เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย และป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน
ในท้องที่ตําบลห้วยปูลิง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย และป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน ในท้องที่
ตําบลห้วยปูลิง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในแนวเขต
ตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ข้อ ๒ ภายในแนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการล่าสัตว์ป่า เก็บ
หรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าทุกชนิด ตามบัญชีท้ายประกาศนี้
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีชนิดสัตว์ป่าท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กําหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปายฝั่งซ้าย และป่าแม่ปายฝั่งซ้ายตอนบน
ในท้องที่ตําบลห้วยปูลิง อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
กระต่ายป่า (Lepus pequensis)
กวางป่า (Cervus unicolor)
ค่างแว่นถิ่นเหนือ (Presbytis phayrei)
ชะนีธรรมดา หรือ ชะนีมือขาว (Hylobates lar)
ชะมดเช็ด หรือ ชะมดเชียง (Viverricula indica หรือ Viverricula malaccensis)
ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha)
นากใหญ่ธรรมดา (Lutra lutra)
พญากระรอกดํา (Ratufa bicolor)
พังพอนกินปู (Herpestes urva)
พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus)
เพียงพอนเหลือง (Mustela sibirica)
เม่นหางพวง หรือ เม่นขนอ่อน หรือ อีแกะ หรือ ม้อก (Atherurus macrourus)
เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura)
แมวดาว หรือ แมวแกว (Felis bengalensis)
ลิงวอก (Macaca mulatta)
ลิงอ้ายเงี้ยะ หรือ ลิงอัสสัม หรือ ลิงภูเขา (Macaca assamensis)
ลิ่นพันธุ์มลายู หรือ ลิ่นชวา (Manis javanica)
หมาจิ้งจอก (Canis aureus)
หมาใน หรือ หมาแดง (Cuon alpinus)
หมาไม้ (Martes flavigula)
หมาหริ่ง (Melogale personata)
หมูหริ่ง (Arctonyx collaris)
อีเก้ง หรือ เก้ง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak)
อีเห็นลายเสือ หรือ ชะมดแปลงลายจุด (Prionodon pardicolor)

ลําดับที่
25
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

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
สัตว์ป่าประเภทนก
ไก่ป่า (Gallus gallus)
ไก่ฟ้าหลังขาว (Lophura nycthemera)
ไก่ฟ้าหลังเทา (Lophura leucomelanos หรือ Lophura leucomelana)
นกกก หรือ นกกาฮัง หรือ นกกะวะ (Buceros bicornis)
นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis)
นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops)
นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus)
นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย
(Copsychus malabaricus)
นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือ นกจีจู๊ (Copsychus saularis)
นกกาเหว่า หรือ นกดุเหว่า (Eudynamys scolopacea)
นกแก๊ก หรือ นกแกง (Anthracoceros albirostris)
นกแก้วโม่ง (Psittacula eupatria)
นกขุนทอง (Gracula religiosa)
นกขุนแผน (Urocissa erythrorhyncha)
นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)
นกเขาพม่า (Streptopelia orientalis)
นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica)
นกเขาลายเล็ก (Macropygia ruficeps)
นกเขาลายใหญ่ (Macropygia unchall)
นกคุ่มอกลาย (Turnix suscitator)
นกเค้าโมง หรือ นกเค้าแมว (Glaucidium cuculoides)
นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis)
นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก (Dicrurus remifer)
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus)
นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)
นกเด้าดิน (Actitis hypoleucos)
นกนางแอ่นผาสีคลํ้า (Hirundo concolor)
นกปรอดภูเขา (Hypsipetes mcclellandii)
นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus)
นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus)

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

ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
นกเปล้าขาเหลือง (Treron phoenicoptera)
นกเปล้าหน้าเหลือง (Treron pompadora)
นกพญาไฟพันธุ์เหนือ (Pericrocotus ethologus)
นกพญาไฟแม่สะเรียง (Pericrocotus brevirostris)
นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata)
นกแสก (Tyto alba)
นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง (Picus flavinucha)
นกเอี้ยงถํ้า (Myiophoneus caeruleus)
นกเอี้ยงสาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)
นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis หรือ Acridotheres javanicus)
นกฮูก หรือ นกเค้ากู่ (Otus lempiji)
เหยี่ยวทุ่ง (Circus spilonotus)
อีกา (Corvus macrorhynchos)
สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลื้อยคลาน
กิ้งก่าหัวแดง หรือ กิ้งก่ารั้ว (Calotes versicolor)
กิ้งก่าหัวสีฟ้า หรือ กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus)
งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum)
งูจงอาง (Ophiophagus hannah)
งูสิง (Ptyas korros)
งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor)
งูหลาม (Python molurus bivittatus)
งูเหลือม (Python reticulatus)
ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosus หรือ Varanus nebulosus)
ตะพาบ หรือ ปลาฝา (Amyda cartilaginea)
สัตว์ป่าประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก
คางคกหัวเรียบ (Bufo macrotis)
จงโคร่ง (Bufo asper)
สัตว์ป่าประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง : แมลง
ด้วงกว่างดาว (Cheirotonus parryi Gray)
ด้วงคีมยีราฟ (Prosopocoilus (Cladognathus) giraffa Oliver)
ผีเสื้อถุงทองป่าสูง (Troides helena Linnaeus)
ผีเสื้อนางพญาเมืองเหนือ (Stichophthalma camadeva Westwood)

ลําดับที่
ชนิดสัตว์ปา่ ทีห่ า้ มล่า
84 ผีเสื้อรักแร้ขาว (Papilio protenor Cramer)
85 ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายหยัก (Actias maenas Doubleday)
86 ผีเสือ้ หางยาวสี่ตาปีกลายตรง (Actias selene Huber)

