บทที่ 2
วิธีการศึกษา
2.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา
2.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดกระบี่ตั้งอยูดานฝงทะเลตะวันตกของภาคใต ระหวางเสนละติจูดที่ 7° 35′ ถึง 8° 45′ เหนือ
และเสนลองจิจูดที่ 98° 35′ ถึง 99° 25′ ตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 4,708.51 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ
2,942,819 ไร) หางจากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวงแผนดินประมาณ 814 กิโลเมตร (รูปที่ 2.1) มีอาณา
เขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎรธานี
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก
ติดตอกับจังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน
2.1.2 เขตการปกครอง
จังหวัดกระบี่แบงเขตการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 8 อําเภอ 51 ตําบล (รูปที่ 2.1) 388 หมูบาน
1 องคการบริหารสวนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 9 เทศบาลตําบล และ 51 องคการบริหารสวนตําบล ดังตาราง
ที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 จํานวนพื้นที่ตามเขตการปกครองรายอําเภอของจังหวัดกระบี่
อําเภอ
เมืองกระบี่
อาวลึก
ปลายพระยา
คลองทอม
เกาะลันตา
ลําทับ
เหนือคลอง
เขาพนม
รวม
ที่มา : จังหวัดกระบี่, 2549.

พื้นที่
จํานวนหนวยการปกครอง
(ตร.กม.) ตําบล หมูบาน เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต.
648.55
8
59
1
8
772.99
9
52
2
9
433.37
4
35
1
4
1,042.53
7
68
2
7
339.84
5
36
1
5
320.71
4
28
1
4
362.00
8
56
1
8
788.52
6
54
1
6
4,708.51
51
388
1
9
51
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รูปที่ 2.1 แผนที่เขตการปกครองจังหวัดกระบี่
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2.1.3 จํานวนประชากร
ประชากรในจังหวัดกระบี่ ณ เดือนมีนาคม 2549 มีจํานวนทั้งสิ้น 397,502 คน เปนชาย 199,632
คน หญิง 197,870 คน มีจํานวนครัวเรือน 117,970 ครัวเรือน โดยจําแนกได ดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 จํานวนประชากรและครัวเรือนจําแนกตามเขตการปกครองรายอําเภอ
อําเภอ
เมืองกระบี่
คลองทอม
เหนือคลอง
เขาพนม
อาวลึก
ปลายพระยา
เกาะลันตา
ลําทับ
รวม

จํานวนประชากร (คน)
ชาย
หญิง
46,514
47,831
34,059
33,009
27,435
27,518
23,443
22,898
25,778
25,484
17,958
17,552
14,147
13,666
10,298
9,912
119,632
197,870

รวม
94,345
67,068
54,953
46,341
51,262
35,510
27,813
20,210
397,502

จํานวนครัวเรือน
33,158
18,483
15,520
12,735
14,751
9,707
7,494
6,122
117,970

ที่มา : จังหวัดกระบี่, 2549.
2.1.4 สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ (รูปที่ 2.2) ทางตอนเหนือประกอบดวยเทือกเขายาว
ทอดตัวไปในแนวเหนือใตสลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดและลอนชัน บริเวณทางตอนใตมีสภาพภูมิ
ประเทศเปนภูเขากระจัดกระจายสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น สวนบริเวณทางตอนใตสุดและตะวันตกเฉียงใตมี
สภาพพื้นที่เปนแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงคอนขางราบเรียบ และมีภูเขาสูง ๆ ต่ํา ๆ สลับกันไปจํานวนมาก
สวนใหญเปนเขาหินปูน โพรงถ้ํา หินงอก หินยอย บริเวณดานตะวันตกมีลักษณะเปนที่ราบชายฝงทะเลติดกับ
ทะเลอันดามัน ยาวประมาณ 160 กิโลเมตร ประกอบดวยหมูเกาะนอยใหญประมาณ 130 เกาะ แตเปนเกาะ
ที่มีประชากรอาศัยอยูเพียง 13 เกาะ เกาะที่สําคัญ ไดแก เกาะลันตา ซึ่งเปนที่ตั้งของอําเภอเกาะลันตา และ
เกาะพีพี ซึ่งอยูในเขตอําเภอเมือง เปนสถานที่ทองเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก
2.1.5 สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตรอน ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหมีฝนตกชุกตลอดปและมีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ ฤดูรอนและฤดูฝน ฤดูรอน
เริ่มตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน และฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม จาก
การที่มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมในเขตรอน ทําใหอุณหภูมิในแตละฤดูกาลไมแตกตางกันมากนัก อยู
ระหวาง 17.9 -39.1 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าํ ฝนโดยเฉลีย่ อยูใ นชวงประมาณ 2,069.8 - 2,263.1 มิลลิเมตรตอป
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2.1.6 ทรัพยากรน้ํา
แหลงน้ําผิวดินในจังหวัดกระบี่ประกอบดวยแมน้ํา ลําคลอง และธารน้ําเล็กๆ มากมาย (รูปที่ 2.2)
มีระบบระบายน้ําตามธรรมชาติเปนแบบ Dendritic Pattern เปนสวนใหญ คือ ลักษณะของลําน้ําจะไหลลงสู
ลําน้ําใหญเปนรูปแบบขนนก ลําน้ําสวนใหญมีลักษณะคดเคี้ยว ระยะทางยาว มีทิศทางการไหลจากเทือกเขา
ไปทางทิศเหนือลงสูอาวไทยที่จังหวัดสุราษฏรธานี และไหลไปทางทิศใตลงสูมหาสมุทรอินเดีย เนื่องจาก
จังหวัดกระบี่มีฝนตกชุกทําใหลําน้ําสวนใหญมีน้ําไหลตลอดป ซึ่งลําน้ําที่สําคัญ ไดแก แมน้ํากระบี่ คลองหิน
ปูน คลองกระบี่ใหญ คลองกระบี่นอย คลองทอม คลองปกาไสย จังหวัดกระบี่มีปญหาในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในภาพรวม คือ ขาดแคลนแหลงกักเก็บน้ํา ในฤดูแลงน้ํามีปริมาณลดลง การบุกรุกทําลายปาตน
น้ํา และการชะลางพังทลายของหนาดิน
2.1.7 ทรัพยากรดินและการใชทดี่ นิ
ทรัพยากรดินของจังหวัดกระบี่ประกอบดวยชุดดิน 21 กลุม ลักษณะดินจะแตกตางกันตามธรณี
สัณฐานและวัตถุตนกําเนิดดิน ดินที่ใชเพาะปลูกในการเกษตรกรรมเปนดินเหนียวและดินรวนระบายน้ําไดดี
จากขอมูลพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจของสํานักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ป 2547 พบวาพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ
ยางพารา ปาลมน้ํามัน และกาแฟ ซึ่งยางพาราเปนพืชที่ปลูกมากที่สุดมีพื้นที่ประมาณ 999,149 ไร สวนปาลม
น้ํามันเปนพืชเศรษฐกิจอันดับ 2 โดยที่จังหวัดกระบี่เปนแหลงปลูกปาลมน้ํามันที่ใหญที่สุดในประเทศไทยมีพื้น
ที่เพาะปลูกประมาณ 779,903 ไร และกาแฟเปนพืชเศรษฐกิจรองมีพื้นที่ปลูก 36,820 ไร ปญหาที่สําคัญดาน
ทรัพยากรดินและการใชที่ดิน คือ ความตองการใชที่ดินเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น แตไมสามารถขยายได เนื่อง
จากตองรักษาพื้นที่ปาไมไวเพื่อสมดุลทางธรรมชาติ การใชพื้นที่มีอยูเพื่อการผลิตโดยขาดการบํารุงรักษาและ
การอนุรกั ษ จึงกอใหเกิดความเสือ่ มโทรมโดยเฉพาะความเสือ่ มโทรมจากการชะลางพังทลายของดิน
2.1.8 ทรัพยากรปาไม
สภาพปาไมสวนใหญเปนปาดิบชื้นและปาเบญจพรรณ มีพรรณไมที่สําคัญ ไดแก ตะเคียนทอง
กันเกรา หลุมพอ ยางนา เคี่ยม พะยอม จังหวัดกระบี่ไดมีการประกาศตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พ.ศ. 2515 เปนเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 45 ปา เนื้อที่ 1,415,925 ไร แบงเปนพื้นที่ปา 5 ประเภท คือ ปา
ไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีและปาไมตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหง
ชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา และปาชายเลน สําหรับปญหาดานปาไมที่สําคัญ คือ การบุก
รุกแผวถางปาเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่อุทยานแหงชาติ ซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ํา
2.1.9 การคมนาคม
จังหวัดกระบี่ มีเสนทางคมนาคมติดตอกับจังหวัดตาง ๆ (รูปที่ 2.3) ไดดังนี้
- ทางรถยนต จากกรุงเทพฯ ใชเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 ผานจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ-ชุมพร-ระนอง-พังงา-กระบี่ รวมระยะทางประมาณ 946 กิโลเมตร หรือใชเสนทางหลวงแผน
ดินหมายเลข 4 ถึงจังหวัดชุมพรตอดวยทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 ผานอําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ผานอําเภอไชยา อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี จากนั้นใชเสนทางหลวงหมายเลข 4035 ผานอําเภอ
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อาวลึกและใชทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้งเขาสูจังหวัดกระบี่ รวมระยะทาง 814 กิโลเมตร ถาเดินทางจาก
ภูเก็ต ใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 402 ตอดวยทางหลวงหมายเลข 4 ผานตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุง
อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา เขาอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ รวมระยะทางประมาณ 185 กิโลเมตร
- ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ สามารถลงไดที่
• สถานีรถไฟจังหวัดตรัง (เดินทางโดยรถยนตไปจังหวัดกระบี่ ระยะทางประมาณ 140 กิโลเมตร)
• สถานีรถไฟพุนพิน จังหวัดสุราษฎธานี (เดินทางโดยรถยนตไปจังหวัดกระบี่ ระยะทางประมาณ
160 กิโลเมตร)
• สถานีรถไฟทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (เดินทางโดยรถยนตไปจังหวัดกระบี่ ระยะทาง
ประมาณ 150 กิโลเมตร)
- ทางเครื่องบิน มีสายการบินภายในประเทศไป-กลับ กรุงเทพฯ-กระบี่ กระบี่-ภูเก็ต กระบี่เกาะสมุย และสายการบินระหวางประเทศ กระบี่-สิงคโปร กระบี่-มาเลเซีย
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รูปที่ 2.2 แผนที่สภาพภูมิประเทศจังหวัดกระบี่
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รูปที่ 2.3 แผนที่เสนทางคมนาคมจังหวัดกระบี่
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2.2 วิธีการศึกษา
การวิเคราะหที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในจังหวัดกระบี่โดยใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร มีวิธีการและขั้นตอนการศึกษาดังนี้
2.2.1 วัสดุและอุปกรณการศึกษา
วัสดุ
1) แผนที่ภูมิประเทศ ชุด L7018 มาตราสวน 1:50,000 โดยกรมแผนที่ทหาร ครอบคลุมพื้น
ที่จังหวัดกระบี่
2) ขอมูลจากดาวเทียม Landsat –5 TM มาตราสวน 1:50,000 ชวงคลื่น 5-4-3-2 รหัสภาพ
129/55 บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 และรหัสภาพ 129/54 บันทึกภาพเมื่อ วันที่ 23
สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค
การมหาชน)
อุปกรณ
1) เครื่องมือหาตําแหนงทางภูมิศาสตร (GPS)
2) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับจัดการประมวลผลขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
3) โปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร (Arc/Info, Arc view)
4) โปรแกรมวิเคราะหขอมูลจากดาวเทียม (Intergraph)
5) โปรแกรมจัดการฐานขอมูล MS Asscess
2.2.2 วิธีการศึกษา
1) การเตรียมขอมูล โดยรวบรวมและจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานของจังหวัดกระบี่ ซึ่งเปนพื้นที่
ศึกษา โดยเก็บรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และขอมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) ประกอบดวย
ชั้นขอมูลสภาพภูมิประเทศ เขตการปกครอง (อําเภอ ตําบล) เสนทางคมนาคม เสนทางน้ํา การใชที่ดิน และ
ขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
2) เก็บพิกัดที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในจังหวัดกระบี่ โดยใชเครื่องมือหา
ตําแหนงทางภูมิศาสตร (GPS) เพื่อจัดทําฐานขอมูลที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
3) แปลขอมูลการใชที่ดินโดยการแปลดวยสายตาจากขอมูลจากดาวเทียม Landsat–5 TM
มาตราสวน 1:50,000 และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในพื้นที่ศึกษา
4) จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของขอมูลที่ใชในการวิเคราะห โดยใชโปรแกรม
Arc/Info สําหรับจัดเก็บขอมูลเชิงพื้นที่ และโปรแกรม MS Access สําหรับจัดเก็บขอมูลเชิงบรรยาย
5) ทําการวิเคราะหลักษณะที่ตั้งและความสัมพันธระหวางตําแหนงที่ตั้งของโรงงานอุตสาห
กรรมน้ํามันปาลมกับปจจัยทางกายภาพ (Physical Resource) ของพื้นที่ โดยวิธีการซอนทับขอมูล (Overlay)
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (รูปที่ 2.4)
6) จัดทําแผนที่และรายงานผลการศึกษา
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ฐานขอมูล GIS
- ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
- เสนทางคมนาคม
- สภาพภูมิประเทศ
- การใชที่ดิน
- เสนทางน้ํา
- ขอบเขตการปกครอง

วิเคราะหดวย GIS

ผลการวิเคราะห

ตรวจสอบขอมูลในพื้นที่ศึกษา
รายงานผลการศึกษา

รูปที่ 2.4 ขั้นการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตําแหนงที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมกับปจจัย
ทางกายภาพของพื้นที่

