เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มกราคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดพื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองเล็งทราย
ในท้องที่ตําบลป่าแฝก ตําบลบ้านเหล่า ตําบลเจริญราษฎร์
และตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้พื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองเล็งทราย ในท้องที่ตําบลป่าแฝก ตําบลบ้านเหล่า
ตํ า บลเจริ ญ ราษฎร์ และตํ า บลศรี ถ้ อ ย อํ า เภอแม่ ใ จ จั ง หวั ด พะเยา ภายในแนวเขตตามแผนที่
ท้ายประกาศนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
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 กําหนดพื้นที่ที่ดินสาธารณประโยชน์หนองเล็งทราย
ในท้องที่ตําบลป่าแฝก ตําบลบ้านเหล่า ตําบลเจริญราษฎร์
และตําบลศรีถอ้ ย อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
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
นากเล็กเล็บสัน้ (Aonyx cinerea)
นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata)
สัตว์ป่าประเภทนก
นกกระจิ๊ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus)
นกกระจิ๊ดสีคลํา้ (Phylloscopus fuscatus)
นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius)
นกกระติ๊ดสีอิฐ หรือ นกปากตะกั่ว (Lonchura malacca)
นกกระเต็นน้อยธรรมดา หรือ นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis)
นกกระเต็นปักหลัก หรือ นกกะเต็นปักหลัก (Ceryle rudis)
นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา หรือ นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา (Halcyon capensis)
นกกระเต็นอกขาว หรือ นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis)
นกกระแตแต้แว๊ด หรือ นกต้อยตีวิด (Vanellus indicus)
นกกระปูดเล็ก (Centropus bengalensis)
นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis)
นกกระสาแดง (Ardea purpurea)
นกกระสานวล (Ardea cinerea)
นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)
นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือ นกจีจู๊ (Copsychus saularis)
นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา (Sturnia malabarica หรือ Sturnus malabaricus)
นกกิ้งโครงคอดํา (Gracupica nigricollis หรือ Sturnus nigricollis)
นกขมิ้นน้อยธรรมดา หรือ นกขมิ้นสวน (Aegithina tiphia)
นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica)
นกคอทับทิม (Luscinia calliope)
นกคอพัน (Jynx torquilla)
นกคุ่มอืดใหญ่ (Turnix tanki)
นกคู๊ท (Fulica atra)

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
56
57
58

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกจับแมลงคอแดง (Ficedula parva)
นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis)
นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus)
นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaulti)
นกจาบปีกอ่อนหงอน (Melophus lathami)
นกชายเลนนํ้าจืด (Tringa glareola)
นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)
นกเด้าดิน (Actitis hypoleucos)
นกเด้าดินทุ่ง หรือ นกเด้าดินทุ่งใหญ่ (Anthus richardi หรือ Anthus novaeseelandiae)
นกเด้าดินสวน (Anthus hodgsoni)
นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis)
นกตีนเทียน (Himantopus himantopus)
นกนางแอ่นทรายสีนํ้าตาล (Riparia paludicola)
นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)
นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)
นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus goiavier)
นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus)
นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster)
นกเป็ดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis)
นกพงคิ้วดํา (Acrocephalus bistrigiceps)
นกพริก (Metopidius indicus)
นกยอดหญ้าสีดํา หรือ นกขีห้ มา (Saxicola caprata)
นกยอดหญ้าหัวดํา (Saxicola torquata)
นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)
นกยางควาย (Bubulcus ibis)
นกยางโทนใหญ่ (Casmerodius albus หรือ Egretta alba)
นกยางเปีย (Egretta garzetta)
นกยางไฟธรรมดา (Ixobrychus cinnamomeus)
นกยางไฟหัวดํา (Ixobrychus sinensis)
นกหัวโตขาดํา (Charadrius alexandrinus)
นกอัญชันคิ้วขาว (Porzana cinerea)
นกอีโก้ง (Porphyrio porphyrio)
นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus)

ลําดับที่
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

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกอีลํ้า หรือ นกอีดํา (Gallinula chloropus)
นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus)
นกอีเสือสีนํ้าตาล (Lanius cristatus)
นกอีเสือหัวดํา (Lanius schach)
นกอุ้มบาตร (Motacilla alba)
นกเอี้ยงสาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)
นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis หรือ Acridotheres javanicus)
นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis)
นกแอ่นทุ่งเล็ก (Glareola lactea)
นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum)
นกแอ่นพง (Artamus fuscus)
เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus)
เป็ดเชลดัก (Tadorna tadorna)
เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)
เป็ดเปีย (Aythya fuligula)
เป็ดโปช๊าดหลังขาว (Aythya ferina)
เป็ดพม่า (Tadorna ferruginea)
เป็ดลาย (Anas querquedula)
เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus)
เหยี่ยวด่างดําขาว (Circus melanoleucos)
เหยี่ยวทุ่ง (Circus spilonotus)
เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)
สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลื้อยคลาน
ตะพาบ หรือ ปลาฝา (Amyda cartilaginea)
เต่านา (Malayemys subtrijuga)
สัตว์ป่าประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก
คางคกเล็ก หรือ คางคกแคระ (Bufo parvus)

