ชุดข้อเสนอการบริการจัดการลุ่มน้้าขนาดเล็กห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์
1.1 บริบทจังหวัดสุรินทร์
1.1.1 สภาพทั่วไป

จังหวัดสุรินทร์ เนื้อที่ประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 5,077,535 ไร่) ห่างจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 450 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา
1.1.2 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) ทรัพยากรป่าไม้จังหวัดสุรินทร์
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มี ปุ า สงวนแห่ ง ชาติ ที่ รั ฐ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ทั้ ง หมด 29 ปุ า ปั จ จุ บั น มี เ นื้ อ ที่ 1,029,967 ไร่
(http://forestinfo.forest.go.th/55/National_Forest.aspx) และจากการมีส่วนร่วมของชุมชุนในรูปแบบ
ปุาชุมชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นสงวนจานวน 42 ปุามีเนื้อที่รวม 8,833 ไร่ จัดตั้งปุาชุมชนตามพรบ.ปุาไม้ปี 2484
ทั้งหมด 86 แปลงมีเนื้อที่รวม 2,0156 ไร่ รวมปุาชุมชน128 แปลงรวมเนื้อที่ทั้งหมดเป็น 28,989 ไร่
(http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom.aspx?prov=32&zone=17&year=-1&eyear=-1&type=-1)
แต่ จ ากการประกาศเป็ น เขตปุ า สงวนตามประกาศกฎกระทรวงจะมี พื้ น ที่ ปุ า สงวนเนื้ อ ที่ ร วม
1,115,284 ไร่ (ร้อยละ 21.97 ของพื้นที่จังหวัด) ได้มอเป็นพื้นที่ สปก. จานวน 967,056.61 ไร่ คงเหลือพื้นที่
ปุาสงวนในปัจจุบัน จานวน 148,227.39 ไร่ (ร้อยละ 13.29 ของพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตปุาฯ ร้อยละ

2.9 ของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์) มีวนอุทยานจานวน 2 แห่ง คือ วนอุทยานพนมสวาย อ.เมืองสุรินทร์ เนื้อที่
1,975 ไร่ และวนอุทยานปุาสนหนองคู อ.สังขะ เนื้อที่ 625 ไร่ มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 1 แห่ง คือ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปุาห้วยทับทัน – ห้วยสาราญ อยู่ในพื้นที่อาเภอพนมดงรัก , กาบเชิง, สังขะ และ บัวเชด รวมเนื้อที่
313,750 ไร่ (502 ตารางกิโลเมตร) (แหล่งข้อมูล สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดสุรินทร์
ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2553)
จากฐานข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเนื้อที่ของเขตปุาสงวน เขตรักษาพันธุ์ และเขตอุทยานในจังหวัดสุรินทร์
รวมกันจะมีเนื้อที่ประมาณ 464,577 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.14 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 5,077,535
ไร่

เขตป่ าสงวน
3%

เขตรั กษาพันธุ์
สัตวป่ า/วณ
อุทยาน

สปก.17%
ที่ดนิ ทากินและ
อื่นๆ 75%
เนือ้ ที่ทงั ้ จังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 5,077,535 ไร่
2) ทรัพยากรแหล่งน้้า
จังหวัดสุรินทร์มีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญดังนี้
1. ลาห้วยเสนง ต้นกาเนิดจากพนมดงรักในเขตอาเภอกาบเชิง อาเภอพนมดงรัก ไหล่ผ่านอานาเขตอาเภอ
ปราสาท และอาเภอเมือง ความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร
2. ลาน้าชี ต้นน้าเกิดจากเขาพนมดงรัก เป็นลาน้าที่แบ่งเขตจังหวัดสุรินทร์ กับจังหวัดบุรีรัมย์ ความยาวทั้งสิ้น
ประมาณ 90 กิโลเมตรไหลผ่านจังหวัดสุรินทร์ ในเขตอาเภอปราสาท อาเภอเมืองสุรินทร์ อาเภอจอมพระ และ
ไปไหล่รวมยังแม่น้ามูลที่บ้านตากลาง ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
3. แม่น้ามูล ต้นน้าเกิดจากภูเขาดงพญาเย็น เขตอาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาไหลผ่านจังหวัดสุรินทร์
ทางเขตอาเภอชุมพลบุรี อาเภอท่าตูม และอาเภอรัตนบุรีไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งน้า
ที่ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การเพาะปลูก การคมนาคม นอกจากนั้น ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้า
ต่างๆ เป็นแหล่งอาหารที่สาคัญของราษฎร หากไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนแล้ง จะมีน้าตลอดทั้งปี
4. ลาน้าห้วยพลับพลา ต้นน้าเกิดจากอาเภอพยัคฆภูมิพิ สัย จังหวัดมหาสารคามไหลผ่านทุ่งกุลาร้องไห้ ลงสู่
แม่น้ามูลที่อาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นลาห้วยที่แบ่งอาณาเขตจังหวัดสุรินทร์ กับจังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดร้อยเอ็ด

5. ลาห้วยระวี ไหลผ่านเขตอาเภอเมืองสุรินทร์ อาเภอจอมพระ และอาเภอท่าตูม ทางจังหวัดได้ทาการขุดลอก
และสร้างฝายน้าล้นกั้นเป็นช่วงๆ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การเพาะปลูก และการอุปโภคบริโภค
6.ลาห้วยทับทัน ต้นน้าเกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก ไหลผ่านเขตอาเภอสังขะ อาเภอศรีณรงค์ อาเภอสาโรงทาบ
อาเภอโนนนารายณ์ อาเภอรัตนบุรี และไหลลงสู่แม่น้ามูล
7. ลาห้วยเสน ต้นน้าเกิดจากเขาพนมดงรัก ไหลผ่านเขตอาเภอสังขะ อาเภอศรีณรงค์เป็นแหล่งน้าที่ใช้
ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้งน้าแห้งเป็นบางช่วงของลาห้วย
8. ลาห้วยระหาร ไหลผ่านเขตอาเภอเมืองสุรินทร์ ในฤดูฝนน้าจะท่วมหลากแต่ในฤดูแล้งน้าจะแห้ง ขอด ไม่
สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ประโยชน์ได้
9. ลาห้วยแก้ว ไหลผ่านเขตอาเภอรัตนบุรี และไหลลงสู่แม่น้ามูล ฤดูแล้งบางช่วงของลาห้วยน้าตื้นเขิน ไม่
สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน
10. ลาห้วยสาราญ เป็นลาห้วยที่แบ่งอาณาเขตจังหวัดสุรินทร์ กับจังหวัดศรีสะเกษต้นน้าเกิดจากเขาพนมดัจ
(เขาขาด) และพนมซแร็ยซระน็อฮ (เขานางโศก) ไหลผ่านเขตอาเภอบัวเชด และอาเภอสังขะ
11.ลาห้วยจริง เป็นลาห้วยที่แบ่งอาณาเขต อาเภอศรีขรภูมิ กับอาเภอโนนนารายณ์ และอาเภอสาโรงทาบ
12.ลาห้วยไผ่ ต้นน้าเกิดจากท้องทุ่งนาในเขตอาเภอสนม ไหลผ่านเขตตาบลโพนโก อาเภอสนม เป็นแหล่งน้าที่
ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ โดยปลายน้าอยู่ที่แม่น้ามูล ตาบลน้าเขียว อาเภอรัตนบุรี
13.ลาห้วยกาโพก ต้นน้าจากอาเภอปราสาท ผ่านอาเภอสังขะไหลไปรวมที่อ่างลาพอกอาเภอศรีขรภูมิ เป็น
แหล่งน้าสาคัญในการทาการเกษตรของให้กับประชาชนในเขตอาเภอศรีขรภูมิ
14.ลาห้วยทัพพล ต้นน้ามาจากลาน้าโคกปลัดฝั่งทิศตะวันออกของอาเภอเมืองไหลผ่านเมืองสุรินทร์จนไปสุดที่
ลาน้าชี รวมความยาวประมาณ 33 กิโลเมตร ลาห้วยทับพลเป็นลาห้วยที่มีความเลี่ยงรุนแรงในเรื่องน้าเสี ย
เนื่องจากน้าเสียจากเมืองสุรินทร์ได้ไหลไปรวยกับลาห้วยทับพล
แหล่งน้้าจากโครงการชลประทานมีดังนี้
(ข้อมูลจากชลประทานห้วยเสนงสุรินทร์ ปี 2542)
โครงการชลประทานสุรินทร์ มีขอบเขตความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ในเขตจังหวัดสุรินทร์ทั้งหมด
รวม 17 อาเภอ มีโครงการชลประทาน ที่สร้างเสร็จแล้ว ทั้งสิ้น 845 โครงการ พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการ
ชลประทาน 354,086 ไร่ เมื่ อ เที ย บกั บ พื้ น ที่ น าทั้ ง จั ง หวั ด ประมาณ จ านวน 3,126,747 ไร่ จะได้ พื้ น ที่
ชลประทาน 11.32 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ของพื้ น ที่ น าทั้ ง จั ง หวั ด และเมื่ อ เที ย บกั บ พื้ น ที่ ท าการเกษตรทั้ ง จั ง หวั ด
3,631,421 ไร ่ จะได้พื้นที่ชลประทาน 9.75 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทาการเกษตร เมื่อพิจารณา ทางด้าน
ศักยภาพทางด้าน กักเก็บน้าได้ 223.84 ล้าน ลบ.ม. จังหวัดสุรินทร์มีสภาพภูมิประเทศที่สามารถเก็ บน้าได้
ประมาณ 1,335 ล้ า น ลบ.ม. เมื่ อ เที ย บกั บ โครงการชลประทาน ที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ ว จะเก็ บ น้ าได้ 16.77

เปอร์เซ็นต์ ของสภาพภูมิประเทศปัจจุบัน ที่จะเก็บน้าได้ โครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ ที่ก่อสร้างใน
เขต
1. อ่างเก็บน้าขนาดกลาง 20 แห่งความจุน้า 140.53 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 157,060 ไร่
2. โครงการชลประทานขนาดเล็ก 268 แห่ง ความจุน้า 58.98 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่
ชลประทาน 8,610 ไร่
3. โครงการขุดลอกหนองน้าและคลองธรรมชาติ 244 แห่ง ความจุน้า 6.066 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่
ชลประทาน 3,060 ไร่
4. ศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ขุดลอกหนองน้า 367 แห่ง ความจุน้า 5.833 ล้านลูกบาศก์เมตร พืน้ ที่
ชลประทาน 7,080 ไร่
****(ข้อมูลจากชลประทานห้วยเสนงสุรินทร์ ปี 2542) แต่จากข้อมูลจากสานักชลประทานที่ 8 พบว่า
จังหวัดสุรินทร์มีอ่างเก็บน้าขนาดกลาง อยู่ 22 แห่ง****

1.2 บริบทลุ่มน้้าห้วยเสนง
1.2.1 สภาพทั่วไป
“ห้วยเสนงไม่ใช่แค่อ่างเก็บน้้า” เมื่อกล่าวถึงห้วยเสนง ความรับรู้โดยทั่วไปจะเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมคือ
ตัวอ่างเก็บ น้าห้ว ยเสนง ที่เป็น อีกหนึ่งสั ญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ ยวนันทนาการ เป็นแหล่งน้าในการผลิ ต
ประปาที่สาคัญ ดังนั้นเพื่อไม่ให้แยกส่วนหรือให้เห็นในภาพรวมจาเป็นที่จะต้องทาความเข้าใจห้วยเสนงตลอด
ทั้งลุ่มน้าซึ่งมีดังต่อไปนี้

“ลาห้วยเสนง” เป็นลาน้าสาขาย่อยของห้วยลาน้าชี ที่มีความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร มีกว้างอยู่ใน
ระหว่างประมาณ 5-15 เมตร บางจุดกว้างถึง 35 เมตร ต้นกาเนิดมาจากเทือกเขาพนมดงรัก (ดองเร็ก) ที่กั้น
เขตพรมแดนระหว่างไทย – กัมพูชา ฝั่งทิศใต้ของจังหวัดสุรินทร์ เป็นสายน้าสาคัญต่อประชาชนจังหวัดสุรินทร์
จากต้นน้าสาขาย่อยๆไหลรวมกันเป็นลาห้วยเสนง ห้วยเสนงในภาษาท้องถิ่นสุรินทร์จะเรียกว่า “สตึงเสนง”
เทือกเขาพนมดงเร็ก คนท้องถิ่นเรียก พนมซอร์ (เขาขาว) หรือพนมสโร๊ย (เขาแหลม) ซึ่งเป็นต้นน้าสาคัญของ
ห้วยเสนง ไหลลงมารวมกันที่ที่อ่างเก็บน้าห้วยเสนง ซึ่งมีความจุอยู่ที่ 20 ล้านลูกบาตรเมตรบริเวณตาบลเฉนียง
โดยมีอ่างคู่แฝดคืออ่างเก็บน้าอาปึล มีความจุอยู่ที่ 22 ล้านลูกบาตรเมตรในเขต ตาบลเทนมีย์ ซึ่งเป็นแหล่ง
สารองให้กับอ่างเก็บน้าห้ว ยเสนงเพื่อปูอนน้าเข้าสู่เมือง ลาห้วยเสนงจะสุดอยู่ที่ตาบลท่าสว่างอาเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่ลาห้วยเสนงได้ไหลมาบรรจบกับลาน้าชี

แผนผังลุ่มน้้าห้วยเสนง

จากต้นน้าสู่ปลายน้าลาห้วยเสนงจะผ่าน 4 อาเภอคือ อาเภอพนมดงรัก, กาบเชิง, ปราสาท, และอาเภอ
เมือง อาณาบริเวณขอบเขตลุ่มน้าห้วยเสนงจะพาดผ่าน 22 ตาบล ประกอบด้วย อาเภอกาบเชิง มี 3 ตาบลคือ
ตาบลแนงมุด ตาบลโคกตะเคียน และตาบลกาบเชิง อาเภอพนมดงรัก มี 1 ตาบลคือ ตาบลบักได อาเภอ
ปราสาท มี 10 ตาบลคือ ตาบลหนองใหญ่ ตาบลกันตรวจระมวล ตาบลบ้านไทร ตาบลบ้านพลวง ตาบลตาเบา
ตาบลโคกยาง ตาบลกังแอน ตาบลเชื้อเพลง ตาบลทมอ ตาบลเชื้อเพลง อาเภอเมือง มี 8 ตาบลคือ ตาบลเทน
มีย์ ตาบลนาบัว ตาบลเฉนียง ตาบลตระแสง ตาบลคอโค ตาบลนอกเมือง ตาบลในเมือง ตาบลท่าสว่าง รวม
เป็นเนื้อที่ประมาณ 1,545.93 ตารางกิโลเมตรหรือ 966,206 ไร่คิดเป็นร้อยละ 19 ขณะที่เนื้อที่จังหวัดสุรินทร์
อยู่ที่ประมาณ 8,124.056 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5,077,535 ไร่ จานวนประชากรในอาณาบริเวณลุ่ม
น้าห้วยเสนงใน 22 ต้าบลประมาณ 287,552 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ของจานวนประชากรทั้งจังหวัดจานวน
1,428,463 คน (อ้างอิงข้อมูลจ้านวนประชากรจาก http://www.surinpho.com/dbpop/เดือนมกราคม
พ.ศ.2557)

จากแผนภูมิที่ 1 แสดงถึง รวมเนื้อที่รายตาบล 22 ตาบล ประมาณ 1,545.93 ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล
บางส่วนจาก กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) หรือ 966,206 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด
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จังหวัดสุ รินทร์

ตาบลตาอ็อง
5%

ตาบลนาบัว
5%
ตาบลเชื้ อเพลิง
ตาบลทมอ
2%
4%
ตาบลตาเบา ตาบลกังแอน ตาบลโคกยาง
5%
3%
3%

**จากแผนที่ 2 ภูมิแสดงถึง แนวเขตลุ่มน้าห้วยเสนง อยู่ในเขตการปกครอง 4 อาเภอ คือ 1) พนมดงรัก 2)
กาบเชิง 3) ปราสาท 4) อาเภอเมืองสุรินทร์ รวม 22 ตาบล นับรวมตามตาบลเป็นจานวนประชากรรวม
287,552 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ต่อ จานวนประชากรทั้งจังหวัด*
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แนวเขตลุ่มนา้ ห้ วยเสนง
อยูใ่ นเขตการปกครอง 4 อาเภอ คือ
1) พนมดงรัก 2) กาบเชิง3) ปราสาท 4)
อาเภอเมืองสุรินทร์
รวม 22 ตาบล นับรวมตามตาบลเป็ นจานวน
ประชากรรวม 287,552 คน คิดเป็ นร้อยละ
20 ต่อ จานวนประชากรทั้งจังหวัด
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1.2.2 กลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้้าห้วยเสนง
จังหวัดสุรินทร์ มีประชากรร้อยละ 93 อาศัยอยู่ในเขตชนบท มีภาษาพูดพื้นถิ่นที่แตกต่างกัน เป็น 3
กลุ่มหลักคือ 1กลุ่มเขมรสุรินทร์ 2.กลุ่มกูย 3.ลาวอีสาน คือ
กลุ่มที่ 1.เป็นกลุ่มที่พูดภาษาเขมร ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบอาเภอเมือง ปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก
สังขะ บัวเชด จอมพระ ศีขรภูมิ ท่าตูม ชุมพลบุรี ลาดวน
กลุม่ ที่ 2 เป็นกลุ่มที่พูดภาษากูย อาศัยอยู่ในแถบอาเภอสาโรงทาบ ท่าตูม สนม จอมพระ ศีขรภูมิ รัต
นบุรี และกระจายอยู่ตามอาเภออื่น ๆ โดยเฉพาะในเขตชายแดน
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่พูดภาษาพื้นเมืองลาวอีสาน อาศัยอยู่แถบอาเภอสนม รัตนบุรี ท่าตูม ชุมพลบุรี
และศีขรภูมิและเขตชายแดน
ตลอดลุ่มน้าห้วยเสนงซึ่งมีอาเภอที่ติดขอบเขตพื้นที่ตลอดลาห้วยเสนง มีทั้งหมด 4 อาเภอ 22 ตาบล
สามารถแบ่งตามลักษณะสภาพกายภาพพื้นของลาห้วย โดยแบ่งตามโซนพื้นที่ ดังนี้คือ เขตพื้นที่ ต้นน้าห้วย
เสนง จะเป็ น พื้น ที่ติ ดเชิงเขาดงเร็ ก จะมีเขตพื้นที่บ างตาบลในเขตอาเภอกาบเชิงและอาเภอพนมดงเร็ ก
ส่วนมากจะเป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิมคือเป็นคนไทยชาติพันธุ์เขมรพูดภาษาเขมรสุรินทร์ และมีกลุ่มอพยพเข้ามาอยู่
ใหม่ภายใต้เงื่อนไขความมั่นคงของรัฐ พื้นที่ห้วยเสนงตอนกลางไล่ตั้งแต่เขตพื้นที่ของอาเภอปราสาท จนถึง
อาเภอเมืองในเขตบริเวณรอบอ่างเก็บน้าห้วยเสนงซึ่งจะอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทาน จะเป็นคนไทยชาติพันธุ์
เขมรเช่นกัน ในเขตลาห้วยเสนงตอนปลาย ซึ่งจะเป็นในส่วนของเขตชุมชนในเมืองที่อยู่ท้ายห้วยเสนงตลอด
เส้นทางส่งน้าจนสุดที่เขตตาบลคอโคและตาบลท่าสว่าง ของอาเภอเมืองสุรินทร์
กล่าวคือในพื้นพื้นที่โดยรวมห้วยเสนงตอนบน ห้วยเสนงตอนกลางน้าและห้วยเสนงตอนปลาย หากคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ จะมีคนไทยชาติพันธุ์เขมรสุรินทร์เป็นส่วนใหญ่ และชาติพันธุ์ลาวอีสาน กูย จะอยู่ในพื้นที่
ห้วยเสนงตอนบน
1.2.3 วัฒนธรรมประเพณี การนับเดือนของคนท้องถิ่นห้วยเสนงและวิถีประเพณีของแต่ละเดือน
(กรณีศึกษาจากชุมชนต้าบลตาเบา อ้าเภอปราสาท)
ล้าดับ เดือน
ช่วงเดือน
ชื่อถิ่น
1 ม.ค.- ก.พ. ขึ้น1ค่าเดือน 3 - แรม15ค่า แคเมี๊ยะทม
เดือน 3
2 ก.พ.- มี.ค. ขึ้น1ค่าเดือน 4 - แรม15ค่า แคประกุน
เดือน 4
3 มี.ค.- เม.ย. ขึ้น1ค่าเดือน 5 - แรม15ค่า แคแจด
เดือน 5
4 เม.ย.- พ.ค. ขึ้น1ค่า เดือน 6 - แรม15 แคประสาก
ค่าเดือน 6
5 พ.ค.- มิ.ย. ขึ้น1ค่าเดือน 7 - แรม14
แคจีส
ค่าเดือน 7
6 มิ.ย.- ก.ค. ขึ้น1ค่าเดือน 8 - แรม15 แคอสาท

กิจกรรม/ประเพณี
งานบุญ/งานแต่ง/แซนเสรา
งานบุญ/งานแต่ง
ช่วงตอม / ขนทรายเข้าวัด /
งานสงกรานต์
ทาบุญ / แต่งงาน
เริ่มต้นในการทานา
ทาบุญเข้าพรรษา

หมายเหตุ

7

ก.ค.- ส.ค.

8

ส.ค.- ก.ย.

9

ก.ย.- ต.ค.

10

ต.ค.- พ.ย.

11

พ.ย.- ธ.ค.

12

ธ.ค.- ม.ค.

ค่าเดือน8
ขึ้น1ค่าเดือน 9 - แรม15
แคบัง
ดูแลนา
ค่าเดือน 9
ขึ้น1ค่าเดือน 10 - แรม15 แคเบน
วันเบ็นตูรย์ (เบ็นกูย) ราตรด
ค่าเดือน 10
และเบ็นทม (แซนโฎนตา)
ขึ้น1ค่าเดือน 11 - แรม15 แคจาเน็ง
ออกพรรษา
ค่าเดือน 11
ขึ้น1ค่าเดือน 12 – แรม 15 แคกะเด็อะ วันลอยกระทง/จัดทาองค์
ค่าเดือน 12
กระฐิน
ขึ้น1ค่าเดือน 1 - แรม15ค่า แคเมี๊ยะตูรย์
เกี่ยวข้าว
เดือน 1
ขึ้น1ค่าเดือน 2 - แรม15ค่า แคเบาะ
ทาบุญหมู่บ้าน
เป็นบาง
เดือน 2
หมูบ่ ้าน

1.3 สภาพทั่วไปและวิถีชีวิตในลุ่มน้้าห้วยเสนง
1.3.1 ห้วยเสนงตอนบน ห้วยเสนงตอนบนประกอบด้วย ตาบลกาบเชิง ตาบลแนงมุด ตาบลโคกตะเตียน
และตาบลบักได เป็นพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชา มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยทับทันห้วยสาราญ ที่มีเนื้อที่รวม
313,750 ไร่ ซึ่งเป็นเป็นต้นน้าสาคัญหลายสาย เช่นห้วยทับทัน ลาชี และลาห้วยเสนง ผู้คนดั้งเดิมสื่อสารด้วยภาษา
เขมรสุรินทร์ และมีกูย ลาวเข้ามาเพิ่มจากนโยบายความมั่นคงรวมทั้ง การจัดสรรที่ทากินจากพื้นที่ปุาสงวนมาเป็น
สปก. ให้กับประชาชนในปี 2537
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร ปี 2555 จังหวัดสุรินทร์

การเกษตรในพืน้ ที่ 2 อาเภอ
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จากแผนภูมิแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากที่ดินทาการเกษตรแต่ละประเภท ซึ่งจะทาให้เห็น
สัดส่วนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ของอาเภอพนมดงรักและอาเภอกาบเชิง หากนาข้อมูลอาเภออื่นมาประกอบ
จะทาให้เห็นการใช้ประโยชน์จากที่ดินประเภทพืชไร่อยู่ในสัดส่วนที่มากเมื่อเทียบกับอาเภออื่น
ในเขตลุ่ มน้ าห้ วยเสนงตอนบน ซึ่งเป็นเป็นต้นน้าของลุ่ มน้าห้ วยเสนงซึ่งประกอบด้ว ย ตาบล โคก
ตะเคียน และตาบลกาบเชิง ของอาเภอกาบเชิง มีการจัดตั้งเป็นปุาชุมชน ทั้งหมด 10 แปลง และปุาชุมชนเขา
โต๊ะในเขตตาบลบักได อาเภอพนมดงรัก จากสภาพพื้นที่เป็นเนินเขาสลับกับที่ลุ่ม ชุมชนจึงมีทั้งการทาไร่ เช่น
ปลูกมันสาปะหลัง ปลูกอ้อย ไร่ยางพารา ไร่ยูคา และในพื้นที่ลุ่มจะปลูกข้าว

การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้าห้วยเสนงตอนบน เช่นกรณีชุมชนบ้านเขาโต๊ะ ตาบลบักได อาเภอพนม
ดงรัก มีการจัดทาปุาชุมชนบ้ านเขาโต๊ะมีกฎระเบียบในการจัดการร่ว มกันของคนภายในชุมชน ในการใช้
ประโยชน์จากปุาเช่นเก็บของปุาพืชผักสมุนไพรเพื่อเป็นอาหาร ดูแล รักษาโดยมีโครงสร้างคณะกรรมการใน
การดูแล รวมทั้งยังจัดทาเป็นพื้นที่ในการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศในปุาชุมชนบ้านเขาโต๊ะมี 10 จุดขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางสาคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรจากคนในชุมชน และสาธารณะ
แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศในป่าชุมชนบ้านเขาโต๊ะมี 10 จุดดังนี้

ดังนี้ พบว่าชุมชนลุ่มน้าห้วยเสนงตอนบน มีการอนุรักษ์ปุาต้นน้าโดยการประกาศเขตอภัยทาน ห้ามล่า
สัตว์ ห้ามตัดไม้ ให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์เฉพาะหาของปุา เช่น เก็บเห็ด หาผักพื้นบ้าน และยังพัฒนาเป็น
ที่พักผ่อน รวมทั้งใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และยู
คาลิปตัสเป็นต้น
ด้วยสาเหตุจากการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว ได้แก่ อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา ทาให้หน้าดินเกาะ
ตัวยาก เกิดเป็นตะกอนไหลลงสู่ลาห้วย ทาให้ลาห้วยตื้นเขิน และ การปลูกยูคาลิปตัส ทาให้น้าในเขตต้นน้า
แห้ ง ขอด ในฤดู แ ล้ ง ไม่ ส ามารถเป็ น ต้ น น้ าได้ รวมทั้ ง การใช้ ส ารเคมี ก ารเกษตรเช่ น ยาฆ่ า หญ้ า ในพื ช ไร่
นอกจากนี้มีการพัฒนาแหล่งน้าไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ได้แก่ การก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้า ทานบ ทาให้
การไหลของน้าขาดช่วง บางช่วงมีน้าขัง บางช่วงน้าแห้งขอดเกิดวัชพืชหนาแน่น
1.3.2 ห้วยเสนงตอนกลาง
ห้วยเสนงตอนกลางประกอบด้วย ตาบลหนองใหญ่ ตาบลกันตรวจระมวล ตาบลบ้านไทร ตาบลบ้ าน
พลวง ตาบลตาเบา ตาบลโคกยาง ตาบลกังแอน ตาบลเชื้อเพลง ตาบลทมอ ตาบลเชื้อเพลิงและบางส่วนของ
ตาบลนาบัว สภาพทางกายภาพของพื้นที่ลุ่มสลับเนิน มีพื้นที่ปุาสาธารณะอยู่หลายแห่ง หรือที่เรียกว่าปุาทาเล
อาชีพส่วนใหญ่ทานาปี และทาสวน
กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากลาห้วยเสนง ตอนกลาง พบว่า ชุมชนห้วยเสนงตอนกลางมีการอนุรักษ์
พื้นที่ปุา และมีกิจกรรมโรงเรียนธรรมชาติ คือโรงเรียนตาเบาวิทยา มีห้องเรียนอยู่ตามต้นไม้ นอกจากนี้ยังมี

กลุ่ มอนุ รั กษ์และใช้ย าสมุน ไพรบ้ านตาเตีย ว มีการฟื้ นฟูปุาริมน้า มีกิจกรรมสื บ สานต่ออายุส ายน้า มีการ
ประกาศเขตอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า นอกจากนี้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากล าห้ ว ยเสนง เช่ น ปลู ก ผั ก ริ ม น้ า ท า
การเกษตร เลี้ยงสัตว์ หาปลา ดักกุ้ง และอุปโภค

ในอดีตการใช้น้าจากลาห้วยเสนงกรณีพื้นที่ตาบลตาเบานั้น ลาห้วยจะไม่มีฝายกั้นเหมือนปัจจุบัน แต่
จะใช้ทานบซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ ปี พ.ศ. 2538 เริ่มมีการพัฒนาแหล่งน้า มีการขุดลอกลา
ห้วยและกั้นฝาย เฉพาะตาบลตาเบา อาเภอปราสาท มีฝายกั้นลาน้าทั้งหมด 14 ฝาย แต่ก็พบปัญหาตามมาคือ
ทาให้น้าตื้นเขิน และในฤดูแล้งทาให้น้าขังเป็นบางจุด แม้มีการพยายามขุดลอกคลองอยู่บ่อยครั้งก็ตาม
นอกจากนี้การขุดลอกสายหลัก นอกจากขุดลอกเฉพาะหน้าดิน ยังมีการขุดเอาต้นไม้ริมฝั่งออกไปด้วย
พร้อมกับการปลูกต้นยูคาลิปตัสแทนไม้ธรรมชาติ ทาให้น้ามีพิษต่อสัตว์น้า โดยเฉพาะปลาไม่สามารถอาศัยอยู่
ได้ จึงทาให้ การทามาหากินขาดหายไป ดังที่พ่อมูล เลี่ยมดี ชาวบ้านภูมิสตึง เล่ าให้ฟัง ว่า “เดี๋ยวนี้หากินก็
ลาบาก อีกทั้งยังต้องซื้อปลาทูนึ่งกิน ปลาในน้าก็หากินไม่ได้แล้ว ” การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ชาวบ้านชุมชน
ห้วยเสนงตอนกลาง จึงมองว่าจาเป็นต้องฟื้นฟูระบบธรรมชาติ และการไหลเวียนของทางน้าคืนสู่สภาพเดิม
ขยายพันธุ์ปลาธรรมชาติ ปลูกพันธุ์ไม้เดิมที่เคยมีอยู่เสริม และมีการบริหารจัดการฝาย ให้มีการปิดเปิดประตูน้า
ให้น้าธรรมชาติไหลอย่างสะดวก พัฒนาขยายพันธุ์ไม้ให้มีความหลากหลาย รื้อถอนยูคาลิปตัส เพื่อให้ไม้น้าคง
อยู่ พันธุ์ปลาจะขยายได้เองตามระบบนิเวศ

1.3.3 ห้วยเสนงตอนปลาย
ห้วยเสนงตอนปลาย ประกอบด้วย ตาบลเฉนียง ตาบลตระแสง ตาบลคอโค ตาบลนอกเมือง ตาบลใน
เมือง ตาบลท่าสว่าง ตาบลเทนมีย์ มีอ่างเก็บน้าห้วยเสนงมีความจุอยู่ที่ 20 ลบม. เป็นแหล่งเก็บกักน้าที่สาคัญ
จัดทาเพื่อการเกษตรและยังเป็นแหล่งน้าดิบในการทาประปาของเมืองสุรินทร์ โดยมีอ่างคู่แฝดคืออ่างเก็บน้า
อาปึล มีความจุ 22 ลบม. ที่เป็นแหล่งน้าสารองสาหรับอ่างเก็บน้าห้วยเสนง และลาห้วยเสนงจะมาสิ้นสุดที่
ตาบลท่าสว่างไหลลงลาน้าชี รวมระยะทางจากต้นน้าถึงปลายน้าประมาณ 75 ก.ม.
พื้นที่ชุมชนตอนปลายน้า เป็นพื้นที่ราบ มีลักษณะดินร่วนปนทราย การใช้ประโยชน์จากห้วยเสนงตอน
ปลาย มีหลายด้านเช่น ด้านการเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน ด้านการประมงเช่นกรณีชุมชนบ้านละเอาะ
ตาบลเฉนียงซึ่งเป็นแหล่งผลิตลูกปลาเพื่อจาหน่ ายรวมทั้งเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ปลาที่สาคัญของอีสานใต้ เป็น
แหล่งน้าดิบสาคัญสาหรับจัดทาน้าประปาปูอนสู่เมืองทั้งในระดับครัวเรือนและภาคบริการ เป็น พื้นที่ห้วยเสนง
ตอนปลายมีความอุดมสมบูรณ์ บางจุดเป็น ปุาทามอุดมสมบูรณ์มีการรักษาปุาด้วยวัฒนธรรมความเชื่อของ
ชุมชน เช่น ปุาบ้านแสงตะวัน ปุาบ้านพลวง และปุาริมน้าบ้านแสงตะวัน และชุมชนบ้านแสงตะวัน ยังมีการใช้
ประโยชน์จากที่ดิน เช่นที่ดินสาธารณะริมลาห้วยเสนง แบ่งให้ชุมชนที่ไม่มีที่ทากิน เข้ามาปลูกผัก 14 ครัวเรือน
โดยมีเงื่อนไขต้องปลอดสารพิษ และชุมชนในพื้นที่ก็มีการเฝูาระวังน้าเสียจากลาห้วยโดยประสานงานกับทาง
สถาบันการศึกษามาตรวจวัดคุณภาพน้า

ชุมชนในพื้นที่ตอนปลายตาบลคอโค ชื่อคอโคสันนิษฐานว่ามาจากคาว่า กรอลกู “คอกวัว ” ซึ่งอาจ
เป็นที่จุดพักวัว – ควาย ที่มีการไล่ต้อนจากที่อื่นๆ ต่อมาได้กลายมาเป็นกอกู หรือคอโคในปัจจุบัน แต่ก็มีมี เรื่อง
เล่าเกี่ยวกับที่มาของคาว่าคอโค เช่นมีวัวตายในปุา มีคนเห็นจึงไปตามพักพวกมา ว่าจะเอาไปกิน แต่วัวตัวนั้น
กลับเหลือแต่คอ เพราะเสือคาบไปกิน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านคอโค บ้านตะเคียนตั้งตามลักษณะต้นตะเคียน
บ้านฉางข้าว ตั้งชื่อจากการเป็นจุดพักข้าวเพื่อจะขนส่งขึ้นรถไฟที่ลาชี

1.3.4 สรุปการใช้ประโยชน์จากลุ่มน้้าห้วยเสนง
ลุ่มน้าห้วยเสนงมีการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนตลอดลาน้าและอ่างเก็บกักน้า ซึ่งสามารถจาแนก
การใช้ประโยชน์จากน้าห้วยเสนงดังนี้
ด้านประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับน้านั้นเช่น การที่เสดงความเคารพพระแม่คง
คา หรื อประเพณีล อยกระทง มีประเพณีบวงสรวงเจ้าปูุในพื้นที่ปุาต้นน้า เช่นชุมชนบ้านเขาโต๊ะ และยังมี
ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับน้าอีกอย่างคือ งานตอมสตึงเสนง ซึ่งเป็นประเพณีที่ เสดงถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
น้า ที่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ
1. การเกษตร เกษตรโดยหลักแล้วคนในชุมชนตลอดลุ่มน้าห้วยเสนงนั้นมีอาชีพหลักคือการทา
การเกษตรเพาะปลูกข้าวนาปีโดยจะเป็นระบบน้าธรรมชาติ และจะมีเป็นบางพื้นที่ที่สามรถทานาปรังได้สาหรับ
พื้น ที่ ที่มี เหล่ ง เก็ บ กั กน้ าส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น พื้ นที่ รอบอ่ างเก็บ น้า และมีก ารปลู กพืช สวนครัว และพื ช ไร่ เช่ น
แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวโพด
2. ประมง ในด้านการประมงนั้นจะแบ่งออกเป็น การประมงธรรมชาติที่คนในชุมชนตลอดลาห้วยและ
อ่างเก็บน้าได้พึ่งพาอาศัยหาอยู่หากินกับแหล่งพันธุ์ปลาตามธรรมชาติที่ให้คนตลอดลาห้วยได้พึ่งพา และการ
ประมงน้าจืดที่มีการเพาะเลี้ยงปลาเพื่อการค้า ซึ่งจะมีมากในเขตพื้นที่รอบอ่างเก็บน้าห้วยเสนง
3. แหล่งอาหาร ซึ่งเป็นแห่งอาหารที่สาคัญมากให้คนในชุมชนได้พึ่งพาอาศัยทั้งปลาซึ่งมีหลายชนิด
สัตว์น้าในลาห้วย รวมทั้งพันธุ์พืชผักริมห้วย ที่สามารถเป็นต้นทุนทรัพยากรในชุมชนที่สาคัญ และสามารถลด
ต้นทุนรายจ่ายได้เป็นอย่างดีสาหรับพื้นที่ลาห้วยที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่
ด้านสังคม
1. แหล่งน้้าดิบในการท้าประปา ห้วยเสนงนั้นเป็นแหล่งน้าที่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ ในด้านการ
ทาประปานั้นพื้นที่ตลอดลาห้วยมีการจัดสรรน้าไว้ในการทาประปา และแหล่งประปาขนาดใหญ่คืออ่างเก็บน้า
ห้วยเสนง ที่มีการดึงน้าจากอ่างเก็บน้าเพื่อทาประปาหล่อเลี้ยงคนในเขตอาเภอเมืองสุรินทร์ทั้งเมือง
2. ด้านแหล่งสมุนไพร ในลาห้วยนั้นยังมีบางพื้นที่ที่ยังคงเป็นปุาริมห้วยที่ไม่ได้มีการขุดลอกนั้น จะมี
พืชไม้ใหญ่เล็ก ที่เป็นพืชสมุนไพรหลายชนิดที่คนสามารถนามาใช้ประโยชน์
3. แหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้าห้วยเสนงเป็นอ่างเก็บน้าขนาดกลาง เป็นที่ ที่คนมาท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจ

4.แหล่งเรียนรู้ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในลาห้วยเสนงเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนรู้
เช่นกรณีบ้านหนองใหญ่ซึ่งได้จัดทาเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้นิเวศน์พื้นบ้านห้วยเสนงหนองใหญ่ และหลักสูตรการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน
1.3 ลักษณะปัญหาที่พบ

ล้าห้วยเสนงตอนบน
ด้วยสภาพพื้นที่ที่เป็นที่ติดเชิงเขา เป็นพื้นที่ต้นน้า เป็นโคกเป็นเนิน มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ เชิงเดี่ยว
ได้แก่ อ้อย ข้าโพด มันสาปะหลัง ยางพารา ซึ่งมีการใช้สารเคมีในการกระบวนการเพาะปลูกที่สูง มีการปลูกพืช
ซ้าๆ ทาให้คุณภาพดินเสื่อมลง ดินไม่เกาะตั ว เกิดเป็นตะกอนดินและสารเคมีไหลลงสู่ลาห้วย ทาให้ลาห้วยตื้น
เขินและคุณภาพของน้า มีการปลูกยูคาลิปตัส ทาให้น้าในเขตต้นน้าแห้งขอด ในฤดูแล้งไม่สามารถเป็นต้นน้าได้
นอกจากนี้มีการพัฒนาแหล่งน้าไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ได้แก่ การก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้า ทานบ ทาให้
การไหลของน้าขาดช่วง บางช่วงมีน้าขัง บางช่วงน้าแห้งขอดเกิดวัชพืชหนาแน่น

ล้าห้วยเสนงตอนกลาง

ปัญหาสาคัญที่พบคือเดิมนั้น ตลอดลาห้วยจะมีปุาริมน้าตลอดลาห้วยซึ่งสร้างคุณประโยชน์มากมาย
แต่ได้มีการขุกลอกลาห้วยจึงเกิดปัญหาตามมาคือ เช่นพื้นที่ตาบลตาเบา มีฝายกั้นลาน้าทั้งหมด 14 ฝาย แต่ผล
ที่ตามมาคือทาให้เกิดการตื้นเขินของลาน้าในลาห้วย จากการคุณภาพของดินที่ไม่มีปุาไม้เกาะยึดเกิดการกัด
เซาะของดิน และตะกอนดินไปกองรวมอยู่หน้าฝายกั้นน้าที่เป็นสาเหตุของน้าตื้นเขิน แหล่งเพาะพันธุ์ปลาตาม
ธรรมชาติก็หายไป จานวนปลาน้อยลง

ล้าห้วยเสนงตอนปลาย
พื้นที่ห้วยเสนงตอนปลายเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งน้าอุดมสมบูรณ์ แต่มีปัญหาเช่นกันในเชิงพื้นที่ ที่ได้รับ
ปั ญหาน้ าท่ว มนาในฤดูน้ าหลาก พื้น ที่ห้ ว ยเสนงตอนปลายน้าจะติดกับเขตพื้นที่ตัว เมืองสุ รินทร์ จากการ
ขยายตัวของเมืองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งภาคสังคม อุสาหกรรม และบริการ มีการนาน้ามาเป็นน้าดิบในการทา
ประปาจากห้วยเสนงที่มากขึ้น มีแนวโน้มอาจถึงขั้นรุนแรงในอนาคต
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แผนภูมิแสดงปริมาณผู้ใช้น้าประปาสุรินทร์ แหล่งข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาค

ปริมาณนา้ ที่จาหน่ ายรายเดือน ลบม.
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แผนภูมิแสดงปริมาณน้าที่จาหน่ายน้าประปาสุรินทร์ แหล่งข้อมูลจากการประปาส่วนภูมิภาค
ประกอบกับกระบวนการจัดการดูแลจัดการน้าเสียที่ไร้ประสิทธิภาพมีผลให้ประมาณน้าจากการใช้
ประโยชน์จากกระบวนการประกอบกิจกรรมกิจการต่างๆไม่มีการบาบัด ทาให้พื้นที่ห้วยเสนงตอนปลายได้รั บ
ผลกระทบจากน้าเสียค้อนข้างสูง

1.4.1 จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถจ้าแนกออกเป็น 4 มิติด้วยกันดังนี้

ความเสื่ อมโทรมของลุ่มห้ วยเสนง

คุณภาพนา้ นา้ เสี ย ไม่ มีมาตรกาควบคุม
ตรวจสอบ จัดการ

ปัญหาลุ่มนา้ ห้ วยเสนง
ปัญหานา้ ท่วม

ปัญหาการจัดสรรนา้

1. มิติที่หนึ่ง ปัญหาความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้าห้วยเสนง ที่เกิดขึ้นตลอดทั้งลุ่ม
น้าห้วยเสนงอันเนื่องจากการแผ้วถาง บุกรุกพื้นที่ริมห้วย ทั้งส่วนที่เป็นการขยายพื้นที่การเกษตรกรรม ที่อยู่
อาศัย การขยายตัวของภาคเมือง
2. มิติที่สอง ปัญหาคุณภาพน้า น้าเสีย ที่ขาดมาตรการควบคุมตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมาย ใน
พื้นที่เทศบาล ตาบลเฉนียง ตาบลนอกเมือง ตาบลคอโค ตาบลท่าสว่าง
3. มิติที่สาม ปัญหาน้าท่วม พื้นที่ประสบปัญหาบริเวณพื้นที่รอบอ่างห้วยเสนง อ่างอาปึล และพื้นที่ท้าย
อ่างห้วยเสนง ต.เฉนียง ต.ตระแสง ต.คอโค ต.ท่าสว่าง ต.นอกเมือง ต.ในเมือง และพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์
ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม ประมง ภาคธุรกิจ อันเนื่องจากขาดความรู้เรื่องระบบทางน้าในภาวการณ์
การเปลี่ ยนแปลง การขยายตัวของภาคเมือง ขาดมาตรการควบคุมการใช้ที่ดินและผั งเมือง อีกทั้งยังขาด
มาตรการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น
4. มิติที่สี่ ปัญหาการจัดสรรน้า ปัญหาการแย่งน้า พบปัญหามีสองกรณี ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่าง
ชาวบ้านกับหน่วยงานที่จัดสรรน้า ไม่มีมาตรการกระจายน้าให้ภาคเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
อีกกรณี เป็นกรณีความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านด้วยกันเอง พบสองประเด็นคือ ขัดแย้งกันเพราะ
ต่างฝุายต่างแย่งกันใช้ประโยชน์ และขัดแย้งกันเพราะฝุายหนึ่งต้องการอนุรักษ์อีกฝุายหนึ่งต้องการใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ โดยแนวโน้มทิศทางปัญหาอนาคตจะรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่เก็บน้าอ่างเท่าเดิม+ผู้ใช้น้าเพื่อ
อุปโภคบริโภคเพิ่ม+การขยายตัวของเมือง+การขยายเขตพื้นที่อุตสาหกรรม(AEC) = ปัญหาแย่งชิงน้า ลักสาม
เส้า (เกษตร เมือง อุตสาหกรรม)

1.5 ทิศทางข้อเสนอต่อการจัดการลุ่มน้้าห้วยเสนง
ห้ ว ยเสนงเป็ น ฐานทรั พ ยากรที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ประชาชนในลุ่ ม น้ าห้ ว ยเสนงอั น เป็ น ทรั พ ยากร
สาธารณะ บทเรียนสาคัญของการพัฒนาจะพบอยู่ 2 ส่วนคือ
1.การพัฒนาที่ไม่สอดคล้องต่อสภาพของภูมินิเวศน์ท้องถิ่น
2.กลไกการมีส่วนร่วม อานาจการบริหารจัดการจะผูกติดอยู่เพียงหน่วยงานของรัฐ การดาเนินงานแต่
ละหน่วยก็ขึ้นตรงต่อแผนงานและงบประมาณของแต่ละหน่วย การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงยังคงเป็นเพียง
ส่วนประกอบย่อยในแผนงาน

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริงบนฐานของหลักการประชาธิปไตย การสร้างกลไกที่รับรอง
สิทธิจึงเป็นสิ่งสาคัญต่อการพัฒนารวมทั้งบริหารจัดการที่เป็นระบบที่จัดทาเป็น แผนแม่บทการบริหารจัดการ
ลุ่มน้าท้องถิ่นสุรินทร์ โดยมีแนวทางแผนสาคัญ 4 ด้าน
1.แนวทางแผนเชิงการจัดการ กรณี ห้วยเสนง
2.แผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้า แผนการเฝูาระวังคุณภาพน้าและ
มาตรการจัดการแก้ไข
3. แผนมาตรการเตือนอุทกภัยและการบริหารจัดการพื้นที่น้าท่วม
4. แผนการบริหารจัดสรรน้า

แผนแม่ บทลุ่มนา้ ห้ วยเสนง(ลุ่มนา้ ท้ องถิ่น)
คณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มนา้ ห้ วยเสนง
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