
ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

1 แพร สอง เตาปูน ทอดสมาน 5045IV อางฯแมสอง 1 50.25cm  / 6.57 269.4  การเกษตร - - - ปลานิลมาก และ 36)FLL1am

(โครงการชลประทาน) 25.9  ประปาหมูบาน มากมายหลายชนิด 43)FLP1am2

(ความจุ 20,000 ลบ.ม.)

2 แพร เมือง เหมืองหมอ บ.เหมืองคา 5045III หนองสันติภาพ 0.5 1.5  / 6.88 227  ปลูกพืช บัวสาย - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-นิล,หมอ,ดุก 36)FPPb

สรางโดย รพช.( 50ไร) 24  การเกษตร บัวหลวง นกกระยาง 43)FPP2dm2

 ปลูกหัวหอม

 กระเทียม

 ผักกาด

3 แพร เมือง ปาแดง บ.หนองแขม 5045III อางฯหนองแขม 2 6  / 6.58 286.9  ทํานา - - นกกระยาง ปลอย-นวลจันทน,นิล 36)FLL1am

ม. 10 (สรางโดย รพช.)พท.100ไร 25.8  การเกษตร นกเปดน้ํา ยี่สก 43)FLP1am2

ความจุ 623,000 ลบ.ม.

4 แพร เมือง บ.ถิ่น บ.ถิ่น 5045III อางฯรองหาง (ขุดเพิ่ม) 2 6  / 6.59 228.5  ทํานา - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน,สรอย 36)FLL1am

(ประมาณ 50 ไร) 25.7  การเกษตร ดุก,หอย 43)FLP1am2

ปลอย-นิล,ตะเพียน,

ยี่สก

5 แพร เมือง บ.ถิ่น บ.ถิ่น ม.8 5045III อางฯบานถิ่น 2 6  / 6.45 54.2  ทํานา - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-หมอ,ชอน 36)FLL1am

(ประมาณ 50 ไร) 25.7  การเกษตร ดุก 43)FLP1am2

ปลอย-นิล,ตะเพียน,

ยี่สก

6 แพร เมือง บ.ถิ่น บ.ถิ่น ม.8 5045III อางฯหวยน้ํามิ่ง 2 6  / 6.57 139  ทํานา - - นกเปดน้ํา ปลานิล,ยี่สก,ตะเพียน 36)FLL1am

(ประมาณ 50 ไร) 25.7 ไน,ชอน 43)FLP1am2

7 แพร เมือง หวยมา บ.ฮุงหอง ม.6 5045III อางฯหวยหิน 0.5 2 / 6.52 31.3  ปลูกพืช - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ตะเพียน,ดุก 36)FLL1am

สรางโดยกรมปศุสัตว 25.7  ทํานา นกกระยาง นิล 43)FLP1am2

(ประมาณ 80 ไร)

8 แพร เมือง วังหงส บ.วังหงส 5045III หนองหงส (ขุดลอก) 0.5 2  / 6.57 163.2  เลี้ยงปลา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ดุก,ชอน 36)FLL1am

สรางโดย รพช. 25.7 ปลอย-นิล,ตะเพียน 43)FLP1am2

(ประมาณ 100ไร)

จังหวัด duration
Faunaความลึก (m)

ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดแพร

ระวางอําเภอ หมูบาน CodepH Flora



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด duration

Faunaความลึก (m)
ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดแพร

ระวางอําเภอ หมูบาน CodepH Flora

9 แพร เมือง วังหงส บ.วังหงส ม.1 5045III หนองธง 2 4  / 6.58 196.8  ปลูกพืช  แหน  5% - นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,กราย 36)FLL1am

(ประมาณ 50 ไร) 25.6  การเกษตร บัวสาย 5% ปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก 43)FLP1am2

 ทํานา

10 แพร เมือง วังธง บ.เวียงตั้ง 5045III ทํานบฯหนองเปอย 2 4  / 6.58 196.8  ถั่วเหลือง - โค - ปลาสรอย,นิล,ดุก, 36)FLL1am

สรางโดยกรมประมง ป2537 25.6 ตะเพียน 43)FLP1am2

(ประมาณ  100ไร)

11 แพร เมือง วังธง บ.วังธง 5045III หนองธง 1 3  / 6.6 166.9  ปลูกถั่ว ผักตบชวา  70% - นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,หมอ 36)FPPb

(ประมาณ  100ไร) 25.6  การเกษตร นกเปดน้ํา ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน,นิล 43)FPP2dm2

12 แพร เมือง แมยม บ.บัวลอย 5045III หนองบัวลอย 3 6  / 6.6 318.2  ปลูกถั่ว ผักตบชวา  - - ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,กราย 36)FLL1am

(ประมาณ 800ไร) 25.6  ทํานา ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน,นิล 43)FLP1am2

 ตนยาสูบ

13 แพร เมือง แมยม บ.ตนคํา ม.2,3 5045III หนองลม 3 6  / 6.59 168.4  ปลูกถั่ว - - - ธรรมชาติ-ดุก,ชอน, 36)FLL1am

(พท.>100 ไร) 25.6  ทํานา หมอ 43)FLP1am2

 การเกษตร ปลอย-นิล,ตะเพียน

14 แพร เมือง ปาแมต บ.หนองใหม 5045III หนองชาง (พท.50ไร) 4 6  / 6.61 231.1  ปลูกถั่ว - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,หมอ 36)FLL1am

ม.8 โดยกรมชลประทาน ป2538 25.5  ทํานา ปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก 43)FLP1am2

(ความจุ 68,000 ลบ.ม.)  การเกษตร นวลจันทน

15 แพร เดนชัย หวยไร บ.น้ําแรม 5044IV อางฯน้ําแรม 5 13  /  ทําประปา - โค - ธรรมชาติ-ชอน,ดุก 36)FLL1am

(ประมาณ30-50 ไร  การเกษตร กระบือ ปลอย-นิล,ยี่สก 43)FLP1am2

16 แพร เดนชัย เดนชัย ปากพลั้ว ม.3 5044IV อางฯแมจะ (พท.> 100ไร) 10 20  / 6.61 174.4  การเกษตร - - นกเปดน้ํา ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน, 36)FLL1am

 สรางโดยรพช. 24.9  ทํานา นกกระยาง นวลจันทน,บึกเล็กๆ 43)FLP1am2

17 แพร สูงเมน หัวฝาย บ.ทุงเจริญ ม.4 5045III อางฯแมมาน 10 20  / 6.64 238.5  การเกษตร - - - ธรรมชาติ-สรอย,หมอ, 36)FLL1am

(โดยกรมชลประทาน) 24.7  เลี้ยงปลา ดุก,ชอน 43)FLP1am2

ความจุ ~18,750,000 ลบ.ม.  สาธารณูปโภค ปลอย-นิล, นวลจันทน

 ประปา บู ,บึก

 อุปโภค-บริโภค

18 แพร สูงเมน หัวฝาย บ.ทุงเจริญ ม.4 5045III อางฯน้ําออก (พท.<50ไร) - - - - - -

(สรางโดยกรมพัฒนาที่ดิน)



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด duration

Faunaความลึก (m)
ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดแพร

ระวางอําเภอ หมูบาน CodepH Flora

19 แพร รองกวาง แมทราย บ.ทุงเจริญ ม.4 5045I อางฯน้ําเกา (บอ 1  ) 2.5 6  /  อนุรักษพันธุปลา - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-สลิด,หมอ, 36)FLL1am

(พท.50 ไร)  กิจกรรนศ.ไปใช นกกระยาง ดุก,ชอน 43)FLP1am2

ในการเกษตร นกเปดผีเล็ก ปลอย-นวลจันทน,นิล

ยี่สก,ตะเพียน

20 แพร รองกวาง แมทราย บ.ทุงเจริญ ม.4 5045I อางฯพรพิรุล (บอ 2) 4 9  / 6.61 129.8  อุปโภค-บริโภค - - นกเปดผี ปลอย-นวลจันทน,นิล 36)FLL1am

(ม.แมโจ วิทยาเขตแพร) 24.6  การเกษตร นกเปดน้ํา บึก,ไน,สรอย,ยี่สก 43)FLP1am2

(พท. 50 ไร)

21 แพร รองกวาง ทุงสรี บ.นาราง ม.2 5045I อางฯหวยหยาบ 4 8  / 6.6 476.4  การเกษตร - โค นกกระยาง ธรรมชาติ-ดุก,หมอ,ชอน 36)FLL1am

24.6  เลี้ยงสัตว ปลอย-นวลจันทน,นิล 43)FLP1am2

ตะเพียน

22 แพร สูงเมน น้ําชํา บวกโปง 5045III หวยรองผา (ขุดลอก) 2 5  / 6.67 296.1  สูบน้ําทํานา - - - ปลานิล,ยี่สก,ดุก,ชอน 36)FLL1am

(สรางโดย รพช. 2543) 25.4  ปลูกถั่วเหลือง หมอ,ซิว และกุงฝอย 43)FLP1am2

ความจุ 43,365  ลบ.ม. 

23 แพร เดนชัย ปงปาหวาย สวนหลวง 5045III อางฯแมแย 6 8  / 6.63 155.3  ชลประทาน - - - ปลานิล,ไน,ยี่สก,หมอ 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 25.3  การเกษตร ตะเพียน และหอยขม 43)FLP1am2

24 แพร สูงเมน บานปง ปงทาขาม 5045III อางฯแมสาง 10 15  / 6.61 199.1  ชลประทาน - - นกกระยางขาว ปลากระบอก,ยี่สก,นิล 36)FLL1am

(อยูในความดูแล อบต.) 25.3  ตกปลาตามฤดู นกกระยางแดง นวลจันทน,ตะเพียน 43)FLP1am2

สรางโดย รพช. 2543 นกกระปูด

ความจุ 3,600,000 ลบ.ม.

25 แพร สูงเมน เวียงทอง บ.ผาสุก 5045III อางฯหวยรองผา  (~100 ไร) 6 18  / 6.56 318.9  ชลประทาน - - - ปลาตะเพียน,นิล,ยี่สก 36)FLL1am

(ของรพช.10/ม.ค./2538) 25.2  ทํานา กระบอก,ชอน,ดุก และ 43)FLP1am2

ความจุ  1,024,000  ลบ.ม.  ปลูกถั่ว นวลจันทน

26 แพร เมือง ปาแมต ตนหา 5045III อางฯหวยขมิ้น 10 18  / 6.64 272.2  เลี้ยงปลากระชัง - - นกกระยางขาว ปลาตะเพียน,นิล,ยี่สก 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 24.8  ชลประทาน นกเปดผี ไน,ดุก,ชอน ,ทับทิม 43)FLP1am2

 ทํานา

 ปลูกถั่วเหลือง



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด duration

Faunaความลึก (m)
ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดแพร

ระวางอําเภอ หมูบาน CodepH Flora

27 แพร เมือง แมยม ปากหวย 5045III อางฯหวยขี้เบี้ย 1 4  / 6.58 337.2  ชลประทาน - - นกกระยางขาว ปลานวลจันทน,นิล,ยี่สก 36)FLL1am

25.5  การเกษตร นกกระปูด ไน,ชอน 43)FLP1am2

 นาขาว

 ปลูกถั่วเหลือง

28 แพร เมือง ปาแมต มณีวัน ม.4,8 5045III อางฯหวยผาคํา 5 2.5  / 6.55 355  การเกษตร - โค นกกระยางขาว ธรรมชาติ-นิล,ชอน,ดุก 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 23.7  ทํานา กระบือ นกกวัก ปลอย-ตะเพียน,บึก,ยี่สก 43)FLP1am2

นกตูม

29 แพร หนองมวงไข หนองมวงไข หนองมวงไข 5045IV หนองมวงไข 1.5 3  / 6.7 268.1  ทําสวนพริก - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ดุก,ชอน 36)FLL1am

28.5 ปลอย-นิล,นัย,ยี่สก 43)FLP1am2

30 แพร หนองมวงไข น้ํารัด น้ํารัด 5045IV หนองเฒา 2 5  / 6.74 276.9  สูบน้ําทําเกษตร - - - ปลายี่สก,นิล,ไน,ดุก 36)FLL1am

29  ปลูกขาวโพด ชอน,กระบอก,ซิว 43)FLP1am2

 ปลูกผักกาด

31 แพร หนองมวงไข ทุงแคลว ทุงแคลว 5045IV หนองใหม 2 10  / 6.75 211.4  การเกษตร - โค นกกระยาง ปลาตะเพียน,นิล,ชอน 36)FLP1a

28.4  ปลูกขาวโพด นกไกนา กระบอก และกุงฝอย 43)FLP1a2

32 แพร สอง หัวเมียง วังฝอน ม.7 5045IV หนองผาง 3 6  / 6.64 246.2  ทํานา - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ชอน,กรด 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 27.7  ปลูกขาวโพด นกกระยาง ดุก,หมอ 43)FLP1am2

 ปลูกถั่วเหลือง นกกวัก ปลอย-นิล,นัย,ยี่สก

 ทําสวนพริก นกกระปูด

33 แพร สอง หัวเมียง วังฝอน ม.7 5045IV หนองโบสถ - - - - - -

( < 50ไร)

34 แพร สอง แดนชุมพล ปาแดงใต 5045IV หนองใหม 4 6  / 6.68 256  การเกษตร ผักตบชวา 20% - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ชอน,ดุก 36)FLL1am

( รพช.) 27.8 นกกระยาง 43)FLP1am2

35 แพร สอง บานกลาง เหลาเหนือ ม.4 5045IV อางฯแมปอม 4 12  / 6.72 457.5  หาปลา - - - ปลานิล,ไน,ยี่สก,ซิว 36)FLL1am

(สรางโดยกรมชลประทาน) 17.6  คลองชลประทาน- นวลจันทน,ชอน,ขาว 43)FLP1am2

เพื่อการเกษตร

36 แพร สอง บานหนุน บ.ดงพัฒนา 5045IV ฝายแมยม 1.5 6  / 6.74 126.7  ชลประทาน - - นกกระยาง ปลากระบอก,ตะเพียน 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 27.4 นกกระสา ชอน,ยี่สก,นวลจันทน 43)FLP1am2

นกกระปูด ซิว

นกหัวจุก



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด duration

Faunaความลึก (m)
ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดแพร

ระวางอําเภอ หมูบาน CodepH Flora

37 แพร สอง บานหนุน บานนา 5045IV อางฯหวยจันทร 5 10  / 6.75 414.8  ทํานา - - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน 36)FLL1am

(สปป.) 27.8 นกเปดเล็ก ปลาปลอย-นิล 43)FLP1am2

38 แพร สอง บานกลาง วังดิน ม. 5046III อางฯแมต๋ํา 15 30  / 6.73 307.4  ทํานา - - นกเปดเล็ก ปลอย-นิล,สา,ยี่สก 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 28.5  ปลูกถั่วเหลือง นกกระยาง 43)FLP1am2

 ปลูกขาวโพด

39 แพร สอง บานกลาง วังดิน ม. 5046III อางฯแมวะ 8 20  / 6.73 403.9  ทํานา - - นกเปดเล็ก ปลอย-นิล,สา,ยี่สก 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 28.9 นกกระยาง 43)FLP1am2

40 แพร สอง บานกลาง วังดิน ม. 5046III อางฯหวยบอทอง 20 30  / 6.88 264.1  ทํานา - - นกเปดเล็ก ปลอย-นิล,สา,ยี่สก 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 28.5 นกกระยาง 43)FLP1am2

41 แพร สอง เตาปูน บ.ทอสมาน 5046III อางฯหวยรัง 10 20  / 6.12 258.1  การเกษตร - โค นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL1am

ม.2 (กรมชลประทาน) 27.3 นกกระยาง ปลอย-นิล,ไน,ยี่สก 43)FLP1am2

(พท.ประมาณ30-50 ไร)

42 แพร สอง เตาปูน บ.ทอสมาน 5046III ไมมีชื่อ - - - - - -

ม.2 (ตรงอบต.คือสวนสาธารณะ)

(พท. <50 ไร)

43 แพร รองกวาง แมทราย แมทราย 5045I อางฯแมยาง 10-12 18-20  / 6.75 327.8  ชลประทาน - - นกกระยาง ปลาบึก,นิล,นวลจันทน 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 27.6  ปลูกยาสูบ นกเปดผี ไน,กระบอก,ยี่สก,ซิว 43)FLP1am2

นกกระปูด ดุก,ชอน

นกกระเต็น

44 แพร รองกวาง แมทราย แมทราย ม.4 5045II อางฯแมทราย 3 10  / 6.74 74.7  การเกษตร - - - ธรรมชาติ-ตะเพียนขาว 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 27.5  ปลูกยาสูบ ชอน,ดุก 43)FLP1am2

ปลอย-กระบอก,นิล

นวลจันทน

45 แพร สอง หวยหมาย บ.ลูนิเกตุ 5045IV อางฯหวยเปาะ 8 10  / 6.82 416.8  ทํานา - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ตะเพียน 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 27.7 ชอน,ดุก 43)FLP1am2

อบต.หวยหมาย ปลอย-ยี่สก,นิล

46 แพร สอง หวยหมาย หวยขอน 5045IV อางฯหวยโปง 12-15 17-20  / 6.79 356.1  สูบน้ําทํานา - โค นกกระยาง ปลานวลจันทน,นิล,ไน 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 27.6  หาปลา นกกระปูด ยี่สก,ตะเพียน,กระบอก 43)FLP1am2

ซิว,ดุก,ชอน,หอยขม



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด duration

Faunaความลึก (m)
ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดแพร

ระวางอําเภอ หมูบาน CodepH Flora

47 แพร สอง หวยหมาย หวยกาญจน 5045IV อางฯหวยกาน 8 13  / 6.81 353.2 โครงการชลประทาน- - - นกเปดผี ปลายี่สก,นิล,ไน,ขาว 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 27.7 ฤดูฝน นกกระปูด ชอน,กรด,กระบอก, 43)FLP1am2

 หาปลา นกกระสา ซิว,สรอย

นกกระยาง

48 แพร หนองมวงไข ทุงแคว ทุงแคว ม. 5045IV อางฯหวยยอย 1 3  / 6.78 274.3  ปลูกขาวโพด - โค นกกางเขน ปลาชอน,ดุก,ตะเพียน 36)FLL1am

27.6  ทํานา เหยี่ยว กระบอก 43)FLP1am2

49 แพร หนองมวงไข หนองมวงไข บ.หนองน้ํารัด 5045IV อางฯแมแฮด 6 10  / 6.81 202.8  ทํานา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-กระบอก, 36)FLL1am

ม.3 (กรมชลประทาน) 27.6 นกเปดเล็ก นิล,ไน 43)FLP1am2

50 แพร วังชิ้น นาพูน บ.นาพูน ม.2 4944I อางฯแมพูน (4 มี.ค.47) 10 14  / 6.52 199.2  สวนสม - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,กั้ง 36)FLL1am

พท.50 ไร 23.7  ทํานา นกกวัก ปลอย-นิล,ไน,ยี่สก, 43)FLP1am2

นกไกนา ตะเพียน,นวลจันทน

51 แพร วังชิ้น นาพูน บ.ปลานากั้ง 4944I อางฯนาปลากั้ง 5 10  / 6.73 194.3  สวนสม - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,ซิว 36)FLL1am

ม.3 (พท. 50 ไร) 25  ประปาหมูบาน นกกระยาง หมอ,สรอย 43)FLP1am2

ปลอย-นิล,ยี่สก,ตะเพียน

นวลจันทน

52 แพร เดนชัย บ.ไทรยอย บ.บอแกว ม.8 4944I อางฯบอแกว 7 15  / 6.65 243.4  ปลูกผักกาด - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,ซิว 36)FLL1am

(พท.ประมาณ 50 ไร) 23.4  ปลูกขาว นกกระยาง ปลอย-นิล,ไน,ยี่สก, 43)FLP1am2

 ปลูกถั่วเหลือง นวลจันทน,กระบอก

ตะเพียน 

53 แพร เดนชัย บ.ไทรยอย บ.ปาไผ ม.5 4944I อางฯหวยน้ําใส 1.5 4  / 6.64 116.6  สวนมะขาม ผักตบชวา 5% โค นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ซิว,หอย,กุง 36)FLL1am

(พท. 30 ไร) 24.7  สวนลําไย นกกระเต็น ปลอย-นวลจันทน,ไน 43)FLP1am2

สวนผสม นิล 

54 แพร ลอง ทุงแลง บ.ปากจอก ม.3 4944I อางฯน้ําเลา 10 20  / 6.75 102.2  ทํานา - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน,หมอ, 36)FLL1am

(พท.ประมาณ 50 ไร) 26.8  สวนขาวโพด นกกระยาง สรอย,ซิง ,กุง,หอย 43)FLP1am2

 ประปาหมูบาน นกเขาเขียว ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน

นกเขา นิล,นวลจันทน



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด duration

Faunaความลึก (m)
ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดแพร

ระวางอําเภอ หมูบาน CodepH Flora

55 แพร ลอง หวยปานพราว บ.ปานพราว 4944I อางฯปานพราว 5 10  / 6.75 132  ทํานา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ซิว 36)FLL1am

(พท.ประมาณ  60 ไร) 26.8  การเกษตร นกเปดน้ํา กุง,หอย 43)FLP1am2

 สวนถั่ว ปลอย-นิล,ตะเพียน

ยี่สก,ไน

56 แพร ลอง แมปาน บ.แมปาน ม.4 4944I อางฯปานหลวง 4 15  / 6.67 295.1  ทํานา - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ซิว,ชอน,ยี่สก 36)FLL1am

(พท.ประมาณ 70 ไร) 24.4 นกกระยาง ตะเพียน,คัง 43)FLP1am2

(กรมชลประทาน) ปลอย-นิล,นวลจันทน

ยี่สก,กุงกามกราม

57 แพร เดนชัย ไทรยอย บ.ไทรยอย 4944I อางฯปากะลง 3 10  / 6.69 231.3  ทํานา - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,กุง 36)FLL1am

(พท.ประมาณ 50  ไร) 25  ปลูกถั่วเหลือง นกกระยาง ปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก 43)FLP1am2

 ประปาหมูบาน นวลจันทน

58 แพร รองกวาง บานเวียง บ.เวียง ม.2 5045II อางฯแมถาง 15 32  / 6.63 174  ทํานา - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,บู 36)FLL1am

24.4  การเกษตร นกกระยาง ปลอย-บึก,ยี่สก,นิล 43)FLP1am2

 ปลูกถั่วเหลือง นกเปดน้ําผี ตะเพียน,นวลจันทน

59 แพร รองกวาง น้ําเลา บ.บุญแจม 5045I อางฯแมคําปอง 30 50  / 6.58 168 การเกษตร - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-หมอ,ชอน,ดุก 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 23.6 ทํานา นกกระยาง ปลอย-นิล,ยี่สก,ตะเพียน 43)FLP1am2

ความจุ 6.73 ลาน ลบ.ม. ปลูกถั่วเหลือง ไน,นวลจันทน

60 แพร รองกวาง น้ําเลา บ.บุญแจม 5045I หนองสะเอียม - - - - - -

(ของรพช.มีพท. <50 ไร)

61 แพร รองกวาง บานเวียง บ.เวียง 5045II อางฯแมติ๊ก  / 6.62 252.4 ทํานา - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ตะเพียน,หมอ 36)FLL1am

25 ปลูกขาวโพด ปลอย-นิล,ยี่สก,ไน 43)FLP1am2

เลี้ยงปลากระชัง นวลจันทน,ตะเพียน

การเกษตร

62 แพร เมือง หวยมา บ.หอย ม.7 5045II อางฯหวยหอย 3 6  / 6.6 249.8 ทํานา - โค นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-หมอ,ดุก,ชอน 36)FLL1am

รพช. สรางป 2542 25.4 การเกษตร นกกระยาง ปลอย-นวลจันทน,นิล 43)FLP1am2

ความจุ 775,000 ลบ.ม. ปลูกถั่วเหลือง ยี่สก

63 แพร เมือง น้ําชํา บ.น้ําชํา ม.3 5045II อางฯหวยน้ําบึง 0.5 4  / 6.91 283.8 ทํานา (น้ํานอย) - โค - ปลานวลจันทน,นิล 36)FLL1am

(รพช. พท. 50ไร) 28.9 43)FLP1am2



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด duration

Faunaความลึก (m)
ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดแพร

ระวางอําเภอ หมูบาน CodepH Flora

64 แพร วังชิ้น สลอย บ.แมขมึง ม.2 4844I อางฯหวยแมปะยาง 1 5  / 6.56 174.3 อุปโภค-บริโภค - โค นกเปดน้ําผี ธรรมชาติ-หมอ,ดุก,ชอน 36)FLL1am

(กรมชลประทาน ป 2545) 24.1 ประปาหมูบาน นกกระยาง ปลอย-นวลจันทน,นิล 43)FLP1am2

(พท.ประมาณ 70 ไร) ตะเพียน,ยี่สก

65 แพร วังชิ้น สลอน บ.ดงเจริญ ม.9 4844I อางฯหวยแมแหละ 4 10  / 6.48 273.3 ประปาหมูบาน - - นกเปดน้ําเล็ก ธรรมชาติ-ชอน,ดุก 36)FLL1am

(กรมชลประทาน ) 24.3 การเกษตร นกกระยางเล็ก ปลอย-นวลจันทน,ไน 43)FLP1am2

(พท.ประมาณ 100 ไร) ยี่สก

66 แพร วังชิ้น ปาสัก บ.กระตอม ม.10 4844I อางฯหวยกระตอม 4 15  / 6.68 181.1 ทํานา - ชาง นกเปดน้ําผี ธรรมชาติ-ซิว,สรอย, 36)FLL1am

(กรมชลประทาน ป 2542) 26.8 ปลูกถั่ว สวาย,ชอน 43)FLP1am2

อยูในเขตอุทยานเวียงโกสัย การเกษตร ปลอย-นวลจันทน,นิล

พท.50ไร ยี่สก,ตะเพียน

67 แพร วังชิ้น แมพุง บ.ขุนหวย 4944IV อางฯบานขุนหวย 2 10  / 6.4 57.3 ทํานา - - นกเปดน้ําผี ธรรมชาติ-ชอน,หมอ,ดุก 36)FLL1am

(พท. 50 ไร) 23.2 อุปโภค-บริโภค นกเขาเขียว กั้ง,มัน(ภูเขา),กั้ง 43)FLP1am2

การเกษตร ปลอย-ตะเพียน,นิล

ประปาหมูบาน นวลจันทน

68 แพร วังชิ้น แมพุง บ.แมปาก 4944IV อางฯบานแมปาก 15 30  / 6.48 137.8 การเกษตร - - - ธรรมชาติ-สรอย,ฉลาด 36)FLL1am

23.3 ประปาหมูบาน ชอน,ซิว,ขาว 43)FLP1am2

ปลอย-นวลจนัทน,นิล

ตะเพียน,ไน,ยี่สก

69 แพร ลอง หัวทุง บ.ไผลอม 4945II อางฯหวยคอเลน 3 4  / 6.58 162.4 ทําสวน - โค นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL1am

(พท.ประมาณ 30 ไร) 25.4 สรอย,ซิว 43)FLP1am2

ปลอย-นิล,ไน,กุง

70 แพร ลอง หัวทุง บ.บานเดิม 4945II อางฯหวยคอแลน 4 6  / 6.54 137.8 การเกษตร - โค นกกระยาง ปลอย-นิล,นวลจันทน 36)FLL1am

(กรมพัฒนาที่ดิน ป2545) 24.8 ทําไร นกเขา ตะเพียน,ยี่สก,กุง 43)FLP1am2

พท.~50ไร นกเปดน้ํา

71 แพร ลอง เขียงออย บ.แมจองไฟ 4945II อางฯหวยบง(สนง.พัฒนาฯ) 2 10  / 6.65 124.6 ทํานา - โค นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ซิว 36)FLL1am

ม.2 (พท.ประมาณ 50 ไร) 26.8 การเกษตร กระบือ ปลอย-ยี่สก,นิล,ไน,กุง 43)FLP1am2

(กรมชลประทาน ป2541) ตะเพียน



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
จังหวัด duration

Faunaความลึก (m)
ชื่อพื้นที่ชุมน้ําตําบล

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดแพร

ระวางอําเภอ หมูบาน CodepH Flora

72 แพร ลอง เวียงตา หัวฝาย 5945II ฝายสบแมงแมตา - - - - - -

(ฝายน้ําลน) พท.<50ไร

(กรมชลประทาน)

73 แพร ลอง เวียงตา หัวฝาย 5945II อางฯแหลงนอย 4 7  / 6.8 209.6 ชลประทาน - โค - ปลานิล,ยี่สก,ตะเพียน 36)FLL1am

(พท.50-60 ไร) 27 ปลูกถั่วเหลือง ไน,นวลจันทน 43)FLP1am2

กรมชลประทาน

74 แพร ลอง ตาผามอก เกี๋ยงผา 4945II อางฯเกี๋ยงผา 3 12  / 6.78 99.1 ปลอยน้ําชลประ- - โค นกกระยาง ปลานิล,ตะเพียน,ไน 36)FLL1am

(กรมชลประทาน ป2536) 26 ทานฤดูฝน นกเปดผี หมอ,ซิว ,สรอย 43)FLP1am2

นกกระปูด  และกุงฝอย,หอยขม

75 แพร ลอง ตาผามอก ปามอก 4945II อางฯหวยกํา 3 14  / 6.77 90.8 ปลอยน้ําชลประ- - โค นกกระยาง ปลานิล,ยี่สก,ชอน,ซิว 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 24.1 ทานฤดูฝน,แลง หมอ,ยี่สก 43)FLP1am2

78 แพร ลอง บานปน นาสาร 4945II อางฯแมลาน 15 20  / 6.88 150.6 คลองชลประทาน - โค นกกระยาง ปลายี่สก,นิล,ไน,กรด, 36)FLL1am

(สรางโดย รพช.22 มี.ค. 39) 26.5 ปลูกถั่วเหลือง นกเปดผี ตะเพียน,นวลจันทน, 43)FLP1am2

ความจุ 4,020,000 ลบ.ม. ปลูกผักกาด บู,ซิว,สรอย

79 แพร ลอง บานปน ทุงตากลา ม.3 4945II อางฯแมยาก 3 10  / 6.87 139.2 ทํานา - โค นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 26.7 กระบือ นกกระยาง ปลอย-นิล,นัย,ยี่สก 43)FLP1am2

นกกาน้ํา ตะเพียน,สวาย,บู

กุงกามกราม

80 แพร ลอง หวยออ นาแก ม.3 4945II อางฯแมกลาง 10 20  / 6.81 93.3 ทํานา,สวน - - นกเปดเล็ก ปลอย-ตะเพียน,ยี่สก, 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 26 นกกวัก นวลจันทน,นิล,ไน 43)FLP1am2

นกกระยาง

81 แพร ลอง หวยออ ตนผึ้ง ม.3 4945II อางฯหวยผาลาด 3 8  / 6.77 175.8 ทํานา - โค นกกระยาง ธรรมชาติ-ดุก,ชอน 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 25.9 ทําสวน นกกวัก ปลอย-นิล,ไน,ยี่สก 43)FLP1am2

ตะเพียนขาว

82 แพร ลอง ทุงแรง ปากจอก ม.3 4944I อางฯหวยน้ําเลา 12 20  / 6.79 59.5 โครงการเลี้ยง- - - นกเปดผี ปลาดุก,ชอน,กระบอก 36)FLL1am

26 ปลาในกระชัง นกกระยาง นิล,ยี่สก,ไน,ซิว,สรอย, 43)FLP1am2

โครงการชลประ- นกกวัก ปลาไหล

ทานฤดูฝน นกกระปูด


