวางขึ้น 
ท ําใหอุตสาหกรรมปลาตากเกลือและตากแหงบนชายฝงทางตอนเหนือไดลดความสํ าคัญลง
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ปลากระปอง
เมื่อยอนกลับไปดูอุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้ าในสหรัฐอเมริกาชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมา  

จะเหน็แนวโนมที่ลดลงของผลิตภัณฑถนอมสัตวนํ้ า            แตกลับมีการเติบโตอยางตอเนื่องใน
อุตสาหกรรมบรรจุกระปองแทน บันทึกหนาแรกเกี่ยวกับอาหารทะเลบรรจุกระปองในสหรัฐอเมริกา
เกดิขึ้นในป ค.ศ.1815 เมื่อ เอสรา เด็คเคิรท (Ezra Daggert) และ โทมัส เคนเซ็ทส (Thomas 
Kensett) ไดริเร่ิมเอาปลาเซลมอน กุงมังกร หอยเชลล มาบรรจุกระปอง บริเวณที่ปจจุบันไดกลาย
เปนสวนสาธารณะแบทเธอรี่ (Battery) ในมหานครนิวยอรค  ในป ค.ศ. 1825 เคนเซ็ทส ไดยื่นขอ
จดสิทธิบัตรสํ าหรับ “ถนอมอาหารสัตว พืช หรืออาหารที่เนาเสียไดงาย“  แตสิทธิดังกลาวยังไมได
รับการยอมรบัจนกระทัง่ 10 ปใหหลัง สันนิฐานไดวาอาจเปนเพราะเจาหนาที่ยังไมเชื่อวาแนวคิด
ดงักลาวจะเปนไปไดจริง และในชวงแรกของอุตสาหกรรมบรรจุกระปองก็ยังไมมีการพัฒนาอะไรที่
สํ าคัญสํ าหรับอาหารทะเลบรรจุกระปอง

ภาวะการผลิตไดเพิ่มข้ึนในชวง 20 ปถัดมา   โดยเริ่มต้ังแตป ค.ศ.1844  คร้ังแรกเกิด
อุปสงคอยางมากเนื่องจากเกิดภาวะสงครามกลางเมือง ทํ าใหอาหารกระปองมีความจํ าเปนอยาง
ยิ่งสํ าหรับกองทัพ อุปสงคของอาหารกระปองไดกอใหเกิดความคุนเคยในหมูผูบริโภคผูชายที่เคย
ชนิกบัอาหารเหลานี ้ และไดมีการนํ าเอาอาหารกระปองจากกองทัพกลับไปที่บาน อีกทั้งแนะนํ าให
เพือ่นบานไดรูจักคุนเคยกับอาหารประเภทนี้

เคนเซ็ทสคือคนแรกที่สมควรไดรับการยกยองวาเปนผูพัฒนาผลิตภัณฑอาหารกระปอง 
และความพยายามในการพัฒนาการผลิตแบบขนาดใหญ (Large – Scale) กเ็กดิขึ้นในป ค.ศ. 
1844 เมื่อเขาเริ่มบรรจุหอยนางรมในเขตบัลติมอร หอยนางรมเปนผลิตภัณฑบรรจุกระปองชนิด
แรกทีไ่ดรับความนิยม โรงงานในบอสตันและบัลติมอรบรรจุหอยนางรมเพื่อที่จะเก็บไวไดเปนเวลา
หลายเดือน และสามารถสงไปวางขายตามรานของชํ าที่ประเทศใดก็ได ที่ประชาชนยังไมเคยลิ้ม
ลองรสชาติหอยนางรม

กระปองดีบุกถูกนํ ามาใชในกระบวนการบรรจุอาหารครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.1840 ปลา
ซารดีนถูกนํ ามาบรรจุกระปองครั้งแรกในมลรัฐเมนส (Maine) ประมาณ ค.ศ. 1850 โรงงานบรรจุ
เนือ้เตากอต้ังขึ้นในแถบรัฐฟลอริดา (Florida) ป ค.ศ.1866   โรงงานทํ าอาหารกระปองที่ใชปลา
ทะเลเปนวัตถุดิบต้ังอยูแถบ ลอง ไอซแลนด (Long Island) ในป ค.ศ.1872 และเปนที่รูกันวาปลาทู 
หอยกาบ กุงมงักร และปู เร่ิมถูกนํ ามาบรรจุกระปองเมื่อป ค.ศ. 1880 เปนไปไดวาปลาทูนาและ
ปลานํ ้าเคม็ยงัไมมีการนํ ามาบรรจุกระปองจนกระทั่งชวงตนศตวรรษที่ 20   และในป ค.ศ. 1880 
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ผลผลิตจากผลติภัณฑอาหารกระปองในสหรัฐอเมริกาและอลาสกามีมูลคาสูงถึง 15 ลานเหรียญ 
(Martin 1990 : 1 – 3)

ในขณะที่อาหารสํ าเร็จรูปแชแข็งในสหรัฐอเมริกาเริ่มมี ข้ึนครั้งแรกประมาณป 
พ.ศ.2473   โดยหาง Clarence Birdeye  เร่ิมรณรงคการขายอาหารแชแข็งที่เมืองสปริงฟลด
(Springfield) มลรัฐแมสซาซูเซ็ทส   ตอมาบริษัท Postum (ภายหลงัเปลี่ยนมาเปนบริษัท General
Foods Company)  ไดจัดซื้อลิขสิทธิ์ของ Birdeye‘s ทีร่วมไปถึงกรรมวิธีการผลิตอาหารแชแข็ง
แบบบรรจุหีบหอและตูแชอาหารชนิด 2 จาน    ซึ่งบริษัท The Birdeye Frosted Food น ําเสนอการ
ขายอาหารแบบบรรจุแชแข็งประเภทเนื้อ  ปลา  หอยนางรม ผักและผลไมในอุณหภูมิตํ่ าในหางของ
ตนในเขตตะวนัออกของสหรัฐอเมริกา   ซึ่งตอมาไดพัฒนาตูเย็นแชสํ าหรับวางจํ าหนายในหาง
สรรพสนิคา และเปนสวนหนึ่งของระบบการกระจายสินคาอาหารในสหรัฐอเมริกา

ตอมาในป พ.ศ. 2483 บริษัท Snow Crop เร่ิมประชาสัมพันธอาหารแชแข็งและมีการ
พฒันาการใชฟอยด (Foil) ในการหบีหออาหารแชแข็ง   ในระหวางนี้องคกร FDA (Food and
Drug Administration) ไดใหความสนใจเกี่ยวกับวิธีการบรรจุหีบหอและสุขอนามัยของอาหาร
ประเภทนี ้  โดยเริ่มกํ าหนดมาตราฐานควบคุมอาหารแชแข็ง ในป พ.ศ. 2493 มูลคาการจํ าหนาย
อาหารแชแขง็ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนถึง 1 พันลานเหรียญ     และประมาณรอยละ 64 ของหาง
ขายปลกีจะมอีาหารแชแข็งจํ าหนายและเริ่มมีการนํ าเสนออาหารประเภทปรุงสํ าเร็จ (Precooked)
หรือ Prepared Frozen Foods เพิม่ข้ึนกวางขวาง   มีการใชภาชนะบรรจุประเภทพรอมอุน (Boil in
Bag) ในการบรรจุหีบหอและการวิเคราะหของ The Federal Civil Defense Administration’s
Atom Bomb Test พบวา อาหารแชแข็งปลอดภัยในการรับประทานและการรักษารสชาติของ
อาหารแชแขง็ในระดับที่รังสีตางๆ ไมมีผลตออาหาร  ดังนั้นจึงไดมีการทํ าอาหารแชแข็งมาบริการ
ในเครือ่งบนิโดยสาร   ในป พ.ศ. 2503 ผักแชแข็งและอาหารแชแข็งมีความนิยมมากขึ้น เร่ิมมีการ
ใชเตาอบไมโครเวฟ (Microwave)  ตอมาในป พ.ศ. 2513 มีการนํ าคอมพิวเตอรมาใชในการคิดเงิน
ในซุปเปอรมาเก็ต และนํ าบารโคด (Bar Code) มาใชบนบรรจุหีบหอและมีการพัฒนาใชจาน
กระดาษในการบรรจุหีบหอจนสามารถใชไดในเตาอบ ในป พ.ศ. 2523 อาหารแชแข็งแบบพื้นเมือง
เดิม (Ethnic) ไดรับความนิยมเพิ่มข้ึน มีการนํ าเสนออาหารเพื่อสุขภาพประเภทแคลลอรี่ตํ่ าและ
ราคาถกูสํ าหรบัอาหารจานหลัก   มีการจํ าหนายอาหารจานดวน (Fast – Food)  แชแข็งในราน
ขายปลกี ในป พ.ศ. 2533 อาหารที่มีเครื่องเทศและอาหารพื้นเมืองไดรับความนิยมมาก มีการนํ า
เสนออาหารขนาดครอบครัว (Family Size) และในป พ.ศ. 2543 อุตสาหกรรมอาหารแชแข็งถูก
จ ํากดัโดยภาพพจนของตนเองจนถึงปจจุบัน  (กันตา จิตตั้งสมบูรณ 2544 : 44 – 45)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



13

ขัน้ตอนและขบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูป
กรรมวธิีการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระปอง
โรงงานอตุสาหกรรมสัตวนํ้ ากระปองในปจจุบันสวนใหญจะผลิตปลาทูนากระปอง ปลา

ซารดนีกระปองเปนผลิตภัณฑหลัก โดยสวนใหญผูผลิตมักจะทํ าการผลิตสินคาบรรจุกระปองอื่นๆ 
ควบคูไปดวย เนื่องจากเครื่องจักรที่ใชในการบรรจุหีบหอสามารถใชเครื่องบรรจุชนิดเดียวกันได 
และในการผลติอาหารทะเลกระปอง วัตถุดิบที่สํ าคัญที่ใช คือ สัตวนํ้ าทะเลซึ่งไดแก ปลาโอดํ า ปูมา 
กุง สวนเครื่องปรุงไดแก ซอสมะเขือเทศ นํ้ ามันพืชและเกลือ (สมศักดิ์  จิตนิมิตและคณะ 2531 : 8) 
กรรมวธิสีวนใหญที่ใชจะมีขบวนการผลิตที่คลายกันดังมีข้ันตอนการผลิตตอไปนี้

ภาพที ่1 กรรมวิธีการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระปอง
ที่มา : นันที ขจรกิตติยา, “การวิเคราะหเสถียรภาพของตลาดสงออกผลิตภัณฑอาหารทะเล
กระปองของไทย” (วทิยานพินธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิต
วทิยาลยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539), 32.

ตรวจสอบคุณภาพ

ทํ าความสะอาด

ตมหรืออบไอนํ้ าหรือนึ่ง

ช่ังและบรรจุกระปอง

ใสเครื่องปรุง

ไลอากาศออก ผนึกฝา

อบฆาเช้ือโรค

ตรวจสอบคุณภาพ ปดฉลากและบรรจุหีบหอ
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กรรมวธิีการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง
                อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง (Frozen Seafood Industry) เปนอุตสาหกรรมที่นํ า
วตัถดุบิประเภท กุง ปลา ปลาหมึก หอย และปู มาผานการแชแข็งเพื่อรักษาคุณภาพใหสดอยูเสมอ
กอนสงไปจ ําหนาย และอาจกลาวไดวาหองเย็นเปนสวนสํ าคัญที่สุดในการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง 
ซึง่ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ หองแชแข็ง (Quick Freezing Room) สํ าหรับแชแข็งผลิตภัณฑ 
และหองเก็บแชเย็น (Cold Storage Room) เพือ่เกบ็รักษาสัตวนํ้ าทะเลที่แชแข็งมาแลว โดยทั่วไป 
กรรมวธิกีารผลิตอาหารทะเลแชแข็งแตละชนิด จะไมแตกตางกันในขั้นตอนของการแชแข็ง แตจะมี
ความแตกตางในขั้นตอนการแปรรูปวัตถุดิบแตละชนิด และรูปแบบผลิตภัณฑนั้นๆ เพื่อจะแชแข็ง
ตอไป ซึง่การผลิตอาหารทะเลแชแข็งสามารถแยกลักษณะประกอบการไดเปน 2 ประเภท คือ  สัตว
นํ ้าทะเลแชแข็งไมผานขบวนการแปรรูปเชน  ปลาสดทั้งตัวหรือชํ าแหละแชแข็ง   กุงสดทั้งตัวแชแข็ง 
และสตัวนํ ้าทะเลแชแข็งที่ผานกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ เชน เนื้อปลาบดแชแข็ง เนื้อปูเทียม

       1. สตัวนํ ้าทะเลแชแข็งที่ไมผานขบวนการแปรรูป
           ปลาสดชํ าแหละแชเย็นแข็งหรือปลาสดแชเยือกแข็ง (Frozen Fish Fillets) เปนผลิต
ภัณฑที่มีความสํ าคัญตอการสงออกชนิดหนึ่ง ปลาชํ าแหละคือ ชิ้นเนื้อปลาที่ชํ าแหละออกจาก
กระดกูสันหลงัและเอาหนังออก ปลาชํ าแหละทํ าจากปลาที่เอาเครื่องในออกแลว ปลาชํ าแหละที่มี
จ ําหนายมีอยู 2 แบบคือ แบบแชเย็น (Chilling) และแบบแชแข็ง (Freezing) ปลาที่ใชเปนวัตถุดิบ
ไดแก  กะพงแดง อินทรี โอ ทูนา เห็ดโคน ทราย ตาหวาน สีกุน ขางเหลือง นํ้ าดอกไม ฯลฯ   ซึ่ง
กรรมวิธีและกระบวนการผลิต มีข้ันตอนเรียงตามลํ าดับดังนี้

1. รับปลา
2. ตดัและลางปลา
3. ชัง่นํ้ าหนัก
4. ขอดเกล็ด เชน พวกปลากะพง การขอดเกล็ดปลาจะตองทํ าดวยความ

ระมดัระวงัเพื่อมิใหเนื้อปลาชํ้ า การขอดเกล็ดปลาใชเครื่องจักรกลหรือจะใชมีดก็ได เครื่องจักรกลที่
ใชขอดเกล็ดปลามีอยูดวยกันหลายแบบ แตแบบที่งายที่สุดทํ าดวยแผนเหล็กกลา เปนรูปทรง
กระบอกและมีที่ขูดอยูรอบ ๆ ขณะขอดเกล็ดปลาเครื่องขอดจะหมุนรอบแกนตัวเอง

5. เอาเครื่องในออก
6. ชํ าแหละ
7. ตัดแตงชิ้นปลา (Dressing of Fish)
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8. ลางและจัดแตงชิ้นปลา เรียงลงในถาดซึ่งทํ าดวยเหล็กกันสนิม เปนถาด
ขนาดส ําหรบับรรจุนํ้ าหนักสุทธิตามที่ผูซื้อตองการ เชน 1 กก. หรือ 2.2 ปอนด

9. แชเย็น หรือแชเย็นแข็ง
ปลาแชเยน็โดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะ คือชํ าแหละปลาแลวแชเย็นแข็งอัดกันเปนกอน 

(Fillets Block) และแชเย็นแข็งทั้งตัว (Whole Individual Frozen)
                1. กรรมวธิกีารผลิตปลาชํ าแหละแชเย็นแข็งจนเปนกอนสี่เหลี่ยม (Fillets Block)

1.1 น ําเอาปลาสดชนิดตาง ๆ    ตามตองการมาลางทํ าความสะอาด ขอดเกล็ด
ออกและช ําแหละเนื้อปลาตามแบบตาง ๆ ตามที่ลูกคาตองการ เชน

- แลเปนรูปผีเสื้อโดยไมตัดหัวปลา (Butterfly with Head)
- แลเปนรูปผีเสื้อตัดหัวปลาทิ้ง (Butterfly Headless)
- แลเปนชิ้น (Fillets) เปนชิน้เนือ้ปลา    นํ ามามวนเปนหลอด หรือเปนกอน

กลม หรือเปนชิ้นปลาบาง ๆ
1.2 น ําเนือ้ปลาทีช่ํ าแหละแลว แชนํ้ าเกลือ    และลางนํ้ าที่ผสมดวยคลอรีนแบบ

เจอืจาง เพื่อฆาเชื้อจุลินทรีย
1.3 เรียงชิน้ปลาทีช่ ําแหละและลางแลวลงในถาด        ตามนํ้ าหนักที่ตองการมี

แผนพลาสตกิรองเปนชั้น ๆ ในถาด แตละชั้นสูง 6 นิ้ว และกวาง 9 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว ประมาณ 6 ชั้น 
สํ าหรบัปลาชิ้นขนาดเล็ก และ 4 ชั้นสํ าหรับปลาชิ้นขนาดใหญ

1.4 น ําถาดปลาทีเ่รียงเรียบรอยแลว     เติมนํ้ าเล็กนอยจึงนํ าเขาหองเย็นใหแข็ง
เปนกอนสี่เหลี่ยม (Block) อุณหภมูปิระมาณ –40 องศาเซลเซียส นานประมาณไมเกิน 14 ชั่วโมง

1.5 น ําเนือ้ปลาที่แชแข็งไดที่ออกจากหองแชแข็ง บรรจุถุงพลาสติกตามนํ้ าหนัก
และใสกลองกระดาษของบริษัท และบรรจุในกลองกระดาษใหญอีกครั้ง มีขนาดบรรจุภายใน
ประมาณ 4-5 กลองเล็ก แลวนํ าเก็บเขาหองเย็นอุณหภูมิประมาณ –20 องศาเซลเซียสอีกครั้งจน
กวาจะสงออก
                2. กรรมวิธีการแชเย็นแข็งทั้งตัว (Whole Individual Quick Frozen)
                    น ําปลาทีต่องการมาลางนํ้ าทํ าความสะอาด ขอดเกล็ด ควักไสทิ้ง ตัดหัวออก หรือ
บางชนิดตองลอกเอาหนังออกเปนไปตามความตองการของลูกคา และนํ าเอาปลาที่ทํ าความ
สะอาด แชนํ้ าเกลือและลางดวยนํ้ าผสมคลอรีนแบบเจือจาง นํ าปลาที่ลางแลวเรียงใสถาดตาม
ขนาดของตัวปลาทั้งตัว โดยแชเย็นแบบ Individual Quick Frozen  อุณหภูมิประมาณ –40 องศา
เซลเซยีส นานไมเกิน 14 ชม. และเมื่อแชจนแข็งดีแลวนํ ามาบรรจุถุงพลาสติก ใสกลองกระดาษ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



16

และใสกลองใหญอีกครั้งและนํ าเก็บเขาหองเย็นอุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส เพื่อเตรียมสงออก 
(นฤดม บุญ-หลง 2536 : 99 – 100)

ในขณะที่อาหารทะเลแชแข็งที่ผลิตมากที่สุดคือ กุงสดแชแข็ง โดยประเทศไทยเปน
แหลงผลิตกุงไดมากที่สุดในโลก  โดยในป พ.ศ. 2542 ผลิตกุงได 200,000 เมตริกตัน และในป 
พ.ศ.2543 คาดวาจะผลิตกุงไดเพิ่มข้ึนเปน 300,000 เมตริกตัน (กันตา จิตตั้งสมบูรณ 2544 : 8) 
ซึง่สวนใหญจะเปนกุงกุลาดํ า โดยนํ าไปทํ าความสะอาดแลวผานกรรมวิธีการผลิต ซึ่งสามารถแบง
ออกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ

1. Block Frozen เปนการแชเย็น (แข็ง) กุง โดยรวมกันเปนกอนที่อุณหภูมิประมาณ 
–35 องศาเซลเซยีส ถงึ –40 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง ขนาด (นํ้ าหนัก) 
ของกุงแตละบล็อก (Block) จะตางกนัไปตามความตองการของผูซื้อ  เชน   ขนาด 1 กิโลกรัม 2 
กโิลกรัม 4 ปอนด 5 ปอนด ฯลฯ สํ าหรับลักษณะของตัวกุงที่นํ ามาแชเย็น (แข็ง) เปนบล็อกนี้ มี
หลายลักษณะดวยกัน คือ

1.1 Whole  หรือ Head-on Shell-on    เปนกุงทั้งตัวไมเด็ดหัวหรือปอกเปลือก
1.2 Headless Shell-on กุงเด็ดหัวแตไมแกะเปลือก
1.3 Peeled and Deveined  กุงเดด็หัว แกะเปลือกไมไวหาง และผาหลัง
1.4 Peeled Undeveined กุงเดด็หัว แกะเปลือก แตไมผาหลัง และไมไวหาง
1.5 Peeled and Deveined Tail on กุงเด็ดหัว แกะเปลือกผาหลัง ไวหาง
1.6 Peeled Undeveined Tail on กุงเดด็หวั แกะเปลือก ไวหาง ไมผาหลัง

2. Individual Quick Frozen (IQF) เปนการแชเย็นกุงในลักษณะเปนตัว ๆ หรือช้ิน
เดีย่วๆ ทีอุ่ณหภูมิ –40 องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 5-15 นาที กุงแบบ IQF จะเปนกุงเนื้อ 
(เดด็หวั ปอกเปลือก และผาหลังแลว) พรอมสํ าหรับผูซื้อจะนํ าไปทํ าใหสุกเพื่อบริโภคไดทันที

3. การแชเย็นกุงในฟรีออน (Freon) การแชเย็นกุงที่แกะเปลือก   และทํ าใหสุกแลว
ดวยกรรมวิธีการแชแข็งอยางรวดเร็วโดยใชฟรีออน (Freon) พบวาไมมีการสูญเสียนํ้ าหนักเลย การ
ประหยัดการสูญเสียนํ้ าหนักดวยการใชฟรีออน มีความสํ าคัญตอการแชแข็งผลผลิตที่มีราคาแพง    
ซึง่ถาแชแข็งโดยใชอากาศเปนตัวดึงความรอนออก (Air Blast Freezing)  แลวจะสูญเสียนํ้ าหนัก
ราว ๆ 1-6 เปอรเซ็นต

อาหารที่แชเย็นอยางรวดเร็วเฉพาะหนวย (IQF) ใชระบบของอากาศเปนตัวกลางใน
การดงึความรอนออกจากอาหาร ความชื้นในอาหารจะระเหยเปนไอ ยิ่งไปกวานั้นในกระบวนการ
เครือ่งกลในการขนถายผลผลิตก็กอใหเกิดการสูญเสียนํ้ าหนักดวย     กลาวโดยสรุปคือการสูญเสีย
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นํ้ าหนักในกระบวนการแชแข็งเกิดขึ้นเพราะนํ้ าหนักลดไปเนื่องจากกระบวนการทางเครื่องกลใน
การขนถาย รวมกบัการสูญเสียนํ้ าหนักที่สูญหายในการแชแข็งกุง เปนเรื่องที่ตองพิจารณาอยางยิ่ง 
เพราะกุงเปนสินคาราคาแพง มีลักษณะโครงสรางออนนุม มีสัดสวนของพื้นผิวที่สัมผัสอากาศตอ
หนวยนํ้ าหนักสูง ซึ่งทํ าใหมีแนวโนมที่จะเกิดการระเหยของนํ้ าออกไดมาก ตามที่ปรากฏในการ
ท ํางานทีแ่ลวๆ มา ในการแชเย็นโดยใชอากาศเปนตัวกลางในการดึงความรอนในอาหารออกไปนั้น 
ท ําใหมกีารสญูเสียนํ้ าหนักไปราว ๆ 6 เปอรเซ็นต แมจะมีการออกแบบอยางพิถีพิถันและใชเวลา
การแชเย็นที่ส้ันมาก กรรมวิธีแชเเข็งเริ่มต้ังแตการซื้อวัตถุดิบจากทาขึ้นปลาตางๆ ซึ่งวัตถุดิบที่ได
อาจจะเปนกุงสดทั้งตัวหรือเปนกุงที่เด็ดหัวแกะเปลือกแลว (Semi Process Product )    จากนั้น
น ํามาคดัเกรด คณุภาพ ขนาด เด็ดหัว หรือปอกเปลือกแลวจึงชั่งนํ้ าหนัก โดยใชแรงงานทั้งสิ้น (อนึ่ง
การลางท ําความสะอาดกุงจะอยูในทุกขั้นตอนนี้)  แลวจึงนํ ามาใสถาดตามขนาดบรรจุ เติมนํ้ า จึง
น ําเขาหองแชแข็ง (Freezing Room) ซึง่ใชอุณหภูมิในการแชแข็ง –34 องศาเซลเซียส ในเวลา
อยางนอยทีสุ่ด 6 ชั่วโมง จะไดกุงแชแข็งเปนลักษณะบล็อกนํ้ าแข็งออกมา นํ าไปบรรจุ (Pack) ใน
ถงุพลาสติก หรือบรรจุในกลองกระดาษ (Carton) ตามนํ ้าหนกัทีก่ํ าหนดหรือตามใบสั่งซื้อ จากนั้น
จะตองน ําไปเกบ็ไวในหองเย็นอุณหภูมิระหวาง –18 องศาเซลเซียส ถึง –22 องศาเซลเซียส เพื่อรอ
การสงออกจํ าหนายตอไป (นฤดม บุญ-หลง 2536 : 129 –130)

2. สตัวนํ ้าทะเลแชแข็งที่ผานขบวนการแปรรูป
     อุตสาหกรรมเนื้อปลาบดแชแข็งเปนอุตสาหกรรมที่นํ าเอาปลาสดทั่วไปที่ไมมีคุณคา

ทางเศรษฐกจิเชน ปลาเลย ปลาทรายแดง ปลาจวด มาแยกกาง หนัง เครื่องในออกและแปรรูปให
เปนเนื้อปลาชิ้นเล็กๆ (Minced Meat) ดงัแผนภมูทิี ่2 เนื้อปลาชิ้นเล็กๆ จะกลายเปนวัตถุดิบหรือที่
เรียกวา ซูริมิที่ยังไมแชแข็ง หลังจากนั้นจะถูกทํ าความสะอาดโดยใชนํ้ าเพื่อชะลางเอาไขมันและ
องคประกอบของสารละลายนํ้ าในเนื้อปลาออก ซูริมิที่ไดจะมีรสจืดเพราะสารที่ใหรสชาติในเนื้อ
ปลาสูญเสียในขั้นตอนของการชะลางแลว และที่สํ าคัญยิ่งไปกวานั้น การชะลางจะแยกสาร
ประกอบ โปรตีนมายโอฟริบริลา (Myofibrillar) ทีม่อียูในเนื้อปลาไว ซึ่งสารดังกลาวจะไมละลายใน
นํ้ าบริสุทธิ์และยังคงใหวัตถุดิบมีลักษณะเปนเจลใสเคลือบอยู ซึ่งเปนสารประกอบที่สํ าคัญในการ
ท ําอตุสาหกรรมอาหารตามแบบญี่ปุนหรือที่เรียกวา คามาโบโกะ (KAMABOKO) และเมื่อผสมสาร 
แอนติดินาทูแรนท (Antidenaturants) กบัซริูมิแลวนํ าไปแชแข็ง     ผลิตภัณฑที่ไดจะเรียกวาซูริมิ
แชแข็ง (Frozen Surimi) โดยปกติสาร แอนตดินิาทูแรนท  เปนสารที่มีองคประกอบของนํ้ าตาล
ซโูครส และ ซอบิโทล    ซึ่งจะทํ าใหซูริมิสามารถตานทานความเย็นจากการแชแข็งได และจะชวย
ไมใหเกดิกระบวนการเปลี่ยนแปลงโปรตีนในซูริมิ  และการทํ าซูริมิถาใชเนื้อปลาสด 100 กก. เมื่อ
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ผานกรรมวธิกีารผลิตทุกขั้นตอนจะไดเนื้อปลาบดประมาณ 20 กก. โดยนํ้ าหนัก 10 กก. จะหายไป
กบันํ ้าและอกี 60 – 70 กก. เปนสวนที่สูญเสียไปโดยจะนํ าไปทํ าปลาปนอาหารสัตว  (สกล กาญจน
รังษี และ กอบกิตต ฐิตวัฒนกุล 2532 : 12 ) สวนการทํ าเนื้อปูเทียมและผลิตภัณฑอาหารตามแบบ
ญีปุ่นในรปูแบบอื่นๆ ซูริมิจะถูกนํ ามาละลายนํ้ าบางสวนเพื่อผสมกับเกลือและสารปรุงแตงอื่นๆ ที่
ใหสี กล่ินและรสชาติ จากนั้นจะนํ ามานวดใหเขากันเพื่อใหเปนรูปรางตามที่ตองการและทํ าใหสุก
โดยใชไอนํ้ า ความรอน หรือการทอด ดังแผนภูมิที่ 3  หนา 19

       การตัดตกแตง ( เอ

      แยกเน

                                                           กา
บีบนํ้ าที่ใชใ

         
ผสม Anti –

                                                             แ

ภาพที่ 2  กรรมวิธีการผลิตซูริมิแชแข็ง
ทีม่า : Roy E. Martin and George J.
Nostrand Reinhold,1990), 136.

ซูร
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ากาง หนัง และหัวปลาออก )

ื้อปลาออก
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วัตถุดิบซูริม
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                                                     คลุกเคลาเกลือ และ สารปรุงแตง

                                     อบไอนํ้ า                 ทอด                    ตม                            อื่น ๆ

ภาพที ่3 ผลิตภัณฑที่นํ าซูริมิมาใชเปนวัตถุดิบ
ทีม่า : Roy E. Martin and George J. Flick, The Seafood Industry (New York : Van 
Nostrand Reinhold,1990),137.

กรรมวิธีการผลิตปลาเค็ม
ในการท ําปลาเค็มวัตถุดิบที่สํ าคัญมีอยู 2 อยางคือ ปลากับเกลือ ซึ่งคุณภาพของปลา

และเกลือมีผลโดยตรงกับคุณภาพของปลาเค็ม
1. ปลา ปลาทะเลที่ใชในการทํ าปลาเค็มมีหลายชนิด ราคาของปลาเค็มข้ึนอยูกับ

ชนดิของปลาทีน่ ํามาใชทํ าเค็มและความนิยมในการบริโภค ปลาเค็มที่มีราคาสูงไดแก ปลาเค็ม
จากปลาสละ ปลาอินทรี ปลากุเลา ซึ่งปลาพวกนี้จัดเปนปลาที่มีขนาดปานกลางถึงใหญ ปลาเค็ม
จากปลาทีม่ีขนาดเล็ก เชน ปลาทู ปลารัง ปลาแปน จะมรีาคาถูกกวา

2. เกลือ เกลือที่ใชในการทํ าปลาเค็มเปนเกลือสมุทร ไดมาจากการทํ านาเกลือโดย
คุณภาพของเกลือจะมีผลตอคุณภาพของปลาเค็มคือ“ความบริสุทธิ์ของเกลือ“ เกลือบริสุทธิ์ 
(โซเดยีมคลอไรด) มีคุณสมบัติซึมเขาไปในเนื้อปลาไดรวดเร็ว ไมดูดความชื้น ความไมบริสุทธิ์ของ
เกลอืมใิชกระทบกระเทือนแตเพียงคุณภาพปลาเค็มเทานั้น ปรากฏวาดีเกลือ (แมกนีเซียมซัลเฟต) 
ทีป่ะปนอยูยงัท ําใหเนื้อปลาเค็มมีรสขมอีกดวย เกลือไมบริสุทธิ์ยังทํ าใหเนื้อปลาเค็มผิดแปลกออก
ไปจากเนื้อปลาเค็มที่ใชเกลือบริสุทธิ์ เนื้อปลาเค็มที่ใชเกลือบริสุทธิ์จะมีรสเค็มอยางเดียว ไมมีรส
ขมของดเีกลอืปะปนอยูดวย เนื้อเหนียวมีสีนํ้ าตาลอมเหลืองออนเปนสีฟางแหง สวนเนื้อปลาเค็มที่
ทํ าจากเกลือไมบริสุทธิ์จะมีสีขาวทึบกระดางและมีความแข็งเปราะมาก สารประกอบบางอยางที่

             คามาโบโกะ            เทมปุระ                 ชิกุวะ                    แฮมปลา
             เนื้อปู เนื้อกุงเทียม                                                            ไสกรอกปลา
             ฮารเพน
             นารูโตะ

วัตถุดิบ หรือ ซูริมิแชแข็ง
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ปะปนอยู  เช น  เกลือแมกนีเซียมและแคลเซียมคลอไรดเป นสารประกอบที่ดูดความชื้น  
(Hygroscopic) เมือ่ปนอยูในเนื้อปลาจะดูดไปนํ้ าเขาไปในตัวปลา ทํ าใหปลาเค็มมีความชื้นมาก
อยูเสมอ เปนการบํ ารุงบักเตรีใหเจริญรวดเร็ว ทํ าใหปลาเค็มเสียเร็วขึ้น โดยขั้นตอนการทํ าปลาเค็ม
แสดงดังแผนภูมิที่ 4

ภาพที่ 4 กรรมวิธีการผลิตปลาเค็ม
ทีม่า :  นฤดม บุญ-หลง ,รายงานสถานการณอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากเนื้อ ปลา และผลิตภัณฑ
ทะเล (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2536),111.

ไตปลาควักไสออก ดองนํ้ าปลา

ลางทํ าความสะอาด

เทปลาใสถังกับเกลือเปนช้ันๆในอัตราสวน 1 ตอ 1

ใชเฝอกปดและของหนักทับไมใหปลาลอยตัว

ราดนํ้ าเกลือใสในถังหมัก(ใหเกลือละลายเร็วขึ้น)

ดองประมาณ 1 สัปดาห

เอาปลาหมักเกลือออกมาลาง

ตากบนเฝอกตากปลา แดดจัดๆ 2 ช่ัวโมง

ปลาเค็ม

ปลาทู ปลาลัง ปลาหางแข็ง
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ปจจยัทีเ่กี่ยวกับการแปรรูปอาหารทะเล
ตลาดและการสงออก
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเปนอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อตอบสนองตออุปสงคจาก

ตางประเทศเปนสํ าคัญ โดยสินคาอาหารที่สงออกเปนอาหารทะเลแปรรูป รอยละ 64.78 ไดแก 
อาหารทะเลกระปอง อาหารทะเลแชแข็ง อาหารทะเลตากแหง และอาหารทะเลแปรรูปอ่ืนๆ ซึ่งเปน
กลุมสินคาทีม่ีมูลคาการสงออกสูงสุด โดยในป 2541 สงออกไดมูลคาทั้งสิ้น 165,403.09 ลานบาท 
ป 2542 สงออกไดมูลคาลดลงเหลือ 154,206.91 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.77 และป 2543 สง
ออกไดมลูคาเพิ่มสูงขึ้นเปน 173,528.71 ลานบาท  หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 12.53 และป 2544  (ม.ค.– 
ก.พ.)สงออกไดมูลคา 25,232.15 ลานบาทเทียบกับป 2543 ชวงเดียวกัน ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 
20.26 โดยสงออกกุงสดแชแข็งมากที่สุด โดยมีมูลคา 60,270.28 ลานบาท รองลงไปไดแก กุง
กระปอง มมีลูคา47,273.48 ลานบาท ปลาทูนากระปองมูลคา 18,701.25 ลานบาทปลาหมึกสด
แชแขง็มลูคา 11,462.05 ลานบาท เนื้อปลาสดแชแข็งมูลคา 10,111.30 ลานบาท และปลาสดแช
แขง็ เปนมูลคา 4,352.07 ลานบาท โดยตลาดที่สงออกสามารถแยกไดดังนี้
                1. ตลาดหลกั เปนตลาดที่ประเทศไทยสงออกไดมูลคาสูงมาตลอด ไดแก สหรัฐอเมริกา 
ญีปุ่น สหภาพยุโรป และอาเซียน

1.1 ตลาดอเมริกา ประกอบดวยตลาดสํ าคัญคือ   สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เปน
ตลาดใหญทีม่อํี านาจซื้อสูงและมีการบริโภคอาหารมากที่สุดในโลก  สํ าหรับสินคาอาหารที่ประเทศ
ไทยสงออกและครองตลาดไดมากที่สุด ไดแก ปลาทูนากระปอง กุงกระปอง สวนสินคาอาหารอื่นๆ
ทีส่งออกไดมูลคาสูง ไดแก ปลาซารดีนกระปอง ปูกระปอง หอยลายกระปอง

1.2 ตลาดญีปุ่น เปนตลาดสงออกสินคาอาหารของไทยที่มีศักยภาพสูงสุดในเอเชีย
สินคาอาหารที่สงออก ไดแก ปลาหมึกสดแชแข็ง ปลาหมึกแปรรูป เนื้อปลาสดแชแข็ง ผลิตภัณฑ
อาหารทะเล

1.3 ตลาดสหภาพยุโรป ประกอบดวยตลาดสํ าคัญ ไดแก  สหราชอาณาจักร    กรีซ
เยอรมนัน ี เนเธอรแลนด ฝร่ังเศส  อิตาลี ฟนแลนด สวีเดน เดนมารก เบลเยี่ยม   และฮังการี โดย
สินคาสงออกไดมูลคาสูงไดแก ปลาทูนากระปอง ปลาหมึกสดแชแข็ง กุงสดแชแข็ง

1.4  ตลาดอาเซยีน เปนตลาดสงออกหลัก    สวนใหญเปนตลาดเพื่อนบาน ไดแก 
สิงคโปร มาเลเซีย พมา ลาว ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย โดยสินคาสงออก ไดมูลคาสูงไดแก กุง
กระปอง และกุงสดแชแข็ง
                2. ตลาดใหม เปนตลาดที่มีแนวโนมดี  ไดแก ตลาดเอเชียตะวันออก    ออสเตรเลีย และ
นวิซแีลนด ตะวันออกกลาง แอฟริกา สวิตเซอรแลนด อเมริกาใตและยุโรปตะวันออก สรุปไดดังนี้
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                     2.1 ตลาดเอเชียตะวันออก เปนตลาดสํ าคัญ และมีศักยภาพการสงออกแตละปจะมี
มลูคาสงออกรวมกันมากกวา 2 หมื่นลานบาท   ประกอบดวยตลาดสํ าคัญไดแก  ฮองกง ไตหวัน  
และเกาหลใีต   โดยสินคาสงออกไดแกปลาสดแชแข็ง  ปูแชแข็ง ปลาหมึกสดแชแข็ง อาหารทะเล
ตากแหง เชนกุงแหง แมงกะพรุนแหง
                     2.2 ตลาดออสเตรเลียเปนตลาดที่มีแนวโนมการสงออกดี โดยเฉพาะออสเตรเลีย ได
เปดโอกาสใหแกประเทศผูผลิตสินคาอาหาร  เขาไปเปดตลาดไดสะดวกยิ่งขึ้น และที่สํ าคัญคือผู
บริโภคในตลาดออสเตรเลีย    ยังคงใหความไววางใจและนิยม บริโภคสินคาอาหารทะเลกระปองที่
ผลิตในประเทศไทย
                     2.3 ตลาดตะวนัออกกลาง เปนตลาดใหญที่มีศักยภาพ   ในการสงออกสินคาอาหาร
และเปนตลาดทีป่ระเทศไทยสงออกสินคา      ไปยังตลาดแหงนี้เปนเวลาชานาน ประกอบไปดวย
ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย  อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  ซีเรีย จอรแดน เยเมน และ คูเวต          
โดยสนิคาอาหารที่สงออกไปตลาดแหงนี้ไดแก อาหารทะเลแชแข็ง อาหารทะเลกระปองซึ่งตองเปน
อาหารหรอืผลิตภัณฑที่ผานกรรมวิธีการผลิตที่ถูกตองตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม     หรือที่มีชื่อ
เรียกโดยเฉพาะวา “อาหารฮาลาล”  (Halal Food)     โดยมเีครื่องหมายฮาลาลติดอยูบนฉลากซึ่ง
ท ําใหผลิตภัณฑอาหารนั้นเปนที่ยอมรับของผูบริโภคชาวมุสลิมทั่วโลก
                     2.4 ตลาดแอฟริกา เปนตลาดใหมที่นาสนใจ      โดยเฉพาะตลาดอียิปต แอฟริกาใต
และไนจีเรีย แมในชวงที่ผานมา มูลคาสงออกเพิ่มข้ึนและลดลงสลับกันในบางปก็ตาม  แตใน
อนาคตคาดวา แนวโนมการสงออกสินคาดังกลาวไปยังตลาดแหงนี้จะมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น (กันตา 
จิตตั้งสมบูรณ 2544 : 9 – 14)

ในขณะที่ตลาดในประเทศสวนใหญเปนสินคาสัตวนํ้ าทะเลแชแข็งที่ไมไดผานกระบวน
การแปรรูปเปนผลิตภัณฑ  เพียงแตนํ าสัตวนํ้ าทะเลมาแชแข็งเพื่อรักษาคุณภาพความสดเทานั้น 
สินคาหลกัทีสํ่ าคัญ ไดแก ปลาทู ปลาลัง ปลาเบญจพรรณ เปนตน ลักษณะของตลาดภายใน
ประเทศเปนตลาดที่มีการแขงขันกันสูง การแขงขันจึงเนนหนักไปในทางใหบริการและราคา รวมทั้ง
ใหสินเชื่อแกผูซื้อเพราะสินคามีลักษณะอยางเดียวกันและคุณภาพเหมือนกัน โดยโรงงานผลิต
อาหารทะเลแชแข็งไมวาจะอยูที่ภาคใต ภาคกลาง หรือภาคตะวันออก  จะมีโรงงานสาขาซึ่งเปน
โรงงานหองเยน็กระจายทั่วประเทศ จึงสามารถขนสงสินคาไปยังสาขาที่ส่ังซื้อโดยตรง ในลักษณะ
ด ําเนนิธรุกจิเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันและสวนแบงตลาดภายในประเทศใหมากที่สุด (สกล 
กาญจนรังษี และ กอบกิตต ฐิตวัฒนกุล 2532 : 19)
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วัตถุดิบ
วตัถดุบิทีใ่ชในการผลิตอาหารทะเลกระปองจํ าพวกปลาทูนากระปอง    และผลิตภัณฑ

ทนูาแปรรปูมแีหลงที่มาของวัตถุดิบจากการนํ าเขาเปนสวนใหญประมาณรอยละ80 และมีแนวโนม
เพิม่ข้ึนมาตลอด โดยปลาที่นํ าเขามาใชในการผลิตประกอบดวย ปลาโอแถบ (Skipjack) ปลาทูนา
ครีบเหลือง (Yellow Fin) และปลาทูนาครีบยาว (Albacore) ในรูปของปลาทูนาแชแข็ง และสวน
ใหญจะน ําเขาจากประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพราะการขยายตัวของอุตสาหกรรมอยาง
รวดเรว็ในอดตีทีผ่านมาทํ าใหวัตถุดิบจากแหลงประมงภายในประเทศไมเพียงพอ โดยปลาทูนาที่
ท ําประมงไดในไทยสวนใหญเปนปลาทูนาขนาดเล็กที่เรียกวา ปลาโอ มีขนาดความยาวประมาณ
ตวัละ 13 – 57 ซ.ม. หรือเฉลี่ยประมาณ 37 ซ.ม. ในขณะที่ปลาทูนาชนิดอื่นๆ เมื่อโตเต็มที่จะมี
ขนาดความยาวระหวาง 40 – 150 ซ.ม. อีกทั้งพบวาในระยะหลังๆ สัดสวนของปลาโอตัวขนาดเล็ก
มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นหรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาปลาที่ทํ าประมงไดมีขนาดเล็กลงเพราะความ
อุดมสมบูรณของแหลงประมงภายในประเทศลดลง

และจากการพัฒนาอุตสาหกรรมปลาทูนากระปองสงผลใหอุตสาหกรรมสัตวนํ้ า
กระปองอืน่ๆ ขยายตัวตามมา เชนกุงกระปอง ปลาหมึกกระปอง หอยลายกระปอง ปูกระปอง ซึ่ง
วตัถดุบิทีใ่ชไดจากแหลงภายในประเทศเปนสํ าคัญ โดยกุงกระปองจะใชกุงจํ าพวกกุงทรายและกุง
ขนาดเลก็ซึง่จะแตกตางกับกุงที่ใชในอุตสาหกรรมกุงแชแข็ง สวนใหญเปนกุงกุลาดํ าซึ่งเปนวัตถุดิบ
ในประเทศทีไ่ดจากการประมงในแหลงนํ้ าธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงเปนหลัก ในขณะที่วัตถุดิบที่
ใชในการท ําปลาหมึกกระปองสวนใหญจะเปนปลาหมึกกลวย   แตอาจมีการใชปลาหมึกชนิดอื่นๆ
กไ็ดข้ึนอยูกับชนิดของผลิตภัณฑ สํ าหรับในอุตสาหกรรมแชแข็งสวนใหญจะใชปลาหมึกกระดอง
และปลาหมึกสาย

ในกรณีของอุตสาหกรรมปูและหอยลายกระปองจะใชวัตถุดิบที่ไดจากการทํ าประมงใน
นานนํ ้าไทยเปนหลกัใหญ โดยวัตถุดิบที่ใชทํ าปูกระปองสวนใหญจะใชปูมา  โดยทั่วไปทางโรงงาน
ผูผลิตจะรบัซื้อวัตถุดิบที่มีการแปรรูปข้ันตนจากผูประกอบการขนาดเล็กในทองถิ่น โดยใหรวบรวม
มาสงที่โรงานหรือออกไปรับซื้อจากผูประกอบการ ในกรณีของกุงจะรับซื้อกุงที่ไดแกะเปลือกและ
ผานการตมใหสุกมาขั้นตอนหนึ่งแลว โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบกอนจัดซื้อและนํ าไป
ใชในขบวนการแปรรูปอีกทีหนึ่ง เพื่อจัดทํ าเปนผลิตภัณฑสงออกตามกฎเกณฑมาตราฐานนํ าเขา
อาหารทะเลของแตละประเทศตอไป ในกรณีของปูมาจะตองแกะใหเปนชิ้นเนื้อออกจากกระดอง
หรือหอยลายก็จะตองแกะเปลือกออกและผานการตมใหสุกมาขั้นตอนหนึ่งแลว (สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย 2541 : 201 – 205)
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แรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองและแปรรูป เปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนใน

สวนของการเตรียมวัตถุดิบ โดยจะมีการควบคุมแตละจุดในกระบวนการผลิตอยางเขมงวด เชน 
การควบคมุอุณหภูมิของนํ้ าที่ใชตม คุมเวลา หรือตรวจสอบความเรียบรอยของวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบ
จะถกูลํ าเลยีงไปตามรางลอเลื่อนเขาหองปฎิบัติการที่มีคนงานซึ่งสวนมากจะเปนแรงงานสตรี จาก
ขอมลูอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครป พ.ศ. 2542 พบวา แรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรปูสวนใหญเปนแรงงานสตรีถึง 29,304 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 83.49  จากแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปทั้งหมด โดยแรงงานจะยืนเรียงอยูสองขางโตะสแตนเลส
เพือ่ท ําการแยกสวน เชน ถอดกาง ครีบ ขูดหนัง และคัดเนื้อปลาที่มีสีขาวและตองระมัดระวังไมให
เนือ้ปลาแตกรวน โดยจะเริ่มจากเอาครีบสองขางออกกอน แลวขูดหนังเบาๆ แบะปลาออกจากกัน
ดวยมีดแลวจึงเอากางและเลือดหรือเนื้อสีคลํ้ าออกซึ่งอยูตรงบริเวณกระดูกสันหลัง (Lateral 
Lines) ออก ซึง่ขัน้ตอนในการเตรียมวัตถุดิบดังกลาวแรงงานสตรีจะมีความพิถีพิถัน ละเอียดรอบ
คอบกวาแรงงานชาย อีกทั้งวัตถุดิบมีลักษณะบอบชํ้ าไดงาย ดังนั้นขั้นตอนดังกลาวจึงจํ าเปนตอง
ใชคนงานที่มีความชํ านาญ และมีศิลปะในการทํ าอยางมากและนับเปนความสามารถของคนงาน
ไทยที่ไดเปรียบประเทศผูผลิตอีกหลายประเทศ (มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, คณะเศรษฐศาสตร 
2539 : 3 – 5)

                บทบาทและนโยบายของรัฐ
                รัฐบาลไดจัดเก็บภาษีอากรสํ าหรับผูผลิตสินคาสัตวนํ้ าแปรรูปดังนี้

1. ผูจ ําหนายในประเทศ เสียภาษีการคาอัตรารอยละ 7 และภาษีเทศบาลรอยละ 10
ของภาษีการคา

2. ผูสงออก เสียภาษีอากรขาออกในอัตรารอยละ 1.5 และภาษีเทศบาลรอยละ 10
ของภาษีอากรขาออก

3. ยกเวนการเกบ็อากรขาเขาวัตถุดิบสํ าหรับปลาสด กุง ปลาหมึก หอย ที่นํ าเขาจาก
ตางประเทศ

นอกจากนีน้โยบายของรัฐที่สงเสริมอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป สวนใหญอยูในรูป
ของการสงเสรมิการลงทุนเพื่อการสงออก โดยในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ทางคณะกรรมการ
สงเสรมิการลงทนุ ไดลงมติใหสงเสริมกิจการหองเย็นขึ้น โดยกํ าหนดขนาดการลงทุนไมนอยกวา 5
ลานบาท มคีนไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 60 และตองใชในกิจการอาหารทะเลกึ่งสํ าเร็จรูป มิใช
น ําไปใชในลกัษณะหองเย็นเพื่ออาหารทะเลสดธรรมดา ซึ่งการสงเสริมคร้ังนี้จะมีการยกเวนภาษี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25

น ําเขาเครือ่งจกัรทัง้หมดแกกิจการหองเย็นที่สงออก นอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชยยังไดกํ าหนด
ระบบการสงออกอาหารทะเล และผลิตภัณฑออกไปนอกราชอาณาจักรดังนี้

- การสงออกกุงและปลาหมึกแชเย็นไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และ  ประชาคมยุโรป
ไดรับการยกเวนไมตองแสดงหนังสือรับรองสุขลักษณะ หรือหนังสือรับรองอื่นใดตอพนักงาน
ศลุกากร แตจะตองเปนสมาชิกของสมาคมผูคาผลิตภัณฑสัตวนํ้ าและอาหารทะเลแชเยือกแข็งไทย

- การสงออกกุงและปลาหมึกแชแข็งไปยังประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  ยกเวนประเทศ
อิตาล ี และกลุมประเทศเบเนลักซ ตองแสดงหนังสือรับรองผลการวิเคราะหจากกรมประมง หรือ
กรมวทิยาศาสตรการแพทย และหนังสือรับรองสุขลักษณะจากกรมประมง

- สํ าหรบัการสงออกุงและปลาหมึกแชแข็งไปประเทศอิตาลี  ใหแสดงหนังสือรับรอง
ผลการวเิคราะหและหนังสือรับรองเรื่องสารปรอทจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย เวนแตกุงหรือ
ปลาหมกึท ําใหสุกแลว   ใหไดรับการยกเวนไมตองแสดงหนังสือรับรองใดๆ ทั้งสิ้น

สํ าหรับผูสงออกที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทนุ จะไดรับการยกเวนภาษีการคาสํ าหรับการสงออกสัตวนํ้ าทะเลแชแข็ง ทางดานการนํ าเขา
สัตวนํ ้าทะเลแชแข็งที่ไดรับการยกเวนอากรขาเขามากที่สุดไดแก ปลาทูนา ซึ่งนํ าไปผลิตปลาทูนา
กระปองเพือ่การสงออก (สกล กาญจนรังษี และ กอบกิตต ฐิตวัฒนกุล 2532 : 24 – 26)

                มาตรการและกฎระเบียบของประเทศนํ าเขา
                1. มาตรการทางดานภาษี
                    เปนมาตรการที่ประเทศที่นํ าเขาผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปเรียกเก็บในรูปของ
อัตราภาษีนํ าเขาซึ่งสามารถแยกเปนสามระดับ กลาวคือ

   ระดบัแรก เปนภาษีนํ าเขาทั่วไปซึ่งเรียกวา Most Favoured Nations (MFN) ซึ่งเปน
อัตราภาษนี ําเขาที่ใชกับประเทศผูสงออกทุกประเทศเทาเทียมกัน ระดับภาษีนํ าเขานี้เปนระดับ
ปกตทิัว่ไป ซึ่งเปนภาษีนํ าเขาที่มีอัตราสูงที่สุด

 ระดบัทีส่อง เปนอัตราภาษีนํ าเขาลักษณะสิทธิพิเศษทางศุลกากร (Generalized
Special Preference) ซึง่เปนการใหสิทธิพิเศษกับประเทศผูสงออกที่เปนประเทศกํ าลังพัฒนาเพื่อ
เปนการชวยเหลือและเปดโอกาสใหประเทศกํ าลังพัฒนาสามารถสรางโอกาสสงออกและแขงขัน
กบัประเทศอืน่ๆ ได กรณีสิทธิพิเศษทางศุลกากรนี้ในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อาจจะให
สิทธพิเิศษโดยไมเก็บภาษีนํ าเขาจากประเทศสงออก หรือในบางกรณีจะเก็บภาษีนํ าเขาในอัตราตํ่ า
เชนในประชาคมยุโรป เก็บภาษีนํ าเขากับประเทศที่ไดรับสิทธิพิเศษทางศุลกากรประมาณรอยละ 6
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  ระดบัทีส่าม เปนการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับประเทศที่ผูนํ าเขาตองการจะ
ใหสิทธิพิเศษเหนือกวากรณี GSP ซึง่โดยมากมกัจะเปนในลักษณะผูกพัน หรือความชวยเหลือที่
ประเทศผูน ําเขา ตองการใหกับประเทศผูสงออกที่เคยเปนอาณานิคมมากอนภายใตสนธิสัญญา
ตางๆ เชน สัญญาทวิภาคี (Bilateral Agreement) ทีป่ระชาคมยุโรปใหกับประเทศในแถบ Africa
Caribbean and Pacific (ACP) ซึง่มปีระมาณ 60 ประเทศ โดยทางประชาคมยุโรปจะยกเวนภาษี
น ําเขาใหกับผลิตภัณฑอาหารทะเลบรรจุกระปองที่นํ าเขาจากประเทศเหลานี้

2. มาตรการที่ไมใชภาษี
                     เพือ่ใหการคุมครองกับผูบริโภคและผูผลิตภายในประเทศ ประเทศตางๆจะวาง
ระเบยีบที่ตองปฏิบัติและมีเกณฑมาตรฐานสํ าหรับผลิตภัณฑ เพือ่ใหถือปฏิบัติสํ าหรับการอนุญาต
ในการน ําเขา เชนในเรื่องของสารเจือปนอาหารจะมีเกณฑแตกตางกัน อาทิเชน เกณฑการใชสาร
ประกอบซัลไฟลหรือซัลเฟอรไดออกไซด สารประกอบฟอสเฟต และสาร EDTA (Ethylene
Diamine Tetra Acetates) ของแตละประเทศจะมีความแตกตางกัน ดังนั้นหากสินคาจากประเทศ
ไทยไมสามารถผลิตไดตามเกณฑของประเทศผูนํ าเขา ผูซื้อสามารถสั่งหามการนํ าเขา หรือเขมงวด
ในการตรวจสอบอันจะมีผลตอตนทุนทางการตลาดของผลิตภัณฑจากประเทศไทย(สถาบันวิจัย
เพือ่การพัฒนาประเทศไทย 2541 : 196 ) นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบตางๆ ของประเทศผูนํ าเขาที่
ใชตรวจสอบคุณภาพสินคาอาหาร ซึ่งประเทศญี่ปุนมีกฎระเบียบดังนี้

- กฎหมาย Food Sanitary Law   เกีย่วกบัการควบคุมมาตรฐานสินคา   ทั้งในเรื่อง
สวนผสม  วธิกีารผลิต การแปรรูป การบรรจุหีบหอ การเก็บรักษา ฉลากสินคา รวมทั้งวิธีการ
จ ําหนายและการนํ าเขา

- กฎหมาย Product Liability Law   (PL)    มผีลบังคับใชตั้งแต 1 กรกฎาคม 2538
เนือ้หาของกฎหมายระบุให    ผูผลิตสินคาตองชดใชคาเสียหายที่เกิดจากความบกพรองของสินคา
ใหกบัผูบริโภคแมวาความบกพรองนั้นจะเกิดจากความรูเทาไมถึงการณของผูผลิตสินคาเอง

- กฎระเบยีบการปดฉลากสินคาอาหาร      ใหระบุเวลาที่คงความสดใหมของสินคา
แทนการระบุวันที่ผลิตสินคา
                    ในขณะทีอ่งคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา  (Food and Drug Administration)
หรือ FDA ท ําหนาทีค่วบคุมตรวจสอบสินคาในดานความสะอาดบรรจุภัณฑ ปายปดฉลาก ซึ่งตอง
บอกสวนประกอบเปนภาษาอังกฤษพรอมดวยชื่อที่อยูของผูผลิตหรือผูบรรจุ ประเทศที่ผลิตรวมทั้ง
นํ ้าหนักหรือปริมาณสุทธิตามที่ FDA ก ําหนด หากพบวาสินคานั้นมีขอบกพรอง   ก็จะถูกกักและนํ า
ตวัอยางไปพสูิจนในหองทดลอง ในกรณีที่พบวามีขอบกพรองเชน การบรรจุหีบหอไมถูกลักษณะ
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สินคาเนาเสยี หรอืมีส่ิงสกปรกเจือปนสินคาดังกลาวจะถูกสงกลับหรือถูกทํ าลายทันที พรอมบันทึก
รายชือ่โรงงานผูผลิตนั้นๆ เพื่อเปนฐานขอมูลในกรณีที่มีการนํ าเขาสินคาครั้งตอไป
                กฎหมายปายฉลาก เร่ิมบังคับใชตั้งแต 8 พฤษภาคม 2537 โดยระบุใหผลิตภัณฑ
อาหารทุกชนิดที่มีการนํ าเขาจะตองมีปายฉลากบอกคุณคาของอาหารและสวนประกอบชัดเจน
ตามแบบฟอรมที่กํ าหนด ทั้งนี้เพื่อใหผูบริโภคเรียนรูคุณคาทางอาหารที่รับประทาน
                ระบบปองกันและควบคุมคุณภาพสินคา (Hazard Analysis Critical Control Point)
เปนระบบปองกันและควบคุมความสะอาดของสินคาอาหารแบบใหม ซึ่งหัวใจของระบบนี้คือการ
จดัเกบ็ขอมลูอยางมีประสิทธิภาพ การเขียนแบบรางกระบวนการผลิตตั้งแตตนจนจบเพื่อวิเคราะห
ความเสีย่งในเรื่องของความสะอาดในขั้นตอนการผลิตคืออะไร และตองทํ าอยางไรจึงจะสามารถ
หลกีเลีย่งไมใหความเสี่ยงนั้นขึ้น โดยกฎระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2540
                ในขณะทีก่ลุมประชาคมยุโรปมีกฎระเบียบตางๆ ดังนี้

- กฎระเบียบเกี่ยวกับการผสมอาหาร (Additives)   ไดประกาศขอกํ าหนดเมื่อเดือน
ธนัวาคม 2531 ซึ่งมีรายการ Positive List ของสารผสมอาหารที่นํ ามาใชไดเทานั้น ถาไมปรากฎอยู
จะถอืสารนัน้เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสินคาจะถูกถอนออกจากตลาดทันที

- มาตรฐานฉลากเขียว   เปนมาตรฐานที่ใชควบคุมของเหลือใชประเภทบรรจุภัณฑ
ภาชนะบรรจุหีบหอสินคา โดยผูผลิตหรือผูสงออกสินคาจะตองรับผิดชอบในการกํ าจัดของเหลือใช
โดยการก ําหนดสดัสวนของเหลือใชที่จะนํ ากลับมาใชประโยชนใหม หรือนํ ามาผานกระบวนการ
ผลิตใหมใหมากขึ้น (รอยละ 25 – 45 หรืออยางนอยรอยละ 15 ของนํ้ าหนักวัสดุแตละชิ้น)  รวมถึง
การก ําจดับรรจุภัณฑปนเปอนสารอันตราย   ซึ่งตองผานการตรวจสอบและรับรองจากทางองคการ
ทีท่างสหภาพยโุรปจดัตัง้ขึ้น ซึ่งทํ าใหสินคาที่มีมาตรฐานตํ่ ากวาที่กํ าหนดไมสามารถเขาสูตลาดได
(กนัตา จิตตั้งสมบูรณ 2543 ข : 16 – 17)

งานวจิยัทีเ่กี่ยวของกับที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม
จากการศึกษาของ สรากร บรรจงจิตต (2536 : บทคดัยอ) พบวาอุตสาหกรรมตามแนว

ถนนเศรษฐกจิ 1  เปนการพัฒนาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องริมฝงถนนสายหลักที่เชื่อมตอระหวาง
กรุงเทพฯและชมุชนออมนอยกระทุมแบน และปจจัยที่กระตุนใหเกิดการขยายตัวไดแก 1.ความ
สะดวกในการคมนาคมขนสง 2.ใกลกรุงเทพมหานครซึ่งเปนตลาดที่สํ าคัญของประเทศ 3.ความ
พรอมทางดานระบบสาธารณูปโภคเฉพาะบริเวณริมฝงถนน  4.การกระจุกตัวอยางหนาแนนของ
อุตสาหกรรมท ําใหเกิดความสัมพันธทางการผลิตระหวางอุตสาหกรรม ทํ านองเดียวกับการศึกษา
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ของ จันธนา สธูป (2534 : บทคัดยอ) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
คอืการคมนาคมขนสงที่สะดวกเปนปจจัยที่สํ าคัญ และการมีปจจัยอื่น ๆ สนับสนุนเชน ใกลแหลง
วตัถดุบิ ระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ มีตลาดจํ าหนายผลิตภัณฑและมีแหลงเงินทุนที่เพียงพอ
ซึง่สอดคลองกับการศึกษาของ สิทธิศักดิ์ ปฐมวารี (2536 : บทคัดยอ) ทีพ่บวาปจจัยที่มีผลตอการ
เลอืกทีต่ัง้ของอุตสาหกรรมไดแก แรงงาน ที่ดิน การอยูใกลตลาดหรือแหลงวัตถุดิบ ความสะดวก
ในการขนสงและโครงสรางพื้นฐาน

จากการศึกษาของ จินดา ชอบพัฒนา (1989 : บทคัดยอ)     พบวาการเลือกที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมผลติกรรมในประเทศไทย มีแนวโนมที่จะตั้งอยูใกลกับเมืองที่เปนศูนยกลางทางธุรกิจ
ซึง่บริเวณเหลานี้จะสงผลใหเกิดประโยชนจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ เชน   การรวมกลุมของ
อุตสาหกรรม การเปนศูนยรวมทางการขนสง และการมีประสิทธิภาพในระบบโทรคมนาคม

บุษกร สิงขรัตน (2532 : บทคดัยอ) ไดศึกษารูปแบบที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัเชยีงใหมพบวา แนวโนมการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมจะตั้งอยูบริเวณชานเมือง
และอ ําเภอรอบนอก โดยจะตั้งอยูริมถนนสายสํ าคัญที่ใชเปนเสนทางติดตอกกับเขตเมืองไดสะดวก
ปจจัยหลกัทีม่อิีทธพิลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไดแก ปจจัยทางดานคมนาคมขนสง
ปจจัยทางดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แหลงวัตถุดิบ ตลาด และปจจัยทางดานแรงงาน สวน
ปจจัยทีสํ่ าคญัรองลงมาไดแก ปจจัยทางดานที่ดิน แหลงพลังงาน การใกลกับโรงงานที่ผลิตสินคา
ประเภทเดยีวกัน หรือเกี่ยวของกัน และปจจัยทางดานเงินทุน  

    
ทฤษฎแีละแนวความคิดที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดนํ าทฤษฎี Polarized Growth หรือ Core-Periphery Model
ของ จอหน ฟรีดแมนน และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมาเปนแนวทางในการ
ศกึษาโดย จอหน ฟรีดแมนน ไดเสนอแบบจํ าลองการเติบโตของศูนยกลางกับพื้นที่รอบนอก
(Core-Periphery Model) โดยเขาไดแบงเขตเศรษฐกิจทางภูมิศาสตรออกเปนสองสวน สวนแรก
เรียกวาศูนยกลาง (Centers) คอืบริเวณทีม่ีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการลงทุนขนาด
ใหญทีมุ่งกระตุนใหเกิดการผลิตและการกระจายผลิตผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปน
บริเวณทีม่ปีระชากรหนาแนน และยังเปนพื้นที่ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและยอมรับนวัตกรรม
ไดมาก สวนที่สองคือพื้นที่รอบนอก หรือเขตบริวาร (Peripheries) คอืพืน้ที่หรือเมืองเล็กๆ ที่เติบโต
ข้ึนมาไดโดยอาศัย พึ่งพา หรืออยูภายใตอิทธิพลของศูนยกลาง
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ฟรีดแมนน ไดแบงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภาคออกเปน 4 ระดับ
คอืชวงกอนอุตสาหกรรม(Pre-industrial) ชวงเศรษฐกิจปรับตัวสูระบบอุตสาหกรรม (Transitional)
ชวงการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial) และ ชวงหลังการพัฒนาอุตสาหกรรม (Post-industrial)

ในชวงแรกเศรษฐกิจยังไมคอยพัฒนา  โดยเศรษฐกิจสวนใหญจะเปนเกษตรกรรม
ความสมัพนัธระหวางศูนยกลางและเมืองบริวารมีนอย ในชวงการปรับตัวเขาสูระบบอุตสาหกรรม
ความสมัพนัธทางเศรษฐกิจระหวางศูนยกลางกับเขตบริวารจะมีมากขึ้น โดยศูนยกลางจะเริ่มใช
ทรัพยากรจากเมอืงบริวารมากขึ้นทั้งแรงงานและวัตถุดิบ ในชวงนี้ศูนยกลางจะเติบโตอยางรวดเร็ว
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเขตหรือเมืองบริวาร ความสัมพันธดังกลาวมีแนวโนมจะมากขึ้นเมื่อระดับการ
พฒันาของเศรษฐกิจเขาสูยุคอุตสาหกรรม ความเจริญจะคอยๆกระจายไปสูเขตเมืองบริวารใน
ปลายยคุอตุสาหกรรมหรือตนยุคหลังการพัฒนาอุตสาหกรรม

ความสมัพนัธระหวางศูนยกลางและเขตเมืองบริวาร แบงไดเปน 2 แบบคือ Backwash
Effect และ Spreading Effect     ซึง่ในระยะแรกๆ ของการพัฒนาคือชวงกอนอุตสาหกรรมการ
ปรับตวัเขาสูยุคอุตสาหกรรมและตอนตนยุคอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางศูนยกลางและ
เมอืงบริวารเปนแบบ Backwash Effect กลาวคอืศูนยกลางหรือเมืองใหญจะมี Agglomeration
Economy ท ําใหเกดิการเคลื่อนยายแรงงานและเงินทุนจากเขตเมืองบริวารเขาสูศูนยกลางทํ าให
ศนูยกลางเตบิโตอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ศูนยกลางยังใชวัตถุดิบตางๆ จากเมืองหรือเขตบริวาร
กจิกรรมทางเศรษฐกิจของศูนยกลางจะเติบโตอยางมาก โดยที่เขตบริวารจะไดผลตอบแทนนอย
มากจากการพฒันาของศูนยกลางในระยะนี้แตการพัฒนาของศูนยกลางมีขีดจํ ากัด เพราะการ
พัฒนาและการเติบโตจะกอใหเกิดตนทุนและปญหาของความหนาแนนของประชากรและธุรกิจ 
เชน ราคาทีด่นิทีแ่พงขึ้น คาครองชีพสูงขึ้น คาจางแพงขึ้น การติดขัดทางดานคมนาคม ปญหา
อาชญากรรม ตนทนุที่สูงขึ้นของการสรางโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยสํ าคัญตาม
ธรรมชาตทิีท่ ําใหความเจริญเติบโตของศูนยกลางชลอตัวลง ซึ่งในที่สุดปจจัยเหลานี้ก็จะมีมากขึ้น
จนกระทัง่มีอิทธิพลมากกวา Agglomeration Economy ซึง่ท ําใหเกิดผลประการที่สองคือ
Spreading Effect ตอเมอืงบรวิาร ซึ่งผลเหลานี้ประกอบดวยการกระจายโรงงานอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยใีนการผลิต พรอมทั้งประชากรผูประกอบการและแรงงานไปยังเมืองรอบนอก ซึ่งในที่สุด
Spreading Effect จะมผีลมากกวา Backwash Effect และความเจริญก็จะกระจายไปสูเขตเมือง
บริวาร (ประพันธ เศวตนันทน 2520 : 38 - 39) ซึง่แนวคดิดังกลาวไดนํ าไปสูแบบจํ าลองการพัฒนา
(Development Model) ซึง่แสดงใหเหน็ถงึกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้ง 4 ข้ันตอนดังนี้
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ข้ันแรกเปนยุคเกษตรกรรม เปนระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง มีหัวเมืองใหญนอย
กระจายอยูโดยทั่วไป และมีลักษณะโครงสรางของเมืองกอนเกิดอุตสาหกรรม โดยความสัมพันธ
ระหวางเมอืงและการพึ่งพาอาศัยในเชิงเศรษฐกิจมีนอยมาก

ภาพที่ 5 ยุคเกษตรกรรม
ทีม่า : M.G. Bradford and W.A. Kent, Human Geography Theories and Their Applications
(Oxford : Oxford University Press,1977), 171.

ข้ันที่สองเปนยุคการรวมตัวของการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมซึ่งกอใหเกิดศูนยกลาง
และบรวิารทีผู่กพันเชื่อมโยงกัน โดยอุตสาหกรรมจะรวมตัวเปนกระจุกเดียวกลางภูมิภาคลอมรอบ
ดวยเขตบริวารรอบนอกที่ลาหลังทางเศรษฐกิจ

ภาพที ่6 ยคุของการรวมตัวของการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม
ทีม่า : M.G. Bradford and W.A. Kent, Human Geography Theories and Their Applications
(Oxford : Oxford University Press,1977), 171.

ข้ันทีส่ามเปนยุคของการขยายตัว เขตรอบนอกที่เคยเปนชุมชนขนาดเล็กไดเร่ิมมีการ
ขยายตวัเปนศนูยกลางขนาดยอมเกิดขึ้นจากการรับเอาเทคโนโลยีใหมๆ จากศูนยกลางจนสามารถ
พฒันาเขตรอบนอกใหรับการขยายตัวที่ลนมาจากศูนยกลางได โดยศูนยกลางขนาดยอมนี้จะเปน
แหลงรับผลผลติจากเขตเกษตรกรรมที่อยูในรัศมีอิทธิพลของตนเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา แตเดิม
ทีม่เีพยีงศนูยกลางเดียวที่เคยซึมซับและดึงดูดทรัพยากรจากบริเวณรอบๆ เขาสูพื้นที่ ก็เร่ิมมีการ
เปลีย่นแปลง โดยมีศูนยอันดับสอง หรือที่เรียกวาศูนยกลางรองชายขอบที่แข็งแกรงเกิดขึ้น ในชวง
ระหวางยุคของการเติบโตเต็มที่ของอุตสาหกรรม
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ภาพที่ 7 ยุคของการขยายตัว
ทีม่า : M.G. Bradford and W.A. Kent, Human Geography Theories and Their Applications
(Oxford : Oxford University Press,1977), 171.

ข้ันที่ ส่ี เป นยุคของการพัฒนาที่เชื่อมโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งภูมิภาคและ
เศรษฐกจิของศนูยกลางใหญและศูนยกลางทุกระดับผสานเปนเอกภาพเดียวกัน ภายใตระบบการ
บริหารเศรษฐกจิของชาติเปนสวนรวม ศูนยกลางตางๆ จะมีระบบการสื่อสารที่สมบูรณสามารถรับ
ทราบการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้นในแตละสวนของภูมิภาคไมวาจะเปนดานเกษตร
กรรม อุตสาหกรรม หรือการพัฒนาดานอื่นใดไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง   ความแตกตางระหวาง
พืน้ทีแ่ละ ภูมภิาคจะลดลงทํ าใหระดับความสัมพันธระหวางศูนยกลางตางๆ เกิดขึ้นอยางสมบูรณ
แบบได

ภาพที ่8 ยคุของการพัฒนาที่เชื่อมโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งภูมิภาค
ทีม่า : M.G. Bradford and W.A. Kent, Human Geography Theories and Their Applications
(Oxford : Oxford University Press,1977), 171.

จากลักษณะการพัฒนาทางดานพื้นที่ดังกลาวจึงสามารถแบงพื้นที่การพัฒนาออกเปน 
4 เขต (Bradford and Kent 1978 : 167) ประกอบดวย

1. พืน้ทีศู่นยกลาง(The Core Region) เปนพืน้ที่ประกอบดวยตลาดระดับชาติการผลิต
มขีนาดใหญเปนแหลงใหบริการทางอุตสาหกรรมระดับชาติ และเปนแหลงของอุตสาหกรรมรวมทั้ง
นวตักรรมใหมๆ ออกไปยังพื้นที่รอบนอก
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2. บริเวณพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจดี (The Location of Upward Transitional Area) เปนเขต
ที่มีความเกี่ยวพันธกับศูนยกลางโดยเปนแหลงรายไดที่สํ าคัญเพราะเปนพื้นที่ที่มีการเพิ่มการลงทุน 
มคีวามอดุมสมบูรณและมีความสามารถในการผลิตทางการเกษตร

3. บริเวณพื้นที่ลาหลังและยากจน (The Poverty of Downward Transitional Area)
เปนพืน้ทีท่ีม่ทีีต่ัง้ไมเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อ่ืนๆ ของประเทศเปนเขตยากจน เสื่อมโทรม
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติไมเหมาะสมตอการพัฒนาเปนพื้นที่ที่มีผลผลิตตอหนวยพื้นที่ตอคน
ตํ ่า มคีณุภาพชีวิตไมดี มีอัตราการยายถิ่นสูง ชวงอายุส้ัน

4. แหลงทรัพยากรใหม(Resource Frontiers) เปนพืน้ที่ที่มีการสํ ารวจและคนพบแหลง
ทรัพยากรใหมและในหลายบริเวณอยูตอจากแนวของแหลงกลางออกไปพื้นที่นี้จะมีบทบาทสํ าคัญ
ในการกระตุนใหเกดิการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะเปนพื้นที่ที่จะถูกถายโอนทรัพยากรไปสนับสนุน
พืน้ที่อ่ืนตอไป

ลักษณะการใชพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมมีความสัมพันธกับคาเชาที่ดินและตลาด โดย
ในพืน้ทีจ่ะประกอบไปดวยตลาดยอยๆ กระจายอยูโดยทั่วไป  ซึ่งมีระดับคาเชาพื้นที่แตกตางกันไป
ตามลกัษณะของตลาด โดยคาเชาจะสูงสุดในกรณีที่เปนศูนยกลางตลาดขนาดใหญและเนื่องจาก
คาจางแรงงานมคีวามสัมพันธกับโรงงานอุตสาหกรรม คือคาจางแรงงานจะสูงขึ้นถาที่ตั้งโรงงาน
อยูไกลจากศนูยกลางที่มีประชาชนอยูอยางหนาแนน ดังนั้นคาเชาสูงสุดที่โรงงานสามารถตั้งอยูได
คอืคาเชาทีด่นิตอหนวยที่ตํ่ าลงเรื่อยๆ ตามคาจางแรงงานที่สูงขึ้นเทานั้น (ประพันธ เศวตนันทน
2520 : 61)

ทฤษฎแีบบแผนของที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม
แบบแผนของที่ตั้ง (Location Patterns) โดยทัว่ไปสามารถจัดกลุมได 2 ประเภทคือ
1. แบบแผนชนิดกระจายตัว (Dispersed Pattern) การกระจายตัวของอุตสาหกรรม

เกดิจากวตัถดุบิ ไดแก ดิน นํ้ า แรธาตุ ซึ่งเปนตัวกํ าหนดใหอยูกระจายกันเพื่อที่จะไดไมตองแยง
วตัถดุบิเหลานี ้ หากโรงงานอุตสาหกรรมมารวมตัวในที่แหงเดียวกัน จะทํ าใหวัตถุดิบขาดแคลนลง
และกอใหเกิดตนทุนการผลิตสูงจนไมสามารถรวมตัวกันอยูได นอกจากนี้ตลาดผูบริโภคซึ่งอยูกัน
อยางกระจดักระจายก็อาจเปนเหตุใหเกิดรูปแบบกระจายตัวไปตามตลาดนั้นๆ ดวย

2. แบบแผนชนิดกระจุกตัว (Clustered Pattern) การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
เกดิจากแหลงวตัถดุิบจํ านวนนอยแหง   และตลาดผูบริโภคมีการรวมตัวกันเฉพาะบางแหงจึงทํ าให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



33

อุตสาหกรรมตองตั้งอยูใกลกันโดยปริยาย ซึ่งผลดีของการรวมตัวกันกอใหเกิดการประหยัดอยู 4
ลักษณะคือ

1. การประหยัดคาขนสง
2. การประหยัดภายใน อันเปนผลจากการเพิ่มปริมาณการผลิต
3. การประหยัดภายนอก ในอุตสาหกรรมแบบเดียวกัน
4. การประหยัดภายนอกในตัวเมือง
จากการประหยดัทั้ง 4 แบบทํ าใหเกิดกิจกรรมตอเนื่องเปนลูกโซขยายตัวกวางขวางขึ้น

แตอยางไรกต็าม การรวมตัวกันจะถึงจุดอิ่มตัวในระดับหนึ่งตอจากนั้นการรวมตัวก็จะลดลง นอก
จากนีก้ารรวมตัวของโรงงานอุตสาหกรรมจะไมเกิดขึ้นในชุมชนเล็กๆ แตจะเปนไปไดในเมืองหรือ
ชมุชนขนาดใหญเทานั้น

ทฤษฎแีละแนวคิดเกี่ยวกับที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม
ทฤษฎีและแนวคิดทางดานที่ตั้งไดถูกคิดคนทั้งจากนักภูมิศาสตรและนักเศรษฐศาสตร

ชาวตางประเทศหลายทาน เร่ิมจากแนวคิดที่เกี่ยวกับที่ตั้งที่มีตนทุนตํ่ าสุด (Least Cost Location)
โดยในปค.ศ. 1909 อัลเฟรด เวเบอร (Alfred Weber)ไดเสนอแนวคิดทางดานที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด
คอืทีต่ัง้ทีเ่สยีคาใชจายนอยที่สุด โดยคํ านึงถึงปจจัยดานตนทุนคือ คาขนสง แรงงาน และวัตถุดิบ
ดงันัน้ทีต่ัง้จะถูกกํ าหนดขึ้นที่จุดใด ข้ึนอยูกบัแรงดึงของปจจัยการผลิตที่มีความสํ าคัญตอกระบวน
การผลติมากทีสุ่ด นอกจากนี้เวเบอรยังใหความเห็นวาจุดที่มีตนทุนคาขนสงตํ่ าจะมีความไดเปรียบ
ทางการผลิตดานอุตสาหกรรมดังนั้นตนทุนการขนสงจะเปนปจจัยตัวแรกที่มีอิทธิพลในการกํ าหนด 
ทีต่ัง้อตุสาหกรรม (ประหยัด ปานดี 2530 : 86 - 94) เชนเดยีวกันกับ เอ็ดการ ฮูเวอร (Edgar
Hoover) ทีไ่ดกลาวไววาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกทํ าเลที่ตั้งคือ คาขนสงและตนทุนการผลิต
นอกจากนี้ เรนเนอร (Renner) ไดเสนอหลกัการเกี่ยวกับที่ตั้งอุตสาหกรรมที่เหมาะสมวาจะตองมี
การเขาถงึปจจัยสํ าคัญ 6 ประการ ไดแก วัตถุดิบ ตลาด แรงงาน พลังงาน เงินทุน   และการขนสง
ทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคือ ที่ตั้งของปจจัยดังกลาวอยูใกลกันมากที่สุด แตถาปจจัยดังกลาวอยูกระจัด
กระจาย ทีต่ัง้เหมาะสมที่สุดของอุตสาหกรรมคือจุดที่อุตสาหกรรมนั้นอยูใกลปจจัยที่สํ าคัญที่สุด
ของกระบวนการผลิตทางดานรอวสรอน (จันทนา สธูป 2534 : 8)  ไดเสนอแนวความคิดและวิธี
การเลอืกทีต่ัง้อุตสาหกรรมโดยพิจารณาขอจํ ากัดของทํ าเลที่ตั้งจากหลักเกณฑ 3 ประการคือ

1. ขอจํ ากดัทางกายภาพ พิจารณาแตเพียงวาที่ใดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่แหงนั้น
คอืทีต่ั้งโรงงานอุตสาหกรรม
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2. ขอจํ ากัดทางเศรษฐกิจพิจารณาตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมประกอบดวยแรง
งาน วตัถดุบิ ทีด่นิ ตลาด และทุน ตนทุนของปจจัยดังกลาวแตกตางกันตามที่ตั้งที่ตางกัน ความ
สํ าคญัของการเลือกตั้งปจจัยตัวใดตัวหนึ่งเปนตัวกํ าหนดที่ตั้ง ข้ึนอยูกับอัตราสวนขอตนทุนที่เกิด
จากปจจัยนัน้ เชน ตนทุนวัตถุดิบเปนอัตราสวนสูงสุดของตนทุนรวม แหลงวัตถุดิบก็เปนปจจัย
สํ าคญัในการกํ าหนดที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม (Spatial Margin to Profitability  )  และยํ ้าวาอยาง
นอยทีสุ่ดที่ตั้งที่เหมาะสมตองไมเกินขอบเขตนี้ (Spatial) เพราะถาเกินจะประสบกับการขาดทุน

3. ขอจํ ากดัทางดานเทคนิค ซึ่งพิจารณาเกี่ยวกับระดับเทคนิคการผลิต หากปรับปรุง
และพฒันาใหกาวหนาอยูตลอดเวลา ความสํ าคัญของทํ าเลที่ตั้งอุตสาหกรรมยอมนอยลง เพราะ
เทคนคิการผลิตทํ าใหตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมนอยลงได

นอกจากนี้เฮมิลตัน (Hamilton, อางถงึใน สมชาย เดชะพรหมพันธุ 2522 :106 – 107)
ไดศกึษาต ําแหนงที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของกรุงลอนดอน ซึ่งสามารถแบงลักษณะของตํ าแหนง
ทีต่ัง้ของโรงงานอุตสาหกรรมออกเปน 4 ประเภทคือ

1. ต ําแหนงที่ตั้งในสวนกลางเมือง (Central Location) อุตสาหกรรมที่ตั้งบริเวณนี้
เปนโรงงานทีต่องการเขาถึงแรงงานที่มีฝมือของเขตประชากรหนาแนนของเมือง เชน โรงงานตัด
เยบ็เสื้อผาสํ าเร็จรูป โรงพิมพ เปนตน

2. ต ําแหนงที่ตั้งบริเวณทาเรือ (Port Location) เปนโรงงานที่อาศัยทาเรือเปนตัวชวย
อํ านวยความสะดวกในดานวัตถุดิบและการกระจายผลผลิตออกสูตลาดภายนอก

3. ต ําแหนงที่ตั้งตามเสนทางคมนาคมหลัก (Transport Artery Location )โรงงานจะ
กระจายตวัออกจากสวนกลางไปตามถนนสายหลักเหมือนรัศมีที่กระจายออกไป

4. ต ําแหนงที่ตั้งในเขตชานเมือง (Suburban Location) เปนที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่
ตองการพืน้ทีก่วางเปนโรงงานที่มีเสียงดังรบกวนและมีส่ิงสกปรกเกิดขึ้นมาก

นอกจากนั้น นอรตแฮม (Northham, อางถงึใน จันทนา สธูป 2534:18–19)  ยังได
จ ําแนกรปูแบบการกระจายตัวของอุตสาหกรรม   โดยเนนถึงปจจัยสํ าคัญที่มีบทบาทตอการพัฒนา
และการก ําหนดยานอุตสาหกรรม   ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับแหลงวัตถุดิบทีมีอยู   และปจจัยเกี่ยวกับ
การคมนาคมขนสงวัตถุดิบ  สินคาสํ าเร็จรูป โดยแบงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมไวดังนี้

1. ยานอุตสาหกรรมริมนํ้ า (Water-Front Districts) ความจํ าเปนและความตองการ
ของโรงงานสมัยแรกๆ ที่มีการปฎิวัติอุตสาหกรรม คือพลังงานเพื่อใชขับเครื่องจักร พรอมดวย
พาหนะขนสงทีส่ามารถลํ าเลียงสินคาไดเปนจํ านวนมาก  และเสยีคาขนสงถูก โรงงานอุตสาหกรรม
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สมยัแรกจงึใชประโยชนจากชายฝงลํ านํ้ าทะเลสาป และอาวเปนจุดที่ตั้งโรงงานเพราะไดพลังงาน
และเสนทางคมนาคมขนสงที่สะดวกและเสียคาใชจายตํ่ าบริเวณดังกลาวจึงเปนเขตอุตสาหกรรม
ในระยะแรก

2. ยานอุตสาหกรรมริมทางรถไฟ (Railroad Districts) แตเดิมนั้นแหลงการคาของ
เมอืงอยูใกลแหลงนํ้ าตอมาแหลงผลิตก็คอยๆ เกดิขึน้ในแถบนั้น มาในระยะหลังเสนทางรถไฟก็
สรางขึน้ในบรเิวณดงักลาว   ในที่สุดก็เกิดความเกี่ยวพันกันมากทางดานอุตสาหกรรมการคาและ
คลงัสนิคาเกบ็พัสดุตางๆ  โรงงานอุตสาหกรรม    จึงเกิดขึ้นตามเสนทางรถไฟและอูเรือ      แหลง
อุตสาหกรรมตามริมนํ้ ายิ่งหายากขึ้นและมีราคาแพง แตเสนทางรถไฟสามารถบริการตอบริเวณที่
อยูไกลทาเรือออกไป โรงงานใหมๆจึงออกไปอยูไกลจากศูนยการคาเดิมของเมืองในบริเวณที่มีที่ดิน
กวางขวางและราคาถูกในที่สุดก็เกิดยานอุตสาหกรรมตามริมทางรถไฟขึ้นมาและมีทํ าเลที่ตั้งเปน
ลักษณะตามแนวยาว (Linear)

3. ยานอตุสาหกรรมริมทางหลวง (Highway Districts) เมือ่ทางหลวงและรถบรรทุก
ไดรับความนิยมในศตวรรษที่ 20 ทํ าเลที่ตั้งของอุตสาหกรรมก็มีโอกาสกระจายตัวไดงายขึ้นกวาแต
กอน  โดยทีม่โีอกาสเลือกที่ตั้งไดมากกวาเดิมตามสี่แยกถนนสายสํ าคัญๆ จะกลายเปนที่ตั้งโรงงาน
และยานคลงัสนิคา   ที่ตั้งโรงงานเหลานี้อํ านวยความสะดวกในการเขาถึงตลาดวัตถุดิบ   พลังงาน
และกลุมอุตสาหกรรมดวยกัน    ไฟฟาไดกลายเปนพลังงานชนิดใหมแทนถานหินและพลังนํ้ าโดย
ใชสงผานสายไฟฟาแรงสูง ไมจํ าเปนตองขนสงอยางถานหินในอดีต ที่ตั้งและสภาพแวดลอมของ
โรงงานจงึผดิไปจากสมัยกอนกลาวคือ สะอาดขึ้นและมีทิวทัศนที่สดชื่น อยูในบริเวณอันกวางขวาง
และสวนใหญเปนอาคารแบบชั้นเดียว

4. ยานอตุสาหกรรมที่มีการวางแผน (Planned Industrial District) เพือ่หลีกเลี่ยง
ปญหาที่วาการใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรมกอกวนความรํ าคาญและสรางปญหาสภาพแวดลอม
จงึมกีารรวมกนัตัง้บริเวณอุตสาหกรรมขึ้นมาใหมนอกเขตชุมชน โดยเลือกทํ าเลที่ตั้งใหสัมพันธกับ
เสนทางรถไฟ และถนนสายใหม มีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพกอนการสรางอาคาร ปรับปรุง
เสนทางเขาออกใหเชื่อมกับถนนสายใหญ มีการติดตั้งเครื่องสาธารณูปโภคตางๆ ลานจอดรถ
บริเวณส ําหรบัข้ึนของลงของกอนที่จะแบงเนื้อที่ขายหรือใหเชา ยานอุตสาหกรรมแบบวางแผน
ปจจุบัน ไดแก นิคมอุตสาหกรรม
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ขอมลูพื้นฐานจังหวัดสมุทรสาคร
                ลกัษณะทางภูมิศาสตร
                1. ทีต่ั้งและอาณาเขต
                    จงัหวดัสมทุรสาคร เปนจังหวัดที่ตั้งอยูประมาณเสนละติจูดที่ 13 องศา 25 ลิปดา
เหนอื ถงึ 13 องศา 39 ลิปดาเหนือ และเสนลองจิจูดที่ 100 องศา 0.5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 
องศา 25 ลิปดาตะวนัออก (ดังแผนที่ที่ 1)หางจากกรุงเทพฯ ตามระยะทางหลวงแผนดินหมายเลข 
35 (สายธนบรีุ-ปากทอ) ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยูบนปากแมนํ้ าทาจีนที่เปนแมนํ้ าสายสํ าคัญ
สายหนึง่ของประเทศไทยที่ไหลสูอาวไทย โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้

    ทศิเหนือ         ตดิตอกับจังหวัดนครปฐม
    ทิศใต       ตดิกับทะเลอาวไทย
    ทศิตะวันออก ตดิกบักรงุเทพมหานคร    จังหวัดสมุทรปราการ
    ทศิตะวันตก          ติดกับจังหวดัสมุทรสงคราม    จังหวัดราชบุรี

                2. การปกครองและประชากร
                    จงัหวดัสมทุรสาครแบงเขตการปกครองเปน 3 อํ าเภอ 40 ตํ าบล 288 หมูบานมีขนาด
พืน้ทีท่ัง้สิน้ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร มีประชากรจํ านวน 416,393 คน
ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ยตอพื้นที่ 477 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตรประชากรอาศัยหนาแนน
ทีสุ่ดบรเิวณ อํ าเภอเมืองในเขตเทศบาลเฉลี่ย 6,028 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ที่มีประชากร
เบาบางทีสุ่ดคือ นอกเขตเทศบาลอํ าเภอเมือง เฉล่ียประมาณ 305 คน ตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร
                3. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
                    ลักษณะภมูปิระเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุมชายฝงทะเล เขตจังหวัดถูกแบงออกเปน 2
สวนดวยแมนํ ้าทาจีนซึ่งไหลมาจากนครชัยศรีทางทิศเหนือผานจังหวัดสมุทรสาคร ไหลลงสูอาวไทย
ซึง่อยูทางตอนใต พื้นที่สูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ 1.00 – 2.00 เมตร เขตกั้นระหวางทะเลกับ
แผนดนิเปนปาชายเลนที่คอนขางสมบูรณยาว 41.8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 16,208 ไร ภูมิประเทศ
เหมาะแกการท ํานา ท ําสวน พื้นที่ตอนลางอยูใกลทะเลเหมาะแกการทํ านาเกลือและทํ าประมง
                    ลักษณะภมูอิากาศของจังหวัดสมุทรสาครอยูในอิทธิพลของลมบกและลมทะเล รวม
ทัง้มมีรสุมตะวนัตกเฉียงใตพัดผานในชวงฤดูรอนมีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองรอน  ทํ าใหอากาศ
โดยทัว่ไปเยน็และชุมชื้นขณะเดียวกันอากาศรอนในฤดูรอนไมรุนแรงมากนัก เนื่องจากมีความชื้น
จากลมทะเล มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปประมาณ 24 - 26 องศาเซลเซียส มีฝนตกเกือบตลอดปและ
จะตกมากในชวงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของป
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                4. ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงนํ้ า
                    จงัหวดัสมทุรสาครมพีืน้ที่ปาชายเลนที่เปนปาสงวนแหงชาติ ไดแก ปาอาวมหาชัยฝง
ตะวนัออกและปาอาวมหาชัยฝงตะวันตก รวมพื้นที่ประมาณ 16,208 ไร สํ าหรับแหลงนํ้ าที่ใชใน
การเกษตรกรรม มีแหลงนํ้ าชลประทาน10 สายและแหลงนํ้ าธรรมชาติกวา170 สายรวมถึงแมนํ้ า
ทาจีนซึ่งเปนแมนํ้ าสายสํ าคัญที่สุดของจังหวัดอีก1สายไหลผานอํ าเภอกระทุมแบนและอํ าเภอเมือง
กอนทีจ่ะไหลลงสูอาวไทยที่ตํ าบลทาฉลอม อํ าเภอเมืองสมุทรสาคร

โครงสรางทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร
จงัหวดัสมทุรสาครมีทรัพยากรที่เอื้ออํ านวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมาก จากการ

วิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจโดยสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ปรากฎวามูลคาผลิตภัณฑของจังหวัดป พ.ศ. 2540มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 89,610.2 ลานบาท
รายไดสวนใหญข้ึนอยูกับสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลคา 56,245.3 ลานบาท หรือรอยละ 62.7 ของ
ผลิตภณัฑมวลรวมของจังหวัด รองลงมาเปนสาขาเกษตรกรรมรอยละ 13.7 และการแปรรูปสินคา
เกษตรอยางงายรอยละ 9.6 นอกนั้นเปนสาขาอื่นๆ จากการที่จังหวัดสมุทรสาครมีรายไดสวนใหญ
จากภาคอตุสาหกรรม ทํ าใหประชากรของจังหวัดมีรายไดเฉล่ียตอคนตอปเทากับ 218,562 บาท
ซึง่สงูเปนอนัดบั 5 ของประเทศ และจากการที่โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดประกอบดวย
สาขาการผลติที่สํ าคัญไดแก เกษตรกรรม การประมงทะเล อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมง
ทะเล ท ําใหระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมีอัตราการขยายตัวคอนขางสูงและในป พ.ศ. 2542 จังหวัด
สมทุรสาครมโีรงงานอุตสาหกรรมอยูในพื้นที่จํ านวน 2,943 โรงงาน สวนใหญตั้งอยูในเขตอํ าเภอ
เมอืงและอ ําเภอกระทุมแบน ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทํ าหองเย็น ผลิตอาหารทะเลแชแข็งและ
อบยาง ผลิตอาหารกระปอง ปลาปน นํ้ าปลา กะป ผลิตภัณฑพลาสติก ทอผาทุกชนิด ปนดาย
หลอมโลหะ เชื่อมโลหะ และเครื่องปนดินเผา เปนตน

ปจจยัทีเ่อ้ืออํ านวยตอการลงทุนในจังหวัดสมุทรสาคร
1. ปจจัยพื้นฐาน

                     จงัหวดัสมทุรสาครเปนจังหวัดหนึ่งที่ติดกับกรุงเทพมหานคร จึงเปนสถานที่รองรับ
ความเจริญและการขยายตัวจากเมืองหลวงซึ่งการขยายตัวดังกลาวรวมถึงการขยายตัวดานอุต
สาหกรรม อีกทัง้ยงัมกีารคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางนํ้ า ทํ าใหการขนสงสินคาตางๆ
ระหวางจงัหวดักบักรงุเทพมหานครเปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับมีถนนทางหลวงแผน
ดนิหลายสาย สามารถเดินทางไปจังหวัดตางๆ ไดสะดวก ทั้งภาคใต  ภาคกลางและภาคตะวันออก
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                2. การคมนาคมขนสง
   จงัหวดัสมทุรสาครมเีสนทางคมนาคมทั้งทางรถยนต รถไฟ และทางนํ้ าดังนี้

- ทางรถยนต มถีนนสายหลกัทีสํ่ าคัญ  คือทางหลวงแผนดินหมายเลข 35      (ถนน
พระราม2) เร่ิมจากแยกถนนสุขสวัสด์ิเขาจังหวัดที่กม.24 ระยะทาง 29 กิโลเมตร ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เร่ิมจากแยกออมนอยเขาจังหวัดที่ทางหลวงหมายเลข3091 ระยะ
ทาง 21 กโิลเมตร  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) เร่ิมจากถนนเทอดไทยสุดปลาย
ทางทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร   และทางหลวงแผนดินหมายเลข4  เร่ิม
จากแยกพระประโทนเขาจังหวัดที่แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข3097 ระยะทาง 45 กิโลเมตร

- ทางรถไฟ มทีางรถไฟสายวงเวยีนใหญ – มหาชัย เร่ิมตนที่สถานีวงเวียนใหญ
กรุงเทพมหานคร ผานอํ าเภอเมืองถึงสถานีมหาชัย (ระยะทาง 33.1 กม.) และทางรถไฟสาย
มหาชยั – แมกลอง เร่ิมตนที่สถานีแมกลอง อํ าเภอเมืองสมุทรสงคราม ถึงสถานีบานแหลมตํ าบล
ทาฉลอม อํ าเภอเมืองสมุทรสาคร (ระยะทาง 33.7 กม.)

- ทางนํ้ า เสนทางคมนาคมทางนํ้ าที่สํ าคัญ  ไดแก แมนํ้ าทาจีน คลองมหาชัย คลอง
พทิยาลงกรณ และคลองดํ าเนินสะดวก อีกทั้งยังมีสะพานและทาเทียบเรือที่ไดรับอนุญาตจํ านวน
52 แหง ตัง้อยูในอํ าเภอเมืองสมุทรสาคร โดยเปนสะพานและทาเทียบเรือประมงจํ านวน 36 แหง
สวนในเขตอ ําเภอบานแพวมีทาเทียบเรือ 1 แหง และเขตกระทุมแบนมีทาเทียบเรือ 2 แหง ซึ่งทั้ง 3
แหง เปนทาเทียบเรือโดยสาร

3. การสื่อสารและโทรคมนาคม
                     จงัหวดัสมทุรสาครมีที่ทํ าการไปรษณียโทรเลข 4 แหง มีชุมสายโทรศัพทจํ านวน 4
แหง ไดแก ชุมสายโทรศัพทสมุทรสาคร นิคมอุตสาหกรรม กระทุมแบน และบานแพว มีเลขหมายผู
เชาใชบริการรวม 44,664 เลขหมาย จํ าแนกประเภทเปนภาคธุรกิจ 10,522 เลขหมาย ที่อยูอาศัย
32,349 เลขหมาย และภาคราชการ 652 เลขหมาย

4. การไฟฟาและประปา
                     ในจงัหวดัมหีนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ใหบริการในพื้นที่จํ านวน 3 แหง
คอื การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร การไฟฟาสวนภูมิภาคอํ าเภอกระทุมแบน  และการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคตํ าบลออมนอย ใหบริการจายกระแสไฟฟาแกประชาชนผูขอรับบริการครบทุก
หมูบาน สวนทีท่ ําการประปาของจังหวัดมีหนวยงานดํ าเนินการอยู 3 หนวยงานคือ  การประปา
สวนภมูภิาคจงัหวัดสมุทรสาคร การประปาเทศบาลเมืองสมุทรสาคร และการประปาเทศบาลเมือง
กระทุมแบน
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บทที่ 3
วธิกีารดํ าเนินการวิจัย

1. การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 ขอมลูปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลภาคสนามจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ในแตละประเภท  โดยใชแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณผูประกอบการเกี่ยวกับปจจัยทางดานที่ตั้ง ที่
ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลพิจารณาในการเลือกที่ตั้งโรงงาน

1.2 ขอมลูทตุยิภูม ิ เปนขอมูลที่ใชในการวิจัย ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมโดยหนวยงาน
ราชการและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของไดแก

1.2.1 ขอมลูจ ํานวนโรงงานและคนงานภาคอุตสาหกรรม  ในจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2542 จากอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

1.2.2 ขอมลูท ําเนียบโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร    จากกระทรวง
อุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2533  - 2543

1.2.3 ขอมลูจ ํานวนแรงงาน       และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปใน
ประเทศไทย   ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
                         1.2.4  ขอมลูจ ํานวนประชากรจํ าแนกตามเขตการปกครองระดับอํ าเภอและระดับ
ต ําบลในจงัหวัดสมุทรสาครป พ.ศ.2542 จากศูนยประมวลผลขอมูลภาค 7 กระทรวงมหาดไทย

1.2.5 แผนทีข่อบเขตจังหวัดสมุทรสาครมาตราสวน 1:50,000  กรมแผนที่ทหาร
1.2.6 ขอมลูเสนทางคมนาคมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2542 จากกรมทางหลวง

2. การจัดกระทํ าขอมูล
ในการวจิยัครัง้นีจ้ะนํ าขอมูลที่เก็บรวบรวมจากหนวยงานตาง ๆ  มาวิเคราะหหาความ

ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอาหารทะเล และความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทาง
ดานอตุสาหกรรมในแตละจังหวัด จากนั้นจํ าแนกจังหวัดสมุทรสาครเปนรายตํ าบล เพื่อวิเคราะห
หารปูแบบทางพืน้ทีข่องพื้นที่ศูนยกลาง – ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ประกอบกับ
น ําปจจัยทางดานที่ตั้งที่ไดจากการสัมภาษณมา Weight นํ ้าหนักปจจัย มาอธบิายรูปแบบทางที่ตั้ง
ของโรงงานในพืน้ที่ศูนยกลาง – ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป และวิเคราะหการเติบโต
ทางพืน้ทีข่องศูนยกลางและชายขอบตั้งแตป พ.ศ. 2533 – 2543 ดวยวิธี Index of Concentration
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จากนัน้ศกึษาหาการหลั่งไหล (Flow) ของปจจัยทางดานที่ตั้งโรงงานที่หลั่งไหลเขาสูพื้นที่ศูนยกลาง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

น ําเขาขอมูลปฐมภูมิ ที่ไดจากการสํ ารวจพื้นที่จริงดวยเครื่องมือ GPS , Digitizer และ
Scanner เพือ่ลงคาพกิดัและทีต่ัง้โรงงาน   จากนั้นวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมดานปจจัย
ทีต่ัง้ส ําหรบัอุตสาหกรรมอาหารทะเลประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ดวยวิธีการสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (Geographic Information System) ดวยโปรแกรม Arc View 3.1

3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ(Revealed Comparative  Advantage)

ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย และความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในแตละ
จงัหวดั มีสูตรในการคํ านวณดังนี้

RCAij =   X ij / ∑Xij
                                                                 Wj / ∑Wj
โดย   X ij     คอื  มูลคาการสงออกของสินคา j โดยประเทศ i

                   ∑Xij    คอื  มลูคาการสงออกของสินคาทุกประเภทโดยประเทศ I
          Wj      คอื  มูลคาการสงออกของสินคา j โดยรวมของโลก
         ∑Wj   คอื  มลูคาการสงออกสินคาทุกประเภทโดยรวมของโลก
การคํ านวณโดยใช RCA อาศยัหลกัการที่วาถาประเทศใดสามารถผลิตสินคาชนิดใด

ชนดิหนึง่ไดในตนทนุที่ตํ ากวาประเทศอื่นๆ ประเทศนั้นก็ควรจะสงออกสินคานั้นๆ ในสัดสวนที่สูง
กวาสดัสวนเฉลี่ยของโลก ดังนั้นคา RCA ของสนิคาใดทีม่ากกวา 1 ยอมหมายถึงวาประเทศนั้นมี
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในสินคาประเภทนั้นๆ ถาเรานํ าตัวเลขของประเทศไทยไปเปรียบ
เทียบกับคา RCA ของประเทศเพื่อนบาน ก็จะสามารถรูถึงขีดความสามารถใการแขงขันของผูผลิต
ภายในประเทศเปรียบเทียบกับผูผลิตในประเทศเพื่อนบาน

3.2 ศกึษาหาพืน้ทีศ่นูยกลางอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร  และพื้นที่ศูนยกลาง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2542 ดวยวิธี Index of Concentration จากนัน้วิเคราะห
และอธบิายรูปแบบทางที่ตั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป   โดยใชขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูประกอบการเกี่ยวกับปจจัยทางดานที่ตั้งของโรงงาน ดวยวิธีคาเฉลี่ย ( Mean ) และวิธีรอยละ
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                3.3 ศกึษาวเิคราะหหาการเติบโต  ของพื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปต้ังแตป พ.ศ. 2533 – 2543 ดวยวิธี Index of Concentration ซึง่มีสูตรคํ านวณดังนี้

Index of Concentration  =   100 –      Total seafood industry in core area     x 100
                                                                    Total seafood industry

 Total seafood industry in core area     = จํ านวนโรงงานอาหารทะเลแปรรูปรวมในตํ าบลที่ 1
                                                             ถึงตํ าบลที่ n ที่มีจํ านวนคนงานสะสมครึ่งหนึ่งของ
                                                                              จํ านวนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
                                                                              ทั้งหมด
Total seafood industry                  =  จํ านวนโรงงานอาหารทะเลแปรรูปทั้งหมดในพื้นที่

ดชันกีารกระจกุตวัคือ การวัดระดับกิจกรรมที่กระจุกในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ยิ่งคาดัชนีสูง
บงบอกถงึวามกีารกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในทางภูมิศาสตรสูง ในขณะที่คาดัชนีตํ่ า บงบอกถึง
วาอตุสาหกรรมมีลักษณะกระจายตัวในทางภูมิศาสตร โดยปกติคาดัชนีของอุตสาหกรรมที่มี
ลักษณะปรากฎอยูโดยทั่วไป หรือปรากฎอยูทุกหนทุกแหง จะมีคาเทากับ 50   คาดัชนีการกระจุก
ตวัทีสู่ง จะบงบอกถงึวา มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันหลากหลายที่กอใหเกิดความไดเปรียบในการ
แขงขนัเฉพาะบางพืน้ที่เทานั้น ในขณะที่คาดัชนีการกระจุกตัวที่ตํ่ า จะบงบอกถึงวา ปฏิกิริยาความ
สัมพนัธเกดิขึน้ในหลายพื้นที่ โดยที่ไมมีพื้นที่ใดที่มีความไดเปรียบในการแขงขันดานการตลาด
เหนอืพื้นที่อ่ืนๆ

3.4ศึกษาหาการหลั่งไหล(Flow)ของปจจัยทางดานที่ตั้งในพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรม
อาหารทะเล (ใชจํ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลเปนตัวแทน) ดวยวิธีรอยละ

3.5 ศกึษาหาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมสํ าหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลในแตละประเภท โดยวิธี
การสารสนเทศทางภูมิศาสตร Geographic Information System  ดวยโปรแกรม Arc View 3.1
ซึง่มข้ัีนตอนการวิเคราะหดังนี้
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    3.5.1 ก ําหนดโครงสรางฐานขอมูล

ชื่อฐานขอมูล รายละเอียด          แหลงที่มาของแผนที่และขอมูล
1.AMPHOE อํ าเภอ แผนทีท่หาร,สํ านักงานสถิติ
2.POLBNDRY ตํ าบล แผนทีท่หาร,สํ านักงานสถิติ
3.MAIN ROAD เสนทางคมนาคมสายหลัก แผนทีท่หาร,กรมทางหลวง
4.MINOR ROAD เสนทางคมนาคมสายรอง แผนทีท่หาร,กรมทางหลวง
5.POWER ปริมาณกระแสไฟฟา ส ํานักงานสถิติ
6.LABOR จ ํานวนแรงงาน 13 – 60 ป กระทรวงมหาดไทย
7.RIVER เสนทางนํ้ า แผนที่ทหาร
8.SUPPORTING INDUSTRY ทีต่ัง้โรงงาน กรมโรงงาน
9.SEAFOOD PLANT ทีต่ัง้โรงงาน กรมโรงงาน
10.RAW MATERIAL ทีต่ั้งแหลงวัตถุดิบ สํ ารวจภาคสนาม
11.CONCENTRATED AREA ตํ าบล แผนที่ทหาร

    3.5.2 การนํ าเขาขอมูลและโปรแกรมที่ใชในการวิเคราะห
         ในการวจิัยครั้งนี้นํ าเขาขอมูลทางภูมิศาสตรไดแก แผนที่ขอบเขตการปกครอง

ของจงัหวดัสมทุรสาคร แผนที่เสนทางคมนาคม แผนที่แหลงนํ้ า ดวยวิธีการ “Digitize” บนกระดาน
Digitizer โดยโปรแกรม ARC/INFO จากนัน้น ําขอมลูที่ไดมาวิเคราะหหาความสัมพันธตามเงื่อนไข
ทีก่ ําหนด โดยมีโปรแกรมที่ใชในการวิเคราะหคือ Arc View 3.1

    3.5.3 การสราง COVERAGE และการกํ าหนดเงื่อนไข
                              ในการวิจัยจะกํ าหนด COVERAGE  ทีใ่ชในการวิเคราะห และกํ าหนดเงื่อนไข
ทีใ่ชวิเคราะหในแตละ COVERAGE  ซึง่ไดจากวิธีทางสถิติ   และจากการสัมภาษณผูประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร โดยแบงออกเปน 11 COVERAGE ดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



44

Coverage : AMPHOE
Feature type : POLYGON
File name : AMP.shp
Name Description
AREA
PERIMETER
AMPHOE ขอบเขตการปกครองรายอํ าเภอ
AMPHOE_ID หมายเลขอํ าเภอ
AMP_CODE รหัสอํ าเภอ
AMP_NAME ชือ่อํ าเภอ ( ภาษาไทย )

Coverage : POLYBNDRY
Feature type : POLYGON
File name : TAM.shp
Name Description
AREA
PERIMETER
POLYBNDRY ขอบเขตการปกครองรายตํ าบล
AMP_CODE รหัสอํ าเภอ
TAM_CODE รหัสตํ าบล
TAM_NAME ชือ่ตํ าบล ( ภาษาไทย )
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Coverage : MAIN ROAD
Feature type : POINT,ARC
File name : MARD.shp
Name Description
LENGTH
MAINROAD_
MAINROAD _NAME ชือ่ถนน
MAINROAD _CODE รหัสประเภทถนน
TYPE _NAME ชือ่ประเภทถนน

เงื่อนไข : Reselect เสนทางคมนาคมสายหลัก ( Code = 1) สราง Buffer Zone 4 กโิลเมตร
สํ าหรบัโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 1 และ 5.5 กิโลเมตร สํ าหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 2
หมายเหต ุ * กํ าหนดเงื่อนไขตามคาเฉลี่ยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหารทะเลแปรรูป
ในแตละประเภท

Coverage : MINOR ROAD
Feature type : POINT,ARC
File name : MIRD.shp
Name Description
LENGTH
MINORROAD _ID
MINORROAD _NAME ชือ่ถนน
MINORROAD _CODE รหัสประเภทถนน
TYPE _NAME ชือ่ประเภทถนน

เงื่อนไข : Reselect เสนทางคมนาคมสายรอง ( ใชไดทุกฤดูกาล ) สราง Buffer Zone 7 กโิลเมตร
สํ าหรบัโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 1 และ 3.5 กิโลเมตร สํ าหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 2
หมายเหต ุ* กํ าหนดเงื่อนไขตามคาเฉลี่ยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหารทะเลแปรรูป
ในแตละประเภท
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Coverage : POWER
Feature type : POLYGON
File name : POW.shp
Name Description
AREA
PERIMETER
ELECTRIC กระแสไฟฟารายอํ าเภอ
AMP_NAME ชือ่อํ าเภอ (ภาษาไทย)
ELECT_SALE ปริมาณการจายกระแสไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม
ELECT_CAP อํ าเภอที่มีศักยภาพดานไฟฟา
ELECT_CODE รหสัอํ าเภอที่มีศักยภาพดานไฟฟา
เงื่อนไข : Reselect รหสัอํ าเภอที่มีศักยภาพดานไฟฟา (ELECT_CODE = 1)หรอืพืน้ที่ที่มีปริมาณ
กระแสไฟฟามากกวาหรือเทากับผลรวมของคาเฉลี่ย ของปรมิาณไฟฟาในจังหวัดสมุทรสาคร

Coverage : LABOR
Feature type : POLYGON
File name :LAB.shp
Name Description
AREA
PERIMETER
LABOR พืน้ทีท่ี่มีประชากรอายุ 13 – 60 ป
TAM_CODE รหัสตํ าบล
TAM_NAME ชือ่ตํ าบล (ภาษาไทย)
LAB_CAP ต ําบลที่มีศักยภาพดานแรงงาน
LAB_CODE รหสัตํ าบลที่มีศักยภาพดานแรงงาน

เงื่อนไข : Reselect รหสัตํ าบลที่มีศักยภาพดานแรงงาน (LAB_CODE = 1) หรอืเปนพื้นที่ที่มี
จ ํานวนประชากรวยัแรงงานอายุระหวาง 13 – 60 ป มากกวาหรือเทากับผลรวมของคาเฉลี่ยของ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในแตละประเภท
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Coverage : RIVER
Feature type : POINT, ARC
File name : RIV.shp
Name Description
LENGTH
RIVER _CODE รหสัแหลงนํ้ าธรรมชาติ
RIVER _NAME ชือ่แหลงนํ้ าธรรมชาติ
TYPE_NAME ชือ่ประเภทแหลงนํ้ าธรรมชาติ

เงื่อนไข : Reselect เสนทางแหลงนํ้ าธรรมชาติ (CODE = 1) สราง Buffer Zone 6 กโิลเมตร
สํ าหรบัโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 1 และ 8 กโิลเมตร สํ าหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 2
หมายเหต ุ* กํ าหนดเงื่อนไขตามคาเฉลี่ยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหารทะเลแปรรูป
ในแตละประเภท

Coverage : SUPPORTING INDUSTRY
Feature type : POINT
File name : SUPIN.shp
Name Description
POINT
SUPIN_YEAR ปพ.ศ.ที่กอต้ังโรงงาน
SUPIN _CODE รหสัโรงงานอุตสาหกรรม
SUPIN _NAME ชือ่โรงงานอุตสาหกรรม
TYPE_NAME ชือ่ประเภทอุตสาหกรรม

เงื่อนไข : Reselect  อุตสาหกรรมรองรับ เชน อุตสาหกรรมหองเย็น อุตสาหกรรมผลิตกลอง
กระดาษ อุตสาหกรรมผลิตกระปอง และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ สราง Buffer Zone 10 กโิลเมตร
สํ าหรบัโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 1 และ 11 กิโลเมตร สํ าหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 2
หมายเหต ุ* กํ าหนดเงื่อนไขตามคาเฉลี่ยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหารทะเลแปรรูป
ในแตละประเภท
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Coverage : SEAFOOD PLANT
Feature type : POINT
File name : SEAPL.shp
Name Description
POINT
SEAPL_YEAR ปพ.ศ.ที่กอต้ังโรงงาน
SEAPL _CODE รหสัโรงงานอุตสาหกรรม
SEAPL _NAME ชือ่โรงงานอุตสาหกรรม
TYPE_NAME ประเภทอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

เงื่อนไข : Reselect  โรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 จํ าแนกตามป พ.ศ.ที่
กอต้ัง หรือดํ าเนินกิจการ

Coverage : RAW MATERIAL
Feature type : POINT
File name : RAW.shp
Name Description
POINT
RAW _CODE รหัสแหลงวัตถุดิบ
RAW _NAME ชือ่แหลงวัตถุดิบ
RAW_ADDRESS สถานที่ตั้งของแหลงวัตถุดิบ

เงื่อนไข : Reselect  ทีต่ัง้ของแหลงวัตถุดิบภายในจังหวัด สราง Buffer Zone  11 กโิลเมตร
สํ าหรบัโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 2
หมายเหต ุ* กํ าหนดเงื่อนไขตามคาเฉลี่ยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหารทะเลแปรรูป
ประเภทที่ 2
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Coverage : CONCENTRATED AREA
Feature type : POLYGON
File name : CON.shp
Name Description
AREA
PERIMETER
CONCENTRATED AREA พืน้ทีท่ีม่กีารกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
TAM_CODE รหัสตํ าบล
TAM_NAME ชือ่ตํ าบล (ภาษาไทย)
CON_CAP ต ําบลที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
CON _CODE รหสัตํ าบลที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
เงื่อนไข : Reselect พืน้ทีต่ ําบลทีม่กีารกระจุกตัวของอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรม
ของจงัหวดัสมุทรสาคร ที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนแรก ( Code = 1 )

 4. สถติิและเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1.  การวิเคราะหการกระจุกตัว ( Index of Concentration )
2. การวเิคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ  (Revealed Comparative

Advantage)
3. คาเฉลี่ย (Mean) และรอยละ (Percentile)

 4. เทคนิคสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System)

5. เครือ่งมือและอุปกรณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. เครื่องคอมพิวเตอร PC โปรแกรม Excell
2. โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร ( GIS ) โปรแกรม ARC/INFO และ Arc

View 3.1
3. แผนทีข่อบเขตการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร จากกรมแผนที่ทหาร ป พ.ศ.2542

มาตราสวน 1:50000
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

1. การศกึษาความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
เปนการวิเคราะหหาความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอาหารทะลแปร

รูปของประเทศไทยในตลาดโลก โดยใชดัชนีชี้วัดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ หรือ คาดัชนี
RCA (Revealed Comparative Advantage)

จากตารางที่ 1 พบวา คาดัชนี RCA ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของไทยตั้งแต
ป พ.ศ. 2541 – 2543 มีคาเทากับ 10.71 11.00 และ 9.96 ตามลํ าดับ (คาดัชนี RCA มากกวา 1
หมายถงึ อุตสาหกรรมนั้นๆ มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ) ซึ่งบงบอกถึงวาอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรปูของไทย มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการแขงขันกับคูแขงประเทศอื่นๆ ใน
ตลาดโลก ทางดานผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูปเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ป จาก 4,031.28 ลานเหรียญสหรัฐ เปน 4,0196.86 ลาน
เหรยีญสหรฐั และ เพิ่มข้ึนเปน 4,367.33 ลานเหรียญสหรัฐ  คิดเปนรอยละ 7.88 7.78 และ 7.91
ของมลูคาการสงออกอาหารทะเลแปรรูปของโลกในป พ.ศ. 2541 2542 และ 2543 ตามลํ าดับ

โดยโครงสรางการสงออกของไทย สวนใหญเปนสินคาประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร
ซึง่สนิคาอาหารทะเลแปรรูปเปนสินคาอุตสาหกรรมเกษตรประเภทหนึ่ง ที่มีแนวโนมการสงออก
เพิม่สูงขึน้ทกุๆ ป(ดังตารางที่ 2) โดยในป พ.ศ. 2530 ประเทศไทยสงออกสินคาอุตสาหกรรมเกษตร
ทัง้สิ้น 37,459.50 ลานบาท โดยเปนการสงออกสินคาอาหารทะเลแปรรูปถึง 13,226.1ลานบาท
หรือรอยละ35.31 ของการสงออกสินคาอุตสาหกรรมเกษตร จนกระทั่งในป พ.ศ. 2541 การสงออก
สินคาอตุสาหกรรมเกษตรเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน โดยมีมูลคาการสงออก 1,845,204
ลานบาท ในขณะทีก่ารสงออกสินคาอาหารทะเลแปรรูปก็ขยายตัวในทิศทางเดียวกัน โดยสินคา
อาหารทะเลแปรรูปมีการสงออกเพิ่มสูงขึ้นถึง 77,441.4 ลานบาท หรือเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 57.05
จากการสงออกอาหารทะเลแปรรูปในป พ.ศ. 2540 จนกระทั่งในป พ.ศ. 2543 การสงออกอาหาร
ทะเลแปรรปูของประเทศไทยมีมูลคาการสงออกสูงถึง 82,840.1 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 8.37
จากป พ.ศ.2542 และยังสงออกสูงเปนอันดับ4 สํ าหรับสินคาสงออกของประเทศไทยทั้งหมดในป
เดยีวกนั (กระทรวงพาณิชย, กรมเศรษฐกิจการพาณิชย 2543  :  55)
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ตารางที ่1 ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของ ไทย
ป พ.ศ. 2541 2542 2543

มูลคาการสงออกอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย 4,031.28 4,109.86 4,367.33
มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของประเทศไทย 49,957.53 49,205.53 61,512.56
มูลคาการสงออกอาหารทะเลแปรรูปของโลก 51,163.35 52,829.18 55,197.32
มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของโลก 6,791,000.00 6,959,000.00 7,745,000.00

คาดัชนี RCA 10.71 11.00 9.96
หมายเหตุ : มลูคาการสงออก = ลานเหรียญสหรัฐฯ

ตารางที่ 2 โครงสรางสินคาสงออกของไทยตั้งแตป พ.ศ. 2530 – 2543
ป พ.ศ. การสงออกของไทย สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร อาหารทะเลแปรรูป
2530 299,853.10 37,459.50 13,226.10
2531 403,569.80 50,440.00 18,735.60
2532 516,315.00 64,233.70 13,524.40
2533 589,812.60 70,864.00 21,623.40
2534 725,448.80 80,715.80 25,727.30
2535 824,643.80 86,495.40 24,424.60
2536 940,862.60 83,066.70 25,659.80
2537 1,137,601.60 99,216.40 31,995.80
2538 1,406,310.10 123,078.00 33,294.80
2539 1,411,039.30 142,029.70 34,244.30
2540 1,806,685.40 170,500.40 49,309.30
2541 2,248,089.00 1,845,204.00 77,441.40
2542 2,214,249.00 1,837,477.00 76,438.70
2543 2,768,065.00 2,303,043.00 82,840.10

หมายเหตุ : มลูคา = ลานบาท

จากขอมูลของกรมโรงงาน   กระทรวงอุตสาหกรรม   ป พ.ศ. 2543        พบวาโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในประเทศไทยมีจํ านวนทั้งสิ้น 533 โรงงาน และมีจํ านวนแรงงาน
ทัง้หมด 98,055 คน ครอบคลุมพื้นที่ 61 จังหวัดทั่วประเทศ (ดังแผนที่ที่ 2) โดยจังหวัดสมุทรสาคร
เปนจงัหวดัทีม่จี ํานวนแรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลมากที่สุดเทากับ 30,894 คน คิดเปนรอยละ
31.50 จากแรงงานอตุสาหกรรมอาหารทะเลทั้งหมดในประเทศ ดังตารางที่ 3   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



53

ตารางที ่3 จ ํานวนแรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในแตละจังหวัด
จังหวัด จํ านวนแรงงาน ( คน ) จํ านวนโรงงาน

สมุทรสาคร 30,894 94
สงขลา 20,523 36
สมุทรปราการ 6,254 39
กรุงเทพมหานคร 5,871 51
เพชรบุรี 3,926 5
สุราษฎรธานี 3,726 51
ตรัง 3,287 13
ปตตานี 3,105 18
ระยอง 2,650 20
ระนอง 2,133 9
สมุทรสงคราม 1,942 15
ประจวบคีรีขันธ 1,454 22
ราชบุรี 1,442 5
สตูล 1,426 5
ฉะเชิงเทรา 1,423 6
ชลบุรี 829 6
เพชรบูรณ 815 3
จันทบุรี 800 2
นครศรีธรรมราช 696 9
กระบี่ 570 2
ชุมพร 477 17
ภูเก็ต 454 8
ปทุมธานี 430 4
นครนายก 343 2
ปราจีนบุรี 288 7
รอยเอ็ด 288 1
พระนครศรีอยุธยา 241 2
ลํ าปาง 198 3
ตราด 174 8
นครปฐม 151 3
ศรีสะเกษ 150 1
พังงา 138 2
ชัยนาท 110 2
หนองคาย 101 3
เชียงราย 80 3
สุพรรณบุรี 79 5
สระบุรี 73 2
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ตารางที่ 3 (ตอ)
จังหวัด จํ านวนแรงงาน ( คน ) จํ านวนโรงงาน

นครราชสีมา 70 5
ลํ าพูน 70 1
นนทบุรี 62 4
ขอนแกน 57 1
ชัยภูมิ 50 5
พิจิตร 27 3
กาญจนบุรี 26 5
กาฬสินธุ 25 2
สกลนคร 20 2
ตาก 18 1
สุรินทร 15 3
สิงหบุรี 11 1
ยโสธร 10 1
นครพนม 8 2
นาน 7 1
สุโขทัย 6 3
กํ าแพงเพชร 5 1
นครสวรรค 5 1
พะเยา 5 1
อุตรดิตถ 5 1
บุรีรัมย 4 2
เชียงใหม 4 1
พิษณุโลก 3 1
มหาสารคาม 1 1
      คาเฉลี่ย 1607.45
หมายเหตุ : จ ํานวนคนงานรวม = 98,055 คน

โดยจังหวัดที่มีคาจํ านวนแรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเกินคาเฉลี่ยมีทั้งสิ้น 
11 จงัหวดัคอื  สมทุรสาคร สงขลา  สมุทรปราการ กรุงเทพ ฯ เพชรบุรี สุราษฎรธานี ตรัง ปตตานี
ระยอง ระนอง และ สมุทรสงคราม และเมื่อนํ าขอมูลมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP)
และมลูคาผลิตภัณฑสินคาอุตสาหกรรมของแตละจังหวัดในป พ.ศ. 2541 มาวิเคราะหก็พบวา
จงัหวดัสมทุรสาคร มีคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเทากับ 2.15 (คาดัชนีมากกวา 1) ซึ่ง
บงบอกถงึวาจงัหวัดสมุทรสาครมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย
ทางดานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม โดยมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 89,610.2 ลานบาท และเปน
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ผลิตภณัฑอุตสาหกรรมถึง 56,245.3 ลานบาท ในขณะที่จังหวัดอื่นๆ อาทิ จังหวัดสมุทรปราการ
มมีลูคาผลิตภัณฑมวลรวม186,506 ลานบาท โดยเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม113,396 ลานบาท
จงัหวดักรงุเทพฯ มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม1,787,844 ลานบาท โดยเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
638,256ลานบาท และจังหวัดระยองมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม133,547.24 ลานบาท และเปน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 42,076.82 ลานบาท โดยมีคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเทากับ
2.08 1.22 และ1.08 ตามล ําดับ ซึ่งบงบอกถึงวาจังหวัดดังกลาวมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ทางดานการผลิตอุตสาหกรรมเชนเดียวกัน เพียงแตมีระดับความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบนอย
กวาจงัหวัดสมุทรสาครดังที่แสดงไวในตารางที่ 4

ตารางที ่4   คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทางดานอุตสาหกรรมในแตละจังหวัดป
     พ.ศ.  2541

จังหวัด มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม มูลคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม RCA
สมุทรสาคร 89,610.20 56,245.30 2.15
สมุทรปราการ 186,506.00 113,396.00 2.08
กรุงเทพฯ 1,787,844.00 638,256.00 1.22
ระยอง 133,547.24 42,076.82 1.08
สงขลา 76,617.00 14,911.83 0.67
สมุทรสงคราม 8,699.97 1,152.37 0.45
เพชรบุรี 22,961.00 2,950.88 0.44
สุราษฎรธานี 52,075.54 4,515.97 0.30
ระนอง 15,954.90 1,089.82 0.23
ตรัง 27,316.00 1,466.30 0.18
ปตตานี 31,230.00 1,334.99 0.15

หมายเหตุ : มลูคา = ลานบาท
                 มลูคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ( GDP ) = 4,635,925 ลานบาท
                 มลูคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในประเทศ = 1,354,394 ลานบาท

จากการที่จังหวัดสมุทรสาครเปนพื้นที่ที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทางดานการ
ผลิตอตุสาหกรรม เมื่อวิเคราะหถึงโครงสรางทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดพบวา รอยละ 62.7 เปน
ผลิตภณัฑทีม่าจากสาขาอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งสวนใหญจะขึ้นอยูกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



56

ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยแรงงานจะประกอบกิจกรรม เกี่ยวกับการทํ าหองเย็น ผลิตอาหาร
ทะเลแชแข็งและอาหารกระปองรอยละ40 (ขอมูลการตลาดจังหวัดสมุทรสาคร 2542 : 29) ดังนั้น
อาจกลาวไดอยางเปนนัยวา อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเปนอุตสาหกรรมที่มีความสํ าคัญตอ
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครเปนอยางมาก เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงแรงงานใน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดสมุทรสาครปพ.ศ. 2542
พบวาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีสัดสวนสูงถึง รอยละ 77.82 หรือ 36,247
คน จากแรงงานในภาคการผลิตอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดจํ านวน 46,578 คน

จากการที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีความสํ าคัญตอโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของจงัหวดัสมทุรสาคร ยังผลใหมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ เชน โรงงานผลิต
กระปอง กลองกระดาษ และส่ิงพิมพ เปนตน (ทิพวรรณ ภูมิพานิช 2535 : 44)   รวมไปถึงธุรกิจ
หองเยน็ทีม่กีารขยายตัวอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
จากแผนภมูทิี ่ 1 แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาครไดเร่ิมมีมา
ตัง้แตป พ.ศ. 2515 โดยในเวลานั้น อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปยังคงไมมีความสํ าคัญมากนัก
ซึ่งสังเกตไดจากจํ านวนแรงงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปที่ยังคงมี
จ ํานวนนอย และในป พ.ศ. 2522 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีการขยายตัวเล็กนอย คิดเปน
12.31 % จากป พ.ศ. 2515 จนกระทั่งในชวงหลัง ป พ.ศ. 2529   อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
เร่ิมมกีารขยายตวัอยางมาก ซึ่งอาจเปนผลมาจากความตองการของตลาดตางประเทศไดขยายตัว
เพิ่มข้ึนและผูผลิตในประเทศไดปรับปรุงผลิตภัณฑจนอยูในระดับซึ่งเปนที่ยอมรับของตลาดตาง
ประเทศ (เรืองไร โตกฤษณะ 2535 : 9)   สงผลใหมูลคาผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปของประเทศ
มแีนวโนมเพิม่สูงขึน้ในทุกๆ ป (แสดงในตารางที่ 2) ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาครไดมีการเติบโตอยางทวีคูณ คิดเปน 1,395.7 % จากชวง 7 ป
กอน ในขณะเดยีวกนั อุตสาหกรรมหองเย็นก็ไดมีขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน ทั้งนี้อาจ
เปนไปเพือ่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภายในจังหวัดและในปพ.ศ. 2536
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปคงขยายตัวในอัตราสูงคือ ขยายตัว191.64 %
จาก 7 ปกอน ซึ่งชวงเวลาดังกลาวอุตสาหกรรมรองรับอาทิ อุตสาหกรรผลิตกระปอง อุตสาหกรรม
ผลิตกลองกระดาษ และส่ิงพิมพ เร่ิมมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกัน จนกระทั่งในป พ.ศ.
2543 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เร่ิมมีทิศทางการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลง กลาวคือ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน 17.84 % จากป พ.ศ. 2536
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แผนภมูทิี ่1  เปรียบเทียบการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
      ตัง้แตป พ.ศ. 2515 –2543

2. การศกึษารปูแบบที่ต้ังอุตสาหกรรมอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร
เปนการวิเคราะหรูปแบบทางที่ตั้งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในลักษณะพื้นที่

ทีม่กีารกระจุกตัว โดยใชดัชนีชี้วัดการกระจุกตัวที่เรียกวา Index of Concentration    เพือ่หาการ
กระจกุตวัทางพื้นที่ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

2.1 การวเิคราะหพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ในจงัหวัดสมุทรสาคร

   จากขอมลูจ ํานวนโรงงานและแรงงานของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ป พ.ศ.
2542  พบวามจี ํานวนโรงงานทั้งสิ้น 3,001 โรงงาน  มีจํ านวนคนงานทั้งหมด 212,360 คน เมื่อนํ า
มาวเิคราะหหาพืน้ทีท่ี่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร พบวาพื้นที่ที่มีการ
กระจกุตวัของอุตสาหกรรมครอบคลุมพื้นที่ 9 ตํ าบล ดังแผนที่ที่ 3  โดยเรียงลํ าดับตามคาสัดสวน
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แรงงานตอคนงานในพื้นที่ไดดังตอไปนี้ ตํ าบลชัยมงคล (226.27) ตํ าบลทาทราย (144.73) ตํ าบล
บางโทรดั(122.27)ตํ าบลโคกขาม (118.10) ตํ าบลบานเกาะ (116.72) ตํ าบลบางกระเจา (108.41)
ต ําบลกาหลง (108.00)  ตํ าบลมหาชัย (94.01) และตํ าบลออมนอย (85.22) โดยมีคาดัชนีการ
กระจกุตัวเทากับ 67.34 ดังตารางที่ 5

ตารางที ่5 พืน้ที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครป พ.ศ. 2542

ตํ าบล จํ านวนคนงาน จํ านวนโรงงาน Ratio คนงาน / โรงงาน
ชัยมงคล 6,788 30 226.27
ทาทราย 24,025 166 144.73
บางโทรัด 5,013 41 122.27
โคกขาม 10,157 86 118.10
บานเกาะ 6,303 54 116.72
บางกระเจา 6,396 59 108.41
กาหลง 1,080 10 108.00
มหาชัย 9,683 103 94.01
ออมนอย 62,207 730 85.22
คลองมะเดื่อ 9,707 114 85.15
นาดี 17,792 241 73.83
ทาไม 10,295 161 63.94
ทาฉลอม 792 13 60.92
สวนสม 465 9 51.67
พันทายนรสิงห 1,445 28 51.61
สวนหลวง 8,643 172 50.25
นาโคก 898 18 49.89
ทาเสา 1,305 28 46.61
บางหญาแพรก 1,303 29 44.93
ทาจีน 1,645 38 43.29
คอกกระบือ 11,463 319 35.93
โรงเข 172 5 34.40
บานบอ 195 6 32.50
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ตํ าบล จํ านวนคนงาน จํ านวนโรงงาน Ratio คนงาน / โรงงาน

แคราย 4,837 153 31.61
ดอนไกดี 983 34 28.91
หลักสาม 398 14 28.43
บางนํ้ าจืด 7,378 271 27.23
ตลาดกระทุมแบน 601 28 21.46
ยกกระบัตร 80 4 20.00
โกรกกราก 144 12 12.00
บางยาง 44 4 11.00
อํ าแพง 44 4 11.00
บานแพว 49 7 7.00
หลักสอง 13 3 4.33
หนองบัว 5 2 2.50
หนองสองหอง 10 4 2.50
คลองตัน 2 1 2.00
หมายเหตุ : จ ํานวนคนงานรวม = 212,360 คน

คาดัชนีการกระจุกตัวดังกลาวบงบอกถึงว าแรงงานภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
สมทุรสาครกวาครึง่หนึ่ง (มากกวา 106,180 คน) กระจุกอยูในพื้นที่ศูนยกลางที่ไดจากการคํ านวณ
และมจี ํานวนโรงงานในพื้นที่ศูนยกลางเทากับ 1,279 โรงงาน โดยศูนยกลางอุตสาหกรรมแรกที่พบ
มลัีกษณะทอดตวัเปนแนวยาวอยูทางตอนลางของจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตํ าบล คือ ตํ าบลชัย
มงคล ต ําบลทาทราย ตํ าบลบางโทรัด ตํ าบลโคกขาม ตํ าบลบานเกาะ ตํ าบลบางกระเจา ตํ าบล
กาหลง และต ําบลมหาชัย โดยมีจํ านวนคนงานเทากับ 69,445 คน คิดเปนรอยละ 32.70 จาก
จ ํานวนคนงานทัง้หมดในภาคอุตสาหกรรม และรูปแบบทางที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมีลักษณะ
รวมตวักนัหนาแนนโดยเรียงตัวเปนแนวยาวตามแนวเสนทางคมนาคมสายสํ าคัญ ไดแก ทางหลวง
แผนดนิหมายเลข 35(ธนบุรี – ปากทอ) ทางหลวงแผนดินหมายเลข3242 (ถนนเอกชัย) ริมสองฝง
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ 1) และบริเวณรอยตอถนนตัดใหม  และมี
โรงงานบางสวนกระจุกตัวตามแนวถนนเดิมบาง ในขณะที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สองที่พบอยู
ทางตอนเหนอืของจงัหวัดครอบคลุมพื้นที่ตํ าบลออมนอย โดยมีจํ านวนคนงานเทากับ 62,207 คน
คดิเปนรอยละ 29.29 จากจํ านวนคนงานทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาคร  และรูปแบบทางที่ตั้งของ
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โรงงานจะหนาแนนบริเวณริมสองฝงของถนนเพชรเกษม และ แนวเชื่อมตอของถนนเศรษฐกิจ 1
ในขณะทีพ่ืน้ที ่ 30 ตํ าบลที่เหลือมีความสํ าคัญในฐานะเปนพื้นที่ชายขอบของอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัสมทุรสาคร โดยมีจํ านวนคนงานเทากับ 80,708 คน คิดเปนรอยละ 38.01 ของจํ านวนคน
งานทัง้หมดในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรูปแบบทางที่ตั้งกระจายไปตามเสน
ทางคมนาคมและพื้นที่ดานในที่มีเสนทางคมนาคมเขาถึง

ตารางที ่6 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2542
ตํ าบล จํ านวนคนงาน จํ านวนโรงงาน Ratio คนงาน / โรงงาน

ทาทราย 17,184 12 1432.00
บางโทรัด 2,520 3 840.00
นาดี 3,942 7 563.14
ชัยมงคล 1,401 4 350.25
กาหลง 328 1 328.00
ทาฉลอม 652 2 326.00
ทาไม 631 2 315.50
โคกขาม 4,196 14 299.71
บางหญาแพรก 1,842 8 230.25
ทาจีน 522 3 174.00
มหาชัย 1,184 7 169.14
บางกระเจา 1,503 12 125.25
คอกกระบือ 180 1 108.00
ออมนอย 96 1 96.00
บานแพว 30 1 30.00
สวนหลวง 39 2 19.50
บางนํ้ าจืด 15 1 15.00
โกรกกราก 9 2 4.50
หมายเหตุ : จ ํานวนคนงานรวม = 36,274 คน

 เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวทางดานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพบวา
ศนูยกลางอตุสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในป พ.ศ. 2542   กระจุกอยูในพื้นที่ตํ าบลทาทราย และ
ต ําบลบางโทรดั ดงัตารางที่ 6 โดยมีสัดสวนความหนาแนนของโรงงานตอคนงานในพื้นที่ 1,432.00
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และ 840.00 ตามลํ าดับ      และมจี ํานวนแรงงานทั้งสิ้น19,704 คน และจํ านวนโรงงาน 15 โรงงาน
โดยมคีาดชันกีารกระจุกตัวเทากับ 84.33 (มากกวาคาดัชนีอุตสาหกรรมของจังหวัดคือ 67.34) ซึ่ง
อาจกลาวไดวา แรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลสวนใหญจะกระจุกอยูบริเวณศูนยกลางอุต
สาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปที่ไดจากการคํ านวณ   โดยมีรูปแบบกระจุกตัวอยูเฉพาะบริเวณพื้นที่
ทีม่คีวามหนาแนนของอุตสาหกรรมสูง (ตํ าบลทาทราย และตํ าบลบางโทรัด) หรืออาจกลาวไดอีก
นยัหนึง่วาศนูยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ที่พบในจังหวัดสมุทรสาครมีรูปแบบทางที่ตั้ง
อยูในพืน้ทีศ่นูยกลางของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณตอนกลางและตอนลางของพื้นที่
(ดังแผนที่ที่ 4) และจากการศกึษาพบวา รูปแบบทางที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
จะกระจกุตัวไปตามแนวเสนทางคมนาคมสายสํ าคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณสองฝงของถนน
เศรษฐกจิ1 และ บริเวณถนนธนบุรี-ปากทอ  โดยในพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเล
โรงงานสวนใหญจะเปนโรงงานขนาดใหญถึง 10 โรงงานคิดเปนรอยละ 66.66 รองลงมาคือโรงงาน
ขนาดเลก็ และ ขนาดกลาง รอยละ 20 และ 13.33 ตามลํ าดับ  ดังตารางที่ 7

ตารางที ่7 ขนาดโรงงานอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ขนาดโรงงาน โรงงานในพื้นที่ศูนยกลางอาหารทะเล โรงงานในพื้นที่ศูนยกลางจังหวัด โรงงานในพื้นที่ชายขอบจังหวัด

ขนาดเล็ก 3 12 16
ขนาดกลาง 2 14 6
ขนาดใหญ 10 13 7
รวม 15 39 29

                 ในขณะที่พื้นที่ชายขอบอุตสาหรรมอาหารทะเลบางสวนมีที่ตั้งโรงงานอยูในศูนยกลาง
อุตสาหกรรมของจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ ต ําบลชยัมงคล ตํ าบลกาหลง ตํ าบลโคกขาม ตํ าบล
มหาชัย ต ําบลบางกระเจา และตํ าบลออมนอย ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรปู มจี ํานวนคนงานรวม 8,708 คน มีจํ านวนโรงงาน 39 โรงงาน สวนใหญเปนโรง
งานขนาดกลางรอยละ 35.89 รองลงมาคือโรงงานขนาดใหญ รอยละ 33.33 และโรงงานขนาดเล็ก
รอยละ 30.76
                ในทางตรงกนัขาม โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปที่มีที่ตั้งอยูบริเวณชายขอบ
อุตสาหกรรมของจังหวัด (ตํ าบลทาจีน ต ําบลบางหญาแพรก ต ําบลทาไม ต ําบลนาดี ต ําบลคอก
กระบือ ต ําบลบานแพว ตํ าบลสวนหลวง ตํ าบลบางนํ้ าจืด และตํ าบลโกรกกราก ต ําบลทาฉลอม) มี
จ ํานวนคนงาน 7,862 คน มีจํ านวนโรงงาน 29 โรงงาน โดยสวนใหญจะมีลักษณะเปนโรงงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



63

ขนาดเลก็ รอยละ 55.17 รองลงมาคือโรงงานขนาดใหญ รอยละ 24.13 และโรงงานขนาดกลาง
รอยละ 20.69

จากการสัมภาษณผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
เกีย่วกบัปจจัยทางดานที่ตั้งของโรงงานอาหารทะเลแปรรูปจํ านวน 33 ราย จากจํ านวนผูประกอบ
การในจงัหวัดสมุทรสาครทั้งหมด 93 ราย คิดเปนรอยละ 35.48  พบวาปจจัยผูประกอบการ
พจิารณาเปนอันดับแรก คือ วัตถุดิบ คิดเปนรอยละ 15.52 อันดบัที่สอง คือ ทุน คิดเปนรอยละ
13.00 อันดบัทีส่าม คือ แรงงาน คิดเปนรอยละ 12.96 อันดบัที่ส่ี คือ ที่ดิน คิดเปนรอยละ 11.93
อันดบัทีห่า คือ การคมนาคมขนสง คิดเปนรอยละ 9.55 จากปจจัยทั้งหมด 11 ปจจัยดังตารางที่ 8

ตารางที ่8 การเลือกปจจัยทางดานที่ตั้งของผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปใน
                จงัหวัดสมุทรสาคร

อันดับ ปจจัย จํ านวน รอยละ
1 วัตถุดิบ 333 15.52
2 ทุน 279 13.00
3 แรงงาน 278 12.96
4 ที่ดิน 256 11.93
5 การคมนาคมขนสง 205 9.55
6 พลังงาน 192 8.95
7 ตลาด 164 7.64
8 แหลงนํ้ า 156 7.27
9 การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม 140 6.52

10 บทบาทของรัฐ 90 4.19
11 ความพอใจสวนบุคล 52 2.42

รวม 2,145
คาเฉลี่ย ( Mean ) 195

                ผลการวเิคราะหปจจัยทางดานที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป    ดวยวิธีเฉล่ีย (Weight)
นํ ้าหนกัปจจัย และ วิธีรอยละ พบวาปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการพิจารณาเปนอันดับแรก
คอื ปจจัยทางดานวัตถุดิบ คิดเปนรอยละ 15.52 จากปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการพิจารณา
ทัง้หมด    โดยผูประกอบการพิจารณาจากการมีวัตถุดิบเพียงพอตอการประกอบการรอยละ 22.22
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และการอยูใกลแหลงวัตถุดิบในพื้นที่รอยละ 21.72  (ดงัตารางที ่ 9) ซึ่งวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการ
ผลิตไดจากภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 53.59 สวนใหญเปน กุงกุลาดํ า ปลา เนื้อปลา
ปลาหมึก หอยนางรม และเนือ้ปู และจากแผนที่ที่ 5 พบวา   โรงงานอาหารทะเลแปรรูปสวนใหญ
ตัง้อยูใกลกบัแหลงวัตถุดิบในพื้นที่ กลาวคือ มีที่ตั้งโรงงานอยูรายรอบ องคกรสะพานปลา สะพาน
ปลาเทศบาล และ ศูนยกลางการคากุง ในตํ าบลมหาชัย อีกทั้งยังพบอีกวา โรงงานอาหารทะเล
แปรรูปในพืน้ทีศ่นูยกลางอาหารทะเล (ตํ าบลทาทราย) จะมีที่ตั้งใกลกับแหลงวัตถุดิบในพื้นที่ โดย
มถีนนเศรษฐกจิ 1 เปนเสนทางเชื่อมตอพื้นที่บริเวณถนนวิเชียรโชฎก และถนนสุขาภิบาล ซึ่งเปน
เสนทางภายในแหลงที่ตั้งของวัตถุดิบ โดยโรงงานในพื้นที่ศูนยกลางอาจจะใชเสนทางคมนาคมดัง
กลาวในการขนสงวัตถุดิบเขาสูโรงงาน ในขณะที่โรงงานที่อยูในเขตพื้นที่ชายขอบอาจใชเสนทาง
คมนาคมสายหลกั คอื ถนนเอกชัย ถนนเดิมบาง เชื่อมโยงแหลงวัตถุดิบเพื่อใชในการขนสงวัตถุดิบ
เขาสูโรงงานเชนกัน นอกจากนี้ วัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตยังไดมาจากนอกจังหวัดคิดเปน
รอยละ 29.74 โดยไดวัตถุดิบจากบริเวณชายฝงภาคใต เชนจงัหวัดชุมพร จังหวัดระนอง เปนตน
และวตัถดุบิที่ใชในกระบวนการผลิตที่ไดจากตางประเทศคิดเปนรอยละ 15.92 โดยนํ าเขาวัตถุดิบ
จากตางประเทศ เชน อินโดนีเชีย ออสเตรเลีย และโอมาน
                ปจจัยทางดานทุนเปนปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเล
พจิารณาเปนอนัดบัที่สอง คิดเปนรอยละ 13.00 จากปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการพิจารณา
ทัง้หมด โดยพจิารณาจากเปนแหลงที่มีเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพื้นที่เพียงพอ คิดเปนรอยละ
21.48     โดยเงนิทนุทีใ่ชในการดํ าเนินกิจการสวนใหญมาจากภายในจังหวัดคิดเปนรอยละ 81.48
และจากการสัมภาษณพบวาผูประกอบการสวนใหญเปนคนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครถึงรอยละ 
87.87 ซึง่การทีผู่ประกอบการเปนคนพื้นที่ประกอบกับดํ าเนินกิจการในพื้นที่ดังกลาวมาเปนเวลา
นาน ทํ าใหเกิด Productivity ในตวัเองเพิ่มสูงขึ้น       ซึง่ลกัษณะดังกลาวอาจเรียกไดวา ทุนมนุษย
(Human Capital) ดงันัน้การไดมาซึง่แหลงเงินทุนจากธนาคาร หรือบรรษัทเงินทุนจะเปนการงาย
ข้ึน  หรอือาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา ทุนมนุษยในตัวผูประกอบการเปนเบื้องหลังของการไดมาซึ่งทุน
(Capital)ในรูปแบบของเงินทุน หรือ ทุนเครื่องจักรที่ใชในการดํ าเนินกิจการ และจากการสัมภาษณ
พบวา โรงงานอาหารทะเลแปรรูปขนาดใหญ แหลงที่มาของเงินทุนสวนใหญจะไดมาจากธนาคาร
รอยละ 20.8 รองลงมาคือเงินทุนสวนตัว รอยละ 16.6 และจากบรรษัทเงินทุนตางๆ รอยละ 8.3
โดยไดจากการขายหุนของบริษัท เชน บริษัทไทยยูเนี่ยนโฟรเซน โปรดักส จํ ากัด และไดมาจาก
ญาตพิีน่อง และตางประเทศ คิดเปนรอยละ 4.1 เชนเดียวกันกับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปขนาด
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กลางและขนาดเลก็  ที่แหลงเงินทุนที่ใชในการประกอบกิจการสวนใหญมาจากธนาคาร คิดเปน
รอยละ 25 รองลงมาคือ      ไดมาจากเงินทุนสวนตัว รอยละ 20.8 และ 16.6 ตามลํ าดับ  ในขณะที่
แหลงเงนิทนุทีไ่ดจากภายนอกจังหวัด สวนใหญมาจากกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 14.81และ
แหลงเงนิทนุทีไ่ดจากตางประเทศคิดเปนรอยละ3.70ของแหลงเงินทุนที่ใชในการประกอบการ ทั้งนี้
เนือ่งจากผูประกอบการเปนชาวตางชาติที่มาลงทุนทํ าธุรกิจในพื้นที่ ดังนั้นแหลงเงินทุนที่ไดจึงมา
จากพืน้ทีบ่านเกดิของผูประกอบการ เชน ประเทศไตหวัน และประเทศญี่ปุน เปนตน

ตารางที ่9 ปจจัยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

ปจจัยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการ จํ านวน รอยละ
1.ปจจัยทางดานวัตถุดิบ
วัตถุดิบมีเพียงพอตอการประกอบการ 90 22.22
อยูใกลแหลงวัตถุดิบในพื้นที่ 88 21.72
วัตถุดิบในพื้นที่มีคุณภาพตรงตามความตองการ 81 20.00
2.ปจจัยทางดานทุน
มีแหลงเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพื้นที่เพียงพอ 87 21.48
3.ปจจัยทางดานแรงงาน
อัตราคาจางแรงงานถูกกวาที่อื่น 100 24.69
มีแรงงานในพื้นที่เพียงพอ 75 18.51
เปนเขตพิเศษที่สามารถใชแรงงานตางดาวได 70 17.28
มีแรงงานที่มีฝมือตรงตามความตองการ 70 17.28
4.ปจจัยทางดานที่ดิน
ที่ดินมีราคาเหมาะสมแกการกอตั้งโรงงาน 88 21.72
ที่ดินเพียงพอตอการตั้งหรือขยายโรงงาน 75 18.51
5.ปจจัยทางดานการคมนาคมขนสง
มีระบบคมนาคมขนสงที่สะดวก 98 24.19
อยูใกลทาเรือที่สํ าคัญ 70 17.28

                ปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพิจารณาเปนอันดับ
ทีส่ามคอื ปจจัยทางดานแรงงาน คิดเปนรอยละ 12.96 จากปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการ
พจิารณาทัง้หมด โดยผูประกอบการพิจารณาจากพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครมีอัตราคาจางแรงงาน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



68

ถกูกวาทีอ่ื่นรอยละ 24.69 รองลงมาคือ มีแรงงานเพียงพอในพื้นที่คิดเปนรอยละ 18.51  ในขณะที่
ผูประกอบการพิจารณาเลือกเขตพิเศษที่อนุญาตใหแรงงานตางดาวสามารถทํ างานไดและแรงงาน
มฝีมอืตรงตามความตองการคิดเปนรอยละ 17.28 โดยแรงงานที่ใชในกระบวนการผลิตสวนใหญ
เปนแรงงานทัว่ไปรอยละ 96.20 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่พบวาภายในพื้นที่ศูนยกลางอาหาร
ทะเลสวนใหญจะเปนโรงงานขนาดใหญ ที่ใชแรงงานจํ านวนมากในกระบวนการผลิต หรือใชแรง
งานอยางเขม (Labor Intensive)ซึง่แรงงานสวนใหญเปนแรงงานแบบไรฝมือ (Unskilled - Labor)
ในขณะทีป่จจัยทางดานแรงงานที่มีฝมือมีเพียงรอยละ 7.40 ที่ผูประกอบการพิจารณา โดยแรงงาน
ในกระบวนการผลิตสวนใหญจะมีอายุตั้งแต 21 – 25 ป คิดเปนรอยละ 59.25 รองลงมาคือมีอายุ
26 – 30 ป คดิเปนรอยละ 29.62 และแรงงานที่มีอายุมากกวา30 ปข้ึนไปคิดเปนรอยละ 18.51 โดย
แรงงานสวนใหญเปนแรงงานที่ไดมาจากภายในจังหวัดถึงรอยละ 48.8 เชนมาจากตํ าบลโคกขาม
ต ําบลมหาชยั ทาฉลอม และตํ าบลบางหญาแพรก ในขณะที่มีแรงงานบางสวนหลั่งไหลมาจาก
ภายนอกจงัหวดั เชนจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน จังหวัดสุรินทร ทางภาค
ตะวนัตก คอื จงัหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม คิดเปนรอยละ40.55 นอกจากนี้ยังมีแรงงาน
บางสวนทีม่าจากตางประเทศคือจากประเทศพมาคิดเปนรอยละ 6.85 โดยแรงงานเหลานี้จะมีบัตร
ทีท่างราชการไทยออกใหเพื่อสามารถทํ างานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
                ปจจัยทีส่ี่ ทีผู่ประกอบการพิจารณา คือ ปจจัยทางดานที่ดิน คิดเปนรอยละ 11.93 จาก
ปจจัยทางดานทีต่ัง้ทัง้หมด โดยพิจารณาจากการที่ราคาที่ดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีความ
เหมาะสมตอการกอสรางโรงงานคิดเปนรอยละ 21.72  และจากการที่จังหวัดสมุทรสาครมีที่ดิน
เพยีงพอตอการเพิ่มเติมหรือขยายโรงงานคิดเปนรอยละ 18.51
                ปจจัยทีผู่ประกอบการพิจารณาเปนอันดับที่หา คือ ปจจัยทางดานการคมนาคมขนสง
คดิเปนรอยละ 9.55 จากปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการพิจารณาทั้งหมด จากการสัมภาษณ
พบวาโรงงานอาหารทะเลแปรรูปใชรถบรรทุกเปนพาหนะในการขนสงวัตถุดิบเขาสูโรงงานคิดเปน
รอยละ 85.18 จากวิธีการขนสงวัตถุดิบ รองลงมาคือใชเรือรอยละ 29.62  ในทางกลับกันการขนสง
สินคาส ําเรจ็รูป ผูประกอบการจะใชวิธีการขนสงโดยทางเรือมากกวา คิดเปนรอยละ 70.37 รองลง
มาคอืทางรถบรรทุกรอยละ 40.74 และขนสงโดยทางเครื่องบินรอยละ 11.11 โดยผูประกอบการ
อาหารทะเลแปรรูปจะพิจารณาถึงระบบคมนาคมขนสงที่สะดวกภายในจังหวัดรอยละ 24.19 จาก
แผนทีท่ี ่ 6 แสดงถึงระบบโครงขายคมนาคมที่เชื่อมตอทุกพื้นที่ภายในจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณทางตอนลางของจังหวัดมีถนนสายสํ าคัญคือ ถนนเศรษฐกิจ 1 ที่เชื่อมพื้นที่จากทิศเหนือเขา
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สูภายในพืน้ที ่ และถนนเอกชัย ที่พาดผานทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกของจังหวัดอีกทั้งมีถนน
สายรองทีเ่ชือ่มตอกบัถนนสายหลักเพื่อเขาสูพื้นที่ดานใน   ทํ าใหบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ที่มีระบบ
คมนาคมทีเ่ขาถงึไดทุกพื้นที่ ซึ่งอาจเปนผลใหโรงงานอาหารทะเลแปรรูปกระจุกอยูบริเวณดังกลาว
หนาแนนจนกลายเปนพื้นที่ศูนยกลางของอุตสาหกรรมอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังอาจเปนผลมา
จากการที่โรงงานสวนใหญจะใชรถบรรทุกในการขนสงวัตถุดิบเขาสูโรงงาน และวัตถุดิบที่ใชใน
กระบวนการผลิตมีลักษณะเนาเสียไดงาย (Perishable) จงึท ําใหโรงงานอาหารทะเลแปรรูปจํ าเปน
ตองตั้งอยูใกลแหลงคมนาคมที่สะดวกในบริเวณดังกลาว ในขณะที่ผูประกอบการพิจารณาปจจัย
การอยูใกลทาเรือที่สํ าคัญรอยละ 17.28 เปนอันดับรองลงมา
                นอกจากนีจ้ากการสอบถามผูประกอบการเกี่ยวกับตลาดของอาหารทะเลแปรรูป พบวา 
ตลาดสวนใหญเปนตลาดตางประเทศคิดเปนรอยละ 70.81 โดยในแถบเอเชียสวนใหญจะสงออก
ไปยงัประเทศ สิงคโปร จีน ไตหวัน เกาหลี และญี่ปุน ในขณะที่แถบยุโรปและอเมริกาสวนใหญจะ
สงออกไปยังกลุมในเครือของประเทศสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือตลาด
ภายในจงัหวดัสมุทรสาครคิดเปนรอยละ 27.62 และตลาดภายนอกจังหวัด เชน กรุงเทพมหานคร 
และบรเิวณพืน้ทีห่างไกลจากทะเล เชน จังหวัดอุบลราชธานี โดยสินคาที่สงออกสวนใหญจะเปน
ผลิตภณัฑแปรรูปจากปลาและเนื้อปลาคิดเปนรอยละ 59.25 อาทิเชน ผลิตภัณฑทูนา ปลาแชแข็ง 
ซริูม ิปลากระปอง ปลาแหง ปลากรอบ ปลาเสน ปลาแผน ลูกชิ้นปลา และเนื้อปูเทียม เปนตน รอง
ลงมาคอืผลิตภัณฑแปรรูปจากกุงคิดเปนรอยละ 37.03 เชน กุงแชแข็ง กุงแปรรูป กุงพันแปง และ
ลูกชิน้กุง   ในขณะที่ผลิตภัณฑที่แปรรูปจากหอยนางรมและปลาหมึกมีสัดสวนรอยละ 3.7 จาก
ผลิตภณัฑอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
                จากการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและการ
สัมภาษณผูประกอบการขางตนทํ าใหทราบวา อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัด
สมทุรสาคร มีลักษณะกระจุกตัวหนาแนนอยูเพียงบางพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณพื้นที่ศูนย
กลางอตุสาหกรรมของจังหวัดที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมหนาแนน ซึ่งเวบเบอรไดเสนอแนะ
วาการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในรูปแบบ Agglomeration Force กอใหเกิดแรงดึงทางพื้นที่และ
กอใหเกดิความไดเปรียบนานาประการ การเลือกที่ตั้งโรงงานอาจเลือกที่ตั้ง ณ ที่โรงงานจะไดรับ
ประโยชนจากการกระจุกตัวของโรงงานดวยกัน (จันทนา สธูป 2534 : 7) อีกทัง้อาจเปนผลมาจาก
พื้นที่ดังกลาวมีความพรอมทางดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆทั้งในดานสถาบันการเงิน
และธนาคารซึ่งเปนแหลงเงินทุนที่สํ าคัญที่ใชในการดํ าเนินธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและราคาที่ดิน
ภายในจงัหวดัสมุทรสาครมีความเหมาะสมที่จะใชในการกอสรางโรงงาน อีกทัง้ในพื้นที่ของจังหวัด
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(ต ําบลมหาชยั)ยงัเปนแหลงที่ตั้งของวัตถุดิบ อาทิ ศูนยกลางการคากุง องคกรสะพานปลา และ
สะพานปลาเทศบาล ซึง่ไดวัตถุดิบทั้งจากภายในจังหวัดและตางจังหวัด นอกจากนี้ยังเปนจุดที่เสน
ทางคมนาคมหลายสายมาบรรจบกัน จึงทํ าใหโรงงานอาหารทะเลแปรรูปกระจุกอยูบริเวณดังกลาว 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณถนนเศรษฐกิจ 1  และบริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 35(ธนบุรี – 
ปากทอ) ซึง่สอดคลองกับการศึกษาของสรากร บรรจงจิตต ที่พบวาปจจัยการกระจุกตัวหนาแนน
ของอุตสาหกรรม ทํ าใหเกิดความสัมพันธทางการผลิตระหวางอุตสาหกรรมเปนปจจัยที่สํ าคัญ
ประการหนึ่งที่กระตุนการขยายตัวและทํ าใหอุตสาหกรรมแผขยายลุกลามหนาแนนโดยเฉพาะ
บริเวณรมิฝงถนนเศรษฐกิจ1 และจากการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในบริเวณ
ดังกลาวอาจเปนผลมาจากโรงงานอาหารทะเลแปรรูปสวนใหญเปนโรงงานขนาดใหญมีการใชแรง
งานเขมขน (Intensive Labor) ในกระบวนการผลิตจึงทํ าใหมีแรงงานหลั่งไหลเขาสูพื้นที่โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแรงงานไรฝมือ (Unskilled – Labor)

                2.2 การวิเคราะหการเติบโตพื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร

ในขัน้ตอนนีเ้ปนการวิเคราะหการเติบโตพื้นที่ศูนยกลาง และชายขอบของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป   โดยวิเคราะหเปนชวง ๆ ชวงละ 2 ป     ตั้งแตป พ.ศ. 2533 ถึง 2543 โดยใช
วิธี Index of Concentration        

ผลการศกึษาพบวาในป พ.ศ.2533 จังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
ทัง้สิน้ 25 โรงงาน มจี ํานวนคนงานเทากับ 19,237 คน และเมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัว
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพบวา  ตํ าบลทาทราย  (2,337.50) มีความสํ าคัญในฐานะ
เปนศนูยกลางอตุสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป (ดังตารางที่ 10)  โดยมีโรงงาน 6 โรงงานในพื้นที่
และมจี ํานวนคนงานทัง้สิ้น 14,025 คน  คิดเปนรอยละ 72.9  จากจํ านวนแรงงานทั้งหมดในภาค
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป โดยมีคาดัชนีการกระจุกตัวเทากับ 76.0 ซึง่บงบอกถึงวาแรงงาน
ในภาคอตุสาหกรรมอาหารทะเลเกินกวาครึ่งหนึ่งกระจุกตัวเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยเฉพาะ
อยางยิง่บริเวณพืน้ทีศู่นยกลางที่ไดจากการคํ านวณ และมีรูปแบบทางที่ตั้งของโรงงานกระจุกตัว
บริเวณรมิทางหลวงแผนดินหมายเลข 3091   (ถนนเศรษฐกิจ1)          ในขณะที่พบพื้นที่ชายขอบ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเรียงลํ าดับตามคาสัดสวนแรงงานตอโรงงานไดดังนี้ ตํ าบลบางโท
รัด (1,220) ตํ าบลชัยมงคล (950) ตํ าบลทาฉลอม (450) ตํ าบลนาดี (364) ตํ าบลทาไม (275)
ต ําบลทาจีน (243) ตํ าบลโคกขาม (169.67) ตํ าบลบางกระเจา (135) ตํ าบลมหาชัย (34.33)
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ต ําบลสวนหลวง (30) ตํ าบลบางหญาแพรก (25.5)  โดยมีจํ านวนโรงงาน 19 โรงงาน มีคนงานทั้ง
ส้ิน 5,212 คน คดิเปนรอยละ 27.09 จากจํ านวนแรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูป

ตารางที ่10 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2533
ตํ าบล จํ านวนคนงาน จํ านวนโรงงาน Ratio คนงาน / โรงงาน

ทาทราย 14,025 6 2,337.50
บางโทรัด 1,220 1 1,220.00
ชัยมงคล 950 1 950.00
ทาฉลอม 450 1 450.00
นาดี 728 2 364.00
ทาไม 550 2 275.00
ทาจีน 486 2 243.00
โคกขาม 509 3 169.67
บางกระเจา 135 1 135.00
มหาชัย 103 3 34.33
สวนหลวง 30 1 30.00
บางหญาแพรก 51 2 25.50
หมายเหตุ : จ ํานวนคนงานรวม = 19,237 คน

จากตารางที1่1 พบวาในป พ.ศ.2535 โรงงานอาหารทะเลแปรรูปเพิ่มข้ึนเปน37 โรง
งาน มจี ํานวนคนงานทัง้สิน้ 25,196 คน   เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวก็พบวา ตํ าบลทา
ทราย (1,492.70) มีความสํ าคัญในฐานะเปนพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป โดย
มจี ํานวนโรงงาน 10 โรงงานในพื้นที่และมีจํ านวนคนงาน 14,927 คน คิดเปนรอยละ 59.24 จาก
จํ านวนแรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป โดยมีดัชนีการกระจุกตัวเทากับ 
72.97 ซึง่บงบอกถงึวา แรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลกวาครึ่งหนึ่งกระจุกตัวอยูเฉพาะ
พืน้ทีบ่ริเวณศนูยกลางที่ไดจากการคํ านวณ และมีรูปแบบทางที่ตั้งของโรงงานกระจุกตัวริมสองฝง
ถนนเศรษฐกิจที่1 ในขณะที่พบพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเรียงลํ าดับตามคา
สัดสวนแรงงานตอโรงงานไดดังนี้  ตํ าบลนาดี (907.67)  ตํ าบลชัยมงคล (852.50)  ตํ าบลบางโทรัด 
(700) ต ําบลทาฉลอม(450) ตํ าบลโคกขาม (404.83) ตํ าบลทาไม (275) ตํ าบลทาจีน (243) ตํ าบล
บางกระเจา (135)  ตํ าบลมหาชัย (62) ตํ าบลสวนหลวง (30) ตํ าบลบางหญาแพรก (25.5) โดยมี
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จ ํานวนโรงงาน 27    โรงงานและมีจํ านวนคนงาน 10,269 คน คิดเปนรอยละ 40.75 จากแรงงาน
ทัง้หมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

ตารางที ่11 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2535
ตํ าบล จํ านวนคนงาน จํ านวนโรงงาน Ratio คนงาน / โรงงาน

ทาทราย 14,927 10 1,492.70
นาดี 2,723 3 907.67
ชัยมงคล 1,705 2 852.50
บางโทรัด 1,400 2 700.00
ทาฉลอม 450 1 450.00
โคกขาม 2,429 6 404.83
ทาไม 550 2 275.00
ทาจีน 486 2 243.00
บางกระเจา 135 1 135.00
มหาชัย 310 5 62.00
สวนหลวง 30 1 30.00
บางหญาแพรก 51 2 25.50
หมายเหตุ : จ ํานวนคนงานรวม = 25,196 คน

จากตารางที1่2 พบวาในป พ.ศ.2537 โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีจํ านวน
เพิม่ข้ึนเปน 50 โรงงาน มีจํ านวนคนงานเทากับ 26,405 คน   เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุก
ตัวก็พบวาตํ าบลทาทราย (1,469.50) มีความสํ าคัญในฐานะเปนพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรปู  โดยมีจํ านวนโรงงาน 10 โรงงาน และมีจํ านวนคนงาน 14,695 คน คิดเปนรอย
ละ 55.65 จากแรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป  และมีคาดัชนีการกระจุก
ตวัเทากบั 80.0 ซึ่งบงบอกถึงวา แรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป กวาครึ่งหนึ่งกระจุก
ตวัหนาแนนข้ึน (คาดัชนีสูงกวาในป พ.ศ. 2535 ที่เทากับ 72.97) โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ศูนยกลาง
ทีไ่ดจากการค ํานวณ และมีรูปแบบทางที่ตั้งโรงงานตามแนวถนนเศรษฐกิจที่ 1  ในขณะที่พบพื้นที่
ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เรียงลํ าดับตามคาสัดสวนแรงงานตอโรงงานในพื้นที่ได
ดงันี ้ต ําบลชัยมงคล(852.50) ตํ าบลบางโทรัด(825) ตํ าบลทาฉลอม(450) ตํ าบลโคกขาม(347.11) 
ต ําบลกาหลง(328) ตํ าบลทาไม (315.50) ตํ าบลนาดี (294.20) ตํ าบลมหาชัย (229.75) ตํ าบล
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คอกกระบือ (180) ตํ าบลทาจีน (170.67)  ตํ าบลบางกระเจา (154.25) ตํ าบลออมนอย(30) ตํ าบล
บางหญาแพรก(21.75) ตํ าบลสวนหลวง (6) โดยมีจํ านวนโรงงาน 10 โรงงานและมีจํ านวนคนงาน 
11,710 คน คดิเปนรอยละ 44.34 จากแรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

ตารางที ่12 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2537
ตํ าบล จํ านวนคนงาน จํ านวนโรงงาน Ratio คนงาน / โรงงาน

ทาทราย 14,695 10 1,469.50
ชัยมงคล 1,705 2 852.50
บางโทรัด 1,650 2 825.00
ทาฉลอม 450 1 450.00
โคกขาม 3,124 9 347.11
กาหลง 328 1 328.00
ทาไม 631 2 315.50
นาดี 1,471 5 294.20
มหาชัย 919 4 229.75
คอกกระบือ 180 1 180.00
ทาจีน 512 3 170.67
บางกระเจา 617 4 154.25
ออมนอย 30 1 30.00
บางหญาแพรก 87 4 21.75
สวนหลวง 6 1 6.00
หมายเหตุ : จ ํานวนคนงานรวม = 26,405 คน

จากตารางที ่13 พบวาในป พ.ศ. 2539 โรงงานอาหารทะเลแปรรูปมีจํ านวนเพิ่มข้ึนเปน
61 โรงงาน มจี ํานวนคนงานเทากับ 27,428 คน เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวก็พบวา
ต ําบลทาทราย (1,339.09) มีความสํ าคัญในฐานะพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยมี
จ ํานวนโรงงาน 11 โรงงาน มจีํ านวนคนงาน 14,730 คน คดิเปนรอยละ 53.7 จากจํ านวนแรงงาน
ทัง้หมดในภาคอตุสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป โดยมีดัชนีการกระจุกตัวเทากับ 81.96 ซึ่งบงบอก
ถงึวาแรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปกวาครึ่งหนึ่งกระจุกตัวเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณใด
บริเวณหนึง่เพิม่สูงขึน้เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2537 (คาดัชนีเทากับ 80.0)  โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่
ศนูยกลางทีไ่ดจากการคํ านวณ ในขณะที่พบพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเรียง
ลํ าดบัตามคาสัดสวนแรงงานตอโรงงานในพื้นที่ไดดังนี้  ตํ าบลบางโทรัด (646.67)  ตํ าบลชัยมงคล
(593.33)ต ําบลทาฉลอม(450) ตํ าบลโคกขาม(344.8) ตํ าบลกาหลง(328) ตํ าบลทาไม(315) ตํ าบล
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นาด ี (253.17) ตํ าบลคอกกระบือ(180) ตํ าบลทาจีน(170.67) ตํ าบลมหาชัย (157.33) ตํ าบลบาง
กระเจา (125.2) ตํ าบลออมนอย (96) ตํ าบลบางหญาแพรก (35.8) ตํ าบลบานแพว (30)   ตํ าบล
สวนหลวง (30) และ ตํ าบลโกรกกราก (6) โดยมีจํ านวนโรงงาน 50 โรงงานและมีจํ านวนคนงาน
12,698 คน คดิเปนรอยละ 46.29 จากแรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

ตารางที ่13 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2539
ตํ าบล จํ านวนคนงาน จํ านวนโรงงาน Ratio คนงาน / โรงงาน

ทาทราย 14,730 11 1,339.09
บางโทรัด 1,940 3 646.67
ชัยมงคล 1,780 3 593.33
ทาฉลอม 450 1 450.00
โคกขาม 3,448 10 344.80
กาหลง 328 1 328.00
ทาไม 630 2 315.00
นาดี 1,519 6 253.17
คอกกระบือ 180 1 180.00
ทาจีน 512 3 170.67
มหาชัย 944 6 157.33
บางกระเจา 626 5 125.20
ออมนอย 96 1 96.00
บางหญาแพรก 179 5 35.80
บานแพว 30 1 30.00
สวนหลวง 30 1 30.00
โกรกกราก 6 1 6.00
หมายเหตุ : จ ํานวนคนงานรวม = 27,428 คน

จากตารางที ่14 พบวาป พ.ศ.2541 โรงงานอาหารทะเลแปรรูปเพิ่มข้ึนเปน 69 โรงงาน
มคีนงานทัง้สิน้ 33,076คน เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวพบวา ตํ าบลทาทราย(1,361.36)
และต ําบลบางโทรัด (840) มีความสํ าคัญในฐานะพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยมี
จ ํานวนโรงงาน 14 โรงงาน และมจี ํานวนคนงาน 17,495 คน คิดเปนรอยละ 52.89 จากแรงงาน
ภาคอตุสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปทั้งหมด และมีคาดัชนีการกระจุกตัวเทากับ 81.15 ซึ่งบงบอก
ถงึวาแรงงานภาคอตุสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป กระจุกตัวหนาแนนเฉพาะพื้นที่ศูนยกลางที่ได
จากการค ํานวณ โดยมีรูปแบบที่ตั้งโรงงานตามแนวถนนเศรษฐกิจที่ 1 และถนนธนบุรี – ปากทอ
ในขณะทีพ่บพืน้ทีช่ายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเล เรียงลํ าดับตามคาสัดสวนแรงงานตอโรงงาน
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ไดดงันี้ ตํ าบลนาดี(563.14) ตํ าบลชัยมงคล(447) ตํ าบลกาหลง(328) ตํ าบลโคกขาม(325.92)
ต ําบลทาฉลอม (591) ตํ าบลทาไม (289) ตํ าบลบางหญาแพรก (265.33) ตํ าบลมหาชัย (180.67)
ต ําบลคอกกระบือ(180) ตํ าบลทาจีน(174) ตํ าบลบางกระเจา(166.88) ตํ าบลออมนอย(96) ตํ าบล
บานแพว(30) ตํ าบลสวนหลวง (30) ตํ าบลบางนํ้ าจืด (15) และตํ าบลโกรกกราก (6) โดยมีจํ านวน
โรงงาน 55 โรงงานและมีจํ านวนคนงาน15,581 คน คิดเปนรอยละ47.1 จากแรงงานทั้งหมดใน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

ตารางที ่14 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2541
ตํ าบล จํ านวนคนงาน จํ านวนโรงงาน Ratio คนงาน / โรงงาน

ทาทราย 14975 11 1,361.36
บางโทรัด 2520 3 840.00
นาดี 3942 7 563.14
ชัยมงคล 1341 3 447.00
กาหลง 328 1 328.00
โคกขาม 3911 12 325.92
ทาฉลอม 591 1 591.00
ทาไม 578 2 289.00
บางหญาแพรก 1592 6 265.33
มหาชัย 1084 6 180.67
คอกกระบือ 180 1 180.00
ทาจีน 522 3 174.00
บางกระเจา 1335 8 166.88
ออมนอย 96 1 96.00
บานแพว 30 1 30.00
สวนหลวง 30 1 30.00
บางนํ้ าจืด 15 1 15.00
โกรกกราก 6 1 6.00
หมายเหตุ : จ ํานวนคนงานรวม = 33,076 คน

จากตารางที ่ 15 พบวาในปพ.ศ. 2543 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีจํ านวนเพิ่ม
ข้ึนเปน 93 โรงงานโดยมีจํ านวนคนงานทั้งสิ้น30,671 คน เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัว
พบวา พืน้ทีต่ ําบลทาทราย และตํ าบลบางโทรัด มีความสํ าคัญฐานะศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปโดยมีจํ านวนโรงงาน15 โรงงาน  และคนงาน 19,704 คน คิดเปนรอยละ 53.16 จาก
แรงงานภาคอตุสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปทั้งหมด โดยมีคาดัชนีการกระจุกตัวเทากับ 84.94 ซึ่ง
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บงบอกถึงวาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปกระจุกตัวหนาแนนเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพิ่มสูงขึ้น
เมือ่เปรยีบเทยีบกบั2ปกอน ในขณะที่พบพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลในพื้นที่ดังนี้
ต ําบลนาดี (563.14) ตํ าบลชัยมงคล (350.25) ตํ าบลกาหลง(328) ตํ าบลทาฉลอม (326) ตํ าบลทา
ไม (315.5) ตํ าบลโคกขาม (246) ตํ าบลบางหญาแพรก (194.9) ตํ าบลคอกกระบือ (180) ตํ าบล
ทาจนี (174) ตํ าบลมหาชัย (149.5) ตํ าบลบางกระเจา (129.08) ตํ าบลออมนอย ( 96 )   ตํ าบล
บานแพว (30) ตํ าบลสวนหลวง(19.5) ตํ าบลบางนํ้ าจืด (15) ตํ าบลพันทายนรสิงห (6) และตํ าบล
โกรกกราก (4.5) โดยมีจํ านวนโรงงาน 78 โรงงานและมีจํ านวนคนงาน 17,357 คน คิดเปนรอยละ
46.83 จากจ ํานวนแรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

ตารางที ่15 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2543
ตํ าบล จํ านวนคนงาน จํ านวนโรงงาน Ratio คนงาน / โรงงาน

ทาทราย 17,184 12 1,432.00
บางโทรัด 2,520 3 840.00
นาดี 3,942 7 563.14
ชัยมงคล 1,401 4 350.25
กาหลง 328 1 328.00
ทาฉลอม 652 2 326.00
ทาไม 631 2 315.50
โคกขาม 4,683 19 246.47
บางหญาแพรก 1,949 10 194.90
คอกกระบือ 180 1 180.00
ทาจีน 522 3 174.00
มหาชัย 1,196 8 149.50
บางกระเจา 1,678 13 129.08
ออมนอย 96 1 96.00
บานแพว 30 1 30.00
สวนหลวง 39 2 19.50
บางนํ้ าจืด 15 1 15.00
หมายเหตุ : จ ํานวนคนงานรวม = 30,671 คน

จากการวิเคราะหหาการเติบโตของพื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปต้ังแตป พ.ศ. 2533 - 2543 พบวาในชวง6 ปแรก (พ.ศ. 2533 – 2539) จ ํานวนแรงงาน
ในภาคการผลิตเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอยในแตละชวงป  และในชวงเวลาดังกลาวพบพื้นที่ศูนยกลาง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลเพียงแหงเดียวคือที่ ตํ าบลทาทราย ปรากฎการณดังกลาว สอดคลองกับ
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แนวคดิของ จอหน ฟรีดแมน ที่ไดกลาวไววาการพัฒนาจะเกิดขึ้นใน1 หรือ 2 แควนที่มีขอไดเปรียบ
เฉพาะเหนอืพืน้ทีอ่ื่น  ซึ่งอาจเกิดจากพื้นที่นั้นครอบครองแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่ดีกวา อยูใน
พืน้ทีท่ีม่ปีระชากรหนาแนน และมีตลาดรองรับที่ใหญหรือต้ังอยูในพื้นที่ที่เขาถึงตลาดตางประเทศ
ไดด ี การเตบิโตของศูนยกลางจะคงอยูเฉพาะพื้นที่ศูนยกลางซึ่งในขั้นนี้ Backwash Effects จะยัง
คงมีมากกวา Spread Effects และพืน้ทีศ่นูยกลางยังคงเติบโตโดยใชทรัพยากรจากพื้นที่ชายขอบ 
แตหลงัจากป พ.ศ. 2541   จํ านวนแรงงานในภาคการผลิตก็เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว    (ดังแผนภูมิที่ 2)

แผนภมูทิี ่2 การเติบโตของแรงงานในพื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
 ป พ.ศ.2533 – 2543

ทัง้ในพืน้ทีศ่นูยกลางและพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป นอกจากนี้จากการศึกษา
พบการกระจุกตัวของอุตาสาหกรรมในลักษณะศูนยกลางรองชายขอบ(Peripheral  Sub – Core ) 
ที่ตํ าบลบางโทรัด (แตเดิมเปนพื้นที่ชายขอบ) ซึ่งปรากฎการณดังกลาวที่เกิดขึ้นอาจกลาวไดวา 
โครงสรางพื้นฐานพื้นที่ศูนยกลาง–ชายขอบจะคอยๆ เปลี่ยนเปนแบบโครงสรางหลายศูนยกลาง 
พืน้ทีบ่างสวนทีม่คีวามไดเปรียบในพื้นที่ชายขอบอาจถูกพัฒนาขึ้น (ดังแผนที่ที่ 7) ซึ่งอาจเกิดจาก
พืน้ทีน่ัน้มีตลาดที่ใหญ  (โดดเดี่ยวจาก Core)  มแีหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สํ าคัญ      หรือมีความ
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สะดวกสบายทีพ่เิศษ หรือสภาพอากาศที่แตกตาง ส่ิงเหลานี้อาจสนับสนุนกอใหเกิดการพัฒนาขึ้น
ในพืน้ที่นั้น ซึ่งในตอนนี้ Spread Effects เร่ิมจะมีผลมากขึ้น แต Backwash Effects ยงัคงมีผล
มากกวา Spread Effect ในขณะทีก่ารเติบโตจะยังคงกระจุกตัวอยูบางพื้นที่ (Bradford, M.G., 
and W.A. Kent 1977 : 170)

แผนภมูทิี ่3 การเติบโตของแรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแตละประเภทป พ.ศ. 2533 – 2543

จากการเติบโตของจํ านวนแรงงานในภาคการผลิตตั้งแตป พ.ศ. 2533 – 2543 เมื่อนํ า
มาจ ําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปตามพระราชบัญญัติโรงงานป พ.ศ.
2535 พบวาแรงงานภาคการผลิตสวนใหญเปนแรงงานประเภทที่ 1 ซึ่งเปนแรงงานที่ทํ างานในอุต
สาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได มีจํ านวน 86,141 คนคิด
เปนรอยละ 51.15 รองลงมาคือแรงงานที่ทํ างานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2
(โดยวธิอีบรมควนั ใสเกลือ ตากแหง หรือทํ าใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง) จํ านวน
74,563คน คดิเปนรอยละ44.27 ในขณะที่แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลประเภทที่ 5 (การ
ลาง ช ําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอดหรือบดสัตวนํ้ า)  มีจํ านวน 4,181 คน คิดเปนรอยละ 2.48 และแรง
งานทีท่ ํางานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 3 (ผลิตภัณฑอาหารสํ าเร็จรูปจากสัตว
นํ ้า) มจี ํานวน 3,519 คน คิดเปนรอยละ2.08 จากแรงงานทั้งหมดตั้งแตป พ.ศ. 2533 – 2543  จาก
แผนภมูทิี ่3   พบวาแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลประเภทที่ 2  มีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอ
เนือ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมาซึ่งอาจกลาวไดวาอุตสาหกรรมอาหาร
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ทะเลแปรรปูในจังหวัดสมุทรสาครประเภทที่ 2 มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึนในอนาคตเชนเดียวกันกับ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่1 ที่มีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มข้ึนเชนเดียวกันในขณะที่
อุตสาหกรรมอาหารทะแปรรูปประเภทที่ 3 และ 5 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย

                2.3 การศกึษาการหลั่งไหล (Flow) ปจจยัที่ใชในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป
                       ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาการหลั่งไหลของปจจัยที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร
ทะเลแปรรปูจากพืน้ที่ชายขอบเขาสูพื้นที่ศูนยกลาง โดยจะใชจํ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2542 เปนตัวแทนหรือตัวชี้วัดการหลั่งไหลของปจจัยที่ใชในกระบวน
การผลิตเขาสูพื้นที่ศูนยกลางเนื่องจากแรงงานเปนปจจัยที่สํ าคัญประการหนึ่งที่สามารถชี้วัดการ
เตบิโตของอตุสาหกรรมได โดยเปรียบเทียบกับจํ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ในแตละ
ตํ าบล

ตารางที ่16 การหลั่งไหลของแรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2542

ตํ าบล แรงงานทั้งหมด อุตสาหกรรมอาหารทะเล % จํ านวน ( คน ) อุตสาหกรรมภาคอื่น % จํ านวน ( คน ) การหลั่งไหลแรงงาน
กาหลง 1,080 328 48.8 160 752 48.8 367 -207
โกรกกราก 144 9 48.8 4 135 48.8 66 -61
คอกกระบือ 11,463 180 48.8 88 11,283 48.8 5,506 -5,418
โคกขาม 10,157 4,196 48.8 2,048 5,961 48.8 2,909 -861
ชัยมงคล 6,788 1,401 48.8 684 5,387 48.8 2,629 -1,945
ทาจีน 1,645 522 48.8 255 1,123 48.8 548 -293
ทาฉลอม 792 652 48.8 318 140 48.8 68 250
ทาทราย 24,025 17,184 48.8 8,386 6,841 48.8 3,338 5,047
ทาไม 10,295 631 48.8 308 9,664 48.8 4,716 -4,408
นาดี 17,792 3,942 48.8 1,924 13,850 48.8 6,759 -4,835
บางกระเจา 6,396 1,503 48.8 733 4,893 48.8 2,388 -1,654
บางโทรัด 5,013 2,520 48.8 1,230 2,493 48.8 1,217 13
บางนํ้ าจืด 7,378 15 48.8 7 7,363 48.8 3,593 -3,586
บางหญาแพรก 1,303 565 48.8 276 738 48.8 311 -36
บานแพว 79 30 48.8 15 49 48.8 24 -9
มหาชัย 9,683 1,184 48.8 578 8,499 48.8 4,148 -3,570
สวนหลวง 8,643 39 48.8 19 8,604 48.8 4,216 -4,197
ออมนอย 62,207 96 48.8 47 62,111 48.8 30,310 -30,263
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จากตารางที ่ 16 พบวาจํ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในตํ าบลทาทรายมีทั้งสิ้น
24,025 คน โดยเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจํ านวน 17,184 คน คิดเปน
8,386 คน จากจ ํานวนแรงงานที่มาจากภายในจังหวัดสมุทรสาคร 48.8 % และเปนแรงงานในภาค
อุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ จํ านวน 6,841 คน คิดเปน 3,338 คน จากจํ านวนแรงงานที่มาจากภาย
ในจังหวัดสมุทรสาคร48.8 % ในขณะทีต่ ําบลบางโทรัด มีจํ านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมภาย
ในพืน้ทีท่ัง้สิน้ 5,013 คน โดยเปนแรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจํ านวน 2,520 คน
คิดเปน 1,230 คน  จากจ ํานวนแรงงานที่มาจากภายในจังหวัด 48.8 %  และเปนแรงงานในภาค
อุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ จํ านวน2,493 คน คิดเปน1,217 คน จากจํ านวนแรงงานที่มาจากภาย
ในจังหวัด 48.8 % และจากการวเิคราะหพบวา  ตํ าบลทาทราย (+ 5,047 คน) และตํ าบลบางโทรัด
(+ 13 คน)    มแีรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เกินกวาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ประเภทอืน่ๆ ทีม่อียูในพื้นที่ ซึ่งปรากฏการณดังกลาวแสดงใหเห็นถึงวา พื้นที่ดังกลาวมีการดึงดูด
ปจจัยทีใ่ชในการผลิต (แรงงาน) จากพื้นที่อ่ืนเขาสูพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรปูเพือ่มาทํ างานในภาคการผลิต           เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเปน
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานจํ านวนมากในกระบวนการผลิต  ทัง้ในสวนของขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
ในเรือ่งการควบคุมอุณหภูมิของนํ้ าที่ใชตมคุมเวลาหรือตรวจสอบความเรียบรอยของวัตถุดิบ ซึ่งขั้น
ตอนเหลานีต้องอาศัยแรงงานจํ านวนมาก(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2537 : 204)
และจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาครพบวาแรงงานที่ใช
ในกระบวนการผลติมาจากภายในจังหวัดสมุทรสาครรอยละ 48.8 ซึ่งอาจกลาวไดวาคนงานที่
ท ํางานอยูในภาคการผลิตโดยตรงไมไดอาศัยอยูในพื้นที่ศูนยกลางตั้งแตแรกเริ่ม แตถูกดึงดูดใหเขา
มาท ํางานในสถานทีใ่หมๆ  ในฐานะผูเดินทางหรือยายถิ่นฐานเขามาทํ างานในพื้นที่ศูนยกลาง
(Moseley, Malcom J. 1974  : 117)

ดังนั้นสามารถกลาวเปนนัยไดวาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
มพีฒันาการทางพืน้ที่มาถึงชวงแรกเริ่มของการเติบโตในขั้นที่ 3  ตามแนวความคิดของ จอหน
ฟรีดแมน   เนือ่งจากพบศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ ตํ าบลทาทราย และศูนยกลางรอง –
ชายขอบ ทีต่ ําบลบางโทรัด  ซึ่งทั้งสองพื้นที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
หนาแนน (ซึง่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนแรก) อีกทั้งมีการหลั่งไหลของปจจัยที่ใชในกระบวน
การผลติเขาสูภายในพื้นที่ ในขณะที่พบการหลั่งไหลของปจจัยทางดานที่ตั้ง(ปจจัยดานแรงงาน)
เชนเดยีวกนัในพืน้ทีต่ ําบลทาฉลอม   แตเนื่องจากในขั้นตอนการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัว
ขางตน ต ําบลทาฉลอมเปนพื้นที่ที่มีคาดัชนีการกระจุกตัวอยูในระดับต่ํ ามาโดยตลอด หรือสามารถ
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กลาวอกีนยัหนึง่ไดวา ระดับความหนาแนนของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในตํ าบลทาฉลอม
ไมถงึเกณฑทีจ่ะพิจารณาเปนพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปไดในชวงเวลา 10 ป
ทีผ่านมา ต ําบลทาฉลอมจึงไมอยูในเกณฑการพิจารณาดังกลาว

3. การวเิคราะหหาพืน้ที่ที่เหมาะสมของโรงงานอาหารทะเลแปรรูปโดยวิธีสารสนเทศทาง
ภมูศิาสตร (Geographic Information System – GIS)

ในการวเิคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมของโรงงานอาหารทะเลแปรรูป ไดจัดทํ าฐานขอมูล
ทีใ่ชในการวเิคราะห 7 ฐานขอมูลสํ าหรับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่1 และ ฐานขอมูลที่
ใชในการวเิคราะห 8 ฐานขอมูลสํ าหรับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 ดังตารางที่ 17 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้

ตารางที ่17 ปจจัยทางดานที่ตั้งของโรงงานอาหารทะเลแปรรูป

ปจจัยทางดานที่ตั้ง โรงงานอาหารทะเลแปรรูป โรงงานอาหารทะเลแปรรูป เงื่อนไขที่ใชในการวิเคราะห
ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 GIS COVERAGES

MARD MARD MARD MAIN ROAD
MIRD MIRD MIRD MINOR ROAD
SUPIN SUPIN SUPIN SUPPORTING INDUSTRY
CON CON CON CONCENTRATED AREA
ELECT ELECT ELECT POWER
RIV RIV RIV RIVER
LAB LAB LAB LABOR
RAW - RAW RAW MATERIAL

โดยปจจัยทางดานที่ตั้ง เชน ปจจัย MARD  MIRD  SUPIN  RIV และ RAW  จะนํ า
มาสราง Buffer Zone กอน โดยเงือ่นไขทางดานที่ตั้งซึ่งไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหาร
ทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 และ 2 จากนั้นนํ ามาหาคาเฉลี่ย (Mean) ของปจจัยทางดานที่ตั้งในแตละ
ปจจัย กอนน ําไปวิเคราะหดวยวิธีทางสนเทศทางภูมิศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- MARD หมายถงึ ถนนสายหลัก
- MIRD หมายถึง ถนนสายรอง                  
- SUPIN หมายถงึ อุตสาหกรรมที่สนับสนุนหรือเกี่ยวของ
- CON หมายถงึ พื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
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- ELECT หมายถงึ พลังงานไฟฟา                  
- RIV หมายถงึ แหลงนํ้ าธรรมชาติ
- LAB หมายถงึ แรงงานในพื้นที่
- RAW หมายถึง วัตถุดิบในพื้นที่
โดยมข้ัีนตอนการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรดังแผนผังที่ 1 และ 2

(หนา 86-87)
3.1 การกํ าหนด COVERAGE ในการวเิคราะหอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

ประเภทที่ 1
   1. COVERAGE TAMBOL & AMPHOE  แสดงขอบเขตการปกครองจังหวัด

สมทุรสาคร ดงัแผนที่ที่ 8 โดยมีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 872.34 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอาณาเขตพื้น
ที ่3 อํ าเภอ 40 ตํ าบล 288 หมูบาน และ 4 สุขาภิบาล (ดังตารางที่ 19 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา
121)

      2.  COVERAGE  MAIN ROAD แสดงเสนทางคมนาคมสายหลัก ดังแผนที่ที่ 9
                            ท ําการ Reselect เสนทางคมนาคมสายหลักที่สํ าคัญภายในตัวจังหวัด
(Code = 1) (ดงัตารางที่ 20 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา 121)  จากนั้น สราง Buffer Zone ระยะ
ทาง 4 กโิลเมตร ครอบคลุมเสนทางคมนาคมสายหลักที่สํ าคัญ ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพการเขาถึงเสน
ทางคมนาคมสายหลักสํ าหรับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1

      3.  COVERAGE MINOR ROAD แสดงเสนทางสายรอง ดังแผนที่ที่ 10
                            ท ําการ Reselect เสนทางคมนาคมสายรองในจังหวัดสมุทรสาคร (ดังตารางที่
21 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา 121) จากนั้นสราง Buffer Zone ระยะทาง 7 กิโลเมตร ครอบคลุม
เสนทางคมนาคมสายรอง ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพการเขาถึงเสนทางคมนาคมสายรองสํ าหรับโรงงาน
อาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่ 1

     4. COVERAGE SUPPORTING INDUSTRY     แสดงที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
รองรับดังแผนที่ที่ 11

           ท ําการ  Reselect  โรงงานอตุสาหกรรมรองรับ (Code = 1)  (ดงัตารางที่ 22
แสดงไวในภาคผนวก จ หนา 122)  ซึง่มจี ํานวนทัง้สิน้ 100 โรงงาน  อาทิ     โรงงานผลิตกลอง
กระดาษและสิง่พมิพ โรงงานผลิตกระปอง และ โรงงานหองเย็น โดยสราง Buffer Zone รัศมี 10
กโิลเมตร ลอมรอบที่ตั้งของโรงงาน ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพทางดานโรงงานอุตสาหกรรมรองรับของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1

      5.  COVERAGE CONCENTRATED AREA แสดงพื้นที่กระจุกตัวของอุตสากรรม
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           ท ําการ Reselect พืน้ทีท่ีม่กีารกระจุกตัวของอตุสาหกรรม (Code = 1) (ดังตา
รางที่ 23 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา124) ซึง่ไดจากการวิเคราะหขางตนในสวนของพื้นที่ศูนย
กลางและชายขอบของอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร (ดังแผนที่ที่ 3) ไดขอบเขตพื้นที่ที่มีการ
กระจกุตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร

      6.  COVERAGE POWER    แสดงพื้นที่มศีกัยภาพพลังงานไฟฟาดังแผนที่ที่ 12
           ท ําการจ ําแนกแบงพื้นที่ที่มีการจายกระแสไฟฟา ที่ใชในภาคอตุสาหกรรมออก

เปน 2 พื้นที่ไดแก
          - พืน้ที่ที่มศีกัยภาพดานพลงังานไฟฟา   ซึ่งมีปริมาณไฟฟามากกวาหรือเทากับ

ผลรวมของคาเฉลี่ยปริมาณการจายกระแสไฟฟา ในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
(Code=1)
                             -พื้นที่ที่ไมมีศักยภาพดานพลังงานไฟฟา เปนพื้นที่ที่มีปริมาณไฟฟานอยกวา
ผลรวมของคาเฉลี่ยปริมาณการจายกระแสไฟฟา ในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
(Code=2)

           ทํ าการ reselect พื้นที่ที่มีศักยภาพดานพลังงานไฟฟา (Code=1) หรือมี
ปริมาณการจายกระแสไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมมากกวา 497,370,000 ยูนิต พบวามีเพียงอํ าเภอ
เมอืงสมทุรสาครทีม่ีศักยภาพดานไฟฟา (ดังตารางที่ 24 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา 125)

      7.  COVERAGE RIVER แสดงพืน้ที่แหลงนํ้ าตามธรรมชาติ ดงัแผนที่ที่ 13
           ในพืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรสาครมีคลองธรรมชาติกวา 170 สาย และแมนํ้ าทาจีน ซึ่ง

เปนแหลงนํ้ าธรรมชาติ (ขอมูลการตลาดสมุทรสาคร 2542 : 5) ท ําการ Reselect เสนทางแหลงนํ้ า
ตามธรรมชาติที่สํ าคัญ (Code =1) (ดงัตารางที่ 25 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา 125) จากนั้น
สราง Buffer Zone รัศม6ี กโิลเมตร ลอมรอบแหลงนํ้ าตามธรรมชาติไดพื้นที่ที่มีศักยภาพทางดาน
แหลงนํ้ าตามธรรมชาติ

      8.  COVERAGE LABOR แสดงพื้นที่ที่มศีกัยภาพดานแรงงาน ดังแผนที่ที่ 14
         ท ําการ Reselect พืน้ทีท่ีม่ปีระชากรวัยแรงงาน 13 – 60 ปในแตละตํ าบล ซึ่งมี

จ ํานวนมากกวาหรือหรือเทากบัผลรวมของคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่ 
1 ไดพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพทางดานแรงงาน (ดังตารางที่ 26 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา 125)

      9.  COVERAGE POINT SEAFOOD PLANT (TYPE 1)
           ท ําการ Reselect Coverage Point Seafood Plant (Code = 1)   (ดงัตารางที่ 

27 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา126)   ไดต ําแหนงที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 
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จากนัน้จ ําแนกตามชวงป พ.ศ.ของการเริ่มดํ าเนินการในแตละโรงงาน ไดทิศทางหรือแนวโนมที่ตั้ง
ของโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1

ตารางที่ 18 พืน้ทีเ่หมาะสมดานปจจัยที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 และประเภทที่2
ตํ าบล พืน้ที่เหมาะสมของโรงงานประเภทที่1 พืน้ที่เหมาะสมของโรงงานประเภทที่2

บานเกาะ 23.76 28.8
โคกขาม 23.63 26.63
ทาทราย 22.53 22.53
บางกระเจา 22.15 24.15
บางโทรัด 22.12 -
กาหลง 20.67 -
ชัยมงคล 16.17 13.04
มหาชัย 8.76 8.76
หมายเหตุ : หนวย ตารางกิโลเมตร       

จากการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมดานปจจัยที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
ประเภทที ่1 พบวา มีพื้นที่ทั้งหมด 159.78 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตํ าบล คือ     ตํ าบล
บานเกาะ (23.76 ตารางกิโลเมตร) ตํ าบลโคกขาม (23.63 ตารางกิโลเมตร)  ตํ าบลทาทราย (22.53 
ตารางกโิลเมตร)  ตํ าบลบางกระเจา (22.15 ตารางกิโลเมตร)    ตํ าบลบางโทรัด (22.12 ตาราง
กโิลเมตร) ตํ าบลกาหลง  (20.67 ตารางกิโลเมตร) ตํ าบลชัยมงคล (16.17 ตารางกิโลเมตร) และ
ต ําบลมหาชัย (8.76 ตารางกิโลเมตร) ดังตารางที่ 27 ซึง่อาจกลาวไดอยางเปนนัยวา พื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมดานปจจัยที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่ 1  มีลักษณะเปนแนวยาวตามเสน
ทางคมนาคมสายส ําคญั เชน ถนนธนบุรี – ปากทอ ถนนเอกชัย และถนนเศรษฐกิจที่ 1 ซึ่งพาด
ผานพืน้ทีศ่นูยกลางอตุสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครทางตอนลาง เมื่อศึกษาแนวโนมทิศทางการตั้ง
โรงงานอาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่ 1 พบวา ชวงแรกเริ่มของการดํ าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรปู ประเภทที่ 1 โรงงานจะมีที่ตั้งอยูนอกบริเวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสมดานปจจัย
ทีต่ัง้ทีไ่ดจากการวิเคราะห จนกระทั่งในชวงป พ.ศ. 2521–2527โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูปประเภทที ่ 1 เร่ิมมีการขยับตัวเขาสูพื้นที่บริเวณที่ที่มีความเหมาะสมดานปจจัยที่ตั้งที่ไดจาก
การวเิคราะห โดยเฉพาะบริเวณริมสองฝงถนนเศรษฐกิจที่ 1 จนกระทั่งหลังป  พ.ศ.2538 โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่1  เร่ิมมีการขยับตัวเขาสูพื้นที่ริมฝงถนนสุทธวาดวิถี ใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89

ต ําบลบางกระเจา และบริเวณดานในถนนเศรษฐกิจที่ 1     และบริเวณทางแยกที่เชื่อมตอกับถนน
ธนบรีุ – ปากทอ อีกทั้งมีการขยับตัวเขาสูพื้นที่ดานในตํ าบลโคกขาม ซึ่งมีถนนสาธารณะเปนตัว
เชือ่มโยงดังแผนที่ที่ 15
(หมายเหตุ : ศกึษาเฉพาะโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 ที่ตั้งอยูในขอบเขตพื้นที่ที่ไดจาก
การวิเคราะหเทานั้น)

                3.2 การกํ าหนด COVERAGE ทีใ่ชในการวิเคราะหอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูปประเภทที่ 2
                       1. COVERAGE RAW MATERIAL แสดงพืน้ที่ที่มีศักยภาพดานวัตถุดิบ
                           ท ําการ Reselect ทีต่ัง้แหลงวัตถุดิบในจังหวัดสมุทรสาครไดแก ศูนยกลางการ
คากุง องคกรสะพานปลา และ สะพานปลาเทศบาล   จากนั้นสราง Buffer Zone   รัศมี 11
กโิลเมตร ลอมรอบแหลงที่ตั้งวัตถุดิบ ไดพื้นที่ที่มศีกัยภาพทางดานวัตถุดิบ ดังแผนที่ที่ 16
                        2. COVERAGE  MAIN ROAD แสดงเสนทางคมนาคมสายหลัก
                            ท ําการ Reselect เสนทางคมนาคมสายหลักที่สํ าคัญ จากนั้นสราง Buffer
Zone ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ครอบคลุมเสนทางคมนาคมสายหลักที่สํ าคัญ ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เสนทางคมนาคมสายหลักสํ าหรับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 ดังแผนที่ที่ 17
                       3. COVERAGE MINOR ROAD แสดงเสนทางสายรอง
                           ท ําการ Reselect เสนทางคมนาคมสายรองในจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นสราง
Buffer Zone ระยะทาง 3.5 กโิลเมตร ครอบคลุมเสนทางคมนาคมสายรอง ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพ
การเขาถงึเสนทางคมนาคมสายรองสํ าหรับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2  ดังแผนที่ที่ 18
                       4. COVERAGE  SUPPORTING INDUSTRY แสดงโรงงานอตุสาหกรรมรองรับ
                           ท ําการ Reselect โรงงานอตุสาหกรรมรองรับ    ซึ่งมีจํ านวนทั้งสิ้น 88 โรงงาน
ไดแก โรงงานผลิตกลองกระดาษ ส่ิงพิมพ  และ โรงงานหองเย็น โดยสราง Buffer Zone รัศมี 11
กโิลเมตร ลอมรอบที่ตั้งของโรงงาน ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพดานโรงงานอุตสาหกรรมรองรับของอุต
สาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 ดังแผนที่ที่ 19
                       5. COVERAGE RIVER แสดงพืน้ที่แหลงนํ้ าตามธรรมชาติ
                           ท ําการ Reselect เสนทางแหลงนํ้ าตามธรรมชาติที่สํ าคัญ (Code = 1 ) จากนั้น
สราง Buffer Zone รัศม ี 8 กโิลเมตร ลอมรอบแหลงนํ้ าตามธรรมชาติ ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพดาน
แหลงนํ ้าตามธรรมชาติสํ าหรับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2

      6. COVERAGE LABOR แสดงพืน้ทีท่ี่มีศักยภาพดานแรงงาน
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       ท ําการ Reselect พืน้ทีท่ีม่ปีระชากรวัยแรงงาน 13 –60 ปในแตละตํ าบล ซึ่งมี
จ ํานวนมากกวาหรอืเทากับผลรวมคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 (คา
เฉล่ีย = 450) ไดพืน้ทีท่ีม่ีศักยภาพทางดานแรงงาน

      7. COVERAGE POINT SEAFOOD PLANT ( TYPE 2 )
                           ท ําการ Reselect Coverage Point Seafood Plant (Code =1)  (ดงัตารางที่
28 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา127) ไดตํ าแหนงที่ตั้งโรงงาน จากนั้นตามชวงป พ.ศ.การเริ่ม
ด ําเนนิกจิการแตละโรงงาน ไดทิศทางหรือแนวโนมที่ตั้งของโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2

จากนัน้น ําผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ตั้งแต
COVERAGE 1 – 7 มาวเิคราะหดวยวิธี INTERSECT กับ COVERAGE POWER  COVERAGE
และ COVERAGE CONCENTRATED AREA   ไดพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมดานปจจัยที่ตั้งโรงงาน
อาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2  และนํ าพื้นที่ดังกลาวมา OVERLAY กับ COVERAGE TAMBOL
& AMPHOE และ COVERAGE POINT SEAFOOD PLANT (TYPE 2) ไดผลลัพธดังแผนที่ที่ 20

จากการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมดานปจจัยที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป 
ประเภทที ่ 2  พบวามีพื้นที่ทั้งหมด 123.89 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตํ าบล คือ ตํ าบล
บานเกาะ(28.8 ตารางกิโลเมตร) ตํ าบลโคกขาม(26.63 ตารางกิโลเมตร) ตํ าบลบางกระเจา (24.15
ตารางกโิลเมตร) ตํ าบลทาทราย (22.53 ตารางกิโลเมตร)  ตํ าบลชัยมงคล(13.04 ตารางกิโลเมตร)
และต ําบลมหาชยั (8.76 ตารางกิโลเมตร) ดังตารางที่ 27 ซึ่งพบวา พื้นที่ที่มีความเหมาะสมดาน
ปจจัยทีต่ัง้โรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 อยูในบริเวณศูนยกลางอุตสาหกรรมของจังหวัด
สมทุรสาคร ซึง่บริเวณดังกลาวครอบคลุมพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป (ตํ าบล
ทาทราย) อยูเชนเดียวกัน จากการศึกษาแนวโนมทิศทางการตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภท
ที ่2 พบวา ในชวงป พ.ศ. 2527   อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่ 2 เร่ิมมีการตั้งโรงงาน
บริเวณตามแนวถนนเศรษฐกิจที่ 1     และบริเวณถนนสุทธวาดวิถี ตอจากนั้นเริ่มมีการขยายตัวไป
ในทศิเหนอืตามแนวยาวของถนนเศรษฐกิจที่1 และถนนเอกชัย เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งในป พ.ศ.
2538 – 2543 โรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 เร่ิมมีการตั้งโรงงานในพื้นที่ที่ลึกเขาไปที่มี
เสนทางคมนาคมเขาถงึเชน พื้นที่ดานในตํ าบลโคกขาม ในขณะที่ชวงเวลาดังกลาว การตั้งโรงงาน
บริเวณรมิถนนเอกชัยยังคงกระจุกตัวอยูเฉพาะบริเวณ ซึ่งสอดคลองกับลักษณะที่ตั้งโรงงานบริเวณ
ถนน ธนบรีุ – ปากทอ ที่มีลักษณะกระจุกอยูเฉพาะบริเวณเชนกัน
(หมายเหตุ : ศกึษาเฉพาะโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 ที่ตั้งอยูในขอบเขตพื้นที่ที่ไดจาก
การวิเคราะหเทานั้น)
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บทที่ 5
สรปุผลจากการวิจัย

การศกึษาความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบอาหารทะเลแปรรูปของ

ประเทศไทยในตลาดโลกพบวา อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของไทยมีคาดัชนีความไดเปรียบ
โดยเปรยีบเทยีบมากกวา 1 ซึ่งบงบอกถึงวาการประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปใน
ประเทศไทยจะยังคงมีความไดเปรียบอยู และยังคงสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆ ไดในตลาดโลก
และการที่โครงสรางการสงออกของไทยสวนใหญเปนการสงออกสินคาจํ าพวกอุตสาหกรรมเกษตร 
ซึง่อาหารทะเลแปรรูปเปนสินคาอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีแนวโนมการสงออกเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ป
โดยในป พ.ศ. 2543 มีสัดสวนสงออกสูงถึงรอยละ 27.8 จึงอาจกลาวไดอยางเปนนัยวา สินคา
อาหารทะเลแปรรูปมีความสํ าคัญตอการสงออกของประเทศ   และจากการวิเคราะหรูปแบบที่ตั้ง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในประเทศไทยพบวา โรงงานจะตั้งอยูบริเวณรอบๆ อาวไทยและ
บริเวณชายฝงภาคใตตอนลางอยางหนาแนน โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มี
แรงงานในภาคการผลิตอาหารทะเลแปรรูปมากที่สุดในประเทศ เมื่อวิเคราะหหาความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ พบวาจงัหวดัสมุทรสาครมีความไดเปรียบทางดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมมากกวา
จงัหวดัอืน่ๆ ในประเทศ โดยมีคาดัชนีเทากับ 2.15 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่โครงสรางทาง
เศรษฐกจิในจงัหวัดสวนใหญ เปนภาคการผลิตทางดานอุตสาหกรรมประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ซึง่แรงงานภาคการผลิตอาหารทะเลแปรรูปมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 77.82 ดังนั้นกลาวอยางเปนนัย
ไดวาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีความสํ าคัญตอโครงสรางเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสาคร 
เปนอยางมาก โดยความสํ าคัญของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเร่ิมมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2529 ซึ่ง
สังเกตไดจากการที่อัตราการจางงานภาคการผลิตมีการเติบโตสูงถึงรอยละ 1,395.7 จากชวง 7 ป
กอน (ป พ.ศ. 2522) และอัตราการเติบโตดังกลาวยังคงเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราที่ลดลงจนถึง
ปปจจุบัน ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปยังผลใหอุตสาหกรรมรองรับอ่ืนๆ ที่ตั้ง
อยูในจงัหวดัสมทุรสาครมีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกันเชน  อุตสาหกรรมหองเย็น
อุตสาหกรรมผลิตกระปอง อุตสาหกรรมผลิตกลองกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ
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การศกึษารปูแบบที่ต้ังอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
จากการวเิคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาครดวย

วิธี Index of Concentration    พบวาศนูยกลางอุตสาหกรรมครอบคลุมพื้นที่ 9 ตํ าบล คือ ตํ าบล
ชยัมงคล ต ําบลทาทราย ตํ าบลบางโทรัด ตํ าบลโคกขาม ตํ าบลบานเกาะ ตํ าบลบางกระเจา ตํ าบล
กาหลง ต ําบลมหาชัย และตํ าบลออมนอยโดยมีคาดัชนีการกระจุกตัวเทากับ 67.34 ซึ่งบงบอกถึง
วาแรงงานในภาคอตุสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร กวาครึ่งหนึ่งกระจุกอยูบริเวณพื้นที่ศูนยกลาง
อุตสาหกรรมทีไ่ดจากการคํ านวณ เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
พบวาครอบคลมุพืน้ที่ ตํ าบลทาทราย และตํ าบลบางโทรัด   โดยมีคาดัชนีการกระจุกตัวเทากับ
84.33 คาดชันดีงักลาวบงบอกถึงวา แรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปกวาครึ่งหนึ่ง
กระจกุตวัอยูเฉพาะบริเวณพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ที่ไดจากการคํ านวณ
ดงันัน้อาจกลาวไดวา ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปที่พบในจังหวัดสมุทรสาครจะอยู
บริเวณทีม่กีารกระจกุตัวหนาแนนของอุตสาหกรรม โดยมีรูปแบบที่ตั้งโรงงานเรียงเปนแนวยาวตาม
เสนทางคมนาคมสายสํ าคัญ อาทิ ถนนเศรษฐกิจที่ 1   ถนนเอกชัย     และ ถนนธนบุรี – ปากทอ
เมือ่พจิารณาถงึขนาดของโรงงานก็พบลักษณะแตกตางกันไปตามพื้นที่ โดยบริเวณพื้นที่ศูนยกลาง
อุตสาหกรรมอาหารทะเล สวนใหญจะเปนโรงงานขนาดใหญ รอยละ 66.66 ในขณะที่ โรงงานที่ตั้ง
อยูบริเวณพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแตพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรม
ของจงัหวดั สวนใหญพบโรงงานขนาดกลางรอยละ35.89 ในทางตรงกันขาม โรงงานอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปขนาดเล็กสวนใหญจะพบบริเวณพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรมของจังหวัด คิดเปน
รอยละ 55.17

จากการสัมภาษณผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร 
พบวาปจจัยผูประกอบการใหความสํ าคัญกับปจจัยทางดานวัตถุดิบเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ
15.52 อันดบัที่สอง คือ ทุน คิดเปนรอยละ 13.00 อันดบัทีส่าม คือ แรงงาน คิดเปนรอยละ 12.96
อันดบัที่ส่ี คือ ที่ดิน คิดเปนรอยละ 11.93 อันดบัทีห่า คือ การคมนาคมขนสง คิดเปนรอยละ 9.55
จากปจจัยทางดานที่ตั้งทั้งหมด11 ปจจัย เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดในแตละปจจัยพบวาวัตถุดิบ
ทีใ่ชในกระบวนการผลิตสวนใหญไดมาจากภายในตัวจังหวัดรอยละ53.59 ในขณะที่ทุนที่ใชในการ
ด ําเนนิกจิการสวนใหญมาจากภายในตัวจังหวัดสมุทรสาครรอยละ81.48 โดยไดมาจากธนาคาร
มากทีสุ่ด รองลงมาคอืเปนเงินทุนสวนตัว   ทางดานปจจัยแรงงาน แรงงานที่ใชในกระบวนการผลิต
สวนใหญจะเปนแรงงานไรฝมือถึงรอยละ96.2 โดยไดแรงงานจะเดินทางมาจากตํ าบลอื่นๆ ภายใน
ตวัจงัหวดัเพือ่ใชแรงงานในกระบวนการผลิตคิดเปนรอยละ48.8 รองลงมาคือมาจากจังหวัดอื่นๆ
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ทัว่ภมูภิาคของประเทศคิดเปนรอยละ40.55 ขณะที่แรงงานตางดาวมีสัดสวนนอยที่สุดเพียงรอยละ
6.85 ทางดานปจจัยราคาที่ดินในจังหวัดสมุทรสาครเปนอีกปจจัยที่ผูประกอบการพิจารณา คิดเปน
รอยละ 21.72 ประกอบกับผูประกอบการเลือกที่จะตั้งโรงงานบริเวณที่มีเสนทางคมนาคมขนสงที่
สะดวกสามารถเขาถึงไดทุกพื้นที่ถึงรอยละ9.55 ทั้งนี้เนื่องจากโรงงานอาหารทะเลแปรรูปสวนใหญ
จะใชวธิขีนสงวัตถุดิบโดยรถบรรทุกเขาสูโรงงานถึงรอยละ85.18 ในทางตรงกันขามการขนสงสินคา
สํ าเรจ็รูปสวนใหญโรงงานอาหารทะเลแปรรูปจะใชวิธีขนสงทางเรือรอยละ 70.37 ซึ่งอาจเปนเพราะ
ตลาดสนิคาอาหารทะเลแปรรูปสวนใหญอยูที่ตางประเทศ เชน ไตหวัน ญี่ปุน สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา

เมื่อวิเคราะหรูปแบบทางที่ตั้งประกอบกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการ
ท ําใหทราบวาทางพื้นที่ตอนลางของจังหวัดในเขตอํ าเภอเมือง มีโรงงานอาหารทะเลแปรรูปต้ังอยู
เปนจํ านวนมากซึ่งอาจกลาวไดวาพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่มีความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน 
มรีะบบเสนทางคมนาคมทีท่ั่วถึง แรงงานจากพื้นที่อ่ืนสามารถเดินทางเขามาทํ างานไดโดยสะดวก
ประกอบกบับริเวณดงักลาว เปนพื้นที่ที่มีกการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมหนาแนนซึ่งรวมไปถึงมี
อุตสาหกรรมรองรับตางๆ อาทิ อุตสาหกรรมหองเย็น อุตสาหกรรมผลิตกระปองและกลองกระดาษ
อีกทัง้เปนแหลงทีต่ัง้ของวัตถุดิบที่สํ าคัญภายในจังหวัด (องคกรสะพานปลา สะพานปลา  เทศบาล
และศนูยกลางการคากุง) และจากการที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเปนอุตสาหกรรมที่มีการ
สูญเสยีนํ ้าหนกัในการผลิต การอยูใกลปจจัยที่สํ าคัญในกระบวนการผลิตจึงเปนสิ่งที่จํ าเปน ดังนั้น
โรงงานอาหารทะเลแปรรูป จึงมีรูปแบบทางที่ตั้งเรียงเปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคมสายสํ าคัญ
และบรเิวณพืน้ทีด่านในที่มีเสนทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงทั่วถึงกับแหลงวัตถุดิบ ในพื้นที่ดัง
ทีป่รากฎอยูในปจจุบัน

การเติบโตพื้นที่ศูนยกลางและชายขอบของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัด
สมุทรสาคร

ผลการศกึษาพบวาในชวงป พ.ศ. 2533 – 2539 ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูป กระจกุอยูบริเวณตํ าบลทาทราย โดยคาดัชนีการกระจุกตัวมีแนวโนมสูงขึ้นในทุกๆ 2 ป ซึ่ง
คาดชันดีงักลาวบงบอกถึงวา แรงงานมีการกระจุกตัวสูงขึ้นในบริเวณพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป จนกระทั่งในป พ.ศ. 2541 ก็พบ ศูนยกลางรอง – ชายขอบ ของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปบริเวณตํ าบลบางโทรัด  ซึ่งปรากฏการณดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ
จอหน ฟรีดแมน ทีไ่ดกลาวไววา การพัฒนาจะเกิดขึ้นในแควนที่มีความไดเปรียบกอนเพียง 1 หรือ
2 แควน โดยปจจัยการผลิตตางๆ จะถูกดึงดูดเขาสูบริเวณพื้นที่ศูนยกลาง เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมี
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แรงดึงดดูปจจัยการผลิตตางๆ ที่สํ าคัญใหเขาสูพื้นที่ แตโครงสรางของศูนยกลาง – ชายขอบ อาจ
เปลีย่นแปลงไปเปนแบบหลายโครงสรางศูนยกลางได ถาพื้นที่ชายขอบไดถูกพัฒนาขึ้น และเมื่อ
วเิคราะหลักษณะการดึงดูดปจจัยการผลิตของพื้นที่ศูนยกลาง โดยใชจํ านวนแรงงานเปนตัวแทน
กพ็บวา พืน้ทีต่ ําบลทาทราย และตํ าบลบางโทรัด มีการหลั่งไหลของปจจัยการผลิตเขาสูพื้นที่จริง
ซึง่ปรากฎการณและลักษณะดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดขางตน

จากการจ ําแนกอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปออกเปน 5 ประเภทตามกรมโรงงาน
พบวามเีพยีงอตุสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 ที่มีแนวโนมการเจริญ
เตบิโตสงูขึน้ในทกุๆป ดังนั้นในวิเคราะหข้ันตอนตอไป จึงวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมดาน
ปจจัยทางทีต่ั้งสํ าหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2

การวเิคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมดานปจจัยทางที่ต้ังของโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
ผลการวเิคราะหพบวา    พื้นที่ที่มีความเหมาะสมดานปจจัยทางที่ตั้งของอุตสาหกรรม

อาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 อยูบริเวณ ตํ าบลบานเกาะ ตํ าบลโคกขาม  ตํ าบลทาทราย ตํ าบล
บางกระเจา ต ําบลบางโทรัด ตํ าบลกาหลง ตํ าบลชัยมงคล และตํ าบลมหาชัย โดยมีพื้นที่ 159.78
ตารางกโิลเมตรและมีลักษณะเปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคมสายสํ าคัญ ในขณะที่พื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมดานปจจัยทางที่ตั้งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 อยูบริเวณ
ต ําบลบานเกาะ ตํ าบลโคกขาม ตํ าบลบางกระเจา ตํ าบลทาทราย ตํ าบลชัยมงคล และตํ าบล
มหาชยั เชนเดยีวกัน โดยมีพื้นที่ 123.89 ตารางกิโลเมตร และมีขอบเขตพื้นที่เล็กกวาพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมส ําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลประเภทที่ 1 ซึ่งพื้นที่ที่ไดจากการวิเคราะหทั้ง 2
ประเภทเปนพืน้ทีม่ีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมหนาแนน มีความพรอมทางดานสาธารณูปโภค
และเสนทางคมนาคม เปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรมรองรับตางๆ อีกทั้งเปนแหลงที่ตั้งวัตถุดิบใน
พืน้ทีซ่ึง่เปนปจจัยทีสํ่ าคัญในกระบวนการผลิต และเมื่อศึกษาแนวโนมและทิศทางการตั้งโรงงาน
อาหารทะเลแปรรปู ประเภทที่ 1 ก็พบวา มีแนวโนมหรือทิศทางการตั้งโรงงานไปทางทิศตะวันตก
ของจงัหวดั โดยโรงงานมีแนวโนมการขยายตัวหรือต้ังโรงงานใหมไปตามแนวถนนสุทธวาดวิถี ใน
ต ําบลบางกระเจา และบรเิวณดานในของถนนเศรษฐกิจ1 และบริเวณรอยตอถนนธนบุรี – ปากทอ
อีกทัง้ทศิทางการตัง้โรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 มีการขยับตัวเขาสูพื้นที่ดานในที่มีถนน
สาธารณะเปนตวัเชือ่มโยงในการเขาถึงตํ าบลโคกขาม ในขณะที่ แนวโนมทิศทางการตั้งโรงงาน
อาหารทะเลแปรรูปประเภทที่2 มแีนวโนมการตัง้โรงงานไปทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชนเดียวกัน
โดยโรงงานมแีนวโนมขยายตัวหรือกอต้ังโรงงานใหมในพื้นที่ที่ลึกเขาไปในตํ าบลโคกขาม โดยมีเสน
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ทางคมนาคมเขาถงึและเชื่อมโยงกับถนนสายหลัก อีกทั้งยังพบแนวโนมการตั้งโรงงานไปตามแนว
ถนนธนบรีุ – ปากทอ ในตํ าบลชัยมงคล  และบริเวณทางเชื่อมตอระหวางถนนเดิมบางและถนน
เอกชยั โดยลกัษณะการตั้งโรงงานจะเปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคม

ขอเสนอแนะ
1.  อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 เปนอุตสาหกรรมที่ภาครัฐควรสงเสริม

และสนบัสนนุ เนือ่งจากประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทางดานอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรปู และมีแนวโนมเติบโตตอไปไดอีกในอนาคต อีกทั้งยังใชวัตถุดิบภายในประเทศเปน
หลกั ซึง่จะกอใหเกิดการจางงานแกประชากรทั้งในทองถิ่น และพื้นที่บริเวณใกลเคียงโดยรอบ

2. จงัหวดัสมทุรสาครเปนจังหวัดที่มีความไดเปรียบทางดานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อยางยิง่อตุสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ดังนั้นภาครัฐควรสงเสริมใหมีระบบโครงขายคมนาคมที่
เพยีงพอและทัว่ถงึ โดยเฉพาะบริเวณทางตอนลางของจังหวัด บริเวณพื้นที่ต ําบลบานเกาะ ตํ าบล
โคกขาม  ต ําบลทาทราย ตํ าบลบางกระเจา ตํ าบลบางโทรัด ตํ าบลกาหลง ตํ าบลชัยมงคล และ
ต ําบลมหาชยั เนือ่งจากเปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางดานปจจัยที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป

3. โรงงานอาหารทะเลแปรรูปมีทิศทางแนวโนมการตั้งโรงงาน ไปทางตะวันตกของ
จงัหวดั  โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่มีถนนสายธนบุรี – ปากทอ พาดผาน ดังนั้นภาครัฐควรศึกษา
พืน้ทีบ่ริเวณดงักลาว เพื่อสรางโครงสรางพื้นฐานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูป อีกทัง้จะเอื้อประโยชนตอผูที่จะเขามาลงทุนในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในอนาคต

4. ผลลัพธจากการวิเคราะหหาพื้นที่ที่ความเหมาะสมดานปจจัยทางที่ตั้งโรงงาน
อาหารทะเลแปรรูป สามารถใชเปนพื้นฐานในการศึกษาขั้นตอนตอไปได อาทิเชน ศึกษาหาพื้นที่
วางส ําหรับการตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป

5. ภาครัฐควรมีการวางมาตราการและระบบจัดการนํ้ าเสียทั้งในตัวโรงงานและวิธีการ
ปลอยนํ ้าเสยีออกสูพื้นที่สาธารณะ (ซึ่งอาจพิจารณาจากพื้นที่ไดจากการวิเคราะหกอน) เนื่องจาก
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป   เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลพิษทางนํ้ า (Water Pollution)
ดงันัน้ควรมกีารจัดการนํ้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตอยางเปนระบบ

6. ขอมลูทีไ่ดจากการสัมภาษณผูประกอบการ อาทิ ขอมูลดานการใชแรงงานตางดาว
ในกระบวนการผลติ อาจไมสะทอนสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นได เนื่องจากการใหขอมูลดังกลาว
อาจมผีลทางดานกฎหมายตอผูประกอบการ
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ภาคผนวก ก
ดัชนคีวามไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
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วิธีวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของไทย

ป พ.ศ. 2541 4,031.28                        51,163.35           =  10.71
4,9957.53          6,791,000.00

ป พ.ศ. 2542 4,109.86                        52,829.18           =  11.00
4,9205.53                      6,959,000.00

ป พ.ศ. 2543 4,367.33                        55,197.32           =   9.96
61,512.56          7,745,000.00

วิธีวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทางดานอุตสาหกรรมในแตละจังหวัด

จังหวัดสมุทรสาคร 56,245.3        1,354,394         = 2.15
89,610.2        4,635,925

จังหวัดสมุทรปราการ 113,396        1,354,394         = 2.08
186,506        4,635,925

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 638,256        1,354,394         = 1.22
1,787,844        4,635,925

จังหวัดระยอง 42,076.82        1,354,394         = 1.08
133,547.24        4,635,925
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ภาคผนวก ข
ดัชนกีารกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
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การวิเคราะหหาพื้นที่ศูนยกลาง – ชายขอบของอุตสาหกรรมและพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร

1.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม = 100  -          980    x100 =  67.34
ในจังหวัดสมุทรสาคร              3001

2.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม = 100  -          13    x100 =  84.33
อาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2542                                            83

3.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม = 100  -           6    x100 =  76.00
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร                   25
ป พ.ศ. 2533

4.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม = 100  -           10    x100 =  72.97
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร                    37
ป พ.ศ. 2535

5.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม = 100  -           10    x100 =  80.00
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร                    50
ป พ.ศ. 2537

6.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม = 100  -           11    x100 =  81.96
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร                    61
ป พ.ศ. 2539

7.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม = 100  -           13    x100 =  81.15
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร                    69
ป พ.ศ. 2541

8.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม = 100  -           14    x100 =  84.94
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร                    93
ป พ.ศ. 2543
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ภาคผนวก ค
ตารางเฉลี่ยนํ้ าหนักปจจัยที่ต้ังโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
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ผลการวิเคราะหดวยวิธีการเฉล่ีย ( Weight ) นํ้ าหนักปจจัยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหาร
ทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร

ปจจัย อันดับ ผลรวม อันดับ รอยละ

ทางดานที่ต้ัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ของ
คะแนน

1. แรงงาน 2 11 2 15 0 0 1 0 1 0 0 278 3 12.96
(22) (110) (18) (120) (0) (0) (5) (0) (3) (0) (0)

2. ท่ีดิน 2 5 11 2 4 1 3 5 0 0 0 256 4 11.93
(22) (50) (9) (16) (28) (6) (15) (20) (0) (0) (0)

3. ทุน 9 6 4 5 3 1 2 0 0 1 279 2 13.00
(99) (60) (36) (40) (21) (6) (10) (0) (6) (0) (1)

4. วัตถุดิบ 18 9 4 0 1 0 0 0 0 1 0 333 1 15.52
(198) (90) (36) (0) (7) (0) (0) (0) (0) (2) (0)

5. พลังงาน 0 0 5 0 10 4 5 5 2 1 0 192 6 8.95
(0) (0) (45) (0) (70) (24) (25) (20) (6) (2) (0)

6. การเชื่อมโยง 0 2 2 0 1 3 3 8 7 1 3 140 9 6.52
ของอุตสาหกรรม (0) (20) (18) (0) (7) (18) (15) (36) (21) (2) (3)
7. การคมนาคม 0 0 3 5 7 8 4 4 1 1 0 205 5 9.55
ขนสง (0) (0) (27) (40) (49) (48) (20) (16) (3) (2) (0)
8. ตลาด 2 0 2 2 4 4 4 5 3 3 1 164 7 7.64

(22) (0) (18) (16) (28) (24) (20) (20) (9) (6) (1)
9. บทบาทของรัฐ 0 0 0 2 0 0 3 1 6 13 1 90 10 4.19

(0) (0) (0) (16) (0) (0) (15) (4) (18) (36) (1)
10. แหลงน้ํ า 0 0 0 1 3 10 7 3 4 4 0 156 8 7.27

(0) (0) (0) (8) (21) (60) (35) (12) (12) (8) (0)
11. ความพอใจ 0 0 0 1 0 1 0 0 6 2 16 52 11 2.42
สวนบุคคล (0) (0) (0) (8) (0) (6) (0) (0) (18) (4) (16)

ผลรวม 2,145
คาเฉลี่ย 195
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ภาคผนวก ง
เงือ่นไขปจจัยทางดานที่ต้ังโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
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การสรางเงื่อนไขปจจัยทางดานที่ตั้งที่ใชในการวิเคราะหทางดานสารสนเทศทางภูมิศาสตร ( GIS )

ปจจัยทางดานที่ต้ัง อุตสาหกรรมอาหารทะเลประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมอาหารทะเลประเภทที่ 2 

MAIN ROAD             20     =  4   55    =  5.5
            5  10

MINOR ROAD            33      = 7 35     =  3.5
            5 10

RAW MATERIAL                        -                 110   =  11
10

RIVER                       29     =  6  78     =  8
            5  10

SUPPORTING INDUSTRY            51     = 10  108   =  8
            5  10

หมายเหตุ*       หนวย : กโิลเมตร 
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ภาคผนวก จ
ตารางแสดงปจจัยที่ต้ังโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
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ตารางที่ 19 การแบงเขตการปกครองของจังหวัดสมุทรสาคร
อํ าเภอ พื้นที่ ( ตร.กม.) ตํ าบล หมูบาน สุขาภิบาล
เมืองสมุทรสาคร 492.04 18 115 1
กระทุมแบน 135.27 10 76 -
บานแพว 245.03 12 97 3

ตารางที ่20 เสนทางคมนาคมสายหลักที่สํ าคัญในจังหวัดสมุทรสาคร
 หมายเลขทางหลวง รายละเอียด

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 ถนนพระรามที่ 2
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091 ถนนเศรษฐกิจ 1
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3424 ถนนเอกชัย

ตารางที ่21 เสนทางคมนาคมสายรองในจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อถนน ประเภทถนน

ถนนสุคนธวิท ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนเลียบคลองเทพกาญจนา ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนเลียบคลองสี่วา ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนบานแพว - พระประโทน ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนเดิมบาง ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนบางปลา ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนคอกควาย - โคกขาม ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนกิจมณี ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนตัดใหม ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนสรศักดิ์ ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนนรราชอุทิศ ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนนรสิงห ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนราฎรบรรจบ ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนวิเชียรโชฎก ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนถวาย ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนสุทธวาดวิถี ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนเจษฎาวิถี ใชไดทุกฤดูกาล
ถนนสาธารณะ ใชไดทุกฤดูกาล
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ตารางที่ 22 รายชื่อโรงงานอตุสาหกรรมรองรับในจังหวัดสมุทรสาคร
รายชื่อโรงงาน ทีต่ัง้โรงงาน ตํ าบล แรงงาน

อ.วัฒนชัย ฟชเชอรร่ี ถนนธรรมคุณากร โกรกกราก 25
โอเรียนเต็ล แคน บจก. 58/1 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 6 คลองมะเดื่อ 33
พี.เจ.โฟรเซ็น หจก. 64/29-30 ถนนเศรษฐกิจ หมูท่ี 3 คลองมะเดื่อ 51
กิตติภัณฑ อินดัสตรี้ หจก. 20/156 ถนนพระราม 2 หมูท่ี 6 คอกกระบือ 30
พี.พี.อุตสาหกรรมกระปอง บจก. ซอยราษฎรพัฒนา 1 ถนนเอกชัย คอกกระบือ 175
ปญจพลไฟเบอรคอนเทนเนอร บจก. 38/4 ถนนเอกชัย หมูท่ี 1 คอกกระบือ 258
อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ บจก. 44/5 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสด์ิ ม.3 คอกกระบือ 171
ไพฑูรยกลองกระดาษ บจก. 15/4 ถนนเอกชัย-เศรษฐกิจ หมูท่ี 6 คอกกระบือ 158
อักษรอารตกรุป บจก. 20/206 ถนนพระราม 2 หมูท่ี 6 คอกกระบือ 34
ทรัพยพิทักษดี บจก. 20/179 ถนนพระราม 2 หมูท่ี 6 คอกกระบือ 10
ยูนิเวอรแซล ฟอรม อินดัสตรี้ บจก. ถนนเลียบคลองสี่วา หมูท่ี 6 คอกกระบือ 32
จอมทอง คารต้ัน บจก. 146/6 ถ.แครายวัดศรีนวล หมูท่ี 1 แคราย 10
เพ็ชรเจริญกลองกระดาษ หจก. 146 ถนนคลองมะเดื่อ หมูท่ี 7 แคราย 9
ทองกิ่งแกวฟูดส บจก. 17/1 หมูท่ี 5 แคราย 6
รัศมีมารีนโปรดักส บจก. 57/6 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 โคกขาม 30
รักชัยหองเย็น บจก 57/6 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 โคกขาม 29
อุตสาหกรรมหองเย็นสินสมุทร บจก. 57/1 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 โคกขาม 43
ชัยพร วานิชโชวกิจ 47/238 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 โคกขาม 11
สินชัยหองเย็น บจก. 57/34 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 โคกขาม 31
ไทย-เกอร มารีน บจก. 60/104 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 โคกขาม 223
อักษราฟูดส บจก. 47/238 ซอยวัดบานโคก ถนนเอกชัย โคกขาม 103
ซินเซีย พร้ินท แอนด แพ็ค บจก. 159/9 ถนนสุคนธวิท หมูท่ี 1 ดอนไกดี 29
ไทย พร้ินท แพ็ค บจก. 159/5 ถนนสุคนธวิท หมูท่ี 1 ดอนไกดี 43
ส.สาธนา บจก. 159/6 ถนนสุคนธวิท หมูท่ี 1 ดอนไกดี 32
เทพปรานีน้ํ าแข็งและหองเย็น บจก. 100/151 ถนนวิเชียรโชฎก หมูท่ี 1 ทาจีน 22
หองเย็นบางหญา บจก. 1271 ถนนวิเชียรโชฎก ทาจีน 35
กูดลัค โปรดักท บจก. 69/9 ถนนเอกชัย หมูท่ี 1 ทาจีน 15
ไทยรอแยลฟรอเซนฟูด บจก. ถนนคลองบางหญา หมูท่ี 1 ทาจีน 437
หองเย็นทาฉลอม บจก. 85 ถนนถวาย ทาฉลอม 30
เอเซียนแปซิฟคแคน บจก. 38/70 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 8 ทาทราย 328
ยูนิคอรด บจก.(มหาชน) 39/3 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 8 ทาทราย 25
สิงหเสนห บจก. 54 ถนนพระราม 2 หมูท่ี 1 ทาทราย 28
ไทยชาญอิมปอรตเอกซปอรต (92) บจก. 38/89 ถนนเศรษฐกิจ หมูท่ี 8 ทาทราย 25
ธนวัชร พิทักษชีพเจริญ 38/132 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 8 ทาทราย 6
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บจก. 30/2 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 8 ทาทราย 10
อภิทุนเอ็นเตอรไพรสอุตสาหกรรม บจก. 5/1 ถนนตัดใหม หมูท่ี 5 ทาทราย 1045
เค.แอล.หองเย็น บจก. 88 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูท่ี 4 ทาทราย 30
รักเต็ม บจก. 148 ถนนสาธารณะ ทาทราย 260
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ตารางที่ 22 (ตอ)
รายชื่อโรงงาน ทีต่ัง้โรงงาน ตํ าบล แรงงาน

เค.แอล.หองเย็น บจก. 78 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูท่ี 5 ทาทราย 69
เค.แอล.หองเย็น บจก. 88 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูท่ี 4 ทาทราย 50
อภิทุนเอ็นเตอรไพรสอุตสาหกรรม บจก. ถนนตัดใหม หมูท่ี 5 ทาทราย 38
วาย ทู เค โฟรเซนฟูดส บจก. 39/3 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 8 ทาทราย 227
กลองกระดาษอุตสาหกรรมกรุงเทพ บจก. 335 หมูท่ี 4 ทาไม 51
ศรีสุทธิกุล บจก. 78 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 5 ทาไม 24
โอเรียนเต็ล แคน บจก. 18/24 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 5 นาดี 180
แอลคอทแอนดโก บจก. 37/1 ถนนพระราม 2 หมูท่ี 3 นาดี 30
เทพบุญสงหองเย็น บจก. 76/2 ถนนเอกชัย หมูท่ี 3 นาดี 173
เอกชัยคอนเทนเนอรเทอรมินอล บจก. 79/3 ถนนเอกชัย หมูท่ี 1 นาดี 6
แปซิฟคหองเย็น บจก. 47/19 ถนนพระราม 2 หมูท่ี 2 นาดี 60
ส.ชัยวารีหองเย็น บจก. 29/1 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 นาดี 508
ดวงใจสมุทรฟชเชอรี่ บจก. 55/3 ถนนพระรามที่ 2 หมูท่ี 4 นาดี 77
สาครฟชเชอรี่ บจก. 83/1 ถนนเอกชัย หมูท่ี 3 นาดี 163
ปากพนังหองเย็น บจก. 30 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 นาดี 183
โลหะกิจรุงเจริญทรัพย บจก. 5/6 ถนนพระรามที่ 2 หมูท่ี 3 บางกระเจา 330
พูนทรัพยโลหะการพิมพ บจก. 49 ถนนพระราม 2 หมูท่ี 3 บางกระเจา 551
พูนทรัพยแคน บจก. 49 ถนนพระรามที่ 2 หมูท่ี 3 บางกระเจา 284
รุจิระกลองกระดาษ บจก. 76 ถนนพระราม 2 หมูท่ี 8 บางกระเจา 52
เซเวนอีเลฟเวน คอนวีเนียน  บจก. 45/3 ถนนพระรามที่ 2 หมูท่ี 9 บางกระเจา 11
วิไลลักษณ รัตนศรีเวคิน 63/6 ถนนพระรามที่ 2 หมูท่ี 6 บางกระเจา 7
เอ็ม.พี.เอส.เอ็กซปอรต บจก. 45 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูท่ี 9 บางกระเจา 35
สยามสมุทรโฟรเซนฟูดส บจก. 63/7 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูท่ี 6 บางกระเจา 981
เซเวนอีเลฟเวน คอนวีเนียน บจก. 45/3 ถนนพระรามที่ 2 หมูท่ี 9 บางกระเจา 11
ดีเอ็ม คอนเทนเนอร บจก. 33/4 ถนนพระราม 2 หมูท่ี 6 บางโทรัด 100
สิงหชัยอุตสาหกรรม บจก. 99/10 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูท่ี 1 บางนํ้ าจืด 20
ดี ที อโกร ซิสเต็ม บจก. 29/55 ถนนเอกชัย หมูท่ี 2 บางนํ้ าจืด 10
พรรณแพ็ค บจก. 29/56-57 ถนนเอกชัย หมูท่ี 2 บางนํ้ าจืด 14
เค.เดวี โพลีเมอร บจก. 116/40-41-42 ถ.ธนบุรี-ปากทอ ม.1 บางนํ้ าจืด 14
กรุงเทพอาหารและหองเย็น บจก. 99/8 ถนนพระราม 2 หมูท่ี 1 บางนํ้ าจืด 21
หองเย็นชัยวรุตม บจก. 58/1 ถนนเอกชัย หมูท่ี 2 บางนํ้ าจืด 650
สิริถาวร ถนนพระราม 2 หมูท่ี 2 บางนํ้ าจืด 12
ซีรอเยลอาหารทะเล บจก. 80/2 ถนนธรรมคุณากร หมูท่ี 1 บางหญาแพรก 37
ซีรอแยล หองเย็น บจก. 80/1 ถนนธรรมคุณากร หมูท่ี 1 บางหญาแพรก 160
ซี วาย โฟรเซนฟูด บจก. 207/8 ถนนเดิมบาง มหาชัย 7
อํ าไพโฟรเซนฟูดส บจก. 1266 ถนนวิเชียรโชฎก มหาชัย 385
วี.เอส.ไอ.ยูเนียนไทย บจก. 980/5 ถนนวิเชียรโชฎก มหาชัย 19
ยูเน่ียนโฟรเซนโปรดักส บจก. 1259 ถนนวิเชียรโชฎก มหาชัย 5758
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ตารางที่ 22 (ตอ)
รายชื่อโรงงาน ทีต่ัง้โรงงาน ตํ าบล แรงงาน

ชัยนาวีหองเย็น บจก. 1258 ถนนวิเชียรโชฎก มหาชัย 89
เมษา เทรดดิ้ง บจก. 137/13 ถนนเจษฎาวิถี มหาชัย 36
คิงฟชเชอร โฮลดิ้งส บจก. 1261 ถนนวิเชียรโชฎก มหาชัย 790
อาร.ซี.ฟูดส (ประเทศไทย) บจก. 923/151 ข. ถนนเอกชัย มหาชัย 26
หองเย็นพงษทิพย บจก. 1259 ถนนวิเชียรโชฎก มหาชัย 58
มหาชัยหองเย็น บจก. 137/12 ถนนเจษฎาวิถี มหาชัย 7
ไทยรอแยลฟลอเซนฟูด บจก. 1265 ถนนวิเชียรโชฎก มหาชัย 28
มณฑลชัยหองเย็น บจก. 1094/3 ถนนวิเชียรโชฎก มหาชัย 23
จันทรเพ็ญ พฤกษภาคภูมิ 923/104 ถนนเอกชัย มหาชัย 4
ศิริชัยการเกษตรและอุตสาหกรรม บจก. 1051 ถนนวิเชียรโชฎก มหาชัย 72
บี.เอส.เอ.ฟูด โปรดั๊ก บจก. 1278 ถนนวิเชียรโชฎก มหาชัย 207
สหพัฒนโลหะกิจ หจก. 65/1 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 3 สวนหลวง 70
ลิมเจริญการชาง 109/1 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 9 สวนหลวง 17
ไฮวา อินเตอรแพค บจก. 127 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ ม.7 สวนหลวง 116
แสงตะวันการพิมพ (1994) บจก. 33/3 ถนนเพชรเกษม หมูท่ี 5 สวนหลวง 35
เกียรตินํ าโชคโลหะ บจก. 40/1 ถนนเพชรเกษม หมูท่ี 7 ออมนอย 33
เซ็นเตอร แพค บจก. 1/40 ถนนเพชรเกษม หมูท่ี 7 ออมนอย 15
กลองกระดาษแกรนดวิน บจก. 379 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 2 ออมนอย 43
พี.เค.คอนเวิทติ้ง บกจ. 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 3 ออมนอย 72
บาแล็นซแพคกิ้ง บจก. 58 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 หมูท่ี 9 ออมนอย 33
อมรชัยบรรจุภัณฑ 155 ถนนเพชรเกษม หมูท่ี 13 ออมนอย 18
เซ็นเตอร คอนเทนเนอร บจก. 76/1 ถนนสุขาภิบาล 2 หมูท่ี 9 ออมนอย 35
ไดนาแพคส บจก. 297/2 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 2 ออมนอย 51
เจ.พี.อาร อิมปอรต เอ็กซปอรต หจก. 99/36-37 ถนนเพชรเกษม หมูท่ี 6 ออมนอย 50

ตารางที่ 23 พื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอตุสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร
พื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม Code = 1 ( ตํ าบล ) พื้นที่ที่ไมมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม Code = 2 ( ตํ าบล )

ชัยมงคล, ทาทราย, บางโทรัด, โคกขาม, บานเกาะ, กระทุมแบน, เกษตรพัฒนา, โกรกกราก, คลองตัน, คลองมะเดื่อ,
บางกระเจา, กาหลง, มหาชัย และ ออมนอย คอกกระบือ, แคราย, เจ็ดริ้ว, ดอนไกดี, ทาจีน, ทาฉลอม, ทาไม,

ทาเสา, นาโคก, นาดี, บางนํ้ าจืด, บางยาง, บางหญาแพรก,
บานบอ, บานแพว, พันทายนรสิงห, ยกกระบัตร, โรงเข, สวนสม,
สวนหลวง, หนองนกไข, หนองบัว, หนองสองหอง, หลักสอง,
หลักสาม และ อํ าแพง
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ตารางที่ 24 พื้นที่อํ าเภอที่มศีกัยภาพดานพลังงานไฟฟา
อํ าเภอ ปริมาณไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม CODE

เมืองสมุทรสาคร 1,292.00 1
กระทุมแบน 189.78 2
บานแพว 10.33 2
         คาเฉลี่ย  = 497.37

หมายเหตุ : หนวย = x1,000,000 ยูนิต

ตารางที ่25 เสนทางแหลงนํ้ าตามธรรมชาติที่สํ าคัญในจังหวัดสมุทรสาคร
ชือ่แหลงนํ้ าตามธรรมชาติ ระยะทาง ( กม. ) รายละเอียด

แมนํ้ าทาจีน 70 มีนํ้ าใชตลอดป
คลองมหาชัย 13 มีนํ้ าใชตลอดป
คลองพิทยาลงกรณ 27 มีนํ้ าใชตลอดป
คลองสุนัขหอน 20 มีนํ้ าใชตลอดป
คลองภาษีเจริญ 25 มีนํ้ าใชตลอดป
คลองบางยาง 18 มีนํ้ าใชตลอดป
คลองดํ าเนินสะดวก 38 มีนํ้ าใชตลอดป

ตารางที่ 26 พื้นที่ที่มศีกัยภาพทางดานแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร
ตํ าบล ประชากรวัยแรงงาน 13 - 60 ป ( คน ) ตํ าบล ประชากรวัยแรงงาน 13 - 60 ป ( คน )

มหาชัย 28,037 บางกระเจา 5,784

ออมนอย 26,697 บางโทรัด 5,246

สวนหลวง 15,951 หนองบัว 5,011

บางหญาแพรก 14,448 คอกกระบือ 4,951

ทาทราย 13,854 บานบอ 4,939

โคกขาม 10,321 ทาเสา 4,366

กระทุมแบน 9,712 ดอนไกดี 4,337

นาดี 9,677 อํ าแพง 4,249

คลองมะเดื่อ 8,938 โกรกกราก 3,692

หลักสาม 8,742 สวนสม 3,685

ยกกระบัตร 8,191 บางยาง 3,636

โรงเข 7,753 กาหลง 3,501
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ตารางที่ 26 (ตอ)
ตํ าบล ประชากรวัยแรงงาน 13 - 60 ป ( คน ) ตํ าบล ประชากรวัยแรงงาน 13 - 60 ป ( คน )

ทาฉลอม 7,709 หลักสอง 3,226

บานเกาะ 6,925 เกษตรพัฒนา 3,067

บานแพว 6,832 คลองตัน 3,051

ทาไม 6,607 นาโคก 2,990

บางนํ้ าจืด 6,453 แคราย 2,589

ทาจีน 6,288 เจ็ดริ้ว 2,567

พันทายนรสิงห 5,970 ชัยมงคล 2,427

หนองสองหอง 5,940 หนองนกไข 2,252

หมายเหตุ :  คาเฉลี่ยของอตุสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 = 765 คน

ตารางที ่27 รายชื่อโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1
รายช่ือโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน จํ านวนแรงงาน

ยูนิคอรด บจก.(มหาชน) 39/3 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 8 6,270
พัทยาฟูดอินดัสตรี บจก. 90/6 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 7 2,223
ไทยยูเน่ียนโฟรเซนโปรดักส ซอยรุงพัฒนา ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 7 2,209
ณรงคซีฟูด บจก. 5/4-6 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 4 1,995
เจริญอุตสาหกรรม บจก. 85,85/1-3 ถนนถวาย 642
ศรีสุทธิกุล บจก. 48 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 7 491
บีแอนดเอ็ม โปรดักส บจก. 33 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูท่ี 6 450
หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด บจก. 55/2 ถนนพระรามที่ 2 379
ธารสยามฟูด บจก. 57/6 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 309
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บจก. 30/2 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 8 235
ลัคกี้แคนเนอรี่ บจก. 63/2 ถนนธบุรี-ปากทอ หมูท่ี 6 232
โกลเดนไพรซ แคนนิ่ง บจก. 55/4 ซอยไกรวัตนุสสรณ ถนนโคกขาม หมูท่ี3 200
สยามนานาแคนนิ่ง บจก. 59 ถนนวัดนางสาว หมูท่ี 5 140
สุรชัย ซีฟูดส บจก. 43 ถนนเศรษฐกิจ หมูท่ี 2 83
ไทยแคนฟูดส บจก. 45/3 ถนนพระรามที่ 2 หมูท่ี 9 80
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บจก. 94/6 ถนนเศรษฐกิจ หมูท่ี 7 34
แอดดี้ บจก. 91 หมูท่ี 7 30
นส. พรเพ็ญ อาจหาญศิริ 49 ซอยตนสน ถนนเศรษฐกิจ หมูท่ี 5 20
เอสวีฟูดส บจก. 9/7 ถนนพระรามที่ 2 หมูท่ี 3 18
พูนสินท่ังงวนฮะ บจก. 15/2 หมูท่ี 1 15
เซ็นทรัลฟูดส บจก. 131/17-23 ซอยนวลทอง ถนนเศรษฐกิจ หมูท่ี9 9

รวม 16,064
คาเฉลี่ย  = 765
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ตารางที่ 28 รายชือ่โรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2
รายช่ือโรงงาน ที่ตั้งโรงงาน จํ านวนแรงงาน

ไทยยูเน่ียนโฟรเซนโปรดักส 72/1 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูท่ี 7 5,000
ซีฟูดส เอ็นเตอรไพรซ บจก. 81/12-13 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูท่ี 4 1,800
แปซิฟค มารีนฟูดโปรดักส บจก. 75/12 ถนนเอกชัย หมูท่ี 5 1,665
เทพคินโช ฟูดส บจก. 76/2 ถนนเอกชัย หมูท่ี 3 1,186
ไบรทซี บจก. 1259 ถนนวิเชียรโชฎก 792
โฟรสเซน มารีน โปรดักส บจก. 24 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูท่ี 1 755
ธารสมุทรฟูด บจก. 23 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูท่ี 1 511
คิบุน (ไทยแลนด) บจก. 31/10 ถนนพระรามที่ 2 หมูท่ี 2 500
องกรณหองเย็น บจก. 60/104 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 475
แปซิฟค เอ.ซี.ฟูดส บจก. 75/15 ถนนเอกชัย หมูท่ี 5 446
ไอ ซี ซี คอสม็อช บจก. 99 หมูท่ี 3 430
ชัยวารีมารีนโปรดัคส บจก. 29/1 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 420
ภาณุวัฒน มารีน บจก. 37 ถนนพระรามที่ 2 หมูท่ี 3 328
พัฒนาซีฟูดส บจก. 57/6 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 324
สตารฟช บจก. 79/8 ถนนพระรามที่ 2 หมูท่ี 1 290
ซีรอเยล อาหารทะเล บจก. 80 ถนนธรรมคุณากร หมูท่ี 1 255
วานฟชเชอรี่ส บจก. 20 ถนนคันคลองสหกรณ หมูท่ี 6 200
ซีโบนันซา ฟูดส บจก. 48-49 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูท่ี 4 190
วาน ฟชเชอรี่ส บจก. 20/215 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูท่ี 6 180
บ. เกรทฟูด ( ไบรน่ิง ) จํ ากัด 49/62 ถ. เศรษฐกิจ  ม.7 150
ไพบูลย มารีนฟูดส บจก. 49/50 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 146
ลักกี้ ฟูด (ไทย) บจก. 63/2 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูท่ี 6 135
ควีนมารีนฟูด บจก. 59 ถนนเอกชัย หมูท่ี 4 120
บ.ซีวิคฟูดอินดัสตรี 1264 ถ.ราษฎรปรีดา 118
ไทวา โฟรเซน ซีฟูดส บจก. 209/13 ถนนเดิมบาง 100
สยามเดลี่ฟูดส บจก. 234 ถนนเศรษฐกิจ หมูท่ี 4 96
เนเจอรัล ซี โปรดักส บจก. 29/6 ถนนธรรมคุณากร หมูท่ี 3 92
เจ แอนด เจ มารีนฟูดส บจก. 11/3 ถนนพระรามที่ 2 หมูท่ี 4 75
โรงปลาสมชาย 1300/117 ข. ถนนนรราชอุทิศ 70
เอช.เอ.เอ็ม.อินเตอรเนชั่นแนล บจก. 1056/1 ถนนวิเชียรโชฎก 50
ทาเรือมารีนโปรดัคส หจก. 9/2 ถนนเอกชัย หมูท่ี 1 48
เบสท ซีฟูด เซอรวิส บจก. 71/9 ซอยรุงปรีชา ถนนเศรษฐกิจ หมูท่ี 6 40
นาง รํ าพึง สุนทรชื่น หมู 5 30
เกษม มารีนฟูดส บจก ถนนวิเชียรโชฏก หมูท่ี 1 26
นาย ไพบูลย ดุษฎีวุฒิกุล ถนนเอกชัย 25
มหาชัยโฟรสเซน ซีฟูดส บจก. 39/195 ถนนเอกชัย หมูท่ี 2 15
นาย ไพวัลย ชํ านินวากุล 87 หมูท่ี 1 7
นาง นุศรา ถาวรทวีวงศ, 35/20 ถนนเจษฎา-สันดาป หมูท่ี 4 5

รวม 17,095
คาเฉลี่ย = 450
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางแบบสอบถามโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
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แบบสอบถามโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร

กรุณาเตมิคํ าหรือขอความลงในชองวางและขีดเครื่องหมาย (     ) ลงในคํ าตอบที่ทานเลือก
1. ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อสถานประกอบการ     คิบุน ( ไทยแลนด ) บจก.
2. สถานที่ตั้งโรงงาน เลขที่  31/10  ตํ าบล     บางกระเจา         อํ าเภอ    เมือง

จังหวัด สมุทรสาคร   โทรศัพท 034-424965
3. ตํ าแหนงผูกรอกแบบสอบถาม  ผูจัดการโรงงาน
4. ผูประกอบการเปนคนพื้นที่ใด

             ภายในจังหวัดสมุทรสาคร
                    ตางจังหวัด                      ( โปรดระบุ)
                  ตางประเทศ                    ( โปรดระบุ)…………………………..

2. ตอนที่ 2 : ขอมลูเกีย่วกับลักษณะโรงงานของทาน
เงินทุน
1. ที่มาของแหลงเงินทุนที่ทานใชในการประกอบการมาจากแหลงใดบาง
             เงินทุนสวนตัว    ญาติพี่นอง             ธนาคาร
             บรรษัทเงินทุน    อื่นๆ ( โปรดระบุ)  ประเทศญี่ปุน ( เจาของเปนชาวญี่ปุน )
2. แหลงที่มาของเงินทุนมาจาก

      ภายในจังหวัด    ตางจังหวัด (ระบุ)                   ตางประเทศ (ระบุ)
       แรงงาน

1. แรงงานที่อยูในกระบวนการผลิตโดยตรงเปนแรงงานประเภทใด
      แรงงานทั่วไป    แรงงานมีฝมือ             อื่นๆ ( โปรดระบุ)

2. แรงงานสวนใหญมีอายุระหวาง
      15 – 20 ป    21 – 25 ป
       26 –30 ป    มากกวา 30 ป

3. แรงงานสวนใหญมาจากแหลงใดบาง
      ภายในจังหวัด (โปรดระบุตํ าบล)          คิดเปน         % จากแรงงานภาคผลิตทั้งหมด
      ตางจังหวัด (โปรดระบุ) แถบภาคอีสาน                 คิดเปน  70   % จากแรงงานภาคผลิตทั้งหมด
      ตางประเทศ (โปรดระบุ)          คิดเปน         % จากแรงงานภาคผลิตทั้งหมด
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 วัตถุดิบ
1. วัตถุดิบหลักที่ทานใชในการผลิต คือ       ปลา

คิดเปน 50  % จากปริมาณวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตทั้งหมด
2. วัตถุดิบที่ไดมาจากแหลงใดบาง

      ภายในจังหวัด คิดเปน  80     % จากปริมาณที่ใชในกระบวนการผลิตทั้งหมด
      ตางจังหวัด (ระบุ) คิดเปน        % จากปริมาณที่ใชในกระบวนการผลิตทั้งหมด
      ตางประเทศ (ระบุ) คิดเปน          % จากปริมาณที่ใชในกระบวนการผลิตทั้งหมด

3. ขนสงวัตถุดิบโดยวิธี
      รถบรรทุก       เรือ             รถไฟ
      เครื่องบิน       อื่นๆ (ระบุ)

      ตลาด
1. สินคาหลักที่ผลิต ไดแก ปูอัด
2. ตลาดที่รองรับสินคาของโรงงานทาน

      ภายในจังหวัด   คิดเปน           % จากปริมาณผลผลิตทั้งหมด
      ตางจังหวัด   (ระบุ)   คิดเปน           % จากปริมาณผลผลิตทั้งหมด
      ตางประเทศ (ระบุ) ญี่ปุน   คิดเปน 70      % จากปริมาณผลผลิตทั้งหมด

       3. ขนสงสินคาโดยวิธี
      รถบรรทุก       เรือ             รถไฟ

            เครื่องบิน       อื่นๆ (ระบุ)
      อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

1. โรงงานของทานไดมีการนํ าผลผลิตจากโรงงานอื่นมาผลิตสินคาหรือเปนองคประกอบของสินคาสํ าเร็จ
รูปของทานหรือไม
      มี (ระบุประเภทของโรงงาน)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
      ไมมี

       2. โรงงานของทานมีการจางวานผลิต ( subcontract ) จากโรงอื่นหรือไม
      มี (ระบุประเภทของโรงงาน)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
      ไมมี
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3. ตอนที่ 3 : เกีย่วกบัความคิดเห็นของผูประกอบการ
1. โปรดประเมินระดับความสํ าคัญของปจจัยที่ทานพิจารณาในการเลือกที่นี่เปนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเล ( ใหคะแนนในแตละปจจัยที่เลือกโดยใชเครื่องหมายถูก   )
1. แรงงาน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก

1.1 มีแรงงานในพื้นที่เพียงพอ
1.2 มีแรงงานที่มีฝมือตรงตามความตองการ
1.3 เปนเขตพิเศษที่สามารถใชแรงงานตางดาวได
1.4 อัตราคาจางแรงงานถูกกวาที่อื่น

2. ที่ดิน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก

2.1 ที่ดินมีราคาเหมาะสมแกการกอตั้งโรงงาน
2.2 มีที่ดินเพียงพอตอการตั้งหรือขยายโรงงาน

3. ทุน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก

3.1 มีแหลงเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพื้นที่เพียงพอ

4. วัตถุดิบ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก

4.1 อยูใกลแหลงวัตถุดิบในพื้นที่
4.2 วัตถุดิบมีเพียงพอตอการประกอบการ
4.3 วัตถุดิบในพื้นที่มีคุณภาพตรงตามความตองการ

5. พลังงาน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก

5.1 มีแหลงพลังงานที่ใชในการผลิตเพียงพอ

6. การเช่ือมโยงของอุตสาหกรรม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก

6.1 เปนแหลงที่มีอุตสาหกรรมตอเนื่องรองรับในพื้นที่
6.2 ไดประโยชนจากการตั้งใกลโรงงานที่เกี่ยวของ

7. ระบบการคมนาคมขนสง มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก

7.1 มีระบบคมนาคมขนสงที่สะดวก
7.2 อยูใกลทาเรือที่สํ าคัญ
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8. ตลาด มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก

8.1 อยูใกลแหลงตลาดสงออก ( กรุงเทพฯหรือจังหวัดอื่น )
8.2 อยูใกลแหลงตลาดในพื้นที่ ( จ.สมุทรสาคร )

9. บทบาทของรัฐ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก

9.1 อยูในเขตสงเสริมการลงทุน
9.2 ไดรับการยกเวนภาษี

10. แหลงนํ้ า มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก

10.1 มีแหลงนํ้ าที่ใชในกระบวนการผลิตเพียงพอ
10.2 มีแหลงนํ้ าใชทํ าความสะอาดเครื่องจักร / โรงงานเพียงพอ

 2. ในการตัดสินใจเลือกพื้นที่นี้เปนที่ตั้งโรงงาน ทานใหความสํ าคัญตอปจจัยดานที่ตั้งแตละปจจัยมากนอยเพียง
ใด โปรดเรียงลํ าดับความสํ าคัญของปจจัยดังตอไปนี้ จากมาก – นอย
    ( 1 = สํ าคัญมากที่สุด , …. 10 = สํ าคัญนอยที่สุด )

อันดับ ปจจัยทางดานที่ตั้ง

2 แรงงาน  ( มีแรงงานเพียงพอ , ทักษะตรงกับความตองการ , คาจางแรงงานถูก )
8 ที่ดิน  ( มีราคาถูก , เพียงพอตอการตั้งหรือขยายโรงงาน )
9 ทุน  ( มีแหลงเงินทุนหรือสถาบันการเงินเพียงพอ )
1 วัตถุดิบ  ( มีแหลงวัตถุดิบเพียงพอ ,คุณภาพตรงตามตองการ )
3 พลังงาน  ( มีแหลงพลังงานเพียงพอตอการดํ าเนินงาน )
7 การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม  ( ไดประโยชนจากการตั้งใกลโรงงานที่เกี่ยวของ )
5 ระบบการคมนาคมขนสง  ( สะดวก, เขาถึงแหลงวัตถุดิบหรือตลาดไดงาย,ใกลทาเรือ )
4 ตลาด  ( ใกลแหลงตลาดหรือผูบริโภค )

10 บทบาทของรัฐ  ( ไดรับการสงเสริมหรือยกเวนภาษี )
6 แหลงนํ้ า  ( มีปริมาณนํ้ าเพียงพอในการผลิตหรือทํ าความสะอาดพื้นที่โรงงาน )

ความพอใจสวนบุคคล
ปจจัยอื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………
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3. ในการเลือกที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูปควรมีเงื่อนไขดานที่ตั้งขอใดบาง
1. โรงงานควรอยูหางจากถนนสายหลักไมเกิน                8                กิโลเมตร
2. โรงงานควรอยูหางจากถนนสายรองไมเกิน                2                กิโลเมตร
3. โรงงานควรอยูหางจากแหลงวัตถุดิบไมเกิน                 15            กิโลเมตร
4. โรงงานควรอยูหางจากแหลงนํ้ าธรรมชาติไมเกิน                6               กิโลเมตร
5. โรงงานควรอยูหางจาก(ตลาด หรือทาเรือสงออกสินคา)ไมเกิน                50             กิโลเมตร
6. โรงงานควรอยูหางจากโรงงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต

( เชน โรงงานหองเย็น ) ไมเกิน                3                กิโลเมตร
7. โรงงานควรอยูในพื้นที่ที่มีแรงงานเพียงพอตอกระบวนการผลิต

           ใช                                  ไมใช
8.    โรงงานควรอยูในพื้นที่ที่มีแหลงไฟฟาเพียงพอ

    ใช                                  ไมใช

หมายเหตุ :  ทางผูวิจัยขอขอบพระคุณทานที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามซึ่งขอมูลที่ไดจะนํ าไปใชในเชิง
วิชาการหรือเพื่อการวิจัยเพียงอยางเดียวเทานั้น ทางผูวิจัยขอขอบพระคุณทานอีกครั้งมาใน ณ.โอกาสนี้
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