
ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

1 สุโขทัย สวรรคโลก ศรีนคร บึงสวย ม.3 4943I บึงสวย 0.5 2 แหง 6.3 127.8 ทํานา - - นกกระยาง ปลาชอน,หมอ,กระดี่ 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) (ไมตลอด) 26.5 ปลูกผักบุง นกเปดน้ํา 43)FLP1am2

2 สุโขทัย ศรีนคร นครเดิฐ บ.ปากอาว ม.5 4943I หนองบึงผักหมู 2 4  / 6.72 149.7 ทํานา ออ 30 % - นกกระยาง ธรรมชาติ-หมอ,ชอน,ดุก 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 30 ปลูกออย บัว นกเปดใหญ ปลอย-ยี่สก,นิล,ไน 43)FLP1am2

นกเปดเล็ก

3 สุโขทัย ศรีนคร นครเดิฐ หนองแหนเหนือ 4943I หนองยาง 2 4 6.6 163 - ออ 30 % - นกกระยาง ธรรมชาติ-หมอ,ชอน,ดุก 36)FLL1am

ม.1 (กรมชลประทาน) 29.8 บัว    % นกเปดใหญ ปลอย-ยี่สก,นิล,ไน 43)FLP1am2

นกเปดเล็ก

4 สุโขทัย ศรีนคร นครเดิฐ แหนเหนือ 4943I หนองนาค 3 5 ตลอดป 6.38 120.3 ทํานา ผักตบชวา    - หนองเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,นิล 36)FPPb

(รพช.) 26.6 นกกระยาง ปลอย-ยี่สก,ไน 43)FPP2cm2

5 สุโขทัย ศรีนคร นครเดิฐ หนองแหน ม.9 4943I หนองปง 1 6  / 6.61 171.5 สูบน้ําทํานา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,กระดี่ 36)FLL1am

30.9 นกเปดเล็ก ดุก,หมอ 43)FLP1am2

ปลอย-ยี่สก,นิล,ไน

6 สุโขทัย ศรีนคร น้ําขม บานคลอง ม.9 4943I หนองใหญ 4 6  / 7.3 152.5 ทํานา ผักบุง - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ดุก,หมอ,ชอน 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 31.5  นกเปดใหญ ปลอย-นิล,ไน 43)FLP1am2

นกกระยาง

7 สุโขทัย ศรีนคร น้ําขม บ.เจริญ ม.6 5043IV หนองออ - 6 แหง 6.45 209.2 ทํานา - - - ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 29.2 สวาย,กระดี่ 43)FLP1am2

พท. ~70 ไร ปลอย-นวลจันทน,ไน

นิล

8 สุโขทัย ศรีนคร ศรีนคร บ.ศรีนคร ม.4 4943I หนองขุดหลม 1.5 3  / 6.67 275.5 ทํานา  -  - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 32.6 สวนมะมวง ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน,นิล 43)FLP1am2

9 สุโขทัย สรรคโลก คลองยาง วังแร ม.2 4943I หนองโรง 1 3  / - - นาขาว ผักบุง - นกกระยาง ปลาชอน,ดุก 36)FLL1am

กสช. (กรมชลประทาน) สวนมะมวง นกเปดใหญ 43)FLP1am2

10 สุโขทัย สรรคโลก คลองยาง บ.วังแร 4943I หนองปกกะทุม - 5 แหง 6.53 739 ทํานา ผักบุง - - ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 1 คืบ 32.9 ปลอย-ตะเพียน,ยี่สก,ไน 43)FLP1am2

พท. ~200 ไร หมอ,นวลจันทน,นิล

ระวางอําเภอ ตําบลจังหวัด หมูบาน

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

Codeduration pH Flora
Faunaความลึก (m)

ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา
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11 สุโขทัย ศรีนคร หนองบัว บ.บึงลับแล ม.7 4943II บึงลับแล - 3 - - - ทํานา - - นกเปดผี ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36)FLP1a

ปลูกถั่ว ปลอย-ยี่สก,นิล,สวาย 43)FLS1am2

ไน,นิล

12 สุโขทัย ตาลเตี้ย ตาลเตี้ย บานดาน ม.4 4943II หนองมะโกเขียว 1.5 3  / 7.73 270.8 สูบน้ําทํานา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL1am

(รพช. 12 มี.ค. 39 ) 31.8 นกแขวก กระดี่ 43)FLP1am2

ความจุ 575,214 ลบ.ม.

13 สุโขทัย เมือง ตาลเตี้ย บ.ยางเอน 4943II บึงใหญ 5 10  / 6.59 244.5 ทํานา - โค นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-กระดี่,บู,ดุก 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 30.1 ปลูกถั่ว กระบือ นกกระยาง ชอน,หมอ 43)FLP1am2

ปลอย-ตะเพียน,ยี่สก

นิล,ไน

14 สุโขทัย เมือง ตาลเตี้ย บ.ยางเอน 5943II หนองน้ําจัน 3 6  / 6.75 291.7 ทํานา - - - ปลาชอน,กราย,สรอย 36)FLL1am

พท. ~50 ไร 31.7 ตะเพียน,หมอ 43)FLP1am2

15 สุโขทัย ศรีสําโรง ตาเวียง หนองยาว 5943II หนองกระสา 4 5  / 7.42 207.2 ยาสูบ - กระบือ นกกระยาง ปลาดุก,ชอน,หมอ 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 30.6 นกกระสา 43)FLP1am2

พท. ~ 56 ไร

16 สุโขทัย ศรีสําโรง ตาเวียง บ.คลองแขม 5943II หนองอายงั่ว 5 6  / 6.43 203.5 - - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-สวาย,หมอ 36)FLL1am

พท. ~ 100 ไร 28.5 นกเปดเล็ก ดุก,ตะเพียน 43)FLP1am2

นกกระยาง

นกกระสา

17 สุโขทัย ศรีสําโรง บานซาน บ.ซาน ม.10 4943II หนองไอของ 2 4  / 6.73 299.7 สูบน้ําทํานา - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชะโด,กระดี่ 36)FLL1am

(สระต. บานซาน) 24.1 นกกระยาง หมอ,ดุก,ชอน 43)FLP1am2

(กรมประมง)

18 สุโขทัย ศรีสําโรง บานไร บ.ดอนจันทร 4943II หนองลาดหอยโขง 2 4  / 6.85 229.4 สูบน้ําทํานา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-กระดี่,ชอน 36)FLL1am

ม.4 (กรมประมง) 26.7 นกเอี้ยง หมอ,ดุก 43)FLP1am2

ปลอย-ยี่สก

19 สุโขทัย สวรรคโลก ทาทอง หนองชุมแสง 4943II หนองชุมแสง 1.5 3  / 7.54 221.2 ทํานา - - นกกระยาง ธรรมชาติ-หมอ,ชอน,ดุก 36)FLL1am

ม.5 (กรมประมง) 21.4 ปลูกขาวโพด นกเปดเล็ก ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน 43)FLP1am2

นิล,ไน,ตะเพียน
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20 สุโขทัย สวรรคโลก ทาทอง หนองปาตอ 4943II หนองปาตอ 1.5 3.5  / 7.05 281.7 ทํานา - - นกเปดเล็ก ปลาชอน,กระดี่,หมอ 36)FLL1am

ม.1 27.2 นกกระยาง สลิด,นิล,ตะเพียน 43)FLP1am2

สรอย

21 สุโขทัย สวรรคโลก ยานยาว ยานยาว ม.12 4943I หนองบึง 1 3  / 7.21 228.8 ทํานา - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-สรอย,ชอน 36)FLL1am

(กรมชลประทาน) 28 หมอ,ดุก,สวาย 43)FLP1am2

22 สุโขทัย สวรรคโลก หนองกลับ หนองกลับ ม.2 4943I หนองหลม - 3 แหง - - ทํานา - - - ปลาสรอย,ชอน,กระดี่ 36)FLP1a

(รพช.) (ไมมีน้ํา) ปลูกขาวโพด ดุก 43)FLS1am

23 สุโขทัย สวรรคโลก หนองกลับ หนองกลับ ม.2 4943II หนองปลอง - 6 - 6.88 230.3 สูบน้ําทํานา - - - ธรรมชาติ-กระดี่, หมอ 36)FLP1a

(รพช.) 26.6 ปลูกกลวย ดุก,ชอน 43)FLS1am

ปลอย-นวลจันทน,ไน

นิล,ยี่สก

24 สุโขทัย สวรรคโลก หนองกลับ หนองกลับ ม.2 4943I หนองใหญ - 4 - - - ทํานา - - - ปลาธรรมชาติ 36)FLP1a

สวนกลวยไข 43)FLS1am

25 สุโขทัย สวรรคโลก ปากุมเกาะ ปากุมเกาะ 4943I หนองแมระวิง 3 10  / 6.83 235.6 สูบน้ําทํานา - โค นกเปดใหญ ธรรมชาติ-สลิด,กระดี่ 36)FLL1am

ม.9 (กรมชลประทาน) 36 เลี้ยงสัตว กระบือ นกกระยาง หมอ,สวาย,ชอน,ดุก 43)FLP1am2

26 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย หนองชาง ม.5 4943I หนองชาง 3 4  / 6.53 137.5 เลี้ยงปลา - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-สวาย 36)FLL1am

(กรมพัฒนาที่ดิน) 29.3 การทองเที่ยว ปลอย-จีน,ยี่สก 43)FLP1am2

27 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ทาชัย หนองปลิง ม.1 4943I หนองปลิง (รพช.) - - - - - - - - - - -

พท. < 50 ไร

28 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย แมสิน บ.แมเนิน 4944I อางฯแมเทิน 2 6  / 6.64 212.6 ปลูกถั่ว - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,ซิว 36)FLL1am

พท. ~100ไร 24.8 สวนสม สรอย 43)FLP1am2

29 สุโขทัย กงไกลาศ กง วังปลาทอง ม.3 4942I หนองกระทิง (ขาว) - 7 ทํานา(ในอนาคต) - - - (ยังไมปลอยปลา) 36)FLL1am

โครงการกรมพัฒนาที่ดิน 43)FLP1am2

พท. 120 ไร (กําลังขุดลอก)

30 สุโขทัย คีรีมาศ ทุงหลวง บ. หนองออ 12 4942I หนองออใหญ 2 4 7 259.8 การเกษตร หญา  10% - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,ดุก 36)FLL1am

พท. 70 ไร 27.9 ทํานาปรัง 43)FLP1am2

31 สุโขทัย เมือง เมืองเกา เมืองเกา ม.3 4943III อุทยานประวัติศาสตร 7.54 215 การเกษตร หญา  10% - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,ดุก -

พท. 70 ไร 27.4 ทํานาปรัง
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32 สุโขทัย เมือง เมืองเกา เมืองเกา ม.2 4943III เขื่อนศริดพงษ(ทํานบพระรวง) 5 10 7.21 233.3 การเกษตร - - นกเปดผี (ไมมาก) ธรรมชาติ-ชอน,นิล,หมอ 36)FLL1am

ความจุ 400,000 ลบ.ม. 27.1 ปลูกขาวโพด ปลอย-ตะเพียน , จีน , 43)FLP1am2

สรางสมัยสุโขทัย บูรณะ 2532 ปลูกใบยา นวลจันทน

33 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ดงคู หวยไคร 4944II อางฯหวยมะกรูด 3 6 6.82 184.5 ทําสวน บัวหลวง 20% - - ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36)FLL1am

รพช. (ความจุ 600,000 ลบ.ม.) 23.9 ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน 43)FLP1am2

จีน

34 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หาดเลย หนองหิน ม.2 4944II หนองหิน 2 3  6.6 200.2 ทํานา ออ  40% - นกเปดผี ธรรมชาติ-กระดี่,ชอน 36)FPPb

พท.54 ไร 23.8 ทําสวนตนหอม ตนพงษ  40% หมอ,กระชั้น 43)FPP2cm2

ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก

สวาย

35 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หาดเลย หนองหิน ม.2 4944II หนองพลุง 3 4 6.82 264.6 การเกษตร บัวหลวง 40% - - ปลอย-นวลจันทน, จีน 36)FLL1am

พท. 50 ไร 23.7 ทํานา ยี่สก 43)FLP1am2

ปลูกหอม

36 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย หาดสูง 4944III อางฯแมสูง 20 30 6.82 121.2 ประปาหมูบาน - กระบือ - ธรรมชาติ- กระดี่ ,กรด 36)FLL1am

พท. 2.03 ตร.กม 23.7 การเกษตร ชอน,ซิว,ฉลาด,กราย 43)FLP1am2

ระดับน้ําเก็บกัก12.4 ลานลบ.ม. ทํานาปรัง แขยง

(สูง 27.80 ม. , ยาว 347.692 ม.) ไรถั่วเหลือง ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก

กรมชลประทานสราง 2531-39 ประมงพื้นบาน ตะเพียน,บึก,สวาย,นิล

กุงกามกราม

37 สุโขทัย ทุงเสงี่ยม บานใหม นาแพะ 4943IV หนองจรเข 3 5 6.7 160.4 ทําสวน ออ  40% - นกกวัก ธรรมชาติ-ชอน,กระดี่ 36)FPPb

พท. 200 ไร 24.2 ทํานา พงษ  20 % นกไกนา ปลอย-นวลจันทน,จีน 43)FPP2cm2

บอน  10% นกกระปูด

ผักตบชวา  10% นกเปดผี

บัวหลวง  10% นกกระยางขาว

38 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย บานแกง ปากกะยาง ม.12 4943IV อางฯทาแพ ไมแนชัด 28 7.01 110.9 การเกษตร - - นกเปดน้ําใหญ ธรรมชาติ-ชอน,นิล 36)FLL1am

พท.  4,780  ไร 23.8 ทําสวน ปลอย-ยี่สก,นวลจันทน 43)FLP1am2

(สูงสุด 72.23 ลาน ลบ.ม.) ประปาหมูบาน ตะเพียน , บึก , สวาย

กุงกามกราม
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39 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หนองออ ดงยาง ม.7 4943IV อางฯเขาหัววัว 4 8 6.84 144.8 ประปาหมูบาน - - นกเปดผี ธรรมชาติ-ฉลาด,นิล,ไน 36)FLL1am

พท. 80 ไร 23.8 ชอน,ดุก,หมอ 43)FLP1am2

(กรมชลประทานสราง)

40 สุโขทัย ศรีสําโรง นาขุนไก หนองจิก ม.10 4943III หนองจิก 1.5 3 7.48 63.9 การเกษตร - - - ธรรมชาติ-ตะเพียน,ดุก 36)FLL1am

(กรมพัฒนาฯ สราง 6 ปมาแลว) 27.2 ทํานา ชอน 43)FLP1am2

(กวาง 40 ม. ,ยาว 1,000 ม.) ปลอย-จีน,ยี่สก,ตะเพียน

41 สุโขทัย บ.ดานลานหอย วังน้ําขาว วังตะเพียน ม.5 4843II อางฯหวยหนองเคาะ 8 12 7.92 123.7 ทํานาปรัง - - นกเปดนอย ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ซิว 36)FLL1am

(ความจุ 4,200,000 ลบ.ม.) 27.1 แขยง,สรอย 43)FLP1am2

รพช. สราง 6 ธ.ค. 2538 ปลอย-จีน,ยี่สก,ตะเพียน

นวลจันทน,นิล

42 สุโขทัย บ.ดานลานหอย ตลิ่งชัน ลานกระบือ ม.9 4843II อางฯกิ่งหญาแทน 1.5 4 7.26 118.9 ประปาหมูบาน - - นกเปดผี ธรรมชาติ-ดุก,ชอน,กรด 36)FLL1am

สรางโดย รพช. (พท. 150 ไร) 27.1 ปลอย-นิล,ไน,ตะเพียน 43)FLP1am2

ยี่สก,บึก,นวลจันทน,

ชะโด

43 สุโขทัย ลานหอย บานดาน ลานหอย 4942IV เขื่อนเกิดผล (คลองในแขก) 3 10 7.26 192.8  ประปาหมูบาน - - นกเปดน้ําผี ธรรมชาติ-สรอย,บู,ดุก 36)FLL1am

สรางป2525โดยหนวยพัฒนา- 27.4 นกเปดใหญ ชอน 43)FLP1am2

เคลื่อนที่อุตรดิตถ ปลอย-ตะเพียน,ยี่สก

ความจุ 1,500,000 ลบ.ม. จีน,นวลจันทน

44 สุโขทัย คีรีมาศ ศรีคีรีมาศ บ.ดินแดง 4442IV อางฯคลองขางใน 5 10 7.4 218.3 ทํานาปรัง - - นกเปดผี ธรรมชาติ-สลิด,สรอย, 36)FLL1am

พท. 500 ไร 28.7 หมอ,กระดี่,ชอน,ดุก 43)FLP1am2

45 สุโขทัย คีรีมาศ โตนด บ.ปากคลองเรือ 4942I สระน้ํา (ทุงชาง) 2 5 7.18 144.5 ทํานาปรัง ผักตบชวา  5% - นกเปดน้ําใหญ ธรรมชาติ-ชะโด,ชอน 36)FLL1am

ม. 3 กรมประมง  มีพท. 70 ไร 26.2 กกสามเหลี่ยม  5% นกเปดผี ดุก,หมอ 43)FLP1am2

นกไกนา ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก

นกกระยางขาว ตะเพียน

นกกวัก

46 สุโขทัย คีรีมาศ โตนด หนองกก ม.6 4942I ทุงพันทลาย  - 4 7.87 136.7 ทํานาปรัง - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ดุก,ชอน 36)FLL1am

พท. 290 ไร 26.7 ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก 43)FLP1am2

ตะเพียน



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
ระวางอําเภอ ตําบลจังหวัด หมูบาน

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

Codeduration pH Flora
Faunaความลึก (m)

ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

47 สุโขทัย กงไกรลาศ กกแรด บ.คลองปก ม.3 5043III ขุดลอกบอเก็บน้ําบึงปรึก 2 5  / 6.82 199.9 ทํานา - - - ธรรมชาติ-กระดี่, หมอ 36)FLL1am

(กสช.) 27.9 ชอน,ดุก 43)FLP1am2

ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก

48 สุโขทัย กงไกรลาศ กกแรด บานปก ม.3 5043III หนองมายไมแดง หรือ  - 4 - - - ทํานา - - - - 36)FLL1am

อางฯคลองปก บูรณะ5/01/47 43)FLP1am2

กรมประมง 2530 

ลอกใหมยังไมเสร็จ

49 สุโขทัย กงไกรลาศ บานใหมสุข- บ.บึงครอบ ม.1 5042IV บึงครอบ 2 6  / 6.82 222.9 สูบน้ําทํานา - - นกเปดเล็ก - 36)FLL1am

เกษม (รพช. 27 ก.ค. 43) 27.9 ปลูกผัก นกกระยางขาว 43)FLP1am2

ความจุ 192,683 ลบ.ม.

50 สุโขทัย คีรีมาศ ทุงยางเมือง คลองน้ําขน 4944 II อางฯปาซาน 3 6  / 7.1 291 ทํานา - - นกเปดใหญ -

 ม.5 (ชลประทาน) 24.1 ไรถั่ว,ขาวโพด นกกระยางขาว

51 สุโขทัย กงไกรลาศ ดงเดือย ดงยาง ม.4 5042IV หนองบึงมูล 3 5  / 7.06 152.6 ทํานา - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ไหล 36)FLL1am

พท.700ไร (อบต.) 28 หมอ,กระดี่ 43)FLP1am2

ปลอย-นิล,ตะเพียน


