เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ําวังทองฝั่งซ้าย
ในท้องที่ตําบลท่าหมื่นราม ตําบลพันชาลี อําเภอวังทอง
และตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ พื้ น ที่ ป่ า สงวนแห่ ง ชาติ ป่ า ลุ่ ม น้ํ า วั ง ทองฝั่ ง ซ้ า ย ในท้ อ งที่ ตํ า บลท่ า หมื่ น ราม
ตําบลพันชาลี อําเภอวังทอง และตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ข้อ ๒ ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการล่าสัตว์ป่า เก็บ
หรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าทุกชนิด ตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีชนิดสัตว์ป่าท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ําวังทองฝั่งซ้าย
ในท้องที่ตําบลท่าหมื่นราม ตําบลพันชาลี อําเภอวังทอง
และตําบลชมพู อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
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
26

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
กระจงเล็ก (Tragulus javanicus)
กระจ้อน (Menetes berdmorei)
กระต่ายป่า (Lepus pequensis)
กระแตเหนือ (Tupaia belangeri)
กระรอกขาว (Callosciurus finlaysoni finlaysoni)
กระรอกบินจิ๋วท้องขาว (Petinomys setosus)
กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii)
กระเล็นขนปลายหูสั้น (Tamiops mcclellandii)
กวางป่า (Cervus unicolor)
ค้างคาวปีกถุง (Taphozous sp.)
ค้างคาวหน้ายักษ์ (Hipposideros sp.)
ชะมด (Viverra sp.)
ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha)
พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus)
เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura)
แมวดาว หรือ แมวแกว (Felis bengalensis)
ลิงวอก (Macaca mulatta)
ลิ่นพันธุ์มลายู หรือ ลิ่นชวา (Manis javanica)
เสือปลา (Felis viverrina)
หนูท้องขาว (Rattus tanezumi)
หนูฟาน (Maxomys sp.)
หนูหวาย (Leopoldamys sabanus)
หมาจิ้งจอก (Canis aureus)
หมูป่า (Sus scrofa)
หมูหริ่ง (Arctonyx collaris)
อ้นเล็ก (Cannomys badius)

ลําดับที่
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
56
57

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
อ้นใหญ่ (Rhizomys sumatrensis)
อีเก้ง หรือ เก้ง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak)
อีเห็นข้างลาย หรือ อีเห็นธรรมดา (Paradoxurus hermaphroditus)
อีเห็นหน้าขาว (Arctogalidia trivirgata)
สัตว์ป่าประเภทนก
ไก่ป่า (Gallus gallus)
ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi)
นกกระจอกตาล (Passer flaveolus)
นกกระจ้อยคอขาว (Abroscopus superciliaris)
นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus)
นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus)
นกกระจาบอกลาย (Ploceus manyar)
นกกระจิบคอดํา (Orthotomus atrogularis)
นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius)
นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata)
นกกระติ๊ดตะโพกขาว (Lonchura striata)
นกกระเต็นอกขาว หรือ นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis)
นกกระแตแต้แว๊ด หรือ นกต้อยตีวิด (Vanellus indicus)
นกกระปูดเล็ก (Centropus bengalensis)
นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis)
นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)
นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย
(Copsychus malabaricus)
นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือ นกจีจู๊ (Copsychus saularis)
นกกานํ้าเล็ก (Phalacrocorax niger)
นกกาเหว่า หรือ นกดุเหว่า (Eudynamys scolopacea)
นกกิ้งโครงคอดํา (Gracupica nigricollis หรือ Sturnus nigricollis)
นกกินปลีแก้มสีทับทิม (Anthreptes singalensis)
นกกินปลีดําม่วง (Nectarinia asiatica)
นกกินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis)
นกกินแมลงกระหม่อมแดง (Timalia pileata)
นกกินแมลงป่าอกสีนํ้าตาล (Trichastoma tickelli)
นกกินแมลงหน้าผากนํ้าตาล (Stachyris rufifrons)

ลําดับที่
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
88
89
90

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis)
นกขมิ้นน้อยธรรมดา หรือ นกขมิ้นสวน (Aegithina tiphia)
นกขุนแผน (Urocissa erythrorhyncha)
นกเขนน้อยปีกแถบขาว (Hemipus picatus)
นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)
นกเขาเล็ก หรือ นกเขาชวา (Geopelia striata)
นกเขาใหญ่ หรือ นกเขาหลวง (Streptopelia chinensis)
นกคัคคูลาย (Cacomantis sonneratii)
นกคุ่มอกลาย (Turnix suscitator)
นกคุ่มอืดเล็ก (Turnix sylvatica)
นกคุ่มอืดใหญ่ (Turnix tanki)
นกเค้าโมง หรือ นกเค้าแมว (Glaucidium cuculoides)
นกจับแมลงคอแดง (Ficedula parva)
นกจับแมลงจุกดํา (Hypothymis azurea)
นกจับแมลงหัวเทา (Culicicapa ceylonensis)
นกจับแมลงหัวสีฟ้า (Ficedula sapphira)
นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps)
นกแซงแซวเล็กเหลือบ (Dicrurus aeneus)
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus)
นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)
นกเด้าดินทุ่ง หรือ นกเด้าดินทุ่งใหญ่ (Anthus richardi หรือ Anthus novaeseelandiae)
นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis)
นกตีทอง (Megalaima haemacephala)
นกนางแอ่นตะโพกแดง (Hirundo daurica)
นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)
นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis)
นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps)
นกปรอดเล็กตาขาว (Iole propinquus หรือ Hypsipetes propinquus)
นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)
นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus)
นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster)
นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus)
นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Criniger pallidus)

ลําดับที่
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
120
121
122
123

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกปลีกล้วยเล็ก (Arachnothera longirostra)
นกปากห่าง (Anastomus oscitans)
นกพิราบป่า (Columba livia)
นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata)
นกโพระดกหูเขียว (Megalaima faiostricta)
นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)
นกยางเขียว (Butorides striatus)
นกยางควาย (Bubulcus ibis)
นกยางโทนน้อย (Mesophoyx intermedia หรือ Egretta intermedia)
นกยางโทนใหญ่ (Casmerodius albus หรือ Egretta alba)
นกยางเปีย (Egretta garzetta)
นกยางไฟธรรมดา (Ixobrychus cinnamomeus)
นกยางไฟหัวดํา (Ixobrychus sinensis)
นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus)
นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum)
นกแสก (Tyto alba)
นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis)
นกอีแพรดแถบอกดํา (Rhipidura javanica)
นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea)
นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus)
นกเอี้ยงด่าง (Gracupica contra หรือ Sturnus contra)
นกเอี้ยงสาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)
นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis หรือ Acridotheres javanicus)
นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis)
นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum)
นกแอ่นบ้าน (Apus affinis)
นกแอ่นพง (Artamus fuscus)
นกฮูก หรือ นกเค้ากู่ (Otus lempiji)
เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)
เป็ดลาย (Anas querquedula)
เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus)
เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)
เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela)

ลําดับที่
ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
124 อีกา (Corvus macrorhynchos)
สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลื้อยคลาน
125 กิ้งก่าแก้ว (Calotes emma)
126 งูเขียวพระอินทร์ (Chrysopelea ornata)
127 งูเขียวหัวจิ้งจกป่า (Ahaetulla prasina)
128 งูเขียวหางไหม้ท้องเขียว (Trimeresurus popeiorum)
129 งูสายรุ้งธรรมดา (Enhydris enhydris)
130 งูสิง (Ptyas korros)
131 งูเหลือม (Python reticulatus)
132 จิ้งจกหางแบน (Hemidaclylus platyurus)
133 จิ้งจกหางเรียบ (Hemidactylus garnotii)
134 จิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus)
135 จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ (Sphenomorphus maculatus)
136 ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosus หรือ Varanus nebulosus)
137 ตะพาบ หรือ ปลาฝา (Amyda cartilaginea)
138 ตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko)
139 เต่านา (Malayemys subtrijuga)
140 เต่าห้วยคอลาย (Cyclemys tcheponensis)
141 เต่าเหลือง หรือ เต่าขี้ผึ้ง หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก (Indotestudo elongata)
142 แย้เหนือ (Leiolepis reevesii)
143 เหี้ย (Varanus salvator)
สัตว์ป่าประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก
144 กบนา (Hoplobatrachus rugulosus)
145 กบหงอน (Limnonectes gyldenstolpei)
146 กบหนอง (Fejervarya limnocharis)
147 เขียดจะนา (Occidozyga lima)
148 เขียดตะปาดเหนือ (Polypedates mutus)
149 คางคกบ้าน (Duttaphrynus melanostictus)
150 อึ่งกรายลายเลอะ (Leptobrachium smithi)
151 อึ่งแดง (Calluella guttulata)
152 อึ่งปากขวด (Glyphoglossus molossus)
153 อึ่งลายแต้ม (Microhyla butleri)
154 อึ่งอ่างบ้าน (Kaloula pulchra)

ลําดับที่
155

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
สัตว์ป่าประเภทไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ
ปูสองแคว (Thaipotamon phitsanulok)

