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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
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในอดีตกอนเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจในป พ.ศ.2503 อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปอง
และแปรรูปเกือบไมมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งนี้เพราะการผลิตสัตวนํ้าทะเลมี
เปาหมายหลักเพือ่ การบริโภคสดภายในประเทศ และความพยายามของรัฐในการเรงดําเนินการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในขณะนั้น ไดนําไปสูแนวนโยบายสงเสริมการผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อ
ทดแทนการนําเขา โดยมุงเนนไปที่อุตสาหกรรมนํ้าตาล อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมทอผา
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องอุปโภคตาง ๆ แตหลังจากป พ.ศ. 2504 ไดมีการนํา
รูปแบบเทคนิคการทําประมงแบบใหมโดยใชอวนลากแผนตะเฒ ทําใหจับสัตวนํ้าไดในปริมาณเพิ่ม
ขึน้ อยางมากจนเกินความตองการใชบริโภคสดภายในประเทศ และการสงออกสัตวนาสดในช
ํ้
วง
เวลาดังกลาวไปยังตางประเทศยังทําไดจํากัด เนื่องจากความไมสะอาดทางดานสุขอนามัย เพราะ
ขาดอุตสาหกรรมพืน้ ฐานที่เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมหองเย็น จึงทําใหเริ่มมีโรงงานผลิตปลา
กระปองขึน้ ควบคูไปกับอาหารกระปองอื่นๆ เชน พวกผักดองประเภทตางๆ แตการผลิตนั้นใชวิธี
การทีล่ า สมัยและไมถูกสุขลักษณะ ทั้งปริมาณการผลิตและมาตราฐานคุณภาพอยูในเกณฑที่ตาํ่
มาก จนกระทัง่ ในชวงเริ่มตนของแผนพัฒนาฉบับที่ 3 (2514-2518) รัฐเนนการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารทะเลกระปองไวดวย เนื่องจากในป พ.ศ. 2513 ไดมีการผลิตปลาทูนากระปองสงออกอยู
บางแลว ทําใหรัฐเห็นโอกาสที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาว
ในป พ.ศ. 2515 การสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไดเริ่มขึ้นหลังจากที่
รัฐไดจดั ตัง้ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนขึ้น เพื่อใหการสนับสนุนการลงทุนและให
สิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร
ซึ่งสงผลใหเกิดการรวมลงทุนระหวางผูประกอบการจาก
ประเทศไทย ออสเตรเลีย และไตหวันเพื่อผลิตอาหารทะเลกระปองจําหนายในประเทศและสงออก
(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2541 :182) ประกอบกับชวงเวลาดังกลาวตนทุนการผลิต
อุตสาหกรรมปลาทูนากระปองในสหรัฐอเมริกาสูงขึ้นมาก จึงไดยายฐานการผลิตมายังเอเชียซึ่ง
ประเทศไทยไดรับผลประโยชนในดานการรวมลงทุนกับตางประเทศ โดยการลงทุนในอุตสาหกรรม
ปลาทูนา บรรจุกระปองระยะแรกเปนไปเพื่อการสงออก และมีการพัฒนามารูปแบบเรื่อยมา มีการ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
และนําวัตถุดิบเขาเพื่อแปรรูปโดยอาศัยความไดเปรียบทางดาน
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แรงงานแลวสงสินคาออกโดยอาศัยความสามารถในเชิงการคา จึงทําใหอุตสาหกรรมปลาทูนาใน
ประเทศไทยพัฒนาไปอยางรวดเร็ว สงผลใหอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองชนิดอื่นๆ ขยายตัว
ตามไปดวยทีส่ ําคัญไดแก ปลาซารดีนกระปอง ปลากระปองอื่นๆ ปูกระปอง กุงกระปอง หอยลาย
กระปอง และปลาหมึกกระปอง รวมไปถึงอุตสาหกรรมแปรรูปแชเย็นแชแข็ง และการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมดัง กล า วยัง เกิ ด จากการไดรับผลโยชนจ ากการขยายตัวของอุตสาหกรรมรองรับ
(Supporting Industries) เชน อุตสาหกรรมกระปอง สิ่งพิมพ และกลองกระดาษ (สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย 2537 : 3) ตอมาในชวงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 และ 6 (ป พ.ศ.
2525-2529 และ 2530-2535) รัฐบาลเริ่มหันมาเนนการสงเสริมอุตสาหกรมอาหารทะเลบรรจุ
กระปองอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมปลาทูนา ไดพัฒนาอยางรวดเร็วจนกลายเปน
ผูน าในการผลิ
ํ
ตและสงออกปลาทูนาบรรจุกระปองมาตั้งแตป พ.ศ. 2527 โดยโรงงานอาหารทะเล
บรรจุกระปองและแปรรูปสวนใหญจะตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมไปถึงบริเวณตาม
แนวชายฝง ภาคใตและอาวไทยโดยจะตั้งใกลแหลงวัตถุดิบมากที่สุด เพื่อเปนการลดตนทุนการ
ขนสง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปนับไดวามีประโยชนตอเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจาก
เปนอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่ม (Value – Added Industry) ใหกับวัตถุดิบทั้งที่ผลิตไดใน
ประเทศและวัตถุดบิ จากการนําเขาแลวสงไปจําหนายในตางประเทศ อีกทั้งเปนสินคาสงออกหลัก
ทีท่ ารายได
ํ
เงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้นทุกป โดยมีมูลคาสงออกมากที่สุดในหมวดสินคาอาหารคือ
ประมาณรอยละ 66.02 ของมูลคาการสงออกสินคาอาหารทั้งสิ้น โดยอาหารทะเลแปรรูปที่มีมูลคา
การสงออกสูงสุดไดแก อาหารทะเลสดและตมสุกแชแข็งประมาณรอยละ 49.36 ของมูลคาสงออก
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปทั้งสิ้นในป 2542 รองลงมาคือ อาหารทะเลกระปองประมาณรอยละ
42.77 อาหารทะเลแปรรูปอื่นๆ ประมาณรอยละ 6.8 และที่เหลือประมาณรอยละ 1.07 เปนอาหาร
ทะเลแชนํ้าเกลือ ตากแหงและรมควัน (กันตา จิตตั้งสมบูรณ 2543 ก : 9) จากการประเมินแนวโนม
อุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยบริษัทศูนยวิจัยไทยพาณิชยจํากัดป พ.ศ.2543 พบวาอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปทุกประเภท มีแนวโนมการสงออกขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการของ
ตลาดทัง้ ในประเทศ และตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ป
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดหนึ่งที่มีความเหมาะสมทางดานภูมิศาสตร โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ทางดานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล เนือ่ งจากมีอาณาเขตทางทิศใตติด
กับชายฝงอาวไทย ซึง่ อยูใ กลกับแหลงวัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในกระบวนการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
ประเภทอาหารทะเล และจากการที่จังหวัดมีการประกอบอาชีพการทําประมง และการเพาะ
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เลีย้ งสัตวนํ้าเปนหลัก ทําใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องประเภทอุตสาหกรรมหองเย็นตั้งขึ้นเพื่อรอง
รับอุตสาหกรรมดังกลาวเปนจํานวนมาก
ประกอบกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลจําเปนตองใช
แรงงานในการผลิตแบบเขมขน (Intensive Labor) จึงทําใหแรงงานในภาคอุตสาหกรรมหลั่งไหล
เขาสูพ ื้นที่เปนจํานวนมาก จากการทีจ่ งั หวัดมีโครงสรางพื้นฐานและปจจัยการผลิตที่เหมาะสมตอ
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม จึงทําใหมีผูลงทุนสนใจมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครเปนจํานวนมาก จากขอมูลพื้นฐานของสํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสาครพบวา
ในป พ.ศ.2542 จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 2,943 โรงงาน โดยโรงงาน
สวนใหญจะตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองและอําเภอกระทุมแบน ประกอบกิจการเกี่ยวกับภาคการผลิต
เชน ผลิตอาหารทะเลแชแข็งและอบยาง ผลิตอาหารกระปอง การทําหองเย็น ปลาปน นํ้าปลา กะป
ผลิตภัณฑพลาสติก ทอผาทุกชนิด เปนตน
จากการทีโ่ ครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครสวนใหญ จะขึน้ อยูกับภาค
อุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลคา 56,245.3 ลานบาท หรือรอยละ 62.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสาคร 2542 : 8) และอุตสาหกรรมสวนใหญที่เกิดขึ้นในพื้นที่เปน
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับอาหารทะเลแปรรูป ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการทราบถึง
รูปแบบทางทีต่ งั้ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร และความสัมพันธเชิงพื้นที่
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เพื่อเปนแนวทางการวางแผนดานพื้นที่สําหรับอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษารูปแบบทางที่ตั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่ อ วิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง พื้ น ที่ ข องอุ ต สาหกรรมอาหารทะเลในจั ง หวัด
สมุทรสาคร
ขอบเขตการวิจัย
1. ศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของ
ประเทศไทย
2. ศึกษารูปแบบทางที่ตั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในประเทศไทยและใน
จังหวัดสมุทรสาคร ป พ.ศ. 2542
3. ศึกษาการเติบโตของพื้นที่ศูนยกลาง–ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปใน
จังหวัดสมุทรสาครตั้งแตป พ.ศ. 2533 – 2543
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4. วิเคราะหความสัมพันธเชิงพื้นที่ของพื้นที่ศูนยกลาง – 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
แปรรูปในระดับตําบลไดในอนาคต
ขอตกลงเบื้องตนของการวิจัย
1. ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะแบงประเภทหรือชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม
อาหารทะเล ตามบัญชีทายกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน ป พ.ศ.2535
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยจําแนกไดดังนี้
1.1 ประเภทที่ 1 เปนการทําอาหารจากสัตวนาํ้ และบรรจุในภาชนะที่ผนึกและ
อากาศเขาไมได
1.2 ประเภทที่ 2 เปนการถนอมสัตวนํ้า โดยวิธีอบ รมควัน ใสเกลือ ดอง
ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง
1.3 ประเภทที่ 3 เปนการทําผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตวนาํ้ หนัง หรือ
ไขมันสัตวนํ้า
1.4 ประเภทที่ 4 เปนการสกัดนํ้ามัน หรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวนํ้า หรือ
การทํานํามั
้ นหรือไขมันที่เปนอาหารจากสัตวนาให
ํ้ บริสุทธิ์
1.5 ประเภทที่ 5 เปนการลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอด หรือ บด สัตวนํ้า
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2. ขอมูลจํานวนคนงานและโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยจะใชขอ
มูลทีไ่ ดจดทะเบียนไวกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครปพ.ศ.2542 และขอมูลทําเนียบ
โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครตั้งแตป พ.ศ. 2533 – 2543
3. เกณฑทใี่ ชในการกําหนดขนาดของโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมดังนี้
3.1 อุตสาหกรรมขนาดยอม คือกิจการที่มีการจางงานไมเกิน 50 คน หรือใชทุนไม
เกิน 10 ลานบาท
3.2 อุตสาหกรรมขนาดกลาง คือกิจการที่มีการจางงานมากกวา 50 คน แตไมเกิน
200 คน หรือใชทนุ มากกวา 10 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท
3.3 อุตสาหกรรมขนาดใหญ คือกิจการที่มีการจางงานเกิน 200 คนขึ้นไป หรือใช
ทุนมากกวา 100 ลานบาท
4. ในการวิจยั จะไมนําโรงงานอาหารทะเลแปรรูปที่เลิกกิจการ
ยายโรงงานหรือ
ไมปรากฏอยูในทําเนียบโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครตั้งแตป พ.ศ.2533 – 2543 มาใช
ในการวิเคราะห
นิยามศัพทเฉพาะ
1. การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Industrial Concentration) หมายถึง การที่ธุรกิจ
สามารถมีสวนแบงในสินทรัพยหรือมีสวนแบงของตลาด การวาจางงาน หรือมูลคาเพิ่ม เมื่อรวมกัน
แลวเปนจํานวนมากกวาสวนแบงของธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ หรือในสาขาการผลิตสาขา
ใดสาขาหนึ่ง
2. พืน้ ทีศ่ นู ยกลาง คือ จุดศูนยรวมของตลาดระดับชาติมีการผลิตขนาดใหญ เปน
อุตสาหกรรมที่ตอบสนองตลาดระดับชาติ และเปนพื้นที่ที่กอใหเกิดอุตสาหกรรม และนวัตกรรม
ใหม ๆ
3. เขตบริวาร (Periphery) หมายถึงภูมิภาคหรือดินแดนที่อยูถัดจากศูนยกลาง
4. อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป หมายถึง อุตสาหกรรมที่นําเอาทรัพยากรสัตวนํ้า
ทางทะเลมาแปรรูปในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการบริโภคภายในประเทศ หรือเพื่อการสงออก
5. อุตสาหกรรม Resource - Based หมายถึง อุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบสูง และมี
ลักษณะการผลิตแบบ Weight – Losing กลาวคือ นําหนั
้ กหรือคาขนสงลดลง เมื่อนําวัตถุดิบมา
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ประกอบเปนผลิตภัณฑ รวมไปถึงผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบที่เสียหายงายหรือเก็บรักษายาก ดังนั้น
ผูผ ลิตมีความจําเปนที่จะตั้งโรงงานอยูที่แหลงวัตถุดิบ
6. Agglomeration Economy หมายถึง การสรางอุปสงคโดยรวมของธุรกิจกอใหเกิด
ผลประโยชน อาทิ การลดตนทุนดานโครงสรางพื้นฐานสําหรับธุรกิจ หรืออาจกลาวอีกนัยวา เปน
การลดลงของตนทุนของธุรกิจหนึ่ง อันเปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมทั้งหมด (Entire
Industry) ซึง่ เปนผลประโยชนที่ไมตองชดเชย ซึ่งธุรกิจบางรายไดรับอันเนื่องมาจากการขยายตัว
ของของธุรกิจอื่นๆ
7. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร หมายถึง การใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการ
จัดเก็บขอมูล ปรับปรุง แกไข คํานวณ วิเคราะห และแสดงผลขอมูลเชิงภูมิศาสตรโดยมีซอฟแวร
และเครื่องมือตางๆ
8. ชั้นขอมูล (Coverage) หมายถึง ลักษณะทางภูมิศาสตร ที่เปนตัวแทน
ปรากฏการณทางภูมิศาสตรบนโลก ที่เปนลายเสนและพื้นที่ดวยสัญลักษณ จุดที่สามารถแสดง
ทีต่ งั้ เสนทีส่ ามารถแสดงเสนทางคมนาคมหรือแมนาํ้ พื้นที่ที่สามารถแสดงขอบเขตการปกครอง
9. ลักษณะประจํา (Attribute) หมายถึง เปนขอความอธิบายที่มีความสัมพันธกับ
ขอมูลเชิงภาพ เชน ชื่อถนน ลักษณะพื้นผิว และจํานวนชองทางวิ่งของเสนถนนแตละเสน เปนตน
10. จุด (Point) หมายถึง ลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีตําแหนงที่ตั้งเฉพาะเจาะจง หรือ
มีเพียงอยางเดียวสามารถแทนไดดวยจุด นิยามดวยพิกัด x , y 1 คู ไมมีความยาวหรือพื้นที่
11. เสน (Arc) หมายถึง ลักษณะทางภูมิศาสตรที่วางตัวไปตามทางระหวางจุด 2 จุด
จะแทนดวยเสน นิยามดวยคาพิกัด x , y อยางนอย 2 คู
12. พืน้ ที่รูปปด (Polygon ) หมายถึง ลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีพื้นที่เดียวกันจะลอม
รอบดวยเสนเพื่อแสดงขอบเขต
13. รหัส (Code) หมายถึงสัญลักษณและกฎเกณฑเฉพาะเจาะจงชุดหนึ่ง ซึ่งใชแสดง
ขอมูลและโปรแกรมเพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถเขาใจได
14. คําสั่ง Reselect หมายถึง การเลือกแสดงขอมูลเฉพาะในสวนที่ตองการนํามา
วิเคราะห
15. คําสั่ง Overlay หมายถึง การผสมผสาน (Integrate) ขอสนเทศจากชั้นขอมูล
หลายๆ ชัน้ เพือ่ นํามาวิเคราะหรวมกันโดยการเชื่อมโยงขอมูลดวยวิธีการวางซอน หรืออีกนัยหนึ่ง
เปนการรวมแผนที่หลายแผนใหอยูในแฟมขอมูลโทโปโลยีเดียวกัน
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16. คําสั่ง Intersect หมายถึง การนําชั้นขอมูลตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไปมาซอนทับ เพื่อ
วิเคราะหหาขอสนเทศของขอมูลที่มีความรวมกันหรืออีกนัยหนึ่งเปนการวิเคราะห
หาพื้นที่ที่มี
ความรวมกันในทุกปจจัยที่ใชในการวิเคราะห
17. คําสั่ง Buffer หมายถึง การคัดเลือกพื้นที่บริเวณรอบๆ สิ่งที่เราตองการศึกษา
วิเคราะหหรือการกําหนดขอบเขตพื้นที่ใหกับสิ่งที่เราตองการศึกษาวิเคราะห
18. การเชื่อมโยงกันทางภูมิศาสตร (Topology) หมายถึง วิธีการสรางความเชื่อมโยง
กันระหวางขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึง่ เปนขอมูลที่เกี่ยวกับตําแหนงที่ตั้งของขอมูลตางๆ บน
พืน้ โลก อาจอยูในรูปของพิกัดทางภูมิศาสตรกับขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive Data) ซึ่งเปน
ขอมูลที่บงบอกรายละเอียดของขอมูลเชิงพื้นที่ขางตน
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ประวัตคิ วามเปนมาของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
มนุษยเริ่มรูจักการหาปลามาตั้งแตกอนที่จะใชขอปากนกเปนเบ็ดและใชใยของตนไม
เปนสายเบ็ดตามที่ประวัติศาสตรไดเคยบันทึกไว ตามถํ้าในสมัยกอนจะพบภาพวาดเกี่ยวกับปลา
และการหาปลา เศษซากเปลือกหอยจากยุคกอนประวัติศาสตรถูกพบในเมืองจีน เดนมารค บราซิล
และสหรัฐอเมริกา ถึงแมวาการหาปลาในสมัยนั้นเปนเรื่องยากเพราะขาดอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ จึงเปนการงายกวาที่จะเดินไปตามกระแสนํ้าตื้นเพื่อเก็บสัตวจําพวกหอย หรือตนไมนํ้า เพื่อ
เปนอาหารในการดํารงชีพ
เมือ่ ประชากรเพิ่มมากขึ้นก็เริ่มตั้งถิ่นฐานบริเวณใกลทะเลหรือแมนาสายสํ
ํ้
าคัญ ซึ่งเปน
แหลงทีอ่ ยูอ าศัยของปลาและหอย และเสนทางเดินเรือก็เริ่มมีความสําคัญมากขึ้นสําหรับการคา
ขาย แลกเปลีย่ น ติดตอสื่อสาร และการคมนาคมขนสง ยิ่งความตองการอาหารเพิ่มมากขึ้นก็ยิ่ง
สงเสริมใหชาวประมงตองพัฒนาเครื่องมือใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพการจับสัตวนํ้าในพื้นที่ที่หางไกล
ออกไปจากชายฝงทะเลมากขึ้น ผลลัพธก็คือ ธุรกิจการจับสัตวนาได
ํ้ ขยายตัวจากแตเดิมที่เปนเรือ
หาปลาลําเล็กทีเ่ ปนเพียงธุรกิจระดับทองถิ่น กลายเปนธุรกิจที่อนุญาตใหประชาชนนอกเหนือจาก
ผูค นทีอ่ าศัยอยูแถบชายฝงสามารถหาประโยชนจากการจับสัตวนํ้าได
จะดวยเหตุผลบังเอิญหรือไมก็ตาม
บอยครั้งการออกหาปลาในที่อื่นทําใหคนพบ
ดินแดนใหมๆ พบเสนทางการเดินเรือเพื่อใชในการคาขาย เพือ่ การแผขยายดินแดน และบางครั้ง
ก็นําไปสูสงครามเมื่อแตละประเทศประกาศเขตลาสัตวนํ้าของตน และไดกลายเปนอํานาจทาง
ทะเลในเวลาตอมา
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางทะเลในแถบ นอรท แอตแลนติก (North Atlantic)
ไดเยายวนใหชาวประมงในแถบยุโรปมุงหนาสูทิศตะวันตกมาตั้งแตสมัยกอน ค.ศ.ที่ 15 แทที่จริง
แลวการคาขายสัตวนํ้าเปนอุตสาหกรรมแรกของโลกใหม ปลาค็อดถูกนํามาจากแถบแกรน แบงค
(Grand Banks) ในรัฐ นิวฟาวแลนด (Newfoundland) ดังนัน้ ความอุดมสมบูรณก็คือปลาที่มีอยู
อยางมากมายในชวงตนศตวรรษที่ 16 และชาวอังกฤษที่ชื่อ แบทโธโลมิว แกสโนด (Batholomew
Gasnold ) ไดรเิ ริม่ ใชเกลือมาในการถนอมอาหารโดยเก็บไวในถังบาเรลเพื่อสงกลับเกาะอังกฤษ
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อุตสาหกรรมถนอมสัตวนาํ้
ยอนกลับไปเมื่อกอนป ค.ศ. 1500 อุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้าไดถือกําเนิดขึ้นบริเวณ
แถบชายฝง นอรท แอตแลนติก ของประเทศอเมริกาเหนือ อุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้าไดดําเนินมา
นานกวา 100 ป กอนที่ดินแดนแถบนี้จะมีการตั้งถิ่นฐานอยูอยางถาวร ในชวงป ค.ศ. 1580 เรือ
หาปลามากกวา 300 ลําจากทวีปยุโรป ไดเล็ดลอดเขามาจับปลาค็อดในดินแดนแถบนี้และใช
เกลือในการถนอมอาหาร
และในเวลาตอมารัฐนิวฟาวแลนดก็ตกเปนอาณานิคมเนื่องมาจาก
อุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้า
ชาวอาณานิคมยุคกอนใน นิว อิงแลนด (New England) และเขตมารีทาม (Maritime)
ไมสามารถอยูรอดไดถาปราศจากปลาค็อดตากเกลือและปลาเฮอริ่งรมควัน
ถึงแมวาปลาจะ
หมายถึงอาหารสําหรับชาวอาณานิคมในแถบนี้
แตในเวลาตอมามันกลับกลายเปนแหลง
ทรัพยากรทุนทางธรรมชาติสําหรับพวกเขา มีการจัดเก็บไวสําหรับเปนอุปทานในการซื้อขายแลก
เปลีย่ น อีกทัง้ ปลาค็อดเปนปลาที่มีอยูมากมายมหาศาล จนสามารถทําเปนอุตสาหกรรมอาหาร
ประเภทโปรตีนได อีกทั้งมีราคาถูกกวาโดยเปรียบเทียบ สวนการเก็บรักษาปลาดวยวิธีอื่น เชน
ปลาฮัลลิบทั และปลาเฮอริ่งรมควัน ปลาเสตอเจียนดอง และปลาเซลมอนตากเค็ม สวนใหญจะสง
ออกไปขายยังตางประเทศ
การคาขายปลาตากเกลือไดไปกระตุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ใหตื่นตัวและเริ่มมีการสะสม
ทุนเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ จนกระทั่งชาวอาณานิคมสามารถเปนเจาของธุรกิจสงออกเองได กอนสิ้นสุด
ศตวรรษที่ 16 ไดมีการพัฒนาเสนทางนํ้าใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถเดินทางไดสะดวก
รวดเร็วเพื่อตอบสนองความตองการของธุรกิจประมง
อุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้า ยังคงเติบโตและมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจของอาณานิคมใน
นิว อิงแลนด ตั้งแตปลายศตวรรษที่17 จนถึงตนศตวรรษที่ 18 เงินจํานวนมหาศาลที่ไดจากดินแดน
แหงนี้
เปนชนวนทีน่ าไปสู
ํ ความขัดแยงระหวางประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสทั้งสองฝายตาง
พยายามรักษาผลประโยชนดานการคาของตนเอง ความพยายามไดนาไปสู
ํ การสรางแนวแบงเขต
นานนํา้ แตการแบงแยกยังไมคอยชัดเจนและสิทธิในการหาปลาเหนือนานนํ้าที่กวางขวางแหงนี้
ไดกลายเปนสาเหตุการเกิดกรณีพิพาทอยูบอยครั้งบางครั้งลุกลามถึงขั้นประกาศทําสงคราม ชาว
ประมงในฝง นิว อิงแลนด และบริเวณชายฝง โนวา สโกเทีย (Nova Scotia) ไดมีบทบาทสําคัญใน
การประกาศเอกราชเหนืออังกฤษ เพราะสําหรับพวกเขา สิทธิในการหาปลามีคาและความหมาย
พอๆ กับชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียว
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ความขัดแยงไมไดยุติลงที่การถอนตัวออกไปของฝรั่งเศส แตยังคงดําเนินตอไประหวาง
ชาวอาณานิคมใน นิว อิงแลนด กับชาวอังกฤษ ในป ค.ศ. 1775 รัฐสภาของอังกฤษไดประกาศหาม
ชาวอาณานิคมใน นิว อิงแลนด ทําการคาขายกับตางประเทศโดยตรง และไดหามทําการประมง
บริเวณนอกชายฝง นิวฟาวแลนด ในอาว เซนต ลอเรนส (St.Lawrence)
และบริเวณชายฝง
ลาบราดอร (Labrador) และ โนวา สโกเทีย ซึ่งที่นั่นเปนแหลงที่พวกเขาเคยทําประมงมาเปนเวลา
ชานาน ขอหามเหลานี้ไดทาลายอุ
ํ
ตสาหกรรมถนอมสัตวนาใน
ํ้ นิว อิงแลนด และคําสั่งดังกลาว
ยังเปนสาเหตุหนึ่งที่นาไปสู
ํ สงครามปฎิวัติ (Revolutionary War) ในเวลาตอมา
มีการเจรจารางสนธิสัญญาสันติภาพขึ้นในป ค.ศ. 1783 แตก็เกิดความลาชา เนื่อง
จากตัวแทนชาวอเมริกนั ยังคงยืนกรานในสิทธิประโยชนอันชอบธรรมในการทําประมง พวกเขาเล็ง
เห็นวา สิทธิเหลานั้นมีความสําคัญมากเกินกวาที่จะเซ็นสนธิสัญญาสันติภาพฉบับนี้ และปลอย
ใหมกี ารตีความในเรื่องสิทธิในการจับสัตวนํ้าภายหลัง ในที่สุดตัวแทนของชาวอเมริกันก็ยอมรับ
ขอปฎิบัติที่เอื้อประโยชนและสรางความพึงพอใจตอสหรัฐอเมริกา
อุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้ าใน นิว อิงแลนด ไดเจริญรุงเรืองมาตามลําดับภายใต
มหาชนรัฐใหม และสามารถรักษาตลาดปลาค็อดตากเกลือในแถบยุโรปตอนใตและแถบเมดิเตอร
เรเนียนไวได ความขัดแยงเกิดขึ้นกับทางเกาะอังกฤษอีกครั้ง เมื่อใหมีการตีความหมายเกี่ยวกับ
สิทธิในการทําประมง และการเกณฑชาวประมงสหรัฐและกะลาสีเขาสูกองทัพเรือ ขอหามตางๆ
และการนําเรือเขาออกถูกกําหนดขึ้นโดยทางอังกฤษและสหรัฐอเมริกา เปนผลใหอุตสาหกรรมปลา
ตากเกลือมีแนวโนมลดลงหลังจากป ค.ศ. 1807 และสงครามที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1812 เกือบทําลาย
อุตสาหกรรมจนยอยยับ ซึ่งสภาวะสงครามไมไดเอื้ออํานวยตอการขนสง การคาขาย และกลุมที่ทํา
อุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้าก็ไดถอนตัวไปอยูในรัฐอื่น ๆ
หลังสงครามสิ้นสุดลงในป ค.ศ. 1812 อังกฤษไดกลาวอางวาภาวะสงคราม ไดยกเลิก
สนธิสัญญาในป ค.ศ. 1783 แตทางสหรัฐอเมริกาก็กลาวอางวาสนธิสัญญาดังกลาวยังคงมีผล
บังคับใชอยู อังกฤษไดยึดนานนํ้าการทําประมงของอเมริกาไปบางสวน และดูเหมือนวาสงครามจะ
ปะทุขนึ้ อีกครัง้ ความตึงเครียดไดผอนคลายลงหลังจากมีการเซ็นอนุสัญญาการทําประมงฉบับใหม
ขึน้ ในป ค.ศ. 1818 ปญหาตางๆ ไดเริ่มลดนอยลงในชวงระหวางสองทศวรรษที่ผานมา ในศตวรรษ
ที่ 19 ไดมกี ารพัฒนาระบบทําความเย็นขึ้น และตลาดปลาสดในสหรัฐอเมริกาไดขยายตัวกวางขึ้น
ทําใหอตุ สาหกรรมปลาตากเกลือและตากแหงบนชายฝงทางตอนเหนือไดลดความสําคัญลง
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ปลากระปอง
เมื่อยอนกลับไปดูอุตสาหกรรมถนอมสัตวนํ้าในสหรัฐอเมริกาชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมา
จะเห็นแนวโนมที่ลดลงของผลิตภัณฑถนอมสัตวนาํ้
แตกลับมีการเติบโตอยางตอเนื่องใน
อุตสาหกรรมบรรจุกระปองแทน บันทึกหนาแรกเกี่ยวกับอาหารทะเลบรรจุกระปองในสหรัฐอเมริกา
เกิดขึ้นในป ค.ศ.1815 เมื่อ เอสรา เด็คเคิรท (Ezra Daggert) และ โทมัส เคนเซ็ทส (Thomas
Kensett) ไดรเิ ริม่ เอาปลาเซลมอน กุงมังกร หอยเชลล มาบรรจุกระปอง บริเวณที่ปจจุบันไดกลาย
เปนสวนสาธารณะแบทเธอรี่ (Battery) ในมหานครนิวยอรค ในป ค.ศ. 1825 เคนเซ็ทส ไดยื่นขอ
จดสิทธิบัตรสําหรับ “ถนอมอาหารสัตว พืช หรืออาหารที่เนาเสียไดงาย“ แตสทิ ธิดังกลาวยังไมได
รับการยอมรับจนกระทัง่ 10 ปใหหลัง สันนิฐานไดวาอาจเปนเพราะเจาหนาที่ยังไมเชื่อวาแนวคิด
ดังกลาวจะเปนไปไดจริง และในชวงแรกของอุตสาหกรรมบรรจุกระปองก็ยังไมมีการพัฒนาอะไรที่
สําคัญสําหรับอาหารทะเลบรรจุกระปอง
ภาวะการผลิตไดเพิ่มขึ้นในชวง 20 ปถัดมา โดยเริ่มตั้งแตป ค.ศ.1844 ครั้งแรกเกิด
อุปสงคอยางมากเนื่องจากเกิดภาวะสงครามกลางเมือง ทําใหอาหารกระปองมีความจําเปนอยาง
ยิ่งสําหรับกองทัพ อุปสงคของอาหารกระปองไดกอใหเกิดความคุนเคยในหมูผูบริโภคผูชายที่เคย
ชินกับอาหารเหลานี้ และไดมีการนําเอาอาหารกระปองจากกองทัพกลับไปที่บาน อีกทั้งแนะนําให
เพือ่ นบานไดรูจักคุนเคยกับอาหารประเภทนี้
เคนเซ็ทสคือคนแรกที่สมควรไดรับการยกยองวาเปนผูพัฒนาผลิตภัณฑอาหารกระปอง
และความพยายามในการพัฒนาการผลิตแบบขนาดใหญ (Large – Scale) ก็เกิดขึ้นในป ค.ศ.
1844 เมื่อเขาเริ่มบรรจุหอยนางรมในเขตบัลติมอร หอยนางรมเปนผลิตภัณฑบรรจุกระปองชนิด
แรกทีไ่ ดรบั ความนิยม โรงงานในบอสตันและบัลติมอรบรรจุหอยนางรมเพื่อที่จะเก็บไวไดเปนเวลา
หลายเดือน และสามารถสงไปวางขายตามรานของชําที่ประเทศใดก็ได ที่ประชาชนยังไมเคยลิ้ม
ลองรสชาติหอยนางรม
กระปองดีบุกถูกนํามาใชในกระบวนการบรรจุอาหารครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.1840 ปลา
ซารดีนถูกนํามาบรรจุกระปองครั้งแรกในมลรัฐเมนส (Maine) ประมาณ ค.ศ. 1850 โรงงานบรรจุ
เนือ้ เตากอตั้งขึ้นในแถบรัฐฟลอริดา (Florida) ป ค.ศ.1866 โรงงานทําอาหารกระปองที่ใชปลา
ทะเลเปนวัตถุดิบตั้งอยูแถบ ลอง ไอซแลนด (Long Island) ในป ค.ศ.1872 และเปนที่รูกันวาปลาทู
หอยกาบ กุง มังกร และปู เริ่มถูกนํามาบรรจุกระปองเมื่อป ค.ศ. 1880 เปนไปไดวาปลาทูนาและ
ปลานําเค็
้ มยังไมมีการนํามาบรรจุกระปองจนกระทั่งชวงตนศตวรรษที่ 20 และในป ค.ศ. 1880
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ผลผลิตจากผลิตภัณฑอาหารกระปองในสหรัฐอเมริกาและอลาสกามีมูลคาสูงถึง 15 ลานเหรียญ
(Martin 1990 : 1 – 3)
ในขณะที่ อ าหารสํ าเร็ จ รู ป แช แ ข็ ง ในสหรั ฐ อเมริ ก าเริ่ ม มี ขึ้ น ครั้ ง แรกประมาณป
พ.ศ.2473 โดยหาง Clarence Birdeye เริม่ รณรงคการขายอาหารแชแข็งที่เมืองสปริงฟลด
(Springfield) มลรัฐแมสซาซูเซ็ทส ตอมาบริษัท Postum (ภายหลังเปลี่ยนมาเปนบริษัท General
Foods Company) ไดจัดซื้อลิขสิทธิ์ของ Birdeye‘s ทีร่ วมไปถึงกรรมวิธีการผลิตอาหารแชแข็ง
แบบบรรจุหีบหอและตูแชอาหารชนิด 2 จาน ซึ่งบริษัท The Birdeye Frosted Food นําเสนอการ
ขายอาหารแบบบรรจุแชแข็งประเภทเนื้อ ปลา หอยนางรม ผักและผลไมในอุณหภูมิตํ่าในหางของ
ตนในเขตตะวันออกของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งตอมาไดพัฒนาตูเย็นแชสําหรับวางจําหนายในหาง
สรรพสินคา และเปนสวนหนึ่งของระบบการกระจายสินคาอาหารในสหรัฐอเมริกา
ตอมาในป พ.ศ. 2483 บริษัท Snow Crop เริม่ ประชาสัมพันธอาหารแชแข็งและมีการ
พัฒนาการใชฟอยด (Foil) ในการหีบหออาหารแชแข็ง ในระหวางนี้องคกร FDA (Food and
Drug Administration) ไดใหความสนใจเกี่ยวกับวิธีการบรรจุหีบหอและสุขอนามัยของอาหาร
ประเภทนี้ โดยเริ่มกําหนดมาตราฐานควบคุมอาหารแชแข็ง ในป พ.ศ. 2493 มูลคาการจําหนาย
อาหารแชแข็งในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นถึง 1 พันลานเหรียญ และประมาณรอยละ 64 ของหาง
ขายปลีกจะมีอาหารแชแข็งจําหนายและเริ่มมีการนําเสนออาหารประเภทปรุงสําเร็จ (Precooked)
หรือ Prepared Frozen Foods เพิม่ ขึน้ กวางขวาง มีการใชภาชนะบรรจุประเภทพรอมอุน (Boil in
Bag) ในการบรรจุหีบหอและการวิเคราะหของ The Federal Civil Defense Administration’s
Atom Bomb Test พบวา อาหารแชแข็งปลอดภัยในการรับประทานและการรักษารสชาติของ
อาหารแชแข็งในระดับที่รังสีตางๆ ไมมีผลตออาหาร ดังนั้นจึงไดมีการทําอาหารแชแข็งมาบริการ
ในเครือ่ งบินโดยสาร ในป พ.ศ. 2503 ผักแชแข็งและอาหารแชแข็งมีความนิยมมากขึ้น เริ่มมีการ
ใชเตาอบไมโครเวฟ (Microwave) ตอมาในป พ.ศ. 2513 มีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการคิดเงิน
ในซุปเปอรมาเก็ต และนําบารโคด (Bar Code) มาใชบนบรรจุหีบหอและมีการพัฒนาใชจาน
กระดาษในการบรรจุหีบหอจนสามารถใชไดในเตาอบ ในป พ.ศ. 2523 อาหารแชแข็งแบบพื้นเมือง
เดิม (Ethnic) ไดรบั ความนิยมเพิ่มขึ้น มีการนําเสนออาหารเพื่อสุขภาพประเภทแคลลอรี่ตํ่าและ
ราคาถูกสําหรับอาหารจานหลัก มีการจําหนายอาหารจานดวน (Fast – Food) แชแข็งในราน
ขายปลีก ในป พ.ศ. 2533 อาหารที่มีเครื่องเทศและอาหารพื้นเมืองไดรับความนิยมมาก มีการนํา
เสนออาหารขนาดครอบครัว (Family Size) และในป พ.ศ. 2543 อุตสาหกรรมอาหารแชแข็งถูก
จํากัดโดยภาพพจนของตนเองจนถึงปจจุบัน (กันตา จิตตั้งสมบูรณ 2544 : 44 – 45)
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ขัน้ ตอนและขบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรูป
กรรมวิธีการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระปอง
โรงงานอุตสาหกรรมสัตวนํ้ากระปองในปจจุบันสวนใหญจะผลิตปลาทูนากระปอง ปลา
ซารดนี กระปองเปนผลิตภัณฑหลัก โดยสวนใหญผูผลิตมักจะทําการผลิตสินคาบรรจุกระปองอื่นๆ
ควบคูไปดวย เนื่องจากเครื่องจักรที่ใชในการบรรจุหีบหอสามารถใชเครื่องบรรจุชนิดเดียวกันได
และในการผลิตอาหารทะเลกระปอง วัตถุดิบที่สําคัญที่ใช คือ สัตวนาทะเลซึ
ํ้
่งไดแก ปลาโอดํา ปูมา
กุง สวนเครื่องปรุงไดแก ซอสมะเขือเทศ นํามั
้ นพืชและเกลือ (สมศักดิ์ จิตนิมิตและคณะ 2531 : 8)
กรรมวิธสี ว นใหญที่ใชจะมีขบวนการผลิตที่คลายกันดังมีขั้นตอนการผลิตตอไปนี้
ตรวจสอบคุณภาพ
ทําความสะอาด
ตมหรืออบไอนํ้าหรือนึ่ง
ชั่งและบรรจุกระปอง
ใสเครื่องปรุง
ไลอากาศออก ผนึกฝา
อบฆาเชื้อโรค
ตรวจสอบคุณภาพ ปดฉลากและบรรจุหีบหอ

ภาพที่ 1 กรรมวิธีการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระปอง
ที่มา : นันที ขจรกิตติยา, “การวิเคราะหเสถียรภาพของตลาดสงออกผลิตภัณฑอาหารทะเล
กระปองของไทย” (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539), 32.
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กรรมวิธีการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง (Frozen Seafood Industry) เปนอุตสาหกรรมที่นํา
วัตถุดบิ ประเภท กุง ปลา ปลาหมึก หอย และปู มาผานการแชแข็งเพื่อรักษาคุณภาพใหสดอยูเสมอ
กอนสงไปจําหนาย และอาจกลาวไดวาหองเย็นเปนสวนสําคัญที่สุดในการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง
ซึง่ ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ หองแชแข็ง (Quick Freezing Room) สําหรับแชแข็งผลิตภัณฑ
และหองเก็บแชเย็น (Cold Storage Room) เพือ่ เก็บรักษาสัตวนํ้าทะเลที่แชแข็งมาแลว โดยทั่วไป
กรรมวิธกี ารผลิตอาหารทะเลแชแข็งแตละชนิด จะไมแตกตางกันในขั้นตอนของการแชแข็ง แตจะมี
ความแตกตางในขั้นตอนการแปรรูปวัตถุดิบแตละชนิด และรูปแบบผลิตภัณฑนั้นๆ เพื่อจะแชแข็ง
ตอไป ซึง่ การผลิตอาหารทะเลแชแข็งสามารถแยกลักษณะประกอบการไดเปน 2 ประเภท คือ สัตว
นําทะเลแช
้
แข็งไมผานขบวนการแปรรูปเชน ปลาสดทั้งตัวหรือชําแหละแชแข็ง กุงสดทั้งตัวแชแข็ง
และสัตวนาทะเลแช
ํ้
แข็งที่ผานกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ เชน เนื้อปลาบดแชแข็ง เนื้อปูเทียม
1. สัตวนาทะเลแช
ํ้
แข็งที่ไมผานขบวนการแปรรูป
ปลาสดชําแหละแชเย็นแข็งหรือปลาสดแชเยือกแข็ง (Frozen Fish Fillets) เปนผลิต
ภัณฑที่มีความสําคัญตอการสงออกชนิดหนึ่ง ปลาชําแหละคือ ชิ้นเนื้อปลาที่ชําแหละออกจาก
กระดูกสันหลังและเอาหนังออก ปลาชําแหละทําจากปลาที่เอาเครื่องในออกแลว ปลาชําแหละที่มี
จําหนายมีอยู 2 แบบคือ แบบแชเย็น (Chilling) และแบบแชแข็ง (Freezing) ปลาที่ใชเปนวัตถุดิบ
ไดแก กะพงแดง อินทรี โอ ทูนา เห็ดโคน ทราย ตาหวาน สีกุน ขางเหลือง นํ้าดอกไม ฯลฯ ซึ่ง
กรรมวิธีและกระบวนการผลิต มีขั้นตอนเรียงตามลําดับดังนี้
1. รับปลา
2. ตัดและลางปลา
3. ชัง่ นํ้าหนัก
4. ขอดเกล็ด เชน พวกปลากะพง การขอดเกล็ดปลาจะตองทําดวยความ
ระมัดระวังเพื่อมิใหเนื้อปลาชํ้า การขอดเกล็ดปลาใชเครื่องจักรกลหรือจะใชมีดก็ได เครื่องจักรกลที่
ใชขอดเกล็ดปลามีอยูดวยกันหลายแบบ แตแบบที่งายที่สุดทําดวยแผนเหล็กกลา เปนรูปทรง
กระบอกและมีที่ขูดอยูรอบ ๆ ขณะขอดเกล็ดปลาเครื่องขอดจะหมุนรอบแกนตัวเอง
5. เอาเครื่องในออก
6. ชําแหละ
7. ตัดแตงชิ้นปลา (Dressing of Fish)
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8. ลางและจัดแตงชิ้นปลา เรียงลงในถาดซึ่งทําดวยเหล็กกันสนิม เปนถาด
ขนาดสําหรับบรรจุนํ้าหนักสุทธิตามที่ผูซื้อตองการ เชน 1 กก. หรือ 2.2 ปอนด
9. แชเย็น หรือแชเย็นแข็ง
ปลาแชเย็นโดยทั่วไปจะมี 2 ลักษณะ คือชําแหละปลาแลวแชเย็นแข็งอัดกันเปนกอน
(Fillets Block) และแชเย็นแข็งทั้งตัว (Whole Individual Frozen)
1. กรรมวิธกี ารผลิตปลาชําแหละแชเย็นแข็งจนเปนกอนสี่เหลี่ยม (Fillets Block)
1.1 นําเอาปลาสดชนิดตาง ๆ ตามตองการมาลางทําความสะอาด ขอดเกล็ด
ออกและชําแหละเนื้อปลาตามแบบตาง ๆ ตามที่ลูกคาตองการ เชน
- แลเปนรูปผีเสื้อโดยไมตัดหัวปลา (Butterfly with Head)
- แลเปนรูปผีเสื้อตัดหัวปลาทิ้ง (Butterfly Headless)
- แลเปนชิ้น (Fillets) เปนชิน้ เนือ้ ปลา นํามามวนเปนหลอด หรือเปนกอน
กลม หรือเปนชิ้นปลาบาง ๆ
1.2 นําเนือ้ ปลาทีช่ ําแหละแลว แชนํ้าเกลือ และลางนํ้าที่ผสมดวยคลอรีนแบบ
เจือจาง เพื่อฆาเชื้อจุลินทรีย
1.3 เรียงชิน้ ปลาทีช่ าแหละและล
ํ
างแลวลงในถาด ตามนํ้าหนักที่ตองการมี
แผนพลาสติกรองเปนชั้น ๆ ในถาด แตละชั้นสูง 6 นิ้ว และกวาง 9 นิ้ว ยาว 14 นิ้ว ประมาณ 6 ชั้น
สําหรับปลาชิ้นขนาดเล็ก และ 4 ชั้นสําหรับปลาชิ้นขนาดใหญ
1.4 นําถาดปลาทีเ่ รียงเรียบรอยแลว เติมนํ้าเล็กนอยจึงนําเขาหองเย็นใหแข็ง
เปนกอนสี่เหลี่ยม (Block) อุณหภูมปิ ระมาณ –40 องศาเซลเซียส นานประมาณไมเกิน 14 ชั่วโมง
1.5 นําเนือ้ ปลาที่แชแข็งไดที่ออกจากหองแชแข็ง บรรจุถุงพลาสติกตามนํ้าหนัก
และใสกลองกระดาษของบริษัท และบรรจุในกลองกระดาษใหญอีกครั้ง มีขนาดบรรจุภายใน
ประมาณ 4-5 กลองเล็ก แลวนําเก็บเขาหองเย็นอุณหภูมิประมาณ –20 องศาเซลเซียสอีกครั้งจน
กวาจะสงออก
2. กรรมวิธีการแชเย็นแข็งทั้งตัว (Whole Individual Quick Frozen)
นําปลาทีต่ อ งการมาลางนํ้าทําความสะอาด ขอดเกล็ด ควักไสทิ้ง ตัดหัวออก หรือ
บางชนิดตองลอกเอาหนังออกเปนไปตามความตองการของลูกคา และนํ าเอาปลาที่ทําความ
สะอาด แชนํ้าเกลือและลางดวยนํ้าผสมคลอรีนแบบเจือจาง นําปลาที่ลางแลวเรียงใสถาดตาม
ขนาดของตัวปลาทั้งตัว โดยแชเย็นแบบ Individual Quick Frozen อุณหภูมิประมาณ –40 องศา
เซลเซียส นานไมเกิน 14 ชม. และเมื่อแชจนแข็งดีแลวนํามาบรรจุถุงพลาสติก ใสกลองกระดาษ
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และใสกลองใหญอีกครั้งและนําเก็บเขาหองเย็นอุณหภูมิ –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 คาดวาจะผลิตกุงไดเพิ่มขึ้นเปน 300,000 เมตริกตัน (กันตา จิตตั้งสมบูรณ 2544 : 8)
ซึง่ สวนใหญจะเปนกุงกุลาดํา โดยนําไปทําความสะอาดแลวผานกรรมวิธีการผลิต ซึ่งสามารถแบง
ออกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. Block Frozen เปนการแชเย็น (แข็ง) กุง โดยรวมกันเปนกอนที่อุณหภูมิประมาณ
–35 องศาเซลเซียส ถึง –40 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง ขนาด (นํ้าหนัก)
ของกุงแตละบล็อก (Block) จะตางกันไปตามความตองการของผูซื้อ เชน ขนาด 1 กิโลกรัม 2
กิโลกรัม 4 ปอนด 5 ปอนด ฯลฯ สําหรับลักษณะของตัวกุงที่นํามาแชเย็น (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 กุง เด็ดหัว แกะเปลือกไมไวหาง และผาหลัง
1.4 Peeled Undeveined กุง เด็ดหัว แกะเปลือก แตไมผาหลัง และไมไวหาง
1.5 Peeled and Deveined Tail on กุง เด็ดหัว แกะเปลือกผาหลัง ไวหาง
1.6 Peeled Undeveined Tail on กุง เด็ดหัว แกะเปลือก ไวหาง ไมผาหลัง
2. Individual Quick Frozen (IQF) เปนการแชเย็นกุงในลักษณะเปนตัว ๆ หรือชิ้น
เดีย่ วๆ ทีอ่ ุณหภูมิ –40 องศาเซลเซียส เปนเวลาประมาณ 5-15 นาที กุงแบบ IQF จะเปนกุงเนื้อ
(เด็ดหัว ปอกเปลือก และผาหลังแลว) พรอมสําหรับผูซื้อจะนําไปทําใหสุกเพื่อบริโภคไดทันที
3. การแชเย็นกุงในฟรีออน (Freon) การแชเย็นกุงที่แกะเปลือก และทําใหสุกแลว
ดวยกรรมวิธีการแชแข็งอยางรวดเร็วโดยใชฟรีออน (Freon) พบวาไมมีการสูญเสียนํ้าหนักเลย การ
ประหยัดการสูญเสียนํ้าหนักดวยการใชฟรีออน มีความสําคัญตอการแชแข็งผลผลิตที่มีราคาแพง
ซึง่ ถาแชแข็งโดยใชอากาศเปนตัวดึงความรอนออก (Air Blast Freezing) แลวจะสูญเสียนํ้าหนัก
ราว ๆ 1-6 เปอรเซ็นต
อาหารที่แชเย็นอยางรวดเร็วเฉพาะหนวย (IQF) ใชระบบของอากาศเปนตัวกลางใน
การดึงความรอนออกจากอาหาร ความชื้นในอาหารจะระเหยเปนไอ ยิ่งไปกวานั้นในกระบวนการ
เครือ่ งกลในการขนถายผลผลิตก็กอใหเกิดการสูญเสียนํ้าหนักดวย กลาวโดยสรุปคือการสูญเสีย
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นํ้าหนักในกระบวนการแชแข็งเกิดขึ้นเพราะนํ้ าหนักลดไปเนื่องจากกระบวนการทางเครื่องกลใน
การขนถาย รวมกับการสูญเสียนํ้าหนักที่สูญหายในการแชแข็งกุง เปนเรื่องที่ตองพิจารณาอยางยิ่ง
เพราะกุง เปนสินคาราคาแพง มีลักษณะโครงสรางออนนุม มีสัดสวนของพื้นผิวที่สัมผัสอากาศตอ
หนวยนํ้าหนักสูง ซึ่งทําใหมีแนวโนมที่จะเกิดการระเหยของนํ้าออกไดมาก ตามที่ปรากฏในการ
ทํางานทีแ่ ลวๆ มา ในการแชเย็นโดยใชอากาศเปนตัวกลางในการดึงความรอนในอาหารออกไปนั้น
ทําใหมกี ารสูญเสียนํ้าหนักไปราว ๆ 6 เปอรเซ็นต แมจะมีการออกแบบอยางพิถีพิถันและใชเวลา
การแชเย็นที่สั้นมาก กรรมวิธีแชเเข็งเริ่มตั้งแตการซื้อวัตถุดิบจากทาขึ้นปลาตางๆ ซึ่งวัตถุดิบที่ได
อาจจะเปนกุงสดทั้งตัวหรือเปนกุงที่เด็ดหัวแกะเปลือกแลว (Semi Process Product ) จากนั้น
นํามาคัดเกรด คุณภาพ ขนาด เด็ดหัว หรือปอกเปลือกแลวจึงชั่งนํ้าหนัก โดยใชแรงงานทั้งสิ้น (อนึ่ง
การลางทําความสะอาดกุงจะอยูในทุกขั้นตอนนี้) แลวจึงนํามาใสถาดตามขนาดบรรจุ เติมนํ้า จึง
นําเขาหองแชแข็ง (Freezing Room) ซึง่ ใชอณ
ุ หภูมิในการแชแข็ง –34 องศาเซลเซียส ในเวลา
อยางนอยทีส่ ดุ 6 ชั่วโมง จะไดกุงแชแข็งเปนลักษณะบล็อกนํ้าแข็งออกมา นําไปบรรจุ (Pack) ใน
ถุงพลาสติก หรือบรรจุในกลองกระดาษ (Carton) ตามนําหนั
้ กทีก่ ําหนดหรือตามใบสั่งซื้อ จากนั้น
จะตองนําไปเก็บไวในหองเย็นอุณหภูมิระหวาง –18 องศาเซลเซียส ถึง –22 องศาเซลเซียส เพื่อรอ
การสงออกจําหนายตอไป (นฤดม บุญ-หลง 2536 : 129 –130)
2. สัตวนาทะเลแช
ํ้
แข็งที่ผานขบวนการแปรรูป
อุตสาหกรรมเนื้อปลาบดแชแข็งเปนอุตสาหกรรมที่นําเอาปลาสดทั่วไปที่ไมมีคุณคา
ทางเศรษฐกิจเชน ปลาเลย ปลาทรายแดง ปลาจวด มาแยกกาง หนัง เครื่องในออกและแปรรูปให
เปนเนื้อปลาชิ้นเล็กๆ (Minced Meat) ดังแผนภูมทิ ี่ 2 เนื้อปลาชิ้นเล็กๆ จะกลายเปนวัตถุดิบหรือที่
เรียกวา ซูริมิที่ยังไมแชแข็ง หลังจากนั้นจะถูกทําความสะอาดโดยใชนํ้าเพื่อชะลางเอาไขมันและ
องคประกอบของสารละลายนํ้าในเนื้อปลาออก ซูริมิที่ไดจะมีรสจืดเพราะสารที่ใหรสชาติในเนื้อ
ปลาสูญเสียในขั้นตอนของการชะลางแลว และที่สํ าคัญยิ่งไปกวานั้น การชะลางจะแยกสาร
ประกอบ โปรตีนมายโอฟริบริลา (Myofibrillar) ทีม่ อี ยูใ นเนื้อปลาไว ซึ่งสารดังกลาวจะไมละลายใน
นํ้าบริสุทธิ์และยังคงใหวัตถุดิบมีลักษณะเปนเจลใสเคลือบอยู ซึ่งเปนสารประกอบที่สําคัญในการ
ทําอุตสาหกรรมอาหารตามแบบญี่ปุนหรือที่เรียกวา คามาโบโกะ (KAMABOKO) และเมื่อผสมสาร
แอนติดินาทูแรนท (Antidenaturants) กับซูริมิแลวนําไปแชแข็ง ผลิตภัณฑที่ไดจะเรียกวาซูริมิ
แชแข็ง (Frozen Surimi) โดยปกติสาร แอนติดนิ าทูแรนท เปนสารที่มีองคประกอบของนํ้าตาล
ซูโครส และ ซอบิโทล ซึ่งจะทําใหซูริมิสามารถตานทานความเย็นจากการแชแข็งได และจะชวย
ไมใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงโปรตีนในซูริมิ และการทําซูริมิถาใชเนื้อปลาสด 100 กก. เมื่อ
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ผานกรรมวิธกี ารผลิตทุกขั้นตอนจะไดเนื้อปลาบดประมาณ 20 กก. โดยนํ้าหนัก 10 กก. จะหายไป
กับนําและอี
้
ก 60 – 70 กก. เปนสวนที่สูญเสียไปโดยจะนําไปทําปลาปนอาหารสัตว (สกล กาญจน
รังษี และ กอบกิตต ฐิตวัฒนกุล 2532 : 12 ) สวนการทําเนื้อปูเทียมและผลิตภัณฑอาหารตามแบบ
ญีป่ นุ ในรูปแบบอื่นๆ ซูริมิจะถูกนํามาละลายนํ้าบางสวนเพื่อผสมกับเกลือและสารปรุงแตงอื่นๆ ที่
ใหสี กลิน่ และรสชาติ จากนั้นจะนํามานวดใหเขากันเพื่อใหเปนรูปรางตามที่ตองการและทําใหสุก
โดยใชไอนํ้า ความรอน หรือการทอด ดังแผนภูมิที่ 3 หนา 19

ปลา
การตัดตกแตง ( เอากาง หนัง และหัวปลาออก )
แยกเนื้อปลาออก
เนื้อปลาชิ้นเล็กๆ
การชะลาง
บีบนํ้าที่ใชในการชะลางออก
วัตถุดิบซูริมิ
ผสม Anti – denaturants
แชแข็ง
ซูริมิแชแข็ง

ภาพที่ 2 กรรมวิธีการผลิตซูริมิแชแข็ง
ทีม่ า : Roy E. Martin and George J. Flick, The Seafood Industry (New York : Van
Nostrand Reinhold,1990), 136.
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วัตถุดิบ หรือ ซูริมิแชแข็ง
คลุกเคลาเกลือ และ สารปรุงแตง
อบไอนํ้า

ทอด

คามาโบโกะ
เทมปุระ
เนื้อปู เนื้อกุงเทียม
ฮารเพน
นารูโตะ

ตม

อื่น ๆ
ชิกุวะ

แฮมปลา
ไสกรอกปลา

ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑที่นาซู
ํ ริมิมาใชเปนวัตถุดิบ
ทีม่ า : Roy E. Martin and George J. Flick, The Seafood Industry (New York : Van
Nostrand Reinhold,1990),137.
กรรมวิธีการผลิตปลาเค็ม
ในการทําปลาเค็มวัตถุดิบที่สําคัญมีอยู 2 อยางคือ ปลากับเกลือ ซึ่งคุณภาพของปลา
และเกลือมีผลโดยตรงกับคุณภาพของปลาเค็ม
1. ปลา ปลาทะเลที่ใชในการทําปลาเค็มมีหลายชนิด ราคาของปลาเค็มขึ้นอยูกับ
ชนิดของปลาทีน่ ามาใช
ํ
ทําเค็มและความนิยมในการบริโภค ปลาเค็มที่มีราคาสูงไดแก ปลาเค็ม
จากปลาสละ ปลาอินทรี ปลากุเลา ซึ่งปลาพวกนี้จัดเปนปลาที่มีขนาดปานกลางถึงใหญ ปลาเค็ม
จากปลาทีม่ ีขนาดเล็ก เชน ปลาทู ปลารัง ปลาแปน จะมีราคาถูกกวา
2. เกลือ เกลือที่ใชในการทําปลาเค็มเปนเกลือสมุทร ไดมาจากการทํานาเกลือโดย
คุณภาพของเกลือจะมีผลตอคุณภาพของปลาเค็มคือ“ความบริสุทธิ์ของเกลือ“ เกลือบริสุทธิ์
(โซเดียมคลอไรด) มีคุณสมบัติซึมเขาไปในเนื้อปลาไดรวดเร็ว ไมดูดความชื้น ความไมบริสุทธิ์ของ
เกลือมิใชกระทบกระเทือนแตเพียงคุณภาพปลาเค็มเทานั้น ปรากฏวาดีเกลือ (แมกนีเซียมซัลเฟต)
ทีป่ ะปนอยูย งั ทําใหเนื้อปลาเค็มมีรสขมอีกดวย เกลือไมบริสุทธิ์ยังทําใหเนื้อปลาเค็มผิดแปลกออก
ไปจากเนื้อปลาเค็มที่ใชเกลือบริสุทธิ์ เนื้อปลาเค็มที่ใชเกลือบริสุทธิ์จะมีรสเค็มอยางเดียว ไมมีรส
ขมของดีเกลือปะปนอยูดวย เนื้อเหนียวมีสีนํ้าตาลอมเหลืองออนเปนสีฟางแหง สวนเนื้อปลาเค็มที่
ทําจากเกลือไมบริสุทธิ์จะมีสีขาวทึบกระดางและมีความแข็งเปราะมาก สารประกอบบางอยางที่
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ปะปนอยู  เ ช น เกลื อ แมกนี เ ซี ย มและแคลเซี ย มคลอไรด เ ป น สารประกอบที่ ดู ด ความชื้ น
(Hygroscopic) เมือ่ ปนอยูใ นเนื้อปลาจะดูดไปนํ้าเขาไปในตัวปลา ทําใหปลาเค็มมีความชื้นมาก
อยูเ สมอ เปนการบํารุงบักเตรีใหเจริญรวดเร็ว ทําใหปลาเค็มเสียเร็วขึ้น โดยขั้นตอนการทําปลาเค็ม
แสดงดังแผนภูมิที่ 4
ปลาทู ปลาลัง ปลาหางแข็ง

ควักไสออก

ไตปลา

ดองนํ้าปลา

ลางทําความสะอาด
เทปลาใสถังกับเกลือเปนชั้นๆในอัตราสวน 1 ตอ 1
ใชเฝอกปดและของหนักทับไมใหปลาลอยตัว
ราดนํ้าเกลือใสในถังหมัก(ใหเกลือละลายเร็วขึ้น)

ดองประมาณ 1 สัปดาห
เอาปลาหมักเกลือออกมาลาง
ตากบนเฝอกตากปลา แดดจัดๆ 2 ชั่วโมง
ปลาเค็ม

ภาพที่ 4 กรรมวิธีการผลิตปลาเค็ม
ทีม่ า : นฤดม บุญ-หลง ,รายงานสถานการณอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากเนื้อ ปลา และผลิตภัณฑ
ทะเล (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536),111.
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ปจจัยทีเ่ กี่ยวกับการแปรรูปอาหารทะเล
ตลาดและการสงออก
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเปนอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อตอบสนองตออุปสงคจาก
ตางประเทศเปนสําคัญ โดยสินคาอาหารที่สงออกเปนอาหารทะเลแปรรูป รอยละ 64.78 ไดแก
อาหารทะเลกระปอง อาหารทะเลแชแข็ง อาหารทะเลตากแหง และอาหารทะเลแปรรูปอื่นๆ ซึ่งเปน
กลุม สินคาทีม่ ีมูลคาการสงออกสูงสุด โดยในป 2541 สงออกไดมูลคาทั้งสิ้น 165,403.09 ลานบาท
ป 2542 สงออกไดมูลคาลดลงเหลือ 154,206.91 ลานบาท ลดลงรอยละ 6.77 และป 2543 สง
ออกไดมลู คาเพิ่มสูงขึ้นเปน 173,528.71 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 12.53 และป 2544 (ม.ค.–
ก.พ.)สงออกไดมูลคา 25,232.15 ลานบาทเทียบกับป 2543 ชวงเดียวกัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ
20.26 โดยสงออกกุงสดแชแข็งมากที่สุด โดยมีมูลคา 60,270.28 ลานบาท รองลงไปไดแก กุง
กระปอง มีมลู คา47,273.48 ลานบาท ปลาทูนากระปองมูลคา 18,701.25 ลานบาทปลาหมึกสด
แชแข็งมูลคา 11,462.05 ลานบาท เนื้อปลาสดแชแข็งมูลคา 10,111.30 ลานบาท และปลาสดแช
แข็ง เปนมูลคา 4,352.07 ลานบาท โดยตลาดที่สงออกสามารถแยกไดดังนี้
1. ตลาดหลัก เปนตลาดที่ประเทศไทยสงออกไดมูลคาสูงมาตลอด ไดแก สหรัฐอเมริกา
ญีป่ นุ สหภาพยุโรป และอาเซียน
1.1 ตลาดอเมริกา ประกอบดวยตลาดสําคัญคือ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา เปน
ตลาดใหญทมี่ อี านาจซื
ํ
้อสูงและมีการบริโภคอาหารมากที่สุดในโลก สําหรับสินคาอาหารที่ประเทศ
ไทยสงออกและครองตลาดไดมากที่สุด ไดแก ปลาทูนากระปอง กุงกระปอง สวนสินคาอาหารอื่นๆ
ทีส่ ง ออกไดมูลคาสูง ไดแก ปลาซารดีนกระปอง ปูกระปอง หอยลายกระปอง
1.2 ตลาดญีป่ นุ เปนตลาดสงออกสินคาอาหารของไทยที่มีศักยภาพสูงสุดในเอเชีย
สินคาอาหารที่สงออก ไดแก ปลาหมึกสดแชแข็ง ปลาหมึกแปรรูป เนื้อปลาสดแชแข็ง ผลิตภัณฑ
อาหารทะเล
1.3 ตลาดสหภาพยุโรป ประกอบดวยตลาดสําคัญ ไดแก สหราชอาณาจักร กรีซ
เยอรมันนี เนเธอรแลนด ฝรั่งเศส อิตาลี ฟนแลนด สวีเดน เดนมารก เบลเยี่ยม และฮังการี โดย
สินคาสงออกไดมูลคาสูงไดแก ปลาทูนากระปอง ปลาหมึกสดแชแข็ง กุงสดแชแข็ง
1.4 ตลาดอาเซียน เปนตลาดสงออกหลัก สวนใหญเปนตลาดเพื่อนบาน ไดแก
สิงคโปร มาเลเซีย พมา ลาว ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย โดยสินคาสงออก ไดมูลคาสูงไดแก กุง
กระปอง และกุงสดแชแข็ง
2. ตลาดใหม เปนตลาดที่มีแนวโนมดี ไดแก ตลาดเอเชียตะวันออก ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด ตะวันออกกลาง แอฟริกา สวิตเซอรแลนด อเมริกาใตและยุโรปตะวันออก สรุปไดดังนี้
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2.1 ตลาดเอเชียตะวันออก เปนตลาดสําคัญ และมีศักยภาพการสงออกแตละปจะมี
มูลคาสงออกรวมกันมากกวา 2 หมื่นลานบาท ประกอบดวยตลาดสําคัญไดแก ฮองกง ไตหวัน
และเกาหลีใต โดยสินคาสงออกไดแกปลาสดแชแข็ง ปูแชแข็ง ปลาหมึกสดแชแข็ง อาหารทะเล
ตากแหง เชนกุงแหง แมงกะพรุนแหง
2.2 ตลาดออสเตรเลียเปนตลาดที่มีแนวโนมการสงออกดี โดยเฉพาะออสเตรเลีย ได
เปดโอกาสใหแกประเทศผูผลิตสินคาอาหาร เขาไปเปดตลาดไดสะดวกยิ่งขึ้น และที่สําคัญคือผู
บริโภคในตลาดออสเตรเลีย ยังคงใหความไววางใจและนิยม บริโภคสินคาอาหารทะเลกระปองที่
ผลิตในประเทศไทย
2.3 ตลาดตะวันออกกลาง เปนตลาดใหญที่มีศักยภาพ ในการสงออกสินคาอาหาร
และเปนตลาดทีป่ ระเทศไทยสงออกสินคา
ไปยังตลาดแหงนี้เปนเวลาชานาน ประกอบไปดวย
ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย อิสราเอล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซีเรีย จอรแดน เยเมน และ คูเวต
โดยสินคาอาหารที่สงออกไปตลาดแหงนี้ไดแก อาหารทะเลแชแข็ง อาหารทะเลกระปองซึ่งตองเปน
อาหารหรือผลิตภัณฑที่ผานกรรมวิธีการผลิตที่ถูกตองตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม หรือที่มีชื่อ
เรียกโดยเฉพาะวา “อาหารฮาลาล” (Halal Food) โดยมีเครื่องหมายฮาลาลติดอยูบนฉลากซึ่ง
ทําใหผลิตภัณฑอาหารนั้นเปนที่ยอมรับของผูบริโภคชาวมุสลิมทั่วโลก
2.4 ตลาดแอฟริกา เปนตลาดใหมที่นาสนใจ โดยเฉพาะตลาดอียิปต แอฟริกาใต
และไนจีเรีย แมในชวงที่ผานมา มูลคาสงออกเพิ่มขึ้นและลดลงสลับกันในบางปก็ตาม แตใน
อนาคตคาดวา แนวโนมการสงออกสินคาดังกลาวไปยังตลาดแหงนี้จะมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น (กันตา
จิตตั้งสมบูรณ 2544 : 9 – 14)
ในขณะที่ตลาดในประเทศสวนใหญเปนสินคาสัตวนํ้าทะเลแชแข็งที่ไมไดผานกระบวน
การแปรรูปเปนผลิตภัณฑ เพียงแตนําสัตวนํ้าทะเลมาแชแข็งเพื่อรักษาคุณภาพความสดเทานั้น
สินคาหลักทีส่ ําคัญ ไดแก ปลาทู ปลาลัง ปลาเบญจพรรณ เปนตน ลักษณะของตลาดภายใน
ประเทศเปนตลาดที่มีการแขงขันกันสูง การแขงขันจึงเนนหนักไปในทางใหบริการและราคา รวมทั้ง
ใหสินเชื่อแกผูซื้อเพราะสินคามีลักษณะอยางเดียวกันและคุณภาพเหมือนกัน โดยโรงงานผลิต
อาหารทะเลแชแข็งไมวาจะอยูที่ภาคใต ภาคกลาง หรือภาคตะวันออก จะมีโรงงานสาขาซึ่งเปน
โรงงานหองเย็นกระจายทั่วประเทศ จึงสามารถขนสงสินคาไปยังสาขาที่สั่งซื้อโดยตรง ในลักษณะ
ดําเนินธุรกิจเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันและสวนแบงตลาดภายในประเทศใหมากที่สุด (สกล
กาญจนรังษี และ กอบกิตต ฐิตวัฒนกุล 2532 : 19)

23

วัตถุดิบ
วัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิตอาหารทะเลกระปองจําพวกปลาทูนากระปอง และผลิตภัณฑ
ทูนา แปรรูปมีแหลงที่มาของวัตถุดิบจากการนําเขาเปนสวนใหญประมาณรอยละ80 และมีแนวโนม
เพิม่ ขึน้ มาตลอด โดยปลาที่นําเขามาใชในการผลิตประกอบดวย ปลาโอแถบ (Skipjack) ปลาทูนา
ครีบเหลือง (Yellow Fin) และปลาทูนาครีบยาว (Albacore) ในรูปของปลาทูนาแชแข็ง และสวน
ใหญจะนําเขาจากประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพราะการขยายตัวของอุตสาหกรรมอยาง
รวดเร็วในอดีตทีผ่ านมาทําใหวัตถุดิบจากแหลงประมงภายในประเทศไมเพียงพอ โดยปลาทูนาที่
ทําประมงไดในไทยสวนใหญเปนปลาทูนาขนาดเล็กที่เรียกวา ปลาโอ มีขนาดความยาวประมาณ
ตัวละ 13 – 57 ซ.ม. หรือเฉลี่ยประมาณ 37 ซ.ม. ในขณะที่ปลาทูนาชนิดอื่นๆ เมื่อโตเต็มที่จะมี
ขนาดความยาวระหวาง 40 – 150 ซ.ม. อีกทั้งพบวาในระยะหลังๆ สัดสวนของปลาโอตัวขนาดเล็ก
มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นหรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาปลาที่ทําประมงไดมีขนาดเล็กลงเพราะความ
อุดมสมบูรณของแหลงประมงภายในประเทศลดลง
และจากการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมปลาทู น  า กระป อ งส ง ผลให อุ ต สาหกรรมสั ต ว นํ้ า
กระปองอืน่ ๆ ขยายตัวตามมา เชนกุงกระปอง ปลาหมึกกระปอง หอยลายกระปอง ปูกระปอง ซึ่ง
วัตถุดบิ ทีใ่ ชไดจากแหลงภายในประเทศเปนสําคัญ โดยกุงกระปองจะใชกุงจําพวกกุงทรายและกุง
ขนาดเล็กซึง่ จะแตกตางกับกุงที่ใชในอุตสาหกรรมกุงแชแข็ง สวนใหญเปนกุงกุลาดําซึ่งเปนวัตถุดิบ
ในประเทศทีไ่ ดจากการประมงในแหลงนํ้าธรรมชาติและการเพาะเลี้ยงเปนหลัก ในขณะที่วัตถุดิบที่
ใชในการทําปลาหมึกกระปองสวนใหญจะเปนปลาหมึกกลวย แตอาจมีการใชปลาหมึกชนิดอื่นๆ
ก็ไดขนึ้ อยูกับชนิดของผลิตภัณฑ สําหรับในอุตสาหกรรมแชแข็งสวนใหญจะใชปลาหมึกกระดอง
และปลาหมึกสาย
ในกรณีของอุตสาหกรรมปูและหอยลายกระปองจะใชวัตถุดิบที่ไดจากการทําประมงใน
นานนําไทยเป
้
นหลักใหญ โดยวัตถุดิบที่ใชทาปู
ํ กระปองสวนใหญจะใชปูมา โดยทั่วไปทางโรงงาน
ผูผ ลิตจะรับซื้อวัตถุดิบที่มีการแปรรูปขั้นตนจากผูประกอบการขนาดเล็กในทองถิ่น โดยใหรวบรวม
มาสงที่โรงานหรือออกไปรับซื้อจากผูประกอบการ ในกรณีของกุงจะรับซื้อกุงที่ไดแกะเปลือกและ
ผานการตมใหสุกมาขั้นตอนหนึ่งแลว โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบกอนจัดซื้อและนําไป
ใชในขบวนการแปรรูปอีกทีหนึ่ง เพื่อจัดทําเปนผลิตภัณฑสงออกตามกฎเกณฑมาตราฐานนําเขา
อาหารทะเลของแตละประเทศตอไป ในกรณีของปูมาจะตองแกะใหเปนชิ้นเนื้อออกจากกระดอง
หรือหอยลายก็จะตองแกะเปลือกออกและผานการตมใหสุกมาขั้นตอนหนึ่งแลว (สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย 2541 : 201 – 205)
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แรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระปองและแปรรูป เปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนใน
สวนของการเตรียมวัตถุดิบ โดยจะมีการควบคุมแตละจุดในกระบวนการผลิตอยางเขมงวด เชน
การควบคุมอุณหภูมิของนํ้าที่ใชตม คุมเวลา หรือตรวจสอบความเรียบรอยของวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบ
จะถูกลําเลียงไปตามรางลอเลื่อนเขาหองปฎิบัติการที่มีคนงานซึ่งสวนมากจะเปนแรงงานสตรี จาก
ขอมูลอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครป พ.ศ. 2542 พบวา แรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปสวนใหญเปนแรงงานสตรีถึง 29,304 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 83.49 จากแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปทั้งหมด โดยแรงงานจะยืนเรียงอยูสองขางโตะสแตนเลส
เพือ่ ทําการแยกสวน เชน ถอดกาง ครีบ ขูดหนัง และคัดเนื้อปลาที่มีสีขาวและตองระมัดระวังไมให
เนือ้ ปลาแตกรวน โดยจะเริ่มจากเอาครีบสองขางออกกอน แลวขูดหนังเบาๆ แบะปลาออกจากกัน
ดวยมีดแลวจึงเอากางและเลือดหรือเนื้อสีคลํ้ าออกซึ่งอยูตรงบริเวณกระดูกสันหลัง (Lateral
Lines) ออก ซึง่ ขัน้ ตอนในการเตรียมวัตถุดิบดังกลาวแรงงานสตรีจะมีความพิถีพิถัน ละเอียดรอบ
คอบกวาแรงงานชาย อีกทั้งวัตถุดิบมีลักษณะบอบชํ้าไดงาย ดังนั้นขั้นตอนดังกลาวจึงจําเปนตอง
ใชคนงานที่มีความชํานาญ และมีศิลปะในการทําอยางมากและนับเปนความสามารถของคนงาน
ไทยที่ไดเปรียบประเทศผูผลิตอีกหลายประเทศ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, คณะเศรษฐศาสตร
2539 : 3 – 5)
บทบาทและนโยบายของรัฐ
รัฐบาลไดจัดเก็บภาษีอากรสําหรับผูผลิตสินคาสัตวนํ้าแปรรูปดังนี้
1. ผูจ าหน
ํ ายในประเทศ เสียภาษีการคาอัตรารอยละ 7 และภาษีเทศบาลรอยละ 10
ของภาษีการคา
2. ผูส ง ออก เสียภาษีอากรขาออกในอัตรารอยละ 1.5 และภาษีเทศบาลรอยละ 10
ของภาษีอากรขาออก
3. ยกเวนการเก็บอากรขาเขาวัตถุดิบสําหรับปลาสด กุง ปลาหมึก หอย ที่นาเข
ํ าจาก
ตางประเทศ
นอกจากนีน้ โยบายของรัฐที่สงเสริมอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป สวนใหญอยูในรูป
ของการสงเสริมการลงทุนเพื่อการสงออก โดยในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ทางคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ไดลงมติใหสงเสริมกิจการหองเย็นขึ้น โดยกําหนดขนาดการลงทุนไมนอยกวา 5
ลานบาท มีคนไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 60 และตองใชในกิจการอาหารทะเลกึ่งสําเร็จรูป มิใช
นําไปใชในลักษณะหองเย็นเพื่ออาหารทะเลสดธรรมดา ซึ่งการสงเสริมครั้งนี้จะมีการยกเวนภาษี
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นําเขาเครือ่ งจักรทัง้ หมดแกกิจการหองเย็นที่สงออก นอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชยยังไดกาหนด
ํ
ระบบการสงออกอาหารทะเล และผลิตภัณฑออกไปนอกราชอาณาจักรดังนี้
- การสงออกกุงและปลาหมึกแชเย็นไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา และ ประชาคมยุโรป
ไดรบั การยกเวนไมตองแสดงหนังสือรับรองสุขลักษณะ
หรือหนังสือรับรองอื่นใดตอพนักงาน
ศุลกากร แตจะตองเปนสมาชิกของสมาคมผูคาผลิตภัณฑสัตวนาและอาหารทะเลแช
ํ้
เยือกแข็งไทย
- การสงออกกุงและปลาหมึกแชแข็งไปยังประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ยกเวนประเทศ
อิตาลี และกลุมประเทศเบเนลักซ ตองแสดงหนังสือรับรองผลการวิเคราะหจากกรมประมง หรือ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย และหนังสือรับรองสุขลักษณะจากกรมประมง
- สําหรับการสงออกุงและปลาหมึกแชแข็งไปประเทศอิตาลี ใหแสดงหนังสือรับรอง
ผลการวิเคราะหและหนังสือรับรองเรื่องสารปรอทจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย เวนแตกุงหรือ
ปลาหมึกทําใหสุกแลว ใหไดรับการยกเวนไมตองแสดงหนังสือรับรองใดๆ ทั้งสิ้น
สําหรับผูสงออกที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน จะไดรบั การยกเวนภาษีการคาสําหรับการสงออกสัตวนํ้าทะเลแชแข็ง ทางดานการนําเขา
สัตวนาทะเลแช
ํ้
แข็งที่ไดรับการยกเวนอากรขาเขามากที่สุดไดแก ปลาทูนา ซึ่งนําไปผลิตปลาทูนา
กระปองเพือ่ การสงออก (สกล กาญจนรังษี และ กอบกิตต ฐิตวัฒนกุล 2532 : 24 – 26)
มาตรการและกฎระเบียบของประเทศนําเขา
1. มาตรการทางดานภาษี
เปนมาตรการที่ประเทศที่นํ าเขาผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปเรียกเก็บในรูปของ
อัตราภาษีนําเขาซึ่งสามารถแยกเปนสามระดับ กลาวคือ
ระดับแรก เปนภาษีนาเข
ํ าทั่วไปซึ่งเรียกวา Most Favoured Nations (MFN) ซึ่งเปน
อัตราภาษีนาเข
ํ าที่ใชกับประเทศผูสงออกทุกประเทศเทาเทียมกัน ระดับภาษีนําเขานี้เปนระดับ
ปกติทวั่ ไป ซึ่งเปนภาษีนําเขาที่มีอัตราสูงที่สุด
ระดับทีส่ อง เปนอัตราภาษีนําเขาลักษณะสิทธิพิเศษทางศุลกากร (Generalized
Special Preference) ซึง่ เปนการใหสิทธิพิเศษกับประเทศผูสงออกที่เปนประเทศกําลังพัฒนาเพื่อ
เปนการชวยเหลือและเปดโอกาสใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถสรางโอกาสสงออกและแขงขัน
กับประเทศอืน่ ๆ ได กรณีสิทธิพิเศษทางศุลกากรนี้ในบางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา อาจจะให
สิทธิพเิ ศษโดยไมเก็บภาษีนําเขาจากประเทศสงออก หรือในบางกรณีจะเก็บภาษีนําเขาในอัตราตํ่า
เชนในประชาคมยุโรป เก็บภาษีนาเข
ํ ากับประเทศที่ไดรับสิทธิพิเศษทางศุลกากรประมาณรอยละ 6

26

ระดับทีส่ าม เปนการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับประเทศที่ผูนําเขาตองการจะ
ใหสทิ ธิพิเศษเหนือกวากรณี GSP ซึง่ โดยมากมักจะเปนในลักษณะผูกพัน หรือความชวยเหลือที่
ประเทศผูน าเข
ํ า ตองการใหกับประเทศผูสงออกที่เคยเปนอาณานิคมมากอนภายใตสนธิสัญญา
ตางๆ เชน สัญญาทวิภาคี (Bilateral Agreement) ทีป่ ระชาคมยุโรปใหกับประเทศในแถบ Africa
Caribbean and Pacific (ACP) ซึง่ มีประมาณ 60 ประเทศ โดยทางประชาคมยุโรปจะยกเวนภาษี
นําเขาใหกับผลิตภัณฑอาหารทะเลบรรจุกระปองที่นาเข
ํ าจากประเทศเหลานี้
2. มาตรการที่ไมใชภาษี
เพือ่ ใหการคุมครองกับผูบริโภคและผูผลิตภายในประเทศ
ประเทศตางๆจะวาง
ระเบียบที่ตองปฏิบัติและมีเกณฑมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑ เพือ่ ใหถือปฏิบัติสาหรั
ํ บการอนุญาต
ในการนําเขา เชนในเรื่องของสารเจือปนอาหารจะมีเกณฑแตกตางกัน อาทิเชน เกณฑการใชสาร
ประกอบซัลไฟลหรือซัลเฟอรไดออกไซด สารประกอบฟอสเฟต และสาร EDTA (Ethylene
Diamine Tetra Acetates) ของแตละประเทศจะมีความแตกตางกัน ดังนั้นหากสินคาจากประเทศ
ไทยไมสามารถผลิตไดตามเกณฑของประเทศผูนําเขา ผูซื้อสามารถสั่งหามการนําเขา หรือเขมงวด
ในการตรวจสอบอันจะมีผลตอตนทุนทางการตลาดของผลิตภัณฑจากประเทศไทย(สถาบันวิจัย
เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย 2541 : 196 ) นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบตางๆ ของประเทศผูนําเขาที่
ใชตรวจสอบคุณภาพสินคาอาหาร ซึ่งประเทศญี่ปุนมีกฎระเบียบดังนี้
- กฎหมาย Food Sanitary Law เกีย่ วกับการควบคุมมาตรฐานสินคา ทั้งในเรื่อง
สวนผสม วิธกี ารผลิต การแปรรูป การบรรจุหีบหอ การเก็บรักษา ฉลากสินคา รวมทั้งวิธีการ
จําหนายและการนําเขา
- กฎหมาย Product Liability Law (PL) มีผลบังคับใชตั้งแต 1 กรกฎาคม 2538
เนือ้ หาของกฎหมายระบุให ผูผลิตสินคาตองชดใชคาเสียหายที่เกิดจากความบกพรองของสินคา
ใหกบั ผูบ ริโภคแมวาความบกพรองนั้นจะเกิดจากความรูเทาไมถึงการณของผูผลิตสินคาเอง
- กฎระเบียบการปดฉลากสินคาอาหาร ใหระบุเวลาที่คงความสดใหมของสินคา
แทนการระบุวันที่ผลิตสินคา
ในขณะทีอ่ งคการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration)
หรือ FDA ทําหนาทีค่ วบคุมตรวจสอบสินคาในดานความสะอาดบรรจุภัณฑ ปายปดฉลาก ซึ่งตอง
บอกสวนประกอบเปนภาษาอังกฤษพรอมดวยชื่อที่อยูของผูผลิตหรือผูบรรจุ ประเทศที่ผลิตรวมทั้ง
นําหนั
้ กหรือปริมาณสุทธิตามที่ FDA กําหนด หากพบวาสินคานั้นมีขอบกพรอง ก็จะถูกกักและนํา
ตัวอยางไปพิสจู นในหองทดลอง ในกรณีที่พบวามีขอบกพรองเชน การบรรจุหีบหอไมถูกลักษณะ
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สินคาเนาเสีย หรือมีสิ่งสกปรกเจือปนสินคาดังกลาวจะถูกสงกลับหรือถูกทําลายทันที พรอมบันทึก
รายชือ่ โรงงานผูผลิตนั้นๆ เพื่อเปนฐานขอมูลในกรณีที่มีการนําเขาสินคาครั้งตอไป
กฎหมายปายฉลาก เริ่มบังคับใชตั้งแต 8 พฤษภาคม 2537 โดยระบุใหผลิตภัณฑ
อาหารทุกชนิดที่มีการนําเขาจะตองมีปายฉลากบอกคุณคาของอาหารและสวนประกอบชัดเจน
ตามแบบฟอรมที่กําหนด ทั้งนี้เพื่อใหผูบริโภคเรียนรูคุณคาทางอาหารที่รับประทาน
ระบบปองกันและควบคุมคุณภาพสินคา (Hazard Analysis Critical Control Point)
เปนระบบปองกันและควบคุมความสะอาดของสินคาอาหารแบบใหม ซึ่งหัวใจของระบบนี้คือการ
จัดเก็บขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ การเขียนแบบรางกระบวนการผลิตตั้งแตตนจนจบเพื่อวิเคราะห
ความเสีย่ งในเรื่องของความสะอาดในขั้นตอนการผลิตคืออะไร และตองทําอยางไรจึงจะสามารถ
หลีกเลีย่ งไมใหความเสี่ยงนั้นขึ้น โดยกฎระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2540
ในขณะทีก่ ลุมประชาคมยุโรปมีกฎระเบียบตางๆ ดังนี้
- กฎระเบียบเกี่ยวกับการผสมอาหาร (Additives) ไดประกาศขอกําหนดเมื่อเดือน
ธันวาคม 2531 ซึ่งมีรายการ Positive List ของสารผสมอาหารที่นํามาใชไดเทานั้น ถาไมปรากฎอยู
จะถือสารนัน้ เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสินคาจะถูกถอนออกจากตลาดทันที
- มาตรฐานฉลากเขียว เปนมาตรฐานที่ใชควบคุมของเหลือใชประเภทบรรจุภัณฑ
ภาชนะบรรจุหีบหอสินคา โดยผูผลิตหรือผูสงออกสินคาจะตองรับผิดชอบในการกําจัดของเหลือใช
โดยการกําหนดสัดสวนของเหลือใชที่จะนํากลับมาใชประโยชนใหม หรือนํามาผานกระบวนการ
ผลิตใหมใหมากขึ้น (รอยละ 25 – 45 หรืออยางนอยรอยละ 15 ของนํ้าหนักวัสดุแตละชิ้น) รวมถึง
การกําจัดบรรจุภัณฑปนเปอนสารอันตราย ซึ่งตองผานการตรวจสอบและรับรองจากทางองคการ
ทีท่ างสหภาพยุโรปจัดตัง้ ขึ้น ซึ่งทําใหสินคาที่มีมาตรฐานตํ่ากวาที่กําหนดไมสามารถเขาสูตลาดได
(กันตา จิตตั้งสมบูรณ 2543 ข : 16 – 17)
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
จากการศึกษาของ สรากร บรรจงจิตต (2536 : บทคัดยอ) พบวาอุตสาหกรรมตามแนว
ถนนเศรษฐกิจ 1 เปนการพัฒนาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องริมฝงถนนสายหลักที่เชื่อมตอระหวาง
กรุงเทพฯและชุมชนออมนอยกระทุมแบน และปจจัยที่กระตุนใหเกิดการขยายตัวไดแก 1.ความ
สะดวกในการคมนาคมขนสง 2.ใกลกรุงเทพมหานครซึ่งเปนตลาดที่สําคัญของประเทศ 3.ความ
พรอมทางดานระบบสาธารณูปโภคเฉพาะบริเวณริมฝงถนน 4.การกระจุกตัวอยางหนาแนนของ
อุตสาหกรรมทําใหเกิดความสัมพันธทางการผลิตระหวางอุตสาหกรรม ทํานองเดียวกับการศึกษา
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ของ จันธนา สธูป (2534 : บทคัดยอ) พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
คือการคมนาคมขนสงที่สะดวกเปนปจจัยที่สําคัญ และการมีปจจัยอื่น ๆ สนับสนุนเชน ใกลแหลง
วัตถุดบิ ระบบสาธารณูปโภคที่เพียงพอ มีตลาดจําหนายผลิตภัณฑและมีแหลงเงินทุนที่เพียงพอ
ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ สิทธิศักดิ์ ปฐมวารี (2536 : บทคัดยอ) ทีพ่ บวาปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกทีต่ งั้ ของอุตสาหกรรมไดแก แรงงาน ที่ดิน การอยูใกลตลาดหรือแหลงวัตถุดิบ ความสะดวก
ในการขนสงและโครงสรางพื้นฐาน
จากการศึกษาของ จินดา ชอบพัฒนา (1989 : บทคัดยอ) พบวาการเลือกที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมผลิตกรรมในประเทศไทย มีแนวโนมที่จะตั้งอยูใกลกับเมืองที่เปนศูนยกลางทางธุรกิจ
ซึง่ บริเวณเหลานี้จะสงผลใหเกิดประโยชนจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ เชน การรวมกลุมของ
อุตสาหกรรม การเปนศูนยรวมทางการขนสง และการมีประสิทธิภาพในระบบโทรคมนาคม
บุษกร สิงขรัตน (2532 : บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดเชียงใหมพบวา แนวโนมการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมจะตั้งอยูบริเวณชานเมือง
และอําเภอรอบนอก โดยจะตั้งอยูริมถนนสายสําคัญที่ใชเปนเสนทางติดตอกกับเขตเมืองไดสะดวก
ปจจัยหลักทีม่ อี ทิ ธิพลตอการเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไดแก ปจจัยทางดานคมนาคมขนสง
ปจจัยทางดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แหลงวัตถุดิบ ตลาด และปจจัยทางดานแรงงาน สวน
ปจจัยทีส่ าคั
ํ ญรองลงมาไดแก ปจจัยทางดานที่ดิน แหลงพลังงาน การใกลกับโรงงานที่ผลิตสินคา
ประเภทเดียวกัน หรือเกี่ยวของกัน และปจจัยทางดานเงินทุน
ทฤษฎีและแนวความคิดที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดนําทฤษฎี Polarized Growth หรือ Core-Periphery Model
ของ จอหน ฟรีดแมนน และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมาเปนแนวทางในการ
ศึกษาโดย จอหน ฟรีดแมนน ไดเสนอแบบจําลองการเติบโตของศูนยกลางกับพื้นที่รอบนอก
(Core-Periphery Model) โดยเขาไดแบงเขตเศรษฐกิจทางภูมิศาสตรออกเปนสองสวน สวนแรก
เรียกวาศูนยกลาง (Centers) คือบริเวณทีม่ ีการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการลงทุนขนาด
ใหญทมี่ งุ กระตุนใหเกิดการผลิตและการกระจายผลิตผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปน
บริเวณทีม่ ปี ระชากรหนาแนน และยังเปนพื้นที่ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและยอมรับนวัตกรรม
ไดมาก สวนที่สองคือพื้นที่รอบนอก หรือเขตบริวาร (Peripheries) คือพืน้ ที่หรือเมืองเล็กๆ ที่เติบโต
ขึน้ มาไดโดยอาศัย พึ่งพา หรืออยูภายใตอิทธิพลของศูนยกลาง
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ฟรีดแมนน ไดแบงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภาคออกเปน 4 ระดับ
คือชวงกอนอุตสาหกรรม(Pre-industrial) ชวงเศรษฐกิจปรับตัวสูระบบอุตสาหกรรม (Transitional)
ชวงการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial) และ ชวงหลังการพัฒนาอุตสาหกรรม (Post-industrial)
ในชวงแรกเศรษฐกิจยังไมคอยพัฒนา
โดยเศรษฐกิจสวนใหญจะเปนเกษตรกรรม
ความสัมพันธระหวางศูนยกลางและเมืองบริวารมีนอย ในชวงการปรับตัวเขาสูระบบอุตสาหกรรม
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางศูนยกลางกับเขตบริวารจะมีมากขึ้น โดยศูนยกลางจะเริ่มใช
ทรัพยากรจากเมืองบริวารมากขึ้นทั้งแรงงานและวัตถุดิบ ในชวงนี้ศูนยกลางจะเติบโตอยางรวดเร็ว
เมือ่ เปรียบเทียบกับเขตหรือเมืองบริวาร ความสัมพันธดังกลาวมีแนวโนมจะมากขึ้นเมื่อระดับการ
พัฒนาของเศรษฐกิจเขาสูยุคอุตสาหกรรม ความเจริญจะคอยๆกระจายไปสูเขตเมืองบริวารใน
ปลายยุคอุตสาหกรรมหรือตนยุคหลังการพัฒนาอุตสาหกรรม
ความสัมพันธระหวางศูนยกลางและเขตเมืองบริวาร แบงไดเปน 2 แบบคือ Backwash
Effect และ Spreading Effect ซึง่ ในระยะแรกๆ ของการพัฒนาคือชวงกอนอุตสาหกรรมการ
ปรับตัวเขาสูยุคอุตสาหกรรมและตอนตนยุคอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางศูนยกลางและ
เมืองบริวารเปนแบบ Backwash Effect กลาวคือศูนยกลางหรือเมืองใหญจะมี Agglomeration
Economy ทําใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานและเงินทุนจากเขตเมืองบริวารเขาสูศูนยกลางทําให
ศูนยกลางเติบโตอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ศูนยกลางยังใชวัตถุดิบตางๆ จากเมืองหรือเขตบริวาร
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของศูนยกลางจะเติบโตอยางมาก โดยที่เขตบริวารจะไดผลตอบแทนนอย
มากจากการพัฒนาของศูนยกลางในระยะนี้แตการพัฒนาของศูนยกลางมีขีดจํากัด เพราะการ
พัฒนาและการเติบโตจะกอใหเกิดตนทุนและปญหาของความหนาแนนของประชากรและธุรกิจ
เชน ราคาทีด่ นิ ทีแ่ พงขึ้น คาครองชีพสูงขึ้น คาจางแพงขึ้น การติดขัดทางดานคมนาคม ปญหา
อาชญากรรม ตนทุนที่สูงขึ้นของการสรางโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยสําคัญตาม
ธรรมชาติทที่ าให
ํ ความเจริญเติบโตของศูนยกลางชลอตัวลง ซึ่งในที่สุดปจจัยเหลานี้ก็จะมีมากขึ้น
จนกระทัง่ มีอิทธิพลมากกวา Agglomeration Economy ซึง่ ทําใหเกิดผลประการที่สองคือ
Spreading Effect ตอเมืองบริวาร ซึ่งผลเหลานี้ประกอบดวยการกระจายโรงงานอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในการผลิต พรอมทั้งประชากรผูประกอบการและแรงงานไปยังเมืองรอบนอก ซึ่งในที่สุด
Spreading Effect จะมีผลมากกวา Backwash Effect และความเจริญก็จะกระจายไปสูเขตเมือง
บริวาร (ประพันธ เศวตนันทน 2520 : 38 - 39) ซึง่ แนวคิดดังกลาวไดนําไปสูแบบจําลองการพัฒนา
(Development Model) ซึง่ แสดงใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้ง 4 ขั้นตอนดังนี้
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ขัน้ แรกเปนยุคเกษตรกรรม เปนระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง มีหัวเมืองใหญนอย
กระจายอยูโ ดยทั่วไป และมีลักษณะโครงสรางของเมืองกอนเกิดอุตสาหกรรม โดยความสัมพันธ
ระหวางเมืองและการพึ่งพาอาศัยในเชิงเศรษฐกิจมีนอยมาก

ภาพที่ 5 ยุคเกษตรกรรม
ทีม่ า : M.G. Bradford and W.A. Kent, Human Geography Theories and Their Applications
(Oxford : Oxford University Press,1977), 171.
ขั้นที่สองเปนยุคการรวมตัวของการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรมซึ่งกอใหเกิดศูนยกลาง
และบริวารทีผ่ กู พันเชื่อมโยงกัน โดยอุตสาหกรรมจะรวมตัวเปนกระจุกเดียวกลางภูมิภาคลอมรอบ
ดวยเขตบริวารรอบนอกที่ลาหลังทางเศรษฐกิจ

ภาพที่ 6 ยุคของการรวมตัวของการพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม
ทีม่ า : M.G. Bradford and W.A. Kent, Human Geography Theories and Their Applications
(Oxford : Oxford University Press,1977), 171.
ขัน้ ทีส่ ามเปนยุคของการขยายตัว เขตรอบนอกที่เคยเปนชุมชนขนาดเล็กไดเริ่มมีการ
ขยายตัวเปนศูนยกลางขนาดยอมเกิดขึ้นจากการรับเอาเทคโนโลยีใหมๆ จากศูนยกลางจนสามารถ
พัฒนาเขตรอบนอกใหรับการขยายตัวที่ลนมาจากศูนยกลางได โดยศูนยกลางขนาดยอมนี้จะเปน
แหลงรับผลผลิตจากเขตเกษตรกรรมที่อยูในรัศมีอิทธิพลของตนเอง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา แตเดิม
ทีม่ เี พียงศูนยกลางเดียวที่เคยซึมซับและดึงดูดทรัพยากรจากบริเวณรอบๆ เขาสูพื้นที่ ก็เริ่มมีการ
เปลีย่ นแปลง โดยมีศูนยอันดับสอง หรือที่เรียกวาศูนยกลางรองชายขอบที่แข็งแกรงเกิดขึ้น ในชวง
ระหวางยุคของการเติบโตเต็มที่ของอุตสาหกรรม
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ภาพที่ 7 ยุคของการขยายตัว
ทีม่ า : M.G. Bradford and W.A. Kent, Human Geography Theories and Their Applications
(Oxford : Oxford University Press,1977), 171.
ขั้ น ที่ สี่ เ ป น ยุ ค ของการพั ฒ นาที่ เ ชื่ อ มโยงเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ทั้ ง ภู มิ ภ าคและ
เศรษฐกิจของศูนยกลางใหญและศูนยกลางทุกระดับผสานเปนเอกภาพเดียวกัน ภายใตระบบการ
บริหารเศรษฐกิจของชาติเปนสวนรวม ศูนยกลางตางๆ จะมีระบบการสื่อสารที่สมบูรณสามารถรับ
ทราบการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้นในแตละสวนของภูมิภาคไมวาจะเปนดานเกษตร
กรรม อุตสาหกรรม หรือการพัฒนาดานอื่นใดไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง ความแตกตางระหวาง
พืน้ ทีแ่ ละ ภูมภิ าคจะลดลงทําใหระดับความสัมพันธระหวางศูนยกลางตางๆ เกิดขึ้นอยางสมบูรณ
แบบได

ภาพที่ 8 ยุคของการพัฒนาที่เชื่อมโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งภูมิภาค
ทีม่ า : 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. พืน้ ทีศ่ ูนยกลาง(The Core Region) เปนพืน้ ที่ประกอบดวยตลาดระดับชาติการผลิต
มีขนาดใหญเปนแหลงใหบริการทางอุตสาหกรรมระดับชาติ และเปนแหลงของอุตสาหกรรมรวมทั้ง
นวัตกรรมใหมๆ ออกไปยังพื้นที่รอบนอก
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2. บริเวณพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจดี (The Location of Upward Transitional Area) เปนเขต
ที่มีความเกี่ยวพันธกับศูนยกลางโดยเปนแหลงรายไดที่สําคัญเพราะเปนพื้นที่ที่มีการเพิ่มการลงทุน
มีความอุดมสมบูรณและมีความสามารถในการผลิตทางการเกษตร
3. บริเวณพื้นที่ลาหลังและยากจน (The Poverty of Downward Transitional Area)
เปนพืน้ ทีท่ มี่ ที ตี่ งั้ ไมเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ของประเทศเปนเขตยากจน เสื่อมโทรม
ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติไมเหมาะสมตอการพัฒนาเปนพื้นที่ที่มีผลผลิตตอหนวยพื้นที่ตอคน
ตํา่ มีคณ
ุ ภาพชีวิตไมดี มีอัตราการยายถิ่นสูง ชวงอายุสั้น
4. แหลงทรัพยากรใหม(Resource Frontiers) เปนพืน้ ที่ที่มีการสํารวจและคนพบแหลง
ทรัพยากรใหมและในหลายบริเวณอยูตอจากแนวของแหลงกลางออกไปพื้นที่นี้จะมีบทบาทสําคัญ
ในการกระตุน ใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะเปนพื้นที่ที่จะถูกถายโอนทรัพยากรไปสนับสนุน
พืน้ ที่อื่นตอไป
ลักษณะการใชพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมมีความสัมพันธกับคาเชาที่ดินและตลาด โดย
ในพืน้ ทีจ่ ะประกอบไปดวยตลาดยอยๆ กระจายอยูโดยทั่วไป ซึ่งมีระดับคาเชาพื้นที่แตกตางกันไป
ตามลักษณะของตลาด โดยคาเชาจะสูงสุดในกรณีที่เปนศูนยกลางตลาดขนาดใหญและเนื่องจาก
คาจางแรงงานมีความสัมพันธกับโรงงานอุตสาหกรรม คือคาจางแรงงานจะสูงขึ้นถาที่ตั้งโรงงาน
อยูไ กลจากศูนยกลางที่มีประชาชนอยูอยางหนาแนน ดังนั้นคาเชาสูงสุดที่โรงงานสามารถตั้งอยูได
คือคาเชาทีด่ นิ ตอหนวยที่ตํ่าลงเรื่อยๆ ตามคาจางแรงงานที่สูงขึ้นเทานั้น (ประพันธ เศวตนันทน
2520 : 61)
ทฤษฎีแบบแผนของที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
แบบแผนของที่ตั้ง (Location Patterns) โดยทัว่ ไปสามารถจัดกลุมได 2 ประเภทคือ
1. แบบแผนชนิดกระจายตัว (Dispersed Pattern) การกระจายตัวของอุตสาหกรรม
เกิดจากวัตถุดบิ ไดแก ดิน นํ้า แรธาตุ ซึ่งเปนตัวกําหนดใหอยูกระจายกันเพื่อที่จะไดไมตองแยง
วัตถุดบิ เหลานี้ หากโรงงานอุตสาหกรรมมารวมตัวในที่แหงเดียวกัน จะทําใหวัตถุดิบขาดแคลนลง
และกอใหเกิดตนทุนการผลิตสูงจนไมสามารถรวมตัวกันอยูได นอกจากนี้ตลาดผูบริโภคซึ่งอยูกัน
อยางกระจัดกระจายก็อาจเปนเหตุใหเกิดรูปแบบกระจายตัวไปตามตลาดนั้นๆ ดวย
2. แบบแผนชนิดกระจุกตัว (Clustered Pattern) การกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
เกิดจากแหลงวัตถุดิบจํานวนนอยแหง และตลาดผูบริโภคมีการรวมตัวกันเฉพาะบางแหงจึงทําให
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อุตสาหกรรมตองตั้งอยูใกลกันโดยปริยาย ซึ่งผลดีของการรวมตัวกันกอใหเกิดการประหยัดอยู 4
ลักษณะคือ
1. การประหยัดคาขนสง
2. การประหยัดภายใน อันเปนผลจากการเพิ่มปริมาณการผลิต
3. การประหยัดภายนอก ในอุตสาหกรรมแบบเดียวกัน
4. การประหยัดภายนอกในตัวเมือง
จากการประหยัดทั้ง 4 แบบทําใหเกิดกิจกรรมตอเนื่องเปนลูกโซขยายตัวกวางขวางขึ้น
แตอยางไรก็ตาม การรวมตัวกันจะถึงจุดอิ่มตัวในระดับหนึ่งตอจากนั้นการรวมตัวก็จะลดลง นอก
จากนีก้ ารรวมตัวของโรงงานอุตสาหกรรมจะไมเกิดขึ้นในชุมชนเล็กๆ แตจะเปนไปไดในเมืองหรือ
ชุมชนขนาดใหญเทานั้น
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ทฤษฎีและแนวคิดทางดานที่ตั้งไดถูกคิดคนทั้งจากนักภูมิศาสตรและนักเศรษฐศาสตร
ชาวตางประเทศหลายทาน เริ่มจากแนวคิดที่เกี่ยวกับที่ตั้งที่มีตนทุนตํ่าสุด (Least Cost Location)
โดยในปค.ศ. 1909 อัลเฟรด เวเบอร (Alfred Weber)ไดเสนอแนวคิดทางดานที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุด
คือทีต่ งั้ ทีเ่ สียคาใชจายนอยที่สุด โดยคํานึงถึงปจจัยดานตนทุนคือ คาขนสง แรงงาน และวัตถุดิบ
ดังนัน้ ทีต่ งั้ จะถูกกําหนดขึ้นที่จุดใด ขึน้ อยูก บั แรงดึงของปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญตอกระบวน
การผลิตมากทีส่ ดุ นอกจากนี้เวเบอรยังใหความเห็นวาจุดที่มีตนทุนคาขนสงตํ่าจะมีความไดเปรียบ
ทางการผลิตดานอุตสาหกรรมดังนั้นตนทุนการขนสงจะเปนปจจัยตัวแรกที่มีอิทธิพลในการกําหนด
ทีต่ งั้ อุตสาหกรรม (ประหยัด ปานดี 2530 : 86 - 94) เชนเดียวกันกับ เอ็ดการ ฮูเวอร (Edgar
Hoover) ทีไ่ ดกลาวไววาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกทําเลที่ตั้งคือ คาขนสงและตนทุนการผลิต
นอกจากนี้ เรนเนอร (Renner) ไดเสนอหลักการเกี่ยวกับที่ตั้งอุตสาหกรรมที่เหมาะสมวาจะตองมี
การเขาถึงปจจัยสําคัญ 6 ประการ ไดแก วัตถุดิบ ตลาด แรงงาน พลังงาน เงินทุน และการขนสง
ทีต่ งั้ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือ ที่ตั้งของปจจัยดังกลาวอยูใกลกันมากที่สุด แตถาปจจัยดังกลาวอยูกระจัด
กระจาย ทีต่ งั้ เหมาะสมที่สุดของอุตสาหกรรมคือจุดที่อุตสาหกรรมนั้นอยูใกลปจจัยที่สําคัญที่สุด
ของกระบวนการผลิตทางดานรอวสรอน (จันทนา สธูป 2534 : 8) ไดเสนอแนวความคิดและวิธี
การเลือกทีต่ งั้ อุตสาหกรรมโดยพิจารณาขอจํากัดของทําเลที่ตั้งจากหลักเกณฑ 3 ประการคือ
1. ขอจํากัดทางกายภาพ พิจารณาแตเพียงวาที่ใดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่แหงนั้น
คือทีต่ ั้งโรงงานอุตสาหกรรม
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2. ขอจํากัดทางเศรษฐกิจพิจารณาตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมประกอบดวยแรง
งาน วัตถุดบิ ทีด่ นิ ตลาด และทุน ตนทุนของปจจัยดังกลาวแตกตางกันตามที่ตั้งที่ตางกัน ความ
สําคัญของการเลือกตั้งปจจัยตัวใดตัวหนึ่งเปนตัวกําหนดที่ตั้ง ขึ้นอยูกับอัตราสวนขอตนทุนที่เกิด
จากปจจัยนัน้ เชน ตนทุนวัตถุดิบเปนอัตราสวนสูงสุดของตนทุนรวม แหลงวัตถุดิบก็เปนปจจัย
สําคัญในการกําหนดที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม (Spatial Margin to Profitability ) และยําว
้ าอยาง
นอยทีส่ ุดที่ตั้งที่เหมาะสมตองไมเกินขอบเขตนี้ (Spatial) เพราะถาเกินจะประสบกับการขาดทุน
3. ขอจํากัดทางดานเทคนิค ซึ่งพิจารณาเกี่ยวกับระดับเทคนิคการผลิต หากปรับปรุง
และพัฒนาใหกา วหนาอยูตลอดเวลา ความสําคัญของทําเลที่ตั้งอุตสาหกรรมยอมนอยลง เพราะ
เทคนิคการผลิตทําใหตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมนอยลงได
นอกจากนี้เฮมิลตัน (Hamilton, อางถึงใน สมชาย เดชะพรหมพันธุ 2522 :106 – 107)
ไดศกึ ษาตําแหนงที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมของกรุงลอนดอน ซึ่งสามารถแบงลักษณะของตําแหนง
ทีต่ งั้ ของโรงงานอุตสาหกรรมออกเปน 4 ประเภทคือ
1. ตําแหนงที่ตั้งในสวนกลางเมือง (Central Location) อุตสาหกรรมที่ตั้งบริเวณนี้
เปนโรงงานทีต่ อ งการเขาถึงแรงงานที่มีฝมือของเขตประชากรหนาแนนของเมือง เชน โรงงานตัด
เย็บเสื้อผาสําเร็จรูป โรงพิมพ เปนตน
2. ตําแหนงที่ตั้งบริเวณทาเรือ (Port Location) เปนโรงงานที่อาศัยทาเรือเปนตัวชวย
อํานวยความสะดวกในดานวัตถุดิบและการกระจายผลผลิตออกสูตลาดภายนอก
3. ตําแหนงที่ตั้งตามเสนทางคมนาคมหลัก (Transport Artery Location )โรงงานจะ
กระจายตัวออกจากสวนกลางไปตามถนนสายหลักเหมือนรัศมีที่กระจายออกไป
4. ตําแหนงที่ตั้งในเขตชานเมือง (Suburban Location) เปนที่ตั้งของอุตสาหกรรมที่
ตองการพืน้ ทีก่ วางเปนโรงงานที่มีเสียงดังรบกวนและมีสิ่งสกปรกเกิดขึ้นมาก
นอกจากนั้น นอรตแฮม (Northham, อางถึงใน จันทนา สธูป 2534:18–19) ยังได
จําแนกรูปแบบการกระจายตัวของอุตสาหกรรม โดยเนนถึงปจจัยสําคัญที่มีบทบาทตอการพัฒนา
และการกําหนดยานอุตสาหกรรม ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับแหลงวัตถุดิบทีมีอยู และปจจัยเกี่ยวกับ
การคมนาคมขนสงวัตถุดิบ สินคาสําเร็จรูป โดยแบงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมไวดังนี้
1. ยานอุตสาหกรรมริมนํ้า (Water-Front Districts) ความจําเปนและความตองการ
ของโรงงานสมัยแรกๆ ที่มีการปฎิวัติอุตสาหกรรม คือพลังงานเพื่อใชขับเครื่องจักร พรอมดวย
พาหนะขนสงทีส่ ามารถลําเลียงสินคาไดเปนจํานวนมาก และเสียคาขนสงถูก โรงงานอุตสาหกรรม
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สมัยแรกจึงใชประโยชนจากชายฝงลํานํ้าทะเลสาป และอาวเปนจุดที่ตั้งโรงงานเพราะไดพลังงาน
และเสนทางคมนาคมขนสงที่สะดวกและเสียคาใชจายตํ่าบริเวณดังกลาวจึงเปนเขตอุตสาหกรรม
ในระยะแรก
2. ยานอุตสาหกรรมริมทางรถไฟ (Railroad Districts) แตเดิมนั้นแหลงการคาของ
เมืองอยูใกลแหลงนํ้าตอมาแหลงผลิตก็คอยๆ เกิดขึน้ ในแถบนั้น มาในระยะหลังเสนทางรถไฟก็
สรางขึน้ ในบริเวณดังกลาว ในที่สุดก็เกิดความเกี่ยวพันกันมากทางดานอุตสาหกรรมการคาและ
คลังสินคาเก็บพัสดุตางๆ โรงงานอุตสาหกรรม จึงเกิดขึ้นตามเสนทางรถไฟและอูเรือ แหลง
อุตสาหกรรมตามริมนํ้ายิ่งหายากขึ้นและมีราคาแพง แตเสนทางรถไฟสามารถบริการตอบริเวณที่
อยูไ กลทาเรือออกไป โรงงานใหมๆจึงออกไปอยูไกลจากศูนยการคาเดิมของเมืองในบริเวณที่มีที่ดิน
กวางขวางและราคาถูกในที่สุดก็เกิดยานอุตสาหกรรมตามริมทางรถไฟขึ้นมาและมีทําเลที่ตั้งเปน
ลักษณะตามแนวยาว (Linear)
3. ยานอุตสาหกรรมริมทางหลวง (Highway Districts) เมือ่ ทางหลวงและรถบรรทุก
ไดรบั ความนิยมในศตวรรษที่ 20 ทําเลที่ตั้งของอุตสาหกรรมก็มีโอกาสกระจายตัวไดงายขึ้นกวาแต
กอน โดยทีม่ โี อกาสเลือกที่ตั้งไดมากกวาเดิมตามสี่แยกถนนสายสําคัญๆ จะกลายเปนที่ตั้งโรงงาน
และยานคลังสินคา ที่ตั้งโรงงานเหลานี้อํานวยความสะดวกในการเขาถึงตลาดวัตถุดิบ พลังงาน
และกลุม อุตสาหกรรมดวยกัน ไฟฟาไดกลายเปนพลังงานชนิดใหมแทนถานหินและพลังนํ้าโดย
ใชสง ผานสายไฟฟาแรงสูง ไมจําเปนตองขนสงอยางถานหินในอดีต ที่ตั้งและสภาพแวดลอมของ
โรงงานจึงผิดไปจากสมัยกอนกลาวคือ สะอาดขึ้นและมีทิวทัศนที่สดชื่น อยูในบริเวณอันกวางขวาง
และสวนใหญเปนอาคารแบบชั้นเดียว
4. ยานอุตสาหกรรมที่มีการวางแผน (Planned Industrial District) เพือ่ หลีกเลี่ยง
ปญหาที่วาการใชที่ดินประเภทอุตสาหกรรมกอกวนความรําคาญและสรางปญหาสภาพแวดลอม
จึงมีการรวมกันตัง้ บริเวณอุตสาหกรรมขึ้นมาใหมนอกเขตชุมชน โดยเลือกทําเลที่ตั้งใหสัมพันธกับ
เสนทางรถไฟ และถนนสายใหม มีการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพกอนการสรางอาคาร ปรับปรุง
เสนทางเขาออกใหเชื่อมกับถนนสายใหญ มีการติดตั้งเครื่องสาธารณูปโภคตางๆ ลานจอดรถ
บริเวณสําหรับขึน้ ของลงของกอนที่จะแบงเนื้อที่ขายหรือใหเชา ยานอุตสาหกรรมแบบวางแผน
ปจจุบัน ไดแก นิคมอุตสาหกรรม
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ขอมูลพื้นฐานจังหวัดสมุทรสาคร
ลักษณะทางภูมิศาสตร
1. ทีต่ ั้งและอาณาเขต
จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดที่ตั้งอยูประมาณเสนละติจูดที่ 13 องศา 25 ลิปดา
เหนือ ถึง 13 องศา 39 ลิปดาเหนือ และเสนลองจิจูดที่ 100 องศา 0.5 ลิปดาตะวันออก ถึง 100
องศา 25 ลิปดาตะวันออก (ดังแผนที่ที่ 1)หางจากกรุงเทพฯ ตามระยะทางหลวงแผนดินหมายเลข
35 (สายธนบุร-ี ปากทอ) ประมาณ 30 กิโลเมตร ตั้งอยูบนปากแมนํ้าทาจีนที่เปนแมนํ้าสายสําคัญ
สายหนึง่ ของประเทศไทยที่ไหลสูอาวไทย โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดนครปฐม
ทิศใต
ติดกับทะเลอาวไทย
ทิศตะวันออก
ติดกับกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก
ติดกับจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี
2. การปกครองและประชากร
จังหวัดสมุทรสาครแบงเขตการปกครองเปน 3 อําเภอ 40 ตําบล 288 หมูบานมีขนาด
พืน้ ทีท่ งั้ สิน้ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร มีประชากรจํานวน 416,393 คน
ความหนาแนนของประชากรเฉลี่ยตอพื้นที่ 477 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตรประชากรอาศัยหนาแนน
ทีส่ ดุ บริเวณ อําเภอเมืองในเขตเทศบาลเฉลี่ย 6,028 คน ตอ 1 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ที่มีประชากร
เบาบางทีส่ ดุ คือ นอกเขตเทศบาลอําเภอเมือง เฉลี่ยประมาณ 305 คน ตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร
3. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบลุมชายฝงทะเล เขตจังหวัดถูกแบงออกเปน 2
สวนดวยแมนาท
ํ้ าจีนซึ่งไหลมาจากนครชัยศรีทางทิศเหนือผานจังหวัดสมุทรสาคร ไหลลงสูอาวไทย
ซึง่ อยูท างตอนใต พื้นที่สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1.00 – 2.00 เมตร เขตกั้นระหวางทะเลกับ
แผนดินเปนปาชายเลนที่คอนขางสมบูรณยาว 41.8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 16,208 ไร ภูมิประเทศ
เหมาะแกการทํานา ทําสวน พื้นที่ตอนลางอยูใกลทะเลเหมาะแกการทํานาเกลือและทําประมง
ลักษณะภูมอิ ากาศของจังหวัดสมุทรสาครอยูในอิทธิพลของลมบกและลมทะเล รวม
ทัง้ มีมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานในชวงฤดูรอนมีลักษณะอากาศแบบฝนเมืองรอน ทําใหอากาศ
โดยทัว่ ไปเย็นและชุมชื้นขณะเดียวกันอากาศรอนในฤดูรอนไมรุนแรงมากนัก เนื่องจากมีความชื้น
จากลมทะเล มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 24 - 26 องศาเซลเซียส มีฝนตกเกือบตลอดปและ
จะตกมากในชวงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของป
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4. ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงนํ้า
จังหวัดสมุทรสาครมีพนื้ ที่ปาชายเลนที่เปนปาสงวนแหงชาติ ไดแก ปาอาวมหาชัยฝง
ตะวันออกและปาอาวมหาชัยฝงตะวันตก รวมพื้นที่ประมาณ 16,208 ไร สําหรับแหลงนํ้าที่ใชใน
การเกษตรกรรม มีแหลงนํ้าชลประทาน10 สายและแหลงนํ้าธรรมชาติกวา170 สายรวมถึงแมนํ้า
ทาจีนซึ่งเปนแมนํ้าสายสําคัญที่สุดของจังหวัดอีก1สายไหลผานอําเภอกระทุมแบนและอําเภอเมือง
กอนทีจ่ ะไหลลงสูอาวไทยที่ตาบลท
ํ
าฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร
โครงสรางทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาครมีทรัพยากรที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมาก จากการ
วิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ปรากฎวามูลคาผลิตภัณฑของจังหวัดป พ.ศ. 2540มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 89,610.2 ลานบาท
รายไดสว นใหญขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลคา 56,245.3 ลานบาท หรือรอยละ 62.7 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด รองลงมาเปนสาขาเกษตรกรรมรอยละ 13.7 และการแปรรูปสินคา
เกษตรอยางงายรอยละ 9.6 นอกนั้นเปนสาขาอื่นๆ จากการที่จังหวัดสมุทรสาครมีรายไดสวนใหญ
จากภาคอุตสาหกรรม ทําใหประชากรของจังหวัดมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปเทากับ 218,562 บาท
ซึง่ สูงเปนอันดับ 5 ของประเทศ และจากการที่โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดประกอบดวย
สาขาการผลิตที่สําคัญไดแก เกษตรกรรม การประมงทะเล อุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมง
ทะเล ทําใหระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมีอัตราการขยายตัวคอนขางสูงและในป พ.ศ. 2542 จังหวัด
สมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรมอยูในพื้นที่จํานวน 2,943 โรงงาน สวนใหญตั้งอยูในเขตอําเภอ
เมืองและอําเภอกระทุมแบน ประกอบกิจการเกี่ยวกับการทําหองเย็น ผลิตอาหารทะเลแชแข็งและ
อบยาง ผลิตอาหารกระปอง ปลาปน นํ้าปลา กะป ผลิตภัณฑพลาสติก ทอผาทุกชนิด ปนดาย
หลอมโลหะ เชื่อมโลหะ และเครื่องปนดินเผา เปนตน
ปจจัยทีเ่ อื้ออํานวยตอการลงทุนในจังหวัดสมุทรสาคร
1. ปจจัยพื้นฐาน
จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดหนึ่งที่ติดกับกรุงเทพมหานคร จึงเปนสถานที่รองรับ
ความเจริญและการขยายตัวจากเมืองหลวงซึ่งการขยายตัวดังกลาวรวมถึงการขยายตัวดานอุต
สาหกรรม อีกทัง้ ยังมีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางนํ้า ทําใหการขนสงสินคาตางๆ
ระหวางจังหวัดกับกรุงเทพมหานครเปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว ประกอบกับมีถนนทางหลวงแผน
ดินหลายสาย สามารถเดินทางไปจังหวัดตางๆ ไดสะดวก ทั้งภาคใต ภาคกลางและภาคตะวันออก
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2. การคมนาคมขนสง
จังหวัดสมุทรสาครมีเสนทางคมนาคมทั้งทางรถยนต รถไฟ และทางนํ้าดังนี้
- ทางรถยนต มีถนนสายหลักทีส่ าคั
ํ ญ คือทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 (ถนน
พระราม2) เริม่ จากแยกถนนสุขสวัสดิ์เขาจังหวัดที่กม.24 ระยะทาง 29 กิโลเมตร ทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เริ่มจากแยกออมนอยเขาจังหวัดที่ทางหลวงหมายเลข3091 ระยะ
ทาง 21 กิโลเมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3242 (ถนนเอกชัย) เริ่มจากถนนเทอดไทยสุดปลาย
ทางทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร และทางหลวงแผนดินหมายเลข4 เริ่ม
จากแยกพระประโทนเขาจังหวัดที่แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข3097 ระยะทาง 45 กิโลเมตร
- ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายวงเวียนใหญ – มหาชัย เริ่มตนที่สถานีวงเวียนใหญ
กรุงเทพมหานคร ผานอําเภอเมืองถึงสถานีมหาชัย (ระยะทาง 33.1 กม.) และทางรถไฟสาย
มหาชัย – แมกลอง เริ่มตนที่สถานีแมกลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม ถึงสถานีบานแหลมตําบล
ทาฉลอม อําเภอเมืองสมุทรสาคร (ระยะทาง 33.7 กม.)
- ทางนํ้า เสนทางคมนาคมทางนํ้าที่สําคัญ ไดแก แมนํ้าทาจีน คลองมหาชัย คลอง
พิทยาลงกรณ และคลองดําเนินสะดวก อีกทั้งยังมีสะพานและทาเทียบเรือที่ไดรับอนุญาตจํานวน
52 แหง ตัง้ อยูใ นอําเภอเมืองสมุทรสาคร โดยเปนสะพานและทาเทียบเรือประมงจํานวน 36 แหง
สวนในเขตอําเภอบานแพวมีทาเทียบเรือ 1 แหง และเขตกระทุมแบนมีทาเทียบเรือ 2 แหง ซึ่งทั้ง 3
แหง เปนทาเทียบเรือโดยสาร
3. การสื่อสารและโทรคมนาคม
จังหวัดสมุทรสาครมีที่ทาการไปรษณี
ํ
ยโทรเลข 4 แหง มีชุมสายโทรศัพทจํานวน 4
แหง ไดแก ชุมสายโทรศัพทสมุทรสาคร นิคมอุตสาหกรรม กระทุมแบน และบานแพว มีเลขหมายผู
เชาใชบริการรวม 44,664 เลขหมาย จําแนกประเภทเปนภาคธุรกิจ 10,522 เลขหมาย ที่อยูอาศัย
32,349 เลขหมาย และภาคราชการ 652 เลขหมาย
4. การไฟฟาและประปา
ในจังหวัดมีหนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ใหบริการในพื้นที่จํานวน 3 แหง
คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอกระทุมแบน และการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคตําบลออมนอย ใหบริการจายกระแสไฟฟาแกประชาชนผูขอรับบริการครบทุก
หมูบ า น สวนทีท่ าการประปาของจั
ํ
งหวัดมีหนวยงานดําเนินการอยู 3 หนวยงานคือ การประปา
สวนภูมภิ าคจังหวัดสมุทรสาคร การประปาเทศบาลเมืองสมุทรสาคร และการประปาเทศบาลเมือง
กระทุมแบน
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บทที่ 3
วิธกี ารดําเนินการวิจัย
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บขอมูลภาคสนามจากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ในแตละประเภท โดยใชแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณผูประกอบการเกี่ยวกับปจจัยทางดานที่ตั้ง ที่
ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลพิจารณาในการเลือกที่ตั้งโรงงาน
1.2 ขอมูลทุตยิ ภูมิ เปนขอมูลที่ใชในการวิจัย ซึ่งไดจากการเก็บรวบรวมโดยหนวยงาน
ราชการและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของไดแก
1.2.1 ขอมูลจํานวนโรงงานและคนงานภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2542 จากอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
1.2.2 ขอมูลทําเนียบโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร จากกระทรวง
อุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2533 - 2543
1.2.3 ขอมูลจํานวนแรงงาน และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปใน
ประเทศไทย ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
1.2.4 ขอมูลจํานวนประชากรจําแนกตามเขตการปกครองระดับอําเภอและระดับ
ตําบลในจังหวัดสมุทรสาครป พ.ศ.2542 จากศูนยประมวลผลขอมูลภาค 7 กระทรวงมหาดไทย
1.2.5 แผนทีข่ อบเขตจังหวัดสมุทรสาครมาตราสวน 1:50,000 กรมแผนที่ทหาร
1.2.6 ขอมูลเสนทางคมนาคมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2542 จากกรมทางหลวง
2. การจัดกระทําขอมูล
ในการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะนําขอมูลที่เก็บรวบรวมจากหนวยงานตาง ๆ มาวิเคราะหหาความ
ไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอาหารทะเล และความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทาง
ดานอุตสาหกรรมในแตละจังหวัด จากนั้นจําแนกจังหวัดสมุทรสาครเปนรายตําบล เพื่อวิเคราะห
หารูปแบบทางพืน้ ทีข่ องพื้นที่ศูนยกลาง – ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ประกอบกับ
นําปจจัยทางดานที่ตั้งที่ไดจากการสัมภาษณมา Weight นําหนั
้ กปจจัย มาอธิบายรูปแบบทางที่ตั้ง
ของโรงงานในพืน้ ที่ศูนยกลาง – ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป และวิเคราะหการเติบโต
ทางพืน้ ทีข่ องศูนยกลางและชายขอบตั้งแตป พ.ศ. 2533 – 2543 ดวยวิธี Index of Concentration
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จากนัน้ ศึกษาหาการหลั่งไหล (Flow) ของปจจัยทางดานที่ตั้งโรงงานที่หลั่งไหลเขาสูพื้นที่ศูนยกลาง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
นําเขาขอมูลปฐมภูมิ ที่ไดจากการสํารวจพื้นที่จริงดวยเครื่องมือ GPS , Digitizer และ
Scanner เพือ่ ลงคาพิกดั และทีต่ งั้ โรงงาน จากนั้นวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมดานปจจัย
ทีต่ งั้ สําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ดวยวิธีการสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (Geographic Information System) ดวยโปรแกรม Arc View 3.1
3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ(Revealed Comparative Advantage)
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย และความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในแตละ
จังหวัด มีสูตรในการคํานวณดังนี้
RCAij = X ij / ∑Xij
Wj / ∑Wj
โดย X ij คือ มูลคาการสงออกของสินคา j โดยประเทศ i
∑Xij คือ มูลคาการสงออกของสินคาทุกประเภทโดยประเทศ I
Wj คือ มูลคาการสงออกของสินคา j โดยรวมของโลก
∑Wj คือ มูลคาการสงออกสินคาทุกประเภทโดยรวมของโลก
การคํานวณโดยใช RCA อาศัยหลักการที่วาถาประเทศใดสามารถผลิตสินคาชนิดใด
ชนิดหนึง่ ไดในตนทุนที่ตํากวาประเทศอื่นๆ ประเทศนั้นก็ควรจะสงออกสินคานั้นๆ ในสัดสวนที่สูง
กวาสัดสวนเฉลี่ยของโลก ดังนั้นคา RCA ของสินคาใดทีม่ ากกวา 1 ยอมหมายถึงวาประเทศนั้นมี
ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในสินคาประเภทนั้นๆ ถาเรานําตัวเลขของประเทศไทยไปเปรียบ
เทียบกับคา RCA ของประเทศเพื่อนบาน ก็จะสามารถรูถึงขีดความสามารถใการแขงขันของผูผลิต
ภายในประเทศเปรียบเทียบกับผูผลิตในประเทศเพื่อนบาน
3.2 ศึกษาหาพืน้ ทีศ่ นู ยกลางอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ศูนยกลาง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2542 ดวยวิธี Index of Concentration จากนัน้ วิเคราะห
และอธิบายรูปแบบทางที่ตั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป โดยใชขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูป ระกอบการเกี่ยวกับปจจัยทางดานที่ตั้งของโรงงาน ดวยวิธีคาเฉลี่ย ( Mean ) และวิธีรอยละ
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3.3 ศึกษาวิเคราะหหาการเติบโต ของพื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปตั้งแตป พ.ศ. 2533 – 2543 ดวยวิธี Index of Concentration ซึง่ มีสูตรคํานวณดังนี้
Index of Concentration = 100 –

Total seafood industry in core area

Total seafood industry

Total seafood industry in core area x 100
Total seafood industry
= จํานวนโรงงานอาหารทะเลแปรรูปรวมในตําบลที่ 1
ถึงตําบลที่ n ที่มีจํานวนคนงานสะสมครึ่งหนึ่งของ
จํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ทั้งหมด
= จํานวนโรงงานอาหารทะเลแปรรูปทั้งหมดในพื้นที่

ดัชนีการกระจุกตัวคือ การวัดระดับกิจกรรมที่กระจุกในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ยิ่งคาดัชนีสูง
บงบอกถึงวามีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในทางภูมิศาสตรสูง ในขณะที่คาดัชนีตํ่า บงบอกถึง
วาอุตสาหกรรมมีลักษณะกระจายตัวในทางภูมิศาสตร
โดยปกติคาดัชนีของอุตสาหกรรมที่มี
ลักษณะปรากฎอยูโดยทั่วไป หรือปรากฎอยูทุกหนทุกแหง จะมีคาเทากับ 50 คาดัชนีการกระจุก
ตัวทีส่ งู จะบงบอกถึงวา มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันหลากหลายที่กอใหเกิดความไดเปรียบในการ
แขงขันเฉพาะบางพืน้ ที่เทานั้น ในขณะที่คาดัชนีการกระจุกตัวที่ตํ่า จะบงบอกถึงวา ปฏิกิริยาความ
สัมพันธเกิดขึน้ ในหลายพื้นที่ โดยที่ไมมีพื้นที่ใดที่มีความไดเปรียบในการแขงขันดานการตลาด
เหนือพื้นที่อื่นๆ
3.4ศึกษาหาการหลั่งไหล(Flow)ของปจจัยทางดานที่ตั้งในพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรม
อาหารทะเล (ใชจานวนแรงงานในภาคอุ
ํ
ตสาหกรรมอาหารทะเลเปนตัวแทน) ดวยวิธีรอยละ
3.5 ศึกษาหาพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลในแตละประเภท โดยวิธี
การสารสนเทศทางภูมิศาสตร Geographic Information System ดวยโปรแกรม Arc View 3.1
ซึง่ มีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้
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3.5.1 กําหนดโครงสรางฐานขอมูล
ชื่อฐานขอมูล
1.AMPHOE
2.POLBNDRY
3.MAIN ROAD
4.MINOR ROAD
5.POWER
6.LABOR
7.RIVER
8.SUPPORTING INDUSTRY
9.SEAFOOD PLANT
10.RAW MATERIAL
11.CONCENTRATED AREA

รายละเอียด
อําเภอ
ตําบล
เสนทางคมนาคมสายหลัก
เสนทางคมนาคมสายรอง
ปริมาณกระแสไฟฟา
จํานวนแรงงาน 13 – 60 ป
เสนทางนํ้า
ทีต่ งั้ โรงงาน
ทีต่ งั้ โรงงาน
ทีต่ ั้งแหลงวัตถุดิบ
ตําบล

แหลงที่มาของแผนที่และขอมูล
แผนทีท่ หาร,สํานักงานสถิติ
แผนทีท่ หาร,สํานักงานสถิติ
แผนทีท่ หาร,กรมทางหลวง
แผนทีท่ หาร,กรมทางหลวง
สํานักงานสถิติ
กระทรวงมหาดไทย
แผนที่ทหาร
กรมโรงงาน
กรมโรงงาน
สํารวจภาคสนาม
แผนที่ทหาร

3.5.2 การนําเขาขอมูลและโปรแกรมที่ใชในการวิเคราะห
ในการวิจัยครั้งนี้นาเข
ํ าขอมูลทางภูมิศาสตรไดแก แผนที่ขอบเขตการปกครอง
ของจังหวัดสมุทรสาคร แผนที่เสนทางคมนาคม แผนที่แหลงนํ้า ดวยวิธีการ “Digitize” บนกระดาน
Digitizer โดยโปรแกรม ARC/INFO จากนัน้ นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความสัมพันธตามเงื่อนไข
ทีก่ าหนด
ํ
โดยมีโปรแกรมที่ใชในการวิเคราะหคือ Arc View 3.1
3.5.3 การสราง COVERAGE และการกําหนดเงื่อนไข
ในการวิจัยจะกําหนด COVERAGE ทีใ่ ชในการวิเคราะห และกําหนดเงื่อนไข
ทีใ่ ชวิเคราะหในแตละ COVERAGE ซึง่ ไดจากวิธีทางสถิติ และจากการสัมภาษณผูประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร โดยแบงออกเปน 11 COVERAGE ดังนี้
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Coverage : AMPHOE
Feature type : POLYGON
File name : AMP.shp
Name
AREA
PERIMETER
AMPHOE
AMPHOE_ID
AMP_CODE
AMP_NAME
Coverage : POLYBNDRY
Feature type : POLYGON
File name : TAM.shp
Name
AREA
PERIMETER
POLYBNDRY
AMP_CODE
TAM_CODE
TAM_NAME

Description

ขอบเขตการปกครองรายอําเภอ
หมายเลขอําเภอ
รหัสอําเภอ
ชือ่ อําเภอ ( ภาษาไทย )

Description

ขอบเขตการปกครองรายตําบล
รหัสอําเภอ
รหัสตําบล
ชือ่ ตําบล ( ภาษาไทย )
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Coverage : MAIN ROAD
Feature type : POINT,ARC
File name : MARD.shp
Name
LENGTH
MAINROAD_
MAINROAD _NAME
MAINROAD _CODE
TYPE _NAME

Description

ชือ่ ถนน
รหัสประเภทถนน
ชือ่ ประเภทถนน

เงื่อนไข : Reselect เสนทางคมนาคมสายหลัก ( Code = 1) สราง Buffer Zone 4 กิโลเมตร
สําหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 1 และ 5.5 กิโลเมตร สําหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 2
หมายเหตุ * กําหนดเงื่อนไขตามคาเฉลี่ยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหารทะเลแปรรูป
ในแตละประเภท
Coverage : MINOR ROAD
Feature type : POINT,ARC
File name : MIRD.shp
Name
LENGTH
MINORROAD _ID
MINORROAD _NAME
MINORROAD _CODE
TYPE _NAME

Description

ชือ่ ถนน
รหัสประเภทถนน
ชือ่ ประเภทถนน

เงื่อนไข : Reselect เสนทางคมนาคมสายรอง ( ใชไดทุกฤดูกาล ) สราง Buffer Zone 7 กิโลเมตร
สําหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 1 และ 3.5 กิโลเมตร สําหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 2
หมายเหตุ * กําหนดเงื่อนไขตามคาเฉลี่ยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหารทะเลแปรรูป
ในแตละประเภท
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Coverage : POWER
Feature type : POLYGON
File name : POW.shp
Name
Description
AREA
PERIMETER
ELECTRIC
กระแสไฟฟารายอําเภอ
AMP_NAME
ชือ่ อําเภอ (ภาษาไทย)
ELECT_SALE
ปริมาณการจายกระแสไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม
ELECT_CAP
อําเภอที่มีศักยภาพดานไฟฟา
ELECT_CODE
รหัสอําเภอที่มีศักยภาพดานไฟฟา
เงื่อนไข : Reselect รหัสอําเภอที่มีศักยภาพดานไฟฟา (ELECT_CODE = 1)หรือพืน้ ที่ที่มีปริมาณ
กระแสไฟฟามากกวาหรือเทากับผลรวมของคาเฉลี่ย ของปริมาณไฟฟาในจังหวัดสมุทรสาคร
Coverage : LABOR
Feature type : POLYGON
File name :LAB.shp
Name
AREA
PERIMETER
LABOR
TAM_CODE
TAM_NAME
LAB_CAP
LAB_CODE

Description

พืน้ ทีท่ ี่มีประชากรอายุ 13 – 60 ป
รหัสตําบล
ชือ่ ตําบล (ภาษาไทย)
ตําบลที่มีศักยภาพดานแรงงาน
รหัสตําบลที่มีศักยภาพดานแรงงาน

เงื่อนไข : Reselect รหัสตําบลที่มีศักยภาพดานแรงงาน (LAB_CODE = 1) หรือเปนพื้นที่ที่มี
จํานวนประชากรวัยแรงงานอายุระหวาง 13 – 60 ป มากกวาหรือเทากับผลรวมของคาเฉลี่ยของ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในแตละประเภท
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Coverage : RIVER
Feature type : POINT, ARC
File name : RIV.shp
Name
LENGTH
RIVER _CODE
RIVER _NAME
TYPE_NAME

Description
รหัสแหลงนํ้าธรรมชาติ
ชือ่ แหลงนํ้าธรรมชาติ
ชือ่ ประเภทแหลงนํ้าธรรมชาติ

เงื่อนไข : Reselect เสนทางแหลงนํ้าธรรมชาติ (CODE = 1) สราง Buffer Zone 6 กิโลเมตร
สําหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 1 และ 8 กิโลเมตร สําหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 2
หมายเหตุ * กําหนดเงื่อนไขตามคาเฉลี่ยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหารทะเลแปรรูป
ในแตละประเภท
Coverage : SUPPORTING INDUSTRY
Feature type : POINT
File name : SUPIN.shp
Name
POINT
SUPIN_YEAR
SUPIN _CODE
SUPIN _NAME
TYPE_NAME

Description
ปพ.ศ.ที่กอตั้งโรงงาน
รหัสโรงงานอุตสาหกรรม
ชือ่ โรงงานอุตสาหกรรม
ชือ่ ประเภทอุตสาหกรรม

เงื่อนไข : Reselect อุตสาหกรรมรองรับ เชน อุตสาหกรรมหองเย็น อุตสาหกรรมผลิตกลอง
กระดาษ อุตสาหกรรมผลิตกระปอง และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ สราง Buffer Zone 10 กิโลเมตร
สําหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 1 และ 11 กิโลเมตร สําหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 2
หมายเหตุ * กําหนดเงื่อนไขตามคาเฉลี่ยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหารทะเลแปรรูป
ในแตละประเภท
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Coverage : SEAFOOD PLANT
Feature type : POINT
File name : SEAPL.shp
Name
POINT
SEAPL_YEAR
SEAPL _CODE
SEAPL _NAME
TYPE_NAME

Description
ปพ.ศ.ที่กอตั้งโรงงาน
รหัสโรงงานอุตสาหกรรม
ชือ่ โรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป

เงื่อนไข : Reselect โรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 จําแนกตามป พ.ศ.ที่
กอตั้ง หรือดําเนินกิจการ
Coverage : RAW MATERIAL
Feature type : POINT
File name : RAW.shp
Name
POINT
RAW _CODE
RAW _NAME
RAW_ADDRESS

Description
รหัสแหลงวัตถุดิบ
ชือ่ แหลงวัตถุดิบ
สถานที่ตั้งของแหลงวัตถุดิบ

เงื่อนไข : Reselect ทีต่ งั้ ของแหลงวัตถุดิบภายในจังหวัด สราง Buffer Zone 11 กิโลเมตร
สําหรับโรงงานอาหารทะเลประเภทที่ 2
หมายเหตุ * กําหนดเงื่อนไขตามคาเฉลี่ยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหารทะเลแปรรูป
ประเภทที่ 2
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Coverage : CONCENTRATED AREA
Feature type : POLYGON
File name : CON.shp
Name
Description
AREA
PERIMETER
CONCENTRATED AREA
พืน้ ทีท่ มี่ กี ารกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
TAM_CODE
รหัสตําบล
TAM_NAME
ชือ่ ตําบล (ภาษาไทย)
CON_CAP
ตําบลที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
CON _CODE
รหัสตําบลที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
เงื่อนไข : Reselect พืน้ ทีต่ าบลที
ํ
ม่ กี ารกระจุกตัวของอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรม
ของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนแรก ( Code = 1 )
4. สถิตแิ ละเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหการกระจุกตัว ( Index of Concentration )
2. การวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative
Advantage)
3. คาเฉลี่ย (Mean) และรอยละ (Percentile)
4. เทคนิคสารสนเทศทางภูมิศาสตร (Geographic Information System)
5. เครือ่ งมือและอุปกรณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. เครื่องคอมพิวเตอร PC โปรแกรม Excell
2. โปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร ( GIS ) โปรแกรม ARC/INFO และ Arc
View 3.1
3. แผนทีข่ อบเขตการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร จากกรมแผนที่ทหาร ป พ.ศ.2542
มาตราสวน 1:50000
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. การศึกษาความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
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 ตามลําดับ (คาดัชนี RCA มากกวา 1
หมายถึง อุตสาหกรรมนั้นๆ มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ) ซึ่งบงบอกถึงวาอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปของไทย มีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการแขงขันกับคูแขงประเทศอื่นๆ ใน
ตลาดโลก ทางดานผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกผลิตภัณฑ
อาหารทะเลแปรรูปเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ป จาก 4,031.28 ลานเหรียญสหรัฐ เปน 4,0196.86 ลาน
เหรียญสหรัฐ และ เพิ่มขึ้นเปน 4,367.33 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 7.88 7.78 และ 7.91
ของมูลคาการสงออกอาหารทะเลแปรรูปของโลกในป พ.ศ. 2541 2542 และ 2543 ตามลําดับ
โดยโครงสรางการสงออกของไทย สวนใหญเปนสินคาประเภทอุตสาหกรรมการเกษตร
ซึง่ สินคาอาหารทะเลแปรรูปเปนสินคาอุตสาหกรรมเกษตรประเภทหนึ่ง ที่มีแนวโนมการสงออก
เพิม่ สูงขึน้ ทุกๆ ป(ดังตารางที่ 2) โดยในป พ.ศ. 2530 ประเทศไทยสงออกสินคาอุตสาหกรรมเกษตร
ทัง้ สิ้น 37,459.50 ลานบาท โดยเปนการสงออกสินคาอาหารทะเลแปรรูปถึง 13,226.1ลานบาท
หรือรอยละ35.31 ของการสงออกสินคาอุตสาหกรรมเกษตร จนกระทั่งในป พ.ศ. 2541 การสงออก
สินคาอุตสาหกรรมเกษตรเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน โดยมีมูลคาการสงออก 1,845,204
ลานบาท ในขณะทีก่ ารสงออกสินคาอาหารทะเลแปรรูปก็ขยายตัวในทิศทางเดียวกัน โดยสินคา
อาหารทะเลแปรรูปมีการสงออกเพิ่มสูงขึ้นถึง 77,441.4 ลานบาท หรือเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 57.05
จากการสงออกอาหารทะเลแปรรูปในป พ.ศ. 2540 จนกระทั่งในป พ.ศ. 2543 การสงออกอาหาร
ทะเลแปรรูปของประเทศไทยมีมูลคาการสงออกสูงถึง 82,840.1 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.37
จากป พ.ศ.2542 และยังสงออกสูงเปนอันดับ4 สําหรับสินคาสงออกของประเทศไทยทั้งหมดในป
เดียวกัน (กระทรวงพาณิชย, กรมเศรษฐกิจการพาณิชย 2543 : 55)

51

ตารางที่ 1 ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของ ไทย
ป พ.ศ.

2541
2542
2543
4,031.28
4,109.86
4,367.33
49,957.53 49,205.53 61,512.56
51,163.35 52,829.18 55,197.32
6,791,000.00 6,959,000.00 7,745,000.00
10.71
11.00
9.96

มูลคาการสงออกอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย
มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของประเทศไทย
มูลคาการสงออกอาหารทะเลแปรรูปของโลก
มูลคาการสงออกสินคาทั้งหมดของโลก
คาดัชนี RCA

หมายเหตุ : มูลคาการสงออก = ลานเหรียญสหรัฐฯ
ตารางที่ 2 โครงสรางสินคาสงออกของไทยตั้งแตป พ.ศ. 2530 – 2543
ป พ.ศ.

การสงออกของไทย

สินคาอุตสาหกรรมการเกษตร

อาหารทะเลแปรรูป

2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543

299,853.10
403,569.80
516,315.00
589,812.60
725,448.80
824,643.80
940,862.60
1,137,601.60
1,406,310.10
1,411,039.30
1,806,685.40
2,248,089.00
2,214,249.00
2,768,065.00

37,459.50
50,440.00
64,233.70
70,864.00
80,715.80
86,495.40
83,066.70
99,216.40
123,078.00
142,029.70
170,500.40
1,845,204.00
1,837,477.00
2,303,043.00

13,226.10
18,735.60
13,524.40
21,623.40
25,727.30
24,424.60
25,659.80
31,995.80
33,294.80
34,244.30
49,309.30
77,441.40
76,438.70
82,840.10

หมายเหตุ : มูลคา = ลานบาท
จากขอมูลของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2543
พบวาโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 533 โรงงาน และมีจํานวนแรงงาน
ทัง้ หมด 98,055 คน ครอบคลุมพื้นที่ 61 จังหวัดทั่วประเทศ (ดังแผนที่ที่ 2) โดยจังหวัดสมุทรสาคร
เปนจังหวัดทีม่ จี านวนแรงงานอุ
ํ
ตสาหกรรมอาหารทะเลมากที่สุดเทากับ 30,894 คน คิดเปนรอยละ
31.50 จากแรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั้งหมดในประเทศ ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 จํานวนแรงงานและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในแตละจังหวัด
จังหวัด
สมุทรสาคร
สงขลา
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
เพชรบุรี
สุราษฎรธานี
ตรัง
ปตตานี
ระยอง
ระนอง
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ
ราชบุรี
สตูล
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
เพชรบูรณ
จันทบุรี
นครศรีธรรมราช
กระบี่
ชุมพร
ภูเก็ต
ปทุมธานี
นครนายก
ปราจีนบุรี
รอยเอ็ด
พระนครศรีอยุธยา
ลําปาง
ตราด
นครปฐม
ศรีสะเกษ
พังงา
ชัยนาท
หนองคาย
เชียงราย
สุพรรณบุรี
สระบุรี

จํานวนแรงงาน ( คน )

จํานวนโรงงาน

30,894
20,523
6,254
5,871
3,926
3,726
3,287
3,105
2,650
2,133
1,942
1,454
1,442
1,426
1,423
829
815
800
696
570
477
454
430
343
288
288
241
198
174
151
150
138
110
101
80
79
73

94
36
39
51
5
51
13
18
20
9
15
22
5
5
6
6
3
2
9
2
17
8
4
2
7
1
2
3
8
3
1
2
2
3
3
5
2
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ตารางที่ 3 (ตอ)
จังหวัด
นครราชสีมา
ลําพูน
นนทบุรี
ขอนแกน
ชัยภูมิ
พิจิตร
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ
สกลนคร
ตาก
สุรินทร
สิงหบุรี
ยโสธร
นครพนม
นาน
สุโขทัย
กําแพงเพชร
นครสวรรค
พะเยา
อุตรดิตถ
บุรีรัมย
เชียงใหม
พิษณุโลก
มหาสารคาม
คาเฉลี่ย

จํานวนแรงงาน ( คน )

จํานวนโรงงาน

70
70
62
57
50
27
26
25
20
18
15
11
10
8
7
6
5
5
5
5
4
4
3
1
1607.45

5
1
4
1
5
3
5
2
2
1
3
1
1
2
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1

หมายเหตุ : จํานวนคนงานรวม = 98,055 คน
โดยจังหวัดที่มีคาจํานวนแรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเกินคาเฉลี่ยมีทั้งสิ้น
11 จังหวัดคือ สมุทรสาคร สงขลา สมุทรปราการ กรุงเทพ ฯ เพชรบุรี สุราษฎรธานี ตรัง ปตตานี
ระยอง ระนอง และ สมุทรสงคราม และเมื่อนําขอมูลมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP)
และมูลคาผลิตภัณฑสินคาอุตสาหกรรมของแตละจังหวัดในป พ.ศ. 2541 มาวิเคราะหก็พบวา
จังหวัดสมุทรสาคร มีคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเทากับ 2.15 (คาดัชนีมากกวา 1) ซึ่ง
บงบอกถึงวาจังหวัดสมุทรสาครมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเหนือจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย
ทางดานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม โดยมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 89,610.2 ลานบาท และเปน
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ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมถึง 56,245.3 ลานบาท ในขณะที่จังหวัดอื่นๆ อาทิ จังหวัดสมุทรปราการ
มีมลู คาผลิตภัณฑมวลรวม186,506 ลานบาท โดยเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม113,396 ลานบาท
จังหวัดกรุงเทพฯ มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม1,787,844 ลานบาท โดยเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
638,256ลานบาท และจังหวัดระยองมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม133,547.24 ลานบาท และเปน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม 42,076.82 ลานบาท โดยมีคาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเทากับ
2.08 1.22 และ1.08 ตามลําดับ ซึ่งบงบอกถึงวาจังหวัดดังกลาวมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ทางดานการผลิตอุตสาหกรรมเชนเดียวกัน เพียงแตมีระดับความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบนอย
กวาจังหวัดสมุทรสาครดังที่แสดงไวในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คาดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทางดานอุตสาหกรรมในแตละจังหวัดป
พ.ศ. 2541
จังหวัด
สมุทรสาคร

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม

มูลคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

RCA

89,610.20

56,245.30

2.15

186,506.00

113,396.00

2.08

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

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

สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ

สมุทรสงคราม

หมายเหตุ : มูลคา = ลานบาท
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ( GDP ) = 4,635,925 ลานบาท
มูลคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในประเทศ = 1,354,394 ลานบาท
จากการที่จังหวัดสมุทรสาครเปนพื้นที่ที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทางดานการ
ผลิตอุตสาหกรรม เมื่อวิเคราะหถึงโครงสรางทางเศรษฐกิจภายในจังหวัดพบวา รอยละ 62.7 เปน
ผลิตภัณฑทมี่ าจากสาขาอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งสวนใหญจะขึ้นอยูกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต
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ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม โดยแรงงานจะประกอบกิจกรรม เกี่ยวกับการทําหองเย็น ผลิตอาหาร
ทะเลแชแข็งและอาหารกระปองรอยละ40 (ขอมูลการตลาดจังหวัดสมุทรสาคร 2542 : 29) ดังนั้น
อาจกลาวไดอยางเปนนัยวา อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอ
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครเปนอยางมาก เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงแรงงานใน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มในจังหวัดสมุทรสาครปพ.ศ. 2542
พบวาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีสัดสวนสูงถึง รอยละ 77.82 หรือ 36,247
คน จากแรงงานในภาคการผลิตอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดจํานวน 46,578 คน
จากการที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีความสํ าคัญตอโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดสมุทรสาคร ยังผลใหมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ เชน โรงงานผลิต
กระปอง กลองกระดาษ และสิ่งพิมพ เปนตน (ทิพวรรณ ภูมิพานิช 2535 : 44) รวมไปถึงธุรกิจ
หองเย็นทีม่ กี ารขยายตัวอยางรวดเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
จากแผนภูมทิ ี่ 1 แสดงใหเห็นวาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาครไดเริ่มมีมา
ตัง้ แตป พ.ศ. 2515 โดยในเวลานั้น อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปยังคงไมมีความสําคัญมากนัก
ซึ่งสังเกตไดจากจํ านวนแรงงานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปที่ยังคงมี
จํานวนนอย และในป พ.ศ. 2522 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีการขยายตัวเล็กนอย คิดเปน
12.31 % จากป พ.ศ. 2515 จนกระทั่งในชวงหลัง ป พ.ศ. 2529 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
เริม่ มีการขยายตัวอยางมาก ซึ่งอาจเปนผลมาจากความตองการของตลาดตางประเทศไดขยายตัว
เพิ่มขึ้นและผูผลิตในประเทศไดปรับปรุงผลิตภัณฑจนอยูในระดับซึ่งเปนที่ยอมรับของตลาดตาง
ประเทศ (เรืองไร โตกฤษณะ 2535 : 9) สงผลใหมูลคาผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปของประเทศ
มีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้ ในทุกๆ ป (แสดงในตารางที่ 2) ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาครไดมีการเติบโตอยางทวีคูณ คิดเปน 1,395.7 % จากชวง 7 ป
กอน ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมหองเย็นก็ไดมีขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน ทั้งนี้อาจ
เปนไปเพือ่ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภายในจังหวัดและในปพ.ศ. 2536
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปคงขยายตัวในอัตราสูงคือ ขยายตัว191.64 %
จาก 7 ปกอ น ซึ่งชวงเวลาดังกลาวอุตสาหกรรมรองรับอาทิ อุตสาหกรรผลิตกระปอง อุตสาหกรรม
ผลิตกลองกระดาษ และสิ่งพิมพ เริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน จนกระทั่งในป พ.ศ.
2543 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เริ่มมีทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง กลาวคือ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.84 % จากป พ.ศ. 2536
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อาหารทะเลแปรรูป
หองเย็น

ผลิตภัณฑกระปอง
กลองกระดาษ

สิงพิมพ
่

0
2515

2522

2529

2536

2543

ปพ.ศ.

แผนภูมทิ ี่ 1 เปรียบเทียบการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ตัง้ แตป พ.ศ. 2515 –2543
2. การศึกษารูปแบบที่ตั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร
เปนการวิเคราะหรูปแบบทางที่ตั้งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในลักษณะพื้นที่
ทีม่ กี ารกระจุกตัว โดยใชดัชนีชี้วัดการกระจุกตัวที่เรียกวา Index of Concentration เพือ่ หาการ
กระจุกตัวทางพื้นที่ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
2.1 การวิเคราะหพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ในจังหวัดสมุทรสาคร
จากขอมูลจํานวนโรงงานและแรงงานของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ป พ.ศ.
2542 พบวามีจานวนโรงงานทั
ํ
้งสิ้น 3,001 โรงงาน มีจํานวนคนงานทั้งหมด 212,360 คน เมื่อนํา
มาวิเคราะหหาพืน้ ทีท่ ี่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร พบวาพื้นที่ที่มีการ
กระจุกตัวของอุตสาหกรรมครอบคลุมพื้นที่ 9 ตําบล ดังแผนที่ที่ 3 โดยเรียงลําดับตามคาสัดสวน
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แรงงานตอคนงานในพื้นที่ไดดังตอไปนี้ ตําบลชัยมงคล (226.27) ตําบลทาทราย (144.73) ตําบล
บางโทรัด(122.27)ตําบลโคกขาม (118.10) ตําบลบานเกาะ (116.72) ตําบลบางกระเจา (108.41)
ตําบลกาหลง (108.00) ตําบลมหาชัย (94.01) และตําบลออมนอย (85.22) โดยมีคาดัชนีการ
กระจุกตัวเทากับ 67.34 ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 พืน้ ที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครป พ.ศ. 2542
ตําบล
ชัยมงคล
ทาทราย
บางโทรัด
โคกขาม
บานเกาะ
บางกระเจา
กาหลง
มหาชัย
ออมนอย
คลองมะเดื่อ
นาดี
ทาไม
ทาฉลอม
สวนสม
พันทายนรสิงห
สวนหลวง
นาโคก
ทาเสา
บางหญาแพรก
ทาจีน
คอกกระบือ
โรงเข
บานบอ

จํานวนคนงาน
6,788
24,025
5,013
10,157
6,303
6,396
1,080
9,683
62,207
9,707
17,792
10,295
792
465
1,445
8,643
898
1,305
1,303
1,645
11,463
172
195

จํานวนโรงงาน
30
166
41
86
54
59
10
103
730
114
241
161
13
9
28
172
18
28
29
38
319
5
6

Ratio คนงาน / โรงงาน
226.27
144.73
122.27
118.10
116.72
108.41
108.00
94.01
85.22
85.15
73.83
63.94
60.92
51.67
51.61
50.25
49.89
46.61
44.93
43.29
35.93
34.40
32.50
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ตําบล
แคราย
ดอนไกดี
หลักสาม
บางนํ้าจืด
ตลาดกระทุมแบน
ยกกระบัตร
โกรกกราก
บางยาง
อําแพง
บานแพว
หลักสอง
หนองบัว
หนองสองหอง
คลองตัน

จํานวนคนงาน
4,837
983
398
7,378
601
80
144
44
44
49
13
5
10
2

จํานวนโรงงาน
153
34
14
271
28
4
12
4
4
7
3
2
4
1

Ratio คนงาน / โรงงาน
31.61
28.91
28.43
27.23
21.46
20.00
12.00
11.00
11.00
7.00
4.33
2.50
2.50
2.00

หมายเหตุ : จํานวนคนงานรวม = 212,360 คน
ค า ดั ช นี ก ารกระจุ ก ตั ว ดั ง กล า วบ ง บอกถึ ง ว า แรงงานภาคอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
สมุทรสาครกวาครึง่ หนึ่ง (มากกวา 106,180 คน) กระจุกอยูในพื้นที่ศูนยกลางที่ไดจากการคํานวณ
และมีจานวนโรงงานในพื
ํ
้นที่ศูนยกลางเทากับ 1,279 โรงงาน โดยศูนยกลางอุตสาหกรรมแรกที่พบ
มีลกั ษณะทอดตัวเปนแนวยาวอยูทางตอนลางของจังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตําบล คือ ตําบลชัย
มงคล ตําบลทาทราย ตําบลบางโทรัด ตําบลโคกขาม ตําบลบานเกาะ ตําบลบางกระเจา ตําบล
กาหลง และตําบลมหาชัย โดยมีจํานวนคนงานเทากับ 69,445 คน คิดเปนรอยละ 32.70 จาก
จํานวนคนงานทัง้ หมดในภาคอุตสาหกรรม และรูปแบบทางที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมมีลักษณะ
รวมตัวกันหนาแนนโดยเรียงตัวเปนแนวยาวตามแนวเสนทางคมนาคมสายสําคัญ ไดแก ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 35(ธนบุรี – ปากทอ) ทางหลวงแผนดินหมายเลข3242 (ถนนเอกชัย) ริมสองฝง
ของทางหลวงแผนดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ 1) และบริเวณรอยตอถนนตัดใหม และมี
โรงงานบางสวนกระจุกตัวตามแนวถนนเดิมบาง ในขณะที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมที่สองที่พบอยู
ทางตอนเหนือของจังหวัดครอบคลุมพื้นที่ตําบลออมนอย โดยมีจํานวนคนงานเทากับ 62,207 คน
คิดเปนรอยละ 29.29 จากจํานวนคนงานทั้งหมดในจังหวัดสมุทรสาคร และรูปแบบทางที่ตั้งของ
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โรงงานจะหนาแนนบริเวณริมสองฝงของถนนเพชรเกษม และ แนวเชื่อมตอของถนนเศรษฐกิจ 1
ในขณะทีพ่ นื้ ที่ 30 ตําบลที่เหลือมีความสําคัญในฐานะเปนพื้นที่ชายขอบของอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจานวนคนงานเท
ํ
ากับ 80,708 คน คิดเปนรอยละ 38.01 ของจํานวนคน
งานทัง้ หมดในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรูปแบบทางที่ตั้งกระจายไปตามเสน
ทางคมนาคมและพื้นที่ดานในที่มีเสนทางคมนาคมเขาถึง
ตารางที่ 6 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2542
ตําบล
ทาทราย
บางโทรัด
นาดี
ชัยมงคล
กาหลง
ทาฉลอม
ทาไม
โคกขาม
บางหญาแพรก
ทาจีน
มหาชัย
บางกระเจา
คอกกระบือ
ออมนอย
บานแพว
สวนหลวง
บางนํ้าจืด
โกรกกราก

จํานวนคนงาน
17,184
2,520
3,942
1,401
328
652
631
4,196
1,842
522
1,184
1,503
180
96
30
39
15
9

จํานวนโรงงาน
12
3
7
4
1
2
2
14
8
3
7
12
1
1
1
2
1
2

Ratio คนงาน / โรงงาน
1432.00
840.00
563.14
350.25
328.00
326.00
315.50
299.71
230.25
174.00
169.14
125.25
108.00
96.00
30.00
19.50
15.00
4.50

หมายเหตุ : จํานวนคนงานรวม = 36,274 คน
เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวทางดานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพบวา
ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในป พ.ศ. 2542 กระจุกอยูในพื้นที่ตําบลทาทราย และ
ตําบลบางโทรัด ดังตารางที่ 6 โดยมีสัดสวนความหนาแนนของโรงงานตอคนงานในพื้นที่ 1,432.00
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และ 840.00 ตามลําดับ และมีจานวนแรงงานทั
ํ
้งสิ้น19,704 คน และจํานวนโรงงาน 15 โรงงาน
โดยมีคา ดัชนีการกระจุกตัวเทากับ 84.33 (มากกวาคาดัชนีอุตสาหกรรมของจังหวัดคือ 67.34) ซึ่ง
อาจกลาวไดวา แรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลสวนใหญจะกระจุกอยูบริเวณศูนยกลางอุต
สาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปที่ไดจากการคํานวณ โดยมีรูปแบบกระจุกตัวอยูเฉพาะบริเวณพื้นที่
ทีม่ คี วามหนาแนนของอุตสาหกรรมสูง (ตําบลทาทราย และตําบลบางโทรัด) หรืออาจกลาวไดอีก
นัยหนึง่ วาศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ที่พบในจังหวัดสมุทรสาครมีรูปแบบทางที่ตั้ง
อยูใ นพืน้ ทีศ่ นู ยกลางของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร บริเวณตอนกลางและตอนลางของพื้นที่
(ดังแผนที่ที่ 4) และจากการศึกษาพบวา รูปแบบทางที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
จะกระจุกตัวไปตามแนวเสนทางคมนาคมสายสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณสองฝงของถนน
เศรษฐกิจ1 และ บริเวณถนนธนบุรี-ปากทอ โดยในพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเล
โรงงานสวนใหญจะเปนโรงงานขนาดใหญถึง 10 โรงงานคิดเปนรอยละ 66.66 รองลงมาคือโรงงาน
ขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง รอยละ 20 และ 13.33 ตามลําดับ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 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 ตําบลชัยมงคล ตําบลกาหลง ตําบลโคกขาม ตําบล
มหาชัย ตําบลบางกระเจา และตําบลออมนอย ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป มีจานวนคนงานรวม
ํ
8,708 คน มีจํานวนโรงงาน 39 โรงงาน สวนใหญเปนโรง
งานขนาดกลางรอยละ 35.89 รองลงมาคือโรงงานขนาดใหญ รอยละ 33.33 และโรงงานขนาดเล็ก
รอยละ 30.76
ในทางตรงกันขาม โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปที่มีที่ตั้งอยูบริเวณชายขอบ
อุตสาหกรรมของจังหวัด (ตําบลทาจีน ตําบลบางหญาแพรก ตําบลทาไม ตําบลนาดี ตําบลคอก
กระบือ ตําบลบานแพว ตําบลสวนหลวง ตําบลบางนํ้าจืด และตําบลโกรกกราก ตําบลทาฉลอม) มี
จํานวนคนงาน 7,862 คน มีจํานวนโรงงาน 29 โรงงาน โดยสวนใหญจะมีลักษณะเปนโรงงาน
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ขนาดเล็ก รอยละ 55.17 รองลงมาคือโรงงานขนาดใหญ รอยละ 24.13 และโรงงานขนาดกลาง
รอยละ 20.69
จากการสัมภาษณผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
เกีย่ วกับปจจัยทางดานที่ตั้งของโรงงานอาหารทะเลแปรรูปจํานวน 33 ราย จากจํานวนผูประกอบ
การในจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด 93 ราย คิดเปนรอยละ 35.48 พบวาปจจัยผูประกอบการ
พิจารณาเปนอันดับแรก คือ วัตถุดิบ คิดเปนรอยละ 15.52 อันดับที่สอง คือ ทุน คิดเปนรอยละ
13.00 อันดับทีส่ าม คือ แรงงาน คิดเปนรอยละ 12.96 อันดับที่สี่ คือ ที่ดิน คิดเปนรอยละ 11.93
อันดับทีห่ า คือ การคมนาคมขนสง คิดเปนรอยละ 9.55 จากปจจัยทั้งหมด 11 ปจจัยดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 การเลือกปจจัยทางดานที่ตั้งของผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปใน
จังหวัดสมุทรสาคร
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ปจจัย
วัตถุดิบ
ทุน
แรงงาน
ที่ดิน
การคมนาคมขนสง
พลังงาน
ตลาด
แหลงนํ้า
การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม
บทบาทของรัฐ
ความพอใจสวนบุคล
รวม
คาเฉลี่ย ( Mean )

จํานวน
333
279
278
256
205
192
164
156
140
90
52
2,145
195

รอยละ
15.52
13.00
12.96
11.93
9.55
8.95
7.64
7.27
6.52
4.19
2.42

ผลการวิเคราะหปจจัยทางดานที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป ดวยวิธีเฉลี่ย (Weight)
นําหนั
้ กปจจัย และ วิธีรอยละ พบวาปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการพิจารณาเปนอันดับแรก
คือ ปจจัยทางดานวัตถุดิบ คิดเปนรอยละ 15.52 จากปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการพิจารณา
ทัง้ หมด โดยผูประกอบการพิจารณาจากการมีวัตถุดิบเพียงพอตอการประกอบการรอยละ 22.22
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และการอยูใกลแหลงวัตถุดิบในพื้นที่รอยละ 21.72 (ดังตารางที่ 9) ซึ่งวัตถุดิบที่ใชในกระบวนการ
ผลิตไดจากภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รอยละ 53.59 สวนใหญเปน กุงกุลาดํา ปลา เนื้อปลา
ปลาหมึก หอยนางรม และเนือ้ ปู และจากแผนที่ที่ 5 พบวา โรงงานอาหารทะเลแปรรูปสวนใหญ
ตัง้ อยูใ กลกบั แหลงวัตถุดิบในพื้นที่ กลาวคือ มีที่ตั้งโรงงานอยูรายรอบ องคกรสะพานปลา สะพาน
ปลาเทศบาล และ ศูนยกลางการคากุง ในตําบลมหาชัย อีกทั้งยังพบอีกวา โรงงานอาหารทะเล
แปรรูปในพืน้ ทีศ่ นู ยกลางอาหารทะเล (ตําบลทาทราย) จะมีที่ตั้งใกลกับแหลงวัตถุดิบในพื้นที่ โดย
มีถนนเศรษฐกิจ 1 เปนเสนทางเชื่อมตอพื้นที่บริเวณถนนวิเชียรโชฎก และถนนสุขาภิบาล ซึ่งเปน
เสนทางภายในแหลงที่ตั้งของวัตถุดิบ โดยโรงงานในพื้นที่ศูนยกลางอาจจะใชเสนทางคมนาคมดัง
กลาวในการขนสงวัตถุดิบเขาสูโรงงาน ในขณะที่โรงงานที่อยูในเขตพื้นที่ชายขอบอาจใชเสนทาง
คมนาคมสายหลัก คือ ถนนเอกชัย ถนนเดิมบาง เชื่อมโยงแหลงวัตถุดิบเพื่อใชในการขนสงวัตถุดิบ
เขาสูโ รงงานเชนกัน นอกจากนี้ วัตถุดิบที่ใชในกระบวนการผลิตยังไดมาจากนอกจังหวัดคิดเปน
รอยละ 29.74 โดยไดวัตถุดิบจากบริเวณชายฝงภาคใต เชนจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง เปนตน
และวัตถุดบิ ที่ใชในกระบวนการผลิตที่ไดจากตางประเทศคิดเปนรอยละ 15.92 โดยนําเขาวัตถุดิบ
จากตางประเทศ เชน อินโดนีเชีย ออสเตรเลีย และโอมาน
ปจจัยทางดานทุนเปนปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเล
พิจารณาเปนอันดับที่สอง คิดเปนรอยละ 13.00 จากปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการพิจารณา
ทัง้ หมด โดยพิจารณาจากเปนแหลงที่มีเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพื้นที่เพียงพอ คิดเปนรอยละ
21.48 โดยเงินทุนทีใ่ ชในการดําเนินกิจการสวนใหญมาจากภายในจังหวัดคิดเปนรอยละ 81.48
และจากการสัมภาษณพบวาผูประกอบการสวนใหญเปนคนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครถึงรอยละ
87.87 ซึง่ การทีผ่ ปู ระกอบการเปนคนพื้นที่ประกอบกับดําเนินกิจการในพื้นที่ดังกลาวมาเปนเวลา
นาน ทําใหเกิด Productivity ในตัวเองเพิ่มสูงขึ้น ซึง่ ลักษณะดังกลาวอาจเรียกไดวา ทุนมนุษย
(Human Capital) ดังนัน้ การไดมาซึง่ แหลงเงินทุนจากธนาคาร หรือบรรษัทเงินทุนจะเปนการงาย
ขึ้น หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา ทุนมนุษยในตัวผูประกอบการเปนเบื้องหลังของการไดมาซึ่งทุน
(Capital)ในรูปแบบของเงินทุน หรือ ทุนเครื่องจักรที่ใชในการดําเนินกิจการ และจากการสัมภาษณ
พบวา โรงงานอาหารทะเลแปรรูปขนาดใหญ แหลงที่มาของเงินทุนสวนใหญจะไดมาจากธนาคาร
รอยละ 20.8 รองลงมาคือเงินทุนสวนตัว รอยละ 16.6 และจากบรรษัทเงินทุนตางๆ รอยละ 8.3
โดยไดจากการขายหุนของบริษัท เชน บริษัทไทยยูเนี่ยนโฟรเซน โปรดักส จํากัด และไดมาจาก
ญาติพนี่ อ ง และตางประเทศ คิดเปนรอยละ 4.1 เชนเดียวกันกับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปขนาด
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กลางและขนาดเล็ก ที่แหลงเงินทุนที่ใชในการประกอบกิจการสวนใหญมาจากธนาคาร คิดเปน
รอยละ 25 รองลงมาคือ ไดมาจากเงินทุนสวนตัว รอยละ 20.8 และ 16.6 ตามลําดับ ในขณะที่
แหลงเงินทุนทีไ่ ดจากภายนอกจังหวัด สวนใหญมาจากกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 14.81และ
แหลงเงินทุนทีไ่ ดจากตางประเทศคิดเปนรอยละ3.70ของแหลงเงินทุนที่ใชในการประกอบการ ทั้งนี้
เนือ่ งจากผูป ระกอบการเปนชาวตางชาติที่มาลงทุนทําธุรกิจในพื้นที่ ดังนั้นแหลงเงินทุนที่ไดจึงมา
จากพืน้ ทีบ่ า นเกิดของผูประกอบการ เชน ประเทศไตหวัน และประเทศญี่ปุน เปนตน
ตารางที่ 9 ปจจัยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ปจจัยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการ

จํานวน

รอยละ

1.ปจจัยทางดานวัตถุดิบ
วัตถุดิบมีเพียงพอตอการประกอบการ
อยูใกลแหลงวัตถุดิบในพื้นที่
วัตถุดิบในพื้นที่มีคุณภาพตรงตามความตองการ

90
88
81

22.22
21.72
20.00

2.ปจจัยทางดานทุน
มีแหลงเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพื้นที่เพียงพอ

87

21.48

100
75
70
70

24.69
18.51
17.28
17.28

4.ปจจัยทางดานที่ดิน
ที่ดินมีราคาเหมาะสมแกการกอตั้งโรงงาน
ที่ดินเพียงพอตอการตั้งหรือขยายโรงงาน

88
75

21.72
18.51

5.ปจจัยทางดานการคมนาคมขนสง
มีระบบคมนาคมขนสงที่สะดวก
อยูใกลทาเรือที่สําคัญ

98
70

24.19
17.28

3.ปจจัยทางดานแรงงาน
อัตราคาจางแรงงานถูกกวาที่อื่น
มีแรงงานในพื้นที่เพียงพอ
เปนเขตพิเศษที่สามารถใชแรงงานตางดาวได
มีแรงงานที่มีฝมือตรงตามความตองการ

ปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพิจารณาเปนอันดับ
ทีส่ ามคือ ปจจัยทางดานแรงงาน คิดเปนรอยละ 12.96 จากปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการ
พิจารณาทัง้ หมด โดยผูประกอบการพิจารณาจากพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครมีอัตราคาจางแรงงาน
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ถูกกวาทีอ่ นื่ รอยละ 24.69 รองลงมาคือ มีแรงงานเพียงพอในพื้นที่คิดเปนรอยละ 18.51 ในขณะที่
ผูประกอบการพิจารณาเลือกเขตพิเศษที่อนุญาตใหแรงงานตางดาวสามารถทํางานไดและแรงงาน
มีฝม อื ตรงตามความตองการคิดเปนรอยละ 17.28 โดยแรงงานที่ใชในกระบวนการผลิตสวนใหญ
เปนแรงงานทัว่ ไปรอยละ 96.20 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาที่พบวาภายในพื้นที่ศูนยกลางอาหาร
ทะเลสวนใหญจะเปนโรงงานขนาดใหญ ที่ใชแรงงานจํานวนมากในกระบวนการผลิต หรือใชแรง
งานอยางเขม (Labor Intensive)ซึง่ แรงงานสวนใหญเปนแรงงานแบบไรฝมือ (Unskilled - Labor)
ในขณะทีป่ จ จัยทางดานแรงงานที่มีฝมือมีเพียงรอยละ 7.40 ที่ผูประกอบการพิจารณา โดยแรงงาน
ในกระบวนการผลิตสวนใหญจะมีอายุตั้งแต 21 – 25 ป คิดเปนรอยละ 59.25 รองลงมาคือมีอายุ
26 – 30 ป คิดเปนรอยละ 29.62 และแรงงานที่มีอายุมากกวา30 ปขึ้นไปคิดเปนรอยละ 18.51 โดย
แรงงานสวนใหญเปนแรงงานที่ไดมาจากภายในจังหวัดถึงรอยละ 48.8 เชนมาจากตําบลโคกขาม
ตําบลมหาชัย ทาฉลอม และตําบลบางหญาแพรก ในขณะที่มีแรงงานบางสวนหลั่งไหลมาจาก
ภายนอกจังหวัด เชนจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแกน จังหวัดสุรินทร ทางภาค
ตะวันตก คือ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม คิดเปนรอยละ40.55 นอกจากนี้ยังมีแรงงาน
บางสวนทีม่ าจากตางประเทศคือจากประเทศพมาคิดเปนรอยละ 6.85 โดยแรงงานเหลานี้จะมีบัตร
ทีท่ างราชการไทยออกใหเพื่อสามารถทํางานไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
ปจจัยทีส่ ี่ ทีผ่ ปู ระกอบการพิจารณา คือ ปจจัยทางดานที่ดิน คิดเปนรอยละ 11.93 จาก
ปจจัยทางดานทีต่ งั้ ทัง้ หมด โดยพิจารณาจากการที่ราคาที่ดินในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีความ
เหมาะสมตอการกอสรางโรงงานคิดเปนรอยละ 21.72 และจากการที่จังหวัดสมุทรสาครมีที่ดิน
เพียงพอตอการเพิ่มเติมหรือขยายโรงงานคิดเปนรอยละ 18.51
ปจจัยทีผ่ ปู ระกอบการพิจารณาเปนอันดับที่หา คือ ปจจัยทางดานการคมนาคมขนสง
คิดเปนรอยละ 9.55 จากปจจัยทางดานที่ตั้งที่ผูประกอบการพิจารณาทั้งหมด จากการสัมภาษณ
พบวาโรงงานอาหารทะเลแปรรูปใชรถบรรทุกเปนพาหนะในการขนสงวัตถุดิบเขาสูโรงงานคิดเปน
รอยละ 85.18 จากวิธีการขนสงวัตถุดิบ รองลงมาคือใชเรือรอยละ 29.62 ในทางกลับกันการขนสง
สินคาสําเร็จรูป ผูประกอบการจะใชวิธีการขนสงโดยทางเรือมากกวา คิดเปนรอยละ 70.37 รองลง
มาคือทางรถบรรทุกรอยละ 40.74 และขนสงโดยทางเครื่องบินรอยละ 11.11 โดยผูประกอบการ
อาหารทะเลแปรรูปจะพิจารณาถึงระบบคมนาคมขนสงที่สะดวกภายในจังหวัดรอยละ 24.19 จาก
แผนทีท่ ี่ 6 แสดงถึงระบบโครงขายคมนาคมที่เชื่อมตอทุกพื้นที่ภายในจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณทางตอนลางของจังหวัดมีถนนสายสําคัญคือ ถนนเศรษฐกิจ 1 ที่เชื่อมพื้นที่จากทิศเหนือเขา
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สูภ ายในพืน้ ที่ และถนนเอกชัย ที่พาดผานทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกของจังหวัดอีกทั้งมีถนน
สายรองทีเ่ ชือ่ มตอกับถนนสายหลักเพื่อเขาสูพื้นที่ดานใน ทําใหบริเวณดังกลาวเปนพื้นที่ที่มีระบบ
คมนาคมทีเ่ ขาถึงไดทุกพื้นที่ ซึ่งอาจเปนผลใหโรงงานอาหารทะเลแปรรูปกระจุกอยูบริเวณดังกลาว
หนาแนนจนกลายเปนพื้นที่ศูนยกลางของอุตสาหกรรมอาหารทะเล นอกจากนี้ ยังอาจเปนผลมา
จากการที่โรงงานสวนใหญจะใชรถบรรทุกในการขนสงวัตถุดิบเขาสูโรงงาน และวัตถุดิบที่ใชใน
กระบวนการผลิตมีลักษณะเนาเสียไดงาย (Perishable) จึงทําใหโรงงานอาหารทะเลแปรรูปจําเปน
ตองตั้งอยูใกลแหลงคมนาคมที่สะดวกในบริเวณดังกลาว ในขณะที่ผูประกอบการพิจารณาปจจัย
การอยูใกลทาเรือที่สําคัญรอยละ 17.28 เปนอันดับรองลงมา
นอกจากนีจ้ ากการสอบถามผูประกอบการเกี่ยวกับตลาดของอาหารทะเลแปรรูป พบวา
ตลาดสวนใหญเปนตลาดตางประเทศคิดเปนรอยละ 70.81 โดยในแถบเอเชียสวนใหญจะสงออก
ไปยังประเทศ สิงคโปร จีน ไตหวัน เกาหลี และญี่ปุน ในขณะที่แถบยุโรปและอเมริกาสวนใหญจะ
สงออกไปยังกลุมในเครือของประเทศสหภาพยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือตลาด
ภายในจังหวัดสมุทรสาครคิดเปนรอยละ 27.62 และตลาดภายนอกจังหวัด เชน กรุงเทพมหานคร
และบริเวณพืน้ ทีห่ า งไกลจากทะเล เชน จังหวัดอุบลราชธานี โดยสินคาที่สงออกสวนใหญจะเปน
ผลิตภัณฑแปรรูปจากปลาและเนื้อปลาคิดเปนรอยละ 59.25 อาทิเชน ผลิตภัณฑทูนา ปลาแชแข็ง
ซูรมิ ิ ปลากระปอง ปลาแหง ปลากรอบ ปลาเสน ปลาแผน ลูกชิ้นปลา และเนื้อปูเทียม เปนตน รอง
ลงมาคือผลิตภัณฑแปรรูปจากกุงคิดเปนรอยละ 37.03 เชน กุงแชแข็ง กุงแปรรูป กุงพันแปง และ
ลูกชิน้ กุง ในขณะที่ผลิตภัณฑที่แปรรูปจากหอยนางรมและปลาหมึกมีสัดสวนรอยละ 3.7 จาก
ผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
จากการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปและการ
สั ม ภาษณ ผู  ป ระกอบการข า งต น ทํ าให ท ราบว า อุ ต สาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป ในจั ง หวัด
สมุทรสาคร มีลักษณะกระจุกตัวหนาแนนอยูเพียงบางพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณพื้นที่ศูนย
กลางอุตสาหกรรมของจังหวัดที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมหนาแนน ซึ่งเวบเบอรไดเสนอแนะ
วาการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในรูปแบบ Agglomeration Force กอใหเกิดแรงดึงทางพื้นที่และ
กอใหเกิดความไดเปรียบนานาประการ การเลือกที่ตั้งโรงงานอาจเลือกที่ตั้ง ณ ที่โรงงานจะไดรับ
ประโยชนจากการกระจุกตัวของโรงงานดวยกัน (จันทนา สธูป 2534 : 7) อีกทัง้ อาจเปนผลมาจาก
พื้นที่ดังกลาวมีความพรอมทางดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆทั้งในดานสถาบันการเงิน
และธนาคารซึ่งเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญที่ใชในการดําเนินธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและราคาที่ดิน
ภายในจังหวัดสมุทรสาครมีความเหมาะสมที่จะใชในการกอสรางโรงงาน อีกทัง้ ในพื้นที่ของจังหวัด
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(ตําบลมหาชัย)ยังเปนแหลงที่ตั้งของวัตถุดิบ อาทิ ศูนยกลางการคากุง องคกรสะพานปลา และ
สะพานปลาเทศบาล ซึง่ ไดวัตถุดิบทั้งจากภายในจังหวัดและตางจังหวัด นอกจากนี้ยังเปนจุดที่เสน
ทางคมนาคมหลายสายมาบรรจบกัน จึงทําใหโรงงานอาหารทะเลแปรรูปกระจุกอยูบริเวณดังกลาว
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณถนนเศรษฐกิจ 1 และบริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 35(ธนบุรี –
ปากทอ) ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของสรากร บรรจงจิตต ที่พบวาปจจัยการกระจุกตัวหนาแนน
ของอุตสาหกรรม ทํ าใหเกิดความสัมพันธทางการผลิตระหวางอุตสาหกรรมเปนปจจัยที่สําคัญ
ประการหนึ่งที่กระตุนการขยายตัวและทํ าใหอุตสาหกรรมแผขยายลุกลามหนาแนนโดยเฉพาะ
บริเวณริมฝงถนนเศรษฐกิจ1 และจากการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในบริเวณ
ดังกลาวอาจเปนผลมาจากโรงงานอาหารทะเลแปรรูปสวนใหญเปนโรงงานขนาดใหญมีการใชแรง
งานเขมขน (Intensive Labor) ในกระบวนการผลิตจึงทําใหมีแรงงานหลั่งไหลเขาสูพื้นที่โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแรงงานไรฝมือ (Unskilled – Labor)
2.2 การวิเคราะหการเติบโตพื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
ในขัน้ ตอนนีเ้ ปนการวิเคราะหการเติบโตพื้นที่ศูนยกลาง และชายขอบของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป โดยวิเคราะหเปนชวง ๆ ชวงละ 2 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2533 ถึง 2543 โดยใช
วิธี Index of Concentration
ผลการศึกษาพบวาในป พ.ศ.2533 จังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
ทัง้ สิน้ 25 โรงงาน มีจานวนคนงานเท
ํ
ากับ 19,237 คน และเมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัว
ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพบวา ตําบลทาทราย (2,337.50) มีความสําคัญในฐานะ
เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป (ดังตารางที่ 10) โดยมีโรงงาน 6 โรงงานในพื้นที่
และมีจานวนคนงานทั
ํ
ง้ สิ้น 14,025 คน คิดเปนรอยละ 72.9 จากจํานวนแรงงานทั้งหมดในภาค
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป โดยมีคาดัชนีการกระจุกตัวเทากับ 76.0 ซึง่ บงบอกถึงวาแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลเกินกวาครึ่งหนึ่งกระจุกตัวเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยเฉพาะ
อยางยิง่ บริเวณพืน้ ทีศ่ ูนยกลางที่ไดจากการคํานวณ และมีรูปแบบทางที่ตั้งของโรงงานกระจุกตัว
บริเวณริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 3091 (ถนนเศรษฐกิจ1)
ในขณะที่พบพื้นที่ชายขอบ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเรียงลําดับตามคาสัดสวนแรงงานตอโรงงานไดดังนี้ ตําบลบางโท
รัด (1,220) ตําบลชัยมงคล (950) ตําบลทาฉลอม (450) ตําบลนาดี (364) ตําบลทาไม (275)
ตําบลทาจีน (243) ตําบลโคกขาม (169.67) ตําบลบางกระเจา (135) ตําบลมหาชัย (34.33)
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ตําบลสวนหลวง (30) ตําบลบางหญาแพรก (25.5) โดยมีจานวนโรงงาน
ํ
19 โรงงาน มีคนงานทั้ง
สิน้ 5,212 คน คิดเปนรอยละ 27.09 จากจํานวนแรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูป
ตารางที่ 10 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2533
ตําบล
ทาทราย
บางโทรัด
ชัยมงคล
ทาฉลอม
นาดี
ทาไม
ทาจีน
โคกขาม
บางกระเจา
มหาชัย
สวนหลวง
บางหญาแพรก

จํานวนคนงาน
14,025
1,220
950
450
728
550
486
509
135
103
30
51

จํานวนโรงงาน
6
1
1
1
2
2
2
3
1
3
1
2

Ratio คนงาน / โรงงาน
2,337.50
1,220.00
950.00
450.00
364.00
275.00
243.00
169.67
135.00
34.33
30.00
25.50

หมายเหตุ : จํานวนคนงานรวม = 19,237 คน
จากตารางที1่ 1 พบวาในป พ.ศ.2535 โรงงานอาหารทะเลแปรรูปเพิ่มขึ้นเปน37 โรง
งาน มีจานวนคนงานทั
ํ
ง้ สิน้ 25,196 คน เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวก็พบวา ตําบลทา
ทราย (1,492.70) มีความสําคัญในฐานะเปนพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป โดย
มีจานวนโรงงาน
ํ
10 โรงงานในพื้นที่และมีจํานวนคนงาน 14,927 คน คิดเปนรอยละ 59.24 จาก
จํานวนแรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป โดยมีดัชนีการกระจุกตัวเทากับ
72.97 ซึง่ บงบอกถึงวา แรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลกวาครึ่งหนึ่งกระจุกตัวอยูเฉพาะ
พืน้ ทีบ่ ริเวณศูนยกลางที่ไดจากการคํานวณ และมีรูปแบบทางที่ตั้งของโรงงานกระจุกตัวริมสองฝง
ถนนเศรษฐกิจที่1 ในขณะที่พบพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเรียงลําดับตามคา
สัดสวนแรงงานตอโรงงานไดดังนี้ ตําบลนาดี (907.67) ตําบลชัยมงคล (852.50) ตําบลบางโทรัด
(700) ตําบลทาฉลอม(450) ตําบลโคกขาม (404.83) ตําบลทาไม (275) ตําบลทาจีน (243) ตําบล
บางกระเจา (135) ตําบลมหาชัย (62) ตําบลสวนหลวง (30) ตําบลบางหญาแพรก (25.5) โดยมี

73

จํานวนโรงงาน 27 โรงงานและมีจํานวนคนงาน 10,269 คน คิดเปนรอยละ 40.75 จากแรงงาน
ทัง้ หมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ตารางที่ 11 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2535
ตําบล
ทาทราย
นาดี
ชัยมงคล
บางโทรัด
ทาฉลอม
โคกขาม
ทาไม
ทาจีน
บางกระเจา
มหาชัย
สวนหลวง
บางหญาแพรก

จํานวนคนงาน
14,927
2,723
1,705
1,400
450
2,429
550
486
135
310
30
51

จํานวนโรงงาน
10
3
2
2
1
6
2
2
1
5
1
2

Ratio คนงาน / โรงงาน
1,492.70
907.67
852.50
700.00
450.00
404.83
275.00
243.00
135.00
62.00
30.00
25.50

หมายเหตุ : จํานวนคนงานรวม = 25,196 คน
จากตารางที1่ 2 พบวาในป พ.ศ.2537 โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีจํานวน
เพิม่ ขึน้ เปน 50 โรงงาน มีจํานวนคนงานเทากับ 26,405 คน เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุก
ตัวก็พบวาตําบลทาทราย (1,469.50) มีความสําคัญในฐานะเปนพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป โดยมีจํานวนโรงงาน 10 โรงงาน และมีจานวนคนงาน
ํ
14,695 คน คิดเปนรอย
ละ 55.65 จากแรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป และมีคาดัชนีการกระจุก
ตัวเทากับ 80.0 ซึ่งบงบอกถึงวา แรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป กวาครึ่งหนึ่งกระจุก
ตัวหนาแนนขึน้ (คาดัชนีสูงกวาในป พ.ศ. 2535 ที่เทากับ 72.97) โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ศูนยกลาง
ทีไ่ ดจากการคํานวณ และมีรูปแบบทางที่ตั้งโรงงานตามแนวถนนเศรษฐกิจที่ 1 ในขณะที่พบพื้นที่
ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เรียงลําดับตามคาสัดสวนแรงงานตอโรงงานในพื้นที่ได
ดังนี้ ตําบลชัยมงคล(852.50) ตําบลบางโทรัด(825) ตําบลทาฉลอม(450) ตําบลโคกขาม(347.11)
ตําบลกาหลง(328) ตําบลทาไม (315.50) ตําบลนาดี (294.20) ตําบลมหาชัย (229.75) ตําบล
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คอกกระบือ (180) ตําบลทาจีน (170.67) ตําบลบางกระเจา (154.25) ตําบลออมนอย(30) ตําบล
บางหญาแพรก(21.75) ตําบลสวนหลวง (6) โดยมีจํานวนโรงงาน 10 โรงงานและมีจํานวนคนงาน
11,710 คน คิดเปนรอยละ 44.34 จากแรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ตารางที่ 12 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2537
ตําบล
ทาทราย
ชัยมงคล
บางโทรัด
ทาฉลอม
โคกขาม
กาหลง
ทาไม
นาดี
มหาชัย
คอกกระบือ
ทาจีน
บางกระเจา
ออมนอย
บางหญาแพรก
สวนหลวง

จํานวนคนงาน

จํานวนโรงงาน

Ratio คนงาน / โรงงาน

14,695
1,705
1,650
450
3,124
328
631
1,471
919
180
512
617
30
87
6

10
2
2
1
9
1
2
5
4
1
3
4
1
4
1

1,469.50
852.50
825.00
450.00
347.11
328.00
315.50
294.20
229.75
180.00
170.67
154.25
30.00
21.75
6.00

หมายเหตุ : จํานวนคนงานรวม = 26,405 คน
จากตารางที่ 13 พบวาในป พ.ศ. 2539 โรงงานอาหารทะเลแปรรูปมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน
61 โรงงาน มีจานวนคนงานเท
ํ
ากับ 27,428 คน เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวก็พบวา
ตําบลทาทราย (1,339.09) มีความสําคัญในฐานะพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยมี
จํานวนโรงงาน 11 โรงงาน มีจํานวนคนงาน 14,730 คน คิดเปนรอยละ 53.7 จากจํานวนแรงงาน
ทัง้ หมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป โดยมีดัชนีการกระจุกตัวเทากับ 81.96 ซึ่งบงบอก
ถึงวาแรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปกวาครึ่งหนึ่งกระจุกตัวเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณใด
บริเวณหนึง่ เพิม่ สูงขึน้ เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2537 (คาดัชนีเทากับ 80.0) โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่
ศูนยกลางทีไ่ ดจากการคํานวณ ในขณะที่พบพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเรียง
ลําดับตามคาสัดสวนแรงงานตอโรงงานในพื้นที่ไดดังนี้ ตําบลบางโทรัด (646.67) ตําบลชัยมงคล
(593.33)ตําบลทาฉลอม(450) ตําบลโคกขาม(344.8) ตําบลกาหลง(328) ตําบลทาไม(315) ตําบล
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นาดี (253.17) ตําบลคอกกระบือ(180) ตําบลทาจีน(170.67) ตําบลมหาชัย (157.33) ตําบลบาง
กระเจา (125.2) ตําบลออมนอย (96) ตําบลบางหญาแพรก (35.8) ตําบลบานแพว (30) ตําบล
สวนหลวง (30) และ ตําบลโกรกกราก (6) โดยมีจํานวนโรงงาน 50 โรงงานและมีจํานวนคนงาน
12,698 คน คิดเปนรอยละ 46.29 จากแรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ตารางที่ 13 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2539
ตําบล
ทาทราย
บางโทรัด
ชัยมงคล
ทาฉลอม
โคกขาม
กาหลง
ทาไม
นาดี
คอกกระบือ
ทาจีน
มหาชัย
บางกระเจา
ออมนอย
บางหญาแพรก
บานแพว
สวนหลวง
โกรกกราก

จํานวนคนงาน

จํานวนโรงงาน

Ratio คนงาน / โรงงาน

14,730
1,940
1,780
450
3,448
328
630
1,519
180
512
944
626
96
179
30
30
6

11
3
3
1
10
1
2
6
1
3
6
5
1
5
1
1
1

1,339.09
646.67
593.33
450.00
344.80
328.00
315.00
253.17
180.00
170.67
157.33
125.20
96.00
35.80
30.00
30.00
6.00

หมายเหตุ : จํานวนคนงานรวม = 27,428 คน
จากตารางที่ 14 พบวาป พ.ศ.2541 โรงงานอาหารทะเลแปรรูปเพิ่มขึ้นเปน 69 โรงงาน
มีคนงานทัง้ สิน้ 33,076คน เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวพบวา ตําบลทาทราย(1,361.36)
และตําบลบางโทรัด (840) มีความสําคัญในฐานะพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยมี
จํานวนโรงงาน 14 โรงงาน และมีจานวนคนงาน
ํ
17,495 คน คิดเปนรอยละ 52.89 จากแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปทั้งหมด และมีคาดัชนีการกระจุกตัวเทากับ 81.15 ซึ่งบงบอก
ถึงวาแรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป กระจุกตัวหนาแนนเฉพาะพื้นที่ศูนยกลางที่ได
จากการคํานวณ โดยมีรูปแบบที่ตั้งโรงงานตามแนวถนนเศรษฐกิจที่ 1 และถนนธนบุรี – ปากทอ
ในขณะทีพ่ บพืน้ ทีช่ ายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเล เรียงลําดับตามคาสัดสวนแรงงานตอโรงงาน
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ไดดงั นี้ ตําบลนาดี(563.14) ตําบลชัยมงคล(447) ตําบลกาหลง(328) ตําบลโคกขาม(325.92)
ตําบลทาฉลอม (591) ตําบลทาไม (289) ตําบลบางหญาแพรก (265.33) ตําบลมหาชัย (180.67)
ตําบลคอกกระบือ(180) ตําบลทาจีน(174) ตําบลบางกระเจา(166.88) ตําบลออมนอย(96) ตําบล
บานแพว(30) ตําบลสวนหลวง (30) ตําบลบางนํ้าจืด (15) และตําบลโกรกกราก (6) โดยมีจํานวน
โรงงาน 55 โรงงานและมีจํานวนคนงาน15,581 คน คิดเปนรอยละ47.1 จากแรงงานทั้งหมดใน
ภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ตารางที่ 14 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2541
ตําบล
ทาทราย
บางโทรัด
นาดี
ชัยมงคล
กาหลง
โคกขาม
ทาฉลอม
ทาไม
บางหญาแพรก
มหาชัย
คอกกระบือ
ทาจีน
บางกระเจา
ออมนอย
บานแพว
สวนหลวง
บางนํ้าจืด
โกรกกราก

จํานวนคนงาน

จํานวนโรงงาน

Ratio คนงาน / โรงงาน

14975
2520
3942
1341
328
3911
591
578
1592
1084
180
522
1335
96
30
30
15
6

11
3
7
3
1
12
1
2
6
6
1
3
8
1
1
1
1
1

1,361.36
840.00
563.14
447.00
328.00
325.92
591.00
289.00
265.33
180.67
180.00
174.00
166.88
96.00
30.00
30.00
15.00
6.00

หมายเหตุ : จํานวนคนงานรวม = 33,076 คน
จากตารางที่ 15 พบวาในปพ.ศ. 2543 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีจํานวนเพิ่ม
ขึน้ เปน 93 โรงงานโดยมีจํานวนคนงานทั้งสิ้น30,671 คน เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัว
พบวา พืน้ ทีต่ าบลท
ํ
าทราย และตําบลบางโทรัด มีความสําคัญฐานะศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปโดยมีจํานวนโรงงาน15 โรงงาน และคนงาน 19,704 คน คิดเปนรอยละ 53.16 จาก
แรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปทั้งหมด โดยมีคาดัชนีการกระจุกตัวเทากับ 84.94 ซึ่ง
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บงบอกถึงวาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปกระจุกตัวหนาแนนเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพิ่มสูงขึ้น
เมือ่ เปรียบเทียบกับ2ปกอน
ในขณะที่พบพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลในพื้นที่ดังนี้
ตําบลนาดี (563.14) ตําบลชัยมงคล (350.25) ตําบลกาหลง(328) ตําบลทาฉลอม (326) ตําบลทา
ไม (315.5) ตําบลโคกขาม (246) ตําบลบางหญาแพรก (194.9) ตําบลคอกกระบือ (180) ตําบล
ทาจีน (174) ตําบลมหาชัย (149.5) ตําบลบางกระเจา (129.08) ตําบลออมนอย ( 96 ) ตําบล
บานแพว (30) ตําบลสวนหลวง(19.5) ตําบลบางนํ้าจืด (15) ตําบลพันทายนรสิงห (6) และตําบล
โกรกกราก (4.5) โดยมีจํานวนโรงงาน 78 โรงงานและมีจํานวนคนงาน 17,357 คน คิดเปนรอยละ
46.83 จากจํานวนแรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ตารางที่ 15 พื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2543
ตําบล
ทาทราย
บางโทรัด
นาดี
ชัยมงคล
กาหลง
ทาฉลอม
ทาไม
โคกขาม
บางหญาแพรก
คอกกระบือ
ทาจีน
มหาชัย
บางกระเจา
ออมนอย
บานแพว
สวนหลวง
บางนํ้าจืด

จํานวนคนงาน

จํานวนโรงงาน

Ratio คนงาน / โรงงาน

17,184
2,520
3,942
1,401
328
652
631
4,683
1,949
180
522
1,196
1,678
96
30
39
15

12
3
7
4
1
2
2
19
10
1
3
8
13
1
1
2
1

1,432.00
840.00
563.14
350.25
328.00
326.00
315.50
246.47
194.90
180.00
174.00
149.50
129.08
96.00
30.00
19.50
15.00

หมายเหตุ : จํานวนคนงานรวม = 30,671 คน
จากการวิเคราะหหาการเติบโตของพื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปตั้งแตป พ.ศ. 2533 - 2543 พบวาในชวง6 ปแรก (พ.ศ. 2533 – 2539) จํานวนแรงงาน
ในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอยในแตละชวงป และในชวงเวลาดังกลาวพบพื้นที่ศูนยกลาง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลเพียงแหงเดียวคือที่ ตําบลทาทราย ปรากฎการณดังกลาว สอดคลองกับ
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จํานวน(คน)

แนวคิดของ จอหน ฟรีดแมน ที่ไดกลาวไววาการพัฒนาจะเกิดขึ้นใน1 หรือ 2 แควนที่มีขอไดเปรียบ
เฉพาะเหนือพืน้ ทีอ่ นื่ ซึ่งอาจเกิดจากพื้นที่นั้นครอบครองแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่ดีกวา อยูใน
พืน้ ทีท่ มี่ ปี ระชากรหนาแนน และมีตลาดรองรับที่ใหญหรือตั้งอยูในพื้นที่ที่เขาถึงตลาดตางประเทศ
ไดดี การเติบโตของศูนยกลางจะคงอยูเฉพาะพื้นที่ศูนยกลางซึ่งในขั้นนี้ Backwash Effects จะยัง
คงมีมากกวา Spread Effects และพืน้ ทีศ่ นู ยกลางยังคงเติบโตโดยใชทรัพยากรจากพื้นที่ชายขอบ
แตหลังจากป พ.ศ. 2541 จํานวนแรงงานในภาคการผลิตก็เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว (ดังแผนภูมิที่ 2)
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ป(พ.ศ.)

แผนภูมทิ ี่ 2 การเติบโตของแรงงานในพื้นที่ศูนยกลางและชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ป พ.ศ.2533 – 2543
ทัง้ ในพืน้ ทีศ่ นู ยกลางและพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป นอกจากนี้จากการศึกษา
พบการกระจุกตัวของอุตาสาหกรรมในลักษณะศูนยกลางรองชายขอบ(Peripheral Sub – Core )
ที่ตําบลบางโทรัด (แตเดิมเปนพื้นที่ชายขอบ) ซึ่งปรากฎการณดังกลาวที่เกิดขึ้นอาจกลาวไดวา
โครงสรางพื้นฐานพื้นที่ศูนยกลาง–ชายขอบจะคอยๆ เปลี่ยนเปนแบบโครงสรางหลายศูนยกลาง
พืน้ ทีบ่ างสวนทีม่ คี วามไดเปรียบในพื้นที่ชายขอบอาจถูกพัฒนาขึ้น (ดังแผนที่ที่ 7) ซึ่งอาจเกิดจาก
พืน้ ทีน่ นั้ มีตลาดที่ใหญ (โดดเดี่ยวจาก Core) มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ หรือมีความ
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สะดวกสบายทีพ่ เิ ศษ หรือสภาพอากาศที่แตกตาง สิ่งเหลานี้อาจสนับสนุนกอใหเกิดการพัฒนาขึ้น
ในพืน้ ที่นั้น ซึ่งในตอนนี้ Spread Effects เริม่ จะมีผลมากขึ้น แต Backwash Effects ยังคงมีผล
มากกวา Spread Effect ในขณะทีก่ ารเติบโตจะยังคงกระจุกตัวอยูบางพื้นที่ (Bradford, M.G.,
and W.A. Kent 1977 : 170)

20,000
17,947

จํานวน(คน)

15,000

15,094
13,099

11,246

10,000
5,000
0

14,204

14,204
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16,116

13,424

ประเภทที5่

5,913
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2535
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0225

ประเภทที1่

565
390
2537
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424
2539

953
752

2541

1,587
892

2543

ป(พ.ศ.)

แผนภูมทิ ี่ 3 การเติบโตของแรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแตละประเภทป พ.ศ. 2533 – 2543
จากการเติบโตของจํานวนแรงงานในภาคการผลิตตั้งแตป พ.ศ. 2533 – 2543 เมื่อนํา
มาจําแนกตามประเภทของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปตามพระราชบัญญัติโรงงานป พ.ศ.
2535 พบวาแรงงานภาคการผลิตสวนใหญเปนแรงงานประเภทที่ 1 ซึ่งเปนแรงงานที่ทํางานในอุต
สาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปบรรจุในภาชนะที่ผนึกและอากาศเขาไมได มีจํานวน 86,141 คนคิด
เปนรอยละ 51.15 รองลงมาคือแรงงานที่ทํางานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2
(โดยวิธอี บรมควัน ใสเกลือ ตากแหง หรือทําใหเยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแหง) จํานวน
74,563คน คิดเปนรอยละ44.27 ในขณะที่แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลประเภทที่ 5 (การ
ลาง ชําแหละ แกะ ตม นึ่ง ทอดหรือบดสัตวนํ้า) มีจํานวน 4,181 คน คิดเปนรอยละ 2.48 และแรง
งานทีท่ างานในอุ
ํ
ตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 3 (ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปจากสัตว
นํา)
้ มีจานวน
ํ
3,519 คน คิดเปนรอยละ2.08 จากแรงงานทั้งหมดตั้งแตป พ.ศ. 2533 – 2543 จาก
แผนภูมทิ ี่ 3 พบวาแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลประเภทที่ 2 มีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอ
เนือ่ งโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมาซึ่งอาจกลาวไดวาอุตสาหกรรมอาหาร
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ทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาครประเภทที่ 2 มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตเชนเดียวกันกับ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่1 ที่มีแนวโนมที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกันในขณะที่
อุตสาหกรรมอาหารทะแปรรูปประเภทที่ 3 และ 5 มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย
2.3 การศึกษาการหลั่งไหล (Flow) ปจจัยที่ใชในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป
ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาการหลั่งไหลของปจจัยที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร
ทะเลแปรรูปจากพืน้ ที่ชายขอบเขาสูพื้นที่ศูนยกลาง โดยจะใชจํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2542 เปนตัวแทนหรือตัวชี้วัดการหลั่งไหลของปจจัยที่ใชในกระบวน
การผลิตเขาสูพื้นที่ศูนยกลางเนื่องจากแรงงานเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งที่สามารถชี้วัดการ
เติบโตของอุตสาหกรรมได โดยเปรียบเทียบกับจํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ในแตละ
ตําบล
ตารางที่ 16 การหลั่งไหลของแรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปป พ.ศ. 2542
ตําบล
กาหลง
โกรกกราก
คอกกระบือ
โคกขาม
ชัยมงคล
ทาจีน
ทาฉลอม
ทาทราย
ทาไม
นาดี
บางกระเจา
บางโทรัด
บางนํ้าจืด
บางหญาแพรก
บานแพว
มหาชัย
สวนหลวง
ออมนอย

แรงงานทั้งหมด อุตสาหกรรมอาหารทะเล % จํานวน ( คน ) อุตสาหกรรมภาคอื่น % จํานวน ( คน ) การหลั่งไหลแรงงาน
1,080
144
11,463
10,157
6,788
1,645
792
24,025
10,295
17,792
6,396
5,013
7,378
1,303
79
9,683
8,643
62,207

328
9
180
4,196
1,401
522
652
17,184
631
3,942
1,503
2,520
15
565
30
1,184
39
96

48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8

160
4
88
2,048
684
255
318
8,386
308
1,924
733
1,230
7
276
15
578
19
47

752
135
11,283
5,961
5,387
1,123
140
6,841
9,664
13,850
4,893
2,493
7,363
738
49
8,499
8,604
62,111

48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8
48.8

367
66
5,506
2,909
2,629
548
68
3,338
4,716
6,759
2,388
1,217
3,593
311
24
4,148
4,216
30,310

-207
-61
-5,418
-861
-1,945
-293
250
5,047
-4,408
-4,835
-1,654
13
-3,586
-36
-9
-3,570
-4,197
-30,263
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จากตารางที่ 16 พบวาจํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในตําบลทาทรายมีทั้งสิ้น
24,025 คน โดยเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจํานวน 17,184 คน คิดเปน
8,386 คน จากจํานวนแรงงานที่มาจากภายในจังหวัดสมุทรสาคร 48.8 % และเปนแรงงานในภาค
อุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ จํานวน 6,841 คน คิดเปน 3,338 คน จากจํานวนแรงงานที่มาจากภาย
ในจังหวัดสมุทรสาคร48.8 % ในขณะทีต่ าบลบางโทรั
ํ
ด มีจํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมภาย
ในพืน้ ทีท่ งั้ สิน้ 5,013 คน โดยเปนแรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปจํานวน 2,520 คน
คิดเปน 1,230 คน จากจํานวนแรงงานที่มาจากภายในจังหวัด 48.8 % และเปนแรงงานในภาค
อุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ จํานวน2,493 คน คิดเปน1,217 คน จากจํานวนแรงงานที่มาจากภาย
ในจังหวัด 48.8 % และจากการวิเคราะหพบวา ตําบลทาทราย (+ 5,047 คน) และตําบลบางโทรัด
(+ 13 คน) มีแรงงานภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เกินกวาแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ประเภทอืน่ ๆ ทีม่ อี ยูใ นพื้นที่ ซึ่งปรากฏการณดังกลาวแสดงใหเห็นถึงวา พื้นที่ดังกลาวมีการดึงดูด
ปจจัยทีใ่ ชในการผลิต (แรงงาน) จากพื้นที่อื่นเขาสูพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปเพือ่ มาทํางานในภาคการผลิต
เนื่องจากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเปน
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานจํานวนมากในกระบวนการผลิต ทัง้ ในสวนของขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ
ในเรือ่ งการควบคุมอุณหภูมิของนํ้าที่ใชตมคุมเวลาหรือตรวจสอบความเรียบรอยของวัตถุดิบ ซึ่งขั้น
ตอนเหลานีต้ อ งอาศัยแรงงานจํานวนมาก(สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2537 : 204)
และจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาครพบวาแรงงานที่ใช
ในกระบวนการผลิตมาจากภายในจังหวัดสมุทรสาครรอยละ 48.8 ซึ่งอาจกลาวไดวาคนงานที่
ทํางานอยูในภาคการผลิตโดยตรงไมไดอาศัยอยูในพื้นที่ศูนยกลางตั้งแตแรกเริ่ม แตถูกดึงดูดใหเขา
มาทํางานในสถานทีใ่ หมๆ
ในฐานะผูเดินทางหรือยายถิ่นฐานเขามาทํางานในพื้นที่ศูนยกลาง
(Moseley, Malcom J. 1974 : 117)
ดังนั้นสามารถกลาวเปนนัยไดวาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
มีพฒ
ั นาการทางพืน้ ที่มาถึงชวงแรกเริ่มของการเติบโตในขั้นที่ 3 ตามแนวความคิดของ จอหน
ฟรีดแมน เนือ่ งจากพบศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ ตําบลทาทราย และศูนยกลางรอง –
ชายขอบ ทีต่ าบลบางโทรั
ํ
ด ซึ่งทั้งสองพื้นที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
หนาแนน (ซึง่ ไดจากการวิเคราะหในขั้นตอนแรก) อีกทั้งมีการหลั่งไหลของปจจัยที่ใชในกระบวน
การผลิตเขาสูภ ายในพื้นที่ ในขณะที่พบการหลั่งไหลของปจจัยทางดานที่ตั้ง(ปจจัยดานแรงงาน)
เชนเดียวกันในพืน้ ทีต่ าบลท
ํ
าฉลอม แตเนื่องจากในขั้นตอนการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัว
ขางตน ตําบลทาฉลอมเปนพื้นที่ที่มีคาดัชนีการกระจุกตัวอยูในระดับตํามาโดยตลอด
่
หรือสามารถ
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กลาวอีกนัยหนึง่ ไดวา ระดับความหนาแนนของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในตําบลทาฉลอม
ไมถงึ เกณฑทจี่ ะพิจารณาเปนพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปไดในชวงเวลา 10 ป
ทีผ่ า นมา ตําบลทาฉลอมจึงไมอยูในเกณฑการพิจารณาดังกลาว
3. การวิเคราะหหาพืน้ ที่ที่เหมาะสมของโรงงานอาหารทะเลแปรรูปโดยวิธีสารสนเทศทาง
ภูมศิ าสตร (Geographic Information System – GIS)
ในการวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมของโรงงานอาหารทะเลแปรรูป ไดจัดทําฐานขอมูล
ทีใ่ ชในการวิเคราะห 7 ฐานขอมูลสําหรับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่1 และ ฐานขอมูลที่
ใชในการวิเคราะห 8 ฐานขอมูลสําหรับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 ดังตารางที่ 17 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 17 ปจจัยทางดานที่ตั้งของโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
ปจจัยทางดานที่ตั้ง โรงงานอาหารทะเลแปรรูป โรงงานอาหารทะเลแปรรูป เงื่อนไขที่ใชในการวิเคราะห
ประเภทที่ 1
ประเภทที่ 2
GIS COVERAGES
MARD
MIRD
SUPIN
CON
ELECT
RIV
LAB
RAW

MARD
MIRD
SUPIN
CON
ELECT
RIV
LAB
-

MARD
MIRD
SUPIN
CON
ELECT
RIV
LAB
RAW

MAIN ROAD
MINOR ROAD
SUPPORTING INDUSTRY
CONCENTRATED AREA
POWER
RIVER
LABOR
RAW MATERIAL

โดยปจจัยทางดานที่ตั้ง เชน ปจจัย MARD MIRD SUPIN RIV และ RAW จะนํา
มาสราง Buffer Zone กอน โดยเงือ่ นไขทางดานที่ตั้งซึ่งไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหาร
ทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 และ 2 จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ย (Mean) ของปจจัยทางดานที่ตั้งในแตละ
ปจจัย กอนนําไปวิเคราะหดวยวิธีทางสนเทศทางภูมิศาสตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- MARD หมายถึง ถนนสายหลัก
- MIRD หมายถึง ถนนสายรอง
- SUPIN หมายถึง อุตสาหกรรมที่สนับสนุนหรือเกี่ยวของ
- CON หมายถึง พื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
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- ELECT หมายถึง พลังงานไฟฟา
- RIV หมายถึง แหลงนํ้าธรรมชาติ
- LAB หมายถึง แรงงานในพื้นที่
- RAW หมายถึง วัตถุดิบในพื้นที่
โดยมีขนั้ ตอนการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรดังแผนผังที่ 1 และ 2
(หนา 86-87)
3.1 การกําหนด COVERAGE ในการวิเคราะหอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ประเภทที่ 1
1. COVERAGE TAMBOL & AMPHOE แสดงขอบเขตการปกครองจังหวัด
สมุทรสาคร ดังแผนที่ที่ 8 โดยมีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 872.34 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอาณาเขตพื้น
ที่ 3 อําเภอ 40 ตําบล 288 หมูบาน และ 4 สุขาภิบาล (ดังตารางที่ 19 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา
121)
2. COVERAGE MAIN ROAD แสดงเสนทางคมนาคมสายหลัก ดังแผนที่ที่ 9
ทําการ Reselect เสนทางคมนาคมสายหลักที่สําคัญภายในตัวจังหวัด
(Code = 1) (ดังตารางที่ 20 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา 121) จากนั้น สราง Buffer Zone ระยะ
ทาง 4 กิโลเมตร ครอบคลุมเสนทางคมนาคมสายหลักที่สําคัญ ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพการเขาถึงเสน
ทางคมนาคมสายหลักสําหรับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1
3. COVERAGE MINOR ROAD แสดงเสนทางสายรอง ดังแผนที่ที่ 10
ทําการ Reselect เสนทางคมนาคมสายรองในจังหวัดสมุทรสาคร (ดังตารางที่
21 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา 121) จากนั้นสราง Buffer Zone ระยะทาง 7 กิโลเมตร ครอบคลุม
เสนทางคมนาคมสายรอง ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพการเขาถึงเสนทางคมนาคมสายรองสําหรับโรงงาน
อาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่ 1
4. COVERAGE SUPPORTING INDUSTRY แสดงที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
รองรับดังแผนที่ที่ 11
ทําการ Reselect โรงงานอุตสาหกรรมรองรับ (Code = 1) (ดังตารางที่ 22
แสดงไวในภาคผนวก จ หนา 122) ซึง่ มีจานวนทั
ํ
ง้ สิน้ 100 โรงงาน อาทิ โรงงานผลิตกลอง
กระดาษและสิง่ พิมพ โรงงานผลิตกระปอง และ โรงงานหองเย็น โดยสราง Buffer Zone รัศมี 10
กิโลเมตร ลอมรอบที่ตั้งของโรงงาน ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพทางดานโรงงานอุตสาหกรรมรองรับของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1
5. COVERAGE CONCENTRATED AREA แสดงพื้นที่กระจุกตัวของอุตสากรรม
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ทําการ Reselect พืน้ ทีท่ มี่ กี ารกระจุกตัวของอุตสาหกรรม (Code = 1) (ดังตา
รางที่ 23 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา124) ซึง่ ไดจากการวิเคราะหขางตนในสวนของพื้นที่ศูนย
กลางและชายขอบของอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร (ดังแผนที่ที่ 3) ไดขอบเขตพื้นที่ที่มีการ
กระจุกตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร
6. COVERAGE POWER แสดงพื้นที่มศี กั ยภาพพลังงานไฟฟาดังแผนที่ที่ 12
ทําการจําแนกแบงพื้นที่ที่มีการจายกระแสไฟฟา ที่ใชในภาคอุตสาหกรรมออก
เปน 2 พื้นที่ไดแก
- พืน้ ที่ที่มศี กั ยภาพดานพลังงานไฟฟา ซึ่งมีปริมาณไฟฟามากกวาหรือเทากับ
ผลรวมของค า เฉลี่ ย ปริ ม าณการจ า ยกระแสไฟฟ า ในภาคอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
(Code=1)
-พื้นที่ที่ไมมีศักยภาพดานพลังงานไฟฟา เปนพื้นที่ที่มีปริมาณไฟฟานอยกวา
ผลรวมของค า เฉลี่ ย ปริ ม าณการจ า ยกระแสไฟฟ า ในภาคอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร
(Code=2)
ทําการ reselect พื้นที่ที่มีศักยภาพดานพลังงานไฟฟา (Code=1) หรือมี
ปริมาณการจายกระแสไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมมากกวา 497,370,000 ยูนิต พบวามีเพียงอําเภอ
เมืองสมุทรสาครทีม่ ีศักยภาพดานไฟฟา (ดังตารางที่ 24 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา 125)
7. COVERAGE RIVER แสดงพืน้ ที่แหลงนํ้าตามธรรมชาติ ดังแผนที่ที่ 13
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาครมีคลองธรรมชาติกวา 170 สาย และแมนํ้าทาจีน ซึ่ง
เปนแหลงนํ้าธรรมชาติ (ขอมูลการตลาดสมุทรสาคร 2542 : 5) ทําการ Reselect เสนทางแหลงนํ้า
ตามธรรมชาติที่สําคัญ (Code =1) (ดังตารางที่ 25 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา 125) จากนั้น
สราง Buffer Zone รัศมี6 กิโลเมตร ลอมรอบแหลงนํ้าตามธรรมชาติไดพื้นที่ที่มีศักยภาพทางดาน
แหลงนํ้าตามธรรมชาติ
8. COVERAGE LABOR แสดงพื้นที่ที่มศี กั ยภาพดานแรงงาน ดังแผนที่ที่ 14
ทําการ Reselect พืน้ ทีท่ มี่ ปี ระชากรวัยแรงงาน 13 – 60 ปในแตละตําบล ซึ่งมี
จํานวนมากกวาหรือหรือเทากับผลรวมของคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่
1 ไดพนื้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพทางดานแรงงาน (ดังตารางที่ 26 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา 125)
9. COVERAGE POINT SEAFOOD PLANT (TYPE 1)
ทําการ Reselect Coverage Point Seafood Plant (Code = 1) (ดังตารางที่
27 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา126) ไดตาแหน
ํ
งที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1
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จากนัน้ จําแนกตามชวงป พ.ศ.ของการเริ่มดําเนินการในแตละโรงงาน ไดทิศทางหรือแนวโนมที่ตั้ง
ของโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1
ตารางที่ 18 พืน้ ทีเ่ หมาะสมดานปจจัยที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 และประเภทที่2
ตําบล
บานเกาะ
โคกขาม
ทาทราย
บางกระเจา
บางโทรัด
กาหลง
ชัยมงคล
มหาชัย

พืน้ ที่เหมาะสมของโรงงานประเภทที่1

พืน้ ที่เหมาะสมของโรงงานประเภทที่2

23.76
23.63
22.53
22.15
22.12
20.67
16.17
8.76

28.8
26.63
22.53
24.15
13.04
8.76

หมายเหตุ : หนวย ตารางกิโลเมตร
จากการวิ เ คราะห ห าพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมด า นป จ จั ย ที่ ตั้ ง โรงงานอาหารทะเลแปรรู ป
ประเภทที่ 1 พบวา มีพื้นที่ทั้งหมด 159.78 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตําบล คือ ตําบล
บานเกาะ (23.76 ตารางกิโลเมตร) ตําบลโคกขาม (23.63 ตารางกิโลเมตร) ตําบลทาทราย (22.53
ตารางกิโลเมตร) ตําบลบางกระเจา (22.15 ตารางกิโลเมตร) ตําบลบางโทรัด (22.12 ตาราง
กิโลเมตร) ตําบลกาหลง (20.67 ตารางกิโลเมตร) ตําบลชัยมงคล (16.17 ตารางกิโลเมตร) และ
ตําบลมหาชัย (8.76 ตารางกิโลเมตร) ดังตารางที่ 27 ซึง่ อาจกลาวไดอยางเปนนัยวา พื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมดานปจจัยที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่ 1 มีลักษณะเปนแนวยาวตามเสน
ทางคมนาคมสายสําคัญ เชน ถนนธนบุรี – ปากทอ ถนนเอกชัย และถนนเศรษฐกิจที่ 1 ซึ่งพาด
ผานพืน้ ทีศ่ นู ยกลางอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครทางตอนลาง เมื่อศึกษาแนวโนมทิศทางการตั้ง
โรงงานอาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่ 1 พบวา ชวงแรกเริ่มของการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่ 1 โรงงานจะมีที่ตั้งอยูนอกบริเวณพื้นที่ที่มีความเหมาะสมดานปจจัย
ทีต่ งั้ ทีไ่ ดจากการวิเคราะห จนกระทั่งในชวงป พ.ศ. 2521–2527โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูปประเภทที่ 1 เริ่มมีการขยับตัวเขาสูพื้นที่บริเวณที่ที่มีความเหมาะสมดานปจจัยที่ตั้งที่ไดจาก
การวิเคราะห โดยเฉพาะบริเวณริมสองฝงถนนเศรษฐกิจที่ 1 จนกระทั่งหลังป พ.ศ.2538 โรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่1 เริ่มมีการขยับตัวเขาสูพื้นที่ริมฝงถนนสุทธวาดวิถี ใน
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ตําบลบางกระเจา และบริเวณดานในถนนเศรษฐกิจที่ 1 และบริเวณทางแยกที่เชื่อมตอกับถนน
ธนบุรี – ปากทอ อีกทั้งมีการขยับตัวเขาสูพื้นที่ดานในตําบลโคกขาม ซึ่งมีถนนสาธารณะเปนตัว
เชือ่ มโยงดังแผนที่ที่ 15
(หมายเหตุ : ศึกษาเฉพาะโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 ที่ตั้งอยูในขอบเขตพื้นที่ที่ไดจาก
การวิเคราะหเทานั้น)
3.2 การกําหนด COVERAGE ทีใ่ ชในการวิเคราะหอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูปประเภทที่ 2
1. COVERAGE RAW MATERIAL แสดงพืน้ ที่ที่มีศักยภาพดานวัตถุดิบ
ทําการ Reselect ทีต่ งั้ แหลงวัตถุดิบในจังหวัดสมุทรสาครไดแก ศูนยกลางการ
คากุง องคกรสะพานปลา และ สะพานปลาเทศบาล จากนั้นสราง Buffer Zone รัศมี 11
กิโลเมตร ลอมรอบแหลงที่ตั้งวัตถุดิบ ไดพื้นที่ที่มศี กั ยภาพทางดานวัตถุดิบ ดังแผนที่ที่ 16
2. COVERAGE MAIN ROAD แสดงเสนทางคมนาคมสายหลัก
ทําการ Reselect เสนทางคมนาคมสายหลักที่สําคัญ จากนั้นสราง Buffer
Zone ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ครอบคลุมเสนทางคมนาคมสายหลักที่สําคัญ ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เสนทางคมนาคมสายหลักสําหรับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 ดังแผนที่ที่ 17
3. COVERAGE MINOR ROAD แสดงเสนทางสายรอง
ทําการ Reselect เสนทางคมนาคมสายรองในจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นสราง
Buffer Zone ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ครอบคลุมเสนทางคมนาคมสายรอง ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพ
การเขาถึงเสนทางคมนาคมสายรองสําหรับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 ดังแผนที่ที่ 18
4. COVERAGE SUPPORTING INDUSTRY แสดงโรงงานอุตสาหกรรมรองรับ
ทําการ Reselect โรงงานอุตสาหกรรมรองรับ ซึ่งมีจานวนทั
ํ
้งสิ้น 88 โรงงาน
ไดแก โรงงานผลิตกลองกระดาษ สิ่งพิมพ และ โรงงานหองเย็น โดยสราง Buffer Zone รัศมี 11
กิโลเมตร ลอมรอบที่ตั้งของโรงงาน ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพดานโรงงานอุตสาหกรรมรองรับของอุต
สาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 ดังแผนที่ที่ 19
5. COVERAGE RIVER แสดงพืน้ ที่แหลงนํ้าตามธรรมชาติ
ทําการ Reselect เสนทางแหลงนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญ (Code = 1 ) จากนั้น
สราง Buffer Zone รัศมี 8 กิโลเมตร ลอมรอบแหลงนํ้าตามธรรมชาติ ไดพื้นที่ที่มีศักยภาพดาน
แหลงนําตามธรรมชาติ
้
สําหรับโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2
6. COVERAGE LABOR แสดงพืน้ ทีท่ ี่มีศักยภาพดานแรงงาน
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ทําการ Reselect พืน้ ทีท่ มี่ ปี ระชากรวัยแรงงาน 13 –60 ปในแตละตําบล ซึ่งมี
จํานวนมากกวาหรือเทากับผลรวมคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 (คา
เฉลี่ย = 450) ไดพนื้ ทีท่ มี่ ีศักยภาพทางดานแรงงาน
7. COVERAGE POINT SEAFOOD PLANT ( TYPE 2 )
ทําการ Reselect Coverage Point Seafood Plant (Code =1) (ดังตารางที่
28 แสดงไวในภาคผนวก จ หนา127) ไดตําแหนงที่ตั้งโรงงาน จากนั้นตามชวงป พ.ศ.การเริ่ม
ดําเนินกิจการแตละโรงงาน ไดทิศทางหรือแนวโนมที่ตั้งของโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2
จากนัน้ นําผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ตั้งแต
COVERAGE 1 – 7 มาวิเคราะหดวยวิธี INTERSECT กับ COVERAGE POWER COVERAGE
และ COVERAGE CONCENTRATED AREA ไดพนื้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสมดานปจจัยที่ตั้งโรงงาน
อาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 และนําพื้นที่ดังกลาวมา OVERLAY กับ COVERAGE TAMBOL
& AMPHOE และ COVERAGE POINT SEAFOOD PLANT (TYPE 2) ไดผลลัพธดังแผนที่ที่ 20
จากการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมดานปจจัยที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
ประเภทที่ 2 พบวามีพื้นที่ทั้งหมด 123.89 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตําบล คือ ตําบล
บานเกาะ(28.8 ตารางกิโลเมตร) ตําบลโคกขาม(26.63 ตารางกิโลเมตร) ตําบลบางกระเจา (24.15
ตารางกิโลเมตร) ตําบลทาทราย (22.53 ตารางกิโลเมตร) ตําบลชัยมงคล(13.04 ตารางกิโลเมตร)
และตําบลมหาชัย (8.76 ตารางกิโลเมตร) ดังตารางที่ 27 ซึ่งพบวา พื้นที่ที่มีความเหมาะสมดาน
ปจจัยทีต่ งั้ โรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 อยูในบริเวณศูนยกลางอุตสาหกรรมของจังหวัด
สมุทรสาคร ซึง่ บริเวณดังกลาวครอบคลุมพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป (ตําบล
ทาทราย) อยูเ ชนเดียวกัน จากการศึกษาแนวโนมทิศทางการตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภท
ที่ 2 พบวา ในชวงป พ.ศ. 2527 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่ 2 เริ่มมีการตั้งโรงงาน
บริเวณตามแนวถนนเศรษฐกิจที่ 1 และบริเวณถนนสุทธวาดวิถี ตอจากนั้นเริ่มมีการขยายตัวไป
ในทิศเหนือตามแนวยาวของถนนเศรษฐกิจที่1 และถนนเอกชัย เพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งในป พ.ศ.
2538 – 2543 โรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 เริ่มมีการตั้งโรงงานในพื้นที่ที่ลึกเขาไปที่มี
เสนทางคมนาคมเขาถึงเชน พื้นที่ดานในตําบลโคกขาม ในขณะที่ชวงเวลาดังกลาว การตั้งโรงงาน
บริเวณริมถนนเอกชัยยังคงกระจุกตัวอยูเฉพาะบริเวณ ซึ่งสอดคลองกับลักษณะที่ตั้งโรงงานบริเวณ
ถนน ธนบุรี – ปากทอ ที่มีลักษณะกระจุกอยูเฉพาะบริเวณเชนกัน
(หมายเหตุ : ศึกษาเฉพาะโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 ที่ตั้งอยูในขอบเขตพื้นที่ที่ไดจาก
การวิเคราะหเทานั้น)
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บทที่ 5
สรุปผลจากการวิจัย
การศึกษาความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ผลลัพธที่ไดจากการศึกษาความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบอาหารทะเลแปรรูปของ
ประเทศไทยในตลาดโลกพบวา อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของไทยมีคาดัชนีความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบมากกวา 1 ซึ่งบงบอกถึงวาการประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปใน
ประเทศไทยจะยังคงมีความไดเปรียบอยู และยังคงสามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆ ไดในตลาดโลก
และการที่โครงสรางการสงออกของไทยสวนใหญเปนการสงออกสินคาจําพวกอุตสาหกรรมเกษตร
ซึง่ อาหารทะเลแปรรูปเปนสินคาอุตสาหกรรมเกษตร ที่มีแนวโนมการสงออกเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ป
โดยในป พ.ศ. 2543 มีสัดสวนสงออกสูงถึงรอยละ 27.8 จึงอาจกลาวไดอยางเปนนัยวา สินคา
อาหารทะเลแปรรูปมีความสําคัญตอการสงออกของประเทศ และจากการวิเคราะหรูปแบบที่ตั้ง
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในประเทศไทยพบวา โรงงานจะตั้งอยูบริเวณรอบๆ อาวไทยและ
บริเวณชายฝง ภาคใตตอนลางอยางหนาแนน โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มี
แรงงานในภาคการผลิตอาหารทะเลแปรรูปมากที่สุดในประเทศ เมื่อวิเคราะหหาความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ พบวาจังหวัดสมุทรสาครมีความไดเปรียบทางดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมมากกวา
จังหวัดอืน่ ๆ ในประเทศ โดยมีคาดัชนีเทากับ 2.15 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่โครงสรางทาง
เศรษฐกิจในจังหวัดสวนใหญ เปนภาคการผลิตทางดานอุตสาหกรรมประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
ซึง่ แรงงานภาคการผลิตอาหารทะเลแปรรูปมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 77.82 ดังนั้นกลาวอยางเปนนัย
ไดวาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปมีความสําคัญตอโครงสรางเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสาคร
เปนอยางมาก โดยความสําคัญของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเริ่มมีมาตั้งแตป พ.ศ. 2529 ซึ่ง
สังเกตไดจากการที่อัตราการจางงานภาคการผลิตมีการเติบโตสูงถึงรอยละ 1,395.7 จากชวง 7 ป
กอน (ป พ.ศ. 2522) และอัตราการเติบโตดังกลาวยังคงเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราที่ลดลงจนถึง
ปปจ จุบัน ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปยังผลใหอุตสาหกรรมรองรับอื่นๆ ที่ตั้ง
อยูใ นจังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันเชน อุตสาหกรรมหองเย็น
อุตสาหกรรมผลิตกระปอง อุตสาหกรรมผลิตกลองกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ
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การศึกษารูปแบบที่ตั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
จากการวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาครดวย
วิธี Index of Concentration พบวาศูนยกลางอุตสาหกรรมครอบคลุมพื้นที่ 9 ตําบล คือ ตําบล
ชัยมงคล ตําบลทาทราย ตําบลบางโทรัด ตําบลโคกขาม ตําบลบานเกาะ ตําบลบางกระเจา ตําบล
กาหลง ตําบลมหาชัย และตําบลออมนอยโดยมีคาดัชนีการกระจุกตัวเทากับ 67.34 ซึ่งบงบอกถึง
วาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร กวาครึ่งหนึ่งกระจุกอยูบริเวณพื้นที่ศูนยกลาง
อุตสาหกรรมทีไ่ ดจากการคํานวณ เมื่อวิเคราะหหาพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
พบวาครอบคลุมพืน้ ที่ ตําบลทาทราย และตําบลบางโทรัด โดยมีคาดัชนีการกระจุกตัวเทากับ
84.33 คาดัชนีดงั กลาวบงบอกถึงวา แรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปกวาครึ่งหนึ่ง
กระจุกตัวอยูเ ฉพาะบริเวณพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ที่ไดจากการคํานวณ
ดังนัน้ อาจกลาวไดวา ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปที่พบในจังหวัดสมุทรสาครจะอยู
บริเวณทีม่ กี ารกระจุกตัวหนาแนนของอุตสาหกรรม โดยมีรูปแบบที่ตั้งโรงงานเรียงเปนแนวยาวตาม
เสนทางคมนาคมสายสําคัญ อาทิ ถนนเศรษฐกิจที่ 1 ถนนเอกชัย และ ถนนธนบุรี – ปากทอ
เมือ่ พิจารณาถึงขนาดของโรงงานก็พบลักษณะแตกตางกันไปตามพื้นที่ โดยบริเวณพื้นที่ศูนยกลาง
อุตสาหกรรมอาหารทะเล สวนใหญจะเปนโรงงานขนาดใหญ รอยละ 66.66 ในขณะที่ โรงงานที่ตั้ง
อยูบริเวณพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรมอาหารทะเลแตพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรม
ของจังหวัด สวนใหญพบโรงงานขนาดกลางรอยละ35.89 ในทางตรงกันขาม โรงงานอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปขนาดเล็กสวนใหญจะพบบริเวณพื้นที่ชายขอบอุตสาหกรรมของจังหวัด คิดเปน
รอยละ 55.17
จากการสัมภาษณผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
พบวาปจจัยผูประกอบการใหความสําคัญกับปจจัยทางดานวัตถุดิบเปนอันดับแรก คิดเปนรอยละ
15.52 อันดับที่สอง คือ ทุน คิดเปนรอยละ 13.00 อันดับทีส่ าม คือ แรงงาน คิดเปนรอยละ 12.96
อันดับที่สี่ คือ ที่ดิน คิดเปนรอยละ 11.93 อันดับทีห่ า คือ การคมนาคมขนสง คิดเปนรอยละ 9.55
จากปจจัยทางดานที่ตั้งทั้งหมด11 ปจจัย เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดในแตละปจจัยพบวาวัตถุดิบ
ทีใ่ ชในกระบวนการผลิตสวนใหญไดมาจากภายในตัวจังหวัดรอยละ53.59 ในขณะที่ทุนที่ใชในการ
ดําเนินกิจการสวนใหญมาจากภายในตัวจังหวัดสมุทรสาครรอยละ81.48 โดยไดมาจากธนาคาร
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือเปนเงินทุนสวนตัว ทางดานปจจัยแรงงาน แรงงานที่ใชในกระบวนการผลิต
สวนใหญจะเปนแรงงานไรฝมือถึงรอยละ96.2 โดยไดแรงงานจะเดินทางมาจากตําบลอื่นๆ ภายใน
ตัวจังหวัดเพือ่ ใชแรงงานในกระบวนการผลิตคิดเปนรอยละ48.8 รองลงมาคือมาจากจังหวัดอื่นๆ
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ทัว่ ภูมภิ าคของประเทศคิดเปนรอยละ40.55 ขณะที่แรงงานตางดาวมีสัดสวนนอยที่สุดเพียงรอยละ
6.85 ทางดานปจจัยราคาที่ดินในจังหวัดสมุทรสาครเปนอีกปจจัยที่ผูประกอบการพิจารณา คิดเปน
รอยละ 21.72 ประกอบกับผูประกอบการเลือกที่จะตั้งโรงงานบริเวณที่มีเสนทางคมนาคมขนสงที่
สะดวกสามารถเขาถึงไดทุกพื้นที่ถึงรอยละ9.55 ทั้งนี้เนื่องจากโรงงานอาหารทะเลแปรรูปสวนใหญ
จะใชวธิ ขี นสงวัตถุดิบโดยรถบรรทุกเขาสูโรงงานถึงรอยละ85.18 ในทางตรงกันขามการขนสงสินคา
สําเร็จรูปสวนใหญโรงงานอาหารทะเลแปรรูปจะใชวิธีขนสงทางเรือรอยละ 70.37 ซึ่งอาจเปนเพราะ
ตลาดสินคาอาหารทะเลแปรรูปสวนใหญอยูที่ตางประเทศ เชน ไตหวัน ญี่ปุน สหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา
เมื่อวิเคราะหรูปแบบทางที่ตั้งประกอบกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการ
ทําใหทราบวาทางพื้นที่ตอนลางของจังหวัดในเขตอําเภอเมือง มีโรงงานอาหารทะเลแปรรูปตั้งอยู
เปนจํานวนมากซึ่งอาจกลาวไดวาพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่มีความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน
มีระบบเสนทางคมนาคมทีท่ ั่วถึง แรงงานจากพื้นที่อื่นสามารถเดินทางเขามาทํางานไดโดยสะดวก
ประกอบกับบริเวณดังกลาว เปนพื้นที่ที่มีกการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมหนาแนนซึ่งรวมไปถึงมี
อุตสาหกรรมรองรับตางๆ อาทิ อุตสาหกรรมหองเย็น อุตสาหกรรมผลิตกระปองและกลองกระดาษ
อีกทัง้ เปนแหลงทีต่ งั้ ของวัตถุดิบที่สําคัญภายในจังหวัด (องคกรสะพานปลา สะพานปลา เทศบาล
และศูนยกลางการคากุง) และจากการที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปเปนอุตสาหกรรมที่มีการ
สูญเสียนําหนั
้ กในการผลิต การอยูใกลปจจัยที่สําคัญในกระบวนการผลิตจึงเปนสิ่งที่จําเปน ดังนั้น
โรงงานอาหารทะเลแปรรูป จึงมีรูปแบบทางที่ตั้งเรียงเปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคมสายสําคัญ
และบริเวณพืน้ ทีด่ า นในที่มีเสนทางคมนาคมสายรองเชื่อมโยงทั่วถึงกับแหลงวัตถุดิบ ในพื้นที่ดัง
ทีป่ รากฎอยูในปจจุบัน
การเติบโตพื้นที่ศูนยกลางและชายขอบของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัด
สมุทรสาคร
ผลการศึกษาพบวาในชวงป พ.ศ. 2533 – 2539 ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูป กระจุกอยูบริเวณตําบลทาทราย โดยคาดัชนีการกระจุกตัวมีแนวโนมสูงขึ้นในทุกๆ 2 ป ซึ่ง
คาดัชนีดงั กลาวบงบอกถึงวา แรงงานมีการกระจุกตัวสูงขึ้นในบริเวณพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูป จนกระทั่งในป พ.ศ. 2541 ก็พบ ศูนยกลางรอง – ชายขอบ ของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปบริเวณตําบลบางโทรัด
ซึ่งปรากฏการณดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ
จอหน ฟรีดแมน ทีไ่ ดกลาวไววา การพัฒนาจะเกิดขึ้นในแควนที่มีความไดเปรียบกอนเพียง 1 หรือ
2 แควน โดยปจจัยการผลิตตางๆ จะถูกดึงดูดเขาสูบริเวณพื้นที่ศูนยกลาง เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมี
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แรงดึงดูดปจจัยการผลิตตางๆ ที่สําคัญใหเขาสูพื้นที่ แตโครงสรางของศูนยกลาง – ชายขอบ อาจ
เปลีย่ นแปลงไปเปนแบบหลายโครงสรางศูนยกลางได ถาพื้นที่ชายขอบไดถูกพัฒนาขึ้น และเมื่อ
วิเคราะหลกั ษณะการดึงดูดปจจัยการผลิตของพื้นที่ศูนยกลาง โดยใชจํานวนแรงงานเปนตัวแทน
ก็พบวา พืน้ ทีต่ าบลท
ํ
าทราย และตําบลบางโทรัด มีการหลั่งไหลของปจจัยการผลิตเขาสูพื้นที่จริง
ซึง่ ปรากฎการณและลักษณะดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดขางตน
จากการจําแนกอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปออกเปน 5 ประเภทตามกรมโรงงาน
พบวามีเพียงอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 ที่มีแนวโนมการเจริญ
เติบโตสูงขึน้ ในทุกๆป ดังนั้นในวิเคราะหขั้นตอนตอไป จึงวิเคราะหหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมดาน
ปจจัยทางทีต่ ั้งสําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2
การวิเคราะหหาพื้นที่ที่เหมาะสมดานปจจัยทางที่ตั้งของโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
ผลการวิเคราะหพบวา พื้นที่ที่มีความเหมาะสมดานปจจัยทางที่ตั้งของอุตสาหกรรม
อาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 อยูบริเวณ ตําบลบานเกาะ ตําบลโคกขาม ตําบลทาทราย ตําบล
บางกระเจา ตําบลบางโทรัด ตําบลกาหลง ตําบลชัยมงคล และตําบลมหาชัย โดยมีพื้นที่ 159.78
ตารางกิโลเมตรและมีลักษณะเปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคมสายสําคัญ ในขณะที่พื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมดานปจจัยทางที่ตั้งของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 อยูบริเวณ
ตําบลบานเกาะ ตําบลโคกขาม ตําบลบางกระเจา ตําบลทาทราย ตําบลชัยมงคล และตําบล
มหาชัย เชนเดียวกัน โดยมีพื้นที่ 123.89 ตารางกิโลเมตร และมีขอบเขตพื้นที่เล็กกวาพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลประเภทที่ 1 ซึ่งพื้นที่ที่ไดจากการวิเคราะหทั้ง 2
ประเภทเปนพืน้ ทีม่ ีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมหนาแนน มีความพรอมทางดานสาธารณูปโภค
และเสนทางคมนาคม เปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรมรองรับตางๆ อีกทั้งเปนแหลงที่ตั้งวัตถุดิบใน
พืน้ ทีซ่ งึ่ เปนปจจัยทีส่ ําคัญในกระบวนการผลิต และเมื่อศึกษาแนวโนมและทิศทางการตั้งโรงงาน
อาหารทะเลแปรรูป ประเภทที่ 1 ก็พบวา มีแนวโนมหรือทิศทางการตั้งโรงงานไปทางทิศตะวันตก
ของจังหวัด โดยโรงงานมีแนวโนมการขยายตัวหรือตั้งโรงงานใหมไปตามแนวถนนสุทธวาดวิถี ใน
ตําบลบางกระเจา และบริเวณดานในของถนนเศรษฐกิจ1 และบริเวณรอยตอถนนธนบุรี – ปากทอ
อีกทัง้ ทิศทางการตัง้ โรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 มีการขยับตัวเขาสูพื้นที่ดานในที่มีถนน
สาธารณะเปนตัวเชือ่ มโยงในการเขาถึงตําบลโคกขาม ในขณะที่ แนวโนมทิศทางการตั้งโรงงาน
อาหารทะเลแปรรูปประเภทที่2 มีแนวโนมการตัง้ โรงงานไปทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชนเดียวกัน
โดยโรงงานมีแนวโนมขยายตัวหรือกอตั้งโรงงานใหมในพื้นที่ที่ลึกเขาไปในตําบลโคกขาม โดยมีเสน
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ทางคมนาคมเขาถึงและเชื่อมโยงกับถนนสายหลัก อีกทั้งยังพบแนวโนมการตั้งโรงงานไปตามแนว
ถนนธนบุรี – ปากทอ ในตําบลชัยมงคล และบริเวณทางเชื่อมตอระหวางถนนเดิมบางและถนน
เอกชัย โดยลักษณะการตั้งโรงงานจะเปนแนวยาวตามเสนทางคมนาคม
ขอเสนอแนะ
1. อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2 เปนอุตสาหกรรมที่ภาครัฐควรสงเสริม
และสนับสนุน เนือ่ งจากประเทศไทยมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทางดานอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูป และมีแนวโนมเติบโตตอไปไดอีกในอนาคต อีกทั้งยังใชวัตถุดิบภายในประเทศเปน
หลัก ซึง่ จะกอใหเกิดการจางงานแกประชากรทั้งในทองถิ่น และพื้นที่บริเวณใกลเคียงโดยรอบ
2. จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีความไดเปรียบทางดานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อยางยิง่ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป ดังนั้นภาครัฐควรสงเสริมใหมีระบบโครงขายคมนาคมที่
เพียงพอและทัว่ ถึง โดยเฉพาะบริเวณทางตอนลางของจังหวัด บริเวณพื้นที่ตาบลบ
ํ
านเกาะ ตําบล
โคกขาม ตําบลทาทราย ตําบลบางกระเจา ตําบลบางโทรัด ตําบลกาหลง ตําบลชัยมงคล และ
ตําบลมหาชัย เนือ่ งจากเปนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางดานปจจัยที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
3. โรงงานอาหารทะเลแปรรูปมีทิศทางแนวโนมการตั้งโรงงาน ไปทางตะวันตกของ
จังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่มีถนนสายธนบุรี – ปากทอ พาดผาน ดังนั้นภาครัฐควรศึกษา
พืน้ ทีบ่ ริเวณดังกลาว เพื่อสรางโครงสรางพื้นฐานรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
แปรรูป อีกทัง้ จะเอื้อประโยชนตอผูที่จะเขามาลงทุนในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในอนาคต
4. ผลลั พ ธจ ากการวิ เคราะหห าพื้นที่ที่ความเหมาะสมดานปจจัยทางที่ตั้งโรงงาน
อาหารทะเลแปรรูป สามารถใชเปนพื้นฐานในการศึกษาขั้นตอนตอไปได อาทิเชน ศึกษาหาพื้นที่
วางสําหรับการตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
5. ภาครัฐควรมีการวางมาตราการและระบบจัดการนํ้าเสียทั้งในตัวโรงงานและวิธีการ
ปลอยนําเสี
้ ยออกสูพื้นที่สาธารณะ (ซึ่งอาจพิจารณาจากพื้นที่ไดจากการวิเคราะหกอน) เนื่องจาก
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป เปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมลพิษทางนํ้า (Water Pollution)
ดังนัน้ ควรมีการจัดการนํ้าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตอยางเปนระบบ
6. ขอมูลทีไ่ ดจากการสัมภาษณผูประกอบการ อาทิ ขอมูลดานการใชแรงงานตางดาว
ในกระบวนการผลิต อาจไมสะทอนสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นได เนื่องจากการใหขอมูลดังกลาว
อาจมีผลทางดานกฎหมายตอผูประกอบการ
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ภาคผนวก ก
ดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
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วิธีวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของไทย
ป พ.ศ. 2541

4,031.28
4,9957.53

51,163.35
6,791,000.00

= 10.71

ป พ.ศ. 2542

4,109.86
4,9205.53

52,829.18
6,959,000.00

= 11.00

ป พ.ศ. 2543

4,367.33
61,512.56

55,197.32
7,745,000.00

= 9.96

วิธีวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบทางดานอุตสาหกรรมในแตละจังหวัด
จังหวัดสมุทรสาคร

56,245.3
89,610.2

1,354,394
4,635,925

= 2.15

จังหวัดสมุทรปราการ

113,396
186,506

1,354,394
4,635,925

= 2.08

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

638,256
1,787,844

1,354,394
4,635,925

= 1.22

จังหวัดระยอง

42,076.82
133,547.24

1,354,394
4,635,925

= 1.08
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ภาคผนวก ข
ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
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การวิเคราะหหาพื้นที่ศูนยกลาง – ชายขอบของอุตสาหกรรมและพื้นที่ศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
1.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม =
ในจังหวัดสมุทรสาคร

100 -

980
3001

x100

= 67.34

2.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม =
อาหารทะเลแปรรูป ป พ.ศ. 2542

100 -

13
83

x100

= 84.33

3.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม =
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
ป พ.ศ. 2533

100 -

6
25

x100

= 76.00

4.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม =
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
ป พ.ศ. 2535

100 -

10
37

x100

= 72.97

5.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม =
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
ป พ.ศ. 2537

100 -

10
50

x100

= 80.00

6.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม =
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
ป พ.ศ. 2539

100 -

11
61

x100

= 81.96

7.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม =
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
ป พ.ศ. 2541

100 -

13
69

x100

= 81.15

8.ดัชนีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม =
อาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
ป พ.ศ. 2543

100 -

14
93

x100

= 84.94
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ภาคผนวก ค
ตารางเฉลี่ยนํ้าหนักปจจัยที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
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ผลการวิเคราะหดวยวิธีการเฉลี่ย ( Weight ) นํ้าหนักปจจัยที่ไดจากการสัมภาษณผูประกอบการอาหาร
ทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร
อันดับ

ปจจัย
ทางดานที่ตั้ง
1. แรงงาน
2. ที่ดิน
3. ทุน
4. วัตถุดิบ
5. พลังงาน
6. การเชื่อมโยง
ของอุตสาหกรรม
7. การคมนาคม
ขนสง
8. ตลาด
9. บทบาทของรัฐ
10. แหลงนํ้า
11. ความพอใจ
สวนบุคคล
ผลรวม
คาเฉลี่ย

ผลรวม อันดับ รอยละ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2
(22)
2
(22)
9
(99)
18
(198)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
2
(22)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

11
(110)
5
(50)
6
(60)
9
(90)
0
(0)
2
(20)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

2
(18)
11
(9)
4
(36)
4
(36)
5
(45)
2
(18)
3
(27)
2
(18)
0
(0)
0
(0)
0
(0)

15
(120)
2
(16)
5
(40)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
5
(40)
2
(16)
2
(16)
1
(8)
1
(8)

0
(0)
4
(28)
3
(21)
1
(7)
10
(70)
1
(7)
7
(49)
4
(28)
0
(0)
3
(21)
0
(0)

0
(0)
1
(6)
1
(6)
0
(0)
4
(24)
3
(18)
8
(48)
4
(24)
0
(0)
10
(60)
1
(6)

1
(5)
3
(15)
2
(10)
0
(0)
5
(25)
3
(15)
4
(20)
4
(20)
3
(15)
7
(35)
0
(0)

0
(0)
5
(20)
0
(0)
0
(0)
5
(20)
8
(36)
4
(16)
5
(20)
1
(4)
3
(12)
0
(0)

1
(3)
0
(0)

0
(0)
0
(0)
0
(0)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
1
(2)
3
(6)
13
(36)
4
(8)
2
(4)

0
(0)
0
(0)
1
(1)
0
(0)
0
(0)
3
(3)
0
(0)
1
(1)
1
(1)
0
(0)
16
(16)

(6)
0
(0)
2
(6)
7
(21)
1
(3)
3
(9)
6
(18)
4
(12)
6
(18)

ของ
คะแนน
278

3

12.96

256

4

11.93

279

2

13.00

333

1

15.52

192

6

8.95

140

9

6.52

205

5

9.55

164

7

7.64

90

10

4.19

156

8

7.27

52

11

2.42

2,145
195
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ภาคผนวก ง
เงือ่ นไขปจจัยทางดานที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
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การสรางเงื่อนไขปจจัยทางดานที่ตั้งที่ใชในการวิเคราะหทางดานสารสนเทศทางภูมิศาสตร ( GIS )
ปจจัยทางดานที่ตั้ง

อุตสาหกรรมอาหารทะเลประเภทที่ 1

MAIN ROAD

20 = 4
5
33 = 7
5
-

MINOR ROAD
RAW MATERIAL
RIVER
SUPPORTING INDUSTRY

หมายเหตุ*

29 = 6
5
51 = 10
5

หนวย : กิโลเมตร

อุตสาหกรรมอาหารทะเลประเภทที่ 2
55
10
35
10
110
10
78
10
108
10

= 5.5
= 3.5
= 11
=8
=8
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ภาคผนวก จ
ตารางแสดงปจจัยที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
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ตารางที่ 19 การแบงเขตการปกครองของจังหวัดสมุทรสาคร
อําเภอ

พื้นที่ ( ตร.กม.) ตําบล

เมืองสมุทรสาคร
กระทุมแบน
บานแพว

492.04
135.27
245.03

หมูบาน
18
10
12

สุขาภิบาล
115
76 97

1
3

ตารางที่ 20 เสนทางคมนาคมสายหลักที่สําคัญในจังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขทางหลวง
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 35
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3091
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3424

รายละเอียด
ถนนพระรามที่ 2
ถนนเพชรเกษม
ถนนเศรษฐกิจ 1
ถนนเอกชัย

ตารางที่ 21 เสนทางคมนาคมสายรองในจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อถนน
ถนนสุคนธวิท
ถนนเลียบคลองเทพกาญจนา
ถนนเลียบคลองสี่วา
ถนนบานแพว - พระประโทน
ถนนเดิมบาง
ถนนบางปลา
ถนนคอกควาย - โคกขาม
ถนนกิจมณี
ถนนตัดใหม
ถนนสรศักดิ์
ถนนนรราชอุทิศ
ถนนนรสิงห
ถนนราฎรบรรจบ
ถนนวิเชียรโชฎก
ถนนถวาย
ถนนสุทธวาดวิถี
ถนนเจษฎาวิถี
ถนนสาธารณะ

ประเภทถนน
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
ใชไดทุกฤดูกาล
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ตารางที่ 22 รายชื่อโรงงานอุตสาหกรรมรองรับในจังหวัดสมุทรสาคร
รายชื่อโรงงาน
อ.วัฒนชัย ฟชเชอรรี่
โอเรียนเต็ล แคน บจก.
พี.เจ.โฟรเซ็น หจก.
กิตติภัณฑ อินดัสตรี้ หจก.
พี.พี.อุตสาหกรรมกระปอง บจก.
ปญจพลไฟเบอรคอนเทนเนอร บจก.
อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ บจก.
ไพฑูรยกลองกระดาษ บจก.
อักษรอารตกรุป บจก.
ทรัพยพิทักษดี บจก.
ยูนิเวอรแซล ฟอรม อินดัสตรี้ บจก.
จอมทอง คารตั้น บจก.
เพ็ชรเจริญกลองกระดาษ หจก.
ทองกิ่งแกวฟูดส บจก.
รัศมีมารีนโปรดักส บจก.
รักชัยหองเย็น บจก
อุตสาหกรรมหองเย็นสินสมุทร บจก.
ชัยพร วานิชโชวกิจ
สินชัยหองเย็น บจก.
ไทย-เกอร มารีน บจก.
อักษราฟูดส บจก.
ซินเซีย พริ้นท แอนด แพ็ค บจก.
ไทย พริ้นท แพ็ค บจก.
ส.สาธนา บจก.
เทพปรานีนํ้าแข็งและหองเย็น บจก.
หองเย็นบางหญา บจก.
กูดลัค โปรดักท บจก.
ไทยรอแยลฟรอเซนฟูด บจก.
หองเย็นทาฉลอม บจก.
เอเซียนแปซิฟคแคน บจก.
ยูนิคอรด บจก.(มหาชน)
สิงหเสนห บจก.
ไทยชาญอิมปอรตเอกซปอรต (92) บจก.
ธนวัชร พิทักษชีพเจริญ
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บจก.
อภิทุนเอ็นเตอรไพรสอุตสาหกรรม บจก.
เค.แอล.หองเย็น บจก.
รักเต็ม บจก.

ทีต่ งั้ โรงงาน
ถนนธรรมคุณากร
58/1 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 6
64/29-30 ถนนเศรษฐกิจ หมูที่ 3
20/156 ถนนพระราม 2 หมูที่ 6
ซอยราษฎรพัฒนา 1 ถนนเอกชัย
38/4 ถนนเอกชัย หมูที่ 1
44/5 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ม.3
15/4 ถนนเอกชัย-เศรษฐกิจ หมูที่ 6
20/206 ถนนพระราม 2 หมูที่ 6
20/179 ถนนพระราม 2 หมูที่ 6
ถนนเลียบคลองสี่วา หมูที่ 6
146/6 ถ.แครายวัดศรีนวล หมูที่ 1
146 ถนนคลองมะเดื่อ หมูที่ 7
17/1 หมูที่ 5
57/6 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
57/6 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
57/1 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
47/238 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
57/34 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
60/104 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
47/238 ซอยวัดบานโคก ถนนเอกชัย
159/9 ถนนสุคนธวิท หมูที่ 1
159/5 ถนนสุคนธวิท หมูที่ 1
159/6 ถนนสุคนธวิท หมูที่ 1
100/151 ถนนวิเชียรโชฎก หมูที่ 1
1271 ถนนวิเชียรโชฎก
69/9 ถนนเอกชัย หมูที่ 1
ถนนคลองบางหญา หมูที่ 1
85 ถนนถวาย
38/70 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 8
39/3 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 8
54 ถนนพระราม 2 หมูที่ 1
38/89 ถนนเศรษฐกิจ หมูที่ 8
38/132 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 8
30/2 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 8
5/1 ถนนตัดใหม หมูที่ 5
88 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูที่ 4
148 ถนนสาธารณะ

ตําบล
โกรกกราก
คลองมะเดื่อ
คลองมะเดื่อ
คอกกระบือ
คอกกระบือ
คอกกระบือ
คอกกระบือ
คอกกระบือ
คอกกระบือ
คอกกระบือ
คอกกระบือ
แคราย
แคราย
แคราย
โคกขาม
โคกขาม
โคกขาม
โคกขาม
โคกขาม
โคกขาม
โคกขาม
ดอนไกดี
ดอนไกดี
ดอนไกดี
ทาจีน
ทาจีน
ทาจีน
ทาจีน
ทาฉลอม
ทาทราย
ทาทราย
ทาทราย
ทาทราย
ทาทราย
ทาทราย
ทาทราย
ทาทราย
ทาทราย

แรงงาน
25
33
51
30
175
258
171
158
34
10
32
10
9
6
30
29
43
11
31
223
103
29
43
32
22
35
15
437
30
328
25
28
25
6
10
1045
30
260
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ตารางที่ 22 (ตอ)
รายชื่อโรงงาน
เค.แอล.หองเย็น บจก.
เค.แอล.หองเย็น บจก.
อภิทุนเอ็นเตอรไพรสอุตสาหกรรม บจก.
วาย ทู เค โฟรเซนฟูดส บจก.
กลองกระดาษอุตสาหกรรมกรุงเทพ บจก.
ศรีสุทธิกุล บจก.
โอเรียนเต็ล แคน บจก.
แอลคอทแอนดโก บจก.
เทพบุญสงหองเย็น บจก.
เอกชัยคอนเทนเนอรเทอรมินอล บจก.
แปซิฟคหองเย็น บจก.
ส.ชัยวารีหองเย็น บจก.
ดวงใจสมุทรฟชเชอรี่ บจก.
สาครฟชเชอรี่ บจก.
ปากพนังหองเย็น บจก.
โลหะกิจรุงเจริญทรัพย บจก.
พูนทรัพยโลหะการพิมพ บจก.
พูนทรัพยแคน บจก.
รุจิระกลองกระดาษ บจก.
เซเวนอีเลฟเวน คอนวีเนียน บจก.
วิไลลักษณ รัตนศรีเวคิน
เอ็ม.พี.เอส.เอ็กซปอรต บจก.
สยามสมุทรโฟรเซนฟูดส บจก.
เซเวนอีเลฟเวน คอนวีเนียน บจก.
ดีเอ็ม คอนเทนเนอร บจก.
สิงหชัยอุตสาหกรรม บจก.
ดี ที อโกร ซิสเต็ม บจก.
พรรณแพ็ค บจก.
เค.เดวี โพลีเมอร บจก.
กรุงเทพอาหารและหองเย็น บจก.
หองเย็นชัยวรุตม บจก.
สิริถาวร
ซีรอเยลอาหารทะเล บจก.
ซีรอแยล หองเย็น บจก.
ซี วาย โฟรเซนฟูด บจก.
อําไพโฟรเซนฟูดส บจก.
วี.เอส.ไอ.ยูเนียนไทย บจก.
ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส บจก.

ทีต่ งั้ โรงงาน
78 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูที่ 5
88 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูที่ 4
ถนนตัดใหม หมูที่ 5
39/3 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 8
335 หมูที่ 4
78 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 5
18/24 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 5
37/1 ถนนพระราม 2 หมูที่ 3
76/2 ถนนเอกชัย หมูที่ 3
79/3 ถนนเอกชัย หมูที่ 1
47/19 ถนนพระราม 2 หมูที่ 2
29/1 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
55/3 ถนนพระรามที่ 2 หมูที่ 4
83/1 ถนนเอกชัย หมูที่ 3
30 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
5/6 ถนนพระรามที่ 2 หมูที่ 3
49 ถนนพระราม 2 หมูที่ 3
49 ถนนพระรามที่ 2 หมูที่ 3
76 ถนนพระราม 2 หมูที่ 8
45/3 ถนนพระรามที่ 2 หมูที่ 9
63/6 ถนนพระรามที่ 2 หมูที่ 6
45 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูที่ 9
63/7 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูที่ 6
45/3 ถนนพระรามที่ 2 หมูที่ 9
33/4 ถนนพระราม 2 หมูที่ 6
99/10 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูที่ 1
29/55 ถนนเอกชัย หมูที่ 2
29/56-57 ถนนเอกชัย หมูที่ 2
116/40-41-42 ถ.ธนบุรี-ปากทอ ม.1
99/8 ถนนพระราม 2 หมูที่ 1
58/1 ถนนเอกชัย หมูที่ 2
ถนนพระราม 2 หมูที่ 2
80/2 ถนนธรรมคุณากร หมูที่ 1
80/1 ถนนธรรมคุณากร หมูที่ 1
207/8 ถนนเดิมบาง
1266 ถนนวิเชียรโชฎก
980/5 ถนนวิเชียรโชฎก
1259 ถนนวิเชียรโชฎก

ตําบล
ทาทราย
ทาทราย
ทาทราย
ทาทราย
ทาไม
ทาไม
นาดี
นาดี
นาดี
นาดี
นาดี
นาดี
นาดี
นาดี
นาดี
บางกระเจา
บางกระเจา
บางกระเจา
บางกระเจา
บางกระเจา
บางกระเจา
บางกระเจา
บางกระเจา
บางกระเจา
บางโทรัด
บางนํ้าจืด
บางนํ้าจืด
บางนํ้าจืด
บางนํ้าจืด
บางนํ้าจืด
บางนํ้าจืด
บางนํ้าจืด
บางหญาแพรก
บางหญาแพรก
มหาชัย
มหาชัย
มหาชัย
มหาชัย

แรงงาน
69
50
38
227
51
24
180
30
173
6
60
508
77
163
183
330
551
284
52
11
7
35
981
11
100
20
10
14
14
21
650
12
37
160
7
385
19
5758
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ตารางที่ 22 (ตอ)
รายชื่อโรงงาน
ชัยนาวีหองเย็น บจก.
เมษา เทรดดิ้ง บจก.
คิงฟชเชอร โฮลดิ้งส บจก.
อาร.ซี.ฟูดส (ประเทศไทย) บจก.
หองเย็นพงษทิพย บจก.
มหาชัยหองเย็น บจก.
ไทยรอแยลฟลอเซนฟูด บจก.
มณฑลชัยหองเย็น บจก.
จันทรเพ็ญ พฤกษภาคภูมิ
ศิริชัยการเกษตรและอุตสาหกรรม บจก.
บี.เอส.เอ.ฟูด โปรดั๊ก บจก.
สหพัฒนโลหะกิจ หจก.
ลิมเจริญการชาง
ไฮวา อินเตอรแพค บจก.
แสงตะวันการพิมพ (1994) บจก.
เกียรตินําโชคโลหะ บจก.
เซ็นเตอร แพค บจก.
กลองกระดาษแกรนดวิน บจก.
พี.เค.คอนเวิทติ้ง บกจ.
บาแล็นซแพคกิ้ง บจก.
อมรชัยบรรจุภัณฑ
เซ็นเตอร คอนเทนเนอร บจก.
ไดนาแพคส บจก.
เจ.พี.อาร อิมปอรต เอ็กซปอรต หจก.

ทีต่ งั้ โรงงาน
1258 ถนนวิเชียรโชฎก
137/13 ถนนเจษฎาวิถี
1261 ถนนวิเชียรโชฎก
923/151 ข. ถนนเอกชัย
1259 ถนนวิเชียรโชฎก
137/12 ถนนเจษฎาวิถี
1265 ถนนวิเชียรโชฎก
1094/3 ถนนวิเชียรโชฎก
923/104 ถนนเอกชัย
1051 ถนนวิเชียรโชฎก
1278 ถนนวิเชียรโชฎก
65/1 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 3
109/1 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 9
127 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ ม.7
33/3 ถนนเพชรเกษม หมูที่ 5
40/1 ถนนเพชรเกษม หมูที่ 7
1/40 ถนนเพชรเกษม หมูที่ 7
379 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 2
5 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 3
58 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 หมูที่ 9
155 ถนนเพชรเกษม หมูที่ 13
76/1 ถนนสุขาภิบาล 2 หมูที่ 9
297/2 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 2
99/36-37 ถนนเพชรเกษม หมูที่ 6

ตําบล
มหาชัย
มหาชัย
มหาชัย
มหาชัย
มหาชัย
มหาชัย
มหาชัย
มหาชัย
มหาชัย
มหาชัย
มหาชัย
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
สวนหลวง
ออมนอย
ออมนอย
ออมนอย
ออมนอย
ออมนอย
ออมนอย
ออมนอย
ออมนอย
ออมนอย

แรงงาน
89
36
790
26
58
7
28
23
4
72
207
70
17
116
35
33
15
43
72
33
18
35
51
50

ตารางที่ 23 พื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร
พื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม Code = 1 ( ตําบล ) พื้นที่ที่ไมมีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม Code = 2 ( ตําบล )
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, บางนํ้าจืด, บางยาง, บางหญาแพรก,
บานบอ, บานแพว, พันทายนรสิงห, ยกกระบัตร, โรงเข, สวนสม,
สวนหลวง, หนองนกไข, หนองบัว, หนองสองหอง, หลักสอง,
หลักสาม และ อําแพง
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ตารางที่ 24 พื้นที่อําเภอที่มศี กั ยภาพดานพลังงานไฟฟา
อําเภอ
เมืองสมุทรสาคร
กระทุมแบน
บานแพว
คาเฉลี่ย =

ปริมาณไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม
1,292.00
189.78
10.33
497.37

CODE
1
2
2

หมายเหตุ : หนวย = x1,000,000 ยูนิต
ตารางที่ 25 เสนทางแหลงนํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญในจังหวัดสมุทรสาคร
ชือ่ แหลงนํ้าตามธรรมชาติ

ระยะทาง ( กม. )

รายละเอียด

แมนํ้าทาจีน

70 มีนาใช
ํ้ ตลอดป

คลองมหาชัย

13 มีนาใช
ํ้ ตลอดป

คลองพิทยาลงกรณ

27 มีนาใช
ํ้ ตลอดป

คลองสุนัขหอน

20 มีนาใช
ํ้ ตลอดป

คลองภาษีเจริญ

25 มีนาใช
ํ้ ตลอดป

คลองบางยาง

18 มีนาใช
ํ้ ตลอดป

คลองดําเนินสะดวก

38 มีนาใช
ํ้ ตลอดป

ตารางที่ 26 พื้นที่ที่มศี กั ยภาพทางดานแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร
ตําบล

ประชากรวัยแรงงาน 13 - 60 ป ( คน )

ตําบล

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 อําแพง

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)
ตําบล

ประชากรวัยแรงงาน 13 - 60 ป ( คน )

ตําบล

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

บางนํ้าจืด

6,453 แคราย

2,589

ทาจีน

6,288 เจ็ดริ้ว

2,567

พันทายนรสิงห

5,970 ชัยมงคล

2,427

หนองสองหอง

5,940 หนองนกไข

2,252

หมายเหตุ : คาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1 = 765 คน
ตารางที่ 27 รายชื่อโรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 1
รายชื่อโรงงาน
ยูนิคอรด บจก.(มหาชน)
พัทยาฟูดอินดัสตรี บจก.
ไทยยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส
ณรงคซีฟูด บจก.
เจริญอุตสาหกรรม บจก.
ศรีสุทธิกุล บจก.
บีแอนดเอ็ม โปรดักส บจก.
หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด บจก.
ธารสยามฟูด บจก.
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บจก.
ลัคกี้แคนเนอรี่ บจก.
โกลเดนไพรซ แคนนิ่ง บจก.
สยามนานาแคนนิ่ง บจก.
สุรชัย ซีฟูดส บจก.
ไทยแคนฟูดส บจก.
ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บจก.
แอดดี้ บจก.
นส. พรเพ็ญ อาจหาญศิริ
เอสวีฟูดส บจก.
พูนสินทั่งงวนฮะ บจก.
เซ็นทรัลฟูดส บจก.

ที่ตั้งโรงงาน
39/3 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 8
90/6 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 7
ซอยรุงพัฒนา ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 7
5/4-6 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 4
85,85/1-3 ถนนถวาย
48 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 7
33 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูที่ 6
55/2 ถนนพระรามที่ 2
57/6 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
30/2 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 8
63/2 ถนนธบุรี-ปากทอ หมูที่ 6
55/4 ซอยไกรวัตนุสสรณ ถนนโคกขาม หมูที่3
59 ถนนวัดนางสาว หมูที่ 5
43 ถนนเศรษฐกิจ หมูที่ 2
45/3 ถนนพระรามที่ 2 หมูที่ 9
94/6 ถนนเศรษฐกิจ หมูที่ 7
91 หมูที่ 7
49 ซอยตนสน ถนนเศรษฐกิจ หมูที่ 5
9/7 ถนนพระรามที่ 2 หมูที่ 3
15/2 หมูที่ 1
131/17-23 ซอยนวลทอง ถนนเศรษฐกิจ หมูที่9
รวม
คาเฉลี่ย =

จํานวนแรงงาน
6,270
2,223
2,209
1,995
642
491
450
379
309
235
232
200
140
83
80
34
30
20
18
15
9
16,064
765
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ตารางที่ 28 รายชือ่ โรงงานอาหารทะเลแปรรูปประเภทที่ 2
รายชื่อโรงงาน
ไทยยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส
ซีฟูดส เอ็นเตอรไพรซ บจก.
แปซิฟค มารีนฟูดโปรดักส บจก.
เทพคินโช ฟูดส บจก.
ไบรทซี บจก.
โฟรสเซน มารีน โปรดักส บจก.
ธารสมุทรฟูด บจก.
คิบุน (ไทยแลนด) บจก.
องกรณหองเย็น บจก.
แปซิฟค เอ.ซี.ฟูดส บจก.
ไอ ซี ซี คอสม็อช บจก.
ชัยวารีมารีนโปรดัคส บจก.
ภาณุวัฒน มารีน บจก.
พัฒนาซีฟูดส บจก.
สตารฟช บจก.
ซีรอเยล อาหารทะเล บจก.
วานฟชเชอรี่ส บจก.
ซีโบนันซา ฟูดส บจก.
วาน ฟชเชอรี่ส บจก.
บ. เกรทฟูด ( ไบรนิ่ง ) จํากัด
ไพบูลย มารีนฟูดส บจก.
ลักกี้ ฟูด (ไทย) บจก.
ควีนมารีนฟูด บจก.
บ.ซีวิคฟูดอินดัสตรี
ไทวา โฟรเซน ซีฟูดส บจก.
สยามเดลี่ฟูดส บจก.
เนเจอรัล ซี โปรดักส บจก.
เจ แอนด เจ มารีนฟูดส บจก.
โรงปลาสมชาย
เอช.เอ.เอ็ม.อินเตอรเนชั่นแนล บจก.
ทาเรือมารีนโปรดัคส หจก.
เบสท ซีฟูด เซอรวิส บจก.
นาง รําพึง สุนทรชื่น
เกษม มารีนฟูดส บจก
นาย ไพบูลย ดุษฎีวุฒิกุล
มหาชัยโฟรสเซน ซีฟูดส บจก.
นาย ไพวัลย ชํานินวากุล
นาง นุศรา ถาวรทวีวงศ,

ที่ตั้งโรงงาน
72/1 ถนนเศรษฐกิจ 1 หมูที่ 7
81/12-13 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูที่ 4
75/12 ถนนเอกชัย หมูที่ 5
76/2 ถนนเอกชัย หมูที่ 3
1259 ถนนวิเชียรโชฎก
24 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูที่ 1
23 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูที่ 1
31/10 ถนนพระรามที่ 2 หมูที่ 2
60/104 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
75/15 ถนนเอกชัย หมูที่ 5
99 หมูที่ 3
29/1 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
37 ถนนพระรามที่ 2 หมูที่ 3
57/6 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
79/8 ถนนพระรามที่ 2 หมูที่ 1
80 ถนนธรรมคุณากร หมูที่ 1
20 ถนนคันคลองสหกรณ หมูที่ 6
48-49 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูที่ 4
20/215 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูที่ 6
49/62 ถ. เศรษฐกิจ ม.7
49/50 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
63/2 ถนนธนบุรี-ปากทอ หมูที่ 6
59 ถนนเอกชัย หมูที่ 4
1264 ถ.ราษฎรปรีดา
209/13 ถนนเดิมบาง
234 ถนนเศรษฐกิจ หมูที่ 4
29/6 ถนนธรรมคุณากร หมูที่ 3
11/3 ถนนพระรามที่ 2 หมูที่ 4
1300/117 ข. ถนนนรราชอุทิศ
1056/1 ถนนวิเชียรโชฎก
9/2 ถนนเอกชัย หมูที่ 1
71/9 ซอยรุงปรีชา ถนนเศรษฐกิจ หมูที่ 6
หมู 5
ถนนวิเชียรโชฏก หมูที่ 1
ถนนเอกชัย
39/195 ถนนเอกชัย หมูที่ 2
87 หมูที่ 1
35/20 ถนนเจษฎา-สันดาป หมูที่ 4
รวม
คาเฉลี่ย =

จํานวนแรงงาน
5,000
1,800
1,665
1,186
792
755
511
500
475
446
430
420
328
324
290
255
200
190
180
150
146
135
120
118
100
96
92
75
70
50
48
40
30
26
25
15
7
5
17,095
450
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ภาคผนวก ฉ
ตัวอยางแบบสอบถามโรงงานอาหารทะเลแปรรูป
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แบบสอบถามโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร
กรุณาเติมคําหรือขอความลงในชองวางและขีดเครื่องหมาย ( ) ลงในคําตอบที่ทานเลือก
1. ตอนที่ 1 : ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อสถานประกอบการ คิบุน ( ไทยแลนด ) บจก.
2. สถานที่ตั้งโรงงาน เลขที่ 31/10 ตําบล บางกระเจา
อําเภอ เมือง
จังหวัด สมุทรสาคร โทรศัพท 034-424965
3. ตําแหนงผูกรอกแบบสอบถาม ผูจัดการโรงงาน
4. ผูประกอบการเปนคนพื้นที่ใด
ภายในจังหวัดสมุทรสาคร
ตางจังหวัด
( โปรดระบุ)
ตางประเทศ
( โปรดระบุ)…………………………..

2. ตอนที่ 2 : ขอมูลเกีย่ วกับลักษณะโรงงานของทาน
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 (โปรดระบุตําบล)
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. โรงงานของทานไดมีการนําผลผลิตจากโรงงานอื่นมาผลิตสินคาหรือเปนองคประกอบของสินคาสําเร็จ
รูปของทานหรือไม
มี (ระบุประเภทของโรงงาน)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ไมมี
2. โรงงานของทานมีการจางวานผลิต ( subcontract ) จากโรงอื่นหรือไม
มี (ระบุประเภทของโรงงาน)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ไมมี
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3. ตอนที่ 3 : เกีย่ วกับความคิดเห็นของผูประกอบการ
1. โปรดประเมินระดับความสําคัญของปจจัยที่ทานพิจารณาในการเลือกที่นี่เปนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเล ( ใหคะแนนในแตละปจจัยที่เลือกโดยใชเครื่องหมายถูก )
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก
1. แรงงาน
1.1 มีแรงงานในพื้นที่เพียงพอ
1.2 มีแรงงานที่มีฝมือตรงตามความตองการ
1.3 เปนเขตพิเศษที่สามารถใชแรงงานตางดาวได
1.4 อัตราคาจางแรงงานถูกกวาที่อื่น
2. ที่ดิน

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยมาก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยมาก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยมาก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยมาก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยมาก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยมาก

2.1 ที่ดินมีราคาเหมาะสมแกการกอตั้งโรงงาน
2.2 มีที่ดินเพียงพอตอการตั้งหรือขยายโรงงาน
3. ทุน
3.1 มีแหลงเงินทุนหรือสถาบันการเงินในพื้นที่เพียงพอ
4. วัตถุดิบ
4.1 อยูใกลแหลงวัตถุดิบในพื้นที่
4.2 วัตถุดิบมีเพียงพอตอการประกอบการ
4.3 วัตถุดิบในพื้นที่มีคุณภาพตรงตามความตองการ
5. พลังงาน
5.1 มีแหลงพลังงานที่ใชในการผลิตเพียงพอ
6. การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม
6.1 เปนแหลงที่มีอุตสาหกรรมตอเนื่องรองรับในพื้นที่
6.2 ไดประโยชนจากการตั้งใกลโรงงานที่เกี่ยวของ
7. ระบบการคมนาคมขนสง
7.1 มีระบบคมนาคมขนสงที่สะดวก
7.2 อยูใกลทาเรือที่สําคัญ
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8. ตลาด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยมาก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยมาก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยมาก

8.1 อยูใกลแหลงตลาดสงออก ( กรุงเทพฯหรือจังหวัดอื่น )
8.2 อยูใกลแหลงตลาดในพื้นที่ ( จ.สมุทรสาคร )
9. บทบาทของรัฐ
9.1 อยูในเขตสงเสริมการลงทุน
9.2 ไดรับการยกเวนภาษี
10. แหลงนํ้า
10.1 มีแหลงนํ้าที่ใชในกระบวนการผลิตเพียงพอ
10.2 มีแหลงนํ้าใชทําความสะอาดเครื่องจักร / โรงงานเพียงพอ
2. ในการตัดสินใจเลือกพื้นที่นี้เปนที่ตั้งโรงงาน ทานใหความสําคัญตอปจจัยดานที่ตั้งแตละปจจัยมากนอยเพียง
ใด โปรดเรียงลําดับความสําคัญของปจจัยดังตอไปนี้ จากมาก – นอย
( 1 = สําคัญมากที่สุด , …. 10 = สําคัญนอยที่สุด )
อันดับ

ปจจัยทางดานที่ตั้ง

2

แรงงาน ( มีแรงงานเพียงพอ , ทักษะตรงกับความตองการ , คาจางแรงงานถูก )

8
9
1
3
7
5
4
10
6

ที่ดิน ( มีราคาถูก , เพียงพอตอการตั้งหรือขยายโรงงาน )
ทุน ( มีแหลงเงินทุนหรือสถาบันการเงินเพียงพอ )
วัตถุดิบ ( มีแหลงวัตถุดิบเพียงพอ ,คุณภาพตรงตามตองการ )
พลังงาน ( มีแหลงพลังงานเพียงพอตอการดําเนินงาน )
การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรม ( ไดประโยชนจากการตั้งใกลโรงงานที่เกี่ยวของ )
ระบบการคมนาคมขนสง ( สะดวก, เขาถึงแหลงวัตถุดิบหรือตลาดไดงาย,ใกลทาเรือ )
ตลาด ( ใกลแหลงตลาดหรือผูบริโภค )
บทบาทของรัฐ ( ไดรับการสงเสริมหรือยกเวนภาษี )
แหลงนํ้า ( มีปริมาณนํ้าเพียงพอในการผลิตหรือทําความสะอาดพื้นที่โรงงาน )
ความพอใจสวนบุคคล
ปจจัยอื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………
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3. ในการเลือกที่ตั้งโรงงานอาหารทะเลแปรรูปควรมีเงื่อนไขดานที่ตั้งขอใดบาง
1. โรงงานควรอยูหางจากถนนสายหลักไมเกิน
2. โรงงานควรอยูหางจากถนนสายรองไมเกิน
3. โรงงานควรอยูหางจากแหลงวัตถุดิบไมเกิน
4. โรงงานควรอยูหางจากแหลงนํ้าธรรมชาติไมเกิน
5. โรงงานควรอยูหางจาก(ตลาด หรือทาเรือสงออกสินคา)ไมเกิน
6. โรงงานควรอยูหางจากโรงงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต
( เชน โรงงานหองเย็น ) ไมเกิน
7. โรงงานควรอยูในพื้นที่ที่มีแรงงานเพียงพอตอกระบวนการผลิต
ใช
ไมใช
8. โรงงานควรอยูในพื้นที่ที่มีแหลงไฟฟาเพียงพอ
ใช
ไมใช

8
2
15
6
50

กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร
กิโลเมตร

3

กิโลเมตร

หมายเหตุ : ทางผูวิจัยขอขอบพระคุณทานที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามซึ่งขอมูลที่ไดจะนําไปใชในเชิง
วิชาการหรือเพื่อการวิจัยเพียงอยางเดียวเทานั้น ทางผูวิจัยขอขอบพระคุณทานอีกครั้งมาใน ณ.โอกาสนี้
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2541
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
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