งานวิจัยไทบ้านเรื่อง

“ระบบนิเวศบุ่งแม่น้าโขงกับเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาชุมชน
ที่หมูบ่ ้านส้าโรง ต้าบลส้าโรง อ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี”

โดย
ชาวบ้านหมู่บ้านส้าโรง เครือข่ายชุมชนคนฮักน้าของ
สถาบันชุมชนลุ่มน้าโขง และ สมาคมแม่นา้ เพื่อชีวิต

ระบบนิเวศบุ่งแม่น้าโขงตามความรู้ท้องถิ่น
แม่น้ำโขงมีส้ำคัญต่อหลำยประเทศ ไหลผ่ำน 6 ประเทศเริ่มจำกจีนเลียบเลำะมำผ่ำนพม่ำ ลำว ไทย
กัมพูชำ และเวียดนำมตำมล้ำดับ ในประเทศไทยนันแม่น้ำโขงไหลผ่ำน 8 จัง หวัด คือ เชียงรำย หนองคำย
อุบลรำชธำนี บึงกำฬ เลย นครพนม มุกดำหำร อ้ำนำจเจริญ รวมควำมยำวทังหมด 4,880 กิโลเมตร แม่น้ำโขง
ถือเป็นสำยน้ำที่มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงและระบบนิเวศที่ซับซ้อน มีพันธุ์ปลำและสัตว์น้ำจ้ำนวนมำก
ในจ้ ำนวนนั นหลำยชนิ ด เป็ น สั ต ว์เฉพำะถิ่ น และใกล้ สู ญ พั น ธุ์อ ย่ ำงเช่ น ปลำบึ ก ริ ม ฝั่ ง โขงมี ร ะบบนิ เวศที่
หลำกหลำย มีดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ นอกจำกนียังเชื่อมโยงอยู่กับระบบนิเวศในแม่น้ำสำขำอีกจ้ำนวนมำก
รวมทังทังป่ำชุ่มน้ำและป่ำบก
ด้วยควำมอุดมสมบูรณ์ท้ำให้มีผู้คนอำศัยท้ำมำหำกินอยู่ตลอดสำยน้ำ จึงพบกำรหำปลำและปลูกพืชริม
ฝั่งโขงอยู่ตลอดสำยน้ำ ก่อเกิดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และระบบเศรษฐกิจสังคมที่ผูกพันอยู่กับแม่น้ำและ
ระบบนิเวศ เกิดภูมิปัญญำท้องถิ่นที่สร้ำงสั่งสมและสืบทอดกันมำหลำยชั่วอำยุคน
บ้ำนส้ำโรง ต้ำบลส้ำโรง อ้ำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้ำนริมโขงที่มีวิถีชีวิตและ
ควำมรู้ท้องถิ่นผูกพันอยู่กับระบบนิเวศแม่น้ำโขงที่ได้พึ่งพำหำอยู่หำกินมำยำวนำน ซึ่งได้แบ่งระบบนิเวศแม่น้ำ
โขงออกเป็นระบบนิเวศย่อย 11 ระบบตำมภูมิปัญ ญำท้องถิ่น ดังนี 1) ดอน 2) ห้วย,ฮ่อง 3) บุ่ง 4) แก่งหิน
5) ถ้ำ 6) เวิน 7) หำด 8) ก้อง 9) แก่ง 10) คอน 11) ลวง “บุ่ง” เป็นระบบนิเวศย่อยประเภทหนึ่งที่มี
ควำมส้ำคัญต่อระบบนิเวศแม่น้ำโขง กำรหำอยู่หำกินของชำวบ้ำน และที่ส้ำคัญยังมีควำมส้ำคัญต่อกำรอนุรักษ์
และฟื้นฟูปลำและสัตว์น้ำของชุมชน ซึ่งที่บ้ำนส้ำโรงมีบุ่งอยู่ถึง 19 บุ่ง
ด้วยเห็นควำมส้ำคัญของบุ่ง ดังกล่ำว ชำวบ้ำนหมู่บ้ำนส้ำโรง เครือข่ำยชุมชนคนฮักน้ำของ สถำบัน
ชุมชนลุ่มน้ำโขง และสมำคมแม่น้ำเพื่อชีวิต จึงได้ร่วมกันท้ำกำรวิจัยไทบ้ำนนีขึนเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธุ์ พ.ศ.
2561 ในพืนที่ริมฝั่งโขงของหมู่บ้ำนส้ำโรงรวมระยะทำงประมำณ 5 กิโลเมตร โดยวิธีกำรประชุมระดมควำมรู้
และลงพืนที่ส้ำรวจร่วมกัน เพื่อที่จะรวบรวมควำมรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับบุ่ง อันจะเป็นประโยชน์ในกำรอนุรั กษ์
และฟื้นฟูระบบนิเวศแม่น้ำโขงโดยเฉพำะกำรใช้บุ่งในกำรท้ำเขตอนุรักษ์เขตพันธุ์ปลำชุมชน กำรน้ำมำในกำร
ท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ในชุมชน และกำรเผยแพร่ต่อสังคมภำยและคนรุ่นหลังในชุมชนได้รับรู้
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ประวัติความเป็นมาบ้านส้าโรง1
บ้ำนส้ำโรงก่อตังขึนเมื่อพ.ศ.2464 โดยมีนำยพำ คะพิมพ์ ชำวบ้ำนแขวงสำละวัน สปป.ลำว อพยพ
พร้อมครอบครัวข้ำมแม่น้ำมำหำพืนที่ท้ำนำในฝั่งประเทศไทยบริเวณบ้ำนหนองกุง ต้ำบลส้ำโรง อ้ำเภอโพธิ์ไทร
จังหวัดอุบลรำชธำนี ซึ่งเดิมไม่มีคนอำศัยอยู่แต่เป็นพืนที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์เพรำะอยู่ติดแม่น้ำโขง เหมำะ
ส้ำหรับกำรท้ำนำ มีแหล่งน้ำใช้ได้ตลอกทังปี ภำยหลังมีนำยบำง จันทะชำลี นำยโตนด เรืองเนตร และพรรค
พวกได้อพยพตำมมำ จึงมีจ้ำนวนประชำกรเพิ่มมำกขึน ได้มีกำรตังหมู่บ้ำนอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อปีพ.ศ.2474
โดยนำยพำ คะพิมพ์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนแรก มีกำรตั งโรงเรียนขึนเป็นครังแรกเมื่อปี พ.ศ.2500
และต่อมำเมื่อปีพ.ศ.2532 เริ่มมีไฟฟ้ำใช้ภำยในหมู่บ้ำน
ปัจจุบันมีนำยพิจิตร จันทะชำรี เป็นผู้ใหญ่บ้ำน หมู่บ้ำนส้ำโรงมีพืนที่ทังหมด 1,500 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่
อำศัย 20 ไร่ ที่ สำธำรณะ 235 ไร่ และพื นที่ ท้ ำกำรเกษตร 2,065 ไร่ ปั จจุ บั น มี ค รอบครัว 130 ครั วเรื อ น
จ้ำนวนประชำกรทังหมด 553 คน แยกเป็นชำย 261 คน เป็นหญิง 292 คน ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
ท้ำนำ ท้ำไร่ ท้ำสวน ท้ำประมง และรับจ้ำงทั่วไป
ชำวบ้ำนส้ำโรงได้จัดตังป่ำชุมชนขึนเมื่อปี พ.ศ. 2541 ได้รับกำรสนับสนุนครังแรกจำกส้ำนักงำนป่ำไม้
เขต จังหวัดอุบลรำชธำนี ป่ำชุมชนบ้ำนส้ำโรงมีพืนที่รวมทังสิน 235 ไร่ แบ่งเป็นป่ำสำธำรณะประโยชน์ 58 ไร่
ป่ำช้ำ 62 ไร่ และดอนปู่ตำ 115 ไร่ อำณำเขตติดต่อรอบพืนที่ป่ำชุมชน ทิศเหนือจรดแม่น้ำโขง ทิศใต้จรดห้วย
ไร่ บ้ำนโนนศำลำ ทิศตะวันออกจรดห้วยสะทุง ทิศตะวันตกจรดบ้ำนปำกห้วยม่วง ต้ำบลเหล่ำงำม
ระบบนิเวศย่อย “บุ่ง” ตามความรู้พืนบ้าน

บุ่ง คือระบบนิเวศย่อยที่เป็นแอ่งน้ำริมฝั่งโขงที่ใหญ่พอสมควรและมีน้ำท่วมขังตลอด มีลักษณะรูปทรง
ที่แตกต่ำงกันออกไป มีทังบุ่งดินและบุ่งหิน สำมำรถมองเห็นบุ่งได้เฉพำะช่วงน้ำลดในหน้ำแล้งประมำณเดือน
มกรำคมถึงเดือนปลำยเดือนเมษำยน ส่วนช่วงน้ำหลำกจะจมอยู่ใต้น้ำโขง
ชำวบ้ำนจะใช้พืนที่รอบบุ่งที่เป็นบุ่งดินปลูกพืชเกษตรมีทังผักสวนครัวและผักธรรมชำติ นอกจำกนันบุ่ง
ยังเป็นพืนที่เพำะพันธุ์สัตว์น้ำหลำกหลำยชนิด ที่ส้ำคัญต่อแหล่งอำหำรให้ทังคนและสัตว์
จำกกำรส้ ำ รวจระบบนิ เวศ “บุ่ ง ” บริ เวณบ้ ำ นส้ ำ โรง อ.โพธิ์ ไ ทร จ.อุ บ ลรำชธำนี เมื่ อ วั น ที่ 24
กุมภำพันธ์ 2561 ที่ผ่ำนมำ พบว่ำตำมควำมยำว 5 กิโลเมตรริมฝั่งโขงที่บ้ำนส้ำโรงมีบุ่ง ทังหมด 19 บุ่ง ซึ่ง มี
ลัก ษณะ ประวั ติค วำมเป็ น มำ ระบบนิ เวศ และกำรใช้ ป ระโยชน์ ข องชุ ม ชนที่ ต่ ำงกัน โดยแบ่ ง ออกเป็ น 2
ประเภท ประเภทคือ บุ่ งดิน ซึ่งจะมี ดิน ร่วนบนทรำย บุ่ ง ที่ เป็ น บุ่ง ดิ น จะมี ควำมอุ ดมสมบู รณ์ เป็ น อย่ ำงมำก
“นิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง: จำกแก่งคุดคู้ถึงผำชันในกระแสกำรเปลี่ยนแปลง” จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชำติ, มูลนิธิ
พิทักษ์ธรรมชำติเพื่อชีวิต และเครือข่ำยสภำองค์กรชุมชนต้ำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดอีสำน, พฤษภำคม 2558
1
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ชำวบ้ำนจะนิยมหำปลำตำมบุ่งลักษณะนี นอกจำกหำปลำแล้วบุ่งดินยังเป็นพืนที่เพำะปลูกส้ำหรับชำวบ้ำน
เพรำะดินตำมบุ่งมีควำมอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยแร่ธำตุ ประเภทที่สองคือ บุ่งหิน ส่วนมำกแล้วบุ่งหินชำวบ้ำน
จะไม่ค่อยใช้ประโยชน์มำกนักเพรำะเป็นหินล้วน ปลำก็ไม่ค่อยชอบอยู่สักเท่ำไหร่
จำกกำรส้ำรวจเรำพบบุ่งทัง 2 ประเภท โดยมีชื่อเรียกดังนี 1) บุ่งเขียว 2) บุ่งเขียวน้อย 3) บุ่งของสัก
4) บุ่งเซียงแก้ว 5) บุ่งปลำพอน 6) บุ่งหำงปลำพอน 7) บุ่งสำมพันโบก 8) บุ่งกลำงของ 9) บุ่งยำงเดี่ยว 10) บุ่ง
แม่ใหญ่กุทอง 11) บุ่งท่ำวัด 12) บุ่งพ่อใหญ่หวีด 13) บุ่งน้ำกิน 14) บุ่งนักเรียน 15) บุ่งดอกเกต 16) บุ่งสอง
ห้อง 17) บุ่ง ผักแว่น 18) บุ่งสองพันโบก 19) บุ่ งน้ ำใส เมื่อเทียบกับ กำรส้ำรวจเมื่อปี พ.ศ.2554-พ.ศ.2557
พบว่ำ บุ่งได้มีกำรหำยไป 2 บุ่ง กำรหำยไปของบุ่งนันเกิดจำกกำรที่น้ำโขงไม่ลดระดับลงเท่ำเดิมท้ำให้เรำไม่
สำมำรถมองเห็นบุ่งและไปใช้ประโยชน์จำกบุ่งดังกล่ำวได้
บุ่งมีควำมส้ำคัญกับชำวบ้ำนทังทำงตรงและทำงอ้อม ชำวบ้ำนอำศัยบุ่งในกำรหำอยู่หำกิน เช่นหำปลำ
หำหอย ช้อนกุ้งในช่วงน้ำลด อำศัยพืนที่รอบบุ่งบำงพืนที่รอบบุ่งท้ำกำรเกษตร ดินบริเวณรอบบุ่งจะมีแร่ธำตุสูง
ปลูกพืชผักได้ผลผลิตดี นอกจำกนันบุ่งยังเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ปลำส้ำคัญในช่วงน้ำลด จำกกำรส้ำรวจเรำพบพืช
อำหำรที่อยู่รอบบุ่งทังหมด 12 ชนิดประกอบด้วย บัวแบ้ กระโดน ต้นไคร้ ผักแว่น ผักกูด หว้ำน้ำ เทำ แหน ถั่ว
พุ่ม ผักโฮบแฮบ แตงโม มันเทศ พบสัตว์น้ำทังหมด ชนิดประกอบด้วย ปลำ หอย กุ้งฝอย แมงกะพรุนน้ำจืด
เป็นต้น ปลำที่พบส่วนมำกจะเป็นปลำเกล็ด ปลำตัวเล็กตัวน้อย เช่น ปลำสร้อย ปลำแปบ ปลำยคุยลำม ปลำ
หลังขน ปลำตะเพียน ปลำปำก ปลำบู่ ปลำช่อน ปลำดุก เป็นต้น
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1) บุ่งเขียว
ความเป็นมา บุ่งเขียว เป็นบุ่งขนำดใหญ่ที่มำของชื่อที่ชำวบ้ำนเรียกกันว่ำบุ่งเขียนนันเนื่องจำกสีของ
น้ำในบุ่ง มีลักษณะเป็นสีเขียวเข้ม จึงเรียกว่ำบุ่งเขียว
ลักษณะ เป็นบุ่งขนำดใหญ่ มีควำมกว้ำง 3,000 ตำรำงเมตร หรือประมำณ 2 ไร่ ลึก 3-4 เมตร มีถ้ำ
ลอดเชื่อมต่อไปสู่แม่น้ำโขงได้
สัตว์น้าที่พบ ปลำ มีปลำทังขนำดเล็กและขนำดใหญ่เกือบทุกชนิดที่หำได้ในแม่น้ำโขง แต่ปลำที่จับได้
เป็นประจ้ำ ได้แก่ ปลำปำก ปลำตะเพียน ปลำคุยรำม ปลำคับของ ปลำหมำกผำง สัตว์อื่นๆ ได้แก่
แมงกะพรุนน้ำจืด (มีพิษ) กุ้งฝอย หอยชนิดต่ำงๆ (แต่ชำวบ้ำนไม่นิยมหำหอยบริเวณนีเนื่องจำกเชื่อว่ำเป็นบุ่งที่
มีจระเข้อำศัยอยู่)
พืชที่พบ บัวแบ้ กระโดน ต้นไคร้ ผักแว่น ผักกูด หว้ำน้ำ เทำ แหน
อื่นๆ ไม่เคยมีกำรใช้สำรพิษสำรเคมีเพื่อกำรจับปลำในบุ่งเขียว เนื่องจำกไม่ค่อยมีกำรหำกินในบุ่งนี
เพรำะชำวบ้ำนกลัวจระเข้ที่เชื่อว่ำยังอำศัยอยู่ในบุ่ง
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2) บุ่งเขียวน้อย
ความเป็นมา เป็นบุ่งที่อยู่ถัดจำกบุ่งเขียวหรือเป็นหำงของบุ่งเขียว ชำวบ้ำนจึงเรียกกันติดปำกว่ำบุ่ง
เขียวน้อย
ลักษณะ เป็นบุ่งหินผสมดินปนทรำยส่วนมำกเป็นหินมำกกว่ำดิน มีขนำดเล็ก ไม่ถึง 100 ตำรำงเมตร
ไม่ลึกเท่ำไหร่
สัตว์น้าที่พบ ปลำขนำดเล็กและขนำดกลำง ได้แก่ ปลำตอง ปลำกด ปลำสร้อย ปลำกุ่ม ปลำอีไท
พืชที่พบ บัวแบ้ กระโดน ต้นไคร้ ผักแว่น ผักกูด หว้ำน้ำ เทำ แหน
อื่นๆ –
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3) บุ่งขอนสัก
ความเป็นมา ในอดีต ได้มีไม้สักท่อนใหญ่ ไหลมำกับสำยน้ำโขง ไหลมำจำกไหนก็ไม่รู้มำปักอยู่กลำงบุ่ง
ชำวบ้ำนจึงเรียกกันติดปำกว่ำบุ่งนีเป็น บุ่งขอนสัก
ลักษณะ เป็นบุ่งใหญ่ อยู่ใกล้กับบุ่งปลำพอน รอบบุ่ง มีต้นไคร้ขึนอย่ำงหนำแน่น เป็นบุ่งหิน มีส่วนที่
เป็นพืนดินเพียงเล็กน้อย ชำวบ้ำนจึงไม่นิยมท้ำกำรเกษตรบริเวณนี มีควำมกว้ำงประมำณ 500 เมตร ลึก
ประมำณ 5-6 เมตร
สัตว์น้าที่พบ ปลำที่จับได้เป็นประจ้ำจะเป็นปลำเล็กปลำน้อยเป็นส่วนมำก ได้แก่ ปลำบักมำ ปลำ
สร้อย ปลำคับของ ปลำหมำกผำง เป็นต้น
สัตว์อื่นๆ ได้แก่ กุ้งฝอย หอยชนิดต่ำงๆ นกชนิดต่ำงๆ ที่มำหำกินรอบบุ่ง รวมถึงแมลงต่ำงๆ เช่น
ตั๊กแตน ซึ่งมีมำกช่วงหลังฤดูฝน
พืชที่พบ ต้นไคร้ ต้นหว้ำ เทำ แหน
อื่นๆ เป็นบุ่งที่เคยมีกำรใช้สำรพิษสำรเคมีในกำรจับปลำ
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4) บุ่งเซียงแก้ว
ความเป็ น มา ชำวบ้ ำนเรีย กบุ่ งนี ตำมชื่ อเจ้ำ ของบุ่ ง เดิ ม พ่ อ ใหญ่ เซี ย งแก้ ว มำใช้ บุ่ ง นี เป็ น พื นที่ ท้ ำ
กำรเกษตร ชำวบ้ำนจึงเรียกชื่อ “เซียงแก้ว” ต่อๆกันมำตังแต่อดีตตังแต่ 200 ปีมำแล้ว บุ่งเซียงแก้วเป็นบุ่งที่มี
กำรปลูกข้ำวนำแซงของชำวบ้ำนหลำยครัวเรือนตังแต่ 50 กว่ำปีก่อน
ลักษณะ เป็นบุ่งขนำดกลำงเป็นบุ่งหินและดินอยู่รอบๆบุ่ง แต่ก่อนมีดินเยอะกว่ำนี จนเป็นพืนที่ท้ำนำ
แซงปลูกข้ำวได้ แต่ปัจจุบันไม่มีคนไปท้ำแล้วเพรำะหินมำกขึน ควำมกว้ำงของบุ่งประมำณ 150-200 เมตร ลึก
ประมำณ 2-3 เมตร
สัตว์น้าที่พ บ ปลำที่อำศัยในบุ่งนีส่วนใหญ่ เป็น ปลำขนำดเล็ก แต่ชำวบ้ำนไม่นิยมหำปลำจำกบุ่ง นี
เนื่องจำกเป็นบุ่งที่มีปลำไม่มำกเหมือนบุ่งอื่นๆ แต่ยังมีกำรหำกุ้งหำหอย
พืชที่พบ ต้นไคร้ ต้นหว้ำ เทำ ถั่ว แตงโม
อื่นๆ เป็นบุ่งที่พบว่ำมีกำรใช้สำรพิษสำรเคมีในกำรจับปลำแม้เป็นบุ่งที่มีปลำไม่มำกก็ตำม จึงเห็นว่ำ
ปลำมีจ้ำนวนน้อยลงอย่ำงมำก
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5) บุ่งปลาพอน
ความเป็นมา เดิมบุ่งนีเป็นบุ่งที่มีปลำพอนจ้ำนวนมำก ชำวบ้ำนจึงพำกันเรียกว่ำบุ่งปลำพอน
ลักษณะ เป็นบุ่งขนำดใหญ่ ใกล้เคียงกับบุ่งเขียว มีควำมกว้ำงประมำณ 3,500 ตำรำงเมตร ลึก 3-4
เมตร ด้ำนล่ำงบุ่งเป็นโบกหิน
สัตว์น้าที่พบ ปลำ ส่วนใหญ่เป็นปลำขนำดเล็กและมักเจอปลำเป้ำในบุ่ง นี สัตว์อื่นๆ ได้แก่ กุ้งฝอย
หอยชนิดต่ำงๆ และยังมีนกชนิดต่ำงๆ มำหำกินรอบบุ่ง รวมถึงแมลงต่ำงๆ เช่น ตั๊กแตน ซึ่งมีมำกช่วงหลังฤดูฝน
พืชที่พบ มีกำรท้ำเกษตรริมโขงบริเวณนี ชำวบ้ำนจะนิยมปลูกแตงโมบริเวณนี
อื่นๆ ปี 2548 ชำวบ้ำนเคยเลือกบุ่งนีเป็นเขตอนุรักษ์ โดยได้งบจำก ZIP ปี 2549 ได้เปิดให้มีเทศกำล
จับ ปลำ เก็ บ ค่ ำเข้ ำ คนละ 20 บำท รวบรวมมำเป็ น งบบ้ ำรุ ง และพั ฒ นำ แต่ ต่ อ มำไม่ ถึ ง ปี โครงกำรนี ต้ อ ง
หยุดชะงักไป เนื่องจำกไม่มีงบประมำณซือพั นธุ์ปลำมำปล่อยอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่ำมีกำรใช้สำรพิ ษ
สำรเคมีจับปลำในบุ่งนี
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6) บุ่งหางปลาพอน
ความเป็นมา เป็นบุ่งที่อยู่ต่อจำกบุ่งปลำพอน
ลักษณะ เป็นบุ่งขนำดเล็ก เล็กกว่ำบุ่งปลำพอนเพรำะเป็นส่วนท้ำยบุ่ง มีควำมตื่นเขิน กว้ำงประมำณ
50-70 เมตร ลึกประมำณ 1.5-2 เมตร
สัตว์น้าที่พบ ปลำ บุ่งนีจะมีแค่ปลำขนำดเล็ก เช่น ปลำสร้อย ปลำบักมำ ปลำคับของ ปลำรำกกล้วย
สัตว์อื่นๆ ได้แก่ กุ้งฝอย หอยทรำย หอยเล็บม้ำ นกและแมลงต่ำง
พืชทีพ่ บ ต้นไคร้ ต้นหว้ำ ถั่ว แตงโม
อื่นๆ พบว่ำมีกำรใช้สำรพิษสำรเคมีจับปลำในบุ่งนีหลำยครัง ชำวบ้ำนเห็นปลำตำยในบุ่งนีบ่อย
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7) บุ่งสามพันโบก (เทิง)
ความเป็นมา ชำวบ้ำนเรียกชื่อนี เนื่องจำกด้ำนล่ำงบุ่งเป็นหลุม (ค้ำว่ำหลุมคนอีสำนเรียกกันติดปำกว่ำ
โบก) ซึ่งมีอยู่จ้ำนวนมำกชำวบ้ำนจึงเรียกบุ่งนีว่ำสำมพันโบก กำรมีหลุมหรือโบกจ้ำนวนมำกท้ำให้หว่ำนแหยำก
และไม่ง่ำยที่จะเดินลงไปในบุ่ง
ลักษณะ เป็นบุ่งขนำดใหญ่ เป็นโบกหิน กว้ำงกว่ำ 3 ไร่
สัตว์น้าที่พบ บุ่งนีเป็นแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์หลำกหลำยชนิด เนื่องจำกมีลักษณะเป็นหลุมเป็นถ้ำ
ซึ่งเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์
พืชที่พบ ไคร้ บัวแบ้ แหน
อื่นๆ หำกมีกำรอนุรักษ์อีกครัง ชำวบ้ำนเสนอให้ใช้บุ่งสำมพันโบกเป็นเขตอนุรักษ์เพรำะเป็นมีลักษณะ
เหมำะแก่กำรเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์น้ำจ้ำนวนมำกและไม่มีสิ่งรบกวน เนื่องจำกผู้คนไม่นิยมหำปลำในบุ่งนี
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8) บุ่งกลางของ
ความเป็นมา ชำวบ้ำนเรียกชื่อกลำงของ เนื่องจำกเป็นบุ่งที่อยู่บริเวณกลำงแม่น้ำโขง ปีไหนที่น้ำลดลง
มำกถึงขีดเดิมถึงจะสำมำรถมองเห็นบุ่งนีได้ชัดเจน 4-5 ปีมำนีบุ่งนีจะมองไม่ค่อยเห็นเพรำะน้ำยังไม่ขำด
เท่ำที่ควรหรือลดลงไม่ถึงระดับเดิม อนำคตบุ่งนีอำจไม่สำมำรถมองเห็นได้ถ้ำระดับน้ำไม่ลดลง
ลักษณะ เป็นบุ่งน้ำตืน มีหำดทรำยล้อมรอบ กว้ำง 3,500 ตำรำงเมตร หรือประมำณ 2 ไร่กว่ำ ลึก
เพียง 1.5 เมตร
สัตว์น้าที่พบ ปลำ ปลำในบุ่งนีไม่ใช่ปลำใหญ่ ได้แก่ ปลำบู่ ปลำช่อนปลำกะแยง ปลำตอง สัตว์อื่นๆ
เป็นบุ่งที่มีหอยจ้ำนวนมำก รองลงมำคือ กุ้ง
พืชที่พบ ต้นไคร้ ต้นหว้ำ แหน ผักโหบเหบ
อื่นๆ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ระดับน้ำในบุ่งผิดปกติ น้ำไม่ลดในฤดูแล้งชำวบ้ำนหำกินในบุ่งยำกขึน โดยเฉพำะ
กำรงมหอย ที่แทบจะไม่มีแล้ว
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9) บุ่งยางเดี่ยว
ความเป็นมา เยื่องจำกบุ่งขึนไปริมฝั่งแต่ก่อนจะมีต้นยำงขนำดใหญ่ต้นหนึ่งอยู่บริเวณนี ชำวบ้ำนจึงใช้
ต้นยำงเป็นสัญลักษณ์เรียกชื่อบุ่ง มองเห็นต้นยำงบุ่งตรงนีจึงมีชื่อเรียกติดปำกว่ำบุ่งยำงเดี่ยว ปัจจุบันต้นยำงต้น
นีไม่มีแล้วแต่ชื่อยังคงเหลืออยู่ให้ชำวบ้ำนเรียกเป็นชื่อบุ่ง
ลักษณะ เป็นบุ่งดิน ขนำดกลำง กว้ำง 1,200 ตำรำงเมตร หรือเกือบ 1 ไร่ ลึก 4 เมตร
สัตว์น้าที่พบ ปลำ ส่วนใหญ่เป็นปลำขนำดเล็ก สัตว์อื่นๆ ได้แก่ หอย กุ้ง นก แมลงต่ำงๆ
พืชที่พบ ต้นไคร้ ต้นหว้ำ พืชเกษตรที่ชำวบ้ำนน้ำไปปลูก
อื่นๆ บุ่งยำงเดี่ยวมีเจ้ำของ ซึ่งใช้พืนที่รอบบุ่งท้ำเกษตร แต่ชำวบ้ำนสำมำรถหำอำหำรในบุ่งได้
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10) บุ่งแม่ใหญ่กุทอง
ความเป็นมา บุ่งแม่ใหญ่กุทองเป็นชื่อที่ชำวบ้ำนเรียกตำมชื่อเจ้ำของเดิมของบุ่ง ซึ่งเคยเพำะปลูกใน
พืนที่นี
ลักษณะ เป็นบุ่งหินผสมดินขนำดกลำง กว้ำงประมำณ 600 ตำรำงเมตร ลึก 1.5-2 เมตร
สัตว์น้าที่พบ ส่วนใหญ่เป็นปลำขนำดเล็ก แต่ยังพอมีปลำขนำดใหญ่บ้ำง ที่ชำวบ้ำนจับได้บ่อยคือ ปลำ
ตอง
พืชที่พบ เป็นพืนที่ที่มีกำรเพำะปลูกพืชริมโขง ได้แก่ ถั่ว มันเทศ แตงโม
อื่นๆ ปัจจุบันท้ำกำรเพำะปลูกได้น้อยลง ผลผลิตลดต่้ำลงมำก เนื่องจำกระดับน้ำผิดปกติ และดิน
ตะกอนไม่มีแร่ธำตุอุดมสมบูรณ์เหมือนเก่ำ
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11) บุ่งท่าวัด
ความเป็นมา เป็นบุ่งที่ตังอยู่ใกล้ท่ำวัดบ้ำนส้ำโรง ชำวบ้ำนจึงเรียกติดปำดกันว่ำเป็นบุ่งท่ำวัด
ลักษณะ เป็นบุ่งหินผสมดินหำดทรำย กว้ำง 150 เมตร ลึก 2-3 เมตร
สัตว์น้าที่พบ เป็นบุ่งที่สำมำรถหำปลำใหญ่ได้ เช่น ปลำไน ปลำตอง ปลำชะโด และปลำขนำดกลำง
ได้แก่ ปลำบู่
พืชที่พบ เป็นพืนที่ที่มีกำรเพำะปลูกพืชริมโขง ได้แก่ ถั่วพุ่ม มันเทศ แตงโม
อื่นๆ เคยมีกำรใช้สำรพิษจับปลำในบุ่งแห่งนี
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12) บุ่งพ่อใหญ่หวีด
ความเป็นมา เรียกชื่อตำมเจ้ำของเดิมชื่อพ่อหวีด ซึ่งเคยเพำะปลูกพืชเกษตรอยู่บริเวณนีชำวบ้ำนจึง
เรียกกันว่ำเป็นบุ่งพ่อใหญ่หวีด
ลักษณะ เป็นบุ่งดินผสมทรำย มีลักษณะเป็นหลุมใหญ่ใต้น้ำ เป็นที่อยู่ของปลำขนำดใหญ่ กว้ำง 1,800
ตำรำงเมตร หรือประมำณ 1 ไร่กว่ำ
สัตว์น้าที่พบ ส่วนมำกพบปลำขนำดใหญ่ ได้แก่ ปลำตอง ปลำไน ปลำช่อน ปลำบู่
พืชที่พบ มีกำรเพำะปลูกพืชริมโขงบริเวณนี ได้แก่ ถั่วพุ่ม มันเทศ แตงโม
อื่นๆ เคยมีกำรใช้สำรพิษจับปลำในบุ่งแห่งนี
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13) บุ่งน้ากิน
ความเป็นมา เป็นแหล่งน้ำดื่มดังเดิมของชำวบ้ำนสมัยก่อน
ลักษณะ เป็นบุ่งหิน กว้ำงประมำณ 300-400 ตำรำงเมตร ลึกประมำณ 4-5 เมตร
สัตว์น้าที่พบ ปลำขนำดเล็ก
พืชที่พบ ไม่มีพืชทังในและนอกบุ่ง
อื่นๆ –
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14) บุ่งนักเรียน
ความเป็นมา เป็นที่เล่นน้ำของเด็กๆ หลังเลิกเรียน เด็กๆ จะพำกันมำเล่นน้ำที่บุ่งนี
ลักษณะ เป็นบุ่งหิน กว้ำง 200 ตำรำงเมตร ลึก 4-5 เมตร
สัตว์น้าที่พบ ปลำขนำดเล็ก
พืชที่พบ ไม่มีพืชทังในและนอกบุ่ง
อื่นๆ –

17 | P a g e

15) บุ่งดอกเกต
ความเป็นมา แต่ก่อนมีดอกไม้ชื่อดอกเกด (ขำวๆ หอมๆ) ขึนบริเวณบุ่งนี
ลักษณะ เป็นบุ่งหิน น้ำเซำะทุกปีๆละ 1 ฟุต
สัตว์น้าที่พบ ชำวบ้ำนมักจับได้ปลำอีไทและยังมีปลำตอง ปลำเวียนไพ ปลำอีก่้ำ ปลำกด และ
แมงกะพรุนน้ำจืด หอย กุ้งฝอย
พืชที่พบ พืชตำมธรรมชำติ ได้แก่ ต้นหว้ำ ต้นไคร้ แหน แว่น เทำและยังมีกำรเพำะปลูกพืชบริเวณนี
ได้แก่ ถั่วพุ่ม มันเทศ
อื่นๆ ยังไม่เคยมีกำรลักลอบใช้สำรพิษสำรเคมีในบุ่งนี เนื่องจำกเป็นบุ่งที่อยู่ใกล้ชุมชน
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16) บุ่งสองห้อง
ความเป็นมา เป็นสองบุ่งที่เชื่อมติดกัน
ลักษณะ ตังอยู่ใกล้บุ่งดอกเกด เป็นบุ่งที่ไม่ใหญ่มำกด้ำนลึกลงไปบุ่งสองห้องจะทะลุกับบุ่งดอกเกด
ชำวบ้ำนจึงเรียกว่ำบุ่งสองห้อง ซึ่งเป็นบุ่งหินและดินผสมกัน
สัตว์น้าที่พบ ปลำขนำดกลำง ได้แก่ ปลำตะเพียน ปลำปำก ปลำบู่ ปลำดุก ปลำกด ปลำคุยรำม ปลำ
สร้อย
พืชที่พบ นอกจำกพืชตำมธรรมชำติ เช่น ต้นหว้ำ ต้นไคร้ แล้วยังมีกำรเพำะปลูกพืชบริเวณนี ได้แก่
ถั่วพุ่ม มันเทศ
อื่นๆ ยังไม่เคยมีกำรลักลอบใช้สำรพิษสำรเคมีในบุ่งนี เนื่องจำกเป็นบุ่งที่อยู่ใกล้ชุมชนหลังจำกรถแมค
โครมำขุด ท้ำให้ระดับน้ำในบุ่งลดลงและปลำน้อยลง
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17) บุ่งผักแว่น
ความเป็นมา ในบุ่งเต็มไปด้วยผักแว่นลอยอยู่รอบบุ่ง
ลักษณะ เป็นบุ่งหินผสมดิน เป็นบุ่งขนำดเล็กกว้ำง 200 ตำรำงเมตร ลึก 2-3 เมตร
สัตว์น้าที่พบ ปลำขนำดกลำง ได้แก่ ปลำตะเพียน ปลำปำก ปลำบู่ ปลำดุก ปลำกด ปลำคุยรำม ปลำ
สร้อย
พืชที่พบ มีกำรเพำะปลูกพืชรอบบุ่ง ได้แก่ ถั่วพุ่ม มันเทศ
อื่นๆ –

20 | P a g e

18) บุ่งสองพันโบก (บุ่งท่าบ้าน)
ความเป็นมา ด้ำนล่ำงบุ่งเต็มไปด้วยโบก
ลักษณะ เป็นบุ่งหิน ไม่มีดิน ไม่มีพืช น้ำท่วมเป็นประจ้ำ กว้ำง 2,000 ตำรำงเมตร ลึก 3 เมตร
สัตว์น้าที่พบ ปลำหลำกหลำยชนิด ทังเล็กและใหญ่ที่อำศัยอยู่ในโบกหินด้ำนล่ำงบุ่ง และจับยำก
พืชที่พบ ไม่มีพืช
อื่นๆ อำจใช้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลำ เนื่องจำกมีโบกหรือหลุมที่ใช้เป็นที่อยู่อำศัยของปลำได้จ้ำนวน
มำก
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19) บุ่งน้าใส
ความเป็นมา น้ำในบุ่งใสเลยเรียกกันว่ำบุ่งน้ำใส
ลักษณะ เป็นบุ่งหินลักษณะไม่กลมมำก
สัตว์น้าที่พบ ปลำเล็กปลำน้อย
พืชที่พบ อื่นๆ –
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บุ่งกับการอนุรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้าโขง
ด้วยสถำนกำรณ์น้ำโขงที่เปลี่ยนแปลงน้ำขึนลงไม่เป็นปกติ ปลำหำยไปอย่ำงมำกบำงชนิดสูญ หำยไป
อำหำรและรำยได้ของชำวบ้ำนลดลงอย่ำงมำก ท้ำให้ชำวบ้ำนคิดว่ำถ้ำคนในชุมชนเองไม่ท้ำอะไรเลยหลำยอย่ำง
จะเปลี่ยนไปอย่ำงถำวร ควำมเดือดร้อนคงเป็นไปอย่ำงนีอีกนำน ถ้ำปลำสูญ หำยไปอำชีพคนหำปลำคงจะ
หำยไปด้วย ต้องท้ำกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู ซึ่ง กำรท้ำเขตอนุรักษ์อยู่กับวิถีชุมชนมำนำนแล้ว เริ่มต้นจำกกำร
อนุรักษ์แหล่งน้ำดื่มของชุมชน แต่ในครังนีจะเป็นกำรอนุรักษ์พันธุ์ปลำสัตว์น้ำโดยใช้พืนที่บุ่งเป็นเขตอนุรักษ์
ล้าดับเหตุการณ์และความเป็นมาของแนวคิดการอนุรักษ์บ้านส้าโรง
1) บ้ำนส้ำโรงมีกำรอนุรักษ์บุ่งมำตั งแต่สมัยปู่ย่ำตำยำย เพื่อรักษำแหล่งน้ำดื่ม ซึ่งเป็นแหล่งเดียวของ
ชุมชนในอดีต แต่ต่อมำเมื่อมีชุมชนมีแหล่งน้ำดื่มแหล่งใหม่ กำรรักษำบุ่งจึงหยุดชะงักไป
2) เมื่อปี 2532 ชำวบ้ำนได้ริเริ่มอนุรักษ์บุ่งขึนอีกครัง เนื่องจำกเกิดปัญหำกำรใช้สำรพิษสำรเคมีและ
กำรใช้วิธีจับปลำที่ท้ำลำยระบบนิเวศ เช่น กำรใช้ไฟฟ้ำช็อต
3) ปี 2548 ชำวบ้ำนได้รับเงินสนับสนุนจำก ZIP จึงได้ด้ำเนินโครงกำรอนุรักษ์ โดยได้เลือกบุ่งปลำ
พอนและบุ่งดอกเกดเป็นเขตอนุรักษ์ และในปี 2549 ได้เปิดให้มีเทศกำลจับปลำ เก็บค่ำเข้ำคนละ 20 บำท
รวบรวมมำเป็นงบบ้ำรุงและพัฒนำ
4) โครงกำรอนุรักษ์ดังกล่ำวต้องหยุดชะงักไป เนื่องจำกไม่มีงบประมำณซือพันธุ์ปลำมำปล่อยอย่ำง
ต่อเนื่อง และป้ำยประกำศกฎระเบียบที่ปักอยู่ริมบุ่งก็ถูกน้ำพัดไป
5) ปัจจุบัน พบว่ำมีกำรจับปลำโดยใช้วิธีกำรที่ท้ำลำยระบบนิเวศมำกขึน เช่ น กำรใช้สำรพิษสำรเคมี
จับปลำ กำรใช้ไฟฟ้ำช็อต และส่วนใหญ่เป็นฝีมือของคนจำกบ้ำนอื่น โดยมีคนบ้ำนส้ำโรงพำเข้ำมำ ซึ่งเป็นคน
ส่วนน้อยเท่ำนัน
6) คนบ้ำนส้ำโรงส่วนใหญ่ต้องกำรให้มีกำรจัดกำรปัญหำอย่ำงจริงจังและเด็ดขำดกว่ำที่ผ่ำนมำ หลำย
คนเกิดควำมเบื่อหน่ำยต่อปัญหำที่เกิดขึน และไม่เห็นว่ำกำรท้ำโครงกำรอนุรักษ์จะช่วยแก้ปัญหำได้
7) จำกกำรประชุมเมื่อวันอำทิตย์ที่ 25 กุมภำพันธ์ 2561 จึงได้มีกำรหำรือกันเพื่อรือฟื้นกำรอนุรักษ์
ปลำและสิ่งแวดล้อมของบุ่งขึนอีกครัง โดยมีขันตอน ดังนี
7.1) ระดมสมองจัดท้ำข้อมูลรำยละเอียดของบุ่งทัง 19 บุ่งของบ้ำนส้ำโรง
7.2) ลงพืนที่ส้ำรวจแต่ละบุ่ง
7.3) พูดคุยเกี่ยวกับกำรปรับปรุงกฎระเบียบและวำงแผนยกระดับกฎของชุมชนเพื่อผลักดัน
ให้กลำยเป็นกฎระเบียบระดับต้ำบลและอ้ำเภอ
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8) ผู้ใหญ่บ้ำนจัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำนเพื่อพิจำรณำร่ำงระเบียบเขตอนุรักษ์ พร้อมทังด้ำเนิ นกำร
เลือ กคณะกรรมกำรอนุ รัก ษ์ เพื่ อท้ ำหน้ ำที่ ดู แล/ควบคุม กำรใช้ป ระโยชน์ในพื นที่ แม่ น้ ำโขงให้ เป็ น ไปตำม
กฎระเบียบของชุมชน
9) ชุมชนต้องเลือกบุ่งที่จะท้ำเขตอนุรักษ์อย่ำงชัดเจนแล้วไปวำงแนวเขตเพื่อก้ำหนดของเขตและท้ำ
สัญลักษณ์แนวเขตไว้ให้เห็นได้ชัด
10) ผู้ใหญ่บ้ำนและคณะกรรมกำรอนุรักษ์ร่ำงกฎระเบียบเข้ำที่ประชุมระดับต้ำบลและอ้ำเภอในล้ำดับ
ต่อไป ทังนีเพื่อกำรประกำศใช้กฎของบ้ำนส้ำโรงให้เป็นที่รู้โดยทั่วกัน เพื่อให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงรู้
คุณค่ำ
11) กำรตังคณะกรรมกำรเพื่อมำดูแลเรื่องเขตอนุรักษ์โดยตรง
12) กำรท้ำกิจกรรมบวชปลำในเขตอนุรักษ์ โดยกำรสนับสนุนจำกสมำคมสถำบันชุมชนลุ่มน้ำโขง
รายชื่อคณะกรรมการดูแลบุ่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านส้าโรง รวมทังสิน 17 คนดังนี
1. นำงสอน จ้ำปำดอก
ประธำน
2. นำยสมภำร บุปผำถำ
รองประธำน
3. นำยเอกวงศ์ รัมไพร
เลขำนุกำร
4. นำงสำวหนูล้ำพัน
เหรัญญิก
5. นำยวิเชียร คะพิมพ์
กรรมกำร
6. นำยประดิษฐ์ จันทชำรี
กรรมกำร
7. นำยมูล คล้ำยพรหม
กรรมกำร
8. นำยพลชัย ยุกต์ตะวัน
กรรมกำร
9. นำยบุญลอง คะพิมพ์
กรรมกำร
10.นำงสุนิสำ พิมพ์วงศ์
กรรมกำร
11. นำงรัชดำ จ้ำปำหอม กรรมกำร
12.นำยอุทัย สุทธิชำติ
กรรมกำร
13.นำยบุญมำ
กรรมกำร
14.นำยอุทัย จ้ำปำหอม
กรรมกำร
15.นำยณรงค์ พิมพ์เนตร กรรมกำร
16.นำยวิมล พิมพ์วงศ์
กรรมกำร
17.นำยพิจิต จันทชำรี
ทีป่ รึกษำ
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กฎระเบียบและบทลงโทษการกระท้าความผิดในเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาบ้านส้าโรง
บุ่งสองห้อง และบุ่งดอกเกด
1) เขตอนุรักษ์พันธุ์ปลำบ้ำนส้ำโรง (บุ่งสองห้องและบุ่งดอกเกด) มีแนวเขตอนุรักษ์ทชี่ ำวบ้ำนได้ท้ำกำร
ท้ำปักธงและท้ำสัญญำลักษณ์ไว้อย่ำงชัดเจน ห้ำมผู้ใดลุกล้ำและเข้ำไปกระท้ำกำรใดๆในเขต ก่อนได้รับอนุญำต
จำกคณะกรรมกำรดูแลรักษำเขตฯ
2) ห้ำมมิให้ผู้ใดที่เข้ำใช้หรือกระท้ำกำรใดๆ ในเขตอนุรักษ์ฯ (บุ่งสองห้องและบุ่งดอกเกด) ได้แก่
2.1) กำรจับสัตว์น้ำทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใดก็ตำม
2.2) กำรใช้น้ำในบุ่งเพื่อท้ำกำรเกษตรหรือกำรซักล้ำง
2.3) กำรตัดไม้หรือถอนท้ำลำยพืชในบุ่งและรอบบุ่ง
2.4) กำรทิงขยะหรือสิ่งปฏิกูล รวมถึงกำรปล่อยน้ำเน่ำเสีย ถ้ำฝ่ำฝืนผู้นันจะต้องระวำงโทษ
ปรับเป็นเงิน 2,000 บำท
3) ห้ำมมิให้น้ำเครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดเข้ำไปในเขตฯ โดยเฉพำะเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นอันตรำย
และเป็นภัยต่อระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อม เช่น สำรเคมี เครื่องช๊อตปลำ ฯลฯ ถ้ำมีกำรพบเห็นผู้นันจะต้ อง
ระวำงโทษปรับเป็นเงิน 2,000 บำททันที
4) ห้ำมมิ ให้มี กำรจ้ำงวำนหรือบอกจ้ำงผู้ อื่นให้เขำไปกระท้ ำกำรผิด ในเขตอนุ รักษ์ฯ ถ้ำจับได้ผู้นั น
จะต้องได้รับโทษปรับเป็นเงิน 2,000 บำท แต่ถ้ำเป็นคนในชุมชนเป็นผู้จ้ำงวำนปรับเป็น 2 เท่ำ (4,000 บำท)
5) หำกผู้ใดพบเห็นกำรกระท้ำผิดดังกล่ำวแล้วน้ำมำแจ้งกับคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหรือคณะกรรมกำร
อนุรักษ์ จะได้รับรำงวัลเป็นเงิน 500 บำท
กฎระเบียบ(เพิ่มเติม)การใช้ประโยชน์พืนที่ทุกประเภทในแม่น้าโขง
บริเวณบ้านส้าโรง ต.ส้าโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี (ร่างเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561)
1) ห้ำมกำรทิงขยะหรือสิ่งปฏิกูล รวมถึงกำรปล่อยน้ำเน่ำเสียลงในแม่น้ำโขง
2) ห้ำมกระท้ำกำรจับสัตว์น้ำด้วยวิธีกำรอันตรำยที่เป็นภัยต่อระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อม เช่น กำรใช้
สำรพิษสำรเคมีในกำรจับสัตว์น้ำ กำรใช้ไฟฟ้ำช็อต ในพืนที่อำณำเขตบ้ำนส้ำโรง ไม่ว่ำจะในห้วย หนอง สระ
บ่อ บุ่ง โบก หรือในแม่น้ำโขงที่เป็นอำณำเขตบ้ำนส้ำโรง
3) ห้ำมผู้ใดก็ตำมที่เข้ำมำหำกินทุกประเภทหรือเข้ำมำท้ำธุระในเขตบ้ำนส้ำโรงไปจอดรถไว้ในป่ำช้ำ ให้
มำจอดรถที่ศำลำประชำคมของหมู่บ้ำนเท่ำนัน
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4) คณะกรรมกำรจัดกำรเขตอนุรักษ์ในพืนที่บ้ำนส้ำโรง (ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้ำนเป็นที่ปรึกษำ) ประกอบด้วย
บุคคลตำมรำยชื่อ ดังนี (ประธำน, รองประธำน, เลขำนุกำร, เหรัญญิก, กรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ)
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