เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๘ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา และป่าผาแดง ป่าน้ําว้า และป่าแม่จริม
ในท้องที่ตําบลบ่อเกลือใต้ ตําบลภูฟ้า อําเภอบ่อเกลือ
และตําบลแม่จริม ตําบลหนองแดง ตําบลน้ําพาง อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ พื้น ที่ป่ าสงวนแห่งชาติ ป่า ดอยภู คา และป่า ผาแดง ป่ าน้ํ า ว้า และป่ าแม่จ ริ ม
ในท้องที่ตําบลบ่อเกลือใต้ ตําบลภูฟ้า อําเภอบ่อเกลือ และตําบลแม่จริม ตําบลหนองแดง ตําบลน้ําพาง
อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
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 กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคา และป่าผาแดง ป่าน้ําว้า และป่าแม่จริม
ในท้องที่ตําบลบ่อเกลือใต้ ตําบลภูฟ้า อําเภอบ่อเกลือ
และตําบลแม่จริม ตําบลหนองแดง ตําบลน้ําพาง อําเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
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
24
25

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
กระจ้อน (Menetes berdmorei)
กระต่ายป่า (Lepus pequensis)
กระแตเหนือ (Tupaia belangeri)
กระรอกดินแก้มแดง (Dremomys rufigenis)
กระรอกบินเล็กเขาสูง (Hylopetes alboniger)
กระรอกสามสี (Callosciurus prevostii)
กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops mcclellandii)
กวางป่า (Cervus unicolor)
ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ (Hipposideros armiger)
ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus)
ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha)
ช้าง (Elephas maximus)
ตุ่น หรือ ติ่ง (Euroscaptor klossi)
พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus)
เม่นหางพวง หรือ เม่นขนอ่อน หรือ อีแกะ หรือ ม้อก (Atherurus macrourus)
เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura)
ลิงลม หรือ นางอาย (Nycticebus coucang)
ลิ่นพันธุ์มลายู หรือ ลิ่นชวา (Manis javanica)
เลียงผา เยือง กูรํา หรือ โครํา (Capricornis sumatraensis)
หนูฟานเหลือง (Maxomys surifer)
หนูหวาย (Leopoldamys sabanus)
หมาจิ้งจอก (Canis aureus)
หมาหริ่ง (Melogale personata)
หมีควาย หรือ หมีดํา (Ursus thibetanus)
หมีหมา หรือ หมีคน (Ursus malayanus)

ลําดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
หมูป่า (Sus scrofa)
อ้นเล็ก (Ccnnomys badius)
อีเก้ง หรือ เก้ง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak)
อีเห็นข้างลาย หรือ อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus)
อีเห็นเครือ หรือ มูดสังไม้ (Paguma larvata)
สัตว์ป่าประเภทนก
กระจอกบ้าน (Passer montanus)
ไก่ป่า (Gallus gallus)
ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi)
นกกระจอกตาล (Passer flaveolus)
นกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus)
นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ (Phylloscopus borealis)
นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ (Phylloscopus tenellipes)
นกกระจิ๊ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus)
นกกระจิ๊ดปากหนา (Phylloscopus schwarzi)
นกกระจิ๊ดสีคล้าํ (Phylloscopus fuscatus)
นกกระจิบคอดํา (Orthotomus atrogularis)
นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius)
นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata)
นกกระติ๊ดตะโพกขาว (Lonchura striata)
นกกระเต็นน้อยธรรมดา หรือ นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis)
นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา หรือ นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา (Halcyon capensis)
นกกระเต็นอกขาว หรือ นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis)
นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus)
นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis)
นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)
นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus)
นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย
(Copsychus malabaricus)
นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือ นกจีจู๊ (Copsychus saularis)
นกกาฝากก้นเหลือง (Dicaeum chrysorrheum)
นกกาฝากปากหนา (Dicaeum agile)

ลําดับที่
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
87

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกกาฝากสีเรียบ (Dicaeum concolor)
นกกินแมลงกระหม่อมแดง (Timalia pileata)
นกกินแมลงป่าอกสีน้ําตาล (Trichastoma tickelli)
นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis)
นกขมิ้นน้อยธรรมดา หรือ นกขมิ้นสวน (Aegithina tiphia)
นกขุนแผนอกสีส้ม (Harpactes oreskios)
นกเขนน้อยไซบีเรีย (Luscinia cyane)
นกเขนสีฟ้าหางขาว (Cinclidium leucurum)
นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)
นกเขาพม่า (Streptopelia orientalis)
นกเขาเล็ก หรือ นกเขาชวา (Geopelia striata)
นกเขาใหญ่ หรือ นกเขาหลวง (Streptopelia chinensis)
นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis)
นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง (Chloropsis aurifrons)
นกแขกเต้า (Psittacula alexandri)
นกคัดคูลาย (Cacomantis sonneratii)
นกคุ่มอกลาย (Turnix suscitator)
นกคุ่มอืดใหญ่ (Turnix tanki)
นกเค้าโมง หรือ นกเค้าแมว (Glaucidium cuculoides)
นกเค้าเหยี่ยว (Ninox scutulata)
นกจับแมลงคอแดง (Ficedula parva)
นกจับแมลงคอน้ําตาลแดง (Cyornis banyumas)
นกจับแมลงสีน้ําตาล (Muscicapa dauurica)
นกจับแมลงหัวเทา (Culicicapa ceylonensis)
นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus)
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus)
นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)
นกแซวสวรรค์ (Terpsiphone paradisi)
นกเด้าดินทุ่ง หรือ นกเด้าดินทุ่งใหญ่ (Anthus richardi หรือ Anthus novaeseelandiae)
นกเด้าดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus)
นกเด้าลมดง (Dendronanthus indicus)
นกเด้าลมหลังเทา (Motacilla cinerea)

ลําดับที่
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
117
118
119

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกเด้าลมเหลือง (Motacilla flava)
นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis)
นกตั้งล้อ (Megalaima virens)
นกติ๊ดสุลต่าน (Melanochlora sultanea)
นกตีทอง (Megalaima haemacephala)
นกไต่ไม้หน้าผากกํามะหยี่ (Sitta frontalia)
นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)
นกนิลตวาเล็ก (Niltava macgrigoriae)
นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis)
นกปรอดดํา (Hypsipetes leucocephalus หรือ Hypsipetes madagascariensis)
นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)
นกปรอดสีขี้เถ้า (Hemixos flavala หรือ Hypsipetes flavala)
นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus)
นกปรอดหัวตาขาว (Pycnonotus flavescens)
นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster)
นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus)
นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Criniger pallidus)
นกปลีกล้วยลาย (Arachnothera magna)
นกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus divaricatus)
นกพญาไฟใหญ่ (Pericrocotus flammeus)
นกพิราบป่าอกลาย (Columba hodgsonii)
นกโพระดกคอสีฟ้า (Megalaima asiatica)
นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata)
นกภูหงอนท้องขาว (Yuhina zantholeuca)
นกมุ่นรกตาขาว (Alcippe poioicephala)
นกยอดหญ้าสีดํา หรือ นกขีห้ มา (Saxicola caprata)
นกยอดหญ้าหัวดํา (Saxicola torquata)
นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)
นกยางเขียว (Butorides striatus)
นกยางเปีย (Egretta garzetta)
นกแว่นตาขาวหลังเขียว (Zosterops japonicus)
นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum)

ลําดับที่
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกอีแพรดแถบอกดํา (Rhipidura javanica)
นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus)
นกอีเสือสีน้ําตาล (Lanius cristatus)
นกอีเสือหัวดํา (Lanius schach)
นกอุ้มบาตร (Motacilla alba)
นกเอี้ยงสาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)
นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis หรือ Acridotheres javanicus)
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก (Apus pacificus)
นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis)
นกแอ่นฟ้าหงอน (Hemiprocne coronata)
นกฮูก หรือ นกเค้ากู่ (Otus lempiji)
เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus)
เหยี่ยวทะเลทราย (Buteo buteo)
เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)
เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus)
เหยี่ยวผึ้ง (Pernis ptilorhyncus)
เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela)
สัตว์ป่าประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก
กบนา (Hoplobatrachus rugulosus)
กบหงอน (Limnonectes gyldenstolpei )
กบหนอง (Fejervarya limnocharis)
กบห้วยขาปุ่ม หรือ กบมื่น (Limnonectes kuhlii)
กบอ่องเล็ก (Rana nigrovittata)
เขียดตะปาด (Polypedates mutes)
เขียดบัว (Hylarana erythraea)
คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus)
ปาดบ้าน (Polypedates leucomystex)
อึ่งขาคํา (Microhyla pulchra)
อึ่งน้ําเต้า (Microhyla fissipes)
อึ่งแม่หนาว (Microhyla berdmorei)
อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra)

ลําดับที่
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลื้อยคลาน
งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum)
งูเขียวบอน (Boiga cyanea)
งูเขียวปากแหนบ (Ahaetulla nasuta)
งูเขียวหัวจิ้งจกป่า (Ahaetulla prasina)
งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว (Trimeresurus popeiorum)
งูจงอาง (Ophiophagus hannah)
งูดินบ้าน (Ramphotyphlops braminus)
งูทางมะพร้าวลายขีด (Elaphe radiata)
งูปล้องฉนวนเมืองเหนือ (Lycodon fasciatus)
งูปล้องฉนวนลาว (Lycodon laoensis)
งูสายม่านเกล็ดใต้ตาใหญ่ (Dendrelaphis subocularis)
งูสิง (Ptyas korros)
งูหลาม (Python molurus bivittatus)
งูเหลือม (Python reticulatus)
งูเห่าหม้อ หรือ งูเห่าไทย (Naja kaouthia)
จิ้งจกบ้านหางเรียบ (Hemidactylus garnotii)
จิ้งจกบ้านหางหนาม (Hemidactylus frenatus)
จิ้งเหลนบ้าน (Eutropis multifasciata)
ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosus หรือ Varanus nebulosus)
ตุ๊กแกบ้านสีเทา (Gekko smithii)
เต่าปูลู (Platysternon megacephalum)

