
ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

1 อุตรดิตถ ทาปลา ผาเลือด - 5144IV เขื่อนสิริกิตติ์ 113  / 6.32 156.9  ชลประทานผลิต  ฯลฯ - - - 36) FLL1am

(การไฟฟาฝายผลิต)  ประมง 43) FLP1am2

ความจุ 9,510  ลาน ลบ.ม.  คมนาคม

 ทองเที่ยว

2 อุตรดิตถ ทาปลา ผาเลือด - 5144III อางฯหวยสีเสียด - - - - - 36) FLL1am

( พท.<50 ไร) 43) FLP1am2

3 อุตรดิตถ ฟากทา สองควน บ.โพนคู 5144I อางฯหวยเทิบ ( พท.~50 ไร) 5 7  ตลอดป 6.44 387.9  ที่ราบลุมปลูกขาว  - โค - ธรรมชาติ-นิล,ไน,ชอน 36) FLL1am

(กรมชลประทาน) นวลจันทน 43) FLP1am2

ความจุ 370,000 ลบ.ม. ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก

4 อุตรดิตถ ฟากทา สองหอง บ.นาไรเดียว ม.5 5144I อางฯหวยกลาง (พท.<50 ไร) - - - - - 36) FLL1am

(กรมชลประทาน) 43) FLP1am2

5 อุตรดิตถ น้ําปาด หวยมุน บ.หวยโปง 5144I อางฯหวยโปง (พท. >50 ไร) 6 8 ตลอดป 6.45 202.7  ทํานา - - - ธรรมชาติ-ชอน 36) FLL1am

(กรมชลประทาน)  26.8  ประปา ปลอย-ยี่สก,นิล,ไน 43) FLP1am2

ความจุ~ 400,000  ลบ.ม.  ปลูกขาวโพด

6 อุตรดิตถ น้ําปาด แสนตอ หัวนา ม.7 5144III อางฯหวยฮิ๋น 4.5 6  / 26.7 207.3  ทําไร - โค - ธรรมชาติ-กั้ง, 36) FLL1am

(พท.~50 ไร) 6.46 ปลอย-จีน,ซิว 43) FLP1am2

นวลจันทน,ยี่สก

7 อุตรดิตถ น้ําปาด น้ําไคร หวยแมง ม.3 5144III อางฯคลองตรอน 13 25  / 6.37 110.2  ชลประทาน - - - ธรรมชาติ-ดุก,ชอน 36) FLL1am

(กรมชลประทาน) 25.4  การเกษตร ปลอย-ยี่สก, 43) FLP1am2

(พท.~500 ไร) กุง,ตะเพียน,ไน

8 อุตรดิตถ น้ําปาด น้ําไคร บ.หวยแมง ม.3 5144III อางฯหวยมวง 4 6  / 6.47 103.3  สูบน้ําทํานา - โค นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน, 36) FLL1am

(พท.~50 ไร) 29.2  เลี้ยงสัตว กระบือ ปลอย-ยี่สก,นิล, 43) FLP1am2

ดุก,ซิว,เกร็ด,ไน

9 อุตรดิตถ ลับแล ไผลอม ดงสระแกว 4943I บึงมาย - 3 แหง 6.33 277.5  ทํานา - - นกกระยาง - 36) FLL2am

(โครงการพระเทพฯ) ขุดลอก 27 นกเปดน้ํา 43) FLS1am1

ความจุ 3,500,000 ลบ.ม.

(กรมชลประทาน)

10 อุตรดิตถ พิชัย คอรุม ปาแตว ม.4 4943I หนองวงศ - 1.5 แหง 6.22 298  ปลูกพริก,ออย - - นกกระยาง ธรรมชาติ-ชอน, 36) FLL1am

(กรมชลประทาน) 32.6  ทํานา นกเปดเล็ก กระดี่ 43) FLP1am2

หมูบานอําเภอ ตําบลจังหวัด Code

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ

duration pH Flora
Fauna

ระวาง
ความลึก (m)

ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
หมูบานอําเภอ ตําบลจังหวัด Code

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ

duration pH Flora
Fauna

ระวาง
ความลึก (m)

ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

11 อุตรดิตถ พิชัย บานหมอ บ.หาดแสแล 5043IV บึงวงฆอง   (บึงทบ) 2 3  / 6.94 99.6  ทํานา - โค นกพิราบ ธรรมชาติ-ชอน, 36) FLL1am

ม.6 (กรมชลประทาน) 28.6 นกกระยาง กระดี่,ดุก,หมอ 43) FLP1am2

ปลอย-นิล,ยี่สก

นวลจันทน,ไน

12 อุตรดิตถ พิชัย บานหมอ บ.หาดแสแล 5043IV บึงสัมพันธ 2 3  / 0.91 206.8  ทํานา - - นกพิราบ ธรรมชาติ-ชอน, 36) FLL1am

ม.6 (รพช.) ความจุ 96,909 ลบ.ม. 28.1 นกกระยาง กระดี่,ดุก,หมอ 43) FLP1am2

ปลอย-นิล,ไน,ยี่สก

นวลจันทน

13 อุตรดิตถ พิชัย บานหมอ บ.หาดแสแล 5043III บึงทายน้ํา 3 4  / 7.26 173.4  ประมง (ตกปลา) - โค - ธรรมชาติ-สวาย,ยี่สก, 36) FLL1am

ม.5 (กรมชลประทาน) 28.8  สูบน้ําทํานา ไน,จีน,นิล,นวลจันทน 43) FLP1am2

ปลอย-ดุก,ชอน,หมอ,

กระดี่,ตะเพียน

14 อุตรดิตถ พิชัย ทามะเฟอง หาดกรวด ม.6 5043III บึงหาดกรวด 3 4  / 7.01 202.4  ประมง (ตกปลา) - โค - ธรรมชาติ-สวาย,ยี่สก, 36) FLL1am

(กรมชลประทาน) 28.6  สูบน้ําทํานา ไน,จีน,นิล,นวลจันทน 43) FLP1am2

ปลอย-ดุก,ชอน,หมอ,

กระดี่,ตะเพียน

15 อุตรดิตถ พิชัย พญาแมน บ.ทามะปราง ม.1, 5043III บุงนอก 2 3  / 7.13 172.2  ประมงหมูบาน - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-กระดี่,หมอ, 36) FLL1am

ทามะเฟอง บ.หัวบึง ม.3 (กรมชลประทาน) 28.8  สูบน้ํา ดุก,ชอน 43) FLP1am2

(เขตรอยตอ - ความจุ 110,000 ลบ.ม.  ปลูกถั่ว ปลอย-จนี,นวลจันทน,

2 หมูบาน) นิล,ยี่สก

16 อุตรดิตถ พิชัย บานโคน บ.โคน ม.1 5043III หนองบานโคน 0.5 2.5  / 7.3 189  ทํานา - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ชอน,กระดี่ 36) FLL1am

พท. ~80 ไร 29.3 นกกระยาง หมอ,ดุก 43) FLP1am2

17 อุตรดิตถ ทาปลา ผาเลือด บ.ละเทิน 5044II อางฯหวยปบ 5 10  / 6.42 107.3  ชลประทาน - - นกเปดผี ปลาตะเพียน,นิล,ไน,จีน 36) FLL1am

(กรมชลประทานสราง 4 กย.36) 28.7 ยี่สก,นวลจันทน,ชอน 43) FLP1am2

ความจุ 486,600  ลบ.ม ดุก,บู,ซิว,สรอย

18 อุตรดิตถ ทาปลา ทาปลา ทาปลา ม.1 5044I อางฯหวยภูนก 15 20  / 6.49 218.6  ประปา - โค นกไกนา ธรรมชาติ-ทุกชนิด 36) FLL1am

(กรมชลประทาน สรางป 2512) 27.2  หาปลา กระบือ นกกวัก ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน, 43) FLP1am2

นกเปดผี นวลจันทน,นิล,ชอน

นกเปดแดง ดุก,กุงกุลาดํา,หอย



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
หมูบานอําเภอ ตําบลจังหวัด Code

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ
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ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

19 อุตรดิตถ ทาปลา ทาปลา ทาปลา ม.1 5044I สระน้ําบานภูนก - - - - - 36) FLL1am

(กรมชลประทาน ป43-44) 43) FLP1am2

20 อุตรดิตถ ทาปลา จริม วังชมพู 5044I อางฯวังชมพู 10 15  / 6.45 175.5  ประปา - - - ธรรมชาติ-ยี่สก,นิล,หมอ 36) FLL1am

(กรมชลประทาน) 27.3  การเกษตร นวลจันทน,ไน,ชะโด 43) FLP1am2

 ปลูกขาว,ขาวโพด

21 อุตรดิตถ ทาปลา จริม ทาชาง 5044I อางฯหวยรกชาง (พท.70  ไร) 6 10  / 6.56 164.4  การเกษตร - โค - ปลานิล,ไน,ยี่สก,หมอ 36) FLL1am

(สรางโดยกรมชลประทาน - 27.4 นา-พริก นวลจันทน,ชอน,บู,ซิว 43) FLP1am2

ปจจุบันเปนของ อบต.) นา-ถั่ว สรอย

22 อุตรดิตถ เมือง ทาเสก บนดง 5044II หนองชางเบี่ยง 3.5  / 6.44 160.2 ประปา บัว 100% - นกกระยาง ปลานวลจันทน,นิล,บู 36) FPPb/

(สรางโดย รพช.  ป 2532) 27.3 นกกวัก จัน,ยี่สก      FLL1am

ขนาด 110x230x3.50 ม.(<50 ไร) 43) FPP2d2/

พท.ธรรมชาติเปน บัว+ทํานา      FLP1am2

23 อุตรดิตถ สมแล ฝายหลวง มอนปางิ้ว 5044II อางฯหนองนาเลผือ - - - - - -

(สรางโดย รพช.) มีพท.~20 ไร

24 อุตรดิตถ เมือง บานเกาะ ปาเสา 5044III บุงปาเสา 2 8  / 6.41 68.7 สูบน้ําทําเกษตร - โค - ปลานิล,จีน,ยี่สก,หมอ 36) FLL1am

27.3 ปลูกขาวโพด นวลจันทน,ชอน,ดุก,บู 43) FLP1am2

 -ยาสูบ สรอย,สวาย

25 อุตรดิตถ เมือง หาดกรวด ซาน 5044III ขุดลอกหนองแขม (มีพท.~10 ไร) - - - - - -

( รพช.สราง 26 มิ.ย.39)

 ความจุ 98,451 ลบ.ม.

26 อุตรดิตถ เมือง ปาเสา หวยบง 5044III บึงกะโล - 1.2  6.34 188.5 - ผักตบชวา 20% โค นกกาน้ําใหญ ธรรมชาติ-ตะเพียน,ยี่สก 36) FPPb

26.5 โสน  10% กระบือ นกเปด,นกกระสา นวลจันทน,สลิด 43) FPP2c2

บอน  30% นกกระยาง

หญา  10% นกไกนา

27 อุตรดิตถ ตรอน วังแดง วังแดง ม.11 5043IV ศูนยเพาะพันธุปลา (ทับกระดาน) 2 3  6.98 253.9 การเกษตร - - นกเปดผี ปลอย-นิล,ตะเพียน,จีน 36) FLL1am

(พท.140 ไร) 27.2 ขาวโพด สวาย 43) FLP1am2

เลี้ยงปลา



ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish
หมูบานอําเภอ ตําบลจังหวัด Code
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ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

28 อุตรดิตถ ตรอน น้ําอาง ทาดินขาว ม.6 5043IV บึงสะกัด - 3 6.32 110.2 การเกษตร - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-กระดี่,ชอน 36) FLL2a

27.8 ทํานา นกเปดผี ดุก,หมอ 43) FLS1a2

นกกระยางขาว ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน

29 อุตรดิตถ ตรอน บานแกง บานแกง ม.1 5043IV บึงบอน 1.5 2 - - - - - -

(พท.25 ไร)

30 อุตรดิตถ ตรอน หาดสองแดง หาดสองแดง ม.1 5043IV หนองบัวแดง 3 4 7.08 232.1 การเกษตร บัวสาย 80% โค นกเปดใหญ ธรรมชาติ-กระดี่,ฉลาด 36) FPPb

(พท. 125 ไร) 27.1 ทํานา หมอ,ชอน 43) FPP2dm2

ปลอย-ตะเพียน,  ยี่สก

นวลจันทน,ไน

31 อุตรดิตถ ตรอน หาดสองแดง หาดสองแดง ม.1 5043IV บึงพาด 3 4 7.17 228.1 เชาที่เลี้ยงปลา - - นกเปดแดง ธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ 36) FLL1am

(พท. 700 ไร) 26.7 ทํานา นกไกนา ปลอย- ยี่สก, สวาย 43) FLP1am2

ไรถั่วเหลือง นกกระยางขาว นิล,จีน

32 อุตรดิตถ พิชัย ดารา ดารา 5043IV บึงชอ (กําลังขุดลอก) 3 6 6.99 209.7  การเกษตร ออ 40% - นกไกนา ธรรมชาติ-ฉลาด,สลิด 36) FPPb

กรมชลประทาน 22.7  ทํานา บัวหลวง  40% นกกวัก ดุก,กระดี่,ชอน,หมอ 43) FPP2dm2

(พท.2,500 ไร) นกเปดใหญ ปลอย-ตะเพียน,  ยี่สก

นกเปดผี นิล,นวลจันทน

33 อุตรดิตถ พิชัย ไรออย ไรออย ม.2 5043IV บึงน้ําดวน 2 5 6.86 132.1  ทํานา บัวหลวง  20% - นกไกนา ธรรมชาติ-ชอน,ฉลาด, 36) FPPb

27  สวนพริกขี้หนู ออ  20 % นกพริกดํา กระสก,กระดี่,ไหล,เตา 43) FPP2dm2

หญาไช 20% นกเปดน้ําใหญ

บอน 20%

34 อุตรดิตถ พิชัย ไรออย ฟาเรือง ม.1 5043IV บึงนอย 3 4  6.97 204.6  การเกษตร จอก 5% - - ธรรมชาติ-ชอน 36) FLL1am

(พท. 50 ไร) 27.4  ปลูกพริก ปลอย-นวลจันทน,จีน 43) FLP1am2

 เลี้ยงปลาหมูบาน ยี่สก,นิล

35 อุตรดิตถ พิชัย ไรออย บึงซาน ม.3 5043IV บึงซาน 1 2.5 7.04 152.7  ทําสวน - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-บู,ชอน,หมอ 36) FLL1am

(พท. 80 ไร) 26.7 ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน,นวลจันทร 43) FLP1am2

36 อุตรดิตถ พิชัย ไรออย ไรออย ม.5 5043IV บึงน้ําดวน - 2 6.91 118.3  ปลูกผัก - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,หมอ 36) FLL2am

(พท. 50 ไร) 26.8 นกกวัก ปลอย-นวลจันทน,ยี่สก 43) FLS1am2

นกไกนา ตะเพียน

นกกระยางขาว
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37 อุตรดิตถ พิชัย ดารา บานเกาะ ม.3,7 5043IV บึงยาง 3 5 7.08 122.8  การเกษตร - - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ชอน,หมอ 36) FLL1am

(ขุดลอก รพช.) 26.6  ปลูกผัก,พริก ปลอย-  นวลจันทน,จีน 43) FLP1am2

 ทํานา ยี่สก 

38 อุตรดิตถ พิชัย นายาง ซ้ําบอน ม.1 5043IV อางฯ หวยคลองเหมือง 2 6 6.94 102.6  การเกษตร - - นกเปดน้ํา ธรรมชาติ-ชอน 36) FLL1am

โครงการตามพระราชดําริฯ 28  ทํานา ปลอย-ยี่สก,ตะเพียน 43) FLP1am2

พท. 400 ไร (รพช. ป 2528)  ปลูกผัก นวลจันทน,สวาย

39 อุตรดิตถ พิชัย นาอิน นาอิน ม.3 5043IV บึงหลม 1 4 6.87 165.3  ทํานา บัวหลวง  80% - นกกระยางขาว ธรรมชาติ-สลิด,หมอ,ดุก 36) FPPb

(กรมพัฒนาที่ดิน) 27.3  ขาวโพด กก 10% นกเปดน้ําใหญ (ธ.ค.) ชอน,ตะเพียน,ฉลาด, 43) FPP2dm2

กรด,ไหล,เตา

40 อุตรดิตถ พิชัย บานโคน ไรเจริญ ม.7 5043IV บึงเบิก  (ขุดลอก) 1 6  6.98 103  การเกษตร ผักตบชวา 10 % - นกเปดใหญ ธรรมชาติ-ฉลาด, หมอ 36) FLL1am

(กรมชลประทาน ป 2544) 28  ทํานา นกเปดผี ดุก,ชอน 43) FLP1am2

พท.200 ไร ปลอย-ตะเพียน,  ยี่สก

นวลจันทน,ไน

41 อุตรดิตถ วัดโบสถ กันโซง นาอิน ม.2 5043II อางฯ ชํานาค 6 8  / 7.24 184.4  ทํานา - - นกเปดเล็ก ธรรมชาติ-ยี่สก,ตะเพียน 36) FLL1am

(กรมชลประทาน 30 เม.ย. 43) 27.9  ปลูกถั่ว,ขาวโพด นกเปดใหญ นวลจันทน 43) FLP1am2

นกกระยาง ปลอย-ชอน,กระดี่,ดุก,ชอน 

42 อุตรดิตถ ทาปลา ผาเลือด - 5144IV อางเก็บน้ําชองเขาขาด 113  / 6.32 156.9  ชลประทานผลิต  ฯลฯ - - - 36) FLL1am

(การไฟฟาฝายผลิต)  ประมง 43) FLP1am2

 คมนาคม

 ทองเที่ยว

43 อุตรดิตถ พนานิคม ดงประคํา ดงประคํา ม.2 5043II หนองกาย  (พท.70 ไร) 0 1 6.77 254.4 การเกษตร ออ 50% - นกเปดเล็ก ปลอย-ยี่สก,จีน,ไน,ชอน 36) FPPb

กรมประมง 2544 27.7 ทํานา กกสามเหลี่ยม นกกวัก ดุก,นวลจันทน,หมอ,สลิด 43) FPP2dm2

นกกระยางขาว


