
ลําดับ duration EC

ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish

1 มุกดาหาร ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง 5942 IV อางเก็บน้ําหวยชะโนด 1.0-2.0 6.0-7.0 12 7.5 31.3 ชลประทาน หญา 70% โค,กระบือ นกกระยาง ปลาตะเพียน,ชอน, FPPa

ประปา (แหง) ขาว,ดุก,กด,กระสูบ,นิล

ปลาปลอย-ยี่สก,

ตะเพียน,นิล

2 มุกดาหาร หวานใหญ โปงขาม โปงขาม 5942 IV หนองสาธารณะหนองคา 2 4 12 7.5 66 ชลประทาน ผักตบชวา,บัว โค,กระบือ นกกระปูด, ปลาปลอย-ไน FLL1am

ประปา หญา 25% เปด,หอย, นกกระจิบ นวลจันทร

เตา นกกระจอก ปลาธรรมชาติ-ชอน,

นกเอี้ยง ไหล,กระสูบ,กด,ขาว,ดุก

3 มุกดาหาร เมือง บานโคก ปาหวาย 5942 III อางเก็บน้ําบานโคก 2.0-4.0 5 12 7.5 14.5 ชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ไน,นิล, FLL1am

ประปา เตา ตะเพียน

ปลาธรรมชาติ-ดุก,

ขาว,กระสูบ,ชอน

4 มุกดาหาร เมือง นาโสก นาโสก 5941 IV อางเก็บน้ําหวยกะหลวง 10 10 12 7 40 ชลประทาน บัว10% กระรอก นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,ขาว, FLL1am

ประปา กกสามเหลี่ยม10%,หญา กระแต,เตา นกยาง ตะเพียน,กระสูบ

5 มุกดาหาร นิคมคํา- นากอก หนองบัว 5941 IV หนองหมอดิน 1 2 9 6.5 15.06 ชลประทาน กกสามเหลี่ยม 50% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ-ชอน, FPPb

สรอย บาน ประปา ไหล,ขาว,แขยง,ดุก

6 มุกดาหาร นิคมคํา- นิคมคํา- เดชจํานงค 5941 IV อางเก็บน้ําหวยขี้เหล็ก 5 10 12 6.5 34.1 ประปา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,กด FLL1am

สรอย สรอย ชลประทาน กระแต นกกระยาง กระสูบ,ขาว,แขยง,

เกษตร นกกระจิบ ปลาปลอย-นิล,ไน,

นกกระจอก ยี่สก,บึก

7 มุกดาหาร ดงหลวง ดงหลวง ดงหลวง 5842 I อางเก็บน้ําหวยหินลาด 3 5 12 7 65 ชลประทาน กกสามเหลี่ยม20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก, FPPb

ประปา บัวหลวง10% นกยางเล็ก แขยง,ชอน,กด

นกกระยาง

นกไกนา

นกกระเต็น

นกเอี้ยง

นกกระจิบ
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8 มุกดาหาร ดงหลวง หนองแคน โพนไฮ+ 5842 I อางเก็บน้ําหวยไร 6 9 12 7 69 ชลประทาน จอก,แหน30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FPPb 

โพนแคน ประปา ชอน,กด

ปลาปลอย-ยี่สก,

ตะเพียน,นวลจันทร

9 มุกดาหาร ดงหลวง กกตูม กกตูม 5842 IV อางเก็บน้ําหวยกะซะ 6 7 12 7 45 ชลประทาน กกสามเหลี่ยม5% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ขาว, FLL1am

ประปา - นกกระยาง ชะโด,ตะเพียน,ไหล

นกกระเต็น ปลาปลอย-จีน,บึก,

นกเอี้ยง นวลจันทร

10 มุกดาหาร ดงหลวง กกตูม นาโคกกุง 5842 IV อางเก็บน้ําหวยพุง 10 20 12 7 62 ชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

ประปา กระแต นกยางเล็ก ขาวไทย,นาง,ดุก

นกกระต็น ปลาปลอย-นิล,ไน,

นวลจันทร,ยี่สก,

ตะเพียน

11 มุกดาหาร ดงหลวง กกตูม สานแว 5842 III อางเก็บน้ําหวยหอย 10 15 12 7 100 ชลประทาน - ตะกวด,เกง นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

ประปา หมูปา นกกระยาง กระดี่,หมอ,ไหล,ดุก

กระรอก นกไกนา ปลาปลอย-นิล,ไน,

กระแต นกเต็น ยี่สก,นวลจันทร,

เตา นกเขา ตะเพียน

ไกปา

นกกระจิบ

12 มุกดาหาร ดงหลวง กกตูม นาหินกอง 5842 III อางเก็บน้ําหวยพุ 6 8 12 7 55 ชลประทาน - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

ประปา นกกระเต็น ดุก,หมอ,ไหล,สลิด

ปลาปลอย-ยี่สก,

ตะเพียน,นิล

13 มุกดาหาร ดงหลวง กกตูม ภูถ้ําพระ 5842 III อางเก็บน้ําหวยไผ 8 10 12 7 49.75 ชลประทาน - - - ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

ประปา ดุก,หมอ,ไหล,สลิด,

ปลาปลอย-นิล,ยี่สก,

ตะเพียน
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14 มุกดาหาร ดงหลวง กกตูม แกงนาง 5842 III อางเก็บน้ําหวยทา 4 10 12 50 ชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-กระสูบ, FLL1am

ประปา งู นกกระยาง ชอน,อีจน,กระดี่,ซิว,

ตะพาบน้ํา นกกระเต็น ดุก,ไหล

นกเขา ปลาปลอย-ไน,นิล,

นวลจันทร,ยี่สก,

ตะเพียน

15 มุกดาหาร คําชะอี หนอง บานบง 5842 II หนองบง 4 8 12 6.5 30 ชลประทาน - โค,กระบือ นกกระเต็น ปลาธรรมชาติ-ดุก, FLL1am

เอี่ยน ประปา หมอ,ชอน

ปลาปลอย-ยี่สก,

นวลจันทร,นิล,

ตะเพียน

16 มุกดาหาร คําชะอี น้ําเเที่ยง น้ําเที่ยง 5842 II อางเก็บน้ําหวยมุก 5 10 12 7 65 ชลประทาน - - - ปลาธรรมชาติ-กระสูบ, FLL1am

ประปา ชอน,ขาว,กระดี่,ดุก

ปลาปลอย-ยี่สก,ไน,

นวลจันทร,ตะเพียน,

นิล,บึก

17 มุกดาหาร ดอนตาล ดอนตาล บาก 5941 II อางเก็บน้ําหวยจิงหิง 8 10 12 7 70.7 ชลประทาน บัวขาว 60% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FPPb

ประปา หญา 10% นกกระเต็น ดุก,ขาว,กด

ไกปา

18 มุกดาหาร ดอนตาล ดอนตาล ภูลอม 5941 II อางเก็บน้ําหวยวังเทา 4 5 12 7 40 ชลประทาน - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก, FLL1am

(ภูคํา) ประปา นกกระยาง ขาว,กด,ชอน

19 มุกดาหาร ดอนตาล ปาไร หนองเม็ก 5941 II อางเก็บน้ําหวยหินขอ 6 8 12 7 37.5 ชลประทาน - ตะพาบน้ํา นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

ประปา โค,กระบือ นกกระยาง ดุก,ไหล,ตอง,กราย

นกกระเต็น ปลาปลอย-ยี่สก,

นกโพระดก ไน,ตะเพียน,นิล,

นวลจันทร
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20 มุกดาหาร ดอนตาล ปาไร นามน 5941 II ฝายน้ําลนหวยทราย 4 4 12 7 46 ชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

ประปา เตา นกยางเล็ก กระสูบ,ซิว,หมอ,ดุก

นกกระเต็น ปลาปลอย-ยี่สก,

นกเขา ตะเพียน,ไน

21 มุกดาหาร ดอนตาล ปาไร นามน 5941 II ฝายน้ําลนหวยแรง 5 10 12 7 53.9 ชลประทาน กกสามเหลี่ยม50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FPPb

ประปา บัวขาว5% หมูปา นกยางเล็ก ดุก,หมอ

บัวแดง5% เตา

22 มุกดาหาร ดอนตาล นาสะเม็ง ภูผาหอม 5941 I อางเก็บน้ําบานภูผาหอม 10 13 12 6.5 13.86 ชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก, FLL1am

ประปา นกกระยาง ขาว,กด,ชอน

นกกระเต็น ปลาปลอย-นิล,ไน,

นกเขา นวลจันทร

นกกระปูด

23 มุกดาหาร ดอนตาล นาสะเม็ง ภูผาหอม 5941 I อางเก็บน้ําหวยขี้เหล็ก 4 13 12 7 91.1 ชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก, FLL1am

(ตอนบน) ประปา กระแต นกกระยาง ขาว,หมอ,ชอน

กระรอก นกกระเต็น ปลาปลอย-นิล,ไน,

ไกปา นวลจันทร

24 มุกดาหาร ดอนตาล นาสะเม็ง นาหวา 5941 I หนองหลวง 3 5 12 6.5 35.6 ชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก, FLL1am

ประปา นกเขา หมอ,ชอน

นกกระยาง ปลาปลอย-นิล,ไน,

นกยางเล็ก นวลจันทร,ยี่สก

25 มุกดาหาร ดอนตาล นาสีนวล โนนศรี 5941 I อางเก็บน้ําหวยสิงห 5 8 12 7 55.2 ชลประทาน หญา 5% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ-ดุก, FLL1am

ประปา กราย,ชอน

ปลาปลอย-นิล,ไน,

ตะเพียน,นวลจันทร

26 มุกดาหาร ดอนตาล บานแกง นาคํานอย 5941 I อางเก็บน้ําหวยวังหัวโค 3 5 12 6.5 12.41 ชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก, FLL1am

ประปา เตา นกยางเล็ก ชอน

หอย,กุง นกกระเต็น ปลาปลอย-นิล,ยี่สก,

ตะเพียน
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27 มุกดาหาร ดอนตาล เหลาหมี ปาพยอม+ 5941 I อางเก็บน้ําหวยชางชน 3 5 12 6.5 25.3 ชลประทาน - หมูปา นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

โคกตะแบง ประปา โค,กระบือ นกกระเต็น ดุก,ขาว,กด,กราย

หมาปา นกเอี้ยง ปลาปลอย-นิล,

นกกระยาง ตะเพียน

นกกระปูด

ไกปา

28 มุกดาหาร ดอนตาล เหลาหมี นายอ 5941 I อางเก็บน้ําหวยถลุง 2 3 12 6.5 25 ชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก, FLL1am

ประปา นกกระยาง ชอน,ขาว,กราย,กด

นกกระเต็น

นกเอี้ยง

ไกปา

29 มุกดาหาร ดอนตาล เหลาหมี นาซิง + 5941 I ชลประทานหวยนาซิง 4 5.5 12 7 50.8 ชลประทาน กกสามเหลี่ยม30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-กราย, FPPb 

ทาหวยคํา ประปา จอก10% นกไกนา ดุก,ชอน

แหน 10% นกกระเต็น ปลาปลอย-ไน,

นกเขา ตะเพียน

นกเอี้ยง

นกกระจิบ

นกกระจาบ

30 มุกดาหาร ดอนตาล เหลาหมี ทาหวยคํา 5941 I หนองนาคํา 2 3 12 6.5 34.4 ชลประทาน กกสามเหลี่ยม40% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FPPb

ประปา บัว 30% นกไกนา ตะเพียน,ดุก,ขาว

นกกระเต็น

นกเขา

นกเอี้ยง

นกกระจิบ

นกกระจาบ

31 มุกดาหาร ดอนตาล นาสะเม็ง นาเตา 5941 I หนองนาตาล 3 4 12 6.5 54.7 ชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

(อางเก็บน้ําบานนาตาล) ประปา นกยางเล็ก ดุก,หมอ,นวลจันทร,ไน,

ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน
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32 มุกดาหาร ดอนตาล ปาไร ปาไรนามน 5941 III อางเก็บน้ําหวยทราย 10 15 12 7 49.3 ชลประทาน หญา 10% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก, FLL1am

ประปา กกสามเหลี่ยม 5% นกยางเล็ก ขาว,กด,ชอน

ปลาปลอย-นิล,

ตะเพียน

33 มุกดาหาร นิคมคํา- นิคมคํา- ภูแผงมา 5941 IV อางเก็บน้ําหวยขี้เหล็ก 10 20 12 7 31.9 ชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

สรอย สรอย ประปา นกกระยาง ดุก,ขาว,กด,กราย

นกกระเต็น ปลาปลอย-นิล,ไน,

บึก,ยี่สก,นวลจันทร,

ตะเพียน

34 มุกดาหาร เมือง นาโสก นาโด 5941 IV อางเก็บน้ําหินสิ่ว 4 7 12 6.5 13.45 ชลประทาน - โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ FLL1am

ประปา

35 มุกดาหาร เมือง ดงเย็น โพนสวาง 5941 IV อางเก็บน้ําหวยดอกผึ้ง 1.3 3.5 12 7 50 ชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-แขยง, FLL1am

หมู 6 ประปา ตะพาบน้ํา นกยางเล็ก หมอ,ขาว,กด,ชอน,

เตา นกเอี้ยง ปลาปลอย-นิล,

นกกระจิบ ตะเพียน

36 มุกดาหาร หนองสูง หนองสูง หนองสูง 5841 I หนองสูง 2.5 3 12 7 60.9 ชลประทาน - โค,กระบือ นกกระยาง ปลาธรมชาติ-ชอน, FLL1am

เหนือ ประปา นกเปดน้ํา ดุก,สรอย,ซิว,เกร็ด

ปลาปลอย-ตะเพียน

นวลจันทร,นิล,ไน

37 มุกดาหาร ดงหลวง ดงหลวง โสก 5842I อางฯหวยขี้หมู 4 15 12 7 122 ชลประทาน - โค,กระบือ นกกระจิบ ปลาธรรมชาติ-ดุก, FLL1am

ประปา เตา นกกระจอก ชอน,แขยง

ตะพาบน้ํา ไกปา


