บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม เปนอุตสาหกรรมการเกษตรที่สําคัญของจังหวัดกระบี่เนื่องจากเปนแหลง
ปลูกปาลมน้ํามันที่ใหญที่สุดของประเทศ จากสถิติโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวาประเทศไทยมี
การขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2547 มีพื้นที่ทั้งหมด 2.19 ลานไร เพิ่มขึ้นจาก ป
พ.ศ. 2546 จํานวน 147,392 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ที่ใหผลผลิต 1.94 ลานไร พบวาในภาคใตมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่
สุด (รอยละ 93) แหลงที่ปลูกที่สําคัญ ไดแก จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดสตูล และ
จังหวัดตรัง สําหรับจังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันจํานวน 812,016 ไร เปนพื้นที่ที่ใหผลผลิต 701,290
ไร คิดเปนรอยละ 86.36 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดของจังหวัด ในป พ.ศ. 2547 พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันใน
จังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2546 จํานวน 32,113 ไร (รอยละ 4.12) มีปริมาณผลผลิตประมาณ
1,828,699 ตัน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกกระจายอยูทั่วไปทุกอําเภอ ในขณะที่พื้นที่ปลูกและผลผลิตมีจํานวนมาก
ขึ้นและพรอมที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นอีก แตโรงงานสกัดน้ํามันปาลมไมพรอมที่จะลงทุน อาจเนื่องมา
จากปจจัยตาง ๆ เชน ผลผลิตปาลมน้ํามันไมสม่ําเสมอ บางชวงผลผลิตมีนอยไมเพียงพอตอกําลังการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม แตในชวงที่ปาลมน้ํามันใหผลผลิตมากกําลังการผลิตของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมใน
จังหวัดกระบี่ไมสามารถรองรับไดทั้งหมด ในปจจุบันจังหวัดกระบี่มีโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมจํานวน
19 โรง เกษตรกรบางสวนสงผลผลิตไปยังโรงงานสกัดน้ํามันปาลมในจังหวัดใกลเคียง จะพบวาที่ตั้งของโรง
งานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมีความสัมพันธเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ ในพื้นที่
การศึกษาถึงที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในจังหวัดกระบี่เพื่อตองการที่จะทราบถึง
ลักษณะแบบแผนของตําแหนงที่ตั้งและความสัมพันธของตําแหนงที่ตั้งกับปจจัยทางกายภาพ (Physical
Resource) โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 ศึกษาลักษณะที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในจังหวัดกระบี่โดยใชระบบสาร
สนเทศภูมิศาสตร
1.2.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางตําแหนงที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมกับปจจัย
ทางกายภาพของพื้นที่

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ทําการศึกษาลักษณะที่ตั้งและความสัมพันธของตําแหนงที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมใน
จังหวัดกระบี่ กับปจจัยทางกายภาพ (Physical Resource) ของพื้นที่ ไดแก การใชที่ดิน สภาพภูมิประเทศ
การคมนาคมขนสง และแหลงน้ํา เปนตน
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1.4 ระยะเวลาดําเนินงาน
1 ป เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคม 2549 – เดือนกันยายน 2550

1.5 ขั้นตอนการทํางาน
ขั้นตอนการทํางาน

ระยะเวลา 1 ป (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550)
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

1. รวบรวมเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของ
2. แปลการใชที่ดินจากขอมูลจากดาวเทียม
3. เก็บขอมูลและตรวจสอบขอมูลภาคสนาม
4. นําเขาและจัดเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
5. วิเคราะหขอมูลโดยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
7. ตรวจสอบความถูกตองขอมูลในพื้นที่ศึกษา
6. จัดแผนที่และรายงานผลการศึกษา

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทราบถึงลักษณะที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในจังหวัดกระบี่
2. ทราบถึงปจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวของ และความสัมพันธของปจจัยทางกายภาพกับตําแหนงที่
ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมในจังหวัดกระบี่
3. ผลการวิเคราะหและฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรนําไปสูแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ํา
มันปาลมในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพื้นที่อื่น

1.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของไทยมีวิวัฒนาการตั้งแตชวงป พ.ศ. 2517 เมื่อรัฐบาลมีนโยบายสง
เสริมการตั้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลมและใหการคุมครองอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม อุตสาหกรรมน้ํามันปาลมมี
ผูผลิตสามระดับ คือ ผูปลูกปาลมน้ํามัน โรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบ และโรงกลั่นน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ (วิจิตร
วองวารีทิพย, 2539) อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
แนวโนมการบริโภคน้ํามันปาลมของไทยมีอัตราการขยายตัวอยางรวดเร็วในอัตราเฉลี่ยรอยละ 15 ตอป เนื่อง
จากน้ํามันปาลมสามารถนําไปใชทดแทนน้ํามันพืชชนิดอื่นๆ ได เชน น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันมะพราว และน้ํา
มันถั่วลิสง เปนตน รวมทั้งสามารถใชทดแทนไขมันสัตวไดเปนอยางดี และมีราคาต่ํากวาน้ํามันพืชชนิดอื่นๆ
น้ํามันปาลมจึงเปนสินคาที่ทํารายไดใหกับประเทศทั้งเปนสินคาสงออกและการบริโภคภายในประเทศ นอก
จากนั้นอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันเปนอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวของทั้งการเชื่อมโยงไปขางหลัง (Backward
Linkage) คือ การเกี่ยวของกับผูผลิต วัตถุดิบ ไดแก เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากใน
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ประเทศไทย และการเชื่อมโยงไปขางหนา (Forward Linkage) คือ การเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ยางรถยนต เครื่องสําอาง สบู ยารักษาโรค และอาหารในรูปแบบตางๆ จึงชวยแกปญหา
ความยากจน ตลอดจนเพิ่มการจางงาน (ทัศนา อุดมพันธ, 2546) นอกจากนี้ยังใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
เมธิลเอสเตอรเพื่อนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซล หรือที่เรียกกันวา ไบโอดีเซล ปจจุบันกระทรวง
เกษตรและสหกรณรวมมือกับจังหวัดที่เปนแหลงปลูกปาลมน้ํามันที่สําคัญกําหนดแผนยุทธศาสตรจังหวัดที่จะ
สงเสริมใหเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันพันธุดีมากขึ้น เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพ และเพียงพอกับการ
ผลิตไบโอดีเซล โดยสงเสริมใหปลูกปาลมน้ํามันพันธุดีแทนที่สวนยางพาราเกา และปาลมน้ํามันที่มีอายุมาก
รวมทั้งที่นารกราง สงเสริมใชเทคโนโลยีการผลิตและเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตปาลมน้ํามันใหสูง
ขึ้น สําหรับรองรับการขยายตัวความตองการผลผลิตปาลมน้ํามันเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนอนาคต (ศูนย
วิจัยกสิกรไทย, 2547)
ในป พ.ศ. 2547 จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตแลว 701,290 ไร คิดเปนรอยละ
86.36 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดของจังหวัดกระบี่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 1,828,699 ตัน คิดเปนรอยละ
29 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกกระจายอยูทั่วไป (จังหวัดกระบี่, 2548) พื้นที่ที่ปลูกมากที่สุด
คือ อําเภอเขาพนม รองลงมา คือ อําเภออาวลึก อําเภอปลายพระยา อําเภอคลองทอม อําเภอเหนือคลอง
อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอลําทับ และอําเภอเกาะลันตา (สํานักงานพาณิชยจังหวัดกระบี่, 2549) จากการ
สํารวจพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันและเนื้อที่ที่ใหผลผลิตทั่วประเทศในปการผลิต 2549 โดยใชเทคโนโลยีการสํารวจ
ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยสวนวิเคราะหสภาพการใชที่ดินที่ 1 สํานักสํารวจดินและวาง
แผนการใชที่ดิน พบวา จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันมากที่สุดในภาคใตโดยมีพื้นที่ปลูกจํานวน
775,583 ไร คิดเปนรอยละ 34.46 ของพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันทั่วประเทศ โดยแบงออกเปนพื้นที่ที่ยังไมใหผล
ผลิต (อายุนอยกวา 3 ป) จํานวน 31,569 ไร พื้นที่ที่ใหผลผลิต 744,014 ไร ผลผลิตรวม 1,862,955 ตัน (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2549) รอยละ 80 ของผลปาลมสดไดถูกสงเขาโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบภายในจังหวัด และที่
เหลือสงไปยังโรงงานในจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดตรัง เมื่อมีปริมาณผลผลิต
ปาลมน้ํามันออกมาเปนจํานวนมากทําใหอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ในป พ.ศ.
2546 จังหวัดกระบี่มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบที่เปดดําเนินการจํานวน 11 โรง เปนโรงงานขนาดใหญ
จํานวน 7 โรง และขนาดเล็ก 4 โรง ตั้งอยูในเขตอําเภออาวลึก 7 โรง อําเภอเขาพนม 3 โรง และอําเภอเหนือ
คลอง 1 โรง (สํานักงานพาณิชยจังหวัดกระบี่, 2549) สําหรับป พ.ศ. 2549 จังหวัดกระบี่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับน้ํามันปาลมจํานวน 19 โรง ซึ่งมีที่ตั้งอยูในอําเภอตาง ๆ การเลือกที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม
นั้น จะมีปจจัยตางๆ กัน เชน แหลงวัตถุดิบ สาธารณูปโภค การคมนาคมขนสง สภาพภูมิประเทศ ตลอดจน
แรงงานและคาจาง การศึกษารูปแบบที่ตั้งและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมใน
เขตพื้นที่ตอนลางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสิริกุล เลี้ยงอนันต (2536) พบวารูปแบบที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมจะตั้งอยูริมน้ํา ทางรถไฟ ถนนและมีแบบแผนการกระจุกตัวในแหลงวัตถุดิบและกระจายไปตาม
เสนทางคมนาคม สําหรับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุด คือ การ
คมนาคม และพรสุรีย ภักดีไทย (2534) ไดวิเคราะหที่ตั้งอุตสาหกรรมเซอรามิกในประเทศไทยพบวา ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตั้งโรงงาน คือ การคมนาคมขนสง ความใกลเมืองและสิ่งบริการ แรงงาน และสาธารณูปโภค
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ปจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมซึ่งจะตองใชขอมูลที่เปนปจจุบัน มีความถูกตอง มีตําแหนงของพื้นที่ที่ชัดเจน และสามารถวิเคราะห
ขอมูลไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงไดมีการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใชในการ
จัดการขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ในดานตาง ๆ อยางกวางขวาง เชน ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลง
ชายฝง การขนสง การใชที่ดิน และความมั่นคงของประเทศ ตัวอยางเชน สวนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดนําเทคโนโลยี GIS มาประยุกตใชในการ
วิเคราะหเนื้อที่เพาะปลูกสินคาเกษตรที่สําคัญ 8 ชนิด ไดแก ปาลมน้ํามัน ยางพารา สับปะรด มันสําปะหลัง
ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวนาปรัง และเนื้อที่เพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา โดยนําขอมูลจากดาวเทียม
Landsat 5, 7 และขอมูลจากดาวเทียม IRS ของประเทศอินเดีย ซึ่งบันทึกขอมูลในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2546 และเดือนมีนาคม พ.ศ. 2547 มาทําการแปลและวิเคราะหเพื่อจําแนกพื้นที่เพาะปลูก และตรวจสอบผล
การแปลและวิเคราะหเนื้อที่เพาะปลูกในพื้นที่จริง โดยใชขอมูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูงรวมกับรูปถาย
ทางอากาศ มาตราสวน 1:25,000 แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 และเครื่องมือหาตําแหนงทาง
ภูมิศาสตร (GPS) ในการเขาถึงพื้นที่ตัวอยางในการสํารวจ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว (ศูนยสารสนเทศ
การเกษตร, 2547) นอกจากนี้ไดมีการนํามูลดาวเทียมไปใชประโยชนในดานการเกษตร เชน สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดนําขอมูลจากดาวเทียม LANDSAT ติด
ตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาขาวในภาคกลาง ศึกษาหาผลผลิตขาว การสํารวจพื้นที่ปลูกยางพาราของ
ประเทศไทย การศึกษาความเปนไปไดของการประมาณพื้นที่เพาะปลูกปาลมน้ํามันในบริเวณภาคใต และการ
กําหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพของการเกษตรโดยการแปลขอมูลดวยสายตาจากขอมูลจากดาวเทียม SPOT (กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2549)

