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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ๒๕๕๗ 

โครงการส ารวจและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหาร 
จังหวัดสกลนครแบบมีส่วนร่วม 

และ 
เปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร 

จังหวัดสกลนครโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 



เกริ่นน ำ 

 

“หนองหาร” ทะเลสาบน้้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน มีระบบนิเวศเหมาะสมในการ  
ตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ทางธรรมชาติ 
(Physical Space) จนก่อให้เกิด “ระบบนิเวศวัฒนธรรม” อันเป็นปัจจัยส้าคัญท้าให้ชุมชนรอบ  
หนองหารมีความเจริญรุ่งเรือง พัฒนาจากชุมชนขนาดเล็กเป็นหมู่บ้านและเมืองตามล้าดับ เห็นได้จาก
การเกิดเมือง “หนองหารหลวง” เป็นเมืองส้าคัญและมีขนาดใหญ่ในภาคอีสานตอนบนหรือ       
“แอ่งสกลนคร” (Sakon Nakhon Basin) ของประเทศไทย หนองหารจึงมี “ความหมายและ
ความส้าคัญ” เป็นทั้ง “พ้ืนที่ภายใน” (Mental Space) และ “พ้ืนที่ทางสังคม” (Social Space) ที่มี
การปะทะสังสรรค์กันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองท้าให้ระยะต่อมาหนองหาร
กลายเป็นพื้นที่ถูก“ช่วงชิง” จากหลากหลายหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น  

  อย่างไรก็ตามการเข้ามาของภาคส่วนต่างๆ ขาดการแก้ไขและพัฒนาหนองหารแบบชุมชนมี
ส่วนร่วม จึงน้าไปสู่การจัดท้าโครงการ “ส้ารวจและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหาร
จังหวัดสกลนครแบบชุมชนมีส่วนร่วม และเปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนา
หนองหารจังหวัดสกลนครโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม” โดยมีเป้าหมายส้าคัญเพ่ือสร้าง “ฐานข้อมูล
และองค์ความรู้” เกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชนริมหนองหาร รวมทั้งการจัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ภาคประชาชน อันเป็นไปตามสภาพจริงของปัญหา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น สามารถพัฒนาไปสู่การก้าหนด “แผนแม่บทพัฒนา
หนองหาร (Master Plan)  โดยภาคประชาชนสกลนคร” อย่างแท้จริง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการท้าให้ต้องอาศัยวิธีการด้าเนินงานอย่างหลากหลาย อาทิ “การวิจัยเชิงส้ารวจ”และ 
“รวบรวมองค์ความรู้” เกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชนริมหนองหาร อีกท้ังศึกษารูปแบบ 
กระบวนการ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนริมหนองหาร 
เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นเรียนรู้การบริหารและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ด้วยการเปิดเวที        
ภาคประชาชนอันน้าไปสู่การแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครโดยชุมชน
ท้องถิ่น เห็นได้จากกิจกรรมของโครงการ “เกษตรกรรมลอยน้้าบ้านน้้าพุ” โดยเน้นรูปแบบเป็น
ลักษณะ “งานวิจัยไทบ้าน” เพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การทบทวนตนเองเพ่ือท้าความ
เข้าใจในสภาพของปัญหาแล้วพยายามทดลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  
 

โครงการ “ส้ารวจและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหาร และการเปิดเวทีภาค
ประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนครนี้ เกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอน
หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประประมาณการด้าเนินงานจาก “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร” 



ข 

 

รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร และอีก ๑๐ ต้าบลของอ้าเภอเมือง
สกลนคร และอ้าเภอโพนนาแก้ว ประกอบด้วย ต้าบลธาตุเชิงชุม ต้าบลธาตุนาเวง ต้าบลท่าแร่ ต้าบล
เชียงเครือ ต้าบลนาแก้ว ต้าบลบ้านแป้น ต้าบลนาตงวัฒนา ต้าบลม่วงลาย ต้าบลเหล่าปอแดง และ
ต้าบลงิ้วด่อน ด้วยการเข้าร่วมเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น ๗ เวที จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ 
โอกาสนี้             

 
ดร. สพสันติ์ เพชรค ำ 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์หนองหำรศึกษำ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ชื่อเรื่อง  : โครงการส ารวจและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
  แบบชุมชนมีส่วนร่วม และเปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การ 
  พัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ผู้วิจัย  : ดร.สพสันติ์  เพชรค า และคณะ 
ปีท่ีพิมพ์ : ๒๕๕๗ 
แหล่งทุน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
 
 

การส ารวจและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหาร และการเปิดเวทีภาคประชาชน
เพ่ือแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยชุมชนมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ ๑) เพ่ือ (๑) ส ารวจและแสวงหาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหารจังหวัด
สกลนครแบบชุมชนมีส่วนร่วม และ (๒) เปิดเวทีภาคประชาชนอันน าไปสู่การแสวงหายุทธศาสตร์การ
พัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่เขตเทศบาลนครสกลนคร กับ
อีก ๑๐ ต าบลของอ าเภอเมืองสกลนครและอ าเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ต าบลธาตุเชิงชุม ต าบลธาตุ
นาเวง ต าบลเชียงเครือ ต าบลท่าแร่ ต าบลนาแก้ว ต าบลบ้านแป้น ต าบลนาตงวัฒนา ต าบลม่วงลาย 
ต าบลเหล่าปอแดง และต าบลงิ้วด่อน โดยประชากรเป้าหมายของการศึกษาคือ (๑) ผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นจากเทศบาลนครสกลนคร (๒) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจาก ๑๐ ต าบล
ของอ าเภอเมืองสกลนครและอ าเภอโพนนาแก้ว และ (๓) ตัวแทนภาคประชาชนจากเทศบาลนคร
สกลนคร และอีก ๑๐ ต าบลของอ าเภอเมืองสกลนครและอ าเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ต าบลธาตุเชิงชุม 
ต าบลธาตุนาเวง ต าบลเชียงเครือ ต าบลท่าแร่ ต าบลนาแก้ว ต าบลบ้านแป้น ต าบลนาตงวัฒนา ต าบล
ม่วงลาย ต าบลเหล่าปอแดง และต าบลงิ้วด่อน ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมที่ด าเนินการคือ การส ารวจ
พ้ืนที่ และการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือให้ได้แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
หนองหารแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
 
ผลการศึกษา 
๑. แนวคิดการพัฒนาหนองหาร  

 หนองหาร : มองภาพจากโครงสร้างทางกายภาพ 

“หนองหาร” เป็นแหล่งน้ าจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็น
อันดับสองของประเทศไทย รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหารเป็นแหล่งน้ าและ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒  
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๗๗,๐๑๔ ไร่ หรือ ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร โดยบริเวณผิวน้ าครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 
๔๖,๐๐๐ ไร่ หรือ ๗๓.๖ ตารางกิโลเมตร  



สภาพปัจจุบันของหนองหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากอันเป็นผลจากการพัฒนาทาง
กายภาพในหนองหาร และการเปลี่ยนแปลงวิถีของชุมชนรอบหนองหาร ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมามากมาย ได้แก่ 

๑) ปัญหาคุณภาพน้ าจากการปล่อยน้ าซึ่งไม่ผ่านการบ าบัด จากครัวเรือนโดยรอบของ   
หนองหาร การปล่อยสารเคมีจากการเกษตรลงสู่หนองหาร รวมถึงวัชพืชที่ตายทับถมกันในหนองหาร 
นอกจากนี้สารอินทรีย์และสารเคมีบางประเภท ยังเป็นธาตุอาหารส าหรับวัชพืช ท าให้เกิดการเจริญ 
เติบโตอย่างรวดเร็วบริเวณแนวขอบหนองหาร 

๒) ปัญหาการตกตะกอนและตื้นเขินของหนองหาร จากการกัดเซาะหน้าดินในลุ่มน้ า การบุก
รุกพ้ืนที่โดยรอบหนองหาร การทับถมของซากวัชพืช  เป็นผลให้ปริมาณน้ าที่เก็บกักในหนองหารลดลง 
น้ าท่วมพื้นที่โดยรอบหนองหาร และโยงไปถึงปัญหาคุณภาพน้ าในหนองหาร 

๓) ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ดินเค็ม และดินเปรี้ยว ซึ่งจากการศึกษาหลายๆ ฉบับพบว่า ดิน
รอบๆ หนองหารบางส่วนมีกรดรุนแรง มีค่า PH ประมาณ ๔.๗  ในขณะที่บางพ้ืนที่พบชั้นของเกลือ
อยู่ใต้ดิน 

๔) ปัญหาการเสื่อมโทรมทางด้านชีวภาพ นิเวศวิทยาทางน้ า และนิเวศวิทยาทางบก จากการ
รุกล้ าพื้นที่หนองหาร การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของวัชพืชน้ า  คุณภาพน้ าที่ลดลง การสร้าง
สิ่งก่อสร้างกีดขว้างการย้ายถิ่นฐานและวางไข่ของสัตว์น้ า การลักลอบจับสัตว์น้ า รวมถึงการตื้นเขิน
ของหนองหาร  

จากปัญหาต่างๆ ข้างต้น หนองหารเปรียบเสมือนหญิงชรา ที่มีสภาพทรุดโทรมลงเรื่อยๆ 
บัดนี้อาจถึงเวลาแล้วที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนที่เก่ียวข้องกับหนองหาร ต้อง
ร่วมมือกันดูแลและฟ้ืนฟูหนองหาร มีการติดตามสภาพของหนองหาร และวางแผนการบริหารจัดการ
หนองหารอย่างเป็นระบบ 

หนองหารกับประสบการณ์การพัฒนา 
วิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณในอาณาบริเวณรอบหนองหาร ล้วนแต่ผูกพันอย่างใกล้ชิด

กับทรัพยากรธรรมชาติในหนองหารเนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ านานาชนิดทั้งบริเวณริมฝั่ง
และอยู่ตามเกาะหรือดอนต่าง ๆ  ในหนองหารที่มีอยู่จ านวนมาก ก็เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ที่เป็นพืชอาหาร
และใช้ประโยชน์ส าหรับชุมชนโดยรอบระบบนิเวศน์ของหนองหารก่อนที่มีการสร้างประตูกั้นล าน้ าก่ า
นั้นเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าโขงเช่นเดียวกับล าน้ าสงครามแม่น้ าสายหลักของภาคอีสานตอนบน 
วิถีชีวิตการด ารงชีวิตของชุมชนรอบหนองหารล้วนสัมพันธ์กับสภาพการข้ึนลงของระดับน้ าในหนอง
หารตามฤดูกาลตลอดหลายชั่วอายุคนที่ผู้คนเหล่านี้ต่างปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติ  เมื่อระดับน้ าหนองหารลดลงในฤดูแล้งก็พากันลงไปท านาแซง ปลูกผัก ซ้อนกุ้งตาม  



ริมฝั่งหนองหารหรือตามรอบดอนต่างๆ  เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนหากน้ าหลากเข้ามามากจนนาข้าวที่ปลูกไว้
เสียหายก็อาศัยการจับปลาในหนอนหานไปแลกข้าว  น้ าในหนองหารก็ใสสะอาดจนสามารถดื่มได้ 

 หนองหารยังเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบหนองหารการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เช่น การแห่บุญพระเวสไปยังดอนบางดอนในหนองหารและประเพณีท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง 
ปัจจุบันคือพิธีการแข่งเรือบ้านท่าวัดเป็นหมู่บ้านแรกท่ีริเริ่มจัดประเพณีแข่งเรือในแถบลุ่มน้ าหนอง
หาร  ในการแข่งเรื่อมีการเชื้อเชิญผีชื่อว่า “นางไอ่ค าและท้าวผาแดง” มาช่วยทุกครั้งที่มีการแข่งขั้นi   

อันเป็นต านานความเชื่อว่าด้วยการก าเนิดหนองหารเล่าสืบทอดกระทั่วปัจจุบัน  ในทางเศรษฐกิจ
ชุมชนลุ่มน้ าหนองหารยังมีการค้าขายแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับชุมชนในลุ่มน้ าสงคราม การศึกษาของ 
นักวิชาการในพื้นที่พบว่า ระบบเศรษฐกิจในอดีตของหมู่บ้านท่าแร่หรือต าบลแร่ปัจจุบันเติบโตขึ้นจาก
การประกอบอาชีพ ๔ ด้าน คือ การเดินทางไปรับจ้างตัดฟืนที่บ่อตะกั่วในลาว ขายข้าว การท านา 
แลกข้าว การค้าขายวัวควายและการค้าปลาแดก เมื่อเกิดปัญหาน้ าท่วมชาวบ้าน พากันหาปลาท าเป็น
ปลาย่าง ปลาแห้ง ปลาแดกไปแลกข้าวกับหมู่บ้านที่ปลูกข้าวได้ดี เกิดระบบความสัมพันธ์เครือญาติ
สมมุติเป็น “เสี่ยว” กันข้ึน จากนั้นจึงพัฒนาเกิดพ่อค้าคนกลางเข้าไปซื้อปลาแดกจากแหล่งจากอ าเภอ
ศรีสงคราม แหล่งผลิตปลาแดกท่ีส าคัญ เช่น บ้านปากยาม บ้านปากอูนและบ้านท่าบ่อ เป็นต้น โดย
น าไปขายแถบจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม   
 อย่างไรก็ตามชุมชนส่วนใหญ่เมื่อสมัยอดีตมีระบบการผลิตเพื่อยังชีพเป็นส าคัญ คือ การผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน แต่เมื่อเกิดภัยธรรมชาติเช่น น้ าท่วมนาข้าวไม่ได้ผลถึงใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืนๆ ที่มีอยู่มาก เช่น ปลาไปแลกเปลี่ยนข้าวมาทดแทน “หนองหาร” จึงเป็นพื้นที่ทางกายภาพ 
(Physical Space) ก่อให้เกิด “วัฒนธรรม” หรือพ้ืนที่ภายใน (Mental Space) ที่เชื่อมโยงชีวิต     
จิตวิญญาณของผู้คนกับลุ่มน้ าหนองหาร จนกลายเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Space) ที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของชุมชนรอบหนองหาร เพราะ “หนองหาร” มิใช่
ฐานะเพียงฐานเศรษฐกิจเพ่ือยังชีพเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษหรืออาจเป็นพิธีกรรมที่ชุมชนสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากแต่ละชุมชนมิได้ตั้งอยู่
โดดเดี่ยวมีการปะทะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณี ระหว่างกันและกันกระทั่งเกิด
พัฒนาการขยายมาเป็นชุมชนที่มั่นคง 

 ชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับหนองหารต่างตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่มาเยือนได้เป็น
อย่างดีโดยเฉพาะคนในวัยอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เนื่องจากคนเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาตั้งแต่ครั้งหนองหารยัง
ใสสะอาดและอุดมสมบูรณ์ดังค าแม่ใหญ่ที่เกิดกับหนองหารว่า “เกิดน าน้ า ใหญ่น านา ส่งลูกหลาน
เรียนได้ กะย่อนปลา” พวกเขารู้ดีว่า หาอยู่หากินอย่างไร ภายใต้วัฏจักรการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
ธรรมชาติของหนองหาร แต่เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป จากระบบเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงตนเองมาสู่การผลิตที่ผูกพันกับกลไกตลาดและการค้าเสรี ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคชนบทเข้าสู่เมือง เพราะชุมชนชนบทไม่อาจด ารงชีพโดยอาศัย 



การผลิตจากเกษตรกรรมและไม่สามารถพ่ึงพาธรรมชาติเหมือนเช่นอดีตอีกต่อไปได้ แต่คงยังไม่สาย
จนเกินไปส าหรับ “หนองหาร” ที่ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหาก
ยอมรับฟังความเห็นจากชุมชนรอบหนองหารและไม่กีดกั้น “ชาวบ้าน” เอาไว้ข้างนอก 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร 

 จากการเปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อระดมความคิดเห็น ทบทวน และวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์ 
ในรูปแบบของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๒ เวที ท าให้ได้ข้อสรุปของยุทธศาสตร์การพัฒนา
หนองหารแบบชุมชนมีส่วนร่วม ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการหนองหารอย่างยั่งยืน  

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
สร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ต านาน ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรมเพื่อส านึกท้องถิ่น  

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 
พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ ระบบข้อมูล การวิจัยและการสื่อสานทางสังคม  

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : 
พัฒนาระบบนิเวศน์น้ า สัตว์น้ า อาหาร สมุนไพร และความหลากหลายทางพันธุกรรม  

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ :  
ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชนรอบหนองหาร  

๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  
พัฒนาองค์กรขับเคลื่อน กลไกปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพคน ท างานในการจัดการ
หนองหาร รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการทางนโยบาย 

 
๓. โครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบหนองหาร   

การส ารวจและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหาร จังหวัดสกลนคร แบบชุมชน 
มีส่วนร่วม เป็นการน ายุทธศาสตร์ที่ ๕ ซึ่งว่าด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้
ของชุมชนรอบหนองหาร มาประยุกต์ไปสู่การส ารวจและศึกษาเบื้องต้นถึงศักยภาพของชุมชนเพ่ือเป็น
องค์ความรู้และฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถน าผลการศึกษาไปสู่โครงการ
ปฏิบัติการจริงในอนาคต ทั้งนี้การส ารวจศักยภาพดังกล่าวเกิดข้ึนในเขต ๕ ต าบล ได้แก่ เขตต าบล  
งิ้วด่อน เขตต าบลเหล่าปอแดง เขตต าบลท่าแร่ เขตต าบลบ้านแป้น และเขตต าบลนาตงวัฒนา ท าให้
คณะท างานค้นพบศักยภาพของชุมชนรอบหนองหารอันน าไปสู่การศึกษาเชิงลึกด้วยการลงพื้นที่
ส ารวจหมู่บ้านและศึกษาโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ ประกอบด้วย  

๑) การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของชุมชนท่าแร่ หมู่ ๗ ต าบลท่าแร่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

๒) การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของชุมชนบ้านน้ าพุ หมู่ ๔ ต าบล บ้านแป้น อ าเภอ
โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  



๓) การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกกของกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านน้ าพุ หมู่ ๔ ต าบล
บ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  

๔) การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านท่าวัด หมู่ ๓ และ หมู่ ๙ ต าบล
เหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

๕) การพัฒนาหนองหารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : เกษตรกรรมลอยน้ า  
บ้านน้ าพ ุต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  

๖) การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ ต าบล   
นาตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  
 
๔. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ๔.๑ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสามารถน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
หนองหารไปใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดท าแผนงานและโครงการในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนรอบหนองหาร 
 ๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนไปต่อยอดด้านการ
พัฒนา การให้ความช่วยเหลือ และบูรณาการทรัพยากรในการท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
ภาคประชาชน และชุมชนรอบหนองหาร 
 ๔.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับหนองหาร
ให้กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงชุมชนรอบหนองหารอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความตระหนัก 
หวงแหน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหนองหารอย่างยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           

 



บทคัดย่อ 

 โครงการส ารวจและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหารจังหวัดสกลนครแบบ       
มีส่วนร่วม และเปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร
โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ด าเนินการโดยคณะท างานศูนย์หนองหารศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ส ารวจและแสวงหาแนว
ทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหารจังหวัดสกลนครแบบชุมชนมีส่วนร่วม และ     
๒) เปิดเวทีภาคประชาชนอันน าไปสู่การแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครโดย
ชุมชนท้องถิน่มีส่วนร่วม ทั้งนี้เป้าหมายของการศึกษาด้านปริมาณ ประกอบด้วย การส ารวจพื้นที่
ชุมชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร และอีก ๑๐ ต าบลของอ าเภอเมืองสกลนครและอ าเภอโพนนาแก้ว
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จ านวน ๕๐ คน และตัวแทนภาคประชาชน จ านวน ๒๐๐ คน และ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชน
ริมหนองหาร และยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครที่เป็นไปตามสภาพจริงของปัญหา
และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีวิธีด าเนินการศึกษา คือ การส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติริมหนองหาร การศึกษารูปแบบ กระบวนการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
จัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบหนองหาร รวมถึงการเปิดเวทีภาคประชาชนอันน าไปสู่
การแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครโดยชุมชนท้องถิ่น 

 ผลการศึกษาพบว่า “หนองหาร” จังหวัดสกลนครเป็นแหล่งน้ าที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิต
ชุมชน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ 
นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนที่ทางสังคมที่มีการปะทะสังสรรค์กันของกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์จากหนองหารทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลในเชิงลึก
ได้จากบทความเรื่อง “หนองหาร : มองภาพจากโครงสร้างทางกายภาพ” และ “หนองหารกับ
ประสบการณ์การพัฒนา” ซึ่งกลายมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาหนองหาร โดย
มุมมองของนักวิชาการอย่าง รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยชีวิต และ คุณสวิง  ตันอุด 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม ที่น าไปสู่การจัดท าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม ๖ ยุทธศาสตร์ และมีการเปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อทบทวน วิพากษ์ รวมถึงการ
ระดมความคิดเห็นและมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารภาคประชาชน  ประกอบด้วย 
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการหนองหารอย่าง
ยั่งยืน ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ต านาน ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรมเพื่อส านึก
ท้องถิ่น ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ ระบบข้อมูล การวิจัยและการสื่อสานทาง
สังคม ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบนิเวศน์น้ า สัตว์น้ า อาหาร สมุนไพร และความหลากหลายทาง



พันธุกรรม ๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชนรอบหนอง
หาร และ ๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาองค์กรขับเคลื่อน กลไกปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพคน 
ท างานในการจัดการหนองหาร รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการทางนโยบาย 

นอกจากนี้การส ารวจภูมิวัฒนธรรมรอบหนองหารเพ่ือค้นหาศักยภาพของชุมชนได้จัดท าขึ้น 
๕ เขตต าบล ได้แก่ เขตต าบลงิ้วด่อน เขตต าบลเหล่าปอแดง เขตต าบลท่าแร่ เขตต าบลบ้านแป้น และ
เขตต าบลนาตงวัฒนา ท าให้ได้หมู่บ้านเป้าหมายและโครงการที่จะท าการศึกษา ๖ โครงการ คือ  
๑) การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของชุมชนท่าแร่ หมู่ ๗ ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร ๒) การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของชุมชนบ้านน้ าพุ หมู่ ๔ ต าบล บ้านแป้น 
อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ๓) การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกกของกลุ่มแม่บ้าน
ชุมชนบ้านน้ าพุ หมู่ ๔ ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ๔) การพัฒนาและส่งเสริม
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านท่าวัด หมู่ ๓ และ หมู่ ๙ ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร ๕) การพัฒนาหนองหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : เกษตรกรรมลอยน้ า  
บ้านน้ าพ ุต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร และ ๖) การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่ม 
ทอผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ ต าบลนาตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร  
 

 



สารบัญ 

                        หน้า 

เกริ่นน า 

บทสรุปผู้บริหาร 

บทคัดย่อ 

สารบัญ 

สารบัญตาราง 

สารบัญภาพ 

บทที่ ๑  บทน า                   ๑ 

บทที่ ๒  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนองหาร                ๘ 

บทที่ ๓  แนวคิดการพัฒนาหนองหาร                ๔๕ 

บทที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร       ๙๕ 

บทที่ ๕ โครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบหนองหาร      ๙๖ 

- การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของชุมชนท่าแร่    ๙๗ 
หมู่ ๗ ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

- การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของชุมชนบ้านน้ าพุ            ๑๒๒     
หมู่ ๔ ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

- การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกกของกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านน้ าพุ         ๑๕๑          
หมู่ ๔ ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

- การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านท่าวัด           ๑๗๐ 
หมู่ ๓ และ หมู่ ๙ ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร             

- การพัฒนาหนองหารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์:           ๑๙๔ 
เกษตรกรรมลอยน้ า บ้านน้ าพุ ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

- การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบ้านโพนแคน้อย              ๒๑๑ 
หมู่ ๙ ต าบล   นาตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
 



       หน้า 

บทที่ ๖ บทสรุป                  ๒๓๖ 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 

ภาคผนวก ข 

ภาคผนวก ค  

 

         

 



สารบัญตาราง 

หน้า 

ตาราง ๑  ล้าน้้าสาขาที่ไหลลงสู่หนองหาร จังหวัดสกลนคร      ๑๐ 

ตาราง ๒ โครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รอบหนองหาร       ๑๔ 

ตาราง ๓ สถิติข้อมูลภูมิอากาศ ๓๐ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓   ๑๗ 

            ของจังหวัดสกลนคร 

ตาราง ๔ เปรียบเทียบสถิติข้อมูลภูมิอากาศเฉลี่ย ๓๐ ปี ของจังหวัดสกลนคร จังหวัดเชียงใหม่   ๑๘ 

 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา 

ตาราง ๕ การกระจายตัวของปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย ๕๒ ปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๖    ๑๙ 

ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ ของจังหวัดสกลนคร 

ตาราง ๖ การกระจายของฝนในอ้าเภอต่างๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร    ๒๐ 

ระหว่าง ปี พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๙ 

ตาราง ๗  ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณน้้าท่าของลุ่มน้้า       ๒๑ 

ตาราง ๘  ปริมาณน้้าท่ารายเดือนของล้าน้้าที่ไหลลงสู่หนองหาร     ๒๑ 

ตาราง ๙ ระยะเวลาเก็บกักของอ่าง        ๒๒ 

ตาราง ๑๐ สภาพปัจจุบันและสภาพอนาคต        ๒๓ 

ตาราง ๑๑ คุณภาพน้้าในหนองหาร        ๒๓ 

ตาราง ๑๒ ขนาดของอาคารบังคับบริเวณประตูระบายน้้าสุรัสวดี     ๒๕ 

ตาราง ๑๓ ระดับปลายท่อสูบน้้าในหนองหาร       ๒๕ 

ตาราง ๑๔ วัฒนธรรมและประเพณีประจ้าปีของหมู่บ้านท่าแร่พัฒนา            ๑๐๗ 

ตาราง ๑๕ ปฏิทินกิจกรรมทางการเกษตร               ๑๐๙ 

ตาราง ๑๖ การวิเคราะห์ชุมชน                ๑๓๐ 



 

หน้า 

ตาราง ๑๗  กิจกรรมทางเศรษฐกิจในรอบปีบ้านน้้าพุ               ๑๓๐ 

ตาราง ๑๘  กิจกรรมทางวัฒนธรรมในรอบปีบ้านน้้าพุ              ๑๓๒ 

ตาราง ๑๙ ปฏิทินเศรษฐกิจชุมชนบ้านท่าวัด               ๑๘๐ 

ตาราง ๒๐ กิจกรรมวัฒนธรรมในรอบปีบ้านท่าวัด              ๑๘๕ 



สารบัญภาพ 

หน้า 

ภาพ ๑  อาณาเขตติดต่อของหนองหาร           ๑๐ 

ภาพ ๒ ขอบเขตลุ่มน ้าหนองหาร ลุ่มน ้าน ้าพุง และลุ่มน ้าห้วยน ้าก ้า        ๑๒ 

ภาพ ๓ แผนที ระดับท้องน ้าของหนองหาร (เมตร รทก.)         ๑๓ 

ภาพ ๔ โค้งความสัมพันธ์ระหว่างระดับน ้า พื นที ผิวน ้า และความจุของหนองหาร      ๑๓ 

ภาพ ๕ ระดับน ้าในหนองหารที ประตูน ้าสุรัสวดี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๗     ๒๑ 

ภาพ ๖ บันไดปลาโจน             ๒๔ 

ภาพ ๗ ประตูระบายน ้าสุรัสวดี            ๒๔ 

ภาพ ๘ ฝายน ้าล้นสันมน             ๒๔ 

ภาพ ๙ รูปแบบการไหลของน ้าในหนองหาร เมื อวันที  ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑       ๒๖ 

ภาพ ๑๐ เมือง “หนองหารหลวง” ในอดีตมีการสร้างคูน ้าคันดินล้อมรอบเมืองถึง ๒ ชั น      ๒๙ 

ภาพ ๑๑ พื นที ราบลุ่มน ้า “หนองหาร” ทะเลสาบน ้าจืดใหญ่ที สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ๓๒ 

ภาพ ๑๒ ประตรูะบายน ้าขวางกั นหนองหารกับล้าน ้าก ้า ๕ แห่ง        ๓๔ 

ภาพ ๑๓ เขตพื นที หวงห้ามการใช้ที ดินรอบหนองหาร ตามประกาศพระราชกฤษฎี  พ.ศ. ๒๔๘๔      ๓๘ 

 ประกาศและประกาศทับซ้อนเป็นเขต นสล. (หนังสือส้าคัญที หลวง) พ.ศ. ๒๕๔๐  

ภาพ ๑๔ หลักเขตหนองหารและหลักเขต นสล. (หนังสือส้าคัญที หลวง) ตั งอยู่ในบริเวณ          ๓๙ 

 ที ท้ากินและกลางหมู่บ้านริมหนองหาร 

ภาพ ๑๕ การสะสมสาหร่ายและวัชพืชในบริเวณหนองหาร         ๓๙ 

ภาพ ๑๖ สัดส่วนการด้าเนินงานเพื อการพัฒนาหนองหาร         ๕๐ 

ภาพ ๑๗ แสดงรายละเอียดงบประมาณในการด้าเนินงานในโครงการแต่ละด้าน       ๕๑ 

ภาพ ๑๘ แผนที ของหมู่บ้านท่าแร่พัฒนา หมู่ ๗          ๙๙ 



ภาพ ๑๙ ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน มีความสะอาด และมีถังขยะตลอดสองข้างทาง       ๑๐๐ 

       หน้า 

ภาพ ๒๐ ปิระมิดประชากรหมู่บ้านท่าแร่พัฒนา        ๑๐๑  

ภาพ ๒๑ ล้าห้วยแกลบที เกษตรใช้ในการประมง         ๑๐๑ 

ภาพ ๒๒ บ่อบ้าบัดน ้าเสีย           ๑๐๒ 

ภาพ ๒๓ ต้นไม้รัง                               ๑๐๒ 

ภาพ ๒๔ ต้นมะละกอในบริเวณบ้าน         ๑๐๒ 

ภาพ ๒๕ รูปปั้นพระแม่มารีย์           ๑๐๓ 

ภาพ ๒๖ การเลี ยงเป็ดในครัวเรือนเกษตรกร        ๑๐๓ 

ภาพ ๒๗ แสดงลักษณะดินของบ้านท่าแร่         ๑๐๔ 

ภาพ ๒๘ ผู้น้าการปกครองในหมู่บ้านท่าแร่พัฒนา        ๑๐๖ 

ภาพ ๒๙ โบสถ์ที ชาวบ้านท่าแร่พัฒนาเข้ามาช้าระบาปทุกวันอาทิตย์      ๑๐๖ 

ภาพ ๓๐ แปลงที ไถยกร่องพร้อมปลูก         ๑๑๒ 

ภาพ ๓๑ กล้าข้าวโพดอายุ ๗ วัน          ๑๑๒ 

ภาพ ๓๒ กล้าที ย้ายปลูกพร้อมกับการใส่มูลสุกร        ๑๑๒ 

ภาพ ๓๓ ต้นข้าวโพดอายุ ๒๘ วันหลังย้ายปลูกเป็นแปลงที  ใส่ปุ๋ย        ๑๑๒ 

           สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ แล้ว      

ภาพ ๓๔ ลักษณะรูที หนอนเจาะล้าต้น ข้าวโพด         ๑๑๓ 

ภาพ ๓๕ ลักษณะโรคราน ้าค้างข้าวโพด          ๑๑๓ 

ภาพ ๓๖ รถไถเดินตาม            ๑๑๓ 

ภาพ ๓๗ ผานหัวหมูใช้ไถยกร่องแปลงปลูก          ๑๑๔ 

ภาพ ๓๘ เครื องสูบน ้า             ๑๑๔ 

ภาพ ๓๙ เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวหวานพันธุ์สวีทไวโอเล็ท         ๑๑๔ 



ภาพ ๔๐ เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวหวานพันธุ์สวีทไวท์        ๑๑๔ 

        หน้า 

ภาพ ๔๑ ปุ๋ยเคมีสูตร ๔๖-๐-๐           ๑๑๕ 

ภาพ ๔๒ ปุ๋ยมูลสุกรที ชาวบ้านใช้ในพื นที           ๑๑๕ 

ภาพ ๔๓ ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานชาวบ้านต้มขายที ตลาดต้าบลท่าแร่       ๑๑๖ 

ภาพ ๔๔ ท้าความเข้าใจกับชุมชนในการส้ารวจพื นที          ๑๑๙ 

ภาพ ๔๕ ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแนวทางการปลูก        ๑๑๙ 

ภาพ ๔๖ แบ่งกลุ่มเพื อวิเคราะห์ SWOT          ๑๑๙ 

ภาพ ๔๗ การประชุมเสวนาชาวบ้านผู้ผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน       ๑๑๙ 

ภาพ ๔๘  ภูมินามบ้านน ้าพุ           ๑๒๕ 

ภาพ ๔๙ ป้ายข้อมูลโบราณสถานบ้านน ้าพุ          ๑๒๖ 

ภาพ ๕๐  การหาปลาของชาวบ้าน           ๑๓๐ 

ภาพ ๕๑  การจักสานของชาวบ้าน           ๑๓๐ 

ภาพ ๕๒ การท้านาปี            ๑๓๑                 

ภาพ ๕๓ การท้าประมงริมฝั่งหนองหาร          ๑๓๑ 

ภาพ ๕๔ แคร่ไม้ไผ่            ๑๓๖ 

ภาพ ๕๕ ถาดรองแก้ว            ๑๓๗ 

ภาพ ๕๖ เครื องมือในการท้าเปล           ๑๔๐ 

ภาพ ๕๗ เปลทรงกลม            ๑๔๐   

ภาพ ๕๘ เปลทรงรี            ๑๔๐ 

ภาพ ๕๙ ไซดักปลา            ๑๔๒ 

ภาพ ๖๐ ข้องใส่ปลา            ๑๔๓ 

ภาพ ๖๑ สุ่มไก่             ๑๔๔ 



ภาพ ๖๑ ขั นตอนการทอเสื อ           ๑๖๕ 

หน้า 

ภาพ ๖๒ แผนที บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ ๓          ๑๗๔ 

ภาพ ๖๓ แผนที บ้านท่าวัดใต้ หมู่ ๙          ๑๗๕ 

ภาพ ๖๔ ผงด่างเคมี                            ๒๒๐ 

ภาพ ๖๕ เส้นไหมจุล                    ๒๒๐  

ภาพ ๖๖ เส้นไหมพันธุ์พื นเมือง            ๒๒๐ 

ภาพ ๖๗ สีเคมีที ใช้ในการย้อมไหม           ๒๒๑ 

ภาพ ๖๘ เส้นไหมที ผ่านการย้อมสีแล้ว          ๒๒๑ 

ภาพ ๖๙ การปั่นเส้นไหมเข้าอัก           ๒๒๒ 

ภาพ ๗๐ หลักเผื อประยุกต์           ๒๒๓ 

ภาพ ๗๑ หลักเผื อโบราณ            ๒๒๓ 

ภาพ ๗๒ ฟืม             ๒๒๓ 

ภาพ ๗๓ การรังไหม            ๒๒๕    

ภาพ ๗๔ เครื องเปียไหมประยุกต์           ๒๒๕ 

ภาพ ๗๕ โฮงหมี ประยุกต์            ๒๒๖ 

ภาพ ๗๖ ด่างล้างไหม             ๒๒๘  

ภาพ ๗๗ โฮงมัดหมี             ๒๒๘ 

ภาพ ๗๘ ลายมัดหมี  (ตัวอย่าง)                        ๒๒๘ 

ภาพ ๗๙ ขั นตอนการแก้เชือกมัดหมี           ๒๒๙ 

ภาพ ๘๐ ผงเคมีท้าให้เส้นไหมเงางาม          ๒๒๙ 

ภาพ ๘๑ การปั่นหลอด            ๒๒๙ 

ภาพ ๘๒ การทอผ้า            ๒๓๐ 



 



 

บทที่ ๑ 

 
บทน า 

 
โครงการส ารวจและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหารจังหวัดสกลนคร 

แบบชุมชนมีส่วนร่วมและเปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร 
จังหวัดสกลนครโดยชุมชนมีส่วนร่วม ด าเนินการโดยคณะท างานของศูนย์หนองหารศึกษา สถาบัน
ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการคือ (๑) วางแผนงาน และคัดเลือกชุมชน
เป้าหมายที่จะท าการศึกษา (๒) การติดต่อประสานงานเพ่ือลงพื้นที่การท างานร่วมกับชาวบ้านทั้ง ๕ 
เขตต าบล (๓) การประชุมแบ่งงานและท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานของนักวิชาการ (๔) การลง
พ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการเปิดเวทีชาวบ้าน ๕ เขตต าบล (๕) การวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม 
ของหมู่บ้าน ๕ เขตต าบล พร้อมจัดล าดับความส าคัญและเลือกชุมชนเป้าหมายในการจัดท าโครงการ 
(๖) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการในการพัฒนาโครงการ รวมถึงการพัฒนาโครงการใน ๕ 
เขตต าบลเป้าหมาย (๗) จัดท าร่างแผนการพัฒนาหนองหาร (๘) เปิดเวทีเผยแพร่ข้อมูลให้กับตัวแทน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ เขตต าบล และ (๙) เปิดเวทีเผยแพร่ข้อมูลให้กับตัวแทนประชาชน
ดังจะได้น าเสนอรายละเอียดของแต่ละหัวเรื่องในบทต่างๆ เป็นล าดับต่อไป  
 
๑. หลักการและเหตุผล 

หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน้ าทางธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครสกลนคร กับอีก ๑๐ ต าบลของอ าเภอเมือง
สกลนครและอ าเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ต าบลธาตุเชิงชุม ต าบลนาเวง ต าบลเชียงเครือ ต าบลท่าแร่ 
ต าบลนาแก้ว ต าบลบ้านแป้น ต าบลนาตงวัฒนา ต าบลม่วงลาย ต าบลเหล่าปอแดง และต าบลงิ้วด่อน 
ถือเป็นพ้ืนที่ทางธรรมชาติ (Physical Space) ที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทาง
ธรรมชาติแห่งหนึ่งของประเทศ เหตุผลดังกล่าวน ามาสู่การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นับตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตราบกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งยังผลให้ชุมชนริมหนองหารกลายเป็นศูนย์กลางของ        
“แอ่งวัฒนธรรมสกลนคร : Sakon Nakhon Basin” ที่มีความส าคัญมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ
ไทย ดังนั้นหนองหารถือเป็นเขตสะสมที่มีความหลากหลายในทางวัฒนธรรมที่มีความหมายและ
ความส าคัญทั้งที่เป็น “พ้ืนที่ภายใน (Mental Space)” และ “พ้ืนที่ทางสังคม (Social Space)” ที่มี
การปะทะสังสรรค์กันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเสมอมา ในขณะเดียวกันหนองหารก็
เป็นพื้นที่ท่ีมีการด าเนินการพัฒนา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
นับจากอดีตสู่ปัจจุบันหลากหลายโครงการ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการพัฒนาจากภายนอกท่ีขาดการม ี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นริมหนองหารแทบทั้งสิ้น เหตุผลข้อนี้จึงน ามาสู่การพัฒนาที่ไม่ตรงกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง  



๒ 
 

 
 

จากเหตุผลของพ้ืนที่ริมหนองหารจังหวัดสกลนคร ซ่ึงเป็นแอ่งวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
ของทรัพยากรทางวัฒนธรรม และการพัฒนาหนองหารในอดีตขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
ศูนย์หนองหารศึกษาจึงเห็นความส าคัญในการด าเนินโครงการส ารวจและจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมริมหนองหารจังหวัดสกลนครแบบชุมชนมีส่วนร่วมและเปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อแสวงหา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครโดยชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นและการพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือส ารวจและแสวงหาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหารจังหวัด
สกลนครแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
 ๒) เพ่ือเปิดเวทีภาคประชาชนอันน าไปสู่การแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารจังหวัด
สกลนครโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายด้านปริมาณ 
 ๑) ส ารวจและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมพื้นที่เขตเทศบาลนครสกลนคร กับอีก ๑๐ 
ต าบลของอ าเภอเมืองสกลนครและอ าเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ต าบลธาตุเชิงชุม ต าบลธาตุนาเวง ต าบล
เชียงเครือ ต าบลท่าแร่ ต าบลนาแก้ว ต าบลบ้านแป้น ต าบลนาตงวัฒนา ต าบลม่วงลาย ต าบลเหล่าปอ
แดง และต าบลงิ้วด่อน 
 ๒) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจากเทศบาลนครสกลนคร รวมถึงผู้แทนองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นจาก ๑๐ ต าบลของอ าเภอเมืองสกลนครและอ าเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ต าบลธาตุ
เชิงชุม ต าบลธาตุนาเวง ต าบลเชียงเครือ ต าบลท่าแร่ ต าบลนาแก้ว ต าบลบ้านแป้น ต าบลนาตงวัฒนา 
ต าบลม่วงลาย ต าบลเหล่าปอแดง และต าบลงิ้วด่อน รวม ๕๐ คน 
 ๓) ตัวแทนภาคประชาชนเทศบาลนครสกลนคร กับอีก ๑๐ ต าบลของอ าเภอเมือง
สกลนครและอ าเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ต าบลธาตุเชิงชุม ต าบลธาตุนาเวง ต าบลเชียงเครือ ต าบลท่าแร่ 
ต าบลนาแก้ว ต าบลบ้านแป้น ต าบลนาตงวัฒนา ต าบลม่วงลาย ต าบลเหล่าปอแดง และต าบลงิ้วด่อน 
รวม ๒๐๐ คน 
 ๓.๒ เป้าหมายด้านคุณภาพ 
 ๑) เกิดฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชนริมหนองหาร
จังหวัดสกลนครและแนวทางการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
 ๒) เกิดยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครอันเป็นไปตามสภาพจริงของ
ปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 
 



๓ 
 

 
 

๔. วิธีด าเนินการ 
  ๑) วิจัยเชิงส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชนริม    
หนองหาร จังหวัดสกลนครโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม (ด าเนินการตามกระบวนการวิจัยท้องถิ่น) 
  ๒) ศึกษารูปแบบ กระบวนการ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมของชุมชนริมหนองหาร เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นเรียนรู้การบริหารและจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมได้อย่างเป็นระบบตามศาสตร์การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
  ๓) เปิดเวทีภาคประชาชนอันน าไปสู่การแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารจังหวัด
สกลนครโดยชุมชนท้องถิ่น 
 
๕. สถานที่ด าเนินการ 
 ๑) ส ารวจในเขตเทศบาลนครสกลนคร กับอีก ๑๐ ต าบลของอ าเภอเมืองสกลนครและอ าเภอ
โพนนาแก้ว ได้แก่ ต าบลธาตุเชิงชุม ต าบลธาตุนาเวง ต าบลเชียงเครือ ต าบลท่าแร่ ต าบลนาแก้ว 
ต าบลบ้านแป้น ต าบลนาตงวัฒนา ต าบลม่วงลาย ต าบลเหล่าปอแดง และต าบลงิ้วด่อน 
 ๒) เวทีเสวนาแบบชุมชนมีส่วนร่วม ณ หอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร    
 
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ        
ศูนย์หนองหารศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
๗. การติดตามและประเมินผล 
 ๑. สรุปรายงานการเข้าร่วมโครงการและผลของโครงการเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ 
 ๒. สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจากการกรอกแบบสอบถาม 
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกิดฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชนริมหนองหารจังหวัด
สกลนคร และแนวทางการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ทั้งยังเกิดยุทธศาสตร์การพัฒนา   
หนองหารจังหวัดสกลนคร อันเป็นไปตามสภาพจริงของปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 
๙. การติดต่อประสานงานเพื่อลงพื้นที่การท างานร่วมกับชาวบ้านทั้ง ๕ เขตต าบล 

๑) นักวิชาการรวบรวมรายชื่อต าบล และรายชื่อหมู่บ้าน ในพ้ืนที่เป้าหมาย ๕ ต าบล ๓๗   
ชุมชน  

๒) ประสานไปยังผู้น าชุมชน เพ่ือท าการนัดหมายและท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
หลังจากนั้นคณะท างานลงพื้นที่เพ่ือก าหนดวัน เวลา และสถานที่ส าหรับการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล ตามก าหนดการดังต่อไปนี้ 

 



๔ 
 

 
 

เวที ๑ ชุมชนเขตต าบลงิ้วด่อน ประกอบด้วย ๔ ชุมชน ได้แก่ (๑) ชุมชนธาตุดุม หมู่ ๑๕ (๒) ชุมชน
บ้านงิ้วด่อน หมู่ ๑ (๓) ชุมชนบ้านงิ้วด่อน หมู่ ๑๖ และ (๔) ชุมชนบ้านดอนจอก้อ หมู่ ๖  
วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ วัดฉิมพลี บ้านงิ้วด่อน หมู่ ๑ 
 

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ขึ้นรถตู้ หน้าส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันภาษา ศิลปะและ 
   วัฒนธรรม 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ บ้านงิ้วด่อน หมู่ ๑ 
๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาโครงการแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ลงพื้นที่เพ่ือดูความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการร่วมกันระหว่าง 
   ชุมชน 
๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. สรุปและหาแนวทางในการพัฒนาโครงการ ในเขตต าบลงิ้วด่อน 

 

เวท ี๒ เขตต าบลเหล่าปอแดง ประกอบด้วย ๙ ชุมชน ได้แก่ (๑) ชุมชนหนองแคนหมู่ ๑ (๒) ชุมชน
บ้านหนองแดง หมู่ ๒ (๓) ชุมชนบ้านท่าวัดเหนือ หมู่ ๓ (๔) ชุมชนบ้านกกส้มโฮง หมู่ ๔ (๕) ชุมชน
บ้านหนองสระ หมู่ ๕ (๖) ชุมชนบ้านหนองปลาน้อย หมู่ ๗ (๗) ชุมชนบ้านดอนยาง หมู่ ๘ (๘) ชุมชน
บ้านท่าวัดใต้ หมู่ ๙ และ (๙) ชุมชนบ้านดอนกกยาง หมู่ ๑๐ 
วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
บ้านดอนกกยาง หมู่ ๑๐ 

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ขึ้นรถตู้ หน้าส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันภาษา ศิลปะและ 
   วัฒนธรรม 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ บ้านดอนกกยาง หมู่ ๑๐ 
๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาโครงการแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ลงพื้นที่เพ่ือดูความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการร่วมกันระหว่าง 
   ชุมชน 
๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น.  สรุปและหาแนวทางในการพัฒนาโครงการ ในเขตต าบล 

เหล่าปอแดง 
 

เวที ๓ เขตต าบลท่าแร่  ประกอบด้วย ๖ ชุมชน ได้แก่ (๑) บ้านท่าแร่ หมู่ ๑ (๒) บ้านท่าแร่เหนือ  
หมู่ ๓ (๓) บ้านป่าพนาวัลย์ หมู่ ๕ (๔) บ้านท่าแร่สามัคคี หมู่ ๖ (๕) บ้านท่าแร่พัฒนา หมู่ ๗ และ  
(๖) บ้านสร้างแก้วสมานมิต หมู่ ๘ 
วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ ศาลามาติโน่ บ้านท่าแร่ หมู่ ๑ 

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ขึ้นรถตู้ หน้าส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันภาษา ศิลปะและ 
   วัฒนธรรม 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ บ้านท่าแร่ หมู่ ๑ 
๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาโครงการแบบชุมชนมีส่วนร่วม 



๕ 
 

 
 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ลงพื้นที่เพ่ือดูความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการร่วมกันระหว่าง 
   ชุมชน 
๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น.  สรุปและหาแนวทางในการพัฒนาโครงการ ในเขตต าบลท่าแร่ 

 
เวที ๔ เขตต าบลบ้านแป้น ประกอบด้วย ๙ ชุมชน ได้แก่ (๑) บ้านท่าศาลา หมู่ ๑ (๒) บ้านโพน  
งามโคก หมู่ ๒ (๓) บ้านโพนงามท่า หมู่ ๓ (๔) บ้านน้ าพุ หมู่ ๔ (๕) บ้านแป้น หมู่ ๕ (๖) บ้านโพนบก  
หมู่ ๖ (๗) บ้านจอมแจ้ง หมู่ ๗ (๘) บ้านบึงประชาราษฎร์ หมู่ ๘ และ (๙) บ้านโพนงามโคกใหม่     
หมู่ ๙ 
วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ วัดศรีสะอาด บ้านน้ าพุ หมู่ ๔ 

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ขึ้นรถตู้ หน้าส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันภาษา ศิลปะและ 
   วัฒนธรรม 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ บ้านน้ าพุ หมู่ ๔ 
๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาโครงการแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ลงพื้นที่เพ่ือดูความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการร่วมกันระหว่าง 
   ชุมชน 
๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น.  สรุปและหาแนวทางในการพัฒนาโครงการ ในเขตต าบลบ้านแป้น 
 

เวที ๕ เขตต าบลนาตงวัฒนา ประกอบด้วย ๙ ชุมชน ได้แก่ (๑) บ้านนาตงใหญ่ หมู่ ๑ (๒) บ้านโพน
แคใหญ่ หมู่ ๒ (๓) บ้านดอนดู่ หมู่ ๓ (๔) บ้านปุ่งน้อย หมู่ ๔ (๕) บ้านปุ่งใหญ่ หมู่ ๕ (๖) บ้านนาตง
น้อย หมู่ ๖ (๗) บ้านป่าผาง หมู่ ๗ (๘) บ้านบึงศาลา หมู่ ๘ และ (๙) บ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙  
วันพฤหัสที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ วัดเทพนิมิต บ้านบึงศาลา  
หมู่ ๘ 

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ขึ้นรถตู้ หน้าส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันภาษา ศิลปะและ 
   วัฒนธรรม 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ บ้านบึงศาลา หมู่ ๘ 
๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เวทีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาโครงการแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน 
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ลงพื้นที่เพ่ือดูความเป็นไปได้ และพัฒนาโครงการร่วมกันระหว่าง 
   ชุมชน 
๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. สรุปและหาแนวทางในการพัฒนาโครงการ ในเขตต าบลนาตง 
   วัฒนา 
 
 
 



๖ 
 

 
 

๑๐. ประชุมแบ่งงานและท าความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานของนักวิชาการ  
 

โครงการส ารวจและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหารจังหวัดสกลนครแบบชุมชน
มีส่วนร่วมและเปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร จังหวดัสกลนคร 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยศูนย์หนองหารศึกษา
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ซึ่งสถาบันฯ มี
บุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นนักวิชาการเพ่ือให้บริการงานวิชาการแก่ชุมชน และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนั้นเพ่ือให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ สถาบันฯ 
จึงได้ท าการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักวิชาการท่ีจะลงพื้นที่ด้วยกิจกรรม “กระบวนการเวทีระดม
ความคิดเห็น” ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
ขั้นตอนที่ ๑ การน าเข้าสู่เวที 

๑.๑ เปิดโลกทัศน์เรื่อง “หนองหารกับกระบวนการพัฒนา” 
โดย ดร.สพสันติ์ เพชรค า ผู้อ านวยการศูนย์หนองหารศึกษา  

๑.๒ แบ่งกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น ๓-๔ กลุ่ม (แบ่งด้วยวิธีการนับ ๑-๒-๓-๔ และผู้ที่
นับหมายเลขเดียวกัน ให้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน) แต่ละกลุ่มมีวิทยากรกระบวนการกลุ่มๆ ละ ๑ คน  

๑.๓ ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันตั้งชื่อประจ ากลุ่ม (เช่นชื่อปลาในหนองหาร เป็นต้น) และ
คัดเลือกประธานกลุ่ม/ เลขากลุ่ม/ คนน าเสนอ/ พร้อมกับให้กลุ่มเขียนชื่อของสมาชิกให้ครบทุกคน 

 
ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการท างานกลุ่ม 
 ๒.๑ โจทย์ข้อที่ ๑ “หมู่บ้านท่านมีศักยภาพ/ของดีอะไร” 
   (เป็นการตั้งค าถามเพ่ือให้สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นว่า “หากจะมี
การพัฒนาโครงการในหมู่บ้าน จะพัฒนาศักยภาพหรือจะพัฒนาของดีอะไรที่ตนเองมีอยู่ในชุมชน ซึ่ง
จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต”) 
 ๒.๒ วธิีการแสดงความคิดเห็นเริ่มจากน าปากกา เครื่องอัดเสียง หรือวัตถุบางอย่าง ให้
สมาชิกในกลุ่มคนใดคนหนึ่งถือไว้ในมือ จากนั้นให้คนนั้นพูดเพ่ือน าเสนอของดีประจ าหมู่บ้านตนเอง
ประมาณ ๓-๔ นาที (ส่วนคนอ่ืนเป็นผู้ฟัง) เวียนไปโดยรอบทีละคนจนกว่าจะครบทุกคน โดยวิทยากร
กระบวนการกลุ่ม/เลขากลุ่มเป็นผู้จดบันทึกลงกระดาษฟลิปชาร์ตทุกข้อความเห็น จนครบทุกคน 
(ความเห็นของทุกคนมีค่า กรุณาอย่าฆ่าท้ิง) 
 ๒.๓ เมื่อได้ความคิดเห็นของแต่ละคนครบถ้วนแล้ว ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกัน “จัดล าดับ
ความส าคัญ” ของข้อเสนอในนามกลุ่ม ด้วยการลงมติให้คะแนนว่า “ข้อเสนอใด” ควรได้รับการ
คัดเลือกโดยพิจารณาเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย (สมาชิกในกลุ่มแต่ละคน มีสิทธิ์ออก
เสียงคนละ ๒ คะแนนเท่านั้น ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดเห็น) 
 
 



๗ 
 

 
 

 ๒.๔ โจทย์ข้อที่ ๒ “ศักยภาพ/ของดี” ที่ถูกคัดเลือกมา ๒ ข้อนั้น ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดม
ความคิดเห็นดังนี้ 
 
 ๑) ชุมชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง 
 ๒) มีกระบวนการ และ/หรือ ขั้นตอนใดบ้างที่ท าให้โครงการ/ข้อเสนอประสบ
ความส าเร็จ และจะต้องด าเนินการอย่างไร (โดยการแสดงความคิดเห็นเวียนกันจบคนทุกคน เหมือน
ขั้นตอนที่ ๒.๒) 
 ๒.๕ วิทยากรกระบวนการกลุ่มท าการจดบันทึกข้อเสนอเหมือนเดิมและเมื่อครบแล้ว จึงช่วย
สมาชิกท่ีอยู่ในกลุ่มสรุปข้อเสนอของกลุ่มทั้ง ๒ ข้อ 
 
ขั้นตอนที่ ๓ การน าเสนอ 
 ๓.๑ ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ ศักยภาพชุมชน/ขั้นตอนการมีส่วนร่วม/กระบวนการ
ท างานไปสู่ความส าเร็จของข้อเสนอหรือโครงการ กลุ่มละ ๒ โครงการ 
 ๓.๒ จากนั้นให้วิทยากรท าการสรุป “ศักยภาพของเขตต าบล” และข้อเสนอของทุกกลุ่ม เพ่ือ
คัดเลือกเอาข้อเสนอที่ส าคัญที่สุดของแต่ละกลุ่มมาพัฒนาเป็นโครงการของชุมชนเป้าหมายต่อไป 
 



๘ 

 

บทที่ ๒ 

 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนองหาร 

 
การศึกษาโครงการสํารวจและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหารจังหวัดสกลนคร 

แบบชุมชนมีสวนรวมและเปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร 
จังหวัดสกลนครโดยชุมชนมีสวนรวม ไดกลาวถึงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการในบทที่ ๑ 
สําหรับในบทที่ ๒ กลาวถึงเอกสารและขอมูลความรูเบื้องตนเกี่ยวของหนองหาร โดยคณะทํางาน    
ไดทําการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร หลักฐานและขอมูลตางๆ เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงมุมมอง รวมถึง
แนวทางในการพัฒนาในชวงเวลาที่ผานมา และนํามาใชเป็นฐานขอมูลเพ่ือการวิเคราะห์แนวโนมการ
พัฒนารวมกันของประชาชนในพื้นที่ตอไป ซึ่งประกอบไปดวย (๑) หนองหาร : มองภาพจาก
โครงสรางทางกายภาพ และ (๒) “หนองหาร” กับประสบการณ์การพัฒนา 
 
๑. หนองหาร : มองภาพจากโครงสร้างทางกายภาพ 

ทศพล จตุระบุล1และกอบเกียรติ ผองพุฒิ 2 
 

“หนองหาร” บึงน้ําจืดธรรมชาติที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญเป็นอันดับ
สองของประเทศไทย รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๗๗,๐๑๔ ไร หรือ 
๑๒๓  ตารางกิโลเมตร ใน ๑๐ ตําบล ของอําเภอเมือง และอําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร เป็น
แหลงน้ําที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนถึง  ๓๒   หมูบาน ใน ๖  เทศบาลและ  ๓ 
สุขาภิบาล ของจังหวัดสกลนคร หนองหารรับน้ํามาจากลําน้ําทั้งสิ้น ๒๑ สาย แตสายที่สําคัญและมี
อิทธิพลมากท่ีสุดคือลําน้ําพุง และไหลออกจากหนองหาร ผานประตูระบายน้ําสุรัสวดี รวมกับปริมาณ
น้ําบางสวนที่ไหลลงมาจากหวยน้ําพุง กลายเป็นน้ําก่ําและไหลลงสูแมน้ําโขงที่ จังหวัดนครพนม จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์และตํานานตางๆ พบวา บริเวณริมหนองหาร เคยเป็นเมืองเกาตั้งแตครั้ง
สมัยขอมเรืองอํานาจ ชื่อ "เมืองหนองหารหลวง" มีการสรางแนวกําแพงคูเมือง สระเก็บน้ํา และคูสง
น้ําตามแบบฉบับขอมโบราณ ตอมาเกิดสภาวะฝนแลงอยางรุนแรง เจาเมืองเขมรที่ปกครองอยูจึง 

                                                           
1 อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ( thodsapol@msn.com) 
2 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (kobkiat.p@ku.ac.th) 
 

mailto:thodsapol@msn.com
mailto:kobkiat.p@ku.ac.th


๙ 

 

อพยพกลับ ทําใหหนองหารหลวงกลายเป็นเมืองราง แตทายสุดทาย กลุมคนจากพ้ืนที่ตางๆ หนีปัญหา
ความแหงแลงกลับมาตั้งถิ่นฐานบริเวณรอบหนองหารอีกครั้ง (สพสันติ์, ๒๕๔๓)  

การพัฒนาหนองหารเกิดข้ึนอยางจริงจังในชวง ๖๐ ปีที่ผานมา โดยปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กรม
ประมงไดเขามาสํารวจสภาพหนองหารและจัดทําโครงการปรับปรุงหนองหารใหเป็นสถานที่บํารุงพันธุ์
สัตว์น้ําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่สําคัญคือการสรางประตูระบายน้ําสุรัสวดี ในปี พ.ศ. 
๒๕๓๖ บริเวณทางออกของหนองหารเขาสูลําน้ําก่ํา เพ่ือเพ่ิมระดับน้ําในหนองหาร สําหรับการ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ํา การอุปโภคบริโภค และการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
หนองหารอีกหลายครั้ง เชน การปรับปรุงตลิ่งริมหนองหาร การสรางทางสะพานเชื่อมไปยังดอนขาม 
ดอนลังกา ผลจากการพัฒนาทําใหชุมชนรอบหนองหารมีการขยายตัว และเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
ธรรมชาติของหนองหาร เชน การยายถิ่นฐานและวางไขของสัตว์น้ํา การตื้นเขินของหนองหาร การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและชีวภาพของระบบนิเวศ และ
คุณภาพที่ลดลง บทความนี้เป็นการรวบรวมและนําเสนอภาพของหนองหารในมุมมองเชิงกายภาพ 
เพ่ือกระตุนและบูรณาการความคิดของนักวิชาการและชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูหนองหาร 
รวมถึงเป็นขอมูลเบื้องตนสําหรับการวิจัยและวางแผนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูหนองหาร  

๑.๑ ลักษณะทางกายภาพของหนองหาร 
“หนองหาร” เป็นบึงน้ําจืดธรรมชาติที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญเป็น

อันดับสองของประเทศไทย รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ อาณาเขตของหนองหารทั้งหมด
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๗๗,๐๑๔ ไร หรือ ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร โดยที่บริเวณผิวน้ําครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 
๔๖,๐๐๐ ไร หรือ ๗๓.๖ ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดตอของหนองหาร ดังแสดงในภาพ ๑ 



๑๐ 

 

 

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลทาแร 
อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 

ทิศใต ติดตอกับ ตําบลงิ้วดอน 
ตําบลเหลาปอแดง อําเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลบานแปูน 
ตําบลนาแกว ตําบลนาตง
วัฒนา ตําบลโพนนาแกว 
อําเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลธาตุเชิงชุม 
ตําบลธาตุนาเวง ตําบลเชียง
เครือ ตําบลฮางโฮง อําเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร 

 
 

ภาพ ๑ อาณาเขตติดตอของหนองหาร 

หนองหารเป็นแหลงน้ําที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนถึง  ๓๒   หมูบาน ใน 
๖  เทศบาลและ  ๓ สุขาภิบาล ของอําเภอเมือง และอําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร รับน้ํามาจาก
ลําน้ําทั้งสิ้น ๒๑ สาย ดังแสดงในตาราง ๑ แตสายที่สําคัญและมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือลําน้ําพุง และไหล
ออกจากหนองหาร ผานประตูระบายน้ําสุรัสวดี รวมกับปริมาณน้ําบางสวนที่ไหลลงมาจากหวยน้ําพุง 
กลายเป็นน้ําก่ําและไหลลงสูแมน้ําโขงที่จังหวัดนครพนม  

ตาราง ๑ ลําน้ําสาขาที่ไหลลงสูหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

ที ่ ชื่อล าห้วย ความยาว (กม.) แหล่งก าเนิด 

๑ หวยโมง ๑๒.๐๐ สันเนินบานหนองบัวทอง หมู ๑๑  ตําบลหวยยาง 

๒ หวยทราย ๑๘.๐๐ ยอดเนินภเูขียวเขตบานหนองยาง หมู  ๕ ตําบลพังขวาง 

๓ หวยสมอ ๒๐.๐๐ หนองสนม บานดงยอ  หมูที่ ๖  ตําบลพังขวาง 

๔ หวยลาก ๑๒.๐๐ สันเนินบานโนนศาลา หมูที่ ๑๒  ตําบลเชียงเครือ 

๕ หวยมวง ๘.๐๐ สันเนินบานโคกสวาง หมูที่ ๙  ตําบลเชียงเครือ 



๑๑ 

 

ที ่ ชื่อล าห้วย ความยาว (กม.) แหล่งก าเนิด 

๖ หวยหนองแฮ ๖.๐๐ สันเนินบานพะโค หมูที่ ๒  ตําบลแร 

๗ หวยลองนอย ๔.๕๐ สันเนินบานนาแกว หมูที่ ๑  ตําบลนาแกว 

๘ หวยลอง ๑๔.๐๐ สันเนินบานใหมหนองผือ หมูที่ ๘ ตําบลนาแกว 

๙ หวยเฮือ ๔.๕๐ สันเนินบานซงนํ้าพุง หมูที่ ๔ ตําบลบานแปูน 

๑๐ หวยน้ําพุงหลง ๒๐.๐๐ ลําน้ําพุง บานเหลาละโมง หมูที่ ๗ ตําบลดงชน 

๑๑ หวยน้ําพุงนอย ๗.๐๐ ลําน้ําพุงชวง บานปุาแพงหมูที่ ๙ ตําบลดงชน 

๑๒ ลําน้ําพุง 
 

๑๑๐.๐๐ 

 

ภูเขียว ภูศลิา เขาใหญ ภูฮัง ภูหนองมา เทือกเขาภูพานไหล
ผานเขื่อนน้ําพุงของการไฟฟูาผาน อําเภอภูพาน อําเภอเตา
งอย และอําเภอเมือง 

๑๓ 
หวยสองคอน       
(หวยทะเล) 

๙.๐๐ หนองทามไฮ  บานทามไฮ หมูที่ ๕ ตําบลดงชน 

๑๔ หวยแกง ๑๗.๐๐ สันเนินบานเหลานกยูง หมูที่ ๖ ตาํบลดงมะไฟ 

๑๕ หวยนาแก ๑๑.๐๐ สันเนินบานดงขวาง หมูที่ ๓ ตําบลดงมะไฟ 

๑๖ หวยวังชาง ๑๔.๐๐ พื้นที่นาบานนากับแก หมูที่ ๔ ตําบลดงมะไฟ 

๑๗ หวยเฮ ๔.๐๐ ที่นาบานกกกอก –นาออย ตําบลง้ิวดอน 

๑๘ หวยเดียก ๒๗.๐๐ ภูเขียวเขตบานหนองแฝกพัฒนา หมูที่ ๑๔ ตําบลหวยยาง 

๑๙ หวยน้ําคํา ๔.๕๐ ลําหวยเดียกชวงบานโนนสะอาด ชุมชนโนนสะอาด 

๒๐ หวยน้ําคํานอย ๖.๐๐ ลําหวยเดียกชวงบานโนนสะอาด ชุมชนตําบล ธาตุเชิงชุม 

๒๑ 
รองหวยหนอง

ทรายขาว 
๓.๕๐ สันเนินชุมชนหนองทรายขาว ตําบลธาตุเชิงชุม 

  ที่มา: เจษฎา และ ปานชีวัน (๒๕๕๓) 

เมื่อมองในภาพรวมของลุมน้ํา หนองหารตั้งอยูในลุมน้ําหนองหาร  ลุมน้ําหนองหารมีลักษณะ
เป็นลุมน้ํารูปผสม (Complexed basin) ระหวางลุมน้ํารูปขนาน (Parallel basin) และลุมน้ํารูป   
ขนนก (Featherlike basin) มีลักษณะเรียวยาวในสวนตนน้ํา ซึ่งรับน้ําจากลุมน้ําน้ําพุง การเกิดน้ํา
ทวมในลุมน้ําที่มีลักษณะเรียวยาวแบบขนนกนี้มีปริมาณน้ําคอนขางต่ํา สวนตอนทายหรือตอนลาง 
ของลุมน้ําหนองหาร เป็นลุมน้ํารูปขนาน ที่มีพ้ืนที่ลุมน้ําแยกเป็น ๒ สวนและมาบรรจบกันในตอนลาง
หรือดานทายน้ํา บริเวณทางออกสูลุมน้ําหวยน้ําก่ํา ซึ่งทําใหมีโอกาสเกิดน้ําทวมบริเวณจุดบรรจบของ
ลําน้ํา นอกจากนี้ ลุมน้ําหนองหารยังมีทิศดานลาดเทหันไปทางทิศตะวันออกถึงทิศตะวันออกเฉียงใต 
ทําใหไดรับพลังงานจากดวงอาทิตย์และลมมรสุมเป็นอยางดี 



๑๒ 

 

ลุมน้ําหนองหารมีพ้ืนที่ประมาณ ๓๖๔,๓๗๕ ไร หรือ ๕๘๓ ตารางกิโลเมตร ลุมน้ําน้ําพุงมี
พ้ืนที่ประมาณ ๖๖,๘๗๐๑ ไร หรือ ๑๐๗๐ ตารางกิโลเมตร  ในขณะที่ลุมน้ําหวยน้ําก่ํา ซึ่งเป็น
ตอนลางของหนองหาร มีพ้ืนที่ประมาณ ๑,๑๑๖,๘๗๕ ไร หรือ ๑,๗๘๗ ตารางกิโลเมตร 

  

 
 

ภาพ ๒ ขอบเขตลุมน้ําหนองหาร ลุมน้ําน้ําพุง และลุมน้ําหวยน้ําก่ํา 
 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได

ทําการสํารวจหนาตัดของหนองหาร โดยวางโครงขายการสํารวจไวทุกๆ ระยะ ๕๐๐ เมตร  และมีการ
สํารวจอยางละเอียดดวยโครงขายระยะ ๕๐ เมตร บริเวณหลังโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และไดแผน
ที่ทองน้ําของหนองหารดังแสดงในภาพ ๒ จากแผนที่ดังกลาวพบวา รองน้ําที่ลึกท่ีสุดของหนองหาร 
หรือ ทองน้ําของหนองหาร อยูที่ระดับ +๑๕๑.๐๐ ม.รทก. (เมตร เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง)   
แตทองน้ําสวนใหญอยูที่ระดับ +๑๕๒.๐๐-+๑๕๓.๐๐ ม. รทก. แนวตลิ่งมีระดับความสูงอยูที่ระดับ +
๑๕๗.๐๐ ม.รทก. ความลึกเฉลี่ยโดยทั่วไปของหนองหารอยูที่ ๓ - ๔ เมตร ในขณะที่บริเวณริมตลิ่งมี
ระดับน้ําอยูที่ ๐.๕ -๑.๐ เมตร ผลการสํารวจดังกลาวนําไปทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับน้ํา 
พ้ืนที่ผิวน้ํา และความจุของหนองหาร ไดดังภาพ ๔ ซึ่งที่ระดับน้ําเก็บกักปกติ คือ +๑๕๗ ม.รทก 
หนองหารมีพ้ืนที่ผิวน้ํา ๑๓๓.๗๓ ตารางกิโลเมตร มีความจุของน้ําในอางเทากับ ๒๖๖.๙๒ ลาน
ลูกบาศก์เมตร 

 
 



๑๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ๓ แผนที่ระดับทองน้ําของหนองหาร (เมตร รทก.) 
 

 
 

ภาพ ๔ โคงความสัมพันธ์ระหวางระดับน้ํา พ้ืนที่ผิวน้ํา และความจุของหนองหาร 
  

4 0 8 0 0 0 .0 0 4 1 2 0 0 0 .0 0 4 1 6 0 0 0 .0 0 4 2 0 0 0 0 .0 0 4 2 4 0 0 0 .0 0

1 8 9 2 0 0 0 .0 0

1 8 9 4 0 0 0 .0 0

1 8 9 6 0 0 0 .0 0

1 8 9 8 0 0 0 .0 0

1 9 0 0 0 0 0 .0 0

1 9 0 2 0 0 0 .0 0

1 9 0 4 0 0 0 .0 0

1 9 0 6 0 0 0 .0 0

1 9 0 8 0 0 0 .0 0

1 5 1 .0 0

1 5 2 .0 0

1 5 3 .0 0

1 5 4 .0 0

1 5 5 .0 0

1 5 6 .0 0

1 5 7 .0 0

1 5 8 .0 0

1 5 9 .0 0

1 6 0 .0 0

1 6 1 .0 0

1 6 2 .0 0

1 6 3 .0 0



๑๔ 

 

การพัฒนาหนองหารเกิดข้ึนอยางจริงจังในชวง ๖๐ ปีที่ผานมา พ.ศ. ๒๔๗๕ กรมประมงได
เขามาสํารวจสภาพหนองหารและจัดทําโครงการปรับปรุงหนองหารใหเป็นสถานที่บํารุงพันธุ์สัตว์น้ํา
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่สําคัญคือการสรางประตูระบายน้ําสุรัสวดี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ 
บริเวณทางออกของหนองหารเขาสูลําน้ําก่ํา เพ่ือเพ่ิมระดับน้ําในหนองหาร สําหรับการอนุรักษ์    
พันธุ์สัตว์น้ํา การอุปโภคบริโภค และการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหนองหาร
อีกหลายครั้ง ดังแสดงในตาราง ๒  

 

ตาราง ๒ โครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รอบหนองหาร  

ชื่อโครงการ ปีที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ วัตถุประสงค/์รายละเอียดโครงการ 

โครงการรังวัดที่ดินของกรม
ที่ดิน 

๒๕๓๕ ๑,๔๙๕,๐๐๐ บาท กําหนดเขตที่หลวงและเพื่อปูองกันการบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน ์

โครงการสํารวจและจดัทํา
แนวเขตแสดงพ้ืนท่ี    
หนองหาร 

๒๕๓๗ ๘๐๕,๐๐๐ ปักหลักเขตแสดงพ้ืนท่ีหนองหาร 

โครงการบรูณะแหลงน้ํา
ธรรมชาติขนาดใหญ 

๒๕๓๔-
๒๕๓๖ 

ไดรับการสนบัสนุน
งบประมาณเงินกู
จากประเทศญี่ปุุน 

เพิ่มผลผลิตทางการประมง ประกอบดวย  
 การกอสรางประตรูะบายน้ําพรอมฝาย

น้ําลนและคันดิน 
 การปรับปรุงสถานีประมงน้ําจืด 

ประกอบดวย บออนุบาลลูกปลา / บอ
ดิน /โรงเพาะฟัก / โรงสูบน้ํา / 
พิพิธภัณฑ์สถานแสดงพันธุ์ปลา และ
บานพัก 

 การกอสรางทาข้ึนปลาพรอมอาคารทํา
การพรอมบรเิวณจอดรถขนถายปลา ซึ่ง
ขณะนี้อยูในความรับผดิชอบของ
สํานักงานประมงน้ําจืดจังหวัดสกลนคร 

โครงการกอสรางระบบ
บําบัดน้ําเสียแบบบอเติม
อากาศ โดยวิธีธรรมชาติ 
(บอผึ่ง) 

๒๕๓๕-
๒๕๓๖ 

๒๗ ลานบาท กอสรางบริเวณฌาปนสถานคหูมากเสื่อ เขต
เทศบาลเมืองสกลนคร บนพ้ืนท่ี ๙๕ ไร  
ดําเนินการโดยสถานีประมงน้ําจืดจังหวัด
สกลนคร กรมประมง  

โครงการระบายน้าํใน 
หนองหารเพื่อปรับปรุง
สิ่งแวดลอม เนื่องจากเกิด
น้ําทวม 

  อาศัยความรวมมือจากการประปาจังหวัด
อุดรธานี (สวนแยกที่ ๑ สกลนคร) และการ
ประปาสวนภูมภิาค อําเภอเมืองสกลนคร ชวย
สูบน้ําและควบคุมการระบายน้ําท่ีประตูน้ํา 

โครงการบําบดัน้ําเสีย
โครงการกอสราง
ชลประทานขนาดกลางที่ 

- ๑๔ ลานบาท 
(งบประมาณจาก
สํานักงาน กปร.) 

ดําเนินการถมดินกอสรางบอบําบดัน้ําเสยี ๔ 
บอ พ้ืนท่ี ๘๔.๕ ไร เป็นโครงการตอเนื่องจาก
โครงการบําบดัน้ําเสียคูหมากเสื่อของกรม



๑๕ 

 

ชื่อโครงการ ปีที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ วัตถุประสงค/์รายละเอียดโครงการ 

๔๙ กรมชลประทาน 
จังหวัดสกลนคร  

ประมง  

โครงการกอสรางระบบ
ระบายน้ําและบําบัดน้ําเสีย
เทศบาลเมืองสกลนคร 
ระยะที่ ๑  

 ๒๕๐ ลานบาท ดําเนินการโดยกรมโยธาธิการ 

โครงการแกไขนํ้าเสียอัน
เนื่องจากพระราชดาํริ 
บริเวณหนองสนม โดยการ
บําบัดน้ําเสียวิธีธรรมชาติ
ผสมผสานกับเทคโนโลยี
แบบประหยดั 

๒๕๓๔  
        - 

ดําเนินการกอสรางชองระบายน้าํเป็นราง
คอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้งกังหนัน้ํา      
ชัยพัฒนา จํานวน ๔ ชุด เพื่อเติมอากาศ 
จัดสรางบอดักสานแขวนลอยโดยใชกกอียิปต์
และผักตบชวาดูดซับความสกปรกและโลหะ
หนัก  ดําเนินโครงการโดยชลประทานจังหวัด
สกลนคร กรมชลประทาน 

โครงการพัฒนาปรับปรุง
หนองหาร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

  นําผักตบชวาท่ีผานการใชงานบําบัดน้ําเสยี
แลวไปใชประโยชน์ในการจัดทําเชื้อเพลิงเขียว 
อาหารสตัว์และปุยหมัก รวมทั้งศึกษา
วิเคราะหค์ุณภาพน้ําหนองหาร ดาํเนินการ
โดยสถานีประมงน้ําจืด และสาธารณสุข
จังหวัด 

โครงการพัฒนาลุมน้ําก่ํา 
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  

๒๕๓๖-
๒๕๔๕ 

- ขุดลอกบึงแวก ใหเป็นแหลงอุปโภค – บริโภค 
ดําเนินการโดยกรมชลประทาน 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้ํา  
 

  ประชาสมัพันธ์ ฝึกอบรมและตรวจ
ปราบปรามผูทําการประมงโดยฝุาฝืน พ.ร.บ. 
การประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ดําเนินการโดย
สํานักงานประมงจังหวัดและหนวยอนุรักษ์
ทรัพยากรประมงน้ําจืด เขื่อนน้ําพุง สวน
สุขภาพ พิพิธภัณฑ์บานทาวัด เพื่อรวบรวม
แหลงศิลปกรรมประวัตศิาสตร ์

โครงการสราง
สวนสาธารณะ
เทิดพระเกยีรตสิมเด็จพระ
นางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ          
ที่ดอนขามและดอนลังกา  

  ปัจจุบันสวนสาธารณะดอนขาม–ดอนรังกา มี
สภาพที่ชํารุดทรุดโทรมมาก 
 

โครงการเฝูาระวังคุณภาพ 
น้ําหนองหาร โดยทําการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
หนองหาร  

๒๕๓๙ 
๒๕๔๐ 

๓๐๐,๐๐๐ บาท 
๓๕๕,๐๐๐ บาท 

ดําเนินการโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์ และในปี ๒๕๔๐ 
ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณโครงการเฝูา



๑๖ 

 

ชื่อโครงการ ปีที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ วัตถุประสงค/์รายละเอียดโครงการ 

ระวังคุณภาพน้ําโดยอาสาสมัคร ซึง่เป็น
โครงการตอเนื่องจากปี ๒๕๓๙  

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์
บริเวณชุมชนหนองหาร
หลวง และโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ดอนขาม-ดอนลังกา 

๒๕๔๗ - ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมทีม่ีสภาพเสื่อมโทรม ใหมี
สภาพดีขึ้น ดาํเนินการศึกษาโดย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลมิ
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ที่มา: ดัดแปลงจาก เจษฎาและปานชีวัน (๒๕๕๓)  

 
๑.๒ ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของหนองหาร เป็นลักษณะภูมิอากาศแบบบริเวณก่ึงเสนศูนย์สูตร 

ซึ่งอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และในบาง
ชวงเวลามีพายุดีเปรสชั่นมาจากทะเลจีนใตทําใหมีฝนตกหนักในชวงฤดูฝน โดยในชวงเดือนพฤษภาคม
จนถึงเดือนตุลาคมอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตซึ่งมีจุดกําเนิดมาจากบริเวณ
มหาสมุทรอินเดีย เป็นลมที่มีความชุมชื้นสูง ทําใหเกิดฝนตก ในชวงระยะเวลาดังกลาวมีอิทธิพลของ
ลมจรจากทะเลจีนใต พัดผานมาในรูปของพายุโซนรอน และพายุดีเปรสชั่น ซึ่งทําใหมีฝนตกเพ่ิมข้ึนใน
ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน สวนชวงเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่มีความแหงแลงและหนาวเย็น 
ซึ่งมีจุดกําเนิดจากบริเวณประเทศจีนและไซบีเรีย จากอิทธิพลของลมมรสุมตางๆ จึงทําใหเกิดเป็น ๓ 
ฤดูกาล คือ ฤดูฝนระหวางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวระหวางเดือนพฤศจิกายน
จนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ และฤดูรอนระหวางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนพฤษภาคม  

จากสถิติขอมูลภูมิอากาศ ๓๐ ปีที่สถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ระหวางปี พ.ศ. 
๒๕๑๔ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ของจังหวัดสกลนคร ในตาราง ๓ พบวาอุณหภูมิเฉลี่ยในแตเดือนของ
จังหวัดสกลนคร อยูระหวาง ๒๑.๗ องศาเซลเซียส หากมองภาพรวมตลอดทั้งปีอยูที่ ๒๖.๑ องศา
เซลเซียส มีความชื้นในอากาศ (ความชื้นสัมพัทธ์) ผันแปรระหวาง ๖๒ ถึง ๘๔ เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยทั้งปี
เทากับ ๗๓ เปอร์เซ็นต์ ความเร็วลมผันที่วัดที่ความสูง ๑๐.๕๐ เมตรจากผิวดิน อยูระหวาง ๐.๗๒ ถึง 
๑.๖๕ เมตรตอวินาที เฉลี่ยทั้งปีเทากับ ๑.๑๘ เมตรตอวินาที  ปริมาณเมฆบนทองฟูา ผันแปรระหวาง 
๒.๔ ถึง ๘.๔ เฉลี่ย ๕.๒ (๐ หมายถึงไมมีเมฆบนทองฟูา และ ๑๐ หมายถึงเมฆปกคลุมทั่วทองฟูา) 
การระเหยจากถาดวัดการระเหย ฝันแปรระหวาง ๑๒๐.๔ ถึง ๑๙๘.๒ มิลลิเมตรตอเดือน หรือ 
๑,๗๘๘.๓ มิลลิเมตรตอปี 

 
 



๑๗ 

 

ตาราง ๓ สถิติขอมูลภูมิอากาศ ๓๐ ปี ระหวางปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
            ของจังหวัดสกลนคร 

ตัวแปรภูมิอากาศ หน่วย 
ช่วงพิสัยของ 

ค่าเฉลี่ยรายเดือน 
ค่าเฉลี่ยรายปี 

อุณหภูมิ 

ความชื้นสัมพัทธ์ 

ความเร็วลมที่ความสูง ๑๐.๕๐ ม.  

เมฆปกคลุม 

ปริมาณการระเหยจากถาด 

องศาเซลเซียส 

เปอร์เซ็นต์ 

เมตร/วินาที 

(๐-๑๐) 

มิลลิเมตร 

๒๑.๗-๒๙.๐ 

๖๒.๐-๘๔.๐ 

๐.๗๒-๑.๖๕ 

๒.๔-๘.๔ 

๑๒๐.๔-๑๙๘.๒ 

๒๖.๑ 

๗๓.๐ 

๑.๑๘ 

๕.๒ 

๑,๗๘๘.๓ 
 
เมื่อนําลักษณะภูมิอากาศเฉลี่ยทั้งปีของจังหวัดสกลนคร เปรียบเทียบกับเมืองใหญในแตละ

ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม และสงขลา ดังแสดงในตาราง  ๔ พบวา
อุณหภูมิและความชื้นในอากาศโดยเฉลี่ยทั้งปีของจังหวัดสกลนครมีคาใกลเคียงกับจังหวัดเชียงใหม มี
อากาศคอนขางเย็น อุณหภูมิโดยรวมต่ํากวากรุงเทพมหานครและสงขลา สวนปริมาณฝนสะสมทั้งปี
นอยกวาจังหวัดสงขลา แตสูงกวาจังหวัดกรุงเทพและเชียงใหม จํานวนชั่วโมงท่ีไดรับแสงแดดตลอด 
ทั้งปีและปริมาณเมฆบนทองฟูาใกลเคียงกับจังหวัดเชียงใหม กลาวคือ มีสภาพทองฟูาโปรง ไดรับ
แสงแดดมากกวากรุงเทพมหานครและสงขลา จากปริมาณน้ําฝนที่มีมากและการไดรับแสงแดดอยาง
เต็มที่ สงผลใหการระเหยของจังหวัดสกลนครมีคามากที่สุดถึง ๑,๗๘๘.๓ มิลลิเมตรตอปี ซึ่งสูงที่สุด  
ใน ๔ จังหวัดที่นํามาเปรียบเทียบ ความเร็วลมเมื่อนํามาเปรียบเทียบที่ความสูง ๑๐ เมตรจากผิวดิน 
จังหวัดสกลนครมีความเร็วลมนอยที่สุดใน ๔ จังหวัด ต่ําไมแตกตางจากจังหวัดเชียงใหมและ
กรุงเทพมหานครมาก จากภาพรวมของการเปรียบเทียบ อาจกลาวไดวาจังหวัดสกลนครมีศักยภาพ 
ในการพัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยวฤดูหนาวไดเชนเดียวกับจังหวัดเชียงใหม และมีศักยภาพในการ
พัฒนาพลังทดแทนจากแสงแดดหรือพลังงานลมได  ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมก็ยังสามารถพัฒนาได
จากปริมาณน้ําฝนที่มีอยู โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําฝน เพ่ือนํามาใชประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ตาราง ๔ เปรียบเทียบสถิติขอมูลภูมิอากาศเฉลี่ย ๓๐ ปี ของจังหวัดสกลนคร จังหวัด
เชียงใหม กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา 

 
ตัวแปรภูมิอากาศ 

 
หน่วย สกลนคร เชียงใหม่ กรุงเทพฯ สงขลา 

อุณหภูมิ  (องศา
เซลเซียส) 

        
     คาเฉลี่ยทั้งป ี ๒๖.๑ ๒๕.๖ ๒๘.๒ ๒๘.๑ 
     คาสูงสุดเฉลี่ยทั้งปี ๓๑.๔ ๓๑.๙ ๓๓.๐ ๓๑.๔ 
     คาต่ําสุดเฉลี่ยทั้งปี ๒๑.๖ ๒๐.๔ ๒๔.๔ ๒๔.๔ 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี  (เปอร์เซ็นต์) ๗๓ ๗๑ ๗๕ ๗๗ 
การระเหยสะสมทั้งปี  (มิลลิเมตร) ๑๗๘๘.๓ ๑๖๓๙.๐ ๑๗๘๒.๕ ๑๗๗๑.๒ 
เมฆปกคลุม  (๐-๑๐) ๕.๒ ๕.๒ ๗.๖ ๗.๔ 
ชั่วโมงแสงแดดทั้งปี  (ชั่วโมง) ๒๕๘๕.๔ ๒๕๙๑.๗ ๒๔๕๔ ๒๕๔๖.๓ 
ความเร็วลมเฉลี่ยที่ความสูง 
๑๐ เมตร จากพ้ืนดิน  

(เมตร/วินาที) ๑.๑๗ ๑.๒๖ ๑.๓๔ ๒.๕๑ 

ปริมาณฝนสะสมทั้งปี (มิลลิเมตร) ๑๕๙๙.๙ ๑๑๓๔.๐ ๑๕๔๓.๒ ๑๙๙๔.๙ 
 
เมื่อนําขอมูลสถิติฝนของสถานีตรวจวัดที่อยูภายในและบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ จํานวน

ทั้งสิ้น ๒๕ สถานี โดยมีความยาวชวงเวลาการตรวจวัด ๕๒ ปี ตั้งแตปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ 
พบวาปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีของหนองหารมีคาประมาณ ๑,๕๓๐ มม.  และเม่ือมองเป็นภาพรวมของ
ลุมน้ํา ลุมน้ําของหนองหาร และลุมน้ําที่เกี่ยวของ คือ  ลุมน้ําพุง และลุมน้ํากํ่า(ตอนลาง) ปริมาณฝน
รายปีเฉลี่ยมีคาผันแปรตั้งแต ๑,๔๐๐ ถึง ๑,๗๐๐ มม. ปริมาณฝนสวนใหญเกิดข้ึนในชวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมีจํานวนวันเฉลี่ยที่ฝนตกในพ้ืนที่ลุมน้ําของหนองหารระหวาง ๗๐.๘ – 
๑๒๔.๓ วันตอปี และ ๕๕.๐-๑๐๗.๕ วันตอปี สําหรับพื้นที่นอกลุมน้ําหนองหาร  การกระจายราย
เดือนของปริมาณฝนเฉลี่ย และรอยละของปริมาณน้ําฝนเมื่อเทียบกับปริมาณฝนทั้งปี เป็นดังตาราง  
๕  ซึ่งเห็นไดวา ในชวงฤดูฝนตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาม ปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 
๑,๓๖๖.๙๑ มิลลิเมตร หรือประมาณรอยละ ๘๙ ของปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี  อันเป็นผลมาจาก
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และพายุโซนรอน/ดีเปรสชั่น สงผลใหฤดูฝนระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณฝนตกลงบนพ้ืนที่ศึกษาถึง ๘๙ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณฝนตก
ตลอดปี  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, ๒๕๔๘)           
การกระจายตัวของปริมาณฝนในเขตอําเภอตางๆ ของลุมน้ําหนองหาร ระหวางปี พ.ศ. ๒๕๓๕       
ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แสดงไดในตาราง ๖ 

 



๑๙ 

 

ตาราง ๕ การกระจายตัวของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ๕๒ ปี ระหวางปี พ.ศ. ๒๔๙๖               
            ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ 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.) 

๘๔.๐๕ ๒๒๕.๐๑ ๒๖๒.๕๖ ๒๓๘.๗๓ ๓๓๖.๙๙ ๒๓๕.๙๒ ๖๗.๖๙ ๖.๗๒ ๔.๘๓ ๔.๒๙ ๒๑.๙๔ ๔๓.๘๘ 

รอยละของฝน 

รายป ี

๕.๔๘ ๑๔.๖๘ ๑๗.๑๓ ๑๕.๕๘ ๒๑.๙๙ ๑๕.๓๙ ๔.๔๒ ๐.๔๔ ๐.๓๒ ๐.๒๘ ๑.๔๓ ๒.๘๖ 

 
๑.๓ ปริมาณน้ าผิวดิน 
ในพ้ืนที่ลุมน้ําหนองหาร ไมมีสถานีวัดน้ําทาติดตั้งอยู การประเมินน้ําผิวดินหรือน้ําทา

พิจารณาจากสถิติขอมูลของสถานีวัดน้ําทา จํานวน ๑๕ สถานี ซึ่งตั้งอยูในพ้ืนลุมน้ําหวยน้ําพุง ๗ 
สถานี ลุมน้ําหวยน้ําก่ํา ๗ สถานี และลุมน้ําใกลเคียงอีก ๑ สถานี  ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (๒๕๔๗) ไดสรุปคาเฉลี่ยรายปีของปริมาณน้ําทาในแตละ
ลุมน้ําแสดงไวตาราง ๗ สําหรับปริมาณน้ําทารายเดือนของลําน้ําตางๆ ที่ไหลลงสูหนองหาร ไดแสดงไว
ในตาราง ๘ ซึ่งพบวาในแตละปีมีน้ําไหลลงสูหนองหารประมาณ ๒๔๖.๓๔ ลานลูกบาศก์เมตร โดย
เฉลี่ยในพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตรของหนองหาร มีน้ําไหลเขา ประมาณ ๑๓.๔๐ ลิตรตอวินาที หรือ 
๑,๕๕๗.๗๖ ลูกบาศก์เมตรตอวัน โดยในชวงเดือนสิงหาคมมีปริมาณน้ําไหลลงสูหนองหารมากที่สุด
ประมาณ ๖๑.๔๙ ลานลูกบาศก์เมตร หรือ ๒๘๘.๙๖ ลูกบาศก์เมตรตอวันตอพ้ืนที่ ๑ ตารางกิโลเมตร 
และนอยที่สุดราวเดือนมีนาคม ประมาณ ๖.๙๕ ลานลูกบาศก์เมตร หรือ ๓๒.๖๖ ลูกบาศก์เมตรตอวัน
ตอพ้ืนที่ ๑ ตารางกโิลเมตร 

 
 
 
 



๒๐ 

 

 
ตาราง ๖ การกระจายของฝนในอําเภอตางๆ ในพ้ืนที่ลุมน้ําหนองหาร จังหวัดสกลนคร ระหวาง ปี พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๙  

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๕๓๖ ๒๕๓๗ ๒๕๓๘ ๒๕๓๙ ๒๕๔๐ ๒๕๔๑ ๒๕๔๒ ๒๕๔๓ ๒๕๔๔ ๒๕๔๕ ๒๕๔๖ ๒๕๔๗ ๒๕๔๘ 
เมือง               

พรรณนานิคม ๑๕๑๓.๔ ๑๓๖๙.๕ ๑๙๘๖.๕ ๑๓๒๑.๑ ๑๙๑๔.๔ ๑๕๘๘.๐ ๑๒๓๖.๖ ๑๗๖๘.๑ ๑๘๔๖.๓ ๑๗๔๒.๑ ๑๘๘๕.๖ ๑๓๐๑.๘ ๑๗๕๔.๕ ๑๘๒๙.๘ 
วานรนิวาส ๑๓๐๗.๓ ๑๔๗๒.๘ ๑๒๘๐.๖ ๑๗๑๕.๔ ๑๕๔๕.๙ ๑๕๐๗.๙ ๗๗๓.๑ ๑๓๐๙.๓ ๑๔๐๗.๘ ๑๓๖๑.๘ ๑๗๕๖.๓ ๑๐๐๘.๑ ๑๕๖๖.๑ ๑๕๑๔.๓ 
อากาศอํานวย ๑๖๑๘.๘ ๑๗๐๐.๑ ๒๑๐๒.๔ ๑๗๔๗.๑ ๑๗๒๔.๕ ๑๘๗๒.๓ ๑๔๕๙.๗ ๑๘๔๐.๓ ๑๗๖๘.๙ ๑๖๖๘.๓ ๑๗๑๘.๕ ๑๗๐๘.๐ ๑๕๑๔.๙ ๑๙๐๙.๒ 
กุสุมาลย์ ๑๗๐๘.๐ ๒๒๐๕.๔ ๒๐๘๗.๓ ๑๕๘๔.๘ ๑๗๘๔.๑ ๑๙๖๘.๗ ๑๐๗๒.๕ ๑๖๖๑.๐ ๒๒๓๗.๐ ๑๕๗๑.๓ ๑๗๖๕.๑ ๑๖๒๓.๘ ๑๖๕๕.๑ ๒๐๐๓.๔ 
บานมวง ๑๒๙๒.๔ ๑๗๕๑.๓ ๑๖๘๒.๓ ๑๕๓๓.๒ ๑๙๕๗.๓ ๒๑๐๙.๑ ๑๒๑๒.๒ ๑๗๗๐.๑ ๑๕๘๘.๘ ๑๓๗๒.๙ ๑๔๘๕.๒ ๑๓๓๕.๙ ๑๕๗๒.๔ ๑๘๘๔.๒ 
พังโคน ๑๗๓๔.๙ ๑๘๔๒.๕ ๒๑๙๙.๖ ๑๙๙๙.๑ ๒๑๕๓.๙ ๒๑๘๐.๘ ๑๕๒๙.๘ ๒๒๐๖.๗ ๒๓๓๒.๕ ๒๒๔๓.๙ ๑๘๘๗.๖ ๑๙๐๐.๘ ๑๗๒๘.๖ ๒๓๘๒.๕ 
สองดาว ๑๑๐๙.๕ ๑๓๔๙.๗ ๑๕๓๔.๔ ๑๗๕๓.๕ ๑๕๙๕.๔ ๑๔๐๐.๗ ๑๑๐๙.๗ ๑๔๕๔.๕ ๑๖๐๗.๙ ๑๗๑๕.๐ ๑๕๓๗.๒ ๑๕๗๖.๔ ๑๔๑๒.๘ ๑๗๐๓.๒ 
สวางแดนดิน ๑๑๑๘.๔ ๑๐๕๕.๙ ๑๔๖๐.๕ ๑๑๙๕.๙ ๑๓๔๐.๐ ๑๑๘๙.๖ ๑๒๖๐.๑ ๑๕๕๖.๕ ๑๘๔๐.๙ ๑๔๙๙.๓ ๑๕๙๔.๐ ๑๗๘๒.๖ ๑๖๐๒.๒ ๑๓๔๐.๙ 
วาริชภูมิ ๑๔๘๓.๑ ๑๑๒๒.๖ ๑๖๔๕.๔ ๑๔๙๙.๐ ๑๓๑๖.๘ ๑๕๔๖.๙ ๑๒๑๒.๘ ๑๕๕๗.๕ ๑๕๖๙.๐ ๑๖๗๒.๐ ๑๔๐๔.๕ ๑๐๙๙.๑ ๑๑๑๖.๒ ๑๑๐๓.๒ 
เตางอย ๙๖๙.๕ ๙๐๖.๖ ๑๕๒๕.๗ ๑๕๔๐.๓ ๑๔๔๗.๕ ๑๒๓๖.๘ ๑๑๓๕.๒ ๑๑๖๐.๐ ๑๕๓๔.๗ ๑๓๒๓.๘ ๑๗๕๘.๐ ๑๐๒๙.๓ ๑๒๙๓.๑ ๑๒๕๕.๘ 
กุดบาก ๑๗๔๓.๕ ๙๘๖.๑ ๑๗๘๘.๓ ๑๑๖๐.๕ ๑๒๘๐.๓ ๑๕๙๕.๘ ๑๐๗๕.๖ ๑๕๑๒.๕ ๑๔๓๒.๗ ๑๔๐๔.๗ ๑๓๑๓.๙ ๑๒๖๕.๙ ๑๔๒๘.๕ ๑๗๗๓.๑ 
โคกศรีสุพรรณ ๑๖๘๗.๗ ๑๒๗๕.๑ ๑๖๕๓.๘ ๑๔๐๓.๒ ๑๖๐๐.๗ ๑๘๖๑.๙ ๑๑๗๑.๔ ๑๕๘๕.๐ ๑๕๙๒.๕ ๑๓๑๙.๔ ๑๔๖๐.๗ ๙๓๑.๒ ๑๒๒๕.๘ ๑๖๐๘.๖ 
เจริญศิลป ๑๐๕๓.๐ ๙๐๙.๗ ๑๔๔๐.๓ ๑๑๐๒.๒ ๑๕๐๗.๕ ๑๒๒๓.๓ ๙๔๓.๘ ๑๓๔๐.๘ ๑๐๖๔.๖ ๑๔๐๙.๙ ๑๔๗๖.๙ ๑๔๓๔.๘ ๑๓๓๙.๓ ๑๖๗๘.๗ 
คําตากลา ๑๕๑๕.๐ ๑๓๑๑.๕ ๑๘๗๑.๘ ๑๙๙๗.๕ ๑๔๗๓.๐ ๑๖๓๕.๗ ๑๒๗๗.๒ ๑๕๙๕.๑ ๑๓๐๘.๖ ๑๕๒๗.๓ ๑๙๐๙.๑ ๑๑๙๖.๐ ๑๓๑๐.๑ ๑๔๓๖.๒ 
โพนนาแกว ๑๖๗๑.๓ ๑๑๐๒.๐ ๒๐๑๖.๗ ๑๓๖๘.๓ ๒๑๓๕.๒ ๑๙๙๓.๖ ๑๔๒๐.๑ ๑๙๙๕.๗ ๑๗๙๐.๒ ๑๙๙๙.๕ ๑๘๗๖.๓ ๑๗๘๑.๓ ๑๔๓๗.๐ ๑๔๔๓.๒ 
นิคมนํ้าอูน ๑๓๘๗.๙ ๑๓๙๐.๔ ๑๖๗๐.๔ ๑๔๘๖.๘ ๙๘๖.๙ ๑๗๕๐.๘ ๑๐๐๐.๖ ๑๓๑๕.๔ ๑๓๘๘.๖ ๑๓๕๐.๙ ๑๕๑๒.๘ ๑๑๑๕.๓ ๑๕๖๖.๔ ๑๖๕๔.๑ 
ภูพาน ๑๑๙๗.๓ ๑๐๙๔.๔ ๑๔๕๒.๓ ๑๒๙๕.๘ ๑๑๓๓.๖ ๑๑๘๖.๐ ๑๔๓๑.๑ ๑๔๐๘.๙ ๑๖๖๑.๐ ๑๒๕๑.๗ ๑๖๘๑.๕ ๑๑๒๖.๔ ๑๖๔๘.๗ ๑๕๒๐.๐ 
ที่มา : สถานีตรวจอากาศ จังหวัดสกลนคร (๒๕๕๐) 



๒๑ 

 

ตาราง ๗  คาเฉลี่ยรายปีของปริมาณน้ําทาของลุมน้ํา 

           ลุ่มน้ า พื้นที่ลุ่มน้ ารวม ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยรายปี 
  ล้าน ลบ.ม. ลิตร/วินาที/ตร.กม. 

๑. ลุมน้ําหนองหาร ๕๘๓.๐ ๒๔๖.๓๔ ๑๓.๔๐ 
๒. ลุมน้ําหวยน้ําพุง ๑,๐๗๐.๐ ๓๐๑.๒๓ ๘.๙๓ 
๓. ลุมน้ําหวยน้ําก่ํา ๑,๗๘๗.๐ ๘๕๒.๐๕ ๑๕.๑๒ 

รวมทั้งหมด ๓,๔๔๐.๐ ๑,๓๙๙.๖๒ ๑๒.๙๐ 
 

ตาราง ๘  ปริมาณน้ําทารายเดือนของลําน้ําที่ไหลลงสูหนองหาร 

เดือน 
ปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยรายเดือน, ลาน 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. (ลาน ลบ.ม.) 

ปริมาณ
นํ้าทา 

๑๐.๐๘ ๑๔.๘๘ ๒๑.๖๖ ๒๗.๒๘ ๖๑.๔๙ ๕๓.๘๒ ๒๐.๓๗ ๘.๑๒ ๗.๑๘ ๗.๐๗ ๗.๔๓ ๖.๙๕ ๒๔๖.๓๔ 

 

จากกราฟขอมูลสถิติระดับน้ําเฉลี่ยในหนองหาร เทียบกับระดับน้ําทะเลปานกลาง (รทก.) 
ระหวางปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ วัดที่บริเวณประตูระบายน้ําสุรัสวดี บานบึงศาลา อําเภอ 
โพนนาแกว เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของระดับน้ํา พบวา ระดับน้ําเก็บกักสูงสุด เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม  
มีระดับน้ําเฉลี่ย ๑๕๖.๘๕ เมตร รทก. ระดับน้ําเก็บกักต่ําสุดเกิดข้ึนในเดือนกุมภาพันธ์ มีระดับน้ํา
เฉลี่ย ๑๕๖.๒๕ เมตร รทก. และหากพิจารณาจากสถิติรายปี พบวาระดับน้ําสูงสุดในหนองหาร 
เกิดข้ึนในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ มีระดับเทากับ ๑๕๗.๐ เมตร รทก. ในขณะที่ระดับน้ําต่ําสุด  
ในหนองหาร เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีระดับเทากับ ๑๕๕.๗๕ เมตร รทก.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ ๕ ระดับน้ําในหนองหารที่ประตูน้ําสุรัสวดี ระหวางปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 



๒๒ 

 

๑.๔ การตกตะกอน 
ตะกอนที่ตกสะสมบริเวณทองน้ําของหนองหารนั้น ประกอบดวยตะกอนที่ไหลจากบริเวณ 

ผิวดินในลุมน้ําลงสูหนองหาร และตะกอนที่เกิดจากวัชพืชน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งสาหรายน้ําและ
ผักตบชวาที่ตายลงและสะสมอยางตอเนื่อง  ตะกอนดังกลาวไหลผานประตูระบายน้ําและอาคารน้ําลน
ไดเพียงบางสวนนั้น สวนที่เหลือก็ตกสะสมในหนองหาร ซึ่งเป็นสาเหตุใหทองน้ําของหนองหารตื้นเขิน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (๒๕๔๘) ไดประเมิน
การตกตะกอนในหนองหาร จากสถานีวัดตะกอนของลุมน้ําขางเคียงจํานวน ๑๗ สถานี เนื่องจาก
บริเวณพ้ืนที่ลุมน้ําของหนองหารไมมีสถานีวัดตะกอนอยูเลย พบวา มีปริมาณแขวนลอยรายปีเฉลี่ยที่
คาดวาไหลเขาหนองหาร เทากับ ๓๗,๗๕๔ ตัน/ปี และจากการกําหนดใหปริมาณตะกอนทองน้ํา
เทากับ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ของปริมาณตะกอนแขวนลอย สามารถคํานวณปริมาณทองน้ําและตะกอน
รวมทั้งปีไดเทากับ ๑๑,๓๒๖ ตัน/ปี และ ๔๙,๐๘๐ ตัน/ปี ตามลําดับ นอกจากนี้ยังทําการประเมิน
ปริมาตรตะกอนที่ตกสะสมบริเวณทองน้ําของหนองหาร จากปริมาณตะกอนรวมที่ไหลลงสูหนองหาร
รายปีเฉลี่ย ระยะเวลาเก็บกักน้ําของหนองหาร ประสิทธิภาพการดักตะกอนซึ่งมีคาเทากับ ๙๗.๓๒ 
เปอร์เซ็นต์ ตามตาราง ๙ 

 
ตาราง ๙ ระยะเวลาเก็บกักของอาง  
 

ระยะเวลาเก็บกักของอ่าง (ปี) ๒๐ ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ 
ปริมาตรของตะกอนท่ีตกสะสม (ลาน ลบ.ม.) ๐.๗๕๖ ๐.๙๔๓ ๑.๘๗๑ ๒.๗๙๔ ๓.๗๑๓ ๕.๕๔๓ ๗.๓๖๕ 

  
ผลจากตาราง ๙ เห็นไดวา จากสภาพการตกตะกอนในปัจจุบัน หากมีการใชงานหนองหาร

ตอไปอีก ๕๐ ปี ปริมาณตะกอนที่สะสมในหนองหารเพิ่มข้ึนเป็น ๒ เทา จากปีที่ทําการศึกษา หรือ ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นผลมาจากการกัดเซาะหนาดินในพ้ืนที่ลุมน้ํา และพ้ืนที่โดยรอบหนองหาร การบุก
รุกพ้ืนที่โดยรอบ เพื่อใชประโยชน์ในการทําเกษตรกรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ และการตื้นเขินที่เกิดจาก
การทับถมของซากวัชพืชตางๆ ในหนองหาร และเมื่อเปรียบเทียบปริมาตรความจุ พ้ืนที่ผิวน้ํา และ
ระดับน้ําของหนองหาร ระหวางสภาพปัจจุบันและสภาพในอีก ๕๐ ปี ขางหนาไดผลดังนี้ 

 
 
 
 
 

 



๒๓ 

 

ตาราง ๑๐ สภาพปัจจุบันและสภาพอนาคต 
 

สภาพปัจจบุัน สภาพอนาคต ๕๐ ปีข้างหน้า 
ระดับศูนย์เดมิ (ทองน้ําต่ําสุดเดิม) ๑๕๑.๐๐ ม.รทก. 
 
ระดับเก็บกักปกติของหนองหาร ๑๕๗.๐๐ ม.รทก. 
ปริมาตรความจุทีร่ะดบัเก็บกักปกติ ๒๖๖.๙๒ ลาน ลบ.ม. 
   
พื้นที่ผิวน้ําท่ีระดับเก็บกักปกต ิ ๑๓๓.๗๓ ตร.กม. 
 

ระดับศูนย์ทองน้ํา ๑๕๒.๔๑ ม.รทก.  
 เพิ่มขึ้น  ๑.๔๑๐ เมตร หรือรอยละ ๐.๙๓ 
ระดับเก็บกักปกติของหนองหาร ๑๕๗.๐๐ ม.รทก. 
ปริมาตรความจุทีร่ะดบัเก็บกักปกติ ๒๖๕.๐๙  ลาน ลบ.ม. 
 ลดลง ๑.๘๗๑ ลาน ลบ.ม. หรือรอยละ ๐.๗๐ 
พื้นที่ผิวน้ําท่ีระดับเก็บกักปกต ิ ๑๓๓.๓๙  ตร.กม. 
 ลดลง  ๐.๓๔๑ ตร.กม.  หรือรอยละ ๐.๒๕ 

 

๑.๕ คุณภาพน้ า 
คุณภาพน้ําหนองหารอยูในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ ๓ ซึ่งอยูในเกณฑ์

มาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษไดกําหนดไว และสรุปคุณภาพน้ําไดดังตาราง ๑๑ พบวาหนองหารมีคา
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ๙.๕๕ มก./ล. ปริมาณความสกปรกในรูปอินทรีย์ (BOD) ๑.๑๓ มก./ล. 
แบคทีเรียในกลุมโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) ๑,๗๘๙ หนวย (MPN ตอ ๑๐๐ มิลลิลิตร) แบคทีเรียใน
กลุมฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ๒๗๓ หนวย (MPN ตอ ๑๐๐ มิลลิลิตร) แอมโมเนีย (NH๓) ๐.๐๑    
มก./ล. จัดวาเกณฑ์คุณภาพน้ําดี 

 

ตาราง ๑๑ คุณภาพน้ําในหนองหาร 

คุณภาพน้ า หน่วย ผลการวิเคราะห์ 

อุณหภูม ิ
ความโปรงแสง 
คาความเป็นกรดเป็นดาง  (pH) 
ความขุน 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 
ความนําไฟฟูา 
ความเป็นดาง 
ความกระดาง 
ปริมาณสารประกอบไนโตรเจน 
ปริมาณฟอสฟอรสัทั้งหมด 
ปริมาณโลหะหนัก 

ตะกั่ว 
แคทเมียม 
เหล็ก 

คาบีโอดี  และซีโอด ี
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

องศาเซลเซยีส 
- 
- 

NTU 
มก/ล 

ไมโครซีเมนส ์
มก/ล 
มก/ล 
มก/ล 
มก/ล 

 
มก/ล 
มก/ล 
มก/ล 
มก/ล 
หนวย 

๒๖.๙ – ๓๐ 
แหลงน้ําท่ีมีความลาดต่ํา ระดับน้ําตื้นมีความโปรงแสง 

๖.๖ – ๘.๕ 
คาความขุนมีการแปรผันสูง 

 ๖.๘ – ๑๐ 
๗.๙ – ๑๔๐.๒ 

๑๔ – ๒๘ 
๑๑.๗ – ๒๙.๖ 
พบในระดับต่ํา 

๐.๑ 
 

๐.๐๐๑ – ๐.๐๐๓ 
>  ๐.๐๐๑ 
๐.๑ – ๐.๓ 
๐.๕ – ๑.๒ 

๒๐๐๐ - ๑๙๐๐๐ 
ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค ๙ (๒๕๔๙)  



๒๔ 

 

๑.๖ ลักษณะการไหลในหนองหาร 
การไหลของน้ําในหนองหาร แปรผันตามปริมาณน้ําจากลําน้ํายอยๆ ที่ไหลลงสูหนองหาร ซึ่ง

มีลําน้ําพุงเป็นลําน้ําสายหลักที่นําน้ําเขาสูหนองหาร การสูบน้ําเพื่อนําไปใชประโยชน์รอบๆ หนองหาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสูบน้ําเพ่ือนําไปผลิตน้ําประปา และการควบคุมระดับน้ําที่ประตูระบายน้ํา
สุรัสวดี ซึ่งเป็นอาคารบังคับน้ําขนาดใหญ บริเวณทางออกของหนองหารเขาสูลําน้ําก่ํา 

ประตูน้ําสุรัสวดี ประกอบดวยอาคารที่สําคัญ ๓ ประเภทคือ ประตูระบายน้ําบานเลื่อน ฝาย
น้ําลนสันมน และ บันไดปลาโจน ดังแสดง การควบคุมระดับน้ําในบึงหนองหารขึ้นอยูกับการเปิด-ปิด
ประตูระบายน้ําบานเลื่อนเป็นหลักในภาพ ในสภาวะปกติปริมาณน้ําที่ไหลออกสวนใหญไหลผาน
เฉพาะประตูระบายน้ําและบันไดปลาโจน แตในสภาวะน้ําหลาก น้ําไหลผานทั้งประตูระบายน้ํา บันได    
ปลาโจน และฝายน้ําลน ขนาดของอาคารประกอบของประตูน้ําสุรัสวดี แสดงไวในตาราง ๑๒ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ๖ บันไดปลาโจน                             ภาพ ๗ ประตูระบายน้ําสุรัสวดี 
  
 
 
 
 
 
 
 
                  ภาพ ๘ ฝายน้ําลนสันมน 
ประตูระบายน้ าสุรัสวดี พิกัด UTM (๐๔๒๔๑๖๖๗, ๑๘๙๖๓๒๖)  



๒๕ 

 

ตาราง ๑๒ ขนาดของอาคารบังคับบริเวณประตูระบายน้ําสุรัสวดี 
 

ชนิดอาคาร                        รายละเอียด 
ประตูระบายน้ํา ประตูน้ําบานตรง ขนาด ๖.๕ x ๘.๐ ม. จํานวน ๓ บาน  

ระดับธรณีอาคารเทากับ +๑๕๒.๐๐ ม.รทก. 
ฝายน้ําลน ฝายสันมนยาว ๒๐๐ ม.  สันฝายกวาง ๒ ม. 

ระดับธรณีอาคารเทากับ +๑๕๒.๐๐ ม.รทก. 
ระดับสันฝายเทากับ +๑๕๗.๐๐ มรทก. 

บันไดปลาโจน ชองสี่เหลี่ยมขนาด ๓.๐ x ๕.๐ เมตร  
ระดับธรณีอาคารเทากับ +๑๕๒.๐๐ ม.รทก. 

 

การควบคุมระดับน้ําในหนองหาร ถูกกําหนดโดยระดับสันฝายและระดับน้ําปลายทอสูบน้ํา 
ซึ่งในหนองหารมี ๒ จุดที่สําคัญคือ สถานีสูบน้ําของการประปาสวนภูมิภาค และสถานีสูบน้ําของคาย
ทหาร ซึ่งมีระดับปลายทอสูบน้ําดังนี้ 

ตาราง ๑๓ ระดับปลายทอสูบน้ําในหนองหาร 

                    รายละเอียด ระดับน้ า 
สถานีสูบน้ าของการประปาส่วนภูมิภาค  
     ระดับท่ีปลายทอสูบน้ําเครื่องที่ ๑  +๑๕๕.๐๐๐ ม. รทก. 
     ระดับปลายทอสูบน้ําเครื่องที่ ๒   +๑๕๔.๘๐๕ ม.รทก. 
     ระดับน้ําเหนือปลายทอ เพ่ือใหเครื่องสูบน้ําทํางาน ๑๐๐ ซม. 
     ระดับน้ําต่ําสุดที่เคยวัดได เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ +๑๕๕.๗๔๕ ม.รทก. 
     ระดับน้ําต่ําสุด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ +๑๕๖.๑๕๐ ม.รทก. 
สถานีสูบน้ าของค่ายทหาร  
     ระดับท่ีปลายทอสูบน้ําเครื่องที่ ๑  +๑๕๕.๖๘๐ ม. รทก. 
     ระดับปลายทอสูบน้ําเครื่องที่ ๒   +๑๕๕.๔๗๐ ม.รทก. 
     ระดับน้ําเหนือปลายทอ เพ่ือใหเครื่องสูบน้ําทํางาน ๒๐ ซม. 

 
ถึงแมวาหนองหารมีตนน้ําอยูหลายสาย แตลักษณะการไหลของกระแสน้ําในบึงหนองหารทั้ง

ในชวงฤดูฝนและฤดูแลง สวนใหญไดรับอิทธิพลจากลําน้ําพุงซึ่งเป็นลําน้ําขนาดใหญและเป็นลําน้ําสาย
หลักท่ีไหลเขาหนองหาร  ระดับน้ําในบึงหนองหารสามารถควบคุมไดการเปิดปิดประตูระบายน้ํา
สุรัสวดี ซึ่งสวนใหญควบคุมระดับน้ําที่หนาประตูสุรัสวดีใหสูงกวา ๑๕๖.๐๐ ม.รทก เพื่อใหเครื่องสูบ
น้ําของการประปาสวนภูมิภาคและคายทหารสามารถดําเนินการได  และผลการควบคุมระดับน้ําก็



๒๖ 

 

เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังพบวาความลาดชันของผิวน้ําในบึงหนองหารมีคาคอนขาง
นอย ดังนั้นระดับที่จุดตางๆ ของบึงหนองหารจึงคอนขางใกลเคียงกัน หรือมีระดับผิวน้ําสม่ําเสมอ
ตลอดทั้งพ้ืนที่  

ปัญหาสําคัญของการไหลในบึงหนองหารเกิดจากจุดน้ําเขาหลักคือ บริเวณลําน้ําพุง และจุด
น้ําออกคือประตูระบายน้ําสุรัสวดีอยูใกลกันมาก สงผลใหการไหลของน้ําสวนใหญเกิดขึ้นเฉพาะ
บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตของบึงหนองหาร จากบริเวณทางเขาของลําน้ําพุงไปยังประตูระบายน้ํา
สุรัสวดี ดังตัวอยางการไหลของน้ําในหนองหาร เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ สวนในบริเวณ
อ่ืนๆ ของบึงหนองหาร การไหลมีความเร็วคอนขางต่ํา (นอยกวา ๐.๐๑ เมตรตอวินาที) สังเกตไดจาก
ขนาดของลูกศรซึ่งเป็นตัวแทนของความเร็วการไหล ความเร็วของการไหลดังกลาวเมื่อเทียบกับ
ความเร็วในแนวดิ่งของการตกตะกอนของวัชพืชน้ํามีคาคอนขางต่ํา ทําใหวัชพืชน้ําสามารถตกตะกอน
ได และจับตัวแนน เสมือนเป็นพื้นดิน เป็นผลใหบึงหนองหารมีระดับตื้นเขิน และกอใหเกิดปัญหาดาน
คุณภาพน้ํา สวนเคลื่อนที่ของตะกอนแขวนลอยบนผิวน้ํา หรือกอผักตบซึ่งจับตัวกันแนนเสมือน
แผนดินที่ลอยอยูบนน้ํา สวนใหญเกิดจากอิทธิพลของกระแสลมมากกวาอิทธิพลของกระแสน้ํา  ซึ่ง
วัชพืชเหลานี้ มีการเคลื่อนตัวตามทิศทางของลมประจําฤดู โดยในชวงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือน
ตุลาคมอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต วัชพืชเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกเฉียงใต ไปยัง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจมีลมจรจากทะเลจีนใต เปลี่ยนทิศทางการไหลในบางชวงเวลา สวน
ชวงเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ไดรับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาวัชพืช จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ยอนกลับไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ๙ รูปแบบการไหลของน้ําในหนองหาร เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  

Nong Harn Rehabitation Project 11/09/1998 Qin = 130.250

X

Y

1910436.500

1891413.500

430314.495401761.705

Water Surface Elev

156.20

157.88

157.71

157.54

157.37

157.21

157.04

156.87

156.70

156.53

156.37

156.20

Velocity

0.1 m/s

Distance

1000.0 m
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๑.๗ บทสรุป 
ปัจจุบัน สภาพของหนองหารมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต อันเป็นผลจากการพัฒนาทาง

กายภาพในหนองหาร และการเปลี่ยนแปลงวิถีของชุมชนรอบหนองหาร ทําใหเกิดปัญหามากมาย 
ไดแก 

๑) ปัญหาคุณภาพน้ําจากการปลอยน้ําซึ่งไมผานการบําบัด จากครัวเรือนโดยรอบของ   
หนองหาร การปลอยสารเคมีจากการเกษตรลงสูหนองหาร รวมถึงวัชพืชที่ตายทับถมกันในหนองหาร 
นอกจากนี้สารอินทรีย์และสารเคมีบางประเภท ยังเป็นธาตุอาหารสําหรับวัชพืช ทําใหเกิดการเจริญ 
เติบโตอยางรวดเร็วบริเวณแนวขอบหนองหาร 

๒) ปัญหาการตกตะกอนและตื้นเขินของหนองหาร จากการกัดเซาะหนาดินในลุมน้ํา การบุก
รุกพ้ืนที่โดยรอบหนองหาร การทับถมของซากวัชพืช  เป็นผลใหปริมาณน้ําที่เก็บกักในหนองหารลดลง 
น้ําทวมพื้นที่โดยรอบหนองหาร และโยงไปถึงปัญหาคุณภาพน้ําในหนองหาร 

๓) ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ ดินเค็ม และดินเปรี้ยว ซึ่งจากการศึกษาหลายๆ ฉบับพบวา ดิน
รอบๆ หนองหารบางสวนมีกรดรุนแรง มีคา PH ประมาณ ๔.๗  ในขณะที่ บางพ้ืนที่พบชั้นของเกลือ
อยูใตดิน 

๔) ปัญหาการเสื่อมโทรมทางดานชีวภาพ นิเวศวิทยาทางน้ํา และนิเวศวิทยาทางบก จากการ
รุกล้ําพื้นที่หนองหาร การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของวัชพืชน้ํา  คุณภาพน้ําที่ลดลง การสราง
สิ่งกอสรางกีดขวางการยายถิ่นฐานและวางไขของสัตว์น้ํา การลักลอบจับสัตว์น้ํา รวมถึงการตื้นเขิน
ของหนองหาร  

จากปัญหาตางๆ ขางตน หนองหารเปรียบเสมือนหญิงชรา ที่มีสภาพทรุดโทรมลงเรื่อยๆ 
บัดนี้อาจถึงเวลาแลวที่หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนที่เก่ียวของกับหนองหาร ตอง
รวมมือกันดูแลและฟ้ืนฟูหนองหาร มีการติดตามสภาพของหนองหาร และวางแผนการบริหารจัดการ
หนองหารอยางเป็นระบบ  
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๒. “หนองหาร” กับประสบการณ์การพัฒนา 

สพสันติ์ เพชรค า3 

 “หนองหารหลวงi” เป็นชื่อเมืองเกาแกตั้งแตโบราณกาลสมัยขอมเรืองอํานาจ ในตํานานเมือง
สกลนครกลาวถึง ขุมขอมราชนัดดาพระเจากรุงอินทปัฐนครพาบริวารมาสรางเมืองขึ้นริมหนองหาร
หลวงตรงบริเวณ “ทานางอาบ” ใหนามเมืองวา “เมืองหนองหารหลวง” ขุมขอมผูเป็นเจาเมืองมีโอรส
ชื่อ “เจาสุระอุทกกุมาร” และเม่ือวันประสูติเจาสุระอุทกกุมารไดเกิดอัศจรรย์ขึ้น ๒ ประการ คือ 
ประการแรกทรงพระขรรค์มาพรอมกับพระราชสมภพ ประการที่สอง เกิดมีน้ําพุขึ้นกับท่ีใกลริมเมือง 
ตอมาประชาชานเรียกบริเวณที่มีน้ําพุวา  “ทรงน้ําพุ”ii เจาสรุะอุทกไดขึ้นครองราชย์แทนบิดามีพระ
นามวา “พระยาสุระอุทก” และมีพระโอรส ๒ องค์ องค์ใหญมีนามวา “เจาภิงคาระ” ตอมาไดขึ้น
ครองราชย์เป็นเจาเมืองหนองหารหลวงมีพระนามวา “พระยาสุวรรณพิงคาร” สวนองค์นองมีนามวา 
“เจาคําแดง” ตอมาไดเป็นเจาเมืองหนองหารนอยiii เมืองหนองหารหลวงกับเมืองหนองหารนอยจึง
เป็นเมืองพ่ีเมืองนองสืบตอมาiv 
 ในตํานาน “อุรังคธาตุ” หรือตํานานกําเนิดพระธาตุพนม กลาวถึงตอนนี้วา “เมืองหนองหาร
หลวงนี้มีพระยาองค์หนึ่งพระนามวา  พระยาสุวรรณพิงคารพระยาองค์นี้มีกระโจมหัวดําและสังวาลคํา 
น้ําเตาใหญ เสวยราชสมบัติอยู ณ เมืองนี้”v พระยาสุวรรณภิงคารมีชายาชื่อ “พระนางนารายณ์เจ
งเวง” ตอมาเมืองหนองหารหลวงเกิดฝนแลงการทํานาและการทํามาหากินของราษฎรอัตคัด เจาเมือง
เขมรที่ปกครองจึงพากันอพยพกลับทําใหเมืองหนองหารหลวงกลายเป็นเมืองราง แตรางไปเมื่อไรไม
ปรากฏจนกระทั่งถึงสมัยพระเจาแผนดินสยามไดโปรดเกลาใหอุปฮาดเมืองกาฬสินธุ์อพยพครอบครัว
มารักษาพระธาตุเชิงชุมอยูหลายปีvi   
 นอกจาก “ตํานานอุรังคธาตุ” ถือเป็นเอกสารเกาแกที่มีคุณคาในการศึกษาเรื่องราวในอดีต
ของภาคอีสานแลว ยังพบแผนศิลาจารึก “พระมหาพรหม” มีความยาวประมาณ ๑ เมตรกลาวถึง 
การสรางวัดครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. ๑๒๐๐ วา “วัดกลางเชียงใหมหนองหารคามเขต” ตั้งชื่อวัดตามเมือง
โบราณที่หายสาบสูญไปจากริมฝั่งหนองหาร คือ “เมืองเชียงใหมหนองหารคามเขต” สืบตอมาในปี 
พ.ศ. ๒๑๗๙ โดยสมเด็จพระมหาธรรมมิกราชไดพระราชทาน “เขตวิสุงคามสีมาหนองหารคามเขต” 
ใหสรางวัดขึ้น ณ ที่เดิมที่เสื่อมสลายไป เพ่ืออุทิศผลบุญแด สมเด็จพระโพธิสารราชเจา รวมทั้งสมเด็จ
ปูุ ยา ตา ยาย และวงศาคณาญาติตางๆvii นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงใหเห็นวา 
“วัฒนธรรมบานเชียง” ไมไดมีอยูที่บานเชียงเพียงแหงเดียวแตกระจายอยูทั่วไปในทองที่ตางๆ ใน
บริเวณ “แองสกลนคร” ตามชายขอบเชิงเขาภูพานและชุมชนโดยรอบหนองหาร จากการสํารวจพบ
แหลงโบราณคดีมีมากถึง ๘๓ แหงviii จึงนับไดวาดินแดนแหงนี้เคยมีการตั้งถิ่นฐานและเป็นแหลงอายร
ธรรมที่ยิ่งใหญมากอน 

                                                           
3
 ประธานคณะท างานศนูย์หนองหารศกึษา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 



๒๙ 

 

 จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีขุดพบแสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนลุม
น้ําหนองหารวา มีการตั้งถิ่นฐานมานานนับพันปีมาแลว นอกจากนี้ยังพบวาการเขามาตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนรอบหนองหารเกิดข้ึนจากปัจจัยสําคัญสองประการคือ  ปัจจัยความขัดแยงทางการเมืองระหวาง
ไทยและลาวและสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของหนองหารที่เป็นแรงดึงดูดให
ประชาชนจากฝั่งซายแมน้ําโขงพากันอพยพหนีภัยสงครามมาตั้งถ่ินฐานรองหนองหาร ผูคนเหลานี้มี
ทั้งกลุมชาติพันธุ์ไทญอ ไทกะเลิง ภูไท ไทโยย รวมทั้งไทโส ที่อพยพมาจากเมืองตางๆ เชน เมือง
มหาชัยกองแกว เมืองภูวนากะแดง เมืองวังคํา ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบวามี  “ไทครัว”  บางกลุมอพยพ
หนีความแหงแลงมาจากเขตตางๆ  ของเมืองอุบลราชธานีกอใหเกิดวัฒนธรรมแบบลาวผสมชน
พ้ืนเมืองดั้งเดิมที่สวนมากเป็นชาวไทญอและไทกะเลิงix 

 การขยายตัวของชุมชนรอบหนองหารนอกจากการหนีความแหงแลงและขาดแคลนพ้ืนที่ทํา
กินทําใหตองแสวงหาพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์กวา เชน บานทาวัด บานดอนเชียงคูณ บานงิ้วดอนเป็นตน 
นอกจากนี้ยังมีการตั้งชุมชนตําบลแรในยุคเริ่มแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๗ ที่เกิดขึ้นจากการกดดันในการ
นับถือศาสนาคริสต์ ทําใหชาวคริสตังในตัวเมืองสกลนครพากันอพยพไปตั้งบานเรือนใหม ตอมาจึงมี
ชาวเวียดนามอพยพเขามาอยูเพ่ิมเติมในยุคสงครามโลกครั้งที่ ๑ (ประมาณปี พ.ศ.๒๔๕๗-๒๔๖๑) 
และในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ (สิ้นสุดปี พ.ศ. ๒๔๘๘)x โดยอพยพมาจากหมูบานใกลเคียงกอน
สวนพวกที่อยูหางไกลไดเขามาภายหลัง นอกจากนี้ยังมีการอพยพเขามาของคนถ่ินที่เกิดขึ้นภายหลัง
จากการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑ (๒๕๐๔-๒๕๐๙) เนื่องจากหมูบานไดรับ
การพัฒนาถนนหนทาง ทําใหการเดินทางสะดวกสบายxi 

 

 ภาพ ๑๐ เมือง “หนองหารหลวง” ในอดีตมีการสรางคูน้ําคันดินลอมรอบเมืองถึง ๒ ชั้น 



๓๐ 

 

หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นหนองน้ําจืดธรรมชาติที่มขีนาดใหญที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี “ลําน้ําก่ํา” ไหลออกจากหนองหารลงไปสูแมน้ําโขง หนองหารจึงเป็น  
ถิ่นกําเนิดของเผาพันธุ์ปลานานาชนิด จากการขึ้นมาวางไขของปลาจากแมน้ําโขง นอกจากนี้ระบบ
นิเวศน์ตามธรรมชาติของหนองหารยังเอื้อประโยชน์ตอการดํารงชีวิตของชุมชนตางๆ ที่ตั้งเรียงราย  
อยูริมหนองหารไดเป็นอยางดี  ในหนาฝนไดอาศัยน้ําปลูกขาวสวนหนาแลงก็ใชพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์  
เป็นที่เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัวและท่ีสําคัญ คือ “การจบัปลา” ตลอดทั้งปีของชุมชนรอบ
หนองหารสรางความมั่นคงทางอาหารใหชุมชนไดเป็นอยางดี วัฒนธรรมชุมชนรอบหนองหารจึงเป็น 
“วัฒนธรรมขาวและวัฒนธรรมปลา” ที่แยกกันไมออก 

 หนวยงานของรัฐเริ่มตนใหความสําคัญในการพัฒนาหนองหารมานานเมื่อ ๗๐ ปีที่ผานมาเห็น
ไดวา การเริ่มกอสรางประตูระบายน้ํากั้นลําน้ําก่ําเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ เป็นจุดเริ่มตนของการพัฒนา
หนองหารโดยมีจุดมุงหมายหลักใหหนองหารเป็นแหลงเพาะพันธุ์สัตว์น้ําของภาคอีสานและเก็บน้ําไว
ใชสําหรับการกสิกรรมสําหรับชุมชนรอบหนองหาร ตลอดระยะ ๗๐ ปีที่ผานมา วิธีการดํารงชีวิตของ
ชุมชนรอบหนองหารจึงเปลี่ยนแปลงไปไดรับการพัฒนาเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมพรอมกับ
การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานไดแพรขยายเขาสูชุมชนลุมน้ําหนองหาร เชนเดียวกันกับที่เกิดข้ึนใน
ภูมิภาคอ่ืนทั่วไปในประเทศ ประชากรและที่อยูอาศัยในชุนชนรอบหนองหารและในเขตเทศบาลเมือง
สกลนครขยายเพ่ิมจํานวนมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของหนองหารสวนหนึ่งได
ถูกใชเป็นตนทุนของการพัฒนาถนนและสวนสาธารณะบางแหงถูกสรางเขาไปในหนองหารริมฝั่งใน
บริเวณท่ีติดกับชุมชนเมืองถูกถมรุกพ้ืนที่เขาไปในหนองหารเพ่ือสรางที่อยูอาศัย 

 ผลจากการพัฒนาโดยเฉพาะการสรางประตูระบายน้ําระหวางหนองหารกับลําน้ําก่ําxii อีกทั้ง
การขยายตัวของชุมชนดังกลาวทําให “หนองหาร” เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอยางมาก จํานวนพันธุ์
ปลาหลากหลายชนิดสูญหายไป ผักตบชวากลายเป็นวัชพืชสําคัญที่สรางปัญหาใหกับชุมชนรอบหนอง
หาร ทําใหบางหมูบานตองสูญเสียอาชีพ “ประมงน้ําจืด” ออกไปจับปลาไมได นอกจากนี้การปิดลําน้ํา
ที่ระบายจากหนองหารยังทําใหเกิดการสะสมโรคพยาธิใบไมในตับและหอยคัน การทับถมของตะกอน
และวัชพืชมีมากยิ่งข้ึน น้ําหนองหารจึงมีคุณภาพต่ําโดยเพาะน้ําเสียจากตัวเมืองและสารเคมีทางการ
เกษตรตางระบายลงสูหนองหารเป็นเหตุใหน้ําหนองหารเนาเสีย กลายเป็นปัญหาสําคัญทาง
สาธารณสุขชุมชนรอบหนองหาร ถึงแมวาในอดีตที่ผานมามีการศึกษาปัญหาและสาเหตุที่กอใหเกิด
ปัญหาตาง ๆ  ของหนองหารตลอดจนแนวทางแกไขปัญหาทางดานสิ่งแวดลอมไดรับความสําคัญทั้ง
ระดับประเทศและระดับทองถิ่นแลวก็ตามแตดูเหมือนวาการเปิดโอกาสใหชุมชนรอบหนองหารไดเขา
มามีบทบาทสําคัญรวมกับภาคราชการและเอกชนในการฟ้ืนฟูสภาพแวดลอมหนองหนานยังมิไดรับ
ความสําคัญมากนัก 



๓๑ 

 

 บทความนี้เป็นงานศึกษาเกี่ยวกับหนองหารกับการเปลี่ยนแปลงในชวงปี พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๕๔๓ 
ดวยการออกสํารวจเก็บขอมูลและการเขารวมประชุมแบบมีสวนรวม (focus group) กับผูแทนของ
ชุมชนรอบหนองหารจํานวน ๗ หมูบาน ไดแก หมูบานบังศาลา หมูบานทาวัด หมูบานแปูน หมูบาน
นาแกว หมูบานทาแร หมูบานดอนเชียงคูณ และหมูบานงิ้วดอน เพ่ือเป็นการสะทอนรับฟังความ
คิดเห็นของชุมชนในรอบเขตหนองหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเปรียบเทียบจาก
อดีตกับปัจจุบันวาชาวบานมีความคิดเห็นเชนใดตอการพัฒนาหนองหารตลอดระยะเวลาที่ผานมาและ
สิ่งสําคัญประการสุดทายที่ตองการคือ ขอเสนอตอแนวทางการจัดการเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดลอมของ
หนองหารวา ควรเป็นไปในแนวทางไหน 

๒.๑ สภาพทั่วไปของหนองหาร 

 หนองหารจังหวัดสกลนครเป็นแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญมีความสําคัญหนึ่งในสามของบึง
น้ําจืดขนาดใหญของประเทศโดยมีขนาดใหญเป็นอันดับสองรองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  
สวนอันดับสามไดแก กว฿านพะเยา จังหวัดพะเยา หนองหารตั้งอยูในบริเวณพ้ืนที่ต่ําของแองสกลนคร  
(Sakon Nakhon Basin) หรือเป็นสวนหนึ่งของบริเวณท่ีเรียกกันวา “บริเวณกนแองสกลนคร” มี
ลักษณะแบนราบมากมีรองน้ําที่จุดต่ําสุดอยูที่ระดับ ๑๕๒.๕๐ เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
(รทก.) มีความลึกเฉลี่ย ๒.๕ เมตร แตเดิมหนองหารมีพ้ืนที่ ๔๘,๖๐๐ ไรxiii และภายหลังขยายเพิ่มเป็น 
๗๗,๐๑๖ ไร เหลือประมาณ ๑๒๓ ตารางกิโลเมตรxiv  

 พ้ืนที่สวนใหญของหนองหารรับน้ําที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพานสันปันน้ําอยูในแนวทิศ
ตะวันตกเฉียงใตท่ีภูหลุบชางเป็นยอดเขาสูงสุดในระดับ ๕๕๘ เมตร (รทก.) ลักษณะของพ้ืนที่ลุมน้ํา
หนองหารในทางทิศใตและทิศตะวันตกเป็นแนวตอเขตจากเทือกเขาภูพานที่ลาดเอียงลงมาสลับกับ
เนินลูกเคลื่อนลอนสูงลดหลั่นลงไปหาที่ราบลุมริมหนองหารบริเวณนี้มีสภาพปุาเป็นปุาโคกและปุาดิบ
แลงสลับกับพ้ืนที่เกษตรกรรม สวนพื้นที่ลุมน้ําทางทิศเหนือและตะวันออกมีลักษณะเป็นที่ราบลุมรอบ
หนองหาร สลับดวยพื้นที่เป็นเนินลาดต่ํา และมีรองน้ําลึกเชื่อมตอระหวางหนองหารกับลําน้ําก่ําและ
ล้ําน้ําก่ําเป็นสายน้ําสายเดียวที่ไหลออกจากหนองหารลงสูแมน้ําโขงท่ีอําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม มีความยาวประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร สวนบริเวณกลางหนองหารประกอบดวยดอนท่ีมี
ขนาดแตกตางกันแตมีภูมิทัศน์สวยงามไดแก ดอนสวรรค์ใหญ ดอนสวรรค์นอย ดอนหัน ดอนผลาญ 
ดอนไซพอ ดอนหวาย ดอนขาม ดอนงิ้ว ดอนกระโจ ดอนเลา เป็นตน 

 เขตพ้ืนที่ผิวน้ําและปริมาณน้ําในหนองหารขึ้นอยูกับระดับความสูงเก็บกักน้ําท่ีตางกัน เชน  
ในระดับ ๑๕๕.๕ เมตร (รทก.) มีพ้ืนที่ผิวน้ําเทากับ ๔๔.๖๑ ตารางกิโลเมตร (๒๗,๘๘๑.๒๕ ไร) และมี
ปริมาตรน้ํา ๔๖,๒๙๕ ลานลูกบาศก์เมตร ในระดับ ๑๕๖.๕ มีพ้ืนผิวน้ําเทากับ ๕๙.๓๔ ตาราง
กิโลเมตร (๓๗,๖๐๘๗.๕ ไร) มีปริมาตรน้ํา ๙๘.๒๗ ลานลูกบาศก์เมตร สวนในระดับ ๑๕๗.๕ เมตร  



๓๒ 

 

รทก. มีพื้นผิวน้ําเทากับ ๑๑๓.๐๐ ตารางกิโลเมตร (๗๐,๖๒๕ ไร) และมีปริมาตรน้ํา ๑๘๔,๔๔  ลาน
ลูกบาศก์เมตรxv จากคาพ้ืนที่ผิวน้ําและปริมาตรน้ําดังกลาวนี้เองเป็นตัวบงบอกถึงความแบนราบของ
ทองน้ําหนองหารไดดีทําใหมีลําน้ําไหลลงสูหนองหารหลายสาย เชน ทางทิศใตมีลําน้ําพุง เป็นลําน้ํา
สายใหญและใหปริมาณน้ําทามากที่สุดกับหนองหาร  โดยน้ําพุงแยกออกเป็นหวยคํารบสายหนึ่ง 
นอกจากนี้ยังมีหวยสะเล หวยเฮ หวยเดียกและหวยนาหลุม ทางทิศตะวันตกไดแก หวยโมง หวย  
กะปฺอด หวยสมอ ทางทิศเหนือไดแก หวยลาก หวยมวง หวยขีน หวยแนบ หวยน้ําลอง สวนทางทิศ
ตะวันออกไดแก หวยซงน้ําพุ  ลําน้ําตางๆ เหลานี้ใหปริมาณน้ํากับหนองหารในชวงฤดูฝนเป็นสวนใหญ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๑๑ พ้ืนที่ราบลุมน้ํา “หนองหาร” ทะเลสาบน้ําจืดใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ระบบนิเวศน์ของหนองหารกอนมีการสรางประตูลําน้ําก่ํา (พ.ศ. ๒๔๘๔-๒๔๙๖) มีระบบของ
ฤดูกาลที่มีน้ําขึ้นและน้ําลง ทําใหน้ํามีการหมุนเวียนถายเทไหลออกสูแมน้ําโขงที่ปากลําน้ําก่ํา อําเภอ
ธาตุพนม  จังหวัดนครพนม ในชวงฤดูฝนตกใหมประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นตนไป ปริมาณน้ํา
ที่ไหลลงมาจากลําน้ําพุงทําใหน้ําหนองหารเป็นสีขุนแดงจากสีของตะกอนดินและทราย และมักมีสีเขม
ขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณน้ําฝนที่ไหลลงมาก ชาวบานทั่วไปรูวา “ฝนแฮงเทิงภู น้ําพุง (พุง) ออกแลว” 
หมายถึง มีฝนตกหนักบานภูพานสงผลทําใหน้ําพุงไหลพุงแรงลงสูหนองหาร 

 พอยางเขาเดือน ๙ เดือน ๑๐ (สิงหาคมและกันยายน) ปริมาณน้ําเต็มหนองหาร บางปีน้ํา
มากอาจทวมสูงถึงพ้ืนที่นาและตีนบาน เพราะเกิดจากปัจจัยตางๆ ๒-๓ ประการที่เกี่ยวเนื่องกัน เชน  
เมื่อฝนตกหนักปริมาณน้ําก็ไหลลงหนองหารมาก เพราะหนองหารมีภูมิลักษณะสัณฐานเป็นแองต่ํา  
รวมทั้งมีลําน้ําก่ําที่เป็นทางระบายน้ําสายเดียวและคับแคบ รวมทั้งอาจมีปริมาณน้ําจากแมน้ําโขงไหล
ยอนกลับเขามาทางลําน้ําก่ํา นอกจากนี้ปริมาณน้ําจากน้ําพุงอีกสายหนึ่ง (ที่แยกออกเป็นหวยคํารบ)  
ที่ไหลออมลงมาใกลบริเวณทางเชื่อมของหนองหารกับลําน้ําก่ําในบริเวณตรงขามกับบึงสูตรใหญ ทําให
ปริมาณน้ําในหนองหารจึงถูกตึงจากน้ําของแมน้ําโขง น้ําจึงระบายออกไดชาและทวมเออลนขึ้นจน



๓๓ 

 

กลายเป็นทะเลสาบธรรมชาติขนาดใหญ แตเมื่อถึงชวงเวลาหนาแลงในเดือน ๑๒ น้ําจากหนองหาร
เริ่มทยอยแหงลดระดับลงไป พอถึงเดือน ๔ เดือน ๕ ระดับน้ําก็ลดลงไปถึง “โกนสะเล” (โกนหวย
สะเลที่เป็นรองน้ําลึก) จนน้ําแหงจากฝั่งลง (หมายถึง จากระดับน้ําที่ขึ้นสูงสุดในฤดูฝน) ไปถึงเกาะ
ดอนตางๆ เป็นระยะทางถึง ๒-๓ กิโลเมตร ปัจจุบันชุมชนรอบหนองหารในปัจจุบันมีจํานวน ๔๐ 
ชุมชน ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองและอําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร 

๒.๒ โครงการรัฐกับการพัฒนาหนองหาร 

 กรมประมงเป็นหนวยงานรัฐหนวยงานแรก ๆ  ที่มีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนา
หนองหารในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ กระทรวงเกษตราธิการxvi ไดตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือดําเนินการสํารวจ
สภาพของหนองหารและจัดทําโครงการปรับปรุงหนองหาร ใหเป็นที่บํารุงพันธุ์สัตว์น้ําในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และในปีถัดมา พ.ศ.๒๔๗๖ กรมประมงไดทําการศึกษาเพ่ือกอสรางประตูน้ําท่ี
ปากลําน้ําก่ําเก็บกักน้ําใหสูงขึ้นจากระดับน้ําที่เป็นอยูเดิม เพ่ือเพ่ิมเนื้อที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ําและชวยใน
การกสิกรรมบริเวณรอบหนองหาร การกอสรางเข่ือนกั้นปากลําน้ําก่ําเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ แต
เนื่องจากระยะเวลากอสรางอยูระหวางสงครามเอเชียบูรพา ทําใหการกอสรางลาชาออกไปถึง ๑๒ ปี 
และสรางเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ นอกจากกอสรางประตูน้ําปิดปากล้ําน้ําก่ําแลวกรมประมง 
ไดตั้งสถานีประมงขึ้นท่ีหนองหารในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยมีวตัถุประสงค์หลายประการคือ เพื่อทําการ
ผลิตพันธุ์ปลาใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการาของประชาชน สํารวจทดรองและคนควาเพื่อ
เพาะขยายพันธุ์ปลาตลอดทั้งสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงมากข้ึน รวมทั้งการสํารวจหนองหารบึงและ   
ที่ลุมอันเป็นแหลงน้ําเพ่ือพิจารณาปรับปรุงใหมีสภาพดีขึ้นxvii 

 โครงการพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะสิ่งกอสรางพ้ืนฐานอันเป็นทิศทางหลักสําคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) ถูกสรางข้ึน มีการกอสรางถนนเชื่อมตอ
ระหวางชุมชนรอบหนองหารและตัวเมืองสกลนคร ทําใหเกิดการอพยพเขามาของคนถิ่นอ่ืนทําไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว จํานวนประชากรและสิ่งกอสรางบานเรือนทั้งในชุมชนรอบหนองหารและเมือง
สกลนครจึงขยายตัวมากข้ึน อีกท้ังการใชประโยชน์จากหนองหารไดเพ่ิมข้ึนเป็นเงาตามตัว จากการ
พัฒนาหนองหารเริ่มแรกมีจุดประสงค์เพียงพัฒนาเพ่ือเป็นแหลงเพาะพันธุ์สัตว์น้ําและทําการเกษตร 
แตระยะตอมาเม่ือมีกลุมคนใชประโยชน์จากหนองหารที่มีความหลากหลายและเพ่ิมจํานวนมากขึ้น 
ทั้งเพ่ือการชลประทาน การประมง การประปา (สําหรับเทศบาลนครสกลนคร, เทศบาลทาแรและอีก
หลายชุมชน) รวมทั้งการทองเที่ยว  ชุมชนโดยรอบในเขตลุมน้ําหนองหารไดใชน้ําจากหนอนหานเพ่ือ
การทํานา โดยเฉพาะในชวงฝนทิ้งชวงโดยคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ ๒๑,๖๓๖  ไร (โครงการสูบน้ําดวย
ไฟฟูา) ในสวนของการผลิตประปาสํานักงานประปาสกลนครใชน้ําจากหนองหารในการผลิตน้ําประปา
ในอัตราปีละประมาณ  ๓.๖  ลาน ลบ.ม. นับตั้งแตปี  พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็นตนมา โดยมีโรงกรองน้ํา



๓๔ 

 

จํานวน ๔ โรง ขนาด ๕๐๐ ลบ.ม./ชม. จํานวน ๑ โรง ขนาด ๘๐ ลบ.ม./ชม. จํานวน  ๑ โรง และ
ขนาด ๔๐ ลบ.ม./ชม. จํานวน ๒ โรง เนื่องจากคุณภาพบริเวณใกลชายฝั่งมีคุณภาพต่ํา โรงสูบน้ําเดิม
จึงตองสรางยื่นจากริมหนองหารเขาไปอีกเป็นระยะทางถึง ๑,๖๗๐ เมตร 

 สวนของการพัฒนาการทองเที่ยวพื้นที่จังหวัดสกลนครไดกลายเป็นพื้นที่หนึ่งที่  Pacific Area 
Travel Association (PATA)  โดยบรรจุไวในเสนทางการทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๒๙ และแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๓๙) ที่มุงพัฒนาใหประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการทองเที่ยวของอาเซียนทํา
ใหจังหวัดสกลนครมีความสําคัญมากข้ึนในฐานะจุดเชื่อมตอไปยังแหลงทองเที่ยวชายฝั่งแมน้ําโขงและ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวxviii และตอมาหนองหารไดรับการพัฒนาดวยการ
ยกระดับน้ําใหสูงขึ้นกวาเดิมเพ่ือตอบสนองตอการใชประโยชน์ของกลุมคนตางๆ โดยกรมประมงได
สรางประตูน้ําใหมและสรางคัดดินกั้นน้ําและอาคารรับน้ําอีก ๕ แหงเพ่ือปูองกันน้ําทวมในพื้นที่ลุม
รอบหนองหารxix  ประตูแหงใหมนี้สรางเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ พรอมกับไดรับการตั้งชื่อวา “ประตู
สุรัสวด”ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ๑๒ ประตูระบายน้ําขวางก้ันหนองหารกับลําน้ําก่ํา ๕ แหง 

 



๓๕ 

 

 กลาวโดยสรุป  การกอสรางประตูน้ําปิดก้ันปากลําน้ําก่ํา ในระยะแรกมีเปูาหมายเพ่ือการ
เกษตรกรรมและการอนุรักษ์สัตว์น้ํา แตในระยะตอมาการพัฒนาของชุมชนและตัวเมืองสกลนคร
ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําใหความตองการใชประโยชน์จากหนองหารเพิ่ม
มากขึ้น อาทิเชน หนองหารไดเป็นแหลงน้ําประปาสําหรับเมืองสกลนคร ถูกบรรจุใหเป็นแหลง
ทองเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเพ่ือการชลประทาน การพัฒนาหนองหารดวยการสราง
ประตูระบายน้ําขึ้นใหมเพ่ือยกระดับน้ําในหนองหารจึงเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการใชน้ํา
ดังกลาว 

๒.๓ ชุมชนรอบหนองหารกับประสบการณ์จากการพัฒนา 

 เมื่อยางเขาสูชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ หนองหารไดรับการพัฒนาปรับปรุงเพ่ือเป็นแหลง
เพาะพันธุ์สัตว์น้ําสําหรับภาคอีสานตอนบน ประตูน้ํากั้นลําน้ําก่ําปากทางเชื่อมหนองหารกับแมน้ําโขง
ถูกสรางเสร็จกอนที่ประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) 
สภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนลุมน้ําหนองหารจากประสบการณ์การพัฒนาในชวงที่ผานมาจึงไดรับ
การบอกเลาจากผูแทนชาวบาน ๗ หมูบานรอบหนองหาร โดยผูศึกษารวมกับคณะไดใชวิธีการเก็บ
ขอมูลภาคสนาม เขารวมประชุมและพูดคุยกับผูรูหรือผูเฒาแกในชุมชนที่มีเติบโตมีวิถีชีวิตผูกพันกับ
หนองหาร คนเหลานี้ยังจําภาพหนองหารกอนมีการกอสรางประตูเก็บน้ําไดอยางดี สามารถบอกเลาถึง
สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไดอยางชัดเจน ชุมชนเปูาหมายเหลานี้อยูในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร
ทั้งหมดไดแก ๑) บานบึงคาลา ตําบลดงวัฒนา ๒) บานนาแกว ตําบลนาแกว ๓) บานทาวัด ตําบล
เหลาปอแดง  ๔) บานแปูน ตําบลบานแปูน ๕) บานดอนเชียงคูณ ตําบลเชียงเครือ ๖) บานงิ้วดอน 
ตําบลงิ้วดอน ๗) บานทาแร ตําบลทาแร แกนนําชาวบานหรือผูใหขอมูลสําคัญเลาถึงประสบการณ์ที่
ผานมา โดยสรุปดังนี้ 

 ผูเฒาผูแกเลาวา “แตกอนน้ําในหนองหารกินได เอามอง (ขายขึง) ไปใสไมนานไดปลามา 
ตามเลาะริมฝั่งก็ไมมีก็ข้ีสนม (กอวัชพืช) เอาสวิงไปซอนกุงไดเยอะแยะ วันไหนที่แดดจัดถอเรือออกไป
ตามท่ีตื้นๆ น้ําหนองหารใสจนมองเห็นรังไขปลาดุกปลาซอนอยูตามรากผักอีรวยไดอยางชัดเจน”xx วิถี
ชีวิตของชุมชนลุมน้ําหนองหารอาศัยการทํานาปลูกขาวไวกินพื้นที่นา สวนใหญอยูไมไกลจากหมูบานที่
นามีทั้งนาอยูบนที่ดอนเรียกวา “นาโคก” สวนนาอยูพ้ืนที่ลุมน้ําเรียกวา “นาทง” และนาตามริมฝั่ง
หนองหารชาวบานเรียกกันวา “นาตีนบาน”xxi ชาวบานมักจับจองพ้ืนที่ทํานาหลายแปลงทั้งนาโคก
และนาทง ทั้งนี้เพ่ือความม่ันคงของการมีขาวกินยามใดแลงก็ยังเหลือนาทง แตหากฝนหนักนาทงก็ยัง
ไดกินขาวจากนาโคก ดังนั้นเห็นวาแตละครัวเรือนจึงพยายามทํานาทั้งในนาดอนและนาลุม แตเมื่อใน
ปัจจุบันจํานวนครัวเรือนมีมากข้ึนแตที่ดินทํากินเทาเดิม ทําใหก็ไมสามารถมีที่ดินทํานาไดหลายแปลง 
เหมือนในอดีต 
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ฐานชีวิตของชุมชนลุมน้ําหนองหารไมไดขึ้นกับการทํานาเพียงอยางเดียว ปลาที่มีอยูชุกชุม
เมื่อสมัยอดีต และพืชผักธรรมชาติตามดอนตางๆ ในหนองหารยังเป็นฐานทรัพยากรสําคัญ ที่กอใหเกิด
พัฒนาการของชุมชนหนองหารในปัจจุบัน ดังแมสอน ยศทอง วัย ๖๘ ปี ชาวบานแปูนเลาวา “แมเกิด
นําน้ํา ใหญนํานา สงลูกหลานเรียนไดกะยอนปลา หาปลาไดแลวก็ไปแลกขาวกิน ตามดอนมีเห็ดผึ้ง 
เห็ดปลวก เห็ดดิน หนอไมไผปุา มันแซง สวนใหญคนบานแปูนไปหาอยูหากินที่ดอนสวรรค์ และยังได
เอาวัวเอาควายไปเลี้ยง” ความทรงจําแหงอดีตของแมสอนเป็นเชนเดียวกันกับแมสมร หาญมนตรี วัย 
๕๙ ปี ชาวบานทาวัดที่เลาวา “ปูปลานาน้ําบไดอึดไดอยากใชสวิงซอนกุงบาทเดียวไดเป็นกิโล”และ
ยามเมื่อถึงฤดูกาล ปลาขึ้นมาวางไขสิไดยินเสียง “ปลาฮองคือ เสียงหมู” 

 นอกจากนี้ในชวงฤดูแลงเมื่อน้ําในหนองหารลดลง ชาวบานที่อยูรอบหนองหารขุดเอาดิน
เอียด (เกลือที่ซึมข้ึนบนผิวดิน) ตามดอนหรือตามริมหนองหารมาตมเกลือไวใชบริโภคและทําปลาแดก 
แตปัจจุบันชาวบานที่ตมเกลือมีนอยลง เนื่องจากมีน้ําทวมขังหนองหารตลอดปี จนไมสามารถไปหาที่
ขูดดินเอียดได อีกท้ังสมัยกอนถนนหนทางยังไมสะดวก การเดินทางระหวางหมูบานรอบหนองหารกับ
เมืองสกลนครมักใชเรือและการเดินเทา เมื่อชาวบานจับปลาไดมากหรือไดปลาขนาดใหญก็หาบปลา
เดินไปขายที่ตัวเมือง แตเดิมหนองหารมีปลาหลากหลายชนิด เชน ปลาดุก ปลาชอน ปลาอีจน ปลา
แมว ปลาเพี้ย ปลาโจก ปลายอน ปลาอีกุม ปลาเสือ ปลายี่สก ปลาเซือม ปลาเคิง ปลาซวย ปลานาง 
ฯลฯ ปลาเหลานี้มีชุกชุมและมีขนาดใหญจนเอาหัวปลามาทํา “กอนเสา” ได 

 พอสํา บุรเนตร อายุ ๗๗ ปีชาวบานบึงศาลาบอกวา เคยจับปลาเสือตัวใหญหนักถึง ๘ 
กิโลกรัม และเม่ือใดที่จับไดปลาตัวใหญมักหาบเอาไปขายที่เมืองสกล วันไหนขายปลาไดเงินถึง ๓ 
บาท เป็นได “สาบขี้แฮ” (ดีใจจนตีปีก) “สมัยพอยังเป็นบาวออกไปใสแงบหาปลามีแตปลาตัวใหญๆ 
บางครั้งจับปลาดุกไดขนาดตัวเกือบเทาขา เอาไปขายไดตัวละ ๑ สตางค์ สวนปลาอ่ืนๆก็มี ปลาโด 
ปลาคอ ปลาจีน ปลาโจก ปลาแมว ปลาเพี้ย ปลาอีกุม ปลาหมากผาง ฯลฯ แตสมัยกอนปลาไมเป็น
ราคา เพราะมีมากจนไมตองซื้อตองขาย ปลาแดกมักทําเก็บเอาไวกินปีละประมาณ ๒ ไหตอเฮือน
เทานั้นก็พอแลว” 

 สมัยนั้นชาวบานสวนใหญจึงมีวิถีชีวิตพ่ึงพาธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มี
ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและมีการแลกเปลี่ยนอาหารกันบางเมื่อยามขาดแคลน เชน การหาปลา
ไปแลกขาวเริ่มมีการใชเงินตราบางแลวแตไมมากนัก คนรุนอายุ ๕๐-๖๐ ปีขึ้นไป คือ รุนที่ทันเห็น
หนองหารเมื่อครั้งยังใสสะอาดและอุดมสมบูรณ์ ตางเห็นวาความเปลี่ยนแปลงของหนองหาร เกิดข้ึน
ชัดเจนเมื่อประมาณ ๔๐-๕๐ ปีที่ผานมา โดยจุดเปลี่ยนครั้งใหญของหนองหารในทัศนะของชาวบาน
เกิดเม่ือมีการกอสรางประตูปิดกั้นปลกลําน้ําก่ํา หลังจากนั้นทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
หนองหารก็คอยๆเปลี่ยนแปลงไป ชาวบานตางแสดงความเห็นสอดคลองกันวา ปัญหาความเสื่อม
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โทรมของหนองหารในปัจจุบันเกิดขึ้นในหลายดานดวยกัน กลาวคือ ดานสภาพแวดลอม ไดแก ปัญหา
การแพรกระจายของวัชพืชหรือขี้สนม ความเนาเสียของน้ําในหนองหาร ชนิดพันธ์และจํานวนปลา
และนกลดนอยลง การแพรระบาดของหอยคันและโรคศัตรูขาวโดยมีวัชพืชเป็นแหลงอาศัย ปลาเป็น
โรค ดานสาธารณสุขพบวาอัตราความชุกชุมของโรคพยาธิใบไมในตับของประชาชนที่อยูรอบหนอง
หารในรัศมี ๓ กิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีอัตราชุกชุมถึงรอยละ ๓๗.๙๗xxii 

 ปัญหาน้ําทวมและการขยายเขตหนองหารทับที่นาเป็นปัญหาที่ชาวบานใหความสําคัญใน
ลําดับตนๆ ปัญหาเหลานี้มีสาเหตุมาจากการพัฒนาหนองหารโดยการสรางประตูกั้นลําน้ําก่ําเป็นลําน้ํา
ที่เชื่อมตอระหวางหนองหารกับแมน้ําโขง ทําใหวัฏจักรการขึ้นลงของน้ําในหนองหารเปลี่ยนไปจาก
เดิมที่เคยมีทั้งน้ําขึ้นและน้ําลง ปัญหาใหญอันดับแรกท่ีชาวบานกลาวถึงกันมาก คือ ปัญหาเรื่องวัชพืช
หรือขี้สนม การแพรกระจายและการทับถมของผักตบชวาและวัชพืชอ่ืนๆ พบเห็นอยูเต็มชายฝั่งหนอง
หาร ชาวบานดอนเชียงคูณพูดเป็นเสียงเดียวกันวา “เดี๋ยวนี้คนสวนใหญในหมูบานตองสูญเสียอาชีพ
จับปลา เพราะผักตบชวาและขี้สนมขึ้นเต็มริมฝั่งหนองหารของหมูบานเป็นระยะทางยาวเกือบ ๓ 
กิโลเมตร จนชาวบานหาทางเอาเรือออกไปจับปลาไมได” นอกจากนี้ การทับถมของวัชพืชยังเป็น
สาเหตุทําใหน้ําหนองหารเนาเสีย อีกทั้งยังเป็นแหลงอาศัยของหอยคันและแมลงศัตรูขาว ซากวัชพืช
เหลานี้ตายทับถมกันเป็นเหตุใหหนองหารตื้นเขิน ทําใหแหลงที่อยูหรือหากินของปลาและนกลด
นอยลงทั้งจํานวนชนิดและปริมาณ “ตั้งแตมีชลประทานมา ไมมีปลาเหมือนเกา ปลาเดี๋ยวนี้มันไขไม
เป็นแลว เนื่องจากปลามันไขในน้ําไหล แตเดี๋ยวนี้น้ําหนองหารมันไมไหล”xxiii ปลาที่ปัจจุบันนี้ชาวบาน
ไมพบเห็นอีกเลย ไดแก ปลาแมว ปลานกเขา ปลาขบ ปลาเสือ ปลาหมากผาง ปลาหมู ปลาคาว ปลา
อีกุม นอกจากนี้ยังพบปลาเป็นโรคมีแผลตามลําตัวลอยตายในหนองหารอีกดวย อยางไรก็ตามการ
เพ่ิมข้ึนของประชากรและการจับปลามากขึ้น รวมทั้งการจับปลาแบบทําลาย เชน การใชไฟฟูาช็อต 
ปลาเป็นสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ชาวบานกลาวถึง 

 ดานสาธารณสุข ชาวบานไมลงอาบน้ําในหนองหารแลวปัจจุบัน เพราะคุณภาพน้ําในหนอง
หารแยลงกวาเดิมมาก ผูสัมผัสกับน้ําหนองหารเมื่อขึ้นมาแลวรูสึกคัน อีกท้ังยังเกิดโรคพยาธิใบไมใน
ตับระบาดทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงวัวควายของชาวบานทาวัด ที่นําไปเลี้ยงในหนองหารมักมีราคาต่ํา 
เนื่องจากพอคาตําหนิวา วัวควายเหลานั้นเป็นโรคพยาธิ สําหรับปัญหาเรื่องที่ดินทํากิน มี ๒ ลักษณะ 
คือ น้ําทวมนาขาวเสียหายและแนวเขตหนองหารทับที่นา เนื่องจากชุมชนรอบหนองหารทํานาตามริม
ฝั่งหนองหาร หรือที่เรียกวา “นาตีนน้ํา” การเก็บกักน้ําทําใหน้ําทวมขาวเสียหาย ชาวบานดอนเชียง
คูนเลาวา เดิมมีนาตีนน้ําอยู ๒๑ ไร แตหลังจากมีประตูน้ําไมสามารถทํานาไดเลยจนตองขายที่นา
ทั้งหมดใหกับคนบานทาแร ชาวบานดอนเชียงคูนอีก ๑๐ กวารายประสบปัญหาเชนกันและสวนใหญ
ไดขายที่นาไปเกือบหมดแลว ลักษณะปัญหาเดียวกันนี้พบวา เกิดขึ้นใน ๔ หมูบาน จาก ๗ หมูบาน 
ชาวบานแตละหมูบานสะทอนความเห็นตอปัญหาน้ําทวมวา “ประตูลําน้ําก่ํา” คือ สาเหตุหลักของ
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ปัญหา “เมื่อกอนไมมีประตูน้ําหนองหารทางบนก็ไดหากินทางลางก็ไดหากิน เพราะทางตอนบนน้ําไม
ทวมและทางตอนลางน้ําก็ไมทวม แตเดี๋ยวนี้มีประตูน้ําถาปิดน้ําทางตอนบนน้ําก็ทวม สวนทาง
ตอนลางก็แหงแลง แตถาเปิดน้ําทางตอนบนน้ําก็มาทวมทางใตแทน”xxiv “บานเมืองเฮา หนองหารเฮา
เปลี่ยนแปลงไปหลายแลว ยอนน้ําอันนี้แหละบแหง”xxv ชาวบานบางคนเคยเดินทางไปพบกับ
เจาหนาที่ประมงเพ่ือขอใหเปิดประตูระบายน้ําเนื่องจากน้ําทวมขาว แตทางเจาหนาที่อางวาตองรอ
คําสั่งจากกระทรวงจึงเปิดไดxxvi ชาวบานนาแกวและบานอ่ืนๆ ตางประสบปัญหาเดียวกัน คือ “ยาม
ชวงขาวออน ขาวใหมน้ําทวมมาก็ทําใหขาวตายหมด” ผิดกับกอนที่ประตูน้ําแมวามีน้ําหลากทวมใน
หนาน้ําแต “ยามแลงน้ําก็ลดลงไปจนถึงดอนโพธิ์ ชาวบานลงไปทํานาแซง อาศัยน้ําจากฮองน้ําลาก ทํา
กันหมดบาน....ชวงเดือนสิบเอ็ดสิบสองน้ําแหงเร็วเฮ็ดใหขาวไมตาย”xxvii  

ปัญหาแนวเขตหนองหารเกิดขึ้นเมื่อมีประกาศพระราชกฤษฎี พ.ศ. ๒๔๘๔ ใหหนองหารเป็น
เขตพ้ืนที่หวงหามการใชที่ดิน และตอมาประกาศทับซอนเป็นเขต นสล. (หนังสือสําคัญท่ีหลวง) อีก
ครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ทําใหพื้นที่หนองหารขยายเขาไปทับที่ทํากินของหมูบานรอบหนองหาร 
ชาวบานทุกหมูบานยืนยันวา ที่นาดังกลาวตนไดรับสืบทอดมรดกมาตั้งแตรุนพอแม “แตกอนเป็นที่
ของชาวบานไดทํากินยามชวงฤดูแลง เดี๋ยวนี้เป็นเขตประมงไปแลว วิธีการปักเขตคือ ปิดเขื่อนใหน้ํา
ขึ้น น้ําขึ้นถึงไหนก็เป็นเขตประมงตรงนั้น” ชาวบานบางรายเคยไปขอเอกสิทธ์ แตทางเจาหนาที่บอก
กับชาวบานวาพ้ืนที่ดังกลาวเป็นเขตประมงไมสามารถออกเอกสารสิทธิ์ใหได “หลักเขตที่ดิน แตพอแต
แมหลักเขตอยูทางใต เดี๋ยวนี้มากปักหลักเขตก็ไมเคยมาถามวา หลักเขตเดิมมันอยูตรงไหน นึกอยาก
ปักก็มาไมเคยใหความสําคัญกับชาวบานเลย”xxviii ชาวบานยังเลาอีกวา เคยไดยินคนเฒาคนแกเลาตอ
กันวา การปักแนวเขตครั้งแรกเจาหนาที่ถามชาวบานวา ตองการใหปักตรงไหน ตอนนั้นชาวบานไมคิด
วาแนวเขตสรางปัญหาตามมา จึงบอกวาอยากปักตรงไหนก็ปักไป เจาหนาที่ก็เลยปักเขาไปในที่นา 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              
ภาพ ๑๓ เขตพื้นท่ีหวงหามการใชที่ดินรอบหนองหาร ตามประกาศพระราชกฤษฎ ี พ.ศ. ๒๔๘๔ ประกาศ             

และประกาศทับซอนเป็นเขต นสล. (หนังสือสําคญัที่หลวง) พ.ศ. ๒๕๔๐  
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ภาพ ๑๔ หลักเขตหนองหารและหลักเขต นสล. (หนังสือสําคัญท่ีหลวง) ตั้งอยูในบริเวณ     
ที่ทํากินและกลางหมูบานริมหนองหาร 

 หากสรุปกรณีปัญหาเรื่องน้ําทวมและแนวเขตทับที่นา ในทัศนะของชาวบานมีสาเหตุสําคัญ
จากการปิดประตูระบายน้ําเพ่ือเก็บน้ําไวในฤดูแลง ตามแนวการจัดการน้ําในหนองหาร เพ่ือ
ตอบสนองตอวัตถุประสงค์ที่หลากหลายทั้งผลิตน้ําประปา เกษตรกรรม แหลงทองเที่ยวโดยเฉพาะ
ประเพณีแขงเรือที่ถูกยกระดับจังหวัดใหเป็นงานระดับจังหวัด โดยแขงกันในชวงเทศกาลออกพรรษา
ราวเดือนตุลาคมของทุกปี จึงจําเป็นตองเก็บน้ําหนองหารไวสําหรับการแขงเรือ เป็นเวลาที่ขาวกําลัง
ตั้งทองและไมตองการน้ํามาก “ชาวบานจึงตองอดทน แมวาตนขาวบางสวนยังถูกน้ําทวมและเริ่มตาย 
ตองรอใหงานบุญประเพณีออกพรรษาผานพนไปกอน กรมประมงจึงปลอยใหน้ําหนองหารลดระดับลง 
เนื่องจากเทศบาลนครสกลนครไดขอรองใหเก็บน้ําเอาไวจนกวาจัดงานเทศกาลการแขงเรือเสร็จ”xxix 

 

ภาพ ๑๕ การสะสมสาหรายและวัชพืชในบริเวณหนองหาร 

 



๔๐ 

 

 จึงเห็นไดวา การจัดการน้ําของหนองหารที่ผานมา ไดสรางประโยชน์สําหรับคนกลุมหนึ่งแต
คนอีกกลุมตองสูญเสียประโยชน์ สวนในเรื่องปัญหาแนวเขตหากการกําหนดแนวเขตหนองหารทาง
เจาหนาที่ประมงเปิดโอกาสใหชาวบานไดมีสวนรวมปัญหาอาจไมเกิดขึ้น ชาวบานในลุมน้ําหนองหาร
ทัง้ ๗ ชุมชนตางมีความเห็นที่สอดคลองตองกันวาถึงเวลาแลวที่ตองฟ้ืนฟูสภาพแวดลอมของหนอง
หาร รวมทั้งควรแกไขปัญหาอันเกิดจากการจัดการน้ําและการขยายแนวเขตหนองหาร สวนการ
จัดการและฟ้ืนฟูสภาพแวดลอมของหนองหาร ชาวบานทุกหมูบานมีความเห็นตรงกันวา แนวทางการ
ฟ้ืนฟูสภาพแวดลอมของหนองหารใหสะอาดขึ้นกวาปัจจุบันกระทําไดไมยากและไมตองใชงบประมาณ
ใดๆเลย ดวยการเปิดประตูระบายน้ําแบงออกเป็น ๒ ชวง ดังนี้ 

 การกําจัดวัชพืช โดยเปิดประตูระบายน้ําใหแหงลงถึงระดับที่ทําใหวัชพืชลอยอัดแนน อยู
บริเวณชายฝั่งแหงตาย หลังจากนั้นระดมชาวบานแตละหมูบานที่ตั้งอยูรอบหนองหารชวยกันจุดเผา
ทําลายวัชพืช ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเปิดประตูคือ ฤดูแลง หลังจากการแขงเรือหนองหาร สําหรับ
ระยะเวลาการเปิดแตละชุมชนมีความเห็นที่แตกตางกัน บางชุมชนใหเปิดประตูระบายน้ําทุกปี  บาง
ชุมชนเสนอเปิดปีเวนปี แตบางชุมชนเสนอวา เปิด ๒-๓ ปีตอครั้งก็ได  การเปิดประตูน้ําเพื่อใหปลา
เขามาวางไข ชาวบานบอกวา “ชวงน้ํามาใหมๆ ยังไมอยากใหปิดประตูน้ําก่ํา อยากใหลอปลาน้ําโขง
ขึ้นมากอนใหมาเขาหนองหาร พอถึงเดือนกันยายน-ตุลาคม คิดวาปลาน้ําโขงไมเขามาแลวจึงคอยปิด
ประตูน้ํา ถาทําแบบนี้ไดทั้งปลาและน้ําทําการเกษตรหนาแลง” แมวาสถานีประมงหนองหารปลอย
พันธุ์ปลาลงหนองหารทุกปี แตชาวบานเห็นวา ปลาที่นํามาปลอยแตกตางไปจากท่ีเคยมีอยูตาม
ธรรมชาติ ปลาที่เจาหนาที่ประมงนํามาปลอยเป็นปลาเกร็ด เชน ปลานิล ปลาไน ปลานวลจันทร์ แต
ปลาที่มีรสชาดอรอยและราคาดี คือ “ปลาหนัง” ไดแก ปลานาง ปลาคาว ปลาเซือม ฯลฯ ปัจจุบัน
ปลาพวกนี้ลดนอยลงไปมากและบางชนิดไดสูญพันธุ์ไปจากหนองหาร 

 หากเกรงวา การเปิดประตูน้ํากระทบตอการเกษตรและการผลิตน้ําประปา แนวทางแกไข คือ 
ควรมีกระบวนการปรึกษาหารือกับชาวบานที่อาศัยน้ําทําการเกษตรฤดูแลง สวนการผลิตน้ําประปา
ชาวบานสวนใหญเสนอใหขยายความยาวทอประปาออกไปอีก เกือบถึงดอนสวรรค์ยิ่งดีเพราะอยูใน
เขตน้ําลึกและมีน้ําตลอดปี มีน้ําเพียงพอในการผลิตน้ําประปา กรณีปัญหาน้ําทวมและแนวเขตพ้ืนที่ทํา
กินเสนอใหชาวบานมีสวนรวมตัดสินใจในการจัดการน้ําหนองหารโดยเฉพาะการเปิด-ปิดประตูน้ําเพ่ือ
ไมใหน้ําทวมนาขาวเสียหายและควรปรับแนวเขตหนองหารออกจากพ้ืนที่ทํากินดวยการใหชาวบาน
เขารวมในกระบวนการปรับแนวเขต  หลังจากนั้นจึงดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์เป็นลําดับตอไป ใน
เรื่องเก่ียวกับกระบวนการจัดการองค์การชาวบานไดเสนอแนวคิดท่ีนาสนใจที่ในแผนแมบทการพัฒนา
หนองหาร (๒๕๔๐-๒๕๔๔)  ไมไดกลาวถึงคือ การเสนอใหชุมชนโดยรอบหนองหารรวมตัวกันในรูป
ของเครือขายชาวบาน เพ่ือการฟื้นฟูสภาพแวดลอมของหนองหารไดประสิทธิภาพเพราะลําพัง
หนวยงานของรัฐหรือชุมชนเพียงอยางเดียว คงไมมีเพียงพอที่นําไปสูรูปธรรมการปฏิบัติจริงได 



๔๑ 

 

๒.๔ บทส่งท้าย 

 วิถีชีวิตของผูคนที่อาศัยอยูบริเวณในอาณาบริเวณรอบหนองหาร ลวนแตผูกพันอยางใกลชิด
กับทรัพยากรธรรมชาติในหนองหารเนื่องดวยความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ํานานาชนิดทั้งบริเวณริมฝั่ง
และอยูตามเกาะหรือดอนตาง ๆ  ในหนองหารที่มีอยูจํานวนมาก ก็เต็มไปดวยพันธุ์ไมที่เป็นพืชอาหาร
และใชประโยชน์สําหรับชุมชนโดยรอบระบบนิเวศน์ของหนองหารกอนที่มีการสรางประตูกั้นลําน้ําก่ํา
นั้นเป็นระบบที่เชื่อมตอกับแมน้ําโขงเชนเดียวกับลําน้ําสงครามแมน้ําสายหลักของภาคอีสานตอนบน 
วิถีชีวิตการดํารงชีวิตของชุมชนรอบหนองหารลวนสัมพันธ์กับสภาพการข้ึนลงของระดับน้ําในหนอง
หารตามฤดูกาลตลอดหลายชั่วอายุคนที่ผูคนเหลานี้ตางปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติ  เมื่อระดับน้ําหนองหารลดลงในฤดูแลงก็พากันลงไปทํานาแซง ปลูกผัก ซอนกุงตาม  
ริมฝั่งหนองหารหรือตามรอบดอนตางๆ  เมื่อเขาสูฤดูฝนหากน้ําหลากเขามามากจนนาขาวที่ปลูกไว
เสียหายก็อาศัยการจับปลาในหนอนหานไปแลกขาว  น้ําในหนองหารก็ใสสะอาดจนสามารถดื่มได 

 หนองหารยังเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบหนองหารการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เชน การแหบุญพระเวสไปยังดอนบางดอนในหนองหารและประเพณีท่ีสําคัญอยางหนึ่ง 
ปัจจุบันคือพิธีการแขงเรือบานทาวัดเป็นหมูบานแรกท่ีริเริ่มจัดประเพณีแขงเรือในแถบลุมน้ําหนอง
หาร  ในการแขงเรื่อมีการเชื้อเชิญผีชื่อวา “นางไอคําและทาวผาแดง” มาชวยทุกครั้งที่มีการแขงขั้นxxx   

อันเป็นตํานานความเชื่อวาดวยการกําเนิดหนองหารเลาสืบทอดกระทั่วปัจจุบัน 

 ในทางเศรษฐกิจชุมชนลุมน้ําหนองหารยังมีการคาขายแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับชุมชนในลุมน้ํา
สงครามการศึกษาของสุรัตน์ วรางค์รัตน์ พบวา ระบบเศรษฐกิจในอดีตของหมูบานทาแรหรือตําบลแร
ปัจจุบันเติบโตขึ้นจากการประกอบอาชีพ ๔ ดาน คือ การเดินทางไปรับจางตัดฟืนที่บอตะกั่วในลาว 
การทํานาแลกขาวขายขาว การคาขายวัวควายและการคาปลาแดก เมื่อเกิดปัญหาน้ําทวมชาวบาน 
พากันหาปลาทําเป็นปลายาง ปลาแหง ปลาแดก ไปแลกขาวกับหมูบานที่ปลูกขาวไดดี เกิดระบบ
ความสัมพันธ์เป็นเครือญาติสมมุติเป็น “เสี่ยว” กันข้ึน จากนั้นจึงพัฒนาเกิดพอคาคนกลางเขาไปซื้อ
ปลาแดกจากแหลงจากอําเภอศรีสงคราม แหลงผลิตปลาแดกท่ีสําคัญ เชน บานปากยาม บานปากอูน
และบานทาบอ เป็นตน โดยนําไปขายแถบจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม   

 อยางไรก็ตามชุมชนสวนใหญเมื่อสมัยอดีตมีระบบการผลิตเพื่อยังชีพเป็นสําคัญ คือ การผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน แตเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเชน น้ําทวมนาขาวไมไดผลถึงใชทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืนๆ ที่มีอยูมาก เชน ปลาไปแลกเปลี่ยนขาวมาทดแทน “หนองหาร” จึงเป็นพื้นที่ทางกายภาพ 
(Physical Space) กอใหเกิด “วัฒนธรรม” หรือพ้ืนที่ภายใน (Mental Space) ที่เชื่อมโยงชีวิต     
จิตวิญญาณของผูคนกับลุมน้ําหนองหาร จนกลายเป็นพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Space) ที่สงผลตอการดําเนินชีวิตของชุมชนรอบหนองหาร เพราะ “หนองหาร” มิใช



๔๒ 

 

ฐานะเพียงฐานเศรษฐกิจเพ่ือยังชีพเทานั้น แตยังเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สืบทอด
มาจากบรรพบุรุษหรืออาจเป็นพิธีกรรมที่ชุมชนสรางสรรค์ขึ้นมาใหม เนื่องจากแตละชุมชนมิไดตั้งอยู
โดดเดี่ยวมีการปะทะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณี ระหวางกันและกันกระทั่งเกิด
พัฒนาการขยายมาเป็นชุมชนที่มั่นคง 

 ชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับหนองหารตางตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่มาเยือนไดเป็น
อยางดีโดยเฉพาะคนในวัยอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป เนื่องจากคนเหลานั้นเติบโตขึ้นมาตั้งแตครั้งหนองหารยัง
ใสสะอาดและอุดมสมบูรณ์ดังคําแมใหญที่เกิดกับหนองหารวา “เกิดนําน้ํา ใหญนํานา สงลูกหลาน
เรียนไดกะยอนปลา” พวกเขารูดีวา หาอยูหากินอยางไร ภายใตวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล
ธรรมชาติของหนองหาร แตเมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไป จากระบบเศรษฐกิจแบบ
พ่ึงตนเองมาสูการผลิตที่ผูกพันกับกลไกตลาดและการคาเสรี สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
เกิดการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคชนบทเขาสูเมือง เพราะชุมชนชนบทไมอาจดํารงชีพโดยอาศัย 
การผลิตจากเกษตรกรรมและไมสามารถพ่ึงพาธรรมชาติเหมือนเชนอดีตอีกตอไปได แตคงยังไมสาย
จนเกินไปสําหรับ “หนองหาร” ที่ฟ้ืนฟูสภาพแวดลอมใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหาก
ยอมรับฟังความเห็นจากชุมชนรอบหนองหารและไมกีดกั้น “ชาวบาน” เอาไวขางนอก 
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บันทึกท้ายบท 

                                                           
i มีขอถกเถียงเก่ียวกับการเขียนคําวา “หนองหาร” หรือ “หนองหาน” วาที่ถูกตองควรสะกดดวย 
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หมายถึง แบงสวนเทาๆ กัน และหมายถึง สิ่งที่เอาไปได, การนําไป, การถือเอา มักใชเป็นสวนทาย
สมาส เชน บริหาร, อาหาร เป็นตน สวนคํา “หาน” พบในคําวา “ละหาน” (เทียบเขมร) หมายถึง 
หวงน้ํา สวนคําวา “ละหาร” (เทียบมาลายูวา Lahar) หมายถง หวงน้ําเชนกัน   
ii คนทองถิน่เรียกวา “ซงน้ําพุ” ปัจจุบันตั้งอยูริมหนองหารบริเวณบานน้ําพุ หมู ๔ ตําบลบานแปูน 
อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร        
iii บริเวณท่ีตั้งอําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
iv เติม วิภาคย์พจนากิจ. ประวัติศาสตร์อีสาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ธรรมศาสตร์,  ๒๕๔๒. หนา ๒๓๔-
๒๔๓ 
v กรมศิลปากร. อุรังคธาตุ (ตํานานพระธาตุพนม). กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ์, ๒๕๓๗. หนา ๔๔  
vi จังหวัดสกลนคร. ปูมเมืองสกลนคเนื่องในโอกาสฉลอง ๑๕๐ ปี. เมืองสกลนคร, ๒๕๓๑. หนา ๑๔ 
vii ศิลาจารึกพระมหาพรหม ปัจจุบันหักออกเป็น ๒ ทอน สวนบนยังเก็บไวที่พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรี
เชียงใหม บานทาวัดใต หมู ๙ ตําบลเหลาปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร 
viii ศรีศักร  วัลลิโภดม. แองอารยธรรมอีสาน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มติชน, ๒๕๓๘.  
หนา ๕๗  
ix สุรัตน์ วรางรัตน์ บก. สภาพหมูบานริมหนองหาร  สกลนคร. ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูสกลนคร,  
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xสุรัตน์  วรางรัตน์.  เรือนพักอาศัยชาวไทย-เวียดนามบานทาแร.  สกลนคร : สํานักศิลปวัฒนธรรม  
สถาบันราชภัฏสกลนคร, ๒๕๔๒.  
xi มรรษธรณ  พฤษะวัน. ภูมิทัศน์บานทาวัด, ปริญญานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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xiii สันทนา  ดวงสวัสดิ์ และคณะ. ทรัพยากรประมงและสภาวะการประมงภายหลังการปรับปรุง 
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บทที่ ๓ 

แนวคิดการพัฒนาหนองหาร 

 หนองหารกับประสบการณ์ในการพัฒนานับจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้น าเสนอไว้ในบทที ่๒  
ซึ่งจะน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาหนองหารในอนาคต โดยในบทนี้จะกล่าวถึงแนวคิดการพัฒนาหนอง
หารนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรายละเอียดได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจาก
นักวิชาการ อาทิ ทั้งนี้ได้มีนักวิชาการ อาทิ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ และ อาจารย์สวิง  ตันอุด ได้เสนอ
แนวคิดในการพัฒนาไว้อย่างหลากหลายและน่าสนใจ จะได้น าเสนอรายละเอียดในล าดับต่อไป 

๑. แผนพัฒนาหนองหารภาคประชาชน  
      รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ1 

 
 ๑.๑ บทน า 

 “หนองหาร” จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน้ าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และมี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของประเทศไทย มีพ้ืนที่ผิวน้ าประมาณ ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร และพ้ืนที่
ครอบคลุมโดยรวมประมาณ ๗๗,๐๐๐ ไร่ และมีแหล่งต้นน้ าล าน้ าและล าห้วยไหลลงสู่หนองหาร
ทั้งหมด ๑๖ สาย มีห้วยน้ าพุงที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพานเป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญ ที่ผ่านมาหนองหาร
ถูกใช้ประโยชน์ในฐานะที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญของชุมชนโดยรอบ ทั้งในมิติของการเป็น
ทรัพยากรพ้ืนฐานการผลิต แหล่งน้ าเพ่ือการด ารงชีพ หรือ แม้กระทั้งเป็นพ้ืนที่ของพิธีกรรม ที่สะท้อน
ความเชื่อ ระหว่างคน ศาสนาและน้ า จนอาจกล่าวได้ว่าพ้ืนที่หนองหาร เป็น “พ้ืนที่ทางสังคม” ที่ผูก
ทรัพยากรน้ าเข้ากับวิถีชีวิตของผู้คน จนเกิดเป็นมิติต่างๆที่สะท้อนความสัมพันธ์ของคนกับพื้นท่ี หรือที่
เรียกว่าระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (cultural ecology) ไม่ว่าจะเป็นการเกิดข้ึนของระบบการเกษตร
แบบนาทามตีนน้ า เป็นเส้นทางการค้าโบราณ หรือเป็นแหล่งความม่ันคงด้านการประมงในภูมิภาค 

ปัจจุบัน หนองหารก าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งทางด้าน
กายภาพ ด้านคุณค่าต่อจิตใจ และอ านาจในการควบคุมจัดการพ้ืนที่ อันล้วนเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตามแนวนโยบาย
รัฐ การขยายตัวของชุมชนเมือง การเข้ามาของพืชเกษตรเชิงเดี่ยว การขยายตัวของกลุ่มทุนเข้ามาจับ
จองและอ้างสิทธิ์ในที่ดิน ปัญหาน้ าเสีย การขยายตัวของวัชพืชทางน้ า ที่น าไปสู่การเสียสมดุลของ
ระบบนิเวศน์ 

                                                           
1

 อธิการบดีมหาวิทยาลยัชีวิต 



๔๖ 

 

ปัญหาของหนองหารที่เกิดขึ้นมีความหลากหลาย ซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อเนื่องในวง
กว้าง  อีกท้ังเป็นปัญหาที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้คน ชุมชนและแหล่งน้ าหนองหาร รวมถึง
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนรับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับหนองหาร ดังนั้น การจัดเวทีสัมมนาวิชาการเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง“ แนวทางการจัดการท าแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาหนองหารแบบมีส่วนร่วม”  
จึงช่วยท าให้การวิเคราะห์และประเมินสภาพหนองหารที่เปลี่ยนแปลงไปมีความชัดเจนทั้งในด้านของ
ขอบเขตและเนื้อหา โดยคาดหวังว่าแผนแม่บทดังกล่าวจะส่งผลดีต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ามาเก่ียวข้อง
กับการพัฒนาและใช้ประโยชน์หนองหาร ตลอดจนเป็นการระดมความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชนที่สัมพันธ์กับการจัดการหนองหาร อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาหนองหารอย่าง
ยั่งยืนด้วยรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่หนองหารด้วยตนเอง 
 ทั้งนีก้ารจัดท าแผนแม่บทเพ่ือ (๑) วิเคราะห์และประเมินสภาพหนองหารที่เปลี่ยนไปรวมถึงผู้
มีส่วนได้เสียที่เข้ามาเก่ียวข้องกับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ โดยพิจารณาผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล
เอกสารผลการศึกษา รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนองหาร ตลอดจนสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ที่
จะช่วยให้เห็นปัจจัย เงื่อนไขท่ีมีผลต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงหนองหารในแต่ละช่วงเวลา และ (๒) 
ระดมความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่สัมพันธ์กับการจัดการหนองหาร ถึง
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและทิศทางการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การจัดท าร่างแผนแม่บทการพัฒนา
หนองหาร ในลักษณะการจัดการร่วมแบบพหุภาคี 
 ๑.๒ แนวทางการจัดท าแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 

“ก่อนตาย อยากจะท าอะไรให้กับหนองหาร เพราะปัจจุบันมองว่า หนองหาร
ถูกฆ่าตายไปแล้ว โดยถูกฆ่าตายจากการพัฒนาต่างๆ ที่ผ่านมา” 

 
ผมเป็นคนสกลนครที่เกิดริมหนองหาร ได้ดื่มกินน้ าหนองหารมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งครั้งนี้ได้มีโอกาส

กลับมาบ้านและได้นั่งรถผ่านริมหนองหารมา ผ่านหัวขัวหรือสะพานที่ข้ามน้ าหนองหารลอดใต้ถนน
เส้นทางสกลนคร - นครพนม ซึ่งเป็นสะพานที่เมื่อ ๕๐ กว่าปี มาแล้ว ผมเคยถูกผลักตกน้ าลงไปจึงท า
ให้สามารถหัดว่ายน้ าได้ จึงเป็นความจ าที่มีมากว่า ๕๐ ปีว่า พ่อเคยไปจับปลาที่หนองหาร โดยวันหนึ่ง
จับปลาผาไลหรือปลากระเบนน้ าจืดได้ ซึ่งเป็นปลาตัวใหญ่จนล้นกระโสก (ท่ีลากใส่เกวียน) ทั้งนี้ สิ่งที่
ผมอยากจะท าก่อนตาย คือ อยากจะท าอะไรให้กับหนองหาร เพราะปัจจุบันมองว่า หนองหารถูกฆ่า
ตายไปแล้ว โดยถูกฆ่าตายจากการพัฒนาต่างๆ ที่ผ่านมา  

ดังนั้น จากเมื่อเช้าได้ยินเกี่ยวกับการจัดการตัวเอง ที่ทางนายก อบจ.ได้พูดถึง วันนี้เราจึงมา
ถูกเวที หนองหารถ้าจะมีการฟื้นชีวิตขึ้นมา  คนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร  
หนองหารจะมีชีวิตได้อย่างไร  คนในหนองหารจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 
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เพราะปัจจุบันชาวบ้านมีแต่หนี้สินเหมือนคนใกล้จมน้ าตาย ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพ่ือซื้ออยู่ซื้อกินนั้น คง
เป็นภาวะที่ย่ าแย่ วันนี้เราจะลุกขึ้นมาเพ่ือจัดการอย่างไร เรามาช่วยกันคิด เราจะมาร่วมกันเป็น 
หนองหารอย่างไร มีแผนยุทธศาสตร์อย่างไร เราจะรู้เขาเราอย่างไร ดังนั้นหนองหารถ้าจะฟ้ืนตัวขึ้นมา 
ชาวบ้านต้องเข้มแข็ง ตราบใดถ้าชาวบ้านไม่เข้มแข็งจะพลิกฟ้ืนหนองหารได้อย่างไร ผมท างานกับ
ชุมชนมา ๓๖ ปี ซึ่งก็เห็นภาพ ถ้าชาวบ้านต้องไปซื้อกินชีวิตก็จบ ดังนั้น วันนี้ถ้าเราจะลุกขึ้นมาจัดการ
ตนเอง ดังนั้น การจะพลิกฟ้ืนได้ต้องใช้ข้อมูลและความรู้ ซึ่งมีท้ังข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เช่น วันดีคืน
ดีใครเป็นคนขีดหรือเขียนข้อมูลทางสังคม ข้อมูลทางความหลากหลายทางชีวภาพ ข้อมูลเชิงระบบ
นิเวศ ทั้งนี้ ตั้งค าถามต่อว่าเราจะใช้ข้อความรู้หรือข้อมูลอย่างไร เราต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะ อาทิ 
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ความรู้ทางนิเวศวิทยา หนองหารจัดการอย่างไร หรือความรู้ทางสังคมต้อง
จัดการอย่างไร 

ดังนั้น คนสกลนครจะต้องจัดการตัวเอง จะต้องท างานภาคประชาสังคม ชุมชน เราจะจัดการ 
ตัวเองอย่างไร อย่างที่คุณหมอประเวศ วสี พูดเรื่องสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คือ การมีข้อมูล ความรู้  
การเมืองและสังคมประชาชน ซึ่งประชาชนต้องจัดการอย่างไร  ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ เกิดข้ึนมา
จัดการตัวเอง จะช่วยให้เราเรียนรู้จัดการอย่างไร เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถท่ีจะจัดการตัวเองได้ ในกรณี
ท่าแร่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน  มีข้อมูลที่น่าสนใจจากรุ่นน้องคนหนึ่งที่เรียนพัฒนาชุมชนขึ้นไปที่  
อินแปง ไปท างานร่วมกับชาวบ้าน เรียนรู้จากชาวบ้าน ปัจจุบันท าให้ชาวบ้านต้องขอบคุณ ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ อาทิ การเข้ามาของพืชเศรษฐกิจของแต่ละพ้ืนที่ รู้สาเหตุและ
ทางออกในการแก้ไขปัญหาของตัวอง ต้องมีส านึกทางประวัติศาสตร์ ปัจจัยที่เป็นตัววิเคราะห์ 
เครื่องมือที่จ าเป็นต้องใช้ อาทิ แผนแม่บทชุมชน เครื่องมือในการของบประมาณ ในการพ่ึงพาตัวเอง 
การจัดสรรเรื่องรายได้ ต้องมีการแยกแยะการบริการจัดการแต่ละพ้ืนที่ การน าแนวคิดเรื่องของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร ความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างไร 

ดังนั้น หนองหารต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึนอย่างไร การเชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้านเป็นเครือข่ายในการประสานงาน  การด าเนินงานร่วมกัน การน าเสนอสิ่งดีๆ ของดีๆ แต่ละ
พ้ืนที่ ให้มันเป็นธรรมชาติสวยงาม อย่างน้อยเป็นการพัฒนาที่เป็นธรรมชาติสวยงาม ท าอย่างไร 
ชาวบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วม ท าอย่างไรจะชุมชนจะเป็นเจ้าของ เรามีทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม 
เราต้องมีการเรียนรู้ เนื่องจากทุนที่มีอยู่จะมีมากกว่าเงิน นอกจากที่ผ่านมาต้องใช้ความรู้ดั้งเดิม คนใน
พ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมย้อนหาอดีตสู่ปัจจุบัน และอนาคตเพ่ือให้เขามีอ านาจ การบริหารจัดการที่
เป็นของเขาเอง เราจะได้แผน แก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ ได้ เราจะมีวิธีอย่างไรที่จะเข้ามาจัดการได้   

อย่างไรก็ตาม หนองหารเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้มีแบบมีแผน ชาวบ้านต้อง
สามารถที่จะจัดการ การท าแผนของหนองหาร ต้องมีแผนแม่บทของตัวเอง หากเราจัดการตัวเองได้ 
หนองหารจะน าไปสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนนี้มีความสัมพันธ์กันหมด ต้องมีความสัมพันธ์
กัน ชาวบ้านตามข้อมูลได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากวันนี้เราต้องการคืนข้อมูลสู่หนองหาร เรา
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ต้องเชื่อมข้อมูลระดับโลก เราได้ข้อมูลระดับโลก เรามีเครือข่ายเยอะแยะ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วน
เป็นเจ้าของ 

การเมือง จากครั้งนี้ที่นายก อบจ. มาเริ่มและร่วมเมือกัน รวมทั้ง อบต. สส. สว. ทั้งในดับล่าง
ระดับบน ดูแลตนเอง จัดการตนเอง ซึ่งแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ต้องมีภาคประชาสังคม ถ้าไม่มีจะไม่
สามารถแก้ไขได้ ซึ่งหมอประเวศ เรียกว่า “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ดังนั้น สิ่งที่ต้องคิดให้มาก คือ 
ท าอย่างไรให้ชาวบ้านรอบหนองหารมีเครื่องมือในการจัดการตนเอง เช่น เครื่องมือนี้ คือ เครื่องมือที่
ช่วยท าให้เรารู้เรื่องราวของบ้านตนเองให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งขอยกตัวอย่างประสบการณ์ชีวิต เมื่อยี่สิบปีที่
แล้ว ครั้งที่พ่อแม่เสียชีวิตของตนและต้องมีเขียนการประวัติชีวิต และได้มีการท าเป็นหนังสือให้
ลูกหลานในวันปีใหม่และวันร าลึกถึงการเสียชีวิตของท่าน ซึ่งกลายเป็นข้อมูลของชุมชนด้วย คือ บ้าน
ท่าแร่ ดังนั้น สิ่งที่ปรากฏขึ้น คือ อันหนึ่ง คือ ข้อมูล อันหนึ่ง คือ ส านึก นอกจากนั้น ประวัติน้องชาย 
นายเอก ธวัชชัย ที่เรียนจบพัฒนาชุมชนให้ไปท างานกับชุมชน ด้วยการไปสอบถามชาวบ้านว่า เป็น
ใครมาจากไหน ซึ่งชาวบ้านงงว่า เป็นนักพัฒนาแต่ไม่มีโครงการเข้ามา แต่หลังจากนั้น ชาวบ้านรู้สึก
ขอบคุณว่าได้มีการรู้ถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาของชุมชนจากการเข้ามาพูดคุยสอบถามของนายเอก 
ตั้งแต่ยุคการเข้ามาของมันส าปะหลัง กัญชา ปอ ทั้งนี้ ท าให้เห็นสาเหตุและปัญหาของชุมชน ซึ่งใน
พ้ืนที่อินแปงได้รับบทเรียนจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาเป็นบทเรียนของชุมชน ในการพัฒนาใน
ปัจจุบัน 

ดังนั้น สิ่งที่เล่าคือ เครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนากับ อบต. คือ แผนแม่บท แต่หน่วยงาน
ราชการบางหน่วยก็น าไปใช้ในการของบประมาณหรือเขียนโครงการ ท าให้วัตถุประสงค์ผิดเพี้ยนไป 
ดังนั้น ถ้าเรามีการเรียนรู้ที่ดีจะท าให้เกิดพลัง แต่ใครจะเป็นคนท า มหาวิทยาลัยหรือไม่ อาจจะไม่ 
เพราะก็ปรากฏผลที่ท าลายหนองหาร ซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยไปท างานเรื่องโรคเอดส์ที่ภาคเหนือ 
และได้ถูกต้องค าถามว่า ในฐานะคนนอกกรณีกว๊านพะเยาจะพัฒนาอย่างไร ซึ่งผมเสนอว่า กว๊าน
พะเยา เป็นพ้ืนที่ทางธรรมชาติที่สวยงาม น่าที่จะไม่มีการด าเนินการด้านอุตสาหกรรม และส่งเสริม
เป็นพื้นที่ทางการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งอย่างน้อยเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่เอ้ือกับชุมชนใน
พ้ืนที่ ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องตั้งค าถาม คือ จะท าอย่างไรเพ่ือจะสานต่อคุณค่าความงามของปูุย่าตายาย ซึ่งเรา
มีทุนมากมาย ทั้งทุนทางธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าทุนที่เป็นตัวเงิน ครั้งหนึ่ง
จากการเดินทางไปกับลุงประยงค์ (ประยงค์ ดอกล าไย) เพ่ือรับรางวัลแม็กไซไซ ซึ่งในเวทีดังกล่าว มี
การกล่าวขอบคุณลุงประยงค์ว่า สิ่งที่ส าคัญกับการพัฒนาไม่ใช่ตัวเงิน แต่คือ ทุนทางความรู้ ทางภูมิ
ปัญญา 
 ดังนั้น การส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตส านึกละเห็นคุณค่าของทรัพยากรของท้องถิ่นโดยในอดีต
เรามีแผนจากปูุย่าตายายเป็นคนบอก แต่ปัจจุบัน คือ การเป็นคนบอกทาง ซึ่งวันนี้จึงอยากให้ทุกท่าน
ที่เข้าร่วมวันนี้  เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น ปัจจุบันการด าเนินงานเราไม่อยากให้เอา
เงินน าหน้า หนองหารเป็นพ้ืนที่ใหญ่  ต้องใช้ ๓ พลัง ยุทธศาสตร์ท าอย่างไรจะใช้ยุทธศาสตร์ร่วม มาดู
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ร่วมกันว่าเราจะท าอะไรร่วมกัน อย่างน้อยจะมีประสานแผนร่วมกันอย่างไร ต้องมีการควบคุมกัน
อย่างไร มีการผนึกก าลังอย่างไร ต้องมองให้ไกล ระดับโลกให้ความสนใจ เขามีความรู้ประสบการณ์
อย่างไร ต้องมีการรวมพลังให้มีการสร้างภาพนิมิตข้ึนมา มีภาพของความอุดมสมบูรณ์  มีวิสัยทัศน์ใน
การด าเนนิงานร่วมกันอย่างไร  หรือภาพที่สวยงาม อยากเห็นอะไรบ้าง หรือแม้กระทั้งหนองหารเป็น 
ผู้ที่ให้ชีวิตที่ดี เราจะมีแนวทางในการปรับอย่างไร ภาคส่วนต่างๆ จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร ทั้งการ
ใช้ทรัพยากรต่างๆ แนวทาง  คือ  

๑) ทางด้านสังคม 
๒) ทางด้านกฎหมาย 
๓) ทางด้านเศรษฐกิจ 
ดังนั้นข้อสรุป คือ หนองหารเราจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร  การเชื่อมโยงระหว่าง

ข้างล่างสู่ข้างบน เราจะสร้างความเข้มแข็ง เราอยากให้ยุทธศาสตร์ เราจะแผนการด าเนินงานอย่างไร 
อยากให้ ๑๒ อบต. เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนอย่างไร จะเรียนรู้ที่มาและที่ไปอย่างไร  ข้อสอง
ชุมชนจะต้องเรียนรู้ว่ามีอะไรดีๆ ของดีมีอะไรบ้างในท้องถิ่น โดยหนองหารเป็นแหล่งวิถีชีวิตของชุมชน 
ไม่ใช่แหล่งท ามาหากินของใคร เราจะต้องร่วมมือแต่ละฝุายอย่างจริงจัง สถาบันต่างๆ ต้องเข้ามามี
ส่วนร่วม (วิชาการ การเมืองและชุมชน) เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และในส่วนตัว ขอปวารณา
ตัวเองที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหนองหาร 
 จากแผนพัฒนาหนองหารที่เป็นแผนแม่บทที่จังหวัดใช้เป็นแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งต้องเริ่มจาก
การแต่ก่อนอ่ืนน าเสนอภาพของหนองหาร ตั้งแต่ภาพทางภูมิศาสตร์ ทั้งนี้ ภาพตัดขวางหนองหารมี
ลักษณะเป็นแอ่งกระทะที่มีชุมชนในเขตเทศบาลท่าแร่และเทศบาลสกลนคร ซึ่งลักษณะทางภูมินิเวศ
เป็นภูที่ไม่สูงนัก หนองหารตั้งอยู่ในพื้นที่แอ่งจังหวัดสกลนคร จากพ้ืนที่ภาคตัดขวาง หนองหารพื้นที่ 
๗๐,๐๐๐ กว่าไร่ มีพ้ืนที่มากกว่า ๕๐ ชุมชน ภูพานพื้นที่เป็นปุาโคก ปุาแดง เป็นพ้ืนที่ปลูกปุาแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างเยอะ มีภาพเขียนสี หลักฐานทางโบราณคดี หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
มีความหลากหลาย ดังนั้นหนองหารจึงเป็นแหล่งพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ มีต านานเรื่องเล่ามากมาย 
ต านานมีการอธิบายในเชิงพ้ืนที่ การเกิดพ้ืนที่เมืองสกลนคร ปรากฏการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติที่มีอยู่ 
อาทิ มีคูน้ า น้ าพุต่างๆ   
 หนองหารมีเรื่องเล่าแต่เก่าก่อนมากมาย หนองหารก่อนการพัฒนาทุกวันนี้ มีวิถีชีวิตการ   
หาอยู่หากินของผู้คนมากมาย จากภาพหนองหารก่อนการพัฒนามีความหลากหลายสวยงามทาง
วัฒนธรรม สมัยก่อนปลาในหนองหารในอดีตเป็นปลาชนิดเดียวกันกับแม่น้ าโขง จากกระบวนการ 
พัฒนาที่ผ่านมาท าให้เกิดการตัดตอนวิถีชีวิตของคนหนองหาร ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่ามีสาหร่าย      
สีเขียวแกมน้ าเงิน จากหัวประปาต่อไปถึงยังดอนสวรรค์มีน้ าเสียเป็นจ านวนมาก  นี้คือการพัฒนาที่
ผ่านมา โดยในอดีตมีเพลงที่พูดถึงว่า “เอาความขมข่ืนไปทิ้งแม่โขง” นั้น แต่ปัจจุบันน้ าจากหนองหาร



๕๐ 

 

ไม่สามารถไหลงสู่แม่โขงได้อีกต่อไป ซึ่งปัจจุบันมีสัญญาณเตือน เช่น เวลาฝนตกน้ าจะเปิดดันฝาท่อ
ระบายน้ า น้ าจึงไหลไม่ทันจึงเกิดการดันท่อขึ้นมาและ เกิดน้ าท่วมขังได้ง่าย ซึ่งด้วยกระบวนการ
เหล่านี้ การตัดตอนแหล่งอาหารของหนองหาร นี้คือการพัฒนาและการขยายตัวของหนองหาร ซึ่งท า
ให้ทิศทางของน้ า ล าห้วยหรือคูเมืองเปลี่ยนแปลงไป น้ าท่วมขังได้ง่าย 
 แผนพัฒนาหนองหาร ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ มี ๖ แผนงาน จ านวน ๔๐ โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

๑. ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่ จ านวน ๘ โครงการ 
๒. ด้านการท่องเที่ยว จ านวน ๑๒ โครงการ 
๓. แผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหนองหาร จ านวน ๑๔ โครงการ 
๔. ด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ จ านวน ๑ โครงการ 
๕. ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน ๑ โครงการ 
๖. ด้านการพัฒนาอ่ืนๆ จ านวน ๔ โครงการ 

  

 
 

ภาพ ๑๖ สัดส่วนการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาหนองหาร 
 
ทั้งนี้ มี งบประมาณรวม ๑,๑๒๑,๑๐๐,๙๐๐ บาท โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นเงิน 

๓๙๐,๙๘๑,๓๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๕) ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓๗๔,๔๗๖,๓๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๔) 
และ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๕๑,๖๔๓,๓๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๑) โดยมีแผนงานกับการใช้
งบประมาณแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหนองหาร ๑๔ โครงการ คือ  



๕๑ 

 

  
 
ภาพ ๑๗ แสดงรายละเอียดงบประมาณในการด าเนินงานในโครงการแต่ละด้าน 
 

โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว คือ 
๑. การก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในหนองหารแบบบูรณาการ 
๒. การขุดลอกแหล่งน้ าหนองหารในส่วนที่ตื้นเขิน 
๓. การปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนขาม-ดอนลังกา 
๔. การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หลังชุมชนหนองหารหลวง 
๕. การพัฒนาหนองหารเป็นศูนย์สาธิต ศูนย์แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและบริการ 

นักท่องเที่ยว 
๖. การพัฒนาพื้นที่ชมธรรมชาติเทศบาลต าบลท่าแร่และแหล่งท่องเที่ยวโพธิ์สามต้น  
นอกจากนี้ยังมีโครงการและแผนงานการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหนองหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑. ลดปริมาณสารมลพิษและน้ าเสียลงสู่หนองหาร ผ่านการด าเนินโครงการระบบบ าบัด   

น้ าเสียและโครงการส้วมถูกสุขลักษณะ 
๒. ก าจัดวัชพืชน้ าในหนองหาร/ก าจัดวัชพืชใต้น้ า ผ่านการด าเนินโครงการการเฝูาระวังการ 

แพร่ขยายของวัชพืชและโครงการสร้างแปลงสาธิตการใช้พืชน้ าดูดซับสารพิษ  ตลอดจนโครงการการ
ขุดลอกตะกอนดิน ยกระดับดอนและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ เฝูาระวังและติดตามคุณภาพน้ า  ฟ้ืนฟู สงวน
และรักษาปุาชายน้ า (บุ่ง-ทาม) 

จากข้อมูลข้างต้นเกิดค าถามว่า จากแผนโครงการและงบประมาณเริ่มเน้นด้าน การ
พัฒนาการท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีความชัดเจนในกลุ่มเปูาหมายว่า “แล้วใครจะไปเที่ยว” อีกทั้งแนว
ทางการพัฒนาที่เน้นฟ้ืนฟูสภาพหนองหาร คือ การขุดลอกหนองหารและก าจัดผักตบชวานั้น มีการ
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่ไม่สามารถเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ แต่ที่เลือกด าเนินโครงการ
พัฒนา อาจเป็นโครงการที่ท าได้ง่ายหรือไม่ 



๕๒ 

 

ดังนั้น ที่ผ่านมาในส่วนของศูนย์หนองหารฯ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  เราจะได้มีการ
น าเสนอข้อมูลหนองหารทั้งหมดนี้ เพ่ืออยากให้มีการด าเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ ดังนั้น จึงได้มี
แนวทางในการจัดเวทีวันนี้ 

 ผศ.ดร. เอกพร รักความสุข ตั้งค าถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาจากรัฐที่มองว่าหนองหาร 
เป็นแหล่งที่ต้องพัฒนาหรือ ไม่ โดยจากที่ได้ฟัง ดร.เสรี พูดเมื่อเช้า ท าให้เห็นภาพหนองหารกว้างมาก 
อาจารย์สพสันติ์ มองได้ลึก ในส่วนของตนอยากพูดถึงเรื่องหนองหาร หลังจากท่ีคุยเรื่องนี้มายาวนาน 
โรคหนองหารยังไม่หายสักที กล่าวคือ ปี ๒๕๓๑ ตั้งแต่ท างานการเมือง จนถึงปัจจุบันนี้หนองหาร
ไม่ใช่ของคนสกลนคร สิ่งที่เขียนขึ้นเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาหนองหารเป็นของหน่วยงานภาครัฐ 
หนองหารเป็นแหล่งของความล้มเหลว เป็นแหล่งของความไม่เข้าท่าในการพัฒนา  

การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของกรมประมงท่ีด าเนินการพัฒนา รัฐไม่มองประชาชนอยู่ใน
สายตา ต่อไปประชาชนจะต้องเป็นเจ้าของหนองหาร ระบบบริหารราชการต่างๆ จะต้องด าเนินการ
ตามแนวทาง คือ ๑) ประชาชนมีหน้าที่ชี้เปูา ๒) ก าหนดอนาคตของตัวเอง และ ๓) สร้างความรู้สึก
ร่วมว่าหนองหารเป็นของคนสกลนคร เอามิติด้านการจัดการต่างๆ ในหนองหารมาร่วมกันคิด 

ดังนั้น วันนี้เรามาสัมมนากันว่า ความจริงก่อนที่เราจะเขียนแผน เราจะเห็นภาพจากการ
ระดมกลุ่มย่อยแล้วว่าจะมีแผนอย่างไร แต่เราต้องยอมรับความจริงว่าหนองหารมิใช่ของคนสกลนคร 
ซึ่งจากข้อมูลที่ศาลากลาง พบว่า เจ้าเมืองและผู้ว่าจังหวัดสกลนครเข้ามาประจ าเฉลี่ยคนละ ๒ ปี 
ดังนั้น ถ้าฝากความหวังไว้กับผู้ว่าฯ จะไม่ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ผู้ว่าฯ แต่ละท่านมีความ
ตั้งใจแต่ด้วยข้อจ ากัดในส่วนของโครงสร้างของหน่วยงานราชการ ดังนั้น เราต้องยอมรับความจริงและ
ด าเนินการพัฒนาด้วยตัวเอง ทั้งนี้ โครงการหรือการพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวพบว่า ท าไมไม่มีใคร
มาเท่ียวจังหวัดสกลนคร คือ การไม่มีระบบขนส่งที่ดี ทั้งรถไฟ เพราะถูกสาปเนื่องจากระบบการ
บริหารราชการ ในปี ๒๕๓๑ มีการน าเสนอย้อนกระทู้ด่วนที่ประชุมสภา ซึ่งท าให้รัฐบาลในเวลานั้นมา
พัฒนาหนองหาร กระทั่งเกิดประตูสุรัสวดี ดังนั้น จากกระบวนการเคลื่อนไหวและท างานที่ผ่านมานั้น
มีการเชิญชาวบ้านทั้งหมดรอบหนองหารมาพูดคุย ฉะนั้นเมื่อราษฎรปกปูองรัฐ รัฐก็ต้องปกปูอง
ประชาชนด้วย ดังนั้น ประเด็นที่อยากเสนอวันนี้ คือ  
  ประเด็นที่หนึ่ง คือ รัฐไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตา ดังนั้น ประชาชนสกลนครต้องท าให้รัฐ
เห็นเราอยู่ในสายตา ซึ่งที่ผ่านมามีกรณีที่ชาวบ้านรอบหนองหารต้องมีการเช่าที่ดินรอบหนองหาร 
ทั้งนี้ ยังมีงานวิจัยหลายเล่ม จาก ม.เกษตรเป็นการวิจัยจากราชการเพ่ือราชการ โดยไม่มีทางแก้ เช่น 
เสนอการจัดตั้งกฎหมายหรือออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ที่ถ้าเทศบาลท าท่าเรือจะมีกรมเจ้าท่าเข้ามา
เป็นเจ้าของทันที ดังนั้น การสัมมนาวันนี้จะต้องขีดเส้นให้ชัด ฉะนั้น ตัวอย่างหนองหารก็เหมือนกัน 
ปัญหาความขัดแย้งกับราษฎรจะหมดลง เช่น เขตทับซ้อน หรือจะถูกจัดการโดยองค์การนี้ ซึ่งถ้าจะ
จัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นคดีระหว่างราษฎรหนองหารกับราชการ 



๕๓ 

 

ประเด็นที่สอง วันนี้ปัญหาของสกลนคร คือ ปัญหาร่วม การสัมมนาวันนี้จะเป็นประโยชน์
มาก คือ การแก้ไขปัญหาด้วยเครื่องมือใหม่ เราจะไม่ปล่อยให้ผู้ว่าฯ มาชี้เป็นชี้ตาย แต่เราต้องการ
จัดตั้งองค์การใหม่ๆ และอยากจะเห็นเครื่องมือการจัดการสกลนครด้วยองค์กรมหาชน   

ดังนั้น ค าตอบในการพัฒนาหนองหารใหม่ คือ การใช้เครื่องมือใหม่ โดยท่านทั้งหลายใน
ฐานะสารส้มที่ต้องท าให้หนองหารกลับมาใสสะอาดดื่มกินได้เช่นเดิม ซึ่งภาพรวมในประเด็นที่ ๒ คือ 
การเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ที่ต้องท าให้น้ าหนองหารและพ้ืนที่หนองหารตกผลึก เมื่อภาครัฐหมดความ
จ าเป็นที่จะใช้พ้ืนที่ของหนองหาร แต่ติดปัญหาเรื่องกฤษฎีกา เป็นเรื่องมติทางกฎหมายที่แก้ไขได้ โดย
ต้องแก้ไขเทศบัญญัติ จากนั้นเราจะได้เห็นพลังของประชาชน (empowerment) ดังนั้น วันนี้
ประชาชนมีหน้าที่ชี้เปูา 

ประเด็นสุดท้าย คือ จากการสัมมนาวันนี้ถ้าได้ความคิดเห็นได้ว่า หนองหารเป็นของทุกคนใน
สกลนคร ต้องสร้างความเป็นเจ้าของ ฉะนั้น ความรู้สึกที่เคยเกิดข้ึนกับดอนสวรรค์มาใช้กับหนองหาร 
พอเรามียุทธศาสตร์จากการมีส่วนร่วม ฉะนั้นวันนี้ สกลนครจะต้องมียุทธศาสตร์ชัด ดังนั้น ต าแหน่ง
เรื่องหนองหารต้องมีความชัดเจน ซึ่งวันหนึ่งข้างหน้ามี สส. สว. เราจะให้พวกเขาไปน าเสนอในพื้นที่
ของเวทีการเมืองใหญ่ ซึ่งหวังว่าจะได้เนื้อหาในการด าเนินจากเวทีวันนี้  ความหมายที่แท้จริงเราจะได้
จากเวทีครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๔ 

 

๒. การจัดท าแผนแม่บทเพื่อพัฒนาหนองหารแบบมีส่วนร่วม  

คุณสวิง ตันอุด2   

“สิ่งท่ีส าคัญที่เราจะต้องให้ได้วันนี้ คือ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า หนองหาร   
ในฝันคืออะไร และอันที่สอง คือ แนวทางหลักหรือเรื่องใหญ่ๆท่ีจะไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือ    
ฝันนั้นมีกี่แนวทาง” 

 
สิ่งส าคัญในการจัดท าแผนแม่บทหนองหาร อย่างมีส่วนร่วมนั้น มีความส าคัญยิ่งที่จะต้อง

เข้าใจหลักการในการจัดการตนเอง ว่าท าไมเราต้องเลือกมาท างานในพ้ืนที่ เนื่องจาก กระแสการ
จัดการตนเอง  

กระแสการกระจายอ านาจเกิดเป็นกระแสการจัดการตนเอง เช่น ในกรณีของเชียงใหม่ที่
ขณะนี้มีการเคลื่อนไหวเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง ทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าฯ การจัดเก็บภาษีเอง ซึ่งมีการ
จัดเวทีไปกว่าร้อยเวทีแล้ว อีกทั้ง ในขณะนี้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง คือ การปฏิรูปกฎหมาย ยกร่าง
กฎหมายจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งถ้ากฎหมายนี้ผ่านแสดงว่า จังหวัดใดที่ต้องการจะปกครองตนเอง
ต้องแสดงเจตน์จ านง หลังจากนั้นเข้าครม.ประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วเอามาจัดการตนเอง 
ทั้งนี้ ได้กลายมาเป็นกระแสหลักในตอนนี้ โดยจ าเป็นที่ท้องถิ่นและประชาชนทั้งหลายต้องลุกขึ้นมาพูด
เรื่องของตัวเอง ดังนั้น ทั้งหมด คือ เรื่องราวทั้งหมดว่า ท าไมเราถึงต้องมาท าเรื่องนี้ ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นทางยุทธศาสตร์เพื่อน าไปสู่การสร้างอ านาจในการจัดการตนเอง 

สองหลักคิดที่ส าคัญตอนนี้ก็คือ ต้องเปลี่ยนบางเรื่อง หลักคิดหรือวิธีคิด จากที่เราใช้ค าว่า 
“การมีส่วนร่วม” ตอนนี้ถูกเปลี่ยนมาใช้เป็น “การเป็นเจ้าของ” ซึ่งจากเท่าที่ฟังในเวทีวันนี้มีการใช้ 
ค านี้กว่า ๔๐-๕๐ ครั้ง ที่เรียกว่า “การเป็นเจ้าของ” โดยที่ผ่านมาเรามักใช้ค าว่า มีส่วนร่วม ซึ่งการมี
ส่วนร่วมต้องแสดงว่าใครเป็นเจ้าของ โดยสมัยก่อนเราเป็นเจ้าของ แต่สมัยเมื่อปี ๒๔๓๕ การรวมศูนย์
อ านาจ สมัยนั้นใน ร.๕ เพ่ือต่อสู้กับจักรวรรดินิยมจึงเกิดการรวมศูนย์อ านาจ กระทั่งปัจจุบัน เราจึง
ไม่ได้เป็นเจ้าของในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องปุา ดินหรือน้ า  แต่ตอนนี้เราต้องสถาปนาใหม่ที่เรียกว่า “การเป็น
เจ้าของ” และประชาชนต้องลุกขึ้นมาสร้างวิสัยทัศน์ โดยประชาชนเอง ซึ่งเรื่องนี้ส าคัญ ในช่วงที่มี
โอกาสเดินรณรงค์เชียงใหม่จัดการตนเอง ๑๒๐ วัน  คือ การรวมศูนย์อ านาจ ๑๒๐ ปี เดินรณรงค ์
รอบคูเมืองทุกวัน ๘๐๐ กว่ากิโลเมตร ปรากฏว่า ญี่ปุุนมาเยี่ยมเรา แล้วถามว่า คุณจะท าอะไร จึงตอบ
ไปว่า เราจะขอเลือกตั้งผู้ว่าฯ ซึ่งผู้ว่าฯเชียงใหม่แต่ละคนมาจะท าหน้าที่สามเรื่อง คือ เปิดประชุม    

                                                           
2

  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการทางสังคม 

 



๕๕ 

 

กินเหล้า เฝูาสนามบิน แล้วหลังจากนั้นก็ไป เราก็บอกว่าไม่ไหวแบบนี้ เราขอจัดการตนเอง แต่ญี่ปุุน
เขาบอกว่า เขาก าลังรณรงค์ให้เลิกผู้ว่าเพราะขณะนี้ประชาชนว่ากันเองได้แล้ว ไม่ต้องมีใครมาว่า ซึ่ง
ประเทศญี่ปุุนก้าวหน้าไปเช่นนี้แล้ว  

นอกจากนั้น จากการไปฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหล่านี้เลือกผู้ว่าฯ มานานแล้ว 
ปรากฏว่าขณะนี้เขาเลือกผู้ว่าฯ โดยไม่ต้องมีวิสัยทัศน์ แต่ส าหรับเรา (ไทย) เราต้องการผู้ว่าฯที่มี
วิสัยทัศน์ แตญ่ี่ปุุนไม่ต้องการผู้ว่าฯ เพราะวิสัยทัศน์ของประชาชนได้วางไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าฯ   
ไม่ต้องมี แต่เพียงมาบริหารวิสัยทัศน์ของประชาชนก็พอ ซึ่งในต่างประเทศเป็นไปเช่นนี้แล้ว แต่ของ
เราถามว่า วิสัยทัศน์ของสกลนครคืออะไรในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ไม่มีใครรู้ ในกรณีเชียงใหม่เองก็ตอบ
ไม่ได้ว่าอีก ๒๐ ปีเชียงใหม่จะเป็นอย่างไร  

ดังนั้น เรื่องเหล่านี้ คือ เรื่องที่เราอาจจะต้องมาจัดวางและที่ส าคัญ คือ จัดการโดยชุมชน
ท้องถิ่นและเพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างแท้จริง ของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งตอนนี้เชียงใหม่ 
นอกจากการรณรงค์ที่จะต้องเสนอกฎหมายเองแล้ว ยังต้องสู้กับอีกอย่างหนึ่ง คือ ดังที่อาจารย์เอกพร
ได้พูดไว้ตอนเช้า คือ เรื่ององค์กรมหาชน คือ พิงค์พระนคร ซึ่งได้กลายมาเป็นการจัดการที่เป็นการ
จัดการผลประโยชน์ไป ทั้งนี้ ก็เริ่มไม่แน่ใจว่าผลประโยชน์นี้จะไปตกกับใครเพราะมีพรรคพวกไปขอใช้
ห้องประชุมของศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ วัน มีเงินงบประมาณอยู่ ห้าแสนบาทจะไป
ขอเช่า ปรากฏว่า ไม่ได้เพราะต้องใช้เงินเป็นสิบล้าน จึงเกิดค าถามว่า เป็นของบ้านเราแต่เราใช้ไม่ได้ 
ประชาชนจึงบอกว่า เผาซะดีไหม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ได้กลายไปเป็นประโยชน์ของบางคน
หรือบางกลุ่ม ดังนั้น เราอาจจะคิดว่า การจัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชนควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งเรื่อง
เหล่านี้ส าคัญ 

ที่ผ่านมาได้มีโอกาสฟังอาจารย์อเนก เหล่าธรรมทัศน์ พูดและฟันธงชัดเจนว่า ศูนย์กลาง
ต่อไปนี้ ไม่ใช่กรุงเทพฯอีกต่อไป การเปิด AEC ข้างหน้านี้ ในแถบของอีสาน ภาคเหนือ จะต้องสัมพันธ์
กับประชากรในแถบนี้ไม่ต่ ากว่า ๗๐๐ ล้านคน รวมทั้งจีนตอนใต้ ดังนั้น จังหวัดในแถบเหล่านี้จะกลาย
มาเป็นศูนย์กลาง กรุงเทพฯ จะกลายเป็นชายขอบ เพราะกรุงเทพฯ ไม่ได้ใกล้ใครเลย แล้วภาคของเรา
พูดได้หลายภาษา ซึ่งอาจารย์อเนกฟังธงแบบนั้น ดังนั้นประโยชน์ทั้งหมดถ้าเราจะสถาปนาให้ทุกพ้ืนที่
เป็นศูนย์กลาง แล้วเชื่อมกับบริบทใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องลุก
ขึ้นมาจัดการตนเอง วางแผนทางยุทธศาสตร์ด้วยตนเอง 

อีกหนึ่งเรื่องที่คิดว่าส าคัญ คือ การเปิดประเทศที่เรียกว่า AEC นั้น ปรากฏว่า ประเทศจีนมา
คุยกับเชียงใหม่ว่า จะส่งนักศึกษามาจะมาท าการค้า จะมาท าทุกเรื่อง ซึ่งเขาสามารถฟันธงและตกลง
กันได้ในเมืองของเขา แต่ปรากฏว่าพอมาถึงเชียงใหม่บอกท าไม่ได้เพราะต้องไปถามรัฐมนตรี เพราะ
ศูนย์กลางอยู่ที่นั้น ดังนั้น สังคมใหม่ต่อไปนี้ จะเป็นสังคมที่ไม่ใช่ G to G หรือรัฐต่อรัฐ อีกต่อไป แต่
เป็นสังคมเมืองต่อเมือง เป็นความสัมพันธ์หรือข้อตกลงระหว่างเมืองกับเมือง อย่างในกรณีญี่ปุุน



๕๖ 

 

เช่นกัน ที่เริ่มเข้ามาพูดคุยว่า จะมีเรื่องที่ต้องการท าเชื่อมกับเชียงใหม่ ๓ เรื่อง คือ หนึ่งการน าเอา
นักศึกษามาแลกเปลี่ยนกัน สองการติดต่อค้าขายข้าว สามการท าเรื่อง OTOP แต่ของเขาเป็น OVOP  
คือ หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งหมู่บ้าน แต่จากการพูดคุยไม่สามารถหาข้อตกลงได้เพราะในความเป็นเมือง ไม่
สามารถจัดการได้  แต่ของเขาสามารถจัดการได้เลย  แต่ของเราต้องขึ้นกับส่วนกลาง  

ดังนั้น ทั้งหมดคือเรื่องราวที่เป็นที่มาว่า ชุมชนทั้งหลาย ต้องลุกขึ้นมาในการที่จะสร้างแผน 
สร้างวิสัยทัศน์ สร้างตัวตนของตัวที่ชัดเจน มีกระบวนการ มีแผนและที่ส าคัญคือ ต้องท าการจัดการ
ตนเอง ซึ่งในความหมายนี้คือ หลายเรื่องนั้นจะท าอย่างไร ไม่ให้ส่วนกลาง กลายมาเป็นผู้ผูกขาด
อ านาจ ทั้งนี้ ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่ง คือ การท างานร่วมกับ อบจ.เชียงใหม่ ซึ่ง อบจ. ได้อนุมัติสะพาน
หนึ่ง มีงบประมาณ ๗ ล้านบาท ข้ามแม่น้ าปิง ปรากฏว่าต้องท าเรื่องไป ๗ กรม โดยสองปีผ่านมาเพ่ิง
จะได้รับการอนุมัติจากสองกรม ทั้งท่ีเงินก็เป็นเงินของท้องถิ่น อ านาจการตัดสินใจก็ของท้องถิ่น แต่
อ านาจจริงกลับอยู่ที่ส่วนกลางและไม่รู้อีกนานเท่าไรจึงจะได้รับการอนุมัติจากทั้ง ๗ กรม ดังนั้น การ
แก้ไขปัญหาต้องเบ็ดเสร็จฉับไวและต้องทันทีทันใด แต่ของเรามันติดที่เกิดการรวมศูนย์  

อย่างไรก็ตาม ประชาชนต้องลุกขึ้นมาด าเนินการที่จะวางแผนวางยุทธศาสตร์ในการจั ดการ
ตนเอง ซึ่งในกรณีของยุทธศาสตร์ของหนองหาร ยุทธศาสตร์สกลนครหรือแอ่งสกลก็จะเป็นประเด็น
ส าคัญ ดังนั้น การจะท างานในทางยุทธศาสตร์จะต้องเข้าใจประเด็นต่อไปนี้  

เข้าใจเปูาหมายและจินตภาพ อาจารย์เสรี พูดไว้ตั้งแต่ตอนเช้าว่า ภาพในฝันของเราคืออะไร 
หนองหาร ในฝัน คืออะไร จินตภาพฝันว่าอย่างไร ซึ่งต้องชัดเจนเพราะถ้าฝันต่างกันก็จะท าต่างกัน 
ดังนั้น การรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยหนึ่งครั้ง คือ การรู้โอกาส รู้ข้อจ ากัด รู้ภายนอก รู้ภายใน     
รู้จุดแข็ง จุดอ่อนภายในของเราชัดเจน รู้ว่าเราจะไปสู่อะไร มีทางที่จะไปสู่จุดนั้นทางใดบ้าง ในทาง
ยุทธศาสตร์ และท่ีส าคัญไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในเอกสารหรืออยู่ในต ารา แต่ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ คือ องค์กร
ขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ คือใคร ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ ไม่ใช่เป็นเรื่อง
ความชัดเจนในเนื้อหา แต่ชัดเจนในเรื่ององค์กรขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และการบริหารยุทธศาสตร์ 
ที่จะให้สัมฤทธิ์ผล ดังนั้นเรื่องเหล่านี้จะมีความส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่เราจะต้อง
ช่วยกันคิดและจะฝากให้ใครคิดแทนไม่ได้ในเรื่องเหล่านี้ เราทุกคนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนไม่ใช่เป็น
เรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร องค์กรท้องถิ่น แต่ทุกภาคส่วน  
จะเข้ามาร่วมก าหนด ซึ่งตรงนี้คือความส าคัญ  
 อย่างไรก็ตาม ในเชิงกระบวนการทั้งหมดทางทฤษฎีนั้น มีการพูดถึงไว้มากมายโดยเฉพาะ
ในทางเครื่องมือ ซึ่งสูงสุด คือ ในฝันหรือเปูาหมายหรือวิสัยทัศน์  (vision) ว่าเรามีภาพร่วมกันหรือไม่ 
ซึ่งภาพดังกล่าวอยากให้ในการระดมความคิดในกลุ่มย่อยได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ อีกท้ัง โดย
กระบวนการเหล่านี้จะด าเนินไปได้จ าเป็นต้องรู้ปัญหา รู้ข้อเท็จจริง แต่ในวันนี้เราจะมานั่งพูดคุยกัน
เรื่องของปัญหาคงจะไม่มีเวลา ซึ่งเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหานี้จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด ๓ 
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วัน ในการที่จะท าให้เห็นข้อมูลดังกล่าว แต่ขณะนี้ เรามีเวลาอยู่เพียงแค่ ๑ วันครึ่ง ดังนั้นใน
กระบวนการของเราจึงไม่มีเวลาท า เพราะในความเป็นจริงในทางทฤษฎีจะพิจารณาว่าถ้าโอกาสเจอ
กับจุดอ่อน หมายความว่า เป็นยุทธศาสตร์เชิงตั้งรับ ถ้าโอกาสมีและเจอกับจุดแข็ง ยุทธศาสตร์จะ
ออกมาในเชิงรุกเพราะเรามีจุดแข็ง โอกาสภายนอกก็ดีดังนั้นจะต้องวางเชิงรุก แต่ถ้าจุดแข็งภายในเจอ
กับจุดอ่อนภายนอก เรียกว่ายุทธศาสตร์เชิงรอคอย  ส่วนถ้าข้อจ ากัดเจอกับจุดอ่อนภายในเรียกว่า
ยุทธศาสตร์ถอย ซึ่งการถอยเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่ง เช่น ในบางบริษัทถ้าด าเนินการต่อไปไม่ได้ก็จะ
มีการปิดตัวลงเพราะไม่เช่นนั้นตนเองอยู่ไม่ได้ ดังนั้นในกระบวนการดังกล่าว เราไม่มีเวลาเพียงพอใน
การกลั่นกรองและท าในลักษณะนี้ แต่เพียงแค่ให้รู้ว่า ถ้าเรารู้เขา คือ รู้ว่าโอกาส ข้อจ ากัดมีอะไร รู้เรา 
คือ จุดแข็งจุดอ่อนเรามีอะไร เราจะน ามาคลุกกัน เพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์แบบนี้ ซึ่งจะได้ออกมาเป็น
ยุทธศาสตร์หลายเชิง ทั้งเชิงตั้งรับ เชิงรุก เชิงถอย เชิงรอคอย  

สิ่งที่ส าคัญที่เราจะต้องให้ได้วันนี้ คือ นอกจากเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า หนองหาร
ในฝัน คืออะไร และอันที่สอง คือ แนวทางหลักหรือเรื่องใหญ่ที่จะไปสู่การบรรลุเปูาหมายหรือฝันนั้น 
มีก่ีแนวทาง ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ใช้วิธีนี้ ในอริยสัจสี่ คือ ทุกข์ รู้ปัญหา สมุทัย รู้เหตุของปัญหา นิโรธ คือ 
ตัวเปูาหมายสูงสุดว่าต้องการให้รู้อะไร มรรค คือ ทางที่จะไปสู่นิโรธนั้น ซึ่งจะมีองค์ ๘ ที่จะน าไปสู่
นิโรธ ดังนั้น เราจะมาช่วยกันในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ ถ้าเราท าเรื่องเปูาหมาย และแนวทางท่ีจะไปสู่
เรื่องนี้ ต่อมาจึงท าแผนปฏิบัติการที่จะไปสู่แนวทางนี้ได้ ซึ่งจะท าให้เราได้แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามอย่าไปฝังใจกับยุทธศาสตร์นี้จนเกินไป แต่เราจะต้อง
ท าให้เครื่องมือนี้เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น ให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม สามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือสร้างให้คนเข้ามาร่วมกันมากขึ้น  ไม่ใช่มองว่าเราท าเช่นนี้แล้ว คิดเช่นนี้แล้วจะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้  แต่มันจะต้องพัฒนาไปในตัวของมันเอง    

ทั้งนี้ ในทางยุทธศาสตร์ที่มีการพูดถึงสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ซึ่งในทางยุทธศาสตร์มี
สามเหลี่ยม ๓ พ้ืนที่ด้วยกัน ที่เราจะต้องคิดร่วมกัน คือ 

๑. พ้ืนที่รูปธรรม : ยุทธศาสตร์ต้องมีพ้ืนที่รูปธรรม ถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีน้ าหนัก ซึ่งใน
ความหมายนี้คือ ถ้าเราเอาหนองหารเป็นพ้ืนที่รูปธรรม แล้วรูปธรรมย่อยในพ้ืนที่หนองหารมีอะไร เช่น 
อปท. ที่จะจัดการพ้ืนที่นี้ ที่จะจัดการเรื่องต่างๆ จนกลายมาเป็นรูปธรรมขนาดใหญ่ของหนองหารและ
กลายมาเป็นรูปธรรมขนาดใหญ่ของสกลนคร และกลายมาเป็นรูปธรรมของแอ่งสกลทั้งหมดนี้ซึ่งจะท า
ให้มีน้ าหนักมากข้ึน ในการที่จะท าพ้ืนที่รูปธรรม ยกตัวอย่างในอดีตจากการท างานเรื่องพ้ืนที่รูปธรรม
ในการท า พรบ. ปุาชุมชน ได้มีการท าพ้ืนที่รูปธรรมของปุา กว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ขับเคลื่อน พรบ. เพื่อจะ
ให้ชุมชนเป็นเจ้าของปุา   

๒. พ้ืนที่ทางสังคม : การสื่อสารสาธารณะ การสื่อกับสังคม ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องจ าเป็นและท่ี
ส าคัญไม่ใช่เรื่องสื่อเพราะปัจจุบันเรื่องวิทยุชุมชนมีจ านวนมาก แต่สิ่งส าคัญ คือ เนื้อหาของวิทยุชุมชน
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หรือสาร (massage) ที่จะน าไปสื่อ ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องคิดเรื่องนี้ ถ้าจะสร้างพ้ืนที่หนองหาร สร้าง
ยุทธศาสตร์หนองหารหรือจะสร้างการสื่อสารทางสังคม ทั้งนี้ การสื่อสาร คือ สื่อสารตั้งแต่ คนรอบ
หนองหาร ๑๐ กว่า อปท. หรือสื่อสารกับคนสกลนคร สื่อสารกับรัฐบาล หรือใครก็ตามแต่ที่จะมีส่วน
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

๓. พ้ืนที่นโยบาย : เราจะท าได้อย่างไร ถ้าไม่มีสภาพบังคับ เช่น กรณีเชียงใหม่ที่ท าต้นแบบ
มากมาย แต่ในที่สุดนโยบายไม่เปิดก็ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ดังนั้น จึงต้องให้ อปท. ขับเคลื่อนให้เกิด
การจัดการตนเองด้วยเพราะในทางกฎหมายหรือนโยบายนั้น มีสภาพบังคับอยู่ ซึ่งอาจไม่ใช่เพียง 
พรบ. เพยีงอย่างเดียว แต่ปัจจุบันท้องถิ่นสามารถออกข้อบังคับหรือเทศบัญญัติของท้องถิ่นได้ โดยที่
ไม่ต้องรอกฎหมายใหญ่ เช่นในกรณี พรบ.ปุาชุมชน เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่เป็น
การต้องข้อสังเกตว่า ยุทธศาสตร์ที่เราจะร่วมกันคิดในครั้งนี้ กินพ้ืนที่เหล่านี้หรือไม่ เพื่อที่จะน าเป็น
ประเด็น ดังนั้น โจทย์ในการระดมความคิดในกลุ่มย่อย คือ 

๑. “เราเห็นอะไรที่หนองหาร” ทั้งด้านบวกและด้านลบ 
๒. หาค าจ ากัดความ “หนองหารในฝัน”/“จินตภาพ” (เป้าหมายที่จะบรรลุ)   
๓. ถ้าจะไปถึงในฝันจะต้องท าเรื่องอะไร (แนวทางหลักของยุทธศาสตร์) 
แนวคิด/หลักการในการจัดการตนเอง ว่าท าไมต้องเลือกมาท างานในพ้ืนที่ เนื่องจากปัจจุบัน

ชุมชนท้องถิ่นต้องเผชิญกับสถานการณ์ อาทิ ๑) กระแสการกระจายอ านาจเกิดเป็นกระแสการจัดการ
ตนเอง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การสร้างอ านาจในการจัดการตนเอง ๒) ต้อง
เข้าใจเปูาหมายหรือจินตภาพ ชัดเจนร่วมกัน ๓) รู้เขารู้เรา ชัดเจน ๔) รู้โอกาส รู้ข้อจ ากัด ภายนอกชัด 
และ ๕) รู้จุดแข็ง รู้จุดอ่อน 
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๑.๘ “หนองหารในฝัน” ร่างวิสัยทัศน์ การจัดการหนองหารแบบมีส่วนร่วม 

 
กลุ่มที่ ๑  

หนองหารในปัจจุบัน หนองหารในฝัน แนวทางสู่หนองหาร
ในฝัน ข้อดี ข้อเสีย 

- เป็นที่กว้างใหญ่ มีสัตว์น้ า
หลากหลายชนิด 
- เป็นแหล่งประเพณีแข่งเรือ 
- มีแนวเขตที่ชัดเจนแน่นอน 
- เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัย 
- เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
- น้ าถูกน าไปใช้ทางการเกษตร
และน้ าประปา 
- วัชพืชถูกน าไปท าปุ๋ยชีวภาพ 
 

- มีน้ าเสีย ตกตะกอนอยู่ใต้น้ า
จากการถ่ายเทไมส่ะดวก  
 - โครงการจ ากัดผักตบชวา
ของหน่วยงานรัฐและจาก
สารเคมี(ยาปราบหอยเชอรี่) 
- สัตว์น้ าหลายหลากชนิดลดลง 
- มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น 
โรคผิวหนัง อันเกิดจาก 
แหล่งน้ า 
- ปัญหาผักตบชวา ไมยราบ
และหญ้าคา  

- สะอาด ดื่ม ใช้ได้ 
- เป็นแหล่งขยายพันธ์ปลา 
- ชุมชนมีส่วนร่วม 
- ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 
- เป็นแหล่งอาหาร 
- เป็นสถานท่ีท่องเที่ยว 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั้งใน
และนอกท้องถิ่น 
 

- พัฒนาสิ่งแวดล้อม     
หนองหาร 
- รณรงค์ให้ชุมชนเกิด
ส านึก มีแกนน าในการ
อาสาดูแลวัชพืช  
- ไม่จับสตัว์น้ าในฤดู
วางไข่ 
- การมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ 
- องค์กรส่งเสรมิและ
เพาะพันธ์ุปลาสู ่
หนองหาร 

 
กลุ่มที่ ๒  

หนองหารในปัจจุบัน หนองหารในฝัน แนวทางสู่หนองหาร
ในฝัน ข้อดี ข้อเสีย 

- ส่งเสริมชุมชนให้มสี่วนร่วม 
- ชุมชนจัดการตนเอง 
- การจัดการเรื่องเอกสารสิทธ์ 
 

- ปัญหาผักตบและสาหร่าย 
ก่อให้เกิดปัญหาน้ าเสีย และ
ตื้นเขิน 
- มีปัญหาเรื่องการระบายน้ า 
- ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
- ปัญหาเอกสารสิทธ์ิที่ดินจาก
การปักหลักเขต 
- ความหลากหลายของพันธุ์
ปลาลดลง 
 

- หนองหารน้ าสะอาด แหล่ง
เกษตรอินทรีย์ ชุมชนเข้มแข็ง 
 
 

- ส่งเสริมชุมชนให้มี
ส่วนร่วม 
- ชุมชนจัดการตนเอง 
- การจัดการเรื่อง
เอกสารสิทธ์ิ 
 

 
 
 
 



๔๗ 

 

กลุ่มที่ ๓ 
หนองหารในปัจจุบัน หนองหารในฝัน แนวทางสู่หนองหารใน

ฝัน ข้อดี ข้อเสีย 
- เป็นแหล่งน้ าใช้ของคนใน
ชุมชนรอบหนองหาร  
- น้ าใส ไหลเย็นเห็นตัวปลา 
- เป็นแหล่งน้ าทางการเกษตร 
- เป็นแหล่งการคมนาคม
สัญจรระหว่างชุมชน 
- มีการพัฒนาคุณภาพน้ าเพื่อ
อุปโภคบรโิภค 
- เป็นแหล่งอาหาร 
- เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน ์
- เป็นแหล่งอารยธรรม 
 

- สกปรก แหล่งเพาะเชื้อโรค 
- น้ าท่วมจากเขื่อนเวลา 
น้ าหลาก     
- น้ าตื้นเขิน มีสวะใต้น้ า มี
วัชพืชมากขึ้น (เกิดเกาะลอย) 
- มีการบุกรุกพ้ืนท่ีรอบหนอง
หาร ท าให้ท่ีดินแคบลง 
- ท่าเรือมีวัชพืชเรือเข้าฝั่งไม่ได ้
- พันธุ์ปลาสูญหาย 
 

- หนองหารน้ าสะอาด ระบบ
นิเวศน์ มีที่ท ากิน ถิ่นความรู้ 
คู่อาชีพสู่ชุมชนยั่งยืน” 

- คนในชุมชน 
- ผู้เกี่ยวข้องในการใช้
พื้นที่ เช่น อปท. อบต.
สถาบันการศึกษา พัฒนา
ชุมชนจังหวัดสกลนคร 
- พัฒนากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จากการมีส่วนร่วม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ธนาคารออมสิน 
ธกส. หอการค้า 
อุตสาหกรรมจังหวัด  
- ตากหนองหารให้แห้ง 
โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 

 
กลุ่มที่ ๔ 

หนองหารในปัจจุบัน หนองหารในฝัน แนวทางสู่หนองหาร
ในฝัน ข้อดี ข้อเสีย 

- ภูมิทัศน์งดงาม 
- แหล่งน้ ากินน้ าใช้   
- แหล่งเกษตรกรรม 
ริมหนองหาร 
-  แหล่งรวมอาหาร 

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

- น้ าใส วิวสวย แหล่งน้ าดี  
-เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร  
- ศูนย์รวมกีฬาทางน้ าใน  
หนองหาร 
- ฟื้นฟูประเพณีลุม่น้ าหนองหาร 
- อุทยานสัตว์น้ าชุมชนและ 
รอบดอน 
-การคมนาคมและการท่องเที่ยว
ที่สะดวก สบาย ปลอดภัย 
- แหล่งท าการประมงอย่าง
ยั่งยืน 
-แหล่งศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
-สัตว์น้ ามากมายกินได้ปลอดภัย 
น้ าใสสะอาด โอกาสแหล่งท ามา
หากิน ถิ่นท่องเที่ยว  

-  ให้ความรู้และปลุก
จิตส านึกเรื่อง 
หนองหาร 
- ร่วมคิดร่วมท า
ประชาคมบริหาร
จัดการหนองหาร 
- จัดท าแผนแม่บทใน
แต่ละชุมชนรอบ  
หนองหาร 
- น าเสนอแผนแม่บท
ต่อ อปท. อ าเภอและ
จังหวัด 
- อปท. อ าเภอและ
จังหวัด ผลักดันแผน
แม่บทไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสู่การพัฒนา 



๔๘ 

 

 
กลุ่มที่ ๕  

หนองหารในปัจจุบัน หนองหารในฝัน แนวทางสู่หนองหาร
ในฝัน ข้อดี ข้อเสีย 

- ผู้คน/ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ยังให้ความส าคญักับหนองหาร
เป็นพื้นที่ทางน้ า พื้นที่ประ
ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม
ความเชื่อของคนสกลนคร 
- หนองหารยังเป็นแหล่งท ามา
หากินของผู้คนในท้องถิ่น 
 
 

- วัชพืช/พืชน้ าเพิ่มมากขึ้น 
เช่น ผักตบชวา สาหร่าย  
- น้ าเสีย กลิ่นเหม็น/น้ าดิบ
ผลิตประปาไมส่ะอาด  
- ความหลากหลายของ    
พันธุ์ปลาลดน้อยลง 
- สารพิษสะสมในปลาท าให้ไม่
กล้ารับประทาน 
- หนองหารตื้นเขิน 
- พื้นที่หนองหารลดลง 
- ความขัดแย้งในสิทธิท่ีดินที่ไม่
เป็นธรรม (ท่ีอยู่อาศัย ท่ีท ากิน) 

- หนองหารสวยใส ปลอดภัย 
พันธุ์ปลาหลากหลาย เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดูแลตัวเอง
อย่างยั่งยืน 

- ปรับปรุงระบบนเิวศน์
หนองหาร และล าน้ า
สาขา 
- สร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน 
- สร้างท่องเที่ยวและ
ฟื้นฟูวัฒนธรรม 
- การแก้ไขปัญหาใน
เรื่องสิทธ์ิในการท ากิน 

 



๔๙ 

 

สรุปผลการระดมความคิดเห็น 

ร่างวิสัยทัศน์หนองหารในฝัน  “ประชาชนเป็นเจ้าของ ระบบนิเวศน์สมบูรณ์ แหล่งอาหารและ
รายได้เพิ่มพูน บนพื้นฐานวิถีวัฒนธรรม น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการหนองหาร
อย่างยั่งยืน” 

“ชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ” การพัฒนาหนองหารที่ผ่านมากว่าพันโครงการ ส่วนใหญ่มา
จากการก าหนดของภาครัฐ ที่เข้ามาออกแบบวางแผนการพัฒนาต่างๆ โดยมองไม่เห็นเจ้าของที่
แท้จริง คือ ชาวบ้านที่อยู่รอบหนองหาร แต่ต่อไปนี้ ชุมชนท้องถิ่นต้องเข้ามาแสดงตัวเป็นเจ้าของ และ
ก าหนดการพัฒนาด้วยตัวเอง 

“ระบบนิเวศน์สมบูรณ์” เนื่องจากที่ผ่านมาคนวิพากษ์กันว่าที่ผ่านมาหนองหารเต็มไปด้วยขี้
สนม ผักตบ ขยะ ดังนั้น หนองหารในฝัน คือ จะต้องเป็นหนองน้ าที่มีระบบนิเวศน์สมบูรณ์ น้ าใส 
ชาวบ้านเคยใช้กิน ใช้ดื่มอย่างไร ก็ต้องสามารถกลับไปใช้กินใช้ดื่มได้อย่างนั้น  

“เป็นแหล่งอาหาร และรายได้เพิ่มพูน” ปัญหาที่ผ่านมาท าให้เราตั้งค าถามว่า “ท ำไมยิ่ง
พัฒนำปลำยิ่งหำย ยิ่งพัฒนำน  ำยิ่งท่วมถำวร” เพราะไม่มีช่วงเวลาน้ าขึ้นและลงตามระบบธรรมชาติ 
อีกท้ังยังมีเข่ือนหรือประตูระบายน้ าที่กักเก็บน้ าตั้งแต่ต้นน้ า แถวบ้านท่าศาลาลงไป มี ๕ เขื่อน ท าให้
พันธุ์ปลาหายไป ทั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าพันธุ์ปลาในหนองหารเป็นชนิดเดียวกันกับปลาในล าน้ าโขง 
ตอนนี้เห็นแต่ปลากรมประมงปล่อย (เริ่มมาปล่อยตั้งแต่ปี ๒๕๐๔) เหลือแต่ปลาดูดปักเปูา จึงเป็นที่มา
ว่าต่อไปหนองหารจะต้องมีอาหารที่หลากหลาย ผักน้ าที่เคยมีก็หายไปมีแต่ขี้สนม ผักตบ เกาะลอยไป
ลอยมาตามลมไปปิดชายฝั่งทางท่าเรือของแต่ละหมู่บ้านตื้นเขิน ไทบ้านออกไปหาอยู่หากินไม่ได้ อันนี้
เป็นเรื่องส าคัญ 

“บนพื้นฐานวิถีวัฒนธรรมน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และการจัดการหนองหาร    
อย่างยั่งยืน” เป็นเรื่องของต านานประวัติศาสตร์ของคนหนองหาร ทั้งนี้ การพัฒนาจะต้องมาจาก
ภายใน ไม่ใช่นักพัฒนาที่มาจากภายนอก ดังนั้นหนองหารจะต้องพัฒนาบนพ้ืนฐานของคนรอบหนอง
หารน าไปสู่องค์ความรู้ ดร.เสรีบอกว่าการจะเขยื้อนหนองหารจะต้องมี ๓ ส่วน คือ ข้อมูล ความรู้และ
ประชาชน คือ การพัฒนาหนองหารชาวบ้านจะลุกขึ้นมาวิจัยเอง จะใช้เวลานานแค่ไหนไม่เป็นไร แต่
เราจะลุกข้ึนมาจัดการตนเอง ไม่ปล่อยให้ราชการ อบต. อบจ. แต่ว่าทุกส่วน กลุ่มผู้สูงอายุ เยาวชน 
ต่างๆ จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง 

(ร่าง)  แผนยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน สู่การพัฒนาหนองหารอย่างมีส่วนร่วม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการหนองหารอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ต านาน ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรมเพื่อส านึกท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ ระบบข้อมูล การวิจัยและการสื่อสารทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบนิเวศน์น้ า สัตว์น้ า อาหารสมุนไพร และความหลากหลายทางพันธุกรรม  



๕๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชนรอบหนองหาร (อยู่ดีมีสุข)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาองค์กรขับเคลื่อน กลไกปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพคนท างานในการ  
จัดการหนองหาร รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการทางนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการหนองหารอย่างย่ังยืน   
   (ชุมชนจัดการตนเอง) 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

๑. จัดตั้ง “กลุม่อาสา
พิทักษ์หนองหาร” 
 
 
 

- สร้างเครือข่ายชาวบ้าน
รอบหนองหารในการจดัการ
หนองหารอย่างมีส่วนร่วม  
- สร้างแกนน าอาสาสมัคร  
เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม  
 
 

-อบรมให้ความรูเ้รื่องการ
อนุรักษ์หนองหารในมิติ
ต่างๆ  
- ขยายองค์ความรู้เข้าสู่
ระบบการศึกษา 
-พัฒนาและสร้างเครือข่าย
ชุมชนรอบหนองหาร โดย
การจัดกิจกรรมการมสี่วน
ร่วมในสองระดับ คือ ระดับ
หมู่บ้าน และระดับเครือข่าย 
(อาทิ กิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ กิจกรรมน าเสนอ
ของดีของแต่ละชุมชน 
- ผลั กดั นกิ จกรรม เข้ าสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระดับพื้นที่ และระดับ
จังหวัด  
- พัฒนาโครงการเพิ่มทักษะ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนรอบหนองหาร 
- ติดตามและประเมิน 

- อบต./เทศบาล 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ชุมชนรอบหนองหาร
โดยมีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรม 

 

- ระดับหมู่บา้น 
เดือนละครั้ง 
- ระดับเครือข่าย 
ด าเนินกิจกรรม  
ปีละ ๑ ครั้ง ช่ือ 
“วันหนองหาร 
(พัฒนา)” 

๒. จัดเวทีประชาคม
ชุมชนรอบหนองหาร
คิดเห็นในการจดัท า
โครงการพัฒนาหนอง
หารที่ชุมชนมีส่วนร่วม 

- เพื่อเปิดพื้นท่ีให้ชุมชนรอบ
หนองหารได้เข้ามามีส่วน
ร่ วมก าหนดทิ ศทางการ
พัฒนาหนองหาร โดยเฉพาะ
ในการจัดท าโครงการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้อง 

- จัดเวทีประชาคม/ท า
ประชามต ิ
- จัดท าร่างกติกา ข้อ
ก าหนดการใช้ประโยชน์จาก
หนองหารและพื้นที่โดยรอบ  
 

หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังระดับ
ต าบล อ าเภอและระดับ
จังหวัด รวมถึงชุมชน
รอบหนองหาร 

          - 

 



๕๑ 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

๓. พัฒนาความรู ้
ผู้น าชุมชน (เน้นผู้น า
ทางการประกอบด้วย 
ก านัน สอบต. 
ผู้ใหญ่บ้าน  

- พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้น าชุมชนในการ
สื่อสาร รวมทั้งการสร้าง
ช่องทาง/เครื่องมือในการ
สื่อสาร  
- พัฒนาระบบการสื่อสารใน
การน าเสนอข่าวสาร
เกี่ยวกับหนองหารและการ
จัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อ
กระตุ้นจติส านึกร่วมของคน
ในชุมชน  

- การอบรมความรู้ผู้น า
ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบการสื่อสาร  
- พัฒนาสื่อ/ช่องทางการ
สื่อสารภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน อาทิ การ
สร้างสื่อชุมชน เช่น 
วิทยากรชุมชน  การพัฒนา
ทักษะการเขียนบทความ/
ข่าว เข้าสู่ส านักพิมพ-์/
ส านักข่าวท้องถิ่น 

- องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
- เครือข่ายการสื่อสาร
ภาคพลเมือง/นักข่าว
พลเมือง TPBS  
- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสนับสนุน
งบประมาณหลักในการ
ด าเนินกิจกรรม 

ต่อเนื่องตลอดป ี

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ต านาน ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรมเพื่อส านึกความเป็น 
   ท้องถิ่น   
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

๑. โครงการสืบชะตา
หนองหาร 
 

- ปลุกจิตส านึกการรักษาน้ า
หนองหาร 
- เพื่อสร้างเป็นสญัลักษณ์
การดูแลหนองหาร 

-พิธีสืบชะตาหนองหาร 
(คล้ายการสืบชะตาคน) 
-พิธีการขอขมาหนองหาร 
 

- หน่วยงานทุกภาคส่วน 
- ชุมชนรอบหนองหาร 
 

 

๒. โครงการสักการะ 
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิใน
หนองหารและ 
รอบหนองหาร 

- สร้างการยดึเหนี่ยวทาง
จิตใจ 
- สืบสานประเพณีโบราณ 
 

-บวงสรวงบูชาพญานาคา 
-พิธีทางพุทธศาสนา 
 

- ชุมชนริมหนองหาร 
 

เดือนพฤษภาคม 
– มิถุนายน 
 

๓. โครงการแข่ง 
เรือยาวประจ า
หมู่บ้าน 
 

- สร้างความสามัคคีชุมชน
ริมหนองหาร 
- ฟื้นฟูประเพณีโบราณที่ 
สูญหาย 
- กระตุ้นและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 

-การแข่งขันเรือยาวและ
กิจกรรมเสริม 
 

- หน่วยงานทุกภาคส่วน 
- ชุมชนรอบหนองหาร 
 

ตุลาคม 
(ออกพรรษา) 
 



๕๒ 

 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

๔. โครงการกลุม่ 
สตรีทอเสื่อ(กก,ไหล
ผือ,ผักตบชวา ) 
 

- สืบสานภมูิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการสร้างรายได้
เสรมิ จากการใช้วัชพืชใน
หนองหาร 
- ก าจัดวัชพืชในหนอง 

- ทอเสื่อและแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์ร่วมสมยั/ผักตบ  
 

- กลุ่มแม่บ้าน/พ่อบ้าน 
-หน่วยงานรัฐ รวมทั้ง
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นสนับสนุนด้าน
นวัตกรรมและ
งบประมาณ 

- มิถุนายน – 
กรกฎาคม  
(เตรียมวัสดุ) 
-สามารถทอได้
ตลอดป ี
 

๕. โครงการอนุรักษ์
พันธุ์ปลาในหนองหาร 
 

- เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุ
และขยายพันธุ์ปลาของ
ชุมชนหมู่บ้านริมหนองหาร 
 

- ก าหนดเขตอนุรักษ์/ 
ห้ามจับปลา 
- ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่
โครงการฯสูส่ังคม  

- หน่วยงานทุกภาคส่วน 
- ชุมชนรอบหนองหาร 
 

เดือนกรกฎาคม – 
สิงหาคม  
  
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ ระบบข้อมูล การวิจัยและการสื่อสารทางสังคม 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

๑.โครงการประชาคม      
หนองหาร 
 

-รับฟังปัญหา, ข้อมูล,     
องค์ความรู ้
-เพื่อวางแผน การพัฒนา 
หนองหาร 
-ได้ระบบข้อมูลและองค์
ความรู้หนองหารเพื่อพัฒนา
แผนและสรา้งเครือข่ายใน
การสื่อสาร 
-ได้พื้นท่ีในการสื่อสาร
ภายในและภายนอก  
- มีการแลกเปลี่ยนและ
update ข้อมูล 
 

- จัดประชุมในแตล่ะหมู่บ้าน
รอบหนองหาร 
- จัดประชุมแลกเปลีย่น
ร่วมกันระหว่างชุมชน 
ทุกชุมชนรอบหนองหารกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้
ในการน าไปพัฒนา     
หนองหาร 
-การสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคีเครือข่าย ชุมชน ปลุก
จิตส านึก การจัดการตนเอง 
 (เรื่องเล่า,แผ่นพับ,เอกสาร
หนังสือ)  
-การสร้างเครือข่าย    
หนองหาร 

- ชุมชนรอบหนองหาร  
- หน่วยงานรัฐ (๒๐ 
กระทรวง) อาทิ พัฒนา
ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ธกส.  
- นักวิชาการ,นักศึกษา
สื่อสารมวลชน 
- ภาคเอกชน ร้านค้า 
นักธุรกิจ 
 

- กิจกรรมสมัมนา
แต่ละชุมชน 
ชุมชนละ ๒ วัน 
ทุก ๓ เดือน / ปี 
(ปีแรก) ในปีต่อไป
จัด ๒ ครั้ง / ป ี
- กิจกรรมสมัมนา
เวทีรวมครั้งละ ๒ 
วัน ทุก ๓ เดือน 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๔: พัฒนาระบบนิเวศน์น้ า สัตว์น้ า อาหารสมุนไพร และความหลากหลายทางพันธุกรรม 
   รวมทั้งทรัพยากรหนองหาร 
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

๑. โครงการขุดลอก
หนองหาร 

-เพื่อน าวัชพืช/สิ่งปฏิกูล
ออกมาจากหนองหารเพื่อ
คุณภาพน้ าท่ีดีขึ้น 
-น าวัชพืชที่ได้จากการขุด
ลอก ไปใช้ในการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 

-ประสานหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง  
(งบประมาณและบุคลากร )  
- ก าหนดแนวเขตในการขุด
ลอก/ด าเนินการขุดลอก /
ระบายน้ าเพื่อการขุดลอก
และก าจดัเช้ือโรค 

-หน่วยงานทุกภาคส่วน 
อาทิ กรมเจ้าท่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ.,อบต.) 
- ชุมชนรอบหนองหาร 
 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง ๓ ปี 

๒. โครงการจัดการ
ระบายน้ าเสีย 

- บ าบัดคุณภาพน้ า     
หนองหาร 
- ปลุกจิตส านึกชุมชนในการ
อนุรักษ์น้ าหนองหาร 

- รณรงค์ปลูกจิตส านึก
ชุมชนล้อมหนองหาร 
- ตรวจสอบคณุภาพน้ าตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 

- หน่วยงานทุกภาคส่วน 
อาทิ กรมเจ้าท่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ.,อบต.) 
- ชุมชนรอบหนองหาร 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง ๓ ปี 

๓. โครงการอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์น้ า (ปลา ,
หอย) 

-ขยายและเพิ่มพูนความ
หลากหลายพันธ์ุสตัว์น้ า 

- ก าหนดระยะเวลา/
ช่วงเวลาจับสัตว์น้ า 
- ก าหนดเขตอภัยทาน/
ก าหนดกติกา/ระเบียบ-
บทลงโทษ 
- กิจกรรมปลุกจิตส านึกใน
ชุมชน เช่น ประชาสัมพันธ์ 

-หน่วยงานทุกภาคส่วน 
อาทิ กรมเจ้าท่า ประมง
จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อบจ.
,อบต.) 
- ชุมชนรอบหนองหาร 
 

ฤดูวางไข่  
( เดือนมิถุนายน 
– กันยายน ) ทั้งนี้
การด าเนิน
กิจกรรมต้อง
ต่อเนื่อง 
 

๔. โครงการควบคุม
และการจัดการน้ าใน
หนองหาร 

- เพื่อควบคุมปริมาณน้ า
และทิศทางการไหลของน้ า 
- เพื่อบรรเทาสถานการณ์     
น้ าท่วม 

- ปรับปรุงระบบฝายน้ าล้น 
- ก าหนดทิศทางการไหล   
ของตะกอน 

- หน่วยงานทุกภาคส่วน 
อาทิ กรมเจ้าท่า กรม
อุตุนิยมวิทยา ส านักงาน
กรมชลประทานจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(อบจ.,อบต.) 
- ชุมชนรอบหนองหาร 

- ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

๕. โครงการตาก
หนองหาร 

- ก าจัดวัชพืชน้ าใน     
หนองหาร 
- ตักตะกอน และเศษขยะ 

- เปิดประตูเขื่อน 
- ปล่อยน้ าเป็นช่วงๆ เพื่อลด
ระดับน้ าในหนองหาร 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบจ.,อบต.) 
 

- ด าเนินการ ๓ ปี
โดยการตาก 
หนองหาร ๑ ครั้ง 

 

 



๕๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕:  ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชนรอบหนองหาร (อยู่ดีมีสุข)  
 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

๑. พัฒนาหนองหาร
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

- เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
จังหวัดสกกลนครในฐานะ
เมืองหน้าด่าน 

- ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 
- สร้างพิพิธภัณฑส์ัตว์น้ า 
- Home Stay 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ชุมชนรอบหนองหาร 

เริ่มปี ๒๕๕๗ 

๒. วัชพืชเงินล้าน - เพื่อเปลี่ยนวัชพืชในหนอง
หารที่ต้องก าจัดเป็นพืชสร้าง
รายได้  

- ปุ๋ยชีวภาพ 
- สินค้าหัตถกรรม 
- วัสดุสรา้งภาพ 
- เฟอร์นิเจอร ์

-กลุ่มแม่บ้าน 
-องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ทุกระดับ  

เริ่มปี ๒๕๕๗ 

๓. จากดินสู่ดาว 
(ตะกอนดิน) 

- เพื่อน าตะกอนดินในหนอง
หารซึ่งก่อให้เกิดการตื่นเขิน
มาใช้สร้างคุณค่าและมลูค่า 
อาทิ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นดิน
ส าหรับถมถนน 
- เพื่อขุดลอกแหล่ง 
หนองหาร 

- การท าปุ๋ยอินทรีย์จาก
ตะกอนดินหนองหาร 
- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
โดยใช้ดินตะกอน 

- กลุ่มอาชีพของชุมชน
รอบหนองหาร 
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ ทุก
ระดับ  
 

เริ่มปี ๒๕๕๗ 

๔. เพาะพันธุ์ปลาและ
สัตว์น้ า 
 (จากธรรมชาติ) 

-เพื่อเพ่ิมและขยายพันธูปลา
ธรรมชาต/ิพันธุ์ปลาพื้นถ่ิน
ของหนองหาร 

- จัดท าเขตอุทยานปลาของ
แต่ละชุมชน  
-ขยายและเพิ่มจ านวน 
ประเภทของพันธุ์ปลาพื้นถ่ิน 

- หน่วยงานองค์กรใน
พื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
กรมประมง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ชุมชนรอบหนองหาร 

เริ่มปี ๒๕๕๗ 

๕. เกษตรริมน้ า
(ตลอดฤดูกาล) 

- เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมน้ า 
หนองหารซึ่งมีความอุดม
สมบูรณ์ของดินและแร่ธาตุ
ให้เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ใน
ลักษณะเกาะลอย 
 

- สร้างเกาะลอยรมิน้ าเพื่อ
ใช้การเกษตรกรรมของ
ชุมชนริมหนองหาร 
- ส่งเสริมการปลูกพืชตาม
ฤดูกาล/พืชระยะสั้น  
- แปรรูปพืช/ผลิตที่ได้จาก
การปลูกเป็นสินค้าเกษตร 

- หน่วยงานองค์กรใน
พื้นที่  
- ชุมชนรอบหนองหาร 

เริ่มปี ๒๕๕๗ 

๖. จัดตั้งท่าเรือ
ประมง (ตลาดปลา) 

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการคา้
ปลาของชาวประมงในเขต
หนองหาร  
- เพื่อพัฒนาเป็นท่าเรือ
ส าหรับท่องเที่ยวในเขต
หนองหาร 

- จัดตั้งท่าเรือ/สะพานปลา 
- ส่งเสริมกจิการประมง
พื้นบ้าน 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ทุกระดับ 
- ชุมชนรอบหนองหาร 

เริ่มปี ๒๕๕๗ 

  



๕๕ 

 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

๗. ตลาดชุมชน  
(๑ อบต. ๑ ตลาด) 

-เพื่อเป็นพ้ืนท่ีซื้อ ขาย 
แลกเปลีย่นสินคา้ของชุมชน 
- พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

- จัดตั้งตลาดชุมชน ใน 
แต่ละ อบต. 
- ประชาสังคม/
ประชาสมัพันธ์ 
- ส่งเสริมการจ าหนา่ยสินค้า
ปลอดสารพิษ (ตลาดสเีขียว) 

- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่  
- ชุมชนรอบหนองหาร 

เริ่มปี ๒๕๕๗ 

๘. ส่งเสริมการจัดการ
สุขภาพชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพตนเอง,ครอบครัว
ชุมชน 

- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นด้วยตนเอง 
- บันทึกสถิติเกี่ยวกับ
สุขภาพ 
- ตรวจสุขภาพรอบปีกับ
โรงพยาบาล 

- ชุมชนในพื้นที 
- โรงพยาบาล/ศูนย์
สุขภาพต าบล/
อาสาสมัครสาธารณะสุข 
- โรงพยาบาลประจ า
อ าเภอ/จังหวัด 

เริ่มปี ๒๕๕๗ 

๙.กินอาหารให้เป็นยา 
ออกก าลังกายเพื่อ
ต่อต้านยาเสพตดิ 

-เพื่อส่งเสรมิสุขภาพและ
รักษาอาการเจ็บปุวย โดย
การลดใช้ยาเคม ี

- ส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร 
- ให้ความรู้เรื่องรักษาโรค
ด้วยการกินอาหารด ี
- จัดพื้นท่ี/อุปกรณส์ าหรับ
การออกก าลังในแต่ละ
ชุมชน 

- ชุมชนรอบหนองหาร 
- หน่วยงานในพ้ืนท่ี ท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์
สุขภาพชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ทุกระดับ  

เริ่มปี ๒๕๕๗ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖: พัฒนาองค์กรขับเคลื่อน กลไกปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพคนท างานในการจัดการ 
หนองหาร รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการทางนโยบาย  

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

๑. สรา้งความรู้และ
ความเข้าใจ  
“หนองหาร” 
 

- เพื่อต้องการให้ทุกส่วน
องค์กรในพ้ืนท่ีหนองหารมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หนองหารในมิติต่างๆ  
- พัฒนาหลักสูตรเป็นสื่อ/
เครื่องมือในการเรียนรู้
เรื่องราวหนองหารในมติิ
ต่างๆ อาทิ ประเพณี 
วัฒนธรรม ความเชื่อ อาชีพ
พื้นถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน  

-ฝึกอบรม /สร้างความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าของแตล่ะ
องค์กรในพ้ืนท่ี 
- รวบรวมข้อมูลที่เกีย่วข้อง
กับหนองหารจากฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิคส ์
- พัฒนาหลักสูตร “หนอง
หาร” เป็นเครื่องมือสร้าง
การเรยีนรู้ส าหรับนักเรียน
ในสถาบันการศึกษา และ
ชุมชนในพื้นที่   

- ชุมชนรอบหนองการ 
- สภาเทศบาล/สภา
สมาชิก มีหน้าท่ีตดิตาม
ระบบการท างานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
- พหุภาคีจิตอาสา 
 

กิจกรรมเร่งด่วน 



๕๖ 

 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม 
หน่วยงานและผู้มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

ช่วงระยะเวลาใน
การท ากิจกรรม 

๒. วันหนองหาร 
     
 

- เพื่อเป็นพ้ืนท่ีใน 
การพูดคุย แลก- เปลี่ยน
ความรู้/ประสบการณ/์
สถานการณ์เรื่องหนองหาร
ของชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
-เพื่อเป็นพ้ืนท่ีในการสื่อสาร
ต่อสังคม/เผยแพร่/
ประชาสมัพันธ์ประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับหนองการสู่
สาธารณะ 

- เวทีโสกัน 
- จัดรายการ “วิทยุชุมชน”  

- เครือข่ายวิทยุชุมชนใน
พื้นที ่
- พหุภาคีจิตอาสา     

- ต่อเนื่องทุกวัน
ในกรณีการจัด
รายการวิทยุ
ชุมชน 
- เวทีโสกัน 
 เดือนละ ๑ ครั้ง 
 

๓. การพัฒนาองค์กร
ท้องถิ่น รับใช้ 
หนองหาร 
 

- เพิ่มการมีส่วนร่วมในการ
ท างานร่วมกันเพื่อ 
หนองหาร 
 

- “ขี้ซีกช่วยหนองหาร”  
บ าบัดน้ าเสีย เน้นจดัการ
ด้วยตนเอง เพิ่มศักยภาพ
ขององค์กรเดิมในการ
พัฒนาชุมชนรอบ    
หนองหารร่วมกัน และ
ร่วมปรับปรุงคุณภาพ
เครื่องมือพัฒนาหนองหาร 

-ชุมชนรอบหนองหาร 
-หน่วยงานองค์กรใน
พื้นที่ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  
(ร่วมกันด าเนินกิจกรรม
ในลักษณะลงแขกพัฒนา
ชุมชน) 

ชุมชนก าหนด
ระยะเวลาที่
เหมาะสม/สะดวก 

๔.เลือดใหม ่
  

- การพัฒนาศักยภาพกลุม่
คนรุ่นใหม่ และฟื้นฟู สร้าง
ส านึกรักษ์หนองหาร 

- กิจกรรมประกวด ร้อง
เพลง “หนองหาร” 
 ในโรงเรียน 
- กิจกรรมเล่านิทาน 
- วาดภาพหนองหาร                                                 
- ภาพถ่ายหนองหาร  
- “แรลลี่หนองหาร” 

- โรงเรียนในพื้นที่รอบ
หนองหาร  
- องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ทุกระดับ  

วันส าคัญของปี  

๕.ปุ๋ยปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

- เพื่อใช้ศักยภาพร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชนกับ 
อปท. 
- ลดค่าใช้จ่ายในภาครัฐ   
(ลดซื้อปุ๋ยเคมี) 
- ได้พื้นท่ีในการเพาะพันธุ์
สัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 

- สร้าง “วงปลาชุมชน ” 
โดยการน าผักตบมาท าปุ๋ย
และสนบัสนุนเพื่อเอาไป
ก าจัดออกจากหนองหาร 

-ชุมชนรอบหนองหาร 
-องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ทุกระดับ  

ด าเนินกิจกรรม
ต่อเนื่องตลอดปี  

 
 



๕๗ 

 

๑.๑๑ ประมวลข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร  
 

ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ที่แต่ละกลุ่มน าเสนอมา มีความครบถ้วนในตัวเอง หากท าได้ร้อยละ ๕๐ ก็
สามารถบรรลุภาพฝันเลยทีเดียวแต่มีข้อสังเกต อย่างน้อย ๕ ประการ ซึ่งจะเป็นพลังและมุมมองส าคัญในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ คือ   

๑. การส านึกรักษ์  
เรื่องนี้ส าคัญโดยเฉพาะการส่งทอดให้กับคนรุ่นต่อไป  ตอนหลังระบบการศึกษามันท าให้คนออกจาก

ชุมชนเร็วมาก แต่จะท าอย่างไรให้เกิดกระบวนการในการสร้างส านึกรักษ์แต่จะส านึกได้ต่อเมื่อมันมีประโยชน์
ในตัวเอง เมื่อ “หนองหาร” กลายเป็น “หนองอาหาร” เมื่อนั้นใครจะแตะก็ยาก เหมือนบ้านผมมีปุาชุมชน ทุก
อย่างอยู่ในนั้นใครจะแตะต้องก็ต้องซัดกันหน่อยไม่พึงกฎหมาย 

๒. หนองหาร  
หลังฟังดร.เสรี กล่าวว่า “หนองหารตายแล้ว” นั้น ถ้าตาย คือ มันไม่มีชีวิต ท าไมมันตายเพราะว่า เรา

ไปท าให้มันผิดธรรมชาติ คือ เมื่อก่อนน้ าไหลเวียนก็หยุดน้ ามันซะ มันก็ตาย และค าท่ีน่าสนใจ คือ “ตาด
หนอง” คือ การตามฤดูกาลของมันที่ควรจะเป็น หากต้องท าให้มีชีวิตขึ้น อาจจะขอโทษ ขอขมา และอย่าไป
รบกวนมาก อย่าไปละเมิดมาก ซึ่งอะไรที่รบกวนมากต้องจัดการให้มันกลับเข้าไปยังวิถีของมันเพราะว่ามนุษย์
เรามักจะคุกคาม ธรรมชาติจะพลิกฟ้ืนมาได้อย่างไร ให้ธรรมชาติจัดการตัวของมันเอง เป็นข้อสังเกต แต่ว่า
ตอนนี้อาจจะต้องรีบปั๊มหัวใจหนองหาร เพราะว่ามันใกล้หมดลมหายใจและปล่อยให้มันเดินตามวิถีของมัน 

๓. ความหลากหลายรอบหนองหาร 
รอบหนองหารมีหลายหนองหารและระบบการผลิต หลายเรื่องซ่ึงอาจจะต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อ 

ความเคารพ “ท าอย่างไรให้หนองหารเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์” พวกผมเคลื่อนไหวเรื่องปุาชุมชน ที่หลุดพ้นมาได้
ด้วยผี กรมปุาไม้ที่ตั้งข้ึนมารุกรานไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านมีผี  ไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมา ผมอยู่ใกล้กว้านพะเยาก็เริ่ม
ฟ้ืนขึ้น เช่น ที่พะเยามีเกาะเล็ก เขาเอาพระพุทธรูปไปตั้งไว้กลางเกาะ ตอนนี้มีคนไปกันเยอะมาก คือ การเวียน
เทียบทางน้ า คนจะมาเต็มไปหมด เพื่อเวียนเทียนรอบเกาะศักดิ์ เรือก็มีรายได้ และกลายเป็นจุดขายของการ
ท่องเที่ยว การสถาปนาเรื่องศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ส าคัญฯ เช่น เรื่องวังปลาพวกเราก็ท าหลายที โดยมีการ
พิธีบวชปลา ในเขตนั้นคือปลาที่บวชแล้วกินไม่ได้ นอกเขตเป็นปลาสึกกินได้ คือ หมายความว่าต้อง “สถาปนา
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์” ในพ้ืนที่ที่ต้องการอนุรักษ์ อันนี้คือพลังส าคัญ หลายเรื่องเราชนะด้วยศรัทธา เช่น กรณีท่ีพวก
เราเคลื่อนไหวเรื่องต่อต้านกระเซ้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาว (อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่) สู้กันเรื่องพันธุ์ไม้ ความ
หลากหลายของระบบนิเวศน์จะถูกลายหากมีการสร้างกระเซ้า แต่ก็สู้ไม่ได้ แต่พอเอาเจ้าหลวงค าแดง เจ้าแห่งผี 
(เจ้าของผี ในกลุ่มผีฝูา ผีมด ผีเม็ง ของอาณาจักรล้านนาและล้านช้างในอดีตบ้างส่วน ซึ่งมีความเชื่อว่าดอย
หลวงเชียงดาวเป็นที่สถิตของเจ้าหลวงค าแดง) มาสู้ ถ้าสร้างกระเซ้าผีจะหนี กลุ่มชาวบ้านที่เป็นม้าข่ี (ร่างทรง) 
และชาวบ้านที่ศรัทธาก็ออกมาสู้กันจ านวนมาก จนท าให้โครงการชะงักตัว  

 
 



๕๘ 

 

 ๔. กฎหมาย/กฎระเบียบ 
 ในกรณีการท าผิดกฎหมาย ต้องไปดูว่า บางครั้งอาจจะเป็นระเบียบหรือประกาศ และเชื่อไหมว่าพ้ืนที่

เดียวมีกฎระเบียบทับซ้อนกันหลายเรื่อง เอากฎชาวบ้านทับไปก็ย่อมได้อีก ภาคเหนือมีการประกาศข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและขีดทับพ้ืนที่ปุาอุทยานอีกครั้ง ที่พูดอย่างนี้คือเราไม่เชี่ยวชาญเรื่องการต่อสู่เรื่องพ้ืนที่ทับซ้อนกับรัฐ 
ในต่างประเทศเมื่อกฎหมายกลางขัดกับกฎหมายท้องถิ่น ต้องยึดกับกฎหมายกลาง จะต้องหาคนมาต่อสู้เรื่องนี้  

๕. การน าไปสู่การปฏิบัติ 
 วันนี้เราปริยัติ คือ ทฤษฏี แต่ว่าตามหลักของศาสนา คือ ปฏิบัติ ปฏิเวท คือ ต้องน ามาสู่การปฏิบัติ 

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่ามันสวยงามแค่ไหน แต่ว่าอยู่ที่เรื่องนี้จะน าไปสู่การบริหารทางยุทธศาสตร์ขนาดไหน ไม่ได้ดู
ความงดงามของเนื้อหา แต่อยู่ที่การบริหาร ใครคือผู้รับชอบเรื่องนี้ส าคัญที่สุด  
 
 



 
 

 

บทที่ ๔ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

 

 รางวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนและคณะท างานฯ ที่ไดกลาวถึงในบทที่ ๓ ไดน ามาเขาสูกระบวนการระดมความคิดเห็นและ
เปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร โดยชุมชน
ทองถิ่นมีสวนรวม ซึ่งท าใหไดขอสรุปเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เพื่อน าเสนอใหกับองค์การ
บริหารสวนจังหวัด โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นการน ารางวิสัยทัศน์มาวิพากษ์ ถกเถียงและ
รวมกันหาขอสรุปในที่ประชุม โดยเวทีภาคประชาชนไดจัดท าข้ึน ๒ ครั้งคือวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ และวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

๑. วิสัยทัศน์หนองหาร 

“ประชาชนเป็นเจาของ 
ระบบนิเวศสมบูรณ์ 

แหลงอาหารและรายไดเพ่ิมพูน 
บนพื้นฐานวิถีวัฒนธรรม 

น าไปสูการพัฒนาองค์ความรู 
และการจัดการหนองหารอยางยั่งยืน” 

 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร  
  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรางความเขมแข็งของชุมชนและภาคีเครือขายเพ่ือการจัดการหนองหารอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สรางการเรียนรูประวัติศาสตร์ ต านาน ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรมเพื่อส านึกทองถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและยกระดับองค์ความรู ระบบขอมูล การวิจัยและการสื่อสารทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบนิเวศน์น้ า สัตว์น้ า อาหารสมุนไพร และความหลากหลายทางพันธุกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายไดของชุมชนรอบหนองหาร (อยูดีมีสุข)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาองค์กรขับเคลื่อน กลไกปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพคนท างานในการ  
           จัดการหนองหาร รวมทั้งการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติการทางนโยบาย 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

 

 ยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ดาน ที่จะไดน าเสนอดังตอไปนี้ ไดผานกระบวนการระดมความคิดเห็น 
รวมถึงการวิพากษ์ การทบทวนยุทธศาสตร์จากการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็น ที่มีลักษณะเป็นการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๒ ครั้งดังกลาวขางตน และที่ประชุมไดน าเสนอโครงการที่เห็นวา       
มีความเหมาะในอันที่จะพัฒนาไปสูการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของหนวยงานที่เกี่ยวของในโอกาสตอไป 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการหนองหาร 

อย่างยั่งยืน (ชุมชนจัดการตนเอง) 
 
 โครงการ  วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
๑. จัดตั้ง “กลุมอาสาพิทักษ์
หนองหาร” 
 

๑. สรางเครือขายชาวบานรอบ   
หนองหารในการจัดการหนองหาร
อยางมีสวนรวมของเยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป  
๒. สรางแกนน าอาสาสมัครเพื่อ
ขับเคลื่อนกิจกรรมของคนในชุมชน 
 

๑. อบรมใหความรูเรื่องการอนุรักษ์ 
หนองหารในมิติตางๆ  
๒. ขยายองค์ความรูเขาสูระบบ
การศึกษา โดยการจดัท าหลักสูตร
ทองถิ่น 
๓. พัฒนาและสรางเครือขายชุมชน
รอบหนองหาร โดยการจดักิจกรรม
การมีสวนรวมในสองระดับ คือ 
ระดับหมูบาน และระดับเครือขาย 
(อาทิ กิจกรรมดานการอนุรักษ์ 
กิจกรรมน าเสนอของดีของแตละ
ชุมชน 
๔. ผลักดันกิจกรรมเขาสูองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นในระดับพื้นท่ี
และระดับจังหวัด 
๕. พัฒนาโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ
เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชนรอบ
หนองหาร 
๖. กิจกรรมเขาคายส าหรับชุมชน 
เยาวชน โดยใหความรูความเขาใจกับ
การพิทักษ์หนองหาร 
๗. กิจกรรมศึกษาดูงาน เพื่อตอยอด
องค์ความรูและน ามาพัฒนา 
หนองหาร 

  



๖๑ 

 

 

 โครงการ  วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
๒. จัดเวทีประชาคมชุมชนรอบ
หนองหารคิดเห็นในการจัดท า
โครงการพัฒนาหนองหารที่
ชุมชนมีสวนรวม 
 

๑. เพื่อเปิดพื้นท่ีใหชุมชนรอบ     
หนองหาร ไดเขามามสีวนรวมก าหนด
ทิศทางการพัฒนาหนองหาร โดยเฉพาะ
ในการจัดท าโครงการพัฒนาท่ีเกี่ยวของ 

๑. จัดเวทีประชาคม/ท าประชามต ิ
๒. จัดท ารางขอก าหนด-กติกา การ
ใชประโยชน์จากหนองหารและพืน้ท่ี
โดยรอบ  
 

๓. จัดท าแผนชุมชนโดยชุมชนมี
สวนรวม 

๑. เปิดโอกาสใหชุมชนไดรูจักตนเอง 
และสามารถประเมินศักยภาพของ
ตนเองได ทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส 
และอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 
๒. ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู 
และแสวงหาแนวทางในการพัฒนา
ชุมชนรวมกัน 

๑. จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดท าแผนชุมชนโดยชุมชน 
๒. จัดทีมคณาจารย์จาก
สถาบันการศึกษาเพื่อเป็นพ่ีเลีย้งใน
การจัดท าแผนชุมชนโดยชุมชน 
มีสวนรวม 
๓. จัดเวทีประชาคมเพื่อรับรองแผน
ชุมชน 

๔. พัฒนาเสนทางการทองเที่ยว
ดอนขาม ดอนลังกา 

๑. บูรณะ ฟื้นฟูไมใหรกราง 
๒. เสริมความเขมแข็งใหกับกลุมอาสา
พิทักษ์หนองหาร 

๑. วันร าลึกดอนขาม ดอนลังกา และ
ดอนสวรรค ์
๒. ประชาสัมพันธ์ใหเป็นศูนย์สงเสริม
การจ าหนายสินคาชุมชนของหมูบาน
รอบหนองหาร 
๓. อบรมกลุมอาสาพิทักษ์หนองหาร
ใหเป็นมัคคุเทศก์น าเที่ยว 

 

โครงการที่  ๑ 
๑. ชื่อโครงการ : จัดตั้งกลุมอาสาพิทักษ์หนองหาร 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ สรางเครือขายชาวบานรอบหนองหารในการจัดการอยางมีสวนรวม 

  ๒.๒ สรางแกนน าอาสาสมัครเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม 
๒.๓ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของหนองหาร 

  ๒.๔ ชุมชนและชาวบานพัฒนาหนองหารอยางมีสวนรวม 
  ๒.๕ สงเสริมอาชีพของชุมชนรอบหนองหาร 

๓. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

  ๓.๑ กลุมเยาวชน  
  ๓.๑ ชาวบาน ผูน าชุมชน โรงเรียน วัด กลุมสตรี อสม. และขาราชการบ านาญ 

๓.๒ หนวยงานภาครัฐ และหนวยงานภาคเอกชน 
 

  



๖๒ 

 

 

๔. วิธีการด าเนินงาน 

  ๔.๑ นัดประชุมกลุมเปูาหมาย 

  ๔.๒ แตงตั้งคณะท างาน 

  ๔.๓ จัดท าแผนงาน 

  ๔.๔ ด าเนินงานตามขั้นตอนในแตละกิจกรรม 

๕. วัน เวลา สถานที่ด าเนินงาน :  ชุมชนรอบหนองหาร  

๖. งบประมาณ : จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะท างานกลุมอาสาพิทักษ์หนองหาร (เครือขายแตละชุมชน) 
๘. การติดตาม/ประเมินผล : ประเมินผลจากจ านวนผูเขารวมกลุมอาสาพิทักษ์หนองหาร 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ความรวมมือรวมใจจากคนในกลุมอาสาพิทักษ์หนองหารในการท ากิจกรรมหรือ 
ด าเนินงานเกี่ยวกับหนองหารอยางเป็นรูปธรรม 

๙.๒ ชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ์ทรัพยากรของหนองหาร 
  ๙.๓ มีการก าจัดวัชพืชและเพ่ิมอาชีพอยางเป็นระบบและยั่งยืน 
โครงการที่  ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : พัฒนาความรูใหแกประชากรในชุมชนรอบหนองหาร 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพในการสื่อสาร รวมทั้งการสรางชองทาง/ 

เครื่องมือในการสื่อสาร 

  ๒.๒ พัฒนาระบบการสื่อสารในการน าเสนอขาวสารเกี่ยวกับหนองหารและการ
จัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมของชุมชน   

๓. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

  ผูน าชุมชน กลุมสตรี อสม. โรงเรียน วัด กลุมเยาวชน และขาราชการบ านาญ 

๔. วิธีการด าเนินงาน 

  ๔.๑ การอบรมใหความรูแกกลุมเปูาหมาย 

  ๔.๒ พัฒนาสื่อในการน าเสนอขาวสารเกี่ยวกับหนองหารและการจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดลอมของชุมชนเพื่อกระตุนจิตส านึกรวมของคนในชุมชน 

๕. วัน เวลา สถานที่ด าเนินงาน : ชวงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 

๖. งบประมาณ : จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะท างานกลุมอาสาพิทักษ์หนองหาร 

๘. การติดตาม/ประเมินผล : แบบประเมินโครงการจากการตอบแบบสอบถามของผูเขารวม
โครงการ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๙.๑ ผูเขารวมโครงการเกิดจิตส านึกรักหนองหารเพิ่มมากข้ึน 

  ๙.๒ เกิดความรวมมือรวมใจของคนในชุมชนในการพัฒนาหนองหารอยางเขมแข็ง
และยั่งยืน 



๖๓ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ต านาน ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรมเพื่อส านึก 
 ความเป็นท้องถิ่น   

 โครงการ  วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
๑. โครงการสืบชะตาหนองหาร 
 

๑. ปลุกจติส านึกการรักษาน้ า 
หนองหาร 
๒.เพื่อสรางเป็นสญัลักษณ์การดูแล
หนองหาร 
๓. ศูนย์เรียนรูประวัตศิาสตร ์
หนองหาร 
๔.สงเสรมิการทองเที่ยว  
๕. ปลูกฝังวัฒนธรรมการด ารงชีวิต
รวมกับหนองหาร 

๑. พิธีสืบชะตาหนองหาร   
๒. พิธีการขอขมาหนองหาร 
๓. สรางศูนย์เรยีนรูประวัติศาสตร์ 
๔. งานเทศกาลกินปลาหนองหาร 
๕. การแขงขันตกปลา ปลา
สวยงาม ปลาหายาก ฯลฯ 

๒. โครงการสักการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิในหนองหารและรอบ
หนองหาร 

๑. สรางการยึดเหนี่ยวทางจิตใจ 
๒. สืบสานประเพณโีบราณ 

๑. บวงสรวงบูชาพญานาคา 
๒. พิธีทางพุทธศาสนา 

๓. โครงการแขงเรือยาวประจ า
หมูบาน และประจ าอ าเภอ 
 

๑. สรางความสามัคคีชุมชน         
ริมหนองหาร 
๒. ฟื้นฟูประเพณีโบราณทีสู่ญหาย 
๓. กระตุนและสงเสริมการทองเที่ยว 

๑. การแขงขันเรือยาวประจ า
หมูบานและกิจกรรมเสรมิ 
๒. การแขงขันเรือยาวประจ า
อ าเภอและกจิกรรมเสริม 

๔. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาใน
หนองหาร 
 
 

๑. เพื่อเป็นแหลงเพาะพันธ์ุและ
ขยายพันธุ์ปลาของชุมชนหมูบาน 
ริมหนองหาร 
๒. ชุมชนรอบหนองหารมีแหลง
อนุรักษ์พันธุ์ปลา 
๓. เป็นแหลงอาหารและการ
ด ารงชีวิตของชุมชน 

๑. ก าหนดเขตอนุรักษ์/ 
หามจับปลา 
๒. ประชาสัมพันธ์/เผยแพร
โครงการฯ สูสังคม  
 

๕. สรางคูเมืองริมหนองหารเพื่อ
การทองเที่ยวฝั่งตะวันออก 

๑. สงเสริมการทองเที่ยว 
๒. สืบสานประเพณโีบราณ 
๓. ก าหนดขอบเขตและเป็นแหลง 
กักน้ าเพื่อการบ าบัด 

๑. สรางคูเมืองดวยดินที่ขุดลอก
จากหนองหาร 
๒. เวทีระดมความคิดเห็นในการ
พัฒนาคูเมืองใหเป็นสถานท่ี
ทองเที่ยว ออกก าลังกาย และเป็น
พื้นที่สันทนาการ 

  



๖๔ 

 

 

 โครงการ  วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
๖. สรางประติมากรรม เรื่องเลา
ต านานหนองหาร 

๑. เพื่อสืบสานต านานทองถิ่น 
หนองหาร 
๒. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
๓. ปลูกจติส านึกในความเป็นชุมชน 

๑. สรางประติมากรรมหนองหาร 
๒. เวทีระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เนื้อหา รูปแบบ และแหลง
งบประมาณ 

 

โครงการที่  ๑ 
๑. ชื่อโครงการ : สรางคูเมืองริมหนองหารเพ่ือการทองเที่ยวฝั่งตะวันออก 

๒. วัตถุประสงค์    

๒.๑ สงเสริมการทองเที่ยว 

           ๒.๒ สืบสานประเพณีโบราณ 

       ๒.๓. เพื่อก าหนดขอบเขตและเป็นแหลงกักน้ าเพ่ือการบ าบัด 

๓. กลุ่มเป้าหมาย   
ชุมชนรอบหนองหาร / มัคคุเทศก์นอย (เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา) 

๔. วิธีการด าเนินงาน  

  ๔.๑ ก าหนดเวลา สถานที่ใหชัดเจน ประชุมแตงตั้งคณะท างาน 

  ๔.๒ รวบรวมขอมูลตางๆที่เก่ียวของ 

  ๔.๓ เปิดเวทีประชาคม เพื่อระดมความคิดเห็น 

  ๔.๔ สรุปผลจากการรวบรวมขอมูล เพ่ือการด าเนินงานตอไป 

๕. สถานที่ด าเนินการ : ชุมชนรอบหนองหาร 

๖. งบประมาณ : ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
๗. ผู้รับผิดชอบ :  ชุนชนบานแปูน 

๘. การติดตาม/ประเมินผล : แบบสอบถาม และแบบสังเกต 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การสรางงานสรางรายไดใหชุมชนใหเกิดการพ่ึงพาตันเอง 
และเชื่อมโยงใหชุมชนไดตระหนึกเกิดความสามัคคีกันขึ้น 
 

โครงการที่  ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : สรางประติมากรรม เรื่องเลาต านานหนองหาร 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือสืบสานต านานทองถิ่นหนองหาร 

       ๒.๒ เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

  ๒.๓ ปลูกจิตส านึกในความเป็นชุมชนหนองหาร 

๓. กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน/นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
 
 
 
 



๖๕ 

 

 

๔. วิธีการด าเนินงาน   
  ๔.๑ ประชุมด าเนินงานและแตงตั้งคณะท างาน 

  ๔.๒ ส ารวจขอมูลเกี่ยวกับต านาน ท าการตรวจสอบและด าเนินงาน 

  ๔.๓ ประชุมคัดเลือกเพ่ือหาสถานที่ใหเหมาะสม 

***ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับชุมชน และผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดลอม 

๕. วัน เวลา สถานที่   
เวลาในการด าเนินการส ารวจโดยประมาณ ๓ เดือน เมื่อสรุปผลการส ารวจและ

รวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว ด าเนินการสรางประติมากรรมตอไป 

๖. งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
๗. ผู้รับผิดชอบ   ชุมชนรอบหนองหาร โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๘. การติดตาม/ประเมินผล   
๘.๑ แบบสอบถาม และแบบสังเกต 

  ๘.๒ แบบรายงานผลสรุปภาพรวม 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เผยแพรความเป็นมา ต านานของหนองหาร  และสราง
ความภาคภูมิใจใหชาวจังหวัดสกลนคร  
 
 

 
  



๖๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ ระบบข้อมูล การวิจัยและการสื่อสารทางสังคม 
 
 โครงการ  วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
๑. โครงการประชาคมหนองหาร 
 

๑. รับฟังปัญหา, ขอมลู, องค์ความรู
จากประชาคมเพื่อ.. 
-วางแผนการพัฒนาหนองหาร 
-ไดระบบขอมูลและองค์ความรู
หนองหารเพื่อพัฒนาแผนและสราง
เครือขายในการสื่อสาร 
-ไดพื้นท่ีในการสื่อสารภายในและ
ภายนอก  
- มีการแลกเปลี่ยนขอมลู 
 

๑. จัดประชุมในแตละหมูบานรอบ
หนองหาร 
๒. จัดประชุมแลกเปลีย่นรวมกัน
ระหวางชุมชนทุกชุมชนรอบหนอง
หารกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
พัฒนาขอมูลและองค์ความรูในการ
น าไปพัฒนาหนองหาร 
๓. การสรางความเขมแข็งของ ภาคี 
เครือขาย ชุมชน ปลุกจิตส านึก การ
จัดการตนเองในการสื่อสารขอมลูของ 
(เรื่องเลา,แผนพับ,เอกสาร,หนังสือ) 
๔. กิจกรรมการสรางเครือขาย 
หนองหาร 

 
โครงการที่  ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : พัฒนาและสื่อสารความรู 
๒. วัตถุประสงค์ : รวบรวมองคค์วามรูของชุมชนรอบหนองหาร 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

  ๓.๑ ชุมชนบานปุาผาง  
  ๓.๒ ชุมชนบานบึงศาลา 

  ๓.๓ ชุมชนตางๆ ที่อยูรอบหนองหาร 

๔. วิธีการด าเนินการ 

  ๔.๑ สรางนักวิจัยชุมชน 

  ๔.๒ รวบรวมขอมูลทางกายภาพและชีวภาพในพ้ืนที่หนองหาร 

  ๔.๓ สื่อสารความรู (หนังสือ-อินเตอร์เน็ท-รถกระจายเสียง-หอกระจายขาว-การ์ตูน-
จัดแขงเลานิทานทองถิ่น) 

๕.วัน เวลา สถานที่ด าเนินงาน : ระยะเวลา ปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ 

๖. งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๗. ผลที่จะได้รับ : ความรูชุมชนสูชุมชน 

๘. ประเมินผล 

  ๘.๑ ตนไมทองถิ่นคืนสูทองถิ่น ชุมชนบานปุาผางปลูกตนยางคืนสูชุมชนในปุาชุมชน 

  ๘.๒ เด็กเยาวชนเลาประวัติศาสตร์ เลานิทาน ชุมชนไดอยางมีทักษะ และมีสื่อชุมชน



๖๗ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาระบบนิเวศน์น้ า สัตว์น้ า อาหารสมุนไพร และความหลากหลาย 

 ทางพันธุกรรมรวมทั้งทรัพยากรหนองหาร 
 โครงการ  วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
๑. โครงการขุดลอกหนองหาร  ๑. เพื่อน าวัชพืช/สิ่งปฏิกูลออกมา

จากหนองหารเพื่อคณุภาพน้ าท่ีดี
ขึ้น 
๒. น าวัชพืชที่ไดจากการขดุลอก  
ไปใชในการผลติปุยอินทรีย ์
๓. เพิ่มแหลงน้ าเพื่อท าการเกษตร 

๑. ประสานหนวยงานเกี่ยวของ 
(งบประมาณและบุคลากร )  
๒. ก าหนดแนวเขตในการขุดลอก/
ด าเนินการขดุลอก /ระบายน้ าเพื่อการ
ขุดลอกและก าจัดเชื้อโรค 
๓. ขุดลอกเพื่อเช่ือมโยงเขาไปในพ้ืนท่ี
การเกษตรของชุมชน 
๔. ท าคันคูขนาดใหญเพื่อใชในการ   
ปลูกพืช  

๒. โครงการจัดการระบาย 
น้ าเสีย 

๑. บ าบัดคณุภาพน้ าหนองหาร 
๒. ปลุกจติส านึกชุมชนในการ
อนุรักษ์น้ าหนองหาร 

๑. รณรงค์ปลูกจิตส านึกชุมชนลอม 
หนองหาร 
๒. ตรวจสอบคณุภาพน้ าตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว 

๓. โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า  
(ปลา, หอย) 

๑. ขยายและเพิ่มพูนความ
หลากหลายพันธ์ุสตัว์น้ า 

๑. ก าหนดระยะเวลา/ชวงเวลาจับ 
สัตว์น้ า 
๒. ก าหนดเขตอภัยทาน/ก าหนดกติกา/
ระเบียบ-บทลงโทษ 
๓. กิจกรรมปลุกจิตส านึกในชุมชน เชน 
ประชาสมัพันธ์ 

๔. โครงการควบคุมและการ
จัดการน้ าในหนองหาร 

๑. เพื่อควบคุมปริมาณน้ าและทิศ
ทางการไหลของน้ า 
๒. เพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ าทวม 

๑. ปรับปรุงระบบฝายน้ าลน 
๒. ก าหนดทิศทางการไหลของตะกอน 

๕. โครงการตากหนองหาร ๑. ก าจัดวัชพืชน้ าในหนองหาร 
๒. ตักตะกอน และเศษขยะ 

๑. เปิดประตูเขื่อน 
๒. ปลอยน้ าเป็นชวงๆ เพื่อลดระดับน้ าใน
หนองหาร 

 
โครงการที่  ๑ 

๑. ชื่อโครงการ :  โครงการดูด / ขุดลอกหนองหาร 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือก าจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูลออกจากหนองหารเพื่อคุณภาพน้ าที่ดี 
๒.๒ เพ่ือน าวัชพืชและปฏิกูลน าไปใชในการผลิตปุยอินทรีย์ / ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

๒.๓ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่รองรับปริมาณน้ าไดมากขึ้น  



๖๘ 

 

 
 

๓. กิจกรรม 

๓.๑ ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ/เอกชน ที่เกี่ยวของทั้งบุคลากรและ 

งบประมาณ 

๓.๒ ก าหนดแนวพ้ืนที่ในการขุดลอก / ด าเนินการขุดลอก/ระบายน้ าเพ่ือการขุดลอก 

และก าจัดสิ่งปฏิกูล 

๓.๓ สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจรอบหนองหาร เชน การปลูกผักลอยน้ า 

๔. วิธีการด าเนินโครงการ 

  ๔.๑ ประชุมจัดท าแผน / บูรณาการการท างานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  ๔.๒ น าแผนพัฒนาการที่ไดน าเสนอตอผูที่มีอ านาจในการตัดสินใจ 

  ๔.๓ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 

๕. วัน เวลา สถานที่ด าเนินงาน : พ้ืนที่หนองหาร ๗๗,๐๐๐ ไร 
๖. งบประมาณ : ปีงบประมาณ ปีพ.ศ.๒๒๕๘-๒๕๖๒ 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ๗.๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๗.๒ กระทรวงมหาดไทย 

  ๗.๓ ประมงจังหวัดสกลนคร 

  ๗.๔ องค์การบริหารสวนจังหวัดสกลนคร 

  ๗.๕ ชุมชนตางๆ รอบหนองหาร 

๘. การติดตาม/ประเมินผล : การสัมภาษณ์ 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๙.๑ หนองหารมีระบบนิเวศวิทยาดีขึ้น คุณภาพชีวิตชุมชนรอบหนองหารดีขึ้น   
  ๙.๒ เกิดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 
 

โครงการที่  ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : การควบคุมและการบริหารจัดการน้ าหนองหาร 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือแกไขปัญหาน้ าเสีย และบ าบัดคุณภาพน้ า 

 ๒.๒ เพ่ือควบคุมปริมาณน้ า การไหลเวียนของน้ า 

 ๒.๓ เพ่ือปูองกันสถานการณ์น้ าทวม 

 ๒.๔ ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์น้ าหนองหาร 

๓. กิจกรรม 

 ๓.๑ ตรวจสอบคุณภาพน้ าตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว 
 ๓.๒ ควบคุมปริมาณน้ าใหเพียงพอตอการอุปโภค/บริโภค 

 ๓.๓ เปิดประตูเข่ือน รักษาระดับน้ า 

 ๓.๔ ตราขอบัญญัติการควบคุมน้ าเสีย กอนปลอยลงสูหนองหาร 

 ๓.๕ รณรงค์ปลูกจิตส านึกคัดแยกขยะ / ธนาคารขยะ 



๖๙ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชนรอบหนองหาร  
   (อยู่ดีมีสุข)  
 โครงการ  วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
๑. พัฒนาหนองหารใหเป็นแหลง
ทองเที่ยว 

๑. เพื่อกระตุนการทองเที่ยวจังหวดั
สกลนครในฐานะเมืองหนาดาน 

๑. สงเสริมประเพณีทองถิ่น 
๒. สรางพิพิธภัณฑส์ัตว์น้ า 
๓. โฮมสเตย ์

๒. วัชพืชเงินลาน ๑. เปลีย่นวัชพืชในหนองหารที่ตอง
ก าจัดเป็นพืชสรางรายได  

๑. ปุยชีวภาพ, ปุยอัดเม็ด 
๒. สินคาหัตถกรรม/เฟอร์นิเจอร ์
๓. วัสดสุรางบาน 

๓. จากดินสูดาว (ตะกอนดิน) ๑. น าตะกอนดินในหนองหารซึ่ง
กอใหเกิดการตื่นเขินมาใชสราง
คุณคาและมลูคา อาทิ เป็นปุย
อินทรีย์ เป็นดินส าหรับถมถนน 
๒. ขุดลอกแหลงหนองหาร 

๑. การท าปุยอินทรยี์จากตะกอนดนิ 
หนองหาร 
๒. ปรับปรุงเสนทางคมนาคมโดยใช
ดินตะกอน 

๔. เพาะพันธ์ุปลาและสัตว์น้ า  
(จากธรรมชาติ) 

๑. เพิ่มและขยายพันธ์ุปลา
ธรรมชาต/ิ 
พันธุ์ปลาพื้นถ่ินของหนองหาร 

๑. จัดท าเขตอุทยานปลาของแตละ
ชุมชน  
๒. ขยายและเพิ่มจ านวน ประเภท
ของพันธุ์ปลาพื้นถ่ิน  

๕. เกษตรริมน้ า (ตลอดฤดูกาล) ๑. พัฒนาพ้ืนท่ีริมน้ าหนองหารซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและแร
ธาตุใหเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ใน
ลักษณะเกาะลอย 

๑. สรางเกาะลอยริมน้ าเพื่อใชการ
เกษตรกรรมของชุมชนริมหนองหาร 
๒. สงเสริมการปลูกพืชตามฤดูกาล/
พืชอายุการปลูกสั้น  
๓. แปรรปูพืช/ผลิตที่ไดจากการปลูก
เป็นสินคาเกษตร  

๖. จัดตั้งทาเรือประมง  
 

๑. เป็นศูนย์กลางการคาปลาของ
ชาวประมงในเขตหนองหาร  
๒. เพื่อพัฒนาเป็นทาเรือส าหรับ
ทองเที่ยว  
๓. เป็นพ้ืนท่ีซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน
สินคาของชุมชน 
๔. พัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยว 

๑. จัดตั้งทาเรือ/สะพานปลา 
๒. สงเสริมกจิการประมงพ้ืนบาน 
๓. จัดสรรพื้นที่เป็นแหลงแสดงและ
จัดจ าหนายสินคาโอทอป 

๗. สงเสริมการจัดการสุขภาพชุมชน ๑. สงเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง, 
ครอบครัว ชุมชน 

๑. กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องตน
ดวยตนเอง 
๒. บันทึกสถิตเิกี่ยวกับสุขภาพ 
๓. ตรวจสุขภาพรอบปีกับ รพ. 



๗๐ 

 

 
 

 โครงการ  วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
๘. กินอาหารใหเป็นยา  
ออกก าลังกาย 

๑. สงเสริมสุขภาพและรักษาอาการ
เจ็บปุวย  
โดยการลดใชยาเคมี  
๒. ตอตานยาเสพติด 

๑. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
๒. ใหความรูเรื่องรักษาโรคดวยการ
กินอาหารด ี
๓. จัดพื้นท่ี/อุปกรณส์ าหรบัการออก 
ก าลังกายในแตละชุมชน  

๙. โครงการกลุมสตรีทอเสื่อ (กก,
ไหล, ผือ, ผักตบชวา) เพื่อสงเสรมิ
อาชีพของชุมชน 

๑. สืบสานภมูิปัญญาทองถิ่น 
๒. สงเสริมการสรางรายไดเสริม  
จากการใชวัชพืชในหนองหาร 
๓. ก าจัดวัชพืชในหนองหาร 

๑. ทอเสื่อและแปรรูปเป็นผลติภณัฑ ์
รวมสมัย  
๒. การแขงขันกิจกรรมตางๆที่
เกี่ยวของ  
๓. ของที่ระลึกท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ 
หนองหาร 

 

โครงการที่  ๑ 
๑. ชื่อโครงการ : พัฒนาหนองหารใหเป็นแหลงทองเที่ยว 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือกระตุนการทองเที่ยว 

  ๒.๒ พัฒนาอาชีพคนในลุมน้ าหนองหาร 

๒.๓ เสริมสรางรายไดใหแกชุมชน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

  ชุมชนรอบหนองหาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติ เชน เกาะดอนสวรรค์ อุทยานสวนบัว 
ศูนย์แสดงสินคาทาแร เป็นตน 

๔. วิธีการด าเนินงาน 

  ๔.๑ ประชุมแตงตั้งคณะกรรมการ 

  ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ผูที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรม 

  ๔.๓ สรางเครือขาย 

  ๔.๔ ประเมินความเขมแข็งของชุมชน 

  ๔.๕ ด าเนินการตอไปโดยเจาภาพ กอสรางและการจัดการโดยการมีสวนรวม 

๕. วัน เวลา สถานที่ ด าเนินงาน : พรอมเม่ือมีงบประมาณ 

๖. งบประมาณ : จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ๗.๑ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

  ๗.๒ หนวยงานภาครัฐ/เอกชน 

  ๗.๓ ประชาชน 
 
 
 



๗๑ 

 

 
 

๘. การติดตาม / ประเมินผล 

  ๘.๑ แตงตั้งคณะการท างาน  
  ๘.๒ ความเขมแข็งของชุมชน 

  ๘.๓ มีการประเมิน ๓ ระยะ คือเริ่มตนโครงการ ระหวางด าเนินงาน และสิ้นสุด
โครงการ 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๙.๑ สรางรายไดใหกับชุมชนรอบหนองหาร 

  ๙.๒ สงเสริมการทองเที่ยวใหกับชุมชน 

   ๙.๓ พัฒนาอาชีพรอบหนองหาร 

  ๙.๔ อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 

  ๙.๕ พัฒนาหนองหารทางออมและสามารถน าไปสูความยั่งยืนได 
 

โครงการที่  ๒ 

๑. ชื่อโครงการ :  เกษตรริมน้ า (ตลอดฤดูกาล) 
๒. วัตถุประสงค์ : พัฒนาพื้นที่ริมน้ าใหเป็นพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
๓. กลุ่มเป้าหมาย : ชุมชนรอบหนองหาร  
๔. วิธีการด าเนินงาน 

  ๔.๑ ประชาคมแตงตั้งคณะกรรมการ 

  ๔.๒ ประชาสัมพันธ์ผูที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรม 

๕. วัน เวลา สถานที่ ด าเนินงาน : พรอมเม่ือมีงบประมาณ 

๖. งบประมาณ : จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ๗.๑ องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

  ๗.๒ หนวยงานภาครัฐ/เอกชน 

  ๗.๓ ประชาชน 

๘. การติดตาม / ประเมินผล 

  ๘.๑ ความเขมแข็งของชุมชน 

  ๘.๒ แตงตั้งคณะกรรมการดูแล 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ชุมชนมีความเป็นอยูที่ดีขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาองค์กรขับเคลื่อน กลไกปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพคนท างานในการ 
   จัดการหนรองหาร รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการทางนโยบาย  
 

 โครงการ  วัตถุประสงค์ กิจกรรม 
๑. สรางความรูและความเขาใจ 
“หนองหาร” 
 

๑. ตองการใหทุกสวนองค์กรในพ้ืนท่ี
หนองหารมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหนองหารในมิตติางๆ  
๒. พัฒนาหลักสูตร “หนองหาร” 
เป็นสื่อ/เครื่องมือในการเรียนรู
เรื่องราวเกี่ยวกับหนองการในมิติ
ตางๆ อาทิ ประเพณี วัฒนธรรม 
ความเชื่อ ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพ
พื้นถิ่น ภูมิปัญญาชาวบาน  

๑. ฝึกอบรม /สรางความเขาใจแกเจา
หนาของแตละองค์กรในพ้ืนท่ี 
๒. รวบรวมขอมูลที่เกีย่วของกับหนอง
หารจากฐานขอมลูอิเล็กทรอนิคส ์
๓. พัฒนาหลักสูตร “หนองหาร” เป็น
เครื่องมือสรางการเรียนรูส าหรับ
นักเรียนในสถาบันการศึกษา และ
ชุมชนในพื้นที่   
 

๒. วันหนองหารโลก 
     
 

๑. เป็นพื้นที่ในการพูดคุย แลก-
เปลี่ยนความรู/ประสบการณ/์
สถานการณ์เรื่องหนองหารของชุมชน
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
๒. เป็นพื้นที่ในการสื่อสารตอสังคม/
เผยแพร/ประชาสัมพันธ์ประเด็นที่
เกี่ยวของกับหนองหารสูสาธารณะ 
๓. การพัฒนาศักยภาพกลุมคน 
รุนใหม และฟื้นฟู สรางส านึกรักษ ์
หนองหาร 

๑. เวทีโสกัน และ วิทยุชุมชน 
๒. จัดวันหนองหารร าลึกและ 
กิจกรรมเสริม 
๓. โชว์และแสดงผลิตภณัฑ์จากวัชพืช 
หนองหาร 
๔. กิจกรรมประกวดรองเพลง    
หนองหาร ในโรงเรยีน 
๕. กิจกรรมเลานิทาน 
๖. วาดภาพเกี่ยวกับหนองหาร 
๗. ภาพถายเกีย่วกับหนองหาร 
๘. แขงกีฬา “แรลลีห่นองหาร” 

๓. การพัฒนาองค์กรทองถิ่น 
รับใชหนองหาร 

๑. การมสีวนรวมในการท างาน
รวมกันเพื่อหนองหาร 

๑. “ขี้ซีกชวยหนองหาร” การบ าบัด
น้ าเสีย เนนจัดการดวยตนเอง เพิ่ม
ศักยภาพขององค์กรเดิมในการพัฒนา
ชุมชนรอบหนองหารรวมกัน และรวม
ปรับปรุงคณุภาพเครื่องมือพัฒนา
หนองหาร 

๔. ปุยชุมชน 
 

๑. ใชศักยภาพรวมกันระหวางคนใน
ชุมชนกับ อปท. 
๒. ไดพื้นท่ีในการเพาะพันธุ์สตัว์น้ า
เพิ่มขึ้น 
๓. ชุมชนมีสวนรวมในการบรหิาร
จัดการทรัพยากรดวยตนเอง 

๑. สราง “วังปลาชุมชน ” โดยการน า
ผักตบมาท าปุยและการขุดลอกพืน้ท่ี
บริเวณทีต่ื้นเขิน 



๗๓ 

 

 
 

โครงการที่  ๑ 

๑. ชื่อโครงการ : สรางความรูความเขาใจหนองหาร 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ ตองการใหทุกสวนองค์กรในพื้นที่หนองหารมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ 

หนองหารในมิติตางๆ 

  ๒.๒ พัฒนาหลักสูตร “หนองหาร” เพ่ือเป็นสื่อ/เครื่องมือในการเรียนรูเรื่องราว
เกี่ยวกับหนองหารในมิติตางๆ อาทิ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ทรัพยากรธรรมชาติ อาชีพพ้ืนถิ่น 
ภูมิปัญญาชาวบาน 

๓. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมกิจกรรม 

  ๓.๑ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เขต๑ 

  ๓.๒ คณะกรรมการข้ันพ้ืนฐานประจ าโรงเรียน 

  ๓.๓ นักเรียน/กลุมชุมชน/หมูบาน/ผูน าทองถิ่น/อปท. 
๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ๔.๑ ประชุมคณะท างาน 

  ๔.๒ จัดวางรูปแบบหลักสูตรหนองหาร 

  ๔.๓ ประสานกลุมและแกนน าชุมชนที่เก่ียวของ 

  ๔.๔ จัดท าโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ 

๕. วัน เวลา สถานที่ด าเนินงาน : หมูบานรอบหนองหารที่มีพ้ืนที่ติดน้ า โดยจัดกิจกรรม 

ปีละ ๓ ครั้ง (๓ ฤดู) 
๖. งบประมาณ : ปีละ ๙๐,๐๐๐ บาท 
๗. ผู้รับผิดชอบ คณะท างาน  :  
 ๗.๑ สพฐ.เขต ๑ 

 ๗.๒ องค์การบริหารสวนต าบล  
 ๗.๓ ก านัน ผูใหญบาน และผูน าชุมชนหมูบานรอบหนองหาร  

๘. การติดตาม/ประเมินผล : จ านวนของหมูบานที่เขารวมกิจกรรมและหลักสูตรทองถิ่น 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชนมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับหนองหารอยางถูกตอง 

๙.๒ มีสื่อท่ีใชเป็นเครื่องมือในการสรางความรูความเขาใจใหแกผูที่สนใจ 

โครงการที่  ๒ 

๑. ชื่อโครงการ : สงเสริมอาชีพจากวัชพืช”(หนองหารชวยชีวิต) 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือใชศักยภาพรวมกันระหวางคนในชุมชนกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

  ๒.๒ ลดคาใชจายในภาครัฐ (ลดซื้อปุยเคมี) 
  ๒.๓ ไดพ้ืนที่ในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าเพิ่มขึ้น 
 



๗๔ 

 

 
 

๓. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ร่วมกิจกรรม 

  ๓.๑ ชุมชนโดยรอบลุมน้ าหนองหาร 

  ๓.๒ ประชาชน/บุคคลและประชาชนทั่วไป 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  ๔.๑ ประชุมคณะท างาน 

  ๔.๒ วางแผน และประสานงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับหนองหาร 
  ๔.๓ จัดท าโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ 

  ๔.๔ ด าเนินการตามโครงการ 

  ๔.๕ การประชาสัมพันธ์ 
๕. วัน เวลา สถานที่ด าเนินงาน :  
๖. งบประมาณ : ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๗. ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารสวนต าบลในแตละพ้ืนที่ และผูน าชุมชน 
๘. การติดตาม /ประเมินผล : กลุมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัชพืช และพ้ืนที่อนุรักษ์ 

พันธุ์ปลา 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผูรวมกิจกรรมมีรายไดเพ่ิมข้ึน หนองหารสะอาดขึ้น มีการ

ก าจัดวัชพืชอยางเป็นระบบ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 

 

 
 

การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหารจังหวัดสกลนครแบบมีส่วนร่วม 
และเปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร 

โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
 

 จากแผนยุทธศาสตร์ที่ไดกลาวถึงขางตนทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ท าใหองค์การบริหารสวนจังหวัด
และศูนย์หนองหารรวมมือกันเพ่ือใหเกิดผลการปฏิบัติจริง โดยการน าเอายุทธศาสตร์ที่ ๕ ซึ่งวาดวย
การยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาอาชีพและรายไดของชุมชนรอบหนองหาร มาจัดท าเป็นโครงการ
เพ่ือการศึกษา วิจัยในเชิงลึกอันจะน าไปสูพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ จึงจัดท า
โครงการส ารวจและจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหารจังหวัดสกลนครแบบมีสวนรวมและ
เปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร โดยชุมชน
ทองถิ่นมีสวนรวม ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

การส ารวจพื้นที่และเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการเปิดเวทีชาวบานใน ๕ เขตต าบล ซึ่งการลง
พ้ืนที่ในเขต ๕ ต าบล จะเริ่มตนดวยการท าความเขาใจกับชุมชนในประเด็นหนองหารกับการพัฒนา 
และตามดวยโครงการพัฒนาของภาครัฐ จากนั้นจึงไดมีการแบงกลุมเพ่ือระดมความคิดเห็น ซึ่งจ านวน
ของกลุมก็จะแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจ านวนผูเขารวมการประชุม โดยจะไดน าเสนอรายละเอียด
ไปทีละต าบล ดังนี้ 
 
๑. วิธีการเปิดเวทีชาวบ้านใน ๕ เขตต าบล 
 เวที ๑ ชุมชนเขตต าบลงิ้วด่อน ประกอบดวย ๔ ชุมชน ไดแก (๑) ชุมชนธาตุดุม หมู ๑๕ 
(๒) ชุมชนบานงิ้วดอน หมู ๑ (๓) ชุมชนบานงิ้วดอน หมู ๑๖ และ (๔) ชุมชนบานดอนจอกอ หมู ๖  
วันอังคารที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ วัดฉิมพลี บานงิ้วดอน หมู ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายธนพัต  วงศ์เกื้อทาน 

บรรยาย “หนองหารกับการพัฒนา” 
 



๗๖ 

 

 
 

กลุ่มที่ ๑ : กลุ่มปลาปักเป้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
การแบงกลุมระดมความคิดเห็น 

 
ค าถามที่ ๑ หมู่บ้านในฝัน (Big Picture) ของท่านในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร   
ตอบ  ๑. อยากใหหนองหารสะอาดเหมือนเดิม ไมมีผักตบชวา ไมมีบัวหลวง ที่ท าใหทัศนียภาพ 
ขาดความสวยงาม และเป็นอุปสรรคตอการน าเรือเขาออกหนองหารจากทาเรือของหมูบาน 

๒. อยากใหมีพันธุ์ปลาพ้ืนเมืองเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันทั้งจ านวนและประเภทของ
ปลาทองถิ่นไดสูญหายไปเป็นจ านวนมาก 

๓. อยากใหมีการจัดการพ้ืนที่บริเวณรอบหนองหาร อาทิ การท าถนน หรือแนวเขตท่ีชัดเจน 
เพ่ือปูองกันการบุกรุก รวมถึงซื้อขายพ้ืนที่บริเวณรอบหนองหาร 

๔. อยากใหทางราชการมีความรับผิดชอบในการท างานมากยิ่งข้ึน ปัจจุบันรถที่ใชตัก
ผักตบชวาท างานไมเต็มที่ ท าไปพักไป เลยไมไดก าจัดผักตบชวาเทาท่ีควร  

๕. อยากใหมีการขุดลอกหนองหารใหลึกมากข้ึน ปัจจุบันหนองหารมีปัญหาตื้นเขินเป็นอยาง
มาก และมีสาหรายอยูเต็มทองน้ า ท าใหมีอุปสรรคตอการเดินเรือและมลพิษน้ าเสีย 

๖. อยากใหมีการขุดลอกและจัดท ารองน้ าส าหรับการเดินเรือ เพ่ือใหเรือจับปลาสามารถออก
จากทาไดสะดวก และรวมกลุมสมาชิกเพ่ือจัดใหมีแพปลาในชุมชน 

๗. อยากใหมีการก าจัดวัชพืชทุกชนิดที่มีอยูในหนองหารอยางจริงจัง  
๘. อยากใหมีการด าเนินการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ดวยปัจจุบันมีการลักลอบจับปลา

ดวยวิธีการช็อตปลาเป็นจ านวนมาก  
 

 

ค าถามที่ ๒ โครงการที่กลุ่มปลาปักเป้าอยากจะพัฒนามีอะไรบ้าง 
ตอบ โครงการที่ ๑ : โครงการจัดการพื้นที่รอบบริเวณหนองหาร :  เป็นโครงการที่ใหความส าคัญ
กับการชี้แจงและท าความเขาใจกับคนในชุมชนเพ่ือการจัดการพ้ืนที่ และปูองกันความขัดแยงระหวาง
คนในชุมชน ทั้งนี้เห็นควรใหมีการด าเนินงานรวมกับหนวยงานราชการที่รับผิดชอบในการชี้เขต ระบุ
เขตใหถูกตอง กอนที่จะท าแนวเขตท่ีแนนอนเพ่ือปูองกันการบุกรุก 



๗๗ 

 

 
 

โครงการที่ ๒ : โครงการขุดลอกหนองหารและก าจัดวัชพืช : ด าเนินการโดยหนวยงาน
ราชการที่รับผิดชอบและตองท างานแบบบูรณาการทั้งในสวนของภาระงานและงบประมาณ อาทิ กรม
ประมง ส านักงานโยธาธิการ ส านักงานท่ีดิน กรมชลประทาน กรมเจาทา และเทศบาลนครสกลนคร 
โดยเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงเจตจ านง และความตองการพัฒนาในแงมุม และ
รูปแบบตางๆ  

 
กลุ่มที่ ๒ : กลุ่มปลาขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระบวนแบงกลุมแสดงความคิดเห็นกลุมปลาขาว 

 
ค าถามที่ ๑ หมู่บ้านในฝัน (Big Picture) ของท่านในอนาคตควรจะเป็นอย่างไร  
ตอบ  ๑. หมูบานในฝัน อยากใหคนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรค ดวยการรณรงค์ใหมีการ
ออกก าลังกายอยางสม่ าเสมอ และรณรงค์การลดการรับประทานปลาสุกๆ ดิบๆ  

๒. อยากใหมีการพัฒนาเกี่ยวกับการเกษตร อาทิ การขุดลอกคลองเขาถึงตัวหมูบาน ดวย
ปัจจุบันทางเขตต าบลงิ้วดอนสวนมากท าการเกษตร ท านา โดยอาศัยน้ าฝนแตเพียงเทานั้น จาก
ประสบการณ์ที่ผานมาเคยไปพบประมงจังหวัดเกี่ยวกับการขุดลอก แตประมงจังหวัดแจงใหทราบวา
ชาวบานไมสามารถด าเนินการได เนื่องจากผิดกฎหมาย  

๓. อยากใหมีการหามจับปลาในฤดูวางไข และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
๔. อยากใหมีการจัดการในเรื่องผักตบ หอยเชอรี่ เชน เรือก าจัดผักตบชวาอยากจะใหท างาน

อยางเต็มที่ ดวยปัจจุบัน ท างานเพียงวันละชั่วโมง สองชั่วโมงเทานั้น อยากจะใหท าจริงจัง  หากเอา
ผักตบชวาขึ้นมาได ก็จะท าใหน้ าหนองหารสะอาดขึ้นกวาเดิม  

๕. อยากใหมีการขุดลอกหนองหาร เพ่ือใหน้ าสะอาด  
๖. อยากใหมีการสนับสนุนดานการเกษตรดวยการผันน้ าเขาไปในพ้ืนที่การเกษตร 
๗. อยากใหหนองหารใสสะอาด ดวยการก าจัดวัชพืช  
๘. อยากใหมีคลองน้ าแบบสงตามทอลงสูที่นา เพื่อใหสามารถท าการเกษตรในฤดูแลงได 
 



๗๘ 

 

 
 

ค าถามที่ ๒ โครงการที่กลุ่มอยากจะพัฒนามีอะไรบ้าง 
ตอบ  โครงการที่ ๑ : โครงการก าจัดผักตบชวา และหอยเชอรี่ 
 การก าจัดผักตบชวา อยากจะใหทางราชการวางแผนการท างานในเครื่องก าจัดผักตบชวาที่มี
อยูใหเต็มศักยภาพ ดวยปัจจุบันท างานไมเต็มที่ โดยท างานเพียงวันละชั่วโมง สองชั่วโมงเทานั้น โดย
ผักตบที่ไดนั้น อาจจะน ามาเผาก าจัด หรือตั้งโรงงานท าปุยจากผักตบชวาก็ได (ปัจจุบันมีโรงงานปุยอยู
ที่บานดอนหมู หากแตไมมีงบประมาณในการรับซื้อ) ในสวนของการก าจัดหอยเชอรี่นั้น อยากใหมีการ
รณรงค์ใหทุกคนชวยกันก าจัด ในปัจจุบันหลังจากจับหอยเชอรี่ขึ้นมาไดแลวนั้นจะมีการตัดกน แลว
น าไปขาย แตในปัจจุบันที่รับซื้ออยูไกลคือ อยูต าบลเหลาปอแดง บางครั้งก็ไมสะดวกในการน าไปขาย
หากจับไดในปริมาณที่นอยๆ จึงอยากจะใหมีโครงการในการรับซื้อหอยเชอรี่ หรือตั้งกลุมพอคาคน
กลางในการรับซื้อหอยเชอรี่ แลวคอยน าไปขายที่เหลาปอแดง เพื่อใหผูจับหอยเชอรี่มีที่ขาย เป็นการ
เพ่ิมรายได รวมถึงเป็นการลดปัญหาหอยเชอรี่ไปในตัวไดดวย หรืออาจจะเป็นการตั้งกลุมกันเพ่ือน า
หอยเชอรี่มาหมักเพ่ือท าปุยหมักชีวภาพของชุมชน ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาหอยเชอรี่ ยังลดปัญหาการ
ใชสารเคมีในการเกษตรอีกดวย 
 โครงการที่ ๒ : โครงการขุดลอกหนองหาร 

ปัจจุบันปัญหาผักตบชวาเป็นปัญหาหนักที่ท าใหน้ าเนาเสีย มีวัชพืชหนา ตองใชรถในการขุด
ลอก อยากจะใหทางราชการตั้งงบประมาณ ตั้งโครงการในการขุดลอกหนองหารใหลึกลงไป แต
อยางไรก็ตามก็ยังติดปัญหาในเรื่องกฎหมายที่ไมสามารถขุดลอกได จึงอยากใหมีการจัดการ หรือแกไข
กฎหมายใหสามารถท่ีจะท าการขุดลอกรวมถึงด าเนินการตางๆ เกี่ยวกับหนองหารได 
 

เวท ี๒ เขตต าบลเหล่าปอแดง ประกอบดวย ๙ ชุมชน ไดแก (๑) ชุมชนหนองแคนหมู ๑ (๒) 
ชุมชนบานหนองแดง หมู ๒ (๓) ชุมชนบานทาวัดเหนือ หมู ๓ (๔) ชุมชนบานกกสมโฮง หมู ๔ (๕) 
ชุมชนบานหนองสระ หมู ๕ (๖) ชุมชนบานหนองปลานอย หมู ๗ (๗) ชุมชนบานดอนยาง หมู ๘ (๘) 
ชุมชนบานทาวัดใต หมู ๙ และ (๙) ชุมชนบานดอนกกยาง หมู ๑๐ 
วันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ. ศาลาประชาคมหมูบาน  
บานดอนกกยาง หมู ๑๐ 

 
ร.สพสันติ์  เพชรค า 

 
 
 
 
 
 
 

ดร.สพสันติ์  เพชรค า 
บรรยาย “หนองหารกับการพัฒนา” 
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 กลุ่มที่ ๑ กลุ่มปลาไหล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแบงกลุมระดมความคิดเห็น 
 
ค าถามที่ ๑  หมู่บ้านของท่านมีศักยภาพ/ของดี อะไร  
ตอบ  ๑. บานทาวัดใตมีของดีในชุมชนหลายอยาง อาทิเชน หนึ่ง- พิพิธภัณฑ์บานทาวัดใต สอง- ใบ
เสมาหินแปดทิศ ที่มีมาตั้งแตโบราณ การที่จะสงเสริมคือ อยากใหสงเสริมในดานวัฒนธรรมในสวน
แรก รวมถึงสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวเกี่ยวกับบานทาวัดใต โดยอาจจะมีกิจกรรมเสริมในหนึ่งวันที่
เขามาเที่ยว เชน การชมทิวทัศน์หนองหารในยามเชา การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์บานทาวัดใต การชมใบ
เสมา เพื่อเป็นการทองเที่ยว ในหมูบานก็มี Home stay ตั้งแตปี ๒๕๔๔ โดยไดรับการสงเสริมจาก
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้งหมูบานมีทั้งหมด ๑๑ หลังคาเรือนเป็นกลุมรวมกัน พรอมนอน 
มีหองน้ าสะอาดบริการ คิดเป็นราคานอน ๑๐๐ บาท ตอคน หักเขากลุม ๕ บาท ไมรวมคาอาหาร 
หากมาแบบเป็นกลุมรวมอาหาร ราคา ๔๐๐ บาท เป็นตน โดยมีแพคเก็จบอกราคาที่แนนอนแต
ปัจจุบันไมไดตอยอด หนึ่งในนั้นมีปัญหาในเรื่องกระบวนการจัดการดวย ปัจจุบันมีนักทองเที่ยวมาชม
พิพิธภัณฑ์ โบสถ์กรมศิลป แตไมไดนอนพัก 

นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากปลา เชน ปลารา ปลาตากแหง  ปัจจุบันมีการแปร
รูปมาก แตขาดตลาดในการขาย ตองน าสินคาไปขายในเมือง อยากจะใหมีการสงเสริมตลาด หรือ
สินคาดีสินคาเดนในระดับหมูบาน รวมถึงทางชุมชนมีการทอเสื่อจากผืออยูเป็นจ านวนมาก ปัจจุบัน
ผลิตใชแตเพียงในครัวเรือนเทานั้น เกษตรอ าเภอสงเสริมในเรื่องการปลูกขาวไรซ์เบอร์รี่ แตเมื่อผลิต
ออกมาแลว ยังไมมีตลาดที่จะจ าหนายที่แนนอน ทาง BCS1 ก็รับรองแลววาแปลงขาวชุมชนเป็นแปลง
                                                           
1 ในปัจจุบันการรับรองมาตรฐานสากลเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับในยุโรป คือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของบริษัท BCS 
ของเยอรมัน จะมีขั้นตอนการปฏิบัติในการรับรองมาตรฐานเป็น ๒ ระยะ ระยะแรกใช้เวลา ๒ ปี เพื่อ ลด ละ การใช้
สารเคมี เรียกว่า ระยะปรับเปลี่ยนปีท่ี ๑ (T๑) ระยะปรับเปลี่ยนปีท่ี ๒ (T๒) เพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเรียนรู้
และปรับตัวในการลด ละ เลิกการใช้สารเคมี และเมื่อมั่นใจว่าสมาชิกในกลุ่มได้แนวคิดและแนวทางเดียวกัน มีความ
เชื่อมันในกระบวนการผลิตโดยไม่ใช้สารแคมีแล้ว จึงให้ตัวแทนบริษัทมาตรวจรับรอง ซึ่งถ้าผ่านเกณฑ์ของบริษัทที่มา
ตรวจรับรอง แปลงนาจะได้รับการรับนองมาตรฐานแปลกปลูกเป็นแปลงปลูกอินทรีย์ ซึ่งใบรับรองนี้สามารถบวกเพิ่ม
ในมูลค่าของผลผลิตนั้นด้วย ในฐานะอาหารอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
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มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เราท าไดเมื่อ ๓ ปีที่ผานมาแลว เราอยากที่จะท าจ านวนมากๆ ดวยราคาขาย
ที่สูง (ประมาณสามกระสอบ ราคา ๑,๕๐๐ บาท) แตท าแลวไมสามารถที่จะขายได รวมถึงมีการเลี้ยง
หมูด าในชุมชนดวย  

๒. ผูใหญบานดอนกกยาง หมู ๑๐  ในบานดอนกกยางนั้น มีของดีคือมีกลุมทอเสื่อ ที่สามารถ
ท ารายไดใหกับสมาชิกในกลุม แตวายังขาดทุนทรัพย์ที่จะพัฒนาเป็นเสื่อราคาแพงๆ อยากจะพัฒนา
เทคนิค อุปกรณ์ในการทอ เพ่ือใหสามารถทอเสื่อที่สามารถขายไดในราคาท่ีสูงกวาปัจจุบัน สอง- คือ
ผลิตภัณฑ์จากปลาในหนองหาร ในหนาฝนนั้นชาวบานในละแวกนี้สามารถหาปลาไดเป็นจ านวนมาก 
ปัจจุบันก็ยังขาดทุนทรัพย์ในการซื้อปลามาแปรรูปผลิตภัณฑ์เก็บไวจ าหนายตอเนื่องตลอดทั้งปี สาม – 
ในปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องดอกบัวที่เกิดขึ้นจากน้ าตื้น น้ าตื้นยังท าใหเรือไมสามารถท่ีจะลงไปได ท าให
ไมสามารถท่ีจะไปตัดผักตบชวาออกมาไดดวย จึงอยากใหพัฒนาดวยการขุดลอก ปรับปรุงภูมิทัศน์ให
สวยงามมากข้ึน ตลอดจนสงเสริมอนุรักษ์ประเพณีในการแขงเรือยาว หากเป็นไปไดอยากจะใหคนใน
เขตต าบลรวมกันจัดเทศกาลกินปลา/บุญปลา (ในชวงเดือนเมษายน) ในชวงปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ ที่ผาน
มาเคยไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากทางองค์การบริหารสวนต าบล มีการจัดขบวนแห มีรูปปลาตางๆ 
เป็นขบวนแห มีการประกวดกัน ตอนนั้นมีงบประมาณใหแตละหมูบานจัดท าหมูบานละ ๔,๐๐๐ บาท 
เป็นสิ่งที่อยากรื้อฟื้นใหเกิดข้ึน ปัจจุบันไมมีงานบุญปลาแลว ดวยขาดงบประมาณในการสนับสนุนจาก
ทางภาครัฐ  

๓. บานหนองปลานอยหมู ๗ มีกลุมแมบานในการท าขาวตมมัด เป็นกลุมแมบานประมาณ 
๔๐ คน ในกลุมบานหนองปลานอย ยังมีกลุมท าน้ าครามขาย โดยขายเป็นน้ าครามใหกับทางบานถ้ า
เตายามที่น้ าครามบานถ้ าเตาไมพอใช  
 ๔. การท าขาวตมมัด ตองการใชใบตองเป็นจ านวนมาก ตองการจะใหคนในชุมชนปลูกกลวย
ใหมากขึ้น เพื่อใหเราซื้อใบตองมาใชในการหอขาวตมมัด ซึ่งนอกจากจะมีรายไดจากการขายใบตอง
แลว ยังเพิ่มรายไดจากการขายผลกลวยอีกดวย  

๕. นอกจากนั้นจะมีประเพณีตางๆ เชน ประเพณีเลี้ยงผีหมอ (หมอเหยา) บุญเดือนหกเลี้ยงผี
ปูุตา ฯลฯ 
 

ค าถามที่ ๒ โครงการที่กลุ่มอยากจะพัฒนามีอะไรบ้าง 
ตอบ  โครงการที่ ๑ : โครงการแปรรูปอาหารจากปลาหนองหาร (ปลาราตัว/ ปลาสม/ ปลาแหง) 
 การแปรรูปในภาวะปกติก็มีอยูแลว แตยังไมมีการรวมกลุมกันเพ่ือแปรรูปและเป็นเครือขาย
ในการจัดหาวัตถุดิบ ดังนั้นจึงเห็นควรมีการจัดตั้งกลุม มีคณะกรรมการด าเนินงานและพัฒนาไปสู
วิสาหกิจชุมชน และควรมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทางดานความรูในการผลิต คุณภาพการผลิต 
การจัดการผลิต การบริหารจัดการกลุมอาชีพ การก าหนดราคา และการออกแบบบรรจุภัณฑ์รวมถึง
ตราสินคา 
 
 โครงการที่ ๒ : โครงการของดีของตอน (ขาวตมมัด/ หมูยอ/ เนื้อแดดเดียว) 
 โครงการของดีของตอนไดมีโอกาสไปจ าหนายสินคาตามโครงการของพัฒนาชุมชนตาม
จังหวัดตางๆ กรุงเทพมหานคร และเมืองทองธานี เป็นตน ซึ่งปัจจุบันตองการใหสินคาทุกประเภท
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ไดรับ อย. และใหมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหสวยงาม นอกจากนี้ยังตองการใหสงเสริมการปลูกกลวย
ตานี เพื่อน าใบตองมาใชในการหอผลิตภัณฑ์อีกดวย 

กลุ่มที่ ๒ : กลุ่มปลาปักเป้า 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กระบวนการแบงกลุมแสดงความคิดเห็นของกลุมปลาปักเปูา 
 
ค าถามที่ ๑  หมู่บ้านของท่านมีศักยภาพ/ของดี อะไร 
ตอบ  ๑. บานหนองสระ ก็มีของดีเป็นขาวกลองงอก และน้ านมขาวกลองงอก ในสวนของประเพณี
วัฒนธรรมก็มีประเพณีแขงเรือในเขตต าบล บริเวณหนองน้ าสาธารณะบานหนองสระ ซึ่งจัดแขงทุกปี  

๒. บานหนองแดง หมู ๒ คือ การท าปลาราตัว ซึ่งรายเป็นกิโล กิโลละ ๑๐๐ บาท โดยซื้อ
ปลามาท าปลารา หมักไวประมาณ ๑๐ เดือนถึง ๑ ปี เป็นการท าในครัวเรือน รวมถึงมีการท าปลารา
ทรงเครื่อง เป็นของฝากใหญาติพ่ีนอง แตยังไมไดมีการท าเป็นการคาเพ่ือการจ าหนาย  
 ๓. บานหนองปลานอย หมู ๗ เป็นกลุมแมบานแปรรูปอาหาร และการทอเสื่อ ไสกรอก 
กุนเชียง เนื้อแหง เนื้อโคขุน เนื้อแดดเดียว เป็นผลิตภัณฑ์โอทอป  

๔. จุดเนนคืออาชีพอาหาร มีปลาสดๆ ที่จะมีคนมารับไปจ าหนาย รวมถึงมีกลุมแมบาน 
ทอเสื่อ จากตนกก จากตนผือในหนองหาร ซึ่งเป็นการทอใชกันเองในครัวเรือน ไมไดท าเพ่ือจ าหนาย  
 ๕. บานทาวัดหมู ๓ สิ่งที่คนในชุมชนตองการมากๆ ก็คือ เรื่องแนวเขตหนองหาร เพราะวา
เมื่อกอนมีแนวเขตท่ีแนชัด น้ าไมไดทวมข้ึนมาแบบนี้ แตในภายหลังน้ าทวม น้ าขึ้นเกินมาแลว ท าให 
ไมมีที่ท ากิน ท าใหคนในชุมชนตองออกจากชุมชนไปขายแรงงานตางถิ่น หากแกไขปัญหาในจุดนี้ได 
ชาวบานจะไดมีอาชีพ จะไดไมตองไปท างานในตางถิ่น หากปริมาณน้ าหนองหารเพ่ิม-ลดตามปกติ ก็
จะสามารถท ากินไดตามปกติแบบในอดีตที่ผานมา และหากพูดถึงของดีในชุมชนคือ สถานที่ทองเที่ยว
ในบานทาวัด มีใบเสมาหิน มี home stay และอยากไดงบประมาณกอสรางทาน้ ายื่นออกไปดานหนา 
เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อการทองเที่ยวได และเมื่อเป็นสถานที่ทองเที่ยวมีคนมาเท่ียว 
สิ่งของตางๆ ในหมูบานก็จะไดขาย ชาวบานก็จะมีรายได ขายปลาแหง เป็นกลุมแปรรูปปลา แตก็เป็น
เพียงสวนนอย รวมถึงมีการทอเสื่อ โดยในทุกชุมชนในเขตต าบลเหลาปอแดงมีการทอทุกบาน มี
ลวดลายสวยงาม แตไมมีคนซื้อ ชาวบานดวยกันเองก็ไมซื้อ หากแตนานๆ ครั้งจะมีนักทองเที่ยวมา
เยี่ยมเยือน ก็ขายไดบางแตก็เป็นเพียงจ านวนนอยเทานั้น ในดานประเพณีคือ ดานการแขงเรือ ซึ่ง
ชาวบานทาวัดไดไปสรางชื่อเสียงมาเป็นประจ า 
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 ๕. หมูบานเรามีในเรื่องของการประมง ใสโปฺะกุง จอมกุง คนในบานกกสมโฮงจะท าจอมกุง
กันมาก ที่เหลือก็ท างานในเมืองเพราะอยูใกลเมือง ในสวนของวัฒนธรรมก็เป็นเรื่องการแขงเรือเชนกัน 
ในหมูบานก็มีการขุดของเกาของโบราณ ปัจจุบันก็ยังมีการพบอยางตอเนื่อง โดยมากจะขุดมาขาย 
บางคนก็ไปเชาที่ดินเพ่ือขุดหาของเกาตางๆ มาขายใหกับพอคาคนกลางที่มารับซื้อ พบไดมากทั้งใน 
หมู ๔ หมู ๕ หมู ๗ และก็มีกลุมทอเสื่อ แตท ามาก็ไมมีตลาดที่จะเอาไวขาย รวมถึงมีการทอผาขาวมา 
ไวใชในครัวเรือนดวยเชนกัน แตก็สูผาขาวมาโรงงานไมไดเพราะราคาแพงกวา  
 ๖. บานหนองปลานอย หมู ๗ มีกลุมแปรรูปอาหารมี เนื้อแดดเดียว กุนเชียง ไสกรอก ขาวตม 
ปลาตากแหง ที่ปัจจุบันมีตลาดรองรับ เป็นผลิตภัณฑ์สินคาโอทอป ของนางอรทัย ซึ่งเป็นกลุมโอทอป 
ขางโรงเรียนหนองปลานอย  
 
ค าถามที่ ๒ โครงการที่กลุ่มอยากจะพัฒนามีอะไรบ้าง 
ตอบ โครงการที่ ๑ : โครงการแปรรูปอาหารจากปลาหนองหาร 
 หมูบานของต าบลเหลาปอแดงอยูรอบๆ หนองหาร ผลิตภัณฑ์จากปลาจึงมีแทบทุกหมูบานใน
ต าบล จึงมีการแปรรูปอาหาร ปลารา ปลาแหง ปลาสม ปลาตากแหง อยูโดยรอบ  เชน ในฤดูหนาว 
บานหนองสระ หมู ๕ ก็จะท าโปฺะกุง เป็นการหากุงมาหมักกับเกลือ แลวใสขาวคั่ว ต ากระเทียมหมัก 
ท าเป็นจอมกุง ซึ่งตองท าใหสะอาดไมเชนนั้นผูรับประทานอาจมีอาการมึนเมาเนื่องจากไขคางคก  
ทั้งนี้มีข้ันตอนการด าเนินงานแบบชุมชนมีสวนรวมดังนี้ (๑) สงเสริมเงินลงทุน (๒) สงเสริม/จัดหา
ตลาดรองรับ และ (๓) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

โครงการที่ ๒ : โครงการทอเสื่อเพ่ือการคา 
 การทอเสื่อในเขตต าบลเหลาปอแดงมีทุกบาน ทอดวยวัตถุธรรมชาติจากผือในหนองหาร แต
ท าออกมาแลวขายไมได เพราะท ากันในทุกครัวเรือน จึงอยากจะมีการใหหาตลาดมารองรับในการขาย 
จัดจ าหนาย เสื่อจากกกก็ยังมีตนทุนในการผลิตที่สูง นอกจากมีงานแตงงาน งานบวช ก็อาจจะขายได
บาง แตโดยปกติท ามาก็ขายไมคอยไดดวยราคาคอนขางสูง อยางไรก็ตามขั้นตอนในการด าเนินงาน
แบบชุมชนมีสวนรวม ควรท าดังนี้  (๑) สงเสริม/ จัดหาตลาดรองรับ (๒) ใหมีวิทยากรมาสอนให
สามารถท าลายที่สวยงาม และ (๓) ใหมีการมาสงเสริมอยางตอเนื่อง ทั้งสงเสริมในการจัดหาตลาด 
การลงทุน เป็นตน 
 

เวที ๓ เขตต าบลท่าแร่  ประกอบดวย ๖ ชุมชน ไดแก (๑) บานทาแร หมู ๑ (๒) บานทาแร
เหนือ  หมู ๓ (๓) บานปุาพนาวัลย์ หมู ๕ (๔) บานทาแรสามัคคี หมู ๖ (๕) บานทาแรพัฒนา หมู ๗ 
และ  (๖) บานสรางแกวสมานมิต หมู ๘ 
วันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ ศาลามาติโน บานทาแร หมู ๑ 
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 กลุ่มที่ ๑ : นิยมพัฒนาหนองหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการแบงกลุมระดมความคิดเห็น 
 
ค าถามที่ ๑ หมู่บ้านท่านมีศักยภาพ/ของดี อะไรบ้าง  
ตอบ ๑. พัฒนาเกี่ยวกับอาชีพทางการเกษตร การสงเสริมการจัดท าปุยชีวภาพ การปลูกขาวโพด
หวาน และสงเสริมดานการตลาดเพื่อจัดหาสถานที่จ าหนายสินคา 

๒. ทุนเดิมของคนในชุมชน คือมีฝีมือในเรื่องของการทอผา ทอเสื่อ งานฝีมือจากวัตถุดิบที่มา
จากหนองหาร เชน ผักตบชวา กก ผือ อาจจะมีการพัฒนาสงเสริมเกี่ยวกับการจักสานสินคาพวกนี้ 
รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม เชน การท ารองเทา เป็นตน อยากใหมีการสงเสริมใหความรู
เกี่ยวกับในเรื่องการจักสาน รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา อาทิ ปลารา ปลาแดดเดียว    
ปลาราบอง เพ่ือเป็นการสงเสริมใหเป็นสินคาที่สามารถจัดจ าหนายได เพื่อเพ่ิมรายไดใหกับชาวบาน 
ในชุมชน รวมถึงการน าวัชพืชจากหนองหารมาสงเสริมการท าปุยชีวภาพ รวมถึงอยากใหมีการสราง
โรงงานกระดาษสา โดยน าวัตถุดิบจากหนองหารมาใชในการท า อาจจะเป็นการสงเสริมอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน เพ่ือใหสามารถเพ่ิมรายไดในชุมชน รวมถึงลดปริมาณวัชพืชในหนองหารไดดวย 

๓. พัฒนาแหลงท าประมงใหมีศักยภาพ  สงเสริมอาชีพประมงของชุมชน และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา (ปลารา/ ปลาราบอง/ ปลาแดดเดียว) 

๔. พัฒนาแหลงทองเที่ยว รวมถึงถนนริมหนองหาร ใหสามารถเห็นทัศนียภาพหนองหารได
อยางสวยงาม อยากใหมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยว การสงเสริมมัคคุเทศก์ ในการน าเที่ยวตึกโบราณ 
หรือใหขอมูลเกี่ยวกับหนองหารขณะที่มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวในต าบลทาแร 

๕. อยากใหมีการขุดลอก หรือการสูบน้ า ใหชุมชนริมหนองหาร เพ่ือใหสามารถเพาะปลูกขาว
และขาวโพดหวานไดในฤดูแลง  

๖. สงเสริมเพ่ิมเติม คือ การสงเสริมในเรื่องการจักสาน งานฝีมือ ในปัจจุบันต าบลทาแรเป็นที่
รูจักดีในประเทศ อันเนื่องมาจากเทศกาลแหดาวในชวงคริสมาสต์ จึงอยากจะใหมีการสงเสริมสินคาที่
เป็นเอกลักษณ์ของชาวทาแร เป็นของที่ระลึกใหสามารถจัดจ าหนายใหกับนักทองเที่ยวได 
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๗. อยากใหมีการพัฒนาน้ าในล าหวยแฝกเพ่ือใหมีน้ าไวใชในการเกษตรไดตลอดทั้งปี 
๘. พัฒนาและท าความสะอาดตลาดทาแร ใหถูกสุขอนามัยและจัดระเบียบรานคา  
๙. การปลูกเห็ดนางฟูา เห็ดขาว เห็ดบด ในโรงเรือน อยากใหมีการสงเสริมในเรื่องการปลูก

การเพาะเห็ดตางๆ ในโรงเรือน เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน ปัจจุบันสงขายใหกับตลาดในชุมชนทาแร
เทานั้น 

๑๐. การแหดาวของชุมชนทาแร เป็นที่รูจักดีในเทศกาลประเพณีดังกลาว ปัจจุบันอาจจะถูก
บดบังจากเทศกาลจากทางจังหวัดที่ใหเป็นการแหดาวจังหวัดสกลนคร อาจจะใชสัญลักษณ์โดยจากน า
ประวัติศาสตร์ในชวงการอพยพยายถิ่นฐานมาตั้งบานเรือนของชาวทาแรในยุคแรกเริ่ม โดยอาจจะ
บอกเลาถึงประวัติศาสตร์ดังกลาว โดยการแหดาวทางน้ า เพ่ือใหการแหดาวมีเอกลักษณ์ นาสนใจ 

  

ค าถามที่ ๒ โครงการที่กลุ่มอยากจะพัฒนามีอะไรบ้าง 
ตอบ  โครงการที่ ๑ : พัฒนาการทองเที่ยว  

ต าบลทาแร มีชื่อเสียงดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะในดานประเพณีวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องของเทศกาลแหดาว การแหเทียนปัสกา2 อยางไรก็ตามอยากใหมีการสืบทอดจากรุน  
สูรุน โดยอาจจะมีการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นของชุมชนทาแร เพื่อใหคนรุนหลังมีส านึกรักชุมชนและ
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชาวทาแรสืบตอไป รวมถึงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวตึก อาคาร
โบราณสถานในทาแร หรือปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่โดยรอบหนองหาร ซึ่งอาจจะรวมถึงการพัฒนา
มัคคุเทศก์ทองถิ่นในการใหความรูเกี่ยวกับตึกโบราณ และสถานที่ตางๆ วามีท่ีมาที่ไปอยางไร ในสวน
ของการมีสวนรวม อยากใหมีการรางแผนในการพัฒนาการท างานรวมกัน ตั้งแตเริ่มตนจากคนทั้งใน
ชุมชน วาอยากจะใหมีการพัฒนาการทองเที่ยวนั้น อยากจะเนนในการพัฒนาในดานไหนกอน โดยมี
การจัดท าโครงการที่มาจากการมีสวนรวมของคนในชุมชนจริงๆ มีงบประมาณในการสนับสนุนในการ
ด าเนินงานโครงการตางๆ เหลานั้นจริงๆ ตั้งแตการรวมกันรางแผนในการพัฒนา จนกระทั่งถึงการ
ติดตาม และประเมินผล แตเดิมชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวของชุมชน หากแตยัง
ขาดงบประมาณในการด าเนินการอยางตอเนื่อง โดยงบประมาณขององค์การปกครองสวนทองถิ่นที่
จะใชด าเนินการเรื่องดังกลาว ตองอยูภายใตการตัดสินใจรวมกันของชุมชน หากตองการด าเนิน
โครงการตางๆ ใหประสบผลส าเร็จจริงๆ ก็อยากใหชุมชนไดรวมแรง รวมใจ โดยมีประธาน มี
คณะท างานที่มีสวนรวมอยางจริงจัง ตั้งแตการท าแผน จนกระท่ังถึงขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
การติดตามประเมินผล และสรุปผลโครงการ เพ่ือใหโครงการด าเนินงานไปสูผลส าเร็จที่แทจริง 
 

โครงการที่ ๒ : การพัฒนาดานการเกษตร 
 การพัฒนาดานการเกษตร ควรพัฒนาระบบการเกษตรทั้งระบบตั้งแตระบบน้ าที่ใหสามารถ
ท าการเกษตรไดในฤดูแลง การสงเสริมการท าปุยชีวภาพเพ่ือลดคาใชจายของเกษตรกร อาทิ การ
สงเสริมวัตถุดิบบางอยางในการจัดท า เชน หัวเชื้อ กากน้ าตาลในการจัดท าปุยชีวภาพ เชน หัวเชื้อใน

                                                           
2 เทศกาลปัสกา ( Pasqual)  เป็นวันท่ีชาวคริสต์ฉลองด้วยการกินขนมปังไร้เช้ือ โดยจะฉลองกันในวันที่ ๑๔ ของ
เดือนนิชาน (Nisan) ก็ราวๆ เดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายน เป็นการฉลองการคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า 
หลังจากท่ีพระองค์ถูกทรมาน และสิ้นพระชนม์กางเขนแล้ว 
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การท าปุยชีวภาพหนวยงานภาครัฐมีใหและไมสามารถหาซื้อไดตามรานคาทั่วๆ ไป ในเรื่องการพัฒนา
ดานการเกษตรจะดีมาก การลดตนทุนดวยการใชปุยชีวภาพ การสงเสริมการท าปุ ยชีวภาพนั้น 
นอกจากจะเป็นการลดตนทุนทางการเกษตรแลว ยังชวยแกไขปัญหาคุณภาพน้ าในหนองหารที่ก าลัง
เป็นที่วิตกของคนทั่วไปในปัจจุบันไดดวย จึงอยากจะใหภาครัฐจัดหาและสงเสริม ในเรื่องหัวเชื้อ 
กากน้ าตาลใหแกพ่ีนองเกษตรกรใหมากขึ้น ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ข าวโพดหวานอันเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญของพ่ีนองชาวทาแร ที่นิยมเพาะปลูกกันมากในบานทาแร ที่อยากจะใหพัฒนาใน
เรื่องระบบน้ า การจัดหาตลาดในการจัดจ าหนายเนื่องจากชุมชนจัดจ าหนาย หรือปลูกกันในปริมาณ
มาก หากแตเมื่อผลผลิตออกมาเป็นจ านวนมากก็ไมสามารถที่จะหาตลาดในการระบายสินคาออกไป
ได ท าใหราคาขาวโพดหวานตกต่ า 
 

กลุ่มที่ ๒ : กลุ่มรักหนองหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ ๑ หมู่บ้านท่านมีศักยภาพ/ของดี อะไรบ้าง 
ตอบ  ๑. อยากใหมีการพัฒนาคนในชุมชนกอน โดยอยากใหมีการอบรมพัฒนาจิตใจของคนกอน 
แลวการพัฒนาอ่ืนๆ ก็จะตามมาในอนาคต 
 ๒. ปี ๒๕๔๐ เคยไปศึกษาดูงานที่ขอนแกน บานดอนโมง ไดรางวัลประกวดดีเดนระดับภาค
ของเทศบาล โดยไปดูรูปแบบและการศึกษางาน ชุมชนมีการจัดระเบียบ สวยงาม ในกลุมหมูบาน 
หนึ่งคือ มีรั้วรอบขอบชิด ถนนหนทางเป็นสัดเป็นสวน เพ่ือการตอนรับแขกที่มาเยี่ยมชมดูงาน หากจะ
น ามาพัฒนาบานของเรานั้น เราจะตองท ายังไง แบบใดถึงจะพัฒนาได งบประมาณตางๆ นั้นเอามา
จากไหน ซึ่งผมก็ไมทราบวา งบประมาณตางๆ ของบานดอนโมงท่ีไปศึกษาดูงานมานั้น เขาเอามาจาก
ไหน เลยมีความคิดวา อยากจะไดแบบนั้นมาพัฒนาหนองหารของเรา พัฒนาชุมชนทาแร เพื่อใหแขก
เดินทางมาเยี่ยมเยือน จะไดเห็นความสวยงามของบานเรือน ความสะอาด ความพรอมเพรียง ฯลฯ       

๓. จุดเนนในชุมชนของเราคือ เทศกาลแหดาว ซึ่งจะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมจากท่ัว
ประเทศเป็นจ านวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ หากแตในชุมชนเรานั้น ไมมีของฝากท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนและไมมีอะไรที่เป็นจุดขายเก่ียวกับของที่ระลึกของฝาก หลายทานในชุมชน
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อยากจะท าของฝาก ของที่ระลึกที่แสดงใหเห็นถึงเทศกาลแหดาว แตปัจจุบันยังขาดแคลนในเรื่อง
เงินทุน และไมมีการอบรมใหความรู อยากใหมีหนวยงานชวยเหลือจะเป็นการดี 
 ๔. มีสวนหยอม และจุดชมวิวที่สวยงาม เห็นหนองหารในมุมกวาง หลายจุด มีสถานที่ออก
ก าลังกาย มีทาเรือ แตในปัจจุบันไมมีเรือมาเทียบทา มีแตบอบ าบัดน้ าเสีย สวนอาชีพของชาวบาน
สวนใหญมีการปลูกขาวโพดหวาน ซึ่งเป็นสินคาเศรษฐกิจของทางบานทาแร  

๕. มีบานโบราณใหคนมาทองเที่ยว มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีศูนย์พัฒนาอาชีพดานการจักสาน  
จ าพวกเสื่อ ตะกราไมไผ ทอผาขาวมา การท าปลารา การท าดอกไมประดิษฐ์  

๖. อยากใหมีการเทคอนกรีตเพ่ือใชเป็นจุดออกก าลังกายบริเวณใกลๆ บอบ าบัดน้ าเสีย  
รวมถึงอยากใหการพัฒนาบริเวณริมฝั่งหนองหารใหสามารถน าเรือออกไปหาปลาไดสะดวก ปัจจุบันมี
ปัญหาผักตบชวา กอสนม ปิดทางเขาออกทาเรือท าใหไมสามารถน าเรือออกหาปลาไดสะดวก  
 
 

ค าถามที่ ๒ โครงการที่กลุ่มอยากจะพัฒนามีอะไรบ้าง 
ตอบ โครงการที่ ๑ : การพัฒนาของฝาก/ ที่ระลึกในเทศกาลแหดาว                                     

คนในชุมชนอยากใหมีองค์กรชวยเหลือและใหการสนับสนุน อาทิ เทศบาลหรือจังหวัด และ
จัดอบรมออกแบบผลิตภัณฑ์ การสรางสินคา เชน หมวกซานตาครอส เสื้อผา-สายไฟ ดาวไฟ ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ในเทศกาลแหดาว โดยใหมีตั้งกลุมโดยคนในชุมชน ใหมีสวนรวมในทุกกระบวนการในการ
ตัดสินใจ 

โครงการที่ ๒ : การพัฒนาริมหนองหาร (ทาเรือ/สวนหยอม) 
 โดยคนในชุมชนตองการความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ อาทิ ใหมีการก าจัดวัชพืช       
ริมหนองหารอยางตอเนื่อง และใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดตั้งกลุมท าปุยชีวภาพเพ่ือใชกันเองใน
ชุมชน และจ าหนายใหกับบุคคลทั่วไป  
 
กลุ่มที่ ๓ : กลุ่มพัฒนาหนองหาร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค าถามที ่๑ หมู่บ้านท่านมีศักยภาพ/ของดี อะไรบ้าง 
ตอบ  ๑. ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  

๒. มีโบสถ์ และบานโบราณ  
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๓. ประเพณีวัฒนธรรมของกลุมนับถือศาสนาคริสต์ 
๔. การทอเสื่อ 
๕. การท าปลารา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาหนองหาร  
๖. การแปรรูปอาหาร 
๗. การเลี้ยงไกด าภูพาน 
๘. การเลี้ยงไสเดือน 
๙. การท าปุยอินทรีย์ 
๑๐. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลดีเดน ไดรับรางวัล สวมสวย สวมสุขภาพ 
 

ค าถามที่ ๒ โครงการที่กลุ่มอยากจะพัฒนามีอะไรบ้าง 
ตอบ  โครงการที่ ๑ : ประเพณี ๑๒ เดือน 
 การสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชนทาแร โดยรณรงค์และใหความส าคัญกับการทองเที่ยวตาม
ประเพณีในรอบปีของชาวทาแร นอกเหนือจากประเพณีแหดาว อันเป็นเทศกาลที่เดนๆ ในเรื่องการ
ทองเที่ยวในชุมชนทาแร 

- บุญกองขาว ซึ่งบางปีอาจจัดอยูในชวงกอนวันเด็ก บางปีก็จัดหลังวันเด็ก  
- เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม เป็นเทศกาลมหาพรต ถือศีลกินเจ ชาวทาแรจะงดงานรื่นเริง โดย

ในชวงนี้จะไมมีงานแตงงาน และในเวลาเดียวกันก็จะมีการใหทาน โดยเงินดังกลาวจะน าไปพัฒนา 
ศูนย์สังคมพัฒนา3 พัฒนาวัดทาแร และชวยเหลือผูดอยโอกาส 

- เดือนมีนาคม- เมษายน เป็นงานฉลองเทศกาลปัสกา ซึ่งในชุมชนทาแรจะไดท าการแหเทียน
ไปในคุมตางๆ  

- เดือนพฤษภาคม เป็นบุญประจ าปี หรือบุญฉลองวัด ในวันเสาร์ตนเดือนถือเป็นการฉลอง
ความเชื่อที่วา ตั้งแตกอตั้งวัดทาแรมานั้น เป็นอะไร อยางไรบาง อีกทั้งพ่ีนองชาวทาแรที่ไปอาศัย    
อยูในตางจังหวัดจะไดเดินทางกลับมาที่ทาแร โดยจะท าตนเงิน เอาเงินไปถวายวัด ซึ่งจะมีการแห   
ตนเงินรอบวัดทาแรกอนที่จะน าเขาถวายวัด เพื่อใหวัดน าไปใชสอยในกิจกรรมตางๆ ของวัดตอไป 

- เดือนสิงหาคม เป็นการฉลอง BEC (กลุมคริสต์ชนพ้ืนฐาน) ที่ไดกอตั้งมาเม่ือประมาณ ๖-๗ 
ปีที่ผานมา ซึ่ง BEC มีการประชุมหัวหนากลุมตางๆ ในทุกเดือน เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอม ใน
การลงไปศึกษาพระวาจาในชุมชนตางๆ (การรับฟังปัญหาของชาวบานในชุมชนตางๆ ) แลวจะน าพระ
วาจานั้นมาชวยแกปัญหาชีวิตของแตละครอบครัววามีปัญหาอะไรบาง และจะไดด าเนินการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสรางความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน 

- เดือนกันยายน เป็นการฉลองอารามรักกางเขน และฉลองอารามกาปูชิน (Capuchins) 

                                                           
3 ศูนย์สังคมพัฒนามสิซังท่าแร่ หนองแสง เป็นหน่วยงานหนึ่งของมิสซังท่ีได้รับมอบหมายใหด้ าเนินกิจการด้านสังคม
ในนามและตามนโยบายของมิสซัง รับผิดชอบในเขตพื้นท่ี ๔ จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ
กาฬสินธุ์ เริ่มด าเนินการมาตั้งแตป่ี พ.ศ. ๒๕๑๘ งบประมาณหลักท่ีใช้ด าเนินการมาจากองค์กรทุนคอทอลิคต่าง
ประเทศ กิจกรรมหลักท่ีท าคือการสงเคราะห์คนยากจน ส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารสังคม การฝกึอาชีพ การ
ประกอบอาชีพ นันทนาการ และกระบวนการยตุิธรรม สนับสนุนกิจกรรม บ าบดัฟื้นฟูบุคคล ครอบครัว พัฒนา
ชุมชน การบริการสังคม 
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- เดือนตุลาคม ชาวคริสต์เรียกวาเดือนแมพระ เดือนแมพระหมายความวา สวดภาวนาตาม
ชุมชนตางๆ ทุกชุมชน ทุกครัวเรือน ที่ตองการจะใหมีคนไปสวด โดยจะน าเงินที่ไดไปบ ารุงวัด 

- เดือนพฤศจิกายน เป็นพิธีจุดเทียนบริเวณหลุมฝังศพถือเป็นการท าบุญประจ าปี อันเป็นการ
ร าลึกถึงผูที่ลวงลับที่จากไปแลว   

- เดือนพฤศจิกายน หลังจากพิธีจุดเทียน ในเชาวันรุงขึ้นในวันที่ ๑ พฤศจิกายน จะเป็นการ
ฉลองนักบุญทั้งหลาย  

- เดือนธันวาคม จะเป็นประเพณีแหดาว อันเป็นประเพณีทองถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเดนและมี
เพียงแหงเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจา 
ตามต านานที่เลาวา ในชวงเวลาที่พระเยซูประสูตินั้น โหราจารย์ไดมองเห็นดาวลักษณะพิเศษดวงหนึ่ง
ที่มีความสุกสวางกวาดาวทั่วไป ปรากฏขึ้นบนทองฟูาเป็นที่นาอัศจรรย์ จึงออกเดินทางตามแสงแหง
ดวงดาวไป จนไปพบสถานที่ประสูติของพระเยซูเจาที่เมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน์ นับแตนั้นมา
ชาวคริสต์จึงถือวา ดาว คือสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูเจา จึงมี
การริเริ่มประเพณีแหดาวในเทศกาลคริสมาสเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้น การแหดาวจึงเป็นการแสดง
ความเชื่อ ความศรัทธา การสงมอบความสุขความรื่นเริง ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนในชวง
เทศกาลคริสต์มาส 
 

โครงการที่ ๒ : การสงเสริมการปลูกขาวโพดหวาน 
ขาวโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจประจ าชุมชน โดยคนในชุมชนต าบลทาแรจะปลูกขาวโพด

หวานกันประมาณรอยละ ๒๐ จากคนทั้งหมด เงินรายไดสวนหนึ่งที่ไดเขามาสูต าบลทาแรนั้นมาจาก
การปลูกขาวโพดหวาน โดยปัญหาที่เกี่ยวของกับการปลูกขาวโพดหวานคือ ปัญหาในเรื่องที่ดิน ซึ่งเป็น
การเชาพื้นที่ในการเพาะปลูก และน้ าที่จะน ามาใชในการท าขาวโพดหวานนั้น อันดับแรกจะไดมาจาก
คลองหวยแกว มักประสบกับน้ าลด น้ าแลง ปัญหาแนวทางในการแกไขอาจจะเป็นการขุดลอกคลอง
หวยแกวใหลึกลงเพ่ือน้ าจะไดไหลเขามามากขึ้น อีกปัญหาหนึ่งในกระบวนการเกษตรคือ ในปัจจุบัน
ชาวบานใชวิธีการสูบน้ าเขามาเพ่ือท าการเกษตร โดยใชเครื่องสูบน้ าดวยน้ ามัน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ 
ราคาน้ ามันที่แพง ท าใหตนทุนในดานนี้สูงขึ้น รวมถึงคาเมล็ดพันธุ์ตอกิโลกรัมที่ราคาแพงถึง ๖๐๐-
๖๕๐ บาท  

กลาวโดยรวมคือ การปลูกขาวโพดหวานอันเป็นสินคาทางเกษตรที่ส าคัญของชุมชนทาแรนั้น 
มีปัญหาในเรื่อง คาเชาที่ดิน คาเมล็ดพันธุ์ คาน้ ามันที่ใชในการสูบน้ าเขาสู พ้ืนที่ รวมถึงปัญหา
การตลาด โดยปัจจุบันชาวทาแร มีทั้งขายสงเขาไปในตลาด แตปัจจุบันจะเห็นการวางขายตามถนนริม
ถนน ไมมีการรวมกลุมกันเพ่ือขาย หากปีไหนผลผลิตมีจ านวนมาก ราคาก็จะตกลง ไมมีตลาดรองรับที่
แนนอน 

เวที ๔ เขตต าบลบ้านแป้น ประกอบดวย ๙ ชุมชน ไดแก (๑) บานทาศาลา หมู ๑ (๒) บาน
โพนงามโคก หมู ๒ (๓) บานโพนงามทา หมู ๓ (๔) บานน้ าพุ หมู ๔ (๕) บานแปูน หมู ๕ (๖) บาน
โพนบก  หมู ๖ (๗) บานจอมแจง หมู ๗ (๘) บานบึงประชาราษฎร์ หมู ๘ และ (๙) บานโพนงาม 
โคกใหม หมู ๙ 
วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ วัดศรีสะอาด บานน้ าพุ หมู ๔ 



๘๙ 

 

 
 

 
 

เวที ๕ เขตต าบลนาตงวัฒนา ประกอบดวย ๙ ชุมชน ไดแก (๑) บานนาตงใหญ หมู ๑ (๒) 
บานโพนแคใหญ หมู ๒ (๓) บานดอนดู หมู ๓ (๔) บานปุุงนอย หมู ๔ (๕) บานปุุงใหญ หมู ๕ (๖) 
บานนาตงนอย หมู ๖ (๗) บานปุาผาง หมู ๗ (๘) บานบึงศาลา หมู ๘ (๙) บานโพนแคนอย หมู ๙  
วันพฤหัสที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ณ วัดเทพนิมิต บานบึงศาลา  
หมู ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร. สพสันติ์  เพชรค า 
บรรยาย “หนองหารกับการพัฒนา” 

 

กลุ่มที่ ๑ : รักษ์หนองหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการแบงกลุมยอยในการระดมความคิดเห็น 
 
ค าถามที่ ๑ หมู่บ้านท่านมีศักยภาพ/ของดี อะไรบ้าง 
ตอบ ๑. บานนาตงใหญ หมู ๑ ก็จะมีการท าการเกษตรนอกจากการท านาในฤดูฝนแลว ในฤดูแลง
ก็จะเป็นการปลูกมะเขือเทศ พริก และแตงโม  



๙๐ 

 

 
 

๒. บานโพนแคนอย หมู ๙ มีการทอสื่อจากกก ผือ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และท ากันทุก
ครัวเรือน โดยวัตถุดิบที่ใชในการทอเสื่อมาจากตนกก ตนผือ ที่ไดจากหนองหาร ปัจจุบันยังไมมีคนรับ
ซื้อ และยังไมมีแหลงจ าหนายสินคาท่ีแนนอน  

๓. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศ เนื่องจากมะเขือเทศมีราคาท่ีไมแนนอน รวมถึงราคา
ไมสูงมาก บางฤดูกาลไมสามารถก าหนดราคาไดเลย ควรมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตางๆ จากมะเขือเทศ 
อาทิ สบูจากมะเขือเทศ แชมพูมะเขือเทศ น้ ายาลางจานมะเขือเทศ เป็นตน หรืออาจจะน าไป
ท าอาหารเสริมอัดเม็ด หากมีนักวิชาการชวยในการสงเสริมการแปรรูป การน าไปท าอาหารเสริม
อัดเม็ดไดมะเขือเทศก็จะมีราคาสูงขึ้น  

๔. งานบุญประเพณีผีฟูา ในชวงเดือนสี่ถึงเดือนหา รวมไปถึงมีเทศกาลบุญบั้งไฟ 
๕. บานโพนแคนอย หมู ๙ มีการทอผาไหม ผามัดหมี่ ผาฝูาย จุดเดนคือ มีการยอมสีผาจาก

วัสดุธรรมชาติ ยอมจากเปลือกไม ชาวบานมีฝีมือและทักษะในการทอ แตยังไมมีตลาดรองรับสินคา 
๖. บานบุงนอย หมู ๔ ก็จะมีกลุมสตรีรวมกลุมกันท ากระเปาหิ้วจากไหมญี่ปุุนเป็นงานฝีมือสง

จ าหนาย  
๗. บานปุาผางก็จะมีกลุมในการจักสานกระติบขาว มีวัดขอมแคลาย เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

ที่สงบรมเย็น  
๘. การเลี้ยงโคขุนโพนยางค า 
๙. บึงคัน มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่ทองเที่ยว พักผอนหยอนใจ 
 

ค าถามที่ ๒ โครงการที่กลุ่มอยากจะพัฒนามีอะไรบ้าง 
ตอบ  โครงการที่ ๑ : การสงเสริมผลิตภัณฑ์ผาไหม ผามัดหมี่ 
 บานปุาผางและอีกหลายหมูบานในต าบลนาตงวัฒนา มีภูมิปัญญาและกรรมวิธีในการยอมผา 
การทอผา และการมัดหมี่มาแตเดิม แตปัจจุบันมีการพัฒนาการยอมผาจากวัสดุดิบธรรมชาติ เชน
เปลือกไม กลุมสตรีในชุมชนมีก าลังแรงงานในการผลิตสินคาแตยังไมมีการรวมกลุมเป็นลักษณะที่  
ตางคนตางท า รวมถึงยังไมมีตลาดรองรับที่แนนอน ในการพัฒนาและสงเสริมนั้น ตองที่จะใหส งเสริม
ในเรื่องตอไปนี้ 
 ๑) ตองการใหมีหนวยงานของภาครัฐเขามาอบรม/ ประสาน/ สนับสนุน/ สงเสริมใหความรู
ในการยอมสีธรรมชาติจากวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ ใหแตกตางและมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึง
สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมที่มั่นคงโดยใหชาวบานมีสวนรวมในการรวมกลุม เป็นคณะกรรมการในการ
ด าเนินการ และจัดการกลุมตัวตนเอง 
 ๒) อยากใหมีการสงเสริมดานการตลาด อาทิ พัฒนาชุมชนจังหวัดควรสงเสริมการจัดหา
สถานที่จ าหนายสินคา รวมถึงการจัดสรรพ้ืนที่ในการจัดแสดงสินคาที่เกี่ยวกับผายอมสีธรรมชาติ     
ผามัดหมี่  

โครงการที่ ๒ : โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ 
 ต าบลนาตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแกว มีการปลูกมะเขือเทศในนาแลงในที่นาของตนเองกับ
แทบทุกหลังคาเรือน อันเป็นผลมาจากการสงเสริมการสรางรายไดจากโครงการในพระราชด าริ 
ปัจจุบันการปลูกมะเขือเทศไมไดมีการรวมกลุมกันอยางเป็นกลุมกอน อีกทั้งไมมีการประกันราคา ท า



๙๑ 

 

 
 

ใหราคาจ าหนายตกต่ าไมเป็นราคา จึงอยากใหมีการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตางๆ จากมะเขือ
เทศ เชน สบูมะเขือเทศ น้ ายาลางจานมะเขือเทศ หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากมะเขือเทศ เป็นตน   
 ๑) ใหความรู/ สงเสริมใหชาวบานไดรับรูกรรมวิธีในการท า/การแปรรูปรวมถึงการบรรยาย
สรรพคุณของผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศดังกลาว วามีสรรพคุณอยางไรเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑ์ ท า
ใหมีรายไดจากการปลูกมะเขือเทศมากขึ้น 
 ๒) ใหนักวิชาการ ใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมๆ ที่มีคุณคา มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
อาจจะเป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เป็นตน 

 
กลุ่มที่ ๒ : เทพนิมิตสามัคคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าถามที่ ๑ หมู่บ้านท่านมีศักยภาพ/ของดี อะไรบ้าง 
ตอบ  ๑. การปลูกมะเขือเทศลูกใหญสงโรงงาน โดยปลูกในที่นาในหนาแลงกันทั้งต าบล โดยจะมี
นายทุนเอาเมล็ดพันธุ์มาให มีการรวมกลุมกัน และมีพอคาคนกลางมารับซื้อ มะเขือเทศเป็นสินคา
เศรษฐกิจหลักของเขตต าบลนาตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแกวในหนาแลง นอกจากนั้นยังมีการปลูก
แตงโม ขาวโพดหวาน และแคนตาลูป 

๒. การทอผามัดหมี่ 
๓. การเลี้ยงโคขุนโพนยางค า 
๔. การสงเสริมใหมีการปลูกพันธุ์ขาวเพื่อจ าหนาย โดยแตละหมูบานก็จะมีหนวยกรมการขาว

สกลนครมาสงเสริมใหปลูกพันธุ์ขาวปลูกเพ่ือจ าหนายใหกับผูสั่งซื้อ 
๕. การทอเสื่อ ใชวัตถุดิบจากกก และสวนใหญทอไวใชในครัวเรือน  

 
ค าถามที่ ๒ โครงการที่กลุ่มอยากจะพัฒนามีอะไรบ้าง 
ตอบ โครงการที่ ๑ : สงเสริมการปลูกมะเขือเทศ 

 การปลูกมะเขือเทศของชุมชนในเขตต าบลนาตงวัฒนานั้น ปลูกมะเขือเทศมากันกวา ๒๐- 
๓๐ ปีมาแลว ตั้งแตโรงงานที่เตางอยตั้งขึ้น4 ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกมะเขือเทศก็คือ มีบางปีที่ราคา
                                                           
4
 โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) เป็นโรงงานที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อสนองแนวพระราชด าริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบรรเทาปัญหาต่างๆ ของราษฎร การพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ของราษฎรในเขตภาค



๙๒ 

 

 
 

มะเขือเทศก็ตกต่ าไมไดราคา ดวยราคาประกันนั้นไมคอยแนนอน จึงอยากจะใหชวยหรือสงเสริมใน
เรื่องตอไปนี้ 

๑) การประกันราคา คืออยากจะใหมีการประกันราคาที่แนนอนวาในแตละปี เชน ราคารับซื้อ
มะเขือเทศแดงนั้น รับซื้อที่ราคาเทาไหร มะเขือเขียวรับซื้อที่ราคาเทาไหร เพราะบอยครั้งที่มะเขือเทศ
ลนตลาดราคามะเขือเทศก็ถูกลงเพราะคนที่มารับซื้อกดราคา  
 ๒) การรวมกลุมเพ่ือการตอรองราคา คืออยากใหผูที่ปลูกมะเขือเทศรวมตัวกันเป็นกลุมเพ่ือ
การตอรองราคากับพอคา หรือบริษัทที่มารับซื้อ อยากใหมีหนวยงานเป็นตัวกลางที่สงเสริมใหเกิดการ
รวมกลุม/ตั้งกลุมในการตอรองราคาในการซื้อขายสินคา  
 ๓) การปลูก ก็มีปัญหาคือ รณรงค์ใหลดการใชสารเคมี เพราะวาอยูรอบๆ หนองหาร ท าให
สารพิษลงหนองหาร ท าใหน้ าเสีย ท าใหเกิดปัญหากับสุขภาพของคนในชุมชน อยากใหมีการอบรม
หรือใหความรูในการปูองกันแมลงศัตรูของมะเขือเทศ วาจะท ายังไง ใหปลูกมะเขือเทศใหไดผลโดยไม
ตองฉีดยาฆาแมลงหรือลดการใชยาฆาแมลง 
 ๔) ดูแลในเรื่องการตลาด ปัจจุบันมีลักษณะตางคนตางขาย ไมไดมีการรวมกลุมเป็นกลุมกอน 
ท าใหการกระจายสินคาและการตลาดยังไมแพรหลาย ศักยภาพในการซื้อขายและตอรองราคาสินคา 
มีลักษณะแยงกันปลูกแยงกันขายเสียมากกวา (การรวมกลุมกันเป็นกลุมใหญแลวไดขายออกไปกอนก็
จะไดราคาดีกวา กลุมเล็กกวาขายออกที่หลังก็ไดราคานอยกวา ในที่นี้หมายถึง ปริมาณที่เขาตองการ
รับซื้อตามจ านวน)  
 

โครงการที่ ๒ : สงเสริมการเลี้ยงโคขุน 
 ในสวนของการเลี้ยงโคขุน มีการรวมตัวกันเป็นกลุมอยูแลว แตอยางไรก็ตามผูเลี้ยงโคขุนก็
ประสบปัญหาในหลายเรื่องเชน ตนทุนอาหารที่สูง อาหารสัตว์/หัวอาหารที่ใชกระสอบหนึ่ง ๓๐๐ 
บาท (เอากากน้ าตาลมาผสมกับหัวอาหารน ามาใชในการเลี้ยง) ปัจจุบันการเลี้ยงโคขุนก็พอไปได ไม
ถึงกับสรางรายไดอะไรมาก ดวยตนทุนในการผลิตสูง จึงอยากใหมีหนวยงานใหความรูหรือสงเสริม ใน
เรื่องตอไปนี้ 
 ๑) จัดตั้งกองทุน ศูนย์การเรียนรูการแปรรูปอาหารสัตว์ (อาหารเสริม) อาจจะชวยในการ
สงเสริมสนับสนุนในการท าเรื่องอาหาร ปัจจุบันเป็นการใชร า ฝางกับหัวมันหมักรวมกันในการเสริม
ใหกับโคขุนเพ่ือเป็นการลดตนทุนในการผลิต 
 ๒) ระบบน้ าเชื้อในการผสม กลาวคือ การผสมโคแมพันธุ์มีคาใชจายในการผสมที่แพง 
อยากจะใหมีการศึกษาหรือหาความเป็นไปไดในการท าใหการผสมมีตนทุนลดนอยลงกวานี้ 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้ยั่งยืน ด้วยการปลูกมะเขือเทศ และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศในเขตพื้นที่ลุ่มน้ าโขง ลุ่มน้ าก่ า 
โรงงานหลวงฯ ที่ ๓ จึงก่อตั้งขึ้นในเขตพื้นที่ บ้านนางอย อ าเภอโพนปลาไหล ต าบลเต่างอย ซ่ึงก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงถือ
ว่าเป็นโครงการน าร่องให้เกิดโรงงานแปรรูปผลผลิตมะเขือเทศและการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศของภาคเอกชนตามมาอย่างมากมาย  



๙๓ 

 

 
 

กลุ่มที่ ๓ : ผาแดง – นางไอ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามที่ ๑ หมู่บ้านท่านมีศักยภาพ/ของดี อะไรบ้าง 
ตอบ  ๑. บานบึงศาลาหมู ๘ มีการปลูกมะเขือเทศ ปลูกขาวโพดหวาน สวนมากคนในชุมชนก็จะ
ปลูกมะเขือเทศในฤดูแลงกันในทุกครัวเรือน รวมถึงมีประตูน้ าก่ า มีวัดเทพนิมิตรที่มีทาน้ าที่สวยงาม 
ไวใชเป็นพ้ืนที่ในการแขงเรือแขงในระดับต าบลที่ทางหมูบานรวมกันรื้อฟ้ืนขึ้นมา 

๒. บานปุาผาง หมู ๗ จะมีกลุมแมบานในการรวมกลุมกันในการจักสานเสื่อกก กระติบขาว 
๓. บานบุงนอย ก็จะมีกลุมแมบานรวมกลุมในการถักกระเปาจากไหมพรม การทอเสื่อกก 

และการเลี้ยงโคขุน การเลี้ยงโคแมพันธุ์  
๔. ประเพณีคือประเพณีเลี้ยงผีฟูา เป็นการท านายและดูดวงชะตา จะเป็นประเพณีท่ีเกิดขึ้น

ในเดือนชวงเดือนสี่เดือนหา หากมีการสนับสนุนใหเป็นการเที่ยวชมประเพณีก็จะเป็นสิ่งที่เป็น
เอกลักษณ์ 

๕. บานโพนแคนอย ก็จะมีกลุมผูสูงอายุในการทอผา การท าผาไหมมัดหมี่ และมีพอคามารับ
ซื้อ แตก็อยากใหหนวยงานทางราชการเขามาสงเสริมในการตั้งกลุมเพ่ือสืบทอดเรียนรู ใหเป็นสงเสริม
วัฒนธรรมการทอผา การท าผาไหม ใหอยูกับชุมชนตอไป 

๖. บานบุงใหญหมู ๕ ก็จะมีการกลุมผลิตพันธุ์ขาว เพ่ือขายใหน าไปปลูก ทั้งขาวพันธุ์ กข๑๕ 
กข๖ ขาวหอมมะลิ ๑๐๕  

๗. การปลูกขาวโพด แตงโม ในฤดูแลง ในหลายบาน ที่สามารถสรางรายไดเสริมได รวมถึง
การปลูกพริกในหนาแลงสงขายจังหวัดหนองคาย ในสวนของพริกนี้มีราคาประกันที่แนนอนท าใหราคา
ไมตก เป็นการปลูกสงโรงงานเพ่ือน าไปท าซอสพริก สรางรายไดใหกับคนในชุมชน 

๘. ประตูน้ าก่ า มีวัดเทพนิมิตรที่มีทาน้ าที่สวยงาม ไวใชเป็นพ้ืนที่ในการแขงเรือในระดับต าบล
ซึ่งทางหมูบานรวมกันรื้อฟ้ืนเขามา 
 
ค าถามที่ ๒ โครงการที่กลุ่มอยากจะพัฒนามีอะไรบ้าง 
ตอบ โครงการที่ ๑ : การพัฒนาแหลงน้ าเพื่อการเกษตร 

ต าบลนาตงวัฒนา จะเป็นการท าการเกษตรเป็นหลัก ทั้งในฤดูฝน และในฤดูแลง ในบางพ้ืนที่
น้ าเขาไมถึง หรือในบางพ้ืนที่ที่ปริมาณน้ าไมเพียงพอ จึงตองการที่จะใหมีการท าระบบน้ า โดย (๑) 



๙๔ 

 

 
 

การวางทอเพ่ือน าน้ าเขาสูที่สูง เพื่อใหสามารถท านาปรัง และปลูกมะเขือเทศบนพ้ืนที่สูงน้ าเขาไมถึงได 
(๒) อยากใหมีการจัดตั้งสถานีสูบน้ า และ (๓) ชุมชนมีสวนรวมในการเสนอแผนงานดานการจัดการน้ า   

 
โครงการที่ ๒ : การพัฒนาประตูน้ าก่ า และทาเรือวัดเทพนิมิต เพ่ือการทองเที่ยว 
ต าบลนาตงอยูติดกับพ้ืนที่น้ าหนองหาร ดังนั้นการมีประตูน้ าก่ า (สุรัสวัสดี) จึงสามารถท่ีจะ

พัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยวได และนอกจากนี้พ้ืนที่ดังกลาวยังติดกับวัดเทพนิมิต ซึ่งหากหนวยงานที่
เกี่ยวของไดพิจารณาก็จะพบศักยภาพดานการทองเที่ยว โดยพัฒนาพ้ืนที่รวมกับชุมชน สรางอาชีพ
เสริม ที่พักหรือโฮมสเตย์ เพ่ือรองรับดานการทองเที่ยวในอนาคตได 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผูใหญบานบานบึงศาลา หมู ๘ น าเสนอโครงการในการพัฒนา 
 
๒. วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมทั้ง ๕ เขตต าบล 
 
 จากขอมูลการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นของชุมชนรอบหนองหารพบวา มีโครงการที่ชุมชน
น าเสนอเป็นจ านวนมาก ซึ่งคณะท างานไดประชุมและพิจารณารวมกันแลวจึงไดท าการคัดเลือก
โครงการที่มีความส าคัญ และคัดเลือกมาเป็นชุมชนเปูาหมายในการจัดท ารายละเอียดของแตละชุมชน
ตอไป 
 ขั้นตอนที่ ๑ โครงการที่ชุมชนน าเสนอเพ่ือการพิจารณา ประกอบไปดวย ๑๘ โครงการ ดังนี้ 

โครงการที่ ๑ : โครงการจัดการพื้นที่รอบบริเวณหนองหาร  
โครงการที่ ๒ : โครงการขุดลอกหนองหารและก าจัดวัชพืช  
โครงการที่ ๓ : โครงการก าจัดผักตบชวา และหอยเชอรี่  

 โครงการที่ ๔ : โครงการขุดลอกหนองหาร  
โครงการที่ ๕ : โครงการแปรรูปอาหารจากปลาหนองหาร (ปลาราตัว/ปลาสม/ปลาแหง)  
โครงการที่ ๖ : โครงการของดีของตอน (ขาวตมมัด/ หมูยอ/ เนื้อแดดเดียว)  



๙๕ 

 

 
 

  
  โครงการที่ ๗ : โครงการทอเสื่อเพ่ือการคา  

โครงการที่ ๘ : โครงการพัฒนาเกษตรกรรม 
โครงการที่ ๙ : โครงการพัฒนาการทองเที่ยว 
โครงการที่ ๑๐ : โครงการพัฒนาของฝาก/ ของที่ระลึกในเทศกาลแหดาว 
โครงการที่ ๑๑ : โครงการการพัฒนาริมหนองหาร (ทาเรือ/สวนหยอม) 
โครงการที่ ๑๒ : โครงการประเพณี ๑๒  เดือน 
โครงการที่ ๑๓ : โครงการขาวโพดหวาน 
โครงการที่ ๑๔ : โครงการผาไหม/ ผามัดหมี่  
โครงการที่ ๑๕ : โครงการแปรรูปมะเขือเทศ 
โครงการที่ ๑๖ : โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคขุน 
โครงการที่ ๑๗ : การพัฒนาแหลงน้ าเพ่ือการเกษตร 
โครงการที่ ๑๘ : การพัฒนาประตูน้ าก่ า และทาเรือวัดเทพนิมิต เพ่ือการทองเที่ยว 

 
๓. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการในการพัฒนาโครงการ รวมถึงการพัฒนาโครงการใน ๕ เขต
ต าบลเป้าหมาย 
 หลังจากคณะผูวิจัยไดเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยรอบแลว จึงไดด าเนินการศึกษาและ
สงเสริมผลิตภัณฑ์/สถานที่ทองเที่ยว ที่เห็นวามีศักยภาพ ๘ โครงการดังตอไปนี้ 

๓.๑ การพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑ์ขาวโพดหวานของชุมชนทาแร หมู ๗ ต าบลทาแร 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

๓.๒ การพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑ์ไมไผของชุมชนบานน้ าพุ หมู ๔ ต าบลบานแปูน 
อ าเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร 

๓.๓ การพัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกกของกลุมแมบานชุมชนบานน้ าพุ หมู ๔ 
ต าบลบานแปูน อ าเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร 

๓.๔ การพัฒนาและสงเสริมกลุมทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบานทาวัด หมู ๓ และ หมู ๙  
ต าบลเหลาปอแดง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

๓.๕ การพัฒนาหนองหารเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน์ : เกษตรกรรมลอยน้ า  
บานน้ าพ ุต าบลบานแปูน อ าเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร 

๓.๖ การพัฒนาและสงเสริมกลุมทอผาไหมมัดหมี่ของชุมชนบานโพนแคนอย หมู ๙  
ต าบลนาตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร 
 

โดยการศึกษาขอมูลในเชิงลึกของโครงการตางๆ ที่อยูในพ้ืนที่ทั้ง ๖ โครงการนี้ เพ่ือใหเขาใจ
บริบท รวมถึงวิธีด าเนินงานของชุมชน กลุมอาชีพ รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ของพ้ืนที่และกลุม
อาชีพเพ่ือคนหาศักยภาพและความเขมแข็งของพ้ืนที่และชุมชน ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานส าหรับ
หนวยงานที่เกี่ยวของน าไปใชประโยชน์ดานการพัฒนา การสนับสนุน และการสงเสริมกิจกรรมหรือ
โครงการที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชนตอไป 



 

บทที่ ๕ 

โครงการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนรอบหนองหาร 

 จากข้อมูลพื้นฐานและความต้องการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในเขตพ้ืนที่ ๕ ต าบล 
คณะท างานจึงได้ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพของชุมชนต่างๆ ดังรายละเอียดที่
ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ ๔ จ านวนทั้งสิ้น ๖ โครงการ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของชุมชนท่าแร่ หมู่ ๗ ต าบลท่าแร่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

๒. การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของชุมชนบ้านน้ าพุ หมู่ ๔ ต าบลบ้านแปูน อ าเภอ
โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

๓. การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกกของกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านน้ าพุ หมู่ ๔ ต าบล
บ้านแปูน อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

๔. การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านท่าวัด หมู่ ๓ และ หมู่ ๙  
ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

๕. การพัฒนาหนองหารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : เกษตรกรรมลอยน้ า  
บ้านน้ าพ ุต าบลบ้านแปูน อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 

๖. การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ ต าบล   
นาตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน  
    กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านท่าแร่พัฒนา หมู่ที่ ๗    

ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 

 
       

                          



 

๑. บริบทท่ัวไปของชุมชน 
ชุมชนท่าแร่ เดิมทีมีบริเวณพ้ืนที่เป็นปุาโปร่ง มีต้นไม้ใหญ่น้อยตามลักษณะปุาไม้เขตร้อนชื้น 

ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านติดกับหนองหาร ซึ่งก่อน พ.ศ.๒๔๘๒ ยังไม่มีประตูน้ ากั้นน้ าหนองหาร 
ในฤดูแล้งบ้านท่าแร่จะอยู่ลึกจากริมฝั่งหนองหารประมาณ ๓ กิโลเมตร สภาพที่เป็นปุาใกล้ล าน้ า จึงมี
สัตว์ปุานานาชนิด ตลอดจนมีปลาชุกชุม นับเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดแหง่หนึ่งของบริเวณ
ริมหนองหาร ในการตั้งชุมชนครั้งแรกที่บ้านท่าแร่ เป็นชุมชนชาวคริสตัง ซึ่งอพยพมาจากตัวเมือง
สกลนคร ซึ่งเป็นทั้งชาวญวนคริสตัง และชาวไทญ้อ ซึ่งไม่พอใจการกีดกันการนับถือศาสนาคริสต์
โรมันคาทอลิกซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปกครองเมืองสกลนครในสมัยนั้น (สมัย ร.๕) ทั้งนี้ด้วยเหตุที่กลุ่มผู้นับถือ
ศาสนาคริสตัง จะมีการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาแตกต่างจากพุทธศาสนิกชน เช่น การท าพิธีมิสซา 
การรับศีลล้างบาป โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ประกอบพิธี ประกอบกับนโยบายของราชส านักที่กรุงเทพฯ 
ต้องการให้บ้านเมืองบ ารุงพุทธศาสนา มิให้มีการท าลายพุทธศาสนาและถือเป็นนโยบายหลักของ   
เจ้าเมืองด้วย กลุ่มชาวญวนคริสตังจึงถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอในช่วง เดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๒๔ ได้มี
คณะบาทหลวง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯเข้าสู่ภาคอีสาน เพื่อเยี่ยมเยียนกลุ่มชาวคริสตังตามเมือง
ต่างๆ เช่น โคราช ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กมลาไสย ร้อยเอ็ด ยโสธร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี สกลนคร 
และนครพนม เมื่อคณะของบาทหลวงซึ่งประกอบด้วยบาทหลวงเกโกและครูทันชาวญวน มาถึงเมือง
สกลนคร ทราบปัญหาดังกล่าวจึงวางแผนย้ายกลุ่มชาวญวนและสถานที่เผยแพร่ศาสนาไปอยู่แห่งใหม่ 
โดยต่อแพไม้ไผ่ขนาดใหญ่บรรทุกผู้คนและเครื่องใช้ที่จ าเป็นขึ้นแพไม้ไผ่อธิษฐานเทวดามิดาแอล ให้
พบแผ่นดินที่เหมาะแก่การเผยแพร่คริสต์ศาสนา กระแสลมได้พัดใบเรือซึ่งท าจากผ้าห่มกั้นลมไปถึง
ชายฝั่งอีกแห่งหนึ่งของหนองหาร พ้ืนดินส่วนใหญ่เต็มไปด้วยดินลูกรังท่ีเรียกว่า “หินแฮ่” จึงพากันตั้ง
ชุมชนใหม่ข้ึนและเรียกว่า “ท่าแร่” ในเดือนพฤศจิกายน ๒๔๒๗ ผู้คนที่อพยพมาอยู่บ้านท่าแร่รุ่นแรก
มีจ านวน ๒๐ ครอบครัว จ านวน ๑๕๐ คน และมีบางคนมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวง ได้แก่ ประชาชนที่มี
นามสกุล อุดมเดช ศรีวรกุล และโสรินทร์ ประชาชนที่อพยพมามีทั้งชาวญวน คริสตัง ชาวไทญ้อสกล
นคร และในเวลาต่อมาได้มีชาวผู้ไทจากที่ต่างๆ อพยพเข้ามาอยู่ในชุมชนแห่งนี้ด้วย ภายใต้การน าของ
บาทหลวงยอแซฟ กอมมูริเออร์ ได้พัฒนาชุมชนให้เป็นตารางยุโรป การสร้างโบสถ์ การสร้างบ้านเรือน
ลักษณะต่างๆ ตามฐานะ ท าให้ชุมชนแห่งใหม่มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ศิลปกรรม แตกต่างไปจาก
ชุมชนอ่ืน ต่อมาประชากรเพ่ิมมากขึ้นจึงขยายหมู่บ้านเป็น หมู่ที่ ๒ ๓ ๔ ๕ และ ๖ ต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๕๓๒ ประชากรยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงมีการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ คือ “หมู่บ้านท่าแร่
พัฒนา” หมู่ที่ ๗ (สรุปกลุ่มสาระส าคัญการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ๒๕๔๒) 

๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านท่าแร่พัฒนา หมู่ ๗ เป็นพ้ืนที่ราบสลับกับพ้ืนที่ดอน ซึ่ง

ตามภาษาอีสานจะเรียกพ้ืนที่ดอนว่า “โนน” ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร มีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดกับล าห้วยแกลบ ซึ่งเป็นล าห้วยที่น้ าไหลลงสู่หนองหารมีน้ าไหล
ตลอดทั้งปี ด้านทางทิศตะวันตกมีล าห้วยขีน ทอดยาวจากทางเหนือไหลลงสู่หนองหาร ต้นน้ าไหลจาก
หมู่บ้านโพนสวาง บ้านหนองสนม ต าบลเชียงเครือ ไหลลงสู่หนองหาร ปัจจุบันปรับปรุงเป็นอุทยานบัว
หนองหารเฉลิมพระเกียรติ และด้านทิศใต้ติดกับหนองหารซึ่งเป็นหนองน้ าขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่



 

ประกอบอาชีพทางการประมง จับปลา และยังเป็นแหล่งน้ าที่ใช้ในการท าการเกษตรของชาวบ้านท่า
แร่พัฒนา หมู่ ๗ เนื้อท่ีของหมู่บ้านทั้งหมด ๓,๕๐๐ ไร่ ส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร ๒,๐๐๐ ไร่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท านา ๑,๕๐๐ ไร่ ท าสวน ๕๐๐ ไร่ และบ่อปลา ๒๐ บ่อ 

ลักษณะทางกายภาพของหมู่บ้านท่าแร่พัฒนา หมู่ ๗ ดังแสดงในภาพ ๕.๑ หมู่บ้านอยู่
ทางด้านขวาของถนนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ห่างจากอ าเภอเมืองสกลนคร ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร 
เยื้องจากตลาดท่าแร่ประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร จากนั้นจะมีถนนคอนกรีตหลายเส้นเข้าสู่หมู่บ้าน จะพบ
บ้านเรือนติดกันอย่างหนาแน่นทั้งสองฟากถนน มีสถานที่ส าคัญในหมู่บ้าน เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน 
(ศสมช.) หอกระจายเสียงหมู่บ้าน ศาลากลางบ้าน เป็นต้น ในหมู่บ้านยังพบร้านขายของช า ขายสินค้า
อุปโภคบริโภค ทั้งลักษณะแบบดั้งเดิมและแบบทันสมัยคล้ายมินิมาร์ท ประมาณ ๔-๖ ร้าน ร้านเสริม
สวย ร้านซ่อมจักรยายนต์ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพ ๕.๑ แผนที่ของหมู่บ้านท่าแร่พัฒนา หมู่ ๗ 
 

สภาพถนนสายหลักในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต เรียบ ไม่มีหลุมบ่อ สภาพสะอาดไม่มีมูลสัตว์
หรือขยะมูลฝอยตามพ้ืนถนน ตามข้างถนนมีการตั้งถังเก็บขยะของเทศบาลต าบลท่าแร่ เป็นถังขนาด
ใหญ่ตั้งอยู่สองข้างถนนตลอดหมู่บ้าน บ้านเรือนแต่ล่ะหลังในหมู่บ้านค่อนข้างหนาแน่น มีรั้วรอบแสดง
ขอบเขตของพ้ืนที่อย่างชัดเจน อาณาเขตของบ้านแต่ละหลังมีระยะประมาณ ๕๐–๔๐๐ ตารางวา 
บ้านเรือนอยู่เรียงกันทอดไปตามแนวยาวของถนน ดังภาพ ๕.๒ นอกจากถนนคอนกรีตหลายถนนใน
หมู่บ้านแล้ว ยังมีถนนขนาดเล็กซึ่งเป็นถนนลูกรัง ถนนสายนี้จะแยกจากบ้านท่าแร่สามัคคี หมู่ ๖ เป็น
ถนนเรียบริมน้ าหนองหาร สภาพถนนมีลักษณะเป็นหลุม เป็นบ่อ ฤดูฝนจะมีน้ าขังเต็มถนนไปหมด ทั้ง
สองฝั่งถนนจะเต็มไปด้วยท้องทุ่งนา จากการสัมภาษณ์ ชาวบ้านเล่าว่าหากมาในช่วงที่ข้าวออกรวง



 

แล้วท้องทุ่งนาจะเป็นสีเหลืองอร่ามเหมือนกับทองบนผืนแผ่นดิน ริมถนนอีกฝั่งจะเป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกร
ใช้ในการประกอบอาชีพประมง และจับปลา  

ภาพ ๕.๒ ถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน มีความสะอาด และมีถังขยะตลอดสองข้างทาง 

๑.๒ ลักษณะประชากร 
ประชากรบ้านท่าแร่พัฒนามีเชื้อสายมาจากชาวเวียดนาม ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกาย

โรมันคาทอลิก ชาวบ้านท่าแร่ส่วนใหญ่พูดภาษาญ้อ และใช้ภาษาเวียดนามบ้างในการสื่อสาร การแต่ง
กายของชาวบ้านท่าแร่จะแต่งกายสุภาพตามยุคสมัยและประเพณีนิยมเหมาะสมกับกาลเทศะ เวลาไป
โบสถ์ทุกคนจะแต่งกายสุภาพเหมาะสมเพราะถือว่าเป็นการไปนมัสการพระเจ้า ส่วนด้านอาหารการ
กิน ส่วนมากชาวท่าแร่จะกินข้าวเหนียว อาหารหรือกับข้าวก็อุดมสมบูรณ์เพราะอยู่ติดกับหนองหาร 
และวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ชาวเวียดนามน าเข้ามาเผยแผ่ในบ้านท่าแร่ คือ การกินเนื้อสุนัขซึ่งกินกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ (ถนอม สุขสง่าเจริญ, ๒๕๔๒) 

ประชากรชายและหญิงในหมู่บ้านท่าแร่พัฒนา หมู่ ๗ ประกอบด้วยทารกจนถึงวัยสูงอายุ 
ส่วนใหญ่ที่พบในบริเวณบ้านของแต่ละครัวเรือน ยังไม่เห็นการนั่ง “โส” หรือนั่งจับกลุ่มคุยกันของคน
ในหมู่บ้านละแวกเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะพบคนในวัย  ๔๐-๖๐ ปี บางบ้านยังมีเด็กเล็กอีกด้วย 

ลักษณะโครงสร้างประชากรที่ได้จากการส ารวจข้อมูล จปฐ . ของหมู่บ้านเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๗ พบว่ามีบ้านที่ส ารวจ ๓๐๘ หลัง มีประชากรผู้อาศัยอยู่จริง ๑,๔๕๓ คน แบ่งเป็นชาย ๗๑๖ 
คน และหญิง ๗๓๗ คนคิดเป็นอัตราส่วน ๑:๑๐๓ เป็นเด็กอายุ ๑-๑๐ ปี ๒๓๗ คน คิดเป็นอัตราส่วน
ต่อประชากรทั้งหมด ๑:๖.๑๓ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมี ๒๑๘ คน คิดเป็นอัตราส่วนต่อประชากร
ทั้งหมด ๑:๖.๖๗ วัยแรงงาน ๑๕ – ๖๐ ปี ดังที่แสดงให้เห็นในภาพ ๓  



 

 
            ภาพ ๓ ปิระมิดประชากรหมู่บ้านท่าแร่พัฒนา  

 เมื่อค านวณอัตราส่วนภาวะพ่ึงพิงของประชากรในหมู่บ้านพบว่า มีอัตราส่วนของประชากร
ภาวะพ่ึงพิง : ประชากรวัยแรงงาน เท่ากับ ๑ : ๑.๙๓ เมื่อพิจารณาอัตราเกิดในรอบปีที่ผ่านมาจาก
จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า ๑ ปี จ านวน ๑๖ คน คิดเป็นอัตราเกิดร้อยละ ๑.๑ จากการสอบถามข้อมูลการ
เจ็บปุวยและการตายของคนในหมู่บ้านจากอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) พบว่าโรคหรือ
อาการเจ็บปุวยที่พบมักจะเป็นไข้ทั่วไป ไม่ค่อยมีอาการเจ็บปุวยหนัก 

๑.๓ แหล่งทรัพยากรที่ส าคัญ  
แหล่งน้ าธรรมชาติ ได้แก่ ล าน้ าห้วยแกลบที่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านท่าแร่พัฒนา หมู่ ๗ 

ใกล้กับพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร ล าน้ าห้วยแกลบไหลลงสู่หนองหาร ล าห้วยแกลบเป็นแหล่ง
น้ าที่ชาวบ้านใช้ในการประมงและจับปลาเพื่อยังชีพดังภาพ ๔ นอกจากนี้ยังมีหนองหารซึ่งเป็นแหล่ง
น้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนคร ชาวบ้านท่าแร่พัฒนาหมู่ ๗ จะใช้ในการท าการเกษตร
ดังภาพ ๕ จากการส ารวจพบว่าแหล่งน้ าตามธรรมชาติทั้งสองและทางน้ ามีปริมาณน้ ามากเพียงพอต่อ
การท าการประมงและเพาะปลูกพืช น้ าดื่มส่วนใหญ่จะซื้อน าถังมาไว้ใช้ดื่ม ส่วนน้ าฝนจะมีชาวบ้านที่มี
โอ่งขนาดใหญ่จะเก็บน้ าฝนไว้ใช้ และยังพบบ่อบ าบัดน้ าเสียในหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่มี
ส าหรับปล่อยน้ าเสียมาบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่หนองหาร 

 

 

 

ภาพ ๔ ล าห้วยแกลบที่เกษตรใช้ในการประมง  

 

ชาย 

หญิง 



 

 

 

 

ภาพ ๕ บ่อบ าบัดน้ าเสีย 

 

 

พรรณไม้ดั้งเดิมในท้องถิ่น ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้พลวง จากการสอบถามชาวบ้าน พบว่า ไม้
ดั้งเดิมเหล่านี้เมื่อเริ่มแรกก่อตั้งหมู่บ้านพรรณไม้เหล่านนี้พบเห็นได้ทั่วไป ดังรูปที่ ๖ แต่ปัจจุบันมีการ
บุกเบิกท าเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท าการเกษตรจนเหลืออยู่จ านวนไม่มากแล้ว พรรณไม้สวน /ไม้
ปลูก ได้แก่ ไผ่ มะรุม มะม่วง มะละกอ มะพร้าว  มะขาม เป็นต้น ดังรูปภาพที่ ๗ 

 

                      
      

 

 

 

 

                   ภาพ ๖ ต้นไม้รัง                      ภาพ ๗ ต้นมะละกอในบริเวณบ้าน 

๑.๔ ลักษณะบ้านเรือน 
ลักษณะบ้านเรือนที่พบในหมู่บ้าน ๓๐๘ หลังคาเรือน แบ่งออกเป็น ๓ แบบได้แก่ (๑) บ้าน

แบบสมัยโบราณเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูง ปัจจุบันพบน้อยมาก (๒) บ้านแบบกึ่งสมัยใหม่ คือ บ้านใต้ถุน
สูง แต่มีการต่อเติมชั้นล่างด้วยปูน บ้านแบบนี้พบมากที่สุดในชุมชน (๓) บ้านแบบสมัยใหม่ คือ บ้าน
ลักษณะแบบบ้านปูน บริเวณรอบบ้านเป็นลานกว้างมีพ้ืนที่ใช้สอย และท ากิจกรรมต่างๆ ส าหรับผู้อยู่
อาศัย ข้อมูลจากการสังเกตยังพบว่าทุกหลังคาเรือนไม่มีการตั้งศาลพระภูมิไว้ภายในหมู่บ้าน ไม่มีพ้ืนที่
ส าหรับเลี้ยงสัตว์ จะมีส่วนน้อยที่มีบริเวณบ้านไว้เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่เพียงเล็กน้อย บริเวณหลังคาบ้านจะ
มีรางน้ าฝนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า จากการสังเกตบ้านเรือนจะไม่ค่อยมีชื่อ สกุล และบ้านเลขที่ติด
หน้าหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะมีรูปปั้นพระแม่มารีย์ตั้งอยู่หน้าบ้าน ชาวบ้านมีความเชื่อว่า เพ่ือระลึกถึง
ท่านในแง่เลียนแบบชีวิตของท่าน ดังภาพ ๘  



 

 

 

 

ภาพ ๘ รูปปั้นพระแม่มารีย์  

 

 

และบริเวณพ้ืนที่รอบบ้านเรือนหลายหลังจะมีการจัดแปลง
ปลูกผักสวนครัวไว้ส าหรับรับประทานในครัวเรือน และมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด เป็นต้น ดังภาพ ๙ 
ต้นไม้บริเวณบ้านจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ เช่น มะขาม  มะพร้าว และพืชผักสวนครัว เช่น ตะไคร้ กระ
เพา พริก คะน้า ฯลฯ ต้นไม้เหล่านี้จะมีบริโภคไว้ในครอบครัว 

 

ภาพ ๙ การเลี้ยงเป็ดในครัวเรือนเกษตรกร 

๑.๕ ลักษณะดิน 
 ลักษณะดินโดยทั่วไปภายในหมู่บ้านจะเป็นดินลูกรัง มีบางส่วนที่เป็นดินร่วน ซึ่งพบทางทิศ
ตะวันออกของหมู่บ้าน เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการเกษตร ท านา ท าไร่ ปลูกข้าว เนื่องจากเป็นบริเวณพ้ืนที่
ลุ่ม นอกจากนั้นเป็นดินลูกรังและลึกลงไปจะมีดินเหนียวอยู่บ้าง ฤดูแล้งมักจะมีปัญหาเรื่องน้ าใน
การเกษตร เนื่องจากดินลูกรังไม่มีคุณสมบัติไม่อุ้มน้ าแต่เกษตรกรแก้ปัญหาด้วยการเจาะน้ าบาดาลน า
น้ าใต้ดินมาใช้ในการปลูกพืชในฤดูแล้ง เช่น ปลูกข้าวโพดหวาน ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น ลักษณะ
ของดินจะเป็นดินเสื่อมคุณภาพ ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ ปัญหาดินที่พบคือ ปัญหาดินจืด ในการเพาะปลูก
พืชต้องอาศัยทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ เพ่ือให้พืชมีการเพิ่มผลผลิตที่ดีข้ึน 
 



 

ดินลูกรัง 
  ดินลูกรัง หมายถึง ดินที่มีชั้นลูกรังหรือเศษหินกรวดเกิดข้ึนเป็นชั้นหนาแน่นทึบพบที่ระดับ
ความลึกประมาณ ๕๐ ซม. จากผิวดินจึงท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยปกติชั้น
ลูกรังที่พบจะประกอบด้วยลูกรัง เศษหินหรือกรวดไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓๕ โดยปริมาตร จากผลการ
ส ารวจพบว่าประเทศไทยมีดินลูกรังประมาณ ๕๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๖.๓ ของพื้นที่ทั้งประเทศพบ
มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัญหาของดินลูกรัง 
ดินลูกรังเป็นดินที่มีศักยภาพในการเกษตรต่ าเนื่องจากดินชั้นล่างแน่นทึบเป็นอุปสรรคต่อการ

ชอนไชของรากพืช ท าให้พืชชะงักการเติบโต นอกจากนี้ดินที่มีกรวดปนมักเป็นดินที่ขาดความชุ่มชื้นได้
ง่าย และปัญหาอีกอย่างหนึ่ง คือ มีข้อจ ากัดในการเลือกชนิดของพืชปลูกโดยเฉพาะไม้ยืนต้นและไม้ผล
จ าเป็นต้องจัดการเป็นพิเศษในการเตรียมหลุมปลูก การปลูกพืชติดต่อกันในดินนี้จะท าให้ปริมาณธาตุ
อาหารในดินลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากหน้าดินมักเกิดการกร่อนดินได้ง่าย  

ดินร่วน 
 โดยทั่วไปจะประกอบด้วยอนุภาคขนาดทราย ทรายแปูง และดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียง
กัน (อนุภาคขนาดดินเหนียวร้อยละ ๗-๒๗ อนุภาคขนาดทรายแปูงร้อยละ ๒๘-๕๐ และมีอนุภาค
ขนาดทรายน้อยกว่าร้อยละ ๕๒) ดินร่วน เป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือในสภาพดินแห้งจะ
จับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเมื่อสัมผัสหรือคลึงดินจะรู้สึกนุ่มมือ
แต่อาจจะรู้สึกสากมืออยู่บ้างเล็กน้อย เมื่อก าดินให้แน่นในฝุามือแล้วคลายมือออก ดินจะจับกันเป็น
ก้อนไม่แตกออกจากกัน เป็นดินที่มีการระบายน้ าได้ดีปานกลาง จัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสม
ส าหรับการเพาะปลูกพืชทุกชนิดรวมทั้งข้าวโพดข้าวเหนียวหวานด้วย 

 
 
       

                                                                   

 

   

 

 

  

 ภาพ ๑๐ แสดงลักษณะดินของบ้านท่าแร่ 

 



 

 ๑.๖ ลักษณะทางสังคม 
 ระดับการศึกษาของคนในชุมชน 
 หมู่บ้านท่าแร่พัฒนา หมู่ ๗ ไม่มีโรงเรียนภายในหมู่บ้าน ดังนั้นเด็กในหมู่บ้านส่วนใหญ่จึงต้อง
มาเรียนที่โรงเรียนในหมู่บ้านใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนท่าแร่วิทยา ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๘ บ้านท่าแร่ อยู่
ห่างจากท่าแร่พัฒนาหมู่ ๗ ประมาณ ๑ กิโลเมตร โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ บ้านท่าแร่ 
อยู่ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ ๑ กิโลเมตร ถ้าครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างดีก็จะเข้าเรียนทีโ่รงเรียน
เซนต์โยเซฟท่าแร่  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงมัธยมปลาย อยู่ห่างจาก
หมู่บ้าน ๒ กิโลเมตร เด็กในหมู่บ้านบางส่วนยังได้เข้าไปเรียนหนังสือในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร อยู่
ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๒๓ กิโลเมตร เส้นทางและการเดินทางของนักเรียนสะดวกสบายเพราะมีรถ
สองแถวประจ าทางวิ่งตลอดวัน ชาวบ้านมีค่านิยมส่งบุตรหลานเรียนต่อในระดับสูง เพราะชาวบ้าน
เห็นว่าการศึกษาว่าเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันที่มีการแข่งขันทั้งด้าน
อาชีพ การงาน ต าแหน่ง และการศึกษาจะท าให้บุตรหลานมีอาชีพที่ดี มีโรงเรียนในพ้ืนที่ เส้นทางการ
คมนาคม และยานพาหนะในการเดินทางไปเรียนสะดวกสบาย  

 การสาธารณสุข สุขภาพ/อนามัยของคนในชุมชน 
 บ้านท่าแร่พัฒนาหมู่ ๗ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าแร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ ต าบลท่า
แร่ อยู่ห่างจากบ้านท่าแร่พัฒนาหมู่ ๗ ประมาณ ๑ กิโลเมตร หากชาวบ้านเจ็บปุวยเล็กๆน้อยๆ
ชาวบ้านจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าแร่ แต่หากมีอาการเจ็บปุวยมาก
ชาวบ้านจะนิยมไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลสกลนคร โรงพยาบาลรักษ์สกล ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโดยหาก
มีอาการเจ็บปุวยวิธีแรกชาวบ้านจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลสกลนคร ในการรับการรักษาชาวใช้
สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง ๓๐ บาทรักษาทุกโรค ส่วนบางครอบครัวก็จะไปรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน เช่น โรงพยาบาลรักษ์สกล คลินิกต่างๆ เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว
และให้การรักษาดีกว่าโรงพยาบาลของรัฐ  ชาวบ้านท่าแร่พัฒนา หมู่ ๗ จะเดินทาง ไปรับการรักษา
โดยวิธีใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร่ โดยแจ้ง ๑๖๖๙ โดยสารรถสองแถว 
รถยนต์ส่วนตัว หรือการพึ่งพารถยนต์ของเพ่ือนบ้าน 
 นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีอาสาสมัครสาธรณสุขประจ าหมู่บ้านที่ท าหน้าที่ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่กับคนในหมู่บ้านเพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร รายงานสาธารณสุขและการให้บริการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นให้บริการด้านเวชภัณฑ์ต่างๆ จะเห็นได้ว่าการเจ็บปุวยของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่แล้วจะได้รับ
การเอาใจใส่ในเรื่องการเอาใจใส่ในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีพอสมควรจึงไม่มีปัญหาทางด้าน
สุขภาพที่รุนแรงมากหนัก 

 การปกครอง  
 การปกครองบ้านท่าแร่พัฒนา หมู่ ๗ มีผู้ใหญ่บ้านที่ได้จากการเลือกตั้งของชาวบ้านโดยท า
หน้าที่ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆกับลูกบ้านและเพ่ือด ารงสิทธิ์ที่ชาวบ้านจะได้รับในการด ารงชีวิต
ประจ าวันตามความเหมาะสมซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งบ้านหมู่บ้านมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ๔ ท่าน คือ 
๑. นายวีระ  เสมอพิทักษ ์  ๒. นายชาญณรงค์    บุตรดีด้วง 
๓. นายเรื่อง      ปานสัง      ๔. นายเฉลิม     ยงบรรทม 



 

  
 นายเฉลิม   ยงบรรทม : ผู้ใหญ่บ้าน 

 
 
นายสมคิด  มือกุศล : ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้าน     

 
 
 

 
           นางสุกันยา  อุปรี : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      
 
 

ภาพ ๑๑ ผู้น าการปกครองในหมู่บ้านท่าแร่พัฒนา 

ลักษณะทางวัฒนธรรม และความเชื่อ 
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ส่วนใหญ่มีลักษณะเหมือนวัฒนธรรมอีสานทั่วไป เช่น การบริโภค

อาหาร จะเป็นอาหารพื้นบ้านอีสาน ข้าวเหนียว แจ่ว นึ่งปลาน้ าจืด เป็นต้น 
ชาวบ้านท่าแร่พัฒนาหมู่ ๗ นับถือศาสนาคริสต์ ชาวบ้านจะเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ เพ่ือร่วม

พิธีมิสซา ขอบคุณพระเจ้า 

 

ภาพ ๑๒ โบสถ์ท่ีชาวบ้านท่าแร่พัฒนาเข้ามาช าระบาปทุกวันอาทิตย์ 

 



 

ประเพณีวัฒนธรรมหมู่บ้าน 
 บ้านท่าแร่พัฒนายังคงรักษาประเพณีต่างๆของหมู่บ้านและถือปฏิบัติสืบทอดจากบรรพบุรุษ 
ไม่เคยขาด ในปัจจุบันลักษณะการท าบุญอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างในประเพณีบางอย่าง เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงประเพณีและวัฒนธรรมในรอบ ๑ ปี ของหมู่บ้านท่าแร่
พัฒนา มีดังนี้ 
 ประเพณีบุญกองข้าว สู่ขวัญข้าว โค – กระบือ ท ากันหลังเก็บเกี่ยวและน าข้าวขึ้นยุ้งฉาง ใน
วันขึ้น ๓ ค่ า เดือน ๓ เนื่องจากเกษตรกรได้ใช้แรงงานโค – กระบือ ซึ่งเป็นประเพณีที่ท าสืบทอดกัน
มาแต่โบราณ 
 ประเพณีถือศีลอดอาหาร เทศกาลมหาพจน์ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ประมาณ 
๔๐ วัน เนื่องจากเป็นวันที่พระเยซูเจ้าถึงแก่กรรม จึงเป็นการพลีกรรมอดอาหารประเภทเนื้อทุกวัน
ศุกร์ 
 งานแห่เทียนปัสกา เดือนเมษายนของทุกปี เพ่ือฉลองพระเยซูเจ้ากลับขึ้นมาหลังจากถูกตรึง
กางเขนจนตาย 
 เทศกาลวันสงกรานต์  เป็นการรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ขอพรจากผู้ใหญ่ ซึ่ง
เป็นปีใหม่ของไทยสมัยโบราณ ที่ถือปฏิบัติกันมาและเป็นการพบปะสังสรรค์ของคนในครอบครัว 
เพราะผู้ที่ท างานต่างจังหวัดก็จะเดินทางกลับมายังภูมิล าเนาและเป็นการรวมญาติพ่ีน้อง 
 งานฉลองนักบุญท้ังหลาย คือวันระลึกถึงผู้ตาย เป็นงานจุดเทียนในเช้าวันเสาร์แรกของเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันระลึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ลูกหลานที่ท างานที่ต่างจังหวัดจะพากัน
กลับบ้าน เพ่ือระลึกถึงบรรพบุรุษ ซึ่งถือเป็นวันรวมญาติวันหนึ่ง 
 ประเพณีแห่ดาว ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ เดือนธันวาคมของทุกปี มีการแห่ดาวซึ่งถือเป็นวันที่พระ
เยซูเจ้าทรงบังเกิด 
 
ตาราง ๑ วัฒนธรรมและประเพณีประจ าปีของหมู่บ้านท่าแร่พัฒนา 
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๑. ประเพณีบญุกองข้าว             
๒. เทศกาลมหาพจน ์             
๓. งานแห่เทียนปสักา             
๔. งานฉลองนักบุญ             
๕. ประเพณีแหด่าว             

 



 

๑.๗ ลักษณะทางเศรษฐกิจและอาชีพ 

การประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร 
ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าชุมชน ที่จ าหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ลักษณะร้านค้ามีทั้งร้านค้า

แบบเก่า คือ วางสินค้าในบ้านทั่วๆไป และบางร้านค้าเป็นร้านค้าแบบสมัยใหม่แบบมินิมาร์ทในเมือง 
นอกจากนี้ในหมู่บ้านยังมีร้านเสริมสวย ร้านเปลี่ยนซ่อมจักรยายนต์ ร้านเปลี่ยนยางรถยนต์ ร้านขาย
อาหารตามสั่ง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอาชีพท าแจ่วบอง โดยมีการรวมตัวของชาวบ้านท าแจ่วบองเพ่ือ
น าไปขายตามตลาดและเทศกาลต่างๆ โดยมีสมาชิก ๑๕ คนซึ่งถือว่า เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการ
ถนอมอาหารที่ชาวบ้านได้รับสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ อาชีพอ่ืนๆ ชาวบ้านบางส่วนจะรับจ้าง
ทั่วไปหลังจากท านาเสร็จ และรับจ้างเป็นลูกจ้างของรัฐ อาท ิเทศบาลเมืองทอง เทศบาลท่าแร่ เป็นต้น 

การประกอบอาชีพในภาคเกษตร 
“ หอมดอกผักกะแยง ยามฟูาแดงค่ าลงมา 

แอ้บแอ้บ เขียดจะนา ร้องยามฟูาฮ้องห่วนห่วน 
เขียดโม่เขียดขาค า เหมือนหมอล าพากันม่วน 

เมฆด าลอยปั่นปุวน ฝนตกมาสู่อีสาน 
หมู่หญ้าตีนตับแก ถูกฝนแลเขียวตระการ 

ควายทุยเสร็จจากงาน เล็มหญ้าอ่อนตามคันนา 
รุ่งแจ้งพอพุ่มพู ตื่นเช้าตรู่รีบออกมา 
เร่งรุดไถฮุดนา รีบน าฟูา ฟูาวน าฝน 

ม่วนเอยม่วนเสียงกบ ร้องอ๊บอ๊บกล่อมล าเนา 
ผักเม็ก ผักกะเดา ผักกระโดน และผักอีฮีน 
ธรรมชาติแห่งบ้านนา ฝนตกมามีของกิน 

ฝนแล้งแห้งแผ่นดิน ห้วยบึงหนองแห้งเหือดหาย 
มาเด้อ มาเฮ็ดนา มาเด้อหล้าอย่าเดินผ่าย 

นับวันจะกลับกลาย บ่าวสาวไหลเข้าเมืองกรุง 
เสียงแคนกล่อมเสียงซุง ตุ้งลุ๊งตุงละแล่นแตรลุ้งตุง 
เสียงแคนกล่อมเสียงซอ อ้อนแล้วอ๋ออ้อนอีแล้วออ 

มาเด้อมาช่วยกันก่อ อีสานน้อ..บ้านของเฮา 
อีสานบ้านของเฮา อาชีพเก่าแต่นานดน 

เอาหน้าสู้ฟูาฝน เฮ็ดนาไร่บ่ได้เซา เฮ็ดนาไร่บ่ได้เซา” 
 

เนื้อเพลง “อีสานบ้านเฮา” เพลงลูกทุ่งจังหวะช้าๆ ฟังสบายๆ ขับร้องโดย ไหมไทย ใจตะวัน 
เนื้อเพลง อีสานบ้านเฮา สามารถสื่อข้อเท็จจริงในสังคมเกษตรในหมู่บ้านท่าแร่พัฒนาให้เห็นภาพอดีต
ของสังคมเกษตรในหมู่บ้าน ท าไร่ ท านา ที่ต้องอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก การหาปลาจับกบในไร่นา การใช้
ควายในการไถนาซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านที่เริ่มหายไปปัจจุบันกลายเป็นเป็นควายเหล็กแทน การเก็บผัก 



 

ปลูกผักสวนครัวไว้ในการบริโภค แรงงานหนุ่มสาวที่เลือกหันหลังให้กลับอาชีพเกษตรกรรมมุ่งเข้าในสู่
แรงงานภาคอุตสาหกรรมในเมือง 

ส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรของชาวบ้านท่าแร่ในปัจจุบัน ชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก คือ ท านาและท าสวน พืชที่ปลูก คือ ข้าว  ข้าวโพดหวาน  
ผักเศรษฐกิจ  เป็นต้น ส่วนการเลี้ยงสัตว์ จะมีเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด โดยเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือนซึ่ง
สามารถพบเห็นได้ในพ้ืนที่  ส่วนชาวบ้านที่มีที่ดินท ากินน้อยหรือว่างจากกิจกรรมในไร่นาของตนเอง
แล้ว ก็จะรับจ้างด านาเกี่ยวข้าวทั้งภายในและภายนอกหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดข้าว
เหนียวหวาน ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบอาชีพที่ร่วมกันในครอบครัวทั้งพ่อ แม่ ลูก หลาน แต่ละบ้าน
จะมีพ้ืนที่ในการปลูกข้าวโพดแตกต่างกันไป แล้วแต่ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนั้นๆ และยังมี
ครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวเพ่ือจ าหน่ายได้แก่ คะน้า ถั่วฝักยาว แตงกวา เป็นต้น  ส่วนชาวบ้านที่มี
ที่ดินท ากินน้อยหรือว่างจากกิจกรรมในไร่นาของตนเองแล้ว ก็จะรับจ้างด านาเกี่ยวข้าวทั้งภายในและ
ภายนอกหมู่บ้าน 
       รายได้จากการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
 - รายได้จากการท าการเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปีไว้เพื่อขายและปลูกข้าวโพด
ข้าวเหนียวหวาน และปลูกผักส่วนหนึ่ง รายได้เฉลี่ยประมาณ ๓,๔๐๐ บาทต่อเดือน 
 - รายได้จากการขายข้าวโพดหวาน ชาวบ้านส่วนหนึ่งจะปลูกข้าวโพดหวานหลังจากเก็บเกี่ยว
ข้าวนาปีเพื่อน าไปขาย รายได้เฉลี่ยประมาณ ๒,๗๐๐ บาทต่อเดือน 
           รายจ่ายในการประกอบอาชีพ 
 - ค่าปุ๋ย ชาวบ้านซื้อปุ๋ยโดยมีราคาตามสูตรดังนี้                                                                                                                                           
 - สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ใช้ส าหรับปลูกข้าว ราคากระสอบละ ๑,๒๐๐ บาท ใช้ได้ประมาณ ๕ ไร่ 
หรือ  แล้วแต่ความต้องการของชาวบ้าน เพราะยิ่งใส่มากผลผลิตก็จะยิ่งงอกงาม                                                                                                       
 - สูตร ๒๑-๐-๐ ใช้ส าหรับปลูกข้าว ราคากระสอบละ ๘๕๐ บาท ใช้ได้ประมาณ ๕ ไร่                                                           
 - สูตร ๑๖-๑๖-๘ ใช้ส าหรับข้าวช่วงด านาเสร็จใหม่ๆราคากระสอบละ ๖๘๐ บาท ใช้ได้
ประมาณ ๕ ไร่     
                                                                                                                                                                                     
ตาราง ๒ ปฏิทินกิจกรรมทางการเกษตร 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑. ท านาป ี             

๒. ท านาปรัง             

๓. ข้าวโพดหวาน             

๔. ผักสวนครัว             

๕. เลีย้งปศุสัตว์  
(วัว ควาย เป็ด ไก่) 

            

๖. ประมง             

 
 



 

๒. ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน  
๒.๑ ความเป็นมาการปลูกข้าวโพดหวาน 
“จ าความได้ กะเห็นพ่อเห็นแม่ปลูกหมากสาลีแล้ว” 
ประโยคที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังถึงประวัติการปลูกข้าวโพดของชาวท่าแร่พัฒนา ไม่รู้ว่าเริ่มเมื่อไร 

ใครเป็นคนริเริ่ม รู้เพียงว่าบรรพบุรุษ รุ่นปูุ ย่า ตา ยาย ก็ปลูกข้าวโพด สืบทอดมายังรุ่นพ่อ แม่ มา
จนถึงปัจจุบัน เริ่มแรกเดิมที ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว “พันธุ์ปุกปุย” เป็นพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์
พ้ืนเมืองที่ปลูกและสืบทอดกันมา จนเมื่อปี ๒๕๕๒ มีชาวบ้านรายหนึ่ง คือ คุณสุวรรณ  ซึ่งแรกเริ่ม
เดิมทีปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ปุกปุยปกติ แต่เมล็ดพันธุ์ไม่พอกับพ้ืนที่ปลูกจึงเข้าไปซื้อเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดข้าวเหนียวที่ร้านค้าเกษตรในอ าเภอเมือง ซึ่งร้านค้าได้แนะน าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว
หวานลูกผสม พันธุ์สวีทไวโอเล็ท ตราศรแดง ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด  มาปลูก 
ปรากฏว่าผลผลิตที่ได้ดีกว่า พันธุ์ปุกปุย ท าให้ไดผ้ลผลิตมากขึ้น ราคาดีขึ้นและเป็นที่ต้องการของ
ตลาดและพ่อค้าคนกลาง ปีต่อมาคุณสุวรรณก็ได้ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานพันธุ์พันธุ์สวีท
ไวโอเล็ท มาปลูกเป็นปีที่สองและมีพนักงานบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด  เข้ามาแนะน าพันธุ์อ่ืนของบริษัท 
เช่น พันธุ์สวีทไวท์ ชาวบ้านมีการเล่าต่อกันแบบปากต่อปาก ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้รับความนิยมกันมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ชาวบ้านหลายรายเริ่มหันมาใช้ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานลูกผสมมากขึ้น จนข้าวโพดข้าว
เหนียวพันธุ์พ้ืนเมืองเริ่มหายไป จนปัจจุบันชาวบ้านที่ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวหวานหันมาใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานลูกผสมกันหมดแล้ว 
 ส าหรับการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน เริ่มตั้งแต่หลังจากชาวบ้านเก็บเก่ียวผลผลิต 
ข้าวโพดรุ่นแรก (ส าหรับที่ดอน) หรือหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ (ส าหรับพื้นท่ีลุ่ม) ชาวบ้านจะไถเตรียมดิน
ด้วยรถไถเดินตามโดยใช้พานหัวหมู หรือพานหมาสบ ที่ชาวบ้านเรียกกัน โดยจะช่วยกันทั้งพ่อบ้าน 
แม่บ้าน ลูกหลานในครอบครัว หลังจากไถเปิดหน้าดินชาวบ้านจะตากดินไว้ประมาณ ๑ สัปดาห์ แล้ว
ไถยกร่องปลูก ดังรูปภาพที่ ๑๓ ระหว่างนั้นชาวบ้านจะน าเมล็ดพันธุ์แช่น้ าไว้ ๑ คืน แล้วน ามาหว่าน
กล้า จากนั้น ๗ วันเมล็ดข้าวโพดจะงอก “ใบมันคือหูหนูนิล่ะ กะเอามาปลูก เอาเป็นรากกะบ่ขาด เอา
เป็นกะบ่เป็นหยัง” ดังรูปภาพที่ ๑๔ ค ากล่าวของปูาน้อยที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ในการถอนกล้า 
ถ้าหากมีประสบการณ์ในการถอนกล้าข้าวโพดรากจะเสียหายน้อย ท าให้หลังจากย้ายปลูกต้นกล้า
ข้าวโพดจะเจริญเติบโตได้ดี หากชาวบ้านที่มีประสบการณ์น้อยการถอนกล้าปลูกไม่มีความช านาญราก
จะเสียหาย พอย้ายปลูกต้นข้าวโพดจะเจริญเตอบโตได้ไม่ดีและฟ้ืนตัวช้า ส าหรับการเตรียมดินก่อน
ย้ายต้นกล้าชาวบ้านจะปล่อยน้ าเข้าร่องแปลงพอน้ าลดก็จะย้ายกล้าลงปลูกโดยให้ระยะห่างระหว่าง
ต้น ๑ ไม้บรรทัดหรือประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ระหว่างแถว ๑๐-๑๕ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่าง
แปลงปลูก ๗๕  เซนติเมตร “บางเจ้ากะใส่พร้อมปลูก บางเจ้ากะใส่หลังปลูกมื้อหนึ่ง บางเจ้ากะใส่
ปุ๋ยเคมีน าจั่งเอาขี้หมูกลบ” หลังจากปลูกกล้าข้าวโพดลงดินแล้วชาวบ้านจะใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ในที่นี้จะใส่



 

มูลสุกรตามทันที ลักษณะการใส่ปุ๋ยจะใส่ตรงกลางระหว่างแถว ดังรูปที่ ๑๕ หลังนั้นชาวบา้นจะใส่
ปุ๋ยเคมสีูตร ๔๖-๐-๐ หรือ ๒๑-๐-๐ “ใส่ปุ๋ยเคมีกะหยิบมือนึงนี่ล่ะ จัก ๑๐ เม็ด ใส่หลายมันสิตาย” 
ปูาน้อยเล่าต่อถึงการใส่ปุ๋ยเคมี เมื่อข้าวโพดอายุ ๒๑-๒๘ วันดังรูปที่ ๑๖ หลังจากย้ายปลูกชาวบ้านจะ
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ร่วมกับปุ๋ยมูลสุกร ผู้ศึกษาสังเกตเห็นการเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเคมีที่ใช้กับข้าว
โพดซึ่งเป็นช่วงข้าวโพดผสมเกสรพอดี การให้ปุ๋ยในช่วงนี้จะเพ่ิมปุ๋ยตัวกลางและตัวหลัง เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมแปูง เพ่ือให้เมล็ดข้าวโพดมีส่วนผสมของแปูงมากขึ้นท าให้ได้น้ าหนักดี  
 ส าหรับโรคและแมลงที่พบ “มันกะสิมีบ้งมากินต้นกับฝักแหนล่่ะแต่ส่วนใหญ่มันกะสิกินแต่ต้น 
กับโรคใบขาวยามฝนตกหนักๆ กับตอนหนาว” จากการหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโรคและแมลงใน
ข้าวโพดหวานผู้ศึกษาเข้าใจว่าบ้งที่ชาวบ้านพูดถึง คือ หนอนเจาะฝักข้าวโพด ซึ่งเกิดจากการวางไข่
ของผีเสื้อกลางคืน หนอนจะเริ่มเข้าท าลายต้นข้าวโพดข้าวเหนียวหวานตั้งแต่ข้าวโพดอายุ ๒๐ วัน 
จนถึงระยะเก็บเกี่ยว โดยหนอนจะเข้าท าลายล าต้น และช่อเกสร ท าให้ต้นข้าวโพดชะงักการ
เจริญเติบโต หากระบาดมากจะเข้าท าลายฝักข้าวโพด ท าให้ผลผลิตเสียหาย ดังรูปภาพที่ ๑๗ ส่วน 
โรคใบขาวที่พบในช่วงฝนตกหนักและอุณหภูมิต่ าในช่วงฤดูหนาว คือ โรคราน้ าค้าง โดยจะพบระยะที่
ต้นอ่อนอายุประมาณ ๑ เดือน ท าให้ยอดมีข้อถี่ ต้นแคระแกรน ใบเป็นทางสีขาว สีเขียวอ่อน หรือ    
สีเหลืองอ่อนไปตามความยาวของใบ พบผงสปอร์สีขาวเป็นจ านวนมากบริเวณใต้ใบในเวลาเช้ามืดของ
คืนที่มีฝนตกและอากาศค่อนข้างเย็น ถ้าระบาด รุนแรง ต้นจะแห้งตาย แต่ถ้าต้นอยู่รอดจะไม่ออกฝัก 
หรือติดฝักแต่ไม่มีเมล็ด เชื้อราติดไปกับเมล็ด สปอร์ปลิวไปตามลมและน้ า ช่วงเวลาระบาดรุนแรงใน
ฤดูฝนที่มีอุณหภูมิต่ าหรือความชื้นสูง ดังรูปภาพที่ ๑๘  การดูแลรักษาโรคและแมลงที่พบในไร่ข้าวโพด 
“กะเอาไว้จั่งสั้นล่ะ มันเป็นบ่หลาย กะบ่ค่อยใช้สารเคมีดอก” ชาวบ้านจะไม่ใช้สารเคมีในการปูองกัน
และก าจัดโรคและแมลง เนื่องจากโรคและแมลงที่พบไม่ระบาดมาก พบโรคและแมลงน้อย  จึงไม่
ส่งผลต่อผลผลิตมากนัก ส่วนการก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกข้าวโพด ชาวบ้านจะใช้วิธีบอกชาวบ้าน    
ที่เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ในหมู่บ้านมาเก่ียวไปเป็นอาหารสัตว์ การเก็บเกี่ยวข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน   
จะเก็บเกี่ยวเมื่อข้าวโพดอายุได้ ๕๘-๖๐ วัน ชาวบ้านจะใช้แรงงานในครอบครัวในการหักฝักข้าวโพด  
ใส่กระสอบโดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่แปลง 

 

 

      

 

 



 

 

 

ภาพ ๑๓ แปลงที่ไถยกร่องพร้อมปลูก 

 

 

                                              

 

ภาพ ๑๔ กล้าข้าวโพดอายุ ๗ วัน 

 

                                                                  

                                                                

 

 

ภาพ ๑๕ กล้าที่ย้ายปลูกพร้อมกับการใส่ 
           มูลสุกร 

                                                                

 

            

ภาพ ๑๖ ต้นข้าวโพดอายุ ๒๘ วัน 
           หลังย้ายปลูกเป็นแปลงที่ ใส่ปุ๋ย   
           สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ แล้ว      

 

               



 

                                                                               

                                                                      

ภาพ ๑๗ ลักษณะรูที่หนอนเจาะล าต้น  
           ข้าวโพด 

 

                                                             

                                                   

 

ภาพ ๑๘ ลักษณะโรคราน้ าค้างข้าวโพด 

 

 

 

 
 ๒.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน 

 จากการศึกษาการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน พบว่ามีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูก
ข้าวโพด ดังนี้ 
 

                                        

                                              ภาพ ๑๙ รถไถเดินตาม 

 

    

 

 



 

 

 

 

         ภาพ ๒๐ ผานหัวหมูใช้ไถยกร่องแปลงปลูก 

                                          

 

 

 

 

ภาพ ๒๑ เครื่องสูบน้ า  

 

 

 

 

                        ภาพ ๒๒ เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน 
                พันธุ์สวีทไวโอเล็ท  
                                                                          

 

 

                                                             

                                                    ภาพ ๒๓ เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียวหวานพันธุ์สวีทไวท์  

                                                                                          



 

 

 

    ภาพ ๒๔ ปุ๋ยเคมีสูตร ๔๖-๐-๐  

 

 

 

 

               ภาพ ๒๕ ปุ๋ยมูลสุกรที่ชาวบ้านใช้ในพ้ืนที่ 

 

 

 

 ๒.๓ ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน รายได้และการแข่งของคนในชุมชน 
 ผลผลิตที่ได้จากการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน จัดเป็นอีกหนึ่งรายได้เพ่ือใช้จ่ายใน
ครอบครัว ผลผลิตที่ชาวบ้านผลิตได้เฉลี่ย ๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนชาวบ้านจะเก็บเก่ียวฝักข้าวโพด
ชาวบ้านจะโทรแจ้งพ่อค้าคนกลางก่อนเพื่อให้พ่อค้าคนกลางเข้ามารับถึงแปลง ชาวบ้านหลายรายจะมี
เบอร์โทรศัพท์พ่อค้าคนกลางที่รับซื้อกันเป็นประจ าทุกปี ส่วนรายที่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์พ่อค้าคนกลาง
จะมาติดต่อกับชาวบ้านที่มีเบอร์อีกที “บางคนกะมีเบอร์ บางคนกะบ่มี แข่งกันขายกะมี” ส่วนราคา
ข้าวโพดฝักสดพ่อค้าคนกลางรับซื้อสูงสุดกิโลกรัมละ ๑๒ บาท และต่ าสุด ๕-๘ บาท  ผู้ให้ข้อมูลเล่าให้ 
ผู้ศึกษาฟังว่า การรับซื้อข้าวโพดฝักสดไม่มีราคากลางที่แน่นอน เนื่องจากข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน  
ฝักสดยังไม่มีการก าหนดราคาที่แน่นอน การขายและการรับซื้อจะถูกก าหนดด้วยความพึงพอใจของ
พ่อค้าคนกลางกับชาวบ้านเจ้าของแปลงข้าวโพดเอง ท าให้เกิดการแข่งขันราคาขายกันเองของคนใน
ชุมชน “บางเจ้ากะเข้ามาซื้อเจ้านี้ ๑๕ บาท บางเจ้ากะสิขายตัดหน้าเหลือ ๑๒ บาทกะมี” เนื่องจาก
ชาวบ้านไม่มีการรวมกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดกันในชุมชน ท าให้ขาดการวางแผนการปลูก ท าให้บางช่วง
ผลผลิตออกมามากเกินความต้องการของตลาด ราคาข้าวโพดจึงตกต่ า และไม่สามารถต่อรองราคากับ
พ่อค้าคนกลางได้ ชาวบ้านบางรายจึงหาทางออกด้วยการต้มฝักสดและน าไปขายเองที่ตลาดในราคา



 

ข้าวโพดฝักใหญ่ ๓ ฝัก ๒๐ บาท ฝักปานกลาง ๔ ฝัก ๒๐ บาท  ชาวบ้านให้เหตุผลว่าดีกว่าไปขายฝัก
สดกิโลกรัมละ ๕ บาท ซึ่งการแก้ปัญหาลักษณะนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ไม่มีความยั่งยืน  

 

 

   ภาพ ๒๖ ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานชาวบ้าน 
                       ต้มขายที่ตลาดต าบลท่าแร่ 
 
 

 
 
 

๓. การวิเคราะห์ชุมชน 
 การวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือประเมินศักยภาพการปลูกข้าวโพดหวานในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาข้าวโพดหวานในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ได้ข้อมูลดังตาราง ๓ ดังนี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑) เกษตรกรมีประสบการณ์ในการปลูกข้าวโพดมาอย่าง
ยาวนาน ตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน 

๑) เกษตรกรขาดความรู้  ทักษะ ในการผลิตข้าวโพด
ข้าวเหนียวหวานสมัยใหม ่

๒) พื้นที่ปลูกข้าวโพดข้าวเหนยีวหวานใกล้หนองหาร 
และล าห้วยแกลบ ท าให้มีแหล่งน้ าที่ใช้ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ 

๒) ขาดแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 
 

๓) เกษตรกรในหมู่บ้านให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

๓) ขาดการรวมกลุม่เกษตร ท าให้ไม่สามารถต่อรอง
ราคากับพ่อค้าคนกลางได ้

๔) มีแรงงานภาคเกษตรในท้องถิ่น ๔) เมลด็พันธ์ุราคาแพง ส่งผลให้ตน้ทุนการผลติสูง 
๕) เป็นพืชที่มีโรคและแมลงเข้าท าลาย เนื่องจากเป็น
พืชที่สามารถปลูกได้ทั้งปี โรคที่ส าคัญได้แก่ โรครา
น้ าค้างหรือใบลาย โรคใบไหม้แผลเล็ก หนอนเจาะฝัก
ข้าวโพด หนอนเจาะสมอฝูาย เป็นต้น 

  



 

โอกาส อุปสรรค 
๑) ความต้องการของตลาดข้าวโพดข้าวเขียวหวานฝัก
สดในพ้ืนท่ียังมีอยู ่

๑)   ราคาผลผลิตตกต่ า ราคารับซือ้ข้าวโพดข้าวเหนียว
หวานฝักสดไม่แน่นอน 

๒) เกษตรกรมีความรู้จัก คุ้ยเคยและค้าขายกับพ่อค้า 
คนกลางมานาน 

๒) ไม่มหีน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาให้ค าแนะน า
เกษตรกรทั้งเรื่องกระบวนการผลติและการตลาด 
๓) ปัจจัยการผลิตราคาสูง  

 จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านเรื่องการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหวานในพื้นท่ีหมู่บ้านท่าแร่พัฒนา 
เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ หลังจากท่ีมีเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าว
เหนียวหวาน พันธุ์สวีทไวโอเล็ท และสวีทไวท์ เข้ามาทดลองปลูกในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน ปัจจัยการผลิตที่เพ่ิมข้ึน การหันมาใช้ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม
ตามท่ีตลาดมีความต้องการ การแข่งขันกันเองของคนในชุมชน  รวมถึงข้าวโพดพันธุ์พ้ืนเมืองได้เริ่ม
หายไป หรือแม้กระทั่งการขาดการรวมกลุ่มของชุมชน การไม่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามา
ส่งเสริมทั้งในด้านการผลิต และการตลาดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

โดยจากการลงพ้ืนที่ศึกษาพูดคุย รวมถึงการประชุมเสวนากับชาวบ้านที่ปลูกข้าวโพดข้าว
เหนียวหวานบ้านท่าแร่พัฒนา ดังภาพ ๒๖  ผู้ศึกษาได้พยายามแยกประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค
และปัญหาดังตารางการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาการผลิตข้าวโพดหวานใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาการผลิตข้าวโพดหวานในอนาคต ด้วยเทคนิค SWOT Analysis และผู้
ศึกษาขอสรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญ รวมถึงข้อแสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยพิจารณา
เป็นข้อดังต่อไปนี้      

๑. ปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
การเพ่ิมข้ึนและความไม่แน่นอนของราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน รวมทั้งการหัน

มาใช้พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ต่อในรุ่นต่อไปได้นั้น เป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน และราคาปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงที่มีราคาสูงขึ้น ท าให้
ต้นทุนการผลิตข้าวโพดสูงขึ้นตามไปด้วย “เม็ดข้าวโพดกะแพงปีก่อนห้าร้อยกว่า ปีนี้หกร้อยกว่าบาท
แล้ว ปุ๋ยเคมีอีก ขี้หมูจะหายาก สั่งมาจากข้างนอกบ้านกะมี”การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของปัจจัยการผลิต
เป็นเรื่องที่ชาวบ้านไม่สามารถควบคุมได้ 

จากการศึกษาของ สถาบันองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์วิทยาเขตชุมชน มีการศึกษาเรื่อง “การ
ผลิตข้าวโพดหวานอินทรีย์” ศึกษาการผลิตข้าวโพดหวานโดยการใช้ปุ๋ยหมักและน้ าหมักชีวภาพ แทน
ปุ๋ยเคมีและย่าฆ่าแมลง ช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตที่ชาวบ้านควบคุมไม่ได้ ท าให้ชาวบ้านที่ผลิตข้าวโพด
อินทรีย์ได้ก าไรจากการขายข้าวโพดฝักสดมากขึ้นเนื่องจากต้นทุนลดต่ าลง 

 
 



 

๒. การขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐและเอกชน  
ปัญหาด้านการผลิต และการตลาด วิธีการปลูกและเทคนิคการปลูกที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

เทคนิคการผลิตเพ่ือลดต้นทุน ปัจจุบันชาวบ้านยังผลิตข้าวโพดโดยใช้เทคนิคและความเชื่อจาก   
บรรพบุรุษการน าเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ยังมีน้อย เช่น การแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ าก่อน
ปลูกเกษตรกรเชื่อว่าการแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ าก่อนปลูกจะท าให้การงอกดีและมีความสม่ าเสมอ จากการ
สอบถามข้อมูลจากบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จ ากัด ทราบว่า การแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ าก่อนปลูกจะท าให้
ยาที่คลุกติดมากับเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นยาปูองกันโรคราน้ าค้างละลายหลุดออกไป ท าให้ยาที่เคลือบเมล็ด
มีน้อยลงหรือไม่มีเลย เมื่อน าเมล็ดพันธุ์ที่แช่น้ าไปปลูก  ต้นอ่อนที่งอกออกมาจึงเป็นโรค ราน้ าค้าง 
วิธีแก้ไข คือ ไม่แช่เมล็ดพันธุ์ในน้ าก่อนปลูกหรือคลุกสารเคมีอ่ืนเพ่ิมเพราะมีผลต่อความต้านทานโรค
ราน้ าค้างและความงอกของเมล็ดพันธุ์  

ส าหรับการตลาดการซื้อขายฝักสดยังเป็นแบบตามความพึงพอใจของพ่อค้าคนกลางกับ
เจ้าของสวนเอง ไม่มีราคากลางข้าวโพดฝักสดที่แน่นอน เนื่องจากเป็นเรื่องของความพึงพอใจท าให้
เกิดการแข่งขันกันเองของคนในชุมชน การขายตัดราคา ไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือต่อรองราคา 

แนวทางการแก้ไขปัญหา ควรมีหน่วยงานรัฐและเอกชนในพ้ืนที่เช่นส านักงานเกษตรในพ้ืนที่ 
ควรเข้ามาส่งเสริมเรื่องกระบวนการผลิต การให้ความรู้เทคนิคใหม่ การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ย
หมักและน้ าหมัก  เทคนิคการผลิตข้าวโพดที่ให้ผลผลิตสูง การท าแปลงสาธิตการผลิตข้าวโพดข้าว
เหนียวหวาน การสนับสนุนปัจจัยการผลิต หน่วยงานพัฒนาชุมชนเข้าดูแลเรื่องการตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้า OTOP ของชุมชน และมีการติดตามผล เพ่ือเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนในชุมชน  
 ๓. การขาดการรวมกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหวานที่เข้มแข็งของชุมชน 
 ปัญหาเรื่องการรวมกลุ่มของผู้ผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน ท าให้เกิดปัญหาด้านการวาง
แผนการผลิตในพื้นที่ ปัญหาที่ตามมาคือบางช่วงผลผลิตที่ออกมาพร้อมกันมากเกินความต้องการของ
ตลาด หรือซบัพลาย มากกว่าดีมาน ท าให้ราคาผลผลิตต่ า และเนื่องจากการไม่มีการรวมกลุ่มกันใน
ชุมชน ใครอยากปลูกช่วงไหนก็ปลูก ท าให้ไม่สามารถระบุตัวเลขผลผลิตที่แน่นอนและความต้องการ
ของตลาดในแต่ละเดือนได้ การขายก็ตัดราคากันเองตามความพึงพอใจของเจ้าของสวนกับพ่อค้า    
คนกลาง แนวทางการแก้ไขปัญหาควรมีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพด 
การจัดตั้งคณะกรรมการ มีการประชุมชี้แจงหลักการการรวมกลุ่ม ข้อดีของการรวมกลุ่มเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการตัดราคากันเองในชุมชน และรวมถึงอ านาจในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง การเก็บ
ข้อมูลผลผลิตและความต้องการของตลาดที่ชัดเจนเพื่อน าไปวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาด และอาจรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานเพื่อเป็นการเพ่ิม
มูลค่าข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน สร้างตลาดสินค้าใหม่ เพ่ือเป็นรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน 
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 ภาพ ๒๙ แบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ SWOT 

 
 
 

 

ภาพ ๓๐ การประชุมเสวนาชาวบ้านผู้ผลิตข้าวโพดข้าว
เหนียวหวาน 

 

 
 



 

๔. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาชุมชนเกษตรบ้านท่าแร่พัฒนา หมู่ที่ ๗ ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร พบว่าบ้านท่าแร่เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีครัวเรือน ทั้งหมด ๓๐๘ หลังคาเรือน จ านวน
สมาชิกในหมู่บ้านทั้งหมด ๑,๔๕๓ คน เป็นหญิง ๗๓๗ คน ชาย ๗๑๖ คน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ได้แก่ การท านา การปลูกผักสวนครัว การผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน 
ฯลฯ โดยมีแหล่งน้ าที่ส าคัญในการท าการเกษตร คือ ล าห้วยแกลบ และหนองหาร ส่วนพื้นที่ดอน
ชาวบ้านจะขุดน้ าบาดาลและขุดบ่อน้ า ส่วนอาชีพเสริม คือ รับจ้างทั่วไป รับราชการ พนักงานบริษัท 
ชาวบ้านส่วนใหญ่จะท างานรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้าน และพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคียง ปัญหาที่พบในหมู่บ้าน 
คือ บ้านท่าแร่พัฒนามีปัญหาทางด้านปัจจัยการผลิตทางเกษตรที่มีราคาสูง ปัญหาด้านการตลาดราคา
ข้าวโพดต่ า เนื่องจากไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งท าให้ขาดการวางแผนการผลิต การขายข้าวโพดข้าว
เหนียวหวานฝักสดตัดราคากันเอง และไม่มีหน่วยงานรัฐและเอกชนเข้ามาให้ความรู้เรื่องการผลิตและ
การตลาดอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 ๔.๒ ข้อเสนอแนะเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 การศึกษาชุมชนเกษตรของหมู่บ้านท่าแร่ พบว่า ปัญหาของเกษตรกรสามารถแยกเป็น ๓ 
ประเด็น ดังนี้  

๑. ปัญหาด้านการเพาะปลูกพืช คือ ปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง ท าให้ต้นทุนการผลิตข้าวโพด
ข้าวเหนียวหวานสูง ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ ปุ๋ยเคมี
และสารปูองกัน ก าจัดแมลงและศัตรูพืช มีราคาสูง การแก้ไขปัญหา คือทางราชการหรือเอกชนควร
ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหวานอินทรีย์ ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องผลิตปุ๋ยหมัก น้ า
หมักชีวภาพ และน้ าหมักไล่แมลง ใช้เองเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรลดปัญหาการพ่ึงพิงปัจจัยการผลิตภายนอกมาก
เกินไป และยังเป็นการสอนให้เกษตรกรรู้จักพ่ึงพิงตนเองตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๒. การขาดการส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งด้านการผลิตและการตลาดคือ การ
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น ความรู้ทางวิชาการ เทคนิคต่างๆ การจัดการการผลิต และ
การตลาดเรื่องการก าหนดราคาการขายฝักสดข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ 
ภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุนเทคนิควิธีการ ความรู้ทางวิชาการ การจัดการผลิตข้าวโพดข้าว
เหนียวหวาน การก าหนดราคาข้าวโพดฝักสด การเพ่ิมมูลค่าสินค้า การแปรรูปข้าวโพดข้าวเหนียวเพ่ือ
เพ่ิมทางเลือกทางการตลาด โดยการฝึกอบรมหรือการศึกษาดูงานนอกสถานที่ก็จะช่วยให้เกษตรกร
สามารถพัฒนาอาชีพของตนเองได้ 
 ๓. ปัญหาด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร เนื่องมาจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่จะปลูกข้าวโพด
แบบของใครของมัน ผลผลิตที่ออกมาขายใครขายมัน มีการขายตัดราคากันเองในพ้ืนที่ แนวทางการ
แก้ปัญหา คือ หน่วยงานรัฐเข้ามาส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนรวมกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน 



 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการ มีการวางแผนการปลูก การก าหนดราคาขายไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะท า
ให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันแหละกัน ราคา
ขายจะถูกก าหนดโดยกลุ่มสมาชิกท าให้ไม่มีการขายตัดราคากันเองของคนในชุมชน  

๔.๓ ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียว
หวานบ้านท่าแร่พัฒนา 

“ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตด้วยแนวทางอินทรีย์ชีวภาพ” 
 ปัจจุบันประชากรโลกให้ความส าคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังกาย  
การบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมี และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ดั้งนั้นจึงหันมาบริโภคอาหาร ผัก และ
ผลไม้ ที่ปลอดจากสารเคมีในกระบวนการผลิต หรือพืช ผัก และผลไม้ที่มีกระบวนการผลิตแบบ
อินทรีย์ชีวภาพ แต่เกษตรกรรายย่อยในปัจจุบันยังตื่นตัวไม่มากกับกระบวนการผลิตพืชแบบอินทรีย์
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้กระบวนการผลิตพืชแบใช้สารเคมีอยู่ ซึ่งผู้ศึกษามองว่าเกษตรกรที่ใช้
กระบวนการเคมีผลิตพืชผลทางการเกษตร มีข้อเสียหลายประการ คือ (๑) มีความยากจนถาวร (๒) 
สุขภาพแย่จากการใช้สารเคมีในร่างกาย (๓) ไม่เชื่อและไม่ปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (๔) 
ปลูกพืชโดยไม่คิดไม่เตรียมการณ์อะไร จะวิ่งไปร้านปุ๋ยยาตามสถานการณ์ เป็นต้น จากเหตุผลที่กล่าว
มาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผลทางการ
เกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพ ในหมู่บ้านท่าแร่พัฒนาโยเฉพาะกับข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน ซึ่งเป็นพืชที่
เกษตรกรในหมู่บ้านให้ความนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ศึกษาข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรัฐเข้ามาจัด
โครงการอบรมเกษตรให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหวานอินทรีย์แบมีส่วนร่วม 
การรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ น้ าหมักไล่แมลง ไว้ใช้เองในชุมชนรวมถึงการ
เข้ามาดูแลเรื่องการจัดการทางการตลาด เพ่ือรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตแบบอินทรีย์ชีวภาพ 
เป็นต้น 
 



 

 

การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของชุมชนบ้านน้้าพุ หมู่ ๔  

ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
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๑. บริบทท่ัวไปของชุมชน 

 บ้านน้้าพุ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งการเดินทาง
ไปบ้านน้้าพุหากเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะใช้ถนนสายสกลนคร-นครพนม ในระหว่าง
ทางจะผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเชียงเครือ เทศบาลต้าบลท่าแร่ เลี้ยวขวาไปทางต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว โดยใช้
ทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๓๑ ตรงไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาอีกครั้งที่วัดยอดล้าธาร 
ก็จะเป็นถนนมุ่งตรงสู่บ้านน้้าพุ โดยจะผ่านสถานที่ต่างๆ ได้แก่ วัดศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านโพนบก
ผดุงศาสตร์ วัดโพนบก องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแป้น ขับรถตามเส้นทางหลักไปเรื่อยๆ จะผ่าน
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ้ารุง บ้านซ่งน้้าพ ุและบ้านน้้าพุตามล้าดับ ระยะทางทั้งสิ้นจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครถึงบ้านน้้าพุ ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร ทั้งนี้แม้ว่าระยะทางของบ้านน้้าพุจะไม่ไกลจาก
ตัวเมืองสกลนครมากนัก แต่การเดินทางจะใช้เวลาพอสมควร (ประมาณ ๓๕-๔๕ นาที) เนื่องจากถนน
มีลักษณะผิวขรุขระ เป็นหลุมในบางช่วง สภาพของการใช้งานได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๖๐ ดังนั้นการ
ขับข่ียานพาหนะต่างๆ ต้องใช้ความระมัดระวังมากพอสมควร ประกอบกับถนนดังกล่าวเป็นถนนเส้น
หลักในชุมชน ดังนั้นไม่ควรขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็ว เพราะเป็นพ้ืนที่ชุมชนตลอดสองข้างทาง
สลับกับพ้ืนที่การท้านาและเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน 

 ๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะภูมิอากาศ 
บ้านน้้าพุ มีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงลาดชันจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ้าเภอ

โพนนาแก้ว และพ้ืนที่บางส่วนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเมื่อถึงฤดูฝนน้้าก็จะท่วมถึงพ้ืนที่ เพราะพื้นที่
บ้านน้้าพุมีพ้ืนที่ที่ติดกับหนองหาร ซึ่งเป็นทะเลสาบน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนคร ส่งผลให้บ้าน
น้้าพุมีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง เนื่องจากติดกับหนองหาร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะ
ปลูกข้าว เพราะมีน้้าใช้ในการท้านาตลอดทั้งปี นอกจากนี้พ้ืนที่บ้านน้้าพุยังมีเขตป่าไม้ชุมชนที่เกิดข้ึน
ตามธรรมชาติท้าให้สภาพแวดล้อมบริเวณบ้านน้้าพุอยู่และยังเป็นแหล่งท้ามาหากินของชุมชน ส่วน
พ้ืนที่หมู่บ้านน้้าพุ จากการส้ารวจของส้านักงานเกษตรอ้าเภอโพนนาแก้ว พบว่าบ้านน้้าพุมีพ้ืนที่
ประมาณ ๕,๐๗๐ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

๑. พ้ืนที่บริเวณที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  ๔๐๐  ไร่ 
๒. พ้ืนที่ท้าการเกษตร    ๒,๔๑๖ ไร่ 
๓. พ้ืนที่ป่า     ๑,๓๕๔ ไร่ 
๔. ที่ดินสาธารณะ    ๘๗  ไร่ 
๕. พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งน้้า    ๘๑๓  ไร่ 
อย่างไรก็ตามในการส้ารวจยังพบข้อมูลว่า สภาพของบ้านน้้าพุ มีลักษณะดินแบ่งออกเป็น ๓ 

ชั้น คือชั้นที่ ๑ เป็นดินร่วมปนทรายหรือฮิวมัส เป็นดินหน้าบนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพราะ
ปลูกพืชผลต่างๆ ส่วนชั้นที่ ๒ เป็นดินลูกรัง หากท้าการขุดลึกลงไปจากหน้าดินประมาณ ๓๐-๕๐ 
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เซนติเมตร จะพบว่าเป็นดินลูกรัง ดินชั้นนี้ไม่เหมาะแก่การท้าการเกษตร แต่สามารถน้าไปท้าถนนหรือ
ถมที่ดินได้ และชั้นที่ ๓ เป็นดินขาวหรือดินตับม้า ลึกลงไปจากดินลูกรังก็จะพบดินขาวหรือดินตับม้า  
ดินชนิดนี้ไม่นิยมท้าการเพาะปลูก เพราะมีธาตุอาหารน้อยปลูกพืชไม่ได้ผลดีนัก 

ส้าหรับด้านแหล่งน้้าของบ้านน้้าพุมีแหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ หนองหารที่ถือเป็น
แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ของจังหวัดสกลนคร อยู่ติดกับหมู่บ้านทางด้านทิศตะวันตก โดยเป็น
แหล่งน้้าที่ใช้ส้าหรับเลี้ยงสัตว์ ท้าการประมงขนาดเล็กและใช้ในการเพาะปลูก ส้านักงานพลังงาน
แห่งชาติ ได้ก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าข้ึนที่บ้านท่าศาลา โดยมีคลองส่งน้้า ผ่านเข้ามาในหมู่บ้านพุ 
ซ่ึงพ้ืนที่ที่ได้รับน้้าจากสถานีสูบน้้า ประมาณ ๖๐๐ ไร่ นอกจากนั้นในหมู่บ้านยังมีการขุดสระน้้าเพื่อใช้
ในการเกษตร จ้านวน ๓ สระ ได้แก่ สระหมาจอก  สระบ๊ะหว่า และสระห้วยเฮือ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการเกษตรให้มากข้ึน ส่วนล้าห้วยในบ้านน้้าพุมีล้าห้วยหลักท่ีเชื่อมต่อกันกับหนองหารด้วย ได้แก่ 
ห้วยน้้าพุ เป็นล้าห้วยที่เกิดจากบริเวณที่สูงทางด้านทิศใต้ของต้าบลบ้านแป้น ไหลผ่านบ้านน้้าพุ
ทางด้านทิศเหนือ ลงไปสู่หนองหาร ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านน้้าพุ ล้าห้วยนี้เป็นล้าห้วยขนาดเล็ก 
และตื้นเขินมาก จะมีน้้าเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น แต่ต่อมาได้มีการขุดลอกห้วยน้้าพุใหม่ ที่มีความกว้าง ๑๐ 
เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรส้าหรับชาวบ้าน และยังใช้เป็นที่  
จัดงานประเพณีแข่งเรือและลอยกระทงของคนในชุมชนอีกด้วย ต้นน้้าจะอยู่ทางทิศใต้เชื่อมต่อกับ
หนองหาร ส่วนปลายของล้าห้วยจะเป็นอ่างที่เป็นที่สาธารณะขนาด ๕ ไร่ 

นอกจากนั้นยังมีห้วยเฮือ แต่เดิมเป็นร่องน้้าเล็กๆ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน จะมี
น้้าเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นแต่ต่อมาได้ท้าการขุดลอกใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่ง
ล้าห้วยนี้มาจรดปลายทางทิศเหนือของห้วยน้้าพุ ห้วยหนองแซงจะทอดยาวไปทางบ้านซ่งน้้าพุเก่า 
ส่วนห้วยวังหมากเห็บหรือห้วยแม่ม็องจะทอดยาวไปทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ที่เรียกว่าห้วยแม่ม็อง
เชื่อกันว่าตั้งมาจากชื่อคน และห้วยผักขะทอดยาวไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านจะมีแยกออกจาก
ล้าห้วยไปสระหมาจอก ล้าห้วยแต่ละสายมีความส้าคัญกับชาวบ้านมาก เพราะชาวบ้านจะอาศัยน้้าใน
การท้าการเกษตรท้านา และเอาไว้หาปลา 

 ด้านลักษณะภูมิอากาศของบ้านน้้าพุ แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว 
ดังต่อไปนี้ ๑) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อากาศในช่วงนี้จะร้อนแต่ไม่ร้อน
มากเพราะจะมีลมพัดเข้ามาตลอดจากหนองหาร จึงท้าให้อากาศไม่ค่อยร้อนมาก ๒) ฤดูฝน เริ่มต้น
ตั้งแตแ่ต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม โดยอากาศในช่วงฤดูฝนจะมีลมพายุในบางครั้ง ในช่วงที่
ฝนตกมากน้้าก็อาจเอ่อล้นขึ้นมาจากหนองหาร เข้าท่วมนาข้าวของชาวบ้านที่อยู่ติดหนองหาร  แตใ่น
ปัจจุบันชาวบ้านได้ท้าคลองก้ันน้้าระหว่างที่นากับหนองหาร ท้าให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงไป  และ 
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๓) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม อากาศในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศเย็น
มากและจะมีลมพัดจากหนองหารเข้ามาในหมู่บ้านตอนกลางวัน  

๑.๒ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ปัจจุบันบ้านน้้าพุมีจ้านวน ๒๖๙ หลังคาเรือน มีประชากรจ้านวน  ๑๒๗๘  คน  แยกเป็น

หญิง ๖๕๕ คนและชาย  ๖๒๓  คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ  ท้านา  เลี้ยงสัตว์ ท้าการประมง 
รับจ้างทั่วไปและค้าขายตามล้าดับ มีพื้นที่ทางเกษตร ทั้งหมด จ้านวน ๑,๘๗๐ ไร่ คิดเป็น ๗๔.๘ 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งตามเอกสารสิทธิ์ที่ถือครองดังนี้ โฉนดที่ดิน ๗๑๔ ไร่  นส.๓ และ นส.๓ ก 
จ้านวน ๑,๑๕๖ ไร่  สค ๑ จ้านวน ๑๒๐ ไร่ และใบจอง จ้านวน ๑๒๐ ไร่ ด้านแหล่งน้้าในหมู่บ้านมี
บ่อน้้าบาดาลเพ่ือใช้ในครอบครัว ๑๕๘ บ่อ แยกเป็นบ่อส่วนตัว ๑๕๐ บ่อ บ่อสาธารณะ ๘ บ่อ (สภาพ
ใช้การได้ ๖ บ่อ ) ส่วนแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร มีบ่อน้้าเพ่ือการเกษตร ๓๕ บ่อ แยกเป็นบ่อส่วนตัว 
๓๓ บ่อ และบ่อสาธารณะ ๒ บ่อ นอกจากนี้ยังมีคลองส่งโดยสูบน้้าพลังงานไฟฟ้าจากบ้านท่าศาลา 
อีกส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูแล้ง ชาวบ้านจึงได้เรี่ยไรเงิน
เพ่ือซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงในการขุดคลองรอบบริเวณริมฝั่งหนองหารเพื่อที่จะน้าน้้าจากหนองหารมาท้า
การเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง  ส่วนเครื่องจักรกลได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดซื้อน้้ามันทั้งหมดเป็นเงิน ๓๖,๗๐๐ บาท 
 

๑.๓ ภูมินามและประวัติศาสตร์ชุมชน 

บ้านน้้าพุ มีชื่อเรียกว่าบ้านน้้าพุ เพราะมีการขุดพบ “ตาน้้า”  ที่มีลักษณะน้้าผุดขึ้นมา
ตลอดเวลา โดยมีลักษณะเหมือนแร่ธาตุที่ไหลมารวมกันเป็นเกร็ดที่ขุดพบในบ่อน้้าบาดาลลึก ๑๒ 
เมตร ซึ่งน้้าในบ่อแห่งนี้เป็นน้้าบริสุทธิ์ ไม่มีสีไม่มีกลิ่น จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านน้้าพุ”   ทั้งนี้แต่
เดิมใช้ชื่อว่าบ้านซ่งน้้าพุ (ทรงน้้าพุ ที่เป็นต้านานเชื่อมโยงกับต้านานอุรังคนิทาน) แล้วเปลี่ยนมาเป็น
บ้านน้้าพุ  ซึ่งชุมชนดั้งเดิมของบ้านน้้าพุเป็นชุมชนที่อพยพมาจากบ้านเชียงขวาง จังหวัดเลย  

 

  

    ภาพ ๔๘  ภูมินามบ้านน้้าพุ 

 

 

ทั้งนี้บ้านน้้าพุยังมีต้านานร้อยพระพุทธบาทของ
บ้านน้้าพุที่ถูกกล่าวผูกโยงกับต้านานอุรังคนิทาน ความว่า เป็นน้้าพุใต้ดินเกิดข้ึนเองแต่โบราณตาม
ธรรมชาติในวันประสูติของท้าวสุระอุทกะโอรสเจ้าขุนขอม เกิดมีเหตุอัศจรรย์ ๒ ประการ ดังนี้ 



๑๒๖ 

 

 

พระขรรค์คู่กายและน้้าแห่งนี้เกิดพร้อมกัน พระยาสุระอุทกะเมื่อขึ้นปกครองเมืองแล้วได้ท้าสงคราม
กับพระยานาค เพราะเหตุที่ไม่พอใจที่ปู่เจ้าขุนขอมแห่งอินทรปัธนครได้ตั้งให้ธนมูลนาคซึ่งเป็นสัตว์
เดรัจฉานเป็นผู้รักษาเขตแดน ธนมูลนาคมีความแค้นจึงได้น้าพลนาคมาถล่มเมืองจนล่มจมน้้า
กลายเป็น “หนองหาร” ดังที่เห็นมาจนปัจจุบัน ส่วนท้าวภิงคารและท้าวค้าแดงโอรสของพระยา      
สุระอุทกะได้น้าไพร่พลที่เหลือตายไปหาที่ตั้งเมืองขึ้นใหม่ทางฝั่งตะวันตกซึ่ง ณ ที่แห่งนั้นสุวรรณนาค
ผู้รักษารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้บนหิน พระยาสุวรรณภิงคารจึงได้สร้างเมืองหนองหารขึ้น เมื่อ 
พระสมณโคดม ได้เสด็จมาถึงเมืองนี้เพ่ือประทับรอยพระพุทธบาทเป็นองค์ท่ี ๔ บนก้อนศิลาเพ่ือทับ
รอยเดิมได้แสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นดวงแก้วออกมาจากพระโอษฐ์ ๔ ดวง แล้วแสดงพระธรรมเทศนา
โปรดเจ้าเมืองและบริวาร พระยาสุวรรณภิงคารมีศรัทธาจึงสร้างถวายครอบพระเศียรที่ท้าด้วยทองค้า
ครอบพระพุทธบาทไว้แล้วสร้างอุโมงค์ไว้ที่นั้น ซึ่งก็คือเจดีย์พระธาตุเชิงชุมในปัจจุบันและพร้อมกันนั้น
พระพุทธเจ้ายังได้เสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้บนแผ่นศิลาทางภาคตะวันออกของหนองหาร
เป็นคู่กันด้วยซึ่งปรากฏในอุรังคนิทานที่ซ่งน้้าพุ และตามโบราณประเพณีเจ้าเมืองหนองหารหลวงก็มา
สรงน้้าที่น้้าพุแห่งนี้ในวันสงกรานต์ของทุกๆปี ซึ่งต้านานดังกล่าวถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนั้นการค้นพบวัตถุโบราณหลายชนิด นับเป็นสิ่งที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนใน
อดีตได้เป็นอย่างดี  บ้านน้้าพุมีการค้นพบวัตถุโบราณหลายชิ้นที่เป็นหลักฐานส้าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ได้แก่ ลูกแห (ลูกถ่วงแหที่เอาไว้ถ่วงเรือ) อัด (เงินที่ขุดพบในสมัยรัชกาลที่ ๕) ไหกระดูกหรือธาตุ
โบราณ (เม่ือมีคนตายเขาก็น้าศพไปเผาแล้วก็จะเอากระดูกมาใส่ไว้ในไหแล้วจะน้าไปฝังดินไว้ไหนี้ได้
ประมาณ ๑๐๐ปี)  และมะพร้าวกลายเป็นหิน (ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔)  

 

 

 

ภาพ ๔๙ ป้ายข้อมูล
โบราณสถานบ้านน้้าพุ 

 

 

 

 



๑๒๗ 

 

 

 ๑.๔ โครงสร้างของชุมชน 

 โครงสร้างทางสังคมหรือระบบเครือญาติ 

บ้านน้้าพุเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านหนึ่งเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีพ้ืนฐานมาจาก     
ต้นตระกูลเดียวกันทั้งหมู่บ้าน จะเห็นได้จากท่ีหมู่บ้านนี้มีนามสกุลไม่กี่นามสกุล ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่
มีนามสกุลเดียวกันมักจะเป็นเครือญาติกันโดยสายเลือด ด้วยเหตุนี้เองท้าให้คนในหมู่บ้านมีความรัก 
ความสามัคคีมาโดยตลอด จึงท้าให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยดี 
เด็กและเยาวชนมีเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ เพราะเด็กเหล่านั้นเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านเป็นญาติผู้ใหญ่
ของตนเอง แต่เนื่องจากเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในชุมชนยังไม่ม่ันคง จึงท้าให้คนวัยท้างานได้อพยพตัวเข้า
ไปอยู่ในเมืองหลวง และต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ยังคงเหลือเด็กและคนชราที่อยู่ในชุมชน ซึ่งสิ่งหนึ่ง
ที่ชาวบ้านคาดหวังและต้องการคือ การสร้างงานและอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ช่องทางให้บุตรหลานและบุคคลที่อยู่ในวัยท้างานได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้อย่างอบอุ่น และเป็น
รากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตมากกว่าการรับจ้างในต่างถิ่น   

ปัจจุบันบ้านน้้าพุเป็นหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติดได้รับธงเฉลิมพระเกียรติหมู่บ้านหนึ่งในอ้าเภอ
โพนนาแก้ว เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติที่สวยงามและมีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบต่อกันมานาน นอกจากนั้น
ในอนาคตบ้านน้้าพุเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เหมาะสมแก่การเสริมสร้างการท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพ
ทางการเกษตรเพราะมีธรรมชาติเป็นทุนเอื้ออ้านวยต่อการพัฒนา 

การปกครอง 

ปัจจุบัน นายสมพงษ์  กล่อมใจ ด้ารงต้าแหน่งผู้ใหญ่บ้านน้้าพุ ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ 
คุ้ม ดังนี้ 

๑. คุ้มเกษตรสมบรูณ์  มี นายแทน พรมดม  เป็นหัวหน้าคุ้ม 
๒. คุ้มธรรมรักษา  มี นายนิล ดวงเคน  เป็นหัวหน้าคุ้ม 
๓. คุ้มประชาสุขสันต์  มี นายจันทร์เพ็ง ดาบสมเด็จ เป็นหัวหน้าคุ้ม 
๔. คุ้มอุดมทรัพย์  มี นายลีทอง บุญธาตุ  เป็นหัวหน้าคุ้ม 
๕. คุ้มบูรพาภิรมย์  มี นายทวี พรมดม  เป็นหัวหน้าคุ้ม 
๖. คุ้มตะวันรอน  มี นายมนัส ไพค้านาม เป็นหัวหน้าคุ้ม 
๗. คุ้มประชาชื่อ(บ้านน้้าพุน้อย) มี นายวรชัย พรมดม  เป็นหัวหน้าคุ้ม 

นอกจากนั้นคนในชุมชนยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแป้นด้วย ซึ่งมี
บทบาทในการพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งนี้สมาชิกองค์กรบริหารส่วนต้าบลบ้านแป้นได้มาจากการเลือกตั้งใน



๑๒๘ 

 

 

หมู่บ้าน ซึ่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแป้นจะมีบทบาทในเรื่องการพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น อีกทั้งยังท้าหน้าที่ใน
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแป้นโดยสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านต่างๆ เพ่ือน้าไป
พัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งบ้านน้้าพุมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแป้น ๒ คนคือ นายหวาน พองดวง 
และนายกฤษฎา ดวงเคน 

อย่างไรก็ตามในโครงสร้างการปกครองของบ้านน้้าพุ หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านยังต้องดูแลกลุ่มต่างๆ
ในชุมชนด้วย โดยบ้านน้้าพุได้มีการจัดตั้งกลุ่มและองค์กรต่างๆ ขึ้นภายในชุมชน ดังนี้  

  ๑. กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านน้้าพุ (กองทุนเงินล้าน) 

ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร คือ สนับสนุนเงิน ๑ ล้านบาท เพื่อให้เกิด
ระบบทุนหมุนเวียนของเงินในชุมชนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการลงทุนประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนางานอาชีพของตนเองให้มีความมั่งคง เช่น การท้าการเกษตร ท้านา ปลูกมะเขือเทศ 
เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ และเป็นแหล่งเงินทุนของคนในหมู่บา้น 
ในการกู้ยืมเพ่ือน้าเงินลงทุนพัฒนาอาชีพ โดยมีสมาชิกทั้งหมด ๒๓๔ คน 

๒. กลุ่มวิสากิจชุมชน (กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านน้้าพุ) 

 เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ประชาชนบ้านน้้าพุ ร่วมมือร่วมใจกันด้าเนินงาน โดยอาศัยทุนของชุมชน 
ด้าเนินการให้มีความเพียงพอ น้าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ของชุมชน เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ให้คน
รุ่นหลังได้สืบทอดภูมิปัญญาและพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ เป็นศูนย์รวมแห่งการพัฒนาอาชีพใน
ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายส้าคัญของวิสาหกิจชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน (นายสมพงษ์ กล่อมใจ) เป็นประธาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่ไผ่ของชุมชนบ้านน้้าพุ ถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่จะท้าหลังฤดูการท้านา ผลิตภัณฑ์ที่
โดดเด่นของชุมชน ได้แก่ ชุดรับแขกไม้ไผ่ ที่รองแก้ว แจกัน โคมไฟ และได้เผยแพร่ออกสู่ตลาด 
ก่อให้เกิดรายได้ให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

๓. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 

 อาสาสมัคสาธารณประจ้าหมู่บ้านมีความส้าคัญในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สถานี
อนามัยและชุมชน ปฏิบัติงานทีศู่นย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศ.สมช.) บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน เช่น การให้บริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานในงานควบคุมป้องกันโรค เช่น 
งานไข้เลือดออก เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ให้ความรู้ให้สุขศึกษา เกี่ยวกับข่าวสาร ด้านสาธารณสุข ที่
เกิดข้ึนในชุมชน ปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน มีทั้งหมด ๑๗ คน รับผิดชอบในแต่ละ
คุ้มของหมู่บ้านเฉลี่ย ๑๕ หลังคาเรือน ต่ออาสาสมัคร ๑ คน 
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๔. กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านน้้าพุ 

 เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้หญิงในหมู่บ้านให้มีกิจกรรม หรือส่วนร่วม
ขององค์กรสตรีในอ้าเภอโพนนาแก้ว กิจกรรมที่กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านน้้าพุรวมกลุ่มกันเพ่ือท้ากิจกรรม 
เช่น การฝึกอบรมเสริมสวย การฝึกอาชีพเย็บผ้า การฝึกอาชีพทอผ้า เป็นต้น มีสมาชิกทั้งหมด ๖๒ คน 
ทั้งนี้ในปัจจุบันกลุ่มสตรีแม่บ้านบางส่วนได้รวมตัวกัน “ต่้าสาด” (ทอเสื่อ) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัวอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยกลุ่มทอเสื่อบ้านน้้าพุ มีนางพรรณ  กล่อมใจ เป็นประธาน 

๕. กลุ่มเยาวชน 

 กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านน้้าพุ เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาหมู่บ้านกลุ่ม ทั้งนีเ้ยาวชน
บ้านน้้าพุจะเป็นแกนน้าในเรื่องการส่งเสริมการออกก้าลังกายในหมู่บ้าน โดยเยาวชนจะมีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประจ้าหมู่บ้านทุกปี จุดประสงค์เพ่ือให้เยาวชน มีความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการระดมทุนในรูปของผ้าป่าเพ่ือหาปัจจัยมาพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง ซึ่งปีหนึ่งๆ ได้เงินเป็นจ้านวนมาก นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือฝึกอาชีพ เช่น ตัดผม 
ซ่อมจักยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือด้านบุคลากรในการฝึกอบรมและ
การฝึกทักษะจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอโพนนาแก้ว กลุม่นีม้ีสมาชิกท้ังหมด ๘๖ คน 

 ๒. โครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือปฏิทินทางเศรษฐกิจ 

 เนื่องจากพ้ืนที่บ้านน้้าพุเป็นที่ลุ่ม มีอาณาบริเวณติดกับหนองหาร ประชาชนจึงมีอาชีพท้า
ประมง และท้าการเกษตร ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

การปลูกข้าวของชาวบ้าน แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ การปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง โดย
ข้าวนาปีจะเริ่มปลูกประมาณเดือนพฤษภาคมไปจนถึงการเก็บเก่ียวในช่วงเดือนธันวาคม ข้าวนาปรัง
จะเริ่มปลูกประมาณเดือนธันวาคมและเก็บเก่ียวในเดือนเมษายน ทั้งนี้ข้าวนาปรังจะใช้เวลาปลูกน้อย
กว่าข้าวนาปี 

 การปลูกข้าวโพดจะเริ่มปลูกในช่วงเดียวกับข้าวนาปรัง แต่จะเก็บเกี่ยวก่อน เพราะใช้เวลา
ประมาณ ๒ เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ชาวบ้านได้มีการตั้งกลุ่ม
เพ่ือที่จะท้าการปลูกข้าวโพดหวาน เพื่อส่งบริษัทมาลีสามพราน ส่วนการปลูกพริกจะปลูกในช่วงเดือน
สิงหาคมถึงพฤศจิกายน  

 การทอเสื่อกก การท้าผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ การประมงและการรับจ้างทั่วไป จะเป็น
กิจกรรมที่ชาวบ้านท้าตลอดทั้งปีหลังจากมีเวลาว่างจากการปลูกพืชดังกล่าวข้างต้น การทอเสื่อกกและ
การจักสานจากไม้ไผ่ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน ซึ่งตามปกติได้ผลิตเพ่ือใช้เองใน
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ครัวเรือน ต่อมาเมื่อมีการรวมกลุ่มจึงมีการผลิตมากขึ้นและรวมกลุ่มเพื่อน้าไปขาย เพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ในส่วนของการประกอบอาชีพการประมง เนื่องจากพ้ืนที่ของหมู่บ้าน   
ส่วนหนึ่งติดกับหนองหาร ดังนั้นชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการท้าประมงด้วย ทั้งการท้าประมงเพ่ือ  
ยังชีพ แต่บางส่วนก็ท้าประมงเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้หลัก ส่วนอาชีพรับจ้างจะเป็นการรับจ้างภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะรับจ้างในกรณีท่ีเว้นว่างจากการเกษตรเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว ดังตาราง ๑๗ 

ตาราง ๑๗  กิจกรรมทางเศรษฐกิจในรอบปีบ้านน้้าพุ 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การปลูกข้าว(นาปี)                
การปลูกข้าว(นาปรัง)             
ปลูกข้าวโพด             
ปลูกพริก             
ทอเสื่อกก             
ผลิตภณัฑ์จักสานจาก
ไม้ไผ ่

            

การประมง             
รับจ้างท่ัวไป             

 

 

 

   

 

  

ภาพ ๕๐  การหาปลาของชาวบ้าน   ภาพ ๕๑  การจักสานของชาวบ้าน 

 

  

 



๑๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

               ภาพ ๕๒ การท้านาปี                 ภาพ ๕๓ การท้าประมงริมฝั่งหนองหาร 

 ๓. โครงสร้างทางวัฒนธรรมหรือปฏิทินทางวัฒนธรรม 

ปฏิทินทางวัฒนธรรมของบ้านน้้าพุ มีการท้าพิธีกรรมและสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 บุญกองข้าวหรือบุญคูณลานจะเริ่มประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยจะท้า
กิจกรรมหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นการเรียกขวัญข้าวที่ชาวบ้านจะน้าข้าวมา
รวมกันที่วัด ถือเป็นบุญใหญ่ประจ้าปีของชุมชน นอกจากนั้นก็จะมีงานบุญแจกข้าวประมาณเดือน
มกราคม ถือเป็นการให้ทานซึ่งเป็นการท้าบุญอย่างหนึ่งของชาวบ้านน้้าพุ 

 การเลี้ยงผีปู่ตาของบ้านน้้าพุจะเลี้ยงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ โดยเชื่อว่าผีปู่ตาหรือผีบรรพ
บุรุษจะช่วยปกปักรักษาหมู่บ้านและคนในชุมชนให้มีความสงบร่มเย็น  ส่วนบุญผะเหวดหรือบุญพระ
เวสสันดรจะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป 
ได้แก่ พระศรีอาริยะเมตไตย์ ดังนั้นชาวบ้านจึงมีการจัดบุญผะเหวดนี้เพ่ือเป็นการสักการบูชาต่อ
พระพุทธเจ้า ทั้งนี้กิจกรรมหลักที่ชาวบ้านท้าในงานบุญผะเหวด คือ การท้าบุญและการฟังเทศน์
มหาชาติ 

 บุญสงกรานต์จะเป็นช่วงเดือนเมษายนของทุกปี มีการรดน้้าด้าหัวขอขมาผู้ใหญ่และมีการสรง
น้้าพระ ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วย เพราะลูกหลานที่ออกไปรับจ้างต่างถิ่นจะ
เดินทางกลับมาบ้านในช่วงสงกรานต์ อย่างไรก็ตามหลังบุญสงกรานต์ ชาวบ้านจะเตรียมการท้าบุญ
ช้าระบ้านหรือซ้าฮะบ้าน เป็นการท้าบุญที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นการช้าระสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต 
โดยจะจัดช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน 
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 บุญเข้าพรรษาเป็นบุญที่ชาวบ้านจัดขึ้น โดยเชื่อว่าจะงดอบายมุขทุกอย่างและตั้งใจรักษาศีล 
อีกท้ังเป็นช่วงที่พระสงฆ์ตั้งใจบ้าเพ็ญไตรสิกขา คือ การบ้าเพ็ญศีล  สมาธิ ปัญญา หลังการท้าบุญ
เข้าพรรษาจะเป็นการท้าบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสากตามล้าดับ   

 ข้าวประดับดิน ถือเป็นบุญที่ถวายทานแก่พระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดวางอาหารไว้ตามดิน
หรือแขวนไว้ตามก่ิงไม้เพ่ือให้วิญญาณของญาติหรือสัมภเวสีได้รับส่วนบุญดังกล่าวนี้ในเดือนสิงหาคม
ส่วนการท้าบุญข้าวสากจะมีขึ้นในเดือนกันยายน ถือเป็นบุญที่ท้าถวายแก่พระสงฆ์เช่นเดียวกันกับการ
ท้าบุญข้าวประดับดิน 

 บุญออกพรรษาจะมีขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่้า เดือน ๑๑ เป็นบุญที่ชาวบ้านจะรวมกันท้าบุญตัก
บาตรในตอนเช้าและมีการเวียนเทียนในช่วงค่้า และเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเป็นช่วงการจัดงาน
บุญกฐิน ชาวบ้านจะมีการน้าต้นเงินมารวมกันและการแห่ขบวนกฐินเพื่อน้าไปถวายที่วัด ดังตาราง ๒ 

ตาราง ๑๘  กิจกรรมทางวัฒนธรรมในรอบปีบ้านน้้าพุ 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

บุญกองข้าว  
(บุญคูนลาน) 

            

บุญแจกข้าว             

เลี้ยงผีปูต่า             

บุญผะเหวด/ 
บุญพระเวสสันดร 

            

บุญสงกรานต ์             

บุญช้าระบ้าน 
(ซ้าฮะบ้าน) 

            

บุญเข้าพรรษา             

บุญข้าวประดับดิน             

บุญข้าวสาก             

บุญออกพรรษา             

บุญกฐิน             

 

 ๔. โครงสร้างด้านสาธารณูปโภค 

บ้านน้้าพุมีโรงเรียนจ้านวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านน้้าพุ ซึ่งแต่เดิมเรียนร่วมกับโรงเรียนท่า
ศาลาต่อมาได้แยกตัวเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ระยะหลังได้อาศัยศาลาการ
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เปรียญวัดศรีสะอาดเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนโดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ย้ายพืน้ที่มาปลูกสร้างอาคารเรียนในสถานที่แห่งใหม่ในที่ราชพัสดุ เลขที่ สน ๙๒๙ ซ่ึง
อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของหมู่บ้านตามแนวคิดของ นายธงชัย ไขไพวัน ครูใหญ่คนแรก และกลุ่ม
ผู้น้าหมู่บ้านวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งชื่อโรงเรียน
แห่งนี้ว่า “โรงเรียนบ้านน้้าพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์” และ พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ย้ายโอนสังกัดจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยังไม่มีกระทรวงมหาดไทย มาเข้าสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการและในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ จังหวัดสกลนคร ประกาศแบ่งเขตการ
ปกครองของอ้าเภอเมืองสกลนครใหม่จึงต้องแยกออกมา อยู่ในเขตการปกครองอ้าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

 ด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เริ่มเกิดข้ึนเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ชาวบ้านบ้านน้้าพุ
ได้รวบรวมเงินไปซื้อที่ดินจาก นายค้า นันแพง เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีอนามัย ชาวบ้านน้้าพุจึง
ได้บริจาคท่ีดินผืนนั้นเป็นที่ปลูกสร้างสถานีอานามัยบ้านน้้าพุชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับ
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข สร้างสถานีอนามัยชั้นเดียวเลขที่ สน ๓๕๖ รวมทั้งชาวบ้านเห็น
ความส้าคัญด้านสาธารณสุขจึงได้ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกณ์ต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารคารอนามัย
และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในส้านักงานจนสถานีอนามัยบ้านน้้าพุก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดบริการ
ครั้งแรกใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ มีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยคนแรก คือ นายปรีชา กายราช 
เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณะสุข
ก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน หลังเดิมที่มีความช้ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากจนได้ก่อสร้างสถานี
อนามัยหลังใหม่แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน  

๒. ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านน้้าพุ 
            มนุษย์เกิดมาต้องดิ้นรนเพ่ือชีวิตอยู่รอด เมื่อชีวิตอยู่รอดแล้วก็สร้างความสุข ความสบายใน
การด้ารงชีวิตจึงเกิดการสร้างอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ขึ้นซึ่งแฝงไปด้วยศิลปะและภูมิปัญญา
ของชาวบ้าน โดยใช้วัสดุที่มีในธรรมชาติ และได้ท้าสืบต่อกันมาจนเกิดขนบธรรมเนียมประเพณี     
งานจักสานไม้ไผ่ เป็นภูมิปัญญาไทยที่ถ่ายทอดความรู้ในการใช้วัสดุท้องถิ่น มาใช้ในการแก้ปัญหา  
การด้ารงชีวิตได้อย่างกลมกลืน ถึงแม้จะด้อยในเรื่องความคงทนถาวรนานหลายปีแต่ก็ถือว่าพอเพียง 
โดยเฉพาะวัตถุดิบธรรมชาติที่หาได้ง่ายและไม่ต้องลงทุนเป็นจ้านวนมากและมีข้ันตอนวิธีการท้าที่    
ไม่ยาก งานจักสานไม้ไผ่ถือเป็นงานหัตถกรรมพ้ืนฐานในครัวเรือนของคนไทย ไม้ไผ่ก็เป็นไม้สารพัด
ประโยชน์ประจ้าบ้าน ปลูกเป็นแนวรั้ว ปลูกริมคลองกันดินพัง หน่อรับประทานได้ ใบใช้ห่อขนม     
ท้าหมวก ล้าต้นท้าเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือนได้มากมาย 

ลักษณะทั่วไปของไม้ไผ่ ไม้ไผ่ เป็นพืชยืนต้น มีล้าต้นกลมและกลวงตรงกลาง มีข้อกระจายอยู่
ทั่วไปเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ล้าต้นเส้นใยของล้าไม้ไผ่จะประสานกันแน่น มีความเหนียว 



๑๓๔ 

 

 

และมีแรงหยุ่นตัว ท้าให้สามารถโค้งงอหรือดัดได้ตามต้องการ เปลือกหรือผิวของล้าไม้ไผ่จะแข็งและ
เรียบเป็นมัน โดยปราศจากการตกแต่ง ไม้ไผ่แต่ละชนิดมีลักษณะภายนอกแตกต่างกันไป บางชนิด    
มีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากชนิดอื่นอย่างชัดเจน แต่บางชนิดมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ท้าให้เกิด
อุปสรรคในการจ้าแนกพันธุ์ นอกจากนี้ยังพบว่าไม้ไผ่เป็นพืชที่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม 
และกลายพันธุ์ได้ง่าย ไม้ไผ่ชนิดเดียวกันข้ึนอยู่ในที่ที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ และปริมาณน้้าฝน 
แตกต่างกัน จะมีลักษณะแตกต่างกันไป การจ้าแนกพันธุ์ไม้ไผ่จึงต้องอาศัยลักษณะหลายประการ
ประกอบกัน  

๒.๑ ขั้นตอนการประดิษฐ์  
ชุดรับแขก 

วิธีคัดสรรไม้ 
  ๑. ไม้ที่มีขนาดใหญ่ เอามาท้าเป็นขาทั้ง ๔ ขา 
  ๒. ไม้ที่มีขนาดลดลงมาจะเอามาท้า “ตง” 
  ๓. ไม่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตรเอามาท้าเป็นลูกติ่ง 

วัสดุอุปกรณ์ 
       ๑. ไม้ไผ่เชียงไพ ไม้ไผ่บ้าน 
       ๒. เลื่อย 
       ๓. สว่านไฟฟ้า 
       ๔. มีดชนิดต่าง ๆ ส้าหรับการตัด ดัด สับ จักตอก เหลาไผ่ 
       ๕. สิ่ว 
       ๖. ตลับเมตร 
       ๗. ตะปูเข็ม หรือเครื่องยิง 
       ๘. สีทาไม้ 
       ๙.แปรงสีขนาดต่างๆ 

ขั้นเตรียมการ : ตัดไม้ไผ่ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ 
      ๑. ตัดไม้ท้าโต๊ะกลาง เสา ๔ ต้น 
        - ยาว ๑.๓๐ เซนติเมตร  
        - สูง ๕๕ เซนติเมตร 
      ๒. ตัดไม้ท้าเก้าอ้ี   
        - สองตัว ๘๐ เซนติเมตร  
        - สองตัว ๖๕ เซนติเมตร 

๓. เตรียมไม้จาย (ไม้ทะแยง) 
๔. เหลาไม้ดิ้ว (ไม้ระแนง) 
๕. เตรียมไม้มอบ 
๖. ตัดไม้ตง 



๑๓๕ 

 

 

ขั้นตอนการท้าชุดรับแขก 
โต๊ะกลาง 
๑. น้าเสาสี่ต้นที่ตัดไว้ ยาว ๑.๓๐ เซนติเมตร สูง ๕๕ เซนติเมตร เจาะรู้แล้วใส่ตง  

(คาน) ตีจายเพ่ือไม่ให้เสาทั้งสี่โยก ใส่ทั้งหมดแปดตัว ทิศละสองตัว 
๒. ใส่ไม้ระแนงที่เตรียมไว้แล้วยึดให้แน่นด้วยตะปูหรือจะใช้เป็นเครื่องยิงเพ่ือความ 

สะดวก และมอบด้านข้างให้เรียบร้อยเพื่อปิดคมไม้และเพ่ือความสวยงาม 
๓. สุดท้ายทาสีให้เรียบร้อย ถ้าต้องการความเงางามมากก็ทาหลายชั้น 
เก้าอ้ี 
๑. น้าเสาที่ตัดไว้ทั้งสี่ต้น ขนาด ๘๐ เซนติเมตร  และ ๖๕ เซนติเมตร เจาะรู้เจาะรู 

แล้วใส่ตง (คาน) ใส่ลูกติ่งก่อน (หมายถึงพนักพิงหรือลูกกรง) หลังจากนั้นก็จะทแยงหรือ “จาย” (เป็น
การตีไม้เป็นกากะบาท) เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้คงรูปของโต๊ะ เก้าอ้ี ถือเป็นส่วนส้าคัญอีกส่วนหนึ่งที่
ขาดไม่ได้ 

๒. หลังจากนั้นก็ใส่ไม้ระแนง (ไม้ริ้ว) ซึ่งจะใช้ตะปูเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ประมาณ ๑ เซนติเมตร (จะใช้เป็นเครื่องยิงเพ่ือความสะดวก) 

๓. ใส่ไม้มอบเพ่ือปิดขอบของไม้ริ้ว และเพ่ือความสวยงาม 
๔. ทาสี เพื่อความสวยงาม 

การท้าแคร่  
วัสดุอุปกรณ์ 
๑. ไม้ไผ่เชียงไพ ไม้ไผ่บ้าน 
๒. เลื่อย 
๓. สว่านไฟฟ้า 
๔. มีดชนิดต่าง ๆ  
๕. สิ่ว 
๖. ตลับเมตร 
๗. ตะปูเข็ม หรือ เครื่องยิง 
๘. สีทาไม้ 
๙.แปรงสี ขนาดต่างๆ 
ขั้นเตรียมการ : ตัดไม้ไผ่ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ 

      ๑. ตัดไม้ท้าโต๊ะกลาง เสา ๔ ต้น 
             - ยาว ๑.๘๐ เซนติเมตร  
              - สูง ๕๕ เซนติเมตร 
             - กว้าง ๕๐ เซนติเมตร 
      ๒. เหลาไม้ดิ้ว (ไม้ระแนง) 



๑๓๖ 

 

 

      ๓. เตรียมไม้มอบ 
      ๔. ตัดไม้ตง 

 
 
 

ภาพ ๕๔ แคร่ไม้ไผ่ 
 
 
 

 
 
 

 
ขั้นตอนการท้า 
๑. น้าเสาสี่ต้นที่ตัดไว้ ยาว ๑.๘๐ เซนติเมตร สูง ๕๕ เซนติเมตร กว้าง ๕๐ 

เซนติเมตร  
เจาะรู้แล้วใส่ตง (คาน) ตีจายเพ่ือไม่ให้เสาทั้งสี่โยก ใส่ทั้งหมดแปดตัว ทิศละสองตัว 

๒. ใส่ไม้ระแนงที่เตรียมไว้แล้วยึดให้แน่นด้วยตะปูหรือจะใช้เป็นเครื่องยิงเพ่ือความ 
สะดวก และมอบด้านข้างให้เรียบร้อยเพื่อปิดคมไม้และเพ่ือความสวยงาม 

๓. สุดท้ายทาสีให้เรียบร้อย ถ้าต้องการความเงางามมากก็ทาหลายชั้น 
ถาดรองแก้ว 

วัสดุอุปกรณ์ 
๑. ไม้ไผ่เชียงไพ ไม้ไผ่บ้าน 
๒. เลื่อน 
๓. สว่านไฟฟ้า 
๔. มีดชนิดต่าง ๆ  
๕. สีทาไม้ 
๖. แปรงสี ขนาดต่างๆ 
๗. เชือก หรือหวาย 
ขั้นเตรียมการ : ตัดไม้ไผ่ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ 

      ๑. ตัดไม้ครึ่ง  
        - ยาว ๔๐ เซนติเมตร  
        - สูง ๙ เซนติเมตร 



๑๓๗ 

 

 

        - กว้าง ๓๐ เซนติเมตร 
     ๒. เหลาไม้ดิ้ว (ไม้ระแนง) 
      ๓. เตรียมไม้มอบ 
      ๔. ตัดไม้ตง 

 
 
 
 
ภาพ ๕๕ ถาดรองแก้ว 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนการท้า 
๑. เลือกไม้ไผ่ จะใช้เป็นไม้ไผ่บ้าน เพราะจะมีความอ่อนตัวกว่า อายุไม้ประมาณ ๙  

เดือนถึง ๑ ปี แต่ส้าหรับไม้ที่จะเอามาท้าเป็นไม้ระแนง ใช้ไม้ที่แก่ได้ ตรงขอบสามารถใช้ไม้อ่อนได้ 
๒. เจาะรูท้าเป็นหู (ใช้สว้าน เจาะเป็นรูแล้วค่อยเอามาตอกเอา) กว้าง ๓๐  

เซนติเมตร ยาวเกือบ ๔๐ เซนติเมตร สูง ๙-๑๐ เซนติเมตร 
๓. เอาแบบมาแปะแล้วเชื่อมด้วยตะปู 
๔. ใส่ไม้ดิ้ว วางแล้วกะขนาดก่อนแล้วร้อยด้วยเชือกหรือบางครั้งอาจจะใช้หวายใน 

การร้อยเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
๕. ทาสีเพื่อความคงทนและสวยงาม 

เปลไม้ไผ่             
          เปล เป็นอุปกรณ์ในการช่วยเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดซึ่งเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอย่างหนึ่ง มี
ลักษณะคล้ายตะกร้า แต่กว้างกว่า และมีขอบสูงเพ่ือกันเด็กดิ้นตกลงพ้ืน มีหูเชือกแขวน สูงจากพ้ืน
หลีกเลี่ยงสัตว์เลื้อยคลาน มด ไรต่างๆ วัสดุที่ใช้ก็มีหลายชนิดแล้วแต่สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่พอจะ
หาได้ ชาวต้าบลบ้านนา อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เลือกใช้ไม้ไผ่ที่มีมากมายทั่วไป น้ามาสาน
เป็นเปลใช้ในชีวิตอย่างกลมกลืน การสานเปลไม้ไผ่ ของ ชาวบ้านน้้าพุ ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนา
แก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นงานช่างฝีมือพ้ืนบ้าน ที่สืบทอดมาจากผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นก่อนๆ การด้ารงชีวิต
ของมนุษย์ มักจะถูกก้าหนดโดยสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น โดยมนุษย์จะใช้สติปัญญาน้ามาพัฒนาใช้
ในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งเราเรียกว่าภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน จึงเป็นงานที่สอดคล้อง ลงตัว และเป็นไปอย่าง
ราบรื่นในการด้ารงชีวิตของแต่ละชุมชนพื้นที่ 



๑๓๘ 

 

 

เปล ถือว่าเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีความจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิด โดยวัสดุที่ใช้
ท้าเปลนั้นก็มีหลากหลายด้วยกัน ขึ้นอยู่กับวัสดุที่มีในท้องถิ่นนั้นๆ ไม้ไผ่ก็เป็นวัสดุธรรมชาติชนิดหนึ่งที่
สามารถน้ามาสร้างอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการด้ารงชีวิตได้อย่างหลากหลาย ซึ่งชาวชาวบ้าน
น้้าพุ ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้น้าไม้ไผ่ซึ่งมีในท้องถิ่น หรือจากการซื้อ
ภายในหมู่บ้านใกล้เคียง มาสานเปลใช้ในการเลี้ยงเด็กทารก สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน จึงนับได้
ว่าการสานเปลไม้ไผ่นี้เป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอย่างหนึ่งที่ควรศึกษา และเก็บข้อมูลนี้ไว้ เพราะใน
ปัจจุบันมีวัสดุสังเคราะห์และโลหะหลายชนิดที่สามารถน้ามาท้าเปลได้สวยงาม คงทนถาวร จึงอาจท้า
ให้งานช่างพ้ืนบ้านแขนงนี้สูญหายไปจากชุมชนชาวบ้านน้้าพุ ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร 
                   วิธีการสังเขปโดยเริ่มตั้งแต่จักตอกจากไม้ไผ่สีสุก ๓ ขนาด ยาว ๓ ศอก ๑ คืบเพ่ือเป็น
ตอกทางยาว ตอกความยาว ๒ ศอก ๑ คืบเป็นตอกทางกว้างเพ่ือสานตูดเปล และตอกที่ยาวที่สุดใช้
สานรอบข้างตัวเปล เมื่อสานตูดเปลได้ขนาดน้าไม้ไป่ลวกมาขัดไขว้เพ่ือให้แข็งแรง จากนั้นสานตัวเปล
ด้วยตอกยาว ด้วยลายขัดธรรมดา สูง ๑ คืบ ๓ นิ้ว หักขอบเปลให้เท่ากัน ใส่ไม่จังพังที่ตูดเปลทั้งสี่ด้าน 
มอบขอบเปลทั้งด้านในและด้านนอก ขนาบโค้งเปลด้วยไม้ไผ่เลี้ยงหรือไผ่ลวกด้านยาว ๒ อัน ให้เหลือ
ปลายไม้ไว้ส้าหรับผูกเชือกและแขวนได้ เป็นอันเสร็จเดิมชาวบ้านท้าใช้เองเมื่อถึงฤดูว่างงาน แต่
ปัจจุบันมีอาชีพเสริมหลายอย่างจึงไม่มีเวลาท้า ประกอบกับเปลส้าเร็จรูปจากวัสดุอ่ืนๆที่แข็งแรง
ทนทานกว่าให้เลือกใช้ เปลไม้ไผ่จึงลดความนิยมลงทุกที ดังนั้นถ้าไม่ได้รีบการส่งเสริม อาจท้าให้การ
สานเปลไม้ไผ่หายไปจาก ชาวบ้านน้้าพุ ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ก็เป็นได้ 

วัสดุที่ใช้ 
        ๑. ไม้ไผ่สีสุก ใช้สานเปล 
        ๒. ไม้ไผ่ล้ามะลอก ท้าไม้ขัดตูดเปล 
        ๓. ไม้ไผ่เลี้ยง ท้าไม้เข้าขอบและท้ามอบปาก 
        ๔. ปอพลาสติก (เดิมใช้หวาย ปัจจุบันหวายมีราคาแพง ช่างจึงใช้ปอพลาสติกแทน) 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสานเปล 
๑. เลื่อย ใช้ส้าหรับตัดไม้ไผ่จากต้น 
๒. ขวาน ใช้ส้าหรับตัดไม้ไผ่  
๓. มีดชนิดต่าง ๆ แต่ละชนิดจะใช้ประโยชน์ต่างกัน ทั้งตัด สับ จักตอก เหลาไม้ไผ่ 
๔. เหล็กหมาด ใช้ในการเจาะรูเพื่อน้าทางให้หวาย หรือปอพลาสติกเพ่ือผูกและพันเปล 
๕. ไม้ข้ึนโครงเปล ใช้ส้าหรับวางโครงเปลขณะขึ้นรูป 
๖. ไม้วัด ใช้ส้าหรับวัดขนาดของตูดเปลเพ่ือให้ได้ขนาดเท่ากันทุกอัน 
ขั้นเตรียมการ 

        ๑. ตัดไม้ไผ่ตามขนาดต่าง ๆ ดังนี้ 
            ๑.๑ ตัดไม้ไผ่สีสุกขนาด ๓ ศอก ๑ คืบ เพื่อท้าตอกทางยืนยาว 
             ๑.๒ ตัดไม้ไผ่ไผ่สีสุกขนาด ๒ ศอก ๑ คืบ เพ่ือท้าตอกทางกว้าง (เพ่ือท้าตูดเปล) 
            ๑.๓ ตัดไม้ไผ่สีสุกขนาดยาวสุด ส้าหรับท้าตอกสานรอบเปล 
            ๑.๔ จักตอกและเหลาตอก เพ่ือเตรียมการส้าหรับสานเปล ผึ่งไว้ประมาณ ๓ วัน  



๑๓๙ 

 

 

จึงน้ามาสานเปล 
            ๑.๕ ตัดไม้ไผ่ล้ามะลอกเพ่ือเตรียมท้าไม้ขัดตูดเปล เหลาให้เรียบร้อย 
            ๑.๖ ตัดไม้ไผ่ เหลาเพ่ือเตรียมท้าไม้เข้าขอบเปล และไม้จังเปล  

ขั้นตอนการสานเปล 
          ๑. การสานตูดเปล วางตอกทางยาว จ้านวน ๑๐ คู่ (๒๐ เส้น) วางตอกทางสั้น จ้านวน ๒๓ 
คู่ (๔๖ เส้น) สานตูดเปลโดยสานไปจัดแถวไปจนได้ตามขนาดที่ก้าหนด โดยใช้ไม้วัด 

๒. ใส่ไม้ขัดตูดเปล เมื่อสานตูดเปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้าไม้ขัดตูดเปลมาขัดไขว้กัน 
๓. เริ่มท้าโครงร่างเปล เมื่อสานตูดเปลเรียบร้อยแล้วน้าไม้วางโครงร่างเปลวางทาบด้านบน

ของตูดเปล ผูกด้วยตอก น้าไปชุบน้้าให้เปียก เพ่ือไม่ให้ไม้ที่จะสานกรอบ 
๔. การสานตัวเปล น้าตูดเปลที่เข้าโครงเปลเรียบร้อยแล้ว มาสานตัวเปล โดยใช้ตอกยาว 

ส้าหรับสานมาสาน สลับไปสลับมาท้ังด้านนอกและด้านใน โดยใช้ลายขัดธรรมดา ระหว่างการสานเมื่อ
เข้ามุมต้องค่อยๆ โค้งมุม และใช้ความระมัดระวังเพ่ือไม่ให้ตอกหย่อน เพราะจะท้าให้ขอบไม่สวย และ
ต้องใช้เวลานานเพื่อให้ขอบด้านตูดเปลสวยงาม สานจนได้ขอบสูงประมาณ ๑ คืบ ๓ นิ้วของผู้ท้า  

๕. หักปากเปล เมื่อได้ตัวเปลแล้วให้หักปากเปล โดยหักให้ได้ขนาดระยะเท่าๆ กัน เพื่อความ
สวยงามหักขอบทั้งด้านนอกและด้านใน เมื่อหักปากเปลเรียบร้อยแล้ว ให้ตัดตอกส่วนยาวออกให้
เรียบร้อย จากนั้นแกะไม้วางโครงเปลออก 

๖. ใส่ไม้จังพังตูดเปล เมื่อสานเปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว น้าไม้ไผ่ที่เตรียมไว้ขนาดเท่าตูดเปลทั้ง 
๔ ด้านมาเข้าขอบตูดเปลผูกด้วยปอพลาสติก ทางสั้นผูกให้ได้ระยะ ช่วงละ ๓ คู่ ทางยาวผูกให้ได้ระยะ 
ช่วงละ ๔ คู่ จะท้าให้สวยงาม 

๗. เข้าขอบเปล เมื่อใส่ไม้จังพังทีตู่ดเปลเรียบร้อยแล้ว เข้าขอบเปลให้เรียบร้อย โดยใช้ไม้ไผ่
เลี้ยงท้าขอบเปล ใช้วิธีการเข้าขอบทั้งด้านในและด้านนอกประกบกัน 

๘. ใส่มอบปาก น้าไม้ไผ่เลี้ยงมาปิดระหว่างขอบนอกและขอบใน จากนั้นผูกด้วยปอพลาสติก
ให้ได้ระยะสวยงาม 

๙. เข้าข้างเปล น้าไม้ไผ่มาเข้าข้างเปล เมื่อท้าเปลส้าเร็จเรียบร้อยแล้ว น้าไม้ขนาดยาว
จ้านวน ๒ อัน มาประกบเข้าด้านข้างของเปล ผูกด้วยปอพลาสติก เก็บรายละเอียดให้เรียบร้อย 
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ภาพ ๕๖ เครื่องมือในการท้าเปล   ภาพ ๕๗ เปลทรงกลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๕๘ เปลทรงรี 
 

ไซดักปลา 
ประโยชน์ใช้ในการดักปลาแทบทุกขนาด วิธีการสานไซ ผู้ท้ามักเหลาเส้นตอกให้เล็กเป็นเส้น

กลมยาวอย่างน้อย ๒ ปล้องไผ่ เมื่อได้เส้นตอกตามจ้านวนที่ต้องการแล้วน้ามามัดปลายด้านหนึ่ง
รวมกัน ก่อนจะพับให้กลับไปด้านหลัง แล้วใช้เส้นตอกอีกส่วนหนึ่งสานขวางสลับกันไปตั้งแต่ด้านบน
ถึงด้านล่าง การสานนิยมสานเป็น “ลายขวางไพห้า” ระหว่างสานผู้ท้าต้องบังคับให้รูปทรงป่องแคบ
ตามลักษณะของงานส่วนบริเวณตรงกลางหรือกลางค่อนไปทางปลายจะมีการเจาะใส่งาอีกด้านละช่อง 
เพ่ือให้เป็นส่วนที่ปลาวิ่งเข้าและน้าออก "การท้าไซดักปลานี้ เป็นมรดกที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่ วัสดุที่ใช้
คือต้นไผ่ ปัจจุบันนี้หาง่ายมาก มีปลูกกันเต็มไปหมดทุกหัวระแหงต้นไผ่ที่น้ามาท้าไซ ต้องไม่แก่หรือ
อ่อนจนเกินไป ขนาดกลางๆ อายุประมาณ ๒-๓ ปี เพราะถ้าแก่เกินไป มันก็จะหักง่าย ส่วนไผ่ที่เอามา
ท้าส่วนใหญ่จะเป็นไผ่สีสุก เพราะทนทานและมีความยืดหยุ่นสูง โดยไผ่ ๑ ล้าจะสามารถท้าไซได้ ๑ 
ลูก ซึ่งแต่ละลูกจะใช้เวลาท้าประมาณ ๓-๕ วัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาดของไซด้วย"ไซที่มีความยาว ๓ 
เมตร สนนราคาอยู่ที่ ๑,๒๓๐ บาทต่อลูก ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดโดยลูกค้าที่สนใจไซชนิดนี้มักจะเอาไป
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ไว้ประดับตกแต่งบ้านเรือนมากกว่าจะใช้ดักปลาจริงๆในขณะที่ไซที่น้ามาใช้ดักปลานั้นจะมีขนาดความ
ยาวประมาณ ๑-๒ เมตรเท่านั้น สนนราคา ๑๕๐-๒๓๐ บาทต่อลูก ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนในหมู่บ้าน 
เรื่องการตลาดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะก็ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วย โดยเฉพาะฤดูฝนจะขายได้ดีมาก 
ท้าแทบไม่ทัน แต่ถ้าเป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อนจะขายไม่ค่อยได้ แต่ที่ต้องท้าก็เพราะต้องเตรียมไว้
ในช่วงฤดูฝนที่ก้าลังจะมาถึง ในวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ต่างกันกับชีวิตคนในเมือง 
ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างไม่เร่งรีบอาหารการกิน ส่วนมาก็จะหาจากสัตว์ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา มาท้ากิน
เอง ปลูกผักกินเองแล้วน้ามาปรุงอาหาร เมื่อต้องออกไปหาอาหาร จับปลา จึงคิดค้นเครื่องมือในการ
จับสัตว์น้้าต่างๆ ขึ้นมาหลายแบบ เช่น ไซดักปลา เบ็ดตกปลา บั้งดักปลาไหล สุ่ม เป็นต้น เครื่องมือ
ต่างๆ เหล่านี้ เป็นวัสดุที่ใช้ท้าก็ล้วนมากจากไม้ในท้องถิ่นท้ังนั้น เป็นความฉลาดอย่างยิ่งของชาวบ้าน 
ที่ได้ประดิษฐ์ท้าเครื่องมือจบัสัตว์น้้าขึ้น 
               ไซ เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้้าโดยมากดักปลาในกลุ่มปลาเล็กปลาน้อย ใช้งานในแหล่งน้้าไม่
ลึก มักเป็นแหล่งน้้าไหลและเป็นการเปิดช่องระบายน้้าเข้าออกตามบิ้งนาคันนา ไซมีหลายรูปทรง ตั้ง
ชื่อตามรูปทรงนั้น เช่น ไซปากแตร สานเป็นรูปกรวยปากไซบานออกเป็นรูปปากแตร ไซท่อ สานคล้าย
ท่อดักปลา หรืออาจตั้งชื่อตามวัตถุประสงค์ เช่น ไซสองหน้า มีช่อง ๒ ด้าน ไซลอย ใช้วางลอยในช่วง
น้้าตื้นๆ แหวกกอข้าวหรือกอหญ้า วางแช่น้้าไว้ ไซปลากระดี่ ใช้ดักปลากะดี่ ไซกบ สานเป็นลายขัดตา
สี่เหลี่ยมรูปทรงกระบอกใช้ดักกบ ไซโป้ง สานก้นโป่งเล็กน้อย แม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ที่ต่างกัน แต่มี
ลักษณะร่วมกันคือ สานเป็นทรงกระบอกและท้าปากทางเข้าเป็นงาแซง (ซี่ไม้เสี้ยมปลายแปลม 
รูปทรงคล้ายกรวยที่บีบแบนๆ ท้าให้ปลาเข้าได้ แต่ว่ายสวนความคมของปลายไม้ออกมาไม่ได้)  ไซ
ต่างๆ มักไม่ต้องใช้เหยื่อเพราะจะดักปลาที่ต้องไหลในกระแสน้้า เว้นแต่ไซกบที่ต้องมีเหยื่อประเภท 
ลูกปลา ลูกปู 

ขั้นตอนการท้าไซ 

๑. น้าไม้ไผ่มาตัดเป็นป้องๆแล้วผ่าเป็นพอเหมาะและน้าไม้ไผ่มาเหลาเป็นซี่ๆ เหลา 

ทีละมากๆและน้าเชือกท่ีเตรียมไว้มาสานความยาวประมาณ ๕๐ ซ.ม สานทิ้งไว้ก่อน แล้วมาน้าวงไซ

มาขดเป็นวงกลม วงไซนี้ท้าจากไม้ไผ่เหมือนกัน เมื่อท้าเสร็จก็น้ามาแช่น้้าให้มันคงทน 

๒. น้าไม้ไผ่ยาว ๑๕ ซ.ม มาเหลาให้เล็กๆแล้วน้ามาสานด้วยใยมะพร้าวที่น้ามาจาก 

กาบมะพร้าวมาสานกันให้เหมือนเชือกแล้วน้าไม้ ไผ่มาสานกับใยมะพร้าวสองชั้นห่าง กันประมาณ ๕ 

เซนติเมตร 

๓. น้าไซที่สานไว้มัดควบกันแล้วเอาวงไซใส่ไว้ ๕ จุดมัดให้แน่น แล้วเอาไฟมาลน     

ที่เชือก  

๔. ท้าฝาขั้นไซสองชั้นให้มีช่องตรงกลางแล้วน้างาไซที่สานไว้มามัดที่ฝาขั้นเป็นรูป

สามเหลี่ยมเฉียงไปข้างใน ทั้งสองชั้นของฝาขั้น 
                ๕. ท้าปากไซจากนั้นก็ตรวจสอบว่าแน่นหนาพอสมควรเป็นอันเสร็จ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%9A
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ภาพ ๕๙ ไซดักปลา 

ข้องใส่ปลา 

สานข้องใส่ปลา ส่วนใหญ่จะท้าหลังฤดูท้านา ส่วนมากจะใช้เอง วัตถุดิบที่ใช้ในการสานคือไม้

ไผ่เป็นหลัก แล้วน้ามาเหลาเป็นเส้นๆ สานลาย ๓ ใช้เชือกเป็นสายสะพาย ขาย ๕๐ บาท/ลูก เป็นงาน

จักรสานประเภทหนึ่ง ที่อาศัยความประณีตและความช้านาญในการผลิตซึ่งงานจักรสานชิ้นนี้อาจจะ

เหมือนกับภาคอ่ืนๆ แต่ความประณีตที่ลวดลายและการผลิตก็ไม่แพ้ภาคอ่ืนแต่การใช้งานก็เหมือนกัน 

วัสดุอุปกรณ์ 

                ๑. ไม้ไผ่ 

               ๒. มีดพร้า 

                ๓. กระดาษทราย 

               ๔. กรรไกร 

ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ : ตัดไม้ไผ่ออกเป็นท่อนๆ 

วิธีการท้า 

๑. น้าไม่ไผ่มาผ่าออกเป็นซี่ๆๆขนาดเล็กพอประมาณ 

๒. เหลาไม้ไผ่ให้บางพอประมาณ 

๓. น้ามาขึ้นโครงร่างในส่วนตรงนี้ขึ้นอยู่กับความช้านาญของผู้ผลิตเองรวมถึงการข้ึน 

ลวดลายต่างๆ 

                ๔. จะได้ข้องใส่ปลาที่มีความประณีตสวยงาม 

                ๕. ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการเก็บรายละเอียดที่ยังหลงเหลืออยู่บ้าง 
 



๑๔๓ 

 

 

 
 
 
 
    ภาพ ๖๐ ข้องใส่ปลา 
 
 
 
 

 
สุ่มไก่ 

ความเป็นมาของการสานสุ่มไก่ 
            ความเป็นมาของการสานสุ่มในหมู่บ้านมีชาวบ้านจ้านวนมากท่ีชื่นชอบและนิยมกีฬา
ชนไก่ จึงมีการเลี้ยงไก่ชนเป็นจ้านวนมาก และอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นในการเลี้ยงดูไก่ชนอย่างใกล้ชิดคือสุ่ม
ไก่ ซึ่งสุ่มไก่นี้สานได้ง่ายมีราคาถูกและใช้ประโยชน์ได้ดี การสานสุ่มไก่นี้สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน
สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจึงได้มีการสานสุ่มสืบต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน และในหมู่บ้านก็หา
คนที่จะมาสานสุ่มไก่นี้ยากมากส่วนมากก็จะเป็นคนแก่ที่อยู่แต่บ้าน และส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตกันไปแล้ว 
และในการสานสุ่มไก่ขายก็เป็นการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่มากมายในหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์ และยัง
เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกด้วย 

วิธีการท้าสุ่มไก่ชน 
            การสานสุ่มไก่นี้ได้ไปศึกษาที่บ้านน้้าพุ ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนครโดยวัตถุดิบที่ใช้ มีเพียงไม้ไผ่สีสุก ขนาดพอดีไม่แก่หรืออ่อนเกินไป สานเป็นลายบวกกับฝีมือ
และความช้านาญก็สามารถผลิตสุ่มไก่ขายได้แล้ว เป็นที่นิยมของบรรดาเซียนไก่ชนตามซุ้มไก่ชนทั่วไป
ที่มาสั่งซื้อเพ่ือน้าไปใช้ครอบไก่ชนเงินแสนที่ต้องดูแลเป็นอย่างดี 

เครื่องมือและอุปกรณ์ 
            ๑. เลื่อยคันธนูหรือคีม ใช้เลื่อยตัดข้อปลายล้าไผ่ และเลื่อยหรือใช้คมตัดปากสุ่มเมื่อ
สานสุ่มไก่ เสร็จแล้ว 
            ๒. มีดพร้า ใช้ผ่าล้าไผ่และเหลาจักตอกไผ่เพ่ือแยกส่วนในและส่วนผิวของไผ่ ซึ่งส่วน
ผิวที่ใช้งานจะมีความเหนียว ง่ายต่อการจักสาน 
            ๓. ค้อน ใช้ตอกตะขอข้อไผ่หลักหมุดยึดส่วนหัวสุ่มไก่เมื่อสานขึ้นรูป 

วิธีการจักสาน 
            ๑. การจักตอกไผ่ 
               ๑.๑ ใช้เลื่อยคันธนูเลื่อยตัดข้อปล้องแรกของไผ่ทิ้งเพ่ือให้ผ่าล้าไผ่ได้สะดวก 
               ๑.๒ ผ่าล้าไผ่ออกมาเป็นเส้น ๆ 
               ๑.๓ จักตอกเส้นไผ่เป็นตอกยืน ตอกยาว และตอกไผ่ตีน (ส่วนข้อไผ่ที่มีตา
ไผ่)ความกว้างของตอกแต่ละแบบโดยประมาณ คือ ตอกยืน ๑.๓–๑.๗ ซม. ตอกยาว ๐.๘ ซมและตอก



๑๔๔ 

 

 

ไผ่ตีน ๑.๖–๒.๐ ซม.ซึ่งไผ่หนึ่งล้าเหลาจักตอกได้ตอกยืนใช้สานสุ่มไก่ได้ ๑ ใบ และตอกยาวสานสุ่มไก่
ได้ ๒ ใบ 
               ๑.๔ ส่วนที่เป็นข้อไผ่น้ามาเหลาเป็นตะขอข้อไผ่หลักหมุดยึดหัวสุ่ม เพ่ือ
ไม่ให้สุ่ม ขยับเขยื่อนในขณะสานขึ้นรูป 
            ๒. การสานสุ่มไก่ 
               ๒.๑ เริ่มจากสานตอกยาวและตอกยืนเป็นหัวสุ่มแบบลายขัด 
               ๒.๒ ใช้ค้อนตอกตะขอข้อไผ่หลักหมุดยึดหัวสุ่มบนพื้นดินลานกว้าง เพ่ือยึด
สุ่มไก่ ไว้ในการสานขึ้นรูป  
               ๒.๓ ใช้ตอกยาวสานรอบ ๆ สุ่มไก่เพ่ือขึ้นรูปแบบลายหนึ่ง (ยกหนึ่งข้าม
หนึ่ง) โดยจุดเริ่มต้นของตอกยาวแต่ละเส้นเปลี่ยน ต้าแหน่งไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้สุ่มไก่ได้รูปทรงกลม 
               ๒.๔ สานตีนสุ่มไก่ โดยใช้ตอกไผ่ตีนประมาณ ๕ เส้น 
               ๒.๕ ใช้เลื่อยคันธนูเลื่อยหรือคีมตัดส่วนตอกยืนที่ยื่นยาวตีนสุ่มไก่ท้ิงไป 
 

 

 
 
   ภาพ ๖๑ สุ่มไก่ 

 
 
 
 
 

๓. การวิเคราะห์ชุมชนและกลุ่มอาชีพ  
๓.๑ การวิเคราะห์ SWOT ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านน้้าพุ 
จุดแข็ง   

 ๑. ผู้น้าของกลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถชักจูงและโน้มน้าวสมาชิกของกลุ่มได้ ส่งผลให้เกิด
ความสามัคคีภายในกลุ่ม ท้าให้เกิดการด้าเนินงานต่างๆภายในกลุ่มเป็นไปอย่างเป็นระบบระเบียบและ
มีประสิทธิผล 
 ๒. ผลิตภัณฑ์มีราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันที่มีในท้องตลาด 
 ๓. การผลิตใช้ต้นทุนน้อยเทคโนโลยีที่ใช่ไม่ซับซ้อน ใช้วัตถุดิบและแรงงานที่หาได้ในท้องถิ่น 
ท้าให้ต้นทุนการผลิตไม่สูงมากสามารถตั้งราคาได้ต่้าเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมการตลาดรวมทั้งเพ่ิม
ยอดขายของผลิตภัณฑ์ 



๑๔๕ 

 

 

 ๔. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพมีความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าและยังเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของอ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ท้าให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด 
 ๕. มีสมาชิกที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกท่ีมาใหม่ 

จุดอ่อน   
 ๑. ขาดเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม ท้าให้ขาดสภาพคล่องเป็นอุปสรรคต่อการขยายขนาด
การผลิตและลงทุนในการพัฒนาด้านต่างๆรวมไปถึงความคิดที่จะท้าอะไรใหม่ๆก็ถูกจ้ากัดเนื่องจาก
ขาดเงินลงทุนในการพัฒนาให้เกิดข้ึน 
 ๒. ปัญหาเรื่องมอดกินไม้ท้าให้ผลิตภัณฑ์ที่ท้าเกิดความเสียหาย 
 ๓. กระบวนการผลิตขาดเครื่องมือที่ทันสมัย ท้าให้เกิดการล่าช้าในบางโอกาสที่มีการสั่งซื้อ
มากๆอีกทั้งบางกลุ่มมีจ้านวนสมาชิกท่ีน้อยท้าให้ขาดแรงงานในบางฤดูกาล 
 ๔. ในแต่ละกลุ่มอาชีพยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช้านาญด้านผลิตภัณฑ์อยู่มากท้าให้การ
ผลิตไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาด เป็นสาเหตุให้ผลิตภัณฑ์
เดิมของกลุ่มมีความจ้าเจและไม่ทันสมัย ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดในระยะยาว อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มส่วนใหญ่ไม่มีความหลากหลาย มีรูปแบบให้เลือกน้อย ไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 ๕. การผลิตขาดความต่อเนื่อง เพราะต้องท้าเป็นฤดูกาล 
 ๖. รูปแบบผลิตภัณฑ์บางกลุ่มอาชีพไม่น่าสนใจ และไม่มีความแตกต่างในท้องตลาดและรวม
ไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ดีเท่าท่ีควรและยังไม่ได้มาตรฐาน 
 ๗. ขาดช่องทางและเชี่ยวชาญด้านการตลาดสนับสนุน ตลาดมีเฉพาะในท้องถิ่นและ
ด้าเนินการเฉพาะพ้ืนที่ใกล้ๆ 

โอกาส   
 ๑. ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานทางภาครัฐให้การส่งเสริมทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่มชุมชนโดยการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีการประกอบอาชีพซึ่งมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาให้การ
ส่งเสริม 
 ๒. การจัดแสดงสินค้าในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 
 ๓. เป็นแหล่งการเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
 ๔. มีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านการแสดงสินค้าต่างๆท้าให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเริ่มเป็นที่
รู้จักมากขึ้น 
 ๕. ลูกค้ามีทัศนคติท่ีดีต่อผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ตามภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน
บ้านน้้าพุ 
 



๑๔๖ 

 

 

อุปสรรค  
 ๑. การผลิตขาดการต่อเนื่อง เพราะต้องท้าเป็นฤดูกาล สมาชิกจะผลิตอย่างจริงจังในช่วงฤดู
ว่างเว้นจากการท้านา 
 ๒. ขาดสถานที่ในการรวบรวมกลุ่มสมาชิกเพ่ือท้าผลิตภัณฑ์ หรือวางจ้าหน่าย 
 ๓. สมาชิกบางคนยังขาดทักษะและความช้านาญในการผลิต 
 ๔. ตลาดสินค้าในการผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีคู่แข่งขันและการแย่งส่วนแบ่งการตลาดกัน
เป็นจ้านวนมาก การเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งขันรายใหม่เป็นไปได้โดยง่าย 
 ๕. ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน 

 
๓.๒ รายช่ือสมาชิกกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านน้้าพุ  
๑. นายสมพงษ์    กล่อมใจ 
๒. นายเซือม   ศรีเภา 
๓. นายแทน    พรมดม 
๔. นายผง    ทองบุญธาตุ 
๕. นายก้าจัด    สุทธิมาศ 
๖. นายพันธ์    วงศ์มีแก้ว 
๗. นายเตียม    ปุ่งค้าน้อย 
๘. นายลี    ทองบุญธาตุ 
๙. นายทวี    พรมดม 
๑๐. นายชอบ    พองดวง 
๑๑. นายเติม    ปุ่งค้าน้อย 
๑๒. นายหวาน    พองดวง 
๑๓. นายพ้น    พองดวง 
๑๔. นายสมมิตร   ลายนอก 
๑๕. นายมารวม    บุระเนตร 
๑๖. นายประชา    วงศ์กาฬสินธุ์ 
๑๗. นายปราการ   ดวงเคน 
๑๘. นายเรืองยศ   สินภูม ี
๑๙. นายประภาส   ฮาทวงค์ 
๒๐. นายดุสิต    พรมดม 
๒๑. นายรุ่งเรือง    พรมดม 



๑๔๗ 

 

 

๒๒. นายสวรรค์    นินแพง  
๒๓. นายประเสริฐ   บุระเนตร 
๒๔. นายหงส์    ลมอ่อน 
๒๕. นายมนตรี    พรมดม 

 
๔. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา 
การด้าเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของบ้านน้้าพุ ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด

สกลนครนั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งรวบรวมข้อปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ปรับปรุงและต่อยอดในการท้าธุรกิจชุมชนในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม การศึกษาครั้งนี้ได้ด้าเนินการโดยอาศัยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ 

การผลิต 
๑. วัตถุประสงค์การผลิต แต่เดิมนั้นการผลิตมุ่งเน้นเพ่ือใช้สอยในชีวิตประจ้าวัน 

หรือใช้แทนเงินตราแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอย่างอ่ืน แต่ปัจจุบัน วัตถุประสงค์เปลี่ยนไป โดยเป็นการ
ผลิตเพ่ือการค้าเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว เป็นอาชีพเสริมที่ใช้ช่วงเวลาว่างจากการประกอบ
อาชีพหลัก 

๒. กรรมวิธีการผลิตและวิธีผลิต แต่เดิมการผลิตจะอาศัยทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ใน 
ครัวเรือนหรือในท้องถิ่น มีลักษณะการผลิตแบบครบวงจร โดยจะท้าเองทุกข้ันตอน ตั้งแต่การจัดหา
จัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆ จนกระทั่งถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูป และส่วนใหญ่ยังจัดจ้าหน่ายด้วย
ตนเองอีกด้วย ปริมาณการผลิตจะข้ึนอยู่กับแรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก แต่ในปัจจุบันการผลิตจะ
แตกต่างจากเดิมเนื่องจากมีความต้องการสินค้าในปริมาณเพ่ิมข้ึนมาก ขั้นตอนในการผลิตจึง
จ้าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ที่มีการเน้นระบบการแบ่งงานกันท้าตามความถนัดและความช้านาญ 
เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในด้านกรรมวิธีการผลิตยังคงไม่แตกต่างจากวิธีที่ท้ากันมาแต่โบราณ กล่าวคือมี
ระดับข้ันตอน กระบวนการและ วิธีการแบบเดิม สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือ มีการน้า
วัสดุสมัยใหม่ๆ หลายชนิดเข้ามาทดแทนวัสดุที่หายากและขาดแคลน เช่น การใช้เครื่องตัดไม้มาแทน
การใช้เลื่อย เป็นต้น 

๓. รูปแบบการผลิต อดีตรูปแบบการผลิตจะคล้ายคลึงกันและมีสินค้าน้อยชนิด แต่ 
ในปัจจุบันการผลิตมีความแตกต่างหลากหลายจากเดิมไปมาก ทั้งในด้านสีสัน ลวดลาย ตลอดจน
ประเภทและชนิดสินค้าทีไ่ด้มีการประยุกต์ไม้ไผ่เพ่ือผลิตสินค้าชนิดใหม่ๆ เพ่ือน้าเสนอและจ้าหน่ายต่อ
ตลาดมากขึ้น อาทิ การน้าไปผลิตโซฟา ชุดรับแขก เปล สุ่มไก่ ท้าให้รูปแบบและลักษณะการใช้งานมี
ความหลากหลาย และเป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้ตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขยายตัวเป็นอย่างมาก 

๔. ลักษณะการประกอบการผลิต การประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ จาก 
การศึกษาพบว่ามีลักษณะการประกอบการผลิตโดยยึดเป็นอาชีพหลัก รองลงมาคือท้าเป็นอาชีพเสริม
เพ่ือเพ่ิมรายได้ นอกจากนั้นขึ้นอยู่กับผู้ที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การรับจ้างผลิต  
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๕. ลักษณะวิธีการผลิต ลักษณะวิธีการผลิต จะผลิตตามค้าสั่งซื้อมากท่ีสุด  
นอกจากนั้นจะมีการผลิตในรูปแบบที่เคยท้ามาในอดีต และมีบางส่วนจ้านวนไม่มากที่เริ่มมีการ
ออกแบบเป็นรูปแบบแปลกใหม่ เพื่อเสนอตลาด ช่วงระยะเวลาท้าการผลิตส่วนใหญ่จะผลิตมากท่ีสุด
ในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

๖. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะซื้อในท้องถิ่นมากที่สุดโดย 
ปริมาณวัตถุดิบมักจะมีไม่เพียงพอกับความต้องการในบางฤดูกาล และจะต้องซื้อหาเพ่ิมเติมจากแหล่ง
อ่ืนๆ ทดแทน ราคาวัตถุดิบพบว่ามีราคาสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

๗. แรงงานที่ใช้ในการผลิต แรงงานที่ใช้ในการผลิตของกลุ่มฯ มี ๒๕ คน จัดว่าเป็น 
อุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน ใช้สมาชิกในครัวเรือนด้าเนินการผลิต และส้าหรับแรงงานพบว่า 
แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่มากที่สุด  

การจัดจ้าหน่าย 
         ระบบการจัดจ้าหน่าย แต่เดิมการจัดจ้าหน่าย จะมีลักษณะเป็นการจัดจ้าหน่ายด้วยตนเอง 
แต่ในปัจจุบันซึ่งการค้าขยายวงกว้างขึ้น การคมนาคมและการสื่อสารสะดวกและมีประสิทธิภาพ เริ่มมี
การน้าสินค้าไปฝากขายตามศูนย์ของการศึกษานอกโรงเรียนตามอ้าเภอต่างๆ     มีการติดต่อซื้อ-ขาย
ผลิตภัณฑ์ผ่านพ่อค้าคนกลาง ที่น้าสินค้าไปจ้าหน่ายยังกลุ่มลูกค้าของตนเอง   เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และมักสั่งซื้อคราวละมากๆ ซึ่งมีท้ังที่มารับสินค้าด้วยตนเองหรือให้จัดส่งไปให้ยังสถานที่ต่างๆ ตาม
จ้านวนที่สั่งซื้อ 

แนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
          แนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่นั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังจะดูได้จากการมีรายได้
เพ่ิมข้ึนของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการผลิตที่เพ่ิมข้ึนตามจ้านวนชาวบ้านที่
หันมาประกอบอาชีพการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ เพราะเป็นอาชีพเสริมได้ดีอีกแบบหนึ่ง 

การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
การส่งเสริมงานด้านการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ บ้านน้้าพสุ่วนใหญ่ยังต้องการได้รับการส่งเสริม 

และสาเหตุที่ท้าให้ไม่ได้รับการส่งเสริม ก็คือไม่ทราบว่ามีการส่งเสริมจึงไม่ได้ติดต่อขอรับการส่งเสริม 
ไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐบาล ไม่รู้เกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม และเข้าใจว่า
การขอรับการส่งเสริมมีความยุ่งยาก ส่วนในด้านความช่วยเหลือที่ทางกลุ่มต้องการจาก ภาครัฐบาล 
คือ การช่วยหาแหล่งจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ ความช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียน การให้การฝึกอบรมใน
ด้านการออกแบบ เทคนิคการผลิต และเทคนิคด้านการบริหารจัดการ และรวมถึงการให้เข้าร่วมแสดง
สินค้าตามงานเทศกาลต่างๆ  

ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 
จากการศึกษาถึงปัญหาข้อบกพร่องและปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิต การส่งเสริม 

และการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ พบว่ามีประเด็นในด้านต่างๆ ดังนี้ 
๑. ปัญหาด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ส่วนใหญ่ ยังคงมี 

รูปแบบสินค้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่มีการผลิตมาแต่โบราณมากนัก แต่ปัจจุบันตลาดเปลี่ยนแปลง
ไปมากโดยเฉพาะรสนิยมผู้บริโภค ตัวผู้ประกอบการเองส่วนใหญ่ก็มีความรู้ ความสามารถในการ
ออกแบบหรือพัฒนารูปแบบสินค้าได้ค่อนข้างจ้ากัด จึงมีการผลิตสินค้าที่มีรูปลักษณ์เหมือนหรือ



๑๔๙ 

 

 

คล้ายๆ กับของเดิม จึงท้าให้ไม่สามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเนื่องไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้ นอกจากนี้
สินค้าเดิมๆที่มีการผลิตอยู่ ก็มีการน้าไปผลิตลอกเลียนจากชาวบ้านในท้องถิ่นอ่ืนๆ ท้าให้เกิดการ
แข่งขันในด้านการตลาด ที่นับวันจะรุนแรงมากข้ึน 

๒. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน สกลนครเริ่มมีอัตราการเจริญเติบโตทาง 
อุตสาหกรรม ประชากรในวัยท้างานจ้านวนมากได้เข้าไปสู่การประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม ส่งผลให้แรงงานในภาคเกษตรกรรมและหัตถกรรมในท้องถิ่นเกิดการขาดแคลน 

๓. ปัญหาเงินทุนหมุนเวียน การขาดความเข้าใจในการด้าเนินงานทางธุรกิจ ท้าให้  
ผู้ผลิตขนาดเล็กหลายรายไม่ประสบความส้าเร็จในด้านการประกอบการ โดยปัญหาหลักมักเป็นปัญหา
เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน  

๔. ปัญหาเทคนิคการผลิต ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ยังคงใช้ 
วิธีการผลิตแบบโบราณ และไม่ได้มีการพัฒนาอย่างจริงจังที่จะประยุกต์เทคนิคการผลิตสมัยใหม่หรือ
เครื่องจักรที่ทันสมัย เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนการด้าเนินการ เพ่ิมคุณภาพสินค้า ทั้งยังไม่มีหน่วยงาน
ราชการใดให้ความส้าคัญในงานช่วยเหลือส่วนนี้ 

๔.๒ ข้อเสนอแนะ 
๑. ด้านผู้ประกอบการ 

                 ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการ เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมการด้าเนินงานในด้านต่างๆ 
รวมทั้งอาจเป็นศูนย์ที่สามารถใช้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐฯและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การรวมกลุ่มธุรกิจยังสามารถสร้างข้อต่อรองในด้านการเจรจาทางการค้าต่างๆ 
ได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเก่ียวกับปัญหาการตั้งราคาสินค้า เพ่ือไม่ให้เกิดสงครามราคา
ระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นชาวบ้านด้วยกันเอง 
                 ๒. ด้านการส่งเสริมจากภาครัฐบาล 
                    ๒.๑ ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานในท้องถิ่นที่ช่วยส่งเสริมงานหัตถกรรมใน
ท้องถิ่นอย่างจริงจัง ซึ่งงานหัตถกรรมเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชาว
ชนบทได้อย่างดีโดยภาครัฐควรท้าการส้ารวจว่าชาวบ้านต้องการได้รับความช่วยเหลือด้านใดและให้
การสนับสนุนที่ตรงกับความต้องการ 

๒.๒ ช่วยในด้านการจัดตั้งศูนย์ธุรกิจ เพ่ือเป็นศูนย์ในการสร้างความร่วมมือ 
ด้านต่างๆ ของชุมชน อาทิการเป็นศูนย์การฝึกอบรม ศูนย์ประชุมสัมมนา ศูนย์แสดงสินค้า หรืออ่ืนๆ 
ที่ช่วยในการด้าเนินกิจกรรมส่งเสริมงานบริหารผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

๒.๓ ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ในสิ่งที่ชาวบ้านยังขาด อาทิ ในด้านเทคนิค 
การบริหารจัดการธุรกิจ การบัญชีการเงิน เทคนิคการผลิตและการออกแบบที่ทันสมัย เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้อาจช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านสามารถน้าไปประยุกต์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือปรับปรุง
การด้าเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจใช้สถาบันการศึกษาต่างๆ ของรัฐที่มีอยู่ในท้องถิ่นช่วย
พัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ตามแต่ความถนัดของแต่ละหน่วยงาน อาทิ สถาบันของกรมอาชีวศึกษา 
ช่วยพัฒนาด้านการออกแบบและเทคนิคการผลิต สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นช่วยพัฒนาด้านความรู้
เกี่ยวกับตลาดและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
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๒.๔ ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ควรให้ความช่วยเหลือทางด้าน 
การเงินแก่ ผู้ประกอบการที่ขาดแคลนเงินทุน ด้วยการหางบประมาณจากภาครัฐบาลหรือเอกชนใน
ลักษณะให้กู้ยืมไปเป็นทุนในการซื้อวัตถุดิบหรือการจ้างแรงงาน ควรจัดระบบระเบียบวิธีการให้กู้ที่ไม่
ยุ่งยากมากเกินไป เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีก้าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

๒.๕ ให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ แม้ปัจจุบัน 
การผลิตยังใช้วิธีการผลิตแบบโบราณ ที่ใช้แรงงานคนในทุกขั้นตอนของการผลิตรวมถึงความรู้เกี่ยวกับ
วัสดุภัณฑ์ที่สามารถน้ามาใช้ในการผลิตก็ยังไม่ได้มีการท้าการศึกษาอย่างจริงจัง การมีการจัดตั้ง
หน่วยงานท้าการศึกษาเรื่องดังกล่าว และให้ความรู้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์จะเป็นการช่วยพัฒนางานอาชีพ
ในทางอ้อมได้อย่างดีวิธีหนึ่ง 

๒.๖ ให้ความช่วยเหลือในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาถึงความต้องการของตลาด ทัง้ในด้านประโยชน์ใช้สอย 
ลวดลาย สีสัน โดยน้าองค์ความรู้ที่ศึกษามาได้นี้ถ่ายทอดกับชาวบ้าน ก็จะสามารถช่วยสร้างผลิตภัณฑ์
ที่ตรงต่อความต้องการของ ผู้ใช้และยังอาจช่วยในการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น  

๒.๗ จัดให้มีการประกวดแข่งขันการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ การจัดการ 
ประกวดนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้กับท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไปในตัว เพราะผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องใช้ฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ อย่างเต็มที่ในการ
ผลิตชิ้นงานเพื่อเข้าประกวด ซึ่ง ชิ้นงานต่างๆ เหล่านี้อาจสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆ เป็นการยกระดับ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังควรสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการประกวดงานของเยาวชนรุ่น
ใหม่ๆ เสริมเข้าไป เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นมีความสนใจในงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านและ
ยังอาจเป็นการสร้างช่างฝีมือรุ่นใหม่ๆ ให้มีสืบทอดวิชาชีพได้อย่างยั่งยืน 
 ๔.๓ ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

ผู้ศึกษาขอเสนอแนะส้าหรับผู้สนใจเรื่องท้านองนี้ในครั้งต่อไป ดังนี้ 
๑. ควรมีการศึกษาในลักษณะการติดตามและประเมินผลงาน การด้าเนินธุรกิจของ 

ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน้าผลที่ได้ มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหรือปรับแผนงานในส่วน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการด้าเนินงานธุรกิจภูมิปัญญาชาวบ้านในต่างพ้ืนที่  
ที่มีปัจจัยต่างๆ แตกต่างกัน ตามชนบทภาคต่างๆ เพ่ือให้สามารถน้าผลที่ได้มาก้าหนดทิศทางการ
ด้าเนินการได้สอดคล้องและเป็นประโยชน์สูงสุด 
 



การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกกของกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านน้้าพุ  

หมู่ ๔ ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
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๑. บริบทท่ัวไปของชุมชน 

 บ้านน้้าพุ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต้าบลบ้านแปูน อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งการเดินทาง
ไปบ้านน้้าพุหากเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะใช้ถนนสายสกลนคร-นครพนม ในระหว่าง
ทางจะผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเชียงเครือ เทศบาลต้าบลท่าแร่ เลี้ยวขวาไปทางต้าบลบ้านแปูน อ้าเภอโพนนาแก้ว โดยใช้
ทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๓๑ ตรงไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาอีกครั้งที่วัดยอดล้าธาร 
ก็จะเป็นถนนมุ่งตรงสู่บ้านน้้าพุ โดยจะผ่านสถานที่ต่างๆ ได้แก่ วัดศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านโพนบก
ผดุงศาสตร์ วัดโพนบก องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแปูน ขับรถตามเส้นทางหลักไปเรื่อยๆ จะผ่าน
บ้านแปูนสามัคคีราษฎร์บ้ารุง บ้านซ่งน้้าพ ุและบ้านน้้าพุตามล้าดับ ระยะทางทั้งสิ้นจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครถึงบ้านน้้าพุ ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร ทั้งนี้แม้ว่าระยะทางของบ้านน้้าพุจะไม่ไกลจาก
ตัวเมืองสกลนครมากนัก แต่การเดินทางจะใช้เวลาพอสมควร (ประมาณ ๓๕-๔๕ นาที) เนื่องจากถนน
มีลักษณะผิวขรุขระ เป็นหลุมในบางช่วง สภาพของการใช้งานได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๖๐ ดังนั้นการ
ขับข่ียานพาหนะต่างๆ ต้องใช้ความระมัดระวังมากพอสมควร ประกอบกับถนนดังกล่าวเป็นถนนเส้น
หลักในชุมชน ดังนั้นไม่ควรขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็ว เพราะเป็นพ้ืนที่ชุมชนตลอดสองข้างทาง
สลับกับพ้ืนที่การท้านาและเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน 

 ๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะภูมิอากาศ 
บ้านน้้าพุ มีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงลาดชันจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ้าเภอ

โพนนาแก้ว และพ้ืนที่บางส่วนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเมื่อถึงฤดูฝนน้้าก็จะท่วมถึงพ้ืนที่ เพราะพื้นที่
บ้านน้้าพุมีพ้ืนที่ที่ติดกับหนองหาร ซึ่งเป็นทะเลสาบน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนคร ส่งผลให้บ้าน
น้้าพุมีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง เนื่องจากติดกับหนองหาร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะ
ปลูกข้าว เพราะมีน้้าใช้ในการท้านาตลอดทั้งปี นอกจากนี้พ้ืนที่บ้านน้้าพุยังมีเขตปุาไม้ชุมชนที่เกิดข้ึน
ตามธรรมชาติท้าให้สภาพแวดล้อมบริเวณบ้านน้้าพุอยู่และยังเป็นแหล่งท้ามาหากินของชุมชน ส่วน
พ้ืนที่หมู่บ้านน้้าพุ จากการส้ารวจของส้านักงานเกษตรอ้าเภอโพนนาแก้ว พบว่าบ้านน้้าพุมีพ้ืนที่
ประมาณ ๕,๐๗๐ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

๑. พ้ืนที่บริเวณที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  ๔๐๐  ไร่ 
๒. พ้ืนที่ท้าการเกษตร    ๒,๔๑๖ ไร่ 
๓. พ้ืนที่ปุา     ๑,๓๕๔ ไร่ 
๔. ที่ดินสาธารณะ    ๘๗  ไร่ 
๕. พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งน้้า    ๘๑๓  ไร่ 
อย่างไรก็ตามในการส้ารวจยังพบข้อมูลว่า สภาพของบ้านน้้าพุ มีลักษณะดินแบ่งออกเป็น ๓ 

ชั้น คือชั้นที่ ๑ เป็นดินร่วมปนทรายหรือฮิวมัส เป็นดินหน้าบนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพราะ
ปลูกพืชผลต่างๆ ส่วนชั้นที่ ๒ เป็นดินลูกรัง หากท้าการขุดลึกลงไปจากหน้าดินประมาณ ๓๐-๕๐ 
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เซนติเมตร จะพบว่าเป็นดินลูกรัง ดินชั้นนี้ไม่เหมาะแก่การท้าการเกษตร แต่สามารถน้าไปท้าถนนหรือ
ถมที่ดินได้ และชั้นที่ ๓ เป็นดินขาวหรือดินตับม้า ลึกลงไปจากดินลูกรังก็จะพบดินขาวหรือดินตับม้า  
ดินชนิดนี้ไม่นิยมท้าการเพาะปลูก เพราะมีธาตุอาหารน้อยปลูกพืชไม่ได้ผลดีนัก 

ส้าหรับด้านแหล่งน้้าของบ้านน้้าพุมีแหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ หนองหารที่ถือเป็น
แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ของจังหวัดสกลนคร อยู่ติดกับหมู่บ้านทางด้านทิศตะวันตก โดยเป็น
แหล่งน้้าที่ใช้ส้าหรับเลี้ยงสัตว์ ท้าการประมงขนาดเล็กและใช้ในการเพาะปลูก ส้านักงานพลังงาน
แห่งชาติ ได้ก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟูาข้ึนที่บ้านท่าศาลา โดยมีคลองส่งน้้า ผ่านเข้ามาในหมู่บ้านพุ 
ซึ่งพ้ืนที่ที่ได้รับน้้าจากสถานีสูบน้้า ประมาณ ๖๐๐ ไร่ นอกจากนั้นในหมู่บ้านยังมีการขุดสระน้้าเพื่อใช้
ในการเกษตร จ้านวน ๓ สระ ได้แก่ สระหมาจอก  สระบ๊ะหว่า และสระห้วยเฮือ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการเกษตรให้มากข้ึน ส่วนล้าห้วยในบ้านน้้าพุมีล้าห้วยหลักท่ีเชื่อมต่อกันกับหนองหารด้วย ได้แก่ 
ห้วยน้้าพุ เป็นล้าห้วยที่เกิดจากบริเวณที่สูงทางด้านทิศใต้ของต้าบลบ้านแปูน ไหลผ่านบ้านน้้าพุ
ทางด้านทิศเหนือ ลงไปสู่หนองหาร ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านน้้าพุ ล้าห้วยนี้เป็นล้าห้วยขนาดเล็ก 
และตื้นเขินมาก จะมีน้้าเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น แต่ต่อมาได้มีการขุดลอกห้วยน้้าพุใหม่ ที่มีความกว้าง ๑๐ 
เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรส้าหรับชาวบ้าน และยังใช้เป็นที่  
จัดงานประเพณีแข่งเรือและลอยกระทงของคนในชุมชนอีกด้วย ต้นน้้าจะอยู่ทางทิศใต้เชื่อมต่อกับ
หนองหาร ส่วนปลายของล้าห้วยจะเป็นอ่างที่เป็นที่สาธารณะขนาด ๕ ไร่ 

นอกจากนั้นยังมีห้วยเฮือ แต่เดิมเป็นร่องน้้าเล็กๆ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน จะมี
น้้าเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นแต่ต่อมาได้ท้าการขุดลอกใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่ง
ล้าห้วยนี้มาจรดปลายทางทิศเหนือของห้วยน้้าพุ ห้วยหนองแซงจะทอดยาวไปทางบ้านซ่งน้้าพุเก่า 
ส่วนห้วยวังหมากเห็บหรือห้วยแม่ม็องจะทอดยาวไปทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ที่เรียกว่าห้วยแม่ม็อง
เชื่อกันว่าตั้งมาจากชื่อคน และห้วยผักขะทอดยาวไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านจะมีแยกออกจาก
ล้าห้วยไปสระหมาจอก ล้าห้วยแต่ละสายมีความส้าคัญกับชาวบ้านมาก เพราะชาวบ้านจะอาศัยน้้าใน
การท้าการเกษตรท้านา และเอาไว้หาปลา 

 ด้านลักษณะภูมิอากาศของบ้านน้้าพุ แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว 
ดังต่อไปนี้ ๑) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อากาศในช่วงนี้จะร้อนแต่ไม่ร้อน
มากเพราะจะมีลมพัดเข้ามาตลอดจากหนองหาร จึงท้าให้อากาศไม่ค่อยร้อนมาก ๒) ฤดูฝน เริ่มต้น
ตั้งแตแ่ต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม โดยอากาศในช่วงฤดูฝนจะมีลมพายุในบางครั้ง ในช่วงที่
ฝนตกมากน้้าก็อาจเอ่อล้นขึ้นมาจากหนองหาร เข้าท่วมนาข้าวของชาวบ้านที่อยู่ติดหนองหาร  แตใ่น
ปัจจุบันชาวบ้านได้ท้าคลองก้ันน้้าระหว่างที่นากับหนองหาร ท้าให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงไป  และ 
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๓) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม อากาศในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศเย็น
มากและจะมีลมพัดจากหนองหารเข้ามาในหมู่บ้านตอนกลางวัน  

๑.๒ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ปัจจุบันบ้านน้้าพุมีจ้านวน ๒๖๙ หลังคาเรือน มีประชากรจ้านวน  ๑๒๗๘  คน  แยกเป็น

หญิง ๖๕๕ คนและชาย  ๖๒๓  คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ  ท้านา  เลี้ยงสัตว์ ท้าการประมง 
รับจ้างทั่วไปและค้าขายตามล้าดับ มีพื้นที่ทางเกษตร ทั้งหมด จ้านวน ๑,๘๗๐ ไร่ คิดเป็น ๗๔.๘ 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งตามเอกสารสิทธิ์ที่ถือครองดังนี้ โฉนดที่ดิน ๗๑๔ ไร่  นส.๓ และ นส.๓ ก 
จ้านวน ๑,๑๕๖ ไร่  สค ๑ จ้านวน ๑๒๐ ไร่ และใบจอง จ้านวน ๑๒๐ ไร่ ด้านแหล่งน้้าในหมู่บ้านมี
บ่อน้้าบาดาลเพ่ือใช้ในครอบครัว ๑๕๘ บ่อ แยกเป็นบ่อส่วนตัว ๑๕๐ บ่อ บ่อสาธารณะ ๘ บ่อ (สภาพ
ใช้การได้ ๖ บ่อ ) ส่วนแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร มีบ่อน้้าเพ่ือการเกษตร ๓๕ บ่อ แยกเป็นบ่อส่วนตัว 
๓๓ บ่อ และบ่อสาธารณะ ๒ บ่อ นอกจากนี้ยังมีคลองส่งโดยสูบน้้าพลังงานไฟฟูาจากบ้านท่าศาลา 
อีกส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูแล้ง ชาวบ้านจึงได้เรี่ยไรเงิน
เพ่ือซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงในการขุดคลองรอบบริเวณริมฝั่งหนองหารเพื่อที่จะน้าน้้าจากหนองหารมาท้า
การเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง  ส่วนเครื่องจักรกลได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดซื้อน้้ามันทั้งหมดเป็นเงิน ๓๖,๗๐๐ บาท 
 

๑.๓ ภูมินามและประวัติศาสตร์ชุมชน 

บ้านน้้าพุ มีชื่อเรียกว่าบ้านน้้าพุ เพราะมีการขุดพบ “ตาน้้า”  ที่มีลักษณะน้้าผุดขึ้นมา
ตลอดเวลา โดยมีลักษณะเหมือนแร่ธาตุที่ไหลมารวมกันเป็นเกร็ดที่ขุดพบในบ่อน้้าบาดาลลึก ๑๒ 
เมตร ซึ่งน้้าในบ่อแห่งนี้เป็นน้้าบริสุทธิ์ ไม่มีสีไม่มีกลิ่น จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านน้้าพุ”   ทั้งนี้แต่
เดิมใช้ชื่อว่าบ้านซ่งน้้าพุ (ทรงน้้าพุ ที่เป็นต้านานเชื่อมโยงกับต้านานอุรังคนิทาน) แล้วเปลี่ยนมาเป็น
บ้านน้้าพุ  ซึ่งชุมชนดั้งเดิมของบ้านน้้าพุเป็นชุมชนที่อพยพมาจากบ้านเชียงขวาง จังหวัดเลย  

ทั้งนี้บ้านน้้าพุยังมีต้านานร้อยพระพุทธบาทของบ้านน้้าพุที่ถูกกล่าวผูกโยงกับต้านานอุรังค
นิทาน ความว่า เป็นน้้าพุใต้ดินเกิดข้ึนเองแต่โบราณตามธรรมชาติในวันประสูติของท้าวสุระอุทกะ
โอรสเจ้าขุนขอม เกิดมีเหตุอัศจรรย์ ๒ ประการ ดังนี้ พระขรรค์คู่กายและน้้าแห่งนี้เกิดพร้อมกัน พระ
ยาสุระอุทกะเมื่อขึ้นปกครองเมืองแล้วได้ท้าสงครามกับพระยานาค เพราะเหตุที่ไม่พอใจที่ปูุเจ้าขุน
ขอมแห่งอินทรปัธนครได้ตั้งให้ธนมูลนาคซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นผู้รักษาเขตแดน ธนมูลนาคมี
ความแค้นจึงได้น้าพลนาคมาถล่มเมืองจนล่มจมน้้ากลายเป็น “หนองหาร” ดังที่เห็นมาจนปัจจุบัน 
ส่วนท้าวภิงคารและท้าวค้าแดงโอรสของพระยาสุระอุทกะได้น้าไพร่พลที่เหลือตายไปหาที่ตั้งเมืองขึ้น
ใหม่ทางฝั่งตะวันตกซึ่ง ณ ที่แห่งนั้นสุวรรณนาคผู้รักษารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้บนหิน พระยา
สุวรรณภิงคารจึงได้สร้างเมืองหนองหารขึ้น เมื่อ พระสมณโคดม ได้เสด็จมาถึงเมืองนี้เพื่อประทับรอย
พระพุทธบาทเป็นองค์ท่ี ๔ บนก้อนศิลาเพ่ือทับรอยเดิมได้แสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นดวงแก้วออกมาจาก



๑๕๕ 

 

พระโอษฐ์ ๔ ดวง แล้วแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเจ้าเมืองและบริวาร พระยาสุวรรณภิงคารมีศรัทธา
จึงสร้างถวายครอบพระเศียรที่ท้าด้วยทองค้าครอบพระพุทธบาทไว้แล้วสร้างอุโมงค์ไว้ที่นั้น ซึ่งก็คือ
เจดีย์พระธาตุเชิงชุมในปัจจุบันและพร้อมกันนั้นพระพุทธเจ้ายังได้เสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้
บนแผ่นศิลาทางภาคตะวันออกของหนองหารเป็นคู่กันด้วยซึ่งปรากฏในอุรังคนิทานที่ซ่งน้้าพุ และตาม
โบราณประเพณีเจ้าเมืองหนองหารหลวงก็มาสรงน้้าที่น้้าพุแห่งนี้ในวันสงกรานต์ของทุกๆปี ซึ่งต้านาน
ดังกล่าวถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนั้นการค้นพบวัตถุโบราณหลายชนิด นับเป็นสิ่งที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนใน
อดีตได้เป็นอย่างดี  บ้านน้้าพุมีการค้นพบวัตถุโบราณหลายชิ้นที่เป็นหลักฐานส้าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ได้แก่ ลูกแห (ลูกถ่วงแหที่เอาไว้ถ่วงเรือ) อัด (เงินที่ขุดพบในสมัยรัชกาลที่ ๕) ไหกระดูกหรือธาตุ
โบราณ (เม่ือมีคนตายเขาก็น้าศพไปเผาแล้วก็จะเอากระดูกมาใส่ไว้ในไหแล้วจะน้าไปฝังดินไว้ไหนี้ได้
ประมาณ ๑๐๐ปี)  และมะพร้าวกลายเป็นหิน (ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔)  

 ๑.๔ โครงสร้างของชุมชน 

 โครงสร้างทางสังคมหรือระบบเครือญาติ 

บ้านน้้าพุเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านหนึ่งเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีพ้ืนฐานมาจาก     
ต้นตระกูลเดียวกันทั้งหมู่บ้าน จะเห็นได้จากท่ีหมู่บ้านนี้มีนามสกุลไม่กี่นามสกุล ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่
มีนามสกุลเดียวกันมักจะเป็นเครือญาติกันโดยสายเลือด ด้วยเหตุนี้เองท้าให้คนในหมู่บ้านมีความรัก 
ความสามัคคีมาโดยตลอด จึงท้าให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยดี 
เด็กและเยาวชนมีเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ เพราะเด็กเหล่านั้นเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านเป็นญาติผู้ใหญ่
ของตนเอง แต่เนื่องจากเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในชุมชนยังไม่ม่ันคง จึงท้าให้คนวัยท้างานได้อพยพตัวเข้า
ไปอยู่ในเมืองหลวง และต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ยังคงเหลือเด็กและคนชราที่อยู่ในชุมชน ซึ่งสิ่งหนึ่ง
ที่ชาวบ้านคาดหวังและต้องการคือ การสร้างงานและอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ช่องทางให้บุตรหลานและบุคคลที่อยู่ในวัยท้างานได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้อย่างอบอุ่น และเป็น
รากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตมากกว่าการรับจ้างในต่างถิ่น บ้านน้้าพุเป็นหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติดได้รับ
ธงเฉลิมพระเกียรติหมู่บ้านหนึ่งในอ้าเภอโพนนาแก้ว เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติที่สวยงามและมี
วัฒนธรรมที่ยังคงสืบต่อกันมานาน นอกจากนั้นในอนาคตบ้านน้้าพุเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เหมาะสม  
แก่การเสริมสร้างการท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรเพราะมีธรรมชาติเป็นทุนเอื้ออ้านวย
ต่อการพัฒนา 

 

 



๑๕๖ 

 

การปกครอง 

นายสมพงษ์  กล่อมใจ ต้าแหน่งผู้ใหญ่บ้านน้้าพุ ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ คุ้ม ดังนี้ 

๑. คุ้มเกษตรสมบรูณ์  มี นายแทน พรมดม  เป็นหัวหน้าคุ้ม 
๒. คุ้มธรรมรักษา  มี นายนิล ดวงเคน  เป็นหัวหน้าคุ้ม 
๓. คุ้มประชาสุขสันต์  มี นายจันทร์เพ็ง ดาบสมเด็จ เป็นหัวหน้าคุ้ม 
๔. คุ้มอุดมทรัพย์  มี นายลีทอง บุญธาตุ  เป็นหัวหน้าคุ้ม 
๕. คุ้มบูรพาภิรมย์  มี นายทวี พรมดม  เป็นหัวหน้าคุ้ม 
๖. คุ้มตะวันรอน  มี นายมนัส ไพค้านาม เป็นหัวหน้าคุ้ม 
๗. คุ้มประชาชื่อ(บ้านน้้าพุน้อย) มี นายวรชัย พรมดม  เป็นหัวหน้าคุ้ม 

นอกจากนั้นคนในชุมชนยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแปูนด้วย ซึ่งมี
บทบาทในการพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งนี้สมาชิกองค์กรบริหารส่วนต้าบลบ้านแปูนได้มาจากการเลือกตั้งใน
หมู่บ้าน ซึ่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแปูนจะมีบทบาทในเรื่องการพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น อีกทั้งยังท้าหน้าที่ใน
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแปูนโดยสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านต่างๆ เพ่ือน้าไป
พัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งบ้านน้้าพุมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแปูน ๒ คนคือ นายหวาน พองดวง 
และนายกฤษฎา ดวงเคน 

อย่างไรก็ตามในโครงสร้างการปกครองของบ้านน้้าพุ หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านยังต้องดูแลกลุ่มต่างๆ
ในชุมชนด้วย โดยบ้านน้้าพุได้มีการจัดตั้งกลุ่มและองค์กรต่างๆ ขึ้นภายในชุมชน ดังนี้  

  ๑) กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านน้้าพุ (กองทุนเงินล้าน) 

ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร คือ สนับสนุนเงิน ๑ ล้านบาท เพื่อให้เกิด
ระบบทุนหมุนเวียนของเงินในชุมชนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการลงทุนประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนางานอาชีพของตนเองให้มีความมั่งคง เช่น การท้าการเกษตร ท้านา ปลูกมะเขือเทศ 
เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ และเป็นแหล่งเงินทุนของคนในหมู่บา้น 
ในการกู้ยืมเพ่ือน้าเงินลงทุนพัฒนาอาชีพ โดยมีสมาชิกทั้งหมด ๒๓๔ คน 

๒) กลุ่มวิสากิจชุมชน (กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านน้้าพุ) 

 เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ประชาชนบ้านน้้าพุ ร่วมมือร่วมใจกันด้าเนินงาน โดยอาศัยทุนของชุมชน 
ด้าเนินการให้มีความเพียงพอ น้าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ของชุมชน เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ให้คน
รุ่นหลังได้สืบทอดภูมิปัญญาและพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ เป็นศูนย์รวมแห่งการพัฒนาอาชีพใน



๑๕๗ 

 

ชุมชน ซึ่งเป็นเปูาหมายส้าคัญของวิสาหกิจชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน (นายสมพงษ์ กล่อมใจ) เป็นประธาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่ไผ่ของชุมชนบ้านน้้าพุ ถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่จะท้าหลังฤดูการท้านา ผลิตภัณฑ์ที่
โดดเด่นของชุมชน ได้แก่ ชุดรับแขกไม้ไผ่ ที่รองแก้ว แจกัน โคมไฟ และได้เผยแพร่ออกสู่ตลาด 
ก่อให้เกิดรายได้ให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

๓) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 

 อาสาสมัคสาธารณประจ้าหมู่บ้านมีความส้าคัญในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สถานี
อนามัยและชุมชน ปฏิบัติงานที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศ.สมช.) บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน เช่น การให้บริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานในงานควบคุมปูองกันโรค เช่น 
งานไข้เลือดออก เฝูาระวังโรคไข้หวัดนก ให้ความรู้ให้สุขศึกษา เกี่ยวกับข่าวสาร ด้านสาธารณสุข ที่
เกิดข้ึนในชุมชน ปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน มีทั้งหมด ๑๗ คน รับผิดชอบในแต่ละ
คุ้มของหมู่บ้านเฉลี่ย ๑๕ หลังคาเรือน ต่ออาสาสมัคร ๑ คน 

๔) กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านน้้าพุ 

 เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้หญิงในหมู่บ้านให้มีกิจกรรม หรือส่วนร่วม
ขององค์กรสตรีในอ้าเภอโพนนาแก้ว กิจกรรมที่กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านน้้าพุรวมกลุ่มกันเพ่ือท้ากิจกรรม 
เช่น การฝึกอบรมเสริมสวย การฝึกอาชีพเย็บผ้า การฝึกอาชีพทอผ้า เป็นต้น มีสมาชิกทั้งหมด ๖๒ คน 
ทั้งนี้ในปัจจุบันกลุ่มสตรีแม่บ้านบางส่วนได้รวมตัวกัน “ต่้าสาด” (ทอเสื่อ) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัวอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยกลุ่มทอเสื่อบ้านน้้าพุ มีนางพรรณ  กล่อมใจ เป็นประธาน 

๕) กลุ่มเยาวชน 

 กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านน้้าพุ เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาหมู่บ้านกลุ่ม ทั้งนีเ้ยาวชน
บ้านน้้าพุจะเป็นแกนน้าในเรื่องการส่งเสริมการออกก้าลังกายในหมู่บ้าน โดยเยาวชนจะมีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประจ้าหมู่บ้านทุกปี จุดประสงค์เพ่ือให้เยาวชน มีความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการระดมทุนในรูปของผ้าปุาเพ่ือหาปัจจัยมาพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง ซึ่งปีหนึ่งๆ ได้เงินเป็นจ้านวนมาก นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือฝึกอาชีพ เช่น ตัดผม 
ซ่อมจักยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือด้านบุคลากรในการฝึกอบรมและ
การฝึกทักษะจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอโพนนาแก้ว กลุ่มนีม้ีสมาชิกท้ังหมด ๘๖ คน 

 ๒. โครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือปฏิทินทางเศรษฐกิจ 

 เนื่องจากพ้ืนที่บ้านน้้าพุเป็นที่ลุ่ม มีอาณาบริเวณติดกับหนองหาร ประชาชนจึงมีอาชีพท้า
ประมง และท้าการเกษตร ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 



๑๕๘ 

 

การปลูกข้าวของชาวบ้าน แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ การปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง โดย
ข้าวนาปีจะเริ่มปลูกประมาณเดือนพฤษภาคมไปจนถึงการเก็บเก่ียวในช่วงเดือนธันวาคม ข้าวนาปรัง
จะเริ่มปลูกประมาณเดือนธันวาคมและเก็บเก่ียวในเดือนเมษายน ทั้งนี้ข้าวนาปรังจะใช้เวลาปลูกน้อย
กว่าข้าวนาปี 

 การปลูกข้าวโพดจะเริ่มปลูกในช่วงเดียวกับข้าวนาปรัง แต่จะเก็บเกี่ยวก่อน เพราะใช้เวลา
ประมาณ ๒ เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ชาวบ้านได้มีการตั้งกลุ่ม
เพ่ือที่จะท้าการปลูกข้าวโพดหวาน เพื่อส่งบริษัทมาลีสามพราน ส่วนการปลูกพริกจะปลูกในช่วงเดือน
สิงหาคมถึงพฤศจิกายน  

 การทอเสื่อกก การท้าผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ การประมงและการรับจ้างทั่วไป จะเป็น
กิจกรรมที่ชาวบ้านท้าตลอดทั้งปีหลังจากมีเวลาว่างจากการปลูกพืชดังกล่าวข้างต้น การทอเสื่อกกและ
การจักสานจากไม้ไผ่ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน ซึ่งตามปกติได้ผลิตเพ่ือใช้เองใน
ครัวเรือน ต่อมาเมื่อมีการรวมกลุ่มจึงมีการผลิตมากขึ้นและรวมกลุ่มเพื่อน้าไปขาย เพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ในส่วนของการประกอบอาชีพการประมง เนื่องจากพ้ืนที่ของหมู่บ้าน   
ส่วนหนึ่งติดกับหนองหาร ดังนั้นชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการท้าประมงด้วย ทั้งการท้าประมงเพ่ือ  
ยังชีพ แต่บางส่วนก็ท้าประมงเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้หลัก ส่วนอาชีพรับจ้างจะเป็นการรับจ้างภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะรับจ้างในกรณีท่ีเว้นว่างจากการเกษตรเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว   

 ๓. โครงสร้างทางวัฒนธรรมหรือปฏิทินทางวัฒนธรรม 

 บุญกองข้าวหรือบุญคูณลานจะเริ่มประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยจะท้า
กิจกรรมหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นการเรียกขวัญข้าวที่ชาวบ้านจะน้าข้าวมา
รวมกันที่วัด ถือเป็นบุญใหญ่ประจ้าปีของชุมชน นอกจากนั้นก็จะมีงานบุญแจกข้าวประมาณเดือน
มกราคม ถือเป็นการให้ทานซึ่งเป็นการท้าบุญอย่างหนึ่งของชาวบ้านน้้าพุ 

 การเลี้ยงผีปูุตาของบ้านน้้าพุจะเลี้ยงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ โดยเชื่อว่าผีปูุตาหรือผีบรรพ
บุรุษจะช่วยปกปักรักษาหมู่บ้านและคนในชุมชนให้มีความสงบร่มเย็น  ส่วนบุญผะเหวดหรือบุญพระ
เวสสันดรจะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป 
ได้แก่ พระศรีอาริยะเมตไตย์ ดังนั้นชาวบ้านจึงมีการจัดบุญผะเหวดนี้เพ่ือเป็นการสักการบูชาต่อ
พระพุทธเจ้า ทั้งนี้กิจกรรมหลักที่ชาวบ้านท้าในงานบุญผะเหวด คือ การท้าบุญและการฟังเทศน์
มหาชาติ 



๑๕๙ 

 

 บุญสงกรานต์จะเป็นช่วงเดือนเมษายนของทุกปี มีการรดน้้าด้าหัวขอขมาผู้ใหญ่และมีการสรง
น้้าพระ ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วย เพราะลูกหลานที่ออกไปรับจ้างต่างถิ่นจะ
เดินทางกลับมาบ้านในช่วงสงกรานต์ อย่างไรก็ตามหลังบุญสงกรานต์ ชาวบ้านจะเตรียมการท้าบุญ
ช้าระบ้านหรือซ้าฮะบ้าน เป็นการท้าบุญที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นการช้าระสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต 
โดยจะจัดช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน 

 บุญเข้าพรรษาเป็นบุญที่ชาวบ้านจัดขึ้น โดยเชื่อว่าจะงดอบายมุขทุกอย่างและตั้งใจรักษาศีล 
อีกท้ังเป็นช่วงที่พระสงฆ์ตั้งใจบ้าเพ็ญไตรสิกขา คือ การบ้าเพ็ญศีล  สมาธิ ปัญญา หลังการท้าบุญ
เข้าพรรษาจะเป็นการท้าบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสากตามล้าดับ   

 ข้าวประดับดิน ถือเป็นบุญที่ถวายทานแก่พระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดวางอาหารไว้ตามดิน
หรือแขวนไว้ตามก่ิงไม้เพ่ือให้วิญญาณของญาติหรือสัมภเวสีได้รับส่วนบุญดังกล่าวนี้ในเดือนสิงหาคม
ส่วนการท้าบุญข้าวสากจะมีขึ้นในเดือนกันยายน ถือเป็นบุญที่ท้าถวายแก่พระสงฆ์เช่นเดียวกันกับการ
ท้าบุญข้าวประดับดิน 

 บุญออกพรรษาจะมีขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่้า เดือน ๑๑ เป็นบุญที่ชาวบ้านจะรวมกันท้าบุญตัก
บาตรในตอนเช้าและมีการเวียนเทียนในช่วงค่้า และเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเป็นช่วงการจัดงาน
บุญกฐิน ชาวบ้านจะมีการน้าต้นเงินมารวมกันและการแห่ขบวนกฐินเพื่อน้าไปถวายที่วัด  

 ๔. โครงสร้างด้านสาธารณูปโภค 

บ้านน้้าพุมีโรงเรียนจ้านวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านน้้าพุ ซึ่งแต่เดิมเรียนร่วมกับโรงเรียนท่า
ศาลาต่อมาได้แยกตัวเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ระยะหลังได้อาศัยศาลาการ
เปรียญวัดศรีสะอาดเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนโดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ย้ายพื้นที่มาปลูกสร้างอาคารเรียนในสถานที่แห่งใหม่ในที่ราชพัสดุ เลขที่ สน ๙๒๙ ซ่ึง
อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของหมู่บ้านตามแนวคิดของ นายธงชัย ไขไพวัน ครูใหญ่คนแรก และกลุ่ม
ผู้น้าหมู่บ้านวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งชื่อโรงเรียน
แห่งนี้ว่า “โรงเรียนบ้านน้้าพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์” และ พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ย้ายโอนสังกัดจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยังไม่มีกระทรวงมหาดไทย มาเข้าสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการและในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ จังหวัดสกลนคร ประกาศแบ่งเขตการ
ปกครองของอ้าเภอเมืองสกลนครใหม่จึงต้องแยกออกมาอยู่ในเขตการปกครองอ้าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

 ด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เริ่มเกิดข้ึนเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ชาวบ้านบ้านน้้าพุ
ได้รวบรวมเงินไปซื้อที่ดินจาก นายค้า นันแพง เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีอนามัย ชาวบ้านน้้าพุจึง
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ได้บริจาคท่ีดินผืนนั้นเป็นที่ปลูกสร้างสถานีอานามัยบ้านน้้าพุชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับ
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข สร้างสถานีอนามัยชั้นเดียวเลขที่ สน ๓๕๖ รวมทั้งชาวบ้านเห็น
ความส้าคัญด้านสาธารณสุขจึงได้ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกณ์ต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารคารอนามัย
และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในส้านักงานจนสถานีอนามัยบ้านน้้าพุก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดบริการ
ครั้งแรกใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ มีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยคนแรก คือ นายปรีชา กายราช 
เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณะสุข
ก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน หลังเดิมที่มีความช้ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากจนได้ก่อสร้างสถานี
อนามัยหลังใหม่แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน  

๒. ผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกกของกลุ่มแม่บ้านชุมชน บ้านน้้าพุ หมู่ ๔ 

ต้าบลบ้านแปูน อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ท้าการศึกษาเกี่ยวกับ ๑) วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ทอเสื่อ ๒) ขั้นตอนการผลิตเสื่อกก ๓) ลวดลายของการทอเสื่อ และ ๔) การตลาดของผลิตภัณฑ์เสื่อ
การท้าเสื่อกก (ต่้าสาด) ของบ้านน้้าพุมีสมาชิกท้ังหมด ๒๐ คน โดย นางพรรณ กล่อมใจ เป็นประธาน
กลุ่มทอเสื่อ ทั้งนี้ในการทอเสื่อของบ้านน้้าพุจะใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น ได้แก่ ผือและไหล  

๒.๑ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอเสื่อ 

 ๑) ผือ หรือ ไหล (เป็นต้นกกชนิดหนึ่ง) ความแตกต่างของผือและไหล คือลักษณะล้าต้นและ
ความเหนียวของล้าต้น ซึ่งผือจะมีลักษณะล้าต้นเป็นสามเหลี่ยมและกลวงข้างในล้าต้น  ส่วนไหลมี
ลักษณะล้าต้นกลมและมีความเหนียวกว่าผือ 
 

 

          ผือ     ไหล   
     



๑๖๑ 

 

 ๒) ฟืม เป็นอุปกรที่ใช้ยึดเส้นเอ็น  มีลักษณะเป็นท่อนไม้มีรูห่างกันประมาณ ๑ นิ้ว ส้าหรับ
สอดเส้นเอ็นหรือเชือกไนล่อน ใช้ส้าหรับกระทบผือหรือไหลให้ประสานกับเส้นเอ็น ทั้งนี้ฟืมจะนิยมท้า
มาจากไม้ประดู่ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง ไม่แตกง่าย เวลาทอท้าให้เสื่อมีความแน่นและหนา อีกทั้งยังมีความ
คงทนในการใช้งาน 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

๓) ไม้สอดที่มลีักษณะปลายแหลม ท้ามาจากไม้ไผ่  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ๔) เส้นเอ็นหรือเชือกไนล่อน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฟืม 

เส้นเอ็น 



๑๖๒ 

 

 ๕) เทียนไข มีไว้ส้าหรับใช้ถูเส้นเอ็นที่ขึงไว้ เพื่อให้เส้นเอ็นมีความลื่นเพ่ือความสะดวกในการ
ทอเสื่อ 
 

 
 ๖) เหล็กท่ีเอาไว้ใช้ค้้าเส้นเอ็นให้ตึง ชาวบ้านเรียกว่า “ม้า” ในสมัยก่อนท้ามาจากไม้ไผ่  
ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้เหล็กเป็นบางครัวเรือน โดยเริ่มมาใช้ได้ประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่านมา 

     สมัยก่อนม้าท้ามาจากไม้ไผ่                      ปัจจุบันม้าท้ามาจากเหล็ก 
  

๗) สีเคมีส้าหรับย้อมเสื่อ ในอดีตจะใช้สีจากธรรมชาติ เช่น เปลือกไม้ แต่ปัจจุบันใช้สีเคมีย้อม
เพราะสีติดทน สีสวย ประหยัดเวลาและมีความสะดวก  
 

 

 

 



๑๖๓ 

 

๒.๒ ขั้นตอนการผลิตเสื่อกก  

๑. ตัดผือหรือไหล มากองรวมกันไว้ ตามจ้านวนที่คนทอจะสามารถท้าได้ 
  ๒. คัดผือหรือไหล โดยแบ่งออกเป็นแต่ละขนาด ได้แก่ ขนาดยาว ขนาดกลาง และ
ขนาดสั้น 
  ๓. หลังจากได้ขนาดของผือแล้ว จะท้าข้ันตอนการซอยออกเป็นเส้นเล็กๆ แล้วมัด
รวมกันไว้ ส่วนไหลจะนิยมใช้ทั้งล้าต้นโดยไม่ต้องซอยออกเป็นเส้นเล็กๆ เหมือนกับผือ 
 

 

 

 

 

 

  
 

๔. น้าผือหรือไหลที่มัดเป็นมัดๆ แล้วน้าไปผึ่งแดด ประมาณ ๒-๓ วัน 
 

 

 

 

 

 

 

  ๕. ย้อมสีผือหรือไหลตามที่ต้องการ โดยใช้เวลาประมาณ ๑๐-๒๐ นาท ีในการย้อมสี 
เพ่ือให้สีที่ย้อมติดเข้าไปในเนื้อผือหรือไหล ซึ่งจะท้าให้ได้สีสวยตามต้องการ  

 



๑๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 ๖. น้าผือหรือไหลที่ย้อมสีแล้วออกผึ่งแดดอีกครั้ง ถ้าแดดแรงก็ประมาณหนึ่งแดดก็เพียงพอ 
 

 

 

 

  
 
 
 ๗) น้าผือหรือไหลมาทอเสื่อ (ต่้าสาด) ตามลวดลายต่างๆ ที่ผู้ทอได้สืบทอดและประยุกต์ตาม
จินตนาการ ซึ่งการทอเสื่อจะใช้คนจ้านวน ๒ คน  โดยคนหนึ่งจะเป็นคนสอดผือหรือไหลเข้าไปในเส้น
เอ็น โดยใช้ไม้สอดที่มีปลายแหลม  ในขณะที่อีกคนหนึ่งจะเป็นคนทอ โดยจะกระทบฟืมเข้าหาตัวเอง
เช่นเดียวกับการทอผ้า นอกจากนั้นก็จะมีการเก็บรายละเอียดด้วยการพับปลายเสื่อทั้งสองด้านเข้ากับ
เส้นเอ็นเพ่ือกันการหลุดลุ่ยและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมส้าหรับการใช้งานต่อไป 
 
 
 
 

 

 

 
 



๑๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ๖๑ ขั้นตอนการทอเสื่อ 
 

๒.๓ ลวดลายของการทอเสื่อ 
 ส้าหรับลวดลายของเสื่อกกบ้านน้้าพุจะไม่มีลวดลายที่ตายตัว แต่จะทอตามท่ีได้รับการสืบ
ทอดจากครอบครัวและประยุกต์เข้ากับจินตนาการของผู้ทอเอง  โดยสีที่ทอก็จะเป็นความชอบส่วน
บุคคลมากกว่าการทอโดยมีความหมายหรือนัยยะแฝง 

 
 

เสื่อสีธรรมชาติลวดลายธรรมดาทั่วไป ชาวบ้าน
เรียกลายนี้ว่า “ลายขาว” 

 

 

 

 

 

 

การทอเสื่อในลักษณะนี้เรียกว่า “ลายเต่า”  เพราะมีลักษณะการทอลายเป็นสี่เหลี่ยม 

คล้ายกระดองเต่า 

 



๑๖๖ 

 

การทอเสื่อ “ลายอุบล” เป็นการทอโดยใช้เส้น
กกที่ตากจนแห้งแล้วมาทอสลับกับการทอโดย
ใช้เส้นกกที่ย้อมสีต่างๆ ตามต้องการ ขอบเสื่อ
ด้านข้างจะแตกต่างจากขอบด้านใน และ
ด้านหน้าของเสื่อจะต่างจากด้านหลังของเสื่อ 
โดยด้านหน้าสีเข้มมากกว่าด้านหลัง (เป็นลายที่
เลียนแบบมาจากจังหวัดอุบลราชธานี) 

 

การทอเสื่อ “ลายขั้น”  เป็นการทอโดยใช้เส้น
กกที่ตากจนแห้งแล้วมาทอสลับกับการทอโดย
ใช้เส้นกกที่ย้อมสีต่างๆ ตามต้องการ (เป็นลายที่
เลียนแบบมาจากลายผ้าขาวม้า) 
 
 

 
๓. การวิเคราะห์ชุมชนและกลุ่มอาชีพ  

๓.๑ การวิเคราะห์ SWOT ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านน้้าพุ 
 เสื่อที่บ้านน้้าพุส่วนใหญ่จะเป็นการทอไว้ใช้เองภายในครัวเรือน ใช้ภายในชุมชนเป็นหลัก 
หรือเวลามีงานต่างๆ ในชุมชน ซึ่งในส่วนของการทอขายนั้นจะขายผืนละ ๑๐๐-๒๕๐ บาท ขึ้นอยู่กับ
ความยาวของเสื่อกก โดยเสื่อกกมีขนาดกว้างไม่ต่้ากว่า ๑.๒ เมตร ยาวไม่ต่้ากว่า ๑.๘  เมตร 
นอกจากนั้นราคาอาจจะขึ้นอยู่กับลวดลายและความยากง่ายของลายที่ทอ  

จุดแข็ง 
 ๑. วัสดุหาง่าย  หาได้จากในทุ่งนาหรือริมหนองหาร   
 ๒. ผลิตภัณฑ์มีราคาถูก  และเป็นเสื่อทอมือที่มีราคาถูกกว่าที่อ่ืน 
 ๓) ชาวบ้านมีความสามัคคีกัน  เนื่องจากการทอเสื่อผืนหนึ่งต้องใช้คนมากกว่าสองคนในการ
ทอ  ไม่สามารถทอคนเดียวได้  เพราะคนหนึ่งต้องคอยขยับฟืม  คนหนึ่งต้องคอยสอดเส้นกก 

จุดอ่อน 
 ๑. เงินทุนสนับสนุนในการทอเสื่อยังไม่มีมากพอ ส่วนใหญ่เงินทุนได้มา ๒ หน่วยงาน คือ  
กรมการพัฒนาชุมชนและส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
 ๒. เวลา เนื่องจากการทอเสื่อกกของชาวบ้านน้้าพุท้าเฉพาะตอนว่างจากการท้านา จึงท้าให้
เวลาในการทอไม่มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีจ้านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ลูกคา้ 
 ๓. น้้าถือได้ว่าเป็นตัวท้าลายคุณภาพของเสื่อมากที่สุด หากเสื่อที่ทอโดนน้้าจะท้าให้เปื่อยยุ่ย
ได้ง่าย 



๑๖๗ 

 

 ๔. การวางแผน เนื่องจากกลุ่มทอเสื่อบ้านน้้าพุเริ่มต้นมาจากการทอใช้ภายในครัวเรือน เพ่ิง
มาจัดตั้งเป็นกลุ่มทอเสื่อเมื่อไม่ก่ีสิบปีที่ผ่านมา ท้าให้การประสานงานและการวางแผนของสมาชิก
ภายในกลุ่มยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ประกอบกับยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการคิดค้นลวดลายใหม่ๆ ออก 
สู่ท้องตลาด 
 ๕. การเก็บรักษาวัสดุที่ใช้ ยังไม่มีสถานที่เก็บวัสดุที่ใช้ในการทอเสื่ออย่างเหมาะสมท้าให้
วัตถุดิบเก่า สีซีด และอาจเป็นเชื้อรา 

โอกาส 
 ๑. ชุมชนได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาให้การส่งเสริม 
 ๒. การจัดแสดงสินค้าในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 
 ๓. เป็นแหล่งการเรียนรู้และศึกษาดูงาน 
 ๔. มีการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านการแสดงสินค้าต่างๆท้าให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเริ่มเป็นที่
รู้จักมากขึ้น 

อุปสรรค 
 ๑. ขาดสถานที่ในการรวบรวมกลุ่มสมาชิกเพ่ือท้าผลิตภัณฑ์หรือวางจ้าหน่าย 
 ๒. สมาชิกบางคนยังขาดทักษะและความช้านาญในการผลิต รวมทั้งการออกแบบลวดลาย
ของเสื่อยังเป็นแบบเดิม 
 ๓. ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน 
 
 ๓.๒ รายช่ือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกบ้านน้้าพุ 

๑. นางพรรณ       กล่อมใจ    
๒. นางเยาวลักษณ์        จันทร์คูณ  
๓. นางบุญร่วม      แสนปากดี  
๔. นางแต๋ว        พรมดม  
๕. นาย ค้าปุุน       พรมดม  
๖. นางเกสร        วงค์มีแก้ว  
๗. นางวัลย์       โพยพา  
๘. นางเรณู        พองดวง  
๙. นางกันยา       สืบสาว  
๑๐. นางอ้านวย       บุระเนตร 
๑๑. นางสมพืช       ลายนอก  
๑๒. นางวัชณะ      วงศ์กาฬสินธุ์  
๑๓. นางเตียน       ทองบุญธนา  
๑๔. นางสีไพร       นาคโคตร  



๑๖๘ 

 

๑๕. นางขนิฐา       สิมสังกะ  
๑๖. นางปรารถนา       สุทธิมาศ  
๑๗. นางบัวสอน       พรมดม  
๑๘. นางค้าอดา       วังค์มีแก้ว  
๑๙. นางบุญส่ง       ดวงเคน  
๒๐. นางสมพงษ์       ด่านทองศรี 

 
๓.๓ รายช่ือผู้ให้ข้อมูล 

  ๑. นางสายศิริ    ดวงเคน 
  ๒. นางยุพาพิณ   แก้วบุญมี  
  ๓. นางไมตรี    ดวงเคน  
  ๔. นายสมพงษ์   กล่อมใจ  

๕. คุณยายเกศ    ทองหลวง    
  ๖. คุณแม่ค้า   พองดวง    
  ๗. คุณแม่เจริญ   ดวงเดน    
  ๘. คุณแม่ดวงจันทร์   วงศ์มีแก้ว    
  ๙. นายทอง    แก้ววิไล    
  ๑๐. นายประเสริฐ  บูรเนตร    
  ๑๑. คุณแม่รวีวรรณ   เหล่าล้าลา   
  ๑๒. คุณแม่วาสนา  วงศ์กาฬสินธุ์    

  
๔. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 ๔.๑ สรุปผลการศึกษา 

 การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกกของกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านน้้าพุ หมู่ ๔ ต้าบล 
บ้านแปูน อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้ด้าเนินการศึกษาในหลากหลายประเด็นดังที่ได้
น้าเสนอมาข้างต้น และสามารถสรุปผลการศึกษาแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

ด้านการผลิต 
๑. วัตถุประสงค์การผลิต แต่เดิมเป็นการผลิตเพ่ือใช้ในครัวเรือนหรือในงานบุญของ 

ชุมชน แต่ปัจจุบันเป็นการผลิตเพ่ือการค้า เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว เป็นอาชีพเสริมที่ใช้เวลาว่าง
จากการประกอบอาชีพหลัก 

๒. วิธีการผลิตแต่เดิมการผลิตจะอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ริมฝั่งหนองหาร แต่ปัจจุบันมี 
การปลูกตามนาและบริเวณบ้านด้วย  

๓. รูปแบบการผลิต ในอดีตรูปแบบการผลิตจะมีลวดลายเดียวคือ ลายขาว ต่อมามี 



๑๖๙ 

 

การย้อมสีด้วยเปลือกไม้เพ่ือเพ่ิมสีสันให้กับเสื่อ ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการใช้สีเคมีในการย้อม และเพ่ิม
ลวดลายให้น่าสนใจมากขึ้น 

ด้านการจัดจ้าหน่าย 
การจัดจ้าหน่ายแต่เดิมไม่มีการจ้าหน่าย เพราะผลิตเพ่ือใช้ในครัวเรือนหรือในงานบุญของ

ชุมชน ต่อมาก็มีการจ้าหน่ายด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบันมีการน้าผลิตภัณฑ์เสื่อไปออกจ้าหน่ายตามงาน
ที่ทางจังหวัดหรือประเทศจัดขึ้น ท้าให้การจ้าหน่ายเสื่อมีวงกว้างมากขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรคของกลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อกก 
๑. ปัญหาด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ไม่หลากหลาย 
๒. ปัญหาเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากการขาดความเข้าใจในการด้าเนินงานทาง 

การตลาด  
๔.๒ ข้อเสนอแนะ 

๑. ชาวบ้านควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น เพ่ือให้มีอ้านาจ
ในการสร้างข้อต่อรองในด้านการเจรจาทางการค้าต่างๆ  

                  ๒. ด้านการส่งเสริมจากภาครัฐบาล ควรมีการส่งเสริมด้านความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ การจัดอบรมในด้านเทคนิคและด้านการตลาด  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ทางด้านการเงิน 

๓. ควรมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้หรือศูนย์แสดงสินค้า เพ่ือให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
ส้าหรับชุมชนอ่ืนต่อไป 
                  



การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมบ้านท่าวัด 
หมู่ ๓ และ หมู่ ๙ ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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๑. บริบทท่ัวไปของชุมชน 
บานทาวัดเป็นหมูบานหนึ่งในหลายหมูบานของจังหวัดสกลนครที่มีวิถีชีวิตอาศัยอยูริมฝั่ง

หนองหาร ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศไทย การเดินทางไปยังหมูบาน
ทาวัดนั้นเราสามารถเดินทางไดทั้งทางน้ําและทางบก สวนทางบกเดินทางโดยรถยนต์ ซึ่งในการสํารวจ
เสนทางสายหลักท่ีจะเขาหมูบานทาวัดนั้น ผูวิจัยไดเริ่มออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มุงหนาไปทาง อ.โคกศรีสุพรรณ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓ ระยะทางประมาณ ๑๔ กิโลเมตร  ถึงทาง
แยกบานโพนยางคํา เลี้ยวซายจะมีปูายและลูกศรบอกทางสีแดงเล็กๆ วาไปบานทาวัด แตถาไมได
สังเกตใหดีก็จะไมทันไดเห็นปูายนี้  ถนนสายนี้เรียกวาทางหลวงชนบท พอเขาสูถนนสายนี้แลว ถาขับ
รถไปเองจะตองระวังหลุม ขรุขระตามถนนเป็นระยะๆ ถึงแมจะเป็นถนนลาดยาง แตก็สังเกตไดวา
นาจะมีการซอมแซมผิวถนนมาแลวหลายครั้ง  สองขางทางก็จะมีบานเรือนที่ตั้งอยูทางซายขวา สลับ
กับทุงนาขาวเขียวขจีมองดูแลวสบายตา  กอนจะถึงบานทาวัดตองผานหมูบานดอนยาง  

 การเดินทางมายังหมูบานทาวัด  สามารถเดินทางเขาถึงโดยใชเสนทางสกลนคร – นาแก   
ซึ่งใชเสนทางเขาถึงได  ๔  เสนทางคือ 

๑. ถนนสกลนคร – นาแก โดยเลี้ยวซายบริเวณถนนโพนยางคํา – บานมวงคํา  สามแยก
บริเวณหนาโรงเรียนบานโพนยางคํา  ใชระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร ถึงบานทาวัด โดยผานบาน
หนองแวง บานหนองปลานอย ตําบลเหลาปอแดง บานหนองแคน บานดอนยาง บานทาวัด 
 ๒. ถนนนาแก – โคกศรีสุพรรณ – สกลนคร  โดยเดินทางมาจากจังหวัดนครพนม  เลี้ยวขวา
เขาสูหมูบานเหลาระโมง บานกุดแข บานโพนปอหูง บานนาราย บานมวงลาย บานดอนเปือย บานทา
วัด ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร 
 ๓. ถนนสกลนคร – นครพนม เลี้ยวขวาตามเสนทางสามแยกอําเภอโพนนาแกว ถึงสามแยก
เลี้ยวขวาบานนาแกว บานโพนงามทา บานโพนบก บานแปูน บานซงน้ําพุ คูแกว บานทาศาลา บาน
บึงประชาราษฏร์ บานโคกกอง บานหนองฮูดัง บานดอนแกว บานมวงลาย บานดอนเปือย บานทาวัด 
ระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร 
 ๔. โดยทางเรือ จากทาสระพังทองลองไปตามเสนทางหนองหารถึงบานทาวัด ใชเวลา
ประมาณ ๓๐ นาที  ปัจจุบันไมมีเรือโดยสารประจําแตสามารถติดตอโดยผานผูนําหมูบานได โดยให
เจาของเรือไปรับยังทาในเมืองบริเวรสระพังทอง ในอนาคตเมื่อการจัดการทองเที่ยวของชาวบาน
สามารถจัดการเป็นระบบเรียบรอยแลว การเดินทางเขาบานทาวัดโดยทางเรืออาจจะมีเป็นประจํา ซึ่ง
ก็ถือเป็นทางเลือกของการเดินทางที่ประหยัดเวลาไดอีกทางและสามารถเท่ียวชมความงามทาง
ธรรมชาติของหนองไดอยางสวยงามและประทับใจได 

สําหรับการเดินทางโดยเรือ เราสามารถนั่งเรือที่สระพังทอง ถาออกจากสระพังทองถึงบานทา
วัดจะใชระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร แตเสนทางนี้ก็ยังไมไดรับความนิยมมากนัก โดยสวนใหญจะ
เดินทางโดยทางรถยนต์ 
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จํานวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น ๑๖๗ ครัวเรือน มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น ๗๘๖ ครัวเรือน 
แบงเป็นเพศชาย ๓๙๖ คน และเพศหญิง ๓๙๐ คน ปัจจุบันครัวเรือนมีไฟฟูา และประปาใชทุก
ครัวเรือน  

๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะภูมิอากาศ 
บานทาวัดมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบริมฝั่งหนองหาร จึงมีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนที่ตางๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดกับ หนองหาร 
ทิศใต  ติดกับ หนองหาร 
ทิศตะวันออก ติดกับ หนองหาร 
ทิศตะวันตก ติดกับ บานดอนยาง 
บานทาวัด เป็นหมูบานที่มีลักษณะเป็นที่ราบริมฝั่งหนองหาร ซึ่งที่ราบดังกลาวเกิดจากการ

ทับถมของดินตะกอน มีความสูงของพ้ืนที่จากระดับน้ําหนองหาร  ประมาณ ๑.๕๐ -๑.๖๐ เมตร โดย
มีพ้ืนที่ลาดเอียงลงไปหาหนองหาร  ดานทิศตะวันออกและทิศเหนือ  เป็นพื้นที่ลาดเอียงน้ําทวมถึงโดย
มีลําน้ําพุงไหลผานลงหนองหาร พ้ืนที่ทํานาของชาวบานในชวงฤดูฝนมีน้ํามาก พ้ืนที่บริเวณนี้น้ําจะ
ทวมนาขาว  สําหรับพ้ืนที่ดานทิศตะวันออก เป็นที่ราบสูงกวาจะเป็นพ้ืนที่ทํานาปลูกพืชสวนครัว  เชน 
มะเขือเทศ ขาวโพด และมีทุงเลี้ยงสัตว์ในฤดูแลง เชน เลี้ยงวัวควาย เป็นตน  

แหลงน้ํา บานทาวัดเป็นพื้นที่ที่มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณ์  มีน้ําใชตลอดปีทั้งน้ําทาและน้ําใตดิน  
แหลงน้ําทาท่ีสําคัญ  ไดแกหนองหาร หนองหารเป็นแหลงน้ําธรรมชาติขนาดใหญในแองสกลนคร  
หนองหารเป็นแหลงน้ําที่มีความสําคัญตอความเป็นอยูของชาวบานทาวัดเป็นอยางมากเพราะน้ําที่ใช
ในการเกษตรกรรม  เป็นแหลงประมงที่สําคัญชองชาวบานทาวัด  และแหลงน้ําทา  ที่สําคัญอีกแหลง
หนึ่งของชาวบานทาวัด คือ  หนองแวง  เป็นแลงน้ําธรรมชาติขนาดเล็กอยูทางดานตะวันออกของบาน
ทาวัดใตหนองแวงมีการใชในการเกษตรไดตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูแลง  ชาวบานไดใชน้ําในการ
เพาะปลูก นอกจากนี้ ยังมีแหลงน้ําที่สําคัญอีกอยางคือ  หนองแวง ซึ่งถือเป็นหนองน้ําสาธารณะทาง
ทิศใตของหมูบาน เสนถนนไปทางบานดอนเปลือย  โดยใชน้ําเพ่ือการเกษตรในบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียง 
ลักษณะเรือนที่อยูอาศัย เรือนในระยะแรกๆ นั้น  มีลักษณะเป็นกระทอมหรือเถียงนามุงหลังคาดวย
ใบไมใบหญา  หญาแฝก  ฝากระทอมเป็นแผงใบตองกุงหรือไมไผ  หรับพื้น ปูดวยไมไผที่ทุบใหแบน 
(ไมไผสับฟาก) หรือปูดวยไมกระดาน เรือนสมัยตอมามีโครงสรางใตถุนสูง หลังคาทรงสูง หลังคามุง
ดวยใบหญาแฝก  ตัวเรือนมีรูปทรงสี่เหลี่ยมมีพ้ืนที่โลง เรือนนอนมีระเบียง และชานบาน ตอมาไดมี
การเปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้องไมหรือเป็นไมขอ และมีความเจริญมากข้ึน วัสดุการปลูกเรือน
พัฒนาขึ้น  เชน หลังคาใชสังกะสี  เสาไม  ฝาและพ้ืนเป็นแผนไมกระดานใตถุนเรือนเป็นคอกวัวหรือ
คอกควาย  เรือนมีทั้งลักษณะเรือนเดี่ยวละเรือนแฝดสําหรับผูฐานะดี 
เรือนอาศัยในปัจจุบัน  ดังนี้ 

๑. เรือนพักอาศัย  คือเป็นเรือนที่สรางข้ึนเพื่อเป็นที่พักอาศัย  หลังคามุงดวยสังกะสีหรือ
กระเบื้อง  ฝาเรือนเป็นฝาไมกระดาน มีใตถุนสูง หองน้ําอยูขางลาง  โดยใชเสาปูนซีเมนต์และพ้ืน
ซีเมนต์ใชเป็นที่พักหรือทํากิจกรรมตางๆ มีบันไดขึ้นเรือนดานขางรอบๆ  ปลูกตนไมไวกินดวย 

๒. เรือนพักอาศัยและทําการคา คือ เป็นเรือน มีลักษณะรูปทรงแบบเลา มีทั้งชั้นเดียวและ
สองชั้น  มีหลังคามุงดวยสังกะสีหรือกระเบื้อง ฝาบานชั้นบนเป็นไมกระดาน มีชองหนาตางติดชอง



๑๗๓ 
 

กระจกใสทั้งดานหนา ดานขางดวย สวนใตถุนชั้นลางกออิฐฉาบปูนเป็นผนัง  มีบันไดขึ้นอยูภายใน
เรือนพัก  หองน้ําจะอยูทายเรือนและบานเรือนจะเทซีเมนต์ ประโยชน์ของเรือนชาวบานนิยมทําเป็น
รานขายสินคาขายของชําทั่วๆ ไป สําหรับบริเวณพ้ืนที่ดานขางของเรือนทั้งสองแบบนิยมปลูกพืชกินได
ไวใชประโยชน์และเป็นอาหารไดอีกดวย เลาขาว คือ สิ่งกอสรางที่ทําข้ึนไวเก็บขางเปลือก หลังจาก
การเก็บเกี่ยวขาวเปลือกไวทานหลังฤดูเก็บเกี่ยว เลาขาวมีหลังคามุงดวยสังกะสี ฝาเป็นไมกระดาน มี
เสาไมและเสาปูนซีเมนต์  โดยการยกใตถุนใหสูงขึ้น เพ่ือปูองกันน้ําทวม แมลง ปลวก ที่จะทําลายกิน
ขาวเปลือกที่เก็บไวนั่นเอง 
 การพัฒนาชุมชนบานทาวัดตัดเสนทางเดินเทาหรือทางเกวียนเดิม ขยายใหกวางมากข้ึน  
สัญจรไปมาสะดวก  เรือนที่พักแตละครอบครัวมีรั้วบานแสดงอาณาเขตกั้น 
 

๑.๒ ภูมินามและประวัติชุมชน 
 บานทาวัดตั้งเมื่อศักราช ๙๙๘ ปะระวาย (ปีชวด) เดือน ๔ ขึ้น ๒ ค่ํา (พ.ศ. ๒๑๗๕) โดยพระ
ราชอาญาสมเด็จพระบรมบพิธ พระมหาธรรมิกราชเจา ชื่อพระมหาพรหมณ์เทโวโพธิสัตโต เป็นผูสราง
วัดกลางศรีเชียงใหม ตามหลักฐานศิลาจารึกเป็นแหลงกลุมเสมาหินทวารวดี มีพระมหากษัตริย์
ปกครองเมืองมาหลายพระองค์ (สมัย ขอม มอญ ลาว ไทย) เป็นดินแดนอันเกิดตํานานหนองหาร
หลวง (ฟากเผือก) ทาวผาแดงนางไอและพญาพังลี ถูกขาศึกตีแตกกลายเป็นเมืองราง ตอมาราษฎร
อพยพมาอาศัยอยูหนาแนนขึ้น ทางราชการไดยกเป็นตําบล เรียกวาตําบลทาวัด มีกํานันคนแรกคือ
ทานพระยาพอขุนชวง เมื่อกํานันถึงแกกรรม ตําบลทาวัดก็ถูกยุบไปขึ้นกับตําบลเหลาปอแดง และแยก
หมูบานจากบานทาวัด เป็นบานทาวัดหมูที่ ๓ และหมูที่ ๙ ตราบจนทุกวันนี้ 

๑.๒.๑ บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ ๓ 
เป็นชุมชนที่อาศัยอยูตอเนื่องกันมาโดยตลอดตั้งแตสมัย ทวารดี ปางมาร 

วิชัย บานทาวัดตั้งอยูริมฝั่งหนองหารดานทิศตะวันออกเฉียงใตหางจากตัวเมืองสกลนคร ๑๙ กิโลเมตร 
มีรูปลักษณะพ้ืนที่คลายแหลมยื่นเขาไปในเขตหนองหารปัจจุบันเป็นบานทาวัดเหนือมีจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด ๓๑๐ ครัวเรือนและมีจํานวนประชากรทั้งหมด ๑๔๓๗ คนโดยแยกเป็นชาย ๗๑๐ 
หญิง ๗๒๙ คน และมีวัดตั้งอยูริมทาน้ํา จึงไดตั้งชื่อวา หมูบานทาวัด  

วิถีชีวิตและความเป็นอยู่  
บานทาวัดเหนือเป็นหมูบานที่อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชน น้ํา ดิน และ
สภาพอากาศ ความเป็นอยูแบบเรียบงาย อาศัยอยูแบบวงศ์ญาติ อาชีพ ทํานา ประมง เลี้ยงสัตว์ ปลูก
พืชและหัตถกรรม 

วัฒนธรรมประเพณีที่ส าคัญ  
ชาวบานทาวัดเหนือยังยึดหลักวัฒนธรรมประเพณีดั่งเดิมอยูคือ(ฮีต ๑๒ คลอง ๑๔ ) บานทาวัดเหนือ
เป็นหมูบานติดกับหนองหารประเพณีทางน้ํางานแขงเรือ,สงกรานต์,บุญเขาพรรษา, บุญออกพรรษา 
แตประเพณีท่ีสําคัญท่ีชาวบานยึดถือกันมาหลายสิบปี คืองานแหพระสงกรานต์ ซึ่งจะจัดเป็นประจํา
วันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปี 

ศาสนา/ความเชื่อ : ชาวบานทาวัดเหนือนับถือศาสนาพุทธ  
 



๑๗๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๖๒ แผนที่บานทาวัดเหนือ หมู ๓ 
 
สถานที่ส าคัญ : โรงเรียนบานทาวัด คุรุราษฎร์บํารุงวิทย์ วัดมหาพรหมโพธิราช พระธาตุ

มหาพรหม เสมาธรรมจักรเจดีย์ศาล (ร.๕) แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๒.๑.๒ บ้านท่าวัดใต้ หมู่ ๙ 
ทาวัดใตแยกออกมาจากทาวัดเหนือ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เดิมกอนที่ยังไมได แยกเป็น 

หมูที่ ๑๘ ตําบลดงชน อ. เมือง จ.สกลนคร ดังนั้นเมื่อแยกหมูบาน แลวก็มีนายทองอินทร์ ทุมเชียงเขม 
เป็นผูใหญบาน จึงมีชื่อวาบานทาวัดใตตอมาเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ไดมีการขอแยกตําบลเดิมเป็นตําบล
ดงชน มาเป็นตําบลเหลาปอแดงซึ่งมีนายทองอินทร์ ทุมเชียงเขม เป็นกํานัน คนแรกของตําบล    
เหลาปอแดง  



๑๗๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ ๖๓ แผนที่บานทาวัดใต หมู ๙ 
 
อาชีพ : ทํานา หาปลา ปลูกมะเขือเทศ  
วัฒนธรรมประเพณีที่ส าคัญ : วัฒนธรรมประเพณีสําคัญ ของทาวัดใต คือ การแขงเรือบุญ

มหาชาติ บุญประทายขาวเปลือก วันลอยกระทง และแหเทียนเขาพรรษา  
ศาสนา/ความเชื่อ   
ชาวบานทาวัดใตนับถือศาสนาพุทธ เพาระศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ  

สถานที่สําคัญ  สถานที่สําคัญวัดกลางศรีเชียงใหม และมีวัตถุโบราณสถาน มัยทวาราวดี 
การตั้งถิ่นฐานชุมชนบ้านท่าวัด 

ชุมชนบานทาวัดมีการตั้งถิ่นฐานรวมกันเป็นกลุมโดยการอพยพมาจากชุมชนอ่ืนโดยคํานึงถึงความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการตั้งถิ่นฐาน เชน น้ํา ดิน  
ลักษณะอากาศทําเลหรือภูมิประเทศ 

การตั้งถิ่นฐานเริ่มต้น 
 จากการบอกเลาของชาวบาน  พื้นที่เดิมมีสภาพเป็นปุาดงดิบชาวบานเรียก  ดงเชียงใหม  มี
ตนไมใหญจํานวนมาก เชน ตนประดู  ตนยาง ตนเต็ง ตนตะเคียน ตนหมากแซว บริเวณที่ลาดชายปุา
มีไมมีกอไผจํานวนมากและปุาตนออชายปุามีทุงกวางเป็นทุงหญาลาดเอียงลงสูหนองหาร 



๑๗๖ 
 

  ประวัติการตั้งถิ่นฐานบ้านสร้างวัด 
 การตั้งถ่ินฐานบานทาวัดตั้งขึ้นบริเวณศรีเชียงใหม  เริ่มตนเมื่อประมาณ ๑๗๐ กวาปี โดยมี
รองรอยของการตั้งชุมชนโบราณในอดีตใหปรากฏเห็นในปัจจุบันคือ ฐานสถาปัตยกรรมที่ใชวัสดุศิลา
แลงของสิ่งกอสรางคงหลงเหลืออยู เป็นหลักฐานวาที่บานทาวัดมีผูคนมาอาศัยอยูกอนแลวโดยผูคนที่
อยูบริเวณทองถิ่นใกลเคียงไดอพยพเขามาตั้งหลักแหลงกอนและในชวงระยะเวลาใกลเคียงกันนั้นก็ได
มีบุคคลที่อยูหางออกไปไดทยอยอพยพเขามาแลวก็ไดตั้งถิ่นฐานที่บานทาวัดเป็นหลักฐานวาที่บานทา
วัดมีผูมาอาศัยอยูกอนแลว  ไดกลาววาชุมชนแบงออกเป็นกลุมใหญๆ ๓ กลุม ดังนี้คือ 
 ชนกลุมแรกไดแก พวกเผายอ เผากระเลิงจากบานงิ้วดอน และคูสนานซึ่งอยูในเขตอําเภอ
เมืองสกลนคร จากบานทาวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๗-๘ กม. ชนกลุมนี้ไดเขามาตั้งหลักแหลง
อยูทางตอนใตของบานทาวัด ริมฝั่งหนองหารโดยการนําของตาเชียงนนท์ซึ่งเป็นหัวหนา  เป็นตนสกุล
นนท์สะเกตดวยเหตุผลที่วาบริเวณหนองหารแหงนี้มีความอุดมสมบูรณ์กวาที่อยูกอนครั้งแรกก็มี  ๒-๓  
ครอบครัวแลวก็ติดตามกันเขามาและก็ไดตั้งบานเรือนอยูริมฝั่งหนองหารซึ่งเป็นคุมทาวัดใตในปัจจุบัน  
เป็นตนตระกูล  นนท์สะเกต  หอมจันทร์  สาขันต์โคตร 
 ชุมชนกลุมท่ี ๒ ไดแก พวกผูไทย กะโซและลาว จากบานหนองผือจากกุสุมาลย์ซึ่งอยูหางจาก
บานทาวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๒๐ กม. เป็นชุมชนกลุมท่ี ๒ ที่พากันอพยพเขามา
ตั้งบานเรือนอยูริมฝั่งหนองหารตอนเหนือบริเวณนี้จึงเรียกวาคุมเหนือหรือคุมหนองผือ หรือ  คุมผือ 
ดวยเหตุที่พวกอพยพเขาเป็นชาวบานหนองผือ เหตุผลที่อพยพเขามาก็เนื่องจากถิ่นฐานเดิมเกิดความ
แหงแลงติดตอกันมาหลายปีขาดน้ําในการทําไรทํานาทําการเกษตรไมไดผล  แตพอทราบขาวจากการ
ลงมาหาปลาในน้ําหนองหาร แลวกลับไปเลาถึงความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณหนองหารใหฟังวา  ถา
อยากอยูดีกินดีใหไปอยูเมืองศรีเชียงใหมเป็นบานเกาเมืองหลัง (เมืองฮาง) ในน้ํามีปลา ในปุาสัตว์ แขก็
หลายคุมเหนือเป็นคุมที่มีคนอพยพเขามามากที่สุดพวกอพยพเขามาตอนแรกมียายบัว (พวกโซ)      
ตาสีแพง ตาทิดสา ตาจันโท คํามั่นหลายายพา ยายวันนา เป็นตนตระกูล ทุมเชียงเขม ดาโอภา   
นานาวัน มูลทองสุข ดาบสมเด็จ มนต์อินทร์ ในปัจจุบัน 
 ชุมชนที่ ๓ กลุมชาติพันธุ์ลาว  ในเวลาไลเลี่ยกันนั้นมีพวกลาวจากการสรางบานมิ่ง  จ.
อุบลราชธานี  อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานที่บานทาวัดหลังกลุมท่ี ๒ เพียงไมกี่ปี  สาเหตุคือถิ่นฐานเดิมเกิด
ความแหงแลงติดตอกันหลายปีเชนเดียวกับกลุมที่ ๒ ตอนแรกเขามาไมมีนานสกุลโดยเขามาหักลาง
ถางพงจับจองที่ดินตั้งหลักแหลงระหวาคุมเหนือกับคุมใต ซึ่งตอมาบริเวณดังกลาวเรียกวาคุมกลาง  
ตนตระกลูของสกุลฮัมภาราช และดาบสีพาย จากบัดนั้นจนถึงบัดนี้จึงไดกลายมาเป็นชุมชนบานทาวัด  
ปัจจุบันไดแบงการปกครองออกเป็น ๒ หมูคือหมู ๓ และหมู ๙ ตําบลเหลาปอแดง อําเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร 

นามสกุลที่อพยพเขามาทีหลังทั้ง ๓ กลุม นี้คือกลุมบานทาวัดนอยมาจากจังหวัดศรีสะเกษ  
มาตั้งคุมเหนือก็มี แตอยูไมไดเนื่องจากไมถนัดกับพ้ืนที่ทํามาหากิน  จึงไดอพยพไปอยูบานศรีวิชา 
นอกจากนี้ยังมีตระกูลชมชายผลมาจนถึงปัจจุบัน จะเห็นไดวาการเขามาตั้งถิ่นฐานที่บานทาวัดนั้น
เกิดข้ึนจากสาเหตุของการคมนาคม  หนีสภาพความแหงแลง ขาดแคลดทรัพยากรธรรมชาติในการ
ดํารงชีวิต จึงไดมีการแสวงหาแลงที่อยูใหมที่มีความอุดมสมบูรณ์กวา ซึ่งพื้นที่แหงใหมที่บานทาวัดนี้มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีปุาหนาแนน มีสัตว์ปุาและปลามากมายในหนองหาร มีน้ํา



๑๗๗ 
 

สมบูรณ์ตลอดปี การอพยพเขามาตั้งหลักแหลงที่อยูใหมที่บานทาวัดจะเห็นวามีกลุมคนสามกลุมคนที่
เขามาตามทั้งนี้โดยชาวญอสกลไดเขามาตั้งถ่ินฐานอยูที่คุมใตเป็นอันดับแรกสวนชาวบานหนองผือ  
เขามาตั้งถิ่นฐานอยูที่คุมเหนือเป็นอันดับที่สองและพวกลาวจากอุบลเขามาตั้งถิ่นฐานอยูคุมกลาง   
เป็นอันดับสุดทาย ปัจจุบันไดมีการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมของแตละกลุมคนและสามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางผาสุก 

 
๑.๓ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

 การประกอบอาชีพของชาวบานบานทาวัด  โดยสวนใหญแลวชาวบานทําอาชีพเกษตรกรรม 
เชน ทํานาขาวทั้งนาปี และนาปรัง นอกจากนี้ยังมีการทําพืชสวนตามฤดูกาล เชน การปลูกมะเขือเทศ 
ปลูกผักนอกฤดูการทํานา เนื่องจากพ้ืนที่สวนใหญของบานบานทาวัดเป็นพื้นที่ราบลุมติดหนองหาร 
ถือไดวามีน้ําตลอดทั้งปี  ดังนั้นจึงสามารถประกอบอาชีพการประมงและทําเกษตรกรรมไดตลอดทั้งปี 
และมะเขือเทศก็ถือไดวาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของชาวบานทาวัดเนื่องจากสามารถปลูกเพ่ือขายสง
ตลาด การทําแปรรูป และในอนาคตยังสามารถพัฒนาในเรื่องการจัดทําบรรจุภัณฑ์ใหดูสวยงามและ
นาสนใจเพื่อพัฒนาใหเป็นสินคาโอท็อบของหมูบานและสงเสริมธุรกิจทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย  

๑.๓.๑ มะเขือเทศ  
๑. พันธุ์สําหรับปลูกขายตลาดสด  ซึ่งแบงออกไดตามขนาดผลและการใชประโยชน์  

ประกอบดวย ๑) พันธุ์ผลโต  นิยมใชทําสลัดและประดับจานอาหาร  เชน  พันธุ์ฟลอราเดล   
และมาสเตอร์เบอร์ ๓ และ ๒) พันธุ์เล็ก  นิยมใชประกอบอาการพ้ืนบาน ไดแก พันธุ์สีดา หางฉัตร   
      ๒. พันธุ์สําหรับสงโรงงานอุตสาหกรรม ไดแก พันธุ์ วี เอฟ ๑๓๔-๑-๒, พี ๕๐๒,     
พี ๖๐๐       

สภาพอากาศท่ีเหมาะสม : ฤดูหนาว เป็นฤดูท่ีเหมาะสมที่สุดในการเจริญเติบโตของมะเขือ
เทศ อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการเจริญเติบโตอยูระหวาง ๑๘-๒๘  องศาเซลเซียส  ซึ่งตนจะ
แข็งแรงและติดผลมาก  ถาความชื้นของอากาศและอุณหภูมิเหมาะแกการเจริญเติบโตของโรคหลาย
ชนิดและมะเขือเทศบางพันธุ์จะแตกงายเมื่อฝนตกแตถาตองการปลูกมะเขือเทศในฤดูฝนสิ่งที่จะตอง
ปฏิบัติคือ 

๑. เลือกพ้ืนที่ปลูกท่ีสูงมีการระบายน้ําดีเป็นพิเศษ 
๒. ดินมีสภาพเป็นกลางคือมีคาความเป็นกรดเป็นดาง (pH)  ประมาณ ๖.๕-๖.๘ 
๓. ใชพันธุ์ที่เหมาะสมคือใหผลดกในฤดูฝนและฤดูรอน 
๔. มีการปฏิบัติรักษาอยางถูกตองดีคือ เตรียมดินใสปุยถูกตองฉีดพนสารปูองกันกําจัดศัตรูพืช

อยางถูกตองและบอยครั้งเป็นพิเศษอยาปลอยใหโรคทําลายกอนแลวจึงคิดปูองกันกําจัดปกติผูปลูกที่
ประสบความสําเร็จมักใหสารปูองกันกําจัดแมลงและเชื้อราสูงกวาในฤดูปกติ 

การเตรียมการเพาะปลูก 
๑. การเตรียมแปลงปลูกขนาดพอสมควรกับขนาดเมล็ดพันธุ์ใน ๑ ซอง กวาง ๑ เมตร     

ยาว ๕ เมตร 
๒. นําปุยคอกมาผสมใหเขากันในแปลงปลูก 
 



๑๗๘ 
 

 ผลผลิตที่ไดจากการทําสวนมะเขือเทศ ชาวบานมีตลาดหลักท่ีมารับซื้อ ๓ แหลงดวยกันคือ 
 ๑. ขายใหกับโรงงานหลวงดอยคํา (อําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร) 
 ๒. สงขายใหกับโรงงานโรซา 
 ๓. สงขายใหกับบริษัทซันเทกซ์ กรุ฿ป 
 นอกจากนี้ยังมีพอคาคนกลางมารับซื้อมะเขือผลเขียว เพ่ือนําไปจําหนายในทองตลาด ราคา
เริ่มตนกิโลกรัมละประมาณ ๖-๑๕ บาท 

๑.๓.๒ การหาปลา 
  การประกอบอาชีพของชาวบานทาวัด นอกจากทําไร ทํานา หรือปลูกมะเขือเทศ ยัง
มีกิจกรรมที่เรียกไดวาเป็นกิจวัตรประจําวันอีกอยางหนึ่งคือ การหาปลาในหนองหาร มีทั้งการหาปลา
เพ่ือเลี้ยงครอบครัวและเพ่ือการคาทั้งปลีกและสงแตเป็นการคาขายเรียบงายไมซับซอนคือ หามาและ
ขายไป โดยเมื่อวางเวนจากงานหลักแลวหัวหนาครอบครัวจะเตรียมเครื่องมือในการหาปลาไปจับปลา
ในหนองหารเครื่องมือดังกลาวมีทั้ง แห เบ็ด ยอ และอ่ืนๆ โดยนั่งเรือไปรอบๆ หมูบาน เมื่อไดปลามา
ก็นํามาประกอบอาหาร เมื่อเหลือจากการประกอบอาหารก็นํามาขายในตลาดชาวบาน หรือบาง
ครัวเรือน ก็นํามาแปรรูปในรูปแบบตางๆ เชน ทําเป็นปลาตากแหง แปรรูปเป็นปลารา เป็นตน  
นอกจากจะเก็บไวรับประทานไดนานแลว ยังนํามาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชุนไดอีกทางหนึ่งดวย 

พันธุ์ปลาที่พบในหนองหาร มีมากมายหลายชนิด แตปัจจุบันสามารถพบไดไมก่ีชนิดโดย
จําแนกตามประเภทปลามีเกล็ดและไมมีเกล็ด ดังนี้ 
 ปลามีเกล็ด ประกอบไปดวย 
 ๑. ปลาชะโด   ๒. ปลากลาย  ๓. ปลายี่สก 
 ๔. ปลานวลจันทร ์  ๕. ปลานิล  ๖. ปลาไน 
 ๗. ปลาหมอตาล   ๘. ปลาชอน  ๙. ปลาฉลาด 
 ๑๐. ปลาตะเพียน  ๑๑. ปลาขาวไทย  ๑๒. ปลาสรอยหางแดง 
 ๑๓. ปลาหมอ   ๑๔. ปลาสลิด  ๑๕. ปลาหมอแบน 
 ๑๖. ปลาขาวมน   ๑๗. ปลาบู  ๑๘. ปลากระสูบ 
 ๑๙. ปลาโจก   ๒๐. ปลารด  ๒๑. ปลากระทิง 
 ๒๒. ปลาสะกลาง (กะมัง)  ๒๓. ปลาอีก่ํา  ๒๔. ปลากะดี่ 
 ๒๕. ปลาวงปลาซิว 
 ปลาไม่มีเกล็ด ประกอบไปดวย 
 ๑. ปลาดุก   ๒. ปลาคาว  ๓. ปลานาง 
 ๔. ปลาคะแยง   ๕. ปลาเซือม  ๖. ปลากด 
 ๗. ปลากะธง   ๘. ปลารากกลวย  ๙. ปลาหมู 
 ๑๐. ปลาไหล 
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๑.๓.๓  การเลี้ยงหมูป่า  
ชาวบานบางกลุม มีการประกอบอาชีพเสริมคือ การเลี้ยงหมูปุา โดยจะเลี้ยงในเกาะ 

ในดอนที่อยูในเขตของหมูบานทาวัด และดอนที่นิยมเลี้ยงเป็นที่หมูปุาคือ ดอนธรรมการ เนื่องจากเป็น
ที่ดินกลางของหมูบานและบริเวณเกาะนั้นมีพ้ืนที่กวางขวางและมีความสมบูรณ์ของพืชพรรณไม 
รวมทั้งยังสงบไมวุนวาย ดังนั้น นอกจากจะหารายไดเสริมใหชาวบานแลว ยังสามารถดึงเอาจุดที่
นาสนใจของพ้ืนที่ดอนธรรม การพัฒนาเป็นแหลงทองเที่ยวไดทั้งในเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และ        
เชิงอนุรักษ์ไดอยางคุมคาอีกดวย 
 นอกจากนี้ยังมีเกาะดอนอ่ืนๆ ที่ใชเป็นที่เลี้ยงหมูปุาอีกหลายดอนดวยกันคือ ดอนหิ้ง ดอนนา
แดง ดอนตาหมู หัวดอนไฮ ดอนมิมอน ชาวบานจะเก็บผักบุง ตามริมหนองหาร แลวนําไปเลี้ยงหมูที่
เกาะ โดยจะนําหมูไปปลอยไว แรกๆ จะมีการทําสัญลักษณ์ไววาหมูตัวไหนบางเป็นหมูของตัวเอง เชน 
เจาะหูซาย หรือบางคนก็เจาะหูชวา บางคนเคาะปี๊บ ถาหมูไดยินเสียงอยางอ่ืนก็จะไมมา แตถาไดยิน
เสียงปี๊บก็จะมา บางคนเคาะกะลอ หรือเคาะถังสี ซึ่งเสียงที่เคาะนั้นก็จะแตกตางกัน พอเคาะปฺุบหมูได
ยินเสียงก็จะมากินอาหาร  ตัวอ่ืนที่ไมไดเป็นเจาของก็ไมมา หรือจะใชวิธีตั้งชื่อ แลวก็เรียกชื่อหมูมากิน
อาหาร หรือบางคนใชวิธีเรงเครื่องเรือหางยาว พอหมูไดยินเสียง จําเสียงได ก็มาละวิ่งมารอแลว ก็จะ
วิ่งมากินอาหารกับเจาของ และจะไมมีการแยงอาหารกันกินดวย โดยมีหมูประมาณ ๑,๐๐๐ ตัว ซ่ึง
หนาฝนนักทองเที่ยวจะเขาไปดูไดยาก เพราะพ้ืนที่มีน้ําทวมขัง และเฉอะแฉะ  

หากจะสงเสริมการทองเที่ยว หรือตอยอดใหกับชาวบาน ในดานการไปดูหมูปุา ถาไปดูหมูปุา
แลวไปดูเฉยๆ ก็ไมมีอะไรไปใหหมูกิน ก็เลยเพื่อลดตนทุนใหกับชาวบาน และเพ่ือชวยเหลือชาวบาน
ดวย เชน ใครมีกลวย มันแกว มันเพา หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ใสถุง แลวนํามาขายใหกับนักทองเที่ยวถุงละ 
๒๐ บาท แลวถือไปเพ่ือใหอาหารหมู ถาเป็นอยางนี้ ตอไปเราคงไมตองใหอาหารเยอะ ถานักทองเที่ยว
เพ่ิมข้ึน มาเท่ียวบอย หมูก็ไดอ่ิมบอย พอนักทองเที่ยวไปถึง เจาของสงสัญญาณ หมูก็จะออกมากิน  
หมูก็เดินตามกันเป็นแถว มีนับพันตัว แตมีผลเสียคือตนไมและหนอไมที่ขึ้นตามดอนจะถูกเพราะหมู
กินหมด    

๑.๓.๔ การเก็บฝักบัว   
พ้ืนที่หนองหารบานทาวัด เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีบัวหลวงเกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่กวาง  

หลายจุดดวยกัน ดังนั้น การเก็บบัวเพื่อนําไปขายยังตลาด หรือสงขายใหกับพอคาคนกลาง และขาย
ในหมูบาน จึงเป็นอาชีพที่ทํารายไดใหกับชาวบานไดในระดับหนึ่ง ขายมัดละ ๕ บาท หรือ ๑๐ บาท 
หรอืในราคาสง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของตลาด บัวถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่นอกจากจะ
ทํารายไดใหกับชาวบานแลวยังจัดไดวาเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นจุดสนใจที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวสนใจมา
นั่งเรือชมทัศนียภาพรอบหนองหาร ชาวบานไดนําเอาสวนบัวบรรจุลงในรายการนําเที่ยวของชุมชน 
และจัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นจุดเดน มีความสําคัญที่เมื่อเดินทางมาบานทาวัดจะตองลองเรือ
เก็บบัว จึงจะถือวามาถึงบานทาวัด 

๑.๓.๕  เครื่องจักสาน ผักตบชวา ทอเสื่อแบบกก   
ชาวบานทาวัดไดมีการนําวัสดุธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชน์ไมวาจะเป็นการ      

จักสานไมไผ ทอเสื่อที่ไดจากการนํากกในนา หรือในหนองหารมาทอเป็นรูปเสื่อ ยอมสีสันตางๆ ตาม
ความชอบของผูทอ ปัจจุบันไดทอเก็บไวใชในชวงที่มีวัสดุธรรมชาติ บางครัวเรือนสามารถนําไป
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จําหนายมีรายไดเสริมในครอบครัว สวนแนวปฏิบัติที่ชาวบานก็ทํากันอยูก็คือ “หากบานใดมีงานบุญ 
งานกุศล ทําบุญขึ้นบานใหม ผูที่จะไปรวมบุญไมมีเงินก็เอาเสื่อ เอาหมอนเป็นของขวัญตามประสา
ชาวบาน แตถาเป็นในตัวเมือง ก็จะมีชอดอกไม มีนาฬิกา เป็นของขวัญ ซึ่งเป็นประเพณีทองถิ่นเดิมๆ  
ซึ่งชาวบานก็ยังอนุรักษ์ไวอยู เกือบ ๑๐๐ % ถาข้ึนบานใหมจะเป็นแบบนี้ เสื่อผืน หมอนใบ ถือวา
ชวยๆ กันไป” 

๑.๓.๖ การดองหน่อไม้  
เนื่องจากในชุมชนมีไผเป็นจํานวนมาก รวมถึงบริเวณเกาะ ดอนตางๆ ชาวบานถึงมี 

การถนอมอาหารและสรางมูลคาเพ่ิมดวยการดองหนอไมเพ่ือการบริโภคและขาย ถาเป็นภูมิปัญญา
ชาวบานเขาจะไมใสปี๊บ เขาจะใสขวดแกว แลวนึ่งทั้งขวด สามารถเก็บไวไดนานเป็นปี  เวลามีงานดวน
อยางเชน มีคนตาย ไมรูจะหาอาหารที่ไหนทันก็จะใชหนอไมขวด ที่ทําไว ถาไมพอก็หาซื้อเพ่ิมซึ่งราคา
ก็ไมแพงขวดละ ๒๐ บาท  

๑.๓.๗ การเก็บหอยเชอรี่ 
หลังจากหนานาเสร็จ ชาวบานจะมีอาชีพเสริม คือ การเก็บหอยเชอรี่ ซึ่งเริ่มทํากัน 

มาประมาณ ๒-๓ ปีที่แลว เป็นการเก็บหอยเชอรี่มาทําขาย เคยมีรายการทีวีชอง ๙ มาถายทําอาชีพ
เก็บหอยเชอรี่ขายของบานทาวัด ชวงนั้นผูใหญบาน ชํานาญ ไดตั้งชื่อเรื่องวา “งัดแงะไมผิดกฎหมาย”  
เป็นการแงะหอยขาย ซึ่งออกอากาศทางชอง ๙ ชาวบานทําอาชีพเสริมนี้เยอะ เพราะสรางรายได    
วันละ ๕๐๐-๖๐๐ เลยทีเดียว  เดี๋ยวนี้กลางคืนพอบานไมอยูบานตองออกเรือ เพ่ือสองไฟหาหอย  
กลางคืนเพราะหอยจะขึ้นดี หรือกลางวันก็ได คืนหนึ่งก็เก็บไดประมาณ  ๕-๖ กระสอบ เสร็จแลว
นํามาตมเกือบจะสุก จึงแคะออกจากเปลือกเพ่ือนําไปจําหนายตอไป 

 
ตาราง ๑๙ ปฏิทินเศรษฐกิจชุมชนบานทาวัด 
 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การปลกูขาว (นาปี)                

การปลกูขาว(นาปรัง)             

ปลูกมะเขือเทศ             

การประมง             

เลี้ยงวัย/ควาย             

ปลูกผัก             

รับจางทัว่ไป             

เลี้ยงหมูปุา             

หาหอยเชอรี ่             
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๑.๔ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

ประชากรสวนใหญนับถือพุทธ ศาสนา สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมีขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ
สอดคลองกับความเชื่อในศาสนา อันไดแก ฮีตสิบสอง ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีสิบสองเดือน ในแตละ
เดือนจะปฏิบัติแตกตางกันออกไปจนกลายเป็นสวนหนึ่งของชีวิต  ทําใหเป็นประเพณีที่ตองปฏิบัติ
สืบเนื่องตอกันมาหลายชั่วอายุคน  แตละชุมชนจะมีอิทธิพลทางศาสนาเขามาสัมพันธ์เสมอ  ทําใหเกิด
มีวัดเป็นสถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชน และในชวงเวลาตอมาทําใหวัด
มีบทบาทเขามาเกี่ยวของกับความเป็นอยูในวิถีชีวิตของประชาชนตั้งแตเกิดจนตาย  จนกลายเป็นสวน
หนึ่งของสังคมอยางไมสามารถแยกออกจากกันได วัดเป็นศูนย์รวมการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ
สงฆ์และพิธีกรรมทางพุทธศาสนาของประชาชน 

 ชาวบานทาวัด โดยสวนใหญนับถือพุทธศาสนา แตในขณะเดียวกันก็ยังมีการนับถือผี 
ประเภทตางๆ เชนเดียวกับผูคนที่อาศัยอยูตามริมหนองหาร มีประเพณี ๑๒ เดือน ตามประเพณีของ
ไทย และประเพณีท่ีสําคัญอ่ืนๆ เชน การรับขวัญดวยการทําพิธีบายศรีสูขวัญ พรอมทั้งผูกขอมือ
รับขวัญ และประเพณีการแขงขันเรือยาว และรวมถึงวัฒนธรรมการหาอยู หากินในแหลงธรรมชาติ 

 
ประเพณีงานบุญ ๑๒ เดือน บานทาวัดเหนือและใต  (ฮีต ๑๒ คอง ๑๔)   

 ๑. เดือนเจียง (เดือนอ้าย) บุญเข้ากรรม 
 บุญเขากิจกรรมของสงฆ์ เรียกวา ปริวาสกรรม โดยใหพระภิกษุสงฆ์ที่ตองอาบัติ (กระทําผิด)  
สังฆทิเสสไดสารภาพตอหนาคณะสงฆ์เพ่ือเป็นการฝึกจิตสํานึกถึงความบกพรองของตน  พิธีเขาปริวาส
กรรมกําหนดไว  ๙ ราตรี กําหนดใหพักอยูในสถานที่สงบไมมีผูคนพลุกพลาน (อาจเป็นบริเวณวัดก็ได) 
โดยมีกุฏิชั่วคราวเป็นหลังๆ พระภิกษุสงฆ์เขาปริวาสกรรมคราวหนึ่งๆ จะมีจํานวนเทาใดก็ตาม  แต
ตองบอกพระภิกษุสงฆ์จํานวน  ๔ รูปไวกอนวาตนเองจะเขากรรม  และเมื่อถึงเวลาออกกรรมจะมี
พระสงฆ์ ๒๐ รูปมารับออกกรรม เรียกวา สวดอัพภาณ แปลวา รับกลับเขาพวก พิธีทําบุญเขากรรม 
ไมถือวาเป็นการลางบาปแตเป็นการปวารณาตนวาจะไมกระทําผิดอีก สวนกิจของชาวพุทธในการ
ทําบุญเขากรรมนี้คือการหาขาวของเครื่องอุปโภคบริโภคถวายพระ เชื่อวาจะไดบุญมากกวาการทําบุญ
ตักบาตรทั่วไป บุญเขากรรมที่บานทาวัด ชาวบานทั้งชายและหญิง วัยทํางาน วัยสูงอายุ ก็จะพากัน
เขาวัดฟังเทศ ฟังธรรม โดยผูหญิง นิยมใสผาซิ่นหมี่ ผาทอเอง มีสไบปูายไหล สมัยกอนแตงกายสีขาว 

๒. เดือนยี่ บุญคูณลาน การท าบุญคูณลาน 
 จะทําเมื่อเก็บเก่ียวขาวแลว  ในพิธีนี้จะมีการทําบุญตักบาตรเลี้ยงพระประพุทธมนต์ชาวบาน
ลานขาวที่นาและตอขาวบริเวณใกลลานขาวถือวาเป็นสิริมงคล  ทําใหขาวในนาอุดมสมบูรณ์เจาของ
นาจะอยูเป็นสุข  ฝนตกตองตามฤดูกาลขาวกลาจะงอกงามและไดผลดีในปีตอไป  เมื่อเสร็จพิธีทําบุญ
คูณลานขาวแลวชาวบานจึงจะขนขาวใสยุงและเชิญขวัญขาวคือ  แมโพสพไปยังยุงขาวและทําพิธีสู
ขวัญขาวเลา (ยุง)  ขาวเพ่ือเป็นสิริมงคลตอไป 
 บุญคูณลาน บ้านท่าวัด 
 ประวัติ เอาขวัญขาวขึ้นยุงหรือฉางกอนหลังจากนั้นเลือกวันทําบุญ เมื่อไดวัน เวลา แลวก็
รวมมือรวมใจกันทําท้ังหมูบาน โดยผูนําชาวบานนัดกันประชุมกิจกรรมตาง ๆ สถานที่ประกอบ
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พิธีกรรมทําบุญกันที่วัด บานแตละหลังคาเรือนนําเอาขาวใสกระบุงมารวมกันที่ลานวัด  ตอนเย็นมีการ
เจริญพระพุทธมนต์  พอตอนเชามีการโยงสายสิญจน์  กิจกรรมตักบาตร มีการประดับตกแตงสายรุง 
ดอกไม ธูป เทียน ปักกองขาว 
 ๓. เดือนสาม บุญข้าวจี่ 
 เป็นการทําบุญในชวงเทศกาลวันมาฆบูชา ชาวบานจะมารวมกันทําบุญตักบาตรในตอนเชา
ตอนค่ําจะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถชาวบานจัดเตรียมขาวจี่แลวนําไปถวายพระภิกษุสามเณรที่
วัด  เมื่อพระฉันเสร็จแลวมีการฟังเทศน์ฉลองขาวจี่และรับพร มูลเหตุที่มีการทําบุญขาวจี่ซึ่งเป็น
อาหารที่คนยากจนกินเป็นประจําไปถวายพระพุทธเจาพลางคิดวาขนมแปูงขาวจี่เป็นเพียงขนมของ
ทาสที่ต่ําตอย พระพุทธองค์คงไมฉัน ซึ่งพระพุทธเจาทรงหยั่งรูจิตใจของนาง จึงทรงฉันแปูงขาวจี่ตอ
หนานาง ทําใหเกิดความปีติดีใจครั้นตายไปก็จะไดขึ้นสวรรค์ ชาวอีสานจึงไดแบบอยางในการทําแปูง
ขาวจี่ทําบุญขาวจี่ถวายมาโดยตลอดจวบจนปัจจุบัน 
 งานบุญเดือน ๓ บ้านท่าวัด 
 ประวัติความเป็นมา เมื่อถึงเดือน ๓ ชาวบานจะมีการผูกแขนผูเฒาผูแก และผูกเขาควายและ
นําเอาปุยคอกไปใสในที่นา โดยแยกออกเป็น ๓ กองในนา และทํากันทุกหลังคาเรือน การมีสวนรวม
ในวันเดือน ๓ ออกใหม เริ่ม ๓ ค่ํา ชาวบานตลอดจนญาติพ่ีนองที่อยูตามหมูบานใกลเคียงจะมารวม
ผูกแขนผูเฒาผูแก จากนั้นจะพากันเดินไปตามบานหลังตางๆ ที่มีคนแกเพ่ือไปผูกแขนขอพรจากทาน 
 การจัดเตรียมขาวของชาวบานจะเตรียมขาวปลาอาหารคาวหวานมาเลี้ยงผูเฒาผูแก และ
ชาวบานผูมารวมงาน ทั้งนี้โดยเชื่อวาประเพณีแบบนี้จะสามารถสรางคุณคาที่มีตอการทองเที่ยว
สามารถเลาเรื่องราวงานบุญเดือนสามใหนักทองเที่ยวฟังได คุณคาตอวิถีชีวิตคนในชุมชนทําใหคนใน
ชุมชนมีความรักความสามัคคี  มีความเมตตากรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผซึ่งกันและกัน สวนการ
เปลี่ยนแปลงบุญประเพณีในปัจจุบันคือ การผูกเขาวัว เขาควาย แตที่ยังคงรักษาไวคือ การผูกแขนผู
เฒาผูแก 
 ๔. เดือนสี่ บุญพระเวส 
 บุญพระเวสสันดรหรือบุญมหาชาติคํานี้ออกเสียงวา ผะเหวด เป็นสําเนียงของชาวอีสานที่มา
จากคําวา พระเวส ซึ่งหมายถึงพระเวสสันดร การทําบุญผะเหวดเป็นการทําบุญและฟังเทศน์เรื่องพระ
เวสสันดรชาดกหรือเทศน์มหาชาติ ซึ่งมีจํานวน ๑๓ กัณฑ์ ทั้งเพ่ือเป็นการรําลึกถึงพระเวสสันดร ผูซึ่ง
บําเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญดวยการใหทานหรือทานบารมีในชาติสุดทายกอนที่จะมาเสวยชาติและตรัสรู
เป็นพระพุทธเจา บุญพระเวสเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญของชาวอีสาน นิยมทํากันทุกหมูบานดวยความเชื่อ
วาหากไดฟังเทศน์มหาชาติทั้ง ๑๓ กัณฑ์จบภายในวันเดียว อานิสงส์จะดลบันดาลใหเกิดศาสนาของ
พระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเป็นยุคแหงความสุขความสมบูรณ์ตามพุทธคติที่มีมาแตครั้งพุทธกาล 
 บานทาวัดมีบุญประเพณีสงกรานต์แหพระรดน้ําใหผูสูงอายุในหมูบาน โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๔  
เมษายนของทุกปี การมีสวนรวมของชุมชนประกอบไปดวย ตัวแทนจากองค์การบริหารสวนตําบล 
นักเรียน  ซึ่งกอนถึงวันงานไดมีการจัดตัวแทนเขารวมประชุมกันกอนเพ่ือรวมวางแผนงานรวมกัน เมื่อ
ถึงวันงานชาวบานจะมาเที่ยวชมงานประมาณ ๒,๐๐๐ คน ผลจากการทําบุญ ทําใหชาวบานเกิดความ
รัก สามัคคีในชุมชนเพ่ิมขึ้น รับผิดชอบตอหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมาย เกิดกระบวนการคิดสรางสรรค์
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งานและทําใหสําเร็จดวยพลังความสามัคคีของกลุมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในชุมชนไดมีสวนรวม
และแสดงออกในรูปแบบตางๆ เพื่อการสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีท่ีดีสืบตอไป 

๕. เดือนห้า บุญสงกรานต์ 
 บุญสรงน้ํา เป็นการทําบุญวันขึ้นปีใหมของไทยแตโบราณ นิยมทําในเดือนหาเริ่มตั้งแตวันที่  
๑๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน คําวาสงกรานต์เป็นคําสันสกฤต แปลวา ผานหรือเคลื่อนที่ยายเขา
ไป ในที่นี้หมายถึงพระอาทิตย์ผานหรือเคลื่อนยายเขาไปในจักราศีหนึ่งเดือนที่เริ่มตนปีใหม การทําบุญ
สงกรานต์จะมีพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป พระสงฆ์ผูใหญ แตเดิมบานทาวัดทําบุญสรงน้ําหรือบุญสงกรานต์ 
มีการละเลนกัน ๗ วัน มีการละเลนขี่มาหลังโกง  โดยโยนผาแลววิ่งรับกันอยางสนุกสนาน ปัจจุบัน  
จัดงานเพียง ๒ วัน คือวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ของทุกปี 
 ๖. เดือนหก บุญบั้งไฟ 
 บุญบั้งไฟ เป็นงานสําคัญของชาวอีสานกอนลงมือทํานา ดวยความเชื่อวาเป็นการขอฝน
เพ่ือใหฝนตกตองตามฤดูกาล  ขาวกลาในนาอุดมสมบูรณ์ประชาชนอยูอยางมีความสุข ในงานจะมีการ
แหบั้งไฟและจุดบั้งไฟ เชื่อวาเป็นการสงสัญญาณขึ้นไปบอกพญาแถนใหสงน้ําฝนลงมา ระหวางที่มีการ
จุดบั้งไฟชาวบานจะมีการเซิ้งอยางสนุกสนาน การทําบุญบั้งไฟนับเป็นการชุมนุมที่สําคัญของคนใน
ทองถิ่นที่มารวมงานบุญกันอยางสนุกสนานเต็มที่ มีการนําสัญลักษณ์ทางเพศมาลอเลียนในขบวนแห
บั้งไฟโดยไมถือวาเป็นเรื่องหยาบคาย การทําบุญบั้งไฟนี้บางทีจะตรงกับประเพณีบุญวันวิสาขบูชาดวย 
บุญบั้งไฟที่บานทาวัด มีการโฮมบุญกันที่วัด มีการเตรียมบั้งไฟซึ่งมีอุปกรณ์คือ บดมาด เกีย กํามะถัน 
ดินประสิว สวนบั้งไฟนั้นมีหลายแบบ เชน บั้งไฟหมื่น นั้นหนัก ๑๒ กิโลกรัม สถานที่ประกอบพิธีกรรม
ก็นิยมจัดในภายในบริเวณวัด 
 ๗. เดือนเจ็ด บุญช าฮะ (บุญช าระ) 
 เป็นการทําบุญเพ่ือชําระลางสิ่งที่ไมดีเป็นเสนียดจัญไรอันจะทําใหเกิดความเดือดรอนแก
บานเมือง เป็นการปัดเปุาความชั่วรายใหออกจาหมูบาน ชาวบานจะพากันเก็บกวาดบานเรือนให
เรียบรอย เป็นการทําความสะอาดครั้งใหญในรอบปี สิ่งที่ไมดีทั้งหลายใหขจัดออกไปเพื่อความเป็นอยู
ที่ดีของทุกคนในหมูบาน มูลเหตุที่มีการทําบุญซําฮะเนื่องมาจากสมัยพุทธกาลมีโรคหา (อหิวาตกโรค)  
ระบาดมีผูคนลมตายกันเป็นจํานวนมากที่เมืองไพศาลี พระพุทธเจาจึงไดเสด็จมาโปรดทําใหเกิดฝนตก
หาใหญมาชําระบานเมือง มีการสวดปัดรังควานและประพรมน้ํามนต์ตามหมูบานและแกชาวบานเพื่อ
สิริมงคล  นอกจากทําบุญซําฮะแลวยังมีการทําพิธีบูชาผีบรรพบุรุษ ผีบาน ผีเมือง ผีปูุตา ผีตาแฮก    
(ผีประจําไรนา) และเซนสรวงหลักเมืองเพ่ือเป็นการระลึกถึงผูมีพระคุณเพ่ือใหบานเมืองสงบสุข 
 ๘. เดือนแปด บุญเข้าพรรษา 
 การเขาพรรษาเป็นกิจของภิกษุสามเณรที่จะตองประจําในวัดใดวัดหนึ่งตลอด ๓ เดือน เริ่ม
ตั้งแตวันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ หามมิใหภิกษุสามเณรไปพักแรมที่อ่ืน การ
ทําบุญเขาพรรษาเป็นพิธีทางศาสนาโดยตรงจึงคลายกับภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย ในพิธีจะมีการ
ทําบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแดพระภิกษุ สามเณร มีการฟังธรรมเทศนา ชาวบานจะหลอเทียน
ขนาดใหญถวายวัดเป็นพุทธบูชาและเก็บไวตลอดพรรษา การทําเทียนถวายวัดในชวงเทศกาล
เขาพรรษามีความเชื่อแตโบราณวาหากใครทําเทียนไปถวายวัดเมื่อเกิดชาติใหมผูนั้นจะไดเสวยสุข  
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หากมิไดขึ้นสวรรค์แตเกิดบนโลกมนุษย์ผูนั้นจะมีความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญา ไหวพริบเป็นเลิศ  
ประดุจแสงเทียนอันสวางไสว และจากนี้ยังมีการถวายผาอาบน้ําฝนอีกดวย 
 ๙. เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 
 เป็นการทําบุญเพ่ืออุทิศสวนกุศลใหแกญาติมิตรที่ลวงลับไปแลวเมื่อถึงวันแรม ๑๔ ค่ํา เดือน 
๙ ชาวบานจะพากันนําขาวปลาอาหารคาวหวานพรอมหมากพลู ตั้งแตเชามืดหอใสใบตอง เรียกวา 
ขาวประดับดิน นําไปวางไวตรงโคนตนไมในบริเวณวัดเพื่อใหผูที่ลวงลับไปแลวนั้นมากิน เพราะเชื่อวา
ในชวงเดือนเกาผูที่ลวงลับแลวจะไดรับการปลดปลอยใหออกมาทองเที่ยวได ในพิธีบุญขาวประดับดิน  
ชาวบานจะวางขาวประดับดินไวพรอมจุดเทียนบอกกลาวใหมารับเอาอาหารและสวนบุญนี้ จากนั้น
ชาวบานจะเอาอาหารไปทําบุญตักบาตรถวายทานแดพระภิกษุสามเณร สมาทานศีล ฟังเทศน์และ
กรวดน้ําอุทิศสวนกุศลใหผูที่ลวงลับไปแลว 
 ๑๐. เดือนสิบ บุญข้าวสาก 
 เป็นการทําบุญเพ่ืออุทิศสวนกุศลใหผูตาย โดยมีการทําสลากใหพระจับเพื่อที่จะไดถวายของ
ตามสลากนั้น เป็นการทําบุญตอเนื่องจากพิธีในเดือนเกาเพราะถือวาเป็นการทําบุญสงผูที่ลวงลับไป
แลวไดออกมาทองเที่ยวใหกลับสูแดนของตน ในเดือนสิบนี้ชาวบานจะนําหอขาวสากไปวางไวบริเวณ
วัดพรอมจุดเทียนและบอกใหญาติมิตรที่ลวงลับไปแลวมารับอาหารและผลบุญที่อุทิศให 
 ๑๑. เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา 
 วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ เป็นการทําบุญที่สืบเนื่องมาจากงานบุญเขาพรรษาในเดือนแปด ที่
พระภิกษุสามเณรไดเขาพรรษาเป็นเวลานานถึง ๓ เดือน ดังนั้น ในวันที่ครบกําหนดพระภิกษุสามเณร
เหลานั้นจะมารวมกันทําพิธีออกวัสสปวารณา วันนี้เป็นวันที่ภิกษุสามเณรมีโอกาสมาชุมนุมกันอยาง
พรอมเพรียงกันที่วัด ชาวบานถือวาเป็นวันสําคัญและเป็นระยะที่ชาวบานภาระในการทําไรนา  
อากาศในชวงนี้จะเย็นสบายจึงถือโอกาสมารวมกันทําบุญ  มีการตักบาตรถวายภัตตาหารแดพระภิกษุ  
สามเณร มีการกวนขาวทิพย์ถวาย รับศีล สวดมนต์ ฟังเทศน์และถวายผาจําพรรษา ตอนค่ําจะมีการ
จุดประทีปโคมไฟในบริเวณวัดและหนาบาน บางทองถิ่นอยูใกลบริเวณแมน้ําจะมีการไหลหรือไฟ  
(ลองเฮือไฟ) เพ่ือเป็นการบูชาคารวะแมคงคาบางแหงมีการแขงขันเรือยาวเพ่ือความสนุกสนานและ
สามัคคีรวมกันในงานอีกดวย 

๑๒. เดือนสิบสอง บุญกฐิน 
 เป็นการถวายผาจีวรแดพระสงฆ์ท่ีจําพรรษาครบ ๓ เดือนงานบุญนี้มีระยะทําตั้งแต วันแรม ๑ 
ค่ํา เดือน ๑๑ ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ มูลเหตุที่มีการทําบุญกฐินนั้น มีเรื่องเลาวา มีพระภิกษุ
จํานวนหนึ่งไดเดินทางไปเขาเฝูาพระพุทธเจาระหวางการเดินทางนั้นยังเป็นชวงหนาฝน และระยะ
ทางไกล จึงทําใหผาจีวรของพระภิกษุเหลานั้นเปียกน้ําเปรอะเปื้อนโคลนไมสามารถหาผาผลัดเปลี่ยน
ได พระพุทธเจาไดเห็นถึงความยากลําบากนั้น จึงมีพุทธบัญญัติใหภิกษุแสวงหาผา และรับผากฐินได
เป็นเวลาหนึ่งเดือน หลังออกพรรษาชาวบานจึงไดจัดผาจีวรนํามาถวายพระภิกษุในชวงเวลาดังกลาว 
จนกลายเป็นประเพณีทําบุญกฐินมาจวบจนปัจจุบัน กอนการทํากฐินเจาภาพจะตองจองวัดและ
กําหนดวันทอดกฐินลวงหนา เตรียมผาไตรจีวรพรอมอัฐบริขารและเครื่องไทยทาน มีการบอกบุญแก
ญาติมิตร ตอนเชาในพิธีจะแหขบวนกฐินเพื่อนําไปทอดกฐินที่วัดและแหกฐินเวียนประทักษิณรอบ
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อุโบสถ ๓ รอบจึงทําพิธีถวายผากฐินจากปุยฝูายจนสามารถนําไปทอดใหเสร็จภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับ
แตเวลาเริ่มทําเชื่อวาจะไดบุญมากกวาอยางอ่ืน 
 
ตาราง ๒๐ กิจกรรมวัฒนธรรมในรอบปีบานทาวัด 
 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

บุญกองขาว  
(บุญคูนลาน) 

            

บุญแจกขาว             

บุญผะเหวด/ 
บุญพระเวสสันดร 

            

บุญสงกรานต ์             

บุญชําระบาน 
(ซําฮะบาน) 

            

บุญเขาพรรษา             

บุญขาวประดับดิน             

บุญขาวสาก             

บุญออกพรรษา             

บุญกฐนิ             

 
ประวัติประเพณีการแข่งขันเรือบ้านท่าวัด 

 อ.พูลสวัสดิ์ มูลตองคะ กลาววา ประเพณีการแขงขันเรือยาวของชาวบานทาวัดมีมาชานาน
แลว หลังจากการตั้งถิ่นฐานบานทาวัดดวยเหตุปัจจัย ๓ ประการ คือ 
 ๑. ไดรับอิทธิพลจากทางเมืองสกลนครในสมัย พระยาประจันตประเทศธานี (โงนคํา) มา
ดํารงตําแหนงเป็นผูวาราชการจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. ๒๔๓๐-๒๔๖๖) มีความเคารพเลื่อมใสในองค์
พระธาตุเชิงชุมมาก ดังนั้นในวันออกพรรษาจึงจัดใหมีการแขงขันเรือ ซึ่งถือวาเป็นงานสําคัญประจําปี 
เพ่ือเป็นการถวายตัวตอองค์พระธาตุ โดยกําหนดใหบรรดาเจาเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร และ
กรมการทุกตําแหนงจะตองมีเรือพายไวแขงขันอยางนอยคนละ ๒ ลํา กอนจะทําการแขงขันขบวนเรือ
ทั้งหมดจะตองตั้งหัวเรือใหตรงพระธาตุเชิงชุม กลาวคํานมัสการดวยความเคารพ 
 ๒. ดวยเหตุวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบานทาวัดมีความผูกพันกับสายน้ําตั้งแตเกิด เนื่องจาก
เป็นหมูบานที่ติดกับริมน้ําหนองหารตลอดแนวการคมนาคมสมัยกอนก็ตองใชเรือพาย ทางน้ําเป็น
เสนทางท่ีสําคัญ 
 ๓. จากความเชื่อถือคนสมัยกอนมีความเชื่อวา ถาหมูบานหรือชุมชนใดปฏิบัติตามฮีต ๑๒ 
(จารีต) แลวจะอยูเย็นเป็นสุข มีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นการแขงเรือก็เป็นอีกหนึ่งในฮีต ๑๒ (จารีต) 
ซึ่งชาวบานทาวัดไดยึดมั่นสืบสานภูมิปัญญา รักษามรดกทางวัฒนธรรมประเพณี การแขงขันเรือมา
จนถึงทุกวันนี้ 
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 การแขงขันจะจัดขึ้นในชวงเดือน ๑๐ หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ พรอมกับการทําบุญขาว
สากดวย ชาวบานทาวัดทุกคนเป็นเจาภาพ และเป็นกรรมการกอนจะมีการแขงขันประมาณ ๑๕ วัน 
หรือ ๓๐ วัน คณะกรรมการจะมีหนังสือเชิญ (สลาก) ไปยังหมูบานตางๆ ที่มีเรือแขง (เรือชวง) รอบๆ 
หนองหารหรือหมูบานใกลเคียง รวมทั้งเรือในเขตเทศบาลดวย เมื่อถึงวันแขงขันหมูบานหรือชุมชน
ไดรับเชิญ (ถูกสลาก) ก็จะทําเรือมา เมื่อมาถึงชาวบานก็จะแบงกันเป็นกลุม เรียกวากลุมกลองขาว มี
หนาที่ดูแลตอนรับคณะทีมเรือแตละชุมชนหรือหมูบานที่ทําเรือมาเขาทําการแขงขันดวยบรรยากาศที่
เป็นมิตร เป็นพี่เป็นนองสนุกสนาน แลวอยากจะมาอีกในปีตอไป 
 รางวัลมี ๑, ๒, ๓ และชมเชยตามลําดับ รางวัลก็จะมีถวย, ขันพรอมกับเหลา ลดหลั่นกันไป
ตามลําดับสวนที่ไมติดลําดับ ก็จะไดสุราเป็นสินน้ําใจ ตอมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ บานทาวัดไดแยกเขต
การปกครองออกเป็น ๒ หมู จากหมู ๑๐ มาเป็นหมูที่ ๓, และหมูที่ ๙ ถึงแมวาจะแยกเขตการ
ปกครองแตประเพณีปฏิบัติก็ยังรวมกันอยู โดยตกลงกันวาใหสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจาภาพในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง แลวก็หยุดไปเนื่องจากติดขัดในเรื่องงบประมาณดําเนินการ 
 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มีการแยกตําบล จากตําบลดงชนบางสวนออกเป็นตําบลเหลาปอแดง 
สวนบานทาวัดเหนือ หมู ๓ และบานทาวัดใตหมู ๙ ก็ไดแยกมาขึ้นอยูในเขตการปกครองของตําบล
เหลาปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร พ.ศ. ๒๕๓๑ นายทองอินทร์ ทุมเชียงเขม ซึ่งดํารงตําแหนง
ผูใหญบานทาวัดใตหมู ๙ ไดรับเลือกตั้งใหเป็นกํานัน ตําบลเหลาปอแดงพรอมกับไดแตงตั้งเป็น
ประธานสภาตําบลในขณะเดียวกัน เห็นวาใหชาวบานทาวัดรับภาระเป็นเจาภาพจัดการแขงขันเรือ
ตอไปคงไมไดจัดอีกแลว เนื่องจากการจัดการแขงขันจําเป็นตองใชงบประมาณในการดําเนินการมาก
พอสมควร จึงไดยกอาการแขงขันเรือประเพณีของหมูบานตางๆ ในตําบลเหลาปอแดง และหมูบาน
ชุมชนใกลเคียงมาจัดการแขงขันที่หนองสระ ซึ่งเป็นสนามแขงขันของตําบลเหลาปอแดงแหงเดียว 
งบประมาณในการบริหารจัดการไดมาจากเงินบริจาคจากกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน ของ
ตําบลเหลาปอแดง และผูมีจิตเป็นกุศลทั่วไป 
 พ.ศ. ๒๕๔๒ ตําบลเหลาปอแดงไดยกฐานะเป็นองค์การบริหารสวนตําบล ประเพณีการ
แขงขันเรือของชาวตําบลเหลาปอแดงจึงไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารสวนตําบล
เหลาปอแดงตั้งแตบัดนั้นเป็นตนมาจนถึงปัจจุบัน สวนชาวบานทาวัดทั้ง ๒ หมูก็ไดทําเรือเขาไปรวมทํา
การแขงขันที่สนามตําบลเหลาปอแดงทุกปี เมื่อเสร็จจากการแขงขันที่สนามสระพังทองของเทศบาล
เมืองสกลนคร ในวันเทศกาลอออกพรรษา เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวสกลนคร
ตอไปทุกๆ ปีมิไดขาด 

๑.๕ ระบบการเมืองการปกครอง 
ทําเนียบผูใหญบาน  บานทาวัด 
๑. นายกา นนท์สะเกษ 
๒. นายไก นนท์สะเกษ 
๓. นายขุนชวง นานาวัน 
๔. นายคํา ทุมเชียงเขม 
๕. นายถา อรัญติ 
๖. นายอ ี ดาบสมเด็จ 



๑๘๗ 
 

๗. นายแล บุรเนตร 
๘. นายเลา แสนราช 
๙. นายน ี ชมชายผล 
๑๐. นายชอน นานาวัน 
๑๑. นายบัว ตาลาคุณ 
๑๒. นายผาล ี ดาบสีพาย  พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๓๒  เริ่มแยกออกเป็น  ๒ หมูบาน 
๑๓. นายทองอินทร์   ทุมเชียงเขม  พ.ศ. ๒๕๑๘  หมู ๙ 
๑๔. นายลา    ดาโอภา  พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๓๖  หมู ๓ 
๑๕. นายพรศักดิ์   นานาวัน  พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๑  หมู ๓ 
๑๖. นายพรศักดิ์   นานา     พ.ศ.  ๒๕๔๑ – ๒๕๔๖ หมู ๓ (กํานันเหลาปอแดง) 
๑๗. นายอุทิศ หอมจันทร์  พ.ศ.  ๒๕๔๓-๒๕๕๑  หมู ๙  (สองสมัย) 
๑๘. นายชาญชัย พลเยี่ยม  พ.ศ.  ๒๕๔๖-๒๕๕๑  หมู ๓ 
๑๙. นายชํานาญ ดาบสีพาย  พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔  หมู ๓ 
๒๐. นายคําไมย์ ไชยจอกเก้ีย  พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน หมู ๙ (สองสมัย) 
๒๑. นายสุภาพ  ฮมภาราช  พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน หมู ๓ 

 
๑.๖ ระบบสาธารณสุข 

การสาธารณสุขของชาวบานทาวัดนี้ก็มีกลุมท่ีเรียกวา  อาสาสมัครสาธารณสุขชมชน  (อ.ส.ม.)  
เหมือนหมูบานอ่ืนทั่วประเทศที่คอยเป็นผูดูแลกิจกรรมดานสุขภาพของชาวบาน  โดยจะมีการ
ตรวจเช็คสุขภาพชุมชนเป็นประจําทุกเดือน  เชน  การตรวจวัดความดันทั่วไปหรืออ่ืน ๆ โดยสามารถ
จัดทําไดโดยกลุม อสม. เนื่องจากผานการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรตรวจสุขภาพจากกรมอนามัยเป็นที่
เรียบรอยกอนหากมีปัญหาสุขภาพเกินกวากลุม  อสม.  แกไขใหได  ชาวบานสามารถเดินทางไป
อนามัยใกลหมูบานคือ อนามัยบานหนองปลานอย  ตําบลเหลาปอแดง  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  
หรือไปใชบริการโรงพยาบาลสกลนครเป็นหลัก 

๑.๗ ศาสนา/ความเชื่อ 
ชาวบานทาวัด โดยสวนใหญแลวนับถือพุทธศาสนา แตในขณะเดียวกันก็ยังมีการนับถือเรื่องผี 
ประเภทตางๆ เชนเดียวกับผูคนที่อาศัยอยูริมหนองหารเหมือนกันซึ่งไดมีการนับถือและสืบทอดกันมา
ตั้งแตบรรพบรุุษ มาจนปัจจุบันยังปรากฏเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีใหเห็น ดังจะไดกลาวคือ การถือผี 
เป็นลัทธิความเชื่อ และพิธีกรรมที่มนุษย์ถือปฏิบัติมาแตสมัยโบราณจนมาถึงปัจจุบันการถือผีในเขต 
ลุมน้ําหนองหารอีกดวย 

๑.๘ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑. การปรุงอาหารจากปลาหนองหาร การทําปลารา ปลาแหง  ปลารมควัน เป็นตน 
๒. การจักสานผลิตภัณฑ์จากไมไผ  
๓. ความรูเกี่ยวกับการหมักเหลา หรือที่เรียกวาเหลาโท ซึ่งทํามาจากขาวเหนียวสามารถใช

ประกอบพิธีกรรมตางๆ หรือเอาไวตอนรับแขกเม่ือแขกมาเยือน 
๔. ความรูความสามารถในการเลนดนตรีพ้ืนบาน เชน การเปุาแคน การรําหางนกยูง  



๑๘๘ 
 

๕. ความรูเกี่ยวกับพืชพรรณในหนองหาร ปลาและทรัพยากรในหนองหาร รวมถึงเสนทาง
การเดินปุาในเกาะดอนตางๆ  

๖. ความรูเกี่ยวกับวัตถุโบราณที่มีอยูในชุมชน 
 
๒. ศักยภาพการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

นายทองอินทร์ ทุมเชียงเขม ประธานกรรมการทองเที่ยว บานทาวัดใต หมู ๓ ต.เหลาปอแดง 
อ.เมือง จ.สกลนคร เปิดเผยวา บานทาวัดกอตั้งมานานกวา ๑,๐๐๐ ปี ปัจจุบันมีประชากรกวา 
๒,๐๐๐ คน เนื่องจากแยกเป็น ๒ หมูบานคือทาวัดเหนือและทาวัดใต มีอาณาบริเวณติดกับหนองหาร 
ทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ ขณะที่คณะกรรมการการทองเที่ยวของหมูบาน
มีมติในการที่จะพลิกฟ้ืนบานทาวัดสูความเป็นหนึ่งดานการทองเที่ยว เพราะศักยภาพตางๆ ของบาน
ทาวัดมีมากข้ึน เนื่องจากปัจจุบันคนในหมูบานมีการพัฒนาในดานตางๆ เชน ดานการเกษตร ดานการ
ประมง ดานหัตถกรรม เป็นตน ประกอบกับบานทาวัดใต มีโบราณสถานที่เกาแก อยูที่วัดกลางศรี
เชียงใหม ซึ่งเชื่อกันวากอสรางมานานนับพันปี เพราะมีรองรอยอารยธรรมในสมัยทวาราวดีเป็น
จํานวนมาก เชน ใบเสมา เครื่องสําริด เงินพดดวง เครื่องปั้นดินเผา ลูกปัด รวมทั้งพระพุทธรูปเกาแก 
โดยที่วัดกลางศรีเชียงใหมแหงนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
เสด็จมาทอดพระเนตรโบราณวัตถุดังกลาว พรอมทั้งจัดสรางพิพิธภัณฑ์ข้ึนมาเพ่ือเก็บรวบรวมสิ่งของ
ล้ําคาไวไมใหสูญหาย 

แตที่ผานมาปรากฏวามีสิ่งของบางอยางหายไป ซึ่งทางหมูบานก็ไดพยายามติดตามจนได   
คืนมาบางสวน สิ่งที่กลาวมาทั้งหมดนั้น ลวนเป็นขอดีและขอเดนของหมูบาน ในการที่จะยกระดับขึ้น
ไปสูอุตสาหกรรมการทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยวครบวงจร เชน ทองเที่ยวเชิงนิเวศการทอง
เที่ยงเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงโบราณสถาน นอกจากนี้หมูบานทาวัดยังมีวัฒนธรรมประเพณี
ประจําถิ่นอีกหลายประการ ดังนั้นจึงตองการที่นํามาเป็นจุดขายในดานการทองเที่ยว และในอนาคต
ทางคณะกรรมการจะไดประสานงานกับนักการเมืองทองถิ่น เพื่อขอใหจัดสรรงบประมาณลงมาสู
หมูบาน เพ่ือจะไดนําไปพัฒนาจนเกิดเป็นอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน จัดสรางแพเพ่ือให
นักทองเที่ยวไดลองชมทัศนียภาพของหนองหารอยางเต็มที่ เพราะหนองหารมีเกาะแกงตางๆ จํานวน
มาก ซึ่งเมื่อนักทองเที่ยวไดเขามาในพื้นที่แลว เราก็จะมีสินคาท่ีระลึกจําหนาย มีสัตว์น้ําที่ไดจากการ
ประมงมาวางขาย พรอมทั้งสินคาทางการเกษตรที่หลากหลาย อันจะนําไปสูการสรางรายไดใหกับ
ชุมชน ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและที่สําคัญยังเป็นการเผยแพรความเป็น    
น้ําหนึ่งอันเดียวกันของคนในหมูบานไปสูสาธารณชน อยางไรก็ตาม ความสําเร็จจะเกิดข้ึนไดจะตองมี
ผูผลักดัน ไมวาจะเป็นนักการเมือง ผูนําหมูบาน หรือแมกระทั่งผูใหญระดับสูงในจังหวัด  

๓.๑ ศักยภาพด้านทรัพยากรในชุมชน 
 ทรัพยากรชุมชนบานทาวัด จําแนกเป็น ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
ประเพณี และรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูของชุมชน โดยแตละประเภทมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 



๑๘๙ 
 

  ๓.๑.๑ ทรัพยากรทางธรรมชาติ บานทาวัดมี “หนองหาร” เป็นทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่เป็นจุดเดน  
 ๑) หนองหาร 
 ๒) เกาะดอนสวรรค์ 
 ๓) หนองแวง 

เป็นศูนย์รวมทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งพืชและสัตว์ นอกจากนั้นยังมี
ทัศนียภาพทีส่วยงาม และเป็นแหลงรวมอารยธรรมชาวสกลนคร อยูในชุมชนหรือหมูบานตางๆ รอบ
หนองหาร โดยลักษณะทั่วไปของหนองหาร เป็นทะเลสาบน้ําจืดขนาดใหญ อันดับ ๒ ของประเทศ มี
เนื้อท่ีประมาณ ๗๗,๐๐๐ ไร สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นแองคลายกระทะ มีเกาะ (ดอน) ทั้งขนาดใหญ
และเล็กกระจายอยูหลายแหง มีลําน้ําใหญ คือ น้ําอูน และลําน้ําเล็กๆ ไหลมารวมกันที่หนองหาร 
ประมาณ ๑๔ สาย และน้ําหนองหารจะไหลลงสูแมน้ําโขงทางดานทิศตะวันออกเกือบทั้งหมด ทําให
ในอดีตหนาแลง น้ําจะแหงมากจนสามารถเดินลงไปได บริเวณชายฝั่งเป็นพื้นทรายสะอาด สวยงาม 
และสามารถลงไปเลนน้ําได  

 
  ๓.๑.๒ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม  
  ๑) วัดกลางศรีเชียงใหม 
  - อุโบสถสถาน 
  - ใบเสมาหินศิลปะสมัยทวารวดี 
  - พระสถูปโบราณซึ่งเป็นศิลปะอินเดีย อายุกวา ๑,๓๐๐ ปี 
  - สระน้ําโบราณ อายุประมาณ ๑,๓๐๐ – ๑,๕๐๐ ป ี
  - พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม  
  - แผนหินศิลาจารึกท่ีจารึกประวัติของวัดทั้ง ๓ แหง 
  ๒) วัดมหาพรหมโพธิราช  
  - พระธาตุมหาพรหมโพธิราช ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระอรหันตธาตุ 
  - พระพุทธรูปปางประทานพร 
  - พระอุโบสถที่สวยงาม 
  - ศาลาการเปรียญที่ใชเป็นสถานที่ประกอบพิธีการตางๆ 
  - เสมาธรรมจักร 
  - ศาลาปูุสอน 
  - พิพิธภัณฑ์วัดฯ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณล้ําคาหลายชนิด 
  - ศาลเจาแมกวนอิมที่ตั้งขึ้นจากจิตศรัทธาของชาวไตหวัน 
  - โพนหอ หรือ หอพระเจาแผนดินเชื่อวาเป็นที่อยูของพระเจาแผนดินขอมที่เคย
ครองดินแดนแถบนี้ 
  ๓) วัดปุาเอวขันธ์ 
 
 



๑๙๐ 
 

๓.๒ ศักยภาพด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว 
  ๓.๒.๑ กิจกรรมนั่งเรือชมทัศนียภาพรอบหนองหาร 

๓.๒.๒ ชมวิถีชีวิตการหาปลาหนองหาร 
  ๓.๒.๓ ชมสวนบัวและเก็บฝักบัว 
  ๓.๒.๔ เดินปุา ศึกษาธรรมชาติบนเกาะของหนองหาร 
  ๓.๒.๕ ชมวิถีชีวิตชาวบาน 
  ๓.๒.๖ ชมและศึกษาโบราณวัตถุ 
  ๓.๒.๗ ชมการแสดงพื้นบาน 
  ๓.๒.๘ ชมสินคาที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 

๓.๓ รูปแบบการท่องเที่ยวบ้านท่าวัด  
รูปแบบการทองเที่ยวสําหรับบานทาวัด คือ รูปแบบการทองเที่ยว “แบบโฮมสเตย์” ใน

ลักษณะของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และตั้งชื่อวา “แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์บานทาวัด” 
 โดยรูปแบบการจัดการทองเที่ยวบานทาวัด เป็นแบบ ความรวมมือระหวางชุมชนกับรัฐมี 
“คณะกรรมการจัดการทองเที่ยวบานทาวัด” เป็นผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการทองเที่ยว และมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง  โดยในระยะเริ่มตนจะใชศาลาทาน้ําและศาลาทาน้ํา
และศาลาการเปรียญของวัดมหาพรหมโพธิราช เป็นจุดหลักในการตอนรับนักทองเที่ยว ที่พักคัดเลือก
บานที่มีความพรอมและเหมาะสม กลาวคือ เจาของบานสมัครใจ สะอาด มีอุปกรณ์อํานวยความ
สะดวกพ้ืนฐานเพียงพอ เรือนําเที่ยวเป็นเรือหางยาวที่บรรจุผูโดยสารไดประมาณ ๓-๕ คน โดยมีเรือ
ของสวนกลาง ๒ ลํา และเรือหาปลาของชาวบานนํามาประยุกต์ใชนําเที่ยวได อาหารใหเป็นอาหาร
พ้ืนบานที่เป็นอาหารหลักและเป็นเอกลักษณ์ของทองถิ่น  
 สวนแหลงทองเที่ยวนอกจากที่ไดสํารวจเบื้องตนแลวใหมีการสํารวจเพิ่มเติมในสวนของพ้ืนที่
ในการเดินปุา การตั้งแคมป รวมถึงตองมีการสรางเครือขายความรวมมือกับหมูบานตางๆ ที่จะใชเป็น
เสนทางทองเที่ยวหนองหารในอนาคต 
 รายการนําเที่ยว(Package Tour) และกิจกรรมการทองเที่ยว ไดแก 
 ๑. แบบครึ่งวัน (เชาหรือเที่ยง) นั่งเรือชมทัศนียภาพหนองหารและเกาะดอนใกลเคียง 
 ๒. แบบเต็มวัน เริ่ม ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นั่งเรือชมทัศนียภาพหนองหาร และเกาะดอนที่
สําคัญและชุมชนริมฝั่งหนองหารในเสนทางจากบานทาวัด – ตัวเมืองสกลนคร 
 ๓. แบบ ๒ วัน ๑ คืน หรือ แบบโฮมสเตย์ กลางวันนั่งเรือชมทัศนียภาพหนองหารและเกาะ
ดอนบริเวณใกลเคียง ชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ กลางคืนชมการแสดงทางวัฒนธรรม รุงเชาชมพระ
อาทิตย์ขึ้น ทําบุญตักบาตร ชมวิถีชีวิตการหาปลาและการประกอบอาชีพของชาวบาน 
 ๔. แบบ ๒ คืน ๓ วัน วันแรกนั่งเรือชมทัศนียภาพหนองหารดานทิศตะวันตกไปดอนธรรม
การ เดินปุาศึกษาธรรมชาติ ทํากิจกรรมแคมปไฟ วันที่สอง เขาชมพระอาทิตย์ขึ้น นั่งเรือชม
ทัศนียภาพหนองหารดานทิศตะวันออก เขาเมืองสกลนคร นมัสการพระธาตุเชิงชุม และกลับพักโฮมส
เตย์ที่บานทาวัด เป็นตน 



๑๙๑ 
 

 นอกจากนี้ยังสามารถจัดกิจกรรมการทองเที่ยวตามความตองการของกลุมนักทองเที่ยวใน
รูปแบบ แบบทัศนะศึกษา / ดูงาน และศึกษาเรียนรูเฉพาะกลุมที่สนใจ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ
การทองเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม การศึกษาองค์ความรูดาน
ตางๆ เชน กลุมทอเสื่อ กลุมทําเครื่องจักสานจากผักตบชวา กลุมทําปุยอินทรีย์ กลุมประมงหาปลา 
กลุมเลี้ยงหมูปุา เป็นตน 
 

๓.๔ ศักยภาพด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 นักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขาถึงบานทาวัดได ๔ เสนทาง  
  ๓.๓.๑ ถนนสกลนคร – นาแก  

๓.๓.๒ ถนนนาแก – โคกศรีสุพรรณ 
๓.๓.๓ ถนนนครพนม – สกลนคร 
๓.๓.๔ ทางน้ํา โดยนั่งเรือจากตัวเมืองสกลนครใชเวลาประมาณ ๓๐ นาท ี

 
๓.๕ ศักยภาพด้านการเชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยว  
บานทาวัดสามารถเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวไปสูชุมชนรวมถึงเกาะดอนตางๆ รอบหนองหาร

ไดหมด เชื่อมโยงสูแหลงทองเที่ยวหลักของจังหวัดสกลนคร แหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดสนุก และ
สามารถเชื่อมโยงสูเสนทางทองเที่ยวในเสนทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ไดตาม
แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดกลุมสนุก เพราะมีหนองหารเป็นทรัพยากรที่สําคัญ 
 
๔. การวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวบ้านท่าวัด 

จุดอ่อน 
๑. ปูายบอกทางไมชัดเจนทําใหเดินทางไปยังบานทาวัดสับสน และอาจหลงทางได 

 ๒. ขาดการประชาสัมพันธ์ 
๓. ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานราชการและชุมชนที่ตอเนื่อง 
๔. ขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งตองอาศัยความรู 

ความเขาใจทางวิชาการ จากหนวยงานภาครัฐหรือองค์กรที่มีความรูดานนี้อยางถองแทมาใหความรู 
หรือเป็นพี่เลี้ยงในการดําเนินการ 

๕. สินคาหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนมีหลายชนิด แตยังไมสามารถขายสินคาที่ไมมีความนาสนใจ 
 ๖. ดานบรรจุภัณฑ์ ซึ่งตลาดปัจจุบันใหความสําคัญกับตราสินคาและบรรจุภัณฑ์ท่ีออกแบบ
สวยงามและมีขนาดตางๆ ใหเลือกสรร 

๗. ชุมชนขาดการจัดเก็บองค์ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรตางๆ ทั้งทางวัฒนธรรมและทาง
ธรรมชาติ เพื่อนําเสนอตอนักทองเที่ยว โดยเฉพาะเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ มีเพียงจัดวางใน
พิพิธภัณฑ์หรือตามจุดตางๆ ในวัด แตยังไมมีการใหคําอธิบายหรือจัดสื่อนําเสนออ่ืนๆ ประกอบ 

 
 

 



๑๙๒ 
 

จุดแข็ง 
 ๑. การละเลนเปุาแคน รํากลองยาว และดนตรีพ้ืนบานที่สามารถสรางความบันเทิงใหกับ
นักทองเที่ยวได ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่เปิดโอกาสใหมีการนําสิ่งเหลานี้มาแสดงใหนักทองเที่ยวไดชม 
เป็นการอนุรักษ์และเผยแพรศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบาน 
 ๒. มีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย มีคุณคา และเต็มไปดวยขอมูลทางดาน
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน 

โอกาส 
 ๑. กระแสนิยมการทองเที่ยว และการพักผอนของนักทองเที่ยว นักเดินทาง ที่มีแนวโนมการ
เดินทางทองเที่ยวเพ่ือศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตชุมชนตามชนบทและตางจังหวัด 
 ๒. นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของหนวยงานภาครัฐทําใหเกิดการเดินทางของนักทองเที่ยว
ตางชาติที่มีความสนใจเกี่ยวกับภูมิวัฒนธรรมของชุมชน 

อุปสรรค 
๑. กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ยังขาดการสนับสนุนจากหนวยงานระดับทองถิ่นในการ

อนุรักษ์ทางวัฒนธรรมอยางเป็นกิจจะลักษณะ และการแสดงบางอยางอาจสูญหายไปหากไมไดรับการ
สงเสริมหรือพัฒนาเพ่ิมเติม   

๒. ไมมีคนมาพักโฮมสเตย์ เนื่องจากไมทราบวามีท่ีพักประเภทดังกลาว เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีและตอเนื่อง จึงทําใหชุมชนขาดกําลังใจที่จะตองทําความสะอาด และเตรียมเครื่อง
นอนไวสําหรับนักทองเที่ยว ซึ่งไมรูวาจะมาพักเม่ือใด 
  
๕. แนวทางการพัฒนา 
 ๑. ควรมีการเก็บรวบรวมองค์ความรูตางๆ และจัดทําเป็นสื่อแสดงในจุดสําคัญๆ ของหมูบาน 
 ๒. หนวยงานภาครัฐบาล และเอกชน ควรสงเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือศิลปะพ้ืนบาน
อยางจริงจัง เชน มีเวทีใหชมรมตางๆ ในแตละทองถิ่นประกวดหรือมาแสดงในงานสําคัญตางๆ 
รวมกับจังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือการแสดง และเป็นสิ่งจูงใจใหคนรุนใหมในชุมชนมารวมการ
แสดงดวย 
 ๓. จังหวัดหรือหนวยงานภาครัฐสงเสริมงบประมาณในการจัดอบรมใหความรูเรื่องมาตรฐาน
ของบานพักแบบโฮมสเตย์ การนําวัตถุดิบในชุมชนมาแปรรูปหรือสรางผลิตใหม และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีจินตนาการและมีความคิดสรางสรรค์ในการนําเสนอ
สินคาเพ่ือเป็นการเปิดตัวสินคาและเปิดตัวชุมชนใหเป็นที่รูจักในระดับที่กวางมากขึ้น 
 ๔. ชาวบานควรคิดแนวคิดใหมๆ ในการสรางกิจกรรมอยูเสมอ เชน การนําเอาทรัพยากรมา
ใชประโยชน์ทางการทองเที่ยวมากข้ึน เชน สวนบัวที่มีอยู จากเดิมนั้นชาวบานใชประโยชน์โดยการ
เก็บฝักบัวไปขายตลาดเทานั้น แตปัจจุบันชาวบานใชพ้ืนที่สวนบัวเป็นสินคาและเป็นกิจกรรมทางการ
ทองเที่ยว ซึ่งนับวาเป็นจุดเดนที่เป็นเสนห์ดึงดูดนักทองเที่ยว ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวบานทาวัดไดอีก
ทางหนึ่ง 

๕. ภาครัฐหรือสวนงานที่เกี่ยวของควรวางแผนและดําเนินการปรับปรุงถนนซึ่งเป็นเสนทางที่
จะนําเขาสูแหลงทองเที่ยว เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว 



๑๙๓ 
 

 ๖. จังหวัดควรสนับสนุนงบประมาณในการทําปูายบอกทางเขาแหลงทองเที่ยว เพราะหัวใจ
สําคัญของการเป็นแหลงทองเที่ยวที่จะใหคนรูจักจะตองมีปูายบอกทางชัดเจนและมีความเป็น
เอกลักษณ์นาสนใจ 
 ๗. จังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมและฟ้ืนฟูการคมนาคมทางน้ํา โดยการ
เดินทางทางเรือเพ่ือเขาเมือง หรือเสนทางเดินเรือไปยังหมูบานตางๆ รอบหนองหาร อันจะเป็นการ
สงเสริมใหนักทองเที่ยวชมหนองหารไดสะดวกขึ้น ในขณะเดียวกันหนวยงานที่เกี่ยวของดานความ
ปลอดภัย ควรใหการสนับสนุนดานความรูเกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุทางน้ําหรือสนับสนุนอุปกรณ์
ชวยเหลือชีวิตทางน้ํา เมื่อมีการเดินทางในทุกพ้ืนที่ 



 

 

การพัฒนาหนองหารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : 
เกษตรกรรมลอยน้้า บ้านน้้าพุ ต้าบลบ้านแป้น  

อ้าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 

 

 

๑. บริบทท่ัวไปของชุมชน 

 บ้านน้้าพุ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ซึ่งการเดินทาง
ไปบ้านน้้าพุหากเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจะใช้ถนนสายสกลนคร-นครพนม ในระหว่าง
ทางจะผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลเชียงเครือ เทศบาลต้าบลท่าแร่ เลี้ยวขวาไปทางต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว โดยใช้
ทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๐๓๑ ตรงไปประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาอีกครั้งที่วัดยอดล้าธาร 
ก็จะเป็นถนนมุ่งตรงสู่บ้านน้้าพุ โดยจะผ่านสถานที่ต่างๆ ได้แก่ วัดศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านโพนบก
ผดุงศาสตร์ วัดโพนบก องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแป้น ขับรถตามเส้นทางหลักไปเรื่อยๆ จะผ่าน
บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บ้ารุง บ้านซ่งน้้าพ ุและบ้านน้้าพุตามล้าดับ ระยะทางทั้งสิ้นจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครถึงบ้านน้้าพุ ประมาณ ๒๖ กิโลเมตร ทั้งนี้แม้ว่าระยะทางของบ้านน้้าพุจะไม่ไกลจาก
ตัวเมืองสกลนครมากนัก แต่การเดินทางจะใช้เวลาพอสมควร (ประมาณ ๓๕-๔๕ นาที) เนื่องจากถนน
มีลักษณะผิวขรุขระ เป็นหลุมในบางช่วง สภาพของการใช้งานได้อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๖๐ ดังนั้นการ
ขับข่ียานพาหนะต่างๆ ต้องใช้ความระมัดระวังมากพอสมควร ประกอบกับถนนดังกล่าวเป็นถนนเส้น
หลักในชุมชน ดังนั้นไม่ควรขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็ว เพราะเป็นพ้ืนที่ชุมชนตลอดสองข้างทาง
สลับกับพ้ืนที่การท้านาและเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้าน 

 ๑.๑ ลักษณะทางภูมิศาสตร์และลักษณะภูมิอากาศ 
บ้านน้้าพุ มีลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงลาดชันจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ้าเภอ

โพนนาแก้ว และพ้ืนที่บางส่วนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเมื่อถึงฤดูฝนน้้าก็จะท่วมถึงพ้ืนที่ เพราะพื้นที่
บ้านน้้าพุมีพ้ืนที่ที่ติดกับหนองหาร ซึ่งเป็นทะเลสาบน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนคร ส่งผลให้บ้าน
น้้าพุมีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง เนื่องจากติดกับหนองหาร โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะ
ปลูกข้าว เพราะมีน้้าใช้ในการท้านาตลอดทั้งปี นอกจากนี้พ้ืนที่บ้านน้้าพุยังมีเขตป่าไม้ชุมชนที่เกิดข้ึน
ตามธรรมชาติท้าให้สภาพแวดล้อมบริเวณบ้านน้้าพุอยู่และยังเป็นแหล่งท้ามาหากินของชุมชน ส่วน
พ้ืนที่หมู่บ้านน้้าพุ จากการส้ารวจของส้านักงานเกษตรอ้าเภอโพนนาแก้ว พบว่าบ้านน้้าพุมีพ้ืนที่
ประมาณ ๕,๐๗๐ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

๑. พ้ืนที่บริเวณที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  ๔๐๐  ไร่ 
๒. พ้ืนที่ท้าการเกษตร    ๒,๔๑๖ ไร่ 
๓. พ้ืนที่ป่า     ๑,๓๕๔ ไร่ 
๔. ที่ดินสาธารณะ    ๘๗  ไร่ 
๕. พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งน้้า    ๘๑๓  ไร่ 
อย่างไรก็ตามในการส้ารวจยังพบข้อมูลว่า สภาพของบ้านน้้าพุ มีลักษณะดินแบ่งออกเป็น ๓ 

ชั้น คือชั้นที่ ๑ เป็นดินร่วมปนทรายหรือฮิวมัส เป็นดินหน้าบนที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพราะ
ปลูกพืชผลต่างๆ ส่วนชั้นที่ ๒ เป็นดินลูกรัง หากท้าการขุดลึกลงไปจากหน้าดินประมาณ ๓๐-๕๐ 



๑๙๖ 

 

 

เซนติเมตร จะพบว่าเป็นดินลูกรัง ดินชั้นนี้ไม่เหมาะแก่การท้าการเกษตร แต่สามารถน้าไปท้าถนนหรือ
ถมที่ดินได้ และชั้นที่ ๓ เป็นดินขาวหรือดินตับม้า ลึกลงไปจากดินลูกรังก็จะพบดินขาวหรือดินตับม้า  
ดินชนิดนี้ไม่นิยมท้าการเพาะปลูก เพราะมีธาตุอาหารน้อยปลูกพืชไม่ได้ผลดีนัก 

ส้าหรับด้านแหล่งน้้าของบ้านน้้าพุมีแหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ หนองหารที่ถือเป็น
แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ของจังหวัดสกลนคร อยู่ติดกับหมู่บ้านทางด้านทิศตะวันตก โดยเป็น
แหล่งน้้าที่ใช้ส้าหรับเลี้ยงสัตว์ ท้าการประมงขนาดเล็กและใช้ในการเพาะปลูก ส้านักงานพลังงาน
แห่งชาติ ได้ก่อสร้างสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้าข้ึนที่บ้านท่าศาลา โดยมีคลองส่งน้้า ผ่านเข้ามาในหมู่บ้านพุ 
ซ่ึงพ้ืนที่ที่ได้รับน้้าจากสถานีสูบน้้า ประมาณ ๖๐๐ ไร่ นอกจากนั้นในหมู่บ้านยังมีการขุดสระน้้าเพื่อใช้
ในการเกษตร จ้านวน ๓ สระ ได้แก่ สระหมาจอก  สระบ๊ะหว่า และสระห้วยเฮือ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านการเกษตรให้มากข้ึน ส่วนล้าห้วยในบ้านน้้าพุมีล้าห้วยหลักท่ีเชื่อมต่อกันกับหนองหารด้วย ได้แก่ 
ห้วยน้้าพุ เป็นล้าห้วยที่เกิดจากบริเวณที่สูงทางด้านทิศใต้ของต้าบลบ้านแป้น ไหลผ่านบ้านน้้าพุ
ทางด้านทิศเหนือ ลงไปสู่หนองหาร ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านน้้าพุ ล้าห้วยนี้เป็นล้าห้วยขนาดเล็ก 
และตื้นเขินมาก จะมีน้้าเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น แต่ต่อมาได้มีการขุดลอกห้วยน้้าพุใหม่ ที่มีความกว้าง ๑๐ 
เมตร ลึก ๒ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรส้าหรับชาวบ้าน และยังใช้เป็นที่  
จัดงานประเพณีแข่งเรือและลอยกระทงของคนในชุมชนอีกด้วย ต้นน้้าจะอยู่ทางทิศใต้เชื่อมต่อกับ
หนองหาร ส่วนปลายของล้าห้วยจะเป็นอ่างที่เป็นที่สาธารณะขนาด ๕ ไร่ 

นอกจากนั้นยังมีห้วยเฮือ แต่เดิมเป็นร่องน้้าเล็กๆ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน จะมี
น้้าเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นแต่ต่อมาได้ท้าการขุดลอกใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่ง
ล้าห้วยนี้มาจรดปลายทางทิศเหนือของห้วยน้้าพุ ห้วยหนองแซงจะทอดยาวไปทางบ้านซ่งน้้าพุเก่า 
ส่วนห้วยวังหมากเห็บหรือห้วยแม่ม็องจะทอดยาวไปทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ที่เรียกว่าห้วยแม่ม็อง
เชื่อกันว่าตั้งมาจากชื่อคน และห้วยผักขะทอดยาวไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านจะมีแยกออกจาก
ล้าห้วยไปสระหมาจอก ล้าห้วยแต่ละสายมีความส้าคัญกับชาวบ้านมาก เพราะชาวบ้านจะอาศัยน้้าใน
การท้าการเกษตรท้านา และเอาไว้หาปลา 

 ด้านลักษณะภูมิอากาศของบ้านน้้าพุ แบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว 
ดังต่อไปนี้ ๑) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อากาศในช่วงนี้จะร้อนแต่ไม่ร้อน
มากเพราะจะมีลมพัดเข้ามาตลอดจากหนองหาร จึงท้าให้อากาศไม่ค่อยร้อนมาก ๒) ฤดูฝน เริ่มต้น
ตั้งแตแ่ต่ปลายเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม โดยอากาศในช่วงฤดูฝนจะมีลมพายุในบางครั้ง ในช่วงที่
ฝนตกมากน้้าก็อาจเอ่อล้นขึ้นมาจากหนองหาร เข้าท่วมนาข้าวของชาวบ้านที่อยู่ติดหนองหาร  แตใ่น
ปัจจุบันชาวบ้านได้ท้าคลองก้ันน้้าระหว่างที่นากับหนองหาร ท้าให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงไป  และ 



๑๙๗ 

 

 

๓) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม อากาศในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศเย็น
มากและจะมีลมพัดจากหนองหารเข้ามาในหมู่บ้านตอนกลางวัน  

๑.๒ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ปัจจุบันบ้านน้้าพุมีจ้านวน ๒๖๙ หลังคาเรือน มีประชากรจ้านวน  ๑๒๗๘  คน  แยกเป็น

หญิง ๖๕๕ คนและชาย  ๖๒๓  คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ  ท้านา  เลี้ยงสัตว์ ท้าการประมง 
รับจ้างทั่วไปและค้าขายตามล้าดับ มีพื้นที่ทางเกษตร ทั้งหมด จ้านวน ๑,๘๗๐ ไร่ คิดเป็น ๗๔.๘ 
ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งตามเอกสารสิทธิ์ที่ถือครองดังนี้ โฉนดที่ดิน ๗๑๔ ไร่  นส.๓ และ นส.๓ ก 
จ้านวน ๑,๑๕๖ ไร่  สค ๑ จ้านวน ๑๒๐ ไร่ และใบจอง จ้านวน ๑๒๐ ไร่ ด้านแหล่งน้้าในหมู่บ้านมี
บ่อน้้าบาดาลเพ่ือใช้ในครอบครัว ๑๕๘ บ่อ แยกเป็นบ่อส่วนตัว ๑๕๐ บ่อ บ่อสาธารณะ ๘ บ่อ (สภาพ
ใช้การได้ ๖ บ่อ ) ส่วนแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร มีบ่อน้้าเพ่ือการเกษตร ๓๕ บ่อ แยกเป็นบ่อส่วนตัว 
๓๓ บ่อ และบ่อสาธารณะ ๒ บ่อ นอกจากนี้ยังมีคลองส่งโดยสูบน้้าพลังงานไฟฟ้าจากบ้านท่าศาลา 
อีกส่วนหนึ่ง แต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูแล้ง ชาวบ้านจึงได้เรี่ยไรเงิน
เพ่ือซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงในการขุดคลองรอบบริเวณริมฝั่งหนองหารเพื่อที่จะน้าน้้าจากหนองหารมาท้า
การเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง  ส่วนเครื่องจักรกลได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดซื้อน้้ามันทั้งหมดเป็นเงิน ๓๖,๗๐๐ บาท 
 

๑.๓ ภูมินามและประวัติศาสตร์ชุมชน 

บ้านน้้าพุ มีชื่อเรียกว่าบ้านน้้าพุ เพราะมีการขุดพบ “ตาน้้า”  ที่มีลักษณะน้้าผุดขึ้นมา
ตลอดเวลา โดยมีลักษณะเหมือนแร่ธาตุที่ไหลมารวมกันเป็นเกร็ดที่ขุดพบในบ่อน้้าบาดาลลึก ๑๒ 
เมตร ซึ่งน้้าในบ่อแห่งนี้เป็นน้้าบริสุทธิ์ ไม่มีสีไม่มีกลิ่น จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านน้้าพุ”   ทั้งนี้แต่
เดิมใช้ชื่อว่าบ้านซ่งน้้าพุ (ทรงน้้าพุ ที่เป็นต้านานเชื่อมโยงกับต้านานอุรังคนิทาน) แล้วเปลี่ยนมาเป็น
บ้านน้้าพุ  ซึ่งชุมชนดั้งเดิมของบ้านน้้าพุเป็นชุมชนที่อพยพมาจากบ้านเชียงขวาง จังหวัดเลย  

ทั้งนี้บ้านน้้าพุยังมีต้านานร้อยพระพุทธบาทของบ้านน้้าพุที่ถูกกล่าวผูกโยงกับต้านานอุรังค
นิทาน ความว่า เป็นน้้าพุใต้ดินเกิดข้ึนเองแต่โบราณตามธรรมชาติในวันประสูติของท้าวสุระอุทกะ
โอรสเจ้าขุนขอม เกิดมีเหตุอัศจรรย์ ๒ ประการ ดังนี้ พระขรรค์คู่กายและน้้าแห่งนี้เกิดพร้อมกัน พระ
ยาสุระอุทกะเมื่อขึ้นปกครองเมืองแล้วได้ท้าสงครามกับพระยานาค เพราะเหตุที่ไม่พอใจที่ปู่เจ้าขุน
ขอมแห่งอินทรปัธนครได้ตั้งให้ธนมูลนาคซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นผู้รักษาเขตแดน ธนมูลนาคมี
ความแค้นจึงได้น้าพลนาคมาถล่มเมืองจนล่มจมน้้ากลายเป็น “หนองหาร” ดังที่เห็นมาจนปัจจุบัน 
ส่วนท้าวภิงคารและท้าวค้าแดงโอรสของพระยาสุระอุทกะได้น้าไพร่พลที่เหลือตายไปหาที่ตั้งเมืองขึ้น
ใหม่ทางฝั่งตะวันตกซึ่ง ณ ที่แห่งนั้นสุวรรณนาคผู้รักษารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้บนหิน พระยา
สุวรรณภิงคารจึงได้สร้างเมืองหนองหารขึ้น เมื่อ พระสมณโคดม ได้เสด็จมาถึงเมืองนี้เพื่อประทับรอย
พระพุทธบาทเป็นองค์ท่ี ๔ บนก้อนศิลาเพ่ือทับรอยเดิมได้แสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นดวงแก้วออกมาจาก



๑๙๘ 

 

 

พระโอษฐ์ ๔ ดวง แล้วแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเจ้าเมืองและบริวาร พระยาสุวรรณภิงคารมีศรัทธา
จึงสร้างถวายครอบพระเศียรที่ท้าด้วยทองค้าครอบพระพุทธบาทไว้แล้วสร้างอุโมงค์ไว้ที่นั้น ซึ่งก็คือ
เจดีย์พระธาตุเชิงชุมในปัจจุบันและพร้อมกันนั้นพระพุทธเจ้ายังได้เสด็จมาประทับรอยพระพุทธบาทไว้
บนแผ่นศิลาทางภาคตะวันออกของหนองหารเป็นคู่กันด้วยซึ่งปรากฏในอุรังคนิทานที่ซ่งน้้าพุ และตาม
โบราณประเพณีเจ้าเมืองหนองหารหลวงก็มาสรงน้้าที่น้้าพุแห่งนี้ในวันสงกรานต์ของทุกๆปี ซึ่งต้านาน
ดังกล่าวถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนั้นการค้นพบวัตถุโบราณหลายชนิด นับเป็นสิ่งที่แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนใน
อดีตได้เป็นอย่างดี  บ้านน้้าพุมีการค้นพบวัตถุโบราณหลายชิ้นที่เป็นหลักฐานส้าคัญทางประวัติศาสตร์ 
ได้แก่ ลูกแห (ลูกถ่วงแหที่เอาไว้ถ่วงเรือ) อัด (เงินที่ขุดพบในสมัยรัชกาลที่ ๕) ไหกระดูกหรือธาตุ
โบราณ (เม่ือมีคนตายเขาก็น้าศพไปเผาแล้วก็จะเอากระดูกมาใส่ไว้ในไหแล้วจะน้าไปฝังดินไว้ไหนี้ได้
ประมาณ ๑๐๐ปี)  และมะพร้าวกลายเป็นหิน (ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔)  

 ๑.๔ โครงสร้างของชุมชน 

 โครงสร้างทางสังคมหรือระบบเครือญาติ 

บ้านน้้าพุเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านหนึ่งเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีพ้ืนฐานมาจาก     
ต้นตระกูลเดียวกันทั้งหมู่บ้าน จะเห็นได้จากท่ีหมู่บ้านนี้มีนามสกุลไม่กี่นามสกุล ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่
มีนามสกุลเดียวกันมักจะเป็นเครือญาติกันโดยสายเลือด ด้วยเหตุนี้เองท้าให้คนในหมู่บ้านมีความรัก 
ความสามัคคีมาโดยตลอด จึงท้าให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆ ภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยดี 
เด็กและเยาวชนมีเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ เพราะเด็กเหล่านั้นเชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านเป็นญาติผู้ใหญ่
ของตนเอง แต่เนื่องจากเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในชุมชนยังไม่ม่ันคง จึงท้าให้คนวัยท้างานได้อพยพตัวเข้า
ไปอยู่ในเมืองหลวง และต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ยังคงเหลือเด็กและคนชราที่อยู่ในชุมชน ซึ่งสิ่งหนึ่ง
ที่ชาวบ้านคาดหวังและต้องการคือ การสร้างงานและอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ช่องทางให้บุตรหลานและบุคคลที่อยู่ในวัยท้างานได้กลับมาอยู่กับครอบครัวได้อย่างอบอุ่น และเป็น
รากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตมากกว่าการรับจ้างในต่างถิ่น บ้านน้้าพุเป็นหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติดได้รับ
ธงเฉลิมพระเกียรติหมู่บ้านหนึ่งในอ้าเภอโพนนาแก้ว เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติที่สวยงามและมี
วัฒนธรรมที่ยังคงสืบต่อกันมานาน นอกจากนั้นในอนาคตบ้านน้้าพุเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่เหมาะสม  
แก่การเสริมสร้างการท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรเพราะมีธรรมชาติเป็นทุนเอื้ออ้านวย
ต่อการพัฒนา 

 

 



๑๙๙ 

 

 

การปกครอง 

นายสมพงษ์  กล่อมใจ ต้าแหน่งผู้ใหญ่บ้านน้้าพุ ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น ๗ คุ้ม ดังนี้ 

1. คุ้มเกษตรสมบรูณ์  มี นายแทน พรมดม  เป็นหัวหน้าคุ้ม 
2. คุ้มธรรมรักษา  มี นายนิล ดวงเคน  เป็นหัวหน้าคุ้ม 
3. คุ้มประชาสุขสันต์  มี นายจันทร์เพ็ง ดาบสมเด็จ เป็นหัวหน้าคุ้ม 
4. คุ้มอุดมทรัพย์  มี นายลีทอง บุญธาตุ  เป็นหัวหน้าคุ้ม 
5. คุ้มบูรพาภิรมย์  มี นายทวี พรมดม  เป็นหัวหน้าคุ้ม 
6. คุ้มตะวันรอน  มี นายมนัส ไพค้านาม เป็นหัวหน้าคุ้ม 
7. คุ้มประชาชื่อ(บ้านน้้าพุน้อย) มี นายวรชัย พรมดม  เป็นหัวหน้าคุ้ม 

นอกจากนั้นคนในชุมชนยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแป้นด้วย ซึ่งมี
บทบาทในการพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งนี้สมาชิกองค์กรบริหารส่วนต้าบลบ้านแป้นได้มาจากการเลือกตั้งใน
หมู่บ้าน ซึ่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแป้นจะมีบทบาทในเรื่องการพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครอง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข เป็นต้น อีกทั้งยังท้าหน้าที่ใน
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแป้นโดยสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านต่างๆ เพ่ือน้าไป
พัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งบ้านน้้าพุมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแป้น ๒ คนคือ นายหวาน พองดวง 
และนายกฤษฎา ดวงเคน 

อย่างไรก็ตามในโครงสร้างการปกครองของบ้านน้้าพุ หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านยังต้องดูแลกลุ่มต่างๆ
ในชุมชนด้วย โดยบ้านน้้าพุได้มีการจัดตั้งกลุ่มและองค์กรต่างๆ ขึ้นภายในชุมชน ดังนี้  

  ๑) กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านน้้าพุ (กองทุนเงินล้าน) 

ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร คือ สนับสนุนเงิน ๑ ล้านบาท เพื่อให้เกิด
ระบบทุนหมุนเวียนของเงินในชุมชนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้กู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการลงทุนประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนางานอาชีพของตนเองให้มีความมั่งคง เช่น การท้าการเกษตร ท้านา ปลูกมะเขือเทศ 
เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ และเป็นแหล่งเงินทุนของคนในหมู่บา้น 
ในการกู้ยืมเพ่ือน้าเงินลงทุนพัฒนาอาชีพ โดยมีสมาชิกทั้งหมด ๒๓๔ คน 

๒) กลุ่มวิสากิจชุมชน (กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่บ้านน้้าพุ) 

 เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ประชาชนบ้านน้้าพุ ร่วมมือร่วมใจกันด้าเนินงาน โดยอาศัยทุนของชุมชน 
ด้าเนินการให้มีความเพียงพอ น้าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ของชุมชน เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ให้คน
รุ่นหลังได้สืบทอดภูมิปัญญาและพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ เป็นศูนย์รวมแห่งการพัฒนาอาชีพใน



๒๐๐ 

 

 

ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายส้าคัญของวิสาหกิจชุมชน มีผู้ใหญ่บ้าน (นายสมพงษ์ กล่อมใจ) เป็นประธาน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม่ไผ่ของชุมชนบ้านน้้าพุ ถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่จะท้าหลังฤดูการท้านา ผลิตภัณฑ์ที่
โดดเด่นของชุมชน ได้แก่ ชุดรับแขกไม้ไผ่ ที่รองแก้ว แจกัน โคมไฟ และได้เผยแพร่ออกสู่ตลาด 
ก่อให้เกิดรายได้ให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

๓) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 

 อาสาสมัคสาธารณประจ้าหมู่บ้านมีความส้าคัญในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่สถานี
อนามัยและชุมชน ปฏิบัติงานที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศ.สมช.) บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน เช่น การให้บริการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานในงานควบคุมป้องกันโรค เช่น 
งานไขเ้ลือดออก เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ให้ความรู้ให้สุขศึกษา เกี่ยวกับข่าวสาร ด้านสาธารณสุข ที่
เกิดข้ึนในชุมชน ปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน มีทั้งหมด ๑๗ คน รับผิดชอบในแต่ละ
คุ้มของหมู่บ้านเฉลี่ย ๑๕ หลังคาเรือน ต่ออาสาสมัคร ๑ คน 

๔) กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านน้้าพุ 

 เป็นองค์กรที่พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้หญิงในหมู่บ้านให้มีกิจกรรม หรือส่วนร่วม
ขององค์กรสตรีในอ้าเภอโพนนาแก้ว กิจกรรมที่กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านน้้าพุรวมกลุ่มกันเพ่ือท้ากิจกรรม 
เช่น การฝึกอบรมเสริมสวย การฝึกอาชีพเย็บผ้า การฝึกอาชีพทอผ้า เป็นต้น มีสมาชิกทั้งหมด ๖๒ คน 
ทั้งนี้ในปัจจุบันกลุ่มสตรีแม่บ้านบางส่วนได้รวมตัวกัน “ต่้าสาด” (ทอเสื่อ) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัวอีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยกลุ่มทอเสื่อบ้านน้้าพุ มีนางพรรณ  กล่อมใจ เป็นประธาน 

๕) กลุ่มเยาวชน 

 กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านน้้าพุ เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนาหมู่บ้านกลุ่ม ทั้งนีเ้ยาวชน
บ้านน้้าพุจะเป็นแกนน้าในเรื่องการส่งเสริมการออกก้าลังกายในหมู่บ้าน โดยเยาวชนจะมีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประจ้าหมู่บ้านทุกปี จุดประสงค์เพ่ือให้เยาวชน มีความสามัคคี ต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการระดมทุนในรูปของผ้าป่าเพ่ือหาปัจจัยมาพัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง ซึ่งปีหนึ่งๆ ได้เงินเป็นจ้านวนมาก นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือฝึกอาชีพ เช่น ตัดผม 
ซ่อมจักยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือด้านบุคลากรในการฝึกอบรมและ
การฝึกทักษะจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอ้าเภอโพนนาแก้ว กลุ่มนีม้ีสมาชิกท้ังหมด ๘๖ คน 

 ๒. โครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือปฏิทินทางเศรษฐกิจ 

 เนื่องจากพ้ืนที่บ้านน้้าพุเป็นที่ลุ่ม มีอาณาบริเวณติดกับหนองหาร ประชาชนจึงมีอาชีพท้า
ประมง และท้าการเกษตร ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่ก็จะมีการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 



๒๐๑ 

 

 

การปลูกข้าวของชาวบ้าน แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ การปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง โดย
ข้าวนาปีจะเริ่มปลูกประมาณเดือนพฤษภาคมไปจนถึงการเก็บเก่ียวในช่วงเดือนธันวาคม ข้าวนาปรัง
จะเริ่มปลูกประมาณเดือนธันวาคมและเก็บเก่ียวในเดือนเมษายน ทั้งนี้ข้าวนาปรังจะใช้เวลาปลูกน้อย
กว่าข้าวนาปี 

 การปลูกข้าวโพดจะเริ่มปลูกในช่วงเดียวกับข้าวนาปรัง แต่จะเก็บเกี่ยวก่อน เพราะใช้เวลา
ประมาณ ๒ เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ทั้งนี้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ชาวบ้านได้มีการตั้งกลุ่ม
เพ่ือที่จะท้าการปลูกข้าวโพดหวาน เพื่อส่งบริษัทมาลีสามพราน ส่วนการปลูกพริกจะปลูกในช่วงเดือน
สิงหาคมถึงพฤศจิกายน  

 การทอเสื่อกก การท้าผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ การประมงและการรับจ้างทั่วไป จะเป็น
กิจกรรมที่ชาวบ้านท้าตลอดทั้งปีหลังจากมีเวลาว่างจากการปลูกพืชดังกล่าวข้างต้น การทอเสื่อกกและ
การจักสานจากไม้ไผ่ เกิดจากการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน ซึ่งตามปกติได้ผลิตเพ่ือใช้เองใน
ครัวเรือน ต่อมาเมื่อมีการรวมกลุ่มจึงมีการผลิตมากขึ้นและรวมกลุ่มเพื่อน้าไปขาย เพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ในส่วนของการประกอบอาชีพการประมง เนื่องจากพ้ืนที่ของหมู่บ้าน   
ส่วนหนึ่งติดกับหนองหาร ดังนั้นชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการท้าประมงด้วย ทั้งการท้าประมงเพ่ือ  
ยังชีพ แต่บางส่วนก็ท้าประมงเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้หลัก ส่วนอาชีพรับจ้างจะเป็นการรับจ้างภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะรับจ้างในกรณีท่ีเว้นว่างจากการเกษตรเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว   

 โครงสร้างทางวัฒนธรรมหรือปฏิทินทางวัฒนธรรม 

 บุญกองข้าวหรือบุญคูณลานจะเริ่มประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยจะท้า
กิจกรรมหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นการเรียกขวัญข้าวที่ชาวบ้านจะน้าข้าวมา
รวมกันที่วัด ถือเป็นบุญใหญ่ประจ้าปีของชุมชน นอกจากนั้นก็จะมีงานบุญแจกข้าวประมาณเดือน
มกราคม ถือเป็นการให้ทานซึ่งเป็นการท้าบุญอย่างหนึ่งของชาวบ้านน้้าพุ 

 การเลี้ยงผีปู่ตาของบ้านน้้าพุจะเลี้ยงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ โดยเชื่อว่าผีปู่ตาหรือผีบรรพ
บุรุษจะช่วยปกปักรักษาหมู่บ้านและคนในชุมชนให้มีความสงบร่มเย็น  ส่วนบุญผะเหวดหรือบุญพระ
เวสสันดรจะจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคม ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป 
ได้แก่ พระศรีอาริยะเมตไตย์ ดังนั้นชาวบ้านจึงมีการจัดบุญผะเหวดนี้เพ่ือเป็นการสักการบูชาต่อ
พระพุทธเจ้า ทั้งนี้กิจกรรมหลักที่ชาวบ้านท้าในงานบุญผะเหวด คือ การท้าบุญและการฟังเทศน์
มหาชาติ 



๒๐๒ 

 

 

 บุญสงกรานต์จะเป็นช่วงเดือนเมษายนของทุกปี มีการรดน้้าด้าหัวขอขมาผู้ใหญ่และมีการสรง
น้้าพระ ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วย เพราะลูกหลานที่ออกไปรับจ้างต่างถิ่นจะ
เดินทางกลับมาบ้านในช่วงสงกรานต์ อย่างไรก็ตามหลังบุญสงกรานต์ ชาวบ้านจะเตรียมการท้าบุญ
ช้าระบ้านหรือซ้าฮะบ้าน เป็นการท้าบุญที่ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นการช้าระสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิต 
โดยจะจัดช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน 

 บุญเข้าพรรษาเป็นบุญที่ชาวบ้านจัดขึ้น โดยเชื่อว่าจะงดอบายมุขทุกอย่างและตั้งใจรักษาศีล 
อีกท้ังเป็นช่วงที่พระสงฆ์ตั้งใจบ้าเพ็ญไตรสิกขา คือ การบ้าเพ็ญศีล  สมาธิ ปัญญา หลังการท้าบุญ
เข้าพรรษาจะเป็นการท้าบุญข้าวประดับดินและบุญข้าวสากตามล้าดับ   

 ข้าวประดับดิน ถือเป็นบุญที่ถวายทานแก่พระสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดวางอาหารไว้ตามดิน
หรือแขวนไว้ตามก่ิงไม้เพ่ือให้วิญญาณของญาติหรือสัมภเวสีได้รับส่วนบุญดังกล่าวนี้ในเดือนสิงหาคม
ส่วนการท้าบุญข้าวสากจะมีขึ้นในเดือนกันยายน ถือเป็นบุญที่ท้าถวายแก่พระสงฆ์เช่นเดียวกันกับการ
ท้าบญุข้าวประดับดิน 

 บุญออกพรรษาจะมีขึ้นในวันขึ้น ๑๕ ค่้า เดือน ๑๑ เป็นบุญที่ชาวบ้านจะรวมกันท้าบุญตัก
บาตรในตอนเช้าและมีการเวียนเทียนในช่วงค่้า และเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเป็นช่วงการจัดงาน
บุญกฐิน ชาวบ้านจะมีการน้าต้นเงินมารวมกันและการแห่ขบวนกฐินเพื่อน้าไปถวายที่วัด  

  โครงสร้างด้านสาธารณูปโภค 

บ้านน้้าพุมีโรงเรียนจ้านวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านน้้าพุ ซึ่งแต่เดิมเรียนร่วมกับโรงเรียนท่า
ศาลาต่อมาได้แยกตัวเป็นเอกเทศเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ระยะหลังได้อาศัยศาลาการ
เปรียญวัดศรีสะอาดเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนโดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  ต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ย้ายพื้นที่มาปลูกสร้างอาคารเรียนในสถานที่แห่งใหม่ในที่ราชพัสดุ เลขที่ สน ๙๒๙ ซ่ึง
อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของหมู่บ้านตามแนวคิดของ นายธงชัย ไขไพวัน ครูใหญ่คนแรก และกลุ่ม
ผู้น้าหมู่บ้านวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งชื่อโรงเรียน
แห่งนี้ว่า “โรงเรียนบ้านน้้าพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์” และ พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ย้ายโอนสังกัดจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยังไม่มีกระทรวงมหาดไทย มาเข้าสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการและในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ จังหวัดสกลนคร ประกาศแบ่งเขตการ
ปกครองของอ้าเภอเมืองสกลนครใหม่จึงต้องแยกออกมาอยู่ในเขตการปกครองอ้าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

 ด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน เริ่มเกิดข้ึนเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ชาวบ้านบ้านน้้าพุ
ได้รวบรวมเงินไปซื้อที่ดินจาก นายค้า นันแพง เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างสถานีอนามัย ชาวบ้านน้้าพุจึง



๒๐๓ 

 

 

ได้บริจาคท่ีดินผืนนั้นเป็นที่ปลูกสร้างสถานีอานามัยบ้านน้้าพุชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับ
งบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข สร้างสถานีอนามัยชั้นเดียวเลขที่ สน ๓๕๖ รวมทั้งชาวบ้านเห็น
ความส้าคัญด้านสาธารณสุขจึงได้ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกณ์ต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารคารอนามัย
และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในส้านักงานจนสถานีอนามัยบ้านน้้าพุก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเปิดบริการ
ครั้งแรกใน เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ มีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยคนแรก คือ นายปรีชา กายราช 
เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณะสุข
ก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน หลังเดิมที่มีความช้ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมากจนได้ก่อสร้างสถานี
อนามัยหลังใหม่แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน  

๒. การพัฒนาหนองหารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 ๒.๑ สภาพทั่วไป 

ตั้งแตช่่วงเวลาในอดีตจนถึงปัจจุบัน “หนองหาร” แหล่งน้้าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่เพียงแห่ง
เดียวของจังหวัดสกลนครเกิดการเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้าน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้พ้ืนที่
ในฐานะที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่ส้าคัญของชุมชนโดยรอบ การใช้พื้นที่หนองหารทั้งในแง่ของทรัพยากร
พ้ืนฐานการผลิต แหล่งน้้าเพ่ือการด้ารงชีพ หรือแม้กระทั้งเป็นพื้นที่ของพิธีกรรมที่สะท้อนความเชื่อ
พิธีกรรมระหว่างคน ศาสนาและน้้า จนอาจกล่าวได้ว่าพ้ืนที่หนองหารเป็น “พ้ืนที่ทางสังคม” ที่ผูก
ทรัพยากรน้้าเรียงร้อยกับเรื่องราวของผู้คน จนเกิดเป็นมิติต่างๆ ที่สะท้อนความสัมพันธ์ของคนกับ
พ้ืนที่หรือเรียกว่า “ระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรม”(Cultural ecology) เช่น การเกิดขึ้นของระบบ
การเกษตรแบบนาทามตีนน้้า การเป็นเส้นทางการค้าแต่สมัยโบราณ หรือถูกอธิบายในฐานะแหล่ง
ความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเฉพาะเรื่องการประมงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย 

ภายใต้ความสัมพันธ์ของคนและการใช้ระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากปัจจัย
ภายในและภายนอกท้าให้ “หนองหาร” ก้าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายอย่างมี
นัยส้าคัญ ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านคุณค่าต่อจิตใจ และอ้านาจในการควบคุมจัดการพ้ืนที่ อันล้วน
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าเป็นการพัฒนาตาม
แนวนโยบายรัฐ การขยายตัวของชุมชนเมือง การเข้ามาของพืชเกษตรเชิงเดี่ยว การขยายตัวของกลุ่ม
ทุนเข้ามาจับจองและอ้างสิทธิในที่ดิน ปัญหาน้้าเสียและการขยายตัวของวัชพืชทางน้้าที่น้าไปสู่การเสีย
สมดุลของระบบนิเวศ  

จากสภาพหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นส่วนส้าคัญที่จ้าเป็นต้องได้รับการอธิบาย เพราะ
การเปลี่ยนแปลงย่อมส่งกระทบต่อลักษณะการใช้น้้าที่ผันแปร อันเป็นสหสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงต่อกัน
ระหว่างผู้ใช้ทรัพยากรกับทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาหลายอย่างที่ชุมชนประสบไม่ว่าเป็นการขาดน้้า
ท้าการเกษตรในฤดูแล้ง การประสบปัญหาน้้าท่วมนาในฤดูน้้าหลาก ปัญหาตะกอนสนมทับถมจนพ้ืนที่
บริเวณริมหนองหารในหลายชุมชนหนาแน่นไปด้วยวัชพืช จนไม่สามารถน้าเรือออกไปหาปลาได้
ตามปกติในชีวิตประจ้าวัน เป็นต้น 



๒๐๔ 

 

 

เกษตรกรรมลอยน้้าต้นแบบทะเลสาบอินเล (Inle Model) เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยเกษตรกรรมลอยน้้าเป็นการท้าแปลงเกษตรลอยน้้าจากวัชพืชหรือหญ้าไซซึ่งขึ้น
หนาแน่นในน้้ามาท้าเป็นแพ จากนั้นจึงน้าไม้ไผ่ล้ายาวมาปักลงไปให้ถึงก้นของผืนน้้าเพื่อเป็นเสายึดแพ
หญ้าเอาไว้ แล้วก็โกยดินเลนตะกอนต่างๆ บริเวณก้นล้าน้้า รวมถึงพืชและสาหร่ายใต้น้้าขึ้นมาโปะบน
แปลงหญ้า เพ่ือให้สามารถท้าแปลงส้าหรับเพาะปลูกพืชหรือเป็นการท้า “เกษตรกรรมลอยน้้า” ได้  
ซึ่งนอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้้าท่วม หรือการขาดน้้าท้าการเกษตรกรรมในฤดูน้้าแล้งแล้ว   
ยังเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่การเพาะปลูก รวมถึงการแก้ไขปัญหาตะกอนดิน ตะกอนวัชพืชทับถมจนท้าให้  
ไม่สามารถออกเรือไปหาปลาได้อีกด้วย  

ดังนั้น การพัฒนาหนองหารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จึงเป็นการต่อยอดกิจกรรม
จากการแก้ไขปัญหาวัชพืชทับถมโดยการน้าไปใช้เป็นวัสดุปลูกพืชหรือท้าเป็นแปลงเกษตรลอยน้้า 
ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่บ้านน้้าพุเพ่ือศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบชุมชนมีส่วนร่วม ในการท้า
เกษตรกรรมลอยน้้าของชุมชนริมฝั่งหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จาก
การศึกษาคือ ชุมชนต้นแบบสามารถท้าเกษตรกรรมลอยน้้า เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรในชุมชน 
รวมถึงเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนได้ และชุมชนต้นแบบสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรกรรมลอยน้้าให้กับชุมชนอื่นๆ ที่สนใจการท้าเกษตรกรรมลอยน้้าได้ 

๒.๒ แนวทางในการศึกษา 
๑. จัดกระบวนการระดมความคิดเห็นของชุมชน เพ่ือส้ารวจความต้องการในการ 

น้าเอาความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมลอยน้้ามาใช้กับชุมชน 
 
 

 
    

๒. ศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรกรรมลอยน้้า (Inle Lake Model) ร่วมกับตัวแทน
ชุมชน เพื่อศึกษาวิธีการ รูปแบบในการจัดการและการท้าเกษตรลอยน้้า 

 
 
 
 
 



๒๐๕ 

 

 

๓. หลังจากศึกษาดูงานให้ตัวแทนชุมชนน้าร่อง ปฏิบัติการทดลองท้าการ 
เกษตรกรรมลอยน้้า เพ่ือให้เป็นต้นแบบในการท้าเกษตรกรรมลอยน้้าในพ้ืนที่ชุมชนรอบหนองหาร
ต่อไป 
 

 
 
 
 
 



๒๐๖ 

 

 

๔. กระบวนการถอดองค์ความรู้ในการท้าเกษตรลอยน้้าของชุมชนต้นแบบเพื่อท้า 
เป็นเอกสาร สร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับการท้าเกษตรกรรมลอยน้้าของชุมชนรอบหนองหาร 
 

 
 
 
 



๒๐๗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 

 

 

๓. การวิเคราะห์ชุมชน  
๓.๑ การวิเคราะห์สถานการณ์บ้านน้้าพุ   
จุดแข็ง 

 ๑. ผู้น้าชุมชนมีความเข้มแข็ง 
 ๒. สมาชิกภายในชุมชนมีความกลมเกลียว มีความสามัคคีและร่วมมือกันท้ากิจกรรมต่างๆ 
อย่างพร้อมเพรียง 
 ๓. บริเวณท่ีตั้งของหมู่บ้านอยู่ติดพ้ืนที่หนองหาร 
 ๔. วัด และบ้านมีการท้ากิจกรรมร่วมกันอยู่เนืองๆ 
 ๕. พระเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้าน และร่วมเป็นแกนน้าในการพัฒนา 
 ๖. มีภูมิทัศน์ริมฝั่งหนองหารที่สวยงาม 
 ๗. มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และเรื่องเล่าที่ยาวนาน 

๘. เป็นแหล่งการเรียนรู้และศึกษาดูงานของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปทั้งในและ
ต่างจังหวัด 

จุดอ่อน 
 ๑. สมาชิกของหมู่บ้านบางส่วนยังไม่เข้าใจกระบวนการ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการท้า
แปลงเกษตรลอยน้้า   
 ๒. ช่วงเวลาการจัดท้ากิจกรรมของสมาชิกมีจ้ากัด และไม่ค่อยตรงกันส่งผลต่อกิจกรรมที่
ต้องการระดมความคิดเห็นหรือระดมแรงงาน 
 ๓. ขาดงบประมาณในการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการอ้านวยความสะดวกการท้างาน เช่น เรือ ชูชีพ วัสดุ อุปกรณ์ทาง
การเกษตร เป็นต้น 
 ๕. การปรับแนวคิด ปรับทัศนคติ และปรับตัวในการจัดท้าแปลงเกษตรลอยน้้า 

โอกาส 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีโครงการต่างๆ เข้าไปส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และวิถี
วัฒนธรรมของชุมชน  
 ๒. กระแสการพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม หรือชุมชนจัดการตนเองท้าให้หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคประชาชนให้ความสนใจที่จะศึกษา และเรียนรู้บทเรียนจากโครงการนี้ 
 ๓. แนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้เกิดการท้างานแบบมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 

อุปสรรค 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐที่เข้าไปส่งเสริมขาดการท้างานแบบบูรณาการ ท้าให้การพัฒนาโครงการ
ต่างๆ ขาดความต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามทิศทางที่เหมาะสมกับทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ 
 ๒. วิถีวัฒนธรรมชุมชนแบบเดิม เป็นอุปสรรคต่อการปรับทัศนคติในการพัฒนาและการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 



๒๐๙ 

 

 

 ๓.๒ รายช่ือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกบ้านน้้าพุ 
๑. นายโชคทวี    สอนวงศ์ษา   
๒. นายก้าจัด    สุทธิมาศ 
๓. นายศักดิ์สิทธิ์   นาโควงศ ์
๔. นายคูณ    พรมเมือง 
๕. นายธงชัย    วงศ์มีแก้ว 
๖. นายสุริยา    แสนปากดี 
๗. นายวราวธุ    กล่อมใจ 
๘. นายสมพงษ์    กล่อมใจ 
๙. นายปราการ    ดวงเคน 
๑๐. นายมารวม   บุระเนตร 
๑๑. นายปรมี    โพยพา 
๑๒. นายประชา   วงศ์กาฬสินธุ์ 
๑๓. นายเตียม    ปุ่งค้าน้อย 
๑๔. นายเลี้ยน    พรมดม 
๑๕. นายทวี    พรมดม 
๑๖. นายสีลาน    สีเภา 
๑๗. นายสมมิตร   ลายนอก 
๑๘. นายพันธ์    วงศ์มีแก้ว 
๑๙. นายหงษ์    ลมอ่อน 
๒๐. นายทันใจ    วงศ์มีแก้ว 
 

๔. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 ๔.๑ สรุปผลการศึกษา 

 การพัฒนาหนองหารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : เกษตรกรรมลอยน้้า บ้านน้้าพุ 
ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นโครงการที่จัดท้าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่อง
วัชพืชสะสม และริมฝั่งหนองหารตื้นเขินเพ่ือการพัฒนาอันจะน้าไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ต่อไปในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันโครงการนี้ได้จัดท้าแปลงเกษตรลอยน้้าไว้จ้านวนหนึ่ง และได้มี
กิจกรรมต่อเนื่อง พูดคุย เสวนาเกี่ยวกับวิธีการท้าแปลงรูปแบบต่างๆ วิธีการเก็บรักษาแปลงไม่ให้
พังทลายไปกับน้้า การทดลองพืชที่ใช้ปลูกในแปลงเกษตรลอยน้้า อาทิ ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง แตงกวา 



๒๑๐ 

 

 

ผักคะน้า ผักชีน้้า ผักชีฝรั่ง ต้นหอม รวมถึงการถอดบทเรียน และการเดินทางมาศึกษาดูงานของ
ชุมชนอ่ืนๆ ที่บ้านน้้าพุ  

๔.๒ ข้อเสนอแนะ 
๑. วัด ชาวบ้าน และหน่วยงานภาครัฐควรร่วมมือกันพัฒนาแปลงเกษตรลอยน้้า 

อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. ควรจัดให้มีการประเมินผลโครงการด้วยวิธีต่างๆ อาทิ เสวนา สัมภาษณ์ ระดม 

สมอง เพื่อชุมชนจะได้มีฐานข้อมูลในการท้างานและแก้ไขปัญหาอย่างมีรูปธรรมด้วยความรู้ทาง
วิชาการต่อไป   
                  ๓. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
เกี่ยวกับการเกษตร คุณภาพน้้า และการท่องเที่ยว 

๔. หน่วยงานภาครัฐ อาทิ การกีฬาและการท่องเที่ยวจังหวัด ภาคเอกชน อาทิ  
สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัด รวมถึงสถาบันการศึกษา ควรบูรณาการท้างานร่วมกันทั้งในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม การเพิ่มศักยภาพ การให้ความรู้ และเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวโดยบรรจุ
เข้าไปอยู่ในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร 
                  
 

 
 



การศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหม่ี  
บ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ ต าบลตงวัฒนา  

อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๒ 
 

 
๑. บริบทท่ัวไปของชุมชน 

ชุมชนบ้านโพนแคน้อย ต าบลตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นหมู่บ้านที่
ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบสูง ห่างจากอ าเภอโพนนาแก้วไปทางทิศใต้เป็นระยะทาง ๗ กิโลเมตร ซึ่งสามารถ
เดินทางไปตามเส้นทางสกลนคร – นครพนม (ถนนลาดยาง ๔ เลน) ทางหลวง หมายเลข ๒๒ AH ๑๕ 
มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ ระหว่างเส้นทางการเดินทาง มีสถานที่ที่ส าคัญสามารถศึกษาข้อมูล หรือ
ท่องเที่ยวได้มากมาย ระหว่างทางผ่านสถานที่ที่ส าคัญมากมายจากสี่แยกบ้านธาตุ มุ่งหน้าไปบ้านโพน

แคน้อย ผ่านสนามบินสกลนคร เดินทางถึงบ้านฮางโฮง บ้านดอนกระเล็น ถัดจากนั้นเป็นบ้านหนอง
ศาลา และบ้านปุาหว้านตามล าดับ ถัดมาอีกไม่ไกลนัก ฝั่งด้านซ้ายจะมีสถานีบริการน้ ามันและท่ีพัก
เป็นรีสอร์ท เดินทางเรื่อยมาจนถึงบ้านเชียงเครือ ก็จะมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีชื่อเสียงก็คือการ
ปั้นหม้อ ปั้นไห โดยดินที่น ามานั้นมาบริเวณหนองหาร นอกจากนี้ยังมีการท าศิลาแลง และหินที่น ามา
ท าก็ได้จากบริเวณริมหนองหาร เช่นกัน  

ถัดจากบ้านเชียงเครือก็เป็นบ้านหนองหอย ถัดไปอีกไม่ไกลนัก จะพบแยกที่เรียกกันว่า “แยก
ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร” แยกนี้สามารถไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ผ่านแยกไป ด้านซ้ายมือจะเป็นสถานีบริการน้ ามัน (ปตท.) อีกแห่ง และเดินทางอีก
ประมาณ ๒๐๐ เมตร จากสถานีบริการน้ ามัน ด้านซ้ายมือจะมีร้านข้าวปุูนสดเรณูนคร เป็นร้านที่มี
ชื่อเสียง ขายขนมจีน น้ ายาท้องถิ่นเรณูนคร (น้ ากะปิ – น้ าปลาร้า) ถัดไปเป็นตลาดสดเชียงเครือ ซึ่ง
ติดกับสถานีบริการน้ ามัน (พีที) เดินทางมาเรื่อยๆ จะถึงสามแยกบ้านดอนเชียงบาน ซึ่งสามารถไปยัง
อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยมีจุดสังเกตคือ แยกท่ีอยู่หัวมุมโรงเรียนดอนเชียงบานราษฏร์บ ารุง
ศิษย์ มาถึงแยกนี้จะมีปูายบอกระยะทางไปยัง อ าเภอกุสุมาลย์ ระยะทางอีก ๒๓ กิโลเมตร ไปจังหวัด
นครพนม ระยะทางอีก ๗๕ กิโลเมตร จากแยกไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร จะพบแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดสกลนคร อีกแห่งหนึ่ง คืออุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือหลายๆ
คน จะเรียกว่า “สวนบัว”และฝั่งตรงข้ามสวนบัว เป็นบริเวณริมหนองหาร และท่ีเห็นเป็นเกาะกลาง
น้ า คือดอนโพธิ์ ในช่วงเย็นสามารถมาชมอาทิตย์รอน ริมหนองหารจะเป็นภาพที่สวยงาม ซึ่งชื่อเรียก
อย่างเป็นทางการ คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หนองหาร ต าบลท่าแร่ เดินทางมาถึงอ าเภอท่าแร่ ซึ่ง
เป็นอ าเภอที่คนในชุมชนนับถือศาสนาคริสต์ โรมันคาทอลิก หรือกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนชาวคริสต์ 
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เดินทางเรื่อยมาจะพบโบสถ์ชาวคริสต์ เดินทางผ่านโบสถ์คริสต์ที่อยู่ด้านขวามือ ไปประมาณ๔๐๐ 
เมตร จะถึงทางแยกเพ่ือเข้าบ้านโพนแคน้อย โดยระยะทางจากแยกบ้านธาตุถึงทางเข้าบ้านโพนแค
น้อย เป็นระยะทาง ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร โดยมีจุดสังเกตทางเลี้ยวคือ ด้านซ้ายมือจะมีร้านจ าหน่าย
รถมือสอง (หนองบัวทองบริการ) ให้เราเลี้ยวขวาเข้าทางตรงข้ามกับร้านรถมือสอง มีปูายบอก ทางไป
วัดบ้านโพนบก, ทางไปสถานีต ารวจภูธรโพนนาแก้ว ทางเข้าสภาพถนนเป็นถนนลาดยาง มีปุาไม้ขึ้น
รายทาง และมีบ้านของชาวบ้านอยู่เป็นระยะ ระหว่างทางก็จะพบสถานที่ราชการอยู่เป็นระยะไปตาม
ปูายบอกทางไปสถานีต ารวจโพนนาแก้ว เดินทางมาเรื่อยๆ จะพบที่ท าการส านักงานเทศบาลต าบลนา
แก้ว อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร และระหว่างทางที่ไปยังบ้านโพนแคน้อยจะผ่านบ้านกลาง-
นาเดื่อ มีทางเข้าไปยังวัดพุทธโมกข์ ซึ่งมีหลวงพ่อหนุน ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูุค าพันธ์ (วัดพระธาตุ
มหาชัย อ าเภอปลาปาก) จากระยะทางเพ่ือเข้ามายังบ้านโพนแคน้อย ระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร 
จะพบที่ท าการอ าเภอโพนนาแก้ว และสถานีต ารวจภูธรโพนนาแก้ว และเดินทางเรื่อยมาทางด้าน
ซ้ายมือจะพบบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙  

บ้านโพนแคน้อยมีการตั้งบ้านเรือนมีการใช้พ้ืนที่เป็นสองส่วน เป็นการขยายครอบครัวออกมา
จากพ้ืนที่เดิม ชาวบ้านจึงเรียกบ้านตามพ้ืนที่ที่มาตั้งบ้านเรือน คือ บ้านโพนแคน้อยคุ้มอ าเภอ ซึ่งเป็น
กลุ่มที่ขยายออกจากที่เดิม ระยะทางห่างกันประมาณ ๔ กิโลเมตร และบ้านโพนแคน้อยคุ้มเดิม เป็น
กลุ่มที่ใช้พ้ืนที่ดั้งเดิมตั้งแต่อพยพแยกย้ายตั้งบ้านมา และจากการสอบถามข้อมูลผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ได้ข้อมูลบริบทหมู่บ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ ดังนี้ 

บ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบสูง ห่างจากอ าเภอโพนาแก้วไปทางใต้เป็น
ระยะทาง ๗ กิโลเมตร โดยที่ระยะทาง ๖ กิโลเมตร และแยกเข้าไปในตัวหมู่บ้านอีก ๑ กิโลเมตร มี
ประชากรทั้งหมด ๕๗๒ คน จ านวน ๑๕๗ หลังคาเรือน มีพ้ืนที่ปกครอง ๑๘ ตารางกิโลเมตร 
ประมาณ ๑,๖๕๐ ไร่ และมีพ้ืนที่ปุา ประมาณ ๓๐๐ ไร่ ทิศเหนือจรด ที่ท าการอ าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร  ทิศใต้จรด บ้านโพนแคกลาง ต าบลนาตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว ทิศตะวันออก
จรดบ้านปุุงค าน้อย ต าบลนาตงวัฒนา อ าเภอโพนาแก้ว ทิศตะวันตกจรดบ้านนาตงใหญ่ ต าบลนาตง
วัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว ชาวบ้านมีการสื่อสารกันด้วยภาษาญ้อ ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น 

แต่เดิมชาวบ้านโพนแคน้อยได้อพยพครัวเรือนมาจากบ้านโพนแคใหญ่ มาตั้งรกรากในพ้ืนที่
บ้านโพนแคน้อยในปัจจุบันเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว เมื่อมีประชากรมากขึ้นประกอบกับมีผู้ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามากขึ้นจึงมีการรวบรวมทรัพย์เพื่อสร้างวัดไว้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในหมู่บ้าน 
โดยนายสูนย์ แสงพรหมชารี และนายหอม ทิพย์สุวรรณ ได้บริจาคที่ดินราว ๗ ไร่เพ่ือใช้สร้างวัด เมื่อ
ประชากรในหมู่บ้านโพนแคน้อยมีจ านวนมากขึ้น ผู้ใหญ่บ้านและก านันจึงเล็งเห็นว่าควรจะมีการตั้ง
หมู่บ้านอย่างเป็นทางการ และเมื่อปี ๒๕๑๓ ทางการได้อนุมัติให้มีหมู่บ้านโพนแคน้อยอย่างเป็น
ทางการ มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายเหรียญ กิ่งโก้ปกครองหมู่บ้านจนเกษียณอายุ
ราชการ ต่อนายหนูคูณ  แสงพรหมชารี ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่สอง และในผู้ใหญ่บ้านคน
ปัจจุบัน คือ นายชอบ คันทะนาด 
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ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นหลัก และหลังจากการเก็บเกี่ยวก็มีการท า

การเกษตรตลอดทั้งปี เช่น การท าสวนมะเขือ ท าสวนมันส าปะหลัง ในส่วนของคนรุ่นใหม่นิยมเข้าไป
หางานในตัวเมืองสกลนครและไปท างานยังต่างจังหวัด ในส่วนของวัยชราหรือผู้สูงอายุจะท างานอยู่ที่
บ้าน เช่น การทอผ้า การท าเสื่อจากต้นกก เลี้ยงวัวขุนโพนยางค า และท างานบ้านทั่วไป ฯลฯ  
 การปลูกมะเขือเทศเป็นอาชีพเสริมให้กับพ่อค้าและโรงงาน ภายในชุมชนมีร้านค้า จ านวน ๕ 
ร้าน ร้านซ่อมรถ จ านวน ๒ ร้าน มีโรงสีข้าว จ านวน ๕ โรง และร้านขายอาหาร จ านวน ๔ ร้าน สภาพ
ทั่วไปของหมู่บ้านและพ้ืนที่การเกษตรเป็นที่ราบสูง มีปัญหาในการท าการเกษตร พอสมควร เนื่องจาก
สภาพอากาศแห้งแล้ง และขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร ส าหรับน้ าเพ่ือการอุปโภค และบริโภคใน
หมู่บ้านใช้ฝายน้ าล้นห้วยตงตอนกลาง 

 
 ด้านการปกครอง และการดูแลคนในชุมชน จะมีผู้ใหญ่บ้าน  คือนายชอบ คันทะนาด ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๑ นายทศพล  แสงพรมชารี ซึ่งมีบ้านพักอาศัยในบ้านโพนแคน้อยคุ้มเดิม และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านคนที่ ๒ นายกรีฑาพล พิมพ์มีลาย ซึ่งมีบ้านพักอาศัยในบ้านโพนแคน้อยคุ้มอ าเภอ จึงให้
เป็นตัวแทนในการดูแลชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนในคุ้มอ าเภอ และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกรีฑาพล พิมพ์มี
ลาย เป็นผู้ประสานงานต่างๆ และมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล คนที่ ๑ นางประนอม พันธุออน 
และคนที่ ๒ นายปรานี ปุุงค าน้อย ทั้งนีท้างหมู่บ้านโดยชาวบ้าน ได้มีการเลือกหัวหน้าคุ้ม เพื่อเป็น
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ผู้ดูแล ช่วยเหลือชาวบ้านในแต่ละพ้ืนที่ โดยแบ่งเป็น ๔ คุ้มดังนี้ คุ้มสวรรค์บ้านนา หัวหน้าคุ้ม คือ 
นายสวรรค์ ทิพสุวรรณ์ คุ้มเสรีประชาธิปไตย หัวหน้าคุ้ม คือ นายเส แสงพรมชารี คุ้มพัฒนา หัวหน้า
คุ้ม คือ นายบุญผัน ปุุงค าน้อย และคุ้มโพนนาแก้ว หัวหน้าคุ้ม คือ นายกรีฑาพล  พิมพ์มีลาย 

ตลอดระยะเส้นทางจากจังหวัดสกลนคร ถึงบ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ ต าบลตงวัฒนา อ าเภอ
โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร รวมระยะทาง ประมาณ ๓๗ กิโลเมตร เส้นทางในการเดินทางเป็นไป
ด้วยความสะดวกสบาย และยังคงมีสถานที่ส าคัญท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นชุมชน วัด สถานที่ราชการ 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สามารถให้ผู้ที่มีความสนใจได้ท าการศึกษา เรียนรู้ ท่องเที่ยว ทั้งนี้ 
ผู้คนที่อยู่ตลอดระยะเส้นทางการเดินทางเป็นไปด้วยมิตรไมตรี สามารถสอบถามข้อมูล และพูดคุย
แลกเปลี่ยนได้อย่างเป็นกันเอง 

ทั้งนี้บริบทของชุมชน ก็มีลักษณะที่ยังคงความเป็นชุมชนพ่ีน้อง ความเป็นธรรมชาติที่ปรากฏ
ความหลากหลายขึ้นตามกาลเวลา แต่ก็ยังคงอยู่แห่งความเกื้อกูลพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ซึ่งสร้างความ
น่าสนใจให้กับผู้มาเยือนได้อย่างน่าประทับใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ ศึกษา เพ่ือการสืบทอดยังคน
รุ่นหลังต่อไป 

 

 
 
๒. ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชน 
 ชุมชนบ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ มีการอยู่อาศัย ท ามาหากินของชาวบ้านภายในชุมชนที่
หลากหลาย จากการสอบถาม สัมภาษณ์ ชาวบ้านภายในชุมชน ทราบว่า อาชีพอย่างหนึ่งที่สร้าง
คุณค่าของการอนุรักษ์วิถีชาวบ้าน สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน ก็คือ การทอผ้าไหมมัดหมี่  
ซึ่งการทอผ้าเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ที่คนไทยรุ่นปัจจุบันต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ในสมัยก่อน ผู้หญิงไทยจะ
ท าเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้านเอง งานส าคัญอย่างหนึ่งคือการท าเสื้อผ้า ผ้านุ่ง ผ้าห่ม ไว้ใช้กันในครอบครัว 
ในพิธีกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเกิด การบวช การแต่งงาน การตายก็ต้องใช้ผ้า ผ้าทอจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับชีวิตคนไทย ปัจจุบันนี้ชาวบ้านภายในชุมชนที่มีอาชีพทอผ้า และท าเป็นประจ า มีอยู่เพียง ๔ 
คน ได้แก ่นางร้อย บุปผาวรรณ, นางสวย วิชัยยา, นางสมหวัง แสงพรมชารี และนางฉลอง โดยบุคคล
ทั้งหมด พร้อมด้วยสมาชิกในชุมชนบางส่วน รวมทั้งหมด ๑๓ คน ได้ท าการรวมกลุ่ม และจดทะเบียน
กลุม่ทอผ้าไหมบ้านโพนแคน้อยไว้กับทางส านักงานพัฒนาชุมชน เพื่อให้มีการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกัน ตลอดจนเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์อาชีพนี้ไว้ให้คงอยู่กับชุมชนสืบไป ทั้งนี้ ผู้ศึกษา และ



๒๑๖ 
 

คณะ ได้สอบถาม สัมภาษณ์บุคคลที่ยังคงทอผ้าเป็นประจ า และชาวบ้านภายในชุมชน พบว่า กรรมวิธี
และเทคนิคในการทอผ้าให้เกิดลวดลายต่างๆ เป็นเทคนิค และความสามารถของแต่ละคน หลักใหญ่
ของการทอผ้าก็คือ การน าเส้นฝูายหรือไหมมาขัดกันให้เป็นลาย โดยขึงเส้นฝูายหรือไหมกลุ่มหนึ่งเป็น
หลัก เรียกว่า เส้นยืน แล้วใชอี้กเส้นหนึ่ง เรียกว่าเส้นพุ่ง ให้เป็นไปตามการมัดหมี่ที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ 
จากการสอบถามถึงกรรมวิธี ขั้นตอนในการได้มาซึ่งการทอผ้าไหมมัดหมี่ หรือในบางครั้งจะใช้ฝูาย แต่
ก็มีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน สามารถล าดับเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

๒.๑ กระบวนการผลิต 
 การผลิตผ้าไหมนั้น มีขั้นตอนอยู่หลายขั้นตอน โดยจากการศึกษาพบว่า ทอผ้าไหมของทาง
กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านท่าสว่างนั้น มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก นั่นคือ กระบวนการใน
ผลิตบางกระบวนการได้สูญหายไป และอาศัยความสะดวก สบาย ทันยุคสมัยเข้ามาแทนที่ แต่ถึง
อย่างไรก็ตามข้ันตอนแรกเริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อน เลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้เส้นไหม การฟอกและย้อมสีเส้น
ไหมเพ่ือเป็นการเตรียมเส้นไหม จนกระท่ังสู่กระบวนการทอเป็นผืนผ้าไหม ดังมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 
  ๒.๑.๑ขั้นตอนในการผลิตเสน้ไหม 
   ๑) การเลี้ยงไหม เป็นขั้นตอนแรกของการผลิตเส้นไหม แต่เนื่องด้วยสภาพ
ความเป็นอยู่ สภาพภูมิอากาศ และปัจจัยด้านต่างๆ ท าให้การเลี้ยงไหมที่เดิมมีอยู่ค่อนข้างน้อยอยู่แล้ว
นั้น ถึงปัจจุบันจึงไม่คงเหลือชาวบ้านที่ท าการเลี้ยงไหม ส าหรับวัสดุอุปกรณ์ประกอบด้วย (สมหวัง 
แสงพรมชารี. ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์) 
   ๑.๑) พันธุ์ไหม พันธุ์ไหมที่เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่จะได้จากการเก็บแม่พันธุ์-
พ่อพันธุ์ พื้นเมืองไว้จากการเลี้ยงครั้งที่ผ่านมา หรือการขอพันธุ์ไหมจากญาติหรือคนรู้จักที่ท าการเลี้ยง
ไหม โดยจะคัดเลือกแม่พันธุ์-พ่อพันธุ์ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ด้วยความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งจะท าการ
เลี้ยงไหมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาเพาะเลี้ยงไว้เพ่ือให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบในการทอผ้า 
   ๑.๒) กระด้ง เป็นภาชนะที่สานจากไม้ไผ่ มีลักษณะเป็นวงกลมมีการยก
ขอบสูงขึ้นเล็กน้อยโดยรอบ ขนาดของกระด้งมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๘๐ – ๑๐๐ เซนติเมตร ไว้
ส าหรับเลี้ยงตัวไหมเล็กๆ ที่ฟักจากไข่ใหม่ๆ เลี้ยงด้วยใบหม่อนที่ซอยเป็นชิ้นหรือเส้นเล็กๆ ในการเลี้ยง
ไหม ๑ กระด้งจะเลี้ยงไหมเพียง ประมาณ ๑๐ – ๒๐ ตัว โดยพิจารณาความเหมาะสม เพ่ือให้ไหม
สามารถเจริญเติบโตให้เต็มที่ และจะส่งผลถึงการได้มาซึ่งวัตถุดิบในการทอผ้าด้วย 
   ๑.๓) จ่อ เป็นอุปกรณ์ที่ได้จากการสานไม้ไผ่ มีลักษณะคล้ายกระด้ง แต่จะ
สานเป็นห้อง ๆ ห่างกันประมาณ ๑ – ๑.๕ นิ้ว เรียงกันเป็นรูปวงกลม ใช้ส าหรับให้ตัวไหมท ารังไหม 
โดยน าตัวไหมที่สุกแล้วอายุประมาณ ๔๕ วันไปวางในช่องจ่อ แล้วใช้ผ้าสะอาดคลุมเพ่ือให้ตัวไหมท ารัง 
   ๑.๔) ชั้นส าหรับวางกระด้ง ชั้นนี้สร้างขึ้นด้วยไม้หรือวัสดุอ่ืนที่มีคงทน
แข็งแรง ต่อเรียงกันไปเป็นชั้น ๆ คล้ายกับชั้นวางของซึ่งโดยมากแล้วจะท าชั้นสูงประมาณ ๕ – ๗ ชั้น 
โดยแต่ละชั้นจะมีระยะห่างกันพอประมาณส าหรับวางกระด้งเลี้ยงไหมได้ 
   ๑.๕) ผ้าคลุมกระด้ง ใช้ผ้าที่สะอาด เนื้อผ้าสามารถปกปูองตัวไหมจากแมลง 
หรือสัตว์ที่จะท าเข้าไปท าลาย หรือตัวท าร้ายตัวไหมได้ 
 



๒๑๗ 
 

 
   ๒) ธรรมชาติของไหม มีวงจรชีวิต ๔ ขั้น คือ 
   ๒.๑) ระยะที่เป็นไข่ คือช่วงตั้งแต่แม่ผีเสื้อวางไข่ถึงฟักออกเป็นตัวอ่อน กิน
เวลา ๙ – ๑๒ วัน 
   ๒.๒) ระยะที่เป็นตัวหนอน แบ่งเป็น ๕ วัน จะนอนและลอกคราบ ๔ ครั้ง 
รวมระยะท่ีเป็นตัวหนอน ๒๐ – ๒๕ วัน 
   ๒.๓) ระยะดักแด้ ไหมสุกหลังจากเก็บเข้าจ่อจะท ารังเสร็จภายใน ๑ – ๒ 
วัน แล้วตัวไหมจะลอกคราบอยู่ในรัง กลายเป็นดักแด้ อีก ๗ – ๙ วัน ดักแด้จะลอกคราบกลายเป็น
ผีเสื้อแล้วเจาะรังออกมา 
   ๒.๔) ระยะที่เป็นผีเสื้อ หลังจากท่ีแม่ผีเสื้อใช้น้ าลาย ละลายใยไหมและเจาะ
รังออกมาผสมพันธุ์และวางไข่ ใช้เวลาประมาณ ๑๒ ชั่วโมง หลังจากนั้นจะตายแต่พบว่าอาจมีแม่ผีเส
ท้อมีชีวิตหลังการวางไข่แล้วถึง ๑ สัปดาห์ 

การเลี้ยงไหมของชาวบ้านนั้นจะเก็บฝักหลอกหรือรังไหม ส าหรับท าพันธุ์ไว้อย่างต่อเนื่องกัน
ไม่ให้ขาดระยะ  โดยการคัดเลือกพันธุ์จะใช้ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการจะจับฝักหลอกทีละฝัก
ขึ้นมาเขย่าดูจะมีเสียงดักแด้ดังอยู่ข้างใน ถ้ารู้สึกหนักมือเวลาเขย่า ตัวดักแด้ที่คัดไว้ส าหรับท าพันธุ์
ต่อไป เมื่อเก็บไว้ประมาณ ๕ -๖ วัน ก็จะออกมาเป็นผีเสื้อหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า แม่บี ซึ่งเป็นตัว
เมีย ถ้ารู้สึกเบามือเวลาเขย่าจะเป็นตัวผู้ ผู้คัดเลือกจะอาศัยความช านาญและประสบการณ์ คัดเลือก
พันธุ์ได้อย่างคล่องแคล่ว บีตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย หลังจากนั้นน าตัวผู้กับตัวเมียจ านวนเท่ากัน
ไปรวมกันไว้เพื่อผสมพันธุ์กันเป็นคู่ ๆ ทิ้งไว้ ๑ คืน จึงเอาตัวผู้ออก เหลือไว้เฉพาะตัวเมีย น ามารวมกัน
บนเศษผ้าหรือน าชามหรือขันมาครอบไว้ เพ่ือให้บีกระจัดกระจายโดยในขั้นตอนนี้ชาวบ้านมีความ
เชื่อถือจึงมีการท่องค ากลอนเป็นภาษาท้องถิ่น เพ่ือขอให้มีแม่บีผสมพันธุ์ได้คุณภาพ ปริมาณตามที่
ต้องการ ซึ่งเป็นเรื่องที่เชื่อถือเฉพาะบุคคล ทิ้งไว้ ๑ คืน วันรุ่งขึ้นเก็บบีออกทิ้งไว้อีก ประมาณ ๔ – ๕ 
วัน ไข่จะฟักออกเป็นตัวหนอนเล็ก ๆ ซึ่งจะกินอาหารได้แล้วก็จะซอยใบหม่อนอ่อนให้เป็นฝอยๆ โรย
บางๆ บนตัวไหมเพ่ือเป็นอาหารส าหรับตัวไหมจากนั้นตัวไหมจะโตขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ ๓ วัน ผิวหนัง
ตัวไหมจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆ 

ในช่วงนี้เองตัวไหมก็จะมีเวลาในการนอน ซึ่งจะเป็นช่วงที่ตัวไหมไม่กินใบหม่อน อีก ๒ -๓ วัน
จะเปลี่ยนเป็นนอนครั้งที่ ๒ อีก ๓ - ๔ วันก็จะนอนครั้งที่ ๓ และ ๓ - ๕ วันก็จะเป็นการนอนใหญ่ 
แล้วประมาณ ๗ – ๙ วันตัวไหมจะสุก โดยจะสังเกตได้จากตัวไหมจากตัวสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
ใส ๆ ตัวจะสุกจะไม่กินอาหาร ให้น าตัวสุกไปใส่จ่อ ใช้ผ้าสะอาดคลุมไว้กันตัวไหมออกจากจ่อและกัน
สัตว์หรือแมลงมาท าร้ายตัวไหม ตัวไหมจะเริ่มชักใย ทิ้งไว้ ๑ คืน รุ่งเช้าเก็บรังไหมออกจากจ่อ 
คัดเลือกไว้ท าพันธุ์ ส่วนที่เหลือน าออกผึ่งแดดเพ่ือสาวเป็นเส้นไหมต่อไปท าหมุนเวียนเช่นนี้อยู่เรื่อยๆ 

การเลี้ยงไหมของในอดีตของชาวบ้านจะท ากันแทบทุกหลังคาเรือนที่ท าการทอผ้าแต่ใน
ปัจจุบันมีครัวเรือนที่ท าการเลี้ยงไหมเอง มีจ านวนลดน้อยลงเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการผลิตเชิง
เศรษฐกิจ ท าให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่ภายในชุมชนจะซื้อเส้นไหมจากร้านค้า , ตลาดที่มีความรวดเร็วและ
สะดวกสบาย แต่การเลี้ยงไหมของครัวเรือนที่ท าการทอผ้าเพ่ือใช้ภายในครอบครัวก็ยังคงมีให้ได้พบ
เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ 



๒๑๘ 
 

   
๒.๑.๒ การปลูกหม่อน 
การปลูกหม่อน จะท าการปลูกไว้ก่อนหรือพร้อมๆ กับการเลี้ยงไหม ซึ่งในอดีต 

ชาวบ้านนิยมปลูกไว้ข้างบ้านของตนโดยจะแบ่งเนื้อที่ส าหรับการปลูกไว้พอประมาณกับจ านวนไหมที่
เลี้ยง หรือการปลูกหม่อนไว้ในพ้ืนที่ส่วนตัวอ่ืนๆ ที่เหมาะสมในการปลูกหม่อน โดยจะท าการบ ารุงต้น
หม่อนให้มีผลผลิตที่เหมาะสม ทนทานต่อโรคด้วยการใส่ปุ๋ยเพ่ือให้ต้นหม่อนมีความสมบูรณ์แข็งแรง 
ส าหรับการปลูกหม่อนของชาวบ้านส่วนใหญ่จะท าการดูแลและขยายพันธุ์ต้นหม่อนเพ่ือให้ได้ผลผลิต
ไว้ส าหรับเลี้ยงไหมในครั้งต่อๆ ไป แต่ในบางครั้งเมื่อเกิดโรคก็จะท าการตัดทิ้งเนื่องจากส่วนใหญ่จะไม่
ทราบถึงโรคและการปูองกัน, รักษาของต้นหม่อนที่ถูกต้อง การตัดต้นหม่อนที่เป็นโรคถือว่าเป็นการ
แก้ปัญหาของชาวบ้าน ในปัจจุบันครัวเรือนที่ปลูกต้นหม่อนมีจ านวนลดลง เนื่องจากการสร้างที่อยู่
อาศัยมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นท าให้พ้ืนที่ในการปลูกหม่อนลดน้อยลง อีกทั้งการที่ผู้ทอผ้าส่วนใหญ่นิยมที่
จะซื้อเส้นไหมจากร้านค้า หรือตลาดเนื่องจากมีความสะดวก และรวดเร็ว เหมาะต่อการผลิตเชิง
เศรษฐกิจ จึงท าให้ครัวเรือนที่ยังท าการปลูกหม่อนอยู่นั้นเป็นครัวเรือนที่ท าการีผลิตผ้าเพ่ือใช้สอย
ภายในครัวเรือน (สมหวัง แสงพรมชารี. ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์) 
  ๒.๑.๓ การสาวไหม 

การสาวไหม เป็นการชักเส้นใยจากรังไหม เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องใช้ความช านาญ 
และประสบการณ์ โดยมีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสาวไหม ดังนี้ (สมหวัง แสงพรมชารี. ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์) 
  ๑) เตาส าหรับก่อไฟ หรือจะเป็นการก่อไฟส าหรับตั้งหม้อน้ า 
  ๒) หม้อส าหรับต้มรังไหม ชาวบ้านนิยมใช้หม้อที่นึ่งข้าวเหนียว เพราะมีขอบปาก
บานออกรับกับพวงสาวไหมได้พอเหมาะ 
  ๓) พวงสาว จะมีลักษณะเป็นรอกที่ใช้ดึงเส้นไหมออกจากหม้อ โดยจะมีไม้โค้งๆ อยู่
ตรงกลางจะมีรอกแขวนไว้ 

๔) ไม้ง่าม เนื่องจากไม้จะมีความยาวพอประมาณ ปลายด้านหนึ่งจะเป็นง่ามไว้ 
ส าหรับเขี่ยรังไหมในหม้อต้มให้เส้นไหมที่สาวยาวต่อกันตามความต้องการ โดยที่เส้นไหมจะผ่านขึ้นมา
ยังรอก 

๕) ตะกร้า ส าหรับใส่เส้นไหมท่ีสาวได้ 
วิธีการสาวไหม เริ่มด้วยการต้มน้ าให้เดือดแล้วน ารังไหมลงต้มในปริมาณที่เหมาะสมกับปาก

หม้อต้ม จากนั้นใช้ไม้ง่ามค่อยๆ เกลี่ยรังไหมให้น้ าท่วมเสมอกัน ค่อยเอาเส้นไหมออกมาจากรังไหมโดย
ผ่านรอกที่หมุน ขณะที่มืออีกข้างหนึ่งค่อยดึงเส้นไหม อีกข้างหนึ่งเกลี่ยรังไหมให้จมน้ าเสมอกันเพ่ือ
ปูองกันไม่ให้รังไหมโผล่อเหนือน้ าเนื่องจากจะท าให้เส้นใยติดสาวเส้นไหมไม่ออก หรือถ้าออกจะท าให้
มีขนาดใหญ่เกินความต้องการหรือขนาดเส้นไหมไม่เรียบเสมอกัน แล้วก็ค่อยสาวไหมเรื่อยๆ ใส่เส้น
ไหมที่สาวได้ลงตะกร้า ซึ่งข้ันตอนนี้ผู้สาวจะต้องใช้มือให้สัมพันธ์กันและต้องใช้ความช านาญ เพ่ือให้ได้
เส้นไหมที่ยาวเรียบเสมอกัน เส้นไหมที่สาวออกมาจะมีคุณภาพ และลักษณะต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการ
ดังนี้ 

๑) ไหมล่วงหรือไหมเลย เป็นการสาวไหมครั้งเดียวจนใยไหมหมดจากรังไหม เส้นไหม
ค่อนข้างใหญ่ คุณภาพปานกลาง 
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 ๒) ไหมลืบ คือเส้นไหมเปลือกนอก การสาวไหมลืบจะสาวเอาเฉพาะเปลือกแล้วตักรังไหม
ออกพักไว้ ท าเช่นนี้จนหมดรังไหมที่จะสาวในแต่ละวัน ไหมจะได้แข็งความมันวาวน้อย คุณภาพด้อย
กว่าไหมล่วง 

๓) ไหมน้อย เป็นไหมชั้นดีหรือชั้นยอด คือการน ารังไหมที่พักไว้จากการสาวไหมลืบมาสาวอีก
ครั้ง จะได้เส้นไหมเล็กสวยสม่ าเสมอมีความมันวาวมากกว่าไหมอ่ืนๆ  
 ๔) ไหมขี้กะเพย เป็นไหมชั้นในสุดรวมทั้งเปลือกที่หุ้มดักแด้ไว้ เส้นไหมที่ได้เต็มไปด้วยเปลือก
ดักแด้ เป็นปุุมเป็นปมอยู่มากมาย เรียกว่าขี้ไหม บางคนจึงไม่สาวเอาไหมชั้นนี้ เพราะท ายากและ
เสียเวลา ในการแกะหรือเขี่ยข้ีไหม หรือสาวน าไปทอใช้เอง ไหมที่ได้ไม่สวย 

การสาวไหมจะต้องหมั่นเติมน้ าเย็นลงไปเป็นระยะเพ่ือให้น้ าที่ต้มรังไหมไม่เดือดหรือร้อนจัด
จนเกินไป เส้นไหมที่สาวออกมาได้ในช่วงนี้จะน ามาจัดเป็นกลุ่มหรือไจเอสะดวกในการน าไปฟอกต่อไป 
และเม่ือได้ไจไหมแล้วจะน าเอาเส้นใยไหมนั้นมาใส่ในกงเพ่ือกวักไหม กงท าด้วยปลายไม้ไผ่สี่อันมีเชือก
รั้งเหนี่ยวเข้าหากัน มีรูตรงการ แล้วใช้ไม้อีกอันหนึ่งที่เรียกว่า อัก ซึ่งเป็นไม้กลมๆ สองอันมีรูตรงการ 
มีไม้พาดหมุนได้ ใช้ไม้อัก มาสาวไหมออกจากกง เมื่อเข็นเส้นไหมตามที่ต้องการแล้วนั้น เส้นไหมจะมี
ความแน่นจึงน าใยไหมนั้นมาท าเป็นไจอีกครั้ง 
  ๒.๑.๔ การฟอกไหม 

เนื่องจากเส้นไหมที่ได้จากใยไหมมีสีเหลืองที่ไม่สม่ าเสมอกัน จึงต้องน าเส้นไหม 
ไปฟอกเพ่ือให้ได้เส้นไหมมีสีขาวก่อนน าไปย้อมสี ซึ่งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฟอกไหม ประกอบด้วย (สวย 
วิชัยยา. ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์) 

๑) หม้อ เป็นหม้ออะลูมิเนียม ขนาดที่เหมาะกับปริมาณของเส้นไหม 
  ๒) เตาไฟ พร้อมถ่าน หรือฟืน 
  ๓) น้ าด่าง ซึ่งมีทั้งด่างที่เป็นธรรมชาติและด่างที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป 
  ๔) หวาย ห่วงส าหรับใส่ไหม เพื่อไม่ให้เส้นไหมพันกัน 

ขั้นตอนในการฟอกไหมของชาวบ้านในอดีตจะท ากันเองตามวัสดุ อุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่น 
แต่เนื่องด้วยการผลิตเชิงเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้เกิดการรับจ้างฟอกไหมขึ้นภายในชุมชุน ซึ่งผู้ผลิต
ก็ได้เลือกใช้บริการเนื่องจากผู้รับจ้างสามารถท าการฟอกไหมได้อย่างช านาญ รวดเร็ว และสะดวก เว้น
ไหมที่ฟอกเมื่อน าย้อมสีท าให้สีติดคงทน และสีเรียบเสมอกันการฟอกไหมคิดอัตราการบริการ ตาม
ลักษณะ และประเภทของไหม คือ ไหมยืน กิโลกรัมละ ๖๐ บาท ไหมพุ่งกิโลกรัมละ ๓๕ บาท ไหม
ขาวกิโลกรัมละ ๓๐ บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าการฟอกไหมยืนจะมีอัตราค่าจ้างสูง เนื่องจากการฟอกไหม
ยืนท ายาก และมีปริมาณมากกว่าไหมประเภทอ่ืน อีกทั้งผู้ฟอกไหมจะต้องใช้วัสดุในการฟอกไหมยืน
ด้วย ได้แก่ แปูง น้ ามัน เพ่ือให้ได้เส้นไหมมีลักษณะที่ดีที่ส่งผลให้ผู้ทอ ท าการทอได้อย่างสะดวก ถึง
อย่างไรก็ตามกระบวนการในการฟอกไหมก็ยังคงเป็นดังเดิม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑) การฟอกไหมโดยแช่น้ าด่าง โดยเอาเส้นไหมท่ีจะฟอกแช่ลงในน้ าด่างจนเปียกชุ่ม  
ประมาณ ๕ – ๑๐ นาที แล้วน าขึ้นมาใส่หม้อต้มน้ าที่ร้อน ประมาณ ๒๐ -๓๐ นาที จึงเอาขึ้นจากหม้อ 
แล้วน าไปแช่น้ าเย็นล้างให้สะอาด แล้วน ามาใส่คานส าหรับกระตุก กระตุกเส้นไหมพอให้หมาด ๆ หรือ
ให้เส้นไหมไม่พันกัน ปลดออกจากคานน าไปตากจนแห้ง ถ้าเส้นไหมยังไม่ขาวหรือไม่ได้ตามต้องการ ก็
ให้น าไปแช่น้ าด่างอีกแล้วกลับมาท าตามข้ันตอนเดิมอีกครั้งหรือจนกว่าจะได้ตามความพอใจ หรือ 
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๒) การฟอกโดยใช้น้ าสบู่ผสมกับโซดาแอช น ามาเคี่ยว ๑ – ๒ ชั่วโมง จึงน าเอาเส้นไหมไป 
ต้มแล้วน ามาซักน้ าสะอาด น าไปผึ่งแห้งก็เสร็จขั้นตอนการฟอกไหม 

การฟอกไหมของชาวบ้าน เริ่มจากการน าเส้นไหมแช่ลงในน้ าให้เปียกชุ่มขณะเดียวกันก็
เตรียมหม้อน้ าด่าง โดยให้น าน้ าเทลงในหม้อที่เตรียมไว้ประมาณครึ่งหม้อ หรือให้พอเหมาะกับปริมาณ
เส้นไหม น าหม้อน้ าขึ้นตั้งไฟ ใส่น้ าด่าง ๒ – ๓ ช้อนโต๊ะต่อน้ าครึ่งหม้อในการฟอกไหมหนึ่งไจ หรือผู้ที่
มีความช านาญก็จะสามารถคาดคะเนปริมาณน้ าด่าง น้ าต้มโดยไม่ต้องมีตวง จากนั้นน าไจไหมที่แช่น้ า
อยู่ยกขึ้นมาบิดน้ าออกให้หมดแล้วน าลงต้มแช่ในหม้อน้ าด่างโดยแช่ไว้ประมาณ ๕ - ๑๐ นาที น้ าด่าง
จะช่วยละลายขี้ไหมที่ติดตามเส้นไหมที่เป็นปุุมปมให้หายไป จากนั้นน าเส้นไหมไปแช่น้ าเย็นแล้วล้างให้
สะอาด บิดให้แห้ง ก่อนน าไปตากต้องดึงไจไหมให้ตึงโดยการใช้มือแยกไจไหมไม่ให้ยุ่ง แล้วกระตุกมือ
ทั้งสองข้างออกจากกันเพ่ือให้เส้นไหมตึงหมุนสลับวงไจไหมขึงระหว่างมือ หมุนไปรอบ ๆ เพ่ือไม่ให้
เส้นไหมยับหรือพันกัน จากนั้นน าไปตากให้แห้งซึ่งต้องให้เส้นไหมแห้งสนิท ถ้าหากเส้นไหมไม่แห้ง
สนิทจะท าให้เส้นไหมสีไม่เรียบและเส้นไหมมีกลิ่นเกิดขึ้นได้ 

ส าหรับในปัจจุบัน ได้น าวัตถุดิบที่มีอยู่ตามท้องตลาดมาใช้ในกระบวนการ ขั้นตอนรวมด้วย 
โดยนิยมปฏิบัติขั้นตอน ดังนี้ (สวย วิชัยยา. ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์) 

๑) น าปอยไหมมาด่องไหม(ฟอก) คือกรรมวิธีน าปอยไหมที่ได้มาจากการเหล่งไหม(รังไหม) มา
ต้มในน้ าเดือดโดยเติมผงด่าง เพื่อท าให้เส้นไหมอ่อนตัวลง หลังจากต้มในน้ าเดือดประมาณ ๕ – ๑๐ 
นาที จะน าไหมข้ึนมาบิดเอาน้ าออกจนหมด ผึ่งแดดและสลัดให้แห้ง ไหมที่ผ่านกรรมวิธีการด่องไหม
แล้ว เส้นไหมจะอ่อนตัว และนิ่มลงกว่าเดิม แต่จะใช้เวลาในการฟอกน้อยกว่าเส้นพุ่งเพราะจะไม่ให้นิ่ม
มากเพ่ือความแข็งแรงของเส้นไหม 

 
 
 

 

 

 

     ภาพ ๖๔ ผงด่างเคม ี                ภาพ ๖๕ เส้นไหมจุล         ภาพ ๖๖ เส้นไหมพันธุ์พ้ืนเมือง  

  ๒.๑.๕ การย้อมสีเส้นไหม 
  การย้อมสีเส้นไหม เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความช านาญ
เพ่ือให้เส้นไหมติดสีคงทน สีเรียบสม่ าเสมอ การผสมสีและย้อมสีให้ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งในอดีตนั้น
ชาวบ้านจะน าเอาพืชพันธุ์จากธรรมชาติมาใช้ในการย้อมสี แต่เนื่องด้วยปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติที่
ลดน้อยลง อีกทั้งสีธรรมชาติมีสีสันไม่สดใสเท่าท่ีควร จึงท าให้ชาวบ้านได้น าเอาสีเคมีมาใช้ในการย้อมสี
เส้นไหม เพราะมีความรวดเร็ว ได้สีสันที่สดใสกว่าสีที่ได้จากธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้เองก็เกิดการรับจ้าง
ย้อมสีเส้นไหมขึ้นเพ่ือให้ได้สีที่ตรงความต้องการ ซึ่งผู้รับจ้างเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความช านาญ 
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ตลอดจนเทคนิคที่สามารถท าให้สีติดคงทน และสีเรียบสม่ าเสมอ โดยคิดอัตราค่าบริการย้อมสีเส้นไหม
รวบกับการฟอกเส้นไหม ส าหรับอุปกรณ์ และขั้นตอนในการย้อมสีเส้นไหมยังคงเป็นดังเดิม ดังนี้ (สวย 
วิชัยยา. ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์) 
  ๑. หม้อ ใช้หม้ออลูมิเนียมขนาดที่เหมาะกับปริมาณกับเส้นไหมที่ท าการย้อมสี 
  ๒. เตาไฟ พร้อมถ่านหรือฟืน 
  ๓. สีย้อมไหม สีตามต้องการโดยการเติมสีในปริมาณที่เหมาะสมให้เกิดสีตาม
ต้องการ 

การย้อมสีเส้นไหม เริ่มโดยการน าน้ าใส่หม้อขึ้นตั้งไฟจนน้ าอุ่น แล้วน าสีผสมลงไปในหม้อต้ม
น้ าในปริมาณเข้มข้นที่เหมาะกับสีตามความต้องการ น าเส้นไหมไปต้มกับน้ าสีประมาณ ๕ -๑๐ นาที 
แล้วน าไปตากให้แห้ง ถ้าสีที่ย้อมยังไม่ได้ตามความต้องการก็ให้ท าซ้ าตามขั้นตอนจนกวาจะได้สีที่
ต้องการ จากนั้นก็น าเส้นไหมที่ย้อมแล้วไปตากให้แห้ง ซึ่งในขั้นตอนการย้อมสีเส้นไหมนี้ผู้ย้อมจะเติม
สารที่ช่วยให้สีติดคงทน สีเรียบสม่ าเสมอลงไปขณะย้อมสี 

ย้อมสี คือ กรรมวิธีน าปอยไหมมาย้อมโดยต้มน้ าให้เดือด เติม สีที่จะน ามาย้อมต้องใช้สีให้
กลมกลืนกับสีของหมี่ที่ใช้ส าหรับทอ หรือย้อมให้เป็นสีเดียวกันก็ได้ แต่ส่วนมากชาวบ้านจะนิยมย้อม
เป็นเป็นสีด า เพราะจะเข้ากับสีของหมี่ที่ใช้ทอได้ทุกสี เมื่อน้ าเดือดแล้วก็น าสีมาละลายในน้ าเดือดคน
ให้สีแตกจากนั้นจึงน าเส้นไหมลงต้มโดยต้มนานประมาณ ๓๐ นาที เพื่อให้สีกินเนื้อเส้นไหม จากนั้นก็
น ามาล้างให้สะอาดโดยใช้น้ ายาล้างไหมหรือสารส้มแกว่ง เมื่อล้างเสร็จก็น ามาตากให้แห้ง  

 

 

ภาพ ๖๗ สีเคมีที่ใช้ในการย้อมไหม 

 
 

 

 

ภาพ ๖๘ เส้นไหมที่ผ่านการย้อมสีแล้ว 

 

 

   



๒๒๒ 
 

๒.๑.๖ การกรอไหม 
๑. เป็นขั้นตอนที่ท าหลังจากเสร็จจากการย้อมสีไหมแล้ว ซึ่งมีอุปกรณ์ในการกรอ
ไหม ดังนี้ (สวย วิชัยยา, ร้อย บุปผาวรรณ. ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์) 

   หลา มีลักษณะคล้ายกงล้อ มีส่วนที่ยื่นออกมาส าหรับหมุนปั่นเส้นไหม 
  ๒. หลอดพันไหม ท าด้วยกระบอกไม้ไผ่ หรือวัสดุอ่ืน ที่ตัดเป็นปล้องความยาวและ
ขนาดตามปริมาณเส้นไหมที่จะพัน 
  ๓. ขันน้ า ใช้ส าหรับใส่น้ าเตรียมไว้ใช้ในการปั่นไหม 
  ๔. อักไหม คือไม้กลมคล้ายกระบอกมีรูเล็ก ๆ ตรงกลางทั้งสองด้าน 
  ๕. ขาตั้ง ส าหรับเป็นขาตั้งส าหรับสอดอัก 

การกรอไหมจะเป็นขั้นตอนต่อจากการย้อมสีไหม จะต้องตัดเชือกที่มัดในขั้นตอนย้อมออก 
จากนั้นจึงน าเส้นไหมมากรอด้วยอุปกรณ์ในสมัยบรรพบุรุษท าด้วยมือใส่หลอดตามขนาดต่าง ๆ ตามที่
ต้องการและวัตถุประสงค์ที่ใช้ การกรอไหมในอดีตหลอดกรอไหมจะท าจากไม้แต่ในปัจจุบันจะใช้วัสดุ
ที่สามารถให้ทดแทนกันได้ ไม่ว่าจะเป็นท่อพลาสติก หรือวัสดุอ่ืนๆ เนื่องจากหาง่ายและราคาถูก 
รวมถึงในปัจจุบันมีเครื่องจักรกลที่ช่วยทุ่นแรง และระยะเวลา โดยจะมีชาวบ้านที่มีเครื่องกรอไหม 
รับจ้างกรอไหมในอัตราค่าบริการ ๘๐ บาทต่อการท าเส้นไหมยืน ๑ ครั้ง 

ปัจจุบันชาวบ้าน ได้มีการประยุกต์อุปกรณ์เพ่ือความสะดวก สบายในขั้นตอนการผลิตนี้ ดังนี้ 
 น าไปใส่กง เพื่อท าการกวักไหม คือกรรมวิธีที่น าเอาปอยไหมท่ีผ่านการย้อมสีแล้วมา กวักเพ่ือ
ท าให้เส้นไหมติดต่อเป็นเส้นเดียวกันตลอด เพราะกรรมวิธีการด่องไหม จะท าให้เส้นไหมขาดไม่
ติดต่อกัน จึงน าปอยไหมมา กวักไหม ให้เส้นไหมติดต่อกัน โดยใช้เครื่องมือสองอย่างคือ กง(ส าหรับใส่
ปอยไหม ท าด้วยไม้ไผ่และเชือก) และ อัก 

 
 
 

  
  ภาพ ๖๙ การปั่นเส้นไหมเข้าอัก 

 
 
 
 

 
การน าเส้นไหมมาค่นใส่หลักเผื่อ การค่นหูก คือกรรมวิธีน าเอาไหมที่กวักเรียบร้อยแล้ว มาค่น 

ท าปอย เพ่ือน าไป เป็นเส้นยืน ต่อไป เครื่องมือที่ใช้ค่นหมี่เรียกว่า หลักเผื่อ ปอยไหมที่ค่นเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว แต่ละปอยจะมีความยาวเท่ากับความกว้างของผืนผ้าไหมที่ทอเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือ
ค านวณขนาดและให้ตรงกับ รูฟืม ๑ หลบ เท่ากับ ๔๐ รูฟมื ถ้าเป็นผ้าซิ่นจะให้ฟีม ๒๐ ขึ้นไป จนถึง 
๔๕ หลบ (๔๕ หลบ เท่ากับ ๑,๘๐๐ รฟืูม) ยิ่งฟืม ที่มีจ านวนหลบ มากเท่าไหร่ ความหนาแน่นของผืน
ผ้าก็มีมากเท่านั้น  



๒๒๓ 
 

 
 

 
   ภาพ ๗๐ หลักเผื่อประยุกต์ 
 
 
 

 
จากนั้นน าเส้นไหมมาสืบ หรือ เส้นเชื่อมต่อกับรูฟืมทุกเส้น และน าเส้นไหมมาดึง หรือ มาขึง 

เป็นการท าให้ผ้าทุกเส้นยืน ตึงไม่มีเส้นไหน หย่อนยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ภาพ ๗๑ หลกัเผื่อโบราณ    ภาพ ๗๒ ฟืม  
 

จากนั้นก็น ามาต่ า ทอเป็นเส้นยืนต่อไป หรือ ที่เรียกว่าไหมทางเครือ โดยผ้า ๒๐ เมตร จะใช้
เส้นไหม ๑ กิโลกรัม ๒ ขีด ท าเส้นยืน 
 

๒.๑.๗ การมัดหม่ี 
การมัดหมี่เป็นการมัดเส้นไหมเป็นเส้นๆ ตามลวดลายที่จะประดิษฐ์หรือต้องการใน 

อดีตจะใช้เชือกกล้วยซึ่งมีความเหนียว น ามาฉีกเป็นเส้นๆ และตากให้แห้งก่อนจะมัดจะน าไปแช่น้ าให้
นิ่มจึงจะน ามามัดเส้นไหม เพ่ือให้เส้นเชือกมีความเหนียวไม่ขาดง่าย แต่ในปัจจุบันเนื่องจากการปลูก
กล้วยมีน้อยลง ความเร่งรีบในการผลิตมีมากขึ้น การมัดหมี่จึงได้น าเอาเชือกฟางซึ่งหาซื้อง่าย ราคาถูก 
อีกท้ังคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับเชือกกล้วยที่เหนียว ไม่ขาดง่าย จึงท าให้เชือกฟางได้เข้ามามีบทบาทใน
การมัดหมี่ในปัจจุบันนี้ ส าหรับการมัดหมี่ผู้ผลิต ผู้ทอที่ต้องการมัดหมี่บางคนจะท าการมัดเองหลังจาก
ว่างเว้นจากการท างานของตน บางคนจะจ้างชาวบ้านที่มีความสามารในการมัดหมี่ ที่ว่างงานเป็นผู้มัด
ให้ โดยจะให้ค่าตอบแทนตามการตกลงของทั้งสองฝุาย 
 
 



๒๒๔ 
 

  ๒.๑.๘ การเตรียมเส้นไหมก่อนทอ 
การเตรียมเส้นไหมก่อนทอจะแยก ได้เป็น ๒ อย่าง คือ (สวย วิชัยยา, ร้อย  

บุปผาวรรณ. ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)    
การเตรียมเส้นยืน สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้ คือ 
- การลงแปูง เป็นการน าเส้นไหมท่ีฟอกขาว และย้อมสีแล้วน ามาชุบแปูง บิดให้แห้ง 

แล้วน าไปตากแดดเพ่ือให้เส้นไหมมีผิวเรียบ 
- การกรอไหมเข้าหลอด เป็นขั้นตอนท่ีต่อเนื่องจากการลงแปูงโดยการน าเอาเส้น 

ไหมที่ลงแปูงและตากแห้งแล้วไปกรอเข้าหลอดโดยใช้หลอดละ ๑ ไจ 
- การตีเกลียว เส้นไหมท่ีไม่ได้ตีเกลียวจะใช้ทอไม่ได้ 
- การควบเส้น โดยมากมักจะควบอย่างน้อย ๒ เส้น เพื่อให้ได้เส้นไหมที่หนา 

พอสมควร 
- การเดินไหม ซึ่งในข้ันตอนนี้จะต้องใช้เครื่องเดินไหมที่มีราวส าหรับบรรจุหลอดเส้น 

ไหม และแคร่ส าหรับเดินไหม ราวและแคร่มีขนาดใหญ่สามารถบรรจุหลอดไหมได้ในจ านวนมาก และ
เมื่อเดินไหมเสร็จแล้วนั้นจะต้องปลดเส้นยืนออกมาจากแคร่ขมวดให้เป็นลูกโซ่เพ่ือกันมิให้เส้นไหมยุ่ง 

- การร้อยฟันหวี คือการน าเอาเส้นไหมที่ปลดออกมาจากแคร่และขมวดไว้เป็นลูกโซ่ 
มาแล้ว ให้เอาปลายไหมของเส้นยืนสอดเข้าในอุปกรณ์ที่ไว้ส าหรับดึงเส้นไหมแล้วจึงร้อยเส้นยืนเข้าฟัน
หวี ซึ่งมีจ านวนที่ท าการค านวณขนาด และลวดลายแล้ว โดยผูกปลายเข้ากับแกนหรือหัวม้วน 

- การหวี คือการแผ่เส้นไหมให้กระจายออกเป็นแผ่นเรียบ ๆ สม่ าเสมอกันแล้วม้วน 
เก็บเข้าแกนหรือหัวม้วน เพ่ือตั้งบนกี่ทอต่อไป 

- การเก็บตะกอ ตะกอที่ใช้ในการทอผ้าไหมเส้นยืนแต่ละเส้นจะถูกคล้องไว้ด้วยห่วง 
เส้นไหม ๒ อัน อันหนึ่งคืออันบนใช้ส าหรับดึงเส้นยืนขึ้น ส่วนอันล่างใช้ดึงเส้นยืนลง การทอผ้าลาย
ต่างๆ นั้นขึ้นอยู่การเก็บตะกอ ในจ านวนตะกอจะท าให้เกิดลวดลายและลายละเอียดบนผืนผ้าที่ทอได้ 

การเตรียมเส้นพุ่ง 
คือการเตรียมเส้นไหมที่ผ่านการฟอก การย้อมสีเส้นไหม การมัดหมี่และการย้อมสี 

ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ตามที่ต้องการแล้ว จึงน ามากวักใส่อักและกรอใส่หลอดไหมพุ่งเพ่ือไม่ให้ไหมขาด
และยุ่งพันกัน จากนั้นจึงร้อยหลอดที่กรอลงในเชือกเรียงตามล าดับ แล้วน าหลอดไหมที่ร้อยไว้มาเรียง
เข้ากระสวยเพื่อเตรียมการทอผ้าต่อไป ขั้นตอนการเตรียมเส้นไหมพุ่ง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 
 
  

 

 

 

เส้นด้าย 

ต้มแยกกาวจากไจ เส้นไหม (ฟอก) 

ต้มแยกกาวจากไจ เส้นไหม (ฟอก) 

กรอด้ายไหมจากไจเข้าอัก 



๒๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

  ขั้นตอนการท าไหมมัดหม่ี (เส้นพุ่ง) 
๑) น าปอยไหมมาใส่กงแล้วโยงกับหลารังไหม การรังไหมก็เพราะว่า ท าให้ไหมเกิด

การรัดตัวแน่นมากข้ึน ไม่หลุดขาดง่าย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ท าเส้นไหมให้หันขึ้น” 
จากนั้นก็ปั่นใส่หลอด เครื่องรังไหม และน าด้ายไหมจากการปั่นใส่หลอด มากวักใส่เปีย ถอด
ปอยไหมที่อยู่ในเปีย ก่อนน ามาฟอก 

 
 
 
. 

      
 
 

ภาพ ๗๓  การรังไหม       ภาพ ๗๔ เครื่องเปียไหมประยุกต์ 

ถ่ายจากอักเข้าสู่หลักค่น (ค่น หรือ จัดเรียงเส้นไหมบนหลักค่น ตามที่ก าหนดมัดผูก แบ่งแยก
ล าและมัดคล้อง เชือกหัวท้าย เรียกว่า ปอยไหม หรือ หัวหมี่ และจัดเรียงล าดับล าใหต้รง 

มัดลายแล้วต่อเชือกท่ีแบ่งแยกล าออก 

ถอดออกจากหลักมัด น าไปย้อมส ี

ขึงบนหลักหมี่เพื่อเก็บมัด สีที่ ๑ 

น าไปย้อมสีที่ ๒ ตัดเชือกมัดออกให้หมด 

กรอใส่หลอด 

ร้อยหลอดที่กรอลงในเชือกเรียงตามล าดับ 

เตรียมทอเป็นผืน 



๒๒๖ 
 

  ๕) น าด้ายไหมมาฟอก โดยการต้มน้ าให้เดือดแล้งจึงน าน้ าที่ต้มเดือดนี้มาผงด่าง
ละลายน้ า จากนั้นให้น าปอยไหมลงในน้ าต้มทิ้งไว้เป็นเวลา ๕ นาทีเพ่ือให้เส้นไหมมีความอ่อนนุ่ม ไม่
แข็งกระด้าง เมื่อถึงเวลา ๕ นาที ตรวจสอบดูว่ายังลื่น เมือก หรือเปล่า ถ้ายังลื่นเมือกอยู่ก็ให้น าไปล้าง
น้ าต่อไป มากสุดประมาณ ๗-๑๐ น้ า 

 ๖) เมื่อได้เส้นไหมที่ฟอกแล้วเสร็จ ให้น าไปตากในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพ่ือ
ท าให้สีไม่ตก และไม่แข็งกระด้าง 
  ๗) จากนั้นให้น าเส้นไหมมาค่นใส่หลักหมี่ 

 
 

ภาพ ๗๕  โฮงหมี่ประยุกต์ 

 

 

 

วิธีการค่นหม่ี มีดังนี้ 
๑. เอาฝูายที่เตรียมมาแล้วมัดหลักหมี่ด้านล่างก่อน แล้วพันรอบหลักหมี่ไปเรื่อยๆ 

เรียกว่า การก่อหมี่ 
  ๒. การค้นหมี่จะต้องค้นจากล่างข้ึนบน หรือบนลงล่างจนกว่าจะครบจ านวนรอบที่
ต้องการ ภาษาท้องถิ่นเรียกแต่ละจ านวนว่าลูกหรือล า ถ้าก่อ(เริ่ม)หมี่ ผูกไหมด้านขวา ก็ต้องวนซ้ายมา
ขวาทุกครั้ง 

๓. ควรผูกไหมไว้ทุกลูกด้วยสายแนม เพื่อไม่ให้หมี่พันกัน หรือหลุดออกจากกัน 
๔. จากนั้นจะมัดหมี่ ท าให้เกิดลวดลายในผืนผ้าที่จะทอต่อไป 

 
  ๒.๑.๙ การทอผ้า 
  การทอผ้าเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งอุปกรณ์ส าหรับในขั้นตอนนี้ ได้แก่ (สวย วิชัยยา,  
ร้อย บุปผาวรรณ. ๒๕๕๗ : สัมภาษณ์)      
  ๑. กี่ เป็นเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ โดยจะมีเสา ๔ เสา ส าหรับเป็นโครง ซึ่งที่ชาวบ้าน
ใช้จะมี ๒ แบบ คือ กี่ทอมือ และก่ีกระตุก 
  ๒. ฟืม คือส่วนที่ใช้กระทบเส้นไหมพุ่งที่ทอเข้ากับเส้นไหมยืนให้แน่นมีลักษณะเป็น
กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยภายในกรอบจะมีการเอาไม้ หรือโลหะท าเป็นช่องถี่ ๆ ไว้ส าหรับสอดเส้นไหม
ยืน กรอบภายนอกจะท าจากไม้เนื้อแข็ง ความยาวของฟืมจะมีความยาวที่แตกต่างกันตามขนาดของ
หน้ากว้างของผ้า 
 



๒๒๗ 
 

๓. เขาหรือตะกรอ คือส่วนที่ใช้สอดไหมยืน ส าหรับแยกออกเป็น ๒ ส่วน เพ่ือจะ 
สามารถพุ่งกระสวยได้สะดวก โดยทั่วไปเขาหรือตะกรอมี ๒ อัน ซึ่งเวลาที่สอดกระสวยส่งเส้นไหมพุ่ง
เพ่ือจะทอจะต้องสลับกันไปมา ที่เขาหรือตะกรอจะมีเชือกผูกแขวนไว้ด้านบนเพ่ือคล้องกับไม้คาน
เหยียบ แต่ถ้าหากเป็นผ้าที่มีลวดลายนูน จะเพ่ิมจ านวนตะกรอและคานเหยียบขึ้นตามลายผ้า 

๔. คานเหยียบ เป็นไม้เนื้อแข็งส าหรับสอดหูเชือกท่ีร้อยกับฟืมและตะกรอ แขวนไว้ 
บนกี่ช่วยให้เส้นไหมตึง ซึ่งจะเหยียบสลับตามลายผ้า 

๕. ไม้ก าพัน เป็นแกนไม้ส าหรับม้วนผ้าที่ทอเสร็จแล้ว จะมีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง  
ความกว้างจะเท่ากับก่ีทอผ้า โดยจะพาดวางกับกี่อยู่ด้านหน้าของผู้ทอ 

๖. แปูนกี่ เป็นแปูนไม้เนื้อแข็ง หรือไม่ไผ่ส าหรับนั่งทอผ้า มีขนาดไม่แน่นอนซึ่งข้ึนอยู่ 
กับความถนัดและความสบายของผู้ทอ 

๗. ผัง เป็นไม้ส าหรับดึงผ้าให้พอดีกับความกว้างของฟืม ซึ่งจะท าจากไม้เนื้อแข็ง  
หรือเหล็ก มีลักษณะเป็นเขี้ยวเล็กคล้ายกับฟันตะขาบ มีจ านวน ๒ ตัว ใช้ไม้กลม ๆ สอดหัวท้ายปักไว้
กับผืนผ้าที่ก าลังทอ 

๘. กระสวย เป็นอุปกรณ์ส าหรับใส่หลอดไหมเพ่ือสอดไปมาขณะทอผ้าท าจากไม้  
เนื้อแข็ง ที่มีความลื่นเพ่ือสะดวกในการสอดหรือพุ่งกระสวย ยาวประมาณ ๑ ฟุต มีปลายทั้ง ๒ ด้าน
จะมีลักษณะเรียวมน เมื่อมัดหมี่และกรอเส้นพุ่งใส่หลอดและเข้ากระสวยเรียบร้อยแล้ว โดยมีเส้นยืน
และก่ีแล้ว ซึ่งในอดีตนั้นชาวบ้านนิยมใช้กี่มือซึ่งจะต้องใช้มือพุ่งกระสวย ที่จะต้องเปลี่ยนเส้นไหมตาม
ลายที่ต้องการ แต่ในปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่หันมาใช้กี่กระตุกที่ไม่ต้องใช้มือพุ่งกระสวยเพียงแต่ใช้
มือกระตุกให้กระสวยพุ่ง โดยผู้ทอก็จะต้องท าการเปลี่ยนหลอดเส้นไหมให้ตรงกับลายที่ทอ
เช่นเดียวกับการกี่มือ 

การทอผ้าไม่ว่าจะเป็นกี่มือหรือกี่กระตุก ผู้ทอจะต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญเนื่องจากการ
ทอผ้าจะใช้มือและเท้าให้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งเท้าจะเหยียบเพ่ือให้ไหมสลับขึ้น – ลงและมีช่องว่าง
ตรงกลางกว้างหรือแคบ ส่วนมือนั้นจะต้องจับฟืมหรือฟันหวีให้อ้าออก เพ่ือให้กระสวยได้พุ่งผ่านไป 
เมื่อกระสวยผ่านไปแล้ว มือที่จับฟืมหรือฟันหวีนั้นจะต้องกระแทกเข้าหาตัวเพ่ือให้เส้นไหมแน่นดี และ
ผู้ทอจะต้องใช้แรงให้สม่ าเสมอเพ่ือให้เนื้อผ้าที่ได้มีความเรียบ และสม่ าเสมอกัน โดยในอดีตนั้น
ชาวบ้านจะท าการทอผ้าเองหลังจากว่างเว้นการท านา หรือท างานประจ า แต่ในปัจจุบันนี้การทอผ้า
ของชาวบ้านจะท าการทอในเชิงเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างในอัตราเมตรละ ๑๘ - ๒๕ บาท ซึ่ง
อัตราค่าจ้างจะข้ึนอยู่กับลวดลายของผ้า 
  วิธีการมัดหม่ี  
  ๑. มัดกลุ่มไหมแต่ละลูกหมี่ด้วยเชือกฟาง จนครบหลักหมี่ ท าเป็นเชิงผ้าและ การ

เริ่มต้นลายมัดหมี่ อาจมัดจากด้านบนไล่เรียงลงข้างล่าง หรือมัดข้างล่างก่อนจึงไล่เรียงขึ้นข้างบน 
บางคนอาจเริ่มมัดจากตรงกลางก่อน จึงขยายออกไปเต็มหลักหมี่ 
  ๒. เริ่มมัดปลายเชือกด้านหนึ่งกับลูกหมี่ก่อน จึงพันอีกปลายหนึ่งซ้อนทับกันให้แน่น
เพ่ือไม่ให้สีย้อมซึมเข้าข้อหมี่ เมื่อพันทับกันไปจนได้ความยาวตามลายหมี่แล้ว มัดปลายเชือกกับลูก
หมี่ให้แน่นเช่นกัน โดยเหลือปลายเชือกไว้ เมื่อเวลาแก้ปอมัดจะท าได้ง่าย  
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  ๓. เอาเชือกเส้นหนึ่งสอดเข้าไปในช่องหลักหมี่ข้างใดข้างหนึ่ง ผูกกลุ่มไหมไว้เป็นวง
ไม่ให้หมี่ที่มัดลวดลายแล้วหลุดออกจากกัน และใช้เป็นหูหิ้วส าหรับจับเวลาย้อม ถอดฝูายมัดหมี่ออก
จากหลักหมี่ 
  ๔. แล้วจึงน าไปย้อมสี โดยจะย้อมสีรอบ ๆ ถ้าในผ้าที่มีสีหลาย ๆ สี ในผืนเดียวกัน ก็

จะมีการย้อมสีเป็นจ านวนที่มากขึ้น โดยการย้อมให้ได้สีหนึ่งแล้วต้องการสีอ่ืนเพ่ิมขึ้นอีก เมื่อได้สีที่ ๑ 
แล้ว ก็จะน ามัดสีนั้นไว้ ต่อจานั้นก็แกะปอยเชือกไหมย้อมสีที่ ๒ การย้อมแต่ละครั้งจะมีการน าไปล้าง
และน าไปตากให้แห้ง โดยสูตรน้ าล้างจะประกอบด้วย สารส้ม, น้ ามะขามเปียก, น้ าเคมีล้างไหม, 
หลังจากท่ีล้างไหมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ก็จะน ามาล้างด้วยน้ ายาท าให้เส้นไหมเกิดความงดงาม 

  

 

 

 

 

 

                       ภาพ ๗๖ ด่างล้างไหม    ภาพ ๗๗ โฮงมัดหมี่ 

  

 

 

 

 

 

               ภาพ ๗๘ ลายมัดหมี่ (ตัวอย่าง)              ภาพ ๗๙ ขั้นตอนการแก้เชือกมัดหมี่ 
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 ภาพ ๘๐ ผงเคมีท าให้เส้นไหมเงางาม 

 

 

 

๕. หลังจากท่ีผ่านกระบวนการมัดหมี่ ย้อมสีและล้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ถอด 
ปอยไหมจากหลักหมี่ น ามาใส่กง แล้วปั่นใส่อัก เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้น ามาปั่นใส่หลอด โดยการปั่น
หลอด คือ น าเส้นไหมมัดหมี่คล้องใส่กงซึ่งวางอยู่ระหว่างตีนกง ๑ คู่ หมุนกงคลายไหมออกจากกงพัน
เข้าหลอดไม้ล างาเล็กๆ ที่เสียบแน่นอยู่กับเหล็กไนของหลา ความยาวของหลอดไม้ล างา สัมพันธ์กัน
กับกระสวยทอผ้า เมื่อหมุนกงล้อไม้ล างาของหลา เหล็กไนและหลอดจะหมุนเอาเส้นฝูายจากกงพัน
รอบแกนหลอดไม้ล างา ให้ได้จ านวนเส้นไหมพอเหมาะกับขนาดองร่องกระสวยทอผ้า  เมื่อได้หลอด
ไหมที่ผ่านการมัดหมี่แล้วนั้นให้น ามาร้อยเรียงตามล าดับของลวดลาย หากมีการเรียงล าดับตาม
ลวดลายผิดไปนั้น จะท าให้ลวดลายบนผืนผ้าผิดเพี้ยน จากนั้นก็เตรียมน ามาต่ า หรือทอให้เป็นผืน  

 
 

 

 ภาพ ๘๑ การปั่นหลอด 

 

 
 

ขั้นตอนในการทอผ้า 
๑. สืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืน และร้อยปลายด้ายแต่ละเส้นเข้าตะกอ แต่ 

ละชุดและฟืมหวี ดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมด ม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่ง ปรับความตึงหย่อน
ให้พอเหมาะ กรอด้ายเข้ากระสวยเพื่อใช้เป็นด้ายพุ่ง  
           ๒. เริ่มการทอโดยการกดเครื่องแยกหมู่ตะกอ เส้นด้ายยืนชุดที่ ๑ จะถูกแยก ออก
และเกิดช่องว่าง สอดกระสวยด้ายพุ่งผ่านสลับตะกอชุดที่ ๑ ยกตะกอชุดที่ ๒ สอดกระสวยด้ายพุ่ง
กลับ ท าสลับกันไปเรื่อยๆ 
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            ๓. การกระทบฟืม เมื่อสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับก็จะกระทบฟืม เพื่อให้ด้ายพุ่งแนบ
ติดกัน ได้เนื้อผ้าที่แน่นหนาการค านวณ ฟมื  
           ๔. การเก็บหรือม้วนผ้า เมื่อทอผ้าได้พอประมาณ แล้วก็จะม้วนเก็บในแกนม้วนผ้า 
โดยผ่อนแกนด้ายยืนให้คลายออก และปรับความตึงหย่อนใหม่ให้พอเหมาะ 

ภาพ ๘๒ การทอผ้า 

 
๓. การวิเคราะห์สถานการณ์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 

การทอผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ ต าบลตงวัฒนา อ าเภอโพน
นาแก้ว จังหวัดสกลนคร เป็นการสืบทอดวิถีท้องถิ่น วิถีชาวบ้าน ที่ยังคงอยู่ และจากการสอบถาม 
สัมภาษณ์ ปรากฏสิ่งที่สามารถวิเคราะห์ SWOT (Strengths : จุดแข็ง, Weakness : จุดอ่อน, 
Opportunities : โอกาส, Threats : อุปสรรค) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของชุมชน ได้ดังนี ้

จุดแข็ง   
การทอผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบ้านโพนแคน้อย สิ่งที่ชาวบ้าน และผู้ท าการทอผ้า พบว่า

สามารถเป็นจุดเด่น ข้อเด่นของการทอผ้าที่สามารถด ารงอยู่ได้ถึงปัจจุบัน คือ 
๑. ความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี

การแนะน ากันระหว่างผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม ชาวบ้าน และสมาชิก ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ด าเนินการทอผ้าไหม
ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง 

๒. ผลิตภัณฑ์ที่ได้เกิดจากความรู้ ความสามารถที่ผู้ด าเนินการแต่ละคนได้เรียนรู้ และสั่งสม
ประสบการณ์มาเป็นเวลานาน ท าให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ประณีต เป็นที่ต้องการของเพ่ือน
สมาชิกเครือข่าย (กลุ่มกุดสะกอย และกลุ่มทอผ้าในพื้นที่ใกล้เคียง) 

๓. ความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ที่มีลวดลายหลากหลายอันเกิดจากภูมิ
ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ด าเนินการ การใช้วัสดุ วัตถุดิบตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะสีย้อม ไหมแท้ 
ที่ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางธรรมชาติ การทอมือ ที่ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ที่ส าเร็จมีความประณีต
สวยงาม สิ่งเหล่านี้ล้วนสร้างความเป็นจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์  
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๔. ในท้องถิ่นมีวัตถุดิบตามธรรมชาติที่สามารถน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้ เช่น 
เปลือกไม้ พืชพันธุ์ตามธรรมชาติ 

๕. สมาชิกในกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ มีการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ซึ่งกันและกัน ท าให้
เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน   
๑. สมาชิก และคนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านการทอผ้ามีลดน้อยลง ซึ่งอาจจะส่งผลให้การสืบทอด

ด้านการทอผ้านั้นลดลงไปด้วย 
๒. ขาดต้นทุนในการผลิต เช่น วัสดุ อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ จะต้องน ามาจาก

หน่วยงานราชการ หรือเครือข่ายทอผ้า ผู้ด าเนินการจึงจะสามารถท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากทางกลุ่มมี
ต้นทุน วัตถุดิบในการผลิตก็อาจจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนกันภายในกลุ่ม หรืออาจจะช่วยดึงดูด
ความสนใจของชาวบ้านคนอ่ืนๆด้วย 

๓. มีการน าเอาวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบบางประเภทที่ช่วยในเรื่องความสะดวก สบายในการ
ผลิตมาใช้ จึงอาจจะท าให้ความเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวบ้านท าแต่เดิมนั้นสูญหายไป เช่น การปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมด้วยตนเอง การใช้สีเคมีเข้ามาแทนที่สีธรรมชาติ 

โอกาส   
๑. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และสมาชิกเครือข่ายให้ด าเนินการ

ผลิต การแสดงสินค้า และรับซื้อผลิตภัณฑ์อยู่เป็นระยะ 
๒. ได้รับการสนับสนุนในการศึกษาดูงาน เรียนรู้การทอผ้าจากหน่วยงานราชการ และสมาชิก

เครือข่าย 
อุปสรรค   
๑. การผลิตขาดการต่อเนื่อง เนื่องจากอาศัยวัสดุ วัตถุดิบจากกลุ่มสมาชิกเครือข่าย หรือ

หน่วยงานภายนอก 
๒. ขาดสถานที่ในการรวบรวมกลุ่มสมาชิกเพ่ือท าผลิตภัณฑ์ หรือวางจ าหน่าย 
๓. ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอ มีบุคคล หรือกลุ่มผลิตค่อนข้างมากซึ่งเกิดการแข่งขัน และ

อาจจะเกิดการต่อรอง หรือการกดข่ีในเรื่องราคา 
๔. การอาศัยพ่ึงพิงในเรื่องวัสดุ วัตถุดิบจากภายนอก เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปฏิบัติและการรับ

ค่าตอบแทนตามที่หน่วยงานนั้นๆก าหนด 
 

๔. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา 

          การศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ ต าบล        
ตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 
 



๒๓๒ 
 

 บริบทของชุมชน 
 บ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙  เป็นชุมชนยังคงรักษาความสัมพันธ์แบบพ่ีน้อง พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ
ในการด ารงชีวิต มีการปรับเปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิตที่หลากหลายขึ้นตามกาลเวลา แต่ก็ยังคงอยู่แห่ง
ความเกื้อกูลพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งสร้างความน่าสนใจให้กับผู้มาเยือนได้อย่างน่าประทับใจ 
และควรค่าแก่การอนุรักษ์ ศึกษา เพ่ือการสืบทอดยังคนรุ่นหลังต่อไป 
 กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้าน ที่ด าเนินการทอผ้า และผู้ที่สนใจในการ
ทอผ้า ซึ่งสมาชิกมีไม่มากนัก แต่ก็ยังมีผู้ที่สืบทอดและปฏิบัติกิจกรรมการทอผ้าอย่างเหนี่ยวแน่น อย่าง
ต่อเนื่องเป็นที่รู้จักของคนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง โดยมีการจดทะเบียนกลุ่มอย่างเป็นทางการที่
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอโพนนาแก้ว ในชื่อ “กลุ่มทอผ้าบ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ ต าบลตง
วัฒนธรรม อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร” โดยมี นางร้อย บุปผาวรรณ เป็นประธานกลุ่ม โดย
ทางกลุ่มเห็นว่าการทอผ้านั้น เป็นงานที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่สืบทอดต่อๆกัน
มา มีการประยุกต์ให้มีสีสันลวดลายที่สวยงามให้ทันยุคสมัย มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สวยงาม ตลอดจน
การใช้ประโยชน์ในการนุ่งห่ม แปรรูปของประดับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถเป็นของฝากของที่ระลึกได้ 
และสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกได้อีกด้วย ทางกลุ่มจะมีการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ ผืนละ 
๑,๕๐๐ บาท ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับวัสดุ วัตถุดิบ ความยากง่ายของกระบวนการผลิตด้วย 
 ขั้นตอน และกระบวนการในการผลิตผ้าแต่ละผืนมีขั้นตอน ที่ละเอียดและต้องอาศัยความ
ประณีตในการผลิตผ้าแต่ละผืน สามารถสรุปขั้นตอนการผลิต ได้ดังนี้ 
 การเตรียมไหมเส้นยืน 
เส้นด้าย       ต้มฟอกย้อมสี        ลงแปูง        ตากให้แห้ง       กรอเข้าอัก       คันด้ายใส่หลักเผื่อ 
ร้อยฟันหวี(สืบหูก)        หวีดา้ย         ตรวจเส้นด้ายไม่ให้หย่อนยาน        เก็บตะกอ        ผูกโยง
ตะกอและไม้เหยียบ       เตรียมทอ 

 ขั้นตอนการท าไหมมัดหม่ี (เส้นยืน) 
๑. น าปอยไหมมาด่องไหม(ฟอก) คือกรรมวิธีน าปอยไหมที่ได้มาจากการเหล่งไหม(รังไหม) มา

ต้มในน้ าเดือดโดยเติมผงด่าง เพ่ือท าให้เส้นไหมอ่อนตัวลง หลังจากต้มในน้ าเดือดประมาณ ๕-๑๐ 
นาที จะน าไหมขึ้นมาบิดเอาน้ าออกจนหมด ผึ่งแดดและสลัดให้แห้ง ไหมที่ผ่านกรรมวิธีการด่องไหม
แล้ว เส้นไหมจะอ่อนตัว และนิ่มลงกว่าเดิม แต่จะใช้เวลาในการฟอกน้อยกว่าเส้นพุ่งเพราะจะไม่ให้นิ่ม
มากเพ่ือความแข็งแรงของเส้นไหม 

๒. จากนั้นน าไปย้อมสี คือ กรรมวิธีน าปอยไหมมาย้อมโดยต้มน้ าให้เดือด เติม สีที่จะน ามา
ย้อมต้องใช้สีให้กลมกลืนกับสีของหมี่ที่ใช้ส าหรับทอ หรือย้อมให้เป็นสีเดียวกันก็ได้ แต่ส่วนมาก
ชาวบ้านจะนิยมย้อมเป็นเป็นสีด า เพราะจะเข้ากับสีของหมี่ที่ใช้ทอได้ทุกสี เมื่อน้ าเดือดแล้วก็น าสีมา
ละลายในน้ าเดือดคนให้สีแตกจากนั้นจึงน าเส้นไหมลงต้มโดยต้มนานประมาณ ๓๐ นาที เพ่ือให้สีกิน
เนื้อเส้นไหม จากนั้นก็น ามาล้างให้สะอาดโดยใช้น้ ายาล้างไหมหรือสารส้มแกว่ง เมื่อล้างเสร็จก็น ามา
ตากให้แห้ง  
 ๓. จากนั้นก็น าไปลงกาวให้แข็งกว่าไหมเส้นพุ่ง เพราะหากฟอกให้อ่อนมาก เส้นยืนอาจขาด  



๒๓๓ 
 

 
  ๔. จากนั้นน าไปใส่กง เพ่ือท าการกวักไหม คือกรรมวิธีที่น าเอาปอยไหมที่ผ่านการย้อมสีแล้ว
มากวักเพ่ือท าให้เส้นไหมติดต่อเป็นเส้นเดียวกันตลอด เพราะกรรมวิธีการด่องไหม จะท าให้เส้นไหม
ขาดไม่ติดต่อกัน จึงน าปอยไหมมา กวักไหม ให้เส้นไหมติดต่อกัน โดยใช้เครื่องมือสองอย่างคือ กง
(ส าหรับใส่ปอยไหม ท าด้วยไม้ไผ่และเชือก) และ อัก 

๕. จากนั้นน า เส้นไหมมาค่นใส่หลักเผื่อ การค่นหูก คือกรรมวิธีน าเอาไหมที่กวักเรียบร้อย
แล้ว มาค่น ท าปอย เพื่อน าไป เป็นเส้นยืน ต่อไป เครื่องมือที่ ใช้ค่นหมี่เรียกว่า หลักเผื่อ ปอยไหมที่ค่น
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ละปอยจะมีความยาวเท่ากับความกว้างของผืนผ้าไหมที่ทอเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือค านวณขนาดและให้ตรงกับ รูฟืม ๑ หลบ เท่ากับ ๔๐ รูฟืม ถ้าเป็นผ้าซิ่นจะให้ฟืม ๒๐ ขึ้นไป 
จนถึง ๔๕ หลบ (๔๕ หลบ เท่ากับ ๑,๘๐๐ รูฟืม) ยิ่งฟืม ที่มีจ านวนหลบ มากเท่าไหร่ ความหนาแน่น
ของผืนผ้าก็มีมากเท่านั้น 
 ๖. จากนั้นน าเส้นไหมมาสืบ หรือ เส้นเชื่อมต่อกับรูฟืมทุกเส้น  

๗. น าเส้นไหมมาดึง หรือ มาขึง เป็นการท าให้ผ้าทุกเส้นยืน ตึงไม่มีเส้นไหน หย่อนยาน 
 ๘. จากนั้นก็น ามาต่ า ทอเป็นเส้นยืนต่อไป หรือ ที่เรียกว่าไหมทางเครือ โดยผ้า ๒๐ เมตร จะ
ใช้เส้นไหม ๑ กิโลกรัม ๒ ขีด ท าเส้นยืน 
 การเตรียมไหมเส้นพุ่ง 
 เส้นด้าย       ต้มแยกกาวจากไจ เส้นไหม (ฟอก)        กรอด้ายไหมจากไจเข้าอัก         
ถ่ายจากอักเข้าสู่หลักค่น        ค่น หรือ จัดเรียงเส้นไหมบนหลักค่น ตามท่ีก าหนดมัดผูก แบ่งแยกล า
และมัดคล้อง เชือกหัวท้าย เรียกว่า ปอยไหม หรือ หัวหมี่ และจัดเรียงล าดับล าให้ตรง        มัดลาย
แล้วต่อเชือกที่แบ่งแยกล าออก       ถอดออกจากหลักมัด น าไปย้อมสี        ขึงบนหลักหมี่เพ่ือเก็บมัด 
สีที่ ๑       น าไปย้อมสีที่ ๒ ตัดเชือกมัดออกให้หมด        กรอใส่หลอด       ร้อยหลอดที่กรอลงใน
เชือกเรียงตามล าดับ        เตรียมทอเป็นผืนผ้า  
 ขั้นตอนการท าไหมมัดหม่ี (เส้นพุ่ง) 

๑. น าปอยไหมมาใส่กงแล้วโยงกับหลารังไหม การรังไหมก็เพราะว่า ท าให้ไหมเกิดการรัดตัว
แน่นมากขึ้น ไม่หลุดขาดง่าย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ท าเส้นไหมให้หันขึ้น” 
 ๒. จากนั้นก็ปั่นใส่หลอด เครื่องรังไหม 
 ๓. น าด้ายไหมจากการปั่นใส่หลอด มากวักใส่เปีย 
 ๔. ถอดปอยไหมที่อยู่ในเปีย ก่อนน ามาฟอก 

๕. น าด้ายไหมมาฟอก โดยการต้มน้ าให้เดือดแล้งจึงน าน้ าที่ต้มเดือดนี้มาผงด่างละลายน้ า 
จากนั้นให้น าปอยไหมลงในน้ าต้มทิ้งไว้เป็นเวลา ๕ นาทีเพ่ือให้เส้นไหมมีความอ่อนนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง 
เมื่อถึงเวลา ๕ นาที ตรวจสอบดูว่ายังลื่น เมือก หรือเปล่า ถ้ายังลื่นเมือกอยู่ก็ให้น าไปล้างน้ าต่อไป มา
สุดประมาณ ๗-๑๐ น้ า 

๖. เมื่อได้เส้นไหมที่ฟอกแล้วเสร็จ ให้น าไปตากในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพ่ือท าให้สีไม่
ตก และไม่แข็งกระด้าง 
 ๗. จากนั้นให้น าเส้นไหมมาข้นใส่หลักหมี่ 
 



๒๓๔ 
 

 วิธีการค่นหม่ี มีดังนี้ 
 เอาฝูายที่เตรียมมาแล้วมัดหลักหมี่ด้านล่างก่อน แล้วพันรอบหลักหมี่ไปเรื่อยๆ เรียกว่า การ
ก่อหมี่ ซึ่งการค้นหมี่จะต้องค้นจากล่างขึ้นบน หรือบนลงล่างจนกว่าจะครบจ านวนรอบที่ต้องการ 
ภาษาท้องถิ่นเรียกแต่ละจ านวนว่าลูกหรือล า ถ้าก่อ(เริ่ม)หมี่ ผูกไหมด้านขวา ก็ต้องวนซ้ายมาขวาทุก
ครั้ง และควรผูกไหมไว้ทุกลูกด้วยสายแนม เพื่อไม่ให้หมี่พันกัน หรือหลุดออกจากกัน จากนั้นจะมัดหมี่ 
ท าให้เกิดลวดลายในผืนผ้าที่จะทอต่อไป 
 วิธีการมัดหม่ี  
 มัดกลุ่มไหมแต่ละลูกหมี่ด้วยเชือกฟาง จนครบหลักหมี่ ท าเป็นเชิงผ้าและ การเริ่มต้นลาย

มัดหมี่ อาจมัดจากด้านบนไล่เรียงลงข้างล่าง หรือมัดข้างล่างก่อนจึงไล่เรียงขึ้นข้างบน บางคนอาจ
เริ่มมัดจากตรงกลางก่อน จึงขยายออกไปเต็มหลักหมี่ จากนั้นเริ่มมัดปลายเชือกด้านหนึ่งกับลูกหมี่
ก่อน จึงพันอีกปลายหนึ่งซ้อนทับกันให้แน่นเพ่ือไม่ให้สีย้อมซึมเข้าข้อหมี่ เมื่อพันทับกันไปจนได้ความ
ยาวตามลายหมี่แล้ว มัดปลายเชือกกับลูกหมี่ให้แน่นเช่นกัน โดยเหลือปลายเชือกไว้ เมื่อเวลาแก้ปอ
มัดจะท าได้ง่าย น าเชือกเส้นหนึ่งสอดเข้าไปในช่องหลักหมี่ข้างใดข้างหนึ่ง ผูกกลุ่มไหมไว้เป็นวงไม่ให้
หมี่ที่มัดลวดลายแล้วหลุดออกจากกัน และใช้เป็นหูหิ้วส าหรับจับเวลาย้อม ถอดฝูายมัดหมี่ออกจาก
หลักหมี่ แล้วจึงน าไปย้อมสี โดยจะย้อมสีรอบ ๆ ถ้าในผ้าที่มีสีหลาย ๆ สี ในผืนเดียวกัน ก็จะมีการ
ย้อมสีเป็นจ านวนที่มากขึ้น โดยการย้อมให้ได้สีหนึ่งแล้วต้องการสีอ่ืนเพ่ิมขึ้นอีก เมื่อได้สีที่ ๑ แล้ว ก็
จะน ามัดสีนั้นไว้ ต่อจานั้นก็แกะปอยเชือกไหมย้อมสีที่ ๒ การย้อมแต่ละครั้งจะมีการน าไปล้างและ
น าไปตากให้แห้ง โดยสูตรน้ าล้างจะประกอบด้วย สารส้ม, น้ ามะขามเปียก, น้ าเคมีล้างไหม, 
หลังจากที่ล้างไหมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ก็จะน ามาล้างด้วยน้ ายาท าให้เส้นไหมเกิดความงดงาม  
หลังจากที่ผ่านกระบวนการมัดหมี่ ย้อมสีและล้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ถอดปอยไหมจากหลักหมี่ 
น ามาใส่กง แล้วปั่นใส่อัก เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้น ามาปั่นใส่หลอด โดยการปั่นหลอด คือ น าเส้นไหม
มัดหมี่คล้องใส่กงซึ่งวางอยู่ระหว่างตีนกง ๑ คู่ หมุนกงคลายไหมออกจากกงพันเข้าหลอดไม้ล างา
เล็กๆ ที่เสียบแน่นอยู่กับเหล็กไนของหลา ความยาวของหลอดไม้ล างา สัมพันธ์กันกับกระสวยทอผ้า 
เมื่อหมุนกงล้อไม้ล างาของหลา เหล็กไนและหลอดจะหมุนเอาเส้นฝูายจากกงพันรอบแกนหลอดไม้
ล างา ให้ได้จ านวนเส้นไหมพอเหมาะกับขนาดองร่องกระสวยทอผ้า   เมื่อได้หลอดไหมที่ผ่านการ
มัดหมี่แล้วนั้นให้น ามาร้อยเรียงตามล าดับของลวดลาย หากมีการเรียงล าดับตามลวดลายผิดไปนั้น 
จะท าให้ลวดลายบนผืนผ้าผิดเพี้ยนไปด้วย จากนั้นก็เตรียมน ามาต่ า หรือ ทอ ให้เป็นผืน ต่อไป 

 ขั้นตอนในการทอผ้า 
          สืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืน และร้อยปลายด้ายแต่ละเส้นเข้าตะกอ แต่ละชุดและ
ฟืมหวี ดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมด ม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่ง ปรับความตึงหย่อนให้
พอเหมาะ กรอด้ายเข้ากระสวยเพื่อใช้เป็นด้ายพุ่ง เริ่มการทอโดยการกดเครื่องแยกหมู่ตะกอ เส้นด้าย
ยืนชุดที่ ๑ จะถูกแยก ออกและเกิดช่องว่าง สอดกระสวยด้ายพุ่งผ่านสลับตะกอชุดที่ ๑ ยกตะกอชุดที่ 
๒ สอดกระสวยด้ายพุ่งกลับ ท าสลับกันไปเรื่อยๆ การกระทบฟืม เมื่อสอดกระสวยด้ายพุ่งกลับก็จะ
กระทบฟืม เพ่ือให้ด้ายพุ่งแนบติดกัน ได้เนื้อผ้าที่แน่นหนาการค านวณ ฟืม การเก็บหรือม้วนผ้า เมื่อ
ทอผ้าได้พอประมาณ แล้วก็จะม้วนเก็บในแกนม้วนผ้า โดยผ่อนแกนด้ายยืนให้คลายออก และปรับ
ความตึงหย่อนใหม่ให้พอเหมาะ 



๒๓๕ 
 

  ๔.๒ ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ ต าบลตง
วัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ด าเนินการทอผ้า ชาวบ้าน หรือผู้สนใจ เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมการ
ด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับการทอผ้ารวมทั้งอาจเป็นศูนย์ที่สามารถใช้ติดต่อขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาซึ่งการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้การรวมกลุ่ม อาจจะ
น ามาสู่การเกิดขึ้นของกลุ่มธุรกิจ ที่จะสามารถเจรจาต่อรองทางการค้าต่างๆได้อย่างดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการตั้งราคาสินค้าจากบุคคลภายนอก หรือเจ้าของวัตถุดิบ 
 ๒. ควรมีการจัดตั้งบุคคล กลุ่ม หน่วยงานในท้องถิ่นท่ีช่วยส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน 
หรืองานท้องถิ่นอย่างจริงจัง เนื่องจากงานเหล่านี้ได้ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับ
ชาวบ้านได้อย่างด ีตลอดจนยังท าให้ชาวบ้านไม่ต้องการอพยพโยกย้ายเพื่อหางานท า ซึ่งภาครัฐ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรท าการส ารวจถึงความต้องการ และการช่วยเหลือจากชาวบ้าน และการลง
มือปฏิบัติอย่างแท้จริง  
 ๓. ควรจัดให้มีการฝึกอบรม เพ่ือสร้างกลุ่มท่ีท างานอย่างเป็นระบบ การสร้างสรรค์ผลงานที่
หลากหลายตรงความต้องการของตลาด เพราะจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแต่ละบุคคลที่
จะสามารถสร้างกลุ่มท่ีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความคิด ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ที่ควรค่าแต่การศึกษา อนุรักษ์ และสืบทอดอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ๔. ควรมีการสนับสนุนให้การช่วยเหลือทางการต้นทุน วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ เพ่ือเป็นทุน
เริ่มต้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม โดยมีการจัดสรร และท าข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
 ๕. ควรมีการประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชน คนรุ่นใหม่เรียนรู้ และสืบทอด
งานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจัง เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยขอความ
ร่วมมือ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และเอกชน เช่น การจัดท าเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
ของสถานศึกษาในชุมชน เป็นต้น 
 

๔.๓ ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
 จากการศึกษาการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ บ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ ต าบลตง
วัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ ซึ่งมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ ผู้ศึกษาจึงขอ
เสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป คือ 
                ๑) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของการด าเนินกิจกรรมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่อย่าง
ต่อเนื่อง มีการติดตามการด าเนินกิจกรรมในลักษณะต่างๆ เช่น การช่วยเหลือกันทางการผลิต การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน   
               ๒) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้าน ชุมชนและกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่  
เพ่ือน าข้อมูล ข้อคิดเห็นของชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ และให้
สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



บทที่ ๖ 

บทสรุป 

 การส ารวจและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหาร และการเปิดเวทีภาค
ประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร โดยชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
คณะท างานได้ท าการส ารวจและแสวงหาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหาร
จังหวัดสกลนครแบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยการเปิดเวทีส ารวจความคิดเห็นของประชาชนใน ๕ เขต
ต าบล คือ เขตต าบลงิ้วด่อน เขตต าบลเหล่าปอแดง เขตต าบลท่าแร่ เขตต าบลบ้านแป้น และเขต
ต าบลนาตงวัฒนา ซึ่งท าให้คณะท างานค้นพบศักยภาพของแต่ละชุมชน และได้ท าการคัดเลือกชุมชน
เพ่ือส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ศักยภาพในเชิงลึกอันจะน าไปสู่โครงการในภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย ๖ 
โครงการ ดังนี้  

๑) การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของชุมชนท่าแร่ หมู่ ๗ ต าบลท่าแร่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

๒) การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของชุมชนบ้านน้ าพุ หมู่ ๔ ต าบล บ้านแป้น อ าเภอ
โพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  

๓) การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกกของกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านน้ าพุ หมู่ ๔ ต าบล
บ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  

๔) การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านท่าวัด หมู่ ๓ และ หมู่ ๙ ต าบล
เหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

๕) การพัฒนาหนองหารเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ : เกษตรกรรมลอยน้ า บ้านน้ าพุ 
ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  

๖) การพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ของชุมชนบ้านโพนแคน้อย หมู่ ๙ ต าบล   
นาตงวัฒนา อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  

ผลสรุปจากการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกทั้ง ๖ โครงการต่างก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับทรัพยากรพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงทุนทางสังคมของชุมชนที่
แตกต่างกัน ก็จะส่งผลต่อแนวทางการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมริมหนองหารและการประยุกต์
โครงการไปสู่ภาคปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ส าหรับการเปิดเวทีภาคประชาชนเพื่อแสวงหายุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร โดยชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม คณะท างานได้จัดเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็น ทบทวน 
และวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหนองหารแบบมีส่วนร่วม จ านวน ๒ เวที คือ เวที
แรกวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และเวทีที่สอง วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผลสรุปจากการประชุม
ท าให้ได้ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาหนองหาร ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการหนองหารอย่างยั่งยืน ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ต านาน ความเชื่อ วิถีวัฒนธรรมเพื่อส านึกท้องถิ่น ๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ ระบบข้อมูล การวิจัยและการสื่อสานทางสังคม ๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 



๒๓๗ 
 

พัฒนาระบบนิเวศน์น้ า สัตว์น้ า อาหาร สมุนไพร และความหลากหลายทางพันธุกรรม ๕) ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชนรอบหนองหาร และ ๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
พัฒนาองค์กรขับเคลื่อน กลไกปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพคน ท างานในการจัดการหนองหาร 
รวมทั้งการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการทางนโยบาย 
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