
ลําดับ EC Present 

ที่ L H (mm) Landuse Animal Bird Fish

1 สุพรรณบุรี ศรีประจันต ปลายนา บัวประจัน ม.2 5038III หนองบัวประจัน 10 11  / 6.27 247 ประปา บัว 10% - - ปลาปลอย- ยี่สก, นิล

(~40ไร) 32.5 32.5 สวาย,ตะเพียน

2 สุพรรณบุรี ศรีประจันต ปลายนา หนองสามขา ม.2 5038III (ไมถึง 50 ไร)

3 สุพรรณบุรี ศรีประจันต ดอนปรู สามจุน 5038III บอทรายเกา 6.22 458.3 - กกสามเหลี่ยม10% - - -

32.3 32.3

4 สุพรรณบุรี ศรีประจันต วังน้ําซบั บึงควง ม.7 5038III บึงควง 4 6  / 6.18 258.5 การเกษตร จอก 40% - นกยาง ปลาธรรมชาติ - กราย, 

30.8 30.8 ประปา ผักตบชวา 10% ฉลาด,ยี่สก,ตะเพียน,

ทํานา หญาปลอง10% ชอน

บัว 10%

5 สุพรรณบุรี ศรีประจันต วังหวา หนองน้ําขาว ม.7 5038III บึงหนองน้ําขาว 2 3  / 6.17 277.8 การเกษตร กกสามเหลี่ยม5% โค - ปลาธรรมชาติ -สวาย, 

(70ไร) 30.8 30.8 ทํานา ตะเพียน,ชอน

ประปา

6 สุพรรณบุรี ศรีประจันต วังหวา หนองน้ําขาว ม.7 5038III หนองจอก 4 6  / 6.19 263 การเกษตร ผักตบชวา5% โค นกยาง ปลาธรรมชาติ-ไน,นิล

30.6 30.6 ทํานา บัวหลวง 80% นกกวัก สวาย,ยี่สก

ประปา

7 สุพรรณบุรี ศรีประจันต 5038III หนองบอน

(30ไร)

8 สุพรรณบุรี เมือง บานโพธิ์ บานบึง ม.5 5038III บึงลางตะเข 6 7  / 6.21 217.2 การเกษตร ผักตบชวา5% - นกกวัก ปลาธรรมชาติ-ตะเพียน

32.7 32.7 ทํานา นกเปดน้ํา ชะโด,ดุก,ชอน,ยี่สก,หมอ

ประปา

9 สุพรรณบุรี เมือง บานโพธิ์ ลุมบัว ม.9 5038III บึงวงศอารียะ 7 8  / 6.33 312.6 ทํานา - โค,กระบือ นกเอี้ยง ปลาธรรมชาติ-ตะเพยีน

33.9 33.9 การเกษตร เปด นกเปดน้ํา ยี่สก,นิล

นกกระสา

10 สุพรรณบุรี เมือง ดอนโพธิ์ ไผแบก ม.9 5038III บึงไผแบก 6 9  / 6.17 384.4 ประปา - - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ตะเพียน

(ความจุ 992,726 ลบ.ม. ) 31.5 31.5 ทํานา นกกระสา สรอย,นิล

นกกวัก

นกเปดน้ํา

นกนางแอน

Floraชื่อพื้นที่ชุมน้ําจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน
Fauna

พื้นที่ชุมน้ํา ( Wetland ) ที่อยูพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ระวาง
ความลึก (m)

Codeduration pH
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11 สุพรรณบุรี บางปลามา บางปลามา หัวลาด ม.6 5038III บอทราย 3 6  / 6.22 368.1 ทํานา บัวหลวง 40% เปด - ปลาธรรมชาติ

(ที่เอกชน) 32.3 32.3 การเกษตร หญา 10%

12 สุพรรณบุรี สามชุก สามชุก บานริมบึง ม.2 5038IV บึงละหาร 5 8  / 6.19 364.3 ทํานา - - นกเปดผี ปลาปลอย-ยี่สก,นิล

31.5 31.5 นกกวัก ไน,นวลจันทร,ไหล

นกกระยาง

13 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เขาพระ กํามะเชียร ม.2 5038IV บึงกํามะเชียร 8 10  / 6.15 219.4 ทํานา - โค - ปลาธรรมชาติ-นิล,ยี่สก

30.5 30.5 เลี้ยงปลา สวาย,กราย

การเกษตร

14 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เดิมบางนางบวช แหลมสะแก ม.3 5038IV บึงวาก 4 9  / 6.19 207.2 น้ําใช บัวหลวง 30% โค นกเปดแดง ปลาธรรมชาติ-ตะเพียน

31.4 31.4 ในการเกษตร บัวสาย  10% นกประจําถิ่น สวาย,กราย,แรด

ออ 20% นกอีล้ํา

15 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เขาพระ เขาพระ ม.11 5038IV หนองอีโค 2 4  / 6.2 258.9 ทํานา บัวสาย  5% โค - ปลาธรรมชาติ-สวาย

31.8 31.8 การเกษตร ยี่สก,นิล,ชอน

เลี้ยงสัตว

16 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เดิมบางนางบวช หนองไผลอม 5038IV บึงสามพราน 1 5  / 6.19 391.4 ทํานา บัวสาย 40% โค นกเปดใหญ ปลาธรรมชาติ-หมอ,ชอน

(<50ไร) 31.6 31.6 เลี้ยงโค นกกระยาง ตะเพียน

17 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ทุงคลี คูเมือง ม.2 5038IV คูเมือง 4 6  / 6.18 219 วิดน้ําทํานา ผักตบชวา50% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ/ปลอย

(กุดเกา) 31.9 31.9 ชลประทาน นิล,แรด,สวาย,มา,

ตะเพียน

18 สุพรรณบุรี เมือง โคกโคเฒา สามหนอ 5037IV บอทราย บอขุด

19 สุพรรณบุรี เมือง โคกโคเฒา ลํายาง ม.2 5037IV บอทราย (<30ไร)

(เลิกขุดแลว)

20 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช ปากน้ํา ทาทอง ม.3 5038IV อางฯบานทาทอง 1 2  / 6.2 249.7 สูบน้ํา ออ 80% - - ปลาธรรมชาติ-สรอย

32.3 32.3 ทํานา ตะเพียน,สวาย,หมอ

21 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เดิมบางนางบวช ทาเตียน 5038IV บานหนองหวา - ออ  100% - นกกระยาง -

นกเปดเล็ก

22 สุพรรณบุรี สามชุก วังลึก หนองโรง ม.13 5038IV หนองโรง 3 4  / 6.18 264.5 วิดน้ําเขานา ธูปฤาษี 2% - นกเปดใหญ ปลาธรรมชาติ-สรอย

33.2 33.2 ประปาหมูบาน ผักตบชวา 5% นกเปดเล็ก ชอน,ยี่สก

ปลาปลอย-ตะเพียน
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23 สุพรรณบุรี ดานชาง ดานชาง นาตาปน 4938IV เขื่อนกระเสียว 87 90.64 6.15 24.5 ทอสงน้ํา - - นกนานาชนิด ปลาธรรมชาติ-สรอย

(โครงการสงน้ําและ 30.2 การเกษตร นิล,บึก

บํารุงรักษา) ประปาตาง ๆ 

สวนพฤกษาศาสตร

24 สุพรรณบุรี ดานชาง ดานชาง เขาชองคับ 4938IV เขาชองคับ 4 6 6.16 244.3 ทําสวน - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-สรอย

29.5 ตะเพียน,แขยง,ชอน

นิล 

25 สุพรรณบุรี ดานชาง ดานชาง พุน้ําขาว 4938IV อางฯพนุ้ําขาว 3 4 6.18 109.9 การเกษตร - โค นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-ชอน

29.9 ปลาปลอย-ตะเพียน

ยี่สก,นิล

26 สุพรรณบุรี ดานชาง ดานชาง หินลาด 4938IV อางฯหินลาด 8 10  / 6.19 240.9 ปลอยลงหวยเพื่อ - - นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-ตะเพียน

w 31 ทําการเกษตร นกยาง ยี่สก,นิล

27 สุพรรณบุรี กระเสียว กระเสียว วังหนอไม ม.6 4938IV อางฯวังหนอไม 3 4  6.22 155 เกษตรกรรม บัวสาย - นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-นิล,กรด

32.7 ตะเพียน,สรอย

28 สุพรรณบุรี ดานชาง หวยขมิ้น หวยขมิ้น 4938IV อางฯหวยแหง 4 8 6.21 626 การเกษตร - - นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-นิล

31.4 นกเปดใหญ กรด,ดุก,ชอน

นกกระยางขาว

นกกวัก

29 สุพรรณบุรี ดานชาง องคพระ วังโหรา 4838I เขื่อนลําตะเพิน 6.3 355.2 การเกษตร - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-นิล

31.3 ตะเพียน,ยี่สก,บึก

ปลาปลอย

30 สุพรรณบุรี ดานชาง องคพระ หนองมะเขือ 4838I อางฯพุตะเคียน 2 7 6.28 421.5 การเกษตร - - นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-นิล

32 ประปาหมูบาน นกกระยางขาว ปลาปลอย-ยี่สก,ตะเพียน

เตา,หอยขม

31 สุพรรณบุรี ดานชาง ดานชาง ขนุน 4838I อางฯกํานันดิน 5 6 6.18 361.2 จับปลา สาหราย - นกเปดผี ปลาธรรมชาติ-ฉลาด

(ที่สวนบุคคล) 30.5 นกกวัก ปลาปลอย-ตะเพียน

32 สุพรรณบุรี ดานชาง องคพระ ทุงขาม 5 4838I อางฯราง6 2 3 6.17 768 ประปาหมูบาน ธูปฤาษี 30% - นกกวัก ปลาธรรมชาติ-ชอน

29.7 นกไกนา ยี่สก,หมอ

ปลาปลอย
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33 สุพรรณบุรี เมือง ศาลาขาว เกาะวังเพลง 6 4937I บอประปาศาลาขาว 2 3.5 6.13 350 ประปาหมูบาน บัวหลวง 80% - นกไกนา ปลาธรรมชาติ-ยี่สก

30.1 ผักตบชวา 10% นกเปดแดง นิล,สรอย,ตะเพียน

นกเงือก

34 สุพรรณบุรี ดานชาง  องคพระ เขาธง 4838I อางฯหวยพุตะเคียน  / 6.48 368.5 การเกษตร - - - ปลานิล,บู,ชอน

30.8 ประปา


