เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๘ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าธาร ป่าแม่ตาล และป่าแม่ยุย
ป่าแม่หาด ป่าบ้านโฮ่ง ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
ในท้องที่ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง ตําบลบ้านตาล อําเภอฮอด
ตําบลท่าเดื่อ ตําบลโปงทุ่ง ตําบลมืดกา ตําบลดอยเต่า อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
และตําบลหนองปลาสวาย ตําบลบ้านโฮ่ง ตําบลป่าพลู อําเภอบ้านโฮ่ง
ตําบลศรีวิชัย ตําบลแม่ตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าธาร ป่าแม่ตาล และป่าแม่ยุย ป่าแม่หาด ป่าบ้านโฮ่ง
ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต ในท้องที่ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง ตําบลบ้านตาล อําเภอฮอด ตําบลท่าเดื่อ
ตําบลโปงทุ่ง ตําบลมืดกา ตําบลดอยเต่า อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และตําบลหนองปลาสวาย
ตําบลบ้านโฮ่ง ตําบลป่าพลู อําเภอบ้านโฮ่ง ตําบลศรีวิชัย ตําบลแม่ตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ภายใน
แนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ข้อ ๒ ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการล่าสัตว์ป่า เก็บ
หรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าทุกชนิด ตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีชนิดสัตว์ป่าท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าธาร ป่าแม่ตาล และป่าแม่ยุย ป่าแม่หาด ป่าบ้านโฮ่ง ป่าแม่ตืน และป่าแม่แนต
ในท้องที่ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง ตําบลบ้านตาล อําเภอฮอด ตําบลท่าเดื่อ ตําบลโปงทุ่ง ตําบลมืดกา
ตําบลดอยเต่า อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และตําบลหนองปลาสวาย ตําบลบ้านโฮ่ง ตําบลป่าพลู
อําเภอบ้านโฮ่ง ตําบลศรีวิชัย ตําบลแม่ตืน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
กระต่ายป่า (Lepus pequensis)
กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii)
ชะนีธรรมดา หรือ ชะนีมือขาว (Hylobates lar)
เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura)
แมวป่า หรือ เสือกระต่าย (Felis chaus)
ลิงลม หรือ นางอาย (Nycticebus coucang)
ลิงวอก (Macaca mulatta)
ลิ่นพันธุ์จีน (Manis pentadactyla)
หมาใน หรือ หมาแดง (Cuon alpinus)
หมีควาย หรือ หมีดํา (Ursus thibetanus)
หมีหมา หรือ หมีคน (Ursus malayanus)
อีเก้ง หรือ เก้ง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak)
อีเห็นลายเสือ หรือ ชะมดแปลงลายจุด (Prionodon pardicolor)
สัตว์ป่าประเภทนก
ไก่ป่า (Gallus gallus)
นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius)
นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata)
นกกระเต็นอกขาว หรือ นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis)
นกกระแตแต้แว๊ด หรือ นกต้อยตีวิด (Vanellus indicus)
นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus)
นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis)
นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)
นกกะรางสร้อยคอเล็ก (Garrulax monileger)
นกกะรางสร้อยคอใหญ่ (Garrulax pectoralis)

ลําดับที่
ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
24 นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops)
25 นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus)
26 นกกะลิง หรือ นกกะแล (Psittacula finschii)
นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย
27
(Copsychus malabaricus)
28 นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือ นกจีจู๊ (Copsychus saularis)
29 นกกาเหว่า หรือ นกดุเหว่า (Eudynamys scolopacea)
30 นกกินปลีคอแดง (Aethopyga siparaja)
31 นกกินปลีดําม่วง (Nectarinia asiatica)
32 นกกินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis)
33 นกกินแมลงหน้าผากน้ําตาล (Stachyris rufifrons)
34 นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis)
35 นกแก้วหัวแพร (Psittacula roseata)
36 นกขมิ้นน้อยธรรมดา หรือ นกขมิ้นสวน (Aegithina tiphia)
37 นกขุนแผน (Urocissa erythrorhyncha)
38 นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)
39 นกเขาเปล้าธรรมดา (Treron curvirostra)
40 นกเขาพม่า (Streptopelia orientalis)
41 นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica)
42 นกเขาลายใหญ่ (Macropygia unchall)
43 นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis)
44 นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง (Chloropsis aurifrons)
45 นกคัคคูลาย (Cacomantis sonneratii)
46 นกคุ่มสี (Coturnix chinensis)
47 นกเค้าโมง หรือ นกเค้าแมว (Glaucidium cuculoides)
48 นกเค้าเหยี่ยว (Ninox scutulata)
49 นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis)
50 นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaulti)
51 นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus)
52 นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus)
53 นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก (Dicrurus remifer)
54 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus)

ลําดับที่
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)
นกแซวสวรรค์ (Terpsiphone paradisi)
นกเด้าดิน (Actitis hypoleucos)
นกตบยุงหางยาว (Caprimulgus macrurus)
นกตะขาบดง (Eurystomus orientalis)
นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis)
นกตีทอง (Megalaima haemacephala)
นกนางแอ่นตะโพกแดง (Hirundo daurica)
นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)
นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis)
นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni)
นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps)
นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)
นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus)
นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster)
นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus)
นกปีกลายสก็อต (Garrulus glandarius)
นกเปล้าขาเหลือง (Treron phoenicoptera)
นกพญาไฟเล็ก (Pericrocotus cinnamomeus)
นกพญาไฟสีกุหลาบ (Pericrocotus roseus)
นกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus divaricatus)
นกพญาไฟใหญ่ (Pericrocotus flammeus)
นกโพระดกคอสีฟ้า (Megalaima asiatica)
นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata)
นกโพระดกหน้าผากดํา (Megalaima australis)
นกยอดหญ้าสีดํา หรือ นกขีห้ มา (Saxicola caprata)
นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)
นกยูง (Pavo muticus)
นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง (Picus erythropygius)
นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ (Picus vittatus)
นกหัวขวานเขียวหัวดํา (Picus canus)
นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว (Sasia ochracea)

ลําดับที่
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย (Picumnus innominatus)
นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง (Picus chlorolophus)
นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Dinopium javanense)
นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes lucidus)
นกหัวขวานใหญ่สีดํา (Dryocopus javensis)
นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง (Picus flavinucha)
นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus)
นกอีเสือหัวดํา (Lanius schach)
นกอุ้มบาตร (Motacilla alba)
นกเอี้ยงสาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)
นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis หรือ Acridotheres javanicus)
นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis)
นกแอ่นฟ้าหงอน (Hemiprocne coronata)
นกฮูก หรือ นกเค้ากู่ (Otus lempiji)
เหยี่ยวกิ้งก่าสีดํา (Aviceda leuphotes)
เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus)
เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)
เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus)
เหยี่ยวปีกแดง (Butastur liventer)
เหยี่ยวผึ้ง (Pernis ptilorhyncus)
เหยี่ยวภูเขา (Spizaetus nipalensis)
เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela)
อีกา (Corvus macrorhynchos)
สัตว์ป่าประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก
กบหงอน (Limnonectes gyldenstolpei)
ปาดแคระป่า (Raorchestes parvulus)
สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลื้อยคลาน
งูจงอาง (Ophiophagus hannah)
งูทางมะพร้าวลายขีด (Elaphe radiata)
งูสิง (Ptyas korros)
งูสิงหางดํา (Ptyas carinatus)
งูสิงหางลาย หรือ งูสิงลาย (Ptyas mucosus)

ลําดับที่
117
118
119
120
121

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
งูหลาม (Python molurus bivittatus)
งูเหลือม (Python reticulatus)
ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosus หรือ Varanus nebulosus)
เต่าหก หรือ เต่าหกเหลือง (Manouria emys)
เต่าเหลือง หรือ เต่าขี้ผึ้ง หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก (Indotestudo elongata)

