
ลําดับ duration EC Present 

ที่ L H (เดือน) (mm) Landuse Animal Bird Fish

1 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย ขามเปย หนองบัว 5741 IV หนองฮาง 0 2 9 6.55 815 - หญา 40% โค,กระบือ นกยางเล็ก ปลาดุก, SI

กกสามเหลี่ยม 40% ชอน,หมอ

2 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย คําพอุง โนนใหญ 5741 I หวยสินชัย 5 6 12 7.75 115.3 - สาหราย25% โค,กระบือ นกเปดน้ํา, ปลาดุก,ชอน, FLL1am

นกยางเล็ก, หมอ,ตะเพียน,

นกไกนา, บู,นวลจันทร,

นกกระยางขาว ยี่สก

3 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย คําพอุง นางาม 5741 I หวยสมสนุก 8 9 12 7.25 163 - หญา 10% จอก 5% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

นกไกนา ดุกนิล,ตะเพียน

4 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย คําพอุง ภูเขาทอง 5741 I อางเก็บน้ําหวยทราย 2 3 12 6.21 125.3 - จอก 30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลากระดี่, FPPb

กกสามเหลี่ยม5% นกกระยางขาว ซิว,กุง

นกไกนา

5 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย บัวคํา โคกหนองบัว 5741 I หนองบัว 6 10 12 7.2 169.4 - ผักตบชวา 30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก,ชอน, FPPb

จอก 30% นกยางเล็ก หมอ,ตะเพียน,

หญา 10% นกตูม นกไกนา ยี่สก,กราย

6 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย บัวคํา โคกหนองบัว 5741 I หนองไผ 3 3 12 5.73 363 - หญาคา 60 % โค,กระบือ, นกเปดน้ํา ปลาดุก, FPPa 

 (สระโคกหนองบัว) ผักตบชวา10% งู นกยางเล็ก หมอ,ไหล,ชอน

กกสามเหลี่ยม10 % นกตูม นกไกนา

7 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย ขามเปย หนองหงษ 5741 I หนองหงส 1.5 2 12 7.4 323 - - โค,กระบือ, นกกระยางขาว ปลานิล,ชอน, FLL1am

เปด นกกระจิบ ดุก,หมอ,บู,

กระดี่,กุง

8 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย ขามเปย จําปา 5741 I บึงอีจอย 2 5 12 8.94 930 - - โค,กระบือ นกกระยางขาว ปลาดุก,ชอน, SI

นกเปดน้ํา นิล,ซิว

9 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย คําพอุง บึงบูรพา 5741 I บึงบูรพา 2 2.5 12 8.75 270 - - โค,กระบือ ปลาดุก,ชอน, FLL1am

หมอ,ไน,นิล,

ตะเพียน,กุง

10 รอยเอ็ด โพนทอง นาอุดม บานสี่แยก 5741 I อางเก็บน้ํา 1.5 4 12 6.24 71 - - โค,กระบือ นกไกนา ปลาดุก,ชอน, FLL1am

หวยหินลาด หมอ,ไน,

11 รอยเอ็ด โพนทอง นาอุดม บึงคํา 5741 I อางเก็บน้ํา 1.5 4 12 7.33 53.2 - - โค,กระบือ นกไกนา ปลาธรรมชาติ-ดุก, FLL1am

ดานสามัคคี บู,ชอน,หมอ,นิล,

ไน,ยี่สก,ตะเพียน

จังหวัด

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดรอยเอ็ด

Faunaความลึก (m)
Flora Codeระวาง pHชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบลอําเภอ หมูบาน



ลําดับ duration EC Present 

ที่ L H (เดือน) (mm) Landuse Animal Bird Fish

จังหวัด

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดรอยเอ็ด

Faunaความลึก (m)
Flora Codeระวาง pHชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบลอําเภอ หมูบาน

12 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย คําพะอุง ภูเขาทอง 5741 I อางเก็บน้ํา 3 10 12 6.05 40.5 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ยี่สก, FLL1am

คําพะอุง นกยาง ตะเพียน,นวลจันทร

นกกระยางขาว

13 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย คําพะอุง ภูดานแต 5741 I อางเก็บน้ําถ้ําปลา 2 4 12 6.75 25 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-นิล, FLL1am

นกยางเล็ก กระดี่,กุง

นกกระยางขาว ไน,ตะเพียน

นกกระจิบ

นกไกนา 

14 รอยเอ็ด เสลภูมิ เกาะแกว ดอนกอก 5741 II กุดไกว 2 2.5 12 6.05 182 - หญาคา 90%  บัวแดง โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลาสลิด,ไหล, FPPa

กกสามเหลี่ยม จอก งูเหลือม งูปลา นกยางเล็ก ดุก,ชอน,หมอเทศ

15 รอยเอ็ด เสลภูมิ เกาะแกว ดอนกอก 5741 II กุดกวาง 2.5 3.5 12 6.7 188.3 - บัวแดง ,จอก โคกระบือ นกเปดน้ํา ปลาเคา,จอก,นาง, FLL1am

บัวหลวง หญา งูปลา นกยางเล็ก ดุก,ชอน,หมอ,

นกตูม,นกไกนา สลิด,ปลาแขยง,

นกกระยางขาว ปลาสรอย,

นกกระเต็น ปลาสรอยนกเขา

16 รอยเอ็ด เสลภูมิ เกาะแกว เหลาแขม 5741 II บึงแมครัว 2 4 12 6.35 215 - หญาคา 60% โคกระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-สรอย, FPPa

บัวหลวง 5%  เตา,งู  นกตูม นกไกนา ปลาปลอย-ตะเพียน,

ผักตบชวา5% นกยางเล็ก ปลาเกล็ด,นิล,ไน

จอก 5%,สาหราย นกกระยาง

17 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย ดอนโยง ดงยาง 5741 II อางเก็บน้ําหวยทาดี่ 3 6 12 7.28 220 - จอก 30% โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FPPb

กกสามเหลี่ยม10% กุง เตา   นกกด,นกตูม บู,หมอ,กด,

หญาคา 20% นกไกนา ปลาปลอย-ตะเพียน,

นกกระยาง นวลจันทร,ยี่สก

นกยางเล็ก 

18 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย สะอาด ทาเสียว 5741 II หนองหิน 4 7 12 6.28 780 - จอก 30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุกชอน, SI

บัวหลวง 10% นกกระยาง หมอ,ตะเพียน,

นกไกนา,นกตูม แขยง,ปลาสรอยนกเขา

นกยางเล็ก
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19 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย สะอาด ทาเสียว 5741 II กุดจับ 4 7 12 8.3 403 - ผักตบชวา40% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก,ชอน, FPPb

จอก 20%   นกไกนา,นกตูม หมอ,แขยง,

กกสามเหลี่ยม5 %  นกกระยาง ปลาสรอยนกเขา,

ผักบุง3% นกยางเล็ก ตะเพียน

20 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย เชียงใหม เชียงใหมชัยพัฒนา 5741 II หนองอะลาง 2 3.5 12 8.95 231 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก,ชอน,หมอ, FLL1am

นกไกนา ยี่สก,ตะเพียน,

นวลจันทร,กราย 

21 รอยเอ็ด โพนทอง อุมเมา จุมจัง 5741 I หนองคําแหลม 0.8 2 12 9.15 427 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก,ชอน, FLL1am

นิล,ยี่สก,

ตะเพียน,นวลจันทร

22 รอยเอ็ด โพนทอง คํานาดี หนองขอนแกน 5741 I อางเก็บน้ําแกงมวง 2 4.5 12 7.3 112.4 - จอก 30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก,ชอน, FPPb

หญาคา 20% นกยางเล็ก หมอ,กระดี่,สลิด

บอน5% นกตูม นกไกนา

23 รอยเอ็ด โพนทอง โพธิ์ทอง หนองเขื่อน 5741 I อางเก็บน้ําแกงดงนอย 2.3 6 12 6.45 169.6 - หญาคา 70% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก,ชอน,หมอ, FPPa

จอก 10% นกยางเล็ก กระดี่,ตะเพียน,สลิด

นกกวัก 

นกตูม นกไกนา

24 รอยเอ็ด โพนทอง หนองใหญ โคกลาม 5741 I หนองบะยาว 4 8 12 7.4 34.1 - - โค,กระบือ ปลาตะเพียน,นิล, FLL1am

ไน,ยี่สก,นวลจันทร,

ชอน,หมอ,ดุก

25 รอยเอ็ด เสลภูมิ กลาง ทาใคร 5741 II บึงฮี 0.5 3 12 5.42 453 - กกสามเหลี่ยม 20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ  FPPb

บอน 10% อก,หญาคา10% นกปรอด 

บัวหลวง 10% นกไกนา นกตูม 

ผักตบชวา10% นกกระยาง

26 รอยเอ็ด เสลภูมิ นาเมือง ขวางนอย 5741 II บึงเกาะแกว 0.5 1.5 12 5.1 544 - กกสามเหลี่ยม60% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก,ปลาชอน, FPPb 

 หญา 30% นกกระยาง ปลากราย,ปลาสลิด,

นกไกนา นกตูม ปลากระดี่,ปลาหมอ

 นกยางเล็ก
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27 รอยเอ็ด เสลภูมิ นาเมือง ยาง 5741 II หวยเลิงเปอย (หนองจอก) 2 7 12 3.8 239 - กกสามเหลี่ยม50% โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก, FPPb

หญา 40% งูเหลือม นกยางเล็ก ชอน,กราย,หมอ,

เตา นกตูม นกไกนา กด,สลิด,กระดี่,

นกกระยาง ตะเพียน

28 รอยเอ็ด เสลภูมิ ทามวง ทามวง 5741 II แกงคําลาน 2 4 12 6.01 222 - จอก 30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาหมอ,ดุก,ชอน, FPPb

บัวหลวง 10% นกยางเล็ก สลิด,กระดี่,ตะเพียน

กกสามเหลี่ยม20% นกตูม นกไกนา

29 รอยเอ็ด เสลภูมิ ทามวง ทามวง 5741 II หวยนากะตึบ 3 4 12 6.9 436 - หญาคา 30% เปด เตา นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,หมอ, FPPa

 บัวแดง บัวหลวง10% ตะกวด  นกตูม นกไกนา กระดี่,ตะเพียน,

ผักตบชวา10% งูเหลือม นกกระยาง สลิด,ปลาสรอยนกเขา

 กกสามเหลี่ยม5% โค กระบือ นกยางเล็ก

จอก 20%

30 รอยเอ็ด เสลภูมิ กลาง บานเหนือ 5741 II บึงโดน 1.3 2 12 6.82 437 - หญาคา 50% โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก, FPPa

กกสามเหลี่ยม10% งูเหลือม นกกาบบัว หมอ,ไหล,ชะโด,

 บัวหลวง 10% นกไกนา นกตูม สลิด,ยี่สก,ตะเพียน

นกยางเล็ก

31 รอยเอ็ด เสลภูมิ กลาง แห 5741 II หนองจอก 1 3 12 6.1 384 - หญาคา 50% โค  งู - ปลาชอน,หมอ, FPPa

กกสามเหลี่ยม10% กระบือ สลิด,กระดี่,ดุก

 บัวหลวง 10%

32 รอยเอ็ด เสลภูมิ บึงเกลือ น้ําจั้นใหญ 5841 III บึงเกลือ 3 4 12 6.4 204 - บัวหลวง15% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลานิล,เนื้อออน, FLL1am

นกกระยาง เคา,ดุก,ชอน,

นกยางแดง กราย,สรอย

นกตูม นกไกนา

33 รอยเอ็ด เสลภูมิ บึงเกลือ หัวคู 5841 III หนองจอก 0.5 3 12 7.3 131 - - โค,กระบือ นกไกนา นกตูม ปลานิล,เนื้อออน,เคา, FLL1am

ดุก,ชอน,กราย,สรอย

34 รอยเอ็ด เสลภูมิ วังหลวง หนองขาม 5741 II หนองบอ 1 3 12 7.35 231 - บัว,จอก 3% โค,กระบือ นกยางเล็ก ปลาชอน,ดุก,ตะเพียน, FLL1am

นกไกนา สลิด,กระดี่,หมอ

นกกระยางขาว
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35 รอยเอ็ด ธวัธบุรี ไพศาล หัวบอ 5741 II หนองบัวแดง 2.5 3 12 7.65 2290 - หญา,แหน โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลานิล,กราย,ดุก, SI

งู เตา นกกระยางขาว ชอน,กด,สลิด,กระดี่

นกยางเล็ก 

นกตูม

36 รอยเอ็ด ธวัธบุรี บึงนคร สังข 5741 II บึงกิ่ง 2 4 12 7.77 353 - หญาคา 80% โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก, FPPa

จอก,แหน 20% หนู งู เตา นกยางเล็ก หมอ,กระดี่,สลิด,

นกตูม ตะเพียน,นิล,ไน

นกกกระจาบ 

นกกกระยาง

37 รอยเอ็ด ทุงเขา หลวง บึงงาม คอชา 5741 II หนองหมอไก 0 2.5 8 4.28 246 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,หมอ, FLL2am

แขยง,ดุก

38 รอยเอ็ด เชียงขวัญ เชียงขวัญ ปากบง 5741 II กุดบุง 1 2.5 12 7.24 243 ทํานา จอก,แหน50% โค,กระบือ นกไกนา นกตูม - FPPb

 บัวหลวง20% นกยางเล็ก

ผักตบชวา10%

39 รอยเอ็ด เชียงขวัญ เชียงขวัญ บุงคาแมด 5741 III กุดผือ 2 3 12 6.2 672 ทํานา ผักตบชวา70% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก, FPPb

ปลูกบัว จอก,แหน20% นกยางเล็ก กระสูบ,สรอย

 หญา10% นกตูม นกไกนา

40 รอยเอ็ด เชียงขวัญ เชียงขวัญ ดอนเงินดอนแดง 5741 III บุงเชียงขวัญ 2 5 12 7.5 654 ทํานา ผักตบชวา 90% โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,กระสูบ, FPPb

เตา แย นกยาง นกตูม ไหล,ยี่สก,นวลจันทร,

นกไกนา สวาย,ตะเพียน,ชะโด,

นกยางเล็ก สรอย

* 41 รอยเอ็ด จังหาร ดินดํา ขมิ้น 5741 III กุดแป 0 3.5 8 ทํานา หญา โค กระบือ  นกยาง  นกตูม ปลาชอน,ดุก,หมอ, FLL2a

เตา แย นกเปดน้ํา ยี่สก,ชะโด,ไหล

 กุง หอย นกไกนา ,นวลจันทร,สรอย,ซิว

นกยางเล็ก ตะเพียน

* 42 รอยเอ็ด จังหาร ดินดํา ขมิ้น พยอม 5741 III หนองแฮ (กุดแหะ) 0 3.5 8 6.7 534 ทํานา หญา60% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,ตะเพียน, FPSa

จอก,แหน10% นกยาง  นกตูม หมอ,ไหล,ยี่สก,สรอย,

นกไกนา นวลจันทร,ซิว,กระสูบ

นกยางเล็ก



ลําดับ duration EC Present 

ที่ L H (เดือน) (mm) Landuse Animal Bird Fish

จังหวัด

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดรอยเอ็ด

Faunaความลึก (m)
Flora Codeระวาง pHชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบลอําเภอ หมูบาน

43 รอยเอ็ด จังหาร ดินดํา เลิงคา 5741 III กุดโงง 3 5 12 6.22 468 ทํานา ผักตบชวา20% โค กระบือ เตา นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,ไหล, FPSb

ทุงคอดินดํา หญา20% นกยาง นกตูม หมอ,ตะเพียน,

เฟรน,สนม10% นกไกนา ยี่สก,สรอย

 นกยางเล็ก

44 รอยเอ็ด .เชียงขวัญ พระธาตุ ดอนวิเวก 5741 II กุดอางทอง 2 3 12 8.75 230 - บัวหลวง 70% โค,กระบือ  นกยาง นกตูม ปลาชอน,สรอย, FPPb

ผักตบชวา10% นกเปดน้ํา ดุก,ตะเพียน,ซิว 

กกสามเหลี่ยม10% 

จอก,แหน

45 รอยเอ็ด .เชียงขวัญ พลับพลา งิ้วเหนือ 5741 II กุดแข 3 4 12 7.96 254 ทํานา ยูคาลิปตัส โค,กระบือ นกตูม นกไกนา ปลาชอน,ดุก,ไน, FLL1am

สรอย,ตะเพียน

46 รอยเอ็ด ธวัชบุรี มะอึ ยางกู 5741 III หนองกู 3.5 4 12 6.73 76 ทําการการเกษตร ผักตบชวา10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา นกกระยาง ปลาชอน,ดุก,ไน, FLL1am

หมอ,ยี่สก,ซิว

ตะเพียน,นวลจันทร

47 รอยเอ็ด ธวัชบุรี มะอึ เขตขันฑ, 5741 III อางเก็บน้ําธวัชบุรี 2 4 12 6.63 158 ระบบชลประทาน จอก,แหน60% โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลายี่สก, FPPb 

ยางกู  บัว 30% เตา แย  นกไกนา นกคุม นวลจันทร,ไหล

นกกระยาง

ทํานา  นกยางเล็ก 

48 รอยเอ็ด เมือง รอบเมือง เขวา 5741 III อางเก็บน้ําหนองหญามา 1 4 12 5.89 148 ระบบชลประทาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

นกกระยาง 

ทํานา นกยางเล็ก 

นกไกนา

49 รอยเอ็ด .เชียงขวัญ พลับพลา พลับพลา 5741 II หนองแข 1.5 8 น้ําแหง - หญา 100% โค,กระบือ  นกไกนา นกตูม ปลาธรรมชาติ FPSa

นกเปดน้ํา

นกกระยาง 

นกยางเล็ก

50 รอยเอ็ด เมือง โนนตาล หนองบัว 5740 IV หนองฮาง 1.5 3 12 5.8 120 ทําการเกษตร หญา 10% โค  เตา นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,หมอ, FLL1am

กระบือ นกกระยาง ไหล,ตะเพียน,

นกยางเล็ก สรอย,ชะโด,กระสูบ

นกตูม นกไกนา



ลําดับ duration EC Present 

ที่ L H (เดือน) (mm) Landuse Animal Bird Fish

จังหวัด

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดรอยเอ็ด

Faunaความลึก (m)
Flora Codeระวาง pHชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบลอําเภอ หมูบาน

51 รอยเอ็ด เมือง รอบเมือง หัวฝาย 5741 III หนองเม็ก 1.5 2.5 12 7.42 92 ทํานา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,ตะเพียน, FLL1am

นกกระยาง ยี่สก,หมอ,ไหล

52 รอยเอ็ด เมือง สะอาดสมบูรณ แมด 5740 IV หนองแวง 0.5 4 12 4.74 185 - บัวแดง 10% โค,กระบือ นกยางเล็ก ปลาชอน,ดุก,ซิว,สรอย FLL1am

53 รอยเอ็ด จัตุรพัตรพิมาน หัวชาง คัมเหนือ 5740 IV อางเก็บน้ํากุดแดง 2.5 4 12 7.2 259 ประปา ทํานา แหน 70% โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

ชลประทาน บัว 30%  เตา แย นกกระยาง 

กิ้งกา นกยางเล็ก 

นกไกนา นกตูม

54 รอยเอ็ด จัตุรพัตรพิมาน หนองผือ หนองผือ 5740 IV อางเก็บน้ําหวยกุดแคน 3 6 12 6.41 208 ชลประทาน แหน 40% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb 

55 รอยเอ็ด จัตุรพัตรพิมาน อีงอง อีงอง 5740 IV หนองอีงอง 1.5 3 12 6.67 206 ประปา ทํานา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาตะเพียน,ชอน,ดุก, FLL1am

56 รอยเอ็ด จัตุรพัตรพิมาน อีงอง อีงอง 5740 IV หนองโพธิ์ 1 2.5 12 6.18 120 ทํานา บัว- แดง50% โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,ไหล, FPSb

จอก,แหน10% กิ้งกา นกกระยาง หมอ,ตะเพียน,

ผักตบชวา8% นกไกนา นกตูม สรอย,กระสูบ ชะโด

หญา5%  นกอีลุม

นกยางเล็ก

57 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย เหลาหลวง เหลาลอหนองสัง 5740 III หนองหอย 2 3 12 8.98 264 ทํานา ประปา บัวหลวง70% โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPSb

เตา นกกระยาง 

นกยางเล็ก 

นกไกนา นกตูม

58 รอยเอ็ด ปทุมรัตน หนองแคน หนองแคน 5640 II อางเก็บน้ําหวยจานใต 2 7 12 8.4 180 ชลประทาน แหน 50% โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

เตา กิ้งกา นกกระยาง  

นกยางเล็ก 

นกตูม นกไกนา 

นกกระจาบ

59 รอยเอ็ด ปทุมรัตน โนนสงา ดงหัวชาง 5640 II หนองสระ 1.5 3 12 7.99 135 - บัวหลวง50% - นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,ตะเพียน FPPb

60 รอยเอ็ด ปทุมรัตน โพนสูง โคกกอง 5640 II หนองฝาย 1.5 4 12 8.91 81 ทํานา - โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลาตะเพียน,สรอย, FLL1am

 กิ้งกา  นกกระยาง ซิวกระสูบ,นวลจันทร,

ดุก,ชอน

61 รอยเอ็ด ปทุมรัตน โนนสวรรค บานดูน 5640 II หนองคูณ 2.5 4 12 6.49 52 ทํานา โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1a

นกยางเล็ก



ลําดับ duration EC Present 

ที่ L H (เดือน) (mm) Landuse Animal Bird Fish

จังหวัด

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดรอยเอ็ด

Faunaความลึก (m)
Flora Codeระวาง pHชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบลอําเภอ หมูบาน

62 รอยเอ็ด ปทุมรัตน โนนสวรรค น้ําคํา 5640 II หนองคลอง 2 4 12 7.45 146 ทํานา ประปา บัวหลวง30% โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลาตะเพียน,ยี่สก, FPPb

เตา แย นกกระยาง นิล,นวลจันทร,ดุก,

นกไกนา นกตูม ชอน,ซิว,สรอย,

หมอ,หอยขม,กุง

63 รอยเอ็ด ปทุมรัตน ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก 5640 II หนองขี้เหล็ก 1.5 3 12 9.32 580 ประปา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,ตะเพียน FLL1am

64 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย หนองแวง บานเหนือ 5740 III หนองผักแวน 8 10 12 8.07 195 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,นิล, FLL1am

หมอ,ยี่สก,ตะเพียน

65 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย หนองแวง หัวหนองแวง 5740 III หนองแวง 1.5 2 12 7.65 262 - - โค,กระบือ แย นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก FLL1am

66 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ หินกอง สมโฮง 5740 III หนองขาม 4 5 12 6.43 99 - ผักตบชวา50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,ยี่สก, FPPb

นิล,นวลจันทร,ไน

67 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ หินกอง สมโฮง 5740 III หนองเริงขี้ตุน 1.5 2 12 5.82 680 ชลประทาน หญา 80% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPa

จอก,แหน 20% กิ้งกา,แย, นกกระยาง,

ตะพาบ,เตา ยางเล็ก นกตูม,

นกไกนา นกกระสา

68 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย ปายาง 5740 III อางเก็บน้ําหนองสะแบง 8 10 12 7.69 114 - - โค,กระบือ เตา นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

69 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย 5740 III ฝายน้ําลนกุดกู 1.5 3 12 6.9 186 ทํานา บัวหลวง50% โค,กระบือ - ปลาชอน,ดุก,สรอย, FPPb

ผักตบชวา10% ซิว,กระสูบ

จอก,แหน10% 

ผักบุง3%

70 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย กูกาสิงห ตองตอน 5740 III กุดพระเจา 0 3 9 5.97 353 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,นิล, FLL2a

นกกระยาง, ไน,ซิว,สรอย

นกยางเล็ก 

นกตูม,นกไกนา

71 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย กําแพง หนองอาง 5640 II หนองอาง 1 1.5 12 6.5 53 - หญา 40% โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลายี่สก,นวลจันทร, FPPa

 แย กิ้งกา  นกยางเล็ก ตะเพียน,ชอน,นิล,

หอย เตา ไน,สรอย,ดุก,ซิว

72 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย กําแพง ดอกรักนอย 5640 II หนองยาว 2 3 12 6.63 63 ประมงพื้นบาน - โค กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก, FLL1am

แย เตา นกยางเล็ก หมอ,บู,ตะเพียน

นกกวัก



ลําดับ duration EC Present 

ที่ L H (เดือน) (mm) Landuse Animal Bird Fish

จังหวัด

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดรอยเอ็ด

Faunaความลึก (m)
Flora Codeระวาง pHชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบลอําเภอ หมูบาน

73 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย ทุงทอง เขาตะคลอง 5639 I หนองใหญ 1.5 2.5 12 6.56 330 ประมงพื้นบาน จอก,แหน30% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ FPPb

บัวสาย10%

74 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย ทุงทอง เขาตะคลอง 5639 I หนองเลิง 2.5 3 12 6.8 247 ประปา กกสามเหลี่ยม100% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

เปด,เตา,  นกยางเล็ก 

แย,กิ้งกา นกกระยาง

นกคุม,นกไกนา

75 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย ทุงทอง ซึกวึก 5639 I หนองใหญ 2 3 12 5.03 639 ประมงพื้นบาน บัวสาย50% หญา 50% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ FPPb

76 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย ดงครั่งใหญ โพนผุ 5739 IV หนองสิม 2 4 12 8.08 400 ระบบชลประทาน บัวสาย50% โค,กระบือ - ปลาชอน,หมอ,ดุก, FPPb

 เตา บู,ซิว,สรอย,ตะเพียน

 หอยโขง,หอยขม,กุง

77 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย กําแพง หนองสระหงส 5740 III หนองมน 0.5 2 12 7.12 188 ประมงพื้นบาน บัวสาย30% โค,กระบือ, นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,บู, FPPb

 แหน 30% เปด,เตา, นกกระยาง หมอ,ไหล,สรอย,

แย  นกตูม ซิว,ตะเพียน,กุง

78 รอยเอ็ด เมือง ในเมือง เขตเทศบาล 5741 III บึงพลาญชัย 3.5 4 12 9.08 768 ที่สาธารณะ - กระรอก,งู, นกเปดน้ํา ปลาบึก,สวาย,ดุก, FLL1am

กระแต,เตา นกเอี้ยง มังกร,ชอน,ยี่สก,

โค,กระบือ นกเขา ตะเพียน นวลจันทร

ตะพาบน้ํา

79 รอยเอ็ด จัตุรพัตรพิมาน หัวชาง หนองตอ 5740 IV หนองเดิ่น 1 3 12 7.09 285 ทํานา แหน 40% โค,กระบือ นกกระยาง ปลาชอน,ดุก,นิล, FPPb

 ประมงพื้นบาน  แย ตะเพียน หมอ,บู,สรอย

80 รอยเอ็ด หนองพอก ผาน้ํายอย โคกกลาง 5841 I หนองใหญ 5 7 12 7.56 127.5 - สาหราย20% กระตาย นกเปดน้ํา ปลาตะเพียน,นิล, FLL1am

ตะไครน้ํา กระรอก,ลิง, นกยางเล็ก, ไน,ยี่สก,หมอ,จีน,

บัวสาย, กระแต,เตา, นกกระยาง ดุก,ชอน,เนื้อออน,

ชะมด, นกขาบ,นกคุม, ไหล,สลิด,กระดี่,

ตะกวดโค, อีกานกกระเต็น, หลด,กระดี่หมอ

กระบือ นกกระจิบ,

นกเขา,นกเอี้ยง

81 รอยเอ็ด หนองพอก ผาน้ํายอย โคกกลาง 5841 I หนองคําเตย 15 20 12 9.1 96.5 - สาหราย15% หมาปา, นกเปดน้ํา,กา, ปลาตะเพียน,นิล, FLL1am

ผักบุง5% งูเหา นกยางเล็ก,นกคุม, ไน,ยี่สก,หมอ,

ตะไครน้ํา โค,กระบือ นกกระยาง,นกขาบ จีน,ดุก,ชอน,

งูเหลือม นกกระเต็น, เนื้อออน,ไหล,

งูจงอาง นกเอี้ยง, สลิด,กระดี่,
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82 รอยเอ็ด หนองพอก ผาน้ํายอย ดงขี้นาก โนนมาลี 5841 I หนองหวยโปรง 2 3.5 12 7.4 86.2 - - โค,กระบือ นกกระยาง ปลานิล,ไน, FLL1am

 นกเปดน้ํา ตะเพียน,ดุก,ชอน,

หมอ,ไหล

83 รอยเอ็ด หนองพอก ผาน้ํายอย โนนมาลี(หมู11) 5841 I อางเก็บน้ําหวยไสไก 1 3 12 7.76 112.3 - - โค,กระบือ - ปลาชอน,ดุก,หมอ, FLL1am

หอยเชอรี่, กระดี่,ตะเพียน,

เปด นิล,ยี่สก,นวลจันทร

84 รอยเอ็ด หนองพอก บึงงาม หนองแขดง 5841 I อางเก็บน้ําหวยโคก 2.3 4.5 12 7.52 96.3 - สาหราย หมูปา,โค, นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก, FLL1am

กระบือ, นกไกนา นิล,ไน,หมอ,กระดี่

กระแต กระรอก ปลาธรรมชาติ-ชอน,

85 รอยเอ็ด หนองพอก บึงงาม บึงพัฒนา 5841 I บึงฉวะแข 2.3 4 12 7.43 51.9 - หญาแพรก40% โค,กระบือ นกกระยาง ปลาปลอย-ตะเพียน, FPPa

บัวหลวง,บอน15% ปลาธรรมชาติ-ชอน,

ดุก,หมอ,กระดี่,ไหล

86 รอยเอ็ด หนองพอก ทาสีดา ทาสะอาด 5841 III ฝายหวยแกว 1.5 6 12 6.81 72.8 - จอก 80% บอน 5% โค,กระบือ - ปลาปลอย-ตะเพียน, FPPb 

กกสามเหลี่ยม 10% นิล,นวลจันทร,หมอ,

หญาคา 5% ปกั้ง,กด,กระดี่,หลด,

ลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,

87 รอยเอ็ด หนองพอก ทาสีดา คูเมือง 5841 III อางเก็บน้ําหวยแกวใหญ 1.5 5 12 8.7 79.5 - บัวหลวง,แหน10% โค,กระบือ  นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,หมอ, FLL1am

สาหรายหางกระรอก15% เปดเทศ นกกระยาง บู กระดี่,ปลานิล,

นกแซงแซว ยี่สก,ตะเพียน

88 รอยเอ็ด โพนทอง หนองใหญ ดงดิบ 5841 IV หนองนกชุม 0 10 8 6.43 206 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาสลิด,ดุก,ชอน, FLL2am

นกกระเต็น, หมอ,กระดี่

นกตูม,นกไกนา

นกกระยาง

89 รอยเอ็ด โพนทอง แวง หนองแสงทุง 5841 IV บึงหนองแสงทุง 4 9 12 6.88 875 - หญา 60% จอก 20% โค,กระบือ, นกยางเล็ก, ปลาธรรมชาติ SI

ผักตบชวา10% งู,ตะพาบน้ํา, นกตูม,นกเปดน้ํา ปลายี่สก,นวลจันทร

กกสามเหลี่ยม 3% เตา หอยเชอรี่ นกกระยาง

90 รอยเอ็ด เมยวดี ชุมพร หนองเดิ่น 5841 IV บึงหวยกลอย 3 5 12 6.1 59.2 - จอก,แหน 20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ ปลาปลอย FPPb 

กกสามเหลี่ยม20% นกยางเล็ก 

บัวหลวง 10% หญา 5% นกไกนา 

 ผักตบชวา5% นกกระยาง



ลําดับ duration EC Present 

ที่ L H (เดือน) (mm) Landuse Animal Bird Fish

จังหวัด

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดรอยเอ็ด

Faunaความลึก (m)
Flora Codeระวาง pHชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบลอําเภอ หมูบาน

91 รอยเอ็ด โพนทอง แวง ดอนมวย 5841 IV บึงใหม (กุดขี้บง) 2 3 12 6.7 52.2 - หญาคา 30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลายี่สก,นวลจันทร FPPa 

บัวหลวง 20% จอก 10%  เตา,งู, นกยางเล็ก ดุก,ชอน,บู,

กกสามเหลี่ยม10% นกกระยาง ไหล,ปลาตะเพียน 

สาหราย นกตูม นกไกนา

92 รอยเอ็ด หนองพอก หนองพอก ฉวะ 5841 IV หนองแจง 0 2.5 10 6.72 187.5 - - โค,กระบือ นกยางเล็ก, ปลาปลอย-ตะเพียน, FLL2am

นกตูม, นกไก ยี่สก,นวลจันทรยี่สก,

นกเปดน้ํา นกยาง, ปลาธรรมชาติ-ชอน,

นกยางเล็ก ดุก,หมอ,บู,กระดี่,

นวลจันทร,สลิด

93 รอยเอ็ด หนองพอก กกโพธิ์ หนองหวา 5841 IV หนองหลม 1.5 3 12 6.79 51.5 - หญาคา 30% โค,กระบือ นกยางเล็ก ปลาชอน,ดุก,หมอ, FPPb

บัวหลวง 20% นกเปดน้ํา 

กกสามเหลี่ยม10% นกกระยาง

94 รอยเอ็ด หนองพอก หนองพอก ปลาโด 5841 IV หนองไขนุน 2 5 12 6.5 78.8 - หญาไซ,หญา โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก, FPPa 

ปลอง,หญาคา30% นกยางเล็ก หมอ,กระดี่,ไหล

ผักพาย10% ผักกูด, นกกระยาง 

ผักหนาม, นกกระปูด

ผักตบชวา20% 

บัวหลวง,กก10%

95 รอยเอ็ด หนองพอก หนองพอก หนองพอก 5841 IV อางเก็บน้ําหวยทราย 3 10 12 6.94 57.5 - จอก 20% แหน 20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,บู,ดุก,ยี่สก, FPPb

กกสามเหลี่ยม10% เตา นกไกนา,นกกด

บัวหลวง 5% นกยางเล็ก, 

 หญาคา 5% นกกระยางขาว 

นกคุม,นกเขา

96 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง มะบา หวายหลึม 5741 II กุดกะชา 0.3 2 12 7.4 1440 - บัวหลวง 60% โค,กระบือ นกเปดน้ํา นกไกนา ปลาชอน,หมอ,ดุก, SI

บัวแดง 5%  นกกระเต็น นิล ไน,ตะเพียน

 นกยางเล็ก

97 รอยเอ็ด เสลภูมิ ภูเงิน นาทมใต 5841 III กุดฮาด 1.5 10 12 5.9 121.7 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,หมอ, FLL1am

เตา,งู นกยางเล็ก กระดี่,ตะเพียน,

นกกระยางขาว กราย,เคา 

นกไกนา,นกตูม



ลําดับ duration EC Present 

ที่ L H (เดือน) (mm) Landuse Animal Bird Fish

จังหวัด

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดรอยเอ็ด

Faunaความลึก (m)
Flora Codeระวาง pHชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบลอําเภอ หมูบาน

98 รอยเอ็ด เสลภูมิ เหลานอย หนองจอก 5841 III หนองจอก 1 4 12 7.5 64.5 - บัวสาย,แหน10% เตา โค, นกเปดน้ํา ปลาเคา,ดุก,ชอน, FLL1am

กกสามเหลี่ยม10% กระบือ นกกระยาง หมอ,สลิด,

นกยางเล็ก, กระดี่,ตะเพียน

นกไกนา

99 รอยเอ็ด เสลภูมิ เหลานอย ดงแจง 5841 III หนองเริง 1.5 3 12 7.61 62.3 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาเคา,ดุก,ชอน, FLL1am

เตา นกกระยาง ตะเพียน หมอ,

นกยางเล็ก สลิด,กระดี่

นกไกนา

100 รอยเอ็ด เสลภูมิ ศรีวิชัย นาวี 5841 III บึงโคน(หนองโดน) 0 5 9 6.47 116 - แพงพวย,กกสามเหลี่ยม โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,หมอ, FPSb 

ผักแวน,จอก70% นกกระยางขาว สรอย,ตะเพียน,เคา

หญา20% บัวแดง10% นกไกนา,นกตูม 

นกกระปูด

101 รอยเอ็ด เสลภูมิ ภูเงิน นาเจริญ 5841 III หนองพิมาน 2 4 12 7.42 101 - บัวแดง 50% แหน,จอก โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,หมอ, FPPb

กกสามเหลี่ยม30% นกยางเล็ก กด แขยง,ตะเพียน,

นกกระยาง กระดี่ สรอยนกเขา

นกไสเดือน

102 รอยเอ็ด เสลภูมิ โพธิ์ทอง นาโพธิ์ 5841 III อางเก็บน้ําหนองฟา 1.8 2.5 12 8.25 92 - หญา 10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาตะเพียน,ยี่สก, FLL1am

นกยางเล็ก นวลจันทร,กราย,

ดุก, ชอน,หมอ

103 รอยเอ็ด เสลภูมิ พรสวรรค สะอาดนาดี 5841 III อางเก็บน้ําหวยแดง 2.5 4 12 7.2 85.3 - บัวสาย, โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาตะเพียน,ยี่สก, FLL1am

กกสามเหลี่ยม5% นกยางเล็ก, ชอน,หมอ,บู,

นกตูม, นกไกนา กราย,กระดี่,แขยง 

104 รอยเอ็ด โพนทอง พรมสวรรค หนองหอย 5841 III อางเก็บน้ําหวยยาง 3 10 12 6.24 178.6 - จอก 20% หญา 10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,หมอ, FPPb

บัวสาย10% นกยางเล็ก กระดี่,ชะโด,เคา,

นกตูม นกไกนา กราย,สรอยนกเขา,ยี่สก,

ตะเพียน,ปลานิล,ไน,

105 รอยเอ็ด ธวัชบุรี หนองพอก มะเหลือบ 5741 II สระน้ําสนามบิน 4 5 12 6.85 278 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,หมอ,ดุก FLL1am

106 รอยเอ็ด ธวัชบุรี หนองพอก มะเหลือบ 5741 II สระน้ําสนามบิน (หนองหงษ) 4 5 12 6.56 242 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,หมอ,ดุก FLL1am

นกกระยางขาว



ลําดับ duration EC Present 

ที่ L H (เดือน) (mm) Landuse Animal Bird Fish

จังหวัด

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดรอยเอ็ด

Faunaความลึก (m)
Flora Codeระวาง pHชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบลอําเภอ หมูบาน

107 รอยเอ็ด เสลภูมิ นาแซ นาแซ 5741 II หนองกระทุม  (หนองทุม) 0.5 2 12 5.21 105 - - โค,กระบือ นกยางเล็ก, ปลาชอน,ดุก,หมอ, FLL1am

นกตูม,นกไกนา เคา,ยี่สก,ชะโด,กระดี่,

สลิด,ตะเพียน,นวลจันทร

108 รอยเอ็ด เสลภูมิ นาแซง โนนปลาขาว 5741 II หนองปลาขาว 1 2 12 6.22 164.3 - ผักตบชวา60% โค,กระบือ นกยางเล็ก, ปลาชอน,ดุก,หมอ, FPPb

หญาคา 20% นกตูม,นกเปดน้ํา เคา,ตะเพียน,

จอก 10% นกกระยางขาว ชะโด กุง

บัวหลวง 5% นกไกนา 

109 รอยเอ็ด โพนทอง โนนชัยศรี ดอนหวาย 5741 II บึงน้ําจั่น 2 3 12 7.1 109.2 - บัวหลวง,บัว30% กระบือ,เตา งู,โค นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,หมอ, FPPb

ผักตบชวา,กกสามเหลี่ยม20% นกยางเล็ก เคา,ตะเพียน ,

จอก,แหน 15% หญา 5% นกไกนา นกตูม แขยง,สลิด กระดี่

 แดง,กระจูด3%

110 รอยเอ็ด โพนทอง โนนชัยศรี โคกสมบูรณ 5741 II บึงแซงขุมเหล็ก (บึงน้ําคํา) 2 5 12 6.89 90.3 - จอก,กระจูด10% โค,กระบือ นกกระยางขาว ปลาชอน,ดุก,หมอ,เคา, FLL1am

นกสีดา นกเปดน้ํา แขยง,ยี่สก,นวลจันทร 

นกยางเล็ก กราย,สลิด,ตะเพียน

111 รอยเอ็ด โพนทอง โนนชัยศรี โนนชัยศรี 5741 II บึงดอกซอน 2.5 3 12 6.6 103 - หญาคา 30% จอก 10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,หมอ, FPPb

สาหราย15% นกยางเล็ก ยี่สก,แขยง,เคา,

ผักตบชวา 10%  นกกระยางขาว ปลาตะเพียน นิล,

กระจูด 10% นกไกนา นกตูม นวลจันทร

112 รอยเอ็ด โพนทอง สระนกแกว มะอึ 5741 I บึงมะอึ 1.5 1.5 12 5.88 109 - กกสามเหลี่ยม40% โค,กระบือ, นกยางเล็กขาว ปลาชอน,ดุก,หมอ, FPPb

จอก,แหน20% เตา,งู นกเปดน้ํา เคา กระดี่,สลิด,บู,

บัวหลวง 10% หญาคา 5% นกกระยางขาว แขยง ปลาตะเพียน,

ผักตบชวา10% นกตูม นกไกนา ยี่สก,นวลจันทร 

113 รอยเอ็ด โพนทอง แวง เกษตร 5741 I บึงโพนทอง 3 5 12 5.8 901 - หญาคา 40% บัวหลวง 30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,หมอ, SI

ผักตบชวา20% นกตูม นกไกนา จีน ยี่สก,

กกสามเหลี่ยม 5% นกยางเล็ก นวลจันทร ตะเพียน 

114 รอยเอ็ด โพนทอง วังสามัคคี กุดกวง 5841 IV หนองไคนุน 2 4 12 7.6 50.5 - หญา 30% จอก 20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,กราย, FPPb

บัวหลวง,บัวสาย 50% นกยางเล็ก หมอ,สรอยนกเขา,

นกไกนา นกตูม กระดี่,สลิด ตะเพียน,

นวลจันทร,ยี่สก



ลําดับ duration EC Present 

ที่ L H (เดือน) (mm) Landuse Animal Bird Fish

จังหวัด

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดรอยเอ็ด

Faunaความลึก (m)
Flora Codeระวาง pHชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบลอําเภอ หมูบาน

115 รอยเอ็ด โพนทอง สวาง บึงกานตรง 5841 III อางเก็บน้ําบึงกานตรง 3 4 12 5.2 84.8 - บัวหลวง 50% หญา 20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา นกตูม ปลาชอน,ดุก,หมอ, FPPb

จอก,แหน 20% นกยางแดง สรอยนกเขา,ตะเพียน 

นกกระยางขาว ปลายี่สก,ไน

116 รอยเอ็ด โพนทอง สวาง สวาง 5841 III อางเก็บน้ําหนองเตา 2 5 12 7.6 85.9 - กระจูด 3% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,หมอ, FLL1am

นกกระยางขาว ดุก กระดี่,สลิด

นกยางเล็ก

 นกไกนา,นกตูม

117 รอยเอ็ด โพนทอง สวาง คําพระ 5841 III ฝายลําหวยไผ 3 8 12 8.88 101.1 - บัวขาว 40%  จอก 10% โค,กระบือ นกตูม,นกไกนา ปลาชอน,ดุกยี่สกเทศ FPPb

กกสามเหลี่ยม 30% นกยางเล็ก, หมอ,สลิด,กระดี่,

นกเปดน้ํา ปลาตะเพียน,นิล,ไน,

118 รอยเอ็ด โพนทอง วังสามัคคี ใหมดงทอง 5841 III ฝายหวยขา 3 4 12 7.16 87.5 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,หมอ,ดุก, FLL1am

ยี่สก,แขยง,ตะเพียน,

119 รอยเอ็ด หนองพอก หนองขุนใหญ หนองบก 5841 III อางเก็บน้ําหวยนอย 2 5 12 7.12 114.5 - บัวหลวง40% โค,กระบือ นกเปดน้ํา นกไกนา ปลาชอน,ดุก,หมอ, FPPb

นกกระยางขาว กระดี่ กราย,สลิด 

นกยางเล็ก สรอยนกเขา,ตะเพียน

120 รอยเอ็ด หนองพอก หนองขุนใหญ ดงบัง 5841 III อางเก็บน้ําหวยคําเนียม 3 6 12 7.55 29.9 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา  นกไกนา ปลาชอน,ดุก,หมอ, FLL1am

นกยางขาว ไน,นิล

นกยางแดง

121 รอยเอ็ด โพนทอง หนองดง หนองดง 5741 II หนองดง 0 3 9 7.39 286 - จอก 30% โค,กระบือ - ปลาชอน,ดุก,หมอ FPSb

 กระดี่,สลิด,นิล,ตะเพียน

122 รอยเอ็ด ธวัชบุรี เมืองนอย เมืองนอย 5740 I หนองเมือง 2.5 4 12 5.35 54.6 - กระจูด 30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา นกตูม, ปลาชอน,หมอ, FPPb

นกยางเล็ก, ดุก,ตะเพียน,

นกกระยาง กระดี่,สลิด,กราย 

123 รอยเอ็ด ธวัชบุรี เมืองนอย หนองมะแซว 5740 I อางเก็บน้ําหนองมะแซว 2 5 12 7.32 73.8 - กระจูด 2% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาหมอ,กราย,ดุก, FLL1am

 นกกระยาง, ชอน,ตะเพียน,

นกไกนา นกตูม ยี่สก,นวลจันทร

124 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง เหลา สะพานทอง 5740 I หนองบัว 0 1.5 8 7.32 66.9 - บัวหลวง 40% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลานิล,ดุก,ชอน,กด FPSb

นกยางเล็ก หมอ,แขยง,กราย,ตะเพียน

125 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง เทอดไทย ขมิ้น 5740 I หนองขมิ้น 2 5 12 5.93 160.4 - ผักตบชวา50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,กราย, FPPb

นกกระยางขาว นิล,ไน หมอ,สลิด,

กระดี่,ตะเพียน



ลําดับ duration EC Present 

ที่ L H (เดือน) (mm) Landuse Animal Bird Fish

จังหวัด

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดรอยเอ็ด

Faunaความลึก (m)
Flora Codeระวาง pHชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบลอําเภอ หมูบาน

126 รอยเอ็ด เมือง หนองแวง แวง 5741 III หนองแวง 8 10 12 7.23 88 ทําไร  ยาสูบ - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก,กราย, FLL1am

ขาวโพด นกกระยางขาว นิล,ไน หมอ,สลิด,

กระดี่,ตะเพียน

127 รอยเอ็ด เมือง หนองแวง ขี้เหล็ก 5741 III หนองเขียน 5 6 12 8.83 115 ทํานา ทําไร, ผักตบชวา10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ดุก, FLL1am

ขาวโพด นกกระยางขาว กราย,นิล,ไน 

ยาสูบ,ประปา สลิด,กระดี่,ตะเพียน

128 รอยเอ็ด จังหาร แสนชาติ บึงโดน 5741 III กุดเวียน 1 2.5 12 7.35 352 ทํานา บอน20% หญา20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

ผักตบชวา15% นกกระยางขาว 

สนม10% นกยางเล็ก 

นกตูม,นกไกนา

129 รอยเอ็ด จังหาร แสนชาติ เขวาชี 5741 III บึงแปะ 1.5 2.5 12 6.61 322 ทํานา หญา 30% บอน 10% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอนไหล, FPPa

บัวหลวง20% นกกระยางขาว นิล,ไน,หมอ,ตะเพียน

 สนม 10% นกยางเล็ก 

ผักตบชวา 20% นกตูม,นกไกนา

130 รอยเอ็ด จังหาร ดินดํา ดงยาง 5741 III กุดกระแจะ 3 4 12 6.98 238 ทํานา ผักตบชวา20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

ตะแบง จอก,แหน20% นกกระยางขาว สรอย,กราย,

พะยอม  หญาคา5% นกยางเล็ก ชอน,ดุก ตะเพียน

นกตูม,นกไกนา

131 รอยเอ็ด เชียงคาน ดินดํา พยอม  ดอน 5741 III บุงไขนก 2 5 12 7.65 662 ทํานา ผักตบชวา25% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ นิล, FPPb

พยอมนอย จอก,แหน20% นกกระยางขาว ยี่สก,สรอย,ชอน 

 หญา3% นกยางเล็ก ตะเพียน,ดุก,กระสูบ

นกตูม,นกไกนา

132 รอยเอ็ด จังหาร แสนชาติ บึงโดน 5741 III กุดแสนชาติ 6 8 12 6.59 196 ทํานา ทําสวนผัก ผักตบชวา15% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

จอก,แหน15% นกกระยางขาว 

นกยางเล็ก 

นกตูม,นกไกนา

133 รอยเอ็ด จังหาร ดงสิงห ดงสิงหเปอยตาล 5741 III ฝายน้ําลนดงสิงห 3 5 12 6.81 182 ทํานา ผักตบชวา80% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ,นิล, FPPb

นกกระยางขาว ไน,ชอน ดุก,สรอย,

นกยางเล็ก ยี่สก,ตะเพียน นวลจันทร

นกตูม,นกไกนา



ลําดับ duration EC Present 

ที่ L H (เดือน) (mm) Landuse Animal Bird Fish

จังหวัด
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134 รอยเอ็ด จังหาร ดงสิงห โคกลาม 5741 III หนองเปอย 1 2 12 6.84 232 ทํานา ผักตบชวา20% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ,ตะเพียน FLL1a

นกกระยางขาว ดุก,ชอน,ไหล,หมอ,

นกยางเล็ก ยี่สก กด,สรอย,บู

นกตูม,นกไกนา

135 รอยเอ็ด จังหาร ผักแวน โนนเชียงบัง 5741 III กุดเชียงบัง 2 4 12 6.49 264 ทํานา กกสามเหลี่ยม, โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ สรอย, FPPb

ผักตบชวา50% นกกระยางขาว ยี่สก,ตะเพียน

หญา,จอก,แหน30% นกยางเล็ก 

นกตูม,นกไกนา

136 รอยเอ็ด จังหาร ผักแวน มวงลาด ดอนสวรรค 5741 III กุดจับ (บึงบอน) 5 7 12 6.38 287 ทํานา กกสามเหลี่ยม โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ  FPPb 

 หญา35% นกกระยางขาว 

นกยางเล็ก 

นกตูม,นกไกนา

137 รอยเอ็ด จังหาร แสนชาติ บานโดน บานบึง 5741 III กุดพี่เวียง 1.5 3 12 7.48 383 สูบน้ําเขานา ผักตบชวา15% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

จอก,แหน15% นกกระยางขาว 

หญา10% นกยางเล็ก 

นกตูม,นกไกนา

138 รอยเอ็ด อาจสามารถ อาจสามารถ หนองขี้เหล็ก 5740 I หนองขี้เหล็ก 1 4 12 8.04 150.6 การเกษตร - เปด - ปลาจีน,นิล,ไน,ชอน, FLL1am

น้ําอุปโภค โค,กระบือ, หมอ,ดุก,หมอเทศ

139 รอยเอ็ด เมืองสรวง หนองหิน ขอย 5740 I อางฯหวยไสไก 3 4 12 8.01 424 เลี้ยงปลา หญาบัว 70% บัว, โค,กระบือ, นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ ยี่สก, FPPa

 น้ําอุปโภค กก15% กระจูด เปด,ไก ไน,นิล,ตะเพียน,

140 รอยเอ็ด อาจสามารถ หนองหมื่นถาน มะกอก 5740 I หนองใหญ 0 1 6 4.76 788 ทํานา บัวหลวง40% โค,กระบือ นกเขา,นกเจา,  ปลาปลอย-ตะเพียน, FPSb

นกกระยาง ปลาธรรมชาติ

นกเปดน้ํา ไน,ยี่สก

*141 รอยเอ็ด อาจสามารถ หนองหมื่นถาน เล็บขาว 5740 I หนองเล็บขาว 0.5 1.5 12 9.16 253 ทํานา ผักตบชวา30% โค,กระบือ นกกระยาง ปลาตะเพียน,นิล, FPPb 

การเกษตร กกสามเหลี่ยม20% นกเปดน้ํา ดุก,ชอน

สาหราย 20% นกเอี้ยง นกกระจิบ

142 รอยเอ็ด อาจสามารถ หนองหมื่น ถาน หนองผือ 5740 I อางเก็บน้ําหวยไสไก 1.20 2.10 12 6.55 593 การเกษตร กกสามเหลี่ยม, โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

ประปา แหน25% บัว, นกกระยางขาว 

หญาบัว20% นกยางเล็ก 

นกเปดแดง
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จังหวัด
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143 รอยเอ็ด อาจสามารถ หนอม หวยสําราญ 5740 I อางเก็บน้ําหวยแกว 2 4 12 6.5 70.7 การเกษตร หญา 40% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาชอน,ปลาดุก, FPPa

 ทํานา กระจูด 20%  เปด,เตา นกกระยาง ตะเพียน

นกยางเล็ก

144 รอยเอ็ด เมยวดี ชุมพร หนองแวง 5841 IV หนองแวงหวยทราย 3 4 12 9.03 112.4 ทําประปา - โค,กระบือ - ปลาตะเพียน,ยี่สก, FLL1am

หวยทราย นวลจันทร

145 รอยเอ็ด เสลภูมิ นางาม แห 5740 I หนองไมตาย 1 2 12 6.59 425 - หญา75%  บัว 5% ผักบุง 5% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาดุก,ชอน,สวาย FPPa 

กกสามเหลี่ยม 10% เตา นกกด นกยางเล็ก

146 รอยเอ็ด ทุงเขาหลวง บึงงาม วังทอง 5740 I กุดบึก 1.5 5 12 6.17 322 การเกษตรประปา ผักตบชวา80% แหน 10% โค,กระบือ - - FPPb

147 รอยเอ็ด เสลภูมิ นางาม กุดแช 5740 I หนองผึ้ง 3 4 12 6.77 264 ประปา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาจีน,นิล, FLL1am

ไน,ตะเพียน

148 รอยเอ็ด เสลภูมิ นางาม กุดแข 5740 I หนองบัว 1 4 12 6.5 185.2 การเกษตร สะแก 65% โค,กระบือ - ปลาธรรมชาติ FPPa

หญาคา 20% 

จอก 5%

149 รอยเอ็ด เสลภูมิ ขวาว โนนยาง 5840 IV อางเก็บน้ํากุดปลาคูน 2 6 12 6.96 126.6 ทํานาปรัง บัวหลวง30% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลานิล,ไน,สวาย FPPb 

ปลูกพริก นกกระยาง 

ปลูกถั่ว นกยางเล็ก,

นกไกนา

150 รอยเอ็ด เสลภูมิ ขวาว สะทอน 5840 IV หนองหวาย 2 5 12 6.9 32.5 ทํานาปรัง หญา40% โค,กระบือ,เตา นกเปดน้ํา ปลาดุก,ชอน FPPa

ปลูกถั่ว,แตง นกยางเล็ก,

นกไกนา

151 รอยเอ็ด เสลภูมิ ขวาว ทรายมูล 5840 IV กุดหวาย 2 5 12 7.88 30.9 ทํานาปรัง กกสามเหลี่ยม10% โค,กระบือ,เตา นกเปดน้ํา ปลาตะเพียน,กด, FLL1a

ปลูกถั่ว ผักแวน5% นกยางเล็ก ดุก,ชอน

ขาวโพด สาหราย10% นกไกนา

152 รอยเอ็ด เมือง เดิด ใหมชุมพร 5840 IV หนองตูม 1.5 2 12 7.95 45.9 ทําเกษตร - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

153 รอยเอ็ด เมือง เดิด ใหมชุมพร 5840 IV หวยแกว 1 2 12 6.76 106.8 - ไมพุม80% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

กกสามเหลี่ยม10%

154 รอยเอ็ด หนองฮี เดนราษฎร กอกแกว 5740 II หนองตากัง 1.5 3 12 7.41 445 ทํานา ขาวโพด - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

(หนองตาโรง) ปลูกถั่ว 

155 รอยเอ็ด หนองฮี เดนราษฎร ขมิ้น 5740 II อางเก็บน้ําบานขมิ้น 1 3 12 6.35 229 ทํานา ปลูกผัก บัวหลวง10% - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

156 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ จําปาขัน หญาหนอง 5740 II หนองพันขัน 5 7 12 6.57 1870 ทํานา ประมงพื้นบาน แหน 90% บัวแดง10% - - ปลาธรรมชาติ SI

157 รอยเอ็ด โพนทราย ศรีสวาง ดงหมากไฟ 5740 II หนองคู 0 3 9 6.93 526 ประปา บัว 5% สนม 5% - - ปลาธรรมชาติ FLL2am
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158 รอยเอ็ด โพนทราย โพนทราย หนองบัว 5739 I หนองบัว 1.5 3 12 5.23 208 ทํานา แหน 70% บัวหลวง30% - - ปลาธรรมชาติ FPPb 

159 รอยเอ็ด เมืองสรวง กกกุง หนองยาง 5740 II อางเก็บน้ําหนองยาง 2 4 12 6.95 258 ประปา - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

160 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ น้ําคํา เหวอ 5740 II หนองทุงมน 2 3 12 6.45 63.8 ประมงพื้นบาน บัวหลวง30% แหน 30% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

161 รอยเอ็ด ศรีภูมิ ทุงกุลา บานงาม 5739 I อางเก็บน้ําบานจาน 2 4 12 6.18 456 ประปา ทํานา บัวหลวง60% แหน 10% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

โนนมวง โนนสวาง ผักตบชวา20% 

162 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทุงกุลา เตย 5739 I ฝายกั้นน้ําหวยเตย 5 8 12 6.4 392 สูบน้ําเขานา ปลูกผัก บัวหลวง30% หญา 10% - - ปลาธรรมชาติ FPPb 

163 รอยเอ็ด โพนทราย ทาหาดยาว ปลาคูณ 5739 I กุดชาง 1.5 3 12 8.23 893 ประปา ทํานา ปลูกผัก บัวหลวง50% - - ปลาธรรมชาติ SI

จอก,แหน30% 

กกสามเหลี่ยม10%

164 รอยเอ็ด โพนทราย สามขา หมากยาว 5739 I กุดแดด 1.5 2 12 6.65 358 ทํานา บัว 70%  แหน 10% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

ผักตบชวา 10%

165 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ สระคู หนองหวา 5739 I หนองสระกู 1.5 2.5 12 6.32 109 ประปา ปลูกผัก,ทํานา - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

166 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ ชางเผือก ชางเผือก 5740 II อางเก็บน้ําทาจอก 2 6 12 6.2 102 ชลประทาน บัวหลวง30% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

167 รอยเอ็ด พนมไพร หนองทัพไทย หนองทัพไทย 5740 II หนองทัพไทย 2 3 12 7.75 105 ประมงพื้นบาน - - - ปลาธรรมชาติ FLL1a

168 รอยเอ็ด หนองฮี หนองฮี ดอนกลอย 5840 III หนองฝาย 1 3 12 6.85 115 ทํานา - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

169 รอยเอ็ด พนมไพร โพธิ์ชัย หนองผือ 5840 III อางเก็บน้ําชลประทานหนองผือ 2 8 12 8.32 165 ชลประทาน ผักตบชวา 70% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

ผักแวน 10%

แหน 10%บัว 10%

170 รอยเอ็ด หนองฮี ดูกอึ่ง หนองแหว 5840 III หนองแหว 1.5 4 12 7.18 919 ประมงพื้นบาน บัวแดง 80%แหน 10% - - ปลาธรรมชาติ SI

ผักตบชวา10%

171 รอยเอ็ด พนมไพร บานคลีกลิ้ง 5840 III อางเก็บน้ําหวยตึกออด 4 6 12 8.61 321 ทํานา ประปา บัวหลวง80% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

172 รอยเอ็ด พนมไพร กุดน้ําใส กุดน้ําใส 5840 IV กุดน้ําใส 2 3.1 12 6.96 193 ทํานา บัวหลวง30% โค,กระบือ - ปลายี่สก,นวลจันทร นิล, FPPb

ผักตบชวา 30%  เตา หมอ,ชอน,ดุก,

จอก,แหน 20% ตะเพียน,ซิว,สรอย

173 รอยเอ็ด พนมไพร บานวรรณ พนัส 5840 IV บึงโคน 4 5 12 6.67 210 ทํานา กกสามเหลี่ยม80% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลานิล,หมอ,ชอน, FPPb

บัวหลวง5% นกไกนา ดุก,ตะเพียน,ซิว

 ผักตบชวา5% นกตูม นกยาง

174 รอยเอ็ด พนมไพร แสนสุข แสนสุข ทาลาด 5840 III กุดเซียม+กุดหลม 1.5 4 12 6.39 263 ทํานา ผักตบชวา100% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb 

นกยาง,นกตูม 

นกไกนา



ลําดับ duration EC Present 

ที่ L H (เดือน) (mm) Landuse Animal Bird Fish

จังหวัด

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ในจังหวัดรอยเอ็ด

Faunaความลึก (m)
Flora Codeระวาง pHชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบลอําเภอ หมูบาน

175 รอยเอ็ด พนมไพร แสนสุข หงสทอง 5840 III กุดไขนุน 1.5 3 12 6.4 320 ทํานา ทําสวน ปลูกพริก ปลูกแตง ผักตบชวา40% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาตะเพียน,สรอย, FPPb

จอก 40% บัวหลวง10% นกยาง ,นกตูม นิล, หมอ,ยี่สก,ดุก,ไหล

กกสามเหลี่ยม10% นกไกนา 

นกยางเล็ก

176 รอยเอ็ด พนมไพร คําไฮ นางเตี้ย 5840 III กุดจันทร + กุดเจียม 1.5 3 12 6.56 259 ทํานา ผักตบชวา50% โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-สรอย, FPPb

จอก 50% กระรอก  นกยางเล็ก ซิว,ชอน,ดุก,หมอ,กด 

กระแต,เตา นกไกนา ตะเพียน,บู,ปลาโก,กระสูบ

177 รอยเอ็ด เสลภูมิ นางาม กุดเรือ 5840 IV กุดโงง 2 4 12 6.52 910 ทํานา ผักตบชวา 50% - - ปลาธรรมชาติ SI

 บัวหลวง20% หญา 10%

กกสามเหลี่ยม10% 

178 รอยเอ็ด เสลภูมิ นางาม โพธิ์ตาก 5840 IV ฝายชางโตน 5 8 12 6.38 220 ทํานา - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

179 รอยเอ็ด จัตุรพัตรพิมาน ศรีโคตร เหลาลอ 5740 IV ฝายหนองเหลาลอ 0 3 9 7.84 675 ทํานา - โค,กระบือ นกเปดน้ํา นกตูม, ปลาชอน,ดุก,นิล, FLL2am

นกกระยาง ซิว,หมอ,กระสูบ,

นกยางเล็ก ชะโด 

 นกไกนา 

180 รอยเอ็ด จตุรพัตรพิมาน ลิ้นฟา หนองแก 5640 I หนองผง 2 3 12 7.24 465 - บัวหลวง25% หญา20% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

180 รอยเอ็ด วาปปทุม ลิ้นฟา ปาดวน 5640II หนองฮังฮะ (ฮางฮะ) 1 3 12 8.12 368 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

181 รอยเอ็ด จตุรพัตรพิมาน เมืองหงห โนนขมิ้น 5640 I อางเก็บน้ําหวยแรง 5 8 12 7.41 582 - - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ,ดุก ซิว, FLL1am

 เปดแกลบ กราย,ตะเพียน,นิล 

182 รอยเอ็ด หนองพอก โคกสวาง โพง 5841 l อางเก็บน้ําบานหวยโพง 4 6 12 7.21 66.7 การเกษตร หญา 5 % - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

183 รอยเอ็ด เสลภูมิ บานหวาย หวาย 5840 IV หนองผือ 3 5 12 7.11 259 - กกสามเหลี่ยม 10% - - ปลาธรรมชาติ FLL1am


