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ข้อมูลพื้นฐาน 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติท่ี 185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสนิธุ ์

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 

และ 

ส านักจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาต ิ

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 
กันยายน 2559 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ความส าคัญ 

 ข้อมูลพื้นฐานเป็นหัวใจส าคัญในการวางแผนจัดการพื้นที่ และจัดท าแผนแม่บทศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวน

แห่งชาติ ในเบื้องต้นกรมป่าไม้ใช้แนวเขตปกครองระดับต าบลเป็นกรอบในการจัดท าข้อมูลพื้นฐาน โดยมีเป้าหมาย

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการทรัพยากรป่าไม้เชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตรก์ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ และ

เป็นที่ยอมรับของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในระดับต าบล สรุปข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ ต าบลดงมูล อ าเภอ

หนองกุงศร ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. พืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์ฯ แบ่งภารกิจเพื่อการจัดการพืน้ที่ป่าอเนกประโยชน์ ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

2.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง จ านวน 1 ป่า คอื 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล เนือ้ที่ตามกฎกระทรวงฯ 258,984 ไร่ 

2.2 บริการประชาชนด้านป่าไม้ในท้องที่เขตปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 3 อ าเภอ ดังนี ้

1) อ าเภอท่าคันโท จ านวน 6 ต าบล 60 หมูบ่้าน เนื้อที่ 246,000 ไร่ 

2) อ าเภอหนองกุงศร ีจ านวน 9 ต าบล 113 หมูบ่้าน เนื้อที่ 391,812.5 ไร่ 

3) อ าเภอหว้ยเม็ก จ านวน 9 ต าบล 84 หมูบ่้าน เนื้อที่ 181,881.25 ไร่ 

3. ศูนย์ฯ บริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมด 258,984 ไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ ส.ป.ก. เนื้อที่ 220,321.74 ไร่ 

พืน้ที่วนอุทยานภูพระ เนือ้ที่ 5,258.74 ไร่ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ 258,984 ไร่  

4. พื้นที่ป่าคงสภาพในความรับผิดชอบของศูนย์ฯ เนื้อที่ 253,848.13 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.02 ของ

พืน้ที่ศูนย์ฯ อยู่ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนือ้ที่ 33,403.52 ไร่ อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดนิ เนื้อที่ 204,744 ไร่ 

5. มีพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 และ 2 ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ เนื้อที่ 25,337.81 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.98 

ของพื้นที่ศูนย์ฯ 

6. มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ต าบลนาตาล   

ต าบลกุงเก่า ต าบลท่าคันโท ต าบลกุดจิก อ าเภอท่าคันโท และต าบลดงมูล ต าบลโคกเครือ อ าเภอหนองกุงศรี 
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7. จุดสูงสุดจากระดับน้ าทะเลปานกลางในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ มีความสูง 500 เมตร ตั้งอยู่ใน

ท้องที่ต าบลท่าคันโท อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และต าบลกุงเก่า อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสิ นธุ์ และ

ต่ าสุดคือ 200 เมตร อยู่ในพืน้ที่ลุ่มน้ าหลัก คือ ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ าย่อย คือ ล าห้วยสายบาตร และล าน้ าปาวตอนบน 

และล าน้ าปาวตอนล่าง 

8. ข้อมูลการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในพืน้ที่ศูนย์ฯ 

8.1 โครงการป่าชุมชนที่ชุมชนบริหารจัดการและขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ จ านวน 29 โครงการ     

รวมเนือ้ที่ประมาณ 21,535 ไร่ แยกเป็น 

1) อยู่ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 15 โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ 17,853 ไร่ 

2) อยู่ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จ านวน 10 โครงการ 

รวมเนือ้ที่ประมาณ 2,207 ไร่ 

3) อยู่ในพื้นที่ดินตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง จ านวน 4 โครงการ รวมเนื้อที่

ประมาณ 1,475 ไร่ 

8.2 ข้อมูลราษฎรถือครองส ารวจตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดิน และป่าไม้ในพื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติ 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล จ านวน 129 ราย 172 แปลง 1,475-0-25 ไร่ 

9. หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 185 ป่าดงมูล 

ประกอบด้วย 

9.1 หนว่ยงานสังกัดกรมป่าไม้ 

1) หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ กส.4 (ภูพระ)  

2) หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ กส.6 (นาค านอ้ย)  

3) หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล ที่ 1  

4) หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล ที่ 2  

5) หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล ที่ 3  

6) หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล ที่ 4  
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9.2  หนว่ยงานสังกัดกรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พชื 

1) วนอุทยานภูพระ 

2) โครงการพัฒนาป่าดงมูล 1 

3) โครงการพัฒนาป่าดงมูล 2 

4) สวนป่าดงมูล 
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บทที ่1 

ข้อมูลที่ตั้งส านักงาน 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที ่185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่7 (ขอนแก่น) 

ที่ตัง้ ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกุงศร ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ตารางที่ 1 ข้อมูลติดตอ่ผูอ้ านวยการศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที ่185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
นายประจัน  ดาวังปา 

ปีที่ด ารงต าแหน่ง 2557 

โทรศัพท์ 082-8444495 

Email Prajun.5566@gmail.com 

Website www.forest.go.th 
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ค่าพิกัดที่ตัง้ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

- ค่าพิกัด WGS 84 318130 E 1856896 N 
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บทที ่2 

ข้อมูลพ้ืนที่รับผิดชอบ 

1. พืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งภารกิจเพื่อ

จัดการพื้นที่ป่าอเนกประโยชน์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

1.1 ดูแลจัดท าฐานข้อมูลภาพรวมของป่าสงวนแหง่ชาติตามกฎกระทรวงฯ 

1.1.1 ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูลเนือ้ที่ตามกฎกระทรวงฯ 258,984 ไร่ 

1.2 บริการประชาชนด้านการป่าไม้ในท้องที่เขตปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ 

1.2.1 อ าเภอท่าคันโท จ านวน 6 ต าบล 60 หมูบ่้าน เนือ้ที ่246,000 ไร่ 

1.2.2 อ าเภอหนองกุงศรี จ านวน 9 ต าบล 113 หมูบ่้าน เนื้อที ่391,812.5 ไร ่

1.2.3 อ าเภอหว้ยเม็ก จ านวน 9 ต าบล 84 หมูบ่้าน เนือ้ที่ 181,881.25 ไร่ 

2.  ข้อมูลพื้นที่ตามเขตปกครอง 

2.1 อ าเภอท่าคันโท แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น  6 ต าบล  60 หมูบ่้าน 

ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลต าบลในอ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 ท่าคันโท 9 1,237 6,115 

2 กุงเก่า 11 1,321 6,186 

3 ยางอุม้ 6 1,025 5,198 

4 กุดจกิ 11 938 4,600 

5 นาตาล 14 2,525 10,687 

6 ดงสมบูรณ์ 9 1,039 4,591 

รวม 6 60 8,085 37,377 

 

ค าขวัญอ าเภอท่าคันโท : วนอุทยานภูพระ แดนป่าดงมูล ถิ่นบุญบั้งไฟ แหล่งผา้ลายค ามาศ 

 เมืองประวัติศาสตร์ทวาราวดี พื้นที่ก าเนิดไดโนเสาร์ 

 

ที่มา : http://kalasin.kapook.com/ท่าคันโท 
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2.2 อ าเภอหนองกุงศรี แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ต าบล 113 หมูบ่้าน 

ตารางที่ 3 แสดงขอ้มูลต าบลในอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ล าดับที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 หนองกุงศรี 13 1,159 4,730 

2 หนองบัว 13 2,436 10,580 

3 โคกเครือ 15 1,510 6,934 

4 หนองสรวง 11 1,018 4,936 

5 เสาเล้า 14 1,327 5,909 

6 หนองใหญ่ 15 1,596 6,896 

7 ดงมูล 14 1,630 8,194 

8 ล าหนองแสน 8 1,585 6,892 

9 หนองหิน 10 887 4,002 

รวม 9 113 13,148 59,073 

 

ค าขวัญอ าเภอหนองกุงศรี : ถิ่นล าหนองแสน แดนเกาะมหาราช ก๊าซธรรมชาติดงมูล 

     ศูนย์ท่องเที่ยวหนองใหญ่ สว่างไสวด้วยแสงธรรม 

 

ที่มา : http://kalasin.kapook.com/หนองกุงศรี 
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2.3 อ าเภอหว้ยเม็ก แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ต าบล 84 หมูบ่้าน 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลต าบลในอ าเภอหว้ยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ล าดับที่ ต าบล จ านวนหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

1 หว้ยเม็ก 15 1,876 5,825 

2 ค าใหญ่ 12 1,818 9,210 

3 กุดโดน 12 1,643 6,983 

4 บึงนาเรียง 7 511 2,595 

5 หัวหนิ 8 847 4,237 

6 พิมูล 8 787 3,278 

7 ค าเหมอืดแก้ว 9 1,659 5,911 

8 โนนสะอาด 7 773 3,594 

9 ทรายทอง 6 658 2,861 

รวม 9 84 10,572 44,494 

 

ค าขวัญอ าเภอหว้ยเม็ก : หว้ยเม็กเล็กแตล่ือนาม งดงามเสื่อกก มรดกพืน้บ้าน 

แหลง่ส าราญโสกหินขาว เรื่องราวประชาธิปไตย อา่งน้ าใหญ่วังลิน้ฟ้า 

สวนป่าดงระแนง ดัดแปลงข้าวนาหยอด ปลอดอบายมุข 

 

ที่มา : http://kalasin.kapook.com/หว้ยเม็ก 
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บทที ่3 

ข้อมูลประเภทพื้นที่ 

พืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยพื้นที่

ลักษณะต่างๆ ตามกฎหมาย ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตปฏิรูปที่ดนิ วนอุทยาน 

ตารางที่ 5 ข้อมูลประเภทพื้นที่ตามกฎหมาย 

ประเภทพื้นที่ 
เน้ือที่ (ไร)่ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 185 253,848.13 

ป่าสงวนแหง่ชาติตามท้ายกฎกระทรวง 258,984 

เขตปฏิรูปที่ดนิ 220,321.74 

วนอุทยานภูพระ 5,258.74 

ป่าสงวนแหง่ชาติในความรับผดิชอบคงเหลือ 33,403.52 
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บทที ่4 

ข้อมูลพ้ืนที่ปา่ 

ในพืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที ่185 ป่าดงมูล  

ตารางที่ 6 ข้อมูลพืน้ที่คงสภาพป่าในพืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ประเภทพื้นที่ 
ขนาดพื้นที่ ป่าคงสภาพ 

(ไร)่ (ไร)่ (ร้อยละ) 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติที่ 185 258,984 253,848.13 98.02 

เขตปฏิรูปที่ดนิ 220,321.74 204,744 79.06 

วนอุทยานภูพระ 5,258.74 5,258.74 2.03 

ป่าสงวนแหง่ชาติในความรับผดิชอบที่เหลอื 258,984 33,403.52 12.89 

หมายเหตุ  ร้อยละเปรียบเทียบกับพืน้ที่รับผดิชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ 

ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล เป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธารของล าปาว ล าห้วยสายบาตร ซึ่งล าห้วยทั้งสองจะ      

ไหลรวมกันเป็นแมน่้ าชี ลักษณะพืน้ที่ภูมปิระเทศจะเป็นพื้นที่เขาสูงชันในบางจุดและเป็นที่ราบ ลักษณะลอนลูกคลื่น 

มีชนิดของป่าที่แตกต่างกันออกไป เช่น บริเวณที่ราบเชิงเขาด้านทิศเหนือของป่าจะเป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ 

พื้นที่บริเวณเขาสูงจะเป็นป่าดิบแล้ง ป่าดงมูลมีไม้ชนิดดีมีค่าเป็นจ านวนมาก เช่น ไม้กะบาก ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน       

ไม้ตะเคียน ไม้ประดู่ และไม้ตะแบก ตลอดจนไม้ชนิดอื่นที่มีค่าและมีของป่ากับทรัพยากรธรรมชาติอื่นด้วยด้านทิศ

ตะวันออกของพื้นที่จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับกับเนินเขาเตี้ยๆ ส่วนด้านทิศใต้และทิศตะวันตกพื้นที่จะลาดเอียงที่มี

ราบตามเชิงเขาและเป็นพื้นที่กรมป่าไม้ได้รับมอบให้ สปก. นั้นไปด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีการท า

การเกษตรกรรมและบ้านเรือนโดยรอบมีภูเขาที่โดดเด่น ได้แก่ “ภูโน ภูพระ ภูค าไฮ ภูฮัง ภูเค็ง”  
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บทที ่5 

ข้อมูลการแบ่งชั้นคุณภาพลุม่น้ า 
 

 มตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 และวันที่ 21 ตุลาคม 2529 เห็นชอบเรื่องการก าหนดช้ัน

คุณภาพลุ่มน้ ามูลและชี และข้อเสนอแนะมาตรการใชท้ี่ดินเขตลุ่มน้ า 

 

ตารางที่ 7 ข้อมูลการแบ่งช้ันคุณภาพลุ่มน้ าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 185        

ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พืน้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 185 253,848.13 100 

พืน้ที่ชัน้ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 12,873.77 5 

พืน้ที่ชัน้ลุ่มน้ าช้ันที่ 2 12,464.04 5 

พืน้ที่ชัน้ลุ่มน้ าช้ันที่ 3 15,161.36 6 

พืน้ที่ชัน้ลุ่มน้ าช้ันที่ 4 188,771.7 75 

พืน้ที่ชัน้ลุ่มน้ าช้ันที่ 5 23,142.32 9 
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บทที ่6 

ข้อมูลจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและที่ดนิป่าไม้ในพ้ืนที่ปา่สงวนแห่งชาติ 

และการจ าแนกพื้นที่เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
 

  การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดนิป่าไม้ ตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ 10 และ 

วันที่ 17 มีนาคม 2535 มีมาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดนิป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ดังนี้ 

๑. มาตรการการใช้ประโยชนท์รัพยากรและที่ดนิป่าไม้ ในเขตพืน้ที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 

๒. มาตรการการใช้ประโยชนท์รัพยากรและที่ดนิป่าไม้ ในเขตพืน้ที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 

๓. มาตรการการใช้ประโยชนท์รัพยากรและที่ดนิป่าไม้ ในเขตพืน้ที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร 

พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภายในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 185 ป่าดงมูล จังหวัด

กาฬสินธุ์ จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มีนาคม 

2535 ดังนี้ 

- ป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงมูล 

เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) เนือ้ที่ประมาณ 193,869.59 ไร่ 

เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) เนือ้ที่ประมาณ 47,757.36 ไร่ 

  เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมตอ่การเกษตร (Zone A) เนือ้ที่ประมาณ 11,617.10 ไร่ 

 

ตารางที่ 8 ข้อมูลการจ าแนกเขตการใชป้ระโยชน์ที่ดนิป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่   10 

มีนาคม 2535 พืน้ที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า 
พืน้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 185 253,848.13 100 

เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 47,892.69 18.88 

เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 193,733.24 76.33 

เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมตอ่การเกษตร 11,617.10 4.59 

พืน้ที่อื่นๆ 457.84 0.2 
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บทที ่7 

ข้อมูลระดับความสูง 
 

จุดที่สูงที่สุดจากระดับน้ าทะเลปานกลางในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ มีความสูง 500 เมตร ตั้งอยู่ในท้องที่

ต าบลท่าคันโท อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และต าบลกุงเก่า อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และต่ าสุดคือ 

200 เมตร อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าหลัก คือ ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ าย่อย คือ ล าห้วยสายบาตร และล าน้ าปาวตอนบน และ    

ล าน้ าปาวตอนล่าง ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนที่แสดงเส้นช้ันความสูงในหนา้ 21 
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บทที ่8 

ข้อมูลลุ่มน้ าหลัก และลุ่มน้ าย่อย 
 

 คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็นลุ่มน้ าส าคัญ 25 ลุ่มน้ าย่อย 254   ลุ่ม

น้ าย่อย มีพื้นที่ลุ่มน้ ารวมทั้งประเทศประมาณ 511,361 ตารางกิโลเมตร (ไม่รวมพืน้ที่เกาะ ยกเว้ยเกาะภูเก็ต) 

 ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 185 ปาดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในพืน้ที่ลุ่มน้ า 

 ลุ่มน้ าหลัก ลุม่น้ าชี 

 ลุ่มน้ าย่อย ล าหว้ยสายบาตร ล าน้ าปาวตอนบน และล าน้ าปาวตอนล่าง 

ตารางที่ 9 ข้อมูลลุ่มน้ าหลักและลุ่มน้ าย่อยในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 185 ป่าดงมูล          

จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ลุ่มน้ า พืน้ที่ 

ไร่ ร้อยละ 

ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 185 257,348.77 100 

ลุ่มน้ าหลัก ลุม่น้ าชี 253,487.54 98.50 

ลุ่มน้ าย่อย ล าหว้ยสายบาตร 13,870.06 5.39 

ลุ่มน้ าย่อย ล าน้ าปาวตอนบน 136,188.01 52.92 

ลุ่มน้ าย่อย ล าน้ าปาวตอนล่าง 103,429.47 40.19 
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 พื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ มีสายน้ าส าคัญ คือ แม่น้ าชี     

ล าห้วยที่ส าคัญ ได้แก่  

 
 

ล าห้วยสายบาตร มีพืน้ที่ประมาณ 741 ตารางกิโลเมตร หรอื 463,125 ไร่ แบ่งออกเป็น 2 ลุ่มน้ าย่อย ได้แก่ 

ห้วยสายบาตรตอนบน 426.77 ตารางกิโลเมตร หรือ 266,731 ไร่ และห้วยสายบาตรตอนล่าง 314.23 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 196,394 ไร่ ระดับความสูงประมาณ 200 ม.ร.ทก. บริเวณที่ราบ และ 300-400 ม.รทก. บริเวณที่

เป็นเทือกเขา ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี 1,032.50 มม. ปริมาณน้ าท่าเฉลี่ยต่อปี 134.70 ล้าน ลบ.ม. สัดส่วนพื้นที่ช้ัน

คุณภาพลุ่มน้ า ช้ันที่ 1A มีพื้นที่ประมาณ 2,919.22 ไร่ ช้ัน 2 มีพื้นที่ประมาณ 2,629.54 ไร่ ช้ัน 3 มีพื้นที่ประมาณ 

4,747.91 ไร่ ช้ัน 4 มีพื้นที่ประมาณ 130,172.29 ไร่ ช้ัน 5 มีพื้นที่ประมาณ 322,656.04 ไร่ 

ล าห้วยสายบาตร ครอบคลุมพืน้ที่ 3 จังหวัด 8 อ าเภอ 23 ต าบล 164 หมูบ่้าน 

1. จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ อ าเภอเมอืงขอนแก่น อ าเภอกระนวน อ าเภอซ าสูง และอ าเภอน้ าพอง 

2. จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ อ าเภอเชยีงยืน และอ าเภอชื่นชม 

3. จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ อ าเภอหนองกุงศรี และอ าเภอหว้ยเม็ก 
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ล าปาวเป็นล าน้ าสาขาส าคัญของแม่น้ าชี มีต้นน้ าอยู่ที่หนองหาน อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

แล้วไหลลงมารวมกับแม่น้ าชี ที่อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร   

มีพื้นที่ลุ่มน้ าทั้งหมดประมาณ 7,400 ตารางกิโลเมตร ปัญหาของการเพาะปลูกในเขตลุ่มน้ าล าปาวก็

เชน่เดียวกัน ปัญหาที่เกิดอยู่ทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การขาดแคลนน้ าต้นฤดูท านาปี  และฤดู

แล้ง สว่นในกลางฤดูฝน ฝนตกชุก น้ าล้นตลิ่ง และไหลเข้าท่วมที่ราบลุ่มริมล าน้ าที่เรียกว่า “นาทาม” ทั้งริม

ฝั่งล าปาว และบริเวณล าปาวบรรจบแม่น้ าชีเสียหายเป็นประจ าแทบทุกปี จนเป็นเหตุให้ราษฎรที่อยู่ในเขต 

นาทาม ต้องอพยพไปหาแหล่งท ากินใหม่ทางต้นน้ า ท าการตัดต้นไม้ ถากถางและปรับพื้นที่จนเป็นการ 

ท าลายแหล่งน้ าธรรมชาติ ยิ่งท าให้ปัญหาการขาดแคลนน้ า และปัญหาอุทกภัยเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น 

ล าน้ าปาว มีลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่ล าปาวฝั่งขวา ครอบคลุมเขตปกครองอยู่ 6 อ าเภอ ใน     

2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ล าปาวฝั่งขวา

ทางด้านทิศเหนือติดกับลุ่มน้ าล าปาวตอนบน ทิศตะวันตกติดกับ ลุ่มน้ าห้วยสายบาตรและลุ่มน้ าชีส่วนที่ 4 

และทิศตะวันออกติดกับลุ่มน้ าล าปาวฝั่งซ้าย โดยตอนบนของพื้นที่ลุ่มน้ าในเขตอ าเภอหนองกุงศรี ติดกับ

อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเทือกเขาสูง ได้แก่ เทือกเขาภูโน มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปาน

กลาง ประมาณ 400-500 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของห้วยล าหนองแสน ที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ าล าปาว

ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ ส่วนตอนกลางของพื้นที่ลุ่มน้ า มีเทือกเขากั้นระหว่างอ าเภอห้วยเม็กกับอ าเภอ

ยางตลาด ลักษณะภูมปิระเทศบริเวณนี้เป็นที่ราบสูง และลูกคลื่น ลอนลาด มีห้วยกุดสังข์ซึ่งเป็นล าน้ าสาขา

ของล าปาวไหลผ่าน สว่นตอนล่างของพืน้ที่ลุ่มน้ าบริเวณอ าเภอฆ้องชัย และอ าเภอกมลาไสย เป็นที่ราบลาด

ต่ าลงมาตามแนวล าน้ าล าปาว และที่ราบน้ าท่วมถึง มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ   

100-150 เมตร 
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บทที ่9 

ข้อมูลการปฏิบัติงานของกรมปา่ไม้ 

 9.1 ข้อมูลป่าชุมชน 

 ในพืน้ที่ศูนย์จัดการป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโครงการป่าชุมชนที่ชุมชนบริหาร

จัดการและขึน้ทะเบียนกับกรมป่าไม้ จ านวน 29 โครงการ รวมเนือ้ที่ประมาณ 21,535 ไร่ 

 อยู่ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 15 โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ 17,853 ไร่ 

ล าดับ

ที ่
โครงการป่าชุมชน 

เนือ้ที่ 

(ไร่) 
หมูบ่้าน หมูท่ี ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 ป่าชุมชนบ้านโนนอ านวย 250 โนนอ านวย 8 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

2 ป่าชุมชนบ้านด่านช้าง 200 บ้านด่านช้าง 10 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

3 ป่าหมูบ่้านบ้านนาค านอ้ย 400 นาค าน้อย 15 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

4 ป่าหมูบ่้านบ้านกุงเก่า 10,425 กุงเก่า 8 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

5 ป่าหมูบ่้านบ้านไทยเจรญิ 450 ไทยเจรญิ 9 ยางอูม้ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

6 ป่าหมูบ่้านบ้านแสนสุข 2,950 แสนสุข 7 กุดจกิ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

7 ป่าหมูบ่้านบ้านหนองชุมแสง 350 หนองชุมแสง 5 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

8 ป่าหมูบ่้านบ้านนาค านอ้ย 375 นาค าน้อย 6 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

9 ป่าหมูบ่้านบ้านโคกกลาง 600 โคกกลาง 4 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

10 ป่าหมูบ่้านบ้านโคกกลาง 375 โคกกลาง 6 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

11 ป่าชุมชนป่าเกาะมหาราช 193 หนองสามขา 5 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

12 
ป่าชุมชนบ้านไทยเจริญ   

(โคกค าบากบ้านไทยเจรญิ) 
362 ไทยเจรญิ 9 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

 

 

 

http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_detail.aspx?id=6421
http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_detail.aspx?id=6420
http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_detail.aspx?id=7117
http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_detail.aspx?id=7018
http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_detail.aspx?id=7020
http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_detail.aspx?id=186
http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_detail.aspx?id=7072
http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_detail.aspx?id=7116
http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_detail.aspx?id=7047
http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_detail.aspx?id=7064
http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_detail.aspx?id=115
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ล าดับ

ที ่
โครงการป่าชุมชน 

เนือ้ที่ 

(ไร่) 
หมูบ่้าน หมูท่ี ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

13 
ป่าชุมชนบ้านป่ากุง แปลงที่ 

1-2 
574 ป่ากุง 5 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

14 
ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านค า

มันปลา หมู่ 6 
249 ค ามันปลา 6 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

15 ป่าชุมชนบ้านหนองกุงไทย 100 หนองกุงไทย 4 โนนสะอาด หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

 

อยู่ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 จ านวน  10 โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ 

2,207  ไร่ 

ล าดับ

ที่ 
โครงการป่าชุมชน 

เนือ้ที่ 

(ไร่) 
หมูบ่้าน หมูท่ี ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 ป่าหมูบ่้านบ้านหนองหิน 225 หนองหิน 8 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

2 
ป่าชุมชนโคกหนองแสนพัน

บ้านนาบง 
221 นาบง 8 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

3 
ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านค า

มะโฮ 
249 ค ามะโฮ 7 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

4 
ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้าน

หนองรัง หมู่ 8 
249 ค ามะโฮ 8 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

5 
ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านค า

เหมอืดแก้ว หมู่ 3 
249 

ค าเหมอืด

แก้ว 
3 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

6 
ป่าโคกดินแดงบ้านป่าหวาย 

หมู ่4 
249 

ค าเหมอืด

แก้ว 
4 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

7 
ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้าน

โนนศิลาอาสน์ หมู ่9 
249 

ค าเหมอืด

แก้ว 
9 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

 

http://forestinfo.forest.go.th/55/fCom_detail.aspx?id=9436
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ล าดับ

ที่ 
โครงการป่าชุมชน 

เนือ้ที่ 

(ไร่) 
หมูบ่้าน หมูท่ี ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

8 
ป่าโคกดินแดงบ้านโนนศลิา

อาสน์ หมู ่2  
249 

โนนศิลา

อาสน์ 
2 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

9 
ป่าชุมชนโคกดินแดงบ้านค า

เหมอืดแก้ว หมู่ 1 
249 โคกดินแดง 1 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

10 ป่าชุมชนบ้านโคกเจริญ 18 โคกเจรญิ 10 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

 

อยู่ในพืน้ที่ ที่ดินตามหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง จ านวน  4 โครงการ รวมเนื้อที่ประมาณ 1,475 ไร่ 

ล าดับ

ที่ 
โครงการป่าชุมชน 

เนือ้ที่ 

(ไร่) 
หมูบ่้าน หมูท่ี ่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 ป่าหมูบ่้านบ้านยางอุม้ 775 ยางอุม้ 1 ยางอุม้ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

2 ป่าหมูบ่้านบ้านหนองแข้ 400 หนองแข้ 2 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

3 ป่าหมูบ่้านบ้านภูฮัง 200 ภูฮัง 8 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

4 ป่าหมูบ่้านบ้านหนองหิน 100 หนองหิน 1 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
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9.2 ข้อมูลราษฎรถือครอง ส ารวจตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดนิและป่าไม้ในพืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

 1) ป่าสงวนแหง่ชาติป่าดงมูล จ านวน 129 ราย 172 แปลง 1,475-0-25 ไร่  แยกเป็น 

  1.1 พืน้ที่ควบคุม 63 ราย 83 แปลง 698-0-00 ไร่ 

1.2 พืน้ที่จะรับรองสทิธิ์ท ากิน (สทก.) 66 ราย  89 แปลง 777-0-25 ไร่ 

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้า 32 
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9.3 ข้อมูลงานอนุญาต มีผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน  18  ราย      

เนือ้ที่ 3,400-12-360  ไร่ 
ล าดับ

ที่ 
เนือ้ที่  

มาตรา/มติ 

ครม. 
ชื่อผู้ขอ กิจกรรม อ าเภอ ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 

1 148 1 25 
ปส.19  ฉบับที่ 

556/2531 
กรมทางหลวง 

ก่อสรา้งทางสายท่าคันโท-

บ้านภูฮัง-บ้านหนองกงุศรี 
ท่าคันโท ป่าดงมูล 12 ธ.ค. 31 

12 ธ.ค. 41- 

11 ธ.ค.-61 

2 145 1 25 
มาตรา 13 

ทวิ** 
กรมทางหลวง 

สรา้งทางสายห้วยเม็ก-ท่า

คันโท 
ท่าคันโท ป่าดงมูล 12 ธ.ค. 31 

12 ธ.ค.31- 

12 ธ.ค. 61 

3 312 2 0 
ปส.19  ฉบับที่ 

70/ 2532 

องค์การบรหิารส่วน

จังหวัดกาฬสินธุ ์

ก่อสรา้งฝายน้ าล้นห้วยหิน

ลาดตอนบน 
ท่าคันโท ป่าดงมูล 10 เม.ย. 32 

10 เม.ย.32- 

9 เม.ย. 62 

4 130 0 0 
ปส.19  ฉบับที่ 

274/2531 
กรมชลประทาน อา่งเก็บน้ าหนองกบ หนองกงุศรี ป่าดงมูล 4-ส.ค.-31 

4 ส.ค. 31-  

3 ส.ค.-61 

5 130 0 0 
มาตรา 13 

ทวิ** 
กรมชลประทาน 

สรา้งอา่งเกบ็น้ าห้วยค า

บอน 
ท่าคันโท ป่าดงมูล 17 ก.พ. 27 

17 ก.พ. 27 -  

จนกว่าจะ

เพิกถอน

สภาพป่า

เสร็จสิน้ 

6 18 0 0 
ปส.19  ฉบับที่ 

44/2534 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

สรา้งอา่งเกบ็น้ าหนองโจด

ใหญ ่
ท่าคันโท ป่าดงมูล 5 ม.ีค. 34 

5 ม.ีค. 34-  

4 ม.ีค. 64 

7 12 2 40 
ปส.19  ฉบับที่ 

171/2537 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ประถมศึกษาแหง่ชาต ิ

จัดตั้งโรงเรียนดงสวรรค์

อุดมมิตร สาขาบ้านดง

จันทร์ 

ท่าคันโท ป่าดงมูล 2 ส.ค. 37 
2 ส.ค.37-1-

ส.ค.-67 

8 7 1 40 
ปส.19  ฉบับที่ 

126/2531 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ประถมศึกษาแหง่ชาต ิ

จัดตั้งโรงเรียนเดชอุดม

พทิยาคม 
ห้วยเม็ก ป่าดงมูล 21 เม.ย. 31 

21 เม.ย.31-

20 เม.ย 61 

9 19 0 25 
ปส.19  ฉบับที่ 

130/2532 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ประถมศึกษาแหง่ชาต ิ

จัดตั้งโรงเรียนสายปัญญา

สมาคม 
หนองกงุศรี ป่าดงมูล 5-ม.ิย.-32 

5 ม.ิย.32-    

4 ม.ิย. 62 

10 10 0 70 
ปส.19  ฉบับที่ 

36/2531 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ประถมศึกษาแหง่ชาต ิ

จัดตั้งโรงเรียนมิตรมวลชน  

5 (บ้านไทยเจริญ) 
ท่าคันโท ป่าดงมูล 9 ก.พ. 31 

9 ก.พ. 31-  

8 ก.พ. 61 

 

 

 



ข้อมูลพืน้ฐานศูนยจ์ัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธ์ุ หนา้ 34 

 

ล าดับ

ที่ 
เนือ้ที่  

มาตรา/มติ 

ครม. 
ชื่อผู้ขอ กิจกรรม อ าเภอ ชื่อป่า วันอนุญาต ระยะเวลา 

11 11 0 0 
มาตรา 13 

ทวิ** 

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ประถมศึกษาแหง่ชาต ิ

จัดตั้งโรงเรียนทรายทอง

วิทยา 
ห้วยเม็ก ป่าดงมูล 21 เม.ย. 31 

21 เม.ย. 31-

20 เม.ย. 61 

12 26 1 9 
ปส.19  ฉบับที่ 

402/2536 
กรมสามัญศกึษา 

จัดตั้งโรงเรียนหนอง

ชุมแสง ณ ศีลวันต์อุปถัมภ ์
หนองกงุศรี ป่าดงมูล 4 ต.ค. 36 

4 ต.ค. 36-   

3 ต.ค. 66 

13 34 3 72 
ปส.19  ฉบับที่ 

226/2537 
กรมสามัญศกึษา 

จัดตั้งโรงเรียนดงมูล

วิทยาคม สาขาบ้านภูฮัง 
หนองกงุศรี ป่าดงมูล 13 ก.ย. 37 

13 ก.ย. 37  

-12 ก.ย. 67 

14 15 0 0 
ปส.23 เล่มที่ 

334 ฉบับที่ 4 

กรมการศาสนา

กระทรวงศึกษาธกิาร 
สรา้งวัด ท่าคันโท ป่าดงมูล 14 พ.ย. 43 

4 พ.ย. 43-

13 พ.ย. 73 

15 
2,3

33 
1 54 

ปส.23 เล่มที่ 

334 ฉบับที่ 3 

กรมการศาสนา

กระทรวงศึกษาธกิาร 

สรา้งพุทธอุทยาน "ถ้ าน้ า

ทิพย์" 
ท่าคันโท ป่าดงมูล 5 ก.พ. 39 

5 ก.พ. 39-

4-ก.พ.-69 

16 15 0 0 
ปส.23 เล่มที่ 

334 ฉบับที่ 2 

กรมการศาสนา

กระทรวงศึกษาธกิาร 
สรา้งวัดถ้ าไทรทอง หนองกงุศรี ป่าดงมูล 10 ก.พ. 38 

10-ก.พ.-

38-9-ก.พ.-

68 

17 15 0 0 
ปส.23  เล่มที่ 

334 ฉบับที่ 1 
กรมการศาสนา สรา้งวัดถ้ าผาน้ าทิพย์ ท่าคันโท ป่าดงมูล 8 ส.ค. 37 

8 ส.ค. 37- 

7 ส.ค. 67 

18 20 0 0 
มาตรา 13 

ทวิ** 
กรมทางหลวง 

สรา้งอาคารที่พักเจ้าหน้าที่

และใช้เป็นที่เก็บเคร่ืองจกัร

ในการซ่อมบ ารุงถนน 

หนองกงุศรี ป่าดงมูล 8 ม.ีค. 37 
8 ม.ีค. 37- 

7 ม.ีค. 67 
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บทที ่10 

ที่ตั้งหน่วยงานราชการ 
 

 หนว่ยงานสังกัดทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) และกรมป่าไม ้ในพืน้ที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแหง่ชาติ ที่ 

185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

1. หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ กส.4 (ภูพระ) ที่ตัง้ ต าบลท่าคันโท อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190 

2. หนว่ยป้องกันรักษาป่าที่ กส.6 (นาค าน้อย) ที่ตัง้ ต าบลหนองใหญ่ อ าเภอหนองกุงศร ีจังหวัดกาฬสินธุ์ 

46220 

3. หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงมูล ที่ 1 ที่ตัง้ ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

4. หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงมูล ที่ 2 ที่ตัง้ ต าบลนาตาล ต าบลกุดจิก อ าเภอท่าคันโท และ

ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

5. หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงมูล ที่ 3 ที่ตัง้ ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

6. หนว่ยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแหง่ชาติ ป่าดงมูล ที่ 4 ที่ตัง้ ต าบลกุดจกิ อ าเภอท่าคันโท จังหวดักาฬสินธุ์ 

 

หน่วยงานสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ        

ที่ 185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

10. วนอุทยานภูพระ ที่ตัง้ ต าบลนาตาล อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 46190 

11. โครงการพัฒนาป่าดงมูล 1 

12. โครงการพัฒนาป่าดงมูล 2 

13. สวนป่าดงมูล 
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บทที ่11 

สภาพภูมปิระเทศ ธรณีวทิยา 
 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ในตอนกลางของที่ราบสูงโคราช ในแอ่งโคราช-อุบล มีพื้นที่ 6,946.75 ตาราง

กิโลเมตร ที่ระดับความสูงระหว่าง 100-300 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์มีลักษณะภูมิ

ประเทศเป็นภูเขาสูง จนถึงที่ราบลุ่มรมิฝ่ังแม่น้ า สามารถแบ่งลักษณะภูมปิระเทศได้ 5 ลักษณะ คอื 

1. พืน้ที่ที่เป็นภูเขา ได้แก่ เทือกเขาภูพาน ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 200 - 500 เมตร

อยู่ทางทิศตะวันออก และทิศเหนือของจังหวัด ในพื้นที่ของอ าเภอสมเด็จ, อ าเภอเขาวง, อ าเภอกุฉินารายณ์ อ าเภอ

หว้ยผึง้ บริเวณนีเ้ป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ ได้แก่ ล าน้ าปาว, ล าน้ าภูพาน 

2. สภาพที่เป็นหุบเขา อยู่ในเขตอ าเภอเขาวง มีลักษณะเป็นที่ราบระหว่าง หุบเขาสภาพเป็นลูกคลื่น สูงจาก

ระดับน้ าทะเลปานกลาง 175 - 250 เมตร มีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น อยู่ในเขตอ าเภอท่าคันโท อ าเภอ 

สหัสขันธ์ บริเวณทิศเหนอืของอ าเภอยางตลาด ทิศใต้ของอ าเภอสมเด็จ และบางสว่นของอ าเภอหว้ยผึง้ 

3 .สภาพเป็นลูกคลื่น สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 175 - 250 เมตร มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้น อยู่

ในเขตอ าเภอท่าคันโท อ าเภอสหัสขันธ์ บริเวณทิศเหนือของอ าเภอยางตลาด ทิศใต้ของอ าเภอสมเด็จ และบางส่วน

ของอ าเภอหว้ยผึง้ 

4. สภาพค่อนข้างราบ มีระดับน้ าทะเลปานกลาง 150 - 170 เมตร อยู่ในบริเวณอ าเภอเมือง อ าเภอ      

ยางตลาดบางส่วน ทางทิศใต้ของอ าเภอสหัสขันธ์ ทางทิศตะวันออกของอ าเภอสมเด็จ และอ าเภอหว้ยผึง้ 

5. สภาพพื้นที่ราบลุ่มรมิฝ่ังน้ า ที่เป็นราบริมฝั่งแม่น้ าชี ล าน้ าปาว ล าน้ าภูพาน มีความสูงจากระดับน้ าทะเล

ปานกลาง 140- 150 เมตร อยู่ในอ าเภอกมลาไสย บางส่วนของอ าเภอเมือง และ อ าเภอยางตลาด 

 

ล าดับชั้นหนิ 

พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รองรับด้วยกลุ่มหินตะกอนโคราชเป็นหินช้ันสีแดงที่สะสมตัวบนพื้นทวีปในช่วง

ตอนกลางถึงตอนปลายของมหายุคมีโซโซอิกหรือยุคจูแรสซิก - ครีเทเชียส (213-65 ล้านปี) และตะกอนน้ าพา

ยุคควอเทอร์นารี (1.8 ล้านปี - ปัจจุบัน) การวางตัวของช้ันหินตะกอนค่อนข้างราบมีการคดโค้งโก่งงอเล็กน้อยทิศ

ทางการวางตัวของช้ันหินอยู่ในแนวประมาณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้โดยทั่วไปหินที่มีอายุแก่ 

(ยุคจูแรสซิก) กระจายตัวอยู่ทางเหนือถึงตะวันออกเฉียงเหนือเรียงล าดับขึ้นมาถึงหินอายุอ่อนกว่าทางตะวันตก

เฉียงใต้ 
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1.กลุ่มหินโคราช 

การเรียงล าดับช้ันหินจากหมวดหินล่างไปหาบนมดีังนี้ หมวดหนิภูกระดึง พระวิหารเสาขัว ภูพาน

โคกกรวด มหาสารคาม และภูทอก 

2.หมวดหินภูกระดึง (Jpk) 

ประกอบด้วยหินดนิดานสีน้ าตาลน้ าตาลแกมแดง และแดงแกมม่วงเนื้อปนไมกาหนิทรายแป้ง 

และหินทรายสีน้ าตาล และเทาเนื้อปนไมกา มีการวางช้ันเฉียงระดับขนาดเล็ก และมีช้ันหินกรวดมนเม็ดปูนแทรก

สลับบ้างเป็นหมวดหินที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนปานกลางถึงต่ า มักพบในบริเวณที่ลาดเชิงเขาจนถึงที่ราบ

กลางแอ่งช้ันหิน ในหมวดหินภูกระดึงกระจายตัวอยู่ในบริเวณตอนเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด

กาฬสินธุ์ บริเวณตอนเหนอืของอ าเภอค าม่วง และแอง่อ าเภอเขาวง 

3.หมวดหินพระวิหาร (JKpw) 

ประกอบด้วยหินทรายสีขาว และชมพูออร์โทควอตซิติก ในช่วงบนของช้ันหินทรายมักมีเม็ดกรวด

ปนขนาดชัน้หนิทรายหนามาก และมีการวางช้ันเฉียงระดับพบหนิดินดานสีน้ าตาลแกมแดง และสีเทาแทรกสลับบ้าง

เป็นหมวดหินที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนสูงมักพบในบริเวณหน้าผา และยอดเขาช้ันหินในหมวดหินพระวิหาร

วางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ–ตะวันออกเฉียงใต้กระจายตัวอยู่ในบริเวณตอนเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ

ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พาดผ่านอ าเภอค าม่วงถึงอ าเภอเขาวงเป็นส่วนของเทือกเขาภูพานในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4.หมวดหินเสาขัว (Ksk) 

ประกอบด้วยหินทรายสีน้ าตาลแกมแดง และเทาแกมเขียวเนื้อปนไมกาหินทรายแป้งสีเทาแกมเขียว

และสีแดงแกมน้ าตาลหินกรวดมนเม็ดปูนหินดินดานสีน้ าตาลแกมม่วง และแดงอิฐเป็นหมวดหินที่มีความคงทนต่อ

การกัดกร่อนปานกลางถึงต่ ามักพบในบริเวณที่ลาดเชงิเขาช้ันหินในหมวดหนิเสาขัวกระจายตัวอยู่ในสองแนวได้แก่ 

(1) แนวทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดบริเวณเชิงเทือกเขาภูพานพาดผ่าน

อ าเภอค าม่วง - หว้ยผึง้ - กุฉินารายณ์เป็นแนวช้ันหินกว้างประมาณ 3-5 กิโลเมตรช้ันหินวางตัวเป็นแนวยาวตลอด

เอียงเทเล็กน้อยประมาณ 5 องศาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

(2) แนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือและตอนกลางของพื้นที่จังหวัดโผล่อยู่ตามเชิงเขาของเนิน

เขาเล็กๆ ในเขตอ าเภอท่าคันโทสหัสขันธ์ และนามน ตามโครงสร้างช้ันหินโค้งรูปประทุนช้ันหินมีการเอียงตัวออกไป

ทั้งสองข้างคือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ นับเป็นช้ันหินที่มีความส าคัญมาก ในเขต

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเฉพาะในบริเวณภูกุ้มขา้ว เนื่องจากเป็นช้ันหินทีมีการส ารวจพบซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์เป็น

จ านวนมาก 
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5.หมวดหินภูพาน( Kpp) 

ประกอบด้วยหินทรายสีขาวส้มออ่นโดยทั่วไปเนือ้ปนกรวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 5 เซนติเมตร

เป็นเม็ดกรวดของหินหลายชนิด อาทิ เช่น ควอตซ์เชิร์ตหินทรายแป้งสีแดง และหินอัคนีพบการวางช้ันเฉียงระดับ

ชัดเจนนอกจากหนิทราย แล้วยังมช้ัีนหินดินดาน และหินกรวดมนแทรกสลับเป็นหมวดหินที่มีความคงทนต่อการกัด

กร่อนสูงมักพบในบริเวณหนา้ผา และยอดเขาการกระจายตัวของหมวดหนิอยู่ 2 แนวประกบกับหมวดหินเสาขัวแนว

แรกอยู่ทางทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดวางตัวขนานกันไปกับหมวดหินเสาขัวมีความหนา และ

การวางตัวของช้ันหินที่ใกล้เคียงกันแต่แนวที่สองแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และตอนกลางของพื้นที่จังหวัดพบช้ัน

หินหมวดนี้วางตัวอยู่บนหมวดหินเสาขัวและมักเป็นส่วนบนของเนินเขาหรือเขาลูกเล็กๆ ในบริเวณนี้ ได้แก่ ภูสิงห์   

ภูดนิ และภูไม้เปาะ เป็นต้น 

6.หมวดหินโคกกรวด (Kkk) 

ประกอบด้วยช้ันหินทรายสีน้ าตาล และสีน้ าตาลแกมแดงมีจุดเขียวแกมเทา เมื่อผุมีสีน้ าตาลถึงด า

แกมเทาเม็ดละเอียดถึงปานกลางการคัดขนาดไม่ดหีนิดินดาน และหนิทรายแป้งสีน้ าตาลอ่อนเนื้อปนไมกา หินกรวด

มนเม็ดปูนหินในหมวดหินโคกกรวดครอบคลุมพื้นที่กว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พาดผ่านตอนกลางของ

จังหวัดในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต้ขนาบอยู่ด้วยแนวหินของหมวดหินภูพานทางตอนเหนือและ

หมวดหินมหาสารคามทางตอนใต้เป็นหมวดหินที่มีความคงทนต่อการกัดกร่อนปานกลางถึงต่ ามักพบในบริเวณที่

ลาดเชิงเขาจนถึงที่ราบกลางแอ่งแตท่ั่วไปจะเห็นว่ามีช้ันดนิ และช้ันลูกรังปิดทับอยู่เสมอ 

7.หมวดหินมหาสารคาม (Kms) 

ไม่พบช้ันหินของหมวดหินนี้โผล่ให้เห็นอย่างชัดเจน เนื่องจากลักษณะหินของหมวดหินนี้เป็นเกลือ

หิน และหนิเคลย์ซึ่งมีความไม่คงตอ่การผุพังทั้งทางกายภาพ และทางเคมีรวมทั้งถูกปิดทับด้วยตะกอนยุคควอเทอร์

นารีทั้งหมด โดยพบเพียงคราบเกลือตามผิวดิน (ซึ่งบ่งชี้ว่ามีช้ันเกลือหินของหมวดหินมหาสารคามอยู่ข้างล่าง) จาก

ข้อมูลหลุมเจาะส ารวจแร่โพแทชในพื้นที่อ าเภอยางตลาดจ านวน 3 หลุม หมวดหินมหาสารคามประกอบด้วยเกลือ

หนิสีขาวเป็นผลึกใสหินเคลย์สีน้ าตาลแดงสเีขียวโพแทซยิปซัม และช้ันแอนไฮไดรตใ์นแผนที่ธรณีวิทยาไม่ปรากฏว่ามี

ช้ันหินของหมวดหนินีแ้ตดู่ได้จากภาพตัดขวางในพืน้ที่ของอ าเภอเมืองหว้ยเม็ก กมลาไสย ยางตลาด และร่องค า 

8.หมวดหินภูทอก (Kpt) 

ตกตะกอนในช่วงปลายยุคครีเทเชียส-ช่วงต้นยุคพาลีโอจีนประกอบด้วย 3 หมู่หิน ได้แก่ หมู่หินนา

หว้า (Kptn) วางตัวอยู่ส่วนล่างปิดทับด้วยหมู่หินค าตากล้า (Kptk) และหมูห่นิภูทอกน้อยตามล าดับแต่ในพื้นที่จังหวัด

กาฬสินธุ์ พบหมวดหินภูทอกเพียง 2 หมู่หิน ได้แก่ หมู่หินนาหว้า อยู่ส่วนล่างประกอบด้วยหินโคลนสีน้ าตาลแดง

และสีแดงและหมูห่นิค าตากล้าซึ่งอยู่ส่วนบน ประกอบด้วย หินทรายเนื้อเฟลด์สปาร์สีแดงอิฐ และสีน้ าตาลแดงเนื้อ

ละเอียด - ปานกลางขนาดช้ันปานกลางถึงช้ันหนาแสดงการวางช้ันเฉียงระดับเป็นหมวดหินที่มีความคงทนต่อการ
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กัดกร่อนปานกลางถึงต่ ามักพบในบริเวณที่ลาดเชิงเขาจนถึงที่ราบกลางแอ่งตั้งแต่บริเวณอ าเภอห้วยเม็กยางตลาด

เมืองกาฬสินธุ์กมลาไสยร่องค าและฆอ้งชัยพัฒนา 

ตะกอนยุคควอเทอร์นารี 

เป็นกลุ่มช้ันตะกอนไม่แข็งตัวที่สะสมตัวตามเนินตะพักล าน้ าและที่ราบลุ่มน้ าแบ่งออกเป็น  2 หน่วยตะกอน

คือ หน่วยตะกอนตะพักลุ่มน้ า (Qt) ประกอบด้วยตะกอนทรายละเอียดทรายแป้งกรวดศิลาแลงลูกรังและช้ันหินผุ

มากและหน่วยตะกอนธารน้ าพา (Qa) ประกอบด้วยธารน้ าพาตะกอนทรายละเอียดทรายแป้งดินเหนียวช้ันกรวด

และบางส่วนกลายเป็นช้ันศิลาแลงครอบคลุม พื้นที่บริเวณที่ลุ่มน้ าท่วมถึงตั้งแต่บริเวณอ าเภอห้วยเม็ก ยางตลาด

เมืองกาฬสินธุ์ กมลาไสย ร่องค า และฆ้องชัยพัฒนา โดยเฉพาะในเขตอ าเภอเมือง และกมลาไสย เป็นบริเวณที่

แม่น้ าชีมีการโค้งตวัดมากมักเป็นบริเวณที่มีการตั้งบ้านเรือน และมีการเพาะปลูกมากมีการใช้ประโยชน์จากแหล่ง

น้ าขังที่เกิดจากการโค้งตวัดของล าน้ าในสมัยโบราณ 

สภาพภูมิอากาศภูมิอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดกาฬสินธุ์  จะมีลักษณะคลายคลึงกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือคือ มีอากาศร้อน และค่อนขางหนาวในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกซุกในช่วงเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จังหวัดกาฬสินธุ์มีฝนตกเฉลี่ย 1,509 มิลลิเมตร/ปี อุณหภูมิต่ าสุด 16.8 องศาเซลเซียส 

และ อุณหภูมสิูงสุด 36 องศาเซลเซียส 
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ที่มา : http://www.dmr.go.th/download/digest/kalasin.pdf 
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แผนที่จ าแนกเขตทรัพยากรแร่ อ าเภอหว้ยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ที่มา : http://www.dmr.go.th/download/digest/kalasin.pdf 
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บทที ่12 

ศักยภาพดา้นสันทนาการ 
 

วนอุทยานภูพระ  

วนอุทยานภูพระ อยู่ในท้องที่ต าบลท่าคันโท ต าบลยางอุ้ม อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์  อยู่ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติป่าดงมูล อยู่หา่งจากที่ว่าการอ าเภอท่าคันโทประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 64,900 ไร่ โดย

กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2526 มีอาณาเขตติดตอ่ ดังนี ้

ทิศเหนอื จดที่ท ากินของราษฎรบ้านยางอุ้ม 

ทิศใต้ จดทางหลวงแผน่ดินสายอ าเภอท่าคันโท – อ าเภอหนองกรุงศรี 

ทิศตะวันออก จดที่ท ากินของราษฎรบ้านไทยเจรญิ 

ทิศตะวันตก จดบ้านเกิง้ ทางหลวงแผน่ดินสายอ าเภอท่าคันโท – อ าเภอหนองกรุงศรี 

ลักษณะภูมิประเทศ 

เป็นภูเขาค่อนข้างสูง ยกตัวขึ้นโดยมีพื้นที่ราบบนหลังเขา มีหินโผล่และลานหินสูงต่ ามีหน้าผามากมายอยู่

โดยรอบตัวภูพระที่มคีวามสูงจากระดับน้ าทะเล ประมาณ 410 เมตร มีล าห้วยขนาดเล็กหลายล าห้วย มีแหล่งน้ าซับ

ตามธรรมชาติไหลรนิอยู่ตลอดเวลา 

พรรณไม้และสัตว์ป่า พบป่า 3 ชนิด คือ 

ป่าเต็งรัง ซึ่งมีพื้นที่ป่ามากที่สุดประมาณ 50% ของพื้นที่ทั้งหมด มีไม้แคระแกร็นขนาดเล็กขึ้นอยู่ พันธุ์ไม้ที่

พบได้แก่ เต็ง รัง พลวง แดง 

ป่าดิบแล้ง ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมห้วยมีประมาณ 25% ป่ามีสภาพแคระ-แกร็น พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ 

ตะเคียนทอง แดง ประดู่ ตะแบกใหญ่ 

ป่าเบญจพรรณ แทรกอยู่ระหว่างป่าเต็งรังกับป่าดิบแล้ง มีประมาณ 25% มีไม้พื้นล่างได้แก่ เถาวัลย์ชนิด

ต่างๆซึ่งขึน้อยู่ทั่วไป 
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สัตว์ป่าที่พบได้แก่ หมูป่า ลิง ค่าง บ่าง กระรอก กระแต ไก่ป่า อีเห็น กิ้งก่า พังพอน งู ตะกวด และนกชนิด

ต่างๆ ซึ่งมเีป็นจ านวนมาก 

 

แหล่งท่องเที่ยวภายใน วนอุทยานภูพระ 

บริเวณภูพระมีส านักสงฆ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถืออย่างมากและมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม

เป็นภูเขาหินเตี้ยๆ ปกคลุมด้วยป่าโปร่งตั้งอยู่บนทราบจึงเป็นต้นน้ าล าธารได้อย่างดี นอกจากนี้ มีเดิ่น (ลาน) พญา

อินทร์ ลานชมจันทร์ และจุดชมวิวหลายจุด ในฤดูฝน มีพรรณไมด้อกต่างๆ อย่างสวยงาม และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่

น่าสนใจดังนี ้
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ด้านธรรมชาติที่สวยงาม 

ดอยผาผ่อ : เป็นหนา้ผาที่เป็นจุดชมววิทิวทัศน์ที่สวยงาม  :: กิจกรรม : ชมทิวทัศน์ 

ถ้ าพระ : เป็นถ้ าที่มีความลึก ประมาณ 30 เมตร ปากถ้ ากว้าง ประมาณ 15 เมตร มีพระพุทธรูป

ประดิษฐานอยู่ โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์จะมีงานเดินขึ้นภูพระ เพื่อท าบุญสรงน้ าพระเป็นประจ าทุกปี :: กิจกรรม 

: เที่ยวถ้ า/ธรณีวิทยา ชมวัฒนธรรมและประเพณี 

ถ้ าพระรอด : เป็นถ้ าที่เกิดจากการแยกตัวของหินผา ซึ่งภายในถ้ ามีทางเดินกว้างประมาณ 2 เมตร 

ระยะทางประมาณ 30 เมตร :: กิจกรรม : เที่ยวถ้ า/ธรณีวิทยา 

ถ้ าเสียมสับ : เป็นถ้ าของหินผาที่มลีักษณะคล้ายเสียมที่ขุดลงหิน ซึ่งเมื่ออยู่หน้าปากถ้ าจะเห็นหินผาที่สูง

สงา่ อกีทั้งมีก้อนหินที่ธรรมชาติได้สร้างปฏิมากรรมขึน้ขึน้อย่างน่าอัศจรรย์ :: กิจกรรม : เที่ยวถ้ า/ธรณีวิทยา 

น้ าตกรินค า : เป็นน้ าตกที่เกิดจากน้ าซับจากภูเขาและเป็นแหล่งน้ าของสัตว์ป่า :: กิจกรรม : เที่ยวน้ าตก 

ผาสวย : เป็นลานหินผากว้าง ซึ่งมีความลึกของหน้าผา ประมาณ 150-200 เมตร เป็นจุดชมวิวทิวทัศนท์ี่

สวยงาม :: กิจกรรม : ชมทิวทัศน์ 

ผาหนิแยก : เป็นหนา้ผาหินที่แยกตัวเป็นทางยาว ประมาณ 20 เมตร และมีความลึกประมาณ 65 เมตร :: 

กิจกรรม : เที่ยวถ้ า/ธรณีวิทยา ชมทิวทัศน์ 

สถานที่ตั้ง : วนอุทยานภูพระ ต.ท่าคันโท อ. ท่าคันโท จ. กาฬสินธุ์ 46190 

 

ที่มา : http://www.holidaythai.com/Thailand-Attractions-1798.htm 
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บทที ่13 

แผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง 
 

ในพืน้ที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 185 ป่าดงมูลจังหวัดกาฬสินธุ์ มีป่าสงวนแหง่ชาติ จ านวน 1 ป่า 

๑. ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงมูล ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 741 ลงวันที่ 13 

พฤษภาคม พ.ศ.2518 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 106 วันที่ 6 มิถุนายน 2518 เนื้อที่ประมาณ 

258,984 ไร่ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารในหนา้ 47-49 
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ภาคผนวก 
 

รายชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตรับผิดชอบของศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ที่ 185     

ป่าดงมูล  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

รายชื่อหมูบ่้านในอ าเภอหนองกุงศรี 

ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 หนองกุงศรี 01 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

2 หนองกุงศรี 02 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

3 โคกเจรญิ 03 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

4 โนนศิลา 04 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

5 สะอาดนาดี 05 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

6 นาสาร 06 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

7 สระแก้ว 07 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

8 ค าไฮ 08 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

9 หนองหว้า 09 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

10 โคกเจรญิ 10 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

11 ค าไฮ 11 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

12 หนองกุงศรี 12 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

13 สะอาดนาดี 13 หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

14 ศรสีว่าง 01 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

15 พรมลี 02 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

16 ค าศรี 03 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

17 หนองบัว 04 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

18 หนองสามขา 05 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

19 ไชยวาร 06 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

20 โคกใหญ่ 07 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

21 หนองบัว 08 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

22 ไชยวาร 09 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

23 หนองบัว 10 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

24 ไชยวาร 11 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

25 ศรสีว่าง 12 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

26 ค าศรี 13 หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

27 โคกเครือ 01 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

28 หนองไม้ตาย 02 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

29 หว้ยยางดง 03 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

30 นางาม 04 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

31 หนองโน 05 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

32 หนองกบ 06 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

33 โคกเครือ 07 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

34 หว้ยยางดง 08 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

35 หนองกาบ 09 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

36 หนองกบ 10 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

37 น้ าพองพัฒนา 11 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

38 ศรสีุพรรณพัฒนา 12 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

39 หนองโน 13 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

40 หว้ยยางดง 14 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

41 หนองไม้ตาย 15 โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

42 หนองสรวง 01 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

43 หนองสรวง 02 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

44 นาบง 03 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

45 หนองสรวง 04 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

46 นาอวน 05 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

47 ค าโอง 06 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

48 ทับปลา 07 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

49 นาบง 08 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

50 ค าแคน 09 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

51 หนองสรวง 10 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

52 นาบง 11 หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

53 ค าถาวร 01 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

54 หนองโนทอง 02 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

55 หนองไผ่ 03 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

56 หนองแฝก 04 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

57 ศรบีุญเรอืง 05 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

58 นาศรนีวล 06 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

59 โนนสมบูรณ์ 07 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

60 หนองหว้า 08 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

61 โนนสว่าง 09 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

62 โนนมีกิจ 10 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

63 นาโก 11 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

64 ค านอ้ยดอนหม่วย 12 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

65 น้อยศรสีุข 13 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

66 หนองไผ่ 14 เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

67 หนองใหญ่ 01 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

68 หนองบัวแดง 02 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

69 นามูล 03 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

70 โนนสมบูรณ์ 04 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

71 หนองชุมแสง 05 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

72 ค านอ้ย 06 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

73 หนองชุมแสง 07 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

74 หนองชุมแสง 08 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

75 ค านอ้ย 09 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

76 ค านอ้ย 10 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

77 เอราวัณ 11 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

78 นาคลองแสน 12 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

79 หนองชุมแสง 13 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

80 หนองชุมแสง 14 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

81 ค านอ้ย 15 หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

82 ค าขาม 01 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

83 หนองแข้ 02 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

84 ภูฮัง 03 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

85 โคกกลาง 04 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

86 ภูฮัง 05 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

87 โคกกลาง 06 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

88 หนองแข้ 07 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

89 หว้ยหินลาด 08 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

90 โนนศรีสวัสดิ์ 09 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

91 ไทรทอง 10 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

92 ดงมูล 11 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

93 ประชาสามัคคี 12 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

94 ค าขาม 13 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

95 โคกกลาง 14 ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

96 หนองริวหนัง 01 ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

97 หนองหอไตร 02 ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

98 หนองกุงเผอืก 03 ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

99 หนองกุงเผอืก 04 ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

100 หนองริวหนัง 05 ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

101 หนองกุงเผอืก 06 ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

102 หนองมันปลา 07 ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

103 หนองหอไตร 08 ล าหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

104 หนองหิน 01 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

105 หนองบัวชุม 02 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

106 สว่างศรีมงคล 03 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

107 หนองหิน 04 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

108 โคกครึม 05 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

109 หนองหินน้อย 06 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

110 หนองหิน 07 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

111 หนองหิน 08 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

112 หนองบัวชุม 09 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 

113 หนองหิน 10 หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 
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รายชื่อหมูบ่้านในอ าเภอท่าคันโท 

ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 ท่าคันโท 01 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

2 ท่าคันโท 02 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

3 ท่าคันโท 03 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

4 ท่าเมือง 04 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

5 ท่าคันโท 05 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

6 โนนส าราญ 06 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

7 ท่าคันโท 07 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

8 ท่าคันโท 08 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

9 น้อยค าดี 09 ท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

10 กุงเก่า 01 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

11 สร้างแก้ว 02 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

12 โนนมะคา่ 03 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

13 กุดขอนแก่น 04 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

14 กุดขอนแก่น 05 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

15 กุงเก่า 06 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

16 ค าแคน 07 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

17 กุดจกิ 08 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

18 กุดขอนแก่น 09 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

19 กุงเก่า 10 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

20 กุงเก่า 11 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

21 ยางอูม้ 01 ยางอูม้ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

22 ยางอูม้ 02 ยางอูม้ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

23 ค าบอน 03 ยางอูม้ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

24 ยางอูม้ 04 ยางอูม้ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

25 ค าบอน 05 ยางอูม้ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

26 ชัยศรีสุข 06 ยางอูม้ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

27 กุดจกิ 01 กุดจกิ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

28 กุดจกิ 02 กุดจกิ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

29 กุดจกิ 03 กุดจกิ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

30 นาหมู 04 กุดจกิ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

31 กุดจกิ 05 กุดจกิ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

32 โคกกลาง 06 กุดจกิ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

33 แสนสุข 07 กุดจกิ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

34 กุดจกิ 08 กุดจกิ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

35 โคกกลาง 09 กุดจกิ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

36 กุดจกิ 10 กุดจกิ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

37 ภูเจรญิ 11 กุดจกิ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

38 นาตาล 01 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

39 นาตาล 02 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

40 นาตาล 03 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

41 หนองแซง 04 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

42 เกิง้ 05 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

43 หนองแซง 06 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

44 หนองแซง 07 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

45 โนนอ านวย 08 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

46 โนนอ านวย 09 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

47 ด่านช้าง 10 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

48 หนองแซง 11 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

49 นาตาล 12 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

50 น้อยนามูล 13 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

51 หนองแซง 14 นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

52 ดงสมบูรณ์ 01 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

53 ดงสมบูรณ์ 02 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

54 ดงกลาง 03 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

55 ดงกลาง 04 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

56 ดงบัง 05 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

57 ดงสวรรค์ 06 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

58 ดงสวรรค์ 07 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

59 ไทยเจรญิ 08 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

60 ไทยเจรญิ 09 ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลพืน้ฐานศูนยจ์ัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติ ท่ี 185 ป่าดงมูล จังหวัดกาฬสินธ์ุ หนา้ 58 

 

รายชื่อหมูบ่้านในอ าเภอห้วยเม็ก 

ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

1 หว้ยเม็ก 01 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

2 พานสุวรรณ 02 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

3 หนอ่ค า 03 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

4 พิทักษ ์ 04 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

5 ป่ายาง 05 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

6 กุดท่าลือ 06 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

7 พนมทอง 07 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

8 หัวดง 08 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

9 เนินลาด 09 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

10 จันทร์ส่องหล้า 10 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

11 หว้ยเม็ก 11 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

12 กุดท่าลือ 12 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

13 หว้ยเม็ก 13 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

14 รุ่งอรุณ 14 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

15 ธาต ุ 15 หว้ยเม็ก หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

16 หัวสนาม 01 ค าใหญ่ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

17 ค าเจรญิ 02 ค าใหญ่ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

18 ชัยศรี 03 ค าใหญ่ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

19 นาดี 04 ค าใหญ่ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

20 หว้ยยาง 05 ค าใหญ่ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

21 หว้ยม่วง 06 ค าใหญ่ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

22 ค าใหญ่ 07 ค าใหญ่ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

23 ค าถาวร 08 ค าใหญ่ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

24 โพธิ์ทอง 09 ค าใหญ่ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

25 โคกป่ากุง 10 ค าใหญ่ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

26 ค าใหญ่ 11 ค าใหญ่ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

27 ค าเจรญิ 12 ค าใหญ่ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

28 กุดโดน 01 กุดโดน หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

29 หนองไผ่ 02 กุดโดน หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

30 หนองแวงมว่ง 03 กุดโดน หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

31 หนองแวงดง 04 กุดโดน หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

32 นาค้อ 05 กุดโดน หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

33 หนองปะโอ 06 กุดโดน หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

34 หนองแวงศรีสวัสดิ์ 07 กุดโดน หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

35 มิตรหนองเรียง 08 กุดโดน หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

36 ค าปะโอ 09 กุดโดน หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

37 กุดโดน 10 กุดโดน หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

38 นาค า 11 กุดโดน หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

39 หนองแวงดง 12 กุดโดน หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

40 น้อยนางนวล 01 บึงนาเรียง หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

41 นาสีนวล 02 บึงนาเรียง หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

42 ยางเนยีน 03 บึงนาเรียง หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

43 แสงจันทร์ 04 บึงนาเรียง หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

44 หนองแสง 05 บึงนาเรียง หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

45 หนองบัว 06 บึงนาเรียง หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

46 บึงนาเรียง 07 บึงนาเรียง หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

47 โคกล่าม 01 หัวหนิ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

48 หว้ยมะทอ 02 หัวหนิ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

49 หนองโน 03 หัวหนิ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

50 โคกกลาง 04 หัวหนิ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

51 โคกกลางเหนอื 05 หัวหนิ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

52 โนนสมบูรณ์ 06 หัวหนิ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

53 หนองโน 07 หัวหนิ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

54 โคกอุดม 08 หัวหนิ หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

55 เดชอุดม 01 พิมูล หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 
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ล าดับ หมู่บ้าน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

56 พิมูล 02 พิมูล หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

57 โนนพิมาน 03 พิมูล หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

58 หาดทรายมูล 04 พิมูล หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

59 หาดทรายมูล 05 พิมูล หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

60 หาดทรายมูล 06 พิมูล หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

61 พิมูล 07 พิมูล หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

62 พิมเสน 08 พิมูล หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

63 ค าเหมอืดแก้ว 01 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

64 โนนศิลาอาสน์ 02 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

65 ค าเหมอืดแก้ว 03 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

66 ป่าหวาย 04 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

67 ป่ากุง 05 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

68 ค ามันปลา 06 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

69 ค ามะโฮ 07 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

70 หนองรัง 08 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

71 โนนศิลาอาสน์ 09 ค าเหมอืดแก้ว หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

72 โนนสวัสดี 01 โนนสะอาด หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

73 โนนสวรรค์ 02 โนนสะอาด หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

74 โนนขี้ควง 03 โนนสะอาด หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

75 หนองกุงไทย 04 โนนสะอาด หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

76 ท่าวัด 05 โนนสะอาด หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

77 หนองกุงไทย 06 โนนสะอาด หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

78 โนนสะอาด 07 โนนสะอาด หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

79 โนนเตาไห 01 ทรายทอง หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 
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80 ทรายงาม 02 ทรายทอง หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

81 ทรายเงนิ 03 ทรายทอง หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

82 คลองทรัพย์ 04 ทรายทอง หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

83 ทรายทอง 05 ทรายทอง หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 

84 หนองแก 06 ทรายทอง หว้ยเม็ก กาฬสินธุ์ 
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