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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง หนองหาร : ความรู้ อ านาจ ความขัดแย้ง และขบวนการเคลื่อนไหว 
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แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
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การจัดการทรัพยากรของหนองหารส่วนใหญ่เป็นภาครัฐแต่ฝ่ายเดียว จนน าไปสู่ความขัดแย้งใน
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ที่สามารถรักษาดอนสวรรค์ไว้ได้ 
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Abstract 

 The research, Nong Han : Knowledge, Power, Conflict, and Social 
Movement in Sakon Nakhon, is to study physical environment, local history,  
and community plans in developing and utilizing the area of Nong Han Lake .  
The researcher also studies the power, conflict, and social movement of local 
people in Don Sawan Island area. Using the concepts of space, political ecology, 
conflicts and community’s rights. The method of qualitative research and 
descriptive analysis are used in this study, along with literature reviews and field 
works.  
 Nong Han Lake is the biggest fresh water lake in Isan. An appropriate 
ecology system area to settle a community and the origin of various kinds of fish, 
Nong Han Lake is known as the area of ‘Rice and Fish Culture’ for the past 70 
years.  
 Nong Han Lake has been developed in many ways by the government 
and the expanding of communities. For many years, the government is the only 
party in charge of the utilising plans. This impacted on the physical ecology and 
the way of living along the lake. The crisis situation drew the local communities 
to be a part in developing and utilizing the use of the area.   
 This created a conflict to the famous case of ‘Don Swan Island Title 
deed’. Don Sawan, which used to be a public benefit area, was announced to be 
owned by a private sector on September 4, 2012. The social movement was 
waken, numbers of local crowd protested to protect Don Sawan Island. Because 
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of the power of social movement, Don Sawan Island was announced to be a 
public benefit area and protected by community’s rights. 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 

 “หนองหาร” จังหวัดสกลนครเป็นทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน 
หรือตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากบึงบอระเพ็ด 
จังหวัดนครสวรรค์1 หนองหารตั งอยู่ในบริเวณพื นที่ต่้าของแอ่งสกลนคร (Sakon Nakhon Basin) 
มีลักษณะแบนราบร่องน ้าที่จุดต่้าสุดอยู่ที่ระดับ 152.50 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง (รทก.) 
ความลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร เดิมหนองหารมีพื นที่ 48,600 ไร่และภายหลังขยายเพ่ิมเป็น 77,016 ไร่  
หรือประมาณ 123 ตารางกิโลเมตรในพื นที่ 10 ต้าบลของอ้าเภอโพนนาแก้วและอ้าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร หนองหารรับน ้าจากล้าน ้า 21 สายแต่สายส้าคัญและมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ 
“ล้าน ้าพุง” อีกทั งมีน ้าไหลออกจากหนองหารผ่านประตูระบายน ้าสุรัสวดีไปตามล้าน ้าก่้าไหลลง 
สู่แม่น ้าโขงท่ีอ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และต้านานต่างๆ พบว่า บริเวณริมหนองหาร  
เคยเป็นเมืองเก่าตั งแต่ครั งสมัยขอมเรืองอ้านาจชื่อว่า "เมืองหนองหารหลวง" มีการสร้างแนว
ก้าแพงคูเมือง สระเก็บน ้า (บาราย) และคูส่งน ้าตามแบบฉบับขอมโบราณ ต่อมาเกิดสภาวะ 
ฝนแล้งอย่างรุนแรงเจ้าเมืองขอมที่ปกครองอยู่จึงพากันอพยพกลับ ท้าให้เมืองหนองหารหลวง
กลายเป็นเมืองร้าง แต่ท้ายสุดกลุ่มคนหลากกลุ่มชาติพันธุ์จากหลายพื นที่ก็กลับมาตั งถ่ินฐาน 
ในบริเวณรอบหนองหารอีกครั ง การพัฒนาหนองหารเกิดขึ นอย่างจริงจังในช่วง 80 ปีที่ผ่านมา 
โดยปี พ.ศ. 2475 กรมประมงได้เข้ามาส้ารวจหนองหารและจัดท้าโครงการปรับปรุงให้เป็น
สถานที่บ้ารุงพันธ์สัตว์น ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และท่ีส้าคัญคือ การสร้างประตูระบายน ้า
สุรัสวดี ในปี พ.ศ. 2536 บริเวณทางออกของหนองหารเข้าสู่ล้าน ้าก่้าเพ่ือเพ่ิมระดับน ้าในหนอง
หาร นอกจากนี ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหนองหารอีกหลายครั ง เช่น การปรับปรุงตลิ่งริม
หนองหาร การสร้างทางสะพานเชื่อมไปยังดอนขาม ดอนลังกา ผลจากการพัฒนาท้าให้ชุมชนรอบ
หนองหารมีการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติของหนองหาร เช่น การย้ายถิ่นฐาน

                                                           
1อันดับหนึ่งคือ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ มีพื นที่ประมาณ 132,737 ไร่ อันดับสองคือ หนองหาร 

จังหวัดสกลนคร มีพื นที่ 77,016 ไร่ อันดับสามคือ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา มีพื นที่ 12,831 ไร่ 
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และวางไข่ของสัตว์น ้า การตื นเขินของหนองหาร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระบบนิเวศ 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวภาพของระบบนิเวศและคุณภาพน ้าที่ลดลง 
 กรมประมงเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานแรกที่มีบทบาทส้าคัญในการปรับปรุงและ
พัฒนาหนองหารในปี พ.ศ. 2475 เพื่อด้าเนินการส้ารวจสภาพของหนองหารและจัดท้าโครงการ
ปรับปรุงหนองหาร ให้เป็นที่บ้ารุงพันธุ์สัตว์น ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปีถัดมา  
พ.ศ. 2476 กรมประมงได้ท้าการศึกษาเพ่ือก่อสร้างประตูน ้าที่ปากล้าน ้าก่้าเก็บกักน ้าให้สูงขึ น 
จากระดับน ้าที่เป็นอยู่เดิม เพ่ือเพ่ิมเนื อที่เพาะพันธุ์สัตว์น ้าและช่วยในการกสิกรรมบริเวณรอบ
หนองหาร การก่อสร้างเขื่อนกั นปากล้าน ้าก่้าเริ่มขึ นเมื่อปี พ.ศ. 2484 และน้าไปสู่การประกาศ
พระราชกฤษฎี พ.ศ. 2484 ให้หนองหารเป็นพื นที่เขตหวงห้ามการใช้ที่ดิน และประกาศพื นที่
หนองหารเป็นเขตหนังสือส้าคัญที่หลวง (นสล.) พ.ศ. 2540 จนท้าให้เกิดปัญหา “การถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน” ของชุมชนรอบๆ หนองหารมาจนถึงปัจจุบัน  
 นอกจากนี ยังมีโครงการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างพื นฐานอันเป็นทิศทางหลัก
ส้าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ถูกสร้างขึ นและ
ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน เกิดโครงการพัฒนารอบ
หนองหารเป็นจ้านวนมาก อาทิเช่น การก่อสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างชุมชนรอบหนองหารและ
ตัวเมืองสกลนคร เกิดการอพยพเข้ามาของคนถิ่นอ่ืนท้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จ้านวนประชากร
และสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนทั งในชุมชนรอบหนองหารและเมืองสกลนครขยายตัวมากขึ น ท้าให้การ
ใช้ประโยชน์จากหนองหารเพ่ิมขึ นเป็นเงาตามตัว จากการพัฒนาหนองหารเริ่มแรกมีจุดประสงค์
เพียงพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น ้าและท้าการเกษตร ต่อมาเม่ือมีกลุ่มคนใช้ประโยชน์
จากหนองหารที่หลากหลายและจ้านวนมากทั งเพ่ือการชลประทาน การประมง การประปา
ส้าหรับเทศบาลนครสกลนคร, เทศบาลท่าแร่และอีกหลายชุมชน หนองหารจึงถูกพัฒนา 
ด้วยการยกระดับน ้าให้สูงขึ นกว่าเดิมเพ่ือตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ของกลุ่มคนต่างๆ 

 จากความส้าคัญของปัญหาดังกล่าวส่งผลให้สภาพของ “หนองหาร” มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอันเป็นผลจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงวิถีของชุมชนรอบ 
หนองหาร จึงไดจ้ัดท้าโครงการวิจัยเรื่อง หนองหาร: ความรู้ อ้านาจ ความขัดแย้ง และขบวนการ
เคลื่อนไหวภาคประชาชนสกลนคร โดยมีค้าถามการวิจัยว่า องค์ความรู้เรื่องทางด้านโครงสร้าง
ทางกายภาพ โครงสร้างทางสังคม ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ความเชื่อและประสบการณ์พัฒนา 
ของชุมชนเกี่ยวกับ “หนองหาร” ประกอบด้วยอะไรบ้าง มี “อ้านาจ” หรือ “กฎหมาย” และ 
“หน่วยงานราชการของรัฐ” ใดบ้างที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
บริเวณหนองหาร ภายหลังจากการเกิดความขัดแย้งในการช่วงชิงผลประโยชน์และการจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติหนองหาร ท้าไมจึงก่อให้เกิด “ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน” เกี่ยวกับ
พื นที่ดอนสวรรค์ ของหนองหาร และขบวนการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ 
ประโยชน์ของหนองหารได้อย่างไร  

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทางด้านโครงสร้างทางกายภาพ ความรู้ 
ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประสบการณ์การพัฒนาของบริเวณพื นที่รอบหนองหาร  
จังหวัดสกลนคร 
 2. เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาของหนองหารแบบชุมชนมีส่วนร่วมที่เก่ียวข้อง
กับการใช้ประโยชน์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหนองหาร 
 3. เพ่ือศึกษาถึงอ้านาจ ความขัดแย้ง และขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน 
สกลนครเกี่ยวกับดอนสวรรค์ บริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

 1. เกิดองคค์วามรู้ในมิตทิางด้านโครงสร้างทางกายภาพ ความรู้ด้านประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น และประสบการณ์การพัฒนาของพื นที่หนองหาร สามารถเป็นฐานข้อมูลเพ่ือเป็น
ทางเลือกแก่รัฐในการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
 2. ท้าให้เกิดความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในบริเวณพื นที่ 
หนองหาร อันเป็นการกระจายความรู้ในการสร้างอ้านาจในการตัดสินใจ ในเรื่องนโยบาย
สาธารณะของคนพื นที่หนองหาร ที่สามารถต่อรองอ้านาจในการจัดการต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ น 
รวมไปถึงการพัฒนาระบบการตรวจสอบอ้านาจการท้างานของฝ่ายรัฐให้มากขึ นด้วย 
 3. ท้าให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในพื นที่หนองหาร โดยใช้กระบวนการเวทีเปิด
โอกาสให้ทุกฝ่ายมีโอกาสเข้าต่อรอง ประนีประนอม เพ่ือให้สามารถเห็นช่องทางในการแบ่งสรร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของหนองหารอย่างเป็นธรรม และสอดคล้องกับระบบนิเวศ 
สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมในบริบทเฉพาะที่ด้วย 
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ขอบเขตของกำรวิจัย 

 1. ขอบเขตพื นที่วิจัย ได้แก่ บริเวณพื นที่ทะเลสาบน ้าจืดและชุมชนโดยรอบหนองหาร
จังหวัดสกลนคร 
 2. ขอบเขตระยะเวลาวิจัย ตั งแต่เดือนตุลาคม 2555-กันยายน 2556 รวมระยะ 
เวลา 1 ปี 
 3. ขอบเขตทางด้านเนื อหา ประกอบด้วย บทที่ 1 บทน้า บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับ
ทางด้านโครงสร้างทางกายภาพ และพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของบริเวณพื นที่
รอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร บทที่ 3 แนวทางการพัฒนาของหนองหารแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
และบทที่ 4 อ้านาจและความขัดแย้ง กับขบวนการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนสกลนคร
เกี่ยวกับดอนสวรรค์ที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหนองหาร  
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

กรอบแนวควำมคิดและทฤษฎี 

 โครงการวิจัยเรื่อง หนองหาร: ความรู้ อ้านาจ ความขัดแย้ง และขบวนการเคลื่อนไหว
ภาคประชาชนสกลนคร ใช้ทฤษฎีและแนวความคิดเรื่องพื นที่ (Space) จากงาน The Production 
of Space ของ Henri Lefebvre (1991) ถือว่า เป็นงานส้าคัญเก่ียวกับ “เมือง” และการตั ง
ค้าถามเกี่ยวกับ “พื นที่” ในช่วงระยะเวลา 1964-1978 ความคิดของ Lefebvre ผ่านการน้าเสนอ
เรื่องสังคมและทฤษฎีพื นที่ โดยแบ่ง “วิวัฒนาการของความเป็นเมือง” เป็นส่วนหนึ่งของแผน 
“การพัฒนาเศรษฐกิจ” กับ “การพัฒนาความเป็นเมือง” ที่เป็นวิวัฒนาการของพื นที่และเป็น
เสียงสะท้อนของการวิพากษ์การศึกษาความเป็นเมืองและภูมิศาสตร์ จากงานดังกล่าว Lefebvre 
ได้แบ่งการศึกษา “พื นที่” (Types of Space) ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ พื นที่ทางกายภาพ 
(Physical Space) พื นที่ภายใน (Mental Space) และพื นที่ทางสังคม (Social Space) 
(Lefebvre. 1991 : 14) โดย Lefebvre เห็นว่า การเข้าใจชีวิตทางสังคมของผู้คนนั นควรต้อง 
หันกลับมาทบทวนความคิดต่อสิ่งที่เรียกว่า “พื นที่” (Space) อีกครั ง ทั งนี เพ่ือก้าวข้ามให้พ้นไป
จากการมองอาณาบริเวณต่างๆ ที่แยกออกจากกันอันได้แก่ อาณาบริเวณทางกายภาพ (Physical 
Sphere) อาณาบริเวณภายในจิตใจ (Mental Sphere) และอาณาบริเวณทางสังคม (Social 
Sphere) 
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 Lefebvre เห็นว่า “พื นที่” เป็นอาณาบริเวณที่สิ่งต่างๆ มาปะทะประสานกันอย่าง
หลากหลาย เป็นบริเวณเคยเข้าใจว่า แบ่งแยกออกจากกันทางกายภาพ จิตใจ รูปธรรมและ
นามธรรม ต่างมีปฏิสัมพันธ์และส่งอิทธิพลแก่กันและกันในอาณาบริเวณที่เรียกว่า “พื นที่ที่สาม” 
(Third Space) อันได้แก่ พื นที่ทางสังคม (Social Space) และพื นที่ของการด้ารงชีวิต (Lived 
Space) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ พื นที่ที่สามเป็นอาณาบริเวณพื นที่อีกสองแบบมาปะทะประสานกัน 
โดย Lefebvre เรียกพื นที่ที่หนึ่ง (First Space) คือ พื นที่ทางกายภาพในความหมายของพื นที่
อันมีอยู่จริงของโลกในเชิงวัตถุ (Real Material World) กับพื นที่ที่สอง (Second Space)  
เป็นพื นที่ทางจิตใจอันเกิดจากการตีความ (Conceived Space) ในความหมายของพื นที่จาก 
การตีความผ่านจินตนาการแทนความจริงของพื นที่ (Imagined Representation of Spatiality) 
การมองพื นที่ที่สาม (Third space) ของ Lefebvre จึงเป็นการมอง “พื นที่” ในฐานะสิ่ง 
ประดิษฐกรรมทางสังคม (Social Construct/Place Making) ที่ประจุไว้ด้วยความหมาย 
(Coded Space) ที่เก่ียวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ้าวันของคนในสังคม  
 ฉะนั นการศึกษาเรื่อง “พื นที่” (Space) จึงไม่ใช่การศึกษาตัวพื นที่/สถานที่ แต่เป็น
การศึกษากระบวนการ ขั นตอน และรายละเอียดในการผลิตหรือสร้างพื นที่ขึ นมาที่มีความหมาย
ต่อการด้ารงชีวิตของคนในสังคม พื นที่จึงไม่ใช่เรื่องหยุดนิ่ง ตายตัวและเป็นธรรมชาติ แต่มีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นพื นที่ทางการเมือง (Political Space) แบบหนึ่ง  
เป็นการเมืองของพื นที่ (The Politics of Space) และเป็นพื นที่ของการเมือง (The Space of 
Politics) ที่สังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยพากันผลิตสร้างหรือก้าหนดขึ น พื นที่แต่ละแบบแต่ละยุค
สมัยต่างจึงมีปฏิบัติการจารีตว่าด้วยพื นที่ (Spatial Practices/The Practices of Space) 
แตกต่างกันไป (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. 2549 : 186) 
 ความส้าคัญของงาน Lefebvre คือ การเสนอความคิดเรื่อง “ความเป็นหนึ่งเดียว 
ของพื นที่” (Unitary Theory of Space) ด้วยการวิพากษ์และสร้างกรอบของโครงการเรียกว่า 
Spatiology ที่เก่ียวข้องกันหลายอย่างของการกระชับมิตรระหว่าง “พื นที่กายภาพ” (ธรรมชาติ) 
“พื นที่ภายใน” (นามธรรมที่ไม่เป็นทางการของพื นที่) และ “พื นที่ทางสังคม” (พื นที่ปฏิสัมพันธ์
ของมนุษย์) ความแตกต่างของพื นที่ดังกล่าว มีผลมาจากการถูกกดทับไว้จากมือของนักปรัชญา 
นักวิทยาศาสตร์ และ นักวิทยาศาสตร์สังคม  เพราะพวกเขาเป็นกลุ่มครอบง้าในการแบ่งแยกสิ่ง
เหล่านั น The Production of Space จึงได้ค้นหาเพื่อระเบิดทุกสิ่ง แก้ไขความแตกแยกและ
สร้างก่ิงตอนขึ นใหม่ Lefebvre ต้องการเปิดเผยและถอดรหัสของพื นที่ แต่การอธิบายการสร้าง
หรือการผลิต (Production) ของ Lefebvre ยังคงเป็นแบบมาร์กซิสต์อยู่มาก Lefebvre ท้าให้
พื นที่ทางสังคมกระจ่างขึ น ด้วยการถอดความเป็นพลวัตภายในและโอกาสโดยทั่วไป ทั งจาก
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ลักษณะกายภาพและภายในออกมา ทั งจากการเป็นวัตถุและความสับสนทางการเมือง เขาต้องการ
ศึกษาว่า พื นที่ถูกสร้างขึ นมาอย่างมีพลัง (active) ได้อย่างไร 
 ดังนั น “พื นที่” จึงถูกแปลความหมายใหม่ว่า ไม่ใช่สิ่งที่ตาย เฉื่อยชา หรือเป็นตัวถูก
กระท้า (object) แต่มีรูปร่างและมีชีวิต พื นที่จึงมีชีพจร เต้นได้ ไหลได้ ปะทะหรือขัดแย้งกันกับ
พื นที่อ่ืนๆ ได้ พื นที่ได้รับการอธิบายว่า เป็นสิ่งเคลื่อนไหวที่ยิ่งใหญ่ มีจังหวะที่กว้างขวาง มีคลื่น 
ที่มโหฬาร ซึ่งทั งหมดขัดแย้งกัน ปะทะกัน และรบกวนกับสิ่งอ่ืนได้ ทุกพื นที่จึงถูกกีดขวางด้วย
กระแสมากมายในปัจจุบัน ดังนั น “พื นที่” ไม่เป็นเพียง “พื นผิว” ที่ถูกกระท้า แต่เป็นสภาพท้าให้
สิ่งต่างๆ มีที่ทาง และมีการกระท้าโดยพื นฐานของตัวมันเอง ในบางสถานที่เมื่อการกระท้าของตัว
มันเองถูกสร้างขึ น มันไม่ เพียงแสดงบนเวทีชีวิตเช่นเดียวกับสมาชิกเท่านั น แต่โดยแท้จริงแล้วมัน
เป็นช่วงเวลาของการกระท้าในการสร้างความจริงทางสังคม (Social Reality) บางอย่างได้สร้าง
ขึ นก่อนที่มันจะถูกสร้างขึ น การสร้างเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ มีการก้าหนดสภาวะ 
โดยขั นตอนที่แน่นอน พัฒนาการทางสังคมในแต่ละแบบของการสร้างมันจึงมีพื นที่คุ้นเคยและ
ยกขึ นจากหนึ่งแบบไปสู่แบบอ่ืน ส่งผลให้มีการสร้างพื นที่ใหม่ เช่น ทุนนิยมอุตสาหกรรมรื อ 
พื นที่ของระบบศักดินา ทุนนิยมในช่วงปลายได้สร้าง (และยังสร้างอยู่) ความเป็นเมือง ที่มีข้อ
เฉพาะเจาะจงทางประวัติศาสตร์ และรูปแบบของอุตสาหกรรม ที่ยึดความเป็นอาณานิคมอย่าง
ต่อเนื่อง ท้าให้เป็นพื นที่ของสินค้าในการซื อและขาย สร้างและท้าลาย ใช้และข่มเหง คาดเดา 
และสู้รบกับมัน ประวัติศาสตร์ของพื นที่ของชนชั นกลางจึงเป็นประวัติศาสตร์ของการยึดครอง 
ทั งทรัพย์สินและประชาชน ที่ถูกเขียนบันทึกโดยความเป็นศิวิไลซ์ที่มีทั งเลือดและไฟ  
 งานศึกษาของ Lefebvre มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์พื นที่ของศรีศักร วัลลิโภดม 
โดยเฉพาะการกล่าวถึง การสร้างดุลยภาพระหว่างอ้านาจศักดิ์สิทธิ์ (Sacred) กับอ้านาจสาธารณ์ 
(Profane) เป็นสิ่งที่มีอยู่ในส้านึกของความเป็นมนุษย์ อ้านาจอย่างแรกมาจากความเชื่อในสิ่ง
นอกเหนือธรรมชาติ เป็นสิ่งที่มนุษย์เชื่อและสมมุติขึ นมาแล้วมีสถาบันทางสังคมถูกสร้างขึ นมา
ธ้ารงอ้านาจนี  คือ สถาบันศาสนา คอยท้าหน้าที่ส้าคัญในการจรรโลงศีลธรรม ส่วนอ้านาจ
สาธารณ์ คือ อ้านาจได้มาจากต้าแหน่งหน้าที่การงานและเงินตราของมนุษย์ ที่ใช้ในการขับเคลื่อน
การอยู่รวมกันของมนุษย์ อ้านาจนี เป็นสิ่งที่ “รัฐ” กระจายให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก้านัน นายอ้าเภอ 
และข้าราชการ กับการใช้จ่ายเงินตราของพวกพ่อค้าในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และการเมือง  
 แต่เดิม “พื นที่ทางสังคม” ของท้องถิ่นด้ารงอยู่ได้ด้วยการสร้างดุลยภาพของอ้านาจ
ทั งสอง เห็นจากทุกหน่วยทางสังคมล้วนมีความสัมพันธ์กับอ้านาจนอกเหนือธรรมชาติ ความเชื่อ
ในอ้านาจศักดิ์สิทธิ์มองผ่านได้จากการชุมนุมของคนในการประกอบพิธีกรรมร่วมกัน ยอมรับใน



7 

จารีตและขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนกฎข้อห้ามเดียวกัน และท่ีส้าคัญมีการสร้างส้านึกใน
ท้องถิ่นเดียวกันเห็นได้จากการสร้างต้านาน (Myth) ความต่างกันระหว่างอ้านาจศักดิ์สิทธิ์และ
อ้านาจสาธารณ์นั นมีผลท้าให้เกิดความราบรื่นและปลอดภัยกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในท้องถิ่น 
 สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ การใช้พื นที่สาธารณะในท้องถิ่นหนึ่งๆ มีชุมชนใหญ่น้อยอยู่รวมกัน 
และในที่นั นมี “พื นที่ไม่เป็นของใคร” (No man’s land) พื นที่ดังกล่าวได้แก่ แม่น ้า ล้าคลอง 
หนอง บึง ทุ่ง ป่าและเขา เป็นต้น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น วัด เจดีย์ ศาลเจ้า ศาลผีหรือป่าช้า  
ต่างรวมอยู่ในพื นที่นี ด้วย เพราะเป็นพื นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอ้านาจนอกเหนือธรรมชาติดูแล ขณะเดียวกัน
พื นที่เหล่านี เป็นพื นที่ทางเศรษฐกิจของทุกคนในท้องถิ่น ได้อาศัยพ่ึงพาเก็บพืชพรรณและตกปลา
ล่าสัตว์ตามฤดูกาลเพ่ือท้าให้ด้ารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน ผู้มีอ้านาจทางสังคมคือ บุคคลที่ต้องดูแล
พื นที่เหล่านี ให้คงมีสภาพธรรมชาติและประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น (ศรีศักร 
วัลลิโภดม. 2544 : 220-224) การสร้างพื นที่สาธารณะให้เป็นพื นที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นการสร้าง
พื นที่ทางสังคม (Place Making) ที่ส้าคัญขึ นมา เพ่ือการอยู่รวมกันของผู้คนในท้องถิ่นดังกล่าว 
 ดังนั นงานวิจัยเรื่อง “หนองหาร: ความรู้ อ้านาจ ความขัดแย้ง และขบวนการ
เคลื่อนไหวภาคประชาชนสกลนคร” ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดเรื่อง “พื นที่” (Space) ของ Henri 
Lefebvre ในส่วนของการแบ่งพื นที่ (Types of Space) ออกเป็น 3 ประเภท คือ พื นที่ทาง
กายภาพ (Physical Space) พื นที่ภายใน (Mental Space) และพื นที่ทางสังคม (Social Space) 
โดยผู้วิจัยเห็นว่า พื นที่ศึกษาบริเวณ “หนองหาร” จังหวัดสกลนคร มีความเชื่อมโยงกับการแบ่ง
พื นที่ออกเป็น 3 ประเภทดังกล่าว และท้าให้ศึกษาวิเคราะห์พื นที่ศึกษาได้อย่างลุ่มลึกยิ่งขึ น ดังนี  
  1. พื นที่ทางกายภาพ (Physical Space) คือ ลักษณะทางกายภาพ (Landscape) 
ของหนองหาร รวมทั งเรื่องข้อมูลพื นฐานในพื นที่ เช่น ชื่อและที่ตั งของระบบนิเวศต่างๆ สภาพ
โดยรวมของพื นที่ ลักษณะภูมิสัณฐานทางกายภาพที่โดดเด่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเภทของ
การใช้พื นท่ี ความเข้มข้นในการใช้พื นที่และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 
  2. พื นที่ภายใน (Mental Space) เกี่ยวข้องกับการนิยามความหมาย คติความเชื่อ 
ทัศนะคติท่ัวไปและในระดับอุดมการณ์ กับคุณค่าของความหมายทางด้านต่างๆ เกี่ยวกับพื นที่
หนองหาร จังหวัดสกลนคร ได้ส่งผลต่อไปยังปฏิบัติการในพื นที่ประเภทที่สาม คือ พื นที่ทางสังคม 
  3. พื นที่ทางสังคม (Social Space) คือ มุ่งศึกษาปฏิบัติการทางสังคมในพื นที่
หนองหารและชุมชนโดยรอบทั งสามส่วน คือ พื นที่ทางกายภาพ พื นที่ภายในและพื นที่ทางสังคม 
ด้วยการให้ความส้าคัญกับ ปฏิบัติการที่มีการปะทะและการสร้างสรรค์ (Clash and Production 
Practices) ภายในพื นที่ทั งในระดับชาวบ้าน ชุมชน และรัฐ เช่น ลักษณะความรูทางกายภาพ 
ประวัติความเป็นมา การตั งถิ่นฐาน การใช้พื นที่ทางเศรษฐกิจและสังคม การสร้างเครือข่ายผ่าน
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พิธีกรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ หรือการสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับ “อ้านาจ” “กฎหมาย” และ 
“หน่วยงานของรัฐ” เหนือพื นที่หนองหาร รวมทั งความสัมพันธ์ของ “ความขัดแย้ง” ภายใต้
บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เป็นต้น 
 ส่วนความแตกต่างระหว่างงานวิจัยนี กับงานท่ีใช้แนวคิดเรื่องพื นที่ของ Lefebvre คือ 
Lefebvre ใช้แนวคิดงาน The Production of Space วิเคราะห์พื นที่ของเมืองเป็นส้าคัญ แต่
ผู้วิจัยเน้นศึกษาพื นที่ “หนองหาร” จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีบริบทแตกต่างไปจากเมือง แต่มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาวบ้าน ชุมชนและรัฐ ดังนั นถึงแม้ว่ามีการใช้
แนวคิดเรื่อง “พื นที่” เช่นเดียวกัน แต่ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลย่อมแตกต่างกันไปตาม
บริบทและปฏิบัติการในพื นที่บริเวณศึกษา 
 นอกจากนี ผู้วิจัยได้ให้ความส้าคัญกับแนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology) 
และแนวคิดเกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้ง (Conflicts) สิทธิชุมชน (Community‘s Rights) 
รวมทั งประเมินสถานภาพความรู้เกี่ยวกับทางด้านสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหนองหาร 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิจัย และสรุปรายละเอียดไว้ในงานทบทวนเอกสารและงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องที่เสนอไว้ในล้าดับถัดไป 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง หนองหาร : ความรู้ อ้านาจ ความขัดแย้ง และขบวนการเคลื่อนไหว 
ภาคประชาชนสกลนคร ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) บูรณาการหลาย
สาขาวิชาแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เน้นการศึกษาภาคสนาม (Field works)  
เป็นส้าคัญ และใช้วิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา (Anthropology Approach) โดยสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส้าคัญ (Key-Informants) ในชุมชนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการอธิบายปรากฏการณ์บริเวณ
หนองหารและแบ่งวิธีการด้าเนินการวิจัย ไว้ดังนี  
  1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย จากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ  
ส้านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเอกสารจากศูนย์หนองหารศึกษา 
  2. การศึกษาภาคสนาม โดยการใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Observation) และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key-Informants) โดยมีเครื่องมือที่ใช้
ประกอบในการศึกษา ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง เทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป 
และสมุดบันทึก 
  3. การจัดเวทีที่ระดมความคิดเห็น (Focus Group) กับแกนน้าชุมชนแบบ 
มีส่วนร่วม เพ่ือวิเคราะห์บทเรียนประสบการของชุมชนในการพัฒนาหนองหารแบบมีส่วนร่วม  
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  4. ขั นวิเคราะห์ข้อมูล หน่วยในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั งตัวบทกฎหมาย และอ้านาจหน้าที่ 
ของหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบหนองหาร จากนั นจึงเตรียมความพร้อมของชุมชน ศึกษาบริบท
ของชุมชนรอบหนองหาร ลงพื นที่เก็บข้อมูลภาคสนามในพื นที่แล้วสรุปผลการศึกษาเบื องต้น 
เพ่ือประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  5. การเสนอผลการศึกษา ผู้วิจัยน้าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive  
Analysis) 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง หนองหาร : ความรู้ อ้านาจ ความขัดแย้ง และขบวนการเคลื่อนไหว
ภาคประชาชนสกลนคร ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดนิเวศวิทยา
การเมือง (Political Ecology) และแนวคิดเกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้ง (Conflicts) สิทธิ
ชุมชน (Community‘s Rights) รวมทั งประเมินสถานภาพความรู้เกี่ยวกับทางด้านสังคมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหนองหาร สรุปไว้ดังนี  
  1. แนวควำมคิดนิเวศวิทยำกำรเมือง (Political ecology) 
   แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง ให้ความส้าคัญกับการแสวงหาองค์ความรู้ 
แบบองค์รวมบนพื นฐานของการประยุกต์คุณค่า ภูมิปัญญาพื นบ้านและท้องถิ่น วัฒนธรรมชุมชน 
สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัยอย่างบูรณาการ 
ภายใต้ปรัชญาแบบเน้นธรรมชาติ (ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์. 2556 : 68-80) มีหลักส้าคัญอยู่  
4 ประการ คือ 1) มองว่ามนุษย์เป็นเช่นเดียวกับสรรพสิ่งทั งหลายในโลก ธรรมชาติเป็นสมาชิกบน
พื นโลกอยู่ร่วมกันในประชาคมของธรรมชาติ 2) ระบบนิเวศของโลกธรรมชาติ เป็นระบบที่เป็น
ส่วนประกอบทั งหมดเชื่อมโยงกันบนสายใยยังตัดขาดไม่ได้ การท้าลายส่วนใดส่วนหนึ่งถือว่าเป็น
การท้าลายระบบความสัมพันธ์และการท้างานทั งหมด 3) แต่ละส่วนประกอบจะมีศูนย์กลางชีวิต
ของตนเองและมีภารกิจของตนในการแสวงหาสุข มนุษย์ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปท้าลายชีวิตและความสุข
ของสรรพสิ่งในโลกนี  และ 4) สรรพสัตว์ทั งหลายในโลกธรรมชาติ (มนุษย์ พืชพันธุ์ สัตว์ป่าฯ)  
ต่างก็เป็นเพ่ือนกันบนพื นฐานของความเสมอภาค ปรัชญาดังกล่าวนี เองมีบทบาทส้าคัญในการ
พัฒนาและก่อรูปจิตส้านึกท่ีเอื อต่อการรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นเสมือนสิ่งกระตุ้นเตือนว่า  
การกระท้าใดๆ ของมนุษย์จะต้องมีการครุ่นคิดและค้านึงว่าจะส่งผลกระทบต่อโลกธรรมชาติ
อย่างไรบ้าง 
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   ผลจากการส้ารวจองค์ความรู้ทาง นิเวศวิทยาการเมืองของ Bryant (1992 
อ้างถึงใน ไชยณรงค์ เศรษฐเชื อ. 2543 : 30 ; อัจฉรา รักยุติธรรม. 2543 : 19-21) แบ่งออกเป็น 
3 ประเด็นหลัก คือ 
    1. บริบททางเศรษฐกิจการเมืองที่เป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม หมายถึง นโยบายของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐและระบบทุนนิยมโลก 
สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่ปรากฏมากขึ นของพลังผลักดันของรัฐ และจากความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในด้านสิ่งแวดล้อมในสภาวการณ์ของโลก ที่ระบบเศรษฐกิจและการเมืองต้อง
พ่ึงพาอาศัยกันมากขึ น มักพบเห็นความขัดแย้งระหว่างบทบาทของรัฐในฐานผู้ปกปักรักษา
สิ่งแวดล้อม กับชาวบ้านที่มีวิถีการด้ารงชีวิตต้องพ่ึงพิงธรรมชาติ พื นที่ชุ่มน ้าหนองหารถูกกระท้า
และให้ความหมายโดยอ้านาจของรัฐ ผ่านวาทกรรมของการพัฒนาในรูปแบบของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่รัฐสร้างขึ น เช่น พระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ้าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2484 ก้าหนดให้หนองหาร
เป็นที่หวงห้ามเพ่ือประโยชน์ในการบ้ารุงพันธุ์สัตว์น ้า และมีสถานะเป็นที่สาธารณประโยชน์ อยู่ใน
การดูแลของนายอ้าเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 นับเป็นการช่วง
ชิงพื นที่ชุ่มน ้าหนองหาร จากการเป็นทรัพยากรส่วนรวม (Common Pool Resources)  
ไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของส้านักงานประมงน ้าจืดจังหวัดสกลนคร พื นที่ชุ่มน ้าหนองหาร 
จึงเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของนักการเมือง เพ่ือสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามกระแส
เศรษฐกิจและความทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ 
    2. ความขัดแย้งในการเข้าถึงทรัพยากรคือ เรื่องระบบกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยากร นิเวศวิทยาการเมือง จะมุ่งเน้นในการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมในพื นที่ใดพื นที่หนึ่ง
โดยเฉพาะ และท้าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ การต่อสู้
ของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ (Peluso, 1992 อ้างถึงใน อัจฉรา รักยุติธรรม. 
2543 : 20) ในงานวิจัยนี จึงต้องพิจารณาว่ากลุ่มผู้ด้อยอ้านาจมีการต่อสู้เพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามวิถีชีวิตตนเองหรือไม่ อย่างไร ซึ่งความสลับซับซ้อนความขัดแย้งในการเข้าถึงทรัพยากรน ้า 
ส่วนหนึ่งเก่ียวข้องกับระบบกรรมสิทธิ์ และสถาบันทางสังคมที่ท้าหน้าที่ควบคุม การเข้าถึง 
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และในที่สุดมักจะน้าไปสู่การก่อตัวขึ นมาของกระบวนการ 
ความเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อม (Environmental movement) อันถือเป็นยุทธวิธีของผู้ยากไร้
ในด้านการต่อสู้เพื่อวิถีชีวิตของตนเอง การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์จะช่วยให้ตระหนักถึง 
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ความจริงที่ว่า ความขัดแย้งในสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรนั นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางสังคม
ของมนุษย์ชาติ ซึ่งท้าให้ได้ค้าตอบที่กระจ่างชัดเจนต่อค้าถามที่ว่า ท้าไมการต่อสู้แย่งชิงทรัพยากร
ในภูมิภาคต่างๆ ยังคงมีปรากฏอยู่แทบทุกพื นที่ของประเทศไทย 
    3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความไม่เสมอ
ภาคทางเศรษฐกิจและสังคม การขาดเสถียรภาพทางการเมือง ประเด็นแรกคือ ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมต้องแบกรับภาระหรือต้นทุนของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมนั นมากน้อยขนาดไหน 
ประเด็นที่ 2 ภายใต้สภาวการณ์เช่นใดที่ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เสมอภาค
กันนั น ได้ส่งผลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตัวอย่างเช่น Baillie (1985 อ้างถึงใน 
ชูศักดิ์ วิทยาภัค. 2543 : 249) พบว่า การพังทลายของดินในแถบเอเชียใต้นั น ส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยในชนบทและคนจนในเมือง กรณีคล้ายกัน Thomson (1985) พบว่า 
ภาวะความแห้งแล้งแบบทะเลทราย (Desertification) ในประเทศไนเจอร์ ส่งผลท้าให้เกิดความ
ไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ น นอกจากนี แล้วยังพบว่า ความยากจนอาจน้าไปสู่
ความเปราะบาง (Vulnerability) ทางสังคมได้  
   ดังนั น แนวคิดนิเวศวิทยาการเมือง จึงเป็นแนวคิดท่ีจะเปิดพื นที่ในการอธิบาย
หรือวิพากษ์ข้อขัดแย้งระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ เพื่อแสวงหาจุดเชื่อมทางสังคม  
ที่จะสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ในยุคโลกาภิวัตน์ โดยปราศจากความขัดแย้งทางสังคม และเพ่ือหลีกเลี่ยงการน้าไปสู่ความขัดแย้ง
ทางสังคมอย่าง เช่น กรณีปรากฏการณ์เกาะดอนสวรรค์ ในพื นที่หนองหารจังหวัดสกลนคร  
เป็นต้น 
  2. แนวคิดเรื่องควำมขัดแย้ง (Conflicts) 
   ความขัดแย้งที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงและแย่งชิงทรัพยากรน ้ามีอยู่แทบ 
ทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจสังคมที่รวดเร็ว โดยส่วนมากความขัดแย้งจะเกิดจากการที่ต้องการเป็นเจ้าของหรือ
ควบคุมทรัพยากรน ้าไว้เป็นของกลุ่มตนเอง และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ นทุกวัน ในขณะ 
ที่บางประเทศอาจกล่าวได้ว่าเป็นสงครามการแย่งชิงน ้าไปแล้ว นอกจากนี นโยบายของภาครัฐ 
ที่ออกมา แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการต่อสู้ช่วงชิง และออกมาในลักษณะที่เอื ออ้านวย
ผลประโยชน์ แก่กลุ่มผู้มีอ้านาจทางเศรษฐกิจ จนน้าความเสื่อมโทรมมาสู่ทรัพยากรธรรมชาติ 
และเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทางสังคมด้วย (ชูศักดิ์ วิทยาภัค. 2543 : 247-249)  
จากการศึกษาของ มิ่งสรรค์ และคณะ (2544) ได้ท้าการศึกษาเรื่อง ความขัดแย้งเก่ียวกับการใช้
ทรัพยากรน ้า แบ่งได้ 4 แบบ คือ 
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    1. ความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น ้าที่อยู่ต้นน ้ากับปลายน ้า เป็นความขัดแย้ง 
ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ นในสายน ้าเดียวกัน ระหว่างคนต้นคลอง กับคนปลายคลอง ในคลองชลประทาน
เดียวกัน 
    2. ความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับบุคคลภายนอก เป็นผลของการ
ขยายตัวของชุมชน เช่น ความขัดแย้งระหว่าง สวนส้มและรีสอร์ท กับชุมชนท้องถิ่นที่อาศัยน ้า 
ในระบบเหมืองฝายลุ่มน ้าปิง 
    3. ความขัดแย้งที่เกิดจากผลกระทบภายนอก เป็นกรณีท่ีชุมชนได้รับ
ผลกระทบ จากการท้ากิจกรรมของคนอ่ืน โดยไม่สามารถเรียกร้องกับใครได้ เช่น ผลกระทบจาก
น ้าเน่าเสียในล้าน ้าพองที่ส่งผลกระทบต่อชาวประมงในลุ่มน ้าพอง 
    4. ความขัดแย้งที่เกิดจากการพัฒนาของรัฐ เป็นความขัดแย้งระหว่าง
ชุมชนท้องถิ่น กับหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากโครงการพัฒนาของรัฐ ก่อผลกระทบต่อวิธีชีวิต 
ของเขา เช่น การก่อสร้างเข่ือน ท้าให้ชุมชนที่ถูกน ้าท่วมต้องอพยพจากท่ีเดิม การพัฒนาแหล่งน ้า
หรือสร้างประตูน ้าแล้วสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเขา 
   นอกจากนี  คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx. 1987 อ้างถึงใน สนิท สมัครการ. 
2538 : 28-39) ได้เสนอแนวคิดและปฏิเสธศาสนาที่ปลูกฝังในเรื่องพระเจ้า เพราะท้าให้มนุษย์
ห่างไกลจากความเป็นตัวเอง โดยกล่าวว่าศาสนาคือยาเสพติดของประชาชน รัฐเกิดจากมนุษย์ 
ไม่ใช่รัฐสร้างมนุษย์ และมนุษย์เป็นผู้สร้างศาสนาไม่ใช่ศาสนาเป็นผู้สร้างมนุษย์ คาร์ล มาร์ค  
เชื่อว่าความขัดแย้งเกิดขึ นเนื่องจากความเป็นวัตถุนิยม โดยเศรษฐกิจเป็นสิ่งส้าคัญที่สุดในการ
เปลี่ยนแปลง หรือก้าหนดโครงสร้างทางสังคม (Economic Determinism) การจัดระเบียบทาง
เศรษฐกิจ จะก้าหนดการจัดระเบียบทางสังคมโครงสร้าง ชนชั น การจัดระเบียบของสถาบันต่างๆ
ค่านิยม ความเชื่อศาสนา และระบบความคิดต่างๆ เป็นพลังที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติ หรือขัดแย้ง
ทางชนชั นในสังคมขึ น คาร์ล มาร์กซ์ ได้สรุปโครงสร้างของสังคมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (สนธยา 
พลศรี. 2545 : 82-83 ; สุภางค์ จันทวานิช. 2554 : 81) 
    1. โครงสร้างส่วนบน (Super Structure) ได้แก่ สถาบันทางสังคมต่างๆ 
เช่น กฎหมาย ศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ อุดมการณ์ ค่านิยม ศิลปะ เป็นต้น มีหน้าที่ 2 ประการ
คือ สร้างความชอบธรรมในกฎหมายจริยธรรม ซึ่งพวกชนชั นผู้ปกครองได้บัญญัติไว้เพ่ือผลประโยชน์
ในกลุ่มของตน และ เป็นเครื่องมือของชนชั นผู้ปกครอง เพ่ือรักษาสถานภาพและบทบาท 
ที่เหนือกว่าเอาไว้ 
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    2. โครงสร้างส่วนล่าง (Sub Structure) เป็นรากฐานทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 
พลังการผลิต ทรัพยากร เทคโนโลยี เป็นต้น โครงสร้างส่วนล่างนี  จะเป็นตัวก้าหนดโครงสร้าง
ส่วนบนอีกทีหนึ่ง และถือว่าเป็นรูปแบบของการผลิตซึ่งมี 2 ส่วน คือ พลังการผลิต (Productive 
Force) ได้แก่ ทรัพยากร วัตถุดิบเทคโนโลยี ที่น้ามาใช้ในการผลิต เป็นต้น และความส้าคัญของ
การผลิต (Productive Relation) คือ การที่บุคคลหรือกลุ่มคนมีความสัมพันธ์กัน ในเรื่องพลัง
การผลิต ซึ่งจะท้าให้เกิดชนชั นในสังคมขึ น 2 ชนชั น คือ 1) เจ้าของปัจจัยการผลิตซึ่งมีเพียง
จ้านวนน้อยแต่ได้ประโยชน์มาก 2) ผู้ไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิตซึ่งมีเป็นจ้านวนมาก 
แต่ได้รับผลประโยชน์จากการผลิตน้อย (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. 2538 : 52-53)  
   ส่วน แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber, 1968 อ้างถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. 
2534 : 30) เขายอมรับว่า ความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างบุคคล พบได้ทุกหนแห่งในสังคม 
ความขัดแย้งเกิดจากการกระท้าของบุคคลที่ต้องการที่จะด้าเนินการให้บรรลุความปรารถนาของตน 
เกิดไปปะทะต่อต้านของอีกฝ่ายหนึ่งหรือหลายๆ กลุ่ม ความขัดแย้งเป็นผลมาจากการมีทรัพยากร
หรือรางวัลอย่างจ้ากัด ซึ่งการที่คนหนึ่งได้รับท้าให้อีกคนหนึ่งไม่ได้รับ การที่คนหนึ่งสามารถบรรลุ
ความปรารถนาของตน ในสภาพที่มีทรัพยากรอย่างจ้ากัด ท้าให้ผู้นั นมีอ้านาจมากขึ น สาระส้าคัญ
ของความขัดแย้งในสังคมตามแนวคิดของเวเบอร์ สามารถสรุปได้ดังนี  
    1. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ เป็นสิ่งที่เกิดขึ นอย่างต่อเนื่องในสังคม  
ไม่มีสังคมใดจะพ้นไปจากการแตกแยกและการเปลี่ยนแปลง 
    2. ในสังคมใดๆ ก็ตามกลุ่มของบุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีอ้านาจไม่เท่ากัน 
    3. ผู้มีอ้านาจจะใช้กฎและการบังคับเพ่ือทราบระเบียบทางสังคม 
    4. โครงสร้างทางสังคมและแนวปฏิบัติในสังคมถูกก้าหนดขึ นโดยผู้มีอ้านาจ
และอิทธิพล 
    5. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ท้าให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มของผู้มี
อ้านาจมากกว่าในกลุ่มของผู้ไม่มีอ้านาจ ผู้มีอ้านาจจะพยายามรักษาสภาพเดิม และต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลงที่จะท้าให้ตนเองถูกลดอ้านาจลง 
    6. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกิดขึ นจากการกระท้าของบุคคลที่ได้รับ
จากการเปลี่ยนแปลง ถ้าหากผู้มีอ้านาจเห็นว่าตนจะได้รับผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงจะ
ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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    7. การใช้อ้านาจ จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการ คือ
ความสามารถที่จะควบคุมการออกกฎ ระเบียบ ซึ่งจะพิทักษ์ผลประโยชน์ของตน ความสามารถ 
ที่จะควบคุมการลงโทษ และการใช้การควบคุมนี  พิทักษ์ผลประโยชน์ของตน และความสามารถ 
ที่จะควบคุมเครื่องมือที่จะเผยแพร่อุดมการณ์และการสื่อสาร 
   กล่าวโดยสรุปแล้ว ความขัดแย้งเรื่องการบริหารทรัพยากรส่วนรวม  
หรือทรัพยากรสาธารณะนั น ไม่อาจที่จะแก้ไขโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเท่านั น เพราะทรัพยากรส่วนรวมเป็นศูนย์รวมของวิถีการด้ารงชีวิต มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม ที่มีลักษณะองค์รวม (Holistic) และไม่สามารถแยกการ
บริหารการพัฒนาออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ดังนั น เพื่อให้การบริหารการพัฒนาการจัดการน ้า 
พื นที่ชุ่มน ้าหนองหารให้ปราศจากความขัดแย้งระหว่างปัจเจกกับปัจเจก ปัจเจกกับรัฐ และ
ระหว่างรัฐกับรัฐ ทุกภาคส่วนควรเคารพในสิทธิและหน้าที่ของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
และหันหน้ามาปรึกษาหารือกันด้วยเหตุด้วยผล เอาปัญหาความขัดแย้งที่ทุกฝ่ายเห็นว่าเป็นปัญหา 
น้ามาเป็นโอกาสในการแก้ไขเพ่ือบริหารการพัฒนาพื นที่ชุ่มน ้าให้ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม 
  3 แนวคิดสิทธิชุมชน (Community’s Rights) 
   จากการศึกษาพบว่า มีนักวิชาการและผู้รู้ให้ความหมายของค้าว่า ชุมชน  
ไว้มากมาย และหลากหลายมุมมองตามฐานคิดและความรู้ของแต่ละท่าน ทั งใน ด้านปรัชญา  
ทางกายภาพ สังคมวิทยา จิตวิทยา และนิเวศวิทยา เพราะมีการน้าไปใช้อย่างกว้างขวาง  
ในลักษณะที่แตกต่าง ตามความหมายที่จะน้าไปใช้ เช่น สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2525 : 6) 
ให้ความหมายว่า ชุมชนเป็นองค์กรทางสังคมอย่างหนึ่ง ที่มีอาณาเขตครอบคลุมท้องถิ่นหนึ่ง  
ปวงสมาชิก สามารถบรรลุถึงความต้องการพื นฐานได้ และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ ในชุมชน
ของตนเองได้ ชยันต์ วรรธนะภูติ (2537 : 45) ได้ให้ความหมายของ ชุมชน หมายถึง สังคมขนาด
เล็กในชนบทที่ยังไม่พัฒนาไปในลักษณะที่เป็นเมือง สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร  
มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ มีความใกล้ชิดติดต่อกันอย่างไม่เป็นทางการ และยังสามารถรักษา
แบบแผนในการด้ารงชีวิตแบบเดิมบางส่วนไว้ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก้าหนด
รูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีองค์กรหรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ส่วน 
ประเวศ วะสี (2553 : 33) อธิบายว่า ความเป็นชุมชนนั น คือการที่คนจ้านวนหนึ่ง เท่าใดก็ได้มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอื อเฟ้ือต่อกัน และมีการเรียนรู้
ในการกระท้าร่วมกัน 
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   กิตติศักดิ์ ปรกติ (2550 : 53-59, 98) ได้ให้ความหมายของชุมชน 
(Communities) หมายถึง คณะบุคคลซึ่งด้าเนินชีวิต หรือมีวิถีชีวิตร่วมกันโดยไม่มีเป้าหมายหรือ
แบบแผนที่แน่นอน แต่มีสายสัมพันธ์ระหว่างกันที่เป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งชุมชนนี  มีความหมายที่
ครอบคลุมไปถึงชุมชนทั่วไป ประชาชน (Peoples) ชุมชนท้องถิ่น (Local Communities) ชุมชน
ท้องถิ่นดั งเดิม (Traditional Local Communities) ชนชาติส่วนน้อย (Minorities) ชนพื นเมือง 
(Indigenous Population) ชุมชนยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ นและมีอยู่เองตามธรรมชาติ โดยมีวิถีชีวิตของ
ตนเองไม่ได้มีใครจงใจท้าให้เกิดขึ น และชุมชนยังมีลักษณะส้าคัญท่ีไม่มีกฎหมายรองรับ แต่มีสิทธิ
อยู่จริงตามสภาพไม่ว่าจะถูกจัดตั งเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม 
   ดังนั นอาจกล่าวได้ว่า ชุมชนนั นเป็นหน่วยทางสังคมที่คนไทยคุ้นเคยมาช้านาน 
ท้าให้ไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนักในเชิงแนวคิด จนกระทั่งสภาพสังคมและเศรษฐกิจพัฒนา 
ไปมากขึ นตามกระแสโลกาภิวัตน์ ท้าให้ความเป็นชุมชนดั งเดิมของไทยก้าลังเลือนหายไป  
ในขณะเดียวกันนี  กลุ่มทางสังคมและนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องมองเห็นและรับรู้ได้ถึงผลเสียของ
ความเป็นชุมชนที่หายไป และได้มีการพยายามท้าให้สังคมไทยกลับมาให้ความส้าคัญผ่านแนวคิด
ว่าด้วย ชุมชนหรือการท้าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมองว่าสังคมจะอยู่ร่วมกันและพัฒนาไปได้
อย่างมีดุลยภาพภาพนั น ต้องเป็นสังคมที่เรียกว่า สังคมสมานุภาพ นั นเอง (ประเวศ วะสี. 2536) 
   นอกจากนี แล้ว อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2544 : 219) ย ้าถึงสิทธิชุมชน 
เป็นแนวคิดท่ีท้าให้เราจ้าเป็นต้องพิจารณาระบบกรรมสิทธิ์ในฐานะเป็น สิทธิเชิงซ้อน ซึ่งหมายถึง
การด้ารงอยู่ร่วมกันของสิทธิของหน่วยสังคมหลายๆ หน่วยบนพื นที่เดียวกัน และท้าให้เราจ้าต้อง
ละเลิกจากการมองสิทธิเชิงเดี่ยว หรือการจัดการประเภทเดียว สิทธิชุมชนจึงเรียกร้องให้เราท้า
ความเข้าใจกับระบบจัดการร่วม (Comanagrment) และสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ยศ สันตสมบัติ (2547 : 22) ว่าหมายถึง สิทธิ
ร่วมเหนือทรัพย์สินของชุมชน สมาชิกของชุมชนซึ่งท้าหน้าที่ดูแลรักษาเท่านั นจึงจะมีสิทธิใช้และ
ได้ประโยชน์ สิทธิชุมชนให้ความส้าคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพ่ือส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน แม้สมาชิกชุมชนจะมีสิทธิตามธรรมชาติในการใช้ทรัพยากรส่วนรวม แต่ชุมชนก็สามารถออก
กฎเกณฑ์ เพ่ือความเป็นธรรมทางสังคม สิทธิการใช้เพ่ือความยั่งยืนของระบบนิเวศและ 
เพ่ือความอยู่รอดของชุมชนดังนั นจึงเป็นสิทธิขั นพื นฐานของชุมชน 
   เลิศชาย ศิริชัย และชลธิชา สตัยาวัฒนา (2546 : 362) ได้ให้ความหมาย สิทธิ
ชุมชน หมายถึง กระบวนการที่ชุมชนสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและอ้านาจของชุมชนในการจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานความอยู่รอดของชุมชน คือ ภูมิปัญญาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้อ้านาจจัดความสัมพันธ์ในการใช้ทรัพยากรดังกล่าวให้มีความ
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ยั่งยืน และผู้คนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน และจากการให้ความหมายอัน
หลากหลายของสิทธิชุมชน เลิศชาย ศิริชัย และชลธิชา สัตยาวัฒนา ได้รวบรวมและทบทวน
ความหมายสามารถสรุปได้ 3 ลักษณะ ดังนี  
    1. สิทธิชุมชน เป็นอุดมการณ์และเป็นภาษาความคิดอย่างหนึ่ง นั่นคือ 
สิทธิชุมชนอาจเป็นวิถีการปฏิบัติของคนในชีวิตประจ้าวัน และยึดถือเป็นแกนกลางในการด้ารงชีวิต
ของคนในสังคม นอกจากนี สิทธิชุมชนจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถล่วงละเมิดได้ เพราะตามความหมาย
นี สิทธิชุมชนจะเป็นอุดมการณ์ที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วย เช่น มาตรา 46 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งจะคุ้มครองสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน 
    2. สิทธิชุมชน เป็นการแสดงออกถึงการเรียกร้องสิทธิ์ สิทธิชุมชนใน
ความหมายนี  ถือว่าเป็นสิทธิมนุษย์ชน ขั นพื นฐานอย่างหนึ่ง ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อันแสดงถึง การเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน 
ในการจัดการทรัพยากรชุมชนของส่วนรวม มีสิทธิในการถือครองการจัดควบคุม และสามารถ 
จะเกิดกระบวนการต่อสู้ขึ นได้หากเกิดความไม่เป็นธรรมในเรื่องสิทธิ ในการดูแลและจัดการ
ทรัพยากรดังกล่าว 
    3. สิทธิชุมชน คือการมีระบบกรรมสิทธิ์ร่วมกัน สิทธิชุมชนในแง่นี  คือ 
การมีระบบกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ในการใช้เหนือทรัพย์สินร่วมกันของชุมชน เป็นการด้ารงอยู่ของสิทธิ
ในหน่วยทางสังคมเชิงซ้อน ท้าให้เกิดการจัดการและการมีส่วนร่วมในทรัพยากรร่วมกัน รวมทั งมี
แนวปฏิบัติในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เพื่อเป็นแบบแผนให้คนในชุมชนได้ช่วยกันดูแล
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรนั นให้ยั่งยืนสืบไป 
  4. สถำนภำพควำมรู้เกี่ยวกับทำงด้ำนสังคมและประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
ของหนองหำร 
   ผลงานทางด้านสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนรอบหนองหาร
โดยตรงนั น ส่วนใหญ่เป็นผลการศึกษาของ ผศ.สุรัตน์ วรางค์รัตน์ และคณะ ไดท้้าการศึกษา
เกี่ยวกับ “ท้องถิ่นศึกษา” ในมิติประวัติศาสตร์ สังคม และมิติต่างๆ ของแอ่งสกลนคร ท้าให้เกิด
ความรู้เกี่ยวกับสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนรอบหนองหารสกลนครที่ผ่านมา  
ส่วนใหญ่เห็นได้จากหนังสือ ต้ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารค้าสอน บทความ และ
บันทึกความทรงจ้าของบุคคลที่เป็นคนท้องถิ่นหรือมีความเกี่ยวข้องกับหนองหารสกลนคร  
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   อย่างไรก็ตามมีผลงานวิชาการที่ให้ภาพของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนรอบ
หนองหารและประวัติศาสตร์ของเมืองสกลนครในฐานะส่วนหนึ่งของภาพรวมของประวัติศาสตร์
อีสาน (ตอนบน) และแอ่งสกลนคร เช่น งานของศรีศักร วัลลิโภดม, ธีรชัย บุญมาธรรม, และ 
สุวิทย์ ธีรศาศวัตและคณะ ผลงานเหล่านี ได้ให้ข้อมูลว่า ชุมชนบริเวณรอบหนองหารสกลนครและ
ตามหัวเมืองในเขตแอ่งสกลนครนั น มีพื นฐานการตั งชุมชนมาตั งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคร่วม
สมัยวัฒนธรรมบ้านเชียงที่ครอบคลุมอาณาบริเวณต่อเนื่องตั งแต่ลุ่มแม่น ้าสงครามตอนบนจนถึง
เขตลุ่มต่้าหนองหารและที่ราบริมฝั่งแม่น ้าโขง ผ่านยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สมัยต่างๆ ตั งแต่ทวา
ราวดี, สมัยขอมเมืองพระนคร, สมัยล้านช้าง และสมัยอาณาจักรสยาม-ประเทศไทยในที่สุด 
ชุมชนเหล่านี เกิดขึ นจากการอพยพของผู้คนในช่วงเวลาต่างๆ กัน และเข้ามาตั งถิ่นฐานรอบๆ 
หนองหาร เขตภูพาน และพื นที่ในแอ่งสกลนครทั่วไป เพราะเป็นเขตพื นที่ที่มีป่าไม้ แหล่งน ้าอุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การตั งถ่ินฐาน ท้ามาหากิน  
   ส้าหรับผลงานการศึกษาท่ีเป็นการมองชุมชนรอบบริเวณหนองหาร  
จากภายในท้องถิ่นเองมาจากสุรัตน์ วรางค์รัตน์ และคณะ โดยมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สม่้าเสมอ พยายามท้าให้ครอบคลุมพื นที่รอบๆ หนองหารและบริเวณแวดล้อม มีการตั งโจทย์ 
การวิจัยและเลือกกรณีศึกษาเป็นพื นที่เฉพาะ อาทิ เรื่องเกี่ยวกับชุมชนท่าแร่ริมหนองหารได้
อธิบายว่า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ 1 ศตวรรษ ความเจริญเติบโต
ของชุมชนได้เริ่มขึ นประมาณ พ.ศ. 2427 โดยในยุคแรกเริ่มนี มีการตั งหมู่บ้านโดยชาวคริสตังที่
อพยพมาจากเมืองสกลนครและกลุ่มชาวพื นเมืองที่อพยพเข้ามาอยู่ในบ้านท่าแร่ การตั งชุมชนนั น
เกิดจากปัญหาการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจที่ชาวคริสต์ในตัวเมืองสกลนครต้องประสบปัญหา
จากการถูกเจ้าหน้าที่รัฐกลั่นแกล้ง อันเนื่องมาจากการนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เมื่อบาทหลวง
เกโกและครูทัน เป็นครูญวนจากกลุ่มคริสตังจังหวัดสกลนครเข้ามาด้าเนินการล้างบาปให้กับ 
ผู้เข้ารีตในเมืองสกลนคร ก็พบว่าชาวคริสตังเหล่านี ถูกราชการกลั่นแกล้ง จึงวางแผนย้ายสถานที่
เผยแพร่ศาสนาไปอยู่แห่งใหม่ กลุ่มชาวคริสต์ทั งญวนและคนพื นเมืองย้ายไปอยู่ทางฝั่งเหนือของ
หนองหารห่างจากตัวเมืองสกลนครและตั งรกรากอยู่ที่นั่น 
   ชุมชนบ้านท่าวัด เป็นชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอบหนองหารอีกชุมชนหนึ่ง 
ที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้เป็นอย่างดี เพราะมี
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจ้านวนมากและส้าคัญ องค์ความรู้เกี่ยวกับชุมชนบ้านท่าวัดนี  นอกจากเรื่อง
เป็นแหล่งโบราณคดีร่วมสมัย ทวาราวดีและเรื่องศิลาจารึกอักษรไทยน้อย (จารึกบ้านท่าวัด... 
พระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว์) แล้วยังไม่มีผลงานการศึกษาวิจัยเรื่องราวของชุมชนบ้านท่าวัดใน
ด้านสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นองค์รวมอย่างเป็นระบบเพียงพอ และมผีลงานการศึกษา
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ของสุพัฒน์ ไพใหล เรื่อง “วัฒนธรรมปลาแดกในชุมชนลุ่มน ้าหนองหารสกลนคร : ศึกษากรณี 
หมู่บ้านโพนบก ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร” ได้ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนบ้าน
โพนบกที่มีความผูกพันอยู่กับแหล่งน ้าหนองหาร เรียกว่า“วัฒนธรรมปลาแดกในลุ่มน ้าหนองหาร
สกลนคร” พร้อมกับอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโพนบก และชี ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของชุมชนกับประวัติศาสตร์ของเมืองสกลนครด้วย ข้อมลูของประวัติศาสตร์หมู่บ้านส่วนใหญ่
ได้มาจากการสัมภาษณ์ 
 สรุปว่า องค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนรอบบริเวณ
หนองหารสกลนคร ในเชิงปริมาณนับว่ายังมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับแหล่งข้อมูลหรือแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นจ้านวนมาก ส่วนในเชิงคุณภาพหรือประเด็นการศึกษาก็ยัง
กระจัดกระจาย ขาดการศึกษาในแบบองค์รวมที่มีความรอบด้าน จากข้อเท็จจริงแล้วในชุมชน
ท้องถิ่นมีร่องรอย หลักฐานที่แสดงถึงภูมิหลังอันยาวนาน ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์  
ที่มคีวามสมบูรณ์ของหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ดังกล่าว สามารถใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้จากภายในชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 



 
 

 

บทท่ี 2 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

 การวิจัยเรื่อง หนองหาร : ความรู้ อ านาจ ความขัดแย้ง และขบวนการเคลื่อนไหว
ภาคประชาชนสกลนคร เนื้อหาบทนี้ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ความรู้ทั่วไปของ 
หนองหาร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแบบองค์รวม (Holistic) เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่และชุมชน 
รอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร รวมถึงมุมมองและแนวทางในการพัฒนาในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
เนื้อหาบทนี้ ประกอบด้วย โครงสร้างทางกายภาพหนองหาร ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และหนองหาร 
กับประสบการณ์การพัฒนา ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

โครงสร้างทางกายภาพหนองหาร 

 “หนองหาร” บึงน้ าจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่
เป็นอันดับสองของประเทศไทย รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุมพ้ืนที่ 
77,014 ไร่ หรือ 123 ตารางกิโลเมตร ใน 10 ต าบล ของอ าเภอเมือง และอ าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชนประมาณ 40 หมู่บ้าน 
ของจังหวัดสกลนคร หนองหารรับน้ ามาจากล าน้ าทั้งสิ้น 21 สาย แต่สายที่ส าคัญและมีอิทธิพล
มากที่สุด คือ ล าน้ าพุง และไหลออกจากหนองหาร ผ่านประตูระบายน้ าสุรัสวดี รวมกับปริมาณ
น้ าบางส่วนที่ไหลลงมาจากห้วยน้ าพุง กลายเป็นน้ าก่ าและไหลลงสู่แม่น้ าโขงที่ จังหวัดนครพนม 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และต านานต่างๆ พบว่า บริเวณริมหนองหาร เคยเป็นเมืองเก่า
ตั้งแต่ครั้งสมัยขอมเรืองอ านาจ ชื่อ “เมืองหนองหารหลวง” มีการสร้างแนวก าแพงคูเมือง 
สระเก็บน้ า และคูส่งน้ าตามแบบฉบับขอมโบราณ ต่อมาเกิดสภาวะฝนแล้งอย่างรุนแรง  
เจ้าเมืองเขมรที่ปกครองอยู่จึงอพยพกลับ ท าให้หนองหารหลวงกลายเป็นเมืองร้าง แต่ท้ายสุดท้าย 
กลุ่มคนจากพ้ืนที่ต่างๆ หนีปัญหาความแห้งแล้งกลับมาตั้งถิ่นฐานบริเวณรอบหนองหารอีกครั้ง 
(สพสันติ์ เพชรค า. 2543)  
 การพัฒนาหนองหารเกิดข้ึนอย่างจริงจังในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา โดยปี พ.ศ. 2475  
กรมประมงได้เข้ามาส ารวจสภาพหนองหารและจัดท าโครงการปรับปรุงหนองหารให้เป็นสถานที่
บ ารุงพันธ์สัตว์น้ าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่ส าคัญคือการสร้างประตูระบายน้ าสุรัสวดี 
ในปี พ.ศ. 2536 บริเวณทางออกของหนองหารเข้าสู่ล าน้ าก่ า เพื่อเพ่ิมระดับน้ าในหนองหาร 
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ส าหรับการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ า การอุปโภคบริโภค และการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของหนองหารอีกหลายครั้ง เช่น การปรับปรุงตลิ่งริมหนองหาร การสร้างทางสะพาน
เชื่อมไปยังดอนข้าม ดอนลังกา ผลจากการพัฒนาท าให้ชุมชนรอบหนองหารมีการขยายตัว  
และเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติของหนองหาร เช่น การย้ายถิ่นฐานและวางไข่ของสัตว์น้ า 
การตื้นเขินของหนองหาร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
และชีวภาพของระบบนิเวศ และคุณภาพที่ลดลง บทความนี้เป็นการรวบรวมและน าเสนอภาพ
ของหนองหารในมุมมองเชิงกายภาพ เพื่อกระตุ้นและบูรณาการความคิดของนักวิชาการและ
ชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูหนองหาร รวมถึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการวิจัยและวางแผน
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูหนองหาร  
  1. ลักษณะทางกายภาพของหนองหาร 
   จากการศึกษาลักษณะทางการภาพหนองหาร ของทศพล จตุระบุล  
และกอบเกียรติ ผ่องพุฒิ (2555 : 32-51) พบว่า "หนองหาร" เป็นบึงน้ าจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย รองจากบึงบอระเพ็ด 
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2532 อาณาเขตหนองหารทั้งหมดครอบคลุมพ้ืนที่ 77,014 ไร่ หรือ 123 ตาราง
กิโลเมตร โดยที่บริเวณผิวน้ าครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 46,000 ไร่ หรือ 73.6 ตารางกิโลเมตร 
อาณาเขตของหนองหาร มีดังนี้ 
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
    ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลงิ้วด่อน ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลบ้านแป้น ต าบลนาแก้ว ต าบลนาตงวัฒนา 
ต าบลโพนนาแก้ว อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลธาตุเชิงชุม ต าบลธาตุนาเวง ต าบลเชียงเครือ 
ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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ภาพประกอบ 1 แสดงอาณาเขตหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

   หนองหารเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชนถึง 32 
หมู่บ้าน ใน 6 เทศบาล และ 3 สุขาภิบาล ของอ าเภอเมือง และอ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
รับน้ ามาจากล าน้ าทั้งสิ้น 21 สาย ดังแสดงในตาราง 1 แต่สายที่ส าคัญและมีอิทธิพลมากที่สุด คือ
ล าน้ าพุง และไหลออกจากหนองหาร ผ่านประตูระบายน้ าสุรัสวดี รวมกับปริมาณน้ าบางส่วนที่
ไหลลงมาจากห้วยน้ าพุง กลายเป็นน้ าก่ า และไหลลงสู่แม่น้ าโขงท่ีจังหวัดนครพนม  
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ตาราง 1 ล าน้ าสาขาที่ไหลลงสู่หนองหาร จังหวัดสกลนคร 

ที ่ ชื่อล าห้วย 
ความยาว 

(กม.) 
แหล่งก าเนิด 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

ห้วยโมง 
ห้วยทราย   
ห้วยสมอ   
ห้วยลาก   
ห้วยม่วง   
ห้วยหนองแฮ   
ห้วยลองน้อย   
หว้ยลอง  
ห้วยเฮือ   
ห้วยน้ าพุงหลง   
ห้วยน้ าพุงน้อย   
ล าน้ าพุง   
 
 
ห้วยสองคอน 
(ห้วยทะเล) 
ห้วยแก้ง 
ห้วยนาแก 
ห้วยวังช้าง 
ห้วยเฮ  
ห้วยเดียก  
ห้วยน้ าค า 
ห้วยน้ าค าน้อย 
ร่องห้วยหนอง
ทรายขาว 

12.00 
18.00 
20.00 
12.00 
8.00 
6.00 
4.50 
14.00 
4.50 
20.00 
7.00 

110.00 
 
 

9.00 
17.00 
11.00 
14.00 
4.00 
27.00 
4.50 
6.00 
3.50 

สันเนินบ้านหนองบัวทอง หมู่ 11 ต าบลห้วยยาง 
ยอดเนินภูเขียวเขตบ้านหนองยาง หมู่ 5 ต าบลพังขว้าง 
หนองสนม บ้านดงยอ หมู่ที่ 6 ต าบลพังขว้าง    
สันเนินบ้านโนนศาลา หมู่ที่ 12 ต าบลเชียงเครือ   
สันเนินบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 9 ต าบลเชียงเครือ   
สันเนินบ้านพะโค หมู่ที่ 2 ต าบลแร่   
สันเนินบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลนาแก้ว   
สันเนินบ้านใหม่หนองผือ หมู่ที่8  ต าบลนาแก้ว   
สันเนินบ้านช่งน้ าพุง หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านแป้น   
ล าน้ าพุง บ้านเหล่าละโมง หมู่ที่ 7 ต าบลดงชน   
ล าน้ าพุงช่วง บ้านป่าแพงหมู่ที่ 9 ต าบลดงชน   
ภูเขียว ภูศิลา เขาใหญ่ ภูฮัง ภูหนองม้า ภูพาน 
ไหลผ่านเขื่อนน้ าพุง อ าเภอภูพาน อ าเภอเต่างอย 
และอ าเภอเมือง 
หนองทามไฮ บ้านทามไฮ หมู่ที่ 5 ต าบลดงชน 
สันเนินบ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 ต าบลดงมะไฟ   
สันเนินบ้านดงขวาง หมู่ที่ 3 ต าบลดงมะไฟ   
พ้ืนที่นาบ้านนากับแก้ หมู่ที่ 4 ต าบลดงมะไฟ 
ที่นาบ้านกกกอก–นาอ้อย ต าบลงิ้วด่อน   
ภูเขียวเขตบ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ที่ 14 ต าบลห้วยยาง   
ล าห้วยเดียกช่วงบ้านโนนสะอาด ชุมชนโนนสะอาด   
ล าห้วยเดียกช่วงบ้านโนนสะอาด ต าบลธาตุเชิงชุม 
สันเนินชุมชนหนองทรายขาว ต าบลธาตุเชิงชุม   

ที่มา : เจษฎา และปานชีวัน (2553) 
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   เมื่อมองในภาพรวมของลุ่มน้ า หนองหารตั้งอยู่ในลุ่มน้ าหนองหาร ลุ่มน้ า 
หนองหารมีลักษณะเป็นลุ่มน้ ารูปผสม (Complex basin) ระหว่างลุ่มน้ ารูปขนาน (Parallel 
basin) และลุ่มน้ ารูปขนนก (Featherlike basin) มีลักษณะเรียวยาวในส่วนต้นน้ า ซึ่งรับน้ าจาก
ลุ่มน้ าน้ าพุง การเกิดน้ าท่วมในลุ่มน้ าที่มีลักษณะเรียวยาวแบบขนนกนี้มีปริมาณน้ าค่อนข้างต่ า 
ส่วนตอนท้ายหรือตอนล่างของลุ่มน้ าหนองหาร เป็นลุ่มน้ ารูปขนาน ที่มีพ้ืนที่ลุ่มน้ าแยกเป็น 2 ส่วน 
และมาบรรจบกันในตอนล่างหรือด้านท้ายน้ า บริเวณทางออกสู่ลุ่มน้ าห้วยน้ าก่ า ซึ่งท าให้มีโอกาส
เกิดน้ าท่วมบริเวณจุดบรรจบของล าน้ า นอกจากนี้ ลุ่มน้ าหนองหารยังมีทิศด้านลาดเทหันไป 
ทางทิศตะวันออกถึงทิศตะวันออกเฉียงใต้ ท าให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์และลมมรสุม 
เป็นอย่างดี  
   ลุ่มน้ าหนองหารมีพ้ืนที่ประมาณ 364,375 ไร่ หรือ 583 ตารางกิโลเมตร  
ลุ่มน้ าน้ าพุงมีพ้ืนที่ประมาณ 66,8701 ไร่ หรือ 1,070 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่ลุ่มน้ าห้วยน้ าก่ า 
ซึ่งเป็นตอนล่างของหนองหาร มีพื้นท่ีประมาณ 1,116,875 ไร่ หรือ 1,787 ตารางกิโลเมตร  
และในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
ได้ท าการส ารวจหน้าตัดของหนองหาร โดยวางโครงข่ายการส ารวจไว้ทุกๆ ระยะ 500 เมตร และ
มีการส ารวจอย่างละเอียดด้วยโครงข่ายระยะ 50 เมตร บริเวณหลังโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
และได้แผนที่ท้องน้ าของหนองหารดังแสดงในรูป จากแผนที่ดังกล่าว พบว่า ร่องน้ าที่ลึกที่สุดของ
หนองหาร หรือท้องน้ าของหนองหาร อยู่ที่ระดับ +151.00 ม.รทก. (เมตร เหนือระดับน้ าทะเล
ปานกลาง) แต่ท้องน้ าส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ +152.00-+153.00 ม.รทก. แนวตลิ่งมีระดับความสูง
อยู่ที่ระดับ +157.00 ม.รทก. ความลึกเฉลี่ยโดยทั่วไปของหนองหารอยู่ที่ 3-4 เมตร ในขณะที่
บริเวณริมตลิ่งมีระดับน้ าอยู่ที่ 0.5-1.0 เมตร ผลการส ารวจดังกล่าวน าไปท าการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของระดับน้ า พ้ืนที่ผิวน้ า และความจุของหนองหาร ได้ดังรูป ซึ่งที่ระดับน้ าเก็บกัก
ปกติ คือ +157 ม.รทก. หนองหารมีพื้นท่ีผิวน้ า 133.73 ตารางกิโลเมตร มีความจุของน้ าในอ่าง
เท่ากับ 266.92 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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ภาพประกอบ 2 แสดงลุ่มน้ าในหนองหาร 

  2. โครงการการพัฒนาหนองหารในอดีต  
   การพัฒนาหนองหารเกิดขึ้นอย่างจริงจังในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา โดยปี พ.ศ. 2475 
กรมประมงได้เข้ามาส ารวจสภาพหนองหารและจัดท าโครงการปรับปรุงหนองหารให้เป็นสถานที่
บ ารุงพันธ์สัตว์น้ าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่ส าคัญคือการสร้างประตูระบายน้ าสุรัสวดี 
ในปี พ.ศ. 2536 บริเวณทางออกของหนองหารเข้าสู่ล าน้ าก่ า เพื่อเพ่ิมระดับน้ าในหนองหาร 
ส าหรับการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ า การอุปโภคบริโภค และการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของหนองหารอีกหลายครั้ง ดังแสดงในตาราง 2  
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ตาราง 2 โครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รอบหนองหาร  

ชื่อโครงการ 
ปีท่ี

ด าเนินการ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ 

โครงการรังวัดที่ดิน
ของกรมท่ีดิน 

2535 1,495,000 
บาท 

ก าหนดเขตที่หลวงและเพ่ือป้องกัน
การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 

โครงการส ารวจและ
จัดท าแนวเขตแสดง
พ้ืนที่หนองหาร 

2537 805,000 ปักหลักเขตแสดงพื้นที่หนองหาร 

โครงการบูรณะ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ 

2534-2536 ได้รับการ
สนับสนุน

งบประมาณ
เงินกู้จาก

ประเทศญี่ปุ่น 

เพ่ิมผลผลิตทางการประมง 
ประกอบด้วย  
 การก่อสร้างประตูระบายน้ าพร้อม
ฝายน้ าล้นและคันดิน 
 การปรับปรุงสถานีประมงน้ าจืด 
ประกอบด้วย บ่ออนุบาลลูกปลา/ 
บ่อดิน/โรงเพาะฟัก/โรงสูบน้ า/ 
พิพิธภัณฑ์สถานแสดงพันธุ์ปลา  
และบ้านพัก 
 การก่อสร้างท่าข้ึนปลาพร้อม
อาคารท าการพร้อมบริเวณจอดรถ 
ขนถ่ายปลา ซึ่งขณะนี้อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานประมงน้ าจืด
จังหวัดสกลนคร 

โครงการก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบบ่อเติมอากาศ 
โดยวิธีธรรมชาติ  
(บ่อผึ่ง) 

2535-2536 27 ล้านบาท ก่อสร้างบริเวณฌาปนสถาน 
คูหมากเสื่อ เขตเทศบาลเมือง
สกลนคร บนพื้นที่ 95 ไร่ ด าเนินการ
โดยสถานีประมงน้ าจืดจังหวัด
สกลนคร กรมประมง  
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ชื่อโครงการ 
ปีท่ี

ด าเนินการ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ 

โครงการระบายน้ า 
ในหนองหารเพ่ือ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากเกิดน้ าท่วม 

  อาศัยความร่วมมือจากการประปา
จังหวัดอุดรธานี (ส่วนแยกท่ี 1 
สกลนคร) และการประปาส่วน
ภูมิภาค อ าเภอเมืองสกลนคร  
ช่วยสูบน้ าและควบคุมการระบายน้ า
ที่ประตูน้ า 

โครงการบ าบัดน้ าเสีย
โครงการก่อสร้าง
ชลประทานขนาด
กลางที่ 49  
กรมชลประทาน 
จังหวัดสกลนคร  

- 14 ล้านบาท 
(งบประมาณ
จากส านักงาน 

กปร.) 

ด าเนินการถมดินก่อสร้างบ่อบ าบัด 
น้ าเสีย 4 บ่อ พ้ืนที่ 84.5 ไร่  
เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ
บ าบัดน้ าเสียคูหมากเสื่อของกรม
ประมง  

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ าและ
บ าบัดน้ าเสียเทศบาล
เมืองสกลนคร  
ระยะที่ 1  

 250 ล้านบาท ด าเนินการโดยกรมโยธาธิการ 

โครงการแก้ไขน้ าเสีย
อันเนื่องจาก
พระราชด าริ บริเวณ
หนองสนม โดยการ
บ าบัดน้ าเสียวิธี
ธรรมชาติผสมผสาน
กับเทคโนโลยีแบบ
ประหยัด 

2534 - ด าเนินการก่อสร้างช่องระบายน้ า 
เป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้ง
กังหันน้ าชัยพัฒนา จ านวน 4 ชุด 
เพ่ือเติมอากาศ จัดสร้างบ่อดักสาน
แขวนลอยโดยใช้กกอียิปต์และ
ผักตบชวาดูดซับความสกปรกและ
โลหะหนัก ด าเนินการโครงการ
ชลประทานจังหวัดสกลนคร  
กรมชลประทาน 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ชื่อโครงการ 
ปีท่ี

ด าเนินการ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ 

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหนองหาร 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

  น าผักตบชวาที่ผ่านการใช้งานบ าบัด
น้ าเสียแล้วไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดท าเชื้อเพลิงเขียว อาหารสัตว์ 
และปุ๋ยหมัก รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์
คุณภาพน้ าหนองหาร ด าเนินการ 
โดยสถานีประมงน้ าจืด และ
สาธารณสุขจังหวัด 

โครงการพัฒนา 
ลุ่มน้ าก่ า โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

2536-2545 - ขุดลอกบึงแวก ให้เป็นแหล่งอุปโภค–
บริโภค ด าเนินการโดยกรม
ชลประทาน 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ า  
 

  ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมและตรวจ
ปราบปรามผู้ท าการประมงโดยฝ่าฝืน 
พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 
ด าเนินการโดยส านักงานประมง
จังหวัดและหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมงน้ าจืด เขื่อนน้ าพุง  
สวนสุขภาพ พิพิธภัณฑ์บ้านท่าวัด 
เพ่ือรวบรวมแหล่งศิลปกรรม
ประวัติศาสตร์ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ชื่อโครงการ 
ปีท่ี

ด าเนินการ 
งบประมาณ วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ 

โครงการสร้าง
สวนสาธารณะ
เทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  
ที่ดอนขามและ 
ดอนลังกา  

  ปัจจุบันสวนสาธารณะดอนขาม– 
ดอนรังกา มีสภาพที่ช ารุด 
ทรดุโทรมมาก 
 

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าหนองหาร 
โดยท าการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าหนองหาร  

2539 
2540 

300,000 บาท 
355,000 บาท 

ด าเนินการโดยส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และในปี 
2540 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า 
โดยอาสาสมัคร ซึ่งเป็นโครงการ
ต่อเนื่องจากปี 2539  

โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณชุมชน
หนองหารหลวง  
และโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ 
ดอนขาม-ดอนลังกา 

2547 - ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมที่มีสภาพ 
เสื่อมโทรม ให้มีสภาพดีขึ้น ด าเนิน
การศึกษาโดย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม 
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ที่มา : ดัดแปลงจาก เจษฎา และปานชีวัน (2553) 
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  3. ลักษณะภูมิอากาศ 
   สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของหนองหาร เป็นลักษณะภูมิอากาศ 
แบบบริเวณก่ึงเส้นศูนย์สูตร ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และในบางช่วงเวลามีพายุดีเปรสชั่นมาจากทะเลจีนใต้ท าให้มีฝนตกหนัก
ในช่วงฤดูฝน โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งมีจุดก าเนิดมาจากบริเวณมหาสมุทรอินเดีย เป็นลมที่มีความชุ่มชื้นสูง ท าให้
เกิดฝนตก ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีอิทธิพลของลมจรจากทะเลจีนใต้ พัดผ่านมาในรูปของพายุ
โซนร้อน และพายุดีเปรสชั่น ซึ่งท าให้มีฝนตกเพ่ิมข้ึนในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 
ส่วนช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่มีความแห้งแล้งและหนาวเย็น ซึ่งมีจุดก าเนิดจากบริเวณประเทศ
จีนและไซบีเรีย จากอิทธิพลของลมมรสุมต่างๆ จึงท าให้เกิดเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนระหว่าง
เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ และฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคม  
   จากสถิติข้อมูลภูมิอากาศ 30 ปี ที่สถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา 
ระหว่างปี พ.ศ. 2514 ถึงปี พ.ศ. 2543 ของจังหวัดสกลนคร ในตาราง 3 พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ย 
ในแต่เดือนของจังหวัดสกลนคร อยู่ระหว่าง 21.7 องศาเซลเซียส หากมองภาพรวมตลอดทั้งปี 
อยู่ที่ 26.1 องศาเซลเซียส มีความชื้นในอากาศ (ความชื้นสัมพัทธ์) ผันแปรระหว่าง 62 ถึง 84 
เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 73 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วลมผันที่วัดที่ความสูง 10.50 เมตรจากผิวดิน 
อยู่ระหว่าง 0.72 ถึง 1.65 เมตรต่อวินาที เฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 1.18 เมตรต่อวินาที ปริมาณเมฆบน
ท้องฟ้า ผันแปรระหว่าง 2.4 ถึง 8.4 เฉลี่ย 5.2 (0 หมายถึงไม่มีเมฆบนท้องฟ้า และ 10 หมายถึง
เมฆปกคลุมทั่วท้องฟ้า) การระเหยจากถาดวัดการระเหย ฝันแปรระหว่าง 120.4 ถึง 198.2  
มิลลิเมตรต่อเดือน หรือ 1,788.3 มิลลิเมตรต่อปี 
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ตาราง 3 สถิติข้อมูลภูมิอากาศ 30 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2514 ถึง ปี พ.ศ. 2543 ของจังหวัดสกลนคร 

ตัวแปรภูมิอากาศ หน่วย 
ช่วงพิสัยของ 

ค่าเฉลี่ยรายเดือน 
ค่าเฉลี่ยรายปี 

อุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพัทธ์ 
ความเร็วลมที่ความสูง 10.50 เมตร 
เมฆปกคลุม 
ปริมาณการระเหยจากถาด 

องศาเซลเซียส 
เปอรเ์ซ็นต์ 
เมตร/วินาที 

(0-10) 
มิลลิเมตร 

21.7-29.0 
62.0-84.0 
0.72-1.65 
2.4-8.4 

120.4-198.2 

26.1 
73.0 
1.18 
5.2 

1,788.3 
 

   เมื่อน าลักษณะภูมิอากาศเฉลี่ยทั้งปีของจังหวัดสกลนคร เปรียบเทียบกับ 
เมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และสงขลา  
ดังแสดงในตาราง 4 พบว่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศโดยเฉลี่ยทั้งปีของจังหวัดสกลนคร 
มีค่าใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่ มีอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิโดยรวมต่ ากว่า จังหวัด
กรุงเทพมหานคร และสงขลา ปริมาณฝนสะสมทั้งปีน้อยกว่าจังหวัดสงขลา แต่สูงกว่าจังหวัด
กรุงเทพและเชียงใหม่ จ านวนชั่วโมงท่ีได้รับแสงแดดตลอดทั้งปีและปริมาณเมฆบนท้องฟ้า
ใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวคือ มีสภาพท้องฟ้าโปร่ง ได้รับแสงแดดมากกว่า จังหวัด
กรุงเทพมหานคร และสงขลา จากปริมาณน้ าฝนที่มีมากและการได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่  
ส่งผลให้การระเหยของจังหวัดสกลนครมีค่ามากที่สุดถึง 1788.3 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งสูงที่สุดใน  
4 จังหวัด ที่น ามาเปรียบเทียบ ความเร็วลมเม่ือน ามาเปรียบเทียบที่ความสูง 10 เมตรจากผิวดิน 
จังหวัดสกลนครมีความเร็วลมน้อยที่สุดใน 4 จังหวัด ต่ าไม่แตกต่างจากจังหวัดเชียงใหม่และ
กรุงเทพมหานครมาก จากภาพรวมของการเปรียบเทียบ อาจกล่าวได้ว่า จังหวัดสกลนคร 
มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาวได้เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่ และ 
มีศักยภาพในการพัฒนาพลังทดแทนจากแสงแดดหรือพลังงานลมได้ ในขณะที่ภาคเกษตรกรรม 
ก็ยังสามารถพัฒนาได้จากปริมาณน้ าฝนที่มีอยู่ โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าฝน  
เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
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ตาราง 4 เปรียบเทียบสถิติข้อมูลภูมิอากาศเฉลี่ย 30 ปี ของจังหวัดสกลนคร จังหวัดเชียงใหม่  
           กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา 

ตัวแปรภูมิอากาศ หน่วย สกลนคร เชียงใหม่ กรุงเทพฯ สงขลา 
อุณหภูม ิ (องศาเซลเซียส)         
ค่าเฉลี่ยทั้งป ี  26.1 25.6 28.2 28.1 
ค่าสูงสุดเฉลีย่ทั้งปี  31.4 31.9 33.0 31.4 
ค่าต่ าสดุเฉลี่ยทั้งปี  21.6 20.4 24.4 24.4 
ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี  (เปอร์เซ็นต์) 73 71 75 77 
การระเหยสะสมท้ังปี  (มิลลเิมตร) 1788.3 1639.0 1782.5 1771.2 
เมฆปกคลุม  (0-10) 5.2 5.2 7.6 7.4 
ช่ัวโมงแสงแดดทั้งป ี (ช่ัวโมง) 2585.4 2591.7 2454 2546.3 
ความเร็วลมเฉลี่ยที่ความสูง 
10 เมตร จากพื้นดิน  

(เมตร/วินาที) 1.17 1.26 1.34 2.51 

ปริมาณฝนสะสมทั้งป ี (มิลลเิมตร) 1599.9 1134.0 1543.2 1994.9 

 
  4. ปริมาณน  าฝน 
   จากข้อมูลสถิติฝนของสถานีตรวจวัดที่อยู่ภายในและบริเวณรอบๆ พ้ืนที่
โครงการ จ านวนทั้งสิ้น 25 สถานี โดยมีความยาวช่วงเวลาการตรวจวัด 52 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 
ถึง พ.ศ. 2543 พบว่าปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีของหนองหาร มีค่าประมาณ 1,530 มม. และเม่ือมอง
เป็นภาพรวมของลุ่มน้ า ลุ่มน้ าของหนองหาร และลุ่มน้ าที่เกี่ยวข้อง คือ ลุ่มน้ าพุง และลุ่มน้ าก่ า
(ตอนล่าง) ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยมีค่าผันแปรตั้งแต่ 1,400 ถึง 1,700 มม. ปริมาณฝนส่วนใหญ่
เกิดข้ึนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมีจ านวนวันเฉลี่ยที่ฝนตกในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
ของหนองหารระหว่าง 70.8–124.3 วันต่อปี และ 55.0-107.5 วันต่อปี ส าหรับพื้นที่นอกลุ่มน้ า
หนองหาร การกระจายรายเดือนของปริมาณฝนเฉลี่ย และร้อยละของปริมาณน้ าฝนเมื่อเทียบกับ
ปริมาณฝนทั้งปี เป็นดังตาราง 5 ซึ่งเห็นได้ว่า ในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
ปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 1,366.91 มิลลิเมตร หรือประมาณร้อยละ 89 ของปริมาณฝนเฉลี่ย
รายปี อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพายุโซนร้อน/ดีเปรสชัน่  
ส่งผลให้ฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณฝนตกลงบนพ้ืนที่ศึกษาถึง  
89 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณฝนตกตลอดปี   
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ตาราง 5 การกระจายตัวของปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 52 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2543  
           ของจังหวัดสกลนคร 

เดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ปริมาณฝน
เฉลี่ย (มม.) 84.05 225.01 262.56 238.73 336.99 235.92 67.69 6.72 4.83 4.29 21.94 43.88 

ร้อยละ 
ของฝน รายป ี 5.48 14.68 17.13 15.58 21.99 15.39 4.42 0.44 0.32 0.28 1.43 2.86 

 
  5. ปริมาณน  าผิวดิน 
   ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าหนองหารไม่มีสถานีวัดน้ าท่าติดตั้งอยู่ การประเมินน้ าผิวดิน 
หรือน้ าท่าพิจารณาจากสถิติข้อมูลของสถานีวัดน้ าท่า จ านวน 15 สถานี ซ่ึงต้ังอยู่ในพ้ืนลุม่น้ า 
ห้วยน้ าพุง 7 สถานี ลุ่มน้ าห้วยน้ าก่ า 7 สถานี และลุ่มน้ าใกล้เคียงอีก 1 สถานี ซึ่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (2547) ได้สรุปค่าเฉลี่ยรายปี 
ของปริมาณน้ าท่าในแต่ละลุ่มน้ าแสดงไว้ตาราง 6 ส าหรับปริมาณน้ าท่ารายเดือนของล าน้ าต่างๆ 
ที่ไหลลงสู่หนองหาร ได้แสดงไว้ในตาราง 7 ซึ่งพบว่า ในแต่ละปีมีน้ าไหลลงสู่หนองหารประมาณ 
246.34 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเฉลี่ยในพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตรของหนองหาร มีน้ าไหลเข้า 
ประมาณ 13.40 ลิตรต่อวินาที หรือ 1,557.76 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยในช่วงเดือนสิงหาคม 
มีปริมาณน้ าไหลลงสู่หนองหารมากท่ีสุดประมาณ 61.49 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 288.96 
ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร และน้อยที่สุดราวเดือนมีนาคม ประมาณ  
6.95 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 32.66 ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณน้ าท่าของลุ่มน้ า 

ลุ่มน้ า พ้ืนที่ลุ่มน้ ารวม 
ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 

ล้าน ลบ.ม. ลิตร/วินาที/ตร.กม. 
1. ลุ่มน้ าหนองหาร 583.0 246.34 13.40 
2. ลุ่มน้ าห้วยน้ าพุง 1,070.0 301.23 8.93 
3. ลุ่มน้ าห้วยน้ าก่ า 1,787.0 852.05 15.12 
รวมทั้งหมด 3,440.0 1,399.62 12.90 
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ตาราง 7 ปริมาณน้ าท่ารายเดือนของล าน้ าต่างๆ ที่ไหลลงสู่หนองหาร 

เดือน 
ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายเดือน, ล้าน ลบ.ม. รายป ี

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. (ล้าน ลบ.ม.) 
ปริมาณ
น้ าท่า 

10.08 14.88 21.66 27.28 61.49 53.82 20.37 8.12 7.18 7.07 7.43 6.95 246.34 

 

   จากข้อมูลสถิติระดับน้ าเฉลี่ยในหนองหาร เทียบกับระดับน้ าทะเลปานกลาง 
(รทก.) ระหว่างปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2547 วัดที่บริเวณประตูระบายน้ าสุรัสวดี บ้านบึงศาลา 
อ าเภอโพนนาแก้ว เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับน้ า พบว่า ระดับน้ าเก็บกักสูงสุด เกิดข้ึน 
ในเดือนตุลาคม มีระดับน้ าเฉลี่ย 156.85 เมตร รทก. ระดับน้ าเก็บกักต่ าสุด เกิดขึ้นในเดือน
กุมภาพันธ์ มีระดับน้ าเฉลี่ย 156.25 เมตร รทก. และหากพิจารณาจากสถิติรายปี พบว่า ระดับน้ า
สูงสุดในหนองหาร เกิดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 มีระดับเท่ากับ 157.0 เมตร รทก. 
ในขณะที่ระดับน้ าต่ าสุดในหนองหาร เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 มีระดับเท่ากับ 155.75 
เมตร รทก.   
  6. การตกตะกอน 
   ตะกอนที่ตกสะสมบริเวณท้องน้ าของหนองหารนั้น ประกอบด้วย ตะกอน 
ที่ไหลจากบริเวณผิวดินในลุ่มน้ าลงสู่หนองหาร และตะกอนที่เกิดจากวัชพืชน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สาหร่ายน้ าและผักตบชวาที่ตายลงและสะสมอย่างต่อเนื่อง ตะกอนดังกล่าวไหลผ่านประตูระบาย
น้ าและอาคารน้ าล้นได้เพียงบางส่วนนั้น ส่วนที่เหลือก็ตกสะสมในหนองหาร ซึ่งเป็นสาเหตุ 
ให้ท้องน้ าของหนองหารตื้นเขิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร (2548) ได้ประเมินการตกตะกอนในหนองหาร จากสถานีวัดตะกอนของลุ่มน้ าข้างเคียง
จ านวน 17 สถานี เนื่องจากบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าของหนองหารไม่มีสถานีวัดตะกอนอยู่เลย พบว่า  
มีปริมาณแขวนลอยรายปีเฉลี่ยที่คาดว่าไหลเข้าหนองหาร เท่ากับ 37,754 ตัน/ปี และจากการ
ก าหนดให้ปริมาณตะกอนท้องน้ าเท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณตะกอนแขวนลอย สามารถ
ค านวณปริมาณท้องน้ าและตะกอนรวมทั้งปีได้เท่ากับ 11,326 ตัน/ปี และ 49,080 ตัน/ปี 
ตามล าดับ นอกจากนี้ยังท าการประเมินปริมาตรตะกอนที่ตกสะสมบริเวณท้องน้ าของหนองหาร 
จากปริมาณตะกอนรวมที่ไหลลงสู่หนองหารรายปีเฉลี่ย ระยะเวลาเก็บกักน้ าของหนองหาร 
ประสิทธิภาพการดักตะกอนซึ่งมีค่าเท่ากับ 97.32 เปอร์เซ็นต์ ได้ตาราง 8 
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ตาราง 8 ปริมาณตะกอนสะสมในหนองหาร 

ระยะเวลาเก็บกักของอ่าง (ปี) 20 25 50 75 100 150 200 
ปริมาตรของตะกอนท่ีตกสะสม 

(ล้าน ลบ.ม.) 0.756 0.943 1.871 2.794 3.713 5.543 7.365 

 
   ผลจากตาราง 8 เห็นได้ว่า จากสภาพการตกตะกอนในปัจจุบัน หากมีการใช้
งานหนองหารต่อไปอีก 50 ปี ปริมาณตะกอนที่สะสมในหนองหารเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า จากปีที่
ท าการศึกษา หรือ ปี พ.ศ. 2547 อันเป็นผลมาจากการกัดเซาะหน้าดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า และพ้ืนที่
โดยรอบหนองหาร การบุกรุกพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการท าเกษตรกรรม และกิจกรรม
อ่ืนๆ และการตื้นเขินที่เกิดจากการทับถมของซากวัชพืชต่างๆ ในหนองหาร และเม่ือเปรียบเทียบ
ปริมาตรความจุ พ้ืนที่ผิวน้ า และระดับน้ าของหนองหาร ระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพในอีก  
50 ปี ข้างหน้า ได้ผลดังนี้ 

ตาราง 9 ปริมาตรความจุ พื้นที่ผิวน้ า และระดับน้ าของหนองหาร ระหว่างสภาพปัจจุบัน 
           และสภาพในอีก 50 ปี ข้างหน้า 

สภาพปัจจุบัน สภาพอนาคต 50 ปีข้างหน้า 

ระดับศูนย์เดิม (ท้องน้ าต่ าสุดเดิม) 151.00 ม.รทก. 
 
ระดับเก็บกักปกติของหนองหาร 157.00 ม.รทก. 
 
ปริมาตรความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 266.92 ล้าน ลบ.ม. 
 
 
พ้ืนที่ผิวน้ าที่ระดับเก็บกักปกติ 133.73 ตร.กม. 
 

ระดับศูนย์ท้องน้ า 152.41 ม.รทก. 
เพ่ิมข้ึน 1.410 เมตร หรือร้อยละ 0.93 
ระดับเก็บกักปกติของหนองหาร 157.00 
ม.รทก. 
ปริมาตรความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 
265.09 ล้าน ลบ.ม. ลดลง 1.871 ล้าน 
ลบ.ม. หรือร้อยละ 0.70 
พ้ืนที่ผิวน้ าที่ระดับเก็บกักปกติ 133.39 
ตร.กม. ลดลง 0.341 ตร.กม.  
หรือร้อยละ 0.25 
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  7. คุณภาพน  า 
   คุณภาพน้ าหนองหารอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 3  
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษได้ก าหนดไว้ และสรุปคุณภาพน้ าได้ดังตาราง 10 
พบว่า หนองหารมีค่าออกซิเจนละลายน้ า (DO) 9.55 มก./ล. ปริมาณความสกปรกในรูปอินทรีย์ 
(BOD) 1.13 มก./ล. แบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 1,789 หน่วย (MPN ต่อ 100 
มิลลิลิตร) แบคทีเรียในกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) 273 หน่วย (MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร)  
แอมโมเนีย (NH3) 0.01 มก./ล. จัดว่าเกณฑ์คุณภาพน้ าดี 

ตาราง 10 คุณภาพน้ าในหนองหาร 

คุณภาพน  า หน่วย ผลการวิเคราะห์ 

อุณหภูม ิ
ความโปร่งแสง 
 
ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
ความขุ่น 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า 
ความน าไฟฟ้า 
ความเป็นด่าง 
ความกระด้าง 
ปริมาณสารประกอบไนโตรเจน 
ปริมาณฟอสฟอรสัทั้งหมด 
ปริมาณโลหะหนัก 
ตะกั่ว 
แคทเมียม 
เหล็ก 
ค่าบีโอดี และซีโอด ี
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 

องศาเซลเซยีส 
- 
 
- 

NTU 
มก/ล 

ไมโครซีเมนส ์
มก/ล 
มก/ล 
มก/ล 
มก/ล 
มก/ล 
มก/ล 
มก/ล 
มก/ล 
หน่วย 

26.9–30 
ในแหล่งน้ าท่ีมีความลาดต่ า ระดับน้ าตื้น 
มีความโปร่งแสงมากกว่าบริเวณน้ าลึก 

6.6–8.5 
ค่าความขุ่นมีการแปรผันสูง 

6.8–10 
7.9–140.2 

14–28 
11.7–29.6 

พบในระดับต่ า 
0.1 

0.001–0.003 
> 0.001 
0.1–0.3 
0.5–1.2 

2000-19000 

ที่มา : ส านักงานงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 (2549) 

  8. ลักษณะการไหลของน  าในหนองหาร 
   การไหลของน้ าในหนองหาร แปรผันตามปริมาณน้ าจากล าน้ าย่อยๆ ที่ไหลลง
สู่หนองหาร ซึ่งมีล าน้ าพุงเป็นล าน้ าสายหลักที่น าน้ าเข้าสู่หนองหาร การสูบน้ าเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์รอบๆ หนองหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบน้ าเพ่ือน าไปผลิตน้ าประปา และการควบคุม
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ระดับน้ าที่ประตูระบายน้ าสุรัสวดี ซึ่งเป็นอาคารบังคับน้ าขนาดใหญ่ บริเวณทางออกของหนองหาร
เข้าสู่ล าน้ าก่ าประตูน้ าสุรัสวดี ประกอบด้วย อาคารที่ส าคัญ 3 ประเภท คือ ประตูระบายน้ า 
บานเลื่อน ฝายน้ าล้นสันมน และบันไดปลาโจน ดังแสดง การควบคุมระดับน้ าในบึงหนองหาร
ขึ้นอยู่กับการเปิด-ปิดประตูระบายน้ าบานเลื่อนเป็นหลัก ในสภาวะปกติ ปริมาณน้ าที่ไหลออก
ส่วนใหญ่ไหลผ่านเฉพาะประตูระบายน้ าและบันไดปลาโจน แต่ในสภาวะน้ าหลาก น้ าไหลผ่าน 
ทั้งประตูระบายน้ า บันไดปลาโจน และฝายน้ าล้น   

  
(ก) บันไดปลาโจน (ข) ประตูระบายน้ า 

 
(ค) ฝายน้ าล้นสันมน 

ภาพประกอบ 3 ประตูระบายน้ าสุรัสวดี 
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   ถึงแม้ว่าหนองหารมีต้นน้ าอยู่หลายสาย แต่ลักษณะการไหลของกระแสน้ า 
ในบึงหนองหารทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากล าน้ าพุงซึ่งเป็นล าน้ าขนาด
ใหญ่และเป็นล าน้ าสายหลักที่ไหลเข้าหนองหาร ระดับน้ าในบึงหนองหารสามารถควบคุมได้การ
เปิดปิดประตูระบายน้ าสุรัสวดี ซึ่งส่วนใหญ่ควบคุมระดับน้ าที่หน้าประตูสุรัสวดีให้สูงกว่า 156.00 
ม.รทก. เพ่ือให้เครื่องสูบน้ าของการประปาส่วนภูมิภาคและค่ายทหารสามารถด าเนินการได้  
และผลการควบคุมระดับน้ าก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบว่าความลาดชัน 
ของผิวน้ าในบึงหนองหารมีค่าค่อนข้างน้อย ดังนั้น ระดับท่ีจุดต่างๆ ของบึงหนองหารจึงค่อนข้าง
ใกล้เคียงกัน หรือมีระดับผิวน้ าสม่ าเสมอตลอดทั้งพ้ืนที่  
   ปัญหาส าคัญของการไหลในบึงหนองหารเกิดจากจุดน้ าเข้าหลัก คือ บริเวณ 
ล าน้ าพุง และจุดน้ าออกคือประตูระบายน้ าสุรัสวดีอยู่ใกล้กันมาก ส่งผลให้การไหลของน้ าส่วนใหญ่
เกิดข้ึนเฉพาะบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบึงหนองหาร จากบริเวณทางเข้าของล าน้ าพุงไปยัง
ประตูระบายน้ าสุรัสวดี ดังตัวอย่างการไหลของน้ าในหนองหาร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 
ส่วนในบริเวณอ่ืนๆ ของบึงหนองหาร การไหลมีความเร็วค่อนข้างต่ า (น้อยกว่า 0.01 เมตรต่อ
วินาที) สังเกตได้จากขนาดของลูกศรซึ่งเป็นตัวแทนของความเร็วการไหล ความเร็วของการไหล
ดังกล่าวเมื่อเทียบกับความเร็วในแนวดิ่งของการตกตะกอนของวัชพืชน้ ามีค่าค่อนข้างต่ า ท าให้
วัชพืชน้ าสามรถตกตะกอนได้ และจับตัวแน่น เสมือนเป็นพื้นดิน เป็นผลให้บึงหนองหารมีระดับ
ตื้นเขิน และก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ า ส่วนเคลื่อนที่ของตะกอนแขวนลอยบนผิวน้ า  
หรือกอผักตบซึ่งจับตัวกันแน่นเสมือนแผ่นดินที่ลอยอยู่บนน้ า ส่วนใหญ่เกิดจากอิทธิพลของ
กระแสลมมากกว่าอิทธิพลของกระแสน้ า ซึ่งวัชพืชเหล่านี้ มีการเคลื่อนตัวตามทิศทางของลม
ประจ าฤดู โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ วัชพืชเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจมีลมจร
จากทะเลจีนใต้ เปลี่ยนทิศทางการไหลในบางช่วงเวลา ส่วนช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณ
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาวัชพืช จากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ย้อนกลับไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้  
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   สรุปได้ว่า สภาพของหนองหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อันเป็นผลจาก
การพัฒนาทางกายภาพในหนองหาร และการเปลี่ยนแปลงวิถีของชุมชนรอบหนองหาร ท าให้เกิด
ปัญหามากมาย ได้แก่  
    ประการแรก ปัญหาคุณภาพน้ าจากการปล่อยน้ าซึ่งไม่ผ่านการบ าบัด  
จากครัวเรือนโดยรอบของหนองหาร การปล่อยสารเคมีจากการเกษตรลงสู่หนองหาร รวมถึง
วัชพืชที่ตายทับถมกันในหนองหาร นอกจากนี้สารอินทรีย์และสารเคมีบางประเภท ยังเป็นธาตุ
อาหารส าหรับวัชพืช ท าให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วบริเวณแนวขอบหนองหาร 
    ประการที่สอง ปัญหาการตกตะกอนและตื้นเขินของหนองหาร จากการ 
กัดเซาะหน้าดินในลุ่มน้ า การบุกรุกพ้ืนที่โดยรอบหนองหาร การทับถมของซากวัชพืช เป็นผลให้
ปริมาณน้ าที่เก็บกักในหนองหารลดลง น้ าท่วมพื้นที่โดยรอบหนองหาร และโยงไปถึงปัญหา
คุณภาพน้ าในหนองหาร 
    ประการที่สาม ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ดินเค็ม และดินเปรี้ยว ซึ่งจาก
การศึกษาหลายๆ ฉบับพบว่า ดินรอบๆ หนองหารบางส่วนมีกรดรุนแรง มีค่า PH ประมาณ 4.7 
ในขณะที่บางพ้ืนที่พบชั้นของเกลืออยู่ใต้ดิน 
    ประการที่สี่ปัญหาการเสื่อมโทรมทางด้านชีวภาพ นิเวศวิทยาทางน้ า  
และนิเวศวิทยาทางบก จากการรุกล้ าพื้นที่หนองหาร การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของวัชพืชน้ า 
คุณภาพน้ าที่ลดลง การสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขว้างการย้ายถิ่นฐานและวางไข่ของสัตว์น้ า  
การลักลอบจับสัตว์น้ า รวมถึงการตื้นเขินของหนองหาร  
   จากปัญหาหนองหารข้างต้น มีความสภาพทรุดโทรมลงเรื่อยๆ ควรมหีน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนที่เก่ียวข้องกับหนองหาร ต้องร่วมมือกันดูแลและฟ้ืนฟู 
หนองหาร มีการติดตามสภาพของหนองหาร และวางแผนการบริหารจัดการหนองหารอย่าง 
เป็นระบบ  

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหนองหารและประสบการณ์การพัฒนา 

 1. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหนองหาร 
  เมือง “หนองหารหลวง” เป็นชื่อเมืองเก่าแก่ตั้งแต่โบราณกาลสมัยขอมเรืองอ านาจ 
ในต านานเมืองสกลนครกล่าวถึง ขุมขอมราชนัดดาพระเจ้ากรุงอินทปัฐนครพาบริวารมาสร้าง
เมืองขึ้นริมหนองหารหลวงตรงบริเวณ “ท่านางอาบ” ให้นามเมืองว่า “เมืองหนองหารหลวง”  
ขุมขอมผู้เป็นเจ้าเมืองมีโอรสชื่อ “เจ้าสุระอุทกกุมาร” และเมื่อวันประสูติเจ้าสุระอุทกกุมารได้เกิด
อัศจรรย์ขึ้น 2 ประการ คือ ประการแรกทรงพระขรรค์มาพร้อมกับพระราชสมภพ ประการที่สอง 
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เกิดมีน้ าพุขึ้นกับท่ีใกล้ริมเมือง ต่อมาประชาชานเรียกบริเวณที่มีน้ าพุว่า “ทรงน้ าพุ” เจ้าสุระอุทก
ได้ขึ้นครองราชย์แทนบิดามีพระนามว่า “พระยาสุระอุทก” และมีพระโอรส 2 องค์ องค์ใหญ่ 
มีนามว่า “เจ้าภิงคาระ” ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นเจ้าเมืองหนองหารหลวงมีพระนามว่า  
“พระยาสุวรรณพิงคาร” ส่วนองค์น้องมีนามว่า “เจ้าค าแดง” ต่อมาได้เป็นเจ้าเมืองหนองหาร
น้อย เมืองหนองหารหลวงกับเมืองหนองหารน้อยจึงเป็นเมืองพ่ีเมืองน้องสืบต่อมา 
  ในต านาน “อุรังคธาตุ” หรือต านานก าเนิดพระธาตุพนม กล่าวถึงตอนนี้ว่า  
“เมืองหนองหารหลวงนี้มีพระยาองค์หนึ่งพระนามว่า พระยาสุวรรณพิงคารพระยาองค์นี้ 
มีกระโจมหัวด าและสังวาลค า น้ าเต้าใหญ่ เสวยราชสมบัติอยู่ ณ เมืองนี้” พระยาสุวรรณภิงคาร 
มีชายาชื่อ “พระนางนารายณ์เจงเวง” ต่อมาเมืองหนองหารหลวงเกิดฝนแล้งการท านาและ 
การท ามาหากินของราษฎรอัตคัด เจ้าเมืองเขมรที่ปกครองจึงพากันอพยพกลับท าให้เมือง 
หนองหารหลวงกลายเป็นเมืองร้าง แต่ร้างไปเมื่อไรไม่ปรากฏจนกระท่ังถึงสมัยพระเจ้าแผ่นดิน
สยามได้โปรดเกล้าให้อุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์อพยพครอบครัวมารักษาพระธาตุเชิงชุมอยู่หลายปี   
  นอกจาก “ต านานอุรังคธาตุ” ถือเป็นเอกสารเก่าแก่ที่มีคุณค่าในการศึกษา
เรื่องราวในอดีตของภาคอีสานแล้ว ยังพบแผ่นศิลาจารึก “พระมหาพรหม” มีความยาวประมาณ 
1 เมตรกล่าวถึง การสร้างวัดครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 1200 ว่า “วดักลางเชียงใหม่หนองหารคามเขต” 
ตั้งชื่อวัดตามเมืองโบราณที่หายสาบสูญไปจากริมฝั่งหนองหาร คือ “เมืองเชียงใหม่หนองหารคาม
เขต” สืบต่อมาในปี พ.ศ. 2179 โดยสมเด็จพระมหาธรรมมิกราชได้พระราชทาน “เขตวิสุงคามสีมา
หนองหารคามเขต” ให้สร้างวัดขึ้น ณ ที่เดิมที่เสื่อมสลายไป เพื่ออุทิศผลบุญแด่ สมเด็จ 
พระโพธิสารราชเจ้า รวมทั้งสมเด็จปู่ ย่า ตา ยาย และวงศาคณาญาติต่างๆ นอกจากนี้ยังมี
หลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นว่า “วัฒนธรรมบ้านเชียง” ไม่ได้มีอยู่ที่บ้านเชียงเพียง 
แห่งเดียวแต่กระจายอยู่ทั่วไปในท้องที่ต่างๆ ในบริเวณ “แอ่งสกลนคร” ตามชายขอบเชิงเขาภูพาน
และชุมชนโดยรอบหนองหาร จากการส ารวจพบแหล่งโบราณคดีมีมากถึง 83 แห่ง นับได้ว่า
ดินแดนแห่งนี้เคยมีการตั้งถิ่นฐานและเป็นแหล่งอายรธรรมที่ยิ่งใหญ่มาก่อน 
  จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีขุดพบแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
ของชุมชนลุ่มน้ าหนองหารว่า มีการตั้งถิ่นฐานมานานนับพันปีมาแล้ว นอกจากนี้ยังพบว่าการเข้า
มาตั้งถ่ินฐานของชุมชนรอบหนองหารเกิดขึ้นจากปัจจัยส าคัญสองประการคือ ปัจจัยความขัดแย้ง
ทางการเมืองระหว่างไทยและลาวและสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของ 
หนองหารที่เป็นแรงดึงดูดให้ประชาชนจากฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงพากันอพยพหนีภัยสงครามมา 
ตั้งถิ่นฐานรองหนองหาร ผู้คนเหล่านี้มีทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ไทญ้อ ไทกะเลิง ภูไท ไทโย้ย รวมทั้งไทโส้ 
ที่อพยพมาจากเมืองต่างๆ เช่น เมืองมหาชัยกองแก้ว เมืองภูวนากะแด้ง เมืองวังค า ฯลฯ 
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นอกจากนี้ยังพบว่ามี “ไทครัว” บางกลุ่มอพยพหนีความแห้งแล้งมาจากเขตต่างๆ ของเมือง
อุบลราชธานีก่อให้เกิดวัฒนธรรมแบบลาวผสมชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมท่ีส่วนมากเป็นชาวไทญ้อ 
และไทกะเลิง 
  การขยายตัวของชุมชนรอบหนองหารนอกจากการหนีความแห้งแล้งและขาดแคลน
พ้ืนที่ท ากินท าให้ต้องแสวงหาพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์กว่า เช่น บ้านท่าวัด บ้านดอนเชียงคูณ  
บ้านงิ้วด่อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตั้งชุมชนต าบลแร่ในยุคเริ่มแรก เมื่อปี พ.ศ. 2427  
ที่เกิดขึ้นจากการกดดันในการนับถือศาสนาคริสต์ ท าให้ชาวคริสตังในตัวเมืองสกลนครพากัน
อพยพไปตั้งบ้านเรือนใหม่ ต่อมาจึงมีชาวเวียดนามอพยพเข้ามาอยู่เพ่ิมเติมในยุคสงครามโลก 
ครั้งที่ 1 (ประมาณปี พ.ศ. 2457-2461) และในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (สิ้นสุดปี พ.ศ. 2488) 

โดยอพยพมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงก่อนส่วนพวกที่อยู่ห่างไกลได้เข้ามาภายหลัง นอกจากนี้ 
ยังมีการอพยพเข้ามาของคนถ่ินที่เกิดข้ึนภายหลังจากการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (2504-2509) เนื่องจากหมู่บ้านได้รับการพัฒนาถนนหนทาง ท าให้การเดินทาง
สะดวกสบาย 

 

ภาพประกอบ 4 เมือง “หนองหารหลวง” ในอดีตมีการสร้างคูน้ าคันดินรอบเมืองถึง 2 ชัน้ 
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ภาพประกอบ 5 แสดงวิถีหาปลาในบริเวณหนองหาร 

   หนองหาร จังหวัดสกลนครเป็นหนองน้ าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี “ล าน้ าก่ า” ไหลออกจากหนองหารลงไปสู่แม่น้ าโขง หนองหาร
จึงเป็นถิ่นก าเนิดของเผ่าพันธุ์ปลานานาชนิด จากการขึ้นมาวางไข่ของปลาจากแม่น้ าโขง 
นอกจากนี้ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติของหนองหารยังเอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของชุมชน
ต่างๆ ที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมหนองหารได้เป็นอย่างดี  ในหน้าฝนได้อาศัยน้ าปลูกข้าวส่วนหน้าแล้ง 
ก็ใช้พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัวและท่ีส าคัญ คือ “การจับปลา” 
ตลอดทั้งปีของชุมชนรอบหนองหารสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี วัฒนธรรม
ชุมชนรอบหนองหารจึงเป็น “วัฒนธรรมข้าวและวัฒนธรรมปลา” ที่แยกกันไม่ออก 
   หน่วยงานของรัฐเริ่มต้นให้ความส าคัญในการพัฒนาหนองหารมานานเมื่อ  
70 ปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่า การเริ่มก่อสร้างประตูระบายน้ ากั้นล าน้ าก่ าเม่ือปี พ.ศ. 2484  
เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาหนองหารโดยมีจุดมุ่งหมายหลักให้หนองหารเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์น้ าของภาคอีสานและเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการกสิกรรมส าหรับชุมชนรอบหนองหาร ตลอด
ระยะ 70 ปีที่ผ่านมา วิธีการด ารงชีวิตของชุมชนรอบหนองหารจึงเปลี่ยนแปลงไปได้รับการพัฒนา
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมพร้อมกับการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานได้แพร่ขยายเข้าสู่ชุมชน
ลุ่มน้ าหนองหาร เช่นเดียวกันกับท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาคอ่ืนทั่วไปในประเทศ ประชากรและท่ีอยู่อาศัย
ในชุนชนรอบหนองหารและในเขตเทศบาลเมืองสกลนครขยายเพิ่มจ านวนมากข้ึน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของหนองหารส่วนหนึ่งได้ถูกใช้เป็นต้นทุนของการพัฒนาถนนและ
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สวนสาธารณะบางแห่งถูกสร้างเข้าไปในหนองหารริมฝั่งในบริเวณท่ีติดกับชุมชนเมืองถูกถมรุก
พ้ืนที่เข้าไปในหนองหารเพ่ือสร้างที่อยู่อาศัย 
   ผลจากการพัฒนาโดยเฉพาะการสร้างประตูระบายน้ าระหว่างหนองหารกับ 
ล าน้ าก่ า อีกท้ังการขยายตัวของชุมชนดังกล่าวท าให้ “หนองหาร” เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
เป็นอย่างมาก จ านวนพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดสูญหายไป ผักตบชวากลายเป็นวัชพืชส าคัญ 
ที่สร้างปัญหาให้กับชุมชนรอบหนองหาร ท าให้บางหมู่บ้านต้องสูญเสียอาชีพ “ประมงน้ าจืด” 
ออกไปจับปลาไม่ได้ นอกจากนี้การปิดล าน้ าที่ระบายจากหนองหารยังท าให้เกิดการสะสม 
โรคพยาธิใบไม้ในตับและหอยคัน การทับถมของตะกอนและวัชพืชมีมากยิ่งขึ้น น้ าหนองหาร 
จึงมีคุณภาพต่ าโดยเพาะน้ าเสียจากตัวเมืองและสารเคมีทางการเกษตรต่างระบายลงสู่หนองหาร
เป็นเหตุให้น้ าหนองหารเน่าเสีย กลายเป็นปัญหาส าคัญทางสาธารณสุขชุมชนรอบหนองหาร 
ถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมามีการศึกษาปัญหาและสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ของหนองหาร
ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความส าคัญทั้งระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่นแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่าการเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบหนองหารได้เข้ามามีบทบาทส าคัญ
ร่วมกับภาคราชการและเอกชนในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมหนองหนานยังมิได้รับความส าคัญ 
มากนัก 
   เห็นได้จากงานศึกษาเกี่ยวกับหนองหารกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี  
พ.ศ. 2484-2543 ด้วยการออกส ารวจเก็บข้อมูลและการเข้าร่วมประชุมแบบมีส่วนร่วม (focus 
group) กับผู้แทนของชุมชนรอบหนองหารจ านวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านบังศาลา หมู่บ้าน 
ท่าวัด หมู่บ้านแป้น หมู่บ้านนาแก้ว หมู่บ้านท่าแร่ หมู่บ้านดอนเชียงคูณ และหมู่บ้านงิ้วด่อน  
เพ่ือเป็นการสะท้อนรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในรอบเขตหนองหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมเปรียบเทียบจากอดีตกับปัจจุบันว่า ชาวบ้านมีความคิดเห็นเช่นใดต่อการพัฒนา
หนองหารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและสิ่งส าคัญประการสุดท้ายที่ต้องการคือ ข้อเสนอต่อ 
แนวทางการจัดการเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของหนองหารว่า ควรเป็นไปในแนวทางไหน 

 2. บริบทหนองหารหลวง สกลนคร 
  บริบทของหนองหารจังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ 
มีความส าคัญหนึ่งในสามของบึงน้ าจืดขนาดใหญ่ของประเทศโดยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง 
รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนอันดับสามได้แก่ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา  
หนองหารตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ต่ าของแอ่งสกลนคร (Sakon Nakhon Basin) หรือเปน็ส่วนหนึ่ง
ของบริเวณที่เรียกกันว่า “บริเวณก้นแอ่งสกลนคร” มีลักษณะแบนราบมากมีร่องน้ าที่จุดต่ าสุด 
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อยู่ที่ระดับ 152.50 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง (รทก.) มีความลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร แต่เดิม
หนองหารมีพ้ืนที่ 48,600 ไร่ และภายหลังขยายเพ่ิมเป็น 77,016 ไร่ เหลือประมาณ 123 ตาราง
กิโลเมตร 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของหนองหารรับน้ าที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพานสันปันน้ าอยู่ใน
แนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ภูหลุบช้างเป็นยอดเข้าสูงสุดในระดับ 558 เมตร (รทก.) ลักษณะของ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าหนองหารในทางทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นแนวต่อเขตจากเทือกเขาภูพานที่ลาดเอียง
ลงมาสลับกับเนินลูกเคลื่อนลอนสูงลดหลั่นลงไปหาที่ราบลุ่มริมหนองหารบริเวณนี้มีสภาพป่า 
เป็นป่าโคกและป่าดิบแล้งสลับกับพ้ืนที่เกษตรกรรม ส่วนพื้นที่ลุ่มน้ าทางทิศเหนือและตะวันออก 
มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มรอบหนองหาร สลับด้วยพื้นที่เป็นเนินลาดต่ า และมีร่องน้ าลึกเชื่อม 
ต่อระหว่างหนองหารกับล าน้ าก่ าและล้ าน้ าก่ าเป็นสายน้ าสายเดียวที่ไหลออกจากหนองหารลงสู่
แม่น้ าโขงที่อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ส่วนบริเวณ
กลางหนองหารประกอบด้วยดอนที่มีขนาดแตกต่างกันแต่มีภูมิทัศน์สวยงาม ได้แก่ ดอนสวรรค์ใหญ่ 
ดอนสวรรค์น้อย ดอนหัน ดอนผลาญ ดอนไซพอ ดอนหวาย ดอนขาม ดอนงิ้ว ดอนกระโจ  
ดอนเล้า เป็นต้น 
  เขตพ้ืนที่ผิวน้ าและปริมาณน้ าในหนองหารขึ้นอยู่กับระดับความสูงเก็บกักน้ า 
ที่ต่างกัน เช่น ในระดับ 155.5 เมตร (รทก.) มีพ้ืนที่ผิวน้ าเท่ากับ 44.61 ตารางกิโลเมตร 
(27,881.25 ไร่) และมีปริมาตรน้ า 46,295 ล้านลูกบาศก์เมตร ในระดับ 156.5 มีพ้ืนผิวน้ าเท่ากับ 
59.34 ตารางกิโลเมตร (37,6087.5 ไร่) มีปริมาตรน้ า 98.27 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนในระดับ 
157.5 เมตร รทก. มีพ้ืนผิวน้ าเท่ากับ 113.00 ตารางกิโลเมตร (70,625 ไร่) และมีปริมาตรน้ า 
184,44 ล้านลูกบาศก์เมตร จากค่าพ้ืนที่ผิวน้ าและปริมาตรน้ าดังกล่าวนี้เองเป็นตัวบ่งบอกถึง
ความแบนราบของท้องน้ าหนองหารได้ดีท าให้มีล าน้ าไหลลงสู่หนองหารหลายสาย เช่น ทางทิศใต้
มีล าน้ าพุง เป็นล าน้ าสายใหญ่และให้ปริมาณน้ าท่ามากที่สุดกับหนองหาร โดยน้ าพุงแยกออก 
เป็นห้วยค ารบสายหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีห้วยสะเล ห้วยเฮ ห้วยเดียกและห้วยนาหลุม ทางทิศ
ตะวันตก ได้แก่ ห้วยโมง ห้วยกะป๊อด ห้วยสมอ ทางทิศเหนือ ได้แก่ ห้วยลาก ห้วยม่วง ห้วยขีน 
ห้วยแนบ ห้วยน้ าลอง ส่วนทางทิศตะวันออกได้แก่ ห้วยซ่งน้ าพุ ล าน้ าต่างๆ เหล่านี้ให้ปริมาณน้ า
กับหนองหารในช่วงฤดูฝนเป็นส่วนใหญ่ 
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ภาพประกอบ 6 แสดงพ้ืนที่ราบลุ่มน้ า “หนองหาร”  

  ระบบนิเวศน์ของหนองหารก่อนมีการสร้างประตูล าน้ าก่ า (พ.ศ. 2484-2496)  
มีระบบของฤดูกาลที่มีน้ าข้ึนและน้ าลง ท าให้น้ ามีการหมุนเวียนถ่ายเทไหลออกสู่แม่น้ าโขงที่ 
ปากล าน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในช่วงฤดูฝนตกใหม่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม
เป็นต้นไป ปริมาณน้ าที่ไหลลงมาจากล าน้ าพุงท าให้น้ าหนองหารเป็นสีขุนแดงจากสีของตะกอนดิน
และทราย และมักมีสีเข้มขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณน้ าฝนที่ไหลลงมาก ชาวบ้านทั่วไปรู้ว่า “ฝนแฮง
เทิงภู น้ าพุง (พุ่ง) ออกแล้ว” หมายถึง มีฝนตกหนักบานภูพานส่งผลท าให้น้ าพุงไหลพุ่งแรงลงสู่
หนองหาร 
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  พอย่างเข้าเดือน 9 เดือน 10 (สิงหาคมและกันยายน) ปริมาณน้ าเต็มหนองหาร 
บางปีน้ ามากอาจท่วมสูงถึงพ้ืนที่นาและตีนบ้าน เพราะเกิดจากปัจจัยต่างๆ 2-3 ประการที่เก่ียว
เนื่องกัน เช่น เมื่อฝนตกหนักปริมาณน้ าก็ไหลลงหนองหารมาก เพราะหนองหารมีภูมิลักษณะ
สัณฐานเป็นแอ่งต่ า รวมทั้งมีล าน้ าก่ าท่ีเป็นทางระบายน้ าสายเดียวและคับแคบ รวมทั้งอาจ 
มีปริมาณน้ าจากแม่น้ าโขงไหลย้อนกลับเข้ามาทางล าน้ าก่ า นอกจากนี้ปริมาณน้ าจากน้ าพุงอีก
สายหนึ่ง (ท่ีแยกออกเป็นห้วยค ารบ) ที่ไหลอ้อมลงมาใกล้บริเวณทางเชื่อมของหนองหารกับ 
ล าน้ าก่ าในบริเวณตรงข้ามกับบึงสูตรใหญ่ ท าให้ปริมาณน้ าในหนองหารจึงถูกตึงจากน้ าของ 
แม่น้ าโขง น้ าจึงระบายออกได้ช้าและท่วมเอ่อล้นขึ้นจนกลายเป็นทะเลสาบธรรมชาติขนาดใหญ่ 
แต่เมื่อถึงช่วงเวลาหน้าแล้งในเดือน 12 น้ าจากหนองหารเริ่มทยอยแห้งลดระดับลงไป พอถึง
เดือน 4 เดือน 5 ระดับน้ าก็ลดลงไปถึง “โกนสะเล” (โกนห้วยสะเลที่เป็นร่องน้ าลึก) จนน้ าแห้ง
จากฝั่งลง (หมายถึง จากระดับน้ าที่ขึ้นสูงสุดในฤดูฝน) ไปถึงเกาะดอนต่างๆ เป็นระยะทางถึง  
2-3 กิโลเมตร ปัจจุบันชุมชนรอบหนองหารในปัจจุบัน มีจ านวน 40 ชุมชน ตั้งอยู่ในเขต 
อ าเภอเมือง และอ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

โครงการรัฐกับประสบการณ์การพัฒนาหนองหาร 

 กรมประมงเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานแรกๆ ที่มีบทบาทส าคัญในการปรับปรุงและ
พัฒนาหนองหารในปี พ.ศ. 2475 กระทรวงเกษตราธิการได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือด าเนินการ
ส ารวจสภาพของหนองหารและจัดท าโครงการปรับปรุงหนองหาร ให้เป็นที่บ ารุงพันธุ์สัตว์น้ า 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปีถัดมา พ.ศ. 2476 กรมประมงได้ท าการศึกษาเพ่ือก่อสร้าง
ประตูน้ าที่ปากล าน้ าก่ าเก็บกักน้ าให้สูงขึ้นจากระดับน้ าที่เป็นอยู่เดิม เพ่ือเพ่ิมเนื้อที่เพาะพันธุ์สัตว์
น้ าและช่วยในการกสิกรรมบริเวณรอบหนองหาร การก่อสร้างเข่ือนกั้นปากล าน้ าก่ าเริ่มข้ึนเมื่อปี 
พ.ศ. 2484 แต่เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างอยู่ระหว่างสงครามเอเชียบูรพา ท าให้การก่อสร้าง
ล่าช้าออกไปถึง 12 ปี และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2496 นอกจากการก่อสร้างประตูน้ าปิด
ปากล้ าน้ าก่ าแล้วกรมประมงได้ตั้งสถานีประมงข้ึนที่หนองหารในปี พ.ศ. 2485 โดยมีวัตถุประสงค์
หลายประการ คือ เพื่อท าการผลิตพันธุ์ปลาให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการาของประชาชน 
ส ารวจทดรองและค้นคว้าเพ่ือเพาะขยายพันธุ์ปลาตลอดทั้งส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงมากข้ึน 
รวมทั้งการส ารวจหนองหารบึงและที่ลุ่มอันเป็นแหล่งน้ าเพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น 

 โครงการพัฒนาต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างพ้ืนฐานอันเป็นทิศทางหลักส าคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) ถูกสร้างขึ้น มีการก่อสร้าง
ถนนเชื่อมต่อระหว่างชุมชนรอบหนองหารและตัวเมืองสกลนคร ท าให้เกิดการอพยพเข้ามาของ
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คนถ่ินอื่นท าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จ านวนประชากรและสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนทั้งในชุมชนรอบ
หนองหารและเมืองสกลนครจึงขยายตัวมากขึ้น อีกท้ังการใช้ประโยชน์จากหนองหารได้เพ่ิมข้ึน
เป็นเงาตามตัว จากการพัฒนาหนองหารเริ่มแรกมีจุดประสงค์เพียงพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่ง 
เพาะพันธุ์สัตว์น้ าและท าการเกษตร แต่ระยะต่อมาเมื่อมีกลุ่มคนใช้ประโยชน์จากหนองหาร 
ที่มีความหลากหลายและเพ่ิมจ านวนมากขึ้น ทั้งเพ่ือการชลประทาน การประมง การประปา 
(ส าหรับเทศบาลนครสกลนคร, เทศบาลท่าแร่และอีกหลายชุมชน) รวมทั้งการท่องเที่ยว ชุมชน
โดยรอบในเขตลุ่มน้ าหนองหารได้ใช้น้ าจากหนอนหานเพ่ือการท านา โดยเฉพาะในช่วงฝนทิ้งช่วง
โดยคิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 21,636 ไร่ (โครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า) ในส่วนของการผลิตประปา
ส านักงานประปาสกลนครใช้น้ าจากหนองหารในการผลิตน้ าประปาในอัตราปีละประมาณ  
3.6 ล้าน ลบ.ม. นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา โดยมีโรงกรองน้ า จ านวน 4 โรง ขนาด 500 
ลบ.ม./ชม. จ านวน 1 โรง ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. จ านวน 1 โรง และขนาด 40 ลบ.ม./ชม. จ านวน 
2 โรง เนื่องจากคุณภาพบริเวณใกล้ชายฝั่งมีคุณภาพต่ า โรงสูบน้ าเดิมจึงต้องสร้างยื่นจาก 
ริมหนองหารเข้าไปอีกเป็นระยะทางถึง 1,670 เมตร 
 ส่วนของการพัฒนาการท่องเที่ยวพ้ืนที่จังหวัดสกลนครได้กลายเป็นพื้นที่หนึ่งที่ Pacific 
Area Travel Association (PATA) โดยบรรจุไว้ในเส้นทางการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 และแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ที่มุ่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ของอาเซียนท าให้จังหวัดสกลนครมีความส าคัญมากข้ึนในฐานะจุดเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ชายฝั่งแม่น้ าโขงและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และต่อมาหนองหารได้รับ
การพัฒนาด้วยการยกระดับน้ าให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพ่ือตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ของกลุ่มคน
ต่างๆ โดยกรมประมงได้สร้างประตูน้ าใหม่และสร้างคันดินกั้นน้ าและอาคารรับน้ าอีก 5 แห่ง 
เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มรอบหนองหาร ประตูแห่งใหม่นี้สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2536 พร้อม
กับได้รับการตั้งชื่อว่า “ประตูสุรัสวด”ี 
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ภาพประกอบ 7 แสดงโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ าขวางก้ันหนองหารกับล าน้ าก่ า 5 แห่ง 

 การก่อสร้างประตูน้ าปิดกั้นปากล าน้ าก่ า ในระยะแรกมีเป้าหมายเพ่ือการเกษตรกรรม
และการอนุรักษ์สัตว์น้ า แต่ในระยะต่อมาการพัฒนาของชุมชนและตัวเมืองสกลนครภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าให้ความต้องการใช้ประโยชน์จากหนองหารเพ่ิมมากขึ้น 
อาทิเช่น หนองหารได้เป็นแหล่งน้ าประปาส าหรับเมืองสกลนคร ถูกบรรจุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพ่ือการชลประทาน การพัฒนาหนองหารด้วยการสร้างประตู 
ระบายน้ าขึ้นใหม่เพ่ือยกระดับน้ าในหนองหารจึงเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการใช้น้ าดังกล่าว 

ชุมชนรอบหนองหารกับประสบการณ์จากการพัฒนา 

 เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 หนองหารได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
เพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าส าหรับภาคอีสานตอนบน ประตูน้ าก้ันล าน้ าก่ าปากทางเชื่อม
หนองหารกับแม่น้ าโขงถูกสร้างเสร็จก่อนที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรก 
(พ.ศ. 2504-2509) สภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนลุ่มน้ าหนองหารจากประสบการณ์การพัฒนา
ในช่วงที่ผ่านมาจึงได้รับการบอกเล่าจากผู้แทนชาวบ้าน 7 หมู่บ้านรอบหนองหาร โดยผู้ศึกษา
ร่วมกับคณะได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลภาคสนาม เข้าร่วมประชุมและพูดคุยกับผู้รู้หรือผู้เฒ่าแก่ใน
ชุมชนที่มีเติบโตมีวิถีชีวิตผูกพันกับหนองหาร คนเหล่านี้ยังจ าภาพหนองหารก่อนมีการก่อสร้าง
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ประตูเก็บน้ าได้อย่างดี สามารถบอกเล่าถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ชุมชน
เป้าหมายเหล่านี้อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนครทั้งหมด ได้แก่ 1. บ้านบึงคาลา ต าบลดงวัฒนา  
2. บ้านนาแก้ว ต าบลนาแก้ว 3. บ้านท่าวัด ต าบลเหล่าปอแดง 4. บ้านแป้น ต าบลบ้านแป้น  
5. บ้านดอนเชียงคูณ ต าบลเชียงเครือ 6. บ้านงิ้วด่อน ต าบลงิ้วด่อน 7. บ้านท่าแร่ ต าบลท่าแร่ 
แกนน าชาวบ้านหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้ 
  ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่า “แต่ก่อนน้ าในหนองหารกินได้ เอามอง (ข่ายขึง) ไปใส่ไม่นานได้
ปลามา ตามเลาะริมฝั่งก็ไม่มีก็ขี้สนม (กอวัชพืช) เอาสวิงไปซ้อนกุ้งได้เยอะแยะ วันไหนที่แดดจัด
ถ่อเรือออกไปตามที่ตื้นๆ น้ าหนองหารใสจนมองเห็นรังไข่ปลาดุกปลาซ่อนอยู่ตามรากผักอีรวยได้
อย่างชัดเจน” วิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ าหนองหารอาศัยการท านาปลูกข้าวไว้กินพ้ืนที่นา ส่วนใหญ่
อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านที่นามีท้ังนาอยู่บนที่ดอนเรียกว่า “นาโคก” ส่วนนาอยู่พื้นที่ลุ่มน้ าเรียกว่า 
“นาท่ง” และนาตามริมฝั่งหนองหารชาวบ้านเรียกกันว่า “นาตีนบ้าน” ชาวบ้านมักจับจองพ้ืนที่
ท านาหลายแปลงทั้งนาโคกและนาท่ง ทั้งนี้เพ่ือความมั่นคงของการมีข้าวกินยามใดแล้งก็ยังเหลือ
นาท่ง แต่หากฝนหนักน้ าท่งก็ยังได้กินข้าวจากนาโคก ดังนั้นเห็นว่าแต่ละครัวเรือนจึงพยายามท า
นาทั้งในนาดอนและนาลุ่ม แต่เมื่อในปัจจุบันจ านวนครัวเรือนมีมากขึ้นแต่ที่ดินเท่าเดิม ท าให้ก็ไม่
สามารถมีท่ีดินท านาได้หลาย แปลงเหมือนอดีต 
  ฐานชีวิตของชุมชนลุ่มน้ าหนองหารไม่ได้ขึ้นกับการท านาเพียงอย่างเดียว ปลาที่มี
อยู่ชุกชุมเมื่อสมัยอดีต และพืชผักธรรมชาติตามดอนต่างๆ ในหนองหารยังเป็นฐานทรัพยากร
ส าคัญ ที่ก่อให้เกิดพัฒนาการของชุมชนหนองหารในปัจจุบัน ดังแม่สอน ยศทอง วัย 68 ปี 
ชาวบ้านแป้นเล่าว่า “แม่เกิดน าน้ า ใหญ่น านา ส่งลูกหลานเรียนได้กะย่อนปลา หาปลาได้แล้วก็ไป
แลกข้าวกิน ตามดอนมีเห็ดผึ้ง เห็ดปลวก เห็ดดิน หน่อไม้ไผ่ป่า มันแซง ส่วนใหญ่คนบ้านแป้นไป
หาอยู่หากินที่ดอนสวรรค์ และยังได้เอาวัวเอาควายไปเลี้ยง” ความทรงจ าแห่งอดีตของแม่สอน
เป็นเช่นเดียวกันกับแม่สมร หาญมนตรี วัย 59 ปี ชาวบ้านท่าวัดที่เล่าว่า “ปูปลานาน้ าบ่ได้อึดได้
อยากใช้สวิงซ้อนกุ้งบาทเดียวได้เป็นกิโล” และยามเม่ือถึงฤดูกาล ปลาขึ้นมาวางไข่สิได้ยินเสียง 
“ปลาฮ้องคือ เสียงหมู” 
  นอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งเมื่อน้ าในหนองหารลดลง ชาวบ้านที่อยู่รอบหนองหารขุด
เอาดินเอียด (เกลือที่ซึมข้ึนบนผิวดิน) ตามดอนหรือตามริมหนองหารมาต้มเกลือไว้ใช้บริโภค 
และท าปลาแดก แต่ปัจจุบันชาวบ้านที่ต้มเกลือมีน้อยลง เนื่องจากมีน้ าท่วมขังหนองหารตลอดปี  
จนไม่สามารถไปหาที่ขูดดินเอียดได้ อีกท้ังสมัยก่อนถนนหนทางยังไม่สะดวก การเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านรอบหนองหารกับเมืองสกลนครมักใช้เรือและการเดินเท้า เมื่อชาวบ้านจับปลาได้มากหรือ
ได้ปลาขนาดใหญ่ก็หาบปลาเดินไปขายที่ตัวเมือง แต่เดิมหนองหารมีปลาหลากหลายชนิด เช่น 
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ปลาดุก ปลาช่อน ปลาอีจน ปลาแมว ปลาเพ้ีย ปลาโจก ปลายอน ปลาอีกุ่ม ปลาเสือ ปลายี่สก 
ปลาเซือม ปลาเคิง ปลาซวย ปลานาง ฯลฯ ปลาเหล่านี้มีชุกชุมและมีขนาดใหญ่จนเอาหัวปลา 
มาท า “ก้อนเส้า” ได ้
  พ่อส า บุรเนตร อายุ 77 ปี ชาวบ้านบึงศาลาบอกว่า เคยจับปลาเสือตัวใหญ่หนัก
ถึง 8 กิโลกรัม และเมื่อใดที่จับได้ปลาตัวใหญ่มักหาบเอาไปขายที่เมืองสกล วันไหนขายปลาได้เงิน
ถึง 3 บาท เป็นได้ “สาบขี้แฮ่” (ดีใจจนตีปีก) “สมัยพ่อยังเป็นบ่าวออกไปใส่แง้บหาปลามีแต่ปลา
ตัวใหญ่ๆ บางครั้งจับปลาดุกได้ขนาดตัวเกือบเท่าขา เอาไปขายได้ตัวละ 1 สตางค์ ส่วนปลาอ่ืนๆ 
ก็มีปลาโด ปลาค้อ ปลาจีน ปลาโจก ปลาแมว ปลาเพ้ีย ปลาอีกุ่ม ปลาหมากผาง ฯลฯ แต่สมัยก่อน
ปลาไม่เป็นราคา เพราะมีมากจนไม่ต้องซื้อต้องขาย ปลาแดกมักท าเก็บเอาไว้กินปีละประมาณ  
2 ไหต่อเฮือนเท่านั้นก็พอแล้ว” 
  สมัยนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีวิถีชีวิตพ่ึงพาธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์มีระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและมีการแลกเปลี่ยนอาหารกันบ้างเมื่อยามขาดแคลน 
เช่น การหาปลาไปแลกข้าวเริ่มมีการใช้เงินตราบ้างแล้วแต่ไม่มากนัก คนรุ่นอายุ 50-60 ปีขึ้นไป 
คือ รุ่นที่ทันเห็นหนองหารเมื่อครั้งยังใสสะอาดและอุดมสมบูรณ์ ต่างเห็นว่าความเปลี่ยนแปลง
ของหนองหาร เกิดขึ้นชัดเจนเมื่อประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมา โดยจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของหนอง
หารในทัศนะของชาวบ้านเกิดเมื่อมีการก่อสร้างประตูปิดกั้นปลกล าน้ าก่ า หลังจากนั้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมหนองหารก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้านต่างแสดงความเห็น
สอดคล้องกันว่า ปัญหาความเสื่อมโทรมของหนองหารในปัจจุบันเกิดข้ึนในหลายด้านด้วยกัน 
กล่าวคือ ด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาการแพร่กระจายของวัชพืชหรือขี้สนม ความเน่าเสีย
ของน้ าในหนองหาร ชนิดพันธ์และจ านวนปลาและนกลดน้อยลง การแพร่ระบาดของหอยคัน 
และโรคศัตรูข้าวโดยมีวัชพืชเป็นแหล่งอาศัย ปลาเป็นโรค ด้านสาธารณสุขพบว่าอัตราความชุกชุม
ของโรคพยาธิใบไม้ในตับของประชาชนที่อยู่รอบหนองหารในรัศมี 3 กิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ. 2530 
มีอัตราชุกชุมถึงร้อยละ 37.97  
  ปัญหาน้ าท่วมและการขยายเขตหนองหารทับที่นาเป็นปัญหาที่ชาวบ้านให้
ความส าคัญในล าดับต้นๆ ปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการพัฒนาหนองหารโดยการสร้างประตู
กั้นล าน้ าก่ าเป็นล าน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างหนองหารกับแม่น้ าโขง ท าให้วัฏจักรการขึ้นลงของน้ าใน
หนองหารเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยมีท้ังน้ าขึ้นและน้ าลง ปัญหาใหญ่อันดับแรกท่ีชาวบ้านกล่าวถึง
กันมาก คือ ปัญหาเรื่องวัชพืชหรือขี้สนม การแพร่กระจายและการทับถมของผักตบชวาและ
วัชพืชอ่ืนๆ พบเห็นอยู่เต็มชายฝั่งหนองหาร ชาวบ้านดอนเชียงคูณพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 
“เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต้องสูญเสียอาชีพจับปลา เพราะผักตบชวาและขี้สนมขึ้นเต็มริมฝั่ง
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หนองหารของหมู่บ้านเป็นระยะทางยาวเกือบ 3 กิโลเมตร จนชาวบ้านหาทางเอาเรือออกไปจับ
ปลาไม่ได้” นอกจากนี้ การทับถมของวัชพืชยังเป็นสาเหตุท าให้น้ าหนองหารเน่าเสีย อีกทั้งยังเป็น
แหล่งอาศัยของหอยคันและแมลงศัตรูข้าว ซากวัชพืชเหล่านี้ตายทับถมกันเป็นเหตุให้หนองหาร
ตื้นเขิน ท าให้แหล่งที่อยู่หรือหากินของปลาและนกลดน้อยลงทั้งจ านวนชนิดและปริมาณ “ตั้งแต่
มีชลประทานมา ไม่มีปลาเหมือนเก่า ปลาเดี๋ยวนี้มันไข่ไม่เป็นแล้ว เนื่องจากปลามันไข่ในน้ าไหล 
แต่เดี๋ยวนี้น้ าหนองหารมันไม่ไหล” ปลาที่ปัจจุบันนี้ชาวบ้านไม่พบเห็นอีกเลย ได้แก่ ปลาแมว  
ปลานกเขา ปลาขบ ปลาเสือ ปลาหมากผาง ปลาหมู ปลาค้าว ปลาอีกุ่ม นอกจากนี้ยังพบปลา
เป็นโรคมีแผลตามล าตัวลอยตายในหนองหารอีกด้วย อย่างไรก็ตามการเพ่ิมข้ึนของประชากรและ
การจับปลามากขึ้น รวมทั้งการจับปลาแบบท าลาย เช่น การใช้ไฟฟ้าช็อตปลาเป็นสาเหตุส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่ชาวบ้านกล่าวถึง 
  ด้านสาธารณสุข ชาวบ้านไม่ลงอาบน้ าในหนองหารแล้วปัจจุบัน เพราะคุณภาพน้ า
ในหนองหารแย่ลงกว่าเดิมมาก ผู้สัมผัสกับน้ าหนองหารเมื่อขึ้นมาแล้วรู้สึกคัน อีกท้ังยังเกิดโรค
พยาธิใบไม้ในตับระบาดทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงวัวควายของชาวบ้านท่าวัด ที่น าไปเลี้ยงในหนองหาร
มักมีราคาต่ า เนื่องจากพ่อค้าต าหนิว่า วัวควายเหล่านั้นเปน็โรคพยาธิ ส าหรับปัญหาเรื่องที่ดิน 
ท ากิน มี 2 ลักษณะ คือ น้ าท่วมนาข้าวเสียหายและแนวเขตหนองหารทับที่นา เนื่องจากชุมชน
รอบหนองหารท านาตามริมฝั่งหนองหาร หรือที่เรียกว่า “นาตีนน้ า” การเก็บกักน้ าท าให้น้ าท่วม
ข้าวเสียหาย ชาวบ้านดอนเชียงคูนเล่าว่า เดิมมีนาตีนน้ าอยู่ 21 ไร่ แต่หลังจากมีประตูน้ า 
ไม่สามารถท านาได้เลยจนต้องขายที่นาทั้งหมดให้กับคนบ้านท่าแร่ ชาวบ้านดอนเชียงคูนอีก 10 
กว่ารายประสบปัญหาเช่นกันและส่วนใหญ่ได้ขายที่นาไปเกือบหมดแล้ว ลักษณะปัญหาเดียวกันนี้
พบว่า เกิดขึ้นใน 4 หมู่บ้าน จาก 7 หมู่บ้าน ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านสะท้อนความเห็นต่อปัญหา 
น้ าท่วมว่า “ประตูล าน้ าก่ า” คือ สาเหตุหลักของปัญหา “เมื่อก่อนไม่มีประตูน้ าหนองหารทางบน
ก็ได้หากินทางล่างก็ได้หากิน เพราะทางตอนบนน้ าไม่ท่วมและทางตอนล่างน้ าก็ไม่ท่วม แต่เดี๋ยวนี้
มีประตูน้ าถ้าปิดน้ าทางตอนบนน้ าก็ท่วม ส่วนทางตอนล่างก็แห้งแล้ง แต่ถ้าเปิดน้ าทางตอนบนน้ า
ก็มาท่วมทางใต้แทน” “บ้านเมืองเฮา หนองหารเฮาเปลี่ยนแปลงไปหลายแล้ว ย่อนน้ าอันนี้แหละ
บ่แห้ง” ชาวบ้านบางคนเคยเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ประมงเพ่ือขอให้เปิดประตูระบายน้ า
เนื่องจากน้ าท่วมข้าว แต่ทางเจ้าหน้าที่อ้างว่าต้องรอค าสั่งจากกระทรวงจึงเปิดได้ ชาวบ้านนาแก้ว
และบ้านอ่ืนๆ ต่างประสบปัญหาเดียวกัน คือ “ยามช่วงข้าวอ่อน ข้าวใหม่น้ าท่วมมาก็ท าให้ข้าว
ตายหมด” ผิดกับก่อนที่ประตูน้ าแม้ว่ามีน้ าหลากท่วมในหน้าน้ าแต่ “ยามแล้งน้ าก็ลดลงไปจนถึง
ดอนโพธิ์ ชาวบ้านลงไปท านาแซง อาศัยน้ าจากฮ่องน้ าลาก ท ากันหมดบ้าน....ชว่งเดือนสิบเอ็ดสิบ
สองน้ าแห้งเร็วเฮ็ดให้ข้าวไม่ตาย”  
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  ปัญหาแนวเขตหนองหารเกิดขึ้นเมื่อมีประกาศพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 
ให้หนองหาร เป็นเขตพ้ืนที่หวงห้ามการใช้ที่ดิน และต่อมาประกาศทับซ้อนเป็นเขต นสล. 
(หนังสือส าคัญที่หลวง) อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 ท าให้พ้ืนที่หนองหารขยายเข้าไปทับที่ท ากิน 
ของหมู่บ้านรอบหนองหาร ชาวบ้านทุกหมู่บ้านยืนยันว่า ที่นาดังกล่าวตนได้รับสืบทอดมรดกมา
ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ “แต่ก่อนเป็นที่ของชาวบ้านได้ท ากินยามช่วงฤดูแล้ง เดี๋ยวนี้เป็นเขตประมงไปแล้ว 
วิธีการปักเขตคือ ปิดเขื่อนให้น้ าขึ้น น้ าขึ้นถึงไหนก็เป็นเขตประมงตรงนั้น” ชาวบ้านบางรายเคย
ไปขอเอกสิทธ์ แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกกับชาวบ้านว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตประมงไม่สามารถออก
เอกสารสิทธิ์ให้ได้ “หลักเขตที่ดิน แต่พ่อแต่แม่หลักเขตอยู่ทางใต้ เดี๋ยวนี้มากปักหลักเขตก็ไม่เคย
มาถามว่า หลักเขตเดิมมันอยู่ตรงไหน นึกอยากปักก็มาไม่เคยให้ความส าคัญกับชาวบ้านเลย 
ชาวบ้านยังเล่าอีกว่า เคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าต่อกันว่า การปักแนวเขตครั้งแรกเจ้าหน้าที่ถาม
ชาวบ้านว่า ต้องการให้ปักตรงไหน ตอนนั้นชาวบ้านไม่คิดว่าแนวเขตสร้างปัญหาตามมา จึงบอก
ว่าอยากปักตรงไหนก็ปักไป เจ้าหน้าที่ก็เลยปักเข้าไปในที่นา 
 

 
ภาพประกอบ 8 แสดงเขตพ้ืนที่หวงห้ามการใช้ที่ดินรอบหนองหาร ตามประกาศพระราชกฤษฎี  

     พ.ศ. 2484 ประกาศ และประกาศทับซ้อนเป็นเขต นสล.  
     (หนังสือส าคัญที่หลวง) พ.ศ. 2540  
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ภาพประกอบ 9 แสดงหลักเขตหนองหารและหลักเขต นสล. (หนังสือส าคัญที่หลวง)  
     ตั้งอยู่ในเขตบริเวณท่ีท ากินและกลางหมู่บ้านริมหนองหาร 

  หากสรุปกรณีปัญหาเรื่องน้ าท่วมและแนวเขตทับที่นา ในทัศนะของชาวบ้าน 
มีสาเหตุส าคัญจากการปิดประตูระบายน้ าเพ่ือเก็บน้ าไว้ในฤดูแล้ง ตามแนวการจัดการน้ าใน 
หนองหาร เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลายทั้งผลิตน้ าประปา เกษตรกรรม  
แหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเพณีแข่งเรือท่ีถูกยกระดับจังหวัดให้เป็นงานระดับจังหวัด  
โดยแข่งกันในช่วงเทศกาลออกพรรษาราวเดือนตุลาคมของทุกปี จึงจ าเป็นต้องเก็บน้ าหนองหาร 
ไว้ส าหรับการแข่งเรือ เป็นเวลาที่ข้าวก าลังตั้งท้องและไม่ต้องการน้ ามาก “ชาวบ้านจึงต้องอดทน 
แม้ว่าต้นข้าวบางส่วนยังถูกน้ าท่วมและเริ่มตาย ต้องรอให้งานบุญประเพณีออกพรรษาผ่านพ้นไป
ก่อน กรมประมงจึงปล่อยให้น้ าหนองหารลดระดับลง เนื่องจากเทศบาลนครสกลนครได้ขอร้องให้
เก็บน้ าเอาไว้จนกว่าจัดงานเทศกาลการแข่งเรือเสร็จ” 
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ภาพประกอบ 10 แสดงการสะสมสาหร่ายและวัชพืชในบริเวณหนองหาร 

  จึงเห็นได้ว่า การจัดการน้ าของหนองหารที่ผ่านมา ได้สร้างประโยชน์ส าหรับคน
กลุ่มหนึ่งแต่คนอีกกลุ่มต้องสูญเสียประโยชน์ ส่วนในเรื่องปัญหาแนวเขตหากการก าหนดแนวเขต
หนองหารทางเจ้าหน้าที่ประมงเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมปัญหาอาจไม่เกิดขึ้น ชาวบ้าน
ในลุ่มน้ าหนองหารทั้ง 7 ชุมชนต่างมีความเห็นที่สอดคล้องต้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมของหนองหาร รวมทั้งควรแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการจัดการน้ าและการขยาย 
แนวเขตหนองหาร ส่วนการจัดการและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของหนองหาร ชาวบ้านทุกหมู่บ้าน 
มีความเห็นตรงกันว่า แนวทางการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของหนองหารให้สะอาดขึ้นกว่าปัจจุบัน
กระท าได้ไม่ยากและไม่ต้องใช้งบประมาณใดๆเลย ด้วยการเปิดประตูระบายน้ าแบ่งออกเป็น  
2 ช่วง ดังนี้ 
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  การก าจัดวัชพืช โดยเปิดประตูระบายน้ าให้แห้งลงถึงระดับที่ท าให้วัชพืชลอย 
อัดแน่น อยู่บริเวณชายฝั่งแห้งตาย หลังจากนั้นระดมชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบหนองหาร
ช่วยกันจุดเผาท าลายวัชพืช ชว่งเวลาที่เหมาะสมในการเปิดประตูคือ ฤดูแล้ง หลังจากการแข่งเรือ
หนองหาร ส าหรับระยะเวลาการเปิดแต่ละชุมชนมีความเห็นที่แตกต่างกัน บางชุมชนให้เปิดประตู
ระบายน้ าทุกปี บางชุมชนเสนอเปิดปีเว้นปี แต่บางชุมชนเสนอว่า เปิด 2-3 ปีต่อครั้งก็ได้ 
  การเปิดประตูน้ าเพื่อให้ปลาเข้ามาวางไข่ ชาวบ้านบอกว่า “ช่วงน้ ามาใหม่ๆ  
ยังไม่อยากให้ปิดประตูน้ าก่ า อยากให้ล่อปลาน้ าโขงขึ้นมาก่อนให้มาเข้าหนองหาร พอถึงเดือน
กันยายน-ตุลาคม คิดว่าปลาน้ าโขงไม่เข้ามาแล้วจึงค่อยปิดประตูน้ า ถ้าท าแบบนี้ได้ทั้งปลา 
และน้ าท าการเกษตรหน้าแล้ง” แม้ว่าสถานีประมงหนองหารปล่อยพันธุ์ปลาลงหนองหารทุกปี 
แต่ชาวบ้านเห็นว่า ปลาที่น ามาปล่อยแตกต่างไปจากที่เคยมีอยู่ตามธรรมชาติ ปลาที่เจ้าหน้าที่
ประมงน ามาปล่อยเป็นปลาเกร็ด เช่น ปลานิล ปลาไน ปลานวลจันทร์ แต่ปลาที่มีรสชาติอร่อย
และราคาดี คือ “ปลาหนัง” ได้แก่ ปลานาง ปลาค้าว ปลาเซือม ฯลฯ ปัจจุบันปลาพวกนี้ลด
น้อยลงไปมากและบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปจากหนองหาร หากเกรงว่า การเปิดประตูน้ ากระทบต่อ
การเกษตรและการผลิตน้ าประปา แนวทางแก้ไข คือ ควรมีกระบวนการปรึกษาหารือกับชาวบ้าน
ที่อาศัยน้ าท าการเกษตรฤดูแล้ง  
  ส่วนการผลิตน้ าประปาชาวบ้านส่วนใหญ่เสนอให้ขยายความยาวท่อประปา
ออกไปอีก เกือบถึงดอนสวรรค์ยิ่งดีเพราะอยู่ในเขตน้ าลึกและมีน้ าตลอดปี มีน้ าเพียงพอในการ
ผลิตน้ าประปา กรณีปัญหาน้ าท่วมและแนวเขตพ้ืนที่ท ากินเสนอให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมตัดสินใจ 
ในการจัดการน้ าหนองหารโดยเฉพาะการเปิด-ปิดประตูน้ าเพ่ือไม่ให้น้ าท่วมนาข้าวเสียหายและ
ควรปรับแนวเขตหนองหารออกจากพ้ืนที่ท ากินด้วยการให้ชาวบ้านเข้าร่วมในกระบวนการปรับ
แนวเขต หลังจากนั้นจึงด าเนินการออกเอกสารสิทธิ์เป็นล าดับต่อไป ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการองค์การชาวบ้านได้เสนอแนวคิดท่ีน่าสนใจที่ในแผนแม่บทการพัฒนาหนองหาร (2540-
2544) ไม่ได้กล่าวถึงคือ การเสนอให้ชุมชนโดยรอบหนองหารรวมตัวกันในรูปของเครือข่าย
ชาวบ้าน เพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของหนองหารได้ประสิทธิภาพเพราะล าพังหน่วยงานของรัฐ
หรือชุมชนเพียงอย่างเดียว คงไม่มีเพียงพอที่น าไปสู่รูปธรรมการปฏิบัติจริงได้ 
  สรุป วิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณในอาณาบริเวณรอบหนองหาร  
ล้วนแต่ผูกพันอย่างใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติในหนองหารเนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของ
สัตว์น้ านานาชนิดทั้งบริเวณริมฝั่งและอยู่ตามเกาะหรือดอนต่างๆ ในหนองหารที่มีอยู่จ านวนมาก 
ก็เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ที่เป็นพืชอาหารและใช้ประโยชน์ส าหรับชุมชนโดยรอบระบบนิเวศน์ของ 
หนองหารก่อนที่มีการสร้างประตูก้ันล าน้ าก่ านั้นเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าโขงเช่นเดียวกับ 
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ล าน้ าสงครามแม่น้ าสายหลักของภาคอีสานตอนบน วิถีชีวิตการด ารงชีวิตของชุมชนรอบหนองหาร
ล้วนสัมพันธ์กับสภาพการขึ้นลงของระดับน้ าในหนองหารตามฤดูกาลตลอดหลายชั่วอายุคนที่ผู้คน
เหล่านี้ต่างปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เมื่อระดับน้ าหนองหาร
ลดลงในฤดูแล้งก็พากันลงต่างๆ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนหากน้ าหลากเข้ามามากจนนาข้าวที่ปลูกไว้
เสียหายก็อาศัยการจับปลาในหนอนหารไปแลกข้าว  น้ าในหนองหารก็ใสสะอาดจนสามารถดื่มได้ 
หนองหารยังเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบหนองหารการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
ไปท านาแซง ปลูกผัก ซ้อนกุ้งตามริมฝั่งหนองหารหรือตามรอบดอน เช่น การแห่บุญพระเวสไปยัง
ดอนบางดอนในหนองหารและประเพณีที่ส าคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบันคือพิธีการแข่งเรือบ้านท่าวัด
เป็นหมู่บ้านแรกที่ริเริ่มจัดประเพณีแข่งเรือในแถบลุ่มน้ าหนองหาร ในการแข่งเรื่อมีการเชื้อเชิญผี
ชื่อว่า “นางไอ่ค าและท้าวผาแดง” มาช่วยทุกครั้งที่มีการแข่งขั้น อันเป็นต านานความเชื่อว่าด้วย
การก าเนิดหนองหารเล่าสืบทอดกระทั่วปัจจุบัน ในทางเศรษฐกิจชุมชนลุ่มน้ าหนองหารยังมีการ
ค้าขายแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับชุมชนในลุ่มน้ าสงครามการศึกษาของ สุรัตน์ วรางค์รัตน์ พบว่า 
ระบบเศรษฐกิจในอดีตของหมู่บ้านท่าแร่หรือต าบลแร่ในปัจจุบัน เติบโตขึ้นจากการประกอบ
อาชีพ 4 ด้าน คือ การเดินทางไปรับจ้างตัดฟืนที่บ่อตะกั่วในลาว การท านาแลกข้าวขายข้าว 
การค้าขายวัวควายและการค้าปลาแดก เมื่อเกิดปัญหาน้ าท่วมชาวบ้านพากันหาปลาท าเป็น 
ปลาย่าง ปลาแห้ง ปลาแดก ไปแลกข้าวกับหมู่บ้านที่ปลูกข้าวได้ดี เกิดระบบความสัมพันธ์ 
เป็นเครือญาติสมมุติเป็น “เสีย่ว” กันข้ึน จากนั้นจึงพัฒนาเกิดพ่อค้าคนกลางเข้าไปซื้อปลาแดก
จากแหล่งจากอ าเภอศรีสงคราม แหล่งผลิตปลาแดกของลุ่มน้ าสงครามที่ส าคัญ เช่น บ้านปากยาม 
บ้านปากอูนและบ้านท่าบ่อ เป็นต้น โดยน าไปขายแถบจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
  อย่างไรก็ตามชุมชนส่วนใหญ่เมื่อสมัยอดีตมีระบบการผลิตเพื่อยังชีพเป็นส าคัญ 
คือ การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน แต่เมื่อเกิดภัยธรรมชาติเช่น น้ าท่วมนาข้าวไม่ได้ผลถึงใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ที่มีอยู่มาก เช่น ปลาไปแลกเปลี่ยนข้าวมาทดแทน “หนองหาร” จึงเป็น
พ้ืนที่ทางกายภาพ (Physical Space) ก่อให้เกิด “วัฒนธรรม” หรือพ้ืนที่ภายใน (Mental 
Space) ที่เชื่อมโยงชีวิต จิตวิญญาณของผู้คนกับลุ่มน้ าหนองหาร จนกลายเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ
และสังคม (Socio-Economic Space) ที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของชุมชนรอบหนองหาร 
เพราะ “หนองหาร” มิใช่ฐานะเพียงฐานเศรษฐกิจเพ่ือยังชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ประกอบ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรืออาจเป็นพิธีกรรมที่ชุมชนสร้างสรรค์ข้ึนมา
ใหม่ เนื่องจากแต่ละชุมชนมิได้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวมีการปะทะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ประเพณี ระหว่างกันและกันกระทั่งเกิดพัฒนาการขยายมาเป็นชุมชนที่มั่นคง 
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  ชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับหนองหารต่างตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่มา
เยือนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนในวัยอายุ 50 ปีขึ้นไป เนื่องจากคนเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาตั้งแต่
ครั้งหนองหารยังใสสะอาดและอุดมสมบูรณ์ดังค าแม่ใหญ่ที่เกิดกับหนองหารว่า “เกิดน าน้ า  
ใหญ่น านา ส่งลูกหลานเรียนได้กะย่อนปลา” พวกเขารู้ดีว่า หาอยู่หากินอย่างไร ภายใต้วัฏจักร
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลธรรมชาติของหนองหาร แต่เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป 
จากระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองมาสู่การผลิตที่ผูกพันกับกลไกตลาดและการค้าเสรี ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคชนบทเข้าสู่เมือง เพราะ
ชุมชนชนบทไม่อาจด ารงชีพโดยอาศัยการผลิตจากเกษตรกรรมและไม่สามารถพ่ึงพาธรรมชาติ
เหมือนเช่นอดีตอีกต่อไปได้ แต่คงยังไม่สายจนเกินไปส าหรับ “หนองหาร” ที่ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหากยอมรับฟังความเห็นจากชุมชนรอบหนองหาร 
และไม่กีดกั้น “ชาวบ้าน” เอาไว้ข้างนอก 



 

บทท่ี 3 

การเคลื่อนไหวภาคประชาชนกับการพัฒนาหนองหารแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

 จากความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพหนองหาร รวมทั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
และประสบการณ์ในการพัฒนาหนองหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยได้น าเสนอไว้บทที่ 2 น าไปสู่
ขบวนการเคลื่อนภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาหนองหารแบบชุมชนมีส่วนร่วมในอนาคต ท าให้
นักวิชาการ แกนน าชุมชนรอบหนองหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร ร่วมมือกันเพ่ือผลักดันแผนพัฒนาหนองหารภาคประชาชน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

แผนแม่บทพัฒนาหนองหารภาคประชาชน 

 ปัจจุบัน หนองหารก าลังเผชิหหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอย่างมีนัยส าคัห  
ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านคุณค่าต่อจิตใจ และอ านาจในการควบคุมจัดการพ้ืนที่ อันล้วนเป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าเป็นการพัฒนาตาม
แนวนโยบายรัฐ การขยายตัวของชุมชนเมือง การเข้ามาของพืชเกษตรเชิงเดี่ยว การขยายตัวของ
กลุ่มทุนเข้ามาจับจองและอ้างสิทธิ์ในที่ดิน ปัหหาน้ าเสีย การขยายตัวของวัชพืชทางน้ า ที่น าไปสู่
การเสียสมดุลของระบบนิเวศน์ 
 ปัหหาของหนองหารที่เกิดขึ้นมีความหลากหลาย ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ในวงกว้าง อีกทั้งเป็นปัหหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้คน ชุมชนและแหล่งน้ าหนองหาร 
รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนรับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับหนองหาร ดังนั้นการจัดเวทีสัมมนา
วิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดการท าแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาหนองหาร 
แบบมีส่วนร่วม” จึงช่วยท าให้การวิเคราะห์และประเมินสภาพหนองหารที่เปลี่ยนแปลงไปมี 
ความชัดเจน ทั้งในด้านของขอบเขตและเนื้อหา โดยคาดหวังว่า แผนแม่บทดังกล่าวส่งผลดีต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์หนองหาร ตลอดจนเป็นการระดม
ความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่สัมพันธ์กับการจัดการหนองหาร  
อันน ามาซึ่งการพัฒนาหนองหารอย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ 
หนองหารด้วยตนเอง 
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 ทั้งนีก้ารจัดท าแผนแม่บทมีเป้าหมายส าคัหคือ ประการแรกเพ่ือวิเคราะห์และ
ประเมินสภาพหนองหารที่เปลี่ยนไปรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ 
ใช้ประโยชน์ โดยพิจารณาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารผลการศึกษา รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับหนองหาร ตลอดจนสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ที่ช่วยให้เห็นปัจจัย เงื่อนไขท่ีมีผลต่อสภาพ
การเปลี่ยนแปลงหนองหารในแต่ละช่วงเวลา และ ประการที่สองเพ่ือระดมความคิดเห็นของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่สัมพันธ์กับการจัดการหนองหาร ถึงแนวทางในการแก้ไข
ปัหหาและทิศทางการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การจัดท าร่างแผนแม่บทการพัฒนาหนองหาร  
ในลักษณะการจัดการร่วมแบบพหุภาคี  

แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  

 “ก่อนตาย อยากท าอะไรให้กับหนองหาร เพราะปัจจุบันมองว่า หนองหารถูกฆ่าตาย
ไปแล้ว โดยถูกฆ่าตายจากการพัฒนาต่างๆ ที่ผ่านมา” 
 อาจารย์เสรี พงศ์พิศ กล่าวว่า ผมเป็นคนสกลนครที่เกิดริมหนองหาร ได้ดื่มกินน้ า
หนองหารมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งครั้งนี้ได้มีโอกาสกลับมาบ้านและได้นั่งรถผ่านริมหนองหารมา  
ผ่านหัวขัวหรือสะพานที่ข้ามน้ าหนองหารลอดใต้ถนนเส้นทางสกลนคร-นครพนม ซึ่งเป็นสะพาน 
ที่เมื่อ 50 กว่าปี มาแล้ว ผมเคยถูกผลักตกน้ าลงไปจึงท าให้สามารถหัดว่ายน้ าได้ จึงเป็นความจ า 
ที่มีมากว่า 50 ปีว่า พ่อเคยไปจับปลาที่หนองหาร โดยวันหนึ่งจับปลาผาไลหรือปลากระเบนน้ าจืด
ได้ ซึ่งเป็นปลาตัวใหห่จนล้นกระโสก (ท่ีลากใส่เกวียน) ทั้งนี้ สิ่งที่ผมอยากท าก่อนตาย คือ อยาก
ท าอะไรให้กับหนองหาร เพราะปัจจุบันมองว่า หนองหารถูกฆ่าตายไปแล้ว โดยถูกฆ่าตายจากการ
พัฒนาต่างๆ ที่ผ่านมา  
 ดังนั้นเมื่อได้ยินเกี่ยวกับการจัดการตัวเองที่เราก าลังกล่าวถึง วันนี้เราจึงมาถูกเวที 
หนองหารถ้ามีการฟ้ืนชีวิตขึ้นมา คนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร  
หนองหารมีชีวิตได้อย่างไร คนในหนองหารเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 
เพราะปัจจุบันชาวบ้านมีแต่หนี้สินเหมือนคนใกล้จมน้ าตาย ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพ่ือซื้ออยู่ซื้อกินนั้น 
คงเป็นภาวะที่ย่ าแย่ วันนี้เราลุกขึ้นมาเพ่ือจัดการอย่างไร เรามาช่วยกันคิด เรามาร่วมกันเป็น
หนองหารอย่างไร มีแผนยุทธศาสตร์อย่างไร เรารู้เขาเราอย่างไร ดังนั้น หนองหารถ้าฟ้ืนตัวขึ้นมา
นั้น ชาวบ้านต้องเข้มแข็ง ตราบใดถ้าชาวบ้านไม่เข้มแข็งพลิกฟ้ืนหนองหารได้อย่างไร ผมท างาน
กับชุมชนมา 36 ปี ซึ่งก็เห็นสภาพด้วยกันว่า ถ้า ชาวบ้านต้องไปซื้อกินชีวิตก็จบ ดังนั้น วันนี้ 
ถ้าเราลุกข้ึนมาจัดการตนเอง ดังนั้น การพลิกฟ้ืนได้ต้องใช้ข้อมูลและความรู้ ซึ่งมีท้ังข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น วันดีคืนดีใครเป็นคนขีดหรือเขียนข้อมูลทางสังคม ข้อมูลทางความหลากหลาย
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ทางชีวิภาพ ข้อมูลเชิงระบบนิเวศ ทั้งนี้ ตั้งค าถามต่อว่าเราใช้ข้อความรู้หรือข้อมูลอย่างไร เราต้อง
เรียนรู้อะไรอีกเยอะ อาทิ ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ความรู้ทางนิเวศวิทยา หนองหารจัดการ
อย่างไร หรือความรู้ทางสังคมต้องจัดการอย่างไร 
 ดังนั้น คนสกลนครต้องจัดการตัวเอง ต้องท างานภาคประชาสังคม ชุมชน เราจัดการ
ตัวเองอย่างไร อย่างที่คุณหมอประเวศ วสี พูดเรื่องสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือ การมีข้อมูล 
ความรู้ การเมืองและสังคมประชาชน ซึ่งประชาชนต้องจัดการอย่างไร ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ 
เกิดข้ึนมาจัดการตัวเอง ช่วยให้เราเรียนรู้จัดการอย่างไร เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถที่จัดการตัวเองได้ 
ในกรณีท่าแร่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีข้อมูลที่น่าสนใจจากรุ่นน้องคนหนึ่งที่เรียนพัฒนาชุมชน
ขึ้นไปที่ อินแปง ไปท างานร่วมกับชาวบ้าน เรียนรู้จากชาวบ้าน ปัจจุบันท าให้ชาวบ้านต้องขอบคุณ 
ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อาทิ การเข้ามาของพืชเศรษฐกิจของแต่ละพ้ืนที่ 
รู้สาเหตุและทางออกในการแก้ไขปัหหาของตัวอง ต้องมีส านึกทางประวัติศาสตร์ ปัจจัยที่เป็นตัว
วิเคราะห์ เครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ อาทิ แผนแม่บทชุมชน เครื่องมือในการของบประมาณ ในการ
พ่ึงพาตัวเอง การจัดสรรเรื่องรายได้ ต้องมีการแยกแยะการบริการจัดการแต่ละพ้ืนที่ การน า
แนวคิดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างไร 
 ดังนั้น หนองหารต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึนอย่างไร การเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้านเป็นเครือข่ายในการประสานงาน การด าเนินงานร่วมกัน การน าเสนอสิ่งดีๆ  
ของดีๆ แต่ละพ้ืนที่ ให้มันเป็นธรรมชาติสวยงาม อย่างน้อยเป็นการพัฒนาที่เป็นธรรมชาติสวยงาม 
ท าอย่างไร ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม ท าอย่างไรชุมชนเป็นเจ้าของ เรามีทุนทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม เราต้องมีการเรียนรู้ เนื่องจากทุนที่มีอยู่มีมากกว่าเงิน นอกจากท่ีผ่านมาต้องใช้ความรู้
ดั้งเดิม คนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมย้อนหาอดีตสู่ปัจจุบัน และอนาคตเพ่ือให้เขามีอ านาจ  
การบริหารจัดการที่เป็นของเขาเอง เราได้แผน แก้ไขปัหหาเรื่องต่างๆ ได้ เรามีวิธีอย่างไรที่เข้ามา
จัดการได้   
 อย่างไรก็ตาม หนองหารเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้มีแบบมีแผน 
ชาวบ้านต้องสามารถที่จัดการ การท าแผนของหนองหาร ต้องมีแผนแม่บทของตัวเอง หากเรา
จัดการตัวเองได้ หนองหารน าไปสู่ความยั่งยืน โดยเพพาะอย่างยิ่ง ตอนนี้มีความสัมพันธ์กันหมด 
ต้องมีความสัมพันธ์กัน ชาวบ้านตามข้อมูลได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากวันนี้เราต้องการคืน
ข้อมูลสู่หนองหาร เราต้องเชื่อมข้อมูลระดับโลก เราได้ข้อมูลระดับโลก เรามีเครือข่ายเยอะแยะ 
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนเป็นเจ้าของ 
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 ทางการการเมืองต้องเริ่มและร่วมเมือกัน รวมทั้ง อบต. สส. สว. ทั้งในดับล่าง
ระดับบน ดูแลตนเอง จัดการตนเอง ซึ่งแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ต้องมีภาคประชาสังคม ถ้าไม่มีไม่
สามารถแก้ไขได้ ซึ่งหมอประเวศ เรียกว่า “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ดังนั้น สิ่งที่ต้องคิดให้มาก 
คือ ท าอย่างไรให้ชาวบ้านรอบหนองหารมีเครื่องมือในการจัดการตนเอง เช่น เครื่องมือนี้ คือ 
เครื่องมือที่ช่วยท าให้เรารู้เรื่องราวของบ้านตนเองให้ได้มากที่สุด ซึ่งขอยกตัวอย่างประสบการณ์
ชีวิต เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว ครั้งที่พ่อแม่เสียชีวิตของตนและต้องมีเขียนการประวัติชีวิต และได้มีการท า
เป็นหนังสือให้ลูกหลานในวันปีใหม่และวันร าลึกถึงการเสียชีวิตของท่าน ซึ่งกลายเป็นข้อมูลของ
ชุมชนด้วย คือ บ้านท่าแร่ ดังนั้น สิ่งที่ปรากฏขึ้น คือ อันหนึ่ง คือ ข้อมูล อันหนึ่ง คือ ส านึก 
นอกจากนั้น ประวัติน้องชาย นายเอก ธวัชชัย ที่เรียนจบพัฒนาชุมชนให้ไปท างานกับชุมชน  
ด้วยการไปสอบถามชาวบ้านว่า เป็นใครมาจากไหน ซึ่งชาวบ้านงงว่า เป็นนักพัฒนาแต่ไม่มี
โครงการเข้ามา แต่หลังจากนั้น ชาวบ้านรู้สึกขอบคุณว่าได้มีการรู้ถึงประวัติศาสตร์การพัฒนา 
ของชุมชนจากการเข้ามาพูดคุยสอบถามของนายเอก ตั้งแต่ยุคการเข้ามาของมันส าปะหลัง กัหชา 
ปอ ทั้งนี้ ท าให้เห็นสาเหตุและปัหหาของชุมชน ซึ่งในพ้ืนที่อินแปงได้รับบทเรียนจากข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์มาเป็นบทเรียนของชุมชน ในการพัฒนาในปัจจุบัน 
 ดังนั้นสิ่งที่เล่าคือ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนากับ อบต. คือ แผนแม่บท แต่หน่วยงาน
ราชการบางหน่วยก็น าไปใช้ในการของบประมาณหรือเขียนโครงการ ท าให้วัตถุประสงค์ผิดเพ้ียนไป 
ดังนั้น ถ้าเรามีการเรียนรู้ที่ดีท าให้เกิดพลัง แต่ใครเป็นคนท า มหาวิทยาลัยหรือไม่ อาจไม่ เพราะก็
ปรากฏผลที่ท าลายหนองหาร ซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยไปท างานเรื่องโรคเอดส์ที่ภาคเหนือ และ
ได้ถูกต้องค าถามว่า ในฐานะคนนอกกรณีกว๊านพะเยาพัฒนาอย่างไร ซึ่งผมเสนอว่า กว๊านพะเยา 
เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่สวยงาม น่าที่ไม่มีการด าเนินการด้านอุตสาหกรรม และส่งเสริมเป็นพื้นที่
ทางการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งอย่างน้อยเป็นพ้ืนที่ทางธรรมชาติที่เอ้ือกับชุมชนในพื้นท่ี 
ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องตั้งค าถาม คือ ท าอย่างไรเพื่อสานต่อคุณค่าความงามของปู่ย่าตายาย ซึ่งเรามีทุน
มากมาย ทั้งทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าทุนที่เป็นตัวเงิน ครั้งหนึ่งจาก
การเดินทางไปกับลุงประยงค์ (ประยงค์ ดอกล าไย) เพ่ือรับรางวัลแม็กไซไซ ซึ่งในเวทีดังกล่าว  
มีการกล่าวขอบคุณลุงประยงค์ว่า สิ่งที่ส าคัหกับการพัฒนาไม่ใช่ตัวเงิน แต่คือ ทุนทางความรู้  
ทางภูมิปัหหา 
 ดังนั้น การส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตส านึกและเห็นคุณค่าของทรัพยากรของท้องถิ่น 
โดยในอดีตเรามีแผนจากปู่ย่าตายายเป็นคนบอก แต่ปัจจุบัน คือ การเป็นคนบอกทาง ซึ่งวันนี้ 
จึงอยากให้ทุกท่านที่เข้าร่วมวันนี้ เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น ปัจจุบันการ
ด าเนินงานเราไม่อยากให้เอาเงินน าหน้า หนองหารเป็นพ้ืนที่ใหห่ ต้องใช้ 3 พลัง ยุทธศาสตร์ท า
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อย่างไรใช้ยุทธศาสตร์ร่วม มาดูร่วมกันว่าเราท าอะไรร่วมกัน อย่างน้อยมีประสานแผนร่วมกัน
อย่างไร ต้องมีการควบคุมกันอย่างไร มีการผนึกก าลังอย่างไร ต้องมองให้ไกล ระดับโลกให้ 
ความสนใจ เขามีความรู้ประสบการณ์อย่างไร ต้องมีการรวมพลังให้มีการสร้างภาพนิมิตขึ้นมา  
มีภาพของความอุดมสมบูรณ์ มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานร่วมกันอย่างไร หรือภาพที่สวยงาม 
อยากเห็นอะไรบ้าง หรือแม้กระท้ังหนองหารเป็นผู้ที่ให้ชีวิตที่ดี เรามีแนวทางในการปรับอย่างไร  
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรทั้งการใช้ทรัพยากรต่างๆ แนวทาง คือ 1) ทางด้านสังคม 
2) ทางด้านกฎหมาย และ 3) ทางด้านเศรษฐกิจ 
 ดังนั้นข้อสรุป คือ หนองหารเราเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร การเชื่อมโยงระหว่าง
ข้างล่างสู่ข้างบน เราสร้างความเข้มแข็ง เราอยากให้ยุทธศาสตร์ เราแผนการด าเนินงานอย่างไร 
อยากให้ 12 อบต. เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนอย่างไร เราเรียนรู้ที่มาและที่ไปอย่างไร  
สองชุมชนต้องเรียนรู้ว่ามีอะไรดีๆ ของดีๆ บ้างในท้องถิ่น โดยหนองหารเป็นแหล่งวิถีชีวิต 
ของชุมชน ไม่ใช่แหล่งท ามาหากินของใคร เราต้องร่วมมือแต่ละฝ่ายอย่างจริงจัง สถาบันต่างๆ 
ต้องเข้ามามีส่วนร่วม (วิชาการ การเมืองและชุมชน) เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และในส่วนตัว 
ขอปวารณาตัวเองที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหนองหาร 
 จากแผนพัฒนาหนองหารที่เป็นแผนแม่บทที่จังหวัดใช้เป็นแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งต้อง
เริ่มจากการแต่ก่อนอ่ืนน าเสนอภาพของหนองหาร ตั้งแต่ภาพทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ ภาพตัดขวาง
หนองหารมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะที่มีชุมชนในเขตเทศบาลท่าแร่และเทศบาลสกลนคร  
ซึ่งลักษณะทางภูมินิเวศเป็นภูที่ไม่สูงนัก หนองหารตั้งอยู่ในพ้ืนที่แอ่งจังหวัดสกลนคร จากพ้ืนที่
ภาคตัดขวาง หนองหารพื้นที่ 70,000 กว่าไร่ มีพ้ืนที่มากกว่า 50 ชุมชน ภูพานพื้นที่เป็นป่าโคก 
ป่าแดง เป็นพื้นที่ป่าปลูกแหล่งทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างเยอะ มีภาพเขียนสี หลักฐานทาง
โบราณคดี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลาย ดังนั้นหนองหารจึงเป็นแหล่งพ้ืนที่
ประวัติศาสตร์ มีต านานเรื่องเล่ามากมาย ต านานมีการอธิบายในเชิงพ้ืนที่ การเกิดพ้ืนที่เมือง
สกลนคร ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติที่มีอยู่ อาทิ มีคูน้ า น้ าพุต่างๆ   
 หนองหารมีเรื่องเล่าแต่เก่าก่อนมากมาย หนองหารก่อนการพัฒนาทุกวันนี้ มีวิถีชีวิต
การหาอยู่หากินของผู้คนมากมาย จากภาพหนองหารก่อนการพัฒนามีความหลากหลายสวยงาม
ทางวัฒนธรรม สมัยก่อนปลาในหนองหารในอดีตเป็นปลาชนิดเดียวกันกับแม่น้ าโขง  
จากกระบวนการ พัฒนาที่ผ่านมาท าให้เกิดการตัดตอนวิถีชีวิตของคนหนองหาร ทั้งนี้  
จากการศึกษาพบ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน ซึ่งจากหัวประปาต่อไปถึงยังดอนสวรรค์มีน้ าเสีย 
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เป็นจ านวนมากนี้คือการพัฒนาที่ผ่านมา โดยในอดีตมีเพลงที่พูดถึงว่า “เอาความขมขืนไปทิ้ง 
แม่โขง” นั้น แต่ปัจจุบันน้ าจากหนองหารไม่สามารถไหลงสู่แม่โขงได้อีกต่อไป ซึ่งปัจจุบันมี
สัหหาณเตือน เช่น เวลาฝนตกเปิดน้ าดันฝาท่อระบายน้ า น้ าจึงไหลไม่ทันจึงเกิดการดันท่อขึ้นมา
และ เกิดน้ าท่วมขังได้ง่าย ซึ่งด้วยกระบวนการเหล่านี้ การตัดตอนแหล่งอาหารของหนองหาร 
ถูกตัดตอนหรือน้อยลง นี้คือการพัฒนาและการขยายตัวของหนองหาร ซึ่งท าให้ทิศทางของน้ า  
ล าห้วยหรือคูเมืองเปลี่ยน น้ าท่วมเมืองสกลนคร 
 แผนพัฒนาหนองหาร ตั้งแต่ปี 2544 มี 6 แผนงาน จ านวน 40 โครงการ 
รายละเอียด ดังนี้ 
  1. ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่ จ านวน 8 โครงการ 
  2. ด้านการท่องเที่ยว จ านวน 12 โครงการ 
  3. แผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหนองหาร จ านวน 14 โครงการ 
  4. ด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ จ านวน 1 โครงการ 
  5. ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 1 โครงการ 
  6. ด้านการพัฒนาอื่นๆ จ านวน 4 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงสัดส่วนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาหนองหาร 



63 

 ทั้งนี้ มงีบประมาณรวม 1,121,100,900 บาท โดยในปี พ.ศ. 2556 เป็นเงิน 
390,981,300 บาท (ร้อยละ 35) ปี พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 374,476,300 บาท (ร้อยละ 34) และ  
ปี พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 351,643,300 บาท (ร้อยละ 31) โดยมีแผนงานกับการใช้งบประมาณแผน
ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมหนองหาร 14 โครงการ คือ  
  1. ด้านการท่องเที่ยว (12 โครงการ) 
  2. ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่ (8 โครงการ) 
  3. ด้านการพัฒนาอื่นๆ (4 โครงการ) 
  4. ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (1 โครงการ) 
  5. ด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ (1 โครงการ) 

 

ภาพประกอบ 12 แสดงรายละเอียดงบประมาณในการด าเนินงานโครงการแต่ละด้าน 

 โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว คือ 
  1. การก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในหนองหารแบบบูรณาการ 
  2. การขุดลอกแหล่งน้ าหนองหารในส่วนที่ตื้นเขิน 
  3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนขาม-ดอนลังกา 
  4. การปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่หลังชุมชนหนองหารหลวง 
  5. การพัฒนาหนองหารเป็นศูนย์สาธิต ศูนย์แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและ
บริการนักท่องเที่ยว 
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  6. การพัฒนาพ้ืนที่ชมธรรมชาติเทศบาลต าบลท่าแร่และแหล่งท่องเที่ยวโพธิ์สามต้น  
 นอกจากนี้ยังมีโครงการและแผนงานการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมหนองหาร  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1. ลดปริมาณสารมลพิษและน้ าเสียลงสู่หนองหาร ผ่านการด าเนินโครงการระบบ
บ าบัดน้ าเสียและโครงการส้วมถูกสุขลักษณะ 
  2. ก าจัดวัชพืชน้ าในหนองหาร/ก าจัดวัชพืชใต้น้ า ผ่านการด าเนินโครงการ 
การเฝ้าระวังการแพร่ขยายของวัชพืชและโครงการสร้างแปลงสาธิตการใช้พืชน้ าดูดซับสารพิษ 
ตลอดจนโครงการการขุดลอกตะกอนดิน ยกระดับดอนและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ เฝ้าระวังและ 
ติดตามคุณภาพน้ าและฟ้ืนฟู สงวนและรักษาป่าชายน้ า (บุ่ง-ทาม) 
 จากข้อมูลข้างต้นเกิดค าถามว่า จากแผนโครงการและงบประมาณเริ่มเน้น 
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีความชัดเจนในกลุ่มเป้าหมายว่า “แล้วใครไปเที่ยว”  
อีกท้ังแนวทางการพัฒนาที่เน้นฟื้นฟูสภาพหนองหาร คือ การขุดลอกหนองหารและก าจัด
ผักตบชวานั้น มีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ไม่สามารถเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
แต่ที่เลือกด าเนินโครงการพัฒนา อาจเพราะซึ่งเป็นโครงการที่ท าได้ง่ายหรือไม่ 
 ดังนั้นที่ผ่านมาในส่วนของศูนย์หนองหารฯ ได้ด าเนินการได้รวบรวมข้อมูล เราได้มี
การน าเสนอข้อมูลหนองหารทั้งหมดนี้ เพื่ออยากให้มีการด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ ดังนั้น 
จงึได้มีแนวทางในการจัดเวทีวันนี้ 
 มีการตั้งค าถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาจากรัฐที่มองว่า หนองหารเป็นแหล่งที่ต้อง
พัฒนาหรือไม่ โดยจากที่ได้ฟังแล้วท าให้เห็นภาพหนองหารกว้างมากขึ้น หลังจากท่ีคุยเรื่องนี้มา
ยาวนาน โรคหนองหารยังไม่หายสักที กล่าวคือ ปี 2531 ตั้งแต่ท างานการเมือง จนกระทั้ง
ปัจจุบันนี้หนองหารไม่ใช่ของคนสกลนคร สิ่งที่เขียนขึ้นเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาหนองหาร 
เป็นของหน่วยงานภาครัฐ หนองหารเป็นแหล่งของความล้มเหลว เป็นแหล่งของความไม่เข้าท่า 
ในการพัฒนา ได้แก่ 1) จัดท าพิพิธภัณฑ์ และ 2) แผนการพัฒนา OACS 
 การพฒันาที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของกรมประมงที่ด าเนินการพัฒนา รัฐไม่มองประชาชน
อยู่ในสายตา ต่อไปประชาชนต้องเป็นเจ้าของหนองหาร ระบบบริหารราชการต่างๆ ต้อง
ด าเนินการตามแนวทาง คือ 1) ประชาชนมีหน้าที่ชี้เป้า 2) ก าหนดอนาคตของตัวเอง และ  
3) สร้างความรู้สึกร่วมว่าหนองหารเป็นของคนสกลนคร เอามิติด้านการจัดการต่างๆ ในหนองหาร
มาร่วมกันคิด 
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 ดังนั้น วันนี้เรามาว่าความจริงก่อนที่เราเขียนแผน เราเห็นภาพจากการระดมกลุ่ม
ย่อยแล้วว่ามีแผนอย่างไร แต่เราต้องยอมรับความจริงว่าหนองหารมิใช่ของคนสกลนคร ซึ่งจาก
ข้อมูลที่ศาลากลาง พบว่า เจ้าเมืองและผู้ว่าจังหวัดสกลนครเข้ามาประจ าเพลี่ยคนละ 2 ปี ดังนั้น 
ถ้าฝากความหวังไว้กับผู้ว่าฯ ไม่ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ ส่วนใหห่ผู้ว่าฯ แต่ละท่านมีความตั้งใจ
แต่ด้วยข้อจ ากัดในส่วนของโครงสร้างของหน่วยงานราชการ ดังนั้น เราต้องยอมรับความจริงและ
ด าเนินการการพัฒนาด้วยตัวเอง ทั้งนี้ โครงการหรือการพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พบว่า ท าไม
ไม่มีใครมาเที่ยวจังหวัดสกลนคร คือ การไม่มีระบบขนส่งที่ดี ทั้งรถไฟ ทั้งนี้ถูกสาปเนื่องจากระบบ
การบริหารราชการ ในปี 2531 มีการน าเสนอย้อนกระทู้ด่วนที่ประชุมสภา ซึ่งท าให้รัฐบาล 
ในเวลานั้นมาพัฒนาหนองหาร กระทั่งเกิดประตูสรัสวดี ดังนั้น จากกระบวนการเคลื่อนไหวและ
ท างานที่ผ่านมามีการเชิหชาวบ้านทั้งหมดรอบหนองหารมาพูดคุย พะนั้น เมื่อราษฎรปกป้องรัฐ 
รัฐก็ต้องปกป้องประชาชนด้วย ดังนั้น ประเด็นที่อยากเสนอวันนี้ คือ  
  ประเด็นที่หนึ่ง คือ รัฐไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตา ดังนั้น ประชาชนสกลนคร
ต้องท าให้รัฐเห็นเราอยู่ในสายตา ซึ่งที่ผ่านมามีกรณี ที่ชาวบ้านรอบหนองหารต้องมีการเช่าที่ดิน
รอบหนองหาร ทั้งนี้ ยังมีงานวิจัยหลายเล่ม จาก ม.เกษตรเป็นการวิจัยจากราชการเพ่ือราชการ 
โดยไม่มีทางแก้ เช่น เสนอการจัดตั้งกฎหมายหรือออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ที่ถ้าเทศบาลท า
ท่าเรือมีกรมเจ้าท่าเข้ามาเป็นเจ้าของทันที ดังนั้น การสัมมนาวันนี้ต้องขีดเส้นให้ชัด พะนั้น 
ตัวอย่างหนองหารก็เหมือนกัน หนึ่งปัหหาความขัดแย้งกับราษฎรหมดลง เช่น เขตทับซ้อน  
หรือถูกจัดการโดยองค์การนี้ ซึ่งถ้าจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นคดีระหว่างราษฎรหนองหาร 
กับราชการ 
  ประเด็นที่สอง วันนี้ปัหหาของสกลนคร คือ ปัหหาร่วม การสัมมนาวันนี้เป็น
ประโยชน์มาก คือ การแก้ไขปัหหาด้วยเครื่องมือใหม่ เราไม่ปล่อยให้ผู้ว่าฯ มาชี้เป็นชี้ตาย  
แต่เราต้องการจัดตั้งองค์การใหม่ๆ และอยากเห็นเครื่องมือการจัดการสกลนครด้วยองค์การ
มหาชน ดังนั้น ค าตอบในการพัฒนาหนองหารใหม่ คือ การใช้เครื่องมือใหม่ โดยท่านทั้งหลายใน
ฐานะสารส้มที่ต้องท าให้หนองหารกลับมาใสสะอาดดื่มกินได้เช่นเดิม ซึ่งภาพรวมในประเด็นที่ 2 
คือ การเชื่อมโยงกับภาพใหห่ที่ต้องท าให้น้ าหนองหารและพ้ืนที่หนองหารตกผลึก เมื่อภาครัฐ
หมดความจ าเป็นที่ใช้พื้นท่ีของหนองหาร แต่ติดปัหหาเรื่องกฤษฎีกา เป็นเรื่องมติทางกฎหมาย 
ที่แก้ไขได้ โดยต้องแก้ไขเทศบัหหัติ จากนั้นเราได้เห็นพลังของประชาชน (empowerment) 
ดังนั้น วันนี้ประชาชนมีหน้าที่ชี้เป้า 
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  ประเด็นสุดท้าย คือ หนองหารเป็นของทุกคนในสกลนคร ต้องสร้างความเป็น
เจ้าของ พะนั้น ความรู้สึกท่ีเคยเกิดข้ึนกับดอนสวรรค์มาใช้กับหนองหาร พอเรามียุทธศาสตร์ 
จากการมีส่วนร่วม พะนั้นวันนี้ สกลนครต้องมียุทธศาสตร์ชัด ดังนั้น ต าแหน่งเรื่องหนองหารต้องมี
ความชัดเจน ซึ่งวันหนึ่งข้างหน้ามี สส. สว. เราให้พวกเขาไปเสนอต่อในพื้นที่การเมืองใหห่ ซึ่งหวัง 
ว่าได้เนื้อหาในการด าเนินจากเวทีวันนี้ ความหมายที่แท้จริงเราได้จากเวทีครั้งนี้ 

การจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาหนองหารแบบมีสว่นร่วม  

 “สิ่งที่ส าคัหที่เราต้องให้ได้วันนี้ คือ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า หนองหาร 
ในฝัน คืออะไร และอันที่สอง คือ แนวทางหลักหรือเรื่องใหห่ๆ ที่ไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือฝัน
นั้นมีกี่แนวทาง” 
 สิ่งส าคัหในการจัดท าแผนแม่บทหนองหาร อย่างมีส่วนร่วมนั้น มีความส าคัหยิ่งที่
ต้องเข้าใจหลักการในการจัดการตนเอง ว่าท าไมเราต้องเลือกมาท างานในพ้ืนที่ เนื่องจาก กระแส
การจัดการตนเอง  
 กระแสการกระจายอ านาจเกิดเป็นกระแสการจัดการตนเอง เช่น ในกรณีของเชียงใหม่
ที่ขณะนี้มีการเคลื่อนไหวเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง ทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าฯ การจัดเก็บภาษีเอง  
ซึ่งมีการจัดเวทีไปกว่าร้อยเวทีแล้ว อีกทั้ง ในขณะนี้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง คือ การปฏิรูปกฎหมาย 
ยกร่างกฎหมายจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งถ้ากฎหมายนี้ผ่านแสดงว่า จังหวัดใดที่ต้องการปกครอง
ตนเองต้องแสดงเจตจ านง หลังจากนั้นเข้าครม.ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วเอามาจัดการ
ตนเอง ทั้งนี้ ได้กลายมาเป็นกระแสหลักในตอนนี้ โดยจ าเป็นที่ท้องถิ่นและประชาชนทั้งหลายต้อง
ลุกขึ้นมาพูดเรื่องของตัวเอง ดังนั้น ทั้งหมดคือ เรื่องราวทั้งหมดว่า ท าไมเราถึงต้องมาท าเรื่องนี้ 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การสร้างอ านาจในการจัดการตนเอง 
 สองหลักคิดท่ีส าคัห ตอนนี้ ก็คือ ตอนนี้ต้องเปลี่ยนบางเรื่อง หลักคิดหรือวิธีคิด  
จากที่เราใช้ค าว่า “การมีส่วนร่วม” ตอนนี้ถูกเปลี่ยนมาใช้เป็น “การเป็นเจ้าของ” ซึ่งจากเท่าที่ฟัง
ในเวทีวันนี้มีการใช้ค านี้กว่า 40-50 ครั้ง ที่เรียกว่า “การเป็นเจ้าของ” โดยที่ผ่านมาเรามักใช้ค าว่า 
มีส่วนร่วม ซึ่งการมีส่วนร่วมต้องแสดงว่าใครเป็นเจ้าของ โดยสมัยก่อนเราเป็นเจ้าของ แต่สมัย 
เมื่อปี 2435 การรวมศูนย์อ านาจ สมัยนั้นใน ร.5 เพ่ือต่อสู้กับจักรวรรดินิยมจึงเกิดการรวม 
ศูนย์อ านาจ กระทั่งปัจจุบัน เราจึงไม่ได้เป็นเจ้าของในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องป่า ดินหรือน้ า แต่ตอนนี้
เราต้องสถาปนาใหม่ที่เรียกว่า “การเป็นเจ้าของ” และประชาชนต้องลุกขึ้นมาสร้างวิสัยทัศน์  
โดยประชาชนเอง ซึ่งเรื่องนี้ส าคัห ในช่วงที่มีโอกาสเดินรณรงค์เชียงใหม่จัดการตนเอง 120 วัน  
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คือ การรวมศูนย์อ านาจ 120 ปี เดินรณรงค์รอบคูเมืองทุกวัน 800 กว่ากิโลเมตร ปรากฏว่า หี่ปุ่น
มาเยี่ยมเรา แล้วถามว่า คุณท าอะไร จึงตอบไปว่า เราขอเลือกตั้งผู้ว่าฯ ซึ่งผู้ว่าฯ เชียงใหม่แต่ละคน
มาท าหน้าที่สามเรื่อง คือ เปิดประชุม กินเหล้า เฝ้าสนามบิน แล้วหลังจากนั้นก็ไป เราก็บอกว่า 
ไม่ไหวแบบนี้ เราขอจัดการตนเอง แต่หี่ปุ่นเขาบอกว่า เขาก าลังรณรงค์ให้เลิกผู้ว่าเพราะขณะนี้
ประชาชนว่ากันเองได้แล้ว ไม่ต้องมีใครมาว่า ซึ่งประเทศหี่ปุ่นก้าวหน้าไปเช่นนี้แล้ว  
 นอกจากนั้น จากการไปฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหล่านี้เลือกผู้ว่าฯ มานาน
แล้ว ปรากฏว่าขณะนี้เขาเลือกผู้ว่าฯ โดยไม่ต้องมีวิสัยทัศน์ แต่ส าหรับเรา (ไทย) เราต้องการผู้ว่าฯ 
ที่มีวิสันทัศน์ แต่ที่ของไม่ต้องการเหตุผลเพราะวิสัยทัศน์ประชาชนได้วางไว้ให้เรียบร้อยแล้ว  
ผู้ว่าฯ ไม่ต้องมี แต่เพียงมาบริหารวิสัยทัศน์ของประชาชนก็พอ ซึ่งในต่างประเทศเป็นไปเช่นนี้แล้ว 
แต่ของเราถามว่า วิสัยทัศน์ของสกลนครคืออะไรในอีก 20 ปีข้างหน้า ไม่มีใครรู้ในกรณีเชียงใหม่
เองก็ตอบไม่ได้ว่าอีก 20 ปีเชียงใหม่เป็นอย่างไร  
 ดังนั้น เรื่องเหล่านี้ คือ เรื่องที่เราอาจต้องมาจัดวางและท่ีส าคัห คือ จัดการโดยชุมชน
ท้องถิ่นและเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งตอนนี้เชียงใหม่ 
นอกจากการรณรงค์ท่ีต้อเสนอกฎหมายเองแล้ว ยังต้องสู้กับอีกอย่างหนึ่ง คือ ดังที่อาจารย์เอกพร
ได้พูดไว้ตอนเช้า คือ เรื่ององค์กรมหาชน คือ พิงค์พระนคร ซึ่งได้กลายมาเป็นการจัดการที่เป็น
การจัดการผลประโยชน์ไป ทั้งนี้ ก็เริ่มไม่แน่ใจว่าผลประโยชน์นี้ไปตกกับใครเพราะมีพรรคพวกไป
ขอใช้ห้องประชุมของศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ 1 วัน มีเงินงบประมาณอยู่ ห้าแสน
บาทไปขอเช่า ปรากฏว่า ไม่ได้เพราะต้องใช้เงินเป็นสิบล้าน จึงเกิดค าถามว่า เป็นของบ้านเรา 
แต่เราใช้ไม่ได้ ประชาชนจึงบอกว่า เผาซะดีไหม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ได้กลายไปเป็น
ประโยชน์ ของบางคนหรือบางกลุ่ม ดังนั้น เราอาจคิดว่า การจัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชนควรเป็น
อย่างไร ซึ่งเรื่องเหล่านี้ส าคัห 
 ที่ผ่านมาได้มีโอกาสฟังอาจารย์อเนก เหล่าธรรมทัศน์พูดและฟันธงชัดเจนว่า 
ศูนย์กลางต่อไปนี้ ไม่ใช่กรุงเทพฯอีกต่อไป การเปิด AEC ข้างหน้านี้ ในแถบของอีสาน ภาคเหนือ 
ต้องสัมพันธ์กับประชากรในแถบนี้ไม่ต่ ากว่า 700 ล้าน รวมทั้ง จีนตอนใต้ ดังนั้น จังหวัดในแถบ
เหล่านี้ กลายมาเป็นศูนย์กลาง กรุงเทพฯ กลายเป็นชายขอบ เพราะกรุงเทพฯ ไม่ได้ใกล้ใครเลย 
แล้วภาคของเราพูดได้หลายภาษา ซึ่งอาจารย์อเนกฟังธงแบบนั้น ดังนั้น ประโยชน์ทั้งหมด ถ้าเรา
สถาปนาให้ทุกพ้ืนที่เป็นศูนย์กลาง แล้วเชื่อมกับบริบทใหม่ ที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้า ซึ่งตรงนี้เป็น
เรื่องท่ีเราต้องลุกขึ้นมาจัดการตนเอง วางแผนทางยุทธศาสตร์ด้วยตนเองของตนเอง 
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 อีกหนึ่งเรื่องที่คิดว่าส าคัห คือ การเปิดประเทศที่เรียกว่า AEC นั้น ปรากฏว่า 
ประเทศจีนมาคุยกับเชียงใหม่ว่า ส่งนักศึกษามา มาท าการค้า มาท าทุกเรื่อง ซึ่งเขาสามารถฟันธง
และตกลงกันได้ในเมืองของเขา แต่ปรากฏว่าพอมาถึงเชียงใหม่บอกท าไม่ได้เพราะต้องไปถาม
รัฐมนตรี เพราะศูนย์กลางอยู่ที่นั้น ดังนั้น สังคมใหม่ต่อไปนี้ เป็นสังคมที่ไม่ใช่ G to G หรือรัฐต่อรัฐ 
อีกต่อไป แต่เป็นสังคม เมืองต่อเมือง เป็นความสัมพันธ์หรือข้อตกลงระหว่าง เมืองกับเมือง  
อย่างในกรณีห่ีปุ่นเช่นกัน ที่เริ่มเข้ามาพูดคุยว่า มีเรื่องที่ต้องการท าเชื่อมกับเชียงใหม่ 3 เรื่อง คือ 
หนึ่งการน าเอานักศึกษาแลกเปลี่ยนมาแลกเปลี่ยนกัน สองการติดต่อค้าขายข้าว สามการท าเรื่อง 
OTOP แต่ของเขาเป็น OVOP คือ หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งหมู่บ้าน แต่จากการพูดคุยไม่สามารถหา
ข้อตกลงได้เพราะ ในความเป็นเมือง มันจัดการไม่ได้ แต่ของเขาสามารถจัดการได้เลย แต่ของเรา
ต้องขึ้นกับส่วนกลาง  
 ดังนั้น ทั้งหมดคือ เรื่องราวที่เป็นที่มาว่า ชุมชนทั้งหลาย ต้องลุกขึ้นมาในการที่สร้าง
แผน สร้างวิสัยทัศน์ สร้างตัวตนของตัวที่ชัดเจน มีกระบวนการ มีแผนและที่ส าคัหคือ ต้องท าการ
จัดการตนเอง ซึ่งในความหมายนี้ หมายความว่าหลายเรื่องนั้นท าอย่างไร ไม่ให้ส่วนกลาง  
กลายมาเป็นผู้ผูกขาดอ านาจ ทั้งนี้ ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่ง คือ การท างานร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่  
ซึ่ง อบจ. ได้อนุมัติสะพานหนึ่ง มีงบประมาณ 7 ล้านบาท ข้ามแม่น้ าปิง ปรากฏว่าต้องท าเรื่องไป 
7 กรม โดยสองปีผ่านมาเพ่ิงได้รับการอนุมัติจากสองกรม ทั้งที่เงินก็เป็นเงินของท้องถิ่น อ านาจการ
ตัดสินใจก็ของท้องถิ่น แต่อ านาจจริงกลับอยู่ที่ส่วนกลางและไม่รู้อีกนานเท่าไรจึงได้รับการอนุมัติ
จากทั้ง 7 กรม ดังนั้น การแก้ไขปัหหาต้องเบ็ดเสร็จจับไวและต้องทันทีทันใด แต่ของเรามันติดที่
เกิดการรวมศูนย์  
 อย่างไรก็ตาม เราพูดเช่นนี้ไม่ได้ แต่ประชาชนต้องลุกข้ึนมาด าเนินการที่วางแผนวาง
ยุทธศาสตร์ในการจัดการตนเอง ซึ่งในกรณีของยุทธศาสตร์ของหนองหาร ยุทธศาสตร์สกลนคร
หรือแอ่งสกลก็เป็นประเด็นส าคัห ดังนั้น ประเด็น คือ การท างานในทางยุทธศาสตร์ต้องเข้าใจ
ประเด็นต่อไปนี้  
  เข้าใจเป้าหมายและจินตภาพ อาจารย์เสรีพูดไว้ว่า ภาพในฝันของเรา คืออะไร  
ในฝันหนองหาร คืออะไร จินตภาพฝันว่าอย่างไร ซึ่งต้องชัดเจนเพราะถ้าฝันต่างกันก็ท าต่างกัน 
ดังนั้น การรู้เขารู้เรารอบร้อยครั้งชนะร้อยหนึ่งครั้ง คือ การรู้โอกาส รู้ข้อจ ากัด รู้ภายนอก รู้
ภายใน รู้จุดแข็งจุดอ่อนภายในของเราชัดเจน รู้ว่าเราไปสู่อะไร มีทางท่ีไปสู่จุดนั้นทางใดบ้าง
ในทางยุทธศาสตร์ และที่ส าคัหไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในเอกสารหรืออยู่ในต ารา แต่ยุทธศาสตร์ที่ส าคัห 
คือ องค์กรขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ คือใคร ดังนั้น สิ่งที่ส าคัหในการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ 
ไม่ใช่เป็นเรื่องความชัดเจนในเนื้อหา แต่ชัดเจนในเรื่ององค์กรขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และ 
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การบริหารยุทธศาสตร์ที่ให้สัมฤทธิ์ผล ดังนั้น เรื่องเหล่านี้มีความส าคัหอย่างยิ่ง ซึ่งอันนี้น่าเป็น
โจทย์ที่เราต้องช่วยกันคิดและฝากให้ใครคิดแทนไม่ได้ในเรื่องเหล่านี้ เราทุกคนต้องร่วมกัน
ขับเคลื่อนไม่ใช่เป็นเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร องค์กร
ท้องถิ่น แต่ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมก าหนด ซึ่งตรงนี้คือความส าคัห  
  อย่างไรก็ตาม ในเชิงกระบวนการทั้งหมดทางทฤษฎีนั้น มีการพูดถึงไว้มากมาย
โดยเพพาะในทางเครื่องมือ ซึ่งสูงสุด คือ ในฝันหรือเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ (vision) ว่าเรามีภาพ
ร่วมกันหรือไม่ ซึ่งภาพดังกล่าวอยากให้ในการระดมความคิดในกลุ่มย่อยได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ 
อีกท้ัง โดยกระบวนการเหล่านี้ด าเนินไปได้จ าเป็นต้องรู้ปัหหา รู้ข้อเท็จจริง แต่ในวันนี้เรามานั่ง
พูดคุยกันเรื่องของปัหหาคงไม่มีเวลา ซึ่งเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัหหานี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย
ที่สุด 3 วัน ในการที่ท าให้เห็นข้อมูลดังกล่าว แต่ขณะนี้ เรามีเวลาอยู่เพียงแค่ 1 วันครึ่ง ดังนั้นใน
กระบวนการของเราจึงไม่มีเวลาท า เพราะในความเป็นจริงในทางทฤษฎีพิจารณาว่าถ้าโอกาสเจอ
กับจุดอ่อน หมายความว่า เป็นยุทธศาสตร์เชิงตั้งรับ ถ้าโอกาสมีและเจอกับจุดแข็ง ยุทธศาสตร์
ออกมาในเชิงรุกเพราะเรามีจุดแข็ง โอกาสภายนอกก็ดีดังนั้นต้องวางเชิงรุก แต่ถ้าจุดแข็งภายใน
เจอกับจุดอ่อนภายนอก เรียกว่ายุทธศาสตร์เชิงรอคอย ส่วนถ้าข้อจ ากัดเจอกับจุดอ่อนภายใน
เรียกว่ายุทธศาสตร์ถอย ซึ่งการถอยเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่ง เช่น ในบางบริษัทถ้าด าเนินการ
ต่อไปไม่ได้ก็มีการปิดตัวลงเพราะไม่เช่นนั้นตนเองอยู่ไม่ได้ ดังนั้นในกระบวนการดังกล่าว เราไม่มี
เวลาเพียงพอในการกลั่นกรองแลท าในลักษณะนี้ แต่เพียงแค่ให้รู้ว่า ถ้าเรารู้เขา คือ รู้ว่าโอกาส 
ข้อจ ากัดมีอะไร รู้เรา คือ จุดแข็งจุดอ่อนเรามีอะไร เราน ามาคลุกกัน ย ากันเพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์
แบบนี้ ซึ่งได้ออกมาเป็นยุทธศาสตร์หลายเชิง ทั้งเชิงตั้งรับ เชิงรุก เชิงถอย เชิงรอคอย  
  สิ่งที่ส าคัหที่เราต้องให้ได้วันนี้ คือ นอกจากเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า 
หนองหารในฝัน คืออะไร และอันที่สอง คือ แนวทางหลักหรือเรื่องใหห่ๆ ที่ไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายหรือฝันนั้น มีกี่แนวทาง ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ใช้วิธีนี้ ในอริยสัจสี่ คือ ทุกข์ รู้ปัหหา สมุทัย 
รู้เหตุของปัหหา นิโรธ คือ ตัวเป้าหมายสูงสุดว่าต้องการให้รู้อะไร มรรค คือ ทางที่ไปสู่นิโรธนั้น 
ซึ่งมีองค์ 8 ที่น าไปสู่นิโรธ ดังนั้น เรามาช่วยกันวางในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ถ้าเราท าเรื่องเป้าหมาย 
และแนวทางที่ไปสู่เรื่องนี้ ต่อมา จึงท าแผนปฏิบัติการที่ไปสู่แนวทางนี้ได้ ซึ่งท าให้เราได้แผน
ยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม อย่าไปฝังใจกับยุทธศาสตร์นี้
จนเกินไป แต่เราต้องท าให้เครื่องมือนี้เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้  
อย่างเหมาะสม สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างให้คนเข้ามาร่วมกันมากข้ึน ไม่ใช่มองว่า  
เราท าเช่นนี้แล้ว คิดเช่นนี้แล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่มันต้องพัฒนาไปในตัวของมันเอง ซึ่งทั้งหมด 
คือเค้าโครง  
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 ทั้งนี้ ในทางยุทธศาสตร์ที่มีการพูดถึง สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งในทางยุทธศาสตร์ 
มีสามเหลี่ยม 3 พ้ืนที่ด้วยกัน ที่เราต้องคิดร่วมกัน คือ 
  1. พ้ืนที่รูปธรรม : ยุทธศาสตร์ต้องมีพ้ืนที่รูปธรรม ถ้าไม่เช่นนั้น ไม่มีน้ าหนัก  
ซึ่งในความหมายนี้ หมายถึง ถ้าเราเอาหนองหารเป็นพ้ืนที่รูปธรรม แล้วรูปธรรมย่อยๆ ในพ้ืนที่
หนองหารมีอะไร เช่น อปท. ที่จัดการพ้ืนที่นี้ ที่จัดการเรื่องต่างๆ จนกลายมาเป็นรูปธรรมขนาด
ใหห่ของหนองหารและกลายมาเป็นรูปธรรมขนาดใหห่ของสกลนคร และกลายมาเป็นรูปธรรม
ของแอ่งสกลทั้งหมดนี้ ซึ่งท าให้เรามีน้ าหนักมากข้ึนในการที่เราท าพ้ืนที่รูปธรรม ยกตัวอย่างใน
อดีตจากการท างานเรื่องพ้ืนที่รูปธรรมในการท า พรบ. ป่าชุมชน ได้มีการท าพ้ืนที่รูปธรรมของป่า 
กว่า 1,000 ไร่ ขับเคลื่อน พรบ. เพื่อให้ชุมชนเป็นเจ้าของป่า ซึ่งต้องมีพ้ืนที่รูปธรรม 
  2. พ้ืนที่ทางสังคม : โดยต้องมีการสร้างด้วยการสื่อสารสาธารณะ การสื่อกับสังคม 
ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องจ าเป็นและที่ส าคัหไม่ใช่เรื่องสื่อเพราะปัจจุบันเรื่องวิทยุชุมชนมีจ านวนมาก 
แต่สิ่งส าคัห คือ เนื้อหาของวิทยุชุมชนหรือสาร (massage) ที่น าไปสื่อ ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องคิด
เรื่องนี้ ถ้าสร้างพ้ืนที่หนองหาร สร้างยุทธศาสตร์หนองหารหรือสร้างการสื่อสารทางสังคม ทั้งนี้ 
การสื่อสาร คือ สื่อสารตั้งแต่ คนรอบหนองหาร 10 กว่า อปท. หรือสื่อสารกับคนสกลนคร 
สื่อสารกับรัฐบาล หรือใครก็ตามแต่ท่ีมีส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
  3. พ้ืนที่นโยบาย : เราท าได้อย่างไร ถ้าไม่มีสภาพบังคับ เช่นกรณีเชียงใหม่ที่ท า
ต้นแบบมากมาย แต่ในที่สุดนโยบายไม่เปิดก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ดังนั้น จึงต้องให้ อปท. 
ขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการตนเองด้วยเพราะในทางกฎหมายหรือนโยบายนั้น มีสภาพบังคับอยู่ 
ซึ่งอาจไม่ใช่เพียง พรบ. เพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันท้องถิ่นสามารถออกข้อบังคับหรือเทศบัหหัติ
ของท้องถิ่นได้ โดยที่ไม่ต้องรอกฎหมายใหห่ เช่นในกรณี พรบ.ป่าชุมชน เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็น
พ้ืนที่ทางยุทธศาสตร์ที่เป็นการต้องข้อสังเกตว่า ยุทธศาสตร์ที่เราร่วมกันคิดในครั้งนี้นั้น กินพื้นที่
เหล่านี้หรือไม่ เพ่ือที่น าเป็นประเด็น ดังนั้น โจทย์ในการระดมความคิดในกลุ่มย่อย คือ 
   1) “เราเห็นอะไรที่หนองหาร” ทั้งด้านบวกและด้านลบ 
   2) หาค าจ ากัดความ “หนองหารในฝัน”/“จินตภาพ” (เป้าหมายที่บรรลุ)   
   3) ถ้าไปถึงในฝันต้องท าเรื่องอะไร (แนวทางหลักของยุทธศาสตร์) 
 แนวคิดและหลักการในการจัดการตนเอง ว่า ท าไมเราต้องเลือกมาท างานในพื้นที่ 
เนื่องจากปัจจุบันชุมชนท้องถิ่นต้องเผชิหกับสถานการณ์ อาทิ 1. กระแสการกระจายอ านาจเกิด
เป็นกระแสการจัดการตนเอง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่การสร้างอ านาจ
ในการจัดการตนเอง 2. โดยเราต้องเข้าใจ เป้าหมายหรือจินตภาพ ชัดเจนร่วมกัน 3. รู้เขารู้เรา 
ชัดเจน 4. รู้โอกาส รู้ข้อจ ากัด ภายนอกชัด และ 5. รู้จุดแข็ง รู้จุดอ่อน 
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“หนองหารในฝัน” ร่างวิสัยทัศน์ การจัดการหนองหารอย่างมีส่วนร่วม 

ตาราง 11 หนองหารในฝัน กลุ่มที่ 1 

หนองหารในปัจจุบัน 
หนองหารในฝัน 

แนวทางสู่หนองหาร
ในฝัน ข้อดี ข้อเสีย 

- เป็นที่กว้างใหห่ มีสัตว์
น้ าหลากหลายชนิด 
- เป็นแหล่งประเพณ ี
แข่งเรือ 
- มีแนวเขตที่ชัดเจน
แน่นอน 
- เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย 
- เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ 
- น้ าถูกน าไปใช้ทาง
การเกษตรและ
น้ าประปา 
- วัชพืชถูกน าไปท าปุ๋ย
ชีวภาพ 

- มีน้ าเสีย ตกตะกอนอยู่ใต้
น้ าจากการถ่ายเทไมส่ะดวก  
- โครงการจ ากัดผักตบชวา
ของหน่วยงานรัฐและจาก
สารเคมี (ยาปราบหอยเชอรี่) 
- สัตว์น้ าหลายหลากชนิด
ลดลง 
- มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
เช่น โรคผิวหนัง อันเกิดจาก
แหล่งน้ า 
- ปัหหาผักตบชวา ไมยราบ
และหห้าคา  

- สะอาด ดื่ม ใช้ได ้
- เป็นแหล่งขยายพันธ์
ปลา 
- ชุมชนมีส่วนร่วม 
- ชาวบ้านมีความเป็นอยู่
ทีดีขึ้น 
- เป็นแหล่งอาหาร 
- เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ของคน
ทั้งในและนอกท้องถิ่น 
 

- พัฒนาสิ่งแวดล้อม     
หนองหาร 
- รณรงค์ให้ชุมชนเกิด
ส านึก มีแกนน าในการ
อาสาดูแลวัชพืช  
- ไม่จับสตัว์น้ าในฤดู
วางไข ่
- การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนภาครัฐ 
- องค์กรส่งเสรมิและ
เพาะพันธ์ุปลาสู ่
หนองหาร 

 
ตาราง 12 หนองหารในฝัน กลุ่มที่ 2 

หนองหารในปัจจุบัน 
หนองหารในฝัน 

แนวทางสู่หนอง
หารในฝัน ข้อดี ข้อเสีย 

- ส่งเสริมชุมชนให ้
มีส่วนร่วม 
- ชุมชนจัดการตนเอง 
- การจัดการเรื่อง
เอกสารสิทธ์ 
 

- ปัหหาผักตบและ
สาหร่าย ก่อให้เกิดปัหหา
น้ าเสีย และตื้นเขิน 
- มีปัหหาเรื่องการระบาย
น้ า 
- ปัหหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
- ปัหหาเอกสารสิทธ์ิที่ดิน
จากการปักหลักเขต 
- ความหลากหลายของ
พันธุ์ปลาลดลง 

- หนองหารน้ าสะอาด 
แหล่งเกษตรอินทรีย์ ชุมชน
เข้มแข็ง 
 
 

- ส่งเสริมชุมชนให้มี
ส่วนร่วม 
- ชุมชนจัดการ
ตนเอง 
- การจัดการเรื่อง
เอกสารสิทธ์ิ 
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ตาราง 13 หนองหารในฝัน กลุ่มที่ 3 

หนองหารในปัจจุบัน 
หนองหารในฝัน แนวทางสู่หนองหารในฝัน 

ข้อดี ข้อเสีย 
- เป็นแหล่งน้ าใช้ของคน
ในชุมชนรอบหนองหาร  
- น้ าใส ไหลเย็นเห็นตัว
ปลา 
- เป็นแหล่งน้ าทาง
การเกษตร 
- เป็นแหล่งการคมนาคม
สัหจรระหว่างชุมชน 
- มีการพัฒนาคุณภาพ
น้ าเพื่ออุปโภคบรโิภค 
- เป็นแหล่งอาหาร 
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน ์
- เป็นแหล่งอารยธรรม 
 

- สกปรก แหล่งเพาะ
เชื้อโรค 
- น้ าท่วมจากเขื่อน
เวลาน้ าหลาก     
- น้ าตื้นเขิน มีสวะใต้
น้ า มีวัชพืชมากขึ้น 
(เกิดเกาะลอย) 
- มีการบุกรุกพ้ืนท่ีรอบ
หนองหาร ท าให้ท่ีดิน
แคบลง 
- ท่าเรือมีวัชพืชเรือเข้า
ฝั่งไมไ่ด ้
- พันธุ์ปลาสูหหาย 
 

- หนองหารน้ า
สะอาด ระบบ
นิเวศน์ มีที่ท ากิน 
ถิ่นความรู้ คู่อาชีพ 
สู่ชุมชนยั่งยืน” 

- คนในชุมชน 
- ผู้เกี่ยวข้องในการใช้พื้นที่ เช่น 
อปท. อบต. สถาบันการศึกษา 
(ม.ราชภัฎสกล ม.เกษตรสกล  
โรงเรียนท่าศาลา โรงเรยีนท่าวัด)
พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 
- พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
จากการมสี่วนร่วมจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารออมสิน 
ธกส. หอการค้า อุตสาหกรรม
จังหวัด  
- ตากหนองหารให้แห้ง โดย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องศูนย์วิจัย
พัฒนาประมงน้ าจืด (ด้วยการ
เช็คระดับน้ าหน้าประตูน้ า)  
สาธารณสุขจังหวดั รพส. 3 
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ตาราง 14 หนองหารในฝัน กลุ่มที่ 4 

หนองหารในปัจจุบัน 
หนองหารในฝัน 

แนวทางสู่หนอง
หารในฝัน ข้อดี ข้อเสีย 

- ภูมิทัศงดงาม 
- แหล่งน้ ากินน้ าใช้ 
(ต้นทุนน้ า) 
- แหล่งเกษตรกรรมริม
หนองหาร 
-  แหล่งรวมอาหาร 

- น้ าเสีย 
- มีวัชพืช ตะกอน/ ตื้นเขิน 
- การบุกรุกพื้นท่ีหนองหาร 
- แหล่งบ่มเพาะเชื้อโรค/
มลพิษ 
-  ปริมาณสัตว์น้ าลดลง 
 

- น้ าใส วิวสวย 
- แหล่งน้ าดี แหล่งเอื้อชีวิต 
- เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตร (เกษตรผสมผสาน
ลุ่มน้ าหนองหาร) 
- ศูนย์รวมกีฬาทางน้ าใน
หนองหาร 
- ฟื้นฟูประเพณีลุม่น้ า 
หนองหาร 
- อุทยานสัตว์น้ าชุมชนและ
รอบดอน 
- การคมนาคมและการ
ท่องเที่ยวท่ีสะดวกสบาย
ปลอดภัย 
- แหล่งท าการประมงอย่าง
ยั่งยืน 
- แหล่งศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
- สัตว์น้ ามากมายกินได้
ปลอดภัย น้ าใสสะอาด 
โอกาสแหล่งท ามาหากิน 
ถิ่นท่องเที่ยว แห่งเดียว คือ 
หนองหาร 

- ให้ความรู้และ 
ปลุกจิตส านึกเรื่อง
หนองหาร 
- ร่วมคิดร่วมท า
ประชาคมบริหาร
จัดการหนองหาร 
- จัดท าแผนแม่บท
ในแต่ละชุมชนรอบ
หนองหาร 
- น าเสนอแผน
แม่บทตอ่ อปท. 
อ าเภอและจังหวัด 
- อปท. อ าเภอและ
จังหวัด ผลักดันแผน
แม่บทไปยัง
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องสู่การ
พัฒนา 
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ตาราง 15 หนองหารในฝัน กลุ่มที่ 5 

หนองหารในปัจจุบัน 
หนองหารในฝัน 

แนวทางสู่หนองหาร
ในฝัน ข้อดี ข้อเสีย 

- ผู้คน/ประชาชนใน
พื้นที่ ยังให้ความส าคัห
กับหนองหารเป็นพื้นที่
ทางน้ า พื้นที่
ประวัติศาสตร์/
วัฒนธรรมความเชื่อ 
ของคนสกลนคร 
- หนองหารยังเป็นแหล่ง
ท ามาหากินของผู้คนใน
ท้องถิ่น 
 
 

- วัชพืช/พืชน้ าเพิ่มมากขึ้น 
เช่น ผักตบชวา สาหร่าย  
- น้ าเสีย กลิ่นเหม็น/น้ าดิบ
ผลิตประปาไมส่ะอาด  
- ความหลากหลายของ
พันธุ์ปลาลดน้อยลง 
- สารพิษสะสมในปลาท า
ให้ไม่กล้ารับประทาน 
- หนองหารตื้นเขิน 
- พื้นที่หนองหารลดลง 
- ความขัดแย้งในสิทธิท่ีดิน
ที่ไม่เป็นธรรม (ที่อยู่อาศัย 
ที่ท ากิน) 

- หนองหารสวยใส 
ปลอดภัย พันธุ์ปลา
หลากหลาย เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดูแล
ตัวเองอย่างยั่งยืน 

- ปรับปรุงระบบ
นิเวศน์หนองหาร และ
ล าน้ าสาขา 
- สร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน 
- สร้างท่องเที่ยวและ
ฟื้นฟูวัฒนธรรม 
- การแก้ไขปัหหาใน
เรื่องสิทธ์ิในการท ากิน 

 

 

 สรุปผลการระดมความคิดเห็น ร่างวิสัยทัศน์หนองหารในฝัน “ประชาชนเป็นเจ้าของ 
ระบบนิเวศสมบูรณ์ แหล่งอาหารและรายได้เพิ่มพูน บนพื้นฐานวิถีวัฒนธรรม น าไปสู่ 
การพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการหนองหารอย่างย่ังยืน”  
 “ชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ” การพัฒนาหนองหารที่ผ่านมากว่าพันโครงการ  
ส่วนใหห่มาจากการก าหนดของภาครัฐ ที่เข้ามาออกแบบวางแผนการพัฒนาต่างๆ โดยมอง 
ไม่เห็นเจ้าของที่แท้จริง คือ ชาวบ้านที่อยู่รอบหนองหาร แต่ต่อไปนี้ ชุมชนท้องถิ่นต้องเข้ามา
แสดงตัวเป็นเจ้าของ และก าหนดการพัฒนาด้วยตัวเอง 
 “ระบบนิเวศสมบูรณ์” เนื่องจากที่ผ่านมาคนวิพากษ์กันว่าที่ผ่านมาหนองหารเต็มไป
ด้วยขี้สนม ผักตบ ขยะ ดังนั้น หนองหารในฝัน คือ ต้องเป็นหนองน้ าที่มีระบบนิเวศน์สมบูรณ์  
น้ าใส ชาวบ้านเคยใช้กิน ใช้ดื่มอย่างไร ก็ต้องสามารถกลับไปใช้กินใช้ดื่มได้อย่างนั้น  
 “เป็นแหล่งอาหาร และรายได้เพิ่มพูน” ปัหหาที่ผ่านมาท าให้เราตั้งค าถามว่า 
“ท้ำไมยิ่งพัฒนำปลำยิ่งหำย ยิ่งพัฒนำน ้ำยิ่งท่วมถำวร” เพราะไม่มีช่วงเวลาน้ าขึ้นและลงตาม
ระบบธรรมชาติ อีกทั้งยังมีเขื่อนหรือประตูระบายน้ าที่กักเก็บน้ าตั้งแต่ต้นน้ า แถวบ้านท่าศาลาลง
ไป มี 5 เขื่อน ท าให้พันธุ์ปลาหายไป ทั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าพันธุ์ปลาในหนองหารเป็นชนิดเดียวกัน
กับปลาในล าน้ าโขง ตอนนี้เห็นแต่ปลากรมประมงปล่อย (เริ่มมาปล่อยตั้งแต่ปี 2504) เหลือแต่
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ปลาดูดปักเป้า จึงเป็นที่มาว่าต่อไปหนองหารต้องมีอาหารที่หลากหลาย ผักน้ าท่ีเคยมีก็หายไปมี
แต่ข้ีสนม ผักตบ เกาะลอยไปลอยมาตามทิศทางลมไปปิดชายฝั่งทางท่าเรือของแต่ละหมู่บ้านตื้น
เขิน ไทบ้านออกไปหาอยู่หากินไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องส าคัห 
 “บนพื้นฐานวิถีวัฒนธรรมน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการหนองหาร
อย่างยั่งยืน” เป็นเรื่องของต านานประวัติศาสตร์ของคนหนองหาร ทั้งนี้ การพัฒนาต้องมาจาก
ภายใน ไม่ใช่นักพัฒนาที่มาจากภายนอก ดังนั้นหนองหารต้องพัฒนาบนพื้นฐานของคนรอบหนอง
หารน าไปสู่องค์ความรู้ ดร.เสรีบอกว่าการเขยื้อนหนองหารต้องมี 3 ส่วน คือ ข้อมูล ความรู้และ
ประชาชน คือ การพัฒนาหนองหารชาวบ้านลุกข้ึนมาวิจัยเอง ใช้เวลานานแค่ไหนไม่เป็นไร แต่เรา
ต้องลุกขึ้นมาจัดการตนเอง ไม่ปล่อยให้ราชการ อบต. อบจ. แต่ว่าทุกส่วน กลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน 
ต่างๆ ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง 

ร่างแผนยุทธศาสตร์ 6 ดา้น สู่การพัฒนาหนองหารอย่างมีส่วนร่วม 

 ประกอบด้วยแผนต่างๆ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่าย เพ่ือการจัดการ
หนองหารอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ต านาน ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรม
เพ่ือส านึกท้องถิ่น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ ระบบข้อมูล การวิจัย 
และการสื่อสารทางสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบนิเวศน์น้ า สัตว์น้ า อาหารสมุนไพร  
และความหลากหลายทางพันธุกรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชนรอบ
หนองหาร (อยู่ดีมีสุข)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรขับเคลื่อน กลไกปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพ
คนท างานในการจัดการหนองหาร รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการทางนโยบาย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการ 
หนองหารอย่างยั่งยืน (ชุมชนการจัดการตนเอง) 

ตาราง 16 ยุทธศาสตร์ที่ 1  

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

จัดตั้ง “กลุ่ม
อาสาพิทักษ์ 
หนองหาร” 
 

- สร้างเครือข่าย
ชาวบ้านรอบหนองหาร
ในการจัดการหนองหาร
อย่างมีส่วนร่วม  
- สร้างแกนน า
อาสาสมัคร  
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม  
 

- อบรมให้ความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์หนองหาร
ในมิติต่างๆ  
- ขยายองค์ความรู้เข้า
สู่ระบบการศึกษา 
- พัฒนาและสรา้ง
เครือข่ายชุมชนรอบ
หนองหาร โดยการจัด
กิจกรรมการมสี่วน
ร่วมในสองระดับ คือ 
ระดับหมู่บ้าน และ
ระดับเครือข่าย (อาทิ 
กิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ กิจกรรม
น าเสนอของดีของแต่
ละชุมชน 
- ผลักดันกิจกรรมเข้า
สู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในระดับพื้นท่ี
และระดับจังหวัด  

- อบต./เทศบาล 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ชุมชนรอบหนองหาร
โดยมีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินกิจกรรม 

 

- ระดับหมู่บา้น 
เดือนละครั้ง 
- ระดับเครือข่าย 
ด าเนินกิจกรรม 
ปีละ 1 ครั้ง ในช่ือ 
“วันหนองหาร 
(พัฒนา)” 

 
 
 

 
 

- พัฒนาโครงการเพิ่ม
ทักษะอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน
รอบหนองหาร 
- ติดตามและประเมิน 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

2. จัดเวที
ประชาคม
ชุมชน 
รอบหนองหาร
คิดเห็นในการ
จัดท าโครงการ
พัฒนาหนอง
หารที่ชุมชนมี
ส่วนร่วม 

- เพื่อเปิดพื้นท่ีให้ชุมชน
รอบหนองหารได้เข้ามา
มีส่วนร่วมก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาหนอง
หาร โดยเพพาะในการ
จัดท าโครงการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดเวทีประชาคม/
ท าประชามต ิ
- จัดท าร่างกติกา  
ข้อก าหนดการใช้
ประโยชน์จากหนอง
หารและพื้นท่ีโดยรอบ  
 

หน่วยงานทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ท้ังระดับ
ต าบล อ าเภอและ
ระดับจังหวดั รวมถึง
ชุมชนรอบหนองหาร 

- 

3. พัฒนา
ความรู ้
ผู้น าชุมชน 
(เน้นผู้น า
ทางการ
ประกอบด้วย 
ก านัน สอบต. 
ผู้ใหห่บ้าน  

- พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้น าชุมชนใน
การสื่อสาร รวมทั้งการ
สร้างช่องทาง/เครื่องมือ
ในการสื่อสาร  
- พัฒนาระบบการ
สื่อสารในการน าเสนอ
ข่าวสารเกีย่วกับหนอง
หารและการจดัการ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน เพื่อกระตุ้น
จิตส านึกร่วมของคนใน
ชุมชน  

- การอบรมความรู้
ผู้น าชุมชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบการ
สื่อสาร  
- พัฒนาสื่อ/ช่อง
ทางการสื่อสารภายใน
ชุมชนและภายนอก
ชุมชน อาทิ การสร้าง
สื่อชุมชน เช่น 
วิทยากรชุมชน  
การพัฒนาทักษะการ
เขียนบทความ/ข่าว 
เข้าสู่ส านักพิมพ์/
ส านักข่าวท้องถิ่น 

- องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
- เครือข่ายการสื่อสาร
ภาคพลเมือง/นักข่าว
พลเมือง TPBS  
- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสนับสนุน
งบประมาณหลัก 
ในการด าเนินกิจกรรม 

ต่อเนื่องตลอดป ี
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ต านาน ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรม 
เพื่อส านึกความเป็นท้องถิ่น 

ตาราง 17 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

1. โครงการสืบ
ชะตาหนองหาร 
 

- ปลุกจิตส านึกการ
รักษาน้ าหนองหาร 
- เพื่อสร้างเป็น
สัหลักษณ์การดูแล
หนองหาร 

- พิธีสืบซะตา 
หนองหาร (คล้ายการ
สืบชะตาคน) 
-พิธีการขอขมา 
หนองหาร 

- หน่วยองค์กรทุกภาค
ส่วน 
- ชุมชนรอบหนองหาร 
 

 

2. โครงการ
สักการบูชา 
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิใน
หนองหารและ
รอบหนองหาร 

- สร้างการยดึเหนี่ยว
ทางจิตใจ 
- สืบสานประเพณี
โบราณ 
 

- บวงสรวงบูชา 
พหานาคา 
- พิธีทางพุทธศาสนา 
 

- ชุมชนริมหนองหาร 
 

เดือนพฤษภาคม–
มิถุนายน 
 

3. โครงการ
แข่งเรือยาว
ประจ าหมู่บ้าน 
 

- สร้างความสามัคคี
ชุมชนริมหนองหาร 
- ฟื้นฟูประเพณีโบราณ
ที่สูหหาย 
- กระตุ้นและส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

- การแข่งขันเรือยาว
และกิจกรรมเสริม 
 

- หน่วยงาน องค์กร 
ทุกภาคส่วน 
- ชุมชนรอบหนองหาร 
 

ตุลาคม 
(ออกพรรษา) 
 

4. โครงการ
กลุ่มสตรีทอเสื่อ
(กก, ไหล, ผือ, 
ผักตบชวา) 
 

- สืบสานภมูิปัหหา
ท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการสร้าง
รายได้เสริม จากการใช้
วัชพืชในหนองหาร 
- ก าจัดวัชพืชในหนอง 

- ทอเสื่อและแปรรูป
เป็นผลติภณัฑร์่วม
สมัย/ผักตบ  
 

- กลุ่มแม่บ้าน/พ่อบ้าน 
- หน่วยงานรัฐ รวมทั้ง
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสนับสนุนด้าน
นวัตกรรมและ
งบประมาณ 

- มิถุนายน–
กรกฎาคม  
(เตรียมวัสดุ) 
- สามารถทอได้
ตลอดป ี
 

5. โครงการ
อนุรักษ์พันธุ์
ปลาใน 
หนองหาร 
 

- เพื่อเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุและขยายพันธ์ุ
ปลาของชุมชนหมู่บ้าน
ริมหนองหาร 
 

- ก าหนดเขตอนุรักษ์/ 
ห้ามจับปลา 
- ประชาสัมพันธ์/
เผยแพรโ่ครงการฯสู่
สังคม  

- หน่วยองค์กรทุกภาค
ส่วน 
- ชุมชนรอบหนองหาร 
 

เดือนกรกฎาคม–
สิงหาคม  
**ก าหนดเขตทั้งปี 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ ระบบข้อมูล การวิจัย 
และการสื่อสารทางสังคม 

ตาราง 18 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

1. โครงการ
ประชาคม 
หนองหาร 
 

- รับฟังปัหหา, ข้อมูล, 
องค์ความรู ้
- เพื่อวางแผน  
การพัฒนา หนองหาร 
- ได้ระบบข้อมลูและ
องค์ความรู้หนองหาร
เพื่อพัฒนาแผนและ
สร้างเครือข่ายในการ
สื่อสาร 
- ได้พื้นท่ีในการสื่อสาร
ภายในและภายนอก  
- มีการแลกเปลี่ยนและ
update ข้อมูล 
 

- จัดประชุมในแตล่ะ
หมู่บ้านรอบ 
หนองหาร 
- จัดประชุม
แลกเปลีย่นร่วมกัน
ระหว่างชุมชนทุก
ชุมชนรอบหนองหาร
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ข้อมูลและองค์ความรู้
ในการน าไปพัฒนา     
หนองหาร 
- การสร้างความ
เข้มแข็งของภาคี
เครือข่าย ชุมชน  
ปลุกจิตส านึก  
การจัดการตนเอง 
(เรื่องเล่า, แผ่นพับ, 
เอกสาร, หนังสือ)  
- การสร้างเครือข่าย     

- ชุมชนรอบหนองหาร  
- หน่วยงานรัฐ  
(20 กระทรวง) อาทิ 
พัฒนาชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ธกส.  
- นักวิชาการ,นักศึกษา
สื่อสารมวลชน 
- ภาคเอกชน ร้านค้า  
 

- กิจกรรมสมัมนา
แต่ละชุมชน ชุมชน
ละ 2 วัน ทุก  
3 เดือน/ปี (ปีแรก) 
ในปีต่อไปจัด 2 
ครั้ง/ปี 
- กิจกรรมสมัมนา
เวทีรวมครั้งละ  
2 วัน ทุก 3 เดือน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบนิเวศน์น้ า สัตว์น้ า อาหารสมุนไพร  
และความหลากหลายทางพันธุกรรมรวมทั้งทรัพยากรหนองหาร 

ตาราง 19 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

1. โครงการขุด
ลอกหนองหาร 

- เพื่อน าวัชพืช/สิ่ง
ปฏิกูลออกมาจาก 
หนองหารเพื่อคุณภาพ
น้ าท่ีดีขึ้น 
- น าวัชพืชที่ได้จากการ
ขุดลอก ไปใช้ในการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย ์

- ประสานหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง 
(งบประมาณและ
บุคลากร)  
- ก าหนดแนวเขตใน
การขุดลอก/
ด าเนินการขดุลอก/
ระบายน้ าเพื่อการขุด
ลอกและก าจัดเช้ือโรค 

- หน่วยองค์กรทุกภาค
ส่วน อาทิกรมเจ้าท่า 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., อบต.) 
- ชุมชนรอบหนองหาร 
 

ด าเนินการต่อเนื่อง 
3 ป ี

2. โครงการ
จัดการระบาย 
น้ าเสีย 

- บ าบัดคุณภาพน้ า
หนองหาร 
- ปลุกจิตส านึกชุมชน 
ในการอนุรักษ์น้ า 
หนองหาร 

- รณรงค์ปลูก
จิตส านึกชุมชนล้อม 
หนองหาร 
- ตรวจสอบคณุภาพ
น้ าตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว ้

- หน่วยองค์กรทุกภาค
ส่วน อาทิ กรมเจ้าท่า 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., อบต.) 
- ชุมชนรอบหนองหาร 

ด าเนินการต่อเนื่อง  
3 ป ี

3. โครงการ
อนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ า (ปลา, 
หอย) 

- ขยายและเพิม่พูน
ความหลากหลายพันธ์ุ
สัตว์น้ า 

- ก าหนดระยะเวลา/
ช่วงเวลา จับสัตว์น้ า 
- ก าหนดเขต
อภัยทาน/ก าหนด
กติกา/ระเบียบ-
บทลงโทษ 
- กิจกรรมปลุก
จิตส านึกในชุมชน 
เช่น ประชาสัมพันธ ์

-หน่วยองค์กรทุกภาค
ส่วน อาทิ กรมเจ้าท่า 
ประมงจังหวัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ., อบต.) 
- ชุมชนรอบหนองหาร 
 

ฤดูวางไข่  
(เดือนมิถุนายน–
กันยายน) ทั้งนี้การ
ด าเนินกิจกรรมต้อง
ต่อเนื่อง 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

4. โครงการ
ควบคุมและ
การจัดการน้ า
ในหนองหาร 

- เพื่อควบคุมปริมาณน้ า
และทิศทางการไหล 
ของน้ า 
- เพื่อบรรเทา
สถานการณ์น้ าท่วม 

- ปรับปรุงระบบฝาย
น้ าล้น 
- ก าหนดทิศทางการ
ไหลของตะกอน 

- หน่วยองค์กรทุกภาค
ส่วน อาทิ กรมเจ้าท่า 
กรมอุตุนิยมวิทยากร 
ส านักงานกรม
ชลประทานจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., อบต.) 
- ชุมชนรอบหนองหาร 

- ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

5. โครงการ
ตากหนองหาร 

- ก าจัดวัชพืชน้ าใน
หนองหาร 
- ตักตะกอน และเศษ
ขยะ 

- เปิดประตูเขือ่น 
- ปล่อยน้ าเป็นช่วงๆ 
เพื่อลดระดับน้ าใน
หนองหาร 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ., อบต.) 
 

- ด าเนินการ 3 ปี
ตากหนองหาร  
1 ครั้ง 

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชน 
รอบหนองหาร (อยู่ดีมีสุข) 

ตาราง 20 ยุทธศาสตร์ที่ 5   

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

1. พัฒนา 
หนองหารให้
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- เพื่อกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสกกล
นครในฐานะเมืองหน้า
ด่าน 

- ส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่น 
- สร้างพิพิธภัณฑส์ัตว์
น้ า 
- Home Stay 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ชุมชนรอบหนองหาร 

ปี 2557 

2. วัชพืชเงิน
ล้าน 

- เพื่อเปลี่ยนวัชพืชใน
หนองหารที่ต้องก าจัด
เป็นพืชสร้างรายได้  

- ปุ๋ยชีวภาพ 
- สินค้าหัตถกรรม 
- วัสดุสรา้งภาพ 
- เฟอร์นิเจอร ์

- กลุ่มแม่บ้าน 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ทุก
ระดับ  

ปี 2557 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

3. จากดินสู่ดาว 
(ตะกอนดิน) 

- เพื่อน าตะกอนดินใน
หนองหารซึ่งก่อให้เกิด
การตื่นเขินมาใช้สร้าง
คุณค่าและมลูค่า อาทิ 
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นดิน
ส าหรับถมถนน 
- เพื่อขุดลอกแหล่ง 
หนองหาร 

- การท าปุ๋ยอินทรีย์
จากตะกอนดิน 
หนองหาร 
- ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมโดยใช้ดิน
ตะกอน 

- กลุ่มอาชีพของชุมชน
รอบหนองหาร 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่  
ทุกระดับ  
 

ปี 2557 

4. เพาะพันธุ์
ปลาและสตัว์
น้ า (จาก
ธรรมชาติ) 

- เพื่อเพ่ิมและขยายพัน
ธูปลาธรรมชาติ/พันธุ์
ปลาพื้นถิ่นของ 
หนองหาร 

- จัดท าเขตอุทยาน
ปลาของแต่ละชุมชน  
- ขยายและเพิม่
จ านวน ประเภทของ
พันธุ์ปลาพื้นถ่ิน 

- หน่วยงานองค์กรใน
พื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กรมประมง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ชุมชนรอบหนองหาร 

ปี 2557 

5. เกษตรริมน้ า
(ตลอดฤดูกาล) 

- เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมน้ า 
หนองหารซึ่งมีความอุดม
สมบูรณ์ของดินและแร่
ธาตุให้เป็นพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม ในลักษณะ
เกาะลอย 
 

- สร้างเกาะลอยรมิน้ า
เพื่อใช้การ
เกษตรกรรมของ
ชุมชนริมหนองหาร 
- ส่งเสริมการปลูกพืช
ตามฤดูกาล/พืชระยะ
สั้น  
- แปรรูปพืช/ผลิตที่ได้
จากการปลูกเป็น
สนิค้าเกษตร 

- หน่วยงานองค์กรใน
พื้นที่  
- ชุมชนรอบหนองหาร 

ปี 2557 

6. จัดตั้งท่าเรือ
ประมง 
(ตลาดปลา) 

- เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การค้าปลาของชาว 
ประมงในเขตหนองหาร  
- เพื่อพัฒนาเป็นท่าเรือ
ส าหรับท่องเที่ยวในเขต
หนองหาร 

- จัดตั้งท่าเรือ/
สะพานปลา 
- ส่งเสริมกจิการ
ประมงพ้ืนบ้าน 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ทุก
ระดับ 
- ชุมชนรอบหนองหาร 

ปี 2557 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

7. ตลาดชุมชน  
(1 อบต.  
1 ตลาด) 

-เพื่อเป็นพ้ืนท่ีซื้อ ขาย 
แลกเปลีย่นสินคา้ของ
ชุมชน 
- พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- จัดตั้งตลาดชุมชน 
ในแต่ละ อบต. 
- ประชาสังคม/
ประชาสมัพันธ์ 
- ส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้าปลอด
สารพิษ (ตลาดสเีขียว) 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่  
- ชุมชนรอบหนองหาร 

ปี 2557 

8. ส่งเสรมิการ
จัดการสุขภาพ
ชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพตนเอง,
ครอบครัวชุมชน 

- กิจกรรมตรวจ
สุขภาพเบื้องต้นด้วย
ตนเอง 
- บันทึกสถิติเกี่ยวกับ
สุขภาพ 
- ตรวจสุขภาพรอบปี
กับโรงพยาบาล 

- ชุมชนในพื้นที 
- โรงพยาบาล/ 
ศูนย์สุขภาพต าบล/
อาสาสมัครสาธารณะ
สุข 
- โรงพยาบาลประจ า
อ าเภอ/จังหวัด 

ปี 2557 

9.กินอาหารให้
เป็นยา ออก
ก าลังกาย 
เพื่อต่อต้านยา
เสพติด 

-เพื่อส่งเสรมิสุขภาพและ
รักษาอาการเจ็บป่วย 
โดยการลดใช้ยาเคม ี

- ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร 
- ให้ความรู้เรื่องรักษา
โรคด้วยการกินอาหาร
ด ี
- จัดพื้นท่ี/อุปกรณ์
ส าหรับการออกก าลัง
ในแต่ละชุมชน 

- ชุมชนรอบหนองหาร 
- หน่วยงานในพ้ืนท่ี  
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์
สุขภาพชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ทุกระดับ  

ปี 2557 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาองค์กรขับเคลื่อน กลไกปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพ 
คนท างานในการจัดการหนองหาร รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการทางนโยบาย 

ตาราง 21 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

1. สร้างความรู้
และความ
เข้าใจ  
“หนองหาร” 
 

- เพื่อต้องการให้ทุกส่วน
องค์กรในพ้ืนท่ีหนอง
หารมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหนองหารในมิติ
ต่างๆ  
- พัฒนาหลักสูตร 
“หนองหาร” เป็นสื่อ/
เครื่องมือในการเรียนรู้
เรื่องราวหนองหารในมติิ
ต่างๆ อาทิ ประเพณี 
วัฒนธรรม ความเชื่อ 
อาชีพพ้ืนถ่ิน ภูมิปัหหา
ชาวบ้าน  

- ฝึกอบรม/สร้าง
ความเข้าใจแก่เจ้า
หน้าของแต่ละองค์กร
ในพื้นที่ 
- รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับหนอง
หารจากฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิคส ์
- พัฒนาหลักสูตร 
“หนองหาร” เป็น
เครื่องมือสร้างการ
เรียนรูส้ าหรับนักเรยีน
ในสถาบันการศึกษา 
และชุมชนในพื้นที่   

- ชุมชนรอบหนองการ 
- สภาเทศบาล/สภา
สมาชิกต าบล  
(ให้ข้อมูล คนในพื้นที่) 
มีหน้าที่ตามระบบของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
- พหุภาคีจิตอาสา 
 

กิจกรรมเร่งด่วน 

2. วันหนองหาร 
 

- เพื่อเป็นพ้ืนท่ีใน 
การพูดคุย แลก-เปลี่ยน
ความรู้/ประสบการณ/์
สถานการณ์เรื่องหนอง
หารของชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- เพื่อเป็นพ้ืนท่ีในการ
สื่อสารต่อสังคม/
เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
หนองการสู่สาธารณะ 

- เวทีโสกัน 
- จัดรายการ  
“วิทยุชุมชน”  

- เครือข่ายวิทยุชุมชน
ในพื้นที่ 
- พหุภาคีจิตอาสา     

- ต่อเนื่องทุกวันใน
กรณีการจัดรายการ
วิทยุชุมชน 
- เวทีโสกันเดือนละ 
1 ครั้ง 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

3. การพัฒนา
องค์กรท้องถิ่น 
รับใช้หนองหาร 
 

- เพิ่มการมีส่วนร่วมใน
การท างานร่วมกันเพื่อ 
หนองหาร 
 

- “ขี้ซีกช่วยหนอง
หาร” บ าบัดน้ าเสีย 
เน้นจัดการด้วยตนเอง 
เพิ่มศักยภาพของ
องค์กรเดิมในการ
พัฒนาชุมชนรอบ
หนองหารร่วมกัน 
และร่วมปรับปรุง
คุณภาพเครื่องมือ
พัฒนาหนองหาร 

- ชุมชนรอบหนองหาร 
- หน่วยงานองค์กรใน
พื้นที่ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน (ร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมในลักษณะลง
แขกพัฒนาชุมชน) 

ชุมชนก าหนด
ระยะเวลาที่
เหมาะสม/สะดวก 

4. เลือดใหม ่
  

- การพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ และ
ฟื้นฟู สร้างส านึกรักษ์
หนองหาร 

- กิจกรรมประกวด 
ร้องเพลง “หนอง
หาร” ในโรงเรยีน 
- กิจกรรมเล่านิทาน 
- วาดภาพหนองหาร                                                 
- ภาพถ่ายหนองหาร  
- “แรลลี่หนองหาร” 

- โรงเรียนในพื้นที่รอบ
หนองหาร  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ทุก
ระดับ  

วันส าคัหของปี  

5. ปุ๋ยปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

- เพื่อใช้ศักยภาพร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชนกับ 
อปท. 
- ลดค่าใช้จ่ายในภาครัฐ   
(ลดซื้อปุ๋ยเคมี) 
- ได้พื้นท่ีในการ
เพาะพันธ์ุสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 

- สร้าง “วงปลา
ชุมชน” โดยการน า
ผักตบมาท าปุย๋และ
สนับสนุนเพื่อเอาไป
ก าจัดออกจาก 
หนองหาร 

- ชุมชนรอบหนองหาร 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีทุก
ระดับ  

ด าเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องตลอดปี  
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สรุป 

 ภาคประชาชนเสนอยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน และแนวทางการพัฒนาอย่างน้อย  
5 ประการ ที่สามารถเป็นพลังและมุมมองส าคัหในการผลักดันยุทธศาสตร์ ดังนี้   
  1. การส านึกรักษ์  
   เรื่องนี้ส าคัหโดยเพพาะการส่งทอดให้กับคนรุ่นต่อไป ตอนหลังระบบ
การศึกษามันท าให้คนออกจากชุมชนเร็วมาก แต่ท าอย่างไรให้เกิดกระบวนการในการสร้างส านึก
รักษ์แต่ส านึกได้ต่อเมื่อมันมีประโยชน์ในตัวเอง เมื่อ “หนองหาร” กลายเป็น “หนองอาหาร”  
เมื่อนั้นใครแตะก็ยาก เหมือนมีป่าชุมชน  
  2. หนองหาร  
   หลังค ากล่าวว่า “หนองหารตายแล้ว” นั้น ถ้าตาย คือ มันไม่มีชีวิต ท าไม 
มันตายเพราะว่า เราไปท าให้มันผิดธรรมชาติ คือ เมื่อก่อนน้ าไหลเวียนก็หยุดน้ ามันซะ มันก็ตาย 
และค าที่น่าสนใจ คือ “ตาดหนอง” คือ การตามฤดูกาลของมันที่ควรเป็น หากต้องท าให้มีชีวิตขึ้น 
อาจขอโทษ ขอขมา และอย่าไปรบกวนมาก อย่าไปละเมิดมาก ซึ่งอะไรที่รบกวนมากต้องจัดการ
ให้มันกลับเข้าไปยังวิถีของมันเพราะว่ามนุษย์เรามักคุกคาม ธรรมชาติพลิกฟ้ืนมาได้อย่างไร  
ให้ธรรมชาติจัดการตัวของมันเอง เป็นข้อสังเกต แต่ว่าตอนนี้อาจต้องรีบปั๊มหัวใจหนองหาร 
เพราะว่ามันใกล้หมดลมหายใจและปล่อยให้มันเดินตามวิถีของมัน 
  3. ความหลากหลายรอบหนองหาร 
   รอบหนองหารมีหลายหนองหารและระบบการผลิต หลายเรื่องซ่ึงอาจต้อง
อาศัยศรัทธาความเชื่อ ความเคารพ “ท าอย่างไรให้หนองหารเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” พวกผม
เคลื่อนไหวเรื่องป่าชุมชน ที่หลุดพ้นมาได้ด้วยผี กรมป่าไม้ที่ตั้งขึ้นมารุกรานไม่ได้เพราะว่าชาวบ้าน
มีผี ไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมา ผมอยู่ใกล้กว้านพะเยาก็เริ่มฟ้ืนขึ้น เช่น ที่พะเยามีเกาะเล็ก เขาเอา
พระพุทธรูปไปตั้งไว้กลางเกาะ ตอนนี้มีคนไปกันเยอะมาก คือ การเวียนเทียบทางน้ า คนมาเต็ม 
ไปหมด เพื่อเวียนเทียนรอบเกาะศักดิ์ เรือก็มีรายได้ และกลายเป็นจุดขายของการท่องเที่ยว  
การสถาปนาเรื่องศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ส าคัหฯ เช่น เรื่องวังปลาพวกเราก็ท าหลายที โดยมี
การพิธีบวชปลา ในเขตนั้นคือปลาที่บวชแล้วกินไม่ได้ นอกเขตเป็นปลาสึกกินได้ คือ หมายความ
ว่าต้อง “สถาปนาพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์” ในพ้ืนที่ที่ต้องการอนุรักษ์ อันนี้คือพลังส าคัห หลายเรื่องเรา
ชนะด้วยศรัทธา เช่น กรณีท่ีพวกเราเคลื่อนไหวเรื่องต่อต้านกระเซ้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาว  
(อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่) สู้กันเรื่องพันธุ์ไม้ ความหลากหลายของระบบนิเวศน์ถูกลายหากมีการ 
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สร้างกระเซ้า แต่ก็สู้ไม่ได้ แต่พอเอาเจ้าหลวงค าแดง เจ้าแห่งผี (เจ้าของผี ในกลุ่มผีฝ้า ผีมด ผีเม็ง 
ของอาณาจักรล้านนาและล้านช้างในอดีตบ้างส่วน ซึ่งมีความเชื่อว่าดอยหลวงเชียงดาวเป็นที่สถิต
ของเจ้าหลวงค าแดง) มาสู้ ถ้าสร้างกระเซ้าผีหนี กลุ่มชาวบ้านที่เป็นม้าขี่ (ร่างทรง) และชาวบ้านที่
ศรัทธาก็ออกมาสู้กันจ านวนมาก จนท าให้โครงการชะงักตัว  
  4. กฎหมาย/กฎระเบียบ 
   ในกรณีการท าผิดกฎหมายต้องไปดูว่า บางครั้งอาจเป็นระเบียบหรือประกาศ 
และเชื่อไหมว่าพ้ืนที่เดียวมีกฎทับกับ เอากฎชาวบ้านทับไปก็ย่อมได้อีก ที่ทางเหนือมีการประกาศ
ข้อบัหหัติท้องถิ่นและขีดทับพ้ืนที่ป่าอุทยานอีกครั้ง ที่พูดอย่างนี้คือเราไม่เชี่ยวชาหเรื่องการต่อสู่
เรื่องพ้ืนที่ทับซ้อนกับรัฐ ในต่างประเทศเม่ือกฎหมายกลางขัดกับกฎหมายท้องถิ่น ก็ต้องยึดกับกฎ
หม่ายกลาง อาจต้องหาคนมาต่อสู้เรื่องนี้  
  5. การน าไปสู่การปฏิบัติ 
   วันนี้เราปริยัติ คือ ทฤษฏี แต่ว่าตามหลักของศาสนา คือ ปฏิบัติ ปฏิเวท คือ 
ต้องน ามาสู่การปฏิบัติ ปัหหาไม่ได้อยู่ที่ว่ามันสวยงามแค่ไหน แต่ว่าอยู่ที่เรื่องนี้น าไปสู่การบริหาร
ทางยุทธศาสตร์ขนาดไหน ไม่ได้อยู่ความงดงามของเนื้อหา แต่อยู่ที่การบริหาร ใครคือผู้รับชอบ
เรื่องนี้ส าคัหที่สุด  
 
 



 

บทท่ี 4 

อ ำนำจ ควำมขัดแย้งและขบวนกำรเคลื่อนไหวภำคประชำชน 
กรณดีอนสวรรค ์หนองหำร จังหวัดสกลนคร 

สภำพทั่วไปของดอนสวรรค์ 

 ดอนสวรรค์ มีพื้นที่ประมาณเกือบ 100 ไร่ เป็นดอนหรือเกาะกลางน้้าทะเลสาบ
หนองหาร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจ้านวนประมาณ 30 ดอน สภาพทั่วไปดอนสวรรค์มีความ
หลากหลายชีวภาพสูง มีพืชพันธุ์ไม้เจริญเติบโตได้ดีและขนาดใหญ่ เช่น ไม้ยางนา เป็นไม้เด่นใน
พ้ืนที่ดอนสวรรค์ นอกจากนี้ยังมไีม้สะแก, ข่อย, รัง, มะเดื่อ, จามจุรี เป็นต้น ดอนสวรรค์จึงเป็น
พ้ืนที่ส้าคัญของจังหวัดสกลนครที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งอาหารจาก
ของป่าและเป็นแหล่งท้าการประมงส้าคัญ ของหนองหาร นอกจากนี้ในอดีตดอนสวรรค์ยังเป็น
สถานที่ปฏิบัติธรรมและการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทาง
ธรรมชาติที่มีความงดงาม จนเป็นส่วนหนึ่งที่ส้าคัญในวิถีชีวิตของคนสกลนครที่ผูกพันดอนสวรรค์
ตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน  
 หนองหารและดอนสวรรค์ นอกจากมีคุณค่าทางนิเวศวิทยาแล้ว ยังมีความส้าคัญทาง
ความเชื่อและคตินิยมของคนในชุมชนที่สืบทอดกันมายาวนาน ดังปรากฏในต้านานผาแดงนางไอ่ 
นิทานพื้นบ้านที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวโยงกับความเชื่อการก้าเนิดหนองหาร  เชื่อว่าหนองหารเคยเป็น
ที่ตั้งของเมืองเอกชะทีตาปกครองโดยพระยาขอมบิดาของนางไอ่ที่เป็น เมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองมา
ก่อน แต่ต้องล่มสลายลงไปเนื่องจากถูกพญานาคบุกมาถล่มให้จมไปทั้งเมือง  เนื่องจากโกรธแค้น
ที่ชาวเมืองบริโภคเนื้อกระรอกด่อน (กระรอกเผือก) ก็คือ ท้าวภังคีบุตรของพญานาคปลอมตัว
ขึ้นมาบนเมืองมนุษย์ โดยพญานาคได้ท้าลายบ้านเมืองและผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองรวมทั้งนางไอ่ได้
จมหายลงไปกลายเป็นหนองหาร ยังเหลือเฉพาะพ้ืนดินเป็นที่อยู่ของหญิงหม้ายที่ไม่ได้บริโภคเนื้อ
กระรอกด่อนที่ไม่ได้จมลงไปด้วย จึงเหลือเป็น เกาะกลางหนองหารที่เรียกว่าดอนสวรรค์มาถึง
ปัจจุบัน ดังที่พรทิพย์ ซังธาดา ได้กล่าวไว้ว่า ต้านานหนองหารเป็นต้านานของโบราณสถานโดยใช้
วรรณกรรมนิทานเรื่อง ผาแดงนางไอ่ มาเชื่อมในเหตุการณ์การเกิดหนองหารว่า เสนายิงกระรอก
เผือกจนตาย ก่อนตายท้าวภังคีได้สาปแช่งว่า  ด้วยเหตุที่ตนถูกฆ่าตายโดยไม่มีความผิด ขอให้เนื้อ
กระรอกจงขยายใหญ่ให้เพียงพอให้ชาวเมืองนี้บริโภค เมื่อบริโภคแล้วขอให้เมืองจงถล่มกลายเป็น
หนองหาร ประชาชนตายหมด (พรทิพย์ ซังธาดา, อ้างใน ชานนท์ ไชยทองดี. 2555 : 101)      
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 ความเชื่อในต้านานผาแดงนางไอ่ อยู่ในวิถีชุมชนมาอย่างแนบแน่น ความเชื่อนี้มีการ
เล่าขานมายาวนาน เห็นได้จากการถูกกล่าวถึงใน ต้านานอุรังธาตุ ตอนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงต้านาน 
ผาแดงนางไอ่ว่า บึงพลาญชัยนี้ มีบั้งไฟขนาดใหญ่ของพระยาขอม ตกลงมากลายเป็นบึงขนาดใหญ่ 
ในสมัยพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชนั้น มีเมืองขึ้นอยู่สิบเอ็ดเมือง มีทางเข้าสิบเอ็ดประตูด้วย  
โดยถือเป็นสัญลักษณ์พิเศษแห่งเมืองนี้ สะท้อนให้เห็นถึงต้านาน ผาแดงนางไอ่ที่มีความผูกพันกับ
วิถีความเชื่อของคนในชุมชนนี้มาอย่างยาวนาน “หนองหาร” จึงเป็นพื้นที่ทางกายภาพ (Physical 
Space) ก่อให้เกิด “วัฒนธรรม” หรือพ้ืนที่ภายใน (Mental Space) ที่เชื่อมโยงชีวิต จิตวิญญาณ
ของผู้คนลุ่มน้้าหนองหาร จนกลายเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Eco-nomic Space) 
ที่มีผลต่อการด้าเนินชีวิตของชุมชนรอบหนองหาร เพราะ “หนองหาร” มิใช่ฐานะเพียงฐาน 
เศรษฐกิจเพ่ือยังชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจาก 
บรรพบุรุษหรืออาจเป็นพิธีกรรมที่ชุมชนสร้างสรรค์ขึ้นมา เนื่องจากแต่ละชุมชนมิได้ตั้งอยู่โดดเดี่ยว  
มีการปะทะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี ระหว่างกันและกันกระทั่งเกิดพัฒนาการ 
กลายเป็นชุมชนที่มั่นคง (สพสันติ์ เพชรค้า. 2555 : 26)  

“อ ำนำจ” กำรจัดกำรหนองหำรโดยภำครัฐ 

 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475 หนองหารและดอนสวรรค์ถูกประกาศให้เป็นที่
สาธารณะ โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า อันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในอ้าเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2484 ก้าหนดเขตหวงห้ามพ้ืนที่บริเวณ “หนองหาร”  
ตามปรากฏในเขตแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา เป็นเขตหวงห้ามเพ่ือประโยชน์ในการบ้ารุงพันธุ์
สัตว์น้้า ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหักล้าง จัดท้า หรือปลูกสร้างด้วยประการใดๆ ในที่ดินนั้น เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ 
 ปี พ.ศ. 2497 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  
พ.ศ. 2497 โดยเป็นผลให้มีการยกเลิก พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่า
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 อย่างไรก็ตามในมาตรา 10 พระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ได้บัญญัติไว้ว่า ที่ดินได้หวงห้ามไว้เพ่ือประโยชน์ตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
พุทธศักราช 2478 หรือตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับให้คงเป็น 
ที่หวงห้ามต่อไป ดังนั้น จึงมีผลให้การให้ก้าหนดเขตหวงห้ามพ้ืนที่บริเวณ “หนองหาร” ตาม 
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พระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในอ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2484 
ที่ออกโดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478 ยังคงมีสภาพการเป็นที่หวงห้ามต่อไป 
 ความสับสนในการใช้อ้านาจการดูแลรักษาพ้ืนที่หนองหารและดอนสวรรค์ของหน่วย
ราชการในพ้ืนที่มีปรากฏให้เห็นอยู่เป็นระยะ เนื่องจากพ้ืนที่หวงห้ามในหนองหารนั้นมีทั้งส่วนที่
เป็นทั้งผืนน้้าและพ้ืนดิน มีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ จนบางครั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจมีความเห็นแย้งกันในอ้านาจการดูแลพื้นที่จนต้องหาข้อยุติที่ชัดเจน ดังที่
เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2532 กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือขอให้ส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายว่า “หนองหาร” เป็นสาธารณะสมบัติ
ของแผ่นดินประเภทใดและหน่วยงานใดเป็นผู้มีอ้านาจหน้าที่ดูแลรักษา ตลอดจนอนุญาตให้ผู้ใด
เข้ากระท้าการใดๆ ในบริเวณดังกล่าว หลังจากท่ีกรมเจ้าท่าอ้างอ้านาจตามพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้้าไทย พ.ศ. 2456 เข้าดูและรักษาพ้ืนที่หนองหาร 
 กระทั่งวันที่ 22 มกราคม 2533 คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าว
และมีความเห็นว่า หนองหารเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินส้าหรับพลเมืองใช้
ร่วมกันตามมาตรา 1304 (2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากได้สงวนหวงห้าม
ไว้โดยก้าหนดวัตถุประสงค์เป็นพิเศษให้ใช้เป็นที่บ้ารุงพันธุ์สัตว์น้้า กรมประมงจึงมีอ้านาจหน้าที่ใน
การดูแลรักษาบริเวณหนองหารภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. 2490 อย่างไรก็ตามนายอ้าเภอแห่งท้องที่ก็ยังคงมีอ้านาจหน้าที่โดยทั่วไปที่ดูแลรักษาที่ดิน
บริเวณนี้อยู่ด้วยตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ประกอบกับข้อ 57 
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 เท่าท่ีไม่ขัดต่ออ้านาจหน้าที่โดยเฉพาะของกรมประมง 
โดยไม่อาจอนุญาตให้บุคคลใดๆ เข้าไปกระท้าการใดๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณนี้  
ที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของการสงวนห้ามไว้ หรือเป็นการขัดขวางต่อสภาพการใช้
ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนได้แต่อย่างใด ส่วนกรณีของกรมเจ้าท่านั้นไม่มีภาระหน้าที่ในการ
ดูแลหนองหารเนื่องจากหนองหารเป็นที่สงวนหวงห้ามเพ่ือการบ้ารุงพันธุ์สัตว์น้้าเป็นการเฉพาะ
และไม่มีการใช้หนองหารในกิจการที่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าแต่อย่างใด  
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ภาพประกอบ 13 แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามท่ีดิน 

        ในอ้าเภอเมืองสกลนคร 

 จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2484 ก้าหนดเขตหวงห้ามพ้ืนที่บริเวณ “หนองหาร”  
ปี พ.ศ. 2535 ประมงจังหวัดสกลนครและอ้าเภอเมืองสกลนครได้ขอรังวัดออกหนังสือส้าคัญ 
ที่หลวง “หนองหาร” ตามค้าขอ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2535 โดยอาศัยอ้านาจตามประกาศ 
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 334 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 8 ตรีแห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ก้าหนดให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือ 
ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวงเพ่ือแสดง
เขตไว้เป็นหลักฐาน อธิบดีกรมที่ดินได้มีการออกหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวงแสดงเขตของที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2540 ครอบคลุมเขตพ้ืนที่หนองหารทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น 2 แปลง แปลงแรกเป็นหนังสือ
ส้าคัญส้าหรับที่หลวง เลขท่ี สน. 0623 ตั้งอยู่ที่ ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ต้าบลธาตุเชิงชุม 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีเนื้อท่ี 76,317 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา และดอนสวรรค์เป็นพื้นที่ 
ที่อยู่ในเขตตามหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวงฉบับนี้ และแปลงที่สองเป็นหนังสือส้าคัญส้าหรับ 
ที่หลวง เลขท่ี สน. 0624 ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างแก้วสมานมิตร ดอนเชียงบาล หนองสนม ต้าบลท่าแร,่
เชียงเครือ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ 698 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา โดยพื้นที่
ทั้ง 2 แปลงอยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย ผลของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
คือ ห้ามโอนให้แก่กัน ห้ามซื้อขาย ห้ามบุกรุก ห้ามออกเอกสารสิทธิทับที่สาธารณะ ห้ามมิให้ยก
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อายุความขึ้นต่อสู้ ห้ามมิให้น้าไปจัดหาผลประโยชน์ และห้ามเข้าไปใช้จนกว่าได้รับอนุญาตและ
ถอนสภาพ ข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านการออกหนังสือส้าคัญที่หลวงในหนองหารทั้ง  
2 แปลงดังกล่าวในเวลานั้น  
 ขณะเดียวกันรัฐได้มีนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
โดยการออกระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2535 
(ฉบับใหม่ พ.ศ. 2545) โดยการตั้ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน ของรัฐ (กบร.)   
โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการคือ มีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เป็นประธานคณะกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธาน  
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ โดยมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่รับผิดชอบ กบร. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ้านาจหน้าที่ เสนอนโยบาย แผนงาน ก้าหนด
มาตรการ ก้ากับ ติดตาม ดูแล และตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ   
 นอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ตามค้าสั่ง 
กบร. ที่ 2/2546 ลว. 22 ม.ค. 2546 แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
จังหวัดทุกจังหวัด (กบร.จังหวัด) ตามค้าสั่ง กบร. ที่ 4-78/2546 มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
อนุกรรมการ เป็นประธานอนุกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ เป็นอนุกรรมการ และปลัดจังหวัด
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยในพื้นท่ีจังหวัดสกลนครนั้น กบร.จังหวัดได้มีการประชุม 
เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ของรัฐกรณีพิพาทที่ดินรอบหนองหาร ระหว่างประชาชน 
กับรัฐ โดยประชาชนได้ขอให้รัฐ มีการออกเอกสารสิทธิในที่ดินตนได้ใช้เป็นที่ท้ากินและอยู่อาศัย
มาก่อนที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามท่ีดินในอ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร พ.ศ. 2484 ก้าหนดเขตหวงห้ามพ้ืนที่บริเวณ “หนองหาร” แต่ผลการด้าเนินการก็ยังถือ
ว่าไม่ประสบผลส้าเร็จตามความคาดหวังของชาวบ้านที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มากว่า 
70 ปีแล้ว  
 ในปี พ.ศ. 2545-2546 กลุ่มนักวิชาการเพ่ือท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ที่ด้าเนินการในโครงการของศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภา-ประชาสังคม ได้จัดเวทีชาวบ้าน เพ่ือแสวงหา
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินรอบหนองหาร เพ่ือประมวลประเด็นปัญหา
และความทุกข์ร้อนของประชาชน และประชาชนได้รวมกลุ่มกันยื่นข้อเสนอให้กับทางราชการ 
เพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม กลุ่มแกนน้าชาวบ้านก็พยายามจัดประชุมชี้แจงให้กับ
ประชาชนได้เข้าใจ ถึงกลไกและข้ันตอนในการแก้ไขปัญหาที่ด้าเนินการในอนาคต และสร้าง
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กระบวนการร่วมมือในการด้าเนินการครั้งนี้ ผลจากการเสนอขอให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ได้รับการตอบรับจากทางราชการในปี พ.ศ. 2546 ทางจังหวัดสกลนครได้ตั้งคณะอนุกรรม 
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดสกลนคร (กบร.จังหวัด) เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินเขตหนองหารให้ กบร.กลาง และกรบ.กลางมีมติเห็นชอบให้ถอนสภาพที่ดิน 
หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดิน ในท้องที่อ้าเภอเมืองสกลนคร พ.ศ. 2484 เพ่ือให้
ทบวงการเมืองตามประมวลกฎหมายที่ดิน คือ กรมธนารักษ์ โดยธนารักษ์จังหวัดสกลนคร  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชาชนเช่า  
 จากแนวทางการเจรจาระหว่างประชาชนกับภาครัฐสามารถก้าหนดขั้นตอน 
การด้าเนินการได้ ดังนี้ 1) ถอนสภาพที่ดินหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484  
2) ออกเอกสารสิทธิให้กับผู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการครอบครองมาก่อน โดยใช้ภาพถ่ายทาง
อากาศปี พ.ศ. 2497 3) จัดให้ประชาชนเช่าส้าหรับผู้ไม่มีหลักฐานการครอบครอง หรือไม่ปรากฏ
การครอบครองตามภาพถ่ายทางอากาศ อย่างไรก็ตามมติของ กบร.กลางและข้ันตอนการ
ด้าเนินงานก็ไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินท้ากิน 
และแนวเขต นสล. เพราะประชาชนไม่ถือว่าพวกเขาเป็นผู้บุกรุก และไม่ต้องการ เช่าที่ดิน ทั้งนี้ 
ได้ถือว่าพวกเขาเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่มาก่อนการออกพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 จึงมี
ความต้องการอย่างเดียวคือ ให้ออกเอกสารสิทธิในการถือครองที่ดินให้  
 ปี พ.ศ. 2545 รฐับาลได้มีนโยบายแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องไปหาแนวทางท่ีสนองนโยบายนี้ได้ในทางปฏิบัติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 
ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“แนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน” ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบนโยบายการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นทุนที่มีหลักการพ้ืนฐานคือ เอกสารสิทธิแบบมีเงื่อนไขและสามารถก้ากับดูแลการโอนสิทธิได้   
นโยบายนี้ได้ถูกน้าไปสู่การก้าหนดเป็นวิธีปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้องกับท่ีดินศาสนสมบัติ มีเป้าหมาย
ด้าเนินการปรับปรุงข้อมูลที่ดินวัดร้าง 6,965 วัด เนื้อที่ 60,308 ไร่ 2 งาน 75.46 ตารางวา  
โดยปรับปรุงข้อมูลให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นปัจจุบัน ส้าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการแปลงสินทรัพย์
เป็นทุนตามนโยบายรัฐบาล ในเบื้องต้นส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่างระเบียบ 
ว่าด้วยการน้าสิทธิการเช่าที่เกี่ยวกับท่ีดินศาสนสมบัติเพ่ือพัฒนาเป็นโครงการไปท้าสัญญาผูกพัน
เงินกู้กับธนาคาร และในที่สุดได้กลายเป็นระเบียบส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วย 
การน้าสิทธิการเช่าอาคารศาสนสมบัติ เช่าที่ดินศาสนาสมบัติ เพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย  
หรือเช่าที่ดินศาสนสมบัติเพ่ือพัฒนาเป็นโครงการ ไปท้าสัญญาผูกพันเงินกู้กับธนาคาร พ.ศ. 2551 
ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา 
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 ขณะเดียวกันวัดพระธรรมกายได้มีนโยบาย “ท้าวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง” โดยเวปไซต์ 
ของวัดพระธรรมกายระบุว่า จากตัวเลขทางสถิติที่ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส้ารวจ ณ  
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ระบุว่าในประเทศไทยมีวัดร้างถึง 5,937 วัด ตัวเลขเหล่านี้สะท้อน 
ถึงสภาวะความน่าเป็นห่วงของสถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน การที่มีวัดร้างเป็น
จ้านวนมาก นอกจากท้าให้เสียประโยชน์จากศาสนสถานไปอย่างน่าเสียดายแล้ว การไม่มีพุทธ
บุตรจ้าพรรษายังก่อให้เกิดความไร้ศีลธรรม พุทธศาสนิกชนไม่มีที่พักพิงทางใจ ขาดเนื้อนาบุญ 
ที่ประกอบศาสนพิธีและหล่อหลอมศีลธรรม แม้แต่กิจวัตรขั้น พ้ืนฐานของชาวพุทธ คือ  
การท้าบุญตักบาตรก็ลดน้อยลง เมื่อจิตใจของผู้คนห่างไกลจากศีลธรรมแล้ว ปัญหาต่างๆ  
ทางสังคมก็ตามมาสาเหตุส้าคัญประการหนึ่งที่ท้าให้วัดต่างๆ ถูกปล่อยให้รกร้างเพราะขาดพระภิกษุ 
ร่วมกันสืบสาน รวมถึงค่านิยมในการบวชของชายไทยยุคนี้ก็ลดน้อยลง ครั้นบวชแล้วเมื่อ ไม่ได้รับ
การหล่อหลอมอย่างใกล้ชิด ก็ท้าให้ขาดความซาบซึ้งถึงคุณค่าในชีวิตสมณะ ดังนั้นจึง มักนิยมบวช
กันในช่วงเวลาสั้นๆ ตามประเพณีเท่านั้น จนกระทั่งมีโครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 
ต้าบลทั่วไทย ซ่ึงมีชายไทย เข้าอุปสมบทกว่า 10,000 คน ผู้บวชล้วน ได้รับการหล่อหลอม 
ในพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ จากคณะพระอาจารย์ พระพ่ีเลี้ยง ท้าให้มีพระ ภิกษุตัดสินใจอยู่ใน
สมณเพศต่อเป็นจ้านวนมาก และเม่ือฝึกฝนอบรมตนเองทั้งภาคปริยัติ ปฏิบัติ โดยสมบูรณ์แล้ว 
ท่านก็ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ไปประจ้าอยู่ตามวัดต่างๆ และ ร่วมกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เปลี่ยน
วัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง รวมถึงฟ้ืนฟูศีลธรรมในใจของผู้คน ให้รุ่งเรืองตามไปด้วย (วัดพระธรรมกาย, 
2555, ออนไลน์) 
 ในปี พ.ศ. 2546 จังหวัดสกลนครได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจัดระเบียบ
เกี่ยวกับวัดบนเกาะดอนสวรรค์ขึ้น เนื่องจากพบว่ามีการสร้างโบสถ์และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มี
ลักษณะไม่ใช่การใช้พ้ืนที่ดอนสวรรค์เป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราวในการปลีกวิเวก คณะกรรมการได้
เดินทางไปตรวจสอบที่ดอนสวรรค์และแจ้งให้ พระสมนึก อาจารจิตโต เป็นพระในจังหวัดสกลนคร 
ทีไ่ด้ไปปฏิบัติธรรมอยู่บนดอนสวรรค์ ให้ไปพบเจ้าคณะอ้าเภอเมืองสกลนคร เพื่อรับทราบ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างโบสถ์ หอพระพรหม ในพื้นที่ดอนสวรรค์ ท้าให้เรื่องการจัดระเบียบ
ชั่วคราวเพื่อไม่ให้มีการรุกล้้าพ้ืนที่ดอนสวรรค์ได้ยุติลง จนกระทั่งในปี 2553 ก่อนหน้าที่มีกรณี
พิพาทการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ ได้เกิดประเด็นพิพาทระหว่างพระกับพระบนดอนสวรรค์ขึ้น 
เมื่อพระจากวัดพระธรรมกายได้ย้ายเข้าไปอยู่บนดอนสวรรค์ แล้วเกิดเรื่องทะเลาะชกต่อยกับ 
พระท่ีอยู่เดิมคือพระสมนึก อาจารจิตโต มีการเผาเต็นท์กัน จนในที่สุดทางจังหวัดก็ได้แก้ปัญหา
โดยการนิมนต์พระสมนึกออกจากดอนสวรรค์ เหลือเฉพาะพระจากวัดพระธรรมกายที่ยังอยู่บน
ดอนสวรรค์นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา   
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 ในระหว่างวันที่ 8–12 พฤศจิกายน 2547 ได้มีการประชุมคณะท้างานวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ดิน ศาสนสมบัติกลาง และวัดร้าง ที่ จ.ขอนแก่น และมีมติให้ขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ 85 ไร่ ในการประชุมมีคณะท้างานจ้านวน 10 คน ร่วมลงมติ 
โดยไม่มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมรับทราบแต่อย่างใด ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาจากเรื่องเดิมที่ทาง
จังหวัดสกลนครได้มีหนังสือ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2532 ถึงอธิบดีกรมการศาสนา เพ่ือขอให้ขึ้น
ทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จนกระท่ังวันที่ 19 เมษายน 2548 กรมการศาสนา ได้อนุมัติขึ้น
ทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) เนื้อที่ 85 ไร่ ตามมติที่ประชุมที่ จ.ขอนแก่น 8-12 พฤศจิกายน 2547 
 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาวัดร้าง 
ศาสนสมบัติกลาง และธรณีสงฆ์ในจังหวัดสกลนคร และการติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหา
ที่ดินวัดร้าง : กรณศีึกษาวัดดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร ณ วัดแจ้งแสงอรุณ จังหวัดสกลนคร 
โดยมีพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประกอบ 
จิรกิติ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้สอบถามความคืบหน้า
และปัญหาอุปสรรคของการออกโฉนดที่ดินและการยกวัดร้าง เป็นวัดที่มีพระภิกษุจ้าพรรษาว่า
เป็นอย่างไร อยู่ในขั้นตอนไหน เนื่องจากคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ได้รับร้องเรียนจากพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 8 และเจา้อาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ให้ติดตาม
ความคืบหน้ากรณีดังกล่าว 
 นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ชี้แจงว่า กรณีวัดดอน
สวรรค์อยู่ในขั้นตอนการรังวัดออกโฉนดที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้ก้าหนดให้ส้านักงานที่ดินจังหวัด
สกลนคร ได้ท้าการรังวัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 และประกาศแนวเขต 30 วัน หากไม่มีบุคคล
คัดค้านก็น้าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.)  
เพ่ือขออนุมัติและออกหนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ และถวายแก่ 
คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ส่วนคณะสงฆ์น้าไปบริหารจัดการอย่างไร ก็คงเป็นไปตามมติ 
ความเห็นชอบของคณะสงฆ์ 
 นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ชี้แจงว่า 
เรื่องวัดดอนสวรรค์ได้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบแล้ว จังหวัดสกลนครได้มีหนังสือ
ที ่สน. 0030/07852/00367 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ลงนามโดย นายจรินทร์ จักกะพาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรียนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครให้ด้าเนินการรังวัดแนวเขต
ที่ดิน เพื่อได้ออกเป็นโฉนดที่ดินถวายคณะสงฆ์เนื่องในปีฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้
และได้รายงานให้ผู้อ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับทราบด้วยแล้ว ส้านักงาน
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง มาท้าการตรวจสอบแนวเขตและน้ารังวัด 
ตามท่ีได้ขึ้นทะเบียนวัดร้างไว้ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2555 
 นายไพบูลย์ นิรุกติศาสตร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครชี้แจงว่า ส้านักงานที่ดิน
ได้ก้าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รังวัดแล้ว หากดูตามเอกสารประกอบการขอรังวัดไม่น่ามีปัญหาอะไร และ
เมื่อได้ดูแผนที่ดินแล้วไม่มีผู้คัดค้าน ก็เสนอเข้าสู่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
(กบร.) และเสนอให้อธิบดีกรมที่ดินลงนาม กรอบระยะเวลาในการด้าเนินการหลัง การรังวัด
ประมาณ 30 วัน นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ประมงจังหวัดสกลนคร ได้ชี้แจงว่า หนองหารเป็นพื้นที่
เพาะพันธุ์สัตว์น้้า พ.ศ. 2494 และเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เป็นที่ชุ่มน้้า 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2543 พ้ืนที่หนองหารมีการแบ่งเขตดูแลเป็นพ้ืนน้้าและพ้ืนดิน
เป็นเกาะต่างๆ เป็นอ้านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ก้าหนดให้นายอ้าเภอเป็นผู้มีอ้านาจ
หน้าที่ดูแลรักษาตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ การเข้าไปใช้ประโยชน์ต้องขอ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 หลังจากได้มีการอภิปรายในเรื่องนี้แล้วที่ประชุมได้มีมติ ให้ด้าเนินการ ดังนี้  
1) มอบส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และ
ส้านักงานที่ดินจังหวัดสกลนครไปด้าเนินการรังวัดเพื่อออกหนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ให้แก่ วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) 2) น้าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน 
ของรัฐ (กบร.) 3) ออกหนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) 
 ช่วงสิ้นเดือนกันยายน 2555 ได้มีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด
สกลนครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ เริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
นายจรินทร์ จักกะพาก ย้ายไปด้ารงต้าแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย มีนายบุญส่ง  
เตชะมณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ย้ายมาด้ารงต้าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
นางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เกษียณอายุราชการ มีนายพัณณ์เดชน์ 
ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มารับหน้าที่ดูแลเรื่องนี้แทน นายฉัตรชัย ชูเชื้อ 
ผู้อ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ย้ายไปเป็นผู้อ้านวยการส้านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มีนายมรกต เทพอ่อน ผู้อ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดร้อยเอ็ด ย้ายมาเป็นผู้อ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร นายไพบูลย์ 
นิรุกติศาสตร์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ย้ายไปเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร 
และมีนางวาสนา จันทร์ทุ่ง รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ในช่วงระยะแรก 
จากนั้นนายวิรัชชัย พลอยเพชร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีย้ายมาด้ารงต้าแหน่งเป็น 
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครในเวลาต่อมา  
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“ควำมขัดแย้ง” กรณีดอนสวรรค์ 

 ความพยายามในการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ได้เกิดข้ึนอย่างเร่งรีบและไม่ปรากฏ 
เป็นขา่วต่อสาธารณะมาก่อน จนกระท่ังเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 คนในชุมชนสกลนคร 
ได้รับทราบว่า มีการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ โดยส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  
เป็นผู้ยื่นค้าขอ ก่อนหน้านั้นได้มีการยื่นเสนอขอออกโฉนดที่ดินนับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 
เป็นต้นมา โดยนางวิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร ได้มีหนังสือที่ สน. 0030/08485 เรื่อง การออกโฉนดที่ดินวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) 
จังหวัดสกลนคร ถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร ให้ด้าเนินการออกหนังสือส้าคัญแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) เพ่ือให้ทันกับช่วงฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ได้มอบหมาย
ให้นางเกศรินทร์ ภูปาง นักวิชาการศาสนาช้านาญการ ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร 
เป็นผู้ด้าเนินการแทน   
 ส้านักงานที่ดินจังหวัดสกลนครได้รับเรื่องจากจังหวัดสกลนคร ให้ท้าการรังวัดที่ดิน
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 และได้เร่งออกรังวัดที่ดินในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 จนแล้วเสร็จ 
เหลือเพียงขั้นตอนการยื่นคัดค้านตามกฎหมาย ทางส้านักงานที่ดินจังหวัดสกลนครออกประกาศ
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เรื่อง แจกโฉนดที่ดิน ให้กับท่ีดินหน้าส้ารวจ 20679 เลขที่ 1 เนื้อท่ี 85-
0-0 ไร่ รายวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยทางส้านักงาน
ที่ดินจังหวัดสกลนครได้ออกประกาศให้ยื่นคัดค้านภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555 
และหากไม่มีผู้คัดค้านก็มีการออกโฉนดตามขั้นตอนต่อไป ผลของการออกโฉนดที่ดินบนดอนสวรรค์
นั้นท้าให้ดอนสวรรค์ทีป่ระชาชนเชื่อว่าเป็นสาธารณะสมบัติ “ชุมชน” ใช้ประโยชน์ร่วมกันจาก
อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ต้องกลายไปเป็นที่ดินของ “ปัจเจกชน” ที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าว 
 ท้าให้ในเวลานั้นได้เกิดกระแสคัดค้านจากคนในชุมชนสกลนครเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ไม่เห็นด้วยที่ให้มีการน้าเอาดอนสวรรค์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล โดยการออกโฉนดท้าให้มีคน
ในชุมชนสกลนครจากหลายภาคส่วน ได้มีหนังสือคัดค้านการออกโฉนดในครั้งนี้ทันที 3 กลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่มแรกเป็นชาวบ้านจากบ้านเชียงเครือ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จังหวัดสกลนคร 
กลุ่มท่ีสองโดย ผศ.ดร.เอกพร รักความสุข อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครและคณะ และกลุ่มท่ีสาม คือ 
เทศบาลนครสกลนครในฐานะผู้ดูแลพ้ืนที่ดอนสวรรค์ได้มีหนังสือคัดค้านการออกโฉนดดังกล่าว 
และมีคนในชุมชนสกลนครลงลายมือชื่อสนับสนุนนับหมื่นคน เทศบาลให้เหตุผลว่าเดิมท่ีดินแปลง
ดังกล่าวเป็นที่รกร้างว่างเปล่า เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
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โดยได้ยื่นคัดค้านต่อส้านักงานที่ดินจังหวัดสกลนครในวันที่ 4 กันยายน 2555 ก่อนครบก้าหนด 
30 วันเพียงไม่ก่ีวัน  

 

ภาพประกอบ 14 แสดงการลงชื่อคัดค้านการออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ ณ เวทีโสกันวันเสาร์  

 

ภาพประกอบ 15 แสดงการลงชื่อคัดค้านการออกโฉนดที่ดินดอนสวรรค์ ณ ตลาดเช้า 

 จากนั้นคนในชุมชนสกลนครได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านที่ให้มีการยกเลิกการ 
ออกโฉนดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากการที่เทศบาลนครสกลนครได้เชิญประชุมผู้น้า
ชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนครเพื่อก้าหนดแนวทางการเคลื่อนไหวคัดค้าน รวมทั้ง
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ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนภายใต้ชื่อ เวทีโสกันวันเสาร์ ได้จัดขึ้นเป็นประจ้า
ทุกวันเสาร์ ที่อาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลนครสกลนคร แล้วย้ายไปจัดที่ลานคนเมืองใน
เวลาต่อมา มีการพูดคุยกันในประเด็นของดอนสวรรค์ในทุกแง่มุม ทั้งในประเด็นข้อกฎหมายโดยมี
การเชิญนักกฎหมายมาร่วมเป็นผู้น้าการเสวนาอาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข 
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร นายศัลวิทย์ นามโคตร อดีตรองอัยการภาค 4 และตัวแทนสภาทนายความแห่ง
ประเทศไทย ประเด็นข้อเท็จจริงในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน ได้รับฟังความเห็นจากคน
ในชุมชนและผู้อาวุโสที่เคยผูกพันกับดอนสวรรค์ในอดีต รวมถึงการน้าเสนอข้อมูลที่เก่ียวข้องจาก
นักวิชาการในด้านต่างๆ เช่น อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการด้านมานุษยวิทยาและ
โบราณคดี ดร.เสรี พงศ์พิศ นักวิชาการด้านการพัฒนาชนบท เป็นต้น ได้เปิดเวทีเจาะลึกใน
ประเด็นดอนสวรรค์นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555 เรื่อยมา นอกจากนั้นยังได้มีการน้าเอา
เทปบันทึกเสียงการเสวนาในเวทีดังกล่าวไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
ไทยจังหวัดสกลนคร คลื่น 91.25 เมกกะเฮิรตซ์ ในทุกวันพุธ เวลา 17.00-18.00 น. เพื่อให้
ประชาชนทั้งจังหวัดได้ติดตามความเคลื่อนไหวการคัดค้านการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ได้อย่าง
ทั่วถึง 
 ขณะที่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นก้าลังส้าคัญท่ีมีส่วนในการ
ออกรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ โดยได้จัดขบวนรณรงค์ตระเวนไป
ตามชุมชนที่พักอาศัย ตลาด ร้านค้า ห้างสรรสินค้าและสถานที่ที่มีผู้คนอยู่กันหนาแน่นภายในเขต
เทศบาลนครสกลนคร เพื่อจัดเวทีปราศรัยย่อยและแจกจ่ายแถลงการณ์คัดค้านการออกโฉนด 
ครั้งนี้ โดยได้เชิญชวนให้คนในชุมชนได้ร่วมลงลายมือชื่อคัดค้านการออกโฉนดบนดอนสวรรค์  
ทั้งในรูปแบบลงลายมือชื่อในแบบลงลายมือชื่อ การลงทะเบียนคัดค้านทางสื่อออนไลน์ และลง
ลายมือชื่อในแผ่นผ้าผืนใหญ่ขนาดความยาวหลายสิบเมตร กลุ่มนักศึกษาได้แจ้งว่า ผ้าผืนนี้ 
ถูกน้าไปติดไว้รอบดอนสวรรค์หากฝ่ายที่ต้องการออกโฉนดยังคงดึงดันที่มีการออกโฉนดต่อไป 
เพ่ือเป็นการประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าชาวชุมชนสกลนครไม่เห็นด้วยกับการออกโฉนด 
ในครั้งนี้ นอกจากนั้นกลุ่มนักศึกษาจากศูนย์หนองหารศึกษายังได้จัดท้าเสื้อยืดสัญลักษณ์ของ 
การออกมาปกป้องดอนสวรรค์เพื่อออกจ้าหน่ายเพื่อเป็นทุนในการเคลื่อนไหวของนักศึกษา ได้รับ
การสนับสนุนจากชาวชุมชนสกลนครซื้อไปสวมใส่กันเป็นจ้านวนมาก  
 ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครได้ออกแถลงการณ์คัดค้านการออก
โฉนดในครั้งนี้และมีการจัดเวทีปราศรัยใหญ่เมื่อวันที่ 10 และ 17 กันยายน 2555 มีคนในชุมชน
สกลนครที่ไม่เห็นด้วยกับการออกโฉนดดังกล่าวมาร่วมชุมนุมกว่า 10,000 คน ทีล่านพระบรมรูป



100 

รัชกาลที่ 5 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร นอกเหนือจากคนในชุมชนผู้มาชุมนุมแล้ว ยังมี
บริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไปในจังหวัดสกลนคร ได้จัดอาหาร เครื่องดื่ม มาให้บริการกับผู้ชุมนุม
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในลักษณะของการตั้งโรงทานภายในบริเวณชุมนุม การชุมนุมในครั้งนั้นได้รับ
ความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ น้าเสนอข่าวในกรณีนี้
กันอย่างแพร่หลาย  รวมทั้งในระหว่างการเคลื่อนไหวได้มีการร่วมลงลายมือชื่อเพ่ือคัดค้านการ
ออกโฉนดดังกล่าว มีผู้ร่วมลงลายมือชื่อกว่า 30,000 คน 
 สื่อสังคมออนไลน์ “facebook” ถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งใน
การเคลื่อนไหวคัดค้านในครั้งนี้ เนื่องจากสามารถเผยแพร่ข่าวสารความเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว 
ชนิดที่เรียกว่านาทีต่อนาที หรือมีการถ่ายทอดสดแบบ Real time ในเหตุการณ์ส้าคัญๆ ที่เกิดขึ้น 
ท้าให้ผู้ติดตามได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันใจ จึงมีผู้ที่ใช้ช่องทางสื่อสารนี้กันเป็นจ้านวน
มาก กลุ่มผู้คัดค้านได้เปิด facebook ภายใต้กลุ่มเปิดชื่อ “รักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกล” ขึ้น
ทันทีท่ีทราบข่าวการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ ปรากฏว่าภายในไม่กี่วันมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
กว่า 10,000 คน และเพ่ิมข้ึนเป็นกว่า 20,000 คนในเวลาต่อมา ดังที่ ดร.สพสันต์ เพชรค้า ได้ว่า
ไว้ในนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ว่า “เราเปิดเฟซบุ๊ค เป็นกลุ่มเปิด สี่-ห้าวันมีคนสมัครเข้ามาเกือบ
หมื่นคนแล้ว” (เนชั่นสุดสัปดาห์. 2555 : 16-17)  
 นอกจาก facebook เป็น “เครื่องมือ” ส้าหรับใช้เป็นช่องทางการสื่อสารของกลุ่มแล้ว 
ยังพบว่า facebook ได้กลายเป็น “พ้ืนที่ทางความคิด” ที่มีการน้าเสนอ “เนื้อหา” (Content)  
ที่เก่ียวข้องกับการแสดงความรู้สึกของคนในชุมชนสกลนครได้อย่างหลากหลายทั้งในรูปแบบของ
บทกลอน บทเพลง หมอล้า และคลิปวิดีโอต่างๆ เพ่ือสื่อให้เห็นถึงส้านึกในการหวงแหนที่ปกป้อง
ดอนสวรรค์ โดยเฉพาะบทเพลงชื่อ “ฮักดอนสวรรค์” ที่จัดท้าข้ึนโดยศิลปิน “กลุ่มพิทักษ์ดอน
สวรรค์ จ.สกลนคร” ที่มีเนื้อหาสื่อให้คนในชุมชนเกิดส้านึกในการร่วมอนุรักษ์ดอนสวรรค์ เป็นบท
เพลงที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากสื่อวิทยุในท้องถิ่น ที่ได้น้าไปเผยแพร่กันอย่างกว้างขวาง 
และได้มีการเผยแพร่ไปตามสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เป็นจ้านวนมาก รวมถึงหมอล้ากลอนชุด 
“วจีกลอน ดอนสวรรค์” โดย “คมแคน ค้าเพราะ” ที่ได้ใช้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดอันลึกซ้ึงของคนในชุมชนที่ปกป้องดอนสวรรค์  กระจายไปใน เวปไซต์ YouTube  
และตามสื่อออนไลน์อ่ืนอีกเป็นจ้านวนมาก 
 นอกจากนั้นยังมีกลุ่มเยาวชนและชาวชุมชนสกลนครจ้านวนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า  
“กลุ่มเราๆ ท่านๆ รวมกันเฉพาะกิจและคนสวยอยากช่วยดอนสวรรค์” ได้จัดท้าคลิปวีดิโอ 
ในรูปแบบการ์ตูนเอนิเมชั่น สรุปความเป็นมาและปัญหาการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ เรื่อง 
“ดอนสวรรค์ ตอน สวรรค์ไม่มีโฉนด” เป็นการน้าเสนอท่ีกระชับและเข้าใจง่าย น้าเสนอผ่าน 
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facebook กลุ่มรักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกล และเสนอผ่านเวปไซต์ YouTube ได้รับความสนใจ
จากผู้เข้าชมเป็นจ้านวนมาก นอกจากนั้นคลิปวิดีโอนี้ยังได้ถูกน้าไปใช้เผยแพร่แทนค้าอธิบาย
ส้าหรับปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวคัดค้านการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ เมื่อคราวประชุมคณะ
กรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนครจนท้าให้จังหวัดสกลนครได้รับเรื่องการ
คัดค้านการออกโฉนดบนดอนสวรรค์เป็น “วาระจังหวัด” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 และคลิป
วิดีโอนี้ได้ใช้เผยแพร่ทั่วไปกับกลุ่มมวลชนที่ทางตัวแทนกลุ่มผู้คัดค้านการออกโฉนดบนดอนสวรรค์
ได้ลงไปชี้แจงท้าความเข้าใจในพื้นที่มาโดยตลอด และได้มีการผลิตสื่อเพ่ิมเติมอีกเป็นชุดที่ 2  
ในชื่อชุด ดอนสวรรค์ ตอน หนองหารเน่า? เพ่ือใช้เป็นสื่อรณรงค์ให้คนในชุมชนได้หันมาร่วมกัน
ฟ้ืนฟูสภาพหนองหารและดอนสวรรค์ในเวลาต่อมา 
 การเคลื่อนไหวคัดค้านที่เกิดข้ึนแบบปัจจุบันทันด่วนท้าให้เกิดแนวทางการบริหาร
จัดการกลุ่มที่ไม่ค่อยเป็นเอกภาพเท่าใดนัก ประกอบกับมีข้อกล่าวหาจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยว่า  
การเคลื่อนไหวคัดค้านครั้งนี้เป็นเพียงกระบวนการสร้างกระแสเพื่อหวังผลต่อคะแนนเสียง 
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครคนใหม่ที่ก้าลังเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น ท้าให้
บรรดากลุ่มผู้คัดค้านต้องจัดขบวนการเคลื่อนไหวใหม่ เพ่ือให้เกิดองค์การและการจัดการที่เป็น
รูปธรรมชัดเจนมากข้ึน โดยการรวบรวมองค์กรต่างๆ ที่ท้ากิจกรรมอยู่ในชุมชนอย่างหลากหลาย
รวมตัวกันเป็นองค์กรเฉพาะกิจภายใต้ชื่อ “เครือข่ายรักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกล (รดส.)”  
เป็นแกนกลางในการก้าหนดทิศทางการเคลื่อนไหว ท้าให้เกิดความชัดเจนและคลี่คลายความสับสน
ในข้อกล่าวหาทางการเมืองลงไป โดยในเบื้องต้น รดส. ได้ประสานที่เข้าพบกับผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนครเพ่ือพิจารณาหาแนวทางยุติการออกโฉนดดังกล่าว  
 ประเด็นในการคัดค้านของชาวชุมชนสกลนคร คือ การยืนยันที่ใช้ “สิทธิชุมชน” 
เพ่ือรักษาดอนสวรรค์ทีถ่ือว่าเป็นสาธารณสมบัติ “ของชุมชน” ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
และเป็นมรดกสืบทอดไปถึงคนรุ่นหลัง โดยไม่ยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
น้าเอาดอนสวรรค์ไปออกเอกสารสิทธิ์เป็นสมบัติ “ของตนเอง” และได้มีข้อโต้แย้งทางกฎหมาย
เพ่ือหักล้างหลักฐานที่ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครน้ามาอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเคยเป็น
วัด หรือวัดร้าง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอออกโฉนด  ถือว่าเป็นกระบวนการที่มิชอบด้วย
กฎหมาย และเห็นควรให้มีการถอนทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ที่เป็นปัญหาดังกล่าวออกไป  
 อย่างไรก็ตามในระหว่างที่มีกระแสคัดค้านกันในช่วงแรก ได้มีกระแสข่าวการโจมตี 
วัดพระธรรมกายอย่างหนัก เนื่องจากประชาชนเชื่อว่าวัดพระธรรมกายเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง 
ในการออกโฉนดในครั้งนี้ ท้าให้ประเด็นการคัดค้านเริ่มเบี่ยงเบนไปเป็นการโจมตีแนวคิด  
ความเชื่อและการด้าเนินกิจกรรมของวัดพระธรรมกายมากขึ้น อาจส่งผลต่อจุดยืนของการที่ใช้ 
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สิทธิชุมชนเพ่ือรักษาสาธารณสมบัติอันเป็นของชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน กลายเป็นความขัดแย้ง
ทางความเชื่อด้านศาสนา จนแกนน้าการคัดค้านในช่วงนั้นต้องออกมาแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน
ในเรื่องนี้ ดังที่ สพสันต์ เพชรค้า ได้ให้สัมภาษณ์ปรากฏในข่าว “ปัญหาการออกโฉนดที่ดินบน
เกาะดอนสวรรค์ นั้นยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง แต่ดอนสวรรค์หรือหนองหาน มีที่มาและหลากหลาย
เรื่อง การออกมาพูดจากันถึงเรื่องที่มีการออกโฉนดนั้นก็พูดกันมากทั้งในด้านลบและบวก แต่ตน
มองว่ากลุ่มต่างๆ ที่ออกมาไมได้ไปต่อต้านธรรมกาย แต่เราอยากบอกว่าที่ตรงนั้นเป็นอะไรมาก่อน 
ใครมาขอเราก็ไม่มีปัญหาที่ส้าคัญคือที่ตรงนั้นเป็นอะไร” (แนวหน้า. 2555 : ออนไลน์)  
 ด้วยกระแสข่าวการโจมตีวัดพระธรรมกายอย่างหนัก ประกอบกับช่วงเวลาเดียวกันได้
เกิดเหตุฆาตกรรมพระศรีสกลกิจ เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังค์และรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนครขึ้น  
ท้าให้ข่าวสารต่างๆ เกดิความสับสน จนในที่สุดพระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ต้องออกมาชี้แจงทาง ข่าวประชาสัมพันธ์ : ส้านักสื่อสารองค์กร 
วัดพระธรรมกาย โดยมีข้อความระบุว่า จากกรณีข่าวเกาะดอนสวรรค์ จ.สกลนคร จากการ
ตรวจสอบข้อมูลพบว่า วัดดอนสวรรค์ตั้งอยู่บนเกาะดอนสวรรค์ ในบึงหนองหาร จ.สกลนคร  
เป็นวัดร้างและยังคง “ที่วัด” และ “ที่ธรณีสงฆ์” ตราบจนถึงปัจจุบัน ที่คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร
และทางราชการ ก้าลังปรับปรุงให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจ้าพรรษาอยู่ เป็นเรื่องปกติของการคณะสงฆ์ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาวัดร้างตามนโยบายของทางการคณะสงฆ์ส่วนกลางและทางราชการ  
วัดพระธรรมกายขอชี้แจงว่า เรื่องการยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระภิกษุจ้าพรรษาอยู่นั้น 
เป็นสิทธิของทางการคณะสงฆ์ จังหวัดสกลนครเอง และกรณีความคิดเห็นเรื่องการจัดการพื้นที่ 
ที่แตกต่างกันไปนั้น เป็นเรื่องผลประโยชน์ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในจังหวัดสกลนครเอง  
ไม่เก่ียวกับวัดพระธรรมกายแต่อย่างใด (พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส. 2555)  
 สอดคล้องกับค้าให้สัมภาษณ์ของนางสาวลีลาวดี วัชโลบล เลขานุการคณะกรรมาธิการ
การศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการเปิดปม
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสว่า “บังเอิญกรณีนี้เป็นเรื่องที่มีการผูกโยงบอกว่าเป็นเรื่องของธรรมกาย  
จึงขออนุญาตเอาเอกสารมาให้ดู ดิฉันก็เลยเนี่ย พ่ีลีก็ขออนุญาตเอาเอกสารมาให้ดู มีตรงไหนเหรอ
ที่ว่าเป็นธรรมกาย มีเอกสารตรงไหนที่ว่ากับธรรมกายเข้าไปเกี่ยวข้องเหรอ” (รายการเปิดปม 
สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS, 8 ต.ค. 2555) และค้าสัมภาษณ์ในรายการหน้าที่พลเมืองของ
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่บอกว่า “วัดดอนสวรรค์นี่นะคะดิฉันทราบมาว่า พระท่ีจ้าพรรษาอยู่
ในขณะนี้นะคะ เห็นตอนแรกบอกว่า มีเอกสารมาให้แต่ดิฉันยังมี ยังไม่เห็นเอกสารถึงมือ แต่ได้
สอบถามมา เขามาบอกว่า เป็นลูกหลานของชาวจังหวัดสกลนครทุกคน ไม่ได้มีคนของวัด
พระธรรมกายปทุมธานีไปเลย เป็นคนที่เกิดและเติบโตจากจังหวัดสกลนคร เพียงแต่มาบวชใน

http://www.komchadluek.net/search.php?search=ธรรมกาย%20
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โครงการที่วัดพระธรรมกายให้งบประมาณสนับสนุน นั่นหมายความว่าพอหมดพรรษา ก็คงลา
สิกขากลับไป เพราะเป็นแค่การบวชในพรรษา เนื่องจากพระภิกษุที่บวชในแต่ละพรรษาน้อยลง
จริงๆ (รายการหน้าที่พลเมือง สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS, 1 ต.ค. 2555)   
 ภายหลังการโจมตีวัดพระธรรมกายถูกขีดวงให้แคบลงเหลือเฉพาะประเด็นที่เก่ียวกับ
การออกโฉนดบนดอนสวรรค์เท่านั้น ตามค้าร้องขอจากแกนน้าผู้คัดค้านการออกโฉนด แต่กระแส
ความไม่พอใจของชาวจังหวัดสกลนครต่อวัดพระธรรมกายก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
เมื่อได้มีการตรวจสอบสายสัมพันธ์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้อ้านาจในการออกโฉนดบน
ดอนสวรรค์ โดยเฉพาะในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 
และคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาปัญหาวัดร้าง ศาสนาสมบัติกลางและธรณีสงฆ์ ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานของรัฐที่เร่งรัดให้มีการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ พบว่า หลายคนมีความใกล้ชิดกับวัด
พระธรรมกาย เช่น นางสาวลีลาวดี วัชโลบลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
พรรคเพ่ือไทย เลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร 
ถือว่าเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อวัดพระธรรมกายอย่างเหนียวแน่น เคยท้ากิจกรรมกับวัด
พระธรรมกายโดยการรับหน้าทีเ่ป็นพิธีกรรายการเส้นทางบุญ Relax and Alert ทาง DMC 
สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในเครือข่ายของวัดพระธรรมกาย นายประกอบ จิรกิติ สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหา 
วัดร้าง ศาสนสมบัติกลางและธรณีสงฆ์ และรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร มีบทบาทในการเร่งรัดให้มีการออกโฉนดในครั้งนี้ ก็เป็นผู้ที่ร่วม
ปฏิบัติธรรมกับวัดพระธรรมกายอย่างสม่้าเสมอ   
 ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการตรวจสอบเส้นทางการพยายามที่ใช้พื้นที่ดอนสวรรค์พบว่า ในปี 
2553 ก่อนหน้าที่มีข่าวการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ ได้มีมูลนิธิศึกษาธรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
โดยนางสาวสมพร ต่อตระกูล ประธานมูลนิธิศึกษาธรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือลงวันที่ 15 
กันยายน 2553 ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่ดูแล กรมประมง ขออนุญาตใช้
พ้ืนที่บริเวณดอนสวรรค์ หนองหารจ้านวน 80 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1. เพ่ือเป็นศูนย์
เรียนรู้และอบรมพระพุทธศาสนา 2. เพ่ือเป็นแหล่งเสริมสร้างคุณธรรม (Moral/Virtue) 
จริยธรรม (Ethics) และศีลธรรม (Moral) ที่เรียนรู้ควบคู่กับความเป็นธรรมชาติ 3. เพ่ือรักษา
สภาพพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและในน้้าให้เป็นแหล่งอภัยทาน แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
เป็นที่บ้ารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้้า เพ่ือให้มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ แต่การขอใช้พ้ืนที่
ดังกล่าวไม่บรรลุผล เนื่องจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่อนุมัติ เนื่องจากไม่ม่ันใจว่ากรม
ประมงมีอ้านาจในการอนุมัติให้ใช้พื้นที่บนดอนสวรรค์ได้หรือไม่ แต่เหตุการณ์ดังกล่าวได้ท้าให้

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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ชาวชุมชนสกลนครได้ทราบว่า ได้มีความพยายามที่ใช้พ้ืนที่ดอนสวรรค์มานานแล้ว และได้ทราบ
ว่ามูลนิธิศึกษาธรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นเครือข่ายของวัดพระธรรมกาย ดังเห็นได้จากผู้ที่ยื่นขอตั้ง
มูลนิธิมูลนิธิศึกษาธรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม คือ นางสาวนวลนิจ หงส์วิวัฒน์ เป็นลูกศิษย์คนสนิทของ
พระไชยบูลย์ ธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย (tripod, อ้างใน เดลินิวส์, 2542, ออนไลน์)  
 เหตุการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจให้กับชาวจังหวัดสกลนครมากเวลานั้น คือ  
ดอนสวรรค์ไม่เคยมีพระอยู่อาศัยจ้าพรรษา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2532 เจ้าคณะอ้าเภอเมือง  
มาขอขึ้นทะเบียนวัดร้าง และเริ่มส่งพระเข้าไปทีละรูปสองรูป มาในระยะสองถึงสามปีหลังก็เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เริ่มจากปี พ.ศ. 2553 พระในสังกัดวัดธรรมกายเข้าไปจ้าพรรษา
บนดอนสวรรค์ ในขณะที่มูลนิธิศึกษาธรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม ได้ขอเช่าพ้ืนที่ 80 ไร่ เป็นเวลา 30 ปี 
แต่ไม่ส้าเร็จ เมื่อสืบค้นไปพบว่า มูลนิธินี้เป็นเครือข่ายของวัดธรรมกายเช่นกัน ปี พ.ศ. 2555 
พระสงฆ์จากโครงการบวชพระหนึ่งแสนรูปถูกส่งขึ้นไปอยู่บนดอนสวรรค์ในจ้านวนที่มากถึง 32 รูป 
เมื่อมีพระสงฆ์มาอยู่พ้ืนที่หนองน้้าโดยรอบกลายเป็นเขตอภัยทาน ชาวบ้านลูกหนองหาร 
ไม่สามารถจับสัตว์น้้าหรือท้ามาหากินได้อย่างเดิม                    
 ดังนั้น ชาวสกลนครมีความเชื่อว่า มีองค์กรจากภายนอกเข้ามามีอิทธิพลต่อการออก
โฉนดบนดอนสวรรค์ดังที่ รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ทันตแพทย์.ดร.สุขสมัย สมพงศ์ ประธาน
เครือข่ายรักษาดอนสวรรค์เพ่ือไทสกล กล่าวในเวทีโสกันวันเสาร์ ว่า ความพยายามในการออก
โฉนดบนดอนสวรรค์ในครั้งนี้มีการท้าเป็นขบวนการ โดยมี “หน่วยลึกลับ”ที่มีอิทธิพลต่อมหาเถร
สมาคมเชื่อมโยงมาถึงคณะสงฆ์ในพื้นที่ มีอิทธิพลต่อรัฐบาลส่งมาถึงศาลากลางจังหวัดสกลนคร 
ดูแลส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และส้านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร และมีอิทธิพล
ต่อคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ที่เข้ามาท้าหน้าที่เร่งรัด
ให้มีการออกโฉนดในครั้งนี้ (สุขสมัย สมพงษ์, การสัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2555)   
 ขณะที่ชาวสกลนครคัดค้านการออกโฉนดในพื้นที่  ฝ่ายผู้ที่ผู้สนับสนุนให้มีการ 
ออกโฉนดในส่วนกลางก็ยังคงเดินหน้าเคลื่อนไหวผลักดันอย่างต่อเนื่องแบบไม่ลดละเช่นกัน 
โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง DMC สถานีโทรทัศน์ของ 
วัดพระธรรมกาย ได้น้าเสนอการแถลงข่าวของนางสาวลีลาวดี วัชโลบล เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งพระครูพิศาลสรนาท วัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ แถลงข่าวถึงกรณีข้อพิพาท 
เกี่ยวกับโฉนดวัดดอนสวรรค์ ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ว่า ที่ประชุมคณะ
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาวัดร้าง ศาสนสมบัติกลาง และธรณีสงฆ์มีความเห็นว่า 
วัดดอนสวรรค์ ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีการจดทะเบียนวัดโดยกระทรวง
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ธรรมการ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2472 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาชัดเจนและมีโฉนดที่ดิน ดังนั้น
เมื่อที่ดินใดตกเป็นของวัดแล้วให้ถือว่าเป็นธรณีสงฆ์ ไปด้าเนินการอย่างอ่ืนเพ่ือให้เป็นที่ดิน
สาธารณประโยชน์ตามที่นายกเทศมนตรีสกลนครกล่าวอ้างแต่อย่างใด ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวสืบ
เนื่องมาจากนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ท้าหนังสือคัดค้านการออกโฉนดที่ดินให้กับวัดดอน
สวรรค์ เดิมเคยเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จ้าพรรษาที่วัด ตั้งแต่พุทธศักราช 2472 ต่อมาไม่มีพระจ้า
พรรษาวัดและถูกขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้าง ก่อนที่มีพระสงฆ์มาจ้าวัดอีกครั้ง จึงได้แจ้งแก้ไขการขึ้น
ทะเบียนไม่ให้เป็นวัดร้าง แต่เนื่องจากโฉนดที่ดินของวัดดอนสวรรค์ ได้หายสาบสูญไปจึงต้องแจ้ง
ไปยังกรมที่ดินเพ่ือขอออกโฉนดฉบับใหม่ (สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง DMC , 2555)  
 หลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ร้อนแรงในพ้ืนที่ดูเหมือนเริ่มคลี่คลายลง เมื่อได้มีการ
เจรจาพูดคุยกันระหว่างภาครัฐคือจังหวัดสกลนครกับภาคประชาชนคือ รดส. ได้เกิดขึ้นภายหลัง
จากที่ทางจังหวัดสกลนครได้พยายามลดกระแสการคัดค้านด้วยการสั่งให้ส้านักงานที่ดินจังหวัด
สกลนครชะลอเรื่องการออกโฉนดเอาไว้ก่อนนับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2555 และจากการเจรจา
หารือกันของทั้งสองฝ่ายจังหวัดสกลนครก็ได้ข้อสรุปว่า การใช้ประโยชน์บนที่ดินดอนสวรรค์ 
ควรต้องท้าตามความประสงค์ของคนสกลนคร จนในที่สุดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขณะนั้น (นายจรินทร์ จักกะพาก) ได้มีค้าสั่งให้ถอนกระบวนการ 
ออกโฉนดดังกล่าวทั้งหมด พร้อมกับได้ท้าหนังสือถึงส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะ
เจ้าของเรื่องที่ต้องการออกโฉนดในครั้งนี้ให้ถอนทะเบียนดอนสวรรค์ (ร้าง) ออกจากทะเบียนด้วย 
ถือว่าเป็นความส้าเร็จระดับหนึ่งของการเคลื่อนไหวคัดค้านในครั้งนี้ แม้ว่าทางส้านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติยังไม่มีการถอนทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ออกในเวลานั้นก็ตาม  
 เรื่องราวน่ายุติลงได้ด้วยดีหากทางส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยอมถอน
ทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ออกจากทะเบียนตามความต้องการของชาวชุมชนสกลนครแต่
เหตุการณ์กลับตรงกันข้าม นอกจากไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆในเรื่องการถอนทะเบียนวัดดอน
สวรรค์ (ร้าง) แล้ว คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรกลับมี
ท่าทีที่แข็งกร้าว ประกาศท่ีฟ้องร้องผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายจรินทร์ จักกะพาก) ที่มี
ค้าสั่งให้ถอนกระบวนการออกโฉนดทั้งหมด และยังคงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร 
ส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร เก็บรวบรวมหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีวัดดอนสวรรค์ 
(ร้าง) อยู่จริง และคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศว่าลงพ้ืนที่จังหวัด
สกลนครเพ่ือดูพ้ืนที่จริงและหาข้อยุติในเรื่องนี้ (สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง DMC, 2555)  
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 ทั้งนี้คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมาธิการครั้งที่ 39 ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ
หมายเลข 3701 ชั้น 7 อาคารรัฐสภา 3 มีเรื่องพิจารณาเรื่องหนึ่งคือ เรื่อง การแก้ไขปัญหาวัดร้าง 
กรณีวัดดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร โดยได้เชิญ ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้อ้านวยการส้านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 1 นายอภิชาติ  
ตีรสวัสดิชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร และนายเอกพร รักความสุข เข้าร่วมประชุม
ด้วย ในที่ประชุมได้เกิดข้อโต้แย้งในประเด็นที่เห็นต่างกันระหว่างกรรมาธิการบางคนกับตัวแทน
ของภาคประชาชนในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการมี “วัด” หรือ “วัดร้าง” บนดอนสวรรค์ ไม่สามารถ
หาข้อยุติได้   
 เมื่อเหตุการณ์ดูยืดเยื้อออกไป รดส. จึงได้มีการปรับแผนการเคลื่อนไหวใหม่ โดยใช้
ยุทธศาสตร์การแสวงหาแนวร่วมจากหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและจากส่วนราชการ 
ในพ้ืนที่ เริ่มต้นจากยุทธศาสตร์การแสวงหาแนวร่วมจากกหน่วยงานจากส่วนกลาง โดยการใช้
สิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้มีการไต่สวนสาธารณะในการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ โดยได้ยื่น
หนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการละเมิด
สิทธิชุมชนในกรณีการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ จนน้าสู่การลงพ้ืนที่ของ นายแพทย์นิรันดร์ 
พิทักษ์วัชระ ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ   
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือตรวจสอบพ้ืนที่จริงบนดอนสวรรค์และจัดการประชุมชี้แจง
และรับฟังความคิดเห็น โดยได้เชิญส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับการออก โฉนดที่ดิน คือ จังหวัด
สกลนคร ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ส้านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร เทศบาล
นครสกลนคร และตัวแทนประชาชนในชุมชนสกลนครเข้าร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 
เทศบาลนครสกลนคร 
 ตัวแทนประชาชนในชุมชนสกลนครจ้านวน 8 คน ทั้งหมดเป็นคณะกรรมการ  
รดส. ได้ชี้แจงก่อน โดยเริ่มต้นจากนายประสาท ตงศิริ ได้กล่าวถึงท่ีมาที่ได้มีการร้องเรียนต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน จากนั้นนายทองเพชร สุวรรณเทน ได้บรรยายให้เห็นสภาพของดอน
สวรรค์เมื่อครั้งอดีตในฐานะผู้อาวุโสที่ได้อาศัยอยู่ในชุมชนสกลนครมานาน ต่อด้วยนายสรรค์สนธิ 
บุณโยทยาน ได้อธิบายถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหากมีวัดบนดอนสวรรค์ และนายแพทย์สมบูรณ์ 
จิระวัฒนาสมกุล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับและท่อน้้าดีเป็นผลมาจาก
คุณภาพน้้าในหนองหารที่เสื่อมโทรมลงไป ดร.สพสันต์ เพชรค้า ได้ชี้ให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคน 
ในชุมชนสกลนครที่มีความผูกพันกับดอนสวรรค์ในมิติด้านวัฒนธรรม และการชี้แจงเหตุผลทาง
กฎหมายที่ยืนยันได้ว่าบนดอนสวรรค์ไม่เคยมีวัดหรือวัดร้างที่ถูกต้องตามกฎหมายมาก่อน  
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โดยนายศัลวิทย์ นามโคตร อดีตรองอัยการภาค 4 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพร รักความสุข 
และสรุปค้าชี้แจงของภาคประชาชนโดย รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ทันตแพทย์ ดร.สุขสมัย 
สมพงษ์ ประธานเครือข่ายรักษาดอนสวรรค์เพ่ือไทสกล  
 ประธานกรรมการเครือข่ายรักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกล สรุปประเด็นจากการ
ร้องเรียนของเครือข่ายในประเด็นดอนสวรรค์ดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง คือ ประเด็นกรณีการขึ้น
ทะเบียนวัดร้างนั้น เป็นกรณีการขึ้นทะเบียนที่มิชอบตามหลักกฎหมาย แต่ได้อาศัยหลักการ
สันนิษฐานจากหลักฐานอื่นๆ ประกอบ และเป็นการกระท้าที่ไม่ค่อยชัดเจน ส่วนที่สองในระหว่าง
การข้ึนทะเบียนวัดร้างนั้น หากวิเคราะห์ในเอกสารต่างๆ จากการก้าหนดเบื้องต้นนั้นไม่ระบุ 
เนื้อท่ีว่า พ้ืนที่วัดดอนสวรรค์นั้นมีจ้านวนเท่าใด ได้มีคณะกรรมการต่างๆ ในชุดต่างๆ ของจังหวัด
สกลนครที่แต่งตั้งขึ้นมาเพ่ือส้ารวจตรวจสอบพื้นท่ี เริ่มต้นมีคณะกรรมการส้ารวจได้ไปส้ารวจ 
โดยระบุพ้ืนที่ในลักษณะกว้างยาว มีพื้นที่ไม่น่าเกินถึง 85 ไร่ โดยมีเอกสารปรากฏอยู่ไม่ถึง 85 ไร่ 
แต่ถัดมาไม่นานนักก็ปรากฏว่าพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนมาเป็น 85 ไร่ 
 สุขสมัยยังได้ชี้แจงอีกว่า ประเด็นที่สอง ในระหว่างการด้าเนินงานในการออกโฉนด 
ในครั้งนี้มีการเร่งรัดการด้าเนินเรื่องอย่างรวดเร็ว จนท้าให้มองได้ว่ามีหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอกจังหวัดสกลนครเข้าแทรกแซงในกระบวนการออกโฉนดในครั้งนี้ ประเด็นที่สาม  
หากมีการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ ท้าให้สภาพแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม 
ของดอนสวรรค์เป็นป่าดึกด้าบรรพ์ต้องสูญเสียไป ดังนั้นทางเครือข่ายรักษาดอนสวรรค์ฯ จึงเห็น
ว่าในการแก้ไขปัญหานี้ ควรแยกแนวทางออกเป็นสองระดับ ระดับที่หนึ่งคือ การที่ให้ส้านัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้หยุด และยุติเรื่องการออกโฉนดและการขึ้นทะเบียนวัดร้าง โดยตรง
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เชื่อว่าเรื่องก็สิ้นสุดลง ส่วนระดับที่สองเป็นเรื่องภายในจังหวัด 
คณะกรรมการเครือข่ายรักษาดอนสวรรค์ฯเห็นว่า ควรให้จังหวัดสกลนครรับประเด็นการแก้ไข
ปัญหาดอนสวรรค์ให้เป็นวาระของจังหวัด  ให้มีการร่วมกันแก้ไขท้ังทางภาครัฐและภาคประชาชน
อย่างเต็มรูปแบบ  
 และระหว่างที่ด้าเนินการการแก้ไขปัญหาร่วมกันนี้ขอไม่ให้มีการออกโฉนดวัด 
ดอนสวรรค์ร้างและที่ส้าคัญที่สุดในระหว่างการแก้ไขปัญหานี้ไม่ให้มีองค์กรอ่ืนเข้ามาแทรกแซงใน
การที่จังหวัดก้าลังด้าเนินการแก้ไข และประการที่สี่ ขอให้การด้าเนินการแก้ไขปัญหาดอนสวรรค์
ได้ด้าเนินไปอย่างมีเง่ือนเวลาก้ากับ  ให้มีเวลาที่ยุติเรื่องให้ได้ว่าได้ข้อยุติเมื่อใด ประการที่ส้าคัญ 
คือ ให้ประเด็นการแก้ไขปัญหาดอนสวรรค์เป็นตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาหนองหารทั้งระบบ  
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เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ไม่ปล่อยให้รัฐเอาเปรียบประชาชนอย่างรุนแรงเหมือนที่ผ่านมาใน
อดีต เครือข่ายฯ จึงขอสรุปประเด็นที่ได้ด้าเนินการในเรื่องร้องเรียนในครั้งนี้ และก็ขอให้มีการยุติ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว (สุขสมัย สมพงษ์, การสัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2555)  
 ในระหว่างการประชุมชี้แจง ทางคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชนได้ให้ความส้าคัญกับ
ประเด็นที่มาและกระบวนการออกโฉนดบนดอนสวรรค์อย่างมาก โดยได้มีการซักถามส้านักงาน
ที่ดินจังหวัดสกลนครถึงขั้นตอนการออกโฉนด ส้านักงานที่ดินยืนยันว่าได้ตามเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ถือว่าผู้ยื่นเสนอขอออกโฉนดคือส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครได้ใช้
เหตุผลในการยื่นว่าเป็นการยื่นขอออกโฉนดให้กับวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ทางส้านักงานที่ดินจังหวัด
ก็ยึดถือตามนั้น ส่วนประเด็นความถูกต้องของการขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) เป็นอย่างไร
นั้นเป็นเรื่องของส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และทางคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชน
ได้ซักถามนายไกรยุทธ หอมไกรลาศ นักวิชาการช้านาญการพิเศษ ส้านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสกลนคร ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและผู้แทนผู้อ้านวยการส้านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร รวมทั้ง นางเกศรินทร์ ภูปาง นักวิชาการศาสนาช้านาญการ  
ในฐานะผู้ยื่นขอออกโฉนดบนพ้ืนที่ดอนสวรรค์ในครั้งนี้ด้วย แต่ตลอดระยะเวลาของการซักถาม
นั้นบุคคลทั้ง 2 ยังชี้แจงด้วยข้อมูลที่สับสนจนไม่สามารถให้ความกระจ่างถึงกระบวนการ และ
หลักฐานการขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ที่ชัดเจนได้ จนท้าให้คณะอนุกรรมการต้องมีการ
เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รวมถึงตัวแทนส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าชี้แจงต่อ
คณะอนุกรรมการที่ส่วนกลางอีกครั้ง 
 นายแพทยน์ิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชนและกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้สรุปผลการประชุมไว้สองประเด็นคือ ประการแรก ต้องการให้ตัวแทน
จากผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการ โดยเฉพาะส้านักงานพระพุทธศาสนา และส้านักงาน
ที่ดินจังหวัด แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาของของตนเองว่า ในเรื่องของโครงการออกเอกสารสิทธิหรือ
แนวทางในการออกเอกสารสิทธิ คงต้องยุติในการพยายามออกเอกสารสิทธิที่ไม่ชอบ เนื่องจาก
เมื่อพิจารณาข้อมูลของภาคประชาชนแล้วเห็นว่า การท้างานทั้งหมดในการพยายามออกเอกสาร
สิทธิ อยู่บนพื้นฐานของการบิดเบือนความจริงในพ้ืนที่ไม่ยอมรับฟังความจริงในพ้ืนที่ บิดเบือน
กฎหมายที่ประชาชนต้องการรักษาความเป็นธรรมในเรื่อง สิทธิในการใช้ประโยชน์สาธารณะของ
พลเมือง ขณะที่ภาครัฐด้าเนินการเพียงเพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มและองค์กรต่างๆ  
ที่เกิดจากความอ่อนแอของศาสนา ความอ่อนแอของมหาเถรสมาคม เป็นสิ่งที่น่าวิตกว่า หากปล่อย
ให้เหตุการณ์นี้ลุกลามบานไปเป็นความขัดแย้งที่ลึกซึ้งและรุนแรง ดังนั้นจึงเห็นว่า ส่วนราชการ 
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ที่มาประชุมในครั้งนี้ให้น้าข้อสรุปกลับไปเสนอผู้บังคับบัญชาของตน และคณะกรรมการสิทธิฯ  
มีการเชิญส้านักงานพระพุทธศาสนาในส่วนกลาง และผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึงรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนกลางต่อไป 
 ที่ประชุมเห็นว่าสิ่งที่เป็นข้อสรุปคือ ต้องยุติในเรื่องความพยายามที่บิดเบือนในการ
ออกเอกสารสิทธิ ต้องยุติในเรื่องของการที่มีการใช้องค์กรต่างๆในหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่  
ในการที่เอ้ือประโยชน์ในการออกเอกสารสิทธิที่ไม่ชอบ เห็นว่าในสิ่งที่ภาคประชาชนได้ออกมา
คัดค้านในครั้งนี้ เป็นการออกมาต่อสู้คัดค้านบนกฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่องของสิทธิชุมชน  
อยากให้ข้าราชการเข้าใจว่าในกรณีนี้ คือ การที่ชาวบ้านใช้สิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ ใช้สิทธิใน
การเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามรัฐธรรมนูญ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐมาตรา 87 
การจัดการทางนโยบายของพ้ืนที่ดินเกาะดอนสวรรค์ที่หนองหาร ภาคประชาชนต่างๆ มีส่วนร่วม
เชิงนโยบายในการตัดสินใจได้ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้หากเห็นว่ามีพฤติกรรมที่ฉ้อฉล  
ใช้กฎหมายไม่ชอบ บิดเบือนข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ ที่ประชุมเห็นว่าข้าราชการต้องท้างานบนข้อมูล 
ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ จึงขอให้ตัวแทนส่วนราชการที่มาประชุมในครั้งนี้ได้มีหนังสือ
ชี้แจงข้อสรุปนี้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ้านวยการส้านักพระพุทธศาสนาจังหวัด และ
อธิบดีกรมที่ดินต่อไป ประการที่สองคือ ที่ประชุมเห็นว่าภาคประชาชนควรใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 290 ยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ เทศบาลและ อบจ. ในการดูแลและส่งเสริม
ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการด้าเนินการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยการด้าเนิน
โครงการการพัฒนาและอนุรักษ์หนองหาร รวมทั้งเกาะทุกเกาะ ในหนองหาร รวมถึงโครงการ
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชาวจังหวัดสกลนคร ที่ใช้น้้า
ในหนองหารเพ่ือการอุปโภคบริโภค ไม่ต้องการเห็นการลุกข้ึนมาคัดค้านเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง
ท้างานที่ท้าให้เกิดประโยชน์จากตัวหนองหารที่เป็นทรัพยากรของชาวจังหวัดสกลนคร ทุกคน 
โดยสามารถท้าได้ทันทีไม่ต้องรอให้ได้ข้อยุติในการฟ้องร้องด้าเนินคดี (นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ,  
การสัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2555) 
 ส่วนยุทธศาสตร์การแสวงหาแนวร่วมจากส่วนราชการในพ้ืนที่ รดส. ได้ขอเข้าหารือ
กับทางจังหวัดสกลนคร โดยได้ประชุมหารือร่วมกับภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวันที่ 12 ธันวาคม 
2555 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร หลังเก่า ชั้น 2 โดยมีนายพัณณ์เดชน์ 
ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานที่ประชุม โดยได้มีมติที่ประชุมร่วมภาครัฐ
และภาคประชาชนให้มีความเห็นชอบตามข้อเสนอของ รดส. ดังนี้ 1. ประเด็นปัญหากรณี 
ดอนสวรรค์ สรุปได้ว่า การข้ึนทะเบียนวัดร้างไม่มีความชัดเจน พ้ืนที่ดอนสวรรค์ไม่เหมาะสม 
ที่เป็นวัด 2. การแก้ไขปัญหาให้ รดส. น้าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และ 
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หัวหน้าส่วนราชการประจ้าจังหวัดในเดือนธันวาคม 2555 เพ่ือให้เป็นวาระของจังหวัด โดยให้ 
รดส. รวบรวมหลักฐานอย่างเป็นระบบ จัดท้าเอกสารแสดงให้เห็นแน่ชัดว่า ชาวสกลนครทุกฝ่าย
ไม่เห็นด้วยที่ดอนสวรรค์มีวัดร้าง เพื่อเสนอต่อส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยกเลิกการข้ึน
ทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) และเสนอต่อที่ประชุมกรมการจังหวัดเพ่ือให้ส่วนราชการสนับสนุน
และอ้านวยความสะดวกในการท้างานร่วมกันและให้มีการจัดท้าแผนพัฒนาดอนสวรรค์โดย
ภาครัฐและภาคประชาชนร่วมกัน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้
บรรจุวาระเรื่องการแก้ไขปัญหากรณีดอนสวรรค์เข้าในระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการ
จังหวัดสกลนครและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 12/2555 ณ ห้องประชุมพระ
ธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยที่ประชุมได้มีมติรับเรื่องการแก้ไขปัญหากรณี
ดอนสวรรค์เป็นวาระของจังหวัด 
 ขณะเดียวกัน รดส. ได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร เพื่อขอให้มี
การจัดประชุมร่วมกันระหว่างภาคประชาชนกับส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา   
ดอนสวรรค์ เพื่อขอให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดแผนพัฒนาดอนสวรรค์ร่วมกับ
ทางภาครัฐ โดยนายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสกลนคร ได้จัดประชุมร่วม
ตามข้อเสนอดังกล่าวในวันที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมเทศบาลนครสกลนคร และที่ประชุม
ได้มีมติร่วมกันว่าในการจัดท้าแผนพัฒนาดอนสวรรค์นั้นต้องมีภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วม 
ในการจัดท้าแผน โดยในระยะยาวนั้นทางเทศบาลใช้แผนการพัฒนาดอนสวรรค์ที่มีภาคประชาชน
มีส่วนร่วมมาใช้ก้าหนดเป็นแผนในการจัดท้างบประมาณตามความต้องการของภาคประชาชน  
ส่วนระยะสั้นหากมีโครงการใดที่เป็นความประสงค์ของภาคประชาชนและสามารถลงมือด้าเนินการ
ได้เลย ทางเทศบาลยินดีที่ด้าเนินการทันที และเพ่ือให้การท้างานร่วมกันเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ทันตแพทย์ ดร. สุขสมัย สมพงษ์  
เป็นประธานคณะท้างานรวบรวมแผนการพัฒนาดอนสวรรค์จากภาคส่วนต่างๆ และแต่งตั้งให้ 
ปลัดเทศบาลนครสกลนครเป็นเลขานุการคณะกรรมการ 

ขบวนกำรเคลื่อนไหวภำคประชำชน กรณีดอนสวรรค์ 

 จากการศึกษาของรชต มูลทรัพย์ (2556) กล่าวถึงข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่ยังมีความเห็น
ที่แตกต่างกันระหว่างผู้ยื่นขออกโฉนด และกลุ่มผู้คัดค้านคือ กรณีปัญหาว่า “วัดดอนสวรรค์ (ร้าง)” 
มีอยู่จริงหรือไม่ เพราะประเด็นนี้ถือเป็นสาระส้าคัญในการใช้เป็นเหตุผลในการยื่นขอออกโฉนด
บนดอนสวรรค์ในครั้งนี้ ค้าขอออกโฉนดที่ดิน เลขที่ 25916/2555 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 
ของ วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) โดยนางเกศรินทร์ ภูปาง อ้างว่า วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ได้เข้าไปใช้
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ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2548 โดยในค้าขอไม่สามารถระบุได้ว่า เคยได้
ที่ดินมาโดยวิธีใด และไม่มีหลักฐานอ่ืนใดมาประกอบการขอยื่นออกโฉนด แต่ได้อาศัยหลักฐาน
หนังสือรับรองการ ขึ้นทะเบียนที่ดินวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนครพร้อมหนังสือส้านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ พศ 0005/62 ลงวันที่ 8 มกราคม 2555 (ข้อเท็จจริง
หนังสือลงวันที่ 9 มกราคม 2555) ลงนามโดย นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อ้านวยการ
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ  เรื่อง รับรองการข้ึนทะเบียนที่ดินวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร พร้อมส้าเนามติ
ที่ประชุมคณะท้างานเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างส่วนภูมิภาค 
ครั้งที่ 8/2547 และทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) 
 รายละเอียดในหนังสือของส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่า ตามหนังสือ 
ของจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0030/21693 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 แจ้งว่า คณะกรรมาธิการ
การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพระพรหมเวที  
เจ้าคณะภาค 8 ให้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) จังหวัดสกลนคร  
โดยให้จังหวัดสกลนครด้าเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาในที่ดินวัดร้าง
ดังกล่าว และขอให้ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียน 
วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) เพ่ือได้รายงานให้คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
สภาผู้แทนราษฎร ทราบและด้าเนินการขั้นตอนต่อไป ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้
ด้าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วปรากฏว่า วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) มีชื่อตามทะเบียน
ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างจริง โดยมีการขึ้นทะเบียนตามมติที่ประชุมคณะท้างาน 
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 8/2547  
เมื่อวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2547  
 กระบวนการขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค ์(ร้าง) เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2532 
เมื่อจังหวัดสกลนครได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการศาสนา เพ่ือขอให้ขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) 
โดยมีหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนที่ส่งไปด้วย 7 รายการ ประกอบด้วย 1. ส้าเนาบันทึก
ข้อความ ลงวันที่ 12 กันยายน 2532 2. ส้าเนาบันทึกข้อความ ลงวันที่ 13 กันยายน 2532   
3. ส้าเนาบันทึกข้อความ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2532 เรื่อง การส้ารวจที่ดินวัด ดอนสวรรค์ (ร้าง) 
4. ส้าเนาผังบริเวณวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) 5. ส้าเนาหนังสือปูมเมืองสกลนคร ที่มีการกล่าวถึงการ
บริจาคเงินเพ่ือสร้างอุโบสถข้ึนที่วัดดอนสวรรค์ 6. ส้าเนาค้าสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 2345/2532  
ลงวันที่ 19 กันยายน 2532 7. ส้าเนาหนังสือที่ สน 0030/12576 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2532  
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 เนื้อหาตามหนังสือขอขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง 
(7) แจ้งว่าบนเกาะดอนสวรรค์ตั้งอยู่ห่างกลางหนองหาร ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมืองสกลนคร  
มีโบสถ์ตั้งอยู่บนเกาะมีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่เศษ เจ้าคณะอ้าเภอเมืองสกลนครให้ความเห็นว่า 
วัดดอนสวรรค์เป็นวัดเก่ามาแต่โบราณปัจจุบันเป็นวัดร้าง เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังค์ ได้ดูแลมาโดย
ตลอด และเคยมีหลักฐานการรวมวัดไว้กับวัดศรีสุมังค์ ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมืองสกลนคร  
แต่หลักฐานดังกล่าวได้ถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2527 ต่อมากรมการศาสนาได้ส่งเจ้าหน้าที่มา
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2532 และให้จังหวัดสกลนครค้นหาหลักฐานจากหนังสือ
พงศาวดาร หนังสือจดหมายเหตุ หรือหนังสือปูมเมืองสกลนคร หากมีข้อความบางตอนกล่าวถึง
วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) อาจใช้เป็นหลักฐานได้ เพราะไม่มีทะเบียนวัดร้างชื่อ วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) 
อยู่ในทะเบียนของจังหวัดและกรมการศาสนา ปรากฏว่าจากการตรวจสอบปูมเมืองสกลนคร  
มีข้อความบางตอนกล่าวถึงวัดดอนสวรรค์ท้องที่อ้าเภอเมืองสกลนครดังส้าเนา (6) จังหวัดสกลนคร
ได้ออกค้าสั่งตามส้าเนา (5) คณะกรรมการตามค้าสั่งดังกล่าวได้ไปท้าการส้ารวจและเสนอผลการ
ไปส้ารวจตรวจสอบพร้อมความเห็นตามส้าเนา (3) พร้อมผังบริเวณ วัดดอนสวรรค์(ร้าง) ดังส้าเนา 
(4) จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงเรียนกรมการศาสนาเพื่อพิจารณา ด้าเนินการขึ้น
ทะเบียนวัดดอนสวรรค์(ร้าง)ต่อไปโดยด่วนด้วย จังหวัดได้ด้าเนินการเสนอเรื่องขอยกวัดร้าง
ดังกล่าวนี้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์มายังกรมการศาสนาในล้าดับต่อไป 
 ขณะที่เครือข่ายรักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกลมีความเห็นแย้งในเรื่องนี้ โดยเห็นว่า 
ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดผู้ยื่นค้าขอให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดให้กับวัดดอนสวรรค์ 
(ร้าง) อ้างว่าที่ดอนสวรรค์แห่งนี้เคยเป็นธรณีสงฆ์มาก่อน ก่อนที่ถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ โดยมีหลักฐานเป็นธรณีสงฆ์ จากราชกิจจานุเบกษา ใน พ.ศ. 2472 ที่เนื้อหามีเพียง 
การกล่าวถึง การบริจาคเงินเพ่ือสร้างอุโบสถข้ึนที่วัดดอนสวรรค์ แต่เมื่อสืบค้นในราชกิจจานุเบกษา
กลับไม่พบรายชื่อ “วัดดอนสวรรค์เมืองสกลนคร” อยู่ในนั้นเหมือนวัดอื่นในยุคสมัยเดียวกัน  
ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ รศ. 121 (พ.ศ. 2445) สถานะ ทางกฎหมาย 
ของวัดดอนสวรรค์ต้องเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือ ได้รับพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตในการสร้างวัด  
 แต่จากการศึกษากลับไม่ปรากฏว่า มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าวัดดอนสวรรค์เป็นวัด 
ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการสร้างวัด  
การกล่าวถึงเอกสารว่ามีการสร้างอุโบสถของวัดดอนสวรรค์จึงไม่ใช่เอกสารที่พิสูจน์ถึงการเป็นวัด 
และเม่ือไม่มีสถานะเป็นวัด จึงไม่มีวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) สภาพแวดล้อมบนดอนสวรรค์โดยรอบก็
ไม่มีความเหมาะสมส้าหรับการตั้งวัด เนื่องจากสภาพเป็นเกาะมีระยะห่างจากฝั่งถึงสี่กิโลเมตร  
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ในสมัยก่อนก็ต้องใช้เรือพายอย่างเดียว ไม่สะดวกท่ีพระสงฆ์ต้องพายเรือเข้าฝั่งรับบิณฑบาต 
การเดินทางของญาติโยมก็ล้าบากเช่นกัน ด้วยสภาพอย่างนี้ ท้าให้ขาดความสัมพันธ์กับชุมชน 
เป็นหน้าที่หลักของการเป็นวัดไป หากแต่เหมาะเป็นเขตส้าหรับปฏิบัติธรรม ปลีกวิเวกชั่วคราว
ในช่วงหน้าแล้งมากกว่า (เครือข่ายรักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกล, 2555)   
 สอดคล้องกับความเห็นของ เอกพร รักความสุข ที่เห็นว่า การยื่นค้าขอออกโฉนด
ที่ดินดอนสวรรค์ในครั้งนี้ ได้ใช้ทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) มีการขอขึ้นทะเบียนตามมติที่ประชุม
คณะท้างานเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 
8/2547 เมื่อวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2547 และส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งทะเบียน
วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 นับว่า ทะเบียน
วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) เป็นเอกสารส้าคัญที่เป็นปฐมเหตุแห่งการใช้อ้างในการขอออกโฉนดที่ดิน 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลของส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในเรื่องนี้พบว่า มีการ อ้างถึง 
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2472 หน้า 1656-1657 เป็นการประกาศทั่วไป 
ของกระทรวงธรรมการเรื่อง “สร้างโบสถ์วัดดอนสวรรค์ จงัหวัดสกลนคร” มีเนื้อหากล่าวถึงการ
บริจาคเงินในการสร้างอุโบสถขึ้นที่วัดดอนสวรรค์ และประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2472 และมี
การอ้างถึงหนังสือของเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2472 ถึงมหาเสวกเอก 
เจ้าพระยามหิธร ราชเลขาธิการ รายงานการสร้างโบสถ์วัดดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร โดยแนบ
ส้าเนาแจ้งความราชกิจจานุเบกษามาพร้อมหนังสือฉบับนี้  
 การที่คณะท้างานเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างใน
ส่วนภูมิภาค ได้อาศัยข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อแสดงว่ามีวัดดอนสวรรค์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2472 และน้ามา 
ขอขึน้ทะเบียนวัดร้างในปีพ.ศ. 2547 นั้น เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาจากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 
สิงหาคม พ.ศ. 2472 หน้า 1656-1657 และหนังสือของเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ลงวันที่ 7 
สิงหาคม 2472 ถึงมหาเสวกเอก เจ้าพระยามหิธร ราชเลขาธิการ ข้อความท่ีปรากฏตามเอกสารที่
อ้างมานัน้ มีการกล่าวถึงชื่อ “วัดดอนสวรรค์” ในเอกสารแล้วน้ามาสรุปว่า มีวัดดอนสวรรค์ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2472 ได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณากฎหมายในขณะนั้นว่า ได้ยอมรับสถานะของวัดใน
พระพุทธศาสนาอย่างไร ปรากฏตาม “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121”  
เป็นกฎหมายสมัยรัชกาลที่ 5 ออกในปี พ.ศ. 2446 มีบทบัญญัติในมาตรา 5 ก้าหนดแบ่งวัด
ออกเป็น 3 แบบ กล่าวคือ แบบแรก “พระอารามหลวง” เป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง  
แบบที่สอง “อารามราษฎร์” เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา และแบบที่สาม  
“ที่ส้านักสงฆ์” เป็นวัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ส้าหรับการสร้างวัดขึ้นใหม่มีการ
ก้าหนดไว้ในมาตรา 9 ต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อน วัดในสมัยนั้นไม่สามารถ
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จับจองที่ดินเหมือนบุคคลธรรมดา วัดได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยวิธีการเดียวจากการที่มีผู้อุทิศถวาย
เท่านั้น จึงต้องมีการขออนุญาตผ่านทางราชการเพ่ือเสนอขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ก่อน ดังนั้น การพิจารณาว่ามีวัดดอนสวรรค์หรือไม่ ต้องอาศัยหลักจากพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 เป็นกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
 จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัดดอนสวรรค์นั้น มีเพียงราชกิจจานุเบกษาและหนังสือของ
เสนาบดีกระทรวงธรรมการเก่ียวกับการสร้างอุโบสถ สถานะทางกฎหมายของวัดดอนสวรรค์ต้อง
เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการสร้างวัด 
ปรากฏในประกาศของราชกิจจานุเบกษา ดังเห็นได้จากการพระราชทานที่ดินเป็นที่วิสุงคามสีมา
ให้แก่วัดต่างๆ ในปี พ.ศ. 2427 ปรากฏตัวอย่างของวัดราษฎร์ศรัทธา แขวงเมืองอ่างทอง,  
วัดท่าหาด แขวงเมืองไชยนาท วัดบ้านหนองยาง แขวงเมืองอุไทยธานี เป็นต้น โดยมีการประกาศ
ของราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 1 ปีพ.ศ. 2427 เราสามารถค้นคว้าข้อมูลย้อนหลังในเรื่องการ
ประกาศการพระราชทานที่ดินเป็นที่วิสุงคามสีมาให้แก่วัด ได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
ราชกิจจานุเบกษา ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จากการศึกษาในเรื่องนี้กลับไม่ปรากฏว่า 
มีข้อมูลใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่า วัดดอนสวรรค์เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา หรือได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตในการสร้างวัด เมื่อมีการกล่าวอ้างราชกิจจานุเบกษาในปี  
พ.ศ. 2472 ย่อมต้องพิสูจน์ถึงการรับรองสถานะของวัดตาม “พระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
คณะสงฆ์ ร.ศ. 121” ได้ อีกทั้งเอกสารที่กล่าวถึงการสร้างโบสถ์ไม่อาจตีความไปไกลถึงการเป็น
วัดตามท่ีกฎหมายก้าหนดไว้ เมื่อไม่มีหลักฐานใดๆ ที่แสดงถึงความเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ในเวลานั้น “วัดดอนสวรรค์” จึงไม่มีสภาพเป็นวัด ดังเห็นได้จากการอธิบายหลักกฎหมายในเรื่อง
นี้ตามค้าพิพากษาฎีกาท่ี 855/2524 กล่าวคือ “ราษฎรพร้อมใจสร้างวัดโจทก์กันข้ึนเองในที่พิพาท
เมื่อ พ.ศ. 2482 โดยไม่ปรากฏว่า ได้มีการขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้าง จึงเป็น
การสร้างวัดขึ้นใหม่ ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ 
ร.ศ. 121 ใช้บังคับอยู่ในเวลานั้น ไม่มีสภาพเป็นวัดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว แม้ต่อมามีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนวัดส้านักสงฆ์ ก็ไม่มีผลท้าให้กลับกลายสภาพเป็นวัด
ที่ชอบด้วยกฎหมายไปได้ ที่พิพาทอ้างว่า มีผู้ยกให้เป็นที่สร้างวัด จึงไม่ใช่สมบัติของวัด อันถือว่า
เป็นที่ธรณีสงฆ์ วัดจึงไม่มีอ้านาจฟ้องขับไล่จ้าเลยให้ออกไปจากที่พิพาท” 
 ตัวอย่างที่ปรากฏตามค้าพิพากษาของศาลฎีกาดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นได้ว่า “วัด”  
ที่มีผู้สร้างข้ึนต้องต้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัดก่อน วัดในสมัยนั้น 
ไม่สามารถจับจองที่ดินเหมือนบุคคลธรรมดา เมื่อมีผู้อุทิศถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดจึงสามารถ 
ขออนุญาตผ่านทางราชการเพ่ือเสนอขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างวัดก่อน 
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ตามมาตรา 9 ของ “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121” การกล่าวถึงเอกสาร
ว่ามีการสร้างอุโบสถของวัดดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร จึงไม่ใช่เอกสารที่พิสูจน์ถึงความเป็นวัด 
และเม่ือวัดดอนสวรรค์ไม่มีฐานะเป็นวัด จึงไม่มี “วัดดอนสวรรค์ (ร้าง)” ดังที่น้าเสนอในการ
ประชุมคณะท้างานเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนภูมิภาค 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครที่ส่งถึงอธิบดี
กรมการศาสนา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2532 เพ่ือขอให้ขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง)  
ได้ยอมรับว่า ในการขอขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) เป็นกรณีที่ไม่มีทะเบียนวัดร้างชื่อ 
วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) อยู่ในทะเบียนของจังหวัดสกลนครและกรมการศาสนา แต่ค้นหาหลักฐาน
จากหนังสือพงศาวดาร หนังสือจดหมายเหตุหรือหนังสือปูมเมืองสกลนคร มีการเสนอความเห็นว่า 
“หากมีข้อความบางตอนกล่าวถึงวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ก็อาจใช้เป็นหลักฐานได้” การด้าเนินการ
ขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ดังกล่าวนี้ เป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการให้มีวัด
เกิดขึ้นที่ดอนสวรรค์ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ ถ้าเป็นวัดภายหลังมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ต้องมีหลักฐานการประกาศตั้งวัด หรือในกรณีของการตั้งวัด
ขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ย่อมต้องการประกาศตั้งวัดของกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังเห็นได้จากการได้รับอนุญาตให้สร้าง “วัดดอนสวรรค์”  
ณ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต้าบลวานรนิวาส อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที่ 1 ง วันที่ 4 มกราคม 2543 
ไม่ใช่กรณีของ “วัดดอนสวรรค์ (ร้าง)” ดังนั้น จึงเป็นกรณีท่ีขาดเอกสารและพยานหลักฐาน 
ที่กฎหมายต้องการ และมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่นๆ ที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นวัดที่มีอยู่จริง 
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องทราบว่า วัดตั้งขึ้นเม่ือใด ใครเป็นเจ้าอาวาส มีจ้านวนพระภิกษุสามเณร
เท่าใด มีหลักฐานที่ดินในการขอตั้งวัดหรือไม่ ข้อเท็จจริงที่อ้างมาในการขึ้นทะเบียน  
“วัดดอนสวรรค์ (ร้าง)” จึงไม่มีน้้าหนัก  
 คณะท้างานได้วิเคราะห์ความเห็นทางกฎหมาย สรุปใจความได้ ดังนี้ 
  1.วัดดอนสวรรค์มีสถานะเป็นวัดมาก่อนหรือไม่ ตามหลักฐานที่ปรากฏเป็นเพียง
ความเห็นที่จัดท้าขึ้นเสนอเพ่ือขอจัดตั้งวัดเท่านั้นยังไม่ได้มีการจัดตั้งวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
เนื่องจากยังไม่มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกัน ดังนี้เมื่อ 
วัดดอนสวรรค์ไม่มีสถานะเป็นวัดตามกฎหมายจึงไม่สามารถที่กลายสภาพเป็นวัดร้าง ที่ตกเป็น
ทรัพย์สินทางศาสนสมบัติแต่อย่างใด 
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  2. เมื่อวัดดอนสวรรค์ไม่ได้มีสถานะเป็นวัดร้าง และยังคงอยู่ในสภาพดังกล่าว
เรื่อยมาเป็นที่รับทราบของประชาชนว่าเป็นเพียงโบราณสถานเท่านั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ภายหลังมีพระสงฆ์มาพ้านักอยู่ชั่วคราวนั้น ไม่ได้มีผลทางกฎหมายให้สถานะของวัดดอนสวรรค์
กลับกลายสภาพขึ้นเป็นวัดโดยชอบด้วยกฎหมายที่สามารถเป็นวัดร้างได้ภายหลังแต่อย่างใด 
เนื่องจากการเป็นวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมปี 2535 ได้ก้าหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งวัดโดยชอบด้วยกฎหมายไว้ในหมวดที่ 2 ไว้ว่าหากเป็นที่ดินของทางราชการ 
ต้องผ่านขั้นตอนการขอใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด จนได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน
เพ่ือสร้างวัดจากส่วนราชการผู้ดูแลรักษาที่ดินนั้นๆ ก่อน และ สถานที่ตั้งวัดและเสนาสนะ  
ต้องเป็นวัดที่สร้างขึ้นในที่ดินแปลงที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดนั้น และต้องมีเสนาสนะ สิ่งปลูก
สร้างแล้วเสร็จ (ตามเงื่อนไข) เป็นหลักฐานมั่นคงเหมาะสมต่อการพ้านักประจ้าของพระภิกษุสงฆ์ 
แต่ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏหาได้มีการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากทางราชการแต่อย่างใด 
ไม่เป็นเวลาจนถึงปัจจุบัน และไม่ได้มีวัดในสภาพที่สมบูรณ์ที่เหมาะสมส้าหรับการพ้านักประจ้า
ของพระภิกษุมาตลอดจนปัจจุบัน  
   ทั้งนี้ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยในวันที่ 16 มกราคม 2546 กล่าวว่า 
ทบวงการเมืองใดประสงค์ใช้ที่ดินของรัฐ ต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ 
กล่าวคือต้องมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เสียก่อน 
ห้ามเข้าใช้โดยพลการหากพบว่าฝ่าฝืนให้ทางจังหวัดด้าเนินการตามระเบียบและกฎหมายก้าหนด
ไว้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดแจ้งว่า เกาะดอนสวรรค์ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หนอง
หารอันเป็นพื้นที่หวงห้ามตามกฎหมายพระราชบัญญัติก้าหนดเขตต์หวงห้ามเพ่ือบ้ารุงพันธุ์สัตว์น้้า
จังหวัดสกลนคร ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่าประชาชนได้มีการท้าประมงและใช้สอยประโยชน์ใน
บริเวณหนองหารมาโดยตลอดจึงแสดงว่าการหวงห้ามพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ฉะนั้นพื้นที่บริเวณหนองหารจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สิน
ที่พลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304(2) ได้บัญญัติไว้  
จึงไม่มีบุคคลใดสามารถครอบครองเป็นเจ้าของบริเวณพ้ืนที่หนองหารได้ 
  3. เนื่องมาจากวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ดังกล่าวหาได้มีเอกสารสิทธิแสดงถึง 
การครอบครองโดยทางวัดอันท้าให้มีสถานะเป็นธรณีสงฆ์โดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดไม่  
จึงไม่มีสถานะทางกฎหายใดๆ ที่ยึดถือครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวอันเป็นการปิดกั้น
การใช้สาธารณประโยชน์ของประชาชนได้ ที่ดินในส่วนของวัดดอนสวรรค์ และเกาะดอนสวรรค์ 
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จึงมีสถานะเป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันการใดที่ได้กระท้าลงอันเป็นการปิดกั้น
การใช้สาธารณประโยชน์ย่อมเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายอันมีโทษทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญา 
  4. ทั้งนี้แม้ว่าวัดดอนสวรรค์มีสถานะเป็นวัดร้างโดยชอบก็ตามแต่เนื้อที่ของวัดหา
ได้ครอบคลุมตลอดทั้งพ้ืนที่เกาะทั้งหมด 85 ไร่ จากตามเอกสารที่ทางเทศบาลเมืองสกลนครได้
จัดท้าพ้ืนที่วัดร้างนั้นมีอยู่เพียงบางส่วนตามแผนที่ที่จัดท้าข้ึนเท่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่ขอออกเป็น
โฉนดที่ดินธรณีสงฆ์แต่อย่างใดไม่ ดังนั้นการขอออกโฉนดดังกล่าวจึงเป็นการออกทับที่
สาธารณประโยชน์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ดังนั้นควรมแีนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ที่ดินจังหวัดสกลควรท้าการรังวัดที่ดินบนเกาะใหม่ ให้ตรงกับความเป็นจริง 
โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรังวัดที่ดินบนเกาะในส่วนที่เป็นวัดร้าง 
  2. เนื่องจากวัดดอนสวรรค์เป็นโบราณสถานที่มีการก่อสร้างมาแล้วช้านานจรงิ 
มีคุณค่าท่ีขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยให้กรมศิลปากรเข้ามาบูรณะดูแลในฐานะเป็นสมบัติ
ของประเทศชาติไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่ง 
  3. ควรฟ้องศาลในคดีแพ่งให้ยกเลิกเพิกถอนการท้าโฉนดที่ดินบนเกาะสวรรค์ 
และฟ้องคดีอาญาในความผิดฐานบุกรุกเขตพ้ืนที่หวงห้ามตามกฎหมาย ทั้งยังมีการแผ้วถางต้นไม้
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 จากเหตุผลของทั้งฝ่ายที่ต้องการออกโฉนดบนดอนสวรรค์และผู้คัดค้าน พอสรุปได้ว่า 
แต่ละฝ่ายพยายามที่แสดงสิทธิบนดอนสวรรค์ โดยฝ่ายต้องการออกโฉนดพยายามแสดง “สิทธิ
ปัจเจก” ในการเป็นเจ้าของที่ดินบนดอนสวรรค์ โดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆ์ รศ. 121 (พ.ศ. 2445) พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติ
สงฆ์ พ.ศ. 2505 ประกอบราชกิจจานุเบกษา ใน พ.ศ. 2472 มีสาระส้าคัญสรุปได้ว่า ที่ดินที ่
เป็นที่ธรณีสงฆ์ หรือ ศาสนสมบัติ ไม่สามารถเปลี่ยนสภาพไปเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์อื่นใดได้  
แม้ภายหลังมีกฎหมายอ่ืนท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพไปที่ดิน ส่วนนี้ก็ยังคงเป็นที่ธรณีสงฆ์
หรือศาสนสมบัติ จึงต้องมีการออกโฉนดให้กับที่ธรณีสงฆ์ ขณะที่ฝ่ายคัดค้านการออกโฉนดเห็นว่า 
การหยิบยกประเด็นความเป็น “วัด” หรือ “วัดร้าง” เพ่ือขอออกโฉนดไม่มีความชัดเจน และเป็น
การด้าเนินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่ายคัดค้านพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่า ดอนสวรรค์ มีสภาพเป็น
ทรัพย์สินส่วนรวม (Common Property) มาตั้งแต่อดีต  และภายหลังมีกฎหมายพระราชบัญญัติ
ว่า ด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478  
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พระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในอ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2484 
ก้าหนดเขตหวงห้ามพ้ืนที่บริเวณ “หนองหาร” และประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497  
ตามกฎหมายนี้ท้าให้ดอนสวรรค์ มีสถานะเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เป็นสิ่งมาที่เพ่ิมน้้าหนักของความเป็น “สิทธิชมชุน” ที่คนในชุมชนถือใช้ตลอดมา 
อย่างไรก็ตามความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างสองฝ่ายยังไม่ได้มีการพิสูจน์ความชัดเจนว่าความเห็น 
ของฝ่ายใดถูกต้อง เพราะยังไม่มีฝ่ายใดเริ่มใช้กระบวนการทางศาลพิสูจน์ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ 

แนวทำงแก้ไขปัญหำ 

 จากกรณีการเคลื่อนไหวคัดค้านการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร  
เห็นได้ว่า  แนวทางแก้ไขปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการยึดแนวทางตามหลักการใช้สิทธิชุมชน 
ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ถือใช้ใน
เวลานี้ โดยให้ความส้าคัญกับสิทธิของบุคคลที่มีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ้ารุงรักษา
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง 
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด้ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อม
ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ชาวชุมชนสกลนคร
ได้ใช้หลักการนี้ในการปกป้องรักษาดอนสวรรค์และเข้าไปมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการอนุรักษ์
บ้ารุงรักษาดอนสวรรค์ โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมท้าแผนพัฒนาดอนสวรรค์ร่วมกับภาครัฐ  
ในความเห็นของชาวชุมชนสกลนครเรื่องราวความขัดแย้งในครั้งนี้ยุติลงหากภาครัฐได้ถอน
ทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ออกไป ทะเบียนวัดร้างดังกล่าวถือเป็นรายละเอียดปลีกย่อย 
ทางกฎหมายที่ใช้น้ามาเป็นมูลเหตุในการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ที่ส่อเค้าว่าขัดกับหลักการตาม
รัฐธรรมนูญ  และพวกเขาต้องการที่ให้ภาครัฐถอนทะเบียนวัดร้างออกจากสารระบบเพ่ือเป็นการ
ยุติปัญหาอย่างสมบูรณ์ 
 แนวโน้มต่อไปในการด้าเนินการเรื่องนี้เป็นได้ 2 ทาง คือ 1) หากภาครัฐถอนทะเบียน
วัดร้างตามที่คนชุมชนสกลนครเสนอเรื่องก็ยุติ 2) หากภาครัฐยังยืนยันที่คงไว้ทะเบียนวัดร้างต่อไป 
ก็คงต้องมีกระบวนการฟ้องร้องกันในชั้นศาล ต้องใช้เวลาอีกยาวนาน    
 ดังที่ประสาท ตงศิริ ได้กล่าวกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหาวัดร้าง ศาสนสมบัติ
กลางและที่ธรณีสงฆ์ ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า “หากสู้ด้วยข้อมูลเอกสาร พวกผมม่ันใจว่าสู้กันได้  
แต่อย่างเดียวที่พวกผมแพ้เมื่อสู้กับราชการ คือเวลา เพราะเรื่องนี้ผ่านมาตั้งแต่ปี 32 จนวันนี้ 
ยังออกโฉนดไม่ได้เพราะคนสกลไม่ยอม จนคนรุ่นนั้นแก่ตายไปเกือบหมดแล้วเหลือผมคนเดียว 
แต่ไม่เป็นไรพวกผมก็จัดเตรียมเอกสารข้อมูลไว้ให้ลูกหลานมันสู้ต่อ” สอดคล้องกับความเห็น 
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ของอนุกรรมการสิทธิชุมชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เห็นว่า ภาครัฐต้องยุติในการ 
พยายามออกเอกสารสิทธิที่ไม่ชอบ หยุดความพยายามที่บิดเบือนกฎหมายและข้อเท็จจริงในพ้ืนที่  
หากปล่อยให้เหตุการณ์นี้ลุกลามบานไปเป็นความขัดแย้งที่ลึกซ้ึงและรุนแรง เพราะเป็น 
ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและศาสนา 

สรุป 

 การศึกษาเรื่อง อ้านาจ ความขัดแย้งและขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน 
กรณีศึกษาดอนสวรรค์ หนองหาร จังหวัดสกลนคร สรุปได้ดังนี้ 
  ประเด็นแรกเรื่อง “อ้านาจ” กับ การบริหารจัดการพื้นที่หนองหารโดยภาครัฐ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบด้วย พระราชกฤษฎีกา เขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ้าเภอ
เมืองสกลนคร พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย
เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และประมวลกฎหมายที่ดิน 
พ.ศ. 2497 รวมทั้งกรมเจ้าท่าอ้างอ้านาจตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้้าไทย พ.ศ. 2456 
เข้าดูแลรักษาพ้ืนที่หนองหาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้มีนโยบายแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน 
โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาแนวทางปฏิบัติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 นโยบาย
นี้ได้ถูกน้าไปสู่การก้าหนดเป็นวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดินศาสนสมบัติ มีเป้าหมาย
ด้าเนินการปรับปรุงข้อมูลที่ดินวัดร้าง 6,965 วัด เนื้อที่ 60,308 ไร่ 2 งาน 75.46 ตารางวา 
ส้าหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนตามนโยบายรัฐบาล และเบื้องต้นส้านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่างระเบียบว่าด้วยการน้าสิทธิการเช่าที่เก่ียวกับท่ีดินศาสนสมบัติ 
และกลายเป็นระเบียบส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขณะเดียวกันวัดพระธรรมกายได้มี
นโยบาย “ท้าวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง” โดยระบุว่า ประเทศไทยมีวัดร้างถึง 5,937 วัด จึงพยายาม
ฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา เปลี่ยนวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง น้าไปการประชุมเพ่ือขอให้ขึ้นทะเบียน 
วัดดอนสวรรค์ (ร้าง)  
   จนกระท่ังวันที่ 19 เมษายน 2548 กรมการศาสนา ได้อนุมัติขึ้นทะเบียน 
วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) เนื้อที่ 85 ไร่ ตามมติที่ประชุมในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8-12 
พฤศจิกายน 2547 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาวัดร้าง ศาสนสมบัติกลาง และธรณีสงฆ์ในจังหวัดสกลนคร และการติดตามความคืบหน้า
การแก้ไขปัญหาที่ดินวัดร้าง : กรณีศึกษาวัดดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร ไดร้ับการชี้แจงว่า กรณี
วัดดอนสวรรค์อยู่ในขั้นตอนการรังวัดออกโฉนดที่ดินจังหวัดสกลนคร ได้ก้าหนดให้ส้านักงานที่ดิน
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จังหวัดสกลนคร ได้ท้าการรังวัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 และประกาศแนวเขต 30 วัน หากไม่
มีบุคคลคัดค้านก็น้าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
(กบร.) เพ่ือขออนุมัติและออกหนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ และถวาย
แก่คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร 
  ประเด็นที่ 2 เรื่อง “ความขัดแย้ง” กรณีดอนสวรรค์ จากอ้านาจของภาครัฐ 
ขออนมุติและออกหนังสือส้าคัญกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด) ดอนสรรค์ ท้าให้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2555 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ประชุมปรึกษา
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาวัดร้าง ศาสนสมบัติกลาง และธรณีสงฆ์ในจังหวัด
สกลนคร และการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินวัดร้าง : กรณีศึกษาวัดดอนสวรรค์ 
จังหวัดสกลนคร ณ วัดแจ้งแสงอรุณ จังหวัดสกลนคร ประชุมได้มีมติให้ด้าเนินการ ดังนี้  
1) มอบส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และ
ส้านักงานที่ดินจังหวัดสกลนครไปด้าเนินการรังวัดเพื่อออกหนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ให้แก่ วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) 2) น้าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน 
ของรัฐ (กบร.) 3) ออกหนังสือส้าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง)  
   ส้านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร จึงได้ท้าการรังวัดที่ดินเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2555 และเร่งออกรังวัดที่ดินในวันที่ 19 มิถุนายน 2555 จนแล้วเสร็จ เหลือเพียงขั้นตอนการยื่น
คัดค้านตามกฎหมาย โดยส้านักงานที่ดินจังหวัดสกลนครออกประกาศลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 
เรื่อง แจกโฉนดที่ดินหน้าส้ารวจ 20679 เลขที่ 1 เนื้อท่ี 85-0-0 ไร่ รายวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) 
ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ทางส้านักงานที่ดินจังหวัดสกลนครออกประกาศ
ให้ยื่นคัดค้านภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555 และหากไม่มีผู้คัดค้านก็มีการออก
โฉนดตามข้ันตอนต่อไป ผลของการออกโฉนดที่ดินบนดอนสวรรค์ ท้าให้ดอนสวรรค์ทีป่ระชาชน
เชื่อว่า เป็นสาธารณะสมบัติของ “ชุมชน” ใช้ประโยชน์ร่วมกันจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  
ต้องกลายไปเป็นที่ดินของ “ปัจเจกชน” ที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และเมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2555 คนในชุมชนสกลนคร จึงทราบว่า มีการออกโฉนดบนดอนสวรรค์  
โดยส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เป็นผู้ยื่นค้าขอ   
  ประเด็นที่ 3 ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน กรณีดอนสวรรค์ การออกโฉนด 
ท้าให้เกิดกระแสคัดค้านจากคนสกลนครเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่ให้มีการน้าเอา 
ดอนสวรรค์ไปเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ได้มีหนังสือคัดค้านการออกโฉนดในครั้งนี้ทันที และมีคน
ในชุมชนสกลนครลงลายมือชื่อสนับสนุนนับหมื่นคน โดยยื่นคัดค้านต่อส้านักงานที่ดินจังหวัด
สกลนครในวันที่ 4 กันยายน 2555 ก่อนครบก้าหนด 30 วันเพียงไม่กี่วัน คนในชุมชนสกลนคร
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ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านให้มีการยกเลิกการออกโฉนดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากผู้น้า
ชุมชน 43 ชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนครมาหารือเพ่ือก้าหนดแนวทางการเคลื่อนไหวคัดค้าน 
รวมทั้งเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นชื่อ “เวทีโสกันวันเสาร์” มีการพูดคุยกันในประเด็นของ 
ดอนสวรรค์ทุกแง่มุม ทั้งประเด็นข้อกฎหมายและประเด็นข้อเท็จจริงในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของชุมชน มีการน้าเอาเทปบันทึกเสียงการเสวนาในเวทีดังกล่าว ไปออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามความเคลื่อนไหว
การคัดค้านการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ได้ท่ัวถึง 
   ก้าลังส้าคัญที่มีส่วนในการออกรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารการเคลื่อนไหว
ในครั้งนี ้คือ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดขบวนรณรงค์ตระเวนไปตามชุมชน
ที่พักอาศัย ตลาด ร้านค้า ห้างสรรสินค้าและสถานที่ที่มีผู้คนอยู่กันหนาแน่นภายในเขตเทศบาล
นครสกลนคร เพื่อจัดเวทีปราศรัยย่อย และแจกจ่ายแถลงการณ์คัดค้านการออกโฉนดครั้งนี้  
เชิญชวนให้คนในชุมชนได้ร่วมลงลายมือชื่อคัดค้านการออกโฉนดบนดอนสวรรค์ มีการลงลายมือ
ชื่อในแผ่นผ้าผืนใหญ่ขนาดความยาวหลายสิบเมตร แล้วน้าไปติดไว้รอบดอนสวรรค์ อีกท้ังมีการ
จัดชุมนุมของประชาชนกว่า 10,000 คนที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด
สกลนคร มีบริษัทห้างร้าน และบุคคลทั่วไปในจังหวัดสกลนคร จัดหาอาหาร เครื่องดื่มมาให้บริการ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในลักษณะของการตั้งโรงทาน การชุมนุมครั้งนั้นได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน
ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ น้าเสนอข่าวในกรณีนี้กันอย่างแพร่หลาย 
นอกจากนีก้ารเคลื่อนไหวส้าคัญของภาคประชาชน คือ การท้าสื่อสังคมออนไลน์ “facebook” 
ภายใต้กลุ่มเปิดชื่อ “รักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกล” ถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่ง
ในการเคลื่อนไหวคัดค้านในครั้งนี้ ผู้ติดตามได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันใจและใช้ช่องทาง
สื่อสารนี้กันเป็นจ้านวนมาก หลังจากเปิดกลุ่มคัดค้านใน facebook ไม่กี่วันมีผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกกว่า 10,000 คน และเพ่ิมข้ึนเป็นกว่า 20,000 คนในเวลาต่อมา 
  ประเด็นการเคลื่อนไหวภาคประชาชน คือ การยืนยันที่ใช้ “สิทธิชุมชน”  
เพ่ือรักษาดอนสวรรค์ที่ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติ “ของชุมชน” ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
และเป็นมรดกสืบทอดไปถึงคนรุ่นหลัง โดยไม่ยอมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง
น้าเอาดอนสวรรค์ไปออกเอกสารสิทธิ์เป็นสมบัติ “ของตนเอง” และได้มีข้อโต้แย้งทางกฎหมาย
เพ่ือหักล้างหลักฐานที่ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครน้ามาอ้างว่าที่ดินดังกล่าวเคยเป็น
วัด หรือวัดร้าง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอออกโฉนด ถือว่าเป็นกระบวนการที่มิชอบด้วย
กฎหมาย และเห็นควรให้มีการถอนทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ที่เป็นปัญหาออกไป และจาก
พลังของขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนดังกล่าว น้าไปสู่การแสวงหาแนวร่วมจากส่วนราชการ
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ในการแก้ไขปัญหา ในวันที ่12 ธันวาคม 2555 จึงมีการประชุมร่วม ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 
และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานที่ประชุม มติที่ประชุมร่วมภาครัฐและ       
ภาคประชาชนสรุปได้ว่า การขึ้นทะเบียนวัดร้างไม่มีความชัดเจน พ้ืนที่ดอนสวรรค์ไม่เหมาะสม 
ที่เป็นวัด และการแก้ไขปัญหาน้าเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้า 
ส่วนราชการประจ้าจังหวัดในเดือนธันวาคม 2555 เพ่ือให้เป็นวาระของจังหวัด เพ่ือเสนอต่อ
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยกเลิกการขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ต่อไป 



 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง หนองหาร : ความรู้ อ านาจ ความขัดแย้ง และขบวนการเคลื่อนไหว 
ภาคประชาชนสกลนคร มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทางด้านโครงสร้าง
ทางกายภาพ ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และประสบการณ์การพัฒนาของบริเวณพ้ืนที่
รอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาของหนองหารแบบชุมชน 
มีส่วนร่วมที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหนองหาร  
รวมทั้งศึกษาถึงอ านาจ ความขัดแย้ง และขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนสกลนครเกี่ยวกับ
ดอนสวรรค์ บริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยใช้แนวคิดเรื่อง “พ้ืนที่” (Space) รวมทั้ง
แนวคิดเก่ียวกับนิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology) แนวคิดเก่ียวข้องกับประเด็น 
ความขัดแย้ง (Conflicts) และสิทธิชุมชน (Community‘s Rights) รวมทั้งประเมินสถานภาพ
ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของหนองหาร โดยผู้วิจัยใช้วธิีวิจยั 
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งการศึกษาภาคสนาม (Field works) เป็นส าคัญด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
(Key-Informants) และจัดเวทีระดมความคิดเห็น (Focus Group กับชุมชน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณหนองหาร จากนั้นจึงสังเคราะห์ข้อมูล 
ออกมาตามเนื้อหา แล้วน าเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

สรุป 

 ความรู้เกี่ยวกับ “หนองหาร” จังหวัดสกลนคร พบว่า เป็นหนองน้ าจืดธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มี “ล าน้ าก่ า” ไหลออกไปสู่แม่น้ าโขง หนองหารจึงเป็นถิ่นก าเนิด
ของเผ่าพันธุ์ปลานานาชนิด จากการขึ้นมาวางไข่ของปลาจากแม่น้ าโขง นอกจากนี้ระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติของหนองหารยังเอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของชุมชนต่างๆ อยู่ริมหนองหารได้
เป็นอย่างดี ฤดูฝนได้อาศัยน้ าปลูกข้าวส่วนหน้าแล้งก็ใช้พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่เลี้ยงสัตว์และ 
ปลูกพืชผักสวนครัวและท่ีส าคัญ คือ “การจับปลา” วัฒนธรรมหนองหารจึงเป็น “วัฒนธรรมข้าว
และวัฒนธรรมปลา” ที่แยกกันไม่ออก 
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 หน่วยงานของรัฐเริ่มต้นให้ความส าคัญในการพัฒนาหนองหารมานานเมื่อ 70 ปี 
ที่ผ่านมาเห็นได้ว่า การเริ่มก่อสร้างประตูระบายน้ ากั้นล าน้ าก่ าเม่ือปี พ.ศ. 2484 เป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาหนองหารโดยมีจุดมุ่งหมายหลักให้หนองหารเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าของ 
ภาคอีสานและเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับการกสิกรรมส าหรับชุมชนรอบหนองหาร ผลจากการพัฒนา
และการขยายตัวของชุมชนดังกล่าวท าให้ “หนองหาร” เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก  
ท าให้เกิดปัญหามากมาย เช่น ปัญหาคุณภาพน้ าจากการปล่อยน้ าซึ่งไม่ผ่านการบ าบัด การปล่อย
สารเคมีจากการเกษตรลงสู่หนองหาร รวมถึงวัชพืชที่ตายทับถมกันในหนองหาร เกิดการตกตะกอน
และตื้นเขินจากการกัดเซาะหน้าดินในลุ่มน้ า การบุกรุกพ้ืนที่โดยรอบหนองหาร การทับถมของ
ซากวัชพืชเป็นผลให้ปริมาณน้ าที่เก็บกักในหนองหารลดลง นอกจากนี้ยังมปีัญหาดินเสื่อมคุณภาพ 
กับปัญหาการเสื่อมโทรมทางด้านระบบนิเวศวิทยาการสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขว้างการย้ายถิ่นฐาน
และวางไข่ของสัตว์น้ า การลักลอบจับสัตว์น้ า รวมถึงปัญหาการตื้นเขินของหนองหาร และจาก
การการศึกษาเรื่อง อ านาจ ความขัดแย้งและขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน กรณีศึกษา 
ดอนสวรรค์ หนองหาร จังหวัดสกลนคร สรุปได้ดังนี้ 
  ประการแรก “อ านาจ” ในการบริหารจัดการพ้ืนที่หนองหารส่วนมากมาจาก
ภาครัฐ ประกอบด้วย พระราชกฤษฎีกาเขตหวงห้ามท่ีดินในท้องที่อ าเภอเมืองสกลนคร  
ปี พ.ศ.2484 และพระราชบัญญัติการประมง ปี พ.ศ. 2490 รวมทั้งกรมเจ้าท่าอ้างอ านาจ 
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 รวมทั้งอ านาจที่เกิดจากรัฐบาลได้มี
นโยบายแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน ในปี พ.ศ. 2545 ท าให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่าง
ระเบียบว่าด้วยการน าสิทธิการเช่าที่เก่ียวกับท่ีดินศาสนสมบัติ จนน าไปสู่การขออนุมัติขึ้นทะเบียน
วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) เนื้อที่ 85 ไร่ 
  ประการที่สอง “ความขัดแย้ง” กรณีดอนสวรรค์ มีสาเหตุมาจากอ านาจของ
ภาครัฐออกหนังสือส าคัญกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนด) ดอนสรรค์ โดยมอบส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนครไป
ด าเนินการเรื่อง ออกหนังสือส าคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์ (ร้าง) และออก
ประกาศลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 เรื่อง แจกโฉนดที่ดิน ให้กับท่ีดินหน้าส ารวจ 20679 เลขที่ 1 
เนื้อท่ี 85-0-0 ไร่ รายวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ประกาศดังกล่าวให้มีการยื่นคัดค้านภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2555 ท าให้
ประชาชนสกลนครจ านวนมากออกมาคัดค้านเพราะเห็นว่า ดอนสวรรค์ ตั้งอยู่กลางหนองหาร  



125 

มีพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตหวงห้ามที่ดิน มาตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2484 สมควรเป็นสาธารณะสมบัติของ 
“ชุมชน” ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ควรกลายไปเป็นที่ดินของ “ปัจเจกชน” ที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์  
  ประการที่สาม การคัดค้านการออกเอกสารสิทธิ์ (โฉนด) ดอนสวรรค์ดังกล่าว 
น าไปสู่ “ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน” จากคนสกลนครเป็นอย่างมาก มีการท าหนังสือ
คัดค้านการออกโฉนดในครั้งนี้ทันที และมีคนในชุมชนสกลนครลงลายมือชื่อสนับสนุนนับหมื่นคน 
ด้วยการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและพูดคุยประเด็นของดอนสวรรค์ทุกแง่มุม ทั้งข้อกฎหมาย
และประเด็นข้อเท็จจริง มีการยายผลด้วยการน าเอาเทปบันทึกเสียงการเสวนาในเวทีไป
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร ก าลังส าคัญในการออก
รณรงค ์คือ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดขบวนรณรงค์ตระเวนไปตามชุมชนที่
พักอาศัย ตลาด ร้านค้า ห้างสรรสินค้าและสถานที่ที่มีผู้คนอยู่กันหนาแน่นภายในเขตเทศบาลนคร
สกลนคร เพื่อจัดเวทีปราศรัยย่อย และแจกจ่ายแถลงการณ์คัดค้านการออกโฉนดครั้งนี้ อีกท้ังมี
การจัดชุมนุมเพ่ือคัดค้านของประชาชนกว่า 10,000 คน จัดท าสังคมออนไลน์ “facebook” 
ภายใต้กลุ่มเปิดชื่อ “รักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกล “และพบว่า เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
เคลื่อนไหวคัดค้านในครั้งนี้ และเปิดกลุ่มคัดค้านใน facebook ไม่ก่ีวันมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
มากกว่า 20,000 คน เพ่ือยืนยันที่ใช้ “สิทธิชุมชน” รักษาดอนสวรรค์ที่ถือว่าเป็นสาธารณสมบัติ 
“ของชุมชน” ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้และเป็นมรดกสืบทอดไปถึงคนรุ่นหลัง โดยไม่ยอม
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งน าเอาดอนสวรรค์ไปออกเอกสารสิทธิ์เป็นสมบัติ 
“ของตนเอง” น าไปสู่การแก้ไขปัญหาเป็น “วาระจังหวัดสกลนคร” เพ่ือเสนอให้ยกเลิกการขึ้น 
ทะเบียนวัดดอนสวรรค์ (ร้าง) ต่อไป 

อภิปรายผล 

 ประเด็นการงานวิจัยเรื่อง “หนองหาร : ความรู้ อ านาจ ความขัดแย้ง และขบวนการ
เคลื่อนไหวภาคประชาชนสกลนคร” สอดคล้องแนวคิดเรื่อง “พ้ืนที่” (Space) ของ Henri 
Lefebvre คือ พื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space ) พ้ืนที่ภายใน (Mental Space) และพ้ืนที่
ทางสังคม (Social Space) โดยพ้ืนที่ศึกษาบริเวณ “หนองหาร” จังหวัดสกลนคร มีความเชื่อมโยง
กับพ้ืนที่ทั้ง 3 ส่วน ประกอบด้วย โครงการทางกายภาพหรือลักษณะทางกายภาพ (Landscape) 
ของหนองหาร รวมทั้งเรื่องข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ เช่น ชื่อและที่ตั้งของระบบนิเวศต่างๆ สภาพ
โดยรวมของพ้ืนที่ ลักษณะภูมิสัณฐานทางกายภาพที่โดดเด่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเภทของ
การใช้พื้นท่ี ความเข้มข้นในการใช้พ้ืนที่และความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้หนองหาร 
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ยังเป็นพ้ืนที่ภายใน (Mental Space) เกี่ยวข้องกับการนิยามความหมาย คติความเชื่อ ทัศนะคติ
ทั่วไปและในระดับอุดมการณ์ กับคุณค่าของความหมายของคนสกลนคร ได้ส่งผลต่อไปยัง
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ประเภทที่สาม คือ พ้ืนที่ทางสังคม ที่มีการปะทะและการสร้างสรรค์ (Clash 
and Production Practices) ภายในพ้ืนที่ในเรื่องของอ านาจ ความขัดแย้ง และขบวนการ
เคลื่อนไหวภาคประชาชน ในกรณีศึกษา ดอนสวรรค์เป็นต้น โดยความขัดแย้งดังกล่าวไม่อาจ
แก้ไขโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น เพราะทรัพยากรส่วนรวม
เป็นศูนย์รวมของวิถีการด ารงชีวิต มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม  
 ดังนั้นหากการพัฒนาหนองหารให้ปราศจากความ “ขัดแย้ง” ระหว่างปัจเจกกับ
ปัจเจก ปัจเจกกับรัฐ และระหว่างรัฐกับรัฐ กระบวนการพัฒนาหนองหารควรให้ความส าคัญ 
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคประชาชน” มากกว่าแผนพัฒนาที่ก าหนดมาจากฝ่ายรัฐแต่เพียงเดียว 
รวมทั้งการใน “สิทธิชุมชน” ในการจัดการทรัพยากรหนองหาร รวมทั้งการเอาขบวนการเคลื่อนไหว
ภาคประชาชน จากกรณี “ดอนสวรรค์” มาเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การพัฒนา 
พ้ืนที ่ชุ่มน้ า “หนองหาร” ให้ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องหนองหาร : ความรู้ อ านาจ ความขัดแย้ง และขบวนการเคลื่อนไหว 
ภาคประชาชนสกลนคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทางวิชาการและการพัฒนา ดังนี้ 
  ประการแรก ผู้วิจัยพบว่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติควรให้ความส าคัญกับ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เห็นได้จากความส าเร็จของ ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชน
สกลนครในกรณี ดอนสวรรค์ เพราะนอกจากชุมชนเข้าใจใน “สิทธิชุมชน” ยังเป็นการสร้าง
โอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “อ านาจ ความขัดแย้งและการเคลื่อนไหวของสังคม” อันเป็น
ส่วนส าคัญของการเมืองภาคพลเมือง ที่ท าให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็ง
และยั่งยืนต่อไป 
  ประการที่สอง ควรมีการขยายงานศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรของชุมชน
ในลักษณะ “พ้ืนที่อาณาบริเวณศึกษา” (Area base Studies) เช่น ภูพานศึกษา ลุ่มน้ าสงคราม
ศึกษาฯ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในอ านาจ กฎหมาย และหน่วยงานของภาครัฐ ที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกันกระบวนการพัฒนาชุมชน ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นองค์รวมทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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