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บทที่ 1 

 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

 

1. ความส าคัญ 

 หนองหาร เป็นทะเลสาบน้้าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ผิวน้้า
ประมาณ 46,000 ไร่ หรือ 123 ตารางกิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร จุดที่ลึกที่สุดประมาณ 4.50 เมตร 
มีแหล่งต้นน้้าเป็นล้าห้วยที่ไหลลงสู่พ้ืนที่หนองหารทั้งสิ้น 16 สาย โดยมีห้วยน้้าพุงเป็นแหล่งต้นน้้าที่ใหญ่ที่สุด 
โดยลักษณะสัณฐานของพ้ืนที่หนองหารที่เป็นทะเลสาบธรรมชาติ สันนิษฐานว่า เกิดขึ้นจากการยุบตัว ของแผ่น
เปลือกโลก อันเนื่องมาจากการถูกชะล้าง ของชั้นหินเกลือใต้ดิน จนเกิดโพรงขนาดใหญ่ และเกิดการพังทลาย 
ยุบตัวลงเป็นหนองน้้าในเวลาต่อมา 

 พ้ืนที่หนองน้้าจืดขนาดใหญ่อย่างหนองหาร ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ท่ีส้าคัญในฐานะของแหล่งทรัพยากรของ
ชุมชน จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในบริเวณรอบพื้นท่ีหนองหาร พบว่ามีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานและการใช้
แหล่งน้้านี้ในฐานะแหล่งทรัพยากรมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในยุคเหล็กตอนปลายมาจนถึง
บ้านเมืองในสมัยขอม ที่พบหลักฐานเป็นการวางผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีปราสาทส้าคัญๆหลายแห่งตั้งอยู่
ในพ้ืนที่รอบหนองหาร    

 จากสภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่หนองหาร ที่เป็นแหล่งทรัพยากรเปิดของชุมชนรอบหนองหาร ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนสภาพของพ้ืนที่ตามธรรมชาติ ที่ส่งผลให้พ้ืนที่หนองหารมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ท้าให้ชุมชน
ในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่หนองหารต้องสร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิธีในการใช้พ้ืนที่ เพ่ือการด้ารงชีวิตให้
สอดคล้องกับสภาพของภูมิลักษณะของหนองหารที่เปลี่ยนแปลงไป 

 อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากหนองหารในฐานะทรัพยากรเปิด และทรัพยากรพ้ืนฐานที่คนต้อง
ปรับตัวเข้ากับภูมินิเวศของพ้ืนที่หนองหาร เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่มมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับแรกเมื่อปี 2504 จนถึงปัจจุบันมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่พ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ก็มักจะถูกมองจากบรรดา นักวิชาการ นักพัฒนา และนักการเมือง ที่มี
บทบาทส้าคัญในการร่างแผน และก้าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศว่า เป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง ขาดแคลนน้้าใน
การอุปโภค บริโภค และบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และ
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่สามารถเก็บกักน้้าได้นาน ถึงแม้ว่าภาคอีสานจะมี ล้าห้วยต่างๆ แม่น้้าต่างๆ 
ทั้งสายใหญ่ สายเล็ก อยู่มากกว่า 30 สาย แต่ก็ไม่เพียงพอกับการด้ารงชีวิต ดังนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมา 



 
โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ  ห น้ า  | 2 

 
จึงให้ความสนใจกับการพัฒนาระบบชลประทานขนาดต่างๆ ในภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็น ฝาย อ่างเก็บน้้า ไป
จนถึงเขื่อน เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้้า ในการท้าการเกษตร การบริโภค การผลิตกระแสไฟฟ้าและเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตร ตามแนวทางของระบบทุนนิยม การเปลี่ยน รูปแบบจาก
การผลิต เพ่ือยังชีพมาเป็นการผลิตเพ่ือการค้าจึงเกิดขึ้น แนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบ
การเกษตรจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะแนวความคิดในเรื่องของการปฏิวัติเขียว (Green Evolution) ได้น้ามาซึ่งการ
พัฒนาแหล่งน้้า รวมถึงระบบชลประทาน อันเป็นกลไกส้าคัญ และเป็นตัวแปรหนึ่งในการผลิต   

 จากนโยบายและแผนพัฒนาที่อยู่ภายใต้มุมมองใหม่ ที่คนสามารถควบคุมและบงการธรรมชาติผ่าน
การพัฒนา โดยคนไม่ต้องรอและปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านการผลิต
ด้านการเกษตรเพ่ือการค้าที่จะน้ามาซึ่งโภคทรัพย์มหาศาล พ้ืนที่หนองหารจึงเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ไม่สามารถหลีก
หนีจากการพัฒนาได้ และจะต้องอยู่ในฐานะทรัพยากรธรรมชาติที่ต้อง “พัฒนา” ที่ถูกคิดและท้าโดยคน 

 ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือ หนองหารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อรัฐเริ่มสร้างประตูกั้นล้าน้้าก่้าในปี พ.ศ 
2484 เมื่อมีการส้ารวจเพ่ือการพัฒนาลุ่มน้้า กรมประมงได้ด้าเนินการพัฒนาหนองหารแปรเปลี่ยนจากสภาพ
เดิมให้เป็นแหล่งน้้าจืดระบบปิดขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นที่เพาะพันธุ์ปลาและให้เป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส้าคัญ
ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการสร้างประตูระบายน้้าระหว่างหนองหารกับล้าน้้าก่้าที่ไหลลงสู่
แม่น้้าโขง ต่อมาประตูนี้มีประสิทธิภาพในการระบายน้้าไม่เพียงพอในช่วงพายุดีเปรสชั่น ต้องรับน้้ามากระบาย
ลงสู่ล้าน้้าก่้าได้น้อย ระดับน้้าในหนองหารจึงเพ่ิมสูงขึ้นจนเล่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่โดยรอบ จึงได้มีการสร้าง
ประตูน้้าขึ้งมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2535 ชื่อว่าประตู “สุรัสวดี” มีระดับกักเก็บน้้าที่ +157 เมตร รทก.
(ระดับน้้าทะเลปานกลาง)  โดยมีระดับกักเก็บน้้าสูงกว่าประตูแววพยัคฆ์คันเพ่ิมขึ้นอีก 50 เซนติเมตร  เก็บกัก
น้้าได้ประมาณ 198 ล้านลูกบาศก์เมตรมีพ้ืนที่ผิวน้้า 123 ตารางกิโลเมตร  โดยด้านข้างประตูมีบันไดปลาโจนมี
ความสูงจากระดับน้้า +152 เมตร  รทก.  เพ่ือให้ปลาจากแม่น้้าโขงที่เดินทางผ่านล้าน้้าก่้าได้ข้ามมาวางไข่ใน
หนองหาร  แต่ก็ไม่สามารถข้ึนมาได้ทั้งหมด  ในระยะที่หนองหารมีระดับลดต่้าลงจนถึงระดับต่้าสุดที่ +156.09 
เมตร รทก.  พ้ืนผิวน้้าจะลดลงเหลือเพียง 73 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้้าในหนองหารเหลือ 119 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร   

 ในเขตพ้ืนน้้าหนองหารมีเกาะดอนมากกว่า 60 เกาะแต่ปัจจุบันนี้เหลือเพียง 18 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุด 
คือ ดอนสวรรค์ทั้งเกาะดอนสวรรค์น้อยและเกาะสวรรค์ใหญ่ เดิมมีพ้ืนที่ประมาณ 1,250 ไร่ปัจจุบันเหลืออยู่
ประมาณ 500 ไร่ ก่อนจะมีการสร้างประตูกักเก็บน้้าขึ้นใหม่ ระดับพ้ืนที่ของดอนสวรรค์อยู่เหนือระดับน้้า
ประมาณ 2-3 เมตร มีน้้าขึ้น-ลง ตามฤดูกาล แต่หลังจากสร้างประตูน้้าขึ้นใหม่ระดับพ้ืนที่ของเกาะดอนสวรรค์
อยู่เหนือระดับน้้าประมาณ  1-1.5 เมตร  เท่านั้นและมีน้้าแช่ขังอยู่ตลอดปี สภาพเกาะดอนอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน  
เมื่อไม่มีการระบายน้้าเป็นไปตาฤดูกาลเหมือนในอดีต  จะมีระดับพ้ืนสันดอนเหนือระดับน้้าเพียงประมาณ  
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0.5-1 เมตรเท่านั้น  ส่งผลให้ไม้ยืนต้นต้องอุ้มน้้าเป็นเวลานาน  และตายไปในที่สุด  จนกลายเป็นเกาะที่
เสื่อมสภาพความสมดุลของระบบนิเวศ  

 ในอดีตหนองหารเป็นแหล่งทุนทางธรรมชาติที่ส้าคัญในการด้ารงชีวิตของชุมชนลุ่มน้้าหนองหารและ
เครือข่ายภูมินิเวศเชื่อมโยงล้าห้วยทั้ง 16 สาย และล้าห้วยสาขาอีกมากมาย มีน้้าใส อาบ กินได้ มีพืชผักน้้าที่
สะอาด เช่น ผักป้าน ผักแว่น ผักบุ้ง สายบัว สามารถกินสดๆได้ โดยไม่ส่งผลกระทบทางสุขภาพ มีสัตว์น้้าหลาย
ชนิดที่ชุกชุมและอุดมสมบูรณ์ มีนกน้้านานาพันธุ์ เช่น นกเป็ดน้้า นกกระยาง นกหงส์ นกกระเต็น นกเจ่า  
ชาวบ้านรอบหนองหารสามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้ได้โดยง่าย แต่ในปัจจุบัน ไม่สามารถบริโภคพืชและสัตว์
น้้าได้อย่างปลอดภัย นกชนิดต่างๆ ได้ย้ายถิ่นที่อาศัยไปยังแหล่งน้้าอ่ืนๆ เนื่องมาจากหนองหารเป็นแหล่งสะสม
เชื้อโรคและสารเคมี  ไม่เหมาะที่จะสร้างเป็นชุมชนนิเวศของนก  

 หนองหารมีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ราบเนินลอนลาดคล้ายแอ่งกระทะแบน  เดิมทีเป็นระบบเปิด  
มีน้้าไหลเข้าออกตามฤดูกาล พ้ืนดินใต้หนองหารเป็นดินทรายและลูกรัง ในฤดูแล้งน้้าจะแห้งสามารถเดินไปมา
ระหว่างเกาะดอนต่างๆได้  ต่อมา การขยายตัวของชุมชนเมืองมีการปล่อยน้้าเสียลงสู่หนองหาร และการท้า
การเกษตรแผนใหม่ของชุมชนของหนองหารที่ใช้ปุ๋ยสารเคมีมากข้ึนท้าให้เกิดการสะสมของสารพิษในหนองหาร 
ขณะเดียวกันการปล่อยน้้าเสียจากชุมชนเมืองที่มีสารฟอสฟอรัสและไนโตรเจนสะสมในปริมาณสูง ท้าให้วัชพืช
ทั้งบนน้้า อันได้แก่ จอก ผักตบชวา และวัชพืชใต้น้้า ได้แก่ สาหร่าย เจริญเติบโตได้ดี วัชพืชเหล่านี้มีวงจรชีวิต
สั้น ถึงแม้จะมีการก้าจัดแต่ก็ไม่ทันต่ออัตราการขยายพันธุ์ของวัชพืชเหล่านี้ ส่วนที่เน่าตายโดยธรรมชาติ จะทับ
ถมกันกลายเป็นกองนุ่น เป็นเกาะวัชพืชเน่าที่ลอยอยู่บนน้้าและค่อยๆ ย่อยสลายลงสู่ใต้ผิวน้้า กลายเป็นเศษ
โคลน  เลน ตกตะกอนสู่ใต้ผิวน้้ามีความสูงระหว่าง 0.5-1.6 เมตร จากพ้ืนผิวดินเดิม เบียดบังพ้ืนที่อาศัยของ
สัตว์น้้า  ปลาหลายชนิดไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ บางชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และบางชนิดต้องสูญพันธุ์ 
นับเป็นการสูญเสียทุนทางสังคมอันยิ่งใหญ่ 

 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอ่ืนๆ เช่น การเสื่อมสภาพของเกาะดอน การ
สูญเสียความสมดุลนิเวศชายฝั่ง การสะสมของเชื่อโรคท่ีมีผลต่อสุขภาพของทั้งสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ และในที่สุด
ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม กล่าวคือ หนองหารมิใช่แหล่งทุนทางธรรมชาติที่ส้าคัญของ
คนลุ่มน้้าหนองหาร วัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวกับหนองหารเริ่มจางหายไป ผู้คนละทิ้งวิถีชีวิตท้าประมง ความ
ผูกพันระหว่างมนุษย์กับหนองหารลดน้อยลง ขณะที่มนุษย์แสวงหาทางรอดด้วยวิธีการอ่ืนๆ แต่กลับปล่อยให้
หนองหารเสื่อมโทรมลงทีละเล็กทีละน้อย ปรากฏการณ์ดั่งกล่าวนี้ นับว่าเป็นภัยเงียบที่คุกคามวิถีชีวิตของ
ชุมชนให้มีความอ่อนแอลง 

 จากสถานการณ์ของปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ในพ้ืนที่หนองหารที่กล่าวมา ทาง
โครงการวิจัยได้จัดแผนโครงการการศึกษา “แนวทางการจัดการและพัฒนาทรัพยากร  ในเขตพ้ืนที่หนองหาร
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แบบบูรณาการ”  เพ่ือสร้างทางเลือกในการจัดการ และการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารอย่างมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในฐานะเจ้าของและผู้ใช้ทรัพยากร ทั้งยังเป็นการหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรในเขตพ้ืนที่
หนองหารร่วมกัน โดยก้าหนดแนวทางในการท้างานในลักษณะของภาคีระหว่างผู้ใช้พ้ืนที่ และทรัพยากรในเขต
หนองหาร และกลุ่มองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่หนองหาร เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการ
จัดการบริหารพ้ืนที่หนองหารและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ  และเกิดการ
ยอมรับกระบวนการจัดการบริหารที่เป็นแนวทางเดียวกัน อีกทั้งทางกลุ่มผู้ศึกษายังมองว่าการสร้างเครือข่าย
ผู้ใช้พ้ืนที่และทรัพยากรธรรมชาติในแบบภาคี ของผู้มีส่วนได้เสียในเขตพ้ืนที่หนองหาร ยังเป็นทางออกแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาของระบบการจัดการทรัพยากรในเขตพ้ืนที่หนองหารอย่างเป็นระบบ อันแตกต่างจากใน
อดีตเคยเป็นไปในรูปแบบที่ต่างฝ่ายต่างท้า และไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่และระบบนิเวศ ที่
การจัดการมีความจ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันในหลายภาคส่วน ตลอดทั้งพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง  ที่ผู้คนในพ้ืนที่
ต่างก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร 

 ดังนั้นการจัดการพ้ืนที่หนองหารจึงจ้าเป็นที่ควรจะวางแผนจัดการการใช้  การบริหาร  และกฎข้อ
กติกา   ที่ได้รับฉันทานุมัติจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด   เพ่ือสร้างแนวทางการจัดการบริหารทรัพยากร
หนองหารทั้งหมดไปในแนวทางเดียวกัน   โดยการศึกษาครั้งนี้วางแผนในการจัดท้าการศึกษา  เพ่ือสร้างภาคี
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการจัดการทรัพยากรในพื้นที่หนองหาร และท้าการค้นหาสาเหตุของปัญหา
ที่เกิดขึ้น จากการจัดการบริหารทรัพยากรในเขตพ้ืนที่หนองหารที่มีอยู่แต่เดิม   เพ่ือหาช่องว่างและแนวทางใน
การบริหารจัดการทรัพยากรในเขตพ้ืนที่หนองหารในแบบใหม่ ๆ ในแบบของการระดมองค์ความรู้ระดับภาคีผู้มี
ส่วนร่วมได้เสียในพ้ืนที่หนองหาร เพ่ือน้ามาเสนอเป็นแนวทางเลือกให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
จัดการทรัพยากรในเขตพ้ืนที่หนองหารทั้งหมด 

 โดยการศึกษาครั้งนี้  จะเป็นส่วนของการเปิดพ้ืนที่เวทีและรวบรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่
หนองหารจังหวัดสกลนคร กับกลุ่มผู้มีอ้านาจในการจัดการทรัพยากรในเขตพ้ืนที่หนองหาร ให้ได้แสดงความ
คิดเห็นตลอดทั้งท้ากิจกรรมวางแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหารอย่างมีส่วนร่วม  และ
รวมกลุ่มเพ่ือหากระบวนการสร้างภาคีผู้มีส่วนตัดสินใจ ในการวางแนวทางการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนอง
หารอย่างมีส่วนร่วม พร้อมวางกฎกติกาแนวทางในการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหารใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถน้าไปปรับปรุงใช้ในการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร ได้อย่างสอดคล้องกับ
ความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มชุมชนผู้ใช้พ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

   

2. ค าถามหลักของการวิจัย 
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 กลุ่มภาคีผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหารจะเกิดขึ้นได้อย่างไร และเมื่อ
กลุ่มภาคีเกิดข้ึนแล้ว กลุ่มภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหารจะมีแนวทางในการ
จัดการต่อปัญหาทรัพยากรในพื้นที่หนองหารอย่างไร  

 

3. นิยามศัพท:์ 

 หนองหาร หมายถึง ทะเลสาบน้้าจืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณอ้าเภอเมืองสกลนคร อ้าเภอโพนนาแก้ว 
จังหวัดสกลนคร มีเนื้อท่ีกว่า 77,000 ไร่ 

 การจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการ หมายถึง การผสมผสานทรัพยากรและอ้านาจที่มีอยู่ เพ่ือน้ามาใช้
บริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือ ท้าให้ดีขึ้น 

 ภาคีผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง กลุ่มคนที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องการกับใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร
จังหวัดสกลนคร ซึ่งในที่นี้รวมความถึงกลุ่มผู้มีอ้านาจในการบังคับและจัดการพ้ืนที่หนองหารจังหวัดสกลนคร
ด้วย 

 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง  “โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ”  มี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

 4.1 เพ่ือศึกษากระบวนการเกิดภาคีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนอง
หาร 

 4.2 เพ่ือศึกษาหาแนวทางการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร ในลักษณะของภาคีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

 4.3 เพ่ือก้าหนดแนวทางในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรในพื้นที่หนองหาร  

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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 การวิจัยเรื่อง “โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนา “หนองหาร” แบบบูรณาการ”  มี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับดังนี้ 

 5.1 ทราบกระบวนการเกิดภาคีของผู้มีส่วนเสียในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร 
 5.2 เกิดแนวทางการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหารในลักษณะของภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 5.3 ได้แนวทางในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร  ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้
ทรัพยากรในพ้ืนทีห่นองหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการทบทวนวรรณกรรม  แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ของงานที่วิจัยเรื่อง “โครงการการศึกษา
แนวทางการจัดการและพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ”  ผู้วิจัยได้แยกเป็นสี่ประเด็นหลัก  ดังนี้ 

 1. จุดเปลี่ยนหนองหาร 
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 2. หนองหารสภาพปัญหาที่เกิดการจากพัฒนา 
 3. มุมมองที่แตกต่างกันในการเข้าถึง/จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. แนวทางในการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม 

 

1.จุดเปลี่ยนหนองหาร  

 นับตั้งแต่อดีตชุมชนมีการดูแลและพ่ึงพาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นเพ่ือการยังชีพ ตามการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้้าหนองหารตามธรรมชาติ  ทั้งการใช้หนองหารเป็นแหล่งอาหาร ในการหาปลา ในช่วง
หน้าน้้า เมื่อถึงหน้าแล้วน้้าลดระดับห่างออกไปกว่า 2-3 กิโลเมตร เกิดเป็นหาดสวยงามหลายๆ แห่ง สามารถ
ขุดเอาดินเอียด (เกลือที่ซึมข้ึนบนผิวดิน) มาใช้ในการบริโภค และน้ามาต้มเกลือ เพ่ือใช้ในการถนอมอาหาร ท้า
ปลาร้า น้้าลดจนสามารถที่จะน้าวัว ควาย ต่างๆ ไปเลี้ยงตามเกาะดอนต่างๆ ได้ ตามเกาะดอนต่างๆ นั้น ยัง
เป็นแหล่งการหาอาหารต่างๆ เช่น เห็ดผึ้ง เห็ดปลวก เห็ดดิน หน่อไม้ป่า เป็นต้น 

 หนองหารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เริ่มสร้างประตูกั้นล้าน้้าก่้าในปี พ.ศ. 2484 เมื่อมีการส้ารวจ
เพ่ือการพัฒนาลุ่มน้้า กรมประมงได้ด้าเนินการพัฒนาหนองหาร ท้าให้หนองหารแปรเปลี่ยนจากสภาพเดิมให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้้าจืดและให้เป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส้าคัญที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยการมีการสร้างประตูระบายน้้าระหว่างหนองหารกับล่้าน้้าก่้าที่ไหลลงสู่แม่น้้าโขง ต่อมาประตูนี้มี
ประสิทธิภาพในการระบายน้้าไม่เพียงพอในช่วงพายุดีเปรสชั่น ต้องรับน้้ามากระบายลงสู่ล้าน้้าก่้าได้น้อย ระดับ
น้้าในหนองหารจึงเพ่ิมสูงขึ้นจนเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่โดยรอบ กรมประมงจึงได้สร้างประตูน้้า สุรัสวดี และสร้าง
คันกันน้้าและอาคารรับน้้าอีก 5  แห่ง เพื่อป้องกันน้้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าหนองหาร ในปี 2536  

 การก่อสร้างประตูน้้าปิดกั้นปากล้าน้้า ในระยะแรกมีเป้าหมายเพ่ือการเกษตรกรรมและการอนุรักษ์
สัตว์น้้า ในภายหลังจากการพัฒนารวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง ท้าให้หนองหารเป็นแหล่งน้้าประปา
ส้าหรับชุมชนเมือง ท้าให้ต้องท้าการเก็บกักน้้าเอาไว้ ระดับน้้าในหนองหารจึงไม่ได้ลดลงตามธรรมชาติ  ท้าให้
ประชาชนริมหนองหาร สูญเสียที่นาตีนน้้า ริมหนองหาร ซึ่งแต่เดิมใช้ในการเพาะปลูกยามน้้าลด และสูญเสีย
แหล่งในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถแสดงเป็นเส้นเวลาได้ดังนี้ 
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ผังประวัติศาสตร์: การพัฒนาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร   

                   เริ่มแผนพัฒนาฉบับท่ี 1 (2504)       สร้างประตูน้้าสุรัสวดี(2535)                เริ่มแผนพัฒนาฉบับท่ี ๘ (2540-2544)   

สร้างประตูน้้าก่้า(2482-2496) 

                                           (สร้างโรงสูบน้้าประปา 2500)            

 (ประกาศเขต พรฎ.2484)                       (ประกาศเขต นสล. 2540)        

       (สร้างสถานีประมง 2485)                 

              (น้้าหนองหารยกระดับขึ้น)                    
           (ระดับน้้าสูงกว่าแนวเก็บเดิม 50 ซม.)            

              (ปลาไม่สามารถข้ึนมาจากน้้าโขงเพื่อวางไข่ได้เช่นเดิม)   

        (เกาะดอนลดลงเหลือ 18 เกาะ)   

        (เกิดตะกอนสะสม ท้าให้ตึ้นเขิน)           

   (2529 สร้างโรงบ้าบัดน้้าเสีย)   (2544 มีการส้ารวจพบสภาพน้้าเน่าเสีย)   

                  

(การวางแผนให้พ้ืนท่ีหนองหารเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวตามแผนพัฒนา ฉบับท่ี 7)                             
              

  (การรวมกลุ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องปัญหาที่ดินท้ากิน2546) 

             (การก้าหนดแผนพัฒนาหนองหารภาคประชาชน พ.ศ.2545-2555)   
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          (แผนพัฒนาระยะสั้ นฉบับ  ม . เกษตร  2547)    
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 กล่าวโดยสรุป หนองหาร  ในปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่เคยเป็นแหล่งน้้าที่เพ่ิมลด
ตามธรรมชาติ มาเป็นแหล่งน้้าที่เก็บกักน้้าไว้ใช้ เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า และเป็นแหล่งประมง แม้จะเป็น
ความพยายามของภาครัฐในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและเป็นแหล่งประมง เพ่ือเพ่ิมรายได้และความมั่นคงทาง
อาหารให้กับชาวบ้าน แต่การพัฒนาดังกล่าว กลับส่งผลกระทบ ดังจะได้กล่าวต่อไป 

  

2. หนองหารสภาพปัญหาที่เกิดการจากพัฒนา  

 จากการศึกษาของ พสุธา โกมลมาลย์ (2555) พบว่า จากการพัฒนาดังกล่าว ส่งผลกระทบในสองด้าน
กล่าวคือ 

หนึ่ง -- ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 

1.1 ปัญหามลพิษทางน้้า 

 หนองหารเป็นทั้งแหล่งน้้าส้าหรับบริโภค เป็นแหล่งรองรับน้้าทั้งจากชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่ง
ปล่อยน้้าเสีย ที่ส่งผลกระทบต่อมลพิษมากที่สุด คือ ชุมชนเทศบาลเมืองสกลนคร ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
หนองหาร และชุมชนเทศบาลต้าบลท่าแร่ ซึ่งอย่างทิศเหนือ ท้าให้คุณภาพน้้าจากแหล่งหนองหารจากทางด้าน
ทิศตะวันตก จากการตกค้างจากแหล่งฟอสเฟตที่กระตุ้นความเติบโตของวัชพืชใต้น้้า 

 เทศบาลเมืองสกลนครมีจ้านวนครัวเรือน 14,002 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 58,245 คน ระบาย
น้้าเสียลงสู่หนองหารวันล่ะประมาณ 13,000 ลูกบาศก์เมตร หรือปีละ 4,745,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนชุมชน
เทศบาลต้าบลท่าแร่ มีจ้านวนครัวเรือน 2,120 ลูกบาศก์เมตร ประชากรประมาณ 8,630 คน มีการระบายน้้า
เสียลงสู่หนองหารวันละประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร หรือปีละ 438,000 ลูกบาศก์เมตร รวมน้้าเสียที่ทิ้งลงสู่
หนองหารจากหนองหารทั้งหมด ถึงแม้จะมีการสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยลงสู่หนองหารจากทั้ง 2 
ชุมชนแล้วปีละ 5,183,000 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 2.57 ของปริมาณน้้าของหนองหารทั้งหมด 

 ถึงแม้จะมีการสร้างระบบน้้าเสียก่อนปล่อยลงสู่หนองหารแต่ก็ไม่สามารถบ้าบัดน้้าเสียได้ทั้งหมดในช่วง
ฤดูฝนที่ระดับน้้า +157 เมตร รทก. เก็บกักน้้าในความจุประมาณ 198 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 4.28 
ในส่วนฤดูแล้งที่ระดับน้้า +156.09 เมตร รทก. เก็บกักน้้าในความจุประมาณ 119 ลูกบาศก์เมตร นอกจากการ
ปล่อยน้้าเสียลงสู่หนองหารแล้ว มลพิษทางน้้ายังเกิดจากการใช้สารเคมี ปุ๋ย เคมียาฆ่าแมลงในการท้า
เกษตรกรรม 38 ชุมชนรอบหนองหาร ท้าให้สารพิษต่าง ๆ ไหลรวมลงสู่หนองหารซึ่งมีลักษณะทะเลสาบ
ค่อนข้างปิด กล่าวคือ มีการปล่อยน้้าเพียงเพ่ือระบายน้้าไม่ให้ล้นชายฝั่งเท่านั้น  
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 จากสภาพการไหลรวมของมลพิษดังกล่าว ท้าให้ชายฝั่งหนองหารเสื่อมโทรมลงทุกปี มีสภาพเริ่มเน่า
เสีย มีกลิ่นเหม็น และตะกอนสีด้า จากการเน่าทับถมของวัชพืช บริเวณทางทิศตะวันตกจากชายฝั่งออกไป
ประมาณ 1 กิโลเมตร ไม่สามารถสูบน้้าผลิตน้้าประปาได้ การประปาส่วนภูมิภาคต้องต่อท่อหัวสูบออกไป
ประมาณ 1.6 กิโลเมตร เพ่ือหนีจุดน้้าเสีย กระนั้นก็ตามสถานการณ์ก็ใกล้จะวิกฤต เมื่อส้ารวจในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2544 พบว่าตะกอนเน่าเหม็นสีด้า อยู่ห่างจากหัวสูบสถานีสูบน้้าเพียง 200-300 เมตร 

1.2 ปัญหาการแผ่ขยายของวัชพืช 

 การแผ่ขยายของวัชพืชมีทั้งบนน้้าและใต้น้้า วัชพืชลอยน้้าที่ก่อปัญหาต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และชีวภาพ ได้แก่ ผักตบชวา จอกหูหนู  มีความหนาแน่นมากทางชายฝั่งทิศตะวันตกบางแห่งมีการขยายตัว
กว้างแผ่ออกชายฝั่งถึง 1.5 กิโลเมตร ไม่สามารถดินเรือท้าการประมง และใช้น้้าบริโภคได้ ส่วนบริเวณน้้าลึกจะ
มีการเจริญเติบโตของผักตบชวาเป็นหย่อมๆ ตายทับถมกันเป็นสนุ่นที่ลอยไปตามกระแสลมเข้าสู่ชายน้้ารอบ
หนองหารเคลื่อนย้ายไปตามฤดกูาล 

 วัชพืชน้้าที่ก่อให้เกิดปัญหาได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก แหน ดีปลีน้้า วัชพืชเหล่านี้แผ่ขยาย
เจริญเติบโต ได้เร็วมากและมีวงจรชีวิตสั้น  เมื่อเน่าตายจะทับถมกัน  ยึดเกาะกันเป็นตะกอนสีด้าข้น ส่งกลิ่น
เน่าเหม็น จุดที่พบการขยายตัวหนาแน่นมากได้แก่ บริเวณด้านทิศตะวันตก ห่างจากชายฝั่ง 0.5-1 กิโลเมตร 
และบริเวณรอบเกาะดอนสวรรค์ บริเวณท่ีมีความหนาแน่นไม่สามารถเดินเรือได้ 

 นอกจากนี้ยังมีวัชพืชพ้ืนน้้าบริเวณชายฝั่ง ได้แก่ บอน หญ้าคา กก ที่เจริญเติบโตตามชายฝั่งที่น้้าท่วม
ถึงที่เป็นปัญหามาก คือการแผ่ขยายเข้าไปยังพ้ืนที่ท้าการเกษตร เมื่อมีน้้าท่วมขัง ไม่มีการระบายน้้าหรือการ
ลดลงของน้้าในช่วงฤดูแล้ง ท้าให้ต้องสูญเสียพ้ืนที่ท้าการเกษตร ปัญหานี้มีความรุนแรงมากบริเวณชายฝั่งด้าน
ทิศตะวันตกเฉียงใต้วัชพืชน้้ามีอัตราการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จนมีปริมาณมาก ความ
หนาแน่นของวัชพืชทั้งท่ีปกคุมผิวน้้าและอยู่ใต้น้้าในหนองหาร มีปริมาณร้อยละ 85 ของพ้ืนที่ผิวน้้า ซึ่งสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นผลให้ความสามารถในการเก็บกักน้้าน้อยลงและยังท้าให้แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
น้้าลดลง 

1.3 ปัญหาการเสื่อมสภาพของระบบนิเวศน์ชายฝั่งและเกาะดอน 

 จากสภาพการขายตัวของวัชพืชและการกักเก็บน้้าอยู่ในระดับเดียวตลอดปี ท้าให้น้้าท่วมขัง ชายฝั่งที่
เคยมีระดับน้้าขึ้นลงตามฤดูกาล เกาะดอนจ้านวน 18 เกาะ อยู่พ้นผิวน้้าเพียง 0.5-1.5 เมตร ท้าให้พ้ืนผิวเกาะ
ดอน และชายฝั่งต้องชุ่มน้้าตลอดปี พื้นที่เกาะดอนบางแห่งชื้นแฉะ จนไม้ยืนต้นไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ 
มีเพียงไม้พุ่ม ไม้เถาที่เติบโตอยู่ได้ สภาพของเกาะดอนจึงสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศ 
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 ในอดีตเกาะดอนต่างๆ เคยสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ยืนต้นหลายชนิด เป็นที่พักของชาวประมง และเป็น
แหล่งอาหารทังพืชและสัตว์ จากพืชเช่น หว้า กระโดน สะเดา มะไฟ มะแงว ไผ่ ฯลฯ เช่น งูสิง แย้ กิ้งก่า ไข่มด
แดง จักจั่น ฯลฯ 

 ส่วนชายฝั่งในฤดูแล้ง  เมื่อน้้าลดจะเป็นทุ่งหญ้าส้าหรับเลี้ยงวัว ควาย มีป่าไม้ยืนต้นและป่าโกงกางเป็น
ร่มเงาให้ วัว ควาย ในฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม เมื่อน้้าขึ้นบริเวณชายฝั่งจะเป็นแหล่งวางไข่
ของปลา และเปน็บ่ออนุบาลปลาตามธรรมชาติที่ได้อาหารจากแพลงตอนที่เกิดจากมูลวัว ควาย 

 แต่สภาพในปัจจุบัน ชายฝั่งได้สูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศน์ ปากห้วยและบึงหลายแห่งเสื่อม
โทรม ต้นไม้ชายฝั่งแห้งเฉาตาย ทุ่งหญ้าสูญหาย น้้าท่วมขัง มีวัชพืชลอยน้้าตามกระแสลงมาเกยชายฝั่ง พ้ืนดิน
ชุ่มน้้าเป็นตะกอน โคลน เลน ทับถมกันสูงจากพ้ืนผิวเดิม 0.5-1.0 เมตรบางแห่งถูกวัชพืชปกคลุมหนาแน่น ไม่
สามารถออกเรือท้าการประมงได้ 

1.4 ปัญหาการตื้นเขินของหนองหาร   

 ลักษณะทางกายภาพของหนองหารเป็นแอ่งกระทะแบน มีแอ่งและร่องน้้าลึกระหว่างสันดอน มีความ
ลึกโดยเฉลี่ย 2 เมตร จุดที่ลึกที่สุดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะดอนสวรรค์ มีความลึกประมาณ 4.5 
เมตร บริเวณชายฝั่งลึกประมาณ 0.5-1.0 เมตร แต่การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ท้าให้หนองหารตื้นเขินขึ้น
ทุกปี 

 การตื้นเขินของหนองหาร มีสาเหตุ 4 คือ 

(1) การชะล้างของผิวดินชายฝั่งลงสู่หนองหาร จากพ้ืนที่ท้าการเกษตรกรรมรอบหนองหาร 

(2) การไหลของตะกอนจากล้าห้วย 16 สายที่ไหลลงสู่หนองหาร ซึ้งมีพ้ืนที่รองรับน้้าฝนประมาณ 1,500 ตาราง
กิโลเมตร  

(3) การเน่าตาย ทับถมกันของวัชพืช ตกลงสู่ใต้น้้า เป็นตะกอน โคลน เลน 

(4) การกักเก็บน้้าที่ระบายน้้าออกให้เพียงพอต่อการระบายตะกอนโคลนเลนอย่างสมดุลท้าให้เกิดการกักเก็บ
ตะกอนโคลนเลนสะสมขณะเดียวกันการเจริญเติบโตของวัชพืชจนเกิดการกีดขวางทางไหลเวียนของน้้า   

 จากทั้ง 4 ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัญหาประการหนึ่งในด้านชลศาสตร์ของหนองหารกล่าวคือการ
ตกตะกอนในหนองหารมีอัตราที่สูง วัชพืชกีดขวางทางไหลเวียนของน้้า เป็นการเร่งการตกตะกอนของน้้าพัดพา
ลงสู่หนองหาร ปีละประมาณ 173,000 ตัน ท้าให้หนองหารมีสภาพตื้นเขินไปเรื่อยๆ ประมาณว่าปีในรอบ 40 
ปีที่ผ่านมา ตะกินที่จมลงในหนองหารมีความสูงประมาณ 0.25๐ เมตรหรือประมาณปีละ 0.52 เซนติเมตร ใน
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บริเวณท่ีมีความลึกมาก มีตะกอนตกทับถมอยู่หนาถึง 1.6 เมตร ลดความจุของหนองหารลงประมาณร้อยละ 8 
หรือปริมาณ 4.04 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับน้้า +157 เมตร รทก. ที่มีความจุน้้า 198 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 สภาพกายภาพในอดีตพ้ืนผิวก้นหนองหารเป็นดินทรายปนหินลูกรังสามารถเดินเหยียบผิวดินใต้น้้าได้ 
การทับถมสูงขึ้นของตะกอนโคลนเลน และวัชพืชมากขึ้น ไม่สามารถเดินบนผิวดินใต้น้้าได้ การทับถมสูงขึ้นของ
ตะกอนโคลนเลน ท้าให้ผิวน้้าที่มีคุณภาพดีลดลง  ค่อยๆ ถูกเข้าแทนที่ด้วยตะกอนโคลนเลน และน้้าเสียการตื้น
เขินของหนองหารเป็นผลให้ปริมาตรกักเก็บน้้าได้น้อยลง และท้าให้แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้้าลดลงไปด้วย 

1.5 ปัญหาการลดลงของชนิดและปริมาณปลา 

 ในอดีตหนองหารเคยเป็นแหล่งสัตว์น้้าที่อุดมสมบูรณ์มีพันธุ์ปลาหลากหลายทั้งปลาที่อาศัยอยู่ในน้้านิ่ง
และปลาน้้าไหล เคยทีพันธุ์เกือบทุกชนิดที่มีในล้าน้้าโขง นับว่าหนองหารเป็นแหล่งทุนทางธรรมชาติที่หล่อเลี้ยง
คนสกลนครตามเขตภูมินิเวศน์หนองหาร แต่ปัจจุบันหนองหารได้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ ทั้งชนิดและ
ปริมาณปลา ลดลง บางชนิด สูญพันธ์ไปจากหนองหาร ท้าให้ทุนทางธรรมชาติของชุมชนเขตภูมินิเวศน์หนอง
หารลดลงอย่างมาก 

 การลดลงของชนิดและปริมาณปลา มีสาเหตุ จากปัจจัย ดังนี้ 

(1) การเสียความสมดุลของระบบนิเวศน์ ที่ได้รับอิทธิพลจากการระบายน้้าเสียจากเมือง การใช้สารเคมีใน
การเกษตรรอบหนองหารท้าให้วัชพืชน้้าเจริญงอกงามขยายพันธุ์เน่าตายทับถมกัน ตกเป็นตะกอนโคลนเลน
เหม็นเน่า ทั้งพันธุ์ไม้น้้าที่ขึ้นปกคลุมหนาแน่นและที่เน่าตายทับถมกัน ซึ่งมีประมาณร้อยละ 85 ของพ้ืนผิวน้้า
ทั้งหมด ท้าให้แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้้าลดลง และไม่เหมาะสมต่อวงจรเจริญพันธ์ ถึงแม้จะมีปลาหลายชนิด
กินพืชประเภทสาหร่ายเป็นอาหาร แต่ก็ไม่สามารถก้าจัดสาหร่ายได้หมด และไม่สามารถเจริญพันธุ์ได้ดี 
ขณะเดียวกันการเน่าเหม็นของน้้าและวัชพืชกับเหมาะสมต่อการเติบโตของปลาบางชนิด เช่น ปลาปักเป้า ปลา 
สลิด เป็นต้น 

(2) การจับสัตว์น้้าแบบท้าลายล้าง ขณะที่หนองหารเริ่มเน่าเสีย มีชนิดและปริมาณปลาลดน้อยลง กลับมี
ชาวประมงที่จับสัตว์น้้าแบบเอารัดเอาเปรียบต่อทั้งมวลมนุษย์และธรรมชาติโดยการใช้ไฟฟ้าช็อตและการใช้
สารพิษเบื่อปลา  เพียงเพ่ือต้องการจับปลาขนาดใหญ่ แต่ต้องสูญเสียปลาเล็กปลาน้อยและสัตว์น้้าอ่ืนๆ 
นอกจากนี้มีบางส่วนที่จับปลาแบบไม่ปรานีวงจรชีวิต โดยการจับปลาในช่วงฤดูวางไข่ โดยไม่คาดค้านึงถึงการ
แพร่เจริญพันธุ์ในอนาคต 

(3) การสูญเสียวงจรชีวิตการเจริญพันธุ์ ปลาที่เติบโตในหนองหารมีทั้งปลาท้องถิ่น คือเป็นปลาน้้านิ่ง มีถิ่นอาศัย
อยู่เดิมในหนองหาร และปลาอพยพมาวางไข่ในหนองหาร ซึ้งเป็นปลาน้้าไหล โดยเป็นปลาจากแม่น้้าโขง ว่าย
ทวนน้้าผ่านล้าน้้าก่้าข้ึนมาวางไข่ในหนองหาร ท้าให้ชุมชนรอบหนองหารมีปลาชนิดเดียวกันกับที่มีในล้าน้้าโขง 
แต่ในปัจจุบันวงจรเจริญพันธุ์ดังกล่าวต้องพบกับอุปสรรค ปลาหลายชนิดไม่สามารถผ่านล้าน้้าก่้ามาวางไข่ใน
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หนองหารได้ เนื่องจากการปิดประตูน้้าและมีบันไดปลาโจรที่ไม่เหมาะสม ระดับน้้าหน้าประตูและท้ายประตูมี
ความต่างกัน 4-5 เมตร ความยาว 15 เมตร แต่มีความลาดชันสูงประมาณ 45 องศา ปลาหลายชนิดไม่สามารถ
โจนบันไดขึ้นมาได้ นอกจากจะพบอุปสรรคที่บริเวณหน้าประตูน้้าแล้ว ปริมาณปลาอีกจ้านวนมากไม่สามารถ
ผ่านล้าน้้าก่้ามาถึงบริเวณประตูน้้าก่้าได้ เนื่องจากมีการสร้างประตูน้้าอีก 3 แห่ง ปิดกั้นล้าน้้าก่้าเป็นระยะ ปลา
บางส่วนไม่สามารถผ่านประตูน้้าทั้ง ๓ แห่งมาได้ ส่วนที่ผ่ามาได้ก็ถูกชุมชนลุ่มน้้าก่้าจับได้ บริโภคและจ้าหน่าย 
จึงเหลือรอดมาที่ประตูน้้าก่้าเพียงส่วนน้อยเท่านั้นและยังต้องมาเผชิญกับบันไดปลาโจนที่ผ่านขึ้นไปวางไข่ได้
ล้าบาก ชนิดของปลาน้้าโขงส่วนใหญ่เป็นปลาว่ายทวนในน้้า ไม่ใช่ปลาที่มีนิสัยกระโจนจึงมาสามารถกระโจนขึ้น
บันไดปลาสู่หนองหารได้ จากสาเหตุดังกล่าว ท้าให้ปลาในหนองหารลดทั้งปริมาณและชนิด บางชนิดสูญพันธุ์
ไปจากหนองหาร เช่น ปลาแมว ปลากระแตบ ปลาโพง ปลาเสือ ปลาหนู นอกจากการสูญเสียชนิดและปริมาณ
ปลาแล้วปลาที่ยังคงมีอยู่คุณภาพลดลงมาด้วย กล่าวคือเป็นปลาที่สะสมสารพิษ เป็นปลาที่เป็นแหล่งอาศัยของ
เชื้อพยาธิใบไม้และเป็นปลาที่มีรสชาติเหม็นคาววัชพืชและไม่สามารถเติบโตได้เต็มที่ ปัญหาดังกล่าวมิได้ส่งผล
กระทบต่อเฉพาะชุมชนรอบหนองหารเท่านั้นแต่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตภูมินิเวศน์หนองหารทั้งมวลที่มีล้า
ห้วย 16 สายที่ไหลลงสู่หนองหารรวมไปถึงล้าห้วยสาขาอีกมากมายกระจายไปในพ้ืนที่หลายอ้าเภอต้องพบกับ
ปัญหาการลดลงของชนิดปลาและปริมาณตามไปด้วย เนื่องจากในช่วงฤดูฝนปลาในหนองหารจะว่ายทวนน้้าไป
ตามล้าห้วยต่างๆเพ่ือวางไข่แต่เมื่อปลาในหนองหารลดลงท้าให้ปลาขึ้นไปวางไข่ในล้าห้วยต่างๆลดลงด้วย 
ชุมชนอ่ืนๆในเขตภูมินิเวศน์หนองหารจึงสูญเสียทุนทางธรรมชาติและมีความม่ันคงทางอาหารลดลงตามไปด้วย 

สอง – ผลกระทบด้านสังคม 

2.1 ปัญหาที่ดินท้ากินและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

 นอกจากปัญหาทางระบบนิเวศน์แล้วชุมชนรอบหนองหารยังมีปัญหาที่ดินท้ากิน น้้าท่วมขังถาวร น้้า
ท่วมขังฤดูเก็บเก่ียวและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ปัญหาที่ดินท้ากินเป็นปัญหาของเกษตรกรรอบหนองหารที่มีเอกสิทธิ์
ในที่ดินแต่ต้องสูญเสียพ้ืนที่ท้ากินอันเนื่องมาจากการท่วมขังของน้้าและการแผ่ขยายของวัชพืชอย่างหนาแน่น 
จนไม่สามารถปลูกข้าวได้และต้องสูญเสียรูปเลี้ยงสัตว์ (ปัญหานี้พบได้ในเขต บ้านดอนตาลโง๊ะ บ้านดอนเชียง
คูณ บ้านดอนเชียงบาน บ้านท่าศาลา บ้านหนองสระและบ้านหนองแคน) 

 ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เกษตรกรไม่สามารถเข้าไป
เก็บเกี่ยวข้าวได้เนื่องจากน้้าท่วมขังไร่นาสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตร (ปัญหานี้พบได้ในเขต เทศบาลต้าบล
ท่าแร่ ต้าบลบ้านแป้น ต้าบลเหล่าปอแดง รวมประมาณ 2,355 ไร่) 

 ปัญหาในกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นปัญหาสะสมมานานจากการขยายเขตพ้ืนที่หนองหารไปทับที่ท้ากินและที่
อยู่อาศัยของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม (ปัญหานี้พบได้ในเขต หมู่บ้านจอมแจ้ง บ้านบึงประชาราษฎร์ บ้านท่าวัด 
บ้านหนองสระ บ้านดอนกกยาง บ้านหนองแคน บ้านเหล่าปอแดง บ้านหนอองปลาน้อย บ้านกกส้มโฮง บ้าน
ดอนยาง) 
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 สภาพของปัญหาคือในชุมชนหมู่บ้านเดียวกัน บางครัวเรือนมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน บางครัวเรือนไม่
สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินได้ด้วยเหตุผลว่าเป็นเขตหนองหาร ซึ่งมีลักษณะการปักเขตหนองหารที่ขยาย
ขึ้นไปจากเดิม กรมประมงก้าหนดเขตหนองหารไว้ที่ระดับ +158 เมตร รทก.สูงกว่าระดับน้้าสันฝาย (ที่ระดับ 
+157 เมตร รทก. ) 1 เมตร ขณะที่มีระดับน้้าเก็บกักต่้าที่สุดที่ระดับ +156.09 เมตร รทก. จึงพบว่าแนวเขต
หนองหารสูงกว่าแนวเขตน้้าริมฝั่ง นอกจากนี้ยังพบว่าแนวเขตหนองหารมีการปักเขตแดนไม่เหมาะสม คดเคี้ยว
ไปมา สูงต่้าแตกต่างกัน ทับที่ท้ากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนรอบหนองหาร ในเขตต้าบลบ้านแป้นและต้าบล
เหล่าปอแดงและมีลักษณะที่ไม่เหมาะสม สอดคล้องกับระบบนิเวศน์และกายภาพ บนพ้ืนที่หลักเขตหนองหาร
คร่อมชุมชนห่างจากริมน้้าที่ขึ้นเต็มที่ขึ้นไปบนบกถึง 1 กิโลเมตร บางพ้ืนที่ขยายเขตหนองหารไปพ้ืนที่ดินเดิม
ของเกษตรกรท้าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างรัฐกับชุมชนในประเด็นปัญหาว่า “ชุมชนที่รุกที่หนองหาร
หรือหนองหารรุกที่ชุมชน” ปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในที่ท้ากินและผลกระทบทางจิตวิทยา
สังคมที่ชุมชนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐและไม่มีความเสมอภาคในการออกเอกสารสิทธิ์ถึงแม้จะมี
ความพยายามในการแก้ปัญหาดังกล่าว แต่กลไกของรัฐก็ยังไม่สามารถจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างสมบูรณ์ 

2.2 ผลกระทบต่อชุมชน 

 การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์หนองหารมิได้สูญเสียแต่เฉพาะความสมดุลทางธรรมชาติเท่านั้น แต่
ได้เชื่อมโยงไปถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนไปด้วย กล่าวคือ 

(1) มีความม่ันคงในอาชีพประมงลดน้อยลงจากเดิมที่เคยเป็นอาชีพหลักกลายมาเป็นอาชีพรองและอาชีพเสริม 
รวมไปถึงการสูญเสียวัฒนธรรมทางอาชีพ วิถีชีวิตถูกตัดขาดจากชุมชน ขาดส้านึกและความภูมิใจในท้องถิ่น
เนื่องจากละท้ิงวัฒนธรรมประมงหนองหาร 

(2) การเลี้ยงปศุสัตว์ลดน้อยลงเนื่องจากมีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ลดน้อยลงและสัตว์เลี้ยงเกิดโรคพยาธิจาการกินน้้าและ
หญ้าริมน้้าหนองหาร 

(3) คุณภาพน้้าลดลงไม่สามารถใช้ดื่มและอาบได้ตามปกติ 

(4) มีผลกระทบต่อสาธารณสุขชุมชน เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับ โรคคัน โรคผิวหนังและการสะสมพิษในร่างกาย 

(5) สูญเสียภูมิทัศน์ชุมชนที่จะใช้ประโยชน์เป็นแหล่งท่องเที่ยว มาสามารถที่จะใช้ธรรมชาติเป็นทุนทางสังคม
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของชุมชนได ้

(6) ความมั่งค่ังทางอาหารที่ได้จากหนองหารลดลงต้องพ่ึงพาจากชุมชนเมืองมากข้ึน 

 โดยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พสุธา โกมลมาลย์ เห็นว่า แนวทางนากรจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ในฐานะที่เป็นทรัพย์สินร่วมนั้น ควรที่จะระดมก้าลังกันทุกฝ่าย ทั้งในแง่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศแวดล้อม
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ชุมชน เพ่ือเสนอทางเลือกในการพัฒนาที่ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลง รัฐเองก็ควรกระจาย อ้านาจใน
การเข้าถึงและจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่ชุมชนให้มากขึ้น โดยต้องเข้าใจถึงระบบความสัมพันธ์ของชุมชนต่อ
ระบบนิเวศว่ามีกฎเกณฑ์และคุณค่าก้ากับการใช้งานอยู่ด้วย มิได้ใช้อย่างไม่มีระบบระเบียบอะไร อีกทั้งควร
พิจารณาและเข้าถึงสิทธิที่ลักหลั่นกันระหว่างกฎหมายกับประเพณีดังกล่าวด้วย 

 

3. มุมมองท่ีแตกต่างกันในการเข้าถึง/จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 มุมมองในการอนุรักษ์พันธุ์ปลา และเก็บกักน้้าไว้ใช้เพ่ือการเกษตร  มุมมองนี้นักวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อมชื่อ O’Riondan เรียกว่า Technocentric (อรรถจักษ์ สัตยานุรักษ์, 2545) ที่มีมุมมองว่า สามารถ
ที่จะขูดรีดทรัพยากรธรรมชาติมาเพ่ือใช้ในการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ โดยการมีมาตรการที่เหมาะสมเช่น 
การใช้ภาษีสิ่งแวดล้อม, การให้ค่าชดเชยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมเป็นต้น หรือ
อีกนัยหนึ่งคือ มุมมองนี้มองว่า มนุษย์สามารถที่จะจัดการ ควบคุม เปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ หากมีระบบการ
จัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการจัดการควบคุมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกิดปัญหาได้ 

 ระบบกรรมสิทธิ์ตามระบบกฎหมายจึงเกิดขึ้น แยกออกเป็นทรัพย์สินของรัฐ และทรัพย์สินส่วนบุคคล 
ในที่นี้รัฐจึงเป็นเจ้าของหนองหาร มีอ้านาจในจัดการกับผู้บุกรุกหรือละเมิดใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้ โดยการบังคับใช้
กฎหมาย และเป็นมุมมองแยกคนออกหนองหาร 

 มุมมองดังกล่าวเห็นได้ชัดจากปัญหาที่ดินท้ากินหนองหาร ตามพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดินท้ากิน
ในท้องที่อ้าเภอเมืองสกลนคร รอบหนองหาร เขตหวงห้ามท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 การบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวส่งผลให้ 45  ชุมชนในเขตอ้าเภอเมือง และอ้าเภอโพนนาแก้ว เป็นผู้บุกรุกที่ดินของรัฐ ดังที่ได้
กล่าวไว้แล้วข้างต้น เป็นต้น  

 กระแสของความไม่พอใจต่อภาวะวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของรัฐ ที่เริ่มอย่างเด่นชัดในปี 2515 เป็นต้นมา (อรรถจักษ์ สัตยานุรักษ์, 2545) ก่อให้เกิดความพยายามในการ
ท้าความเข้าใจความหมายของ ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม จากหลายหน่วยงาน/องค์กรทางสังคม โดยความหมาย
ของ ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้กลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองในสังคม เห็นได้จากความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐกับชาวบ้านในหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ การก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ
ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยที่จังหวัดราชบุรี , กรณีโครงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น เป็นต้น (ยศ สันต
สมบัติ และ อรัญญา ศิริผล, 2543)  

 ในช่วงหลังจากนี้เป็นต้นมา ปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติจึงไม่ใช่ปัญหาระหว่างผู้กระท้า  (โดยรัฐ) 
และผู้ถูกกระท้า (ชาวบ้านที่ถูกผลกระทบ) แต่เพียงสองฝ่ายเท่านั้น หากแต่มีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมใน
วงกว้าง เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย โดยมีมุมมองในการท้าความเข้าใจต่อ ธรรมชาติ ว่า มนุษย์กับธรรมชาติ
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นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นมนุษย์สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และด้ารงชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มนุษย์จึง
ควรอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนมากกว่าที่จะไปเอาชนะธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า แนวคิดแบบ Ecocentric 
นั้นเอง โดยผู้น้าในการน้าองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแนวนี้สู่สังคมคือ องค์กร/นักพัฒนาเอกชน 
และนักวิชาการ 

 กล่าวคือในมุมมองของชาวบ้าน คนและพ้ืนที่ชุ่มน้้าหนองหารไม่ได้แยกออกจากกัน หากแต่มี
ความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น โดยสัมพันธ์กับทั้งระบบคิด วิธีการจัดการในระบบนิเวศที่สัมพันธ์กับบริบท
แวดล้อม ร่วมไปถึงมุมมองในเรื่องสิทธิที่แตกต่างจากรัฐที่เน้นความส้าคัญในสิทธิของปัจเจกบุคคล (Individual 
Right) แต่มองสิทธิในมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน ทั้งในแง่ของการเข้าถึงทรัพยากร และในด้าน
การจัดการทรัพยากร หรือที่เรียกว่า ทรัพย์สินร่วม (Common Property) ซึ่งสามารถซ้อนทับกันได้ และมี
ศีลธรรมหรือค่านิยมของคนในชุมชนก้ากับอยู่ (อานันท์ กาจนพันธุ์, 2543) 

 ในงานวิจัยหลายชิ้น (เครือข่ายนักวิจัยไทบ้านลุ่มน้้าสงครามตอนล่าง (2548) กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (2541) มูลนิธิฟ้ืนฟูธรรมชาติ (2546) และ 
ศรีศักร วัลลิโภดม (บก), 2541) ให้ค้าอธิบายถึงความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน้้า และความสัมพันธ์
ระหว่างวิถีชุมชนอีสานในการหาปลา ว่า อาหารหลักของชาวอีสาน ด้วยการตั้งถิ่นฐานของชาวอีสานนั้น มักจะ
ตั้งบ้านเรือนอยู่บนเนินสูง และมักจะตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้้าขนาดใหญ่ อีกทั้งชาวอีสานยังมีการบริโภคปลา แหล่ง
โปรตีนราคาถูก โดยมีวัฒนธรรมการกินอันหลากหลาย ทั้งกินสด ถนอมไว้กินยามขาดแคลน ในรูปปลาแดก 
หรือปลาร้า เป็นต้น รวมถึงมีองค์ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลา แหล่งในการจับปลา รวมถึงอุปกรณ์ในการจับปลา
มากมายหลายชนิดที่เหมาะสมกับ สภาพพ้ืนที่ พันธุ์ปลาที่จะจับ อาทิเช่น เบ็ด ลอบ ตุ้ม มอง โต่ง สะดุ้ง ซ้อน 
เป็นต้น 
 

4. แนวทางในการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม 

 ในงานศึกษาวิจัย นิเวศประวัติศาสตร์: พรมแดนความรู้ ของ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ (2545) เป็นงานที่
สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับความรู้ในเรื่องนิเวศวิทยาในประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 4 จนถึงปี 2545 จาก
งานวิจัย และข้อเขียนจ้านวนมาก เป็นงานศึกษาที่ส้าคัญที่แสดงให้เห็นถึง พัฒนาการของมุมมองในการท้า
ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติ/ทรัพยากรธรรมชาติ ของทั้งภาครัฐ ประชาชน และนักวิ ชาการ โดยพบว่า
พัฒนาการการมองทรัพยากรธรรมชาติ เริ่มจากการมองทรัพยากรธรรมชาติแบบเชิงประจักษ์โดยอธิบายโดยใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หลักจากนั้นก็พัฒนามาสู่ การมองทรัพยากรธรรมชาติในมุมมองในเชิงเศรษฐกิจที่
มนุษย์สามารถใช้สอยได้อย่างเต็มที่เพ่ือการพัฒนา หลังจากนั้นเมื่อมีกระแสการอนุรักษ์ขึ้นก็มีการเปลี่ยนแปลง
การมองว่าควรจะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ อย่างไรก็ตามมุมมองดังกล่าวก็ยังมองวิธีการแก้ปัญหา
ต่างๆ จากปัญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี เช่น มีการ
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ควบคุมการปล่อยสารที่เป็นอันตรายในอัตราที่ก้าหนด, การมีการท้าการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ก่อนการท้าโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ เป็นต้น ปัญหาจากมุมมองข้างต้นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ชาวบ้านที่ได้รับผลจากการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการปิดป่าท้าสัมปทานป่าไม้, การอนุรักษ์โดยให้ย้ายคนออกจาก
พ้ืนที่ ชุ่มน้้ า  สิ่ งผลให้สั งคมไทยได้มีความพยายามในการท้าความเข้าใจในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น การใช้ทรัพยากรก็ไม่ได้ใช้โดยไม่มีระบบระเบียบอะไรก้ากับ หากแต่มีระบบ
ความสัมพันธ์ความเชื่อก้ากับอยู่ด้วย อีกทั้งมีความหลากหลายในการใช้และให้คุณค่ าต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
มุมมองทั้งสองที่แตกต่างกัน อาจจะแบ่งได้เป็น มุมมองในเรื่องการท้าความเข้าใจในเรื่องสิทธิที่รัฐมองใน
เชิงเดี่ยวที่หมายถึงกรรมสิทธิที่ได้มาจากการตรากฎหมาย แต่คนในชุมชนมองในเรื่องกฎหมายจารีตประเพณี 
และการเข้าถึงในการใช้ ความลักหลั่นกันของการมองก่อให้เกิดปัญหาเสมอ ในการท้าโครงการใดๆ ก็ตามที่
กระทบกับสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ภายหนึ่งมองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถแก้ไขและลดทอนปัญหาลงได้ด้วย
เทคนิควิธีการทางวิทยาศาตร์ (มุมมองแบบ เทคโนโลยีนิยม- Technocentric) ในขณะที่อีกฝ่ายมองว่า ควร
ปล่อยให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเอง เพราะคนกับธรรมชาตินั้นสัมพันธ์กันอย่าง
แนบแน่น และมนุษย์ควรอาศัยอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติมากกว่า (มุมมองแบบธรรมชาตินิยม- Ecocentric) 
หากแต่มุมมองทั้งสองที่แตกต่างกันนั้น มีความสัมพันธ์เชิงอ้านาจทั้งในระดับโครงสร้าง กล่าวคือ ผลประโยชน์
ของรัฐ ผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชน เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย รวมไปถึงการผลิตชุดความรู้ที่คาดเคลื่อนและสร้าง
ความเป็นอ่ืนให้กับชาวบ้าน เช่น การจับปลาแบบผิดวิธี การไม่อนุรักษ์พันธุ์ปลาด้วยการจับปลาในฤดูวางไข่ 
เป็นต้น ชุมชนและสังคมนักวิชาการและนักพัฒนาจึงได้ผลิตองค์ความรู้อีกชุดหนึ่ง ผ่านการศึกษา ระบบ 
ค่านิยม ความเชื่อ วิถีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ ของชาวบ้านที่สัมพันธ์กับการใช้ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดีกว่านโยบายอนุรักษ์ของทางรัฐ ก่อให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมากมาย เพ่ือ
เรียกร้องสิทธิของชุมชน ในการเข้าถึง และจัดการทรัพยากรธรรมชาติเข้ามาแทนที่ ชุดความรู้ดังกล่าว รวมถึง
การเคลื่อนไหวทางสังคม ส่งผลให้รัฐมีการประณีประนอมกับชาวบ้านมากขึ้น จากที่แต่เดิมอ้างการใช้สิทธิตาม
กฎหมายเพื่อการพัฒนาเพียงอย่างเดียว 

 ข้อเสนอของงานวิจัยนี้ เสนอมุมมองเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึง การพัฒนาที่ไม่เน้นในด้าน
เศรษฐกิจแต่เพียงเดียว แต่จะต้องค้านึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วย โดย
เสนอว่า 

 หนึ่ง- ควรมีการศึกษาประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนนั้น เพ่ือผลิตองค์ความรู้ให้มากขึ้น เพ่ือเป็นฐานในการให้ทางเลือกแก่รัฐในการพัฒนา รวมไปถึงเป็นทุน
ทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญต่อคนในชุมชนเองได้ด้วย 

 สอง- ควรพัฒนาองค์ความรู้ให้คนในสังคมเข้าใจในวงกว้างว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ได้เกิดจาก
ความเห็นแก่ตัวของตัวบุคคล แต่เป็นเรื่องความบกพร่องในระดับโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง ที่เน้นการใช้งาน
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมุมมองเทคโนโลยีนิยมเป็นหลัก จนก็ให้เกิดการกีดกันสิทธิ และมุมมองหรือชุดความรู้
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ในการท้าความเข้าใจสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแบบอ่ืนๆ , ควรกระจายอ้านาจในการตัดสินใจในเรื่องนโยบาย
สาธารณะ อ้านาจในการจัดการต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น รวมไปถึง การพัฒนาระบบการตรวจสอบอ้านาจการ
ท้างานของฝ่ายรัฐให้มากขึ้นด้วย 

 สาม- แนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีโอกาสเข้าต่อรอง 
ประนีประนอม เพ่ือให้สามารถเห็นช่องทางในการแบ่งสรรจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม และ
สอดคล้องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในบริบทเฉพาะที่ด้วย 

 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2543) ที่มีงานวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมด้านสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติจ้านวนมาก โดยอานั นท์เห็นว่า 
แนวทางในการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมนั้น ควรเป็นการจัดการเชิงซ้อน กล่าวคือ สิทธิในความเป็น
เจ้าของป่าเป็นของรัฐ สิทธิในการจัดการเป็นของชาวบ้าน และสิทธิในการตรวจสอบเป็นของภาคประชาสังคม 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่แต่เดิมรัฐ ที่มีมุมมองในเรื่องสิทธิ แบบสิทธิของปัจเจก
บุคคล (Individual Right) แต่เพียงอย่างเดียว มาสู่การ มองสิทธิในมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน 
ทั้งในแง่ของการเข้าถึงทรัพยากร และในด้านการจัดการทรัพยากร หรือที่เรียกว่า ทรัพย์สินร่วม (Common 
Property) ซึ่งสามารถซอ้นทับกันได้ และมีศีลธรรมหรือค่านิยมของคนในชุมชนก้ากับอยู่ 

 กล่าวคือ แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในฐานะทรัพยสินร่วมนั้น ควรที่จะระดมก้าลังกัน
ทุกฝ่าย ทั้งในแง่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศแวดล้อมชุมชนเพ่ือเสนอทางเลือกในการพัฒนาที่ท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลง รัฐเองก็ควรกระจายอ้านาจในการเข้าถึง และจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่ชุมชน
ให้มากขึ้น โดยต้องเข้าใจถึง ระบบความสัมพันธ์ของชุมชนต่อระบบนิเวศว่า มีกฎเกณฑ์และคุณค่าก้ากับการใช้
งานอยู่ด้วย มิได้ใช้อย่างไม่มีระบบระเบียบอะไร อีกทั้งความพิจารณาและเข้าใจถึงสิทธิที่ลั กหลั่นกันระหว่าง
กฎหมายกับประเพณีดังกล่าวด้วย ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้จะพยายามท้าความเข้าใจถึงมิติทางประวัติศาสตร์ที่
ชาวบ้านสัมพันธ์กับพ้ืนที่ชุ่มน้้าหนองหาร รวมถึงศึกษาหาองค์กร/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมด รวมถึงโครงสร้าง
ส่วนบนเช่น ตัวบทกฎหมาย ที่สัมพันธ์กับพ้ืนทีชุ่มน้้าหนองหาร เพ่ือให้สามารถที่จะพัฒนาหนองหารแบบ
บูรณาการโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมกัน  
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

 โครงการการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา การจัดการพ้ืนที่หนองหารแบบบูรณาการ โดยจ้ากัดขอบเขต
ของโครงการศึกษาดังนี ้

 

1. หน่วยในการวิเคราะห์ 

งานวิจัยครั้งนี้จะเน้นให้เห็นถึง  ความหมายในการนิยามพ้ืนที่ของกลุ่มคนผู้มีส่วนได้เสียจากการประกาศเขต
พ้ืนที่หนองหาร ตลอดทั้งกลยุทธ์และการใช้ชีวิตในพ้ืนที่เขตหนองหารของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  ดังนั้น
หน่วยในการวิเคราะห์นอกจากจะเป็น การให้ความหมายของพ้ืนที่แล้ว ยังรวมถึง ยุทธ์วิธีในการปรับตัวต่อรอง
ในการใช้พ้ืนที่ของกลุ่มคนในพ้ืนที่หนองหาร 

 

2. ระดับของการวิเคราะห์ 

หนึ่ง     -   ระดับปัจเจก  กล่าวคือ  ผู้มีส่วนได้เสียในเขตพ้ืนที่หนองหารนิยามความหมาย และเลือกใช้กลยุทธ์
ใด ในการปรับเปลี่ยนต่อรอง และการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม ในการด้ารงตนอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว 

สอง     -   ในมุมมองความเป็นพื้นท่ี  กล่าวคือ  ลักษณะพ้ืนที่หนองหารมีส่วนในการช่วยเหลือ  เอ้ืออ้านวยต่อ
การเข้ามาใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่และการนิยามความหมายของพ้ืนที่ อย่างไร 
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สาม    -   ในระดับชุมชนหรือสังคม  กล่าวคือ  ต้องการทราบแนวทางการจัดตั้งภาคีในการจัดการพ้ืนที่ที่เกิด
ความขัดแย้ง เพ่ือการจัดการพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วม 

 

3. การเก็บข้อมูล  

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ค้นคว้าข้อมูลในเชิงเอกสาร ที่กล่าวถึง กระบวนการการจัดการและการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
แบบภาคีเครือข่าย 

 การศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนาน  ผู้ศึกษาใช้วิธีการวิจัยแบบมีส่ วนร่วม  ผ่านรูปแบบของการวิจัย
เชิงปฎิบัติการผ่านเวทีเสวนา  และประกอบกับการศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnography) 
ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด   ซึ่งจะเน้นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  และไม่มี
ส่วนร่วม  การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  ร่วมถึงการจัดการข้อมูลผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus 
group) เพ่ือตรวจสอบและส้ารวจทิศทางมโนทัศน์ของข้อมูลภาคสนามของกลุ่มประชากรในพ้ืนที่ 

  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนามมาจัดหมวดหมู่หาความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงกับกรอบคิด  โดยเน้นให้
ความส้าคัญกับความแตกต่างหลากหลายของข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลโดยเน้นอธิบายแนวทางการจั ดการบริหาร
ทรัพยากรร่วมแบบภาคีและการเกิดกลุ่มเครือข่ายการจัดการทรัพยากรที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

 

5. ผู้ให้ข้อมูล 

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก ( Key  Informants) คือ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการและการบริหารทรัพยากรใน
พ้ืนที่หนองหารและพ้ืนที่ท้ากินของประชาชนโดยรอบพ้ืนที่หนองหาร เช่น  เจ้าหน้าที่กรมประมง 
ชาวบ้านผู้ใช้ที่ดินทับซ้อนโดยรอบพ้ืนที่หนองหาร เป็นต้น 

 ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น  เจ้าหน้าที่กรมประมง  ผู้ใหญ่บ้าน  นักวิชาการ ฯลฯ 

 กลุ่มทางสังคมที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการพ้ืนที่หนองหารในแบบการจัดการที่ผูกขาดและไม่มี
ส่วนร่วม 

 โดยการศึกษาทั้งหมดจะผ่านประเด็นในการศึกษา  ดังนี้ 
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1) รวบรวมข้อมูลสภาพกายภาพ / ปริมาณพ้ืนที่ทับซ้อน / คุณภาพพ้ืนที่ / รวมทั้งข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในระบบการจัดการทรัพยากรในเขตพ้ืนที่หนองหาร 
2) ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์การจัดการพ้ืนที่หนองหาร ที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในเขตพ้ืนที่
หนองหาร 
3) ศึกษาหาแนวทางการเกิดขึ้นของกลุ่มภาคีผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการทรัพยากรในเขตพ้ืนที่หนองหาร 
4) ศึกษาหาแนวทางการจัดการทรัพยากรในเขตพ้ืนที่หนองหาร ในกระบวนการการท้างานแบบภาคีของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร 
5) ศึกษาการท้างานแบบภาคีเพ่ือก้าหนดแนวทางในการจัดการทรัพยากรในเขตพ้ืนที่หนองหาร ของกลุ่มผู้มี
ส่วนเสียในทรัพยากรในเขตพ้ืนที่หนองหาร 
6) ศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรในเขตพ้ืนที่หนองหารใต้การท้างานแบบภาคี  เพ่ือเชื่อมโยงเป็นแบบ
ประสบการณ์ในการน้าไปปรับปรุงใช้ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  

 

 

 
6. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

                         
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ทรัพยากรน ้าในแนวคิด  และการจัดการของรัฐ 
- การจัดการเชิงเดียว 
- การปิดล้อม 
- กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- วาทกรรมการพัฒนา 

การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ าหนองหาร 
แบบบูรณาการ 
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บทที่ 4 

หนองหารภายใต้การพัฒนาที่ผ่านมา 

 

 ในบทที่ 4 จะเป็นบทที่กล่าวถึงสภาพพ้ืนที่หนองหารภายใต้การพัฒนาที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วนหลัก คือ  หนึ่ง การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หนองหารจากพ้ืนที่ธรรมชาติสู่พ้ืนที่ที่ถูกจัดการ และ สอง การ
เปลี่ยนแปลงสู่พื้นที่ระบบ “ปิด”  

 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่หนองหารจากพื้นที่ธรรมชาติสู่พื้นที่ท่ีถูกจัดการ 
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 การเปลี่ยนแปลงครั้งส้าคัญของพ้ืนที่หนองหาร หากมองในเชิงปรากฏการณ์ที่เป็นรูปธรรมอาจเห็น
เพียงปัญหาของการสร้างประตูกั้นล้าน้้า ที่เป็นต้นเหตุของผลกระทบทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งอาจไม่เพียงพอและ
อาจไม่สามารถอธิบาย และท้าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่หนองหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ 
เพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้ว การสร้างประตูกั้นล้าน้้าไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้บริบท แต่เกิดขึ้นบนบริบทที่
สัมพันธ์อย่างข้องเกี่ยวเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ระดับของวิธีคิด ระดับปรากฏการณ์ หรือกระทั่งระดับปฏิบัติการใน
ชีวิตประจ้าวัน 

 การเกิดขึ้นของประตูก้ันล้าน้้าก่้าเป็นผลที่เก่ียวเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยเฉพาะวิธีคิดที่ว่า
ด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ที่สืบต่อมาจากกระบวนทัศน์ (Paradigm) อันหมายถึง ชุดแนวความคิด 
(Concepts) ค่านิยม (Values) ความเข้าใจรับรู้ (Perceptions) และการปฏิบัติ (Practice) ของกลุ่มคนที่
เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากการเข้ามาของหลักการ “การพัฒนา”  

 มุมมองเรื่องของการพัฒนาเป็นประเด็นแห่งจุดเปลี่ยนของพ้ืนที่ที่เรียกว่าหนองหาร เริ่มถูกกระท้าใน
ฐานะของทรัพยากรธรรมชาติ ที่มนุษย์สามารถควบคุมสั่งการได้โดยองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตามฐานคิด
แบบอรรถประโยชน์นิยม (Popular utility) ที่ก่อก้าเนิดปรากฏการณ์ต่อทรัพยากรธรรมชาติ 2 ด้านที่
เกี่ยวเนื่องคือ 

1) การมองว่าทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเพียงปัจจัยการผลิตที่น้ามาพัฒนาประเทศ โดยมิได้ค้านึงถึง
ระบบนิเวศที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ ดิน ป่า ต้นไม้ อากาศ แมลง สัตว์ต่างๆ มนุษย์ และ
สิ่งที่เหนือธรรมชาติตามความเชื่อของชุมชน เช่น เทพารักษ์ผีป่า ผีน้้า ฯลฯ  

2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของรัฐเป็นไปลักษณะสั่งการจากบนลงล่าง ( top down 
approach) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ ในท้องถิ่น และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ พยายามใช้เครื่องมือ คือ นโยบายและกฎหมาย  
 
 การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์จึงเป็นจุดเปลี่ยนส้าคัญ ที่ส่งผลต่อกระบวนการคิดและการตัดสินใจที่มี
ต่อพ้ืนที่ ที่เป็นฐานของการแสดงออกแห่งการกระท้า การเปลี่ยนแปลงของหนองหารในฐานะพ้ืนที่ของการ
แสดงออกแห่งการกระท้า จึงสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับวิธีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 ในอดีต กระบวนทัศน์ในการจัดการทรัพยากรรอบพ้ืนที่รอบหนองหาร พบว่า กระบวนทัศน์ของคนที่มี
ต่อหนองหาร เป็นกระบวนทัศน์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และมีความเกรงกลัว เพราะจากต้านานและเรื่องราวที่
กล่าวถึงพ้ืนที่หนองหารพบว่า พ้ืนที่หนองหารเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ และผูกพันกับอ้านาจเหนือธรรมชาติที่มนุษย์
ไม่สามารถควบคุมและต่อกรได้ 

 ในต้านานอุรังคธาตุอันเป็นต้านานเก่าแก่ ที่อธิบายการเกิดขึ้นของเมืองในดินแดนแถบถิ่นอีสานมาแต่
โบราณ กล่าวไว้ว่าผืนน้้าหนองหารเป็นผืนน้้าพิเศษ ที่เกิดขึ้นจากต้านานขุนขอมราชบุตรเจ้าเมืองอินทปัฐนคร 



โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ  ห น้ า  | 25 

 
ได้พาครอบครัว บ่าวไพร่ มาสร้างเมืองขึ้นท่ีริมหนองหาร (ท่านางอาบ ในปัจจุบัน) ขุนขอมมีราชบุตรชื่อพระยา
สุรอุทกกุมาร ในเวลาต่อมาเมื่อเจริญวัยไปปกครองบ้านเมืองได้ทะเลาะวิวาทกับธนมูลนาคจึงการท้ารบ 
พญานาคมีความโกรธแค้นจึงแปลงร่างเป็นฟานเผือก นายพรานได้ยิงลูกดอกอาบยาพิษจนธนมูลนาคถึงแก่ชีวิต
ก่อนตาย ธนมูลได้สาปแช่งให้ผู้ที่กินเนื้อตนวิบัติฉิบหาย และฝูงพญานาคได้มาท้าลายบ้านเมืองให้ล่มจม เมือง
หนองหารรวมทั้งพระยาสุรอุทกก็ถึงแก่ความตาย  

 หนองหารในอดีตจึงมิใช่เพียงท้องน้้ากว้างไกล แต่เป็นทรัพยากรของชุมชนที่ผนวกไว้ด้วยความเชื่อที่
เป็นการอธิบาย และเป็นกฎในการควบคุมจัดวางการใช้ทรัพยากรในชุมชน ซึ่งในนิทานเรื่องฟานด่อนหรือเก้ง
เผือก ในต้านานอุรังคธาตุได้ให้แนวคิดและคติหลายประการ เช่น 

1. แนวคิดเรื่องสัตว์มีฤทธิ์ ในหมู่ชนกลุ่มที่อาศัยตามที่ลุ่ม มีแหล่งน้้าขนาดใหญ่ เชื่อว่ามีสัตว์ 

ที่ส้าคัญ คือพญานาค พญานาคอาจแสดงฤทธิ์ท้าให้พ้ืนดินกลายเป็นห้วยหนองคลองบึงก็ได้ การเกิด
หนองหารหลวง ซึ่งกว้างใหญ่เกิดจากพญานาคถล่มเมืองเดิมให้จมลงในหนองน้้า ซึ่งเป็นการอธิบายการ
เกิดหนองน้้าของคน สมัยโบราณ 

2. เพ่ือให้สมจริง นิทานพื้นบ้านเรื่องนี้ได้เขียนชื่อสถานที่ให้สอดคล้องกับชื่อในนิทานและชื่อ 

หมู่บ้าน เช่น บ้านหนองบัวสร้าง บ้านโพธิ์สามต้น บ้านโพนเมือง ล้าน้้าก่้า เป็นต้น ท้าให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้สึกสนุก สนานที่มีชื่อบ้านเมืองปรากฏในนิทานและเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง 

3. เป็นการบอกให้ทราบถึงวัฒนธรรมการกินของชาวอีสานที่ชอบรับประทานเนื้อสัตว์ เช่น  

เก้ง แต่ใน ขณะเดียวกันสัตว์ที่มีลักษณะประหลาด เช่น สัตว์มีสีขาวเผือก หากรับประทานจะมีโทษต่อ
ร่างกายและสังคม เกิดความหายนะได้ ความเชื่อเช่นนี้ท้าให้ชาวอีสานถือว่าหากมีสัตว์ประหลาดเช่นนี้
เข้าหมู่บ้านตอ้งท้าพิธีขับไล่เสนียดจัญไร 

 ซึ่งในที่นี้หากวิเคราะห์จะพบความสัมพันธ์ของพ้ืนที่หนองหาร กับกิจกรรมการด้าเนินชีวิตของผู้คนที่
สอดคล้อง และถูกตีความผ่านการปรับใช้พ้ืนที่ผ่านวัฒนธรรม ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่างคนกับมิติทาง
กายภาพ (พ้ืนที่หนองหาร) คนกับมิติเหนือธรรมชาติ (ต้านานว่าด้วยนาค) และคนกับคน (ระเบียบว่าด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างคน เช่น แม่หม้าย) หนองหารจึงเป็นพ้ืนที่ทางกายภาพที่ส่งสะท้อนต่อการก่อร่างของ
วัฒนธรรม โดยอาจพบเห็นได้จาก พิธีกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ้าวันที่ยังคงหลงเหลือถึงปัจจุบัน เช่น 
หนองหารยังเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนรอบหนองหารการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  เช่น  การแข่ง
เรือบ้านท่าวัดเป็นหมู่บ้านแรกท่ีริเริ่มจัดประเพณีแข่งเรือในแถบลุ่มน้้าหนองหาร ในการแข่งเรือมีการเชื้อเชิญผี
ชื่อว่านางไอ่ค้าและท้าวผาแดงมาช่วยทุกครั้งที่มีการแข่งขั้น อันเป็นต้านานความเชื่อว่าด้วยการก้าเนิดหนอง
หารเล่าสืบทอดกระท่ังปัจจุบัน 
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 อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังจากการศึกษาพบว่า กระบวนทัศน์ในการอธิบายพ้ืนที่หนองหาร ภายใต้
กระบวนทัศน์ว่าด้วยพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ และผูกพันกับอ้านาจเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมและต่อกร
ได้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง จากหนองหารเดิมที่พ้ืนที่หนองหารถูกอธิบายและก้าหนดความสัมพันธ์ด้วยความ
เชื่อ กระบวนทัศน์ของชุมชนและคนก็เปลี่ยนแปลง มาเป็นกระบวนทัศน์การมองหนองหารในฐานะของ
ทรัพยากรที่ต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุด กระบวนทัศน์ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อพ้ืนที่หนองหาร
มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่การพัฒนาเพื่อความทันสมัยอย่างเต็มก้าลัง  

 กระบวนทัศน์การมองหนองหารในฐานะของทรัพยากรเป็นแรงกระเพ่ือม ที่เกิดจากการรับเอา
แนวความคิดที่ว่าด้วย “อรรถประโยชน์นิยม” มาเป็นฐานคิดในการพัฒนาประเทศ ซึ่งฐานคิดในแบบ
อรรถประโยชน์นิยมเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดยมีวิถีความเป็นอยู่ที่สามารถควบคุมและสั่งการระบบนิเวศ 
เพ่ือการตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตแบบผลิตเพ่ือมวลชน และจัดการทรัพยากรส่วนรวมใน
รูปแบบของสิทธิของรัฐและเอกชน 

 แนวคิดการมองหนองหารภายใต้กระบวนทัศน์แบบอรรถประโยชน์นิยม เน้นการจัดการเชิง
วิทยาศาสตร์ อันเป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากสาขาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีทรรศนะว่าต้อง
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ปัญหาทางทรัพยากรธรรมชาติสามารถน้าหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
ทั้งวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์สังคมมาช่วยแก้ปัญหาได้ โดยการผลิตและสร้างเทคโนโลยีเข้ามา
จัดการ แนวคิดนี้มีทรรศนะต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติว่าเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่ง
สามารถสืบค้น สอบสวน สังเกต และอธิบายได้โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการน้าเอาวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มาท้าความเข้าใจทรัพยากรธรรมชาติ การมองปัญหาเน้นไปในเชิงวัตถุเป็นส้าคัญ และแสวงหา
วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยกลไกวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้น และยังคงมุ่งเน้นการแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือประโยชน์ในการด้าเนินชีวิตของมนุษย์ การจัดการทรัพยากรธร รมชาติ
ของแนวคิดนี้ก็เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์เป็นหลัก ซึ่งเป็นพัฒนาการทางสังคมและเป็นความคิด
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ (modern environmentalism) แนวคิดนี้เป็นที่มาของค้าว่า “มนุษย์เป็นนาย
ของธรรมชาติ” (man is the master of nature) บางครั้งก็ถูกเรียกว่าแนวคิดที่เห็นมนุษย์เป็นใหญ่ 
(anthropocentrism) ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยู่ภายใต้วาทกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ ที่เกิดข้ึนมานานกว่าศตวรรษและยังคงด้ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน 

 ท่ามกลางแนวคิดว่าด้วยการพัฒนา ที่มีพ้ืนฐานทางความคิดมาจากกระบวนทัศน์แบบอรรถประโยชน์
นิยม หนองหารเริ่มถูกท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนทัศน์ที่ว่าด้วย “การพัฒนา” โดยหนองหารเริ่ม
ถูกพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2848 น้าโดยกรมประมงเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยแรกๆ ที่มีบทบาทส้าคัญในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหนองหาร  
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 โดยการพยายามเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร อาจสามารถย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นได้ตั้งแต่ ใน
ปี พ.ศ.2475 ที่กระทรวงเกษตราธิการ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน)  ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือ
ด้าเนินการส้ารวจสภาพของหนองหารและจัดท้าโครงการปรับปรุงหนองหาร ให้เป็นที่บ้ารุงพันธุ์สัตว์น้้าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและปีถัดมา (พ.ศ.2476) กรมประมงได้ท้าการศึกษาเพ่ือก่อสร้าง ประตูน้้าที่ปากล้าน้้าก่้า 
กักเก็บน้้าให้สูงขึ้นจากระดับน้้าที่เป็นอยู่เดิม เพ่ือเพ่ิมเนื้อที่เพาะพันธุ์สัตว์น้้าและช่วยในการกสิกรรมบริเวณ
รอบหนองหาร (สพสันติ์ เพชรค้า และคณะ, 2543; ชมรมคนรักหนองหาร, 2544) 

 การก่อสร้างเขื่อนย่านล้าน้้าก่้าเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.2484 โดยในการก่อสร้างมีการก้าหนดพ้ืนที่อาณา
บริเวณของหนองหารขึ้นใหม่ ผ่านการออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ้าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2484 ซึ่งเป็นการหวงห้ามที่ดินรอบหนองหาร อันเป็นการกั้นเขตที่ดินเพ่ือ
ก่อสร้างโครงการเขื่อน และเป็นการแสดงอาณาเขตหวงห้ามเพ่ือบ้ารุงพันธุ์สัตว์น้้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เพาะพันธุ์สัตว์น้้าและช่วยในการกสิกรรมบริเวณรอบหนองหาร แต่เนื่องจากสงครามการ
ก่อสร้างอยู่ระหว่างสงครามเอเชียบูรพา ท้าให้การก่อสร้างล่าช้าลงไปถึง 12 ปี คือสร้างเสร็จสมบูรณ์จริงๆ ในปี 
พ.ศ. 2496 นอกจากการก่อสร้างประตูน้้าปิดปากล้าน้้าก่้าแล้ว กรมประมงได้ตั้งสถานีประมงขึ้นที่หนองหารใน
ปี พ.ศ.2485 โดยมีวัตถุประสงค์คือ  

 1) เพ่ือท้าการผลิตพันธุ์ปลาให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของประชาชน  

 2) ส้ารวจทดลองและค้นคว้า เพ่ือเพาะขยายพันธุ์ปลาตลอดทั้งส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงมากขึ้น 

 3) ส้ารวจหนองบึง และท่ีลุ่มอันเป็นแหล่งน้้าเพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น  

 

การเปลี่ยนแปลงสู่พื้นที่ระบบ “ปิด” 

 อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หนองหารจากพ้ืนที่แหล่งน้้าธรรมชาติมาสู่พ้ืนที่แหล่งน้้า
ที่ถูกบริหารจัดการโดยมนุษย์ สภาพระบบนิเวศของพ้ืนที่หนองหารได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือการเป็น
พ้ืนที่แหล่งน้้า “ปิด” ซึ่งสามารถอธิบายค้าว่าปิดได้ใน 2 นัยความส้าคัญคือ 

1) พื้นที่หนองหารในฐานะระบบทรัพยากร “ปิด”  
 พ้ืนที่หนองหารในฐานะระบบทรัพยากร “ปิด” หมายความถึงการตัดระบบนิเวศรวมถึงการไหลเวียน
ของน้้าและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่หนองหาร ออกจากระบบนิเวศและการไหลเวียนน้้าในระบบนิเวศขนาด
ใหญ่อย่างระบบนิเวศลุ่มน้้าก่้า การตัดระบบการไหลเวียนน้้า ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศในพ้ืนที่
หนองหารออกจากระบบนิเวศอ่ืนๆ เกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างประตูระบายน้้า ปิดกั้นพ้ืนที่หนองหารบริเวณ
ปากทางน้้าก่้า 
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 ในอดีตพ้ืนที่หนองหารเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้าที่อยู่ในระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกับระบบนิเวศอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ต้นน้้า 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ต้นน้้าอย่างบริเวณเทือกเขาภูพาน ซึ่งอยู่เหนือข้ึนไปทางทิศตะวันตก ความสัมพันธ์ของระบบ
นิเวศในพ้ืนที่หนองหาร และพ้ืนที่ที่เป็นเทือกเขาอย่างพ้ืนที่ภูพาน สัมพันธ์กันผ่านการเป็นพ้ืนที่ รับน้้าและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ของเทือกเขา ที่เชื่อมผ่านสายน้้าที่ไหลมาจากมาจากล้าน้้าทั้งสิ้น 21 สาย (ดังแสดง
ในตารางที่ 1) โดยมีสายน้้าที่ส้าคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดต่อพ้ืนที่หนองหาร คือ สายน้้าล้าน้้าพุง  

 

 

ตารางท่ี 1 ล้าน้้าสาขาที่ไหลลงสู่หนองหาร จังหวัดสกลนคร 

ที ่ ชื่อล าห้วย 
ค วา มย า ว 
(กม.) 

แหล่งก าเนิด 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ห้วยโมง 

ห้วยทราย   

 

ห้วยสมอ   

ห้วยลาก   

ห้วยม่วง   

ห้วยหนองแฮ   

ห้วยลองน้อย   

ห้วยลอง  

ห้วยเฮือ   

ห้วยน้้าพุงหลง   

ห้วยน้้าพุงน้อย   

12.00 

18.00 

 

20.00 

12.00 

8.00 

6.00 

4.50 

14.00 

4.50 

20.00 

7.00 

สันเนินบ้านหนองบัวทอง  หมู่ 11   ต้าบลห้วยยาง 

ยอดเนินภูเขียวเขตบ้านหนองยาง  หมู่  5   ต้าบลพัง
ขว้าง 

หนองสนม  บ้านดงยอ   หมู่ที่ 6   ต้าบลพังขว้าง    

สันเนินบ้านโนนศาลา  หมู่ที่ 12  ต้าบลเชียงเครือ   

สันเนินบ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 9  ต้าบลเชียงเครือ   

สันเนินบ้านพะโค  หมู่ที่ 2  ต้าบลแร่   

สันเนินบ้านนาแก้ว  หมู่ที่ 1  ต้าบลนาแก้ว   

สันเนินบ้านใหม่หนองผือ  หมู่ที่8  ต้าบลนาแก้ว   

สันเนินบ้านช่งน้้าพุง  หมู่ที่ 4  ต้าบลบ้านแป้น   

ล้าน้้าพุง  บ้านเหล่าละโมง  หมู่ที่ 7  ต้าบลดงชน   

ล้าน้้าพุงช่วง บ้านป่าแพงหมู่ที่ 9  ต้าบลดงชน   
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ที ่ ชื่อล าห้วย 
ค วา มย า ว 
(กม.) 

แหล่งก าเนิด 

12 

 

 

13 

 

14 

15 

16 

17 

18 

 

19 

20 

 

21 

ล้าน้้าพุง   

 

 

ห้วยสองคอน( ห้วย
ทะเล ) 

ห้วยแก้ง 

ห้วยนาแก 

ห้วยวังช้าง 

ห้วยเฮ  

ห้วยเดียก  

 

ห้วยน้้าค้า 

ห้วยน้้าค้าน้อย 

 

ร่องห้วยหนองทรายขาว 

110.00 

 

 

9.00 

 

17.00 

11.00 

14.00 

4.00 

27.00 

 

4.50 

6.00 

 

3.50 

ภูเขียว  ภูศิลา  เขาใหญ่  ภูฮัง  ภูหนองม้า เทือกเขาภู
พานไหลผ่านเขื่อนน้้าพุงของการไฟฟ้าผ่าน  อ้าเภอภู
พาน  อ้าเภอเต่างอย และอ้าเภอเมือง 

หนองทามไฮ  บ้านทามไฮ  หมู่ที่ 5  ต้าบลดงชน 

 

สันเนินบ้านเหล่านกยูง  หมู่ที่  6   ต้าบลดงมะไฟ   

สันเนินบ้านดงขวาง   หมู่ที่  3  ต้าบลดงมะไฟ   

พ้ืนที่นาบ้านนากับแก้  หมู่ที่  4  ต้าบลดงมะไฟ 

ที่นาบ้านกกกอก  –  นาอ้อย   ต้าบลงิ้วด่อน   

ภูเขียวเขตบ้านหนองแฝกพัฒนา  หมู่ที่ 14  ต้าบล
ห้วยยาง   

ล้าห้วยเดียกช่วงบ้านโนนสะอาด  ชุมชนโนนสะอาด   

ล้าห้วยเดียกช่วงบ้านโนนสะอาด  ชุมชนต้าบลธาตุเชิง
ชุม 

สันเนินชุมชนหนองทรายขาว ต้าบลธาตุเชิงชุม   

ที่มา: เจษฎา และ ปานชีวัน (2553) 

 ขณะเดียวกัน นอกจากพ้ืนที่หนองหารจะเชื่อมกับระบบนิเวศในพ้ืนที่ต้นน้้าอย่างเทือกเขาภูพาน พ้ืนที่
หนองหารก็ยังเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่ปลายน้้า อย่างพ้ืนที่ลุ่มน้้าก่้าที่เชื่อมโยงระบบนิเวศของหนอง
หารให้เชื่อมโยงกับระบบนิเวศขนาดใหญ่อย่างแม่น้้าโขง ซึ่งท้าให้ในอดีตพ้ืนที่หนองหารมีพันธุ์ปลาน้้าโขงที่ว่าย
ทวนน้้าขึ้นมาไข่ในหนองหารเป็นปริมาณมาก และการที่พ้ืนที่หนองหารเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกับระบบนิเวศของ
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แม่น้้าโขง ท้าให้พ้ืนที่หนองหารเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ด้วยพันธุ์ปลาที่หลากหลาย ดังค้ากล่าวบอกเล่าของ
ผู้คนในพื้นที่หนองหาร ถึงทรัพยากรในพื้นที่หนองหาร ก่อนการเกิดข้ึนของประตูก้ันล้าน้้า 

 

“...หนองหารตะเก่าคนเฒ่าคนแก่เขากะเล่าว่าปลาหนองหารมัน
หลาย อย่างปลาคัง ปลาแค้ ปลาบึก มันกะว่ายมาไข่ในหนองหาร ...” 
(สัมภาษณ์, วันที่ 12 มีนาคม 2559) 

“...เมื่อก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ พ่อแม่เล่าให้ฟังว่า แต่ก่อนเอามองลง
ไม่กี่ผืนมันก็ได้แล้วปลายกแทบไม่ขึ้น ปลาเนื้อ ปลาหนัง จากน้้าโขงมันก็
ขึ้นมาหนองหาร เดียวนี้มันติดประตูน้้าหมด มันจะมาคนก็ไปดักเอาตรง
บันไดปลาที่ไหนจะมี” (สัมภาษณ์, วันที่ 15 มีนาคม 2559) 

 

 โดยจุดเชื่อมต่อพ้ืนที่หนองหารกับพ้ืนที่ลุ่มน้้าก่้าที่เชื่อมไปยังลุ่มน้้าโขงคือ บริเวณปากล้าน้้าก่้า ในพ้ืนที่
บ้านบึงศาลา ต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว ซึ่งเป็นต้นเส้นทางล้าน้้าก่้า ที่เป็นสายน้้าหลักที่ไหลออกจาก
พ้ืนทีห่นองหารลงสู่ลุ่มน้้าก่้า และออกสู่แม่น้้าโขงตามล้าดับ 

 ระบบนิเวศลุ่มน้้าก่้าจึงเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกจากพ้ืนที่หนองหาร เพราะระบบนิเวศลุ่มน้้าก่้า
ประกอบด้วยแหล่งน้้าหลักคือหนองหาร ทีม่ีต้นน้้าจากเทือกเขาภูพานไหลลงมาเก็บในหนองหาร ก่อนไหลออก
ผ่านล้าน้้าก่้า ซึ่งไหลผ่านพ้ืนที่ลุ่มน้้าไปออกแม่น้้าโขงที่ อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีระยะทางความ
ยาวประมาณ 123 กิโลเมตร 

 อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการสร้างประตูกั้นพ้ืนที่หนองหารกับล้าน้้าก่้าในปีพ.ศ.2484 และเสร็จ
สมบูรณ์เมื่อปีพ.ศ.2496 ท้าให้ระบบนิเวศของพ้ืนที่หนองหารที่เคยเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ต้นน้้าในบริเวณ
เทือกเขาภูพาน พ้ืนที่กลางน้้าที่เป็นพ้ืนที่ของตัวหนองหาร และพ้ืนที่ปลายน้้าที่ไหลผ่านระบบนิเวศของลุ่มน้้า
ก่้า และเชื่อมต่อไปยังระบบนิเวศใหญ่อย่างแม่น้้าโขงถูกตัดขาดออกจากัน โดยประตูระบายน้้าแววพยัคฆ์คัน 
ซึ่งภายหลังถูกทดแทนด้วยประตูระบายน้้าสุรัสวดี (แสดงรายละเอียดในภาพที่ 1) 

 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งหนองหารและประตูระบายน้้าสุรัสวดี 
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ที่มา: รายงานโครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้าอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 

 

 การเกิดขึ้นของประตูระบายแววพยัคฆ์คัน ซึ่งภายหลังถูกทดแทนด้วยประตูระบายน้้าสุรัสวดี  ท้าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับพ้ืนที่ในระบบนิเวศของหนองหาร เนื่องจากพ้ืนที่หนองหารได้ถูกตัดขาดออก
จากระบบนิเวศด้านล่างทางปลายน้้าอย่างพ้ืนที่ลุ่มน้้าก่้าและน้้าโขง  

 งานการศึกษาเรื่อง “หนองหาร” กับประสบการณ์การพัฒนา ของ สพสันติ์ เพชรค้า (2555) ได้
อธิบายถึงการระบบนิเวศของพ้ืนที่หนองหารในช่วงก่อนการเกิดขึ้นของประตูระบายน้้าสุรัสวดีอย่างน่าสนใจ 
กล่าวคือ ในการศึกษาพบว่า ระบบนิเวศน์ของหนองหารก่อนมีการสร้างประตูล้าน้้าก่้า (พ.ศ. 2484-2496) ใน
พ้ืนที่หนองหารมีระบบการไหลเวียนของน้้า ที่สัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล ซึ่งส่งผล
ให้ในพ้ืนที่หนองหารที่ระบบน้้าที่ขึ้นและน้้า ซึ่งการขึ้นและลงของระบบน้้าดังกล่าวท้าให้น้้าในพ้ืนที่หนองหาร
น้้ามีการหมุนเวียนถ่ายเท โดยในฤดูฝนประมาณกลางเดือนพฤษภาคมพ้ืนที่หนองหารจะเป็นพ้ืนที่รับน้้าจาก
สายน้้าต่างๆ โดยเฉพาะล้าน้้าพุงที่เป็นสายน้้าหลัก ซึ่งส่งผลให้น้้าในพ้ืนที่หนองหารเป็นสีขุ่นแดง เกิดจากสีของ
ตะกอนดินและทรายที่สายน้้าพุงพัดพาเข้าสู่หนองหาร และมักมีสีเข้มข้ึนเรื่อยๆ ตามปริมาณน้้าฝนที่ไหลลงมาก 
ซึ่งเมื่อปริมาณน้้าในหนองหารมากเกินกว่าพ้ืนที่จะรองรับได้ น้้าในพ้ืนที่หนองหารก็จะไหลออกสู่ล้าน้้าก่้า และ
ไหลออกสู่แม่น้้าโขงที่ปากล้าน้้าก่้า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ต่อไปเป็นล้าดับ  
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 ปรากฏการณ์ไหลเวียนของน้้าในพ้ืนที่ต้อนน้้าอย่างเทือกเขาภูพาน พ้ืนที่กลางน้้าอย่างลุ่มน้้าหนองหาร 
และพ้ืนที่ปลายน้้าอย่างลุ่มน้้าก้่าและลุ่มน้้าโขงสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ผ่านตัวเชื่อมที่เป็นสายน้้าที่หลพัดผ่านพ้ืนที่
ต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งการไหลผ่านของน้้าส่งผลให้เกิดการไหลเวียนทรัพยากรของแต่ละพ้ืนที่ กล่าวคือ เกิดการพัด
พาดินตะกอนและเศษซากพืชที่เป็นธาตุอาหารของพ้ืน จากพ้ืนที่ต้นน้้าลงสู่พ้ืนที่ลุ่มน้้าอย่างลุ่มน้้าหนองหาร 
และลุ่มน้้าก่้า ซึ่งเศษตะกอนและซากพืชซากสัตว์ดังกล่าวก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า ดังค้า
กล่าวของชาวนาที่ท้านาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าหนองหาร ที่ได้รับอิทธิพลจากการไหลเวียนของกระแสน้้าในระบบนิเวศ
ที่ว่า 

 

“ดินทามหนองหารมันด้าเอาไปปลูกอะไรก็ดี...ดินมันเข้มปลูกข้าวตีน
หนองหารไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะ ข้าวก็งามให้ผลผลิตก็เยอะ น้้ามันพัดเอาปุ๋ยเอา
ตะกอนมาทุกปี...” (สัมภาษณ์, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559) 

 

 จากลักษณะของพ้ืนที่หนองหารที่เชื่อมต่อกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ด้านบนที่ลาดชัน พ้ืนที่หนองหารจึงเป็น พ้ืนที่
ตกตะกอนของธาตุอาหาร ที่ถูกน้้าพัดลงมาจากพ้ืนที่ต้นน้้าที่เชื่อมต่อกับระบบนิเวศด้านบนลงมา ท้าให้ดินใน
พ้ืนที่หนองหารทีเ่ป็นที่ลุ่มจะมีสีเข้ม เช่น สีด้าหรือสีเทา ซ่ึงเป็นผลมาจากการสะสมของพวกอินทรียวัตถุในดินที่
มีน้้าแช่ขัง จึงมีส่วนท้าให้สีเข้มและอนุภาคที่ละเอียด ท้าให้ดูดซับความชื้นไว้ภายในดินได้มากขึ้น  (ชื่นจิต แก้ว
กัญญา ประมง เบกไธสง และราทิกุล เรืองแสน, 2550) และหากปีไหนที่มีปริมาณน้้าฝนมาก ส่งผลให้น้้าใน
สายน้้าในพื้นท่ีต่างๆ ที่เป็นระบบนิเวศต้นน้้ามีน้้าปริมาณมาก ก็จะท้าให้น้้าไหลลงสู่หนองหารไหลในปริมาณที่
มากและมีก้าลังแรง ซึ่งจะท้าให้ดินตะกอนต่างๆ ที่ถูกพัดพามาไหลออกไปไกลมากขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายความ
อุดมสมบูรณ์ไปยังพื้นท่ีต่างๆ ในระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกัน 

 ขณะเดียวกัน หากปีไหนน้้าฝนมีปริมาณน้อยก็จะท้าให้ปริมาณน้้าในพื้นท่ีหนองหารมีปริมาณลดลง ซึ่ง
ท้าให้พื้นที่หนองหารในช่วงเดือนตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะมีปริมาณน้้าน้อย จนบางครั้งอาจลดระดับลงไป
ถึง “โกนสะเล” (โกนห้วยสะเลที่เป็นร่องน้้าลึก) (สพสันติ์ เพชรค้า, 2555) ซึ่งท้าให้เกิดหาดและสันดอนโพล่ขึ้น
ในพ้ืนที่หนองหาร (แสดงให้เห็นในภาพที่ 2) จนมีค้ากล่าวบอเล่าถึงลักษณะของน้้าที่ลดลงในพ้ืนที่หนองหาร
ที่ว่า 

“...ผุน้้าลงจนฮอดผุ...ย่างไปดอนสวรรค์กะได้ น้้ามันเพียงเข่า ตะก่อน
เดือนเมษายังได้เดินได้ไปเล่นสงกรานต์ที่ดอนสวรรค์อยู่...” (สัมภาษณ์, วันที่ 
12 มีนาคม 2559) 
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ภาพที่ 2 สภาพน้้าในพื้นท่ีหนองหารหน้าเกาะดอนสวรรค์ในสภาพที่แห้งลงจนเห็นสันดอน 

 

ที่มา: กลุ่มรักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกล 

 

 เมื่อน้าผลการศึกษาถึงสภาพพ้ืนที่หนองหาร ก่อนการเกิดข้ึนของประตูระบายน้้าสุรัสวดี  ของ สพสันติ์ 
เพชรค้า (2555) ในช่วงปีพ.ศ. 2484-2496 และเอกสาร รวมถึงค้าบอกเล่าต่างๆ ถึงพ้ืนที่หนองหารก่อนการ
เกิดขึ้นของประตูระบายน้้า มาเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันหลังการเกิดขึ้นของประตูระบายน้้า ภายใต้
การศึกษาเรื่อง หนองหาร: มองภาพจากโครงสร้างกายภาพ ของทศพล จตุระบุล และกอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 
(2555) จะพบว่า สภาพพ้ืนที่หนองหารมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการคงตัวของระดับน้้าใน
พ้ืนที่หนองหาร ซึ่งแต่เดิมระดับน้้าในพ้ืนที่หนองหารจะเพ่ิมขึ้นและลดลงตามฤดูกาล แตกต่างกับสภาพระดับ
น้้าในพื้นท่ีหนองหารในปัจจุบันที่ระดับน้้าในพ้ืนที่หนองหารมีระดับที่ค่อนข้างคงตัว  

 โดยในการศึกษาของทศพล จตุระบุล และกอบเกียรติ ผ่องพุฒิ (2555) พบว่า สภาพหนองหารใน
ปัจจุบัน หนองหารมีร่องน้้าที่ลึกที่สุดของหนองหาร หรือ ท้องน้้าของหนองหาร อยู่ที่ระดับ +151.00 ม.รทก. 
(เมตร เหนือระดับน้้าทะเลปานกลาง) ท้องน้้าส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ +152.00-+153.00 ม. รทก. แนวตลิ่งมี
ระดับความสูงอยู่ที่ระดับ +157.00 ม.รทก.  ความลึกเฉลี่ยโดยทั่วไปของหนองหารอยู่ที่ 3 - 4 เมตร ซึ่งเป็น
สภาพระดับน้้าในหนองหารปกติตลอดทั้งป ี

 ผลการส้ารวจดังกล่าวท้าให้เห็นว่าในปัจจุบันระดับน้้าในพ้ืนที่หนองหาร เป็นระดับน้้าที่ค่อนข้างคงที่ 
โดยในพ้ืนที่หนองหารปัจจุบันมีระดับน้้ากักเก็บประมาณ 266.92 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ผิวน้้ากว้าง



โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ  ห น้ า  | 34 

 
ประมาณ 133.73 ตารางกิโลเมตร และมีระดับผิวน้้าปกติ อยู่ที่ระดบั +157 ม.รทก. โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับน้้า
สูงสุดและต่้าสุดอยู่ที่ 156.85 เมตร รทก. และ 156.25 เมตร รทก. ตามล้าดับ โดยระดับน้้ากักเก็บสูงสุด
เกิดข้ึนในเดือนตุลาคม มีระดับน้้าเฉลี่ย  และระดับน้้าเก็บกักต่้าสุด เกิดข้ึนในเดือนกุมภาพันธุ์ (ทศพล จตุระบุล 
และกอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, 2555) 

 สภาพการไหลเวียนของน้้าในพ้ืนที่หนองหารหลังจากการสร้างประตูระบายน้้า พบว่า การไหลเวียน
ของน้้าในพ้ืนที่หนองหารค่อนข้างจะน้อย คือ น้อยกว่า 0.01 เมตรต่อวินาที ซึ่งเมื่อเทียบความเร็วของการไหล
ดังกล่าวกับความเร็วในแนวดิ่งของการตกตะกอน ท้าให้วัชพืชน้้าและตะกอนสามรถตกตะกอนได้ และจับตัว
แน่น เสมือนเป็นพ้ืนดิน เป็นผลให้บึงหนองหารมีระดับตื้นเขิน และก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพน้้า (ทศพล จตุ
ระบุล และกอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, 2555) (แสดงให้เห็นในภาพที่ 3) 

 

ภาพที่ 3 ภาพข่าวแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่หนองหารที่ส่งผลกระทบต่อคนในพ้ืนที่โดยรอบ 
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ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด (ไม่ปรากฏวันที่ตีพิมพ์) 

 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพหนองหารจากระบบนิเวศแบบเปิดที่ทรัพยากรสามารถไหลเวียนถ่ายเท มาสู่
การสร้างระบบปิดที่ตัดขวางการไหลเวียนทรัพยากรระหว่างกันในระบบนิเวศ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่
หนองหารอย่างมาก ทั้งในแง่ของกายภาพที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของพ้ืนที่ ภาวการณ์ไหลที่น้อยลงของสายน้้า 
และการลดลงของพันธุ์ปลาในพ้ืนที่หนองหาร ซึ่งไม่สามารถว่ายทวนน้้าขึ้นจากระบบนิเวศลุ่มน้้าโขงมาวางไข่ได้ 
ขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของประตูระบายน้้าที่กั้นล้าน้้าก่้ายังส่งผลให้พ้ืนที่ปลายน้้า อย่างระบบนิเวศล้าน้้าก่้า
ลดความอุดมสมบูรณ์ลง เนื่องจากตะกอนดินที่เป็นปุ๋ยธรรมชาติไม่สามารถเดินทางลงไปในระบบนิเวศดังกล่าว
ได ้

 

2) พื้นที่หนองหารในฐานะพื้นที่ “ปิด”  
 ในการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หนองหารนอกจากการสร้างประตูระบายน้้า ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศของพ้ืนที่หนองหาร จากระบบนิเวศเปิดเป็นระบบนิเวศปิดที่ตัดขาดพ้ืนที่หนองหารออกจากระบบ
นิเวศใกล้เคียงอ่ืนๆ พื้นที่หนองหารยังถูกท้าให้กลายเป็นพ้ืนที่ “ปิด” ในเชิงของการหวงห้ามและกีดกันผู้คนให้
ออกจากพ้ืนที่หนองหารอีกนัยหนึ่ง 

 การสร้างพ้ืนที่หนองหารเป็นพ้ืนที่ปิดและกันคนออกจากพ้ืนที่ เริ่มต้นจากการประกาศเขตพ้ืนที่หนอง
หารให้กลายเป็นพ้ืนที่หวงห้ามเฉพาะ โดยการออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484 ซึ่งออกตามมาตรา 5*(1) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
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หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช 2478 ครอบคลุมพ้ืนที่หนองหาร
ในบริเวณอ้าเภอเมือง และอ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร โดยมีรายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาที่ส้าคัญ 
คือ 

“เห็นควรก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในบริเวณหนองหาร อ้าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร คณะผู้ส้าเร็จราชการ แทนพระองค์ในพระ
ปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณ
สมบัติของ แผ่นดิน พุทธศักราช 2478 จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีการก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินใน
ท้องที่อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484” 

 มาตรา 2 ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา 3 ให้ข้าหลวงประจ้าจังหวัด สกลนคร เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจในการหวงห้ามที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 มาตรา 4 ให้หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าในเขตตามแผนที่ท้าย พระราชกฤษฎีกานี้ไว้เพ่ือ
ประโยชน์ในการบ้ารุงพันธุ์สัตว์น้้า ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหักร้างจัดท้าหรือปลูกสร้างด้วยประการใดๆใน 
ที่ดินนั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ 

 มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รักษาการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้” 

 การออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
พุทธศักราช 2484 ได้ระบุการหวงห้ามที่ดินซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจ คือ 

       (1) ความประสงค์ที่หวงห้าม โดยการออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484 ได้ระบุความประสงค์ที่จะหวงห้ามที่ดินตามประกาศของ
พระราชกฤษฎีกานี้ไว้เพ่ือประโยชน์ในการบ้ารุงพันธุ์สัตว์น้้า โดยห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหักร้างจัดท้าหรือปลูกสร้าง
ด้วยประการใดๆใน ที่ดินนั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ 
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       (2) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจในการหวงห้าม ตามการออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ 
อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484 ได้มอบอ้านาจให้ข้าหลวงประจ้าจังหวัด สกลนคร 
เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจในการหวงห้ามที่ดินตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

       (3) ที่ดินซึ่งก้าหนดว่าต้องหวงห้าม ตามการออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ 
อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484  ได้ท้าแผนที่แนบท้ายเพ่ือแสดงอาณาเขต โดยให้
แผนที่ที่กล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชกฤษฎีกา (แสดงให้เห็นในรูปภาพที่ 4) 

 

 

ภาพที่ 4 พระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
พุทธศักราช 2484 
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงแนวเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484   
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ที่มา: คณะท้างานศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหารัฐบุกรุกท่ีดินของราษฎร (กบฏ.) 

 

 การกันเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484 ส่งผลให้
เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านชุมชนในพ้ืนที่หนองหารและพ้ืนที่โดยรอบการออกแนวเขต เนื่องจากชุมชน
ถูกประกาศแนวเขตหวงห้ามท่ีดินทับพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ท้ากิน ซึ่งจากการศึกษาของคณะท้างานศึกษาเพ่ือ
แก้ไขปัญหารัฐบุกรุกที่ดินของราษฎร (กบฏ.) (2549) พบว่า ภายในเขตหวงห้ามตามแผนที่แนบท้ายกฤษฎีกา 
มีชุมชนอยู่ภายในการประกาศเขตหวงห้ามดังกล่าว 35 หมู่บ้าน (ปัจจุบันมีชุมชนขยายเป็น 45 หมู่บ้าน) ที่
ปรากฏหลักฐานการตั้งรกรากของชุมชนรอบหนองหารที่มีมาก่อน พ.ศ. 2400 แต่การที่รัฐไม่ยอมรับการมีอยู่
ของชุมชนในการประกาศเขตหวงห้าม ส่งผลให้ชาวบ้านและชุมชนในเขตพ้ืนที่เขตหวงห้ามไม่สามารถยืนขอ
เอกสารสิทธิในการถือครองที่ดินได้ เนื่องจากอยู่ในเขตพ้ืนที่หวงห้ามที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และ
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ขณะเดียวกันยังมีการพยายามกล่าวหาชุมชนในเขตพ้ืนที่หวงห้ามบริเวณหนองหารว่า เป็นผู้บุกรุกเขตหวงห้าม
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

 การออกพระราชกฤษฎีกาการก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน จึงกลายเป็นเครื่องมือส้าคัญของรัฐในการกัน
ผู้คนออกจากพ้ืนที่หนองหาร และเป็นการสร้างพ้ืนที่ “ระบบปิด” ผ่านการล้อมกรอบแนวเขตพ้ืนที่ ที่กีดกัน
ไม่ให้ผู้คน ชุมชน และชาวบ้าน สามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรในเขตพ้ืนที่หนองหารได้ ซึ่งตรงกันข้ามกับความ
ต้องการของกลุ่มชุมชนในเขตพ้ืนที่หนองหาร ที่ต้องการให้ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน 
เพ่ือน้าไปใช้เป็นหลักประกันความมั่นคงในการถือครองที่ดิน  

 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการยกเลิกกฎหมาย “พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2478” โดยประกาศใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน มีการก้าหนดเรื่องของเขต
ที่ดินที่ต้องการหวงห้ามอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไว้ในมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 โดยระบุให้ที่ดินที่สงวนหวงห้ามอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายที่
ถูกยกเลิกนี้ ยังคงเป็นที่หวงห้ามต่อไป ในเรื่องนี้จึงมีความหมายว่า เขตพ้ืนที่ของหนองหารและดอนสวรรค์
ยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่หวงห้ามต่อไป และเมื่อมีการก้าหนดแนวทางส้าหรับการก้าหนดเขตที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยการออกหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวงในปีพ.ศ. 2515 กฎหมายตาม
มาตรา 8 ตรี ของประมวลกฎหมายที่ดิน ได้ก้าหนดให้ฝ่ายบริหารมีอ้านาจในการออกหนังสือส้าคัญส้าหรับที่
หลวงเพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของทางราชการ จากนั้น จึงมีการเสนอขอรังวัดออกหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง
ของเขตพ้ืนที่หนองหารโดยกรมประมงและอ้าเภอเมืองสกลนคร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2535 และมีการออก
หนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวงแสดงเขตของที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินส้าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2540 ครอบคลุมเขตพ้ืนที่หนองหารทั้งหมด โดยแปลงแรกเป็น
หนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง เลขท่ี 0623 ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ 76,317 ไร่ 2 
งาน ซึ่งดอนสวรรค์เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตตามหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวงฉบับนี้ และแปลงที่ 2 เป็นหนังสือ
ส้าคัญส้าหรับที่หลวง เลขที่ 0624 ต้าบลท่าแร่,เชียงเครือ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ 698 
ไร่ 3 งาน (แสดงให้เห็นในภาพที่ 6) 
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ภาพที่ 6 แสดงแนวเขต นสล.2540 

 

ที่มา: คณะท้างานศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหารัฐบุกรุกท่ีดินของราษฎร (กบฏ) 

 

 ผลของการออกหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวงของเขตพ้ืนที่หนองหาร ท้าให้พ้ืนที่หนองหารมีฐานะเป็น
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภททรัพย์สินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ส่งผลให้พ้ืนที่หนองหารมี
สภาพเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งน้ามาซึ่งผล 3 ประการ คือ 

 ประการแรก การห้ามโอนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กฎหมายให้การคุ้มครองสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินประเภททรัพย์สินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไว้อย่างชัดเจน โดยมาตรา 1305 ของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ก้าหนดห้ามโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เว้นแต่อาศัยอ้านาจแห่งกฎหมาย
เฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 8 วรรคสองและมาตรา 10 ของประมวล
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กฎหมายที่ดิน กล่าวถึง ที่ดินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันไม่อาจโอนให้แก่เอกชนได้ เว้นแต่ กรณีที่เอกชนได้จัดหา
ที่ดินแปลงใหม่มาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว ย่อมจะออกพระราชบัญญัติโอนที่ดินให้เอกชน เป็นการ
แลกเปลี่ยนได้ หรือเป็นกรณีท่ีมีการถอนสภาพที่ดินส้าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว 

 ประการที่สอง ห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1306 ได้ก้าหนดห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้สาธารณสมบัติของแผ่นดินตกเป็นของเอกชนโดยการครอบครอง ไม่ว่าจะ
ใช้ระยะเวลานานเพียงใดก็ตาม 

 และ ประการที่สาม ห้ามยึดทรัพย์ของแผ่นดิน กฎหมายให้การคุ้มครองสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่
ต้องอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีซึ่งมีการด้าเนินคดีกับลูกหนี้ตามค้าพิพากษาของศาล เพ่ือมิให้ถูกรบกวน
ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน 

 

ภาพที่ 7-8 หลักแนวเขตพ้ืนที่ นสล.2540 ที่ปักอยู่ในบริเวณตัวเมืองสกลนคร 
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ที่มา: พสุธา โกมลมาลย์(2559) 

 

 การประกาศแนวเขตพ้ืนที่หนองหารตามแนวพระราชกฤษฎีกา ก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ 
อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484 และการออกหนังสือส้าคัญส้าหรับที่หลวง ในพ้ืนที่
หนองหาร อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ท้าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมี
หน้าที่ดูแลรักษาจัดการเขตพ้ืนที่หนองหารกับชาวบ้านชุมชนรอบหนองหาร ซึ่งได้รับผลกระทบท้าให้ไม่
สามารถออกเอกสารสิทธิใดๆ ในพ้ืนที่ของตนที่ได้อาศัยและท้ากินมาก่อนการประกาศเขตพ้ืนที่ทั้งสองดังกล่าว 

 ขณะเดียวกันการกันผู้คนออกจากพ้ืนที่หนองหาร ยังส่งผลให้ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่หนองหารบางส่วน
ต้องท้าการย้ายถิ่นที่อยู่ จากเขตพ้ืนที่เดิมตามบริเวณริมฝั่งหนองหาร ออกไปตั้งชุมชนใหม่นอกพ้ืนที่หนองหาร 
เนื่องจากปัญหาในเรื่องสิทธิการครอบครองและอาศัยในพ้ืนที่หนองหาร ซึ่งภายหลังชาวบ้านที่ถูกอพยพได้เข้า
ไปอยู่ในพื้นที่จัดสรรใหม่ของทางราชการ ที่เรียกว่า “ชุมชนหนองหารหลวง” 
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ภาพที่ 9 ชุมชนหนองหารหลวง ชุมชนที่เกิดจากการอพยพย้ายผู้คนออกจากพ้ืนที่เขตหนองหาร 

 

ที่มา: พสุธา โกมลมาลย์(2559) 

 

 สภาวการณ์เช่นนี้ที่ดินบริเวณ “หนองหาร” จังหวัดสกลนคร จึงเป็นที่ดินที่อยู่ในบริเวณที่ก้าหนดให้
เป็นเขตหวงห้ามที่ดิน และสงวนไว้เพ่ือประโยชน์ในการบ้ารุงพันธ์สัตว์น้้า ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484 ซึ่งจาก
วัตถุประสงค์ของการหวงห้ามที่ดินดังกล่าว ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าประชาชนได้เข้าไปท้าการ
ประมงในบริเวณ “หนองหาร” มาโดยตลอด จึงแสดงว่าการสงวนหวงห้ามที่ดินดังกล่าวเป็นการสงวนหวงห้าม
ไว้เพ่ือประโยชน์ของพลเมืองได้ใช้ร่วมกัน ฉะนั้น ที่ดินบริเวณนี้ย่อมเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส้าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา 1304(2) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเนื่องจากที่ดินดังกล่าวได้
สงวนหวงห้ามไว้โดยก้าหนดวัตถุประสงค์เป็นพิเศษให้ใช้เป็นที่บ้ารุงพันสัตว์น้้า กรมประมงจึงมีอ้านาจหน้าที่ใน
การดูแลรักษาภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่พระราชการประมง พ.ศ.2490 ได้บัญญัติไว้ อย่างไรก็ตาม
นายอ้าเภอแห่งท้องที่ ก็ยังคงมีอ้านาจหน้าที่โดยทั่วไปที่จะดูแลรักษาที่ดินบริเวณนี้อยู่ด้วยตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2497 ประกอบกับข้อ 57 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ฯ ทั้งนี้
เท่าท่ีไม่ขัดต่ออ้านาจหน้าที่โดยเฉพาะของกรมประมง 

 โดยเหตุนี้ อ้านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินบริเวณ “หนองหาร” จึงเป็นทั้งของกรมประมงและ
นายอ้าเภอแห่งท้องที่ซึ่งต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบด้าเนินการดูแลรักษาด้วยกันตามขอบเขตและความมุ่งหมาย
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ของบทบัญญัติของกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบอยู่ แต่ไม่อาจอนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้าไปใช้
ประโยชน์ในที่ดินบริเวณนี้ให้เป็นประการอ่ืนที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของการสงวนหวงห้ามไว้หรือเป็น
การขัดขวางต่อสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนได้แต่อย่างใด 

 ปรากฏการณ์เช่นนี้ สภาวะความจริงในพื้นที่หนองหารเช่นนี้ พ้ืนที่หนองหารจึงกลายมาเป็นพ้ืนที่ที่ถูก
ควบคุมเฉพาะ ภายใต้การก้ากับดูแลที่รองรับด้วยกฎหมายทั้งสองฉบับ ไม่ว่าจะเป็นพระราชกฤษฎีกา ก้าหนด
เขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484 และการออกหนังสือ
ส้าคัญส้าหรับที่หลวง ซึ่งกฎหมายทั้งสองต่างก็ลิดรอนและกีดกันชาวบ้านและคนในพ้ืนที่ ให้ถูกตัดออกจากการ
เป็นเจ้าของทรัพยากรในเขตพ้ืนที่หนองหาร และท้าใดเพียงผู้ที่ถูกอนุญาตให้ใช้ทรัพยากร ซึ่งมีความหมายที่
แตกต่างจากผู้ครอบครอง ที่มีนัยที่แสดงถึงอ้านาจในการจัดการและถือครองด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ  ห น้ า  | 46 

 
 

 

 

 

 

บทที่ 5 

แผนพัฒนาที่ถูกน าเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่หนองหารที่ผ่านมา 

 

 ในบทที่ 5 จะเป็นบทที่กล่าวถึงแผนพัฒนาที่ถูกน้าเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หนองหารที่ผ่านมา 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ  หนึ่ง แผนพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่หนองหาร 
สอง หนองหาร: พื้นที่ท่ีผู้คนต่างเข้ามาแย่งชิงพัฒนาและแก้ไข ซึ่งสะท้อนผ่านโครงการและข้อเสนอว่าด้วยการ
พัฒนา 3 กลุ่ม คือ หนึ่ง การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการ สอง การวางแผนพัฒนาหนองหารโดย
ภาควิชาการ และ สาม การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน 

 

แผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หนองหาร 

 หลังจากพ้ืนที่หนองหารได้ถูกเปลี่ยนแปลง จากการเป็นพ้ืนที่แหล่งน้้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร กลายมาเป็นพ้ืนที่กักเก็บน้้าภายใต้หลักคิดและการจัดการบริหารน้้าแบบใหม่ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะพ้ืนที่ของหนองหารดังกล่าว สะท้อนภาพอย่างเห็นได้ชัดในปี พ.ศ.2475 โดยกรมประมง
ได้เข้ามาส้ารวจสภาพหนองหารและจัดท้าโครงการปรับปรุงหนองหารให้เป็นสถานที่บ้ารุงพันธุ์สัตว์น้้าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการสร้างประตูกักเก็บแววพยัคฆ์คันเพ่ือกักเก็บน้้าเพ่ือการประมง ในปี พ.ศ.2482 -
2496 ซึ่งต่อมาภายหลังได้มีการท้าประตูกักเก็บและระบายน้้าใหม่ชื่อประตูน้้าสุรัสวดี ในปี พ.ศ. 2536 บริเวณ
ทางออกของหนองหารเข้าสู่ล้าน้้าก่้า เพ่ือเพ่ิมระดับน้้าในหนองหาร ส้าหรับการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า การอุปโภค
บริโภค และการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหนองหารอีกหลายครั้ง เช่น การปรับปรุงตลิ่ง
ริมหนองหาร การสร้างทางสะพานเชื่อมไปยังดอนข้าม ดอนลังกา ผลจากการพัฒนาท้าให้ชุมชนรอบหนองหาร
มีการขยายตัว และเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติของหนองหาร โดยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทศพล 
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จตุระบุล และกอบเกียรติ ผ่องพุฒิ ในปี พ.ศ.2555 พบว่าพ้ืนที่หนองหารได้มีโครงการพัฒนาต่างๆ เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ดังนี ้

 

ตารางท่ี 1 โครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนองหาร 

ชื่อโครงการ ปี ที่
ด าเนินการ 

งบประมาณ วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ 

 

โ ค ร ง ก า ร รั ง วั ด
ที่ดินของกรมท่ีดิน 

2535 1,495,000 
บาท 

ก าหนดเขตที่ หลวงและเพื่ อป้ องกันการบุ กรุ กที่
สาธารณประโยชน์ 

โครงการส ารวจและ
จัดท าแนวเขตแสดง
พื้นที่หนองหาร 

2537 805,000 ปักหลักเขตแสดงพื้นที่หนองหาร 

โค ร งการบู รณะ
แหล่งน้ าธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ 

2 5 3 4 -
2536 

ไ ด้ รั บ ก า ร
ส นั บ ส นุ น
งบประมาณ
เ งิ น กู้ จ า ก
ป ร ะ เ ท ศ
ญี่ปุ่น 

เพิ่มผลผลิตทางการประมง ประกอบด้วย  

 การก่อสร้างประตูระบายน้ าพร้อม
ฝายน้ าล้นและคันดิน 
 การปรับปรุ งสถานีประมงน้ าจืด 
ประกอบด้วย บ่ออนุบาลลูกปลา / บ่อดิน /โรงเพาะฟัก 
/ โรงสูบน้ า / พิพิธภัณฑ์สถานแสดงพันธุ์ปลา และ
บ้านพัก 
 การก่อสร้างท่าขึ้นปลาพร้อมอาคาร
ท าการพร้อมบริเวณจอดรถขนถ่ายปลา ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านักงานประมงน้ าจืดจังหวัด
สกลนคร 

โครงการก่อสร้าง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบบ่อเติมอากาศ 

2 5 3 5 -
2536 

27 ล้านบาท ก่อสร้างบริเวณฌาปนสถานคูหมากเสื่อ เขตเทศบาล
เมืองสกลนคร บนพื้นที่ 95 ไร่  ด าเนินการโดยสถานี
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โดยวิธีธรรมชาติ 
(บ่อผึ่ง) 

ประมงน้ าจืดจังหวัดสกลนคร กรมประมง  

โครงการระบายน้ า
ในหนองหารเพื่อ
ป รั บ ป รุ ง
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
เนื่องจากเกิดน้ า
ท่วม 

  อาศัยความร่วมมือจากการประปาจังหวัดอุดรธานี 
(ส่วนแยกที่ 1 สกลนคร) และการประปาส่วนภูมิภาค 
อ าเภอเมืองสกลนคร ช่วยสูบน้ าและควบคุมการระบาย
น้ าที่ประตูน้ า 

โครงการบ าบัดน้ า
เ สี ย โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ ส ร้ า ง
ชลประทานขนาด
กลางที่ 49 กรม
ช ล ป ร ะ ท า น 
จังหวัดสกลนคร  

- 14 ล้านบาท 

(งบประมาณ
จ า ก
ส า นั ก ง า น 
กปร.) 

ด าเนินการถมดินก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย 4 บ่อ พื้นที่ 
84.5 ไร่ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการบ าบัดน้ าเสีย
คูหมากเสื่อของกรมประมง  

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ า
และบ าบัดน้ าเสีย
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง
สกลนคร ระยะที่ 
1  

 250 ล้าน
บาท 

ด าเนินการโดยกรมโยธาธิการ 

โครงการแก้ไขน้ า
เสียอันเนื่องจาก
พ ร ะ ร า ช ด า ริ 
บริเวณหนองสนม 
โดยการบ าบัดน้ า
เสียวิธีธรรมชาติ
ผ ส ม ผ ส า น กั บ

2534 - ด าเนินการก่อสร้างช่องระบายน้ าเป็นรางคอนกรีตเสริม
เหล็กและติดตั้งกังหันน้ าชัยพัฒนา จ านวน 4 ชุด เพื่อ
เติมอากาศ จัดสร้างบ่อดักสานแขวนลอยโดยใช้กก
อียิปต์และผักตบชวาดูดซับความสกปรกและโลหะหนัก  
ด าเนินการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร กรม
ชลประทาน 
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เทค โน โลยี แบบ
ประหยัด 

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหนองหาร 
อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ  

  น าผักตบชวาที่ผ่านการใช้งานบ าบัดน้ าเสียแล้วไปใช้
ประโยชน์ในการจัดท าเชื้อเพลิงเขียว อาหารสัตว์และ
ปุ๋ยหมัก รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์คุณภาพน้ าหนองหาร 
ด าเนินการโดยสถานีประมงน้ าจืด และสาธารณสุข
จังหวัด 

โครงการพัฒนาลุ่ม
น้ าก่ า โครงการอัน
เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ  

2 5 3 6 -
2545 

- ขุดลอกบึ งแวก ให้ เป็ นแหล่ ง อุปโภค  – บริ โภค 
ด าเนินการโดยกรมชลประทาน 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้ า  

 

  ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมและตรวจปราบปรามผู้ท าการ
ประมงโดยฝ่าฝืน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 
ด าเนินการโดยส านักงานประมงจังหวัดและหน่วย
อนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้ าจืด เขื่อนน้ าพุง สวนสุขภาพ 
พิพิธภัณฑ์บ้านท่าวัด เพื่อรวบรวมแหล่งศิลปกรรม
ประวัติศาสตร์ 

โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง
ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ
เทิ ดพร ะ เ กี ย ร ติ
สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
ที่ ด อ น ข า มแ ล ะ
ดอนลังกา  

  ปัจจุบันสวนสาธารณะดอนขาม–ดอนรังกา มีสภาพที่
ช ารุดทรุดโทรมมาก 

 

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าหนอง

2 5 3 9 - 300,000 ด าเนินการโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก
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หาร โดยท าการ
ตรวจสอบคุณภาพ
น้ าหนองหาร  

2540 บาท 

355,000 
บาท 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และในปี 2540 ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าโดย
อาสาสมัคร ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2539  

โครงการปรับปรุง
ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณ
ชุมชนหนองหาร
ห ล ว ง  แ ล ะ
โครงการปรับปรุง
ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณ
ด อ น ข า ม -ด อ น
ลังกา 

2547 - ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมที่มีสภาพเสื่อมโทรม ให้มีสภาพดี
ขึ้น ด าเนินการศึกษาโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

ที่มา: ทศพล จตุระบุล และกอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 

 

 นอกการการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย  ทศพล จตุระบุล และกอบเกียรติ ผ่องพุฒิ ในปี พ.ศ.2555 ยัง
พบว่ายังมีข้อมูลโครงการและพัฒนาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หนองหารอีกหนึ่งชุด คือ การศึกษาของ ชัยมงคล โชติ
วัฒนตระกูล เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์หนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในปี พ.ศ.2556 พบว่า 
ในพ้ืนที่หนองหารตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 มีแผนการพัฒนาและโครงการต่างๆ เป็นจ้านวนมาก โดยสามารถจัดแบ่ง
ได้เป็น 6 แผนงานด้าเนินการ ที่ประกอบไปด้วยโครงการย่อย 40 โครงการ คือ 

 ด้านแผนฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมหนองหาร (14 โครงการ)  

 ด้านการท่องเที่ยว (12 โครงการ) 

 ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์พื้นที่ (8 โครงการ) 

 ด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (1 โครงการ) 

 ด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ (1 โครงการ) 

 ด้านการพัฒนาอื่นๆ (4 โครงการ) 
 

 โดยหากรวมมูลค่า โครงการทั้ง 40 โครงการ จะมีมูลค่ารวมประมาณ 1 ,121,100,900 บาท โดย
แผนการในด้านการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมหนองหาร ใช้งบประมาณเป็นอันดับหนึ่ง คือ ประมาณ 683 ,562,500 
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บาท รองลงมาคือ แผนงานด้านการท่องเที่ยว ใช้งบประมาณ 217,000,000 บาทแผนงานด้านผังเมืองและการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 150,000,000 บาท ด้านด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 7,500,000 บาท ด้าน
การเกษตรและการส่งเสริมอาชีพ 7,200,000 บาท และด้านการพัฒนาอื่นๆ 55,838,400 บาท 

แผนภูมิที่ 1 แสดงงบประมาณในแผนงานต่างๆ ในพื้นที่หนองหาร 

 

ที่มา: รายงานสรุป เวที “แนวทางการจัดท้าแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาหนองหารแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1” 

 

หนองหาร: พื้นที่ที่ผู้คนต่างเข้ามาแย่งชิงพัฒนาและแก้ไข 

 ความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หนองหาร ถือได้ว่าเป็นวาระ
ส้าคัญของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร โดยเฉพาะชาวจังหวัดสกลนคร ซึ่งสะท้อนให้
เห็นได้จากจ้านวนโครงการในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร และจ้านวนเงินที่ถูกใช้ลงไปในโครงการต่างๆ ในพ้ืนที่
หนองหาร ซึ่งความพยายามในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารนั้นเป็นไปทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ที่ต่างก็
พยายามจะเสนอแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่หนองหารไว้เป็นแนวทางอย่างหลากหลาย โดย
จากการศึกษาพบว่า พ้ืนที่หนองหารมีการสร้างแผนพัฒนา และการจัดการทรัพยากร จากหลายกลุ่มโดยหาก
จ้าแนกกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามาร่างแผนพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร จะสามารถจ้าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1) การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการ 
2) การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ 
3) การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน 
 

1) การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการ 
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 การจัดท้าแผ่นแม่บทเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร โดยภาคราชการถือได้ว่าเป็น

กลไกหลักที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่หนองหาร ซึ่งแผนการพัฒนาของภาคราชการนี้ มีการอ้างอิง

ความชอบธรรมในฐานะที่ เป็นแผนการพัฒนา ซึ่งได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นจากเวที

สาธารณะ และการระดมความคิดจากนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องในสาขาวิชาต่างๆ จนได้แผนและโครงการเพ่ือการ

พัฒนาและฟ้ืนฟูหนองหาร ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น และได้มีการจัดระดับ

ความส้าคัญของแผนงานและโครงการต่างๆออกเป็นสามระยะ คือ 

1) แผนงาน/โครงการในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้น ( 0-5 ปี ) 
2) แผนงาน/โครงการในระยะกลาง( 6-10 ปี ) 
3) แผนงาน/โครงการในระยะยาว ( 11-20 ปี) 
 
ภาพที่ 10 รายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟูหนองหาร จังหวัด
สกลนคร 
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ที่มา: รายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟูหนองหารจังหวัดสกลนคร

(โครงการระยะสัน้) 

 

 โดยแผนงาน/โครงการในระยะสั้น จัดท้าขึ้นมาเพ่ือแก้ไข ป้องกัน ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเสื่อม

โทรมของหนองหาร มีทั้งหมด 6 แผนงาน/โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการออกแบและก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย  เทศบาลเมือง  ระยะท่ี 3 

2. โครงการส่งเสริมการสร้างส้วมถูกสุขลักษณะทุกครัวเรือน 
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3. โครงการขุดลอกตะกอนดิน/แก้ไขปัญหาการตื้นเขินของหนองหาร 

4. โครงการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพจากหนองหาร 

5. โครงการก้าหนดเขตสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์น้้าหน้าชุมชน 

6. แผนการสร้างจิตส้านึกและสร้างแนวร่วมชุมชนรักษ์หนองหาร 

 

โดยมีรายละเอียดโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลเมือง ระยะที่ 3 
  

 ความส้าคัญของการพัฒนา 

 

 จากข้อมูลผลการศึกษาสภาพแวดล้อมหนองหาร โดยเฉพาะทางด้านคุณภาพน้้า พบว่าหนองหารมี

ความเสื่อมโทรมทางด้านคุณภาพน้้า อันเนื่องมาจากมีปริมาณสารปนเปื้อนและสารมลพิษทางน้้าเป็นปริมาณ

สูง และมีแนวโน้มเสื่อโทรมลงในทุกๆ ปี ปัญหาส้าคัญประการหนึ่งได้แก่ น้้าเสียจากแหล่งชุมชนและสถานที่

ราชการที่อยู่โดยรอบหนองหาร ที่มีการระบายลงสู่หนองหารโดยยังไม่ผ่านกระบวนการจัดการและบ้าบัดน้้า

เสียอย่างถูกต้อง ท้าให้มีสารปนเปื้อนและสารมลพิษในน้้าเสียลงไปสู่หนองหาร เกิดการปนเปื้อนและตกค้างใน

หนองหารในแตล่ะปีเป็นจ้านวนมาก  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าโดยรวมที่เสื่อมลงดังกล่าว 

         นอกจากนั้น หนองหารยังเป็นแหล่งรวบรวมน้้าของล้าห้วยต่างๆ จ้านวน 14 สาย ที่ไหลลงหนองหาร 

ซึ่งพัดพาเอาตะกอนแขวนลอย สารมลพิษ จากพ้ืนที่การเกษตรในลุ่มน้้า รวมทั้งน้้าปนเปื้อนต่างๆ ลงมาตกค้าง

และสะสมในหนองหารในแต่ละปีเป็นจ้านวนมาก จึงมีผลกระทบต่อการเสื่อมโทรม ของคุณภาพน้้าและสภาพ

สิ่งแวดล้อมในหนองหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 ความจ้าเป็นในการลดปริมาณน้้าเสียและสารมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้า และสภาพแวดล้อม

ของหนองหาร จึงได้ก้าหนดแผนแม่บทด้านการลดปริมาณสารมลพิษและน้้าเสียลงสู่หนองหารขึ้น โดยมี

โครงการย่อยๆ ในระยะสั้น เพ่ือสนับสนุนมาตรการจัดการปัญหาดังกล่าว  2 โครงการ คือ 1) โครงการ

ออกแบบและก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลเมือง ระยะที่ 3 และ 2) โครงการส่งเสริมการสร้างส้วมถูก

สุขลักษณะทุกครัวเรือน 

 

 เป้าหมายการพัฒนา 



โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ  ห น้ า  | 55 

 
 

1. เพ่ือลดปริมาณน้้าเสียจากชุมชนที่ไม่ผ่านการบ้าบัดและการจัดการที่เหมาะสมไม่ให้ลงสู่หนองหารโดยตรง 

2. เพ่ือลดปริมาณสารมลพิษจากกิจกรรมต่าง  ๆ  สารพิษท่ีเหลือตกค้างจากพ้ืนที่การเกษตรและสารเคมีก้าจัด

ศัตรูพืชที่เป็นพิษและเป็นอันตรายต่อคุณภาพน้้าหนองหาร  รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสัตว์น้้าและสิ่งมีชีวิตใน

หนองหาร 

3. เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพความเสื่อมโทรมของแหล่งน้้าในระยะยาวอย่างถาวร 

 

2. โครงการขุดลอกตะกอนดิน/แก้ไขปัญหาการตื้นเขินของหนองหาร 

  
 ความส้าคัญของการพัฒนา 
     ปัญหาการตื้นเขินของหนองหารเกิดจากสาเหตุใหญ่ 2 ประการ คือ  

(ก) การตื้นเขินเนื่องจากวัชพืชทั้งประเภทลอยและประเภทใต้ผิวน้้า มีการแพร่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในหนองก
หาร  และเกิดการเน่าเสียและตกทับถมลงสู่หนองหารในทุกๆ ปี ทั้งนี้จากข้อมูลการศึกษา(แผนแม่บทการ
พัฒนาหนองหาร พ.ศ. 2540 – 2544) ซึ่งเมื่อประเมินปริมาณวัชพืชกรณีเน่าเสียและตกทับถมในแต่ละปี จึงมี
จ้านวนมหาศาลที่ต้องก้าจัดออก 
(ข) การตื้นเขินเนื่องจากตะกอนแขวนลอยที่ถูกพัดพาลงมาสู่หนองหาร โดยจ้าแนกเป็นตะกอน ดินที่ถูกพัดพา
มากับน้้าไหลบ่าช่วงฤดูฝนจากล้าห้วยสายหลักๆ ที่ไหลลงสู่หนองหารประมาณ14 สาย ซึ่งไหลมาจากพ้ืนที่รับ
น้้าที่อยู่โดยรอบหนองหารกว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเป็นปริมาณตะกอนดินแขวนลอยมากับน้้า
มากกว่า 150,000 ตันต่อปี ทั้งนี้เมื่อรวมกับตะกอนดินที่เกิดจากการชะล้างพังทลาย ของผิวดินของพ้ืนที่
การเกษตรรอบหนองหาร จะมีปริมาณดินตะกอนที่ตกทับถมในหนองหารเป็นปริมาณมหาศาล ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เกิดการตกตะกอนบริเวณปากล้าห้วย และร่องน้้าในหนองหาร เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเดินเรือและการ
เพาะขยายพันธุ์ของสัตว์น้้า 
 
 เป้าหมายของการพัฒนา 
 
 จากปัญหาการตื้นเขินอันเนื่องมาจาก 2 ปัจจัยดังกล่าว จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนการขุดลอก

ตะกอนดินและแก้ไขความตื้นเขินของหนองหารขึ้น ภายใต้แผนแม่บทการฟ้ืนฟูหนองหาร  โดยการน้าเสนอ 

โครงการขุดลอก จ้านวน 2 โครงการหลัก คือ  

 1. โครงการขุดลอกตะกอนดินและแก้ไขความตื้นเขินของแหล่งท่องเที่ยวและบริเวณหน้าชุมชน   
 2. โครงการขุดลอกตะกอนดินและแก้ไขความตื้นเขินของร่องน้้า  และพ้ืนที่ดอนบริเวณปากล้าห้วย
ต่าง  ๆ  ที่ไหลลงสู่หนองหาร 
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3. โครงการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพจากหนองหาร 

 
 หลักการและเหตุผล 
 
 ปัจจุบันการจัดการวัชพืชเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่และทวีความรุนแรงมากขึ้น  ทั้งนี้สืบเนื่อง

ปัญหาวัชพืชน้้าที่เกิดขึ้นในแหล่งน้้าซึ่งนอกจากจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพทางด้านการประมงแล้ว

ยังเกิดการเสื่อมโทรมของงแหล่งน้้าจากการเน่าเสีย  เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบ  ต่อสุขภาพ

อานามัยของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงจ้าเป็นต้องหา

วิธีการจัดการมาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว  วิธีการที่เหมาะสมวิธีการหนึ่งก็คือการแปรรูปวัชพืชน้้าเหล่านั้น

เป็นปุ๋ยหมักหรือการปรับปรุงดิน  เพ่ือน้ากลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ซึ่ง  ปัจจุบันการผลิตปุ๋ยหมักที่ได้

ด้าเนินการอยู่  มีลักษณะเป็นระบบการหมักปุ๋ยแบบอุตสาหกรรม  (โรงหมักปุ๋ย)  ต้องการใช้พ้ืนที่กว้านเพ่ือ

การกางวัสดุหมักจ้านวนมาก  ๆ  และระหว่างขั้นตอนการผลิตนั้น  จ้าเป็นต้องมีการใช้เครื่องจักร เครื่องยนต์

และอุปกรณ์ท่ีมีความเหมาะสมในการด้าเนินงาน 

 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือก้าจัดวัชพืชน้้าที่มีอยู่ในปัจจุบันของพ้ืนที่โครงการ  รวมทั้งในบริเวณใกล้เคียง  มาท้าปุ๋ยหมัก 

2) การคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่ใช้ก่อสร้างโรงหมักปุ๋ย  ขนาด  20 ตันต่อวัน  โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ

พิจารณาอย่างน้อยดังนี้ 

3) พ้ืนที่ก่อสร้างโรงหมักท้าปุ๋ยอยู่ใกล้กับหนองหารควรตั้งอยู่ห่างจากบริเวณชุมชนไม่น้อยกว่า  500  เมตร 

และเป็นที่โล่ง  และน้้าไม่ท่วมถึง 

 

4. แผนการสร้างจิตส้านึกและสร้างแนวร่วมชุมชนรักษ์หนองหาร 

 ความส้าคัญของปัญหา 

 จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ พบว่าหนองหารเดิมเป็นแหล่งน้้าที่มีหน้าที่พัฒนาพันธ์สัตว์น้้าในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นนโยบายของรัฐบาลปีพุทธศักราช 2475 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครางจาก

ระบอบสมบูรณญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตรเป็นประมุข และใน ปี 2476 กรม

ประมง กระทรวงเกษตรธิการในขณะนั้น ก็ได้เริ่มด้าเนินการพัฒนาหนองหารเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกรม

ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ก็ได้เริ่มด้าเนินการพัฒนาหนองหารทั้งด้านกายภาพและด้านชีววิทยา

ประมง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้้าจืดส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด ศูนย์วิจัยและ
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พัฒนาวิจัยประมงน้้าจืด สกลนคร แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทุกภาค

ส่วนของชุมชนต่างๆ มุ่งใช้ประโยชน์จากหนองหาร โดยมิได้ค้านึงถึงสภาพของหนองหารที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป

อันเนื่องจากป่าต้นน้้าล้าธารที่ไหลลงหนองหารต้องถูกท้าลาย พ้ืนที่ต้นน้าล้าธารถูกเปลี่ยนเป็นที่ดินใช้สอยเพียง

เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ พ้ืนที่รอบหนองหารถูกรุกล้้าเพ่ือประโยชน์ในการบ้าบัดความต้องกการขั้น

พ้ืนฐานของมนุษย์ที่ขาดจิตส้านึกของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่างมุ่งกอบโกยประโยชน์จากหนอง

หารด้วยความรู้ โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานหรือของตนเป็นส้าคัญ  ส่งผลให้หนองหารเป็นแหล่งน้้าที่ต้อง 

ท้าหน้าที่สนองตอบความต้องการของสังคมเพ่ิมขึ้น คือนอกจากที่จะต้องเป็นแหล่งน้้าที่ผลิตพืชและสัตว์น้้าจืด

ส้าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว ยังต้องเป็นแหล่งน้้าดิบเพ่ือการประปาส้าหรับชุมชน เมืองและ

ชุมชนรอบหนองหาร เป็นแหล่งน้้าธรรมชาติที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส้าหรับประชาชนทั่วไป เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวส้าคัญของจังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด

สกลนคร และเป็นแหล่งรองรับน้้าเสียและขยะของชุมชนอีกด้วย ด้วยเหตุที่ทุกภาคส่วนมุ่งแต่การใช้ประโยชน์

แต่ขาดจิตส้านึกในการบ้ารุงรักษาหรือป้องกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับหนองหาร สะท้อนให้เกิดผลกระทบกับ

หนองหาร อาทิ เกิดการทับถมของตะกอนดินที่เกิดจากป่าไม้ถูกท้าลายพ้ืนที่ป่าไม้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่

เกษตรกรรม ซึ่งใช้สารเคมี ท้าให้น้้าที่ไหลลงหนองหารมีสารเคมีเจือปนลงมาด้วย ชุมชนยังขาดระบบระบายน้้า

ที่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้นน้้าเสียจากการด้าเนินชีวิตของชุนจึงไหลลงหนองหาร ท้าให้คุณภาพน้้าใกล้ชุมชนมีค่า

ความสกปรก เจือปนด้วยจุลินทรีย์และสารเคมี ที่ไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของพันธ์พืชใต้น้้า ให้มีปริมาณ

เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทับถมกันอยู่ใต้น้้าจนช่วยเสริมให้เกิดการตื้นเขนในบริเวณโดยรอบหนองหาร ท้าให้แหล่ง

อาหารและแหล่งเพราะพันธ์ปลาชนิดต่างๆ ลดลง ปริมาณและชนิดของพันธ์ปลาที่เคยมีสัดส่วนที่สมดุลของ

ปลากินเนื้อและปลากินพืชก็ต้อง เปลี่ยนแปลงไป ชนิดและพันธ์ปลาลดลงหรือศูนย์พันธ์ไป การบริหารจัดการ

ปิดประตูระบายน้้าเพ่ือ รักษาระดับน้้าไว้ส้าหรับการประปา ส่งผลให้หนองหารขาดสภาพคล่องหรือสภาพ

ธรรมชาติที่ช่วยเหลือตนเองในการฟ้ืนฟูสภาพโดยรอบ เพราะขาดช่วงของการถ่ายเทของเสียออกจากหนอง

หารตามเวลาที่เหมาะสม ของเสียเหล่านี้จึงทับถมท้าลายระบบนิเวศวิทยาของหนองหารที่เหมาะสมต่ อการ

เจริญพันธ์ของพันธ์ปลา พันธ์พืช สัตว์หน้าดิน ฯลฯ ส่งผลให้สมดุลของธรรมชาติหนองหาร  เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิน จากน้้าท่ีใสสะดาด แสงแดดส่งอย่างทั่วถึงไปตามความลึกของน้้า น้้าในหนองหารกลับกลายเป็นน้้าที่มี

ความเหมาะสมกับการเจริญเติมโตของเชื่อจุลลินทรีย์และพยาธิที่เป็นพาหะน้าโรคและอันตรายสู่มนุษย์ได้ ถ้า

ยังปล่อยหนองหารให้สภาพสภาพนี้ต่อไปแน่นอน ทุกคนก็จะพบจุดจบของหนองหารและนั่นก็หมายความว่า

หนองหารไม่สามารถสนองตอบความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ได้อีกต่อไปดังนั่นการจัดท้าแผนสร้าง

จิตส้านึกให้กับหน่วยงานและประชาชน จึงเป็นสิ่งส้าคัญที่ต้องเร่งด้าเนินการเป็นดันดับแรก คือการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นรอบๆหนองหาร ทั่งนี้เพราะหน่วยงานและประชาชนยังขาดความเรียนรู้ ความ

ตระหนัก ในการที่จะรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างฉลาด คุ้มค่าและยั่งยืนนั้นเอง 
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 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใหค้วามรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่หน่วยงานและชุมชน 

2. เพ่ือให้หน่วยงานและประชาชนได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

กรกระท้า ในการฟื้นฟูสภาพของหนองหารอย่างเหมาะสม 

3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหนองหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีให้แก่หน่วยงานและประชาชน ในการพัฒนาหนองหารอย่างเป็นระบบ 

5. เพ่ือให้ชุมชนและหน่วยงานได้เรียนรู้และรับรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ในการพัฒนาหนองหารอย่าง

ชัดเจน 

 

 

2) การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ 

 พ้ืนที่หนองหารเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีการศึกษาโดยสถาบันทางวิชาการ เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หนองหาร โดยจากการศึกษาพบว่ามีการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่หนองหารโดยภาค
วิชาการ 2 ฉบับคือ   

 2.1) โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่ง
จัดท้าโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

 2.2) ถอดบทเรียนหนองหาร ซึ่งจัดท้าโดย ศูนย์หนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 

2.1) โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดท้าโดย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

ภาพที่: 11 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน 
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ที่มา: โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดท้าโดย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

 

 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เป็น
การศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชารัฐ ภายใต้
คณะท้างานพัฒนาหนองหาร ได้มีการระดมสมอง และจัดประชุมเพ่ือก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร
ไว้ดังนี้ 

แผนพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน 

ปี พ.ศ. แผนการพัฒนาและปรับปรุงหนองหาร 
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2561-2564 1. ศึกษาออกแบบรายระเอียดและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2. ปรับปรุงศักยภาพขั้นพ้ืนฐาน 

3. การขุดลอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าอีก 200 ล้านลบ.ม. 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบระบายและบ้าบัดน้้าเสีย 

5. จัดการแปลงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจน 

6. การก้าจัดวัชพืชและลดมลพิษ 

2565-2570 1. ระบบผลิตน้้าประปาดื่มได้ส้าหรับชุมน 

2. จัดท้าระบบบริหารจัดการน้้าแบบครบวงจร 

3. โรงไฟฟ้าพลังน้้า/แสงอาทิตย์ 

4. แหล่งท่องเที่ยงรอบหนองหาร 

5. ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้า 

6. พัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์น้้าในหนองหาร 

2570 เป็นต้นไป 1. ระบบชลประทานรองรับพ้ืนที่การเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 150,000 ไร่ 

2. ศูนย์เรียนรู้เพื่อวิจัยพัฒนาในการบริหารจัดการน้้า 

3. ต้านานและแนวคิดในการพัฒนาหนองหารในหลักสูตรการเรียนการสอน 

4. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์

5. การเป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งน้้าอื่นประเทศไทย 

 

 นอกจากแผนพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน การศึกษายังมีการวางแนวทางการ
พัฒนาหนองหารในยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ คือ  
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1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน้้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
3. การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 
4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้้า 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
 
 
1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 

กลยุทธ์ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
2561-2562 2563-2567 2568-2572 

1. จัดหาแหล่งน้้าต้นทุน
และก่อสร้างระบบประปา 

- ร้อยละ 90 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย 

- ร้อยละ 10 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย 

- ด้ า เ นิ น ก า ร
ต่อเนื่อง 

ส ถ .  ท บ .  ท น . 
อปท. 

2. พัฒนาระบบประปา 

เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

- พั ฒ น า ร ะ บ บ
ประปาเมือง 

- ร้อยละ 17 ของ
เมืองเป้าหมาย 

- พั ฒ น า ร ะ บ บ
ประปาเมอืง 

- ร้อยละ 48 ของ
เมืองเป้าหมาย 

- พั ฒ น า ร ะ บ บ
ประปาเมือง ร้อย
ละ 35 ของเมือง
เป้าหมาย 

กปภ. 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ระบบประปาชนบทและ 

จัดหาแหล่งเก็บน้้าฝน 

- ร้อยละ 10  

- ข อ ง ห มู่ บ้ า น
เป้าหมาย 

- ร้อยละ 90 

- ข อ ง ห มู่ บ้ า น
เป้าหมาย 

- ด้ า เนิ นการต่ อ
เมือง 

ส ถ .  ท บ .  ท น . 
อปท. 

4. จัดหาน้้าดื่มให้โรงเรียน
และชุมชน 

- ร้อยละ 45 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย 

- ร้อยละ 55 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย 

- ด้ า เ นิ น ก า ร
ต่อเนื่อง 

ทบ. 

5. ก า ร ใ ช้ น้้ า อ ย่ า ง มี - เ มื อ ง ห ลั ก มี - แหล่งท่องเที่ยว
แ ล ะ พ้ื น ที่ ข า ด

- ด้ า เ นิ น ก า ร กปภ. อปท. 
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ประสิทธิภาพ แนวโน้ม 

- ขาดแคลนน้้า 

แคลนน้้าต้นทุน ต่อเนื่อง 

 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน้้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 

กลยุทธ์ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
2561-2562 2563-2567 2568-2572 

1. การจัดการด้านความ
ต้องการ(การจัดสรรน้้าการ
ก้าหนดเขตการใช้น้้า) 

- ศึ ก ษ า 
ตรวจสอบเกณฑ์
การจัดสรรน้้าใน 
ลุ่มน้้ า พุง หนอง
หาร และน้้าก้่า 

- ก้ าหนดเกณฑ์
การจัดสรรน้้าใน 
ลุ่มน้้ า พุง หนอง
หาร และน้้าก้่า 

- ขยายผลในลุ่ม
น้้า 

อ่ืนๆ 

ชป. ทน. 

2. จัดการพ้ืนทีเกษตรกรรม
(Zoning) เพ่ิมมูลค่าการใช้
น้้าต่อหน่วยให้สูงขึ้น 

- การบรหารจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการ
จัดระบบปลูกพืชอย่างเหมาะสมในพ้ืนที่ชลประทานเดิม 
150,000 ไร่โดยมุ่งเน้นลุ่มน้้าพุงหนองหารและน้้าก้่า 

ชป. พด. 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพ
โค ร งก า รแหล่ ง น้้ า แ ล ะ
ระบบชลประทานเดิม 

- เพ่ิมปริมานเก็บ
กัก 

- 200-250 ล้าน 

ลูกบาศก์เมตร 

- เ พ่ิ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
โครงการ 

- อย่างน้อยร้อย
ละ 10 

- ขยายผลในลุ่ม
น้้าอื่นๆ 

ชป. 

4. พัฒนาและพ้ืนฟูแหล่งน้้า
ในพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน 
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- ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าธรรมชาติ 

- สนับสนุนการขุดแหล่งน้้า
ใน ไร่นา 

- พัฒนาน้้ า บ าด าล เ พ่ื อ
การเกษตร 

- การสนับสนุนแหล่งน้้ า
ชุมชน 

50% 

 

40% 

 

40% 

 

60% 

30% 

 

30% 

 

30% 

 

30% 

20% 

 

30% 

 

30% 

 

10% 

ทน. ปภ. ทบ. 

 

พด. 

 

ทบ. 

 

พด. 

5. พัฒนาแหล่งเก็บกักน้้า 

และระบบชลประทานใหม่ 

- 500ล้านลบม. - น้้ า พุ ง  ห น อ ง
หาร 

และน้้าก้่า 

-ด้ า เ นิ น ก า ร
ต่อเนื่อง 

ชป. 

6. พัฒนาระบบผันน้้าและ
เชื่อมโยงน้้า 

- ศึกษาในลุ่มน้้า
พุง  

หนองหาร และน้้า
ก่้า 

- ด้ า เ นิ น ก า ร
ต่อเนื่อง 

- ด้ า เ นิ น ก า ร
ต่อเนื่อง 

ชป. 

7. จัดหาแหล่ งน้้ าต้นทุน
รองรับพื้นที่เศรษฐกิจส้าคัญ
ของจังหวัด 

- จั ดห าน้้ า เ พ่ิ ม 
ร้อยละ 60 

- จั ดห าน้้ า เ พ่ิ ม 
ร้อยละ 30 

- ด้ า เ นิ น ก า ร
ต่อเนื่อง 

ชป. 

 

 

3. การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 
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กลยุทธ์ ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว หน่วยงานที่ 

รับผิดชอบ 
2561-2562 2563-2567 2568-2572 

1. ปรับปรุงล้าน้้าสายหลัก - 110 กม. - 422 กม. - 322 กม. ชป .  ทน .  สป . 
ทส. 

2. เ พ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้้า ผันน้้า พ้ืนที่รับ
น้้านอง ในลุ่มน้้าวิกฤต 

- ลุ่มน้้าพุง หนอง
หาร 

และน้้าก้่า 

- ด้ า เ นิ น ก า ร
ต่อเนื่อง 

- ด้ า เ นิ น ก า ร
ต่อเนื่อง 

ชป. 

3. ระบบป้องกันน้้าท่วม - 20 แห่ง - 20 แห่ง - 22 แห่ง ยผ. อปท. 

4. การก้าหนดเขตการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินลุ่มน้้า และ
ปรับปรุง/จัดท้าผังเมือง 

-5ผัง - 14 ผัง - ด้ า เ นิ น ก า ร
ต่อเนื่อง 

ยผ. 

5. การพัฒนาและบริหาร
จัดการ แหล่งเก็บกักน้้า ให้
เต็มศักยภาพ 

- ศึกษาในลุ่มน้้าที่
มีปัญหาเช่นน้้าพุง 
หนองหาร และน้้า
ก่้า 

- ด้ า เ นิ น ก า ร
ต่อเนื่อง 

- ด้ า เ นิ น ก า ร
ต่อเนื่อง 

ชป. 

6. การสนับสนุนการปรับตัว
และหนีภัย 

- กลุ่มลุ่มน้้าพุง  

หนองหาร และน้้า
ก่้า 

-ด้ า เ นิ น ก า ร
ต่อเนื่อง 

- กลุ่มลุ่มน้้าอ่ืนๆ ชป .  ย ผ .  ทน . 
ปภ. อปท. 
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4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้้า 

กลยุทธ์ ระยะสั่น ระยะกลาง ระยะยาว ห น่ ว ย ง า น ที่               
รับผิดชอบ 

2561-2562 2563-2567 2568-2572 

1.พั ฒ น า แ ล ะ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวม
และระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม
ของชุมชน 

-2 แห่ง - 14 - กลุ่มลุ่มน้้าอ่ืนๆ สผ.คพ.อปท.อจน. 

2. ล ด น้้ า เ สี ย จ า ก
แหล่งก้าเนิด 

-ร้อยละ 20 ของ
ลุ่มน้้าหนองหาร 

-ร้อยละ 30 ขอ
งกล่มน้้ าหนอง
หาร 

- กลุ่มลุ่มน้้าอ่ืนๆ 

ร้อยละ-50ของลุ่ม
น้้าหนองหาร 

-กลุ่มลุ่มน้้าอ่ืนๆ 

 

อปท.คพ 

3.การควบคุมระดับความ
เค็ม 

- ความเค็มไม่ให้เกิดมาตรฐานของการเกษตรและการ
ประปา 

- โดยเฉพาะในลุ่มน้้าพุง หนองหาร และน้้าก้่า 

ชป. 

4.การก้าจัดวัชพืชและขยะ
มูลฝอยในแหล่งน้้า 

- ลุ่มน้้าพุง หนอง
หาร 

  และน้้าก้่า 

-กลุ่มลุ่มน้้าอ่ืนๆ -กลุ่มลุ่มน้้าอ่ืนๆ คพ. 
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5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

กลยุทธ์ ระยะสั่น ระยะกลาง ระยะยาว หน่วยงานที่รัยผิด
ชอบ 

2561-2562 2563-2567 2568-2572 

1.การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า
ต้นน้้าที่เสื่อมโทรม 

-ร้อยละ 60 
ข อ ง ลุ่ ม น้้ า พุ ง 
หนองหารและ
น้้าก่้า 

-ร้องละ 40 ของ
ลุ่ มน้้ า พุ งหนอง
หารและน้้าก่้า 

-กลุ่มลุ่มน้้าอ่ืนๆ ปม.อส 

2.การป้องกันและการลดการ
ชะล้างพังทลายของดิน 

ร้อยละ 60 ของ
ลุ่มน้้าพุงหนอง
หารและน้้าก่้า 

-ร้องละ 40 ของ
ลุ่ มน้้ า พุ งหนอง
หารและน้้าก่้า 

-กลุ่มลุ่มน้้าอ่ืนๆ พด. 

 

 นอกจากแผนพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน จะเสนอแนวทางการพัฒนาหนองหาร
และยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน ยังได้เสนอโครงการ/กิจกรรมที่
ต้องเริ่มด้าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อพัฒนาพื้นที่หนองหาร คือ 

 

กิจกรรม/โครงการ ประมานการงบประมาน 

(ล้านบาท) 
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1.การปรับปรุงเพื่อเพ่ิมศักยภาพการบ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยลงหนองหาร  

1.1 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเลีย และท่อรวบรวมน้้าเสียโรงพยาบาล
สกลนคร 

35 

1.2 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลต้าบลท่าแร่ 123 

1.3 โครงการบ้าบัดน้้าเสียของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต 3 6 

1.4 โคงการก่อสร้างระบบรวมน้้าเสียหนองสนม 43 

1.5 โครงการจัดท้าระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก (onsite treatment) แบบบึง
ประดิษฐ์ หรือพืชน้้า รอบหนองหาร   

13 

1.6 โครงการจัดท้าระบบบ้าบัดสิ่งปฏิกูลพ้ืนที่รอบหนองหาร และการมีส่านร่วม
ของภาคประชาชน 

4 

1.7 การสร้างจิตส้านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
หนองหาร 

27 

2. การพัฒนาแหล่งน้้า และระบบชลประทาน เพ่ือดักดินตะกอน และเพ่ิมพ้ืนที่ท้า
การเกษตรกรรม 

 

2.1 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า บ้านโพนงามโคก ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว 0.7 

2.2 การขุดลอกล้าห้วยต่างๆ (ห้วยหิน ห้วยทราย ห้วยดอนนกยาง ห้วยสองคอน 
ห้วยพุงหลง ห้วยสร้างคอน ห้วยวังช้าง ห้วยแก ห้วยเฮ ห้วยขีน ห้วยสมอ ห้วย
เดียก และห้วยแกลบ) 

23.5 

ที่มา:ดัดแปลงจาก แบบเสนอขอโครงการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งท่องเทียวทางเชิงนิเวศ 
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2.2) ถอดบทเรียนหนองหาร ซึ่งจัดท้าโดย ศูนย์หนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 รายงานเรื่องการถอดบทเรียนหนองหารเป็นการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพ่ือพัฒนา
เป็นองค์ความรู้ส้าหรับการขับเคลื่อนองค์ความรู้เฉพาะทางในพ้ืนที่หนองหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นการวิจัยที่
ส้าคัญและเป็นรากฐานในการพัฒนาในพ้ืนที่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เห็นความส้าคัญ และจัดตั้ง
หน่วยงานชื่อ “ศูนย์หนองหารศึกษา” เพ่ือด้าเนินงานการศึกษาวิจัยเพ่ือหาความรู้ในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ 
และเพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการท้างาน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและศูนย์หนองหารศึกษา 
จึงได้วางยุทธศาสตร์เพ่ือด้าเนินการการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่หนองหารเป็นแผนยุทธศาสตร์การ
ด้าเนินงาน 4 ปี (2557-2560) ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการรวบรวม/ส้ารวจสถานภาพองค์ความรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการพัฒนาระบบนิเวศน้้า สัตว์น้้า สมุนไพร และความหลากหลายทางพันธุกรรม รวมทั้ง
ทรัพยากรหนองหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการหนองหารอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: ด้านภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วิถีชีวิต เพื่อส้านึกความเป็นท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 8: ด้านการศึกษา และการบูรณาการการท้างานของศูนย์หนองหารกับการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9: ด้านสิทธิมนุษยชน/ด้านกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 10: ด้านการสนับสนุนด้านการวิจัยและการพัฒนา 
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ภาพที่ 12 ถอดบทเรียนหนองหาร 
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ที่มา: ศูนย์หนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 โดยขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยศูนย์หนองหารศึกษาได้ด้าเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และหาแนวทางการพัฒนาหนองหารแล้วเสร็จในหลายกิจกรรม โดยแยก
ออกเป็นยุทธศาสตร์การด้าเนินการดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการรวบรวม/ส้ารวจสถานภาพองค์ความรู้ 

โครงการ กิจกรรรม 

1.รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนองหารในทุก
แง่มุม 

1.งานวิจัย (เกิดห้องสมุดสกลนครศึกษา) 
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2.จัดหมวดหมู่และสังเคราะห์ข้อมูลให้มองเห็น
สถานภาพและปัญหาในปัจจุบันและปัญหาที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.ทบทวนวรรณกรรมและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนรอบหนองหาร 

3.ปรับปรุงข้อมูลพ้ืนฐาน (ทั่วไป) อาทิเช่น ข้อมูล
หมู่บ้านรอบหนองหาร สถาบัน/องค์ชุมชน การ
ใช้ประโยชน์ และเส้นทางในการศึกษาธรรมชาติ 

1.การทบทวนวรรณกรรม รวมถึงการวิจัยเชิงส้ารวจ 

4.ส้ารวจและจัดการองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.ทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเชิงส้ารวจ 

5.ส้ารวจและรวบรวมภาพเอกสารและหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นหนองหาร 

1.ทบทวนวรรณกรรม และการวิจัยเชิงส้ารวจ 

6.สังเคราะห์และจัดระบบข้อมูลเพ่ือการเผยแพร่
และการพัฒนา 

1.การวิจัยพ้ืนฐาน มีระบบจัดเก็บข้อมูลให้สามารถ
สืบค้น/รวบรวมข้อมูล ที่ศูนย์หนองหารศึกษา รวมถึง
เผยแพร่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้โดยง่าย 

7.ระบบข้อมูลและองค์ความรู้หนองหารเพ่ือ
พัฒนาแผนงานและสร้างเครือข่ายในการสื่อสาร 

1.จัดประชุมในแต่ละหมู่บ้านรอบหนองหาร 

2.จัดประชุมแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ในการน้าไป
พัฒนาหนองหาร 

3.การสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ชุมชน ปลุก
จิตส้านึก การจัดการตนเองในการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ
หนองหาร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
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โครงการ กิจกรรม 

1 .ส้ า รวจ เส้ นทางการท่ อง เที่ ย ว เชิ งนิ เ ว ศ
วัฒนธรรมในชุมชนรอบหนองหาร 

1.การวิจัยเชิงส้ารวจ 

2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างจุดขายการ
ท่องเที่ยว (Gimmick) ของหนองหาร 

1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

3.สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวในแง่มุมต่างๆ 1.พัฒนาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในข้อ ๒ เพ่ือสร้าง
แผนแม่บท เพ่ือประสานกับเครือข่ายการท้างานต่างๆ 
เพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

4 . โครงการ พัฒนาหนองหารให้ เป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยว 

1.ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการท้า Home Stay 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการเกษตร 

โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการท้า
เกษตรกรรมอินทรีย์ลอยน้้า 

1.ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์บนผิวน้้า Inle Model ที่
ประเทศพม่าพร้อมกับผู้น้าชุมชน/เกษตรกรในชุมชนริม
หนองหาร 

2.น้าข้อมูลที่ได้มาเผยแพร่ สอบถามความคิดเห็น และ
ปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่หนองหาร 

2.โครงการสวนลอยน้้าชุมชนรอบหนองหาร 1.ส่งเสริมการปลูกสวนลอยน้้าให้แก่ชุมชนรอบหนองหาร 
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3.โครงการเกษตรริมน้้า 1.ส่งเสริมการปลูกพืชตามฤดูกาล/พืชระยะสั้น 

2.สร้างเกาะลอยริมน้้าเพ่ือใช้ในการเกษตรกรรมของ
ชุมชนริมหนองหาร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการพัฒนาระบบนิเวศน้้า สัตว์น้้า สมุนไพร และความหลากหลายทางพันธุกรรม รวมทั้ง
ทรัพยากรหนองหาร 

โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการส้ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ
และการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1.ส้ารวจพันธุ์ไม้ตามเกาะดอนต่างๆ 

 

2.โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า 1.ก้าหนดเขตอภัยทาน/ก้าหนดกติกา/ระเบียบบทลงโทษ 

2.กิจกรรมปลุกจิตส้านึกในชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ชุมชน 

โครงการ กิจกรรม 

-  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่อการจัดการหนองหารอย่างยั่งยืน 
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โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการวันหนองหาร 1.เวทีโสเหล่กัน 

2.โครงการเลือดใหม่ 1.ส่งเสริม/สนับสนุนการท้ากิจกรรมต่างๆ ของคนรุ่นใหม่ 
เพ่ือฟ้ืนฟูและสร้างส้านึกรักษ์หนองหาร  

อาทิเช่น กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมวาดภาพเกี่ยวกับ
หนองหาร กิจกรรมถ่ายรูปเกี่ยวกับหนองหาร กิจกรรม
แข่งกีฬาแรลลี่หนองหาร 

3.โครงการจัดตั้งกลุ่มอาสาพิทักษ์หนองหาร 1. พัฒนาและสร้างเครือข่ายชุมชนรอบหนองหาร โดย
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในสองระดับ คือ ระดับ
หมู่บ้าน และระดับเครือข่าย อาทิ กิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ กิจกรรมน้้าเสนอของดีของแต่ละชุมชน 

2.ผลักดันกิจกรรมเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ระดับพ้ืนที่และระดับจังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: ด้านภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วิถีชีวิต เพื่อส้านึกความเป็นท้องถิ่น 

โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการส้ารวจและรวบรวมภูมิปัญญาผ้าทอ
มือโบราณของชุมชนรอบหนองหาร 

1.ศึกษาวิจัย 

2 . โครงการศึกษาความเป็น ไปได้ ของการ
สร้างสรรค์มูลค่าทางเศรษฐกิจจากทุนทาง
วัฒนธรรม  

1.ศึกษาวิจัย 
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3.โครงการสืบชะตาหนองหาร 1.พิธีสืบชะตาหนองหาร 

2.พิธีการขอขมาหนองหาร 

4.โครงการศึกษาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม
ชุมชนรอบหนองหาร 

1.ศึกษาวิจัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8: ด้านการศึกษา และการบูรณาการการท้างานของศูนย์หนองหารกับการเรียนการสอน 

โครงการ กิจกรรม 

1.บูรณาการการเรียนการสอนองค์ความรู้ 
“หนองหารศึกษา” กับการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

1.แผนการสอนโดย ใช้ศูนย์หนองหารเป็นเครื่องมือใน
การบูรณาการสาขาวิชาต่างๆ น้าสู่งานวิจัย และการ
เผยแพร่งานวิจัย 

2. โครงการบริการวิชาการในรายวิชาต่างๆ 

2.โครงการประชาคมหนองหาร 1.จัดประชุมในแต่ละหมู่บ้านรอบหนองหาร 

2.จัดประชุมแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างชุมชนทุกชุมชน
รอบหนองหารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาข้อมูล
และองค์ความรู้ในการน้าไปพัฒนาหนองหาร 

3.การสร้างความเข้มแข็ง ภาคี เครือข่าย ชุมชน ปลุก
จิตส้านึก การจัดการตนเองในการสื่อสารข้อมูลของ 
(เรื่องเล่า, แผ่นพับ, เอกสาร, หนังสือ) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9: ด้านสิทธิมนุษยชน/ด้านกฎหมาย 
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โครงการ กิจกรรม 

1.โครงการศึกษาตัวบทกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ
หนองหาร  ทั้ งทางสภาพแวดล้ อมและต่ อ
ประชาชนบริเวณโดยรอบ 

1.ศึกษาตัวบทกฎหมาย และลงพ้ืนที่ศึกษาเบื้องต้น 

2.โครงการศึกษาเปรียบเทียบความขัดแย้ง เช่น 
กรณีพิพาทเกาะดอนสวรรค์ 

1.ถอดบทเรียน กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10: ด้านการสนับสนุนด้านการวิจัยและการพัฒนา 

โครงการ กิจกรรม 

1.สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยเพ่ือการ
พั ฒ น า ทั้ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น  ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย 

1.ติดต่อประสานกับหน่วยงานภายใน/ภายนอก ในการ
หางบประมาณสนับสนุน 

2.เสนอแพ็กเกจประเด็นการวิจัยหนองหารแก่
สภามหาลัยเพ่ือขออนุมัติความเห็นชอบ และ
ก้าหนดกรอบงบประมาณอุดหนุนการวิจัยแก่
อาจารย์ 

1.ประสานงานคณะท้างานในการประสานงานในการท้า
วิจัยแบบชุดโครงการ เพ่ือศึกษาหนองหารอย่างเป็นองค์
รวม 

3.ท้าโรดโชว์กับส่วนราชการและภาคเอกชนเพ่ือ
เสนอหัวข้อประเด็นวิจัยและพัฒนา 

1.น้าเสนอโครงร่างงานวิจัย เพ่ือน้าไปเสนอการจัดสรร
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

4.โครงการมีส่วนร่วมกับเอกชน จัดตั้งมูลนิธิ 
ระดมทุนสนับสนุน 

1.ติดต่อประสานงาน ท้างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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3) การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน 

 การวางแผนการพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน เป็นกระแสการจัดการพ้ืนที่หนองหารที่เริ่ม
เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ภายหลังการมีรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 ที่เริ่มมีการใช้แนวคิดเรื่อง “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” ที่ถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความส้าคัญและจ้าเป็น ที่ในสังคมประชาธิปไตย 
จะต้อง ตระหนักถึงความส้าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของ
ประชาชนด้านการมีส่วนรวม ซึ่งจากการทบทวนแนวทางการพัฒนาหนองหารที่ถูกเสนอขึ้นโดยภาคประชาชน
พบว่ามีการวางแผนการพัฒนาพื้นที่หนองหารทั้งหมด 3 แผนงานคือ 

 3.1) เรื่อง “กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ.2545 – 2554)” 
ซึ่งจัดท้าโดย ชมรมคนรักหนองหาร เครือข่ายชุมชนลุ่มน้้าหนองหาร ชมรมพิทักษ์เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
จังหวัดสกลนคร 
 3.2) เรื่องหนองหาร: สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา ซึ่งจัดท้าโดย ชมรมส่งเริมคนดีเมือง
สกลนคร 
 3.3) เรื่อง ปัญหาสิทธิในการถือครองที่ดินรอบหนองหาร ซึ่งจัดท้าโดย คณะท้างานศึกษาเพ่ือการ
แก้ไขปัญหารัฐบุกรุกที่ดินของราษฎร (กบฏ.) 
 

3.1) เรื่อง “กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ.2545 – 2554)” 

 การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน เริ่มเห็นอย่างชัดเจนเมื่อปี 2544 ภายใต้การเสนอ
เรื่อง “กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ.2545 – 2554)” ซึ่งจัดท้าโดย 
ชมรมคนรักหนองหาร เครือข่ายชุมชนลุ่มน้้าหนองหาร ชมรมพิทักษ์เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญจังหวัดสกลนคร 
สนับสนุนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสกลนคร ศูนย์กิจกรรมร่วมสภา -ประชา
สังคมจังหวัดสกลนคร สถาบันพระปกเกล้า 

 “กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ.2545 – 2554)” เป็นการ
สร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่หนองหาร ผ่านการท้างานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนส่วนต่างๆ ที่เป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร อย่างเช่น ชมรมคนรักหนองหาร เครือข่ายชุมชนลุ่มน้้าหนอง
หาร ชมรมพิทักษ์เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญจังหวัดสกลนคร  

 

ภาพที่ 13 กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ. 2545 – 2554) 
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ที่มา: ชมรมคนรักหนองหาร เครือข่ายชุมชนลุ่มน้้าหนองหาร ชมรมพิทักษ์เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญจังหวัด
สกลนคร สนับสนุนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสกลนคร ศูนย์กิจกรรมร่วมสภา-
ประชาสังคมจังหวัดสกลนคร สถาบันพระปกเกล้า 

 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดร่างแผนพัฒนาหนองหารฉบับประชาชนฉบับขึ้น ก็เพ่ือให้เป็นกรอบและ
ทิศทางการพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและเพ่ือที่จะขอใช้สิทธิชุมชน ในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับรัฐในกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการก้าหนดแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อมของชุมชน และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 
56 76 79 และ 290  

 ทั้งนี้ การจัดท้าแผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชนในครั้งนี้ เป็นการด้าเนินการตามหลักการมีส่วน
ร่วมของประชาชน จากชุมชนรอบหนองหาร โดยเป็นการระดมความคิดร่วมกันท้า ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของ
ชุมชน การเสนอแนวทางการแก้ไขท่ีชุมชนต้องการ เพ่ือน้ามาสู่การแก้ไขปัญหาและเป็นการแสดงศักยภาพของ
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ชุมชน ตลอดทั้งเป็นการเสนอความเห็นในการพัฒนาพ้ืนที่ของประชนต่อการพัฒนาพ้ืนที่ของรัฐ ที่จะช่วย
ผลักดันไปสู่กระบวนการการก้าหนดนโยบายสาธารณะ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน 

 โดยงานการพัฒนา “กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ.2545 – 
2554)” เป็นผลมาจากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งการ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและข้อจ้ากัดของการพัฒนา ที่ผ่านการระดมความคิดเห็นและอยู่ภายใต้กระบวนการ
การมีส่วนร่วม ซึ่งมีสาระส้าคัญดังนี้ 

(1) ปรัชญาน้าทาง ซึ่งผลจากการระดมความคิดท่ามกลางการเปิดเวทีชาวบ้านรอบพ้ืนที่หนองหาร พบว่า 
ชุมชนคนรักหนองหารมีปรัชญาในการที่จะแก้ไขหนองหารร่วมกัน คือ  

 

“มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหารให้มีความสมดุลและยั่งยืน 
ชุ มชนมี สิ ท ธิ ใ นการ เ ข้ า ไปมี ส่ ว น ร่ ว มกั บ รั ฐบาล ในการบริ ห า รจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหนองหาร โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนและมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขของชุมชนรอบหนองหาร มีกิจกรรมการพัฒนา
อย่างมีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม” 

 

(2) วิสัยทัศน์และสภาพหนองหารที่พ่ึงประสงค์ จากการท้ากรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร 
ฉบับประชาชน (พ.ศ.2545 – 2554) พบว่าชุมชนคนรักหนองหาร ต้องการที่จะเห็นสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นในพ้ืนที่
หนองหาร 

 1. น้้าในหนองหารใสสะอาด ไร้มลพิษ มีปลาหลากหลายชนิด เพียงพอต่อการยังชีพและขยาย
ฐานเศรษฐกิจของชุมชน 

 2. หนองหารเป็นแหล่งอาชีพหลักของประชาชน ประชาชนรอบหนองหารสามารถใช้ทรัพยากรใน
หนองหารมาสร้างความเติบโตของเศรษฐกิจชุมชนได้ 

 3. หนองหารมีร่องน้้าลึก ชุมชนรอบหนองหารมีท่าเรือที่สามารถเดินเรือไปมาหาสู่กันได้ เกาะดอน
ต่างๆ มีความสมดุลทางธรรมชาติ พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ สวนป่าชุมชน สวนสุขภาพ สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
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 4. หนองหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส้าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สามารถ
ท้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ทั้งเชิงภูมิทัศน์ เชิงนิเวศวิทยา เชิงสังคมวัฒนธรรม 

 

 โดยจากวิสัยทัศน์และสภาพหนองหารที่พ่ึงประสงค์ การท้ากรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนา
หนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ.2545 – 2554) ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่หนองหารเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 (พ.ศ.2524 – 2547) การปรับระบบนิเวศน์หนองหาร การแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ การอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์ปลา การพัฒนาประชารัฐ 

 ปัญหาที่ส้าคัญของหนองหาร คือการเสียความสมดุลของระบบนิเวศน์ สิ่งที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วน คือ 
การแก้ไขมลพิษทางน้้า ก้าจัดวัชพืช แก้ไขความตื้นเขินของหนองหาร รวมทั้งการลดการระบายน้้าเสียสู่หนอง
หาร หากสามารถแก้ไขถึงสิ่งเหล่านี้ได้ ก็จะสามารถฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ทางน้้าและปัญหาชลศาสตร์ได้ในระดับ
หนึ่ง 

 การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องผนึกก้าลังแผ่นดินพัฒนาประชารัฐทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
อ่ืนๆ ต้องมีความเข้าใจร่วมกันว่า การปรับระบบนิเวศน์เป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องท้าก่อนที่จะพัฒนาด้านอ่ืนๆ 

 ในระยะเดียวกันนี้ จะต้องรีบเร่งแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ของชุมชนรอบหนองหาร และจัดท้าเขตพ้ืนที่
หนองหารให้ชัดเจน เป็นธรรม เพ่ือให้ครัวเรือนมีความมั่นคง ภูมิใจในถิ่นฐานและสิ่งแวดล้อม และความชัดเจน
ในขอบเขตหนองหารจะส่งผลให้การท้าการฟื้นฟูชายฝั่งสามารถท้าได้ง่ายมากยิ่งข้ึน 

 ขณะเดียวกันก็มีมาตรการการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนที่มีศักยภาพในเชิงนิเวศน์ได้ร่วมกันท้า
เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา สร้างเขตวังปลา หรือเขตอภัยทานหน้าชุมชน 

ระยะที่ 2 (พ.ศ.2548 – 2549) การฟ้ืนฟูเกาะดอน ฟ้ืนฟูชายฝั่ง 

 หลังจากที่สามารถแก้ไข สร้างความสมดุลทางด้านนิเวศน์ ของหนองหารได้ระดับหนึ่ง สิ่งที่ต้องท้า
ต่อไป คือ การฟ้ืนฟูเกาะดอนและชายฝั่งให้มีความสมดุลทางระบบนิเวศน์ โดยเป็นการปรับปรุงชายฝั่งให้มี
ความเหมาะกับพ้ืนที่ระบบนิเวศน์ของแต่ละพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือให้เป็นแหล่งวางไข่ของปลา แหล่งอนุบาลปลา 
ฟ้ืนฟูชายฝั่งเป็นพ้ืนที่ท่าเรือและแหล่งท่องเที่ยว และในส่วนของเกาะดอนต้องปรับปรุงและฟ้ืนฟูควบคู่กันไป
ตามความเหมาะสมของแต่ละแหล่ง ท้าเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชน แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ โดยการดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2549 – 2551) การพัฒนาอาชีพและชุมชนน่าอยู่และส้านึกหนองหาร 
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 เมื่อหนองหารเริ่มมีความสมดุลทางระบบนิเวศน์ มีน้้าใส ไร้มลพิษและวัชพืชมีพันธุ์ปลาหลากหลาย 
สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการประกอบอาชีพที่ใช้ทรัพยากรจากหนองหาร เช่น การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ สัตว์น้้า การแปรรูปวัชพืช การทอเสื่อ การท้าปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือสร้างฐานเศณษฐกิจของชุมชนให้
สามารถใช้ทรัพยากรจากหนองหารมาขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน พร้อมกับการรณรงค์สร้างส้านึก
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมของหนองหาร 

ระยะที่ 4 (พ.ศ.2552 – 2554) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 

 เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาระบบนิเวศน์ในหนองหารได้แล้ว ชุมชนรอบหนองหารสามารถใช้ศักยภาพภูมิ
ทัศน์ในชุมชนของตนเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปพร้อมกับการฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้านอ่ืนๆ ที่มีอยู่เช่น แหล่งโบราณคดี แหล่งน้้าพุธรรมชาติ แหล่งจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พ้ืนเมือง เป็นต้น เพื่อจัดระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรอบหนองหารที่น้ารายได้มาสู่ชุมชน โดยตั้งอยู่
บนพื้นฐานของศักยภาพทางสังคม วัฒนธรรม และระบบนิเวศน์ของชุมชน 

 โดยจากสภาพปัญหา  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา  จึงท้าให้มีประเด็นที่จะต้องฟ้ืนฟู และ
พัฒนาหนองหาร ดังนี้คือ 

 1) การปรับระบบนิเวศน์หนองหาร 

 2) การพัฒนาประชารัฐเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหาร 

 3) การแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ 

 4) การฟ้ืนฟูชายฝั่ง 

 5) การฟ้ืนฟูเกาะดอน 

 6) การอนุรักษ์และขายพันธุ์ปลา 

 7) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

 8) การพัฒนาชุมชนน่าอยู่และสร้างส้านึกหนองหาร 

 9) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-วัฒนธรรม 

ซึ่งสามารถแยกมาตรการและแนวทางในการพัฒนาออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 

 1.การประเมินระบบนิเวศน์หนองหาร 
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  1.1 วัตถุประสงค์ 

   1.1.1 เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศน์ให้มีความยั่งยืน   วงจรชีวิตของพืชและ
สัตว์ในหนองหารสามารถเจริญพันธุ์ไปได้ตามธรรมชาติ 

   1.1.2 ระดับน้้าในหนองหาร   พ้ืนที่ชายฝั่งและเกาะดอนมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ภาวะฤดูกาล 

   1.1.3 เพื่อให้หนองหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางระบบนิเวศน์   สามารถชมธรรมชาติ
ได้ทั้งภูมิทัศน์ และระบบความสมดุลทางชีวภาพ 

  1.2 มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

   1.2.1 แก้ไขความตื้นเขินของหนองหาร   โดยการดูดโคลนเลนที่ทับถมอยู่ก้นหนอง
หารออกให้หมดในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2545-2547) 

   1.2.2 ระบายน้้าในฤดูแล้งในระยะ 3 ปีแรก (พ.ศ. 2545-2547) ปีละครั้งและระยะ
ต่อไประบายน้้าทุกๆ 3 ปี 

   1.2.3 ก้าจัดวัชพืชให้หมดไปทั้งทางตรงและทางอ้อม   โดยการปล่อยน้้าให้ลดลง
ในช่วงฤดูแล้งเพ่ือตากชายฝั่งและก้าจัดผักตบชวา และการน้าสาหร่ายมาแปรรูปเป็นปุ๋ย
ชีวภาพ 

   1.2.4 ลดการระบายน้้าเสียลงสู่หนองหาร   โดยการสร้างบ่อบ้าบัดน้้าเสียที่มี
ประสิทธิภาพในชุมชนเทศบาลเมืองสกลนครและเทศบาลต้าบลท่าแร่ 

   1.2.5 ลดการใช้สารเคมี   และปุ๋ยเคมีในการท้าเกษตรรอบหนองหาร   โดยหัน
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน 

   1.2.6 สร้างส้านึกชุมชนในการก้าจัดวัชพืชริมฝั่งหนองหารของแต่ละชุมชน 

   1.2.7 ให้สิทธิชุมชนในการดูแลชายฝั่ง 

 

 2. การพัฒนาประชารัฐเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหาร 

  2.1 วัตถุประสงค์ 
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   2.1.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของหนองหาร 

   2.1.2 เพ่ือผนึกก้าลังภาคีต่างๆร่วมกันแก้ไขและพัฒนาหนองหารให้มีความสมดุล
และยั่งยืน 

  2.2 มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

   2.2.1 จัดตั้งคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหาร โดยมีองค์ประกอบจากภาคี
ต่างๆทั้งในภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการเมือง องค์กรวิชาการและภาค
ประชาชนการด้าเนินการใดๆ ในเขตพ้ืนที่หนองหาร จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดังกล่าว 

   2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการฟ้ืนฟู และพัฒนาหนองหารที่ริเริ่มด้าเนิน
โดยชุมชนรอบหนองหาร เช่นการอนุรักษ์พันธุ์ปลา สร้างเขตน่านน้้าชุมชน การพัฒนาชายฝั่ง 

   2.2.3 มีการเปิดเผยข้อมูลโครงสร้างข้อมูลต่างๆ ในส่วนของรัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับทราบและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและท้าประชา
พิจารณ์ 

   2.2.4 สร้างเครือค่ายการพัฒนาหนองหารในกลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่
สามารถสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์การบริหารส่วน
ต้าบล และระหว่างองค์การบริหารส่วนต้าบลรอบหนองหารด้วยกัน 

   2.2.5 ผนึกพลังแผ่นดินแบบพหุภาคีร่วมกันจัดท้าโครงการการฟ้ืนฟูและพัฒนาหนอง
หาร 

   2.2.6 เคารพในสิทธิชุมชน และปฏิบัติต่อประชาชนรอบหนองหารด้วยการค้านึงถึง
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 

 

 3. การแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ 

  3.1 วัตถุประสงค์ 

   3.1.1 เพื่อให้ครัวเรือนรอบหนองหารมีความมั่นคงทางที่ดินท้ากิน 



โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ  ห น้ า  | 84 

 
   3.1.2 เพ่ือให้ครัวเรือนรอบหนองหารมีความรู้สึกหวงแหนในที่ดิน และความผูกพัน

ต่อสิ่งแวดล้อมของหนองหาร 

  3.2 มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

   3.2.1 ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินท้ากินรอบหนองหาร
โดยมีองค์ประกอบร่วมจากภาคีต่างๆ ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน นักวิชาการ องค์การปกครอง
ท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน 

   3.2.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสิทธิชุมชน และกระบวนด้านสิ่งแวดล้อม 

   3.2.3 ผลักดันประเด็นปัญหาที่ท้ากินรอบหนอหารให้เป็นประเด็นสาธารณะมี
การศึกษาปัญหาอย่างเป็นระบบ และร่วมกันแก้ไข เพ่ือหาทางช่วยเหลือเกษตร ผู้ไม่มีเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดิน 

   3.2.4 ลดแนวชายเขตหนองหารจากระดับ + 158 เมตร รทก. ลงเหลือ +157.75 
เมตร รทก.  

 

 4. การฟ้ืนฟูชายฝั่ง 

  4.1 วัตถุประสงค์ 

   4.1.1 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแนวชายฝั่งให้มีความสวยงามสามารถเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมภูมิทัศน์ของแต่ละชุมชนได้ 

   4.1.2 เพ่ือพัฒนาชายฝั่งให้เป็นท่าเรือ เป็นสะพานปลา สามารถใช้เรือสัญจรไปมา
ระหว่างชุมชนต่างๆได้ 

   4.1.3 เพ่ือให้ชายฝั่งใกล้เคียงชุมชนเป็นแหล่งที่มรความสมดุลทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นที่ว่างไข่และที่อยู่อาศัยของปลา 

  4.2 มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

   4.2.1 ขุดลอกชายฝั่งให้ลึก กว้าง และมีความลาดชันสูง เพ่ือการท้าท่าเรือ 
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   4.2.2 ให้สิทธิชุมชนในการดูแลชายฝั่งหนองหารในพ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตรจาก

ชายฝั่ง เพ่ือการอนุรักษ์ฟูชายฝั่งรวมไปถึงการใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมทางประเพณี 
และการประกอบวิสาหกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบล 

   4.2.3 สร้างถนนกั้นเขตหนองหารและชุมชนให้ชัดเจน 

   4.2.4 ชุมชนสร้างกฎของชุมชนในการดูแล อนุรักษ์ บ้ารุงรักษาชายฝั่ง 

   4.2.5 ฟื้นฟูชายฝั่งโดยการปลูกไม้ยืนต้นที่ทนทานต่อการชุ่มน้้า และปลูกป่าชายเลน
ให้เป็นแหล่งวางไข่และท่ีอยู่อาศัยของปลา 

   4.2.6 สงวนพ้ืนที่บางส่วนให้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ 

   4.2.7 การจายงบประมาณให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหมู่บ้านเพ่ือสนับสนุน
โครงการฟื้นฟูชายฝั่งของชุมชน 

 

 5. การฟ้ืนฟูเกาะดอน 

  5.1 วัตถุประสงค์ 

   5.1.1 เพ่ือพัฒนาเกาะดอนให้เป็นแหล่งท่องเทียวน้้าโดยสร้างเป็นสวนสุขภาพ สวน
พฤกษศาสตร์ และเป็นแหล่งศึกษามรดกของหนองหาร 

   5.1.2 เพ่ือพัฒนาเกาะดอนให้เป็นสวนป่าที่มีความสมดุลทางธรรมชาติสามารถใช้
เป็นแหล่งพักพิง และหาอาหารของชุมชนรอบหนองหารได้ 

  5.2 มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

   5.2.1 ขุดดินหนองหารถมเกาะดอนให้สูงจากระดับผิวน้้า 2-3 เมตร 

   5.2.2 ปลูกไม้ยืนต้นที่มีความหลากหลายท้าเป็นป่าชุมชนที่ให้ประโยชน์ทั้งทางยา 
อาหาร ที่อยู่อาศัย และเชื้อเพลิง 

   5.2.3 พัฒนาเกาะดอนที่มีศักยภาพให้เป็นสวนสุขภาพ เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวทางน้้า 

   5.2.4 มอบสิทธิในการท้าป่าชุมชนหรือการดูแล การอนุรักษ์เกาะดอนให้แก่องค์
บริหารส่วนต้าบล 
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   5.2.5 พัฒนาชายฝั่งของเกาะดอนให้มีความสะอาด สายงาม เป็นแหล่งดึงดูด

นักท่องเที่ยว 

 

 6. การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลา 

  6.1 วัตถุประสงค์ 

   6.1.1 เพื่อเพ่ิมปริมาณและชนิดพันธุ์ปลาให้มากขึ้น 

   6.1.2 เพ่ือให้มีปริมาณปลาที่เพียงพอต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารและขยาย
การเติบโตของเศรษฐกิจ 

 6.2 มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

   6.2.1 แต่ละชุมชนมีเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา โดยการปรับระบบนิเวศน์ให้เหมาะสมต่อ
การวางไข่ และเป็นที่อยู่อาศัยของปลา 

   6.2.2 ชุมชนมีกฎของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าและปลาที่สามารถ
ควบคุมและบังคับใช้โดยชุมชนเอง เช่นการห้ามช็อตปลา การงดจับปลาในช่วงฤดูวางไข่ 

   6.2.3 พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งโดยการขุดให้ลึก แล้วให้ชุมชนจัดการในการเพาะเลี้ยงพันธุ์
ปลา เพื่อการบริโภคและจ้าหน่าย 

   6.2.4 ปรับปรุงระบบการเคลื่อนย้ายของปลาจากล้าน้้าก่้าผ่านประตูน้้าสุรัสวดีสู่
หนองหารให้มีประสิทธิภาพ ให้ปลาสามารถขึ้นมาวางไข่ได้เต็มที่ 

   6.2.5 ประสานความร่วมมือกับชลประทานล้าน้้าก่้าให้มีการปิด-เปิดประตูระบายน้้า
ให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดประตูระบายน้้าสุรัสวดีอพยพของปลา 

   6.2.6 ปล่อยพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ลงสู่หนองหารทุกปีในช่วงก่อนฤดูวางไข่โดยมร
มาตรการที่เหมาะสมในการห้ามจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลา เช่น การติดสัญลักษณ์ หรือ ตะกรุด
คุ้มครองปลาพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงทราบโดยทั่วกัน 

  

 7. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
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  7.1 วัตถุประสงค์ 

   7.1.1 เพ่ือให้ครัวเรือนในชุมชนรอบหนองหารมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่ใช้
ทรัพยากรจากหนองหาร 

   7.1.2 เพ่ือพัฒนาในชุมชนรอบหนองหารเป็นฐานเศรษฐกิจของชุมชน ลดปัญหาการ
อพยพแรงงานและการพึ่งพิงชุมชนเมือง 

  7.2 มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

   7.2.1 ส่งเสริมการแปรรูปวัตถุดิบที่ใช้ทรัพยากรจากหนองหาร เช่น การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปลาให้หลากหลายชนิด เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

   7.2.2 ส่งเสริมการแปรรูปวัชพืชจากหนองหารมาเป็นอุตสาหกรรมชุมชน เช่น การ
แปรรูปผักตบชวา กก ผือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น 

   7.2.3 ชุมชนรวมตัวกันจัดตั่งบริษัทมหาชนปุ๋ยหนองหาร โดยใช้วัตถุดิบจากมูลวัว 
ควาย สาหร่าย ผักตกชวาและโคลนแลนในหนองหาร โดยให้รัฐบาลสนับสนุนในรูปการถือหุ้น
ร่วมกับชุมชนรอบหนองหาร 

   7.2.4 ประสานเครือข่ายชุมชนรอบหนองหารพัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงกัน
ระหว่างชุมชนให้สามารถดึงลูกค้าเข้าสู่ชุมชน แทนการส่งผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้ายังแหล่งอ่ืน 

   7.2.5 ส่งเสริมการจัดตั่งศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบหนองหาร 

 

 8.การพฒันาชุมชนน่าอยู่และสร้างส้านึกหนองหาร 

  8.1 วัตถุประสงค์  

   8.1.1 เพ่ือสร้างส้านึกของชุมชนในเขตภูมินิเวศน์หนองหารให้มีส้านึกต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อม  

   8.1.2 เ พ่ือสร้างส้านึกของชุมชนรอบหนองหารให้มีความรักและผูกพันต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหนองหาร รวมทั่งวิถีชีวิตที่ผูกพันต่อหนองหาร 
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   8.1.3 เพ่ือให้ชุมชนรอบหนองหารมีระบบสุขาภิบาล ระบบนิเวศน์ชุมชน กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางการเมืองปกครองที่  น่าพึงพอใจต่อทั้งผู้อยู่ ในชุมชนและ
นักท่องเที่ยว   

 8.2 มาตรการและแนวทางการพัฒนา   

   8.2.1 ปรับปรุงระบบสุขาภิบาลชุมชนให้ถูกสุขลักษณะมีร่องน้้าระบายน้้ามีแหล่งซับ
น้้า หรือบ่อบ้าบัดน้้าเสีย   

   8.2.2 ผนึกก้าลังของชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน และต้าบลร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต้าบลในการออกกฎระเบียบเพ่ือดูแล สิ่งแวดล้อมของชุมชน  

   8.2.3 รณรงค์สร้างส้านึกให้คนในชุมชนรู้คุณค่าของทรัพยากรปลาและน้้าในหนอง
หาร โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและ มาตรการวัฒนธรรม เช่น การออกกฎชุมชนห้ามจับ
ปลาในฤดูวางไข่ การท้าบุญประเพณีเพ่ือตอบแทนบุญคุณทรัพยากรปลา และน้้า  

   8 .2 . 4  สนับสนุนส่ ง เสริมกิจกรรมการสร้ า งส้ านึ กท้ างถิ่ น  และส้ านึก ใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหนองหาร   

   8.2.5 จัดท้าหลักสูตรการศึกษาเพ่ือสร้างส้านึกในหนองหารให้แก่เยาวชนรอบหนอง
หารทั้งในระดับประทมศึกษาและ มัธยมศึกษา โดยรวบรวมภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นแหล่ง
เรียนรู้ เช่น “หลักสูตรหนองหารของเรา เรารักหนองหาร”   

   8.2.6 จัดท้าโครงการสร้างส้านึกหนองหารร่วมกันระหว่างคนชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบทรอบหนองหาร   

 9. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ – วัฒนธรรม  

  9.1 วัตถุประสงค์ 

   9.1.1 เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ   วัฒนธรรม   และระบบนิเวศน์ของชุมชนให้เป็นจุดขาย
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

   9.1.2 เพื่อพัฒนาชุมชนรอบหนองหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงต่อกันทั้งเชิง
วัฒนธรรม   ระบบนิเวศน์และอุตสาหกรรม 

   9.1.3 เพ่ือสร้างศักยภาพทางวัฒนธรรมของชุมชนให้มีความภูมิใจในการเป็นแหล่ง
ทางประวัติศาสตร์   นิเวศวิทยา   และวัฒนธรรม 
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 9.2 มาตรการและแนวทางการพัฒนา 

   9.2.1 สร้างระบบเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชนรอบหนองหารให้แต่ละชุมชน
ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมในการด้ารงชีวิตที่หลากหลายที่เป็นภูมิปัญญาอยู่เดิม   เช่น   การตีมีด   การ
ทอเสื่อ   การทอผ้า   การท้าเหล้าพ้ืนเมือง   การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา   การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เห็ดการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อวัว   เป็นต้น   ให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะท่องเที่ยว
แต่ละชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 

   9.2.2 ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนเป็นจุดขายในการท่องเที่ยว   เช่น   
การละเล่นพ้ืนบ้าน   วิถีชีวิตการท้านา   วิถีชีวิตทางประเพณี   และพัฒนาชุมชนรอบหนอง
หารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักค้างคืนในครัวเรือนของชุมชน  

   9.2.3 ปรับปรุงชายฝั่งให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์มีหาดทราย   แหล่งสงวนพัน   
และการสัญจรทางเรือโยงกับเกาะดอนต่างๆ  

   9.2.4 สร้างความร่วมมือระหว่างประชาคม   องค์การบริหารส่วนต้าบลรอบหนอง
หาร   เพ่ือร่วมกันว่างแผนฟ้ืนฟูชายฝั่งและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม
ร่วมกัน 

 

 คณะท้างานร่าง กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ. 2545 – 
2554) ซึ่งเป็นภาคประชาชนได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐ เพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาฟ้ืนฟูหนองหารให้มีความสมดุลและยั่งยืนด้วยความเป็นประชารัฐ 
ความเป็นสังคมสมานฉันท์ เอื้อยอาทรและเกื้อกูลต่อกัน และเคารพในสิทธิชุมชนอย่างสันติประชาธรรม โดยมี
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐ มีดังนี้ 

 1.ข้อเสนอต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.1 ข้อเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 1.1.1 การจัดท้าโครงการใดๆเกี่ยวกับการพัฒนาหนองหารอให้ยึดแผนพัฒนา
หนองหารฉบับประชาชนเป็นกรอบแนวทางการพัฒนา 

 1.1.2 จัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนต้าบล(อบต.)รอบ
หนองหารในช่วงระยะเวลา พ.ศ.2545 – 2550 เพ่ือจัดท้าโครงการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาหนองหาร ปีละ 2 ล้านบาท ต่อ 1 อบต. ได้แก่ อบต.ธาตุนาเวง อบต.
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ฮางโฮง อบต.เชียงเครือ อบต.ท่าแร่ อบต.บ้านแป้น อบต.เหล้าปอแดง และ
อบต.งิ้วด่อน รวม 7 อบต.เป็นเงินงบประมาณอุดหนุนปีละ 14 ล้านบาท 

 1.1.3 สนับสนุนเครื่องจักรกล และเครื่องมือหนักตามที่ อบต.ร้องขอ เพ่ือด้า
เนิดการฟ้ืนฟูและพัฒนาชายฝั่งหนองหาร  

  1.2 ข้อเสนอต่อเทศบาลเมืองสกลนคร 

 1.2.1 เร่งรัดการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชนให้มีประสิธิภาพ
สูงสุดในการบ้าบัดน้้าเสีย 

 1.2.2 จัดท้าแผนงานดูแลและอนุรักษ์ล้าห้วย และละธารธรรมชาติที่ไหลผ่าน
เขตเทศบาลเมืองสกลนครลงสู่หนองหาร เช่น ห้วยโมง ห้วยหนองเต่าคราง 
ห้วยทราย ห้วยนาหลุม ให้เป็นล้าห้วยที่เอ้ือยต่อการปรับความสมดุลทาง
นิเวศน์ของหนองหาร 

 1.2.3 เคร่งครัดต่อมาตรการปล่อยขอเสียและระบายน้้า เสียของครัวเรือน
สถานประกอบการ ลงสู่หนองหาร 

  1.3 ข้อเสนอต่อเทศบาลต้าบลท่าแร่ 

 1.3.1 ควบคุม ดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียให้การท้างานมีประสิทธิภาพอย่าง
สมบูรณ์ตลอดการใช้งาน 

 1.3.2 เร่งรัด ฟ้ืนฟูและพัฒนาชายฝั่งหนองหารในเขตเทสบาลต้าบลท่าแร่ 

 1.3.3 ปรับปรุงและดูแลจุดชมภูมิทัศท์หนองหารให้มีความสวยงามอย่าง
สมบูรณ์อยู่เสมอ 

 1.4 ข้อเสนอต่อองค์การการบริหารส่วนต้าบลรอบหนองหาร 

 1.4.1 ผนึกก้าลังจัดตั้งประชาคมเครือข่าย อบต. รอบหนองหารเพ่ือประสาน
ความร่วมมือในการบริหารจัดกรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหนองหารร่วมกัน 

 1.4.2 จัดท้าโครงการรองรับการพัฒนาหนองหารตามกรอบและทิศทางของ
แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน 
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 1.4.3 จัดท้าแผนระยะยาวในการบริหารจัดการชายฝั่งน่านน้้าชุมชน และเกาะ

ดอน 

  

 2. ข้อเสนอต่อหน่อยราชการส่วนภูมิภาค 

  2.1 ข้อเสนอต่อจังหวัดสกลนคร 

 2.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหารระดับจังหวัด โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการแบบพหุภาคี 

2.1.2 ด้าเนินการโครงการพัฒนาใดๆ ในพ้ืนที่หนองหาร หรือเกี่ยวเนื่องกับ
เขตภูมิทัศน์หนองหาร ให้ยึดหลักความสมดุลและยั่งยืน โดยยึดถือวิสัยทัศน์
และแนวทางการพัฒนาตามกรอบทิศทางของแผนพัฒนาหนองหาร ฉบับ
ประชาชนเป็นส้าคัญ 

2.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหนองหาร 

2.1.4 จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาเอกสิทธิ์ของครัวเรือนใน
ชุมชนรอบหนองหาร 

  2.2 ข้อเสนอต่อสถานีประมงน้้าจืดสกลนครและหน่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้้าอูน 

2.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท้าเขตอนุรักษ์ปลาชุมชน  และการ
เพาะเลี้ยงปลากระชังริมชายฝั่ง 

2.2.2 ระบายน้้าหนองหารออกชั่งคราว เป็นเวลา 5 วัน  ในระยะต้นเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวข้าวของ
เกษตรกรรอบหนองหาร 

2.2.3เปิดประตูระบายน้้าในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน เมษายน เพ่ือ
ปรับระบบนิเวศน์ ฟ้ืนฟูชายฝั่ง และก้าจัดวัชพืช ปีละครั้งเป็นเวลา 3 ปีใน
ระยะ พ.ศ. 2545 – 2547และระบายน้้าทุก 3 ปี จากปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น
ไป 
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2.2.4 อนุญาตให้ชุมชนมีสิทธิในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งชองชุมชน ใน
พ้ืนที่ 1 ตารางกิโลเมตร เพ่ือประโยชน์ในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ ประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมชุมชน 

  2.3 ข้อเสนอต่อส้านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร 

2.3.1 ท้าการศึกษาส้ารวจและจัดท้าแผนที่เขตหนองหารที่ทับที่ท้ากิน และ
ที่อยู่อาศัยของครัวเรือนรอบหนองหาร 

 2.3.2 จัดท้ารายงาน ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข้ในเชิงโครงสร้าง 
กฎหมายและนโยบายที่จะให้ครัวเรือนที่เขตหนองหารทับที่ท้ากินและที่อยู่
อาศัย ได้มีเอกสารสิทธิในที่ดินท้ากินอย่างเป็นธรรม โดยค้านึงถึงหลักสันติ
ประชาธรรม เพ่ือความมั่นคงในที่ดินของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

  2.4 ข้อเสนอต่อส้านักงานโยธาธิการจังหวัด และส้านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด 

  2.4.1 จัดท้าแผนถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณ เพ่ือการฟ้ืนฟู และพัฒนา
ชายฝั่งและเกาะดอนให้แก่ อบต.รอบหนองหาร 

 2.4.2 สนับสนุนเครื่องจักรกล และเครื่องมือหนักในการด้าเนินโครงการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหารให้แก่ อบต.รอบหนองหาร 

  2.5 ข้อเสนอต่อส้านักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร 

  2.5.1 จัดท้าแผนระยะยาว เพ่ือการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
ทางการเกษตรที่ท้าลายสิ่งแวดล้อม มาเป็นการผลิตเชิงนิเวศน์ที่เอ้ือต่อการ
สร้างความสมดุลและยั่งยืนของระบบนิเวศน์หนองหาร 

 5.2.2 ท้าการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการเกษตรฤดูแล้งในชุมชนที่มีศักยภาพใน
การท้าการเกษตรแบบยั่งยืน 

  2.6 ข้อเสนอต่อส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและส้านักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร 

  2.6.1 ส่งเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรมชุมชน โดยแปรรูป
วัตถุดิบจากทรัพยากรหนองหาร 

 2.6.2 ประสานความร่วมมือ วางแผนจัดการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มร
ระบบการจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
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  2.7 ข้อเสนอต่อส้านักงานป่าไม้จังหวัดสกลนคร 

  2.7.1 สนับสนุนการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายฝั่ง และเกาะดอน โดยจัดหาพันธุ์
ไม้ที่เหมาะสมกับระดับน้้า และระบบนิเวศน์ให้แก่ชุมชน 

 2.7.2 ส่งเสริมการจัดท้าป่าชุมชนเกาะดอน สวนป่าพฤกษศาสตร์ สวน
สมุนไพร และสวนป่ายังชีพ 

  2.8 ข้อเสนอต่อส้านักงานประปาส่านภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 

  2.8.1 จัดท้าแผนรองรับเตรียมการหาแหล่งน้้าดิบส้ารอง ในช่วงระยะเวลา
การฟ้ืนฟูและปรับระบบนิเวศน์หนองหาร แหล่งน้้าดิบส้ารองอาจได้จาก 
เขื่อนน้้าพุง ชลประทานห้วยเดียก และเขื่อนน้้าอูน 

 2.8.2 มีการรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรร่วม โดยการจ่ายภาษีสิ่งแวดล้อม
คืนสู่สังคม โดยการหักภาษีร้อยละ 5 ของการจ้าหน่ายน้้าประปาให้แก่ อบต. 
รอบหนองหารเพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของทรัพยากรน้้าของชุมชนร่วมกันอย่างเป็นธรรม เมื่อน้าน้้าดีไปจ้าหน่าย
แล้วให้ผู้บริโภคปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าซึ่งถือเป็นทรัพยากรร่วมจนเกิดผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมผู้ผลิตต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ 

  2.9 ข้อเสนอต่อส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

  2.9.1 สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมการสร้างชุมชนน่าอยู่ของชุมชนรอบ
หนองหาร 

 2.9.2 ประสานความร่วมมือในชุมชนในการจัดท้าสวนสุขภาพ กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ และสวนสมุนไพรในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพเหมาะสม 

 2.9.3 ศึกษาข้อมูลมลพิษทางน้้า จัดท้าสถิติดรรชนีแนวโน้มมลพิษทางน้้า
เสนอข้อมูลต่อสาธารณะ และเสนอมาตาการป้องกันผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงมลพิษทางน้้าที่มีต่อสุขภาวะของชุมชนรอบหนองหาร 

  2.10 ข้อเสนอต่อส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 
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2.10.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะท้าการฟ้ืนฟู และพัฒนาเขตปศุสัตว์
ชุมชน บริเวณชายฝั่งหนองหารเพ่ือเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมของชุมชนรอบ
หนองหาร 

2.10.2 เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคสัตว์ จัดท้ามาตรการเตือนภัย และแผน
ป้องกันการระบาดของโรคสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจของชุมชนรอบหนองหาร 

  

 3. ข้อเสนอต่อหน่วยราชการส่วนกลาง 

  3.1 ข้อเสนอต่อส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

  3.1.1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้องค์กรชุมชนรอบหนองหารโดยตรง
เพ่ือน้าเนินโครงการและกิจกรรมแก้ไข ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมของชุมชน รวมทั่ง
กิจกรรมการสร้างส้านึกสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 3.1.2 ประสานงาน และร่วมมือกับองค์กรชุมชนรอบหนองหาร ที่เคลื่อนไหว
เรื่องสิ่งแวดล้อมในการจัดท้าหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา “ หนองหารของเรา 
เรารักหนองหาร ” เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

 3.1.3 จัดสรรงบประมานค่าตอบแทนเป็นรายปี ให้ปราชญ์ชุมชนได้ มี
บทบาทเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น รณรงค์สร้างส้านึกสิ่งแวดล้อมหนองหาร ให้
อนุชนรุ่นหลังมาอย่างต่อเนื่อง และควรได้รับการเชิดชูเกียรติคุณจาก
ส้านักงานสิ่งแวดล้อม 

  3.2 ข้อเสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

  3.2.1 ก้าหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของหนองหารเป็นปัญหาเร่งด่วน
ยกระดับปัญหาการฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหารให้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
ระดับชาติ 

 3.2.2 จัดท้าแผน และนโยบายเร่งด่วนแก้ไขสิ่งแวดล้อมหนองหาร และ
จัดท้าแผนเชิงป้องกันและเชิงพัฒนาสิ่งแวดล้อมหนองหารระยะยาว ที่มี
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ความมั่นคงและยั่งยืนของระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่ งแวดล้อม 
ให้เป็นไปตามความต้องการหรือสอดคล้องกับแผนพัฒนาหนองหาร ฉบับ
ประชาชน 

 3.2.3 ก้าหนดมาตรการเชิงนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม เป็นนโยบายทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

  3.3 ข้อเสนอต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  3.3.1 ท้าการศึกษาวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
หนองหารในการท้าปุ๋ยชีวภาพ 

 3.3.2 ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการลงทุน จัดตั้งบริษัทปุ๋ยหนองหาร 
(มหาชน) 

  3.4 ข้อเสนอต่อกรมประมง 

  3.4.1 ก้าหนดขอบเขตหนองหารใหม่ให้มีความชัดเจน   เป็นธรรม   
สอดคล้องกับสภาพประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนท้องถิ่น 
และให้เหมาะสมกับสภาพทางนิเวศน์และลักษณะทางกายภาพของชุมชน 
ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการด้ารงชีวิตอยู่อย่างสันติสุขของชุมชน โดยก้าหนด
ขอบเขตรอบหนองหารให้อยู่ในระดับเดียวกันที่ + 157.75 ม.รทก.  

 3.4.2 อนุญาตให้องค์ท้องถิ่น และชุมชนมีสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูน่านน้้าและชายฝั่งชุมชน 

 3.4.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจัดการทรัพยากรประมงจากการใช้
อ้านาจรัฐแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็นการจัดการอย่างมีส่วนร่วม   โดยส่งเสริม
การสร้างกฎของชุมชนในการดูแลทรัพยากรร่วมกับรัฐ 

 3.4.4 ก้าหนดนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาธรรมชาติ จาก
น้้าโขง   ควบคู่กับการเพาะพันธุ์ปลาธรรมชาติ 

 3.4.5 ประสานงานกับกรมชลประทานในการเปิด-ปิด ประตูน้้าสุรัสวดี และ
ประตูน้้าก่้าทั้ง 3 แห่ง ให้สอดคล้องกัน และเอ้ืออ้านวยต่อการอพยพขึ้นมา
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ว่างไข่ตามฤดูกาลของปลาจากแม่น้้าโขงให้มาเจริญในหนองหารได้อย่าง
เต็มที ่

 3.4.6 รื้อระบบบันไดปลาโจน ออกแบบสร้างใหม่ให้เหมาะสมกับพฤติกรรม
และนิสัยการเคลื่อนย้ายของปลาแม่น้้าโขงที่ต้องการจะขึ้นมาว่างไข่ในหนอง
หาร  

  3.5 ข้อเสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

  3.5.1 จัดเตรียมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรมรอบหนอง
หารสนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชุมชน
ท่องเที่ยวรอบหนองหาร 

 

 4. ข้อเสนอต่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

  4.1 ก้าหนดให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรหนองหาร การฟ้ืนฟูและ
พัฒนาหนองหาร เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของการพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  4.2 สนับสนุนแผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชนสู่การก้าหนดนโยบายสาธารณะของ
รัฐบาล 

 

 5. ข้อเสนอต่อรัฐ 

  5.1 เร่งรัดการแก้ไขปัญหา การประกาศเขตหนองหารทับที่ท้ากิน และที่อยู่อาศัยของ
ครัวเรือนในชุมนรอบหนองหาร โดยยกเลิกพระราชกฤษฎีกาประกาศขอบเขตหนองหารก้าหนดขอบเขตหนอง
หารใหม่ให้เป็นธรรม   และออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ชุมชนรอบหนองหารทุกครัวเรือนตามหลักเขตหนองหารใหม่ 
โดยค้านึกถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของชุมชนสภาพทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม รวมถึงความ
เหมาะสมทางกายภาพและระบบนิเวศน์ของชุมชน 

  5.2 ก้าหนดนโยบายให้หนองหารเป็นมรดกของภาคอีสาน   และของชาติ   ที่จ้าเป็นจะต้อง
จัดสรรงบประมานที่เร่งด่วน เพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาให้เป็นแหล่งทุนทางธรรมชาติที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของชาติ 
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  5.3 ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างของคณะกรรมการการพัฒนาหนองหารระดับชาติให้มีอง
ประกอบแบบพหุภาคีที่ประชาและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ 

  5.4 เร่งรัดออกกฎหมายรองรับสิทธิชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ หมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบาย
ของรัฐ ในมาตรา 76 และ 79 

  5.5 สนับสนุนบริษัทจัดตั้งปุ๋ยหนองหาร(มหาชน) โดยรัฐถือหุ้นร่วมกับชุมชนรอบหนองหาร 

  5.6 ก้าหนดนโยบายฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหารให้เป็นส่วนหนึ่งนโยบายสาธารณะด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมของรัฐ 
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3.2) รายงานการศึกษาเรื่องหนองหาร: สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา ซึ่งจัดท้าโดย ชมรมส่งเริม
คนดีเมืองสกลนคร 

 

ภาพที่ 14 หนองหาร: สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

 

ที่มา: ส่งเริมคนดีเมืองสกลนคร 

 

 จากรายงานการศึกษาเรื่องหนองหาร: สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา ซึ่งจัดท้าโดย ชมรม
ส่งเริมคนดีเมืองสกลนคร ได้รวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร เพ่ือลดการ
เปลี่ยนแปลงและการเพ่ิมขึ้นสภาพปัญหาของหนองหาร โดยมีข้อเสนอเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหนอง
หารที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อเสนอเชิงบริหาร (นโยบาย) 

 1) จัดให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาหนองหารเป็นวาระส้าคัญของจังหวัดสกลนคร 
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 2) แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหนองหาร ให้มีผู้แทนจากส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องทุกหน่วย มีองค์ประกอบจากภาคจากภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมด้วย 
เป็นผู้พิจารณาบูรณาการการด้าเนินงานและจัดการต่างๆเกี่ยวกับหนองหารให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน 

 3) ให้มีการจัดท้าธรรมนูญหนองหารสกลนคร 

 4) ให้มีการจัดท้าแผนแม่บทหลักในการพัฒนาหนองหารครบทุกด้าน โดยมีการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้สอดคล้องกับธรรมนูญหนองหารจังหวัดสกลนครส้า
หลับการเปลี่ยนแปลงแผนแม่บทต้องให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมด้วย
เช่นกัน 

 5) ต้องก้าหนดเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาหนองหารไว้ให้ชัดเจน 

 6) ก้าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ใช้น้้าจากหนองหารต้องจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาหนองหาร (CSR) หรือจ่ายค่าชดเชยเพื่อการพัฒนาหนองหาร 

 7) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับหนองหารต้องจัดท้าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้องกับแม่บท 

 8) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหนองหารอย่างมีระบบ 
รวมทั่งการติดตามการจัดท้าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ ตามข้อ 7 ด้วย 

 9) พิจารณาเพ่ือน้าเนินงานให้จังหวัดสกลนครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด้ารอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (อพ.สธ) 

 10) ให้มีการศึกษาข้อมูลทุกด้านที่เก่ียวข้องกับหนองหาร ไดแก่ ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านการบริหาร
จัดการหนองหาร เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นสิ่งอ้างอิงที่ถูกต้องร่วมกัน 

 11) ส่งเสริมและเสริมสร้างให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งในการเข้าร่วมกิจกรรม
กับภาครัฐในการจัดการกับหนองหาร 

 2. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการ 

 ก. ด้านกายภาพ 
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 1) จัดให้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้้า ณ บริเวณปากล้าน้้าที่ไหลลงสู่หนองหารและ

จุดส้าคัญอ่ืนทุก 3-4 เดือน ให้มีการเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์ให้ส่านราชการที่
เกี่ยวข้องและประชาชนได้ทราบทุกคราวไป 

 2) ให้มีการศึกษาระดับความสูง-ต่้าของพ้ืนผิวดินของหนองหารเพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาการขุดลอกหนองหาร 

 3) การขุดลอกหนองหาร ให้กระท้าโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

   3.1) การขุดลอกตะกอนดินสะสมบริเวณปากล้าน้้าที่ไหลลงสู่หนองหาร
เพ่ือให้น้้าไหลเข้าสะดวก เพ่ือความสะดวกในการสัญจรทางน้้า และเพ่ิมที่การวางไข่ของ
สัตว์น้้า 

   3.2) การขุดลอกเพ่ือร่องน้้าให้เกิดการ ไหลเวียนของน้้าเพ่ือชะน้้าเสียเช่น 
การขุดร่องน้้าจากปากล้าน้้าพุงซึ่งมีปริมาณน้้าดีมากขึ้นไปบริเวณด้านเหนือ หรือด้านใต้
ของดอนสวรรค์ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางกายภาพของหนองหาร 

   3.3) การขุดลอกรอบดอนเพ่ือเสริมระดับความสูงของดอน และขยายพ้ืนที่
แหล่งอยู่อาศัยของสัตว์น้้า 

   3.4) การขุดร่องน้้าเพ่ือเป็นเส้นทางการเดินเรือเพ่ือการท่องเทียว 

 4) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างถนนรอบหนองหาร หากมีความจ้าเป็นต้องก่อสร้างในบางส่วน
ควรกระท้าตามแนวเขตนสล. ต้องมีการระบายน้้าจากชายฝั่งแผ่นดินได้สะดวกไม่เกิดน้้า
ขังไม่ให้ประชาชนรุกล้้าฝั่งชายน้้าสร้างมลพิษสู่หนองหาร 

 5) ปรับปรุงภูมิทัศ ปลูกต้นไม้ บนดอนต่างๆ บนพ้ืนฐานเชิงอนุรักษ์ ให้เป็นประโยชน์ใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 6) การขยายเขตการบ้าบัดน้้าเสียในเขตเทศบาลนครสกลนครให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 
ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ประชาชนต้องมีส่วนรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระท้า 

 ข.ด้านชีวภาพ 

1) ก้าหนดให้มีเขตปลาชุม (วังปลา) ในบริเวณท่ีเหมาะสม เช่น ดอนสวรรค์ หรือดอนอ่ืนที่
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และบริเวณปากน้้าไหลเข้าสู่หนองหาร โดยประชาชนมีส่วน
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ร่วมในการก้าหนดพ้ืนที่ รักษาดูแล ห้ามมิให้มีการจับสัตว์น้้าตลอดปี เป็นเขตอนุรักษ์ที่
ผสมพันธุ์ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของปลา 

2) ศึกษาถึงวิธีการก้าจัดวัชพืชน้้าโดยการเพาะเลี้ยงปลาเฉา หรือวิธีอ่ืนใดเพ่ือน้าวัชพืชน้้า
ไปใช้ประโยชน์ในการท้าปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอ้ือง หรืออ่ืนๆทั้งนี้ต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพิษ 

3) ศึกษาถึงวิธีการควบคุมคุณภาพน้้าด้วยวิธีการทางชีวภาพ เช่น การส่งเสริมให้ประชาชน
ริมฝั่งน้้าหนองหารรักษาความสะอาดหน้าชุมชนโดยการท้ากระชังผักตบชวาดูดซับของเสีย
เป็นการบ้าบัดน้้าหนองหารด้วยวิธีธรรมชาติ 

 ค. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

  เน้นการพัฒนามนุษย์ให้มีความรักท้องถิ่น และด้ารงชีวิตบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง                                  

 1) ปลุกและปลูกจิตส้านึกประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเห็นความส้าคัญของการรักษา
สิ่งแวดล้อม เกิดความรักและหวงแหนหนองหารพร้อมที่จะเข้าร่วมอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และ
ร่วมด้าเนินงานในการจัดการหนองหาร โดยให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมการ
อนุรักษ์และพิทักษ์หนองหาร 

 2) ส่งเสริมให้มีการจัดการน้้าเสียระดับครัวเรือน โดยสมาชิกในครัวเรือนเองระดับชุมชน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น (วัด และ
โรงเรียน) และประชาชนในชุมชนนั้นๆ 

 3) ส่งเสริมให้เกษตรกรที่อยู่ในเขตลุ่มน้้าหนองหาร (รวมถึงที่อยู่ในเจตล้าน้้าที่ไหลลงสู่
หนองหาร) ท้าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ทดแทนเกษตรเคมี (หากยังคงท้าแบบเกษตร
เคมีต้องมีการควบคุมการใช้เคมีเกษตรอย่างเหมาะสม) 

 4) ส่งเสริมให้ประชาชนประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในหนองหารเพ่ือจ้าหน่ายแก่
นักท่องเที่ยว 

 

 ขณะเดียวการกันการจัดการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารยังจ้าเป็นที่จะต้องร่วมมือพัฒนาร่วมกับจังหวัด
นครพนม โดยจัดเป็นกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ดังนี้ 
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 1) แต่งตั้งหรือทบทวนให้มีคณะกรรมการร่วมเพ่ือบริหารจัดการน้้าและการประมงในส่วนหนองหาร
และล้าน้้าก่้า ระหว่างสกลนครและนครพนม 

 2) พิจารณาร่วมกันในการจัดการแก้ไขปัญหาเส้นทางและการผ่านของปลา ตั้งแต่ปตร.สุรัสวดี จังหวัด
สกลนคร จนถึงประตูระบายน้้าธรณิศนฤมิต จังหวัดนครพนม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

3.3) เรื่อง ปัญหาสิทธิในการถือครองที่ดินรอบหนองหาร ซึ่งจัดท้าโดย คณะท้างานศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหา
รัฐบุกรุกที่ดินของราษฎร (กบฏ.) 

 

ภาพที่ 15 รายงานเรื่อง ปัญหาสิทธิในการถือครองที่ดินรอบหนองหาร  
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ที่มา: คณะท้างานศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหารัฐบุกรุกที่ดินของราษฎร (กบฏ.) 

 

 ในรายงานเรื่อง ปัญหาสิทธิในการถือครองที่ดินรอบหนองหาร เป็นรายงานการแก้ไขปัญหาหนองหาร
เฉพาะเรื่องซ่ึงเน้นให้ความส้าคัญในเรื่องปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ดินรอบพ้ืนที่หนองหาร โดยในรายงานฉบับ
นี้ได้เสนอข้อเสนอและทางออกในการแก้ไขปัญหาสิทธิ ในการถือครองที่ดินรอบหนองหาร 

1. ทบทวนข้อเสนอของ กรบ. จังหวัดตามแนวทางที่ 3 กรบ. ที่มีมติถอนสภาพที่ดินหวงห้ามตาม พรฎ. 
2484 และจัดให้ประชาชนเช่า เป็นการยกเลิกเขตหวงห้ามและพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินมรดกและจัดท้า
ข้อเสนอไปยัง กรบ. กลางให้ออกเอกสารสิทธิให้ประชาชนในพื้นท่ีเขตหวงห้ามทั้งหมด 

 
2. หวงห้ามที่ดินท้ากิน 2484 นี้โดยเร็ว ซึ่งสามารถท้าได้ โดยอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 7 ของ 

พรบ. ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้ากว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2478 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า 
“มาตรา ๗ ถ้าการหวงห้ามนั้นมิได้ก้าหนดเวลาได้ เมื่อจะถอนการหวงห้ามทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้
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ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้นระบุเงื่อนไขในการถอนไว้ก็ได้ ” ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
สามารถออกเป็น พรฎ. ยกเลิกเขตหวงห้ามที่ดินตามแผนที่แนบท้าย พรฎ. 2484 ได้ทันทีเนื่องจากการ
ปฏิบัติที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ 
 

3. ในช่วงระยะเวลาที่คอยการด้าเนินการยกเลิก พรฎ .2484 ทางจังหวัดควรด้าเนินการพิสูจน์สิทธิ
และรางวัดที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยและที่ท้ากินที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าประชาชนได้ครอบครองมาก่อน
แล้ว เพื่อเตรียมการออกเอกสารสิทธิถือครองที่ดินให้ได้ในทันที เมื่อมีการประกาศยกเลิก พรฎ.นี้ 
 

4. การด้าเนินการแก้ไขปัญหา ควรให้ภาคประชาชนในส่วนผู้เดือดร้อนได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ร่วมกับทางจังหวัด เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเอง  เพราะที่ผ่าน
มานั้นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด ประกอบไปด้าย หัวหน้าส่วนราชการทั้งสิ้น การวินิจฉัย
และการตัดสินใจขาดประเด็นและมุมมองจากผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา 
 

5. ต่อกรณีปัญหาการถือครองที่ดินในเขต นสล.2540ขอให้ทางจังหวัดได้พิจารณาด้าเนินการด้าเนิน
เขต นสล.เสียใหม่ ให้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และสภาพนิเวศน์ชุมชน โดยเปิดให้มี
การมีสวนร่วมอย่างกว้างขวาง มีการสื่อสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้า
มาร่วมตัดสินใจ 
 

6. การแก้ไขปัญหาทั้งกรณีครองที่ดินในเขตหวงห้ามตาม พรฎ.2484 และ นสล .2540 ขอให้ทาง
จังหวัดจัดแผนปฏิบัติตามแผนที่ชัดเจน ระบุขั้นตอน ระยะเวลา และคณะกรรมการที่รับผิดชอบ โดยให้มี
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา เข้ามาร่วมรับผิดชอบเป็นกรรมการในชุดต่างๆ เช่น กรรมการฝ่าย
พิสูจน์สิทธิกรรมการฝ่ายรังวัด กรรมการฝ่ายติดตามความก้าวหน้า กรรมการฝ่ายสื่อสารสาธารณะ เป็น
ต้น และให้มีการรายงานความก้าวหน้าให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด และประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ 
 

7. การแก้ปัญหาทั้ง 2 กรณี ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนว่าด้วยความ
มั่นคงของที่อยู่อาศัย ทางราชการไม่ควรตั้งตั้งฐานคติว่าประชาชนคือผู้บุกรุกต้องยอมรับข้อผิดพลาดใน
การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมา ควรแสดงความเป็นธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนที่เดือดร้อน 
 

8. จังหวัดสกลนครโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ควรน้าเอาประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดินรอบหนองหาร 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีสิทธิในการถือครองที่ดินอย่างสมบูรณ์มาเป็นผลงานของจังหวัดสกลนคร เพ่ือเป็น
การเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระครองราชย์ครบ 60 ปี เป็นการถวายพระ
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ราชกุศลให้แก่ในหลวง ที่ทางจังหวัดและรัฐบาลสามารถท้าให้พสกนิกรของพระองค์ท่านได้มีความมั่นคงในการ
ถือครองที่ดินในฐานะพลเมืองไทยภายใต้ร่มฉัตรมงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
9. การด้าเนินการแก้ไขปัญหาใดๆ หากมีการติดขัดในเชิงกฎหมาย หรือการละเว้นการปฏิบัติจนเกิดผล

กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้การด้าเนินงานของกลไกของรัฐ ทางคณะ กบฏ.จะได้ขอพ่ึง
กลไกคุ้มครองสิทธิที่เป็นองค์กรอิสระเข้ามาช่วยเหลือเพ่ือผลักดันให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาและสร้าง
ความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน หากกระบวนการนั้นเกิดความสามารถของรัฐบาลและกลไกของรัฐบาล องค์กร
อิสระคุ้มครองสิทธิที่คณะ กบฏ.จะได้หวังพ่ึงพาต่อไป ได้แก่ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน และศาลปกครอง แล้วแต่กรณี 
 

ภาพที่ 16 ตัวอย่างหนังสือร้องเรียนขอแก้ไขแนวเขตการประกาศเขตพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้าม
ที่ดินในท้องที่อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484 
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ที่มา: คณะท้างานศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหารัฐบุกรุกที่ดินของราษฎร (กบฏ.) 

สรุป แผนพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่หนองหารภายหลังการจัดการ 

 หลังจากที่ได้มีการน้าเสนอข้อมูลการศึกษาด้านต่างๆ จากทั้งภาคส่วนที่เป็นวิชาการ มวลชนภาค
ประชาชน และภาคราชการ ประเด็นเรื่องแผนการพัฒนาเพ่ือการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หนองหารสามารถสรุป
แผนออกเป็น 4 ประเด็นแผนการพัฒนาหลัก คือ 

1. แผนการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่หนองหาร ในเรื่องเชิงกายภาพ เช่น การขุดลอกพ้ืนที่หนองหาร การ
สร้างระบบชลประทาน การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการระบายน้้า ซึ่งเป็นการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่หนอง
หารในเชิงกายภาพโดยตรง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่หนองหาร ในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น การก้าจัดวัชพืชในพ้ืนที่หนองหาร การ

ปรับปรุงคุณภาพน้้า การพัฒนาพันธุ์พืชและพันธ์สัตว์ในพ้ืนที่หนองหาร การอนุรักษ์พันธุ์กรรมในพ้ืนที่เกาะ
ดอน 

 
3. แผนพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่หนองหาร ในเรื่องสังคมวัฒนธรรม เช่น การสร้างส้านึกรู้คุณค่าของ

ประชาชนในพ้ืนที่รอบหนองหาร การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่หนองหาร การสร้างอาชีพหรือการ
สร้างแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หนองหาร เป็นต้น 

 
4. แผนพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่หนองหาร ในเรื่องกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน โดยเฉพาะการปรับปรุง

แนวเขตพ้ืนที่ นสล. และพ้ืนที่ตามประกาศ พรฎ.2484 ที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ระหว่างชาวบ้านรอบพ้ืนที่หนองหาร และรัฐผู้ถือครองพ้ืนที่หนองหารตามประกาศทั้งสองฉบับ 
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 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าท่ามกลางการเสนอแผนงานการพัฒนาหนองหารจากภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งภาคส่วนที่เป็นวิชาการ มวลชนภาคประชาชน และภาคราชการ ยังต้องเผชิญกับปัญหา โดยเฉพาะใน
ประเด็นเรื่องแนวทางการจัดการพ้ืนที่ที่ยังไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจและการวางแผนการพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งในประเด็นดังกล่าวจะน้าเสนอต่อไปในบทที่ 6 
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บทที่ 6 

แนวทางการจัดการและพัฒนา “หนองหาร” แบบบูรณาการ 

 

 ในบทที่ 6 จะเป็นบทที่กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารแบบบูรณาการ โดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนหลัก คือ  หนึ่ง ปัญหาของแผนพัฒนาในพ้ืนที่หนองหารที่ผ่านมา สอง แนวทางการจัดการและพัฒนา 
“หนองหาร” ในรูปแบบการบูรณาการ และ สาม ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ปัญหาของแผนพัฒนาในพื้นที่หนองหารที่ผ่านมา 

 จากการศึกษาในบทที่ 5 พบว่า พ้ืนที่หนองหารเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ ที่มีผู้คนจากหลายภาคส่วน ทั้ง
วิชาการ มวลชนภาคประชาชน และภาคราชการ ที่ต่างพยายามเข้ามาท้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตามความพยายามในการเสนอแนวทางแก้ไข ตลอดทั้งการเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
หนองหารที่ผ่านมา กลับต้องเผชิญกับปัญหาในประเด็นเรื่องทิศทางที่แตกต่างในการสร้างแนวทางการจัดการ
พ้ืนที ่ทั้งเรื่องของความขัดแย้ง การต่อต้าน และการปฏิเสธการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่หนอง
หาร 

 ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หนองหาร ท่ามกลางการพยายามพัฒนาและแก้ไขปัญหาของภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ท้าให้การท้างานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ไม่สามารถด้าเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร ที่
ในปัจจุบันการพัฒนาพื้นที่หนองหารมีลักษณะต่างคนต่างท้า ต่างคนต่างวางแผน ซึ่งปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นภายใต้ 
3 ประเด็นหลัก คือ หนึ่ง อ้านาจและหน้าที่ของการพัฒนาที่แตกต่างในพ้ืนที่หนองหาร สอง ความหวาดระแวง
ของกลุ่มคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร และ สาม แนวทางการมีส่วนร่วมที่ไม่ค้านึงถึง
อ้านาจในการแสดงความคิดเห็น  

 

หนึ่ง อ านาจและหน้าที่ของการพัฒนาที่แตกต่างในพื้นที่หนองหาร 

 พ้ืนที่หนองหารเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญของจังหวัดสกลนคร ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 อ้าเภอ คืออ้าเภอเมือง 
และอ้าเภอโพนนาแก้ว มีผู้คนพ่ึงพาอาศัยพ้ืนที่หนองหารในฐานะของทรัพยากรร่วมกว่า 30 หมู่บ้านโดยรอบ
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พ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงกลับพบว่า ผู้คนในพ้ืนที่โดยรอบพ้ืนที่หนองหารกลับไม่สามารถเข้าถึง
การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหารได้โดยตรง เนื่องจากมีข้อจ้ากัดในเรื่องของอ้านาจหน้าที่ใน
การจัดการพ้ืนที่หนองหาร ที่ถูกภาครัฐดึงอ้านาจออกไปจากชุมชนโดยรอบตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 

 การพรากอ้านาจการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหารของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ เกิดขึ้นจากการออก
พระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484 
ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการแยกอ้านาจและหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่หนองหารออกจากชุม
ชย และท้าให้การจัดการพ้ืนที่หนองหารกลายเป็นหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอ้างอิงอ้านาจหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่
หนองหารของตนผ่านเครื่องมืออย่าง กฎหมาย และประกาศกฎกระทรวงต่างๆ ที่สร้างความชอบธรรมให้
หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีหน้าที่ในการจัดการดูแลพื้นท่ีหนองหาร  

 อย่างไรก็ตามอ้านาจการจัดการพ้ืนที่หนองหารที่เป็นของรัฐ อันเป็นการอ้างอ้านาจการจัดการ
ทรัพยากรผ่านพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
พุทธศักราช 2484 กลับเริ่มถูกท้ายทายโดยชุมชนชนโดยรอบพ้ืนที่ เพราะท่ามกลางการกระจายอ้านาจการ
ปกครอง ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2540 ที่เริ่มประกาศ
ให้การรับรองและสนับสนุนให้ “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”  มีสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรมของตนเองประเด็น “สิทธิชุมชน” ก็ได้รับการน้าเสนอขึ้นสู่ปัญหาระดับนโยบายของรัฐ 
(เย็นจิตร ถิ่นขาม, 2553) ชุมชนรอบหนองหารก็ได้เริ่มอ้างสิทธิของจนเพ่ือเข้ามาจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่
หนองหาร ในฐานะพ้ืนที่ในสิทธิชุมชนของตนผ่านเรื่องของถิ่นอาศัยและการใช้พ้ืนที่  ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าว ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมในการเรียกร้องสิทธิในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนอง
หาร เพ่ือให้ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่หนองหารสามารถมีส่วนร่วมและเข้าไปจัดการพ้ืนที่หนองหารที่อยู่ในบริเวณ
ชุมชนของตนเอง 

 การเกิดขึ้นของสิทธิชุมชนในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร ตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 ท้าให้หน่วยงาน
ของภาครัฐไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร แต่กลายเป็นกลุ่มคน
สองกลุ่มที่ต่างพยายามเข้ามาจัดการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร ท่ามกลางการอ้างอิงความชอบธรรม
บนเนื้อหาของกฎหมายที่แตกต่าง 

 อย่างไรก็ตามการมองว่าปัญหาของแผนพัฒนาในพ้ืนที่หนองหารที่ผ่านมา เป็นผลพวงมาจากการ
เกิดขึ้นของกลุ่มสองกลุ่มที่พยายามแย่งชิงอ้านาจและความชอบธรรมในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร อาจเป็น
มุมมองที่ไม่สามารถคลี่คลายปมปัญหาของการพัฒนาและการจัดการพ้ืนที่หนองหารได้อย่างชัดเจน เพราะ
ภายใต้คู่ตรงข้ามระหว่างภาครัฐและชุมชนที่ต่างถือสิทธิในการจัดการพ้ืนที่หนองหารที่แตกต่าง แต่ภายในกลุ่ม
ทั้งสองทีต่่างถือสิทธิในการจัดการพ้ืนที่หนองหารที่แตกต่าง ยังพบความอิหลักอิเหลื่อของอ้านาจและหน้าที่ใน
การจัดการพ้ืนที่หนองหาร ที่ภายในกลุ่มยังคงขัดแย้งกันภายใน 
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 ดังเห็นได้จากหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484 ได้ถูกประกาศใช้ ซึ่งในประกาศได้มอบอ้านาจให้ข้าหลวงประจ้าจังหวัด 
สกลนคร เป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจในการหวงห้ามที่ดินตามพระราชกฤษฎีที่ถูกประกาศขึ้น โดยต่อมาภายหลัง
พ้ืนที่หนองหารก็ได้ถูกส่งมอบให้กรมประมงเป็นผู้เข้ามาดูแล เพ่ือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ในการบ้ารุงพันธ์สัตว์น้้า 
ตามประกาศแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร พุทธศักราช 2484 ดังกล่าว 

 การเข้ามาของกรมประมงในฐานะของผู้ดูแลพ้ืนที่หนองหาร โดยเฉพาะหน้าที่การดูแลรักษาพันธุ์สัตว์
น้้า ท้าให้พ้ืนที่หนองหารเริ่มถูกตัดแบ่งแยกหน้าที่การดูแลออกเป็นส่วนๆ แยกออกต่างหากจากกัน ดังเห็นได้
จากค้ากล่าวของ คุณประมุข หัวหน้าส่วนงานประมงในพื้นที่หนองหาร ที่กล่าวว่า 

“ตั้งแต่ 2475 ประมงในฐานะผู้ดูแลพ้ืนที่หนองหารเพ่ือการบ้ารุงสัตว์น้้าได้
ยกน้้าขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกา แล้วก็มายกอีกในปี 35 โดยตั้งใจให้พ้ืนที่น้้าขึ้นมา
ควบคุมวัชพืช และดูแลในส่วนของปลาในพ้ืนที่หนองหาร... ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
กักเก็บน้้าที่มีการกันประต.ู..” [คุณประมุข (สัมภาษณ์) 23 เดือน กุมภาพันธ์ 2559] 

 

 การแยกพ้ืนที่น้้าและการดูแลพันธุ์ปลาออกจากระบบนิเวศอ่ืนๆ ยังสะท้อนเห็นได้ชัดจาก ค้ากล่าวของ 
คุณลุงน้อยอดีตหัวหน้าหน่วยประมงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครที่กล่าวว่า 

 

“กรมประมงรับผิดชอบแค่ปลากับน้้าเท่านั้น... เราต้องแยกว่าในพ้ืนที่
หนองหารมันมีหน่วยงานไหนบ้างที่ต้องเข้ามาดูแลหนองหาร... อย่างสิ่งแวดล้อม
เขาไปดูป่าไม้ ฉะนั้นบนดอนต่างๆ ในพ้ืนที่หนองหาร อ้านาจของกรมประมงจริงๆ 
แล้วไม่มี เพราะฉะนั้นอย่าเหมาจ่ายเป็นกรมประมงหมด...” [ลุงน้อย (สัมภาษณ์) 
23 เดือน กุมภาพันธ์ 2559] 

 

 การแยกพ้ืนที่หนองหารออกเป็นส่วนๆ ตามอ้านาจหน้าที่ ไม่ได้หยุดเพียงแค่การจัดสรรอ้านาจการ
บริหารจัดการประตูน้้าและพันธุ์สัตว์น้้าให้กับกรมประมงเท่านั้น แต่จะพบว่าอ้านาจในการจัดการทรัพยากรใน
พ้ืนที่หนองหารยังถูกจัดสรรกระจายไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ อีก เช่น ท้องที่อย่างจังหวัดสกลนคร และอ้าเมืองกับ
อ้าเภอโพนนาแก้ว หรือท้องถิ่นที่ประกอบด้วยเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบลที่อยู่โดยรอบพ้ืนที่หนอง
หาร หรือแม้กระทั่งป่าไม้ หรือกรมเจ้าท่า ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ต่างก็มีหน้าที่เฉพาะภายใต้กรอบกฎหมายที่
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หน่วยงานนั้นๆ ยึดถือ ซึ่งในอ้านาจหน้าที่ที่แตกต่างกันเช่นนี้ ลุงน้อย ในฐานะของผู้ที่มีส่วนจัดการและดูแล
พ้ืนที่หนองหารมองว่า 

 

“มันหลายหน่วยงานที่เข้ามาดูแลหนองหาร มีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่า  นายอ้าเภอ 
ต้าบล อบต.และมีสิ่งแวดล้อม... ในการที่จะพัฒนาหนองหารมันยากเพราะมีความคิดหลายคนมา
ที่เข้ามาจัดการพื้นที่... วันนี้กรมประมงท้าอะไร ท้าให้ปลามันเยอะ พ่ีน้องกินอยู่มีอาชีพเพ่ิมขึ้น... 
แต่สมมติว่ากิจกรรมใดที่อยากท้าแต่นอกเหนือหน้าที่ อย่างนี้จะท้าท่าเรือเอาเรือไปรับจ้าง ท้า
อย่างนี้เมื่อไรคุณต้องเกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่าแน่นอน เพราะฉะนั้นต้องท้าให้ถูกต้องตามระเบียบ
...” [ลุงน้อย (สัมภาษณ์) 23 เดือน กุมภาพันธ์ 2559] 

 

  “ตามมติประชุมคณะท้างานประสานงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือการ
พัฒนาหนองหาร และแต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร และได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาของการด้าเนินโครงการต่างๆใน
พ้ืนที่หนองหารเนื่องจากว่ามีหลายหน่วยงานมีหลายกฎระเบียบที่เกี่ยวของ ความ
ขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในอดีตส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทุกภาคส่วนยังไม เห็น
ภาพรวมของการด้าเนินโครงการต่างๆ เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่มีขนาดเล็กและ
ไม ไดเห็นภาพรวมว่าสุดทายจะเป็นอย่างไร” [คุณหนุ่ม (สัมภาษณ์) 9 เดือน 
มีนาคม 2559] 

 

 ขณะเดียวกันการที่หนองหารถูกแยกการจัดการออกเป็นส่วนๆ ตามอ้านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่หนองหาร จะท้าให้การด้าเนินงานเพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร
ประสบปัญหาแล้ว ยังพบว่าการที่หน่วยงานต่างๆ แยกกันท้าหน้าที่เฉพาะส่วนที่รับผิดชอบ ส่งผลให้การจัดการ
พ้ืนที่หนองหารเป็นปัญหาที่เรื้อรังเรื่อยมา เช่น ความขัดแย้งระหว่างพ้ืนที่หนองหารที่ถือเป็นพ้ืนที่ต้นน้้าที่ดูแล
รับผิดชอบโดยกรมประมง กับพ้ืนที่ท้ายน้้าที่ท้าการเกษตรในพ้ืนที่รอบล้าน้้าก่้า ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้น้้าจากพ้ืนที่
หนองหารในฐานะพ้ืนที่ต้นน้้าที่อยู่เหนือพ้ืนที่ตนขึ้นไป 

 

สอง ความหวาดระแวงของกลุ่มคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่หนองหาร 
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 นอกจากประเด็นเรื่องอ้านาจและหน้าที่ของการพัฒนาที่แตกต่างในพ้ืนที่หนองหาร ที่ส่งผลให้เกิด
ปัญหาในการพัฒนาพื้นที่หนองหาร ความหวาดระแวงก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท้าให้การพัฒนาพ้ืนที่หนองหารไม่
ประสบผลส้าเร็จในการพัฒนาเท่าท่ีควร ซึ่งความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐและชุมชนเป็นปัญหาใน
เชิงประวัติศาสตร์ ที่เป็นผลมาจากการด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชน  

 โดยความหวาดระแวงระหว่างรัฐและชุมชนอาจเป็นสืบเนื่องมาจาก การพัฒนาพ้ืนที่หนองหารในอดีต
อย่างการประกาศเขตพ้ืนที่หนองหาร ซึ่งส่งผลให้เกิดการปักปันเขตแดนระหว่างพ้ืนที่หนองหารและพ้ืนที่ชุมชน
อย่างไม่เป็นธรรม ท้าให้ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่หนองหารได้รับความเดือดร้อน และท้าให้ชาวบ้านและ
ชุมชนในพ้ืนที่ติดหนองหารกลายมาเป็นผู้บุกรุกพ้ืนที่หนองหาร ทั้งๆ ที่ปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนจากความบกพร่อง
ในการด้าเนินงานการจัดเขตท่ีดินรอบหนองหารของเจ้าหน้าที่รัฐ 

 นอกจากผลสืบเนื่องของการปักปันเขตพ้ืนที่หนองหารที่ชาวบ้านเป็นผู้ได้รับผลกระทบ ในระยะเวลา
ต่อมายังพบอีกว่ายังมีมาตรการในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารอีกหลายมาตรการ ที่ท้าให้ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่
หนองหารรู้สึกไม่พอใจและรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมและนโยบายการพัฒนาพ้ืนที่
หนองหาร ดังกล่าว เช่น การประกาศเขตหวงห้ามจับปลา การประกาศฤดูการห้ามจับปลา การห้ามการท้าการ
ประมงโดยอุปกรณ์พ้ืนบ้าน หรือกระทั่งการแจ้งความจับชาวบ้านและผู้น้าชุมชนรอบหนองหาร ที่ท้าการขุด
ลอกตลิ่งเพื่อเปิดทางให้เรือประมงสามารถเข้ามาจอดที่ท่าเทียบเรือในหมู่บ้านได้ 

 

“แม่ผู้ใหญ่เอารถแบ็กโคมาขุดดินออกเปิดเป็นทางเรือ...จะได้เอาเข้า
มาจอที่ท่า...ตะก่อนมันเข้าบ่ได้ สนุนมันหลายถมกันกะว่า...แจ้งไปกะเงียบแจ้งไปกะ
โดน มันกะล้าบาก กะเลยเอารถตักมาตัดออก...เพ่ินกะมาแจ้งว่าท้าบ่อได้ กะทาง
เพ่ินเด้ขุดกันตื้มๆ ดินกะบ่อฮู้เอาไปไส...ดินนี้กะกองอยู่ บ่อได้เอาไปไส เฮามันผู้น้อย
เว้าเพ่ินกะบ่อฟัง” [แม่สา (สัมภาษณ์) 23 เดือน มกราคม 2559] 

 

 ท่ามกลางผลกระทบของการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลท้าให้ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่หนอง
หารได้รับผลกระทบ และกลายเป็นฝ่ายรองรับนโยบายการพัฒนาที่เกิดขึ้ นในเขตพ้ืนที่หนองหาร ปัญหา
ดังกล่าวก่อให้เกิดความหวาดระแวงของชาวบ้านในพ้ืนที่หนองหารต่อโครงการการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารของ
รัฐในยุคต่อๆ มา ซึ่งความหวาดระแวงดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจาก การด้าเนินการพัฒนาและวางแผนการ
พัฒนาพ้ืนที่หนองหารในอดีต ไม่ได้มาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่
หนองหาร ตลอดจนไม่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่หนองหารในฐานะผู้ที่ได้รับผลจากการพัฒนาพ้ืนที่
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หนองหารโดยตรงได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น วางแผน หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร
ซึ่งเป็นทรัพยากรของชุมชนของตนเอง ถึงแม้ว่าในภายหลังกฎหมายจะก้าหนดให้การการท้าประชาพิจารณ์ 
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการการพัฒนาพื้นที่หนองหาร แต่การด้าเนินการก็ยัง
ไม่ครอบคลุมในประเด็นส้าคัญๆ ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน อีกท้ังการจัดเวทีที่เกิดขึ้นเป็นการจัดเวทีที่เน้นการให้
ข้อมูลเฉพาะกลุ่มและครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่หนองหาร 

 ผลของการไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร เข้ารับฟังแนวทางการ
พัฒนา หรือได้มีโอกาสเสนอความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ให้เกิดความกังวลต่อแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนที่หนองหารของผู้คนและชุมชนโดยรอบพ้ืนหนองหาร ก่อให้เกิดการแตกแยกกันระหว่างหน่วยงาน
ราชการกับชุมชน ตลอดทั้งหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆ ก็ไม่สามารถ
ด้าเนินการจัดการพ้ืนที่หนองหารตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว้ได้ เนื่องจากปัญหาข้อขัดแย้งและความ
หวาดระแวงที่มีต่อกัน จากสภาพปัญหาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ก่อให้เกิดประเด็นค้าถามว่าสภาพความขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ท้าหน้าที่บริหารจัดการและพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากการด้าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารจะถูกแก้ไขปัญหาได้อย่างไร โดยเฉพาะในมิติที่ ว่าจะท้าอย่างไร
ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความหมายจริงในทางปฏิบัติ (Meaningful Public Participation) หรือ ท้า
อย่างไรให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีคุณภาพ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น “เรื่องที่คน
มักเห็นด้วยโดยหลักการว่าส้าคัญแต่มีปัญหาเมื่อน้าไปสู่การปฏิบัติ” (Good in principle but bad 
inpractice) อาทิเช่น ประเด็นใดควรเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนบางส่วนอยากเข้ามามีส่วนร่วม
ตัดสินใจ ผู้บริหารท้องถิ่นมองว่าเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นก็เพียงพอ เพราะประชาชนอาจไม่สามารถ
ตัดสินใจแบบมีเหตุมีผล หรือมองว่าประชาชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยละเลยประโยชน์ส่วนรวม ส่วน
ประชาชนมักมีความรู้สึกว่าภาครัฐผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้มีอ้านาจไม่จริงใจในการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 ในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเพียงพิธีกรรมทางกฎหมาย มีการก้าหนดธงมาก่อน
การเปิดให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมบทบัญญัติในกฎหมายต่างๆ เป็นเพียงเครื่องประดับใช้ประโยชน์จริงไม่ได้
ความยากของการน้าการมีส่วนร่วมของประชาชนไปสู่การปฏิบัติยังถูกจ้ากัดด้วยระยะเวลา  ทรัพยากรและ
บุคลากรที่มีความช้านาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

สาม แนวทางการมีส่วนร่วมที่ไม่ค านึงถึงอ านาจในการแสดงความคิดเห็น 

 ท่ามกลางปัญหาเรื่องอ้านาจและหน้าที่ของการพัฒนาที่แตกต่างในพ้ืนที่หนองหาร และความ
หวาดระแวงของกลุ่มคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร หนึ่งในทางออกของปัญหาที่ถูกเสนอ
ขึ้นและกลายมาเป็นระเบียบข้อบังคับใช้ในการจัดการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร คือ หลักเกณฑ์ว่าด้วยการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งอ้างผ่านเรื่องของ “สิทธิชุมชน” ตามมาตรา 66 และ 67 ตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.



โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ ห น้ า  | 116 

 
2540 ที่ว่าด้วยการรับรองสิทธิของชุมชนในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐ
และชุมชนในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด้ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง
ในสิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน  

 การเกิดขึ้นของสิทธิชุมชนในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร ตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 ท้าให้หน่วยงาน
ของภาครัฐไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มคนกลุ่มเดียวดังเดิม ที่มีอ้านาจและหน้าที่ในการจัดการวางแนวทางพัฒนาพ้ืนที่
หนองหาร แต่กลายเป็นกลุ่มคนสองกลุ่มที่ต่างพยายามเข้ามาจัดการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร
ท่ามกลางการอ้างอิงความชอบธรรมบนเนื้อหาของกฎหมายที่แตกต่าง ซึ่งภายใต้กระบวนการท้างานที่
ความชอบธรรมเรื่องอ้านาจการจัดการทรัพยากรอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นรัฐ ที่รัฐมีอ้านาจในการจัดการทั้ง
ในส่วนการจัดการพ้ืนที่และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 ตัวอย่างร่างข้อเสนอในการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเพ่ือที่หนองหาร ในโครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ สกลนคร 
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ที่มา : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร 

 

 กระบวนการสร้างการเป็นเจ้าในฐานะผู้ควบคุมจึงต้องถูกผลิตใหม่ ภายใต้กระบวนการคงไว้ซึ่งอ้านาจ
ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งกระบวนการครอบง้าเช่นนี้มาในรูปแบบความรู้และความจริง ภายใต้กระบวนการนิยาม
การมีส่วนร่วมที่รัฐเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานแผน
แม่บทเพ่ือการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่อ้างการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทุกภาคส่วนตาม
รัฐธรรมนูญ  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 ค้าสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาหนองหาร จังหวัด
สกลนคร 
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ที่มา: ประกาศจังหวัดสกลนคร ที่ 2357/2560 
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 อย่างไรก็ตามผลปรากฏว่าคณะกรรมการทั้งหมด ที่เป็นคณะท้างานแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาหนอง
หาร จังหวัดสกลนคร ที่อ้างการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทุกภาคส่วนตามรัฐธรรมนูญ กลับปรากฏรายชื่อ
ภาคประชาชนผู้เข้าไปมี่สวนร่วมเพียง 2 คน คือ ประธานชมรมส่งเสริมคนดี หรือนายนิพนธ์ เมืองแสน ซึ่งเป็น
ตัวแทนจากภาคประชาชนในพื้นท่ี โดยคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 3.5 จากจ้านวนคณะกรรมการทั้งหมดจ้านวน 
57 คน การจัดสรรต้าแหน่งที่นั่งในคณะกรรมการท้างานแผนแม่บทเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่ไม่
ค้านึงถึงอ้านาจในการแสดงความคิดเห็น อันเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ เช่น เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน
ขาดการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด และความส้าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ การไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ที่
จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมีส่วนร่วมแล้วหรือยัง หรือหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมมากน้อยเพียงใด ท้าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถท้างานให้ดีขึ้นได้เพราะไม่มีมาตรฐานในการท้างานที่ชัดเจน 

 

ภาพที่ 19 ประธานชมรมส่งเสริมคนดี และที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมคณะท้างานจัดท้า
แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
สกลนคร หลังใหม่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 

 

ที่มา: รายงานการประชุมคณะท้างานจัดท้าแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ณ ห้อง
ประชุมภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร หลังใหม่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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 จากปัญหาของการจัดการมีส่วนร่วมโดยไม่ได้ค้านึงถึงอ้านาจในการแสดงความคิดเห็นที่ผ่านมา ท้าให้
การมีส่วนร่วมของผู้คนผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถด้าเนินการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้ที่เข้าไปมีส่วน
ร่วมกลายเป็นกลุ่มคนกลุ่มน้อยในเวทีการแสดงความคิดเห็น ประกอบกับกระบวนการได้มาซ่งตัวแทนของผู้มี
ส่วนได้เสียภาคประชาชนถูกตั้งค้าถาม โดยเฉพาะในเรื่องของการเป็นตัวแทนภาคประชาชนผู้มีส่วนที่ได้เสียที่
แท้จริงในพ้ืนที่หนองหาร 

 

  “ใครเป็นตัวแทน...เลือกเมื่อไหร่ คนเป็นตัวแทนก็มีแต่คนในเมือง คนที่
มีปากมีเสียง คนในชุมชนใครจะได้เป็น อย่างนายก อย่างก้านัน ผู้ใหญ่บ้านของบ้าน
ริมหนองหารได้เป็นอยู่เหรอ ไม่มีหรอก และใครจะมาเป็นปากเป็นเสียงให้เรา ก็ดู
กันไป อย่างหนองหารทางฝั่งเขตเมืองมีอะไรรีบแก้ตลอด มีอะไรเป็นปัญหามั้ยไม่มี 
แต่ทางฝั่งทางนี้ ที่ดินถูกหนองหารทับมาตั้งหลายสิบปี มีใครเสนอมั้ย ใครเป็น
ตัวแทนใครล่ะ...” [พ่ีสมนึก (สัมภาษณ์) 14 เดือน เมษายน 2559] 

 

แนวทางการจัดการและพัฒนา “หนองหาร” ในรูปแบบการบูรณาการ 

 จากการศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนาพ้ืนที่หนองหารที่ผ่านมา ทั้งจาก การวางแผนพัฒนาหนองหารโดย
ภาคราชการ การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ หรือการวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาค
ประชาชน สิ่งที่แผนการพัฒนาหนองหารโดยภาคส่วนต่างๆ เสนอเป็นทิศทางเดียวกันปรากฏเป็น สอง เรื่องที่
ส้าคัญ คือ หนึ่ง การวางแผนงานหลักของการพัฒนาหนองหารที่มีทิศทางร่วมกัน และ สอง การสร้าง
แผนพัฒนาหนองหารที่มีรูปแบบที่ผู้คนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการวางแผนและการบริหารจัดการพ้ืนที่หนองหาร
ร่วมกัน ซึ่งข้อเสนอทั้งสองเป็นเป้าประสงค์ที่ส้าคัญในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่หนองหารแบบบูรณาการ ที่
เกิดข้ึนภายใต้การน้าเอาองค์ความรู้ที่ถูกเสนอ เป็นแนวทางการพิจารณาสร้างทางเลือกในการพัฒนาภายใต้การ
มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพื้นที่หนองหาร  

 

หนึ่ง การวางแผนงานหลักของการพัฒนาหนองหารที่มีทิศทางร่วมกัน 

 การวางแผนงานหลักหรือการวางแผนแม่บท (Master Plan) เป็นหนึ่งในส่วนส้าคัญในการวางแผน
พัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ โดยจากการทบทวนการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่หนองหารที่ผ่านมา ทั้งจาก การ
วางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการ การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ หรือการวางแผน
พัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน พบว่า การวางแผนงานหลักเพ่ือการพัฒนาหนองหารเป็นสิ่งส้าคัญ ซึ่ง



โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ ห น้ า  | 121 

 
แผนงานดังกล่าวจะต้องสะท้อนการวางแผนงานทั้งหมดในการพัฒนาและจัดการหนองหารในอนาคต และเป็น
แผนงานหลักที่จังหวัดจะด้าเนินงานเพ่ือพัฒนาหนองหาร และต้องเป็นแผนการหรือนโยบายหลักที่ใช้เป็น
แนวทางพัฒนาหนองหาร ซึ่งแผนการย่อยต่างๆ ของทุกหน่วยงานจะต้องมีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกันกับแผนแม่บทดังกล่าว 

 

 โดยจากการศึกษาพบว่าแผนแม่บทในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร จะต้องประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆ 
ที่ส้าคัญ 5 ประเด็นคือ 

1) ประเด็นด้านกฎหมาย โดยในประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ส้าคัญที่ต้องด้าเนินการเป็นล้าดับแรก 
โดยในประเด็นนี้เป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาฐานของพ้ืนที่หนองหาร ที่เกิดขึ้นจากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา
ประกาศเขตหวงห้ามที่ดินของอ้าเภอเมืองสกลนคร ก้าหนดให้เขตพ้ืนที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2484 
ให้พ้ืนที่หนองหารกลายเป็นพื้นที่บ้ารุงพันธุ์สัตว์น้้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาหนองหารที่ส้าคัญ 3 ประการ 
คือ หนึ่ง ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความขัดแย้งในกรรมสิทธิ์ที่ดินรอบพ้ืนที่หนองหาร ระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบให้ดูแลพื้นที่หนองหาร สอง ส่งผลให้การด้าเนินการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารเกิดการติดขัดในขั้นตอน
ตามกฎหมาย เนื่องจากมีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้บังคับการขอใช้พ้ืนที่หนองหาร และสาม ส่งผลให้เกิดการกีด
กันชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีหนองหารออกจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือร่วมลงมือพัฒนาหนอง
หาร ภายใต้การก้าหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่กฎหมายได้ก้าหนดไว้  

 ดังนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมายที่เป็นเงื่อนไขส้าคัญที่ส่งผลต่อการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่
หนองหารอย่างมีส่วนร่วม แผนแม่บทในการพัฒนาหนองหารจึงต้อง ประกอบไปด้วย แผนงาน
ทางด้านกฎหมาย 3 แผนงานหลัก คือ หนึ่ง แผนงานการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการออกพระราช
กฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ้าเภอเมืองสกลนคร และการแก้ไขปัญหาและป้องกันการ
บุกรุกพ้ืนที่หนองหารตามแนวเขต นสล. สอง การร่างและเสนอกฎหมายการบริหารจัดการลุ่มน้้าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าหนองหาร เพ่ือจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพ้ืนที่หนองหาร และการใช้ทรัพยากร
ในบริเวณพ้ืนที่เขตทางน้้าในพ้ืนที่หนองหาร และ สาม การศึกษาความเป็นไปได้ในการร่างข้อเสนอ
กฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าหนองหารแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน  
 
2) ประเด็นด้านการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่หนองหาร โดยใน

ประเด็นดังกล่าวพบเนื้อหาที่มีการน้าเสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาในทิศทางเดียวกันในประเด็นเรื่องลักษณะกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมของหนองหาร หลักๆ 5 เรื่องคือ หนึ่ง การปรับปรุงและวางโครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนที่หนองหาร 
ซึ่งในเรื่องนี้เป็นกลุ่มงานด้านการท้าโครงสร้าง เช่น การท้าถนนรอบพ้ืนที่หนองหาร การวางระบบบ้าบัดน้้า
เสียก่อนระบายลงพื้นที่หนองหาร การจัดสร้างท่าเรือ หรือการศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการสร้างทางเลี่ยง
น้้าเพื่อระบายน้้าไม่ให้ไหลลงสู่หนองหารในหน้าน้้าหลาก  
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 สอง การขุดลอกและการลดปริมาณดินตะกอนสะสมในพ้ืนที่หนองหาร ซึ่งหมายรวมถึง
การศึกษาข้อมูลร่องน้้าและพ้ืนผิวใต้น้้าของพ้ืนที่หนองหาร เพ่ือเป็นข้อมูลในการขุดลอกและออกแบบ
การจัดการปริมาณดินตะกอนที่ไหลเข้าสู่พ้ืนที่หนองหาร พร้อมทั้งการออกแบบปรับปรุงประตูระบาย
น้้าสุรัสวดี เพ่ือให้สามารถระบายดินตะกอนที่ตกค้างในพ้ืนที่หนองหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 สาม การปรับปรุงคุณภาพน้้าในพ้ืนที่หนองหารซึ่งหมายรวมถึงควบคุมแหล่งก้าเนิดมลพิษ
ที่เป็นต้นทางที่จะต้องถูกควบคุมก่อนมีการปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ และการลดปริมาณ
การใช้สารเคมีในพืน้ที่ต้นน้้า เพ่ือลดปริมาณการสะสมของสารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่หนองหาร 
 สี่ การก้าจัดสนุ่นและวัชพืชลอยน้้าในพ้ืนที่หนองหาร เพ่ือป้องกันการทับถมและลดอัตราการตื้น
เขินในบริเวณพ้ืนที่หนองหาร  และ ห้า การปรับปรุงพ้ืนที่เกาะดอนต่างๆ ในพ้ืนที่หนองหาร ให้มีความ
เหมาะสมทางระบบนิเวศวิทยา และเกิดการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่อย่างสมเหตุสมผล 
 

3) ประเด็นด้านการบ ารุงพันธุ์พืชและสัตว์ในหนองหาร โดยในประเด็นดังกล่าวสามารถ
แยกได้เป็นสองส่วน คือ หนึ่ง กลุ่มของพันธุ์กรรมพืช เป็นการมุ่งเน้นการบ้ารุงรักษาพันธุ์กรรมพืชใน
พ้ืนที่หนองหาร โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่เกาะดอนต่างๆ ที่เป็นแหล่งพันธุ์ไม้ให้สามารถด้ารงความ
หลากหลายของสายพันธุ์ ตลอดทั้งการส่งเสริมอุทยานบัวให้เป็นพ้ืนที่เก็บพันธุ์กรรมบัวพ้ืนที่ถิ่นชนิด
ต่างๆ ในเขตพ้ืนที่หนองหาร สอง กลุ่มของพันธุ์กรรมสัตว์ เป็นการมุ่งเน้นการบ้ารุงพันธุ์สัตว์ น้้า ผ่าน
โครงการก้าหนดเขตเพาะพันธุ์สัตว์น้้า การอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น การปรับปรุงแก้ไขบันไดปลาโจน
ในบริเวณประตูสุรัสวดี การปรับปรุงและเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้้าในพ้ืนที่หนองหาร การส่งเสริมให้มีเขต
อุทยานปลา และโครงการก้าหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์นกเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว ตลอดทั้งการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการน้าพ้ืนที่หนองหารเข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (อพ.สธ.) 
 

4) ประเด็นด้านเศรษฐกิจ ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มุ่งการยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจในพ้ืนที่
หนองหาร โดยเฉพาะการเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหารที่มีอยู่แต่เดิมให้สามารถสร้างเม็ดเงิน
ทางเศรษฐกิจให้กับพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและเสริมสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยวและกิจกรรมทางน้้าในพ้ืนที่หนองหาร การบริหารจัดการน้้าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ทางการเกษตร
ในพ้ืนที่ริมหนองหาร หรือการพัฒนาการประมงในพ้ืนที่หนองหาร เป็นต้น 
 

5) ประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นประเด็นที่มุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจตลอดทั้งการตระหนักรู้ในเรื่องของสภาพปัญหาของพ้ืนหนองหาร และสร้างจิตส้านึกและ
ความตระหนักในคุณค่าความส้าคัญของหนองหารให้เกิดความรักและหวงแหน พร้อมที่จะเข้าร่วมเฝ้า
ระวัง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพิทักษ์หนองหารให้เป็นสมบัติของส่วนรวม  
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 โดยในประเด็นนี้แบ่งออกเป็น สอง หัวข้อใหญ่ คือ หนึ่ง การศึกษาวัฒนธรรมในพ้ืนที่หนองหาร 
โดยเฉพาะการศึกษาและขุดค้นแหล่งอารยะธรรมโบราณในพ้ืนที่รอบหนองหาร การรวบรวมและสร้างต้านาน
หนองหาร และ สอง เป็นกระบวนการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส้านึกรักหนองหาร และการขยาย
เครือข่ายการท้างานในพ้ืนที่หนองหาร เพ่ือก่อให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาหนองหารผ่านกลุ่มบุคคลผู้มีส่ วนได้
เสียในพ้ืนที่หนองหารอย่างแท้จริง 
 

สอง การสร้างแผนพัฒนาหนองหารที่มีรูปแบบท่ีผู้คนในพื้นที่หนองหาร มีส่วนร่วมในการวางแผนและการ
บริหารจัดการพื้นที่หนองหารร่วมกัน 

 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ถือเป็นประเด็น
ร่วมที่ส้าคัญที่ การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการ การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ 
หรือการวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน ได้เสนอไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถวิเคราะห์สรุป
ความหมายของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหนองหารที่ถูกเสนอได้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาหนองหาร  
หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วม
ประเมินผล และร่วมกับประโยชน์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ซึ่งไม่ได้หมายถึง
การให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรรมการพัฒนาหนองหารของหน่วยงานรัฐตามที่ถูกก้าหนดตั้งแต่ต้น แต่ 
หมายถึง การให้ประชาชน กลุ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจก้าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร และ
ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกัน โดยรัฐเป็นท้าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนในการ
ด้าเนินกิจกรรม ซึ่งแนวทางเช่นนี้ถูกสะท้อนผ่านการวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคส่วนต่างๆ เช่น 

 

“ให้หน่วยงานและประชาชนได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ กรกระท้า ในการฟ้ืนฟูสภาพของหนองหารอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาหนองหารอย่างมีประสิทธิภาพ” (รายงาน
การศึกษาความเหมาะสม โครงการแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟูหนองหารจังหวัด
สกลนคร) 

 

“ต้องมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างชุมชนทุกชุมชนรอบหนองหารกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ในการน้าไปพัฒนาหนองหาร” (ถอด
บทเรียนหนองหาร ศูนย์หนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) 
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“ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหนองหาร ให้

มีผู้แทนจากส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องทุกหน่วย มีองค์ประกอบจากภาคจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมด้วย เป็นผู้พิจารณาบูรณาการการด้าเนินงาน
และจัดการต่างๆเกี่ยวกับหนองหารให้เป็นหนึ่งเดียวกัน” (รายงานการศึกษาเรื่อง
หนองหาร: สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา ซึ่งจัดท้าโดย ชมรมส่งเริม
คนดีเมืองสกลนคร) 

 

“การด้าเนินการแก้ไขปัญหา ควรให้ภาคประชาชนในส่วนผู้เดือดร้อน
ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมกับทางจังหวัด เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร และความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเอง  เพราะที่ผ่านมานั้นคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาในระดับจังหวัด ประกอบไปด้าย หัวหน้าส่วนราชการทั้งสิ้น การวินิจฉัยและ
การตัดสินใจจึงขาดประเด็นและมุมมองจากผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา” (ใน
รายงานเรื่อง ปัญหาสิทธิในการถือครองที่ดินรอบหนองหาร จัดท้าโดย คณะท้างาน
ศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหารัฐบุกรุกท่ีดินของราษฎร (กบฏ.)) 

 

  “เวทีหนองหารที่จัดขึ้นบ่อยครั้ง เอาปัญหาในอดีต ปัจจุบัน ไปก้าหนด
อนาคต เช่นเรื่องการบุกรุก ปัญหาน้้าเสีย การบ้ารุงพันธุ์สัตว์น้้า น้้าท่วม  แต่ขาด
วิสัยทัศน์ที่จะมองไปข้างหน้า 15-30ปี ว่าในอนาคตหนองหารควรมีหน้าตาเป็น
อย่างไร โครงการที่คิด ไม่ตอบโจทย์ว่าหนองหารจะท้าให้คุณภาพชีวิตคนรอบหนอง
หาร ดีขึ้นอย่างไร ขาดนวัตกรรมมีแต่แนวคิดที่ใช้เทคโนโลยีต่้า เช่นการขุดลอก การ
ท้าถนน อาจจะตอบโจทย์วันนี้ แต่ไม่ได้เตรียมการส้าหรับอนาคต ขาดหลักการ 
หน่วยงานที่ใช้งบศึกษาไม่ใช่หน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ก้ากับดูแลหนองหารตาม
กฎหมาย ขาดการมีส่วนร่วม เสียงคนต้นน้้ากับคนท้ายน้้าดังไม่เท่ากัน นาท่วมได้ รัฐ
พัฒนาท่วมเซ็นนึงก็ไม่ได้ นโยบายบางเรื่องจ้าเป็นต้องทบทวน และน้าเสนอเพ่ือแก้
กฎหมาย เช่น หน่วยงานที่ดูแลหนองหาร ยังควรเป็นประมง หรือไม่ มีศักยภาพ
เพียงพอรึเปล่าที่จะเป็นเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาหนองหาร มีอ้านาจหน้าที่ 
หรืองบประมาณเพียงพอที่จะพัฒนาหนองหารให้เต็มศักยภาพเพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนา ผ่านมิติที่หลากหลาย ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรึ เปล่า” [ณรงค์
เดช (สัมภาษณ์) 24 เดือน มีนาคม 2559] 
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 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการวางแผนงานการศึกษาการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารจากหลายภาคส่วนที่ผ่านมา
จะเห็นตรงกัน คือ ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใน
การพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าแนวทางการจัดการและพัฒนา “หนองหาร” 
ในรูปแบบการบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วมจะต้องด้าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ คือ  

 

 1) การเปิดพื้นที่สร้างการรับรู้ เพ่ือสร้างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความรู้ในเรื่องปัญหาและลักษณะ
พ้ืนฐานของพ้ืนที่หนองหาร ซึ่งเป็นข้อมูลส้าคัญเบื้องต้นที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องทราบ โดยการสร้างพ้ืนที่การรับรู้
ถือว่าเป็นขั้นตอนกระบวนการแรก โดยผ่านกระบวนการการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผนโครงการกับ
ประชาชน โดยขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชนและชุมชนโดยรอบพ้ืนที่หนองหาร ให้มีความ
เข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หนองหารในระดับที่เท่ากัน โดยสามารถท้าได้ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น 
การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น โดยไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือ
เข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ 

 

 2) การเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงเป็นกระบวนการที่สองหลังจากการ
สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือปรับฐานความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ในพ้ืนที่หนองหารของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่ผู้คนรอบพ้ืนที่หรนองหารจะได้เข้ามาร่วมคิดและวางแผนการขับเคลื่อน
โครงการการในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ซึ่งในกระบวนการนี้จะต้องเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ใน
การบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่หนองหารเข้ามาแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนแม่บท
ของโครงการการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ว่าควรจะมีร่างตัวอย่างคร่าวๆ ในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารด้านใดบ้าง 
เพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินข้อดีข้อเสียของโครงการในล้าดับต่อไป โดยกระบวนการนี้สามารถท้าได้ผ่าน 
การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดท้าแบบสอบถามถึงสภาพปัญหาและแนวทางการ
แก้ไข หรือการบรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในพ้ืนที่หนองหารที่
เกิดข้ึน เป็นต้น 

 3) การปรึกษาหารือเพื่อวางแนวทางแผนแม่แบบการพัฒนา กระบวนการนี้เป็นกระบวนการสรุป
ความคิดเห็น ที่ได้จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร เพ่ือสร้างเป็น
แนวทางจ้าลองการพัฒนาในการน้าเสนอต่อผู้มีส่วนได้เสีย ขณะเดียวกันต้องเปิดพ้ืนที่ประชาพิจารณ์ร่างแนว
ทางการพัฒนา พร้อมทั้งสร้างการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้ร่างวางแผนโครงการและผู้คนชุมชน
โดยรอบพ้ืนที่หนองหาร เพ่ือก้าหนดแนวทางในการจัดแผนโครงการการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร พร้อมทั้งระบุ
ประเด็นข้อสงสัยต่างๆ เพ่ือปรับปรุงและยกร่างแผนพัฒนาหนองหารให้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาพ้ืนที่
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หนองหาร โดยกิจกรรมนี้สามารถท้าผ่าน การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟัง
ความคิดเห็น เป็นต้น 

 4) กระบวนการการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมหลังจากที่ผู้วางแผนโครงการการพัฒนา
พ้ืนที่หนองหาร ได้วางแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่หนองหารร่วมกับผู้คนในชุมชนท้องที่ โดยขั้นตอนนี้จะเป็น
การจัดล้าดับและการกระจายความรับผิดชอบในการด้าเนินโครงการไปสู่หน่วยปฏิบัติต่างๆ เพ่ือให้เกิดความ
รับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร และเพ่ือให้ผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
ด้าเนินการโครงการ ถูกรับรองจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจสืบ
เนื่องมาจากการด้าเนินโครงการการพัฒนาที่เกิดขึ้น 

 6) กระบวนการร่วมปฏิบัติงานโครงการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ผู้รับผิดชอบการด้าเนินโครงการ
กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารร่วมมือกับประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบหนองหาร ให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของผู้ปฏิบัติงานการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นการน้าโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยจะไม่ใช่การท้างานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องเป็นการ
ปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่มแกนหลักผู้ด้าเนินกิจกรรมและ
โครงการในแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารที่ได้ตกลงร่วมกัน 

 7) การควบคุมทิศทางการพัฒนาพื้นที่หนองหารโดยประชาชน เป็นกระบวนการสุดท้ายที่ส้าคัญ
ของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร โดยการควบคุมและตรวจสอบการด้าเนินการโครงการพัฒนา
พ้ืนที่หนองหารจะต้องถูกควบคุมและตรวจสอบภาคประชาชน ผู้ที่ได้รับส่วนได้เสียจากโครงการการพัฒนา
พ้ืนที่หนองหารที่เกิดขึ้น ซึ่งการควบคุมทิศทางและตรวจสอบการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่อาจมีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นระหว่างการด้าเนินการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารตามแผนแม่บท 
โดยกระบวนการควบคุมทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารสามารถท้าได้โดย การลงประชามติ เพ่ือควบคุมทิศ
ทางการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารให้อยู่ในเจตนารมณ์ของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีหนองหาร แตอ่ย่างไรก็ตาม การลง
ประชามติจะสะท้อนถึงความต้องการของผู้คนในพ้ืนที่หนองหารได้ดีเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของ
ประเด็นที่จะลงประชามติ และการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ผู้คนที่มีส่วนได้
เสียในพ้ืนที่หนองหาร เข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่วถึงเพียงใด  
 

โดยจากการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนา “หนองหาร” ในรูปแบบการบูรณาการ แผนการพัฒนาหนอง
หารที่เหมาะสมจะต้องประกอบไปด้วย สอง เงื่อนไขส้าคัญ คือ หนึ่ง การวางแผนงานหลักของการพัฒนาหนอง
หารที่มีทิศทางร่วมกัน และ สอง การสร้างแผนพัฒนาหนองหารที่มีรูปแบบที่ผู้คนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการบริหารจัดการพื้นที่หนองหารร่วมกัน ซึ่งจากการศึกษาสามารถสร้างเป็นแบบจ้าลอง (Model) 
กระบวนการการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการได้ดังนี้  
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ภาพที่ 20 แบบจ้าลอง (Model) กระบวนการวางแผนการจัดท้าโครงการการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ
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ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 จากสภาพปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลให้การพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ให้ไม่สามารถด้าเนินการพัฒนาแบบ
บูรณาการได้ดังกล่าวข้างต้นภาครัฐ ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาพ้ืนที่หนองหาร จาก
หน่วยงานต่างๆ จากทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน ที่ร่วมกันก้าหนดแผนแม่บทการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครในรูปแบบต่างๆ ขึ้น ผลการวิเคราะห์พบว่า การพัฒนาพ้ืนที่หนอง
หารจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ใช้
แนวทางในพัฒนาหนองหารที่ไมม่ีความสอดคล้องกัน ดังนั้นเพ่ือให้แบบจ้าลอง (Model) กระบวนการการวาง
แผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการสามารถเกิดขึ้นได้ จึงจ้าเป็นต้องมีข้อเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อเสนอต่อ
หน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอต่อหน่วยงานปกครอง 

1.1. ข้อเสนอต่อจังหวัดสกลนคร 
1.1.1. จังหวัดสกลนคร ต้องจัดตั้งคณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ โดย

มีองค์ประกอบจาก 3 ภาคส่วนที่ส้าคัญ คือ ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ โดนการจัดตั้ง
คณะกรรมการต้องค้านึงถึงสัดส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารที่จะเกิดข้ึน 

 
1.1.2. จังหวัดสกลนคร โดยคณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการเร่งจัดเวที

กระบวนการสร้างความรับรู้ต่อสถานการณ์ปัญหา และเปิดพ้ืนที่เพ่ือฟังเสียผู้มีส่วยได้เสียในพ้ืนที่หนองหาร 
เพ่ือน้ามาพัฒนาเป็นข้อมูลในการยกร่างแผนพัฒนาหนองหาร โดยภายในจะต้องประกอบไปด้วยประเด็น
ต่างๆ ที่ส้าคัญ 5 ประเด็น คือ  

1.1.2.1. ประเด็นด้านกฎหมาย 
1.1.2.2. ประเด็นด้านการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่หนองหาร 
1.1.2.3. ประเด็นด้านการบ้ารุงพันธุ์พืชและสัตว์ในหนองหาร 
1.1.2.4. ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
1.1.2.5. ประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
1.1.3. จังหวัดสกลนคร ควรเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนอง

หารแบบบูรณา ประกอบกับเป็นผู้ประสานงานออกค้าสั่งให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่
หนองหาร เช่น อ้าเภอเมืองสกลนคร อ้าเภอโพนนาแก้ว สถานีประมงน้้าจืดสกลนคร ส้านักงานที่ดิน
จังหวัดสกลนคร ประมงจังหวัด ชลประทานจังหวัดสกลนคร ส้านักงานโยธาธิการจังหวัดสกลนคร ป่าไม้
จังหวัดสกลนคร ฯลฯ ให้เข้ามาร่วมวางแผน ตลอดทั้งบูรณาการงานและงบประมาณการจัดการพ้ืนที่หนอง
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หารภายในหน่วยงานของตน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ  ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการท้างานของคณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ 
 

1.1.4. จังหวัดสกลนคร ควรเร่งเสนอรัฐบาลให้มีมติคณะรัฐมนตรีแก้ไขพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2484 กรณี
การออกเขตห้วงห้ามที่รกร้างว่างเปล่า ในพ้ืนที่หนองหาร และการยกเลิกการประกาศเขตตามหนังสือ
ส้าคัญพ้ืนที่หลวง พ.ศ.2540 เพ่ือร่างกฎหมายใหม่ที่จังหวัดสกลนคร สามารถบริหารจัดการพ้ืนที่หนองหาร 
ภายใตก้ระบวนการท้างานของคณะกรรมการ ด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ 
 

1.2. ข้อเสนอต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น 
1.2.1. องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ควรสนับสนุนงบประมาณและบูรณากิจกรรมการท้างานงานที่

เกี่ยวข้องในพ้ืนที่หนองหาร ร่วมกับแผนพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท้างาน
ของคณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ 
 

1.2.2. เทศบาลสกลนคร ควรสนับสนุนงบประมาณและบูรณากิจกรรมการท้างานงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
หนองหาร ร่วมกับแผนพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ ที่ เกิดขึ้นจากกร ะบวนการท้างานของ
คณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ 
 

1.2.3. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบล ที่มีพ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่หนองหาร ควรสนับสนุนงบประมาณและ
บูรณากิจกรรมการท้างานงานท่ีเกี่ยวข้องในพ้ืนที่หนองหาร ร่วมกับแผนพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ ที่
เกิดข้ึนจากกระบวนการท้างานของคณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ 

 

1.3. ข้อเสนอต่อสถาบันทางวิชาการ 
1.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ควรน้าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่หนองหาร ที่อยู่ใน
หน่วยงานเพ่ือถอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน ตลอดทั้งส่งคณะท้างานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้ง
คณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ พร้อมทั้งควรจัดโครงการหรือ
กิจกรรมเพิ่มความตระหนักรู้ในคุณค่าของพ้ืนที่หนองหารให้กับเด็กนักศึกษาในสังกัด 
 
1.3.2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ควรน้าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
พ้ืนที่หนองหาร ที่อยู่ในหน่วยงานเพ่ือถอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน ตลอดทั้งส่งคณะท้างานเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดตั้งคณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ พร้อมทั้งควร
จัดโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มความตระหนักรู้ในคุณค่าของพื้นที่หนองหารให้กับเด็กนักศึกษาในสังกัด 
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1.3.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ควรน้าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้
เกี่ยวกับพ้ืนที่หนองหาร ที่อยู่ในหน่วยงานเพ่ือถอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน ตลอดทั้งส่งคณะท้างานเข้า
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งคณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ  
พร้อมทั้งควรจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ิมความตระหนักรู้ในคุณค่าของพ้ืนที่หนองหารให้กับเด็กนักศึกษา
ในสังกัด 
 
1.3.4 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ิมความ
ตระหนักรู้ในคุณค่าของพ้ืนที่หนองหารให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด รวมทั้งส่งบุคลากรเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 
คณะท้างานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งคณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบ
บูรณาการ 

2. ข้อเสนอต่อภาคประชาชน 
 ความเข้มแข็งของภาคประชาชน เป็นปัจจัยที่ส้าคัญต่อการขยับการด้าเนินการวางแผนการพัฒนา
หนองหารแบบบูรณาการ ซึ่งการภาคประชาชนที่เข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้โดยกระบวนการรวมตัว ของชุมชนผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่หนองหาร ที่จะต้องไม่จ้ากัดอยู่เพียงผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบหนองหาร
เท่านั้น แต่จะต้องเป็นภาคประชาชนที่เกิดจากการรวมตัวของผู้คนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าหนองหารทั้งหมด อัน
ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ 
 
2.1. กลุ่มภาคประชาชนในพ้ืนที่ต้นน้้าหนองหาร หมายถึง ชุมชนในพ้ืนที่แหล่งต้นน้้าที่ไหลลงสู่หนอง
หาร โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าพุง ที่เป็นพ้ืนที่ต้นน้้าหนองหารที่ใหญ่และมีปริมาณ
น้้าไหลเข้าสู่พื้นที่หนองหารมากท่ีสุด 
 
2.2. กลุ่มภาคประชาชนในพ้ืนที่กลางน้้าหนองหาร หมายถึง ชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบหนองหาร ซึ่งกิน
พ้ืนที่ 2 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองสกลนคร และอ้าเภอโพนนาแก้ว  
 
2.3. กลุ่มภาคประชาชนในพ้ืนที่ท้ายน้้าหนองหาร หมายถึง ชุมชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าห้วยน้้าก่้า ซึ่งเป็น
ตอนล่างของหนองหาร โดยพ้ืนที่ท้ายน้้าหนองหารมีพ้ืนที่ควบคลุมประมาณ 1,116,875 ไร่ หรือ 1,787 
ตารางกิโลเมตร กินพ้ืนที่ 3 อ้าเภอใน 2 จังหวัด คือ อ้าเภอเมือง และอ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัด
สกลนคร และ อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 
 ภายใต้องค์ประกอบของภาคประชาชน ที่จะต้องประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้เสียจากพ้ืนที่ต่างๆ ทั้ง
ต้นน้้า กลางน้้า และปลายของของลุ่มน้้าหนองหารแล้ว ภาคประชาชนที่เกิดขึ้นจะต้องมีหน้าที่เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการเป็น คณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ  
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3. ข้อเสนอต่อรัฐบาล 

 การเกิดขึ้นของการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณา จะไม่สามารถก้าเนิดขึ้นได้เลยหากว่า
รัฐบาลยังยึดหลักการบริหารการจัดทรัพยากรน้้าแบบระบบบังคับบัญชาเดี่ยว (single command) ใน
ลักษณะบนลงล่าง ดังนั้น เพ่ือให้การด้าเนินการวางแผนพัฒนาหนองหารเป็นไปได้ รัฐบาลจึงควรปรับฐาน
คิดในเรื่องการบริหารจัดการน้้า ดังนี้  

3.1. กระจายอ้านาจหน้าที่การจัดการน้้าไปที่ชุมชนในลุ่มน้้าให้บริหารจัดการอย่างบูรณาการร่วมกัน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการรวมศูนย์การบริหารจัดการที่ไม่บูรณาการกัน โดยมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันตั้งแต่
ระดับองค์กรผู้ใช้น้้า ลุ่มน้้าสาขา ระดับลุ่มน้้าและระดับชาติ องค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นแบบพหุ
ภาคี จากภาคองค์กรผู้ใช้น้้า ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคท้องถิ่นในทุกระดับ  
 

3.2. ก้าหนดให้สิทธิในทรัพยากรน้้าเป็นของส่วนรวม (Water Collective Right) หมายถึงสิทธิในการเข้าถึง
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าร่วมกันทั้งรัฐ ประชาชน และชุมชน ทั้งนี้ต้ องก้าหนดมาตรการทาง
กฎหมายที่ให้ทุกคนเข้าถึงทรัพยากรน้้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยใช้หลักการกระจายสิทธิในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรน้้าตามศักยภาพของลักษณะการใช้ประโยชน์ในแหล่งน้้าสาธารณะ ซึ่งแบ่งเป็น 5 
ประเภท คือ การใช้ประเภทที่หนึ่ง การใช้น้้าเพ่ือการด้ารงชีพ อุปโภคบริโภคในครัวเรือน ประเภทที่สอง 
การใช้น้้าเพ่ือจารีตประเพณี รักษาระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเภทที่สาม การใช้น้้าเพ่ือ
การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์รายย่อย และการอุตสาหกรรมในครัวเรือน ประเภทที่สี่ การใช้น้้าเพ่ือ
การเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์รายใหญ่ การอุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว และการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า และประเภทที่ห้า การใช้น้้าทุกประเภทเพ่ือกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้้าปริมาณมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบข้ามลุ่มน้้าหรือครอบคลุมพ้ืนที่อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้การใช้น้้าประเภทที่สี่และประเภทที่ห้าซึ่ง
เป็นกิจการที่ต้องใช้น้้าจ้านวนมากหรืออาจมีผลกระทบข้ามลุ่มน้้า จะต้องได้รับใบอนุญาตในการใช้น้้า
และค่าใช้น้้าตามหลักผู้ใช้เป็นผู้จ่าย 
 

3.3. เคารพสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า (Water Management Collective Right) เนื่อง
ด้วยสังคมไทยยังมีการจัดการลุ่มน้้าที่ใช้หลักคิดและจารีตประเพณีของชุมชนแต่ดั้งเดิม และมีพัฒนาการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ โดยมีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ของการแย่งชิงทรัพยากรน้้า ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง    
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บทที่ 7 

สรุป แนวทางการจัดการและพัฒนา “หนองหาร” แบบบูรณาการ 

 

ในบทที่ 7 นี้จะสรุปแนวทางการจัดการและพัฒนา “หนองหาร” แบบบูรณาการ โดยแสดงให้เห็น
ที่มา ปัญหา แนวทางการแก้ไขที่เกิดขึ้น ผลพวงของการแก้ไขปัญหา และแนวทางการจัดการเพ่ือแก้ไขการ
พัฒนาพื้นที่หนองหารที่ไม่สมบูรณ์ 

หนองหาร เป็นทะเลสาบน้้าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร และใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่หนองน้้าจืดขนาดใหญ่อย่างหนองหาร ถือได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่ส้าคัญในฐานะของ
แหล่งทรัพยากรของชุมชน ในระยะต่อมามีการพยายามพัฒนาเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หนองหาร เพ่ือให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะการพยายามสงวนรักษาพ้ืนที่หนองหารให้เป็นพ้ืนที่เฉพาะ โดยการ
ประกาศเขตพ้ืนที่พระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
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พ.ศ.2484 และเริ่มมีการสร่างประตูกันล้าน้้าก่้าเพ่ือกักเก็บน้้าในพ้ืนที่หนองหาร รวมทั้งการเร่งพัฒนา
องค์ประกอบของหนองหารด้านต่างๆ เช่น การขุดลอก การวางระบบบ้าบัดน้้าเสีย การออกกฏการจัดการสัตว์
น้้า อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอ่ืนๆ เช่น การเสื่อมสภาพของเกาะดอน 
การสูญเสียความสมดุลนิเวศชายฝั่ง การสะสมของเชื่อโรคที่มีผลต่อสุขภาพของทั้งสัตว์เลี้ยงและมนุษย์ และใน
ที่สุดได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของหนองหารที่เกิดขึ้น จังหวัดสกลนครในฐานะของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ได้พยายามวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพของพ้ืนที่หนองหารอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า ในพ้ืนที่หนอง
หารตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ที่เริ่มเกิดมีแผนการพัฒนาและโครงการต่างๆ เป็นจ้านวนมาก และมีมูลค่ารวมกว่า
ประมาณ 1,121,100,900 บาท 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางโครงการการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ที่มีจ้านวนมากและมีมูลค่ารวมนับ
พันล้านบาท สิ่งที่เกิดขึ้นคือความขัดแย้งระหว่างผู้คนในพ้ืนที่สกลนคร โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่มีส่วนได้เสียใน
ทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ผลกระทบจากการ
พัฒนาพ้ืนที่หนองหารของกลุ่มผู้คนที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้คนต่างมองทิศทางการพัฒนาและวางเป้าหมาย
ของการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารไปในทิศทางที่แตกต่างกัน  

โดยเท่าที่ผ่านมาพบว่าพ้ืนที่หนองหารถูกวางแผนเพ่ือการพัฒนาและจัดการหลายครั้ง โดยเฉพาะการ
วาวงแผนแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่หนอง
หารประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม หลักๆ ที่เข้ามามีบทบาทในการเสนอแผนเพ่ือการพัฒนาหนองหาร คือ หนึ่ง การ
วางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการ สอง การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ และ สาม การ
วางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน ซึ่งจากแผนที่เสนอมาจากทั้ง 3 กลุ่ม สามารถสรุปแผนออกเป็น 4 
ประเด็นแผนการพัฒนาหลัก คือ หนึ่ง แผนการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่หนองหาร ในเรื่องเชิงกายภาพ สอง 
แผนพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หนองหาร ในเรื่องสิ่งแวดล้อม สาม แผนพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หนองหาร ในเรื่องสังคม
วัฒนธรรม และ สี่แผนพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่หนองหาร ในเรื่องกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน โดยเฉพาะการ
ปรับปรุงแนวเขตพ้ืนที่ นสล.2540 และพ้ืนที่ตามประกาศ พรฎ.2484  

แต่อย่างไรก็ตามความพยายามในการเสนอแนวทางแก้ไข ตลอดทั้งการเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
หนองหารที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของ ภาคราชการ ภาควิชาการ และภาคประชาชน กลับต้องเผชิญกับปัญหาใน
ประเด็นเรื่องทิศทางท่ีแตกต่างในการสร้างแนวทางการจัดการพ้ืนที่ ทั้งเรื่องของความขัดแย้ง การต่อต้าน และ
การปฏิเสธการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่หนองหาร 

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หนองหาร ท่ามกลางการพยายามพัฒนาและแก้ไขปัญหาของภาคส่ วน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ท้าให้การท้างานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ไม่สามารถด้าเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร ที่
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ในปัจจุบันการพัฒนาพื้นที่หนองหารมีลักษณะต่างคนต่างท้า ต่างคนต่างวางแผน ซึ่งปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นภายใต้ 
3 ประเด็นหลัก คือ หนึ่ง อ้านาจและหน้าที่ของการพัฒนาที่แตกต่างในพ้ืนที่หนองหาร สอง ความหวาดระแวง
ของกลุ่มคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร และ สาม แนวทางการมีส่วนร่วมที่ไม่ค้านึงถึง
อ้านาจในการแสดงความคิดเห็น  

โดยจากการศึกษาพบว่าปัจจัยอย่างหนึ่ง ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการวางแผนจัดการพ้ืนที่หนองหาร 
คือ กระบวนการเกิดภาคีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร ที่แยกออกเป็น
ส่วนๆ อย่างไม่ประสานสอดคล้องกัน ซึ่งจากการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนา “หนองหาร” แบบ
บูรณาการ พบว่า กระบวนการเกิดภาคีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร ต้อง
เกิดข้ึนภายใต้การมีส่วนร่วมจะต้องด้าเนินการเป็นขั้นตอน 6 ขั้นที่ส้าคัญ คือ หนึ่ง การเปิดพ้ืนที่สร้างการรับรู้ 
เพ่ือสร้างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความรู้ในเรื่องปัญหาและลักษณะพ้ืนฐานของพ้ืนที่หนองหาร สอง การ
เปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นกระบวนการที่สองหลังจากการสื่อสารสร้างความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือปรับฐานความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ในพ้ืนที่หนองหารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สาม การ
ปรึกษาหารือเพ่ือวางแนวทางแผนแม่แบบการพัฒนา กระบวนการนี้เป็นกระบวนการสรุปความคิดเห็น ที่ได้
จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร สี่ กระบวนการการวางแผน
ร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมหลังจากที่ผู้วางแผนโครงการการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ได้วางแผนแม่บทใน
การพัฒนาพ้ืนที่หนองหารร่วมกับผู้คนในชุมชนท้องที่  ห้า กระบวนการร่วมปฏิบัติงานโครงการพัฒนา เป็น
ขั้นตอนที่ผู้รับผิดชอบการด้าเนินโครงการกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารร่วมมือกับประชาชนในพ้ืนที่
โดยรอบหนองหาร ให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ปฏิบัติงานการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร และ หก การควบคุม
ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารโดยประชาชน เป็นกระบวนการสุดท้ายที่ส้าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาพื้นที่หนองหาร โดยการควบคุมและตรวจสอบการด้าเนินการโครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารจะต้องถูก
ควบคุมและตรวจสอบภาคประชาชน ผู้ที่ได้รับส่วนได้เสียจากโครงการการพัฒนาพื้นที่หนองหาร 

ขณะเดียวกันจากการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนา “หนองหาร” แบบบูรณาการ ยังพบว่า 
แนวทางการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร จะต้องประกอบไปด้วยภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่หนอง
หาร คือ หน่วยงานปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดสกลนคร โดยท้าหน้าที่เป็นกลไกในการการด้าเนินการ
จัดตั้งคณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ ขณะเดียวกันจะต้องเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณา ประกอบกับเป็นผู้
ประสานงานออกค้าสั่งให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับพื้นท่ีหนองหาร  

นอกจากจังหวัดสกลนคร ในฐานะหน่วยงานปกครอง อีกส่วนหนึ่งที่ต้องเข้ามามีบทบาทในฐานะของ
หน่วยงานปกครอง คือ องค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
เทศบาลสกลนคร เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบลที่มีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่หนองหาร ที่จะต้องท้าหน้าที่
สนับสนุนงบประมาณและบูรณากิจกรรมการท้างานงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่หนองหาร ร่วมกับแผนพัฒนาหนอง
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หารแบบบูรณาการ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการท้างานของคณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนอง
หารแบบบูรณาการ 

ภาคส่วนที่สอง ที่จะต้องเข้ามามีบทบาทในฐานะภาคีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่หนองหาร คือ สถาบัน
ทางวิชาการในพ้ืนที่ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  และส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ที่จะต้องน้าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่หนองหาร ที่อยู่ในหน่วยงานเพ่ือถอดองค์
ความรู้และแลกเปลี่ยน ตลอดทั้งส่งคณะท้างานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งคณะกรรมการด้าเนินการ
วางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ พร้อมทั้งควรจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ิมความตระหนักรู้ใน
คุณค่าของพ้ืนที่หนองหารให้กับเด็กนักศึกษาในสังกัด 

ภาคส่วนที่สาม คือ ภาคประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส้าคัญต่อการขยับการด้าเนินการวางแผนการพัฒนา
หนองหารแบบบูรณาการ ซึ่งการภาคประชาชนที่เข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้ โดยกระบวนการรวมตัว ของชุมชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่หนองหาร โดยจากการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนา “หนองหาร” แบบบูรณา
การ พบว่าภาคประชาชนจะต้องประกอบจาก 3 ส่วนที่ส้าคัญคือ หนึ่ง กลุ่มภาคประชาชนในพ้ืนที่ต้นน้้าหนอง
หาร สอง กลุ่มภาคประชาชนในพ้ืนที่กลางน้้าหนองหาร และ สาม กลุ่มภาคประชาชนในพ้ืนที่ท้ายน้้าหนอง
หาร 

นอกจากภาคส่วนทั้งสาม ที่ต้องเข้ามามีบทบาทในฐานะของภาคีผู้มีส่วนได้เสีย ในพ้ืนที่หนองหารแล้ว 
ปัจจัยหนึ่งที่ส้าคัญที่พบจากการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนา “หนองหาร” แบบบูรณาการ คือ การ
สร้างความชอบธรรมผ่านนโยบายรัฐ โดยมีประเด็นที่รัฐบาลจะต้องเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหา คือ รัฐ
จะต้องท้าการกระจายอ้านาจหน้าที่การจัดการน้้าไปที่ชุมชน โดยเฉพาะในลุ่มน้้าเพ่ือให้กลุ่มภาคีผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกิดขึ้นสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้้าอย่างบูรณาการร่วมกัน โดยประเด็นนี้สามารถท้าได้ผ่านการออก
กฎหมายให้สิทธิในการจัดการและการเข้าถึงทรัพยากรน้้าเป็นของส่วนรวม ภายใต้ชุมชนผู้ใช้น้้าในลุ่มน้้าหนึ่งๆ 
และรัฐจะต้องเคารพสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

ภายใตก้ระบวนการเกิดภาคีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร ที่น้ามาสู่
คณะกรรมการด้าเนินการวางแผนการพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ ประเด็นส้าคัญประการสุดท้าย ที่พบ
จากการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนา “หนองหาร” แบบบูรณาการ คือ กรอบการก้าหนดแนวทางใน
การจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร 
ซึ่งจากการศึกษาจากการทบทวนการวางแผนพัฒนาพื้นที่หนองหารที่ผ่านมา ทั้งจาก การวางแผนพัฒนาหนอง
หารโดยภาคราชการ การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ หรือการวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาค
ประชาชน พบว่า การพัฒนาพ้ืนที่หนองหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วน จะต้องประกอบไปด้วย
ประเด็นการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งหมด 5 ประเด็น คือ หนึ่ง ประเด็นด้านกฎหมาย สอง ประเด็นด้านการ
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ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่หนองหาร สาม ประเด็นด้านการบ้ารุงพันธุ์พืชและสัตว์
ในหนองหาร สี่ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ และ ห้า ประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม 

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการจัดการและพัฒนา “หนองหาร” แบบบูรณาการ สามารถเกิดขึ้นได้ แต่
ต้องใช้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องท้างานอย่างประสานสอดคล้องกัน และต้องด้าเนินงานเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
สิ่งที่ส้าคัญที่สุด คือ ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  และการเคารพความคิดการตัดสินใจใน
ระบบประชาธิปไตย ที่เป็นพ้ืนฐานที่ส้าคัญในการจัดการทรัพยากรของผู้คนในพ้ืนที่โดยรอบหนองหาร 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาชุดความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
ซึ่งเป็นแหล่งน้้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่าน
การศึกษาวรรณกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ ประกอบกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยรูปแบบของการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก  เพ่ือท้าความเข้าใจข้อมูลรวมถึงภาพเชิงลึกของ
ปรากฏการณท์ี่เกิดขึ้น 

ผลการศึกษาพบว่า ชุดความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารจังหวัดสกลนคร ที่ถูกน้าเสนอเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่หนองหารที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดความรู้หลัก คือ หนึ่ง การวางแผนพัฒนาหนองหาร
โดยภาคราชการ สอง การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ และ สาม การวางแผนพัฒนาหนองหาร
โดยภาคประชาชน ซึ่งความรู้ชุดต่างๆ ต่างถูกผู้คนประพันธุ์ขึ้นเพ่ือฉวยใช้และธ้ารงตนเป็นผู้น้าในการพัฒนา
แก้ไขปัญหาในพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าชุดความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารจังหวัดสกลนคร จะมีหลากหลายองค์
ความรู้ที่ต่างถูกน้าเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หนองหาร แต่ในความเป็นจริงพบว่าในกระบวนการพัฒนาและ
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แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หนองหาร กลับมีเพียงองค์ความรู้ในชุดที่ว่าด้วย การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาค
ราชการ ซึ่งเป็นเพียงความรู้ชุดเดียวที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้อ้างอิง ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการเลือกใช้องค์ความรู้
ของสถาบันผู้ใช้อ้านาจในการพัฒนาและแก้ไขพ้ืนที่หนองหาร ดังนั้น ถึงแม้ว่าภาคประชาชนและองค์กร
วิชาการจะพยายามผลิตองค์ความรู้ เพ่ือให้ตนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่หนองหารมากมาย
สักเพียงใด แต่หากภาคประชาชนและภาควิชาการไม่สามารถเข้าถึงอ้านาจในการจัดการพ้ืนที่ที่อ้างอิงกับ
อ้านาจรัฐ ที่ถือเป็นความชอบธรรมในการพัฒนาและแก้ไขพ้ืนที่หนองหาร องค์ความรู้ว่าด้วยการพัฒนาและ
แก้ไขพ้ืนที่หนองหารที่ถูกเสนอขึ้นอย่างหลาย ก็เป็นเพียงเสียงตะโกนที่ไม่มีใครได้ยิน 

 

ค าส าคัญ: หนองหาร, สกลนคร, วาทกรรมการพัฒนา และ องค์ความรู้ในการจัดการพ้ืนที่ 

Keywords: Nong Han, Sakhon Nakon, Development discourse and Space management. 

 

บทน า 

หนองหาร เป็นทะเลสาบน้้าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ผิว
น้้าประมาณ 46,000 ไร่ หรือ 123 ตารางกิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร จุดที่ลึกที่สุดประมาณ 4.50
เมตร มีแหล่งต้นน้้าเป็นล้าห้วยที่ไหลลงสู่พ้ืนที่หนองหารทั้งสิ้น 16 สาย โดยมีห้วยน้้าพุงเป็นแหล่งต้นน้้าที่ใหญ่
ที่สุด โดยลักษณะสัณฐานของพ้ืนที่หนองหารที่เป็นทะเลสาบธรรมชาติ สันนิษฐานว่า เกิดขึ้นจากการยุบตัว 
ของแผ่นเปลือกโลก อันเนื่องมาจากการถูกชะล้าง ของชั้นหินเกลือใต้ดิน จนเกิดโพรงขนาดใหญ่ และเกิดการ
พังทลาย ยุบตัวลงเป็นหนองน้้าในเวลาต่อมา (สพสันติ์ เพชรค้า และคณะ, 2543; พสุธา โกมลมาลย์, 2555) 

พ้ืนที่หนองน้้าจืดขนาดใหญ่อย่างหนองหาร ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ท่ีส้าคัญในฐานะของแหล่งทรัพยากรของ
ชุมชน จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในบริเวณรอบพื้นท่ีหนองหาร พบว่ามีร่องรอยการตั้งถ่ินฐานและการใช้
แหล่งน้้านี้ในฐานะแหล่งทรัพยากรมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในยุคเหล็กตอนปลายมาจนถึง
บ้านเมืองในสมัยขอม ที่พบหลักฐานเป็นการวางผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีปราสาทส้าคัญๆหลายแห่งตั้งอยู่
ในพ้ืนที่รอบหนองหาร (ภูริภูมิ ชมพูนุช, 2555) 

จากสภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่หนองหาร ที่เป็นแหล่งทรัพยากรเปิดของชุมชนรอบหนองหาร ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนสภาพของพ้ืนที่ตามธรรมชาติ ที่ส่งผลให้พ้ืนที่หนองหารมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ท้าให้ชุมชน
ในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่หนองหารต้องสร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิธีในการใช้พ้ืนที่ เพ่ือการด้ารงชีวิตให้
สอดคล้องกับสภาพของภูมิลักษณะของหนองหารที่เปลี่ยนแปลงไป 



โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ ห น้ า  | 143 

 
อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากหนองหารในฐานะทรัพยากรเปิด และทรัพยากรพ้ืนฐานที่คนต้อง

ปรับตัวเข้ากับภูมินิเวศของพ้ืนที่หนองหาร เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่มมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับแรกเมื่อปี 2504 จนถึงปัจจุบันมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่พ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ก็มักจะถูกมองจากบรรดา นักวิชาการ นักพัฒนา และนักการเมือง ที่มี
บทบาทส้าคัญในการร่างแผน และก้าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศว่า เป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง ขาดแคลนน้้าใน
การอุปโภค บริโภค และบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และ
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่สามารถเก็บกักน้้าได้นาน ถึงแม้ว่าภาคอีสานจะมี ล้าห้วยต่างๆ แม่น้้าต่างๆ 
ทั้งสายใหญ่ สายเล็ก อยู่มากกว่า 30 สาย แต่ก็ไม่เพียงพอกับการด้ารงชีวิต ดังนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมา 
จึงให้ความสนใจกับการพัฒนาระบบชลประทานขนาดต่างๆ ในภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็น ฝาย อ่างเก็บน้้า ไป
จนถึงเขื่อน เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้้า ในการท้าการเกษตร การบริโภค การผลิตกระแสไฟฟ้าและเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตร ตามแนวทางของระบบทุนนิยม การเปลี่ยน รูปแบบจาก
การผลิต เพ่ือยังชีพมาเป็นการผลิตเพ่ือการค้าจึงเกิดขึ้น แนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบ
การเกษตรจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะแนวความคิดในเรื่องของการปฏิวัติเขียว (Green Evolution) ได้น้ามาซึ่งการ
พัฒนาแหล่งน้้า รวมถึงระบบชลประทาน อันเป็นกลไกส้าคัญ และเป็นตัวแปรหนึ่งในการผลิต   

จากนโยบายและแผนพัฒนาที่อยู่ภายใต้มุมมองใหม่ ที่คนสามารถควบคุมและบงการธรรมชาติผ่าน
การพัฒนา โดยคนไม่ต้องรอและปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านการผลิต
ด้านการเกษตรเพ่ือการค้าที่จะน้ามาซึ่งโภคทรัพย์มหาศาล พ้ืนที่หนองหารจึงเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ไม่สามารถหลีก
หนีจากการพัฒนาได้ และจะต้องอยู่ในฐานะทรัพยากรธรรมชาติที่ต้อง “พัฒนา” ที่ถูกคิดและท้าโดยคน 

หนองหารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เริ่มสร้างประตูกั้นล้าน้้าก่้าในปี พ.ศ. 2484 เมื่อมีการส้ารวจ
เพ่ือการพัฒนาลุ่มน้้า กรมประมงได้ด้าเนินการพัฒนาหนองหาร ท้าให้หนองหารแปรเปลี่ยนจากสภาพเดิมให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้้าจืดและให้เป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส้าคัญที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยการมีการสร้างประตูระบายน้้าระหว่างหนองหารกับล่้าน้้าก่้าที่ไหลลงสู่แม่น้้าโขง ต่อมาประตูนี้มี
ประสิทธิภาพในการระบายน้้าไม่เพียงพอในช่วงพายุดีเปรสชั่น ต้องรับน้้ามากระบายลงสู่ล้าน้้าก่้าได้น้อย ระดับ
น้้าในหนองหารจึงเพ่ิมสูงขึ้นจนเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่โดยรอบ กรมประมงจึงได้สร้างประตูน้้า สุรัสวดี และสร้าง
คันกันน้้าและอาคารรับน้้าอีก 5  แห่ง เพื่อป้องกันน้้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าหนองหาร ในปี 2536  

การก่อสร้างประตูน้้าปิดกั้นปากล้าน้้า ในระยะแรกมีเป้าหมายเพ่ือการเกษตรกรรมและการอนุรักษ์
สัตว์น้้า ในภายหลังจากการพัฒนารวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง ท้าให้หนองหารเป็นแหล่งน้้าประปา
ส้าหรับชุมชนเมือง ท้าให้ต้องท้าการเก็บกักน้้าเอาไว้ ระดับน้้าในหนองหารจึงไม่ได้ลดลงตามธรรมชาติ ท้าให้
ประชาชนริมหนองหาร สูญเสียที่นาตีนน้้า ริมหนองหาร ซึ่งแต่เดิมใช้ในการเพาะปลูกยามน้้าลด และสูญเสีย
แหล่งในการเลี้ยงสัตว์ (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2543) ซึ่งสามารถแสดงเป็นเส้นเวลาได้ดังนี้ 
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ผังประวัติศาสตร์: การพัฒนาและผลกระทบที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร
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กล่าวโดยสรุป หนองหาร  ในปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่เคยเป็นแหล่งน้้าที่เพ่ิมลด

ตามธรรมชาติ มาเป็นแหล่งน้้าที่เก็บกักน้้าไว้ใช้ เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า และเป็นแหล่งประมง แม้จะเป็น
ความพยายามของภาครัฐในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและเป็นแหล่งประมง เพ่ือเพ่ิมรายได้และความมั่นคงทาง
อาหารให้กับชาวบ้าน แต่การพัฒนาดังกล่าว กลับส่งผลกระทบ จากการศึกษาของ พสุธา โกมลมาลย์ (2555) 
พบว่า จากการพัฒนาดังกล่าว ส่งผลกระทบในสองด้านกล่าวคือ 

หนึ่ง – ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ปัญหาย่อย คือ 1) ปัญหามลพิษ
ทางน้้า ซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องจากการที่พ้ืนที่หนองหาร เป็นแหล่งรองรับน้้าทิ้งจากชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชุมชนขนาดใหญ่ 2 ชุมชน คือ ชุมชนเทศบาลเมืองสกลนคร และชุมชนเทศบาลต้าบลท่าแร่ ซึ่งท้าให้คุณภาพ
น้้าจากแหล่งหนองหารเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับหนองหารยังเป็นพ้ืนที่รับมลพิษทางน้้าจากการ
ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงในการท้าเกษตรกรรม 38 ชุมชนรอบหนองหาร ท้าให้สารพิษต่าง ๆ ไหลรวมลงสู่
หนองหาร จากสภาพการไหลรวมของมลพิษดังกล่าว ท้าให้ชายฝั่งหนองหารเสื่อมโทรมลงทุกปี มีสภาพเริ่มเน่า
เสีย มีกลิ่นเหม็น และตะกอนสีด้า 2)  ปัญหาการแผ่ขยายของวัชพืช ในพ้ืนที่หนองหารมีการแผ่ขยายของ
วัชพืชมีทั้งบนน้้าและใต้น้้า วัชพืชลอยน้้าที่ก่อปัญหาต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ ได้แก่ 
ผักตบชวา จอกหูหนู  ซึ่งมีความหนาแน่นมากทางชายฝั่งทิศตะวันตกบางแห่งมีการขยายตัวกว้างแผ่ออก
ชายฝั่งถึง 1.5 กิโลเมตร ท้าให้ไม่สามารถดินเรือท้าการประมง และใช้น้้าบริโภคได้ ส่วนบริเวณน้้าลึกจะมีการ
เจริญเติบโตของผักตบชวาเป็นหย่อมๆ ตายทับถมกันเป็นสนุ่นที่ลอยไปตามกระแสลมเข้าสู่ชายน้้ารอบหนอง
หารเคลื่อนย้ายไปตามฤดูกาล 

3) ปัญหาการเสื่อมสภาพของระบบนิเวศน์ชายฝั่งและเกาะดอน อันเป็นผลสืบเนื่องจากสภาพการขาย
ตัวของวัชพืชและการกักเก็บน้้าอยู่ในระดับเดียวตลอดปี ท้าให้น้้าท่วมขัง ชายฝั่งที่เคยมีระดับน้้าขึ้นลงตาม
ฤดูกาล เกาะดอนจ้านวน 18 เกาะ อยู่พ้นผิวน้้าเพียง 0.5-1.5 เมตร ท้าให้พ้ืนผิวเกาะดอน และชายฝั่งต้องชุ่ม
น้้าตลอดปี พ้ืนที่เกาะดอนบางแห่งชื้นแฉะ จนไม้ยืนต้นไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ มีเพียงไม้พุ่ม ไม้เถาที่
เติบโตอยู่ได้ สภาพของเกาะดอนจึงสูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศ 

4) ปัญหาการตื้นเขินของหนองหาร  ซึ่งมีสาเหตุจากลักษณะทางกายภาพของหนองหารเป็นแอ่ง
กระทะแบน มีแอ่งและร่องน้้าลึกระหว่างสันดอน มีความลึกโดยเฉลี่ย 2 เมตร จุดที่ลึกที่สุดอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของเกาะดอนสวรรค์ มีความลึกประมาณ 4.5 เมตร บริเวณชายฝั่งลึกประมาณ 0.5-1.0 เมตร แต่การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ท้าให้หนองหารตื้นเขินขึ้นทุกปี จากการชะล้างของผิวดินชายฝั่งลงสู่หนองหาร 
จากพ้ืนที่ท้าการเกษตรกรรมรอบหนองหาร และ 5) ปัญหาการลดลงของชนิดและปริมาณปลา ซึ่งมีสาเหตุ 
จากปัจจัย คือ การเสียความสมดุลของระบบนิเวศน์ ที่ได้รับอิทธิพลจากการระบายน้้าเสียจากเมือง การจับสัตว์
น้้าแบบท้าลายล้าง และการสูญเสียวงจรชีวิตการเจริญพันธุ์ เนื่องจากปลาที่เติบโตในหนองหารมีทั้งปลาท้องถิ่น 
คือเป็นปลาน้้านิ่ง มีถิ่นอาศัยอยู่เดิมในหนองหาร และปลาอพยพมาวางไข่ในหนองหาร ซึ้งเป็นปลาน้้าไหล โดย
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เป็นปลาจากแม่น้้าโขง ว่ายทวนน้้าผ่านล้าน้้าก่้าข้ึนมาวางไข่ในหนองหาร ท้าให้ชุมชนรอบหนองหารมีปลาชนิด
เดียวกันกับที่มีในล้าน้้าโขง แต่ในปัจจุบันวงจรเจริญพันธุ์ดังกล่าวต้องพบกับอุปสรรค ปลาหลายชนิดไม่สามารถ
ผ่านล้าน้้าก่้ามาวางไข่ในหนองหารได้ เนื่องจากการปิดประตูน้้าและมีบันไดปลาโจรที่ไม่เหมาะสม ระดับ
น้้าหน้าประตูและท้ายประตูมีความต่างกัน 4-5 เมตร ความยาว 15 เมตร แต่มีความลาดชันสูงประมาณ 45 
องศา ปลาหลายชนิดไม่สามารถโจนบันไดข้ึนมาได้  

สอง – ผลกระทบด้านสังคม โดยปัญหาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หลักคือ 1) ปัญหาที่ดินท้ากินและ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินซ่ึงปัญหาในกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นปัญหาสะสมมานาน จากการขยายเขตพ้ืนที่หนองหารไปทับที่
ท้ากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม (ปัญหานี้พบได้ในเขต หมู่บ้านจอมแจ้ง บ้านบึงประชาราษฎร์ 
บ้านท่าวัด บ้านหนองสระ บ้านดอนกกยาง บ้านหนองแคน บ้านเหล่าปอแดง บ้านหนอองปลาน้อย บ้านกกส้ม
โฮง บ้านดอนยาง) จนกลายประเด็นปัญหาว่า “หนองหารรุกที่ชุมชน” ท้าให้ชุมชนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากรัฐ 2) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนไป กล่าวคือ คนในชุมชนมีความมั่นคง
ในอาชีพประมงลดน้อยลงจากเดิมที่เคยเป็นอาชีพหลักกลายมาเป็นอาชีพรองและอาชีพเสริม รวมไปถึงการ
สูญเสียวัฒนธรรมทางอาชีพ วิถีชีวิตถูกตัดขาดจากชุมชน ขาดส้านึกและความภูมิใจในท้องถิ่นเนื่องจากละทิ้ง
วัฒนธรรมประมงหนองหาร นอกจากนั้นยังท้าให้การเลี้ยงปศุสัตว์ลดน้อยลง เนื่องจากมีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ลดลง
และสัตว์เลี้ยงเสี่ยงเกิดโรคพยาธิจาการกินน้้าและหญ้าริมน้้าหนองหาร ขณะที่ชุมชนรอบหนองหารก็ไม่สามารถ
ใช้น้้าได้เช่นเดิม เนื่องจากคุณภาพน้้าลดลงจนไม่สามารถใช้ดื่มและอาบได้ตามปกติ 

จากปัญหาที่กล่าวมาท้าให้หลายภาคส่วนต่างระดมก้าลังกันทุกฝ่าย ทั้งในแง่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ
นิเวศ สิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชน เพ่ือเสนอทางเลือกในการพัฒนาที่ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่หนอง
หารให้น้อยลง ซึ่งจะกล่าวต่อไปในส่วนของผลการศึกษา 

 

วิธีด าเนินการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เพ่ือศึกษาชุดความรู้ในการพัฒนา
พ้ืนที่หนองหาร ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ในการเก็บข้อมูล ผ่านการศึกษาวรรณกรรม
การพัฒนาพ้ืนที่ ประกอบกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยรูปแบบของการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือท้าความเข้าใจประเด็นการวิจัยให้ชัดเจน เข้าถึงข้อมูลบริบทเบื้องต้นรวมถึง
ภาพเชิงลึกของปรากฏการณ์ที่ก้าลังศึกษา ส้าหรับเหตุผลที่ใช้รูปแบบการวิจัยดังกล่าว เนื่องจากในการศึกษา
ด้วยวิธีเชิงคุณภาพจะท้าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริบทที่เฉพาะเจาะจง ท้า
ให้เห็นพลวัตของความสัมพันธ์ของผู้คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการช่วงชิงการน้าชุดความรู้ของตนในการ
พัฒนาพื้นที่หนองหาร ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติการ 



 โครงการการศึกษาแนวทางการจัดการและพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ ห น้ า  | 147 

 

 
โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธีการคือ  หนึ่ง การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึงองค์ความรู้ และ
แนวทางในการศึกษาเก่ียวกับชุดความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และสอง การเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์จริง ทั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ส้าหรับในส่วนของการวิเคราะห์ใช้วิธีการการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เชิงคุณภาพ
หลายวิธีการร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่สามารถสะท้อนความเป็นจริงของ
ปรากฏการณ์ได้มาที่สุด ประกอบด้วย การจ้าแนกหรือการจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบเหตุการณ์ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์แบบอุปนัย ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสารทุติยภูมิ 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า ชุดความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารจังหวัดสกลนคร ที่ถูกน้าเสนอเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในพ้ืนที่หนองหารที่ผ่านมา สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชุดความรู้หลัก คือ หนึ่ง การวางแผนพัฒนาหนอง
หารโดยภาคราชการ สอง การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ และ สาม การวางแผนพัฒนาหนอง
หารโดยภาคประชาชน ซึ่งความรู้ชุดต่างๆ ต่างถูกผู้คนประพันธุ์ขึ้นเพ่ือฉวยใช้และธ้ารงตนเป็นผู้น้าในการ
พัฒนาแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยในแต่ละชุดมีองค์ประกอบในการน้าเสนอแนวทางใน
การพัฒนาดังนี้ 

 

หนึ่ง การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการ 

การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการ โดยการจัดท้าแผ่นแม่บทเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหาร
จังหวัดสกลนคร โดยภาคราชการถือได้ว่าเป็นกลไกหลักที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่หนองหาร ซึ่ง
แผนการพัฒนาของภาคราชการนี้มีการอ้างอิงความชอบธรรมในฐานะที่เป็นแผนการพัฒนา ซึ่งได้ผ่าน
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นจากเวทีสาธารณะ และการระดมความคิดจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องใน
สาขาวิชาต่างๆ จนได้แผนและโครงการเพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟูหนองหาร ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่น และได้มีการจัดระดับความส้าคัญของแผนงานและโครงการต่างๆออกเป็นสามระยะ 
คือ 
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1) แผนงาน/โครงการในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้น (0-5 ปี) 

2) แผนงาน/โครงการในระยะกลาง (6-10 ปี) 

3) แผนงาน/โครงการในระยะยาว (11-20 ปี) 

 

 

ที่มา: รายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการ
แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาและฟ้ืนฟูหนองหารจังหวัด
สกลนคร(โครงการระยะสั้น) 

 

โดยแผนงาน/โครงการในระยะสั้น จัดท้าขึ้นมาเพ่ือแก้ไข ป้องกัน ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเสื่อม
โทรมของหนองหาร มีทั้งหมด 6 แผนงาน/โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย  เทศบาลเมือง  ระยะท่ี 3 

2. โครงการส่งเสริมการสร้างส้วมถูกสุขลักษณะทุกครัวเรือน 

3. โครงการขุดลอกตะกอนดิน/แก้ไขปัญหาการตื้นเขินของหนองหาร 

4. โครงการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพจากหนองหาร 

5. โครงการก้าหนดเขตสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์น้้าหน้าชุมชน 

6. แผนการสร้างจิตส้านึกและสร้างแนวร่วมชุมชนรักษ์หนองหาร 
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สอง การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ 

การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ พ้ืนที่หนองหารเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีการศึกษาโดย
สถาบันทางวิชาการ เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หนองหาร โดยจากการศึกษา
พบว่ามีการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่หนองหารโดยภาควิชาการ 2 ฉบับคือ 1) โครงการการศึกษาความเป็นไปได้
ของการพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดท้าโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ 2) ถอดบทเรียนหนองหาร ซึ่งจัดท้าโดย ศูนย์หนองหารศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

1) โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่ง
จัดท้าโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

 

ที่มา: โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการ
พัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่ง
จัดท้าโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 

 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เป็น
การศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชารัฐ ภายใต้
คณะท้างานพัฒนาหนองหาร ได้มีการระดมสมอง และจัดประชุมเพ่ือก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร 
โดยมีการวางยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน คือ 

1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงของน้้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
3. การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 
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4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้้า 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
นอกจากแผนพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน จะเสนอแนวทางการพัฒนาหนองหาร

และยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน ยังได้เสนอโครงการ/กิจกรรมที่
ต้องเริ่มด้าเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อพัฒนาพื้นที่หนองหาร คือ 

 

 

 

กิจกรรม/โครงการ ประมานการงบประมาน 

(ล้านบาท) 

1.การปรับปรุงเพื่อเพ่ิมศักยภาพการบ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยลงหนองหาร  

1.1 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเลีย และท่อรวบรวมน้้าเสียโรงพยาบาล
สกลนคร 

35 

1.2 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลต้าบลท่าแร่ 123 

1.3 โครงการบ้าบัดน้้าเสียของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต 3 6 

1.4 โคงการก่อสร้างระบบรวมน้้าเสียหนองสนม 43 

1.5 โครงการจัดท้าระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก (onsite treatment) แบบบึง
ประดิษฐ์ หรือพืชน้้า รอบหนองหาร   

13 

1.6 โครงการจัดท้าระบบบ้าบัดสิ่งปฏิกูลพ้ืนที่รอบหนองหาร และการมีส่านร่วม 4 
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ของภาคประชาชน 

1.7 การสร้างจิตส้านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
หนองหาร 

27 

2. การพัฒนาแหล่งน้้า และระบบชลประทาน เพ่ือดักดินตะกอน และเพ่ิมพ้ืนที่ท้า
การเกษตรกรรม 

 

2.1 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า บ้านโพนงามโคก ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว 0.7 

2.2 การขุดลอกล้าห้วยต่างๆ  23.5 

ที่มา:ดัดแปลงจาก แบบเสนอขอโครงการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งท่องเทียวทางเชิงนิเวศ 

2) ถอดบทเรียนหนองหาร ซึ่งจัดท้าโดย ศูนย์หนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครเป็น
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพ่ือพัฒนาเป็นองค์ความรู้ส้าหรับการขับเคลื่อนองค์ความรู้เฉพาะ
ทางในพ้ืนที่หนองหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นการวิจัยที่ส้าคัญและเป็นรากฐานในการพัฒนาในพ้ืนที่ ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เห็นความส้าคัญ และจัดตั้งหน่วยงานชื่อ “ศูนย์หนองหารศึกษา” เพ่ือ
ด้าเนินงานการศึกษาวิจัยเพ่ือหาความรู้ในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ และเพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ท้างาน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและศูนย์หนองหารศึกษา จึงได้วางยุทธศาสตร์เพ่ือด้าเนินการการ
ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่หนองหารเป็นแผนยุทธศาสตร์การด้าเนินงาน 4 ปี (2557 -2560) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการรวบรวม/ส้ารวจสถานภาพองค์ความรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการพัฒนาระบบนิเวศน้้า สัตว์น้้า สมุนไพร และความหลากหลายทางพันธุกรรม 
รวมทั้งทรัพยากรหนองหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6: ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการหนองหารอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: ด้านภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วิถีชีวิต เพื่อส้านึกความเป็นท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 8: ด้านการศึกษา และการบูรณาการการท้างานของศูนย์หนองหารกับการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9: ด้านสิทธิมนุษยชน/ด้านกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 10: ด้านการสนับสนุนด้านการวิจัยและการพัฒนา 

 

 

ที่มา: ถอดบทเรียนหนองหาร ซึ่งจัดท้าโดย ศูนย์
หนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 

 

สาม การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน 

การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน เป็นความรู้อีกชุดที่ถูกผู้คนชุมชนรอบหนองหาร
ประพันธ์ขึ้น เพ่ือฉวยใช้และธ้ารงตนเป็นผู้น้าในการพัฒนาแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร โดย
การวางแผนการพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน เป็นกระแสการจัดการพ้ืนที่หนองหารที่เริ่มเกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจน ภายหลังการมีรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 ที่เริ่มมีการใช้แนวคิดเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ที่ถือ
เป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความส้าคัญและจ้าเป็น ที่ในสังคมประชาธิปไตย จะต้อง ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีกฎหมายหลายฉบับประกันสิทธิของประชาชนด้านการมี
ส่วนรวม ซึ่งจากการทบทวนแนวทางการพัฒนาหนองหารที่ถูกเสนอขึ้นโดยภาคประชาชนพบว่ามีการวาง
แผนการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารทั้งหมด 3 แผนงานคือ 
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1) เรื่อง “กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ.2545  – 2554)” 

การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน เริ่มเห็นอย่างชัดเจนเมื่อปี 2544 ภายใต้การเสนอเรื่อง 
“กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ.2545 – 2554)” ซึ่งจัดท้าโดย ชมรม
คนรักหนองหาร เครือข่ายชุมชนลุ่มน้้าหนองหาร ชมรมพิทักษ์เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญจังหวัดสกลนคร 
สนับสนุนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสกลนคร ศูนย์กิจกรรมร่วมสภา -ประชา
สังคมจังหวัดสกลนคร สถาบันพระปกเกล้า 

“กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ.2545 – 2554)” เป็นการ
สร้างแนวทางการพัฒนาพื้นที่หนองหาร ผ่านการท้างานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนส่วนต่างๆ ที่เป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร อย่างเช่น ชมรมคนรักหนองหาร เครือข่ายชุมชนลุ่มน้้าหนอง
หาร ชมรมพิทักษ์เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญจังหวัดสกลนคร 

 

 

ที่มา: ชมรมคนรักหนองหาร เครือข่ายชุมชนลุ่มน้้า
หนองหาร ชมรมพิทักษ์เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
จังหวัดสกลนคร สนับสนุนโดย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสกลนคร ศูนย์
กิจกรรมร่วมสภา -ประชาสังคมจังหวัดสกลนคร 
สถาบันพระปกเกล้า 

 

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดร่างแผนพัฒนาหนองหารฉบับประชาชนฉบับขึ้น ก็เพ่ือให้เป็นกรอบและ
ทิศทางการพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและเพ่ือที่จะขอใช้สิทธิชุมชน ในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมกับรัฐในกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ท้าให้ภาคประชาชน เสนอ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร 9 ประเด็น ดังนี้คือ 1) การปรับระบบนิเวศน์หนองหาร 2) การพัฒนา
ประชารัฐเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหาร 3) การแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ 4) การฟ้ืนฟูชายฝั่ง 5) การฟ้ืนฟูเกาะ
ดอน 6) การอนุรักษ์และขายพันธุ์ปลา 7) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 8) การพัฒนาชุมชนน่าอยู่และสร้าง
ส้านึกหนองหาร และ 9) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์-วัฒนธรรม ซึ่งโดยท้ายที่สุดทุกข้อเสนอจะต้อง
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น้าไปถึงจุดที่ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนรอบหนองหาร จะต้องมีส่วนในการจัดการทรัพยากรของตนเอง ดัง
ปรัชญาน้าทาง ซึ่งเกิดจากการระดมความคิดท่ามกลางการเปิดเวทีชาวบ้านรอบพ้ืนที่หนองหาร ที่ว่า 

 

“มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและพัฒนาหนองหารให้มีความสมดุลและยั่งยืน ชุมชนมี
สิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในหนองหาร โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุข
ของชุมชนรอบหนองหาร มีกิจกรรมการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม” (กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับ
ประชาชน (พ.ศ.2545 – 2554), 2544) 

 

2) เรื่องหนองหาร: สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา จัดท้าโดย ชมรมส่งเริมคนดีเมือง
สกลนคร ได้รวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร เพ่ือลดการเปลี่ยนแปลงและการ
เพ่ิมข้ึนสภาพปัญหาของหนองหาร โดยมีข้อเสนอเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหนองหารแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย และข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 

 

ที่มา: รายงานการศึกษาเรื่องหนองหาร: สภาพปัญหา 
แนวทางการแก้ไขและพัฒนา ซึ่งจัดท้าโดย ชมรมส่ง
เริมคนดีเมืองสกลนคร 

 

โดยในส่วนของข้อเสนอเชิงบริหาร (นโยบาย) ประกอบไปด้วยข้อเสนอ 11 ข้อ คือ 1) จัดให้การแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาหนองหารเป็นวาระส้าคัญของจังหวัดสกลนคร 2) แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาหนองหาร ให้มีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย มีองค์ประกอบจากภาคจากภาคเอกชนและ
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ภาคประชาชนร่วมด้วย เป็นผู้พิจารณาบูรณาการการด้าเนินงานและจัดการต่างๆเกี่ยวกับหนองหารให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน 3) ให้มีการจัดท้าธรรมนูญหนองหารสกลนคร 4) ให้มีการจัดท้าแผนแม่บทหลักในการพัฒนาหนอง
หารครบทุกด้าน โดยมีการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้สอดคล้องกับธรรมนูญหนองหาร
จังหวัดสกลนครส้าหลับการเปลี่ยนแปลงแผนแม่บทต้องให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน 
5) ต้องก้าหนดเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาหนองหารไว้ให้ชัดเจน  6) ก้าหนดให้ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่ใช้น้้าจากหนองหารต้องจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาหนองหาร (CSR) หรือจ่ายค่าชดเชยเพ่ือ
การพัฒนาหนองหาร 

7) ส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับหนองหารต้องจัดท้าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับ
แม่บท 8) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหนองหารอย่างมีระบบ รวมทั่งการ
ติดตามการจัดท้าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ ตามข้อ 7 ด้วย 9) พิจารณาเพ่ือน้าเนินงานให้จังหวัด
สกลนครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้ารอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี. (อพ.สธ) 10) ให้มีการศึกษาข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับหนองหาร ไดแก่ ด้านกายภาพ 
ด้านชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านการบริหารจัดการ
หนองหาร เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นสิ่งอ้างอิงที่ถูกต้องร่วมกัน 11) ส่งเสริมและเสริมสร้างให้องค์กรภาคประชาชนมี
ความเข้มแข็งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐในการจัดการกับหนองหาร 

ขณะที่ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการมีทั้งหมด 11 ข้อ คือ 1) จัดให้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้้า ณ 
บริเวณปากล้าน้้าที่ไหลลงสู่หนองหารและจุดส้าคัญอ่ืนทุก 3-4 เดือน ให้มีการเผยแพร่ผลการตรวจวิเคราะห์ให้
ส่านราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้ทราบทุกคราวไป 2) ให้มีการศึกษาระดับความสูง-ต่้าของพ้ืนผิวดิน
ของหนองหารเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการขุดลอกหนองหาร 3) หลีกเลี่ยงการก่อสร้างถนนรอบหนองหาร 
หากมีความจ้าเป็นต้องก่อสร้างในบางส่วนควรกระท้าตามแนวเขตนสล. ต้องมีการระบายน้้าจากชายฝั่งแผ่นดิน
ได้สะดวกไม่เกิดน้้าขังไม่ให้ประชาชนรุกล้้าฝั่งชายน้้าสร้างมลพิษสู่หนองหาร 4) ปรับปรุงภูมิทัศ ปลูกต้นไม้ บน
ดอนต่างๆ บนพ้ืนฐานเชิงอนุรักษ์ ให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 5) การขยายเขตการบ้าบัดน้้า
เสียในเขตเทศบาลนครสกลนครให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ประชาชนต้องมีส่วน
รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระท้า 6) ก้าหนดให้มีเขตปลาชุม (วังปลา) ในบริเวณที่เหมาะสม เช่น ดอนสวรรค์ 
หรือดอนอื่นที่ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และบริเวณปากน้้าไหลเข้าสู่หนองหาร โดยประชาชนมีส่วนร่วมใน
การก้าหนดพ้ืนที่ รักษาดูแล ห้ามมิให้มีการจับสัตว์น้้าตลอดปี เป็นเขตอนุรักษ์ที่ผสมพันธุ์ วางไข่ และเลี้ ยงตัว
อ่อนของปลา 

7) ศึกษาถึงวิธีการควบคุมคุณภาพน้้าด้วยวิธีการทางชีวภาพ เช่น การส่งเสริมให้ประชาชนริมฝั่งน้้า
หนองหารรักษาความสะอาดหน้าชุมชนโดยการท้ากระชังผักตบชวาดูดซับของเสียเป็นการบ้าบัดน้้าหนองหาร
ด้วยวิธีธรรมชาติ 8) ปลุกและปลูกจิตส้านึกประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเห็นความส้าคัญของการรักษา
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สิ่งแวดล้อม เกิดความรักและหวงแหนหนองหารพร้อมที่จะเข้าร่วมอนุรักษ์ เฝ้าระวัง และร่วมด้าเนินงานในการ
จัดการหนองหาร โดยให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และพิทักษ์หนองหาร 9) ส่งเสริมให้มี
การจัดการน้้าเสียระดับครัวเรือน โดยสมาชิกในครัวเรือนเองระดับชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่น (วัด และโรงเรียน) และประชาชนในชุมชนนั้นๆ 10) ส่งเสริมให้เกษตรกร
ที่อยู่ในเขตลุ่มน้้าหนองหาร (รวมถึงที่อยู่ในเจตล้าน้้าที่ไหลลงสู่หนองหาร) ท้าการเกษตรแบบเกษตรอินทรี ย์
ทดแทนเกษตรเคมี (หากยังคงท้าแบบเกษตรเคมีต้องมีการควบคุมการใช้เคมีเกษตรอย่างเหมาะสม)  และ 11) 
ส่งเสริมให้ประชาชนประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในหนองหารเพ่ือจ้าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว 

3) เรื่อง ปัญหาสิทธิในการถือครองที่ดินรอบหนองหาร ซึ่งจัดท้าโดย คณะท้างานศึกษาเ พ่ือการแก้ไข
ปัญหารัฐบุกรุกที่ดินของราษฎร (กบฏ.) ในรายงานเรื่อง ปัญหาสิทธิในการถือครองที่ดินรอบหนองหาร เป็น
รายงานการแก้ไขปัญหาหนองหารเฉพาะเรื่องซึ่งเน้นให้ความส้าคัญในเรื่องปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ดินรอบ
พ้ืนที่หนองหาร 

 

 

ที่มา: คณะท้างานศึกษาเพ่ือการแก้ไขปัญหารัฐบุกรุก
ที่ดินของราษฎร (กบฏ.) 

 

โดยในรายงานฉบับนี้ได้เสนอข้อเสนอและทางออกในการแก้ไขปัญหาสิทธิ ในการถือครองที่ดินรอบ
หนองหาร 9 ข้อ ดังนี้ 1) ทบทวนข้อเสนอของ กรบ. จังหวัดตามแนวทางที่ 3 เพ่ือให้มีมติถอนสภาพที่ดินหวง
ห้ามตาม พรฎ. 2484 และจัดให้ประชาชนเช่า เป็นการยกเลิกเขตหวงห้ามและพิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดิน 2) 
ให้หวงห้ามที่ดินท้ากิน 2484 นี้โดยเร็ว ซึ่งสามารถท้าได้ โดยอาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 7 ของ พรบ. ว่า
ด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้ากว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ.2478 3) ในช่วงระยะเวลาที่คอย
การด้าเนินการยกเลิก พรฎ.2484 ให้ทางจังหวัดควรด้าเนินการพิสูจน์สิทธิและรางวัดที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยและ
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ที่ท้ากินที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าประชาชนได้ครอบครองมาก่อนแล้ว เพ่ือเตรียมการออกเอกสารสิทธิถือ
ครองที่ดินให้ได้ในทันที เมื่อมีการประกาศยกเลิก พรฎ.นี้ 

4) การด้าเนินการแก้ไขปัญหา ควรให้ภาคประชาชนในส่วนผู้เดือดร้อนได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
ร่วมกับทางจังหวัด เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเอง  5) ต่อกรณีปัญหา
การถือครองที่ดินในเขต นสล.2540 ขอให้ทางจังหวัดได้พิจารณาด้าเนินการด้าเนินเขต นสล.เสียใหม่ ให้มี
ความเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และสภาพนิเวศน์ชุมชน 6) การแก้ไขปัญหาทั้งกรณีครองที่ดินใน
เขตหวงห้ามตาม พรฎ.2484 และ นสล .2540 ขอให้ทางจังหวัดจัดแผนปฏิบัติตามแผนที่ชัดเจน โดยให้มี
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา เข้ามาร่วมรับผิดชอบเป็นกรรมการในชุดต่างๆ  

7) การแก้ปัญหาทั้ง 2 กรณี ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนว่าด้วยความมั่นคง
ของที่อยู่อาศัย 8) จังหวัดสกลนครโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ควรน้าเอาประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดินรอบหนอง
หาร เพ่ือให้ประชาชนได้มีสิทธิในการถือครองที่ดินอย่างสมบูรณ์มาเป็นผลงานของจังหวัดสกลนคร 9) การ
ด้าเนินการแก้ไขปัญหาใดๆ หากมีการติดขัดในเชิงกฎหมาย ทางคณะ กบฏ.จะได้ขอพ่ึงกลไกคุ้มครองสิทธิที่
เป็นองค์กรอิสระเข้ามาช่วยเหลือเพ่ือผลักดันให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาและสร้างความเป็นธรรมให้แก่
ประชาชน  

 

จากการศึกษา พบว่า พื้นที่หนองหารเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ ที่มีผู้คนจากหลายภาคส่วน ทั้งวิชาการ มวลชน
ภาคประชาชน และภาคราชการ ที่ต่างพยายามเสนอแนวทางและองค์ความรู้เพ่ือเข้ามาท้าการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตามความพยายามในการเสนอแนวทางแก้ไข ตลอดทั้งการเสนอแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารที่ผ่านมา กลับต้องเผชิญกับปัญหาในประเด็นเรื่องทิศทางที่แตกต่างในการสร้าง
แนวทางการจัดการพื้นที่ ทั้งเรื่องของความขัดแย้ง การต่อต้าน และการปฏิเสธการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในพ้ืนที่หนองหาร 

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หนองหาร ท่ามกลางการพยายามพัฒนาและแก้ไขปัญหาของภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ท้าให้การท้างานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ไม่สามารถด้าเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร ที่
ในปัจจุบันการพัฒนาพื้นที่หนองหารมีลักษณะต่างคนต่างท้า ต่างคนต่างวางแผน ซึ่งถึงแม้ว่าพ้ืนที่หนองหารจะ
มีผู้คนเข้ามาเสนอแผนการบริหารจัดการและพัฒนาอย่างหลากหลายรอบด้าน แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่า 
ท่ามกลางความหลากหลายของวิธีคิดว่าด้วยการบริหารจัดการและการพัฒนาหนองหารนั้น ในกระบวนการ
ปฏิบัติกลับพบการกีดกันความรู้ว่าด้วยหนองหารชุดอ่ืนๆ ออกไป และคงเหลือไว้เพียงชุดความรู้ที่เกิดจากการ
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วางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการ ที่อาจเรียกว่าความรู้ชุดนี้ได้กลายเป็น “วาทกรรมกระแสหลัก” ใน
การจัดการพ้ืนที่หนองหาร และเป็นความรู้เพียงชุดเดียวที่ถูกอ้างอิงในการจัดการพ้ืนที่หนองหารสกลนคร 

การกีดกันชุดความรู้ชุดอ่ืนๆ ออกจากปฏิบัติการการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร และการเกิดขึ้นของ “วาท
กรรมกระแสหลัก” ในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร เป็นผลพวงส้าคัญที่เกิดขึ้นจากข้อจ้ากัดในเรื่องของอ้านาจ
หน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร ที่ถูกภาครัฐดึงอ้านาจออกไปจากชุมชนโดยรอบตั้งแต่ปี พ.ศ.2484  การ
พรากอ้านาจการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหารของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ เกิดขึ้นจากการออกพระราช
กฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช 2484 ซึ่งพระ
ราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการแยกอ้านาจและหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่หนองหารออกจากชุมชน และ
ท้าให้การจัดการพ้ืนที่หนองหารกลายเป็นหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอ้างอิงอ้านาจหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร
ของตนผ่านเครื่องมืออย่าง กฎหมาย และประกาศกฎกระทรวงต่างๆ ที่สร้างความชอบธรรมให้หน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามามีหน้าที่ในการจัดการดูแลพื้นท่ีหนองหาร  

อย่างไรก็ตามอ้านาจการจัดการพ้ืนที่หนองหารที่เป็นของรัฐ อันเป็นการอ้างอ้านาจการจัดการ
ทรัพยากรผ่านพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
พุทธศักราช 2484 กลับเริ่มถูกท้ายทายโดยชุมชนชนโดยรอบพ้ืนที่ เพราะท่ามกลางการกระจายอ้านาจการ
ปกครอง ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2540 ที่เริ่มประกาศ
ให้การรับรองและสนับสนุนให้ “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม”  มีสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรมของตนเองประเด็น “สิทธิชุมชน” ก็ได้รับการน้าเสนอขึ้นสู่ปัญหาระดับนโยบายของรัฐ 
ชุมชนรอบหนองหารก็ได้เริ่มอ้างสิทธิของจนเพื่อเข้ามาจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร ในฐานะพ้ืนที่ในสิทธิ
ชุมชนของตนผ่านเรื่องของถิ่นอาศัยและการใช้พ้ืนที่ ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ที่เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความชอบธรรมในการเรียกร้องสิทธิในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่หนองหาร เพ่ือให้ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่หนอง
หารสามารถมีส่วนร่วมและเข้าไปจัดการพื้นท่ีหนองหารที่อยู่ในบริเวณชุมชนของตนเอง 

การเกิดขึ้นของสิทธิชุมชนในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร ตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 ท้าให้หน่วยงาน
ของภาครัฐไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร แต่กลายเป็นกลุ่มคน
สองกลุ่มที่ต่างพยายามเข้ามาจัดการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหารท่ามกลางการอ้างอิงความชอบธรรม
บนเนื้อหาของกฎหมายที่แตกต่าง แต่ภายใต้กระบวนการท้างานที่ความชอบธรรมเรื่องอ้านาจการจัดการ
ทรัพยากรอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นรัฐ ที่รัฐมีอ้านาจในการจัดการทั้งในส่วนการจัดการพ้ืนที่และการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

กระบวนการสร้างการเป็นเจ้าในฐานะผู้ควบคุมจึงต้องถูกผลิตใหม่ ภายใต้กระบวนการคงไว้ซึ่งอ้านาจ
ของหน่วยงานรัฐ ซึ่งกระบวนการครอบง้าเช่นนี้มาในรูปแบบความรู้และความจริง ภายใต้กระบวนการนิยาม
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การมีส่วนร่วมที่รัฐเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานแผน
แม่บทเพ่ือการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่อ้างการมีส่วนร่วมและการบูรณาการทุกภาคส่วนตาม
รัฐธรรมนูญ แต่ผลปรากฏว่าคณะกรรมการทั้งหมดปรากฏรายชื่อภาคประชาชนผู้เข้าไปมี่สวนร่วมเพียงคน
เดียว จากท้ังหมด 57 คน  

 

   

ที่มา: ประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

 

สรุป 

ฉะนั้นเห็นได้ว่ารัฐเป็นผู้มีบทบาทน้าในการพัฒนาไม่ใช่ประชาชน องค์ความรู้และข้อเสนอในการ
พัฒนาพ้ืนที่หนองหารที่หลากหลาย ถูกผลักออกไปภายใต้การใช้อ้านาจของหน่วยงานรัฐในการนิยามความ
ถูกต้อง ผ่านกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการพ้ืนที่ ที่เปิดโอกาสให้เพียงหน่วยงานรัฐเป็นผู้จัดการและดูแลพ้ืนที่ 
ตลอดทั้งรวมไปถึงการสถาปนาความรู้ความจริงว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่หนองหารที่ถูกต้อง ภายใต้รูปแบบวิธีคิด
ของตนเพ่ือครองครอบการปฏิบัติและการบังคับใช้ และถึงแม้ว่าองค์ความรู้และแนวข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนา
พ้ืนที่หนองหารจังหวัดสกลนครจะมีมากน้อยเพียงใด ความหลากหลายของทางเลือกนั้นก็จะไม่ถูกหยิบยกขึ้น
มาใช้ หากความรูนั้นไม่สามารถเข้าถึงอ้านาจในการนิยามความจริง ที่อยู่ภายใต้สถาบันของหน่วยงานรัฐเท่านั้น  

ในสถานการณ์เช่นนี้การเพ่ิมความหลากหลายของการแก้ไขปัญหา จึงอาจไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลน
องค์ความรู้และทางเลือกที่หลากหลายในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร แต่เป็นปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงอ้านาจใน
การนิยามความรู้ให้กลายเป็นความจริงในเชิงปฏิบัติ ดังนั้นกระบวนการสร้างความหลากหลายจึงอาจต้องมิ
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หยุดอยู่เพียงการสร้างความรู้เพ่ือต่อรองกับความรู้หลักเท่านั้น แต่ยังคงจะต้องพัฒนาอ้านาจในการต่อรองของ
ความรู้ตน เพ่ือสร้างจุดพลิกพลันเชิงอ้านาจเพ่ือให้ความรู้ของกลุ่มตน ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติการ
จริงเชิงพ้ืนที่ 
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