
ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 1 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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บทสรุปผู้บริหาร 
(Executive summary) 

   
ความส าคัญ 
 ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่ และจัดท าแผนแม่บทศูนย์จัดการป่า
สงวนแห่งชาติ ในเบื้องต้นกรมป่าไม้จึงได้ใช้แนวเขตการปกครองระดับต าบลเข้ามาเป็นแนวเขตในจัดท าข้อมูล
พื้นฐาน 14 ชั้นข้อมูล โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นในการพัฒนา ปรับปรุง และจัดท าข้อมูลพื้นฐาน เช่น 
แนวเขต แผนที่ และการจ าแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม (Zoning) และเป็นที่ยอมรับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (ในระดับต าบล) โดยสรุปข้อมูลพื้นฐานส าคัญดังน้ี 
 1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม ต้ังอยู่ทาง
ทิศใต้ของพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ครอบคลุมพื้นที่ตามเขตการปกครอง 1002 หมู่บ้าน 74 ต าบล 7 อ าเภอ 
 2. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการป่าแบบอเนกประโยชน์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

    2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง จ านวน 4 ป่า คือ 1) ป่า
สงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน เน้ือที่ประมาณ 29,375 ไร่  2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินลาด เน้ือที่
ประมาณ 3,750 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง เน้ือที่ประมาณ 18,787 ไร่ 4) ป่าสงวน
แห่งชาติป่าโคกส าโรงและป่าปอพาน เน้ือที่ประมาณ 863 ไร่ 

    2.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 6 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคู
และป่านาดูน เน้ือที่ประมาณ 29,375 ไร่  2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกส าโรงและป่าปอพาน เน้ือที่ประมาณ 
863 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง เน้ือที่ประมาณ 18 ,787 ไร่ 4) ป่าสงวนแห่งชาติป่า
โคกหินลาด เน้ือที่ประมาณ 3,750 ไร่ 5) ป่าโคกขามป้อม เน้ือที่ประมาณ 10,625 ไร่ 6) ป่าดงเค็งและป่าหนอง
หญ้าปล้อง เน้ือที่ประมาณ 10,937.00 ไร่ ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบ แบบมีส่วนร่วม 

    2.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดมหาสารคาม 7 อ าเภอ ดังน้ี 1) 
อ าเภอแกด า 2) อ าเภอนาเชือก 3) อ าเภอนาดูน 4) อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 5) อ าเภอเมืองมหาสารคาม 6) 
อ าเภอยางสีสุราช 7) อ าเภอวาปีปทุม (74 ต าบล 1002 หมู่บ้าน) 
 3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด 1,828,615.48 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ สปก. เน้ือที่ 36,887.49 
ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เน้ือที่ 56,259.85 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ เน้ือที่ 363.17 ไร่ 

4. พื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 86,559.65 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.73 ของพื้นที่ศูนย์ฯ อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ 83,987.95 ไร่ (อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ พื้นที่ สปก. จ านวน 14,910.89 ไร่ 
และ อยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 240.15 ไร่ และป่าอื่นๆ จ านวน 71,648.75 ไร่)  

5. มีพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 4 ร้อยละ 15.06 และชั้นที่ 5 ร้อยละ 85.36 ของพื้นที่ศูนย์ฯ 
6. พ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ มีร้อยละ 3.07 ของพ้ืนท่ีศูนย์ฯ (พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ร้อยละ 2.25พื้นที่

ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร ร้อยละ 0.60)  
7. พื้นที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 230 เมตร และต่ าสุด คือ 130 เมตร โดยอยู่ใน

พ้ืนท่ีลุ่มน้ าหลัก คือ ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ ามูล และลุ่มน้ าย่อย 5 ลุ่มน้ า ได้แก่ ล าน้ าชีส่วนที่ 4 ล าเสียวใหญ ล าพัง
ช ูล าเตา ล าพลับพลา 
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8. การด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
              8.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด (ดูข้อมูลเพิ่มเติม ภาคผนวก) 
                   8.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 56 โครงการ 112 ป่า แบ่งเน้ือที่ตามป่า ดังน้ี  
                1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาคูน พื้นที่ 10,285 ไร่ 3 งาน 160 ตารางวา 
                2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินลาด พื้นที่ 2,392 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา 
  3. ป่าสวนแห่งชาติป่าโคกส าโรงและป่าปอพาน พื้นที่ 624 ไร่ 
  4. ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง 369 ไร่ 
                  8.1.2 ข้อมูลที่พักสงฆ์และวัด จ านวน 19 วัด มีพื้นที่ 492 ไร่ เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้  
              8.2 ข้อมูลราษฎรถือครอง มีพื้นที่ในการถือครองที่ดิน 1,814 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา 
              8.6 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 9 ราย 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ต าบลท่าสองคอน หนองโพธิ์ หนองเรือ มีพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจ านวนมาก และ
มีพื้นที่ราษฎรถือครองจ านวนมาก จึงเห็นควรรีบด าเนินการจัดการป่าคงสภาพที่เหลือ และจัดการสิทธิชุมชนใน
พื้นที่ให้ชัดเจน 
2. ควรรักษาและจัดการพื้นที่ป่าคงสภาพที่เหลือ ทั้งหมด 86,559.65 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.73 ของพื้นที่ศูนย์ฯ 
อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 83,987.95 ไร่ (อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ พื้นที่ สปก. จ านวน 
14,910.90 ไร่ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 240.15 ไร่ และ อยู่ในพื้นที่อื่นๆ จ านวน 71,408.60 ไร่) โดยท า
แผนการจัดการร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลท่ีต้ังส านักงาน 

   
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) กรมป่าไม้ 
ท่ีตั้ง ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลติดต่อผู้อ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน  

 จังหวัดมหาสารคาม 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ นายปัญญา บุตะกะ 
ปีที่ด ารงต าแหน่ง - 
โทรศัพท์/โทรสาร 0844288659 
E-mail  panya_59@hotmail.com 
Website www.forest.go.th 

 

 
ภาพที่ 1 ที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 
ตารางท่ี 2 ค่าพิกัดที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 
UTM (Zone 48Q) Lat-Long 
N (Y) = 1787106 Lat (Y) = 16.157575 
E (X) = 0319466 Long (X) = 103.311511 

http://www.forest.go.th/
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บทท่ี 2 
ข้อมูลพื้นท่ีรับผิดชอบ 

   
สาระส าคัญ 
 1. พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัด
มหาสารคาม แบ่งภารกิจ เพื่อการจัดการป่าแบบเอนกประสงค์ ออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

     1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง  จ านวน 4 ป่า 
คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน เน้ือที่ประมาณ 29,375 ไร่  2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหิน
ลาด เน้ือที่ประมาณ 3,750 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง เน้ือที่ประมาณ 18,787 ไร่   
4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกส าโรงและป่าปอพาน เน้ือที่ประมาณ 863 ไร่ 

1.2 บริหารจัดการป่าอื่นๆ และป่าสงวนแห่งชาติจ านวน 6 ป่า คือ 1) ป่าสงวนแห่งชาติป่า
หนองคูและป่านาดูน เน้ือที่ประมาณ 29 ,375 ไร่  2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกส าโรงและป่าปอพาน เน้ือที่
ประมาณ 863 ไร่ 3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง เน้ือที่ประมาณ 18 ,787 ไร่ 4) ป่าสงวน
แห่งชาติป่าโคกหินลาด เน้ือที่ประมาณ 3,750 ไร่ 5) ป่าโคกขามป้อม เน้ือที่ประมาณ 10,625 ไร่ 6) ป่าดงเค็ง
และป่าหนองหญ้าปล้อง เน้ือที่ประมาณ 10,937.00 ไร่ ในท้องที่ต าบลที่รับผิดชอบ แบบมีส่วนร่วม 

1.3 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครอง จังหวัดมหาสารคาม 7 อ าเภอ 
ดังน้ี 1) อ าเภอแกด า 2) อ าเภอนาเชือก 3) อ าเภอนาดูน 4) อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย 5) อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
6) อ าเภอยางสีสุราช 7) อ าเภอวาปีปทุม (74 ต าบล 1002 หมู่บ้าน)  

2. ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
     2.1 สภาพป่าไม้ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด บริเวณอ าเภอกุดรัง 
อ าเภอบนบือ อ าเภอนาเชือก อ าเภอนาดูนและอ าเภอวาปีปทุม มีป่าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง มีวนอุทยาน 2 
แห่ง คือ วนอุทยานโกสัมพี มีพื้นที่ 177.243 ไร่ และวนอุทยานชีหลง 279.159 ไร่ มีสวนรุกขชาติ 2 แห่ง คือ 
สวนรุกขชาติพุทธมณฑลและสวนรุกขชาติท่าสองคอน เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 1 แห่ง คือ เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าดูนล าพัน มีพื้นที่ 376.25 ไร่ พบว่ามีพื้นที่ป่าไม้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545-2549 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2549 
จังหวัดมีพื้นที่ป่าไม้จ านวน 139,164 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.20 และปี 2551-ปัจจุบัน จังหวัดมีพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มขึ้นจ านวน 207,618 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.28 ของพื้นที่จังหวัด (รายละเอียดเพิ่มเติม ภาคผนวก) 
    2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนล าพัน มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 8 ชนิด นกมากกว่า 81 
ชนิด สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 6 ชนิด สัตว์เลื้อนคลาน 10 ชนิด ผีเสื้อกลางวัน 33 ชนิด ปลาน้ าจืด 23 ชนิด 
และปูทูลกระหม่อม ซึ่งมีแห่งเดียวในโลกพบ 32,833 ตัว วนอุทยานโกสัมพี มีลิงป่าประมาณ 540 ตัว 
(รายละเอียดเพิ่มเติม ภาคผนวก) 
    2.3 แหล่งน้ า ประกอบด้วย ล าน้ าชีส่วนที่ 4 ล าเสียวใหญ่ ล าพังชู ล าเตา และล าพลับพลา 
    2.4 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ได้แก่ พระธาตุนาคูน กู่สันตรัตน์ กู่น้อย ศาลานางขาว บ่อน้ าศักด์ิสิทธิ์ 
พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี 

 2.5 ข้อมูลพื้นที่แบ่งตามเขตการปกครอง 
 2.5.1 ต าบล  
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ตารางท่ี 3 รายชื่อต าบล 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เนื้อท่ี (ไร่) 

มหาสารคาม  อ.แกด า   ต.มิตรภาพ  6,833 26,764.44 

   อ.แกด า   ต.หนองกุง  4,194 20,103.79 

   อ.แกด า   ต.วังแสง  5,728 24,085.72 

   อ.แกด า   ต.แกด า  8,715 22,258.76 

   อ.แกด า   ต.โนนภิบาล  3,881 15,751.30 

   อ.นาเชือก   ต.ส าโรง  6,833 32,961.57 

   อ.นาเชือก   ต.หนองแดง  4,013 22,599.05 

   อ.นาเชือก   ต.เขวาไร่  7,817 36,285.93 

  อ.นาเชือก   ต.หนองเรือ  5,155 33,112.57 

  อ.นาเชือก   ต.ปอพาน  8,096 36,727.63 

  อ.นาเชือก   ต.หนองเม็ก  6,677 31,084.82 

  อ.นาเชือก   ต.นาเชือก  8,860 31,192.20 

  อ.นาเชือก   ต.หนองโพธิ์  5,268 30,976.30 

   อ.นาเชือก   ต.สันป่าตอง  4,467 21,510.73 

   อ.นาเชือก   ต.หนองกุง  3,969 15,080.14 

   อ.นาดูน   ต.หนองคู  5,630 24,907.03 

   อ.นาดูน   ต.ดงยาง  4,368 29,709.65 

   อ.นาดูน   ต.ดงดวน  5,170 19,209.68 

   อ.นาดูน   ต.หนองไผ่  3,849 14,248.02 

   อ.นาดูน   ต.นาดูน  4,601 13,188.22 

   อ.นาดูน   ต.กู่สันตรัตน์  3,757 8,437.42 

   อ.นาดูน   ต.หัวดง  5,170 21,612.31 

   อ.นาดูน   ต.พระธาตุ  2,956 17,086.67 

   อ.นาดูน   ต.ดงบัง  2,700 9,563.02 

   อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.นาสีนวล  6,020 21,417.19 
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เนื้อท่ี (ไร่) 

  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.หนองบัว  5,829 25,221.09 

  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.ภารแอ่น  4,160 17,105.51 

  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.ลานสะแก  6,982 27,487.53 

  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.ก้ามปู  6,882 31,535.84 

  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.หนองบัวแก้ว  6,150 30,740.73 

  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.เม็กด า  9,771 48,452.45 

  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.เวียงชัย  3,956 20,575.84 

  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.เมืองเตา  7,999 47,303.86 

  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.ปะหลาน  11,312 29,562.48 

  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.ราษฎร์พัฒนา  3,866 10,591.60 

  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.เมืองเสือ  4,537 14,115.60 

  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.ราษฎร์เจริญ  5,156 33,494.04 

  อ.พยัคฆภูมิพิสัย   ต.เวียงสะอาด  6,052 22,049.95 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.ลาดพัฒนา  7,488 35,164.82 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.เกิ้ง  8,778 18,480.30 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.ตลาด  39,789 14,947.88 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.ท่าตูม  5,273 16,646.66 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.แก่งเลิงจาน  8,026 20,347.94 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.ท่าสองคอน  13,231 45,396.65 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.เขวา  14,755 40,848.27 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.แวงน่าง  13,619 41,859.98 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.ห้วยแอ่ง  3,597 12,487.05 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.หนองโน  5,900 24,769.64 
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เนื้อท่ี (ไร่) 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.หนองปลิง  5,076 18,272.04 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.โคกก่อ  8,126 48,903.94 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.ดอนหว่าน  5,007 8,717.53 

  อ.เมืองมหาสารคาม   ต.บัวค้อ  5,540 12,103.97 

  อ.ยางสีสุราช   ต.ยางสีสุราช  6,265 21,484.23 

  อ.ยางสีสุราช   ต.บ้านกู่  4,164 13,343.63 

  อ.ยางสีสุราช   ต.นาภู  6,326 18,054.08 

  อ.ยางสีสุราช   ต.ดงเมือง  2,815 12,582.62 

  อ.ยางสีสุราช   ต.แวงดง  6,881 35,656.37 

  อ.ยางสีสุราช   ต.หนองบัวสันตุ  5,034 20,139.59 

  อ.ยางสีสุราช   ต.ขามเรียน  3,978 15,224.14 

  อ.วาปีปทุม   ต.หนองแสน  4,335 14,344.33 

  อ.วาปีปทุม   ต.งัวบา  8,178 33,585.73 

  อ.วาปีปทุม   ต.เสือโก้ก  10,365 26,548.72 

  อ.วาปีปทุม   ต.แคน  6,696 47,850.56 

  อ.วาปีปทุม   ต.ขามป้อม  6,611 23,937.75 

  อ.วาปีปทุม   ต.ดงใหญ่  5,024 16,901.93 

  อ.วาปีปทุม   ต.หนองไฮ  7,949 17,442.01 

  อ.วาปีปทุม   ต.หนองทุ่ม  4,044 19,480.39 

  อ.วาปีปทุม   ต.โคกสีทองหลาง  4,440 14,255.48 

  อ.วาปีปทุม   ต.หนองแสง  20,973 44,174.77 

  อ.วาปีปทุม   ต.นาข่า  8,792 32,239.72 

  อ.วาปีปทุม   ต.บ้านหวาย  7,430 33,755.44 
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จังหวัด อ าเภอ ต าบล ประชากร (คน) เนื้อท่ี (ไร่) 

  อ.วาปีปทุม   ต.ประชาพัฒนา  4,479 15,947.57 

  อ.วาปีปทุม   ต.หัวเรือ  10,515 34,711.12 

 อ.วาปีปทุม  ต.โพธิ์ชัย  4,529 19,897.97 

รวม 7 74 511,407 1,828,615.48 

 
     2.5.2 หมู่บ้าน 
ตารางท่ี 4 รายชื่อหมู่บ้าน 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

1 บ้านหนองเจริญ แกด า แกด า มหาสารคาม  

2 บ้านเหล่าจั่น แกด า แกด า มหาสารคาม  

3 บ้านหนองดุก แกด า แกด า มหาสารคาม  

4 บา้นหนองแต้ แกด า แกด า มหาสารคาม  

5 บ้านเหล่าจั่น แกด า แกด า มหาสารคาม  

6 บ้านโนนสระพัง โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

7 บ้านโคกลิ่น โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

8 บ้านโนนส าราญ โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

9 บ้านหนองค้อ โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

10 บ้านโนนแก้ว โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

11 บ้านหนองไผ่ โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

12 บ้านวงค์พัฒนา โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

13 บ้านโนนสีดา แกด า แกด า มหาสารคาม  

14 บ้านโคกก่อง โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

15 บ้านขามหวาน แกด า แกด า มหาสารคาม  

16 บ้านหนองไข่ผ า แกด า แกด า มหาสารคาม  

17 บ้านหนองสิม แกด า แกด า มหาสารคาม  

18 บ้านหัวขัว แกด า แกด า มหาสารคาม  

19 บ้านโคกศรีสมเด็จ วังแสง แกด า มหาสารคาม  

20 บ้านกกเหลี่ยม วังแสง แกด า มหาสารคาม  



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 12 

 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

21 บ้านโนนศรีบุญเรือง วังแสง แกด า มหาสารคาม  

22 บา้นหมากค่า แกด า แกด า มหาสารคาม  

23 บ้านหนองบัวแปะ โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

24 บ้านโพธิ์ศรี แกด า แกด า มหาสารคาม  

25 บ้านโนนศรี โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

26 บ้านแสงเจริญ วังแสง แกด า มหาสารคาม  

27 บ้านโสกแดง โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

28 บ้านหนองบัว วังแสง แกด า มหาสารคาม  

29 บ้านโคกกลาง โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

30 บ้านไผ่ล้อม โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

31 บ้านนาคูณ โนนภิบาล แกด า มหาสารคาม  

32 บ้านดอนก่อ วังแสง แกด า มหาสารคาม  

33 บ้านนาภู แกด า แกด า มหาสารคาม  

34 บ้านบอน แกด า แกด า มหาสารคาม  

35 บ้านสารพัฒนา วังแสง แกด า มหาสารคาม  

36 บ้านโนนเขวา วังแสง แกด า มหาสารคาม  

37 บ้านตะคุ วังแสง แกด า มหาสารคาม  

38 บ้านโคกกลาง วังแสง แกด า มหาสารคาม  

39 บ้านหนองขอน วังแสง แกด า มหาสารคาม  

40 บ้านหนองแวง วังแสง แกด า มหาสารคาม  

41 บ้านค ามะมายใหญ่ หนองกุง แกด า มหาสารคาม  

42 บ้านโพนละออมน้อย หนองกุง แกด า มหาสารคาม  

43 บ้านคอนสาร วังแสง แกด า มหาสารคาม  

44 บ้านขอนแก่น วังแสง แกด า มหาสารคาม  

45 บ้านโนนสวรรค์ วังแสง แกด า มหาสารคาม  

46 บ้านคอนสาร วังแสง แกด า มหาสารคาม  

47 บ้านโคกสาย หนองกุง แกด า มหาสารคาม  

48 บ้านโพนสามัคคี หนองกุง แกด า มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

49 บ้านกกกอก มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

50 บ้านน้ าเที่ยง หนองกุง แกด า มหาสารคาม  

51 บ้านค าแก่นคูณ วังแสง แกด า มหาสารคาม  

52 บ้านหนองแวง วังแสง แกด า มหาสารคาม  

53 บ้านป่าข่าง มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

54 บ้านค ามะมายน้อย หนองกุง แกด า มหาสารคาม  

55 บ้านหนองบัวดง มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

56 บ้านโพนละออมใหญ่ หนองกุง แกด า มหาสารคาม  

57 บ้านวังแสง หนองกุง แกด า มหาสารคาม  

58 บ้านโพนสวาง หนองกุง แกด า มหาสารคาม  

59 บ้านตาหลุง มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

60 บ้านโนนภิบาล วังแสง แกด า มหาสารคาม  

61 บ้านยาง มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

62 บ้านคุ้มเหนือ หนองกุง แกด า มหาสารคาม  

63 บ้านหนองขุ่น มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

64 บ้านป่าชาด มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

65 บ้านโคกไร่ หนองกุง แกด า มหาสารคาม  

66 บ้านโคกเจริญ มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

67 บ้านหนองบัว หนองกุง แกด า มหาสารคาม  

68 บ้านป่าแดง มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

69 บ้านหัวนาค า หนองกุง แกด า มหาสารคาม  

70 บ้านหนองกุง มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

71 บ้านมิตรภาพ มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

72 บ้านโนนสว่าง มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

73 บ้านโคกน้อย มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

74 บ้านนกกระโดก มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

75 บ้านท่าแร่ หนองกุง แกด า มหาสารคาม  

76 บ้านโนนลาน มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

77 บ้านโนนสะอาด มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

78 บ้านหนองหูลิง มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

79 บ้านเสือกินวัว มิตรภาพ แกด า มหาสารคาม  

80 บ้านแก่นเฒ่า ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน มหาสารคาม  

81 บ้านหนองใหม่ หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม  

82 บ้านหนองกุง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม  

83 บ้านปลาขาว สนัป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม  

84 บ้านโคกยาว หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

85 บ้านหนองงู สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม  

86 บ้านหนองคู หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม  

87 บ้านโนนสวัสด์ิ สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม  

88 บ้านมะอึ หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม  

89 บ้านหนองแสง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม  

90 บ้านหนองหว้าสามัคคี หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม  

91 บ้านหนองแดง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม  

92 บ้านต าแย สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม  

93 บ้านป่าดู่ หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม  

94 บ้านกระต่าย สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม  

95 บ้านป่าแดง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม  

96 บ้านหนองโพธิ์ หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

97 บ้านโนนเกษตร หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

98 บ้านโนนสูง สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม  

99 บ้านโคกมน สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม  

100 บ้านท่าศิลา สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม  

101 บ้านบรบือ สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม  

102 บ้านร้านหญ้า สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม  

103 บ้านดอนแฮด หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

104 บ้านค าแก้ว หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

105 บ้านหนองยางน้อย หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

106 บ้านด ารงพัฒนา นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

107 บ้านหนองบึง หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

108 บ้านอุปโป หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

109 บ้านสระแก้ว นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

110 บ้านโพธิ์เงิน หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

111 บ้านเหล่าใหญ่ นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

112 บ้านหนองเลาพัฒนา หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

113 บ้านหนองแฮ หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

114 บ้านหนองม่วง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

115 บ้านหนองแหน หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

116 บ้านกุดน้ าใส หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

117 บ้านโนนยาง สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม  

118 บ้านโนนทอง สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม  

119 บ้านโพธิ์ศรีเจริญ หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

120 บ้านเหล่าส้มลม หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

121 บ้านหัวดง หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

122 บ้านหนองเม็ก หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

123 บ้านหินต้ัง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

124 บ้านหัวโสก หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

125 บ้านเขวาไร่ นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

126 บ้านคึมบง หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

127 บ้านหัวช้าง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

128 บ้านหนองมะเขือ หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

129 บ้านเม็กใหม่พัฒนา หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

130 บ้านหลุบเปลือย ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

131 บ้านหมากหม้อ หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

132 บ้านหัวหนองสามัคคี หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

133 บ้านน้ าอ้อม หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

134 บ้านห้วยทราย นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

135 บ้านโคกกลม นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

136 บ้านหนองทิศสอน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

137 บ้านสี่เหลี่ยม หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

138 บ้านเหล่าอีหมัน หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

139 บ้านกุดรังพัฒนา นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

140 บ้านหัวหนอง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

141 บ้านบึงสามัคคี หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

142 บ้านเหล่าเหนือ หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

143 บ้านบงใหม่สามัคคี หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

144 บ้านหัวหนอง หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม  

145 บ้านสันติสุข นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

146 บ้านเหล่าคา ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

147 บ้านกุดรัง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

148 บ้านสระใหม่ ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

149 บ้านค้อธิ นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

150 บ้านค้อม่วง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

151 บ้านหัวยหิน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

152 บ้านหนองบัวแดง เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

153 บ้านปอพาน 3 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

154 บ้านบุตรโคร นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม  

155 บ้านหนองบัว ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

156 บ้านเหล่าค้อ ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

157 บ้านหนองสระ ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

158 บ้านนากลาง หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม  

159 บ้านหัวเข่าแตก หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม  

160 บ้านหนองเลา หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

161 บ้านตลาดเหนือ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม  

162 บ้านหนองม่วง หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

163 บ้านเขวาพัฒนา เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

164 บ้านนางเลิ้ง หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม  

165 บ้านป่ารังหนา หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม  

166 บ้านป่าโน หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม  

167 บ้านขิงแคง เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

168 บ้านหนองเหล็ก หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

169 บ้านห้วยหลาวเหนือ เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

170 บ้านหนองกลางโคก หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม  

171 บ้านปอพาน ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

172 บ้านโนนชัยศรี เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

173 บ้านแสงอรุณ ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

174 บ้านชาดน้อย หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

175 บ้านส าโรง ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

176 บ้านเหล่าค้อใหม่ ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

177 บ้านตลาดม่วง หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม  

178 บ้านห้วยหลาว เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

179 บ้านหนองโน ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

180 บ้านนาเหนือ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม  

181 บ้านหนองแดง หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม  

182 บ้านหนองปอ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม  

183 บ้านขี้เหล็ก ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  

184 บ้านอีโต้ ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  

185 บ้านหนองแสง เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

186 บ้านโนนแร่ ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

187 บ้านท่าช้าง เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

188 บ้านส าโรงใหม่ ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

189 บ้านหนองคูน้อย เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

190 บ้านห้วยใหม่ เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

191 บ้านหัวสระ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม  

192 บ้านปอพาน เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

193 บ้านหนองแสงพัฒนา เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

194 บ้านโคกล่าม หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม  

195 บ้านหนองเรือ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม  

196 บ้านกุดหลวง ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม  

197 บ้านเห็ดไค เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

198 บ้านดอนกลอย เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

199 บ้านเหล่ากว้าง ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  

200 บ้านหนองแดงสหมิตร หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม  

201 บ้านส าโรงราษฎร์ ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  

202 บ้านโพนทราย ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  

203 บ้านขี้เหล็กใต้ ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  

204 บ้านขี้ตุ่น ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  

205 บ้านหนองแต้ หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม  

206 บ้านหัวหนองคู เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

207 บ้านโคกสูง หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม  

208 บ้านชุมแสง ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  

209 บ้านโนนสว่าง ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  

210 บ้านโกทา เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

211 บ้านโนนเหลี่ยม ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  

212 บ้านหนองบัวเหนือ เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม  

213 บ้านโคกก่อง หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม  

214 บ้านหนองบาก ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  

215 บ้านดอนแฮด หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม  

216 บ้านดงม่วง ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

217 บ้านเก่าใหญ่ หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม  

218 บ้านโนนสะอาด หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม  

219 บ้านหัวดง ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม  

220 บ้านนาด่าน หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม  

221 บ้านวังดู่ ดงบัง นาดูน มหาสารคาม  

222 บ้านหนองพอก ดงบัง นาดูน มหาสารคาม  

223 บ้านวังบอน หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

224 บ้านดงบัง ดงบัง นาดูน มหาสารคาม  

225 บ้านโนนเขวา ดงบัง นาดูน มหาสารคาม  

226 บ้านแดงโพง ดงบัง นาดูน มหาสารคาม  

227 บ้านดงบัง ดงบัง นาดูน มหาสารคาม  

228 บ้านหนองยางน้อย หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

229 บ้านหนองสิม หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

230 บ้านหนองหิน หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

231 บ้านเก่าน้อย ดงบัง นาดูน มหาสารคาม  

232 บ้านหนองข่า หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

233 บ้านยางสะอาด ดงบัง นาดูน มหาสารคาม  

234 บ้านหนองจิก ดงบัง นาดูน มหาสารคาม  

235 บ้านดงบาก หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

236 บ้านหนองฝาง หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

237 บ้านโต้น ดงบัง นาดูน มหาสารคาม  

238 บ้านหนองซ า หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

239 บ้านโนนหูลิง หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

240 บ้านดงน้อย ดงบัง นาดูน มหาสารคาม  

241 บ้านนาหาด ดงบัง นาดูน มหาสารคาม  

242 บ้านโคกกลาง หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

243 บ้านโคกงู หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

244 บ้านแกด า พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

245 บ้านดอนดู่ หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

246 บ้านโกทา พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม  

247 บ้านดงน้อย พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม  

248 บ้านปอพาน พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม  

249 บ้านโคกเพิ่ม หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

250 บ้านโคกกลาง หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

251 บ้านยางอิไล กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม  

252 บ้านโนนม่วง หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

253 บ้านเปลือยน้อย กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม  

254 บ้านดงสวรรค์ กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม  

255 บ้านโพธิ์ทอง กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม  

256 บ้านหนองแคนน้อบ กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม  

257 บ้านหนองหิน หัวดง นาดูน มหาสารคาม  

258 บ้านหนองโนใต้ นาดูน นาดูน มหาสารคาม  

259 บ้านโคกยาว ดงดวน นาดูน มหาสารคาม  

260 บ้านหนองบัวน้อย ดงดวน นาดูน มหาสารคาม  

261 บ้านด้ามขวาน หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม  

262 บ้านโคกกลาง ดงดวน นาดูน มหาสารคาม  

263 บ้านโสกม่วง นาดูน นาดูน มหาสารคาม  

264 บ้านหนองโง้ง นาดูน นาดูน มหาสารคาม  

265 บ้านหนองทุ่ม กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม  

266 บ้านหนองกลางโคก นาดูน นาดูน มหาสารคาม  

267 บ้านหนองบัวพัฒนา นาดูน นาดูน มหาสารคาม  

268 บ้านสระบัว กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม  

269 บ้านโนนเห็ดไค หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม  

270 บ้านอีเลิ้ง หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม  

271 บ้านหนองบัวน้อย หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม  

272 บ้านโนนเมือง กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

273 บ้านหนองกลางโคก นาดูน นาดูน มหาสารคาม  

274 บ้านหนองนกคู่ หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม  

275 บ้านจ าปาศรี ดงยาง นาดูน มหาสารคาม  

276 บ้านดอนก่อ กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม  

277 บ้านนาฝาย ดงดวน นาดูน มหาสารคาม  

278 บ้านหนองเม็ก นาดูน นาดูน มหาสารคาม  

279 บ้านหนองกลางโคก นาดูน นาดูน มหาสารคาม  

280 บ้านนาเจริญ ดงดวน นาดูน มหาสารคาม  

281 บ้านลิ้นฟ้า หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม  

282 บ้านหนองผง ดงยาง นาดูน มหาสารคาม  

283 บ้านหนองปลิง หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม  

284 บ้านหนองจิก ดงดวน นาดูน มหาสารคาม  

285 บ้านเมืองหงษ์ ดงยาง นาดูน มหาสารคาม  

286 บ้านกู่ ดงยาง นาดูน มหาสารคาม  

287 บ้านหนองโปร่ง ดงยาง นาดูน มหาสารคาม  

288 บ้านหนองแคน ดงยาง นาดูน มหาสารคาม  

289 บ้านยางดินเหลือง ดงยาง นาดูน มหาสารคาม  

290 บ้านโนนสะอาด นาดูน นาดูน มหาสารคาม  

291 บ้านหนองบัวคู หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม  

292 บ้านโคกเครือ ดงยาง นาดูน มหาสารคาม  

293 บ้านโนนตาล ดงยาง นาดูน มหาสารคาม  

294 บ้านหลุบควัน ดงยาง นาดูน มหาสารคาม  

295 บ้านทับม้า หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

296 บ้านเหล่าจั่น หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

297 บ้านหัวฝาย ดงยาง นาดูน มหาสารคาม  

298 บ้านขี้เถ้า หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

299 บ้านเครือซูด ดงยาง นาดูน มหาสารคาม  

300 บ้านโนนชาด หนองคู นาดูน มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

301 บ้านโพนทอง หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

302 บ้านโนนมะเกลือ หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

303 บ้านหนองป้าน หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

304 บ้านร่วมใจ2 หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

305 บ้านโพนทอง หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

306 บ้านหนองแต้น้อย หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

307 บ้านน้อยหนองแวง หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

308 บ้านเหล่าจั่น หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

309 บ้านหนองป้าน หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

310 บ้านโนนเขวา หนองคู นาดูน มหาสารคาม  

311 บ้านดู่ บ้านดู่ นาโพธิ์ มหาสารคาม  

312 บ้านโนนม่วง ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

313 บ้านใหม่พัฒนา ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

314 บ้านไทยพิทักษ์ ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

315 บ้านโนนม่วง ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

316 บ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

317 บ้านโนนจาน เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

318 บ้านผักสัง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

319 บ้านโพธิ์ทอง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

320 บ้านโนนแคน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

321 บ้านหัวดงนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

322 บ้านโนนแคน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

323 บ้านเมืองเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

324 บ้านโคกสาย เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

325 บ้านโนนจาน เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

326 บ้านโนนยูง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

327 บ้านกางกี่ เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

328 บ้านริมบึง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

329 บ้านเมืองทอง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

330 บ้านโนนท่า ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

331 บ้านล าพลับพลา ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

332 บ้านสาวเอ้ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

333 บ้านหนองหญ้าหวาย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

334 บ้านขี้เหล็ก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

335 บ้านโนนแคน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

336 บ้านโนนบ่อ เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

337 บ้านดอนหมี เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

338 บ้านทับป่าจิก ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

339 บ้านค่ายนุ่น ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

340 บ้านสี่เหลี่ยม เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

341 บ้านดงเย็น ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

342 บ้านค่ายพัฒนา เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

343 บ้านขี้เหล็ก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

344 บ้านโนนสวรรค์ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

345 บ้านโนนสวาสด์ิ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

346 บ้านเมืองเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

347 บ้านดงเหม่า เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

348 บ้านตาลอก เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

349 บ้านดงยางน้อย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

350 บ้านจอมพะลาน เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

351 บ้านยางพันชาด เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

352 บ้านโนนยาง เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

353 บ้านหัวหนอง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

354 บ้านโนนศรีสุวรรณ เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

355 บ้านเมืองเก่า ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

356 บ้านหนองแคน เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  
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357 บ้านเมืองเจีย ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

358 บ้านหนองอีเข็ม เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

359 บ้านโนนใหญ่ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

360 บ้านหนองยาว เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

361 บ้านโนนแคน ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

362 บ้านหนองลุมพุก เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

363 บ้านหนองไผ่ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

364 บ้านโนนม่วง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

365 บ้านนาม่วง ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

366 บ้านหนองบังทอง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

367 บ้านหนองหลวง เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

368 บ้านหนองจาน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

369 บ้านหนองระเวียง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

370 บ้านหนองฮู ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

371 บ้านหนองแคนลุมพุก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

372 บ้านหนองหญ้ารังกา ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

373 บ้านโนนสูง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

374 บ้านตากล้า ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

375 บ้านหนองฮี เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

376 บ้านหนองบัวทอง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

377 บ้านโนนยูง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

378 บ้านเมืองเสือ เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

379 บ้านโนนท่าใหม่ ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

380 บ้านเหล่าหนองขาม เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

381 บ้านราษฎร์เจริญ ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

382 บ้านโนนปอ ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

383 บ้านเมืองอุดม เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

384 บ้านหารฮี เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  
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385 บ้านปะหลาน ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

386 บ้านหนองไผ่ เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

387 บ้านหนองบัวกาเหรียญ เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

388 บ้านหนองระเวียง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

389 บ้านนาตัง ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

390 บ้านดอนกวาง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

391 บ้านดงดวน เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

392 บ้านบุราณ เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

393 บ้านเหล่า เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

394 บ้านโนนเมือง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

395 บ้านโนนส าราญ เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

396 บ้านน้ าอ้อม เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

397 บ้านหนองเลิง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

398 บ้านเหล่างิ้ว เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

399 บ้านหนองทุ่มยาว หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

400 บ้านโคกสะอาด ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

401 บ้านดอนกลาง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

402 บ้านหัวนาเจริญ เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

403 บ้านดงบาก เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

404 บ้านปะหลาน ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

405 บ้านปะหลาน ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

406 บ้านดงหนองไผ่ เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

407 บ้านหนองแคน เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

408 บ้านยางน้อย ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

409 บ้านหนองแสง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

410 บ้านศรีนครเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

411 บ้านสระแคน ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

412 บ้านดงเค็ง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

413 บ้านเมืองเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

414 บ้านยานาง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

415 บ้านเมืองทอง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

416 บ้านหนองฮี เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

417 บ้านปะหลาน ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

418 บ้านป่าแถม ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

419 บ้านโนนยาง เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

420 บ้านน้อยโนนเจริญ ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

421 บ้านสระบาก ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

422 บ้านหนองห้าง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

423 บ้านเมืองแล้ง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

424 บ้านโนนเหลี่ยม ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

425 บ้านหนองแคน เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

426 บ้านสระแคนใต้ หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

427 บ้านโนนสังข์ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

428 บ้านหนองยางใหม่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

429 บ้านหนองบัวแก้ว หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

430 บ้านดงสมัด ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

431 บ้านหนองเม็ก ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

432 บ้านคูรัง ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

433 บ้านหนองสนม ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

434 บ้านหนองไผ่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

435 บ้านเม็กด า เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

436 บ้านหนองสระ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

437 บ้านดอนไผ่งาม เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

438 บ้านหัวหมู ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

439 บ้านนาสีนวล ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

440 บ้านดอนต้ิว ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  
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441 บ้านพยอม เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

442 บ้านไทยเจริญ ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

443 บ้านอีเม้ง ราษฎร์พัฒนา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

444 บ้านตะโงน ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

445 บ้านคลองจอบ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

446 บ้านเม็กน้อย เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

447 บ้านน้อยพัฒนา เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

448 บ้านแก่นท้าว เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

449 บ้านหนองแก ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

450 บ้านหนองดินสอ หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

451 บ้านโนนล าเตา หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

452 บ้านเก่าน้อย หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

453 บ้านหนองบั่ว ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

454 บ้านนาเลาะ ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

455 บ้านยางเจริญ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

456 บ้านตาลอด หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

457 บ้านหนองบัว หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

458 บ้านขามเรียน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

459 บ้านไผ่ทองพัฒนา ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

460 บ้านโนนม่วง ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

461 บ้านดอนแคน ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

462 บ้านดอนยุง ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

463 บ้านหนองสิม ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

464 บ้านหัวหมู ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

465 บ้านหนองกระทุ่ม หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

466 บ้านดอนหลี่ หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

467 บ้านหนองผือ ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

468 บ้านหนองสองห้อง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  
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469 บ้านหนองขาม ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

470 บ้านหนองคู หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

471 บ้านโคกจันทร์หอม เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

472 บ้านโนนรัง ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

473 บ้านมะเห็บ เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

474 บ้านภารแอ่น ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

475 บ้านดอนต้ิว ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

476 บ้านดอนแคน เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

477 บ้านมะโบ่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

478 บ้านหนองยางใต้พัฒนา ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

479 บ้านวาปี ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

480 บ้านหนองแคน ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

481 บ้านหนองนาใน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

482 บ้านมะชม ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

483 บ้านโคกเลื่อน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

484 บ้านโนนสูง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

485 บ้านโนนสง่า ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

486 บ้านส าโรง เม็กด า พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

487 บ้านหัวช้าง หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

488 บ้านป่าชาด หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

489 บ้านสระสี่เหลี่ยม หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

490 บ้านหนองหัวเฒ่า หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

491 บ้านโคกสว่าง หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

492 บ้านโนนเพ็กพัฒนา หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

493 บ้านโนนสมบูรณ์ ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

494 บ้านหนองสนม ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

495 บ้านหัวคู หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

496 บ้านเขวาใต้ ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  
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497 บ้านหนองยาง ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

498 บ้านหนองตาเต็น ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

499 บ้านหนองบึง หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

500 บ้านโนนอุดม หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

501 บ้านหนองกลางดง ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

502 บ้านโนนไทย ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

503 บ้านสนามชัย ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

504 บ้านมะโบ่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

505 บ้านเขวาทุ่ง ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

506 บ้านป่ายาง ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

507 บ้านโนนมันแกว ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

508 บ้านโคกล่าม หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

509 บ้านโคกล่าม หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

510 บ้านป่าชาด ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

511 บ้านเหล่าน้อย ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

512 บ้านเหล่าน้อย นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

513 บ้านนาสีนวล นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

514 บ้านเตาบ่า นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

515 บ้านนาสีนวล นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

516 บ้านเขวาเตา นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

517 บ้านหนองแฝก นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

518 บ้านเมืองเตา นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

519 บ้านแก่นค า นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

520 บ้านน้ าสร้าง นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

521 บ้านหนองบะ นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

522 บ้านหนองแก นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

523 บ้านโนนสวรรค์ นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม  

524 บ้านหนองโน บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

525 บ้านหนองค้อ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

526 บ้านโคก บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

527 บ้านน้ าจ้ัน บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

528 บ้านหนองบัว บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

529 บ้านหนองโดน ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

530 บ้านหนองแสง โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

531 บ้านหนองค่าย โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

532 บ้านดอนหวาน ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

533 บ้านโคกก่อใต้ โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

534 บ้านหนองหล่มน้อย ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

535 บ้านโนนทอง ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

536 บ้านหัวหนอง ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

537 บ้านหนองหล่มใหญ่ ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

538 บ้านโนนมี้ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

539 บ้านดอนหว่าน ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

540 บ้านดอนหว่าน ดอนหว่าน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

541 บ้านหนองหินใต้ โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

542 บ้านเหล่าหนาด โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

543 บ้านหนองแวงน้อย โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

544 บ้านสวนอ้อย บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

545 บ้านภูดิน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

546 บ้านหนองคูณ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

547 บ้านหนองโจด โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

548 บ้านหนองโจดเหนือ โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

549 บ้านโรงบ่ม โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

550 บ้านหนองหิน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

551 บ้านจ านัก หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

552 บ้านดอนไฮ หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

553 บ้านหัวช้าง โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

554 บ้านหนองสูง โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

555 บ้านหนองคู หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

556 บ้านภูดินเหนือ โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

557 บ้านภูดินตักศิลา โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

558 บ้านป่ากุง หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

559 บ้านศรีวิไล หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

560 บ้านหนองโนใต้ หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

561 บ้านโนนสมบูรณ์ หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

562 บ้านหนองปลิง หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

563 บ้านหนองอีด า หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

564 บ้านโคกสี หนองปลิง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

565 บ้านนานกเขียน หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

566 บ้านสวนหม่อน หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

567 บ้านดอนบม แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

568 บ้านโคกพระ หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

569 บ้านกุดแคนเหนือ หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

570 บ้านกุดแคนเหนือ หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

571 บ้านหนองโน หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

572 บ้านเก่าน้อย แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

573 บ้านโนนแสนสุข ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

574 บ้านเหล่าวิลัย เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

575 บา้นท่าส าราญ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

576 บ้านหมากหญ้า ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

577 บ้านหมี่ เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

578 บ้านเขวา เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

579 บ้านลาด แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

580 บ้านโสทอน ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

581 บ้านหนองเส็ง แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

582 บ้านหนองแวง แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

583 บ้านหินลาด แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

584 บ้านดงน้อย แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

585 บ้านโคกล่าม ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

586 บ้านโนนเพ็ก แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

587 บ้านหนองต่ืน เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

588 บ้านหินต้ัง แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

589 บ้านโนนสะพัง เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

590 บ้านโนนเขวาน้อย เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

591 บ้านหัวช้าง แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

592 บ้านโนนส าราญ แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

593 บ้านสงเปลือย เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

594 บ้านหนองโพด แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

595 บ้านโนนเด่ือ แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

596 บ้านเม่นใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

597 บ้านโนนม่วง แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

598 บ้านดอนตูมสามัคคี แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

599 บ้านเม่นน้อย แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

600 บ้านห้วยแอ่ง ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

601 บ้านท่างาม ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

602 บ้านบัวค้อ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

603 บ้านโค ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

604 บ้านดอนดู่ เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

605 บ้านเชียงเหียนใต้ เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

606 บ้านโนนหัวฝาย แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

607 บ้านหม้อ เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

608 บ้านดงเค็ง ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

609 บ้านสว่าง ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

610 บ้านเอียด เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

611 บ้านเหล่าน้อย เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

612 บ้านหนองจิก แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

613 บ้านดอนโด แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

614 บ้านโคกก่อ เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

615 บ้านกลาง เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

616 บ้านหนองจิกร่วมใจ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

617 บ้านท่าแร่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

618 บ้านสันติสุข เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

619 บ้านร่วมใจ แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

620 บ้านหัน เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

621 บ้านนาแพง ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

622 บ้านหนองแวง ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

623 บ้านหนองเจริญ แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

624 บ้านดอนหันพัฒนา แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

625 บ้านโนนตาล ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

626 บ้านหินลาด ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

627 บ้านกลาง แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

628 บ้านเม่นใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

629 บ้านหนองใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

630 บ้านดอนหัน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

631 บ้านกุดเวียน ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

632 บ้านอุปราช ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

633 บ้านเชียงเหียน เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

634 บ้านหนองคู ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

635 บ้านเขวาเก่า เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

636 บ้านโพธิ์สระแก้ว เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

637 บ้านท่าสองคอน ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

638 บ้านอ้อยช้าง ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

639 บ้านบ่อน้อย ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

640 บ้านดอนเรือ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

641 บ้านท่าตูมวารินทร์ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

642 บ้านต้ิว เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

643 บ้านโนนแต้ ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

644 บ้านหนองเขื่อนช้างใต้ ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

645 บ้านโนนสะอาด ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

646 บ้านหนองข่า ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

647 บ้านโนนแต้ ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

648 บ้านท่าสองคอน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

649 บ้านหนองงัวน้อย ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

650 บ้านหนองจิก แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

651 บ้านโปโล ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

652 บ้านหนองข่า ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

653 บ้านท่าสองคอนน้อย ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

654 บ้านแก่งเลิงจาน แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

655 บ้านหนองเขื่อนช้าง ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

656 บ้านเขวา แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

657 บ้านกุดเป่ง แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

658 บ้านหนองเขื่อนช้าง ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

659 บ้านท่าสองคอน ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

660 บ้านหนองกุงเต่า ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

661 บ้านโนนตาล ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

662 บ้านหนองหวาย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

663 บ้านกุดซุย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

664 บ้านม่วง ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

665 บ้านคุยโพธิ์ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

666 บ้านโนนสมบูรณ์ เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

667 บ้านป่าจั่น ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

668 บ้านดอนตูม เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

669 บ้านวังยาว เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

670 บ้านเกิ้งเหนือ เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

671 บ้านโขงกุดหวาย เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

672 บ้านโนนตูม เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

673 บ้านท่าประทาย เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

674 บ้านวังไผ่ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

675 บ้านท่างาม ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

676 บ้านลาดคุ้มนอก ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

677 บ้านเกิ้ง เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

678 บ้านหัวนาค า ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

679 บ้านลาด ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

680 บ้านหนองนาแซง ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

681 บ้านโนนตูม เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

682 บ้านลาด ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

683 บ้านเลิงบ่อ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

684 บ้านทุ่งนาเรา เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

685 บ้านท่าค้อ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

686 บ้านใต้วังไผ่ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

687 บ้านท่าเจริญ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

688 บ้านใต้วังไผ่ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

689 บ้านกุดซุย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

690 บ้านบุ่งคล้า ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

691 บ้านหนองหญ้าม้า ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม  

692 บ้านหัวเรือ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

693 บ้านหนองบัวน้อย ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม  

694 บ้านโนนลาน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

695 บ้านโนนสมบูรณ์ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

696 บ้านเปล่ง แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

697 บ้านสะตือ ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม  

698 บ้านหนองบัวใต้ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

699 บ้านเจริญสุข หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

700 บ้านสร้างแซ่ง ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม  

701 บ้านโนนกระยอม แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

702 บ้านพังดี ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม  

703 บ้านหนองรูแข้ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

704 บ้านหนองกุงศรี หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

705 บ้านโนนสวรรค์ ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม  

706 บ้านหูลิง ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม  

707 บ้านกุดรัง หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

708 บ้านตาพวน ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม  

709 บ้านหนองรูแข้ใต้ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

710 บ้านหนองขุ่น หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

711 บ้านบุ่งง้าว แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

712 บ้านฉนวน ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม  

713 บ้านยางสีสุราช แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

714 บ้านหัวเสือ ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม  

715 บ้านดงเมืองน้อย ขามเรียน ยางสีสุราช มหาสารคาม  

716 บ้านหนองแวงเหนือ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

717 บ้านโคกสะทอน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

718 บ้านหนองแหน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

719 บ้านหนองม่วง แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

720 บ้านนกเหาะ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

721 บ้านหนองยาง แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

722 บ้านดงแคน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

723 บ้านเหล่างิ้ว หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

724 บ้านหนองแวงใต้ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

725 บ้านดงจาน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

726 บ้านหนองพุก หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

727 บ้านนาภู ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

728 บ้านโดน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

729 บ้านสุขส าราญ ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

730 บ้านหนองทุ่ม หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

731 บ้านหนองดุม ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม  

732 บ้านหนองเหล็ก ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

733 บ้านดงเมืองใหม่ ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

734 บ้านโนนจาน ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

735 บ้านสว่าง ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

736 บ้านป่าขาม ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

737 บ้านโนนเจริญ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

738 บ้านโนนสะอาด แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม  

739 บ้านนาเลิง นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  

740 บ้านหนองจิก บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

741 บ้านโนนทองพัฒนา นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  

742 บ้านสว่าง นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  

743 บ้านป่าแดง นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  

744 บ้านสะเดาหวาน นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  

745 บ้านโนนแห่ บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

746 บ้านป่าจิก นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  

747 บ้านหนองบัวสันตุ บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

748 บ้านสะเดาหวาน นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

749 บ้านกู่ ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม  

750 บ้านยางตลาด ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม  

751 บ้านหัวช้าง บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

752 บ้านศาลา นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  

753 บ้านโนนรัง บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

754 บ้านป่าตอง บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

755 บ้านหนองหน่อง ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม  

756 บ้านกู่น้อย บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

757 บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม  

758 บ้านหนองแปน ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม  

759 บ้านโนนสวรรค์ นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  

760 บ้านหนองกอก ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม  

761 บ้านหนองวัด ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม  

762 บ้านโพธิ์ชัย ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม  

763 บ้านเหล่าหมากค า นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  

764 บ้านสนาม ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม  

765 บ้านป่าโพธิ์ นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  

766 บ้านเหล่าหมากค า นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  

767 บ้านหนองบัวชุม นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  

768 บ้านกุดตะเข้ ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม  

769 บ้านแวงดง นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม  

770 บ้านแวงยาง ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม  

771 บ้านแก่นเฒ่า โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม  

772 บ้านต าแย โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม  

773 บ้านนาฝาย หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

774 บ้านดงเค็ง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

775 บ้านฝาง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

776 บ้านสระแก้ว โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

777 บ้านกอก หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

778 บ้านต าแยน้อย โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม  

779 บ้านชาดน้อย หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

780 บ้านเหล่านาดี โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม  

781 บ้านหัวเรือ หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

782 บ้านชาดใหญ่ หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

783 บ้านหนองแต้ หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

784 บ้านวังประทุม หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

785 บ้านกุดอ้อ หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

786 บ้านโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม  

787 บ้านโคก หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

788 บ้านต าแยนคร โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม  

789 บ้านโพธิ์ชัย โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม  

790 บ้านหนองสระพัง โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม  

791 บ้านหนองแก หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

792 บ้านศาลา โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม  

793 บ้านหนองแวง โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม  

794 บ้านโพธิ์ทอง โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม  

795 บ้านหนองเม็ก หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

796 บ้านยาง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

797 บ้านซองแมว หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

798 บ้านไก่เฒ่า หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

799 บ้านแดง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

800 บ้านขามป้อม หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

801 บ้านหนองบัว หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

802 บ้านเหล่าหุ่ง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

803 บ้านหนองบังทอง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  

804 บ้านดอนฝาง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

805 บ้านประชาสามัคคี ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม  

806 บ้านโนนโพธิ์ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

807 บ้านหวาย บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

808 บ้านประชาอาสา ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม  

809 บ้านโนนขวา ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม  

810 บ้านหนองสระ ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม  

811 บ้านบมทุ่ง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

812 บ้านโนนท่อน หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

813 บ้านโพธิ์ หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

814 บ้านหัวนาค า บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

815 บ้านปลาบู่ หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

816 บ้านน้ าเกลี้ยง ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม  

817 บ้านไชยทอง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

818 บ้านดงยาง นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

819 บ้านโพธิ์ หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

820 บ้านสองห้องกลาง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

821 บ้านโนนแคน บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

822 บ้านตลาด บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

823 บ้านโสกยาง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

824 บ้านโนนส าราญ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

825 บ้านคลองใหม่ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

826 บ้านเหล่าราษฏรพัฒนา ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม  

827 บ้านหนองคลอง บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

828 บ้านหนองโง้ง บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

829 บ้านสองห้อง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

830 บ้านกระยอม หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

831 บ้านหนองข่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม  

832 บ้านหนองไผ่ใต้ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

833 บ้านหวายน้อย บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

834 บ้านประชาพัฒนา ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม  

835 บ้านประแหย่ง ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม  

836 บ้านหัวงัว หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

837 บ้านดอนแดง นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

838 บ้านหนองไฮ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

839 บ้านลอมคอม นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

840 บ้านวังจาน นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

841 บ้านส าโรง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

842 บ้านหนองเดิ่น หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

843 บ้านหนองคูไชย หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

844 บ้านเวียงชัย นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

845 บ้านหนองเหล่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม  

846 บ้านวังใหม่ นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

847 บ้านเด่ินค า หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

848 บ้านเปลือย บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

849 บ้านดอนมันน้ า บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

850 บ้านโคกเต่า นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

851 บ้านหนองอีหมัน ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม  

852 บ้านหนองแสง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

853 บ้านประชาพิทักษ์ นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

854 บ้านเก่าน้อย แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

855 บ้านหนองโน หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

856 บ้านนาเสียว นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

857 บ้านดอนบม หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

858 บ้านหนองคู หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

859 บ้านจอกขวางเหนือ หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

860 บ้านมะแซว บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

861 บ้านจอกขวาง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

862 บ้านโคกสูง นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

863 บ้านนาเมือง นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

864 บ้านน้ าเกลี้ยง นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

865 บ้านวังทอง บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

866 บ้านเขวาค้อ แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

867 บ้านหนองไผ่ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม  

868 บ้านหนองขาม หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

869 บ้านไชยทอง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

870 บ้านหนองเสียว นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

871 บ้านเหล่าก้างปลา นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

872 บ้านหนองไฮพัฒนา หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

873 บ้านโคกสีไฮพัฒนา หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

874 บ้านโพธิ์ หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม  

875 บ้านหนองขี นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

876 บ้านโคกกลาง แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

877 บ้านเมืองใหม่ หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม  

878 บ้านโคกใหญ่ใต้ แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

879 บ้านวังเหนือ นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม  

880 บ้านหนองทุ่มพัฒนา หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม  

881 บ้านดอนเจริญพัฒนา ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

882 บ้านนาเลา หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

883 บ้านหนองแสงน้อย หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม  

884 บ้านหนองโจด แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

885 บ้านหนองนกเขียน ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

886 บ้านหนองพุก หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

887 บ้านหนองตาไก้ หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม  

888 บ้านหนองคูม่วง หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

889 บ้านประชาพัฒนา หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

890 บ้านต าแย แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

891 บ้านโคกสะอาด แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

892 บ้านโคกสี โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม  

893 บ้านหนองทุ่ม หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม  

894 บ้านท่าสะอาด หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม  

895 บ้านชาติพัฒนา หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

896 บ้านหนองเสือ หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม  

897 บ้านโคกสี โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม  

898 บ้านหนองทุ่ม หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม  

899 บ้านบูรพาพัฒนา โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม  

900 บ้านทองหลาง โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม  

901 บ้านดงใหญ่ ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

902 บ้านนาข่า ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

903 บ้านทองหลาง โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม  

904 บ้านโคกสี โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม  

905 บ้านดงใหญ่ ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

906 บ้านโคกแปะ โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม  

907 บ้านศรีเจริญ โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม  

908 บ้านดงใหญ่ ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

909 บ้านหนองทุ่ม หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม  

910 บ้านดงใหญ่ ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

911 บ้านนาดูน โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม  

912 บ้านดงใหญ่ ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

913 บ้านหนองหว้าน้อย หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

914 บ้านกุดแคน ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

915 บ้านดู่งิ้ว แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

916 บ้านหนองเผือก หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

917 บ้านม่วง หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม  

918 บ้านแวงชัย แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

919 บ้านคลองเกษตร หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

920 บ้านทับครัว ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

921 บ้านดู่ แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

922 บ้านหนองบก ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

923 บ้านนาเลา หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

924 บ้านโคกใหญ่ หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

925 บ้านนาเจริญ หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

926 บ้านนาอุดม หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

927 บ้านหนองไฮ หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

928 บ้านบูรพาสามัคคี หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

929 บ้านโคกช้าง แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

930 บ้านโนนงิ้ว ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

931 บ้านหนองเหลือม โคกสีทองหลาง วาปีปทุม มหาสารคาม  

932 บ้านโนน ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

933 บ้านโนน ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

934 บ้านก่อ ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

935 บ้านหนองแวง ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

936 บ้านดอนหัน ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

937 บ้านโนน ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

938 บ้านขามป้อมน้อย หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม  

939 บ้านบูรพาประชาราษฏร์ เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

940 บ้านโนนแดง ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

941 บ้านหนองใต้ ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

942 บ้านหนองโน ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

943 บ้านดงใหญ่ ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

944 บ้านหนองง่อง ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 45 

 

ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

945 บ้านหัวนาไทย แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

946 บ้านป่าเรไร เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

947 บ้านสนาม เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

948 บ้านหนองน้ าโจก ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม  

949 บ้านไผ่ล้อม ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

950 บ้านแวงเหล่า แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

951 บ้านโนนใหญ่ ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

952 บ้านหนองแวงพัฒนา ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

953 บ้านโนนจาน ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

954 บ้านแคน ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

955 บ้านโคกใหญ่ แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

956 บ้านคูขาด งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

957 บ้านโนนทัน งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

958 บ้านแวงต้อน งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

959 บ้านโนนหน่อง งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

960 บ้านหนองกุง เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

961 บ้านสระแก้วพัฒนา งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

962 บ้านแคนเหนือ แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

963 บ้านไก่นา เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

964 บ้านงัวบา แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

965 บ้านโนนเก่าน้อย เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

966 บ้านป่าจิก แคน วาปีปทุม มหาสารคาม  

967 บ้านโนนทอง ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

968 บ้านหนองหว้า งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

969 บ้านดงใหญ่ งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

970 บ้านเสือโก้ก เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

971 บ้านหัวฝาย เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

972 บ้านหนองคู งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

973 บ้านโนนรัง ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม  

974 บ้านงัวบา งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

975 บ้านงัวบา งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

976 บ้านหนองหว้า งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

977 บ้านเสือโก้ก เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

978 บ้านสระแก้ว งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

979 บ้านธาราทิพย์ เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

980 บ้านโคกไร่ใหญ่ งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

981 บ้านโคกไร่น้อย งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

982 บ้านหนองผือ เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

983 บ้านเครือวัลย์ เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

984 บ้านไก่นากลาง เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

985 บ้านหนองหว้า งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

986 บ้านโคกไร่พัฒนา งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

987 บ้านดงน้อย เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

988 บ้านชาดใหญ่ เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

989 บ้านดอนสวรรค์ เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

990 บ้านสารคามพัฒนา เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม  

991 บ้านหนองหว้า งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม  

992 บ้านหนองโก หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม  

993 บ้านหนองโก หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม  

994 บ้านทองหลาง หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม  

995 บ้านโนนสมบูรณ์ หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม  

996 บ้านหนองแคน หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม  

997 บ้านหนองแสน หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม  

998 บ้านหนองแสน หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม  

999 บ้านโนนลาน หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม  

1000 บ้านกุดนาดี หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม  
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ล าดับ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประชากร (คน) 

1001 บ้านกุดนาดี หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม  

1002 บ้านไก่นา หนองแวงควง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด  
 

2.6 ข้อมูลอาชีพ / รายได้เฉลีย่ของชุมชน 
 บ้านแกด า ต าบลแกด า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มานาน จากหลักฐานการก่อต้ังหมู่บ้าน เป็นลักษณะ

เนินดินสูง น้ าท่วมไม่ถึง มีแหล่งน้ าอยู่ใกล้หมู่บ้าน ซึ่งเป็นเขตอิทธิพลและเรืองอ านาจของขอม ดังจะเห็นจาก
การก่อสร้างปราสาทหิน กู่ต่างๆในบริเวณใกล้เคียง เน่ืองจากภูมิประเทศอุดมสมบูรณ์มีเนินดินสูงและมีแหล่ง
น้ าด้านทิศตะวันออกของหมูบ้านมีการต้ังชื่อหมู่บ้านตามลักษณะของหมู่บ้านคร้ังแรกคือ ” บ้านสะแกด า  
“ ซึ่งมีต้นสะแกมีลักษณะล าต้นและใบสีด าเกิดจากสีของคร่ังต่อมาเสียง “ สะแกด า ” ได้หายไปจนกลายเป็น “ 
บ้านแกด า '' จนถึงปัจจุบัน 
 
ตารางท่ี 5 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอแกด า 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1.การท านา   

2. การท าสวน   
3. การท าไร่ 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป 
3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  โทร.043-787040 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า - 
 

อ าเภอนาเชือก เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอบรบือ แต่เน่ืองจากเป็นท้องที่ห่างไกล การ
คมนาคมไม่สะดวก ท าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางไปติดต่อราชการ ประกอบกับอ าเภอบรบือ
มีพื้นที่กว้างใหญ่ ท าให้การปกครองดูแลไม่ทั่วถึง กระทรวงมหาดไทยจึงได้แบ่งเขตการปกครองอ าเภอบรบือ 
โดยแยกต าบลเขวาไร่แบะต าบลนาเชือกต้ังเป็นกิ่งอ าเภอนาเชือกเมื่อวันที่ 19  ก.ค. 2503  ต่อมากิ่งอ าเภอนา
เชือกมีความเจริญก้าวหน้าและประชากรเพิ่มากขึ้นตามล าดับ จึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอ าเภอนา
เชือกขึ้นเป็นอ าเภอนาเชือก เมื่อปี พ.ศ. 2506  ซึ่งมีเขตการปกครองในขณะน้ัน จ านวน 6 ต าบล  ได้แก่ต าบล
นาเชือกต าบลเขวาไร่ ต าบลส าโรง ต.ปอพาน ต.หนองแดง และ ต.หนองเรือ 
 
ตารางท่ี 6 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอนาเชือก 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1.การท านา  2. การท าไร่  3. เลี้ยงสัตว ์
2.อาชีพเสริม ได้แก่ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 3 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคาร ธกส. โทร. 0-4377-9026,0-4377-9324 
ธนาคารกรุงไทย โทร.043-779641 
ธนาคารออมสิน โทร.043-779458-9 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง 
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อ าเภอนาดูน ดงน้ าดูนเป็นแหล่งชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด บรรดานายพรานทั้งหลายมักจะไปล่า
สัตว์ที่ดงน้ าดูนอยู่เสมอ เห็นเป็นท าเลอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะ สร้างถิ่นฐานได้ จึงได้น าพาลูกหลานไปสร้าง
บ้านเรือนอยู่ ณ ที่ดงน้ าดูนแห่งน้ี บรรดาบรรพบุรุพผู้มายึดดงน้ าดูนเป็นแหล่งท ามาหากินสร้างบ้านเรือนอยู่
อาศัย บรรพบุรุพที่มาตั้งบ้านเรือนอยุ่ที่ดงน้ าดูนหรือหนองดูนน้ัน ล้วนแต่มีเชื้อสายเป็นนายพรานโดยยึดดงน้ า
ดูนเป็นแหล่งท ามาหากินและอาสัยหนองน้ าดูนเป็นแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค หนองน้ าดูน หรือหนองดูนปัจจุบัน
อยู่ทางทิศเหนือของบ้านนาดูน ด้วยอาศัยหนองดูนแห่งน้ีเอง  จึงได้เรียกชื่อบ้านว่า บ้านหนองดูนหรือบ้านนา
ดูน  
 
ตารางท่ี 7 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอนาดูน 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. การท านา 

2. ปลูกอ้อยโรงงาน 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

2. การเลี้ยงสัตว์ 
3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  โทร. 0-4379-7049 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 2 แห่ง 
  
 อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีฐานะเป็นเมือง ค าว่า อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย คงจะถือเอาตามบ้านเมืองเสือ มา
จากรากศัพท์ในภาษีบาลี คือ "พยคฆ " ซึ่งแปลว่าเสือ จึงได้ชื่อเมืองว่า พยัคฆภูมิพิสัย  
 
ตารางท่ี 8 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอพยัคฆภูมิสัย 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ท านา 2. ท าไร่ 3. ท าสวน 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ปลุกหม่อน เลี้ยงไหม เลี้ยงสัตว์  ฝีมือจักสาน 

ปลูกพืชระยะสั้น ปลูกแตงโม ในพื้นที่จ านวน 1,500 ไร่ ในพื้นที่ต าบลเวียง
สะอาด และพื้นที่ต าบลข้างเคียง 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 6 แห่ง ได้แก่ 
1.ธนาคารออมสิน  043-791424 
2.ธนาคารกรุงไทย  043791401 
3.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  043-79115 
4..ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  (สาขาใหม่)  043-790132 
5.ธนาคารกสิกรไทย 
6.ธนาคารไทยพาณิชย์ 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 4 แห่ง 
 
อ าเภอเมือง ต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2443  หลังจากที่ตั้งเมือง (จังหวัด)  มหาสารคามแล้ว  36  ปี ระยะ

เริ่มแรกมีลักษณะเป็อ าเภอแฝด คือด้านตะวันออก เรียกว่า อ าเภออุทัยสารคาม ด้านตะวันตก  เรียกว่า  
อ าเภอประจิมสารคาม 



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 49 

 

ตารางท่ี 9 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอเมือง 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ท านา ประมาณร้อยละ 82 

2. ท าไร่  ประมาณร้อยละ  10 
3. เลี้ยงสัตว์ ประมาณร้อยละ 8 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. ผลิตไหม  ทอผ้าไหม 
2. ประมง 
3. ผลิตสินค้าจากหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์ 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 9 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  โทร. 0-4372-3021 
ธนาคารกรงุไทย  จ ากัด  โทร.  0-4371-1048 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ธนาคารธนชาต จ ากัด 
ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอิสลาม 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
ธนาคารเอสเอ็มอี จ ากัด 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 3 แห่ง 
  
 อ าเภอยางสีสุราช เดิมขึ้นการปกครองกับอ าเภอพยัคภูมิพิสัย แบ่งเขตการปกครองเป็นกิ่งอ าเภอยางสี
สุราช เมื่อปี พ.ศ.2532 ยกฐานะเป็นอ าเภอยางสีสุราชเมื่อ พ.ศ.2538 แบ่งออกเป็น 7 ต าบล 91 หมู่บ้าน 
 
ตารางท่ี 10 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอยางสีสุราช 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ท านา 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ การเจียระไนยพลอย 
3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 1 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า มี 1 แห่ง 
 

อ าเภอวาปีปทุม เมืองวาปีปทุมต้ังขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยยก “บ้านนาเลา หรือ บ้านหนองนาเลา” 
ขึ้นเป็นเมือง ให้ชื่อว่า “เมืองวาปีปทุม” เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๖ ค่ า เดือน ๙ ปี ๒๔๒๒ และให้ ท้าวสุริยวงศ์ (บุญ
มี) มีบรรดาศักด์ิ เป็น พระพิทักษ์นรากร เป็นเจ้าเมือง ท้าวมหาพรม (ย่าง) เป็นอุปราช เพียพละคร (เกตุ) เป็น
ราชวงศ์ พ.ศ. ๒๔๒๕ พระเจริญราชเดช เห็นว่าบ้านนาเลาเป็นบ้านทุรกันดารฝืดเคืองนัก จึงน าความใบบอก
ทูลเกล้าฯว่า บ้านหนองแสงมีชัยภูมิกว้างขวาง มีหนองน้ าคือหนองแสง กว้างลึก มีน้ าตลอดปี เป็นที่อาศัยของ
ผู้คนและสัตว์เลี้ยงได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ต้ังเป็น “เมืองวาปีปทุม” (บ้านหนองแสง คือ ที่ต้ังที่ว่าการ
อ าเภอวาปีปทุมในปัจจุบัน) ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ทางราชการหัวเมืองมณฑลอีสานได้ยุบเมืองจัตวา ตรี โท เป็น
อ าเภอ โดยตัดค าว่า เมือง ออก พระพิทักษ์นรากร (อุ่น) เจ้าเมืองวาปีปทุม ได้ขอกราบบังคมทูลเกล้าฯ ขอชื่อ
อ าเภอให้คงค าว่า “เมือง” ไว้ดังเดิม ชื่อว่า “อ าเภอเมืองวาปีปทุม”  
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ตารางท่ี 11 ข้อมูลอาชีพ รายได้เฉลี่ยของชุมชนของอ าเภอวาปีปทุม 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1. ท านา 

2. ท าไร่ 
3. เลี้ยงสัตว์ 

2.อาชีพเสริม ได้แก่ 1. การปลูกหม่อน  
2. เลี้ยงไหม 
3. ปลูกยาสูบ ข้าวโพด ปลูกงาด า พืชผักต่างๆ หลังฤดูการเก็บเกี่ยว 

3.จ านวนธนาคาร  
  

มี 3 แห่ง ได้แก่ 
ธกส. โทร.0-4379-9111 โทรสาร 0-4379-9448 
ออมสิน สาขาวาปีปทุม โทร. 0-4379-9056 โทรสาร 0-4379-9385 
กสิกรไทย สาขาวาปีปทุม โทร. 0-4379-9375-8 

4.จ านวนห้างสรรพสินค้า ไม่ม ี
  

2.3 ข้อมูลด้านสังคม (หมู่บ้านในและนอกเขตป่า/ประชากร) 
 หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน 6 ต าบล จ านวนครัวเรือน 

9,710 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 39,514 คน 
 
ตารางท่ี 12 ข้อมูลด้านสังคม หมู่บ้านที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน 
ล าดับ ต าบล อ าเภอ จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 วังแสง แกด า 1,437 5,862 

2 หนองโพธิ์ นาเชือก 1,238 5,268 

3 หนองเรือ นาเชือก 1,351 5,155 

4 ดงยาง นาดูน 999 4,368 

5 หนองคู นาดูน 1,238 5,630 

6 ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม 3,447 13,231 

  รวม 9,710 39,514 

 
หมู่บ้านท่ีอยู่รอบนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ จ านวนหมู่บ้าน 990 หมู่บ้าน 75 ต าบล 10 อ าเภอ ประชากร
ทั้งหมด 471,893 คน 
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บทท่ี 3 
ข้อมูลประเภทพื้นท่ี 

   
สาระส าคัญ 
 ศูนย์จัดการป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นหน่วยงาน
ภาคสนามของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) กรมป่าไม้ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องทราบว่าในพื้นที่มี
การจัดการป่าตามกฎหมายแบบใดบ้าง เพื่อให้ทราบข้อมูลพ้ืนท่ีหน่วยงานท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับป่าสงวน
แห่งชาติ ที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบในปัจจุบันมีขนาดเท่าใด โดยแบ่งประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 13 ข้อมูลประเภทพื้นที่ 

 

ประเภทพ้ืนท่ี 
เนื้อท่ี 

(ไร่) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,828,615.48 

      

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 56,259.85 

   ความรับผิดชอบของศูนย์ฯ   

3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 36,887.49 

4.อุทยานแห่งชาติ   -  

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  363.17 

7.พ้ืนท่ีอ่ืนๆ    
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บทท่ี 4 
ข้อมูลพื้นท่ีป่า 

  
สาระส าคัญ 
 การแปลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ป่าคงสภาพ ปี 2556-2557 เป็นฐานส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่คงเหลืออยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่เสื่อมโทรม การจัดการป่ามีหลากหลายรูปแบบ
และหลายหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ดังน้ัน ศูนย์ฯ จ าเป็นต้องทราบว่า     
ป่าคงสภาพท่ีเหลืออยู่มีผู้ดูแลหรือไม่ หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแล และเหลือจ านวนกี่ไร่ เพื่อการประสาน ควบคุม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการพื้นที่ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
 ตารางท่ี 14 ข้อมูลพื้นที่ป่า 

 

ประเภทพ้ืนท่ี 
ขนาดพ้ืนท่ี ป่าคงสภาพ 

(ไร่) (ไร่) (ร้อยละ) 

1.ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,828,615.48 86,559.65 4.73 

   ความรับผิดชอบกรมป่าไม้  
83,987.95 4.59 

2.ป่าสงวนแห่งชาติ 56,259.85 12,339.20 0.67 

   ความรับผิดชอบกรมป่าไม้  
9,767.51 0.53 

3.พ้ืนท่ี ส.ป.ก. 36,887.49 2,571.69 0.14 

4.อุทยานแห่งชาติ - - - 

5.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า - - - 

6.เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 363.17 240.15 0.01 

7.ป่าในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ   
71,408.60 3.91 

หมายเหตุ  ร้อยละเปรียบเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ 
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บทท่ี 5 
ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 

   
สาระส าคัญ 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 21 ตุลาคม 2529 เห็นชอบ เร่ือง การ
ก าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ ามูลและชี และข้อเสนอแนะมาตรการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ า (ดูรายละเอียดที่ภาคผนวก) 
โดยที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติมีข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพ ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 15 ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,828,615.48 100 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 - - 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 2 - - 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 3 - - 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 4   275,411.07  15.06 

พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 5    1,560,954.63  85.36 
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บทท่ี 6 
ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 

และการจ าแนกพื้นท่ีเพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
   
สาระส าคัญ 
 1. การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 และ
วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังน้ี 
    1.1 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 
  1.1.1 ในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี 
  1.1.2 ในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม 
   1.1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
   1.1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 
   1.1.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
    1.2 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 
    1.2.1 ด้านการคุ้มครองและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
  1.2.2 ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินป่าไม้ 
    1.3 มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร 
 
ตารางท่ี 16  ข้อมูลจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินพ้ืนท่ีป่า 
พ้ืนท่ี 

 ไร่  ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ   1,828,615.48 100 

เขตอนุรักษ์   0  0  

เขตเศรษฐกิจ            41,271.17 2.25 

เขตเหมาะสมกับการเกษตร 11,053.98   0.60 

พื้นที่อื่นๆ (ชุมชน และป่าอื่นๆ) 0      0 

หมายเหตุ  การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจ าแนกเฉพาะพื้นที่ป่า 
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2. การจ าแนกพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการที่เหมาะสม  
 
   2.1 พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 

- อุทยานแห่งชาติ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
- พื้นที่ลุ่มน้ าชั้น 1 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
- พื้นที่ป่าสมบูรณ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เช่น โครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ "ห้องเรียนธรรมชาติ…" วน

อุทยาน สวนรุกขชาติ เป็นต้น 
- พื้นที่ป่าชายเลน 

 
   2.2 พื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 

- สวนป่า 
- ป่าชุมชน 
- โครงการพัฒนาต่างๆ 
เช่น โครงการพระราชด าริ โครงการ คทช. โครงการวนเกษตร สทก. เป็นต้น 
- ฯลฯ 

 
   2.3 พื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อเกษตรกรรม 

- สปก. 
- ป่าชุมชน 
- เกษตรป่าไม้ 
-สทก. และพื้นที่ราษฎรถือครอง 
- ฯลฯ 
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บทท่ี 7 
ข้อมูลระดับความสูง 

   
สาระส าคัญ 
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท าโมเดลการบริหารจัดการลุ่มน้ าและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยธรรมชาติ ของ
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ข้อมูลระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลางเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งศูนย์จัดการกลุ่ม
ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่สูงสุดจากระดับน้ าทะเล 230 
เมตร และต่ าสุด คือ 130 เมตร 
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บทท่ี 8 
ข้อมูลพื้นท่ีลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อย 

   
สาระส าคัญ 
 คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ า และแบ่ง
ออกเป็นลุ่มน้ าย่อย 254 ลุ่มน้ าย่อย มีพื้นที่ลุ่มน้ ารวมทั้งประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร (ยังไม่รวม
พื้นที่เกาะต่างๆ ยกเว้นเกาะภูเก็ต) 

 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสาคาม อยู่ในพื้นที่ลุ่ม
หลัก คือ ลุ่มน้ ามูลและลุ่มน้ าชี การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นพื้นที่การเกษตร ประมาณ 2,480,590 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละประมาณ 72.50 ของพื้นที่จังหวัด ที่นามีพื้นที่มากที่สุดเท่ากับ 2,186,844 ไร่ รองลงมาคือ พืชไร่ มีจ านวน
เท่ากับ 197,984 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.5 และ 7.98 ของพื้นที่ทางการเกษตรตามล าดับ จากข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินพบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท าการเกษตร แต่เน่ืองจากทรัพยากรดินในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม เป็นดินทรายจัด ดินเค็ม และดินลูกรัง จึงไม่เหมาะกับการท าเกษตรกรรม ส่งผลให้ผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ า ท าให้เกษตรกรมีรายได้น้อย นอกจากน้ียังพบปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม
กับศักยภาพท าให้เสียต้นทุนทางธรรมชาติอีกด้วย 
 
ตารางท่ี 17  ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า 

 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พ้ืนท่ี 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ 1,828,615.48 100 

ลุ่มน้ าหลัก: ลุ่มน้ าชี 1,335,850.00 73.05 

ลุ่มน้ าหลัก: ลุ่มน้ ามูล 500,518.00      27.37 

1.1 ล าน้ าชีส่วนที่ 4 498,499.19 27.26 

1.2 ล าเสียวใหญ ่ 444,102.56 24.28 

1.3 ล าพังชู 421,672.33 23.05 

1.4 ล าเตา 324,666.22 17.75 

1.5 ล าพลับพลา 147,425.41 8.06 
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บทท่ี 9 
ข้อมูลการด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  
สาระส าคัญ  
 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติเป็นหน่วยงานตามภารกิจของกรมป่าไม้ จึงต้องมีข้อมูลการ
ด าเนินงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด เพื่อความถูกต้องแม่นย า 
ในการจัดการป่าอย่างเหมาะสม ต่อไป 
9.1 ข้อมูลป่าชุมชนและวัด 
     9.1.1 ข้อมูลป่าชุมชนมี 56 โครงการ แบ่งเน้ือที่ตามป่า ดังน้ี (ดูข้อมูลเพิ่มเติม ภาคผนวก) 
   1. ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาคูน พื้นที่ 10,285 ไร่ 3 งาน 160 ตารางวา  
   2. ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินลาด พื้นที่ 2,392 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา 
   3. ป่าสวนแห่งชาติป่าโคกส าโรงและป่าปอพาน พื้นที่ 624 ไร่ 
   4. ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง 369 ไร่      

9.1.2 ข้อมูลที่พักสงฆ์และวัด จ านวน 19 วัด มีพื้นที่ 492 ไร่ เพื่อด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 
เมษายน 2538 เห็นชอบในหลักการการป้องกันและแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม ้
9.2 ข้อมูลราษฎรถือครอง มีพื้นที่ในการถือครองที่ดิน 1,814 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวา 
9.3 ข้อมูลงานอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 9 ราย 
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        9.6 ข้อมูลงานอนุญาต 
 
ตารางท่ี 18  ข้อมูลงานอนุญาต 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน 
เพื่อก่อสร้างชลประทานขนาดเล็ก
ฝายวังโจด 

ต.ส าโรง อ.นาเชือก มหาสารคาม 6 0 0 
ป่าโคกส าโรง

และป่าปอพาน 
06-05-90 30 30-05-20 

กรมชลประทาน 
เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ าหนองกุด
น้ ากิน 

ต.ท่าสองคอน อ.เมือง มหาสารคาม 27 0 0 ป่าโคกขามป้อม 15-05-90 30 11-06-20 

กรมการศาสนา เพื่อสร้างวัดที่บ้านโคกหนองเสียว ต.นาข่า  อ. วาปีปทุม มหาสารคาม 15 0 0 
ป่าโคกผักกูด

และป่าโป่งแดง 
23-12-98 30 13-02-29 

กรมชลประทาน 
เพื่อก่อสร้างชลประทานขนาดเล็ก
อ่างเก็บน้ าห้วยดินแดง 

ต.นาข่า อ.วาปีปทุม มหาสารคาม 36 0 0 
ป่าโคกผักกูด

และป่าโป่งแดง 
29-10-87 30 11-09-18 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

เพื่อก่อสร้างและบ ารุงรักษาสาย
ส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ขอนแก่น 
3-ร้อยเอ็ด 

ต.ท่าสองคอน อ.เมือง มหาสารคาม 80 1 50 ป่าโคกขามป้อม 20-08-90 30 18-09-20 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

เพื่อก่อสร้างและบ ารุงรักษาสาย
ส่งไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ขอนแก่น 
3-ร้อยเอ็ด 
 

ต.ท่าสองคอน อ.เมือง มหาสารคาม 123 2 0 ป่าโคกขามป้อม 20-08-90 30 18-09-20 
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ตารางท่ี 18  (ต่อ) 

ผู้ได้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ ต าบล/อ าเภอ จังหวัด ไร ่ งาน ตารางวา พ้ืนที่ป่า วันอนุญาต อายุ วันหมดอายุ 

กรมชลประทาน เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยนาดูน ต.หนองคู อ.นาดู มหาสารคาม 25 0 0 
ป่าหนองคูและ

ป่านาดูน 
29-10-87 30 11-09-18 

กรมชลประทาน 
เพื่อก่อสร้างชลประทานขนาดเล็ก 
ฝายห้วยหนองสะเดา 

อ.ท่าสองคอน อ.เมือง มหาสารคาม 5 0 0 ป่าโคกขามป้อม 06-05-90 30 29-05-20 

กรมชลประทาน 
เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ าหนอง
คล้าย 

ต.ปอพาน อ.นาเชือก มหาสารคาม 15 0 0 
ป่าโคกส าโรง

และป่าปอพาน 
06-05-90 30 28-05-20 
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บทท่ี 10 
ข้อมูลคดีป่าไม้และท่ีต้ังโรงงานอุตสาหกรรมไม้ 

   
สาระส าคัญ 
 สถิติข้อมูลคดีป่าไม้และที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมไม้สามารถน ามาวางแผนในการจัดการป่าไม้ในพื้นที่
ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วย ข้อมูลคดีบุกรุกที่ดินป่าไม้ ข้อมูลคดีตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ และข้อมูลเลื่อยโซ่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น  
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บทท่ี 11 
ข้อมูลท่ีต้ังหน่วยงานราชการ 

   
11.1 กรมป่าไม้ 
11.2 หน่วยงานราชการอื่นๆ 
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บทท่ี 12 
ข้อมูลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้ เพื่อการประเมินมูลค่าป่าไม้ 

   
 
การวิเคราะห์ประเภทป่าไม้ ปริมาณ (ความหนาแน่น จ านวน มูลค่า) และคุณภาพ (ชนิด พันธุ์ไม้ส าคัญ 

พันธุ์ไม้หายาก ดัชนีความหลากหลาย) และ วิ เคราะห์ความส า คัญของพื้นที่ ป่ าไม้ทั้ ง ในด้านนิเวศวิทย า  
โดยพิจารณาจากความหนาแน่นของไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ ตลอดจนปริมาตรไม้ในป่า และความส าคัญด้าน
เศรษฐกิจป่าไม้ ได้แก่ มูลค่าไม้ที่ได้จากการท าไม้ออก และอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน
แห่งชาติ   
 นอกจากน้ียังท าการส ารวจรูปแบบและประเภทการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าไม้ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ เช่น การเก็บหาของป่า และการเก็บไม้
ใช้สอย เป็นต้น 
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บทท่ี 13 
ข้อมูลอื่นๆ เช่น โครงการหลวง/โครงการหลวงส่วนขยาย  

โครงการ คทช. เป็นต้น 
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บทท่ี 14 
ข้อมูลแผนท่ีท้ายกฎกระทรวง 

   
สาระส าคัญ 
 
1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน มีอาณาเขตครอบคลุมท้องที่ต าบลหนองโพธิ์ อ าเภอนาเชือก 
ต าบลนาข่า ต าบลหนองคู ต าบลนาดูน อ าเภอนาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าหนองคูและป่านาดูน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 339 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 106 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2511 เน้ือที่
ประมาณ 29,375.00 ไร่  
 
2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินลาด มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลโคกก่อ   ต าบลแวงน่าง อ าเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 82 ตอนที่ 39 วันที่ 11 พฤษภาคม 2508 
เน้ือที่ประมาณ 3,750 ไร่ 
 
3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกส าโรงและป่าปอพาน มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลหนองแดง ต าบลส าโรง 
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตามกฎกระทรวงฉบับที่  858 (พ.ศ. 2522) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนที่ 130 วันที่ 3 
สิงหาคม 2522 เน้ือที่ประมาณ 863 ไร่ 
 
4) ป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลก าพี้ ต าบลโนนแดง อ าเภอบรบือ ต าบลเข
วาไร่ อ าเภอนาเชือก ต าบลนาข่า อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 331 (พ.ศ. 
2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
85 ตอนที่ 67 วันที่ 30 กรกฎาคม เน้ือที่ประมาณ 2511 18,787 ไร่ 
 
5) ป่าโคกขามป้อม มีอาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 283 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอนที่ 17 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2511 เน้ือที่ประมาณ 10,625 ไร่ 
 
6) ป่าป่าดงเค็งและป่าหนองหญ้าปล้อง อาณาเขตคลอบคลุมท้องที่ ต าบลบรบือ ต าบลบ่อใหญ่ อ าเภอบรบือ 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 454 (พ.ศ. 2514) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 5 วันที่ 11 มกราคม 2515 เน้ือที่ประมาณ 10,937 ไร่ 
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ป่าชุมชน 

อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน จ านวน 32 โครงการ  รวมเน้ือที่ประมาณ  10,285-3-160 ไร่ ดังน้ี 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 1  รายชื่อป่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองคูและป่านาดูน 

ล าดับ ป่าชุมชนที่อยู่ในเขตป่าสงวน บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ 
พ้ืนที่ป่า
ชุมชน 

รวมพ้ืนที่
จัดต้ังป่า
ชุมชน 

ที ่ ช่ือป่าชุมชน    ที่     (ไร่) (ไร่) 

1 ป่าชุมชนบ้านนาฝาย นาฝาย 6 ดงดวน นาดูน 56-1-0 10,285-3-160 

2 ป่าชุมชนบ้านหนองแคน หนองแคน 3 ดงยาง นาดูน 275-0-0   

3 ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย หัวฝาย 6 ดงยาง นาดูน 206-0-0   

4 ป่าชุมชนบ้านหลุบควัน หลุบควนั 10 ดงยาง นาดูน 200-0-0   

5 ป่าชุมชนบ้านหนองโนใต้ หนองโนใต้ 7 นาดูน นาดูน 524-1-75   

6 ป่าชุมชนบ้านเหล่าจ่ัน เหล่าจ่ัน 5 หนองค ู นาดูน 75-0-0   

7 ป่าชุมชนบ้านเหล่าจ่ัน เหล่าจ่ัน 13 หนองค ู นาดูน 143-3-0   

8 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติหนองคูนาดูน หนองกลางโคก 7 หนองเรือ นาเชือก 100-0-0   

9 ป่าชุมชนโคกหนิลาด นางเลิ้ง 10 หนองเรือ นาเชือก 175-0-0   

10 ป่าชุมชนป่าหนองค-ูนาดูน หนองโนทับม้า 6 หนองค ู นาดูน 730-0-0   

11 ป่าชุมชนโคกหนิลาดบ้านนาข่า นาข่า 1 นาข่า วาปีปทุม 493-0-0   

12 ป่าชุมชนป่าหนองค-ูนาดูน โคกเต่า 2 นาข่า วาปีปทุม 893-0-0   

13 ป่าชุมชนโคกหินลาดบ้านลอมคอม ลอมคอม 10 นาข่า วาปีปทุม 312-0-0   

14 ป่าชุมชนโคกหินลาดบ้านประชาพิทักษ์ ประชาพิทักษ์ 12 นาข่า วาปีปทุม 293-0-0   

15 ป่าชุมชนบ้านนาเมือง นาเมือง 14 นาข่า วาปีปทุม 568-0-0   

16 ป่าชุมชนบ้านค าแก้ว ค าแก้ว 8 ดงดวน นาดูน 212-2-0   

17 ป่าชุมชนบ้านหัวโสก หัวโสก 4 หนองโพธิ ์ นาเชือก 188-0-0   

18 ป่าชุมชนป่าหนองค-ูนาดูน คึมบง 5 หนองโพธิ ์ นาเชือก 537-0-0   

19 ป่าชุมชนบ้านหัวหนองสามัคค ี หัวหนองสามคัค ี 9 หนองโพธิ ์ นาเชือก 425-0-0   

20 ป่าชุมชนป่าหนองค-ูนาดูน หัวสระ 8 หนองเรือ นาเชือก 218-0-0   

21 ป่าชุมชนป่าหนองค-ูนาดูน โคกล่าม 9 หนองเรือ นาเชือก 94-0-0   

22 ป่าชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม 6 หนองโพธิ ์ นาเชือก 225-0-0   

23 ป่าชุมชนบ้านหนองกลางโคก หนองกลางโคก 3 นาดูน นาดูน 175-0-0   

24 ป่าชุมชนบ้านหนองกลางโคก หนองกลางโคก 10 นาดูน นาดูน 175-0-0   

25 ป่าชุมชนบ้านหนองยางน้อย หนองยางน้อย 3 ดงดวน นาดูน 125-0-0   

26 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง โพนทอง 1 หนองค ู นาดูน 456-0-25   
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ล าดับ ป่าชุมชนที่อยู่ในเขตป่าสงวน บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ 
พ้ืนที่ป่า
ชุมชน 

รวมพ้ืนที่
จัดต้ังป่า
ชุมชน 

ที ่ ช่ือป่าชุมชน    ที่     (ไร่) (ไร่) 

27 ป่าชุมชนบ้านร่วมใจ 2 ร่วมใจ 2 9 หนองค ู นาดูน 487-0-50   

28 ป่าชุมชนบ้านโพนทอง โพนทอง 12 หนองค ู นาดูน 137-0-50   

29 ป่าชุมชนบ้านหนองโนใต้ หนองโนใต้ 7 นาดูน นาดูน 460-0-0   

30 ป่าชุมชนบ้านหนองบึง หนองบึง 3 หนองโพธิ ์ นาเชือก 325-0-0   

31 ป่าชุมชนบ้านหนองเรือ หนองเรือ 4 หนองเรือ นาเชือก 116-0-0   

32 ป่าชุมชนบ้านบึงสามคัค ี บึงสามัคค ี 8 หนองโพธิ ์ นาเชือก 349-0-0   

 

 

อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกหินลาด จ านวน 14 โครงการ  รวมเน้ือที่ ประมาณ 2,392-1-96 ไร่  
ดังน้ี 

 
ตารางภาคผนวกท่ี 2 รายชื่อป่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
 

ล าดับ ป่าชุมชนที่อยู่ในเขตป่าสงวน บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ 
พ้ืนที่ป่า
ชุมชน 

รวมพ้ืนที่
จัดต้ังป่า
ชุมชน 

ที ่ ช่ือป่าชุมชน    ที ่     (ไร่) (ไร่) 

1 ป่าชุมชนบ้านหนองบัว หนองบัว 7 วังแสง แกด า 118-3-0 
2,392-1-

96 

2 ป่าชุมชนบ้านหนองหลม่ หนองหล่ม 3 
ดอน
หว่าน เมือง 131-0-0   

3 ป่าชุมชนโคกหนองบัว-โนนมี้ โนนมี ้ 2 บัวค้อ เมือง 67-0-0   

4 ป่าชุมชนโคกหนองบัว-โนนมี้ โคก 3 บัวค้อ เมือง 67-0-0   

5 ป่าชุมชนบ้านน้ าจ้ัน น้ าจ้ัน 6 บัวค้อ เมือง 81-0-0   

6 ป่าชุมชนบ้านหนองคูณ หนองคูณ 7 บวัค้อ เมือง 256-1-0   

7 ป่าชุมชนป่าสงวนแห่งชาติโคกหินลาด โรงบ่ม 2 โคกก่อ เมือง 57-1-36   

8 ป่าชุมชนบ้านหนองค ู หนองค ู 3 
หนอง
ปลิง เมือง 787-0-0   

9 ป่าชุมชนบ้านป่ากุง ป่ากุง 2 
หนอง
ปลิง เมือง 68-0-0   

10 ป่าชุมชนบ้านโนนศรีบุญเรือง โนนศรีบุญเรือง 8 วังแสง แกด า 131-0-25   

11 ป่าชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ 13 วังแสง แกด า 143-0-75   
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ล าดับ ป่าชุมชนที่อยู่ในเขตป่าสงวน บ้าน หมู่ ต าบล อ าเภอ 
พ้ืนที่ป่า
ชุมชน 

รวมพ้ืนที่
จัดต้ังป่า
ชุมชน 

ที ่ ช่ือป่าชุมชน    ที ่     (ไร่) (ไร่) 

12 ป่าชุมชนบ้านหนองโจด บ้านหนองโจด 9 โคกก่อ เมือง 200-0-0   

13 ป่าชุมชนบ้านหนองโจด บ้านหนองโจด 13 โคกก่อ เมือง 250-0-0   

14 ป่าชุมชนบ้านศรีวิไล บ้านศรีวิไล 8 
หนอง
ปลิง เมือง 75-0-0   

 
อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกส าโรงและป่าปอพาน จ านวน 5 โครงการ  รวมเน้ือที่ประมาณ  624-0-0  ไร่  

ดังน้ี 
ตารางภาคผนวกท่ี 3  รายชื่อป่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ล าดับ ป่าชุมชนทีอ่ยู่ในเขตป่าสงวน บ้าน หมู ่ ต าบล อ าเภอ พื้นที่ป่าชุมชน 

รวมพื้นที่
จัดตั้งป่า
ชุมชน 

ที ่ ช่ือป่าชุมชน    ที่     (ไร่) (ไร่) 
1 ป่าชุมชนบ้านขี้ตุ่น ขี้ตุ่น 10 ส าโรง นาเชือก 131-0-0 624-0-0 
2 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก 11 ส าโรง นาเชือก 118-0-0   
3 ป่าชุมชนบ้านส าโรงใหม ่ ส าโรงใหม ่ 12 ส าโรง นาเชือก 125-0-0   
4 ป่าชุมชนบ้านส าโรงราษฎร ์ ส าโรงราษฎร ์ 13 ส าโรง นาเชือก 125-0-0   
5 ป่าชุมชนบ้านขี้เหล็กใต้ ขี้เหล็กใต้ 14 ส าโรง นาเชือก 125-0-0   

 
อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกผักกูดและป่าโป่งแดง   จ านวน 4 โครงการ  รวมเน้ือที่ประมาณ  624-0-0  ไร่  

ดังน้ี 

ตารางภาคผนวกท่ี 4  รายชื่อป่าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ล าดับ ป่าชุมชนทีอ่ยู่ในเขตป่าสงวน บ้าน หมู ่ ต าบล อ าเภอ พื้นที่ป่าชุมชน 

รวมพื้นที่
จัดตั้งป่า
ชุมชน 

ที ่ ช่ือป่าชุมชน    ที่     (ไร่) (ไร่) 

1 ป่าชุมชนโคกหนองหิน นากลาง 12 หนองเรือ นาเชือก 49-3-0 369-0-0 

2 ป่าชุมชนโคกหนิกอง ตลาดเหนือ 13 หนองเรือ นาเชือก 75-0-0   

3 ป่าชุมชนบ้านหนองข ี หนองข ี 7 นาข่า วาปีปทุม 114-0-0   

4 ป่าชุมชนบ้านห้วยใหม ่ ห้วยใหม ่ 19 เขวาไร ่ นาเชือก 131-0-0   
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รายช่ือพืชท่ีส ารวจพบในพ้ืนท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 177ป่าหนองคูและป่านาดูน  จังหวัดมหาสารคาม 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 5 รายชื่อพืช 

ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

1 กระดูก มะดูก Siphonodon celastrineus Griff. CELASTRACEAE ไม้ต้น รับประทานผล  น าแก่นมาแช่  แก้
ไข ้ ราก แก้พิษภายในน้ าเหลือง
เสีย 

ทุกฤดู 

2 กระเจียว อาวแดง 
(กระเจียวแดง) 

Curcuma sessilis Gagnep. ZINGIBERACEAE ไม้ลม้ลุก รับประทานเป็นผักสดและลวกจ้ิม ฤดูฝน 

3 กระโดน กระโดน Careya sphaerica Roxb. LECYTHIDACEAE ไม้ต้น ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด ฤดูร้อน 

4 กะแด้ง งวงชุ่ม Congea tomentosa Roxb. COMBRETACEAE ไม้เถา ปลูกเป็นไม้ประดับ ใบ ต้ม ด่ืมแก้
ไอ แก้ปวดเมื่อย รักษาโรคน่ิวในไต 
และแก้พิษแมลง 

ทุกฤดู 

5 กากะเลา อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. LYTHRACEAE ไม้ต้น ไม้ใช้ในการก่อสร้างอาคาร
บ้านเรือน ท าเครื่องเรือน 

ทุกฤดู 

6 กุง พลวง Dipterocarpus tuberculatus Roxb. DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น ก่อสร้าง ใบ ห่อของ ห่อยาสูบ มุง
หลังคา  เครื่องจักสาน ท าไต้ 

ทุกฤดู 

7 เก็ดแข ้ เกล็ดปลา Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE ไม้พุ่ม ราก แก้โรคตับพิการ ล าต้น เป็น
สมุนไพรอยูไ่ฟหลังคลอดบุตร 

ทุกฤดู 

8 แกงแซง หางรอก Miliusa velutina (Dunal) Hook.f. & 
Thomson 

ANNONACEAE ไม้ต้น น ามาท าเครื่องเรือน ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

9 กอย กลอย Dioscorea hispida Dennst. var. hispida DIOSCOREACEAE ไม้เถา น าหัวมารับประทานโดยแช่น้ า
ก่อน 

กันยายน 

10 กะอาม กระทงลอย Crypteronia paniculata Blume CRYPTERONIACEAE ไม้ต้น ท าเสาบ้าน  เครื่องเรือน ทุกฤดู 

11 ก้ามป ู ต่อไส้ Allophylus cobbe (L.) Raeusch. SAPINDACEAE ไม้พุ่ม รับประทานผล รากและล าต้น ต้ม
น้ าด่ืม บ ารุงเลือด ขับน้ าคาวปลา
หลังอยู่ไฟ 

พฤศจิกายน 

12 ก้นครก กล้วยเต่า Polyalthia debilis (Pierre) Finet & 
Gagnep. 

ANNONACEAE ไม้พุ่ม ผลรับประทานได้ รากให้รสเย็น 
แก้ตัวร้อนดับพิษไข้ทั้งปวง ดับพิษ
ตานซาง แก้วัณโรค ต้มด่ืมแก้ปวด
ท้อง 

ฤดูฝน-ฤดูหนาว 

13 กะบก กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. IRVINGIACEAE ไม้ต้น เมล็ดใช้เป็นยาพ้ืนบ้านยา บ ารุงข้อ 
บ ารุงกระดูก  เน้ือไม้ใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน 

ฤดูหนาว 

14 กะยอม   
คะยอม 

พะยอม Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น ท ายาเย็นแก้ไขแ้ก้ร้อนใน แก่นท า
ยากันบูด รากใช้แทนสีเสียด ท า
บ้านและเฟอร์นิเจอร์ 

ทุกฤดู 

15 แก้มอ้น เน่าใน Ilex  umbellulata Loes. AQUIFOLIACEAE ไม้ต้น เข้ายาแก้ไข ้ ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

16 ขี้เถ้า ปอแก่นเทา Grewia eriocarpa Juss. TILIACEAE ไม้ต้น ผลรับประทานได้ รสหวานอม
เปรีย้ว ไม้ใช้ท าฟนื 

ทุกฤดู 

17 ข้าวสาร 
  

ข้าวสาร Prismatomeris  fragrans ET.Geddes RUBIACEAE ไม้ต้น ล าต้นหรือราก ต้มน้ าด่ืม บ ารุง
ก าลัง 

ทุกฤดู 

18 เขวา ขว้าว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale RUBIACEAE ไม้ต้น ใช้ท ากล่อง หรือหวดนึ่งข้าว 
เนื่องจากเป็นไม้เนื้ออ่อน 

ทุกฤดู 

19 ขนุนป่า ขนุนป่า Artocarpus lanceifolius Roxb. MORACEAE ไม้ต้น ท าเรือ  ทุกฤดู 
20 เข็ม เข็มป่า Pavetta wallichiana Steud. RUBIACEAE ไม้พุ่ม น ารากไปแช่แก้ไขห้วัดใหญ ่ ทุกฤดู 
21 ขี้กะเทอ ปอแก่นเทา Grewia eriocarpa Juss. TILIACEAE ไม้ต้น ใบอ่อนเปน็อาหารสัตว์ ผล

รับประทานได้ รสหวานอม
เปรีย้ว ไม้ใช้ท าฟนื 

ทุกฤดู 

22 ไข่เน่า ค ามอกหลวง Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE ไม้ต้น ยอดเอาไปเคีย้วใช้ท ายางติด
โหวด 

ทุกฤดู 

23 เขือง ย่านทาด Smilax  luzonensis C.Presl SMILACACEAE ไม้เถา น ารากมาแชแ่ก้เจ็บปวด ทุกฤดู 
24 ค่าลิ้น กัดลิ้น Walsura trichostemon Miq. MELIACEAE ไม้ต้น ก่อสร้าง สมุนไพร ผล

รับประทานได้แต่ถ้ารับประทาน
มากจะกัดลิ้น 
 

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

25 คายข้าว เงาะป่า Uvaria hirsuta Jack ANNONACEAE ไม้เถา รับประทานผล กรกฎาคม - 
สิงหาคม 

26 ค้อ ตะคร้อ Schleichera oleosa (Lour.) Oken SAPINDACEAE ไม้ต้น ท าไม้ปูพื้น ผลรับประทาน พฤษภาคม - 
มิถุนายน 

27 คอม พลับพลา Microcos tomentosa Sm. TILIACEAE ไม้ต้น ยาสมุนไพรแก้โรคประดง  ยา
ซางเด็ก  
 

ทุกฤดู 

28 คอแลน กรวยป่า Casearia grewiifolia Vent. var. 
grewiifolia 

FLACOURTIACEAE ไม้ต้น ผลเป็นอาหารสัตว์ป่า ใช้ไม้ท าถ่าน สิงหาคม - 
กันยายน 

29 คันจ้อง ล าบิดดง Diospyros filipendula Pierre ex Lecomte EBENACEAE ไม้ต้น น ารากมาต้มด่ืมแก้ไข ้ 
ผลรับประทานได้ 
 

ทุกฤดู 

30 เค็ง เขลง Dialium cochinchinense Pierre FABACEAE ไม้ต้น ท าเสาบ้าน ท าเครื่องเรือน
รับประทานผล  เปลือกน ามาต้ม 
เค้ียวทาแผล 
 

ทุกฤดู 

31 แคนหิน ตะเคียนหิน Hopea ferrea Laness. DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น ก่อสร้าง เปลือกใช้ต้มล้างบาดแผล
เรื้อรัง ยางผสมน้ ามันรักษา
บาดแผล 
 

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

32 เครือหมาว้อ หมาว้อ Lepisanthes senegalensis (Poir.) Leenh. SAPINDACEAE ไม้ต้น น ามาท าเชือกผูกไม ้ ท าขอบ
กระบุง 

ทุกฤดู 

33 เครือมันเทียน มันอ้อน Dioscorea daunaea Prain & Burkill DIOSCOREACEAE ไม้เถา น าหัวมาต้มรับประทานเป็น
อาหาร 

ฤดูฝน-ฤดูหนาว 

34 เง่ียงปลาดุก เง่ียงดุก Canthium berberidifolium Geddes RUBIACEAE ไม้พุ่ม ใช้ราก ฝนน้ ารับประทานแก้ฝี
หนองในท้อง (วัณโรค) 

ทุกฤดู 

35 ง้ิวผา ง้ิว ง้ิวขาว Bombax  anceps Pierre BOMBACACEAE ไม้ต้น เปลือกใช้แก้ท้องเสีย แกบ้ิด  
ราก ใช้ขับปัสสาวะ 

ทุกฤดู 

36 แงว คอแลน Nephelium hypoleucum Kurz SAPINDACEAE ไม้ต้น ก่อสร้าง ท าฟืน  ผลสุก
รับประทานได้ รสเปรี้ยวเป็นยา
ระบาย 
 

ทุกฤดู 

37 หงอนไก่ กะตังใบ Leea indica (Burm.f.) Merr. LEEACEAE ไม้พุ่ม รากใช้ขับเหง่ือ แก้ไข้ แกป้วด
เมื่อยตามร่างกาย 
 

ทุกฤดู 

38 เครือหมาว้อ หมาว้อ Lepisanthes senegalensis (Poir.) Leenh. SAPINDACEAE ไม้ต้น น ามาท าเชือกผูกไม ้ ท าขอบ
กระบุง 
 

ทุกฤดู 

39 จิก เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น เป็นพืชเศรษฐกิจ ใช้ในการ
ก่อสร้าง และเป็นไม้เรียกเกิดเห็ด 
 

ทุกฤดู 



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 100 

 

ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

40 เครือมันเทียน มันอ้อน Dioscorea daunaea Prain & Burkill DIOSCOREACEAE ไม้เถา น าหัวมาต้มรับประทานเป็น
อาหาร 

ฤดูฝน-ฤดูหนาว 

41 เง่ียงปลาดุก เง่ียงดุก Canthium berberidifolium Geddes RUBIACEAE ไม้พุ่ม ใช้ราก ฝนน้ ารับประทานแก้ฝี
หนองในท้อง (วัณโรค) 

ทุกฤดู 

42 ง้ิวผา ง้ิว ง้ิวขาว Bombax  anceps Pierre BOMBACACEAE ไม้ต้น เปลือกใช้แก้ท้องเสีย แกบ้ิด  
ราก ใช้ขับปัสสาวะ 

ทุกฤดู 

43 แงว คอแลน Nephelium hypoleucum Kurz SAPINDACEAE ไม้ต้น ก่อสร้าง ท าฟืน  ผลสุก
รับประทานได้ รสเปรี้ยวเป็นยา
ระบาย 
 

ทุกฤดู 

44 หงอนไก่ กะตังใบ Leea indica (Burm.f.) Merr. LEEACEAE ไม้พุ่ม รากใช้ขับเหง่ือ แก้ไข้ แกป้วด
เมื่อยตามร่างกาย 
 

ทุกฤดู 

45 จิก เต็ง Shorea obtusa Wall. ex Blume DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น เป็นพืชเศรษฐกิจ ใช้ในการ
ก่อสร้าง และเป็นไม้เรียกเกิดเห็ด 
 

ทุกฤดู 

46 จานเครือ เถาพันซ้าย Spatholobus parviflorus (DC.) Kuntze 
 

FABACEAE ไม้เถา ท าเป็นเชือก ทุกฤดู 

47 ซายเดน กระเจียน Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex 
Bedd. 

ANNONACEAE ไม้ต้น แก่นไม้ท ายาซาง ผลรับประทาน 
 
 

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

48 ซาด ยางเหียง Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex 
Miq. 

DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น ก่อสร้าง เปลือก แก้
ท้องเสีย  แก้บิด แก้ไข้ ราก แก้
ท้องเสีย 

ทุกฤดู 

49 ซ่าน มะส้าน Dillenia aurea Sm. DILLENIACEAE ไม้ต้น รากแก่น ขับเลือด  
ผลดิบรับประทานได้ มรีสเปรี้ยว 
หรือใช้แกงส้ม 
 

ทุกฤดู 

50 เชือก รกฟ้า Terminalia alata Heyne ex Roth COMBRETACEAE ไม้ต้น ก่อสร้าง รากขับเสมหะ เปลือก 
แก้อาเจียน ขับปัสสาวะ นิยมใช้
เป็นเชื้อเพลิง 
 

ทุกฤดู 

51 ซี  ซีขาว พันจ า Vatica odorata (Griff.) Symington DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น เผาถ่าน ก่อสร้างที่อยู่อาศัย 
เพาะเห็ด แก่นเข้ายาต้มด่ืมแก้
ไอ 

ทุกฤดู 

52 ไซเหล้า สีฟันกระบือ Bridelia tomentosa Blume EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ผลสุก-ดิบ รับประทานได้ ทุกฤดู 

53 ดอกทอง ทองหลางป่า Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. FABACEAE ไม้ต้น ท าเฟอรน์ิเจอร ์ใบอ่อน
รับประทานได้ 

ทุกฤดู 

54 ดีคน ราชดัด Brucea javanica (L.) Merr. SIMAROUBACEAE ไม้พุ่ม ผลแห้งบ ารุงน้ าดี แก้ไข้ และแก้
บิด 
 

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

55 เดือยป่อง มะเด่ือปล้อง Ficus hispida L.f. MORACEAE ไม้ต้น เปลือก กล่อมเสมหะ แก้
ท้องเสีย แก้ประดง เม็ดผดผืน
คันตามผิวหนัง 

ทุกฤดู 

56 เต่าลี้ เตารีด 
เต่าลี่  รกคก 

กล้วยเต่า Polyalthia debilis (Pierre) Finet & 
Gagnep. 

ANNONACEAE ไม้พุ่ม น ารากมาต้มด่ืมแก้ปวดเมื่อยตาม
ร่างกาย 

ทุกฤดู 

57 ต้างไก่ กระตังใบเต้ีย Leea thorelii Gagnep. LEEACEAE ไม้พุ่ม รากแก้ไข้ ขบัเหง่ือ แก้ปวดเมื่อย
ตามร่างกายทั้งต้น ผสมกับ
สมุนไพรอื่นต้มด่ืม รักษามะเร็งเต้า
นม 

ทุกฤดู 

58 ตานา กระดุมผ ี Glochidion rubrum Blume EUPHORBIACEAE ไม้ต้น ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด  
เปลือกต้น ฝนน้ าทา แก้ผดผื่นคัน 

ทุกฤดู 

59 ตาไก้ ก าแพงเจ็ดชั้น Salacia chinensis L. CELASTRACEAE ไม้พุ่ม แก่นยาระบาย ต้มหรือดองสุราด่ืม
บ ารุงโลหิตๆเป็นพิษ แก้ปวดตาม
ข้อประดง  
 

ทุกฤดู 

60 แดง แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii 
(Craib & Hutch.) I.C.Nielsen 

FABACEAE ไม้ต้น ก่อสร้าง เปลือก มรีสฝาด สมาน
ธาตุ แก่น เข้ายาแก้โรคกษัยโลหิต 
ดอกเข้ายาแก้ไข้ บ ารุงหัวใจ  
 

ทุกฤดู 

66 ต้าว แต้ว Cratoxylum maingayi  Dyer GUTTIFERAE ไม้ต้น ท าฟืน เชื้อเพลิง 
 

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

67 ต้องแล่ง นมน้อย Polyalthia evecta (Pierre) Finet & 
Gagnep. 

ANNONACEAE ไม้ต้น ราก ต้มน้ าด่ืมแก้กล้ามเน้ือท้อง
เกร็ง บ ารุงน้ านม ผลสุก
รับประทานได้มรีสหวาน 

ทุกฤดู 

68 ตับเต่า กระทุ่มหูกวาง Neonauclea sessilifolia (Roxb.) Merr. RUBIACEAE ไม้ต้น ใช้ในการก่อสร้าง ทุกฤดู 

69 ตานกกด ค ารอก Ellipanthus tomentosus Kurz var. 
tomentosus 

CONNARACEAE ไม้ต้น ใช้เป็นสมุนไพรเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินปัสสาวะ 

ทุกฤดู 

70 ต้ิวแดง ต้ิวขน Cratoxylum formosum  subsp. 
pruniflorum (Kurz) Gogel. 

GUTTIFERAE ไม้ต้น ยาทาแก้เท้าแตก ทุกฤดู 

71 ต้ิว ต้ิวขาว Cratoxylum formosum (Jack) Dyer GUTTIFERAE ไม้ต้น ท าฟืน ยอดอ่อนและดอก
รับประทานเป็นผัก ยางใช้เป็นยา
ทาส้นเท้าแตก 

ทุกฤดู 

72 ต้ิวหม่อน ต้ิวเกลี้ยง Cratoxylum cochinchinense (Lour.) 
Blume 

GUTTIFERAE ไม้ต้น ยอดอ่อนรับประทานเป็นผัก ไม้ใช้
เป็นเชื้อเพลิงในการอยู่ไฟ 
 

ทุกฤดู 

73 ตีนนก ตีนนก Vitex pinnata L. LABIATAE ไม้ต้น ท าเฟอร์นิเจอร์ ทุกฤดู 

74 ตูมกา ตูมกาขาว Strychnos nux-blanda A.W.Hill STRYCHNACEAE ไม้ต้น แก่นแก้โรคบิด ต้น ราก ต้มน้ าด่ืม
หรือฝนทาแก้ปวดข้อ ใบต าพอก
แก้ฟกช้ า  
 

ทุกฤดู 

76 ท่ม  ถ่ม  ทม กระทุ่มโคก Mitragyna hirsuta Havil. RUBIACEAE ไม้ต้น ใบ แก้ท้องร่วง ปวดท้อง 
 

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

77 น้ าเกลี้ยง น้ าเกลี้ยง Gluta laccifera (Pierre) Ding Hou ANACARDIACEAE ไม้ต้น ก่อสร้าง ท าวงกบ บันได แก่นแก้
ริดสี ดวง น้ ายางเป็นพิษ   

ทุกฤดู 

78 น้ าเต้า นมน้อย Polyalthia evecta (Pierre) Finet & 
Gagnep. 

ANNONACEAE ไม้ต้น ผลรับประทานได้ ราก ต้มน้ าด่ืม 
บ ารุงน้ านม 

ทุกฤดู 

79 บ่งนัง   มั่ง เฉียงพร้านางแอ Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE ไม้ต้น น ามาแปรรปูเป็นไม้ปูพ้ืนบ้าน   
ท าเครื่องเรือน 

ทุกฤดู 

80 ประดู่ ประดู่ Pterocarpus macrocarpus Kurz FABACEAE ไม้ต้น ก่อสร้าง ใช้เปลือกมาท าสีในการ
ย้อมแห   

ทุกฤดู 

81 ปอแดง   
ปอป่า 

ปอแดง Sterculia guttata Roxb. MORACEAE ไม้ต้น เปลือกให้ใยสีขาว ใชท้ าเชือก
และทอผ้า 

ทุกฤดู 

82 ปอใหญ ่   Sterculia spp. STERCULIACEAE ไม้ต้น เปลือกใช้ท าเชือก จะเหนยีว
มาก 
 

ทุกฤดู 

83 เปือยเลือด ตะแบกเลือด Terminalia  corticosa Pierre ex 
Laness. 

COMBRETACEAE ไม้ต้น ใบเคีย้วกับหมาก   เมล็ดท า
น้ ามัน 
 

ทุกฤดู 

84 ปอขี้ไก่ ขี้ตุ่น Helicteres angustifolia L. STERCULIACEAE ไม้พุ่ม รากเข้ายาสมุนไพรหลายชนิด  

85 ปอหางไก่ ปอเต่าไห้ Enkleia siamensis (Kurz) Nevling THYMELAEACEAE ไม้พุ่ม แก่นรักษาโรคประดง แก้ผื่นคัน
ตามผิวหนัง  แก้โรคเรื้อน  
 

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

86 เปลือย ตะแบกเปลือก
บาง 

Lagerstroemia duperreana Pierre ex 
Gagnep. 

LYTHRACEAE ไม้ต้น น ามาท าเปน็เครื่องเรือน 
ก่อสร้าง 

ทุกฤดู 

87 เปือยไหม ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack COMBRETACEAE ไม้ต้น ปลูกเป็นไม้ประดับท าเครื่องมือ
การเกษตร  เนื้อไม้ใชเ้ผาถ่าน 
ท าฟืน 

ทุกฤดู 

88 เปลือยล้าน ตะแบกแดง Lagerstroemia calyculata Kurz LYTHRACEAE ไม้ต้น ท าเครื่องเรือน  ทุกฤดู 

89 ปอเต่าให้ ปอเต่าไห้ Enkleia siamensis (Kurz) Nevling THYMELAEACEAE ไม้พุ่ม  รากยาระบาย ทุกฤดู 

90 เป้า เปล้า Croton argyrtus Blume EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม น าใบมารองพืน้ให้คนที่ได้รับ
อุบัติเหตุนอนย่างแก้ปวดเมื่อย 
ฟกช้ าตามร่างกายและสตรีอยู่
ไฟหลังคลอดบุตร 

ทุกฤดู 

91 ไผ่น้ า   Bambusa spp. GRAMINEAE ไม้ไผ่ อาหารสัตว์ เหง้าน ามาฝนเปน็
ยาใส่แก้เง่ียงปลาดุกแทง 
 

ทุกฤดู 

92 พริกป่า พริกนายพราน Tabernaemontana bufalina Lour. APOCYNACEAE ไม้ต้น ดอกเก็บบูชาพระ ยางช่วยสมาน
แผล 
 

ทุกฤดู 

93 พันซาด ซาก Erythrophleum teysmannii (Kurz) 
Craib 

FABACEAE ไม้ต้น แก้เป็นพืชพิษ แก้ไขพ้ิษ ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

94 พอก มะพอก Parinari anamense Hance CHRYSOBALANACEAE ไม้ต้น ก่อสร้าง เนื้อในเมล็ด
รับประทานได้  

ทุกฤดู 

95 เพ็ก  
หญ้าเพ็ก 

เพ็ก Vietnamosasa pusilla (Chevalier & 
A.Camus) Nguyen 

GRAMINEAE ไม้ไผ่ แก้อาหารเปน็พิษ  
(คนท้อง)  ก่อสร้าง 

ทุกฤดู 

96 พะยอม พะยอม Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น ไม้เนื้อแข็งใช้ในการ  ก่อสร้าง  
ดอกรับประทานได้ นิยมน ามา
เจียวกับไข ่

ทุกฤดู 

97 พุด พุดทุ่ง Holarrhena curtisii King & Gamble APOCYNACEAE ไม้พุ่ม ดอกไม้บูชา ทุกฤดู 

98 ละโมง ระโมง ชะมวง Garcinia cowa Roxb. ex DC. GUTTIFERAE ไม้ต้น ยอดอ่อนน ามาใส่ต้มปลา  ผล
น ามารับประทาน 

ทุกฤดู 

99 มะเกลือ มะเกลือ  Diospyros mollis Griff. EBENACEAE ไม้ต้น ท าเฟอรน์ิเจอร์ผลดิบบดคัน้น้ า
รับประทานเป็นยาถ่ายพยาธ ิ

ทุกฤดู 

100 ส้มป่อย ส้มป่อย Acacia concinna (Willd.) DC. FABACEAE ไม้พุ่ม รากรับประทานแก้ผิดส าแดง ทุกฤดู 

101 ไส้ไก่ ไส้ไก่ Jasminum anodontum Gagnep. OLEACEAE ไม้พุ่ม ดอกมีกลิ่นหอม น ามาบูชาพระ 
 

ทุกฤดู 

102 หญ้าไผ่ หญ้าไผ่ Apluda mutica L.. GRAMINEAE หญ้า เป็นอาหารวัว ควาย 
 

ทุกฤดู 

103 มะหลอด สลอดเถา Elaegnus latifolia L. ELAEOCARPACEAE ไม้เถา รับประทานผลสุก 
 

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

104 มะม่วงป่า มะม่วงป่า Mangifera coloneura Kurz. ANACARDIACEAE ไม้ต้น ผลรับประทานได้  
ท าเชื้อเพลิงและก่อสร้าง  

ทุกฤดู 

105 มะกอก มะกอก Spondias bipinnata Airy  
Shaw & Forman 

ANACARDIACEAE ไม้ต้น ผลรับประทานได้ ใช้ในการ
ประกอบอาหารเช่น ต าส้ม  
ยอดอ่อนรับประทานเปน็ผักสด 

ทุกฤดู 

106 มูกเก้ือ โมก  Wrightia pubescens R.Br. APOCYNACEAE ไม้ต้น ผสมกับสมนุไพรชนิดอ่ืน ใช้
รักษาโรคผิวหนัง 

ทุกฤดู 

107 มูกขาว พุดทุ่ง Holarrhena curtisii King & Gamble APOCYNACEAE ไม้พุ่ม ดอกใช้บูชาพระหรือประกอบ
พิธีกรรม 

ทุกฤดู 

108 ม่วงหัวแมง
วัน 

มะม่วงหัว 
แมงวัน 

Buchanania lanzan Spreng. ANACARDIACEAE ไม้ต้น ผลสุกรับประทานได้ เปลือกต้น
ต้มน้ าด่ืมแก้อักเสบจากพืชพิษ  

ทุกฤดู 

109 หม้อ หมักม่อ Rothmannia wittii (Craib) Bremek. RUBIACEAE ไม้ต้น  ผลรับประทานได้ ดอกใช้ท า
พวงมาลัย 

ทุกฤดู 

110 มันน้ า มันน้ า  Dioscorea pierrei Prain & Burkill DIOSCOREACEAE ไม้เถา รับประทานเป็นอาหาร ทุกฤดู 

111 เม่าตาควาย   เม่าไข่ปลา Antidesma ghaesembilla Gaertn. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม รับประทานผล 
 

กันยายน 

112 ยอ  ยอป่า ยอป่า Morinda elliptica Ridl RUBIACEAE ไม้ต้น รับประทานผล  เป็นยาระบาย 
  

ทุกฤดู 

113 ย่านาง เถาย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels  MENISPERMACEAE ไม้เถา น าใบมาค้ันใส่แกงหนอไม ้
 

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

114 ยูง พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre FABACEAE ไม้ต้น ท าเฟอร์นิเจอร์  ไม้ฝาบ้าน ทุกฤดู 

115 ละโมง ระโมง ชะมวง Garcinia cowa Roxb. ex DC. GUTTIFERAE ไม้ต้น ยอดอ่อนน ามาใส่ต้มปลา  ผล
น ามารับประทาน 

ทุกฤดู 

116 ลิ้นไม ้ 
(ลิ้นฟ้า) 

เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz BIGNONIACEAE ไม้ต้น ดอก-ใบอ่อน น ามารับประทาน ทุกฤดู 

117 ล าดวน ล าดวน Melodorum fruticosum Lour. ANNONACEAE ไม้พุ่ม ผลเป็นยาขับเลือด ต้นก่อสร้าง 
ดอก  บ ารุงก าลัง แก้ลมวิงเวียน 

ทุกฤดู 

118 เล็บแมว หนามเล็บแมว Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. 
brunoniana Tardieu 

RHAMNACEAE ไม้เถา น าต้นมาแช่น้ า ด่ืมแก้ไข ้ ทุกฤดู 

119 สมอ สมอ Terminalia chebula Retz. var. chebula  COMBRETACEAE ไม้ต้น ดอกแก้บิด ลูกแก่ แก้ไข้ขบัเสมหะ 
แก้สุกเสียด เป็นยาระบาย 
 

ทุกฤดู 

120 ส้มกบ ส้มกบ Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. RUBIACEAE ไม้ต้น ท าเครื่องเรือน ยอดอ่อนน ามา
รับประทาน 
 

ทุกฤดู 

121 ไส้ตัน โมกเครือ Aganosma marginata (Roxb.) G.Don APOCYNACEAE ไม้เถา ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด  
ต้นใช้ท าหลอดด้าย  รักษาโรค
ประดง ฝีหนอง 
 

ทุกฤดู 

122 สมัด สมัดน้อย Micromelum glanduliferum B.hansen RUBIACEAE ไม้พุ่ม 
 

น ารากมาแช่น้ าด่ืมแก้ไข้ป่า ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย 
วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่น า 
ไปใช้ประโยชน์ 

123 สะเดา สะเดาช้าง Rhus succedanea L. ANACARDIACEAE ไม้ต้น เน้ือไม้ใช้ก่อสร้างภายในที่ไม่รับ
น้ าหนักมาก ใช้ท าเครื่องเรือน 
และท าไม้อัด 

ทุกฤดู 

124 สะแบง ยางกราด Dipterocarpus intricatus  
Dyer 

DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น สร้างที่อยู่อาศัย ใช้น้ ามันเหมือน
ไม้ยาง 

ทุกฤดู 

124 สาบเสือ สาบเสือ Chromoleana odoratum  
(L.) R.M.King & H.Rob. 

COMPOSITAE ไม้ลม้ลุก ขยี้ใส่แผล สมานแผล ทุกฤดู 

125 แสนค า ขี้อ้าย Terminalia triptera Stapf COMBRETACEAE ไม้ต้น เปลือกเป็นยาขบัปัสสาวะ บ ารุง
หัวใจ รักษาโรคบิดท้องร่วง 

ทุกฤดู 

126 หญ้าคา หญ้าคา Imperata cylindrica (L.) P.Beauv. GRAMINEAE หญ้า ท าหลังคาที่อยู่อาศัย ทุกฤดู 

127 หน่อแน้ เร่วดง Amomum villosum Lour. var. 
xanthioides (Wall. ex Baker) T.L.Wu & 
S.Chen 

ZINGIBERACEAE ไม้ลม้ลุก ต้นใช้รักษาอาการไข้  ใบรักษาท า
ให้ปัสสาวะเดินสะดวก รากรักษา
โรคหืด 

ทุกฤดู 

128 หนามโกทา คนทา Harrisonia perforata (Blanco) Merr. SIMAROUBACEAE ไม้พุ่ม ผลแก่เผาไฟใช้ใส่แผลน้ ากัดเท้า ทุกฤดู 

129 หนาด หนาดใหญ่  Blumea balsamifera (L.) DC. COMPOSITAE ไม้พุ่ม  แก้บิด  แก้ปวดมดลูกมดลูก  แก้
ผื่นคันแสบร้อน ถ่ายเส้นเอ็นหย่อน  

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

130 หนามคอม ตะครอง Ziziphus cambodiana Pierre RHAMNACEAE ไม้ต้น ล าต้นหรือรากผสมกบัล าต้น
ก าลังช้างสาร น ามาต้มน้ าด่ืมแก้บิด
กะบูน (ผิดส าแดง) 

ทุกฤดู 

131 หนามแท่ง เคด Catunaregam spathulifolia Tirveng. RUBIACEAE ไม้ต้น ผลแก่นน ามาทุบพอแหลกใช้ซักผ้า 
และสระผมได้ 

ทุกฤดู 

132 หม้อ หมักม่อ Rothmannia wittii (Craib) Bremek. RUBIACEAE ไม้ต้น แก่นน ามาต้มแก้ท้องผูก ทุกฤดู 

133 หมากยาง คุย Willughbeia edulis Roxb. APOCYNACEAE ไม้เถา น าผลมารับประทาน ฤดูฝน 

134 หมาน้อย กรุงเขมา Cissampelos pareira L. var. hirsuta 
(Buch. Ex DC.) Forman 

MENISPERMACEAE ไม้เถา รากใช้เป็นยาขมแกไ้ข ้ขับปัสสาวะ 
ยาระบาย แก้อาการบวมน้ า 

ทุกฤดู 

135 หมี ่  หมีเหม็น Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. LAUACEAE ไม้ต้น ราก แก้ปวดกล้ามเน้ือ เปลือกต้น 
แก้บิด แก้คัน 
 

ทุกฤดู 

136 เหมือดใหญ่ เหมือดหอม Symplocos racemosa Roxb. SYMPLOCACEAE ไม้ต้น  เปลือกใช้ย้อมผ้า 
 

ทุกฤดู 

137 รัง รัง Shorea siamensis Miq. DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น เปลือก ใช้แก้โรคท้องร่วง ใบ ต า
พอก รักษาแผลพุพอง 
 

ทุกฤดู 

138 หลังด า ตะโกพนม Diospyros castanea Fletcher EBENACEAE ไม้ต้น ผล เป็นยาฝาดสมาน กินเป็นยาแก้
อาเจียน แก้ท้องร่วง ผลทุบใช้เบื่อ
ปลา 
 

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

139 ลิงง้อ ขานาง Homalium tomentosum (Vent.) Benth. FLACOURTIACEAE ไม้ต้น ใช้ท าเครื่องเรือน เสา ด้ามเครื่องมือ
ทางการเกษตร 

ทุกฤดู 

140 หว้า หว้า Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE ไม้ต้น ผลสุกรับประทานได้รสหวานอม
เปรี้ยว ใช้หมักท าไวน์ เปลือกต้นเป็น
ยาฝาดสมานแก้บิด รักษาแผล
อักเสบในปาก 

ทุกฤดู 

141 หว้าขี้มด หว้าขี้นก Syzygium ripicola (Craib) Merr. & 
L.M.Perry 

MYRTACEAE ไม้พุ่ม ผลเป็นอาหารสัตว์ป่า ทุกฤดู 

142 หวาย หวายนั่ง Calamus acanthophyllus Becc. PALMAE ปาล์ม น ายอดอ่อนไปประกอบอาหาร 
 

ทุกฤดู 

143 ห าอาว กะหนาย Pterospermum littorale Craib var. 
litorale 

STERCULIACEAE ไม้ต้น ท าเครื่องเรือน ทุกฤดู 

144 หวดข่า มะหวด Lepisanthes rubiginosa (roxb.) Leenh. SAPINDACEAE ไม้ต้น ผล รับประทานได้ เป็นยาแก้
ท้องร่วง 
 

ทุกฤดู 

145 หาด มะหาด Artocapus lacucha Roxb. ex Buch.-
Ham 

MORACEAE ไม้ต้น แก่น แก้ลม แก้เสน้เอ็นพิการ 
แก้กษัย ละลายเลือดขับพยาธิใน
ท้องเด็กได้ดี ไม่พบพิษ หรือฤทธิ์
ข้างเคียง 
 

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

146 หางลิง เกล็ดปลา  Phyllodium longipes (Craib) Schindl. FABACEAE ไม้พุ่ม ราก ต้มน้ าด่ืม แก้โรคตับพิการ ล า
ต้น เป็นสมุนไพร ต้มอบอยู่ไฟสตรี
หลังคลอดบุตร 

ทุกฤดู 

147 หูกวางตัวผู ้ ช้างน้าว Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis OCHNACEAE ไม้พุ่ม เอามาต้มรับประทานขับเลือด 
 

ทุกฤดู 

148 แหน แหนนา Terminalia glaucifolia Craib COMBRETACEAE ไม้ต้น ก่อสร้าง ผลสวยงามใช้ท าไม้
ประดับแห้งได้ 

ทุกฤดู 

149 เหม่า เม่าไข่ปลา Antidesma ghaesembilla Gaertn. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม รับประทานผล รสเปรีย้ว ยา
ระบาย 
 

ทุกฤดู 

150 ไหมทอง ฝอยทอง Cuscuta  chinensis Lam. LAURACEAE กาฝากเถา
ล้มลุก 

ต้นใช้ปรุงยาแก้ไข้หวัด บ ารุงตับและ
ไต เถาขยี้พอกผมท าให้ผมด า 
 

ทุกฤดู 

151 มุ่ย พีพ่าย Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ELAEOCARPACEAE ไม้ต้น เข้าต ารับยา ล าต้น ต้มน้ าด่ืม แก้ผิด
ส าแดง 
  

ทุกฤดู 

152 เหม่าตาเขียด เม่าสร้อย Antidesma acidum Retz. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม  รับประทานผลสุก ยาระบาย 
 
 

ทุกฤดู 

153 เหมือดคน เหมือดขน Aporosa ficifolia Baill. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ยอดอ่อนทานได้ ไม้ใช้ท าฟืน 
 

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

154 เหมือดแอ ่ พลอง
เหมือด 

Memecylon edule Roxb. MELASTOMATACEAE ไม้พุ่ม ยอดอ่อนรับประทานเป็นผักสด ใบ
แก่คลุกพริกตากแห้งป้องกันมอด  
ล าต้นท าด้ามเสียม และขี้เถาน้ าด่าง
ด่องไหม และฝ้าย 

ทุกฤดู 

155 ไหมทอง ฝอยทอง Cuscuta  chinensis Lam. LAURACEAE กาฝากเถา
ล้มลุก 

ต้นใช้ปรุงยาแก้ไข้หวัด บ ารุงตับและ
ไต เถาขยี้พอกผมท าให้ผมด า 

ทุกฤดู 

153 เหลื่อม มะกอก
เกลื้อน 

Canarium subulatum Guillaumin BURSERACEAE ไม้ต้น ผล มีรสฝาดเปรี้ยว แกไ้อ ขับเสมหะ 
แก่น รสเฝื่อน แก้โลหิตระดูพิการ 

ทุกฤดู 

157 แห้งกวาง ตับเต่าต้น Diospyros ehretioides Wall. ex G.Don EBENACEAE ไม้ต้น เน้ือไม้และราก รสฝาดเอียน แก้พิษ
ทั้งปวง แก้วัณโรค แก้พิษไข้ ร้อนใน 
และบ ารุงปอด 
 

ทุกฤดู 

158 เหมือด ไคร้มด Eurya nitida Korth var. siamensis 
(Craib) H.Keng 

THEACEAE ไม้พุ่ม สมุนไพร ใช้เป็นยาฆ่าพยาธิสัตว์ ทุกฤดู 

159 อีหุมป่า พฤกษ์  Albizia lebbeck (L.) Benth. FABACEAE ไม้ต้น ยอดเป็นอาหาร ก่อสร้าง 
เปลือกให้น้ าฝาดส าหรับฟอก
หนัง  
 

ทุกฤดู 

160 อ้อยสามสวน ชะเอมป่า Albizia myriophylla  Benth. FABACEAE ไม้เถา สมุนไพร ราก ใช้แก้ไข ้
 

ทุกฤดู 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ลักษณะวิสัย วิธีการใช้ประโยชน์ / 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้อง 

ฤดูกาลกาลที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

161 อะลาง อะราง Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz FABACEAE ไม้ต้น ท าไม้ปูพื้น  ท าเคร่ืองเรือน
เปลือกนอกใช้เป็นสีย้อม
ธรรมชาติ 

ทุกฤดู 

162 ฮวด ตานครบ Erythroxylum cambodianum Pierre ERYTHROXYLACEAE ไม้พุ่ม เป็นยาสมุนไพร กิ่งก้านใช้ท า
ฟืน ด้ามมีด 

ทุกฤดู 

163 ออบแอบ ส้มสันดาน Cissus hastata Miq. VITACEAE ไม้เถา ยอดอ่อน- ผล น ามา
รับประทานกับลาบ 

ฤดูฝน 

164 อิลุมปุมเป้า ว่าน
พระฉิม 

Dioscorea bulbifera L. DIOSCOREACEAE ไม้เถา น ามาต้มแก้อยู่ไฟ ขับเลือด ทุกฤดู 

165 ฮวงสุ่ม ต่ิงต่ัง Combretum pilosum Roxb. COMBRETACEAE ไม้เถา ใบ ช่วยให้เจริญอาหาร สามาน 
รากแก้ไข้ 

ทุกฤดู 

166 ฮังหนาม เต็งหนาม Bridelia retusa (L.)A.Juss. EUPHORBIACEAE ไม้ต้น สิ่งก่อสร้างผลรับประทานได้ มี
รสฝาด  

ทุกฤดู 
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หมายเหตุ  
ลักษณะวิสัยของพืช 

1. ไม้ต้น (Tree) หมายถึง พืชที่มีล าต้นเด่ียว เป็นล าชัดเจนและมีการแตกกิ่งก้านสาขาตอนบนของล าต้น ไม้ต้นมีขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ 
2. ไม้พุ่ม (Shrub) หมายถึง ไม้ที่มีการแตกกิ่งก้านสาขาตั้งแต่โคนต้น ท าให้เป็นพุ่ม ไม้พุ่มมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  
3. ไม้เถา (Climber) หมายถึง พืชที่มีอวัยวะสว่นหน่ึงเปลี่ยนแปลงไป หรือใช้ส่วนของล าต้นพันกับต้นไม้อื่นๆ มีทั้ งไม้เถาที่ไม่มีเน้ือไม้และไม้เถาที่มีเน้ือไม้ 
4. ไม้ล้มลุก (Herb) หมายถึง พืชขนาดเล็ก ล าต้นอ่อน มีเน้ือเยื่อที่ให้ความแข็งแรงแก่ล าต้นน้อย ไม้ล้มลุกมีทั้งพืชปีเด่ียว พืชสองปีและพืชหลายปี 
5.  หญ้า (Grass) หมายถึง พืชใบเลี้ยงเดี่ยวขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นวัชพืช รวมทั้งกกชนิดต่างๆ 
6.  ปาล์ม (Palm) หมายถึง พืชใบเลีย้งเดี่ยว ล าต้นไม่มีการแตกกิ่งก้าน ใบออกเป็นกระจุกบริเวณยอด 
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สัตว์ป่า 
 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 177 ป่าหนองคูและป่านาดูนจังหวัดมหาสารคาม  มีชนิดสัตว์ป่าที่ส ารวจพบดังน้ี 

ปลาท่ีส ารวจพบในพ้ืนท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 177 ป่าหนองคูและป่านาดูนจังหวัดมหาสารคาม  
 
ตารางภาคผนวกท่ี 6  
ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ประโยชน์และฤดูกาลใช้ประโยชน์ สถานภาพตามทะเบียน  IUCN 

1 ปลากะเดิด ปลากระด่ีหม้อ   
(Three-spot gourami) 

Trichogaster  
trichopterus 

เป็นอาหาร โดยน ามาท าปลาร้า   
ฤดูฝน-ฤดูแล้ง 

Not in IUCN red list 

2 
 

ปลากะแยง ปลา
กะแยงลาย 

ปลาแขยงข้างลาย   
(Iridescent mystus)   

Mystus  mysticetus เป็นอาหาร โดยน ามาแกงส้มใส่ใบมะขามอ่อนและน่ึง 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

3 ปลาแก้ว   ปลาซิวแก้ว    
(Thai river sprat) 

Clupeichthys aesarnensis เป็นอาหาร โดยน ามาหมกใบตอง และนิยมน ามาท าส้มปลาน้อย 
(ปลาจ่อม)   ฤดูฝน-ฤดูหนาว 

Not in IUCN red list 

4 
 

ปลาขาวเป ปลากระมัง  (Smith's barb)   Puntioplites 
proctozysron 

เป็นอาหาร โดยน ามาท าปลาร้าและน่ึง   ทุกฤดูกาล Not in IUCN red list 

5 
 

ปลาเข็ง ปลาหมอไทย 
(Common climbing perch) 

Anabas testudineus เป็นอาหาร นิยมท าปลาร้า น่ึง ปิ้งและน้ าพริก 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

6 
 

ปลาค่อ ปลาช่อน   
(Stripe snake-head fish) 

Channa  striata เป็นอาหาร โดยน ามาเผาเกลือ น้ าพริก (ป่น) และท าปลาแดดเดียว 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

7 
 

ปลาคาบของ  
ปลาคับของ 

ปลาแป้นแก้ว   
(Siames glassfish)  

Parambassis  siamensis เป็นอาหาร นิยมน ามาท าปลาร้า 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

8 
 

ปลาคุยลาม ปลาซ่า   
(Longfin barb)    

Labiobarbus  siamensis เป็นอาหาร โดยน ามาน่ึง 
ทุกฤดูกาล 
 

Not in IUCN red list 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ประโยชน์และฤดูกาลใช้ประโยชน์ สถานภาพตามทะเบียน  IUCN 
9 
 

ปลาซิว ปลาซิวหนวดยาว   
(Flying  minnow)   

Esomus  metallicus เป็นอาหาร นิยมท าปลาร้า น ามาหมกใบตอง 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

10 
 

ปลาซิวควาย ปลาซิวควายแถบ   
(Rasbora)   

Rasbora  paviei เป็นอาหาร นิยมท าปลาร้า น ามาหมกใบตอง 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

11 
 

ปลาซิวหางแดง ปลาซิวหางแดง   
(Red – tail  rasbora)   

Rasbora  borapetensis เป็นอาหาร นิยมท าปลาร้า 
ทุกฤดูกาล 
 

Not in IUCN red list 

12 
 

ปลาดุก ปลาดุกด้าน   
(Walking catfish)   

Clarias batrachus เป็นอาหาร โดยน ามาลาบ ย่างท าน้ าพริกและน่ึง  
ทุกฤดูกาล (ยกเว้นปลายฤดูร้อน-ต้นฝนช่วงน้ีปลาจะเหม็นคาว) 
 

Not in IUCN red list 

13 
 
 

ปลาดุกอุย ปลาดุกอุย  
(Gunther, s walking catfish) 

Clarias macrocephalus เป็นอาหาร โดยน ามาแกงส้มใส่ใบมะขามอ่อน 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

14 
 
 

ปลาตอง ปลาสลาด   
(Grey feather back)   

Notopterus  notopterus เป็นอาหาร นิยมท าปลาร้าและลาบเหนียว 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

15 
 

ปลาตะเพียน ปลาตะเพียนขาว   
(Common silver barb) 

Barbonymus gonionotus เป็นอาหาร โดยน ามาลาบ น่ึงและท าปลาแดดเดียว 
ทุกฤดูกาล 
 

Not in IUCN red list 

16 
 

ปลานิล ปลานิล   
(Nile Tilapia)   

Oreochromis  niloticus เป็นอาหาร โดยน ามาลาบ เผาเกลือและต้มย า 
ทุกฤดูกาล 
 

Not in IUCN red list 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ประโยชน์และฤดูกาลใช้ประโยชน์ สถานภาพตามทะเบียน  IUCN 
17 
 

ปลาบู ่ ปลาบู่ทราย   
(Sleepers)   

Oxyeleotris  marmorata เป็นอาหาร โดยน ามาน่ึงและแกงส้ม 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

18 
 

ปลาเป้า ปลาปักเป้าจุด  
(Puffer)  

Monotreta  leiurus เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

19 ปลาสบธง  
ปลาโสดธง 

ปลากระทุงเหว  
(Needle fish)   

Xenentodon  cancilla เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง หมก 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

20 
 

ปลาสร้อย ปลาสร้อยขาว   
(Siamese mud carp)  

Henicorhynchus  
siamensis 

เป็นอาหาร นิยมท าปลาร้า น่ึง ปิ้ง และนิยมน ามาก้อย (ลาบ) ทั้งสุก
และดิบ 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

21 ปลาสูดนา ปลากระสูบจุด   
(Eye- spot Barb)  

Hampala dispar เป็นอาหาร นิยมท าปลาร้า ปลาส้ม 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

22 
 

ปลาหมัด ปลากริมข้างลาย   
(Stried croaking gourami)   

Trichogaster vittatus เป็นอาหาร นิยมท าปลาร้า หมก 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

23 
 

ปลาหลดจุด ปลาหลดจุด   
(Spotted  spiny)  

Macrognathus  siamensis เป็นอาหาร โดยน ามาน่ึง แกงส้มและน ามาหมักเกลือท าปลาแดด
เดียวทอด 
ทุกฤดูกาล 

Not in IUCN red list 

24 
 

ปลาไหล  เอี่ยน ปลาไหล   
(Swamp  eel)  

Monopterus  albus เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง ต้มเปรต 
ทุกฤดูกาล (ยกเว้นต้นฤดูฝน) 

Not in IUCN red list 
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รายช่ือสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท่ีส ารวจพบในพ้ืนท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 7 
ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ประโยชน์และฤดูกาลใช้ประโยชน์ สถานภาพตามทะเบียน  IUCN 

1 
 
 

กบ กบนา  
(Rugosed frog) 

Hoplobatrachus  
rugulosus 

เป็นอาหาร โดยน ามาน่ึงท าน้ าพริก(ป่น)และแกงอ่อมใส่ผัก
แขยง 
ฤดูฝน-ฤดูหนาว 

Not in IUCN red list 

2 
 

ขี้ตะปาด 
เขียดตะปาด 

ปาดบ้าน  
(Common bush frog) 

 Polypedates 
leucomystax 

เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ทุกฤดูกาล 

LC 

3 
 

เขียดจิก   
เขียดบักขิก 

กบบัว   
(Green paddy frog) 

Rana  erythrea ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

4 เขียดตินา เขียดนา  
เขียดน้ า 

เขียดจะนา   
(Common puddle frog) 

Occidozyga  lima เป็นเหยื่อเบ็ด 
ฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว 

LC 

5 
 

เขียดน้อย   อึ่งข้างด า  
(Dark sided chorus frog )  

Microhyla  heymonsi เป็นอาหาร หมก ซั่ว (คล้ายอ่อม) 
ฤดูฝน-ฤดูหนาว 

LC 

6 เขียดบักขิกลาย เขียดหลังขีด  
(Stripe backed) 

Rana macrodactyla ใช้เป็นเหยื่อเบ็ดปลาไหล LC 

7 เขียดบักอู๋   
เขียดขาค า 

อึ่งขาค า  
(Painted chorus frog) 

Microhyla  pulchra เป็นอาหาร โดยน ามาหมก ซั่ว (คล้ายอ่อม) 
ฤดูฝน-ฤดูหนาว 
 

LC 

8 
 

เขียดบักแอ ๋  
เขียดน้ าเต้า   

อึ่งน้ าเต้า  
(Ornate chorus frog)   

Microhyla  ornata เป็นอาหาร โดยน ามาหมก ซั่ว (คล้ายอ่อม) 
ฤดูฝน-ฤดูหนาว 
 

LC 
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ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ประโยชน์และฤดูกาลใช้ประโยชน์ สถานภาพตามทะเบียน  IUCN 
9 
 

เขียดมืน  เขียดลื่น เขียดทราย  
(Marten’s puddle frog)  

Occidozyga  martensii เป็นอาหาร โดยน ามาหมก ซั่ว (คล้ายอ่อม) 
ฤดูฝน ฤดูหนาว 

LC 

10 
 

เขียดอีโม ้ กบหนอง  
(Grass frog) 

Fejervarya  limnocharis เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง อ่อม ต้มส้มใส่ใบต้ิว ท าเขียดแห้ง
ทอด 
ทุกฤดูกาล 

LC 

11 
 

คันคาก คางคก  
(Black spined toad) 

Bufo  melanostictus ในอีสานบางพ้ืนที่กินเป็นอาหาร โดยการน าไปผัดเผ็ด 
ทุกฤดูกาล 

LC 

12 
 

อึ่งยาง อึ่งอ่างบ้าน  
(Painted burrowing frog)   

Kaloula  pulchra เป็นอาหาร โดยการท าปลาแดกอ่ึงหรือปลาร้าอึ่ง ต้มส้มใส่
ใบมะขามและปิ้ง 
ฤดูฝน 

NT 

13 
 

อึง่หมอสอย  
อึ่งบักแดง 

อึ่งลาย   
(Strieped burrowing frog)   

Calluella  guttulata เป็นอาหาร โดยการท าปลาแดกอ่ึงหรือปลาร้าอึ่ง ต้มส้มใส่
ใบมะขามและปิ้ง 
ฤดูฝน 

LC 

14 
 

อึ่งโอ็ก อึ่งโหงก อึ่ง
เพ้า 

อึ่งปากขวด   
(Truncate snowted Burrowing 
frog)   

Glyphoglossus molossus เป็นอาหาร โดยน ามาต้มส้มใส่ใบมะขาม 
ฤดูฝน 

LC 
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ตารางภาคผนวกท่ี 8  
ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ประโยชน์และฤดูกาลใช้ประโยชน์ สถานภาพตามทะเบียน  IUCN 

1 
 

กะปอมก่า  
กะปอมแหล ่  

กิ้งก่าหัวสีฟ้า  
(Blue crested lizard  ) 

Calotes  mystaceus เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้งและลาบ 
ฤดูแล้ง 

EN 

2 
 

กะปอมแดง  
กะปอมบ้าน 

กิ้งก่าคอแดง  
(Red headed lizard ) 

Calotes  versicolor เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้งและลาบ  
ฤดูแล้ง 

LC 

3 
 

กับแก้ ตะแก้ ตุ๊กแก ตุ๊กแก   
(Tokay gecko)   

Gekko  gecko เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 

LC 

4 
 

ขี้โก๋ จ้ิงเหลนหางยาว 
(Long tailed skink) 

Mabuya  longicaudata ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

5 
 

ขี้โก๋   จ้ิงเหลนบ้าน  
(Common sun skink) 

Mabuya  multifasciata ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ NT 

6 ขี้โก๋ป่า จ้ิงเหลนต้นไม้   
(Olivaceaus tree skink) 

Dasia  olivacea ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

7 
 

ขี้คา   ขี้เจ้ียมตอง   จ้ิงเหลนหลากหลาย   
(Variable skink ) 

Mabuya  macularia ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

8 ขี้เจ้ียม จ้ิงจกหางแบน   
(Common frilly gecko) 

Cosymbotus  platyurus ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

9 
 

ขี้เจ้ียม   จ้ิงจกหางหนาม  
(Spiny tailed house gecko)  
  

Hemidactylus  frenatus ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 
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10 
 

ขี้เจ้ียมดิน จ้ิงจกดินลายจุด   
(Spotted  ground gecko) 

Dixaneus  siamensis ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

11 
 

งูก้านเชือก งูลอกเชือก 
งูลากกล้วย 

งูสายม่านพระอินทร์   
(Common bronze back)   

Dendrilaphis  pictus ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

12 
 

งูเขียวดอกหมาก งูเขียวพระอินทร ์  
(Golden Tree Snake) 

Chrysopelea ornata ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

13 
 

งูจ าปลา  งูปลิง   
(Plumbreous water snake)   

Enhydris  plumbea ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

14 
 

งูดางแห งูลายสอสวน  
(Common keel back) 

Xenochrophis  
flavipunctatus 

ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

15 
 

งูดิน งูดินบ้าน   
(Common blind snake)   
 

Rhamphotyphlops  
braminus 

ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

16 
 

งูตามธาร  งูทับธาร งูสามเหลี่ยม   
(Banded krait)   
 

Bungarus  fasciatus ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

17 งูตาเสื่อ งูแม่ตะงาวรังนก   
(Many spotted cat snake) 
 

Boiga  multomaculata ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

18 งูบักพริก งูงอดไทย   
(Striped kukri snake) 
 

Oligodon  taeniatus ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 
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19 
 

งูปลา งูสายรุ้ง   
(Rainbow water snake) 

Enhydris  enhydris เป็นอาหาร โดยน ามาลอกหนังออกแล้วหมักเกลือปิ้ง 
ฤดูแล้ง-ฤดูฝน 

LC 

20 งูลอกเซียก งูม่านทอง   
(Indo Chinese sand snake) 

Psammophis 
condanarus 
indochinensis 

ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

21 
 

งูสร้อยเหลือง งูสร้อยเหลือง   
(Common wolf snake)   

Lycodon  capucinus ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

22 
 

งูสา งูสิงปลวก งูทางมะพร้าวลายขีด   
(Copper head racer)   

Elaphe  radiata ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

23 งูสิงดง งูก้านตาว  
งูสิงเสื่อ 

งูสิงหางลาย   
(Oriental rat snake)   

Ptyas  mucosus เป็นอาหาร โดยนิยมน ามาต้มใส่ใบมะขามอ่อนและบาง
พ้ืนที่น ามาหมักเข้ากับมดแดงแล้วน าไปปิ้ง 
ฤดูแล้ง 

LC 

24 งูสิงทอง งูสิงนา งูสิงบ้าน   
(Indochinese rat snake)   

Ptyas korros เป็นอาหาร โดยนิยมน ามาต้มใส่ใบมะขามอ่อน และบาง
พ้ืนที่น ามาหมักเข้ากับมดแดงแล้วน าไปปิ้ง 
ฤดูแล้ง 
 

LC 

25 งูแสงอาทิตย์ งูเหลือม
เหลา 

งูแสงอาทิตย์   
(Sun bream snake)   
 

Xenopeltis  unicolor ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 

26 งูเหลือมอ้อ งูไซ   
(Bocourt’s water snake) 
 

Enhydris  bocourti ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ LC 
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27 
 

งูเห่าหม้อ งูเห่าไทย   
(Monocled Cobra) 

Naja  kaouthia เป็นอาหาร โดยน ามาผัดเผ็ด  
ทุกฤดูกาล 

LC 

28 แง่ แย ้  
(Butterfly lizard) 

Leiolepis  belliana เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้งและลาบ  
ฤดูแล้ง 

LC 

29 
 

เต่านา เต่านา   
(Malayan snail eating 
turtle) 

Malayemys  subtrijuga เป็นอาหาร โดยน ามาอ่อมใส่ใบชะพลู 
ฤดูแล้ง-ฤดูฝน 

VU 

30 
 

แลน  ตะโกด ตะกวด   
(Clouded monitor) 

Varanus  bengalensis 
nebulosus 

เป็นอาหาร โดยน ามาลาบและผัดเผ็ด 
ฤดูแล้ง 

VU 

 

รายช่ือนกท่ีส ารวจพบในพ้ืนท่ีศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 177 ป่าหนองคูและป่านาดูน จังหวัดมหาสารคาม 
 
ตารางภาคผนวกท่ี 9 
ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ประโยชน์และฤดูกาลใช้ประโยชน์ สถานภาพตามทะเบียน  IUCN 

1 กา อีกา   
(Large biled Crow) 

Corvus  macrorhynchos ไม่ปรากฏการใช้ประโยชน์ NT 

2 
 

กาเหว่า นกกาเหว่า   
(Common Koel) 

Chrysococcyx  minutillus สัตว์เลี้ยงตามบ้าน 
ทุกฤดูกาล 
 

LC 

3 
 

นกกด นกกดปูด  
นกกดปืด 

นกกระปูดใหญ่   
(Greater coucal) 

Centropus  sinensis เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้งและลาบ 
ฤดูหนาว-ฤดูแล้ง 
 

LC 
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4 
 

นกกดฮ่อย นกกระปูดเล็ก  
(Lesser Coucal) 

Centropus  bengalensis เป็นอาหาร โดยน ามาลาบเท่าน้ัน 
ฤดูหนาว-ฤดูแล้ง 

LC 

5 
 

นกกระจ๊ิด นกกระจ๊ิดธรรมดา   
(Inornate warler) 

Phylloscopus  inornatus เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 

NT 

6 
 

นกกระจ๊ิบ นกกระจิบคอด า   
(Dark   necked Tailorbird) 

Orthotomus atrogularis เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 

LC 

7 
 

นกกระต๊ิบ นกเขมร   นกกระต๊ิตขี้หมู  
(Scaly breasted Munia) 

Lonchura  punctulata เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 

LC 

8 
 

นกกะบา นกตบยุงป่าโคก   
(Savanna nightjar) 

Caprimulgus  affinis เป็นอาหาร โดยน ามาลาบ และอ่อม 
ฤดูหนาว 

LC 

9 
 

นกกะสา นกกระสานวน   
(Grey  heron) 

Ardea  cinerea เป็นอาหาร โดยน ามาลาบ และอ่อม 
ฤดูหนาว 
 

LC 

10 
 

นกกินแมลงอกเหลือง นกกินแมลงอกเหลือง  
(Striped Tit Babbler) 

Macronous gularis เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 
 

LC 

11 
 

นกไก่นา นกกวัก   
(White breasted Waterhen) 

Amaurornis  phoenicurus เป็นอาหาร โดยน ามาลาบ และอ่อม 
ฤดูหนาว 
 

LC 

12 
 

นกขอด นกปรอดสวน   
(Streak eared bulbul) 

Pycnonotus  blanforai เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง และลาบ 
ฤดูแล้ง 
 

LC 
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13 
 

นกขี้ไก่เดือน   
นกขุ่มม้า 

นกปากซ่อมหางเข็ม   
(Pintail Snipe) 

Gallinago  stenura เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ปลายฤดูฝน-ฤดูหนาว 

LC 

14 
 

นกขี้ไก่เดือน   
นกขุ่มม้า 

นกปากซ่อมหางพัด   
(Common  snipe) 

Gallinago  gallinago เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ปลายฤดูฝน-ฤดูหนาว 

LC 

15 
 

นกขี้หมา นกยอดหญ้าสีด า  
(Pied Bushchat) 

Saxicola caprata เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูหนาว-ฤดูแล้ง 

LC 

16 
 

นกขุ่มงัว นกคุ้มอืดใหญ่   
(Yellow legged buttonquail) 

Turnix  tanki เป็นอาหาร โดยน ามาลาบ 
ปลายฤดูหนาว (หลังเก็บเกี่ยวข้าว) -ฤดูแล้ง 

LC 

17 
 

นกขุ่มอืด นกคุ้มอกลาย   
(Barred buttonquail) 

Turnix  suscitator เป็นอาหาร โดยน ามาลาบ เป็นสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นนกต่อ 
ปลายฤดูหนาว (หลังเก็บเกี่ยวข้าว) –ฤดูแล้ง 

NT 

18 
 

นกเขาขี้กะตืก นกเขาไฟ   
(Red Turtle Dove) 

Streptopelia  
tranquebarica 

เป็นอาหาร โดยน ามาท าลาบ 
ฤดูแล้ง 
 

LC 

19 
 

นกเขาชวา   
นกเขาน้อย 

นกเขาชวา  
(Zebra dove) 

Geopelia  striata เป็นอาหาร โดยน ามาท าลาบและอ่อม 
ปลายฤดูหนาว (หลังเก็บเกี่ยวข้าว) –ฤดูแล้ง 
 

LR/lc 

20 
 

นกเขาใหญ่ นกเขาใหญ่   
(Spotted dove) 

Streptopelia  chinensis เป็นอาหาร โดยน ามาท าลาบและอ่อม 
ปลายฤดูหนาว (หลังเก็บเกี่ยวข้าว) –ฤดูแล้ง 
 

LC 

21 
 

นกคุ่มลี่ นกจาบฝนปีกแดง   
(Rufous winged blushlark) 

Mirafra assamica เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 
 

Not in IUCN red list 
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22 
 

นกเค้าตาแหลว  
นกเค้าบักกอก 

นกเค้าจุด   
(Spotted owlet) 

Athene  brama เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 

Not in IUCN red list 

23 
 

นกเค้าแมว นกเค้าแมว   
(Asian barred owlet) 

Glaucidium cuculoides เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้งและลาบ 
ฤดูแล้ง 

LC 

24 
 

นกจวด นกยอดข้าวหางแพนลาย   
(Zitting Cisticola) 

Cisticola  juncidis เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูหนาว-ฤดูแล้ง 

LC 

25 
 

นกจอก นกกระจอกบ้าน   
(Eurasian tree sparrow) 

Passer  montanus เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้งและเป็นยาเพ่ิมพลังในไก่ชน 
โดยปิ้งให้สุกบดผสมน้ าผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนให้ไก่กิน 
ทุกฤดูกาล 

LC 

26 
 

นกจับแมลงหัวเทา นกจับแมลงหัวเทา  
(Grey Headed Flycatcher) 

Culicicapa ceylonensis เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 

LC 

27 
 

นกจาบ นกกระจอกตาล   
(Plain backed sparrow) 

Passer  flaveolus เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง  
ฤดูแล้ง 

LC 

28 
 

นกจ๊ิบ นกกระจิบธรรมดา  
(Common tailorbird) 

Orthotomus  sutorius เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 
 

LC 

29 
 

นกจิบโจก นกเด้าดินทุ่ง   
(Richard’s pipit) 

Anthus novaeseelandiae เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 
 

LC 

30 
 

นกเจ่า  นกยางกรอกพันธุ์จีน   
(Chinese pond heron) 

Ardeola  bacchus เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง ลาบและอ่อม 
ฤดูฝน-หนาว 
 

Not in IUCN red list 
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31 
 

นกเจ่าฟาน นกยางไฟธรรมดา  
(Cinnamon Bittern) 

Ixobrychus 
cinnamomeus 

เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง ลาบและอ่อม 
ฤดูฝน-ฤดูหนาว 

LC 

32 
 

นกแซงแซว นกแซงแซวหางปลา  
(Black Drongo) 

Dicrurus  macrocercus เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 

LC 

33 
 

นกติดต่ี นกแตดแต้ นกสีชมพูสวน  
(Scarlet backed 
Flowerpecker) 

Dicaeum  cruentatum เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ปลายฤดูร้อน-ต้นฤดูฝน 

LC 

34 
 

นกติว นกจาบคาเล็ก   
(Green bee eater) 

Merops  orientalis เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ปลายฤดูร้อน-ต้นฤดูฝน 
 

LC 

35 
 

นกตูม นกอีลุ้ม   
(Watercock) 

Gallicrex  cinerea เป็นอาหาร โดยน ามาแกงอ่อม ลาบ 
ฤดูฝน-ฤดูหนาว 
 

LC 

36 
 

นกเต็นซิว นกกระเต็นน้อยธรรมดา  
(Common Kingfisher) 

Alcedo  atthis เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ปลายฤดูหนาว-ฤดูแล้ง 
 

NT 

37 
 
 

นกเต็นรั้ว   
นกเต็นก๊าก 

นกกระเต็นอกขาว   
(White throated kingfisher) 

Halcyon  capensis เป็นอาหาร โดยน ามาลาบ และอ่อม 
ปลายฤดูหนาว-ฤดูแล้ง 

LC 

38 
 

นกนางแอ่น   
นกแอ่นแซว 

นกนางแอ่นบ้าน   
(Barn swallow) 

Hirundo  rustica เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 
 

LC 
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39 
 

นกปลีกล้วย นกกินปลีอกเหลือง   
(Olive backed  sunbird) 

Nectarinia  jugularis เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 

LC 

40 
 

นกเป็ดแดง นกเป็ดแดง   
(Lesser whistling duck) 

Dendrocygna  javanica เป็นอาหาร โดยน ามาลาบ 
ทุกฤดูกาล 

LC 

41 
 

นกผีเสี่ยง นกกระจิบหญ้าสีเรียบ 
(Plain Prinia) 

Prinia  inornata เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 

LC 

42 
 

นกพิลาบ นกพิราบป่า   
(Rock  pigeon) 

Columba  livia เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง ลาบ 
ฤดูแล้ง 

LC 

43 
 

นกยอดหญ้าหัวด า นกยอดหญ้าหัวด า  
(Common Stonechat) 

Saxicola torquata เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูหนาว-แล้ง 

Not in IUCN red list 

44 
 

นกยาง นกยางเปีย   
(Little egret) 

Egretta  garzetta เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง ลาบ และอ่อม 
ฤดูฝน-ฤดูหนาว 
 

Not in IUCN red list 

45 
 

นกไส่ นกหัวสีตาล  
(Rufous Woodpecker) 

Celeus brachyurus เป็นอาหาร โดยน ามาผัดเผ็ด 
ฤดูแล้ง 
 

Not in IUCN red list 

46 
 

นกไส่หอน นกกะรางหัวขวาน   
(Hoopoe) 

Upupa  epops เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
ฤดูแล้ง 
 

LC 

47 
 

นกอีเก  นกอีแพด นกอีแพรดแถบอกด า   
(Pied Fantail) 

Rhipidura  javanica  เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
 ฤดูแล้ง 
 

LC 
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48 
 

นกอีด่าง นกกางเขนบ้าน   
(Oriental Magpie Robin) 

Copsychus  saularia  เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
 ฤดูแล้ง 

LC 

49 
 

นกอีเหลืองกล้วย นกขมิ้นน้อยธรรมดา   
(Common iora) 

Aegithina   tiphia  เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
 ฤดูแล้ง 

Not in IUCN red list 

50 
 

นกเอี้ยง  นกเอี้ยงขี้ตา
ควาย 

นกเอี้ยงสาลิกา   
(Common Myna) 

Acridotheres  tristis  สัตว์เลี้ยงสวยงาม 
 ฤดูแล้ง 

LC 

51 
 

นกเอี้ยงโมง นกกิ้งโครงคอด า   
(Black collared  starling) 

Sturnus  nigricollis  เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง และสัตว์เลี้ยงสวยงาม 
 ฤดูแล้ง 

LC 

52 
 

นกเอี้ยงหอน นกเอี้ยงหงอน   
(White vented myna) 

Acridotheres  javanicus  สัตว์เลี้ยงสวยงาม 
 ฤดูแล้ง 

LR/lc 

53 
 

นกแอ่นแซว นกแอ่นตาล   
(Asian plam swift) 

Cypsiurus  balasiensis  เป็นอาหาร โดยน ามาปิ้ง 
 ปลายฤดูหนาว-ฤดูแล้ง 

Not in IUCN red list 

54 
 

แหลวด้ัง  แหลวขี้
อ่อย 

เหยี่ยวขาว   
(Black Shouldered Kite) 

Elanus  caeruleus  เป็นอาหาร โดยน ามาแกงอ่อม ลาบ 
 ฤดูแล้ง-ต้นฤดูฝน 

Not in IUCN red list 

55 
 

แหลวนกเขา เหยี่ยวนกเขาชิครา   
(Shikra) 

Accipiter  badius  เป็นอาหาร โดยน ามาแกงอ่อม  ลาบ 
 ฤดูแล้ง-ต้นฤดูฝน 

LC 
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1 
 

กระแต กะจ้อน กระจ้อน 
(Indochinese ground squirrel) 

Menetes  berdmorei เป็นอาหาร โดยน ามาลาบและอ่อม  
ฤดูหนาว-ฤดูแล้ง 

LR/lc 

2 
 

จอนฟอน พังพอนธรรมดา  
(Javan mangoose) 

Herpestes  javanicus เป็นอาหารโดยน ามาอ่อมและหมก 
ฤดูหนาว-ฤดูแล้ง 

LR/lc 

3 
 

หนูงาม  หนูครัว หนูหวาย 
(Noisy rat) 

Rattus  sabanus เป็นอาหาร โดยน ามาอ่อมและหมก 
ฤดูหนาว-แล้ง 

LR/lc 

4 
 

หนูซิง หนูนาเล็ก 
(Lesser rice field rat) 

Rattus  losea เป็นอาหาร โดยน ามาอ่อมและหมก 
ฤดูหนาว 

NT 

5 
 

หนูท้องขาว หนูท้องขาว 
(Roof rat) 

Rattus  rattus เป็นอาหาร โดยน ามาอ่อมและหมก 
ฤดูหนาว 

Not in IUCN red list  

6 
 

หนูพุก หนูพุกใหญ่ 
(Great bandicoot) 

Bandicota  indica เป็นอาหาร โดยน ามาอ่อมและหมก 
ฤดูหนาว-ฤดูแล้ง 
 

LR/lc 

7 
 

หมาจอก  หมาโล ๋ หมาจ้ิงจอก 
(Asiatic  jackal) 

Canis  aureus เป็นอาหาร โดยน ามาอ่อมและหมก 
ฤดูแล้ง 
 

LR/lc 

8 
 

เห็นหางก่าน ชะมดแผงหางปล้อง 
(Large Indian civet) 

Viverra  zibetha เป็นอาหาร โดยน ามาลาบ อ่อมและหมก 
ฤดูหนาว-ฤดูแล้ง 
 

VU 



ข้อมูลพืน้ฐาน หน้า 132 

 

ล าดับ ช่ือท้องถ่ิน ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ ประโยชน์และฤดูกาลใช้ประโยชน์ สถานภาพตามทะเบียน  IUCN 
9 อีเกีย  บิ้ง ค้างคาวขอบหูขาวกลาง  

(Greater short-nosed fruit bat) 
Cynopterus  sphinx เป็นอาหารโดยการผักเผ็ด 

ฤดูแล้ง 
VU 

10 
 

อีเห็น อีเห็นธรรมดา 
(Common palm civet) 

Paradoxurus  
hermaphroditus 

เป็นอาหาร โดยน ามาอ่อม ลาบและหมก 
ทุกฤดูกาล 

LR/lc 

 


