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เรื่อง เขตรักษาพันธุสัตวป าทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก

รายละเอียด

ที่ตัง้: พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวป าทุงใหญนเรศวร อยูทางภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย ระหวางเสนละติจูดที่ 14 องศา 55 ลิปดาถึง 15 องศา 45 ลิปดาเหนือ
และเสนลองติจูด ที่ 98 องศา 25 ลิปดาถึง 99 องศา 05 ลิปดาตะวันออก
ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ไดแก ตัง้อยูในทองที่ตําบลไลโว อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี และตําบลแมละมุง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก พื้นที่เขต
รักษาพันธุสัตวป าทุงใหญนเรศวร ไดถูกประกาศ มีเน้ือที่ทัง้หมดประมาณ
3,200 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2 ลานไร ในสวนของเขตรักษาพันธุ
สัตวป า ทุงใหญนเรศวร ดานตะวันออก ตัง้อยูในทองที่ตําบลแมละมุง อําเภอ
อุมผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ทัง้สิน้ 948,438 ไร

สภาพภูมิประเทศ: พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวป าทุงใหญนเรศวร ตัง้อยูทางตอนลางของเทือกเขา
ตะนาวศรี ภูมิประเทศสวนใหญเป็นภูเขาใหญน อยสลับซับซอน และแหลง
ตนน้ําลําธารที่สําคัญของลําน้ําแควน อยและลําน้ําแควใหญไหลผานเขตรักษา
พันธุ-สัตวป าทุงใหญนเรศวร ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล เฉลี่ยประมาณ
800 - 1,811 เมตร ยอดเขาสูงสุดคือเขาใหญสูง 1,811 เมตร ทิวเขาที่สําคัญ
สวนใหญวางพาดจากเหนือลงสูทางใต ทางทิศตะวันออกเป็นทิวเขาที่แบง
น้ําสวนที่ลงสูลําหวยขาแขงกับลําหวยแมละมุงและลําน้ําแควใหญ สวนทิวเขา
ทางทิศตะวันตก เริ่มจากปลายสุดของลําหวยแมกลองและลําหวยแมจัน
ขนานกันลงมากับทิวแรก แตทางตอนกลางแผกวางเป็นที่ราบสูง เชน ทุง
ใหญ ทุงเซซาโว เป็นตน ทิวเขาตอนบนแบงน้ําทางดานตะวันออกลงสูหวย
แมจัน และทางดานตะวันตกลงสูหวยแมสุริยะ ซึ่งไหลไปสูเขตประเทศพมา
อยูบริเวณตอนกลางของพื้นที่เป็นตนน้ําลําธารหลายสายคือ หวยโรดี่
แมน้ํารันตี ไหลลงลําแควน อยทางดานตะวันตก หวยเซซาโว หวยดงวี่ หวย
ซงไท ไหลลงสูลําแควใหญทางดานตะวันออก หวยหมองดง แมน้ําแมกษตัริย
ใหญ หวยทีมู ไหลลงสูประเทศพมาทางดานเหนือ สวนตอนลางฝ่ังตะวันตก
เป็นตนน้ําของลําน้ําแคว เป็นแหลงตนน้ําที่สําคัญ 4 สายหลักคือ ลําน้ําแคว
ใหญ ซึ่งเป็นแหลงตนน้ําที่สําคัญของเขื่อนศรีนครินทร เขื่อนทาทุงนา ที่เป็น
แหลงผลิตไฟฟ าใหแกประเทศ และแมน้ําแควน อย เป็นที่ตัง้ของเขื่อนเขาแห
ลม สวนแมน้ํากษตัริยใหญ และแมน้ําสุริยะ เป็นแมน้ําที่ไหลลงสูดินแดนใน
ประเทศพมา
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อาณาเขตติดตอ: ทิศเหนือ จดเขตรักษาพันธุสัตวป าอุมผาง ตําบลแมละมุง อําเภออุมผาง
จังหวัดตาก 
ทิศใต จดเขตรักษาพันธุสัตวป าทุงใหญนเรศวรดานตะวันตก จังหวัด
กาญจนบุรี 
ทศิตะวนัออก จดเขตรกัษาพนัธุสตัวป าหวยขาแขง จงัหวดัอทุยัธานีและตาก 
ทิศตะวันตก จดเขตรักษาพันธุสัตวป าทุงใหญนเรศวรดานตะวันตก จังหวัด
กาญจนบุรี 

ทรัพยากรป าไม: 1. ทุงหญา 
2. ทุงใหญ 
3. ปาเบญจพรรณ 
4. ปาเต็งรัง 
5. ปาดงดิบ 
6. ปาดงดิบเขา 

ทรัพยากรสัตวป า: 1. สัตวเลีย้งลูกดวย  เป็นสัตวป าสงวนที่สําคัญของประเทศ 4 ชนิด ประกอบ
ดวย เลียงผา เน้ือทราย กระซู และแรด พบสัตวที่กําลังจะสูญพันธุ 13 ชนิด
ไดแก แรด กระซู สมเสร็จ เกงหมอ เสือลายเมฆและเสือลายพาดกลอน เป็น
ตน นอกจากน้ียังมีสัตวที่ถูกคุกคามอีกเป็นจํานวน 23 ชนิด ไดแก ลิงไอเงีย๊ะ
ลิ่นหรือน่ิม และเสือไฟ เป็นตน 
2. สัตวปีก ดังน้ี เป็ดกา นกกาบบัว เหยี่ยวเพเรกริน พญาแรง นกยูง นกกระ
ทุง นกอายงัว่ ไกฟ าหลังเทา 
นกแวนสีเทา นกกาฮัง นกเงือกกรามชางปากเรียบ และนกหัวขวานใหญสีเทา
เป็นตน 
3. สัตวเลื้อยคลาน ดังน้ี ตะพาบมานลาย เตาเดือย เตาหก และงูหลาม เป็น
ตน 
4. สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ดังน้ี จงโครงอึ่งกรายลายเลอะ คางคกแคระ กบ
หนอง และกบทูด เป็นตน

ติดตอ: เขตรักษาพันธุสัตวป าทุงใหญนเรศวร ตู ปณ 2 ปท.อุมผาง อําเภออุมผาง
จังหวัดตาก 63170

คําสําคัญ : เขตรักษาพันธุสัตวป าทุงใหญนเรศวรดานตะวันออก

ที่มา : https://www.thai-tour.com/place/tak/umphang/2949

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2018-08-17

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=790&code_db=610002&code_type=TK002
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