
ลําดับ duration EC

ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish

1 นราธิวาส แวง แมดง จือแร 1 5320I บึงจือแร(ขุดลอก) 1.5 2.5  / 5.69 40.5 เกษตรกรรม - กุงกามกาม - ปลาธรรมชาติ,ชอน,ดุก,ชะโด FLL1am FLP1am2

30.6 สวนผลไม, ปลาปลอย,ยี่สก,ตะเพียน,

สวนสาธารณะ ขาว,นวลจันทร,นิล,ไน

2 นราธิวาส แวง แมดง แมดง 5320I บึงแมดง 1.50 2  / 5.65 29.7 ประมงพื้นบาน - - - ปลาธรรมชาติ, FLL1am FLP1am2

ตะเพียน,นิล,ไน

3 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ปุโยะ พรุโตะแดง 5321I ปาพรุโตะแดง 0.10 1.00  / 5.88 35.0 ปาพรุ สาหราย,ตนหวาหิน, - - ปลาธรรมชาติ,ชอน,ดุก, FPPb FPP2f2

26.6 หลุมผี,ขี้หนอนพรุ, สวาย,ซิงหางแดง,

ขาหลวงหลังลาย,,ชางไห สําพัน,ไหล,เสือขางลาย

สาเตียง,กะพอแดง,บัว

พืชเศรษฐกิจ,หมากแดง

4 นราธิวาส สุไงปราตี สุไงปราตี ควน ม.6 5321II อางฯโคกยาง 4.50 5  / 5.81 30.1,31.0 เกษตรกรรม, หญาคา5% - นกเปดน้ํา, ปลาธรรมชาติ,ชอน,ดุก FLL1am FLP1am2

กรมชลประทาน ทํานา,สวนยาง นกกระยางขาว, ปลาปลอย,ยี่สก,

(ขุดลอก) นกเขาใหญ ตะเพียน,ขาว,ไน

5 นราธิวาส 5321II อางฯบีแนมูคอ 6.03 53.2,30.5 -

6 นราธิวาส รือเสาะ รือเสาะ บอมิ 5221I บึงเบอมิ 0.50 4  / 6.10 45.20,26.70 - หญา 30% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ,ชอน, FPPb FPP2b2

จอก 50% นกกระยางขาว ดุก,หมอ,เสือ 

7 นราธิวาส รือเสาะ รือเสาะ ยาแลเบาะ 5221I บึงรือเสาะ 3 6  /  6.1 42.5,32.1 หาปลา - - - ปลาธรรมชาติ,ดุก, FLP1a FLP1a2

ปลูกลองกอง ชอน,ตะเพียน

เกษตรกรรม

8 นราธิวาส รือเสาะ รือเสาะ บานบากง 5321IV โครงการชลประทาน- 2 5  /  6.09 38.4,32.2 เกษตรกรรม, บัวหลวง10% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ,ชอน,ดุก FLL1am FLP1am2

ขนาดเล็ก(บานบากง) สวนผลไม - หญา 5% นกกระยางขาว ปลาปลอย,ยี่สก,

ลองกอง -เงาะ นกนางแอน ตะเพียน,ขาว,นิล

9 นราธิวาส ศรีสาคร ตะมะยุง ตอหลัง 5321IV บึงตอหลัง(ขุดลอก) 2 5  / 6.9 22.2,31.6 หาปลา กกสามเหลี่ยม - - ปลาธรรมชาติ,ชอน, FLL1am FLP1am2

ปลาปลอย,ยี่สก

ดุก,หมอ,นิล,จีน

10 นราธิวาส ศรีสาคร ตะมะยุง ตอหลัง 5321IV พรุบายอ - 2 6.03 26.9 - - - นกเปดผี ปลาธรรมชาติ,ตะเพียน, FLS2a FPS2b2

นกกระยางขาว ดุก,ชอน

11 นราธิวาส รือเสาะ สาโว มามีเจาะ.5 5221I บึงการะแอ 2 4  / 6.17 44.6 เกษตรกรรม ผักตบชวา5% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb FLP1am2

(สุไรปาตี)

ความลึก(m)
ชื่อพื้นที่ชุมน้ําอําเภอ ตําบล

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดนราธิวาส

Code 2CodepH PresentLanduse Flora
Fauna

จังหวัด ระวางหมูบาน



ลําดับ duration EC

ที่ L H (เดือน) (mm) Animal Bird Fish

ความลึก(m)
ชื่อพื้นที่ชุมน้ําอําเภอ ตําบล

พื้นที่ชุมน้ํา(Wetland) ในจังหวัดนราธิวาส

Code 2CodepH PresentLanduse Flora
Fauna

จังหวัด ระวางหมูบาน

12 นราธิวาส เมือง มะนังตายอ จุดแดง 5321IV อางฯบานจุดแดง 4 5  / 6.02,30.9 23.5 ทําประมงหมูบาน - - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FLP1fm FLP1am2

นกกระยางขาว

13 นราธิวาส ระแงะ ตันหยงมัส บือนังกือเปาะ 5321IV พรุบือนังกือเปาะ 0.1 0.5  / 6.12,28.5 33.1 - หญา,แหวหมู,เตยน้ํา - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ FPPb FPP2c2

กกสามเหลี่ยม

14 นราธิวาส ระแงะ ตันหยงมัส บาโงยแซ 5321IV พรุพรู 0.5 2  / 6.11,28.6 35.5 หาปลา เตยน้ํา,หญา,ไมพุม,สาคู, - นกกระยางขาว ปลาธรรมชาติ,ชอน, FPPb FPP2f2

เสม็ด,แหวหมู,กระจูด ดุก,ซิว

15 นราธิวาส เมือง พรุบาเจาะ 6.34 30.1 -

33.8(จ.1)

16 นราธิวาส ระแงะ ตันหยงวิมล ปาไผ 5321I อางฯว.เกษตร - 5 6.14 22.5 หาปลา หญา 10% - นกเปดน้ํา ปลาธรรมชาติ, FLL1am FLP1am2

(โครงการตาม- 32.1 ประปา ชอน,ดุก,

พระราชดําริ) เลี้ยงปลาในกระชัง

17 นราธิวาส เมือง กะลุวอ- พิกุลทอง 5321I อางฯใกลบาน 3 4  / 6.07 49.0 การเกษตร,หาปลา บัวเผือน,แหวหมู โค นกกระยางขาว ปลาปลอย-มากๆ FPPb FPP2dm2

เหนือ 29.3 สถานที่พักผอน หญา,สาหราย นกเปดน้ํา

ชลฯภายใน

พิกุลทอง นกกินปลาสีน้ําเงิน


