
ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

1 ชัยนาท หันหา บางกระเสียว ตือสิงห 5038IV ระหารบัว 3 5  / 6.25 304.4 ทํานา ออ 30% - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-สรอย

34.5 34.5 นกเปดใหญ หมอ,ตะเพียน,สวาย

ชอน

2 ชัยนาท หนองตะ- ตะพานดิน หนองไมแกน 4939IV ฝายหนองไมแกน

โมง (<50ไร)

3 ชัยนาท วัดสิงห วัดสิงห คลองเชียน 5039IV หนองกระทง 0.5 1.5  / 6.44 244 ไมใชประโยชน ผักตบชวา - นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-ชอน

33 ผักบุง นิล,หมอ,สวาย

บัวหลวง

4 ชัยนาท วัดสิงห มะขามเฒา คลองมอน ม.4 5034III บึงคลองมอน 2 4  / 6.44 6.6 การเกษตร - - นกเปดน้ํา ปลานานาชนิด

32.9 เลี้ยงปลา นกเปดเล็ก

6.47 318.7 นกกระยาง

34.8

5 ชัยนาท วัดสิงห มะขามเฒา ทาเรือทอง ม.2 5039III บึงทาเรือทอง 5 7  / 6.31 3.9 ทํานา บัว 10% - - ปลาธรรมชาติ-หมอ

31.2 ชอน

ปลาปลอย-ตะเพียน

6 ชัยนาท หันคา หันคา เกาะเมือง ม.5 5039III บึงกระจับ 4 5  / 7.33 284.8 ทํานา ผักตบชวา โค นกเปดใหญ ปลาธรรมชาติ-ดุก

34.2 บัวสาย นกกระปูด ชอน,หมอ,นิล,กราย

กกสามเหลี่ยม สวาย

เข็ม

7 ชัยนาท สรรพยา หาดอาษา เขตติดตอ 5039II หนองสาหราย 1.5 4  / 5.82 217.3 ทํานา - - - ปลาธรรมชาติ-ฯลฯ

31.6 การเกษตร ปลาปลอย-ฯลณ

Flora
Fauna

อําเภอ ตําบล หมูบาน ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดชัยนาท

ระวาง
ความลึก (m)

จังหวัด Codeduration pH
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8 ชัยนาท สรรพยา เขาแกว นมโฑ 5039II ลํานมโฑ 3 5  / 6.03 186.4 การเกษตร - - - ปลาธรรมชาติ-หมอ

30.9 บอปลา ดุก,ชอน

ปลาปลอย-แรด,นิล

9 ชัยนาท เนินขาม สุขเขื่อน 5 หนองโปรง ม.13 4938I หนองปลอง(โปรง) 3 5  / 6.23 102 ประปา - - นกเปดใหญ ปลาธรรมชาติ-หมอ

30 นกกระยาง แขยง,ชอน

10 ชัยนาท เนินขาม กระบกเตี้ย หนองลาก ม.8 4939II หนองลาด 1 3 - 6.24 361.4 ทํานาปรัง ผักตบชวา - นกเปดใหญ ปลานิล,ชอน,ยี่สก,ดุก

31.4 กกสามเหลี่ยม นกกระยาง หมอ

11 ชัยนาท หันคา ไพรนกยูง เขาใหญ ม.9 4939II อางฯเขาพระ 2 3  / 6.38 165.5 การเกษตร - - - ปลาตะเพียน,สวาย,

32.6 ชอน

12 ชัยนาท สรรพยา สรรพยา สรรพยา 5039III หนองชะโด 3 6 6.96 281.5 ทํานา - - - ปลาสรอย,ชอน,หมอ FLL1am

31.3 สวาย

13 ชัยนาท หันคา วังไกเดือน หวยตาสี 5039III บึงระหารใหญ 1 3 6.16 242.6 ลําเจียก - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-หมอ FPP1b/

(เขตรักษาพืชพรรณ- 28.9 ผักตบชวา นกกระยางขาว ชอน,กระดี่,สวาย FLL1am

รักษา) ปลาปลอย-ยี่สก,นิล

ตะเพียน

14 ชัยนาท หันคา สามงาม , คลองเกษม , 5039III บึงตะพาบ 2 5 6.57 410.3 ทํานา ผักตบชวา - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-หมอ FPP1a

ทาโบสถ คลองคต 33 ทําสวน ออ นกกระยางขาว ชอน,ตะเพียน

15 ชัยนาท หันคา หวยงู หวยฮูพัฒนา 5039III บึงฆอง 1 3 6.13 222.9 ทํานา ออ - นกเปดแดง ปลาธรรมชาติ-หมอ FPP1b/

ม.10 30.7 ทําสวน บัวหลวง นกกระยางขาว ชอน,สวาย,สลิด,หมอ FLL1am

ผักตบชวา นกกาน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก,นิล

ลําเจียก นกไกนา ตะเพียน,นิล

นกชิงชัง  

นกกวัก

นกเปดผี
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16 ชัยนาท เมือง ชัยนาท วังยาง ม.2 5039III บึงออ 1 3 6.26 323.3 ทํานา ผักตบชวา - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-หมอ FLL1am

29.7 นกกระยาง ชอน,ยี่สก,ตะเพียน

นกกวัก

17 ชัยนาท เมือง หาดทาเสา วงพัฒนา ม.7 5039III สวนสาธารณะ- 1 3 6.13 222.9 ทํานา ออ - นกเปดแดง ปลาธรรมชาติ-หมอ FPP1b/

ประจําจังหวัด 30.7 ทําสวน บัวหลวง นกกระยางขาว ชอน,สวาย,สลิด FLL1am

ผักตบชวา นกกาน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก,นิล

ลําเจียก นกไกนา ตะเพียน

18 ชัยนาท หันคา หวยงู หวยฮูพัฒนา ม.10 5039III บึงฆอง 1 3 6.13 222.9 ทํานา ออ - นกเปดแดง ปลาธรรมชาติ-หมอ FPP1b/

30.7 ทําสวน บัวหลวง นกกระยางแดง ชอน,สวาย,สลิด,ชะโด FLL1am

ผักตบชวา นกกาน้ํา ปลาปลอย-ยี่สก,นิล

ลําเจียก นกไกนา ตะเพียน

นกกวัก

นกเปดผี

19 ชัยนาท เมือง ชัยนาท วังยาง ม.2 5039III บึงออ 1 3 6.26 323.3 ทํานา ผักตบชวา - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-หมอ FLL1am

29.7 นกกระยาง ชอน,ตะเพียน,นิล

นกกวัก ยี่สก

20 ชัยนาท เมือง หาดทาเสา วงพัฒนา ม.7 5039III สวนสาธารณะ 5 10 6.19 219.4 ทํานา ผักตบชวา - นกเปดแดง ปลาธรรมชาติ-หมอ

29.7 ออ นกกระยาง ชอน,สวาย

สาหราย นกเปดผี ปลาปลอย-ตะเพียน FRR1bm

นวลจันทร,ยี่สก

21 ชัยนาท เขื่อนเจาพระยา FRR1bm

22 ชัยนาท สรรพยา ตลก บานใหมบาง- 5039III วังแมลูกออน 10 15 6.3 392.3 ทําสวนผัก ออ - - ปลาตะเพียน,สรอย

กระเรียน 32 ปลูกขาวโพด ไมยราบ ชอน,หมอ
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23 ชัยนาท เมือง เขาทาพระ เขาขยาย 5039III เขาขยาย 8 5 6.55 241.3 ทํานา - - - ปลาธรรมชาติ-หมอ

30 ประปา ชอน,ยี่สก

ปลูกผัก ปลาปลอย-ตะเพียน

24 ชัยนาท เมือง เขาทาพระ หัวรอ ม.1 5039III บุงหักกองสิน 1 3 6.56 31 ทํานา บัวหลวง - - ปลาธรรมชาติ-หมอ

ทําไร ผักตบชวา สรอย,ตะเพียน,ชอน

ทําสวน ปลาปลอย-ตะเพียน

ยี่สก


