
ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

1 ราชบุรี สวนผึ้ง สวนผึ้ง ตะโกลาง ม.3 4836III อางฯบานตะโกลาง 2 6  / 7.49 290.8 ปลูกปา ธูปฤาษี - นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-นิล FLL1am

8 28 ทําการเกษตร ยูง นกปากเบี้ยว ตะเพียน,สวาย,ชอน

ประมงพื้นบาน ดุก,สรอย

2 ราชบุรี สวนผึ้ง สวนผึ้ง หวยสุด ม.3 4836III อางฯบานหวยสุด 7 9 12 เดือน 7.72 70 ทําการเกษตร เข็ม เกง,กระตาย นกกระสูบ ปลาธรรมชาติ-สรอย FLL1am

8 27.5 ประปา ยูง ไกปา,หมูปา นกเขาใหญ ปลาหางแดง

นกกระยางขาว ปลาปลอย-นิล,ยี่สก

นกเปดน้ํา ตะเพียน 

นกขุนทอง

3 ราชบุรี สวนผึ้ง สวนผึ้ง หวยผาก ม.7 4836II อางฯบานหวยผาก 10 20  / 7.07 88.1 ประปาสูบน้ําใชเอง ผักตบชวา เกง,หมูปา, นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ดุก FPPbm

7 28 ปลูกผักหอม,ผักชี โสนคางคก ไกปา,เมน นกกระยางขาว ชอน,

นกกวัก ปลาปลอย-นิล 

4 ราชบุรี สวนผึ้ง ตะนาวศรี หวยน้ําหนักม.3 4835I อางฯหวยอะนะ 8 >20  / 6.99 190.3 ประมง(นําปลามา- - โค,กระบือ นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ดุก, FLL1am

7 28.1 ปลอยเพื่อหาปลา) เกง,กระรอก, นกเปดผี ชอน,ขี้ขม,แกมช้ํา

หมูปา

5 ราชบุรี สวนผึ้ง สวนผึ้ง ตะนาวศรี ม.1 4835I อางฯบานสวนผึ้ง 5 15  / 8.07 176.3 ปลูกไรพุทรา,ผัก - - นกนานาชนิด ปลาธรรมชาติ-นิล FLL1am

8 28.8 มัน,ผักกาด ยี่สก,ตะเพียน,ชอน

6 ราชบุรี จอมบึง จอมบึง รางมวง อางฯบานรางมวง 3 4  / 7.9 249.8 ประมงพื้นบาน - โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน FLL1am

8 28.7 การเกษตร นกกระยางขาว ปลาปลอย-นวลจันทร

ยี่สก,สวาย

7 ราชบุรี กิ่งอ.บานคา บานบึง บานบึง ม.7 4835I อางฯบานลําพระ 4 6  / 7.07 251.2 ปลูกหัวไชเทา,ลําไย ผักตบชวา - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-นิล FPPbm

7 28.2 มะนาว หญาคา นกกระยาง ตะเพียน,นวลจันทร

บอน ยี่สก,ดุก,ชอน,หมอ

จอก

8 ราชบุรี สวนผึ้ง บานบึง พรุตะเคียน 4835I อางฯบานพุตะเคียน 3 6  / 7.13 413.4 ปลูกลําไย,สับปะรด บัวหลวง โค - ปลาธรรมชาติ-นิล FPPbm

7 30.2 ธูปฤาษี ดุก,ชอน,หมอ

จอก 10% ปลาปลอย-ยี่สก

จอกหูหนู 10% ตะเพียน

pH Flora
Fauna

ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ระวาง
ความลึก (m)

Codedurationจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
pH Flora

Fauna
ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ระวาง
ความลึก (m)

Codedurationจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน

9 ราชบุรี สวนผึ้ง บานบึง หวยน้ําใส 4835I อางฯหวยน้ําใส 20 25  / 7.72 230 ประปา - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน FLL1am

8 30.1 ปา นกกระยางขาว หมอ,ดุก,สรอย,ซิว

ปลาปลอย-ตะเพียน

นิล,ยี่สก

10 ราชบุรี กิ่งอ.บานคา บานบึง หวยมะกรูด 4835I อางฯบานหวยมะกรูด 3 6  / 8.3 318.3 ปา - โค - ปลาธรรมชาติ-ชอน FLL1am

8 27.7 ประมงพื้นบาน หมอ 

ปลาปลอย-สวาย

กุง,นิล

11 ราชบุรี กิ่งอ.บานคา บานบึง โปรงกระทิง 4835I อางฯบานโปรงกระทิง 5 15  / 8.09 391.2 ประมงพื้นบาน ผักตบชวา 5% - นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-สวาย FLL1am

8 29.7 ประปา จอก 5% นกกระยางขาว นิล,ดุก,ยี่สก,ซิว

บัวหลวง5%

ธูปฤาษี5%

จอกหูหนู 5%

หญาไทร 2%

หญาขน 2%

12 ราชบุรี ปากทอ บางหาด หินสี 4935IV อางฯบานหินสีตอนบน 8 10  / 7.86 218.5 ปา - เกง,ไกปา - ปลาธรรมชาติ-ชอน FLL1am

8 27.8 ประปา หมูปา หมอ,ดุก 

ปลาปลอย-ตะเพียน

นิล,ยี่สก

13 ราชบุรี บานโปง หนองกบ บึงกระจับ 4936I บึงกระจับ 25 30  / 7.86 830 ประมงพื้นบาน บัวหลวง10% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน SI

8 28.9 ธูปฤาษี 5% หมอ,ตะเพียน,นิล

บึก,สวาย

14 ราชบุรี บานโปง หนองออ หนองออ ม.6 4936I หนองออ 20 25  / 7.91 623 ใชในโรงงาน ธูปฤาษี 15% โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน FLL1a 

8 27.8 ประมงพื้นบาน ผักตบชวา 3% นกเปดผี ดุก,หมอ,แปน,ฉลาด

นกกระยางขาว ซิว,สรอย,หลด

นกอีโกง ปลาปลอย-ยี่สก

นิล,ตะเพียน



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
pH Flora

Fauna
ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ระวาง
ความลึก (m)

Codedurationจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน

15 ราชบุรี จอมบึง แกมอัน ปากชัด ม.6 4836I อางฯหนองปากชัด 4 5  / 7.8 137.3 การเกษตร - โค นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-ชอน FLL1am

8 26.8 ปลูกดอกมะลิ นกเปดน้ํา หมอ

ถั่วฝกยาว นกกวัก ปลาปลอย-นิล

มันสําปะหลัง ตะเพียน,ไน,สวาย

16 ราชบุรี สวนผึ้ง ปาหวาย ทุงศาลา ม.4 4836II อางฯบานทุงศาลา 5 11  / 7.63 208.4 ประปา - - นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-ชอน FLL1am

29 29 การเกษตร-มะเขือ นกกระยางขาว ดุก,บอ,ซิว,สรอย

ถั่วฝกยาว,มะระ นกเปดน้ํา ปลาปลอย-สวาย

ชมพู,สม นวลจันทร,ยี่สก,นิล

17 ราชบุรี สวนผึ้ง ทาเคย หนองหิน ม.10 4836II อางฯบานทุงหญา 3 5 / 8.25 165.6 ประปาหมูบาน กก โค นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-ยี่สก FPPam

8 27 ประมงพื้นบาน จอกขนุน30% นกกระยางขาว นิล

ธูปฤาษี5% ปลาปลอย-ชอน

ผักตบชวา5%

แพงพวยน้ํา5%

หญาขน 2%

จอก 5%

หญาขาวนก2%

18 ราชบุรี สวนผึ้ง ทาเคย ชัฎปาหวาย ม.5 4836II อางฯชัฎปาหวาย 8 15  / 8.25 218.8 ประปา ธูปฤาษี 10% โค นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน FLL1am

8 31 ประมง แขม 5% แพะ นกเปดน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก

ปลูกผักกาดขาว, ผักตบชวา 5% นิล,ตะเพียน

หัวไชเทา,ตนหอม

19 ราชบุรี สวนผึ้ง ทาเคย ทุงหินสี ม.8 4836II อางฯทุงหินสี 3 5  / 7.59 336.5 การเกษตร-มะมวง สาหราย 20% ไกปา,กระรอก นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ยี่สก FPPb 

8 27.2 มะเขือ,มะระ,ผักชี หางกระรอก กระแต นกเปดผี ตะเพียน,นิล

ตนหอม ผักบุง1% นกเขาใหญ

ธูปฤาษี 5%

แพงพวยน้ํา10%

หญาขน 5%



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
pH Flora

Fauna
ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ระวาง
ความลึก (m)

Codedurationจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน

20 ราชบุรี จอมบึง รางบัว ขอนตา ม.4 4836III อางฯบานขอนตา 6 15  / 7.42 265.5 ประปา บัวหลวง 30% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-สรอย FPPbm

7.5 28 เกษตรกรรม ธูปฤาษี5% นกกระยาง ปลาปลอย-ยี่สก,ชอน

ผักตบชวา 10% นกกระแตวแรว ตะเพียน

บัวสาย20%

แพงพวยน้ํา5%

21 ราชบุรี กิ่งอ.บานคา หนองพันธุ- ทุงมะริทอ 4835I อางฯหวยระหาด  / 8.1 288.1 ประปา - โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-หมอ FLL1am

จันทร (โครงการพระราชดําริ) 8 30.5 เกษตรกรรม-ลําไย นกกระยาง ดุก

ปลาปลอย-ยี่สก,บึก

นวลจนัทร 

22 ราชบุรี กิ่งอ.บานคา หนองพันธ หนองจอกบน 4835I อางฯหวยมะหาด- 5 10  / 7.68 176 การเกษตร บัวหลวง 5% โค นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-ยี่สก FLL1am

จันทร ม.4 ตอนบน 8 8 ไมผล-ลําไย,ฝรั่ง ธูปฤาษี5% นกกระยาง นวลจันทร,ดุก,หมอ

หนอไม

ประปา

23 ราชบุรี สวนผึ้ง ทาเคย รางเสนห ม.11 4835I อางฯหวยกระชาย 2 4  / 8.02 339.1 ประมงพื้นบาน ผักตบชวา30% โค นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-นิล FPPb

8 31.2 ปลูกออย,มัน, บัวสาย 10% ชอน,สรอย,ฉลาด

สับปะรด กระจับ10%

สาหราย10 %

หญาไทร10%

24 ราชบุรี ปากทอ ทุงหลวง เนินทอง ม.11 4935IV อางฯเนินทอง 4 8  / 8.45 110.8 การเกษตร ผักบุง10% โค นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-หมอ SI

(น้ําเสียเพราะมูลสุกร- 8 27.3 เลี้ยงปลา นกเปดผี กระดี่,ชอน

ไหลลงมา) นกตีนเทียน

นกกวัก

25 ราชบุรี ปากทอ หวยยางโทน หนองโก 4935IV อางฯขี้หมู 10 15  / 9.48 574 ประมงพื้นบาน - โค นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-นิล FLL1am

(อางฯบานหนองโก) 8.5 29.6 นกตีนเทียน หมอ,ดุก,ตะเพียน

ซิว 

26 ราชบุรี ปากทอ น้ําพุ หนองปากทอง 4935IV อางฯสํานักไมเต็ง 20 25  / 8.6 200 การเกษตร ดีปรีน้ํา5 โค นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-สรอย FLL1am

8 29 สาหราย 10 นกกระยาง กระดี่ 

นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล

ยี่สก,ตะเพียน 



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
pH Flora

Fauna
ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ระวาง
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Codedurationจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน

27 ราชบุรี ปากทอ ยางหัก หวยศาลา 4935IV อางฯหวยศาลา 8 12  / 7.65 305.2 การเกษตร-มะระ ผักบุง ก5 โค นกกวัก ปลาธรรมชาติ-กระดี่ FLL1am

8 28.3 บวบ,ถั่วฝกยาว นกเปดผี ตะเพียน,ชอน,เตา

ประปา นกยาง ปลาปลอย-บึก,นิล

ยี่สก

28 ราชบุรี ปากทอ ยางหัก วังปลาชอน ม.9 4935III อางฯวังปลาชอน 8 12  / 8.11 345 การเกษตร ผักบุง - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ยี่สก FLL1am

8 27.8 ปลูกถั่วฝกยาว สาหราย 2 นกเปดน้ํา ตะเพียน,บู

มะนาว ปลาปลอย-นิล,ยี่สก

29 ราชบุรี ปากทอ ดอนทราย ไพรสะเดา ม.2 4935I อางฯสระพักน้ําดิบ 2 7  / 8.17 404.9 ประปานครหลวง - - - ปลาธรรมชาติ-หมอ FLL1am

(โครงการชลประทาน 8 31.6 นิล,ตะเพียน,ชอน

หลวง)

30 ราชบุรี บานโปง บานมวง มวง 4936I บึงวังมะนาว 10 15  / 8.25 251.5 ทําการเกษตร บัวหลวง5% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-หมอ FLL1am

8 29.6 ปลูกขาวโพด นกกวัก นิล

นกกระยาง ปลาปลอย-ยี่สก

31 ราชบุรี บานโปง บานมวง รับน้ํา 4936I บึงกระจับ 1.5 4  / 9.06 427.1 ทํานา บัวสาย โค นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ยี่สก FLL1am

8.5 28.8 ปลูกเห็ดฟาง ผกัตบชวา นกอีโกง ตะเพียน,ชอน,ดุก

นกกวัก ปลาปลอย-นิล

นกอีลุม

32 ราชบุรี เมือง สามเรือน ขุดมะพราว 4936II หนองทอแพ 0.5 2  / 6.13 1227 ตกปลา ผักตบชวา 70 - นกกาน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน SI

(โครงการประมงหมู- 7 2.78 บัวหลวง 10 นกกระยาง กระดี่

บาน กรมประมง) นกอีโกง ปลาปลอย-ตะเพียน

8 145.2 นิล

8 289

33 ราชบุรี บานโปง หนองออ หนองตะแคง 4936I หนองบานตะแคง 2 3  / 7.02 240.3 - ผักตบชวา 30 - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน SI

7 26.7 บัวหลวง 30% นกเปดน้ํา หมอ,ดุก,กระดี่

34 ราชบุรี บานโปง ทาผา หนองคางแมว 4936I บอทราย 15 20  / 8.26 340.5 การเกษตร-ออย,นา - - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน FLL1am

(หนองคางแมว) 8 30.5 หนอไมฝรั่ง นกเปดน้ํา นิล,ยี่สก,สวาย,หมอ

*พ.ท.ธรรมชาติ

*พ.ท.ขุดลอก
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ระวาง
ความลึก (m)

Codedurationจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน

35 ราชบุรี บานโปง ทาผา หนองคางแมว 4936I หนองคางแมว 3 5  / 9.7 214.8 ประมงพื้นบาน- - - - ปลาธรรมชาติ-หมอ FLL1am

ม.7  8.5 29.26 วางตาขาย ดุก

การเกษตร-ไรออย

ไรขาวโพด

36 ราชบุรี บานโปง บานยาง หวยหนองกราง 4936I หวยหนองกราง 7 10  / 8.47 1980 ประมงพื้นบาน ธูปฤาษี 10% - นกกวัก ปลาธรรมชาติ-ชอน SI

8.5 31.2 การเกษตร-ออย บัวหลวง 10 นกเปดน้ํา นิล,กระดี่

หนอไมฝรั่ง นกกระยาง ปลาปลอย-ยี่สก

นกเปดผี

37 ราชบุรี เมือง หนองกบ วาเขน 12 4936I บอดิน(สวนบุคคล) 7 10  / 8.19 1107 ใชรดน้ําตนไมใน- ธูปฤาษี 5 โค นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน SI

(สวนตาลปารค) 8.5 30.1 โครงการ นกเขาชวา สรอย,บู

นกเปดผี ปลาปลอย-ตะเพียน

นกเปดน้ํา นิล,กราย

38 ราชบุรี เมือง โพรงมะเดื่อ วาเอน 4936I บอทราย (เลี้ยงปลา) 5 10  / 8.69 1602 เกษตรกรรม - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-นิล

8.5 27.3 เลี้ยงปลา นกเปดผี ชอน,สรอย,บู

นกกวัก ปลาปลอย-ทับทิม,นิล


