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บทคัดย่อ 
 

ชื่อโครงการวิจัย : การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาหนองหาร 
                      อย่างย่ังยืน  
ชื่อนักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบูรณ์ ชาวชายโขง    หัวหน้าโครงการวิจัย  
               นางสาว วินิธา พานิชย์      นักวิจัยร่วม 
ปีที่วิจัย : 2553  
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรในชุมชนรอบ
หนองหาร และ 2) พัฒนาชุมชนรอบหนองหารให้มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสมและยั่งยืน  
   วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพ  ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research : PAR) โดยด าเนินการใน 3 ชุมชน คือ บ้านท่าวัด บ้านจอมแจ้ง 
และบ้านดอน การวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมพ้ืนที่วิจัย 2) การศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 3) ศึกษาทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นของ
ชุมชนตัวอย่าง 4) ก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกันของชุมชน 5) การ
พัฒนาชุมชนรอบหนองหารให้มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสมให้เกิด
ความยั่งยืน และ 6) สรุปผลการวิจัยและคืนพ้ืนที่สู่ชุมชน ผู้ร่วมปฏิบัติการวิจัยและให้ข้อมูล จ านวน 
50 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และ 2) ผู้น าท้องถิ่นและ
ตัวแทนจาก 3 ชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีชุมชน 
การศึกษาดูงาน การส ารวจพื้นที่ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา 
  ผลการวิจัยพบว่า  ทรัพยากรชุมชนรอบหนองหาร แบ่ งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม โดยทรัพยากรธรรมชาติที่ทั้งสามชุมชนมีร่วมกันคือ
หนองหาร ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นศูนย์
รวมทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งพืชและสัตว์ ส่วนทรัพยากรทางวัฒนธรรม พบว่า มี
พิพิธภัณฑ์ 2 แห่ง วัด 3 แห่ง โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง มีศิลปวัตถุที่แสดงอารยธรรมของชุมชนเก่าที่อาศัย
อยู่ตั้งแต่สมัยทวารวดี ลพบุรี และล้านช้าง ด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า ชาวชุมชนทั้งสามส่วนใหญ่
นับถือพุทธศาสนา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการนับถือเรื่องผี ประเภทต่างๆ จึงมีประเพณีที่คล้ายคลึง
กัน ยกเว้นบ้านจอมแจ้งที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์จึงมีประเพณแีห่ดาวทุกปี  
   ประเด็นส าคัญที่ชุมชนต้องร่วมกันเรียนรู้และจัดการทรัพยากรร่วมกันมี 4 เรื่อง คือ 1) การ
การป้องกันน้ าหนองหารเน่าเสียจากการทับถมของซากพืช 2) การอนุรักษ์ป่าไม้บนเกาะดอน 3) การ
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อนุรักษ์พันธุ์ปลา และ 4) การดูแลรักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ปลอดภัย จึงได้ร่วมกันก าหนด
แนวทางในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น และได้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดแต่ยังพบว่ามี
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและทุกชุมชน โดย
ในส่วนของชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมให้ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรหนองหารรวมถึงนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมส ารวจระบบนิเวศ การรวมกันปลูกป่าชุมชน กิจกรรมอนุรักษ์ปลาหน้าท่า 
การแปรรูปผลผลิตท้องถิ่น การอนุรักษ์งานฝีมือด้านหัตถกรรม เป็นต้น นอกจากนี้จ าเป็นต้องจัดแหล่ง
เรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรชุมชนรอบหนองหาร โดยมีข้อตกลงหรือกติกาของ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนร่วมกัน มีเอกสารค าแนะน าที่เป็นปัจจุบัน เข้าใจง่าย มีการให้ความรู้ทั้งในรูปแบบ
การประชาสัมพันธ์ และการอบรมด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
   ในส่วนของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จ าเป็นต้องมี คือ ควรมีการจัดท าแผนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบหนองหาร หน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ เกิดความชัดเจนทั้งในด้าน
ผู้รับผิดชอบ โครงการ และงบประมาณ ที่จ าเป็นต้องใช้ และน าแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรรอบ
หนองหารอย่างยั่งยืนต่อไป 
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 This study is aimed to study the potential resources in the Nong Harn 

community and develop them to be able to manage local resources. This qualitative 

research allowed by Participatory Action Research (PAR.) in 3 communities : Ban Ta 

Wat, Ban Jomjang and Ban Don Keaw. Two groups person of the communities :               

1) government and private sector executives and 2) leaders and representative of 

community to take part in all stages of study starting from 1) research area preparation 

2) study involved researchs and documents 3) investigated about communities 

resources and their used 4) sets the guidelines for management resources 5) proceed 

on the guidelines and 6) summary the researchs and gave to communities. The 

studying procedure included many academic activities such as individual interviews, 

groups discussions, public hearings on stage, participating observation, study tour and 

practicing. Content Analysis and Description are used to gain result of the study.   

 This study reveals that resources or communities around Nong Han separated 

in 2 types. The Natural resources are the first type, that 3 communities had Nong Han 

basin is the important resources for their life, Nong Han basin is the third fresh water 

lake of Thailand measuring by size. It is the natural resources center and it has many 

historical isles. The second resources are the local cultural, they have 2 museums, 3 

Bhuda temples and one Crist temple. The museums are the assembling places of 

ancient art objects indicating people particular wars of live and traditions since The 
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Tarawadee, Lopburi and Lan Chang years. The 3 communities have similar tradition, 

but Ban Jom Jang has The parade of stars that separates form the others.  

 The 4 issues that the communities must learning to management resources 

are; 1) to protect Nong Han from waste water by dead plant 2) to reserve the forest in 

the islands 3) to reserve the fish in Nong Han and 4) to secure the cultural resources. 

The communities set the guidelines for management resources and proceed on that 

guidelines. But they found that it has some activities to continuing with all a sectors. 

The activities are organized for local communities has participated in the conservation 

of natural resources and the environment, such as ecological exploration activities, 

afforestation, set area for conservation fish, processing on local product et. all. 

Moreover, it must have learning center of communities resources for learning and 

develop the plan for management the communities resources to sustainable.  

 

Keywords : Learning,  Local resource management, Sustainable development. 



บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.  ควำมส ำคัญและท่ีมำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 

การจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น เป็นกระบวนการและเป้าหมายที่ส าคัญของการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน สถาบันพัฒนาองค์การชุมชนได้กล่าวไว้ว่า  “การพัฒนาที่ให้ชุมชนเป็นแกนหลักใน
การพัฒนา ร่วมกันสร้างรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง และการท าให้เกิดภูมิคุ้มกันของชุมชนโดยการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาคน พัฒนาวิธีคิด ให้คนในชุมชนรู้จักตนเอง และรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก เป้าหมายของการพัฒนามุ่งสู่การพึ่งตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน โดยชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นคนในชุมชนได้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน  มีการใช้ทุนทางสังคม  ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประสาน
พลังท้องถิ่นเข้าร่วมสนับสนุนในกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน), 2006)  ซึ่งฐานคิดดังกล่าวได้มีการน าไปใช้และเกิดการพัฒนาชุมชนของภูมิภาค
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง  การที่หน่วยงานและบุคคลากรในชุมชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันใน
การท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนได้  ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นร่วมกัน  
ท าให้ทรัพยากรของ ท้องถิน่ยังคงอยู่อย่างยั่งยืน    

ในแต่ละชุมชนจะมีเป้าหมายในการจัดการทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตาม
แนวคิดในปัจจุบันมีแนวโน้มก าหนดเป้าหมายหลักเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรให้อยู่กับชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังเช่น ในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบนได้มีการด าเนินการ
โดยใช้ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูด้วยเกษตรอินทรีย์ โดยมีแนวทางส าคัญคือมีการสาธิต การสร้างศูนย์การ
เรียนรู้  โรงเรียนชาวนา  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  การพัฒนาแกนน า  การพัฒนาเยาวชน  การอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น การด าเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีการน าไปประยุกต์ใช้อย่าง
หลากหลาย   
 จังหวัดสกลนคร มีลักษณะเฉพาะหลายประการที่เป็นสิ่งผลักดันให้ชุมชนต้องจัดการวิถีชีวิต
ของตนเองอย่างเหมาะสม เช่น การคมนาคมค่อนข้างมีจ ากัด ความหลากหลายของกลุ่มผู้คน ความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สภาพที่ตั้ง และสภาพลักษณะภูมิศาสตร์ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมี
ส่วนท าให้ยังมีความดั้งเดิม สภาพพ้ืนที่ และทรัพยากรต่างๆ ยังด ารงคงอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์พ้ืนบ้าน ตลอดจนวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย และการอยู่ร่วมกันของคน
หลากหลายเผ่า โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รอบหนองหาร หากวันนี้ชุมชนรอบหนองหารขาด
การอนุรักษ์ หรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างเป็นระบบแล้ว  ทรัพยากรเหล่านี้นับวันก็จะ
ลดลงและเลือนหายไปตามกระแสเศรษฐกิจที่มุ่งให้เกิดความเจริญเติบโตในทุกพ้ืนที่  วิถีชีวิตของคน
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ในชุมชนก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองและทรัพยากรรอบตัวได้ แต่ต้องอาศัย
ทรัพยากรจากท้องถิ่นหรือแหล่งอ่ืนทดแทน  
 ทรัพยากรที่ส าคัญของชุมชนรอบหนองหาร ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร คือ หนองหาร ซึ่งเป็นทะเลน้ าจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ที่อุดมไปด้วย
พืชพรรณที่หลากหลาย และปลาหลากหลายสายพันธุ์  ชุมชนรอบหนองหารส่วนใหญ่ได้อาศัย
ทรัพยากรจากหนองหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิต และการประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพ
เกษตรกรรมและการประมง  การใช้ทรัพยากรจากหนองหารอย่างไม่เป็นระบบก่อให้เกิดปัญหา
มากมาย ทั้งปัญหาด้านที่ดินท ากิน ดินเสื่อมโทรม น้ าเน่าเสีย สัตว์น้ าลดจ านวนลง นอกจากการมีวิถี
เกษตรกรรรมของผู้คนรอบหนองหาร และวัฒนธรรม ประเพณีที่อันดีงาม และแหล่งโบราณคดียุค
ประวัติศาสตร์ ต่างๆ ก็เป็นทรัพยากรอันมีคุณค่า และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและมีคุณค่าทั้งทาง
รูปธรรมและทางนามธรรมที่ไม่สามารถประมาณค่าความส าคัญเป็นราคาเงินได้ เป็นทรัพยากรส าคัญ
ที่ชุมชนต้องใช้เป็นเครื่องมือในการอยู่ร่วมกันในชุมชน ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีเหล่านี้นับวันจะเลือน
หายไปตามสถานการณ์ภายนอก รวมทั้งหากทรัพยากรทางธรรมชาติของหนองหารเปลี่ยนแปลงไป  
วิถีชีวิตของคนก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย   

ดังนั้นการด าเนินการที่สามารถท าให้ชุมชนรอบหนองหารได้เชื่อมโยงเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรร่วมกัน จะก่อให้เกิดการเรียนรู้และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตของชุมชนรอบ
หนองหารในทางที่ดีขึ้น การวิจัยการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาหนองหาร
อย่างยั่งยืน จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะเพ่ิมพูนขีดความสามารถขององค์กรในการจัดการทรัพยากร
ท้องถิ่นรอบหนองหารให้ทรัพยากรนั้นยังคงอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน  และสามารถเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ของชุมชนใกล้เคียงและชุมชนอ่ืนได้เป็นอย่างดี  
2.  ค ำถำมกำรวิจัย 
     2.1 ศักยภาพของทรัพยากรในชุมชนรอบหนองหารเป็นอย่างไร  
     2.2 การจัดการทรัพยากรในชุมชนรอบหนองหารอย่างเหมาะสมและยั่งยืนมีวิธีการด าเนินการอย่างไร  
3.  วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
 3.1  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรในชุมชนรอบหนองหาร 
 3.2  เพ่ือพัฒนาชุมชนรอบหนองหารให้มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสมให้เกิดความยั่งยืน  
4.  ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
 4.1  ขอบเขตด้ำนพื้นที่    
   พ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่รอบๆ หนองหาร จ านวน 3 หมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตอ าเภอเมือง หรือ
อ าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร โดยเลือกหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันและใกล้เคียงกัน 
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 4.2  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
  4.2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นชุมชนรอบหนองหาร  
  4.2.2 การด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของท้องถิ่น การ
จัดเก็บองค์ความรู้และการน าองค์ความรู้ไปใช้  
 
5. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 5.1  ทรัพยำกรท้องถิ่น หมายถึง  สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง  
ภูเขา ทิวทัศน์ (Scenery)  สัตว์ป่าและพรรณไม้ (Wildlife and Flora) สภาพภูมิอากาศ (Climate) 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (Natural Phenomenon)   และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  เช่น   กิจกรรม  
ประเพณีวัฒนธรรม  สิ่งส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่น แสดงถึงความสวยงาม ภูมิปัญญา 
และความคิดเห็น มีคุณค่า เพ่ือดึงดูดให้ผู้คนสนใจ และตระหนักถึงการอนุรักษ์ไว้ 
 5.2  ทรัพยำกรชุมชน หมายถึง ทรัพยากรที่มีสะสมอยู่ในชุมชนทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี กฎเกณฑ์ ตลอดจนความรู้ในวิถีชีวิตของชุมชน 
 5.3   กำรจัดกำรทรัพยำกรชุมชน หมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุนชน 
เกิดประโยชน์สูงสุด  และท าให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน  
 5.4  ชุมชนรอบหนองหำร หมายถึง หมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่รอบๆ บริเวณหนองหาร อ.เมือง 
จ.สกลนคร  
6. ข้อตกลงเบื้องต้น 
  ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงด าเนินการเพียง 3 ชุมชนได้แก่ บ้านจอมแจ้ง 
บ้านทา่ดอนแก้ว และบ้านท่าวัด เพ่ือเป็นโครงการน าร่องที่จะเชื่อมโยงไปยังชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป  
7.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 7.1 ได้องค์ความรู้ของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
 7.2 เกิดกระบวนการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ท้องถิ่น 
 7.3 ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นชุมชนรอบหนองหารจังหวัดสกลนคร  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

 1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน  
 2. แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 3. หนองหารและการพัฒนาที่ผ่านมา 
 4. งานวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  
 
1. แนวคิดการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน 

ทรัพยากรในชุมชนมีทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพยากรที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต ซึ่งการด าเนินชีวิตของ
คนในชุมชนเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดผลกระทบตามมาที่ทุกภาค
ส่วนโดยเฉพาะชุมชนในพ้ืนที่ต้องมีการจัดการทรัพยากรร่วมกันด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของแต่ละชุมชน และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องด้วย  
 ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในระยะ 3 – 4 ทศวรรษที่ผ่านมามีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือการด ารงชีวิตของมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้องค์การสหประชาชาติ (UN) ตระหนักถึงปัญหาส่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จึง
จัดให้มีการประชุมสุดยอดสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United Nations 
Conference on Environment and Development) ขึ้นที่นครริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 
เมื่อปี 2535 เกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโลก ผลจากการประชุมท าให้ประเทศต่างๆ ได้ร่วมลง
นามรับรองเอกสารเรื่องปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒ นา และแผนปฏิบัติการ 
21(Agenda 21)  ซึ่งถือได้ว่าเป็นแผนแม่บทของโลกเรื่องแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและให้ชุมชนใน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยประเทศไทยก็ได้ร่วมลง
นามในปฏิญญาดังกล่าวด้วย ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (2535-2539) 
และฉบับที่ 8 (2540-2544) จึงได้ให้ความส าคัญต่อการสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน
ราชการของท้องถิ่นกับชุมชน สมาคม/ชมรมและองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยเน้นที่การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนดังกล่าวการจัดท าแผนปฏิบัติ
การสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติงานรวมถึงการติดตามตรวจสอบและมุ่งเสริมสร้างความ
ตระหนักและจิตส านึกของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ส่วนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2545-2549) ได้น า
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หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง โดยยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความส าคัญกับการปรับกลไกและกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยให้มีจิตส า นึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
ของชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ยังได้ให้ความส าคัญในเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชนดังปรากฏใน มาตรา 79 “รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสงวน บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุล รวมทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริม บ ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและ
คุณภาพของประชาชน”  อีกด้วย (จ าลองโพธิ์บุญ, 2553)  ซึ่งประเทศไทยเองได้มีการจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชนมานานหลายชั่วอายุคนจนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของแต่ละ
ท้องถิ่น เช่น ประเพณีในการดูแลแหล่งทรัพยากรน้ า ป่าไม้ ที่ดินท ากิน เป็นต้น  (กฤตพร ณ ป้อม
เพชร, 2551)    

สมศักดิ์ สุขวงศ์ (2553) สรุปจากการศึกษาพบว่า การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน มัก
ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ การจัดการเชิงชีวภาพและการจัดการเชิงสังคม ซึ่งทั้งสองส่วนต้องท า
ไปพร้อมๆ กัน โดยการจัดการเชิงชีวภาพเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยนวัตกรรมที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละพ้ืนที่ ตัวอย่างเช่น ชุมชนหลายหมู่บ้านในกิ่ง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท รวมตัวกันหยุดเก็บ
หาหน่อไม้ในป่าเขาราวเทียนทองโดยประกาศปิดป่าอยู่ระหว่างปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือน
ตุลาคม แต่ละปีไม่แน่นอนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่อไม้ที่เกิดขึ้นหลังการปิดป่ากลายเป็นล าเลี้ยง
กอในปีถัดไป  ชาวบ้านหมู่บ้านเปร็ดใน ใช้กฎของหมู่บ้านหยุดจับปูแสมในป่าชายเลนช่วงน้ าโต เป็น
เวลา 7 วัน ในวันข้างขึ้นและแรม 4-6 ค่ า เดือนตุลาคมของทุกปี เพ่ือให้ปูแสมล้างไข่ (ออกไข)่  ชุมชน
ป่ากราดตั้งกฎของหมู่บ้านให้เก็บลูกเนียงนกในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราดได้ แต่ห้ามโค่นต้น และห้าม
ล่าสัตว์ (กระจง) เป็นต้น  ส่วนการจัดการเชิงสังคมหมู่บ้าน พบว่า ชุมชนที่ประสบความส าเร็จและ
เข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้น ก็เพราะมีกลุ่มบุคคลที่สนใจมารวมกลุ่มกัน และ
ท างานร่วมกัน กลุ่มที่เป็นองค์กรชาวบ้านนี้ มีกฎเกณฑ์ร่วมกันในการใช้ทรัพยากร และใช้เวลาพัฒนา
ปรับเปลี่ยนให้เป็นกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมของหมู่บ้าน กุญแจแห่งความส าเร็จมีการศึกษาหลายแห่งที่
ตรงกัน โดยพบว่ากุญแจที่ท าให้การจัดการป่าหรือความหลากหลายทางชีวภาพโดยชุมชนประสบ
ความส าเร็จนั้น ก็คือ การที่ชุมชนมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมการใช้ทรัพยากรได้จริง ๆ (Ostrom,1998; 
Gibson et al., 2000) Bare Foot Silviculture; วนวัฒนเท้าเปล่า “การจัดการของชุมชนเป็น
วนวัฒนวิธีง่าย ๆ แบบพ้ืนบ้าน แตกต่างจากวนวัฒนวิธีมาตรฐาน (Standard Silviculture) แต่ก็ใช้
งานได้ดี” สิ่งนี้เป็นสิ่งท้าทายที่เปิดช่องให้เราค้นหา มีโครงการที่ไม่สนใจสังคมวิทยาของกลุ่ม มัก
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ท างานแบบตั้งกรรมการ ตั้งพวกพ้อง ซึ่งจะไม่ประสบความส าเร็จ คนมีอ านาจมักผูกขาดในการออก
ความเห็นและตัดสินใจในที่ประชุม ท าให้ผู้อ่ืนเบื่อหน่ายไม่เข้าร่วม กฎเกณฑ์ที่ดีนั้น ใช้เวลาในการ
สร้างการพูดคุยกัน ท าเป็นกระบวนการ การท างานโดยมุ่งชุมชน (ประชากรทั้งหมด) นั้นเป็นอุดมคติ
แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้น มีหลายฝ่าย หลายอาชีพ หลายฐานะ จึงจัดกิจกรรมป่าไม้ทั้งหมดได้ยาก
เพราะบางคนไม่อยากปฏิบัติตามกฎ Cernea (1988) ได้แนะน าไว้ว่า ไม่ควรใช้ชุมชนเป็นหน่วยทาง
สังคม (Social Unit) มาจัดการทรัพยากรหรือสิ่งแวดล้อมนั้นมีข้อจ ากัด เพราะมีขนาดใหญ่เกินไปใน
ชุมชนมักมีหลายกลุ่มหลายเผ่าพันธุ์ หลายอาชีพ บางกรณีก็หาขอบเขตได้ยาก บางกลุ่มสนใจป่า
มากกว่ากลุ่มอ่ืน กลุ่มที่สนใจป่า (Interest Group) จึงเป็นหน่วยจัดการป่า (Management Unit) ที่
ดีกว่า เพราะสนใจในเรื่องเดียวกัน แต่กลุ่มก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์ และพิจารณาความห่วงใยของกลุ่มอ่ืนที่
ได้รับผลกระทบด้วย กลุ่มจัดการป่าหรือความหลากหลายทางชีวภาพนี้อาจมาจากหลายหมู่บ้านใน
ต าบลก็ได ้การช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Support) ก็เป็นประโยชน์มากเช่นกัน 
 การรวมกลุ่มชุมชนเพ่ือจัดการทรัพยากรให้ประสบผลส าเร็จ ต้องอาศัยองค์ประกอบหลักๆ 4 
ประการ คือ การรวมกลุ่มต้องให้สมาชิกมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคม ให้
ความส าคัญกับการสร้างกฏเกณฑ์ของหมู่บ้านเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็ง สมาชิกมีความสนใจร่วมกัน และ
หากมีกลุ่มเดิมอยู่แล้วควรอาศัยกลุ่มเดิมเป็นฐานในการท างาน (สมศักดิ์ สุขวงศ,์ 2553)   
 
2.  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน  
    2.1 ความหมายของชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน  
 มนุษย์มีการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือด ารงชีวิตอยู่ และท ากิจการต่างๆ ร่วมกันเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งการรวมกันอยู่เรียกว่าสังคม หรือชุมชน อาจอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน
หรือไม่ก็ได้  ชุมชนมีความหมาย ดังนี้   
 ชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ่มชนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน อาจเป็นการรวมตัวกัน
ตามลักษณะพ้ืนที่หรือไม่ก็ได้ โดยสมาชิกชุมชนมีการติดต่อสื่อสารกัน มีความเอ้ืออาทรกัน มีการท า
กิจกรรมร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระท า และมีการจัดการ (ประเวศ วะสี, 2538) 
 ชุมชน หมายถึง กลุ่มชนที่มาอยู่รวมกันในพ้ืนที่หนึ่ง มีการกระท าระหว่างกัน มีความสัมพันธ์
ร่วมกัน มีความผูกพันทางด้านจิตใจกับพ้ืนที่และมีศูนย์กลางบริการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่สมาชิกใน
ชุมชนนั้นได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน (สมศักดิ์ ศรสันติสุข, 2537) 
 ชุมชน หมายถึง การรวมกันอยู่ของกลุ่มคนจ านวนหนึ่ งในพ้ืนที่แห่งหนึ่ งเพ่ืออาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการด ารงชีวิต โดยเหตุผลที่มีคนกลุ่มดังกล่าวอาศัยอยู่รวมกัน ใช้
ทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงมีการก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันขึ้น มีองค์กรหรือสถาบัน
ของชุมชนและกฎเกณฑ์ต่างๆ (ชยันต์ วรรธนภูติ, 2537)  
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 การมีส่วนร่วมของชุมชน ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังนี้  
 องค์การสหประชาชาติ (United Nations, 1978 : 4) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนว่า เป็นกระบวนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประชาชนใน 2 ลักษณะ คือ 1) ประชาชนเข้า
มาร่วมกระท าอย่างกระตือรือร้นและอาศัยพลังประชาชนในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางสังคม  และ 2) ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการด้วยความ
สมัครใจ  
 อคิน  รพีพัฒน์ (2527) )(อ้างใน จ าลอง โพธิ์บุญ)   ให้ความหมายว่า ให้ประชาชนเป็นผู้
คิดค้นปัญหา เป็นผู้ที่ท าทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราก าหนดไปแล้วว่าให้ประชาชนเข้าร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
ทุกอย่างต้องเป็นเรื่องของประชาชนที่คิดข้ึนมา 
 ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2527) )(อ้างใน จ าลอง โพธิ์บุญ)  ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วม คือ 
การที่ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้และการ
กระจายทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือประโยชน์ ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจ าเป็น
อย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม ในการมีส่วนร่วมของประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิ
ปัญญา ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการตัดสินใจในการก าหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตัวของตัวเอง  
 จ าลอง โพธิ์บุญ (2553) สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่า หมายถึง การที่ประชาชนที่อยู่ร่วมกันมีความร่วมมือร่วมใจกัน
ในการจัดการควบคุมการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยมส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษาประเด็นปัญหา หาสาเหตุของ
ปัญหา ก าหนดแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหา ตัดสินใจ และด าเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมชุมชน  
    2.2  ทฤษฏีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
 อ านาจ อนันตชัย (2527)(อ้างใน จ าลอง โพธิ์บุญ)  ได้กล่าวถึงทฤษฏีการมีส่วนร่วม 5 ทฤษฏี 
ดังนี้ 
 2.2.1 ทฤษฏีการเกลี้ยกล่อมมวลชน (Mass Persuation) การเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้
ค าพูดหรือการเขียนเพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระท า ซึ่งการเกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน และถ้าจะให้เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการ
สร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อมให้เข้าใจแจ่มแจ้ง ให้เกิดความศรัทธา ตรงกับความต้องการ
ของผู้เกลี้ยกล่อม โดยเฉพาะในเรื่องของความต้องการของตนตามทฤษฏีของมาสโลว์ (Maslow, 
1954,4)  ที่เรียกว่า ล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of  Needs) คือ ความต้องการของตนเป็นไป
ตามล าดับจากน้อยไปหามาก มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้ 
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   1) ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ (Survival Needs) ได้แก่ ความต้องการ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค  
และรวมถึงความต้องการทางเพศ  หรือพ้ืนฐานอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
   2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต (Safety and Security Needs) เป็น
ความต้องการที่นอกเหนือจากความต้องการพื้นฐานในการด ารงชิวิต ต้องการมีการด ารงชีวิตอยู่อย่าง
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  และมีชีวิตหรืออาชีพที่มั่นคง  
   3) ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ
ในสังคม ได้รับความรัก ความสนใจจากบุคคลอื่นๆ และสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้ 
   4) ความต้องการชื่อเสียง (Self Esteem Needs) เป็นความต้องการให้ตัวเองได้รับ
การยกย่องจากบุคคลอ่ืนในสังคม เพราะมั่นใจในการมีความรู้ ความสามารถ และความส าคัญของ
ตนเองเหนือคนอ่ืน 
   5) ความต้องการความส าเร็จ (Self – Actualization Needs) เป็นความต้องการ
ระดับสูงสุด ที่มนุษย์ต้องการอยากให้เกิดความส าเร็จในทุกเรื่องที่ต้องการหรือตามที่คิดไว้ เพ่ือพัฒนา
ตนเองให้ดีที่สุด จึงพยายามท าให้ชีวิตตนเองเป็นไปตามแนวทางท่ีดีที่สุดที่คาดหวังไว้  
   จากทฤษฏีดังกล่าว สรุปได้ว่า การเกลี้อกล่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได้ โดยเฉพาะถ้าการเกลี้ยกล่อมนั้นเป็นเรื่องที่ตรงกับความต้องการของมนุษย์ ก็ย่อมส่งผล
ให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ในที่สุด 
  2.2.2 ทฤษฎีการระดมสร้างขวัญของคนในชาติ (National Morale) คนมีความต้องการทาง
กายและใจ ถ้าคนมีขวัญดีผลการท างานจะสูงตามไปด้วย ถ้าขวัญไม่ดีผลงานก็จะต่ าไปด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูปพฤติกรรมต่างๆ นั่นเอง การจะสร้างขวัญให้
ดีต้องพยายามสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เช่นการไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน 
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมื่อใดก็ตามถ้าคนท างานมีขวัญดีจะเกิดมีความส านึกใน
ความรับผิดชอบอันจะเกิดผลดีแก่หน่วยงาน ทั้งในส่วนที่เป็นขวัญส่วนบุคคลและขวัญของกลุ่ม ดังนั้น
จะเห็นได้ว่าขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดีนั้นย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่น าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ด้วยเช่นกัน 
   2.2.3 ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) ปัจจัยประการหนึ่งที่น าไปสู่การมีส่วน
ร่วม คือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้น ซึ่งหมายถึงความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองที่จะอุทิศหรือ
เน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์รวมของชาติ มีความพอใจในชาติของตัว พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี
ผูกพันต่อท้องถิ่น 
   2.2.4 ทฤษฎีการสร้างผู้น า (Leadership) การสร้างผู้น าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานด้วย
ความเต็มใจเพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน  ทั้งนี้เพราะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญของการ
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รวมกลุ่มคนจูงใจให้คนไปยังเป้าประสงค์ โดยทั่วไปแล้วผู้น าอาจมีทั้งผู้น าที่เรียกว่า ผู้น าปฏิฐาน 
(Positive leader) ผู้น าพลวัตรคือเคลื่อนไหวน าท างานอยู่เสมอ (Dynamic leader) และผู้น าที่ไม่มี
กิจกรรมไม่มีผลงานสร้างสรรค์ที่เรียกว่า ผู้น านิเสธ(Negative leader) ผลของการใช้ทฤษฎีการสร้าง
ผู้น า จะท าให้เกิดการระดมความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีขวัญ  งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ ดังนั้นการสร้างผู้น าที่ดีย่อมน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ด้วยดีนั่นเอง 
  2.2.5 ทฤษฎีใช้ระบบและวิธีทางการบริหาร (Administrative System and Method) การ
ใช้ระบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายเพราะใช้กฎหมายระเบียบแบบแผนเป็น
เครื่องมือในการด าเนินการ แต่อย่างไรก็ตามการใช้วิธีและระบบของการบริหารยังไม่สามารถให้ผลดี
ที่สุดในด้านการสร้างความร่วมมือ เพราะธรรมชาติของคนถ้าท างานตามความสมัครใจอย่างตั้งใจไม่มี
ใครบังคับก็จะท างานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจ าเป็น
ร่วมกันของรัฐ  ดังนั้นการใช้ระบบบริหารเป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่จะท าให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย
เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย 
   โดยสรุปแล้วการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องค านึงถึง
หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทุกทฤษฎีที่กล่าวมาร่วมกัน ได้แก่ การเกลี้ยกล่อมมวลชน 
การระดมขวัญ และการสร้างความรู้สึกชาตินิยมหรือท้องถิ่นนิยม ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการสร้างผู้น าที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้ระบบและวิธีทางการบริหารเข้ามา
ประกอบด้วย 
 2.3 แนวคิดในการพัฒนาการมีส่วนร่วม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.3.1 แนวคิดการพัฒนาการมีส่วนร่วม  
    Reeders (1963: 2) )(อ้างใน จ าลอง โพธิ์บุญ)  ได้สรุปปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไว้ 11 ประการ ดังนี้ 
    1) การปฏิบัติตนให้คล้อยตามความเชื่อพ้ืนฐาน  กล่าวคือบุคคลและกลุ่มบุคคลดู
เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตนเอง 
    2) มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณค่าของตนเอง ส่งเสริม ปกป้องและรักษาเป้าหมายของตนเอง 
    3) เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะส่งเสริม ปกป้องและรักษาเป้าหมาย
ของตนเอง 
    4) ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางครั้งมี
รากฐานมาจากประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา 
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    5) ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายว่า
จะต้องประพฤติสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผู้อื่นด้วย
เช่นกัน 
    6) การมองแต่ตนเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่างๆซึ่งคิดว่าตนเองควร
กระท าเช่นนั้น 
    7) การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่างๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนถูกบีบ
บังคับให้กระท า 
    8) นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะท าสิ่งต่างๆซึ่งเรามีนิสัยชอบกระท า
เมื่ออยู่ในสถานการณ์นั้น 
    9) โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของสังคม
โดยเฉพาะในทางที่เก่ียวข้องกับจ านวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงสร้างของสังคมเอ้ืออ านวยเข้ามามี
ส่วนร่วมกันในการกระท าเช่นนั้นเท่าท่ีพวกเขาได้รับรู้มา 
    10) การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารู้สึกว่าเขาได้รับการ
สนับสนุนที่ดีพอให้กระท าเช่นนั้น 
  ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527: 7-8) )(อ้างใน จ าลอง โพธิ์บุญ) ได้ให้แนวคิดการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในชุมชนโดยกล่าวว่าแนวคิดเหล่านี้สามารถปฏิบัติได้ผลมากน้อยเพียงไรย่อมข้ึนอยู่
กับปัจจัยต่างๆ มากมายที่เก่ียวข้องด้วย โดยมีแนวคิดดังนี้ 
  1) ต้องยึดหลักความต้องการและปัญหาของประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม  หาก
กิจกรรมที่จะน าไปให้ประชาชนเป็นเรื่องใหม่ก็ต้องใช้เวลาในการกระตุ้น เร่งเร้าความสนใจ ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ จนประชาชนยอมรับความจ าเป็นและประโยชน์ในการจัดท ากิจกรรมเหล่านั้น 
  2) กิจกรรมต้องด าเนินการในลักษณะกลุ่ม เพ่ือสร้างพลังกลุ่มในการรับผิดชอบ ร่วมกันสร้าง
ความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสมาชิกกลุ่มปลูกฝังทัศนะและพฤติกรรมที่เห็ นแก่ส่วนรวม ท างาน
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
  3) แนวทางการพัฒนาในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ต้องค านึงถึงขีดความสามารถของประชาชน
ที่รับด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาภายนอก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกต้องไม่ทุ่มเทในลักษณะ
การให้เปล่าโดยสิ้นเชิง ต้องท าให้ประชาชนเกิดความส านึกเป็นเจ้าของกิจกรรม และต้องสามารถท า
ต่อไปเองได้ เมื่อการช่วยเหลือจากภายนอกสิ้นสุดลง การช่วยตนเองและการพ่ึงตนเองเป็นหลักส าคัญ
ที่ต้องเริ่มตั้งแต่ต้น 
  4) กิจกรรมพัฒนาที่น าเข้าไปในชุมชนต้องสอดคล้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม ความพร้อมรับของ
ชุมชน ซ่ึงหมายรวมทั้งการใช้ทรัพยากรชุมชน  การสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของชุมชน 
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  5) การเริ่มต้นกิจกรรมต้องอาศัยผู้น าชุมชน ซึ่งหมายถึงผู้น าตามธรรมชาติที่ชาวบ้านเคารพนับ
ถือ ผู้น าทางศาสนา ผู้น าที่ได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งจากทางการ เพ่ือเป็นผู้บุกเบิกและชักน า
ชาวบ้านต่อไป ผู้น าชุมชนโดยทั่วไปจะสามารถปรับทัศนะและการยอมรับสิ่งใหม่ๆ ได้เร็วกว่าและเป็น
ผู้ที่ชาวบ้านมีศรัทธาในตัวอยู่แล้ว การเริ่มต้นจากผู้น าจึงไปได้เร็วกว่าและได้รับการยอมรับมากกว่า
ประชาชนทั่วไป 
  6) ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นต้น กล่าวคือ ร่วม
หาข้อมูล ร่วมหาสาเหตุปัญหา ร่วมปรึกษาหารือทางแก้ไขปัญหา ร่วมการตัดสินใจ ร่วมการวางแผน
งาน ร่วมการปฏิบัติงานร่วมการติดตามผลงาน จนถึงขั้นร่วมการบ ารุงรักษาในระยะยาวส าหรับการ
สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนควรเริ่มต้นจากการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจและ
ตระหนักถึงความจ าเป็นของการเป็นชุมชน มีความสนใจร่วมและมีการด าเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อ
ความสนใจและความต้องการของสมาชิกในชุมชน โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้และความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา การจัดการทรัพยากร รวมทั้งการเสริมข้อมูล ช่วยประสานงานในเบื้องต้นให้เกิด
การตัดสินใจ ความสามารถในการต่อรองและการพ่ึงตนเองของชุมชนให้ได้เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.3.2 แนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  สัมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ (2540) เสนอ
แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน ไว้ดังนี้คือ 
    1) การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนโดยภาครัฐและเอกชน  ควรเน้นที่สิทธิ
และอ านาจในการจัดการปัญหาต่างๆ นโยบายของรัฐและกฎหมายต้องให้สิทธิและอ านาจแก่องค์กร
ชุมชนมากข้ึน ควรมีระบบสนับสนุนองค์กรชุมชน ทั้งด้านงบประมาณและวิชาการ นอกจากนั้นในการ
ด าเนินโครงการของภาครัฐและเอกชนต้องลงไปปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรชุมชนมากขึ้น  ตั้งแต่การ
วางแผนงาน งบประมาณ และโครงการโดยสรุปการให้สิทธิและอ านาจแก่องค์กรชาวบ้านจะสามารถ
แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพความเป็นจริงซึ่งจะท าให้
คุณภาพชีวิตของชาวบ้านดีขึ้น 
    2) การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนที่ริเริ่มข้ึนใหม่ มีแนวทางดังนี้ 
     - การศึกษาเรียนรู้ปัญหาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม คือการศึกษาโดยให้ชาวบ้านที่สนใจ
ปัญหาของชุมชนร่วมกันศึกษา โดยวางกรอบค าถามกว้างๆ ร่วมกัน จากนั้นก็ให้ชาวบ้านเก็บข้อมูล
รายครัวเรือน หรืออาจใช้วิธีประชุมกลุ่มย่อย โดยเจ้าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงหรือผู้อ านวยความสะดวก 
เขียนความคิดเห็นที่ชาวบ้านเสนอ รวบรวมจัดหมวดหมู่ปัญหา ท าให้ชาวบ้านร่วมรับรู้ปัญหา เกิด
แนวคิดร่วมกันหาทางออก มีกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจกันเองมากขึ้นจนเกิดศรัทธา และแรงบันดาลใจใน
การเริ่มต้นแก้ปัญหา และรวมกลุ่มช่วยเหลือกันเอง 
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     - การเรียนรู้และคิดค้นกิจกรรมแก้ปัญหา ควรเปิดโอกาสให้มีการอบรมศึกษาดูงาน
จากพ้ืนที่จริงและชาวบ้านมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหา 
     - การวางแผนกิจกรรมแก้ปัญหา เมื่อได้แนวความคิดและมองเห็นแนวทางกิจกรรม
แล้วก็วางแผนกิจกรรมในรายละเอียด ประเมินว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ เทคนิคปฏิบัติมีอะไรบ้าง
ต้องใช้เวลาแต่ละกิจกรรมอย่างไร 
     - การรวมกลุ่มปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการช่วยเหลือกันและกันทั้งทางความคิด
และเทคนิคต่างๆ ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ควรมีกิจกรรมระดมทุน อาจจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์ 
     - การติดตามแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 
    3) การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนที่มีอยู่แล้วและก าลังด าเนินกิจกรรม
พัฒนาอยู่ในปัจจุบัน แนวทางการท างานเน้นที่กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ชาวบ้าน ได้แก่ 
     - การพัฒนาผู้น าองค์กรชุมชน ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร คือมี
ผู้น าที่ดี มีความรู้ กล้าตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน มีเงินทุน มีการสนับสนุนจากหน่วยงานของ
รัฐและเอกชน มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี มีการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ดังนั้นผู้น า
ที่ดีจะช่วยสร้างองค์กรให้เข้มแข็งได้ต้องมีการจ าแนกแยกแยะความรู้ความสามารถของผู้น า และเสริม
จุดแข็ง เสริมทักษะเพิ่มด้านอื่นๆ โดยทั่วไปการพัฒนาผู้น ามักท าแบบรวมๆ และไม่มีแผนหรือแนวทาง
ที่ชัดเจน รวมทั้งไม่มีการให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้น ารายบุคคล ผลจึงปรากฏว่าองค์กรองค์กร
ชุมชนอ่อนแอลง เมื่อขาดผู้น าหลักที่ดี และขาดการสืบทอดกลายเป็นภาวะขาดแคลนผู้น า ดังนั้นจึง
ต้องมีผู้น าหลายประเภทหลายบทบาทช่วยกันท างาน และเสริมสร้างผู้น ารุ่นใหม่สืบต่อบทบาทผู้น า
องค์กรต่อไป องค์กรชุมชนมีผู้น าหลายคนหลายบทบาทไม่ใช่คนเดียวมีบทบาททุกอย่าง 
     - การเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์แนวคิด กระบวนการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม 
การวางแผนจากชาวบ้าน การวิเคราะห์การบริหารจัดการ การถ่ายทอดความคิดสู่ประชาชน เน้นการ
พัฒนาความคิดของกรรมการ และสมาชิกด้วยการประชุม การอบรม ศึกษาดูงานองค์กรชาวบ้านแบบ
ลงไปเรียนรู้กินอยู่หลับนอน พูดคุยเชิงลึก เยี่ยมชมกิจกรรม และใช้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจัดการ
ฝึกอบรมเป็นครั้งคราว 
     - เจ้าหน้าที่รัฐและเอกชน เป็นบุคคลภายนอกท่ีเข้าไปร่วมงานกับองค์กรชุมชน ควร
น าเอาองค์ประกอบขององค์กรชาวบ้านเป็นตัวชี้วัดในการทบทวนและปรับตัวขององค์กร ซึ่งจะท าให้
ได้อุดมการณ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การพัฒนาผู้น า การสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกการท า
กิจกรรมตรงกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่มากขึ้น และนั้นจะท าให้องค์กรชุมชนแก้ไขปัญหาชุมชนได้มาก
ขึ้น 
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 2.4  กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  จ าลอง โพธิ์บุญ (2553) ได้เสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ของไทยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  2.4.1 การศึกษาท าความเข้าใจถึงวัฒนธรรม แนวคิด และวิถีชีวิตของคนไทย ในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศไทยเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการท างานร่วมกับประชาชน  
โดยเริ่มต้นจากการศึกษาท าความเข้าใจถึงวัฒนธรรม แนวคิดและวิถีชีวิตของคนไทยโดยส่วนรวม และ
ศึกษาลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น จากนั้นจึงให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่ประชาชน เมื่อประชาชน
ได้รับความรู้แล้วก็จะเกิดความเข้าใจ เมื่อเข้าใจก็จะเกิดความเห็นใจยอมเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดและ
ให้ความร่วมมือ อ านวย แก้วทอง (2537) ได้กล่าวถึง “การเข้าหาประชาชนกับการรณรงค์วัฒนธรรม
ไทย” โดยจ าแนกลักษณะพิเศษของสังคมและวัฒนธรรมไทยไว้ 6 ประการ คือ 
  1) สังคมไทยเป็นสังคมอนุรักษ์นิยม ลักษณะนี้เป็นธรรมดาของสังคมที่มีอาชีพส่วนใหญ่ทาง
เกษตรกรรมแต่ตัวอาชีพเปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงความเคยชินของประชาชนจึงต้องท าอย่างค่อย
เป็นค่อยไปโดยอาศัยเวลาเป็นเครื่องช่วย 
  2) สังคมไทยชอบท างานแบบสนุกสนาน ความสนุกสนานจะเกิดจากการมีคนหลายๆ คนมา
รวมกันเป็นกลุ่มแล้วมีอารมณ์สนุกร่วมกันอันเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดกับช่วยสร้างความเป็น
กันเองมากขึ้น ดังนั้นการท างานกับประชาชนจึงควรท าเป็นกลุ่มและยอมให้ความสนุกสนานและความ
บันเทิงแทรกบ้าง 
  3) คนไทยสนใจสิ่งใกล้ตัวเองมากที่สุด โดยธรรมชาติของมนุษย์มักจะให้ความสนใจกับสิ่งใกล้
ตัวก่อน จากนั้นจึงเริ่มสนใจในสิ่งที่ไกลตัวออกไป ดังนั้นการเข้าหาประชาชนจึงต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เขา
สนใจ ด้วยความประทับใจและให้การตอบสนองในลักษณะมิตรจิตมิตรใจ 
  4) สังคมไทยเชื่อผู้น าตามธรรมชาติมากกว่าผู้น าแต่งตั้ง ผู้น าตามธรรมชาติ หมายถึง บุคคลที่
ชาวบ้านเคารพนับถือกัน เชื่อฟังโดยไม่จ าเป็นต้องมีต าแหน่งหน้าที่ เช่น พระสงฆ์ ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 
ที่มีคุณสมบัติพิเศษโดยแท้คือ ความโอบอ้อมอารี ความเสียสละ ความกล้าหาญเด็ดขาด ส่วนผู้น าใน
การแต่งตั้งนั้นหมายถึง ข้าราชการที่มีต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในงานปกครองมีอ านาจตามกฎหมาย
อยู่ในมือ ซึ่งผู้น าโดยการแต่งตั้งนี้จะได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนในชุมชนมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับว่าผู้น าในการแต่งตั้งนั้นมีคุณสมบัติของผู้น าตามธรรมชาติมากน้อยเพียงใด 
  5) คนไทยชอบอ่อนน้อมถ่อมตน ระบบนับถืออาวุโสนั้นเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยซึ่งตรง
กับธรรมชาติของคนไทยและสังคมไทยที่นิยมการพ่ึงพาอาศัยกันมาก ดังนั้นการอ่อนน้อมถ่อมตนจึง
เป็นลักษณะพิเศษของวัฒนธรรมและประเพณีไทย  เช่น การไปลามาไหว้ เป็นต้น ซึ่งการเข้าหา
ประชาชนควรมีลักษณะนับถืออาวุโส และมีความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วย 
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  6) คนไทยเชื่อในเหตุจูงใจมากกว่าเหตุผล ลักษณะพิเศษของคนไทยจะเชื่อในบุคคลมากกว่า
หลักการ เช่น คนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่ร าลึก แต่ยังมีการเชื่อในเรื่องของ
การทรงเจ้าเข้าผีให้เห็นอยู่เป็นประจ าตามหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่จะท างานร่วมกับ
ประชาชนต้องเป็นผู้ที่มีหลักการที่ดีและความสามารถในการจูงใจให้ชาวบ้านเห็นความส าคัญของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมจากลักษณะพิเศษของสังคมและวัฒนธรรมไทยข้างต้นสามารถน ามาปรับใช้ในการ
ท างานร่วมกับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการท างานร่วมกับประชาชนอย่างใกล้ชิด
และยังสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการเข้าหาประชาชนได้โดยตรงอีกด้วย 
  2.4.2 สร้างกลยุทธ์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากที่เคยท างานโดยภาครัฐเพียง
ล าพังหรือหน่วยงานรัฐเป็นผู้มีบทบาทหลักและเป็นผู้น าในการวางแผนก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา ท า
กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและการจัดการปัญหา มาเป็นแนวทางที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ภาคเอกชนและองค์กรอื่นๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การก าหนดประเด็นปัญหา การวิเคราะห์หาทาง
ออกและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนของ
การจัดการปัญหา แนวทางนี้เป็นแนวทางที่ชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ในการท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประโยชน์
ประการหนึ่งคือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรภาครัฐที่ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด า เนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน
มากขึ้น ทางฝ่ายประชาชนในชุมชนก็จะเกิดการเรียนรู้และเกิดจิตส านึกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางปฏิบัติเพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้วยประโยชน์อีกประการหนึ่ง  คือในการ
วางแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีแนวความคิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ จะท าให้แผนสามารถสนองตอบความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชนและแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่อย่างแท้จริงได้ ดังนั้น การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงควรประกอบด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) การให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนการให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมาตรการทางการศึกษาอบรมเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการในแนวลึกและแนวกว้างควบคู่กันไป  แนวลึกจะต้องอาศัย
การฝึกอบรมแบบเข้มอย่างต่อเนื่องสลับกับการลงพ้ืนที่จริงในการรับทราบข้อเท็จจริงของปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชน ส่วนแนวกว้างจ าเป็นต้องอาศัยการขยายงานในรูปของเครือข่าย
ควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อมูลข้อเท็จจริงทางสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ทั้งนี้
เครือข่ายในความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชนจะต้องเป็นเครือข่ายเดียวกับระบบบริหารและจัดการ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การที่จะให้เครือข่ายดังกล่าวรับผิดชอบงานได้โดยสมบูรณ์จ าเป็น
จะต้องมีการฝึกอบรมให้เครือข่ายทุกระดับมีความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง มีความพร้อมที่จะด าเนินงานให้สอดคล้องกับกระแสการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีความสามารถในการจัดอบรมเผยแพร่อย่างเหมาะสม  สื่อ
ความหมายอย่างถูกต้องให้แก่ประชาชนในชุมชนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการฯ  
  2) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้นในกรณีมีโครงการพัฒนาใดๆ เกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างแท้จริง มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่าและมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนควรเริ่มจากการให้
ข้อมูลข่าวสารและแผนการด าเนินงานตามโครงการที่มีความโปร่งใส  จากนั้นควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงบทบาทในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ รวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลงประชามติ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการใช้ทรัพยากรของ
โครงการและกระบวนการในขั้นตอนกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ การร่วมตัดสินใจด้วยการมีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมพิจารณาโครงการ การมีส่วนร่วมด้วยขบวนการประชาธิปไตยที่มีผู้แทนชุมชนท าหน้าที่
กลั่นกรองในขั้นตอนต่างๆ ของวิถีทางประชาธิปไตย เพ่ือตรวจสอบและตัดสินใจความเหมาะสมใน
การใช้ทรัพยากรของโครงการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนี้เริ่มตั้งแต่การก าหนด การวินิจฉัยปัญหา 
การพิจารณาทางเลือกในการไขปัญหา การเลือกเวลา สถานที่และปริมาณทรัพยากรที่จะต้องใช้หรือ
สูญเสียในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และที่ส าคัญที่สุดคือ การที่ชุมชนและประชาชนต้องมีส่วนรู้เห็น
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
  3) การกระจายทรัพยากร อ านาจและความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนการกระจายโอกาสของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และกระจาย
การมีส่วนรับผิดชอบ จะน ามาซึ่งความภูมิใจในการมีส่วนร่วมดังกล่าว นอกจากนี้ความรู้สึกของการ
เป็นเจ้าของและหวงแหนในทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนจะเกิดขึ้นกับประชาชนที่ได้มีส่วน
รับผิดชอบ และความผูกพันที่อยากจะติดตามดูแล ปรับปรุงแก้ไขจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย
ประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชน ตัวอย่างเช่น การก าหนดให้ป่าไม้ในบริเวณพ้ืนที่ของหมู่บ้าน
หรือต าบล เป็นป่าชุมชน โดยทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของมีสิทธิในการใช้ประโยชน์บางอย่างจากป่าไม้ได้ 
เช่น เก็บหน่อไม้ เห็ด หรือผลไม้ ขณะเดียวกันทุกคนในชุมชนจะช่วยกันดูแลไม่ให้มีการตัดไม้ท าลาย
ป่า โดยก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ฝ่าฝืนของชุมชนเองในระบอบประชาธิปไตยของไทย โครงสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนได้ถูกสร้างขึ้น ไว้อย่างเหม าะสมในระดับหนึ่ ง ในระดับชาติ เรามี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวแทนของประชาชน  ในระดับจังหวัดและท้องถิ่นก็
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มีสมาชิกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
ตัวแทนประชาชนในแต่ละระดับนี้ก็จะท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบ  ก ากับการบริหารจัดการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ตัวแทนประชาชนต้องท าหน้าที่และมีบทบาทใน
การเข้าไปศึกษาความต้องการของประชาชนในแต่ละเรื่องและน าความต้องการดังกล่าวไปเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนจัดสรรและวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริงและส่งผลดีต่อชุมชน ทั้งนี้อีกบทบาทที่ส าคัญของผู้แทนประชาชนคือ ต้อง
ผลักดันให้มีการกระจายภาระความรับผิดชอบและการตัดสินใจจากส่วนกลางไปยังองค์กรท้องถิ่น  
และจากองค์กรท้องถิ่นไปยังประชาชนทุกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการฯ คนในชุมชน และ
ต้องผลักดันให้ผู้แทนชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนใน
ขั้นตอนต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 
 
2.5 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  การจัดการมีส่วนร่วมของประชาชนมีหลายรูปแบบ  ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
ความสามารถในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน และวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละครั้งรูปแบบต่างๆ 
นั้นสรุปได้ดังนี ้(สนธิ วรรณแสง และคณะ. 2543 : 79-80) 
  2.5.1 การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น จดหมายข่าว แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
การติดต่อทางโทรศัพท์ การโฆษณาหรือติดประกาศ ซึ่งผู้จัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ควรเลือกสื่อ
ที่ เหมาะสม เช่น ในพ้ืนที่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ อ่านหนังสือไม่ออก  กรติดประกาศหรือการลง
หนังสือพิมพ์จะเหมาะสมน้อยกว่าการออกวิทยุ หรือหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เป็นต้น 
  2.5.2 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (Information Center) โดยประชาชนสามารถเข้าเยี่ยม
ชมศูนย์ ขอข้อมูลข่าวสารของโครงการจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์  สามารถให้ข้อคิดเห็น ข้อมูล หรือ
ซักถาม ศูนย์ดังกล่าวอาจแสดงแผนที่จัดท าแบบจ าลองของโครงการเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าใจ
ภาพโดยรวมของโครงการได้ 
  2.5.3 การร่วมปรึกษาหารือกับชุมชน (Public Consultation) เช่น การเข้าพบผู้แทน
ประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรเอกชนในท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลเบื้องต้นและบันทึกข้อคิดเห็นจาก
ชุมชน รวมทั้งอาจมีการท าแบบสอบถามความเห็นด้วยก็ได้ 
  2.5.4 การจัดประชุม สัมมนา (Public Meeting) โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ
กลุ่มต่าง ๆ ทั้งผู้ได้รับผลประโยชน์  ผู้ เสียประโยชน์ รวมทั้งผู้ ได้รับผลกระทบ  องค์กรเอกชน 
นักวิชาการ ผู้สื่อข่าว ผู้แทนกลุ่มธุรกิจ ฯลฯ เข้าร่วมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
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  2.5.5 การจัดตั้งคณะกรรมการบริการชุมชน (Community Liaison Committee) เพ่ือให้
เป็นผู้ให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นด้านต่าง ๆ กับชุมชน ซึ่งจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง
ระหว่างเจ้าของโครงการกับชุมชน ชุมชนจะได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อข้อมูล โครงการและผล
การศึกษา การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ท าให้ทราบถึงประเด็นที่ประชาชนให้
ความสนใจ  
  นอกจากนี้อาจมีรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การประชุมโต๊ะกลมร่วมกับผู้แทนองค์กรเอกชนที่ให้ความ
สนใจจ่อการด าเนินโครงการ เป็นต้น 
 
 2.6 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมชุมชน (Benefits of Public Involvement) 
   การมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรภาครัฐ เจ้าของโครงการ และผู้ได้รับ
ผลกระทบ ดังนี้ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . 2549 :18 ; 
ยรรยงค ์อินทร์ม่วง. 2548 : 6 ; สนธิ วรรณแสง และคณะ. 2543 : 78 ; UNEP. 2002 :165) 
  2.6.1 ภาครัฐ (Government Agencies) 
    1) ท าให้องค์กรภาครัฐได้รับความเชื่อถือมากขึ้น เพราะเป็นการตัดสินใจที่โปร่งใส 
    2) เกิดสัมพันธภาพเชิงบวกระหว่างหน่วยงานภาครัฐกันเองในระหว่างกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมชุมชน 
    3) เพ่ิมความเชื่อมั่นในการตัดสินใจระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
    4) เป็นการพัฒนาทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานที่เคารพและรับผิดชอบต่อสังคม 
    5) เพ่ิมความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มชนในสังคม 
  2.6.2 เจ้าของโครงการ (Developers) 
    1) พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของโครงการ สนองความต้องการและความพอใจของ
คนในท้องถิ่น 
    2) ได้องค์ความรู้ในระดับท้องถิ่นในช่วงการวางแผนโครงการ 
    3) ปรับปรุงการออกแบบโครงการ และนั่นคือลดค่าใช้จ่าย 
    4) ลดความขัดแย้งและลดค่าใช้จ่ายเมื่อโครงการต้องยืดระยะเวลาออกไป 
    5) เพ่ิมภาพลักษณ์ในเชิงการตลาดเชิงบวก 
  2.6.3 ผู้ได้รับผลกระทบ (Affected Parties) 
    1) เพ่ิมความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและนัยของโครงการต่อการด ารงชีวิตในอนาคต 
    2) ได้รับความช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง 
    3) เพ่ิมความยั่งยืนของโครงการและโอกาสในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการด ารงชวีิต 
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    4) สร้างโอกาสให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเจ้าของโครงการ 
    5) เพ่ิมมาตรการการตรวจสอบกิจกรรมภาครัฐและเจ้าของโครงการ 
    6) เพ่ิมความเชื่อมั่น 
 
3. หนองหารและการพัฒนาที่ผ่านมา  
  หนองหาร เป็นแหล่งน้ าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ มีพ้ืนที่ครอบคลุม 2 
อ าเภอคือ อ าเภอเมือง และอ าเภอโพนนาแก้ว  มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับจากอดีตเป็นเวลาหลาย
พันปี มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์กระจายอยู่ในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ รอบหนองหาร เป็นแหล่งน้ า
ส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชนจังหวัดสกลนคร โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบหนองหาร ได้ใช้
ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ า ป่า ดิน สัตว์น้ า พืชน้ า ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง  
  หนองหารเดิมเป็นแหล่งหนองน้ า(บึง) ตามธรรมชาติ ไม่มีประตูระบายน้ ากั้น มีน้ าขังมาก
เฉพาะในฤดูฝนเท่านั้น มีการถ่ายเทตามธรรมชาติ คือ เมื่อน้ ามีน้ ามากก็จะพัดพาซากพืชที่ตายเน่าเสีย
ลงสู่ทะเล ส่วนในฤดูแล้งก็จะตากหนองหารตามธรรมชาติ ท าให้ในอดีตน้ าหนองหารสะอาดสามารถ
ใช้อุปโภคบริโภคได้ ต่อมาได้มีการจัดการพัฒนาลุ่มน้ าโดยกรมประมง เพ่ือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา
และเป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส าคัญที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้สร้างประตูระบายน้ า 
“แววพยัคฆ์คัน” ขึ้น แต่ประสิทธิภาพในการระบายน้ าไม่เพียงพอท าให้น้ าท่วมพ้ืนที่โดยรวม จึงได้มี
การสร้างประตูน้ า “สุรัสวดี” ขึ้นในปี 2535 ซึ่งสามารถรับน้ าได้สูงกว่าเดิมอีก 50 เซนติเมตร ท าให้
หนองหารถูกท าให้กลายเป็นแหล่งน้ าที่ไม่มีการถ่ายเท นอกจากนั้นหนองหารยังต้องรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง มีการปล่อยน้ าเสียลงสู่หนองหารทั้งจากบ้านเรือนในชุมชนรอบหนองหาร
และสารเคมีจากการเกษตรและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดน้ าเน่าเสียและปัญหาต่อระบบนิเวศของหนอง
หาร โดยเฉพาะชายฝั่งที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบจะได้รับผลกระทบเหล่านี้ด้วย  
  ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการพัฒนาและฟ้ืนฟูหนองหารเป็นระยะๆ มีการ
จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาหนองหาร พ.ศ. 2540 – 2544 ซึ่งจัดท าขึ้นโดยส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่  
แผนแม่บทฉบับประชาชน พ.ศ. 2545 - 2554 จัดท าข้ึนโดยชมรมคนรักหนองหาร เครือข่ายชุมชนลุ่ม
น้ าหนองหาร ชมรมพิทักษ์เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญจังหวัดสกลนคร สถาบันราชภัฏสกลนคร ศูนย์ร่วม
รัฐสภา-ประชาสังคมจังหวัดสกลนคร สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งแต่ละแผนก็มีหลักการและแนวทางการ
พัฒนาที่แตกต่างกันไป และในการด าเนินการฟื้นฟูหนองหารที่ผ่านมาตามแผนดังกล่าวก็ยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาและความเสื่อมโทรมของหนองหารให้หมดไปได้ นอกจากนั้นแผนบางส่วนยังเป็นสาเหตุ
ให้เกิดการสะสมของปัญหา สร้างความแตกแยกในกลุ่มประชาชนที่อยู่อาศัยและเคยใช้ประโยชน์จาก
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หนองหารด้วย  ดังนั้น ในปี 2548 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสกลนคร จึงได้จัดท า
แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟูหนองหารขึ้น โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  
 3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ  
   3.1.1 เพื่อยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาหนองหาร ที่ใช้เป็นแนวทางหลักส าหรับหน่วยงานและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการพัฒนาและฟ้ืนฟูหนองหารในอนาคต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบนิเวศน์
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครอย่างยั่งยืน 
  3.1.2 เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หนองหาร ในการวางกรอบการพัฒนาและการฟ้ืนฟูหนองหารแบบบูรณาการ โดยยึดคนและท้องถิ่น
เป็นศูนย์กลาง เกิดความร่วมมือและสมานฉันท์ต่อกันและกัน น าไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง และเป็น
ประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  3.1.3 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับการพัฒนาและฟ้ืนฟูหนองหาร แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 
แผนระยะเร่งด่วน (0-2ปี) แผนระยะสั้น (3-5ปี) แผนระยะปานกลาง (6-10ปี) และแผนระยะยาว 
(11-20ปี)  
 3.2 แนวคิดการด าเนินการ 
   การด าเนินการจัดท าแผนฯ โดยใช้หลักการ “การมีส่วนร่วม” เพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 โดยมีสาระส าคัญ คือ 
  3.2.1 หนองหารเป็นระบบนิเวศตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใดๆ ต้องค านึงถึง
ความเชื่อมโยงกันทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบ  
  3.2.2 หนองหารเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัด
สกลนคร การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของหนองหารได้ในสภาพ
ที่ดี ย่อมส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสกลนครเป็นไปอย่างมั่นคงและถาวร  
  3.2.3 ความเสื่อมโทรมและการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของหนองหาร เกิดจากหลายเหตุ
ปัจจัย การแก้ไขปัญหาต้องกระท าบนพ้ืนฐานการแก้ไขเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมทั้งปัญหาที่เกิดกับ
หนองหารเอง และปัญหาที่เกิดจากภายนอกหรือการใช้ประโยชน์จากหนองหารด้วย 
  3.2.4 มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยมุ่งเน้นให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
แผนการพัฒนาอย่างรัดกุม มีล าดับขั้นตอนการพัฒนาอย่างเหมาะสุมและคุ้มค่า มีแผนงานที่
ครอบคลุมทั้งการฟ้ืนฟู การควบคุม และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหนองหารอย่างสูงสุดและ
ยาวนาน การส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและรักษาเอกลักษณ์ที่ส าคัญของท้องถิ่นให้คง
อยู่ มีการประสานแผนหรือสร้างความสอดประสานทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น มีการติดตามประเมินผลเพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่
ผ่านมาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
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  3.2.5 การน าแผนแม่บทไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จะต้องให้เป็น
ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์จังหวัด โดยมีหน่วยงานสูงสุดภายใต้การดูแลและก ากับโดยตรงของผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคณะท างาน ซึ่งจะท าให้เกิด
มรรคผลในการปฏิบัติและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มากกว่าเป็นแผนงานของหน่วยงานต่างๆ  
 
 3.3 กระบวนการด าเนินการ แบ่งเป็น 5 ขั้นตอนที่ส าคัญ คือ  
    1) การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
    2) การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดท าร่างแผนแม่บท  
    3) การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนแม่บท  
    4) การน าแผนไปปฏิบัติและควบคุมก ากับ  
    5) การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ 
 
  3.3.1 การวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยได้ท าการทบทวน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของหนองหาร
จากเอกสารที่มีการบันทึกไว้ และมีการส ารวจเพิ่มเติม ได้ผลดังนี้  
    3.3.1.1 ด้านกายภาพ  
     1) ปัญหาคุณภาพน้ า พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 3 ที่กรมมลพิษก าหนดไว้ สาเหตุหลักท่ีท าให้น้ าในหนองหารเน่าเสียเกิดจากการปล่อยน้ าใช้
จากครัวเรือนโดยรอบพ้ืนที่ โดยไม่ผ่านระบบบ าบัด สารเคมีจากการเกษตร สารเคมีสถานประกอบการ
ต่างๆ เช่น อู่ซ่อมรถ ร้านรับซื้อของเก่า  และจากวัชพืชที่ตายทับถมกันในหนองหาร 
     2) ปัญหาการตกตะกอนและการตื้นเขิน พ้ืนที่รับน้ าฝนของหนองหารเท่ากับ 
583 ตารางกิโลเมตร ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยที่คาดว่าจะไหลเข้าหนองหารเท่ากับ 
37,754 ตัน/ปี และจากการก าหนดให้ปริมาณตะกอนท้องน้ าเท่ากับร้อยละ 30 ของปริมาณตะกอน
แขวนลอย สามารถค านวณปริมาณตะกอนท้องน้ าและตะกอนรวมรายปีเฉลี่ยได้เท่ากับ 11,326 ตัน/
ปี และ 49,080 ตัน/ปี ตามล าดับ อัตราการตกตะกอนในช่วงหลังจาก 50 ปีแรกสูงประมาณ 2 เท่า 
แสดงว่าอัตราการตื้นเขินของหนองหารในอนาคตจะสูงกว่าในปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดการตื้นเขิน
ของหนองหารได้แก่  1) การกัดเซาะหน้าดินในพ้ืนที่ลุ่มน้ า และพ้ืนที่โดยรอบหนองหาร  2) การบุกรุก
พ้ืนที่โดยรอบหนองหารเพ่ือใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตรกรรม และกิจกรรมอ่ืนๆ และ 3) การตื้น
เขินที่เกิดจากการทับถมของซากวัชพ้ืนต่างๆ ในหนองหาร ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามได้แก่ 1) 
ปริมาณน้ าที่เก็บกักในหนองหารลดลง ท าให้ปริมาณน้ าที่จะน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ลดลง 2) ปัญหา
น้ าท่วมบริเวณโดยรอบพ้ืนที่หนองหารจะมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากความจุของหนองหารลดลง 
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และ 3) ระบบนิเวศวิทยาในหนองหารเปลี่ยนไป ท าให้ที่อยู่อาศัย แหล่งอาหารของสัตว์น้ าน้อยลง 
ส่งผลให้ชนิดและปริมาณสัตว์น้ าน้อยลง  
     3) ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพและดินเค็ม จากข้อมูลหลุมเจาะในแผนที่ธรณีของ
แอ่งสกลนครซึ่งดัดแปลงจาก Jacobson et.al (1964) กล่าวได้ว่าบริเวณจังหวัดสกลนครส่วนที่ราบ
ลุ่มน้ าท่วมถึงใกล้กับหนองหารมีหลุมเจาะส ารวจน้ าบาดาล พบว่า ระดับเกลือชั้นบนอยู่ที่ 114 เมตร
และขาว เมื่อน ามาพิจารณาร่วมกับหลุมเจาะส ารวจชั้นหินและข้อมูลรังสีแกมมาที่วัดตามระดับความ
ลึกของชั้นหิน พบว่า บริเวณอ าเภอสว่างแดนดิน และจังหวัดนครพนม เป็นบริเวณท่ีน่าจะรองรับด้วย
ชั้นเกลือหินที่มีการละลายของเกลือหินระดับตื้นแต่ไม่หนามาก โดยน้ าใต้ดินที่ที่ละลายเกลือหิน
ดังกล่าว เป็นน้ าใต้ดินที่ผ่านชั้นหินทรายที่โค้งมาจากเทือกเขาภูพานไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่ ง Rua & Supajanya (1985) ศึกษาจากการแปลภาพถ่ายทางอากาศและตรวจสอบข้อมูล
ภาคสนามพบว่า ชั้นหินที่รองรับหนองหารสกลนคร เอียงไปทางทิศตะวันตก และในอดีตชั้นเหินเกลือ
ก่อนที่จะละลายก็วางตัวเอียงเป็นแนวขนานไปกับเทือกเขาภูพาน และจากการเก็บตัวอย่างดินบน
จ านวน 10 ตัวอย่าง กระจายรอบๆ หนองหาร โดยสรุปพบว่าสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับต่ า มีธาตอาหารในดินในปริมาณท่ีไม่เหมาะสม 
    3.3.1.2 ด้านชีวภาพ จากการวิเคราะห์ด้านนิเวศวิทยาทางน้ า พบว่า แพลงก์ตอนพืช
และแพลงก์ตอนสัตว์มีปริมาณแตกต่างกันมากในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งโดยภาพรวมหนองหารยังมีปริมาณ
แพลงก์ตอนในระดับปกติของแหล่งน้ าธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบของน้ าทิ้งจากกิจกรรมบนบก 
ยกเว้นในส่วนที่ใกล้ชุมชนเท่านั้นที่มีผลมาก ในส่วนของสัตว์หน้าดินพบว่ามีปริมาณต่ ามาก เพราะท้อง
น้ าประกอบด้วยพืชน้ าและเศษพืชเน่าเสียที่พ้ืนท้องน้ าหนามาก  ส่วนวัชพืชน้ าพบว่าอยู่ปริมาณมาก ที่
พบได้แก่ สาหร่ายไฟ สาหร่ายเส้นด้าย สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด สันตะวาใบข้าว ดีปลี
น้ า ซึ่งความหนาแน่นของวัชพืชน้ านี้เพ่ิมขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในแหล่งใกล้ชุมชน   ส่วนนิเวศวิทยาทาง
บกพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและมีความเสื่อมโทรมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเกิดจากสภาพป่าที่ถูก
ท าลาย บุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
    3.3.1.3 ด้านคุณค่าและการใช้ประโยชน์   
     1) การใช้ประโยชน์จากดิน จากการส ารวจภาคสนามและวิเคราะห์จากภาพถ่าย
ทางอากาศ ในพ้ืนที่ขนาดรัศมีโดยรอบประมาณ 490 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 306,710 ไร่ จาก
การใช้ที่ดินทั้งสิ้น 21 รูปแบบ ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ ไม้ยืนต้นผสม สวนไม้ผล นาข้าว 
พ้ืนที่เกษตรกรรมอ่ืนๆ พื้นที่ลุ่มน้ าท่วมขัง พื้นที่น้ าท่วมถึง/วัชพืช พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า พื้นที่รกร้าง/
หญ้า พื้นที่โล่ง อาคาร/สิ่งก่อสร้าง โรงงาน ท่าอากาศยาน สนามกีฬา แนวถนน สันเขื่อน/ฝาย บ่อพัก
น้ า แหล่งน้ า และพ้ืนที่อ่ืนๆ  พบว่าเป็นพ้ืนที่ในแนวเขตหนองหารประมาณ 74,245.61 ไร่ ใช้ดิน 17 
รูปแบบ (ไม่มีส่วนผลไม้ ท่าอากาศยาน สนามกีฬา และพ้ืนที่ อ่ืนๆ) ซึ่งสรุปจากกิจกรรมการใช้
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ประโยชน์จากที่ดินหนองหาร พบว่าการพัฒนาและความเจริญเติบโตของชุมชนเมืองที่อยู่โดยรอบ
หนองหาร จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบหนองหาร จากพ้ืนที่การ
เกษตรกรรม หรือพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า เพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย พานิชยกรรม อุตสาหกรรม และระบบ
สาธารณูปโภคมากขึ้น หรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากพ้ืนทีป่าเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมมาก
ขึ้น ท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เหมาะสมมากขึ้นในอนาคต 
     2) การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ผลการศึกษาของกรมประมงเมื่อปี 
2546 และการศึกษาของสุมนาและคณะ (2544) รวมทั้งการสอบถามจากชาวบ้าน พบว่า หนองหารมี
ความหลากหลายของพันธุ์ปลามากกว่า 64 ชนิด 21 ครอบครัว ( family) แต่ในปัจจุบันความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาลดลงเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีสาเหตุจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ
พืชน้ า ท าให้คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมไม่เหมาะเป็นที่อยู่อาศัยและว่างไข่ของสัตว์น้ า  การสร้างประตู
ระบายน้ าสุรัสวดีท าให้ปลาจากแม่น้ าโขงไม่สามารถว่ายกลับมาว่ างไข่ในหนองหารได้ และ
นอกจากนั้นยังมีการลักลอบท าการประมงในฤดูวางไข่อีกด้วย 
     3) การลักลอบจับสัตว์น้ าและนกน้ า วิถีการด าเนินชีวิตในการประกอบอาชีพ
ของประชาชนรอบหนองหารมีความเคยชินกับการจับปลาล่าสัตว์ในหนองหารได้ตลอดเวลา ท าให้
ถึงแม้จะมีการประกาศกฎระเบียบต่างๆ ของทางราชการชาวบ้านบางกลุ่มก็ยังลักลอบจับสัตว์
เนื่องจากความจ าเป็นในการด ารงชีวิต แต่บางส่วนยังคงท าเพราะไม่ทราบว่ามีกฎห้าม โดยมีการ
ลักลอบจับสัตว์ในฤดูวางไข่ และใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้ไฟฟ้าช๊อต เป็นต้น  
     4) การขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่พบปัญหาการขาดแคลนน้ าในการ
เกษตรกรรมในฤดูแล้งของชุมชนที่อยู่นอกพ้ืนที่ชลประทาน 
    3.3.1.4 ปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ ปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่เพาะปลูกและพ้ืนที่โดยรอบบริเวณ 
เนื่องจากประตูน้ าสุรัสวดีสามารถรับน้ าได้มากขึ้นกว่าระดับเดิมตามธรรมชาติ  ปัญหาการบุกรุก
ครอบครองพ้ืนที่เนื่องจากความไม่ชัดเจนในเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินของชาวบ้านกับหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาด้านสาธารณสุขพบว่าโรคติดต่อที่ส าคัญและต้องเฝ้าระวังของจังหวัดใน 
10 ล าดับแรก (พ.ศ. 2542 – 2546) ได้แก่ อาหารเป็นพิษ ปอดบวม ไข้เลือดออก สุกใส วัณโรคปอด 
บิด ไทฟอยด์ ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปี ดังกล่าวไม่มีแนวโน้มจะลดลง บางโรคมีอัตราที่สูงขึ้นเรื่องๆ 
เช่น วัณโรคปอด และโรคตาแดง เป็นต้น  และโรคอุจจาระร่วงเป็นอัตราป่วยในจังหวัดสกลนครสูง
กว่าโรคติดต่อชนิดอื่นๆ และพบที่อ าเภอโพนนาแก้วค่อนข้างสูงเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดสกลนคร 
  3.3.2 การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดท าร่างแผนแม่บท โดยวางกรอบการกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวข้องมีข้ันตอนหลัก 3 ขั้น คือ  
    3.3.2.1 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน  และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในการวางกรอบแผนแม่บทการพัฒนาหนองหาร  
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    3.3.2.2 การน าเสนอแผนรวมในภาคีย่อยๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ตัวแทนท้องถิ่นเข้าร่วม
ประชุม ร่วมจัดท าแผนแม่บท ร่วมวิเคราะห์ปัญหา และร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่น  
    3.3.2.3 การน าเสนอแผนรวมต่อเวทีสาธารณะในขั้นตอนสุดท้าย โดยน าเสนอต่อเวที
การประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เพ่ือรับทราบร่างแผนแม่บทและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนแม่บท 
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  3.3.3 การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของแผนแม่บท โดยมีแนวคิดที่ส าคัญคือ “ให้
หนองหารได้รับการปกป้องและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของสภาพธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่
หลากหลายไว้ พร้อมๆ ที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาต่างๆ ซึ่งไม่ขัดแย้งกับการดูแล
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ประชาชนและส่วนรวมได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม และมุ่งเน้นที่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมมากเกินไป” โดยก าหนดเกณฑ์ไว้สองระดับคือ  
    3.3.3.1 เกณฑ์หลักด้านความเหมาะสมของการพัฒนา แบ่ งเป็น 4 ด้ าน  คือ
ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ด้านการพัฒนา ความส าคัญด้านสังคมและเศรษฐกิจ และ
ความพร้อมทางด้านงบประมาณสนับสนุน  
    3.3.3.2 เกณฑ์รองด้านความเหมาะสมของการพัฒนาแบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ ด้าน
กฎหมายและนโยบาย  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น และความส าคัญ
อ่ืนๆ  
  เกณฑ์ดังกล่าวน ามาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยจ าแนกประเภท
ความเร่งด่วนให้สอดคล้องกับแนวทางการน าไปปฏิบัติเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เข้าข่ายประเภทแผน
แม่บท/โครงการระยะเร่งด่วน (0-2ปี) /2) กลุ่มที่เข้าข่ายประเภทแผนแม่บท/โครงการระยะสั้น (3-
5ปี) 3) กลุ่มที่เข้าข่ายประเภทแผนแม่บท/โครงการระยะปานกลาง (6-10ปี) 4) กลุ่มที่เข้าข่าย
ประเภทแผนแม่บท/โครงการระยะยาว (11-20ปี) 
  3.3.4 การน าแผนไปปฏิบัติและควบคุมก ากับ ภายใต้หลักการที่ว่า แผนการพัฒนาที่ประสบ
ผลส าเร็จ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากกระบวนการน าแผนไปปฏิบัติที่มีความชัดเจน มีมาตรการควบคุมก ากับ
และการดูแลอย่างเหมาะสม มีองค์การหรือคณะกรรมการเข้ามาก ากับดูแลให้มีการน าแผนไปปฏิบัติ
อย่างเป็นขั้นตอนและครบถ้วนตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในแผนโดยเสนอว่าควรมีการจัดตั้งองค์กร
ที่เชื่อมโยงกัน 3 องค์กร คือองค์กรตัดสินใจ องค์กรวางแผน และองค์กรปฏิบัติ  
    3.3.4.1 องค์การตัดสินใจ ควรจัดในรูปคณะกรรมการ โดยมีผู้ว่าราชการเป็นประธาน
และมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย แนวทางการพัฒนาและฟ้ืนฟูหนองหาร ก าหนดแผนการพัฒนาตามล าดับความจ าเป็น
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เร่งด่วนหรือตามความส าคัญที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 
    3.3.4.2 องค์กรวางแผน อาจแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานวางแผน ที่
มีตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีส านักงานจังหวัดเป็นแกนหลักในการวางแผนและมี
ส านักงานประมงจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยบทบาทส าคัญคือการแปลงแม่บทไปสู่การ
ปฏิบัติ การวางแผนและจัดท ารายละเอียดของแผนปฏิบัติ การประสานหน่วยงานปฏิบัติเพ่ือจัดท า
แผนงานหรือโครงการในรายละเอียดให้สอดคล้องกับแผนแม่บท รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
การด าเนินการ ซึ่งในการจัดท าแผนงานหรือโครงการในรายละเอียดอาจของให้หน่วยงานิชาการหรือ
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามาร่วมด้วย  
    3.3.4.3 องค์กรปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ควรให้ความส าคัญกับองค์กรท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหนองหารมากข้ึน 
  3.3.5 การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ ต้องก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติในทุกๆ แผนงานที่ได้ด าเนินการแล้ว โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบควรเป็นคณะท างานหรือ
คณะอนุกรรมการฯ ที่มาจากองค์กรวางแผนระดับจังหวัด ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่สนับสนุน
งบประมาณ หรืออาจแต่งตั้งโดยองค์กรตัดสินใจ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานท าหน้าที่ตรวจ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ เพ่ือน าผลไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนากับแผนงานหรือโครงการ
อ่ืนๆ ต่อไป 
 
 3.4 สรุปแผนแม่บทการพัฒนาหนองหาร  
 

แผนแม่บทการพัฒนา สาระส าคัญ 

ระยะสั้น
และ

เร่งด่วน 

ระยะปาน
กลาง 

ระยะยาว งบประ
มาณ 
(ล้าน
บาท) 0-2

ปี 
3-5
ปี 

6-7
ปี 

8-
10
ปี 

11-
14ปี 

15-
20ปี 

1.ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่        
1.1 ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน        15.0 
1.1.1 ผังส ารวจพื้นที่ชาย
น้ าหนองหารและส ารวจ
คุณภาพน้ า 

-ตรวจสอบคุณภาพน้ า 
-จ าแนกคุณภาพน้ า 
-สร้างมาตรการดูแลพิทักษ์น้ า 

       



25 

 

-ก าหนดพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ 
-ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วม 

1.1.2ผังพัฒนาขุดลอก
พ้ืนที่ท้องน้ า 

-ขุดลอกเกาะแก่ง 
-ปรับสภาพพ้ืนที่น้ าท่วมขัง 
-เพ่ิมพ้ืนที่ท้องน้ าและปริมาตร
เก็บกัก 
 

       

แผนแม่บทการพัฒนา สาระส าคัญ 

ระยะสั้น
และ

เร่งด่วน 

ระยะปาน
กลาง 

ระยะยาว งบประ
มาณ 
(ล้าน
บาท) 0-2

ปี 
3-5
ปี 

6-7
ปี 

8-
10
ปี 

11-
14ปี 

15-
20ปี 

1.1.3 ผังพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพน้ าและก าจัด
วัชพืช 

-ก าจัดวัชพืชใต้น้ าและผิวน้ า
อย่างต่อเนื่อง 
-เพ่ิมออกซิเจนในน้ าด้วยระหัด
น้ าเติมอากาศ  
-ควบคุมการระบายน้ าเสียจาก
ชุมชน 

       

         
1.1.4 ผังก าหนดมาตรการ
พิทักษ์น่านน้ า 

-ก าหนดเขตดูแลรักษาคุณภาพ
น้ า 
-ก าหนดเขตฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า
และสภาพแวดล้อม 
-ก าหนดพ้ืนที่และกิจกรรม
ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

       

1.1.5 ผังก าหนดคุณภาพ 
        ทรัพยากรดิน 

-จัดท าแผนการใช้ทรัพยากรดิน
ที่เหมาะสม 
-ตรวจสอบศักยภาพที่แท้จริง
ของดิน 
-จ าแนกระดับความส าคัญของ
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ทรัพยากรดิน 
1.1.6 ผังจ าแนกคุณค่าทาง
ปฐพีวิทยาของทรัพยากร
ดิน 

-ตรวจสอบคุณสมบัติและ
สมรรถนะของดิน 
-จัดท าแผนก าหนดการใช้
ประโยชน์ 
-พัฒนาขีดความสามารถด้าน
การผลิต 

       

1.2 แผนปรับปรุงภูมิทัศน์
ดอนขาม-ดอนลังกา 

-ทบทวนข้อมูลและวางผัง
เพ่ิมเติม 
-จัดท าเอกสารโครงการและการ
ว่าจ้าง 

      75.0 

1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่
หลังชุมชนหนองหารหลวง 

-วางผังและออกแบบ
รายละเอียด 
-จัดเตรียมเอกสารการจ้าง 

      100.0 

1.4 โครงการก่อสร้างถนน
เลียบหนองหารช่วงบ้าน
ดอน 

-วางผังและออกแบบ
รายละเอียด 
-จัดเตรียมเอกสารการจ้าง 

      60 

2. แผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยว        
2.1 ปรับปรุงดอนสวรรค์
ใหญ-่ดอนสวรรค์น้อย 

-ศึกษาความเหมาะสม/วางผัง 
-เน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ไป
กลับทางเรือ 

      20.0 

2.2 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ  

-ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
-พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

      60.0 

2.3 แผนพัฒนาท่าเรือ
ท่องเที่ยวของชุมชน 

-ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวในชุมชน 
-ส่งเสริมอาชีพบริการ
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมดอนกลาง
น้ า 

      1.0 

2.4 พัฒนาเส้นทางเยี่ยม
ชมธรรมชาติหนองหาร 

-มีเส้นทางเยี่ยมชมธรรมชาติ 
-ใช้ประโยชน์ในชุมชน 
-เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทาง
บกและน้ า 

      300 
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แผนแม่บทการพัฒนา สาระส าคัญ 

ระยะสั้น
และ

เร่งด่วน 

ระยะปาน
กลาง 

ระยะยาว งบประ
มาณ 
(ล้าน
บาท) 0-2

ปี 
3-5
ปี 

6-7
ปี 

8-
10
ปี 

11-
14ปี 

15-
20ปี 

2.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โพธิ์สามต้นและพ้ืนที่ชม
ธรรมชาติเทศบาลต าบล
ท่าแร่ 

-ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
-เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
 

      7.0 

2.6 พัฒนาหนองหารน้อย
เป็นศูนย์สาธิต ศูนย์แสดง
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และบริการนักท่องเที่ยว 

-ศึกษาความเหมาะสม/วางผัง 
-ออกแบบและก่อสร้างศูนย์
รูปแบบศิลปะท้องถิ่น 

      20.0 

2.7 แผนฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 

-จัดงานประเพณีสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมดั้งเดิม 

      0.5 

2.8 แผนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ชุมชน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์/ห้อง
แสดงสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน 

      10.5 

2.8 แผนพัฒนามัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 

-ฝึกอบรมผู้สนใจเป็นมัคคุเทศก์
ในท้องถิ่น 

      0.1 

2.9  แผนการปรับปรุง 
บูรณะโบราณสถานรอบ
หนองหาร 

-ฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถาน สิ่งที่
เป็นสัญลักษณ์ในอดีต 
-บูรณาการปรับปรุงให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

      1.0 

2.10 แผนการจัดตั้งศูนย์
วัฒนธรรมหนองหาร 

-จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมพัฒนา
เป็นศูนย์แผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 

      120.0 

2.11 แผนการฟื้นฟู
ประเพณี วัฒนธรรม “โฮม

-ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมโบราณของชาว
อีสานและประเพณีท้องถิ่นจ.

      3.0 
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บุญอีต12” ชุมชนริม
หนองหาร 

สกลนคร 

3.แผนฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหนองหาร        
3.1 ลดปริมาณสารมลพิษ
และน้ าเสียลงสู่หนองหาร 
 - 3 โครงการบ าบัดน้ าเสีย 
 - 1 โครงการจัดการขยะ
เทศบาล 
 - 5 โครงการบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนขนาดกลาง 
 - 1 โครงการส้วมถูก
สุขลักษณะ 

-ลดปริมาณน้ าเสียชุมชน 
-ลดสารมลพิษลงสู่หนองหาร 

       
105.0 
15.0 
 
5.0 
3.0 

3.2 แผนการก าจัดวัชพืช
น้ าในหนองหาร 
 -ก าจัดวัชพืชในพ้ืนที่
เร่งด่วน 
-โครงการก าจัดวัชพืชใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ 
-โครงการก าจัดวัชพืชน้ า 
-สร้างแปลงสาธิตการใช้
พืชน้ าดูดซับสารพิษ 
-โครงการเผ้าระวังการ
แพร่ขยายของวัชพืช 

-ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
-ฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
หนองหาร 
-น าวัชพืชน้ าไปใช้ประโยชน์ 

      68.0 

แผนแม่บทการพัฒนา สาระส าคัญ 

ระยะสั้น
และ

เร่งด่วน 

ระยะปาน
กลาง 

ระยะยาว งบประ
มาณ 
(ล้าน
บาท) 0-2

ปี 
3-5
ปี 

6-7
ปี 

8-
10
ปี 

11-
14ปี 

15-
20ปี 

3.3 ขุดลอกตะกอนดิน/
แก้ไขปัญหาการตื้นเขิน

-เพ่ิมความลึกของน้ า 
-ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

      10.0 
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ของหนองหาร 
 -แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่
เลี้ยงปลาชุมชน 
 -พ้ืนที่ร่องน้ าและพ้ืนที่
อ่ืนๆ  

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

3.4 ยกระดับดอนและ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 

-ถมดอนโดยใช้ดินตะกอนและ
วัชพืชที่ขุดลอกจากหนองหาร 
 

      รวมใน
งบ
ฟ้ืนฟู
ท่องเที่
ยว 

3.5 ฟ้ืนฟู สงวนและรักษา
ป่าชายน้ า (บุ่ง –ทาม) 

-ฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายน้ า       12.5 

3.6 เฝ้าระวังและตรวจ
ติดตามคุณภาพน้ าและ
สภาพนิเวศวิทยาของ
หนองหาร 

-ตรวจติดตามคุณภาพน้ า 
-ตรวจวัดสภาพนิเวศวิทยา 
-สถานีตรวจัดน้ าถาวร 

            
3.0 
    
12.4    

4.แผนพัฒนาดานการส่งเสริมาชีพ        
4.1 ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ย
ชีวภาพจากหนองหาร 

-ตั้งกลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยหมัก/
ปุ๋ยชีวภาพในชุมชน 
-ส่งเสริมอาชีพและรายได้ 

      1.0 

4.2 ส่งเสริมการผลิตสินค้า
หัตถกรรมจาก กก ผือ 
และผักตบชวา 

-ตั้งกลุ่มอาชีพหัตถกรรม 
-สร้างงานและรายได้แก่ชุมชน 

      2.4 

4.3 ส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษและเกษตร
อินทรีย์ 

-ปลูกพืชไม่ใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช/ไม่ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
-สร้างกลุ่มอาชีพการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดสารพิษ 

      2.5 

4.4 ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า 

-ยกระดับสินค้าแปรรูปทั้งใน
ด้านคุณภาพและราคา 

      3.0 

4.5 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
เศรษฐกิจอ่ืนๆ  

-ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญ
ทางเศรษฐกิจแทนอาชีพการจับ

       
2.0 
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ปลาเพียงอย่างเดียว 
-สร้างอาชีพและรายได้แก่
ประชาชน 

4.6 ส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งทุนและสวัสดิการ
ด้านการประกอบอาชีพ 

-จัดหาและจัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนให้เกษตรกรกู้ยืมไป
ลงทุนในลักษณะปลอดดอกเบี้ย
หรือดอกเบี้ยต่ า 

      งบปกติ
ของ
ท้องถิ่น 

4.7 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพ การจัดตั้งร้านค้า
ชุมชนและกลุ่มเกษตรกร
เข้มแข็ง 

-สนับสนุนการรวมกลุ่มในชุมชน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิต 
การจ าหน่ายสินค้า และการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

       
1.0 

แผนแม่บทการพัฒนา สาระส าคัญ 

ระยะสั้น
และ

เร่งด่วน 

ระยะปาน
กลาง 

ระยะยาว งบประ
มาณ 
(ล้าน
บาท) 0-2

ปี 
3-5
ปี 

6-7
ปี 

8-
10
ปี 

11-
14ปี 

15-
20ปี 

5. ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า        
5.1 ก าหนดเขตสงวนและ
รักษาพันธุ์สัตว์น้ าหน้า
ชุมชน 

-สร้างเขตอนุรักษ์ข้ึนในแต่ละ
ชุมชนเพ่ือให้ดุแลกันเอง 
-สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สัตว์
น้ า 

      - 

5.2 ก าหนดเขตสงวนและ
รักษาพันธุ์สัตว์น้ าในเขต
หนองหาร 

-ก าหนดเขตอนุรักษ์ให้ทุกคนได้
ทราบและรับรู้เงื่อนไขการ
ปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการ
สงวนและรักษาพันธุ์สัตว์น้ า 

      - 

5.3 ส่งเสริมการเพาะและ
ขยายพันธุ์ปลา 

-เพ่ิมความชุกชุมและความ
หลากหลายของปลาในหนอง
หาร 
 

      - 

5.4 ประชาสัมพันธ์การท า        0.2 
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ประมงที่ถูกกฏหมาย 
5.5 ส่งเสริมการเลี้ยงปลา
ในกระชัง/คอก/บ่อ 

-ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาแทน
การจับปลาในหนองหาร 
-สร้างอาชีพและรายได้แก่
ประชาชน 

      2.5 

6.ด้านอื่นๆ        
6.1 แผนการแก้ไขปัญหา
เอกสารสิทธิ์/การถือครอง
ที่ดินในเขตพระราช
กฤษฎีกา พ.ศ. 2484 

-วางแนวปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
เอกสารสิทธิ์และการครอบคอง
ให้ชัดเจน 

      งบฯ
ของ
หน่วย 
งาน 

6.2 แผนการสร้างความ
ส านึกและสร้างแนวร่วม
ชุมชนรักษ์หนองหาร 

-จัดตั้งกลุ่มองค์กรรักษ์หนอง
หารเพื่อช่วยดูเล และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

      18.0 

6.3 แผนการจัดการ
บริหารองค์กรและกร
แปลงแผนสู่การปฏิบัติ 

-เพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการปฏิบัติการ 

      งบ
กลาง
ในแผน
หลัก 

6.4 แผนแม่บทการส่งเสริ
สมเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรเพื่อการผลิต/
สิ่งแวดล้อม 

-ส่งเสริมและให้ความรู้ทาง
วิชาการ การจัดหาตลาดส าหรับ
พืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ 

      2.0 

6.5 แผนเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อทางน้ า 

-ตรวจติดตามและประเมิน
สภาวะอุบัติการณ์ของการเกิด
โรคหรือการระบาดของ
โรคติดต่อทางน้ าจากหนองหาร 

      2.5 

6.6 แผนจัดหาแหล่งน้ า
ส ารองเพ่ืออุปโภคบริโภค 

-จัดหาแหล่งน้ าดิบส ารองกรณี
ฉุกเฉินหรือเกิดวิกฤตคุณภาพ
น้ าในหนองหาร 

      550.0 

6.7 แผนศึกษาความ
เหมาะสม “การพร่องน้ า

-ศึกษาแนวทางและรูปแบบการ
ลดระดับเก็บกักน้ าในหนองหาร

      5.0 
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เพ่ือก าจัดวัชพืชรายปี” เพ่ือก าจัดวัชพืช โดยเฉพาะชาย
น้ าโดยรอบ 

 4. งานวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
   การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน ได้มีการด าเนินการกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
ส่วนใหญ่กระท าเนื่องจากเกิดปัญหาจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลายและส่งผลกระทบต่อ วิถี
การด ารงชีวิตของชุมชนเหล่านั้น งานวิจัย หรือ การศึกษาเพ่ือจัดการทรัพยากรชุมชนมีดังนี้  
 4.1 การจัดการพรุลานควาย  
   กอเซ็ง อาบูชิ  ศึกษาพรุลานควาย พบว่า พื้นที่ที่อยู่รอบพรุมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน พรุมีลักษณะ
เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ า  พรุมีส่วนประกอบเหมือนกันกับคน คือมีส่วนที่เป็นหัว มือ และเท้าพรุ ระบบนิเวศ
ของพรุในอดีตนั้น   น้ าจะไหลมาจากภูเขามาระบายน้ าที่อยู่ในพรุ  แล้วไหลลงสู่ทะเลชาวบ้านจึงคิดว่า
โลกนี้เป็นทุน  และมีการท าเกษตรเป็นทุนให้กับชีวิต 
   การจัดการพรุมีมานานแล้วตั้งแต่อดีตประมาณ  20 กว่าปี  เริ่มจากครูที่เป็นชาวบ้านคนหนึ่ง
ได้วางระเบียบในการจัดการป่าพรุ   โดยห้ามเข้าไปในป่าพรุ เมื่อผ่านไป 4 ปี  จะอนุรักษ์ให้สามารถใช้
ประโยชน์จากป่าพรุได้  ในการจับสัตว์น้ าจะมีเครื่องมือที่เอื้อต่อการอนุรักษ์สัตว์น้ าใน 1 สัปดาห์   จะ
สามารถจับสัตว์น้ าได้เพียง 1 ครั้ง  และมีการระบุเครื่องมือจับปลา โดยจะบอกว่าวันไหนต้องใช้
เครื่องมืออะไรหมุนเวียนไปใน 1 สัปดาห์  การตัดไม้ในพรุจะตัดได้เฉพาะปริมาณที่จะใช้  เช่น เมื่อ จะ
สร้างบ้านใช้กี่แผ่นก็ต้องตัดไม้เท่าจ านวนที่จ าเป็นมีการให้ลงทุนโดยเก็บเงินจากผู้ใช้พรุแล้วน าเงินมา
พัฒนาหมู่บ้าน 
   แต่ในปัจจุบันสภาพพรุได้ถูกท าลายเนื่องจากการพัฒนาของรัฐ ท าให้พรุเริ่มเสื่อมลง เพราะมี
การขุด/ถมพ้ืนที่พรุ และกั้นพ้ืนที่พรุ  พ้ืนที่พรุ  10,000  ไร่ถูกท าลายเสียหาย  เมื่อมีเงินเข้าไปสภาพ
ชุมชนก็เปลี่ยน  ในอดีตชาวบ้านรอบพรุมีอาชีพท านา ท าไร่ ท าสวน โดยใช้วัวควายเป็นส่วนส าคัญ 
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามากมาย  ชุมชนเริ่มเปลี่ยนมาใช้ควายเหล็กแทนควายเนื่องจากไม่
ต้องเลี้ยงเพียงแต่ดูแลรักษาให้ดี  ควายเหล็กส่งผลกระทบให้กับชาวนาในปัจจุบันมาก เมื่อชุมชนหัน
มาใช้ควายเหล็กกันเป็นส่วนใหญ่   ท าให้พ้ืนที่นามีหญ้ารกร้างขึ้นจ านวนมาก   เกิดคราบน้ ามัน  
สารเคมีตกค้างปกคลุมพ้ืนดิน  บนพืช  และชะล้างลงสู่พรุ  ท าให้ต้นไม้บางส่วนเสียหาย เกิดผักตบชวา 
เต็มพรุ เป็นสิ่งกีดขวางก้ันทางเดินของน้ าจากโครงการพัฒนาของชลประทาน ท าให้น้ าไม่สามารถไหล
ลงทะเลได ้
   จึงได้เกิดแนวคิดที่จะศึกษาว่า  ท าอย่างไรจึงจะมีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณพรุได้บ้างจึงได้มี
โครงการธนาคารควายขึ้นเป็นการเลี้ยงวัว/ควาย เพ่ือให้สภาพพ้ืนที่รอบพรุดีขึ้น หลังจากเลี้ยงวัว/
ควาย ก็สังเกตว่าดินเริ่มซุยขึ้น เริ่มมีน้ าขังเป็นจุดๆ  เกิดสารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อดิน  ซึ่ง
โครงการธนาคารควายได้จัดตั้งขึ้นเป็นเวลาปีเศษ  เลยท าโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
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ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พรุลานควาย ขึ้น โดยเงินในการท ากิจกรรมเริ่มแรกยืมมาจากกลุ่มลุ่มน้ าสายบุรี  
ปัจจุบันทางกลุ่มพยายามซื้อควายเพ่ิมขึ้น เพ่ือต้องการขยายพันธ์ให้มีจ านวนมาก และพยายามให้
ชาวบ้านเข้ามาเรียนรู้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสภาพพรุให้ดีขึ้น 
   นุกูล รัตนดากุล ได้กล่าวว่าพรุเป็นเสมือนซุปเปอร์มาเก็ตของชุมชน ปัญหาพรุเกิดจากการ
พัฒนาของโครงการรัฐ ชาวบ้านได้มองเห็นผลกระทบและปัญหาอย่างเป็นองค์รวม  ทั้งในระดับ ภูเขา 
นา ทะเล และการเชื่อมโยงมิติทางศาสนา / ทางจิตวิญญาณ ลักษณะการท าวิจัยที่เชื่อมโยงกับมิติทาง
ศาสนา  มิติจิตวิญญาณ เป็นเอกลักษณ์ในการท างานของชุมชนลุ่มน้ าสายบุรี บริเวณพรุลานควายแต่
ละจุดของบึงจะมีชื่ออยู่ทั้งหมด  ทุกพ้ืนที่จะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมา  มีที่มาและที่ไป คุณค่าของ
ควายที่มีต่อพรุ และความสัมพันธ์ของพรุกับการใช้ทรัพยากร พ้ืนที่แต่ละที่ให้ความส าคัญต่อควายไม่
เท่ากัน ชาวบ้านจะรู้ว่าช่วงเวลาไหน ควายอยู่ที่ไหน โดยไม่ต้องออกไปตามควาย เมื่อถึงเวลาควายก็
จะกลับมาเอง 
  ในบริเวณพ้ืนที่พรุจะมีการเผาหญ้า เรียกว่า เป็นการทดแทนใหม่ จะมีการเผาหญ้าเป็นหย่อมๆ  ไม่ได้เผา
หมดทั้งพ้ืนที่พรุ ซึ่งเป็นการจัดการทุ่งหญ้าแบบชาวบ้านพ้ืนที่ดังกล่าวจะเป็นที่อยู่อาศัยของนกตัว
เล็กๆ และมีความสัมพันธ์กับความ เพราะตามรอยเท้าที่เข้าไปเหยียบย่ าโคลนจะมีนกเข้าไปอาศัยอยู่ 
เนื่องจากในพ้ืนที่อุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก ท าให้มีสัตว์จ าพวกมด แมลง เข้ามาอาศัย ซึ่งจะ
สัมพันธ์กันในลักษณะห่วงโซ่อาหาร และสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะเป็นอาหารให้กับนกต่อไป 
  ชาวบ้านมีภูมิปัญญาที่ใช้ในการจัดการควาย คือ การประเมินคุณค่าของควายโดยใช้หลักการ
ลดน้อยถอยลง ชาวบ้านจะตีราคาควายตั้งแต่ควายเริ่มที่ 1 ปี ประเมินราคาประมาณ 10,000 บาท 
เมื่อเวลาผ่านไป 1-2 ปี จะคิดมูลค่าเพ่ิมอีกครั้งหนึ่ง ควายรุ่นจะเพ่ิมมูลค่า 5,000 บาท  ผ่านไป 2-3 ปี 
ก็ยังคิดมูลค่าเพ่ิมแต่ลดลง และเมื่อควายมีอายุ 7 ปี จะไม่คิดมูลค่าเพ่ิม สิ่งเหล่านี้ชาวบ้านเรียนรู้มาตั้ง
นานแล้ว และเป็นภูมิปัญญาที่น่าเรียนรู้ สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านสะท้อน คือ ชุมชนเริ่มรู้ว่าปัญญาที่แท้จริงที่
ท าให้พรุเสื่อมโทรมคืออะไร เกิดจากอะไร แต่ยังไม่มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน  และการผลักดันในระดับ
นโยบายยังไม่เป็นผล 
 
 4.2 การศึกษาตลาดสีเขียว 
   สุภาพ   ภู่ทับทิม ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ตลาดสีเขียว คือตลาดที่จ าหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรมยั่งยืน เป็น
ตลาดนัดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิต มีสมาชิกเครือข่ายซึ่งมีพัฒนาการมาจาก
เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ที่ได้พยายามหารูปแบบในการบริหารจัดการร่วมกันปัจจุบันมีสมาชิก
อยู่ในหลายจังหวัด เช่น กระบี่  นครศรีธรรมราช  สงขลา  สตูล และตลาดสีเขียว  โดยเน้นการ
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค 



34 

 

  สาเหตุที่มาท าวิจัยใน โครงการแนวทางการพัฒนาเครือข่ายตลาดสีเขียวใต้ เนื่องจากต้องการ
ส่งเสริมสมาชิกให้มีการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษและเป็นการหาทางเลือกอย่างหนึ่งให้กับ
ชุมชน  ซึ่งได้มีการวิจัยมาตั้งแต่ปี 2543  การท าวิจัยนี้เพ่ือรณรงค์ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้มีโอกาสพบ
กัน เพ่ือแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกัน  รวมทั้งหาแนวทางพัฒนา
กิจกรรมตลาดของชุมชนให้เป็นตลาดในระดับกลาง  ค าถามของการวิจัยคือ “จะท าให้ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางเพ่ือหาแหล่งบริโภค เพ่ือชีวิตที่สมดุลและปลอดภัยได้อย่างไร ?”   
   รูปแบบการท างานวิจัย คือ เก็บข้อมูลจากผู้ผลิต และเก็บข้อมูลจากผู้บริโภค ขณะนี้   เนื่องจาก 
เป็นช่วงแรกของการท าตลาดสีเขียวจึงยังเน้นหนักอยู่ที่การขายผลิต แต่ต่อไปตลาดสีเขียวจะพัฒนา
เป็นตลาดแห่งการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการร่วมกับกลุ่มผู้บริโภค ในอนาคต
วางแผนไว้ว่า ตลาดสีเขียวจะสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนในจังหวัดต่างๆ ได้ เช่น ชุมชนในจังหวัด
พัทลุง สตูล สงขลา กระบี่ และชุมชนบริเวณตลาดสีเขียว เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคให้เกิดความเข้มแข็ง เพ่ือให้ผู้บริโภคกับผู้ผลิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน 
  ผลการวิจัย  พบว่าแบ่งได้เป็นด้านๆ  คือ 
   1. แผนการผลิต เนื่องจากที่ผ่านมาปริมาณผู้ผลิตน้อยเกินไป ท าให้สินค้าไม่เพียงพอ ซึ่งได้
รวบรวมปริมาณ เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ของตลาดสีเขียวต่อไป ประกอบกับในช่วงแรกเน้น
การขยายเพียงอย่างเดียว  ไม่มีแนวคิดให้กับชุมชนใกล้เคียงได้มีส่วนร่วม  และได้มีการพัฒนารูปแบบ
ให้มีความสอดคล้องกับตลาดต่อไป 
   2.  การบริการจัดการตลาด 
        2.1   การมีส่วนร่วม  ส่วนใหญ่เกษตรเป็นผู้ด าเนินการเอง  โดยมีตัวแทนในกลุ่มต่างๆที่
เป็นชาวบ้านเป็นผู้บริหารจัดการ 
       2.2   การลงทุน  มีปัญหาเนื่องจากการระดมทุนจากภายนอกไม่เพียงพอ 
       2.3   บุคลากร  ส่วนใหญ่ไม่มีเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแลตลาดสีเขียวเต็มเวลา มีแต่ตัวแทนที่เป็น
ชาวบ้าน 
       2.4   การวางแผนและติดตามผลไม่ได้ท าอย่างสม่ าเสมอ  เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ า 
  3.  ผู้บริโภค  พยายามรวบรวมผู้บริโภคท่ีสนใจด้านอาหาร  เริ่มแรกกลุ่มสมาชิกมีประมาณ  8  
กลุ่ม  ซึ่งต่อไปจะขยับขยายให้กับสมาชิกเครือข่ายอ่ืนๆในภาคใต้ เช่น จังหวัดชุมพร สุราษฎ์ธานี  และ
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสายบุรี  ส่วนผลผลิตจะเน้นผักพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมการท าเกษตรปลอดสารพิษ  เช่น  ผัก
ตาหมัด  ดอกดาหลา  ผักเหมียงหรือผักเหรียง  แนวคิดในการปลูกผักพ้ืนบ้านอีกอย่างคือ   เป็นการ
เอ้ืออาทรให้พืชแต่ละชนิดอยู่ร่วมกันได้  และเป็นการไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมด้วย 
  4.  แผนในอนาคตจะเชื่อมโยงระบบการผลิตและระบบตลาดกับชุมชนเพ่ือเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนพันธุ์ไม้หายากจากพ้ืนที่ในจังหวัดต่างๆ จะท าให้ตลาดสีเขียวเป็นศูนย์กลางรวบรวมเพ่ือให้
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เกิดการแลกเปลี่ยน  และจะมีการเน้นคุณภาพของสินค้ารวมทั้งด าเนินงานด้านกองทุน “ออมทรัพย์
ตลาดสีเขียว”  เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างธุรกิจชุมชนกับเครือข่ายอ่ืนๆซึ่งปัจจุบัน ได้เริ่ม
ด าเนินการแล้วประมาณ  5-6 จังหวัดในภาคใต้ 
   หลังจากท าวิจัย ทีมวิจัยได้มีข้อเสนอแนะหลายอย่าง คือเห็นว่าควรเปิดตลาดให้หลากหลาย
รูปแบบ  ควรเพ่ิมเวลาในการจ าหน่าย ควรเพ่ิมการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ ควรระดมทุนเพ่ิมเติม  
ควรพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  และควรบริหารผลผลิตให้มีปริมาณ
สม่ าเสมอ  เพียงพอ  และต่อเนื่องส่วนในด้านความสัมพันธ์กับผู้บริโภคควรให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม มี
บทบาทในตลาดสีเขียวมากขึ้น ที่ผ่านมาผู้บริโภคก็มีส่วนร่วมแต่ยังน้อย  ควรปรับการให้บริการ และ
ปรับทัศนคติของผู้บริโภคด้วย นอกจากนี้ ควรพัฒนามาตรฐานการผลิต และพัฒนาการบริการ โดยให้
มีเจ้าหน้าที่เต็มเวลาเข้ามาบริหารจัดการ ส าหรับด้านกลยุทธ์การตลาดต่อไปควรพัฒนาแปลงรวมใน
ชุมชน ชุมชนละ 1 แปลง พัฒนาอาสาสมัครชุมชนละ 1 คน พัฒนาช่องทางการขายส่งถึงชุมชน และ
จัดท าสมุดพกครอบครัว  
   ตลาดสีเขียวไม่เพียงแต่มีบทบาทเป็นแหล่งขายผลผลิต  แต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
เครือข่ายอ่ืน  รวมทั้งผู้ที่เดือดร้อนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐส่วนในแง่การส่งเสริมด้าน
การตลาดในจังหวัดอ่ืนนั้น ตลาดสีเขียวเน้นการรวบรวมพันธุกรรมจากสมาชิกจังหวัดอ่ืน เพ่ื อน ามา
ขายในตลาดสีเขียวด้วยระบบขนส่ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย 
เป้าหมายหลักของตลาดสีเขียวเพื่อให้เกิดการเชื่อมดยงในระดับเครือข่าย 
   ในการท าธุรกิจแบบพ่ึงพาตนเอง  แม้ว่าไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเอาก าไรเหมือนตลาดสด
ทั่วไป และมีการขายสินค้าพวกผักพ้ืนบ้าน แต่ก็ต้องมีการลงทุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ จึงจ าเป็น
ที่ต้องใช้เงินทุนอยู่บ้านในการขนส่ง และเป็นค่าตอบแทนเพ่ือให้สมาชิกสามารถด ารงชีพอยู่ได้ 
 
 4.3 การจัดการทรัพยากรชุมชนโดยชุมชนไม้เรียง   
   ประยงค์ รณรงค์  (2552) ได้ร่วมกับผู้น าชุมชนไม้เรียงและเครือข่าย จัดการชุมชนไม้เรียง
เป็นชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ ที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน โดยอาศัย
กระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชนโดยชุมชน และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ในทุก
ระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ มีความส าคัญที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถ
หาแนวทาง วิธีการในการพัฒนาชุมชนไปสู่การจัดการชุมชนที่พ่ึงตนเองที่แข็งแรงต่อไปได้  
  ไม้เรียง เป็นชื่อของต าบลหนึ่งในอ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์ฯไม้เรียง  อยู่ห่าง
จากต าบลฉวางประมาณ ๗ กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ ๗๔ กิโลเมตร มี
พ้ืนที่ประมาณ ๔๓ ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ ๑,๕๙๓ ครัวเรือน จ านวนประชากร ๗,๖๙๗ คน 
แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน ปกครองโดยเทศบาลต าบล ๒ หมู่บ้าน อยู่ในเขตปกครองของ
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องค์การบริหารส่วนต าบล ๘ หมู่บ้าน ประชากรมีอาชีพหลักในการท าสวนยางพารา อาชีพรองคือการ
ท าสวนผลไม้ รายได้เฉลี่ย ๒๒,๐๐๐ บาท/คน/ต่อ ปี มีความเป็นอยู่เรียบง่าย มีความสุข ความสงบ
ตามอัตภาพ (ปัจจุบัน) 
  ความเป็นมาของชุมชน ก่อนเกิดวาตภัยแหลมตะลุมพุก ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ คนในชุมชนไม้เรียง 
พ่ึงตนเองได้ เพราะอยู่กับธรรมชาติมีอยู่มีกินไม่เดือดร้อน ไม่ร่ ารวยแต่ไม่อดอยาก แต่หลังเกิดวาตภัย 
ทุกคนสิ้นเนื้อประดาตัว มีปัญหาเท่าเทียมกันหมด ต่างคนต่างต้องช่วยเหลือให้ทุกคนที่มีสวนยาง
เสียหายได้ท าสวนยางพันธุ์ดี ท าให้ถูกหลักวิชาการจึงท าให้วิถีชีวิตของคนไม้เรียงเปลี่ยนจากการเคย
พ่ึงตนเองได้ มามีชีวิตที่ต้องพ่ึงภายนอกเกือบทั้งหมดคืออาชีพการท าสวนยางพารา เป็นของกินไม่ได้  
ต้องท ายางให้เป็นเงินแล้วเอาเงินไปซื้อทุกอย่างที่ต้องกินต้องใช้  วิถีชีวิตของคนไม้เรียงจึงเข้าสู่ระบบ
ทุนนิยมอย่างเต็มตัว  เมื่อเริ่มท าสวนยางแล้วเราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เอง  ต้องขึ้นอยู่กับ
กลไกต่างๆ มากมาย ทั้งในเรื่องผลผลิตที่ต้องพ่ึงดินฟ้าอากาศ ราคาต้องขึ้นอยู่กับตลาดโลก  ท าให้เกิดปัญหา
แทบเอาตัวไม่รอด  ไม่พอกินเมื่อยางราคาตก 
  หลังจากนั้นปัญหาหนักที่เพ่ิมขึ้นมาเมื่อปี ๒๕๑๒-๒๕๒๓ คือ การพบแหล่งแร่วุลแฟรมบนเขา
ศูนย์ ที่อยู่ในพ้ืนที่ของต าบลไม้เรียง การแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติคือสินแร่ที่มีราคาค่อนข้างแพง ใน
สมัยนั้น ท าให้ผู้ที่น าส่งขัดสน และประสบปัญหากับการปลูกยางพารา   ก็พากันไปแย่งชิงแร่
ดังกล่าว  ไม่ใช่แค่คนไม้เรียงอย่างเดียว  คนทั้งประเทศก็พากันไปช่วยกันท าลายนอกจากจะเป็นการ
ท าลายล้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว การท าลายทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้แต่ชีวิตมนุษย์
เพ่ือให้ได้เงินมามากท่ีสุด ซึ่งเป็นการท าลายสังคม วัฒนธรรมที่ดีงามให้เสียหายไปด้วย 
  การฟ้ืนตัวของสังคม หลังจากที่กองทัพภาคที่สี่ โดย พลเอก หาญ  ลีลานนท์ แม่ทัพภาคที่สี่ 
ในสมัยนั้นเห็นว่าปัญหาวุ่นวายบนเขาศูนย์ท าท่าจะบานปลาย  จึงได้สั่งปิดเขาศูนย์ และกวาดต้อนคน
เป็นจ านวน ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ คน ลงจากเขาศูนย์ ท าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างส่งกลับภูมิล าเนาเดิม 
ส าหรับที่ไม่มีที่อยู่ส่งไปอยู่ที่นิคมพัฒนาตนเอง  อ าเภอสุคีริน  จังหวัดนราธิวาส  แต่คนที่อยู่เชิงเขา
ศูนย์ ต าบลไม้เรียง เกิดความวุ่นวายมากกว่าที่อ่ืน  เพราะธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเขาศูนย์ ที่มีเงิน
สะพัดวันหนึ่งประมาณ ๑๐ ล้านบาท ต้องพังทลายลงในทันที ความวุ่นวายจากผู้จนตรอกมองไม่เห็น
อนาคต ซึ่งเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันกัน ทั้งปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม ความ
ปลอดภัย ปัญหาอบายมุขทุกรูปแบบ 
   บทบาทของผู้น าชุมชนจึงปรากฏขึ้นหลังจากที่พอตั้งสติได้จึงร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ว่า
เมื่อเราไม่สามารถไปก าหนดอะไรได้ ไม่มีความแน่นอนในการเพาะปลูกยางพารา ในที่สุดจากการ
วิเคราะห์ของผู้น าชุมชน ได้ข้อสรุปคือ อาชีพหลักของชุมชนคือการท าสวนยาง ก็ต้องมีการพัฒนา
อาชีพหลักให้ดีมากขึ้น และขณะเดียวกันก็ต้องสร้างอาชีพรองไว้รองรับ เพ่ือลดความเสี่ยง ให้สามารถอยู่
ได้ในทุกสถานการณ ์ไม่เดือดร้อนจากปัจจัยรอบด้าน 
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   โดยเราต่างเริ่มต้นจากอาชีพหลักเดิมในการพัฒนาให้ดีขึ้น เพ่ือให้ชาวบ้านในชุมชนเกิดความ
มั่นใจขึ้นมา  ซึ่งก่อนหน้านี้การขายยางจะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อซึ่งเป็นนายทุนที่รับซื้อน้ ายางว่าจะจัดคุณภาพ
ยางให้อยู่ขั้นใด ให้ในราคาเท่าใด เราก็ได้ตามนั้นซึ่งไม่เป็นธรรม จะเห็นว่าขัดแย้งกับธรรมชาติในการ
ค้าขายที่ผู้ขายต้องเป็นผู้ก าหนดราคาในการขายเสนอออกไป การแก้ปัญหาตรงนี้ ที่เริ่มต้นด้วยการ
วิเคราะห์ว่าจะท าอย่างไรให้เราสามารถก าหนดคุณภาพเองได้ ก็ได้พบแนวทางคือ จะต้องน าน้ ายางที่
มีคุณภาพดีที่สุดมารวมกัน และต้องปฏิบัติโดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าน้ ายางให้
ออกมาเป็นหนึ่งเดียว ในที่สุดเมื่อมีการศึกษาในระดับหนึ่ง และเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน 
ก็ได้จัดตั้งชมรมเล็กๆ ขึ้นมา และรวบรวมน้ ายางพาราจากสมาชิกเข้ามาท าเป็นยางแผ่น  ยาง
อบแห้ง ยางรมควัน ตามที่ตลาดต้องการ วิธีการนี้นอกจากแก้ปัญหาเรื่องผลผลิต ราคา แล้ว ยังมีการ
ให้สมาชิกลดขั้นตอนระยะเวลาในการท างาน มีเวลาไปท างานอย่างอ่ืนได้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายใน
การสร้างเครื่องมือของแต่ละคนขึ้นมา  แต่เป็นการสร้างเครื่องมือของส่วนรวม และท าให้ได้ผลผลิตที่
เป็นคุณภาพเดียวกัน นั้นก็ท าให้เราก าหนดราคาได้ในระดับหนึ่ง และยางที่ผลิตมาได้ในขั้นตอนนั้นถือ
ว่าเป็นยางคุณภาพอันดับหนึ่งของเอเชีย ส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศเทศได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อ
ด าเนินงานมาระยะหนึ่ง เมื่อความต้องการของตลาดโลกลดลง เราก็ประสบปัญหาเช่นเดิมอีก 
หลังจากที่ได้ตัวอย่างรูปธรรมจากความร่วมมือกัน เห็นความสามารถของคนในชุมชน  เห็นข้อจ ากัด 
เห็นความสามารถที่ยังไม่ได้พัฒนา พบช่องทางในการแก้ปัญหาในระยะยาว  จึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์
ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานทั้งภายในชุมชน ภายนอก
ชุมชน ศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ซึ่งได้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ และมีความเป็นจริงในหลายด้าน 
ท าให้เราพบว่าความเป็นจริงกับที่ผ่าน  ๆมาแตกต่างกัน ท าให้รู้จักตนเองมากขึ้น 
  เมื่อได้ท าการศึกษาในชุมชนจะเห็นได้ว่าปัญหาหลักคือเรื่องหนี้สินของชุมชนไม้ เรียงเกือบ 
1,600 ครัวเรือน มีหนี้สินมากเกือบ 100 ล้านบาท เมื่อน ามาปรึกษาในหมู่ผู้น าชุมชน มาเข้าที่ประชุม ท า
ให้มีการวางแผนกันในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน ซึ่งมีผู้วิเคราะห์มากมาย ในบางกลุ่มก็ว่าควร
ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ให้มีกิจการต่างๆ ที่หลากหลายให้มากขึ้น แต่หลังจากได้ข้อสรุปต่างๆ ท าให้เรา
ได้ข้อสรุปคือ แนวทางการลดรายจ่ายของครัวเรือนในชุมชน ถ้ารายจ่ายลดลง ส่วนเหลือจะเกิด ซึ่งจะ
ป้องกันการเพ่ิมหนี้ได้ เมื่อมามองถึงการลดค่าใช้จ่าย เราก็ได้ท าแบบฟอร์ม รวบรวมค่าใช้จ่ายของแต่
ละครอบครัว โดยให้แต่ละครอบครัวบันทึกรายจ่ายของตน ท าให้พบข้อมูลว่า บางครัวเรือน บาง
หมู่บ้าน มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเหล้า ซื้อเบียร์ ซื้อหวย เล่นการพนัน มากกว่าค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ข้าวสารหรืออาหาร เมื่อเห็นข้อมูลนี้ จึงได้รู้จักตนเองและลดลงมาได้ ซึ่งท าการวางแผนกันว่าจะท า
อย่างไรไม่ให้เป็นเครื่องมือ เป็นเหยื่อของทุนนิยมเหล่านี้มากนัก เราสามารถหาแนวทางในการป้องกัน
หนี้เพิ่มและเราหาแนวทางในการพึ่งตนเองให้ได้มากข้ึน จากข้อมูลต่างเหล่านี้ น ามาวิเคราะห์กันอย่าง
กันอย่างจริงจัง ข้อมูลที่เราได้ จากข้อมูลพ้ืนๆ เหล่านี้ เป็นส่วนประกอบให้คนได้รู้จักตนเองมากขึ้น พอ



38 

 

รู้จักตนเองแล้วก็ศึกษาผลกระทบจากโลกภายนอกที่มีส่วนท าให้เราเกิดปัญหา เราก็จะสามารถวางแผนใน
การป้องกันปัญหาก่อนเกิดขึ้น นอกจากแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วยังป้องกันปัญหาในอนาคตได้ด้วย 
จากการรู้เท่าทันว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหน เราก็ใช้จุดแข็งไปป้องกันจุดอ่อนตรงนั้นได้ 
 
4.4 การจัดการป่าชายเลนของชุมชนบ้านโคกพะยอม  
  ด้วยสภาพแวดล้อมที่โอบล้อมด้วยทะเล จึงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญที่ชาวชุมชน
บนแนวป่าชายเลน  อย่างชุมชนบ้านโคกพะยอม  ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล  หากินอยู่นั่นคือ  ป่าชายเลน   
ส าหรับชาวชุมชนบ้านโคกพะยอมนั้น  ป่าชายเลนคือฐานที่มั่น ที่ชาวบ้านอิงอาศัยอยู่กินมานาน แต่
เมื่อเกิดการสัมปทานป่าความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตเดิมของชุมชนก็เปลี่ยนไป โรงงานเผาถ่านเกิด
ขึ้นมาพร้อมๆ กับอาชีพรับจ้างตัดไม้ในป่าชายเลน ตัดไม้ส่งเข้าโรงงาน เผาถ่านส่งขาย หลายสิ่งหลาย
อย่างเปลี่ยนไปแล้ววันหนึ่งป่าชายเลนก็หมดไป ในปี 2544 ผืนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ที่ชาวบ้าน เคย
จับหอยจับปู จับปลา ก็เสื่อมสภาพลงพร้อมๆ กับการสัมปทานท าไม้ในป่าชายเลน ไม่เพียงเท่านั้น 
บรรดากุ้งหอย ปูปลา ที่ชาวบ้านเคยจับในป่าชายเลนก็พลอยหมดไปด้วย หมดทั้งแหล่งอาหาร หมด
ทั้งป่า และไม่มีอาชีพที่จะมาเลี้ยงคนในครัว  ปัญหาที่ถาโถมเข้ามายังชุมชนป่าชายเลนแห่งนี้กลายเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ท าให้ชาวบ้านได้ร่วมคิด ร่วมท า เรียนรู้ปัญหากันและกัน บนโจทย์ส าคัญที่ว่า ชุมชนจะอยู่
อย่างไรเมื่อฐานทรัพยากรหมดลง  
  ชาวชุมชนทุกคนต่างช่วยกันเก็บเอาฝักลูกไม้มาปลูกเป็นป่าทดแทน ระดมก าลังจนเกิดการจัด
งานปลูกป่าในวันพ่อแห่งชาติ  มีการเชิญผู้ว่าราชการมาเป็นประธานในการเปิดงาน ท าให้หน่วย-งาน
ภาครัฐเห็นบทบาทความส าคัญของชาวบ้าน เกิดความร่วมไม้ร่วมมือ ภาครัฐจึงเข้ามาสนับสนุน 
กิจกรรมการให้ความรู้ 
  การปลูกป่าของชุมชนนั้น ชาวชุมชนใช้วิธีการน ากล้าไม้ใหม่ชนิดใดก็ได้ไปปลูกแซมในพื้นที่เดิม
โดยไม่มีการถางเตียน กลายเป็นวิธีการปลูกป่าทดแทนที่เห็นผล   เมื่อต้นไม้โตขึ้น  ชุมชนก็ได้ป่าชาย
เลนกลับคืนมา  ป่าที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งไม้โกงกาง  ไม้แสมเหมือนเดิม 
  นอกจากนั้นยังมีตั้งคณะกรรมการป่าชายเลนเพ่ือการบริหารจัดการ  มีการก าหนดกฎเกณฑ์
การใช้ประโยชน์จากป่า ด้วยเห็นความส าคัญของป่าซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของคนในชุมชน 
รวมทั้งยังเป็นแหล่งอาชีพ  แหล่งอาหาร สมุนไพร และเป็นที่ป้องกันภัยจากธรรมชาติ อย่างกรณี
คลื่นสึนาม ิ
  โดยในการจัดการป่านั้น ได้มีการจัดสรรพื้นทีดังนี้ 
 -          แปลงป่าเฉลิมพระเกียรติ                                           200      ไร่ 
 -          แปลงป่าเพื่อการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้แปลป่าเพาะเมล็ดพันธ์กล้าไม้ 200 ไร่ 
 -          แปลงป่าไม้ใช้สอย       700 ไร่ 
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 -          แปลงป่าผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์     100 ไร่ 
 -          แปลงป่าสมุนไพร         50 ไร่ 
   เมื่อการปลูกป่าเกิดขึ้น  การฟ้ืนฟูวิถีเดิมจึงกลับคืนมาด้วยเช่นกัน  การอยู่กับธรรมชาติอย่าง
เคารพ เกื้อกูล พ่ึงพิงอิงอาศัยฟ้ืนกลับมา การจัดการป่าหาใช่เป็นเพียงป่าเท่านั้น แต่ชาวบ้านตระหนักถึง
ความส าคัญของป่าที่มีคุณค่า   และประโยชน์อันมากมายจากป่า  เกิดเป็นกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์
จากป่า คือ ห้ามใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าเฉลิมพระเกียรติ สมาชิกคนใดต้องการใช้ไม้ในกรณีจ าเป็นต้องแจ้ง
คณะกรรมการป่าทราบล่วงหน้า 3 วัน สมาชิกคนใดตัดไม้ 1 ต้น ต้องปลูกทดแทน 5 ต้น ผู้ใดตัดไม้
โดยไม่บอกคณะกรรมการป่า จะถูกด าเนินคดีและจ่ายค่าปรับ 500- 1000 บาท ค่าปรับที่ได้จะน าเข้า
กองทุนพัฒนาป่าชายเลน กฎระเบียบนี้สามารถปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม  ห้าม
บุคคลภายนอกเก็บลูกฝัก  พันธ์ไม้จากป่าชายเลนก่อนได้รับอนุญาต  และแม้ว่าในการจัดการป่าของ
ชุมชนจะมีโครงสร้างคณะกรรมการในการดูแลจัดการแต่กลับพบว่าจิตส านึกของชาวบ้านกลับเป็นพลัง
ส าคัญที่หนุนเสริมการจัดการป่าชุมชนให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น ชาวบ้านต่างท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  ในการ
ดูแลรักษาป่า  เป็นหูเป็นตาสอดส่องไม่ให้คนภายนอกเข้ามาลักลอบตัดไม้  เพราะผืนป่าชายเลนแห่งนี้
คือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง 
  ความผูกพันและความส าพันธ์ที่เกื้อกูลของชาวบ้านโคกพะยอมกับทรัพยากรธรรมชาติกลับ 
คืนมาอีกครั้ง จากผืนป่าชายเลน  เชื่อมโยงสายน้ า  ล าคลอง  ผืนดินที่ชาวบ้านอิงอาศัยในการท าไร่ 
ท านาเรือกสวนไม้ผสม  เกษตรธรรมชาติตามวิถีเดิมต่างกลับคืนสมบูรณ์ 
  คลองติงหงี   เป็นสายน้ าแห่งชีวิตที่เป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ านานา ชาวบ้านใช้ล าคลองแห่ง
นี้เป็นแหล่งอาหารจับกุ้งหอยปูปลามาแต่อดีต เมื่อป่าสมบูรณ์ ย่อมท าให้แหล่งน้ าคูคลองสมบูรณ์  
คลองสายนี้ตุงเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของชุมชนเรื่อยมา  จนปัจจุบันมีการส่งเสริมอาชีพประมง
พ้ืนบ้าน โดยการเลี้ยงปลาในกระชังตลอดแนวล าคลองจากกรมประมง 
  ลูกโรย  ลูกโรยเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่ขึ้นในป่าชายเลนมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นเช่น  
ถั่วขาว ถั่วแดง ประสักขาว  โปรย โปรย และโบรย เป็นพืชที่มีเรือนต้นแน่นทึบคล้ายปิรามิด เปลือกสี
น้ าตาลหรือเทา มีรากคล้ายเข่าเหนือดินยาว  15-21 ซม.  เป็นพืชใบเดียวรูปรีปลายแหลม และมีผล
รูปทรงกระบอกเรียวโค้งติดอยู่กับต้น เมื่ออ่อนสีเขียวพอแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอมเขียวแก่ ออกผล
ตลอดปีสามารถน ามาปรุงอาหารได้และท าขนมลูกโรย หรือท าเป็นไส้ของขนมอ่ืนๆ มีการท าเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นสอนในโรงเรียนบ้านโคกพะยอม (ชุมชนไทยดอทคอม, 24/11/2009 
http://www.chumchontai.com/pradendetail.php?k_id=143, ค้นเมื่อ 25 มกราคม 2553) 
 
 
 

http://www.chumchontai.com/pradendetail.php?k_id=143,%20ค้น
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6. กรอบแนวคิดการวิจัย  
จากหลักการ แนวคิด ทฤษฏีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาต่างๆ ของหนองหาร

ที่เกิดขึ้น คณะผู้วิจัยจึงสรุปกรอบแนวคิดการวิจัย คือ การศึกษาข้อมูลชุมชนท้องถิ่น และ ใช้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนรวม ที่คณะผู้วิจัยด าเนินการวิจัยร่วมกับชุมชนไปพร้อมๆ กัน เพ่ือให้
ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ทุกกระบวนการ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคิด วางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์
แล้วน างานนั้นมาสรุป โดยจะน าเสนอข้อมูลในลักษณะการสังเคราะห์ถึงฐานทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่
โดยรอบหมู่บ้านรอบหนองหารว่ามีลักษณะอย่างไร เกิดปัญหาและอุปสรรคและมีวิธีการแก้ไขปัญหา
อย่างไร จะมีการรวบรวมองค์ความรู้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้
คงอยู่ได้อย่างไร ผลดีที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างและสามารถเป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านอ่ืนๆ ได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

 
   การวิจัย เรื่อง การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาหนองหารอย่าง
ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรในชุมชนรอบหนองหาร และเพ่ือ
พัฒนาชุมชนรอบหนองหารให้มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสมให้เกิด
ความยั่งยืน โดยวิธีด าเนินการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเอง และเป็นการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ต่อไป  โดยมีวิธีการด าเนินการและข้ันตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้   
 
3.1 ประชำกรและพื้นที่ด ำเนินกำร  
  โครงการวิจัยนี้ด าเนินการในพ้ืนที่ 3 หมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งหนองหารด้านทิศตะวันออก ได้แก่ 
บ้านท่าวัด บ้านดอนแก้ว และบ้านจอมแจ้ง อ.เมือง จ. สกลนคร  
  
3.2 วิธีกำรวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอน 
และมีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ  
  1) การเตรียมพ้ืนที่วิจัย  
  2) การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
  3) ศึกษาทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนตัวอย่าง 
  4) ก าหนดแนวทางหรือรูปแบบในการด าเนินการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกันของชุมชน
ตัวอย่าง 
     5) พัฒนาชุมชนรอบหนองหารให้มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสมให้เกิดความยั่งยืน 
  6) สรุปผลการวิจัยและคืนพ้ืนที่การด าเนินการทั้งหมดให้แก่ชุมชน   
 
3.3 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล    
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสนทนา
กลุ่มทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจัดเวทีชุมชน การส ารวจพ้ืนที่ การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
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3.4 เครื่องมือกำรวิจัย  
 1) เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ประเด็นการสนทนา ค าถามส าหรับการจัดเวที
ชุมชน เป็นต้น  
 2) วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องบันทึกภาพและเสียง  
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) โดยน าข้อมูลที่ได้จาก
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล มาสังเคราะห์ วิเคราะห์ โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดหรือ
ทฤษฏีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากร  
 
3.6 ขั้นตอนกำรวิจัย  
 3.6.1 กำรเตรียมพื้นที่วิจัย  
   คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกพ้ืนที่ในการด าเนินการวิจัย 3 ชุมชน คือ หมู่บ้านท่าวัด 
หมู่บ้านดอนแก้ว และหมู่บ้านจอมแจ้ง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันออกของหนองหาร และมีอาณา
เขตเชื่อมต่อกัน เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างแท้จริง ใน
ระยะเริ่มต้นคณะผู้วิจัยได้เตรียมแกนน าชุมชน โดยได้ประสานผู้น าชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบล และบุคคลที่ชาวบ้านนับถือ เพ่ือท าความเข้าใจและ
ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกัน  
 3.6.2 กำรศึกษำเอกสำรงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและสังเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
   คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรชุมชน งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวนโยบายในการจัดการทรัพยากรชุมชน และท าการสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
 3.6.3 ศึกษำทรัพยำกรและกำรใช้ทรัพยำกรท้องถิ่นของชุมชน 
   คณะผู้วิจัยได้ศึกษาทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนรอบหนองหาร โดยจัดเวทีชุมชนให้
ตัวแทนทั้งสามชุมชนได้น าเสนอทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรในแต่ละชุมชน และเสนอทรัพยากรที่
ทั้งสามชุมชนใช้ร่วมกัน รวมถึงปัญหาของทรัพยากรต่างๆ มีการส ารวจโดยการสังเกต สัมภาษณ์ผู้น า
และผู้รู้ในชุมชนเพ่ิมเติมจากการประชุม  
 3.6.4 ก ำหนดแนวทำงหรือรูปแบบในกำรด ำเนินกำรจัดกำรทรัพยำกรท้องถิ่นร่วมกันของ
ชุมชน 
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   การศึกษาทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชน พบว่า สิ่งจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินการเพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนได้ ชุมชนต้องมีการเรียนรู้ มีองค์
ความรู้ และมีการก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน คณะผู้วิจัยจึงได้ด าเนินการดังนี้  
  3.6.4.1 น าเสนอผลการศึกษาทรัพยากรชุมชนที่ได้จากขั้นตอนที่ 3.6.3 ให้แก่ชุมชนได้รับ
ทราบ เพ่ือหาแนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน  
  3.6.4.2 น าตัวแทนชุมชนทัศนศึกษาดูงานในชุมชนตัวอย่างที่มีการจัดการทรัพยากร
ท้องถิ่นโดยชุมชน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ตัวแทนชุมชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นโดยชุมชนที่สามารถน าสู่การสร้างมูลค่า รวมทั้งยังคง
รักษาและส่งเสริมคุณค่าของทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนเอาไว้ได้ โดยได้ไปทัศนศึกษาที่หมู่บ้านวังน้ า
มอก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างที่มีการจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
ท้องถิ่นโดยชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยตัวแทนชุมชนทั้ง 3 ชุมชนที่อาสาสมัครและสนใจ
จ านวน 40 คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
   1) ศึกษาระบบการจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านวังน้ ามอก โดยได้รับฟังการ
บรรยายเกี่ยวกับทรัพยากรส าคัญของชุมชน ความเป็นมาของการจัดการทรัพยากรชุมชน รูปแบบและ
วิธีการจัดการทรัพยากรชุมชนของชุมชนบ้านวังน้ ามอก โดยประธานศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว
ของหมู่บ้าน และเดินทางศึกษาสภาพการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
บ้านวังน้ ามอก  
   2) เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับตัวแทนชุมชนบ้านวังน้ ามอกถึง
วิธีการและแนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชน  
   3) จัดเวทีชุมชน สรุปความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน  
 
  3.6.5 พัฒนำชุมชนรอบหนองหำรให้มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรทรัพยำกรท้องถิ่นอย่ำง
เหมำะสมให้เกิดควำมย่ังยืน  
    คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  
    1) จัดเวทีชุมชนเพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาชุมชนรอบหนองหารร่วมกันทั้ง 3ชุมชน 
โดยน าเสนอทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรของทั้ง 3 ชุมชน และน าเสนอกรณีตัวอย่างของชุมชนวัง
น้ ามอก ให้ตัวแทนชุมชนได้ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับบริบทของทั้ง 3 ชุมชน และให้น าเสนอ
แนวทางเพ่ือจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน  
    2) ชุมชนร่วมกันด าเนินกิจกรรมการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นในรูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรโดยกระบวนการท่องเที่ยวชุมชนรอบหนองหาร เพ่ือสร้างมูลค่าจากทรัพยากร และคงรักษา
คุณค่าของทรัพยากรชุมชน  
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  3.6.6 สรุปผลกำรวิจัยและคืนพื้นที่กำรด ำเนินกำรทั้งหมดให้แก่ชุมชน   
   โดยจัดเวทีชุมชน น าเสนอผลการการจัดกิจกรรมการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นโดย
ชุมชน ในรูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนรอบหนองหาร  



บทที่ 4 
ผลการวิจัย  

 
   การวิจัย เรื่อง การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาหนองหารอย่าง
ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรในชุมชนรอบหนองหาร และเพ่ือ
พัฒนาชุมชนรอบหนองหารให้มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสมให้เกิด
ความยั่งยืน โดยวิธีด าเนินการวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดย
มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเอง และเป็นการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ต่อไป การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การ
จัดเวทีชุมชน การส ารวจพ้ืนที่ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา (Content Analysis) การวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ  
      1) การเตรียมพ้ืนที่วิจัย  
    2) การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  
    3) ศึกษาทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนตัวอย่าง 
    4) ก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกันของชุมชน 
       5) การพัฒนาชุมชนรอบหนองหารให้มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
อย่างเหมาะสมให้เกิดความยั่งยืน 
    6) สรุปผลการวิจัยและคืนพ้ืนที่แก่ชุมชน   
  โดยในขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพ้ืนที่การวิจัย คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกพ้ืนที่ในการด าเนินการวิจัย 3 
ชุมชน คือ หมู่บ้านท่าวัด หมู่บ้านดอนแก้ว และหมู่บ้านจอมแจ้ง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันออก
ของหนองหาร และมีอาณาเขตเชื่อมต่อกัน เพ่ือให้การวิจัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนอย่างแท้จริง ในระยะเริ่มต้นคณะผู้วิจัยได้เตรียมแกนน าชุมชน โดยได้ประสานผู้น า
ชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบล และบุคคลที่ชุมชนนับถือ 
เพ่ือท าความเข้าใจและก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกัน ส่วนในขั้นตอนที่ 2 การศึกษาเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรชุมชน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวนโยบายในการจัดการทรัพยากรชุมชน และท าการ
สังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยได้น าเสนอไว้แล้วในบทที่ 2  
   ส่วนในขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 จะน าเสนอตามล าดับดังนี้ คือ  
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4.1 บริบทชุมชน  
  คณะผู้วิจัยได้ศึกษาบริบทชุมชน โดยศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้น า
ชุมชน ผู้รู้ในชุมชน รวมถึงผู้เฒ่าผู้แก่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของชุมชน 
ได้แก่ ประวัติความเป็นมา สภาพพ้ืนที่ และสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไป ได้ผลดังต่อไปนี้  
 4.1.1 บ้านท่าวัด เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งของหนองหาร ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของต าบลเหล่า
ปอแดง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บ้านท่าวัดแยกการปกครองออกใน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3  
บ้านท่าวัดเหนือ และ หมู่ที่ 9 บ้านท่าวัดใต้ มีสภาพทั่วไป ดังต่อไปนี้  
  4.1.1.1 ลักษณะภูมิประเทศบ้านท่าวัด  
               ภูมิประเทศบ้านท่าวัด มีลักษณะเป็นที่ราบริมฝั่งหนองหาร ซึ่งเกิดจากการทับถม
ของดินตะกอน พ้ืนที่สูงจากระดับน้ าหนองหาร ประมาณ 1.50 – 1.60 เมตร ด้านทิศตะวันออกและ
ด้านทิศเหนือพ้ืนที่มีลักษณะลาดเอียงลงไปสู่หนองหาร และมีล าน้ าพุงไหลผ่านลงสู่หนองหาร ท าให้
บริเวณนี้มีน้ าท่วมถึงและในฤดูฝนมักจะมีน้ าท่วมนาข้าว  ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันตก เป็นที่ราบสูงกว่า 
จะเป็นที่ท านา ปลูกพืชสวนครัว เช่น มะเขือเทศ ข้าวโพด และอ่ืนๆ และมีทุ่งเลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้ง เช่น 
เลี้ยงวัว ควาย เป็นต้น 
  อาณาเขตติดต่อ    
        ทิศเหนือ         ติดกับ  หนองหาร  

ทิศใต้             ติดกับ  บ้านดอนยาง หมู่ 8 ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง  
       ทิศตะวันออก    ติดกับ  หนองหาร  

ทิศตะวันตก      ติดกับ  หนองหาร  
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดกับหนองหารจึงท าให้บ้านท่าวัดมีหนองหารเป็นแหล่งน้ าขนาด

ใหญ่ที่สามารถใช้เพาะปลูกและท าการประมงได้ตลอดทั้งปี  นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ าส าคัญอีกแหล่ง
คือ หนองแวง ซึ่งเป็น  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดเล็กอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบ้านท่าวัดใต้ 
หนองแวงมีน้ าใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในฤดูแล้ง   ชาวบ้านสามารถใช้น้ าในการ
เพาะปลูกได้  
  4.1.1.2 ประวัติความเป็นมาบ้านท่าวัด 
         ชุมชนบ้านท่าวัดก าเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 170 ปีมาแล้ว สังเกตได้จากหลักฐาน
ร่องรอยการตั้งชุมชนโบราณที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน คือฐานสถาปัตยกรรมที่ใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุ
ก่อสร้าง โดยชาวบ้านจากชุมชนต่างๆ ได้อพยพหนีความแห้งแล้ง ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติใน
การด ารงชีวิต มาอยู่ในที่แห่งใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่า ซ่ึงบริเวณบ้านท่าวัด เดิมนั้นมีสภาพพ้ืนที่
เป็นป่าดงดิบ ชาวบ้านเรียกว่า ดงเชียงใหม่ มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจ านวนมากและหลากหลายชนิด  
เช่น  ประดู่  ยางนา  เต็ง  ตะเคียน  มะดัน(ภาษาถิ่น : หมากแซว) บริเวณชายป่าเป็นที่ลาดต่ าทอดลง
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สู่หนองหาร มีต้นไผ่และต้นอ้อขึ้นจ านวนมาก ถัดออกไปจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างขวางทอดลงสู่หนองหาร 
จึงเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ าแหล่งอาหารรวมทั้งมีพ้ืนที่บางส่วนส าหรับท าเกษตรกรรม และมี
ภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยกลุ่มคนท่ีอพยพมาตั้งถ่ินฐานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
  1) ชนกลุ่มแรก ได้แก่ เผ่าย้อและเผ่ากะเลิงที่อพยพจากบ้านงิ้วด่อนและบ้าน          
คูสนามซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองสกลนคร ห่างจากบ้านท่าวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 7 -8 กม.  
ชนกลุ่มนี้ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งอยู่ทางตอนใต้ของบ้านท่าวัด ริมฝั่งหนองหาร โดยการน าของตาเชียง
นนท์ซึ่งเป็นต้นสกุลนนท์สะเกต   ด้วยเหตุผลที่ว่าบริเวณหนองหารแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าที่อยู่
เดิม  เริ่มต้นมีเพียง 2-3 ครอบครัว ต่อมาเครือญาติก็ได้อพยพตามเข้ามาอยู่จนเป็นชุมชน ปัจจุบัน
เรียกว่า  “คุ้มท่าวัดใต้” เป็นต้นตระกูล นนท์สะเกต หอมจันทร์ สาขันธ์โคตร 
  2) ชนกลุ่มที่  2 ได้แก่ ผู้ไท กะโซ่ และลาว ที่อพยพจากบ้านหนองผือ อ าเภอ
กุสุมาลย์ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านท่าวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กม. ชนกลุ่มนี้อพยพ
เข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งหนองหารตอนเหนือบริเวณนี้จึงเรียกว่า “คุ้มเหนือ” หรือ “คุ้มหนองผือ”
หรือ “คุ้มผือ”  ด้วยเหตุที่พวกอพยพเข้าเป็นชาวบ้านหนองผือ เหตุผลที่อพยพเข้ามาก็เนื่องจากถิ่น
ฐานเดิมเกิดความแห้งแล้งติดต่อกันมาหลายปีขาดน้ าในการท าไร่ท านา ท าการเกษตรไม่ได้ผล แต่พอ
ทราบข่าวจากการลงมาหาปลาในน้ าหนองหารแล้วกลับไปเล่าให้ชาวบ้านฟังถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
บริเวณหนองหารว่า  ถ้าอยากอยู่ดีกินดีให้ไปอยู่เมืองศรีเชียงใหม่เป็นบ้านเก่าเมืองหลัง (เมืองฮ้าง) ใน
น้ ามีปลา ในป่ามีสัตว์ แข้(จระเข้)ก็หลาย (มรรษธรณ พฤกษะวัน, 2536) คุ้มเหนือเป็นคุ้มที่มีคนอพยพ
เข้ามามากที่สุด กลุ่มแรกที่อพยพเข้ามา ได้แก่ ยายบัว (พวกโซ่) ตาสีแพง ตาทิดสา ตาจันโท ค ามั่น
หล้า ยายพา ยายวันนา  เป็นต้นตระกูล ทุมเชียงเข้ม ดาโอภา นานาวัน มูลทองสุข ดาบสมเด็จ  มนต์
อินทร์  ในปัจจุบัน   
  3) ชนกลุ่มที่ 3 กลุ่มชาติพันธุ์ลาว เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากบ้านสร้างมิ่ง จังหวัด
อุบลราชธานีเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าวัดหลังชนกลุ่มที่ 2 เพียงไม่กี่ปี สาเหตุคือถิ่นเดิมเกิดความแห้ง
แล้งติดต่อกันหลายปี โดยอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ระหว่างคุ้มเหนือกับคุ้มใต้ และปัจจุบันเรียกว่า “คุ้ม
กลาง” ในช่วงแรกยังไม่มีนามสกุล ต่อมาได้ตั้งเป็นต้นตระกูลของสกุลฮมภาราช และดาบสีพาย   

นอกจากนี้ยังมีต้นตระกูลชมชายผล ซึ่งมาจากกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาภายหลัง 3 กลุ่มแรก 
โดยอพยพจากจังหวัดศรีสะเกษ มาตั้งอยู่คุ้มเหนือ เรียกว่า “กลุ่มบ้านท่าวัดน้อย” แต่ไม่สามารถอยู่ได้
เนื่องจากไม่ถนัดกับพ้ืนที่ท ามาหากินจึงได้อพยพไปอยู่ที่บ้านศรีวิชาในปัจจุบันจึงเหลือเพียงบางส่วน 
 บ้านท่าวัดแต่เดิมตามประวัติศาสตร์เล่ามาว่า   เป็นเมืองโบราณเก่าแก่มาก่อน เดิมชื่อ เมือง
ศรีเชียงใหม่ (และเชื่อกันว่าเป็นเมืองสกลนครเก่าก่อน ที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในเขตปัจจุบันนี้) มีเจ้าเมือง
ปกครองเมืองหลายองค์และเป็นดินแดนเกิดท้าวผาแดงนางไอ่  ซึ่งเป็นนิทานเล่าถึงก าเนิดหนองหาร
ในปัจจุบัน ในศิลาจารึกที่ขุดระบุว่า  ได้มีการวางศิลาฤกษ์วัดกลางเชียงใหม่(ซึ่งอยู่ที่บ้านท่าวัดใต้) เมื่อ
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ศักราช 998 ปีระวาย เดือน 4 ขึ้น 2 ค่ า วัน 4 ฤกษ์ 23 ลู่ ต่อมาในสมเด็จพระเทโวโพธิสัตว์ได้สร้างวัด
ขึ้นอีกที่ส าคัญ มี 3 วัด คือ วัดเหนือชาวขอมสร้าง  วัดกลางชาวมอญสร้าง  วัดใต้ชาวลาวเป็นผู้สร้าง  
แต่แล้วในที่สุดเมืองศรีเชียงใหม่ ถูกข้าศึกตีแตก กลายเป็นเมืองร้าง  ต่อมาราษฎรที่แตกแยกและจาก
ถิ่นอ่ืนได้อพยพมารวมตัวกันตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น และสร้างวัดใหม่ขึ้น คือ วัดแจ้งสมสะอาด ต่อมา
เปลี่ยนเป็นวัดมหาพรหมโพธิราชตามนามเจ้าเมืองซึ่งครองเมืองศรีเชียงใหม่มาแต่ก่อน ราษฎรบ้านท่า
วัดหนาแน่นมาก ทางราชการจึงยกให้เป็นต าบลท่าวัด มีก านันคนแรก คือ นายขุนช้วน และเมื่อก านัน
ขุนช้วนถึงแก่กรรมลง  ต าบลท่าวัดจึงถูกยุบเป็นหมู่บ้านและขึ้นกับต าบลเหล่าปอแดงจนถึงปัจจุ บัน  
โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่ คือหมู่ 3 บ้านท่าวัดเหนือ และหมู่ 9 บ้านท่าวัดใต้   

จะเห็นได้ว่าการเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านท่าวัดนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุของการคมนาคม  หนี
สภาพความแห้งแล้ง ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต จึงได้มีการแสวงหาแหล่ง ที่อยู่
ใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่า ซึ่งพ้ืนที่แห่งใหม่ที่บ้านท่าวัดนี้มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความอุดม
สมบูรณ์ มีป่าไม้หนาแน่น มีสัตว์ป่าและปลามากมายในหนองหาร มีน้ าสมบูรณ์ตลอดปี  
 4.1.1.3 สภาพเศรษฐกิจบ้านท่าวัด 
 ชาวบ้านบ้านท่าวัด มีการประกอบอาชีพหลักหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวน และประมง เป็นอาชีพหลัก โดยในการเกษตรกรรม
ชาวบ้านสามารถท าผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล  กล่าวคือ ในฤดูฝนท านา ส่วนฤดูกาล
อ่ืนๆ จะท าสวนตามฤดูกาล เช่น ปลูกมะเขือเทศ  กะหล่ าปลี คะน้า ถั่วฝักยาว เป็นต้น  โดยมะเขือ
เทศถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญและ เนื่องจากสามารถปลูกเพ่ือขายส่งตลาด การท าแปรรูป  
และในอนาคตยังสามารถพัฒนาในเรื่องการจัดท าบรรจุภัณฑ์ให้ดูสวยงามและน่าสนใจเพ่ือพัฒนาให้
เป็นสินค้าหนึ่งต าบลของหมู่บ้านและส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายเป็นทางเลือกของ
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านได้อีกทาง ปัจจุบันมีตลาดรองรับ 4 ได้แก่ โรงงานหลวงดอยค า(อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร) โรงงานโรซ่า  บริษัทซันเท็กซ์ กรุ๊ป และพ่อค้าคนกลาง มารับซื้อมะเขือผลเขียว เพ่ือ
น าไปจ่ายในท้องตลาดราคาเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ ประมาณ 6 – 15 บาท 

อาชีพประมง หรือที่ชาวบ้านเรียกันทั่วไปว่าการหาปลา เป็นอาชีพที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
ชุมชนบ้านท่าวัด และสามารถท ารายได้ให้ได้ตลอดปี บางครอบครัวจึงยึดเป็นอาชีพหลัก บาง
ครอบครัวท าเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ การหาปลาส่วนใหญ่จะท าในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ ส่วน วัน
เสาร์ อาทิตย์ และวันพระ จะเป็นวันหยุดเพ่ือพักผ่อนและเป็นการอนุรักษ์ปลาอีกทางหนึ่ง เครื่องมือที่
ใช้ในการหาปลา ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือขนาดเล็ก ได้แก่ แห เบ็ด ยอ และอ่ืนๆ ปลาที่หาได้ชาวบ้านก็
จะน ามาประกอบอาหารของครอบครัวส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็น าไปขาย  ลักษณะการขายเป็นการ
ได้มาก็ขายไป ทั้งลักษณะการขายปลีกและขายส่ง การขายปลีกจะน าไปขายที่ตลาดในหมู่บ้าน หรือใน
ตลาดเทศบาลเมืองสกลนคร ส่วนการขายส่ง จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อที่บริเวณท่าน้ าที่ก าหนดทุกวัน 
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หรือบางรายอาจให้น าไปส่งในตลาด เป็นต้น นอกจากนั้นบางครอบครัวก็จะมาแปรรูปเป็นปลาแห้ง 
ปลาร้าเพื่อเก็บไว้รับประทานและขายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง   
  ส่วนอาชีพเสริม เช่น เลี้ยงหมูป่า การเก็บดอกบัวและฝักบัวหลวงที่เกิดตามธรรมชาติไป
จ าหน่าย เป็นต้น การเลี้ยงหมูป่าเป็นอาชีพเสริมที่ชาวบ้านบางกลุ่ม จะน าหมูป่าไปปล่อยเลี้ยงไว้ตาม
เกาะดอนต่างที่อยู่ ในเขตหรือบริเวณใกล้เคียงของหมู่บ้านท่าวัด โดยท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้
ที่ตัวสัตว์ เพ่ือให้เจ้าของหมูสามารถจ าสัตว์เลี้ยงตัวเองได้ เช่น ตัดปลายหู เป็นต้น ซึ่งดอนที่นิยมใช้
เป็นที่เลี้ยงหมูป่า คือ ดอนธรรมการ เนื่องจากเป็นที่ดินกลางของชาวบ้าน และบริเวณเกาะนั้นมีพ้ืนที่
กว้างขวาง และมีความสมบูรณ์ของพืชพรรณไม้ รวมทั้งยังสงบไม่วุ่นวาย นอกจากนี้ยังมีเกาะหรือดอน
ที่ใช้เป็นที่เลี้ยงหมูป่าอีกหลายดอน เช่น ดอนหิ้ง ดอนนาแด้ง ดอนตาหูบ ดอนมิหม่อน หัวดอนไฮ 
จ านวนหมูที่เลี้ยงมีประมาณ ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว  

ส่วนอาชีพเก็บดอกบัวและฝักบัว  เป็นอาชีพเสริมที่ชาวบ้านท าโดยอาศัยทรัพยากรที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติในหนองหาร คือ มีบัวหลวงเกิดขึ้นในหลายจุด แต่ละจุดเป็นพ้ืนที่กว้างขวาง  จาก
ผืนน้ าสีครามจึงกลายเป็นสีเขียวสดใสในพ้ืนที่ที่เป็นป่าบัว และมีดอกสีชมพูทั้งดอกตูม ดอกบาน สวย
สะพรั่งเป็นจ านวนมาก เมื่อดอกแก่จัดจะกลายเป็นฝักบัวที่มีเม็ดบัวรสชาติหวานกรอบ  ชาวบ้านจะ
จับจองพ้ืนที่โดยท ารั้วกั้นอาณาเขตเพ่ือเก็บฝักบัวขาย ขณะเดียวกันใครจองเป็นเจ้าของอาณาเขตใดก็
จะใส่ปุ๋ย ดูแลเพ่ือได้ฝักบัวที่มีคุณภาพส่งขาย การขายมีทั้ งแบบขายปลีกในหมู่บ้าน และขายส่งกับ
พ่อค้าคนกลาง การขายปลีกจะท าเป็นมัดขายราคามัดละ 5 บาท หรือ 10 บาท ส่วนการขายในราคา
ส่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของตลาด บัว ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่นอกจากจะท ารายได้ให้กับ
ชาวบ้านแล้ว ยังจัดได้ว่าเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นจุดสนใจที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจมานั่งเรือชม
ทัศนียภาพรอบหนองหาร ชาวบ้านได้น าเอาสวนบัวบรรจุลงในรายการน าเที่ยวของชุมชน และจัดเป็น
สินค้าท่ีเป็นจุดเด่นส าคัญ 
 4.1.1.4 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 
  1)  สภาพทางสังคมของบ้านท่าวัด  ชาวบ้านท่าวัดจะตั้งบ้านเรือนและจะขยายตัวตาม
ระบบเครือญาติ  แต่ละครัวเรือนจะจับจองที่ดินปลูกเรือนห่างกัน  เมื่อมีคู่ครอง  แต่งงานแล้ว  จะ
แยกปลูกเรือนใหม่ออกจากบ้านของผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่  บ้านท่าวัดมีวัฒนธรรมการกินอยู่ คล้าย
กับหมู่บ้านอ่ืนๆ ในภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่แบบเรียบง่าย การกินอยู่แบบพ้ืนบ้าน คือ การปลูก
พืชผัก สวนครัวเพ่ือรับประทานและขายให้กับเพ่ือนร่วมหมู่บ้านบ้าง หรือมีการแลกเปลี่ยนอาหารซึ่ง
กันและกัน บ้านหลังใดได้อาหารแปลกหรือมีอะไรที่ต่างกัน ก็สามารถแบ่งกันกินได้ ตามลักษณะการ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของคนอีสานโดยทั่วไป แต่ลักษณะเด่นอีกประการของชาวบ้านท่าวัดหรือของหมู่บ้าน
รอบหนองหาร คือ การอยู่หากินกับน้ าหนองหาร จนได้ชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมปลาหรือ ที่รู้จักโดยทั่วไป
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ส าหรับหมู่บ้านที่อยู่ติดแม่น้ าทางภาคอีสาน จะมีชื่อเรียกว่า วัฒนธรรมปลาแดก และบ้านท่าวัด เป็น
อีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีวิถีชีวิตอยู่กับวัฒนธรรมปลาแดกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   
  2) ค่านิยม โดยทั่วไปของชาวบ้านท่าวัด มีค่านิยมคล้ายกับคนอีสานทั่วไป คือ ยังคง
รักษาขนบธรรมเนียมการแต่งกายที่เป็นแบบพ้ืนบ้านทั่วไป เมื่อมีเทศกาล หรืองานพิเศษชาวบ้านจะ
นุ่งผ้าถุง หรือมีผ้าขาวม้า ผ้าสไบ ใส่ไปวัด ส าหรับวันปกติทั่วไปก็แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสุภาพปกติ   ส่วน
ค่านิยมในการประกอบอาชีพในปัจจุบัน วัยท างานหรือผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วมักเดินทางไป
ศึกษาหรือท างานในต่างถิ่น  คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จึงเป็นวัยผู้ใหญ่ อายุประมาณ 30 ปีขึ้นไป รวมถึง 
วัยเด็กแรกเกิด ถึงวัยรุ่นตอนต้น   
  3) การศึกษา  ชาวบ้านท่าวัดมีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ปกติขั้นพ้ืนฐานของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ในหมู่บ้านมีโรงเรียนที่สอนตั้งแต่ อนุบาล ประถมศึกษา  1 – 6 และยัง
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสส าหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โดยมีโรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุ-
ราษฏร์บ ารุงวิทย์  เป็นโรงเรียนประจ าหมู่บ้าน ปัจจุบันตั้งยู่ที่บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ 3 ต าบลเหล่า -        
ปอแดง  อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  เมื่อส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็จะ
เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมปลายหรือระดับท่ีสูงขึ้นในตัวอ าเภอเมือง  
  4) การสาธารณสุข ชาวบ้านท่าวัดมีการดูแลสุขภาพชุมชน โดยมีกลุ่ม อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน หรือ อ.ส.ม.ที่คอยเป็นผู้ดูแลกิจกรรมด้านสุขภาพของชาวบ้านโดยจะมีการ
ตรวจเช็คสุขภาพชุมชนเป็นประจ าทุกเดือน เช่น การตรวจวัดความดันทั่วไปหรืออ่ืนๆ ซึ่งด าเนินการ
โดยกลุ่ม อ.ส.ม. ของหมู่บ้าน เนื่องจากผ่านการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรตรวจสุขภาพ จากกรมอนามัย
เป็นที่เรียบร้อยก่อน หากมีปัญหาสุขภาพเกินกว่ากลุ่ม อ.ส.ม.แก้ไขให้ได้ ชาวบ้านสามารถเดินทางไป
อนามัยใกล้หมู่บ้าน คือ อนามัยที่บ้านหนองปลาน้อย ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
หรือไปใช้บริการโรงพยาบาลสกลนคร เป็นหลัก 
 4.1.2 บ้านจอมแจ้ง เป็นชุมชนที่ตั้งริมฝั่งหนองหารทางทิศตะวันออก ตั้งอยู่ในเขตปกครองหมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านแป้น อ าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร  มีสภาพทั่วไป ดังต่อไปนี้ 
  4.1.2.1 ลักษณะภูมิประเทศบ้านจอมแจ้ง  
           ภูมิประเทศบ้านจอมแจ้ง เป็นที่ราบสูงและลาดชันทางทิศเหนือลงต่ าสู่หนองหาร
ทางทิศใต้ ส่วนทิศตะวันออกติดกับปากน้ าก่ าท าให้มีน้ าท่วมในฤดูฝนที่น้ าหลาก 
      อาณาเขตติดต่อ   
      ทิศเหนือ  ติดกับบ้านบึงประชาราษฏร์  
     ทิศใต้     ติดกับหนองหาร 
     ทิศตะวันออก  ติดกับปากน้ าก่ า 
     ทิศตะวันตก  ติดกับบ้านท่าศาลา  
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เนื่องจากพ้ืนที่ติดกับหนองหารและล าน้ าก่ าจึงท าให้ชาวบ้านจอมแจ้งมีแหล่งน้ าที่สามารถใช้
เพาะปลูกและท าการประมงได้ตลอดทั้งปี   
  4.1.2.2 ประวัติความเป็นมา จากการสัมภาษณ์และสืบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจอม
แจ้งทราบว่าจะมีคนสองกลุ่มที่ย้ายมาตั้งรกรากในเขตหมู่บ้านในเวลาไล่เลี่ยกันซึ่งพอจะสรุปตามล าดับ
เวลาได้ดังนี้ 
   1) ครอบครัวของนายมา นางดา ดวงเคน ย้ายมาจากทางด้านท่าวัดได้มาจับจอง
ที่ดินบริเวณท่ีเรียกว่าบ้านจอมแจ้งปัจจุบัน(จากโรงเรียนท่าศาลาเข้าไปบ้านจอมแจ้ง)พ่อเฒ่าริน ดวง
เดน อายุ 83 ปี และเป็นหลานปู่หลานย่าของนายมา ยายดา ดวงเคน ซึ่งตนเกิดที่บ้านท่าวัด เป็นลูก
ชายโทนของ   พ่อ แม่ พออายุได้ 2-3 ขวบบิดามารดา คือนายอยู่ นางโตย ดวงเคน ได้ย้ายมาท านาที่
บ้านไฮ่ พร้อมกับปู่ย่า ซึ่งมาจับจองบุกเบิกพ้ืนที่โดยใช้จอบเสียม เพราะการท ามาหากินที่บ้านท่าวัดไม่
ค่อยดีนัก บ้านท่าวัดเป็นที่ลุ่มต่ ามักเกิดน้ าท่วมที่นาและไม่มีที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควาย จึงพากันอพยพย้าย
สิ่งของ ข้ามฟากมาฝั่งบ้านจอมแจ้งในปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงเช่น วัวนั้นพาข้ึนเรือข้ามฟากมา ส่วนควายใช้
เรือไล่ต้อนให้มันว่ายน้ ามา และตามพ้ืนที่ของนายมา นางดา ดังกล่าว เป็นที่ไร่นาอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว 
เวลาข้ามฟากมาฝั่งบ้านจอมแจ้ง ครอบครัวของพ่อเฒ่ามักเรียกว่า ไปไฮ่ ย้ายมาอยู่จึงเรียกว่าบ้านไฮ่ 
  ปัจจุบันของพ่อเฒ่าริน(85ปี) ซึ่งเป็นทายาทคนเดียวของนายมา นางดา พอจะประมาณได้
ว่า ต้นตะกูลดวงเคนได้ย้ายมาตั้งรกรากอยู่บ้านไฮ่ ราวปี พ.ศ 2462-2463 เป็นต้นมา ทั้งนี้ได้มีการจับ
จองและบุกเบิกที่เป็นพ้ืนที่ไร่นาอยู่ก่อนหน้านั้นนานกว่า 10 ปี จนกระทั่งในปี พ .ศ 2479 ทาง
ราชการ   ก็ได้ออกมาส ารวจพ้ืนที่และได้สิทธิในการครอบครองพ้ืนที่ดังกล่าวตามกฎหมาย คือได้
หนังสือแสดงสิทธิครอบครองที่ดิน (เอกสารเลขที่104)  ขณะนั้นนายมาได้เสียชีวิตไปแล้วเอกสาร
ดังกล่าวจึงขึ้นชื่อนางดา ดวงเคนทั้งหมด ใน พ .ศ 2490 พ่อเฒ่าริน ได้แต่งงานกับนางพุดดี ชาวบ้าน
น้ าพุ และได้ท านาบนที่ดินของนางดาผู้เป็นแม่เรื่อยมา การถางบุกเบิกเรื่อยมาปีละเล็กละน้อย และมี
ญาติพ่ีน้องจากทางบ้านท่าวัดมาขอท ามาหากินกับนางดาบ้างบางส่วน ที่ดินบางส่วนของคณะครูและ
ชาวบ้านได้มาขอที่ดินเพ่ือสร้างโรงเรียนหลังแรกก็ยกให้ ในปีพ.ศ.2494 โรงเรียนหลังแรกคือโรงเรียน
ท่าศาลา และเมื่อสิ้นย่าและพ่อแม่ ที่ดินดังกล่าวก็ตกเป็นของตนซึ่งเป็นทายาทคนเดียว และต่อมาทาง
ประมงได้ท าการส ารวจวัดพ้ืนที่รอบหนองหาร ครั้งแรก (พ.ศ. 2476) แล้วอ้างสิทธิเหนือพ้ืนที่ดังกล่าว
รวมพ้ืนที่ทั้งการก่อสร้างโรงเรียนนั้นด้วยว่าเป็นของประมง ทางโรงเรียนได้ขอสิทธิท าการในพ้ืนที่
ดังกล่าวแต่ทางประมงไม่อนุญาตแต่ไห้ยืมพ้ืนที่ท าการเรียนการสอนได้ แต่ห้ามสร้างอะไรถาวร
เพ่ิมเติมห้ามปรับเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่ (ปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวประกาศเป็นที่ราชการ) ทางโรงเรียนจึง
ได้มาขอที่ดินกับพ่อเฒ่ารินใหม่เป็นพ้ืนที่ประมาณ 40 ไร่ซึ่ง อยู่คนละฝั่งถนนของพ้ืนที่เดิมและเป็น
ที่ตั้งของโรงเรียนท่าศาลาในปัจจุบันและมีเด็กในพ้ืนที่บริการ 3 หมู่บ้าน คือบ้านท่าศาลา บ้านจอม
แจ้ง และบ้านบึงประชาราษฎร์ ปัจจุบันพ่อเฒ่าริน แม่เฒ่าพุดดี ดวงเคนมีบุตรทั้งหมด 9 คน ทุกคน
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แต่งงานมีบ้านเรือนตามที่บิดาแบ่งไห้แต่ที่ดินทั้งหมดสืบทอดมามากกว่าสามชั่วคนไม่มีเอกสารสิทธิ
ใดๆ เลยแม้แต่แปลงเดียวทั้งท่ีเคยมีเอกสารแสดงสิทธิการครอบครอง หรือ สค1 มาก่อน ขณะที่ดินซึ่ง
ได้มอบไห้โรงเรียนได้มีเอกสารสิทธิเป็นที่เรียบร้อยส่วนที่เป็นราชพัสดุไปแล้วก็ยังทับพ้ืนที่นาซึ่งพ่อเฒ่า
และครอบครัวได้ถากถางมาช้านานไปกว่าครึ่งของพ้ืนที่ 
   2) ครอบครัวนายอุ่นและนางข า ทมทะวา เป็นอีกกลุ่มคนที่ย้ายมาตั้งรกรากถัดมา
จากที่ดินของนางดา ดวงเคน ทั้งนี้จากการบอกเล่าโดยนางวันดี (มหรรษกุล) อายุ 47 ปี ซึ่งเป็นลูกคน
เดียวของ นายอุ่น นางข า ทมทะวา เล่าว่า นายอุ่นเป็นชาวโคกศรีสุพรรณ ส่วนนางข านั้นเป็นชาวโพน
ทอง เมื่อทั้งสอแต่งงานกันแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านท่าศาลาพร้อมกับพ่อแม่ เพ่ือมาจับจองที่ดินและ
บุกเบิกท าเป็นที่นาอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน เมื่อพ่อแม่เสียชีวิตแล้วนายอุ่น และนางข า ทมทะวา ก็ย้าย
มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านจอมแจ้งเป็นการถาวร เมื่อมาอยู่ก็ถากถางที่ดินแปลงอ่ืนไปด้วยเพ่ือพยายาม
หาที่ดินอยู่ใกล้น้ าและเหมาะแก่การท านา ต่อมาไม่นาน นางออ ด้างถางค า ลูกพ่ีลูกน้องของนายอุ่นก็
ย้ายติดตามมา นายอุ่นก็ยกที่ดินแปลงแรกไห้กับนางออ แล้วตนก็ย้ายไปอยู่ที่ดินที่ถัดไปจากวัดราชินี
ซึ่งมีที่ดินของนายปัง พลวงศ์ษา คั่นอยู่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดีกว่า ทั้งนั้นนายอุ่นยังท ามาหากินอยู่ก็แบ่งไห้ลูก
ซึ่งมีครอบครัวกันหมดแล้ว โดยแบ่งคนละแปลงและตัวนางวันดี มหรรษกุล เองก็มีบุตรทั้งหมด 5 คน 
ปัจจุบันที่เป็นของนายอุ่น ซึ่งปัจจุบันถูกซอยแบ่งปันกันท ามาหากินในหมู่ลูกหลานสืบต่อกันเรื่อยมา
(นางวันดี มหรรษกุล (ข าทวา), สัมภาษณ์ม 2553) 
  4.1.2.3 สภาพเศรษฐกิจบ้านจอมแจ้ง ชาวบ้านจอมแจ้ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ได้แก่ การท านา ท าสวน และหาปลา โดยมีการประกอบอาชีพหมุนเวียนไปตามฤดูกาล 
โดยประกอบอาชีพท านาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นฤดูฝน ส่วนช่วงฤดูกาลอ่ืนๆ 
จะท าสวนตามฤดูกาล เช่น ปลูกมะเขือเทศ ปลูกข้าวโพด เป็นต้น ผลผลิตที่ได้จะมีพ่อค้าคนกลางมา
รับซื้อถึงในหมู่บ้าน หรือบางครั้งก็จะน าไปจ าหน่วยเองในตัวจังหวัด ส่วนอาชีพหาปลาเป็นอาชีพที่
สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปี ชาวบ้านจอมแจ้งสามารถหาปลาได้จากท้ังหนองหารและล าน้ าก่ า โดย
นิยมใช้เรือหางยาวในการหาปลา ในหมู่บ้านมีเรือที่หาปลากว่า 30 ล า  โดยใช้เครื่องมือหาปลาขนาด
เล็ก เช่น แห มอง(อวนเล็ก) สวิง ลอบ เบ็ด ยอ เป็นต้น โดยปลาที่ได้ เช่น ปลาขาว ปลาสร้อย ปลา
ช่อน และปลานิล เป็นต้น ส่วนหนึ่งน าไปประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัว ส่วนหนึ่งน าไปขายที่ตลาด 
หรือแปรรูปเพ่ือเป็นปลาแห้ง ปลาส้ม และปลาร้าเพ่ือเก็บไว้รับประทานและขายให้คนในหมู่บ้าน
ใกล้เคียง   
   ส่วนอาชีพเสริมของชาวบ้านจอมแจ้ง คือการทอเสื่อกก ซึ่งกลุ่มแม่บ้านจะท าหลังจากฤดู
เก็บเกี่ยว โดยน าผือหรือกกซึ่งเป็นพืชชายน้ าที่อยู่ในบริเวณชายน้ าหนองหารที่เป็นแหล่งสาธารณะ
หรือขึ้นเองตามธรรมชาติในที่นาของตนเอง มาจักสานให้เป็นเส้นเล็กๆ ตามขนาดที่ต้องการ แล้วน าไป
ตากแห้ง ย้อมสี และทอเสื่อตามลวดลายที่ต้องการ จ าหน่ายให้เฉพาะคนในหมู่บ้านเพราะมีปริมาณไม่
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มากพอและยังไม่มีตลาดรองรับ แต่มีช่องทางในการขายคือ ขายในโอกาสต่างๆเช่น ในการอบรม
สัมมนา ในท้องที่ต่างๆที่ได้เข้ารับร่วมการอบรม ราคา 80-120 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและความยาว
ของผืนเสื่อ 
  4.1.2.4 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมบ้านจอมแจ้ง  
    1) สภาพทางสังคมของบ้านจอมแจ้ง มีลักษณะคล้ายหมู่บ้านท่าวัด โดยมีการตั้ง
บ้านเรือนและขยายตัวตามระบบเครือญาติ ประกอบด้วยครัวเรือนจ านวน จ านวน 138 หลังคาเรือน 
ประชากรจ านวน 688 คน แบ่งเป็นชาย 240 คน และหญิง 259 คน เด็กชาย 94 คน และเด็กหญิง 
95 คน มีวัฒนธรรมการกินอยู่คล้ายหมู่บ้านอื่นๆ ในภาคอีสาน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ 
   2) ค่านิยม  ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย กระแสนิยม
ทางเก่ียวกับแฟชั่นจึงมีไม่มากนัก ส่วนค่านิยมในการประกอบอาชีพปัจจุบัน คนรุ่นใหม่มักเดินทางไป
ศึกษาหรือท างานในต่างถิ่น หรือในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลท านา จะเดินทางไปท างานรับจ้างที่ในเมือง
ใหญ่ๆ   
   3) การศึกษา ชาวบ้านจอมแจ้งมีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ปกติขั้นพ้ืนฐานของระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยเรียนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านท่าศาลา เนื่องจากบ้านจอม
แจ้งค่อนข้างอยู่ห่างไกลจากอ าเภอเมือง และประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ซึ่งทุนส าหรับการศึกษา
ให้แก่ลูกหลานจึงมีน้อย และชาวบ้านยังมีค่านิยมท่ีต้องการให้บุตรหลานช่วยในเรื่องของการท าไร่ท า
นาอยู่มาก จึงท าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างต่ า  
   4) การสาธารณสุข ชาวบ้านจอมแจ้งมีการดูแลสุขภาพชุมชน โดยมีกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน หรือ อ.ส.ม.ประจ าหมู่บ้านที่คอยให้บริการในสถานีอนามัยประจ าต าบล ตั้งอยู่ที่
บ้านน้ าพุ หรือใช้บริการจากโรงพยาบาลประจ าอ าเภอโพนนาแก้ว 
 
 4.1.3 บ้านดอนแก้ว เป็นชุมชนตั้งอยู่ริมฝั่งหนองหารด้านทิศตะวันออก อยู่ในเขตปกครอง หมู่ที่ 
2 ต าบลม่วงลาย อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
  4.3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศบ้านดอนแก้ว  
       ภูมิประเทศบ้านดอนแก้ว เป็นที่เนินราบสูงเล็กน้อยลาดต่ าลงสู่หนองหาร
ทางด้านทิศเหนือ  มีพ้ืนที่ประมาณ 470 ไร่  
   อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ            จดกับ      หนองหาร 
   ทิศใต้                 จดกับ     บ้านม่วงลาย 
   ทิศตะวันออก    จดกับ      บ้านยางอาด 
   ทิศตะวันตก      จดกับ      บ้านดอนเปลือย     
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เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนหนึ่งติดกับหนองหารจึงท าให้ชาวบ้านดอนแก้วมีแหล่งน้ าที่สามารถใช้
เพาะปลูกและท าการประมงได้ตลอดทั้งปี   
  4.1.3.2 ประวัติความเป็นมาบ้านดอนแก้ว จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน 
พบว่า บ้านดอนแก้ว ก่อตั้งมาหลายชั่วอายุคนแล้ว โดยผู้ที่มาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกเป็นชาวลาว 2 
ครัวเรือน อพยพมาหักร้างถางป่าท ามาหากินบนที่ดอน(ท่ีสูงพ้นน้ า) ริมฝั่งหนองหารด้านทิศตะวันออก 
เพราะเห็นว่าเป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ จากนั้นประมาณราวรัชสมัยของรัชการที่ 3 ได้มีผู้อพยพเพ่ิมขึ้น
อีกหลายครัวเรือนจนกลายเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ที่มาของชื่อชุมชน “ดอนแก้ว” คนแก่คนเฒ่า
เล่าว่าน่าจะมาจากแต่เดิมนั้นพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ดอน(เนินสูง๗ มีลักษณะคล้ายวัดหรือเป็น
เมืองร้าง ชาวบ้านที่อพยพมาอยู่ได้ขุดค้นพบลูกแก้วและลูกปัด เป็นจ านวนมาก จึงได้ตั้งชื่อว่าบ้าน 
“ดอนแก้ว”ซึ่งเคยมีความเจริญเป็นเมืองท่าเรือโดยสารเพ่ือติดต่อการค้าขายกับเมืองสกลนครมานาน
นับสิบปี จนกระท่ังมีถนนและรถยนต์เข้าถึงพ้ืนที่การค้าขายเรือจึงหมดค่อยๆ เลือนหายไป  
  4.1.3.3 สภาพเศรษฐกิจบ้านดอนแก้ว ชาวบ้านดอนแก้ว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยท านาเป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกพืช เช่น ข้าวโพด มะเขือเทศ และ
การหาปลา เป็นต้น โดยจะท านาในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นฤดูฝน ส่วนช่วง
ฤดูกาลอื่นๆ จะปลูกพืช เช่น ปลูกมะเขือเทศ ปลูกข้าวโพด เป็นต้น ผลผลิตที่ได้จะมีพ่อค้าคนกลางมา
รับซื้อถึงในหมู่บ้าน หรือบางครั้งก็จะน าไปจ าหน่วยเองในตัวจังหวัด ส่วนอาชีพหาปลาเป็นอาชีพที่
ชาวบ้านดอนแก้วสามารถท าได้ตลอดทั้งปี โดยหามาบริโภคในครัวเรือนและน าไปขายที่ตลาด หรือ
แปรรูปเพ่ือเป็นปลาแห้ง ปลาส้ม และปลาร้าเพ่ือเก็บไว้รับประทานและขายให้คนในหมู่บ้านใกล้เคียง
นอกจากนั้นบางครอบครัวมีการท าสวนผลไม้ริมฝั่งหนองหารปลูกมะพร้าวน้ าหอม ล าไย ไผ่ เป็นต้น 
บางครอบครัวทอผ้ามัดหมี่ ทอผ้าขาวม้าส าหรับจ าหน่ายในท้องที่ใกล้เคียง 
  4.1.3.4 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมบ้านดอนแก้ว  
    1) สภาพทางสังคมของบ้านดอนแก้ว มีลักษณะคล้ายหมู่บ้านท่าวัด โดยมีการตั้ง
บ้านเรือนและขยายตัวตามระบบเครือญาติ ประกอบด้วยครัวเรือนจ านวน จ านวน 72 หลังคาเรือน 
ประชากรจ านวน 292 คน มีวัฒนธรรมการกินอยู่คล้ายหมู่บ้านอื่นๆ ในภาคอีสาน ประชาชนส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ  
   2) ค่านิยม ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย การแต่งกาย
แบบพ้ืนบ้านทั่วไปไม่ค่อยนิยมตามกระแสมากนัก ส่วนค่านิยมในการประกอบอาชีพปัจจุบัน คนรุ่น
ใหม่มักเดินทางไปศึกษาหรือท างานในต่างถิ่น หรือในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลท านา จะเดินทางไป
ท างานรับจ้างที่ในเมืองใหญ่ๆ  
   3) การศึกษา ชาวบ้านดอนแก้ววัยผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่เด็ก
รุ่นหลังมีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ปกติขั้นพ้ืนฐานของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการก าหนด คือ ชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านดอนแก้วไม่มีโรงเรียนในหมู่บ้าน แต่เด็กจะเดินทางไปเรียนระดับพ้ืนฐานที่
โรงเรียนบ้านม่วงลาย ส่วนระดับสูงขึ้นไปคือระดับอาชีวะศึกษา จนถึง ระดับปริญญาตรีจะนิยมไป
เรียนในตัวจังหวัดสกลนคร  
   4) การสาธารณสุข ชาวบ้านดอนแก้วมีการดูแลสุขภาพชุมชน โดยมี กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน หรือ อ.ส.ม.ประจ าหมู่บ้านที่คอยให้บริการในสถานีอนามัยประจ าต าบล 
ตั้งอยู่ที่บ้านม่วงลาย  
 
4.2 ทรัพยากรชมุชน  
   การศึกษาทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนรอบหนองหาร คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่แสดงถึงความเป็นมาของทรัพยากรต่างๆ มีการจัดเวทีชุมชนให้ตัวแทนทั้ง  3 
ชุมชนได้น าเสนอทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรในแต่ละชุมชน และเสนอทรัพยากรที่ทั้งสามชุมชนใช้
ร่วมกัน รวมถึงปัญหาของทรัพยากรต่างๆ มีการส ารวจโดยการสังเกต สัมภาษณ์ผู้น าและผู้รู้ในชุมชน
เพ่ิมเติมจากการประชุม ซึ่งจากการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ สามารถแบ่งทรัพยากร
ชุมชน ออกเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม (รวมถึงประเพณี 
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน)  โดยจะน าเสนอตามล าดับชุมชน ดังต่อไปนี้   
 4.2.1 ทรัพยากรชุมชนบ้านท่าวัด  
   4.2.1.1 ทรัพยากรทางธรรมชาติบ้านท่าวัด บ้านท่าวัดมีพ้ืนที่ติดหนองหารถึงสามด้าน 
คือทั้งทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จึงมี “หนองหาร” เป็นทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่เป็นจุดเด่น  และเป็นศูนย์รวมทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งพืช  สัตว์ และ
ทัศนียภาพที่สวยงาม  และเป็นแหล่งรวมอารยธรรมชาวสกลนครอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ รอบ
หนองหาร สามารถจ าแนกได้ ชนิด คือ หนองหาร สวนบัวธรรมชาติ  
 1) หนองหาร หรือ บึงหนองหาร ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ าจืดขนาดใหญ่ อันดับ 3 
ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 77,000 ไร่ สภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายกระทะ  มีเกาะ(ภาษา
ถิ่น : ดอน) ทั้งขนาดใหญ่และเล็กกระจายอยู่หลายแห่ง มีล าน้ าใหญ่ คือน้ าอูน และล าน้ าเล็กๆ ไหลมา
รวมกันประมาณ 14 สาย จากนั้นน้ าหนองหารจะไหลลงสู่แม่น้ าโขงทางด้านทิศตะวันออกเกือบ
ทั้งหมด ท าให้ในอดีตหน้าแล้งน้ าจะแห้งมากจนสามารถเดินลงไปได้ บริเวณชายฝั่งเป็นพ้ืนทราย
สะอาด สวยงาม และสามารถลงไปเล่นน้ าได้ เพราะหนองหารได้ถูกท าความสะอาดโดยธรรมชาติที่พัด
พาซากพืชที่เน่าตายไหลลงสู่แม่น้ าโขง ส่วนที่เหลือก็จะถูกแดดเผาแห้งผุพังไปตามธรรมชาติ จนมีคน
กล่าวว่า “ฤดูแล้ง เป็นการตากหนองหาร ท าให้หนองหารสะอาด”  ต่อมาได้มีการสร้างมีประตูกักเก็บ
น้ าไว้ใช้เพ่ืออุปโภคบริโภคในฤดูแล้งโดยใช้ชื่อว่า “ประตูน้ าแววพยัคฆ์” ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “ประตู
สุรัสวดี” ประตูน้ าดังกล่าวเป็นเขื่อนกั้นน้ าไม่ให้ไหลออกทางปากน้ าก่ าไหลลงสู่ล าน้ าโขงทั้งหมด จึงท า
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ให้หนองหารมีน้ าเพ่ือให้ประชาชนรอบหนองหารใช้ได้ตลอดทั้งปี แต่ข้อเสียของการมีประตูกั้นน้ า คือ 
ท าให้ซากพืชไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างในอดีต ท าให้น้ าเน่าเสีย วัชพืชน้ าเจริญเติบโตได้ดี แต่พืชที่
เป็นประโยชน์กลับเน่าตายมากขึ้น และส่งผลน้ าเสีย ไม่สะอาดพอที่จะลงอาบได้ เพราะจะท าให้เกิด
อาการคันเนื่องจากน้ าเสียได้ โดยเฉพาะบริเวณใกล้ตัวเมืองสกลนคร  

 

  
 

ภาพที่ 4.1 บึงหนองหาร ซึ่งเป็นทะเลสาบน ้าจืดขนาดใหญ่  อันดับ 3 ของประเทศ   
 

  หนองหารมีประวัติการเกิดขึ้นจากที่มา 3 ประการ ได้แก่ คือ 1)หลักภูมิศาสตร์ 
กล่าวไว้ว่าหนองหารเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก เนื่องจากถูกกัดเซาะโดยน้ าฝน 2) หลักฐาน
ทางธรณีวิทยา กล่าวว่า เกิดจากแร่เกลือสินเธาว์ที่อยู่ใต้ดินละลายท าให้พ้ืนดินทรุดตัวลงกลายเป็น
หนองน้ าขนาดใหญ่ และ 3) ตามความเชื่อทางศาสนาและนิทานพ้ืนบ้านเรื่องผาแดงนางไอ่ ที่เมือง
หนองหารหลวงเกิดจากการท าลายล้างของพญานาคโกรธแค้นชาวเมืองที่กินเนื้อกะรอกเผือก (ฟาน
ด่อน) ซึ่งเป็นพญานาค ชื่อ พังคี แปลงกายมา โดยพญานาคได้ท าลายบ้านเรือนของชาวบ้านทุกคนที่
กินเนื้อกระรอกเผือกแปลงให้จมอยู่ใต้บาดาล จนกลายเป็นหนองหารในปัจจุบัน คงเหลือเฉพาะ
หมู่บ้านของหญิงหม้ายที่ไม่ได้กินเนื้อกระรอกเผือก เรียกว่า  ดอนแม่หม้าย หรือ ดอนสวรรค์ ใน
ปัจจุบัน  
 2) สวนบัวธรรมชาติ เป็นสวนบัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในหนองหาร ส่วนมากขึ้น
ตามชายฝั่งด้านทิศตะวันตก มีบัวแดง ซึ่งเป็นบัวสายที่สามารถน ามารับประทานเป็นอาหารได้ และบัว
หลวงสีชมพูที่สามารถเก็บดอกมาบูชาพระและเก็บฝักมารับประทานและจ าหน่ายได้ ซึ่งชาวบ้านริมฝั่ง
หนองหารได้ใช้สวนบัวเหล่านี้เป็นแหล่งอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง    
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ภาพที่ 4.2 สวนบัวที่ธรรมชาติตามชายฝ่ังหนองหาร 
 

 3) เกาะ หรือ ในภาษาถิ่นเรียกว่า ดอน ซึ่งเป็นที่สูงพ้นน้ าในหนองหาร มีทั้งขนาด
ใหญ่และขนาดเล็กหลายเกาะที่มีจุดเด่นแตกต่างกันไป  ซึ่งตามเกาะดอนเหล่านี้บางเกาะมีพืชพรรณ
ตามธรรมชาติเกิดขึ้นสวยงาม และชาวบ้านน ามาใช้ประโยชน์ต่อครอบครัวได้ บางแห่งยั งมีการ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ ตามสภาพความเหมาะสมของแต่ละแห่ง เช่น ดอนกลางมีต้นสมอหรือหมาก
แซว และต้นมะดันเป็นจ านวนมาก อดีตเคยเป็นพื้นที่ท่ีชาวบ้านใช้ต้มเหล้าขาย ดอนหวาย ซึ่งในอดีตมี
ต้นหวายขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว ดอนบอน มีต้นบอนหรือชาวบ้านเรียกว่า “ป่าบอน” 
เป็นจ านวนมาก ชาวบ้านจะน ามาต้มเป็นอาหารเลี้ยงหมู ดอนขี้ควาย เป็นดอนที่ชาวบ้านใช้เลี้ยงควาย
ท าให้มี มูลหรือขี้ควาย จ านวนมาก ดอนจะล่าม เป็นป่าเบน (ต้นไม้ชนิดหนึ่ง) ที่มีจิ้งหรีด (ภาษาถิ่น 
เรียก จิหล่อ อาศัยอยู่จ านวนมาก ดอนมิหม่อน เป็นเกาะที่ชาวบ้านใช้ปลูกเพิงพักชั่วคราวเพ่ือใช้พัก
เวลาที่ออกไปหาปลา ชาวบ้านจะน าสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่  วัว ควาย และหมูป่ามาเลี้ยงไว้ ดอนนี้มีพ้ืนที่
กว้างมากชาวบ้านสามารถท านาได้   

 
 

           ภาพที่ 4.3 ภาพเกาะดอนในหนองหาร 
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ดอนที่อยู่ใกล้ชุมชนท่าวัด ได้แก่ ดอนเลา ดอนสวนดอก ดอนมิหม่อน ดอนหวาย สภาพดอน
แต่ละดอนของชุมชนบ้านท่าวัดสามารถเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้ เช่น สวนแตง ผัก ถั่ว ต่างๆ รอบๆ 
ดอน มีต้นไม้อ่ืนๆ คือ เบน ต้นมะดัน  
  4) พันธุ์ไม้และพืชน้ า เป็นพืชน้ าอ่ืนๆที่นอกเหนือจากสวนบัว ที่พบในหนองหาร 
พืชผักที่พบเป็นพืชผักพ้ืนถิ่นที่ขึ้นในที่ชื้นแฉะหรือมีน้ าขัง ได้แก่ คือ ผักกะโตวา ผักคะนองม้าผักผ่าน 
สาหร่ายชนิดต่างๆ นอกจากนี้จากการศึกษาของนักวิชาการด้านชีววิทยา ยังพบพรรณไม้น้ าประเภท
ต่างๆ โดย พิศิษฐ์ แสงวงศ์. (2542 : 1) ได้ศึกษาส ารวจพบสาหร่ายสีน าเงินแกมเขียวในหนองหาร   
ซึ่งเป็นสาหร่ายที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตชั้นต่ าที่เรียกว่าโปรคารีโอต ซึ่งรวมอยู่ในพวกเดียวกันกับแบคทีเรีย แต่
มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ คือ สามารถสังเคราะห์แสงได้ และให้ออกซิเจนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจาก
การสังเคราะห์แสง สาหร่ายกลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ทั่วไปทั้งน้ าจืด ทะเล น้ าพุร้อน แต่สาหร่ายสีน้ าเงินแกม
เขียวก็มีทั้งประโยชน์และโทษ นอกจากนั้นยังพบสาหร่ายสีเขียว สีแดง สีน้ าตาล เป็นต้น นอกจากนี้
สุทธิณี  เหลาแตวและพลากร สุวรรรณโพธิ์ศรี(2544 : 87) ได้ส ารวจพรรณไม้น้ าบริเวณหนองหาร พบ
พรรณไม้น้ าทั้งหมด 65 ชนิด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งจะพบในปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล 
ซึ่งพรรณไม้น้ าทั้ง 4 ประเภทมีดังนี ้
 1]  พืชใต้น้ า เช่น สาหร่ายไฟ สาหร่ายหางกระรอก สันตะวาใบพาย สันตะวาใบข้าว แหน
สาหร่ายเส้นด้าย สาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายข้าวเหนียว 

2]  พืชโผล่น้ า เช่น กระจ่อม บัวหลวง บัวสาย บัวเผื่อน ตับเต่า บัวบา ฝิ่นน้ า  
 3]  พืชลอยน้ า เช่น แหนแดง จอกหูหนู จอกแหนเป็ดเล็ก แหนเป็ด ผักแว่น  ผักตบชวา    
ผักตบไทย  ผักบุ้ง  แพงพวยน้ า  เองเพ็ดม้า  ธูปฤๅษี 
 4] พืชชายน้ า เช่น ผักกูดเขากวาง บอน ตาลปัตรฤาษี ผักปลาบ หญ้าใบคม กกขนาก กก
สามเหลี่ยมเล็ก กกทราย กกเล็ก หญ้าตระกรับ หญ้าหนวดแมว หญ้าหนวดปลาดุก หญ้าขน หญ้า
ปล้อง  หญ้าคา หญ้าไฮ หญ้ายอนหู ธูปฤาษี ผักเป็ดน้ า ผักเป็ดไทย กะเม็ง ผักบุ้งร่วม หญ้าค้อยกลาง  
โสนหางไก่ โสนคางคก ไมยราบยักษ์ เทียนนา หญ้ารักนา ผักปอด ผักโขม ผักโขมหนาม ผักแขยง  
 

  
 

ภาพที่ 4.4 วัชพืชน ้าในหนองหาร (ซ้าย : ผักตบชวา ; ขวา : สาหร่ายต่างๆ) 
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 5) พันธุ์ปลาที่พบในหนองหาร  ส าหรับพันธ์ปลาที่พบในหนองหาร พบว่ามีปลา
ประมาณ 100 กว่าชนิด เช่น  ปลาหมอตาล  ปลากระแตบ ปลาบู่ ปลาคาบของ ปลาตะเพียร   ปลา
โจก  ปลากุม  ปลาขาวไทย (ปลาตะเพียร)ปลาสูด ปลากา ปลาหมอ เป็นต้น ปัจจุบันปลาที่หาไม่ได้
แล้วคือ ปลาแมว ปลาลิ้นหมา ปลาเสือ ส่วนปลาที่สามารถหาได้บ่อยๆ คือ ปลาโจก ปลากุม ปลาขาว
ไท ปลาสูท ปลากา ปลาหมอ เป็นต้น 
 

  

  
 

ภาพที่ 4.5 ปลาหนองหารที่พอหาได้ในปัจจุบัน 
 

 4.2.1.2 ทรัพยากรทางวัฒนธรรมบ้านท่าวัด จากการส ารวจบ้านท่าวัด และการสัมภาษณ์
ผู้รู้ เช่น ผู้น าชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน พบว่า บ้านท่าวัดมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมส าคัญทั้งท่ีหมู่บ้าน
ท่าวัดเหนือ และบ้านท่าวัดใต้ มีสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญทั้งที่เป็นโบราณสถาน และสิ่งก่อสร้างที่มีขึ้นใหม่
เพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ และมีโบราณวัตถุที่แสดงประวัติศาสตร์ของชุมชนและของจังหวัด
สกลนคร มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบทอดกันมายาวนาน ดังนี้  
 1)  โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง จ าแนกตาม
หมู่บ้านท่าวัดเหนือและหมู่บ้านท่าวัดใต้  ดังนี้   
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 บ้านท่าวัดเหนือ   ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญได้แก่ 
วัดมหาพรหมโพธิราช พระธาตุมหาพรหมโพธิราช อุโบสถ ศาลาการเปรียญ เสมาธรรมจักร โพนหอ
หรือโพนพระเจ้าแผ่นดิน ดอนปู่ตา ศาลาปู่สอน ศาลเจ้าแม่กวนอิม   
 1. วัดมหาพรหมโพธิราช  เป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปโบราณ เจ้าแม่กวนอิม ครั้งแรกชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างส านักสงฆ์ข้ึน  ชื่อ 
วัดแจ้งสมสะอาดโพธิศรี  มีครูบาแจ้งเป็นเจ้าอาวาส  ภายหลังจึงย้ายมาสร้างที่คุ้มวัดเหนือบริเวณ
ฐาน สิมฮ้าง(อุโบสถร้าง) ประมาณปี พ.ศ. 2500 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดมหาพรหมโพธิราช และบ้าน
มักเรียกว่า วัดเหนือ และได้ขอจดทะเบียนการตั้งวัดถูกต้อง มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่   

วัดมหาพรหมโพธิราช เป็นวัดที่ชาวบ้านขุดค้นพบวัตถุโบราณท่ีสูงค่ายิ่งภายในบริเวณวัด เช่น  
พระพุทธรูปสมัยขอม  ศิลาจารึกท าด้วยหินทราย  เป็นต้น ถ้ามีการขุดค้นต่อไปคาดว่าจะพบอีก
มากมาย  แต่เนื่องจากทางการห้ามไม่ให้ท าการขุดค้นชาวบ้านจึงล้มเลิกไป ในศิลาจารึกที่ขุดระบุว่า  
ได้มีการวางศิลาฤกษ์วัดกลางเชียงใหม่ (ซึ่งอยู่ที่บ้านท่าวัดใต้) เมื่อศักราช 998 ปีระวาย เดือน 4 ขึ้น 2 
ค่ า วัน 4  ฤกษ์ 23 ลู่ ต่อมาในสมเด็จพระเทโว โพธิสัตย์ ได้สร้างวัดขึ้นอีกที่ส าคัญ  มี 3 วัด คือ วัด
เหนือชาวขอมสร้าง วัดกลางชาวมอญสร้าง วัดใต้ชาวลาวเป็นผู้สร้าง แต่แล้วในที่สุดเมืองศรีเชียงใหม่ 
ถูกข้าศึกตีแตกกลายเป็นเมืองร้าง ต่อมาราษฎรที่แตกแยกและจากถิ่นอ่ืนได้มารวมตัวกันตั้งเป็น
หมู่บ้านขึ้นและสร้างวัดใหม่ขึ้น คือ วัดแจ้งสมสะอาด ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดมหาพรหมโพธิราชตามนาม
เจ้าเมืองซึ่งครองเมืองศรีเชียงใหม่มาแต่ก่อน ราษฎรบ้านท่าวัดหนาแน่นมากทางราชการจึงยกให้เป็น
ต าบลท่าวัด มีก านันคนแรก คือ นายขุนช้วน และเมื่อก านันขุนช้วนถึงแก่กรรมลง  ต าบลท่าวัดจึงถูก
ยุบเป็นหมู่บ้านและขึ้นกับต าบลเหล่าปอแดงจนถึงปัจจุบัน เพ่ือความสะดวกในการปกครอง และบ้าน
ท่าวัดใต้ เป็นหมู่บ้านที่แยกออกจากหมู่บ้านท่าวัดเหนือ เมื่อปี พ.ศ.2518 และวัดมหาพรหมโพธิราช 
มีพระสมุห์ สิริรัตน์ รัตนปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส และมีพระลูกวัดอีก 2 รูป คือพระเรียง  สุธมโม และ
พระประพงษ์ สันติวังโส  
 2.  พระธาตุมหาพรหมโพธิราช ประดิษฐาน ณ วัดหาพรหมโพธิราชบ้านท่า
วัดเหนือ ต าบลเหล่าปอแดง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ วันที่ 24  
กันยายน พ.ศ.2539 วันอังคาร ขึ้น 13  ค่ าเดือน 10  ปีชวด โดยมีพระสุนทรธรรมมากร(หลวงปู่ค า
พันธ์  โฆษะปัญโญ) วัดธาตุมหาชัย อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ และ
พระมหาวีระศักดิ์ วีระวังโส (บุตรดีวีระพงค์) รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาพรหมโพธิราช เป็นประธาน
การก่อสร้างและพระครูมงคลคุณวุฒิ และอาจารย์พูลศักดิ์ มูลตองคะเป็นประธานที่ปรึกษา รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยญาติโยมบ้านท่าวัดเหนือ และใกล้เคียง
ร่วมด าเนินการ   
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ลักษณะขององค์พระธาตุ เป็นสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่รับเอาอิทธิพลจากล้านช้าง(ลาว)  
มาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่น มีความสูง  24  เมตร รูปทรงสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง
ขนาด  5 เมตร x 5 เมตร สองชั้นสูงลดหลั่นกันลงมา โดยมีเรือนธาตุหรือองค์พระธาตุ) เป็นรูปทรง
ดอกบัวเหลี่ยมสูง ปลายสอบเข้าหากัน ประดับด้วยสายปูนปัน ส่วนยอดประดับด้วยฉัตร 7 ชั้น หล่อ
ด้วยทองลูกบวบ  ส าหรับส่วนฐานล่างสุดได้บรรจุอิฐเก่าจากองค์พระธาตุพนมไว้ด้วย การบรรจุสิ่งของ
ในพระธาตุมหาพรหมโพธิราช ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.6 พระธาตุมหาพรหมโพธิราช 

 
  ชั้นที่  1  ประดิษฐานพระพุทธรูป  ปางประทานพร  จ านวน  8  องค์ 
  ชั้นที่  2  ประดิษฐานพระพุทธรูป  ปางประทานพร  จ านวน  5  องค์ 
  ชั้นที่  3  ประดิษฐานพระพุทธรูป  ปางประทานพร  จ านวน  4  องค์ 
  ชั้นที่  4  บรรจุพระอรหันต์ธาตุและเครื่องทองค า 
   ยอดพระธาตุ ภายในบรรจุทองรูปพรรณที่ชาวท่าวัดร่วมบริจาค และแผ่นทองจารึก
ชื่อผู้ที่ร่วมก่อสร้าง 

บานประตูด้านทิศตะวันออก แกะสลักรูปท้าวมหาพรหม และมีค าสอนเขียนไว้ที่
บานประตูกล่าวว่า 
  “ สัพพะปาปัสสะอกรณัง  แปลว่า    การไม่ท าบาปทั้งปวง 
    กุศลสูปะสัมปะทัง   แปลว่า    การท ากุศลให้ถึงพร้อม 
    สะจิตตะปริโยชะปันนัง  แปลว่า    การท าจิตให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมอง” 
 พระพุทธรูปที่บรรลุล้วนเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร  พระผู้สร้างเห็นว่ามนุษย์ล้วนแต่
ปรารถนาความดีงาม  ความเป็นมงคล  ความส าเร็จแก่ตน ฉะนั้น จึงได้บรรจุสิ่งที่เป็นมงคล เพ่ือเป็น
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ก าลังจากองค์พระธาตุ  เปรียบเสมือนพระธาตุผู้ให้  และเป็นสัญลักษณ์พระธาตุผู้ให้พร เมื่อมากราบ
ไหว้ด้วยความศรัทธาก็จะได้รับพร รับแต่สิ่งดีดีความส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตของตนเองจาก
องค์พระธาตุมหาพรหมโพธิราช 
 3. อุโบสถวัดมหาพรหมโพธิราช อุโบสถหลังนี้ พระเทพวิมลเมธี เป็นผู้วาง
ศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  พ.ศ. 2515 เวลา 19.45 น. ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน7      
(แปดสองหน)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.7 อุโบสถวัดมหาพรหมโพธิราช  

 
 4. ศาลาการเปรียญวัดมหาพรหมโพธิราช  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 ตรงกับ 
วันแรม 1 ค่ า เดือน 12  นอกจากใช้เพ่ือกิจของสงฆ์ตามปกติแล้ว  ศาลาการเปรียญแห่งนี้ยังเป็นจุด 
ศูนย์รวมของชาวบ้านท่าวัดเหนือในการประชุมทุกเดือน 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8 ศาลาการเปรียญวัดมหาพรหมโพธิราช   
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5. เสมาธรรมจักร วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2551 ตรงกับขึ้น
15 ค่ า เดือน6 ซึ่งเป็นวันวิสาฆบูชา โดย คุณประพงษ์ – พจนีย์  สันตะมาตย์ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ดินแดนแห่งธรรม  มีลักษณะวงล้อธรรมจักร 8 ซี่  ซึ่งหมายถึง อริยมรรค ๘ คือ สัมมาทิฎฐิ สัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ  ตั้งโดด
เด่นอยู่ริมฝั่งหนองหาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.9 เสมาธรรมจักร 
 

 6.  โพนหอหรือหอพระเจ้าแผ่นดิน ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพระ
เจ้าแผ่นดินของขอมที่เคยครอบครองดินแดนบริเวณหมู่บ้านนี้ ชาวบ้านจะท าพิธีกรรมในงานประเพณี
แข่งเรือวันออกพรรษา ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ตอนเหนือของชุมชนบ้านท่าวัดเหนือ โดยมีคุณลุงทอง นานา
วัน เป็นเจ้าจ้ า ประจ าหอพระเจ้าแผ่นดิน 
 7.  ดอนปู่ตา หรือ ดอนหอฆ้อง เป็นเกาะดอนที่มีการขุดพบฆ้องขนาดใหญ่  
1 ใบ มีขนาดความสูง (เส้นผ่าศูนย์กลาง) ประมาณ 170 ซม. ปัจจุบันฆ้องนั้นได้หายไปแล้ว แต่
ชาวบ้านจะท าพิธีเลี้ยงปู่ตาในเดือน 3 ของทุกปี  
 8.  ศาลหลวงปู่สอน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านท่าวัดมีความเชื่อและ
ศรัทธาใน “หลวงปู่สอน” หรือ “ญาคูสอน” ของพวกเขา ซึ่งไม่มีใครทราบว่าท่านเป็นใคร จะเป็น
พระสงฆ์ หรือเป็นฆราวาส หรือเป็นอดีตเจ้าอาวาสผู้สร้างวัดมหาพรหมก็ไม่มีใครสามารถบอกได้
ชัดเจน แต่ภายในศาลมีภาพวาดของท่านซึ่งเป็นภาพขาวด าลักษณะคล้ายพระสงฆ์ห่มจีวร ซึ่งภาพ
ดังกล่าวเป็นภาพการบอกเล่าเท่านั้น แต่ด้วยความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจึงได้มีการตั้งศาล
กราบไหว้มาตั้งแต่อดีต และบอกไม่ได้ว่าสร้างตั้งแต่เม่ือใด  
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ศาลหลวงปู่สอน ตั้งอยู่ในวัดมหาพรหมโพธิราช ใต้ต้นโพธิ์ที่มีอายุนับร้อยปี บริเวณด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเขตพ้ืนที่ของวัด ห่างจากฝั่งหนองหาร ประมาณ 10 เมตร เดิมศาลหลวงปู่
สอนนั้นมีโครงสร้างเป็นศาลที่มีเสาเดียว มีตัวเรือนเป็นรูปทรงจตุรมุข ที่มุงหลังคาด้วยสังกะสี ต่อมาได้
สร้างศาลใหม่แทนมีโครงสร้างเป็นเรือนมีเสาสี่ต้น สูงประมาณ 150 เมตร ทรงเรือนเป็นแบบจตุรมุข  
มุงด้วยสังกะสี มีความกว้างและยาวประมาณ 1 เมตร x 1 เมตร ต่อมาในสมัยของพระครูสังฆรักษ์  
สมนึก จารุวัณโน อดีตเจ้าอาวาสวัดจึงได้สร้างศาลใหม่มีลักษณะเป็นเรือนชั้นเดียว มีหลังคาทรง
จัตุรมุข มุงสังกะสี ขนาด 7 x 7 เมตร ผู้มีจิตศรัทธาสามารถเข้าไปกราบไหว้บูชาภายในศาลได้ ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2550 มีผู้ศรัทธาเป็นชาวใต้หวัน ซึ่งเป็นผู้ที่มากราบไหว้หลวงปู่เป็นประจ าทุกปี ได้มีจิต
ศรัทธาบริจาคทรัพย์เป็นเงิน 700,000 บาท เพ่ือสร้างศาลหลวงปู่สอนหลังใหม่ มีรูปทรงจัตุรมุข มุง
หลังคาด้วยกระเบื้อง ประดับช่อฟ้า ใบระกาหางหงส์ เป็นทรงมณฑป มีประตูเข้าเพียงด้านทิศใต้ ผนัง
ก่ออิฐฉาบปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.10 บริเวณภายในศาลหลวงปู่สอน 
 

ความศักดิ์สิทธิ์ ของหลวงปู่สอนจากการบอกเล่าของชาวบ้านเล่าว่า หากใครมีความ
เดือดร้อน มีทุกข์ร้อน สิ่งของหาย ผู้คนในบ้านไม่สบาย ไม่อยากถูกคัดเลือกเป็นทหาร หากมาบนบาน
ศาลกล่าวบูชาบอกกล่าวเจ้าปู่ก็จะหายเจ็บป่วย ได้ของที่หายไปกลับคืนมา คัดเลือกทหารก็จับได้ใบด า
ไม่ต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร ชาวบ้านซื้อใหม่ก็จะไปบอกเจ้าปู่ มีการแต่งงานได้ลูกเขย หรือลูกสะใภ้
ใหม่ก็จะไปจุดธูปเทียนบอกเจ้าปู่ให้ปกปักษ์รักษาลูกหลาน ชาวบ้านกล่าวในอดีตหากใครพูดจาลบหลู่ 
ไม่เคารพหลวงปู่จะได้รับโทษให้เห็นทันที เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นต้องแก้โดยการจัดขันห้ามาบอก
กล่าวมาอ่อนน้อมต่อหลวงปู่จึงจะหายเป็นปกติ การบูชาหรือบนกับหลวงปู่ จะจัดเครื่องบูชาถวาย
หลวงปู่ที่ชาวบ้านเรียกว่า “แต่งขันห้า” คือ จัดดอกไม้ ธูป เทียน อย่างละ 5 คู่ ส่วนใหญ่จะเห็นจัดใส่
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จานสังกะสีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 นิ้ว การแก้บนก็จัดขันห้าพร้อมอาหารคาว หวาน หรือ
เครื่องประกอบอื่นๆ ตามท่ีได้บวงสรวงไว้  
 9.  พิพิธภัณฑ์วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ เดิมเป็นกุฏิเก่าได้
ปรับเปลี่ยนเป็นที่เก็บวัตถุโบราณประเภทต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ ประเภทเครื่องมือ
เครื่องใช้ ยุคโลหะ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ บาตรพระดินเผา พระเครื่องรูปต่างๆ พระพุทธรูป
อายุนับ พันปี รูปปั้นแกะสลัก ฯลฯ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.11 พิพิธภัณฑ์วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ   
 
 
 
    
  
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.12 โบราณวัตถุที่อยู่ใน พิพิธภัณฑ์วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ 
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 10. ศาลเจ้าแม่กวนอิม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวใต้หวัน ได้นิมิตว่าพระ
โพธิสัตว์กวนอิม  ได้มาประดิษฐานอยู่ในวัดที่มีต้นโพธิ์ใหญ่ริมน้ าแห่งหนึ่งในประเทศไทย จึงได้ติดตาม
ค้นหามาทั่วประเทศและพบว่าวัดแห่งนี้ตรงกับนิมิต จึงได้สร้างศาลาขึ้น และปัจจุบั นมีชาวใต้หวัน
เดินทางมาท าพิธีเป็นประจ าทุกเดือน ที่วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.13 เจ้าแม่กวนอิม 
 
 บ้านท่าวัดใต้ ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อนสร้างที่ส าคัญ ได้แก่ วัด
กลางศรีเชียงใหม ่ อุโบสถโบราณ ศาลพระลาด ใบเสมาหินศิลปะสมัยทวาราดี พระสถูปโบราณ สระ
โบราณอายุประมาณ1,300 - 1,500 ปี พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม่ แผ่นหินศิลาจารึกวัตถุโบราณ  
วัดป่าเอวขันธ์วิปัสสนาวาส  

 บ้านท่าวัดใต้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์ จึงขุดค้นได้ หม้อไห ถ้วย ชาม บาตรพระ
ที่เป็นดินเผา พระพุทธรูป โบราณวัตถุ เป็นจ านวนมากซึ่งเป็นการขุดพบโดยบังเอิญตามจุดต่างๆ ยังไม่
มีการขุดค้นจริงจังอย่างเป็นทางการ วัตถุโบราณยังคงเหลืออยู่ใต้ดินอีกเป็นจ านวนมาก ทางกรม
ศิลปากรและสถาบันพิสูจน์ฯ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ท าการตรวจพิสูจน์หาอายุ แล้วยืนยันว่า
เครื่องใช้สอยต่างๆ เหล่านี้มีอายุระหว่าง 3,500 – 5,500  ปี นับว่าเก่าแก่มาก ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
ทางมรดกของชาติ เป็นหลักฐานด้านการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ณ ที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่ง
ความเจริญด้านอารยะธรรมที่เคยเจริญรุ่งเรืองในอดีตมานานแล้วในช่วงที่วัฒนธรรมต่างๆ ได้แผ่ขยาย
มาสู่อาณาเขตแถบนี้  เช่นเดียวกับท่ีได้รับอิทธิพลจากอินเดียบ้าง จากอาณาจักรล้านนาบ้าง    



67 

 

 1. วัดกลางศรีเชียงใหม่ เป็นวัดที่ส าคัญประจ าหมู่บ้านท่าวัดใต้ เป็นวัด
โบราณที่มีความเก่าแก่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบเสมาหินสมัยทวาราวดี และแผ่นศิลาจารึก อันเป็น
กุญแจส าคัญไขไปสู่เรื่องราวต่างๆ ในอดีตกาลได้อย่างดี ลักษณะของแผ่นศิลาจารึกที่ขุดค้นพบที่บ้าน
ท่าวัดใต้ เป็นศิลาแผ่นเดียวยาวมาก และจารึกข้อความจ านวนมากด้วยอักษรไทยน้อยทั้งสองด้าน แต่
มีคนท าหักท่อนล่างหายไปอย่างน่าเสียดายเหลือเพียงท่อนบนเท่านั้น ตามแผ่นศิลาจารึกเขียนว่า  
 “ เมื่อศักราช 998  ปีห้วยไจ้ หรือปีระวาย วัน 4 เดือน 4  ขึ้น2 ค่ า  23  ลุ  ลัคนา 
     ศิลาฤกษ์  พระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชาธิราชเจ้า  ตนชื่อพระมหาพรหม 
 เทโวโพธิ์สัตว์โต  ทรงพระราชทานเขตวิสุงคามสีมาและโปรดให้สร้างวัด 
 ในอาณาจักรของวัดกลางเชียงใหม่  หนองหารคามเขต บอกหลักเขตของวัดฯ.. ”   
 แปลความว่า   
 “ เมื่อ พ.ศ. 2175  ปีชวด วันพุธ   เดือนมีนาคม   ขึ้น 2 ค่ า 23  ลุ ลัคนา ศิลาฤกษ์ 
    พระมหาพรมเทโวโพธิ์สัตว์โต  ทรงพระราชทานที่ริมหนองหาร โดยก าหนด 
    ขอบเขตอยู่ในอาณาจักรของวัดกลางเชียงใหม่ริมหนองหาร  เพื่อให้สร้างวัด 
    คือวัดกลางศรีเชียงใหม่โดยมีหนองหารเป็นสัญลักษณ์บอกเขตแดนของวัด...”     
 
 นอกจากนั้นข้อความที่จารึก ยังระบุว่า ได้มีการสร้างวัดจ านวนมากรอบๆ หนองหาร
แต่ที่ส าคัญและมีหลักฐานอ้างอิงได้ชัดเจนที่สุด มีอยู่ 3 วัด คือ   

- วัดเหนือ คือ วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือหมู่  3 
-  วัดกลาง คือ วัดกลางศรีเชียงใหม่ บ้านท่าวัดใต้หมู่  9 

 -  วัดใต้ คือ วัดป่าเอวขันธ์วิปัสสนาวาส บ้านท่าวัดใต้หมู่  9 
 ปี  พ.ศ.2503 - 2505  ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดกลางศรีเชียงใหม่ครั้งใหญ่  ซึ่งเป็นครั้ง
ส าคัญครั้งแรก  นับแต่  พ.ศ.2175  เป็นต้นมา โดยได้ปล่อยปะละเลยให้เป็นป่าเป็นดง ต้นไม้ปกคลุม
แหล่งประวัติศาสตร์  ไว้จนไม่มีใครรู้ว่าเป็นสถานที่ส าคัญ   ชาวบ้านได้ช่วยกันระดมก าลังท าการหัก
ร้างถางพง  เพ่ือที่จะท าการฟ้ืนฟูบูรณะปฏิสังขรณ์กลับขึ้นมาเป็นวัดใหม่ที่สมบูรณ์แบบ ให้เป็นวัด
ประจ าคู่บา้นคู่เมือง  สืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สืบไป 
 2.  ศาลเจ้าพะลาด  ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งหนองหารในบริเวณวัดกลางศรีเชียงใหม่  
มีลักษณะเป็นเรือนไม้มุงสังกะสี ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้าน ปัจจุบันได้มีการสร้างที่อยู่ให้ใหม่ เป็น
คอนกรีต รูปทรงจตุรมุข ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอัญเชิญท่านเข้าประดิษฐาน โดยมีคุณยายเสียน ชม
ชายผล คุณยายอวน เต้าป้อม และนายไสว ชมชายผล เป็นเจ้าจ้ า (ผู้ประกอบพิธีกรรม) 
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ภาพที่ 4.14 ศาลเจ้าพะลาด  ตั งอยู่ริมฝั่งหนองหารในบริเวณวัดกลางศรีเชียงใหม่   
 

 3.  อุโบสถโบราณ เป็นอุโบสถหรือชาวบ้านเรียกว่า “สิม” แบบเก่า สร้าง
เมื่อประมาณ พ.ศ. 1200 กว้าง 14  เมตร ยาว 15 เมตร และได้พังทลายลงตามอายุขัยจนสิ้นสภาพ 
เหลือให้เห็นเป็นมูลดิน หิน อิฐ ขนาดใหญ่  แต่เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการท าความสะอาดตบแต่งบ้างตาม
สภาพชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของจึงท าให้เห็นร่องรอยของโบสถ์โบราณนี้ได้กระจ่างขึ้น คือ รูปแบบการ
ก่อสร้างแนวก่ออิฐชั้นฐานยังมีให้เห็น ขนาดอิฐศิลาแลงก้อนขนาดใหญ่ การก่อวางเรียงตลอดจนเศษ
กระเบื้องส าหรับมุงหลังคารูปสี่เหลี่ยมเป็นแบบแผ่นขนาดเล็กวางเรียงกองอยู่ใต้ดินที่ถูกถับถมปิดบัง
มานาน จึงแน่ชัดว่าพระอุโบสถนี้มุงหลังคาด้วยกระเบื้องแผ่นเล็กๆ นี้  เครื่องบนน่าจะเป็นเครื่องไม้
ทั้งหมดมิได้มุงหลังคาด้วยการวางเรียงก้อนหินศิลาแลงเหมือนกับมุงของปราสาทต่างๆ  ตามแบบขอม 
ห่างจากฐานล่างพระอุโบสถออกไปทั้ง 4 ด้านประมาณด้านละ 15-20 เมตร เป็นร่องรอยแนวก าแพง
แก้วด้วยศิลาแลง มีใบเสมาหินทวาราวดีปักอยู่เป็นระยะๆ เป็นคู่ ๆ ก็พอจะจินตนาการได้ว่าก่อสร้าง
อยู่ในห้วงเวลาที่อิทธิพลศิลปะขอมและแบบล้านช้าง 
 4. ใบเสมาหินศิลปะสมัยทวาราดี ที่มีอายุประมาณกว่า1,300ปี (พ.ศ. 2548  
- พ.ศ. 1200  = 1,348 ปี) ประจ าหลักอยู่ทั้ง 8 ทิศ และซ้อนกันเป็นคู่ๆ จ านวน16 ใบ และบนเนิน
พระอีก 3 ใบรวมทั้งหมด 19 ใบ  จ าหลักเรียงรายอยู่รอบๆ เนินดินที่มีขนาดย่อมกว่าเนินดินของพระ
อุโบสถ ด้านกว้างประมาณ 1 เมตร ด้านยาวประมาณ 10 เมตร มูลดินตรงจุดศูนย์กลางเป็นที่ตั้งพระ
สถูปที่มีรูปแบบศิลปะอินเดีย ใบเสมารูปแกะสลักเป็นหม้ออุดมสมบูรณ์บ้าง เหมือนงาช้างเผือกบ้าง  
แกะภาพนูนพระธาตุบ้างและ ณ ที่ตรงนี้ขุดพบแผ่นศิลาจารึก 2 ท่อน ด้วยภาษาไทยน้อยที่บ่งบอก  
ความเป็นมาของวัดเป็นอย่างดี พระสถูปและป่าเสมาหินตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ เยื้องค่อนไปทาง
ด้านซ้ายประมาณ 10 – 15 เมตร 
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ภาพที่ 4.15 ใบเสมาหินศิลปะสมัยทวาราดี ที่มีอายุประมาณกว่า 1,300ปี 
ประจ้าหลักอยู่ทั ง 8 ทิศ 

 
 5. พระสถูปโบราณ รูปแบบ ศิลปะอินเดีย อายุน่าจะอยู่รุ่นเดียวกับใบเสมา
ขณะนี้ได้พังทลายลงจนหมดแล้ว มองเห็นเพียงเนินดินเท่านั้น แต่ใต้ดินเต็มไปด้วยอิฐหิน ตรงกลางใจ
มูลดิน เมื่อ 10 ปีมาแล้วมีหลุมดินกว้างประมาณ 1 ศอก ลึกพอสมควรมองเห็นแผ่นหินอิฐก่อเรียงกัน
เป็นชั้นๆ รูปห้องสี่เหลี่ยมเหมือนเป็นที่บรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเคารพ หรือบรรจุสมบัติ เคยได้ฟังคนมี
อายุบ้านท่าวัดใต้เล่าให้ฟังว่า เคยมีพวกคนร้ายมาลักลอบขุดหาสมบัติ ของเก่าแก่ ได้ของไปมาก โดย
ขุดค้นหาทั่วบริเวณวัดรวมทั้งใต้พระอุโบสถ ใต้พระสถูปองค์นี้ด้วย จึงได้สร้างพระพุทธรูปทรงประทับ
นั่งทับปิดหลุมนั้นไว้ 
 6. สระโบราณอายุประมาณ 1,300 -1,500 ปี  ขุดสร้างอยู่ตรงหน้าพระ
สถูปพอดี ห่างพระสถูปไปทางหนองหารประมาณ 10 เมตร สระกว้างประมาณ 15 เมตร ยาว
ประมาณ 20 เมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผู้ใหญ่บ้านเล่าว่า แต่ก่อนนี้ คนโบราณก่อผนังศิลาแลงป้องกัน
ดินพังทั้ง 4 ด้าน หัวท้ายสระก่อเป็นขั้นบันไดหินขึ้นลงสะดวก และสวยงาม แต่บัดนี้ได้พังทลายจน
หมดสิ้นไม่เหลือให้เห็น นอกจากสภาพเหมือนดินทั่วๆ ไป สระนี้ลึกประมาณ 2 เมตรเศษ มีน้ าตลอด 
เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2532  
ได้ทรงพระราชทานปลานิลทองปล่อยลงเลี้ยงในสระนี้ 2,000 ตัว 
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ภาพที่ 4.16 สระโบราณอายุประมาณ 1,300 -1,500 ปี   
 
 7. พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม่ สร้างเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2534 
อันสืบเนื่องมาจากวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ได้ทรงเสด็จน าคณาจารย์และคณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จ.ป.ร.)มาส ารวจภูมิประเทศ
และทรงศึกษาเกี่ยวกับโบราณวัตถุ  ครั้งนั้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นวัตถุโบราณมากมายวาง
กองอยู่ไม่เป็นระเบียบ ง่ายต่อการช ารุดสึกหรอและการถูกโจรกรรมจึงมีพระราชด ารัสให้สร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ไว้เก็บรักษา อาคารดังกล่าวเป็นอาคารชั้นเดียวกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร โดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสกลนคร ด าเนินการสร้างให้มีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร สมัยนั้น เป็นผู้อ านวยควบคุมการก่อสร้าง ส าเร็จเมื่อ พ.ศ.2534 ใช้
งบประมาณ 1,500,000 บาท ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณ ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ยุค
โลหะ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ บาตรพระดินเผา พระเครื่องรูปต่าง ๆ พระพุทธรูปอายุนับ พัน
ปี แผ่นศิลาจารึก รูปปั้นแกะสลัก ฯลฯ  
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ภาพที่ 4.17 พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม่  สร้างเม่ือวันที่  18 มีนาคม พ.ศ. 2534 
 

    
 

ภาพที่ 4.18  ภายในพิพิธภณัฑ์แสดงวัตถุโบราณ ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ยุคโลหะ 
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ บาตรพระดินเผา พระเครื่องรูปต่าง ๆ 

 
 8. แผ่นหินศิลาจารึก ขุดพบได้ภายในวัดกลางศรีเชียงใหม่ บ้านท่าวัดใต้  

นัยว่าขุดพบท่ามกลาง กลุ่มเสมาหิน หรืออาจเก็บไว้ในพระสถูป เป็นโบราณวัตถุที่ส าคัญทรงคุณค่า
มาก เป็นกุญแจไขให้ทราบความเป็นมาของวัด และจังหวัดสกลนครได้ดี ความจริงแล้วขุดได้แผ่นศิลา
จารึกหลายท่อนแต่หายไปโดยไร้ร่องรอยเหลือเพียงท่อนเดียวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ทุกวันนี้และ
สลักจารึกบอกเรื่องราวเป็นภาษาไทยน้อย ผู้รู้บอกว่าคือ การผสมผสานกันของภาษาขอม ซึ่งเป็นการ
ประดิษฐ์คิดค้นของบรรพบุรุษ  
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ภาพที่ 4.19 แผ่นหินศิลาจารึก ขุดพบได้ภายในวัดกลางศรีเชียงใหม่ บ้านท่าวัดใต้ 
 

 9.วัตถุโบราณ โบราณวัตถุเป็นจ านวนมากทุกชิ้นได้จดทะเบียนเป็นมรดก
แห่งชาติ เก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ วัตถุโบราณบางชิ้นบางกลุ่มมีอายุถึง 3,500 ปี บางกลุ่มบางพวก
ถึงกว่า 5,500 ปี เช่น ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ยุคโลหะ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับ บาตรพระ
ดินเผา พระเครื่องรูปต่างๆ พระพุทธรูปอายุนับ พันปี แผ่นศิลาจารึก รูปปั้นแกะสลัก ฯลฯ ล้วน
แล้วแต่ทรงคุณค่า  
 

   
 

  ภาพที่ 4.17 โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ยุคโลหะ เครื่องปั้นดินเผา 
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 10. วัดป่าเอวขันธ์วิปัสสนาวาส มีหลักฐานที่มาในแผ่นศิลาจารึกเดียวกับที่
พบการสร้างวัดกลางศรีเชียงใหม่ เดิมชื่อ “วัดป่าเอวขันธ์” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2530 ท่านพระครูคราม  
เจ้าอาวาสวัดกลางศรีเชียงใหม่ ขณะนั้น ได้เติมค าว่า “วิปัสสนาวาส” ต่อท้าย จึงเปลี่ยนชื่อเป็น    
“วัดป่าวิปัสสนาเอวขันธ์”  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 
 วัดป่าเอวขันธ์ เป็นวัดที่เก่าแก่มานานมาก ต่อมาได้พังทลายลง ล่มสลายเพราะอายุขัยและ
ขาดการสนใจดูแลรักษาของชนรุ่นต่อๆ มา แต่ก็ยังมีร่องรอยพอให้เห็นเค้าโครงอยู่บ้างคือ มูลดิน
ขนาดใหญ่ที่เชื่อว่าเป็นที่สร้างโบสถ์เก่าโบราณ เต็มไปด้วยอิฐศิลาแลงก้อนโต ๆ อีกมูลหนึ่งมีขนาด
ย่อมกว่าอยู่ใกล้กัน แต่วัตถุโบราณท่ีส าคัญที่สุดนอกจากท่ีขุดค้นได้แล้ว คือ พระแท่นเอวขันธ์ มีขนาด
กว้าง x ยาว 44 นิ้ว  สูง  38 นิ้ว เส้นทแยงมุม 60 นิ้ว และเส้นรอบวงกลมกลางแท่นเอวขันธ์ วัดได้ 7 
นิ้ว โบราณวัตถุชิ้นที่ยังคงเป็นที่สับสน และมีต านานเรื่องเล่าขานต่าง ๆ ท าให้ชวนค้นคว้าศึกษาอีก
ต่อไป เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระแท่นเอวขันธ์นี้ ใครเป็นผู้สร้าง สร้างมาจากไหน สร้างมา
เมื่อไหร่ เอาหินขนาดใหญ่นี้มาจากไหน เอามาได้อย่างไร โดยวิธีไหน น ามาโดยทางน้ าหรือทางบก 
น ามาไว้ที่วัดนี้ เพ่ือวัตถุประสงค์ใดฯลฯ ค าถามต่างๆ  ยังรอการค้นหาค าตอบจากผู้รู้อย่างแท้จริงอยู่ 
(จักรีพล พรมยศ, 2551) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.20 วัดป่าเอวขันธ์วิปัสสนาวาส บริเวณท่าน ้า 
 
 2) วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชน ชาวบ้านท่าวัดโดยส่วนใหญ่แล้วนับ
ถือศาสนาพุทธ มีการท าบุญรักษาประเพณีแต่เดิมมา รวมทั้งยังมีการนับถือเรื่องผีประเภทต่างๆ 
เช่นเดียวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมหนองหารเหมือนกัน  ซึ่งได้มีการนับถือและสืบทอดกันมาตั้งบรรพ
บุรุษ มาจนถึงปัจจุบันยังปรากฏเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีให้เห็นอยู่ เรื่องการนับถือผีเป็นลัทธิความเชื่อ 
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และพิธีกรรมที่มนุษย์ถือปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณจนมาถึงปัจจุบัน จึงมีประเพณี 12 เดือนตาม
ประเพณีของไทย และประเพณีที่ส าคัญๆอ่ืนๆ เช่น การรับขวัญด้วยการท าพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมทั้ง
ผูกข้อมือรับขวัญ และประเพณีการแข่งขันเรือยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1.  ประเพณีแข่งเรือยาวบ้านท่าวัด การแข่งเรือยาวบ้านท่าวัด มี
ประวัติว่าเกิดมาช้านานแล้ว หลังจากการตั้งถิ่นฐานบ้านท่าวัดด้วยเหตุปัจจัย 3 ประการ (พูลสวัสดิ์  
มูลตองคะ, 2551, สัมภาษณ์) คือ 1) ได้รับอิทธิพลจากทางเมืองสกลนครในสมัย พระองประจันต-
ประเทศธานี (โง่นค า) มาด ารงต าแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2430 - 2466) มีความ
เคารพเลื่อมใสในองค์พระธาตุเชิงชุมมาก ดังนั้นในวันออกพรรษาจึงจัดให้มีการแข่งขันเรือเพ่ือเป็นการ
ถวายความเคารพต่อองค์พระธาตุ โดยก าหนดให้บรรดาเจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร และ
กรมการทุกต าแหน่งจะต้องมีเรือพายไว้แข่งขันอย่างน้อยคนละ 2 ล า ก่อนจะท าการแข่งขันขบวนเรือ
ทั้งหมด จะต้องตั้งหัวเรือให้ตรงพระธาตุเชิงชุม กล่าวค านมัสการด้วยความเคารพ  ซึ่งต่อมาจึงถือว่า
เป็นงานส าคัญประจ าปีของจังหวัดสกลนคร 2) ด้วยเหตุทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้านท่าวัดมี
ความผูกพันกับสายน้ าตั้งแต่เกิด เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ติดกับริมน้ าหนองหารตลอดแนว การเดินทาง
ในอดีตจะเดินทางทางน้ าโดยใช้เรือต้องใช้เรือเป็นพาหนะ และ 3) จากความเชื่อของคนสมัยก่อน  มี
ความเชื่อว่าถ้าหมู่บ้านหรือชุมชนใดปฏิบัติตามฮีต 12 (จารีต) แล้วจะอยู่เย็นเป็นสุข มีความอุดม
สมบูรณ์ และการแข่งขันเรือก็เป็นอีกหนึ่งในฮีต 12 ซึ่งชาวบ้านท่าวัดได้ยึดมั่นสืบสานภูมิปัญญา รักษา
มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี  การแข่งขันเรือมาจนถึงทุกปัจจุบัน  

ประเพณีแข่งขันเรือของชาวบ้านท่าวัด จะจัดขึ้นในช่วงเดือน 10 หรือวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10  
พร้อมกับการท าบุญวันสารทไทย (บุญข้าวสาก) ด้วย ชาวบ้านท่าวัดทุกคนเป็นเจ้าภาพและเป็น
กรรมการ ก่อนจะมีการแข่งขันประมาณ 15 วัน หรือ 30 วัน คณะกรรมการจะมีหนังสือเชิญ (สลาก)  
ไปยังหมู่บ้านต่างๆ รอบหนองหารหรือหมู่บ้านใกล้เคียงที่มีเรือแข่ง  (เฮือซ่วง) รวมทั้งเรือในเขต
เทศบาลด้วย เมื่อถึงวันแข่งขันหมู่บ้านหรือชุมชนที่ได้รับเชิญ (ถูกสลาก) ก็จะน าเรือมา ชาวบ้านก็จะมี
การแบ่งกันเป็นกลุ่ม เรียกว่า “กลุ่มกล่องข้าว” มีหน้าที่ดูแลต้อนรับคณะทีมเรือแต่ละชุมชนหรือ
หมู่บ้านที่ท าเรือมาเข้าท าการแข่งขันด้วยบรรยากาศที่ เป็นมิตร เป็นพ่ีเป็นน้อง สนุกสนาน แล้ว
อยากจะมาอีกในปีต่อไป รางวัลส าหรับการแข่งขันมีรางวัลที่ 1, 2,  3  และรางวัลชมเชย ตามล าดับ  
ของรางวัล ได้แก่ ถ้วย ขัน และเหล้า ลดหลั่นกันไปตามล าดับ ส าหรับกลุ่มที่แพ้ ก็จะได้เหล้าเป็น
สินน้ าใจ 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2518  ถึงแม้บ้านท่าวัดได้แยกเขตการปกครองออกเป็น 2 หมู่ แล้วก็ตามแต่
ประเพณีก็ยังปฏิบัติร่วมกันอยู่ โดยมีการสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ท ามาได้ระยะหนึ่งก็หยุดไป
เนื่องจากติดขัดในเรื่องงบประมาณด าเนินการ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2527 มีการแบ่งส่วนปกครองใหม่ 
บ้านท่าวัดเดิมอยู่ในเขตปกครองต าบลบางขัน ได้แยกหมู่บ้านบางส่วนมาจัดตั้งเป็นต าบลเหล่าปอแดง 
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ซึ่งบ้านท่าวัดเหนือ หมู่ 3 และบ้านท่าวัดใต้หมู่  9 ได้แยกมาขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของต าบลเหล่า
ปอแดง อ.เมือง  จ.สกลนคร และในปี พ.ศ.2531 นายทองอินทร์ ทุมเชียงเข้ม ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้านท่าวัดใต้หมู่ 9 ได้รับเลือกตั้งให้เป็นก านัน ต าบลเหล่าปอแดงพร้อมกับได้แต่งตั้งเป็น
ประธานสภาต าบลในขณะเดียวกัน เห็นว่าให้ชาวบ้านท่าวัดรับภาระเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเรือ
ต่อไปคงไม่ได้จัดอีกแล้ว เนื่องจากการจัดการแข่งขันจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการมาก
พอสมควร จึงได้ยกเอาการแข่งขันเรือประเพณีของหมู่บ้านต่างๆ ในต าบลเหล่าปอแดง และหมู่บ้าน
ชุมชนใกล้เคียงมาจัดการแข่งขันที่ “หนองสระ” ซึ่งเป็นสนามแข่งขันของต าบลเหล่าปอแดงแห่งเดียว   
โดยในระยะแรกใช้งบประมาณจากเงินบริจาคจาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของต าบล
เหล่าปอแดง และผู้มีจิตเป็นกุศลทั่วไป และเมื่อปี  พ.ศ. 2542 ต าบลเหล่าปอแดงได้ยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าปอแดง ประเพณีการแข่งขันเรือของชาวต าบลเหล่าปอแดงจึงได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าปอแดงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  
ส่วนชาวบ้านท่าวัดทั้ง 2 หมู่ก็ได้น าเรือเข้าไปร่วมท าการแข่งขันที่สนามต าบลเหล่าปอแดงทุกปี เมื่อ
เสร็จจากการแข่งขันของต าบลเหล่าปอแดงแล้ว ชาวบ้านท่าวัดก็ได้น าเรือเข้าไปร่วมแข่งขันที่สนาม
สระพังทองของเทศบาลเมืองสกลนคร ในวันเทศกาลออกพรรษา เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของชาวสกลนครต่อไปทุก ๆ ปี       
 2. พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรับขวัญของคนที่
ประสบโชคดี หายเจ็บไข้ หายตกใจ มีความดีใจหรือเสียใจจนขวัญหนีดีฝ่อ ก็จะท าพิธีรับขวัญ  โดย
จัดท าพานบายศรี(พาขวัญ) อย่างประณีตสวยงาม พร้อมอาหารคาวหวาน เหล้ายาปลาปิ้ง ให้พร้อม มี
ผู้น าท าพิธี เรียกว่า “หมอพร หรือ หมอสูตร” เมื่อเสร็จพิธีก็จะน าเส้นด้ายที่ท าจากฝ้าย ยาวประมาณ 
4-8 นิ้ว มาผูกข้อมือ (เรียกว่าผูกแขน) ให้กับผู้ที่ต้องการรับขวัญ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.21 พิธีบายศรีสู่ขวัญ ซ่ึงเป็นพิธีที่จัดท้าขึ นเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้คนอีสาน 
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 3) ดนตรีพื้นบ้านและการร า บ้านท่าวัดมีการเล่นกลองยาวในงานประเพณีรื่นเริง
ต่างๆ โดยมีชุดกลองยาวที่ประกอบด้วยกลองใหญ่ร่วมด้วย เรียกว่าขบวนกลองยาวใหญ่ ซึ่งยังมีให้เห็น
ในงานเฉลิมฉลองใหญ่ๆ ของหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังมี การร าหางนกยูงเป็นท่าร าที่ดัดแปลงจากท่า
ของนกยูงตัวผู้และตัวเมียที่จีบกัน เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร มีการน ามาจัดแสดงในงาน
ต่างๆ ที่ส าคัญๆ อยู่เสมอ และยังมีการแข่งขันร าหางนกยูงบนเรือในเทศการแข่งเรือยาวของจังหวัด
สกลนครทุกปี เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 4.2.2 ทรัพยากรชุมชนบ้านจอมแจ้ง   
  4.2.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติบ้านจอมแจ้ง ทรัพยากรทางธรรมชาติของบ้านจอมแจ้งมี
หนองหารเป็นทรัพยากรหลัก และองค์ประกอบอ่ืนๆ คล้ายๆ กับบ้านท่าวัด และมีล าน้ าก่ าเป็น
ทรัพยากรส าคัญแหล่งหนึ่ง ซึ่งป่าไม้ และพืชพันธุ์ต่างๆ ที่เกิดเองตามธรรมชาติในหนองหารและ
บริเวณชายน้ าก่ า รวมทั้งที่ปลูกประจ าในพ้ืนที่เช่น มะพร้าว ข้าวโพด มะเขือเทศ เป็นต้น  
  ล้าน ้าก่้า เป็นสายน้ ามีอาณาเขตติดต่อกับหนองหารทางด้านทิศตะวันออกและไหลลงไปสู่
ล าน้ าโขงทางด้านทิศใต้ อ าเภอธาตุพนม มีเรื่องเล่าขานมาจากอดีตว่าล าน้ าก่ าเป็นสายน้ าที่เกิดจาก
พญานาคได้เลื้อยไล่ล่าติดตามนางไอ่ค ากับท้าวผาแดงจนเกิดเป็นสายน้ าที่คดเคี้ยว ในยุคของสมัยเมือง
ขอมล าน้ าก่ าเป็นล าน้ าที่คดเคี้ยวตลอดแนว ในอดีตเป็นสถานที่ธรรมชาติสวยสดงดงามมากเป็นที่อยู่
และอาศัยของสัตว์นานาชนิด มีทั้งพืช ผัก สัตว์น้ า ปลา ปู หอย กุ้ง ที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งอาหาร 
และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนแห่งนี้ด้วย ในบริเวณปากน้ าก่ ามีลักษณะพ้ืนที่ที่เป็น
ช่องว่าง เป็นทางให้น้ าไหลผ่าน ในอดีตสมัยหนึ่งจ้าวเมืองสกลนครได้มาตั้งทัพและเกณฑ์คนมาท างาน
มาถมที่บริเวณนี้ แต่ถมเท่าไรก็ไม่ส าเร็จ จึงเรียกบริเวณนี้ว่า “คูขาด” ซึ่งหากน้ าไม่ท่วมก็ยังสามารถ
เห็นบริเวณแห่งนี้อยู่   
  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญมากของล าน้ าก่ าและธรรมชาติที่ต่างจากอดีต คือ ในราวปี พ.ศ.
2484 จังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้กรมประมงเป็นผู้ดูแลหนองหาร ทางกรมประมงจึงมีนโยบาย
สร้างประตูน้ าก่ าขึ้น ประตูที่ว่านี้เรียกชื่อว่า แววพยัฆคัน พอประตูแห่งนี้สร้างเสร็จธรรมชาติที่เคยมีก็
เริ่มหายไป หายไปเรื่อยๆ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 ทางกรมประมงมีโครงการสร้างตูใหม่แทนที่
มีชื่อว่า สุรัสวดี และใช้เรือขุดตัดสายน้ าก่ าที่คดเคี้ยวแบบธรรมชาติให้ตรง เป็นการท าให้ธรรมชาติ ที่
เคยมีหายไปจนถึงปัจจุบันนี้ (นายเพียร ด้างถางค า, 2552, สัมภาษณ์)  
  4.2..2.2 ทรัพยากรทางวัฒนธรรมบ้านจอมแจ้ง เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา
คริสต์ ทรัพยากรทางวัฒนาธรรมที่แตกต่างจากบ้านท่าวัดหรือชุมชนอื่น ดังนี้  
   1) โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ในบ้านจอมแจ้งจึงมีโบสถ์คริสต์ ตั้งอยู่เด่นสง่าอยู่ริมน้ าหนองหาร โบสถ์
คริสต์ ตั้งอยู่ในวัดพระแม่ราชินีสายประค าศักดิ์สิทธิ์ โดยมีประวัติความเป็นมา คือ เมื่อปี ค.ศ.1927  
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บาทหลวงโทมิน เป็นชาวฝรั่งเศส ไดเ้ดินทางมาพบเห็นหมู่บ้านแห่งนี้ ก็ได้พบผู้คนจ านวนหนึ่งจึงได้ท า
การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ท าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาคริสต์ ต่อมาในปี 
ค.ศ. 2933  จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันก าหนดสถานที่และสร้างโบสถห์ลังแรกขึ้นโดยสร้างจากไม้ทั้งหลัง 
และตั้งชื่อบริเวณที่สร้างโบสถ์ว่า “วัดแม่พระสายประค าศักดิ์สิทธิ์” ใช้ประกอบพิธีทางศาสนามาโดย
ตลอด  ต่อมาในปี ค.ศ.1963-1964  บาทหลวงเสงี่ยม  ศรีวรกุล  ซึ่งเป็นผู้ปกครองวัดในสมัยนั้นไดร้ื้อ
โบสถห์ลังเก่าออกและได้สร้างหลังใหม่แทน โดยก่อสร้างด้วยปูน อิฐ และไม้ และถูกใช้ในการประกอบ
พิธีมาระยะหนึ่งที่นานพอสมควร  ต่อมาในปี ค.ศ.1996 บาทหลวงทวีชัย  ศรีวรกุล  ได้สร้างโบสถ์ใหม่
ขึ้นมาอีกหลังหนึ่งโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีน้ าใจดีจากกรุงเทพฯ ช่วยบริจาคจนส าเร็จและใช้
ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในปัจจุบันตลอดมา (นายเพียร ด้างถางค า, 2552, สัมภาษณ์)  
 

  
 

ภาพที่ 4.22 โบสถค์ริสต์ริมฝั่งหนองหาร บ้านจอมแจ้ง 
 

   2) วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชุมชน บ้านจอมแจ้งเป็นบ้านที่มีประชากรนับถือ
ศาสนาสองศาสนา คือ ศาสนาคริสต์ และศาสนาพุทธ โดยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ จึงมี
วัฒนธรรมประเพณีของศาสนาพุทธ และการนับถือผีปู่ตาเช่นเดียวกับชาวชุมชนใกล้เคียงและมักจะ
เข้าร่วมประเพณีทางศาสนาพุทธร่วมกับชุมชนอ่ืนๆ ใกล้เคยีง ประเพณีส าคัญที่จัดในชุมชน มีดังนี้ 
    1] ประเพณีแข่งเรือ ชาวหมู่บ้านจอมแจ้งเข้าร่วมประเพณีแข่งเรือในเทศกาล
ออกพรรษากับชุมชนต่างๆ โดยเริ่มมีมาตั้งแต่ พ.ศ.2518 และมีเรือของชุมชนเองชื่อเรือ คือ  ค าไหล
น้อยพรสวรรค์ ต่อมาเม่ือปี พ.ศ.2548  ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น เรือสุวรรณหงส์  เรือล านี้มีความ
ยาว 22 เมตร ใช้ในการแข่งขันเรือยาวประเภทรุ่นเล็ก ไม่เกิน 30  ฝีพาย ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน
หลายครั้ง ปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้ว แต่ชาวบ้านจอมแจ้งก็ยังน าเรือเข้าร่วมประเพณีแข่งขันเรือยาวออก
พรรษาที่ทางจังหวัดจัดอยู่เป็นประจ าทุกปีและนอกจากนี้ก็ยังเข้าร่วมแข่งขันกับอ าเภอใกล้เคียง  ทั้งนี้
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เพ่ือเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ร่วมสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไป (สุริยา แสงจังดา, 2552, สัมภาษณ์) 
    2] ประเพณีแห่ดาว เป็นประเพณีส าคัญของศาสนาคริสต์เนื่องจากวันที่ 25 
ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซู หรือวันคริสต์มาส ที่รู้จักกันดี การแห่ดาวของชาวคริสต์
เป็นการแสดงออกถึงการชื่นชมยินดีของการก าเนิดขึ้นขององค์พระเยซูคริสต์ เพราะในพรระคัมภีร์ได้
เขียนบอกเอาไว้ว่า ดาวได้น าทางให้พระยาสามองค์ไปพบกับองค์พระเยซูคริสต์เข้าตอนที่ทรงบังเกิด
มาในถ้ าเลี้ยงสัตว์  คริสตชนทั่วโลกจึงได้ถือเอาการแห่ดาวเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงแสงสว่างที่น า
ทางเราให้ได้ไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้า  ดังนั้น ทุกวันที่  25  ธันวาคม ของทุกปีพ่ี น้องชาวคริสต์จึง
ได้จัดประเพณีแห่ดาวอย่างยิ่งใหญ่ ส าหรับชาวบ้านจอมแจ้งจะจัดประเพณีแห่ดาวในคืนวันที่  24  
ธันวาคมของทุกปี และในคืนวันที่  25  ธันวาคมจะน าขบวนเข้าร่วมแห่ดาวที่บ้านท่าแร่ ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ส านักมิซังท่าแร่ ของจังหวัดสกลนคร มีชาวคริสต์ในจังหวัดสกลนครเข้าร่วมขบวนแห่จ านวนมาก และ
กลายเป็นประเพณีที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดสกลนครในช่วงเวลาดังกล่าว (จันทร์ไทย 
ทมทะวา, 2552, สัมภาษณ์)  
 4.2.3 ทรัพยากรชุมชนบ้านดอนแก้ว  
  4.2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติบ้านดอนแก้ว บ้านดอนแก้วมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งติดกับหนองหาร 
จึงมีทรัพยากรส าคัญคือหนองหาร ซึ่งในบริเวณบ้านดอนแก้วนี้จะมีพ้ืนที่เหมาะส าหรับท าสวนผลไม้ 
ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมท าสวนผลไม้ เช่น มะพร้าว ล าไย ไผ่ จึงมีลักษณะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์  
  4.2.3.2 ทรัพยากรทางวัฒนธรรมบ้านดอนแก้ว ชุมชนบ้านดอนแก้วส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ มีวัดประจ าหมู่บ้าน คือ วัดดอนแก้ว ซึ่งมีลักษณะเหมือนชุมชนอ่ืนโดยทั่วๆ ไป ที่ใช้เป็นสถานที่
รวมกลุ่มชาวบ้านเพ่ือประชุมหรือท าบุญประเพณีของชุมชน และมีประเพณีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับ
หมู่บ้านอื่น นอกจากนั้นยังมีประเพณีต่างๆ ดังนี้   
   1) ประเพณีแข่งเรือหาปลา เป็นการน าเรือที่ใช้หาปลามาใช้เป็นเรือในการแข่งขัน  
โดยผู้ที่ท าการแข่งขันจะแบ่งเป็นชาวคุ้มเพ่ือสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน 
และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมง  (เวียงชัย พิมพ์แพง, 2552,สัมภาษณ์)  
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ภาพที่ 4.23 เรือทีช่าวบ้านใช้หาปลาในหนองหาร 
 
   2) บุญเลี้ยงผีหมอ เป็นประเพณีที่ท าตามความเชื่อว่าบ้านเรือนจะมีผีบ้านผีเรือน 
จึงท าพิธีเลี้ยงผี เรียกว่า บุญเลี้ยงผีหมอ เพ่ือให้ผีบ้านผีเรือนปกปักรักษาคนในบ้านให้ชีวิตมีแต่
ความสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ โดยนิยมท าพิธีในวันขึ้น 6 ค่ า เดือน 4  
  วิธีเลี้ยงผีหมอ ท าโดยชาวบ้านที่อนุรักษ์ประเพณีพ้ืนบ้านก็จะมารวมตัวกันที่บ้านแม่ครู 
(หัวหน้าทีม) โดยแต่ละคนนั้นจะต้องถือขัน 5 ( ดอกไม้ 5 คู่  เทียน 5 คู่ )  และ ขัน 8 ( ดอกไม้ 8 คู่  
เทียน 8 คู่ ) เพ่ือน าไปประกอบพิธีไหว้แม่ครู พิธีนี้จะจัดกันตั้งแต่ตอนเช้าผู้ที่จะท าพิธีก็จะมารวมตัว
กันแล้วก็จะออกมาเต้นร่ายร ากัน เวลาร านั้นนิยมใช้ผ้าสีแดงคาดศีรษะตรงหน้าผาก ในพิธีนั้นก็จะมี
กลองและแคนเป็นเครื่องดนตรีประกอบ  เวลากลางวันก็จะรับประทานอาหารร่วมกัน  โดยลูกหลาน
ของแต่ละคนก็จะน าอาหารคาว และของหวานมาให้ จากนั้นก็จะท าพิธีการแสดงวิธีการท ามาหากิน
แบบพ้ืนบ้าน เช่น การหาปลา ในการท าก็จะมีอุปกรณ์ประกอบด้วย ส่วนปลาก็จะเป็นปลาที่สุกแล้ว  
เวลาท าพิธีก็ให้ลูกหลานโยนปลานั้นใส่อุปกรณ์ที่ผีหมอถืออยู่ ในการท าพิธีก็จะมีดนตรีประกอบอยู่
ตลอดเวลา และจะร่ายร าจนกว่าผีที่เข้ามาสิงสถิตจะพอใจ และช่วงบ่ายก็จะให้ผู้ที่ท าพิธีนั้นเล่นน้ า
ไม่ใช่ว่าเล่นทุกคนแล้วแต่ว่าใครจะเล่น  ก็เล่นจนกว่าจะพอใจเหมือนกัน หลังจากเล่นน้ าเสร็จก็เข้าไป
ไหว้ครูเป็นอันเสร็จพิธี 
   3) พิธีเลี้ยงปู่ตา เป็นประเพณีสืบทอดกันมายาวนาน ด้วยเป็นความเชื่อว่าเป็นการ
เลี้ยงผีปู่ย่าตายายและเจ้าที่ เพ่ือให้ท่านได้ช่วยปกปักษ์คนในหมู่บ้านให้มี่ชีวิตที่มีแต่ความสุข แคล้ว
คลาดจากโรคภัยและอันตรายต่างๆ โดยนิยมท ากันในวันปีใหม่ของทุกปี  
  วิธีเลี้ยงปู่ตาชาวบ้านจะเรี่ยไรเงินกันครัวเรือนละประมาณ  5-10  บาท เพ่ือจะน าไปซื้อ
อุปกรณ์ที่จะน ามาประกอบในการท าพิธี อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบด้วย 1) อาหารซึ่งชาวบ้านจะช่วยกันท า
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แล้วก็น าไปกินกันเจ้าที่ของหมู่บ้าน (ดอนปู่ตา)  โดยให้น าธูปเทียนคนละ 1 คู่ เพ่ือไปกราบไหว้ ส่วน
ในพิธีก็จะมีขัน 5 สุรา บุหรี่ อาหาร และของหวานเพ่ือจะน าไปกินกันในที่ท่ีท าพิธี ส่วนผู้น าที่พาท านั้น
ก็จะน าขัน 5 สุรา บุหรี่ อาหารละของหวานถวายให้ เจ้าที่ เพ่ือให้ เจ้าที่นั้นมารับไป จากนั้นก็
รับประทานอาหารร่วมกันเป็นอันว่าเสร็จพิธี 
 
4.3 การใช้ทรัพยากรและปัญหาที่เกิดจากากรใช้ทรัพยากรชุมชน   
 4.3.1 การใช้ทรัพยากรชุมชน ชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านมีการใช้ทรัพยากรชุมชนร่วมกันเป็นส่วน
ใหญ่ โดยเฉพาะหนองหาร ซึ่งเป็นแหล่งน ้า และแหล่งท้ามาหากินส้าคัญ มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
ดังต่อไปนี้  
  4.3.1.1 การใช้ประโยชน์จากหนองหาร ชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้าน ใช้หนองหารเป็นแหล่งหา
ปลา หาพืชน้ า และใช้เกาะตอนต่างๆ เพ่ือประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต  
   1) การใช้ประโยชน์จากเกาะดอน ชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านใช้เกาะดอนเป็นแหล่ง
หาไม้ป่า พืชพันธุ์ รวมทั้งใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ท าให้ป่าถูกท าลายไปหลายแห่ง แต่บางเกาะยังคงมีความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าให้เห็นพอสมควร เช่น ดอนสวรรค์ เป็นต้น ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของหนองหาร นอกจากนั้นยังมีดอนธรรมการและดอนมิหม่อนที่ชาวบ้านใช้เลี้ยง
หมูป่าจ านวนมาก ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง  

  
 

ภาพที่ 4.24  การเลี ยงหมูป่าบนดอนธรรมการ 
 

   2) การใช้ประโยชน์จากปลา เนื่องจากทั้งสามชุมชนมีพ้ืนที่ติดต่อกับหนองหาร 
เป็นแหล่งหาปลาปลาที่ส าคัญของชุมชนรอบหนองหาร และทั้งสามชุมชนก็ใช้ปลาในหนองหารเพ่ือ
รับประทานในชีวิตประจ าวัน และน าปลาสดที่หาได้ไปขายเพ่ือหารายได้เข้าสู่ครอบครัว นอกจากนั้น
ยังมีการแปรรูปเพ่ือให้สามารถเก็บรักษาไว้นานขึ้นหรือเพ่ิมมูลค่าทางตลาด โดยการน ามาท าปลาแห้ง 
ปลาส้ม ปลาร้า  
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ภาพที่ 4.25 การหาปลาในหนองหาร 
 

  ปลาแห้ง ได้จากการน าปลามาแล่เนื้อคลุกเกลือเล็กน้อย แล้วน าไปตากแดดแรงให้แห้ง 
อาจใช้ประมาณ 1- 2 แดด จากนั้นน าปลามาเก็บมิดชิดในถุงหรือภาชนะที่มีฝาปิด เก็บไว้รับประทาน
ได้นานหลายสัปดาห์ หรือหลายเดือนขึ้นอยู่กับกระบวนการตากแห้งและการเก็บที่ดี ที่บ้านท่าวัดมี
ปลาตัวเล็กๆ เรียกว่า “ปลาดอกแก้ว” ลักษณะคล้ายปลาซิวแต่ตัวเล็กกว่า ชาวบ้านจะน ามาตากแห้ง
ท าเป็นสินค้าส่งขายกรุงเทพฯหรือต่างจังหวัดตามที่ได้รับค าสั่งซื้อ  ปลาดอกแก้วแห้ง สามารถน ามา
จัดหีบห่อให้สวยงามเป็นสินค้าเพ่ือการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ยังสามารถมาน ามาจ าหน่ายให้กับคน
ทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมบ้านท่าวัดได้อีกด้วย ส่วนที่บ้านจอมแจ้ง และบ้านดอน
แก้ว ก็มีการท าปลาแห้งในลักษณะคล้ายๆ กัน  
  ปลาส้ม ทั้งสามหมู่บ้านมีการท าปลาส้ม โดยน าปลามาคลุกเกลือ กระเทียมและข้าว หมัก
ไว้ 2-5 วันให้มีรสเปรี้ยวน า ส่วนใหญ่ท าเพ่ือรับประทานในครัวเรือน แต่ที่บ้านดอนแก้วมีการจัดกลุ่ม
แม่บ้านท าปลาส้มจากปลาชะโดหรือปลากราย โดยน าปลาชะโดหรือปลากรายมาแล่เอาเฉพาะเนื้อ 
น ามา ผสมเกลือ กระเทียม ผงชูรส ต าให้ละเอียดจนเหนียวหนืด ชิมรสชาติตามที่ต้องการแล้วน ามา
ปั้นเป็นก้อนห่อด้วยใบตองมัดให้แน่นทิ้งไว้ 2-3 วัน ก็สามารถรับประทานได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 
โดยน าไปขายที่ตลาดในอ าเภอเมือง หรือบางครั้งมีค าสั่งซื้อก็จะท าตามค าสั่งซื้อ  (เทวี สาราจารย์, 
2552, สัมภาษณ์) 
   ปลาร้า ทั้งสามหมู่บ้านมีการท าปลาร้า จากปลาชนิดต่างๆ น าปลามาหมักกับเกลือ ร าหรือ
ข้าวคั่วแล้วแต่สูตรในการท าของแต่ละครอบครัว ทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือนขึ้นไป สามารถน ามาประกอบ
อาหารพ้ืนบ้านได้ ชาวบ้านจะน ามาประกอบอาหารในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ มีบางครัวเรือนที่ท าขาย
เป็นอาชีพ ซึ่งปลาร้าที่อร่อยและขึ้นชื่อคือปลาร้าที่ท าจากปลาขาว ซึ่งมีลักษณะคล้ายปลาตะเพียรแต่
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ตัวสั้นและป้อมกว่า ชาวบ้านท่าวัดน าปลาร้าจากปลาขาวนี้มาท าเป็นเมนูปลาร้าทอด เป็นอาหาร
พ้ืนบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่ถูกปากของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบปลาร้า หรือปลาเค็มอยู่แล้ว 
   3) การใช้ประโยชน์จากพืชน้ าและพืชชายน้ า ชาวบ้านทั้งสามชุมชนมีการใช้
ประโยชน์จากพืชน้ าหลายประการ คือ 1] สวนบัวธรรมชาติ ใช้ประโยชน์จากการน าดอกบัว และ
ฝักบัวไปขายเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้ครัวเรือน นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้าไปชมด้วย 2] พืชชายน้ า (ไผ่ กกหรือผือ ผักตบชวา) ชาวบ้านได้มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ 
ในการน าวัสดุธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักสานไม้ไผ่  เพ่ือสานภาชนะส าหรับ
หาปลาหรือใช้ในครัวเรือน เช่น กระติ๊บข้าว ลอบดักปลา สุ่มไก่ เป็นต้น กลุ่มทอเสื่อ ที่ได้จากการน า
กกในนา หรือหนองหารมาทอเป็นผืนเสื่อ มีการย้อมสีสันลาดลายต่างๆ ตามความชอบ มีการน า
ผักตบชวามาสานเป็นกระเป๋าหรือภาชนะอ่ืนๆ ปัจจุบันยังมีการจัดท ากันให้เห็นอยู่ แต่ไม่มากนัก ส่วน
ใหญ่จะท าเพ่ือใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ชาวบ้านบอกว่าท าได้แต่ยังไม่สวยงามยังขาดความรู้ในการ
ออกแบบหรือจัดท าให้สวยงามมากพอที่จะขายได้  หากมีการอบรมให้ความรู้ในการออกแบบ และ
วิธีการท าที่ได้คุณภาพก็จะมีสินค้าเหล่านี้จ าหน่ายได้อีกนาน เพราะวัตถุดิบมีมากเพียงพอ  
 

 
 

ภาพที่ 4.26 การทอเสื่อจากกกหรือผือ 
 

   4) การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางวัฒนธรรม ทั้งสามชุมชนได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมอยู่บ่อยๆ โดยชุมชนบ้านท่าวัด มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมจ านวนมาก
ทั้งท่ีเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุที่แสดงถึงอารยธรรมและประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร รวมถึงมีวิถี
ชุมชนที่โดดเด่น จึงได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนคร ส่วนบ้าน
จอมแจ้ง มีความโดดเด่นของการเป็นหมู่บ้านชาวคริสต์ มีโบสถ์ที่ตั้งอยู่ริมน้ า ที่สามารถมองเห็นอย่าง
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โดดเด่นจากในหลายพื้นที่ของหนองหาร และสามารถชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามได้จากบริเวณนี้ จึง
ได้รับความสนใจและมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม ส่วนบ้านดอนแก้วมีสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อโดยเฉพาะ
สวนมะพร้าวน้ าหอม รวมทั้งทัศนียภาพริมฝั่งหนองหารที่สวยงาม มีทางน้ าส าหรับล่องเรือเชื่อมต่อ
จากชุมชนอื่น จึงได้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอยู่เสมอ  
 4.3.2 ปัญหาที่เกี่ยวกับทรัพยากรชุมชน  
  4.3.2.1 ปัญหาของหนองหาร เนื่องจากหนองหารมีเนื้อที่ครอบคลุมหลายชุมชน ทั้งที่เป็น
เมืองและเป็นแหล่งเกษตรกรรม จึงมีการน าน้ าจากหนองหารมาใช้ประโยชน์และปล่อยมลพิษและของ
เสียลงสู่หนองหาร ประกอบกับการสร้างประตูกั้นน้ าท าให้หนองหารไม่สามารถท าความสะอาดตัวเอง
ได้อย่างในอดีต และรวมทั้งมีพืชน้ าจ านวนมากที่ตายและมีซากทับถมกัน มีวัชพืชน้ าเกิดขึ้นและเป็น
พิษ ท าให้น้ าในหนองหารไม่สะอาด รวมทั้งการที่มีพืชน้ าและวัชพืชสะสมจนกลายเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ 
ลอยไปลอยมาตามกระแสลม ชาวบ้านเรียก “เกาะลอย” ไปติดตามริมฝั่งปิดท่าน้ าท าให้ไม่สามารถ
เดินทางสัญจรเพ่ือไปหาปลาหรือหาพืชน้ าในหนองหารได้  
 

  
 

ภาพที่ 4.27 เกาะลอย ที่โดยลมพัดเข้าฝั่งบ้านท่าวัด  
 

 
 

ภาพที่ 4.28 วัชพืชน ้าที่ทับถมบริเวณท่าน ้าบ้านจอมแจ้ง 
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  4.3.2.2 ปัญหาเกี่ยวกับเกาะดอนและป่าไม้ พบว่า เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และ
พ้ืนที่บริเวณเกาะดอนต่างๆ โดยขาดความเอาใจใส่ในการอนุรักษ์ ท าให้ทรัพยากรป่าไม้ลดจ านวนลง
มาก รวมทั้งสภาพของหนองหารที่มีน้ าท่วมขังในหน้าฝน และมีความแห้งแล้งในบางพ้ืนที่ในหน้าร้อน 
ท าให้ต้นไม้ตาย และขาดการปลูกทดแทน ซึ่งบางเกาะจะพบว่าแต่เดิมนั้นเป็นพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วย
ป่าไม้ จนได้ชาวบ้านเรียกชื่อเกาะตามชนิดต้นไม้ที่เกิดในบริเวณนั้น แต่ปัจจุบันบางเกาะแทบไม่มี
ต้นไม้ชนิดนั้นเหลืออยู่  
  4.3.2.3 ปัญหาทรัพยากรปลา หากศึกษาย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าปลาหลายชนิดที่เคย
อยู่ในหนองหารได้สูญพันธุ์ไป หรือแทบไม่มีให้เห็นเลย เช่น ปลาหมอตาล เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพการเปลี่ยนแปลงของหนองหาร ที่มีประตูน้ าขวางทางเดินการสืบพันธุ์ของปลา และน้ าที่เน่าเสีย
ท าให้ปลาบางชนิดอยู่ไม่ได้ เนื่องจากสภาพของพ้ืนที่น้ าไม่เหมาะส าหรับการขยายพันธุ์และเติบโดย 
และเนื่องจากเกือบทุกชุมชนรอบหนองหาร หาปลาจากหนองหารมาเป็นอาหารและเพ่ือประกอบ
อาชีพ ท าให้ปริมาณปลาลดลงจ านวนมาก  
  4.3.2.4 ปัญหาทรัพยากรพืชน้ า พบว่าปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากการทับถมของพืชและ
วัชพืชน้ าเช่น ผักตบชวา สาหร่ายต่างๆ จ านวนมากท าให้เกิดการเน่าเสียของน้ าจากการย่อยสลายซาก
พืชเหล่านี้ ส่งผลให้น้ าตื้นเขิน เพราะไม่สามารถไหลระบายหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อระบบ
นิเวศน์ของหนองหารทั้งระบบ  
  4.3.2.5 ปัญหาทรัพยากรทางวัฒนธรรม พบว่าบ้านท่าวัดมีโบราณวัตถุที่หาค่ามิได้จ านวน
มาก แต่ยังมีการเก็บรักษาที่ยังไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัย เช่น บ้านท่าวัดเหนือใช้กุฏิหลังเก่าของพระ
เป็นพิพิธภัณฑ์จัดเก็บและแสดงโบราณวัตถุ ส่วนบ้านท่าวัดใต้มีพิพิธภัณฑ์ส าหรับจัดเก็บและแสดง
โดยตรงแต่ไม่ได้รับการดูแลในเรื่องความปลอดภัยอย่างเหมาะสม  
 
4.4 ความต้องการแก้ปัญหาของชุมชน  
  1) ควรก าจัดวัชพืชน้ า โดยเฉพาะผักตบชวาที่ทับถมกันเป็นเกาะลอย โดยมีการขนย้ายออก
จากพ้ืนที่ และควรท าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือลดจ านวนลงให้เหลือน้อยที่สุด  
  2) ควรมีการอนุรักษ์ป่าไม้ และดูแลรักษาพ้ืนที่ที่เข้าไปใช้ประโยชน์และปลูกป่าทดแทนใน
พ้ืนที่ที่ป่าลดน้อยลง และดูแลการใช้ประโยชน์จากเกาะดอนต่างๆ ร่วมกัน  
  3) ควรมีการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาเพ่ือให้มีกินมีอยู่ 
  4) ควรดูแลรักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรม ควรสร้างพิพิธภัณฑ์หรือปรับปรุงให้มีระบบ
ความปลอดภัยมากขึ้น มีการจัดท าทะเบียนโบราณวัตถุเพ่ือการปกป้องรักษา และจัดแสดงเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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  5) ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการน าทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
  
4.5 แนวทางการด้าเนินการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกันของชุมชน  
  ในการหาแนวทางด าเนินการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกันของชุมชน คณะผู้วิจัยได้จัด
เสวนาเพ่ือให้เห็นสภาพทรัพยากร การใช้ทรัพยากร และปัญหาของชุมชนทั้งสามแห่งแล้ว ได้น า
ตัวแทนชุมชนศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านวังน้ ามอก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย และน าผลการศึกษามาจัดเวทีเสวนาหาแนวทางร่วมกัน   
 4.5.1 การศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรชุมชน คณะผู้วิจัยได้น าตัวแทนชุมชนศึกษาดูงาน
การจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านวังน้ ามอก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย มีผลการศึกษาดูงาน
สรุปได้ดังนี้  
  บ้านวังน้ ามอก มีทรัพยากรส าคัญคือป่าไม้ ชาวบ้านเรียกป่าภูผีปอบ แต่เดิมนั้นสภาพพ้ืนที่
ทั่วไปของหมู่บ้านวังน้ ามอกเป็นภูเขาสูง สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นน้ าล าธาร ชนิดป่าดิบแล้ง มี
บางส่วนเป็นป่าเบญจพรรณ สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับปานกลาง ป่าไม้ปกคลุมร่มครึ้ม 
สวยงาม มีพืชสมุนไพรและชนิดที่ใช้เป็นอาหารขึ้นอยู่ทั่วไป ในปี พ.ศ.2505 – 2507 มีราษฎรจาก
อ าเภอศรีเชียงใหม่ประมาณ 4 – 5 ครอบครัว เข้ามาจับจองพ้ืนที่ แผ้วถางพ้ืนที่ท ากินเพ่ือปลูกข้าว 
ท าไร่ ตัดไม้เผาถ่าน (หาของป่า และล่าสัตว์)  โดยปลูกกระต๊อบเล็กๆ เพ่ือพักอาศัยชั่วคราวอยู่บริเวณ
คุ้มป่าพร้าว และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่โดยทั่วไป จึงได้ชักชวนเพ่ือนบ้านและญาติพ่ีน้องเข้า
มาอยู่เพ่ิมขึ้น โดยขอแบ่งที่ดินราคาถูกที่กลุ่มแรกจับจองไว้  เมื่อมีคนมาอยู่มากขึ้นจึงเกิดการใช้
ทรัพยากรป่า และป่าไม้จึงถูกท าลายลงอย่างรวดเร็ว จึงได้รวมกลุ่มกันเพ่ืออนุรักษ์ป่าไม้ และจัดตั้ง
ศูนย์การท่องเที่ยวของหมู่บ้านเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์อีกทางหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   1) การจัดการทรัพยากรชุมชน ทรัพยากรชุมชนที่ส าคัญของบ้านวังน้ ามอก คือ ป่าไม้ ซึ่ง
ถูกท าลายลงเนื่องจากมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นมีการน าไม้ไป เผาถ่าน หรือท าฟืนขาย ท าให้มี
สภาพป่าลดน้อยลง เมื่อป่าลดลงส่งผลต่อระบบนิเวศน์ พืชป่า เช่น ดอกกระเจียว ซึ่งชาวบ้านกล่าวว่า
เป็นตัววัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้เริ่มหายไป พ้ืนที่มีความแห้งแล้งมากข้ึน ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่ม
กันเริ่มจากครอบครัวของประธานศูนย์การท่องเที่ยวบ้านวังน้ ามอก ได้ชักชวนเพ่ือนบ้านมารวมกลุ่ม
กันและขยายกลุ่มออกไปเรื่อยๆ มาช่วยกันปลูก ดูแล รักษา จนตันไม้เริ่มโต อายุประมาณ 5-6 ปี ป่า
เริ่มกลับมาอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรจากป่าที่ชาวบ้านสามารถหาเก็บกินเพ่ือยังชีพได้ เช่น ดอก
กระเจียว ผักกูด พืชป่า เป็นต้น ซึ่งดอกกระเจียวเป็นตัวชี้วัดว่าป่ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น  
  2) รูปแบบ วิธีการจัดการทรัพยากรและผลส าเร็จที่เกิดข้ึน  
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    1] การจัดตั้งองค์กรหรือกลุ่มเพ่ือจัดการทรัพยากรโดยก าหนดให้มีแผนกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ชื่อว่า อาสาสมัครป้องกันรักษาป่า (อสสป. ) สมาชิก
อาสาสมัครมีทัง้ผู้ใหญ่และเด็ก 
   2]  หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการ อนุรักษ์ พัฒนา ทรัพยากรชุมชน คือ ในชุมชน
บ้านวังน้ ามอก ชาวชุมชนต้องช่วยกันดูแลป่า และปลูกป่าทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยระยะแรกๆ มีการ
ร่วมกันปลูกป่าทุกปี มีอาสาสมัครผลัดเปลี่ยนกันดูแลต้นไม้ให้เติบโต ส่วนในต่างชุมชนได้ตกลงร่วมกัน
ให้มีการเคารพกฎ กติกาของแต่ละหมู่บ้าน ไม่ท าผิดกฎของหมู่บ้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนั้นมี
การก าหนดกฎเกณฑ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติในการขึ้นไปท่องเที่ยวในป่าของภูผีปอบ เช่น ห้ามน า
ทรัพยากรจากป่าออกมา ให้กินหรือใช้บนภูได้  ห้ามตัดต้นไม้ ห้ามลบหลู่ความเชื่อของชาวบ้านและ
ปฏิบัติตามกติกาของชาวบ้านอย่างเคร่งครัด ท าตัวให้ง่าย คือ กินง่าย นอนง่าย เพ่ือให้ใช้สิ่งของที่
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด  
   3] ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ คือ ได้ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ กลับคืนมา
สามารถหาอยู่หากินกับป่าได้ มีความรู้ในการอนุรักษ์ป่าและปรับปรุงพ้ืนที่ของตนเอง และจากการที่
ได้รวมกลุ่มกันตั้งเป็นศูนย์การท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากมีการร่วมกันจัดการทรัพยากรชุมชน คือ ท าให้เกิดการท่องเที่ยว คนใน
ชุมชนมีความสามัคคีกัน เข้าใจกัน ได้รางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัล เช่น รางวัลธงฟ้ารักษาป่า ได้ป่า
ไม้กลับคืนมาและมีการอนุรักษ์ป่าอย่างยั่งยืน และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และชุมชนมีความเข้มแข็ง  
   4] ปัจจัยสนับสนุนให้การจัดการทรัพยากรของชุมชนประสบผลส าเร็จ คือ 1. มีผู้น า
เข้มแข็ง หรือมีคุณลักษณะที่ดี คือ ซื่อสัตย์ เป็นแบบอย่างที่ดี กล้าท า เสียสละ โปร่งใส 2. มีความ
สามัคคีของคนในชุมชน 3. ได้รับการสนับสนุนจากทางราชการมาช่วยในการให้ความรู้เพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการการปลูก ดูแล รักษาป่า 4. มีการน าทรัพยากรต่างๆ ที่มี รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาในการ
ผลิตสินค้าเพ่ือการท่องเที่ยว ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ท าให้ส่งผลต่อการอนุรักษ์และชาวบ้านได้รับ
ผลตอบแทนที่พึงพอใจ  
   5] ปัญหาที่พบ คือ มีความไม่เข้าใจกันบ้างในบางครั้ง แก้ไขโดยมีการประชุม ปรึกษา 
หารือกัน ท าความเข้าใจร่วมกันบ่อยๆ มีการชักชวนชาวบ้านมาร่วมงานเพ่ิมขึ้น  แต่บางคนยังไม่ให้
ความร่วมมือ และยังมีการบุกรุกป่า  
 
 4.5.2 แนวทางการการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกันของชุมชน 
       หลังจากการศึกษาดูงาน ได้จัดเวทีเสวนา โดยคณะผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษา
ทรัพยากรชุมชน การใช้ประโยชน์ ปัญหาที่เกิดขึ้น และความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมทั้ง
สรุปกระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชนของบ้านวังน้ ามอก ในเวทีเสวนาตัวแทนทั้งสามชุมชน มี
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ความเห็นว่าในการใช้ทรัพยากรที่ผ่านมา ชาวชุมชนส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากร
ทางธรรมชาติอย่างไม่ค่อยค านึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ต่างคนต่างท ามาหากินและใช้ประโยชน์
ตามวิธีของตน โดยขาดการอนุรักษ์ท าให้เกิดความเสียหายและลดลงเรื่อยๆ หากไม่ช่วยกันดูแลรักษา 
จะเกิดปัญหามากขึ้นในอนาคต รวมถึงเมื่อได้เห็นข้อมูลของชุมชนไปเทียบกับบ้านวังน้ ามอก จึงเห็นว่า
ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการจัดการทรัพยากรชุมชนร่วมกัน จึงได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรชุมชน ดังนี้  
   1) ทุกชุมชนควรช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณท่าน้ าหลักของชุมชนตนเอง 
โดยการก าจัดวัชพืชน้ าที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ในกรณีที่เกินก าลังความสามารถที่ชุมชนจะจัดการได้ 
เช่น เกาะลอย หรือบริเวณที่วัชพืชทับถมจ านวนมาก ให้ผู้น าชุมชนประสานกับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องเช่น องค์การบริหารส่วนต าบล โยธาธิการอ าเภอ/จังหวัด เพ่ือด าเนินการก าจัดด้วยรถแม็ค -
โครหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ รวมทั้งหาวิธีในการน าวัชพืชเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ เช่นท าปุ๋ยหมัก หรือใช้
ประโยชน์เพื่อการปลูกพืชผัก ซึ่งการก าจัดวัชพืชน้ าเหล่านี้จะท าให้น้ าสะอาดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง  
   2) ทุกชุมชนควรจัดพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์ปลาในบริเวณพ้ืนที่ท่าน้ าหลักของตน 
โดยเปิดพ้ืนที่วัชพืชออกและท าแนวกั้นเป็นเขตห้ามจับปลา เพื่อให้ปลาสามารถเข้ามาอยู่อาศัยได้อย่าง
ปลอดภัย ซึ่งแต่เดิมนั้นประมงจังหวัดได้มีการรณรงค์ก าหนดให้มีการจัดพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาหน้าท่า 
แต่จะมีเฉพาะบางหมู่บ้านเท่านั้น  
   3) ทุกชุมชนควรมีการส ารวจพ้ืนที่ป่าที่เสียหายเหลือน้อย และให้จัดกิจกรรมมีการ
ปลูกป่าในพ้ืนที่หนองหารบริเวณที่ป่าเหลือน้อย เพ่ือทดแทนป่าเดิมที่หายไป เป็นการพ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ป่า ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้มีความสมดุลมากขึ้น  
   4) ชุมชนใดที่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่สูงค่า ให้ประสานกับหน่วยงานราชการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการดูแล เก็บรักษา สิ่งของมีค่านั้นให้ปลอดภัย เช่น อาจขอรับงบสนับสนุนสร้าง
หรือปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น  
   5) ควรให้มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ทั้งด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสร้างประโยชน์เพ่ิมรายได้ให้กับคนในชุมชน เพราะในชุมชน
มีองค์ความรู้ที่มากมายแต่ยังกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลต่างๆ ในชุมชน ยังไม่ได้ถูกรวบรวมมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ในวงกว้าง เช่น 1] ความรู้เรื่องอาหารพ้ืนบ้าน เช่น การปรุงอาหารจากปลาหนองหาร 
การท าปลาร้า ปลาแห้ง ปลาส้ม เป็นต้น 2] ความรู้เรื่อง การจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ จาก
ผักตบชวา เช่น กระติ๊บข้าว ลอบดักปลา สุ่มไก่ เป็นต้น 3] ความรู้เรื่องการหมักเหล้า หรือที่เรียกว่า
เหล้าโท ซึ่งท าจากข้าวเหนียวสามารถใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ หรือเอาไว้ต้อนรับแขกเมื่อแขกมา
เยือน 4] ความรู้ความสามารถในการเล่นดนตรีพ้ืนบ้าน เช่น การเป่าแคน การร าหางนกยูง เป็นต้น  
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5] ความรู้เรื่องพืชพรรณในหนองหาร ปลา และทรัพยากรในหนองหาร  รวมถึงความรู้เรื่องเส้นทาง
การเดินป่าในเกาะดอนต่างๆ และ 6] ความรู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุ เป็นต้น  
   6) ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรักษาและน าทรัพยากร
ในชุมชนมาผลิตผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพ และการก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกั นในการใช้ รักษา 
ทรัพยากรร่วมกัน เช่น การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา มาท าปุ๋ยหมัก เครื่องจักสาน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากปลา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น มะเขือเทศ ข้าวโพด เป็นต้น  
   7) ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และรณรงค์
ให้มีการร่วมกันดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรให้ยั่งยืน  
   8) ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีการน าทรัพยากรของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
และก่อให้เกิดรายได้ เพ่ือลดการท าลายทรัพยากร และอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกัน เช่น กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวรอบหนองหาร เป็นต้น  
 

4.6 การพัฒนาชุมชนรอบหนองหารตามแนวทางท่ีก้าหนด  
  คณะผู้วิจัยได้ร่วมกับทั้ง 3 ชุมชนด าเนินการตามแนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชน ดังที่
กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.5 โดยวางแผนการด าเนินการร่วมกับแกนน าชุมชน เนื่องจากมีข้อจ ากัดของ
ชุมชนในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการจะจัดเวทีประชุมหรือร่วมด าเนินการใดๆ ต้องให้ชุมชนเป็น
หลัก การด าเนินการส่วนใหญ่จะท าได้ในช่วงเวลาที่ชุมชนว่างเว้นจากการท านาแล้ว  โดยตามแนว
ทางการพัฒนาได้ด าเนินกิจกรรมบางส่วน แต่บางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ในระยะเวลาอัน
จ ากัด ต้องดูความเหมาะสมและความพร้อมของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) การท าความสะอาดและจัดท าแหล่งอนุรักษ์ปลาหน้าท่าน้ าหลักของชุมชน โดยแต่ละ
ชุมชนได้รวบรวมกลุ่มชาวบ้ านมาร่วมกันท าความสะอาดบริเวณท่าน้ าหลักของชุมชน มีการขุดลอก
ก าจัดวัชพืชน้ า เปิดพ้ืนที่และก าหนดแนวกั้นเป็นแหล่งอนุรักษ์ปลา จัดตกแต่งให้สวยงาม จัดให้มี
สะพานหรือทางเชื่อมให้สามารถให้อาหารปลาได้ รวมทั้งมีการเฝ้าระวังวัชพืชที่ลอย และเกาะลอย ที่
ถูกพัดมาตาม กระแสลม  

  
 

ภาพที่ 4.29 เขตอนุรักษ์ปลาหน้าท่าน ้าบ้านจอมแจ้ง 
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   2) การส ารวจป่าและปลูกป่าทดแทน จากการจัดเวทีชุมชน พบว่า ชาวบ้านทุกชุมชน
ส่วนใหญ่ท ามาหากินกับหนองหารอยู่แล้วจึงทราบว่ามีพ้ืนที่ใดบ้างที่ควรปลูกป่าทดแทน บริเวณที่ควร
ปลูกทดแทนมากที่สุดจะเป็นบริเวณพ้ืนที่ใกล้ๆ ประตูน้ าสุรัสวดี จึงได้มอบหมายผู้น าชุมชนจัดหากล้า
ไม้และก าหนดให้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันส าคัญๆ ของทุกปี แต่ในปี 2553 ช่วงที่คณะผู้วิจัยลง
พ้ืนที่ท าวิจัย ได้เตรียมการเบื้องต้น แต่เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ซึ่งมีฝน
ตกหนักท าให้น้ าท่วมหลายพ้ืนที่ชายฝั่งหนองหารจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้  ซึ่งปัญหาดังกล่าวจึงได้
ร่วมปรึกษาหารือกัน ว่าสิ่งที่ควรด าเนินการคือ ต้องเลือกต้นไม้ที่เหมาะกับพ้ืนที่ด้วย พ้ืนที่น้ าท่วมขัง
ซ้ าซาก ต้องปลูกต้นไม้ที่ชอบน้ า ส่วนพ้ืนที่ที่ชาวบ้านเลี้ยงสัตว์หากมีการปลูกป่าต้องจัดท าแนวป้องกัน 
ไม่ให้สัตว์เข้าท าลายต้นไม้ เป็นต้น  
   3) การรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่สูงค่า ผู้น าชุมชนบ้านท่าวัดเหนือและบ้านท่า
วัดใต้ได้น าเสนอข้อมูลโบราณวัตถุท่ีจ าเป็นต้องได้รับการรักษาในสภาพที่เหมาะสม และเสนอขอความ
ต้องการในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ให้สามารถจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ซึ่ง
ต้องรอผลการตอบรับจากทางจังหวัด และเนื่องจากในปีพ.ศ. 2551-2552 คณะผู้วิจัยได้วิจัยศึกษา
รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมส าหรับบ้านท่าวัด โดยในการสรุปผลการวิจัยได้จัดพิธีเปิดบ้านท่าวัด
เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม
จ านวนมาก ท าให้มีโอกาสรับทราบข้อมูล และได้ลงพ้ืนที่ศึกษารายละเอียดเพ่ือให้การช่วยเหลือดูแล
เบื้องต้นบ้างแล้ว ส่วนพิพิธภัณฑ์ต้องใช้งบประมาณในระยะต่อไป  
   4) การเก็บรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะผู้วิจัยได้จัดเวทีชาวบ้าน
ประชุมเพ่ือรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในรายละเอียดความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้าน ได้แก่ การท าปลาส้ม ปลาแห้ง ปลาร้า การสานกระติ๊บข้าว ลอบดักปลา การต้มเกลือ 
การทอเสื่อ พิธีกรรมตามความเชื่อของชุมชน เป็นต้น ส่วนเรื่องโบราณสถานและโบราณวัตถุ ได้มีการ
รวบรวมไว้แล้วบางส่วนจากอาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
   5) การให้ความรู้ ได้จัดให้มีการอบรมการจัดท าเครื่องจักสานจากผักตบชวา และการ
ใช้ประโยชน์จากผักตบชวา ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนที่สนใจ แต่ในประเด็นอ่ืนๆ ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้สรุปแนวทางความต้องการไว้เพ่ือให้ชุมชนได้น าเสนอ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาในโอกาสต่อไป เช่น การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ปลาแห้งที่ดึงดูดความ
สนใจของผู้ซื้อ การผลิตปลาส้มที่ได้มาตรฐาน การท าปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพ การแปรรูปมะเขือเทศ เป็นต้น 
ทั้งนี้เพราะต้องอาศัยองค์ความรู้ งบประมาณ ทรัพยากร และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหลายประการ  
   6) การก าหนดเกณฑ์การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากร ได้จัดเวทีชุมชนให้ตัวแทนชาวบ้าน
ได้มีการร่วมกันเสนอกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่ต้องใช้ในการร่วมกันในการใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรหนองหาร โดยหลักการส าคัญคือให้แต่ละชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ ไม่ท าลาย และให้มี
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กิจกรรมปลูกป่าทดแทนอย่างต่อเนื่อง ให้แต่ละชุมชนช่วยกันดูแลหนองหารให้สะอาด หมั่นก าจัด
วัชพืชน้ า ไม่ทิ้งขยะและสารพิษลงในน้ าหนองหาร เป็นต้น 
   7) การจัดกิจกรรมที่มีการน าทรัพยากรของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ทั้งสาม
ชุมชนได้ตกลงร่วมกันเลือกด าเนินการกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยก าหนดพ้ืนที่และเส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมต่อจากบ้านท่าวัดที่คณะผู้วิจัยได้เคยด าเนินการแล้วในปี พ.ศ. 2551 เพ่ือน าทรัพยากรชุมชนที่มี
ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน และให้มีการก าหนดแนวปฏิบัติละค าแนะน า
ส าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือให้เป็นการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ทรัพยากรและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม แต่ยัง
พบว่าการก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวและแนวปฏิบัติต่างๆ แต่ละชุมชนยังคิดแบบแยกส่วน ยังขาด
การเชื่อมโยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ชาวบ้านตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว  
 
4.7 การสรุปผลการวิจัยและคืนพื นที่สู่ชุมชน  
  หลังจากที่ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนที่ก าหนดร่วมกันไว้แล้ว คณะผู้วิจัยได้จัดประชุม
สรุปผลการวิจัยให้แก่ผู้น าและผู้แทนชุมชนจากทั้งสามชุมชน ให้รับทราบและมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันเพ่ือการจัดการทรัพยากรชุมชนรอบหนองหารให้ยั่งยืน ซึ่งได้ผลสรุปร่วมกันว่า สิ่งที่ได้
ด าเนินการร่วมกันมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น หากจะให้เกิดการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากร
ชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและทุกชุมชน โดยใน
ส่วนของชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมให้ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพยากร
หนองหารรวมถึงนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
กิจกรรมส ารวจระบบนิเวศ การรวมกันปลูกป่าชุมชน กิจกรรมอนุรักษ์ปลาหน้าท่า การแปรรูปผลผลิต
ท้องถิ่น การอนุรักษ์งานฝีมือด้านหัตถกรรม เป็นต้น นอกจากนี้จ าเป็นต้องจัดแหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์
การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรชุมชนรอบหนองหาร โดยมีข้อตกลงหรือกติกาของศูนย์เรียนรู้ชุมชน
ร่วมกัน มีเอกสารค าแนะน าที่เป็นปัจจุบัน เข้าใจง่าย มีการให้ความรู้ทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
และการอบรมด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
  ในส่วนของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จ าเป็นต้องมี คือ ควรมีการจัดท าแผนการอนุรักษ์
ทรัพยากรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบหนองหาร หน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนทั้งในด้านผู้รับผิดชอบ 
โครงการ และงบประมาณ ที่จ าเป็นต้องใช้ และน าแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรรอบหนองหารอย่าง
ยั่งยืนต่อไป  
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
   การวิจัย เรื่อง การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรของท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาหนองหารอย่าง
ยั่งยืน คณะผู้วิจัยจะน าเสนอการสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามล าดับดังนี้  
  5.1 ค าถามการวิจัย  
  5.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
  5.3 วิธีด าเนินการวิจัย  
  5.4 สรุปผลการวิจัย  
  5.5 อภิปรายผลการวิจัย 
  5.6 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
5.1 ค าถามการวิจัย  
 5.1.1 ศักยภาพของทรัพยากรในชุมชนรอบหนองหารเป็นอย่างไร  
      5.1.2 การจัดการทรัพยากรในชุมชนรอบหนองหารอย่างเหมาะสมและยั่งยืนมีวิธีการด าเนินการอย่างไร  
เหมาะสมให้เกิดความยั่งยืน 
 
5.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 5.2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรในชุมชนรอบหนองหาร 
 5.2.2 เพ่ือพัฒนาชุมชนรอบหนองหารให้มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
 
5.3 วิธีด าเนินการวิจัย  
   วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยก าหนด
ด าเนินการใน 3 ชุมชน คือ บ้านท่าวัด บ้านจอมแจ้ง และบ้านดอนแก้ว  โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนเอง และเป็นการดูแลทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป การวิจัย
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การเตรียมพ้ืนที่วิจัย 2) การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
สังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 3) ศึกษาทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนตัวอย่าง         
4) ก าหนดแนวทางการด าเนินการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกันของชุมชน 5) การพัฒนาชุมชนรอบ
หนองหารให้มีความสามารถในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสมให้เกิดความยั่งยืน  และ    
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6) สรุปผลการวิจัยและคืนพ้ืนที่สู่ชุมชน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การจัดเวทีชุมชน การส ารวจพื้นที่ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 
5.4 สรุปผลการวิจัย  
  จากผลการด าเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยที่ส าคัญตามวัตถุประสงค์
การวิจัย ประการ คือ 1) ทรัพยากรชุมชนรอบหนองหาร 2) การใช้ทรัพยากรและปัญหาที่เกิดจากากร
ใช้ทรัพยากรชุมชน 3) ปัญหาทรัพยากรชุมชน 4) ความต้องการแก้ปัญหาทรัพยากรชุมชน และ 5) 
แนวทางการปัญหาทรัพยากรชุมชน  
 5.4.1 ทรัพยากรชุมชนรอบหนองหาร  
   ทรัพยากรชุมชนรอบหนองหาร แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และทรัพยากรทางวัฒนธรรม (รวมถึงประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน)   
  5.4.1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งสามชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญร่วมกันคือหนอง
หาร  ซึ่งเป็นบึงหรือทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 77,000 ไร่  มี
ทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นศูนย์รวมทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่  1) 
สวนบัวธรรมชาติ มีทั้งบัวแดง และบัวหลวงสีชมพู  2)  เกาะหรือดอน ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
มากกว่า 20 เกาะ ที่มีจุดเด่นแตกต่างกันไป 3) พรรณไม้และพืชน้ า ประมาณ 65 ชนิด แบ่งเป็น 4 
ประเภท คือ พืชใต้น้ า พืชโผล่น้ า พืชลอยน้ า และพืชชายน้ า  4) พันธุ์ปลาที่พบประมาณ 100 กว่า
ชนิด เช่น ปลาหมอตาล ปลากระแตบ ปลาบู่ ปลา ตะเพียร ปลาโจก ปลากุม ปลาขาวไทย(ปลา
ตะเพียน) ปลาสูด ปลากา ปลาหมอ เป็นต้น  นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวมอารยธรรมชาวสกลนครอยู่
ในชุมชนหรือหมู่บ้านต่างๆ รอบหนองหาร  ตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยลพบุรี และสมัยล้านช้าง รวมถึง
ประเพณีวัฒนธรรมของชาวลุ่มน้ าหนองหาร  
  ส่วนที่แตกต่างกันคือ บ้านจอมแจ้งซึ่งมีพ้ืนส่วนหนึ่งติดกับปากล าน้ าก่ า จึงมีน้ าล าก่ าเป็น
ทรัพยากรส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีป่าไม้ และพ้ืนที่ส าหรับท ากินของชาวบ้านจอมแจ้งและหมู่บ้าน
ใกล้เคียง  
  5.4.1.2 ทรัพยากรทางวัฒนธรรม บ้านท่าวัดเหนือมีสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างที่พบใน
บ้านท่าวัด บ้านท่าวัดเหนือ ได้แก่ วัดมหาพรหมโพธิราช  มีพระธาตุมหาพรหมโพธิราช ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐาน พระอรหันตธาตุและพระพุทธรูปปางประทานพรเพ่ือผู้มากราบไหว้จะได้รับแต่สิ่งดีดี 
ความส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง  พระอุโบสถที่สวยงาม  ศาลาการเปรียญที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธี
การต่างๆ จัดตกแต่งอย่างสวยงาม  เสมาธรรมจักรแสดงอริยมรรคแปดตั้งโดดเด่นสวยงามอยู่ฝั่งริม
หนองหาร  ศาลปู่สอน เป็นสถานที่ศักดิ์ที่ชาวบ้านใช้เพ่ือบนบานให้หายจากความทุกข์ร้อนและ
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ประสบความ ส าเร็จในสิ่งที่ท า  พิพิธภัณฑ์วัดมหาพรหมโพธิราชเป็นสถานที่เก็บรวบรวมวัตถุโบราณ
ล้ าค่าหลายชนิด  ศาลเจ้าแม่กวนอิมที่ตั้งขึ้นจากจิตศรัทธาของชาวไต้หวัน  โพนหอหรือหอพระเจ้า
แผ่นดินเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของพระเจ้าแผ่นดินขอมที่เคยครองดินแดนแถบนี้  
  บ้านท่าวัดใต้ มีทรัพยากรทางวัฒนธรรม ได้แก่ วัดกลางศรีเชียงใหม่ ที่มีอุโบสถโบราณ ใบ
เสมาหินศิลปะสมัยทวาราดี และพระสถูปโบราณซึ่งเป็นศิลปะอินเดีย อายุกว่า 1,300 ปี สระน้ า
โบราณอายุประมาณ 1,300 -1,500 ปี  พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม่ที่จัดเก็บและแสดงวัตถุโบราณ
อายุกว่า 3,500 – 5,500 ปี  แผ่นหินศิลาจารึกที่จารึกประวัติของวัดทั้งสามแห่ง และศาลพระลาด  
ส่วนวัดป่าเอวขันธ์วิปัสสนาวาส ซึ่งมีวัตถุโบราณท่ีส าคัญ คือ พระแท่นเอวขันธ์   
  ด้านวัฒนธรรมประเพณี พบว่า  ชาวชุมชนทั้งสาม ส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ยังมีการนับถือเรื่องผี  ประเภทต่างๆ เช่นเดียวกับผู้คนที่อาศัยอยู่ตามริมหนองหาร มี
ประเพณี 12 เดือน  ตามประเพณีของไทย  และประเพณีท่ีส าคัญๆอ่ืนๆ เช่น การรับขวัญด้วยการท า
พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมทั้งผูกข้อมือรับขวัญ และประเพณีการแข่งขันเรือยาว เป็นต้น และรวมถึง
วัฒนธรรมการหาอยู่หากินในแหล่งธรรมชาติ การเลี้ยงผีปู่ตา การเลี้ยงผีหมอ เป็นต้น  
  ส่วนบ้านจอมแจ้ง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ จึงโบสถ์คริสต์เป็น
สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งเด่นอยู่ริมหนองหารฝั่งบ้านจอมแจ้ง และมีประเพณีที่ส าคัญของ
ชาวบ้านจอมแจ้ง คือประเพณีแห่ดาว ที่จัดในหมู่บ้านเอง และเข้าร่วมกันบ้านท่าแร่และชาวคริสต์ใน
ชุมชนอ่ืนของจังหวัดสกลนคร ส่วนผู้คนบางส่วนที่นับถือศาสนาพุทธ จะไปร่วมงานประเพณีต่างๆ กับ
หมู่บ้านอื่น  
 5.4.2 การใช้ทรัพยากรและปัญหาที่เกิดจากากรใช้ทรัพยากรชุมชน  
  5.4.2.1 การใช้ประโยชน์จากหนองหาร ชาวบ้านทั้งสามหมู่บ้านใช้ประโยชน์จากหนองหาร
เป็นแหล่งน้ า และแหล่งท ามาหากินประกอบอาชีพเพ่ือการด ารงชีวิตเป็นส าคัญ โดยใช้เกาะดอนต่างๆ 
ในการเป็นแหล่งหาไม้ป่า พืชพันธ์ และใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ หาปลาจากหนองหารมาบริโภคในครัวเรือน
และส่งจ าหน่ายเป็นอาชีพ โดยมีทั้งแบบขายสดและการแปรรูปตามภูมิปัญญาเดิม เช่น ปลาร้า ปลา
ส้ม ปลาแห้งเป็นต้น มีการใช้ประโยชน์จากพืชน้ าน ามาเป็นผักรับประทานบ้าง น าผือหรือกกมาทอ
เสื่อ มีการเก็บดอกบัวและฝักบัวจากสวนบัวธรรมชาติในหนองหารไปจ าหน่ายเป็นต้น  
  5.4.3.2 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางวัฒนธรรม ได้ใช้ในการส่งเสริมเป็นทรัพยากร
การท่องเที่ยว ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมอยู่บ่อยๆ โดยแต่ละชุมชนจุดเด่นที่
ต่างกันวัฒนธรรม และมีธรรมชาติที่เชื่อมโยงเรื่องราวถึงกันได้   
 5.4.3 ปัญหาทรัพยากรชุมชน  
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  5.4.3.1 ปัญหาของหนองหาร คือ มีการทับถมของพืชและวัชพืชน้ า ท าให้น้ าเน่าเสีย หรือ
อาจรวมกันเป็นผืนใหญ่ชาวบ้านเรียกว่า เรียกว่า “เกาะลอย” ซึ่งจะลอยไปมาตามกระแสลม บางครั้ง
ท าความเสียหายให้กับชุมชน  
  5.4.3.2 ปัญหาเกี่ยวกับเกาะดอนและป่าไม้ พบว่า เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และ
พ้ืนที่บริเวณเกาะดอนต่างๆ โดยขาดความเอาใจใส่ในการอนุรักษ์ ท าให้ทรัพยากรป่าไม้ลดจ านวนลง
มาก รวมทั้งสภาพของหนองหารที่มีน้ าท่วมขังในหน้าฝน และมีความแห้งแล้งในบางพ้ืนที่ในหน้าร้อน 
ท าให้ต้นไม้ตาย  
  5.4.3.3 ปัญหาทรัพยากรปลา ปลาลดจ านวนลง เนื่องจากมลพิษของน้ า และมีการจับปลา
โดยไม่ค านึงถึงฤดกูาลผสมพันธุ์  
  5.4.3.4 ปัญหาทรัพยากรพืชน้ า พบว่าปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากการทับถมของพืชและ
วัชพืชน้ าเช่น ผักตบชวา สาหร่ายต่างๆ จ านวนมากท าให้เกิดการเน่าเสียของน้ าจากการย่อยสลายซาก
พืชเหล่านี้ ส่งผลให้น้ าตื้นเขิน เพราะไม่สามารถไหลระบายหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อระบบ
นิเวศน์ของหนองหารทั้งระบบ  
  5.4.3.5 ปัญหาทรัพยากรทางวัฒนธรรม การเก็บรักษาโบราณวัตถุที่หาค่ามิได้ ยังไม่
เหมาะสมและไม่ปลอดภัย    
 5.4.4 ความต้องการแก้ปัญหาทรัพยากรชุมชน  
  1) ควรก าจัดวัชพืชน้ า โดยเฉพาะผักตบชวาที่ทับถมกันเป็นเกาะลอย โดยมีการขนย้ายออก
จากพ้ืนที่ และควรท าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพ่ือลดจ านวนลงให้เหลือน้อยที่สุด  
  2) ควรมีการอนุรักษ์ป่าไม้ และดูแลรักษาพ้ืนที่ที่เข้าไปใช้ประโยชน์และปลูกป่าทดแทนใน
พ้ืนที่ที่ป่าลดน้อยลง และดูแลการใช้ประโยชน์จากเกาะดอนต่างๆ ร่วมกัน  
  3) ควรมีการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลาเพ่ือให้มีกินมีอยู่ 
  4) ควรดูแลรักษาทรัพยากรทางวัฒนธรรม ควรสร้างพิพิธภัณฑ์หรือปรับปรุงให้มีระบบ
ความปลอดภัยมากขึ้น มีการจัดท าทะเบียนโบราณวัตถุเพ่ือการปกป้องรักษา และจัดแสดงเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 5.4.5 แนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชน  
  ในการหาแนวทางด าเนินการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกันของชุมชน คณะผู้วิจัยได้จัด
เสวนาเพ่ือให้เห็นสภาพทรัพยากร การใช้ทรัพยากร และปัญหาของชุมชนทั้งสามแห่งแล้ว ได้น า
ตัวแทนชุมชนศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรชุมชนบ้านวังน้ ามอก อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัด
หนองคาย และน าผลการศึกษามาจัดเวทีเสวนาหาแนวทางร่วมกัน   
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   1) ทุกชุมชนควรช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณท่าน้ าหลักของชุมชนตนเอง 
โดยการก าจัดวัชพืชน้ าที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ ในกรณีที่เกินก าลังความสามารถที่ชุมชนจะจัดการได้ 
ให้ผู้น าชุมชนประสานกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือช่วยเหลือด าเนินการ  
   2) ทุกชุมชนควรจัดพ้ืนที่เพ่ือเป็นแหล่งอนุรักษ์ปลาในบริเวณพ้ืนที่ท่าน้ าหลัก 
   3) ทุกชุมชนควรมีการส ารวจพ้ืนที่ป่าที่เสียหายเหลือน้อย และให้จัดกิจกรรมมีการ
ปลูกป่าในพื้นที่หนองหารบริเวณที่ป่าเหลือน้อย เพ่ือทดแทนป่าเดิมที่หายไป 
   4) ชุมชนใดที่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่สูงค่า ให้ประสานกับหน่วยงานราชการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการดูแล เก็บรักษา สิ่งของมีค่านั้นให้ปลอดภัย เช่น อาจขอรับงบสนับสนุนสร้าง
หรือปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น  
   5) ควรให้มีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์
ทั้งด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสร้างประโยชน์เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน  
   6) ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าทรัพยากรในชุมชนมา
ผลิตผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพ และการก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกันในการใช้ รักษา ทรัพยากรร่วมกัน  
   7) ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรหนองหาร 
และรณรงค์ให้มีการร่วมกันดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรหนองหารให้ยั่งยืน  
   8) ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีการน าทรัพยากรของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
และก่อให้เกิดรายได้ เพ่ือลดการท าลายทรัพยากร และอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกัน  
  จากแนวทางที่ได้ก าหนดร่วมกัน ทั้งสามชุมชนได้จัดเวทีแลกเปลี่ยน พูดคุย และด าเนินการ
ได้ผลดังนี้  
  1) ชุมชนได้ท าความสะอาดและจัดท าแหล่งอนุรักษ์ปลาหน้าท่าน้ าหลักของชุมชน มีการขุด
ลอกก าจัดวัชพืชน้ า เปิดพ้ืนที่และก าหนดแนวกั้นเป็นแหล่งอนุรักษ์ปลา จัดตกแต่งให้สวยงาม รวมทั้ง
มีการเฝ้าระวังวัชพืชที่ลอย และเกาะลอย ที่ถูกพัดมาตาม กระแสลม  
  2) การส ารวจป่าและปลูกป่าทดแทน มีการก าหนดพ้ืนที่ปลูกป่าทดแทนที่ประตูน้ าสุรัสวดี
และพ้ืนที่ชุ่มน้ าอ่ืนๆ ซึ่งต้องเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  3) การรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่สูงค่า ผู้น าชุมชนบ้านท่าวัดเหนือและบ้านท่าวัด
ใต้ได้น าเสนอข้อมูลโบราณวัตถุที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาในสภาพที่เหมาะสม และเสนอขอความ
ต้องการในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ให้สามารถจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ซึ่ง
ต้องรอผลการตอบรับจากทางจังหวัด 
  4) การเก็บรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะผู้วิจัยได้จัดเวทีชาวบ้านประชุม
เพ่ือรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในรายละเอียดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน 
ได้แก่ การท าปลาส้ม ปลาแห้ง ปลาร้า การสานกระติ๊บข้าว ลอบดักปลาย การต้มเกลือ การทอเสื่อ 
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พิธีกรรมตามความเชื่อของชุมชน เป็นต้น ส่วนเรื่องโบราณสถานและโบราณวัตถุ ได้มีการรวบรวมไว้
แล้วบางส่วนจากอาจารย์และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    
   5) การให้ความรู้ ได้จัดให้มีการอบรมการจัดท าเครื่องจักสานจากผักตบชวา และการใช้
ประโยชน์จากผักตบชวา ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนที่สนใจ แต่ในประเด็นอ่ืนๆ ยังไม่สามารถด าเนินการ
ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้สรุปแนวทางความต้องการไว้เพ่ือให้ชุมชนได้น าเสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาในโอกาสต่อไป เช่น การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ปลาแห้งที่ดึงดูดความสนใจของผู้
ซื้อ การผลิตปลาส้มที่ได้มาตรฐาน การท าปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพ การแปรรูปมะเขือเทศ เป็นต้น ทั้งนี้
เพราะต้องอาศัยองค์ความรู้ งบประมาณ ทรัพยากร และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องหลายประการ  
  6) การก าหนดเกณฑ์การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากร ได้จัดเวทีชุมชนให้ตัวแทนชาวบ้านได้มี
การร่วมกันเสนอกฎเกณฑ์ที่ต้องใช้ในการร่วมกันในการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรหนองหาร โดย
หลักการส าคัญคือให้แต่ละชุมชนร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ ไม่ท าลาย และให้มีกิจกรรมปลูกป่าทดแทน
อย่างต่อเนื่อง ให้แต่ละชุมชนช่วยกันดูแลหนองหารให้สะอาด หมั่นก าจัดวัชพืชน้ า ไม่ทิ้งขยะและ
สารพิษลงในน้ าหนองหาร เป็นต้น 
  7) การจัดกิจกรรมที่มีการน าทรัพยากรของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน ทั้งสาม
ชุมชนได้ตกลงร่วมกันเลือกด าเนินการกิจกรรการท่องเที่ยว โดยก าหนดพ้ืนที่และเส้นทางท่องเที่ยว
เชื่อมต่อจากบ้านท่าวัดที่คณะผู้วิจัยได้เคยด าเนินการแล้วในปี พ.ศ. 2551 และให้มีการก าหนดแนว
ปฏิบัติส าหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือให้เป็นการท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ทรัพยากรและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อม แต่ยังพบว่าการก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวและแนวปฏิบัติต่างๆ แต่ละชุมชนยังคิดแบบ
แยกส่วน ยังขาดการเชื่อมโยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ชาวบ้านตลอดเส้นทางการท่องเที่ยว 
  สิ่งที่ได้ด าเนินการร่วมกันมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น หากจะให้เกิดการเรียนรู้ในการจัดการ
ทรัพยากรชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและทุก
ชุมชน โดยในส่วนของชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมให้ชุมชนท้องถิ่นและชุมชนโดยรอบที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรหนองหารรวมถึงนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมส ารวจระบบนิเวศ การรวมกันปลูกป่าชุมชน กิจกรรมอนุรักษ์ปลาหน้า
ท่า การแปรรูปผลผลิตท้องถิ่น การอนุรักษ์งานฝีมือด้านหัตถกรรม เป็นต้น นอกจากนี้จ าเป็นต้องจัด
แหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรชุมชนรอบหนองหาร โดยมีข้อตกลงหรือกติกา
ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนร่วมกัน มีเอกสารค าแนะน าที่เป็นปัจจุบัน เข้าใจง่าย มีการให้ความรู้ทั้งใน
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ และการอบรมด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
   ในส่วนของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จ าเป็นต้องมี คือ ควรมีการจัดท าแผนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบหนองหาร หน่วยงานราชการ สถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ เกิดความชัดเจนทั้งในด้าน
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ผู้รับผิดชอบ โครงการ และงบประมาณ ที่จ าเป็นต้องใช้ และน าแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการทรัพยากรรอบ
หนองหารอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
5.5 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.5.1 การจัดการทรัพยากรชุมชนโดยมีกิจกรรมที่ท าให้ชุมชนเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดย
ส่วนตัวและโดยส่วนรวมรอบหนองหาร  
  1) การที่คณะผู้วิจัยได้น าตัวแทนชุมชนทั้ง 3 ชุมชน ศึกษาดูงานที่หมู่บ้านวังน้ ามอก ท าให้
ชุมชนมีโอกาสได้เรียนรู้การจัดการทรัพยากรของชาวบ้านหมู่บ้านวังน้ ามอกจากสภาพปัญหาและ
แนวทางน าสู่การปฏิบัติจนส าเร็จและยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน ท าให้ชาวชุมชนที่ศึกษาดูงานเกิดแนวคิดเชิง
เปรียบเทียบถึงทรัพยากรในชุมชนของตนที่ที่พบว่ามีหลากหลายกว่าบ้านวังน้ ามอก ท าให้เมื่อกลับมา
และมีการจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชนรอบหนองหาร จึงมี
แนวทางต่างๆ มากมาย และมีกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากเวทีดังกล่าว  ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน โดยสัมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ (2540) ที่กล่าวว่าการพัฒนา
ความเข้มแข็งของชุมชนที่ริเริ่มขึ้นใหม่ ต้องมีการศึกษาเรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม การเรียนรู้และ
คิดค้นกิจกรรมแก้ปัญหาควรเปิดโอกาสให้มีการอบรมศึกษาดูงานจากพ้ืนที่จริงและชาวบ้านมี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา   
  2) จากการกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาและเรียนรู้
เกี่ยวกับทรัพยากร การใช้ทรัพยากร ปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่า เมื่อชาวชุมชนได้เรียนรู้และรับทราบ
ข้อมูลในภาพรวมที่เกิดการจากใช้ทรัพยากรเพ่ือการท ามาหากิน การประกอบอาชีพ โดยขาดการ
ร่วมมือกันในอนุรักษ์ท าให้เกิดการเสียหายและลดลงไปเรื่อยๆ ของทรัพยากรในชุมชน กลายเป็น
ปัญหาที่ในอนาคตจะท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนต้องล าบากมากข้ึน จึงต้องช่วยกันหาแนว
ทางการจัดการทรัพยากรให้คงอยู่และและใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนานและยั่งยืน ดังนั้นจึงได้ระดม
ความคิดเห็น เสนอและก าหนดแนวทางการจัดการทรัพยากรชุมชนรอบหนองหารร่วมกัน โดยต้อง
ร่วมกันเรียนรู้และช่วยกันแก้ไขฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ในส่วนที่ชุมชนสามารถท าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติทุกชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรหนองหารและทรัพยากรต่างๆ ใน
หนองหาร เพราะเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนได้ใช้ประโยชน์เพ่ือการประกอบอาชีพ และบริโภคใช้สอย
ในครัวเรือนอยู่เป็นประจ า โดยเริ่มจากแต่ละชุมชนด าเนินการในชุมขนตนเอง จากนั้นจึงเชื่อมโยง
ขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับ 
ประยงค์ รณรงค์ (2552) ที่ได้ศึกษาการจัดการทรัพยากรชุมชนโดยชุมชนไม้เรียง โดยได้ร่วมกับผู้น า
ชุมชนไม้เรียงและเครือข่าย จัดการชุมชนไม้เรียงเป็นชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ ที่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของ
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การพัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน โดยอาศัยกระบวนการจัดการทรัพยากรชุมชนโดยชุมชน และ
ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ว่า การเรียนรู้ในทุกระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ มีความส าคัญที่จะ
น าไปสู่การแก้ปัญหาได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถหาแนวทาง วิธีการในการพัฒนาชุมชนไปสู่การ
จัดการชุมชนที่พ่ึงตนเองที่แข็งแรงต่อไปได้ 
  3) การจัดการทรัพยากรของชุมชนรอบหนองหาร มีจุดเริ่มต้นที่ส าคัญคือคนในชุมชนมีความ
ตระหนักในการเรียนรู้เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชนเอง เพ่ือให้คงอยู่เพ่ือใช้ประโยชน์ในอนาคต 
โดยรวมกลุ่มกันระดมความคิดเห็นหาแนวทางและด าเนินการ โดยมีผู้น าชุมชนและผู้ที่ชาวบ้านเคารพ
นับถือเป็นแกนน า แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการเองเพียง 3 ชุมชน หรือเฉพาะชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
ย่อมจะน าสู่ความส าเร็จได้ยาก เพราะบางกิจกรรมเกินความสามารถที่ชุมชนจะท าได้เอง ต้องอาศัย
การสนับสนุนและความร่วมมือจากภาครัฐ คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การความรู้และสนับสนุน
งบประมาณ การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่หากจะน าไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน จ าเป็นต้นอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกชุมชนรอบหนองหารที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มาเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การด าเนินการ การ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ มีโครงการและงบประมาณสนับสนุน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการรวมกลุ่มชุมชนเพ่ือจัดการทรัพยากรให้ส าเร็จต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ 
4 ประการ (สมศักดิ์  สุขวงศ์ , 2553)  คือ สมาชิกมีความสนใจร่วมกัน มีส่วนร่วมและได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ความส าคัญกับการสร้างกฎเกณฑ์ของหมู่บ้าน และอาศัยกลุ่มเดิมในเรื่องนั้น
เป็นฐานในการท างาน และสอดคล้องกับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยภาครัฐ
ภาคเอกชนควรด าเนินโครงการโดยการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนตั้งแต่การวางแผน การสนับสนุน
งบประมาณ และโครงการต่างๆ  โดยชาวชุมชนมีสิทธิและอ านาจในการจัดการทรัพยากรชุมชนของ
ตนเองโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน (สัมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ, 2540)  
 
5.6 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
  5.6.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
   1) การจัดการทรัพยากรชุมชน ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนเป็นส าคัญ ในเบื้องต้น
ชุมชนควรมีจัดการกันเองโดยเริ่มต้นจากชุมชนของตนเอง แล้วจึงเชื่อมโยงไปยังชุมชนอ่ืนๆ ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือชุมชนอ่ืนๆ ควรส่งเสริมการด าเนินการเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การใช้
ทรัพยากรชุมชนเกิดผลประโยชน์มากที่สุด มีผลกระทบน้อยที่สุด และมีการอนุรักษ์ร่วมกัน 
   2) ควรจัดท าแผนพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรชุมชนที่มีความชัดเจน เชื่อมโยงกับแผนการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และบริบทที่เป็นจริงของชุมชน โดยเฉพาะทรัพยากรหนองหารควร
จัดท าแผนพัฒนาที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และจัดการเร่งด่วนในปัญหาส าคัญๆ  



99 

 

   3) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชุมชนด้านต่างๆ ควรได้ศึกษาในรายละเอียด
และวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกับชุมชน รวมถึงให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร ให้แก่คนในชุมชน  
   5.6.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นต่อไปนี้  
   1) ควรศึกษาการเรียนรู้และการจัดทรัพยากรชุมชนหนองหารในแต่ละด้า นให้มี
รายละเอียดมากขึ้น ที่สามารถสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่าง
ยั่งยืน  
   2) ควรวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการอนุรักษ์
ทรัพยากรชุมชน  
   3) ควรศึกษาและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การจัดการทรัพยากรชุมชน เพ่ือเป็นต้นแบบในการ
ต่อยอดพัฒนาไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไป  
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