
ลําดับ EC Present 

ที่ L H (Us) Landuse Animal Bird Fish

1 กําแพงเพชร ทรายทอง- ทุงทอง ทุงทอง ม.6 4941 I บึงทุงบาน   (พท.50ไร) 2 4  / ทํานา - โค 30 ตัว นกเปดเล็ก 5 ตัว ธรรมชาติ-หมอ,ชอน,สรอย,ซิว 36)FLL1am

วัฒนา กรมประมง ปลอย-ตะเพียน,ยี่สก,จีน 43)FLP1am2

2 กําแพงเพชร ทรายทอง- ทุงทอง ทุงทอง ม.6 4941 I บึงสราญนอย (พท.30ไร)  / 6.82 280 - - - - - 36)FLP2a

วัฒนา 24.1 43)FLS1bm2

3 กําแพงเพชร ถาวรวัฒนา ถาวรวัฒนา ทัพเจริญ ม.6 4941 I บึงทับแวง (พท.20ไร) 0 4  / ทํานา - - - ธรรมชาติ-หมอ,ชอน,กระดี่ 36)FLP2a

ปลอย-นิล,ตะเพียน,จีน,ยี่สก 43)FLS1bm2

4 กําแพงเพชร ผานุวรลักษณ ปาพุทรา บึงกอก ม.8 4941 II บึงกอก (พท.~50ไร) 0 6  / 6.8 342 ทํานา - - นกเปดเล็ก 10 ตัว ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,สรอย,ดุก 36)FLL1am

กรมประมง 24.1 ประมง หมอ 43)FLP1am2

ปลอย-นิล,ไน,ยี่สก

5 กําแพงเพชร บรรพตพิสัย ดานชาง หนองละมาน 4941 II หนองละมาน (พท.80ไร) 0 20  / 6.7 437 ทํานา - - นกเปดเล็ก 300 ตัว ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ไหล,สรอย 36)FLL1am

ม.5 ความจุ 54,912ลบ.ม. 24.1 ปลูกออย ปลอย-จีน,ยี่สก,นิล 43)FLP1am2

สวนสม

6 กําแพงเพชร คลองน้ําไหล คลองลาน บึงหลม ม.5 4841 II บึงหลม (พท.200ไร) 2 3  / 7.68 164.2 ประปาหมูบาน - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,สรอย,ฉลาด 36)FLL1am

24.4 ทํานา นกกระยางขาว หมอ,ดุก,เตา,ปลาไหล 43)FLP1am2

ทําสวนสม,ขาวโพด ปลอย-ตะเพียน,ยี่สก,จีน,นิล

นวลจันทร

7 กําแพงเพชร คลองลาน คลองน้ําไหล คลองพลู ม.9 4841 II อางฯคลองพลูใน 3 6  / 6.72 286 ทํานา - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,กระดี่,บู 36)FLL1am

(พท.50ไร) 24.2 ทําไรมันสําปะหลัง เตา,ปลาไหล 43)FLP1am2

ขาวโพด ปลอย-นิล,ยี่สก,นวลจันทน

8 กําแพงเพชร คลองลาน โปงน้ํารอน สักงาม ม.1 4841 I อางฯตาบุญ 4 8  / 7.06 375 ทํานา - - - ธรรมชาติ-บู,ชอน,กระดี่,ดุก 36)FLL1am2

(พท.70ไร)หรือ 24.6 สวนสม เตา,ปลาไหล 43)FLP1am2

คลองแขยงตอนบน ปลอย-ตะเพียน,นิล,ยี่สก,จีน

นวลจันทน

9 กําแพงเพชร คลองลาน สักงาม คลองแขยง ม.7 4841 I อางฯคลองแขยงตอนลาง 0 4  / 7.12 356 สวนสม หญา - นกเปดน้ํา (ฤดู) ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,แขยง,หมอ 36)FLP2a

(พท.50ไร) 25.2 ทํานา ออ 43)FLS1am2

ไรมันสําปะหลัง

10 กําแพงเพชร เมือง ทาพุราม วัดสันติสุข 4841 I ฝายทากระดาน 0.5 2  / 7.13 322 ทํานา - - นกเปด ธรรมชาติ-กด,ดุก,หมอ,ชอน 36)

(พท.>100ไร) 25 ปลูกขาวโพด 43)FRP1bm2

อําเภอ ตําบล หมูบาน

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร

Codeduration pH Flora
Fauna

จังหวัด
ความลึก (m)

ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา
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11 กําแพงเพชร เมือง เพชรนคร สําราญ ม.18 4941 IV หนองสามวาย (พท.80ไร) 2 4  / 7.09 539 ทํานา หญาขน 60% - นกเปดนอย ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,กรด 36)FPPa

กรมประมง 25.3 ปลอย-บึก,ตะเพียน,สวาย 43)FPP2bm2

12 กําแพงเพชร เมือง อางทอง อางทองพัฒนา 4941 IV อางฯหนองน้ําขาว 2 4  / 7.2 106.5 ประปาหมูบาน - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ,ไหล 36)FLL1am

ม.1 (พท.100ไร) 25.2 ทํานา นกเปดเล็ก ปลอย-ตะเพียน,ยี่สก,นิล,กุง 43)FLP1am2

13 กําแพงเพชร เมอืง คลองแมลาย ประดูลาย ม.3 4941 IV อางฯคลองแมลาย 2.5 5  / 7.08 330 ทํานา ผักตบชวา 50% - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ,ซิว 36)FPPb

(พท.500ไร) 24.6 สวนสม กระดี่,สรอย 43)FPP2em2

ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน,นิล

14 กําแพงเพชร เมือง หนองปลิง บอสามพราน ม.6 บอขุด(บอลูกรัง)

15 กําแพงเพชร เมือง หนองปลิง ทุงนาขวัญ ม.10 4942 III คลองปูพระยารวง(หนองขวัญ) 1.5-2 3-4  / 6.74 335 ทํานา - - - ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน 36)FLL1am

ความจุ 245,880 ลบ.ม. 24 ปลูกออย,มัน 43)FLP1am2

(รพช.23 ก.ย.43)

16 กําแพงเพชร เมือง เขาคีรัช หนองขาม ม.14 4942 III บึงทองเสือ บางป ทํานา - - นกกระยาง - 36)FLL2am

ปลูกออย 43)FLS1am2

17 กําแพงเพชร เมือง เขาคีรัช หนองบัว ม.8 4942 III หนองศาลา (ลอกมา4-5ป) - 5  / 6.84 309 ทํานา - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-ชอน,หมอ 36)FLL1am

24.2 ปลอย-ตะเพียน,ยี่สก 43)FLP1am2

18 กําแพงเพชร ลานกระบือ จันทิมา เพชรไพวัลย 4942 II อางฯหวยใหญ - 5-6  / 7 318 ทํานา ผักตบ 7% - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,กระดี่ 36)FLL1am

 ม.2 (ทหารมาลอก) 24.1 แหน ดุก,แขยง 43)FLP1am2

ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน

19 กําแพงเพชร ลานกระบือ จันทิมา บึงชาง ม.7 4942 II บึงชาง (รพช.) 2 4  / 7.06 350 ประปา - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ดุก,ชอน ,แขยง 36)FLL1am

ความจุ 321,342 ลบ.ม. 24.1 สูบน้ําทํานา นกกระยางขาว ซิว,กระดี่,หมอ 43)FLP1am2

ปลูกออย

20 กําแพงเพชร ลานกระบือ บึงทับแรด บึงทับแรด ม.4 4942 II บึงทับแรด 4 4  / 7.16 166.1 - - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,ดุก 36)FLL1am

 ความจุ1,096,000 ลบ.ม. 24.1 กระดี่ 43)FLP1am2

(กรมชลประทาน23มี.ค.44) ปลอย-จีน,ยี่สก,ตะเพียน

นวลจันทน

21 กําแพงเพชร ลานกระบือ หนองหลวง ลํามะเกาะ ม.2 4944 II บึงลํามะเกาะ - 2  / 7.07 310 ทํานา โสน โค นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,ดุก 36)FLLiam

(กรมประมง) 24 เลี้ยงสัตว หญาขน กระบือ นกกระยาง กระดี่ 43)FLPiam2

ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน
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22 กําแพงเพชร พรานกระตาย เขาคีริส คลองสําราญ 4942 III คลองสําราญ 0.5 4  / 7.09 365 สูบน้ําทํานา ผักตบชวา 80% - - ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,ดุก 36)FRR1bm

ม.12 (กรมชลประทาน) 24.1 ตนพง 5-10% กระดี่,ซิว 43)FRP1bm2

23 กําแพงเพชร พรานกระตาย ถ้ํากระตาย นากัง ม.7 4942 III คลองใหญ - 3  / 6.84 317 ทํานา หญาปลอง 10% - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,กระดี่ 36)FRR1bm

(กรมชลประทาน) 24.2 นกกระยาง ซิว,ชอน,แขยง 43)FRP1bm2

24 กําแพงเพชร พรานกระตาย พรานกระตาย เขาสวาง ม.9 4942 III สระหลวง - 3  / - - - - - - 36)FLP2a

43)FLS1bm2

25 กําแพงเพชร พรานกระตาย วังตะแบก ศรีไพรัตน ม.9 4942 III สระปอนอย (ศรีไพรัตน) 0.5 3  / 6.82 594 ปลูกขาวโพด ผักตบชวา 30% - นกเปดใหญ ปลอย-นวลจันทน,ตะเพียน 36)FLL1am

24.2 ถั่วเหลือง ยี่สก 43)FLP1am2

แตงโม

26 กําแพงเพชร เมือง หนองปลิง เกาะสะบา ม.4 4842 II หนองสะแก (พท.>50ไร) 0.5 4  / 6.86 258 - - - นกกระยาง - 36)FLL1am

23.5 43)FLP1am2

27 กําแพงเพชร เมือง ทรงธรรม วังน้ําเย็น ม.6 4842 II ฝายสหกรณ 4 5.6  / 6.86 89 ทําสวนลําไย แหน 20% - นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,กระดี่ 36)FLL1am

23.6 เลี้ยงปลา ปลอย-นวลจันทน,ตะเพียน 43)FLP1am2

ยี่สก

28 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทาไม หนองจระเข 4842 II หนองจระเข 1 3  / 7.08 286 ประปาหมูบาน - - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,กระดี่ 36)FLL1am

ม.7 (กรมประมง3 เม.ย.44) 23.5 สวาย,ซิว,แขยง 43)FLP1am2

29 กําแพงเพชร พรานกระตาย ทาไม หนองจระเข 4842 II หนองขอน 1 4  / 7.08 286 เลี้ยงกระบือ ผักตบชวา 30% กระบือ นกกระยางขาว ปลอย-นวลจันทน,ตะเพียน 36)FLL1am

ม.7 (ใชน้ําหนองจระเข) 23.5 นกเปดเล็ก ยี่สก 43)FLP1am2

30 กําแพงเพชร พรานกระตาย วังควง ปารัง ม.1,2,5,9 4842 II อางฯยอดเขาเหล็ก 2 3  / 6.94 389 ประปา จอก 90% - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,กระดี่ 36)FLL1am

23.5 นกกระยาง แขยง,สวาย 43)FLP1am2

31 กําแพงเพชร พรานกระตาย วังควง วังตะกู ม.11 4842 I อางฯคลองวังน้ําแดง (รพช.) 2 4-5  / 6.92 352 ทํานา - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,กระดี่ 36)FLL1am

23.3 สวนสม นกกระยางขาว ดุก 43)FLP1am2

32 กําแพงเพชร เมือง นาบอคํา หนองกองเหนือ 4841 I อางฯหนองกอง (รพช.) 1 3  / 6.88 285 ทํานา - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,ดุก 36)FLL1am

ม.10 23.5 43)FLP1am2

33 กําแพงเพชร คลองลาน โปงน้ํารอน คลองสมุย ม.7 4841 I อางฯคลองมดแดง 4-5 10  / 6.9 461 ทํานา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,ดุก 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 23.4 ปลูกถั่ว นกเปดเล็ก ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก,นิล 43)FLP1am2

34 กําแพงเพชร เมือง ทรงธรรม ไรเหนือ ม.2 4842 II วังดําน้ํา (พท.>50ไร) 2.5 4  / 8.76 404 ทํานา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-สลิด,ชอน,ฉลาด 36)FLL1am

กรมชลประทาน 18ธ.ค.44 23.6 นกเปดใหญ สรอย,ตะเพียน 43)FLP1am2


