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การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง: กรณีศกึ ษาจังหวัดนครปฐม
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สำรวจสภาพการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง
ในจังหวัดนครปฐม 2) ศึกษารูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง และ 3) นำเสนอรูปแบบ
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ การใชประโยชนพน้ื ทีแ่ หลงทรายบกราง ในจังหวัดนครปฐม กลุม ตัวอยางคือ ประชาชน
ที่ อ ยู ใ นอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมื อ งนครปฐม อำเภอดอนตู ม และอำเภอบางเลน จำนวน
384 ครัวเรือน กลุมเอกชนผูประกอบธุรกิจทราย 16 คน เจาหนาที่ของรัฐ 16 คน ผูเชี่ยวชาญและ
นักวิชาการเฉพาะดาน 5 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสำรวจ แบบสอบถาม ประเด็นการสัมภาษณ
ประเด็นการสนทนากลุม การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง
โดยผูเ ชีย่ วชาญและนักวิชาเฉพาะดาน การวิเคราะหขอ มูลใชคา รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะหเนือ้ หา
ผลการวิจยั พบวา
1. พื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐมถูกนำมาใชประโยชนเปนรานอาหาร บอเลี้ยง
ปลา บอตกปลา และรีสอรต
2. รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน เอกชน
ผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาที่ของรัฐ คือ เปนแหลงกักเก็บน้ำในชุมชน รีสอรต รานอาหาร
บอเลีย้ งปลา บอตกปลา สวนสาธารณะ แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ ตลาดกลางน้ำ ทีฝ่ ง กลบขยะ
ปาชุมชนสำหรับปลูกไมเศรษฐกิจ ที่ผลิตสินคา และรานคาในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
สวนน้ำและเปนทีร่ วบรวมพันธุไ มนำ้

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
3
อาจารย ดร. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
1
2

148

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

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

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

3. รูปแบบการใชประโยชนทเี่ หมาะสมสำหรับพืน้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม ทีม่ ี
ความเปนไปไดและมีความเหมาะสม ไดแก ใชเปนแหลงน้ำใชในชุมชน รีสอรตและรานอาหาร
คำสำคัญ: 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
ปจจุบนั ประเทศไทยมีปญ
 หาดานทีด่ นิ อยู 2 ประเด็นใหญ ๆ คือ ปญหาดานการถือครอง และ
ปญหาดานการใชประโยชน ซึ่งเปนปญหาที่มีผลกระทบตอการพัฒนาประเทศทั้งดานการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ทัง้ นีท้ ด่ี นิ ในประเทศไทยสวนใหญรอ ยละ 53.51 เปนพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
รองลงมารอยละ 32.25 เปนพืน้ ทีป่ า ไม โดยมีพนื้ ทีช่ มุ ชนรอยละ 4.71 และมีพนื้ ทีท่ งิ้ รางรอยละ 2.86
(สำนักสำรวจที่ดินและวางแผนการใชที่ดิน, 2553) ปญหาที่ดินเกิดจากการวางแผนพัฒนาประเทศ
ที่มีโครงสรางพื้นฐานเพื่อเรงรัดเศรษฐกิจสงออก ทำใหชนชั้นนำในรัฐและภาคทุนเขายึดครองจับจอง
ที่ดินของชุมชน กลุมอำนาจทางการเมืองผลักดันใหยกเลิกการจำกัดการถือครองที่ดินเพื่อเปดเสรี
แกเอกชนและตางชาติในการเขามาครอบครองที่ดิน ประกอบกับภาวะลมสลายในภาคเกษตรที่เกิด
จากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ขณะทีร่ ฐั สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมทำใหมลู คาทางอุตสาหกรรมสูง
ที่ดินจึงหลุดมือจากชาวไร ชาวนาไปสูกลุมทุน การสูญเสียที่ดินทำกิน การละทิ้งไรนา หรือการกลาย
เปนผูเ ชาทีด่ นิ ทำกิน ในการเชาทีน่ าทำกินอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะผูเ ชาทีท่ ำกิน
ไมมคี วามมัน่ ใจในการเชาทีท่ ำกินตลอดไป รวมถึงตองแบกภาระตาง ๆ ทำใหประสิทธิภาพในการผลิต
ต่ำลง ที่ดินเปลี่ยนบทบาทจากการเปนปจจัยในการผลิตกลายเปนสินคา ทำใหเกิดการเก็งกำไรที่ดิน
เกิ ด ขึ้ น และในภาวะวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ในป 2540 รั ฐ ได อ อกกฎหมายถึ ง 11 ฉบั บ ในการเป ด
ให ช าวต า งชาติ เ ข า มาครอบครองที่ ดิ น และประกอบธุ ร กิ จ เสรี (กฤษฎา บุ ญ ชั ย , 2556) ป ญ หา
การเก็งกำไรทำใหการบริหารจัดการที่ดินของผูถือครองทำใหเกิดความเหลื่อมล้ำแตกตางกันมาก
ระหวางผูที่มีที่ดินขนาดเล็ก (ต่ำกวา 5 ไร) กับผูถือครองที่ดินขนาดใหญ (มากกวา 200 ไร) และยัง
ทำใหเกิดทีด่ นิ ทิง้ รางเพิม่ ขึน้ เปน 9,179,624 ไร ในป 2552 ซึง่ สวนหนึง่ เลิกทำการเกษตร และการถือ
ครองที่ดินเพื่อเก็งกำไร การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินสงผลใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ปละ 127,384,403 ลานบาท ทีค่ ำนวณโดยสถาบันทีด่ นิ นอกจากนีก้ ารถือครองทีด่ นิ ทีต่ กไปอยูใ นมือ
ชาวตางชาติ ยอมมีผลทำใหสัดสวนการถือครองของคนไทยลดลง และสูญเสียโอกาสในการถือครอง
ทีด่ นิ จากการทำธุรกิจอำพรางจากการถือกรรมสิทธิค์ รอบครองทีด่ นิ โดยผานความสัมพันธทางครอบครัว
(การสมรสกับผูที่มีสัญชาติไทย) การเชาหรือซื้อผานผูมีสัญชาติไทย การตั้งเปนนิติบุคคลไทยแลว
ถายโอนภายหลัง มีกฎหมายหลายฉบับในการปองกันและควบคุมคนตางชาติเปนกฎหมายเกี่ยวกับ
การถือครองทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย แตกฎหมายเหลานัน้ มีขอ จำกัดมากทำใหเกิดการเลีย่ งกฎหมาย
หรื อ แสวงหาผลประโยชน อั น มิ ช อบด ว ยการทำธุ ร กรรมผ า นตั ว แทนอำพราง ซึ่ ง มี ผ ลกระทบต อ
ความมั่นคงของประเทศที่อาจเกิดจากการไดเปรียบทางการเงิน ทำใหเขามาแทรกแซงทางเศรษฐกิจ
และยึดเอาดินแดนที่เปนของคนไทยในทางออม (ปยะนุช โปตะวณิช, 2554) ปญหาและผลกระทบ
เหลานี้ไดมีการดำเนินการแกไขปญหาดวยมาตรการตาง ๆ อาทิ การกระจายการถือครองที่ดินซึ่งมัก
จะเปนไปในรูปแบบการนำเอาที่ดินของรัฐมาจัดสรร การเก็บภาษีที่ดินแบบกาวหนา และมีกฎหมาย
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ที่เกี่ยวของกับที่ดินถึง 16 ฉบับ (มนินธ สุทธิวัฒนานิติ, 2556) นอกจากนี้การมองปญหาที่ดินมี
ความแตกตางกัน เชน การมองวาปญหาทีด่ นิ มิใชเรือ่ งการกระจุกของขนาดการถือครองแตเปนปญหา
ทีด่ นิ ทางการเกษตรถูกทิง้ รกรางวางเปลา (นิพนธ พัวพงศกร, 2554)
พืน้ ทีท่ งิ้ ราง หมายถึง พืน้ ทีท่ ถี่ กู ปลอยทิง้ ไวโดยไมไดเขาไปทำประโยชนตอ เนือ่ งกันตัง้ แต 1 ป
ขึน้ ไป การปลอยทีด่ นิ ทิง้ รางไมทำใหเกิดประโยชนดว ยสาเหตุตา ง ๆ นัน้ มีถงึ 9,179,624 ไร เปนนาราง
ไรรา ง ปาละเมาะ ทีล่ มุ ต่ำ และทีเ่ ปนเหมืองแร บอลูกรัง และบอทรายมากอนมีจำนวนถึง 1,003,636 ไร
(มนินธ สุทธิวัฒนานิติ, 2556) ซึ่งมีผลกระทบในทางลบทั้งดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ
และสังคมโดยรวมอีกดวย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2556) นอกจากนี้ กองประสานการจัด
การทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2556) ไดกลาวถึงผลกระทบ
ตอสิง่ แวดลอมทีเ่ กิดจากแหลงทรายบกรางของประเทศไทย ไววา การขุด ตัก และดูดทราย โดยเฉพาะ
ในสวนของการดูดทรายจากลำน้ำ จะกอใหเกิดผลดีในแงของการชวยปองกันการตืน้ เขินของแหลงน้ำ
ตามธรรมชาติและแหลงน้ำที่มนุษยสราง ซึ่งเปนประโยชนในแงของการคมนาคมทางน้ำ และเปน
การเพิม่ ศักยภาพในการเก็บกักน้ำในแหลงน้ำนัน้ ๆ แตหากไมมกี ารควบคุมการขุด ตัก และดูดทราย
ทีด่ จี ะมีผลกระทบโดยตรงตอสภาพแวดลอมอยางมาก ซึง่ ลักษณะผลกระทบตอสิง่ แวดลอมดังนีค้ อื
1. การผลิตทรายในลำน้ำ เปนตนเหตุสำคัญที่กอใหเกิดตะกอนแขวนลอยในน้ำ เนื่องจาก
ในกระบวนการผลิต เครือ่ งจักรจะดูดทัง้ ตะกอน กรวด ทรายและน้ำปะปนกัน แลวจึงสงเขากระบวนการ
แยกกรวดและทรายออกจากกัน โดยจะปลอยดินปนน้ำที่มีลักษณะขุน โดยทั่วไปจะมีสีเหลืองหรือ
น้ำตาลจางลงสูลำน้ำสาธารณะ ในบริเวณที่มีการผลิตทรายหนาแนนก็จะเกิดปญหาตะกอนแขวน
ลอยในน้ำมาก ไมสามารถเจือจางหรือตกตะกอนไดหมด ทำใหนำ้ สามารถพัดพาไปเปนระยะทางไกล
และจะกอใหเกิดผลกระทบตอการใชน้ำของประชาชนดานทายน้ำ ผลกระทบตอการผลิตน้ำประปา
ตลอดจนสงผลตอระบบนิเวศของสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยูใ นน้ำ แตในบริเวณทีม่ กี ารผลิตทรายไมหนาแนน และ
ผลิตทรายในลำน้ำขนาดใหญ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมก็จะเบาบางลง อีกปญหาหนึ่งที่พบได
ในบริเวณทีม่ กี ารดูดทรายเปนปริมาณมาก ดูดในแนวลึก หรือใกลกบั แนวตลิง่ ก็จะเปนสาเหตุทที่ ำให
ตลิ่งทรุดตัวหรือพังลง และเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำ สงผลกระทบตอที่ดินและ
สิง่ ปลูกสรางริมตลิง่ ไมวา จะเปนบานเรือนราษฎรหรือถนนไดรบั ความเสียหาย
2. การผลิตทรายบก จะกอใหเกิดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมมากหรือนอยขึน้ อยูก บั การจัดการ
ของผูประกอบ หากไมมีการควบคุมที่เขมงวดหรือมีการจัดการที่เหมาะสมก็จะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสภาพแวดลอมโดยรอบอยางมาก ลักษณะของผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ไดแก
2.1 พื้นที่ขอบบอเกิดการพังทลายหรือยุบตัวของดิน สงผลกระทบตอที่ดินที่อยูขางเคียง
เนื่องจากมีการดูดทรายหรือขุดตักทรายลึกมากเกินไป หรือมีความลาดชันของขอบบอไมเหมาะสม
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ตลอดจนการกันระยะหางจากขอบบอกับทีด่ นิ ของบุคคลอืน่ หรือทีส่ าธารณะนอยเกินไป ไมสมั พันธกบั
ความลึกของขอบบอ
2.2 กระบวนการผลิตจะมีน้ำขุนขนเกิดขึ้น ซึ่งสวนใหญเปนน้ำโคลน โดยปกติบอทราย
สวนใหญจะไมมกี ารระบายน้ำขุน ขนออกมาสูแ หลงน้ำภายนอก เนือ่ งจากเปนระบบปด คือใหนำ้ ไหล
หมุ น เวี ย นอยู ภ ายในบ อ แต ห ากน้ ำ ในบ อ มี ร ะดั บ น้ ำ สู ง มากจนเป น อุ ป สรรคต อ การดู ด ทราย
ผูป ระกอบการก็จะระบายน้ำออกสูแ หลงน้ำธรรมชาติโดยตรง ทำใหแหลงน้ำธรรมชาติเกิดความขุน ขน
มีตะกอนแขวนลอยอยูเปนจำนวนมาก สงผลกระทบตอการใชน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ
2.3 ในช ว งระหว า งการดำเนิ น งาน เมื่ อ มี ก ารเป ด บ อ ลึ ก จนถึ ง ระดั บ น้ ำ ใต ดิ น ทำให
น้ำใตดินไหลมารวมอยูในบอทราย สงผลกระทบตอบอน้ำตื้นของชุมชนในบริเวณโดยรอบ ทำใหมี
ปริมาณน้ำนอยลงหรือไมมเี ลยในฤดูแลง
2.4 การคั ด แยกทรายจะทำให เ กิ ด วั ส ดุ ที่ เ หลื อ ใช เช น กรวด ซึ่ ง วั ส ดุ เ หล า นี้ ถ า ไม มี
การจัดการใหถกู ตองและเหมาะสม จะกอใหเกิดปญหาจากการกองทิง้ วัสดุเหลือใชระยะยาว
2.5 การขนส ง ทราย ส ว นใหญ จ ะมี ป ญ หาของน้ ำ หนั ก การบรรทุ ก ทำให ถ นนเกิ ด
ความชำรุดเสียหาย เกิดปญหาฝุนฟุงกระจาย และการรวงหลนของทราย ตลอดจนเสียงดังรบกวน
สงผลกระทบตอชุมชนที่อยูตลอดเสนทางขนสง
2.6 บอทรายทีเ่ ปดดำเนินการ เมือ่ เลิกประกอบกิจการ ในบางบอไมมกี ารปรับปรุงสภาพ
พื้นที่โดยปลอยทิ้ง ทำใหไมสามารถใชประโยชนอื่น ๆ ไดอีก รวมถึงกอใหเกิดปญหาทัศนียภาพของ
พืน้ ที่
นอกจากนี้ ติณณพสิษฐ สุริดล (2549: 17) ไดกลาววา ทราย แมจะมีประโยชนหลายอยาง
หากขาดการควบคุมดูแลก็จะสงผลกระทบในหลาย ๆ ดาน ดังตอไปนี้
1. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ การดูดทรายขึ้นมาจากระดับฐานของพื้นที่
ทำใหขาดสมดุลทางธรรมชาติ เปนสาเหตุของการพังทลายของตลิ่ง เกิดการชะลางพังทลาย เกิด
การทับถมทำใหแหลงน้ำตื้นเขิน กอใหเกิดการแพรกระจายของฝุนละอองจากทรายโดยเฉพาะในชวง
ฤดูแลง และเกิดมลภาวะทางเสียง
2. ผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางชีวภาพและนิเวศวิทยา การขุดตักและดูดทรายสงผลกระทบ
ตอระบบนิเวศวิทยาทางน้ำโดยตรง ทำใหสภาพแหลงน้ำ พืน้ ทีจ่ บั สัตวนำ้ หรือแหลงทีอ่ ยูอ าศัยของสัตว
น้ำเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบตอสัตวน้ำ และสัตวที่อยูอาศัยในหนาดิน คุณภาพของแหลง
น้ำผิวดินเปลีย่ นไป เนือ่ งจากตะกอนขุน ขนทีไ่ หลลงสูแ หลงน้ำธรรมชาติ
3. ผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย ทั้งในดานเกษตรกรรม การคมนาคม
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
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4. ผลกระทบตอคุณภาพชีวติ ทำใหเกิดการยายถิน่ ทัง้ การอพยพเขาและออก เกิดการเจ็บปวย
จากการสูดเอาฝุน ละอองเขาไปหรือสมรรถภาพของการไดยนิ ลดลง และทำใหเกิด ผลกระทบดานลบ
ตอทัศนียภาพบริเวณทีท่ ำการขุดทราย
พืน้ ทีศ่ กึ ษาจังหวัดนครปฐม ตัง้ อยูบ ริเวณลุม แมนำ้ ทาจีน ซึง่ เปนพืน้ ทีบ่ ริเวณทีร่ าบลุม ภาคกลาง
โดยอยูร ะหวางเสนรุง ที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 ฟลปิ ดา เสนแวงที่ 100 องศา 4 ลิปดา 28 ฟลปิ ดา
มีพนื้ ที่ 2,168,327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร เทากับรอยละ 0.42 ของประเทศ มีลกั ษณะ
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่ราบถึงคอนขางราบเรียบ ไมมีภูเขาและปาไม สภาพพื้นที่มีความลาดเท
ประมาณ 1-2 องศา โดยทั่วไปลาดจากทิศเหนือสูทิศใต และตะวันตกสูตะวันออกมีแมน้ำทาจีนไหล
ผานจากทิศเหนือลงสูทิศใต พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปนที่ดอน
สวนพื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดเปนที่ราบลุม มีที่ดอนกระจายเปนแหงตาง ๆ และมีแหลงน้ำ
กระจาย สำหรับพื้นที่ดานตะวันออกและดานใตเปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ำทาจีนมีคลองธรรมชาติและ
คลองซอยทีข่ ดุ ขึน้ เพือ่ การเกษตรและคมนาคมอยูม าก ระดับความสูงพืน้ ทีเ่ ฉลีย่ ประมาณ 3 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเล ขณะที่น้ำทะเลขึ้นสูงสามารถหนุนขึ้นมาตามแมน้ำทาจีน ทำใหเกิดน้ำทวมถึงบริเวณ
อำเภอสามพรานและอำเภอนครชัยศรี ลักษณะการใชที่ดินเพื่อการทำนา ทำไร ทำสวน (อุไรวรรณ
ทองบัวศิรไิ ล, 2554) และจากการศึกษาขอมูลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม (สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม, 2556) พบวา เขตพืน้ ทีอ่ ำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน อำเภอ
ดอนตูม และอำเภอบางเลน มีผขู ออนุญาตประกอบกิจการดูดทราย จำนวนทัง้ สิน้ 124 ราย และเปน
บอทรายรางประมาณ 42 แหง คิดเปนพื้นที่ประมาณ 840 ไร เนื่องจากเมื่อผูประกอบกิจการเลิก
ดำเนินการดูดทรายแลว ไดปลอยพืน้ ทีเ่ ปนบอทรายรางเปนทีร่ กรางวางเปลา มีลกั ษณะเปนบอขุมน้ำ
ตามขนาดของพืน้ ทีท่ ไี่ ดขดุ ตักและดูด โดยไมมกี ารนำพืน้ ทีก่ ลับมาใชประโยชนในขณะทีท่ รัพยากรดิน
มีอยางจำกัด ขาดการฟนฟู การใชประโยชนจากพื้นที่บอทรายราง มิไดคำนึงถึงผลกระทบตอสภาพ
แวดลอม และยังขาดแผนการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน ทั้งดานการปองกันและการแกไข
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ซึง่ นำไปสูข อ ขัดแยงในการใชประโยชนทด่ี นิ กอใหเกิดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม
เชน มลภาวะทางเสียง การพังทลายของตลิ่งรอบบอทรายสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง คุณภาพ
ของน้ำ หรือสูญเสียความสมดุลและความสวยงามทางทัศนียภาพ และผลกระทบทางดานสังคม
เกิดความเสียหายตอทรัพยสินของประชาชน (ติณณพสิษฐ สุริดล, 2549: 5)
จากปญหาดังกลาวจึงเปนมูลเหตุใหผวู จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงการนำพืน้ ทีบ่ อ ทรายราง
กลับมาใชประโยชน กอใหเกิดรายไดบนพืน้ ฐานของการอนุรกั ษควบคูก นั ไป ในการปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การใชประโยชนพื้นที่บอทรายรางของจังหวัดนครปฐม โดยมีพื้นฐานความตองการของชุมชนและ
ความเหมาะสมของพื้นที่ ตลอดจนชุมชนมีสวนรวมในการฟนฟูและการใชพื้นที่บอทรายรางใหเกิด
ประโยชนสงู สุด และอาจกลาวไดวา การใชประโยชนจากพืน้ ทีบ่ อ ทรายรางเปนการสรางเศรษฐกิจแบบ

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

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

153

พึ่งตนเอง ซึ่งจะสอดคลองกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจพึง่ ตนเอง ซึง่ เปนคำตอบระยะยาวในการแกไขปญหาความยากจนไดอยางแทจริง
และยัง่ ยืน

วัตถุประสงค
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค
1. เพือ่ สำรวจสภาพการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
2. เพือ่ ศึกษารูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
3. เพือ่ นำเสนอรูปแบบทีเ่ หมาะสมเพือ่ การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม

กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ เอกสารและผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ ประกอบกับ
การสังเคราะหจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน นำมากำหนดเปนกรอบที่ใชในการวิจัยดังนี้
ในการศึ ก ษาบริ บ ทจั ง หวั ด นครปฐม ผู วิ จั ย ศึ ก ษาจากเอกสาร สำรวจ และสั ม ภาษณ
ผูเ กีย่ วของเกีย่ วกับจังหวัดนครปฐม
สวนการศึกษารูปแบบการใชประโยชนของพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม และ
สภาพการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง ผูวิจัยไดรวบรวมจากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
การประกอบธุ ร กิ จ ทราย ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม การประเมิ น ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มและ
การประเมินผลกระทบทางสังคม การจัดการทีด่ นิ โดยชุมชนทองถิน่ การมีสว นรวม และประโยชนทไี่ ด
รับจากเอกสาร งานวิจยั การสัมภาษณผเู ชีย่ วชาญเฉพาะดาน และการสนทนากลุม
รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางและขอเสนอแนะ ผูวิจัยวิเคราะหและตรวจ
สอบความสอดคลองระหวางรูปแบบตามทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
และการสัมภาษณนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแบบมีโครงสราง วิเคราะหเนื้อหา ประกอบ
การบรรยายสรุปผล
ผลจากการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่ไดกลาวมาทั้งหมด ผูวิจัยนำมาใช
เปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้

154

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

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

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

 É¥ª´µ¦
Âª·Á¸
¦³°»¦·¦µ¥
Âª·Á¸É¥ª´¨¦³
n°·ÉÂª¨o°¤

¦·´®ª´¦¤
- ¨´¬³µ£¼¤·«µ¦r
- ¨´¬³µ´¤
- ¨´¬³µÁ«¦¬·
- Â®¨n¦³°»¦·¦µ¥

µ¦¦³Á¤·¨¦³
n°·ÉÂª¨o°¤Â¨³
µ¦¦³Á¤·¨¦³
µ´¤

£µ¡µ¦Äo¦³Ã¥rµ
Â®¨n¦µ¥¦oµ

Âª·Á¸É¥ª´µ¦´µ¦
¸É·Ã¥»¤o°·É
Âª·Á¸É¥ª´µ¦¤¸
nª¦nª¤

¦¼Âµ¦Äo¦³Ã¥r
¡ºÊ¸ÉÂ®¨n¦µ¥¦oµÂ¨³
o°Á°Â³

Âª·°¦¦¦³Ã¥r

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิธกี ารวิจยั
การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการดวยรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (mixed methods research)
ซึง่ ใชวธิ กี ารเก็บขอมูลหลายวิธี (mix methods) เพือ่ ใหไดขอ มูลทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมี
ขัน้ ตอนการดำเนินการวิจยั ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบริบทของจังหวัดนครปฐมเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร สังคม
เศรษฐกิจ จากเอกสารรายงานขอมูลจังหวัดนครปฐม (อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล, 2554: 1-4) แหลง
ประกอบธุรกิจทรายบก ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร การสำรวจจากสภาพจริงและสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ
พบวา จังหวัดนครปฐมมีผปู ระกอบกิจการบอทรายทีจ่ ดทะเบียนทัง้ หมด 124 ราย (สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดนครปฐม, 2556) กระจายอยูในทุกอำเภอดังนี้ 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
สวนใหญมบี อ ทรายขนาดกลาง โดยมีพนื้ ทีบ่ อ ทรายจำนวน 80-200 ไร บอทรายทิง้ ราง จำนวน 42 แหง
คิดเปนพืน้ ทีป่ ระมาณ 840 ไร
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ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษารูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง ผูว จิ ยั ดำเนินการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับความรูเกี่ยวกับประกอบธุรกิจการบริหาร
จัดการทรัพยากรทรายและการประกอบธุรกิจทราย สิ่งแวดลอม การจัดการที่ดินโดยชุมชนทองถิ่น
ผลกระทบทางสังคม ทางสิ่งแวดลอม การมีสวนรวม และประโยชนที่เกิดจากการใชประโยชนพื้นที่
แหลงทรายบกราง การศึกษาสภาพจริง การสำรวจ การสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เจาหนาที่
ของรัฐ ผูป ระกอบการ ผูท รงคุณวุฒิ และผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดาน เพือ่ ไดรปู แบบการใชประโยชนพนื้ ที่
แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
ขั้นตอนที่ 3 นำเสนอรูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางที่เหมาะสมในจังหวัด
นครปฐม และขอเสนอแนะ ผูว จิ ยั ดำเนินการศึกษาโดยการสนทนากลุม และสัมภาษณนกั วิชาการและ
ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดาน
กลุม ตัวอยางในการวิจยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ไดกำหนดประชากรและกลุม ตัวอยางในการวิจยั รวมทัง้ สิน้ 4 กลุม
ประกอบดวย บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ ประชาชนในทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน ดังนี้
1. บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ไดแก ผูบริหารหรือเจาหนาที่ในหนวยงานราชการของ
จังหวัดนครปฐม โดยผูว จิ ยั คัดเลือกเฉพาะหนวยงานภาครัฐทีด่ แู ลและเกีย่ วของกับพืน้ ทีแ่ หลงทรายบก
ในจังหวัดนครปฐมโดยตรง จำนวน 97 คน จาก 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน
อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ผูว จิ ยั ใชวธิ ี
การเลือกแบบเจาะจงจากพืน้ ที่ 4 อำเภอ ทีม่ แี หลงทรายบกมากทีส่ ดุ ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอ
เมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน อำเภอละ 4 คน รวมจำนวน 16 คน
2. ผูประกอบการ ไดแก เจาของพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐมที่จดทะเบียน
ดำเนินการธุรกิจบอทราย จำนวน 124 ราย จาก 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอกำแพงแสน
อำเภอนครชัยศรี อำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล ผูวิจัย
ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากพื้นที่ 4 อำเภอที่มีแหลงทรายบกมากที่สุด ไดแก อำเภอกำแพงแสน
อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอดอนตูม และอำเภอบางเลน อำเภอละ 4 คน รวมจำนวน 16 คน
3. ประชาชนในท อ งถิ่ น ได แ ก ประชาชนที่ อ าศั ย อยู ใ นอำเภอกำแพงแสน อำเภอเมื อ ง
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)
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4. ผูเ ชีย่ วชาญ/นักวิชาการเฉพาะดาน ไดแก ผูท มี่ คี วามรูค วามเชีย่ วชาญในดานสิง่ แวดลอม
จำนวน 5 คน ผูว จิ ยั ใชวธิ เี ลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)
เครือ่ งมือและวิธกี ารเก็บขอมูล
เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย แบบสำรวจสภาพการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง
แบบสอบถามประชาชน ประเด็นสัมภาษณผปู ระกอบธุรกิจแหลงทราย ประเด็นสนทนากลุม เจาหนาทีร่ ฐั
และการประเมินรูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางที่เหมาะสมในจังหวัดนครปฐมจาก
ผูเ ชีย่ วชาญและนักวิชาการเฉพาะดาน
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยสำรวจบริบทของจังหวัดนครปฐม สภาพการใช
ประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางโดยการลงพื้นที่ สัมภาษณผูประกอบธุรกิจแหลงทรายบก และจัด
สนทนากลุมเจาหนาที่รัฐโดยนัดหมายลวงหนา การสอบถามประชาชนใชแบบสอบถามโดยขอ
ความอนุเคราะหจากองคการบริหารสวนตำบลในพืน้ ทีก่ ลุม ตัวอยาง ไดแบบสอบถามทีม่ คี วามสมบูรณ
ตามทีก่ ำหนด จำนวน 384 ชุด คิดเปนรอยละ 100
การวิเคราะหขอ มูล
การวิ เ คราะห ข อ มู ล สถานภาพส ว นบุ ค คลของประชาชน ใช ค า ความถี่ แ ละค า ร อ ยละ
ขอมูลความคิดเห็นตอรูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง ใชคาความถี่ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลการสัมภาษณผูประกอบธุรกิจทรายและขอมูลจากการสนทนากลุม
เจาหนาที่รัฐใชการวิเคราะหเนื้อหา และการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการ
เฉพาะดานเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมในการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง ใชคาความถี่และ
คารอยละ

ผลการวิจยั
ผลการวิจยั สรุปไดดงั นี้
1. จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่แหลงทรายบกราง 840 ไร โดยอำเภอที่พบมากที่สุด 3 อันดับ
ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอดอนตูม ผลกระทบที่เกิดจากพื้นที่แหลง
ทรายบกราง 3 อันดับ ไดแก ปญหาการถือครองทีด่ นิ ปญหาความยากจน และปญหามลภาวะทีเ่ กิด
จากกิจกรรมการใชแหลงทรายบก การใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
พบมากทีส่ ดุ 3 อันดับ ไดแก รานอาหาร บอเลีย้ งปลา/บอตกปลา และรีสอรต มีรายละเอียดดังนีค้ อื
สภาพการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกราง พบวา พื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
ไดมีการนำรูปแบบการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกราง ดังนี้ 1) รานอาหาร เนื่องจากจังหวัด
นครปฐม มีแหลงทองเที่ยวที่สำคัญหลายแหง ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวก ทำใหเปนที่ดึงดูด
นักทองเที่ยวใหมาเที่ยวชมและลิ้มรสอาหารที่อรอย ทำใหผูประกอบธุรกิจทรายนำพื้นที่ทิ้งราง
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มาปรับปรุงเปนรานอาหาร (อุไรวรรณ ทองบัวศิริไล, 2554: 1-4) 2) บอเลี้ยงปลา/บอตกปลา จาก
การศึกษาพบวา แหลงทรายบกรางสามารถนำมาใชประโยชนเปนบอเลีย้ งปลา สอดคลองกับกาญจนา
จันทรฟุง และคณะ (2545: 56) กลาววา การจัดการพื้นที่บอทรายรางเพื่อพัฒนาเปนบอเลี้ยงปลา
จะบรรลุวตั ถุประสงคหรือไมขน้ึ อยูก บั ความยากงายหรือความซับซอนของโครงสรางทรัพยากรสิง่ แวดลอม
ในพื้นที่และที่สำคัญที่สุดคือประสบการณ ความรู และวิสัยทัศนในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนความจริงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความสำเร็จในการฟนฟูและการจัดการอาจไมกอ
ใหเกิดประโยชนสงู สุดตามความตองการ แตเปนประโยชนตอ สวนรวม มีการใชประโยชนจากทรัพยากร
อย า งคุ ม ค า ซึ่ ง การจั ด การนี้ จ ะใช ห ลั ก การผสมผสานเพื่ อ สร า งความยั่ ง ยื น ให กั บ พื้ น ที่ และจาก
การศึกษาพบวาบอทรายรางมีหลายขนาด ดังนั้นเมื่อจะทำบอตกปลาควรมีพื้นที่ต้ังแตขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง (50-100 ไร) เพือ่ นำปลาน้ำจืดซึง่ มีคณ
ุ คาทางเศรษฐกิจมาเลีย้ งเพือ่ สงเสริมใหประชาชน
ผูเลี้ยงปลา เพื่อทำเปนบอตกปลามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สอดคลองกับติณณพสิษฐ สุริดล (2549: 87)
ประชาชนมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการใชที่ดินเพื่อเปนบอตกปลาอยูในระดับสูง และ
กาญจนา จันทรฟุง และคณะ (2545: 56) พบวาแนวทางการฟนฟูและจัดการพื้นที่บอทรายราง
เปนการแนะนำและสงเสริมใหผูประกอบการขุดตักทราย และเกษตรกรมีแนวคิดหรือการลงทุนอยาง
ตอเนือ่ งภายหลังการขุดตักทรายโดยเฉพาะพืน้ ทีห่ ลังจากทีส่ นิ้ สุดการประกอบการแลว พืน้ ทีบ่ อ ทราย
มักจะถูกปลอยทิ้งรางไว พื้นที่โดยทั่วไปมีสภาพเปนหลุมหรือบอน้ำขนาดใหญซึ่งสามารถนำมาใชใน
การเลีย้ งปลาเพือ่ เปดเปนบอตกปลาได ดังนัน้ การวางแผนกอนการขุดตักทรายนี้ ผูป ระกอบการขุดตัก
ทรายตองวางแผนการขุดตักทรายใหลกั ษณะของพืน้ ทีภ่ ายหลังการขุดตักทรายแลวมีสภาพเหมาะสม
ตอการเลี้ยงปลา แนวทางนี้สามารถดำเนินการไปพรอม ๆ กับการขุดตักทรายในพื้นที่ ซึ่งจะทำให
ประหยัดเวลาและลดคาใชจา ยในการปรับปรุงพืน้ ที่ และ 3) รีสอรต การพัฒนาพืน้ ทีแ่ หลงทรายบกราง
เพื่อทำรีสอรตเปนอีกแนวทางหนึ่งที่กำลังไดรับความนิยมอยางสูง เนื่องจากเมืองไทยกำลังสงเสริม
การทองเที่ยวเปนอยางมาก พื้นที่ควรอยูใกลแหลงทองเที่ยว การคมนาคมสะดวก บรรยากาศดี เปน
ธรรมชาติ มี อุ ป กรณ อ ำนวยความสะดวกครบครั น และราคาไม แ พง ในการใช ป ระโยชน พื้ น ที่
แหลงทรายบกรางเพื่อทำรีสอรต สงผลกระทบตอชุมชนในทางบวกคือ ประชาชนในชุมชนมีรายได
มีความสัมพันธที่ดีในชุมชน มีสวนรวมในการคิด วางแผน และรับประโยชน สงเสริม การอนุรักษ
ธรรมชาติ อยู ร ว มกั บ ธรรมชาติ ไ ด อ ย า งมั่ น คง ส ว นผลกระทบในด า นลบ คื อ ความขั ด แย ง ทาง
การเมืองในทองถิ่น ความไมเขาใจกันระหวางผูประกอบการกับประชาชนในชุมชน เปนตน
2. รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม จากความคิดเห็นของ
ประชาชน เอกชนผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาที่ของรัฐ ไดรูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลง
ทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม จำนวน 13 รูปแบบ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
(n = 384)
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จากตารางที่ 1 พบวา ประชาชน เอกชนผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาที่ของรัฐไดมี
ความคิดเห็นสอดคลองกันเกีย่ วกับรูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
จำนวน 5 รูปแบบ ดังนี้ รีสอรต รานอาหาร สวนสาธารณะ สถานทีฝ่ ง กลบขยะ และสวนน้ำ
ประชาชนมีความคิดเห็นตอรูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในภาพรวม โดยมี
ความเห็นดวยอยูในระดับมาก ( x̄ = 3.84) เมื่อพิจารณารายดานพบวา การใชประโยชนพื้นที่
แหลงทรายบกรางในดานการเกษตรมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( x̄ = 4.19) รองลงมาเปนดานนันทนาการ
( x̄ = 3.91) ดานธุรกิจ ( x̄ = 3.48) และดานอืน่ ๆ ( x̄ = 3.18) ตามลำดับ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนตอรูปแบบ
การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง ในภาพรวม
(n = 384)
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การใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางจากการเสนอของประชาชน ไดแก ใชประโยชนพื้นที่
เปนปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ เปนสถานทีพ่ กั ผอนหยอนใจ แหลงนันทนาการทางน้ำ และตลาดกลางน้ำ
ตามลำดับ และประชาชนใหขอเสนอแนะวา ควรคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและควรเปน
รูปแบบทีเ่ อือ้ ประโยชนตอ ชุมชนดวย
การใช ป ระโยชน พื้ น ที่ แ หล ง ทรายบกร า งจากการเสนอของผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ทราย ได แ ก
ใช ป ระโยชน พื้ น ที่ เ ป น ที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ บ อ เลี้ ย งปลา/เลี้ ย งปลาในกระชั ง ร า นอาหาร รี ส อร ต
ตลาดกลางน้ำ แหลงนันทนาการทางน้ำ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ เปนที่รวมพันธุไมน้ำและเปน
สวนน้ำ
การใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จากการเสนอของเจาหนาที่รัฐ เนื่องจากที่ดิน
ทีป่ ระกอบธุรกิจทรายเปนทีด่ นิ กรรมสิทธิข์ องเอกชน ดังนัน้ ผูป ระกอบธุรกิจจะทำอะไรก็ไดตามขอบเขต
ที่มีอยูไมสามารถบังคับได แตควรฟนฟูพื้นที่ทันทีที่หยุดดำเนินการตามระเบียบที่ไดวางไวตั้งแต
ขออนุญาตเขาใชพื้นที่ องคการบริหารสวนตำบลในพื้นที่ประกอบธุรกิจทรายตองการใหผูประกอบ
ธุรกิจทรายพัฒนาพื้นที่เปนสาธารณะประโยชนบาง ไดแก การใชพื้นที่สวนสาธารณะไวใหประชาชน
พักผอนหยอนใจ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ แหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก
เปนที่รวบรวมพันธุไมน้ำ บอฝงกลบขยะ และเปนที่ผลิตสินคาและรานคาในโครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของชุมชน และมีขอเสนอแนะวา การใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง
ในรู ป แบบใดควรคำนึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม ผลกระทบ
ทางสังคมทีม่ ตี อ ประชาชนในชุมชน
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3. รูปแบบการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางที่เหมาะสมในจังหวัดนครปฐม คือ
เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมือ่ มีนำ้ หลาก รีสอรต และรานอาหาร
การพิจารณารูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางทั้ง 13 รูปแบบจากผูเชี่ยวชาญ
และนักวิชาการเฉพาะดาน ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได และการใชประโยชนในภาพรวม
มีดงั นี้
ดานความเหมาะสม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ/นักวิชาการเฉพาะดานใหความเห็นวาทุกรูปแบบ
มีความเหมาะสม รูปแบบทีม่ คี วามเหมาะสมอยูใ นระดับมาก (รอยละ 100) จากการพิจารณา ไดแก
การใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก รีสอรต
และรานอาหาร
ดานความเปนไปได ผูเ ชีย่ วชาญและนักวิชาการเฉพาะดานใหความเห็นวา รูปแบบการจัดการ
พื้นที่ทั้ง 13 แบบ มีความเปนไปไดทุกรูปแบบ รูปแบบดานความเปนไปไดอยูในระดับมาก (รอยละ
100) ไดแก การใชประโยชนพื้นที่เปนแหลงน้ำใชในชุมชนแหลงเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก บอเลี้ยงปลา
รีสอรต ตลาดกลางน้ำ รานอาหาร แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และเปนสวนสาธารณะเพือ่ เปน
ทีพ่ กั ผอนหยอนใจ
ดานความเปนประโยชน ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการเฉพาะดาน ใหความเห็นวาทุกรูปแบบ
การใชพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนประโยชน และรูปแบบดานความเปนประโยชนอยูในระดับมาก
(รอยละ 100) ไดแก การใชประโยชนพื้นที่เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก
บอเลีย้ งปลา/เลีย้ งปลาในกระชัง รีสอรต และรานอาหาร
นอกจากนี้ ผูเ ชีย่ วชาญและนักวิชาการเฉพาะดานใหขอ เสนอแนะไวหลายประการ ดังนี้
1. พื้นที่แหลงทรายบกรางมีลักษณะเปนบอขนาดใหญ และลึกมาก อีกทั้งคุณภาพของน้ำ
ไมเหมาะที่จะทำบอเลี้ยงปลา การทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และการทำสวนน้ำ ในน้ำที่ลึกมาก
อาจกอใหเกิดอันตรายในการทำกิจกรรม
2. การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางเปนทีผ่ ลิตสินคาและรานคาในโครงการหนึง่ ตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ ไมมีความเหมาะสมกับสถานที่ที่มักอยูหางไกลจากชุมชน การคมนาคมไมดี และ
 หา
หางไกลจากวัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิต จะทำการใชประโยชนรปู แบบนีม้ ปี ญ
3. การรวบรวมพันธุไ มนำ้ แหลงทรายบกรางกวางและลึกเกินไปจะทำใหไมไดผลเทาทีค่ วร
4. การปลูกปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ จะทำไดในบริเวณรอบ ๆ ตามขอบแนวบอเดิมเทานัน้
ถาขอบบอแคบเกินไปก็ไมเหมาะสม แตการปลูกปาเปนการพัฒนาสิ่งแวดลอม เพิ่มความหนาแนน
และขนาดของพืน้ ทีป่ า จึงนาจะพิจารณาถึงความคุม คาดวย
5. การใช ป ระโยชน พื้ น ที่ แ หล ง ทรายบกร า งเป น สวนสาธารณะเพื่ อ พั ก ผ อ นหย อ นใจนั้ น
สถานทีอ่ ยูไ กล ความปลอดภัยในการใชบริการอาจเปนปญหา ควรใชประโยชนพนื้ ทีห่ ลาย ๆ รูปแบบ
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ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน เชน เปนสวนสาธารณะ ปลูกปา เปนสวนสนุก หรืออืน่ ๆ จะทำใหเกิดประโยชนสงู สุด
หรืออาจทำเปนสวนพักผอนหยอนใจในรูปแบบเชิงธุรกิจทีม่ อี งคประกอบหลายอยางในทีเ่ ดียวกัน เชน
มีเครือ่ งเลน สวนสัตว และรานคาเปนสิง่ จูงใจเพิม่ ขึน้ จะสามารถดำเนินการได
6. การทำเปนรานอาหารมีความเหมาะสมหลายอยางถาอาหารอรอย บริการดี จะเปน
สิง่ จูงใจใหลกู คามาใชบริการ แมจะอยูห า งไกลก็ตามเนือ่ งจากบรรยากาศเอือ้ อำนวยอยูแ ลว

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบวา
1. จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่แหลงทรายบกราง 840 ไร โดยอำเภอที่พบมากที่สุด 3 อันดับ
ได แ ก อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมื อ งนครปฐม และอำเภอดอนตู ม ผลกระทบที่ เ กิ ด จากพื้ น ที่
แหลงทรายบกราง 3 อันดับ ไดแก ปญหาการถือครองทีด่ นิ ปญหาความยากจน และปญหามลภาวะ
ทีเ่ กิดจากกิจกรรมการใชแหลงทรายบก การใชประโยชนจากพืน้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
พบมากที่สุด 3 อันดับ ไดแก รานอาหาร บอเลี้ยงปลา/บอตกปลา และรีสอรต ทั้งนี้อภิปรายไดวา
สภาพการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม ถูกนำมาใชประโยชนเปนรานอาหาร
บอเลี้ยงปลา บอตกปลา และทำรีสอรต ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้ มีการใชประโยชนพื้นที่เปน
รานอาหารมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะจังหวัดนครปฐมเปนเขตปริมณฑล มีการคมนาคมสะดวก
เปนทางผานที่จะไปแหลงทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด
สุ พ รรณบุ รี อี ก ทั้ ง เป น แหล ง ปลู ก พื ช ผั ก และใกล แ หล ง อาหารทะเลจากมหาชั ย ทำให ไ ด วั ต ถุ ดิ บ
ที่สด รวมทั้งฝมือการประกอบอาหารที่อรอยและหลากหลายแลว พื้นที่ยังมีบรรยากาศที่ดี เนื่องจาก
เปนบอทรายรางที่มีน้ำทวมขังเมื่อไดรับการปรับปรุงใหรมรื่น สวยงาม จึงเปนที่ดึงดูดใจลูกคาที่มาใช
บริการ
การทำเปนบอเลี้ยงปลา เนื่องจากมีการขุด ตักทราย ทำใหพื้นที่เปนบอ/ขุมน้ำที่สามารถ
พัฒนาเปนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ำไดโดยเฉพาะปลาน้ำจืด (กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม, 2556) และบอเลีย้ งปลาในจังหวัดนครปฐมนัน้ สวนใหญเลีย้ งปลานิล
การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางเปนบอตกปลา เปนธุรกิจทีม่ จี ำนวนมากและกระจาย
อยูใ นพืน้ ทีบ่ อ ทรายบกรางหลายแหง อาจเนือ่ งมาจากใชทนุ นอย ทำใหมคี แู ขงทางธุรกิจมาก ผูป ระกอบการ
ใชจำนวนปลา ความหลากหลายของชนิดปลามาเปนสิ่งจูงใจลูกคา และมีการทำธุรกิจอื่นรวมดวย
เชน ทำรานอาหาร โดยเฉพาะการนำปลาทีต่ กไดมาปรุงเปนอาหาร
สวนการใชประโยชนพื้นที่ทำรีสอรตนั้นเปนธุรกิจที่เริ่มไมนานนัก และเปนธุรกิจที่ประสบผล
สำเร็จดวยดี เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เอื้อตอการดำเนินงาน และเกิดการขยายตัวของความเจริญทำให
กลายเปนพื้นที่ไมหางจากชุมชนมากนัก เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากการที่ชาวบานในชุมชน
ไดงานทำ มีการปรับปรุงถนนทางเขารีสอรตทีส่ ะดวกขึน้ กวาเดิม เกิดระบบการคมนาคมในชุมชนทีด่ ขี นึ้
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จากผลการศึกษาพบวา รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จากความคิดเห็น
ของประชาชน เอกชนผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาที่ของรัฐ ไดรูปแบบจำนวน 13 รูปแบบ คือ
เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก รีสอรต รานอาหาร บอเลี้ยงปลา/เลี้ยงปลา
ในกระชัง บอตกปลา สวนสาธารณะ แหลงกิจกรรมนันทนาการจากน้ำ ตลาดกลางน้ำ ทีฝ่ ง กลบขยะ
ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ ทีผ่ ลิตสินคาและรานคาในโครงการหนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ สวนน้ำ และ
เปนสถานทีร่ วบรวมพันธุไ มนำ้ อภิปรายไดวา
การใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม จากการเสนอของประชาชนที่อยู
ในพื้นที่ประกอบธุรกิจทราย ตองการใหเปนปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
สาธารณะ แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และตลาดกลางน้ำ จะเห็นไดวา แนวคิดของประชาชน
จะเนนในภาพรวมที่เกิดประโยชนรวมกันในชุมชน และสอดคลองกับที่ผูวิจัยไดสอบถามประชาชน
พบวา ประชาชนเห็นดวยกับการนำพื้นที่มาใชประโยชนเปนปุมชน ปลูกไมเศรษฐกิจ สวนสาธารณะ
ไวพกั ผอนหยอนใจ แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ และเปนตลาดกลางน้ำ
การใช ป ระโยชน พื้ น ที่ แ หล ง ทรายบกร า งจากการเสนอของผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ทราย ได แ ก
ใชประโยชนพื้นที่เปนที่พักผอนหยอนใจ บอเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงปลาในกระชัง รานอาหาร รีสอรต
ตลาดกลางน้ำ แหลงนันทนาการทางน้ำ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ เปนทีร่ วมพันธุไ มนำ้ และสวนน้ำ
จะเห็นไดวาผูประกอบธุรกิจเสนอการใชประโยชนพื้นที่หลายรูปแบบตามความตองการ และจะเปน
ธุรกิจที่กอใหเกิดกำไร สอดคลองกับที่อรทัย วานิชดี (2545: 5-9) สุดาทิพย ตันตินิกุลชัย และศักดา
หงสทอง (2547: 1-17) อธิบายไววา ผูป ระกอบธุรกิจจะคำนึงถึงการลงทุน ผลตอบแทนทีไ่ ดรบั โดยเปน
ผลกำไรเปนหลัก
การใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางจากการเสนอของเจาหนาที่รัฐ ตองการใหผูประกอบ
ธุรกิจพัฒนาพื้นที่เปนสาธารณะประโยชนบาง ไดแก การใชพื้นที่เปนสวนสาธารณะไวใหประชาชน
พักผอนหยอนใจ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ แหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก
เปนที่รวมพันธุไมน้ำ บอฝงกลบขยะ และเปนที่ผลิตและรานคาโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) ของชุมชน ซึง่ เปนแนวคิดทีต่ อ งการใหประชาชนในชุมชนไดประโยชนสงู สุด
จากผลการศึกษาการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน
ผูป ระกอบธุรกิจ และเจาหนาทีร่ ฐั จะเห็นวานักธุรกิจจะมองทุกเรือ่ งเปนธุรกิจทีต่ อ งไดรบั ผลประโยชน
ตามทีอ่ รทัย วานิชดี (2545: 5-9) สุดาทิพย ตันตินกิ ลุ ชัย และศักดา หงสทอง (2547: 1-17) อธิบาย
ไววา ผูป ระกอบธุรกิจมีวตั ถุประสงคในการดำเนินธุรกิจเพือ่ ผลกำไร ความอยูร อด และความรับผิดชอบ
ตอสังคม แตประชาชนกับเจาหนาทีร่ ฐั ผูร บั ผิดชอบในทองทีจ่ ะมองใหเปนแนวทางสาธารณะ ซึง่ เปนไป
ได ย ากหรื อ น อ ยมาก เพราะพื้ น ที่ ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ เป น ที่ ดิ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องเอกชน การจะให เ ป น
ทีส่ าธารณะก็จะสูญเสียผลประโยชน ดังทีส่ นุ ี ไชยรส และศยามล ไกยูรวงศ (2551: 42-45) กลาวไววา
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ตามกฎหมายไทยกรรมสิทธิเ์ หนือทีด่ นิ ทุกแหงในประเทศไทยแบงเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก กรรมสิทธิ์
ของรัฐ และกรรมสิทธิข์ องเอกชน เอกชนมีสทิ ธิต์ ามกฎหมายเหนือทีด่ นิ ผืนใดก็ตามจะมีสทิ ธิเ์ บ็ดเสร็จ
เด็ดขาดในการกระทำการใด ๆ เหนือที่ดินและทรัพยากรตาง ๆ ในที่ดินผืนนั้น ไมวาจะเปนการใช
การไมใช การถายโอน แตพื้นที่แหลงทรายบกที่ถูกทิ้งรางมานานประชาชนอาจมีสวนรวมในการใช
ประโยชนจากพืน้ ทีโ่ ดยขอใชเปนพืน้ ทีส่ าธารณะไดตามขอบเขตทีก่ ฎหมายตามมาตรา 6 แหงประมวล
กฎหมายทีด่ นิ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยบัญญัตวิ า บุคคลใดทอดทิง้ ไมทำประโยชนในทีด่ นิ
หรือปลอยทีด่ นิ ใหเปนทีร่ กรางวางเปลาเกินกำหนดเวลา 10 ปตดิ ตอกัน เปนตน
การใช ป ระโยชน พื้ น ที่ แ หล ง ทรายบกร า งมี ห ลากหลายรู ป แบบ ซึ่ ง ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด
รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จำนวน 13 แบบ บางรูปแบบมีความสอดคลองกับ
ผลการศึกษาการพัฒนาฟนฟูแหลงทรายบกราง เชน กองประสานการจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (กองประสานการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2556) ไดนำเสนอรูปแบบที่
เหมาะสมไว 5 รูปแบบ คือ การใชประโยชนเพือ่ การเพาะเลีย้ งสัตวนำ้ การใชประโยชนเพือ่ การเกษตร
การใชประโยชนเพื่อเปนแหลงน้ำสำหรับอุปโภค/บริโภค การใชประโยชนที่ดินเปนที่ฝงกลบขยะของ
เสียอันตราย และการใชประโยชนที่ดินเปนที่รองรับน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย ดังที่ ติณณพสิษฐ สุริดล
(2549: 38) ศึกษาความคิดเห็นของราษฎรเกี่ยวกับการใชพื้นที่เหมืองทรายบกรางเพื่อรูปแบบการใช
ที่ดินตำบลนรสิงห อำเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนปาเศรษฐกิจหรือปาชุมชนสูงที่สุด รองลงมา การใชที่ดินเพื่อเปน
ทีร่ องรับน้ำในฤดูนำ้ หลาก การใชทด่ี นิ เพือ่ เปนบอน้ำใชหรือเลีย้ งปลา การใชทด่ี นิ เพือ่ เปนพืน้ ทีส่ าธารณะ
ประโยชนหรือแหลงนันทนาการ ตามลำดับ และสอดคลองกับที่สุขโข นิจอนันตชัย (2549: 54)
ที่ ไ ด ศึ ก ษาแนวทางการจั ด การพื้ น ที่ แ หล ง ทรายบกอย า งมี ส ว นร ว ม กรณี ศึ ก ษาแหล ง ทรายบก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจยั พบวา แนวทางการจัดการพืน้ ทีบ่ อ ทรายบกรางทีม่ พี นื้ ที่
ขนาดเล็ ก ว า ควรนำมาเป น แหล ง รองรั บ กากตะกอนจากการขุ ด ลอกแม น้ ำ ลำคลอง ส ว นพื้ น ที่
ขนาดใหญควรพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวหรือสวนสาธารณะชุมชน เปนแหลงเพาะพันธุปลาและ
เลีย้ งสัตวนำ้ หรือปรับปรุงสภาพเปนอางเก็บน้ำ
ในการใชประโยชนพนื้ ทีเ่ ปนสวนสาธารณะนัน้ จรัสพิมพ บุญญานันต (ม.ป.ป.) อธิบายไวดงั นี้
สวนสาธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจที่ประสบความสำเร็จนั้น จะตองอาศัยการออกแบบที่เกิด
จากความรวมมือกันของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทุกฝาย ทำความเขาใจถึงความตองการของคนในชุมชน
และหนาที่ที่สวนสาธารณะแหงนี้จะใหบริการแกกลุมคนเหลานั้น สวนสาธารณะและสถานที่พักผอน
หยอนใจในชุมชน เปนสถานทีส่ ำคัญทีส่ ามารถใหผคู นไดเขามาพบประสบการณทแี่ ตกตางจากในชีวติ
ประจำวัน ไดพบบรรยากาศทีเ่ ปนธรรมชาติ และมุมมองทีส่ งบใชพนื้ ทีใ่ นการทำกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
เชน วิง่ ออกกำลังกาย ดูนก รับประทานอาหารกลางวัน จิบกาแฟ หรือนัง่ พักผอนเฉย ๆ ซึง่ สอดคลอง
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กั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ที่ ห น ว ยงานของรั ฐ (องค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล) ต อ งการใช ป ระโยชน พื้ น ที่
แหลงทรายบกรางเปนสวนสาธารณะ
สวนความตองการในการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนที่ฝงกลบขยะนั้น จากผล
การศึกษาครั้งนี้เปนทางเลือกที่เปนแนวคิดของเจาหนาที่ของรัฐเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากการกำจัดขยะ
โดยการฝงกลบจะมีคาใชจายถูกที่สุด แตหากขาดการจัดการที่ดีก็อาจสงผลตอสภาพแวดลอมหลาย
ประการ เชน เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนรอบขาง อาจเกิดการรั่วซึมของผายางปูพื้นซึ่งจะเกิดผล
กระทบตอสิง่ แวดลอม และเปนแหลงกักเก็บเชือ้ โรคตาง ๆ เปนตน ปจจุบนั ไดมกี ารพัฒนาการฝงกลบ
ใหเปนมิตรตอสภาพแวดลอมเพิ่มขึ้น เชน การบีบอัดเพื่อเอาน้ำชะขยะออก การมัดขยะใหเปนกอน
และหุม ดวยพลาสติกกอนนำไปฝงกลบ เปนตน และเมือ่ ฝงกลบขยะมูลฝอยในพืน้ ทีน่ นั้ เสร็จเรียบรอย
แลว อาจใชพื้นที่นั้นเปนประโยชน เชน เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ สนามเทนนิส สนามกอลฟ
ทีจ่ อดรถ สนามกีฬา ศูนยการคาหรือกอสรางอาคารทีพ่ กั อาศัยทีไ่ มสงู เกินไป หรืออาจปรับปรุงคุณภาพดิน
ใหเหมาะแกการปลูกพืชซึง่ อาจจะนำหญา ไมพมุ ไมยนื ตนมาปลูก เพือ่ ตกแตง ใหสวยงามเปนระเบียบ
ยิ่งขึ้น (บริษัท เอ็นทีซี เซฟตี้ แอนแนไวรอน แมนทอล เซอรวิส, 2556) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศมลวรรณ วรกาญจน (2554: ง) ศึกษาเรื่อง การเลือกพื้นที่ฝงกลบขยะและการเตรียมการใชงาน
หลังการฝงกลบ กรณีศกึ ษาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พบวา พืน้ ทีฝ่ ง กลบขยะเมือ่ สิน้ สุดการใชงานแลว
จะมีการพัฒนาเพือ่ ใชงานเปนพืน้ ทีส่ าธารณะประโยชนอยู 3 ประเภทคือ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร
และสนามกีฬา
2. รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน เอกชน
ผูประกอบธุรกิจทราย และเจาหนาที่ของรัฐ คือ เปนแหลงน้ำใชในชุมชน แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมี
น้ ำ หลาก รี ส อร ต ร า นอาหาร บ อ เลี้ ย งปลา เลี้ ย งปลาในกระชั ง บ อ ตกปลา สวนสาธารณะ
แหลงกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ ตลาดกลางน้ำ ที่ฝงกลบขยะ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ ที่ผลิต
สินคาและรานคาในโครงการหนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ สวนน้ำ และเปนทีร่ วบรวมพันธุไ มนำ้ อภิปราย
ไดวา รูปแบบการใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง 13 รูปแบบนัน้ ผูป ระกอบธุรกิจทรายหรือผูม สี ว น
ไดเสีย จะดำเนินการปรับปรุงหรือฟนฟูในรูปแบบใดนั้นขึ้นอยูกับความพอใจและความแตกตาง
ระหวางบุคคลจากการใหอรรถประโยชน (utility) หรือความพอใจที่จะไดรับจากสิ่งที่ตองการนั้น
เปนสำคัญ (เสารวติ รี สุขสมบัต,ิ 2556) สอดคลองกับกาญจนา จันทรฟงุ และคณะ (2545: 3) พบวา
การนำพืน้ ทีบ่ อ ทรายรางมาพัฒนาเพือ่ เปนบอเลีย้ งปลาเชิงการคาและอนุรกั ษ ซึง่ เปนการใชประโยชน
จากพืน้ ทีบ่ อ ทรายรางถือวาเปนการใชทรัพยากรใหมคี ณ
ุ คาและเกิดประโยชนสงู สุด ดังนัน้ ผูป ระกอบ
ธุรกิจทรายจะตัดสินใจใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกรางอยางไรในรูปแบบใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับ
อรรถประโยชนหรือความพอใจในการตัดสินใจเลือกรูปแบบทีด่ ที สี่ ดุ เพือ่ ใหเกิดความพอใจสูงสุด
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3. จากผลการศึกษารูปแบบการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางที่เหมาะสมใน
จังหวัดนครปฐม คือ เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำหลาก รีสอรต และรานอาหาร
การพิจารณาจากผูเ ชีย่ วชาญและนักวิชาการเฉพาะดาน ในดานความเหมาะสม ความเปนไปได และ
การใชประโยชนนนั้ มีความสอดคลองกัน คือ การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใช
ในชุมชน/เปนแหลงเก็บน้ำเมือ่ น้ำหลาก ใชพนื้ ทีท่ ำรีสอรต และใชพนื้ ทีท่ ำรานอาหาร อภิปรายไดดงั นี้
รูปแบบที่ 1 การใชประโยชนจากพืน้ ทีแ่ หลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำ
เมื่อมีน้ำหลาก เนื่องจากจังหวัดนครปฐมปจจุบันจะมีน้ำทวมทุกป ดังนั้น การใชประโยชนพื้นที่
แหลงทรายบกรางเปนแหลงน้ำใชในชุมชน/เปนแหลงเก็บน้ำเมือ่ น้ำหลาก จึงมีความเหมาะสม น้ำทวม
เปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไมใหเกิดได แตสามารถหาวิธีลดความรุนแรง
และบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่จะเกิดได โดยมาตรการปองกันความเสียหายและบริหาร
จัดการน้ำทวม เปนการพยามยามเรียนรูและเขาใจในผลกระทบจากน้ำทวมที่มีตอชุมชน สังคม
เศรษฐกิ จ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ผู ค นที่ อ าศั ย อยู ใ นบริ เ วณลุ ม น้ ำ และพื้ น ที่ น้ ำ ท ว มถึ ง แนวทาง
การปองกันความเสียหายจากน้ำทวมและการบริหารจัดการน้ำทวมประกอบไปดวยมาตรการที่นำ
สิ่งกอสรางมาใชลดขนาดความรุนแรงของน้ำทวม เชน การปรับปรุงสภาพลำน้ำ การใชอางเก็บน้ำ
เขือ่ น และพนังกัน้ น้ำ เปนตน นอกจากนัน้ ยังมีมาตรการไมใชสงิ่ กอสรางซึง่ ประกอบไปดวยมาตรการ
สำหรับการปองกันความเสียหายและการบรรเทาทุกข เชน การวางผังเมือง การพยากรณและเตือนภัย
น้ำทวม ซึ่งโดยทั่วไปควรใชมาตรการทั้งสองอยางรวมกันเพื่อประสิทธิภาพในการบรรเทาภัยพิบัติที่ดี
ยิง่ ขึน้ สวนการปรับปรุงพืน้ ทีเ่ พือ่ ใชเปนแหลงเก็บกักน้ำมีความคลายคลึงกับการสรางแหลงกักเก็บน้ำ
ในระบบทางน้ำเปด เชน การสรางอางเก็บน้ำในสวนสาธารณะหรือสนามเด็กเลน การออกแบบระบบ
ระบายน้ำบริเวณลานจอดรถซึ่งปรับมาใชในการผันน้ำเพื่อชะลอการเกิดน้ำทวม นอกจากนั้นยังมี
การออกแบบคูระบายน้ำและบริเวณเนินหรือที่ลาดเพื่อปองกันไมใหน้ำไหลเร็วเกินไป การขุดบอน้ำ
เพื่อดักน้ำแลวคาดผิวดวยหินหรือการกอสรางโดยใชวัสดุที่น้ำซึมผานผิวได หรืออาจมีการสรางและ
ปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ก็บน้ำทีเ่ รียกวา แกมลิง (monkey cheek) กระจายทัว่ ไป โดยแกมลิงมีขนาดแตกตางกัน
ดังนี้
1) แกมลิงขนาดใหญ (retarding basin) คือ สระน้ำหรือบึงขนาดใหญ ทีร่ วบรวมน้ำฝนจาก
พื้นที่บริเวณนั้น ๆ โดยจะกักเก็บไวเปนระยะเวลาหนึ่งกอนที่จะระบายลงสูลำน้ำ การจัดสรางพื้นที่
ชะลอน้ำ หรือพืน้ ทีเ่ ก็บกักน้ำจะมีหลายประเภท คือ เขือ่ น อางเก็บน้ำ ฝาย ทุง เกษตรกรรม เปนตน
2) แกมลิงขนาดกลาง เปนพืน้ ทีช่ ะลอน้ำทีม่ ขี นาดเล็กกวา ไดมกี ารกอสรางในระดับลุม น้ำ
3) แกมลิงขนาดเล็ก (regulating reservoir) เปนแกมลิงทีข่ นาดเล็ก อาจเปนพืน้ ทีส่ าธารณะ
สนามเด็กเลน ลานจอดรถ หรือสนามในบาน ซึ่งตอเขากับระบบระบายน้ำหรือคลอง โดยมีทั้งสวน
แกมลิงทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีเ่ อกชนและสวนทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีข่ องราชการและรัฐวิสาหกิจ
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ซึ่ ง ประโยชน ที่ ไ ด รั บ คื อ ประการแรก สามารถแก ไ ขป ญ หาการขาดแคลนน้ ำ สำหรั บ
การอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมของประชาชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดทัน
ตามความตองการ ปองกันและบรรเทา แกไขปญหาวิกฤตการณน้ำในเรื่องน้ำแลง รวมทั้งควบคุม
การใชน้ำใหเหมาะสมกับศักยภาพและความจำเปนโดยการมีสวนรวมของประชาชน ประการที่สอง
ประชากรหรือผูใชบริการไดรับผลผลิตที่ดี มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลดีตอเศรษฐกิจ
ของประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
รูปแบบที่ 2 การใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนรีสอรต ซึ่งจะทำใหประชาชน
ในพืน้ ทีม่ งี านทำ เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชน เกิดการขยายตัวของความเจริญ อภิปราย
ไดดังนี้ เนื่องจากในปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทยเปนอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดน
เฉพาะตัว แตกตางจากอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ กลาวคือเปนอุตสาหกรรมที่ไมอาศัยทรัพยากร
ประเภทสิน้ เปลืองมาเปนวัตถุดบิ ในการผลิต แตอาศัยสภาพทางธรรมชาติ บรรยากาศ และวัฒนธรรม
ประเพณีที่สั่งสมกันมาชานานจนเปนเอกลักษณ ตลอดจนฤดูกาลซึ่งเปนจุดออนหรือขอจำกัดของ
อุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน ภาคเกษตรกรรม กลับกลายเปนจุดขายที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่มีสวน
สงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย เนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลาย ไดแก
องคพระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร พุทธมณฑล พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พิพธิ ภัณฑหนุ ขีผ้ งึ้
วัดไรขงิ ตลาดน้ำดอนหวาย ตลาดน้ำลำพญา งานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน สวนสามพราน
(โรสการเดน) การลองเรือเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์ เปนตน ซึ่งแตละรูปแบบก็จะมีจุดเดนแตกตางกันไป
ทำใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติใหเดินทางมาทองเที่ยวไดตลอดทั้งป
ดังนั้น การใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนรีสอรต จึงมีความเหมาะสม ความเปนไปได
และการใชประโยชนสอดคลองกัน ณัฐา สามิตสมบัติ (2552: 123) กลาววา ในการจัดตั้งรีสอรต
จำเปนจะตองอาศัยความสามารถในการบริหารจัดการและการวางแผนเขามามีสวนรวมเปนอยางยิ่ง
โดยสามารถจำแนกปจจัยที่มีสวนสำคัญตอการดำเนินงานได 2 สวน ดังนี้ 1) ปจจัยภายในองคกร
คือปจจัยตาง ๆ ที่จำเปนตอการดำเนินงานขององคกร ไดแก ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัย
ดานบุคลากร ปจจัยดานเงินทุน และ 2) ปจจัยภายนอกองคกร ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจและการเมือง
เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจและการเมืองที่ไมมั่นคงของประเทศในปจจุบันอาจสงผลตอการทองเที่ยว
และการใชจา ยของนักทองเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวตางประเทศลดลง ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม
ในปจจุบนั สังคมไทยมีการเปลีย่ นแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว อันเปนผลตอเนือ่ ง
มาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึง่ สงผลกระทบโดยตรงตอพฤติกรรมในการรับขอมูลขาวสารของ
กลุม เปาหมาย เปนตน
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จากเหตุผลดังกลาว การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางเปน
รีสอรต ตองมีพื้นฐานความตองการของชุมชน มีความเหมาะสมของพื้นที่ ตลอดจนชุมชนมีสวนรวม
ในการฟน ฟู จะทำใหการใชประโยชนจากพืน้ ทีแ่ หลงทรายบกรางเกิดประโยชนสงู สุด
รูปแบบที่ 3 การใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนรานอาหาร ทั้งนี้อภิปรายไดวา
จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดขนาดเล็กอยูในภาคกลาง อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรและแหลงน้ำ
การคมนาคมสะดวก และมีแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย อีกทั้งยังเปนเสนทางที่สามารถผานไปยัง
สถานที่ทองเที่ยวที่อยูใกลเคียงกันอีกดวย เหลานี้สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศแวะเวียนมาพักผอนหยอนใจ ลิม้ รสอาหาร ผลไม เปนตน อีกทัง้ อาหาร ถือเปนปจจัย
หลักในการดำเนินชีวติ ของมนุษย ถาขาดอาหารมนุษยกไ็ มสามารถดำรงชีวติ อยูไ ด ในปจจุบนั อาหาร
มีหลากหลายประเภท หลากหลายชนิด เพราะมนุษยนนั้ ตองไดรบั สารอาหารตาง ๆ เขาไปในรางกาย
เพือ่ หลอเลีย้ งการเจริญเติบโตของรางกายทีม่ อี ยางตอเนือ่ ง อาหารจึงเปนสิง่ สำคัญทีม่ นุษยไมสามารถ
ขาดได สวนมากผูคนมักจะนิยมไปรับประทานอาหารนอกบานเพราะสะดวกกวาการที่ซื้อมาทำเอง
ที่บาน ซึ่งรานอาหารในปจจุบันมีอยูอยางมากมายทั่วทุกที่ รานอาหารที่เปนที่นิยมสวนมากจะเปน
รานอาหารทัว่ ไปทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั คือ รานอาหารริมทางหรือรานอาหารขางถนน เพราะอาหารมีรสชาติ
ทีอ่ รอยและราคาไมแพง จึงเปนสาเหตุใหรา นอาหารริมทางหรือรานอาหารขางถนนเปนทีน่ ยิ มของคน
ทุกเพศทุกวัย มากกวารานอาหารที่อยูในหางสรรพสินคาหรือโรงแรม (เชิดศักดิ์ เรือนคำ และคณะ,
2554: 1) ดังนั้น การใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางเปนรานอาหารจึงมีความเหมาะสม
ความเปนไปได และการใชประโยชนสอดคลองกัน โดยการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกราง
จำเปนจะตองทราบจุดเดนและขอจำกัดของทรัพยากรที่มีอยูรวมทั้งลักษณะของสภาพแวดลอม
โดยผูที่มีสวนไดสวนเสียในการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกราง ไดแก ประชาชนผูอยูอาศัย
นักธุรกิจ และผูประกอบการคา หนวยงานที่เกี่ยวของและผูเยี่ยมเยือนที่เขามาใชบริการ ซึ่งสามารถ
สรางใหเหมาะแกการเปนแหลงทองเทีย่ ว พักผอนหยอนใจ และไดรบั ความเพลิดเพลิน

ขอเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู จิ ยั มีขอ เสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพือ่ นำไปใช
1.1 จากผลการศึกษาที่พบวา การประกอบธุรกิจทรายบกในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีพื้นที่
แหลงทรายอยูม ากมาย แตไมมขี อ มูลทีช่ ดั เจนในหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน องคการบริหารสวนตำบล
ดังนั้นควรมีการสำรวจพื้นที่ในการประกอบธุรกิจทรายวามีประเภทใดบาง (ทรายบก ทรายน้ำ)
การประกอบกิจการขุด ตัก ดูดทรายตั้งอยูบริเวณใดบาง มีการทำแผนที่ตั้งและขอบเขตใหชัดเจน
พรอมทัง้ ระบุวา เปนทีข่ องรัฐหรือเอกชน เพือ่ ประโยชนในการวางแผนการใชทดี่ นิ ของจังหวัด
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1.2 รูปแบบที่ไดจากการศึกษานั้นในการนำไปปฏิบัติควรคำนึงถึงความเหมาะสมกับ
บริบทชุมชน ขนาดของพื้นที่ และอยาละเลยความตองการการมีสวนรวมของชุมชนดวย เพื่อการใช
ประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกเมือ่ สิน้ สุดการดำเนินการแลวอยางยัง่ ยืนตอไป
1.3 หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งควรตรวจตรา ส ง เสริ ม ให มีก ารปรั บ ปรุ ง ฟ น ฟู ส ภาพพื้ น ที่
ประกอบธุรกิจทรายในขณะที่กำลังดำเนินการอยู และเตรียมความพรอมในการประกอบธุรกิจ
อยางตอเนือ่ ง เพือ่ เปนประโยชนตอ ทัศนียภาพของชุมชน อีกทัง้ ยังเปนประโยชนตอ ผูป ระกอบการอีกดวย
2. ขอเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาการประกอบธุรกิจทรายในทุกประเด็นตั้งแตแรกเริ่มดำเนินงาน
ปญหาของกระบวนการในการผลิต การซือ้ ขาย การขนสง ผลกระทบแตละดานทีม่ ตี อ ชุมชน และอืน่ ๆ
เพือ่ ใหเห็นกระบวนการ/การทำธุรกิจทรายทีช่ ดั เจน เปนตน
2.2 ควรมีการศึกษาบอทรายที่ทิ้งรางวามาจากสาเหตุใด และการพัฒนาพื้นที่ที่สิ้นสุด
การดำเนินการแลวมีผลเปนอยางไร

สรุป
จากการวิจยั การใชประโยชนพนื้ ทีแ่ หลงทรายบกราง กรณีศกึ ษาจังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั
พบวา
1. จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่แหลงทรายบกราง 840 ไร โดยอำเภอที่พบมากที่สุด 3 อันดับ
ไดแก อำเภอกำแพงแสน อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอดอนตูม ผลกระทบที่เกิดจากพื้นที่แหลง
ทรายบกราง 3 อันดับ ไดแก ปญหาการถือครองทีด่ นิ ปญหาความยากจน และปญหามลภาวะทีเ่ กิด
จากกิจกรรมการใชแหลงทรายบก การใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางในจังหวัดนครปฐม
พบมากทีส่ ดุ 3 อันดับ ไดแก รานอาหาร บอเลีย้ งปลา/บอตกปลา และรีสอรต
2. รูปแบบการใชประโยชนพื้นที่แหลงทรายบกราง จากความคิดเห็นของประชาชน เอกชน
ผูป ระกอบธุรกิจทราย และเจาหนาทีข่ องรัฐ คือ เปนแหลงน้ำใชในชุมชนแหลงกักเก็บน้ำเมือ่ มีนำ้ หลาก
รีสอรต รานอาหาร บอเลีย้ งปลา เลีย้ งปลาในกระชัง บอตกปลา สวนสาธารณะ แหลงกิจกรรมนันทนาการ
ทางน้ำ ตลาดกลางน้ำ ทีฝ่ ง กลบขยะ ปาชุมชน/ปลูกไมเศรษฐกิจ ทีผ่ ลิตสินคาและรานคาในโครงการ
หนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ สวนน้ำ และเปนทีร่ วบรวมพันธุไ มนำ้
3. รูปแบบการใชประโยชนจากพื้นที่แหลงทรายบกรางที่เหมาะสมในจังหวัดนครปฐม คือ
เปนแหลงน้ำใชในชุมชน/แหลงกักเก็บน้ำเมือ่ มีนำ้ หลาก รีสอรต และรานอาหาร
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