
ลําดับ duration EC

ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish

1 สุราษฎรธานี นาเดิม บานนา สวยศรี 4826I อางฯบานสวยศรี 5 10 12 6.00 34.0 ประมงพื้นบาน หญาไซ15% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,นวลจันทร FPPam FPP2bm2

กก10% นกกวัก ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ชะโด,ฉลาด

เสม็ดน้ํา5% นกเจา แกมช้ํา,หมอ,ยี่สก,แขยง,ไหล

พอ3%

2 สุราษฎรธานี นาเดิม บานนา คลองชาง 4826I พรุคลองชาง 3 3.5 12 6.50 33.5 ประมงพื้นบาน กระจูด10% - นกกาน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,นวลจันทร,ยี่สก FLL1am FLP1am2

ประปา หญาซิด10% นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ชะโด,สลิด,กด,

บัวหลวง5% ขี้ขม,ขาว,เนื้อออน

3 สุราษฎรธานี นาเดิม บานนา น้ําเกลี้ยง 4826I พรุเสม็ด,พรุกง 0.8 2 12 5.62 47.0 เสม็ดน้ํา20% คาง,ชะนี นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,อําพัน,ฉลาด, FPPc FPP2b2

กง20% ตะพาบน้ํา นกเจา สลิด,เนื้อออน,ไหล,ขี้ขม,แกมช้ํา,กด

หญาซิด20% เตา นกกระยาง

หวาน้ํา10%

หญาแซมไซ5%

ตนไทร5%

4 สุราษฎรธานี พระแสง สินเจริญ ปาไม 4825IV อางฯหวยทองแปง 7 8 12 6.83 62.4 ประมงพื้นบาน กก5% - นกเจา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก,นวลจันทร FLL1am FLP1am2

หญาปลอง5% นกกวัก ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,ซิว

บัวหลวง+แดง3% นกอีลุม

5 สุราษฎรธานี พระแสง สินเจริญ บางเขียน 4825IV เขื่อนบางเขียน 8 10 12 7.07 140.1 ประมงพื้นบาน ธูปฤาษี40% หมูปา,กระจง นกกวัก ปลาปลอย-ตะเพียน,นิล FPPbm FPP2cm2

สาหราย20% มุดสัง,คาง นกเจา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,อีซับ,แกมช้ํา,

กก+ผือ10% นกอีลุม ฉลาด,ซิว

จอกหนู5%

บัวเล็กดอกขาว5%

6 สุราษฎรธานี พระแสง สินเจริญ บางใหญ 4825IV อางฯบางพลับ 3 4 12 7.56 99.0 ประมงพื้นบาน หญาพง30% - - ปลาปลอย-ตะเพียน,นิล FPPam FPP2bm2

สาหราย5% ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,ขี้ขม,แกมช้ํา,

บัวแดง3%

ไมไผ2%

7 สุราษฎรธานี พระแสง - 4825IV อางฯบางกลวย 5 6 12 7.68 400.5 ประมงพื้นบาน ธูปฤาษี30% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก FPPbm FPP2cm2

บัวแดง10% นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,อีซับ,แกมช้ํา,

กระจูดหนู5% นกกาบแค หมอ

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดสุราษฎรธานี

Code 2pH FloraPresentLanduseหมูบานอําเภอ ตําบลจังหวัด Codeระวาง
ความลึก(m) Fauna

ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา



ลําดับ duration EC

ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดสุราษฎรธานี

Code 2pH FloraPresentLanduseหมูบานอําเภอ ตําบลจังหวัด Codeระวาง
ความลึก(m) Fauna

ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

8 สุราษฎรธานี พระแสง บางสวรรค อุดมมิตร- 4726II อางฯคลองสวนหนัง 5 6 12 7.85 117.4 ประมงพื้นบาน บัวหลวง50% นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,ชะโด,แกมช้ํา, FPPbm FPP2dm2

พัฒนา หญาปลอง10% นกกระยาง

สาหรายหางกระรอก นกกวัก

นกเปดผี

9 สุราษฎรธานี พระแสง ไซกึง นิคมสราง- 4826III อางฯนิคมบางลอ 2 4 12 7.37 145.7 ประปา สาหราย20% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก,นวลจันทร FLL1am FLP1am2

ตนเอง ประมงพื้นบาน จอก5% นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,ชะโด,แกมช้ํา,

10 สุราษฎรธานี เวียงสระ เขานิพนธ หนองบอ 4826II หนองบอ 1 2 12 5.68 36.4 การเกษตร กระจูดหนู50% - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ฉลาด,เนื้อออน FPPb FPP2c2

หญาซิด10% นกอีลุม

นกกวัก

นกเจา

11 สุราษฎรธานี เวียงสระ เขานิพนธ ทุงเหลียน 4826II หนองตอเสียด 0.5 1 12 6.49 423.1 ประมงพื้นบาน หญาหวายน้ํา-หญาคา, - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,ชะโด,แกมช้ํา, FPPa FPP2b2

หญาปลอง80% นกอีลุม

ไมพุม-เสม็ด, นกกวัก

ปงแหร10% นกเจา

นกเปดน้ํา

12 สุราษฎรธานี เวียงสระ ทุงหลวง ปลากัด 4826II หนองปลากัด 0.5 1 12 5.45 49.7 ประมงพื้นบาน หญาหวายแดง50% วัว,มุดสัง นกอีลุม ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,ชะโด,แกมช้ํา, FPPa FPP2b2

หญาหวายขอ10% นกกวัก หมอ,ฉลาด,อีซับ,เนื้อออน

หญาคา10% นกเจา

เสม็ดน้ํา5% นกเปดน้ํา

13 สุราษฎรธานี เวียงสระ ทุงหลวง หานเพชร 4826II อางฯหานเพชร 3 4 12 5.64 160.3 ประมงพื้นบาน สาหราย20% ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก FLL1am FLP1am2

นันทนาการ กง5%,หญาปลอง2%

14 สุราษฎรธานี เคียนซา ปากตาล 4826II หนองบางตึง 1 2 12 6.25 177.4 ประมงพื้นบาน ผักตบชวา50% - นกอีลุม ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,ชะโด,แกมช้ํา, FPPb FPP2c2

หญาปลอง20% นกเปดน้ํา หมอ,ฉลาด,อีซับ,เนื้อออน

หญาแซมไซ10% นกกระยางขาว

นกกระยางดํา

นกกวัก



ลําดับ duration EC

ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดสุราษฎรธานี

Code 2pH FloraPresentLanduseหมูบานอําเภอ ตําบลจังหวัด Codeระวาง
ความลึก(m) Fauna

ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

15 สุราษฎรธานี พุนพิน ทาสะทอน ทาสะทอน 4826I เขื่อนพรุกระจูด 4 5 12 6.13 194.5 ประมงพื้นบาน บัวหลวง30%, วัว นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก,นวลจันทร็ FPPbm FPP2dm2

กระจูดหนู10% ควาย นกเจาแดง ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,ชะโด,แกมช้ํา,

เสม็ดขาว10% นกเจาดํา

นกคลุมฟา

นกสักเล

นกเปดผี

16 สุราษฎรธานี พนม คลองชะอุม บางทราย- 4726II อางฯบางทรายนวล 40 40 12 7.08 101.0 ประมงพื้นบาน สาหราย กระจง,คาง, - ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,จีน,นวลจันทร็ FLL1am FLP1am2

นวล ประปา ชะนี,ลิง,หมูปา, ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,ชะโด,แกมช้ํา,

หมอ,ฉลาด,อีซับ,เนื้อออน

17 สุราษฎรธานี บานตาขุน เขาพัง เขาพัง 4726I เขื่อนรัชชประภา 85 90 12 7.40 100.5 ผลิดกระแสไฟฟา - เสือดํา,เสือดาว - ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,ชะโด,แกมช้ํา, FLL1am FLP1am2

(เขื่อนเชี่ยวหลาน) สถานที่ทองเที่ยว ชาง,กะทิง, กด,กระสูบ

ประมง กวาง,คาง,ชะนี, ปลาปลอย-บึก,จีน,ยี่สก,สวาย,ตะเพียน,

ชลประทาน หมี,หมูปา, กุงกามกราม

เลียงผา,กระจง

นกเงือก,ลิง

18 สุราษฎรธานี ตาขุน เขาวง วังขุม 4726I หนองยุบ 3 4 12 5.56 54.6 เกษตร จอกหนู60% วัว นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,หมอ,กระดี่,ฉลาด FPPbm FPP2cm2

หญาแซมไซ10% นกกวัก

นกเจา

19 สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม ยานขาว บางพระ 4727II หนองหาน 1.5 2 12 8.27 77.6 ประปา - วัว นกกระยาง ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,จีน,นวลจันทร็ FLL1am FLP1am2

เกษตร นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขี้ขม

20 สุราษฎรธานี ทาฉาง ทาเคย ทาแซะ 4827III อางฯทาแซะ 7 8 12 6.05 29.0 ประมงพื้นบาน - - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,โสด,แกมช้ํา, FLL1am FLP1am2

ประปา นกเปดน้ํา หมอ,ฉลาด,อีซับ,เนื้อออน

ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,บึก,ยี่สก,นวลจันทร็

21 สุราษฎรธานี เคียนซา บานเสด็จ ควนกลิ้ง 4826IV อางฯควนกลิ้ง 6 8 12 7.40 118.0 ประปา กระจูดหนู3% - นกกระยาง ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,โสด,แกมช้ํา, FLL1am FLP1am2

เกษตร นกเจา กระดี่,กด,ซิว,ขี้ขม,เนื้อออน,ขี้ขม

นกกวัก



ลําดับ duration EC

ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดสุราษฎรธานี

Code 2pH FloraPresentLanduseหมูบานอําเภอ ตําบลจังหวัด Codeระวาง
ความลึก(m) Fauna

ชื่อพื้นที่ชุมน้ํา

22 สุราษฎรธานี เคียนซา บานเสด็จ หนาเขา 4826IV อางฯหนาเขา 1.2 1.5 12 7.49 172.5 อุปโภค,บริโภค - - นกกวัก ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,ซิว,ชะโด FLL1am FLP1am2

นกกระยางขาว ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก,ไน,สวาย

นกกระยางนา

23 สุราษฎรธานี เคียนซา เขาตอก เขาตอก 4826IV อางฯหนองทุงทอง 3 4 12 6.42 30.7 ประมงพื้นบาน กระจูดหนู5% - นกเปดน้ํา ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก,นวลจันทร็, FLL1am FLP1am2

หญาแซมไซ3% นกกระยาง สวาย

นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ-ชะโด,บู,ชอน,ขี้ขม,แกมช้ํา,

ขาว,ฉลาด,หมอ

24 สุราษฎรธานี เคียนซา เขาตอก เกาะแกว 4826IV หนองทุงนาเกาะ 0.5 2 12 6.53 138.9 ประมงพื้นบาน หญาแซมไซ20% - นกเจา ปลาธรรมชาติ-ชะโด,บู,ชอน,ขี้ขม,แกมช้ํา, FPPa FPP2b2

หญาปลอง20% นกกระยาง ขาว,ฉลาด,หมอ

หญาพง20% นกเปดน้ํา

กระจูดหนู10% นกกวัก

ไมพุม10% นกอีลุม

25 สุราษฎรธานี พุนพิน ทาสะทอน น้ําซับ 4826I หนองน้ําซับ 0 1 8 5.62 94.7 ประมงพื้นบาน กระจูดหนู60% - นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,ฉลาด,กระดี่ FPPbm FPP2cm2

เสม็ดขาว20% นกเปดน้ํา

กง5% นกกวัก

นกกระยาง

26 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ ฉางขวา พุดเจดีย 4827II อางฯพุดเจดีย 2 3.5 12 5.87 33.6 ประมงพื้นบาน กก10% - นกกวัก ปลาปลอย-นิล,ตะเพียน,ยี่สก,นวลจันทร็, FLL1am FLP1am2

กระจูดหนู10% นกเจา ปลาธรรมชาติ-ชอน,ดุก,ขาว,ฉลาด,กระดี่,

หญาคมบาง5% หมอ

27 สุราษฎรธานี เมือง ขุมทะเล ขุมทะเล 4827II บึงขุมทะเล 6 8 12 6.25 129.4 ประมงพื้นบาน ผักตบชวา20% เตา นกกวัก ปลาธรรมชาติ-ดุก,ชอน,ขี้ขม,ฉลาด,เนื้อออน, FPPbm FPP2cm2

กก10% ตะพาบน้ํา นกกระยาง ชะโด,กราย,

หญาออ10% นกเขาพราว

พังพวยน้ํา10% นกเปดน้ํา

28 สุราษฎรธานี เกาะสมุย เมล็ด เมล็ด 4927I พรุเสม็ด 1 3 12 7.47 72.4 สนามกีฬา - - นกเอี้ยง ปลาธรรมชาติ FLL1am FLP1am2

ทองเที่ยว นกเขา


