
ลําดับ duration EC Present Landuse

ที่ L H เดือน mm Landuse Animal Bird Fish

1 อุดรธานี หนองหาน โพนงาม ทุงยั้ง 5543I บึงทุงยั้ง 2 3 12 6.69 102.7 - บัวสาย8% กระบือ นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก,นิล,ไน FPPb

หญา 20% นกกระยาง ตะเพียน

กกสามเหลี่ยม10% ปลาธรรมชาติ

2 อุดรธานี หนองหาน หนองหาน หนองบอ 5643IV หนองบอ 2 4 12 7.16 228 - สาหราย 50% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ไน,ยี่สก, FLL1am

ธูปฤาษี 5% ตะเพียน

ปลาธรรมชาติ

3 อุดรธานี หนองหาน สรอยพราว สรอยพราว 5643IV อางฯพักบน 2 5 12 7 24.6 ประปา - - นกเจา ปลาปลอย-นิล,ไน,ยี่สก FLL1am

หรือธนบน การเกษตร นกเปดน้ํา นวลจันทร

(อางฯพัฒนาชนบท นกกระยาง ปลาธรรมชาติ

บานสรอยพราว) นกตูม

4 อุดรธานี หนองหาน สะแบง สะแบง 5643IV หนองบวบเลา 2 5 12 7.09 162.9 ประมงพื้นบาน กกสามเหลี่ยม 25% กระบือ นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ตะเพียน FLL1am

โค นกกระยาง ยี่สก,ไน,นิล,นวลจันทร 

นกไกนา ปลาธรรมชาติ

นกตูม

5 อุดรธานี หนองหาน หนองสระ หัวบึง 5643I อางฯหนองบอ 1.5 2 12 6.7 320 ประปา หญา10% กระบือ นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ตะเพียน FLL1am

ปลา การเกษตร จอก10% นกกระยาง ปลาธรรมชาติ

6 อุดรธานี ทุงฝน ทุงฝน ทุงฝน 5643I อางฯหนองแลง 1.5 6 12 6.3 38 ประมงพื้นบาน บัวสาย 20% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ตะเพียน,นิล FLL1am

ประปา นกเห็บ ปลาธรรมชาติ (นอย)

7 อุดรธานี หนองหาน หนองสระ หนองสระ 5643I หนองสระปลา 3 5 12 7.15 204.7 ประปา - โค - ปลาปลอย-ตะเพียน FLL1am

ปลา ปลา กระบือ ยี่สก,ไน,นิล,นวลจันทร 

ปลาธรรมชาติ

8 อุดรธานี หนองหาน หนองสระ หนองเขื่อง 5643IV หนองหูลิง 2 5 12 6.92 68.7 การเกษตร ผักตบชวา10% โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

ปลา ประมงพื้นบาน กระบือ นกกระยาง

นกไกนา

นกตูม

9 อุดรธานี ไชยวาน ไชยวาน ไชยวาน 5643IV หนองไชยวาน 2.5 4 12 6.87 107.1 โครงการ บัวสาบ30% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ตะเพียน FPPb

ประปา จอก20% นกยางเล็ก ยี่สก,ไน,นิล,บึก

ตําบลจังหวัด หมูบานอําเภอ ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ที่อยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

Codeระวาง Flora
Faunaความลึก (m)

pH



ลําดับ duration EC Present Landuse

ที่ L H เดือน mm Landuse Animal Bird Fish

ตําบลจังหวัด หมูบานอําเภอ ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ที่อยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

Codeระวาง Flora
Faunaความลึก (m)

pH

10 อุดรธานี ไชยวาน หนองหลัก หนองหลัก 5643III หนองหลัก 2 4 12 7.41 134.2 ประมงพื้นบาน บัวสาย5% โค - ปลาปลอย-ตะเพียน FLL1am

ประปา กระบือ ยี่สก,ไน,นิล 

ปลาธรรมชาติ

11 อุดรธานี ไชยวาน ไชยวาน หนองแวง 5643IV หนองแวง 2 3 12 7.22 126.6 ประมงพื้นบาน กกสามเหลี่ยม50 % โค นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ตะเพียน,ไน , FPPb

ประปา หญาปลอง20% กระบือ นกตูม ยี่สก,นิล,นวลจันทร 

การเกษตร นกกระยาง ปลาธรรมชาติ

นกยางเล็ก

นกไกนา

12 อุดรธานี กุมภวาป กุมภวาป อากาศ 5643III หนองหาน 8 10 12 6.85 182.1 ประปา ผักตบชวา25% โค นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ไน,ยี่สก, FPPb

อํานวย กุมภวาป การเกษตร กกสามเหลี่ยม15% กระบือ นกตูม ตะเพียน,นวลจันทร

ประมงพื้นบาน หญา10% นกกระยาง ปลาธรรมชาติ

นกยางเล็ก

นกไกนา

13 อุดรธานี กุมภวาป หนองหวา ทาสังข 5643III หนองหมัด 1.2 4 12 6.85 152.8 ประปา บัวสาย30% โค นกตูม ปลาปลอย-ตะเพียน,บึก FLL1a

(อางฯกูหนองหมัด) ประมงพื้นบาน กระบือ นกกระยาง ยี่สก,ไน,นิล,นวลจันทร 

การเกษตร นกยางเล็ก ปลาธรรมชาติ

นกไกนา

นกเปดน้ํา

14 อุดรธานี กุมภวาป สีออ หนองหอย 5643III หนองหอย 6 7 12 8.58 98.5 ประปา สาหราย - นกยางเล็ก ปลาปลอย-ตะเพียน,บึก FLL1am

หางกระรอก นกจอก ปลาธรรมชาติ

15 อุดรธานี เมือง หนองออ หนองออ 5543III หนองออ 1.5 3.6 12 8.02 119.8 ประปา - โค นกยางเล็ก ปลาธรรมชาติ-ดุก,หมอ, FLL1am

(หนองแสง) เลี้ยงปลา กระบือ นกเปดน้ํา ชอน

ทํานา นกกระยาง ปลาปลอย-ตะเพียน

ทําไร นกไกนา ยี่สก,ไน,นิล,นวลจันทร 

นกตูม

16 อุดรธานี กุมภวาป ผาสุก หนองแวง 5543II หนองแวง 1 3 12 7.16 175.6 ประปา - โค นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ตะเพียน, FLL1am

ประมงพื้นบาน กระบือ นกกระยาง ยี่สก,ไน,นิล,นวลจันทร 

การเกษตร นกปากหาง ปลาธรรมชาติ



ลําดับ duration EC Present Landuse

ที่ L H เดือน mm Landuse Animal Bird Fish
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17 อุดรธานี กุมภวาป ปะโค ปะโค 5543II หนองปะโค 1 2 12 6.74 279 ประปา บัว10% โค นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ตะเพียน FLL1am

การเกษตร หญา10% กระบือ นกไกนา ยี่สก,ไน,นิล,นวลจันทร 

นกยางเล็ก ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก

นกตูม แขยง

18 อุดรธานี หนองแสง ทับกุง ทับกุง 5543II อางฯหวยสามพาด 6 10 12 7.42 68.9 ประปา หญา10% - นกไกนา ปลาปลอย-ตะเพียน, FLL1am

การเกษตร นกยางเล็ก ยี่สก,ไน,นิล,นวลจันทร 

ประมงพื้นบาน นกตูม ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก

นาปรัง นกเปดน้ํา แขยง

19 อุดรธานี หนองแสง แสงสวาง ทับไฮ 5543II อางฯคําลิ้นควาย 8 10 12 7.47 36.9 เลี้ยงปลา - โค นกไกนา ปลาธรรมชาติ FLL1am

กระบือ นกยางเล็ก

นกตูม

นกเปดน้ํา

20 อุดรธานี โนนสะอาด โพธิ์ศรี แสงอรุณ 5543II หนองแสง 2 2.5 12 8.44 57.1 ประปา - - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ตะเพียน FLL1am

สําราญ ประมงพื้นบาน นกไกนา ยี่สก,ไน,นิล 

การเกษตร ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก

21 อุดรธานี เมือง หนองไผ หนองไผ, 5543I บึงนาตาล 3 4 12 7.18 70.6 สวนสาธารณะ - โค นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ตะเพียน FLL1am

หนองตะไก (สวนสาธารณะ ประมงพื้นบาน กระบือ นกไกนา ยี่สก,ไน ล,นิล 

22 อุดรธานี เมือง บานจั่น คํากลิ้ง 5543I หนองทา 15 15 12 7.06 638 ประมงพื้นบาน - โค นกยางเล็กขาวปลาปลอย-ตะเพียน FLL1am

ประปา กระบือ นกยางเล็กฟานยี่สก,ไน,นิล 

การเกษตร นกตูม ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก

นกไกนา สูด

นกกระยาง

23 อุดรธานี เมือง บานจั่น จั่น 5543I หนองบานจั่น, 5 6 12 7.09 125.5 ใชในกองบิน - - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ตะเพียน, FLL1am

หนองของทหาร ประปา นกยางเล็ก ยี่สก,ไน,นิล,นวลจันทร

อากาศ ประมงพื้นบาน นกไกนา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก

นกกระยาง ปลาขาว

นกตูม



ลําดับ duration EC Present Landuse

ที่ L H เดือน mm Landuse Animal Bird Fish
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Codeระวาง Flora
Faunaความลึก (m)
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24 อุดรธานี เมือง หนองขอน หนองขอน 5543I หนองขอนกวาง 1.5 2.5 12 7.43 168.5 ประปาในคาย - - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน FLL1am

กวาง กวาง ประมงพื้นบาน ไน,ยี่สก

สวนสาธารณะ

25 อุดรธานี เมือง นาดี กุดลิงงอ 5543IV อางฯกุดลิงงอ 8 12 12 7.13 121.8 ประปา - โค - ปลาปลอย-ตะเพียน FLL1am

ประมงพื้นบาน กระบือ ไน,ยี่สก

เปด 40 ปลาธรรมชาติ

26 อุดรธานี เมือง หนองไฮ โสกน้ําขาว 5543IV อางฯโสกน้ําขาว 3 5 12 7.5 62.4 เลี้ยงสัตว - - - ปลาปลอย -ตะเพียน,นิล FLL1am

27 อุดรธานี เมือง หนองไฮ หวยสําราญ 5543IV อางฯหวยคําปลา 2 4 12 7.19 126.2 ประมงพื้นบาน ผักตบชวา35% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย -ตะเพียน FPPb

คาว นกกระยาง ยี่สก,นวลจันทร

ปลาธรรมชาติ(มาก)

28 อุดรธานี เมือง นิคม หนองขุน 5543IV หนองขุน 3 5 12 9.17 152.6 ประปา - - - ปลาปลอย -ตะเพียน,นิล FLL1am

สงเคราะห ประมงพื้นบาน ปลาธรรมชาติ(มาก)

29 อุดรธานี เมือง สามพราว แมด 5543I หนองฝายใหญ 3 5 12 6.9 102.2 ประปา บัว15% - - ปลาปลอย -ตะเพียน FLL1am

(เลิงหนองแมด) ประมงพื้นบาน นิล,นวลจันทร

ปลาธรรมชาติ(มาก)

30 อุดรธานี เมือง สามพราว หนองบุ 5543I หนองนากล่ํา 3 3 12 7.43 142.1 ประมงพื้นบาน - เปด - ปลานิล,ชอน,หมอ,ไน FLL1am

31 อุดรธานี เมือง สามพราว สามพราว 5543I หนองผักบุง 3 3.5 12 6 662 ประมงพื้นบาน หญาแหวหมู50% โค นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก,หมอ FPPa

บัว 10% กระบือ นกยางเล็ก นิล,ไน,นวลจันทร

นกไกนา ปลาธรรมชาติ

นกตูม

32 อุดรธานี พิบูลยรักษ ดอนกลอย ไทย 5543I ทํานบดินภู 3 4 12 6.67 275 เลี้ยงปลา ผักตบชวา20% โค - ปลาชอน,ดุก,แขยง,นิล FPPb

ประมงพื้นบาน แหน 40% กระบือ ไน,ยี่สก,นวลจันทร,สรอย

33 อุดรธานี เมือง กุดสระ บอโคลน 5543I หนองบอโคลน 5 12 12 6.79 142.6 ประปา ผักตบชวา20% โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

(เลิงหนองบอ) ทํานา บัว 15% กระบือ นกกระยาง

34 อุดรธานี เมือง นาขา ดอนหญานาง 5544II หนองครก 1.5 3 12 7.03 209.8 ประมงพื้นบาน บัว40% กระบือ  นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน FPPb

(หนองบอฮาง) หญา10% นกยางเล็ก

ผือ20%



ลําดับ duration EC Present Landuse

ที่ L H เดือน mm Landuse Animal Bird Fish

ตําบลจังหวัด หมูบานอําเภอ ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ที่อยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

Codeระวาง Flora
Faunaความลึก (m)

pH

35 อุดรธานี เมือง นาขา งอย 5544II หนองบอกง 1 1.5 12 6.99 183.3 ประปา - กระบือ นกกระยาง ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน FLL1am

ดอนแตง ประมงพื้นบาน นวลจันทร

ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน

ขาว

36 อุดรธานี เมือง นาขา นาขา 5544II หนองดอนวัว 3 4 12 8.45 189.2 ประมงพื้นบาน บัว 70% โค - ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน FPPb

ผือ 5% กระบือ นวลจันทร

ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน

ขาว,แขยง

37 อุดรธานี เพ็ญ นาพู โพธิ์ตาก 5544II หนองชวน 2.5 3 12 7.25 68.8 ประปา ผือ 30% กระบือ นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ไน,ยี่สก FPPb

(บึงชวน) ประมงพื้นบาน บัว 15% นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน

หญาขาวนก35% นกยางเล็ก ขาว,แขยง

นกอีโกง

38 อุดรธานี เพ็ญ เชียงหวาง ดงใหญ 5544II หนองบอบา 1.5 2.5 12 7.2 39 ประมงพื้นบาน แหน20% กระบือ - ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน FPPb

บัวแดง10% นวลจันทร

หญาปลอง10% ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน

หญาผักไผ10% ขาว,แขยง

39 อุดรธานี เมือง หมูมน หนองบอ 5543I หนองสําโรง 3 5 12 7 171.7 ประมงพื้นบาน ผักตบชวา30% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน FPPb

ประปา หญา 20% นกกระยาง ขาว,แขยง,ฉลาด,ตอง

40 อุดรธานี เมือง หมากแขง โนน 5543I หนองประจักษ 3 5 12 8.74 329 ประปา - - - ปลาปลอย(ทุกชนิด) FLL1am

41 อุดรธานี เพ็ญ บานธาตุ ธาตุ 5544II หนองศรีเจริญ 2 3 12 7 64.6 ประปา สาหราย20% โค นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน FPPa

ทํานา บัว 10% กระบือ นกกระยาง ยี่สก

หญาแหวหมู15% ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน

จอก,แหน10% ฉลาด,ไหล

42 อุดรธานี เพ็ญ จอมศรี จอมศรี 5544I หนองบอ 4 6 12 6.5 64.2 ประปา สาหราย20% โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน FLL1am

ทํานา บัว5% กระบือ นกกระยาง ฉลาด,เกล็ดขาว

จอก,แหน5%



ลําดับ duration EC Present Landuse

ที่ L H เดือน mm Landuse Animal Bird Fish

ตําบลจังหวัด หมูบานอําเภอ ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ที่อยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

Codeระวาง Flora
Faunaความลึก (m)

pH

43 อุดรธานี สรางคอม เชียงดา โคกสําราญ 5644IV อางฯกุดชวา 10 15 12 6.12 51.3 ประปา บัว 25% โค นกเปดน้ํา ปลาชอน,นิล,สรอย,กรด FPPb

(อางฯกุดซวย) แหน40% กระบือ นกกระยาง แขยง

ผักตบชวา10%

44 อุดรธานี สรางคอม นาสะอาด นาสะอาด 5644IV อางฯน้ําพาน 6 10 12 6.64 38.1 การเกษตร กกสามเหลี่ยม 40% โค นกเปดน้ํา ปลาชะโด,ฉลาด FPPb

บัว 30% กระบือ นกกระยาง ชอน,นิล,สรอย,กรด

นกเจา เกล็ดขาว

45 อุดรธานี สรางคอม สรางคอม ดงเทียม 5644IV หนองดงผักเทียม 3 5 12 5.96 45.8 การเกษตร จอก50% โค นกเปดน้ํา ปลาชะโด,ฉลาด FPPb

บัว20% กระบือ นกกระยาง ชอน,นิล,ตะเพียน,ยี่สก

กกสามเหลี่ยม10% นกเจา

46 อุดรธานี สรางคอม สรางคอม โนนนกหอ 5644IV อางฯหนองนาเงีย 2.5 6 12 6.32 107.5 - กกสามเหลี่ยม80% โค นกเปดน้ํา ปลาชะโด,ชอน,ดุก, FPPb

บัว10% กระบือ นกกระยาง เกล็ดขาว,แขยง

ผักตบชวา5%

47 อุดรธานี สรางคอม สรางคอม สรางคอม 5644IV อางฯหวยวังชาง 6 8 12 6.65 62.2 - กกสามเหลี่ยม 40% - - ปลาธรรมชาติ FPPb

บัว 10%

48 อุดรธานี สรางคอม หินโงม หินโงม 5644IV ฝายหวยเสียว 5 6 12 6.68 59.4 ประปา บัว30% โค - ปลาเกล็ดขาว,แขยง,เข็ม FPPb

ผักตบชวา10% ชอน,ชะโด

จอก5%

แหน5%

50 อุดรธานี บานดุง นาไหม นาไหม 5644IV หนองหาญ 5 10 12 6.38 32.6 ประปา กกสามเหลี่ยม50% โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

ประมงพื้นบาน แหน30% กระบือ นกกระยาง

บัว5% นกไกนา

นกกระเดน

51 อุดรธานี บานดุง ถอนนาลับ หนองแวง 5644IV หนองทุม 1.5 3 12 7 138.9 ประปา - - - ปลาธรรมชาติ FLL1am

52 อุดรธานี ทุงฝน ทุงใหญ ทุงใหญ 5644III อางฯทุงใหญ 2 4 12 9.51 73.7 ประมงพื้นบาน กกสามเหลี่ยม 50% โค นกเปดน้ํา ปลาชอน,ปลาดุก FPPb

บัว 30% กระบือ นกกระยาง ปลาเกล็ดขาว,

เปด40 นกยางเล็ก ปลาฉลาด



ลําดับ duration EC Present Landuse

ที่ L H เดือน mm Landuse Animal Bird Fish

ตําบลจังหวัด หมูบานอําเภอ ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ที่อยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

Codeระวาง Flora
Faunaความลึก (m)

pH

53 อุดรธานี บานดุง ออมกอ ออมกอ 5644II หนองแคน 2 4 12 6.42 69.2 - - - - ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก, FLL1am

เกล็ดขาว,หมอ,แขยง

54 อุดรธานี บานดุง บานมวง หนองสวาง 5644II หนองสวาง 2 4 12 8.79 75.9 - - - - ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน, FLL1am

ยี่สก,จีน

55 อุดรธานี บานดุง โพนสูง โพนสูง 5644II หนองกวง 1.5 3 12 6.84 68.1 ประปา บัว 40% โค - ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก, FPPb

กกสามเหลี่ยม 10% กระบือ ขาว,หมอ

56 อุดรธานี บานดุง วังทอง คําแมด 5644II อางฯทามะนาว 2 4 12 6.53 459 นาเกลือ กกสามเหลี่ยม 10% โค - ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก, FLL1am

กระบือ ขาว,แขยง

57 อุดรธานี บานดุง วังทอง วังทอง 5644II อางฯกุดขาม 1.5 3 12 8.48 407 ประมงพื้นบาน - โค,กระบือ นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

จระเข,เตา นกกระยาง ชะโด

58 อุดรธานี บานดุง วังทอง วังแสนสุข 5644I หนองทุงใหญ 2 5 12 6.52 438 นาปรัง กกสามเหลี่ยม15% โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ขาว,ชอน FLL1am

ทุม10% กระบือ นกกระยาง

นกไกนา

นกยางเล็ก

59 อุดรธานี บานดุง วังทอง วังทอง 5644I หนองผักกุม 2 5 12 6.5 61.4 ประมงพื้นบาน กกสามเหลี่ยม 50% โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก, FPPb 

กระบือ นกกระยาง ขาว,สรอย

60 อุดรธานี บานดุง บานจันทร โนนศึกษา 5644I ฝายเชียงศักดิ์ 3 4 12 6.3 35 ประมงพื้นบาน กกสามเหลี่ยม 30% โค นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน,ขาว FPPb

กระบือ ดุก

62 อุดรธานี บานดุง บานจันทร โนนสินมา 5644II ฝายหนองแซง 2.5 4 12 6.35 100.3 ทํานา บัวสาย 10% โค นกกระยาง ปลาธรรมชาติ FLL1am

(ฝายรองแซง) ประมงพื้นบาน กกสามเหลี่ยม 10% กระบือ

63 อุดรธานี พิบูลยรักษ นาทราย ถอนนาเพลิน 5644III ฝายหนองเลิงบอ 2 4 12 6.66 106.3 ประมงพื้นบาน บัวสาย10% โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

(ฝายกงเกวียน) ผักตบชวา10% กระบือ นกกระยาง

นกยางเล็ก

นกไกนา

64 อุดรธานี พิบูลยรักษ นาทราย หนองไผ 5644III หนองบอกง 2 3 12 6.48 82.1 ประมงพื้นบาน กกสามเหลี่ยม20% โค - ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน, FLL1am

บัวสาย5% กระบือ ปลาธรรมชาติ



ลําดับ duration EC Present Landuse

ที่ L H เดือน mm Landuse Animal Bird Fish

ตําบลจังหวัด หมูบานอําเภอ ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ที่อยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

Codeระวาง Flora
Faunaความลึก (m)

pH

65 อุดรธานี พิบูลยรักษ นาทราย บานโกป 5644III อางฯเริงนอย 3 4 12 6.81 107.3 ประมงพื้นบาน บัวสาย20% โค - ปลาธรรมชาติ-ปลาชอน, FPPbm

(เริงทุม) กกสามเหลี่ยม10% กระบือ ดุก,ตะเพียน,เกล็ดขาว

66 อุดรธานี พิบูลยรักษ บานแดง แดง 5644III อางฯกุดบาน 2 4 12 6.65 165.1 ประมงพื้นบาน - โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-หลด,นิล, FLL1am

ทํานา กระบือ นกกระยาง นวลจันทร

นกไกนา

67 อุดรธานี พิบูลยรักษ เตาไห ดอนสวรรค 5644III อางฯหนองหุง 3 4 12 6.64 66.8 ประปา - - - ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน, FLL1am

จีน

ปลาธรรมชาติ

68 อุดรธานี พิบูลยรักษ เตาไห หมอ 5644III หนองเดิน 2 4 12 6.56 63.7 ประมงพื้นบาน กกสามเหลี่ยม 50% โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb

บัวสาย 20% กระบือ นกกระยาง

นกยางเล็ก

69 อุดรธานี บานตุง นาไหม นาคําวัง 5644III หนองเบิง 3 6 12 6.52 125.8 ทํานา - โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน, FLL1am

(หนองเปง) กระบือ นกไกนา ปลาเล็กปลานอย,ชะโด

70 อุดรธานี บานตุง กลางใหญ นางิ้ว 5644I หนองงาน 2 3 12 6.55 77.8 ประปา - โค - ปลาธรรมชาติ FLL1am

กระบือ

71 อุดรธานี น้ําโสม น้ําโสม โนนสมบูรณ 5444III อางฯหวยน้ําทรง 10 12 12 7.7 179.4 ประปา จอก 4% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน, FLL1am

ตอนลาง การเกษตร นกกระยาง ปลาธรรมชาติ

ชลประทาน นกไกนา

72 อุดรธานี น้ําโสม หนองแวง นอยน้ําซึม 5444I อางฯหวยน้ําทรง 11 19 12 7.64 111.7 ประปา จอก 2% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน, FLL1am

(อางฯหวยทราย) ประมงพื้นบาน นกกระยาง ยี่สก

ปลาธรรมชาติ

73 อุดรธานี สุวรรณคูหา กุดผึ้ง กุดผึ้ง 5444II หนองทามคําไฮ 1 2 12 7.42 66.9 - ผักบุง 5% - - ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน, FLL1am

(หนองกุดผึ้ง)

74 อุดรธานี บานผือ จําปาโมง ขัวลอ 5444II บุงเขียว 2 3 12 8.12 76.5 - - - - ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน, FLL1am

ยี่สก,นวลจันทร



ลําดับ duration EC Present Landuse

ที่ L H เดือน mm Landuse Animal Bird Fish

ตําบลจังหวัด หมูบานอําเภอ ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) ที่อยูในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

Codeระวาง Flora
Faunaความลึก (m)

pH

75 อุดรธานี หนองวัวซอ น้ําขุน หนองวัวซอ 5543IV อางฯหวยหลวง 10 15 12 7.64 110.9 ชลประทาน หญา 10% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน, FLL1am

นาป,นาปรัง นกกระยาง ไน,ยี่สก,นวลจันทร

ประปา

ประมงพื้นบาน

76 อุดรธานี เมือง เชียงยืน นาเยีย 5543IV หนองอีเลิง 3 6 12 6.04 193.8 ประมงพื้นบาน หญาปลอง30% โค - ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก, FPPa

ผักตบชวา30% กระบือ ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,

กกสามเหลี่ยม10% ยี่สก

77 อุดรธานี เมือง เพ็ญ หนองบึงมอ 5543IV หนองบึงมอ 3 6 12 6.34 172.8 ประปา กกสามเหลี่ยม 60% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน FPPb

ประมงพื้นบาน หญา 10% นกยางเล็ก ปลาธรรมชาติ

ผักบุง 5%

78 อุดรธานี สรางคอม หินโงม ตลิ่งชัน 5644III อางบึงบอเบิง 4 10 12 6.55 120.5 ทํานา - โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLL1am

(อางฯบอเปอย) กระบือ นกกระยาง

นกไกนา


