
ลําดับ duration EC

ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish

1 เพชรบุรี ชะอํา สามพระยา สามพระยา 4934II อางฯหวยทราย 2 3 12 7.5 259 ใชน้ําในโครงการ- กระถิน 2% โคนม            - ปลาธรรมชาติ-กด,ดุก,ชอน, FLL1am

(ม.1) ค.7.64 ที่27.7c๐ พระราชดําริ ไมตาย แพะ แขยง

ปลูกหญาแฝก ปลาปลอย-ยี่สก,นิล,ตะเพียน

ประปา

เลี้ยงโคนม

2 ชะอํา สามพระยา วิทยาลัย 4934II เขื่อนวิโมขสันวิค 1 2 12 7.5 165.4 ประปาวิทยาลัย ธูปฤาษี  10 % วัว นกเขา ปลาธรรมชาติ-ชอน , ดุก , นิล , FPP bm

เกษตรและ ค.6.99 ที่28.5c๐ การเกษตร ผักตบชวา 5% นกเปดน้ํา ขาว , กด ,บู ,หมอ

เทคโนโลยี มะเขือเทศ บัวบา  2% นกเปดผี

ไผ  5% นกกวัก

กกสามเหลี่ยม 15% นกอีโกง

สาหราย  10%

3 ชะอํา สามพระยา หวยตะแปด 4934 II โครงการชลประทาน- 3 4 12 7.5 224.5 การปะปา ตนกระถิน - นกกวัก ปลาธรรมชาติ -ชอน ,ดุก, หมอ FLL 1am

ตามพระราชดําริบอ ค.7.64 ที่27.54c๐ การประมงพื้นบาน ตนพญาสัตบรรณ นกเขา ขาว

พักน้ํารอนเขากระปุก นกเปดผี ปลาปลอย - นิล ,ใน ,ตะเพียน

นกเวา

4 ชะอํา สามพระยา อางหิน 4934 II อางฯหวยตะแปด 10 15 12 7.5 275 ประปา - - นกเปดผี ปลาธรรมชาติ- ชอน,ดุก,หมอ FLL1 am

ค.7.24 27.7 การเกษตร นกกระยางขาว ขาว

นกกวัก ปลาปลอย-นิล,นวลจันทร,

นกขัน ตะเพียน

5 ชะอํา หวยทรายเหนือ พุหวาย 4934II โครงการอางฯ 2.5 3 12 7.5 150.7 ประมงพื้นบาน พังพวย  5% นกกระยาง ปลาธรรมชาติ- ชอน,ดุก,หมอ FLL 1am

พุหวาย ค.7.45 ที่28.7c๐ ตกปลา กก    3% ปลาปลอย-นิล, ตะเพียน

6 ทายาง ไรใหมพัฒนา ทุงขาม 4934II อางฯบานทุงขาม 6 8 12 8 470.2 ประปา กก    5% วัว นกกระยาง ปลาธรรมชาติ- ชอน,ดุก,กด FLL 1am

ค.7.86 ที่28.2c๐ การเกษตร ออ  5% นกเปดผี ปลาปลอย-นิล, ไน ,จีน

นาขาว ไผ  5%

ประมงพื้นบาน

7 ชะอํา ไรใหมพัฒนา หนองยาย- 4934II โครงการอางฯ 5 6 12 7.5 266.5 การเกษตร กก    3% วัว นกกระยาง ปลาธรรมชาติ- ชอน,ดุก,สรอย FLL 1am

ชวม หวยไมตาย ค.7.36 ที่27.9c๐ ประมงพื้นบาน ออ  2% นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล, ตะเพียน ยี่สก

นกกวัก นวลจันทร

ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดเพชรบุรี

Flora
Fauna

CodePresentLanduse
ความลึก(m)

pHระวางจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน
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8 ทายาง เขากระปุก เขาอางแกว 4934II อางฯหวยสามเขา 5 6 12 8 536 ประปา ออ  2% - - ปลาธรรมชาติ- ชอน,ดุก,สรอย FLL 1am

ค.8.5 ที่28.6c๐ การเกษตร   ปลาขาว

ปลูกผัก ปลาปลอย-นิล, ตะเพียน

9 ทายาง เขากระปุก เขากระปุก 4934II อางฯหวยสงสัย 6 8 12 30 60 ประปา - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ- ชอน,ดุก,หมอ FLL 1am

ค.6.42 ที่28.4c๐  -การเกษตร นกกระยางขาว กุง และ ปู

สวนมะพราว นกกวัก ปลาปลอย-นิล, ตะเพียน,ยี่สก

ออย นกเขา

ผัก ,กลวย

ประมงพืนบาน

10 แกงกระจาน หวยแมเพรียง หวยไผ 4934II อางฯหวยหินลาด 5 6 12 7.5 552  -การเกษตร - เกง นกกวัก ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,กระทิง FLL1am

  กลวย กระรอก

ไกปา

11 แกงกระจาน หวยแมเพรียง หวยไผ 4934II อางฯหวยไผ 5 6 12 8 383.5  -ประปา - กุง นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,กระทิง FLL1am

( ม.6 ) ค.8.34 ที่27.8 c๐  -การเกษตร นกกวัก กด , สรอย ,กระดี่

สับปะรด นกเขา ปลาปลอย- นิล,ไน,ตะเพียน

นกเปดผี

12 แกงกระจาน หวยแมเพรียง พรุไทร 4934 IV อางฯพรุไทร 6 6 12 7.5 296.9  -การเกษตร - - - ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว FLL 1am

ค.7.52 ที่27.9 c๐ มะนาว สรอย

ปลาปลอย- นิล,ไน,ยี่สก

13 แกงกระจาน สองพี่นอง มะดา 4934 IV อางฯหวยสําโรง 6 8 12 8 547 การเกษตร ธูปฤาษี  5% วัว นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ

14 แกงกระจาน สองพี่นอง มะดา 4934 IV อางฯหนองมะคา 3 4 12 8 526  -การเกษตร กก  10% วัว นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ

ค.8.03 ที่28.2 c๐ มะนาว ออ  5% นกกระยาง

กลวย ไผ  5% นกกวัก

นกเขา

15 แกงกระจาน สองพี่นอง โปงอิฐ 4934 IV อางฯหวยตะพัง 5 6 12 8 569  -การเกษตร ออ  10% - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน , ดุก , ขาว, FLL 1am

( ม.6 ) ค.7.94 ที่28.0 c๐ นกกวัก กระดี่ ,กระทิง

นกเขา
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16 ทายาง สองพี่นอง หนองปนแตก 4934 IV อางฯหนองปนแตก 3 4 12 8 657  -การเกษตร ออ  10% - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน,แขยง,หมอ FLL 1am

( ม.4 ) ค.7.79 ที่29.0 c๐ สับปะรด กก 15% นกกวัก แรด,ขาว ,บู

กลวย นกเขา ปลาปลอย- นิล,ตะเพียน

17 แกงกระจาน แกงกระจาน ทาเรือ 4934 IV เขื่อนแกงกระจาน 23 25 12 7.5 115.3 ประปา - เกง นกเงือก ปลาธรรมชาติ-แรด,ชะโด,บึก

ค.7.84 ที่28.4 c๐ ชลประธาน กวาง นกกระยาง สวาย,บู,ยี่สก,ขาว,แกมช้ํา,กุง

ประมง เสือ นกเปดน้ํา ตะพาบน้ํา,เตา

ไฟฟา หมี นกเปดผี

อุทกภัย หมูปา

ทองเที่ยว ไกปา

18 แกงกระจาน ปาเต็ง ปาแดง 4934 III อางฯตาเมาะนอย 6 8 12 8 381  -เลี้ยงสัตว - ชาง นกนานาชนิด ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว, FLL 1am

( ม.3 ) ค.6.14 ที่28.6c๐ โคนม หมูปา กะทิง,กระดี่

ปลูกหญา ปลาปลอย-นิล ,ตะเพียน

 -การเกษตร

มะมวง

19 แกงกระจาน ปาเต็ง ปาเต็ง 4934 III อางฯกระหราง  3 15 15 12 7.5 258  -การเกษตร - ชาง นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว, FLL 1am

( ม.3 ) ค.7.82 ที่27.8c๐ มะนาว เกง นกเปดน้ํา กด,เนื้อออน,ขาว

มะมวง ลิงแสม นกกระเต็น ปลาปลอย-นิล ,ตะเพียน

กลวย กระตายปา นกเขาเขียว

 -เลี้ยงสัตว ไกปา

โคนม กระจง

งูทางมะพราว

เสือดํา

หมีเนียม

เลียงผา
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20 แกงกระจาน ปาเต็ง ปาเต็ง 4934 III อางฯหวยปาแดง 15 15 12 7 91.8  -การเกษตร - กะทิง ,ลิง นกทุกชนิด ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน,กด, FLL 1am

ค.7.37 ที่27.0c๐ มะมวง วัวแดง ,หมี แขยง,สรอย,ขาว

กลวย เหยี่ยว ,หมูปา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน

  -เลี้ยงสัตว ชาง ,กระจง นวลจันทร

วัว เกง ,เสือ

โคนม เลียงผา

21 แกงกระจาน ปาเต็ง เสารหา 4934 III อางฯเสารหา 6 8 12 7 186.6 ประปา - โคนม นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,แขยง,สรอย FLL 1am

(ม. 4 ) ค.6.95 ที่28.6c๐ เลี้ยงสัตว หมูปา นกระยางขาว กระดี่ ,ขาว

โคนม กระจง นกเปดผี ปลาปลอย- นิล ,ปลาตะเพียน

เกง นกกวัก

22 ทายาง กระปุก หนองโรง 4934 III อางฯหวยตะเคียน 3 4 12 6.5 90.4 การเกษตร บัวหลวง  2% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ชะโด FLL 1am

ค.6.62 ที่27.1c๐ ประมงพี้นบาน นกกระยาง สรอย,ขาว,เนื้อออน

นกกวัก

นกเขา

23 ทายาง ทาไมราก เขตวัดหมู 9 4934 I อางฯเขาลูกชาง 2.5 3 12 7 96.5 การเกษตร - ลิงแสม นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,แกมช้ํา

ค.7.03 ที่26.5c๐ ชะนี นกกระยางขาว ขาว,กระดี่,หมอ,แขยง

เสือโครง 6 ตัว นกกวัก

24 ทายาง ทาคอย ในเขื่อนเพชร 4934 I เขื่อนเพชร 10 15 12 7.5 156 ชลประธาน ผักตบชวา  10% วัว นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,แกมช้ํา W  101

( ม.6 ) ค.7.29 ที่26.0c๐ ประปา จอก  3% นกพิราาบ ขาว ,ยี่สกเทศ,สรอยนกเขา,กด

หมอ

25 ชะอํา ชะอํา ปากคลอง- 4934 I บอบําบัดน้ําเสียรง. 1 2 12 8 5.34 ใชในโรงงาน กก  10% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน FLL 1am

ชะอํา ค.8.08 ที่29.0c๐ ออ  5% นกกระยางขาว ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก

นกอีโกง

นกกวัก

26 แกงกระจาน วังจันทร หนองจิก 4934 IV อางฯบานซอง 5 6 12 6.5 189.9  -การเกษตร - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว FLL 1am

ค. 7.30 ที่26.9c๐ สวนมะนาว นกกระยางขาว สรอย,กระดี่,ปลาแกมช้ํา

นา

 -ประมงพื้นบาน
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27 แกงกระจาน พลุสวรรค หวยกวางจิก 4935 III อางฯหวยระหาร 3 4 12 7.5 230.1  -การเกษตร - - นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว FLL 1am

( ม.4 ) ค. 7.84 ที่26.6c๐ แกมช้ํา,สรอย

ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน

28 แกงกระจาน แกงกระจาน แมตะเมย 4935 III อางฯแมตะเมย 5 6 12 7.5 64 เลี้ยงปลาในกระชัง - ไกปา นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว FLL 1am

ค. 7.25 ที่27.0c๐ ประมงพื้นบาน เกง สรอย,เสือ

หมูปา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน

29 แกงกระจาน สองพี่นอง พุปากลวย 4935 III อางฯพุปากลวย 4 4 12 8 380.6 ปลูกถั่วฝกยาว - ไกปา นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,สรอย FLL 1am

( ม.5 ) ค. 8.30 ที่28.0c๐ ประมงพื้นบาน เกง นกกวัก กุง

นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,สรอย

30 แกงกระจาน พุสวรรค พุสวรรค ( ม.1 ) 4935 III อางฯหวยกระสังข 5 6 12 8 346.3 ประมงพื้นบาน - วัวเนื้อ นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,กระดี่ FLL 1am

ค. 7.93 ที่28.0c๐ เกง นกกวัก บู,ขาว

ไกปา นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน

31 แกงกระจาน พุสวรรค พุสวรรค ( ม.1 ) 4935 III อางฯพุสวรรค 8 10 12 7.5 380.8  -การเกษตร - วัวเนื้อ นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก ,ขาว,บู FLL 1am

ค. 7.88 ที่27.8c๐ ชมพู ,กลวย,มะนาว หมูปา นกกวัก สรอย

ขนุน ไกปา นกเปดน้ํา

นกเขาเขียว

32 หนองหญา- ยางน้ํากลัดใต วังหิน (ม.5) 4935 III อางฯหวยวังหิน 3 5 12 8 372.5 ประปา กก  2% วัวเนื้อ นกกระแตวแรวทองดํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก ,ขาว,บู FLL 1am

ปลอง ค. 8.25 ที่228.9c๐  -การเกษตร จอก  3% ไกปา นกกระยางขาว สรอย,กด

มะมวง สาหราย  5% นกเปดผี ปลาปลอย- ยี่สกเทศ,ตะเพียน,

ฝรั่ง นกกวัก นิล,นวลจันทร

มะนาว นกเปดน้ํา

33 หนองหญา- ยางน้ํากลัดใต หนองกวาง- 4935 III อางฯหนองกวางโจน 3 4 12 8 327 ประปา บัวแดง 2% วัวเนื้อ นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ- ชอน,ดุก,สรอย FLL 1am

ปลอง โจน( ม.3) ค. 8.1 ที่29.1c๐ การเกษตร ควาย นกเปดน้ํา กด,ขาว,กระดี่

ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน

34 หนองหญา- ยางน้ํากลัด หวยเกษม 4935 III อางฯหวยเกษม 20 25 12 8 314.7 การเกษตร - เกง นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ- ชอน,ดุก FLL 1am

ปลอง เหนือ ( ม.6 ) ค. 7.83 ที่27.4c๐ หมูปา นกกระยางขาว ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน

ลิง เปดเทศ



ลําดับ duration EC

ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish

ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดเพชรบุรี

Flora
Fauna

CodePresentLanduse
ความลึก(m)

pHระวางจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน

35 หนองหญา- หนองหญา ไทรงาม 4935 III อางฯบานไทรงาม 8 10 12 8 247.8 ประมงพื้นบาน กก  3% วัว นกกระยางชาว ปลาธรรมชาติ- ชอน,ดุก,กระดี่ FLL 1am

ปลอง ปลอง ค. 7.4 ที่27.4c๐ สาหราย  15% เตา นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน

กรหะรอก

ไกปา

36 หนองหญา หนองหญา เขาบันได 4935 III อางฯเขาบันได 15 18 12 7.5 149.3 ประปา กก  4% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,แขยง FLL 1am

ปลอง ปลอง ( ม. 7 ) ค. 7.64 ที่28.5c๐ ออ  3% นกกระยางขาว สรอย,ขาว,บู

นกกระแตวแรว ปลาปลอย-นิล,ตะพียน,ยี่สก

นกกวัก นวลจันทร

นกเจา

37 หนองหญา หนองหญา เขาบันได 4935 III อางฯพุหก 6 8 12 7 113.7  -การเกษตร - เหยี่ยวดํา นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,แขยง FLL 1am

ปลอง ปลอง ( ม. 7 ) ค. 7.32 ที่29.0c๐ ทําสวนมะมวง นกกระยางขาว สรอย

กลวย ปลาปลอย-นิล,ตะพียน,นวลจันทร

38 หนองหญา หนองหญา พุตะเคียน 4935 III อางฯพุตะเคียน 8 10 12 7 146.8 ประปา - เกง นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ,กระดี่ FLL 1am

ปลอง ปลอง ( ม.1 ) ค. 7.22 ที่28.2c๐ หมูปา นกระยาง กะทิง,บู,ตะเพียน,นิล,ยี่สก

ไกปา นกกวัก

กระรอก เตา,ตะพาบ

39 ชะอํา เขาใหญ หุบกระพง 4934 I อางฯหวยทราย 10 8 12 7.5 196  -การเกษตร - วัว นกกระยางขาว ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก FLL 1am

( ม.8 ) ค. 7.03 ที่26.1c๐ มะมวง นกเปดน้ํา

นกเปดผี

นกกวัก

40 ชะอํา เขาใหญ หุบกระพง 4934 I อางฯหุบกระพง 5 6 12 7 158.6  -การเกษตร - - นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-บู,ชอน,ดุก,แขยง FLL 1am

( ม.11 ) ค. 7.09 ที่28.5c๐ มะมวง นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก

41 ชะอํา เขาใหญ หุบกระพง 4934 I อางฯหวยแกว 6 8 12 7.5 115.1  -การเกษตร - วัว นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-บู,ชอน,ดุก,ขาว FLL 1am

( ม.8 ) ค. 7.75 ที่26.3c๐ มะมวง นกเปดน้ํา กระดี่

นกเปดผี ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก

นกกระจอกนา

42 ชะอํา ดอนหวย ดอนพุหวย 4934 I อางฯหวยโปงทะลุ 10 15 12 7 103  -การเกษตร - วัว - ปลาธรรมชาติ-ชอน,สรอย FLL 1am

( ม.5 ) ค. 7.01 ที่27.1c๐ สับปะรด เตา ปลาปลอย-นิลตะเพียน

43 ทายาง ทาแลง ทาแลง 4934 I บึงปรีดา 6 8 12 7.5 158.8 ทองเที่ยว - - - ปลาปลอย-นิลตะเพียน FLL 1am

ค. 7.81 ที่28.6c๐



ลําดับ duration EC

ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish

ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดเพชรบุรี

Flora
Fauna

CodePresentLanduse
ความลึก(m)

pHระวางจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน

44 ชะอํา บึงเตียน บึงเตียน 4934 I พรุบึงเตียน 1 2 12 7.5 28 - ธูปฤาษี  80% วัว นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,กระดี่,นิล FPPb

ค. 7.12 ที่27.2c๐ กกสี่เหลี่ยม  10 % เตา นกกระยาง สรอย,แขยง

ผักตบชวา  5% นกกวัก

จอก  5% นกเขา

นกนานาชนิด

45 ชะอํา บานเกา มวง 4934 I พรุบานมวง 1 3 12 7 7.05 - ธูปฤาษี  80% วัว ปลาธรรมชาติ - ชอน

ค. 7.19 ที่27.4c๐ ไมพุม


