
ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

1 สิงหบุรี บางระจัน ทาแดง บานคีม 5038IV บึงคีม 4 4  / 6.19 244.4 ทํานา - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-กระดี่

32.8 32.8 การเกษตร นกเปดใหญ หมอ,ตะเพียน

2 สิงหบุรี อินทรบุรี ชีน้ําราย ชีน้ําราย ม.1 5039II หนองโสน 1.5 5  / 6.15 242.8 ทํานา - - นกเปดเล็ก ปลาธรรมชาติ-ชอน

31.4 หมอ,ดุก

ปลาปลอย-ยี่สก,สวาย

ตะเพียน

3 สิงหบุรี อินทรบุรี ทองเอน วัดคลองโพธิ์- 5039II หนองระหาร 4 6  / 6.15 196.3 ทํานา ผักตบชวา90 % - นกเปดใหญ ปลาธรรมชาติ

ศรี ม.9 30.2 นกกวัก ปลาปลอย-ยี่สก,นิล

นวลจันทร

4 สิงหบุรี อินทรบุรี ทางาม หัวดง 5039II บอทราย 7-8 10  / 6.26 430.2 ไมใชประโยชน - - นกกระยาง ปลาปลอย-นิล,

32.9 ตะเพียน

5 สิงหบุรี อินทรบุรี โพธิ์ชัย บานทุงป 5038I ลําโพธิ์ชัย 2 4.5  / 6.07 309.5 ทํานา ผักตบชวา - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน

29.3 หญา ดุก,หมอ,สวาย

6 สิงหบุรี อินทรบุรี งิ้วลาย ไผขาด 5038I บึงโคเรียม 1.5 2  / 6.37 276.7 ทํานา - - นกเปดแดง ปลาธรรมชาติ-หมอ

32 กาน้ํา ชอน,ดุก

ปลาปลอย-ยี่สก,สวาย

7 สิงหบุรี อินทรบุรี งิ้วลาย ไมไผ 5038I บอทราย 7 8  / 6.37 276.7 ปลูกผัก หญา 20% - นกเปดแดง ปลาธรรมชาติ-ชอน

32 สูบน้ําทํานา นกกระจาบ หมอ

8 สิงหบุรี อินทรบุรี เนินน้ําตาล เนินตาล ม.9 5038I หนองหญาปลอง  / 6.28 227.3 ใมใชประโยชน - - - ปลาสรอย,สวาย

33.3

9 สิงหบุรี เมือง เขาสมอควน พาน ม.8 5038I หนองบานพาน 5 7  / 6.24 228.5 ทํานา ผักบุง 50% - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน

32.4 การเกษตร ดุก,หมอ 

ปลาปลอย-ยี่สก,สวาย

10 สิงหบุรี พรหมบุรี บานหมอ บานเกา ม.5 5038I หนองกรวด 2 9  / 6.33 311 ทํานา - - - ปลาธรรมชาติ-หมอ

34.3 ดุก,ชอน

ปลาปลอย-สวาย,ยี่สก

Floraชื่อพื้นที่ชุมน้ําจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน
Fauna

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดเพชรบุรี

ระวาง
ความลึก (m)

Codeduration pH



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
Floraชื่อพื้นที่ชุมน้ําจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน

Fauna

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดเพชรบุรี

ระวาง
ความลึก (m)

Codeduration pH

11 สิงหบุรี เมือง บางกระบือ แมลา ม.7 ลําแมน้ํานอย 6  / 6.09 246.3 การเกษตร ผักตบชวา - - ปลาสวาย,ชอน,ชะโด

(ขุดลอก) 31 ออ

12 สิงหบุรี คาย โพทะเล กรับ ม.4 5038I บึงศรีบัวทอง 3 6  / 6.21 500 การเกษตร - - นกเปดเล็ก ปลาธรรมชาติ-ชอน

32.2 ทํานา นกเปดใหญ หมอ

นกกระยาง

นกเขาไฟ

13 สิงหบุรี คาย ทาขาม ทาขาม 5038I อางฯหนองลาด 3 6  / 6.12 381.6 การเกษตร ผักตบชวา - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน

31.3 ทํานา สาหราย นกกาน้ํา หมอ

14 สิงหบุรี เมือง มวงหมู หนองหมอแกง 5038I หนองหมอแกง 1.5 4  / 6.3 216.3 การเกษตร - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-กราย

30.1 ทํานา หมอ,ชอน,นิล

ทําสวน ปลาปลอย-ตะเพียน

15 สิงหบุรี เมือง จักรสี พระนอน 1 5038I หนองบัว 2.5 5  / 6.16 164.1 ทํานา - - นกเปดใหญ ปลาธรรมชาติ-ชอน

31.2 หมอ

16 สิงหบุรี อินทรบุรี ชีน้ําราย ชีน้ําราย ม.1 5039II หนองโสน 1.5 5  / 6.15 242.8 ทํานา - - นกเปดเล็ก ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน FLL1am

31.4 หมอ

ปลาปลอย-ตะเพียน

ยี่สก,สวาย

17 สิงหบุรี อินทรบุรี ทองเอน วัดคลองโพธิ์- 5039II หนองระหาร 4 6  / 6.15 196.3 ทํานา ผักตบชวา90% - นกเปดใหญ ปลาธรรมชาติ FPPb

ศรี ม.9 30.2 นกกวัก ปลาปลอย-นวลจันทร

นิล,ยี่สก

18 สิงหบุรี อินทรบุรี ทางาม หัวดง 5039II บอทราย 7-8 10  / 6.26 430.2 ไมใชประโยชน - - นกกระยาง ปลาปลอย-บึก,ตะเพียน FLL1am

32.9 นิล,ชอน

19 สิงหบุรี อินทรบุรี โพธิ์ชัย บานทุงป 5038I ลําโพธิ์ชัย 2 4.5  / 6.07 309.5 - ผักตบชวา - นกระยาง ปลาธรรมชาติ-สวาย FRR1bm

29.3 หญา ชอน,ดุก,หมอ



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
Floraชื่อพื้นที่ชุมน้ําจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน

Fauna

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดเพชรบุรี

ระวาง
ความลึก (m)

Codeduration pH

20 สิงหบุรี อินทรบุรี งิ้วราย ไผขาด 5038I บึงโคเรียง 1.5 2  / 6.37 276.7 ทํานา - - นกเปดแดง ปลาธรรมชาติ-หมอ,ดุก FLL1am

32 นกกาน้ํา ชอน

ปลาปลอย-ยี่สก,นิล

สวาย

21 สิงหบุรี อินทรบุรี งิ้วราย ม.บานไมไผ 5038I บอทราย 7 8  / 6.37 276.7 ปลูกผัก หญา 20% - นกเปดแดง ปลาธรรมชาติ-ชอน FLL1am

32 สูบน้ํา-ทํานา 1,000 ตัว หมอ,ยี่สก

22 สิงหบุรี อินทรบุรี เนินน้ําตาล เนินตาล 9 5038I หนองหญาปลอง 4 ศอก 6 ศอก  / 6.28 227.3 ใมใชประโยชน - - - ปลาสรอย,สวาย FLL1am

2 ม. 3 ม. 33.3

23 สิงหบุรี เมือง เขาสมอคอน บานพาน ม.8 5038I หนองบานพาน 5 ศอก 7 ศอก  / 6.24 228.5 ทํานา ผักบุง 5% - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก FLL1am

2.5 ม. 3.5 ม. 32.4 การเกษตร หมอ

ปลาปลอย-ยี่สก,สวาย

ตะเพียน

24 สิงหบุรี พรหมบุรี บานหมอ บานเกา 5 5038I หนองกรวด 2 9  / 6.33 311 ทํานา - - - ปลาธรรมชาติ-หมอ,ดุก FLL1am

34.3 ชอน,สวาย

ปลาปลอย-สวาย,ยี่สก

25 สิงหบุรี เมือง บางกระบือ บานแมลา 7 ลําแมน้ํานอย 2 แมน้ํา 6  / 6.09 246.3 การเกษตร ผักตบชวา - - สวาย,ชอน,ชะโด FRR1bm

31 ออ

26 สิงหบุรี คาย โพทะเล บานกรับ 4 5038I บึงศรีบัวทอง 3 6  / 6.21 500 การเกษตร - - นกเปดเล็ก ปลาธรรมชาติ-ชอน, FLL1am

32.2 ทํานาลวนๆ นกเปดใหญ หมอ

นกกระยาง

นกเขาไฟ

27 สิงหบุรี คาย ทาขาม บานทาขาม 5038I อางฯหนองลาด 3 6  / 6.12 381.6 เกษตรกรรม ผักตบชวา - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน FLL1am

31.3 ทํานา สาหราย นกกาน้ํา หมอ

นกกวัก

28 สิงหบุรี บางระจัน ทาแวง บานคีม 5038IV บึงคีม 4 4  / 6.19 244.4 ทํานา ผักบุง 2% - นกเปดใหญ ปลาธรรมชาติ-หมอ FLL1am

32.8 32.8 การเกษตร นกเปดเล็ก กระดี่,นิล,ตะเพียน



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
Floraชื่อพื้นที่ชุมน้ําจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน

Fauna

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดเพชรบุรี

ระวาง
ความลึก (m)

Codeduration pH

29 สิงหบุรี เมือง มวงหมู หนองหมอแกง 5038I หนองหมอแกง 9.5 4  / 6.3 216.3 การเกษตร - - นกเปด ปลาธรรมชาติ-กราย FLL1am

30.1 ทํานา (มีนอย) หมอ,ชอน,นิล

ทําสวน ปลาปลอย-ตะเพียน

30 สิงหบุรี เมือง จักรสี พระนอน1 5038I หนองบัว 2.5 5  / 6.16 164.1 ทํานา - - นกเปดใหญ ปลาธรรมชาติ-ชอน FLL1am

31.2 หมอ


