
ลําดับ duration EC

ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish

1 พยัคภูมิพิสัย ราษฎรเจริญ โนนทา 5639 I เลิงเขียบ 1 1.5 12 6.5 600 - แฝก, หญาปลอง35% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน, หมอ, ดุก,กระดี่ FPPa

บัวแดง20%, นกกระยาง ตะเพียน,ไหล,หลด 

กกสามเหลี่ยม10% นกตูม

(นกไกนา)

2 พยัคภูมิพิสัย เม็คดํา ตาลอก 5640 III หนองคู 0 2 12 7 650 ประมงพื้นบาน กกสามเหลี่ยม2% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก, ชอน, หมอ, ไหล, FLL1am

 กุง,บู

3 พยัคภูมิพิสัย หนองบัว หัวชาง 5640 III หนองหัวชาง 0 1.2 9 8 2800 - กกสามเหลี่ยม, หญา, โค,กระบือ นกกระยาง ปลาตะเพียน, ยี่สก,ชอน, SI

น้ําแหง บัวแดง,แหน เปด นกเปดน้ํา  ดุก,นวลจันทร,หมอ

มี.ค.-พ.ค. นกอีลุม

4 พยัคภูมิพิสัย ลานสะแก หนองแก 5640 III หนองนาใน 2 5-6 12 7 700 ประปา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก, ชอน, บู, ไน,ยี่สก FLL1am

ตะเพียน, จีน 

5 พยัคภูมิพิสัย ปะหลาน ปะหลาน 5640 III หนองปะหลาน 0.5 3 12 8 565 - สาหราย 40% โค,กระบือ นกนางแอน ปลาตะเพียน, นิล FPPam

บัว 20% นกเปดแดง

หญาปลอง 20%

ผักตบชวา 5%

ผักบุง

6 พยัคภูมิพิสัย ราษฎรพัฒนา นามวง 5640 II หนองนามวง 1 5-6 12 7 420 - - โค,กระบือ นกยางเล็ก ปลานิล, ตะเพียน, หมอ,ไน, FLL1am

ดุก, ชอน, กระดี่

7 พยัคภูมิพิสัย เม็กดํา โคกจันทร- 5640 III หนองทุม 0.7 4.5 12 8 540 ประปา กกสามเหลี่ยม, บัว30% โค,กระบือ นกตูม ปลาตะเพียน,นิล,ไน, ชอน, FPPb

หอม ไหล20% นกเปดน้ํา  หมอ, กระดี่

8 พยัคภูมิพิสัย เม็กดํา สําโรง 5640 III หนองสําโรง 0.5 1 12 6.8 628 ประปา กกสามเหลี่ยม 50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาหมอ, ชอน, ดุก,กราย, FPPb

หมู 11 ไหล 30% นกยางเล็ก, นกตูม, ตะเพียน

จอก 30% นกไกดํา

บัวแดง 10%

9 พยัคภูมิพิสัย เม็กดํา เม็กนอย 5640 III หนองจิบจอบ 0.5 1.5 9 7.5 380 สูบน้ํา ไหล20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาชอน, หมอ,ตะเพียน FPSb

(หนองใหญ) ทํานา ผักตบชวา20% นกยางเล็ก, ดุก 

กก15% นกไกนา

บัวแดง10% นกตูม

ตําบล ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา
ความลึก(m)

Present Landuse

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดมหาสารคาม

pH Flora
Fauna

Codeระวางหมูบานจังหวัด อําเภอ



ลําดับ duration EC

ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish

ตําบล ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา
ความลึก(m)

Present Landuse

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดมหาสารคาม
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Fauna

Codeระวางหมูบานจังหวัด อําเภอ

10 ยางสีสุราช แวงแดง หัวเรือ 5640 III หนองมะแซว 0.5 1.5 9 7 600 สูบน้ําใช หญาปลอง20% โค,กระบือ นกกระยาง ปลาดุก,ชอน,ไหล หมอ, หลด, FLL2am

หมู 11 หนองฝายใหญ การเกษตร กกสามเหลี่ยม 1% นกเปดน้ํา ตะเพียน

(หนองงิ้ว) นกยางเล็ก

11 ยางสีสุราช แวงดง บุงงาว 5640 III หนองบุงงาว 0.7 1 9 7 700 - กกสามเหลี่ยม20% โค,กระบือ นกยางเล็ก ปลาชอน, ดุก, หมอ,กระดี่, FPSb

หมู 9 สาหราย20% นกไกนา สลิด

บัวแดง10% นกกระยาง

 ผักบุง5% นกเปดน้ํา

12 ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ นาเจริญสุข 5640 III หนองใหญ 0.7 1 12 7.5 60 ประปา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาตะเพียน, นิล FLL1am

(หนองบัวสันตุ) (หนองบัวสันตุ)

13 ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ หนองกรุงศรี 5640 III หนองรูแข 1.5 4 12 7 60 - บัว 10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก, ชอน, หมอ,กราย, FLL1am

(หนองรูแข) นกเปดแดง ตะเพียน, นิล, ไน, หอยเชอรี่

นกกระยาง

นกยางเล็ก

นกตูม

นกปากสอม

14 ยางสีสุราช หนองบัวสันตุ หนองบัว 5640 III หนองบอ 0.3 1.6 12 7 400 - แหน50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก, ชอน, หมอ FPPb

สันตุ สาหรายหางกระรอก นกยางเล็ก

บัว5% นกกระยาง

15 พยัคภูมิพิสัย นาสีนวล หนองแฝก 5640 II หนองบะ 2 3 12 7.5 220 - กกสามเหลี่ยม1% โค,กระบือ นกเปดแดง ปลาดุก,ชอน,หมอ,หลด,นิล, FLL1am

นกเขา  ไหล, ตะเพียน,ดุกรัสเซีย

นกเอี้ยง

16 พยัคภูมิพิสัย ภารแอน ภารแอน 5640 III หนองภารแอน 2 4 12 7.5 120 ชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาตะเพียน, นิล, ไน,ดุก, FLL1am

นกยางเล็ก หมอ,ชอน,บู,นวลจันทร

17 พยัคภูมิพิสัย ราษฎรพัฒนา อีเมง 5640 II หนองคูทด 1.5 2-3 12 7 190 - บัว 30%, โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาบู, ดุก, ชอน, ตะเพียน, FPPb

กกสามเหลี่ยม5%, นกยางเล็ก  ยี่สกเทศ, นวลจันทร,หมอ

หญา, ไหล นกตูม



ลําดับ duration EC
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18 พยัคภูมิพิสัย เมืองเตา ริมบึง 5640 II หนองบัวใหญ 2 3 12 7 900 - กกสามเหลี่ยม, บัวแดง โค,กระบือ - ปลาชอน, ดุก, หมอ, นิล, SI

จอก เปด,หาน ตะเพียน, นวลจันทร

19 พยัคภูมิพิสัย กามปู ดอนติ้ว 5640 III หนองเขมร 1 3 12 7.5 240 - บัวแดง 1% โค,กระบือ นกยางเล็ก ปลาดุก, ชอน, หมอ, FLL1am

(หนองดอนตอ) ตะเพียน, บู

20 พยัคภูมิพิสัย ลานสะแก มะโบ 5640 III หนองมะโบ 1.2 1.8 12 7.5 280 ประปา หญาไซ, บัวแดง โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน, ดุก, หมอ, บู,ชอน FLL1am

21 ยางสีสุราช ดงเมือง สวาง 5640 III หนองดุม 2 3 12 7 130 กกสามเหลี่ยม 5% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก, หมอ ,นวลจันทร FLL1am

นกยางเล็ก ตะเพียน

นกกระเต็น

22 ยางสีสุราช ดงเมือง หนองเหล็ก 5640 III หนองคู 1.5 4 12 7.5 160 - บัว 1% - นกเปดน้ํา ปลาดุก, ปลาชอน,ตะเพียน, FLL1am

หมอ,  นิล

23 ยางสีสุราช ยางสีสุราช หนองหนอง 5640 III หนองหนอง 3-4 6 12 7 170 -  หญาแพรกน้ํา, โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก, ชอน, หมอ  , นิล, FLL1am

หญาหวาย,หญาบัว, ตะเพียน,ไน

กกสามเหลี่ยม 20%

24 ยางสีสุราช ยางสีสุราช หนองดุม 5640 III หนองดุม 2 3 12 7 200 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก,ชอน,หมอ,ตะเพียน,บู FLL1am

25 ยางสีสุราช นาภู เหลาหมาก 5640 III หนองบัวชุม 0 1 8 7 190 ประปา บัวหลวง 20%, โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน, ดุก, หมอ,กระดี่, FPSb

คํา กกสามเหลี่ยม 20%,  ตะเพียน, ยี่สกเทศ

หญาบัว10%

จอก20% 

26 ยางสีสุราช นาภู นาภู 5640 III หนองใหญ 0 1.5 8 7 600 - กกสามเหลี่ยม30% - นกเปดน้ํา ปลาดุก,ไน,บู,ตะเพียน,นิล FPSb

(หนองนาภู) บัวหลวง,บัวแดง10% ชอน

จอก, แหน 5%

27 ยางสีสุราช โนนสวรรค โนนสวรรค 5640 III หนองบอน 0.8 1.5 12 7 1000 - กกสามเหลี่ยม40% - นกเปดน้ํา ปลาดุก,ชอน,,นิล,ไน,ตะเพียน, SI

บัวหลวง 10% นกไกนา บู,นวลจันทร

 จอก,แหน 5% นกตูม
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ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish
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28 นาดูน นาดูน หนองบัว- 5640 III หนองหวยแฮด 1.5 3 12 7.5 160 - บัวหลวง 30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก,ชอน,หมอ,ตะเพียน FPPb

พัฒนา (หนองวังน้ําเค็ม) สาหราย 10%

กกสามเหลี่ยม10%

บัวแดง 5%

ผักบุง 1%

29 บรบือ บัวมาส กกกอก 5640 IV หนองบัวมาส 0.6 3 12 7.5 330 ประปา บัวหลวง 60% จอก 5% โค,กระบือ นกเปดน้ํา(แดง), ปลาตะเพียน, ยี่สก, ชอน, FPPb

กกสามเหลี่ยม5%, นกยางเล็ก นวลจันทร, ดุก,หมอ

บัวแดง 2%บัวหลวง, นกกระยาง

30 บรบือ บัวมาส บัวมาส 5640 IV หนองโนนทัน 0.3 2 12 7.5 2900 - บัวแดง 10% เปด นกเปดแดง, ปลาดุก, ชอน, หมอ, ยี่สก SI

เปดเทศ นกยางเล็ก นิล, นวลจันทร, 

31 บรบือ ดอนงัว ดอนงัว 5640 IV หนองเดิ่น 2 14 12 7.5 320 - หญา, บัวแดง, - - ปลาชอน, ดุก, นิล,ตะเพียน, FLL1am

(หนองดอนงัว) ผกับุง นวลจันทร

32 บรบือ กําพี้ กําพี้ 5640 IV หนองกุดใหญ 2.5 3.5 12 8 2600 - กกสามเหลี่ยม 10% - นกเปดน้ํา ปลาดุก, ชอน, หมอ,  นิล, SI

ตะเพียน, ไน

33 นาเชือก เขวาไร หนองคูนอย 5640 IV หนองฝายใหญ 2 3 12 7 100 - กกสามเหลี่ยม, หญา โค,กระบือ นกเปดแดง ปลาหมอ, ตะเพียน,ดุก, ชอน FLL1am

 (หนองเรือ) นกกระยาง ยี่สก

นกยางเล็ก

34 นาเชือก สําโรง โพนทราย 5540 I หนองมะเขือ 1.5 3 12 7 170 - หญาคา 40% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน, ดุก, หมอ FPPb

ผักตบชวา 30% นกยางเล็ก

จอก, แหน 20%

บัว 5%

35 นาเชือก ดงมวง ดงมวง 5640 IV หนองใหญ 0 1.5 7 7.5 430 - กกสามเหลี่ยม5% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก, ชอน, หมอ, ยี่สก, FLL2am

 (หนองขาม) นกกระยาง ซิว, ตะเพียน,นิล, ไน

นกตูม

นกไกนา
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ความลึก(m)
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พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดมหาสารคาม

pH Flora
Fauna

Codeระวางหมูบานจังหวัด อําเภอ

36 นาเชือก ปอพาน หนองแสง 5640 IV อางฯ หวยคอ 162 167.25 12 7.5 500 - สาหรายหางกระรอก โค,กระบือ นกกระสา ปลานิล,ไน,ตะเพียน, หมอ, FLL1am

นกกระยาง ชอน, ดุก, บู

นกเปดน้ํา

37 บรบือ หนองคูขาด หนองคูใหญ 5640 IV หนองคูใหญ 1 2 12 7.5 650 - บัวหลวง โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน, ดุก, หมอ,นิล,ไน FLL1am

(หนองมะคา) กกสามเหลี่ยม ตะเพียน,  

38 บรบือ หนองคูขาด หมากเหลื่อม 5540 I หนองคูขาด 2 5 12 8 1700 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก, ชอน, หมอ,นิล, SI

นกกระยาง ตะเพียน, ไน

นกไกนา

39 บรบือ โนนราษี โคกกลาง 5640 IV อางฯ หวยเชียงคํา 1.5 12 12 7 1000 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก, ชอน, หมอ,ยี่สก SI

เชียงคํา นกยางเล็ก บู, หลด, นิล,ตะเพียน, 

นกตูม

40 เมือง เขวา ดอนดู 5641 II หนองกระทุม 1.2 3 12 7 230 - บัวหลวง,กกสามเหลี่ยม โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลานวลจันทร,ยี่สก,กระดี่, FLL1am

หญาคา นกไกนา ตะเพียน,ดุก,ชอน, หมอ

ผักตบชวา นกกระยาง

นกยางเล็ก

41 แกดํา หนองกุง น้ําเที่ยง 5641 II อางฯ หวยแอง 2 6 12 7.5 100 - สาหรายหางกระรอก โค,กระบือ นกปากสอม ปลาดุก, ชอน, หมอ,กระดี่, FLL1am

นกกระยางขาว นิล,ตะเพียน

นกกระสา

นกเปดน้ํา

42 แกดํา หนองกุง หนองกุง 5641 II หนองโสกแดง 1.5 3.5 12 7.5 190 - บัวแดง 5% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก, ชอน, หมอ,สลิด, FLL1am

หมู 1 หมู 1 กกสามเหลี่ยม 2% นกไกนา ตะเพียน, นิล, ไน,ยี่สก

นกยางเล็ก

นกตูม

43 แกดํา แกดํา แกดํากลาง 5641 II อางฯ หนองแกดํา 1.5 3.5 12 7.5 240 - กก 20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน, ดุก, หมอ,กระดี่,  FPPb 

หมู 15 ผักตบชวา 10% นกยางเล็ก เข็ม, ปกเปา,นิล, ตะเพียน,

บัวหลวง 10%  ไน,ปลาไหล

บัวแดง 5%
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44 โกสุมพิสัย หนองบอน หนองบอน 5641 IV หนองบอน 2 6 12 7 359 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

45 โกสุมพิสัย หนองบอน โนนสังข 5641 IV หนองหวาย, 1.2 3 12 7 1813 - จอก,แหน 40% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ -ตะเพียน,สลิด, SI

หนองภูดิน(ขุมดิน) สรอย, 

ปลาปลอย - นิล, นวลจันทร,

ตะเพียน, ชอน

46 โกสุมพิสัย หนองบอน แหเหนือ 5641 IV หนองแหเหนือ 1.3 10 12 6.5 468 เลี้ยงปลา จอก 60% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ - ดุก,ชอน FPPb

(หนองแห) ในกระชัง บัวหลวง 40% นกกระยาง ปลาปลอย - ตะเพียน, บึก

ผักตบชวา 10% นวลจันทร

47 โกสุมพิสัย หัวขวาง โชคชัย 5641 IV หนองออ 1.2 2.5 12 8.5 679 - ผักตบชวา 10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ -กระดี่,กราย, FLL1am

หมู 4 กกสามเหลี่ยม10% เตา นกไกนา ชอน, หอยเชอรี่

48 โกสุมพิสัย วังยาว โนนทัน 5541 II อางฯ หวยขอนสัก 171 176.35 12 8 281 - - - เปดเลี้ยง ปลาธรรมชาติ - ดุก, ชอน, FLL1am

นวลจันทร

ปลาปลอย - นิล,ตะเพียน, 

ยี่สก

49 โกสุมพิสัย เขวาไร โนนพยอม 5541 II หนองฝาย 6 9 12 8 212 - - โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ-ชอน,หมอ, FLL1am

ดุก, ซิว,

ปลาปลอย - นิล,ตะเพียน, ยี่สก

50 โกสุมพิสัย หัวขวาง คุมกลาง 5641 IV หนองบอน 1 4 12 8 250 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาปลอย - นิล,นวลจันทร FLL1am

ลิง ตะเพียน

51 โกสุมพิสัย หัวเขวา หัวเขวา 5641 III บึงคุย 5 7 12 8 1384 - ผักตบชวา 10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ตะเพียน,, ชอน, SI

เหลา ตนตม กกสามเหลี่ยม10% เตา,งูปลา, นกไกนา ดุก

แจงแจ เขวา งูสิง, ปลาปลอย - สรอย,ยี่สก,

งูเหลือม นวลจันทร, นิล

52 เมือง ทาสองคอน อุปราช 5641 III อางฯ หนองขุมดิน 3 6 12 8 501 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ - ดุก, หมอ, FLL1am

งูเหลือม, นกไกนา คอ, แขยง, ซิว

หอยโขง นกกระยาง ปลาปลอย -นวลจันทร,นิล, 

เตา,กุงฝอย ยี่สก, ไน, ตะเพียน

หอยเชอรี่
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53 เมือง แกงเลิงจาน ดอนโด 5641 III หนองกุดโด 1 5 12 7 860 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ - ดุก,  หมอ, SI

(หนองเสือ) หอยเชอรี่ นกกระยาง ชอน,สลิด

นกไกนา ปลาปลอย -นวลจันทร ,ยี่สก

นกนางแอน

54 เมือง แกงเลิงจาน แกงเลิงจาน 5641 II อางฯ แกงเลิงจาน 2 5 12 7 427 - บัว 30% โค,กระบือ นกกระยาง ปลาธรรมชาติ- ดุก,กด FPPb

จอก,แหน 30% งู นกนางแอน ปลาปลอย -ตะเพียน ,ยี่สก, 

กกสามเหลี่ยม 30% นกเปดน้ํา นวลจันทร, ไน,นิล

55 เมือง ลาดพัฒนา วังไผ 5641 II กุดออ 1.5 2 12 7 300 - บัวหลวง 50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ - ดุก,  แขยง, FPPb

ผักตบชวา 50% เปดเทศ นกกระยาง ขาว,นิล, ไน

56 เมือง ลาดพัฒนา วังไผ 5641 II กุดจิกลาง 2.5 6 12 7 300 - ไมพุม 50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ - ดุก,ขาว, FPSb

กกสามเหลี่ยม 50% เตา, นกกระยาง คอ,  กด

ตะพาบ

57 เมือง ลาดพัฒนา หนองนาแซง 5641 II กุดขี้เปด 1 4 12 7 347 - ธูปฤๅษี 60% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ - ดุก, ตะเพียน, FPPb

บัว 15% เตา ชอน, กด

ผักตบชวา 15% งู

58 เมือง ลาดพัฒนา กุดซุย 5641 II กุดซุย 2 4.5 12 7 300 - จอก 50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ - ดุก,ตะเพียน FPPb

ผักตบชวา 15% นกไกนา ซิว, กด

นกกระยาง

นกเคา, นกกวัก

59 เมือง ลาดพัฒนา ลาด 5641 II หนองริดที 4 6 12 7 336 - กกสามเหลี่ยม 60% โค,กระบือ นกเปดน้ํา,นกเคา ปลาธรรมชาติ - ดุก,  แขยง, FPPb

(ทรงธรรม) นกไกนา,นกกวัก ตะเพียน,กด

นกกระยาง

60 เมือง เขวา หมอ 5641 II หนองเลิงเบ็ญ 2 4.5 12 6.5 804 - - โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ - ดุก,ตะเพียน, SI

หมู 11 (หนองเบ็น) เปดเทศ  กด, จีน,ยี่สก

หอยเชอรี่ ปลาปลอย - ตะเพียน,นิล, 

นวลจันทร
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61 กันทรวิชัย โคกพระ อีตื้อ 5641 I หนองอีตื้อ 0.6 1.5 12 6.5 91.8 - - โค,กระบือ - ปลาตะเพียน FLL1am

62 กันทรวิชัย โคกพระ คันทา 5641 I อางฯ หนองบัว 0.5 2 12 7 986 - - โค,กระบือ - ปลาตะเพียน, นิล, กุงฝอย SI

โคกพระ

63 กันทรวิชัย ทาขอนยาง หัวขัว+ 5641 I หนองวังเลิง 2 3 12 7 509 - กกสามเหลี่ยม20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,แขยง FPPb

ปอแดง จอก 10% นกกระยาง  หมอ, กด

นกไกนา ปลาปลอย-ตะเพียน,สวาย

64 กันทรวิชัย ทาขอนยาง วังหวา 5641 II วนอุทยานลําชีหลง 2 3 12 7.5 395 - - บาง นกกด (กระปูด) ปลาธรรมชาติ-สรอย,บู,ดุก, FLL1am

นกกระจอก กด, แขยง, ปลาอีไทย

นกเขา ปลาปลอย  - ยี่สก,ตะเพียน, 

นกเคาแมว จีน,นวลจันทร

65 กันทรวิชัย ขามเฒาพัฒนา วังบัว 5641 II กุดโดก 1.2 2.5 12 6.4 440 - จอก, แหน 80% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, แขยง FPPb

บัวหลวง 20% เตา, งูสิง, นกไกนา ดุก

ผักตบชวา งูทางมะพราว นกกระยาง

ตะกวด นกกระจิบ

66 กันทรวิชัย ทาขอนยาง กุดรอง 5641 II ลําชีหลง 2.5 4.5 12 7 385 - จอก, แหน 90% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ตะเพียน,หมอ, FPPb

ผักตบชวา20% งู นกไกนา แขยง, ชอน

67 กันทรวิชัย มะคา ปายางหาง 5641 II กุดหนองหวาย 0 4 8 6.5 400 - ตนสนม25% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ - ดุก,ชอน, FPPb

บอน10% ตะเพียน, กด

68 กันทรวิชัย มะคา เปลือยน้ํา 5641 II กุดเดือยไก 0 4 7-8 7 450 - ตนสนม30% - - ปลาธรรมชาติ - ดุก,ชอน, FPPb

บอน10% ตะเพียน, กด

69 กันทรวิชัย มะคา เปลือยน้ํา 5641 II กุดออ 0 9 7-8 7.5 365 - ตนสนม100% - - ปลาธรรมชาติ-ดุก,ตะเพียน, FPPb

กด

70 กันทรวิชัย มะคา กุดเวียน 5641 II กุดเวียน 1.5 6 12 8 446 - ผักบุง 10% - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

71 กันทรวิชัย มะคา หนองหญา- 5641 II กุดออ 0 2.5 9 6.8 336 - - - - ปลาธรรมชาติ FLL2a

มา

72 กันทรวิชัย มะคา หนองหญา- 5641 II กุดโดน 0 2.5 9 7 426 - - - - ปลาธรรมชาติ FLL2a

มา
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73 กันทรวิชัย ทาขอนยาง ทาขอนยาง 5641 II ลําชีหลงเหนือ 5 10 12 6.5 469 - ผักตบชวา 70% - - ปลาธรรมชาติ-ตะเพียน,แขยง FPPb

กด,ชอน,หมอ

74 กันทรวิชัย ขามเรียง ดอนนา 5641 II กุดคําฮิง 2.5 4.5 12 7 215.7 - กกสามเหลี่ยม80% โค,กระบือ นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ตะเพียน, แขยง, FPPb

ผักตบชวา50% นกไกนา กด, ชอน, หมอ

นกเปดน้ํา

75 กิ่ง อ. กุดรัง นาโพธิ์ นาโพธิ์ 5541 II หนองมะเขือ 2 4 12 7 193.1 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,หมอ FLL1am

นกยางเล็ก ดุก,กระดี่,แขยง,ยี่สก,จีน

ปลาปลอย-ตะเพียน,นิล

นวลจันทร

76 วาปปทุม โพธิ์ชัย ตําแย 5640 II หนองแข 0 3.5 9 6.8 530 - - โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ-ดุก,กด,ตะเพียน FLL2am

77 วาปปทุม ประชาพัฒนา ประชาพัฒ- 5640 I อางเก็บน้ําหนองไฮ 0 1.5 8 8.6 710 น้ําแหง - - - ปลาธรรมชาติ FLL2am

นา

78 วาปปทุม หนองแสง หัวงัว 5640 I อางเก็บน้ําหวย- 3 6 12 7.5 650 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-สูด,กด,ตะเพียน FLL1am

จอกขวาง เปดเทศ นกกระยาง

79 วาปปทุม โคกสีทอง- ทองหลาง 5640 I หนองบอแต 1 2 12 8 2580 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ SI

หลาง งู นกกระยางขาว ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน

นกไกนา ยี่สก,จีน,นวลจันทร

นกนางแอน

80 วาปปทุม ดงใหญ ดอนหัน 5640 I อางเก็บน้ําหนอง 3 4 12 6.8 1347 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก,นวลจันทร SI

ดอนเจริญ ขุน นกกระยาง กด,ปลาปลอย-ตะเพียน

นกไกนา

นกนางแอน

นกกระเต็น

81 วาปปทุม แคน แวงชัย 5640 I หนองแวงชัย 2.5 5.3 12 7 472 - - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน, FLL1am

หมอ,กราย,ยี่สก,นวลจันทร

ปลาปลอย-ตะเพียน

82 วาปปทุม บานดงใหญ ทับครัว 5640 I ฝายวังไฮ 0 0.5 10 7 136.6 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก,ตะเพียน,ซิว FLL2am

นกกระยาง ซิว,นิล,ชอน
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83 วาปปทุม ขามปอม หนองตา 5640 I หนองใตใหญ 1.7 2.5 12 7 618 - บัวหลวง30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,บู FPPb

ใกล ปลาปลอย-ขาว,นวลจันทร

หมอ,ตะเพียน

84 วาปปทุม งัวบา โนนทัน 5640 I อางเก็บน้ําหนอง 2 5 12 8 404 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-หมอ FLL1am

ชองแมว นกยางเล็ก ปลาปลอย-ยี่สก,ตะเพียน

ดุก,ชอน,กระดี่

85 เมือง ดอนหลาน หัวหนอง 5641 II หนองปลิง 2 4 12 7 687 - - โค,กระบือ นกยางเล็ก ดุก,ชอน,นิล FLL1am

(หมู8)

86 เมือง โคกกอ โคกกอ 5641 II อางฯหนองแวง 0.55 4 12 7 390 - - โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ - นิล,ดุก FLL1am

ปลาปลอย - สรอยขาว

87 เมือง โคกกอ หนองโจด 5641 II อางฯหวยหินเหิบ 0 1 9 6.5 323 - - โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ - นิล,ชอน FLL2am

ดุก,ชอน,ปลาปลอย

88 วาปปทุม หนองแสน หนองแสน 5640 I หนองใหญ 3 3.5 12 8 299 - - - - ปลาธรรมชาติ - ดุก, FLL1am

ปลาปลอย - ตะเพียน,

ยี่สก,นวลจันทร,นิล,ไน

89 วาปปทุม หนองไฮ หนองไฮบูร- 5640 I หนองคึม 3 4.5 12 7 1871 - ผักตบชวา 10% โค,กระบือ - ปลาปลอย - ตะเพียน SI

พา ยี่สก,นิล,ไน

90 วาปปทุม เสือโกก ศาลา 5640 I หนองศาลา 0 2 9 7 246 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ-ตะเพียน,สรอย FLL2am

เปดแกลบ นกกระยาง ปลาปลอย - กราย,ยี่สก

91 เชียงยืน กูทอง กูทอง 5541 I หนองเลิง,เลิงใหญ 1 4 12 7.5 190 - ธูปฤๅษี50% เตา นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ-ชอน FPPb

บัว 20%, นกกระยาง ตะเพียน,ดุก,ไหล,

สาหราย20% ปลาปลอย - นิล,ยี่สก,บึก

แหน5%

92 กิ่งอ.ชันชม หนองกุง หนองกุง 5641 IV หนองกุง 1 2 12 5.5 75 - - เตา - ปลาธรรมชาติ - ดุก,ชอน FLL1am

ปลาปลอย - นิล,ตะเพียน
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93 เชียงยืน เสือเฒา จาน 5641 IV หนองจาน 1.5 2 12 8 410 ทํานา หญา โค,กระบือ, นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก, FLL1am

เตา นกพิราบ, ตะเพียน,หมอ,แขยง,กด

นกยาง ปลาปลอย - นิล,ยี่สก

94 เชียงยืน หนองกง บานผือ 5642 III หนองรองคํา 1 3 12 8 280 - - โค,กระบือ นกกระยาง, ปลาธรรมชาติ - นิล,ตะเพียน FLL1am

นกกระจอก, ชอน,แขยง,กระสูบ,ดุก

นกเอี้ยง

95 เชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน 5641 IV อางฯหนองเทวราช 0.5 4 12 7 55 ชลประทาน บัว70% โค,กระบือ, นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ - นิล, FPPb

กกสามเหลี่ยม30% เตา,แย, นกกระยาง, ตะเพียน,ชอน,กระสูบ,ชะโด,

หญา กุงฝอย นกเอี้ยง

96 เชียงยืน กุดปลาดุก กุดปลาดุก 5642 III หนองบัว 2 4 12 8 280 ประปา หญา วัว - ปลาธรรมชาติ - นิล FLL1a

ขี้เหล็ก,จามจุรี

(หนองบอ)

97 เชียงยืน ชันชม โคกกลาง 5642 III หนองน้ําบานโคก- 3 5 12 7.5 125 ทํานา กก30% โค,กระบือ, นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ - นิล, FPPb

กลาง แย บู,ไหล,ดุก ซิว,ชอน

(หนองหวยนา)

98 เชียงยืน เชียงยืน โคกสูง 5641 IV อางฯหนองโสน 4 5 12 8 1000 - ธูปฦๅษี5%, โค,กระบือ, นกกระจิบ, ปลาธรรมชาติ -ชอน SI

หญา10% กิ้งกา,เตา, นกกระจอก ดุก,ตะเพียน,กระสูบ,ไหล,

แย ปลาปลอย-ไน,ตะเพียน

99 เชียงยืน หนองชอน บานขี 5641 IV หนองหาน 0.5 2.5 12 8 4600 ชลประทาน แหน100% โค,กระบือ, นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ขาว, SI

(หนองหัวหาน) กิ้งกา,เตา นกเขา ไน,ชอน,ดุก,กระสูบ,หมอ,

แย นกเอี้ยง ปลาปลอย - นิล

100 เชียงยืน หนองชอน หนองเม็ก 5641 IV หนองเบ็ญ 2 3 12 7 150 - หญา โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-บู,ตะเพียน, FLL1am

นกพิราบ ดุก,กระสูบ,แขยง,

ชะโด,ชอน,ยี่สก

ปลาปลอย - นิล,

101 เชียงยืน หนองชอน มโน 5641 IV หนองชายทุง 0.5 1 12 8 220 - ธูปฤๅษี100% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ -ตะเพียน FPPb

แย,เตา ชอน,นิล
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ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish
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102 เชียงยืน หนองชอน มโน 5641 IV หนองมโน 4 7 12 8 215 - หญา,หญาบัว โค,กระบือ, นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-กระสูบ FLL1am

แย นกพิราบ ตะเพียน,ยี่สก,นวลจันทร

ปลาปลอย- ดุก,นิล,

103 เชียงยืน กูทอง ขามเปย 5641 IV หนองขามเปย 9 10 12 7.5 210 - จอก90% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ-ชอน, FPPb

กกสามเหลี่ยม10% บู,ไหล,ดุก ,นวลจันทร

ปลาปลอย - ตะเพียน,

104 เชียงยืน กูทอง หนองมัน 5641 IV หนองขามสะอาง 1 2 12 7 290 - บัว1% โค,กระบือ, นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,หมอ FLL1am

ปลา กกสามเหลี่ยม5% เตา,แย, นกกระยาง ดุก,บู,แขยง

ตะขาบ นกกระจิบ ปลาปลอย - นิล,ไน,

นกกระจอก ตะเพียน,ยี่สก

นกพิราบ

นกเอี้ยง

นกสาลิกา

105 เชียงยืน กูทอง หนองมันปลา 5641 IV หนองใหญ 0 1 9 6.5 220 - กกสามเหลี่ยม60% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ-ชอน,ตะเพียน, FPSb

(หนองมันปลา) บัว1% แขยง,ดุก

106 เชียงยืน เสือเฒา บานเข็ง 5641 IV อางฯหนองเข็ง 1.5 4 12 8 420 ชลประทาน หญา โค,กระบือ, นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

เตา,แย ดุก,ไหล,ตะเพียน

ปลาปลอย - นิล,ไน,

107 เชียงยืน เชียงยืน เชียงยืน 5641 IV หนองเชียงยืน 2 4 12 8 310 ปลอยน้ํา หญา โค,กระบือ, นกเอี้ยง, ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

เขานา เตา,แย นกกระจิบ ดุก,ไหล,หมอ,บู

นกกระจอก ปลาปลอย - นิล,ยี่สก,

ตะเพียน,นวลจันทร

108 เชียงยืน นาทอง ดอนหัน 5641 IV หนองทับมา 0.5 3 12 8 350 ชลประทาน กกสามเหลี่ยม,ผือ30%, - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ซิว FPPb

คันดิน หญา10% ปลาปลอย - ตะเพียน

นิล,นวลจันทร

109 เชียงยืน นาทอง ทับมา 5641 IV หนองปาก 0.5 3 12 6.5 75 - กกสามเหลี่ยม 40% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ-ชอน, FPPb

ตะเพียน,ดุก
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110 เชียงยืน นาทอง บานแบก 5641 IV หนองคู 0.8 0.8 12 7 210 - กกสามเหลี่ยม100% เตา,แย นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FPPb

ม.7 นกยางเล็ก ตะเพียน,หมอ,ไหล,

นกกระยาง กด, แขยง,ดุก,นิล

111 เชียงยืน นาทอง บานแบก 5641 IV หนองแบก 0.5 0.8 12 7 900 - ธูปฤๅษี70% เตา - ปลาธรรมชาติ-ชอน,ตะเพียน SI

กกสามเหลี่ยม10% โค,กระบือ, หมอ,ไหล,สลิด,แขยง,ดุก,สูด

หวายปา10%

112 โกสุมพิสัย ยางนอย โนนสุวรรณ 5641 IV หนองเบ็นเครือ 1.5 2 12 7 310 - ธูปฤๅษี80% โค,กระบือ, นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-นิล,ชอน,ยี่สก, FPPb

จอก,แหน10% เตา,แย นกกระยาง ไหล,ไน,กด,ตะเพียน,นวลจันทร

ผักตบชวา 5% นกกระจิบ

บัว5% นกกระจาบ

113 โกสุมพิสัย แหใต โนนคัดเคา 5641 IV เขื่อนเปรม 2 3 12 8 350 - ธูปฤๅษี80% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ - นิล,ตะเพียน FPPb

บัว10% ยี่สก,นวลจันทร,

สาหราย10%

114 กันทรวิชัย ศรีสุข ศรีสุข 5641 IV หนองขวาน 0.8 1.5 12 7 430 - หญา10% โค,กระบือ, นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ - ชอน,ดุก, FLL1am

เตา,แย ไหล,นิล

ปลาปลอย-ตะเพียน,

ไน,กุงกามกราม

115 กันทรวิชัย เขวาใหญ เขวากลาง 5641 III หนองสามขา 3 4 12 7 2500 สูบน้ํา หญา,ไหล,คําปอย โค,กระบือ,แย, นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน, SI

เขานา นกกระยาง กระสูบ,แขยง,กด,

นกไกนา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,

นกคุม ไน,นวลจันทร,

116 กันทรวิชัย เขวาใหญ บานนอย 5641 III หนองเลิงเปลือย 1 3 12 7 700 ชลประทาน กกสามเหลี่ยม50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน, FPPb

นกกระยาง กระสูบ,แขยง,กด,

นกไกดํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,

ไน,นวลจันทร,
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117 กันทรวิชัย ขามเรียง มะกอก 5641 III กุดกวาง 2 2.5 12 7 230 สูบน้ํา ผักตบชวา60% โค,กระบือ นกเปดน้ํา,นกกด ปลาธรรมชาติ-ชอน,ตะเพียน FPPb

เขานา, จอก,แหน20% นกกระยางขาว แขยง,สลิด,สรอย,กด,นิล,ดุก,

สวน บอน10% นกตูม,นกแกวแดง กราย,บู,ไหล,หลด,ซิว,

หญา5% นกกระยางแดง

118 โกสุมพิสัย เลิงใต เลิงใต 5641 III บึงควายนอย 1 2 12 7 185 ประมงพื้นบาน ผักตบชวา80% โค,กระบือ นกเปดน้ํา,นกตูม ปลาธรรมชาติ-ชอน,ตะเพียน FPPb

จอก,แหน5%,ผักบุง นกยาง,นกไกนา ไหล,กด,แขยง,ดุก

กกสามเหลี่ยม5% นกกระยางขาว

บัวหนาม5% นกกระยางแดง

119 โกสุมพิสัย เลิงใต เลิงบัว 5641 III หนองเลิงเปอย 1 2 12 7 1000 สูบน้ํา ผักตบชวา30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน, SI

เขานา หญา50%,ไหล10% นกไกนา กด,แขยง,หมอ,อื่นๆ

บอน5%

120 โกสุมพิสัย เขวาไร โคกสมบูรณ 5541 I หนองน้ําบานโคก- 2.5 3 12 7 1500 สูบน้ํา หญา30%,บัว20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-นิล,ชอน,ตะเพียน SI

กลาง เขานา ผักบุง20% นกกระยางแดง ดุก,ไน,กด,แขยง,กระสูย,กุงฝอย

นกตูม,นกไกนา

(หนองหวยนา)

121 โกสุมพิสัย โพนงาม โพนงาม 5541 I หนองราษฎร 4 6 12 6.5 1800 สูบน้ํา ไหล10% โค,กระบือ, นกเปดน้ํา,นกตูม ปลาธรรมชาติ-นิล,ชอน,ไน,กด, SI

เขานา หญา10% กระแต, นกยาง,นกยางเล็ก ตะเพียน,แขยง,ซิว,สรอย,ดุก,บู

เตา,แย นกกระจิบ กระสูบ 

นกกระจอก

นกกระยางขาว

นกกระยางแดง

122 โกสุมพิสัย บานแพง บานแพง 5541 I บึงบานแพง 1.5 2 12 7 210 - ผักตบชวา50% - นกเปดน้ํา,นกตูม ปลาธรรมชาติ-ชอน,ยี่สก, FPPb

ไหล10% นกยาง,นกไกนา กด,แขยง,ซิว,ดุก,บู,

พุทรา,ยูคาลิปตัส, นกกระยางแดง ปลาปลอย - นิล,ตะเพียน

ไผ,กระถินณรงค
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123 โกสุมพิสัย โนนสังข โนนสังข 5541 I หนองกัญชา 1.5 2 12 7 1800 - ผักตบชวา30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา,นกตูม ปลาธรรมชาติ-สรอย,ไหล,ดุก,ซิว SI

จอก,แหน30% นกยางขาว บู,กด

ผักบุง10% นกไกดํา,นกคุม ปลาปลอย - นิล,ตะเพียน

นกกระยางแดง

124 บรบือ หนองสิม สมสนุก 5641 III อางเก็บน้ําสัตย- 3 4.5 12 8 3450 - กกสามเหลี่ยม10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-นิล,ชอน SI

สุนทร นกกระยาง

นกไกนา

125 บรบือ หนองสิม หนองโดน 5641 III หนองบอ 6 9 12 8.5 5770 - กกสามเหลี่ยม30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-นิล,ชอน, SI

นกกระยาง ตะเพียน,ดุก,กด,บู,กุง

126 บรบือ หนองสิม เปอย 5641 III อางเก็บน้ํารองหัว- 2 3.5 12 8 266 - ผักตบชวา10% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ-ดุก,ขาว, FPPb

ชาง บัว15%, กด,แขยง,ปลาปลอย-นิล,

จอก,แหน5% ตะเพียน,ชอน

127 บรบือ บอใหญ บอใหญ 5641 III อางเก็บน้ําหวย- 2 6 12 7 941 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ-นิล,ชอน, SI

ประดู งูกินปลา นกกระยาง ดุก,หมอ

(หวยปลาโดก)

128 เมือง แวงนาง หนองแวง 5641 II หนองแวง 1.5 4.5 12 8 485 - - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก, FLL1am

(หมู1) ปลาปลอย-นิล,

ตะเพียน,ยี่สก

129 เมือง แวงนาง หนองเจริญ 5641 II หนองแวงนอย 1.5 4 12 8 285 - กกสามเหลี่ยม10% งูกินปลา นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก, FLL1am

จอก,แหน5% สลิด,ปลาปลอย-จีน,

,หญา10%, ตะเพียน,ยี่สกเทศ

130 วาปปทุม หนองแสง หนองเดิ่น 5640 I หนองเดิ่น 1.5 4.5 12 6.5 1750 - บัวหลวง50%, - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก, SI

(หมู16,27) จอก,แหน30% นกกระยาง คอ,หมอ,ชอน,

นกไกนา ตะเพียน

131 นาดูน หนองคู หนองปาน 5640 I หนองปาน 2 3 12 7 240 - บัวหลวง80% โค,กระบือ, นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก, FPPb

งูกินปลา นกนางแอน หมอ,ซิว,ปลาปลอย-ยี่สก,

เตา ตะเพียน,นิล
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pH Flora
Fauna

Codeระวางหมูบานจังหวัด อําเภอ

132 นาดูน ดงยาง หนองผง 5640 I หนองผง 2.5 4 12 7.5 560 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน, FLL1am

นกกระยาง หมอ,ซิว,ปลาปลอย-ตะเพียน,

นิล,ไน

133 วาปปทุม หัวเรือ กอก 5640 I กุดหลวง 1.5 2.5 12 7 455 - สนม100% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน FPPb

ดอนฝาง ผักตบชวา90%


