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บทบรรณาธิการ

หนังสือ “ถอดบทเรียนหนองหาร” เลมนี้เกิดขึ้นจากงานสัมมนาเรื่อง    
“ถอดบทเรยีนหนองหาร สูการพฒันาอยางยัง่ยนื” ของศนูยหนองหารศกึษา (Nong 
Han Study Center)   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อตนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2555 ที่ผานมา บทความสวนใหญไดมาจากการประเมินสถานภาพองคความรูเก่ียว
กับหนองหารศึกษาของคณะทํางานที่เปนอาจารยภายในมหาวิทยาลัย แกนของ
บทความทั้งหมดเปนเร่ืองราวของ “หนองหาร” ทะเลสาบนํ้าจืดขนาดใหญที่สุดของ
ภาคอีสาน มีระบบนิเวศเหมาะสมในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแตสมัยกอน
ประวตัศิาสตร และดวยความเหมาะสมของสภาพ “พืน้ทีท่างธรรมชาต”ิ (Physical 
Space) จนกอใหเกิด “ระบบนิเวศวัฒนธรรม” อันเปนปจจัยสําคัญทําใหชุมชน      
มีความเจริญรุงเรือง พัฒนาจากชุมชนขนาดเล็กเปนหมูบานและเมืองตามลําดับ      
เหน็ไดจากเมือง “หนองหารหลวง” เคยมคีวามสาํคญัของชมุชนในบรเิวณภาคอสีาน
ตอนบนหรือ “แองสกลนคร” (Sakon NaKhon Basin) ของประเทศไทย 

หนองหารจึงเปนพื้นที่มี “ความหมายและความสําคัญ” เปนท้ัง “พื้นท่ี
ภายใน” (Mental Space) และ “พื้นที่ทางสังคม” (Social Space) ที่มีการปะทะ
สงัสรรคกนัทัง้ทางดานเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และการเมือง ผานวาทกรรมท่ีเรา
เรยีกวา “การพัฒนา” จนทําใหระยะตอมาหนองหารกลายเปนพืน้ท่ีแหงความสับสน
วุนวาย ถูกกดทับซอนจากความสัมพันธเชิงอํานาจของผูคนและหนวยงานของรัฐทั้ง
ในสวนกลาง ภูมิภาค และองคการปกครองสวนทองถิ่น ทําใหศูนยหนองหารศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร “ถูกสรางขึ้น” เพื่อใชเปนศูนยกลางของแหลงขอมูล 
วิเคราะหและประเมินสถานภาพองคความรูที่ผานมาของ “หนองหารศึกษา” รวม
ทั้งการเสริมสรางความรูใหมอยางเปนองครวม นําไปสูการแสวงหาแนวทางในการ
แกไขปญหาและพัฒนาหนองหารแบบมีสวนรวม

บทความเปดตวัดวยเรือ่ง “หนองหารกบัประสบการณพฒันา” โดยผูเขียน
เองมสีวนรวมกับองคกรเครอืขาย “มลูนธิฟินฟชูวีติและธรรมชาต”ิ และภาคประชา
สังคมสกลนครจัดเวทีชาวบานรอบชุมชนหนองหาร แลวเปดประเด็นครั้งแรกในงาน
สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “อารยธรรมหนองหารหลวง” เมื่อป พ.ศ. 2543 หรือสิบ
กวาปที่ผานมา เนื้อหาบทความเริ่มจากความสําคัญหนองหารหลวง การเขามาของ
โครงการรัฐกับการพัฒนาหนองหาร จนถึง “ประสบการณ” ของชุมชนที่ไดรับจาก
การพัฒนา งานศึกษาดังกลาวใชวิธีการสอบสืบทางประวัติศาสตร (Historical         



Approach) เพื่อทําใหมองเห็น “เสนเวลา” (Time Line) ในการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของชุมชน รวมทั้งการเขาใจถึง “ฐานชีวิต” ของคนลุมนํ้าหนองหาร ดังคํากลาว
ของคุณแมสอน ยศทอง ชาวบานแปนวา “แมเกิดนํานํ้า ใหญนํานา สงลูกหลาน
เรยีนไดกะยอนปลา” แตเมือ่โครงการพฒันาของรฐัเขามากลบัทําใหชาวบานโดยรอบ
หนองหารสูญเสียประโยชนไป

บทความท่ีสองเร่ือง “หนองหาร : มองภาพจากโครงสรางกายภาพ”      
ของอาจารยทศพล จตุระบุลและอาจารยกอบเกียรติ ผองพุฒิ จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ทั้งสองทานไดฉายภาพ
ของหนองหารในมมุมองของ “พืน้ท่ีทางกายภาพ” (Physical Space) ทัง้ขนาดของ
พืน้ที ่จาํนวนลาํนํา้สาขา ลกัษณะภูมอิากาศ อตัราการตกตะกอน คณุภาพนํา้ ลกัษณะ
การไหลของนํ้า ขอมูลทั้งหมดนับวาทรงคุณคาและมีประโยชนอยางมากในการ
ทําความเขาใจ “บริบท” ทางกายภาพของหนองหาร จังหวัดสกลนคร

สวนบทความที่สามเปนการประเมินสถานภาพหนองหารศึกษาเก่ียวกับ 
“ความหลากหลายทางชีวภาพในหนองหาร” ของ ดร. นพรัตน สิทธิวงศ สาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สรุปวา “การศึกษาความหลากหลายทาง
ชวีภาพในหนองหารยังมไีมมาก เมือ่เปรียบเทียบกับรายงานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของโลกและของประเทศไทย” อีกทั้งยังขาดการศึกษาอยางตอเนื่อง และ   
ชี้ใหเห็นวา ความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพนําไปใชประโยชนไดหลายทาง 
อาทิเชน สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินท่ีพบในหนองหารบางกลุมสรางพิษตอระบบ
ประสาท การศึกษาขอมูลเหลาน้ีสามารถใชเปนแนวทางในการปองกันสารพิษได    

ตอมาเปนบทความเร่ือง “ความหลากหลายของพันธุปลาในหนองหาร 
จงัหวดัสกลนคร” ของอาจารยทรงทรัพย อรุณกมล สาขาวิชาประมงใหรายละเอียด
เกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุปลาและถือวายังคงมีความหลากหลายสูงกวา
แหลงนํา้อืน่ในประเทศไทย แตงานศึกษาสวนมากทราบเพียงขอมลูพืน้ฐาน เชน ชนดิ
ของพันธุปลาที่พบและการอพยพของปลาบางชนิดเทานั้นซึ่งไมเพียงพอนําไปใชใน
ดานการจัดการประมงในหนองหาร ขอเสนอของอาจารยทรงทรัพยคือ ควรมีการ
ศกึษาเรือ่ง “พลวตัประชากรของปลาท่ีมคีวามสําคัญทางดานเศรษฐกิจและระบบ
นิเวศ” เพื่อใหการบริหารจัดการสัตวนํ้าในหนองหารเปนไปอยางถูกตองและยั่งยืน

บทความที่หาเปนเรื่อง “สถานการณคุณภาพนํ้าหนองหาร : จากอดีต      
สูปจจุบันเพื่อการเรียนรูรวมกันอยางยั่งยืน” โดย ดร.วิจิตรา สุจริต อาจารยประจํา
สาขาเทคโนโลยโียธาและสถาปตยกรรม มขีอสรปุการใชประโยชนของหนองหารจาก
อดีตสูปจจุบันที่ชี้ใหเห็นวา หนองหารเปนแหลงนํ้าดิบขนาดใหญเพียงแหงเดียวใน



อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จึงควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการใชนํ้าเพื่อปองกัน
การปลดปลอยมวลสารหรือมลพิษสูง มลพิษอันตราย เชน โลหะหนัก สารจากยา
ปราบศัตรูพืชลงสูหนองหาร

จากน้ันมีบทความอีกสามเรื่องทางดานสังคมศาสตรประกอบดวยเรื่อง 
สถานภาพหนองหารศึกษา “สังคมและประวัติศาสตรทองถิ่น” ของอาจารยภูริภูมิ 
ชมภนูชุ สรปุวา องคความรูทางดานนีย้งัมนีอยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัแหลงขอมลูทีม่อียู
ในทองถิ่น “หนองหาร” จํานวนมาก จึงควรสรางความรวมมือทางการวิจัยใหทั่วถึง
จากนักวิชาการ “ภายใน” และ “ภายนอก” ใหครอบคลุมทุกดาน บทความถัดมา
คอืเรือ่ง “สถานภาพการศกึษาวฒันธรรมรอบหนองหาร” ของอาจารยชานนท ไชย
ทองดี สาขาหลักสูตรและการสอน ซึ่งพบวา ยังไมปรากฏงานวิจัยที่เก่ียวของกับ 
“วฒันธรรมศึกษา” เลย ทัง้ทีห่นองหารเปนแหลงวฒันธรรมทีม่พีฒันาการทางสงัคม
มาชานาน และมีขอเสนอวา ควรมีการบูรณาการทางวิชาการในการศึกษาหนองหาร
อยางครอบคลุมทุกสาขาวิชา

บทความอีกบทท่ีวิเคราะหหนองหารศึกษาทางดานสังคมศาสตรเปนของ
อาจารยพสุธา โกมลมาลย เรื่อง “ปญหาหนองหารและการแกไข : ใครควรแก       
แกที่ไหน แกที่ใคร หรือตองแกที่วิธีคิด” อาจารยพสุธาเสนอมุมมองวา การพัฒนา
หนองหารซ่ึงเปนทรพัยากรธรรมชาตินัน้กลบัทาํใหเกดิผลกระทบดานตางๆ เชน การ
เกิดปญหาที่ดินทํากินและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยแสดงออกมาใหเห็นชัดเจนขึ้นดวย 
“แผนผังทางประวัตศิาสตร” พรอมกบัขอเสนอกระบวนการแกไขปญหาแบบการมี
สวนรวมของภาคประชาชน

สวนทายหนังสอืเปนการถอดความจากบันทึกการสัมมนาของอาจารยภชัรา
ภรณ  สาคาํ สาขาสังคมศาสตรทีเ่ปดมมุมองหนองหารศึกษาจากประเด็นคาํถาม การ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอของผูเขารวมประชุมท่ีอยากใหศูนยหนองหาร
ศึกษาเขามาเปนเจาภาพหลักในการกําหนดแผนแมบทพัฒนาหนองหาร (Master 
Plan)  โดยภาคประชาชนสกลนคร ไดกําหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาหนองหาร 
และเปนสารสนเทศทุกอยางเก่ียวกับหนองหารท่ีสามารถใหบริการดานขอมูลหรือ
บริการทางดานวิชาการ

ขอขอบคุณนักวิชาการทุกทานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครท่ีอุทิศเวลา
อันมีคาชวยกันประเมินสถานภาพ และอนุเคราะหบทความเก่ียวกับ “หนองหาร
ศกึษา” จนเกิดหนังสอืเลมนีข้ึน้ ทกุบทความมีความสําคญัสามารถสรางพลังการเรียน
รูที่นําไปขยายผล “ตอยอด” ทางวิชาการไดเปนอยางดี ขอขอบคุณนางสาวกฤษณา  



สายมาลัย เจาหนาที่หองสมุดเตียง  ศิริขันธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่กรุณาพิสูจนอักษร ขอขอบคุณเปนพิเศษสําหรับคุณ
สรรคสนธิ บุญโยทยาน คุณประสาท ตงศิริและ นพ.สมบูรณ จิระวัฒนสมกุล ในการ
เปนที่ปรึกษาศูนยหนองหารศึกษาดวยดตีลอดมา หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือ “ถอด
บทเรียนหนองหาร” เลมนี้คงเปนประโยชนและสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรูของ 
“หนองหารศึกษา” ตอไป

                                                      สพสันติ์ เพชรคํา
                                                        บรรณาธิการ
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“หนองหาร” กับประสบการณการพัฒนา

สพสันติ์ เพชรคํา1

บทนํา

 “หนองหาร1” เปนชื่อเมืองเกาแกตั้งแตโบราณกาลสมัยขอมเรืองอํานาจ 
ในตํานานเมืองสกลนครกลาวถึง ขนุขอมราชนัดดาพระเจากรุงอนิทปฐนครพาบริวาร
มาสรางเมืองข้ึนรมิหนองหารหลวงตรงบริเวณ “ทานางอาบ” ใหนามเมืองวา “เมือง
หนองหารหลวง” ขุนขอมผูเปนเจาเมืองมีโอรสชื่อ “เจาสุระอุทกกุมาร” และเม่ือ
วนัประสตูเิจาสรุะอุทกกมุารไดเกดิอศัจรรยขึน้ 2 ประการ คอื ประการแรกทรงพระ
ขรรคมาพรอมกับพระราชสมภพ ประการที่สอง มีนํ้าพุขึ้นกับท่ีใกลริมเมือง ตอมา
ประชาชาชนเรียกบรเิวณทีม่นีํา้พวุา “ทรงนํา้พ”ุ2 เจาสรุะอทุกไดขึน้ครองราชยแทน
บิดามีพระนามวา “พระยาสุระอุทก” และมีพระโอรส 2 องค องคใหญมีนามวา 
“เจาภิงคาระ” ตอมาไดขึ้นครองราชยเปนเจาเมืองหนองหารหลวงมีพระนามวา 
“พระยาสุวรรณพิงคาร” สวนองคนองมีนามวา “เจาคําแดง” ตอมาไดเปนเจา
เมอืงหนองหารนอย3 เมอืงหนองหารหลวงกับเมืองหนองหารนอยจึงเปนเมืองพ่ีเมอืง
นองสืบตอมา4

 ในตํานาน “อุรังคธาตุ” หรือตํานานกําเนิดพระธาตุพนม กลาวถึงตอนนี้
วา “เมอืงหนองหารหลวงน้ีมพีระยาองคหนึง่พระนามวา  พระยาสุวรรณพิงคารพ
ระยาองคนีม้กีระโจมหัวดาํและสังวาลคํา นํา้เตาใหญ เสวยราชสมบัตอิยู ณ เมือง
นี”้5 พระยาสวุรรณภงิคารมชีายาชือ่ “พระนางนารายณเจงเวง” ตอมาเมอืงหนอง
หารหลวงเกดิฝนแลงการทาํนาและการทาํมาหากนิของราษฎรอตัคดั เจาเมอืงเขมร
ทีป่กครองจงึพากนัอพยพกลบัทาํใหเมอืงหนองหารหลวงกลายเปนเมอืงราง แตราง
ไปนานเทาใดไมปรากฏจนกระท่ังถึงสมัยพระเจาแผนดินสยามไดโปรดเกลาให
อุปฮาดเมืองกาฬสินธุอพยพครอบครัวมารักษาพระธาตุเชิงชุมอยูหลายป6  

 นอกจาก “ตาํนานอรุงัคธาต”ุ อนัเปนเอกสารเกาแกทีม่คีณุคาในการศกึษา
เรือ่งราวในอดตีของภาคอีสานแลว ยงัพบแผนศลิาจารึก “พระมหาพรหม” มคีวาม
ยาวประมาณ 1 เมตรกลาวถึง การสรางวัดคร้ังแรกเมื่อ พ.ศ. 1200 วา “วัดกลาง

 1 ประธานคณะทํางานศูนยหนองหารศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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เชยีงใหมหนองหารคามเขต” ตัง้ชือ่วดัตามเมอืงโบราณทีห่ายสาบสญูไปจากรมิฝง
หนองหาร คือ “เมืองเชียงใหมหนองหารคามเขต” สืบตอมาในป พ.ศ. 2179 โดย
สมเดจ็พระมหาธรรมมกิราชไดพระราชทาน “เขตวสิงุคามสมีาหนองหารคามเขต” 
ใหสรางวัดขึ้น ณ ที่เดิมที่เสื่อมสลายไป เพื่ออุทิศผลบุญแด สมเด็จพระโพธิสารราช
เจา รวมทั้งสมเด็จปู ยา ตา ยาย และวงศาคณาญาติตางๆ7 นอกจากนี้ยังมีหลักฐาน
ทางโบราณคดีทีแ่สดงใหเหน็วา “วฒันธรรมบานเชียง” ไมไดมอียูทีบ่านเชียงเพยีง
แหงเดียวเทานั้น แตกระจายอยูทั่วไปในทองท่ีตางๆ ในบริเวณ “แองสกลนคร” 
ตามชายขอบเชิงเขาภูพานและชุมชนโดยรอบหนองหาร จากการสํารวจพบแหลง
โบราณคดีมีมากถึง 83 แหง8 จึงนับไดวาดินแดนแหงนี้เคยมีการตั้งถ่ินฐานและเปน
แหลงอายรธรรมที่ยิ่งใหญมากอน

 จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบแสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรการตั้ง
ถิ่นฐานของชุมชนลุมนํ้าหนองหารวา มีการต้ังถิ่นฐานมานานนับพันปมาแลว 
นอกจากน้ียังพบวาการเขามาต้ังถิ่นฐานของชุมชนรอบหนองหารเกิดขึ้นจากปจจัย
สําคัญสองประการคือ  ปจจัยความขัดแยงทางการเมืองระหวางไทยและลาว        
และสภาพความอดุมสมบรูณของทรพัยากรธรรมชาตขิองหนองหารทีเ่ปนแรงดงึดดู
ใหประชาชนจากฝงซายแมนํ้าโขงพากันอพยพหนีภัยสงครามมาตั้งถิ่นฐานรอบ  
หนองหาร ผูคนเหลาน้ีมีทั้งกลุมชาติพันธุไทญอ ไทกะเลิง ภูไท ไทโยย รวมทั้งไทโส 
ทีอ่พยพมาจากเมืองตางๆ เชน เมืองมหาชัยกองแกว เมอืงภวูานากะแดง เมอืงวงัคาํ 
ฯลฯ นอกจากน้ียังพบวามี  “ไทครัว”  บางกลุมอพยพหนีความแหงแลงมาจากเขต
ตาง ๆ  ของเมอืงอบุลราชธานกีอใหเกดิวฒันธรรมแบบลาวผสมชนพืน้เมอืงดัง้เดมิที่
สวนมากเปนชาวไทญอและไทกะเลิง9

 การขยายตัวของชุมชนรอบหนองหารนอกจากการหนีความแหงแลงและ
ขาดแคลนพื้นที่ทํากินทําใหตองแสวงหาพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณกวา เชน บานทาวัด 
บานดอนเชยีงคณู บานงิว้ดอนเปนตน นอกจากนีย้งัมกีารต้ังชมุชนตาํบลทาแรในยคุ
เริ่มแรก เมื่อป พ.ศ.2427 ที่เกิดขึ้นจากการกดดันในการนับถือศาสนาคริสต ทําให
ชาวคริสตังในตัวเมืองสกลนครพากันอพยพไปต้ังบานเรือนใหม ตอมาจึงมีชาว
เวยีดนามอพยพเขามาอยูเพิม่เติมในยุคสงครามโลกคร้ังที ่1 (ประมาณป พ.ศ.2457-
2461) และในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (สิ้นสุดป  พ.ศ. 2488)10 โดยอพยพมา
จากหมูบานใกลเคียงกอน สวนพวกที่อยูหางไกลไดเขามาภายหลัง นอกจากนี้ยังมี
การอพยพเขามาของผูคนทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาติฉบบัที ่1 (2504-2509) เนือ่งจากหมูบานไดรบัการพัฒนาถนนหนทาง ทาํให
การเดินทางสะดวกสบาย11
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ภาพแสดงเมือง “หนองหารหลวง” ในอดีตมีการสรางคูนํ้าคันดินลอมรอบเมืองถึง 2 ชั้น

หนองหาร จังหวัดสกลนครเปนหนองน้ําจืดธรรมชาติขนาดใหญที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี “ลํานํ้ากํ่า” ไหลออกจากหนองหารลงไปสูแมนํ้า
โขง หนองหารจึงเปนถิ่นกําเนิดของพันธุปลานานาชนิด จากการขึ้นมาวางไขของ
ปลาจากแมนํ้าโขง นอกจากน้ีระบบนิเวศตามธรรมชาติของหนองหารยังเอ้ือ
ประโยชนตอการดํารงชีวิตของชุมชนตาง ๆ  ที่ตั้งเรียงรายอยูริมหนองหารไดเปน
อยางดี  ในหนาฝนไดอาศัยนํ้าปลูกขาวสวนหนาแลงก็ใชพื้นที่อุดมสมบูรณเปนที่
เลี้ยงสัตวและปลูกพืชผักสวนครัวและที่สําคัญ คือ “การจับปลา” ตลอดทั้งปของ
ชมุชนรอบหนองหารสรางความม่ันคงทางอาหารใหชมุชนไดเปนอยางดี วฒันธรรม
ชุมชนรอบหนองหารจึงเปน “วัฒนธรรมขาวและวัฒนธรรมปลา” ที่แยกกันไม
ออก

 หนวยงานของรัฐเร่ิมตนใหความสําคัญในการพัฒนาหนองหารมานานเม่ือ 
70 ปที่ผานมาเห็นไดจาก การเร่ิมกอสรางประตูระบายน้ําก้ันลํานํ้าก่ําเม่ือป พ.ศ. 
2484 เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาหนองหารโดยมีจุดมุงหมายหลักใหหนองหาร
เปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าของภาคอีสานและเก็บนํ้าไวใชสําหรับการกสิกรรม
สาํหรบัชมุชนรอบหนองหาร ตลอดระยะ 70 ปทีผ่านมา วถิกีารดาํรงชวีติของชมุชน
รอบหนองหารจงึเปล่ียนแปลงไปไดรบัการพฒันาเขาสูระบบเศรษฐกิจแบบทุนนยิม
พรอมกับการกอสรางโครงสรางพืน้ฐานไดแพรขยายเขาสูชมุชนลุมนํา้หนองหาร เชน
เดียวกันกับที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นทั่วไปในประเทศ ประชากรและท่ีอยูอาศัยในชุน
ชนรอบหนองหารและในเขตเทศบาลเมืองสกลนครขยายเพ่ิมจํานวนมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมของหนองหารสวนหนึ่งไดถูกใชเปนตนทุน
ของการพัฒนาถนนและสวนสาธารณะบางแหงถกูสรางเขาไปในหนองหารริมฝงใน
บริเวณที่ติดกับชุมชนเมืองถูกถมรุกพื้นที่เขาไปในหนองหารเพื่อสรางที่อยูอาศัย
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 ผลจากการพัฒนาโดยเฉพาะการสรางประตูระบายน้ําระหวางหนองหาร
กบัลาํน้ํากํา่12 อกีทัง้การขยายตัวของชุมชนดังกลาวทําให “หนองหาร” เปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมเปนอยางมาก จํานวนพันธุปลาหลากหลายชนิดสูญหายไป ผักตบชวา
กลายเปนวัชพืชสําคัญที่สรางปญหาใหกับชุมชนรอบหนองหาร ทําใหบางหมูบาน
ตองสูญเสียอาชีพ “ประมงน้ําจืด” ออกไปจับปลาไมได นอกจากนี้การปดลํานํ้าที่
ระบายจากหนองหารยังทําใหเกิดการสะสมโรคพยาธิใบไมในตับและหอยคัน การ
ทับถมของตะกอนและวัชพืชมีมากยิ่งขึ้น นํ้าในหนองหารจึงมีคุณภาพต่ําโดยเพาะ
นํา้เสยีจากตัวเมอืงและสารเคมีทางการเกษตรตางระบายลงสูหนองหารเปนเหตุให
นํ้าหนองหารเนาเสีย กลายเปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขชุมชนรอบหนองหาร 
ถงึแมวาในอดตีทีผ่านมามกีารศกึษาปญหาและสาเหตทุีก่อใหเกดิปญหาตาง ๆ   ของ
หนองหารตลอดจนแนวทางแกไขปญหาทางดานส่ิงแวดลอมไดรับความสําคัญทั้ง
ระดับประเทศและระดับทองถิ่นแลวก็ตามแตดูเหมือนวาการเปดโอกาสใหชุมชน
รอบหนองหารไดเขามามีบทบาทสําคญัรวมกับภาคราชการและเอกชนในการฟนฟู
สภาพแวดลอมหนองหารยังมิไดรับความสําคัญมากนัก

 บทความนี้ศึกษาเกี่ยวกับหนองหารกับการเปล่ียนแปลงในชวงป             
พ.ศ. 2484-2543 ดวยการออกสํารวจเก็บขอมลูและการเขารวมประชุมแบบมีสวน
รวม (focus group) กับผูแทนของชุมชนรอบหนองหารจํานวน 7 หมูบาน ไดแก 
หมูบานบังศาลา หมูบานทาวัด หมูบานแปน หมูบานนาแกว หมูบานทาแร หมูบาน
ดอนเชียงคูณ และหมูบานง้ิวดอน เพื่อเปนรับฟงความคิดเห็นของชุมชนในรอบเขต
หนองหารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมเปรียบเทียบจากอดีตกับ
ปจจุบันวา ชาวบานมีความคิดเห็นเชนใดตอการพัฒนาหนองหารตลอดระยะเวลา
ทีผ่านมาและสิง่สาํคญัประการสดุทายทีต่องการคอื ขอเสนอตอแนวทางการจดัการ
เพื่อฟนฟูสภาพแวดลอมของหนองหารวา ควรเปนไปในแนวทางไหน

สภาพทั่วไปของหนองหาร 

 หนองหารจังหวัดสกลนครเปนแหลงนํา้ธรรมชาติขนาดใหญทีม่คีวามสําคญั
หน่ึงในสามของบึงน้ําจืดในประเทศโดยมีขนาดใหญเปนอันดับสองรองจากบึง         
บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค  สวนอันดับสามไดแก กวานพะเยา จังหวัดพะเยา 
หนองหารตั้งอยูในบริเวณพื้นที่ตํ่าของแองสกลนคร (Sakon Nakhon Basin) หรือ
เปนสวนหนึ่งของบริเวณที่เรียกกันวา “บริเวณกนแองสกลนคร” มีลักษณะแบน
ราบมากมีรองนํ้าที่จุดต่ําสุดอยูที่ระดับ 152.50 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 
(รทก.) มีความลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร แตเดิมหนองหารมีพื้นที่ 48,600 ไร13 และภาย
หลังขยายเพิ่มเปน  77,016 ไร เหลือประมาณ  123  ตารางกิโลเมตร14 
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 พื้นที่สวนใหญของหนองหารรับนํ้าที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพานสันปนนํ้า
อยูในแนวทิศตะวันตกเฉียงใตที่ภูหลุบชางเปนยอดเขาสูงสุดในระดับ  558  เมตร 
(รทก.) ลักษณะของพื้นที่ลุมนํ้าหนองหารในทางทิศใตและทิศตะวันตกเปนแนวตอ
เขตจากเทอืกเขาภพูานทีล่าดเอยีงลงมาสลบักบัเนินลกูเคล่ือนลอนสงูลดหลัน่ลงไป
หาทีร่าบลุมรมิหนองหาร บรเิวณนีม้สีภาพปาเปนปาโคกและปาดบิแลงสลบักบัพืน้ท่ี
เกษตรกรรม สวนพืน้ทีลุ่มน้ําทางทศิเหนอืและตะวนัออกมลีกัษณะเปนทีร่าบลุมรอบ
หนองหาร สลบัดวยพืน้ทีเ่ปนเนินลาดต่ํา และมรีองนํา้ลกึเช่ือมตอระหวางหนองหาร
กบัลาํน้ํากํา่และลํา้นํา้กํา่เปนสายนํา้สายเดยีวทีไ่หลออกจากหนองหารลงสูแมนํา้โขง
ที่อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนมมีความยาวประมาณ  120  กิโลเมตร สวน
บรเิวณกลางหนองหารประกอบดวยดอนทีม่ขีนาดแตกตางกันแตมภีมูทิศันสวยงาม
ไดแก ดอนสวรรคใหญ ดอนสวรรคนอย ดอนหัน ดอนผลาญ ดอนไซพอ ดอนหวาย 
ดอนขาม ดอนงิ้ว ดอนกระโจ ดอนเลา เปนตน

 เขตพืน้ทีผ่วิน้ําและปรมิาณนํา้ในหนองหารขึน้อยูกบัระดบัความสงูในการ
เก็บกักน้ําตางกัน  เชน  ในระดับ 155.5 เมตร (รทก.) มีพื้นที่ผิวนํ้าเทากับ 44.61 
ตารางกิโลเมตร (27,881.25 ไร) และมีปริมาตรนํ้า  46,295  ลานลูกบาศกเมตร ใน
ระดบั 156.5 มพีืน้ผวิน้ําเทากบั 59.34 ตารางกโิลเมตร  (37,6087.5 ไร)  มปีรมิาตร
นํา้  98.27  ลานลกูบาศกเมตร  สวนในระดับ  157.5 เมตร  รทก. มพีืน้ผวินํา้เทากบั 
113.00 ตารางกิโลเมตร (70,625  ไร) และมีปริมาตรนํ้า  184,44  ลานลูกบาศก
เมตร15 จากคาพื้นที่ผิวนํ้าและปริมาตรน้ําดังกลาวนี้เองเปนตัวบงบอกถึงความแบน
ราบของทองน้ําหนองหารไดดีทําใหมีลํานํ้าไหลลงสูหนองหารหลายสาย เชน ทาง
ทิศใตมีลํานํ้าพุง เปนลําน้ําสายใหญและใหปริมาณนํ้ามากที่สุดกับหนองหาร  โดย
นํ้าพุงแยกออกเปนหวยคํารบสายหน่ึง นอกจากนี้ยังมีหวยสะเล หวยเฮ หวยเดียก
และหวยนาหลุม ทางทิศตะวันตกไดแก หวยโมง หวยกะปอด หวยสมอ ทางทิศ
เหนือไดแก หวยลาก หวยมวง หวยขนี หวยแนบ หวยนํา้ลอง สวนทางทศิตะวนัออก
ไดแก หวยซงนํ้าพุ  ลําน้ําตางๆ เหลาน้ีใหปริมาณนํ้ากับหนองหารในชวงฤดูฝนเปน
สวนใหญ
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ภาพแสดงพื้นที่ราบลุมนํ้า “หนองหาร” ทะเลสาบน้ําจืดใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ระบบนิเวศของหนองหารกอนมีการสรางประตูลาํนํา้กํา่ (พ.ศ. 2484-2496) 
มีระบบของฤดูกาลที่มีนํ้าขึ้นและนํ้าลง ทําใหนํ้ามีการหมุนเวียนถายเทไหลออกสู
แมนํ้าโขงท่ีปากลํานํ้ากํ่า อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในชวงฤดูฝนตกใหม
ประมาณกลางเดอืนพฤษภาคมเปนตนไป ปรมิาณนํา้ท่ีไหลลงมาจากลาํนํา้พงุทาํให
นํ้าหนองหารเปนสีขุนแดงจากสีของตะกอนดินและทราย และมักมีสีเขมขึ้นเรื่อยๆ 
ตามปริมาณน้ําฝนที่ไหลลงมาก ชาวบานทั่วไปรูวา “ฝนแฮงเทิงภู นํ้าพุง (พุง) ออก
แลว” หมายถึง มีฝนตกหนักบนภูพานสงผลทําใหนํ้าพุงไหลพุงแรงลงสูหนองหาร

 พอยางเขาเดือน 9 เดือน 10 (สิงหาคมและกันยายน) ปริมาณน้ําเต็ม    
หนองหาร บางปนํ้ามากอาจทวมสูงถึงพื้นที่นาและตีนบาน เพราะเกิดจากปจจัย
ตางๆ 2-3 ประการที่เกี่ยวเนื่องกัน เชน  เมื่อฝนตกหนักปริมาณนํ้าก็ไหลลง          
หนองหารมาก เพราะหนองหารมีภมูลิกัษณะสณัฐานเปนแองตํา่  รวมท้ังมลีาํนํา้กํา่
ทีเ่ปนทางระบายน้ําสายเดียวและคับแคบ รวมท้ังอาจมีปรมิาณน้ําจากแมนํา้โขงไหล
ยอนกลับเขามาทางลํานํ้าก่ํา นอกจากนี้ปริมาณน้ําจากน้ําพุงอีกสายหน่ึง (ที่แยก
ออกเปนหวยคํารบ)  ที่ไหลออมลงมาใกลบริเวณทางเช่ือมของหนองหารกับลํานํ้า
กํา่ในบริเวณตรงขามกับบงึสตูรใหญ ทาํใหปรมิาณน้ําในหนองหารถูกตงึจากน้ําของ
แมนํา้โขง น้ําจึงระบายออกไดชาและทวมเออลนข้ึนจนกลายเปนทะเลสาบธรรมชาติ
ขนาดใหญ แตเมื่อถึงชวงเวลาหนาแลงในเดือน 12 นํ้าจากหนองหารทยอยแหงลด
ระดับลงไป พอถึงเดือน 4 เดือน 5 ระดับนํ้าก็ลดลงไปถึง “โกนสะเล” (โกนหวย  
สะเลที่เปนรองนํ้าลึก) จนน้ําแหงลงจากฝง (หมายถึง จากระดับนํ้าที่ขึ้นสูงสุดในฤดู
ฝน) ไปถึงเกาะดอนตางๆ เปนระยะทางถึง 2-3 กิโลเมตร ปจจุบันชุมชนรอบหนอง
หารในปจจุบนัมจีาํนวนมากกวา 40 ชมุชน  ตัง้อยูในเขตอาํเภอเมอืงและอาํเภอโพน
นาแกว  จังหวัดสกลนคร
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โครงการรัฐกับการพัฒนาหนองหาร

 กรมประมงเปนหนวยงานรัฐหนวยงานแรก ๆ  ที่มีบทบาทสําคัญในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหนองหารในป พ.ศ. 2475 กระทรวงเกษตราธิการ16 ไดตัง้คณะ
กรรมการขึน้เพือ่ดําเนนิการสาํรวจสภาพของหนองหารและจดัทาํโครงการปรบัปรงุ
หนองหาร ใหเปนที่บํารุงพันธุสัตวนํ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในปถัดมา 
พ.ศ.2476 กรมประมงไดศึกษาเพื่อกอสรางประตูนํ้าที่ปากลํานํ้ากํ่าเก็บกักนํ้าใหสูง
ขึ้นจากระดับนํ้าที่เปนอยูเดิม เพื่อเพิ่มเนื้อที่เพาะพันธุสัตวนํ้าและชวยการกสิกรรม
บริเวณรอบหนองหาร การกอสรางเขื่อนกั้นปากลํานํ้ากํ่าเริ่มข้ึนเมื่อป พ.ศ.2484  
แตเนื่องจากระยะเวลาการกอสรางอยูระหวางสงครามเอเชียบูรพา ทําใหการ
กอสรางลาชาออกไปถึง 12 ป และสรางเสร็จสมบูรณในป พ.ศ.2496 นอกจากการ
กอสรางประตนูํา้ปดปากลํา้นํา้กํา่แลว กรมประมงไดตัง้สถานปีระมงข้ึนท่ีหนองหาร
ในป พ.ศ. 2485 โดยมีวัตถุประสงคหลายประการ คือ เพื่อทําการผลิตพันธุปลาให
มีปริมาณเพียงพอกับความตองการาของประชาชน สํารวจและคนควาเพื่อเพาะ
ขยายพันธุปลาตลอดทั้งสงเสริมใหมีการเพาะเลี้ยงมากขึ้น รวมทั้งการสํารวจหนอง
หารและท่ีลุมอันเปนแหลงนํ้าเพื่อพิจารณาปรับปรุงใหมีสภาพดีขึ้น17

 โครงการพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะสิ่งกอสรางพ้ืนฐานอันเปนทิศทางหลัก
สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509)    
ถูกสรางข้ึน มีการกอสรางถนนเช่ือมตอระหวางชุมชนรอบหนองหารและตัวเมือง
สกลนคร ทาํใหเกดิการอพยพเขามาของคนถิน่อืน่ทาํไดอยางสะดวกรวดเรว็ จาํนวน
ประชากรและส่ิงกอสรางบานเรอืนทัง้ในชมุชนรอบหนองหารและเมอืงสกลนครจงึ
ขยายตวัมากข้ึน อกีทัง้การใชประโยชนจากหนองหารไดเพิม่ขึน้เปนเงาตามตัว จาก
การพฒันาหนองหารเร่ิมแรกมจีดุประสงคเพยีงพฒันาเพือ่เปนแหลงเพาะพนัธุสตัว
นํ้าและทําการเกษตร แตระยะตอมาเม่ือมีกลุมคนใชประโยชนจากหนองหารท่ีมี
ความหลากหลายและเพ่ิมจํานวนมากขึ้น ทั้งเพื่อการชลประทาน การประมง การ
ประปา (สําหรับเทศบาลนครสกลนคร, เทศบาลทาแรและอีกหลายชุมชน) รวมทั้ง
การทองเทีย่ว  ชมุชนโดยรอบในเขตลุมนํา้หนองหารไดใชนํา้จากหนอนหารเพือ่การ
ทํานา โดยเฉพาะในชวงฝนทิ้งชวงโดยคิดเปนพื้นท่ีประมาณ 21,636  ไร (โครงการ
สูบนํ้าดวยไฟฟา) การผลิตประปาสํานักงานประปาสกลนครใชนํ้าจากหนองหารใน
การผลิตนํ้าประปาในอัตราปละประมาณ  3.6  ลาน ลบ.ม. นับตั้งแตป  พ.ศ. 2500  
เปนตนมา โดยมีโรงกรองนํ้าจํานวน 4 โรง ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. จํานวน 1 โรง 
ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. จํานวน  1 โรง และขนาด 40 ลบ.ม./ชม. จํานวน 2 โรง 
เนื่องจากคุณภาพบริเวณใกลชายฝงมีคุณภาพต่ํา โรงสูบนํ้าเดิมจึงตองสรางยื่นจาก
ริมหนองหารเขาไปอีกเปนระยะทางถึง 1,670 เมตร
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 สวนการพฒันาการทองเทีย่ว พืน้ทีจ่งัหวดัสกลนครไดกลายเปนพืน้ทีห่นึง่
ที่ Pacific Area Travel Association (PATA) บรรจุไวในเสนทางการทองเที่ยวภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบนตัง้แตป พ.ศ. 2529 และแผนพฒันาแหลงทองเทีย่วใน
ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ที่มุง
พฒันาใหประเทศไทยเปนศนูยกลางการทองเท่ียวของอาเซยีนทําใหจงัหวดัสกลนคร
มคีวามสําคัญมากข้ึนในฐานะจุดเช่ือมตอไปยังแหลงทองเท่ียวชายฝงแมนํา้โขงและ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว18 และตอมาหนองหารไดรับการ
พัฒนาดวยการยกระดับนํ้าใหสูงขึ้นกวาเดิมเพ่ือตอบสนองตอการใชประโยชนของ
กลุมคนตางๆ โดยกรมประมงไดสรางประตนูํา้ใหมและสรางคนัดนิก้ันนํา้และอาคาร
รบันํา้อกี 5 แหงเพือ่ปองกนันํา้ทวมในพืน้ทีลุ่มรอบหนองหาร19 ประตแูหงใหมนีส้ราง
เสร็จในป พ.ศ. 2536 พรอมกับไดรับการตั้งช่ือวา “ประตูสุรัสวดี”

ภาพแสดงโครงการพัฒนาลุมนํา้ก่ํามกีารกอสรางประตูระบายน้ําขวางก้ันหนองหารกับลาํนํา้กํา่ถงึ 5 แหง

 กลาวโดยสรุป  การกอสรางประตูนํ้าปดกั้นปากลํานํ้ากํ่า ในระยะแรกมี
เปาหมายเพือ่การเกษตรกรรมและการอนรุกัษสตัวนํา้ แตในระยะตอมาการพฒันา
ของชุมชนและตัวเมืองสกลนครภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ทําใหความตองการใชประโยชนจากหนองหารเพิ่มมากขึ้น อาทิเชน หนองหารเปน
แหลงน้ําประปาสาํหรบัเมอืงสกลนคร ถกูบรรจใุหเปนแหลงทองเท่ียวของภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนือและเพื่อการชลประทาน การพัฒนาหนองหารดวยการสรางประตู
ระบายนํา้ขึน้ใหมเพือ่ยกระดับนํา้ในหนองหารจึงเกิดขึน้เพือ่ตอบสนองความตองการ
ใชนํ้าดังกลาว
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ชุมชนรอบหนองหารกับประสบการณจากการพัฒนา

 เมื่อยางเขาสูชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 หนองหารไดรับการพัฒนา
ปรบัปรงุเพือ่เปนแหลงเพาะพนัธุสตัวนํา้สาํหรบัภาคอสีานตอนบน ประตนูํา้กัน้ลาํนํา้
กํา่ปากทางเชือ่มหนองหารกบัแมนํา้โขงถกูสรางเสรจ็กอนทีป่ระเทศไทยมแีผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมฉบบัแรก (พ.ศ. 2504-2509) สภาพการเปลีย่นแปลงของชมุชน
ลุมนํ้าหนองหารจากประสบการณการพัฒนาในชวงท่ีผานมาจึงไดรับการบอกเลา
จากผูแทนชาวบาน 7 หมูบานรอบหนองหาร โดยผูศึกษารวมกับคณะไดใชวิธีการ
เกบ็ขอมลูภาคสนาม เขารวมประชมุและพดูคยุกบัผูรูหรอืผูเฒาแกในชุมชนทีเ่ตบิโต
มวีถิชีวีติผกูพันกบัหนองหาร คนเหลาน้ียงัจําภาพหนองหารกอนมีการกอสรางประตู
เกบ็น้ําไดอยางด ีสามารถบอกเลาถงึสภาพการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนไดอยางชดัเจน 
ชมุชนเปาหมายเหลานีอ้ยูในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนครทัง้หมดไดแก 1. บานบงึศาลา 
ตําบลดงวัฒนา 2. บานนาแกว ตําบลนาแกว 3. บานทาวัด ตําบลเหลาปอแดง       
4. บานแปน ตําบลบานแปน 5. บานดอนเชียงคูณ ตําบลเชียงเครือ 6. บานงิ้วดอน 
ตําบลงิ้วดอน 7. บานทาแร ตําบลทาแร แกนนําชาวบานหรือผูใหขอมูลสําคัญเลา
ถึงประสบการณที่ผานมา โดยสรุปดังนี้

 ผูเฒาผูแกเลาวา “แตกอนนํ้าในหนองหารกินได เอามอง (ขายขึง) ไป
ใสไมนานไดปลามา ตามเลาะริมฝงก็ไมมีก็ขี้สนม (กอวัชพืช) เอาสวิงไปซอนกุง
ไดเยอะแยะ วันไหนที่แดดจัดถอเรือออกไปตามที่ตื้นๆ นํ้าหนองหารใสจนมอง
เหน็รงัไขปลาดุกปลาซอนอยูตามรากผักอรีวยไดอยางชัดเจน”20 วถิชีวีติของชุมชน
ลุมน้ําหนองหารอาศัยการทํานาปลูกขาวไวกินพื้นท่ีนา สวนใหญอยูไมไกลจาก
หมูบานที่นามีทั้งนาอยูบนที่ดอนเรียกวา “นาโคก” สวนนาอยูพื้นที่ลุมนํ้าเรียกวา 
“นาทง” และนาตามริมฝงหนองหารชาวบานเรียกกันวา “นาตีนบาน”21 ชาวบาน
มักจับจองพื้นที่ทํานาหลายแปลงทั้งนาโคกและนาทง ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของการ
มีขาวกินยามใดแลงก็ยังเหลือนาทง แตหากฝนหนักนาทงก็ยังไดกินขาวจากนาโคก 
ดังนั้นเห็นวาแตละครัวเรือนจึงพยายามทํานาท้ังในนาดอนและนาลุม แตเม่ือใน
ปจจุบันจํานวนครัวเรือนมีมากขึ้นแตที่ดินเทาเดิม ทําใหไมสามารถมีที่ดินทํานาได
หลายแปลงเหมือนอดีต

ฐานชีวิตของชุมชนลุมนํ้าหนองหารไมไดขึ้นกับการทํานาเพียงอยางเดียว 
ปลาที่มีอยูชุกชุมเมื่อสมัยอดีต และพืชผักธรรมชาติตามดอนตางๆ ในหนองหารยัง
เปนฐานทรัพยากรสําคัญ ที่กอใหเกิดพัฒนาการของชุมชนหนองหารในปจจุบัน     
ดังแมสอน ยศทอง วัย 68 ป ชาวบานแปนเลาวา “แมเกิดนํานํ้า ใหญนํานา สงลูก
หลานเรียนไดกะยอนปลา หาปลาไดแลวก็ไปแลกขาวกิน ตามดอนมีเห็ดผึ้ง เห็ด
ปลวก เห็ดดิน หนอไมไผปา มันแซง สวนใหญคนบานแปนไปหาอยูหากินที่ดอน
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สวรรค และยังไดเอาวัวเอาควายไปเลี้ยง” ความทรงจําแหงอดีตของแมสอนเปน
เชนเดียวกันกับแมสมร หาญมนตรี วัย 59 ป ชาวบานทาวัดที่เลาวา “ปูปลานานํ้า
บไดอึดไดอยากใชสวิงซอนกุงบาทเดียวไดเปนกิโล”และยามเม่ือถึงฤดูกาล ปลา
ขึ้นมาวางไขสิไดยินเสียง “ปลาฮองคือ เสียงหมู”

 นอกจากนีใ้นชวงฤดแูลงเมือ่นํา้ในหนองหารลดลง ชาวบานท่ีอยูรอบหนอง
หารขุดเอาดินเอียด (เกลือที่ซึมขึ้นบนผิวดิน) ตามดอนหรือตามริมหนองหารมาตม
เกลือไวใชบริโภคและทาํปลาแดก แตปจจบุนัชาวบานทีต่มเกลอืมนีอยลง เนือ่งจาก
มีนํ้าทวมขังหนองหารตลอดป จนไมสามารถไปหาท่ีขูดดินเอียดได อีกท้ังสมัยกอน
ถนนหนทางยังไมสะดวก การเดินทางระหวางหมูบานรอบหนองหารกับเมือง
สกลนครมักใชเรือและการเดินเทา เม่ือชาวบานจับปลาไดมากหรือไดปลาขนาดใหญ
ก็หาบปลาเดินไปขายที่ตัวเมือง แตเดิมหนองหารมีปลาหลากหลายชนิด เชน ปลา
ดุก ปลาชอน ปลาอีจน ปลาแมว ปลาเพี้ย ปลาโจก ปลายอน ปลาอีกุม ปลาเสือ 
ปลายีส่ก ปลาเซอืม ปลาเคงิ ปลาซวย ปลานาง ฯลฯ ปลาเหลานีม้ชีกุชมุและมขีนาด
ใหญจนเอาหัวปลามาทํา “กอนเสา” ได

 พอสาํ บรุเนตร อาย ุ77 ปชาวบานบึงศาลาบอกวา เคยจบัปลาเสอืตวัใหญ
หนักถึง 8 กิโลกรัม และเม่ือใดท่ีจับไดปลาตัวใหญมักหาบเอาไปขายท่ีเมืองสกล วัน
ไหนขายปลาไดเงินถึง 3 บาท เปนได “สาบขี้แฮ” (ดีใจจนตีปก) “สมัยพอยังเปน
บาวออกไปใสแงบหาปลามีแตปลาตัวใหญๆ  บางคร้ังจบัปลาดุกไดขนาดตัวเกือบ
เทาขา เอาไปขายไดตัวละ 1 สตางค สวนปลาอื่นๆก็มี ปลาโด ปลาคอ ปลาจีน 
ปลาโจก ปลาแมว ปลาเพี้ย ปลาอีกุม ปลาหมากผาง ฯลฯ แตสมัยกอนปลาไม
เปนราคา เพราะมีมากจนไมตองซื้อตองขาย ปลาแดกมักทําเก็บเอาไวกินปละ
ประมาณ 2 ไหตอเฮือนเทานั้นก็พอแลว”

 สมยันัน้ชาวบานสวนใหญจงึมวีถิชีวีติพึง่พาธรรมชาต ิทรพัยากรธรรมชาติ
อดุมสมบรูณมรีะบบเศรษฐกจิแบบพอเพยีงและมกีารแลกเปลีย่นอาหารกนับางเมือ่
ยามขาดแคลน เชน การหาปลาไปแลกขาว เริ่มมีการใชเงินตราบางแลวแตไมมาก
นัก คนรุนอายุ 50-60 ปขึ้นไป คือ รุนที่ทันเห็นหนองหารเมื่อครั้งยังใสสะอาดและ
อุดมสมบูรณ ตางเห็นวาความเปลี่ยนแปลงของหนองหาร เกิดข้ึนชัดเจนเมื่อ
ประมาณ 40-50 ปทีผ่านมา โดยจดุเปลีย่นครัง้ใหญของหนองหารในทัศนะของชาว
บานเกดิเมือ่มกีารกอสรางประตปูดกัน้ปากลาํนํา้กํา่ หลงัจากนัน้ทรพัยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอมหนองหารก็คอยๆเปลี่ยนแปลงไป ชาวบานตางแสดงความเห็น
สอดคลองกันวา ปญหาความเส่ือมโทรมของหนองหารในปจจุบันเกิดข้ึนในหลาย
ดานดวยกัน กลาวคือ ดานสภาพแวดลอม ไดแก ปญหาการแพรกระจายของวัชพืช
หรือขี้สนม ความเนาเสียของนํ้าในหนองหาร ชนิดพันธุและจํานวนปลาและนกลด
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นอยลง การแพรระบาดของหอยคันและโรคศัตรูขาวโดยมีวัชพืชเปนแหลงอาศัย 
ปลาเปนโรค ดานสาธารณสุขพบวาอัตราความชุกชุมของโรคพยาธิใบไมในตับของ
ประชาชนที่อยูรอบหนองหารในรัศมี 3 กิโลเมตร เมื่อป พ.ศ. 2530 มีอัตราชุกชุม
ถึงรอยละ 37.9722

 ปญหานํา้ทวมและการขยายเขตหนองหารทบัทีน่าเปนปญหาทีช่าวบานให
ความสําคัญในลําดับตนๆ ปญหาเหลานี้มีสาเหตุมาจากการพัฒนาหนองหารโดย
การสรางประตูกัน้ลาํนํา้กํา่เปนลาํนํา้ทีเ่ชือ่มตอระหวางหนองหารกับแมนํา้โขง ทาํให
วัฏจักรการข้ึนลงของน้ําในหนองหารเปล่ียนไปจากเดิมที่เคยมีทั้งนํ้าขึ้นและนํ้าลง 
ปญหาใหญอันดับแรกที่ชาวบานกลาวถึงกันมาก คือ ปญหาเรื่องวัชพืชหรือข้ีสนม 
การแพรกระจายและการทบัถมของผกัตบชวาและวชัพชือืน่ๆ พบเหน็อยูเตม็ชายฝง
หนองหาร ชาวบานดอนเชียงคูณพูดเปนเสียงเดียวกันวา “เดี๋ยวน้ีคนสวนใหญ      
ในหมูบานตองสูญเสียอาชีพจับปลา เพราะผักตบชวาและข้ีสนมข้ึนเต็มริมฝง
หนองหารของหมูบานเปนระยะทางยาวเกือบ 3 กิโลเมตร จนชาวบานหาทาง
เอาเรือออกไปจับปลาไมได” นอกจากน้ี การทับถมของวัชพืชยังเปนสาเหตุทําให
นํ้าหนองหารเนาเสีย อีกทั้งยังเปนแหลงอาศัยของหอยคันและแมลงศัตรูขาว ซาก
วชัพชืเหลานีต้ายทบัถมกนัเปนเหตุใหหนองหารตืน้เขนิ ทาํใหแหลงท่ีอยูหรอืหากิน
ของปลาและนกลดนอยลงทัง้จาํนวนชนดิและปรมิาณ “ตัง้แตมชีลประทานมา ไมมี
ปลาเหมือนเกา ปลาเด๋ียวน้ีมันไขไมเปนแลว เน่ืองจากปลามันไขในน้ําไหล         
แตเดี๋ยวน้ีนํ้าหนองหารมันไมไหล”23 ปลาที่ปจจุบันนี้ชาวบานไมพบเห็นอีกเลย 
ไดแก ปลาแมว ปลานกเขา ปลาขบ ปลาเสือ ปลาหมากผาง ปลาหมู ปลาคาว ปลา
อีกุม นอกจากน้ียังพบปลาเปนโรคมีแผลตามลําตัวลอยตายในหนองหารอีกดวย 
อยางไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของประชากรและการจับปลามากข้ึน รวมทั้งการจับปลา
แบบทําลาย เชน การใชไฟฟาช็อตปลาเปนสาเหตุสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีชาวบาน
กลาวถึง

 ดานสาธารณสุข ชาวบานไมลงอาบนํ้าในหนองหารแลวปจจุบัน เพราะ
คุณภาพนํ้าในหนองหารแยลงกวาเดิมมาก ผูสัมผัสกับนํ้าหนองหารเม่ือข้ึนมาแลว
รูสกึคนั อกีทัง้ยงัเกดิโรคพยาธใิบไมในตบัระบาดทัง้ในคนและสตัวเลีย้งววัควายของ
ชาวบานทาวัด ที่นําไปเลี้ยงในหนองหารมักมีราคาตํ่า เนื่องจากพอคาตําหนิวา       
วัวควายเหลานั้นเปนโรคพยาธิ สําหรับปญหาเรื่องที่ดินทํากิน มี 2 ลักษณะ คือ       
นํ้าทวมนาขาวเสียหายและแนวเขตหนองหารทับที่นา เนื่องจากชุมชนรอบ         
หนองหารทาํนาตามรมิฝงหนองหาร หรือทีเ่รียกวา “นาตนีนํา้” การเกบ็กกันํา้ทาํให
นํ้าทวมขาวเสียหาย ชาวบานดอนเชียงคูนเลาวา เดิมมีนาตีนนํ้าอยู 21 ไร แตหลัง
จากมีประตูนํ้าไมสามารถทํานาไดเลยจนตองขายที่นาท้ังหมดใหกับคนบานทาแร 
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ชาวบานดอนเชยีงคนูอกี 10 กวารายประสบปญหาเชนกนัและสวนใหญไดขายทีน่า
ไปเกือบหมดแลว ลักษณะปญหาเดียวกันนี้พบวา เกิดขึ้นใน 4 หมูบาน จาก 7 
หมูบาน ชาวบานแตละหมูบานสะทอนความเห็นตอปญหาน้ําทวมวา “ประตลูาํนํา้
กํา่” คอื สาเหตหุลกัของปญหา “เมือ่กอนไมมปีระตนูํา้หนองหารทางบนก็ไดหากนิ
ทางลางก็ไดหากิน เพราะทางตอนบนนํ้าไมทวมและทางตอนลางนํ้าก็ไมทวม    
แตเดี๋ยวนี้มีประตูนํ้าถาปดนํ้าทางตอนบนนํ้าก็ทวม สวนทางตอนลางก็แหงแลง 
แตถาเปดนํ้าทางตอนบนนํ้าก็มาทวมทางใตแทน”24 “บานเมืองเฮา หนองหาร
เฮาเปลี่ยนแปลงไปหลายแลว ยอนนํ้าอันนี้แหละบแหง”25 ชาวบานบางคนเคย
เดินทางไปพบกับเจาหนาที่ประมงเพ่ือขอใหเปดประตูระบายนํ้าเนื่องจากน้ําทวม
ขาว แตทางเจาหนาที่อางวาตองรอคําสั่งจากกระทรวงจึงเปดได26 ชาวบานนาแกว
และบานอื่นๆ ตางประสบปญหาเดียวกัน คือ “ยามชวงขาวออน ขาวใหมนํ้าทวม
มาก็ทําใหขาวตายหมด” ผิดกับกอนที่ประตูนํ้าแมวามีนํ้าหลากทวมในหนานํ้าแต 
“ยามแลงนํ้าก็ลดลงไปจนถึงดอนโพธ์ิ ชาวบานลงไปทํานาแซง อาศัยนํ้าจาก    
ฮองน้ําลาก ทํากันหมดบาน....ชวงเดือนสิบเอ็ดสิบสองนํ้าแหงเร็วเฮ็ดใหขาว      
ไมตาย”27 

ปญหาแนวเขตหนองหารเกดิขึน้เม่ือมปีระกาศพระราชกฤษฎกีา พ.ศ.2484 
ใหหนองหารเปนเขตพ้ืนที่หวงหามการใชที่ดิน และตอมาประกาศทับซอนเปนเขต 
นสล. (หนังสือสําคัญที่หลวง) อีกครั้งเมื่อป พ.ศ.2540 ทําใหพื้นที่หนองหารขยาย
เขาไปทับที่ทํากินของหมูบานรอบหนองหาร ชาวบานทุกหมูบานยืนยันวา ที่นา      
ดังกลาวตนไดรับสืบทอดมรดกมาต้ังแตรุนพอแม “แตกอนเปนที่ของชาวบานได
ทํากินยามชวงฤดูแลง เดี๋ยวนี้เปนเขตประมงไปแลว วิธีการปกเขตคือ ปดเขื่อน
ใหนํ้าขึ้น นํ้าขึ้นถึงไหนก็เปนเขตประมงตรงน้ัน” ชาวบานบางรายเคยไปขอ
เอกสทิธ์ิ แตทางเจาหนาทีบ่อกกบัชาวบานวาพืน้ท่ีดงักลาวเปนเขตประมงไมสามารถ
ออกเอกสารสิทธิ์ใหได “หลักเขตที่ดิน แตพอแตแมหลักเขตอยูทางใต เดี๋ยวนี้มา
ปกหลกัเขตก็ไมเคยมาถามวา หลกัเขตเดมิมนัอยูตรงไหน นกึอยากปกกม็าไมเคย
ใหความสําคญักับชาวบานเลย”28 ชาวบานยังเลาอกีวา เคยไดยนิคนเฒาคนแกเลา
ตอกันวา การปกแนวเขตครั้งแรกเจาหนาที่ถามชาวบานวา ตองการใหปกตรงไหน 
ตอนน้ันชาวบานไมคิดวาแนวเขตสรางปญหาตามมา จึงบอกวาอยากปกตรงไหนก็
ปกไป เจาหนาที่ก็เลยปกเขาไปในท่ีนาของแก
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ภาพแสดงเขตพื้นที่หวงหามการใชที่ดินรอบหนองหาร ตามประกาศพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 

ประกาศ และประกาศทับซอนเปนเขต นสล. (หนังสือสําคัญที่หลวง) พ.ศ. 2540 

ภาพแสดงหลักเขตหนองหารและหลักเขต นสล. (หนังสือสําคัญที่หลวง) ตั้งอยูในเขตบริเวณที่ทํากิน

และกลางหมูบานริมหนองหาร

 หากสรุปกรณีปญหาเรื่องนํ้าทวมและแนวเขตทับท่ีนา ในทัศนะของชาว
บานมสีาเหตุสาํคัญจากการปดประตูระบายน้ําเพ่ือเก็บนํา้ไวในฤดูแลง ตามแนวการ
จัดการน้ําในหนองหาร เพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคที่หลากหลายทั้งผลิตนํ้า
ประปา เกษตรกรรม แหลงทองเท่ียวโดยเฉพาะประเพณีแขงเรือท่ีถูกยกระดับให
เปนงานระดับจังหวัด โดยแขงกันในชวงเทศกาลออกพรรษาราวเดือนตุลาคมของ
ทุกป จึงจําเปนตองเก็บนํ้าหนองหารไวสําหรับการแขงเรือ เปนเวลาที่ขาวกําลังตั้ง
ทองและไมตองการนํ้ามาก “ชาวบานจึงตองอดทน แมวาตนขาวบางสวนยังถูก
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นํ้าทวมและเริ่มตาย ตองรอใหงานบุญประเพณีออกพรรษาผานพนไปกอน       
กรมประมงจงึปลอยใหนํา้หนองหารลดระดบัลง เนือ่งจากเทศบาลนครสกลนคร
ไดขอรองใหเก็บนํ้าเอาไวจนกวาจัดงานเทศกาลการแขงเรือเสร็จ”29

 

ภาพแสดงการสะสมสาหรายและวัชพืชในบริเวณหนองหาร

 จึงเห็นไดวา การจัดการนํ้าของหนองหารที่ผานมา ไดสรางประโยชน
สาํหรับคนกลุมหน่ึงแตคนอีกกลุมตองสูญเสียประโยชน สวนในเร่ืองปญหาแนวเขต
หากการกําหนดแนวเขตหนองหารทางเจาหนาที่ประมงเปดโอกาสใหชาวบานไดมี
สวนรวมปญหาอาจไมเกิดขึ้น ชาวบานในลุมนํ้าหนองหารทั้ง 7 ชุมชนตางมีความ
เหน็ทีส่อดคลองตองกนัวาถงึเวลาแลวทีต่องฟนฟสูภาพแวดลอมของหนองหาร รวม
ทั้งควรแกไขปญหาอันเกิดจากการจัดการนํ้าและการขยายแนวเขตหนองหาร สวน
การจัดการและฟนฟูสภาพแวดลอมของหนองหาร ชาวบานทุกหมูบานมีความเห็น
ตรงกนัวา แนวทางการฟนฟูสภาพแวดลอมของหนองหารใหสะอาดข้ึนกวาปจจบุนั
กระทาํไดไมยากและไมตองใชงบประมาณใดๆเลย ดวยการเปดประตรูะบายนํา้แบง
ออกเปน 2 ชวง ดังนี้

 การกําจัดวัชพืช โดยเปดประตูระบายนํ้าใหแหงลงถึงระดับที่ทําใหวัชพืช
ลอยอัดแนน อยูบริเวณชายฝงแหงตาย หลังจากนั้นระดมชาวบานแตละหมูบานที่
ตั้งอยูรอบหนองหารชวยกันจุดเผาทําลายวัชพืช ชวงเวลาที่เหมาะสมในการเปด
ประตูคือ ฤดูแลง หลังจากการแขงเรือหนองหาร สําหรับระยะเวลาการเปดแตละ
ชุมชนมีความเห็นที่แตกตางกัน บางชุมชนใหเปดประตูระบายน้ําทุกป บางชุมชน
เสนอเปดปเวนป แตบางชุมชนเสนอวา เปด 2-3 ปตอคร้ังก็ได การเปดประตูนํา้เพ่ือ
ใหปลาเขามาวางไข ชาวบานบอกวา “ชวงนํา้มาใหม ๆ  ยงัไมอยากใหปดประตนูํา้
กํ่า อยากใหลอปลานํ้าโขงขึ้นมากอนใหมาเขาหนองหาร พอถึงเดือนกันยายน-
ตลุาคม คดิวาปลานํา้โขงไมเขามาแลวจงึคอยปดประตนูํา้ ถาทาํแบบนีไ้ดทัง้ปลา



25
ถอ

ดบ
ทเ

รีย
นห

นอ
งห

าร
ศูน

ยห
นอ

งห
าร

ศึก
ษา

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏส

กล
นค

ร

และน้ําทําการเกษตรหนาแลง” แมวาสถานีประมงหนองหารปลอยพันธุปลาลง
หนองหารทกุป แตชาวบานเหน็วา ปลาทีน่าํมาปลอยแตกตางไปจากทีเ่คยมอียูตาม
ธรรมชาติ ปลาท่ีเจาหนาที่ประมงนํามาปลอยเปนปลาเกล็ด เชน ปลานิล ปลาไน 
ปลานวลจันทร แตปลาที่มีรสชาติอรอยและราคาดี คือ “ปลาหนัง” ไดแก ปลานาง 
ปลาคาว ปลาเซือม ฯลฯ ปจจุบันปลาพวกนี้ลดนอยลงไปมากและบางชนิดไดสูญ
พันธุไปจากหนองหาร

 หากเกรงวา การเปดประตนูํา้กระทบตอการเกษตรและการผลตินํา้ประปา 
แนวทางแกไข คือ ควรมีกระบวนการปรึกษาหารือกับชาวบานที่อาศัยนํ้าทําการ
เกษตรฤดแูลง สวนการผลตินํา้ประปาชาวบานสวนใหญเสนอใหขยายความยาวทอ
ประปาออกไปอกี เกอืบถงึดอนสวรรคยิง่ดีเพราะอยูในเขตนํา้ลกึและมนีํา้ตลอดป มี
นํ้าเพียงพอในการผลิตน้ําประปา กรณีปญหาน้ําทวมและแนวเขตพื้นที่ทํากินเสนอ
ใหชาวบานมีสวนรวมตัดสินใจในการจัดการน้ําหนองหารโดยเฉพาะการเปด-ปด
ประตูนํ้าเพื่อไมใหนํ้าทวมนาขาวเสียหายและควรปรับแนวเขตหนองหารออกจาก
พืน้ทีท่าํกนิดวยการใหชาวบานเขารวมในกระบวนการปรบัแนวเขต  หลงัจากนัน้จึง
ดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์เปนลําดับตอไป ในเรื่องเก่ียวกับกระบวนการจัดการ
องคการชาวบานไดเสนอแนวคิดที่นาสนใจท่ีในแผนแมบทการพัฒนาหนองหาร 
(2540-2544)  ไมไดกลาวถึงคือ การเสนอใหชุมชนโดยรอบหนองหารรวมตัวกันใน
รูปของเครือขายชาวบาน เพ่ือการฟ นฟูสภาพแวดลอมของหนองหารใหมี
ประสิทธิภาพเพราะลําพังหนวยงานของรัฐหรือชุมชนเพียงอยางเดียว คงไมมีเพียง
พอที่นําไปสูการปฏิบัติจริงได

บทสงทาย

 วิถีชีวิตของผูคนท่ีอาศัยอยูรอบหนองหาร ลวนแตผูกพันอยางใกลชิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาตใินหนองหารเนือ่งดวยความอดุมสมบูรณของสตัวนํา้นานาชนดิ 
ทัง้บริเวณริมฝงและอยูตามเกาะหรือดอนตางๆ กเ็ต็มไปดวยพันธุไมทีเ่ปนพชือาหาร
และใชประโยชนสําหรับชุมชนโดยรอบระบบนิเวศของหนองหารกอนที่มีการสราง
ประตูกั้นลําน้ํากํ่านั้นเปนระบบท่ีเชื่อมตอกับแมนํ้าโขงเชนเดียวกับลํานํ้าสงคราม
แมนํา้สายหลกัของภาคอสีานตอนบน วถิชีวีติการดาํรงชวีติของชมุชนรอบหนองหาร
ลวนสัมพันธกับสภาพการขึ้นลงของระดับนํ้าในหนองหารตามฤดูกาลตลอดหลาย
ชั่วอายุคนที่ผูคนเหลาน้ีตางปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงของ
ธรรมชาติ  เมื่อระดับนํ้าหนองหารลดลงในฤดูแลงก็พากันลงไปทํานาแซง ปลูกผัก 
ชอนกุงตามริมฝงหนองหารหรือตามรอบดอนตาง ๆ  เมื่อเขาสูฤดูฝนหากนํ้าหลาก
เขามามากจนนาขาวที่ปลูกไวเสียหายก็อาศัยการจับปลาในหนอนหารไปแลกขาว  
นํ้าในหนองหารก็ใสสะอาดจนสามารถด่ืมได
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 หนองหารยังเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบ การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา  เชน  การแหบุญพระเวสไปยังดอนบางดอนในหนองหารและ
ประเพณีที่สําคัญอยางหนึ่งในปจจุบันคือ การแขงเรือบานทาวัดเปนหมูบานแรกที่
ริเร่ิมจัดประเพณีแขงเรือในแถบลุมนํ้าหนองหาร ในการแขงเรือมีการเช้ือเชิญผีชื่อ
วา “นางไอคาํและทาวผาแดง” มาชวยทกุครัง้ท่ีมกีารแขงขัน30 อนัเปนตาํนานความ
เชื่อวาดวยการกําเนิดหนองหารเลาสืบทอดกระท่ังปจจุบัน

 ในทางเศรษฐกิจชุมชน ลุมนํ้าหนองหารยังมีการคาขายแลกเปล่ียนเชื่อม
โยงกับชุมชนในลุมนํ้าสงคราม การศึกษาของสุรัตน  วรางครัตนพบวา ระบบ
เศรษฐกิจในอดีตของหมูบานทาแรหรือตําบลทาแรในปจจุบัน เติบโตขึ้นจากการ
ประกอบอาชีพ 4 ดาน คือ การเดินทางไปรับจางตัดฟนที่บอตะกั่วในลาว การทํา
นาแลกขาวขายขาว การคาขายววัควายและการคาปลาแดก เมือ่เกดิปญหานํา้ทวม
ชาวบานพากันหาปลาทําเปนปลายาง ปลาแหง ปลาแดก ไปแลกขาวกับหมูบานที่
ปลูกขาวไดดี เกิดระบบความสัมพันธเปนเครือญาติสมมุติเปน “เสี่ยว” กันขึ้น จาก
นั้นจึงพัฒนาเกิดพอคาคนกลางเขาไปซ้ือปลาแดกจากแหลงจากอําเภอศรีสงคราม 
แหลงผลิตปลาแดกของลุมนํา้สงครามท่ีสาํคัญ เชน  บานปากยาม  บานปากอูนและ
บานทาบอ เปนตน โดยนําไปขายแถบจังหวัดกาฬสินธุ มหาสารคาม  

 อยางไรก็ตามชุมชนสวนใหญเมื่อสมัยอดีตมีระบบการผลิตเพื่อยังชีพเปน
สําคัญ คือ การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน แตเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเชน นํ้าทวมนา
ขาวไมไดผลถึงใชทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ที่มีอยูมาก เชน ปลาไปแลกเปล่ียนขาว
มาทดแทน “หนองหาร” จึงเปนพื้นที่ทางกายภาพ (Physical Space) กอใหเกิด 
“วัฒนธรรม” หรือพื้นที่ภายใน (Mental Space) ที่เชื่อมโยงชีวิต จิตวิญญาณของ
ผูคนกับลุมนํ้าหนองหาร จนกลายเปนพื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Eco-
nomic Space) ทีส่งผลตอการดาํเนนิชวีติของชมุชนรอบหนองหาร เพราะ “หนอง
หาร” มิใชฐานะเพียงฐานเศรษฐกิจเพ่ือยังชีพเทานั้น แตยังเปนพื้นท่ีประกอบ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหรืออาจเปนพิธีกรรมท่ีชุมชน
สรางสรรคขึ้นมาใหม เนื่องจากแตละชุมชนมิไดตั้งอยูโดดเดี่ยวมีการปะทะสังสรรค
และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณี  ระหวางกันและกันกระทั่งเกิดพัฒนาการ
กลายมาเปนชุมชนที่มั่นคง

 ชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตสัมพันธกับหนองหารตางตระหนักถึงความเปล่ียนแปลง
ที่มาเยือนไดเปนอยางดีโดยเฉพาะคนในวัยอายุ 50 ปขึ้นไป เนื่องจากคนเหลานั้น
เติบโตข้ึนมาต้ังแตครัง้หนองหารยังใสสะอาดและอุดมสมบูรณดงัคาํกลาวถงึชวีติของ
ตนกับหนองหารวา “เกดินาํนํา้ ใหญนาํนา สงลูกหลานเรียนไดกะยอนปลา” พวก
เขารูดีวา หาอยูหากินอยางไร ภายใตวัฏจักรการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลธรรมชาติ
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ของหนองหาร แตเมือ่สภาพเศรษฐกจิและสงัคมเปลีย่นไป จากระบบเศรษฐกจิแบบ
พึ่ งตนเองมาสู การผลิตที่ผูกพันกับกลไกตลาดและการค าเสรี ส งผลให 
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง เกิดการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคชนบทเขาสู
เมือง เพราะชุมชนชนบทไมอาจดํารงชีพโดยอาศัยผลผลิตจากเกษตรกรรมและไม
สามารถพึง่พาธรรมชาตเิหมอืนเชนอดตีอกีตอไปได แตคงยงัไมสายจนเกนิไปสาํหรบั 
“หนองหาร” ที่ฟนฟูสภาพแวดลอมใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณอีกครั้งหาก
ยอมรับฟงความเห็นจากชุมชนรอบหนองหารและไมกีดกัน “ชาวบาน” เอาไวขาง
นอก

บันทึกทายบท
(Endnotes)

1 มขีอถกเถยีงเกีย่วกบัการเขยีนคาํวา “หนองหาร” หรอื “หนองหาน” วาทีถ่กู
ตองควรสะกดดวย “ร” หรือ “น” ในพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2542 ใหความหมายของคําวา “หาร” หมายถึง แบงสวนเทาๆ กัน และหมาย
ถึง สิ่งที่เอาไปได, การนําไป, การถือเอา มักใชเปนสวนทายสมาส เชน บริหาร, 
อาหาร เปนตน สวนคํา “หาน” พบในคําวา “ละหาน” (เทียบเขมร) หมายถึง 
หวงนํ้า สวนคําวา “ละหาร” (เทียบมาลายูวา Lahar) หมายถึง หวงนํ้าเชนกัน  

2 คนทองถิน่เรยีกวา “ซงนํา้พ”ุ ปจจุบนัต้ังอยูรมิหนองหารบรเิวณบานนํา้พ ุหมู 
4 ตําบลบานแปน อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร       

3 บริเวณที่ตั้งอําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

4 เตมิ วภิาคยพจนากิจ.  ประวตัศิาสตรอสีาน. กรงุเทพฯ : โรงพมิพธรรมศาสตร, 
2542.  หนา 234-243

5 กรมศิลปากร.  อุรังคธาตุ (ตํานานพระธาตุพนม). กรุงเทพฯ : เรือนแกวการ
พิมพ,   2537. หนา 44 

6 จังหวัดสกลนคร.  ปูมเมืองสกลนครเนื่องในโอกาสฉลอง 150 ป. เมือง
สกลนคร, 2531.  หนา 14

7 ศิลาจารึกพระมหาพรหม ปจจุบันหักออกเปน 2 ทอน สวนบนยังเก็บไวที่
พิพิธภัณฑวัดกลางศรีเชียงใหม บานทาวัดใต หมู 9 ตําบลเหลาปอแดง อ.เมือง 
จ.สกลนคร

8 ศรีศักร  วัลลิโภดม.  แองอารยธรรมอีสาน. พิมพครั้งท่ี 3.  กรุงเทพฯ : สํานัก
พิมพมติชน, 2538.  หนา 57 
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9 สุรัตน วรางรัตน บก. สภาพหมูบานริมหนองหาร  สกลนคร. ศูนยวัฒนธรรม
วิทยาลัยครูสกลนคร,  2528.

10 สุรัตน  วรางรัตน.  เรือนพักอาศัยชาวไทย-เวียดนามบานทาแร.  สกลนคร : 
สํานักศิลปวัฒนธรรม  สถาบันราชภัฏสกลนคร,  2542. 

11 มรรษธรณ  พฤษะวัน. ภูมิทัศนบานทาวัด, ปริญญานิพนธ  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  มหาสารคาม, 2536.

12 ปจจบุนัมกีารกอสรางประตูระบายน้ําระหวางหนองหารกับลาํนํา้กํา่ถงึ 5 แหง
คือ ประตูระบายนํ้าสุรัสวดี ประตูระบายนํ้าบานหนองบึง ประตูระบายนํ้า
บานนาขาม ประตูระบายนํ้าบานนาคู และประตูระบายนํ้ากํ่าตอนลาง (ธรนิศ
นฤมิต)

13 สันทนา  ดวงสวัสดิ์ และคณะ. ทรัพยากรประมงและสภาวะการประมงภาย
หลังการปรับปรุงหนองหาร, สถานีวิจัยประมงนํ้าจืด กรมประมง กรุงเทพ, 
2537. หนา  2.

14 วีระ  ศรีสนธ.  การศึกษาปริมาณตะกอนและผลกระทบของการตกตะกอน
ตอการเก็บกักนํ้าของหนองหารสกลนคร. ปริญญานิพนธ  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2527  หนา  74-78

15 แผนแมบทการพัฒนาหนองหาร  5  ป  (2540-2544)

16 กระทรวงเกษตรและสหกรณในปจจุบัน

17 กรมประมง. ประวัตแิละผลงานของสถานปีระมงจงัหวดัสกลนคร,  กองบาํรงุ
พันธุสัตวนํ้า  กรุงเทพ,  2513  หนา  1-2

18 สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, รายงานความกาวหนาโครงการ
จดัการดานสิง่แวดลอมเพือ่ฟนฟแูหลงนํา้บรเิวณลุมนํา้พุง  จงัหวดัสกลนคร
และนครพนม,  2537  หนา 153-154.

19 สถาบนัเทคโนโลยเีอเชยี  (AIT). โครงการบรูณะและพฒันาบึงบอระเพ็ดและ
หนองหาร, เสนอตอสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ  2525  หนา  
36.

20 สมัภาษณพอสมจติร แสนดวง บานแปน ตาํบลแปน อาํเภอโพนนาแกว จงัหวดั
สกลนคร
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21 สพุฒัน  ไพไหล. วฒันธรรมปลาแดกในลุมนํา้หนองหารสกลนคร :  ศกึษากรณี
บานโพนบก ตาํบลบานแปน  อาํเภอนาแกว  จงัหวดัสกลนคร.  ใน วฒันธรรม
ปลาแดก, สกลนคร : อรามการพิมพ.  2541 หนา 22

22 สุขสมัย  สมพงษ.  การศึกษาประสิทธิผลของการใหสุขศึกษา โดยชมรม
พัฒนาสุขภาพเพื่อปองกันโรคพยาธิใบไมตับในนักเรียนและเยาวชน  อายุ  
7-19  ป จงัหวดัสกลนคร,  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสกลนคร, 2534 หนา 1

23 สัมภาษณชาวบานบึงศาลา

24 สัมภาษณชาวบานนาแกว

25 สัมภาษณชาวบานทาวัด

26 สัมภาษณชาวบานดอนเชียงคูณ

27 สัมภาษณชาวบานทาวัด

28 สัมภาษณชาวบานดอนเชียงคูณ

29 สัมภาษณนางประสิทธิ์  ทาวะรัตน  บานง้ิวดอน ตําบลงิ้วดอน อําเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร

30 สุรัตน  วรางรัตน.  2542, อางแลว

บรรณานุกรม

กรมประมง. ประวัตแิละผลงานของสถานปีระมงจงัหวดัสกลนคร, กองบาํรงุพนัธุ
สัตวนํ้า : กรุงเทพฯ,  2513.

กรมศิลปากร. อุรังคธาตุ (ตํานานพระธาตุพนม), เรือนแกวการพิมพ: กรุงเทพฯ, 
2537 

จันทรสุดา  จันทะพรหม. สภาพหมูบานริมหนองหาร สกลนคร, 

 สุรัตน วรางรัตน บก.  ศูนยศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูสกลนคร  2528.

เติม วิภาคยพจนกิจ.  ประวัติศาสตรอีสาน.  พิมพครั้งท่ี 3.  โรงพิมพธรรมศาสตร 
: กรุงเทพฯ, 2542.  

มรรษธรณ  พฤษะวัน. ภูมิทัศนบานทาวัด,  ปริญญานิพนธ  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒมหาสารครม,  2536.
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ศรีศักร  วัลลิโภดม. แองอารยธรรมอีสาน, สํานักพิมพมติชน พิมพครังที่ 3 : 
กรุงเทพฯ, 2538

สกลนคร จังหวัด. ปูมเมืองสกลนครเนื่องในโอกาสฉลอง 150 ป เมืองสกลนคร 
17     สิงหาคม  2531.

สถาบนัเทคโนโลยเีอเชยี  (AIT).  โครงการบรูณะและพฒันาบงึบอระเพด็และหนอง
หาร, เสนอตอสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ  2525.

สุขสมัย  สมพงษ.  การศึกษาประสิทธิผลของการใหสุขศึกษา  โดยชมรมพัฒนา
สุขภาพเพ่ือปองกันโรคพยาธิใบไมตับในนักเรียนและเยาวชน  อายุ  
7-19  ป จงัหวดัสกลนคร,  สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสกลนคร,  2534  

สุพัฒน  ไพไหล. วัฒนธรรมปลาแดกในลุมนํ้าหนองหารสกลนคร :  ศึกษากรณีบาน
โพนบกตําบลบานแปน  อําเภอนาแกว  จังหวัดสกลนคร. ใน วัฒนธรรม
ปลาแดก, ศรีศักร  วัลลิโภดม  บก.  2541.

สุรัตน  วรางรัตน  บก.  สภาพหมูบานริมหนองหาร  สกลนคร, ศูนยวัฒนธรรม 
วิทยาลัยครูสกลนคร  2528.

._____.  เรือนพักอาศัยชาวไทย – เวียดนาม บานทาแร สกลนคร,  สํานักศิลป
วัฒนธรรมสถาบันราชภัฏสกลนคร  2542.

สันทนา  ดวงสวัสดิ์  และคณะ. ทรัพยากรประมงและสภาวะการประมงภายหลัง
การปรับปรุงหนองหาร, สถาบนัวจิยัประมงน้ําจดื  กรมประมง  กรงุเทพ, 
2537 หนา 2.

สาํนกังานจังหวัด.  แผนแมบทการพฒันาหนองหาร  5 ป (2540 – 2544) จงัหวดั
สกลนคร.

สาํนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม.  รายงานความกาวหนา  โครงการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมเพื่อฟนฟูแหลงนํ้าบริเวณลุมนํ้าพุง  จังหวัดสกลนคร
และนครพนม, 2537.

.____.  แผนหลักและแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมและฟนฟูแหลงนํ้าบริเวณ
ลุมนํ้าพุง  จังหวัดสกลนครและนครพนม, 2538.



“หนองหาร” 
มองภาพจาก
โครงสรางทางกายภาพ
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หนองหาร : มองภาพจากโครงสรางทางกายภาพ

ทศพล จตุระบุล1 และกอบเกียรติ ผองพุฒิ2

 “หนองหาร” บึงน้ําจืดธรรมชาติที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และใหญเปนอันดับสองของประเทศไทย รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
ครอบคลุมพื้นที่ 77,014 ไร หรือ 123  ตารางกิโลเมตร ใน 10 ตําบล ของอําเภอ
เมือง และอําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร เปนแหลงนํ้าที่มีความสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนถึง  32   หมูบาน ใน 6  เทศบาลและ  3 สุขาภิบาล ของ
จังหวัดสกลนคร หนองหารรับนํ้ามาจากลํานํ้าทั้งสิ้น 21 สาย แตสายที่สําคัญและมี
อิทธิพลมากที่สุดคือลําน้ําพุง และไหลออกจากหนองหาร ผานประตูระบายนํ้า
สุรัสวดี รวมกับปริมาณน้ําบางสวนที่ไหลลงมาจากหวยนํ้าพุง กลายเปนนํ้ากํ่าและ
ไหลลงสูแมนํ้าโขงที่ จังหวัดนครพนม จากหลักฐานทางประวัติศาสตรและตํานาน
ตางๆ พบวา บริเวณริมหนองหาร เคยเปนเมืองเกาตั้งแตครั้งสมัยขอมเรืองอํานาจ 
ชื่อ “เมืองหนองหารหลวง” มีการสรางแนวกําแพงคูเมือง สระเก็บนํ้า และคูสงนํ้า
ตามแบบฉบับขอมโบราณ ตอมาเกิดสภาวะฝนแลงอยางรุนแรง เจาเมืองเขมรท่ี
ปกครองอยูจงึอพยพกลบั ทาํใหหนองหารหลวงกลายเปนเมอืงราง แตสดุทาย กลุม
คนจากพ้ืนทีต่างๆ หนปีญหาความแหงแลงกลบัมาตัง้ถิน่ฐานบรเิวณรอบหนองหาร
อีกครั้ง (สพสันต์ิ, 2543) 

 การพัฒนาหนองหารเกิดขึ้นอยางจริงจังในชวง 60 ปที่ผานมา โดยป พ.ศ. 
2475 กรมประมงไดเขามาสํารวจสภาพหนองหารและจัดทําโครงการปรับปรุง   
หนองหารใหเปนสถานที่บํารุงพันธุสัตวนํ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และที่
สําคัญคือการสรางประตูระบายนํ้าสุรัสวดี ในป พ.ศ. 2536 บริเวณทางออกของ
หนองหารเขาสูลาํนํา้กํา่ เพือ่เพ่ิมระดบัน้ําในหนองหาร สาํหรบัการอนรุกัษพนัธุสตัว
นํ้า การอุปโภคบริโภค และการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศนของ
หนองหารอีกหลายครั้ง เชน การปรับปรุงตลิ่งริมหนองหาร การสรางทางสะพาน

 1อาจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (thodsapol@msn.com)

 2รองศาสตราจารย ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร (kobkiat.p@ku.ac.th)
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เชื่อมไปยังดอนขาม ดอนลังกา ผลจากการพัฒนาทําใหชุมชนรอบหนองหารมีการ
ขยายตัว และเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติของหนองหาร เชน การยายถิ่นฐาน
และวางไขของสตัวนํา้ การตืน้เขนิของหนองหาร การเปลีย่นแปลงทางกายภาพของ
ระบบนเิวศ การเปลีย่นแปลงทางเคมแีละชีวภาพของระบบนเิวศ และคุณภาพทีล่ด
ลง บทความน้ีเปนการรวบรวมและนําเสนอภาพของหนองหารในมุมมองเชิง
กายภาพ เพื่อกระตุนและบูรณาการความคิดของนักวิชาการและชุมชนในการ
อนุรักษและฟนฟูหนองหาร รวมถึงเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับการวิจัยและวางแผน
อนุรักษและฟนฟูหนองหาร 

ลักษณะทางกายภาพของหนองหาร

 “หนองหาร” เปนบึงนํ้าจืดธรรมชาติที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียง-
เหนือ และใหญเปนอันดับสองของประเทศไทย รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค เปนแหลงทรพัยากรธรรมชาตอินัควรอนรุกัษตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่
วนัที ่7 พฤศจิกายน 2532 อาณาเขตของหนองหารท้ังหมดครอบคลุมพืน้ท่ี 77,014 
ไร หรือ 123  ตารางกิโลเมตร โดยที่บริเวณผิวนํ้าครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 46,000 
ไร หรือ 73.6 ตารางกิโลเมตร  อาณาเขตติดตอของหนองหาร มีดังนี้

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลทาแร อําเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร

ทิศใต ติดตอกับ ตําบลง้ิวดอน ตําบลเหลา
ปอแดง อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร

ทิศตะวันออก ตดิตอกบั ตาํบลบานแปน ตาํบลนาแกว 
ตําบลนาตงวัฒนา ตําบลโพนนาแกว 

อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลธาตุเชิงชุม ตําบลธาตุ

นาเวง ตําบลเชียงเครือ ตําบลฮางโฮง 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หนองหาร จังหวัดสกลนคร

 หนองหารเปนแหลงนํ้าที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนถึง 
32 หมูบาน ใน 6 เทศบาลและ  3 สุขาภิบาล ของอําเภอเมือง และอําเภอโพนนา
แกว จังหวัดสกลนคร รับนํ้ามาจากลําน้ําทั้งสิ้น 21 สาย ดังแสดงในตารางที่ 1 แต
สายที่สําคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดคือลํานํ้าพุง และไหลออกจากหนองหาร ผาน
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ประตูระบายน้ําสุรสัวด ีรวมกบัปริมาณน้ําบางสวนทีไ่หลลงมาจากหวยน้ําพุง กลาย
เปนน้ํากํ่าและไหลลงสูแมนํ้าโขงที่ จังหวัดนครพนม 

ตารางที่ 1 ลําน้ําสาขาท่ีไหลลงสูหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ที่ ชื่อลําหวย
ความยาว 

(กม.) แหลงกําเนิด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

หวยโมง

หวยทราย  

หวยสมอ  

หวยลาก  

หวยมวง  

หวยหนองแฮ  

หวยลองนอย  

หวยลอง 

หวยเฮือ  

หวยนํ้าพุงหลง  

หวยนํ้าพุงนอย  

ลํานํ้าพุง  

หวยสองคอน (หวยทะเล)

หวยแกง

หวยนาแก

หวยวังชาง

หวยเฮ 

หวยเดียก 

หวยนํ้าคํา

หวยนํ้าคํานอย

รองหวยหนองทรายขาว

12.00

18.00

20.00

12.00

8.00

6.00

4.50

14.00

4.50

20.00

7.00

110.00

9.00

17.00

11.00

14.00

4.00

27.00

4.50

6.00

3.50

สันเนินบานหนองบัวทอง  หมู 11   ตําบลหวยยาง

ยอดเนินภูเขียวเขตบานหนองยาง  หมู  5   ตําบลพังขวาง

หนองสนม  บานดงยอ   หมูที่ 6   ตําบลพังขวาง   

สันเนินบานโนนศาลา  หมูที่ 12  ตําบลเชียงเครือ  

สันเนินบานโคกสวาง  หมูที่ 9  ตําบลเชียงเครือ  

สันเนินบานพะโค  หมูที่ 2  ตําบลแร  

สันเนินบานนาแกว  หมูที่ 1  ตําบลนาแกว  

สันเนินบานใหมหนองผือ  หมูที่ 8  ตําบลนาแกว  

สันเนินบานชงนํ้าพุง  หมูที่ 4  ตําบลบานแปน  

ลํานํ้าพุง  บานเหลาละโมง  หมูที่ 7  ตําบลดงชน  

ลํานํ้าพุงชวง บานปาแพงหมูที่ 9  ตําบลดงชน  

ภูเขียว  ภูศิลา  เขาใหญ  ภูฮัง  ภูหนองมา เทือกเขาภูพาน
ไหลผานเขื่อนนํ้าพุงของการไฟฟาผาน  อําเภอภูพาน  อําเภอ
เตางอย และอําเภอเมือง

หนองทามไฮ  บานทามไฮ  หมูที่ 5  ตําบลดงชน

สันเนินบานเหลานกยูง  หมูที่  6   ตําบลดงมะไฟ  

สันเนินบานดงขวาง   หมูที่  3  ตําบลดงมะไฟ  

พื้นที่นาบานนากับแก  หมูที่  4  ตําบลดงมะไฟ

ที่นาบานกกกอก  –  นาออย   ตําบลง้ิวดอน  

ภูเขียวเขตบานหนองแฝกพัฒนา  หมูที่ 14  ตําบลหวยยาง  

ลําหวยเดียกชวงบานโนนสะอาด  ชุมชนโนนสะอาด  

ลําหวยเดียกชวงบานโนนสะอาด  ชุมชนตําบลธาตุเชิงชุม

สันเนินชุมชนหนองทรายขาว ตําบลธาตุเชิงชุม  

ที่มา: เจษฎา และ ปานชีวัน (2553)

 เมื่อมองในภาพรวมของลุมนํ้า หนองหารต้ังอยูในลุมนํ้าหนองหาร  ลุมนํ้า
หนองหารมลีกัษณะเปนลุมนํา้รปูผสม (Complexed basin) ระหวางลุมนํา้รปูขนาน 
(Parallel basin) และลุมนํ้ารูปขนนก (Featherlike basin) มีลักษณะเรียวยาวใน
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สวนตนนํา้ ซึง่รบันํา้จากลุมนํา้พุง การเกิดน้ําทวมในลุมนํา้ทีม่ลีกัษณะเรียวยาวแบบ
ขนนกนี้มีปริมาณน้ําคอนขางต่ํา สวนตอนทายหรือตอนลางของลุมนํ้าหนองหาร 
เปนลุมนํา้รปูขนาน ทีม่พีืน้ทีลุ่มนํา้แยกเปน 2 สวนและมาบรรจบกนัในตอนลางหรอื
ดานทายนํ้า บริเวณทางออกสูลุมนํ้าหวยนํ้ากํ่า ซึ่งทําใหมีโอกาสเกิดนํ้าทวมบริเวณ
จุดบรรจบของลําน้ํา นอกจากนี้ลุมนํ้าหนองหารยังมีทิศดานลาดเทหันไปทางทิศ
ตะวันออกถงึทศิตะวนัออกเฉยีงใต ทาํใหไดรบัพลงังานจากดวงอาทิตยและลมมรสมุ
เปนอยางดี

 ลุมนํ้าหนองหารมีพื้นที่ประมาณ 364,375 ไร หรือ 583 ตารางกิโลเมตร 
ลุมนํ้านํ้าพุงมีพื้นที่ประมาณ 66,8701 ไร หรือ 1070 ตารางกิโลเมตร  ในขณะท่ีลุม
นํ้าหวยนํ้ากํ่า ซึ่งเปนตอนลางของหนองหาร มีพื้นที่ประมาณ 1,116,875 ไร หรือ 
1,787 ตารางกิโลเมตร

ขอบเขตลุมนํ้าหนองหาร ลุมนํ้านํ้าพุง และลุมนํ้าหวยนํ้ากํ่า

 ในป พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวัดสกลนคร ไดทาํการสํารวจหนาตัดของหนองหาร โดยวางโครงขายการสํารวจ
ไวทุกๆ ระยะ 500 เมตร  และมีการสํารวจอยางละเอียดดวยโครงขายระยะ             
50 เมตร บริเวณหลังโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และไดแผนที่ทองนํ้าของ           
หนองหารดังแสดงในรูป  จากแผนที่ดังกลาว พบวา รองนํ้าที่ลึกท่ีสุดของหนองหาร 
หรอื ทองนํา้ของหนองหาร อยูทีร่ะดบั +151.00 ม.รทก. (เมตร เหนอืระดบันํา้ทะเล
ปานกลาง) แตทองนํ้าสวนใหญอยูที่ระดับ +152.00-+153.00 ม. รทก. แนวตลิ่งมี
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ระดับความสูงอยูที่ระดับ +157.00 ม.รทก.  ความลึกเฉล่ียโดยทั่วไปของหนองหาร
อยูที่ 3 - 4 เมตร ในขณะที่ บริเวณริมตลิ่งมีระดับนํ้าอยูที่ 0.5 -1.0 เมตร ผลการ
สํารวจดังกลาวนําไปทําการวิเคราะหความสัมพันธุของระดับนํ้า พื้นที่ผิวนํ้า และ
ความจุของหนองหาร ไดดังรูป  ซึ่งที่ระดับนํ้ากักเก็บปกติ คือ +157 ม.รทก          
หนองหารมีพื้นที่ผิวน้ํา 133.73 ตารางกิโลเมตร มีความจุของนํ้าในอางเทากับ 
266.92 ลานลูกบาศกเมตร
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แผนที่ระดับทองนํ้าของหนองหาร (เมตร รทก.)

โคงความสัมพันธุระหวางระดับนํ้า พื้นที่ผิวนํ้า และความจุของหนองหาร
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การพัฒนาหนองหารท่ีผานมาในอดีต 

 การพัฒนาหนองหารเกิดขึ้นอยางจริงจังในชวง 60 ปที่ผานมา โดยป พ.ศ. 
2475 กรมประมงไดเขามาสาํรวจสภาพหนองหารและจัดทาํโครงการปรบัปรงุหนอง
หารใหเปนสถานที่บํารุงพันธุสัตวนํ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และท่ีสําคัญคือ
การสรางประตูระบายนํ้าสุรัสวดี ในป พ.ศ. 2536 บริเวณทางออกของหนองหาร
เขาสูลํานํ้ากํ่า เพ่ือเพิ่มระดับนํ้าในหนองหาร สําหรับการอนุรักษพันธุสัตวนํ้า การ
อุปโภคบรโิภค และการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศนของหนองหาร
อีกหลายครั้ง ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 โครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่รอบหนองหาร 

ชื่อโครงการ ปที่ดําเนิน
การ

งบประมาณ วัตถุประสงค/
รายละเอียดโครงการ

โครงการรังวัดท่ีดินของกรมที่ดิน 2535 1,495,000 บาท กําหนดเขตที่หลวงและเพื่อปองกันการ
บุกรุกที่สาธารณประโยชน

โครงการสํารวจและจัดทําแนวเขต
แสดงพื้นที่หนองหาร

2537 805,000 ปกหลักเขตแสดงพื้นที่หนองหาร

โครงการบูรณะแหลงนํ้าธรรมชาติ
ขนาดใหญ

2534-2536 ไดรับการสนับสนุนงบ
ประมาณเงินกูจาก 

ประเทศญี่ปุน

เพิ่มผลผลิตทางการประมง ประกอบ
ดวย 

 การกอสรางประตูระบายน้ําพรอม
ฝายนํ้าลนและคันดิน

 การปรับปรุงสถานีประมงน้ําจืด 
ประกอบดวย บออนุบาลลูกปลา 
/ บอดิน /โรงเพาะฟก / โรงสูบนํ้า 
/ พิพิธภัณฑสถานแสดงพันธุปลา 
และบานพัก

 การกอสรางทาขึ้นปลาพรอม
อาคารทําการพรอมบริเวณจอดรถ
ขนถายปลา ซึ่งขณะนี้อยูในความ
รับผิดชอบของสํานักงานประมง
นํ้าจืดจังหวัดสกลนคร

โครงการกอสรางระบบบําบัดนํ้า
เสียแบบบอเติมอากาศ โดยวิธี
ธรรมชาติ (บอผึ่ง)

2535-2536 27 ลานบาท กอสรางบริเวณฌาปนสถานคูหมาก
เสื่อ เขตเทศบาลเมืองสกลนคร บน
พื้นที่ 95 ไร  ดําเนินการโดยสถานี
ประมงน้ําจืดจังหวัดสกลนคร กรม
ประมง 

โครงการระบายน้ําในหนองหาร
เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
เกิดนํ้าทวม

อาศัยความรวมมือจากการประปา
จังหวัดอุดรธานี (สวนแยกที่ 1 
สกลนคร) และการประปาสวนภูมิภาค 
อําเภอเมืองสกลนคร ชวยสูบนํ้าและ
ควบคุมการระบายนํ้าที่ประตูนํ้า
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ชื่อโครงการ ปที่ดําเนิน
การ

งบประมาณ วัตถุประสงค/
รายละเอียดโครงการ

โครงการบําบัดนํ้าเสียโครงการ
กอสรางชลประทานขนาดกลางท่ี 
49 กรมชลประทาน จังหวัด
สกลนคร 

- 14 ลานบาท

(งบประมาณจาก 
สํานักงาน กปร.)

ดําเนินการถมดินกอสรางบอบําบัดน้ํา
เสีย 4 บอ พื้นที่ 84.5 ไร เปนโครงการ
ตอเนื่องจากโครงการบําบัดน้ําเสียคู
หมากเสื่อของกรมประมง 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา
และบําบัดนํ้าเสียเทศบาลเมือง
สกลนคร ระยะท่ี 1 

250 ลานบาท ดําเนินการโดยกรมโยธาธิการ

โครงการแกไขนํ้าเสียอันเนื่องจาก
พระราชดําริ บริเวณหนองสนม 
โดยการบําบัดนํ้าเสียวิธีธรรมชาติ
ผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบ
ประหยัด

2534 - ดําเนินการกอสรางชองระบายน้ําเปน
รางคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้ง
กังหันน้ําชัยพัฒนา จํานวน 4 ชุด เพื่อ
เติมอากาศ จัดสรางบอดักสาร
แขวนลอยโดยใชกกอียิปตและผักตบ
ชวาดูดซับความสกปรกและโลหะหนัก  
ดําเนินการโครงการชลประทานจังหวัด
สกลนคร กรมชลประทาน

โครงการพัฒนาปรับปรุงหนองหาร 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

นําผักตบชวาที่ผานการใชงานบําบัดน้ํา
เสียแลวไปใชประโยชนในการจัดทํา
เชื้อเพลิงเขียว อาหารสตัวและปุยหมัก 
รวมทั้งศึกษาวิเคราะหคุณภาพนํ้า
หนองหาร ดําเนินการโดยสถานีประมง
นํ้าจืด และสาธารณสุขจังหวัด

โครงการพัฒนาลุมนํ้ากํ่า โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2536-2545 - ขุดลอกบึงแวก ใหเปนแหลงอุปโภค 
– บริโภค ดําเนินการโดย
กรมชลประทาน

โครงการอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้า ประชาสัมพันธ ฝกอบรมและตรวจ
ปราบปรามผูทําการประมงโดยฝาฝน 
พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 ดําเนิน
การโดยสํานักงานประมงจังหวัดและ
หนวยอนรุักษทรัพยากรประมงน้ําจืด 
เขื่อนน้ําพุง สวนสุขภาพ พิพิธภัณฑ
บานทาวัด เพื่อรวบรวมแหลง
ศิลปกรรมประวัติศาสตร

โครงการสรางสวนสาธารณะเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ที่ดอนขาม
และดอนลังกา 

ปจจุบันสวนสาธารณะดอนขาม–ดอน
รังกา มีสภาพที่ชํารุดทรุดโทรมมาก

โครงการเฝาระวังคุณภาพนํ้า
หนองหาร โดยทําการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าหนองหาร 

2539

2540

300,000 บาท

355,000 บาท

ดําเนินการโดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร ไดรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ 
และในป 2540 ไดรับการสนับสนุนงบ
ประมาณโครงการเฝาระวังคุณภาพนํ้า
โดยอาสาสมัคร ซึ่งเปนโครงการตอ
เนื่องจากป 2539 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ชุมชนหนองหารหลวง และ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
ดอนขาม-ดอนลังกา

2547 - ปรับปรุงภูมิทัศนเดิมที่มีสภาพ
เสื่อมโทรม ใหมีสภาพดีขึ้น ดําเนินการ
ศึกษาโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร 

ที่มา: ดัดแปลงจาก เจษฎาและปานชีวัน (2553) 



39
ถอ

ดบ
ทเ

รีย
นห

นอ
งห

าร
ศูน

ยห
นอ

งห
าร

ศึก
ษา

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏส

กล
นค

ร

ลักษณะภูมิอากาศ

 สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของหนองหาร เปนลักษณะภูมิอากาศแบบ
บริเวณกึ่งเสนศูนยสูตร ซึ่งอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และในบางชวงเวลามีพายุดีเปรสช่ันมาจากทะเลจีนใต
ทําใหมีฝนตกหนักในชวงฤดูฝน โดยในชวงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมอยู
ภายใตอทิธพิลของลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใตซึง่มจีดุกําเนดิมาจากบริเวณมหาสมุทร
อนิเดยี เปนลมทีม่คีวามชุมชืน้สงู ทาํใหเกดิฝนตก ในชวงระยะเวลาดงักลาวมอีทิธพิล
ของลมจรจากทะเลจีนใต พัดผานมาในรูปของพายุโซนรอน และพายุดีเปรสช่ัน ซึ่ง
ทําใหมีฝนตกเพิ่มขึ้นในระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน สวนชวงเดือน
พฤศจิกายนจนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธุ ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวัน
ออกเฉียงเหนือ เปนลมท่ีมีความแหงแลงและหนาวเย็น ซึ่งมีจุดกําเนิดจากบริเวณ
ประเทศจีนและไซบีเรีย จากอิทธิพลของลมมรสุมตางๆ จึงทําใหเกิดเปน 3 ฤดูกาล 
คือ ฤดูฝนระหวางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวระหวางเดือน
พฤศจิกายนจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธุ และฤดูรอนระหวางเดือนกุมภาพันธ
จนถึงเดือนพฤษภาคม 

 จากสถิตขิอมลูภมูอิากาศ 30 ปทีส่ถานีตรวจอากาศของกรมอุตนุยิมวิทยา 
ระหวางป พ.ศ. 2514 ถึงป พ.ศ. 2543 ของจังหวัดสกลนคร ในตารางที่ 3 พบวา
อณุหภมูเิฉลีย่ในแตเดอืนของจังหวดัสกลนคร อยูระหวาง 21.7 องศาเซลเซียส หาก
มองภาพรวมตลอดทั้งป อยู ที่ 26.1 องศาเซลเซียส มีความชื้นในอากาศ 
(ความชื้นสัมพัทธ) ผันแปรระหวาง 62 ถึง 84 เปอรเซ็นต เฉลี่ยทั้งปเทากับ 73 
เปอรเซ็นต  ความเร็วลมผันผวนที่ความสูง 10.50 เมตรจากผิวดิน อยูระหวาง 0.72 
ถึง 1.65 เมตรตอวินาที เฉลี่ยทั้งปเทากับ 1.18 เมตรตอวินาที  ปริมาณเมฆบน
ทองฟา ผันแปรระหวาง 2.4 ถึง 8.4 เฉลี่ย 5.2 (0 หมายถึงไมมีเมฆบนทองฟา และ 
10 หมายถงึเมฆปกคลุมทัว่ทองฟา) การระเหยจากถาดวัดการระเหย ฝนแปรระหวาง 
120.4 ถึง 198.2 มิลลิเมตรตอเดือน หรือ 1,788.3 มิลลิเมตรตอป

ตารางที่ 3 สถิติขอมูลภูมิอากาศ 30 ป ระหวางป พ.ศ. 2514 ถึง ป พ.ศ. 2543 ของ
จังหวัดสกลนคร

ตัวแปรภูมิอากาศ หนวย
ชวงพิสัยของ

คาเฉล่ียรายเดือน
คาเฉล่ียรายป

อุณหภูมิ
ความชื้นสัมพัทธ
ความเร็วลมท่ีความสูง 10.50 เมตร
เมฆปกคลุม
ปริมาณการระเหยจากถาด

องศาเซลเซียส
เปอรเซ็นต
เมตร/วินาที

(0-10)
มิลลิเมตร

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

120.4-198.2

26.1
73.0
1.18
5.2

1,788.3
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 เมื่อนําลักษณะภูมิอากาศเฉลี่ยทั้งปของจังหวัดสกลนคร เปรียบเทียบกับ
เมืองใหญในแตละภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม 
และสงขลา ดังแสดงในตารางท่ี 4 พบวาอุณหภูมิและความช้ืนในอากาศโดยเฉล่ีย
ทั้งปของจังหวัดสกลนครมีคาใกลเคียงกับจังหวัดเชียงใหม มีอากาศคอนขางเย็น 
อุณหภูมิโดยรวมตํ่ากวา จังหวัดกรุงเทพมหานครและสงขลา  ปริมาณฝนสะสมทั้ง
ปนอยกวาจังหวัดสงขลา แตสูงกวาจังหวัดกรุงเทพฯและเชียงใหม  จํานวนชั่วโมงที่
ไดรับแสงแดดตลอดท้ังปและปริมาณเมฆบนทองฟาใกลเคียงกับจังหวัดเชียงใหม  
กลาวคอื มสีภาพทองฟาโปรง ไดรบัแสงแดดมากกวา จงัหวดักรงุเทพมหานคร และ
สงขลา จากปริมาณนํ้าฝนที่มีมากและการไดรับแสงแดดอยางเต็มที่ สงผลใหภูมิ
อากาศของจังหวัดสกลนครมีคามากที่สุดถึง 1788.3 มิลลิเมตรตอป ซึ่งสูงท่ีสุดใน 
4 จงัหวดัทีน่าํมาเปรยีบเทยีบ ความเรว็ลมเมือ่นาํมาเปรยีบเทียบท่ีความสูง 10 เมตร
จากผิวดิน จังหวัดสกลนครมีความเร็วลมนอยที่สุดใน 4 จังหวัด ตํ่าไมแตกตางจาก
จังหวัดเชียงใหมและกรุงเทพมหานครมาก จากภาพรวมของการเปรียบเทียบ อาจ
กลาวไดวา  จังหวัดสกลนครมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวฤดูหนาว
ไดเชนเดียวกับจังหวัดเชียงใหม และมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานทดแทนจาก
แสงแดดหรือพลังงานลมได  ในขณะท่ีภาคเกษตรกรรมก็ยังสามารถพัฒนาไดจาก
ปริมาณน้ําฝนท่ีมีอยู โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าฝน เพ่ือนํามาใช
ประโยชน

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบสถิตขิอมลูภมูอิากาศเฉล่ีย 30 ป ของจังหวัดสกลนคร จงัหวัด
เชียงใหม กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสงขลา

ตัวแปรภูมิอากาศ หนวย สกลนคร เชียงใหม กรุงเทพฯ สงขลา

 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)        

คาเฉล่ียทั้งป 26.1 25.6 28.2 28.1

คาสูงสุดเฉลี่ยทั้งป 31.4 31.9 33.0 31.4

คาตํ่าสุดเฉลี่ยทั้งป 21.6 20.4 24.4 24.4

ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยทั้งป (เปอรเซ็นต) 73 71 75 77

การระเหยสะสมทั้งป (มิลลิเมตร) 1788.3 1639.0 1782.5 1771.2

เมฆปกคลุม (0-10) 5.2 5.2 7.6 7.4

ชั่วโมงแสงแดดทั้งป (ชั่วโมง) 2585.4 2591.7 2454 2546.3

ความเร็วลมเฉลี่ยที่ความสูง 10 เมตร 
จากพื้นดิน 

(เมตร/วินาที) 1.17 1.26 1.34 2.51

ปริมาณฝนสะสมทั้งป (มิลลิเมตร) 1599.9 1134.0 1543.2 1994.9
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ปริมาณนํ้าฝน

 เมือ่นาํขอมลูสถติฝินของสถานตีรวจวดัทีอ่ยูภายในและบรเิวณรอบๆ พืน้ที่
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 25 สถานี โดยมีความยาวชวงเวลาการตรวจวัด 52 ป ตั้งแต
ป พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2543 พบวาปริมาณฝนเฉลี่ยรายปของหนองหารมีคา 
ประมาณ 1,530 มม.  และมองเปนภาพรวมของลุมนํ้า ลุมนํ้าของหนองหาร และ
ลุมนํ้าที่เกี่ยวของ คือ  ลุมนํ้าพุง และลุมนํ้ากํ่า(ตอนลาง) ปริมาณฝนรายปเฉลี่ยมีคา
ผันแปรต้ังแต 1,400 ถึง 1,700 มม. ปริมาณฝนสวนใหญเกิดข้ึนในชวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยมีจํานวนวันเฉลี่ยที่ฝนตกในพื้นท่ีลุมนํ้าของหนอง
หารระหวาง 70.8 – 124.3 วันตอป และ 55.0-107.5 วันตอป สําหรับพื้นที่นอก
ลุมน้ําหนองหาร  การกระจายรายเดือนของปริมาณฝนเฉล่ีย และรอยละของปริมาณ
นํ้าฝนเมื่อเทียบกับปริมาณฝนทั้งป เปนดังตารางที่ 5  ซึ่งเห็นไดวา ในชวงฤดูฝน
ตัง้แตเดอืนพฤษภาคมถึงเดอืนตุลาม ปรมิาณฝนเฉลีย่ประมาณ 1,366.91 มลิลเิมตร 
หรือประมาณรอยละ 89 ของปริมาณฝนเฉลี่ยรายป  อันเปนผลมาจากอิทธิพลของ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และพายุโซนรอน/ดเีปรสช่ัน สงผลใหฤดฝูนระหวางเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณฝนตกลงบนพื้นที่ศึกษาถึง 89 เปอรเซ็นตของ
ปริมาณฝนตกตลอดป  (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร, 2548) การกระจายตัวของปริมาณฝนในเขตอําเภอตางๆ ของลุม
นํ้าหนองหาร ระหวางป พ.ศ. 2535 ถึง ป พ.ศ. 2549 แสดงไดดังตารางที่ 6

ตารางที่ 5 การกระจายตัวของปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 52 ป ระหวางป พ.ศ. 2496 ถึง 
พ.ศ. 2543 ของจังหวัดสกลนคร

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

ปริมาณฝนเฉล่ีย (มม.) 84.05 225.01 262.56 238.73 336.99 235.92 67.69 6.72 4.83 4.29 21.94 43.88

รอยละของฝนรายป 5.48 14.68 17.13 15.58 21.99 15.39 4.42 0.44 0.32 0.28 1.43 2.86

ปริมาณนํ้าผิวดิน

 ในพ้ืนท่ีลุมนํ้าหนองหาร ไมมีสถานีวัดนํ้าทาติดตั้งอยู การประเมินนํ้าผิว
ดินหรือน้ําทาพิจารณาจากสถิติขอมูลของสถานีวัดนํ้าทา จํานวน 15 สถานี ซึ่งตั้ง
อยูในพื้นลุมนํ้าหวยนํ้าพุง 7 สถานี ลุมนํ้าหวยนํ้ากํ่า 7 สถานี และลุมนํ้าใกลเคียงอีก 
1 สถานี  ซึง่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดสกลนคร 
(2547) ไดสรุปคาเฉลี่ยรายปของปริมาณนํ้าทาในแตละลุมนํ้าแสดงไวตารางที่ 7  
สําหรับปริมาณน้ําทารายเดือนของลํานํ้าตางๆ ที่ไหลลงสูหนองหาร ไดแสดงไวใน
ตารางที่ 8 ซึ่งพบวา ในแตละปมีนํ้าไหลลงสูหนองหารประมาณ 246.34 ลาน
ลูกบาศกเมตร โดยเฉล่ียในพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตรของหนองหาร มีนํ้าไหลเขา 
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ประมาณ 13.40 ลติรตอวนิาที หรอื 1,557.76 ลกูบาศกเมตรตอวนั โดยในชวงเดอืน
สงิหาคมมปีรมิาณนํา้ไหลลงสูหนองหารมากทีส่ดุประมาณ 61.49 ลานลกูบาศกเมตร 
หรอื 288.96 ลกูบาศกเมตรตอวนัตอพืน้ที ่1ตารางกิโลเมตร และนอยท่ีสดุราวเดือน
มีนาคม ประมาณ 6.95 ลานลูกบาศกเมตร หรือ 32.66 ลูกบาศกเมตรตอวันตอ
พื้นที่ 1ตารางกิโลเมตร

ตารางท่ี 6 การกระจายของฝนในอําเภอตางๆ ในพื้นที่ลุมนํ้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร ระหวาง ป พ.ศ.

2535-2549 

ป พ.ศ. 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548

เมือง

พรรณานิคม 1513.4 1369.5 1986.5 1321.1 1914.4 1588.0 1236.6 1768.1 1846.3 1742.1 1885.6 1301.8 1754.5 1829.8

วานรนิวาส 1307.3 1472.8 1280.6 1715.4 1545.9 1507.9 773.1 1309.3 1407.8 1361.8 1756.3 1008.1 1566.1 1514.3

อากาศอํานวย 1618.8 1700.1 2102.4 1747.1 1724.5 1872.3 1459.7 1840.3 1768.9 1668.3 1718.5 1708.0 1514.9 1909.2

กุสุมาลย 1708.0 2205.4 2087.3 1584.8 1784.1 1968.7 1072.5 1661.0 2237.0 1571.3 1765.1 1623.8 1655.1 2003.4

บานมวง 1292.4 1751.3 1682.3 1533.2 1957.3 2109.1 1212.2 1770.1 1588.8 1372.9 1485.2 1335.9 1572.4 1884.2

พังโคน 1734.9 1842.5 2199.6 1999.1 2153.9 2180.8 1529.8 2206.7 2332.5 2243.9 1887.6 1900.8 1728.6 2382.5

สองดาว 1109.5 1349.7 1534.4 1753.5 1595.4 1400.7 1109.7 1454.5 1607.9 1715.0 1537.2 1576.4 1412.8 1703.2

สวางแดนดิน 1118.4 1055.9 1460.5 1195.9 1340.0 1189.6 1260.1 1556.5 1840.9 1499.3 1594.0 1782.6 1602.2 1340.9

วาริชภูมิ 1483.1 1122.6 1645.4 1499.0 1316.8 1546.9 1212.8 1557.5 1569.0 1672.0 1404.5 1099.1 1116.2 1103.2

เตางอย 969.5 906.6 1525.7 1540.3 1447.5 1236.8 1135.2 1160.0 1534.7 1323.8 1758.0 1029.3 1293.1 1255.8

กุดบาก 1743.5 986.1 1788.3 1160.5 1280.3 1595.8 1075.6 1512.5 1432.7 1404.7 1313.9 1265.9 1428.5 1773.1

โคก
ศรีสุพรรณ

1687.7 1275.1 1653.8 1403.2 1600.7 1861.9 1171.4 1585.0 1592.5 1319.4 1460.7 931.2 1225.8 1608.6

เจริญศิลป 1053.0 909.7 1440.3 1102.2 1507.5 1223.3 943.8 1340.8 1064.6 1409.9 1476.9 1434.8 1339.3 1678.7

คําตากลา 1515.0 1311.5 1871.8 1997.5 1473.0 1635.7 1277.2 1595.1 1308.6 1527.3 1909.1 1196.0 1310.1 1436.2

โพนนาแกว 1671.3 1102.0 2016.7 1368.3 2135.2 1993.6 1420.1 1995.7 1790.2 1999.5 1876.3 1781.3 1437.0 1443.2

นิคมนํ้าอูน 1387.9 1390.4 1670.4 1486.8 986.9 1750.8 1000.6 1315.4 1388.6 1350.9 1512.8 1115.3 1566.4 1654.1

อ.ภูพาน 1197.3 1094.4 1452.3 1295.8 1133.6 1186.0 1431.1 1408.9 1661.0 1251.7 1681.5 1126.4 1648.7 1520.0

ที่มา : สถานีตรวจอากาศ จังหวัดสกลนคร (2550)
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ตารางที่ 7  คาเฉลี่ยรายปของปริมาณน้ําทาของลุมนํ้า

ลุมน้ํา พ้ืนที่ลุมนํ้ารวม ปริมาณนํ้าทาเฉล่ียรายป

ลาน ลบ.ม. ลิตร/วินาที/ตร.กม.

1. ลุมน้ําหนองหาร 583.0 246.34 13.40

2. ลุมน้ําหวยนํ้าพุง 1,070.0 301.23 8.93

3. ลุมน้ําหวยนํ้ากํ่า 1,787.0 852.05 15.12

รวมทั้งหมด 3,440.0 1,399.62 12.90

ตารางที่ 8  ปริมาณน้ําทารายเดือนของลําน้ําตางๆ ที่ไหลลงสูหนองหาร

เดือน
ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายเดือน, 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.)

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

 จากกราฟขอมูลสถิติระดับนํ้าเฉลี่ยในหนองหาร เทียบกับระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง (รทก.) ระหวางป พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2547 วัดที่บริเวณประตูระบาย
นํ้าสุรัสวดี บานบึงศาลา อําเภอโพนนาแกว เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของระดับนํ้า พบ
วา ระดับนํ้ากักเก็บสูงสุด เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม มีระดับนํ้าเฉลี่ย  156.85 เมตร 
รทก. ระดับน้ําเก็บกักตํ่าสุด เกิดข้ึนในเดือนกุมภาพันธ มีระดับนํ้าเฉล่ีย 156.25 
เมตร รทก. และหากพิจารณาจากสถิติรายป พบวา ระดับนํ้าสูงสุดในหนองหาร  
เกิดขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 มีระดับเทากับ 157.0 เมตร รทก.  ในขณะท่ี
ระดับน้ําตํ่าสุดในหนองหาร เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544 มีระดับเทากับ 
155.75 เมตร รทก.  

กราฟระดับนํ้าในหนองหารที่ประตูนํ้าสุรัสวดี ระหวางป พ.ศ. 2536 ถึง ป พ.ศ. 2547
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การตกตะกอน

 ตะกอนที่ตกสะสมบริเวณทองนํ้าของหนองหารน้ัน ประกอบดวยตะกอน
ที่ไหลจากบริเวณผิวดินในลุมนํ้าลงสูหนองหาร และตะกอนที่เกิดจากวัชพืชนํ้า โดย
เฉพาะอยางยิง่สาหรายนํา้และผกัตบชวาทีต่ายลงและสะสมอยางตอเนือ่ง  ตะกอน
ดังกลาวไหลผานประตูระบายนํ้าและอาคารนํ้าลนไดเพียงบางสวนนั้น สวนที่เหลือ
ก็ตกสะสมในหนองหาร ซึ่งเปนสาเหตุใหทองนํ้าของหนองหารตื้นเขิน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
(2548) ไดประเมินการตกตะกอนในหนองหาร จากสถานีวัดตะกอนของลุมนํ้าขาง
เคียงจํานวน 17 สถานี เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีลุมนํ้าของหนองหารไมมีสถานีวัด
ตะกอนอยูเลย พบวา มีปริมาณแขวนลอยรายปเฉล่ียท่ีคาดวาไหลเขาหนองหาร 
เทากับ 37,754 ตัน/ป และจากการกําหนดใหปริมาณตะกอนทองน้ําเทากับ 30 
เปอรเซ็นตของปริมาณตะกอนแขวนลอย สามารถคํานวณปริมาณทองนํ้าและ
ตะกอนรวมทั้งปไดเทากับ 11,326 ตัน/ป และ 49,080 ตัน/ป ตามลําดับ นอกจาก
นี้ยังทําการประเมินปริมาตรตะกอนท่ีตกสะสมบริเวณทองนํ้าของหนองหาร          
จากปริมาณตะกอนรวมที่ไหลลงสูหนองหารรายปเฉลี่ย ระยะเวลาเก็บกักนํ้าของ
หนองหาร ประสิทธิภาพการดักตะกอนซึ่งมีคาเทากับ 97.32 เปอรเซ็นต 

ตารางที่ 9  ปริมาณตะกอนสะสมในหนองหาร

ระยะเวลาเก็บกักของอาง (ป) 20 25 50 75 100 150 200

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

 ผลจากตารางท่ี 9 เห็นไดวา จากสภาพการตกตะกอนในปจจุบัน หากมี
การใชงานหนองหารตอไปอีก 50 ป ปรมิาณตะกอนท่ีสะสมในหนองหารเพ่ิมขึน้เปน 
2 เทา จากปที่ทําการศึกษา หรือ ป พ.ศ. 2547 อันเปนผลมาจากการกัดเซาะหนา
ดินในพ้ืนที่ลุมน้ํา และพ้ืนที่โดยรอบหนองหาร การบุกรุกพื้นที่โดยรอบ เพื่อใช
ประโยชนในการทําเกษตรกรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ และการต้ืนเขินที่เกิดจากการ
ทบัถมของซากวชัพชืตางๆ ในหนองหาร และเมือ่เปรยีบเทยีบปรมิาตรความจ ุพืน้ท่ี
ผวิน้ํา และระดับนํา้ของหนองหาร ระหวางสภาพปจจุบนัและสภาพในอกี 50 ป ขาง
หนา  ไดผลดังนี้
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สภาพปจจุบัน สภาพอนาคต 50 ปขางหนา

ระดับศูนยเดิม (ทองนํ้าตํ่าสุดเดิม) 

151.00 ม.รทก.

ระดับเก็บกักปกติของหนองหาร 

157.00 ม.รทก.

ปริมาตรความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 

266.92  ลาน ลบ.ม.  

พื้นท่ีผิวนํ้าที่ระดับเก็บกักปกติ  

133.73 ตร.กม.

ระดับศูนยทองนํ้า   152.41 ม.รทก.

               เพิ่มขึ้น 1.410 เมตร หรือรอยละ 0.93

ระดับเก็บกักปกติของหนองหาร 157.00 ม.รทก.

ปริมาตรความจุที่ระดับเก็บกักปกติ     265.09 ลาน ลบ.ม.

               ลดลง 1.871 ลาน ลบ.ม. หรือรอยละ 0.70

พื้นที่ผิวนํ้าที่ระดับเก็บกักปกติ 133.39 ตร.กม. 

 ลดลง 0.341 ตร.กม.  หรือรอยละ 0.25

คุณภาพนํ้า

 คณุภาพนํา้หนองหารอยูในเกณฑมาตรฐานคณุภาพนํา้ผวิดนิประเภทที ่3 
ซึง่อยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกรมควบคุมมลพิษไดกาํหนดไว และสรุปคณุภาพน้ําไดดงั
ตารางที่ 9 พบวาหนองหารมีคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) 9.55 มก./ล. ปริมาณ
ความสกปรกในรูปอินทรีย (BOD) 1.13 มก./ล. แบคทีเรียในกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 
(TCB) 1,789 หนวย (MPN ตอ 100 มิลลิลิตร) แบคทีเรียในกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(FCB) 273 หนวย (MPN ตอ 100 มิลลิลิตร) แอมโมเนีย (NH3) 0.01 มก./ล. จัด
วาเกณฑคุณภาพนํ้าดี
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ตารางที่ 10 คุณภาพน้ําในหนองหาร

คุณภาพนํ้า หนวย ผลการวิเคราะห

อุณหภูมิ

ความโปรงแสง

คาความเปนกรดเปนดาง  (pH)

ความขุน

ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า

ความนําไฟฟา

ความเปนดาง

ความกระดาง

ปริมาณสารประกอบไนโตรเจน

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด

ปริมาณโลหะหนัก

ตะก่ัว

แคทเมียม

เหล็ก

คาบีโอดี  และซีโอดี

ปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด

องศาเซลเซียส

-

-

NTU

มก/ล

ไมโครซีเมนส

มก/ล

มก/ล

มก/ล

มก/ล

มก/ล

มก/ล

มก/ล

มก/ล

หนวย

26.9 – 30

ในแหลงนํ้าท่ีมีความลาดต่ํา  ระดับนํ้าตื้นมีความ
โปรงแสงมากกวาบริเวณนํ้าลึก

6.6 – 8.5

คาความขุนมีการแปรผันสูง

 6.8 – 10

7.9 – 140.2

14 – 28

11.7 – 29.6

พบในระดับตํ่า

0.1

0.001 – 0.003

>  0.001

0.1 – 0.3

0.5 – 1.2

2000 - 19000

ที่มา: สํานักงานงานสิ่งแวดลอมภาค 9 (2549) 

ลักษณะการไหลของน้ําในหนองหาร

 การไหลของนํา้ในหนองหาร แปรผนัตามปรมิาณนํา้จากลาํนํา้ยอยๆ ทีไ่หล
ลงสูหนองหาร ซึ่งมีลํานํ้าพุงเปนลํานํ้าสายหลักที่นํานํ้าเขาสูหนองหาร การสูบนํ้า
เพือ่นาํไปใชประโยชนรอบๆ หนองหาร โดยเฉพาะอยางยิง่การสบูนํา้เพือ่นาํไปผลิต
นํ้าประปา และการควบคุมระดับนํ้าที่ประตูระบายน้ําสุรัสวดี ซึ่งเปนอาคารบังคับ
นํ้าขนาดใหญ บริเวณทางออกของหนองหารเขาสูลํานํ้ากํ่า

 ประตูนํ้าสุรัสวดี ประกอบดวยอาคารท่ีสําคัญ 3 ประเภทคือ ประตูระบาย
นํ้าบานเลื่อน ฝายนํ้าลนสันมน และ บันไดปลาโจน ดังแสดง การควบคุมระดับนํ้า
ในบงึหนองหารขึน้อยูกบัการเปด-ปดประตรูะบายน้ําบานเล่ือนเปนหลกั ในสภาวะ
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ปกติ ปริมาณนํ้าที่ไหลออกสวนใหญไหลผานเฉพาะประตูระบายนํ้าและบันไดปลา
โจน แตในสภาวะนํ้าหลาก นํ้าไหลผานทั้งประตูระบายนํ้า บันไดปลาโจน และฝาย
นํ้าลน ขนาดของอาคารประกอบของประตูนํ้าสุรัสวดี แสดงไวในตารางที่ 11

(ก) บันไดปลาโจน (ข) ประตูระบายนํ้า

(ค) ฝายนํ้าลนสันมน

ประตูระบายนํ้าสุรัสวดี พิกัด UTM (04241667, 1896326) 
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ตารางที่ 11 ขนาดของอาคารบังคับบริเวณประตูระบายนํ้าสุรัสวดี

ชนิดอาคาร รายละเอียด

ประตูระบายนํ้า ประตูนํ้าบานตรง ขนาด 6.5 x 8.0 ม. จํานวน 3 บาน 

ระดับธรณีอาคารเทากับ +152.00 ม.รทก.

ฝายนํ้าลน ฝายสันมนยาว 200 ม.  สันฝายกวาง 2 ม.

ระดับธรณีอาคารเทากับ +152.00 ม.รทก.

ระดับสันฝายเทากับ +157.00 มรทก.

บันไดปลาโจน ชองสี่เหลี่ยมขนาด 3.0 x 5.0 เมตร 

ระดับธรณีอาคารเทากับ +152.00 ม.รทก.

 การควบคุมระดับนํ้าในหนองหาร ถูกกําหนดโดยระดับสันฝายและระดับ
นํ้าปลายทอสูบนํ้า ซึ่งในหนองหารมี 2 จุดท่ีสําคัญคือ สถานีสูบนํ้าของการประปา
สวนภูมิภาค และสถานีสูบนํ้าของคายทหาร ซึ่งมีระดับปลายทอสูบนํ้าดังนี้

ตารางที่ 12 ระดับปลายทอสูบนํ้าในหนองหาร

รายละเอียด ระดับนํ้า

สถานีสูบนํ้าของการประปาสวนภูมิภาค

 ระดับที่ปลายทอสูบนํ้าเครื่องที่ 1 +155.000 ม. รทก.

 ระดับปลายทอสูบนํ้าเครื่องที่ 2  +154.805 ม.รทก.

 ระดับนํ้าเหนือปลายทอ เพื่อใหเคร่ืองสูบนํ้าทํางาน 100 ซม.

 ระดับนํ้าตํ่าสุดที่เคยวัดได เมื่อป พ.ศ. 2544 +155.745 ม.รทก.

 ระดับนํ้าตํ่าสุด เมื่อป พ.ศ. 2544 +156.150 ม.รทก.

สถานีสูบนํ้าของคายทหาร

 ระดับที่ปลายทอสูบนํ้าเครื่องที่ 1 +155.680 ม. รทก.

 ระดับปลายทอสูบนํ้าเครื่องที่ 2  +155.470 ม.รทก.

 ระดับนํ้าเหนือปลายทอ เพื่อใหเคร่ืองสูบนํ้าทํางาน 20 ซม.

 ถงึแมวาหนองหารมตีนนํา้อยูหลายสาย แตลกัษณะการไหลของกระแสนํา้
ในบึงหนองหารทั้งในชวงฤดูฝนและฤดูแลง สวนใหญไดรับอิทธิพลจากลํานํ้าพุงซึ่ง
เปนลาํนํา้ขนาดใหญและเปนลาํนํา้สายหลักทีไ่หลเขาหนองหาร  ระดบันํา้ในบึงหนอง
หารสามารถควบคมุไดการเปด-ปดประตรูะบายนํา้สรุสัวด ีซึง่สวนใหญควบคมุระดบั
นํา้ทีห่นาประตสูรุสัวดใีหสงูกวา 156.00 ม.รทก เพือ่ใหเครือ่งสบูนํา้ของการประปา
สวนภมูภิาคและคายทหารสามารถดาํเนนิการได  และผลการควบคมุระดบันํา้กเ็ปน
ไปอยางมปีระสทิธภิาพ  นอกจากนีย้งัพบวาความลาดชันของผวินํา้ในบงึหนองหาร
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มีคาคอนขางนอย ดังนั้นระดับที่จุดตางๆ ของบึงหนองหารจึงคอนขางใกลเคียงกัน 
หรือมีระดับผิวนํ้าสมํ่าเสมอตลอดทั้งพื้นที่ 

 ปญหาสาํคญัของการไหลในบึงหนองหารเกดิจากจดุนํา้เขาหลกัคอื บรเิวณ
ลํานํ้าพุง และจุดน้ําออกคือประตูระบายนํ้าสุรัสวดีอยูใกลกันมาก สงผลใหการไหล
ของนํ้าสวนใหญเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใตของบึงหนองหาร จาก
บรเิวณทางเขาของลํานํา้พงุไปยังประตูระบายน้ําสุรสัวดี ดงัตัวอยางการไหลของน้ํา
ในหนองหาร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 สวนในบริเวณอื่นๆ ของบึงหนอง
หาร การไหลมีความเร็วคอนขางต่ํา  (นอยกวา 0.01 เมตรตอวินาที) สังเกตไดจาก
ขนาดของลูกศรซ่ึงเปนตัวแทนของความเร็วการไหล    ความเร็วของการไหลดังกลาว
เม่ือเทียบกับความเร็วในแนวด่ิงของการตกตะกอนของวัชพืชนํ้ามีคาคอนขางต่ํา 
ทําใหวัชพืชนํ้าสามารถตกตะกอนได และจับตัวแนน เสมือนเปนพื้นดิน เปนผลให
บงึหนองหารมีระดับตืน้เขิน และกอใหเกดิปญหาดานคุณภาพน้ํา สวนเคล่ือนท่ีของ
ตะกอนแขวนลอยบนผวินํา้ หรอืกอผกัตบชวาซึง่จบัตวักันแนนเสมอืนแผนดนิทีล่อย
อยูบนนํา้ สวนใหญเกดิจากอิทธพิลของกระแสลมมากกวาอทิธพิลของกระแสน้ํา  ซึง่
วัชพืชเหลาน้ี มีการเคลื่อนตัวตามทิศทางของลมประจําฤดู โดยในชวงเดือน
พฤษภาคมจนถงึเดอืนตลุาคมอยูภายใตอทิธพิลของลมมรสมุตะวนัตกเฉยีงใต วชัพชื
เคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกเฉียงใต ไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และอาจมีลมจร
จากทะเลจีนใต เปลี่ยนทิศทางการไหลในบางชวงเวลา สวนชวงเดือนพฤศจิกายน
จนถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียง
เหนือ พัดพาวัชพืช จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ยอนกลับไปยังทิศตะวันตกเฉียง
ใต 

รูปแบบการไหลของนํ้าในหนองหาร เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541 
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บทสรุป

 ปจจุบนัสภาพของหนองหารมกีารเปลีย่นแปลงไปจากอดตี อนัเปนผลจาก
การพฒันาทางกายภาพในหนองหาร และการเปลีย่นแปลงวถิขีองชมุชนรอบหนอง
หาร ทําใหเกิดปญหามากมาย ไดแก

 ปญหาคณุภาพนํา้จากการปลอยนํา้ซึง่ไมผานการบาํบัด จากครวัเรอืน
โดยรอบของหนองหาร การปลอยสารเคมีจากการเกษตรลงสูหนอง
หาร รวมถงึวชัพชืทีต่ายทบัถมกนัในหนองหาร นอกจากนีส้ารอนิทรยี
และสารเคมีบางประเภท ยังเปนธาตุอาหารสําหรับวัชพืช ทําใหเกิด
การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วบริเวณแนวขอบหนองหาร

 ปญหาการตกตะกอนและตืน้เขินของหนองหาร จากการกดัเซาะหนา
ดินในลุมน้ํา การบุกรุกพื้นที่โดยรอบหนองหาร การทับถมของซาก
วชัพืช  เปนผลใหปริมาณน้ําท่ีเกบ็กักในหนองหารลดลง นํา้ทวมพ้ืนที่
โดยรอบหนองหาร และโยงไปถึงปญหาคุณภาพนํ้าในหนองหาร

 ปญหาดินเสื่อมคุณภาพ ดินเค็ม และดินเปรี้ยว ซึ่งจากการศึกษา
หลายๆ ฉบับพบวา ดินรอบๆ หนองหารบางสวนมีกรดรุนแรง มีคา 
PH ประมาณ 4.7  ในขณะที่ บางพื้นที่พบชั้นของเกลืออยูใตดิน

 ปญหาการเสื่อมโทรมทางดานชีวภาพ นิเวศวิทยาทางนํ้า และ
นิเวศวิทยาทางบก จากการรุกลํ้าพื้นท่ีหนองหาร การเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วของวัชพืชนํ้า  คุณภาพนํ้าที่ลดลง การสรางสิ่งกอสราง
กดีขวางการยายถิน่ฐานและวางไขของสตัวนํา้ การลกัลอบจบัสตัวนํา้ 
รวมถึงการต้ืนเขินของหนองหาร 

 จากปญหาตางๆ ขางตน หนองหาร เปรยีบเสมอืนหญงิชรา ทีม่สีภาพทรดุ
โทรมลงเรื่อยๆ บัดน้ีถึงเวลาแลวที่หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงชุมชนที่
เกี่ยวของกับหนองหาร ตองรวมมือกันดูแลและฟนฟูหนองหาร มีการติดตามสภาพ
ของหนองหาร และวางแผนการบริหารจัดการหนองหารอยางเปนระบบ 
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เอกสารอางอิง

เจษฎา เตชมหาศรานนท และปานชวีนั ปอนพงังา, 2553. “ลกัษณะทางอุทกวทิยา
และคุณสมบัติทางนิเวศวิทยาแหลงนํ้าจืดบางประการของหนองหาร” 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 2548. 
“รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม” โครงการศึกษาความ
เหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียด โครงการฟนฟูหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 2548. 
“แผนแมบทเพื่อการพัฒนาและฟนฟูหนองหาร จังหวัดสกลนคร” 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียด โครงการ
ฟนฟูหนองหาร จังหวัดสกลนคร.

สพสันติ ์เพชรคํา, 2543. “หนองหารกับการพัฒนา” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร
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ความหลากหลายทางชีวภาพในหนองหาร จังหวัดสกลนคร

  นพรัตน สิทธิวงศ1

บทนํา

 หนองหาร เปนแหลงนํ้าตามธรรมชาติที่ใหญที่สุดในภาคตะวันออกเฉียง-
เหนือ มีความสําคัญอยางมากตอวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดสกลนครและ
จังหวัดใกลเคียง จากลักษณะของพื้นที่รับนํ้าหลายหมื่นไร และมีพื้นที่ตางกันหลาย
ลักษณะ มีเกาะกลางนํ้าหลายแหง จึงทําใหเปนแหลงนํ้าแหลงหนึ่งท่ีมีความหลาก
หลายทางชีวภาพสูง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในหนองหารเริ่มตั้งแต
ป พ.ศ. 2530 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน สวนใหญศึกษาพรรณไมนํ้า สาหราย โปรโตซัว 
แมลงนํ้า และสัตวหนาดินกลุมของหอย แตยังไมมีความตอเนื่อง สิ่งมีชีวิตบางชนิด
มีรายการผลการศึกษาเพียงหนึ่งเรื่อง แตในสวนของความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสาหราย มีขอมูลมากพอสมควร อีกทั้งยังมีการรายงานการพบสาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงินในกลุมที่สรางสารพิษไมโครซิสติน ที่มีผลตอตับดวย ซึ่งขอมูลนี้ทําให
หนวยงานทีเ่ก่ียวของหลายหนวยงานมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและหาแนวทางปองกนั
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอไป

ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไมนํ้า

สทุธณิ ี เหลาแตว และพลากร สวุรรณโพธ์ิศร ี(2545) พบความหลากหลาย
ของพรรณไมนํา้ในหนองหาร ชวงเดือนกมุภาพนัธ – กรกฎาคม  2544 ทัง้หมด  65  
สปซีส 31 แฟมิลี แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก พืชชายนํ้า 40 สปซีส  พืชลอยนํ้า  
11 สปซีส  พืชโผลเหนือนํ้า 6 สปซีส  พืชใตนํ้า 8 สปซีส  และแบงเปนพืชใบเล้ียง
เดี่ยว 34 สปซีส พืชใบเลี้ยงคู 25 สปซีส และพืชท่ีพบตลอดทุกเดือน คือพืชในแฟ
มิลี Azollaceae, Salviniaceae, Araceae, Butomaceae, Cyperaceae, 
Hydrocharitacea, Najadaceae, Poaceae, Ceratophyllaceae, 
Convolvulaceae, Lentibulariaceae, Mimosaceae, Nymphaeaceae, 
Onagraceae  เปนตน ชนิดของพืชจะแตกตางกันไปในบางบริเวณท่ีทําการสํารวจ 
ในปเดียวกันประมุข ฤาแกวมา และคณะ (2544)  ทําการศึกษาชนิด  ปริมาณ และ
การแพรกระจายของพรรณไมนํ้าในหนองหาร จังหวัดสกลนคร ชวงระหวางเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน  2543 และชวงเดือนมีนาคม - เมษายน 2544  โดยทําการ
เก็บตัวอยาง 64 จุด กระจายท่ัวพื้นที่หนองหาร จากการสํารวจพบพรรณไมนํ้า

 1สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ทั้งหมด 43 สปซีส เปนพรรณไมนํ้าประเภทใตนํ้า (Submerged  type) 37.56 % 
ไดแกสาหรายหางกระรอก ดปีลนีํา้เลก็(แหน) ดปีลนีํา้เทปยกัษ สาหรายไฟ สาหราย
พุงชะโด สาหรายขาวเหนียว สาหรายเสนดาย ประเภทลอยน้ํา  (Floating   type) 
56.32 % ไดแกผักตบชวา ผักตบไทย จอกหูหนู จอกกระจอม  บัวบา ตับเตานา   
ผกับุงรวม แหนแดง แพงพวยน้ํา ผกับุง ประเภทโผลพนนํา้ (Emerged  type) 1.06 
%  ไดแก บัวหลวง และบัวสาย ประเภทชายน้ํา  5.07%  ไดแก  Cyperur  spp. 
หญาไทร หญาคากกกลม (หญาใบคม) เฟรน หญาอื่นๆ กกตุ มหู แหวหมู                  
กกสามเหลี่ยมเล็ก ผักปอด เอื้องเพชรมา เทียนนา ดาวกระจาย หญาหนวดแมว 
บอน กกสามเหลี่ยม ธูปฤาษี ตาลปตรฤาษี ผักกานจอง ผักอีฮีน แหวทรงกระเทียม 
หญาขน ผักปลาบ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของหอย

 ความหลากหลายของหอยตามท่ีมีการรายงานมีเพียงหนึ่งเรื่อง โดยสุภา
พร แสงสี และเชษฐวุฒิ บุตรชาติ (2545) ทําการศึกษาชนิด จํานวนของหอยนํ้าจืด  
และพยาธิในหอยนํ้าจืดบางชนิด ในหนองหาร จังหวัดสกลนคร จากพื้นท่ีสํารวจ    
6 สถานี ระหวางเดือนมีนาคม - เดือนสิงหาคม 2544 พบหอยนํ้าจืดจํานวน 3 ออร 
เดอร 6 แฟมิลี แยกเปนกลุมหอยฝาเดียวนํ้าจืดพบ 2 ออรเดอร 5 แฟมิล ี ไดแก 
Viviparidae, Ampullariidae, Thiaridae Lymnaeidae และ Bithyniidae หอย
สองฝานํ้าจืด พบ 1 ออรเดอร 1 แฟมิลี ไดแก Amblemidae  

ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงนํ้า

ลาวลัย อวนพล และคณะ (2547) ทาํการศกึษาความหลากหลายของแมลง
นํา้ในหนองหาร โดยทาํการเกบ็ตวัอยางระหวางเดอืนมถินุายน-เดอืนธนัวาคม 2546 
พบแมลงนํ้าทั้งหมด 4 ออรเดอร 12 แฟมิลี ไดแก ออรเดอร Ephemeroptera คือ 
Family Potamanthidae เชน ชีปะขาว, Order Odonata คือ Family   
Libellulidae เชน ตัวออนแมลงปอ Crocothemis sp., Order Hemiptera คือ 
Family Hydromekidae เชน  มวนเข็ม, Family Getridae เชน จิงโจนํ้า, Family 
Naucoridae เชน มวนตะพาบนํา้, Family Nepidae เชน แมลงแมงปองนํา้, Family 
Chrysomelidae เชน แมลงเตาทอง Chelymorpha  cassidea, Family 
Belostomatidae เชน  แมลงดานา Lethocecus  indicus Lcp.-Scru, Order 
Coleoptera, Family Dytiscidae เชน แมลงขาวสาร Eretws sticticus Linnaeus, 
Family Dytistidae เชน ดวงดิ่ง Cybister limbatus fabricius และกรมควบคุม
มลพิษ (2552) ทําการศึกษาส่ิงมีชีวิตในหนองหาร จังหวัดสกลนคร วันที่ 17 
กันยายน 2552 ในหนองหาร พบแมลงนํ้าท้ังสิ้น 174 ตัวใน 7 ออรเดอร 15 แฟมิ
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ลี  โดยพบบริเวณโดยรอบ และนํ้าออกจากเข่ือน โดยรอยละของจํานวนแมลงนํ้าที่
พบมากที่สุดไดแก Order Caenidae โดยมีคารอยละ 41.40 และจากการประเมิน
คณุภาพนํา้โดยใชสตัวหนาดนิของ BMWP score รวมกบัคา ASPT พบวา คา BMWP 
Score มีคาเทากับ 80 และคา ASPT มีคาเทากับ 5.7 ซึ่งอยูในชวง 5-6 บงชี้ไดวา 
หนองหารมีคุณภาพน้ําปานกลาง   

ความหลากหลายทางชีวภาพของโปรโตซัว

สุจินดา สีแกว และสุจิตรา ราชคํา (2544) สํารวจชนิดของโปรโตซัวใน
แหลงนํ้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร 3 บริเวณ คือบริเวณบานดอนเชียงบาน บาน
ทาแรและบานแปน ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ - กรกฎาคม 2544 ทําการสํารวจเดือน
ละ 1 ครั้ง พบโปรโตซัวทั้งหมด 49 Species โดยแบงเปนฤดูรอนและฤดูฝน ซึ่งใน
ฤดูรอนพบโปรโตซัว 26 Species ใน 4 Class ไดแกPhytomastigophorea  9 
Species, Class Rhizopodea 7 Species, Class Ciliatea 9 Species และ Class 
Actinopodea 1 Species ฤดฝูนพบโปรโตซัว 36 Species ใน 4 Class ไดแก 
Phytomastigophorea 14 Species, Class Rhizopodea 7 Species, Class 
Ciliatea 12 Species และ Class Actinopodea 3 Species และกรมควบคุม
มลพิษ (2552) ทําการศึกษาส่ิงมีชีวิตในหนองหาร จังหวัดสกลนคร วันที่ 17 
กนัยายน 2552 พบแพลงกตอนสตัว  3 ไฟลมั มากกวา 27 สปซสี โดยพบ Phylum 
Rotifera เปนจํานวนมากที่สุดถึง 12 สปซีส  รองลงมาเปน Phylum Protozoa 
11 สปซีส  Phylum Arthropoda พบ 2 คลาส มากกวา 4 สปซีส โดยแพลงกตอน
สัตวชนิดเดนคือ โปรโตซัวชนิด Cristigera phoenix รองลงมาเปน Difflugia 
oblonga  โดย จุด WT (นํ้าเสีย) พบจํานวนของสิ่งมีชีวิตมากที่สุดและความหลาก
หลายของสิ่งมีชีวิตตั้งแตกลุมโปรโตซัวขึ้นมา พบโปรโตซัวกลุม ciliates มากกวา
กลุม amoeboids แสดงวาน้ํามีสารอินทรียปานกลาง 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหราย

สิ่งมีชีวิตที่มีการศึกษาในดานความหลากหลายมากที่สุดคือ สาหราย โดย 
อนันต ปานศุภวัชร (2530) ทําการสํารวจแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวใน
หนองหาร ระหวางเดอืนพฤศจิกายน 2530 ถงึเดอืนมถินุายน 2531 พบความหลาก
หลายของสาหรายใน Division Chlorophyta มากที่สุด จํานวน 58 genera รอง
ลงมาเปน Division Cyanophyta 20 genera, Division Euglenophyta 5 genera, 
Division Pyrrophyta 4 genera และ Division Chrysophyta 3 genera ตาม
ลําดับ สาหรายที่มีการกระจายตัวในทุกฤดูและมากจุดเก็บตัวอยางไดแก Diatom 
spp., Closterium sp., Ababaena sp.  เปนตน 
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พิศิษฐ แสงวงศ (2542) ทํางานวิจัยเรื่องการสํารวจสกุลและการกระจาย
ตวัของสาหรายสีเขยีวแกมน้ําเงนิ ในหนองหาร เขตเทศบาลเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดั
สกลนคร สํารวจในชวง 3 ฤดู คือฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว ตั้งแตเดือนเมษายน 
2542 ถงึเดือนกมุภาพนัธ 2543 โดยกาํหนดจดุเก็บตวัอยางจาํนวน 6 สถาน ีผลการ
ศึกษาพบสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินทั้งสิ้น 1 ชั้น 3 ลําดับ 3 วงศ 19 สกุล 45 ชนิด 
วงศ Oscillatoriaceae เปนวงศทีพ่บวามคีวามหลากหลายในระดับของจํานวนชนิด
มากทีส่ดุ คอื 21 ชนดิ สวนวงศทีม่คีวามหลากหลายนอยทีส่ดุคอืวงศ  Nostocaceae  
ความหลากหลายในระดับของจํานวนชนิด 9 ชนิด และพบวาสกุล  Oscillatoria  
สกุลที่มีความหลากหลายในระดับชนิดมากท่ีสุด พบทั้งสิ้น 12 ชนิด

เนติ เงนิแพทย (2546) ศกึษาเร่ืองการติดตามตรวจสอบสาหรายพษิสเีขียว
แกมนํ้าเงิน Microcystis spp. และคุณภาพนํ้าในอางเก็บนํ้าหนองหาร  จังหวัด
สกลนคร ป 2543-2544  จากการศึกษาในเดือนเมษายน 2543 ถึงเดือนมีนาคม 
2544 พบวาคุณภาพน้ําโดยรวมจัดอยูในระดับมีสารอาหารนอยถึงปานกลาง และ
พบสาหรายที่สรางสารพิษและแพลงกตอนพืชชนิดอื่นๆ ทั้งหมด 83 สปชีส เมื่อจัด
แบงตามกลุมของ Rott ได 8 กลุม ดังนี้ กลุมที่พบสปซีสมากท่ีสุด ไดแก 
Chlorophyceae  24 สปซีส (29%) รองลงมาไดแก Cyanophyceae  11 สปซีส 
(13%), Euglenophyceae 7 สปซีส (9%), Cryptophyceae 3 สปซีส (4%), 
Dinophyceae  4 สปซีส (5%), และ Chrysophyceae 1 สปซีส (1%) สําหรับ
ปรมิาตรชวีภาพของแพลงกตอนพชื พบวากลุม Cyanophyceae มปีรมิาตรชวีภาพ
มากที่สุด  โดยแพลงกตอนพืชชนิดเดนที่พบไดแก Oscillatoria sp.1 และ 
Oscillatoria sp.2 สวนสาหรายพิษพบ 15 ชนิด คือ Anabaena  catenula (Kg.) 
Born et. Flah, Anabaena sp.1, Anabaena sp.2, Lyngbya sp.1, Lyngbya 
sp.2, Microcystis aeruginosa Kütz., Microcystis incerta Lemm, Oscillatoria 
sp.1, Oscillatoria sp.2, Oscillatoria sp.3, Oscillatoria sp.4, Pseudanabaena 
catenata Lauterb., Pseudanabaena mucicola Naum. & Hub.-Pest, 
Pseudanabaena sp. และ Phormidium sp. พบปริมาณเซลลของ Microcystis 
aeruginosa นอยมาก (0-16 เซลลตอมิลลิเมตร) พบ Oscillatoria sp.1 และ 
Oscillatoria sp.2 เปนสปซีสเดน มีปริมาณเซลลสูงสุด 1.9x108 และ 3x108 เซลล
ตอมิลลิเมตร พบสารพิษ microcystins 2 ชนิด ไดแก microcystin-LR และ RR 
อยูในชวง 1.6-40.4 นาโนกรัมตอลิตร  ปริมาตรชีวภาพของ Oscillatoria sp.1 มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับปริมาณสารพิษ microcystin-RR  Oscillatoria sp.2 มี
ความสัมพนัธเชงิบวกกับคาการนําไฟฟาปริมาณเหล็กรวม และปริมาตรชีวภาพรวม
ของแพลงกตอนพชืในหนองหารอกีดวย ตอมาเนต ิไดทาํการศกึษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเดสมิดสในแหลงนํ้าจืดบางแหงของประเทศไทย สําหรับตัวอยาง
สาหรายที่เก็บจากหนองหาร พบเดสมิดสทั้งหมด 29 สปซีส และ 13 สปซีส เปน
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ชนิดที่มีการรายงานครั้งแรกในประเทศไทย ไดแก Cosmarium bioculatum 
(Brébisson) Ralf, Cosmarium reniforme (Ralfs) Archer, Cosmocladium 
constrictum Archer, Euastrum ansatum Ralfs, Euastrum denticulatum 
Gay, Gonatozygon aculeatum Hasting, Micrasterias radiosa Ralfs, 
Micrasterias thomasina Archer var. torneensis Krieger, Pleurotaenium 
rectum Delponte, Staurastrum longibrachiatum (Borge) Gutwinski, 
Staurastrum manfeldtii Delponte, Staurastrum octoverrucosum Scott 
& Gröblad var. simplicus Grönblad และ Staurodesmus unicornis (Turner) 
Thomasson var. gracilis (Iyengar & Vim) Teiling (เนติ เงินแพทย, 2552)
 กรมควบคุมมลพิษ (2552) ทําการศึกษาสิ่งมีชีวิตในหนองหาร จังหวัด
สกลนคร วันที่ 17 กันยายน 2552 พบแพลงกตอนพืชท้ังหมด  8  ดิวิชั่น  35  จีนัส  
48  สปซีส แพลงกตอนพืชชนิดเดนจุด MD ไดแก Microcystis aeruginosa 
Kützing, Pseudanabaena  mucicola  Naumann&Huber-Pestalozzi, 
Radiococcus  sp. และ Botryococcus brunii  Kützing แพลงกตอนพืชชนิด
เดนจุด IF ไดแก Planktolyngbya limnetica Lemmermann, Pandorina  sp. 
และ Melosira  varians Agardh แพลงกตอนพืชชนิดเดนจุด OF ไดแก 
Sphaerocystis sp., Peridinium sp.1, Ceratium sp. และ Phacus longicauda 
(Ehrenberg) Dujardin  แพลงกตอนพืชชนิดเดนจุด WT ไดแก Microcystis 
aeruginosa Kützing, Monoraphidium tortile (West et G.S.West) 
Komàrkovà-Legnerovà และ Trachelomonas volvocina Ehrenberg สามารถ
บงช้ีไดวาแหลงนํา้มคีณุภาพน้ําปานกลางคอนขางไมด ีมรีะดับสารอาหารปานกลาง
คอนขางสูง (meso-eutrophic status)

 
ภาพสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินที่สรางสารพิษ (scale bar = 10 μm.)

(1) Microcystis aeruginosa Kützing, (2) Microcystis sp.

(ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2552)
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สรุป

 จากการศึกษาท่ีผานมา ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีในหนองหารยังพบ
ไมมาก เมื่อเทียบกับความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการรายงานของโลกหรือของ
ประเทศไทย และที่สําคัญยังขาดการทําการศึกษาอยางตอเนื่อง อยางเชน งานวิจัย
ทางดานสาหราย ในกลุมสาหรายสีเขียว มีจํานวนชนิดที่รูจักกันในโลก 7,000 ชนิด 
มจีาํนวนชนิดทีรู่จกักนัในประเทศไทย 1,500 ชนดิ สาหรายในกลุมสีเขยีวแกมน้ําเงนิ
ที่รูจักในโลกมี 1,700 ชนิด มีจํานวนชนิดที่รูจักในประเทศไทย 700 ชนิด (วิสุทธิ์ 
ใบไม, 2538) แตสาหรายที่พบในหนองหารรวมทุกชนิดมีไมถึง 100 สปซีส ดังนั้น
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในหนองหาร ทั้งสาหราย โปร
โตซวั แมลงนํา้ สตัวนํา้อืน่ๆ รวมถงึพชืพรรณไมนํา้ จงึเปนเรือ่งท่ีนาสนใจ และสมควร
ที่จะทําการศึกษาเพ่ิมเติม
 สําหรับความรูดานความหลากหลายทางชีวภาพสามารถนําใชประโยชน
ไดหลายดาน อาทิ ใชเปนดัชนีบงชี้ทางชีวภาพ สามารถชวยบอกถึงคุณภาพนํ้าที่
เปลี่ยนไปได หรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาจเปนโทษ เชนสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงินบาง
กลุมสามารถสรางพิษที่มีผลตอระบบประสาท ตับ เซลลตางๆ หรือทําใหเกิดการ
ระคายเคือง สารพิษที่พบมากคือ hepatotoxins โดยเฉพาะสารพิษไมโครซิสติน 
(microcystins) (Sivonen and Jones, 1999) สามารถตรวจพบในหนองหารเชน
กัน (เนติ เงินแพทย, 2546; กรมควบคุมมลพิษ, 2552) ผลการศึกษาเหลานี้ทําให
ทราบสถานการณของสาหรายพิษ และเปนขอมูลที่ใชเปนแนวทางในการจัดการ
ปองกันสารพิษตอไป
 

เอกสารอางอิง

กรมควบคุมมลพิษ. 2552. โครงการรวบรวม สํารวจ เก็บและวิเคราะหตัวอยาง
นํ้าและส่ิงมีชีวิตในแหลงนํ้านิ่ง . กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.

เนติ เงินแพทย. 2546. การติดตามตรวจสอบสาหรายพิษสีเขียวแกมนํ้าเงิน 
Microcystis spp. และคุณภาพนํ้าในอางเก็บนํ้าหนองหาร จังหวัด
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บางแหงของประเทศไทยและความสัมพนัธกบัคุณภาพน้ํา. วทิยานิพนธ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต , สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
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ประมุข ฤาแกวมา, ศิราณี งอยจันทรศรี, วิระธรรม ทองพันธุ, วิระวรรณ ระยัน และ 
สินธุวัฒน สุทธิอาจ. 2544. การศึกษาชนิด ปริมาณและการแพรกระจาย
ของพรรณไมในหนองหาร จังหวัดสกลนคร. ศูนยวิจัยและพัฒนาประมง
นํ้าจืด จังหวัดสกลนคร
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ความหลากหลายของพันธุปลา
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61
ถอ

ดบ
ทเ

รีย
นห

นอ
งห

าร
ศูน

ยห
นอ

งห
าร

ศึก
ษา

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏส

กล
นค

ร

ความหลากหลายของพันธุปลาในหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ทรงทรัพย อรุณกมล1

ประวัติความเปนมาและสภาพโดยทั่วไปของหนองหาร

 แหลงนํ้าตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
สันนิษฐานวาเกิดจากการยุบตัวของแผนเปลือกโลก เปนแหลงนํ้าจืดที่มีขนาดใหญ
เปนอันดับ 2 ของประเทศรองจากบึงบอระเพ็ด หนองหารมีพื้นที่ในสวนที่เปนดิน
และนํ้ารวมท้ังหมดประมาณ 77,000 ไร ในชวงฤดูนํ้าหลากสามารถกักเก็บนํ้าได
ประมาณ 200 ลานลูกบาศกเมตร และเปนแหลงตนนํ้าของลํานํ้าก่ําโดยมีประตู
ระบายนํ้าสุรัสวดีกั้นระหวางลํานํ้ากํ่าและหนองหาร ลํานํ้าก่ํามีระยะทางประมาณ 
100 กิโลเมตร ไหลไปบรรจบกับแมนํ้าโขงที่อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
นอกจากประตูนํา้สรุสัวดีแลวลาํน้ํากํา่ยงัมปีระตูนํา้อกี 4 แหงซึง่กัน้ลํานํา้กํา่ระหวาง
ทางท่ีเช่ือมตอกับลาํนํา้โขง แหลงตนนํา้ท่ีไหลลงหนองหารประกอบไดดวยลํานํา้ 14 
สาย โดยมลีาํน้ําพงุเปนลาํนํา้หลกัไหลลงหนองหารเพิม่ปรมิาณนํา้ตลอดทัง้ป ทาํให
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศแหงนี้ ไมวาเปนพรรณไมนํ้า แพลงกตอนพืช สัตวหนาดิน สัตวนํ้า ซึ่งใน
ปจจุบนัความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเร่ิม
มีแนวโนมลดลงเน่ืองจากการพัฒนาและการขยายตัวของชุมชนเมือง ดวยสภาพ
พื้นท่ีของหนองหารเปนพ้ืนท่ีราบลุมจึงเปนแหลงรวมและสะสมของเสียไมวาเปน
สารเคมีจากพ้ืนที่ทําการเกษตร นํ้าเสียจากแหลงชุมชนท่ียังไมผานการบําบัดกอน
ปลอยลงสูหนองหาร ทําใหมีการสะสมของปริมาณสารอินทรียสูง สงผลกระทบตอ
หวงโซอาหารในนิเวศแหลงนํ้าหนองหาร  

 จากอดีตที่ผานมาชุมชนที่ตั้งอยูรอบหนองหารมีอาชีพเกษตรกรรมและ
ทําการประมงเปนหลัก ความหลากหลายและปริมาณพันธุปลาต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของการพัฒนา ไมวาเปนการสรางประตู
นํ้าทําใหระบบนิเวศแหลงนํ้าเปลี่ยน ปลาที่เคยวายทวนนํ้าจากแมนํ้าโขงผานลํานํ้า
กํ่า มาสูหนองหารเพื่อสืบพันธุวางไข เมื่อระบบนิเวศเปลี่ยนโดยการสรางประตูนํ้า
กัน้ทาํใหการวายทวนน้ําเพ่ือสบืพนัธุวางไขแพรขยายพันธุในพ้ืนท่ีหนองหาร กท็าํได
ยากลําบากขึ้น การรุกลํ้าพ้ืนที่เพื่อทําการเกษตร การเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าจาก

 1อาจารยประจําสาขาวิชาการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร
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กิจกรรมทางการเกษตร อาทิเชน ปุย ยาฆาหญา ยาฆาแมลง เมื่อถึงฤดูนํ้าหลากฝน
ชะลางหนาดินที่ปนเปอนดวยปุยและสารเคมีไหลลงลํานํ้าสาขาและลงในพื้นที่   
หนองหาร ของเสียจากแหลงชุมชนที่เริ่มมีการขยายตัวอยางตอเนื่องทําใหเกิดการ
ตกคางของของเสียในพ้ืนที่ ซึ่งสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพนํ้า อีกท้ังการ
ทําการประมงเกินขีดจํากัดดวยเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย เชน อวนลาก สะดุงขนาด
ใหญ เครื่องมือชอตปลา อีกทั้งการทําการประมงในฤดูกาลที่ปลาสืบพันธุวางไข 
เปนการตัดวงจรของการแพรขยายพันธุ ของปลาในหนองหารอยางชัดเจน               
แตอยางไรก็ตามหนองหารยังคงเปนแหลงนํ้าท่ีมีทั้งความหลากหลายและปริมาณ
ของสัตวนํ้าที่เอื้อตอการทําการประมงสูง ซึ่งสวนใหญเปนชุมชนที่อยู รอบๆ         
หนองหาร การศกึษาเปนการศกึษาและรวบรวมขอมลูรวมทัง้ปจจยัทีส่าํคญั ทีม่สีวน
ทําใหปริมาณและความหลากหลายของปลาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันเพื่อเปน
แนวทางใหผูสนใจศึกษาตอไป

สภาพโดยทั่วไปของหนองหารที่เกี่ยวของการประมง

 หนองหารเปนแหลงนํ้าขนาดใหญ ซึ่งอดีตเมื่อป 2475 รัฐบาลสมัยนั้นได
เห็นถึงความสําคัญของแหลงนํ้าแหงนี้และริเริ่มโครงการปรับปรุงหนองหาร โดยมี
วัตถุประสงคไว 2 ประการ คือ ใชเพื่อเปนแหลงนํ้ากักเก็บไวทําการเกษตร อุปโภค 
บริโภค และใชเพือ่การผลติ สงวน และอนรุกัษพนัธุสตัวนํา้ เมือ่ป 2484 ไดประกาศ
การกําหนดเขตหวงหามที่ดินในทองที่ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ของกระทรวง
เกษตราธกิาร โดยมอีธบิดีกรมเกษตรและการประมงเปนผูลงนาม ในขณะนัน้สภาพ
ทั่วไปของหนองหารในฤดูนํ้าหลากนํ้าเออทวมพื้นที่ราบบางสวน สวนในฤดูแลงนํ้า
แหงลงมากเน่ืองจากน้ําในหนองหารไหลลงสูแมนํ้าโขงผานลํานํ้ากํ่ามีระยะทาง
ประมาณ 98 กิโลเมตร ทําใหทางราชการมีโครงการสรางประตูนํ้าเพื่อกั้นนํ้าไมให
แหงในชวงหนาแลง เกษตรกรไดมีนํ้าใชเพาะปลูก พรอมกันนั้นไดสรางบันไดปลา
โจน (Fish ladder) เพื่อไมใหกระทบกับการอพยพของปลาพอแมพันธุจากแมนํ้า
โขงโดยผานลํานํ้ากํ่าเพื่อมาสืบพันธุวางไข ขยายพันธุ ในบริเวณหนองหาร ซึ่งชาว
ประมงสามารถหาปลาไดในทุกฤดูกาลและสงผลกระทบ โดยมีการเร่ิมสรางในป 
2584 และแลวเสร็จในป 2596 จากความรวมมือของกรมประมงและกรมชลประทาน 
พรอมต้ังช่ือประตูนํ้านี้วา “แววพยัคฆคัน” (สถานีประมงน้ําจืดสกลนคร,2536)      
ตอมาในป 2535 ไดมีโครงการบูรณะปรับปรุงประตูนํ้าเพื่อใหเหมาะสมสําหรับการ
เพาะและขยายพนัธสตัวนํา้ เนือ่งจากสภาพโดยท่ัวไปของหนองหารมีสภาพตืน้เขนิ 
เน่ืองจากการสะสมทับถมของสาหราย ตะกอนดินท่ีถูกชะลางจากลํานํ้าสาขา          
อกีทัง้ยงัตองการปรบัปรงุบนัไดปลาโจนใหเหมาะสมกบัชนดิปลาท่ีผานประตนูํา้อกี
ดวย  ทําใหพื้นที่ที่สามารถกักเก็บนํ้าในหนองหารและมีพื้นที่รวมประมาณ 77,000 
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ไร สามารถกักเก็บนํ้าไดประมาณ 200 ลานลูกบาศกเมตร และไดใชชื่อประตูนํ้านี้
วา “ประตูระบายน้ําสุรัสวดี” ซึ่งการปดกั้นประตูนํ้าเชนนี้อาจทําใหระบบนิเวศ
เปลี่ยนและอาจสงผลตอความหลากหลายของชนิดและพันธุปลาที่มีความออนไหว
สูงยกตัวอยางเชนปลา นวลจันทรนํ้าจืด ปลาหมากผาง เปนตน

 ปจจบุนัสภาพโดยทัว่ไปในพืน้ทีห่นองหารมทีัง้สวนทีเ่ปนผนืนํา้และมสีวน
ทีเ่ปนเกาะหรือดอนในภาษาถ่ินทาํใหมคีวามหลากหลายทางชีวภาพสูง อกีท้ังยงัเปน
เขตหวงหามของกรมประมงจึงมีการรุกลํ้าพื้นที่นอย ทําการแพรกระจายของส่ิงมี
ชวีติจาํพวกพืชนํา้ชนดิตางๆ ทีส่งผลโดยตรงตอหวงโซอาหารการดูดซับสารอินทรยี
บางชนิด  การเจริญเติบโต เปนสถานที่สืบพันธุวางไข และเปนแหลงหลบซอนของ
สัตวนํ้าวัยออน อีกทั้งยังมีความผันแปรของอาหารธาตุและวัสดุพื้นทองน้ํา ทําให
พรรณไมนํ้าเปรียบเสมือนตัวกลางของกลไกวัฏจักรอาหารธาตุในแหลงนํ้า อาหาร
ธาตุถูกดึงมาใชประโยชนโดยรากพืช กอใหเกิดการเจริญเติบโต และสุดทายก็เนา
เปอยและยอยสลายกลับและถูกดึงกลับมาใชใหม จากการศึกษาของนักวิชาการ
หลายทานในเรื่องชนิดของพรรณไมนํ้า โดยไมตรีและคณะ (2535) พบการแพร
กระจายของพืชนํ้าทั้งหมด 44 ชนิด สันทนาและคณะ (2537) พบการแพรกระจาย
ของพืชนํ้าทั้งหมด 43 ชนิด ประมุขและคณะ (2548) พบการแพรกระจายของพืช
นํ้าทั้งหมด 43 ชนิด จากการศึกษาของ ประมุขและคณะ (2548) พบวาพันธุไมที่
พบขึ้นหนาแนนทั้งประมาณและมีการแพรกระจายสูงสุด เปนพรรณไมนํ้าประเภท
ตางๆ ดังน้ี

-  พรรณไมนํ้าประเภทใตนํ้า (Submerged type) 37.56 %ไดแก ดีปลี
นํ้าเล็ก, สาหรายหางกระรอก

- ประเภทลอยน้ํา (Floating type) 56.32 % ไดแก ผักตบชวา,จอก
หูหนู,จอก

- ประเภทโผลพนนํ้า (Emerged type) 1.06 % ไดแก บัวหลวงและบัว
สาย

-  ประเภทชายนํ้า 5.07 % ไดแก หญาไทร บัวตางๆ กกตางๆ Cyperur 
spp.

จากการสาํรวจของนกัวชิาการพบวา ความหลากหลายของพรรณไมนํา้ลด
ลงจากป พ.ศ. 2535 ซึ่งจากขอมูลเบื้องตนของการสํารวจพรรณไมนํ้า ทําใหกรม
ประมงมโีครงการตกัเกบ็พรรณไมนํา้ในโครงการพฒันาแหลงนํา้ขนาดใหญของกรม
ประมง และมีการขุดและดูดเลนหนองหารทําใหหนองหารมีความลึกเพิ่มขึ้น และ
ระดับน้ําเพ่ิมสงูขึน้ จากการสํารวจน้ีเปนปจจยัหน่ึงท่ีทาํใหยงัคงมีความหลากหลาย
ของทั้งปลากินพืชและกินเนื้อ
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รายงานความหลากหลายของพันธุปลาในหนองหาร

 ความหลากหลายของพันธุปลาในหนองหารมีการสํารวจและการวิจัยใน
เชงิความหลากหลายของชนิดพนัธุ จากขอมลูตัง้แต พ.ศ. 2511 จนถึงปจจบุนั (ตาราง
ที่ 1) โดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักคือกรมประมง โดยใชศูนยวิจัยและพัฒนา
ประมงนํา้จืดเปนหลกั ในการสาํรวจดานความหลากหลายของชนดิพนัธุปลาในระบบ
นิเวศหนึ่ง ๆ ซึ่งประเด็นที่ตองศึกษามีหลากหลาย ไมวาเปนเครื่องมือที่ใชในการ
ศึกษา พื้นที่ที่ทําการศึกษา ชวงเวลาในการเก็บตัวอยางมาศึกษา แหลงท่ีอยูอาศัย 
ลักษณะการแพรกระจาย แบบฝูงหรืออาศัยอยูเปนคู อพยพอยางไร จากแหลงหนึ่ง
ไปสูแหลงหน่ึงหรือไม แหลงสบืพนัธุวางไข แหลงทีต่วัออนเจริญเติบโตส่ิงเหลานีอ้าจ
ทาํใหเกดิการศกึษาและแปรผลการศกึษาในหลายๆ รปูแบบ และจากการศกึษาจาก
นักวิชาการต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีดังนี้ 

ตารางที่ 1 ขอมูลการศึกษาของนักวิชาการเก่ียวกับความหลากหลายของพันธุปลา
ในหนองหาร ระหวางป พ.ศ. 2511-2551 

ปที่รายงาน จํานวนชนิด ผูรายงาน วิธีการสํารวจ
ผลผลิต        

กก. / ไร

2511 32 พิชิต, 2511
เบื่อดวยโลติ้นและใชอวน

ลอม
10.12

2512 35 พิชิต และคีรี, 2511
เบื่อดวยโลติ้นและใชอวน

ลอม
-

2514 42 สมเดช , 2514
เบื่อดวยโลติ้นและใชอวน

ลอม
21.5

2514 40 สมเดช , 2514
สํารวจจากตลาดเมือง

สกลนคร
-

2519 44 สมปอง และคณะ, 2519
เบื่อดวยโลติ้นและใชอวน

ลอม
12.73

2524 24 ธเรศ และคณะ, 2524
ปลาท่ีผานบันไดปลาโจน

ประตูระบายนํ้ากํ่า
-

2534 34 คีรีและคณะ, 2536
โดยวิธีลอมดวยอวนลอม 
เบื่อปลาและกระแสไฟฟา

16.99

2535 31
คณะทํางานเฉพาะกิจ  
กองประมงนํ้าจืด 2535

โดยวิธีลอมดวยอวนลอม
และเบ่ือปลาและกระแส

ไฟฟา
3.5

2536 45 บุญสง และคีรี, 2536 - -

2536 26 คีรี และสันทนา, 2536 - -
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ปที่รายงาน จํานวนชนิด ผูรายงาน วิธีการสํารวจ
ผลผลิต        

กก. / ไร

2537 46 สันทนา และคณะ (2537)
สอบถามจากชาวประมง 
เครื่องมือประมงที่ใชรวม 

10 ชนิด
9.74

2543 37 สุมนา และคณะ, 2544 สอบถามจากชาวประมง -

2543 56 สันทนา และคณะ, 2544
อวนลอมและสารเคมี

เบื่อปลา
-

2544 47 สุมนา และคณะ, 2544
ศึกษาโดยการจับปลาท่ี
ผานบันไดปลาโจน ประตู

นํ้าสุรัสวดี
-

2551 54 ชํานาญ และคณะ, 2551

ศึกษาโดยการจับปลาท่ี
ผานบันไดปลาโจน - ประตู
นํ้าสุรัสวดี ประตูนํ้านาคู 
และประตูนํ้านาขาม

-

 พชิติ (2511) ทาํการสํารวจความหลากหลายของปลาและผลผลิตตอหนวย
พืน้ที ่โดยใชวธิกีารเบ่ือปลาดวยโลติน้และใชอวนลอมพบวามคีวามหลากหลายของ
พนัธุปลาทัง้หมด 32 ชนดิ มผีลผลติทางการประมงเฉลีย่ 10.12 กโิลกรมั/ไร ในเวลา
ตอมา พิชิตและคีรี (2512) ไดสํารวจพันธุปลาอีกครั้งพบวามีความหลากหลายของ
ปลารวม 35 ชนิด

 สมเดช (2514) ทําการสํารวจปลาโดยใชวิธีการเบื่อปลาดวยโลติ้นและใช
อวนลอม พบพนัธุปลาทัง้หมด 42 ชนดิ ผลผลติตอหนวยพืน้ทีเ่ทากบั 21.5 กโิลกรมั/
ไร ตอมาสมปองและคณะ (2519) ทําการศึกษาอีกครั้งพบปลาทั้งหมด 44 ชนิด 
ผลผลิตทางการประมงเฉลี่ย 12.73 กิโลกรัม/ไร และธเรศปละคณะ (2524) ได
ทําการศึกษาชนิดของปลาที่ผานบันไดปลาโจนประตูระบายนํ้ากํ่า พบวา มีปลาที่
ผานบนัไดปลาโจนทัง้หมด 24 ชนิด ไดแก ปลากระสบูขดี ปลากระสบูจดุ ปลาไสตนั
ตาแดง ปลาสรอยนกเขา ปลาแกมชํ้า ปลาตะเพียนทราย ปลารองไมตับ ปลาสรอย
นกเขา ปลาหนาหมอง ปลาซา ปลาเล็บมือนาง ปลารากกลวย ปลาชะโอน ปลา
กดเหลือง ปลาหมอ ปลาแปนแกว ปลาหลด ปลากระทิง ปลาซิวอาว ปลากระทุง
เหว ปลาหมอชางเหยียบ ปลาแขยง ปลาหมู และปลาปกแดง สวนในชวงที่กําลัง
ปรับปรุงประตูระบายนํ้าสุรัสวดี มีการสํารวจอีกครั้งโดยคณะทํางานเฉพาะกิจ 
(2535) โดยใชกระแสไฟฟาและอวนลอม พบปลาทั้งหมด 31 ชนิด โดยมีผลผลิต
ทางการประมงเฉลี่ย 3.5 กิโลกรัม/ไร 
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 ครีแีละสนัทนา (2536) ไดรายงานผลการศึกษาทางชีววทิยาปลาในหนอง
หารในชวงกอนการบูรณะ ในป 2534 พบปลาทั้งหมด 26 ชนิด ปลาที่พบมากที่สุด 
7 อันดับแรกคือ ปลาสรอยนกเขา ปลาตะเพียนขาว ปลาสลิด ปลาหมอไทย ปลาก
ระสูบขีด ปลาชะโอน และปลาไหล ซึ่งคีรีและคณะ (2536) ไดรายงานการสํารวจ
อกีคร้ังโดยวิธกีารใชสารเบ่ือปลา กระแสไฟฟาและใชอวนลอม ในชวงเดือนธนัวาคม 
2534 พบปลารวม 34 ชนิด ผลผลิตทางการประมงเฉล่ีย 16.99 กิโลกรัม/ไร ตอมา 
บญุสงและคีร ี(2536) ไดรายงานสภาวะทางการประมงในหนองหารในชวงระหวาง
การบูรณะ พบปลาทั้งหมด 45 ชนิด 

 สนัทนาและคณะ (2537) ไดสาํรวจปลาในหนองหารอีกคร้ังโดยการใชสาร
เคมีเบื่อปลา และใชอวนลอม พบปลาทั้งหมด 46 ชนิด และพบปลาในตระกูลปลา
ตะเพียน (Cyprinidae) มากที่สุด 17 ชนิดและมีผลผลิตทางการประมงเฉลี่ย 9.74 
กิโลกรัม/ไร และไดมีการสํารวจพันธุปลาอกีครั้งโดยสุมนาและคณะ (2543) ซึ่งเก็บ
ขอมูลโดยการสัมภาษณชาวประมงพื้นบานท่ีออกหาปลาพบวามีสัตวนํ้าท่ีจับได
ทั้งหมด 37 ชนิด โดยมีปลาที่ถูกจับไดบอยครั้งท่ีสุดคือ ปลาสรอยนกเขา 19.4% 
รองลงมาคอืปลาสลาด ปลากระสบูจดุปลาไสตนัตาแดง ปลาชอน ปลานลิ ปลาสลดิ 
ปลาหมอชางเหยียบ ปลาตะเพียนทราย และปลาดุกดาน

 ชํานาญและคณะ (2551) ไดทําการศึกษาการประเมินการเดินทางผาน
บันไดปลาของประชาคมปลาในลําน้ํากํ่าเพื่อการบริหารจัดการบันไดปลาและ
ทรัพยากรประมง ซึ่งทําการสํารวจโดยการลากอวนสุมจับบริเวณชองนํ้าไหลของ
บันไดปลาโจน บริเวณประตูระบายน้ําสุรัสวดี พบวามีปลาวายทวนน้ําเพ่ือท่ีเขาสู
หนองหาร ทั้งหมด 54 ชนิด โดยแยกเปนปลาที่วายนํ้าชวงตนฤดูฝน 39 ชนิดและ
ชวงปลายฤดูฝน 42 ชนิด โดยพบปลาในตระกูลปลาตะเพียน (Cyprinidae) มาก
ทีส่ดุซึง่พบ 30 ชนิด รองลงมาเปนกลุมปลากดปลาแขยง (Bagridae) โดยปลาท่ีวาย
ทวนน้ําผานประตูนํ้าสุรัสวดีมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ ปลาซิวควาย ปลาซา ปลา
หนาหมอง ปลาหมอชางเหยียบ ปลากดเหลือง สวนปริมาณการเดินทางของปลา
เดินทางปริมาณมากที่สุดในชวงเดือนพฤษภาคมคือประมาณ 172,180 ตัวตอวัน
สวนในชวงปลายฝนลดลงประมาณ 104,966 ตัวตอวัน และจากผลการศึกษาของ
ชํานาญและคณะในคร้ังนี้พบวา ปลาที่อพยพเดินทางผานประตูนํ้านอกจากศึกษา
ชนิดของปลาแลวยังศึกษาความสมบูรณเพศของปลาโดยการผาเพ่ือสังเกตการ
พัฒนาของรังไขพบวา ปลาชนิดตางๆ ในชวงเดือนพฤษภาคมมีความสมบูรณเพศ
และพรอมที่เขาสูวงจรการเจริญพันธุ  สวนปลาที่ผานประตูนํ้าเดือนตุลาคมมีขนาด
เลก็กวาในชวงเดอืนพฤษภาคม และยังไมพรอมท่ีสบืพนัธุวางไขซึง่สอดคลองกับงาน
วิจัยของ วิทย (2541) ที่สรุปพฤติกรรมการอพยพและการเดินทางยายถิ่นของปลา
มักประกอบดวยวัตถุประสงคสําคัญดังนี้
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1)  การเดินทางเพ่ือวางไข (Spawning Migration) หมายถึงการเดินทาง
จากถิ่นเดิมอันเปนแหลงหากินหรือแหลงหลบหนาวไปสูแหลงวางไข

2)  การเดินทางเพ่ือหากิน (Feeding Migration) เปนการเดินทางจาก
แหลงวางไขหรือแหลงหลบหนาวไปสูแหลงหากิน

3)  การเดินทางเพ่ือหลบหนาว (Wintering Migration)
4)  เดินทางหลบหนีมลภาวะ เชน หนีนํ้าเสีย หรือหนีนํ้าเค็ม

 จากการอพยพยายถิน่ของปลาจากลาํนํา้กํา่สูหนองหารเชนนีแ้สดงใหเหน็
ถงึประสทิธภิาพของประตนูํา้ทีส่งผลตอความหลากหลายของพนัธุปลาในหนองหาร 
และความหลากหลายของพนัธุปลาในอดตีและปจจุบนัซึง่ยงัไมเหน็ผลตางทีช่ดัเจน
จากการเปลี่ยนแปลงของหนองหารไมวาเปนทางสังคมและเศรษฐกิจ

สถานภาพการประมงของหนองหาร

หนองหารยงัคงเปนแหลงนํา้ทีม่ศีกัยภาพสงูทางการประมง สามารถมกีาํลงั
ผลิตของแหลงนํ้าใหกับชุมชนที่อาศัยอยูโดยรอบและบริเวณใกลเคียง ซึ่งสวนใหญ
แลวมีอาชีพทําการประมง และเปนแหลงผลิตสัตวนํ้าจืดที่สําคัญ หนองหารใน
ปจจุบันสามารถใหผลจับเฉลี่ยวันละประมาณ 710 กิโลกรัม มีจํานวนชาวประมง
รวมทั้งหมดประมาณ 416 รายมีผลจับสัตวนํ้าเฉล่ีย 4.8 กก./ราย/วัน สวนในเรื่อง
เครือ่งมอืการทาํการประมงทีม่กีารใชมากท่ีสดุคือ ขาย (ขายขงึ) พบถงึรอยละ 72.4 
% มีขนาดชองตาต้ังแต 2-12 ซม. (สุมนา และคณะ, 2543) 

บุญสงและคีรี (2535) รายงานผลการศึกษาสภาวะการประมงและผลจับ
สัตวนํ้าในหนองหาร ระหวางการบูรณะป พ.ศ. 2535 วาพบชาวประมง 434 ราย 
มีเครื่องมือประมงที่ใชรวม 12 ชนิด 

สันทนาและคณะ (2537) รายงานผลการศึกษาทรัพยากรประมงและ
สภาวะการ ประมงภายหลังการปรับปรุงหนองหาร ป พ.ศ. 2536-2537 มชีาวประมง
รวม 289 ครัวเรือน ผลจับสัตวนํ้ามีปริมาณวันละ 596- 916 กิโลกรัม พบเครื่องมือ
ประมงที่ใชรวม 10 ชนิด

สมุนาและคณะ (2543) ทาํการศึกษาเร่ืองการทําประมงและผลจับสตัวนํา้
ในหนองหาร จังหวัดสกลนคร  พบวา ลักษณะทําการประมงในหนองหารพบชาว
ประมงสวนใหญรอยละ 26.3 ทาํประมงเปนอาชีพหลกั และรอยละ 26.3 ทาํประมง
รวมกับการทํานาทําสวน และรอยละ 38.5 ทําประมงเพ่ือการยังชีพ และเครื่องมือ
ประมงท่ีนยิมใชจากการสํารวจมี 15 ชนดิ แตชนดิท่ีใชกนัมาก ไดแก ขาย ฉมวก ปน
ฉมวกและแห โดยชาวประมงออกทําประมงเฉลี่ยสัปดาหละประมาณ 5 วัน มี
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ประสบการณการจบัสตัวนํา้เฉลีย่ 15.6 ป ประสทิธภิาพการลงแรงทําการประมงใน
หนองหารพบมีคาเฉลีย่รายละ 5.2 กก. /ไร/ป โดยมปีรมิาณผลจับสตัวนํา้ของเคร่ือง
มือขายไล ขายขึง  ฉมวก ปนฉมวก เบ็ดราว และเบ็ดราวเฉลี่ยอยูระหวาง 5.2-7.6 
กก./ราย/วัน และประสิทธิภาพของเครื่องมือปนฉมวก ฉมวก สุม สวิง แห และยอ
ยก อยูระหวาง 357-903 กรัม/ชั่วโมง ชาวประมงท่ีสํารวจพบในหนองหารเปน
ราษฎรท่ีมีภูมิลําเนาเดิมอยูโดยรอบหนองหารเปนสวนใหญ โดยพบครอบครัวชาว
ประมงมีสมาชิกเฉล่ียครอบครัวละ 4.48 คน และออกทําการประมงเฉล่ียครอบครัว
ละ 1.13 คน มีรายไดจากการทําประมงขณะท่ียังไมไดหักคาใชจายเฉลี่ยประมาณ
ครอบครัวละ 106.7 บาท/เที่ยว หรือตอวันทําการประมง

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของชนิดพันธุปลาใน
หนองหารตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันการสรางประตูระบายนํ้ากั้นระหวางหนองหาร 
ลําน้ํากํ่าและแมนํ้าโขง และจากการสันนิษฐานของนักวิชาการ พบวาปลาที่อยูใน
หนองหารสวนใหญวายทวนน้ํามาจากแมนํ้าโขง ลํานํ้าก่ําและลํานํ้าสาขา โดยวาย
ผานลํานํา้กํา่จนถงึหนองหารเพือ่มาสบืพนัธุวางไข แพรขยายพนัธุ แตเมือ่มกีารสราง
ประตรูะบายนํา้เพือ่กกัเกบ็นํา้ เพือ่ใชในทางการเกษตรและขยายพนัธุสตัวนํา้ สงผล
ตอการอพยพยายถ่ินเพ่ือสบืพนัธุวางไข แตจากการศึกษาและพัฒนาของกรมประมง
ไดจัดทําโครงการบูรณะประตูระบายนํ้าในป 2535 ใหมีพื้นที่สําหรับทําบันไดปลา
โจน เพื่อใหปลาไดมีการอพยพไปสูตนนํ้าเพื่อสืบพันธุวางไข จากขอมูลที่ศึกษาขาง
ตนพบวา การศึกษาหาชนิดของสัตวนํ้าต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันมีรูปแบบในการ
ศกึษาทดลอง เก็บตวัอยางรูปแบบการทดลองท่ีตางกันทําใหไดผลการทดลองท่ีตาง
กันเกี่ยวกับความหลากหลายของพันธุปลาในหนองหาร อยางไรก็ตามปริมาณปลา
และความหลากหลายของปลาในทุกปมีปลาสวนหนึ่งที่อพยพเขาหนองหารเพื่อ
สบืพนัธุวางไข เปนการเพิม่ประชากรปลาในหนองหารอยูตลอด เมือ่พจิารณาจาํนวน
ปลาและชนิดของปลาท่ีเขาสูหนองหารและถือวายังคงมีความหลากหลายท่ีสูงกวา
แหลงนํ้าอื่นๆ ในประเทศไทย อาทิเชน แมนํ้าชีบริเวณฝายที่จังหวัดรอยเอด็มีชนิด
ของปลาท่ีผานบันไดปลาโจน 26 ชนิด (จามิกรและคณะ, 2550) บันไดปลาโจน
กวานพะเยา 23 ชนิด (เสนหและคณะ, 2521)  ในการศึกษาความหลากหลายชนิด
ของปลาในหนองหารในครัง้นี ้ทาํใหทราบถงึขอมลูพืน้ฐาน ไดแก ชนดิของพนัธุปลา
ทีพ่บ การอพยพของปลาบางชนิดในหนองหารและสภาพของแหลงนํา้โดยภาพรวม 
ขอมลูเหลานีเ้ปนขอมลูทีม่คีวามสาํคญัแตกย็งัไมเพยีงพอทีน่าํไปใชในดานการจดัการ 
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองพลวัตรประชากรของปลาท่ีมีความสําคัญ
ทั้งทางดานเศรษฐกิจและทางนิเวศวิทยา การศึกษานิเวศวิทยาของแหลงนํ้าโดย
ละเอยีดซึง่เปนสวนทีไ่ดรบัผลกระทบโดยตรงจากการใชประโยชนบรเิวณพืน้ทีร่อบ
อางโดยชมุชน ทัง้น้ีกเ็พือ่ใหการบรหิารจดัการทรพัยากรสตัวนํา้ในหนองหารเปนไป
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อยางถูกตองและยั่งยืนตอไป โดยรูปที่ 1 เปนชนิดพันธุปลาพื้นเมืองที่พบมากใน
หนองหาร จังหวัดสกลนคร

รูปที่ 1 รูปภาพปลาพ้ืนเมืองที่พบมากในหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ปลาสลาด
Notopterus notopterus

ปลาซา (คุยราม)
Rasbora argyrotaenia

ปลาสรอยหนาหมอง ปลาหนาหมอง
Osteochilus lini

ปลาสรอยนกเขา อีไท กะไท
Osteochilus hasseltii

ปลาหมอชางเหยียบ
Pristolepis fasciatus

ปลากดเหลือง
Hemibagrus nemurus

ปลากระสูบ
Hampala dispar

ปลาจุดกระสูบขีด
Hampala macrolepidota
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ปลาซิวหางแดง
Rasbora borapetensis

ปลาซิวหางกรรไกร
Rasbora trilineata

ปลาไสตันตาแดง
Cyclocheilichthys apogon

ปลาชะโอน
Ompok bimaculatus

รูปที่ 1 รูปภาพปลาพ้ืนเมืองที่พบมากในหนองหาร จังหวัดสกลนคร (ตอเน่ือง)
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สถานการณคุณภาพนํ้าหนองหาร : 

จากอดีตสูปจจุบัน
เพื่อการเรียนรูรวมกันอยางยั่งยืน
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สถานการณคุณภาพนํ้าหนองหาร : 
จากอดีตสูปจจุบันเพื่อการเรียนรูรวมกันอยางยั่งยืน

วิจิตรา สุจริต1 

บทนํา

หนองหารเปนทะเลสาบนํ้าจืดตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญที่สุดในภาค
อีสาน ซึ่งตั้งอยูในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสกลนคร พื้นที่สวนใหญของพื้นที่ลุมนํ้า
มีลักษณะเปนที่ราบ ลําน้ําสาขาของหนองหารอาจแบงออกได 2 พวก คือ ลํานํ้าพุง 
ซึง่เปนลํานํา้ทีม่นีํา้ไหลตลอดป และลํานํา้อืน่ๆ ทีเ่หลอืไดแก หวยเดยีก หวยโมง หวย
สมอ หวยขิน หวยนํ้าลาก ซึ่งมีนํ้าไหลไมตลอดทั้งปและมีพื้นที่ลุมนํ้ายอยของแตละ
สาขานอยกวา 50 ตารางกโิลเมตร (รปูที ่1) หนองหารมขีนาดพืน้ทีผ่วินํา้เฉลีย่ 120 
ตารางกิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย 1.3 เมตร ความจุเฉลี่ย 200 ลานลูกบาศกเมตร 
หนองหารเปนแหลงน้ําดิบสําคัญสําหรับการทําประปาของเทศบาลเมืองสกลนคร 
สุขาภิบาลทาแร รวมทั้งเปนแหลงนํ้าชลประทานใหกับหมูบานที่อยูโดยรอบ

การใชประโยชนของหนองหารจากอดตีสูปจจบุนัมกีารใชประโยชนในดาน
ตางๆ ดังน้ี 

1. แหลงน้ําดิบ เพื่อการผลิตนํ้าประปา หรืออุปโภค-บริโภคของคนใน
ชุมชน ไดแก เทศบาลเมืองสกลนคร (ดําเนินการโดยการประปา
ภูมิภาค) สุขาภิบาลทาแร (ดําเนินการโดยสุขาภิบาลทาแร) ประปา
หมูบาน เชน บานโพนบก (ดําเนินการโดยคณะกรรมการหมูบาน)

2. แหลงนํ้าเพื่อการเกษตร มีทั้งที่ชาวบานสูบใชเองและดําเนินการโดย
สวนราชการ เชน โครงการสบูนํา้ดวยไฟฟาของกรมสงเสรมิและพฒันา
พลงังานท่ีสถานีสบูนํา้ดวยไฟฟาบานทาศาลา (พืน้ท่ีชลประทาน 4,250 
ไร) บานทาวัด (พื้นที่ชลประทาน 3,600 ไร) และบานโพนงาม (พื้นที่
ชลประทาน 3,250 ไร)

3. แหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าของกรมประมง
4. การประมงและการจับสัตวนํ้า
5. การพักผอนหยอนใจและสันทนาการ เชน ประเพณีการแขงเรือยาว 

การเที่ยวชมธรรมชาติดอนสวรรค

 1อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีโยธาและสถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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6. การระบายน้ําท้ิงจากชุมชน ทั้งเทศบาลเมืองสกลนครและสุขาภิบาล
ทาแร จัดทําระบบรวบรวมและระบายน้ําทิ้งลงสูหนองหาร

รูปที่ 1 ลํานํ้าตางๆที่ไหลลงสูหนองหาร (ธีรพล และ ลือชัย, 2541)

นอกจากนี้ในหนาแลงชาวบานนิยมตอนสัตวเลี้ยง เชน โค และกระบือ มา
ปลอยเลี้ยงไวตามดอนตางๆ ซึ่งอุดมสมบูรณไปดวยหญา โดยสามารถตอนใหสัตว
เดินลุยมาในหนองหารไปยังดอนตางๆได

 จากประโยชนอันหลากหลายและความสําคัญดังกลาวทําใหมีการใช
ทรพัยากรจากแหลงนํา้แหงนีอ้ยางตอเนือ่งและฟุมเฟอยจากอดตีจนถงึปจจบุนั โดย
ขาดความตระหนักถึงผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึน้ตามมา อกีท้ังการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองอยางตอเนื่องทําใหมีการรุกลํ้าพื้นที่ การปลอยนํ้าเสียโดย
ขาดการบาํบัดอยางถกูตองตามหลกัสขุาภิบาลจากชมุชนโดยรอบ อกีทัง้ยงัเปนพ้ืนที่
รับนํ้าเสียจากการเกษตรในพ้ืนใกลเคียงท่ีมีการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชอยางขาด
ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ดังนั้นอาจถือไดวาหนองหารแหลงนํ้าทั้งการอุปโภค
บริโภค และยังเปนแหลงรองรับนํา้เสยีขนาดใหญจากกจิกรรมตางๆของชาวสกลนคร
อีกดวย
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วิธีการดําเนินการ

จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วของสามารถจาํแนกวธิกีารวเิคราะหดชันชีีว้ดั
ไดดังนี้คือ                

1. วธิกีารวิเคราะหทางดานกายภาพ 2. วธิกีารวิเคราะหทางดานเคมี และ
วิธีวิเคราะหทางดานชีววิทยา

วิธีการวิเคราะหทางดานกายภาพ

 เปนดัชนชีีว้ดัหนึง่ทีส่าํคญัในการควบคมุและตรวจสอบคณุภาพนํา้ประกอบ
ไปดวย ปริมาณออกซเิจนละลายนํา้ (DO), ปรมิาณของแขง็ (Solids), กลิน่ (Odor), 
สี (Color), อุณหภูมิ (Temperature)

วิธีการวิเคราะหทางดานเคมี

 เปนลักษณะสมบัติทางเคมีของคุณภาพที่จําเปนในการตรวจวิเคราะห
คุณภาพนํ้าซึ่งประกอบไปดวยสารอินทรีย สารอนินทรียมีดังนี้ ความเปนกรดดาง 
(pH), ซีโอดี (COD), บีโอดี (BOD), สารอินทรียไนโตรเจนรวมในรูปทีเคเอ็น (TKN), 
ปริมาณฟอสฟอรัส (Phosphorus compounds) เปนตน  

วิธีวิเคราะหทางดานชีววิทยา

เปนการวิเคราะหคุณสมบัตินํ้าทางดานชีววิทยา นํ้าเสียท่ีมีการปนเปอน
จลุนิทรยีทีเ่ปนอนัตรายตอสิง่มชีวีติดัชนชีีว้ดัไดแก Fecal Coliform Bacteria และ 
Total Coliform Bacteria

จากการวิเคราะหคาดชันชีีว้ดัมาตรฐานดังกลาวสามารถนําคาการวิเคราะห
ท่ีไดมาเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานคณุภาพนํา้ผวิดินโดยคาทีไ่ดตองมคีาไมเกนิมาตรฐาน
ที่กําหนดตามการใชประโยชนประเภทตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินในแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีความสะอาดปกติ
ดัชนีคุณภาพนํ้า หนวย เกณฑกําหนดสูงสุด

ตามประเภทคุณภาพนํ้าตามการใชประโยชน

ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4

1. สี กล่ินและรส 
(Colour, Odour and Taste)

- ธ ธ’ ธ’ ธ’

2. อุณหภูมิ           (Temperature) ซO ธ ธ’ ธ’ ธ’

3. ความเปนกรดและดาง      (pH) - ธ 5-9 5-9 5-9

4. ออกซิ เจนละลาย       (DO) มก./ล. ธ 6.0 4.0 2.0

5. บี โอดี              (BOD) มก./ล. ธ 1.5 2.0 4.0

6. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 
(Total Coliform Bacteria)

MPN
/100มล.

ธ 5,000 20,000 -

7. แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 
(Fecal Coliform Bacteria)

MPN
/100มล.

ธ 1,000 4,000 -

8. ไนเตรต (NO
3
)ในหนวยไนโตรเจน มก./ล. ธ 5.0

9. แอมโมเนีย (NH
3
)ในหนวยไนโตรเจน มก./ล. ธ 0.5

10. ฟนอล         (Phenol s ) มก./ล. ธ 0.005

11. ทองแดง            (Cu ) มก./ล. ธ 0.1

12. นิค เกิ ล             (N i ) มก./ล. ธ 0.1

13. แมงกานีส             (Mn) มก./ล. ธ 1.0

14. สั งกะสี              (Zn) มก./ล. ธ 0.005

15. แคดเมียม            (Cd) มก./ล. ธ 0.05

16. โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนท 
(Cr6+)

มก./ล. ธ 0.05

17. ตะ ก่ั ว             ( Pb ) มก./ล. ธ 0.002

18. ปรอทท้ังหมด     (Total Hg) มก./ล. ธ 0.002

19. สารหนู             (As ) มก./ล. ธ 0.01

20. ไซยาไนต           (Cyanide) มก./ล. ธ 0.005

21. กัมมันตรังสี     (Radioactivity)
-คารั งสีแอลฟา      (Alpha)
-ค า รั ง สี เ บ ต า      ( B e t a )

ธ
0.1
1.0

22. สารฆาศัตรูพืชและสัตวที่มีคลอรีน
ทั้งหมด 

(Total Organochlorine Pesticides)

มก./ล. ธ 0.05

23. ดี ดี ที         ( D D T ) ไมโครกรัม
/ล.

ธ 1.0

24. บีเอชซีชนิดแอลฟา   (Alpha-BHC) ไมโครกรัม
/ล.

ธ 0.02
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ดัชนีคุณภาพนํ้า หนวย เกณฑกําหนดสูงสุด
ตามประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน

ประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4

25. ดิลดริน          (Dieldrin) ไมโครกรัม
/ล.

ธ 0.1

26. อัลดริน           (Aldr in ) ไมโครกรัม
/ล.

ธ 0.1

27. เฮปตาคลอรและเฮปตาคลออีปอก
ไซด

(Heptachor & Heptachlorepoxide)

ไมโครกรัม
/ล.

ธ 0.2

28. เอนดริน            (Endirn) ไมโครกรัม
/ล.

ธ ไมสามารถตรวจพบไดตามวิธีการตรวจ
สอบท่ีกําหนด

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2537
 หมายเหตุ : ธ:  เปนไปตามธรรมชาติ
  ธ’:  อุณหภูมิของนํ้าตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 
   3 องศาเซลเซียส

 เกณฑการกําหนดแหลงนํ้าผิวดินตามการใชประโยชนมีดังนี้

ประเภทที่ 1 :  ไดแก แหลงนํ้าที่คุณภาพนํ้ามีสภาพตามธรรมชาติโดย
ปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเปน
ประโยชนเพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆา
เชื้อโรคตามปกติกอน, การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่ง
มชีวีติระดบัพืน้ฐาน, การอนรุกัษระบบนเิวศนของแหลงนํา้

ประเภทที่ 2 :  ไดแก แหลงนํา้ทีไ่ดรบันํา้ทิง้จากกจิกรรมบางประเภท และ
สามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตอง
ผานการฆาเชือ้โรคตามปกต ิและผานกระบวนการปรบัปรงุ
คณุภาพน้ําทัว่ไปกอน  การอนรุกัษสตัวนํา้ การประมง และ
การวายน้ําและกีฬาทางนํ้า

ประเภทที่ 3 :  ไดแก แหลงนํา้ทีไ่ดรบันํา้ทิง้จากกจิกรรมบางประเภท และ
สามารถเปนประโยชนเพือ่ การอปุโภคและบรโิภคโดยตอง
ผานการฆาเชือ้โรคตามปกต ิและผานกระบวนการปรบัปรงุ
คุณภาพน้ําทั่วไปกอน และการเกษตร

ประเภทที่ 4 :  ไดแก แหลงนํา้ทีไ่ดรบันํา้ทิง้จากกจิกรรมบางประเภท และ
สามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตอง
ผานการฆาเช้ือโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรงุ
คุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และการอุตสาหกรรม
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รูปที่ 2 คุณภาพน้ําแหลงนํ้าจืดทั่วประเทศ ป 2547 (เดือน ม.ค.-มิ.ย.), กรมควบคุม
มลพิษ (2547)

การประเมินคุณภาพแหลงนํ้าหนองหาร

 จากงานวจิยัทีเ่กีย่วของไดทาํการศกึษาในระหวางป 2541-2552 สามารถ
วเิคราะหคณุภาพนํา้แหลงนํา้หนองหารไดดงันี ้กรมควบคมุมลพษิ (2552) ไดดาํเนนิ
การติดตามคุณภาพแหลงนํ้าพบวาหนองหารมีเกณฑคุณภาพน้ําที่เสื่อมโทรมซ่ึงวัด
จากพารามิเตอรดังนี้ TCB, FCB, BOD และ DO ซึ่งสาเหตุสําคัญท่ีทําใหคุณภาพ
แหลงนํ้าเสื่อมโทรมเกิดจากน้ําทิ้งชุมชน และกิจกรรมดานการเกษตร    

จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของบีโอดีและดีโอ ในบึง
หนองหาร จงัหวดัสกลนคร โดยมปีจจยัในการศกึษาดงันี ้ความลกึ อณุหภมูนิํา้ ความ
เปนกรด-ดาง ความขุน ความเคม็ ปรมิาณนํา้ฝน และจาํนวนประชากร ซึง่เปนปจจยั
หลักทีม่ผีลตอการเปลีย่นแปลงคาดีโอและบีโอดคีอื ความขุน และปจจยัรองคอืความ
เค็มและความเปนกรด-ดาง สําหรับปจจัยทางออมคือ ความลึก อุณหภูมิ ปริมาณ
นํ้าฝน และจํานวนประชากร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเหลานี้ตองอาศัยปจจัย
เรงตัวอื่นๆดวย เชน การใชประโยชนที่ดินรอบบึงหนองหาร (ณฐักานต, 2549) 

กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณคุณภาพแหลงนํ้าทั่วประเทศไทย 
ในรอบเดือน มกราคม-มถินุายน 2547 จากคุณภาพแหลงนํา้จดืทัว่ประเทศ ดงัแสดง
ในรูปที่ 2 และมีการตรวจสอบคุณภาพแหลงนํ้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร พบวา
คุณภาพแหลงนํ้าจัดอยูในเกณฑดี จากเกณฑคุณภาพนํ้า 4 ระดับ คือ ดี พอใช 
เสื่อมโทรม และเส่ือมโทรมมาก (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
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การตรวจสอบคณุภาพนํา้ในหนองหารไดมกีารตรวจสอบดชันชีีว้ดัดงันีค้อื 
pH, DO, BOD และโคลิฟอรมแบคทีเรยีในระหวางเดือนกุมภาพันธ-กรกฎาคม 2544 
พบวาคุณภาพของนํ้าอยูในเกณฑแหลงนํ้าผิวดินประเภทท่ี 2 คือ แหลงนํ้าที่ไดรับ
นํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใชเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
นํ้าทั่วไปกอน, การอนุรักษสัตวนํ้า,การประมง, การวายนํ้าและกีฬาทางนํ้า (ณัฐพล 
และ ธวุธ, 2544; ประภัสสร และ วัชราภรณ, 2544; ประกาศคณะกรรมการสิ่ง
แวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8, 2537) 
 สรุตันา (2541) ศกึษาผลกระทบของน้ําเสียชมุชนเมืองตอคณุภาพน้ําเพ่ือ
การประมงและอุปโภคบริโภค เพ่ือการจัดการทรัพยากรนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด 
พบวาคุณภาพนํ้าเสียรวมกอนปลอยลงสูหนองหารของชุมชนเมืองสกลนคร 3 
บรเิวณ คอื บรเิวณโรงบาํบดันํา้เสยีเทศบาลสวนใน หวยโมง และสวนสาธารณะดอน
ลังกา ซึ่งทําการตรวจวัดคาดัชนีชี้วัดดังนี้คือ อุณหภูมิ pH ความโปรงใส ความขุน 
ส ีฟอสเฟต ออกซิเจนละลาย บโีอดี แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด พบวาคาตางๆ
ไมเกินมาตรฐานคุณภาพแหลงนํ้าผิวดิน ยกเวนสีและแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด โดยระยะเก็บตัวอยางที่หางจากฝงไกลที่สุดเปนระยะทาง 1,200 เมตร

ธรีพล และ ลอืชยั (2541) ไดศกึษาผลการจดัการการใชทีด่นิท่ีมตีอคุณภาพ
ในแหลงน้ําหนองหาร พบวาการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัคือ การแพรกระจายของพืช
นํ้าและการต้ืนเขินขึ้นของหนองหาร ซึ่งเปนผลมาจากการระบายสารอาหาร และ
ดินตะกอนลงสูหนองหารในอัตราเรงอันเปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษยบนพื้นที่
ลุมน้ําหนองหาร ซึ่งแหลงกําเนิดมลภาวะบนพ้ืนท่ีลุมนํ้าหนองหารมีอยู 2 แหลง 
จําแนกเปนแหลงกําเนิดแบบถาวร และแหลงกําเนิดแบบกระจายโดยธรรมชาติ 
หนองหารมีลักษณะเปนแหลงนํ้าที่ไวตอการเปล่ียนแปลงตอการกลายสภาพเปน
หนองนํ้า พื้นที่ลุมนํ้า และเปนแผนดินในท่ีสุด เนื่องจากเปนทะเลสาบท่ีตื้น (ความ
ลกึนอยกวา 10 เมตร) และมอีตัราสวนของพืน้ทีลุ่มนํา้ตอพืน้ทีผ่วิคอนขางสงู (14:1 
ถงึ 17:1) ดงันัน้ถาขาดการจดัการกบัแหลงกาํเนดิมลพษิอยางถกูตองและเหมาะสม 
ก็อาจสงผลใหเกิดอัตราเรงตอกระบวนการแปรสภาพตามธรรมชาติ และอาจทําให
ตองสูญเสียหนองหารในฐานะแหลงนํ้าดิบสําคัญไปไดในที่สุด
 ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของเทศบาลสกลนครเปนลักษณะบอปรับเสถียร 
(Stabilization Pond) และบอผึ่ง (Oxidation Pond) โดยมีการใชเทคนิคผสม
ผสานบึงประดิษฐในระดับสากล ซึ่งระบบบําบัดนํ้าเสียมีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ําทิ้งของประเทศไทย (กรมควบคุมมลพิษ, 2549) ซึ่งมาตรฐานในการ
ปลอยนํ้าทิ้งกอนลงสูแหลงนํ้ามีดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
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1. ความเปนกรดและดาง (pH) ระหวาง 5.5 - 9.0
2. บโีอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไมเกิน 20 มลิลกิรมัตอลติร
3. ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอลิตร 

กรณีหนวยบําบัดสุดทายเปนบอปรับเสถียร (Stabilization Pond) 
หรือบอผึ่ง (Oxidation Pond) ไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอลิตร

4. นํ้ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร
5. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) ไมเกิน 20 มิลลิกรัมไนโตรเจน

ตอลิตร
6. ฟอสฟอรสัท้ังหมด (Total Phosphorus) ไมเกนิ 2 มลิลิกรมัฟอสฟอรสั

ตอลิตร
 เจรญิ และคณะ (2540) ทาํการศึกษาประสิทธภิาพระบบบําบดันํา้เสยีโดย
วิธีธรรมชาติและการสะสมโลหะหนักในเนื้อปลาในระบบบําบัดนํ้าเสีย จังหวัด
สกลนครริมหนองหาร มีทั้งหมด 2 ระบบ คือระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอผึ่ง และ
แบบพืชนํ้าพบวาระบบบําบัดน้ําเสียทั้ง 2 ระบบ  มีประสิทธิภาพในการบัดของเสีย
ชนิดตางๆ แตกตางกันดังนี้คือ ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบอผึ่งมีประสิทธิภาพในการ
บําบัดของเสียดีกวาระบบบําบัดดวยพืชนํ้าตอพารามิเตอรดังนี้ ฟอสฟอรัสทั้งหมด, 
บีโอดี, ซีโอดี, ไนโตรเจนท้ังหมด ดวยประสิทธิภาพในการลดความเขมขนรอยละ 
27.87-95.39, 3.74-89.53, 4.89-87.06, 9.43-92.14 ตามลําดับ ระบบบําบดันํ้า
เสียดวยพืชนํ้ามีประสิทธิภาพในการบําบัดของเสียดีกวาระบบบําบัดแบบบอผึ่งตอ
พารามิเตอรดังนี้ ของแข็งละลายในนํ้า, ของแข็งแขวนลอย, ความนําไฟฟา ดวย
ประสิทธิภาพในการลดความเขมขนรอยละ 3.99-81.21, 
9.52-85.71, 0.00-48.35 ตามลําดับ  

ซึ่งประชาชนมีการลงจับปลาและปลอยสัตวเลี้ยงลงไปในบอบําบัดนํ้าเสีย
สงผลใหประสิทธิภาพในการบําบัดลดลง สวนการตรวจการสะสมโลหะหนักในเนื้อ
ปลาทีเ่กบ็ตวัอยางมาจากบอบาํบดันํา้เสยีพบวาปรมิาณสารปรอท, แคดเม่ียม, ตะกัว่
มีคาเฉลี่ย 0.012, 0.046, 0.507 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งปริมาณโลหะ
หนักดังกลาวที่สะสมในเนื้อปลามีปริมาณท่ีไมเกินมาตรฐานที่กําหนดไว

การคาดการณจํานวนประชากรในอนาคต

 จากเอกสารทีเ่กีย่วของทีไ่ดศกึษาบงึหนองหารโดยสวนมากเปนการศกึษา
และวิจัยในอดีตซึ่งบางรายการอางอิงไดศึกษาเมื่อ 14 ปที่แลว แตอยางไรก็ตาม
เปนการชีป้ระเด็นใหเหน็วาในอดีตบงึหนองหารแหงนีก้ม็ปีญหาเกิดขึน้มากมาย เชน 
ปญหาคุณภาพแหลงนํ้า ปญหาการรุกล้ําที่ดิน ปญหาการปนเปอนของสารเคมี
อันตราย เปนตน แตนาเสียดายที่ปจจุบันความตอเนื่องในการศึกษา/วิจัยประเด็น
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ดงักลาวขาดความรวมมอืกนัในระหวางหนวยงาน หรอืขาดการเผยแพรสูสาธารณะ
ทําใหไมทราบถึงสภาพปญหาที่แทจริงดังกลาวในปจจุบัน
 ดงันัน้หากแหลงกําเนิดมลพิษท่ีเกิดข้ึนสวนใหญเกิดจากกิจกรรมของมนุษย 
(Anthropogenic Sources) เปนหลัก ทําใหสามารถประเมินผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมจากการประมาณการจํานวนประชากรอยางคราวๆ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
สูการประมาณการปริมาณน้ําเสยีตอไป

ตารางที ่2 การประมาณการจาํนวนประชากรจากขอสมมตฐิานการเจรญิพนัธุระดบั
ปานกลาง ป พ.ศ. 2543-2563

ป พ.ศ. ประชากร (คน) ป พ.ศ. ประชากร (คน)

2543 114,699 2554 125,191

2544 116,040 2555 125,797

2545 117,294 2556 126,415

2546 118,453 2557 127,034

2547 119,523 2558 127,646

2548 120,566 2559 128,237

2549 121,404 2560 128,821

2550 122,324 2561 129,338

2551 123,151 2562 129,847

2552 123,889 2563 130,328

2553 124,601

ที่มา : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2563, สํานักงานคณะ

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การคาดการณปริมาณนํ้าเสียจากชุมชนในอนาคต

 นํา้เสียจากชุมชนคือน้ําทิง้ทีไ่ดถกูนาํมาใชแลว ซึง่โดยสวนใหญเปนปริมาณ
นํ้าประปาที่ใชในกิจกรรมการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งนํ้าเสียจากชุมชน
ครอบคลุมถงึน้ําทิง้จากบานพกัอาศัย อาคารพาณิชยตางๆ ตลาด ฯลฯ ซึง่ไมรวมถึง
ปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงมาไหลลงสูทอระบายนํ้าทิ้ง แตอยางไรก็ตามในประเทศไทย
ทอระบายน้ําเสียและนํ้าฝนเปนทอเดียวกัน
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 การคํานวณหาปริมาณน้ําทิ้งสูงสุดสามารถคํานวณไดจากสมการ 

   ------------------ 1

 โดยที่: M = ปริมาณน้ําสูงสุด/ปริมาณนํ้าทิ้งโดยเฉลี่ย
P = จํานวนพลเมืองในเทอมของ 1,000 คน

 จากการคาดการณจาํนวนประชากรทีเ่กดิขึน้ในตารางที ่1 และการคาํนวณ
หาปริมาณนํ้าทิ้งสูงสุดในสมการที่ 1 สามารถแสดงปริมาณนํ้าเสีย/นํ้าทิ้งท่ีเกิดขึ้น 
(ตารางที่ 3) จากการศึกษาคุณภาพแหลงนํ้าหนองหารในอดีต (พ.ศ. 2543) ซึ่ง
จํานวนประชากรที่อาศัยในอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ขนาดนอยกวาปจจุบันถึง 
1.10 เทา แตก็ยังแสดงถึงผลกระทบของคุณภาพแหลงนํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่งดัชนี
ชี้วัดทางชีวภาพ ดานการปนเป อนจุลินทรียที่เปนอันตราย ซึ่งอาจเกิดจาก
ประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียจากสวมของบอเกรอะในบานเรือนชุมชนที่อาศัย
โดยรอบหนองหารคอนขางต่ํา จงึอาจสงผลใหระบบการผลิตนํา้ประปาตองมีการใช
คลอรีนในการฆาเช้ือโรคในปริมาณท่ีมากข้ึน การเติมคลอรีนในปริมาณท่ีสงูนอกจาก
ทําใหเสียคาใชจายในการผลิตนํ้าประปาแลวยังสงผลใหเกิดสารตกคางจากการฆา
เชือ้โรค ในกลุมสารกลุมไตรฮาโลมีเทนหรือเปนทีคุ่นเคยในเทอมของ Disinfection 
by product ซึ่งเปนผลจากการเติมคลอรีนในปริมาณท่ีมากเกินความตองการใน
การผลิตนํ้าประปา และในประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคามาตรฐานสําหรับสาร
ไตรฮาโลมีเทน แตอยางไรก็ตามทางการประปาไดมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อยูตลอด ซึง่ถาหากรางกายไดรบัสารน้ีเปนประจําทุกวันเน่ืองจากกิจกรรมการใชนํา้
ในการดําเนินชวีติประจําวนัสงผลตอการกอใหเกิดโรคมะเร็งในคนและอาจสงผลถึง
การยับยั้งการเจริญเติบโตของทารกในครรภมารดาได (Chad, et al., 2005) ซึ่ง
เปนไปไดวาประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร อยูในกลุมเสีย่ง
ตอการเปนโรคมะเร็งเนื่องจากการใชนํ้าประปาอยูก็อาจเปนไปได 
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ตารางท่ี 3 การคาดการณปริมาณน้ําท้ิงโดยเฉล่ียและสูงสุดในเขตเทศบาลนคร
สกลนคร

ป พ.ศ.
ประชากร 

(คน)
ปริมาณนํ้าทิ้งโดยเฉลี่ย 

(ลบ.ม./วัน)
ปริมาณนํ้าท้ิงสูงท่ีสุด

(ลบ.ม./วัน)

2543 114,699 13,764 26,864

2544 116,040 13,925 27,122

2545 117,294 14,075 27,363

2546 118,453 14,214 27,585

2547 119,523 14,343 27,790

2548 120,566 14,468 27,989

2549 121,404 14,569 28,149

2550 122,324 14,679 28,325

2551 123,151 14,778 28,482

2552 123,889 14,867 28,623

2553 124,601 14,952 28,758

2554 125,191 15,023 28,870

2555 125,797 15,096 28,985

2556 126,415 15,170 29,102

2557 127,034 15,244 29,219

2558 127,646 15,318 29,335

2559 128,237 15,388 29,447

2560 128,821 15,458 29,558

2561 129,338 15,521 29,655

2562 129,847 15,582 29,751

2563 130,328 15,639 29,842
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สรุปและขอเสนอแนะ

- หนองหารเปนแหลงนํ้าดิบที่สําคัญตอการดํารงชีพของคนในชุมชนรอบ
หนองหารโดยตรง และมีความสําคัญที่เดนชัดมากขึ้นเมื่อมีการขยายตัว
ของชุมชนและเมือง เมื่อมีการขยายตัวของชุมชนทําใหความตองการนํ้า
ใชมีเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหหนองหารย่ิงมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจาก
เปนแหลงนํ้าดิบขนาดใหญเพียงแหงเดียวในอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

- การจัดการเก่ียวกบันํา้เสยีในลุมน้ําหนองหาร ควรคํานงึถึงแหลงกําเนดินํา้
เสีย คือ point source และ non-point source

- การจัดการน้ําเสียที่มีแหลงกําเนิดแบบ point source เชน การบําบัดนํ้า
เสยีชมุชนท่ีมปีระสิทธภิาพในการลดสารอินทรยี ลดสารอาหาร และจุลชีพ
ทีก่อใหเกดิโรคได นอกจากน้ีควรมีการจํากัดกิจกรรมท่ีมกีารใชนํา้มาก การ
ปลดปลอยสารมลสาร/มลพิษสูงลงสูแหลงนํ้า กิจกรรมที่กอใหเกิดสาร
มลพิษอันตราย เชน โลหะหนัก สารปราบศัตรูพืช เปนตน

- การจัดการนํ้าเสียที่มีแหลงกําเนิดแบบ non-point source เชน การ
สนับสนนุการใชปุยอนิทรยีและลดการใชสารปราบศัตรพูชืท่ีมฤีทธิต์กคาง
ในสิ่งแวดลอม การจัดทําแนวปองกันการชะลางหนาดิน เปนตน

- ระบบบําบัดนํ้าเสียที่เหมาะสมสําหรับหนองหารคือระบบบําบัดดวย
กระบวนการตามธรรมชาติลกัษณะบอปรบัเสถยีร (Stabilization Pond) 
และบอผึ่ง (Oxidation Pond) โดยมีการใชเทคนิคผสมผสานบึงประดิษฐ 
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2549.
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สถานภาพหนองหารศึกษา 

“สังคมและประวัติศาสตร
ทองถิ่น”
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สถานภาพหนองหารศึกษา “สังคมและประวัติศาสตรทองถิ่น”

ภูริภูมิ ชมภูนุช1

ความนํา

 การสํารวจสถานภาพการศึกษาของ “หนองหารศึกษา” ทางดานสังคม
และประวตัศิาสตรทองถิน่คร้ังน้ี พยายามสํารวจและพจิารณาจากผลงานการศกึษา
ประเภทงานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชนบริเวณรอบหนองหารสกลนครเปนสําคัญ ซึ่ง
โดยขอเทจ็จริงแลวชุมชนบริเวณรอบหนองหารสกลนครมีภมูหิลังความเปนมาและ
ความหลากหลายของผูคนกลุมชาติพนัธุทีน่าสนใจ อดุมสมบูรณไปดวยรองรอยหลัก
ฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรที่สามารถพัฒนาเปนแหลงเรียนรูของชุมชน
ทองถิน่ไดเปนอยางด ีดงันัน้นาสนใจวาจากการศกึษาท่ีผานมาองคความรูทีเ่ก่ียวของ
กับประเด็นเรื่องดังกลาวนี้มีความกาวหนาแคไหนอยางไร ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ

องคความรูเกี่ยวกับหนองหาร : ดานสังคมและประวัติศาสตรทองถิ่น

 ผลงานการวิจยัดานสังคมและประวัตศิาสตรทองถ่ินของชุมชนรอบหนอง
หารโดยตรงน้ัน สวนใหญเปนผลการศึกษาของ ผศ.สรุตัน วรางครตัน และคณะ โดย
ศนูยศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ตัง้แตมสีถานะเปน วทิยาลยัคร,ู 
สถาบนัราชภฏั และมหาวทิยาลยัราชภฏั ตามลาํดบั อ.สรุตัน ผลติผลงานดานนีอ้อก
มาอยางตอเนือ่งและสมํา่เสมอ กระทัง่เกษียณอายรุาชการ เมือ่ พ.ศ.2543 หลงัจาก
นั้นก็มีนักวิชาการรุ นหลังพยายามสานตอ แตดู เหมือนขาดเสาหลักและ
กระจัดกระจาย อยางไรก็ตาม ดร.สพสนัติ ์เพชรคํา แหงสาขาวิชาสงัคมศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดสืบตอการศึกษา
คนควาเกีย่วกบัสงัคมวฒันธรรมของทองถิน่แองสกลนครไดเปนอยางดดีวย หลงัจาก
ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาไทศึกษา เมื่อ พ.ศ.2553 เปนตนมา ความ
จริงแลวนักวิชาการท้ังสองทานนี้ไดทํางานรวมกันและรวมมือกับคนอ่ืนๆ ทําการ
ศึกษาเกี่ยวกับ “ทองถ่ินศึกษา” ในมิติประวัติศาสตร สังคม และมิติตางๆ ของแอง
สกลนครมาโดยตลอดกอนหนาน้ีแลว (ทศวรรษ 2540) 

1อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร. 
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ถอดบทเรียนหนองหาร

ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 ความรูเกี่ยวกับสังคมและประวัติศาสตรทองถ่ินของชุมชนรอบหนองหาร
สกลนครที่ผานมา สวนใหญเห็นไดจากหนังสือ ตํารา เอกสารประกอบการสอน 
เอกสารคําสอน บทความ2 และบันทึกความทรงจําตางๆ ของบุคคลท่ีเปนคนทอง
ถิน่หรอืมีความเกีย่วของกบัหนองหารสกลนคร อาท ิดร.เสร ีพงศพศิ หนองหาร วาน
นี้และวันนี้3. อ.เสรี ชี้ประเด็นที่นาสนใจวา “ตํานานสําคัญกวาความจริง” (Myth 
is more important than truth) ความคิดความเชื่อแบบนี้เปนรากฐานของชุมชน
ทองถิ่น เปนตน

  อยางไรก็ตาม มีผลงานวิชาการท่ีใหภาพของประวัติศาสตรทองถิ่นชุมชน
รอบหนองหารและประวัติศาสตรของเมืองสกลนครในฐานะสวนหนึ่งของภาพรวม
ของประวัติศาสตรอีสาน (ตอนบน) และประวัติศาสตรแองสกลนคร อาทิ            
รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม4, อ.ธีรชัย บุญมาธรรม5, ผศ. สุรัตน วรางครัตน6 และ            
รศ.สุวิทย ธีรศาศวัตและคณะ7 เปนตน ผลงานเหลานี้ไดใหขอมูลวา ชุมชนบริเวณ
รอบหนองหารสกลนครและตามหัวเมืองในเขตแองสกลนครนั้น มีพื้นฐานการตั้ง
ชมุชนมาต้ังแตสมยักอนประวัตศิาสตรยคุรวมสมัยวฒันธรรมบานเชียงท่ีครอบคลุม
อาณาบริเวณตอเน่ืองต้ังแตลุมแมนํา้สงครามตอนบนจนถึงเขตลุมตํา่หนองหารและ
ทีร่าบริมฝงแมนํา้โขง ผานยคุสมยัทางประวตัศิาสตรสมยัตางๆ ตัง้แตทวาราวด,ี สมยั
ขอมเมืองพระนคร, สมัยลานชาง และสมัยอาณาจักรสยาม-ประเทศไทยในที่สุด 
ชุมชนเหลาน้ีเกิดขึ้นจากการอพยพของผูคนในชวงเวลาตางๆ กัน และเขามาตั้งถ่ิน
ฐานรอบๆ หนองหาร เขตภูพาน และพ้ืนทีใ่นแองสกลนครทัว่ไป เพราะเปนเขตพืน้ท่ี
ที่มีปาไม แหลงนํ้าอุดมสมบูรณ เหมาะแกการตั้งถ่ินฐาน ทํามาหากิน

 โดยเฉพาะอยางย่ิง การศึกษาของ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม ทานเปนนัก
มานุษยวิทยา โบราณคดีและประวัติศาสตรทองถิ่น จากภูมิหลังและประสบการณ
ทีย่าวนานของทานเสนอวา การศึกษาเร่ืองราวของทองถ่ินสมควรศึกษาจากภายใน 

3ดูขอมูลอีเล็กทรอนิกส ออนไลน เว็บไซต  http://www.phongphit.com/content/
view/54/52/ แกไขลาสุดเม่ือ (Sunday, 03 April 2005).

4ศรีศักร วัลลิโภดม.  แองอารยธรรมอีสาน.  กรุงเทพฯ : มติชน, 2538.
5ธีรชัย บุญมาธรรม.  ประวัติศาสตรสังคมอีสานตอนบน พ.ศ.2318-2450.  มหาสารคาม : 

คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2536.
6สุรัตน วรางครัตน.  ประวัติศาสตรสกลนคร : รวมบทความ.  สกลนคร : สกลนครการ

พิมพ, 2537.
7สุวิทย ธีรศาศวัต, ชอบ ตีสวนโคกและสุรัตน วรางครัตน.  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ในชุมชนลุมแมนํ้าสงคราม ตั้งแต พ.ศ. 2475 ถึงปจจุบัน (พ.ศ.2530).  รายงานสํานักงานคณะ

กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ, 2530.



91
ถอ

ดบ
ทเ

รีย
นห

นอ
งห

าร
ศูน

ยห
นอ

งห
าร

ศึก
ษา

 ม
หา

วิท
ยา

ลัย
รา

ชภ
ัฏส

กล
นค

ร

หรือดวยคนจากภายในชุมชนทองถิ่นเองซึ่งมีความเขาใจสังคม วัฒนธรรมของทอง
ถิ่นไดดีกวา เปนประวัติศาสตรที่มีชีวิตชีวา โดยใหมองท่ีสังคมและวัฒนธรรมเปน
หลกั อ.ศรศีกัร เสนอวา เรือ่งราวในทองถิน่นัน้เปนความสมัพนัธระหวาง คนกบัคน, 
คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ และหลักฐานขอมูลที่สามารถนํามา
ใชศึกษาเร่ืองราวของสังคมและประวัติศาสตรทองถ่ินนั้นมีความหลากหลายมาก 
นอกเหนือจากหลักฐานเอกสารที่เปนลายลักษณอักษรแบบเอกสารทางราชการ 
จดหมายเหตุ พงศาวดาร ที่เปนประวัติศาสตรจากสวนกลางของรัฐ ในทองถิ่นมี
ความเชื่อ ความศรัทธา เรื่องเลา การรับรูอดีต (Perception of the past) หรือ
ความทรงจํารวมกันของผูคนในชุมชน มศีนูยรวมจิตใจท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
ฯลฯ ตางๆ เหลาน้ีก็คือคุณคาของประวัติศาสตรทองถิ่นแลว

 สวนการทํางานของนักวิชาการทางดานประวัติศาสตรโดยตรง (จบการ
ศึกษาระดับปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร) ไดแก อ.ธีรชัย บุญมาธรรม (อักษร
ศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย), ผศ.สรุตัน วรางครตัน (อกัษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร) และ รศ.สุวิทย ธีรศาศวัต (กศม.ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ) มีความเชี่ยวชาญในระเบียบการวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร ทานเหลานี้ได
ทําการศึกษาคนควาเรื่องราวประเด็นทางประวัติศาสตรอีสานในภาพรวม และ
ประวัติศาสตรทองถิ่นเปนกรณีศึกษาเฉพาะแตละชุมชน ดวยความเปนนักวิชาการ
ทางประวัติศาสตรจึงสามารถเชื่อมโยงหลักฐานขอมูลที่เปนลายลักษณ การวิจัย
เอกสารที่นาเชื่อถือผสมผสานกับการเก็บขอมูลที่หลากหลายในพื้นที่ทองถิ่น ทําให
การอธิบายเรื่องราวของชุมชนทองถิ่นในมิติประวัติศาสตรมีความนาสนใจมากขึ้น 

 สําหรับผลงานการศึกษาที่เปนการมองชุมชนรอบบริเวณหนองหาร         
จากภายในทองถ่ินเอง สวนใหญเปนผลการคนควาจากการทํางานของ ผศ.สุรัตน  
วรางครัตน และคณะ โดยมีการศึกษาอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ พยายามทําให
ครอบคลุมพื้นที่รอบๆ หนองหารและบริเวณแวดลอม มีการตั้งโจทยการวิจัยและ
เลอืกกรณีศกึษาเปนพืน้ทีเ่ฉพาะ อาทิ เรือ่งเก่ียวกบัชมุชนทาแรรมิหนองหาร เปนตน8 
อ.สุรัตน วรางครัตน ไดศึกษาลักษณะสถาปตยกรรมโดยเฉพาะลักษณะเรือนของ
ชุมชนทาแร ซึ่งเปนชุมชนญวนหรือคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่บานทาแร สกลนคร 
สวนใหญเปนชาวนาที่อพยพมาจากเขตเวียดนามตอนกลาง (หนา8) ชาวบานทาแร
นับแตยุคแรกเร่ิมกอต้ังชุมชนจนถึงยุคปจจุบันนั้นนับถือศาสนาคริสต (แคธอลิค) 
โดยสวนใหญ ในยุคแรกเร่ิมของบานทาแรนั้นสภาพทางสังคมของผูนับถือศาสนา
ครสิตมกีารปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนาท่ีแตกตางจากพทุธศาสนกิชน เชน การรบัศลี

8สุรัตน วรางครัตน.  เรือนพักอาศัยชาวไทย-เวียดนาม บานทาแร สกลนคร, สกลนคร : 

สํานักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏสกลนคร, 2542.



92
ถอดบทเรียนหนองหาร

ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลางบาป การทําพิธีมิสซาโดยมีบาทหลวงเปนผูประกอบพิธี (หนา3)

 จากตัวอยางการศึกษาประวัตบิานทาแรหรือบานทาแฮ อ.สรุตัน ไดอธบิาย
วา เปนหมูบานเกาแกที่มีประวัติความเปนมายาวนานเกือบ 1 ศตวรรษ ความเจริญ
เติบโตของชุมชนไดเริ่มขึ้นประมาณ พ.ศ.2427 โดยในยุคแรกเริ่มนี้มีการตั้งหมูบาน
โดยชาวคริสตังท่ีอพยพมาจากเมืองสกลนครและกลุมชาวพ้ืนเมืองท่ีอพยพเขามาอยู
ในบานทาแร การต้ังชุมชนน้ันเกิดจากปญหาการเมืองและปญหาเศรษฐกิจท่ีชาว
คริสตในตัวเมืองสกลนครตองประสบปญหาจากการถูกเจาหนาที่รัฐกลั่นแกลง อัน
เนื่องมาจากการนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน เมื่อบาทหลวงเกโกและครูทัน เปนครู
ญวนจากกลุมครสิตังจงัหวดัสกลนครเขามาดาํเนนิการลางบาปใหกบัผูเขารตีในเมอืง
สกลนคร ก็พบวาชาวคริสตังเหลานี้ถูกราชการกล่ันแกลง จึงวางแผนยายสถานท่ี
เผยแพรศาสนาไปอยูแหงใหม กลุมชาวคริสตทัง้ญวนและคนพ้ืนเมืองยายไปอยูทาง
ฝงเหนือของหนองหารหางจากตัวเมืองสกลนครและตั้งรกรากอยูที่นั่น ตอมาเรียก
วา “บานทาแฮ” หรือบานทาแรจนทุกวันนี้ คนกลุมแรกเริ่มที่เขามาตั้งถ่ินฐานนี้มี
ประมาณ 20 ครอบครัว ภายหลังมีคนอพยพเขามาพึ่งบารมีบาทหลวงมากข้ึน รวม
ทัง้กลุมคนทีเ่ปนขาทาสเจาเมอืงสกลนครอพยพครอบครวัเขามาอยูทีบ่านทาแรและ
สามารถมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง 

ชมุชนทาแรชวง พ.ศ.2428-หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง เปนเวลาของการ
เคล่ือนยายกลุมชาวเวียดนามจากเมืองตางๆ เขามาอยูในอาณาจักรสยาม โดยเฉพาะ
ภาคอีสานในสมัยรัชกาลที่ 1 องเชียงสือ พาไพรพลมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ใน
สมยัรัชกาลที ่3 และรัชกาลที ่5 มกีารกวาดตอนกลุมญวนขามโขงเขามาตัง้บานเรอืน
ในเมืองตางๆ ในสมัยรัชกาลที่ 6 ฝรั่งเศสยึดครองเวียดนามแลว เกิดความยากแคน
อดอยากขึน้ในประเทศเวยีดนาม ทาํใหชาวเวยีดนามจากเมอืงตางๆ บางสวนอพยพ
เขามาในพื้นที่ภาคอีสาน สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เกิดความวุนวายขึ้นในประเทศ 
ทําใหชาวเวียดนามที่รักสงบเขามาอยูที่บานทาแรเปนจํานวนไมนอย กลุมชาว
เวียดนามสวนใหญทีบ่านทาแรสกลนครไมใชชาวเวยีดนามทีม่าจากเขตชมุชนในเมอืง
ใหญ แตเปนชาวนาในเขตเวียดนามตอนกลาง พอหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองมีกลุม
คนญวนกลุมใหญอพยพเขามาในประเทศไทยมาอยูในจังหวัดตางๆ ของภาคอีสาน 
ซึง่มจีาํนวนหน่ึงทีม่คีวามสามารถในการกอสรางบานเรือน บางก็เขามารับจางญวน
ที่มีฐานะปลูกสรางบานไมและอาคารกออิฐที่บานทาแร (หนา1-11)

ตัวอยางการศึกษาเรื่องราวทางดานสังคมและประวัติศาสตรทองถิ่นดัง
กลาว ผูศกึษาไดใชแผนที ่แผนผงัโครงสราง และรปูภาพ มาแสดงเพือ่บอกเลาขอมลู
ใหชัดเจนมากย่ิงขึ้น เชน รูปโบสถ ซึ่งเปนสถาปตยกรรมสมัยใหม เปนรูปเรือ
สัญลักษณของการอพยพออกจากเมืองสกลนคร ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1884 
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(หนา18),รูปกระทอมหรือกระตอบ ที่อยูอาศัยของกลุมผูอพยพกอนปลูกบานไม
ถาวร (หนา20),ผงับานไมชัน้ 1 และชัน้ 2 ของนายหนูเจยีม พงษพศิ (หนา39-40),รปู
ขบวนกองเกวียนบรรทุกสนิคาในภาคอีสาน (หนา76),รปูบวัหวัเสาแบบคอรินเธยีน 
ทีเ่สาปูนบานองเพิง ซึง่ไดรบัอทิธพิลจากศิลปะฝร่ังเศส (หนา95),รปูแทนพระภายใน
อาคารชั้นบนของคฤหาสนนายคําสิงห อุดมเดช (หนา102) เปนตน เห็นไดวาขอมูล
หรอืหลักฐานท่ีใชศกึษาประวัตศิาสตรทองถ่ินและสังคมของชุมชนรอบบริเวณหนอง
หาร มีความหลากหลายและอุดมสมบูรณ เพียงแตยังขาดการรวบรวมและศึกษา
คนควาที่ถูกตองเทาน้ัน9 

ภาพ : โบสถคริสตที่ชุมชนทาแร อ.เมือง จ.สกลนคร

 ชมุชนบานทาวดั ซึง่เปนชมุชนทองถิน่บรเิวณรอบหนองหารอีกชุมชนหน่ึง
ที่สามารถใชเปนแหลงเรียนรูทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีไดเปนอยางดี 
เพราะมีหลักฐานท่ีเกี่ยวของจํานวนมากและสําคัญ องคความรูเกี่ยวกับชุมชนบาน
ทาวัดน้ี นอกจากเร่ืองเปนแหลงโบราณคดีรวมสมัยทวาราวดีและเร่ืองศิลาจารึก
อักษรไทยนอย10 (จารึกบานทาวัด...พระมหาพรหมเทโวโพธิสัตว) แลวยังไมมีผล
งานการศึกษาวิจยัเรือ่งราวของชุมชนบานทาวดัในดานสงัคมและประวัตศิาสตรทอง
ถิ่นที่เปนองครวมอยางเปนระบบเพียงพอ

 ผลงานการศึกษาของ ดร.สุพัฒน ไพใหล เรื่อง “วัฒนธรรมปลาแดก       
ในชุมชนลุมนํ้าหนองหารสกลนคร : ศึกษากรณี หมูบานโพนบก ต.บานแปน 

9นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเร่ือง ความทรงจําทางสังคม : ประวัติศาสตรทองถิ่นของชาว

ไทญอ บานนํ้าพุ ตําบลบานแปน อําเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร โดย อ.สุรพล  ศรีวรกุล อาจารย

โรงเรียนทาแรศึกษา ซึ่งอยูระหวางการศึกษาอีกดวย.
10สุรัตน วรางครัตน.  ศิลปวัฒนธรรมสกลนคร : รวมบทความ.  สกลนคร : สกลนครการ

พิมพ, 2537.
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อ.โพนนาแกว จ.สกลนคร” ใน ศรีศักร วัลลิโภดม (บรรณาธิการ). วัฒนธรรม
ปลาแดก. สกลนคร, อรามการพิมพ, 2541, หนา11-49. ไดศึกษาวิถีชีวิตของผูคน
ในชุมชนบานโพนบกที่มีความผูกพันอยูกับแหลงนํ้าหนองหาร เรียกวา“วัฒนธรรม
ปลาแดกในลุมนํ้าหนองหารสกลนคร” พรอมกับอธิบายถึงประวัติความเปนมาของ
หมูบานโพนบก และชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของชุมชนกับประวัติศาสตรของเมือง
สกลนครดวย ขอมูลของประวัติศาสตรหมูบานสวนใหญไดมาจากการสัมภาษณ

 นอกจากนี ้ยงัมผีลงานการศกึษาคนควาเก่ียวกบัประวตัขิองหมูบานตางๆ 
รอบบริเวณหนองหารสกลนครอีกจํานวนมาก11 สวนใหญเปนรายงานการคนควา
เบือ้งตนของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร จากการมอบหมายของอาจารย
ผูสอนรายวชิาประวตัศิาสตรทองถิน่และวชิาวฒันธรรมแองสกลนคร เปนตน แตผล
งานเหลานี้ยังจําเปนตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงในเร่ืองระเบียบวิธีการศึกษาอีก
มาก อยางไรกต็ามสามารถใชเปนขอมลูพ้ืนฐานสําหรบัการศกึษาเรือ่งราวทางสงัคม
และประวตัศิาสตรทองถิน่ของชมุชนรอบหนองหารในเชงิลกึตอไปไดเปนอยางด ีโดย
เฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุตางๆ ที่มีความแตกตางและหลากหลาย12

 ผลงานการศึกษาวิจัยเร่ืองกลุ มชาติพันธุ  ในจังหวัดสกลนคร ของ 
อ.ปทุมทิพย มานโคกสูง เปนการรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุและ
ประวัติศาสตรชาติพันธุในจังหวัดสกลนคร ศึกษาวิถีชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรม
ของกลุมชาติพันธุตางๆ ในทองถิ่น ซึ่งมี 7 กลุมชาติพันธุในเขตสกลนคร ไดแก ผูไท 
ญอ โส กะเลิง โยย ไทลาว และเวียดนาม อ.ปทุมทิพย ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ 
โดยสํารวจขอมูลจากเอกสารชั้นสอง (ทุติยภูมิ) ซึ่ง อ.ปทุมทิพย เรียกวา “เอกสาร

11สุรัตน วรางครัตน.  สภาพหมูบานริมหนองหาร เลม 1.  สกลนคร : สกลนครการพิมพ, 
2528, สุรัตน วรางครัตน.  สภาพหมูบานริมหนองหาร เลม 2.  ศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏ

สกลนคร, 2532.
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มือสอง” คือ วิทยานิพนธและงานวิจัยตางๆ ผนวกกับการทํางานในภาคสนาม
ประกอบกัน มีการสัมภาษณและการสังเกตแบบมีสวนรวม 

 จากผลการศึกษา อ.ปทุมทิพย ไดใหขอเสนอแนะที่นาสนใจเก่ียวกับเรื่อง
กลุมชาตพินัธุในสกลนคร วา ประการแรก ควรมกีารศกึษาการเปลีย่นแปลงและการ
ปรับตัวของกลุมชาติพันธุที่เอกลักษณทางวัฒนธรรมกําลังไดรับผลกระทบจากการ
เปลีย่นไปสูสงัคมเมอืง, ประการทีส่อง ควรมกีารศกึษาอตัลกัษณทีค่วรแกการรกัษา
ไวใหคงอยูทามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปจจุบัน, ประการที่
สาม ควรมแีนวทางในการอนรุกัษและฟนฟูกลุมชาตพินัธุในเขตจงัหวดัสกลนครและ
แองสกลนคร โดยเนนเรื่องของความเปนชุมชน อัตลักษณในดานตางๆ 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรมตางๆ เพื่อเปนแบบแผนใหลูก
หลานไดสืบทอดตอไป

สรุป
 องคความรูเก่ียวกับสงัคมและประวัตศิาสตรทองถ่ินของชุมชนรอบบริเวณ
หนองหารสกลนคร ในเชงิปรมิาณนบัวายงัมนีอยมาก เมือ่เทยีบกบัแหลงขอมลูหรอื
แหลงการศึกษาเรียนรูทีม่อียูในทองถ่ินจาํนวนมาก สวนในเชิงคณุภาพหรือประเด็น
การศึกษาก็ยงักระจัดกระจาย ขาดการศึกษาในแบบองครวมท่ีมคีวามรอบดาน จาก
ขอเท็จจริงแลวในชุมชนทองถิ่นมีรองรอย หลักฐานที่แสดงถึงภูมิหลังอันยาวนาน 
และความหลากหลายของผูคน กลุมชาติพันธุ ความอุดมสมบูรณของหลักฐานทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตรดังกลาวสามารถใชเปนแหลงเรียนรูจากภายในชุมชน
ทองถิ่นไดเปนอยางดี

 ดังนั้น การที่จัดต้ังศูนยหนองหารศึกษาฯ ขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางในการ
ศึกษาหนองหารแบบองครวม และเปนแหลงรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของอยางเปน
ระบบ จึงมีความสําคัญมากและเปนการเริ่มตนท่ีดีสําหรับการศึกษาทางดานสังคม
และประวัตศิาสตรทองถ่ินของชุมชนบริเวณรอบหนองหาร ควรไดรบัการสนับสนุน
สงเสรมิการศกึษาวจิยัอยางทัว่ถงึและมรีะบบ โดยความรวมมอืของนกัวชิาการจาก
ภายนอกและในทองถิน่ (มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร, มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร, โรงเรียนตางๆ) รวมถึงภาคประชาชน ประชา
สังคมดวย ทั้งในเชิงปริมาณและประเด็นเนื้อหาที่ครอบคลุมรอบดาน.
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“หนองหาร”
วาดวยความสัมพันธ
ระหวางวรรณกรรมกับสังคม
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“หนองหาร” : วาดวยความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคม

          
ชานนท  ไชยทองดี1

บทนํา

 หนองหารเปนแหลงนํ้าธรรมชาติขนาดใหญที่มีนํ้าอยูเต็มตลอดป มีเนื้อที่
ประมาณ 123 ตารางกโิลเมตร เปนแหลงอาหารสาํคญัและอาํนวยประโยชนในดาน
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว และการประมง ซึ่งเปนอาชีพหลักของชาวบานใน       
ชุมชนรอบหนองหาร ในบริเวณหนองหารมีเกาะตาง ๆ กวา 20 เกาะ เชน เกาะ   
ดอนสวรรคเปนเกาะที่ใหญที่สุด เมื่อพูดถึงหนองหารสวนมากมักนึกถึงตํานานพื้น
บานเรื่อง “ผาแดงนางไอ” ซึ่งเปนตํานานท่ีเกี่ยวของกับ “เมืองหนองหารหลวง”
 เอกสารน้ีผูเขียนมุงเสนอสถานภาพการศึกษา การอธิบายวัฒนธรรมรอบ
หนองหารทีผ่านมาเพือ่พิจารณาวาหนองหารมคีวามสมัพันธกบัสังคมและวฒันธรรม
อยางไร โดยใชวรรณกรรม ตํานาน นิทานที่เกี่ยวของกับหนองหารมาเปนสื่อในการ
พิจารณา อันชวยใหทราบถึงความสําคัญของหนองหารในฐานะของการเปนแหลง
ศึกษาทางวัฒนธรรม

ลักษณะทางกายภาพหนองหาร

  ในการทําความเขาใจความเปนหนองหารน้ัน ผูเขียนไดรวบรวมเอกสาร
จากนักวิชาการที่ไดศึกษาลักษณะทางกายภาพของหนองหารไว ดังนี้
 ปทุมทิพย  มานโคกสูง (2542 : 132 ) กลาวถึงหนองหารไววา หนองหาร
ในเขตแองสกลนคร มีอยู 2 แหง คือ “หนองหาร” อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
หรือในอดีตเรียกวา “หนองหารหลวง” สวนหนองหารอีกแหงหนึ่ง ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกของหนองหารหลวง คือหนองหาร อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี หรือ
ที่เรียกกันในอดีตวา “หนองหารนอย” “หนองหาร” ของจังหวัดสกลนครมีความ
กวางใหญนับเปนที่ 2 ของประเทศรองลงมาจากบึงบอระเพ็ด ที่บริเวณหนองหารมี
นํ้าขังตลอดป เพราะเปนที่รับนํ้าจากลําหวยตาง ๆ หลายสาย มีอาณาเขตกวาง 12 
กิโลเมตร ยาว 20 กิโลเมตร มีระดับนํ้าลึกตั้งแต  3 – 6 เมตร รวมเนื้อที่ประมาณ 
8,000 ไร และเนื่องจากเปนหนองนํ้าที่ใหญจึงมีเกาะและดอนหลายแหง มีชื่อเรียก
ตาง ๆ กัน เชน ดอนสวรรค ดอนสะคาม ดอนสะพุง ดอนสวนหมาก ดอนทรายพอ 
ดอนหวาย ดอนลงักา ดอนยานาง ดอนตาล ดอนแซง ดอนจาน และดอนโพธิส์ามตน 

 1 อาจารยประจําสาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ในบรรดาดอนตาง ๆ เหลาน้ี ดอนสวรรคนับเปนดอนที่ใหญมากที่สุด 
 หนองหาร (พูลจิตร  บิดร. 2521 :29 – 30) เปนแหลงนํ้าที่มีความสําคัญ
ในทางเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร เปนอนัมากเพราะเปนแหลงนํา้จดืทีใ่หญทีส่ดุ
ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และเปนท่ีรกัษาพนัธุสตัวนํา้ของกรมประมง สามารถ
กักเก็บน้ําไวในระดับปกติไดที่ระดับ – 157.50 เมตร เมื่อระดับนํ้าสูง – 150.00 
เมตร มีเนื้อที่นํ้าทวมเปน 155 ตารางกิโลเมตร
   สรปุไดวาหนองหาร มชีือ่เรียกตามอาณาเขตทีต่ัง้และครอบคลมุ อยู 2 ชือ่ 
คอืหนองหารหลวง และหนองหารนอย ซึง่หนองหารเปนแหลงนํา้ท่ีเกดิจากการยบุ
ตัวของดินกลายเปนหนองน้ําขนาดใหญที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนํ้าขัง
ตลอดทั้งปเกิดจากการรับน้ําจากหวยตางๆ ซึ่งสงผลใหหนองหารเปนแหลงรักษา
พันธุสัตวนํ้า ทรัพยากรทางธรรมชาติ ความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ

ตํานานหนองหาร

 ธวชั ปณุโณทก (ม.ป.ป.: 78) กลาววา ในบรเิวณหนองหารเปนเมอืงสาํคญั
เมอืงหนึง่สมยัอาณาจักรลานชาง เรยีกชือ่วา “เมอืงเชียงใหมหนองหาร” นาตัง้อยู
ริมฝงหนองหารอีกดานหน่ึงที่เรียกวา “พังรอ” ในบริเวณลํานํ้ากํ่า อยูในเขตตําบล
ดงชน อําเภอเมืองสกลนคร ศิลาจารึกวัดบานริมทาวัด (สรางเมื่อ พ.ศ.2179)           
ไดกลาวถงึการกลัปนาทีด่นิแกวดักลางเมอืงเชยีงใหมหนองหาร (วดับานรมิทาวดัใน
ปจจุบนั) เรียกวา วดักลาง แสดงวาบริเวณน้ีเปนเมืองเชียงใหมหนองหาร และละแวก
วัดบานริมทาวัดเปนวัดกลาง (เมือง) พระมหาคาวี  ญาณสาโร (พ.ศ.2546:1 – 2) 
ไดกลาวเก่ียวกับหนองหารไววา ตํานานพื้นบานเมืองหนองหารนี้พบในตํานาน    
อรุงัคนทิานพระธาตพุนม เปนคมัภรีจารกึลงในใบลานดวยอกัษรธรรมและอักษร
ไทยนอย ซึง่เปนคมัภีรทีถ่กูคดัลอกและเลาขานสืบตอกนัมาหลายชัว่คน ถายทอด
สูสงัคมดวยมหรสพซ่ึงเปนศลิปวัฒนธรรมพ้ืนบานอีสาน เชน หมอลาํหมู ลาํกลอน 
เปนตํานานนิยายปรัมปราซ่ึงมีขอเท็จจริงแฝงอยู ซึ่งใหความรูทางประวัติศาสตร 
เร่ืองราวความเปนมาของอาณาจักรอีสาน ตลอดการเมืองการปกครอง ประเพณี
วฒันธรรม คตธิรรมและความสนกุสนานเพลดิเพลิน ปลกูฝงความรกัสามคัคตีอทอง
ถิ่นอีสานตํานานอุรังคธาตุ มี “กัณฑ” ตํานานเมืองหนองหารหลวงปรากฏในกัณฑ
ที่ 6 โดยกัณฑนี้ไดบรรยายลักษณะการปกครองและเหตุการณบานเมืองนํ้าทวม
หนองหารหลวงและหนองหารนอย เหตุการณพอคําบางเมืองสกลนครนําพล
อพยพไปตั้งเมืองที่เวียงจันทนเหตุการณเมืองจุฬนี นครอินทปฐ นอกจากนี้ยัง
กลาวถึงหนองหารดานศิลปวัฒนธรรมวา ตํานานหนองหารหลวงถูกจารึกไวใน
ตํานานอุรังคธาตุไดรับการยอมรับนับถือจากชนชาวพื้นเมืองอยางยาวนาน แตก็ไม
ไดหมายความวา เมือ่ยอมรับนบัถอืพทุธศาสนาแลวชนพ้ืนเมืองละท้ิงความเช่ือเดิม 
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การเผยแพรพทุธศาสนาผสมผสานความเชือ่เดิมของชนพืน้เมอืงเดมิเกีย่วกับหนอง
หารในประวัติจังหวัดสกลนคร สัณห  ภาวิต (2539: 123 – 124)  ไดอธิบายไววา 
จังหวัดสกลนครเปนเมืองโบราณ มีตํานานเลาวา ขุนขอมซึ่งเปนราชนัดดาของ
พระเจาอินทปฐนคร ไดพาไพรพลมาสรางเมืองอยูที่หนองนํ้าใหญตรงกับทานํ้า
อาบ แลวขนานนามเมืองวา “เมืองหนองหารหลวง” เม่ือขุนขอมส้ินชีวิต          
เจาอุทกซ่ึงเปนโอรสของขุนขอมไดเปนเจาเมืองตอมาเจาสรุะอุทกมีโอรส 2 องค 
องคพี่มีนามวา “เจาภิงคาระ” องคนองมีนามวา “เจาคําแดง” เจาสุระอุทกได
ทําการสงครามกับ “ธนะมูลนาค” พญานาคซ่ึงเปนผูปกปกรักษากินดินแดนตรง
ปากน้ํามลูนท ีธนะนาคใชอทิธฤิทธิบ์นัดาลใหเมอืงหนองหารหลวงถลมลงนํา้ทัง้เมอืง 
เหลือแผนดินอยูตอนเดียวซึ่งปจจุบันนี้เปนดอนสวรรค เจาสระอุทกถูกธนะมูลนาค
ลากไปยังแมนํา้โขงและส้ินชวีติ เจาภงิคาระและเจาคาํแดงซ่ึงรอดตาย ได “พากนั” 
ไปสรางเมืองใหมที่ภูนํ้าลอดเชิงชุมซึ่งอยูไมหางจากเมืองเดิม เจาภิงคาระขึ้นครอง
เมืองนี้และมีพระนามใหมวา พญาสุวรรณภิงคาระ พระชายามีพระนามวาพระนาง
นารายณเจงเวง สวนเจาคําแดงแยกไปสรางเมืองหนองหารนอยที่อําเภอกุมภวาป 
จังหวัดอุดรธานี 
 เมื่อพระยาสุวรรณภิงคาระถึงแกกรรม มีเชื้อสายปกครองสืบตอมาหลาย
ป ในคราวหนึง่เกดิฝนแลงถึง 7 ป ราษฎรอดอยาก จงึพากันท้ิงเมอืงไปอยูทีอ่ืน่ เมอืง
หนองหารจึงรางไปเปนเวลานาน ราษฎรยังคงอาศัยอยูในเมืองนั้นไมเรียกวาเมือง 
เรียกวาบานธาตุเชิงชุมในตนสมัยรัตนโกสินทร ทางการใหอุปราชเมืองกาฬสินธุ
มารักษาบานธาตุเชิงชุม และเปลี่ยนชื่อเปนเมืองสกลทวาป หลังจากนั้นก็เปล่ียน
เปนเมอืงสกลนคร นอกจากน้ียงัมตํีานานหนองหารซ่ึงเปนตาํนานของโบราณสถาน 
โดยใชวรรณกรรมนทิานเรือ่ง ผาแดงนางไอ มาเช่ือมโยงในเหตุการณการเกิดหนอง
หาร วา เสนายิงกระรอกเผือกจนตาย กอนตายทาวภังคีไดสาปแชงวา ดวยเหตุ
ที่ตนถูกฆาตายโดยไมมีความผิดขอใหเนื้อกระรอก จงขยายใหญใหเพียงพอให
ชาวเมอืงน้ีบรโิภค ขอใหเนือ้กระรอกมกีลิน่หอมยัว่ยวนใจใหทกุคนอยากบรโิภค 
เมื่อบริโภคแลวขอใหเมืองจงถลมกลายเปนหนองหารประชาชนตายหมด            
แมกระทั่งผาแดง นางไอ เหลือแตแมหมาย ซึ่งไมไดบริโภคเนื้อกระรอก (พรทิพย 
ซังธาดา. 2539:118) 
 ตาํนานผาแดง นางไอนัน้มทีัง้สาํนวนทีเ่ปนตาํนานฟานดอน หรอื เกงเผอืก 
และสํานวนกระฮอกดอนหรือกระรอกเผือก ตํานานฟานดอนเปนตํานานที่ปรากฏ
อยูในหนังสืออุรังคนิทาน เปนเร่ืองอธิบายสาเหตุที่เมืองใหมขึ้นบริเวณธาตุเชิงชุม
อีกฝงหน่ึงของหนองหาร โดยพระยาสุวรรณภิงคารโอรสพระยาขอม ตํานานเรื่องนี้
ยงัมคีวามสอดคลองกับชือ่หมูบานอกีหลายแหงรมิหนองหาร จงึทาํใหผูคนเชือ่วา
เปนเร่ืองจริง จนถือกันวา เมือ่อยูในหนองหารไมควรพูดเร่ืองตํานานเพราะทําให
ไดรบัอันตราย เรอืจะลม ถกูเงอืกทาํรายหรอืหาปลาไมไดผล (พเิชนทร จนัทรปุม.
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ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2551:10) ซึ่งปจจุบันเมืองตาง ๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรมผาแดงนางไอ ไดแก เมือง
เซียงเหียน ปจจุบันอยูจังหวัดมหาสารคาม เมืองฟาแดดสงยางปจจุบันอยูจังหวัด
กาฬสินธุ และเมืองหงสปจจุบันอยูจังหวัดรอยเอ็ด (นันตพร นิลจินดา.2551 : 76)
 จากการศึกษาวรรณกรรมนิทานริมหนองหาร สมโภช บรรเทา (2542 : 
2744) พบวา วรรณกรรมเรื่องผาแดงนางไอ เปนวรรณกรรมที่ปรากฏแพรหลาย
อยางกวางขวางอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวอีสานนิยมนํามาอานในงานบุญตาง ๆ เชน บุญ
งนัเฮอืนด ีหรอืใชเทศนในวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา เนือ้เร่ืองเนนถงึเร่ืองบญุ
ประเพณีที่เรียกวาบุญเดือน 6 ที่ชาวอีสานทําพิธีขอฝนดวยการจุดบั้งไฟบูชา
พระยาแถน เพื่อใหฝนตกตองตามฤดูกาล นอกจากน้ีชาวอีสานยังเชื่อเรื่อง
ของ“แนน” (คูครอง) และเรือ่งความรกัระหวางเพือ่นทีเ่รยีกวา “เสีย่ว” จากตาํนาน
พบวาอนุภาคเรื่องเกี่ยวกับพญานาคซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเช่ือดั้งเดิมของกลุมชน
ที่มีการบูชาพญานาค ตอมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพรหลายจากลุมนํ้าชี ผานหนอง
หารหลวงเขามา ประชาชนสวนมากหันมานับถือพระพุทธศาสนาแตก็ยังเช่ือเร่ือง
พญานาคอยู นาคจงึกลายเปนสิง่ศกัดิส์ทิธิค์วบคูไปกบัพระพุทธศาสนา (สมเดจ็พระ
มหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. 2538 : 51) ซึง่ศรีศกัร   วลัลโีภดม (ม.ป.ป. 
: 13) ไดอธิบายเรื่องราวเก่ียวกับพญานาควาเปนเรื่องราวที่ไดรับความนิยมกันมาก
ในบานเมืองสองฝงโขง เชื่อกันวาพญานาคเปนผูบันดาลใหเกิดแมนํ้าลําคลอง เกิด
ความสมบูรณพูนสุขแกบานเมือง และอาจบันดาลภัยพิบัติใหเกิดนํ้าทวมลมจมแก
บานเมืองได ถากษัตริยหรือประชาชนประพฤติผิดก็ไดรับการลงโทษจากพญานาค
 จากการศกึษาตํานานการเกดิเมอืงหนองหาร สรปุไดวา ตาํนานผาแดงนาง
ไอเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมทองถิ่นในแถบภาคอีสานตอนบนทั้งจังหวัดอุดรธานี 
และจังหวัดสกลนคร มีบทบาทเปนทั้งเรื่องเลา ซึ่งมีการตีความขยายความไปหลาก
หลายสํานวนตามฐานแนวคิดของนักวิชาการแตละคน แตทั้งนี้ทั้งนั้นผาแดงนางไอ
กส็ามารถเปนตัวแทนอัตลักษณของผูคนใน หนองหาร ทัง้ความคิด ความเช่ือท่ีเช่ือม
โยงกับเรื่องพญานาค ซึ่งกอใหเกิดการจัดประเพณีที่เก่ียวของตาง ๆ

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับวัฒนธรรมหนองหาร

 จากการศึกษาตํานานหนองหารในฐานะวรรณกรรมพบวา ในตัวตํานาน
ตาง ๆ ลวนแลวตอสงผลตอการสรางวัฒนธรรมในชวงเวลาตอมา ซึ่งความสัมพันธ
ระหวางวรรณกรรมกับวัฒนธรรมนั้น ดวงมน จิตรจํานงค (2523 : 56-58) กลาววา 
วรรณกรรมน้ันยอมสะทอนใหเห็นภาพของสังคมเพราะวาสังคมมีสวนสราง
จินตนาการและความรูสึกของนักประพันธ วรรณกรรมและสังคมยอมมีอิทธิพลตอ
กัน การศึกษาวรรณกรรมต้ังแตสมัยโบราณถึงปจจุบนัยอมเปนหนทางหนึ่งท่ีศึกษา
ประวตัคิวามคดิและการพฒันาการทางสงัคม ววิฒันาการของวฒันธรรม การศกึษา
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วรรณกรรมเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมนี้อาจศึกษาวรรณกรรม
เฉพาะเร่ืองของแตละยคุสมัย หรอืศกึษาจากวรรณกรรมหลายเร่ืองเปรียบเทียบกัน
ในแตละยคุกไ็ด ความสมัพนัธของวรรณกรรมและสงัคมวา วรรณกรรมสะทอนสงัคม
ทั้งในดานรูปธรรมและนามธรรม ดานรูปธรรม หมายถึง เหตุการณทั่วไปท่ีเกิดขึ้น
ในสงัคม สวนทางดานนามธรรมนัน้ หมายถงึ คานยิมในชวีติของคนในสงัคม ตลอด
จนความรูสึกนึกคิดของผูเขียน นักเขียนจึงยากท่ีหลีกเล่ียงอิทธิพลของสังคมในยุค
สมัยของตนได เมื่อนักเขียนอยูในสังคมนักเขียนก็ยอมไดรับอิทธิพลจากสังคมท้ังใน
ดานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา ปรัชญาและการเมือง และสภาพ
การณของปจจยัทางสงัคมเหลาน้ียอมเปนเครือ่งกําหนดโลกทศันและชวีทศันใหแก
ผูประพันธ (ตรีศิลป บุญขจร. 2523 : 7 - 8) ซึ่งทิพยสุดา นัยทรัพย (2525 : 22)  
ไดกลาววา วรรณคดีในยุคตาง ๆ  ไดบันทึกเหตุการณ สภาพความเปนอยู ความเช่ือ 
และวัฒนธรรม ของคนไทยในยุคตาง ๆ ไว ดังคําภาษาฝรั่งเศสกลาวไววา                 
La litterature est miroir au siecle หมายความวา “วรรณคดีเปนเสมือน
กระจกเงาของแตละศตวรรษ” คาํกลาวน้ีแสดงใหเหน็วา “วรรณคดเีปนสิง่สะทอน
ความเปนอยูของประชาชนยุคหนึ่ง ๆ” เราทราบไดวาบรรพบุรุษของเรามีความ
เปนอยูอยางไร วัฒนธรรมของเราแตเดิมมีลักษณะอยางไร ทั้งนี้เพราะวรรณกรรม
เปนเครื่องบันทึกความเปนไปและวัฒนธรรมของชาติใหอนุชนรุ นหลังทราบ 
วรรณคดีจึงเปรียบเสมือนกระจกสองใหเห็นสภาพของสังคมของชนชาตินั้น ๆ 
สอดคลองกบั นธิ ิเอยีวศรีวงศ (2527 : 6) กลาวถงึความสัมพนัธของวรรณกรรมกับ
สังคมวา วรรณกรรมเปนกระจกสะทอนสังคมใหเราเห็นความรูสึกในจิตใจของคน 
เห็นคานิยมในบางยุคบางสมัย ดังนั้นเราจึงอาจกลาวไดวา วรรณกรรมที่สะทอนคา
นิยม ความรูสึก ตลอดจนโลกทัศนของผูคนในสมัยตาง ๆ โดยผูเขียนไมไดตั้งใจ       
จงึเปนหลกัฐานท่ีมคีณุคาอยางสูงเพ่ือศึกษาประวัตศิาสตรความคิด อนัหาหลักฐาน
อยางอื่นไดยาก   

 ตาํนานหนองหารหลวงและแหลงโบราณคดบีานทาวดั มกีารกลาวถงึหลกั
เศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับการอยูในบริเวณรอบหนองหารวา เคยมีกองเกลือสินเธาว
ทีช่าวบานรวบรวมกองไว ทีเ่รยีกวา “โพนข้ีทา” แตปจจบุนัแมโพนขีท้าไมคอยเหลอื
ใหเห็น แตจากที่ชาวบานอยูรอบ ๆ บริเวณไดมีการเจาะบอนํ้าตามหมูบานรอบ ๆ 
หนองหาร เชน บริเวณบานปาหวาน นํ้ามีรสกรอยจนดื่มไมได โดยทั่วไปมักอธิบาย
โดย การใชหลักภูมิศาสตรวาเปนลักษณะของผิวโลก การเปลี่ยนแปลงของผิวโลก 
การกัดเซาะทําลายของนํ้าฝน ฯลฯ และชาวบานมีความเชื่อ คือคิดวาเปนหนองนํ้า
อนัเกดิจากการกระทาํของพญานาค มตีาํนานทีก่ลาวไว 2 เรือ่ง คอื เรือ่งอรุงัคนทิาน 
กับ ผาแดงนางไอ (สุรัตน วรางครัตน. 2537: 52–57,2528:บทนํา,2532 :7) หาก
พิจารณาในดานภูมิทัศนวัฒนธรรมบริเวณรอบหนองหารนั้น จากหลักฐานทาง



104
ถอดบทเรียนหนองหาร

ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โบราณคดทีีป่รากฏแสดงใหเหน็วาบรเิวณพืน้ท่ีรอบหนองหารมมีนษุยเขามาดดัแปลง
ธรรมชาติ ตั้งถิ่นฐานอยูตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร จนกระท่ังปจจุบัน กลาวคือ 
จากการขดุพบโครงกระดกูมนษุย ภาชนะ เครือ่งปนดินเผา ชนดิลายเชือกทาบ อยาง
หยาบ ๆ เครื่องประดับสําริด และเครื่องมือเหล็ก ที่บานหนองสระ บานกกสมโฮง 
บานนาดอกไม และบานทาวัด ซึ่งโบราณวัตถุดังกลาว มีลักษณะรวมสมัยกับ
วัฒนธรรมบานเชียง จึงเปนสิ่งที่ยืนยันไดวา บริเวณน้ันมีผูคนอพยพเขามาตั้งหลัก
แหลงตั้งแตเวลาน้ันเปนตนมา ดังนั้นเรื่องราวในตํานานผาแดง นางไอจึงมีสวน
อธิบายวา มีผูคนต้ังถิ่นฐาน ติดตอ แลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มาชานาน ในตาํนานอรุงัคนทิาน เรือ่งผาแดงนางไอ มกีารกลาวถงึการปกครองบาน
เมอืงทีต่ัง้อยูรมิหนองน้ําขนาดใหญ คอืหนองหารหลวง รวมทัง้ปราสาทขอมก็ไดเขา
มาสูดินแดนแถบน้ีเชนเดียวกัน นอกจากน้ียังมีอิทธิพลวัฒนธรรมแบบลานชางเขา
มาครอบคลุมพื้นที่หนองหารในเวลาตอมาอีกดวย ซึ่งเห็นไดจากรองรอยการสราง
ครอบโบราณสถานเดิมของขอมท่ีวัดพระธาตุเชิงชุม และศิลาจารึกขนาดใหญซึ่ง
จารึกดวยอักษรธรรมอีสานเก็บไวที่วัดเหนือ บานทาวัด (ธวัช ปุณโณทก. ม.ป.ป:
317) 

  ธีรภัทร ยงดี (2551) ไดกลาวถึงความอุดมสมบูรณของหนองหารผาน
ประวัตบิานทาแรไววา ปรากฏหลกัฐานโบราณคด ีเชน ภาชนะเครือ่งปนดนิเผาชนดิ
ลายขูดขีดและลายเขียนสีที่มีลายในสมัยบานเชียงตอนปลาย นักโบราณคดีคาดวา
ในสมัยบานเชียงตอนปลาย ผูคนสวนหนึ่งไดกระจายตัวเขามาอาศัยรอบๆ หนอง
หารสกลนคร หลังจากน้ันชุมชนบริเวณรอบๆ หนองหารเมืองสกลนคร ไดเจริญ
เติบโตผานยุคสมัยตางๆ นับแตสมัยยุคทวารวดี ซึ่งมีศูนยกลางความเจริญอยูที่
บรเิวณบานทาศาลา และตอมาไดเปลีย่นมาเปนบานธาตเุชิงชุม ดงัปรากฏในตาํนาน
การสรางเมืองหนองหารหลวง ในสมัยลานชาง พุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา 
สอดคลองกับศรีศักร วัลลิโภดม (2521:99) ที่ไดไดวิเคราะหวาหลักฐานใบเสมาหิน
สลักแกนนูนเปนองคสถูปอยูตรงกลางที่พบตามหมูบานตางๆ รอบหนองหาร โดย
เฉพาะทีบ่านทาวดั รวมทัง้พระพุทธรปูแบบทวารวดี อทิธพิล คปุตะ ทีว่ดัรมิทาหนอง
หารดวย สิ่งเหลานี้เปนการบงบอกถึงการตั้งชุมชนตั้งแตสมัยทวารวดี ศูนยกลาง
ความเจรญิเตบิโตไดปรากฏหลกัฐาน ทีบ่านโพนงามทา ตาํบลบานแปน อาํเภอโพน
นาแกว จังหวดัสกลนคร ดังปรากฏหลักฐานจารึกกลาวถึงการกัลปนาวัดวาอาราม
ขึน้ใหเปนศาสนสถานคูเคยีงกับบานทาวดั ตรงกันขามซ่ึงปรากฏความเจริญรุงเรือง
ขึน้อกีคร้ังหนึง่ โดยมกีารสรางวดัขึน้มา 3 แหง คอื วดัเหนอื วดักลาง (วดัมหาพรหม
เทโวโพธริาช) และวัดใต จงึถือไดวาบริเวณรอบหนองหารสกลนครเปนแหลงอาราย
ธรรมทีส่าํคัญ นอกจากนีบ้รุรีตัน สามตัถยิะ (2541) กลาวถงึ สกลนครเคยเปนแหลง
ชุมชนกอนประวัติศาสตร โดยดูจากหลักฐานที่ปรากฏเปนภาพสลักหิน ไดมีคน
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อพยพเขามาสรางเมืองหนองหาร และมีการปกครองแบบเจาเมืองเร่ือยมา ปจจุบนั
มโีบราณสถานหลายแหงใหเหน็เปนหลกัฐาน ปญหาสาํคญัของจงัหวดัสกลนครทีร่อ
การแกไข ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม การเกษตรมีรายไดตํ่า เพราะพื้นที่
มีจํากัดและขาดการใชเทคโนโลยี จังหวัดสกลนครมีภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบ
ตํ่าเหมาะแกการทําเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณรอบ ๆ หนองหาร ที่เปนแหลง
อาหารของชุมชนและพืชสัตวนานาชนิด

 จากรายงานการวิจัยโครงการ นิเวศวิทยาชาวนา : ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทางนิเวศของกลุมชนชาวนาลุมแมนํ้าโขงของธันวา           
ใจเที่ยง (2549) ไดอธิบายวัฒนธรรมรอบลุมนํ้าโขงที่กระจายอยูตามลุมนํ้าตางๆ     
ทั่วอุษาคเนย มีฐานการพิจารณาจากความคลายคลึงของลักษณะภาษาและ
วัฒนธรรมของชนเผาไท ซึ่งพบวามีกลุมชนตางๆ ที่นอกเหนือไปจากชนเผาไทอีก
จาํนวนมาก เชน ขา บรู ละวา กะเลงิ กะเหรีย่ง เปนตน ทีอ่าศยักระจายอยูสองฟาก
ฝงลําน้ํา โดยเฉพาะชาวกะโซขา ที่เปนชาวนาเอเชียด้ังเดิมในดินแดนลุมแมนํ้าโขง 
โดยเฉพาะแองสกลนคร–นครพนม ทัง้จากตํานานและหลักฐานท่ีสอดคลองสืบทอด
มาจนถึงปจจุบัน มักมีเรื่องเลาเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางมาเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระพุทธเจาต้ังแตเทือกเขาภูพานตอนเหนือ บริเวณ อ.บานผือ จ.อุดรธานี        
ที่เสด็จมาโปรดพญานาค “พุทโธปาปนาค” บริเวณลุมเทือกเขาภูพาน เชน 
จ.สกลนคร พระองคมาโปรดพญาสุวรรณภิงคารแหงหนองหารหลวง อ.เมือง 
จ.สกลนคร พรอมประทับรอยพระพุทธบาท หรือการเสด็จเยือนภูกําพราและทาง
เมืองศรีโคตรบูร ทางฝงตะวันออกของแมนํ้าโขง ในยุคท่ีไมมีรัฐ และการสรางรัฐ
ผู คนยังคงดํารงชีวิตอยูอยางอิสระในเขตนิเวศตาง ๆ ผูวิจัยไดเสนอขอมูลวา          
ภาคอีสานโดยเฉพาะเขตแองสกลนคร–นครพนม   มีการตั้งถ่ินฐานของผูคนมาโดย
ตลอดอยางยาวนานกอนยุคประวัติศาสตร จากหลักฐานทางโบราณคดีที่บานเชียง 
รวมถึงความหลากหลายของผูคนผานตํานาน “นํ้าเตาปุง” หรือ วรรณกรรมเร่ือง 
“ทาวฮุง”

 พื้นที่ของดินแดนลุมแมนํ้าโขงแองสกลนคร – นครพนมครอบคลุมพื้นที่
สําคัญในเขตนครพนม  สกลนคร มุกดาหาร หนองคายและอุดรธานีบางสวน           
ดนิแดนแหงนีอ้ยูในเขตพ้ืนทีป่าฝนเมืองรอน (tropical  forest) เนือ่งจากอยูระหวาง
เสนละตจิดู 23 ½  องศาใต -23 ½ องศาเหนือ ดนิแดนแถบน้ีคอนขางมคีวามหลาก
หลายทางชีวภาพ นอกเหนอืจากผนืดนิแหงนีม้แีมนํา้โขงเปนแหลงพืน้ท่ีชุมนํา้ท่ีหลอ
เลี้ยงชีวิต ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมของผูคนสองฝงโขง มาอยางยาวนาน และ
มีความสําคัญมากกวาการเปนแคเพียงทรัพยากรที่เสพดื่มหรือขาย ในพื้นดินแอง
สกลนคร–นครพนม ยงัมธีรรมชาตทิีล่วนมคีวามสมัพนัธกบัประวตัศิาสตรวฒันธรรม
อุดมคติ ตํานาน และจิตวิญญาณ ผูคน อื่นๆ อันตั้งอยูในอาณาบริเวณพื้นที่
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 หนองหารหลวง หนองหารนอย ศรโีคตรบรู จลุณ ีอนิทปฐ เปนพทุธสถาน
ที่สําคัญที่สุดในลุมแมนํ้าโขง มิใชเปนเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งรัฐใดรัฐหนึ่ง สิ่งนี้
สะทอนใหเห็นถึงความหมายแหงการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร อันเปน
ระบบชุมชนมากกวากรรมสิทธิ์สวนตน

 ดงันัน้วฒันธรรมรอบหนองหารในบทความน้ีจงึสามารถอธิบายไดวา ลวน
แลวแตมีความสัมพันธกับวรรณกรรม ทั้งในสวนของ วรรณกรรมตํานาน และ
วรรณกรรมนิทาน ประวัติศาสตรจาก ตํานาน มีความใกลเคียงและสอดคลองกับ
ลักษณะวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางเปน
พลวัต ทั้งยังมีการจัดงานประเพณีที่สืบทอดจนถึงปจจุบัน เพราะวรรณกรรมเปน
สวนหน่ึงของวัฒนธรรม  ดังที่ อมรา พงศาพิชญ (2547 : 25) นิยามวาวัฒนธรรม 
คอื สิง่ทีม่นษุยสรางข้ึนกําหนดขึน้ มใิชสิง่ท่ีมนษุยทาํตามสัญชาตญาณ อาจเปนการ
ประดิษฐวัตถุสิ่งของขึ้นใช หรอือาจเปนการกําหนดพฤติกรรมหรือความคิด ตลอด
จนวิธีการหรือระบบการทํางาน ฉะนั้นวัฒนธรรมก็คือ  ระบบในสังคมมนุษยสราง
ขึ้นมิใชระบบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ วัฒนธรรม ยังรวมถึงผลงาน
ทั้งหมดที่มนุษยสรางข้ึนนอกเหนือจากธรรมชาติ 
 ดังน้ันวัฒนธรรมอาจเปนไดทั้งแนวคิด ทัศนคติ มโนคติ ความรู คานิยม 
ประเพณี ความเช่ือ ตลอดจนการกระทําตางๆ ที่เกิดจากท้ังการเรียนรูของมนุษย 
และการถายทอดตอๆ กนัมาของสงัคม วฒันธรรมจงึไมเปนเพยีงวตัถ ุซึง่วรรณกรรม
ลวนแลวแตเปนสือ่ชวยอธิบายวา บรเิวณหนองหารน้ีเปนพืน้ทีท่ีม่วีฒันธรรมมาอยาง
ยาวนาน ผานกลุมคนที่เขามาอาศัยหลายวัฒนธรรม สรุปไดวาหนองหารเปนแหลง
อารยธรรม และเปนแหลงวฒันธรรมที่มีการผสมผสาน มีความเปนพลวัต มีชุมชน
โบราณ มีการพัฒนาการจนกลายเปนสังคมปจจุบันที่มีรากเหงาทางประวัติศาสตร
ที่ตองศึกษาวิจัยอยางละเอียดในลําดับถัดไป

สรุป

 จากเอกสารท่ีเกีย่วของกบัหนองหาร ผูเขยีนไดรวบรวมเอกสารตาง ๆ  เทา
ที่มีเวลาเอื้ออํานวย การรวบรวมครั้งนี้อาจทําใหทราบวา ในสวนของวิชาการที่
เกีย่วของโดยมากเปนการกลาวถงึสภาพโดยทัว่ไปของหนองหารโดยมศีนูยกลางคอื
ตํานานผาแดงนางไอ เทาที่พบยังไมปรากฏงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา
วัฒนธรรมอยางรอบดานและชัดเจน เพื่อใหทราบวาปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไป
จากอดีตหรือไม รวมถึงงานวิจัยในอดีตก็ไมพบวามีการศึกษาท่ีเจาะลึก ทั้งท่ีหนอง
หารเปนแหลงวฒันธรรมทีม่พีฒันาการทางสงัคมมาชานาน ดงันัน้สิง่ท่ีสาํคญัคอืการ
เรงทําการศึกษาวัฒนธรรมในพ้ืนที่รอบหนองหารเพ่ือใหทราบการคงอยู การปรับ
ตัว รวมถึงการรับรูอัตลักษณของคนในชุมชนวายังเขาใจ ภูมิใจในความเปนชาว 
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หนองหารอยูหรือไม หรือเปนเพียงถอยคําที่พอบอกไดวาตนเองเปนใครเทานั้น ขอ
เรียกรองจากสภาพวิชาการปจจุบันน้ันตองมีการบูรณาการควบคูไปกับทุกศาสตร 
เพื่อใหการศึกษาหนองหารเปนไปอยางครอบคลุมทุกศาสตรทุกมิติ อันเปนทั้งการ
อนุรักษและพัฒนาหนองหารในสภาพสังคมที่ปรับเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว
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 ปญหาหนองหาร
และการแกไข :

ใครควรแก แกที่ไหน แกที่ใคร 
หรือตองแกที่วิธีคิด?
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 ปญหาหนองหารและการแกไข : 
ใครควรแก แกที่ไหน แกที่ใคร หรือตองแกที่วิธีคิด?

พสุธา โกมลมาลย1

 พืน้ทีห่นองหารเปนพืน้ทีชุ่มนํา้ขนาดใหญของอสีาน และเปนพืน้ทีห่นองนํา้ 
ธรรมชาติขนาดใหญอันดับสองของประเทศ หนองหารแหงนี้ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ 
จงัหวดัสกลนคร โดยมีลกัษณะธรณสีณัฐานเปนท่ีราบยบุตัว และกลายเปนหนองนํา้
ทีร่องรบัปรมิาณน้ําจากสายนํา้ 16 สาย ทาํใหหนองหารมคีวามสาํคญัทางดานระบบ
นิเวศแบบพ้ืนที่ชุมนํ้า(Wetlands) ซึ่งมีความโดดเดนของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้ง
ทางดานกายภาพและชีวภาพ อันมีความสําคัญอยางย่ิงตอวิถีการดํารงชีวิตและ
เศรษฐกิจของชุมชนที่อยูรายรอบ 

 หนองหารจึงเปรียบดังดวงใจของชุมชนท่ีตั้งอยูรายรอบหนองหาร ที่ได
อาศยัหนองน้ําแหงนีเ้พ่ืออปุโภค บริโภค ตลอดท้ังทําพธิกีรรม และการละเลนตางๆ 
มาตัง้แตสมยัอดตีจวบจนถงึปจจุบนั หนองหารในทีน่ีจ้งึไมตางอะไรไปจากอูขาวอูนํา้
ของคนชุมชนรอบหนองหาร และเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญของชุมชน

 ปจจุบันสถานการณปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ใน
พื้นที่หนองหารมีแนวโนมทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน เนื่องจากขาดการอนุรักษและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม กอใหเกิดความขัดแยงของการใช
ประโยชนที่ดิน และเกิดการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่หนองหาร

จุดเปล่ียนหนองหาร

 พืน้ทีห่นองหารเร่ิมเกดิการเปล่ียนแปลงเม่ือป พ.ศ.2484 เม่ือเร่ิมมีการออก
ประกาศกําหนดพื้นที่อาณาบริเวณของหนองหารขึ้นใหม ผานการออกพระราช
กฤษฏีกากําหนดเขตหวงหามที่ดินในทองที่อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
พ.ศ.2484 ซึ่งเปนการหวงหามที่ดินรอบหนองหาร อันเปนการกั้นเขตที่ดินเพื่อ
กอสรางโครงการเข่ือน และเปนการแสดงอาณาเขตหวงหามเพ่ือบํารุงพันธุสัตวนํ้า
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มเนื้อที่เพาะพันธุสัตวนํ้าและชวยในการกสิกรรม
บริเวณรอบหนองหาร เริ่มมีการสรางประตูกั้นลํานํ้าก่ําท่ีเปนลํานํ้าสาขาที่เปด    
หนองหารใหไหลออกสูแมนํ้าโขง 

 1อาจารยประจําสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
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 การเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญของพ้ืนที่หนองหาร หากมองในเชิง
ปรากฏการณที่เปนรูปธรรมอาจเห็นเพียงปญหาของการสรางประตูกั้นลํานํ้า             
ที่เปนตนเหตุของผลกระทบทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งอาจไมเพียงพอและอาจไมสามารถ
อธิบาย และทําความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของพื้นท่ีหนองหารตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันได เพราะในแงของความเปนจริงแลว การสรางประตูกั้นลํานํ้าไมไดเกิดขึ้น
อยางไรบริบท แตเกิดขึน้บนบริบทท่ีสมัพนัธอยางของเก่ียวเช่ือมโยงกัน ตัง้แตระดับ
ของวิธีคิด ระดับปรากฏการณ หรือกระทั่งระดับปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน

 การเกิดข้ึนของประตูกัน้ลาํนํา้ก่ําเปนผลท่ีเกีย่วเน่ืองมาจากการปรับเปล่ียน
วิธีคิด โดยเฉพาะวิธีคิดที่วาดวยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่สืบตอมาจาก
กระบวนทัศน  (Paradigm)2 อันหมายถึง ชุดแนวความคิด (Concepts)                                
คานิยม(Values) ความเขาใจรับรู(Perceptions) และการปฏิบัติ (Practice) ของ
กลุมคนที่เปลี่ยนแปลงไป อันเปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากการเขามาของหลักการ 
“การพัฒนา” 

 มุมมองเร่ืองของการพัฒนาเปนประเด็นแหงจุดเปล่ียนของพ้ืนท่ีที่เรียกวา
หนองหาร เริ่มถูกกระทําในฐานะของทรัพยากรธรรมชาติ ที่มนุษยสามารถควบคุม
สั่งการไดโดยองคความรู และเทคโนโลยี ตามฐานคิดแบบอรรถประโยชน
นิยม(Popular utility) ที่กอกําเนิดปรากฏการณตอทรัพยากรธรรมชาติ 2 ดานที่
เกี่ยวเนื่องคือ

1. การมองวาทรัพยากรธรรมชาติ เปนเพียงปจจัยการผลิตท่ีนํามา
พัฒนาประเทศ โดยมิไดคํานึงถึงระบบนิเวศที่ทุกสิ่งทุกอยางมีความ
สัมพันธกันต้ังแต ดิน ปา ตนไม อากาศ แมลง สัตวตางๆ มนุษย และ
สิง่ทีเ่หนอืธรรมชาตติามความเชือ่ของชมุชน เชน เทพารกัษผปีา ผนีํา้ 
ฯลฯ 

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของรัฐเปนไปลักษณะส่ังการจากบน
ลงลาง (top down approach) ขาดการมีสวนรวมของประชาชนผู
ที่อาศัยอยูในทองถิ่น และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
พยายามใชเครื่องมือ คือ นโยบายและกฎหมาย 

 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนจึงเปนจุดเปลี่ยนสําคัญ ที่ส งผลตอ
กระบวนการคิดและการตัดสินใจท่ีมีตอพื้นท่ี ที่เปนฐานของการแสดงออกแหงการ 

 2กระบวนทัศนสําคัญอยางไร ในที่นี้ผูเขียนมองวา กระบวนทัศนเปนพ้ืนฐานของการกอ

ตัวขึ้นของแบบแผน ของทัศนะอยางเฉพาะแบบหนึ่ง เกี่ยวกับความจริง (Reality) ซึ่งเปนฐานของวิถี 

เพื่อการจัดการตนเอง ของชุมชนนั้น ที่ทําหนาท่ีสองประการ ประการแรกทําหนาที่ วางหรือ กําหนด
กรอบ ประการที่สอง ทําหนาท่ีบอกเราวาควรประพฤติปฏิบัติอยางไร ภายในกรอบเพ่ือใหเกิดความ

สําเร็จ รวมไปถึง เราวัดความสําเร็จนั้นอยางไร
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กระทําการเปล่ียนแปลงของหนองหารในฐานะพ้ืนที่ของการแสดงออกแหงการ  
กระทําจึงสัมพันธและเชื่อมโยงกับวิธีอยางหลีกเลี่ยงไมได

สายธารความคิดของคน ตอหนองนํ้าในฐานะทรัพยากรธรรมชาติ

 เมื่อกระบวนทัศนตอพื้นที่หนองหารเปล่ียน พฤติกรรมการกระทําตอ   
หนองหารกย็อมเปลีย่น ประเด็นคอื หากหนองหารเปลีย่นตามกระบวนทศันทีม่ตีอ
พื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง แลวในอดีตจวบจนปจจุบันกระบวนทัศนตอหนองหารเปลี่ยน
ไปอยางไร 

หนองหาร : ผืนนํ้าที่ถูกอธิบายดวยนาค
 ในอดีต หากลองสืบสาวกระบวนทัศนของคนในแถบพ้ืนที่รอบหนองหาร 
ที่มีตอแหลงผืนนํ้าหนองหารพบวา กระบวนทัศนของคนที่มีตอหนองหาร เปนกระ
บวนทัศนที่แสดงถึงความย่ิงใหญและมีความเกรงกลัว เพราะจากตํานานและเร่ือง
ราวที่กลาวถึงพื้นที่หนองหารพบวา พื้นที่หนองหารเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และผูกพัน
กับอํานาจเหนือธรรมชาติที่มนุษยไมสามารถควบคุมและตอกรได

 ในตํานานอรุงัคธาตอัุนเปนตํานานเกาแก ทีอ่ธบิายการเกดิขึน้ของเมอืงใน
ดินแดนแถบถ่ินอีสานมาแตโบราณ กลาวไววาผืนนํ้าหนองหารเปนผืนนํ้าพิเศษ         
ทีเ่กดิขึน้จากตาํนานขุนขอมราชบุตรเจาเมอืงอนิทปฐนคร ไดพาครอบครวั บาวไพร 
มาสรางเมืองข้ึนที่ริมหนองหาร(ทานางอาบ ในปจจุบัน) ขุนขอมมีราชบุตรช่ือ 
“พระยาสุรอุทกกุมาร” ในเวลาตอมาเมื่อเจริญวัยไปปกครองบานเมืองไดทะเลาะ
วิวาทกับธนมูลนาคจึงการทํารบ พญานาคมีความโกรธแคนจึงแปลงรางเปนฟาน
เผือก นายพรานไดยิงลูกดอกอาบยาพิษจนธนมูลนาคถึงแกชีวิตกอนตาย ธนมูลได
สาปแชงใหผูที่กินเนื้อตนวิบัติฉิบหาย และฝูงพญานาคไดมาทําลายบานเมืองให
ลมจม เมืองหนองหารรวมทั้งพระยาสุรอุทกก็ถึงแกความตาย 

 หนองหารในอดตีจงึมใิชเพยีงทองน้ํากวางไกล แตเปนทรพัยากรของชมุชน
ที่ผนวกไวดวยความเชื่อที่เปนการอธิบาย และเปนกฎในการควบคุมจัดวางการใช
ทรัพยากรในชุมชน ซึ่งในนิทานเร่ือง “ฟานดอน” หรือ “เกงเผือก” ในตํานานอุรัง
คธาตุไดใหแนวคิดและคติหลายประการ เชน

1.  แนวคิดเรื่องสัตวมีฤทธิ์ ในหมูชนกลุมที่อาศัยตามที่ลุม มีแหลงนํ้า
ขนาดใหญ เชื่อวามีสัตวที่สําคัญ คือพญานาค พญานาคอาจแสดง
ฤทธิท์าํใหพืน้ดนิกลายเปนหวยหนองคลองบงึกไ็ด การเกดิหนองหาร
หลวง ซึ่งกวางใหญเกิดจากพญานาคถลมเมืองเดิมใหจมลงใน      
หนองนํ้า ซึ่งเปนการอธิบายการเกิดหนองนํ้าของคน สมัยโบราณ
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2.  เพื่อใหสมจริง นิทานพื้นบานเรื่องนี้ไดเขียนชื่อสถานที่ใหสอดคลอง
กบัชือ่ในนิทานและช่ือหมูบาน เชน บานหนองบัวสราง บานโพธ์ิสาม
ตน บานโพนเมือง ลําน้ํากํ่า เปนตน ทําใหผูอานเกิดความรูสึกสนุก 
สนานที่มีชื่อบานเมืองปรากฏในนิทานและเช่ือวาเปนเรื่องจริง

3.  เปนการบอกใหทราบถึงวัฒนธรรมการกินของชาวอีสานท่ีชอบรับ
ประทานเน้ือสัตว เชน เกง แตใน ขณะเดียวกันสัตวที่มีลักษณะ
ประหลาด เชน สตัวมสีขีาวเผอืก หากรบัประทานจะมโีทษตอรางกาย
และสังคม เกิดความหายนะได ความเชื่อเชนนี้ทําใหชาวอีสานถือวา
หากมีสัตวประหลาดเชนนี้เขาหมูบานตองทําพิธีขับไลเสนียดจัญไร

 ซึง่ในท่ีนีห้ากวิเคราะหจะพบความสัมพันธของพ้ืนทีห่นองหาร กบักิจกรรม
การดําเนินชีวิตของผูคนที่สอดคลอง และถูกตีความผานการปรับใชพื้นที่ผาน
วัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงสัมพันธกันระหวางคนกับมิติทางกายภาพ (พื้นท่ีหนองหาร) 
คนกับมิติเหนือธรรมชาติ(ตํานานวาดวยนาค) และคนกับคน(ระเบียบวาดวยความ
สัมพันธระหวางคน เชน แมหมาย) หนองหารจึงเปนพื้นที่ทางกายภาพท่ีสงสะทอน
ตอการกอรางของวัฒนธรรม โดยอาจพบเห็นไดจาก พิธีกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจาํวนัทีย่งัคงหลงเหลือถงึปจจุบนั เชน หนองหารยังเปนพืน้ทีท่างวฒันธรรมของ
ชมุชนรอบหนองหารการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา  เชน  การแขงเรอืบานทาวดั
เปนหมูบานแรกที่ริเริ่มจัดประเพณีแขงเรือในแถบลุมนํ้าหนองหาร ในการแขงเรือมี
การเชื้อเชิญผีชื่อวานางไอคําและทาวผาแดงมาชวยทุกครั้งท่ีมีการแขงขัน อันเปน
ตํานานความเชื่อวาดวยการกําเนิดหนองหารเลาสืบทอดกระท่ังปจจุบัน

หนองหาร: ผืนนํ้าที่ถูกอธิบายดวยคําวาทรัพยากร

 จากหนองหารทีถ่กูอธบิายและกาํหนดความสมัพนัธดวยความเชือ่ กระบวน
ทัศนของชุมชนและคนก็เริ่มเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในชวงหลังป พ.ศ.2504 ที่มี
การขับเคลื่อนประเทศเขาสูการพัฒนาเพื่อความทันสมัยอยางเต็มกําลัง กระบวน
ทัศนการมองหนองหารในฐานะของทรัพยากรเปนแรงกระเพ่ือม ที่เกิดจากการรับ
เอาแนวความคิดที่วาดวย “อรรถประโยชนนิยม” มาเปนฐานคิดในการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งฐานคิดในแบบอรรถประโยชนนิยมเนนมนุษยเปนศูนยกลาง โดยมีวิถี
ความเปนอยูทีส่ามารถควบคมุและสัง่การระบบนเิวศ เพือ่การตอบสนองทีเ่ก่ียวของ
กบักระบวนการผลิตแบบผลติเพือ่มวลชน และจัดการทรัพยากรสวนรวมในรูปแบบ
ของสิทธิของรัฐและเอกชน

 แนวคิดการมองหนองหารภายใตกระบวนทัศนแบบอรรถประโยชนนิยม 
เนนการจดัการเชงิวทิยาศาสตร อนัเปนแนวคดิทีม่รีากฐานมาจากสาขาวทิยาศาสตร
ทรพัยากรธรรมชาติ ซึง่มทีรรศนะวาตองจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ 



11
5

ถอ
ดบ

ทเ
รีย

นห
นอ

งห
าร

ศูน
ยห

นอ
งห

าร
ศึก

ษา
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

รา
ชภ

ัฏส
กล

นค
ร

ปญหาทางทรพัยากรธรรมชาตสิามารถนาํหลกัการทางวทิยาศาสตร ทัง้วทิยาศาสตร 
กายภาพและวทิยาศาสตรสงัคมมาชวยแกปญหาได โดยการผลติและสรางเทคโนโลยี
เขามาจัดการ แนวคิดน้ีมีทรรศนะตอปญหาทรัพยากรธรรมชาติวาเกิดจาก
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งสามารถสืบคน สอบสวน สังเกต และ
อธิบายไดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร เปนการนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรมา
ทาํความเขาใจทรัพยากรธรรมชาติ การมองปญหาเนนไปในเชิงวตัถุเปนสาํคญั และ
แสวงหาวิธกีารแกไขปญหาเหลานัน้ดวยกลไกวิธกีารทางวิทยาศาสตรทีม่นษุยคดิคน
ขึ้น และยังคงมุงเนนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน
ในการดําเนินชีวิตของมนุษย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของแนวคิดนี้ก็เพื่อ
สนองความตองการของมนุษยเปนหลัก ซึ่งเปนพัฒนาการทางสังคมและเปนความ
คิดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมสมัยใหม (modern environmentalism) แนวคิดนี้เปน
ที่มาของคําวา “มนุษยเปนนายของธรรมชาติ” (man is the master of nature) 
บางคร้ังก็ถูกเรียกวาแนวคิดที่เห็นมนุษยเปนใหญ (anthropocentrism) ถือไดวา
เปนชวงเวลาทีก่ารจัดการทรพัยากรธรรมชาตอิยูภายใตวาทกรรมทางวทิยาศาสตร 
ที่เกิดขึ้นมานานกวาศตวรรษและยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบัน

 ทามกลางแนวคิดวาดวยการพัฒนา ที่มีพื้นฐานทางความคิดมาจาก
กระบวนทัศนแบบอรรถประโยชนนยิม หนองหารเร่ิมถกูทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ดวยกระบวนทัศนทีว่าดวย “การพฒันา” โดยหนองหารเร่ิมถกูพัฒนาต้ังแตป พ.ศ.
2484 นาํโดยกรมประมงเปนหนวยงานของรฐัหนวยแรกๆ ทีม่บีทบาทสาํคญัในการ
ปรบัปรงุและพัฒนาหนองหาร โดยในป พ.ศ.2475 กระทรวงเกษตราธิการ (กระทรวง
เกษตรและสหกรณในปจจบุนั)  ไดตัง้คณะกรรมการขึน้เพือ่ดาํเนนิการสาํรวจสภาพ
ของหนองหารและจัดทําโครงการปรับปรุงหนองหาร ใหเปนท่ีบํารุงพันธุสัตวนํ้า      
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและปถัดมา (พ.ศ.2476) กรมประมงไดทําการศึกษา
เพื่อกอสราง ประตูนํ้าที่ปากลําน้ํากํ่า กักเก็บนํ้าใหสูงข้ึนจากระดับนํ้าที่เปนอยูเดิม 
เพื่อเพิ่มเนื้อที่เพาะพันธุสัตวนํ้าและชวยในการกสิกรรมบริเวณรอบหนองหาร3

 การกอสรางเขื่อนยานลําน้ํากํ่าเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2484 โดยในการกอสราง 
มีการกําหนดพื้นที่อาณาบริเวณของหนองหารขึ้นใหม ผานการออกพระราช-
กฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามที่ดินในทองที่อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

 3ปรับปรุงและเรียบเรียงมาจากเอกสารของ สพสันติ์ เพชรคํา และคณะ “หนองหารกับ
การเปลี่ยนแปลง(พ.ศ.2484-2543)” ใน อารยธรรมหนองหารหลวง.  เอกสารประกอบการสัมมนา ณ 
อาคารภูพานเพลซ เม่ือ วันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543. และเอกสารของ ชมรมคนรักหนองหาร 
“กรอบวิสัยทัศนและทิศทางแผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน(พ.ศ.2545-2554). และบทความ
เรื่อง “พอเพียงเพื่อแผนดินเกิด: เปล่ียนหนองหารเปล่ียนชีวิตและสังคมคนสกลนคร”ดูขอมูลอีเล็ก
ทรอนิกส ออนไลน เว็บไซด http://www.lek-prapai.org/porpeang_view.php?week=19  สืบคน
เมื่อ (วันที่ 2 กรกฎาคม 2555).



116
ถอดบทเรียนหนองหาร

ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พ.ศ.2484 ซึ่งเปนการหวงหามที่ดินรอบหนองหาร อันเปนการกั้นเขตที่ดินเพื่อ
กอสรางโครงการเข่ือน และเปนการแสดงอาณาเขตหวงหามเพ่ือบํารุงพันธุสัตวนํ้า
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เพาะพันธุสัตวนํ้าและชวยในการ 
กสกิรรมบริเวณรอบหนองหาร แตเน่ืองจากสงครามการกอสรางอยูระหวางสงคราม
เอเชียบูรพา ทําใหการกอสรางลาชาลงไปถึง 12 ป คือสรางเสร็จสมบูรณจริงๆ        
ในป พ.ศ. 2496 นอกจากการกอสรางประตูนํ้าปดปากลํานํ้ากํ่าแลว กรมประมงได
ตั้งสถานีประมงขึ้นที่หนองหารในป พ.ศ.2485 โดยมีวัตถุประสงคคือ 

1)  เพื่อทําการผลิตพันธุปลาใหมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของ
ประชาชน 

2)  สํารวจทดลองและคนควา เพื่อเพาะขยายพันธุปลาตลอดทั้งสงเสริมให
มีการเพาะเลี้ยงมากขึ้น

3)  สํารวจหนองบึง และที่ลุมอันเปนแหลงน้ําเพื่อพิจารณาปรับปรุงใหมี
สภาพดีขึ้น4

 โครงการพัฒนาตางๆ โดยเฉพาะส่ิงกอสรางพื้นฐานอันเปนทิศทางหลัก
สาํคญัของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตฉิบบัแรก (2504-2509) ถกูสราง
ขึ้น การกอสรางถนนเชื่อมตอระหวางชุมชนรอบหนองหารและตัวเมืองสกลนคร 
ทําใหการเดินทางอพยพเขามาของคนถ่ินอื่นทําไดอยางสะดวกรวดเร็ว จนจํานวน
ประชากรและสิ่งกอสรางบานเรือนในชุมชนรอบหนองหารและเมืองสกลนคร          
จึงขยายตัวมากขึ้น การใชประโยชนจากหนองหารจึงเพิ่มขึ้นเปนเงาตามตัว5

 แรกเริม่เดมิทจีดุประสงคของการพฒันาหนองหารเพือ่เปนแหลงเพาะพนัธุ
สัตวนํ้า และทําการเกษตร แตในระยะตอมากลุมคนที่ใชประโยชนจากหนองหารมี
หลากหลายทั้งเพิ่มจํานวนมากขึ้นทั้งเพื่อชลประทาน การประมง (สําหรับเมือง
สกลนคร) และการทองเที่ยว ชุมชนโดยรอบในเขตลุมนํ้าหนองหารไดใชนํ้าจาก 
หนองหารเพื่อการทํานา โดยเฉพาะในฝนทิ้งชวงโดยคิดเปนพื้นที่ประมาณ 21,636 
ไร (โครงการสบูน้ําดวยไฟฟา) ในสวนของการผลติประปาสาํนกังานประปาสกลนคร
ใชนํ้าจากหนองหารในการผลิตน้ําประปา ในอัตราปละประมาณ 3.6 ลาน ลบ.ม. 
นับตั้งแตป พ.ศ. 2500 เปนตนมา โดยมีโรงกรองนํ้าจํานวน 3 โรง ขนาด 500 ลบ.ม. 
/ ซม. จํานวน 1 โรง ขนาด 80 ลบ.ม./ ซม. จํานวน 1 โรง และขนาด 40 ลบ.ม. / 
ซม. จํานวน 2 โรง เนื่องจากคุณภาพบริเวณใกลชายฝงมีคุณภาพตํ่า โรงสูบนํ้าดิบ
จึงตองสรางหางจากริมหนองหารเปนระยะทางถึง 1,670 เมตร6

 4เพิ่งอาง.
 5เพิ่งอาง.

 6เพิ่งอาง.
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 ขณะเดียวกันทีช่มุชนรอบหนองหารมีความตองการการใชนํา้ท่ีเพิม่มากข้ึน 
ผลกลับพบวาคุณภาพนํ้าในหนองหารกับมีคุณภาพที่ตํ่าลง โดยในป พ.ศ.2529 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสกลนครในสมัยนั้นไดนําเรื่องเขาสูสภาผูแทน
ราษฎร เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพน้ําในพื้นที่หนองหาร โดยเฉพาะการ
แกไขคุณภาพนํ้าเสียที่ไหลลงสูหนองหาร ซึ่งนํามาสูโครงการการสรางโรงบําบัดนํ้า
เสียของเทศบาลเมืองสกลนคร แตก็คาดการณไดวาสามารถบําบัดนํ้าไดเพียงรอย
ละ 70 ของปริมาณน้ําเสียทั้งหมด7

 ในสวนของการพัฒนาการทองเท่ียว พื้นที่จังหวัดสกลนครไดกลายเปน
พืน้ทีห่น่ึงที ่ Pacific Area Travel Association (PATA) โดยบรรจุไวในเสนทางการ
ทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งแตป พ.ศ. 2529 และแผนพัฒนา
แหลงทองเที่ยวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535-
2539) ที่มุงพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของอาเซียน ทําให
จังหวัดสกลนครมีความสําคัญมากขึ้น ในฐานะจุดเชื่อมตอไปยังแหลงทองเที่ยว 
ชายฝงแมนํ้าโขงและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว8

 จากสถานการณดังกลาวพ้ืนที่หนองหาร จึงไดรับการพัฒนาดวยการยก
ระดับน้ําใหสูงขึ้นกวาเดิมเพ่ือตอบสนองตอการใชประโยชนของกลุมคนตางๆ       
โดยกรมการประมงไดสรางประตูนํ้าใหม และสรางคันดินกั้นนํ้า และอาคารรับนํ้า
อีก 5 แหง เพื่อปองกันนํ้าทวมในพื้นที่ลุมรอบหนองหาร ประตูแหงใหมนี้สรางเสร็จ
ในป พ.ศ. 2536 พรอมกับไดรับการตั้งชื่อวา “ประตูสุรัสวดี” โดยในการกอสราง
คร้ังน้ีไดประกาศเขตพ้ืนที่หนองหารใหอีกคร้ัง เพื่อใหสอดรับกับปริมาณของพ้ืนที่
ผวินํา้ทีค่าดวาเพิม่ขึน้จากเดมิ เนือ่งจากปรมิาณการกกัเกบ็ทีม่ากขึน้ ซึง่การประกาศ
อาณาเขตครัง้นีเ้ปนการออกหนงัสอืสาํคัญทีห่ลวง (นสล.) เพือ่แสดงเขตทีด่นิอนัเปน
สาธารณสมบัติของแผนดินประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน (หนองหาร
สาธารณประโยชน) โดยมกีารสํารวจพ้ืนทีใ่น พ.ศ.2536-2540 (อยางไรก็ตามพบวา
แทจริงแลวมีการปกหลักแนวเขตหนองหารมาแลว 2 ครั้งในชวงป พ.ศ.2484 และ 
พ.ศ.2486 แตในการปกแนวเขตทัง้ 2 ครัง้นีท้างเจาหนาทีป่ระมงอางวา มใิชการปก
แนวเขตหนองหาร แตเปนการปกแนวเขตกําหนดทิศทางการไหลเวียนของนํ้า ถึง
แมขอเท็จจริงปรากฏในหลักซีเมนตที่ปกวา “เขตหนองหาร” ก็ตาม) โดยหนังสือ 
นสล. ดังกลาวออกในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2540 ซึ่งไดออก นสล. จํานวน 2 แปลง 
แปลงแรกจํานวน 76,317 ไร แปลงที่สองจํานวน 698 ไร9

 กลาวโดยสรุปการกอสรางประตูนํ้าปดกั้นปากลํานํ้าก่ํา ซึ่งในระยะแรกมี
เปาหมายเพ่ือเกษตรกรรม และการอนุรกัษสตัวนํา้ แตในระยะตอมาการพัฒนาของ
ชุมชนและตัวเมืองสกลนครภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําให

 7เพิ่งอาง.

 8เพิ่งอาง.
 9เพิ่งอาง.
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ความตองการใชประโยชนจากหนองหารเพิ่มมากขึ้น จากหนองหารไดกลายเปน
แหลงนํา้ประปาสาํหรับเมอืงสกลนคร การถูกบรรจใุหเปนแหลงทองเทีย่ว ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและเพื่อการชลประทาน การพัฒนาหนองหารดวยการสราง
ประตูระบายนํ้าขึ้นใหมเพ่ือยกระดับน้ําในหนองหารจึงเกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความ
ตองการใชนํ้าดังกลาว

ผลของการเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาในพื้นที่หนองหาร

 สภาพเดมิหนองหารจากทีเ่คยเปนหนองนํา้ธรรมชาติ ไมมปีระตรูะบายกัน้ 
มนีํา้ขงัเฉพาะในฤดฝูนเทานัน้ ในหนาแลงชายขอบหนองหารบางสวนกลายเปนทอง
นาและทุงหญา มีที่ดอนเปนเกาะในหนองน้ําอยูหลายแหง แตละแหงมีไมใหญขึ้น
อยูมาก เปนแหลงรวมของนกหลากชนิด สายนํ้าลําหวยกวา 16 สายตางไหลลง
หนองหาร ซึ่งมีลําน้ําพุงจากเทือกเขาภูพานเปนตนนํ้าสําคัญท่ีสุด หนองหารติดตอ
กับแมนํ้าโขงดวยลําน้ํากํ่า ซึ่งมีปากนํ้าอยูที่อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เปน
เสนทางนําพันธุปลาหลากหลายจากแมนํ้าโขงเขามาวางไขในแหลงนํ้าภายใน10

 กอนการเปลีย่นแปลงธรรมชาติในหนองหาร ดวยการควบคมุปรมิาณ และ
การไหลเวียนของสายนํ้าตางๆ ในหนองหารมีฤดูกาลนํ้าขึ้นนํ้าลง ชวงฝนตกใหม ๆ 
ราวพฤษภาคม ลําน้ําพุงที่ไหลจากภูพาน ทําใหนํ้าในหนองมีสีแดงขุน ปลาหลาก
พันธุทั้งจากลําน้ําโขง และสายนํ้าอื่นวายทวนนํ้ากํ่า เพื่อมาวางไขในหนองหาร เชน 
ปลาโด ปลาคอ ปลาเคิง ปลาคาว ปลาโจก ปลาอีจน ปลาแมว ปลาเพี้ย ปลาอีกุม 
ปลาหมากผาง ปลาเซือม ปลาซวย ปลานาง ปลายอน ปลายี่สก ปลาเสือ ปลาดุก 
ปลาชอน เปนตน11

 ยางเขาเดอืนสงิหาคมและกนัยายน นํา้จะเตม็หนองหาร หากปไหนนํา้มาก 
กท็วมถึงนาและชายหมูบาน กลายเปนทะเลสาบตามธรรมชาติขนาดใหญ ทีน่าของ
ชุมชนรอบหนองหาร มีทั้งนาที่ดอน ที่เรียกวา “นาโคก” นาที่ลุม ที่เรียกวา “นา
ทง” และนาริมฝงหนอง เรียกวา “นาตีนนํ้า” ทั้งนี้ชาวบานมักมีนาหลายๆ แบบ
เพื่อประกันวา ไดมีขาวกินทั้งในยามน้ํามากและนํ้านอย

 เมือ่ถงึหนาแลงนํา้ลดระดับหางออกไปกวา 2-3 กโิลเมตร เกดิเปนหาดสวย
งามหลายๆ แหง ชาวบานท่ีอยูรอบหนองหาร ขดูดนิเอยีดหรอืดินข้ีทา มาใชสาํหรบั
ตมเกลือ เพื่อไวทําปลาแดก ที่ไดจากปลาในหนองไวกินในครัวเรือน แตละบานทํา
ปลาแดกไวเพียงพอกิน ปละสองสามไหเทานั้น ดอนกลางหนองที่มีแตตนไมใหญ ก็
สามารถนําวัวควายไปเลี้ยง หาเห็ดผึ้ง เห็ดปลวก เห็ดดิน หนอไมปา กลับมากินได

 10ดูขอมูลอีเล็กทรอนิกส ออนไลน เว็บไซต http://www.sarakadee.com/feature/ 
2000/12/naga_head.htm สืบคนเมื่อ (วันที่ 4 กรกฎาคม 2555).

 11เพิ่งอาง
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 หนองหารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแตเริ่มสรางประตูกั้นลํานํ้าก่ําในป 
พ.ศ. 2484 เมื่อมีการสํารวจเพื่อการพัฒนาลุมนํ้า กรมประมงไดดําเนินการพัฒนา
หนองหารแปรเปล่ียนจากสภาพเดิมใหเปนแหลงนํา้จืดระบบปดขนาดใหญ เพือ่เปน
ทีเ่พาะพนัธุปลาและใหเปนแหลงทรพัยากรประมงทีส่าํคญัท่ีสดุของภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ โดยมีการสรางประตูระบายนํ้าระหวางหนองหารกับลํานํ้ากํ่าที่ไหลลงสู
แมนํ้าโขง ตอมาประตูนี้มีประสิทธิภาพในการระบายนํ้าไมเพียงพอในชวงพายุ
ดีเปรสชั่น ตองรับนํ้ามากระบายลงสูลําน้ํากํ่าไดนอย ระดับนํ้าในหนองหารจึงเพิ่ม
สูงขึ้นจนเออลนเขาทวมพื้นที่โดยรอบ จึงไดมีการสรางประตูนํ้าขึ้นมาใหม เมื่อป 
พ.ศ.2535 ชื่อวาประตู “สุรัสวดี” มีระดับกักเก็บนํ้าที่ + 157 เมตร รทก. (ระดับ
นํ้าทะเลปานกลาง)  โดยมีระดับกักเก็บนํ้าสูงกวาประตูแววพยัคฆคันเพิ่มขึ้นอีก 50 
เซนติเมตร เก็บกักนํ้าไดประมาณ 198 ลานลูกบาศกเมตรมีพื้นที่ผิวนํ้า  123 ตาราง
กิโลเมตร  โดยดานขางประตูมีบันไดปลาโจนมีความสูงจากระดับนํ้า +152 เมตร 
รทก. เพื่อใหปลาจากแมนํ้าโขงที่เดินทางผานลํานํ้ากํ่าไดขามมาวางไขในหนองหาร 
แตก็ไมสามารถขึน้มาไดทัง้หมด ในระยะทีห่นองหารมรีะดบัลดตํา่ลงจนถึงระดบัตํา่
สุดที่ +156.09 เมตร รทก. พื้นผิวนํ้าลดลงเหลือเพียง 73 ตารางกิโลเมตร และมี
ปริมาณนํ้าในหนองหารเหลือ 119 ลานลูกบาศกเมตร  

 ในเขตพ้ืนนํ้าหนองหารมีเกาะดอนมากกวา 60 เกาะแตปจจุบันนี้เหลือ
เพียง 18 เกาะ เกาะที่ใหญที่สุด คือ ดอนสวรรคทั้งเกาะดอนสวรรคนอยและเกาะ
สวรรคใหญ เดิมมีพื้นที่ประมาณ 1,250 ไรปจจุบันเหลืออยูประมาณ 500 ไร กอน
มีการสรางประตูกักเก็บนํ้าขึ้นใหม ระดับพื้นที่ของดอนสวรรคอยูเหนือระดับนํ้า
ประมาณ 2-3 เมตร มนีํา้ขึน้-ลง ตามฤดกูาล แตหลงัจากสรางประตนูํา้ขึน้ใหมระดบั
พื้นที่ของเกาะดอนสวรรคอยูเหนือระดับนํ้าประมาณ  1-1.5 เมตร  เทานั้นและมี
นํา้แชขงัอยูตลอดป สภาพเกาะดอนอืน่ ๆ  กเ็ชนเดยีวกัน  เมือ่ไมมกีารระบายนํา้เปน
ไปตามฤดูกาลเหมือนในอดีต  มีระดับพ้ืนสันดอนเหนือระดับนํ้าเพียงประมาณ  
0.5–1 เมตรเทาน้ัน  สงผลใหไมยืนตนตองอุมนํ้าเปนเวลานาน  และตายไปในท่ีสุด 
จนกลายเปนเกาะที่เสื่อมสภาพความสมดุลของระบบนิเวศ 

 ในอดตีหนองหารเปนแหลงทนุทางธรรมชาติทีส่าํคญัในการดํารงชวีติของ
ชุมชนลุมนํ้าหนองหารและเครือขายภูมินิเวศนเชื่อมโยงลําหวยทั้ง 16 สาย และ
ลําหวยสาขาอีกมากมาย มีนํ้าใส อาบ กินได มีพืชผักนํ้าท่ีสะอาด เชน ผักปาน       
ผักแวน ผักบุง สายบัว สามารถกินสดๆได โดยไมสงผลกระทบทางสุขภาพ มีสัตว
นํา้หลายชนดิทีช่กุชมุและอดุมสมบรูณ มนีกนํา้นานาพนัธุ เชน นกเปดนํา้ นกกระยาง 
นกหงส นกกระเต็น นกเจา  ชาวบานรอบหนองหารสามารถเขาถึงทรัพยากรเหลา
นี้ไดโดยงาย แตในปจจุบัน ไมสามารถบริโภคพืชและสัตวนํ้าไดอยางปลอดภัย นก
ชนิดตางๆ ไดยายถ่ินที่อาศัยไปยังแหลงน้ําอ่ืนๆ เนื่องมาจากหนองหารเปนแหลง
สะสมเชื้อโรคและสารเคมี  ไมเหมาะที่จะสรางเปนชุมชนนิเวศนของนก 
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 หนองหารมีลกัษณะทางกายภาพเปนทีร่าบเนินลอนลาดคลายแองกระทะ
แบน  เดิมทีเปนระบบเปด  มีนํ้าไหลเขาออกตามฤดูกาล พื้นดินใตหนองหารเปน
ดินทรายและลูกรัง ในฤดูแลงนํ้าจะแหงสามารถเดินประกอบกับการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองมีการปลอยน้ําเสียลงสูหนองหาร และการทําการเกษตรแผนใหมของ
ชุมชนของหนองหารท่ีใชปุ ยสารเคมีมากข้ึนทําใหเกิดการสะสมของสารพิษใน    
หนองหาร ขณะเดียวกันการปลอยนํ้าเสียจากชุมชนเมืองท่ีมีสารฟอสฟอรัสและ
ไนโตรเจนสะสมในปริมาณสูง ทําใหวัชพืชทั้งบนนํ้า อันไดแก จอก ผักตบชวา และ
วัชพืชใตนํ้า ไดแก สาหราย เจริญเติบโตไดดี วัชพืชเหลานี้มีวงจรชีวิตสั้น ถึงแมมี
การกําจัดแตก็ไมทันตออัตราการขยายพันธุของวัชพืชเหลานี้ สวนท่ีเนาตายโดย
ธรรมชาติ จะทับถมกันกลายเปนกองสนุน เปนเกาะวัชพืชเนาที่ลอยอยูบนนํ้าและ
คอยๆ ยอยสลายลงสูใตผวินํา้ กลายเปนเศษโคลน  เลน ตกตะกอนสูใตผวินํา้มคีวาม
สูงระหวาง 0.5-1.6 เมตร จากพื้นผิวดินเดิม เบียดบังพื้นที่อาศัยของสัตวนํ้า           
ปลาหลายชนิดไมสามารถอาศัยอยูได บางชนิดไมสามารถเจริญเติบโตได และบาง
ชนิดตองสูญพันธุ นับเปนการสูญเสียทุนทางสังคมอันยิ่งใหญ

 การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลกระทบตอระบบนิเวศอื่นๆ เชน การเสื่อม
สภาพของเกาะดอน การสูญเสียความสมดุลนิเวศชายฝง การสะสมของเช้ือโรคที่มี
ผลตอสขุภาพของทัง้สตัวเลีย้งและมนษุย และในทีส่ดุไดกอใหเกิดการเปลีย่นแปลง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม กลาวคือ หนองหารมิใชแหลงทุนทางธรรมชาติที่สําคัญของ
คนลุมนํ้าหนองหาร วัฒนธรรมของชุมชนที่เก่ียวกับหนองหารเริ่มจางหายไป ผูคน
ละทิ้งวิถีชีวิตทําประมง ความผูกพันระหวางมนุษยกับหนองหารลดนอยลง ขณะท่ี
มนุษยแสวงหาทางรอดดวยวิธีการอื่นๆ แตกลับปลอยใหหนองหารเสื่อมโทรมลงที
ละเล็กทีละนอย ปรากฏการณดังกลาวนี้ นับวาเปนภัยเงียบที่คุกคามวิถีชีวิตของ
ชุมชนใหมีความออนแอลง

หนองหารสภาพปญหาที่เกิดจากการพัฒนาในปจจุบัน12

 ประเด็นเรื่องการพัฒนาเปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากในปจจุบันวา 
“การพัฒนา คือทางออก หรือ การพัฒนา คือหนทางแหงความวิบัติ” แมมี         
คําตอบที่หลากหลายและแตกตางตอคําถามดังกลาว แตสิ่งท่ีเกิดขึ้นอยางแนแทใน
การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลง ทั้งในแงของสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม ผล 
กระทบจากการพัฒนาพื้นที่หนองหาร นอกจากสรางผลดีแลวก็ยังเกิดผลกระทบ      
ซึ่งผลกระทบที่ตามมาสามารถจําแนกเปนกลุมใหญๆได 2 ประเภท คือ ผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม

 12จาก ชมรมคนรักหนองหาร “กรอบวิสัยทัศนและทิศทางแผนพัฒนาหนองหาร” ฉบับ
ประชาชน (พ.ศ.2545-2554) 
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ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม

 1. ปญหามลพิษทางนํ้า

 หนองหารเปนท้ังแหลงนํา้สําหรบับรโิภค เปนแหลงรองรบันํา้ทัง้จากชมุชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงปลอยนํ้าเสีย ที่สงผลกระทบตอมลพิษมากท่ีสุด คือ ชุมชน
เทศบาลเมืองสกลนคร ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของหนองหาร และชุมชนเทศบาล
ตาํบลทาแร ซึง่อยางทิศเหนือ ทาํใหคณุภาพน้ําจากแหลงหนองหารจากทางดานทิศ
ตะวันตก จากการตกคางจากแหลงฟอสเฟตที่กระตุนความเติบโตของวัชพืชใตนํ้า

 เทศบาลเมืองสกลนครมีจํานวนครัวเรือน 14,002 ครัวเรือน ประชากร
ประมาณ 58,245 คน ระบายน้ําเสียลงสูหนองหารวันละประมาณ 13,000 ลกูบาศก
เมตร หรือปละ 4,745,000 ลกูบาศกเมตร สวนชมุชนเทศบาลตําบลทาแร มจีาํนวน
ครัวเรือน 2,120 ลูกบาศกเมตร ประชากรประมาณ 8,630 คน มกีารระบายนํ้าเสีย
ลงสูหนองหารวันละประมาณ 1,200 ลูกบาศกเมตร หรือปละ 438,00 ลูกบาศก
เมตร รวมน้ําเสยีทีท่ิง้ลงสูหนองหารท้ังหมด ถงึแมมกีารสรางระบบบําบัดนํา้เสียกอน
ปลอยลงสูหนองหารจากทั้ง 2 ชุมชนแลวปละ 5,183,000 ลูกบาศกเมตร หรือคิด
เปนรอยละ 2.57 ของปริมาณน้ําของหนองหารทั้งหมด

 ถึงแมมีการสรางระบบนํ้าเสียกอนปลอยลงสูหนองหารแตก็ไมสามารถ
บาํบดันํา้เสียไดทัง้หมดในชวงฤดูฝนทีร่ะดับนํา้ +157 เมตร รทก. กกัเก็บนํา้ในความ
จุประมาณ 198 ลูกบาศกเมตร หรือคิดเปนรอยละ 4.28 ในสวนฤดูแลงท่ีระดับนํ้า 
+156.09 เมตร รทก. กักเก็บนํ้าในความจุประมาณ 119 ลูกบาศกเมตร นอกจาก
การปลอยน้ําเสียลงสูหนองหารแลว มลพิษทางน้ํายงัเกิดจากการใชสารเคมี ปุยเคมี
ยาฆาแมลงในการทําเกษตรกรรม 38 ชมุชนรอบหนองหาร ทาํใหสารพิษตาง ๆ  ไหล
รวมลงสูหนองหารซ่ึงมลีกัษณะทะเลสาบคอนขางปด กลาวคือ มกีารปลอยน้ําเพียง
เพื่อระบายน้ําไมใหลนชายฝงเทาน้ัน 

 จากสภาพการไหลรวมของมลพิษดังกลาว ทําใหชายฝ งหนองหาร
เสื่อมโทรมลงทุกป มีสภาพเริ่มเนาเสีย มกีลิ่นเหม็น และตะกอนสีดํา จากการเนา
ทับถมของวัชพืช บริเวณทางทิศตะวันตกจากชายฝงออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร 
ไมสามารถสบูนํา้ผลตินํา้ประปาได การประปาสวนภมูภิาคตองตอทอหวัสบูออกไป
ประมาณ 1.6 กโิลเมตร เพือ่หนจีดุนํา้เสยี กระนัน้กต็ามสถานการณกใ็กลวกิฤต เมือ่
สาํรวจในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544 พบวาตะกอนเนาเหม็นสดีาํ อยูหางจากหัวสบู
สถานีสูบนํ้าเพียง 200-300 เมตรเทาน้ัน



122
ถอดบทเรียนหนองหาร

ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 2. ปญหาการแผขยายของวัชพืช

  การแผขยายของวชัพชืมทีัง้บนนํา้และใตนํา้ วชัพชืลอยนํา้ท่ีกอปญหา
ตอสภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ ไดแก ผักตบชวา จอกหูหนู  มีความ
หนาแนนมากทางชายฝงทิศตะวันตกบางแหงมีการขยายตัวกวางแผออกชายฝงถึง 
1.5 กิโลเมตร ไมสามารถเดินเรือทําการประมง และใชนํ้าบริโภคได สวนบริเวณนํ้า
ลกึมกีารเจรญิเตบิโตของผกัตบชวาเปนหยอมๆ ตายทบัถมกนัเปนสนุนทีล่อยไปตาม
กระแสลมเขาสูชายนํ้ารอบหนองหารเคล่ือนยายไปตามฤดูกาล

 วชัพชืนํา้ทีก่อใหเกดิปญหาไดแก สาหรายหางกระรอก แหน ดปีลนีํา้ วชัพชื
เหลานีแ้ผขยายเจรญิเตบิโต ไดเร็วมากและมวีงจรชวีติส้ัน  เมือ่เนาตายจะทบัถมกนั  
ยดึเกาะกนัเปนตะกอนสดีาํขน สงกลิน่เนาเหมน็ จดุทีพ่บการขยายตวัหนาแนนมาก
ไดแก บริเวณดานทิศตะวันตก หางจากชายฝง 0.5-1 กิโลเมตร และบริเวณรอบ
เกาะดอนสวรรค บริเวณที่มีความหนาแนนไมสามารถเดินเรือได

 นอกจากน้ียังมีวัชพืชพื้นนํ้าบริเวณชายฝง ไดแก บอน หญาคา กก ที่เจริญ
เตบิโตตามชายฝงทีน่ํา้ทวมถึงทีเ่ปนปญหามาก คอืการแผขยายเขาไปยังพืน้ท่ีทาํการ
เกษตร เมือ่มนีํา้ทวมขงั ไมมกีารระบายน้ําหรอืการลดลงของน้ําในชวงฤดแูลง ทาํให
ตองสูญเสียพ้ืนท่ีทําการเกษตร ปญหานี้มีความรุนแรงมากบริเวณชายฝงดานทิศ
ตะวันตกเฉียงใตวชัพชืนํา้มอีตัราการเจริญเติบโตและขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว จน
มปีรมิาณมาก ความหนาแนนของวัชพืชทัง้ทีป่กคลุมผวินํา้และอยูใตนํา้ในหนองหาร 
มีปริมาณรอยละ 85 ของพื้นที่ผิวนํ้า ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน เปนผลให
ความสามารถในการเก็บกักนํ้านอยลงและยังทําใหแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวนํ้าลด
ลงไปดวย จนมองไมเห็นความงามลือเลื่องของหนองหาร

 3.  ปญหาการเส่ือมสภาพของระบบนิเวศชายฝงและเกาะดอน

  จากสภาพการขยายตวัของวชัพชืและการกกัเกบ็นํา้อยูในระดบัเดยีว
ตลอดป ทาํใหนํา้ทวมขงั ชายฝงทีเ่คยมรีะดบันํา้ข้ึนลงตามฤดกูาล เกาะดอนจาํนวน 
18 เกาะ อยูพนผิวนํ้าเพียง 0.5-1.5 เมตร ทําใหพื้นผิวเกาะดอน และชายฝงตองชุม
นํ้าตลอดป พื้นที่เกาะดอนบางแหงชื้นแฉะ จนไมยืนตนไมสามารถเจริญเติบโตตอ
ไปได มีเพียงไมพุม ไมเถาที่เติบโตอยูได สภาพของเกาะดอนจึงสูญเสียความสมดุล
ของระบบนิเวศน

 ในอดีตเกาะดอนตางๆ เคยสมบูรณไปดวยพันธุไมยืนตนหลายชนิด เปน
ทีพ่กัของชาวประมง และเปนแหลงอาหารทัง้พชืและสตัว จากพชืเชน หวา กระโดน 
สะเดา มะไฟ มะแงว ไผ ฯลฯ เชน งูสิง แย กิ้งกา ไขมดแดง จักจั่น ฯลฯ

 สวนชายฝงในฤดูแลง  เมื่อนํ้าลดเปนทุงหญาสําหรับเล้ียงวัว ควาย มีปา
ไมยืนตนและปาโกงกางเปนรมเงาให วัว ควาย ในฤดูฝนระหวางเดือนพฤษภาคม 
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– กรกฎาคม เมื่อนํ้าขึ้นบริเวณชายฝงเปนแหลงวางไขของปลา และเปนบออนุบาล
ปลาตามธรรมชาติที่ไดอาหารจากแพลงตอนท่ีเกิดจากมูลวัว ควาย แตสภาพใน
ปจจุบัน ชายฝงไดสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศ ปากหวยและบึงหลายแหง
เสื่อมโทรม ตนไมชายฝงแหงเฉาตาย ทุงหญาสูญหาย นํ้าทวมขัง มีวัชพืชลอยนํ้าตา
มกระแสลงมาเกยชายฝง พื้นดินชุมนํ้าเปนตะกอน โคลน เลน ทับถมกันสูงจากพื้น
ผวิเดมิ 0.5-1.0 เมตรบางแหงถกูวชัพืชปกคลุมหนาแนน ไมสามารถออกเรอืทาํการ
ประมงได

 4.  ปญหาการตื้นเขินของหนองหาร  

  ลักษณะทางกายภาพของหนองหารเปนแองกระทะแบน มีแองและ
รองนํา้ลกึระหวางสนัดอน มคีวามลกึโดยเฉลีย่ 2 เมตร จดุท่ีลกึทีส่ดุอยูทางทิศตะวัน
ตกเฉียงใตของเกาะดอนสวรรค มีความลึกประมาณ 4.5 เมตร บริเวณชายฝงลึก
ประมาณ 0.5-1.0 เมตร แตการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนทําใหหนองหารตื้น
เขินขึ้นทุกป

 การตื้นเขินของหนองหาร มีสาเหตุ 4 คือ

  1. การชะลางของผิวดินชายฝงลงสูหนองหาร จากพ้ืนท่ีทําการ
เกษตรกรรมรอบหนองหาร

  2. การไหลของตะกอนจากลําหวย 16 สายท่ีไหลลงสูหนองหาร      
ซึ่งมีพื้นที่รองรับนํ้าฝนประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร 

  3. การเนาตาย ทบัถมกนัของวชัพชื ตกลงสูใตนํา้ เปนตะกอน โคลน 
เลน

  4. การกักเก็บนํ้าที่ระบายนํ้าออกใหเพียงพอตอการระบายตะกอน
โคลนเลนอยางสมดุลทาํใหเกดิการกกัเกบ็ตะกอนโคลนเลนสะสมขณะเดียวกนัการ
เจริญเติบโตของวัชพืชจนเกิดการกีดขวางทางไหลเวียนของนํ้า  

 จากท้ัง 4 ปจจัยดังกลาวเปนปญหาประการหน่ึงในดานชลศาสตรของ  
หนองหารกลาวคือการตกตะกอนในหนองหารมีอัตราท่ีสูง วัชพืชกีดขวางทางไหล
เวียนของน้ํา เปนการเรงการตกตะกอนของน้ําพัดพาลงสูหนองหาร ปละประมาณ 
173,000 ตัน ทําใหหนองหารมีสภาพต้ืนเขินไปเรื่อยๆ ประมาณวาในรอบ 40 ปที่
ผานมา ตะกอนที่จมลงในหนองหารมีความสูงประมาณ 0.25 เมตรหรือประมาณป
ละ 0.52 เซนติเมตร ในบริเวณที่มีความลึกมาก มีตะกอนตกทับถมอยูหนาถึง 1.6 
เมตร ลดความจุของหนองหารลงประมาณรอยละ 8 หรอืปรมิาณ 4.04 ลานลกูบาศก
เมตร ที่ระดับนํ้า +157 เมตร รทก. ที่มีความจุนํ้า 198 ลานลูกบาศกเมตร

 สภาพกายภาพในอดีตพื้นผิวกนหนองหารเปนดินทรายปนหินลูกรัง
สามารถเดนิเหยยีบผวิดินใตนํา้ได การทบัถมสงูขึน้ของตะกอนโคลนเลน และวชัพชื
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มากข้ึน ไมสามารถเดินบนผิวดินใตนํ้าได การทับถมสูงขึ้นของตะกอนโคลนเลน 
ทําใหผิวนํ้าท่ีมีคุณภาพดีลดลง คอยๆ ถูกเขาแทนท่ีดวยตะกอนโคลนเลน และน้ํา
เสยีการตืน้เขนิของหนองหารเปนผลใหปรมิาตรกักเกบ็นํา้ไดนอยลง และทาํใหแหลง
ที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าลดลงไปดวย

 5. ปญหาการลดลงของชนิดและปริมาณปลา

  ในอดตีหนองหารเคยเปนแหลงสตัวนํา้ทีอ่ดุมสมบรูณมพีนัธุปลาหลาก
หลายทัง้ปลาทีอ่าศยัอยูในนํา้นิง่และปลานํา้ไหล เคยมพีนัธุปลาเกอืบทุกชนดิท่ีมใีน
ลําน้ําโขง นับวาหนองหารเปนแหลงทุนทางธรรมชาติที่หลอเลี้ยงคนสกลนครตาม
เขตภูมินิเวศหนองหาร แตปจจุบันหนองหารไดสูญเสียความอุดมสมบูรณ ทั้งชนิด
และปริมาณปลา ลดลง บางชนิด สูญพันธุไปจากหนองหาร ทําใหทุนทางธรรมชาติ
ของชุมชนเขตภูมินิเวศหนองหารลดลงอยางมาก การลดลงของชนิดและปริมาณ
ปลา มีสาเหตุ จากปจจัย ดังนี้

  1. การเสียความสมดุลของระบบนิเวศ ที่ไดรับอิทธิพลจากการ
ระบายน้ําเสียจากเมือง การใชสารเคมีในการเกษตรรอบหนองหารทําใหวัชพืชนํ้า
เจริญงอกงามขยายพันธุเนาตายทับถมกัน ตกเปนตะกอนโคลนเลนเหม็นเนา ทั้ง
พันธุไมนํ้าที่ขึ้นปกคลุมหนาแนนและท่ีเนาตายทับถมกัน ซึ่งมีประมาณรอยละ 85 
ของพื้นผิวนํ้าทั้งหมด ทําใหแหลงที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าลดลง และไมเหมาะสมตอ
วงจรเจรญิพันธุ ถึงแมมีปลาหลายชนิดกินพืชประเภทสาหรายเปนอาหาร แตก็ไม
สามารถกําจัดสาหรายไดหมด และไมสามารถเจริญพันธุไดดี ขณะเดียวกันการเนา
เหม็นของน้ําและวัชพืชกับเหมาะสมตอการเติบโตของปลาบางชนิด เชน ปลาปกเปา 
ปลา สลิด เปนตน

  2. การจับสัตวนํ้าแบบทําลายลาง ขณะท่ีหนองหารเริ่มเนาเสีย       
มีชนิดและปริมาณปลาลดนอยลง กลับมีชาวประมงที่จับสัตวนํ้าแบบเอารัดเอา
เปรียบตอทั้งมวลมนุษยและธรรมชาติโดยการใชไฟฟาช็อตและการใชสารพิษเบ่ือ
ปลา  เพยีงเพ่ือตองการจบัปลาขนาดใหญ แตตองสญูเสยีปลาเลก็ปลานอยและสตัว
นํ้าอื่นๆ นอกจากนี้มีบางสวนที่จับปลาแบบไมปรานีวงจรชีวิต โดยการจับปลาใน
ชวงฤดูวางไข โดยไมคาดคํานึงถึงการแพรเจริญพันธุในอนาคต

  3. การสูญเสียวงจรชีวิตการเจริญพันธุ ปลาที่เติบโตในหนองหาร
มีทั้งปลาทองถิ่น คือเปนปลานํ้าน่ิง มีถิ่นอาศัยอยูเดิมในหนองหาร และปลาอพยพ
มาวางไขในหนองหาร ซึ่งเปนปลาน้ําไหล โดยเปนปลาจากแมนํ้าโขง วายทวนน้ํา
ผานลาํนํา้กํา่ขึน้มาวางไขในหนองหาร ทาํใหชมุชนรอบหนองหารมีปลาชนดิเดยีวกนั
กับที่มีในลํานํ้าโขง แตในปจจุบันวงจรเจริญพันธุ ดังกลาวตองพบกับอุปสรรค          
ปลาหลายชนิดไมสามารถผานลํานํ้าก่ํามาวางไขในหนองหารได เนื่องจากการปด
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ประตูนํา้และมีบนัไดปลาโจรท่ีไมเหมาะสม ระดับนํา้หนาประตูและทายประตูมคีวาม
ตางกัน 4-5 เมตร ความยาว 15 เมตร แตมีความลาดชันสูงประมาณ 45 องศา ปลา
หลายชนิดไมสามารถโจนบันไดข้ึนมาได นอกจากพบอุปสรรคท่ีบริเวณหนาประตู
นํ้าแลว ปลาอีกจํานวนมากไมสามารถผานลํานํ้ากํ่ามาถึงบริเวณประตูนํ้ากํ่าได 
เนื่องจากมีการสรางประตูนํ้าอีก 3 แหง ปดกั้นลํานํ้ากํ่าเปนระยะ ปลาบางสวนไม
สามารถผานประตูนํ้าทั้ง 3 แหงมาได สวนที่ผานมาไดก็ถูกชุมชนลุมนํ้ากํ่าจับได 
บริโภคและจําหนาย จึงเหลือรอดมาที่ประตูนํ้ากํ่าเพียงสวนนอยเทานั้นและยังตอง
มาเผชิญกบับนัไดปลาโจนท่ีผานข้ึนไปวางไขไดลาํบาก ชนดิของปลาน้ําโขงสวนใหญ
เปนปลาวายทวนในนํา้ ไมใชปลาทีม่นีสิยักระโจนจงึไมสามารถกระโจนขึน้บันไดปลา
สู    หนองหารได จากสาเหตดุงักลาว ทาํใหปลาในหนองหารลดทัง้ปรมิาณและชนดิ  
บางชนิดสูญพันธุไปจากหนองหาร เชน ปลาแมว ปลากระแตบ ปลาโพง ปลาเสือ 
ปลาหนู นอกจากการสูญเสียชนิดและปริมาณปลาแลวปลาที่ยังคงมีอยูคุณภาพลด
ลงมาดวย กลาวคอืเปนปลาทีส่ะสมสารพษิ เปนปลาทีเ่ปนแหลงอาศยัของเชือ้พยาธิ
ใบไมและเปนปลาท่ีมีรสชาติเหม็นคาววัชพืชและไมสามารถเติบโตไดเต็มที่ ปญหา
ดงักลาวมไิดสงผลกระทบตอเฉพาะชุมชนรอบหนองหารเทานัน้แตสงผลกระทบตอ
ชุมชนในเขตภูมินิเวศหนองหารทั้งมวลที่มีลําหวย 16 สายที่ไหลลงสูหนองหารรวม
ไปถงึลําหวยสาขาอกีมากมายกระจายไปในพืน้ทีห่ลายอาํเภอตองพบกับปญหาการ
ลดลงของชนิดปลาและปริมาณตามไปดวย เนือ่งจากในชวงฤดูฝนปลาในหนองหาร
วายทวนน้ําไปตามลําหวยตางๆ เพื่อวางไขแตเมื่อปลาในหนองหารลดลงทําใหปลา
ขึ้นไปวางไขในลําหวยตางๆ ลดลงดวย ชุมชนอ่ืนๆในเขตภูมินิเวศหนองหารจึงสูญ
เสียทุนทางธรรมชาติและมีความมั่นคงทางอาหารลดลงตามไปดวย

ผลกระทบดานสังคม

 1. ปญหาที่ดินทํากินและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

  นอกจากปญหาทางระบบนิเวศแลวชุมชนรอบหนองหารยังมีปญหา
ที่ดินทํากิน นํ้าทวมขังถาวร นํ้าทวมขังฤดูเก็บเกี่ยวและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ปญหา
ที่ดินทํากินเปนปญหาของเกษตรกรรอบหนองหารที่มีเอกสิทธิ์ในที่ดินแตตองสูญ
เสียพื้นที่ทํากินอันเนื่องมาจากการทวมขังของนํ้าและการแผขยายของวัชพืชอยาง
หนาแนน จนไมสามารถปลูกขาวไดและตองสูญเสียพื้นที่เลี้ยงสัตว (ปญหานี้พบได
ในเขต บานดอนตาลโงะ บานดอนเชียงคูณ บานดอนเชียงบาน บานทาศาลา บาน
หนองสระและบานหนองแคน)

  ปญหาน้ําทวมขังในฤดูเก็บเก่ียวในชวงตนเดือนถึงกลางเดือน
พฤศจิกายน เกษตรกรไมสามารถเขาไปเก็บเก่ียวขาวไดเนือ่งจากน้ําทวมขังไรนาสูง
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร (ปญหาน้ีพบไดในเขต เทศบาลตําบลทาแร ตําบลบาน
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แปน ตําบลเหลาปอแดง รวมประมาณ 2,355 ไร)

  ปญหาในกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนปญหาสะสมมานานจากการขยายเขต
พื้นที่หนองหารไปทับที่ทํากินและที่อยูอาศัยของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม (ปญหานี้พบ
ไดในเขต หมูบานจอมแจง บานบึงประชาราษฎร บานทาวัด บานหนองสระ บาน
ดอนกกยาง บานหนองแคน บานเหลาปอแดง บานหนองปลานอย บานกกสมโฮง 
บานดอนยาง)

  สภาพของปญหาคือในชุมชนหมูบานเดียวกัน บางครัวเรือนมเีอกสาร
สิทธิ์ในที่ดิน บางครัวเรือนไมสามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินไดดวยเหตุผลวาเปน
เขตหนองหาร ซึ่งมีลักษณะการปกเขตหนองหารท่ีขยายข้ึนไปจากเดิม กรมประมง
กําหนดเขตหนองหารไวที่ระดับ +158 เมตร รทก.สูงกวาระดับนํ้าสันฝาย (ที่ระดับ 
+157 เมตร รทก. )1 เมตร ขณะที่มีระดับนํ้ากักเก็บตํ่าที่สุดที่ระดับ +156.09 เมตร 
รทก. จึงพบวาแนวเขตหนองหารสูงกวาแนวเขตน้ําริมฝง นอกจากน้ียังพบวาแนว
เขตหนองหารมีการปกเขตแดนไมเหมาะสม คดเคี้ยวไปมา สูงตํ่าแตกตางกัน ทับท่ี
ทาํกนิและท่ีอยูอาศัยของชุมชนรอบหนองหาร ในเขตตําบลบานแปนและตําบลเหลา
ปอแดงและมีลกัษณะท่ีไมเหมาะสม สอดคลองกบัระบบนิเวศและกายภาพ บนพืน้ท่ี
หลักเขตหนองหารครอมชุมชนหางจากริมนํ้าที่ขึ้นเต็มที่ขึ้นไปบนบกถึง 1 กิโลเมตร 
บางพ้ืนทีข่ยายเขตหนองหารไปพ้ืนทีด่นิเดิมของเกษตรกรทําใหเกดิปญหาความขัด
แยงกนัระหวางรฐักบัชมุชนในประเดน็ปญหาวา “ชมุชนทีร่กุทีห่นองหารหรอืหนอง
หารรุกที่ชุมชน” ปญหาดังกลาวนี้สงผลกระทบตอความมั่นคงในที่ทํากินและผลก
ระทบทางจิตวิทยาสังคมท่ีชุมชนรูสึกไมไดรับความเปนธรรมจากรัฐและไมมีความ
เสมอภาคในการออกเอกสารสิทธิถ์งึแมมคีวามพยายามในการแกปญหาดังกลาว แต
กลไกของรัฐก็ยังไมสามารถจัดการกับปญหานี้ไดอยางสมบูรณ

  2. ผลกระทบตอชุมชน

   การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศหนองหารมิไดสญูเสยีแตเฉพาะความ
สมดุลทางธรรมชาติเทานัน้ แตไดเชือ่มโยงไปถึงวถิชีวีติและวัฒนธรรมของชุมชนไปดวย 
กลาวคือ

   1. มคีวามม่ันคงในอาชีพประมงลดนอยลงจากเดิมทีเ่คยเปนอาชีพ
หลักกลายมาเปนอาชีพรองและอาชีพเสริม รวมไปถึงการสูญเสียวัฒนธรรมทางอาชีพ 
วิถีชีวิตถูกตัดขาดจากชุมชน ขาดสํานึกและความภูมิใจในทองถิ่นเนื่องจากละทิ้ง
วัฒนธรรมประมงหนองหาร

   2. การเล้ียงปศุสัตวลดนอยลงเน่ืองจากมีพื้นที่เลี้ยงสัตวลดนอยลง
และสัตวเลี้ยงเกิดโรคพยาธิจากการกินนํ้าและหญาริมนํ้าหนองหาร

   3. คุณภาพนํ้าลดลงไมสามารถใชดื่มและอาบไดตามปกติ
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   4. มีผลกระทบตอสาธารณสุขชุมชน เกิดโรคพยาธิใบไมตับ โรคคัน 
โรคผิวหนังและการสะสมพิษในรางกาย

   5. สูญเสียภูมิทัศนชุมชนท่ีใชประโยชนเปนแหลงทองเท่ียว ไม
สามารถที่ใชธรรมชาติเปนทุนทางสังคมเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจของชุมชนได

   6. ความมั่งคั่งทางอาหารท่ีไดจากหนองหารลดลงตองพึ่งพาจาก
ชุมชนเมืองมากขึ้น
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ผังประวัติศาสตร : 
การพัฒนาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร
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ปญหาวาดวยวิธีคิด: ผลผลิตของการจัดการธรรมชาติแบบ
อรรถประโยชนนิยม และวัฒนธรรมชุมชน

 ฐานคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบอรรถนิยมท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่
หนองหาร กอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศและระบบสังคมวัฒนธรรมในพื้นท่ี
รอบๆหนองหาร เพราะแนวความคิดแบบน้ีไมไดสนใจและไมยอมรบักฎเกณฑภายใน
ของระบบสังคมยอยๆ ทีม่ชีวีติอยูดวยการพ่ึงพาอาศัยและผูกตดิอยูกบัธรรมชาติจน
ถือไดวา เปนสวนหนึ่งของระบบนิเวศเดียวกัน กลาวคือ ไมยอมรับหรือแทบมองไม
เหน็ความสาํคญัของชมุชนทองถิน่ในการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
เพราะมองทรัพยากรธรรมชาติเปนเพียงแควัตถุดิบในการผลิต ซึ่งอาจกลาวไดวา
ฐานคิดอรรถประโยชนนิยมมีวิธีคิดที่เนนความเปนสวนตัว หรือปจเจกชนนิยม
มากกวาสวนรวมหรือชุมชนนิยม เพราะเช่ือวาถาทุกคนม่ังคั่งสังคมสวนรวมก็
มั่งคั่งตามไปดวย โดยพิจารณาผลรวมของความสุข ความพอใจในเชิงมูลคา นําไป
สูวิธีปฏิบัติโดยการจัดการนํ้าใหสอดคลองกับอาชีพหรือกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความ
สุขดังกลาว และหากพิจารณาในขอบเขตของการผลิต อาจกลาวไดวา ฐานคิด
อรรถประโยชนนยิมมีวธิคีดิผลิตเพือ่มวลชน โดยพิจารณาจากจํานวนการผลิตใหได
จํานวนมากท่ีสุดโดยผูผลิตนอยรายนําไปสูวิธีปฏิบัติแบบเชิงเดี่ยว นอกจากน้ีหาก
พิจารณาในขอบเขตของความสัมพันธกับธรรมชาติ อาจกลาวไดวาฐานคิด
อรรถประโยชนนิยมมีวิธีคิดควบคุมธรรมชาติ โดยพิจารณาความเหมาะสมวา ได
อยางตองเสียอยาง นําไปสูวิธีปฏิบัติแบบศูนยรวมอํานาจ 

 ผลพวงของวิธีการคิดและการพัฒนาหนองหารในแนวดังกลาว จึงตัดคน 
ชุมชน และระบบนิเวศออกจากกัน อันเปนกระบวนการลดศักดิ์ศรีของความเปน
มนษุย พรากทรพัยากรทีเ่คยเปนฐานแหงการดาํรงอยูออกจากทุกสิง่และจดัการมัน
แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อผลประโยชนเฉพาะดานโดยเฉพาะประโยชนในวิธีคิดแบบ
อรรถประโยชนนิยม สงผลใหเกิดผลกระทบในพื้นที่หนองหารในแบบตางๆ อันเกิด
ขึน้จากการทีห่นวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนหลายฝาย พยายามทีเ่ขามาทาํการแกไข 
แตผลท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือสภาพของพ้ืนที่หนองหารกลับยิ่งเสื่อมโทรมลง ซึ่งเปน
ผลสืบเนื่องมาจากผลของการแกไขปญหาของหนวยงานตางๆ ที่ไมไดวางแผนและ
ทําการศึกษาอยางรอบดาน ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายปจจัย เชน ขอบเขตอํานาจหนาที่
ในการจัดการ ความสนใจ/ความถนัดเฉพาะดาน ซึง่ผลท่ีเกิดข้ึนก็คอืยิง่พัฒนาหนอง
หาร พื้นที่หนองหารกลับยิ่งเสื่อมโทรมลง โดยในงานการศึกษาเรื่อง “หนองหาร” 
พื้นที่ชุมนํ้าในฐานะอาณาบริเวณของทรัพยากรท่ีตองพัฒนา พบสาเหตุของการ
เส่ือมโทรมลงของพ้ืนทีห่นองหารจากการพฒันาวาเปนสาเหตมุาจาก การแยกระบบ
ความคิดของการพัฒนาพืน้ทีห่นองหารออกเปนสวนๆ ไมมกีารบูรณาการและสราง
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เปนแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมอยางบูรณาการ

 เมื่อความเสื่อมโทรมของพื้นที่หนองหารเปนผลจากการพัฒนาแบบแยก
สวน การแกไขอยางเรงดวนในพื้นที่หนองหารก็คงอาจเปน การบูรณาการวิธีคิดที่
มองหนองหารอยางรอบดาน ไมวาเปนหนองหารในมิติของความสัมพันธระหวาง
คนกับธรรมชาติ ธรรมชาติกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือกระท่ังความสัมพันธของคน
กับคนในพื้นที่หนองหาร ซึ่งเปนมิติที่มองเห็นหนองหารกวางขึ้นกวาในอดีต ที่ถูก
กักขังอยูในแนวคิดแบบอรรถประโยชนนิยม ที่ทําใหไมเห็นความซับซอน หรือการ
เปนสวนหน่ึงของกันและกัน หรือการพลิกกลับจากดานหนึ่งไปสูอีกดานหนึ่ง หรือ
การมองเห็นปจจัยอืน่ทีอ่ยูนอกเหนือคูตรงขาม หรือมองแตละดานอยางเปนเอกภาพ
มากเกินไป ไมเห็นวาในแตละดานก็มีความหลากหลาย ความไมลงตัว ทําใหเกิด
ปญหาคือ ไมเขาใจความซับซอน ถอยหางจากความเปนจริงในสังคม ขอเสนอคือ 
ควรลดทอนความแข็งตัวของเสนแบงเหลานี้ หรือสลายเสนแบงเหลานี้

 อยางไรก็ตามจากสถานการณของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทีเ่กิดขึน้ 
โดยเฉพาะผลกระทบทางดานลบของการจัดการทรัพยากรแบบอรรถประโยชนนยิม 
ทาํใหเกดิกลุมแนวความคิดใหมทีเ่รยีกตนเองวาการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิบบ
นิเวศวัฒนธรรมชุมชน ที่พยายามเรียกรองสิทธิในการจัดการทรัพยากร และการ
แสวงหาทางเลือกของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตน แนวคิดแบบน้ีตรงกัน
ขามกับแนวความคิดแบบกลุมแรก ที่อํานาจในการบริหารจัดการตกอยูในมือของ
รฐัแบบเบ็ดเสร็จ ซึง่ในกลุมน้ีมองทางออกของปญหาวาการจัดการตองมาจากชุมชน 
ในฐานะที่เปนเจาของและผูใชทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง 

 ฐานคิดนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเปนฐานคิดที่เกิดจากการบูรณาการฐานคิด
นเิวศนยิม ฐานคดิมนษุยนเิวศ ฐานคดิวฒันธรรมชมุชน และฐานคดินเิวศวฒันธรรม
เขาดวยกนั กลาวคอื ฐานคดินเิวศวฒันธรรมชมุชนเปนฐานคดิท่ีเนนวถิคีวามเปนอยู
ที่ปรากฏในวัฒนธรรมประเพณีที่สอดคลองกับระบบนิเวศของชุมชนตามฐานคิด
นิเวศนิยม ฐานคิดนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเก่ียวของกับความสัมพันธของการผลิตใน
ชมุชนด้ังเดิมตามฐานคิดวัฒนธรรมชุมชน ฐานคดินเิวศวัฒนธรรมชุมชนศึกษาองคกร
ทางสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อของชุมชนในรูปแบบของสิทธิชุมชนตามฐานคิด
มนุษยนิเวศและฐานคิดนิเวศวัฒนธรรม เปนตน อยางไรก็ตาม ในประเด็นสาเหตุ
ของการเคล่ือนไหวน้ันนอกจากฐานคิดดังกลาวแลวฐานคิดนเิวศวัฒนธรรมชุมชนยัง
ไดรับอิทธิพลจากฐานคิดเศรษฐศาสตรการเมืองในมิติของผลกระทบจากนโยบาย
ของรัฐและความขัดแยง ไดรับอิทธิพลจากฐานคิดนิเวศวิทยาการเมืองในมิติของ
ความเสมอภาคและความยุติธรรม ไดรับอิทธิพลจากฐานคิดเศรษฐศาสตรนิเวศใน
มิติของรูปแบบตาง ๆ ของระบบกรรมสิทธิ์ ดังกลาวในรายละเอียดตอไปนี้
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 คําวานิเวศวิทยา “Ecology” หมายถึง บานหรือถ่ินท่ีอยูอาศัยหรือสิ่ง
แวดลอมของถิ่นที่อยูอาศัย ผูที่ใชคําน้ีเปนคนแรกคือ นักสัตววิทยา (zoologist) ชื่อ 
Ernst Haeckel ในป ค.ศ. 1866 ซึ่งใชในความหมายของความสัมพันธระหวางสัตว
กบัสิง่แวดลอมทัง้ทีม่ชีวีติและไมมชีวีติ หลกัสาํคญัของฐานคดินเิวศนยิม (Heywood, 
1998, pp. 267-283) คือ หลักนิเวศวิทยา (ecology) ความเปนองครวม (holism) 
ความย่ังยืน (sustainability) จริยธรรมทางดานสิ่งแวดลอม (environmental 
Ethics) หลังวัตถุนิยม (post materialism) 

 หลักคิดที่เปนศูนยกลางของขบวนการสีเขียวหรือขบวนการอนุรักษสิ่ง
แวดลอมหรือขบวนการนิเวศนิยม คือ หลักคิดนิเวศวิทยาซึ่งเปนฐานคิดท่ีมองวา 
สตัวและพชืตางกอ็ยูรอดไดดวยกฎเกณฑของระบบธรรมชาตทิีเ่รยีกวา ระบบนเิวศ 
“Ecosystem” ระบบนิเวศแตละระบบก็มคีวามสัมพนัธเช่ือมโยงกันเองและภายใต
ความสัมพันธเชื่อมโยงกับระบบใหญที่เรียกวา “ชีวาลัย” (ecosphere or bio-
sphere) อยางไรก็ตามขบวนการสีเขียวหรืออนุรักษสิ่งแวดลอมตางก็มีมุมมองทาง
ดานนิเวศวิทยาที่ตางกัน ดังที่ Arne Naess (Des Jardins, 2001, p. 213) ไดแบง
มุมมองทางดานนิเวศวิทยาของขบวนการเคลื่อนไหวทางดานสิ่งแวดลอมออกเปน 
2 ระดับคือ shallow ecology และ deep ecology

 นเิวศนิยมยงัมมีมุมองเก่ียวกับธรรมชาติทีว่างอยูบนฐานของธรรมชาติเปน
ศูนยกลาง เรียกวา “ecocentric” หรือ “nature-based” หรือ “non-anthro-
pocentric” (Des Jardins, 2001, p. 41) ตางกบัฐานคดิอรรถประโยชนนยิมท่ีมอง
มนุษยเปนศนูยกลาง “anthropocentric” ซึง่เปนคานยิมทีม่องทรพัยากรธรรมชาติ
เปนวัตถุที่มีคาทางเศรษฐกิจและมนุษยเปนผู ใชประโยชนจากวัตถุนั้น ทําให
อุดมการณการเมืองและเศรษฐกิจแบบเกาไมเคยใหความสําคัญอยางจริงจังของ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ดวยคานิยมดังกลาวทําใหปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติทีเ่กิดข้ึนจึงถูกมองวาเปนเพียงสวนหน่ึงของปญหา มใิชสวนหน่ึง
ของการแกปญหา กลาวคอื ปญหาทรพัยากรธรรมชาตนิัน้ตองแกทีฐ่านคดิหรอืระบบ
คิด (paradigm) ซ่ึงสอดคลองกับที่ Capra (1991, pp. 61-93) ใหเหตุผลวา มุม
มองหรือระบบคิดแบบเดคารต-นิวตัน ที่มองโลกแบบกลไกทําใหเกิดแนวคิดแบบ
แยกสวน ไดถูกละทิ้งหรือไมยอมรับจากนักวิทยาศาสตรสมัยใหมในศตวรรษที่ 21 
โดยการคนพบฟสกิสสมยัใหม “New Physics” ซึง่เปนฟสกิสทีก่าวเลยพนจากการ
คดิแบบกลไกหรอืแนวคดิลดทอน (reductionist) ของระบบคดิแบบเดคารต-นวิตนั 
(Capra, 1997, pp. 1-13) และฟสกิสสมยัใหมกค็อืการมองโลกแบบองครวมน่ันเอง

 นักนิเวศวิทยาเช่ือวา สาเหตุพื้นฐานของการลมสลายของระบบนิเวศมา
จากความเชื่อในทางการเมืองที่นําเสนอโดยพรรคการเมืองแบบเกาที่มองวา ระบบ
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การเมืองซึ่งเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของมนุษยนั้นสามารถสรางความเจริญเติบโตทาง
วตัถไุดอยางไมมขีดีจาํกดั วทิยาศาสตรและเทคโนโลยสีามารถแกปญหาสิง่แวดลอม
ได ระบบเศรษฐกิจและการเมืองทั้งฝายซาย ฝายขวา ตางก็มุงไปสูความเปน
อุตสาหกรรม “Industrialism” (International Institute for Environment 
and Development [IIED], 2001) และการที่ประเทศพัฒนาแลวนําของเสียมาทิ้ง
ไวในประเทศกาํลงัพัฒนาทีม่กีฎหมายหรอืขอบังคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอมยงัไมชดัเจน 
(Caffee, 2004; Coenen & Halfacre, 1999, p. 2) ดังนั้นจึงไดมีการตั้งคําถามตอ
คําวา พัฒนา วาจุดสุดทายของการพัฒนาคืออะไร ? และหลังจากน้ันก็มีการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดการพัฒนาโดยการใชคําวา การพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายของ
การพัฒนาทีย่ัง่ยนืกค็อื ตองการใหความเช่ือหรอืสมมติฐานแบบเดิมท่ีความสัมพนัธ
ของมนุษยเปนมิตรกับธรรมชาติไดกลับมาสูระบบคิดของคนสวนใหญอีกครั้งหนึ่ง 
ถาหากมนุษยตองการท่ีอยูรอดอยางย่ังยนื มนษุยตองเคารพหรือยอมรับฐานคิดของ
นิเวศวิทยาที่มองวา มนุษยเปนเพียงสวนหนึ่งของระบบนิเวศที่มีความซับซอนใน
ชีวาลัยและที่สําคัญก็คือ มนุษยตองชวยกันรักษาสมดุลของชีวาลัย ความยั่งยืนนั้น
ไมเพยีงแตใหแสงสวางในการใชทรพัยากรธรรมชาต ิแตยงัเสนอวธิกีารหรอืทางเลอืก
ในการทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังเชนที่ อี. เอฟ. ชูเมกเกอร เสนอแนวคิดเร่ือง 
เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ “Buddhist Economics” (ชเูมกเกอร, 2537, หนา 66-77) 
จริยธรรมทางดานส่ิงแวดลอมเปนพฤติกรรมความสัมพันธที่เก่ียวกับจิตสํานึกของ
มนุษยที่มีตอระบบนิเวศ กลาวคือ พฤติกรรมของมนุษยที่มีตอธรรมชาติเปนเชนไร 
หรือควรเปนเชนไรข้ึนอยูกับวิธีใหคุณคา วิธีคิดที่ถูกหลอหลอมมาอยางเปนระบบ
เรียกวา จริยธรรม หลักการของฐานคิดนิเวศนิยมในสวนของจริยธรรมทางดานส่ิง
แวดลอมเกี่ยวกับการขยายจริยธรรมที่แปลกหรือใหมไปกวาจริยธรรมแบบเดิม ใน
ขณะทีจ่รยิธรรมแบบเดมิมองมนษุยเปนศนูยกลาง และตคีาของทรพัยากรธรรมชาติ
ในรูปของมูลคาทางเศรษฐกิจ แตจริยธรรมแบบใหมหรือจริยธรรมทางดานส่ิง
แวดลอมนัน้มองธรรมชาติเปนศนูยกลาง และตีคาทรัพยากรธรรมชาติวาเปนสิง่ท่ีมี
คาในตัวมันเอง (Des Jardin, 2001, pp. 11-13) 

 นอกจากน้ีแลวฐานคิดนิเวศวัฒนธรรมชุมชนยังเนนการอธิบายความ
สัมพันธของมนุษยกับธรรมชาติผานระบบกรรมสิทธิ์ของชาวบานในรูปของสิทธิ
ชุมชนซึ่งอธิบายโดยฐานคิดมนุษยนิเวศที่อยูในฐานคิดนิเวศวัฒนธรรมชุมชน กลาว
คือ เราสามารถเห็นความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชุมชนกับระบบนิเวศไดจาก
กจิกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ความสัมพนัธเชงิอาํนาจดังกลาว
กค็อื ระบบกรรมสทิธ์ิซึง่เปนอุดมการณของชาวบานทีส่บืตอเปนวัฒนธรรมประเพณี
ในการดูแลรักษาจัดการทรัพยากรสาธารณะในชุมชน 
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 สวนเรือ่งของระบบกรรมสทิธิน์ัน้ฐานคดิเศรษฐศาสตรนเิวศซ่ึงเปนฐานคดิ
ทีค่อนขางใหมสาํหรบัเมอืงไทยบอกเราวารปูแบบของสทิธเิปนสถาบันและเปนแรง
จูงใจในการบริหารจัดการทรัพยากร ระบบสิทธิเปนตัวกําหนดการใชทรัพยากรที่
สาํคญัเพราะเปนตวัทีร่ะบถุงึประโยชนและตนทนุ (Bromley, 1996) จงึไมเปนท่ีนา
สงสยัวาระบบสทิธมิอีทิธพิลตอพฤตกิรรมการใชทรพัยากรและเปนแรงจงูใจทีส่าํคญั
ในการจัดสรรทรัพยากร (Ciriacy-Wantrup & Bishop, 1998; Libecap, 1989) 

 ฐานคดินเิวศวฒันธรรมชมุชนยงัศกึษาความสมัพนัธของการผลติในชมุชน
ดั้งเดิมซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากฐานคิดวัฒนธรรมชุมชน กลาวคือ ฐานคิดวัฒนธรรม
ชุมชนเปนฐานคิดที่ศึกษาแนวทางการจัดการน้ําชุมชนโดยมองผานความสัมพันธ
การผลิตในชุมชนหรือระบบเศรษฐกิจในชุมชนท่ีตอสูกับระบบทุนนิยมภายนอกท่ี
เขาไปครอบงํา ดังเชนงานของพรพิไล เลิศวิชา และอรุณรัตน วิเชียรเขียว (2546) 
ศกึษาเร่ือง ชมุชนหมูบานลุมนํา้ขาน ระบบความสัมพนัธการผลิตดังกลาวแฝงอยูใน
วัฒนธรรมของชุมชน จิตสํานึกตอชุมชน โดยใหความสําคัญกับประวัติศาสตรความ
เปนมาของชุมชนท่ีกอใหเกิดความภูมิใจในความเปนตัวของตนเองรวมกัน มี
วัฒนธรรมชุมชนที่เชื่อมผูกโยงคนในชุมชน เชน ความเปนเครือญาติ การใชภาษา
พดู วถิชีวีติ และประเพณีของการทํางานรวมกันอนักอใหเกดิความรูสกึเปนกลุมเปน
พวกเดียวกัน เปนตน กลาวคือ ชุมชนหมูบานไมไดวางเปลาอยางที่รัฐเคยเขาใจมา
กอน หากแตมภีมูหิลงัทางประวัตศิาสตรมสีถาบันของตัวเอง มวีฒันธรรมของตัวเอง
และมีแมแตกระบวนการและกลไกในการพัฒนาพึ่งตัวเอง ในทางปฏิบัติหมายถึง 
การคนหาผูนําทองถิ่นและสงเสริมบทบาทของผูนําข้ึนมา เริ่มตนคนหาภูมิปญญา
ภูมิธรรม ศักยภาพของชุมชนที่กอตัวมาและยังคงหลงเหลืออยู ที่อาจเรียกรวม ๆ 
กันวา “การทํางานแนววัฒนธรรมชุมชน” (กาญจนา แกวเทพ, 2535, หนา 122-
124) อยางไรก็ตามในการจัดการทรัพยากรของประเทศกลับพบวา การทํางานแนว
วัฒนธรรมชุมชนกลับไมไดรับกระแสตอบรับเทาท่ีควร ซึ่งอาจเนื่องจากสาเหตุของ
การที่รัฐมองถึงมาตรฐานของการจัดการที่หลากหลาย และไมสามารถจัดการไดใน
ระบบของการจัดการแบบรัฐ ทําใหกระแสการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในแบบ
การทาํงานแนววฒันธรรมชุมชนเปนเสมอืนคนละทางของการจัดการท่ีไมลงตวั และ
ไมประนีประนอมกันระหวางการจัดการแบบอรรถประโยชนนิยมและวัฒนธรรม
ชุมชน

 อกีทัง้ยงัมขีอวพิากษมากมายตอแนวคิดชุมชน วาเปน “วาทกรรม” ทีถ่กู
สรางขึ้นมาเพื่อสูกับการพัฒนากระแสหลักของรัฐและทุนและแนวคิดนี้มิไดมาจาก 
“ชาวบาน” อยางแทจรงิแตเกดิจากการประดิษฐสรางข้ึนโดยปญญาชนภายนอกท่ี
โรแมนตคิ บางวาแนวคดินีถ้กูสรางขึน้มาเพือ่เสรมิสถานะบารมแีละพยงุผลประโยชน
ของกลุมคนที่มีผลประโยชนที่แนนอนในสังคมสมัยใหม ซึ่งในทางวิชาการก็ยังมีขอ
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ถกเถียงเขมขนวาสํานักแนวคิดชุมชน มองความเปนจริงดานเดียวคือมองเห็นแต
ภาคสวนดีๆ  ของชมุชน เนนการอธบิายถงึโครงสรางภายในชุมชนทีม่คีวามกลมกลืน
กนัในชมุชน ความเปนญาตมิติร ความมนีํา้ใจ และการชวยเหลอืซึง่กันและกนั ความ
สันโดษ ไมชอบความรุนแรง และมองชมุชนเปนหนวยความสัมพันธที่เปนเอกภาพ
เปนอนัหน่ึงอนัเดียวกัน ไรความขัดแยงภายใน ฯลฯ จงึถกูมองวามลีกัษณะของความ
เพอฝน ขาดความสมจริง มองชุมชนหยาบไป ที่จริงแลวทุกสังคมมีความขัดแยงมี
ลักษณะชนชั้น และมีการตอสูตอรองกันอยูตลอดเวลา 

 จากปญหาวาดวยคูตรงขามของแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
หนึ่งในแนวคิดที่เปนการแกไขปญหาคูตรงขามในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ระหวางแนวอรรถประโยชนนิยมและวัฒนธรรมชุมชน ที่วางอยูบนขาของอํานาจที่
แตกตางก็คือ แนวความคิดวาดวยการบูรณาการ ซึ่งเปนการจัดการทรัพยากรที่ตั้ง
คําถามหลักกับการจัดการจัดการทรัพยากรในแบบของอรรถประโยชนนิยมและ
วัฒนธรรมชุมชน โดยเร่ิมคําถามตอแนวความคิดในการจัดการทรัพยากรแบบ
เกา(โดยเฉพาะการจัดการแบบอรรถประโยชนนิยม) วาเปนแนวคิดที่ไมกอใหเกิด
ความยั่งยืนและไมเปนไปเพื่อการบูรณาการ

 ในงานเร่ือง “การจัดการทรัพยากรน้ําเชิงบูรณาการ” ของ รศ.ดร.
กมัปนาท ภกัดกีลุ (เอกสารออนไลนไมปรากฏปทีพ่มิพ) มองวาปญหาของการจดัการ
นํ้าในประเทศไทยที่ผานมาเกิดขึ้นจาก การจัดการนํ้าของไทยเปนวิธีคิดแบบเกา 
(โดยเฉพาะการจัดการแบบอรรถประโยชนนิยม) ที่วา “จะไดเทาไหร (water is 
business)” ที่คิดอยูภายใตมุมมองความคิดแบบ “มองแต water body” ทําให
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรนํ้าที่ผานมา จึงไมคํานึงถึงระบบนิเวศและทรัพยากร
กายภาพ และชีวภาพอ่ืนๆดวย โดยเฉพาะในข้ันตอนการวางแผนการจัดการเปนการ
วางแผนพฒันาแหลงนํา้โดยไมเขาใจการมสีวนรวมของประชาชนอยางแทจรงิ และ
การวางแผนจัดการน้ําไมมีประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียในลุมนํ้าเขามามีสวนรวม 
ขณะเดยีวกนัการออนกาํลงัของทางสายของการจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินแบบ
วัฒนธรรมชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องของขอมูลท่ีขอมูลพื้นฐานในการจัดการ
ทรัพยากร ที่สวนใหญอยูในมือของฝายรัฐ ที่คิดอยูบนฐานของ “ขาคือเจาของ
ขอมูล” ที่กระทบตอสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสาร ที่ถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานซ่ึง
ประชาชนควรไดรับ เพื่อการรวมตัดสินใจดําเนินการโครงการใดๆ ในทุกข้ันตอน
จากรัฐ อันเปนจุดออนที่ทําใหการทํางานการจัดการทรัพยากรในแบบวัฒนธรรม
ชมุชนถกูลดความนาเชือ่ถอืลงไป ซึง่ในมติขิองการทาํงานทีต่างฝายตางทาํบนวธิคีดิ
ที่แตกตางกันอยางไรความเชื่อมโยง จึงทําใหการจัดการทรัพยากรนํ้าในสังคมมี
ปญหาและไมสามารถขับเคลือ่นได ซึง่แตกตางจากแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้ํา
แบบบูรณาการ (Integrated Water Resource Management)
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 การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ เปนแนวความคิดที่ริเริ่มจากการ
ประชมุเรือ่งนํา้และการพฒันาทีย่ัง่ยนืทีก่รุงดบับลนิ (1992) และถกูนาํมาศกึษาเพือ่
ขยายผลตอเนือ่งเรือ่ยมาในการประชุมสิง่แวดลอมโลกท่ีกรงุริโอเดอ จาเนโร (1992) 
การประชุมนํา้โลกคร้ังที ่1 ทีก่รงุโมรอคโค (1997) การประชุมนํา้โลกคร้ังที ่2 ทีก่รงุ
เฮก (2000) และการประชุมนํา้โลกคร้ังที ่3 ทีก่รุงโตเกียว (2003) โดยไดรบัการผลัก
ดันจากองคกรระดับโลกที่เกี่ยวของเรื่องน้ํา อันไดแก World Water Council 
(WWC) และ Global Water Partnership (GWP) 

 การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ มีแนวคิดพื้นฐานท่ีแตกตางจาก
แนวคดิการจัดการทรัพยากรน้ําแบบด้ังเดิม การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบรูณาการ
นั้นคํานึงถึงการจัดการทั้งดานอุปสงคและอุปทาน ดังนั้น การบูรณาการจึงสามารถ
พจิารณาไดภายใตสองระบบหลกั คอื ระบบทางธรรมชาต ิซึง่มคีวามสาํคัญเกีย่วกบั
ปรมิาณและคุณภาพของทรัพยากรท่ีมอียูและระบบทางมนุษย ซึง่เปนผูกาํหนด หรอื
ทาํใหเกดิความตองการในการใช การผลติของเสยี รวมทัง้การปนเปอนของทรพัยากร
นํ้า อีกทั้ง ยังเปนผูกําหนดลําดับความสําคัญในการพัฒนาซึ่งมีผลตอความตองการ
ใชนํ้า การจัดการทรัพยากรนํ้าโดยไมพิจารณาเพียงสวนใดสวนหนึ่งของพื้นที่ลุมนํ้า 
ทําใหการใชนํ้าเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด (Keller et al., 1996) จึง
ตองมีการบูรณาการทั้งพื้นที่ ความรู ศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งทรัพยากรที่
เกีย่วของในพืน้ที ่ซึง่การบรูณาการเชงิพืน้ทีเ่ปนส่ิงสาํคญัในการจดัการทรพัยากรนํา้ 
การใชขอบเขตพื้นที่ทางการปกครอง (political boundary) ไมสามารถใชในการ
จัดการและช้ีผลกระทบ หรืออธิบายถึงความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศไดอยาง
ชัดเจนเทากับการใชพื้นที่ลุมนํ้าเปนขอบเขต 

 การใชพื้นที่ลุมนํ้าเปนหนวยวางแผนดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมี
ความสําคัญและไดรับการยอมรับมากขึ้น เนื่องจากในอนาคตแตละประเทศตองมี
การพัฒนาทรัพยากรนํ้าใหเพียงพอตอความตองการของสังคมในพื้นที่ลุมนํ้าเปน
ลําดับแรก และกิจกรรมของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่สงผลกระทบท้ังตอตัวเอง
และตอผูคนท่ีอยูตํา่กวาลงไปดวย การใชพืน้ทีลุ่มนํา้ในการจัดการสามารถพิจารณา
ผลดี ผลเสีย ดานสังคม และเศรษฐกิจของชุมชนไดชัดเจนยิ่งข้ึน (Easter & Huf-
schmidt, 1986)

 การกําหนดนโยบายในการจัดการทรัพยากรนํ้า จึงจําเปนตองมีความ
สอดคลองกับเปาหมายและนโยบายอ่ืน ๆ  ของชาติ และตองเรียงลาํดบัความสําคญั
ในการจัดสรรน้ําตามแตละกิจกรรม ซึ่งการพัฒนาแหลงนํ้าและการจัดสรรนํ้า เปน
เครื่องมือในการสงเสริมและเปล่ียนแปลงสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้น การวางแผน
พฒันาแหลงนํา้ตองสอดคลองกบัการวางแผนทางสาขาอืน่ ๆ  ใหเปนระบบ โดยตอง
คาํนงึถงึความตองการของภาคสวนตาง ๆ  ทัง้ในปจจุบนัและอนาคต ในขณะเดยีวกนั 
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มีความจําเปนตองศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าท่ีมีและความตองการนํ้า
ในสาขาตาง ๆ ของสังคมภายในลุมนํ้า (อูแกว ประกอบไทยกิจ บีเวอร, 2541)       
ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ตองทําการศึกษาคือ ขอจํากัดและโอกาสของการจัดการ
ทรพัยากรนํา้ ทัง้นี ้การรวบรวมและวเิคราะหถงึศกัยภาพและขอจาํกดัตาง ๆ  กเ็พือ่
กําหนดเปนนโยบายในการจัดการทรัพยากรนํ้า (Merray & Perry, 1999)

 การจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศไทยในชวงกวา 40 ปที่ผานมานั้น 
เปนการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบเปนภาคสวน (sect oral water management) 
กลาวคือ เปนการจัดการปญหาเฉพาะหนาเปนเรื่อง ๆ และเปนการจัดการเฉพาะ
ในสวนของนํ้าตนทุน (supply side management) โดยใหความสําคัญกับการ
จัดหาน้ํา การพัฒนาแหลงนํ้า และการจัดสงนํ้าเพื่อสนองความตองการใชนํ้าใน
บริเวณตาง ๆ โดยมิไดจัดการดานความตองการใชนํ้าในกิจกรรมตาง ๆ (demand 
side management) ซึ่งแตเดิมประเทศไทยมีปริมาณนํ้าตนทุนท่ีมากเกินความ
ตองการของผูบริโภค การจัดสรรทรัพยากรนํ้าในรูปแบบดังกลาวจึงมีความเปนไป
ไดและเหมาะสม แตเมื่อความตองการใชนํ้าเพิ่มมากขึ้นท้ังในภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และชุมชน รูปแบบความตองการใชนํ้าเปลี่ยนแปลงไปมาก ประกอบ
กับสภาวะฝนแลง ทําใหปริมาณน้ําเก็บกักในเข่ือนตาง ๆ  ลดนอยลง จึงสงผลใหเกิด
ปญหาการขาดแคลนนํ้าท้ังในภาคเมืองและชนบท (ทวีวงศ ศรีบุรี, 2544) การ
กอสรางเขื่อนและอางเก็บนํ้าขนาดใหญประสบปญหาทั้งในดานของการหาพื้นที่ 
การตอตานของประชาชน และความเสยีหายตอระบบนเิวศ รวมท้ังปรมิาณฝนท่ีตก
ลดลง ประกอบกับการจัดการทรัพยากรน้ําที่ใหความสําคัญกับเมืองและภาคการ
ผลิต จึงสงผลใหเกิดความขัดแยงกันอยูเนือง ๆ ในกลุมผูใชนํ้า อีกท้ังการจัดการ
ทรพัยากรท่ีผานมาเปนไปตามขอบเขตพ้ืนทีก่ารปกครองเปนหลกั มไิดพจิารณาเปน
พื้นที่ลุมนํ้า สาเหตุของปญหาทรัพยากรนํ้าขาดแคลนนั้น จึงมิใชเกิดจากสภาพทาง
กายภาพของพื้นที่ หรือการจัดสรรน้ํา (allocation) เทานั้น แตเกิดจากการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าที่ไมมีประสิทธิภาพ ขาดการบูรณาการองคความรู และการวิเคราะห
เชิงพ้ืนที่ (integrated area approach) (เสาวนีย วิจิตรโกสุม, 2551)

 ขณะที่ในแนวทางการจัดการทรัพยากรนํ้าอยางบูรณาการ มิติของการ
จัดการน้ันขึ้นอยูกับ คุณสมบัติตามธรรมชาติของน้ําเปนหลัก ซึ่งแบงไดเปน 
(Savenije & Zaag, 2008, pp. 293-294)   

 1.  แหลงนํ้า คือ มิติตามธรรมชาติ ดังนั้น ตองพิจารณาวัฏจักร ของ
อทุกวิทยา เชน แหลงทีส่ะสมน้ํา รวมถึงปริมาณน้ําและคุณภาพของน้ํา เชน ปรมิาณ
นํ้าฝนที่ตกลงมา ความชื้นของดิน ปริมาณนํ้าในแมนํ้า นํ้าในทะเลสาบ นํ้าบาดาล 
พื้นที่ชุมนํ้า และปากแมนํ้า และการกลับมาเปนนํ้าอีก ฯลฯ
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 2.  ผูใชนํา้ พจิารณาในแงของมนษุย ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร และ
ผูที่ไดรับผลกระทบเรื่องนํ้า เชน การใชนํ้าเพื่อการผลิตทางดานเศรษฐกิจ ใชเพื่อให
เกิดสมดุลตามธรรมชาติ ใชเพื่อดํารงชีวิต ซึ่งทั้งหมดนี้ทําใหเกิด วัฒนธรรม ศาสนา 
และการปรับสภาพภูมิประเทศ นอกจากนั้น การใชนํ้าอยูในรูปของการใชในครัว
เรือน อุตสาหกรรม การเกษตร การประมง เพื่อนิเวศ พลังงานไฟฟาจากนํ้า การ
คมนาคม ฯลฯ การใชนํ้ายังแบงเปน ใชนํ้าที่พืชใช และนํ้าที่พืชไมไดใช แตนํ้าที่พืช
ใชนั้น มีความสําคัญมาก เพราะเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของมนุษย

 3.  ภาพท่ีกวางของทรัพยากรน้ํา ภาพทีก่วางของทรพัยากรนํา้ หมายถงึ 
แหลงนํ้าและการใชประโยชน เชน พื้นที่รับนํ้าฝน (well-water upstream water 
sheds) ซึ่งเปนพื้นที่ตนนํ้า และพื้นที่แหงแลงที่อยูทายนํ้า (arid plains down-
stream) นํ้าอยูในสภาพตาง ๆ เชน ผูใชแตละคน กลุมผูใชนํ้า พื้นที่รับนํ้าฝน    
(water sheds) พืน้ทีร่บันํา้ระหวางประเทศ (international basin) สถาบันจัดการ
เร่ืองนํา้ ไดแก ทรพัยากรน้ําระดับทองถ่ิน ระดับจงัหวัด ระดับประเทศ และทรัพยากร
นํา้ระหวางประเทศ ซึง่แตละระดบักม็อีงคการจดัการทรพัยากรนํา้ ดงันัน้ การจดัการ
นํ้าอยางบูรณาการ ควรตองคํานึงถึง ผลประโยชน ตั้งแตระดับตํ่าสุด คือ ทองถิ่น 
จนถึงระดับระหวางประเทศการจัดการทรัพยากรนํ้าอยางบูรณาการ จําเปนตองรู
ถึงวัฏจักรของนํ้าตามธรรมชาติ เชน เดียวกับผลประโยชนของกลุมผูใชนํ้าในภาค
ตาง ๆ ในสังคม ดังนั้น ตองพิจารณาใหมากขึ้น ในมิติของมนุษยชาติ และของ
ธรรมชาติ การตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรนํ้าจําเปนตอง ชั่งนํ้าหนัก หรือจัด
ลําดับความสําคัญ ระหวางวัตถุประสงค และความโปรงใสและเปนธรรม โดยการ
ใหนํ้าหนักของความสําคัญอยางระมัดระวัง นอกจากนั้นแลว การจัดการทรัพยากร
นํา้ยงัตองคาํนึงถึงภมูปิระเทศ ความสัมพันธของตนนํา้และทายน้ํา ความสาํเร็จของ
การจดัการนํ้าอยางบูรณาการน้ัน ตองมีกฎหมายที่เหมาะสม สนับสนุนสถาบันจัด
ทรัพยากรนํ้าและเงินทุนสนับสนุน 

 4.  รูปแบบและขนาดที่ไมแนนอน (temporal scales and pattern) 
เนื่องจากความตองการนํ้าจึงจําเปนตองสรางสิ่งกอสราง เพื่อเก็บกักนํ้าใหเพียงพอ
ตอความตองการ ดังนั้น จึงทําใหทรัพยากรธรรมชาติ โดยตัวของทรัพยากรนี้มีรูป
แบบที่ไมมั่นคงเปลี่ยนแปลงได เชน ทรัพยากรนํ้าทําใหเกิดอุทกภัย ความแหงแลง 
นํา้ในลาํน้ําในชวงฤดูแลง รปูแบบการเกดิอทุกภยั การกระจายนํา้เพือ่กิจการตาง ๆ  
ตามความตองการ เชน ความตองการสูงสุด ความตองการนํ้าท่ีคงที่ รูปแบบการ
ปลูกพืช และอื่น ๆ การประเมินทรัพยากรนํ้าที่สําคัญข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าหลากที่
เกิดจากฝนตก ในเขตพ้ืนที่รับนํ้า ดังนั้นการจัดการทรัพยากรน้ําอยางบูรณาการ 
ตลอดจนทุกภาคสวนของการใชนํา้ในสงัคม มคีวามสําคญัทีต่องนาํมาพจิารณาการ
ตัดสินใจการจัดการทรัพยากรนํ้า ตองบูรณาการวัตถุประสงคตาง ๆ และที่ตอง
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พจิารณาเปนพเิศษ คอื การเปล่ียนแปลงของภูมปิระเทศและความสัมพนัธของสภาพ
ภมูปิระเทศ สภาพทางอุทกวทิยา ดานเหนือเขือ่นและดานทายเขือ่น การจัดการน้ํา
อยางบูรณาการใหสําเร็จไดตองประกอบไปดวยกฎหมายที่เหมาะสม องคการ เงิน
สนับสนุน รวมทั้งตองมีความรูเกี่ยวกับ 4 มิติ ของการจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
(IWRM)

จากอรรถประโยชนนิยม สูคูตรงขามในแบบชุมชน สูการบูรณาการใน
การจัดการทรัพยากร 

 จากที่กลาวมาทั้งหมดเห็นวา พัฒนาการมองทรัพยากรธรรมชาติ เริ่มจาก
การมองทรัพยากรธรรมชาติแบบเชิงประจักษโดยอธิบายโดยใชองคความรูทาง
วิทยาศาสตร  หลักจากนั้นก็พัฒนามาสู   การมองทรัพยากรธรรมชาติในมุมมองใน
เชงิเศรษฐกิจทีม่นษุยสามารถใชสอยไดอยางเตม็ทีเ่พือ่การพัฒนา   หลงัจากน้ันเม่ือ
มีกระแสการอนุรักษ ขึ้นก็มีการเปล่ียนแปลงการมองว าควรต อง รักษา
ทรพัยากรธรรมชาตเิอาไว  อยางไรกต็ามมมุมองดงักลาวกย็งัมองวธิกีารแกไขปญหา
ตาง ๆ  จากปญหาเรือ่งทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมวา  สามารถแกไขไดดวย
การใชเทคโนโลยี  เชน มกีารควบคุมการปลอยสารท่ีเปนอนัตรายในอัตราท่ีกาํหนด, 
การมีการทําการประเมินผลกระทบตอสิง่แวดลอม (EIA) กอนการทําโครงการขนาด
ใหญของรัฐ  เปนตน  ปญหาจากมุมมองขางตนดังกลาวสงผลกระทบตอชาวบานที่
ไดรบัผลจากการพฒันา  การสรางเข่ือนเพือ่การชลประทาน หรอืเพือ่การผลติกระแส
ไฟฟา , การอนุรักษโดยการหามไมใหคนสัมพันธกับสิ่งแวดลอม  สงผลใหสังคมไทย
ไดมคีวามพยายามในการทาํความเขาใจในเรือ่งสิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ
มากขึ้น องคกร / นักพัฒนาเอกชน รวมไปถึงนักวิชาการ   ไดเสนอองคความรูวา  
คนสามารถอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติได และ การใชทรัพยากรดังกลาวก็ไม
ไดใชโดยไมมรีะบบระเบยีบอะไรกาํกบั  หากแตมรีะบบความสมัพนัธความเชือ่กาํกบั
อยูดวย อกีท้ังมคีวามหลากหลายในการใชและใหคณุคาตอทรัพยากรธรรมชาติ   มมุ
มองทั้งสองที่แตกตางกัน อาจแบงไดเปน มุมมองในเรื่องการทําความเขาใจในเรื่อง
สทิธทิีร่ฐัมองในเชงิเดีย่วทีห่มายถงึกรรมสทิธิท์ีไ่ดมาจากการตรากฎหมาย แตคนใน
ชุมชนมองในเร่ืองกฎหมายจารีตประเพณี   และการเขาใจในการใช ความลักหลั่น
กนัของการมองกอใหเกดิปญหาเสมอ ในการทาํโครงการใด ๆ  กต็ามท่ีกระทบกบัสิง่
แวดลอม   กลาวคือ ภายหนึ่งมองวาปญหาสิ่งแวดลอมสามารถแกไขและลดทอน
ปญหาลงไดดวยเทคนิควธิกีารทางวิทยาศาสตร (มมุมองแบบ เทคโนโลยี – Techno 
centric) ในขณะที่อีกฝายมองวา ควรปลอยใหชุมชนมีสิทธิในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตดิวยตนเอง เพราะคนกบัธรรมชาตนิัน้สมัพนัธกนัอยางแนบแนน 
และมนุษยควรอาศัยอยางกลมกลืนกับธรรมชาติมากกวา (มุมมองแบบธรรมชาติ 
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– Eco centric) หากแตมุมมองทั้งสองที่แตกตางกันนั้น มีความสัมพันธเชิงอํานาจ
ทั้งในระดับโครงสราง กลาวคือ ผลประโยชนของรัฐ ผลประโยชนของธุรกิจเอกชน
เขาไปเก่ียวของดวยชมุชนและสงัคมนักวชิาการและนักพฒันาจึงไดผลติองคความรู
อีกชุดหนึ่ง ผานการศึกษา ระบบ คานิยมความเชื่อ วิถีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชวีะภาพ ของชาวบานทีส่มัพนัธกบัการใช และอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาต ิไดดกีวา
นโยบายอนุรักษของทางรัฐกอใหเกิดขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมมากมาย เพื่อ
รองเรียกสิทธิของชุมชน ในการเขาถึง และจัดการทรัพยากรธรรมชาติเขามาแทนที่ 
ชดุความรูดงักลาว รวมถงึการเคลือ่นไหวทางสงัคม สงผลใหรฐัมกีารประณปีระนอม
กับชาวบานมากขึ้น จากที่แตเดิมอางการใชสิทธิตามกฎหมายเพื่อการพัฒนาเพียง
อยางเดียว

 ขอเสนอของงานเขียนคร้ังนี้ จึงพยายามเสนอมุมมอง ที่การพัฒนาน้ัน 
เปนการพัฒนาท่ีไมเนนในดานเศรษฐกิจแตเพียงอยางเดียว หรือมุงเนนในการแก
ปญหาเฉพาะสวน แตตองคํานึงถึงการมีสวนรวมทั้งจากภาคประชาชนที่ไดรับผล 
กระทบตอคุณภาพชีวติและระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมโดยตรง และในสวนของภาค
รัฐที่มีอํานาจในการจัดการและกําหนดยุทธศาสตรในการแกปญหาเพื่อความเขาใจ
กนัอนัดรีวมไปถึงสามารถท่ีมพีลงัในการขับเคล่ือนและแกไขปญหาพ้ืนทีลุ่มนํา้หนอง
หารทั้งระบบอยางมีสวนรวมได โดยพยายามเสนอใหมองวา

 1 - ควรมกีารศกึษาประวตัศิาสตร  ความสมัพนัธระหวางชมุชนกบัระบบ
นิเวศและสิ่งแวดลอมของชุมชนนั้น   เพื่อผลิตองคความรูใหมากขึ้น   เพื่อเปนฐาน
ในการใหทางเลือกแกรัฐในการพัฒนา  รวมไปถึงเปนทุนทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญตอ
คนในชุมชนเองไดดวย

 2 - ควรพัฒนาองคความรูใหคนในสังคมเขาใจในวงกวางวา   ปญหา
สิง่แวดลอม  ไมไดเกดิจากความเหน็แกตวัของตวับคุคล  แตเปนเร่ืองความบกพรอง
ในระดับโครงสรางเศรษฐกิจการเมือง   ทีเ่นนการใชงานทรัพยากรธรรมชาติโดยมุม
มองเทคโนโลยีเปนหลัก   จนกอใหเกิดการกีดกันสิทธิ  และมุมมองหรือชุดความรู
ในการทําความเขาใจสิ่งแวดลอมและธรรมชาติแบบอื่น ๆ ควรกระจายอํานาจใน
การตัดสินใจในเรื่องนโยบายสาธารณะ  อํานาจในการจัดการตอสิ่งแวดลอมใหมาก
ขึน้   รวมไปถงึ  การพฒันาระบบการตรวจสอบอาํนาจการทาํงานของฝายรฐัใหมาก
ขึ้นดวย

 3 - แนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยงดังกลาว    ควรเปดโอกาส
ใหทุกฝายมีโอกาสเขาตอรอง   ประนีประนอม   เพื่อใหสามารถเห็นชองทางในการ
แบงสรรจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม   และสอดคลองกับระบบนิเวศ  
สิ่งแวดลอม  และวัฒนธรรมในบริบทเฉพาะที่ดวย
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 กลาวคือ   แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในฐานะทรัพยสิน
รวมน้ัน ควรท่ีระดมกําลงักนัทกุฝาย ทัง้ในแงองคความรูเก่ียวกบัระบบนิเวศแวดลอม
ชุมชนเพื่อเสนอทางเลือกในการพัฒนาที่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติใหนอยลง         
รฐัเองกค็วรกระจายอาํนาจในการเขาถงึ และจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิูชมุชนให
มากข้ึน โดยตองเขาใจถึงระบบความสัมพันธของชุมชนตอระบบนิเวศวามกีฎเกณฑ
และคุณคากํากับการใชงานอยูดวย  มไิดใชอยางไมมรีะบบระเบยีบอะไร อกีท้ังความ
พิจารณาและเขาใจถึงสิทธิที่ลักหลั่นกันระหวางกฎหมายกับประเพณีดังกลาวดวย
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง 
“ถอดบทเรียนหนองหาร  สูการพัฒนาอยางยั่งยืน”

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555  

ณ หองมณีเทวา อาคารภูพานเพลซ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ภัชราภรณ  สาคํา1

บันทึกและเรียบเรียง

 การสัมมนาวิชาการเรื่อง “ถอดบทเรียนหนองหาร สูการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน” จัดขึ้นเมื่อวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2555  ณ  หองมณีเทวา  อาคารภูพาน
เพลซ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ตั้งแตเวลา  09.14-17.12  น.  โดยมีผูเขา
รวมสัมมนาจากหนวยงานและองคกรตางๆ  คือ สวนราชการและองคกรสวนทอง
ถิน่ 20 คน  สถาบนัการศึกษาและสถาบันวชิาการ 32 คน  แกนนาํชุมชนรอบหนอง
หาร 1 คน และนักศึกษา 7 คน รวมทั้งสิ้น  60 คน  จากการสัมมนาสามารถสรุป
สาระสําคัญตามลําดับดังนี้

พิธีเปดโดย คุณประสาท ตงศิริ ที่ปรึกษาศูนยหนองหารศึกษา  
เริ่มเวลา  09.14  น.

 ขอบคณุครบั  เรียนทานผูรวมสมัมนา  คณาจารย ผูทีเ่กีย่วของหลาย ทาน
วทิยากรทีใ่หความรูกบัพวกเราเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกนัในชวงเชาและชวงบาย
นี ้ผมในฐานะท่ีมสีวนรวมตัง้แตตนในการจดัเวทกีารสัมนาเพือ่ถอดบทเรียนในวนันี้ 
สืบเนื่องจากภาคเอกชนคือ หอการคา รวมกับ วตท.รุนที่ 9 (วิทยาลัยตลาดทุน) 
อยากทําเรื่องหนองหารเพราะเปนเร่ืองที่ทาทายมาก  ยังไมมีใครมาทําอยางจริงจัง  

 1อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร
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สักที  เลยพยายามต้ังคําถามวา จะทําอะไรดี แตปรากฏวาจากการสืบคนหาขอมูล
ยากมากและท่ีมกีก็ระจัดกระจายไมสามารถท่ีสรปุเอามาทําอะไรไดสกัอยางเพราะ
วามีเรื่องติดขัดมากมาย หนองหารมีมิติความซับซอนกันหลายมิติทั้งลักษณะทาง
กายภาพ  เชิงวัฒนธรรม  ความรูสึกและอีกหลายอยาง พวกเราหลายคนก็มานั่งคิด
วาควรจะมทีีส่กัทีห่นึง่เพ่ือรวบขอมลูทัง้หลาย  ไดรบัความกรณุาจากทานอธกิารบดี
ไดพิจารณาใหจัดตั้งศูนยหนองหารศึกษาขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร         
ดวยความพรอมของบุคลากร  วิสัยทัศนของทานอธิการ  และเช่ือวามหาวิทยาลัยมี
ขอมูลมากที่สุด  ณ วันนี้ที่คุยเรื่องหนองหารแลวไดรับความกรุณาจากทานอาจารย 
สพสันติ์  เพชรคํา เปนผูอํานวยการศูนยหนองหารศึกษา  ใหมีการพิจารณาหลาย
ครั้งใหมีการรวบรวมขอมูล เนื่องจากขอมูลมีอยูอยางกระจัดกระจาย ณ วันนี้ถือวา
เปนปฐมฤกษที่ไดถอดบทเรียนทั้งหมด เพื่ออัพเดทหรือพัฒนาขอมูลเติมจิ๊กซอรที่
ขาดหรอืสิง่ไหนท่ีขาดก็จะไดรูจากการสมัมนาครัง้นี ้สวนทีข่าดกจ็ะไดหาใครเปนเจา
ภาพ ขอวางแผนโครงการหรอืงบประมาณ  เพือ่ใหไดขอมูลครบทกุดาน  ทกุมติขิอง
หนองหารเพ่ือใหจิ๊กซอวมีความสมบูรณนําไปสูการวางแผนในการพัฒนาอยาง
แทจริงและยั่งยืน  บรรลุเปาวัตถุประสงคหลักโดยรวม  ตรงกันอยางที่อาจารยสพ
สนัติ ์ เพชรคาํ  ทีส่รปุไวในหนงัสอื จรงิอยูครบังาน ณ วนันีค้อนขางท่ีขรขุระ เพราะ
วาเร่ิมตนงบประมาณก็ไมคอยมี ไดรบัความกรุณาจากมหาวิทยาลัย งบประมาณไม
มากสาํหรบัปทีผ่านมาแตถาหากผลของเรา ทาํแลวไดด ีมคีวามเชือ่มัน่วางบประมาณ
ไมใชอุปสรรค หนวยงานอื่นๆ ก็ตองเสริม  มีตัวแทนจาก สวทช.  คุณสมศกัดิ์ซึ่งท่ี
อยู Biotech เจานายทานคือ ดร.ทวีศักดิ์สนใจเร่ืองหนองหารมาก ทานเปนคนหนึ่ง
ในวตท. รุนที ่9  ทีฟ่นธงวาประเดน็เรือ่งหนองหารจาํเปนตองทํา ถาไมทาํเรือ่งหนอง
หาร ประเทศไทยก็ไมรูวาจะเอาเรื่องอะไรมาศึกษา ไมใหญและไมเล็กจนเกินไปท่ีมี
การบริหารจัดการลุมนํ้าขนาดน้ี  ขณะนี้หนองหารคอนขางที่จะมีปญหา หากทิ้งไว
เปนปญหาทีย่ากตอการแกไข ครบัวนันีผ้มขอถอืวาเปนการเกริน่นาํมากกวาการเปด
สมัมนา แลวสมควรแกเวลา ขอเปดงานสมัมนาทางวชิาการถอดบทเรยีนหนองหาร
สูการพัฒนาอยางย่ังยืนตอไป  ขอบคุณครับ  
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ชี้แจงโครงการสัมมนา “ถอดบทเรียนหนองหาร สูการพัฒนาท่ียั่งยืน”
โดย ดร.สพสันติ์  เพชรคํา 
ประธานคณะทํางานศูนยหนองหารศึกษา 
เริ่มเวลา 09.19 น.

 ขออนุญาตกราบเรียนผูมีเกียรติทุกทานครับ  ศูนยหนองหารศึกษาเพ่ิงตั้ง
ไดมาประมาณ  4-5  เดอืนทีผ่านมา จากวตัถปุระสงคดงัทีท่านประธานคณุประสาท 
ตงศิริ ไดใหเกียรติมาเปนประธาน รวมทั้งทานยังเปนที่ปรึกษาของศูนยอีกดวย ได
เรียนใหทานผูเกียรติไดฟงแลววาการต้ังศูนยขึ้นมามีเปาหมายอะไร โครงการน้ีเปน
โครงการแรกใชชือ่โครงการสัมมนาวา “ถอดบทเรียนหนองหารสูการพัฒนาอยาง
ยัง่ยนื” เปาหมายหลกัคือ ความพยายามรวบรวบรวมองคความรูทัง้หมดท่ีเราหาได 
อาจเปนงานศึกษาวิจัยหรืองานวิชาการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษาหนองหาร เพื่อดู
สภาพความคงอยูขององคความรูตางๆ วา เพียงพอหรือยัง  หรือมีทิศทางแนวโนม
ไปทางไหนและขาดอะไร ดังนั้นมีการประชุมกันหลายครั้งของคณะทํางานจึงไดจัด
โครงการน้ีขึ้น  โดยคณะทํางานประกอบดวยอาจารยจากคณะตางๆ ไดใหเกียรติ
และสละเวลาประเมินสถานภาพของหนองหารศึกษา ทั้งๆ ที่ ภาระงานของแตละ
ทานนัน้มมีากอยูแลว การทีเ่ราเนนหนองหารศกึษาเพราะหนองหารเปนพืน้ท่ีสาํคญั
และเปนเปาหมายของการพัฒนาในเชิงนโยบายทั้งในระดับประเทศระดับทองถิ่น 
รวมทั้งของมหาวิทยาลัยเราและสถาบันการศึกษาตางๆ  งานศึกษาวิจัยในอนาคต
ตางมีแนวโนมของการศึกษาที่ยึด “พื้นที่เปนสําคัญ” เปน Area base Study  
เพราะฉะน้ันศูนยหนองหารศึกษาท่ีเราต้ังข้ึนมาน้ันจึงเปนสวนหน่ึงเพ่ือรองรับและ
รวบรวมองคความรูดังกลาว  นอกจากน้ีเราคงตองมาวิเคราะหและสังเคราะหองค
ความรูของหนองหาร  รวมทั้งอาจตองสรางองคความรูใหมดวยนะครับ ซึ่งเกี่ยว
เน่ืองกับทานผูมีเกียติหลายทานท่ีเขามามีสวนรวมชวยกัน เพราะศูนยหนองหาร
ศกึษามีคณะทาํงานแค  10  กวาคนเทานัน้เอง คงไมสามารถดําเนนิการอะไรไดดวย
ตัวเองมากนัก ในการทํางานของเราคือ คนภายในท่ีเปนอาจารยจากมหาวิทยาลัย
ของเรา และสวนที่สําคัญคือ “ภาคประชาสังคม” ไมวาเปนสถาบันการศึกษา
โรงเรยีนประถม  มธัยมและสถาบนัอดุมศึกษาอืน่ในทองถิน่ หอการคาสกลนคร รวม
ทั้งองคกรเครือขายภายนอกตางๆ  ที่มารวมกัน  สําหรับในวันนี้เปนครั้งแรกที่เริ่ม
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ขึ้นและเปนการประเมินสถานภาพงานศึกษาของหนองหารที่ผานมาทั้งหมดเทาท่ี
เราหาได ความจริงแลวผมคิดวาอาจตองสืบคนกันอีกเยอะ เนื่องจากท่ีผานมางาน
ศกึษาหนองหารคอนขางหลากหลายแตกระจัดกระจายกันไป  ภาระสําคญัของศูนย
หนองหารทาํเร่ืองนีเ้ปนสาํคัญคือ การพยายามรวบรวมองคความรูทัง้หมดของหนอง
หารมาไวอยางเปนองครวม ผมคิดวา การดําเนินงานวันนี้อาจขาดตกบกพรองไป
บางก็ขออภัยทุกทานไวดวย  เราคงมีเวลาในการสัมมนาพูดคุยกันไดทั้งวัน ในชวง
ชี้แจงโครงการนี้ผมจึงขอนําเรียนทานผูมีเกียรติไวเทานี้กอน  สวัสดีครับ

การนาํเสนอ เรือ่ง “หนองหาร : มองภาพจากโครงสรางทางกายภาพ” 
โดย อาจารยทศพล จตุระบุล   
อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เริ่มเวลา  09.29 น.

 สวัสดีครับทุกทาน ผมอาจารยทศพล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ขอบคุณอาจารยสพสันติ์ กอนที่กรุณาเชิญผมมาบรรยายเรื่อง หนองหารมองจาก
โครงสรางทางดานกายภาพ  ผมจะเลาในมุมมองความเปนวิศวกรวาสิ่งท่ีเราทํามา
เปนอยางไรบาง
 อันที่หนึ่ง หนองหารเราจริงๆ โดยพื้นที่จริงมองที่ผิวนํ้าของเราท่ีมองเห็น
เปนน้ําพื้นที่ประมาณ 46,000  ไร แตพื้นที่ขอบเขตหนองหารจริง 77,000 ไร แสดง
วา ตอนน้ียังมีชุมชนบางสวนลอมรอบหนองหารครอบคลุมพื้นที่ 2 อําเภอ คือ        
ในสวนของอําเภอเมืองและอําเภอโพนนาแกว หากมองแคนีอ้าจดูนอยแตจรงิๆ เก่ียว
พันกับ 10 ตําบล 40 ชุมชนที่อยูรอบหนองหาร เพราะฉะนั้นการที่เราทําอะไรกับ
หนองหารเรากําลังพูดถึง 40 ชุมชนรอบหนองหารดวยเชนกัน  เมืองสกลนครเปน
เมอืงท่ีมสีระน้ํา ผมกําลังมองภาพอยางหน่ึงวาเรากําลงัมบีานอยูหลงัหน่ึงท่ีเรามีสระ
นํ้าเปนของเราเอง  แตเรากําลังใชประโยชนจากสระนํ้าของเราไดหรือเปลา  เรามี
สระน้ําแตเราใชมันไดแคไหน  เรามาดูวาสระนํ้าของเราเปนอยางไงบาง  ตอนนี้ใน
สระน้ําของเรา มีนํ้าเทาไหร  เราไดรับนํ้าโดยตรงจากน้ําพุงเปนหลักและปลอยออก
สูนํ้ากํ่า ตัวหนองหารเองเรามีพื้นที่ในลุมมีพื้นที่ 538  ตร.กม.  ผสมกับอีก 1,070 
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ตร.กม.จากแมนํ้าพุง  นํ้าทั้งหมดน้ีถูกสงมากองท่ีหนองหารเปนปริมาณน้ํามหาศาล  
สวนหน่ึงถูกสงออกไปสูลุมนํ้ากํ่าตอนลาง  ซึ่งตอนนี้ผลกระทบตอมาคือปจจุบันลุม
นํ้ากํ่าตอนลาง เขาสูโครงการพระราชดําริ มีโครงการปรับปรุงพอสมควร  ซึ่งสงผล 
กระทบยอนกลับมาสูหนองหารอยางแนนอนในภาพหนึ่ง  เชนเดียวกันการทําอะไร
กบัหนองหารกส็งผลตอนํา้กํา่และนํา้พงุเชนกัน   เราไมใชแมน้ํามลู และแมนํา้ชี  แต
เราคือแมนํ้าโขงซ่ึงเปนสวนหน่ึงของลุมน้ําโขง  เพราะฉะน้ันอิทธิพลของแมนํ้าโขง
เกดิอะไรข้ึนเรารับสภาพน้ันเต็มๆ  เขาจะแลงเราแลงดวยเขามีนํา้เรามีนํา้ดวย  เพราะ
ฉะน้ันเราไมใชแมนํ้าชีหรือมูล  แตเราคือแมนํ้าโขง ทางดานอุตุนิยมวิทยาโดยเฉลี่ย
สกลนครเราอุณหภูมิคอนขางเย็น อาจมีรอนบางสลับกันไป  โดยปรกติชวงเดือน
พ.ค.-ต.ค. เรามีลมจากมหาสมุทรอินเดียเอานํ้ามาใหเรา ก็จะมีฝน ตอนนี้ประมาณ
ชวงเดอืนก.ค.-ก.ย.  เรามลีมจร  ไมใชลมประจาํถิน่จากทะเลจนีใตมาเสรมิทําใหฝน
ตกหนักมีพายุขามไปถึงเดือนพ.ย.เราเริ่มหนาวจะมีลมจีนจากไซบีเลียมา  เพราะ
ฉะนัน้อณุหภมูเิราเยน็มากเพราะใกลจนี และเราอยูบนทีเ่นนิ  ประกอบจากลมพายุ
จากสองที่มาผสม  ลองมาดูวาสกลนครเรามีศักยภาพแคไหนหรือหนองหารเรามี
ศักยภาพแคไหนเม่ือเทียบกับเมืองใหญๆ อยางเชียงใหม กรุงเทพฯหรือสงขลาใน   
4 ภาค อณุหภมูเิรากบัเชยีงใหมเหมอืนกนั  การละเหยเรากไ็มไดมากกวาเขา เหมอืน
เราจะรอนแตการละเหยไมไดมากกวากนัประมาณ  1,788  มลิลเิมตร  เมฆกม็พีอๆ  
กัน  พลังงานแสงอาทิตยเจอแสงอาทิตยปหนึ่งประมาณ  2,580  ชั่วโมงเกือบมาก
ทีส่ดุในประเทศรองจากเชยีงใหม  พลงังานทางเลอืกนาจะเปนทางเลอืกสาํหรบัพวก
เรา  ลมเราก็ไมคอยแรงเทาไหร ผมมีโจทยอยูอยางมากมายวาอีสานเราแหงแลง  
เปนความแหงแลงที่มองภาพดวยตาเปลา แตความเปนจริงสกลนครมีฝนมากกวา
กรุงเทพฯดวยซ้ํา เปนรองท่ีภาคใตหรือสงขลาเทานั้นเอง เรามีฝนแตวาสภาพ
ภมูปิระเทศเราอาจไมเอือ้อาํนวย  ดนิเรามีลกัษณะดินลกูรงัดนิไมอุมนํา้ เพราะฉะน้ัน
หากเราพัฒนาดินตัวนีใ้หมคีณุภาพ นีผ่มจุดประเด็นเร่ืองพลังงานและดินของเราแลว
นะครับ  

ลักษณะทางกายภาพของหนองหาร    

 จากน้ันตอมาเม่ือป 2545  ม.เกษตรไดทาํการสํารวจภาพตัดของหนองหาร
ทัง้หมด  สาํรวจจดุทกุ 50  เมตรเปนบรเิวณใกลตวัเมอืงแถวโรงเรียนสกลราชวทิยา-
นุกุล ซึ่งเราสํารวจทุก 50 เมตร  อยางละเอียด  เราจะเห็นแองจุดตํ่าสุดของเราอยู
ที่ประมาณ  151  เมตรจากระดับนํ้าทะเล  สูงสุดประมาณ 156-157  เมตร  แตนี้
เปนการสาํรวจความเปนจรงิไมใชแบบน้ี  ปจจบุนัความเปนจรงิไมสามารถทีจ่ะหยัง่
ลงสูกนหนองหารไดเพราะหนองหารเรามีสาหราย  นํ้าของเราเปนสองชั้นเราจะมี
สาหรายขั้นตรงกลาง  ชั้นลางสุดเปนโคนตมและสวนที่เปนนํ้าเนา  สวนบนเราเปน
นํา้ใส  สาหรายเมือ่เราสาํรวจรปูตัดป  2546  เราพบวาสาหรายอยูทีร่ะดบัประมาณ  
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153-154  เมตร  ในขณะที่กรมประมงสรางประตูนํ้าสุรัสวดีบริเวณพื้นที่แถบๆ  นี้  
เราควบคุมระดบันํา้ไดตํา่สดุอยูที ่155  เมตร  ตอนนีเ้รามรีะดบันํา้ใชไมเกนิ 2  เมตร  
ถามวา เราสามารถที่จะทําอะไรกับสาหรายไดไหม?  ปรากฏการณนี้เราเคยเกิดที่
ทะเลสาบสงขลามีสาหรายเหมือนกัน  แตเนื่องดวยทะเลสาบสงขลาเปนทะเลลึก  
แสงแดดลงไปไมถึงขางลาง  มีคนพยายามท่ีกําจัดตรงนั้นเหมือนเชนหนองหารของ
เรา  เราขุดสาหรายขึ้นมาเกิดอะไรขึ้น?  มันเกิดปรากฏการณที่ เรียกวา                      
“ยโูทฟเคชัน่”  เปนภาษาเทคนคิกค็อื นํา้เนาทีอ่ยูดานใตจะตวีนข้ึนมาสงผลทําให
หนองหารทั้งหมด  เนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราไมสามารถที่จะกวนเขาไดเลยนี่คือ
โจทยอีกขอหนึ่งวาเราจะทําอยางไรกับสาหรายนี้  เราไมสามารถที่จะยุงกับเขาได
เลย  เพราะจะสงผลตอนํา้เนาหรอืสิง่มชีวีติในหนองหารทัง้หมด  ปจจบุนัหนองหาร
มีนํ้าไหลเขาอยู  547  ลานลูกบาศกเซนติเมตร/ป  ถือวาไมนอยคอนขางเยอะ  แต
นํ้าปริมาณนี้ตะกอนอยูที่  37,000  ตัน/ป  เปนตะกอนแขวนลอยและไหลมาทาง
กนแมนํ้าอีก 10,000  ตัน  รวมทั้งหมดประมาณ 49,000-50,000  ตัน/ป  จากการ
ศึกษาของม.เกษตรที่เราไดทําไวพบวา  หลังจากนี้ไปอีกไมเกิน  50  ป  ปริมาณ
ตะกอนน้ีจะเพิม่ขึน้อกี 100,000  ตนั/ป  ตอนนีเ้รากาํลงัเจอโจทยใหญอกีโจทยหนึง่
ก็คือ  นอกจากเจอโจทยการเจริญเติบโตของสาหรายที่สูงแลวเจอโจทยคือ ตะกอน
ทีก่าํลงัมา ตอนนีป้ญหาของเราคอืตะกอนหาทีไ่ปไมได  เพราะมปีระตนูํา้สรุสัวดอียู  
จุดนํ้าเขาของหนองหารแบงออกเปน 7  จุด  เรามีตั้งลํานํ้าพุงท่ีเปนลํานํ้าหลักเขาสู
หนองหาร  ตามมาดวยหวยนายอ  หวยแลง  หวยเดื่อเขาจุดใกลๆ กัน หวยสมอ 
หวยทราย หวยไม หวยลา หวยมวง หวยรอง และลํานํ้าเล็กๆ  ที่ไหลเขามานี้ก็เปน
เขตชุมชนทั้งหมดน้ีเราเขามา 7 จุด  เราออกหน่ึงจุดคือ  สุรัสวดี  มีจุดเล็กๆ  อีกจุด
หนึ่งคือ สถานีประปาที่เทศบาลสูบนํ้าออก
 ประตูนํ้าสุรัสวดีมีประตูระบายน้ําแค  3  บาน กวางประมาณ 6 เมตร      
สูงประมาณ 8 เมตร ในขณะที่สวนอื่นเปนสันฝายยาว  200  เมตร  การควบคุมนํ้า
สวนใหญ  ถูกควบคุมดวยสันฝายมีชองวางเล็กๆ  เปนบันไดปลาโจนใหปลายาย
ถิ่นฐาน  แสดงวาน้ําที่ออกเปนนํ้าใสที่ไหลขามฝายไป  สวนนํ้าขุนที่อยูขางใตเปน
ตะกอนโดยสวนใหญทางกรมประมงเองก็พยายามอนุรกัษพนัธุปลาและสิง่มชีวีติใน
นั้นคือไมคอยไดเปดประตูระบายนํ้าเทาไหรถึงเปดก็เปนลักษณะนํ้าแรง  ตะกอนก็
ขังอยูในหนองหารท้ังหมดน่ีก็ตอบโจทยวาอีกประมาณ  50  ป  ตะกอนของเราไป
ไหนตอนน้ีระดับควบคุมที่ทางประปาเทศบาลควบคุมการสูบนํ้าอยูที่ระดับ 155  
เมตรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง  ดังนั้นสันฝายก็อยูที่ประมาณ  155-157 เมตร   
สวนสาหรายอยูที่ประมาณ 153.5-154  เมตร  เพราะฉะนั้นตอนนี้ถาเครื่องสูบนํ้า
ทาํงานถาวนัหน่ึงสาหรายมันโตเราจะสูบสาหรายเขาเคร่ืองสูบนํา้ของเทศบาล  และ
จดุสบูนํา้อยูใกลกบัชมุชนซึง่เรากาํลงัปลอยนํา้เสยีและเรากาํลงัสบูนํา้เสยีขึน้ไปผลติ
นํา้ประปา  เพราะฉะน้ันตรงน้ีเราพยายามควบคุมนํา้เสียไดอยางไร?  ชมุชนใหญขึน้
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เมืองจะขยายออกไป  ปริมาณน้ําเสียจะมากขึ้น
 นํา้ทีไ่หลเขาสูหนองหารมากทีส่ดุคอื  ลาํนํา้พงุ  นํา้พงุทรงอทิธพิลตอหนอง
หารมากท่ีสุด  ปตอมาในปที่มีนํ้านอยก็เปนนํ้าพุงเหมือนเดิมที่มีอิทธิพลตอหนอง
หาร  เพราะฉะนั้นงานนี้เปนงานที่กําลังถามวาการไหลของหนองหารเปนอยางไร  
ปรากฏวาน้ํารอบหนองหารคอนขางนิง่  ทาํใหเรามปีญหาคลายๆ  ทะเลสาบสงขลา
คือ  ชวงปนํ้านอยนํ้าแทบไมมีการไหลเลย  ในขณะท่ีชวงนํ้าปนํ้ามาก  ดูเหมือนไหล
เยอะแตเขามาอยางเรว็แลวออกเลย  เพราะฉะน้ันในสวนนีเ้หมาะแกการเจริญเตบิโต
ของสาหรายเปนอยางมาก  นํ้าไมไหล ทําใหนํ้าเนา  เคยมีโจทยวาในหนองหาร
สามารถท่ีจะสรางส่ิงปลูกสรางไดไหม  เมือ่ปพ.ศ. 2545-2546  จะสรางสะพานขาม
หนองหาร ผมก็ตอบโจทยวาเปนสิ่งที่ดีแตควรมีโครงสรางในแนวขวางเพื่อเปนการ
บังคับใหนํ้ามันไหลรอบหนองหาร แตก็มีประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมหลายๆ  อยาง
ทําใหขอเสนอนี้หายไป  แตผมมองวาอยางไรก็นามีอะไรสักอยางเพื่อเปนการขวาง
ทางนํ้าใหมันว่ิงออมหนองหารใหหมด อาจจะลดปญหานั้นได นี้คือภาพรวมของ
หนองหารที่ผมอยากสรุป  โจทยประเด็นคําถามก็คือ  

 ในวันนี้  ในอนาคตของหนองหารเราจะเปนอยางไร  บอนํ้าของเราจะ
เนาไหมหรือจะต้ืนเขินไปเลย  หนองหารจะเหลือเทาไหรถาความจุของน้ําลดลง  
หนองหารเปนเหมือนแหลงนํ้าด่ืม  แหลงรองรับนํ้าทวม  เปนทุกอยางของเขตชุม
ชนแถวๆ  นี้  

 ถาในอนาคตหนองหารน้ําเนาเสียชุมชนจะอยูอยางไร  
 ถาในอนาคตหนองหารต้ืนเขินเราจะมีนํ้าที่ไหนใช  
 ถาเราจะขุดลอกตะกอนวิธีไหนท่ีดีที่สุด  หนองประจักษเล็กกวาเรา

สามเทาใชเวลา  3  ปในการขุดลอกหนองประจักษ  ถาเปนหนองหารจะใชเวลาก่ี
ป  แลวหากมีการหยุดการใชหนองหารแมจะมีงานศึกษาวาเราจะใชนํ้าจากแมนํ้า
พุงเขามาเสริมในการประปา  การใชประโยชนของเรา  แตวานํ้าพุงจะพอสําหรับ
ชุมชนรอบหนองหารไหม  แคไหนพอ  แลวหากเราหยุดเพื่อปรับปรุงหนองหารสัก  
5  ป  สิ่งมีชีวิตตางๆ  ปลาจะไปอยูที่ไหน  คนอยูอยางไรเมื่อเราเคยเปนชุมชนริมนํ้า  
เราเคยมีวัฒนธรรมริมนํ้าอยู  

 ถาไมมนีํา้วถิชีวีติของเราจะเปลีย่นไปอยางไร  แลวตรงนีห้นองหารผม
มองวาหนองหารเปนบอเงินบอทองของคนสกลนครเปนแหลงสรางโอกาสในการ
แขงขัน AEC  อยางหน่ึง  เพราะฉะนั้นถาหนองหารเส่ือมโทรมลง  เราจะเสียโอกาส
ทางเศรษฐกิจลงเทาไหร  จะเสียโอกาสทางสังคมลงเทาไหร

 การสรางโครงสรางของหนองหารจาํเปนขนาดไหน  สิง่แวดลอมกบัวถิี
ชีวิตของชุมชนตองผสมและเกี่ยวพันกันหมด  เกี่ยวพันไปถึงนํ้ากํ่าไมวาหนองหาร
จะเกิดอะไรขึ้นนํ้ากํ่า  นํ้าพุงไดรับผลกระทบอยางแนนอน
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 เพราะฉะนัน้อนันีค้อื  โจทยทีผ่มอยากจะทิง้ไวในภาพของความเปนวศิวกร
ของผม  ภาพที่ไดทํามาท้ังหมดเรากําลังเห็นวาวันนี้เราอยูไดกับหนองหาร  แตใน
อนาคตอกี  50  ปเราจะเหน็หนองหารเปนอกีแบบหนึง่  ซึง่ในสมยักอนเรากจ็ะเหน็
วาเรามีประเพณีอยางหน่ึง  แลววันนี้ก็เปล่ียนไปอีกแบบหน่ึงแลวอีกสามสิบป-หา
สบิปจะเปล่ียนไปแบบไหนอันนีเ้รามีโจทยมากมายท่ีอยากจะท้ิงไว  เพราะฉะน้ันวนั
นี้ผมก็อยากขอบคุณทุกทานที่ฟงผมทิ้งโจทยความคิดของผมไว  ทิ้งภาพรวมของ
หนองหาร  อาจหลายมุมที่บางทานรู และหลายทานอาจจะไมรูวาตอนนี้หนองหาร
ของเราเปนอยางไร เพราะฉะนั้นผมขอนําเสนอเพียงเทานี้  ไมทราบวาทานไหนมี
คําถามอยากสอบถาม  ไหมครับ

ประเด็นแลกเปลี่ยน/ซักถามเพ่ิมเติม :

 คุณสรรคสนธิ  บุณโยทยาน :  สนใจเรื่องการตกตะกอนอีกประมาณ  50  
ปจะเปนสองเทาการตกตะกอนสวนใหญจากไหน

• การตกตะกอนสวนใหญเกิดการสะสมมาจากลํานํ้าพุงจนถึงรอบหนอง
หาร  มีการกัดเซาะมาตลอดทางไมไดทับถมที่ไหนเลยลงหนองหารอยางเดียว ไหล
มาลงหนองหาร  49,000  ตัน/ป ตอนนี้มีการขุดลอกและถมตล่ิงบางบางสวน คือ
ตัวเลขโดยลักษณะทางดานกายภาพ อาจมีการขุดลอกบางสวนแตประมาณ 70 
เปอรเซ็นต  ไหลลงสูหนองหาร  

• ตะกอนในนิยามนี้  ไดแกตะกอนทองนํ้าหรือทราย  ไมเกิน 10,000  ตัน  
และสวนที่เหลือคือ  ขี้เลนหรือเศษเล็กๆ  แขวนลอยมา(สารอินทรีย)ประมาณ  
37,000  ตัน  ซึ่งใชประโยชนไมได
 คุณรัตนพงษ  มาลีลัย : ผมขออนุญาตทําความเขาใจและเสริมพิธีกร          
นิดหนึ่ง  หนองหารเกิดมานานมาก หนองหารตามพระราชกฤษฎีกาป  พ.ศ. 2484 
พื้นที่หนองหารเปนที่รกรางวางเปลา  หลายคนไมเขาใจวาที่มองเห็นทั้งหมดเปน
หนองหารไมใช  ตามพระราชกฤษฎีกาที่รกรางวางเปลาหากคนเขาไปอยูแลวเปน
ของเขา  ปญหาใหญตอนนี้ที่เราไมสามารถที่จะพัฒนาหนองหารไดคือ  เรายังไม
จัดการหนองหาร  เพราะหนองหารเคยมีคนเขาไปอยูกอนปพ.ศ.  2584  ตองเปน
ของเขา  แตปจจุบันยังสรุปไมไดการพัฒนาหนองหารจึงไมสามารถทําไดอีกตอไป  
ประตูนํ้าสุรัสวดีแตกอนเปนประตูนํ้าเล็กๆ  เปล่ียนเพราะกลัวนํ้าทวมสกลนคร  ถา
ไมขุดลอกลํานํ้ากํ่าใหตรงทําใหนํ้ามันไหลชาพอไหลชา  มันจะทวมประตูเมือง
สกลนครจึงตองขุดลอกนํ้ากํ่า  จากประตูเดิมมาเปนประตูสุรัสวดีกวาง  8  เมตร  3  
บาน  แลวมี Spring way  200  เมตร  ที่หนองหารสกปรกเพราะหลายสาเหตุ คน
ที่สรางบานอยูที่เมืองสกลนครปลอยหองนํ้า  หองสวมไหลลงคลองหรือลองนํ้า   
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หนองหารก็เยอะ   แมแตพระธาตุเชิงชุมยังไหลลงเลย  เพราะฉะนั้นหนองหารรับ
ของเสียจากพื้นที่ตรงๆ  ไมถึง  30เปอรเซ็นต  เมื่อมีของเสียไหลลงในน้ําก็จะทําให
พืชนํ้ามีการเจริญเติบโต  พอพืชเจริญเติบโตมาก  ปลาก็ลดนอยลงอัตโนมัติ  ซึ่งลด
นอยลงจากการท่ีหาปลาเยอะก็ม ี อกีสวนหน่ึงปลาอยูไมไดกต็องออกไป  ปลาหลาย
ชนิดไดหมดไปแตสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสนุนหนองหาร เลน และพืชที่ขึ้นคลุมนํ้า           
ณ ปจจบุนัเกดิประโยชนมหาศาลถาจะสบูกส็บูไดแตไมมงีบประมาณในการสูบ  ถา
เราจะพัฒนาหนองหารจริงๆ  หนองหารมีพื้นที่ดอนทั้งหมด 30 ดอน มันไมใชเกาะ
แตเปนดอนในบางดอนถกูภาคราชการทาํใหเสยีหาย ยกตวัอยางเชน ดอนทีไ่ปสราง
ตรงบานดอนเสาธง  ดอนสองดอนมันหางกนัจบัใหมนัชนกนัจงึทาํใหนํา้ไมไหลผาน 
ทาํใหเกดิวิกฤติและเกิดสนุนขึน้มาก หากมันมากสามารถท่ีเอารถเคร่ืองจักรดูดสนุน
ขึน้มาสรางดอนเพ่ิมขึน้ใหสงูขึน้มนัยกระดับนํา้ใหสงูข้ึนมาประมาณเมตรหน่ึง  ทาํให
ดอนบานเราเลก็ลงนํ้าสูงขึ้น  อยากจะเห็นอุโมงคที่ลอดจากโรงเรียนสกลราชโผลที่
ดอนเสาเอ  และมองเหน็ปลาขางนอก สาหรายขางนอกนัน้จะทาํใหหนองหารนัน้มี
ความสะอาดและมีปลามากขึ้น มีอุทยานปลาลอดดอนทุกดอน  และอุทยานตนไม
บนดอนทุกดอน ถาไดขนาดน้ันเปนเรื่องยิ่งใหญมหาศาล ถาจะศึกษาอยางไรก็ตาม
อยาสรางถนนรอบหนองหาร  ตอนนี้มีกฎหมายท่ีดูแลหนองหารอยูประมาณ  5-6  
ฉบับ  เพราะฉะนั้นตองศึกษาตัวนี้ดวยแลวพระราชกฤษฎีกาของหนองหารนั้น
ตองการอยากท่ีจะใหหนองหารเปนทีบ่าํรงุพนัธุสตัวนํา้ไวใหประชาชนใชรวมกัน  ถา
จะทําอะไรอยากใหมองนิดหนึ่งดูพระราชกฤษฎีวามีเจตนาอะไร ไมใชวาอยากถม
หนองหารเพื่อไดเงินเปอรเซ็นตเทาน้ัน  ขอบคุณครับ
 คุณสุรพล  ศรีวรกุล : เห็นตัวเลขตะกอนเกือบ 50,000  ตน/ป  แลวตกใจ
มาก  หากเปนอยูอยางน้ีความลึกก็จะเหลือศูนยเมตรหรือไมเหลืออีกแตยังคงมีนํ้า
อยูเพราะมีนํ้าไหลเขา บอกเปนปริมาณตอปนึกภาพไมออกอยากใหอาจารยบอก
เปนปรมิาตรทาจะดกีวา และประเด็นทีว่าไมสามารถทีจ่ะขุดลอกหนองหารไดเพราะ
มันจะกวนและน่ันคืออันตรายมากกับสิ่งมีชีวิต  ปญหาของหนองหารท่ีทําให      
หนองหารไมเปนเหมอืนในอดตีมอียางเดยีวคอืประตสูรุสัวดหีนองหารเคยแหงแลว
มนีํา้ทีใ่สสะอาด วธิกีารขดุลอกหนองหารอยากเสนอแนะคอืเปดประตูใหนํา้มนัแหง
ไป เราจะตองลางหนองหารตอนท่ีหนองหารแหง เอามูล สนุนหรือพืชตางๆ กวาด
ขึ้นมาทําปุยไดอยางที่พูดถือวาเปนความคิดที่ดี  จากภาพตัดทําใหทราบไดวาเวลา
ที่หนองหารแหงจะเหลือที่ชาวบานเรียกวา “ขุม” แลวชาวบานก็จะหาปลาตรงนั้น  
แลวที่เหลืออยากลอกอยางไงก็ลอกตอนนั้นนํ้าคงไมขุน  เพราะไมมีนํ้าใหขุน  มีวิธี
เดียวเทาน้ันที่จะสามารถกอบกูสถานการณ  ซึ่งมองเห็นทางอื่นคอนขางลําบาก  
ตองทําใหแหง  ถาทําแบบนี้หนองหารก็จะมีอารมณที่ใสเลย ไมมีหญาหรือสาหราย
เหมือนตอนน้ีซึ่งคนลงไปไมไดเลย  ขอบคุณครับ
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 อาจารยทศพล จตุระบุล : สิ่งที่เสนอมาหลายๆ ทานเปนความคิดเห็นที่ดี
มาก  เปดเรื่องการระบายน้ําออกเพ่ือผึ่งหนองหาร  ผมคุยกับอาจารยสพสันติ์ แลว
ทีว่าสมยักอนเรียกวาตากหนองหารใชไหมครับอาจารย  มนัสามารถท่ีจะทาํได  อยาง
ทีบ่อกในการพดูถงึหนองหารมใีครบางทีเ่ขามาเกีย่วของนอกจากภาคประชาชนคอื 
กรมชลประทาน จังหวัด  เทศบาล กรมประมง มหีลายหนวยงานมากเลย แตละ
หนวยงานมีหลายภารกิจของเขารักษาผลประโยชนในกิจกรรมท่ีเขาทําข้ึน สูบนํ้า
ของกรมชลประทาน เขาก็ตองหวงนํ้าเพื่อรักษาไฟฟา ประมงเองก็หวงนํ้าเพื่อพันธุ
ปลา อยูทีว่าภาคประชาชนเรารวมกลุมกนัไดขนาดไหน สดุทายหนองหารกเ็ปนของ
คนสกลนครท้ังหมด หากทุกคนเห็นดวยที่จะหนองหาร หนวยงานราชการอื่นตอง
ยอมรบัในความคดิเหน็แตวาเราไดเสนอขึน้ไปหรอืเปลา  อยากจะรูเหมอืนกนัประตู
นํ้าสุรัสวดีหากมีการเปดแลวจะใชเวลากี่วัน กี่เดือน ยังนึกภาพไมออก  ผมขอเวลา
ไปศกึษาคาํนวณเพิม่เตมิถาเปดประตสูรุสัวดทีัง้หมดพนัธุปลาของเราจะไปไดอยางไร  
เพราะหากเปดน้ําแรง ปลาไปแนนอน ไปกบันํา้ซึง่ไปในสภาพท่ีไมดแีนนอนมนัคงจะ
ตายกลางทาง  เพราะฉะน้ันเราจะทําอยางไรกับปลาเราตองมีแผนเราจะใชเวลาก่ี
วนั เดอืนหน่ึงจะลดก่ีเซนติเมตรดีไมดเีดอืนหน่ึงอาจลดไมถงึเซ็นเพราะประตูมนัเล็ก
มากเมื่อเปรียบเทียบกับหนองหารแลวเราจะทําอยางไร ขอบคุณมากสําหรับโจทย
พวกน้ีเราจะทําอะไรตอได ผมก็เอากลับไปนั่งคิดตอ  ขอบคุณทุกทานมากครับ
 คุณรัตนพงษ  มาลีลัย : ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ือทําความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง 
การเปดประตนูํา้สรุสัวดเีราจะตองทาํประชาคมรวมกันวาเมือ่เราปลอยนํา้ไปใครจะ
เดือดรอนไหม  เนื่องจากคนสวนใหญใชนํ้าเพื่อการเกษตรหากเราปลอยนํ้าออกไป
นํา้กํา่รับไมได  ตลิง่พงัหมดนํา้ทวมแถวตาํบลเหลามวงคาํไลลงมาสามสีต่าํบลนํา้ทวม
แบบตองขี่เรือคือปญหาอีกตัวหนึ่ง  หากมีการปลอยนํ้าออกอีกประมาณ 40  ป  
สัตวนํ้าถึงจะเหมือนเดิมอยางทุกวันนี้ ณ วันนี้ปลาไหลหนองหารไหลลงสูเวียดนาม
เยอะมาก มีจํานวนการสงปลาไหลมากที่สุดคือหนองหาร

การนําเสนอสถานภาพหนองหารศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 
กลาวนําประเด็นหัวขอ “บริบทหนองหารสกลนคร” 
โดย รศ.อนันต ปานศุภวัชร 
อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เริ่มเวลา  10.10  น.

 กอนอื่นขอขอบคุณทานผูดําเนินรายการที่ทําใหมีการประชุมสัมมนาใน
คร้ังน้ี  กระผมมคีวามยนิดอียางยิง่  ผมมาอธบิายวทิยาศาสตรหลายครัง้ท่ีเกีย่วของ
กบัหนองหารเน่ืองจากผมทําวจิยัสิง่มชีวีติโดยเฉพาะแพลงตอน มงีานวจิยัทีเ่กีย่วของ
กบัการตกตะกอน ซึง่เขามาในเรือ่งของบรบิทเกีย่วกบัหนองหารทีม่กีารเปลีย่นแปลง 
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เพราะฉะน้ันขอมูลที่ผมจะมีการนําเสนอมีบางสวนซ้ําท่ีทานอ่ืนไดมีการพูดไปแลว 
หลายปที่ผานมาขอมูลเยอะมาก มีอยู  3 ตอนท่ีอยากนําเสนออดีต ปจจุบันและ
อนาคตวาเราจะทําอะไรกับหนองหาร

บริบทหนองหารเมืองสกลนคร
 ขอมูลทางกายภาพ จากแผนท่ีภาพถายทางดาวเทียม หนองหารเปน

พืน้ทีห่ลมุลกึ พืน้ทีผ่วินํา้ประมาณ  113 ตร.กม.บรเิวณพ้ืนท่ีดอนสวรรค เปนบริเวณ
ของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบริบททางกายภาพ

 หนองหาร เปนแหลงนํา้จดือนัดบัสองของประเทศโดยใชแผนทีภ่าพถาย
ดาวเทียม เปนแหลงพื้นที่นํ้าลึกที่สุด ความลึกเฉล่ียสูงสุดประมาณ 4.04 เมตร 
บริเวณที่มีแหลงนํ้าลึกที่สุดคือทางที่ลงจากลําน้ําพุงลงมาสูลํานํ้ากํ่า

 ปริมาณตะกอน 200,000 ตัน/ป ประกอบไปดวย ตะกอนทราย 28 
เปอรเซ็นต  ดินซิล 43 เปอรเซ็นต และดินเหนียว 30 เปอรเซ็นต มีลักษณะผสมกัน 
และทีม่ปีญหาอกีอยางหนึง่คอื ตะกอนแขวนลอยยิง่เพิม่หนาข้ึน  ซึง่ตะกอนในหนอง
หารเพิ่มขึ้นเน่ืองจากพื้นที่ปาลดลง

 สถานการณการเปลี่ยนแปลงของหนองหาร คือพืชผิวนํ้าเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากเกี่ยวของกับหลายสาเหตุ  ปริมาณน้ําของหนองหารสัมพันธกับพ้ืนท่ีปา 
เมื่อปพ.ศ. 2527 มีจํานวนพ้ืนที่ปา 27 เปอรเซ็นต ณ วันนี้เหลืออยู 19 เปอรเซ็นต 
แสดงวาเราขาดทุนไปเยอะ ตะกอนในหนองหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากพื้นที่ปาลดลง  มี
การชะลางตะกอนทรายลงสูหนองหารไดเร็วมากข้ึนทําใหหนองหารพ้ืนท่ีลดลง 
ความจุของน้ําในอีก 10 ปขางหนามีแนวโนมลดลงอยางชัดเจนเนื่องจากมีตะกอน
ทรายและขี้นํ้าเยอะ

 ปจจุบันพ.ศ. 2527 อีก 1,000  ปขางหนาหนองหารหมดซ่ึงเราก็จะไม
อยูถงึวนันัน้ แตถามวาจะทาํอยางไรหนองหารจงึเอือ้ประโยชนแกชาวสกลนครและ
จังหวัดนครพนม ของคุณเข็มชาติรายงานเม่ือป พ.ศ. 2528  ที่งานของคุณวีระได
รายงานแลว ชายฝงของหนองหารถูกบกุรุกลงทุกปไลลงไปเพราะวาเราไมมขีอบเขต
ที่ชัดเจน บริบทการเจริญเติบโตของชุมชนรอบหนองหารทําใหพื้นที่หนองหารลด
ลง สงผลตอวิถีชีวิตของชุมชนอยางแนนอน พื้นที่ปาเกิดการบุกรุกพื้นที่หนองหาร 
บริเวณแขวงทางจังหวัดสกลนครโรงเรียนสกลราษฎรมีชุมชนเกิดข้ึนลวนจะทําให
ปจจยัทางกายภาพของหนองหารเปล่ียนแปลงไป ระบบนิเวศของหนองหารเปล่ียน
ทั้งสิ้น

 ความสําคัญหรือประโยชนของหนองหารตอเมืองสกลนคร หนองหาร
เปนแหลงประมงน้ําจดืของคนเมืองสกลนคร คนมกุดาหารและนครพนม ซึง่ปจจุบนั
อยางที่อาจารยไดมีการนําเสนอไปแลวปลาในหนองหารลดลงทุกวัน ทั้งท่ีประมงมี
บอเพาะพันธุปลาหลายรอยบอประมาณ 300 กวาบอ แตไมทันเปนแหลงประกอบ
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ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาชีพทั้งถาวรและช่ัวคราว แหลงประกอบเกษตรกรรมของชุมชน หนองหารเปน
พื้นที่ทํานาหรือการปลูกพืชผักฤดูแลง เปนแหลงนํ้าดิบของชาวสกลนคร ขณะ
เดียวกันที่อยูชุมชนที่อยูลอมรอบหนองหารเอาน้ําหนองหารข้ึนไปใชแลวปลอยนํ้า
เสียลงสูหนองหาร ชุมชนลอมรอบหนองหารมีทั้งการใชประโยชนและการทําลาย  
การทับถมของตะกอนเปนแหลงสะสมเช้ือแบคทีเรยี ทาํใหเชือ้แบคทีเรยีมกีารเจริญ
เติบโต เนือ่งจากน้ําถูกปดทําใหแสงลงไปไดนอยปจจัยทีเ่อ้ือทาํใหตะกอนไมสามารถ
ทีจ่ะยอยสลายไดจงึทําใหแมนํา้เนาเสีย  ประโยชนอกีดานหน่ึงคือการคมนาคมทําให
สะดวกดวยการเดินทางน่ังเรือที่อําเภอโพนนาแกว  แตปจจุบันไมแนใจวาการใชรถ
และเรืออันไหนเร็วกวา  ซึ่งคิดวาการเดินทางดวยรถมีความสะดวกกวา

 ปจจัยทางกายภาพ เปนงานทีผ่มใหความสนใจอยากทีจ่ะทาํการศกึษา
 1.) ตั้งแตปพ.ศ.2530 เปนบริบทของอดีตอยู หนาฝนไหลหลากจากภู
พานคอนขางแรงทําใหเกิดตะกอนทรายสะสมเยอะมาก ทําใหมีการเจริญเติบโต
ของพืชนํา้ทัง้ Emerge (สวนหน่ึงของพืชรากยึดดนิ และอีกสวนเหนือดิน ) และ 
submerge (พืชจมน้ํา) เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการทับถมของพืชท้ังสอง
สวน และบางสวนเปนเกาะลอย บางสวนไดรับแสงเพียงพอทําใหสามารถเจริญ
เติบโตไดดี เมื่อมีการพัดตะกอนไหลมาทําทับถมเกิดพืชเจริญเติบโตกลายเปนดอน
ได อันนี้เปนปญหาอันหนึ่งที่จะกระทบตอหนองหารในอนาคตขณะนี้ก็จะเปดอยู
แลว พอตรงพืชบริเวณนํ้าตื้นก็จะมีผักตบชวาและกระจับ แตที่สําคัญคือหญาปอง
เพราะมีกาบทําใหลอยนํ้าได เปนทุนลอยนํ้าทําใหสามารถที่จะลอยนํ้าได ปญหานี้
ทําใหเปนเกาะลอยเต็มไปหมด พอถึงฤดูหนาว นํ้าเต็มไปหมดนํ้าใสเต็มไปหมด 
ตะกอนแขวนลอยทีเ่กดิขึน้คอื ตะกอนซากเนาเยอะมากขึน้เนือ่งจากพชืบางตวัเจรญิ
เติบโตไดยากมากข้ึนในชวงฤดูแลง  สังเกตไดจากในชวงฤดูแลงจะเห็นฟองขึ้นบน
เหนือน้ําเต็มไปหมด อีกกลุมหนึ่งเปนการหมักซากนํ้าของพืชอยูใตนํ้าฟองอากาศที่
เกิดขึ้นคือ คารบอนไดออกไซด คือ อาจมีมีเทนปนดวย ซึ่งเปนมีเทนมีอันตรายตอ
สิ่งมีชีวิต ถาหากมากสัตวนํ้าก็อยูไมไดสัตวนํ้าก็หนี ซึ่งหากมีการปลอยนํ้าใหแหงได
ก็ดี เหมือนสมัยกอนหนาแลงสามารถเดินไปดอนสวรรคได  
 2.) พื้นที่หนองหารลึกสูงสุดประมาณ 4 เมตรกวา ซึ่งมีการสุมตรวจ
ประมาณ 40  จุด ตรวจเจอลึกสุดประมาณ 2 เมตรกวา  ผมศึกษาในแงนิเวศวิทยา
ตวัทีน่าสนใจตอสิง่มชีวีติคอื ความเปนกรดดางของน้ําหนองหารสงผลตอการเจริญ
เติบโตของสิ่งมีชีวิตในนํ้าธรรมชาตทิั่วไปมีความเปนกรดเล็กนอย ฤดูรอนคา PH 
5.56 ฤดูฝนคา PH 5.68 และฤดหูนาวคา PH 5.56 ซึ่งเปนกรดเล็กนอยเหมือน
สภาพทัว่ไปไมมปีญหาซึง่เหมาะสาํหรบัการเจรญิเตบิโตของเพลงตอนพชืคอืสาหราย 
หรือภาษาพื้นเมืองที่เรียกวา เทาน้ํา ซึ่งมีการเจริญเติบโตแลวเปนผลดีคือ มันจะ
ปลอยออกซิเจนสูนํ้า มีบางกลุมเปนพิษคือ Microsystens เปนสาหรายสีเขียวแกม
นํ้าเงิน พอเจริญเติบโตมากจะสรางวุนลอยขึ้นมาเปนสีฟานํ้าหรือออกซิเจนลงไปไม
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ได ขณะทีม่นัเจรญิจะปลอยสารตวัหนึง่ทีท่าํลายเมด็เลอืดและทาํลายตบัตวันีใ้ชความ
รอนเทาไหรก็ทําลายไมได  เมื่อนํามาผลิตน้ําประปาแลว ขณะท่ีนํ้ามีปริมาณสารนี้
เพิ่มมากขึ้นจะสงผลเชนไร ซึ่งสภาพของน้ําเชนนี้เอื้อตอการเจริญเติบโตของสารดัง
กลาวไดดีมาก แลวเราจะทําอยางไร สาเหตุมองดวยตัวไมเห็นแตผลกระทบใหญ
หลวง การลอดผานของแสงเกิน 1 เมตร ถือวาใชไดไมถึงกับขุนถึงไมขนาดมีปญหา 
 3.) คาออกซิเจน ในนํา้คาออกซเิจนเกณฑทีไ่ดมาตรฐานคอื14.5 มลิกิรมั/
ลิตร แตของเราประมาณ 5-9 มิลลิกรัม/ลิตร เปนเกณฑที่คอนขางตํ่ามากไมถือวา
นํ้าอยูในเกณฑที่เสื่อมเสียจนเกินไป นอกจากสารเคมีที่เราเอาออกไมไดที่สงผลตอ
คุณภาพชีวิตของชาวสกลนคร
 4.) การกอสรางประตูนํ้าสุรัสวดี เมื่อปพ.ศ. 2484 ลักษณะทางดาน
กายภาพเปนเกาะดอนเปนกลุมกอน คอนขางใหญขึน้เรือ่ยๆ  ตอมาป 2535 กอสราง
ประตูสุรัสวดีเริ่มเก็บกักนํ้าเร่ิมที่จะมีบันไดปลาโจน หนาแลงนํ้าลดน้ําขังกลายเปน
นํา้น่ิงสรางผลกระทบ ฤดเูปลีย่นทาํใหปลามกีารยายถิน่บางชนดิมกีารวางไขทีห่นอง
หาร แตเจริญเติบโตที่แมนํ้าโขง บางชนิดวางไขที่แมนํ้าโขง แตเจริญเติบโตที่หนอง
หารสลับกันแลวแตชนิด การจัดการน้ําพื้นที่หนองหารท่ีผานมา การปรับปรุงทาง
โครงสรางอาทเิชน บนัไดปลาโจนโดยไมศกึษาพฤตกิรรมสตัวทาํใหวถิธีรรมชาตขิอง
ปลาเปลี่ยนแปลงไป
 5.) ขอมูลทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 11 ไมไดหนุน
เสริมในเรื่องของการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สวนแผนยุทธศาสตร
จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตรที่ 5 วาดวยเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอมทีส่มดลุ มกีารเพิม่พืน้ท่ีปาจาํนวน 20 เปอรเซน็ตของพืน้ท่ีจงัหวดั
ในการเพ่ิมพ้ืนทีป่าตนนํา้หรอืพืน้ทีป่าอนรุกัษ และการสงเสริมพืน้ทีป่าเศรษฐกิจ  
ซึ่งสวนทางกันเพราะหวังผลในทางเศรษฐกิจเนื่องจากพื้นที่สวนนี้เพิ่มขึ้นรอยละ 
10 เปอรเซน็ต ปาบางอยางสงเสริมใหปลกูกนัเยอะๆโดยเฉพาะไมยางพาราไมไดนํา้
ยาง ทีส่าํคญัไมยางขายไมไดกส็ามารถทีจ่ะขายไมยางได เพราะตอนนีไ้มยางไมเพยีง
พอจงึเปนตองสัง่ซือ้จากตางประเทศ ปญหาทีเ่กดิขึน้จากแผน ยงัไมเหน็แผนกิจกรรม
อยางแทจรงิทีเ่ปนรปูธรรม ดงัน้ันควรท่ีจะหาเจาภาพเพ่ือดาํเนินงานสวนน้ี อาทิเชน 
อบจ.สถาบันการศึกษาฯลฯ ซึ่งมีโอกาสเปนเจาภาพที่ชัดเจนแลวหรือยัง เพื่อสงผล
ทําใหมีนํ้าที่ดี  มีคุณภาพและจํานวนปลาที่สามารถหลอเลี้ยงคนสกลนครได 
  

ประเด็นแลกเปลี่ยน/ซักถามเพ่ิมเติม :

 อานนท มโนธรรม : ที่เทศบาลมีบอบําบัดนํ้าเสีย แตอยากรูวาแตละชุมชน
มีวิธีการจํากัดบอน้ําเสียหรือไม? บทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)        
ที่มุงเนนสงเสริมการทองเที่ยว แลวในแนวทางการอนุรักษจะใหเราทําอยางไง
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  บอทาแรใชวิธีการผึ่งแบบธรรมชาติ
  บอหนองสนม ปจจุบันเหลือจํานวน 35ไรไมไดมีการบําบัด หนาหนาว

ผานไปจะเจอฟองเต็มไปหมด
  บัวหลวง มีจอกหูหนู กอใหเกิดมลภาวะในลํานํ้า
  ชุมชนเมือง และเทศบาลทาแร มีบอบําบัด มีการรับนํ้าจากถนนดําเนิน

สวาง และชุมชนนาออย สวนพื้นที่บางแหง 20 เปอรเซ็นต ที่สามารถบําบัดได และ
อื่นๆ ไมสามารถที่จะทําการบําบัดได

  หอยคัน ที่ทําใหคัน เกิดจากตัวออนของพยาธิ(หอยคัน) จะเกาะตาม
รางกายทาํใหเกดิการคนั มนัชอบอาศยัในปลาทีม่เีกรด็ ซึง่ตองปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม
การกินของผูคนคือควรจะมีการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ

  สารเคม ีทีล่อยไปมา สิง่ทีไ่มไดพดูถงึเลยคอื จอกหหูน ูบวัหลวง เปนทีน่า
สงัเกตวาเกิดขึน้ไดอยางไร มกีารผสมผสานกันทําใหพืน้ท่ีมคีวามหนาข้ึน กลายเปน
สนุนทบัถมกนั ซึง่จอกหหูนเูปนปญหาใหญ และสวนทีส่องคอืไมยราบซึง่ตอนนีพ้ืน้ที่
หนองหารเต็มหมดแลว
 นพ.สมบูรณ  จิระวัฒนาสมกุล : ขออนุญาตใหขอมูลเรื่องบอบําบัดนํ้าเสีย
เพิ่มเติม มีพื้นที่สองชุมชนเปนหลักคือ  เทศบาลเมืองและเทศบาลทาแรชุมชน
เทศบาลเมืองตรงเมรุเผาศพ...อันนั้นเปนของกรมประมงเปนระบบบําบัดแบบ
ธรรมชาติและหลังโรงพยาบาลสกลนคร อันนั้นเปนบอผึ่ง เริ่มรับนํ้าตรงแขวงการ
ทางและถนนสขุเกษมตัง้แตถนนสุขสวสัด์ิและถนนนาออย ดงันัน้จะเหน็วาพืน้ท่ีรบั
นํา้เสยีมแีคนีเ้ลยจากนัน้ไปกไ็มผานระบบบาํบดันํา้เสยี สวนเทศบาลทาแรรบัหลกัๆ 
จากถนน 4 สายไดแก ถนนดําเนินสวางและถนนประชาราษฎร ถนนสวัสดิแ์ละถนน
เฟองฟจูะมี 4 สายหลักเทาน้ันที่รับนํ้าเขาสูบอบําบัด หากดูดีๆ จริงๆ ที่เทศบาลทา
แรไมถึง 20เปอรเซ็นต ของความสามารถในการบําบัด จากสถิติทั่วโลกอันดับ1 คือ 
มะเร็ง และประเทศไทยจากกระทรวงสาธารณสุขอตัราการตายคือ ปพ.ศ.2553 ตาย
จากมะเร็งประมาณ 50,000 กวาคนเปนมะเร็งตับและถุงนํ้าดี ประมาณ 14,000 
คน ประมาณ 7,000 คนอยูในภาคอีสาน และท่ีสกลนครประมาณ 600 คน 
 คุณสรรคสนธิ  บุณโยทยาน : ไดไปลงเรือมีคนแจงใหทราบมีเรื่องดาราคน
ดังเจ เจตตรินที่มาเลนเจสสจี ไมถึงคร่ึงชั่วโมง ลงนํ้าถึง 30 นาทีแลวขึ้นมาคันทั้งตัว 
อันนี้คือ ตัวชี้วัดเชิงประจักษ ผมเลยทาวาผูวาราชการจังหวัดคนตอไป ถาผูวา
สามารถที่จะอุมพระลงนํ้าไดสัก 10 นาที ขึ้นมาคุณหมอสมบรูณสามารถที่จะรักษา
ฟรี  
 รศ.อนันต ปานศุภวัชร : นํ้าที่คันมีอยู 2 ปจจัยคือ สารเคมีและพยาธิ ซึ่ง
หนองหารไมนาจะเกิดจากสารเคมี แตสิ่งหนึ่งท่ีทําใหคัน คือ ตัวออนของพยาธิบาง
ชนดิคลายกบัลกูนํา้ ปรกตจิะอาศยัในหอยนํา้จืด พอลงตวัออนของมนัจะลงมาเกาะ 
ทีบ่านเราเรยีกวาหอยคนั ตวัออนของมนัจะมาเกาะจะทาํใหเกดิอาการคนั สวนพยาธิ
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ใบไมในตับตัวแกของมันอยูในตับของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม แลวไขไมเปนท่ีเปนทาง
ลงในน้ํา ทําใหตัวออนเกิดการเจริญเติบโตในปลาไดแก ปลาตะเพียน หรือปลาที่มี
เกร็ด ปญหาคือ  หากมีการรับประทานไมสกุกจ็ะสามารถเขาไปอยูในตบัของคน วธิี
การสาํคญัทีว่า จะทาํอยางไรไมใหคนกนิปลาดบิ หรอืปลาสกุๆ ดบิๆ เราจะทาํอยางไร
ใหคนเขาใจวัฒนธรรมการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะยิ่งข้ึน

สถานภาพหนองหารศึกษา 
ประเด็นหัวขอ “ความหลากหลายทางชีวภาพในหนองหาร จังหวัด
สกลนคร” 
โดย ดร.นพรัตน  สิทธิวงศ   
อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เริ่มเวลา  11.31 น.

 หัวขอท่ีนําเสนอวันนี้ในแงของความหลากหลายทางชีวภาพ  เบ้ืองตนมี
การอางองิผลงานวจิยัหลายๆ  ทาน เพราะทีผ่านมางานวจิยัทัง้หมดกระจดักระจาย 
พอมศีนูยหนองหารเกดิขึน้จึงตองมกีารรวบรวมไว  เพือ่มใีครสนใจกม็าหาขอมลูไดที่
นี่ ตรงน้ีอาจยังไมครบหรือไมมากก็ตองมีการรวบรวมกันตอไป
 ความหลากหลายทางชวีภาพ คอืสิง่ทีม่ชีวีติทีอ่ยูรวมกนัในทีห่นึง่ สิง่มชีวีติ 
นั้นๆ มีความสัมพันธกัน  กินกันเปนทอดๆ อยูรวมกัน ทําไมเราจึงมาดูความหลาก
หลายทางชวีภาพในหนองหาร ซึง่เดิมทีเ่ปนแนวความคดิของนกัวจิยัรุนเกา รุนใหม
เขาไมชอบเรือ่งน้ีเพราะทาํแลวไมไดตงัค ไมไดเกดิประโยชนและเกดิเม็ดเงินมากมาย 
แตกม็นีกัวทิยาศาสตรสวนหน่ึงชอบเพราะวามนัสวยงาม ตืน่เตนทีจ่ะรูวามอีะไรบาง  
สดุทายนักวิจยัรุนใหมเขาจะเขาไปหาชนิดวาชนิดไหนมีนํา้มันเยอะ รูชนดิแตไมรูเลย
วาประเทศไทยมทีีไ่หนบาง กต็องอาศยัขอมลูความหลากหลายตรงนี ้ขอมลูพืน้ฐาน
ของเราตรงนี้ แตตรงน้ีนับวันยิ่งหายไป ถดถอยลงไปเร่ือยๆ
 คาประมาณการความหลากหลายของโลกและประเทศไทย จะสังเกตเห็น
วาประเทศไทยอยูในเสนศนูยสตูร ความหลากหลายทางชวีภาพเยอะมาก แตเราคน
พบนอยมาก มคีนมากมาย มนีกัวจิยัมากมายพยายามคนพบอยู ตวัเลขไมนิง่เปลีย่น



160
ถอดบทเรียนหนองหาร

ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ไปเรื่อยๆ ตามชนิดที่ขึ้นมาใหม ตอนนี้สํานักนโยบายและแผน เพื่อตอบสนองตอป
ความหลากหลายสากลป พ.ศ. 2510 ไดพยายามเรียบเรยีงสิง่มชีวีติหลายๆ ชนดิมา
เทาที่ทราบ รวบรวมสาหรายและพันธุเห็ด พันธุไม พยายามที่จะทําหนังสือ คูมือ 
ความหลากหลายของประเทศไทยกําลังดําเนินการอยู เพื่อที่ตอบสนองกับปสากล
แหงความหลากหลาย ที่ทราบเพราะดิฉันไดเปนสวนหน่ึงของคณะผูที่รวบรวม
สาหราย คือ สกลนครก็พยายามผลักดันขอมูลของสกลนครเพ่ือนํ้าเอาขอมูลไป
บันทึกตรงน้ีดวยเหมือนกัน แตขอมูลเกาๆ ไมไดวินิจฉัยถึงระดับนี้ บอกช่ือกวางๆ 
แตไมมีรายละเอียด จึงอยากท่ีจะรวบรวมกับเขา เพราะฉะน้ันงานรวบรวมความ
หลากหลายสําหรับคนรุนใหม หากรวบรวมไดก็จะดี
 หนองหาร ขอมูลเทาท่ีหาเก่ียวกับความหลากหลาย ไดแก พันธุไมนํ้า 
สาหราย โปรตัวชัวร แพลงตอน อื่นๆ และรายงานเดี่ยวที่ทําเรื่องหอย พันธุไมนํ้า
และสาหรายตองแยกกันรวมทั้งแพลงตอน สิ่งเล็กๆ ที่สามารถสังเคราะหแสงอยาง
สาหรายหางกระรอก สาหรายพงสโิด สาหรายขาวเหนยีว สวนทีเ่ปนปญหากับหนอง
หารคือสวนของพันธุไมนํ้า หรือสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน Microcystis spp.
 หากมกีารแบงชวงชัน้ป ตัง้แตป 2530 อาจารยอนนัตไดศกึษาความหลาก
หลายของสาหราย  อาจารยพิสิษฐิ์ อาจารยประจําม.ราชภัฏสกลนคร ก็ตองการ
ศึกษาเรื่องสาหรายเหมือนกัน

 ป พ.ศ.2544 ศึกษาเรื่องพันธุไมนํ้าพบความหลากหลายมากมาย และ
มกีารสาํรวจโปโตซวัร ป 2545 เริม่ท่ีจะเยอะมกีารศกึษาพนัธุไมนํา้ และมีการศกึษา
สัตวนํ้าอื่นๆ คือ หอยจืด ซึ่งไมไดลงลึกถึงลายละเอียดทาง Spices ตอมาเปนงาน
ศึกษาทุนจากกรมควบคุมมลพิษเรื่องสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน หรือ Microcystis 
spp. หลาย Spices มากดูทั้งสาหรายพิษหรือสาหรายอื่นๆ ดวย

 ปพ.ศ. 2547 ศึกษาความสัมพันธของแมลงนํ้า ซึ่งมีประโยชนบงบอก
คณุภาพน้ําได อาทเิชน ตวัออนของแมลงปอ กม็กัจะพบในน้ําด ีหนอนแดงซ่ึงถอืวา
เปนแมลงนํา้เหมอืนกนั เปนนํา้เสยีหากเจอ รปูรางหนาตาของมนัสามารถทีจ่ะศกึษา
งาย  

 ปพ.ศ. 2552  มีงานศึกษาที่ไดรับทุนจากกรมควบคุมมลพิษตั้งใจท่ีจะ 
Relies ขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานน้ําผิวดินเพราะฉบับท่ีใชอยูตั้งแตป พ.ศ. 2538 มา
เปนปจจบุนัเพราะใชมานานแลวหลายป ซึง่หนองหารกเ็ปนจดุหนึง่ทีเ่ราเลอืกเพราะ
มีขอมูลเดิมพอสมควรแลวมาดูความเปล่ียนแปลงไปก็เลยมาพบความหลากหลาย
ของแมลงนํ้า แมลงนํ้าก็มากขึ้น คุณภาพน้ําอยูในระดับดีถึงปานกลางสามารถที่จะ
นํามาใชประโยชนได ซึ่งในปเดียวกันไดมีการศึกษาถึงแมลงสัตวที่เปนตัวกอโรคแต
ไมพบ ตอมาศึกษาสาหรายพบแพลงตอนหรือ Microcystis spp.พบเปนชนิดเดน 
ทาํใหกรมควบคมุมลพษิตระหนกัมากขึน้วาจะตองมีมาตรการในการจดัการ และใน
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ป 2552 ปเดียวกันไดศึกษาสาหรายพิษในหนองหารมีสาหรายเบสนิค  คือสาหราย
กลุมหนึ่งที่มีความสวยงามมาก ซึ่งเปนสาหรายที่บงบอกนํ้าคุณภาพดี ในหนองหาร
มีเยอะมาก พบ  29 สปชีสโดยมีจํานวน 13 สปชีส ที่มีการรายงานในประเทศไทย 
ซึง่เปนรายงานครัง้แรกจากหนองหาร  สวนอนันีค้อื ขาวจากหนงัสอืมตชินเมือ่ปพ.ศ.
2540 สาหรายมรณะกอใหเกิดโรคมะเร็งตับที่พบในจังหวัดเชียงใหม นครราชสีมา 
เพชรบุร ีกรุงเทพฯ มกีารรายงานวาเคยพบ กรมควบคุมมลพิษเคยใหทางคณะแพทย
มหาวิทยาลัยเชยีงใหมไดลงมกีารตรวจสาํรวจความหลากหลายของสาหรายพษิโดย
เลอืกหนองหารเกบ็ตัวอยางหลกัของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืเพราะเคยมรีายงาน
วาเคยคนพบเหมอืนกนั ซึง่หนองหารไมเทาไหรแตบอบําบัดนํา้เสยีจงัหวดัสกลนคร
พบมากและมกีารเก็บตวัอยางปลาจากบอบาํบดัในลกัษณะนํา้แบบนีค้อืนํา้ทีเ่สยีมาก
เจอสาหรายชนิดดังกลาวและมีการเก็บตวัอยางปลาพบวา มกีารสรางสารพิษไมโคร
ซิสติน ที่กอใหเกิดมะเร็งมีพิษตอตับ ซึ่งการไดรับสารนี้ในปริมาณที่สูงถาสูงมากจะ
ทําใหเกิดอาการเฉียบพลันทําใหเกิดเสนเลือดฝอยที่ตับแตกทําใหเลือดออก ถาเกิด
ในภาวะท่ีนานจะทําใหตับอักเสบแลวทําใหเกิดมะเร็ง การพบสารพิษไมโครซิสติน
ในโลกคนพบไมตํ่ากวา 60 ชนิด แตที่พบมากคือ  ไมโครซิสตินแบบ LR, RR และYR 
โครงสรางทางเคมตีางกนั ความเปนพษิตางกนั ในหนองหารนํา้ปรมิาณ 1  มลิลลิติร
พบ 1-6 เซลลเทาน้ันเอง กรมอนามัยโลกไดกําหนดคามาตรฐานไมโคซิลติน LR ไม
ควรเกิน 1  ไมโครกรัมตอนํ้า 1ลิตร นํ้าในหนองหารปลอดภัย แตนํ้าในบอบําบัดนํ้า
เสียสารพิษกระจายอยูหนาแนนเกิน  ในป 2552 ยังไมเกินคามาตรฐาน ซึ่งใน
ประเทศไทยยังไมมีแหลงนํ้าจืดไหนเกินคามาตรฐาน แตหากนํ้ามีการบูมขึ้นมา นา
กลัวแลว ขอมลูของสาหรายพิษกม็าจากความหลากหลายซึง่กพ็บวามสีาหรายตวันี้
เกิดขึ้น   สารพิษดังกลาวทนตอสารเคมีและรังสียูวีตางๆ การกระทําใดๆ ที่ทําให
เซลลมันแตกย่ิงมีอันตรายมากข้ึนไมสามารถท่ีจะทําลายได ตอนน้ีใชแบคทีเรียใน
การยอยสลายทาํลายโครงสรางทาํใหสารพษิลดนอยลงเพราะเราไมสามารถทีจ่ะทาํ
อยางอ่ืนไดแลวใชความรูทางชีวะ มาควบคุมทางชีวะอีกทีหน่ึงตอนน้ีเราอยูระหวาง
ดาํเนินการ/ทดลองหรือ screen  เช้ือแบคทีเรยีจะหาสายพันธุทีม่าชวยยอยสารพิษ
นี้ออก ซึ่งชวงนั้นตื่นตัวแตตอนนี้เงียบหายมุงเนนไปที่สาหรายนํ้ามัน เพราะไดเงิน
ทุนอุดหนุนตรงน้ีจึงนอยลงไปเนนที่สาหรายน้ํามันเยอะ แตตรงนี้ก็มีคนดําเนินการ
อยูประเทศตื่นตัวเยอะคือ ออสเตรเลีย  จีน และญี่ปุนเพราะนํ้าบูมคอนขางเยอะ

ประเด็นแลกเปลี่ยน/ซักถามเพ่ิมเติม :

 คณุประสาท  ตงศริ ิ: ดแูลวไมนากลวัเทาไหร แตสตัวเลก็ๆ ประเภทกุงกนิ
ไหมสาหรายแลวกุงตายไหม? สารพิษนี้สะสมในปลาหรือสัตวนํ้าอยางไร สวนงบ
ประมาณที่จะมาอุดหนุนการทําเรื่องสาหรายพิษ และสาหรายนํ้ามัน อันไหนนาที่
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ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

จะทํากวา?
  พิษไมมีผลสะสมในกุง หรือแมกระทั้งปลา แตเมื่อคนเอามาบริโภคจึง

เกิดการสะสมแทน  มีการสะสมพิษเร้ือรังเปนตัวสะสมของมะเร็งตับโอกาสการเกิด
มะเร็งจะเยอะมากขึ้น ปญหาคือ เราจะทําอยางไรที่จะมีกันนํ้าจากบอบําบัดนํ้าเสีย
ไมใหไหลลงสูหนองหาร ในปหนาจะทําวจิยัเร่ืองน้ีรวมกับทางอาจารยทีม่หาวิทยาลัย
ขอนแกนสํารวจในพ้ืนที่หนองหารและเขื่อนอื่นๆ ตอไป

  สวนเร่ืองการศึกษาสาหรายน้ํามันจะใชงบประมาณคอนขางสูง ซึ่งการ
เพาะเล้ียงเพื่อใหเพิ่มจํานวนคอนขางยากคือการใชตนทุนคอนขางสูง เอานํ้าที่มี
สาหรายเยอะๆ มาสกัดน้ํามัน เพียงแตวาคาท่ีไดยังนอย สวนประเด็นเรื่องสาหราย
พิษเรามีขอมูลแลวคือนาจะมีการเผยแพรความรูทําใหทุกคนระวังวาทําไมถึงไดบูม 
เพราะสารอาหารประเภทไนเตรต แอมโมเนียลงสูแหลงน้ํามาก ซึ่งสาหรายน้ีชอบ
มาก ซึ่งไดมาจากปุย  บานและชุมชน มีการชะลางลงสูแหลงนํ้า ดังนั้นเราจะชวย
กันลดเหมือนไมใหอาหารมัน จะสามารถที่จะลดตรงนี้ได
 ประเด็นคําถาม : สารไมโครซิสติน สะสมอยูในเนื้อเยื่อของปลาหรืออะไร
ไหมคะ/คาคร่ึงชีวิตของสารนี้อยูที่ระดับไหน

  ถาเยอะเกินจะยังคงมีการสะสมอยู แตในระบบจะมีการกําจัดของเสีย
อยูแลว หากมีปริมาณที่มากจะมีการสะสมอยู คือในบอบําบัดนํ้ามีการบูม หากเรา
ไปรับหรือกินปลาตรงน้ันเราก็จะมีการรับไปดวยแตถามนีอยเราก็จะรับไปดวยแตนา
จะมีการละเวนดกีวา ซึง่ดแูลวจะนอยกวาโลหะหนักมมีากกวา เพราะฉะน้ันหากลด
ปลาตรงน้ีไดเราจะลดทุกอยางเลย ทั้งโลหะหนักและไมโครซิสติสเราจะลดได          
ถาเปน YR จะอยูที่ 50-60 ไมโครกรัม แตถาเปน RR จะอยูที่ 600-700 ไมโครกรัม  
ตอนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม
 นพ.สมบูรณ  จิระวัฒนาสมกุล: คารบอนที่ใชในการดูซับสารพิษ จะชวย
ในการกรองสารพิษไมโครซิสตินนี้ไดหรือเปลา?

  การจัดการสารพิษมีความสําคัญมาก สารกัมมันตะรังสีราคาแพงมาก
ถาเราใชกบัระบบกําจดันํา้เสยีเราจะหมดตัวไดเพราะฉะน้ันเขาถึงเลอืกเอาไปกับการ
ผลิตนํ้าประปา แหลงนํ้าเสียคอนขางเยอะโดยเฉพาะที่โคราช ลําปาง วิธีการศึกษา
คือ กวนนํ้าใหขุนซ่ึงบอบําบัดกวนไดแลวแสงจะบดบังไมมีแสงทําใหตาย หรือการ
ใชสารเคมคีอรปเปอรซนัเฟตมาโรย หรอืใชคลอลนีกําจัดเชลลได เชลลลดลงแตสาร
พษิจะเยอะข้ึนกอใหเกดิอนัตราย อกีวธิหีนึง่ถาเราตองการจํากดัเชลลเราตองเปล่ียน
คุณภาพนํ้าน้ัน คือธรรมชาตินํ้าที่มีคุณภาพตางกันจะเจอสาหรายตางชนิดกัน ถาดี
ตวันีเ้ปลีย่นไมสามารถอยูได แตตอนนีค้ณุภาพนํา้เหมาะสมกบัตวันี ้ถานํา้มคีณุภาพ
ดีสาหรายตัวอื่นก็จะชนะตัวนี้จะถูกเบียดบังไปแลวจะไมเกิด ซึ่งโดยธรรมชาติ
แบคทีเรียสามารถที่จะยอยไดสวนหนึ่ง
 อาจารยทศพล จตุระบุล : ประเด็นสาหรายนํ้ามัน อยากใหอาจารย
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บรรยายรายละเอียดใหชดัเจน  เพราะอาจารยบางทานยงังงๆ วาเอามาใชประโยชน
อะไร เพื่อใหเกิดความชัดเจน

  คอื สาหรายบางชนดิสามารถจะสรางอาหารสะสมซึง่เปนนํา้มนัในเซลล 
เซลลแกๆ จะสรางน้ํามันจากการมองกลองจะเห็นนํ้ามันฉีดพุงออกมา ตอนนี้ทาง
ปตท.กําลังใหทุนในการวิจัยอยูกับการ Screen หาสาหรายที่สามารถนํามาเปน
พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก ซึ่งตองมีกระบวนการสกัดอีกเยอะ
 นิพนธ มุลเมืองแสน : ดวยความที่ชอบทานแกงผัม กําลังกังวลวาตัวเอง
จะรับประทานไมโครซิสตินนี้ อยากทราบลักษณะทางกายภาพของสารพิษนี้ เวลา
ที่เราไปดูแลวเห็นวาสาหรายมีพิษหรือไม แลวในสวนของนํ้าประปาก็เขาใจวามี
สาหรายพิษน้ีปนอยู  หากมีการนําเอามากรองจะทําใหเราปลอดภัยหรือเอาสารพิษ
นี้ออกไดไหมจากการกรองนํ้าประปาเพื่อเปนนํ้าดื่ม

  ในกระบวนการผลตินํา้ประปาสามารถทีจ่ะกรองเซลลได และถาในสวน
ของสารพิษมีสารกํามันตะรังสีคงกรองได

  ผัมนํ้าไมไดอยูในตระกูลของสาหราย ควรลางใหสะอาด ดูแหลงท่ีมา
ของมันควรมาจากแหลงนํ้าดี หากลางใหสะอาดก็ถือวาพอเพียง

  การตรวจในรางกายคน  ยังไมมีการคนพบยังไมไดทําการศึกษาใน
รางกายของมนุษย
 คณุเจริญชยั  ศริกิลุ : โชคดรีะบบการผลตินํา้ประปาทัง้ประเทศเปนเซลล
แสงทั้งหมด นํ้าประปาเราก็อุนใจไดสกลนครเปนเซลลแสง สวนเรื่องระบบน้ําเสีย
พยายามใหมีลอมรอบหนองหารทุกจุด เทศบาลสกลนครตอนน้ีรับไดแค 60-70 
เปอรเซ็นต ตัวระบบทําไว 14,000 คิวตอวัน นํ้าเขาตอนนี้อยูที่ 6000-8000  คิวตอ
วนั สวนทีก่ลุมใหญสดุตัง้แตโรงเรียนธาตุนารายณ โรงเรียนธาตุนาเวง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนครและคายทหารไมมีการบําบัดเลยตอนนี้ขาดอยูประมาณ 114 ลาน
บาทกําลังของบประมาณกําลังชวยกันเต็มที่อยู  การทํานอกเขตเทศบาลเมืองเขาก็
วางระบบไวไมได ในสวนของทาแรคณุหมอทานอธบิายไวดมีาก กอนถงึทาแรกเ็ปน
เชียงเครือที่เปนหอพักผุดขึ้นมา วางระบบไวแลวจะย่ืนของบประมาณในป 2557  
ทีจ่ะถงึนี ้เหลอืทางฝงโพนนาแกวกบังิว้ดอนกาํลงัจะออกแบบ สิง่ทีย่งัไมมใีครพดูถงึ
คือพื้นที่ขางลางคือโดมเกลือ ขอจํากัดของสภาพทางธรณีวิทยาไมสามารถดําเนิน
การพัฒนาไดและอีกเรื่องคือ การพัฒนา AEC การพัฒนาเร่ืองการทองเท่ียวถนน
สกลนคร นครพนมจะขยบัเปน 4 เลนสทัง้หมดหรอืหกเลนสเพือ่รองรบัถนนมติรภาพ
แหงที่สามท่ีนครพนมท่ีจะขามไปทาแขกน้ันสิ่งที่ตามมาคือ การพัฒนาเร่ืองแหลง
ทองเทีย่วเขาทาํอะไรกบัหนองหารบางเยอะมากตัง้แตการขยายชองทางตัง้แตทาแร 
ถนนเลียบเกือบ 20 กิโลเมตรได และพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวตรงนี้สําคัญหลาย
ทานเรียกวา International  wetland  การเขาไปดําเนินการพัฒนาคอนขางที่จะ
ยากมาก การพฒันาเปนแคพืน้ท่ีลุมน้ําระดบัชาตเิทานัน้ไมใชนานาชาต ิเพราะฉะนัน้



164
ถอดบทเรียนหนองหาร

ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การท่ีจะเขาไปดําเนนิการพัฒนาใดก็มกีฎหมายตัวนีอ้ยูจงึไมสามารถแกไขปญหาได
เทาที่ควร เห็นดวยกับการทําพรองน้ําเพื่อที่จะพัฒนา ทานอาจารยเอกรินททําไว
แลว แบงโซนนิ่งไวแลว แบงหนองหารออกเปนเฟสประมาณ  9  จุด  9  โซน  พรอง
นํ้าที่ละสวน  ขุดนํ้าที่ละสวนมีบรรจุไวในแผนพัฒนาหนองหาร เราไมจําเปนตอง
พรองน้ําท้ังหมดเพราะคนจําเปนตองใชนํ้าประปา นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกโดยรอบ
หมุนเวียนกันทําเปนโซนคลายรูปแบบของการทําถนนที่ทําแตละดาน  ยินดีที่จะให
ความรวมมือหรือทางสํานักฯ ชวยเหลือ ขอบคุณครับ
 คณุประสาท  ตงศริ ิ: สิง่ทีก่งัวลคอืเราจะมบีอนํา้เสยีรอบหนองหารทัง้หมด 
อยากใหทางสํานกัสิง่แวดลอมรวมกับ อปท.บงัคบัใชกฎหมายกับการท่ีปลอยน้ําเสีย
ลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือทอสาธารณะตองมีบอเกลือก บอซึม บอดักไขมันใหทั่ว
ถงึกอน ณ วนัน้ีมแีตกฎหมายไมไดมกีารบงัคบัใชเพราะอยางนัน้เราก็แกทีป่ลายเหตุ 
สถาบนัการศกึษา เด็กเยาวชนในโรงเรยีนกลุมคนเหลานีท้ีจ่ะปลกูจติสาํนกึนาท่ีชวย
เหลือกันได อยาเนนโครงการใหญๆ รอยกวาลาน หวังความรวมมือระดับจุลภาค
หรอืครวัเรอืนใหความสนใจเรือ่งการปลอยนํา้เสยีลงแมนํา้สาธารณะหรอืการจดัการ
นํ้าระดับครัวเรือนใหความรวมมือซึ่งกันและกัน  
 คุณนิพนธ มูลเมืองแสน : “บอขี้เสียก” คนสมัยใหมจะไมรูจักโครงการข้ี
เสยีกชวยโลกเกดิขึน้แลวทีส่กลนครครัง้แรกไปทาํทีเ่ทศบาลตองโขบโดยคณุไกรราช 
แกวดี  ที่เปนผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ  และกลับมาที่หนองหารยังคงมีกองทุน
อยูเพราะไดทาํผาปาชวยหนองหาร อยากทาํสบืชะตาหนองหาร  คราวท่ีแลวทํากบั
พรรคพวกและขาราชการจึงอยากจะทําสืบชะตาหนองหารอีกครั้ง อยากใหมี
ประเพณีสืบชะตาหนองหารเปนเรื่องของการทองเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึง
 คุณเจริญชัย  ศิริกุล :  ตัวกฎหมายออกมาบังคับใชตั้งแตปพ.ศ. 2551 
เรือ่งระบบนํา้เสยีในครวัเรือนประกาศครบใชทกุทองถ่ิน มกีารบงัคบัใชวาพืน้ทีไ่หน
ทีม่กีารกอสรางหลงัป 2551 ตองยืน่แบบแปลนระบบนํา้เสยีในระดบัครวัเรอืน แลว
เรื่อง“บอขี้เสียก” คุยกันกับคุณไกรราชท่ีพังโคนกระจายท่ีปลายทอไวให 8 จุด ใช
งบประมาณไมกีห่มืน่บาท หลายทองถิน่ทีต่ดิลาํนํา้ไดมกีารกอสรางไปแลวเหน็ระบบ
การบาํบดังายๆโดยใชสาหราย และอกีเรือ่งคอื ขอกังวลเรือ่งปลาทีเ่อาขึน้มาจากบอ
บาํบดัน้ําเสีย ตรวจช้ินเน้ือแลวไมม ีและไมโครซิสตสิ(Microcystis spp.)นีย้งัไมตรวจ  
เรื่องนี้นาที่จะทําการศึกษาตอไป 
 คุณวาสนา  มุงก้ันกลาง :  อยากนําเสนอผลงานของเด็ก ซึ่งหากไดฟง
แลว เราอาจตกใจคือ เด็กหองวิทยสกลราษฎรเขาทําโครงงานเก่ียวกับเรื่องโลหะ
หนักที่ตกคางจากบอบําบัดเมื่อป 2554 ซึ่งเด็กไดไปเอาจากบอบําบัดจริงๆปรากฏ
วาเขาหาโลหะหนักอยู 3 ตัวคือทองแดง แคดเมียมและตะก่ัว โชคดีที่ไมเจอตะก่ัว 
แตตัวอันตรายคือ แคดเมียมซึ่งเด็กดูจากในเนื้อปลาและหนัง

  ปลาดุก 0.8  มิลลิกรัมตอกิโลกรัมและปลาชอน ปลานิล ทุกตัวเกินคา



16
5

ถอ
ดบ

ทเ
รีย

นห
นอ

งห
าร

ศูน
ยห

นอ
งห

าร
ศึก

ษา
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

รา
ชภ

ัฏส
กล

นค
ร

มาตรฐาน ซึ่งคามาตรฐานคือ 0.1 มิลลิกรัม ปลาชอน 0.3 มิลลิกรัมและปลานิล 
0.75 มลิลกิรมั เพราะฉะนัน้เมือ่เราพดูถงึจงึเปนสิง่ท่ีนากลวัแคดเมยีมมผีลตอสมอง
เพราะฉะน้ันเราจะกลั่นกรองไดไงวาปลาที่ขายจะไมไดมาจากตลาด

  คําชี้แจงในฐานะเปนคนเขาไปแสดงความคิดเห็น งานที่ทานอาจารย
วาสนา  มุงก้ันกลาง ถาจะใหไดขอมูลที่ชัดเจนตองเพิ่มจุดเก็บ ชวงเวลา/วันที่เก็บท่ี
จะสามารถระบุไดวาสารพิษมีการสะสมจริงไหมแลวปริมาณมันมากจริงหรือเปลา 
เพราะปริมาณที่เก็บที่จุดเดียวแลวก็เปนชวงแลง ซึ่งปริมาณสารเคมีคอนขางที่จะ
เขมขนอยูแลว
 นพ.สมบูรณ  จิระวฒันาสมกุล : มีความกังวลเรื่องบอบําบัดนําเสียรอบ
หนองหาร อยากที่จะฝาก เนื่องจากเห็นแบบแปลนของบริษัทท่ีปรึกษาแลววาชวง
ธาตนุาแวง และทาแรสามารถทีจ่ะทาํสองขางทางถนนใหเปนบอคลายๆ เปนบอผึง่
แลวบําบัดน้ําเสียจากครัวเรือนหรือขางทางดึงเขามาสองขางทางบําบัดกอนที่จะ
ปลอยลงขางๆ สะพานหนองหารนอย ตรงนั้นเปนการบําบัดโดยที่ไมตองรบกวน
หนองหารสรางความสวยงามของสองขางทางดวย สรางความปลอดภัยตอการสัญจร
ไปมาดวย
 คุณเจริญชัย ศิริกุล : กรมทางหลวงคงไมยอม เพราะไดมีการเจรจาหลาย
รอบแลว เกี่ยวกับเรื่องนี้

สถานภาพหนองหารศึกษา 
ประเด็นหัวขอ “ความหลากหลายของพันธุปลาในหนองหาร จังหวัด
สกลนคร” 
โดย อาจารยทรงทรัพย อรุณกมล  
อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เริ่มเวลา 13.24  น.

 วันน้ีผมมาบรรยายเร่ืองความหลากหลายของพันธุปลาในหนองหาร กอน
อื่นมาเกริ่นลักษณะทั่วไปหนองหาร เปนทะเลสาบนํ้าจืดที่มีพื้นที่กวางใหญเปน
อันดับสองของประเทศรองจากบึงบอระเพ็ด มีพื้นที่รวมประมาณ 77,000 ไร เก็บ
กกันํา้ไดปริมาณ 2,000,000 ลกูบาศกเมตร มลีาํนํา้ทีเ่ติมหนองหารท้ังหมด 16  สาย 
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แตมีลํานํ้าที่เติม 2 แหลงที่สําคัญคือ ลํานํ้าอูน ลํานํ้าพุงซึ่งลํานํ้าอูนจะทําหนาท่ี
ชลประทานเพื่อการเกษตร  สวนลําน้ําพุง ทําหนาที่ในการปนกระแสไฟฟา ลํานํ้า
ตางๆไหลลงสูหนองหารแลวลงสูแมนํา้โขงไหลผานลาํนํา้กํา่ สมยักอนหนองหารเคย
แหงในชวงที่หนาน้ําหลากหนองหารก็จะมีนํ้า ชวงหนาแลงหนองหารก็จะแหงขอด

 การใชประโยชนของนํ้าหนองหาร มีการใชประโยชน 5 ดาน คือ  
 ใชนํ้าดิบเพื่อการผลิตน้ําประปาในเขตเทศบาลและอําเภอเมือง
 ใชเปนแหลงพื้นที่ชลประทานเพ่ือการเกษตร
 แหลงเพาะพันธุสตัวนํา้ของกรมประมง รวมถึงเปนแหลงการประมง

ของชุมชนลอมๆ รอบหนองหาร เปนอูขาวอูนํ้าของชุมชน
 เปนแหลงสันทนาการไดแก แขงเรือ ประเพณีตางๆ ของหนองหาร 

ซึ่งมีประวัติมายาวนาน 
 การอพยพของปลาโดยปรกติปลาจะมีการอพยพ 2 ชวง คือ ชวงฤดูนํ้า

แดงหรือฝนตกใหมๆ  และฤดูนํ้าลงเปนทฤษฎีในการอพยพของปลาสวนใหญ ยอน
ชวงกอนเมือ่ป 2484 จะมกีารสรางเข่ือนแววพยฆัคนั ปลาจากลาํนํา้โขงจะวายทวน
นํ้าขึ้นมาเพ่ือมาวางไขในแหลงนํ้าใหญๆแหลงนํ้าที่เขาเกิด ซึ่งแหลงนํ้านั้นคือหนอง
หารในปจจุบันนี้  เพราะฉะน้ันทุกชวงที่ฝนตกใหมๆ จะมีปลาปลานับพันวายน้ํา   
ทวนข้ึนมาเพ่ือสบืพนัธุและวางไข หลงัจากน้ันในชวงท่ีนํา้ลงเดือนต.ค.-พ.ย. ของทุก
ปฝนจะขาดชวงเขาสูฤดูหนาว นํา้ปรกติกจ็ะลดลงอยางตอเน่ือง ปลาท่ีผานการวางไข
จากหนองหารก็จะวายตามน้ําไปหากินในแหลงนํา้ใหญๆ  คอื แมนํา้โขง ลกูปลาท่ีได
วางไขไวแลวก็จะเจริญเติบโตชวงหน่ึงก็จะวายตามพอแมไป ไปสืบพันธุวางไขเปน
รอบวัฏจักรอยางน้ี

 การเปลี่ยนแปลงของหนองหาร  แบงเปน  3  ยุค  คือ 
 ยุคแรก ทางการประมง การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจะเปนการ

เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศโดยสิ้นเชิง มีการสรางประตูนํ้าเมื่อป พ.ศ. 
2484 คอืประตูนํา้ หลงัจากน้ันตดิสงครามโลกคร้ังที ่2 ทาํใหประตู
นํา้เสรจ็ชาสรางเสรจ็เมือ่ป พ.ศ.2496 ชือ่ “แววพยัฆคัน” หลงัจาก
นั้นก็จะมีกรมประมงรวมกับชลประทานเปนผูรับผิดชอบ    
 ยุคที่สอง พ.ศ.2535 มีการบูรณะประตูนํ้า “แววพยัฆคัน” 

เนือ่งจาก มสีภาพทีท่รดุโทรมและนํา้ในหนองหารสามารถทีจ่ะเกบ็
กกัไดนอยจงึเพ่ิมระดับความสูงขึน้ จนปจจบุนัความสูงอยูที ่156.5 
เมตร เหนือระดับนํ้าทะเลกลาง แตประตูนํ้าสูงท่ี 157.0 เมตร ซึ่ง
ถานํา้เตม็กส็ามารถทีจ่ะจนุํา้ได 2,000,000 ลกูบาศกเมตร ประกอบ
ดวยประตู 3 บานแลวมีบันไดปลาโจนอยูขางๆ ใหปลาวายทวนนํ้า
เพื่อเขามาสืบพันธุวางไขในหนองหาร ซึ่งสรางเสร็จใหชื่อประตูนํ้า
วา “สุรัสวดี”  
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 ยุคที่สาม ของการเปลี่ยนแปลงหนองหารปพ.ศ. 2537 หนองหาร
มีการระบายนํ้าลงสูนํ้ากํ่า แตในหลวงทรงเห็นวาตําแหนงสามารถ
ที่จะสรางสถานีเก็บกักนํ้าเพื่อการเกษตรก็มีโครงการพัฒนาลุม    
นํา้กํา่อนัเน่ืองมาจากพระราชดํารขิึน้ ลาํนํา้กํา่แตกอนมีแคประตูนํา้
สุรัสวดีประตูเดียวปจจุบันมี 5 ประตูนํ้า มี 5 เข่ือน  5  ฝายคอยกัน
นํ้าไวคือ ประตูนํ้าสุรัสวดี ประตูนํ้าหนองบึง ประตูนํ้าบานนาคู-     
นาขามและประตูนํ้าธรฤทธิ์ ประตูนฤมิตร ซึ่งประตูแตละประตูจะ
มีบันไดปลาโจน ควบคุมการสรางโดยกรมประมงแตมีสิทธิ์ขาดแค
ประตูนํ้าสุรัสวดีที่เดียวจะประกาศหวงหามในชวงท่ีปลาเขามา
สืบพันธุและวางไขไดแคประตูเดียวน่ีคือขอจํากัด สวนสถานีอื่น
กรมชลประทานยงัไมมสีทิธิข์าดดานกฎหมายดานนัน้ ตามหลกัฐาน
พระราชกฤษฎีกาป พ.ศ. 2484  ลงชื่อ ศ.บุญ อินทลําพัน หัวหนา
กรมประมงซ่ึงหนองหารมีหลกัฐานท่ีชดัเจนวาใชอนรุกัษและสงวน
พันธุสัตวนํ้าในตอนน้ัน ปจจุบันหนองหารเริ่มเขาสูยุคเสื่อมโทรม 
ตามหลกัฐานวาอยางนัน้ มพีชืนํา้กระจายอยูทัว่หนองหาร เนือ่งจาก
หนองหารถูกลอมรอบชุมชนและลํานํ้าสาขาตางๆ รวมถึงพื้นที่
ทางการเกษตรซ่ึงจะมีสารเคมี ปุย ในสวนของชุมชนก็จะเปนแหลง
นํ้าเสียไหลลงสูหนองหาร ซึ่งจะมีพืชนํ้าคอยใชสารอินทรีย ธาตุ
อาหาร แลวก็จะเจริญเติบโตไป ทําใหสาหรายและพืชนํ้าเจริญข้ึน
อยางหนาแนน บางทีอาจกลายเปนเกาะลอย จากงานวิจัยของฤา
ชัยเมื่อ พ .ศ . 2511 หนองหารเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต อ
ปรากฏการณ “ยโูทฟเคชัน่” ไดงาย ซึง่บางครัง้หนองหารจะมพีืน้ที่
ตื้น  และลึกเหมาะแกการเจริญเติบโตของพืชนํ้า  ซึ่งในอนาคตไม
เกิน 50 ป หนองหารจะเร่ิมตื้นเขิน  ประตูนํ้าสุรัสวดี  อยูในความ
รับผิดชอบของกรมประมงจะมี spring way ยาว 200 เมตร มีชอง
สาํหรบัเปนบนัไดปลาโจนในชวงน้ําหลากปลาอพยพกรมประมงจะ
ออกกฎหมายขอหนึ่งบอกวาเปนพื้นท่ีสงวนสําหรับการอพยพของ
ปลา  ดานทายลาํน้ําหามจับสตัวนํา้รศัมเีกนิ  200 เมตร ดานตนนํา้
หามจับสัตวนํ้ารัศมี 500 เมตร  แตชาวบานปากตอปากเม่ือนํ้าขึ้น
กจ็ะมาออหนาประตูนํา้ ปจจุบนัโครงการน้ํากํา่อนัเนือ่งมาจากพระ
ราชดําริอยางที่ไดกลาวมาแลวก็จะมีประตูนํ้าท่ีคอยขวางลํานํ้าก่ํา
ทั้งหมด 5 ประตู 

 การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุปลา  ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
หนวยงานทีร่บัผดิชอบหนวยงานหลกัคอื  กรมประมงมกีารเกบ็ขอมลูตัง้แตป 2511 
จนกระท่ังปจจุบัน  มีวิธีการศึกษา  4  วิธีหลักๆ  จากงานศึกษาเอกสารคือ  
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 สอบถามและเก็บขอมูลเก็บตัวอยางจากชุมชนชาวประมงลอมรอบ
หนองหาร  

 การกําหนดพิกัดในการเก็บและใชสารเคมีเบ่ือปลา การใชอวนทับตลิ่ง
เก็บตัวอยางปลาข้ึนมา  เอาไปอนุกรมวิธานเสร็จแลวเอาไปดอง

 การการใชเคร่ืองมือตาขาย เปนเคร่ืองมือท่ีจับไมเลือกจับปลาหลาก
หลายชนิดและขนาด  ในการเก็บตัวอยาง

 การเก็บตวัอยางจากประตูระบายน้ํา หรอืบันไดปลาโจนแตละประตนูํา้
กํ่ามี 5 ประตูก็เก็บ  5  ประตู 
 จาํนวนชนิดพบ 32 ชนดิมากข้ึนเร่ือยๆ  จนกระทัง่ปพ.ศ. 2541 นกัวชิาการ
แตละทานใชวธิกีารศึกษา วเิคราะห วจิยัทีแ่ตกตางกัน เพราะฉะน้ันสงผลถึงจํานวน
ชนดิของแตละทาน ในป พ.ศ. 2535 เปนชวงของการเปลีย่นแปลงของยคุของหนอง
หารอีกชวงหนึ่งคือ เสริมประตูระบายนํ้าสูงขึ้นทําใหปริมาณสัตวนํ้าที่เก็บไดในชวง
นีเ้ร่ิมนอยลง เพราะวากอนป 2535 เริม่ทีจ่ะตากหนองหารในชวงปพ.ศ.2534 ระบาย
นํา้ออกหมดเพือ่ทีจ่ะสรางประตรูะบายนํา้ในชวงนัน้ ทาํใหสตัวนํา้ลดนอยลงในชวง
ป พ.ศ. 2535 และเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ตามลาํดบั จนสดุทายขอมลูลาสดุป พ.ศ.2551 
งานวิจยัของคณุชํานาญใชการศกึษาโดยการจับปลาจากบันไดปลาโจนประตูสรุสัวดี 
นาคู นาขาม ทั้งหมดจากการศึกษาประตูเดียวไดจํานวน 54 ชนิดสําหรับประตูนํ้า
สุรัสวดี  แตศึกษารวมท้ัง 3 ประตูไดจํานวน 76 ชนิด ลองเอาขอมูลมา pot กราฟ
จะเหน็เสนแนวโนมเสนแนวโนมมคีาทีส่งูมากขึน้เรือ่ยๆ เนือ่งจากปจจยัหลายๆ ดาน
อาจจะเก็บตัวอยางนอยไปหนอยหรือในตอนนั้นจํานวนพันธุปลาที่นอยอยูแลว แต
สวนทางกับทฤษฎีที่ไมมีประตูนํ้าทําใหปลาเขามาวางไขในหนองหารไดมากขึ้น จน
กระทั่งปปจจุบันป พ.ศ. 2551 จํานวนพันธุปลา 54 ชนิด เสนแนวโนมอาจมาจาก 
เครื่องมือสมัยกอนมีนอย วิธีการวางแผนการทดลองไมครอบคลุมตัวอยาง รูปแบบ
การวิจัยที่แตกตางกัน รวมถึงพันธุปลาในอดีตอาจมีนอยถาศึกษาจากตัวเลขแลว  
ขอจาํกดัของความหลากหลายจากการท่ีไดวเิคราะหมา ปลาแตละชนดิจะมชีวีวทิยา
ที่แตกตางกันไมเหมือนกันเลย  มีขอจํากัดหลายขอโดยยกตัวอยางดังนี้ แตละชนิด
จะมีที่อยูอาศัยที่แตกตางกัน แหลงอาหาร พฤติกรรมการวางไข  การยายถิ่นฐาน  
ซึ่งชวงเวลาที่สํารวจก็มีความสําคัญปลาที่หากินตอนกลางวันและตอนกลางคืนก็มี 
ฤดูกาลที่เหมาะสมศึกษาชวงนํ้าหลาก  การศึกษาการเจริญเติบโตก็ศึกษาชวงนํ้าลง 
สดุทายเครือ่งมอืทีเ่หมาะสม เครือ่งมอื 4 ชนดิ ปจจุบนัมเีครือ่งมอืชนดิหนึง่คอนขาง
ที่จะไดผลคือ บันไดปลาโจน ซึ่งประโยชนคือสามารถท่ีจะทําใหปลาอพยพไดดียิ่ง
ขึ้น  เปนเครื่องมือในการศึกษาความหลากหลาย  การอนุรักษพันธุปลาชนิดตางๆ 
สวนบนัไดปลาโจนมทีัง้หมด  5  ประตมูรีปูแบบเดยีวกนัลกัษณะคลายหวงช้ันบนัได
ดังที่อาจารยไดกลาวไว ปลาจะมี 2 ประเภทคือ ปลาเกร็ด  สวนปลาที่วายนํ้าบน
พื้นที่จะมีชองขางลางใหภาษาอีสานเรียกวา “ปลาบึน” เชน ปลากช ปลาคัง
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 พบความหลากหลายสูงสุดในเม่ือปพ.ศ. 2546 ใชวิธีการเบ่ือปลาดวย
สารเคมีมีทั้งหมด 65 ชนิด
 จากการศึกษาพบวาปลาท่ีออนไหวตอการเปล่ียนแปลงตอสภาพน้ําคือ 
ปลาท่ีตองการออกซิเจนสูงไดหายไปในปจจุบนัคือ ปลามะพาง ปลาเสือพนนํา้ ปลา
นวลจันทรที่หายไปจากนิเวศหนองหาร ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง
ของชนิดพันธุปลาในหนองหารคือ

1. การเพิม่ประชากรในพืน้ทีจ่งัหวดัสกลนคร นํา้เสยีจากแหลงชมุชนรอบ
ชุมชน  และการจับสัตวนํ้าที่เกินกําลังการผลิตของแหลงนํ้านั้นๆ

2. การใชปุยหรือยาปราบศัตรูพืช กําจัดวัชพืช ปุยมีการตกคางที่หนาดิน
เมื่อฝนแรกลงมาจะสังเกตวา นํ้าจะสีเขมขนนั่นคือฝนไดชะลางหนาดินลงมา สิ่งท่ี
รวมลงมาดวยคอื ปุย ซึง่เปนตวักลางสาํคญัในกระบวนการยโูดฟเคช่ัน คอืพชืนํา้จะ
มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและอนาคตจะทําใหพื้นที่ตรงนั้นตื้นเขินได สวนสาร
เคมีตัวสําคัญคือ DDT มีการตกทอดเปนหวงโซอาหาร ยกตัวอยางเมื่อแพลงไดรับ
สารเคมีตวันัน้ โดสของสารเคมีตวันัน้กจ็ะเพ่ิมขึน้ เมือ่ปลาเขาไปกินโดสของสารเคมี
ที่กินก็จะเพิ่มขึ้น สุดทายหวงโซอาหารมีการสะสมในตัวคน

3. สิง่กอสรางเขือ่น ฝายประตรูะบายน้ํากจ็ะตองคาํนงึถึงประสทิธภิาพของ
แตละแหง  ซึ่งกรมประมงก็ไดเก็บขอมูลอยูทุกปวามีจํานวนพันธุปลาไดเขามาใน
บริเวณลํานํ้ากํ่า บริเวณหนองหารมากนอยเพียงใดก็จะมีขอมูลทุกป

4. ขอมูลการลดลงของพื้นที่แหลงนํ้า เนื่องจากการตื้นเขินของหนองหาร 
ซึ่งกระบวนการยูโทฟเคชั่นจะเรงการต้ืนเขิน มีการสะสมของตะกอนอยางตอเนื่อง 
ก็จะมีตนไมนํ้าคอยใชพื้นที่สวนน้ันและสุดทายก็จะเปนพื้นดินในท่ีสุด สัตวนํ้าตาง
ถิ่นผูลาอาจจะเปนผูแพรเชื้อโรคก็ไดหรือปลาเศรษฐกิจ หรือการเลี้ยงปลานิลใน
กระชงัตามลาํนํา้ตางๆ กอนทีจ่ะลงหนองหารหรอืแมกระทัง้พืน้ทีต่นนํา้  มลพษิของ
เสียนี้ก็จะลงสูหนองหารไดโดยตรง 

 สตัวตางถิน่ จากการศึกษาเอกสารมีอยูดวยกนั 6 ประเภทไดแก 1) ปลา
นิลเปนปลาเศรษฐกิจที่คอนขางจะไดรับการนิยมหลุดลอดจากการเล้ียงลงสูหนอง
หาร ปลาหมอเทศ ปลานวลจันทรเทศ ปลาไนจากประเทศจีน สัตวเหลานี้เปนสัตว
นํา้ตางถิน่แตไมสงผลกระทบตอระบบนเิวศหนองหารมากเทาใด สวนขาวลาสุดไดยนิ
วากรมประมงไดปลอยปลาปรันยาน่ันคือตระกูลปลาเฉาซึ่งเม่ือไมกี่ปที่แลว มีการ
รุกลํ้าพ้ืนถิ่น ปลาที่พบมากที่สุดคือ ปลาฉลาด ปลาซิวหางแดง ปลาไสตันตาแดง 
หรือภาษาถิ่นวา “แมกระแดง” ปลาสรอยนกเขา ปลากระแยง ปลาดุก ปลาไหล
นา สลิด ปลาชอน ปลาปากเปา ฯลฯ การคํานวณสัดสวนของปลา  จะมีชีววิทยาที่
แตกตางกนั โดยปรกตแิลวคามาตรฐานระหวางปลาทีก่นิพืชทีก่นิเนือ้อยูที ่3.1 ปลา
กินเน้ือยังมีปริมาณท่ีนอยอยูซึ่งจะไมสงผลตอระบบนิเวศในหนองหารเทาท่ีควร 
ปริมาณปลาที่คนพบในปจจุบัน กินพืชกวา 23.5 เปอรเซ็นต ของชนิดปลาทั้งหมด 
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 เครื่องมือที่ใชในหนองหาร  คือ เมื่อป 2543 รวบรวมไว 5 ชนิด ชนิดที่
ใชมากคือ ตาขาย  ฉมวก และแห เปนเครื่องมือที่จับไมเลือก เครื่องมือแตละชนิด
แตละหมูบานจะใชภูมิปญญาท่ีแตกตางกัน

 วัฒนธรรมปลากับชุมชนชาวอีสาน โมเดลนี้มากจากหนังสือเรื่อง
วัฒนธรรมปลาของลุมนํ้าชี  ชุมชนปลูกขาวทั่วไปบริเวณหนองหาร ชุมชนเกลืออยู
ที่บานมวง ชุมชนปลารอบหนองหาร สวนชุมชนไหก็อยูใกลๆ เชียงเครือ ทําใหคน
ผูกพันกับปลาอยูลอมรอบหนองหารตลอด
 สําหรับผมก็จบการนําเสนอเพียงเทานี้ ขอบคุณครับ

ประเด็นแลกเปล่ียน/ซักถามเพ่ิมเติม :

 คณุรตันพงษ มาลลียั : เนือ่งจากหนองหารมพีืน้ท่ีหวงหามเขาไป เนือ่งจาก
เปนคดีอาญาตองระมัดระวัง มพีืน้ทีห่ามหาปลาอยู 3 แหงไดแก บานดอนแกว บาน 
จอมแจง  และประตูสุรัสวดี ในกรณีหนองหารอยากจะมีพื้นที่เพาะพันธุทุกชุมชน 
ทกุหมูบาน เพือ่เปนพ้ืนทีห่าปลาเดด็ขาด ภาษากฎหมายเรยีกวาท่ีรกัษาพชืพนัธุ  ผกั
เกบ็หาไมไดแลวปลาก็หามจับ ควรใหโอกาสชุมชนมีพืน้ทีอ่นญุาตเพาะเล้ียงสัตวนํา้
ประกาศใหถูกตองตามกฎหมาย เหมือนมีโฉนด ในพื้นท่ีหนองหารหามหาปลาใน
ฤดูวางไข 16  พ.ค.-15 ก.ย.  แตก็ไมถึงขนาดหาม 100 เปอรเซ็นต

- เครื่องมือในการดักปลาหนองหารแบบใหม คือ คอนโดปลาบู ตนกําเนิด
มาจากชัยภูมิมาที่หนองหารสกลนครเมื่อ 8 ปที่แลว วันหนึ่งมีการดักได
ประมาณ 1,000 กิโลกรัม/วัน ขายพื้นที่จังหวัดสกลนคร 35-80 บาท มี
การเอาไปขายที่ภาคกลางแลวสงขายท่ีญี่ปุนดวย หนองหารในอดีตเยอะ
แยะแตตอนนี้เหลือนอยมาก เพราะตอนนี้ราคาที่ 180-200 บาท

- การสํารวจปลา ปลาแตละชนิดมีชวงเวลาในการขึ้นนํ้าไมเหมือนกัน โดย
ปลามเีกร็ดขึ้นเวลากลางวัน กับปลาไมมีเกร็ดขึ้นในเวลาใกลสวาง ดังนั้น
ควรมีการสํารวจในชวงเวลาที่เหมาะสมและเห็นดวยที่จะเอาเด็กไปชวย
ในการเกบ็ตัวอยางปลา  เพราะเดก็โกหกไมเปนจะไดขอเทจ็จรงิมากทีส่ดุ  
สวนเครื่องมือในการประมงที่นาหวงมากที่สุดคือ เครื่องดักปลาจะข้ึนจะ
ลงไดปลาทั้งหมดโอกาสที่จะเหลือนอยมาก ทําใหจํานวนปลาลดนอยลง
ไมใชกรณีเพราะมีประตูนํ้าสุรัสวดี  ซึ่งเปนสวนหนึ่งเทานั้น

- ปลาจีน ที่รับประทานลําบากคือ ปลาเฉา เปนปลาที่กินหญายิ่งกวาวัว
ควายมีปริมาณคอนขางมาก  แตโดนปลาปกเปาทําลาย ดังนั้นควรที่จะมี
แนวทางในการอนุรักษรวมกัน อาทิเชน อาสารักษาหนองหาร  เปนตน



17
1

ถอ
ดบ

ทเ
รีย

นห
นอ

งห
าร

ศูน
ยห

นอ
งห

าร
ศึก

ษา
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

รา
ชภ

ัฏส
กล

นค
ร

 ศนูยวจิยัประมงน้ําจืด : สงสยัขอมลูเกีย่วกบัปลา ชวงหนึง่ท่ีมกีารงานวจิยั
ของสกว. มีการเก็บตัวอยางปลาในลําน้ํากํ่าที่อยูบริเวณประตูหนองบึงยอนไปใน
อดตีมอียู 93 ชนดิ ทาํไมจาํนวนไมเหมอืนกนัสบัสนวาปลาในลาํนํา้กํา่หรอืหนองหาร
เปนลําน้ําเดียวกันหรือไม เปนไปไดไหมที่จะมีการระบุปที่ทําการศึกษา ชนิดหรือ
สปชีสไดดวยหรือเปลา

  อางองิจากงานศึกษาของกรมประมง รวมท้ังปลาเอเล่ียนสปชสีรวมอยู
ดวย ลกัษณะของลํานํา้กํา่มพีืน้ทีอ่ยู 100 กวากโิลเมตรชวงหนานํา้จะมีการกินพืน้ท่ี
กวางออกไปอกี บางครัง้ปลาในแมนํา้โขงอาจมาไมถงึหนองหารอาจหยดุอยูแคลาํนํา้
กํ่าก็อาจเปนได

  การเก็บขอมลูพนัธุปลา ตอนน้ีศนูยวจิยัประมงน้ําจดืไดรบังบประมาณ
จาก MRC ในเรือ่งการเก็บตัวอยางพันธุปลาในท้ังหมด  5 ประตูในลํานํา้ก่ําอยางตอ
เนื่อง แตปรากฏวาปลาในแมนํ้าโขงที่มาถึงประตูสุรัสวดีนอยมาก โดยสวนมากจะ
พบในสายพนัธุทแีตกตางกนัออกไประหวางบรเิวณประตนูํา้นฤมิตร-ประตนูํา้สรุสัวดี 
ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันออกไป แตอยางไรก็ตามจํานวนปลาไมมีมากข้ึน แตชนิด
ปลามีเพิ่มมากขึ้น

สถานภาพหนองหารศึกษา ประเด็นหัวขอ 
“สถานการณคุณภาพน้ําหนองหาร : 
จากอดีตสูปจจุบันเพื่อการเรียนรูรวมกันอยางย่ังยืน” 
โดย ดร.วิจิตรา สุจริต   
อาจารยประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เริ่มเวลา  14.25 น.

 ขอสวัสดีอาจารยทุกทานและแขกทุกทานท่ีไดเขามารวมเสวนากับเราใน
วันน้ี  จะมาพูดถึงสถานการณคุณภาพน้ําหนองหาร  มีลํานํ้าตางๆ ไหลเขาสูหนอง
หารจะแบงออกเปน  2  สาขาหลักๆ คือ  สาขาที่มีนํ้าไหลตลอดท้ังปคือ  ลํานํ้าพุง 
สวนลําน้ําอ่ืนๆ ทีน่ํา้ไมไหลตลอดท้ังป  สวนการใชประโยชนจากหนองหารจากอดีต
จนถึงปจจุบันคือ 1) ใชนํ้าดิบเพื่อผลิตน้ําประปาหรือเพื่ออุปโภค บริโภค ซึ่งไดแก
เทศบาลเมืองสกลนครดําเนินการโดยการประปาหมูบานสวนภูมิภาค สุขาภิบาล  
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ทาแรดําเนินการโดยสุขาภิบาลทาแรและระบบประปาหมูบาน  2) ใชนํ้าเพื่อการ
การเกษตรทัง้ทีป่ระชาชนสบูน้ําใชเองและหนวยงานสบูให  3) แหลงเพาะพนัธุสตัว
นํา้ของกรมประมง 4) แหลงการประมงและการจับสตัวนํา้ 5) สถานทีพ่กัผอนหยอน
ใจหรือสนัทนาการ 6) เปนแหลงระบายน้ําท้ิงจากชมุชน จากการใชประโยชนจะเหน็
ไดวา  มีความขัดแยงจากการใชประโยชน  ซึ่งใชเปนแหลงนํ้าดิบและแหลงรองรับ
ระบายนํ้าทิ้งจากชุมชนดวย  
 การวิเคราะหคุณภาพนํ้า : การวิเคราะหดัชนีตัวชี้วัดหลักๆ  คือ  

 ดานกายภาพ ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า  ปริมาณของแข็ง  สี  กลิ่น  
อุณหภูมิ

 ดานเคมี ก็จะวัดสารอินทรียและสารอนินทรีย  ประกอบไปดวยความ
เปนกรดเปนดาง  คา BOD  ตางๆ  คาสารอินทรียไนเตรตเจนรวม  ปรมิาณฟอสฟอรัส

 ดานชวีวทิยา  ซึง่เปนลกัษณะน้ําเสยีท่ีเปนการบงบอกปนเปอนจลุนิทรยี
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพคน ซึ่งมาตรฐานแหลงนํ้าผิวดินแบงตามการใชประโยชน  
หนองหารถูกจัดอยูในประเภทท่ีสอง  หรือประเภทท่ีสามคือ  สองเพ่ือเปนแหลง
อนรุกัษการประมงหรอืสนัทนาการ และประเภททีส่ามคอืนํา้เพือ่การเกษตรซึง่เปน
มาตรฐานคราวๆ  สวนเรือ่งคณุภาพแหลงนํา้  คณุภาพแหลงนํา้ท่ัวไปในประเทศไทย   
ทีป่ระเมินโดยกรมควบคุมมลพิษในป พ.ศ. 2547 ดาํเนินการประเมินคณุภาพหนอง
หารจัดวาคุณภาพของหนองหารอยูในเกณฑดี สถานีตรวจวัดแหลงนํ้าผิวดินใน
จงัหวัดสกลนครจะมีอยู 2  สถานทีีม่กีรมควบคุมมลพิษมาติดตัง้นัน่คอืบรเิวณลํานํา้
อูนเทาน้ัน  จะเห็นไดวาบริเวณตนนํ้าหนองหารไมมีสถานีตรวจวัดคุณภาพนํ้า        
แตอยางไรก็ตามมีการประเมินคุณภาพหนองหารหลายชวงระยะเวลาดังนี้

 ป พ.ศ. 2540 : จากรายงานของกรมประมงในระบบบําบัดนํ้าเสีย
พบวา  ในเน้ือปลามีโลหะหนักปนเปอนคือ  ปรอท แคมเมี่ยม และ
ตะกั่ว  แตอยูในปริมาณที่ตํ่า
 ป พ.ศ. 2541 : ไดมีการประเมินคุณภาพนํ้าหนองหาร  ถูกจัดอยู

ในเกณฑดี  แตมีการกระจายของสารอาหารคือ  เกิดปรากฏการ 
“ยโูทฟเคช่ัน” การรกุลํา้ทีด่นิ เกดิการตืน้เขนิของแหลงนํา้  ปรมิาณ
โคลิฟอรแบคทีเรียเกินมาตรฐาน
 ป พ.ศ. 2544-2547 : กรมควบคุมมลพิษไดประเมินคุณภาพหนอง

หารอยูในคุณภาพดี  แตปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียเกินมาตรฐาน
จากนํ้าทิ้งของชุมชน
 ป พ.ศ. 2552 : กรมควบคุมมลพิษไดประเมินคณุภาพน้ําหนองหาร

อยูในแหลงนํ้าเสื่อมโทรม  ซึ่งสาเหตุเกิดจากนํ้าเสียจากชุมชนและ
นํ้าเสียจากพื้นที่การเกษตรจํานวนมาก 
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 ปจจุบันป พ.ศ. 2555 : ยังไมมีการประเมินจากหนวยงานใด ถา
บอกวาคุณภาพน้ําของหนองหารเส่ือมโทรมลงเพราะคน ตรงน้ี
เปนการประมาณการตามจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู ในพื้นท่ี
จังหวัดสกลนครป พ.ศ. 2547  ประมาณ 100,000  คน  เพิ่มขึ้น 
4,500  คนพบวาป  2552  คุณภาพนํ้าหนองหารเสื่อมโทรมลง  
แลวปจจบุนัเพิม่ขึน้อกี 2,000  คน  ปรมิาณนํา้ท้ิงสงูสดุในแตละวนั
ตั้งแตป พ.ศ. 2547    นํ้าทิ้งโดยเฉลี่ยประมาณ 14,000 ลบม./วัน  
และนํ้าทิ้งสูงสุดอยูที่ประมาณ 30,000  ลบม./วัน  แตเพิ่มขึ้นไมกี่
ลูกบาศกเมตรจากป พ.ศ. 2547-2542 ปรากฏวาคุณภาพนํ้า
เสื่อมโทรมลง  นั่นก็คือบงบอกไดวาหนองหารสะสมอะไรไวเยอะ
 ป พ.ศ. 2541  คุณธีระพงษและคุณฤาชัยไดศึกษาไว  พบวาหนอง

สนม  ยงัเปดเปนพืน้ทีบ่าํบดันํา้เสีย 950 ลบม./วนั และตรงบริเวณ
คูหมากเสื่อปริมาณ 1,500  ลบม./วัน    แตปริมาณนํ้าเสีย 14,000  
ลบม./วัน  แตระบบนํ้าเสียบําบัดไดแค  2,000  ลบม./วัน  แลวอีก 
10,000  ลบม./วัน  หายไปไหน  ทุกวันอยางตอเนื่อง
 สารอาหารของไนโตรเจนในรูป TKN ถอืเปนสาเหตุหลกัท่ีกอใหเกิด

สาหรายเจริญเติบโต  ทุกอยางเปนลูกโซ สารอาหารพรอม  แรธาตุ
พรอม  เมื่อซากพืชตายไปเกิดการทับถมเกิดกาซคารบอนไดออก
ไซคเกิดไฮโดเจนซัลไฟท  Bio Gas เกิดขึ้นแลวในหนองหาร ใน
อนาคตมีความเปนไปไดมากนอยแคไหนท่ีจะผลิตพลังงานทดแทน
คือ มีเทน จากวัชพืชจากแหลงนํ้าแหงนี้เพื่อใชประโยชนตอไป
 ความสาํคัญของหนองหาร : หนองหารเปนแหลงนํา้ดบิท่ีสาํคญัและ

ใหญที่สุดแหลงเดียว หากคุณภาพนํ้าหนองหารเสื่อมโทรมลง  การ
ประปาจะตองใชงบประมาณอยางมากในการผลิตนํ้าใหเรา  เรา
พรอมหรือยังที่จะเสียคานํ้าประปาที่สูงข้ึน  และสุดทายหากนํ้า
หนองหารเสื่อมโทรมลง  หนองหารจะเพาะพันธุเชื้อโรคและแหลง
สะสมสารพิษทีใ่หญทีส่ดุในภาคอีสาน  เน่ืองจากเปนแหลงนํา้ระบบ
ปด  

ประเด็นแลกเปลี่ยน/ซักถามเพ่ิมเติม

 ดร.อนกุลู  วฒันสขุ  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร : หนาที่
ในการหนนุใหมกีารขอสนบัสนนุงบประมาณและบรกิารทางดานวชิาการใหกบัชาว
สกลนคร หากมีเงินสนับสนุน 1,000,000 ลานบาท อาจารยจะเอาไปทําอะไร?    



174
ถอดบทเรียนหนองหาร

ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เห็นความสําคัญของขอมูลคุณภาพนํ้าหนองหาร จึงเห็นควรตอยอดดานการวิจัย
อยางตอเน่ือง ปจจบุนัมคีวามพยายามสรางความรวมมือของ 3 มหาวิทยาลัย ไดแก 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร ม.เกษตร และ มหาวทิยาลยัราชมงคล วทิยาเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในทุกดาน และเห็นความสําคัญของการสรางการมีสวนรวม 
โดยเริม่จากครอบครัว/ชมุชน เปนหลกั โดยมงีานวจิยั/งานวชิาการมาสนับสนนุการ 
ดําเนินงาน

  เพื่อใหเขากับยุทธศาสตรของการวิจัยของ วช.  คือ  พลังงานทดแทน  
เนื่องจากหนองหารมีปริมาณวัชพืชมาก  สามารถที่จะนํามาสรางพลังงานทดแทน
ได  ทําไมไมเอาสิ่งที่ไมมีประโยชนหรือสิ่งท่ีคิดวาเปนอุปสรรค  เอามาผลิตเปน
พลังงานทดแทน  ซึ่งการศึกษาเบื้องตนไดขอทุน สกอ.ไปเรียบรอย  ป  2556 ได
เรียบรอยแลว คอืการศกึษามเีทนกาซจากสาหราย ซึง่ในอนาคตอาจท่ีจะเหน็โรงงาน
ตนแบบ
 คณุสรรคสนธิ  บณุโยทยาน : คอื ตอนนีถ้าดภูาพมบีานจดัสรรและอาคาร
พาณิชยเพิ่มขึ้นอยางนับจํานวนไมไดแลวตอนนี้สวม  เปนอยางที่อาจารยวาเปนถัง
แกสหมดแลว ตอนนีไ้มมบีานหรอือาคารพาณชิยทีเ่ปนบอเกรอะแลว  ซึง่ตอนนีเ้ปน
สิ่งที่นาหวงไดเสนอใหผูตรวจการกระทรวงสาธารณสุขไป ซึ่งไดเสนอไปวาวิธีการ
จัดการที่งายที่สุดและทําไดรวดเร็วที่สุด  ทางเทศบาลตองรณรงคใหทุกบานมีการ
เติมจุลินทรียกันเองเดือนละ 2 ครั้ง ควรใหจุลินทรียเหลานั้นถูกลงและลดการใช
นํ้ายาลางหองนํ้า (สารเคมี) ในหองนํ้าใหใช GM แทน  หากแตละบานสามารถท่ีจะ
ทําได  ทําใหไมตองคิดถึงระบบใหญเนื่องจากเปนเรื่องที่ยุงยากมาก  เพราะหากทุก
คนหันมาจัดการตนเอง  สรางกระบวนการมีสวนรวมมีโอกาสเปนไปได หรือแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นไดจริงมากกวา
 คุณรัตนพงษ  มาลีลัย :  เห็นดวยกับการสรางการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน   และสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาไดแก  ม.ราชภัฏสกลนคร  
ม.เกษตรศาสตร  ม.นครพนม  หรือแมกระทั่งโรงเรียนตางๆ  เขามาดําเนินงานรวม
กัน

  เริ่มจากชุมชนตัวอยางหรือบานจัดสรรในการดําเนินงานกอน  เปน
ชุมชนที่เปนอาสาสมัครกอนเปนหนวย (Unit) เล็กๆ แลวพัฒนาสูระบบใหญตอไป 
หลังจากนั้นเปนการเก็บตัวอยางตอไป
 ดร.ธนารตัน ตรีสวสัดชิยั : ตัง้ขอสงัเกต ตัง้คาํถามและสนบัสนนุขอเสนอ
แนะอืน่ๆ เกีย่วกบัหวัขอทีไ่ดนาํเสนอเรือ่งคณุภาพนํา้หนองหารควรทาํอยางไรจงึจะ
สามารถสรุปปญหาหรือขอวจิยัใหชดัเจนใหเปน Master plan ทีเ่ปนของเราเองหรือ
ประเด็นมคีวามชัดเจนมากย่ิงข้ึน เพ่ือกําหนดปญหาและแนวทางการแกไขปญหา ที่
จังหวัดสกลนครและหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน สามารถนําไปสูการแกไข
ปญหาอยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่องมากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งการหางงบประมาณใน
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การสนับสนุนการดําเนินการวิจัยตอไป
  งานวิจยัเก่ียวกับหนองหารมีเยอะมาก  แตไมไดมกีารนําประเด็นมาพูด

คุยกันแบบนี้  กาวแรกของการทํางานของศูนยหนองหารศึกษาจึงไดจัดใหมีเวทีนํา
เสนอประเดน็ตางๆ  เพือ่นําไปสูการแลกเปลีย่นเรยีนรูรวมกันกอน  สดุทายจากเวที
มีขอสรุปเพื่อหาทางชวยเหลือกันตอไป

การนําเสนอสถานภาพหนองหารศึกษา ทางดานสังคมศาสตร
กลาวนาํประเดน็โดย ดร.สพสนัต  เพชรคาํ  ประธานสาขาสงัคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เริ่มเวลา  14.54 น.

 จากงานศกึษาทีผ่านมาไดมกีารปรบัปรงุงานเขยีนตัง้แตปพ.ศ.  2543 เปด
เวทีในระดับพื้นที่ 5 หมูบานลอมรอบหนองหารโดยมีประเด็นเนื้อหาที่สําคัญดังนี้

1. ระบบนิเวศของพื้นที่หนองหาร แองสกลนครมีหนองหาร 2 แหง แหง
แรกถาทานเดินทางไปจังหวัดอดุรธานี เม่ือถงึอาํเภอหนองหานแลวเล้ียวซายทางลัด
ไปจงัหวดัขอนแกนก็จะผานตัวอาํเภอกมุภาวป ทางขวามือจะเจอหนองหารนอย ซึง่
เปนตนลําน้ําปาวไหลผานลงจังหวัดกาฬสินธุอีกทีหนึ่ง  สวนหนองหารหลวงอยู
จังหวัดสกลนครเปนตนลําน้ํากํ่าไหลลงสูแมนํ้าโขง อีกสวนบริเวณพื้นที่ตํ่าทางตอน
บนเปนลุมนํา้สงครามและแมนํา้โขง  ระบบนิเวศแบบน้ีเองทําใหมกีารต้ังถ่ินฐานมา
ชานานมีอายหุลายพนัป  แสดงรองรอยความเหมาะสมในการต้ังถ่ินฐานของมนุษย 
โดยเฉพาะหลักฐานโบราณทางคดีทีส่าํคัญคอื วฒันธรรมบานเชียง  ทีม่อีาณาบริเวณ
ต้ังแตอําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เรื่อยมาจนถึงบริเวณโดยรอบหนองหารหลวง
และเทือกเขาภูพาน  

2. หลักฐานทางประวัติศาสตรที่ชัดเจน เราพบกลองทองหรือกลอง
มโหระทึกที่ทําจากสําริด อายุราว 2,000  ป พบที่ลํานํ้ากํ่า ปจจุบันตั้งแสดงอยูที่
พิพิธภัณฑจังหวัดขอนแกน  รวมทั้งชื่อของ “หนองหาร” ก็ปรากฏอยูในศิลาจารึก 
แลวตัง้ชือ่วดัตามชือ่ของเมอืง คอื เมอืงเชยีงใหมหนองหารคามเขต  หลกัฐานสาํคญั
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อีกอยาง คือ ตํานานอุรังคธาตุ  เปนเร่ืองเลาที่อาจไมไดใหขอเท็จจริงทาง
ประวัตศิาสตร แตตาํนานสามารถอธบิายความเปนมาของช่ือบานเมอืงในพืน้ทีแ่ถบ
นี ้โดยเฉพาะตาํนานเมอืงสกลนครหรอืในตาํนานกาํหนดพระธาตพุนม สรปุวาเมอืง
หนองหารหลวงเปนชมุชนโบราณ  หากดภูาพถายทางอากาศจะเหน็การสรางคเูมอืง
ดนิสองชัน้ บรเิวณหนองหารจงึเปรยีบเสมอืนเสนเลอืดใหญทีล่อเลีย้งชมุชนเมอืงมา
นานโดยเฉพาะเรือ่งทรพัยากรอาหาร หากเราศกึษาโบราณคดพีบวา เมอืงหนองหาร
หลวงเปนศูนยกลางทางคมนาคมเช่ือมระหวางอาณาจักรพมา ลานชาง (ลาว) 
กัมพูชา และเวียดนาม เสนทางคมนาคมโบราณทําใหเกิดอารยธรรมที่รุงเรืองตาม
มาเราพบวา เมืองสกลนครจึงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ ที่มีวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีเปนพื้นที่ภายในที่เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของผูคน

3. วิถีการดํารงชีวิต  ระบบนิเวศของหนองหารมีนํ้าทวมในฤดูฝนและแลง
ในชวงฤดูแลง เหลือเพียง “ขุม” หรือ “โกนสะเล” รองลึกของลําหวยเทานั้น      
และปลาจะไปอยู รวมอาศัยตรงนั้นชาวบานจึงสามารถไปหาอยู หากินไดงาย       
ระบบนิเวศของน้ําขึ้น-ลงแบบน้ีมีมานาน จนกระท่ังมีการสรางประตูระบายนํ้า   
“แววพยัคฆคัน” คร้ังแรกประตูทําดวยไม หนองหารมีระบบนิเวศคลายกับกวาน
พะเยา คอื ลาํนํา้กํา่ไหลเช่ือมกบัลาํนํา้โขง จากคาํบอกเลาของชาวบานตัง้แตป พ.ศ. 
2542-2543 พบวา ปลาจากน้ําโขงสวนใหญขึน้มาวางไขในหนองหาร พบกระแสนํา้
แมนํา้โขงไหลแรงและเช่ียว ทาํใหมปีลาประเภทเนือ้ออนเหมอืนกบันํา้โขงเยอะมาก 
แตตอมามีโครงการพัฒนาประตูระบายน้ําจึงทําใหเหลือเฉพาะปลาเกล็ดที่กรม
ประมงนํามาปลอย อีกทั้งเมื่อมีนํ้าขังวัชพืชตางๆ จึงเกิดขึ้นมากมาย

4. การจัดการท่ีดนิและการเจริญเติบโตของเมือง  ปพ.ศ. 2484 กรมประมง
เริ่มสํารวจแลวเขามาขีดเสนบนพื้นที่หนองหารกลายเปนเขตหวงหามการใช
ประโยชนจากทีด่นิ เปนการกนัคนออกจากนํา้ ใครเขาไปทาํประโยชนในพืน้ทีห่นอง
หารถือวา ผิดกฎหมาย แตกตางจากท่ีอื่นที่ปลอยใหคนไดอาศัยอยูกับนํ้า แตหนอง
หารกลับกันคนออกไป อีกอยางหน่ึงท่ีเกิดจากการพัฒนา คือ การโตของเมือง
สกลนครเราเหน็วา เมอืงสกลนครในระยะ 20-30 ปทีผ่านมา มกีารขยายถนนหลาย
เลน บานเมืองใหญโตข้ึน ศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาเยอะแยะเต็มไปหมด มี
การเปล่ียนแปลงโครงสรางพื้นฐานของเมืองไปหมด นํ้าเสียบางแหงอาจไหลลงบอ
บาํบดัของกรมโยธาธิการ แตบางแหงไหลลงหนองหารโดยตรง และปญหาอีกอยาง
ที่ตามมาคือเรื่องนํ้าทวมและขยะมูลฝอยที่ไหลลงสูหนองหารครับ ผมยุติการกลาว 
นําเปดประเด็นไวเพียงเทาน้ีกอน และยังมีอีก 3 ทานไดนําเสนอพูดคุยตอ ขอบคุณ
ครับ
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ประเด็นแลกเปลี่ยน/ซักถามเพ่ิมเติม :

 ดร.อนุกุล  วัฒนสุข : หากเรามีงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
ทานอยากที่ทําประเด็นอะไรครับ

  ประเด็นเชิงประวัตศิาสตรเมอืงโบราณ  ใหหนัมารักเมืองสกลนครมาก
ยิ่งขึ้น

  ประเด็นการกันคนออกจากนํ้า  นาที่จะหาแนวทางในการทํางาน
ประเด็นน้ีอยางตอเนื่อง

การนําสถานภาพหนองหารศึกษา ประเด็นหัวขอ
สถานภาพหนองหารศึกษา “สังคมและประวัติศาสตรทองถิ่น” 
โดย อาจารยภูริภูมิ  ชมภูนุช 
อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เริ่มเวลา  15.14 น.

 สวัสดีครับผมสอนประวัติศาสตรที่คณะมนุษยฯ เปนคนธาตุนาเวงนี่เอง
ใกลหนองหารเหมือนกัน แตเพิ่งมารู จักหนองหาร  ประเด็นเรื่องสังคมหรือ
ประวตัศิาสตรทองถิน่ไดเกริน่เนือ้หาไปแลววาเมอืงสกลนคร อยูในแองสกลนครตัง้
ถิน่ฐานมากอนยคุประวตัศิาสตรแลว  มวีฒันธรรมแบบบานเชยีง  คนอยูมากอนยคุ
สมัยประวัติศาสตร  3,500  ปกอน  และพัฒนามาเรื่อยๆ  เติบโตมาเรื่อยๆ  เปน
ยคุกอนประวตัศิาสตรตัง้แตสมยักอน 100 ปทีแ่ลวข้ึนมาสมัยเปนเมอืงขอมพระนคร
หรอือาจมกีารเลยีนแบบทางศลิปะทางวฒันธรรมกไ็ดตอเนือ่งพฒันามาเรือ่ยๆ  กอน
ที่สมัยลานชางลงมา  มีการรับรูอดีตรวมกันวาแถบเราเปนเขตอาณาจักรโคตรบูน  
อาณาจักรลานชางและสยาม  การนําเสนอของผมไดมีการรวบรวมองคความรูทาง
ประวัติศาสตรทองถิ่นของเราชุมชนลอมรอบหนองหารมีการศึกษาดังนี้

1. ประวัติศาสตรชุมชน เปนประวัติศาสตรโดยภาพรวม ประวัติศาสตร
ทองถิ่นเปนการเขาใจตัวเอง เขาใจวาอดีตรวมกันของชุมชนเปนอยางไร บางทีอาจ
ไมตองมีการแสวงหาความจริง เพราะจริงๆ อาจไมมใีครรู  ตองการรูวาอะไรเกิดขึน้
จรงิๆ  ในอดตี เปนตาํนาน นทิาน หรอืทีเ่รยีกวา “พืน้” แบงออกเปน  2 กลุมใหญๆ
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 สวนที ่1  ประวัตชิมุชนจากการศึกษาภายนอก เปนเรือ่งราวประวัตศิาสตร
โดยภาพรวม ประวัตศิาสตรอสีานหรือประวัตศิาสตรประเทศไทยตัวอยางงานศึกษา
ของคุณเติม วิภาคยพจนกิจ เปนประวัติศาสตรอีสานหลังจากนั้นนอยคนนักที่จะ
เขียนประวัติ-ศาสตรของอีสานได  เนื้อหาที่สําคัญไดแก  เมืองสกลนคร ชุมชนลอม
รอบหนองหาร สวนงานของทานอาจารยศรีศักร  วัลลิโภดม ทานเปนนัก
มานษุยวทิยาและนกัโบราณคด ี นาํเสนองานศกึษาประวตัศิาสตรทองถิน่ทีน่าสนใจ  
เปนการศึกษาประวัติศาสตรชุมชน  สังคมรวมกันความสัมพันธระหวางคนกับคน  
คนกับธรรมชาติ  และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  มีหลักฐานคือคําบอกเลา  ตํานาน
เปนนิทาน  เพราะฉะนั้นการลงไปทองถิ่นมีการศึกษาท่ีหลากหลายมาก หลักฐาน
สวนใหญคือวิถีชีวิตของผูคนสะทอนวิถีชีวิต วัฒนธรรม โลกทัศนของคนในทองถิ่น
คือ เปนประวัติศาสตรสังคมที่มีชีวิตชีวา  งานของทานคือ แหลงอารยธรรมอีสาน 
และอกีทานคอือาจารยธรีะชยั บญุมาธรรม อาจารยที ่ม.ราชภัฏสกลนครทานเขียน
งานวจิยัหนังสอืประวัตศิาสตรสงัคมอีสานตอนบน ทานใชขอมลูจากหอจดหมายเหตุ 
ทานเขียนประวัตศิาสตรทองถ่ินหวัเมืองกาฬสินธุทานใชหลกัฐานสองอยางประกอบ
กนัคอื เอกสารและการลงพ้ืนทีท่าํใหงานของทานนาสนใจมากอาจารยผศ.สรุตัน  ว
รางครัตน  เปนอาจารยที่เคยสอนที่ม.ราชภัฏสกลนคร  แตตอนนี้ทานเกษียรแลว
ซึ่งทานทํางานเยอะมาก งานของทานหลากหลาย สวนทานตอมาคืองานอาจารยสุ
วทิย  ธรีะสาสวัตร ทานมาทําวจิยัเก่ียวกับลุมนํา้สงครามเร่ืองของประวัตศิาสตรทาง
เศรษฐกิจ อันนี้เปนตัวอยางคราวๆ ของงานศึกษาประวัติศาสตรชุมชนลอมรอบ
หนองหารเปนสวนหนึ่งของงานน้ี
 สวนท่ี 2 ประวัตชิมุชนจากการศึกษาภายใน เปนการศึกษาของอาจารยผศ.
สรุตัน วรางครตัน  ทานสอนวิชาประวัตศิาสตรทองถิน่ ทานไดใหนกัศกึษาลงไปเก็บ
ขอมูลเยอะมาก  ซึ่งตรงน้ีเปนประเด็นที่นาสนใจ  นาที่จะทําการฝกฝนและพัฒนา
ตอไปเพื่อเปนขอมูลวิเคราะหและแยกแยะดึงสาระออกมาเพ่ือมาประชาสัมพันธ
เชื่อมโยงหาความหมายนําเสนอการอธิบายทางประวัติศาสตรสําคัญท่ีสุด สามารถ
ที่จะเปนองคความรูเพื่อเขาใจทองถิ่นไดดีขึ้น เมื่อป พ.ศ. 2540 มีงานศึกษาของอา
จารยสพสันติ์ เพชรคํา และอาจารยศรีศักร  วัลลิโภดมทานไดทําเรื่องวัฒนธรรม
ปลาแดกและศึกษาเก่ียวกับชุมชนรอบหนองหาร  ยกตัวอยางของทานอาจารยสุ
พัฒน ไพไหล ทานศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมปลาแดกที่บานโพนบกโพนนาแกว  ได
ศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งประวตัศิาสตรหมูบานดวย อพยพมาอยางไรวถิชีวีติผกูพนักบันํา้
อยางไรใชวิธีการสัมภาษณเปนสวนใหญดวย  และงานของอาจารยปทุมทิพย  มาน
โคกสงู  มกีารศกึษาชมุชนรอบหนองหารมกีารศกึษาเรือ่งกลุมชาตพินัธุ  มกีารลงพืน้
ที่  ทําใหเห็นวามีการเคลื่อนยายของผูคน  ความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ
 เห็นไดวาหนองหารมีเรือ่งใหศกึษาเยอะแยะ ทัง้เร่ืองประวัตศิาสตรทองถ่ิน 
กลุมชาติพันธุวรรณนาตางๆ สรุปไดวางานศึกษาเร่ืองประวัติศาสตรทองถ่ินและ



17
9

ถอ
ดบ

ทเ
รีย

นห
นอ

งห
าร

ศูน
ยห

นอ
งห

าร
ศึก

ษา
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

รา
ชภ

ัฏส
กล

นค
ร

ชุมชนรอบหนองหารถาเทียบกับหลักฐานความสมบูรณของขอมูลยังนอย ยังไม
สมบรูณและเพยีงพอ คอืเรายงัไมเขาใจตัวเราเองเทาไหรในแงของภูมหิลงัของชุมชน  
ของเราเอง  

สิ่งที่นาคิดตอเนื่อง : 
 สนับสนุนการเก็บขอมูลในเชิงการจัดระบบ เพื่อนําไปสู การ

วิเคราะหในเชิงของ Information  
 ที่สามารถนําเสนอหรือสื่อสูสังคมไดมากขึ้น
 งานศึกษาท่ีผานมา  หลกัฐานงานศึกษาท่ีผานมาคอนขางนอย  ควร

สนับสนุนใหมีการวิจัยอยางเปนระบบและรอบดาน ในสวนของ
ขอมูลอยากใหมีการสนับสนุนมากย่ิงข้ึน  สวนหนึ่งเนื่องจากมีการ
ซอนทบัทางวฒันธรรมคอนขางเยอะและมคีวามหลากกลาย  อยาก
ใหมีงานศึกษาเกิดขึ้นเพื่อจัดระบบของขอมูลใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น

การนําเสนอสถานภาพหนองหารศึกษา ประเด็นหัวขอ
“สถานภาพการศึกษาวัฒนธรรมรอบ “หนองหาร” 
โดย อาจารยชานนท ไชยทองดี 
อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เริ่มเวลา  15.32  น.

 เรียนผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตองขอแนะนําตัวกอนแมจะอยูคณะ
ครุศาสตร  แตสาขาที่เรียนมา  ผมจบมนุษยศาสตรภาษาไทยมา  เพราะฉะนั้นองค
ความรูทีพ่อมีบาง คอื  ทีเ่กีย่วของกับภาษาและวัฒนธรรม  หวัขอทีไ่ดรบัมอบหมาย
คอื วฒันธรรมรอบหนองหาร  ผมในฐานะคนนอกอาจมขีอบกพรองในการเรยีบเรยีง
และรวบรวมหลายอยาง โดยมีประเด็นตางๆ  ดังนี้

1. วฒันธรรมรอบหนองหาร  มขีาว  เกลือ  ไห  ปลาแดก  คาํวาวฒันธรรม
รอบหนองหารเรา ใหคาํนยิามวาอยางไร  ผมไดมโีอกาสลงพ้ืนทีบ่านหนองหอยและ
ทาแร  พื้นที่หนองหอยมีตํานานเร่ืองผาแดงนางไอ  มีอนุภาพเหนือพ้ืนท่ีอื่นคือ        
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ถอดบทเรียนหนองหาร

ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มีเอียนดอนทําใหหนองหารมีสีสันขึ้นมาอีก  ซึ่งไดมีการนําเสนอในเวทีวิชาการที่ 
ม.อุบลราชธานี  ซึ่งมีขอเสนอทางวิชาการใหมีการผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมใหมีเรื่อง
เลาขึ้นมาใหมากที่สุด สวนท่ีทาแร มีแหลงนํ้าพุที่นาสนใจและโบราณสถานทาง
วัฒนธรรมความเชื่ออาทิเชน  เรื่องปูตา ศาลพระภูมิ  มีผลไมพื้นถิ่น  สุดทายมาเรา
ระบไุดไหมวาวฒันธรรมรอบหนองหารของเราคอือะไร มจีรงิไหม  และทีม่อียูมคีวาม
หมายวาอยางไร  บางเร่ืองไมตองไปหาคําตอบ  ใหคนมีความเช่ืออยูอยางนั้น        
หากไมเชื่ออยาลบหลู  ซึ่งเปนการคงอยูของวัฒนธรรมในสวนหนึ่ง

2. ความขัดแยง  มีความขัดแยงระหวางกลุมชาติพันธุ  ไดแก  กลุมไทโส 
แลวมีการเลนของซึ่งเปนเรื่องเลาในเชิงกลุมชาติพันธุ  สภาพปญหาท่ีผานมาคือ  
ขาดความเขาใจในเชิงกลุมชาติพันธุ

3. ดานภาษา  มภีาษาไทนอย พอไดศกึษาความหลากหลายเหลานี ้ ทาํให
เขาใจความหมายของวัฒนธรรม  สิ่งที่อยากเสนอความคิดคือ  สุดทายเรายังไม
สามารถที่จะใหนิยามไดวาหนองหารคืออะไร  คุณคามันคืออะไร  ดังนั้นสถานภาพ
หนองหารจึงเปนสิง่ทีก่วางเกินไป  ศกึษาท่ีมาทีไ่ปของช่ือ  วฒันธรรมการเปนอยูคอื  
ศึกษาแบบแยกสวนแตหากในอนาคตเราเอาฐานขอมูลมาศึกษาแบบองครวมมาก
ขึ้นคงสามารถขมวดประเด็นใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน

การนําเสนอสถานภาพหนองหารศึกษา ประเด็นหัวขอ 
“หนองหาร” พื้นที่ชุมนํ้าในฐานะอาณาบริเวณของทรัพยากรที่ตอง
พัฒนา
โดย อาจารยพสุธา โกมลมาลย 
อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เริ่มเวลา  15.49  น.

                                                                                    
 ผมจะมาขมวดหนองหารเร่ืองราวหนองหารท่ีไดมีการพูดคุยมาท้ังหมด
ตั้งแตตอนเชา  ผืนนํ้านามหนองหารคือ  อะไร
 1. จุดกําเนิดประวัติศาสตรหนองหาร  เมื่อปพ.ศ. 2484  เกิดประตูนํ้า
เววพยฆัคนัใชระยะเวลาสราง  4 ปจงึแลวเสรจ็เมือ่เจอภาวะสงคราม ทกุคนใหความ
รูสึกวาประตูนํ้าคือผูราย จริงหรือไม?  ถายกขบวนไปทุบไดผูคนตรงนี้ก็คงยกไปทุบ  
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แตอยางไรผมจะลองเลาใหฟงวาเกิดอะไรขึ้น  ผมสรางลําดับตามป พ.ศ มีประเด็น
เนื้อหาที่สําคัญดังนี้

 ป พ.ศ. 2482  บริบทของพื้นที่หนองหารคือ  การลงพื้นที่หนองหาร
ครั้งแรกเพื่อจะสรางประตูนํ้า  สําหรับประโยชน  3 อยางคือเพื่อการเกษตร การ
พัฒนาพันธุปลาและการอนุรักษพันธุปลา แลวมีพระราชกฤษฎีกาเปนเขตหวงหาม 
พรฎ.2484 พรอมกับการประกาศใหมีการสรางประตูนํ้า

 ป พ.ศ.2484  สรางประตูนํ้ากํ่า  หนองหารมีการเปล่ียนแปลงไมได
เปลี่ยนแปลงท่ีประตูนํ้า  แตเปลี่ยนแปลงเรื่องวิธีคิด  ซึ่งกอนหนานั้นคือพื้นที่เปด  
ทีท่กุคนสามารถทีจ่ะใชประโยชนจากหนองหารได โดยใชวฒันธรรมเขามาเกีย่วของ
ทีส่อดคลองกบัการใชประโยชน และมคีวามเชือ่เกีย่วกบัพญานาค เรากาํกบัสภาวะ
การใชประโยชนบนพื้นฐานของความเช่ือเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ  ทําใหเรากลัว 
ไมมใีครกลาทีจ่ะไปทําความสกปรกใหกบัหนองหารไมมใีครกลาท้ิงขยะ หาปลาเกิน
ปริมาณทีก่าํหนดไว เพราะเรามกีฎทีเ่ราเรยีกวาวฒันธรรมผานการปรบัตวัทามกลาง
ธรรมชาติ  แตหลังจากป พ.ศ. 2484 ความเช่ือนี้เริ่มหายไป มันหายไปเพราะอะไร? 
หายไปเพราะกระบวนการหน่ึงทีว่าดวยการพฒันา ไมไดมององครวมทีผู่คนมคีวาม
สมัพนัธกบัคน และผูคนสมัพนัธกบัธรรมชาติ แตมองเร่ืองทรัพยากรวาเปนสิง่ท่ีผูคน
สามารถที่จะจัดการได หนองหารถูกมองวาเปนเรื่องปญหาของนํ้า ปญหาของ
การเกษตร ปญหาของพนัธุปลา ปญหาของแหลงนํา้เสยี  ปญหาของสาหราย เปนตน 
เพราะเรามองมันอยางแยกสวนทําใหคนหายจากความกลัว ไมกลวพญานาคแลว 
กลัวอยางเดียวคือ อาการคัน มีการกันคนออกจากหนองหารเมื่อมีการประกาศใช
พระราชกฤษฎีกา คนไมสามารถท่ีจะใชทรัพยากรไดหลังจากมีการสรางประตูนํ้า
เสร็จ  นํ้าหนองหารมีการยกระดับขึ้น คนก็มีการปรับเปล่ียนบริบททางวัฒนธรรม
ซึง่กอนหนาน้ัน ชวงฤดูแลงมกีารทําการเกษตรริมฝงพอหนาชวงฤดูฝนกจ็บัปลาแต
พอน้ําไมหมนุเวยีนทีเ่คยเปนไปอยางธรรมชาติ ผูคนตองปรบัเปลีย่นวฒันธรรมใหม
เพราะน้ํายกระดับสูงขึ้น

 ป พ.ศ. 2485  สรางสถานีประมง  เพราะฉะนั้นประมงเปนกลุมคน
กลุมแรกที่เขามาใชทรัพยากรในหนองหาร

 ปพ.ศ. 2504  เราสรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก  และแยกสวน
เกิดการปฏิวัติเขียวเชื่อวาเกษตรคือทางรอดเราพยายามแยกธรรมชาติออกจากคน
แลวเขาไปจัดการ ประเด็นคือวิธคีดิเราเปล่ียนไป  หลงัจากทีเ่รารับวัฒนธรรมวาดวย
การพัฒนา  หนองหารอยูในวังวนวาดวยการพัฒนา

 ป พ.ศ. 2535 มีการสรางประตูนํ้ากั้นนํ้าที่ใหญกวาเดิมอีกชื่อวา 
“สุรัสวดี”  นํ้าสูงขึ้นอีก 50 เซนติเมตร  ปลาไมสามารถที่จะข้ึนมาวางไขได  ก็สราง
บันไดปลาโจนและ  ทางลอด  เกิดปญหาก็คอยวากันเปนเรื่องๆ ไปยึดแนวความคิด
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ขางนอกมาชวยในการพัฒนาขณะเดียวกันท่ีมีอยูในชวงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 7 
หนองหารเกดิการเปลีย่นแปลงภายใตจนิตนา แลวปญหาหนองหารอยูทีไ่หน  แกไข
ปญหาที่ไหน  มีการสรางโรงบําบัดนํ้าแลวดูวาใชไดหรือไม  คําตอบคือ ใชไมได  
เพราะเก่ียวเนื่องกับการวางผังเมือง  และอะไรอีกหลายอยาง  ณ  วันนี้เราตองมอง
การแกปญหาไมแบบไมแยกสวน

 2. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  และสังคม  

 ดานส่ิงแวดลอมเกิดปญหาเร่ือง มลพิษทางน้ํา  การแพรขยายของ
วัชพืช  เกิดเกาะดอนตางๆ  ขึ้นมากมาย  การลดลงของชนิดพืชและพันธุปลา

 ดานสังคม  เกิดความไมมั่นคงทางดานความเปนอยู  อาทิเชน  เรื่อง
ที่ดิน  ทําใหไมสามารถทําการพัฒนาเทาที่ควรเพราะความรูสึกไมมั่นคงของตนเอง
เหลืออยู  สุขภาวะที่เกิดขึ้นจากเช่ือโรคตางๆ  สารพิษสะสม  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
อยางเปนลูกโซอยางตอเนื่อง

 สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผานมาคือ  การพัฒนาแบบแยกสวน  แตสิ่งท่ีอยากชวน
ใหคิดคือ  คุณพัฒนาวิธีคิดวาดวยการพัฒนาของคุณหรือยัง  การพัฒนาที่จะมีการ
พัฒนาเชิงบูรณาการ “การพัฒนา  ดวยวิธีคิดของการพัฒนา”   ถายังไมเลิกแยก
สวนหนองหารออกเปนชิน้ๆ  การพัฒนายังมปีญหาเหมือนเดิม  บางคร้ังการพัฒนา
หนองหารอาจะเปนสิง่ทีจ่าํเปนเพือ่ใหหนองหารอยูคูกบัหนองหารในฐานะแหลงทนุ
ธรรมชาติที่สําคัญตอการดํารงชีวิต  

ประเด็นคําถามตอเนื่อง

  สิง่ทีต่องคิดตอวา “หนองหาร” คอือะไร  “ชมุชนหนองหาร” คอือะไร
  ชุมชนสามารถที่จะจัดการตัวเองไดอยางไร
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วิจารณการนําเสนอสถานภาพหนองหารศึกษา 
โดย คุณสรรคสนธิ  บุณโยทยาน 
ที่ปรึกษาศูนยหนองหารศึกษา/กรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เริ่มเวลา 16.08 น.

 ผมมีสิ่งที่อยากเห็นรวมกันอยางน้ีนะครับ
  เลนนํ้าหนองหารอยางไร : อยากเห็นคนเลนนํ้าหนองหารเหมือนกับ

สวนสยาม  เหมือนกับทะเล  
  สามารถที่จะกินปลาจากหนองหาร : โดยไมคิดอะไรเลย

 การพัฒนาหนองหารตอนน้ีเหมือนเรารออัศวินมาขาว  เอาคนมาส่ัง  เอา
อํานาจมา  หรือ โครงการขนาดใหญรอยลาน  พันลาน  แตมีไหมที่ไมตองรอขนาด
นั้น  เทคโนโลยีที่สามารถทําไดเลยไมตองราคาแพงสามารถท่ีจะทําไดจริง  ถาทกุ
บานสามารถท่ีจะจัดการตัวเองใหไดโดยใชสังคมนําหนาวิทยาศาสตรเปนตัว
สนับสนุน  ปลอยนํ้าดีที่บําบัดออกจากบาน  ไมทิ้งขยะมูลฝอย  แหลงนํ้าก็จะไม
สกปรก  มีความเปนไปไดมากนอยแคไหนที่จะมีงานศึกษาท่ีงายตอความเขาใจ  ไม
สลับซับซอน  ชุมชนสามารถที่จะจัดการตัวเองได  อยากเนนปจจัยมนุษยท่ีเปน
เครื่องมือสําคัญในการศึกษาและการพัฒนา คนตองคิดเปน  ตองตระหนักกอนวา
ตัวเราเองเปนคนทําปญหา  ยอมรับกอนแลวคอยเอาวิทยาศาสตรไปใสมือเขา  
วิทยาศาสตรไมใชผูนํา  วิทยาศาสตรเปนเคร่ืองมือของมนุษยในการดําเนินงาน
พัฒนาเทานั้น

ประเด็นแลกเปลี่ยน/ซักถามเพ่ิมเติม :

 1. คุณสมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ :  กระผมไมวิพากษวิจารณเพียงแต
แสดงความคิดเห็น  แมวาผมจะเปนคนนอกเขามาในโครงการพระราชดําริ            
แวะเวียนมากับประชาคมชาวสกลนครท่ีไดมีโอกาสทํางานดวยในโครงการ          
พระราชดาํริเร่ืองอางเกบ็นํา้แลวไดเหน็มติขิองประชาคมชาวสกลนครวามคีวามเขม
แขง็  ความรวมมอืกนั วนัน้ีกเ็ปนอกีคร้ังทีไ่ดมารูจกักับอาจารยหลายๆ ทานเพ่ิมเตมิ
และคิดวาเปนเรื่องที่สําคัญ  และผมเขามาเพราะวา ผอ.ผม หรือ ผอ.สวทท.ไดเปน
สมาชิกในหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 9  โดยอาจารยทวีศักดิ์ตั้งใจมา
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เอง เนื่องจากภารกิจจากงานประจําจึงใหผมมา ก็ไดมารับรู รับฟง ทราบวาเวทีวัน
นี้เปนเวทียอยจะมีเวทีใหญเมื่อเดือนพฤศจิกายน  คงไดมีโอกาสเชิญคนที่มีความรู
เขามารวมเวทีทีจ่ะเขามารวมกันวพิากษวจิารณเนือ้หาวิชาการ  กระผมอยูทีส่าํนกั-
งานพัฒนาวิทยาศาสตรฯ  บทบาทในเร่ืองของการวิจัยและใหทุนในการวิจัย  ซึ่งใน
ชวงแรกเห็นแลววาเปนเร่ืองของการวิจยัและการพัฒนา สวทช.นาท่ีจะมีชองทางเขา
มาชวยทาํงานกบัประชาคมเรือ่งหนองหารโดยเฉพาะในเรือ่งของทุนในการวจิยั  เมือ่
เรามองการพัฒนาเปนองครวม  การจัดการหรือการพัฒนาผมมองวามีทั้งดานบวก
และดานลบ เพราะถาหากจัดการไมดีมันก็ลบมากกวาบวกแตหากจัดการดี  มันก็ดี
มากกกวา จะทําอยางไรใหผลบวกมากกวาลบ  ผมเช่ือวาตองเปนการจัดการบนฐาน
ขอมูลไมใชจัดการบนความรูสึก  ผมคิดวางานนําเสนอขอมูลในชวงตอนแรกมีงาน
วิจัยที่เปนการปรับปรุงขอมูล  บางวิจัยเปนการ Reference  ขอมูลคือการตรวจ
เอกสาร  วรรณกรรม  เพราะฉะน้ันทําอยางไรจึงจะสามารถปรับปรุงขอมูล คือ    
ตองทําใหมหรือการทําซํ้า  ทําไดอยางนี้เราถึงจะมีขอมูลที่ชัดเจนแลวนําไปสูการ
จดัการบนฐานขอมลูทีท่นัสมยัหรอืปรบัปรงุเพือ่ใหเปนประโยชน  งานวจิยัมเีกาบาง  
ใหมบางแตทกุชิน้งานมปีระโยชนหมด  ภาระทัง้หมดจะตกกับศนูยหนองหารศึกษา  
จะเปน Excellence  Center  เรื่องหนองหาร  จะตองเปนคนที่ประมวลขอมูลนํา
ไปสูการตัดสินใจอื่นๆ  ที่ตามมาเชน  กรณีที่คนเขามาสกลนครถามไถเรื่องแหลง
ขอมูล  หนองหารอยูที่ไหนจะตองตอบคําถามได  อาจารยทานหนึ่งอาจารยอนันต
ใหพดูถงึภาพรวมของหนองหารและพดูถงึแผนภาพรวมของจงัหวดัฉบบัปจจุบนัไม
เห็นโดยเฉพาะภาพรวมของกิจกรรมของการพัฒนาหนองหาร  ผมคิดวาถาทําไดก็
ทํา  หากทําไมไดก็ดวยไมตองรอ  พวกเราสามารถท่ีจะทําได  เพราะสวนราชการ
ไมเขาใจหนองหารดีเทากับประชาคมหนองหารหรือเห็นดวยกับแผนแมบทหรือ  
Master Plan  เพราะคนเขามาเกี่ยวของเยอะ  เพราะหากเราไมมีแผนแมบทก็จะ
ผิดทิศ  ผิดทาง  เราอาจไดไมคุมเสีย   ผมวาเวทีนี้สามารถที่จะทํา Master  Plan  
ไดจากแผนพัฒนาใหกับหนองหารได  และเชื่อวาภาระหนักคือ  ศูนยหนองหารท่ี
จะตองทํา Master  Plan  นี้  และอาจารยวิจิตตราพูดไดชัดเจนมากเร่ืองหนองหาร
ทั้งหมดวา “สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดจากคน  ทําอยางไรใหคนหนองหารมีความ
เขาใจและชวยกันดูแล”  เพราะเปนเรื่องของคน  ฝากความหวังไวกับคน  เพราะ
ผมก็เชือ่เชนนัน้  อาจารยวาสนาพูดถงึโครงงานท่ีใหนกัเรยีนเขามามสีวนรวมอาจจะ
เปนชิน้งานเล็กๆแตเปนชิน้งานท่ีมคีวามหมาย  เชงิคณุคาและทางจิตใจของนักเรียน  
ทีจ่ะทาํใหเดก็โตขึน้มาดแูลหนองหารในอนาคต  ตรงนีผ้มวามแีหลงทนุทีจ่ะมาชวย
หนองหารในอนาคต  ท่ีจะเขามาชวยสนับสนุน  ตอนนี้ สสส.เงินทุนเขาก็เยอะ  มี
โครงการสนับสนุนใหโรงเรียนทําโครงการเพื่อสุขภาพชีวิต และ สวทท.ก็ไดทํา 
contact  เงินทุนมา 20  กวาลานที่ผานมาผมก็ใชสกลนคร ใชม.ราชภัฏสกลนคร
เปนศูนยกลางในการทํางาน  และโรงเรียนลอมรอบหนองหาร  ผมคิดวาพวกเรามี



18
5

ถอ
ดบ

ทเ
รีย

นห
นอ

งห
าร

ศูน
ยห

นอ
งห

าร
ศึก

ษา
 ม

หา
วิท

ยา
ลัย

รา
ชภ

ัฏส
กล

นค
ร

ศักยภาพที่จะทํางานตรงนี้  โดยสรุปขอชื่นชมการทํางานท่ีเปนประชาคมรวมกัน  
อยากนัดหมายใหมกีารรับประทานอาหารรวมกันวนัที ่ 11 สงิหาคม 2555 ทีโ่รงแรม
ดุสิต  เพื่อหาความรวมมือในการทํางาน

 2.  ดร.อนกุลู  วฒันสขุ : ปญหาของหนองหารถกูสะสมมาตัง้แตป 2484 
หลายสบิป ตามภาระหนาทีข่องผมตองพยายามผลกัดนัหางบประมาณทางดานการ
วิจัย  เราก็ตองทํางานวิจัยเปนหลักสวนการพัฒนาเปนของแถม  เพราะฉะนั้นก็ไป
ของบประมาณ 5-10 ลานบาท ไมยากหากกาวไปตามเทรนคือผูทีจ่ะใหงบประมาณ
ในการวิจัย ตอนนี้ในระดับประเทศเขาปรับเปลี่ยนทุกอยางหมดตั้งแตปพ.ศ. 2555  
หลายหนวยงานตองปรับใหม  แนวทางการพัฒนาตองเอาสังคมและเศรษฐกิจตาม  
เพราะฉะน้ันในวาระอีก  5  ปขางหนา  ตั้งแตป 2555  เปนตนไป  ตองเอาสังคม
นํา  เพราะฉะน้ันม.เกษตร  ตองถอยหลังเพื่ออยูเบื้องหลังใหมหาวิทยาลัยสกลนคร  
ไมใชการโยนภาระแตเราจะมาทาํงานรวมกนัใหนกัวจิยัแตละทานเปนนกัวจิยัหลักที่
ไดนําเสนองานในวันนี้  การจะไปเอาเงิน 5 หรือ 10  ลาน  ณ  ปจจุบันสามารถที่จะ
เอาไดงายขึน้  ผานหนวยงานทีเ่ราเรยีกวา วช.  เพราะเขาเอาโครงการท้ังหลายไปผกู
หรือรวมกันพิจารณาท่ีเรียกวา “5ส 1ว” เพราะถาหากเห็นพรองกันโครงการก็จะ
ผาน  อะไรทีซ่บัซอนจะถกูตัดออกเพราะเขาจะเอาขอมลูไปรวมกนั  เขาตองการทีจ่ะ
ผลักดันใหเปนงานทองถิ่นจริงๆ  คือ  ใหทองถิ่นสรางโจทยขึ้นไปแลวเสนอแนวทาง
แกไขปญหา  เพราะเลิกแนวทางแบบเกาแลวทีเ่ลอืกเอาผูทรงคุณวฒุทิีอ่ยูสวนกลาง
มาพิจารณาตัดสินวา  โครงการใดวาจะไดรับหรือไมไดรับงบอุดหนุนการวิจัย  ชวง
ทางดวนท่ีจะตองเรงทําในขณะน้ีเพราะทาง วช.ไดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกนเปน
ประธานเครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดไปรวมอยูที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และไดตั้ง Node  เราในจังหวัดคือมีทั้งสามมหาวิทยาลัย  
ใหมหาวทิยาลยัทัง้ 3  แหงรวมมอืกนั  เพราะแนวโนมท่ีจะไดรบัการสนบัสนนุมทีาง
ไดมากขึ้นสิ่งที่ตองทําคือ  เรงจัดทําขอเสนอโครงการฯ ซึ่งตองเปนวิสัยทัศนรวมคือ
การบูรณาการกันคือ  มุงเปาในการแกไขปญหารวมกันและทํางานรวมกัน  โดยใช
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในการดาํเนนิการพฒันาและวิจยัใชหลกัใน
เศรษฐกิจพอเพียง  ใหใชไดทุกมิติ  มีเหตุ  มีผล  มีภูมิคุมกนั  โดยกระบวนการน้ี
สรางใหชมุชนคิดเปนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง  ผมขออนุญาตต้ังช่ือโครงการ
วา  “นวตักรรมการบริหารจัดการทรัพยากรหนองหาร”  เพราะจะไดรวมกันทุกมติิ
โดยชุมชนเปนผูนํา  แตกออกเปน  4  ดาน  เบื้องตนแบงออกเปนดานตางๆ  ดังนี้

 1. ดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ผลลัพธที่ออกมาคือ ตองโยงหา
เรื่องการทองเท่ียวและสรางจิตสํานึกของชุมชน  ที่ผานมาท่ีจังหวัดภาคอีสานไมมี
คนเขียนเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณเร่ืองการทองเที่ยว  ซึ่งตองเอาขอมูลทาง
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ประวัติศาสตรวัฒนธรรมมาพัฒนาเรื่องการทองเท่ียว  ซึ่งอยางเดียวนาเบ่ือ  นาจะ
เอาวัฒนธรรมตรงนั้นมาสรางจิตสํานึกใหกับชุมชนไดคิดใหม  ซึ่งอารยะธรรมแอง
สกลนครเปนแหลงผลิตเกลือ สมัยกอนมีเกลือและมีคามาก  ขอมตองมาเอาเกลือ
จากแหลงตรงน้ีที่เมืองของเขา

 2. การปองกนัดูแลและการใชทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ท่ีหนองหารอยาง
ถกูตองเปนธรรมและสมดุล  คาํวาสมดุลนยิมใชกนัมากในงานวิจยัและพัฒนา คาํวา
สมดุลคอือะไร  สมดุลระหวางการอนุรกัษและการพัฒนามีคนอยู 2 กลุมคน ทีม่กีาร
ใชประโยชนและการอนุรักษจะตองสมดุลกันเหมือนอยางท่ีมีคนพูดวาเราดึงนํ้า      
มาใช  ประปาตองจายเงินประมาณ 2 เปอรเซ็นต  เพื่อมาเปนงบวิจัยใหเรา เพื่อเรา
จะกลับเขาไปในเร่ืองการอนุรักษ  เขาเปนคนพัฒนาเปนคนใชทรัพยากรนํ้า ใครที่
จะเปนคนปลอยนํา้เสยีตองคดิแลวเพราะจะตองจาย 50สตางค/ลติร เพือ่เอาเงนิมา
ใชเพ่ือการอนุรักษ สวนทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจุดเดนของเราคือเกง
เทคโนโลยีอยางเดียวสวนเร่ืองสังคมเราไมรูเรื่อง  ดังนั้นเราเหมาะท่ีจะเปน Back 
Up  ใหในเร่ืองแผนที ่GIS  แผนท่ีขอมลูเพราะเราทําอะไรกับหนองหารมาพอสมควร

 3.  การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมชมุชน ปรบัเปลีย่นเพือ่ใชทรพัยากรตามหลกั
การเศรษฐกิจพอเพียง  

 4.  แนวทางการพัฒนาอาชีพชุมชน 360 องศา ตามภูมิสังคมลอมรอบ
หนองหาร เพราะบางชุมชนไมจับปลา บางชุมชนจับปลากันอยู เพราะฉะนั้นภูมิ
สังคมก็คิดกันคนละแบบกัน

 3. คุณนิพนธ มูลเมืองแสน ตัวแทนองคกรผูใชนํ้าภาคเกษตรกรรมลุม
นํ้ากํ่า เปนคณะกรรมการ ลุมนํ้าจังหวัดสกลนคร  และคณะกรรมการลุมนํ้าโขง :  
ตอนนี้ผมเชื่อวา  ทุกคนมีศักยภาพที่จะคิดแลวแตไมแนใจวาจะมีซักก่ีทานที่จะมีผู
ที่มีสวนไดเสียโดยตรงกับหนองหาร  การพัฒนาหนองหารไมสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนเลย  โดยเฉพาะการพัฒนาหนองหารใน 40-50  ปที่ผานมา
เปนการพัฒนาที่มาจากสวนกลางเปนหลัก  เอาแนวความคิดที่อื่นมาใช  มาเห็น
หนองหารอยากที่จะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว  แตจริงๆ  ไมใชความคิดของคนท่ี
อยูลอมรอบบริเวณหนองหาร  คนที่อยูลอมรอบหนองหารใชประโยชนอยางไรคือ 
หนึ่ง  ใชประโยชนจากนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  สองคือ  เรื่องของอาหาร  หลัก
จริงๆ  มีอยูสองอยางน้ี  ตอนนี้ความคิดของคนเมืองไดมาทําลายประโยชนที่เขาจะ
ใชงานไปเกือบหมดแลว  อุปโภคบริโภคมีสารเคมีตกคาง  มีสาหรายพิษ  ตอนนี้เรา
ไดเอาแนวคดิของคนเมอืงไปทาํลายคนทีอ่ยูลอมรอบหนองหารโดยสิน้เชงิ  ไมใชแค
กั้นรอบเขตไมใหมีคนเขาน้ํา  แตไดเอาส่ิงที่เขาใชมาตลอดทําลายมันไมใหคุณใช
ประโยชนอีกตอไป  คือเรื่องที่มันโหดรายมากทางสังคม  ถามวาความผิดตรงนี้ใคร
เปนผูรบัผดิชอบ  ผมวาการกระทําเหลาน้ันมนัจะทําใหผูรบักรรมเอง  คนเมืองปลอย
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นํ้าเสียลงสูหนองหาร  สุดทายคนเมืองก็ยังกินนํ้าแข็งท่ียังมีสารเคมี  ควรที่จะใหคน
รอบหนองหารออกแบบเสยีกอนแลวคอยใหนกัวชิาการ  คนสวนกลางเขาไปจบัแลว
คอยมาประยุกตตามหลักวิชาการท่ีเหมาะสม ฟงบางเถอะครับกอนท่ีคนเขาจะ
ทําลายลางมากกวานี้ ทําอยางไรที่คนลอมหนองหารมีความเปนเจาของ รักมัน  
อยากที่จะพัฒนามัน  อยากที่จะอนุรักษ  อยากใช  อยากทะนุถนอมมันใหมันเปน
ของ ของเรา

 4.  ดร.สพสันต  เพชรคํา : เพื่อใหเกิดความเช่ือมโยงกับอาจารยอนุกูล  
ศูนยหนองหารศึกษาที่ตั้งขึ้นมาคิดในสวนของงานศึกษาวิจัยดวย และเปนโอกาสดี
ทีม่หา-วทิยาลยัเกษตรศาสตร กบัอกีหลายภาคสวน โดยเฉพาะทาง สวทช. ทีจ่ะมา
รวมกันสรางเครือขาย  พวกเรากลุมเล็กๆ ทํางานคนเดียวคงไมไดถาขาดการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน สิ่งหนึ่งที่ ดร.อนุกุล ถามไววา หากมีเงินลานบาทจะเอาไปทํา
อะไร? ผมขอบอกวา อาจไมพอและไมอยากเอาเงินเปนตัวตั้ง และการแกปญหา
เรื่องแหลงน้ําไมจําเปนตองไปดูงานไกล  เนื่องจากปที่แลวผมไดมีโอกาสไปศึกษาดู
งานพ้ืนที่แหลงนํ้า “ทะเลสาบอินเล” ที่พมา ที่มีชุมชนอยูประมาณ  60 ชุมชน แต
พมาเขาไมไดกันคนออกจากนํ้าเหมือนกับที่หนองหาร เขาใหคนอยูกับนํ้าครับ เขา
เปดโอกาสใหชุมชนมีวิถีชุมชนอยูกับนํ้า ผมเห็นเกษตรลอยนํ้าปลูกพืชผักบนกองข้ี
สะหนุน ทาํใหชมุชนมทีางออกทะเลสาบหนาบานใครหนาบานมนั ผลผลติจากทะเล
สาปอินเลใชเลี้ยงคนพมาไดเกือบครึ่งประเทศ ผมเคยปรึกษากับคณะทํางานวา 
อยากลองศึกษาวิจัยใหชุมชนลองทําการเกษตรเหมือนอินเลบาง ใหชาวบานเขามา
มสีวนรวมเพือ่แกไขสภาพสิง่แวดลอมตางๆ อนันีเ้ปนเร่ืองเชือ่มโยงท่ีทาํใหเราคิดตอ
ไป

 5.  คุณรัตนพงษ  มาลีลัย : เอาเหมือนคุณนิพนธพูดวาตอนนี้ชาวบาน
เขาตองการอะไร  ดูความตองการของชาวบาน  ชาวบานเขาทําไดไหม  เอาพรอม
กับที่เขามีอยูมีกินพรอมๆ  กับการพัฒนาหนองหาร  เพราะฉะนั้นโอกาสวันนี้นับวา
เปนเร่ืองดีตองมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกอน  ชาวบานเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาได  สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเปนอยูไดอยางแทจริง

 6.  ดร.ธนรัชต ตรีะสวัสดชิยั : แสดงความยนิดกีบัโอกาสทีท่างม.ราชภฏั
สกลนครของเราไดเร่ิมโดยทานอาจารยสพสนัตในสวนงานของศนูยหนองหารศกึษา  
อยากใหศนูยหนองหารศึกษาเขามาเปนเจาภาพหลักในการกําหนด Master Plan  
โดยภาคประชาชนของสกลนครไดกําหนดรูปแบบแนวทางในการพัฒนาหนองหาร  
ผมคิดวาเปนโอกาสท่ีดีมากเพ่ือที่จะรวบรวม  ศูนยขอมูลสารสนเทศทุกอยาง
เกี่ยวของกับหนองหาร  เพราะฉะนั้นจากงานท่ีทานทําอยูแลว  นักวิชาการหลาย
ทาน  นบัวาเปนทรพัยากรหลักทีจ่ะเปนผูศกึษา  สบืคนอะไรตางๆ  อยากจะใหทาน
ทาํงานอยางตอเนือ่ง  เปนหนวยงานภาครฐัในจงัหวดัของเรา สามารถทีจ่ะใหบรกิาร
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ดานขอมูลหรือบริการทางดานวิชาการทั้งในเร่ืองของงานวิจัยและศูนยขอมูล สวน
ในเร่ืองของวิธกีารตองพยายามใหสอดคลองชุมชน  เพราะฉะน้ันการประชาสัมพนัธ
และการมีสวนรวมของชุมชนใหรับทราบเพื่อเปนตัวกระตุนใหศูนยหนองหารของ
เราไดรับในเรื่องของสถาบัน Excellence  Center  ดังกลาวที่ตอเนื่องดังกลาวได  
งานวิจัยดานตางๆ  มีความสําคัญเพ่ือนําไปสูการตอยอดในสวนของเน้ืองานท่ี
สามารถเปดกวางในเชิงพื้นที่ไดมากย่ิงขึ้นทั้งในเชิงประวัติศาสตรเพื่อสงเสริมการ
พัฒนาดานการทองเที่ยว  อยากเปนกําลังใจใหกับศูนยหนองหารศึกษา  และอยา
ลมืการประชาสมัพนัธและการมสีวนรวมชมุชน  เรามีงานวจิยัตางๆ  คงไมทิง้ชมุชน
ลอมรอบหนองหาร  และหนวยงานตางๆ  ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรพรอม
ใหการสนบัสนนุ  ประชาคมตางๆ  กพ็รอมใหการสนบัสนนุ  ผลงานทีไ่ดนาจะกาํหนด  
Master Plan  เพื่อนําเสนอใหกับจังหวัดได

สรุปผลการประชุมสัมมนาและกลาวปดการประชุม
โดย นพ.สมบูรณ จิระวัฒนาสมกุล   
ที่ปรึกษาศูนยหนองหารศึกษา/กรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เวลา 17.06 น.

 กอนอื่นตองกลาวชื่นชมวิทยากรทุกทาน  ที่ทานไดใหความชัดเจนกับเรา
หลายๆเรื่อง ขอเปนกําลังใจใหนะครับและขอปวารณาตัวเองวาจะขอรวมงานดวย
ในฐานะคนสกลนครคนหน่ึง  นั่นหมายถึงวากําลังจะหมดวาระกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแลว  หากมีอะไรใหผมไดรวมมือดวยก็ยินดี  ปนี้อายุ
เตม็50 ป ผมตัง้เปาวา จะอยูถงึ 100  ปเพราะฉะนัน้ผมไมอยากใหอกี 50  ป  หนอง
หารแหงไปคงตองชวยกัน สิ่งแรกที่อยากฝากตอ คือ

1) การปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
2) แผนพัฒนาฉบับภาคประชาสังคม เมื่อไดขอมูลแลวซึ่งนําไปสูการจัด

เวทีสมัมนาใหญในวันน้ันหากเรามีแผนในมือ  เรามีนกัวิชาการจากสวนกลางมาชวย
สงัเคราะหมาชวยวจิารณใหแผนนัน้กจ็ะศกัดิส์ทิธิเ์หมอืนมคีนมาชวยยนืยนั  ในขณะ
เดียวกันก็ตองสรางชุมชนจัดการตัวเองอยางท่ีอาจารยพสุธาพูด อันนั้นไมตองรอ
แผนเราสามารถท่ีจะขับเคลื่อนไดเลย
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3) สรางองคความรูเพื่อเผยแพรใหกับลูกหลาน  นักเรียน  นักศึกษา
สามารถที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชน  สรางความตระหนักซ่ึงอาจไมพอ  ตองสราง
ความตระหนักบนพื้นฐานความเปนจริง  อาทิเชนปญหาเรื่องสุขภาพ  ผมมั่นใจวา
ชุมชนรอบหนองหารเห็นชัดเจน  อยางเชนที่เชียงเครือและทาแรมีคนมีปญหาเรื่อง
ทอนํา้ดแีละมะเร็งตบัในปริมาณท่ีสงูอยูในขณะท่ีเรารณรงคเรือ่งปลาดิบไปไดระดับ
หน่ึงแลว แตไดความชัดเจนจากอาจารยนพรัตนเร่ืองสาหรายสีนํา้เงินแกมเขียวไมใช
ปญหาของหนองหาร แตเรือ่งไนเตรทเปนสาเหตสุาํคญัของมะเรง็ทอนํา้ด ี สวนมะเรง็
ตับมีสาเหตุจากอีกเรื่องหนึ่งคือ ไวรัสตับอักเสบหรือตับแข็งทําใหเปนโรคตับเรื้อรัง  
แตปญหาของทีน่ีค่อืมะเรง็ทอนํา้ดี  แลวการพยากรณโรคแยมาก  เมือ่ตรวจเจอตอน
นั้นรักษาไมหายตรวจเจอยากมาก  จนกวาจะแสดงอาการ  สิ่งนี้อยากฝากครูบา
อาจารยที่อยูหองน้ี  สถิติการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรไทยคือ  โรคมะเร็ง
และโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดคือมะเร็งตับและทอนํ้าดี มากกวา 50 เปอรเซ็นต  พบ
ในภาคอีสานอันดับหนึ่งของประเทศไทยของโลกอยูที่จังหวัดสกลนคร  อัตราการ
เสียชีวิตคือประมาณ 55  คน  ทุกแสนคนในหน่ึงป  ประชากรในจังหวัดสกลนคร 
110,000  กวาๆ  ปหนึ่งๆ  แสดงวาปหนึ่งคนตายเพราะมะเร็งมะเร็งตับ 600  กวา
คน  อันน้ีเปนตัวเลข ขอเท็จจริงจากสาธารณสุขสามารถท่ีจะ search  ขอมูลใน 
Internet ไดเลย อันนี้ฝากขอมูลไปประชาสัมพันธตอวา  ผมมั่นใจวาปจจัยอยาง
หนึง่คอื  นํา้หนองหารโดยทางใดทางหนึง่ซึง่จะตองอาศยัขอมลูทางวชิาการทีแ่นชดั
ตอไป  

4) ศนูยหนองหารศกึษา  หรือ Excellence  Center  ไมใชของ  ม.ราชภฏั
สกลนครแตเพยีงผูเดยีว  อยากใหศนูยหนองหารแหงนีเ้ปนของคนสกลนครทุกภาค
สวน  มีความยินดีอยางย่ิงที่อาจารยอนุกุล  จากม.เกษตรศาสตร  และม.เทคโนโลยี
ราชมงคลจะไดชวย Back Up สิง่ทีท่านมีศกัยภาพจะทําใหการขับเคลือ่นครัง้นีเ้ปน
จริงไดเร็วขึ้น เพื่อนําไปสูความยั่งยืนในการทํางานรวมกัน และภาคประชาสังคม
ทั้งหมดทํางานรวมกัน

5) วนันีด้ใีจ ยนิด ีและคิดวาในวันทีส่มัมนาใหญเราจะไดประโยชนจากเวที
ใหญไดอยางเต็มที่  เพราะท่ีปรึกษาไดเลาบรรยากาศวันนี้ใหทางกรุงเทพฯ ไดฟง 
และมนีกัวชิาการท่ีเปนผูเชีย่วชาญโดยตรงมาใหการสนับสนนุขอมลูทางวิชาการอีก
ดานหนึ่ง  ผมขออนุญาตปดการประชุมและขอขอบคุณทุกทานเขารวมประชุม

ปดการสัมมนา  เวลา  17.12   น.
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ถอดบทเรียนหนองหาร

ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แนะนําบุคคลกรของศูนยหนองหารศึกษา  ดังนี้
1) คุณประสาท  ตงศิริ  กรรมการที่ปรึกษาศูนยหนองหารศึกษา
2) คุณสรรคสนธิ บุณโยทยาน กรรมการที่ปรึกษาศูนยหนองหาร และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3) นายแพทยสมบูรณ  จิระวัฒนาสมกุล  กรรมการท่ีปรึกษาศูนยหนอง

หาร  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แนะนําผูเขารวม จํานวน 18 จากหนวยงาน/สถาบันตางๆ   ไดแก
 1)   โรงเรียนรมเกลา

2) โรงเรียนธาตุนารายณ
3) โรงเรียนกุสุมาลยวิทยาคม
4) วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสกลนคร
5) กลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา
6) สาขาวิชาการการประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏ

สกลนคร
7) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ม.ราชภัฏสกลนคร
8) สาขาวชิาชวีวทิยาและวทิยาศาสตรสิง่แวดลอม คณะวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ม.ราชภัฏสกลนคร
9) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ม.ราชภัฏสกลนคร
10) สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร  ม.ราชภัฏสกลนคร
11) สํานักงานสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร 
12) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสกลนคร
13) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
14) คณะศึกษาศาสตร  ม.ขอนแกน
15) คณะวิศวกรรมศาสตร  ม.เกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด

สกลนคร
16) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร ม.เกษตร 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
17) องคกรภาคประชาชน


