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หนองหารสกลนคร 

หนองหาร เปนแหลงน้ำจืดขนาดใหญอันดับ ๒ ของประเทศไทย มีพื้นที่ ๗๗,๐๑๖ ไร 

รองรับน้ำที่ไหลจากเทือกเขาภูพานทางทิศใตของเมือง อาทิ ลำน้ำพุง หวยเดียก เปนตน กอนจะ

ไหลลงสูแมน้ำโขงท่ีอำเภอธาตุพนมทางลำน้ำก่ำ โดยหนองหารสกลนครเกิดจากการพังทลายของ

ชั้นหินเกลือใตดินทำใหเกิดเปนหนองน้ำขนาดใหญ นอกจากน้ีในปูมเมืองสกลนครไดกลาววา 

หนองหารเกิดจากฤทธ์ิของพญานาคเปนผูกระทำใหแผนดินเมืองหนองหารหลวงยุบถลมลงเปน

ผนืนำ้ สวนในหนองหารประกอบดวยดอนตางๆ ไดแก ดอนสวรรค ดอนหนั ดอนผลาญ ดอนไซพอ 

ดอนหวาย ดอนขาม ดอนงิ้ว ดอนกระโจ ดอนเลา เปนตน 

หนองหารมีความสำคัญตอการดำรงชีพของผูคนท่ีเขามาตั้งถิ่นฐานเปนชุมชน ดังพบ
หลักฐานทางโบราณคดีอันบงบอกถึงความเกาแกถึงสมัยกอนประวัติศาสตร นอกจากนี้ยังพบวา 
การเขามาตัง้ถ่ินฐานของชมุชนรอบหนองหารเกดิขึน้จากปจจยั ๒ ประการ คอื ปจจัยความขดัแยง

ระหวางสยามกับลาว และสภาพความอุดมสมบูรณของธรรมชาติที่มีมาแตเดิม 

ดวยเหตุนี ้หนองหารจึงมีความสำคัญมาต้ังแตอดีต โดยรอบหนองหารมีการต้ังชมุชนตางๆ 
ประกอบอาชีพหาปลา เลี้ยงสัตว ทำเกษตรกรรม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีความสุขสงบรมเย็นสืบมา ในบริเวณของหนองหารมีแหลงธรรมชาติและชุมชน 

ที่มีความสำคัญประกอบดวยแหลงโบราณสถานที่นาสนใจ โดยจัดทำเปนแผนที่การเดินทาง

ทองเท่ียวทางน้ำในอาณาบริเวณหนองหาร เสนทาง ๒ ทา ๑ ซง ๑ ดอน ซ่ึงจะไดเห็นในหลากหลาย

บรรยากาศ ทั้งธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหลงโบราณคดีในพื้นที่ชุมชนโดยรอบหนองหาร 
โดยเร่ิมจากบานทาวัด ชมกลุมใบเสมาหินสมัยทวารวดี พิพิธภัณฑทองถ่ิน วัดกลางศรีเชียงใหม
และพระพุทธรูปหินสมัยทวารวดี วัดมหาพรหมโพธิราช แลวเดินทางไปยังบานน้ำพุ ชมแหลง
น้ำพุธรรมชาติตามตำนานอุรังคนิทานและแปลงเกษตรลอยน้ำ จากน้ันเดินทางไปยังบานทาแร  

ชมอาคารเกาสไตลโคโลเนียลและอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล สุดทายแวะชมธรรมชาติและ

พืชพรรณทองถ่ินที่ดอนสวรรค 

การท�องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
ในชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร 

๒ ท�า ๑ ซ�ง ๑ ดอน 



๑. บานทาวัด ตำบลเหลาปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

บานทาวัดเปนชุมชนต้ังอยูริมหนองหารทางทิศตะวันออกเฉียงใต ทับซอนกับชุมชน

โบราณยุคสมัยตางๆ ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะเคร่ืองปนดินเผา ใบเสมา

สมัยทวารวดี รองรอยของศาสนสถานเกาแก และที่สำคัญคือศิลาจารึกหินทราย กลาวถึง 

การสรางวัดเพื่ออุทิศถวายแดพระมหากษัตริยในสมัยลานชางที่ตรงกบัชื่อนามเมืองในอดีต ชื่อวา 

“เชียงใหมหนองหารคามเขต” 

สถานที่นาสนใจ 

๑. วัดกลางศรีเชียงใหม กลุมใบเสมาหิน

สมัยทวารวดี และพิพิธภัณฑจัดแสดงโบราณวัตถุ 

ที่ชาวบานขุดพบในบริเวณหมูบาน 

๒. วดัมหาพรหมโพธริาช พระธาตมุหาพรหม 

พระพุทธรูปหินศิลปะทวารวดี หอพระหลวงปูสอน

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมูบาน 



๒. บานน้ำพุ ตำบลบานแปน อำเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร 

บานนำ้พตุัง้อยูรมิหนองหารทางฝงทศิตะวนัออก ภายในดอนปูตาใกลหมูบานมนีำ้พธุรรมชาติ

พุงขึ้นมาจำนวนหลายแหง อันเปนที่มาของชื่อหมูบาน และยังเกี่ยวเนื่องกับตำนานอุรังคนิทาน 

๓. บานทาแร ตำบลทาแร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ทาแรตั้งอยูทิศเหนือของหนองหาร เปนชุมชนชาวคริสตที่ใหญที่สุดในประเทศไทย กอต้ัง
เมื่อป พ.ศ. ๒๔๒๗ โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศส ชื่อ ซาเวียร เกโก ไดอพยพครอบครัวชาวคริสต
จากตัวเมืองสกลนครขามหนองหารมาตั้งหลักแหลงใหมทางฝงทิศเหนือ ในอดีตบริเวณหมูบาน

เต็มไปดวยปาไม มีหินลูกรังหรือภาษาถ่ินเรียกวา “หินแฮ” จนตอมาเปนที่รูจักในช่ือบานทาแฮ 

หรือทาแรในปจจุบัน 

สถานที่นาสนใจ 

๑. ดอนปูตา ในบริเวณดอนปูตามี 

น้ำพุตามตำนานเกิดพรอมกับพญาสุระอุทก

ราชบุตรของขุนขอม เรียกวา “ทรงน้ำพุหรือ 

ซงน้ำพุ” นอกจากนี้ยังมีกอนหินที่เชื่อกันวา 

เปนรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา 

๒. แปลงเกษตรลอยน้ำ เกิดจาก 

การทดลองแกไขปญหาการสะสมของวัชพืช 

ในหนองหารของชาวบานน้ำพุโดยการนำเอา

วัชพืชที่ทับถมกันเปนเกาะลอยมาใชเปน 

แปลงเกษตร แลวปลูกพืชผักสวนครัวปลอด

สารพิษ 

หหรรืออททาาแแรรใในนปปจจจจุุบบันน 



๔. ดอนสวรรค อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ดอนสวรรคเปนดอนขนาดใหญที่สุด ตั้งอยูกลางหนองหารบนพื้นที่ดอนประกอบดวย 

ไมยนืตนขนาดใหญ อาท ิยางนา สะแก ขอย มะเดือ่ พชืสมนุไพร มคีวามอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ 

ที่หลากหลาย โดยชุมชนรอบหนองหารไดใชประโยชนเปนแหลงอาหาร แหลงทำการประมง  

และแหลงเลี้ยงสัตวในพื้นที่ดอนสวรรค รวมทั้งเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจทางธรรมชาติของ 

คนสกลนครตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

ดอนสวรรคมีสิ่งที่นาสนใจดังนี้ ตนยางนาขนาด ๔-๕ คนโอบ และดูวิถีชีวิตควายน้ำ 

หนองหาร ที่ชาวบานนำมาเลี้ยงแบบปลอยในพื้นที่ดอนสวรรค ซึ่งมีมากกวา ๓๐๐ ตัว 

สถานที่สำคัญ 

๑. บานโบราณโคโลเนียลสไตล (Colonial Style) 

บานรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตกผสมผสานกับรปูแบบ

ของชางพื้นถิ่น 

๒. อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลทาแร เปน

สถานท่ีใชประกอบพิธีกรรมตางๆ เชน พิธีบูชามิสซา 

พิธีรับศีลแตงงาน เปนตน 



ศูนยหนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสกลนคร ใหดำเนินงาน

โครงการพัฒนาหนองหารเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ “เกษตร
ลอยน้ำ” ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อพัฒนาหนองหารใหเปน

แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ “เกษตรลอยน้ำ” แหงใหมของจังหวัด

สกลนคร โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 

หนองหารเปนแหลงน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญที่สุดในภาคอีสาน  

มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร 

ปญหาจากการพัฒนาหนองหารที่ผานมา ทำใหเกิดวัชพืชปด 

ฝงหนองหาร ชาวบานสัญจรไมสะดวกและระบบนิเวศชายฝง 

ตื้นเขิน 

ชุมชนบานน้ำพุ จึงมีความตองการปรับภูมิทัศนริมฝงหนองหารและพัฒนา 
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใชรูปแบบเกษตรลอยน้ำของทะเลสาบอินเล (Inle Model) 

ไไไไไดดดดรรับบกกาารรสส

โโโโโโโโคคคคคคคครรรรรรรรงงงงงงงกกกกกกกกาาาาาาาารรรรรรรพพพพพพพั
ลลลลลลลลออออออยยยยยน้้ำำำำำำ” ใใใใใใใ

แหลลลลลลลงงงงงงงทททออออออองงงงงง

สสสสสสสสสสกกกกกกกกกกกลลลลลลลลลลลลลลลลลนนนนนนนนนนนนนนนนนนนคคคคคคคคคคคคคคคคครรรรรรรรรรรรรรรรรร โโโโโโโโโโโโโ

ชุมชนบานนำพุ จึงมีความตอ
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยใชรูปแบ

โครงการพัฒนาหนองหาร 
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

“เกษตรลอยน้ำ” : บ�านน้ำพุ 
ตำบลบ�านแป�น อำเภอโพนนาแก�ว จังหวัดสกลนคร 



๑. การวิจัยสำรวจองคความรูทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิถีชีวิต

ของชุมชนกับหนองหาร 

๒. ประชาสัมพันธและประชาคม

กิจกรรมโดยการจัดเวทีชาวบาน

กลุมเปาหมายและผูมีสวนได 

สวนเสีย 

๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกับชุมชน

บานน้ำพุ และสรุปถอดบทเรียน 

งานวิจัยไทบาน 

๔. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ณ ชุมชนเตาตาลอัมพวา อำเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม และหมูบานวัฒนธรรมภูไทบานภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 



๕. ออกแบบภูมสิถาปตยกรรม “แปลง

เกษตรลอยน้ำ” เพ่ือปรับภูมิทัศน

ของชุมชนบานน้ำพุ 

๖. การปรบัปรงุ “แปลงเกษตรลอยน้ำ” 

ตามแบบภูมิสถาปตยกรรม 


