
ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

1 อุทัยธานี บานไร หูชาง รองหมากดูก ม.1 4939III อางฯตึงตัง 5 7 6.39 121.4 ประปา - - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ดุก 36)FLL1am

(~52 ไร) 27.1 นกเปดผี ปลาปลอย-ตะเพียน,นิล 43)FLP1am2

ยี่สก

2 อุทัยธานี บานไร หูชาง บานหนองแก 4939III อางฯหวยนกกระทา 1.5 5 6.84 598 ทําไร  - โค , นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-ชอน 36)FLL1am

(~50 ไร) 30 เลี้ยงสัตว กระบือ นกเปดแดง ปลาปลอย-ตะเพียนขาว 43)FLP1am2

ประปา นกกระยางขาว นิล,ยี่สก

3 อุทัยธานี บานไร เจาวัด บานอีเร 4839II อางฯทากรวย 1 2 6.82 240.8 รักษาพันธุสัตวน้ํา ผักตบชวา สัตวเยอะ นกเปด ปลาปลอย-บึก,นิล 36)FLL1am

(พท.40-50ไร) 28.3 ชลประทาน (อยูในเขต- นกไกนา ยี่สก,ตะเพียน 43)FLP1am2

ประมง รักษาพันธุ) นกกระยาง

นกสิรินธร

4 อุทัยธานี บานไร เจาวัด อีพุงใหญ ม.4 4839II อางฯหวยคลองเตย 1 3 7.55 163.6 ทําไร ออ 50% - นกเปดน้ํา นิล,ตะเพียน,ยี่สก 36)FLL1am

285 ทําสวนผัก นกกระยางขาว นวลจันทร 43)FLP1am2

ประมงพื้นบาน นกเปดผี

5 อุทัยธานี บานไร คอกควาย บวงสวรรค ม.11 4839II อางฯหวยแหละ1 3 6 7.04 143.5 ทํานา ออ 10% - นกเปดผี นวลจันทร,ตะเพียน 36)FLL1am

(พท.100ไร) 29.8 ทําสวนผลไม แหน 5% นกกระยาง ยี่สก,นิล 43)FLP1am2

ทําไร

6 อุทัยธานี บานไร คอกควาย บวงสวรรค 4839II อางฯหวยแหละ2 3 6 7.16 99 ประมง ออ 5% - นกเปดผี ยี่สก,ตะเพียนขาว 36)FLL1am

(คลองปลากั้ง) 27.9 ทําสวนผลไม นกกระยาง นิล,นวลจันทร 43)FLP1am2

(พท.80ไร) ทําไร,ทํานา

7 อุทัยธานี หวยกต ทายกต ชุมทหาร 4939III อางฯหวยกต 3 6 7.18 102 ประปา ออ 10% - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ดุก,กด 36)FLL1am

(พท.60-70ไร) 27.5 ทํานา ลําเจียก 10% ชอน,หมอ 43)FLP1am2

ทําสวนเงาะ,ลําไย ปลาปลอย-ยี่สก,นิล,ขาว

ตะเพียน

8 อุทัยธานี หวยกต หวยกต ชุมหัวเดน 4939III อางฯคลองไกเถื่อน 5 7 7.25 103 ประมง ออ 7% - นกเปดผี ปลาชะโด,นิล,บู 36)FLL1am

(พท.~240ไร) 31 ทําสวน แหน 5% นกกระยาง 43)FLP1am2

ทําไร นกเปดแดง

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

ความลึก (m)
ระวาง Codeduration pH Flora

Fauna
จังหวัด ชื่อพื้นที่ชุมน้ําอําเภอ ตําบล หมูบาน
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9 อุทัยธานี หวยกต สุขฤทัย บานหนองงู- 4939III เขาบางแกรก 1.5 4 7.22 84.4 ทํานา - - นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-หมอ 36)FLL1am

เหลือม ม.10 27.2 ตะเพียนขาว,ดุก,กด 43)FLP1am2

ปลาปลอย-ชอน,ดุก

10 อุทัยธานี ลานสัก ระบํา บานระบํา 4839I ระบํา 5 10 6.79 73.5 ไฟฟา - - นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-นิล 36)FLL1am

25.2 ทํานา นกกระยาง ชอน,กด,ตะเพียน,หมอ 43)FLP1am2

ทําไร(ขาวโพด, นกกระปูด ชะโด,แขยง

มันสําปะหลัง,ออย)

11 อุทัยธานี หวยคต ทองหลาง หวยคต 4839I เขื่อนขุนแกว 7 10 6.79 73.5 ทํานา - - นกกวัก ปลาชอน,นิล,สวาย, 36)FLL1am

(พท.60-70ไร) 25.2 ทําสวน นกเปดผี กระทิง,แขยง,ตะเพียน 43)FLP1am2

ทําไร นกกระยาง

12 อุทัยธานี เมือง เกาะเขาโพธิ์ เกาะเขาโพธิ์ 5039IV หนองขุนหมา 2 5 7.72 172.9 ประมง บัวหลวง 5% - นกเปดแดง ปลาตะโกก,สรอย,สวาย 36)FPPb

(พท.~150-200ไร) 30 บัวสาย 10% นกเปดผี ตะเพียน,ชอน,ดุก,หมอ 43)FLP1am

ออ 5% นกกระยางขาว

ลําเจียก 5% นกกวัก

นกไกนา

นกอีโกง

นกอีลุม

13 อุทัยธานี เมือง เกาะเขาโพธิ์ เกาะเขาโพธิ์ 5039IV หนองเฉลิมพระเกียรติ 3 6 6.87 176 เลี้ยงปลา บัวสาย 10% - นกเปดน้ําผี ปลาตะเพียน,นิล,ชอน 36)FPP1b

(หนองพริกเผา) 28.3 สวนสาธารณะ หญา 20% ชะโด 43)FPP2em2

(พท.60 ไร) ผักตบชวา

14 อุทัยธานี เมือง ทาชุง ดงยาง 5039IV บึงใหญ (บึงตลับผี) 5 6 7.27 175.3 ประมง - - นกกระยาง ปลาหมอ,ชอน,ซิว 36)FLL1am

(พท.200-300ไร) 28.7 นกเปดแดง ฉลาด,สรอย 43)FLP1am2

นกกวัก

นกนางนวล


