
ลําดับที่ EC การใชประโยชนที่ดิน

L H (Us) สัตว นก ปลา

1 เชียงใหม สันกําแพง หวยทราย หวยทราย 522730 2077056 227770 4846IV อางเก็บน้ําแมพริก 3 6 7.13 78.20 ทํานา,  -  - นกไกนา, ธรรมชาติ-ชอน,ซิว.

ลําไย,สม นกเปดใหญ(แดง) หมอ,สรอย,บู,ยี่สก

ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร

2 เชียงใหม สันกําแพง ออนใต ปง 521652 2067975 216679 4846IV อางเก็บน้ําหวยลาน 10 20 7.75 106.50 ทํานา,  - โค นกเปดใหญ(แดง), ธรรมชาติ-กระดี่,ชอน,

แตง, นกกระยาง(ขาว) ชะโด,ซิว,ดุก,สรอย,บู,

ขาวโพด ปลอย-จีน,ตะเพียน,นิล,

ไน,นวลจันทร,ยี่สก,บึก

3 เชียงใหม สันกําแพง ออนใต ปง 522337 2066510 223665 4846IV อางเก็บน้ําหวยปาไร 10 20 7.32 157.80 ทํานา,  - โค นกเปดใหญ(แดง), ธรรมชาติ-ชอน,ซิว.

ทําสวน, นกกระยาง(ขาว) ดุก,หมอ,สรอย,บู,

ประมง ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร

4 เชียงใหม สันกําแพง ออนใต ปง 521786 2065794 217657 4846IV อางเก็บน้ําคอยโตน 10 20 7.42 95.70 ทําประมง  - โค นกเปดใหญ(แดง), ธรรมชาติ-ชอน,ยี่สก

นกกระยาง(ขาว) ชะโด,ซิว,ดุก,หมอ,

ไหล,สรอย,บู,ไน,

ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นวลจันทร,นิล

5 เชียงใหม สันกําแพง ออนใต ปาเปางาม 525208 2069039 252690 4846IV อางฯแมยาแหน 10 25 7.22 107.30 ทํานา,  - โค นกเปดล็ก (ผี), ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

ขาวโพด, นกเปดใหญ(แดง), ดุก,หมอ,ไหล,ยี่สก

ยาสูบ,ลําไย ปลอย-ตะเพียน,นิล

6 เชียงใหม แมออน แมคํา หัวทุง 534222 2056232 342562 4846II อางฯหวยบอน 10 25 6.56 85.30 ทํานา,  ไมยราบยักษ โค นกเปดล็ก (ผี), ธรรมชาติ-ชอน,ยี่สก

ขาวโพด, นกกระยาง(ขาว) ชะโด,ซิว,ดุก,หมอ,

ลําไย ไหล,สรอย,นวลจันทร,

บู,ปลอย-จีน,ตะเพียน

7 เชียงใหม แมออน ทาเหนือ แมตะไคร 532978 2070955 329709 4846II อางแมตะไคร 8 15 7.15 137.20 ทํานา,  - โค นกกาน้ํา, ธรรมชาติ-ชอน,ยี่สก

ทําสวน, นกเปดล็ก (ผี), ชะโด,ซิว,ดุก,หมอ,

ขาวโพด นกกระยาง(ขาว) ไหล,สรอย,บู,นิล,

ปลอย-ตะเพียน,ไน

ความลึก (m)
คาพิกัด ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จึงหวัดเชียงใหม

Codeduration pH พืชน้ําอําเภอ ตําบลจังหวัด X Yหมูบาน



ลําดับที่ EC การใชประโยชนที่ดิน

L H (Us) สัตว นก ปลา

ความลึก (m)
คาพิกัด ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จึงหวัดเชียงใหม

Codeduration pH พืชน้ําอําเภอ ตําบลจังหวัด X Yหมูบาน

8 เชียงใหม แมออน บานสหกรณ สหกรณ 2 526289 2076987 863771 4846IV อางฯสหกรณ 3 6 8.49 290.00 ลําไย  -  - นกเปดใหญ(แดง), ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

ดุก,หมอ,ไหล,สรอย,

บู,ปลอย-ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร

9 เชียงใหม แมออน ออนเหนือ หนองหอย 528341 2074703 283747 4846I เขื่อนหวยแมออน 5 10 8.19 141.50 ทํานา, ไมยราบ,หญา นกเปดล็ก (ผี), ธรรมชาติ-ชอน,ยี่สก

ลําไย, นกกระยาง(ขาว) ชะโด,ซิว,สลิด,สรอย,

ขาวโพด บู,ปลอย-ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร,

10 เชียงใหม แมออน สหกรณ สหกรณ 3 526997 2082151 269821 4846II อางฯสหกรณ 3 5 10 7.81 287.00 ทํานา, ไมยราบ โค นกกระปุก, ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

ลําไย, นกเปดล็ก (ผี), ดุก,สลิด,สรอย,สวาย,

ขาวโพด, นกกระยาง(ขาว) ปลอย-ตะเพียน,นิล,

ทําประปา ไน,นวลจันทร,ยี่สก

11 เชียงใหม แมออน สหกรณ สหกรณ 6 528527 2083539 285835 4846I อางฯหวยบก 5 10 8.03 182.30 ทํานา, นกเปดล็ก (ผี) ธรรมชาติ-กระดี่,

ลําไย, ชอน,ซิว,หมอ,

ทําประปา ปลอย-นิล,ไน,ยี่สก

12 เชียงใหม แมออน สหกรณ สหกรณ 5 525849 2085037 258850 4846I อางฯสหกรณ 5 6 15 8.23 251.00 ทํานา, ไมยราบ โค นกเปดใหญ(แดง), ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

ทําสวน, นกกระยาง(ขาว) หมอ,สรอย,ยี่สก

ถั่วลิลง, บูปลอย-ตะเพียน,

ขาวโพด นิล,ไน,นวลจันทร,

ปลอย-ตะเพียน,นิล,

ไน,นวลจันทร,

13 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ปาเมือง ปากุม 523856 2088213 238882 4846IV อางฯหวยหองไคร 1 3 12 7.42 53.60  -           -  - นกเปดล็ก (ผี) ธรรมชาติ-กด,บึก

กระดี่,กราย,แขยง,

ชอน,ชะโด,ซิว,กด

หมอ,ไหล,ยี่สก,

ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร,
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14 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ปาเมือง ปงกุม 523181 2087092 231870 4846IV อางฯรองไคร 2 2 15 7.63 233.00 ทํานา, ไมยราบ  - นกเปดล็ก (ผี), ธรรมชาติ-กระดี่,บึก

ทําประมง นกกระยาง(ขาว) กราย,แขยง,ชอน,กด,

ชะโด,ซิว,หมอ,ไหล,

กดเหลือง,สรอย,ยี่สก,

ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร

15 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ปาเมือง ปงกุม 524947 2088016 249880 4846IV อางฯหวยขมิ้น 2 12 7.33 59.00 ทํานา, ไมยราบ นกเปดล็ก (ผี), ธรรมชาติ-กด,ไน,

ทําสวน นกกระยาง(ขาว) กระดี่,กราย,แขยง,

ลําไย ชอน,ชะโด,ซิว,ยี่สก

ไหล,สลิด,นวลจันทร,

ปลอย-จีน,ตะเพียน

16 เชียงใหม ดอยสะเก็ด บานโปง ตลาดขี้เหล็ก 523707 2083912 237839 4846IV อางฯหวยรองไคร 7 2 12 7.50 232.00 ทํานา, ไมยราบ  - นกเปดล็ก (ผี), ธรรมชาติ-กระดี่,ยี่สก

ทําสวน นกกระยาง(ขาว) กราย,แขยง,ชอน,ซิว,

ลําไย ดุก,หมอ,ไหล,ไน,

ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,นวลจันทร

17 เชียงใหม ดอยสะเก็ด บานโปง ตลาดขี้เหล็ก 522405 2084269 224842 4846IV อางฯหวยกา 3 12 7.42 67.10 ทํานา,  -  - นกเปดล็ก (ผี), ธรรมชาติ-กระดี่,

ทําสวน นกกระยาง(ขาว) แขยง,ชอน,ซิว,ดุก,

หมอ,ไหล,นวลจันทร

ปลอย-จีน,ตะเพียน

18 เชียงใหม ดอยสะเก็ด เชิงดอย ปทุมนิเวศน 516725 2086984 167869 4846IV หนองบัวพระหองหลวง 2 3 7.58 95.10 อนุรักษพันธปลา,  -  -  - ธรรมชาติ-กระดี่,ยี่สก

ปมน้ําเพื่อการเกษตร กราย,ชอน,ซิว,ดุก,

หมอ,ไหล,ปลอย-จีน,

ตะเพียน,นิล,นวลจันทร,

19 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ลางเหนือ ปาสักงาม 514815 2093629 148936 4846IV เขื่อนแมกวง 20 40 8.19 90.1 ทํานา,ทําสวน, ไมยราบ       - นกเปดล็ก (ผี) ธรรมชาติ-แขยง,ชอน,  -

ทําประมง,ทําประปา กดเหลือง,สรอย

แหลงเพาะพันธปลา,
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20 เชียงใหม สันทราย ปาไผ โปง 506939 2093570 069935 4846IV อางฯน้ําหวยโจ 2 9 7.49 75.4 ทําประปาหมูบาน  -  - นกเปดล็ก (ผี) ธรรมชาติ-กระดี่,ชอน,

ชะโด,ซิว,ดุก,ไหล,

ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร,ยี่สก

21 เชียงใหม เชียงดาว แมงาย แมซอน 493025 2151769 930517 4747II อางฯหวยซอน 100 140  -  - ทํานา,ทําสวน,  -  - นกกระยาง(ขาว) ธรรมชาติ-กราย,ชอน,

ขาวโพด ซิว,ดุก,หมอ,ไหล,

สลิด,ปลอย-จีน,ยี่สก

ตะเพียน,ไน,นวลจันทร,

22 เชียงใหม เชียงดาว เมืองงาย  - 493189 2156196 931561 4747IV อางฯหวยแมงาย 20 40  -  - ทํานา,  -  - นกเปดใหญ(แดง), ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

ปลูกผัก-หอม นกเปดล็ก (ผี) ดุก,หมอ,สรอย,ขาว,

นวลจัทร,ยี่สก

23 เชียงใหม ไชยปราการ ศรีดงเย็น หนองเปย 511762 2172787 117727 4848III หนองเปย 3 4 ปลูกผัก,กระเทียม,  - โค นกเปดใหญ(แดง) ธรรมชาติ-กด,ชอน,

ทําสวน-ลําไย, ซิว,ดุก,หมอ,ไหล,

ทําประมง แขยง,สรอย,ขาว

24 เชียงใหม ไชยปราการ ศรีดอนเย็น กิ่งจําป 511843 2174940 118749 4848III หนองควายดก 4 7 ทํานา, จอก  - นกเปดใหญ(แดง) ธรรมชาติ-แขยง,ชอน,

ปลูกผัก-หอม, ซิว,ดุก,หมอ,ไหล,

กระเทียม, ขาว,สรอย,บู,ยี่สก

ทําสวน-ลําไย ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร,

25 เชียงใหม ไชยปราการ ศรีดอนเย็น อางสันดันปา 513312 2175098 133750 4848III หนองสาด 3 4.5 ทําสวน-สม  -    - นกเปดใหญ(แดง) ธรรมชาติ-แขยง,ชอน,

ดุก,หมอ,ไหล,ขาว,

สรอย,ปลอย-จีน,

ตะเพียน,นิล,ไน,

นวลจันทร,ยี่สก

26 เชียงใหม ไชยปราการ ศรีดงเย็น แพะ(เมืองมีน) 518450 2175697 184756 4848III อางฯทุงจอ 0.5 4 ทํานา,ปลูกผัก,  - โค นกกวัก,นกไกนา, ธรรมชาติ-ชอน,

ขาวโพด,หอม, นกเปดล็ก (ผี) ซิว,ดุก,ขาว,สรอย,

ทําสวน-ลําไย นกเปดใหญ(แดง) ปลอย-นิล,ไน,
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27 เชียงใหม ฝาง แมขา หวยเดื่อ 525076 2185069 250850 4848IV อางฯหวยเดื่อ 25 30 ทําสวน-สม  - โค  - ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

ดุก,หมอ,ไหล,ยี่สก

สรอย,ขาว,นวลจันทร,

ปลอย-จีน,ตะเพียน

28 เชียงใหม ฝาง แมนาวา ฮางต่ํา 536341 2209150 363091 4848I อางฯน้ํารองถอน 3 7 ทําสวน-สม  -  - นกคุม ธรรมชาติ-ชะโด,ไน,

ปลอย-จีน,ตะเพียน,นิล

29 เชียงใหม แมอาย แมนาอาง หวยมวง 537398 2204985 373049 4848I อางฯหวยมวง 5 15 ทํานา-ป,ปรัง  -  -  - ธรรมชาติ-ชอน,ยี่สก

ปลอย-นิล,ไน,

30 เชียงใหม แมอาย แมนาอาง อางฯหวยชางลี 5 15 ทํานา-ป,ปรัง  - โค นกเปดใหญ(แดง) ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

ดุก,ปลอย-จีน,ยี่สก

ตะเพียน,นิล,ไน

31 เชียงใหม ฝาง มอนปน ลาว 510482 2203475 104034 4848IV เขื่อนไฟฟา 160 700 ทําสวน-สม,  -  -  - ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

พลังน้ําแมมาว ผลิตกระแสไฟฟา หมอ,สรอย,ขาว,

ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร

32 เชียงใหม แมแดง บานเปา หมโจ 501102 2125890 011258 อางฯแมริม 3 15 ทํานา,ปลูกผัก, ธรรมชาติ-กด,ชอน,

มันฝรั่ง,ขาวโพด, ซิว,ดุก,สรอย,ขาว,

ถั่วลิสง ปลอย-นิล,ไน

33 เชียงใหม สันปาตอง ยุหวา หนองสะเรียม 488414 2057088 879566 4746II หนองสะเรียม 3 6 7.77 0.17 ทําสวน-ลําไย,  -  -  - ธรรมชาติ-กด,สวาย

เลี้ยงกุง,เลี้ยงไก ชะโด,กุงฝอย,

ตะเพียน,นวลจันทร

34 เชียงใหม เมือง ชางเผือก หนองฮอง 497627 2080777 976807 4747I หนองฮอง 5 10 8.69 0.13 ที่สาธารณะ   -  -  - ธรรมชาติ-กด,ชอน,

ซิว,ดุก,สรอย,ขาว,

ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร

35 เชียงใหม เมือง ชางเผือก แมหยอก 496624 2081542 966815 4746I หนองน้ําเขียว 5 10 7.02 0.15  -  -  -  - ธรรมชาติ-ชอน,ไน

ปลอย-ตะเพียน,นิล
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คาพิกัด ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จึงหวัดเชียงใหม

Codeduration pH พืชน้ําอําเภอ ตําบลจังหวัด X Yหมูบาน

36 เชียงใหม แมริม ดอนแกว  - 495403 2082524 954825 4746I อางฯแมจอกหลวง 6 15 7.02 0.15 ทําประปา  -  -  - ธรรมชาติ-ซิว,สรอย,

ปลอย-ตะเพียน,นิล,

ไน,นวลจันทร,ยี่สก

37 เชียงใหม แมริม ดอนแกว หวยดังเฒา 494548 2085751 945857 4746I อางฯหวยดังเฒา 3 10 8.52 0.06 แหลงทองเที่ยว  -  -  - ธรรมชาติ-กระดี่,

ชอน,ซิว,ดุก,หมอ,

ไหล,หนามหลัง,ไน,

กรัมขางลาย,เข็ม,

สวาย,เพีย,แกมบา,

ปลอย-ตะเพียน,นิล,

กระเหงาอง,บูทราย,

ยี่สก,กระมัง,สลาด,

กุงฝอย,กุงกามกาม

38 เชียงใหม แมริม ดอนแกว แมสระหลวง 493981 2087488 939874 4746I อางฯหวยแมเย็น 4 12 7.2 0.72 สถานที่พักผอน  -  - นกเล็กเปด(ผี) ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

ดุก,บู,สรอย,ขาว,

ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร,

39 เชียงใหม - -  - 496425 2090681 964906 แหลงน้ําหมูบาน -

กรินวิลเลย

40 เชียงใหม จอมทอง สันปายาง สันปายาง 489092 2106615 890066 4749II สระโปงเปา 1 2 ทํานา,ถั่ว โค นกเปดใหญ(แดง), -

นกกระยาง(ขาว)

41 เชียงใหม แมแตง อินทนิน ปางกวาง 495947 2118441 959184 4747II อางฯหวยบง 2 5 6.84 0.13 ทําสวน,ลําไย, โค นกไกปา,นกไกนา, ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

เลี้ยงปลา, นกกระบูด, ดุก,หมอ,สรอย,ขาว,

คายเกษตร นกเปดใหญ(แดง) เสด็ด,ปลอย-จีน,ยี่สก

ตะเพียน,นิล,ไน

42 เชียงใหม แมแตง แมแตง ทุงหลวง 492071 2118079 920180 4747II อางฯหลังฝาก 2 7.44 397 ทํานา,ปลูกผัก, นกกระบูด, ธรรมชาติ-กด,นิล

ขาวโพด นกเล็กเปด(ผี) กระดี่,ชอน,ซิว,ดุก,

หมอ,ปลอย-ตะเพียน,



ลําดับที่ EC การใชประโยชนที่ดิน

L H (Us) สัตว นก ปลา

ความลึก (m)
คาพิกัด ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จึงหวัดเชียงใหม

Codeduration pH พืชน้ําอําเภอ ตําบลจังหวัด X Yหมูบาน

43 เชียงใหม แมแตง แมแตง หัวปาหา 491900 2117900 919179 4747II ฝายชลประทาน 2 10 7.44 397 ระบบชลประทาน ธรรมชาติ-กด,ยี่สก

แมแตง แมแตง กระดี่,กราย,แขยง,

ชอน,ซิว,ดุก,หมอ,

ไหล,สลิด,นิล,

ปลอย-จีน,ไน,

ตะเพียน,นวลจันทร,

44 เชียงใหม แมแตง บานเปา,ชอแล ดงใหม 504561 2118348 045183 4747II เขื่อนแมงัด 7.09 0.02 ระบบชลประทาน นกเล็กเปด(ผี) ธรรมชาติ-กด,ยี่สก,

สมบูรณชล กระดี่,แขยง,ชอน,

ซิว,ดุก,หมอ,ไหล,

สลิด,สรอย,ขาว,

ปลอย-จีน,ตะเพียน

,นิล,ไน,นวลจันทร

45 เชียงใหม แมแตง ขี้เหล็ก แมขี 487850 2110925 878109 4747II ขุดลอก 1 6 7.88 242 ระบบชลประทาน นกเล็กเปด(ผี) ธรรมชาติ-กด,ไน

ลําหวยสหกรณ กระดี่,แขยง,ชอน,

ดุก,หมอ,บู,ขาว,

ปลอย-นิล,

46 เชียงใหม แมแตง ขี้เหล็ก แมขี 487848 2110736 878107 4747II อางฯนิคมสหกรณ 0.2 2 7.88 242 ทําประปา หญา ธรรมชาติ-ดุก,

ปลอย-นิล

47 แมแตง แมหอพระ ภูดิน 4847III อางฯหวยกาง 3 10 ทํานา,ทําสวน-ลําไย โค นกเปดใหญ(แดง,) ธรรมชาติ-กด,ยี่สก

นกกระยาง(ขาว) กระดี่,กราย,แขยง,

ชอน,ซิว,ดุก,หมอ,

ไหล,ขาว,ปลอย-จีน,

ตะเพียน,นิล,ไน,

นวลจันทร

48 แมแตง แมหอพระ ภูดิน 4847II อางฯหวยกุก 2 8 ทํานา, โค นกเปดใหญ(แดง), ธรรมชาติ-กด,กระดี่,

ทําสวน-ลําไย นกกระยาง(ขาว) กราย,แขยง,ชอน,ซิว,

ดุก,หมอ,ไหล,บู,ยี่สก

ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร



ลําดับที่ EC การใชประโยชนที่ดิน

L H (Us) สัตว นก ปลา

ความลึก (m)
คาพิกัด ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จึงหวัดเชียงใหม

Codeduration pH พืชน้ําอําเภอ ตําบลจังหวัด X Yหมูบาน

49 เชียงใหม แมแตง แมหอพระ ปาเลา 508056 2114553 080145 4847III อางฯแมหอพระ 5 12 ทํานา,ทําประปา โค นกกระบูด, ธรรมชาติ-กด,กราย,

ทําสวน-ลําไย นกเปดใหญ(แดง), แขยง,ชอน,ซิว,ดุก,

นกกระยาง(ขาว) หมอ,ไหล,ขาว,สรอย,

ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร

50 เชียงใหม แมแตง แมหอพระ แมประจุม 508502 2113400 085134 4847III อางฯหวยแมประจุม 10 20 ทํานา,ทําประปา นกเปดใหญ(แดง), ธรรมชาติ-กด,แขยง,

ทําสวน-ลําไย นกกระยาง(ขาว) ชอน,ซิว,ดุก,หมอ,

ไหล,ปลอย-จีน,สรอย

ตะเพียน,นิล,ไน,

นวลจันทร,ยี่มสก

51 เชียงใหม แมแตง แมหอพระ นกเม็ง 506735 2110600 067106 4847IV อางฯหวยแมปอน 12 15 ทํานา,ปลูกผัก, นกเล็กเปด(ผี), ธรรมชาติ-กด,

ถั่วเหลือง,ถั่วลิสง นกเปดใหญ(แดง) แขยง,ชอน,

52 เชียงใหม แมแตง แมหอพระ ปาไม 508205 2111106 082111 4847IV อางฯหนองปลิง 4 1.5 ทําสวน-ลําไย, โค นกไกน้ํา, ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

สถานที่ทองเที่ยว นกเปดใหญ(แดง) ดุก,สรอย,ขาว,ไน

ปลอย-ตะเพียน,นิล

53 เชียงใหม ดอยสะเก็ด ลวงเหนือ ปาสักงาม 513984 2100892 139008 4847III อางฯปาสักงาม 5 10 ทําสวน-ลําไย, นกเล็กเปด(ผี) ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

ใชอุปโภค-บริโภค ดุก,ขาว,สรอย,บึก

ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,ไน,นวลจันทร

54 เชียงใหม พราว แมปง หวยทราย 519378 2121504 193215 4847III อางฯบานหวยทราย 10 15 ทําสวน-ลําไย โค นกไกน้ํา, ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

นกเปดใหญ(แดง), ดุก,ขาว,สรอย,ไน

นกกระยาง(ขาว) ปลอย-ตะเพียน,นิล

55 เชียงใหม พราว แมปง แมแพง 515780 2127873 157278 4847III อางฯแมแพง 14 22 ทําสวน-ลําไย เปดปา,นกไกนา, ธรรมชาติ-กด,ชอน,

ซิว,ดุก,หมอ,สรอย,

ขาว,ปลอย-จีน,สวาย

ตะเพียน,นิล,ไน,

นวลจันทร,ยี่สก,

56 เชียงใหม พราว แมปง หวยเกี้ยงซาง 515989 2129998 159299 4847IV อางฯหวยงู 25 30 ทําสวน-ลําไย ธรรมชาติ-กด,ชอน,

ซิว,ดุก,ปลอย-นิล



ลําดับที่ EC การใชประโยชนที่ดิน

L H (Us) สัตว นก ปลา

ความลึก (m)
คาพิกัด ระวาง ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จึงหวัดเชียงใหม

Codeduration pH พืชน้ําอําเภอ ตําบลจังหวัด X Yหมูบาน

57 เชียงใหม พราว แมปง หวยงู 521033 2129465 210294 4847IV อางฯหวยตะเคียน 5 7 ทําสวน นกเปดใหญ(แดง), ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

นกกระยาง(ขาว) สรอย,ปลอย-นิล,ไน

58 เชียงใหม พราว น้ําแพร แมลางอง 514393 2137807 143378 4847IV อางฯหวยแมลาด 5 10 ปลูกผัก-ขาวโพด, ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

ทําสวน-ลําไย ดุก,ขาว,สรอย,ไน

ปลอย-ตะเพียน,นิล

59 เชียงใหม พราว เขื่อนผาก สหกรณ 524076 2136607 240366 4847IV ขุดลอกหวยลึก 3 7 ทําสวน-ลําไย, ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

ทําประปา ดุก,ปลอย-จีน,

ตะเพียน,นิล,ไน

60 เชียงใหม พราว เขื่อนผาก สหกรณ 525569 2138323 255383 4847IV อางฯหวยทราย 7 15 ทําสวน-ลําไย, นกเล็กเปด(ผี) ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

ดุก,ขาว,สรอย,ไน

ปลอย-ตะเพียน,นิล

61 เชียงใหม พราว ปาแหน เหลา 523862 2148908 238489 4847II อางฯแมโกน 20 30 ทํานา,ปลูกผัก, นกเล็กเปด(ผี), ธรรมชาติ-ซิว,ขาว,

ถั่วเหลือง, นกกระยาง(ขาว) ปลอย-ตะเพียน,

ทําสวน,ลําไย นิล,ไน,ยี่สก

62 เชียงใหม พราว บานโปง ปาฮิ้น 514729 2144030 147440 4847IV อางฯแมวะ 10 15 ทํานา, นกเล็กเปด(ผี) ธรรมชาติ-ชอน,ซิว,

ปลูกผัก,ถั่วเหลือง สรอย,นวลจันทร,ยี่สก

ปลอย-จีน,ตะเพียน,

นิล,ไน,ขาว,


