
ลําดับ EC Present 

ที่ L H ms/cm Landuse Animal Bird Fish

1 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง ทรายทอง ทรายมูล 5442 I บึงหวยไผ 2 3 12 6.83 78.7 ประมงพื้นบาน หญาลอยน้ํา20% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPa

ทํานา สวน กกสามเหลี่ยม10% นกอีลุม

หญาปลอง5% นกกระยาง

โสน5% นกไกนา

หญาคา5% นกยางเล็ก

2 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง หนองบัวใต สรางเสี่ยน 5442 I บึงงิ้ว 2.5 4 12 7.23 104.8 การเกษตร จอก 80% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาปลอย- ตะเพียน, FPPb

ประมงพื้นบาน หญา 10% นกยางเล็ก นิล,ไน,ยี่สก,

นกกระยาง นวลจันทร

นกไกนา ปลาธรรมชาติ(มาก)

3 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง ทรายทอง หนองอุ 5442 I บึงหวยไผ 1 2 12 7.13 116.9 นาปรัง ผักตบชวา25% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

ปลูกผัก กกสามเหลี่ยม10% นกยางเล็ก

ประมงพื้นบาน นกกระยาง

นกไกนา

นกตูม

4 หนองบัวลําภู เมือง หัวนา ดอนเข็ม 5443 II หนองทามปลาบึง 2.5 3.5 12 7.68 118.6 ประปา บัว 20% - นกยางเล็ก ปลาธรรมชาติ FLL1am

(หนองฝายทาม) การเกษตร นกกระยาง

ประมงพื้นบาน นกไกนา

นกตูม

นกนางนวล

5 หนองบัวลําภู เมือง หนองบัว วังหมื่น 5443 II หนองแซง 3 5 12 8.81 138.6 การเกษตร _ โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

นกยางเล็ก

6 หนองบัวลําภู เมือง โพธิ์ชัย ดอนหัน 5443 II หนองมวง 2.5 4 12 7.71 52.7 เลี้ยงปลา - - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก,นิล FLL1am

นกปากหาง ไน,นวลจันทร,

นกกระยาง ตะเพียน

นกยางเล็ก,นกตูม

นกไกนา

นกกระสา

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ที่อยูในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู

ความลึก (m) Fauna
duration pH Codeระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ําอําเภอ หมูบานตําบลจังหวัด Flora
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พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ที่อยูในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภู

ความลึก (m) Fauna
duration pH Codeระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ําอําเภอ หมูบานตําบลจังหวัด Flora

7 หนองบัวลําภู เมือง หนองสวรรค หนองสวรรค 5433 II หนองสวรรค 1.5 3 12 7.11 45.5 โครงการ บัว 70% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

ประปา กกสามเหลี่ยม 10% นกกระยาง

ทํานา หญา 5% นกยางเล็ก,นกตูม

นกไกนา

8 หนองบัวลําภู เมือง หนองสวรรค หนองปลาขาว 5443 II หนองปลาขาว 1 2 12 7.8 150.9 น้ําใช ผักตบชวา30% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-บึก, FPPb

การเกษตร นกยางเล็ก,นกตูม สวาย,ตะเพียน

เลี้ยงปลา นกไกนา ปลาธรรมชาติ

นกกระยาง

9 หนองบัวลําภู เมือง ลําภู ลําภู 5433 II หนองบัว 1 2 12 8.5 165.5 สวนสาธารณะ - - - ปลาปลอย-สวาย, FLL1am

ประมงพื้นบาน ตะเพียน,บึก

ปลาธรรมชาติ

10 หนองบัวลําภู เมือง หนองบัว ภูพานทอง 5433 II อางฯหวยเหลายาง 10 12 12 8.56 171.2 ชลประทาน - กระรอก นกไกนา ปลาปลอย-บึก, FLL1am

ประปา กระแต นกเปดน้ํา สวาย,ตะเพียน

ประมงพื้นบาน ปลาธรรมชาติ

ทํานา

11 หนองบัวลําภู วังสะพุง หนองหญา- บานบึงสวรรค 5343 II บึงสวรรค 2 5 12 8.13 170 การเกษตร - - นกเปด ปลาบู FLL1am

ปลอง นกยาง

12 หนองบัวลําภู กิ่ง อ. ทรัพยไพรวัลย โนนดินแดง 5343 II อางเก็บน้ําบาน- 5 7 12 8.10 391 - บัว 40% - นกเปด ปลากด FPPb

เอราวัณ โนนดินแดง จอก,แหน 30% นกยาง แขยง

กกสามเหลี่ยม 10% กาดํา

13 หนองบัวลําภู กิ่ง อ. ทรัพยไพรวัลย นาอางคํา 5343 II อางเก็บน้ํานา- 4 5 12 7.92 557 - กกสามเหลี่ยม 10 % - นกเปด - FLL1am

เอราวัณ อางคํา ผักบุง 5% นกยาง

หาน


