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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สำรวจสภาพการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 

ในจงัหวัดนครปฐม 2) ศกึษารูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง และ 3) นำเสนอรูปแบบ 

ท่ีเหมาะสมเพ่ือการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ในจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยางคือ ประชาชน 

ที่อยูในอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน จำนวน  

384 ครัวเรือน กลุมเอกชนผูประกอบธุรกิจทราย 16 คน เจาหนาท่ีของรัฐ 16 คน ผูเชี่ยวชาญและ 

นักวิชาการเฉพาะดาน 5 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสำรวจ แบบสอบถาม ประเด็นการสัมภาษณ 

ประเด็นการสนทนากลุม การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง

โดยผูเช่ียวชาญและนักวิชาเฉพาะดาน การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะหเน้ือหา 

 ผลการวิจยัพบวา 

 1.  พ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐมถูกนำมาใชประโยชนเปนรานอาหาร บอเล้ียง

ปลา บอตกปลา และรีสอรต 

 2.  รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน เอกชน 

ผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาท่ีของรัฐ คือ เปนแหลงกักเก็บน้ำในชุมชน รีสอรต รานอาหาร  

บอเลีย้งปลา บอตกปลา สวนสาธารณะ แหลงกจิกรรมนนัทนาการทางน้ำ ตลาดกลางน้ำ ทีฝ่งกลบขยะ 

ปาชุมชนสำหรับปลูกไมเศรษฐกิจ ที่ผลิตสินคา และรานคาในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ  

สวนน้ำและเปนท่ีรวบรวมพันธุไมนำ้ 

1นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3อาจารย ดร. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3.  รปูแบบการใชประโยชนทีเ่หมาะสมสำหรับพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม ทีม่ี

ความเปนไปไดและมคีวามเหมาะสม ไดแก ใชเปนแหลงน้ำใชในชมุชน รสีอรตและรานอาหาร                    

 

คำสำคญั:  การใชประโยชนแหลงทราย แหลงทรายบกราง ทรายบกนครปฐม  

 
ABSTRACT 

  
 The objectives of the research were to 1) survey the unused sandfield’s present 

utilization condition in Nakhan Pathom area; 2) study utilization models of the unused sandfield; 

and 3) present the suitable utilization models of the unused sandfield in Nakhon Pathom 

area.  The samples were 384 households in Kamphaeng Saen District, Mueang Nakhon 

Pathom District, Don Tum District and Bang Len District; 16 people from private sand 

business groups, 16 government officials, 5 specific specialists and academic persons.  

The research instruments were a survey form, a questionnaire, issues for an interview, 

issues for focus groups, and evaluation by the specific specialists and academic persons. 

The collected data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and content 

analysis. 

 The results of the research were as follows:  

 1.  The unused sandfield areas in Nakhon Pathom were used as restaurants, fish 

farms, fishing ponds, and resorts.    

 2.  The utilization models of the unused sandfield according to all subject groups 

were community reservoirs, resorts, restaurants, fish farms, fishing ponds, parks, recreation 

sites, floating markets, wasted disposal site, community forest for economic plants growing, 

factories and One Tambon One Product (OTOP) shops and water-plant collection sites.   

 3.  The suitable utilization models for Nakhon Pathom’s unused sandfield that were 

possible and appropriate were community reservoirs, resorts and restaurants. 

 

Keywords:  sandfield utilization, unused sandfield site, Nakhon Pathom sandfield site 
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บทนำ 
  ปจจบุนัประเทศไทยมีปญหาดานท่ีดนิอยู 2 ประเด็นใหญ ๆ คอื ปญหาดานการถือครอง และ

ปญหาดานการใชประโยชน ซึ่งเปนปญหาท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งดานการเมือง  

การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ท้ังน้ีท่ีดินในประเทศไทยสวนใหญรอยละ 53.51 เปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

รองลงมารอยละ 32.25 เปนพ้ืนท่ีปาไม โดยมีพ้ืนท่ีชมุชนรอยละ 4.71 และมพ้ืีนท่ีทิง้รางรอยละ 2.86  

(สำนักสำรวจท่ีดินและวางแผนการใชที่ดิน, 2553) ปญหาท่ีดินเกิดจากการวางแผนพัฒนาประเทศ 

ที่มีโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเรงรัดเศรษฐกิจสงออก ทำใหชนชั้นนำในรัฐและภาคทุนเขายึดครองจับจอง 

ที่ดินของชุมชน กลุมอำนาจทางการเมืองผลักดันใหยกเลิกการจำกัดการถือครองที่ดินเพ่ือเปดเสร ี

แกเอกชนและตางชาติในการเขามาครอบครองที่ดิน ประกอบกับภาวะลมสลายในภาคเกษตรท่ีเกิด

จากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ขณะท่ีรฐัสนบัสนนุภาคอุตสาหกรรมทำใหมลูคาทางอุตสาหกรรมสูง 

ที่ดินจึงหลุดมือจากชาวไร ชาวนาไปสูกลุมทุน การสูญเสียท่ีดินทำกิน การละท้ิงไรนา หรือการกลาย

เปนผูเชาท่ีดนิทำกิน ในการเชาท่ีนาทำกินอาจเปนอปุสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะผูเชาท่ีทำกิน

ไมมคีวามมัน่ใจในการเชาท่ีทำกินตลอดไป รวมถึงตองแบกภาระตาง ๆ ทำใหประสทิธิภาพในการผลิต

ต่ำลง ที่ดินเปล่ียนบทบาทจากการเปนปจจัยในการผลิตกลายเปนสินคา ทำใหเกิดการเก็งกำไรท่ีดิน

เกิดขึ้น และในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 รัฐไดออกกฎหมายถึง 11 ฉบับ ในการเปด 

ใหชาวตางชาติเขามาครอบครองที่ดินและประกอบธุรกิจเสร ี (กฤษฎา บุญชัย, 2556) ปญหา 

การเก็งกำไรทำใหการบริหารจัดการท่ีดินของผูถือครองทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำแตกตางกันมาก

ระหวางผูที่มีที่ดินขนาดเล็ก (ต่ำกวา 5 ไร) กับผูถือครองท่ีดินขนาดใหญ (มากกวา 200 ไร) และยัง

ทำใหเกิดท่ีดนิท้ิงรางเพ่ิมข้ึนเปน 9,179,624 ไร ในป 2552 ซึง่สวนหน่ึงเลิกทำการเกษตร และการถือ

ครองท่ีดินเพ่ือเก็งกำไร การกระจุกตัวของการถือครองท่ีดินสงผลใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

ปละ 127,384,403 ลานบาท ทีค่ำนวณโดยสถาบันท่ีดนิ นอกจากน้ีการถือครองทีด่นิท่ีตกไปอยูในมอื 

ชาวตางชาติ ยอมมีผลทำใหสัดสวนการถือครองของคนไทยลดลง และสูญเสียโอกาสในการถือครอง

ท่ีดินจากการทำธุรกิจอำพรางจากการถือกรรมสิทธ์ิครอบครองท่ีดินโดยผานความสัมพันธทางครอบครัว 

(การสมรสกับผูที่มีสัญชาติไทย) การเชาหรือซื้อผานผูมีสัญชาติไทย การต้ังเปนนิติบุคคลไทยแลว 

ถายโอนภายหลัง มีกฎหมายหลายฉบับในการปองกันและควบคุมคนตางชาติเปนกฎหมายเก่ียวกับ

การถือครองทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัย แตกฎหมายเหลาน้ันมขีอจำกดัมากทำใหเกิดการเล่ียงกฎหมาย 

หรือแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบดวยการทำธุรกรรมผานตัวแทนอำพราง ซึ่งมีผลกระทบตอ 

ความม่ันคงของประเทศท่ีอาจเกิดจากการไดเปรียบทางการเงิน ทำใหเขามาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ

และยึดเอาดินแดนท่ีเปนของคนไทยในทางออม (ปยะนุช โปตะวณิช, 2554) ปญหาและผลกระทบ

เหลาน้ีไดมีการดำเนินการแกไขปญหาดวยมาตรการตาง ๆ อาทิ การกระจายการถือครองท่ีดินซึ่งมัก

จะเปนไปในรูปแบบการนำเอาท่ีดินของรัฐมาจัดสรร การเก็บภาษีที่ดินแบบกาวหนา และมีกฎหมาย 
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ที่เก่ียวของกับที่ดินถึง 16 ฉบับ (มนินธ สุทธิวัฒนานิติ, 2556) นอกจากน้ีการมองปญหาท่ีดินม ี

ความแตกตางกัน เชน การมองวาปญหาท่ีดนิมใิชเร่ืองการกระจุกของขนาดการถือครองแตเปนปญหา

ทีด่นิทางการเกษตรถูกท้ิงรกรางวางเปลา (นพินธ  พัวพงศกร, 2554)  

 พ้ืนท่ีทิง้ราง หมายถึง พ้ืนท่ีทีถู่กปลอยท้ิงไวโดยไมไดเขาไปทำประโยชนตอเน่ืองกันต้ังแต 1 ป

ขึน้ไป การปลอยท่ีดนิท้ิงรางไมทำใหเกิดประโยชนดวยสาเหตุตาง ๆ นัน้มถึีง 9,179,624 ไร เปนนาราง 

ไรราง ปาละเมาะ ทีลุ่มตำ่ และท่ีเปนเหมืองแร บอลกูรัง และบอทรายมากอนมจีำนวนถึง 1,003,636 ไร 

(มนินธ สุทธิวัฒนานิติ, 2556) ซึ่งมีผลกระทบในทางลบทั้งดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ 

และสังคมโดยรวมอีกดวย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2556) นอกจากน้ี กองประสานการจัด 

การทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2556) ไดกลาวถึงผลกระทบ 

ตอสิง่แวดลอมทีเ่กิดจากแหลงทรายบกรางของประเทศไทย ไววา การขุด ตกั และดูดทราย โดยเฉพาะ

ในสวนของการดดูทรายจากลำนำ้ จะกอใหเกิดผลดใีนแงของการชวยปองกนัการตืน้เขินของแหลงน้ำ

ตามธรรมชาติและแหลงน้ำท่ีมนุษยสราง ซึ่งเปนประโยชนในแงของการคมนาคมทางน้ำ และเปน 

การเพ่ิมศกัยภาพในการเก็บกกัน้ำในแหลงนำ้น้ัน ๆ แตหากไมมกีารควบคมุการขดุ ตกั และดดูทราย 

ทีด่จีะมผีลกระทบโดยตรงตอสภาพแวดลอมอยางมาก ซึง่ลักษณะผลกระทบตอสิง่แวดลอมดงัน้ีคอื 

  1.  การผลิตทรายในลำน้ำ เปนตนเหตุสำคัญท่ีกอใหเกิดตะกอนแขวนลอยในน้ำ เน่ืองจาก 

ในกระบวนการผลิต เคร่ืองจักรจะดูดท้ังตะกอน กรวด ทรายและน้ำปะปนกัน แลวจึงสงเขากระบวนการ

แยกกรวดและทรายออกจากกัน โดยจะปลอยดินปนน้ำท่ีมีลักษณะขุน โดยท่ัวไปจะมีสีเหลืองหรือ

น้ำตาลจางลงสูลำน้ำสาธารณะ ในบริเวณท่ีมีการผลิตทรายหนาแนนก็จะเกิดปญหาตะกอนแขวน

ลอยในนำ้มาก ไมสามารถเจือจางหรอืตกตะกอนไดหมด ทำใหนำ้สามารถพัดพาไปเปนระยะทางไกล

และจะกอใหเกิดผลกระทบตอการใชน้ำของประชาชนดานทายน้ำ ผลกระทบตอการผลิตน้ำประปา 

ตลอดจนสงผลตอระบบนิเวศของส่ิงมชีวิีตท่ีอยูในน้ำ แตในบรเิวณท่ีมกีารผลิตทรายไมหนาแนน และ

ผลิตทรายในลำน้ำขนาดใหญ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมก็จะเบาบางลง อีกปญหาหน่ึงท่ีพบได 

ในบรเิวณท่ีมกีารดูดทรายเปนปรมิาณมาก ดดูในแนวลึก หรอืใกลกับแนวตล่ิง ก็จะเปนสาเหตุทีท่ำให

ตล่ิงทรุดตัวหรือพังลง และเกิดการเปล่ียนแปลงทิศทางการไหลของน้ำ สงผลกระทบตอท่ีดินและ 

สิง่ปลกูสรางริมตลิง่ ไมวาจะเปนบานเรือนราษฎรหรอืถนนไดรบัความเสียหาย 

  2.  การผลิตทรายบก จะกอใหเกิดผลกระทบตอสิง่แวดลอมมากหรือนอยข้ึนอยูกับการจัดการ 

ของผูประกอบ หากไมมีการควบคุมที่เขมงวดหรือมีการจัดการท่ีเหมาะสมก็จะกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอสภาพแวดลอมโดยรอบอยางมาก ลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดขึน้ไดแก 

   2.1  พ้ืนท่ีขอบบอเกิดการพังทลายหรือยุบตัวของดิน สงผลกระทบตอที่ดินท่ีอยูขางเคียง 

เน่ืองจากมีการดูดทรายหรือขุดตักทรายลึกมากเกินไป หรือมีความลาดชันของขอบบอไมเหมาะสม 
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ตลอดจนการกนัระยะหางจากขอบบอกบัทีด่นิของบคุคลอืน่หรอืทีส่าธารณะนอยเกินไป ไมสมัพนัธกับ

ความลกึของขอบบอ 

   2.2  กระบวนการผลิตจะมีน้ำขุนขนเกิดข้ึน ซึ่งสวนใหญเปนน้ำโคลน โดยปกติบอทราย

สวนใหญจะไมมกีารระบายน้ำขุนขนออกมาสูแหลงน้ำภายนอก เน่ืองจากเปนระบบปด คอืใหนำ้ไหล

หมุนเวียนอยูภายในบอ แตหากน้ำในบอมีระดับน้ำสูงมากจนเปนอุปสรรคตอการดูดทราย  

ผูประกอบการก็จะระบายน้ำออกสูแหลงน้ำธรรมชาติโดยตรง ทำใหแหลงน้ำธรรมชาติเกิดความขุนขน 

มีตะกอนแขวนลอยอยูเปนจำนวนมาก สงผลกระทบตอการใชน้ำและส่ิงมีชีวิตในน้ำ 

   2.3  ในชวงระหวางการดำเนินงาน เมื่อมีการเปดบอลึกจนถึงระดับน้ำใตดิน ทำให

น้ำใตดินไหลมารวมอยูในบอทราย สงผลกระทบตอบอน้ำต้ืนของชุมชนในบริเวณโดยรอบ ทำใหมี

ปรมิาณน้ำนอยลงหรือไมมเีลยในฤดูแลง 

   2.4  การคัดแยกทรายจะทำใหเกิดวัสดุที่เหลือใช เชน กรวด ซึ่งวัสดุเหลาน้ีถาไมม ี

การจัดการใหถูกตองและเหมาะสม จะกอใหเกิดปญหาจากการกองท้ิงวัสดเุหลือใชระยะยาว 

  2.5  การขนสงทราย สวนใหญจะมีปญหาของน้ำหนักการบรรทุก ทำใหถนนเกิด 

ความชำรุดเสียหาย เกิดปญหาฝุนฟุงกระจาย และการรวงหลนของทราย ตลอดจนเสียงดังรบกวน 

สงผลกระทบตอชุมชนที่อยูตลอดเสนทางขนสง 

  2.6  บอทรายท่ีเปดดำเนินการ เม่ือเลิกประกอบกิจการ ในบางบอไมมกีารปรับปรุงสภาพ

พ้ืนท่ีโดยปลอยท้ิง ทำใหไมสามารถใชประโยชนอื่น ๆ ไดอีก รวมถึงกอใหเกิดปญหาทัศนียภาพของ

พ้ืนท่ี 

  นอกจากนี ้ติณณพสิษฐ สุริดล (2549: 17) ไดกลาววา ทราย แมจะมีประโยชนหลายอยาง 

หากขาดการควบคุมดแูลก็จะสงผลกระทบในหลาย ๆ ดาน ดงัตอไปนี ้

  1.  ผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ การดูดทรายข้ึนมาจากระดับฐานของพื้นท่ี 

ทำใหขาดสมดุลทางธรรมชาต ิ เปนสาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง เกิดการชะลางพังทลาย เกิด 

การทับถมทำใหแหลงน้ำต้ืนเขิน กอใหเกิดการแพรกระจายของฝุนละอองจากทรายโดยเฉพาะในชวง

ฤดูแลง และเกิดมลภาวะทางเสียง 

  2.  ผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางชวีภาพและนิเวศวิทยา การขุดตกัและดูดทรายสงผลกระทบ 

ตอระบบนเิวศวิทยาทางน้ำโดยตรง ทำใหสภาพแหลงน้ำ พ้ืนท่ีจบัสตัวนำ้หรือแหลงท่ีอยูอาศยัของสัตว

น้ำเกิดการเปล่ียนแปลง ซึ่งมีผลกระทบตอสัตวน้ำ และสัตวที่อยูอาศัยในหนาดิน คุณภาพของแหลง

นำ้ผิวดินเปล่ียนไป เน่ืองจากตะกอนขุนขนท่ีไหลลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ 

  3.  ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย ทั้งในดานเกษตรกรรม การคมนาคม 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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  4.  ผลกระทบตอคณุภาพชีวิต ทำใหเกิดการยายถ่ิน ทัง้การอพยพเขาและออก เกิดการเจ็บปวย 

จากการสูดเอาฝุนละอองเขาไปหรอืสมรรถภาพของการไดยินลดลง และทำใหเกิด ผลกระทบดานลบ 

ตอทศันียภาพบริเวณท่ีทำการขุดทราย 

 พ้ืนท่ีศกึษาจงัหวัดนครปฐม ตัง้อยูบรเิวณลุมแมนำ้ทาจนี ซึง่เปนพ้ืนท่ีบรเิวณท่ีราบลุมภาคกลาง  

โดยอยูระหวางเสนรุงท่ี 13 องศา 45 ลปิดา 10 ฟลปิดา เสนแวงท่ี 100 องศา 4 ลปิดา 28 ฟลปิดา  

มพ้ืีนท่ี 2,168,327 ตารางกิโลเมตร หรอื 1,355,204 ไร เทากับรอยละ 0.42 ของประเทศ มลีกัษณะ

ภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบถึงคอนขางราบเรียบ ไมมีภูเขาและปาไม สภาพพ้ืนท่ีมีความลาดเท

ประมาณ 1-2 องศา โดยท่ัวไปลาดจากทิศเหนือสูทิศใต และตะวันตกสูตะวันออกมีแมน้ำทาจีนไหล

ผานจากทิศเหนือลงสูทิศใต พ้ืนท่ีทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปนท่ีดอน 

สวนพ้ืนท่ีทางตอนกลางของจังหวัดเปนท่ีราบลุม มีที่ดอนกระจายเปนแหงตาง ๆ และมีแหลงน้ำ

กระจาย สำหรับพ้ืนท่ีดานตะวันออกและดานใตเปนท่ีราบลุมริมฝงแมน้ำทาจีนมีคลองธรรมชาติและ

คลองซอยทีข่ดุขึน้เพ่ือการเกษตรและคมนาคมอยูมาก ระดับความสูงพ้ืนท่ีเฉลีย่ประมาณ 3 เมตร จาก

ระดับน้ำทะเล ขณะท่ีน้ำทะเลข้ึนสูงสามารถหนุนข้ึนมาตามแมน้ำทาจีน ทำใหเกิดน้ำทวมถึงบริเวณ

อำเภอสามพรานและอำเภอนครชัยศร ีลักษณะการใชที่ดินเพ่ือการทำนา ทำไร ทำสวน (อุไรวรรณ 

ทองบวัศิรไิล, 2554) และจากการศึกษาขอมลูของสำนกังานอุตสาหกรรมจงัหวัดนครปฐม (สำนักงาน

อตุสาหกรรมจงัหวัดนครปฐม, 2556) พบวา เขตพ้ืนท่ีอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอ

ดอนตมู และอำเภอบางเลน มผีูขออนญุาตประกอบกิจการดูดทราย จำนวนท้ังส้ิน 124 ราย และเปน

บอทรายรางประมาณ 42 แหง คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ 840 ไร เน่ืองจากเม่ือผูประกอบกิจการเลิก

ดำเนินการดูดทรายแลว ไดปลอยพ้ืนท่ีเปนบอทรายรางเปนท่ีรกรางวางเปลา มลีกัษณะเปนบอขมุนำ้

ตามขนาดของพ้ืนท่ีทีไ่ดขดุตักและดูด โดยไมมกีารนำพ้ืนท่ีกลับมาใชประโยชนในขณะท่ีทรัพยากรดิน

มีอยางจำกัด ขาดการฟนฟู การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีบอทรายราง มิไดคำนึงถึงผลกระทบตอสภาพ

แวดลอม และยังขาดแผนการจัดการดานส่ิงแวดลอมที่ชัดเจน ทั้งดานการปองกันและการแกไข 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงนำไปสูขอขัดแยงในการใชประโยชนท่ีดิน กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

เชน มลภาวะทางเสียง การพังทลายของตล่ิงรอบบอทรายสงผลกระทบตอพ้ืนท่ีขางเคียง คุณภาพ 

ของน้ำ หรือสูญเสียความสมดุลและความสวยงามทางทัศนียภาพ และผลกระทบทางดานสังคม  

เกิดความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน (ติณณพสิษฐ  สุริดล, 2549: 5) 

  จากปญหาดังกลาวจงึเปนมลูเหตใุหผูวิจยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึการนำพ้ืนทีบ่อทรายราง

กลับมาใชประโยชน กอใหเกิดรายไดบนพ้ืนฐานของการอนุรกัษควบคูกันไป ในการปรบัเปล่ียนรูปแบบ

การใชประโยชนพ้ืนท่ีบอทรายรางของจังหวัดนครปฐม โดยมีพ้ืนฐานความตองการของชุมชนและ

ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ตลอดจนชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูและการใชพ้ืนท่ีบอทรายรางใหเกิด

ประโยชนสงูสดุ และอาจกลาวไดวาการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีบอทรายรางเปนการสรางเศรษฐกจิแบบ
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พ่ึงตนเอง ซึ่งจะสอดคลองกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เก่ียวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง เศรษฐกิจพ่ึงตนเอง ซึง่เปนคำตอบระยะยาวในการแกไขปญหาความยากจนไดอยางแทจรงิ

และย่ังยืน 

 

วตัถปุระสงค 
  การวิจยัคร้ังน้ีมวัีตถุประสงค 

 1.  เพ่ือสำรวจสภาพการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม 

 2. เพ่ือศกึษารูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม 

 3.  เพ่ือนำเสนอรูปแบบทีเ่หมาะสมเพ่ือการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการ เอกสารและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวของ ประกอบกับ 

การสังเคราะหจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นำมากำหนดเปนกรอบท่ีใชในการวิจัยดังน้ี 

  ในการศึกษาบริบทจังหวัดนครปฐม ผูวิจัยศึกษาจากเอกสาร สำรวจ และสัมภาษณ 

ผูเก่ียวของเก่ียวกับจงัหวัดนครปฐม 

  สวนการศึกษารูปแบบการใชประโยชนของพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม และ

สภาพการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ผูวิจัยไดรวบรวมจากทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับ 

การประกอบธุรกิจทราย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ 

การประเมินผลกระทบทางสังคม การจดัการท่ีดนิโดยชุมชนทองถิน่ การมีสวนรวม และประโยชนทีไ่ด

รบัจากเอกสาร งานวิจยั การสัมภาษณผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน และการสนทนากลุม 

  รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางและขอเสนอแนะ ผูวิจัยวิเคราะหและตรวจ

สอบความสอดคลองระหวางรูปแบบตามทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

และการสัมภาษณนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแบบมีโครงสราง วิเคราะหเน้ือหา ประกอบ

การบรรยายสรุปผล 

  ผลจากการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีไดกลาวมาท้ังหมด ผูวิจัยนำมาใช

เปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี   
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ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

วธิกีารวจัิย 
  การศึกษาคร้ังน้ีดำเนินการดวยรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods research) 

ซึง่ใชวิธีการเก็บขอมลูหลายวิธี (mix methods) เพ่ือใหไดขอมลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยมี

ขัน้ตอนการดำเนินการวิจยั ดงัน้ี 

  ขั้นตอนที ่ 1 การศึกษาบริบทของจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร สังคม 

เศรษฐกิจ จากเอกสารรายงานขอมูลจังหวัดนครปฐม (อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล, 2554: 1-4) แหลง

ประกอบธุรกิจทรายบก ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร การสำรวจจากสภาพจริงและสัมภาษณผูที่เก่ียวของ 

พบวา จังหวัดนครปฐมมีผูประกอบกิจการบอทรายท่ีจดทะเบียนท้ังหมด 124 ราย (สำนักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดนครปฐม, 2556) กระจายอยูในทุกอำเภอดังน้ี อำเภอเมืองนครปฐม จำนวน 35 ราย อำเภอ

บางเลน จำนวน 20 ราย อำเภอกำแพงแสน จำนวน 40 ราย อำเภอดอนตูม จำนวน 23 ราย อำเภอ

สามพราน จำนวน 1 ราย อำเภอนครชัยศรี จำนวน 4 ราย และอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 1 ราย  

สวนใหญมบีอทรายขนาดกลาง โดยมีพ้ืนท่ีบอทรายจำนวน 80-200 ไร บอทรายทิง้ราง จำนวน 42 แหง 

คดิเปนพ้ืนท่ีประมาณ 840 ไร   
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 ขัน้ตอนท่ี 2 การศึกษารูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ผูวิจยัดำเนินการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับความรูเก่ียวกับประกอบธุรกิจการบริหาร

จัดการทรัพยากรทรายและการประกอบธุรกิจทราย สิ่งแวดลอม การจัดการท่ีดินโดยชุมชนทองถิ่น 

ผลกระทบทางสังคม ทางส่ิงแวดลอม การมีสวนรวม และประโยชนที่เกิดจากการใชประโยชนพ้ืนท่ี

แหลงทรายบกราง การศึกษาสภาพจริง การสำรวจ การสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เจาหนาท่ี

ของรฐั ผูประกอบการ ผูทรงคณุวุฒ ิและผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน เพ่ือไดรปูแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ี

แหลงทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม  

  ขั้นตอนท่ี 3 นำเสนอรูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางท่ีเหมาะสมในจังหวัด

นครปฐม และขอเสนอแนะ ผูวิจยัดำเนินการศึกษาโดยการสนทนากลุมและสมัภาษณนกัวิชาการและ

ผูเชีย่วชาญเฉพาะดาน  

  กลุมตัวอยางในการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูวิจยัไดกำหนดประชากรและกลุมตวัอยางในการวิจยั รวมท้ังส้ิน 4 กลุม 

ประกอบดวย บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ ประชาชนในทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน ดงัน้ี 

 1.  บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ไดแก ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีในหนวยงานราชการของ

จงัหวัดนครปฐม โดยผูวิจยัคัดเลือกเฉพาะหนวยงานภาครัฐท่ีดแูลและเก่ียวของกับพ้ืนท่ีแหลงทรายบก

ในจงัหวัดนครปฐมโดยตรง จำนวน 97 คน จาก 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน 

อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ผูวิจยัใชวิธี

การเลือกแบบเจาะจงจากพ้ืนท่ี 4 อำเภอ ทีม่แีหลงทรายบกมากท่ีสดุ ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอ

เมอืงนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน อำเภอละ 4 คน รวมจำนวน 16 คน  

 2.  ผูประกอบการ ไดแก เจาของพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐมท่ีจดทะเบียน

ดำเนินการธุรกิจบอทราย จำนวน 124 ราย จาก 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน 

อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ผูวิจัย 

ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากพื้นท่ี 4 อำเภอท่ีมีแหลงทรายบกมากท่ีสุด ไดแก อำเภอกำแพงแสน  

อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน อำเภอละ 4 คน รวมจำนวน 16 คน  

 3.  ประชาชนในทองถิ่น ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมือง

นครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน จำนวน 93,292 ครัวเรือน กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ดวยตารางของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) ที่ระดับความเชื่อมั่น 

รอยละ 95 ไดขนาดตัวอยาง 384 ครัวเรือน และทำการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบงาย (simple 

random sampling)  



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 
Vol. 5 No. 1 January - June 2014 156

 4.  ผูเชีย่วชาญ/นกัวิชาการเฉพาะดาน ไดแก ผูทีม่คีวามรูความเช่ียวชาญในดานส่ิงแวดลอม 

จำนวน 5 คน ผูวิจยัใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

 เครือ่งมือและวธิกีารเกบ็ขอมูล 

 เคร่ืองมือในการวิจัยประกอบดวย แบบสำรวจสภาพการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 

แบบสอบถามประชาชน ประเด็นสมัภาษณผูประกอบธุรกิจแหลงทราย ประเด็นสนทนากลุมเจาหนาท่ีรฐั 

และการประเมินรูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางท่ีเหมาะสมในจังหวัดนครปฐมจาก

ผูเชีย่วชาญและนักวิชาการเฉพาะดาน 

 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยสำรวจบริบทของจังหวัดนครปฐม สภาพการใช

ประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางโดยการลงพ้ืนท่ี สัมภาษณผูประกอบธุรกิจแหลงทรายบก และจัด

สนทนากลุมเจาหนาท่ีรัฐโดยนัดหมายลวงหนา การสอบถามประชาชนใชแบบสอบถามโดยขอ 

ความอนุเคราะหจากองคการบริหารสวนตำบลในพ้ืนท่ีกลุมตัวอยาง ไดแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ 

ตามทีก่ำหนด จำนวน 384 ชดุ คดิเปนรอยละ 100 

 การวเิคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของประชาชน ใชคาความถ่ีและคารอยละ  

ขอมูลความคิดเห็นตอรูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ใชคาความถ่ี คาเฉล่ีย และ 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอมูลการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจทรายและขอมูลจากการสนทนากลุม

เจาหนาท่ีรัฐใชการวิเคราะหเน้ือหา และการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ

เฉพาะดานเก่ียวกับรูปแบบที่เหมาะสมในการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ใชคาความถ่ีและ 

คารอยละ 

 

ผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัสรปุไดดงัน้ี 

 1.  จังหวัดนครปฐมมีพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 840 ไร โดยอำเภอท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับ 

ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอดอนตูม ผลกระทบท่ีเกิดจากพ้ืนท่ีแหลง

ทรายบกราง 3 อนัดบั ไดแก ปญหาการถือครองทีด่นิ ปญหาความยากจน และปญหามลภาวะท่ีเกิด

จากกิจกรรมการใชแหลงทรายบก การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม 

พบมากทีส่ดุ 3 อนัดบั ไดแก รานอาหาร บอเลีย้งปลา/บอตกปลา และรีสอรต มรีายละเอียดดงันีค้อื 

สภาพการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง พบวา พ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม 

ไดมีการนำรูปแบบการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ดังนี ้ 1) รานอาหาร เน่ืองจากจังหวัด

นครปฐม มีแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญหลายแหง ประกอบกับการคมนาคมท่ีสะดวก ทำใหเปนท่ีดึงดูด 

นักทองเที่ยวใหมาเที่ยวชมและลิ้มรสอาหารที่อรอย ทำใหผูประกอบธุรกิจทรายนำพ้ืนท่ีทิ้งราง 
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มาปรับปรุงเปนรานอาหาร (อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล, 2554: 1-4) 2) บอเล้ียงปลา/บอตกปลา จาก 

การศึกษาพบวา แหลงทรายบกรางสามารถนำมาใชประโยชนเปนบอเล้ียงปลา สอดคลองกับกาญจนา 

จันทรฟุง และคณะ (2545: 56) กลาววา การจัดการพ้ืนที่บอทรายรางเพ่ือพัฒนาเปนบอเลี้ยงปลา  

จะบรรลุวัตถุประสงคหรือไมข้ึนอยูกับความยากงายหรือความซับซอนของโครงสรางทรัพยากรส่ิงแวดลอม

ในพื้นท่ีและท่ีสำคัญท่ีสุดคือประสบการณ ความรู และวิสัยทัศนในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนความจริงใจในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากความสำเร็จในการฟนฟูและการจัดการอาจไมกอ 

ใหเกิดประโยชนสูงสุดตามความตองการ แตเปนประโยชนตอสวนรวม มีการใชประโยชนจากทรัพยากร

อยางคุมคาซึ่งการจัดการน้ีจะใชหลักการผสมผสานเพ่ือสรางความย่ังยืนใหกับพ้ืนท่ี และจาก 

การศึกษาพบวาบอทรายรางมีหลายขนาด ดังน้ันเม่ือจะทำบอตกปลาควรมีพ้ืนท่ีตั้งแตขนาดเล็กถึง 

ขนาดกลาง (50-100 ไร) เพ่ือนำปลาน้ำจดืซึง่มคีณุคาทางเศรษฐกิจมาเลีย้งเพ่ือสงเสรมิใหประชาชน 

ผูเล้ียงปลา เพ่ือทำเปนบอตกปลามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สอดคลองกับติณณพสิษฐ สุริดล (2549: 87) 

ประชาชนมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการใชที่ดินเพ่ือเปนบอตกปลาอยูในระดับสูง และ

กาญจนา จันทรฟุง และคณะ (2545: 56) พบวาแนวทางการฟนฟูและจัดการพ้ืนท่ีบอทรายราง 

เปนการแนะนำและสงเสริมใหผูประกอบการขุดตักทราย และเกษตรกรมีแนวคิดหรือการลงทุนอยาง

ตอเน่ืองภายหลังการขุดตกัทรายโดยเฉพาะพ้ืนท่ีหลงัจากท่ีสิน้สดุการประกอบการแลว พ้ืนท่ีบอทราย

มักจะถูกปลอยทิ้งรางไว พ้ืนที่โดยท่ัวไปมีสภาพเปนหลุมหรือบอน้ำขนาดใหญซึ่งสามารถนำมาใชใน

การเล้ียงปลาเพ่ือเปดเปนบอตกปลาได ดงันัน้การวางแผนกอนการขดุตกัทรายน้ี ผูประกอบการขดุตกั

ทรายตองวางแผนการขุดตักทรายใหลกัษณะของพ้ืนท่ีภายหลังการขุดตักทรายแลวมสีภาพเหมาะสม

ตอการเล้ียงปลา แนวทางน้ีสามารถดำเนินการไปพรอม ๆ กับการขุดตักทรายในพ้ืนท่ี ซึ่งจะทำให

ประหยัดเวลาและลดคาใชจายในการปรับปรงุพ้ืนท่ี และ 3) รสีอรต การพัฒนาพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง

เพ่ือทำรีสอรตเปนอีกแนวทางหน่ึงที่กำลังไดรับความนิยมอยางสูง เน่ืองจากเมืองไทยกำลังสงเสริม 

การทองเที่ยวเปนอยางมาก พ้ืนที่ควรอยูใกลแหลงทองเที่ยว การคมนาคมสะดวก บรรยากาศด ี เปน

ธรรมชาต ิมีอุปกรณอำนวยความสะดวกครบครัน และราคาไมแพง ในการใชประโยชนพ้ืนท่ี 

แหลงทรายบกรางเพ่ือทำรีสอรต สงผลกระทบตอชุมชนในทางบวกคือ ประชาชนในชุมชนมีรายได  

มีความสัมพันธที่ดีในชุมชน มีสวนรวมในการคิด วางแผน และรับประโยชน สงเสริม การอนุรักษ

ธรรมชาติ อยูรวมกับธรรมชาติไดอยางมั่นคง สวนผลกระทบในดานลบ คือ ความขัดแยงทาง 

การเมืองในทองถ่ิน ความไมเขาใจกันระหวางผูประกอบการกับประชาชนในชุมชน เปนตน 

 2.  รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม จากความคิดเห็นของ

ประชาชน เอกชนผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาท่ีของรัฐ ไดรูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลง

ทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม จำนวน 13 รปูแบบ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1  รปูแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม  

 

 จากตารางที ่ 1 พบวา ประชาชน เอกชนผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาท่ีของรัฐไดม ี

ความคดิเห็นสอดคลองกนัเก่ียวกับรปูแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจงัหวัดนครปฐม 

จำนวน 5 รปูแบบ ดงัน้ี รสีอรต รานอาหาร สวนสาธารณะ สถานท่ีฝงกลบขยะ และสวนน้ำ  

 ประชาชนมีความคิดเห็นตอรปูแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในภาพรวม โดยมี

ความเห็นดวยอยูในระดับมาก ( x̄ = 3.84) เมื่อพิจารณารายดานพบวา การใชประโยชนพ้ืนท่ี 

แหลงทรายบกรางในดานการเกษตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.19) รองลงมาเปนดานนันทนาการ 

( x̄ = 3.91) ดานธุรกิจ ( x̄ = 3.48) และดานอ่ืน ๆ ( x̄  = 3.18) ตามลำดับ ดงัตารางท่ี 2 

 

 

 

 
 

 
   

1. /  /  / 
2.  / /  
3.  / /  
4. /  /  / 
5.  /  / 
6.  / /  
7.  /   
8.  /  / 
9.  / /  
10. /  /   
11. 

 
/   

12.  / / / 
13.  /  / 

 

 

(n = 384) 
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ตารางที ่2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนตอรูปแบบ 

  การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ในภาพรวม 

  

 
X  S.D.   

 4.19 0.29  1 
 3.48 0.49  3 

 3.91 0.33  2 
  3.18 0.62  4 

 3.84 0.28   

 การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางจากการเสนอของประชาชน ไดแก ใชประโยชนพ้ืนท่ี

เปนปาชมุชน/ปลกูไมเศรษฐกจิ เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ แหลงนันทนาการทางน้ำ และตลาดกลางน้ำ 

ตามลำดับ และประชาชนใหขอเสนอแนะวา ควรคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและควรเปน 

รปูแบบทีเ่อ้ือประโยชนตอชมุชนดวย 

 การใชประโยชนพ้ืนที่แหลงทรายบกรางจากการเสนอของผูประกอบธุรกิจทราย ไดแก  

ใชประโยชนพ้ืนที่เปนที่พักผอนหยอนใจ บอเลี้ยงปลา/เลี้ยงปลาในกระชัง รานอาหาร รีสอรต  

ตลาดกลางน้ำ แหลงนันทนาการทางน้ำ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ เปนท่ีรวมพันธุไมน้ำและเปน 

สวนน้ำ  

 การใชประโยชนพ้ืนที่แหลงทรายบกราง จากการเสนอของเจาหนาท่ีรัฐ เน่ืองจากที่ดิน 

ทีป่ระกอบธุรกิจทรายเปนท่ีดนิกรรมสทิธ์ิของเอกชน ดงัน้ันผูประกอบธุรกิจจะทำอะไรก็ไดตามขอบเขต 

ที่มีอยูไมสามารถบังคับได แตควรฟนฟูพ้ืนท่ีทันทีที่หยุดดำเนินการตามระเบียบที่ไดวางไวตั้งแต 

ขออนุญาตเขาใชพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบลในพื้นท่ีประกอบธุรกิจทรายตองการใหผูประกอบ

ธุรกิจทรายพัฒนาพ้ืนท่ีเปนสาธารณะประโยชนบาง ไดแก การใชพ้ืนท่ีสวนสาธารณะไวใหประชาชน

พักผอนหยอนใจ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ แหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเม่ือมีน้ำหลาก  

เปนท่ีรวบรวมพันธุไมน้ำ บอฝงกลบขยะ และเปนท่ีผลิตสินคาและรานคาในโครงการหน่ึงตำบล 

หน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ของชุมชน และมีขอเสนอแนะวา การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 

ในรูปแบบใดควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผลกระทบ 

ทางสังคมทีม่ตีอประชาชนในชมุชน 

(n = 384) 
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 3.  รูปแบบการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางท่ีเหมาะสมในจังหวัดนครปฐม คือ 

เปนแหลงน้ำใชในชมุชน/แหลงกักเก็บนำ้เม่ือมนีำ้หลาก รสีอรต และรานอาหาร 

  การพิจารณารูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางท้ัง 13 รูปแบบจากผูเชี่ยวชาญ

และนักวิชาการเฉพาะดาน ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได และการใชประโยชนในภาพรวม 

มดีงัน้ี 

 ดานความเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ/นักวิชาการเฉพาะดานใหความเห็นวาทุกรูปแบบ 

มคีวามเหมาะสม รปูแบบทีม่คีวามเหมาะสมอยูในระดับมาก (รอยละ 100) จากการพิจารณา ไดแก 

การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงเก็บน้ำเม่ือมีน้ำหลาก รีสอรต 

และรานอาหาร 

 ดานความเปนไปได ผูเชีย่วชาญและนักวิชาการเฉพาะดานใหความเห็นวา รปูแบบการจดัการ

พ้ืนท่ีทั้ง 13 แบบ มีความเปนไปไดทุกรูปแบบ รูปแบบดานความเปนไปไดอยูในระดับมาก (รอยละ 

100) ไดแก การใชประโยชนพ้ืนท่ีเปนแหลงน้ำใชในชุมชนแหลงเก็บน้ำเม่ือมีน้ำหลาก บอเล้ียงปลา  

รสีอรต ตลาดกลางน้ำ รานอาหาร แหลงกิจกรรมนนัทนาการทางน้ำ และเปนสวนสาธารณะเพ่ือเปน

ทีพั่กผอนหยอนใจ 

 ดานความเปนประโยชน ผูเช่ียวชาญและนักวิชาการเฉพาะดาน ใหความเห็นวาทุกรูปแบบ

การใชพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนประโยชน และรูปแบบดานความเปนประโยชนอยูในระดับมาก  

(รอยละ 100) ไดแก การใชประโยชนพ้ืนที่เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก  

บอเลีย้งปลา/เล้ียงปลาในกระชัง รสีอรต และรานอาหาร 

  นอกจากน้ี ผูเชีย่วชาญและนักวิชาการเฉพาะดานใหขอเสนอแนะไวหลายประการ ดงัน้ี 

  1.  พ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางมีลักษณะเปนบอขนาดใหญ และลึกมาก อีกท้ังคุณภาพของน้ำ 

ไมเหมาะท่ีจะทำบอเล้ียงปลา การทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และการทำสวนน้ำ ในน้ำท่ีลึกมาก 

อาจกอใหเกิดอันตรายในการทำกิจกรรม 

 2.  การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนท่ีผลติสินคาและรานคาในโครงการหน่ึงตำบล 

หน่ึงผลิตภัณฑ ไมมีความเหมาะสมกับสถานที่ที่มักอยูหางไกลจากชุมชน การคมนาคมไมด ีและ 

หางไกลจากวัตถุดบิทีใ่ชในการผลิต จะทำการใชประโยชนรปูแบบนีม้ปีญหา 

 3.  การรวบรวมพันธุไมนำ้ แหลงทรายบกรางกวางและลึกเกินไปจะทำใหไมไดผลเทาท่ีควร 

  4.  การปลูกปาชมุชน/ปลกูไมเศรษฐกจิ จะทำไดในบรเิวณรอบ ๆ ตามขอบแนวบอเดิมเทาน้ัน  

ถาขอบบอแคบเกินไปก็ไมเหมาะสม แตการปลูกปาเปนการพัฒนาส่ิงแวดลอม เพ่ิมความหนาแนน

และขนาดของพ้ืนท่ีปา จงึนาจะพิจารณาถึงความคุมคาดวย 

  5.  การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนสวนสาธารณะเพ่ือพักผอนหยอนใจน้ัน 

สถานท่ีอยูไกล ความปลอดภยัในการใชบรกิารอาจเปนปญหา ควรใชประโยชนพ้ืนท่ีหลาย ๆ รปูแบบ
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ในพ้ืนท่ีเดียวกัน เชน เปนสวนสาธารณะ ปลกูปา เปนสวนสนุก หรอือืน่ ๆ จะทำใหเกิดประโยชนสงูสุด 
หรอือาจทำเปนสวนพักผอนหยอนใจในรปูแบบเชงิธุรกจิทีม่อีงคประกอบหลายอยางในทีเ่ดียวกัน เชน 
มเีคร่ืองเลน สวนสัตว และรานคาเปนสิง่จงูใจเพ่ิมขึน้จะสามารถดำเนินการได 
  6.  การทำเปนรานอาหารมีความเหมาะสมหลายอยางถาอาหารอรอย บริการดี จะเปน 
สิง่จงูใจใหลกูคามาใชบรกิาร แมจะอยูหางไกลก็ตามเน่ืองจากบรรยากาศเอ้ืออำนวยอยูแลว 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาพบวา 
 1.  จังหวัดนครปฐมมีพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 840 ไร โดยอำเภอท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับ 
ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอดอนตูม ผลกระทบที่เกิดจากพ้ืนท่ี 
แหลงทรายบกราง 3 อนัดับ ไดแก ปญหาการถือครองท่ีดนิ ปญหาความยากจน และปญหามลภาวะ 
ท่ีเกิดจากกิจกรรมการใชแหลงทรายบก การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม  
พบมากท่ีสุด 3 อันดับ ไดแก รานอาหาร บอเล้ียงปลา/บอตกปลา และรีสอรต ทั้งน้ีอภิปรายไดวา 
สภาพการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม ถูกนำมาใชประโยชนเปนรานอาหาร 
บอเลี้ยงปลา บอตกปลา และทำรีสอรต ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังน้ี มีการใชประโยชนพ้ืนท่ีเปน 
รานอาหารมากท่ีสุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะจังหวัดนครปฐมเปนเขตปริมณฑล มีการคมนาคมสะดวก  
เปนทางผานท่ีจะไปแหลงทองเท่ียวในจังหวัดราชบุร ีจังหวัดเพชรบุร ีจังหวัดกาญจนบุร ีและจังหวัด
สุพรรณบุร ี อีกท้ังเปนแหลงปลูกพืชผักและใกลแหลงอาหารทะเลจากมหาชัย ทำใหไดวัตถุดิบ 
ที่สด รวมท้ังฝมือการประกอบอาหารท่ีอรอยและหลากหลายแลว พ้ืนท่ียังมีบรรยากาศท่ีด ี เน่ืองจาก
เปนบอทรายรางท่ีมีน้ำทวมขังเม่ือไดรับการปรับปรุงใหรมรื่น สวยงาม จึงเปนท่ีดึงดูดใจลูกคาท่ีมาใช
บรกิาร 
  การทำเปนบอเลี้ยงปลา เน่ืองจากมีการขุด ตักทราย ทำใหพ้ืนท่ีเปนบอ/ขุมน้ำท่ีสามารถ
พัฒนาเปนท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ำไดโดยเฉพาะปลาน้ำจืด (กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม, 2556) และบอเลีย้งปลาในจงัหวัดนครปฐมนัน้สวนใหญเล้ียงปลานิล 
  การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนบอตกปลา เปนธุรกิจท่ีมจีำนวนมากและกระจาย 
อยูในพ้ืนท่ีบอทรายบกรางหลายแหง อาจเน่ืองมาจากใชทุนนอย ทำใหมีคูแขงทางธุรกิจมาก ผูประกอบการ
ใชจำนวนปลา ความหลากหลายของชนิดปลามาเปนส่ิงจูงใจลูกคา และมีการทำธุรกิจอื่นรวมดวย 
เชน ทำรานอาหาร โดยเฉพาะการนำปลาท่ีตกไดมาปรงุเปนอาหาร 
 สวนการใชประโยชนพ้ืนท่ีทำรีสอรตนั้นเปนธุรกิจที่เริ่มไมนานนัก และเปนธุรกิจที่ประสบผล
สำเร็จดวยดี เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีที่เอ้ือตอการดำเนินงาน และเกิดการขยายตัวของความเจริญทำให
กลายเปนพ้ืนท่ีไมหางจากชุมชนมากนัก เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการที่ชาวบานในชุมชน
ไดงานทำ มกีารปรับปรงุถนนทางเขารีสอรตท่ีสะดวกข้ึนกวาเดมิ เกิดระบบการคมนาคมในชุมชนทีด่ขีึน้ 
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 จากผลการศึกษาพบวา รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง จากความคิดเห็น 

ของประชาชน เอกชนผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาท่ีของรัฐ ไดรูปแบบจำนวน 13 รูปแบบ คือ 

เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเม่ือมีน้ำหลาก รีสอรต รานอาหาร บอเล้ียงปลา/เล้ียงปลา 

ในกระชัง บอตกปลา สวนสาธารณะ แหลงกิจกรรมนนัทนาการจากน้ำ ตลาดกลางน้ำ ทีฝ่งกลบขยะ 

ปาชมุชน/ปลกูไมเศรษฐกจิ ทีผ่ลติสนิคาและรานคาในโครงการหน่ึงตำบลหน่ึงผลติภัณฑ สวนน้ำ และ

เปนสถานท่ีรวบรวมพันธุไมนำ้ อภปิรายไดวา 

 การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม จากการเสนอของประชาชนท่ีอยู

ในพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจทราย ตองการใหเปนปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ

สาธารณะ แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และตลาดกลางน้ำ จะเห็นไดวา แนวคิดของประชาชน 

จะเนนในภาพรวมท่ีเกิดประโยชนรวมกันในชุมชน และสอดคลองกับท่ีผูวิจัยไดสอบถามประชาชน 

พบวา ประชาชนเห็นดวยกับการนำพ้ืนท่ีมาใชประโยชนเปนปุมชน ปลูกไมเศรษฐกิจ สวนสาธารณะ 

ไวพักผอนหยอนใจ แหลงกิจกรรมนนัทนาการทางน้ำ และเปนตลาดกลางน้ำ 

  การใชประโยชนพ้ืนที่แหลงทรายบกรางจากการเสนอของผูประกอบธุรกิจทราย ไดแก  

ใชประโยชนพ้ืนท่ีเปนท่ีพักผอนหยอนใจ บอเลี้ยงปลาหรือเล้ียงปลาในกระชัง รานอาหาร รีสอรต  

ตลาดกลางน้ำ แหลงนันทนาการทางน้ำ ปาชมุชน/ปลกูไมเศรษฐกจิ เปนท่ีรวมพันธุไมนำ้ และสวนน้ำ 

จะเห็นไดวาผูประกอบธุรกิจเสนอการใชประโยชนพ้ืนท่ีหลายรูปแบบตามความตองการ และจะเปน

ธุรกิจที่กอใหเกิดกำไร สอดคลองกับที่อรทัย วานิชด ี (2545: 5-9) สุดาทิพย ตันตินิกุลชัย และศักดา 

หงสทอง (2547: 1-17) อธิบายไววา ผูประกอบธุรกิจจะคำนึงถึงการลงทุน ผลตอบแทนทีไ่ดรบัโดยเปน

ผลกำไรเปนหลัก 

  การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางจากการเสนอของเจาหนาท่ีรัฐ ตองการใหผูประกอบ

ธุรกิจพัฒนาพ้ืนท่ีเปนสาธารณะประโยชนบาง ไดแก การใชพ้ืนท่ีเปนสวนสาธารณะไวใหประชาชน

พักผอนหยอนใจ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ แหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเม่ือมีน้ำหลาก  

เปนท่ีรวมพันธุไมน้ำ บอฝงกลบขยะ และเปนท่ีผลิตและรานคาโครงการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ  

(OTOP) ของชมุชน ซึง่เปนแนวคิดท่ีตองการใหประชาชนในชมุชนไดประโยชนสงูสุด 

 จากผลการศึกษาการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน 

ผูประกอบธุรกิจ และเจาหนาท่ีรฐั จะเห็นวานักธุรกิจจะมองทุกเร่ืองเปนธุรกิจทีต่องไดรบัผลประโยชน 

ตามทีอ่รทยั วานิชด ี (2545: 5-9) สดุาทิพย ตนัตินกุิลชยั และศักดา  หงสทอง (2547: 1-17) อธิบาย 

ไววา ผูประกอบธุรกิจมีวัตถุประสงคในการดำเนินธุรกิจเพ่ือผลกำไร ความอยูรอด และความรับผิดชอบ 

ตอสงัคม แตประชาชนกับเจาหนาท่ีรฐัผูรบัผดิชอบในทองท่ีจะมองใหเปนแนวทางสาธารณะ ซึง่เปนไป

ไดยากหรือนอยมาก เพราะพ้ืนท่ีที่ประกอบธุรกิจเปนท่ีดินกรรมสิทธ์ิของเอกชน การจะใหเปน 

ทีส่าธารณะก็จะสญูเสียผลประโยชน ดงัท่ีสนุ ีไชยรส และศยามล ไกยูรวงศ (2551: 42-45) กลาวไววา  
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ตามกฎหมายไทยกรรมสิทธ์ิเหนือทีด่นิทุกแหงในประเทศไทยแบงเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก กรรมสทิธ์ิ

ของรฐั และกรรมสทิธ์ิของเอกชน เอกชนมสีทิธ์ิตามกฎหมายเหนือทีด่นิผืนใดกต็ามจะมสีทิธ์ิเบด็เสรจ็

เด็ดขาดในการกระทำการใด ๆ เหนือที่ดินและทรัพยากรตาง ๆ ในที่ดินผืนน้ัน ไมวาจะเปนการใช  

การไมใช การถายโอน แตพ้ืนท่ีแหลงทรายบกท่ีถูกท้ิงรางมานานประชาชนอาจมีสวนรวมในการใช

ประโยชนจากพ้ืนท่ีโดยขอใชเปนพ้ืนท่ีสาธารณะไดตามขอบเขตท่ีกฎหมายตามมาตรา 6 แหงประมวล

กฎหมายท่ีดนิและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยบัญญัตวิา บคุคลใดทอดทิง้ไมทำประโยชนในทีด่นิ 

หรอืปลอยท่ีดนิใหเปนท่ีรกรางวางเปลาเกินกำหนดเวลา 10 ปตดิตอกัน เปนตน 

 การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ีได 

รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง จำนวน 13 แบบ บางรูปแบบมีความสอดคลองกับ 

ผลการศึกษาการพัฒนาฟนฟูแหลงทรายบกราง เชน กองประสานการจัดทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม (กองประสานการจัดทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2556) ไดนำเสนอรูปแบบที่

เหมาะสมไว 5 รปูแบบ คอื การใชประโยชนเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนำ้ การใชประโยชนเพ่ือการเกษตร 

การใชประโยชนเพ่ือเปนแหลงน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค การใชประโยชนที่ดินเปนท่ีฝงกลบขยะของ

เสียอันตราย และการใชประโยชนที่ดินเปนที่รองรับน้ำเพ่ือบรรเทาอุทกภัย ดังที ่ติณณพสิษฐ สุริดล  

(2549: 38) ศึกษาความคิดเห็นของราษฎรเก่ียวกับการใชพ้ืนท่ีเหมืองทรายบกรางเพ่ือรูปแบบการใช

ที่ดินตำบลนรสิงห อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 

รูปแบบการใชประโยชนที่ดินเพ่ือเปนปาเศรษฐกิจหรือปาชุมชนสูงท่ีสุด รองลงมา การใชที่ดินเพ่ือเปน 

ท่ีรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก การใชท่ีดินเพ่ือเปนบอน้ำใชหรือเล้ียงปลา การใชท่ีดินเพ่ือเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ

ประโยชนหรือแหลงนันทนาการ ตามลำดับ และสอดคลองกับที่สุขโข นิจอนันตชัย (2549: 54)  

ที่ไดศึกษาแนวทางการจัดการพ้ืนท่ีแหลงทรายบกอยางมีสวนรวม กรณีศึกษาแหลงทรายบก  

อำเภอบางระกำ จงัหวัดพิษณโุลก ผลการวิจยัพบวา แนวทางการจัดการพ้ืนท่ีบอทรายบกรางท่ีมพ้ืีนท่ี

ขนาดเล็กวาควรนำมาเปนแหลงรองรับกากตะกอนจากการขุดลอกแมน้ำลำคลอง สวนพ้ืนท่ี 

ขนาดใหญควรพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวหรือสวนสาธารณะชุมชน เปนแหลงเพาะพันธุปลาและ 

เล้ียงสัตวนำ้หรือปรบัปรงุสภาพเปนอางเก็บนำ้ 

 ในการใชประโยชนพ้ืนท่ีเปนสวนสาธารณะน้ัน จรสัพิมพ บญุญานันต (ม.ป.ป.) อธิบายไวดงัน้ี 

สวนสาธารณะและสถานท่ีพักผอนหยอนใจที่ประสบความสำเร็จนั้น จะตองอาศัยการออกแบบท่ีเกิด

จากความรวมมอืกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของทกุฝาย ทำความเขาใจถึงความตองการของคนในชุมชน 

และหนาท่ีที่สวนสาธารณะแหงนี้จะใหบริการแกกลุมคนเหลาน้ัน สวนสาธารณะและสถานท่ีพักผอน

หยอนใจในชมุชน เปนสถานท่ีสำคัญท่ีสามารถใหผูคนไดเขามาพบประสบการณทีแ่ตกตางจากในชีวิต

ประจำวัน ไดพบบรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติ และมุมมองทีส่งบใชพ้ืนท่ีในการทำกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

เชน ว่ิงออกกำลังกาย ดนูก รบัประทานอาหารกลางวัน จิบกาแฟ หรอืนัง่พักผอนเฉย ๆ ซึง่สอดคลอง
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กับการศึกษาคร้ังน้ีที่หนวยงานของรัฐ (องคการบริหารสวนตำบล) ตองการใชประโยชนพ้ืนท่ี 

แหลงทรายบกรางเปนสวนสาธารณะ 

 สวนความตองการในการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนท่ีฝงกลบขยะน้ัน จากผล 

การศึกษาครั้งนี้เปนทางเลือกที่เปนแนวคิดของเจาหนาท่ีของรัฐเทาน้ัน ทั้งนี้เน่ืองจากการกำจัดขยะ

โดยการฝงกลบจะมีคาใชจายถูกท่ีสุด แตหากขาดการจัดการท่ีดีก็อาจสงผลตอสภาพแวดลอมหลาย

ประการ เชน เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนรอบขาง อาจเกิดการร่ัวซึมของผายางปูพ้ืนซึ่งจะเกิดผล 

กระทบตอสิง่แวดลอม และเปนแหลงกักเก็บเชือ้โรคตาง ๆ เปนตน ปจจบุนัไดมกีารพัฒนาการฝงกลบ

ใหเปนมิตรตอสภาพแวดลอมเพ่ิมขึ้น เชน การบีบอัดเพ่ือเอาน้ำชะขยะออก การมัดขยะใหเปนกอน

และหุมดวยพลาสติกกอนนำไปฝงกลบ เปนตน และเม่ือฝงกลบขยะมูลฝอยในพืน้ท่ีนัน้เสร็จเรยีบรอย

แลว อาจใชพ้ืนท่ีนั้นเปนประโยชน เชน เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ สนามเทนนิส สนามกอลฟ  

ท่ีจอดรถ สนามกีฬา ศูนยการคาหรือกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยท่ีไมสูงเกินไป หรืออาจปรับปรุงคุณภาพดิน

ใหเหมาะแกการปลูกพืชซ่ึงอาจจะนำหญา ไมพุม ไมยืนตนมาปลูก เพ่ือตกแตง ใหสวยงามเปนระเบียบ 

ย่ิงขึ้น (บริษัท เอ็นทีซ ี เซฟต้ี แอนแนไวรอน แมนทอล เซอรวิส, 2556) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

ศมลวรรณ วรกาญจน (2554: ง) ศึกษาเร่ือง การเลือกพ้ืนท่ีฝงกลบขยะและการเตรียมการใชงาน 

หลงัการฝงกลบ กรณีศกึษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พบวา พ้ืนท่ีฝงกลบขยะเม่ือสิน้สดุการใชงานแลว 

จะมีการพัฒนาเพ่ือใชงานเปนพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนอยู 3 ประเภทคือ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร 

และสนามกีฬา    

 2.  รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน เอกชน 

ผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาท่ีของรัฐ คือ เปนแหลงน้ำใชในชุมชน แหลงกักเก็บน้ำเมื่อม ี

น้ำหลาก รีสอรต รานอาหาร บอเลี้ยงปลา เล้ียงปลาในกระชัง บอตกปลา สวนสาธารณะ  

แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ ตลาดกลางน้ำ ที่ฝงกลบขยะ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ ที่ผลิต

สนิคาและรานคาในโครงการหน่ึงตำบลหน่ึงผลติภัณฑ สวนน้ำ และเปนท่ีรวบรวมพันธุไมนำ้ อภปิราย

ไดวา รปูแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 13 รปูแบบนัน้ ผูประกอบธุรกิจทรายหรือผูมสีวน

ไดเสีย จะดำเนินการปรับปรุงหรือฟนฟูในรูปแบบใดนั้นข้ึนอยูกับความพอใจและความแตกตาง

ระหวางบุคคลจากการใหอรรถประโยชน (utility) หรือความพอใจที่จะไดรับจากสิ่งที่ตองการน้ัน 

เปนสำคัญ (เสารวิตร ี สขุสมบตั,ิ 2556) สอดคลองกับกาญจนา จนัทรฟุง และคณะ (2545: 3) พบวา 

การนำพ้ืนท่ีบอทรายรางมาพัฒนาเพ่ือเปนบอเลีย้งปลาเชงิการคาและอนรุกัษ ซึง่เปนการใชประโยชน 

จากพ้ืนท่ีบอทรายรางถือวาเปนการใชทรพัยากรใหมคีณุคาและเกิดประโยชนสงูสดุ ดงัน้ัน ผูประกอบ

ธุรกิจทรายจะตัดสินใจใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางอยางไรในรูปแบบใดน้ัน ยอมขึ้นอยูกับ

อรรถประโยชนหรอืความพอใจในการตัดสนิใจเลอืกรูปแบบทีด่ทีีส่ดุเพ่ือใหเกิดความพอใจสูงสุด  
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  3.  จากผลการศึกษารูปแบบการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางท่ีเหมาะสมใน

จังหวัดนครปฐม คือ เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก รีสอรต และรานอาหาร 

การพิจารณาจากผูเชีย่วชาญและนักวิชาการเฉพาะดาน ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได และ

การใชประโยชนนัน้ มคีวามสอดคลองกัน คอื การใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใช

ในชมุชน/เปนแหลงเก็บนำ้เม่ือนำ้หลาก ใชพ้ืนท่ีทำรีสอรต และใชพ้ืนท่ีทำรานอาหาร อภปิรายไดดงัน้ี  

  รปูแบบที ่ 1 การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนแหลงนำ้ใชในชมุชน/แหลงกักเก็บน้ำ

เมื่อมีน้ำหลาก เน่ืองจากจังหวัดนครปฐมปจจุบันจะมีน้ำทวมทุกป ดังน้ัน การใชประโยชนพ้ืนท่ี 

แหลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใชในชมุชน/เปนแหลงเก็บนำ้เม่ือนำ้หลาก จงึมคีวามเหมาะสม นำ้ทวม

เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ไมสามารถหลีกเล่ียงไมใหเกิดได แตสามารถหาวิธีลดความรุนแรง

และบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียท่ีจะเกิดได โดยมาตรการปองกันความเสียหายและบริหาร

จัดการน้ำทวม เปนการพยามยามเรียนรูและเขาใจในผลกระทบจากน้ำทวมท่ีมีตอชุมชน สังคม 

เศรษฐกิจที่มีความเก่ียวของกับผูคนท่ีอาศัยอยูในบริเวณลุมน้ำและพ้ืนท่ีน้ำทวมถึง แนวทาง 

การปองกันความเสียหายจากน้ำทวมและการบริหารจัดการน้ำทวมประกอบไปดวยมาตรการท่ีนำ 

สิ่งกอสรางมาใชลดขนาดความรุนแรงของน้ำทวม เชน การปรับปรุงสภาพลำน้ำ การใชอางเก็บน้ำ 

เข่ือน และพนังก้ันน้ำ เปนตน นอกจากน้ันยังมมีาตรการไมใชสิง่กอสรางซึง่ประกอบไปดวยมาตรการ

สำหรับการปองกันความเสียหายและการบรรเทาทุกข เชน การวางผังเมือง การพยากรณและเตือนภัย

น้ำทวม ซึ่งโดยท่ัวไปควรใชมาตรการท้ังสองอยางรวมกันเพ่ือประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัติที่ดี

ย่ิงขึน้ สวนการปรบัปรงุพ้ืนทีเ่พ่ือใชเปนแหลงเก็บกกัน้ำมคีวามคลายคลงึกับการสรางแหลงกักเก็บนำ้

ในระบบทางน้ำเปด เชน การสรางอางเก็บนำ้ในสวนสาธารณะหรือสนามเดก็เลน การออกแบบระบบ

ระบายน้ำบริเวณลานจอดรถซ่ึงปรับมาใชในการผันน้ำเพ่ือชะลอการเกิดน้ำทวม นอกจากน้ันยังม ี

การออกแบบคูระบายน้ำและบริเวณเนินหรือที่ลาดเพ่ือปองกันไมใหน้ำไหลเร็วเกินไป การขุดบอน้ำ

เพ่ือดักน้ำแลวคาดผิวดวยหินหรือการกอสรางโดยใชวัสดุที่น้ำซึมผานผิวได หรืออาจมีการสรางและ

ปรบัปรงุพ้ืนท่ีเก็บนำ้ท่ีเรยีกวา แกมลงิ (monkey cheek) กระจายท่ัวไป โดยแกมลงิมขีนาดแตกตางกัน 

ดงัน้ี  

  1)  แกมลงิขนาดใหญ (retarding basin) คอื สระน้ำหรือบงึขนาดใหญ ทีร่วบรวมน้ำฝนจาก

พ้ืนท่ีบริเวณน้ัน ๆ โดยจะกักเก็บไวเปนระยะเวลาหน่ึงกอนท่ีจะระบายลงสูลำน้ำ การจัดสรางพ้ืนท่ี 

ชะลอนำ้ หรอืพ้ืนท่ีเก็บกักน้ำจะมหีลายประเภท คอื เข่ือน อางเก็บนำ้ ฝาย ทุงเกษตรกรรม เปนตน  

  2) แกมลงิขนาดกลาง เปนพ้ืนท่ีชะลอนำ้ท่ีมขีนาดเล็กกวา ไดมกีารกอสรางในระดับลุมน้ำ 

  3) แกมลงิขนาดเล็ก (regulating reservoir) เปนแกมลงิท่ีขนาดเล็ก อาจเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ 

สนามเด็กเลน ลานจอดรถ หรือสนามในบาน ซึ่งตอเขากับระบบระบายน้ำหรือคลอง โดยมีทั้งสวน 

แกมลงิท่ีอยูในพ้ืนท่ีเอกชนและสวนท่ีอยูในพ้ืนท่ีของราชการและรัฐวสิาหกิจ 
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   ซึ่งประโยชนที่ไดรับคือ ประการแรก สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับ 

การอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดทัน

ตามความตองการ ปองกันและบรรเทา แกไขปญหาวิกฤตการณน้ำในเร่ืองน้ำแลง รวมท้ังควบคุม 

การใชน้ำใหเหมาะสมกับศักยภาพและความจำเปนโดยการมีสวนรวมของประชาชน ประการท่ีสอง 

ประชากรหรือผูใชบริการไดรับผลผลิตท่ีด ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจ 

ของประชาชนในพ้ืนท่ีและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม   

  รูปแบบที ่ 2 การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนรีสอรต ซึ่งจะทำใหประชาชน 

ในพ้ืนท่ีมงีานทำ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชมุชน เกิดการขยายตัวของความเจริญ อภิปราย

ไดดังนี ้ เน่ืองจากในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดน

เฉพาะตัว แตกตางจากอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ กลาวคือเปนอุตสาหกรรมที่ไมอาศัยทรัพยากร

ประเภทส้ินเปลืองมาเปนวัตถุดบิในการผลติ แตอาศยัสภาพทางธรรมชาติ บรรยากาศ และวัฒนธรรม

ประเพณีที่สั่งสมกันมาชานานจนเปนเอกลักษณ ตลอดจนฤดูกาลซ่ึงเปนจุดออนหรือขอจำกัดของ

อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เชน ภาคเกษตรกรรม กลับกลายเปนจุดขายท่ีสำคัญอีกประการหน่ึงท่ีมีสวน

สงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย เน่ืองจากจังหวัดนครปฐมมีสถานท่ีทองเที่ยวหลากหลาย ไดแก 

องคพระปฐมเจดยี พระราชวังสนามจนัทร พุทธมณฑล พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ พิพิธภัณฑหุนขีผ้ึง้ 

วัดไรขงิ ตลาดน้ำดอนหวาย ตลาดน้ำลำพญา งานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน สวนสามพราน 

(โรสการเดน) การลองเรือเที่ยวคลองมหาสวัสดิ ์ เปนตน ซึ่งแตละรูปแบบก็จะมีจุดเดนแตกตางกันไป 

ทำใหสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติใหเดินทางมาทองเท่ียวไดตลอดท้ังป 

ดังน้ัน การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนรีสอรต จึงมีความเหมาะสม ความเปนไปได 

และการใชประโยชนสอดคลองกัน ณัฐา สามิตสมบัต ิ (2552: 123) กลาววา ในการจัดตั้งรีสอรต

จำเปนจะตองอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการและการวางแผนเขามามีสวนรวมเปนอยางย่ิง 

โดยสามารถจำแนกปจจัยท่ีมีสวนสำคัญตอการดำเนินงานได 2 สวน ดังน้ี 1) ปจจัยภายในองคกร  

คือปจจัยตาง ๆ ที่จำเปนตอการดำเนินงานขององคกร ไดแก ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัย 

ดานบุคลากร ปจจัยดานเงินทุน และ 2) ปจจัยภายนอกองคกร ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง 

เน่ืองจากปญหาเศรษฐกิจและการเมืองท่ีไมมั่นคงของประเทศในปจจุบันอาจสงผลตอการทองเท่ียว

และการใชจายของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศลดลง ปจจยัดานสังคมและวัฒนธรรม 

ในปจจบุนัสงัคมไทยมีการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว อนัเปนผลตอเน่ือง

มาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึง่สงผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมในการรับขอมลูขาวสารของ

กลุมเปาหมาย เปนตน  
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 จากเหตุผลดังกลาว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปน 

รีสอรต ตองมีพ้ืนฐานความตองการของชุมชน มีความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ตลอดจนชุมชนมีสวนรวม 

ในการฟนฟู จะทำใหการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเกิดประโยชนสงูสุด 

  รูปแบบท่ี 3 การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนรานอาหาร ทั้งน้ีอภิปรายไดวา 

จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดขนาดเล็กอยูในภาคกลาง อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรและแหลงน้ำ  

การคมนาคมสะดวก และมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย อีกท้ังยังเปนเสนทางท่ีสามารถผานไปยัง

สถานท่ีทองเที่ยวท่ีอยูใกลเคียงกันอีกดวย เหลาน้ีสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและ 

ชาวตางประเทศแวะเวียนมาพักผอนหยอนใจ ลิม้รสอาหาร ผลไม เปนตน อกีท้ัง อาหาร ถือเปนปจจยั

หลกัในการดำเนินชวิีตของมนษุย ถาขาดอาหารมนุษยก็ไมสามารถดำรงชีวิตอยูได ในปจจบุนัอาหาร

มหีลากหลายประเภท หลากหลายชนิด เพราะมนุษยนัน้ตองไดรบัสารอาหารตาง ๆ เขาไปในรางกาย 

เพ่ือหลอเลีย้งการเจริญเติบโตของรางกายท่ีมอียางตอเน่ือง อาหารจงึเปนสิง่สำคัญท่ีมนุษยไมสามารถ

ขาดได สวนมากผูคนมักจะนิยมไปรับประทานอาหารนอกบานเพราะสะดวกกวาการท่ีซื้อมาทำเอง 

ที่บาน ซึ่งรานอาหารในปจจุบันมีอยูอยางมากมายท่ัวทุกท่ี รานอาหารท่ีเปนท่ีนิยมสวนมากจะเปน 

รานอาหารท่ัวไปท่ีมอียูในปจจบุนัคือ รานอาหารริมทางหรือรานอาหารขางถนน เพราะอาหารมีรสชาติ

ทีอ่รอยและราคาไมแพง จงึเปนสาเหตุใหรานอาหารริมทางหรือรานอาหารขางถนนเปนท่ีนยิมของคน

ทุกเพศทุกวัย มากกวารานอาหารท่ีอยูในหางสรรพสินคาหรือโรงแรม (เชิดศักด์ิ เรือนคำ และคณะ, 

2554: 1) ดังน้ัน การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางเปนรานอาหารจึงมีความเหมาะสม  

ความเปนไปได และการใชประโยชนสอดคลองกัน โดยการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง

จำเปนจะตองทราบจุดเดนและขอจำกัดของทรัพยากรท่ีมีอยูรวมท้ังลักษณะของสภาพแวดลอม  

โดยผูที่มีสวนไดสวนเสียในการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง ไดแก ประชาชนผูอยูอาศัย  

นักธุรกิจ และผูประกอบการคา หนวยงานท่ีเก่ียวของและผูเย่ียมเยือนท่ีเขามาใชบริการ ซึ่งสามารถ

สรางใหเหมาะแกการเปนแหลงทองเท่ียว พักผอนหยอนใจ และไดรบัความเพลิดเพลิน    

 

ขอเสนอแนะ  
  การศึกษาคร้ังน้ีผูวิจยัมขีอเสนอแนะดังน้ี 

 1.  ขอเสนอแนะเพ่ือนำไปใช  

  1.1  จากผลการศึกษาท่ีพบวา การประกอบธุรกิจทรายบกในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพ้ืนท่ี

แหลงทรายอยูมากมาย แตไมมขีอมลูทีช่ดัเจนในหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน องคการบริหารสวนตำบล 

ดังน้ันควรมีการสำรวจพ้ืนท่ีในการประกอบธุรกิจทรายวามีประเภทใดบาง (ทรายบก ทรายน้ำ)  

การประกอบกิจการขุด ตัก ดูดทรายต้ังอยูบริเวณใดบาง มีการทำแผนท่ีตั้งและขอบเขตใหชัดเจน 

พรอมทัง้ระบุวาเปนท่ีของรฐัหรอืเอกชน เพ่ือประโยชนในการวางแผนการใชทีด่นิของจงัหวัด 
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  1.2  รูปแบบที่ไดจากการศึกษาน้ันในการนำไปปฏิบัติควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับ

บริบทชุมชน ขนาดของพ้ืนท่ี และอยาละเลยความตองการการมีสวนรวมของชุมชนดวย เพ่ือการใช

ประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกเม่ือสิน้สดุการดำเนินการแลวอยางย่ังยืนตอไป 

  1.3  หนวยงานท่ีเก่ียวของควรตรวจตรา สงเสริมใหมีการปรับปรุง ฟนฟูสภาพพ้ืนท่ี

ประกอบธุรกิจทรายในขณะท่ีกำลังดำเนินการอยู และเตรียมความพรอมในการประกอบธุรกิจ 

อยางตอเน่ือง เพ่ือเปนประโยชนตอทศันียภาพของชุมชน อกีท้ังยังเปนประโยชนตอผูประกอบการอีกดวย  

 2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังตอไป  

  2.1  ควรมีการศึกษาการประกอบธุรกิจทรายในทุกประเด็นตั้งแตแรกเริ่มดำเนินงาน 

ปญหาของกระบวนการในการผลิต การซ้ือขาย การขนสง ผลกระทบแตละดานท่ีมตีอชมุชน และอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหเห็นกระบวนการ/การทำธุรกิจทรายท่ีชดัเจน เปนตน  

  2.2  ควรมีการศึกษาบอทรายท่ีทิ้งรางวามาจากสาเหตุใด และการพัฒนาพ้ืนที่ที่สิ้นสุด 

การดำเนินการแลวมผีลเปนอยางไร 

 

สรปุ 
  จากการวิจยัการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง กรณีศกึษาจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั 

พบวา 

 1.  จังหวัดนครปฐมมีพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง 840 ไร โดยอำเภอท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับ 

ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอดอนตูม ผลกระทบท่ีเกิดจากพ้ืนท่ีแหลง

ทรายบกราง 3 อนัดบั ไดแก ปญหาการถือครองทีด่นิ ปญหาความยากจน และปญหามลภาวะท่ีเกิด

จากกิจกรรมการใชแหลงทรายบก การใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม  

พบมากท่ีสดุ 3 อนัดับ ไดแก รานอาหาร บอเลีย้งปลา/บอตกปลา และรีสอรต 

 2.  รูปแบบการใชประโยชนพ้ืนท่ีแหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน เอกชน 

ผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาท่ีของรฐั คอื เปนแหลงน้ำใชในชมุชนแหลงกักเก็บนำ้เม่ือมนีำ้หลาก 

รีสอรต รานอาหาร บอเล้ียงปลา เล้ียงปลาในกระชัง บอตกปลา สวนสาธารณะ แหลงกิจกรรมนันทนาการ

ทางน้ำ ตลาดกลางนำ้ ทีฝ่งกลบขยะ ปาชมุชน/ปลกูไมเศรษฐกจิ ทีผ่ลติสนิคาและรานคาในโครงการ

หน่ึงตำบลหน่ึงผลติภัณฑ สวนน้ำ และเปนท่ีรวบรวมพันธุไมนำ้ 

  3.  รูปแบบการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีแหลงทรายบกรางท่ีเหมาะสมในจังหวัดนครปฐม คือ 

เปนแหลงน้ำใชในชมุชน/แหลงกักเก็บนำ้เม่ือมนีำ้หลาก รสีอรต และรานอาหาร 
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