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บทคัดยBอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค@เพื่อศึกษาปFญหามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจ
ดูดทราย และเพื่อศึกษาแนวทางแกPไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจ      
ดูดทราย ประชากรในการวิจัย คือ ประชากรในจังหวัดชัยนาท และกลุTมตัวอยTาง ไดPแกT นักวิชาการ       
จํานวน 3 ทTาน เจPาหนPาที่ภาครัฐ จํานวน 3 ทTาน และประชาชนผูPที่ไดPรับผลกระทบในจังหวัด
ชัยนาท จํานวน 6 ทTาน  แลPวทําการรวบรวมขPอมูลและวิเคราะห@ขPอมูล  โดยเครื่องมือที่ใชPในการ
วิจัยครั้งนี้  คือ แบบสัมภาษณ@เชิงลึก  ทําการวิเคราะห@ขPอมูลดPวยวิธีการสรPางขPอสรุป ซึ่งไดPจาก
การสังเกต สัมภาษณ@ และจดบันทึก  และทําการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยโดยการตรวจสอบ
ขPอมูลสามเสPา ดPานขPอมูลและวิธีรวบรวมขPอมูล  

ผลการวิจัยพบวTา การดูดทรายทําการพิจารณาจากมาตรการทางกฎหมายหลายฉบับ
ประกอบกันและมีหนTวยงานหลายหนTวยงานทําใหPมีความซับซPอนและไมTมีความชัดเจน ในการ
ควบคุมไดPอยTางรัดกุม จึงกTอใหPเกิดปFญหาสิ่งแวดลPอมตามมาอยTางไมTหยุดหยTอน โดยกฎหมายที่มี
อยูTเนPนในเรื่องที่เกี่ยวขPองกับการดูดทรายในแมTน้ําเป\นหลัก โดยมีการออกใบอนุญาตและ      
การบังคับควบคุมใหPเป\นไปตามหลักเกณฑ@ นอกจากนี้การยื่นเสนอขออนุญาตดําเนินการ        
ดูดทรายไมTเป\นกิจการที่กฎหมายบัญญัติใหPตPองมีการจัดทํารายงานศึกษาผลกระทบตTอสิ่งแวดลPอม       
และปFญหาการฟ_องรPองเรียกใหPผูPประกอบกิจการดูดทรายรับผิดทางแพTงเพื่อเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้น ไมTสามารถเรียกใหPผูPประกอบรับผิดไดP เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจ
ปรากฏใหPเห็นจากผูPประกอบกิจการเลิก/เปลี่ยนตัวผูPประกอบกิจการไปแลPว กรณีนี้จะเรียกรPอง
ความรับผิดตTอผูPใด ซึ่งเป\นภาระตPองนําพิสูจน@ความสัมพันธ@ระหวTางการกระทําและผลของ
หนTวยงานผูPฟ_องคดี วTาการดูดทรายเป\นสาเหตุที่ทําใหPเกิดความเสียหายจริงหรือไมT และเป\นไปไดP
อยTางสูงวTาจะไมTสามารถเรียกรPองความรับผิดไดP ดังนั้น จึงควรที่จะมีการปรับปรุงแกPไขเพื่อ
นํามาใชPบังคับไดPอยTางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเห็นสมควรผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวขPองกับดูดทราย
โดยเฉพาะในนโยบายเรTงดTวน เพื่อความเป\นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 คําสาํคัญ: การควบคุม มาตรการทางกฎหมาย ดูดทราย  

                                                      
1สาขาวิชานิติศาสตร@ คณะมนุษยศาสตร@และสังคมศาสตร@ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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Abstract 
 

This is qualitative research by the documentary research, the in-depth interview, 
and the focus group. The research area is Chainat Province. The data was collected by 
interviewing three academic officers, three government officers, and six key people who 
were affected and analyzed. The study found that sand pumping business investigated 
according to the several legal measures and relevant to several organizations was 
complicated and unclear in legislation concisely. That caused the environmental problems 
incessantly. The present law emphasized on the in-water sand pumping business by issuing 
the license controlling them to follow the rules. In addition, proposing to run this business 
was not forced to do the report on environment affect because it was not one of businesses 
polluted as the Ministry of Natural Resources and Environment assigned. And the accusation 
problems on the sand pumping companies to pay for damages could not be done because of 
the companies’ closing down or change. This was considerably impossible to accuse the 
companies about the damages. So, it should be adjusted for efficient application. It was also 
pushed on the law on sand pumping especially in the government urgent policy to be unity 
and efficiency in management.      
 Keywords: control, Legal measures, sand pumping business 

 
บทนํา 
  ปFจจุบันประเทศไทยไดPรับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
จากการดูดทราย ทําใหPตลิ่งและหนPาดินพังเสียหาย 
2,000 กวTาไรT ซึ่งผลกระทบดังกลTาวสTงผลตTอ
ระบบนิเวศ และกระทบวิถีชีวิตชุมชนทPองถิ่น อีกท้ัง
ยังสTงผลตTอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลPอม 
ผลกระทบทางสิ่งแวดลPอมท่ีรุนแรงสังเกตไดP คือ 
การลดลงของระดับนํ้าใตPดิน การพังทลายของ   
ริมฝFu งแมT นํ้าและทPองนํ้า มลพิษทางอากาศและนํ้า                   
การสูญสิ้นของชนิดสัตว@และพันธุ@ไมP ท่ีมีคTา ในทาง
เศรษฐกิจและสังคม พบวTา การดูดทรายเป\น               
การประกอบอาชีพซึ่งใหPรายไดPและโอกาสการจPางงาน                 
แตTก็เกี่ยวขPองกับปFญหาของสังคมในทางลบ เชTน 
การบาดเจ็บลPมตายท่ีเกิดจากความขัดแยPงระหวTาง

ผูPดูดทรายและประชาชนในทPองถิ่น ซึ่งคุกคาม 
ปลอดภัยของผูPอยูTอาศัยในทPองถิ่น  

ขณะเดียวกันท่ียังไมTมีกฎหมายเฉพาะท่ี
จะใชPเป\นมาตรการป_องกันและควบคุมผลกระทบ
จากการขุด ตัก หรือดูดทราย เนื่องจากมาตรการ
ท่ีใชPพิจารณาอนุญาตและควบคุมการประกอบ
กิจการดูดทรายในท่ีดินของรัฐน้ัน อยูTภายใตP
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวTาดPวยการอนุญาต 
ดูดทราย พ.ศ.2546 ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 
แหTงประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่งการประกอบกิจการ
ดูดทรายถือวTาเป\นการทําลายสภาพของท่ีดินของ
รัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดินมาตรา 9 (2) ผูPท่ีจะ
กระทําการอยTางใดๆ ในท่ีดินของรัฐอันจะเป\น          
การทําลายสภาพท่ีดินจะตPองไดPรับอนุญาตจาก
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เจPาหนPาท่ี โดยหลักเกณฑ@ในการพิจารณาอนุญาต
และควบคุมสําหรับการดูดทรายในท่ีดินของรัฐน้ัน 
มุTงเนPนพื้นท่ีในการดูดทรายและวิธีการในการ    
ดูดทราย โดยการประกอบกิจการดูดทรายในท่ีดิน
ของรัฐ ตPองมีใบอนุญาตหลายใบ จึงมีหนTวยงานเขPามา
เกี่ยวขPองหลายหนTวยงาน ทําใหPปFจจุบันมีการลักลอบ
ดูดทรายกันเป\นจํานวนมาก ดังน้ัน ในการจัดการ
เกี่ยวกับการควบคุมกิจการดูดทรายน้ัน โดยอาศัย
มาตรการทางกฎหมายหลายฉบับประกอบกัน           
ทําใหPขาดการคํานึงถึงความเหมาะสมตามหลัก
วิชาการและไมTมีการกําหนดมาตรการทางวิชาการ
เพื่อควบคุมผลกระทบตTางๆ ท่ีเกิดขึ้นไดPอยTาง
เหมาะสม  
  จั งห วั ด ชั ยนาท เป\ นจั งห วั ดห น่ึ ง ท่ี                           
มีการรPองเรียนและไดPรับผลกระทบจากธุรกิจการ  
ขุด ตัก และดูดทรายโดยเฉพาะในสTวนของการดูดทราย  
จากลํานํ้าเป\นจํานวนมาก ไดPแกT การเรียกรPองของ
ประชาชนในทPองถิ่นใหPหนTวยงานของรัฐดําเนิน            
การกับผูPประกอบธุรกิจดูดทรายท่ีถูกกฎหมาย 
และการลักลอบดูดทราย ท้ังน้ี กิจการดังกลTาว
กTอใหPเกิดความเดือดรPอนเกิดการทรุดตัวของ            
ตลิ่งชัน สTงผลถึงบPานเรือนของประชาชนท่ีอาศัยอยูT
ริมนํ้าและถนนไดPรับความเสียหายจากการขนสTง
ลําเลียงทราย เป\นตPน   
 ผลกระทบของจังหวัดชัยนาทท่ีเกิดขึ้น
จากการประกอบธุรกิจดูดทราย มีดังน้ี 
   1. ดPานสังคมตTอชุมชน และผลกระทบตTอ
สุขภาพของผูPท่ีอยูTอาศัยในพื้นท่ีจังหวัดชัยนาท เกิด
จากมลพิษทางเสียงและฝุzนละอองท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชน ประชาชนสTวนใหญTปzวยสูงถึง รPอยละ 17 ตTอป� 
 2. ดPานระบบนิเวศ บริเวณท่ีมีการดูด
ทรายเป\นปริมาณมาก ดูดลึกเกินไปหรือดูดเขPาไป
ใกลP พื้ นท่ี ท่ี เป\ นตลิ่ งจะทํ าใหP ตลิ่ งพั ง และเกิ ด                     
การเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของนํ้า สTงผล

กระทบตTอดินและสิ่งปลูกสรPางริมตลิ่ง ไมTวTาจะเป\น
บPานเรือนราษฎร หรือถนน ไดPรับความเสียหาย 
 สําหรับปFญหามาตรการทางกฎหมาย            
ท่ีเกี่ยวขPองในการควบคุมธุรกิจดูดทรายน้ัน พบวTา  
  1. ปFจจุบันพระราชบัญญัติสTงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลPอมแหTงชาติ พ.ศ.2535                 
เป\นมาตรทางกฎหมายการควบคุมและแกPไข
ปFญหาสิ่งแวดลPอม แตTไมTมีกฎหมายท่ีเกี่ยวขPองกับ           
การควบคุมธุรกิจดูดทรายโดยเฉพาะ มีเพียง
มาตรกา รทางปกค รอง ซึ่ ง รั ฐ จ ะ ใ ชP ดํ า เ นิ น                 
การควบคุมมลพิษ เชTน การย่ืนขออนุญาตดูดทราย 
จะตPองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวTา
ดPวยการอนุญาตใหPดูดทราย พ.ศ.2523 เป\นตPน 
 2. ขาดความเป\นเอกภาพของกฎหมาย
สิ่งแวดลPอม การรวบรวมกันเป\นหมวดหมูT แยกกัน
อยูTในกฎหมายเฉพาะแตTละฉบับ ทําใหPไมTสามารถ
นําผูPประกอบการธุรกิจดูดทรายมาลงโทษใน    
การกTอใหPเกิดปFญหามลพิษไดP 

3. บทลงโทษทางอาญาตามกฎหมาย                 
ท่ีเกี่ยวขPองกับสิ่งแวดลPอมแตTละฉบับท่ีใชPอยูTใน
ปFจจุ บัน มีลักษณะไมT รุนแรงมากนัก สTงผลใหP
ผูPกระทําความผิดไมTเกรงกลัวตTอกฎหมายและ
ยังคงกระทําการกTอใหPเกิดมลพิษ  

ดังน้ัน ในการจัดการเกี่ยวกับการควบคุม
กิจการดูดทรายน้ัน โดยอาศัยมาตรการทาง
กฎหมายหลายฉบับประกอบกันและมีหนTวยงาน
เ ขP า ม า เ กี่ ย ว ขP อ ง ห ล า ย ห นT ว ย ง า น ทํ า ใ หP มี                  
ความซับซPอนและไมTมีความชัดเจนในการออก
กฎหมายควบคุมไดPอยTางรัดกุมจึงกTอใหPเกิดปFญหา
สิ่งแวดลPอมตามมาอยTางไมTหยุดหยTอน จึงควรท่ีจะ
มีการปรับปรุงแกPไขเพื่อนํามาใชPบังคับไดPอยTาง             
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ท้ั ง ล ด ปF ญ ห า ม ล พิ ษ                   
ดPานสิ่งแวดลPอมจากการดูดทราย และสามารถ
ดําเนินคดีกับผูPกระทําความผิด อีก ท้ังควรมี
มาตรการเพื่อชTวยใหPประชาชนในทPองถิ่นสามารถ
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ไดPรับการอนุญาตดูดทรายในชุมชนเพื่อชTวยลด
ปริมาณทรายจํานวนมากท่ีมีในแมTนํ้าลําคลอง    
ซึ่งเป\นสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหPเกิดนํ้าทTวม รวมท้ังหา
แนวทางเพื่อปรับปรุงมาตรการทางอาญาดังกลTาว
และแกPไขปFญหาในการบังคับใชPกฎหมายไดPอยTางมี
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 

วัตถุประสงค:ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปFญหามาตรการทาง

กฎหมายในการควบคุม ธุรกิจ ดูดทรายวT ามี
ขPอจํากัดทางกฎหมายและมาตรการในการบังคับ
ใชPอยTางไร 

2.  เพื่ อ ศึกษาแนวคิดมาตรการทาง
กฎหมายท่ีเกี่ยวขPองกับการควบคุมธุรกิจการ    
ดูดทราย จังหวัดชัยนาท และแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการปรับปรุงและแกPไขขPอบังคับใชP 

3. เพื่อศึกษาปFญหามาตรการทางอาญา
ของกฎหมาย ท่ี เกี่ ยวขP องกั บสิ่ ง แวดลPอมใน                    
การดําเนินคดีกับผูPประกอบการดูดทราย 
    4. เพื่ อศึกษาแนวทางแกPไขปรับปรุง
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจ      
ดูดทรายและการแกPไขปFญหาสิ่งแวดลPอมจากการ
ดูดทราย 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุBมตัวอยBาง  

ประชากรท่ีใชP ในการวิจัยคร้ัง น้ี   คือ 
ประชากรในจังหวัดชัยนาท และกลุTมตัวอยTางท่ีใชP
ในการวิจัย ไดPแกT กลุTมตัวอยTางท่ีผูPใหPขPอมูลผูPวิจัย
คัดเลือกมาจากกลุTมคน จํานวน 2 กลุTม  ทําการ
สุTมตัวอยTางดPวยวิธีเจาะจง ( Purposive sampling )  

1. การการสัมภาษณ@เชิงลึก (In-depth 
interview) เป\นรายบุคคล จํานวน 6  คน  ไดPแกT 
นักวิชาการกฎหมาย จํานวน 2  ทTาน นักวิชาการ
สิ่งแวดลPอม จํานวน 1  ทTาน  เจPาหนPาท่ีรัฐ – 
หัวหนPากองชTาง เทศบาลตําบลสรรคบุรี จังหวัด

ชัยนาท จํานวน 1  ทTาน  หัวหนPาสTวนโยธา อบต.
ธรรมามูล จังหวัดชัยนาท จํานวน  1 ทTาน  และ
เจPาหนPาท่ีตํารวจ จังหวัดชัยนาท  จํานวน 1  ทTาน  

2. การสนทนากลุTม ประกอบดPวยกลุTม
ผูPใหPสัมภาษณ@ (Key focus) กลุTมละ 6 คน จํานวน             
1 กลุTม  ทําการคัดเลือกโดยสุTมตัวอยTางดPวยวิธี
เจาะจง) ไดPแกT ประชากรท่ีไดPรับผลกระทบการ
จากดูดทราย และมีบPานเรือนบริเวณใกลPเคียงพื้นท่ี 
การดูดทรายในจังหวัดชัยนาท 

 ตัวแปรทีใ่ช<ในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ คือ 
 1.1 การควบคุมการดูดทราย 
 1.2 มาตรการทางกฎหมายใน

การควบคุมธุรกิจดูดทราย  

2. ตัวแปรตาม คือ 
 ผ ล ก ร ะ ท บ ต Tอ สิ ่ง แ ว ด ล Pอ ม จ า ก             
การดูดทราย 
 

สมมตฐิานของการวิจัย  
แมPจะมีพระราชบัญญัติสTงเสริมและรักษา

คุณ ภา พ สิ่ ง แ ว ด ลP อม แหT ง ช า ติ  พ . ศ . 25 3 5               
ในการกําหนดมาตรการการควบคุมและแกPไข
ปFญหาสิ่งแวดลPอม แตTการประกอบธุรกิจดูดทราย
ท้ังท่ีประกอบการโดยถูกกฎหมายและการลักลอบ
ดูดทราย ยังมีปFญหาในการจัดการควบคุม
สิ่งแวดลPอม ผลกระทบตTอสิ่งแวดลPอม ตลอดจน
การชดเชยความเสียหายตTอสังคมและประชาชน 
จึงควรท่ีจะมีการกําหนดมาตรฐานในการควบคุม
กิจการดูดทราย การกําหนดมาตรการในการ
จัดการและควบคุมการประกอบธุรกิจดูดทราย
ไมTใหPมีปFญหาและผลกระทบตTอสิ่งแวดลPอม และ
การชดเชยความเสียหายตTอสังคมโดยการจัดเก็บ
ภาษีและคTาบริการสําหรับการบําบัดมลพิษและ
ก า ร ช ด ใ ชP เ ยี ย ว ย า ตT อ ป ร ะ ช า ช น ท่ี ไ ดP รั บ                  
ความเสียหาย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
  ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เ ป\ น ก า ร ศึ ก ษา วิ จั ย        
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษา
ขPอมูลเอกสาร (Documentary Research) และ           
การสัมภาษณ@เ ชิงลึก (In-depth interview)           
การสนทนากลุTม (Focus Group) โดยพื้นท่ี ท่ี
ทําการศึกษา คือ จังหวัดชัยนาท ซึ่งมีเคร่ืองมือ
เก็บรวบรวมขPอมูลท่ีใชPในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  
แบบการสัมภาษณ@เชิงลึก (In-depth interview) 
และการสนทนากลุTม ทําการตรวจสอบเคร่ืองมือ    
การวิ จั ย โ ดยการตรวจสอบขPอ มูลสาม เสP า       
ดPานขPอมูลและวิ ธีรวบรวมขPอมูล (Data and 
Methodological Triangulation) ผูPวิจัยทําการ
ตรวจสอบขPอมูลแบบสามเสPาดPานขPอมูลโดย
เปรียบเทียบขPอมูลจากแหลTงตTางๆ หลายแหลTง 
ไดPแกT ขPอมูลท่ีไดPจากการสัมภาษณ@ ขPอมูลท่ีไดPจาก
การสังเกต และขPอมูลจากเอกสาร โดยตรวจสอบ
วTาขPอมูลมีลักษณะบรรจบกัน 

การวิเคราะห@ขPอมูลโดยสรPางแบบขPอสรุป 
ซึ่งสTวนใหญTขPอมูลท่ีนํามาวิเคราะห@ จะเป\นขPอความ
บรรยาย (Descriptive) ซึ่งไดPจากการสังเกต 
สัมภาษณ@ และจดบันทึก และนํามาวิเคราะห@             
โดยการเปรียบเทียบขPอมูล (Constant Comparison) 
เป\นการใชPวิธีการเปรียบเทียบโดยการนําขPอมูลมา
เปรียบเทียบเป\นปรากฏการณ@ มีความเป\นรูปธรรม
มากขึ้น สามารถทําไดPโดยการท่ีผูPวิจัยสังเกตหรือ
รวบรวมขPอมูลไดPหลายๆ อยTาง แลPวนํามาแยกตาม
ชนิดนํามาเปรียบเทียบกัน  
 

ผลการวิจัย 
จา ก ก า ร ท่ี ไ ดP ศึ ก ษา ม า ตรก า รทา ง

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจดูดทรายท่ี
เกี่ยวขPองน้ัน จะเห็นวTาการประกอบกิจการดูด
ทรายมีท้ังประกอบกิจการในท่ีดินของรัฐและท่ีดิน
เอกชน ซึ่งการประกอบกิจการดูดทรายในท่ีดินรัฐ

มีท้ังประกอบกิจการดูดทรายแมTนํ้าและทรายบก 
แ ตT ก า ร ดู ด ท ร า ย บ ก สT ว น ใ ห ญT แ ลP ว จ ะ เ ป\ น          
การดูดทรายในท่ีดินของกรรมสิทธ์ิมากกวTา ท้ังน้ี
มาตรการทางกฎหมายท่ีใชPพิจารณาอนุญาตและควบคุม   
การประกอบกิจการดูดทรายในท่ีดินของรัฐน้ัน           
อยูTภายใตPระเบียบกระทรวงมหาดไทยวTาดPวย            
การอนุญาตดูดทราย พ.ศ.2546 ซึ่งออกตามความ
ในมาตรตรา 9 แหTงประมวลกฎหมายท่ีดิน ซึ่ง
ประกอบกิจการดูดทรายถือวTาเป\นการทําลาย
สภาพท่ีดินของรัฐตามประมวลกฎหมายท่ีดิน
มาตรา 9(2) ผูPท่ีจะกระทําการอยTางใดๆ ในท่ีดิน
ของรัฐอันจะเป\นการทําลายสภาพท่ีดินจะตPอง
ไดPรับอนุญาตจากเจPาหนPาท่ี 

ก ฎ ห ม า ย ท่ี เ กี่ ย ว ขP อ ง โ ด ย ต ร ง กั บ              
การอนุญาตใหPดูดทรายในท่ีดินของรัฐประเภท   
ดูดทรายแมT นํ้าน้ัน คือ ประมวลกฎหมายท่ีดิน  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวTาดPวยการอนุญาต 
ดูดทราย ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แหTง
ประมวลกฎหมายท่ีดิน พระราชบัญญัติเดินเรือใน
นT า น นํ้ า ไ ทย  พุ ทธ ศั ก ร า ช  2 5 46  ร ะ เ บี ย บ         
กรมการขนสTงทางนํ้าและพาณิชย@นาวี วTาดPวยการ
ขุดลอกรTอง นํ้าทางเ รือเดิน พ.ศ.2546 และ
พระร าช บัญ ญั ติ โ ร ง ง าน  พ .ศ . 253 5  สT ว น                
การประกอบกิจการทรายบกในท่ีดินของรัฐน้ัน 
นอกจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวTาดPวย                
การอนุญาตดูดทราย พ.ศ.2546 ออกตามความใน
มาตรา 9 แหTงประมวลกฎหมาย ท่ีดิน  และ
พระ รา ช บัญ ญั ติ โ ร ง ง า น  พ .ศ . 25 3 5  แ ลP ว               
ยังมีพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543  
ท่ีเกี่ยวขPองอีกดPวย 

สําหรับการประกอบกิจการดูดทรายบก
ในท่ีดินของเอกชนน้ัน มีกฎหมายท่ีเกี่ยวขPองคือ
พระ รา ช บัญญั ติ โ ร ง ง าน  พ . ศ . 25 3 5  แ ล ะ
พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543               
โดยหลักเกณฑ@ในการพิจารณาอนุญาตและ



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 19 ฉบบัที่ 36 มกราคม - มิถุนายน  2556 
    Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 19 No. 36 January – June , 2013 

56 
 

ควบคุมสําหรับการดูดทรายในท่ีดินของรัฐน้ัน 
มุTงเนPนพื้นท่ีในการดูดทราย และวิธีการในการ   
ดูดทรายโดยการประกอบกิจการดูดทรายในท่ีดิน
ของรัฐน้ีตPองมีในอนุญาตหลายใบ จึงมีหนTวยงาน
เขPามาเกี่ยวขPองหลายหนTวยงาน 

การประกอบกิจการดูดทรายน้ัน หากมี
การอนุญาตใหP ดูดทรายในปริมาณมากและ            
ผูP ประกอบกิจการไมTปฏิ บั ติตามหลัก เกณฑ@               
การอนุญาต ยTอมสTงผลกระทบตTอสภาพแวดลPอม 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และอาจนําไปสูT
การขาดแคลนทรายในอนาคตไดP นอกจากน้ี            
การควบคุมใหPการประกอบกิจการดูดทรายเป\นไป
ตามหลักเกณฑ@แลPว ยังตPองควบคุมมใิหPเป\นการทํา
ใหPเกิดผลกระทบตTอสิ่งแวดลPอม หรือเกิดนPอยท่ีสุด
เทTาท่ีจะนPอยไดP อีกท้ังยังเป\นการรักษาทรัพยากร 
ท่ีมีอยูTใหPใชPสอยไดPตTอไปน้ีไปจนถึงอนาคต 

จะเห็นไดPวTาการอนุญาตใหPประกอบ
กิจการดูดทรายโดยกฎหมายท่ีมีอยูTในปFจจุบันน้ัน
เนPนในเร่ืองท่ีเกี่ยวขPองกับการประกอบกิจการดูด
ทรายในแมTนํ้าเป\นหลัก โดยมีการออกใบอนุญาต
และการบังคับควบคุมใหPเป\นไปตามหลักเกณฑ@ 
นอกจากน้ีการย่ืนเสนอขออนุญาตและการบังคับ
ควบคุมใหP เป\นไปตามหลักเกณฑ@ นอกจากน้ี             
การย่ืนเสนอขออนุญาตดําเนินการดูดทรายไมTเป\น
กิจการท่ีกฎหมายบัญญัติใหPตPองมีการจัดทํา
รายงานศึกษาผลกระทบตTอสิ่งแวดลPอม เนื่องจาก
ธุรกิจการประกอบกิจการดูดทรายไมTอยูTในกลุTม
แหลTงกําเนิดมลพิษท่ีตPองประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลPอมตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลPอมกําหนด จึงทําใหPขาดขPอมูลทาง
วิชาการในการศึกษาผลกระทบตTอสิ่งแวดลPอม 
และระบบนิเวศน@ในการประกอบพิจารณาอนุญาต 

ก า รค ว บคุ ม ป ริ ม า ณ ก า ร ดู ด ทรา ย           
การจํากัด เขตพื้น ท่ี ดูดทรายหนTวยงานท่ีเป\น             
ผูPพิจารณากําหนดหลักเกณฑ@ไดPยึดหลักเกณฑ@          

ในการพิจารณาพื้นท่ีตามกฎระเบียบท่ีกําหนดของ
แตTละหนTวยงาน โดยสํานักงาน ท่ีดินจั งหวัด
ตรวจสอบชันสูตรพื้นท่ีตามหลักเกณฑ@การพิจารณา
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งกําหนด
หลักเกณฑ@โดยกวPาง สTวนสํานักงานขนสTงจังหวัด         
ผูPตรวจสอบพื้นท่ีอนุญาตขุดลอกรTองนํ้าปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ@ของกรมการขนสTงทางนํ้าและพาณิชย@
นาวี ซึ่งไมTมีขPอกําหนดหลักเกณฑ@ท่ีแนTนอนและ
สัมพันธ@กัน  

ก า ร เ รี ย ก ใ หP ว า ง เ งิ น ป ร ะ กั น  แ ล ะ
คTาตอบแทนในการอนุญาตใหPดูดทรายในปFจจุบัน
น้ัน ถือวTาเป\นอัตราท่ีนPอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายไดPจากการประกอบกิจการดูดทรายใน
สภาวการณ@ปFจจุ บันของประเทศท่ีธุรกิจและ
โครงการกTอสรPางขนาดใหญTเพ่ิมมากขึ้น และเมื่อ
เปรียบเทียบกับสภาพแวดลPอม ระบบนิเวศน@ท่ีถูก
ทําลายและการหมดไปของทรัพยากร จะเห็นวTาไมT
คุPมคTากับการท่ีรัฐตPองมาเยียวยาและฟ��นฟูแหลTง
ทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังระบบนิเวศใหPกลับมา  
ดีดังเดิม 

ในกรณี ท่ี เกิดปFญหาสิ่ งแวดลPอมขึ้น              
จะพบวTามีหลายหนTวยงานเขPาไปมีสTวนเกี่ยวขPองใน
การแกPไขปFญหาสิ่งแวดลPอมน้ันๆ และการแกPไข
ปFญหาดังกลTาวมักจะขาดความเป\นเอกภาพ และ
ดPอยประสิทธิภาพในการจัดการกับปFญหาน้ันๆ 
เนื่องจากองค@กรและหนTวยงานเหลTาน้ีก็มีภารกิจ
และหนPาท่ีตามกฎหมายท่ีหนTวยงานน้ันๆ มีอยูT             
ทําใหPเกิดปFญหาความซ้ําซPอนขององค@กรหนTวยงาน
ท่ีมีหนPาท่ีดูแลจัดการสิ่งแวดลPอม  ซึ่งบางคร้ังใน
การใชPอํานาจตามกฎหมายแตTก็อาจกTอใหPเกิด          
การเหลื่อมล้ําเขPาไปในอํานาจตามกฎหมายอื่นท่ี 
หนTวยงานหรือองค@กรน้ันไมTไดPรับผิดชอบอยูTไดP 
ประกอบกับการท่ีหนTวยงานของรัฐมีองค@กรยTอยซึ่ง
บั ง คั บ ใ ชP ก ฎ ห ม า ยแ ล ะ มี ห นP า ท่ี กํ า กั บ ดู แ ล
สิ่งแวดลPอม ยTอมทําใหPเกิดปFญหาในทางปฏิบัติ  
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สําหรับองค@กรผูPบังคับใชPกฎหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลPอมในตTางประเทศ เชTน สหรัฐอเมริกา และ
ญี่ปุzน มีระบบการจัดการสิ่งแวดลPอมท่ีสมบูรณ@ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดPมีองค@กรกลางท่ีทําหนPาท่ี
ในการควบคุมสิ่งแวดลPอมโดยเฉพาะไดPแกT CEQ ซึ่ง
ทําหนPาท่ีในการวางแผนสิ่งแวดลPอม โดยมีองค@กรท่ี
ทําหนPาท่ีพิทักษ@สิ่งแวดลPอมท่ีเรียกวTา The Environment 
Protection Agency (EPA) เป\นผูPประเมิน ตรวจสอบ 
ติดตามผล รวมท้ังประสานงานในดPานสิ่งแวดลPอม
โดยเป\นองค@กรกลางเพียงองค@กรเดียวท่ีเป\น                 
ผูPบังคับใชPกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลPอมท้ังหมด 
และประเทศญี่ปุzนไดPจัดใหPมีเจPาพนักงานท่ีมีหนPาท่ี
ในการจัดการสิ่งแวดลPอมโดยตรง ไดPแกT EA 
(Environment Agency) ซึ่งเป\นองค@กรท่ีมีลักษณะ
คลPายกับ EPA ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเห็นไดPวTา
แตกตTางกับประเทศไทยท่ีไมTมีองค@กรกลางในการบังคับใชP
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลPอมโดยตรงท้ังหมดทําใหP
เกิด ความขัดขPองเมื่อมีการบังคับใชPกฎหมาย 

สําหรับบทลงโทษทางอาญาในกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวขPองกับสิ่งแวดลPอมในตTางประเทศ เชTน 
ประเทศสหรัฐอเมริกาไดPวางบทลงโทษไวPมีลักษณะ
เป\นการยับย้ังการกระทําความผิดโดยเนPนใหPผูPกTอ
มลพิษไดPรับโทษหนักขึ้นซึ่งกําหนดโทษท้ังจําคุก
และปรับ โดยเฉพาะโทษจําคุกมักไมTรอการลงโทษ 
สTวนโทษปรับก็กําหนดไวPในอัตราท่ีสูงมาก 

มาตรการทางอาญาท่ีนํามาใชPในการดําเนินคดี
กับผูPประกอบการดูดทรายน้ัน นับวTาเป\นมาตรการ
จัดการสิ่งแวดลPอมท่ีมีสTวนชTวยป_องกันและควบคุม
ปFญหามลพิษท่ีเกิดขึ้นจากการดูดทรายใหPมี
ประสิทธิภาพอยTางหน่ึง แตTจากการท่ีไดPศึกษาถึง
มาตรการทางอาญาท่ีไดPบัญญัติไวPในกฎหมายท่ี
เกี่ยวขPองกับสิ่งแวดลPอมฉบับตTางๆ อันไดPแกT 
พระราชบัญญัติสT ง เส ริมและ รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลPอมแหTงชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วTาดPวยการอนุญาตใหPดูดทราย พ.ศ.2546 และ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรการดังกลTาวนับวTา
เป\นองค@ประกอบสําคัญท่ีชTวยในการควบคุมแกPไข
ปFญหาสิ่งแวดลPอม ตลอดจนไดPกําหนดขั้นตอนใน
การดําเนินคดีอาญากับผูPประกอบการธุรกิจดูด
ทราย ท่ีฝz าฝ� นบทบัญญั ติของกฎหมายและ               
พบปFญหาท่ีสําคัญท่ีทําใหPการดําเนินคดีอาญากับ
ผูPประกอบการธุรกิจดูดทรายไมTประสบผลสําเร็จ
เทTาท่ีควร 

การฟ_องรPองเรียกใหPผูPประกอบกิจการดูด
ทรายรับผิดทางแพTงเพื่อเยียวยาความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นแกTทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาธารณะ
สมบัติน้ัน ตามมาตรา 97 แหTง พระราชบัญญัติ
สTงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลPอม พ.ศ.2535 
ตPองเป\นการกระทําท่ีมิชอบดPวยกฎหมายใหPเกิด
ความเสียหาย กรณีท่ีผูPประกอบกิจการดูดทราย
กระทําการดูดทรายโดยฝzาฝ�นตามหลักเกณฑ@          
การอนุญาต และสTงผลใหPทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือสาธารณะสมบัติ ก็ยTอมฟ_องรPองเอาผิดตาม
มาตราน้ีไดP  

ประเด็นดังกลTาวน้ีไมTสามารถเรียกใหP             
ผูPประกอบความผิดตามมาตรา 97 ไดP เนื่องจาก
เป\นการกระทําท่ีชอบดPวยกฎหมายแลPว แตTมีความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจริง กรณีน้ีตPองบังคับไปตาม
กฎหมายท่ีกําหนดเงื่อนไขการอนุญาต ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวTาดPวยการอนุญาตใหP
ดูดทราย พ.ศ.2546 ออกตามความในมาตรา 9 
แหTงประมวลกฎหมายท่ีดิน บัญญัติใหPจังหวัดต้ัง
คณะกรรมการเป\นผูP พิจารณาความเสียหายท่ี
เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นจากการดูดทราย เพื่อตีราคา
คT า เ สี ย ห า ย แ ล ะ หั ก เ อ า จ า ก เ งิ น ป ร ะ กั น ท่ี
ผูPประกอบการวางเงินประกันไวP ซึ่งเป\นปFญหาวTา 
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นอาจปรากฏใหPเห็นจาก      
ผูPประกอบกิจการเลิกประกอบกิจการหรือเปลี่ยนตัว          
ผูPประกอบกิจการไปแลPว กรณีน้ีจะเรียกรPองความรับผิด
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ตTอผูPใด ซึ่งเป\นภาระตPองนําพิสูจน@ความสัมพันธ@
ระหวTางการกระทําและผลของหนTวยงานผูPฟ_องคดี 
วTาการประกิจการดูดทรายเป\นสาเหตุท่ีทําใหPเกิด
ความเสียหายจริงหรือไมT และผูPใดเป\นผูPกระทํา 
และเป\นไปไดPอยTางสูงวTาจะไมTสามารถเรียกรPอง
ความรับผิดไดP อีกท้ังเงินประกันความเสียหายท่ี
เรียกเก็บจากผูPประกอบ ก็ตPองคืนใหPเมื่อผูPประกอบ
กิจการเลิกกิจการอีกดPวย 

  

อภิปรายผลการวิจัย 
กา ร ดู ดทราย น้ัน เป\ นสา เห ตุห น่ึ ง ท่ี

กTอใหP เกิดปFญหาสิ่งแวดลPอมสTงผลกระทบตTอ
สาธารณชนและระบบนิเวศวิทยา ทําใหPเกิดความ
เสียหายแลPว ยังสTงผลกระทบโดยตรงตTอสุขภาพ 
รTางกาย และอนามัยของประชาชน ในการจัดการ
เกี่ยวกับการควบคุมกิจการดูดทรายน้ัน โดยอาศัย
มาตรการทางกฎหมายหลายฉบับประกอบกันและ
มีหนTวยงานเขPามาเกี่ยวขPองหลายหนTวยงานทําใหPมี
ความซับซPอนและไมTมีความชัดเจนในการออก
กฎหมายควบคุมไดPอยTางรัดกุม จึงกTอใหPเกิดปFญหา
สิ่ ง แวดลPอมตามมาอยT าง ไมTห ยุดหยTอน  ซึ่ ง
สอดคลPองกับรายงานฉบับสมบูรณ@ โครงการวาง
แผนการจัดการสิ่งแวดลPอมและการฟ��นฟูแหลTง
ทราย ภาคกลาง 5 จังหวัด ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับ
การจัดการสิ่งแวดลPอมและแผนการฟ��นฟูแหลTง
ทราย ของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลPอม 
ป�งบประมาณ 2552  

ปFจจุบันมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การควบคุมการดูดทรายเนPนในเร่ืองท่ีเกี่ยวขPองกับ
การประกอบกิจการดูดทรายในแมTนํ้าเป\นหลัก   
โดยมีการออกใบอนุญาตและการบังคับควบคุมใหP
เป\นไปตามหลักเกณฑ@ นอกจากน้ีการย่ืนเสนอขอ
อนุญาตและการบังคับควบคุมใหP เป\นไปตาม
หลักเกณฑ@ นอกจากน้ีการย่ืนเสนอขออนุญาต
ดําเนินการดูดทรายไมTเป\นกิจการท่ีกฎหมาย

บัญญัตใิหPตPองมีการจัดทํารายงานศึกษาผลกระทบ
ตTอสิ่งแวดลPอม เนื่องจากธุรกิจการประกอบ
กิจการดูดทรายไมTอยูTในกลุTมแหลTงกําเนิดมลพิษท่ี
ตPองประเมินผลกระทบสิ่งแวดลPอมตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลPอมกําหนด จึงทํา
ใหPขาดขPอมูลทางวิชาการในการศึกษาผลกระทบ
ตTอสิ่งแวดลPอม และระบบนิเวศน@ในการประกอบ
พิจารณาอนุญาต  ซึ่งสอดคลPองกับรายงานวิจัย
ของโกเมน ทองภิญโญชัย (2538) กลTาววTาการประเมิน
จะตPองทําโดยมีการปรึกษาหารือและเขPารTวมกัน             
ซึ่งผลจากการประเมินดังกลTาวจะตPองนํามาใชP
ประกอบการพิจารณากTอนท่ีจะมีการตัดสินวTา
โครงการท่ีเสนอมาจะใหPดําเนินการไปไดPหรือไมT ซึ่ง
การจัด ทํารายงานการวิ เคราะห@ผลกระทบ
สิ่งแวดลPอมก็จะสTงผลไปถึงการพิทักษ@สิ่งแวดลPอม
ไดP อยT างมีประสิท ธิภาพและสามารถบรร ลุ
วัตถุประสงค@ตามนโยบาย “การพัฒนาแบบย่ังยืน” 
(Sustainable Development) 

ปFญหาสิ่งแวดลPอมท่ีเกิดขึ้น มีหลาย
หนTวยงานเขPาไปมีสTวนเกี่ยวขPองในการแกPไขปFญหา
สิ่งแวดลPอมน้ันๆ และการแกPไขปFญหาดังกลTาว
มักจะขาดความเป\นเอกภาพและดPอยประสิทธิภาพ
ในการจัดการกับปFญหาน้ันๆ เนื่องจากองค@กรและ
หนTวยงาน เหลT า น้ีก็มี ภารกิจและหนP า ท่ีตาม
กฎหมายท่ีหนTวยงานน้ันๆ มีอยูT ทําใหPเกิดปFญหา
ความซ้ําซPอนขององค@กรหนTวยงานท่ีมีหนPาท่ีดูแล
จัดการสิ่งแวดลPอม ซึ่งบางคร้ังในการใชPอํานาจ
ตามกฎหมายแตTก็อาจกTอใหPเกิดการเหลื่อมล้ําเขPา
ไปในอํานาจตามกฎหมายอื่นท่ี หนTวยงานหรือ
องค@กรน้ันไมTไดPรับผิดชอบอยูTไดP ประกอบกับการท่ี
หนTวยงานของรัฐมีองค@กรยTอยซึ่งบังคับใชPกฎหมาย
และมีหนPาท่ีกํากับดูแลสิ่งแวดลPอม ยTอมทําใหPเกิด
ปFญหาในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคลPองกับรายงานวิจัย
ของประพจน@ คลPายสุบรรณ (2538) กลTาววTา 
หนTวยงานของรัฐมีองค@กรยTอยซึ่งการบังคับใชP
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กฎหมายและอํานาจหนPาท่ีการควบคุมและดูแล
สิ่งแวดลPอมน้ัน ทําใหPเกิดปFญหาในทางปฏิบัตไิดP 
 

ข<อเสนอแนะการวิจัย 
ข<อเสนอแนะสําหรับการปฏบัิติ 
1. การปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาต  

 เนื่องจากการขออนุญาตในท่ีดินของรัฐมี
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวขPองหลายฉบับและมีหนTวยงาน
เป\นผูPพิจารณาหลายหนTวยงาน จึงมีความยุTงยาก
ซับซPอนในการขออนุญาตสรPางความสับสนแกT
ผูPประกอบการ และกTอใหPเกิดความลTาชPาในการ
พิจารณาอนุญาต ดังน้ัน จึงเห็นควรใหPมีการ
ปรับปรุงขั้นตอนและองค@กรในการอนุญาตใหPมี
ความเป\นเอกเทศชัดเจนและงTายแกTการเขPาใจ โดย
รัฐอาจต้ังเป\นหนTวยงานใสTในกลางหนTวยงานเดียว 
เพื่ อ รับ ย่ืนคําขออนุญาต และพิจารณาออก
ใบอนุญาตในคราวเดียว  
  2. การออกเป\นประกาศกระทรวงหรือ
คําส่ังกําหนดหลักเกณฑ@การพิจารณาอนุญาต 
  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร กํ า ห น ด ห ลั ก เ ก ณ ฑ@              
การพิจารณาอนุญาตดูดทรายของหนTวยงานตTางๆ 
เป\ นห ลัก เกณฑ@ โดยกวP า ง  ไมT มี การกํ าหนด
หลักเกณฑ@แนTชัดวTากรณใีดบPางท่ีไมTควรอนุญาตใหP
ดูดทราย  ซึ่งการพิจารณาอนุญาตดังกลTาวน้ัน  
ขึ้นอยูTกับดุลพินิจของคณะกรรมการแตTละจังหวัด     
ท่ีพิจารณาจากการรวบรวมขPอมูลของเจPาหนPาท่ี           
ท่ีเสนอจากการตรวจสอบพื้นท่ีตามหลักเกณฑ@            
ท่ีกําหนดไวPอยTางกวPางๆ ดังน้ัน จึงเห็นควรออกเป\น
ประกาศกระทรวงหรือคําส่ังกําหนดหลักเกณฑ@          
ในเร่ืองดังกลTาวใหPชัดเจน โดยกําหนดสภาพ         
ความเดือนรPอนท่ีประชาชนไดPรับผลกระทบ และ
การกําหนดความเสียหายท่ีเกิดขึ้นอยTางครอบคลุม 

3. การควบคุมปริมาณการดูดทราย           
การจํากัดเขตพื้นท่ีดูดทราย 

 เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายปFจจุบัน
ท่ีบังคับใชPอยูT ไดPมีการกําหนดพื้นท่ีในการดูดทราย
และกําหนดหลักเกณฑ@ในการประกอบกิจการ           
แตT เ ป\ น เ พี ย งห ลัก เกณฑ@ โ ดย ท่ั ว ไป  ยั ง ไ มT มี               
การกําหนดเขตพื้นท่ีและหนTวยงานท่ีกําหนดพื้นท่ี
อยTางแนTชัด ดังน้ัน จึงเห็นควรกําหนดพื้นท่ีสําหรับ
การดูดทราย ควรมีหนTวยงานผูPเช่ียวชาญเพียง
หนTวยงานเดียวเป\นผูPสํารวจพื้นท่ีและกําหนดเขต
พื้นท่ีในการอนุญาต โดยใชPหลักเกณฑ@เดียวกันใน
ทุกประเภทในการพิจารณาตรวจสอบและกําหนด
เขตพื้นท่ี 

4. การจัดทํารายงานผลกระทบดPาน
สิ่งแวดลPอม 
 เนื่องจากการประกอบกิจการดูดทราย
เป\นกิจการท่ีไมTมีกฎหมายบัญญัติใหPเป\นกิจการท่ี
ตPองทํารายงานวิเคราะห@ผลกระทบตTอสิ่งแวดลPอม 
แตTผูPวิจัยเห็นวTาการดําเนินการดูดทรายเป\นกิจการ
ท่ีกT อ ใหP เ กิ ดผลกระทบตT อสิ่ ง แ วดลP อมและ
ทรัพยากรในพื้นท่ีใกลPเคียง ควรจัดใหPมีการติดตาม
และปรับปรุงขPอมูลผลกระทบทุก 2 ป� เพื่อทราบ
ความเปลี่ยนแปลงของปริมาณทราย และสภาพ
พื้นท่ีแหลTงทรายน้ันๆ 
  ข<อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตBอไป 
 1. เนื่องจากการวิจัยคร้ังน้ีเป\นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห@
ขPอมูลเอกสาร (Documentary Research) และ                
การสัมภาษณ@เชิงลึก (In-depth interview) ซึ่งควร
ทําการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
กลุTมของประชาชนเกี่ยวกับความรูPความเขPาใจ
เ กี่ ย ว กั บม า ต รก า รท า ง ก ฎ ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ                  
การควบคุมธุรกิจดูดทราย 
 2. เนื่องจากการวิจัยคร้ังน้ีเป\นการศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นปFญหามาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจดูดทรายจังหวัดชัยนาท 
เพียงอยTางเดียว ท้ังน้ี ควรมุTงเนPนการศึกษาสภาพ
ปFญหา ท่ี เกิ ดขึ้ น ใน เป รียบ เ ทียบรายจั งห วัด     
ศึกษาระดับภูมิภาค ระดับประเทศ   
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